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Venizelos Mısıra mı kaçıyor? 
·-((avala halkı hükumet kuvvctlerile birleşerek asilere 

karşı koymak için mukabil ihtilal çıkardılar 
··~ ~~~~--~~~~~~ 

Yunan hükumetinin isteğile kara sularımızdaki Kömür ve mazot yüklü 
Yunan nakliye gemileri limanlarımızda alıko11uldu 

Euvelki gece sabaha karıı lim anımıJUla alıkonulan Yunan nakliye vapurları V• birisinin süvarisi ile miir~t tebatınJan ba.zıları 

En son vazi_qet 

Asiler A verofun zoru ile 
midilliyi işgal ettiler 

Hükômetimiz dört Yunan 
vapurunu alıkoydu 

Karadcnize giden iki vapur bırakıldı 

Atlas şilebi de Çanakkalede çev
rilerek gece limanımıza getirildi 

Hükumet kuvvetleri taarruz 
be~~.~iyorlar 

• • 
ıçın 

güzel hava 
GENERAL KONDIL/S DiYOR Ki Yunan hükUmetinin müracaatı Ü· 

zerine, Ankaradan verilen bir emirle 
karaauJarımrzdan geçmekte ol•n bet 
Yunan ıemiıi limanımızda alrl(onul ... 
muştur. Koniıtra, Nafsika, Fontinis • 
kara, Partenon ve Traki adlarındaki 
bu beş gemiden son ikisine hareketle
ri için müıaade verilmjştir. Partenon, 
evvelki akıam Karadenize müteveccİ· 
hen yola çıkm!§hr 300;._luk küçük 
bir tilep olan (Traki) de Köstenceye 
citmiştir. Diğer üç gemi, evvelki gece 
aabaha kartı Halice çekilmişler, biri 
Kaannpat• önünde, diğer ikisi Fener 
açığında t•mandıraya bağlamıtlardır. 
Alıkonulan vapurlardan ikisi kömür 
yüklüdür. Birisi bO§ bulunmaktadır. 
Liman zabıta memurları, verilen emir 
üzerine çaı-§amba günü ak§am üzeri 
limanımıza gelen Yunan tileplerini çe 

· ATlNA, 7 (A.A.) -
~~i Averof kruvazörü, r 
"'•dilli önünde demirle
liılit v .. karaya bahriye 
••lr:eri çıkanruftır. Bu 
••lr:erler, tehri i~aal et
llıitlerdir. 
1: ATINA, 7 (A.A.) -
"t ve ıia, hükilmet kuv 
~•llerinin Makedonya • 
~ • ~evrilmit olan· iııi 
"""etlere taarnıia ge9 
~••ine mini crlmuıtur. 
"'l>nunla beraber, hükıl 
~t tayyareleri Kavala 
• Serea:deki aıi k . . 

~-ılerin topJandık ... rı 
~~leri bombardıman el 
~,ı.,.. ve birçok ı.tik · 
tı,flarda bulunmuılar -
..., · Hüldlmetin harb ge 
"'leri Ui ıemilere hii
~ İçin Girld aularına 

•eket etmiılerdir. 
.,ATINA, 7 (A.A.) - • 
"-rblye Naaırı Gene • 

Averof tarafından asker çıkarılarak 
l~gal edilen 

Midilli ad-nm lıir harita•• 

virmiıler ve kaptanlanna ihtiyati bir ton kömür yükledik. Fransanm Alce-
tedbir olmak üzere limanımızdan ay- ri limanına götürecektik. Saat 18130 
rılmamaları 18.zımgeldiğini bildinnİf· da latanbul boğazına geldik. Alman 
!erdir, Kaptanlar, kendilerinin iayan• karar, Büyükderede Kavak liman re-
c.ıla·rla alakaları bulunmadığını, ma • ialiğince bize bildirldi. Neticeyi bekli-
amafih, hükumetin emirlerine itaata yoruz, Kömürii, Yunan liınanlarına ıö 
hazır olduklarını ıöylemiılerdir. Uç türmr,k kararında değiliz. layancılal"-
ıem.i, dün ıabaha kar§ı aaat 4 de Ha- la hiç bir alakamız olmadığı ıibi, ora· 
lice çekilmitlerdir. daki vaziyeti de bilmiyoruz.,, ~I . Koncliliaten •elen 

~· bir telırafta denill Atina tı0kak/annda inzibatı temin eJen ftiııariler .. Vapur kaptanları na diyor? Diğer tarafı.an Vanderze kumpan • 
..... ki: 
L •Şiddetli lota raimen kıtaat cep • 
~e doiru ilerlemekte ve esliha, mü 
~at aevkiyatı için maniaya uğra-
1\ • ~ktadır. DÜn öileden aonra ha • 
'- 1Yıletmeie baılamıttır. Bombardı-
1...." tayyareleri miiteaddid defalar 
"'Utlardır. Her türlü tehlikeyi göze 
ıı..••k uçan bu tayyareler, Siroza var 
l"tlar, 20 metreye kadar alçalarak 
.:!_l~arı ve İttasyonu bombardıman 
~tle.-dir. Tayyare bombardımanı Si· 
\~ daki a.;ı.., ıı.raaında korku ve telat 
t •ııdırmıtlır. Şarki Makedonyadan 
ı'1•n haberlere ıöre, asiler pek fena 
~iyettedirler. Bu.gün hava müaaid 
~i~ıığu takdirde a•ilerin dağıtılması 
~ ileri harekata başlanılacaktır. 
' di kıt hafiflemit, asilerin dağıtıl
ı;.,'' bir zaman meselesi haline gelmiş 

li:.Qoalada .Uilere karıı isyan çıktı 
\.ATINA, 7 (A.A.) - Muntazam hü 
~et kuvvetl.,ri, vakti geldili zaman 
~•re karıı tiddetli bir taarruza ıeç· 
~k Üzere muntazaman yen.İı takviye 
ı.~•l_arı almaktadır. Atina Ajan11, mü 
\~aıd bütün zabit ve generallerin baş 
ı1 an Çaldariıe telgraflar çekerek is 
~ hareketini takbih ettiklerini ve ..................... 
Vekayiin kısa 

bir bülisası 
lil l - A•iler Midilliyi ipgal et-

er, 

~~ - Makedonyada hükumet' 
b uuetleri tcıarru:ı; ~in gü:ıel ha
t Q belrli)'Ol'lcır. Dün taan-uuı 
~rtıeleri ihtimal dahilindeydi. 
a _ SulanmııJalıi Yunan ııa

~•larının &.i lilo ile tema.ını 
"rıan hülnimeti men' elmİftİr. 

~ f - Kaııalada G.ilere karsı ia 
Q~ çıktığı bildiriliyor. , 

Alıkonulan Yunan bandıralı üç ı•· ya1ının Koniıtra vapuru süvariai Bay 
hizmet için hükilmetin emrine amade miden Fotini•kara vapuru Kanaka • Emanuel ıakapinakia cı. ıunları ııöyle-
oldukların. bildirdiklerini lıalıer ver • ridis kuınpanya11nm malıdır. Şilep o- mektedirı 
mektedir. Kavala halkının aıilere kar !arak kullanılan ve kömür nakliyatı - Kömürü Kozludan yükledik. Yu-
tı iıyan ettikleri bildiriliyor. Be§ aa- yapan vapurun ikinci kaptanı Bay naniatanın Pire lima·nma götürecektik. 
atlik bir harbden sonra &.ilerin reiıi Mihail Lamboa, kendiaile görüten bir Gemide 6,232 ton kömür vardır. Ve 
general Kamenos, aai ıemilerden Pıa muharririmize ıunları söylemittir: mallar da doirudan doğruya acenla 

(Devamı 5 inci sahifede) - Nikolayeften gemimize 7,200 (Devamı 5 inci sahifede) ....... , .................................... ,,,,,\ .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,, ................••• 

Galatasaray- Fenerbahçe Nazilli fabrikasının 
Kurulması 

Bugünkü maç neticesinde Istanbul ı 1 
-o--. b ıı· So-.yet sanayi heyeti yai'ın 

şampıyonu e 1 olacak Ankaraya gidiyor 
8u~ün lstanbul futbol Sümer ~ umum miidüri Ba:r 

:ıampıyonu meydana Ç<· Nurullah ~ıat Sümer dün sabah Anka-
kacak... Geçen cuma radan §dırimize gel-
Galataaarayın Fener .. · ti' 
b h • 1 nuı r. r 
k 'Jd · k '"' ay uru ..u -

a çeyı umu mayan ıe- B N I'-'- E 

1 
1 e yenmesı, at 1 ne- t s·· d" s--

ticeyi ııene iki ezeli ra· "" "':'"nı. .., U· 
kibin ıon bir çekişmesi- ~ im ta ~r 
ne bıraktı Bugünkü S0'1 ıdeu 0 u:ı veN °~1e1 : n ıonra azı ı 

.. maç ne netice verecek mensucat 4abrika· ~ , , 
ve hangi taraf ıamp\ • sıntn planlarını yap· . 
yon olacak! itiraf eda7 mak üz..,e Sovyet 
yim ki, bu huauata biı- Ruıyadan ııelmit 0 • 

ıey söylemek İstemiyo • < ~ lan sanayi müte-
rum. Çünkü mantıki ih· haasıalaı·ını kabul e 
timalleri hluiyat tera • derek kendilerile u-
ziıine vurıınlar pek çok zun müddet görü,. 
tur, Ye bizde futbol, ta· müı ve birkaç gün. .;. Nurullah Ksat 
kıında bir oyuncunun denberi, kat'i plô.-
deği§meaile bile İstikrarını kaybede • lığıma imada bulunuyordu. nın tanzimi ha:ı:ırbkları için yapılan it· 
cek kadar anlaıılmıyan birıeydir. Çok muhtemeldir ki kendilerini ta· (Devamı 5 inci ııa.hifede) 

Geçen cuma, Fener bahçe stadından nımadığım bu iki Galataoaraylı, tanı • 
çıkarken önümden giden iki Galataaa- dığım bir çok Galatuaraylılar gibi 

· raylı aralarJnda konuıuyorlardr. Biri maçtan evvel, yüzde seksen F ene•bah-
ötekine: çenin galip geleceği korku ve üzüntü· 

- Bakalım, Milliyet ıpor ;.,uharri- ıü içinde idiler. Aramızdaki fark onlar 
ri yarm buna ne diyecek? .. delil. bu korku ve üzüntülerini içlerinde sak· 

Bu zat bu cümle.ile, benim geçen larken, ben böyle bir korku ve üzüntü-
pertembe günü, yani maçtan bir gün ye eıİT olmadığnn için, mantıki ihti -
evv~ , tekilleri muayyen iJo\i . takım a- maileri, vazifem icabı, gazetemin ıütun 
raaında mukayese yapmış ve Fenerbah- farına geçirmit bulunuyordum. 
çeye galibiyet ihtim~li vennit olmak- . (Devam: 5 inci sahifede) 

Receb Peker 
Dün enstitüde Yerdiği dera
lel'İn müzakeresini yaptı 

C. H. partia.i genel yazıcı11 Bay 
Recp Peker dün intı:ilap enstitıisünde 

(Devam: 5 inci sahifede) 

Habeşistan İtalyanın ileri 
sürdüğü şartları kabul etti. 
Bir taraftan da sevkıyat de·
vam ediyor. 

Tel: { Müdür: 24318, Yazı İJleri müdürü: 
Jd•re •e M•tbaa: 24310 

liukiımetin orof[ramz 

24319 

Kamutay müttefikan hü 
kômete itimad reyi verdi 
Başbakanın beyanatı çok alkışlanr'ı 
Mecliste coşkun tezahürat yapılm, Gene· 

ral AH Fuad, B. Halil dileklerini 
bildirdiler. Bayan Nakiye kürsude ••• 
ANKARA, 7 (A.A.) - Kamutay 

saat 18,30 da Abdülhaiik Renda'nın 
Başkanlığında tekrar toplandığı va . 
kit Başbakan lsmet İnönü kürsüye 
gelerek şu beyanatta bulunmuştur: 

"Büyük Ulusun sayın vekilleri, 
hükiıınet, şimdiye kadar olduğu gibi, 
sade bir program sahibidir. Ancak 
p1l'Ogramı tatbik için '8ğlam bir a • 
zim v,. kal'i bir karar ile çalışmak 
yolundadır. Biz inkılablarm •·ücude 
getirdiği yeni Türk medeniyetinin 
içerden ve dııardan sulh ve emniyet 
içinde çalı~rp ilerlemesini ve çalışma· 

,sını amaç tutuyoruz. (Alkı§lar ). Sul
hün ve huzurun bulımınadan kalaca
gına ve icabında ehliyetle ve fedakar
lıkla korunacağına, ııüven hava11, 
yurdun imarı ve yurddaşın refahı i
çin birinci şart olduğuna inanıyoruz. 
(Alkı§lar). 

Ekonomi 
Ekonomi alanında zamanın tart • 

ları ve istekleri gittikçe zorlaşmakta 
olduğunu görüyoruz. Biz, ülkenin ö
deme kabiliyetini kolaylattıracak bir 
ticaret •İstemini takip ebneğe mec-

(Devamı 6 ıncı sayıfada) 

Kamutay iki defa toplandı 
Encümenler teşekkül etti 

Arzuhal encümeni katipliğine Bayan 
Meliha, Sıhhat encümeni 

katipliğine de Doktor Bayan Fatma seçildiler 
ANKARA, 7 A.A. -

Kamutay bugün Hasan 
Sakanm batkanlığında 
toplamruttır. Batkan 
toplantıyı açarken Ka
mutay gündeliğinde ae 
çim mazbatalarının ta& 
dikı ve ihtiıaa encümen 
!erinin aeçimi iti bulun· 
du u .eylemitı seçim 
'1'azlıatalarından mu • 
allel görülen ikiıinin 
kurulacak bir encümen 
tarafından tetkik edile• 
ceğinl bildinnittir. Bu • 
nun üzerine seçim dai• 
relerinin alfabe 11r;ur-
na göre üyelerin iıim · 

na •ralık vermlıtir, )eri okullilDUO ve mazbe.taları •Y"I •Y· 
n reye konulmak suretiyle kabul edil 
mİftİ'r. Encümenler için yapılan oeçim 
den .oma ise, hükUnıetin beyanllllDle
ainai dinlemek için saat 17 de tekrar 
topla-ı. üzere Kamutay toplanh11-

ANKARA, 7 (A.A.) - Bugünkü 
toplantıaında yapılan ıeçim oonundı 
Kamutay encümenleri IU suretle ta • 
telıokül etmittiro 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

AN 
N 

• 

Almanyadan getirttiğimiz, 1935 modeli, en mU· 
kemmel bir rotatif makinede, 

Memleketin değerli gazetecilerinden ve hallan 
sevdiği yazıcılardan mürekkep yeni bir kadro ile, 

Balkanlarda ve memleketimzide yapbğı büyük 
bir istihbarat teşkilatile, 

öz() 
SÖZÜNE 

UYGUN 

CUMHURiYET TURKIYESININ iLERi 
KUVVETLE TUTA· 

HALK ARASINA YAYACAK VE 
HAREKETLERiNi 
RAK 
BU HAREKETLERiN BEKÇiSi OLACAK 

BÜYÜK BiR GAZETE ıı. ,.,- Venfaelo.surı lakender,İye 
'- açmalı üzere olduğu halı: • 

llfla kuvvetli ayialor var. YINJZ· LlNDE ÇIKMAK iÇiN HAZIRLANIYOR. 



( lc·ımai bahisler 

iSMET 
On yıl Başbakanlık 1 
Kolay ve herkese müyesser o

lan bir iş değildir! Son zamanlar 
tarihinde bu kadar uzun aüren bir 
uh.s idaresi Meternih, Bi~mark, 
Pit gibi parmakla sayılabile
cek kişilere müyesser olmuş.tur 1 
Bunların da tarihte bırakıp git • 
mit oldukları izler malumdur! 

Bazan birisi tesadüf eseri o
larak yüksek makama gelebilir. 
Fakat orada uzun müddet tutuna
bilmek, mutlaka büyük bir 
kudrete, geniş bir zekayaJ. ve ya
pılan hizmetlere bağlıdır. 

Şimdi biz gözlerimizi yuma • 
rak kendimizi 1920 yılına götü • 
rür ve oradan bugünkü halımizi, 
mevkiimizi seyredersek, ne kadar 
derin ayrılıklar, geniş değitiklik
ler, hayret verici başkalıklar gö
rürü:ıı. Adeta bizim biz olduğu • 
muza inanmayız! 

Memleketi aralarında bölüş
müş olan ve bir kısmım da ayak
lan altında çiğneyen dütmanlar 
kovulmuş, büyük harabeler yeriıne 
köyler kunılmuş, tehirler türemit, 
ıssız ve boş ovalarda inaan küme
leri ve hayvan aürüleri gözükınüş, 
Ankara gibi yeni ve muhte
tem bir şehir var olmuş, yolsuz, 
ıssız ülke baştan hafa bir demir
yolu şebekesi ile örülmüt, fahri • 
ka ne olduğunu bilmiyen yerler -
de kurulmuş muhtelif aaaıa}'i mü -
esseseleri halkın ihtiyaçlarını ken
disi tatmin etmek imkanını temin 
etmiştir. On bet sene evvel hayal 
diye tasavvur edilen bir çok kre
di müesseseleri, bankalar kunıla
rak suf Türk gençliği tarafından 
idare edilmekte ve memleket hal
kını ecnebi ihtiyacından korumak 
ta, memleketin her tarafında bu
yük irfan müesseseleri kız erkek 
farksız memleket evladını yetit
tirmekte ve hayatımızın her kıs
mına kadınlarımızı iftirak ettire
rek umum ulusun birlikte kal
kınmasına medar olmaktadır. 

Saymakla biter mi? 
Hizmetler büyüktür, sayısız • 

dır! Yalnız, bu milletin öldükten 
sonra dirilmek mucizesine nail 
olması, hayale bile sığmıyacak ka
dar 1\Zametli bir ittir! 

V a!ua bütün bu işler için Türk 
milleti de hiç bir milletin göster
mediği himmet ve fedakarlığı ihti
yar etmittir. Bu da bir hakikat
tir. 

Fakat bu millet her zamaın o 
himmet ve fedakarlığı yapmağa 
hazırdı. Yalnız onu o yollara gö
türebilecek dimağlar ve eller la
zımdı. 

Dimağ ve el bulundu! 
Birbirini tamamlayan Ata-

türk'le ismet İnönü kendisinden 
bunca felaketler görmüt tarihin 
Türk milleti için mesut bir cilve
si olarak birlikte zuhur ettiler! 

Ve birlikte, Türk milletinin ye
ni doğma ve canlanma ameliyesi
ne koyuldular. 

Muvaffakıyetler muh!etemdir, 
azametlidir. 

Atatürk'ün , lamet lnönü'nün 
hayatlarmdaın ve faaliyetlerinden 
bahsedi\jrken, benim dimağımı 
daima kurcalayan bir sual var
dır. 

Benim derin iman ve kanaati
me göre, Atatürk gibi, bir milletin 
hudutsuz ve kayıtsız sevgisine, 
hürmetine, aaygıaına J:!lazbar o
lan tahsiyetler, tarihte enderdir 
ve hele ayni milletin tarihinde 
ender yetişir fevkalade varlık
lardır! Hele böyle bir varlık, 
ismet lnönü gibi başarıcı bir yar
dımcı ile birleştirilirse, tarihin is
tsinai bir hadisesidir. 

O halde böyle istisnai bir ha
dise..'en, bu gibi fevkalade var
hklal'dan bir cemaatin de tek bir 
dakika kaybetmeksizin her sahada 
azami istifade etmesi hem bak 
ve hem de bir vazifedir 1 

Eğer birisi çıkıp la bana Ata
türk'le ismet lnönü'nün hiç ol
mazsa iki batın daha bu millete 
5n,bı ohıcaklaııı-.ı eı,ıiı.. -:.dı..'.ı.' ıey 
di, dimağımın bütün tüphelerini, 
kalbimin bütün ıztırapalrını ber
taraf ederdi ve ben de hakiki bir 
rahat yüzü görürdüm. 

Fakat böylesini bulamadığım 
için, her dakika ızlırap içindeyim 
ve bu aualı 

- Bunlardaın sonra ne ola
cak? 

lhtiyarımm, arzumun hilafına 

• 
rabi.tanda Osmanlı İmpa

ratorluğu nasıl yıiuldı isimlı ta
rı h; telr•k.1'nt1' bugı.in beşinci 

' ' . 

INÖNO 
olarak her an beni rahatsız etmek
tedir! 

uBu millet daha neler çıka
rır !ıt formülüne de iştirak etme
diğimi açıkça itiraf ederim ! 

Benim kanaatime gör'e, bu gi
biler pek mebzul değildirler, so -
kaklarda bulunmaz ve istenildiği 
dakikalarda elde edilemezler! 

O halde bunların yapmıt ol
dukları derin değitiklikleri ve 
kurmuş bulundukları muhteşem bi
nayi . ki yaşaroamı:ı ic;in yegane 
medardır nasıl yürüteceğiz? 

Hunların yürütülmesi içllı la
zım olan iç değitiklikleri de yapıl
dı mı ? 

Ben bilhassa ihtiraslardan, 
her türlü ihtiraı;laraan korkarım: 
Belki bu, bende · bir anlamamaz· 
lık eseridir. Bana öyle geliyor ki 

:. bu iç değ.tıklikleri daha yapma 
dık, bu ihtiraslardan kendimizi 
kurtaramadık! 

Gazetelerimizin her günkü sa
hifeleri beni bu hususta teyit 
dmehtedir: Müf<.ttiş müfettiş ü.t:.i 
ne tetkik!cr Y<>ı>ı;roı : •. r, ihmaller :len 
suiistimallerden bahsediliyor , 
memleket için çok faydalı işlerde 
bile insicam olmadığı anlaşılı -
yor. 

Zaten lsmel lnönü'nün ron 
nutkunda bilgisizlik hakkında ko
pardığı feryat, büyük işler peşin
de koşan bir devlet adamının 
karşılaştığı türlü manevi engel
lerden neler çektiğine bir nümune 
değil midir? 

Bu manevi engellerin kalkma
sı, ve herkeste vazife hissinin 
uyanması ve açılması için kuvvet
li ve durmaksızın bir mücade:e 
lazımdır. Bu mücadelenin iki u
cu vardır: Birisi hükumet, öteki
si de efkarı umumiye! 

Atatürk bu ikinci amilin lü
zumur.u - müstakil saylavlara hi
taben neşrettiği beyannamede 
izhar buyurdu. Cumhuriyeti ku -
ran elbette ki cumhuriyetin en e
aa.lı dayağrrun efkarı umumi
ye olduğunu takdir ederler ve işte 
bunun içindir ki müstakil say • 
lavları tenkide davet ediyorlar. 

Fakat efkarı umumiye de ken
disi"i liyakatle, doğrulukla her
kesin hakkını teslim etmekle, i
tidal ve ciddiyetle göstenneğe ha
zırlandı mı ? 

Zannetmiyorum! Mevcut mat
buat kanunu bu hazırlıksızlığın 
açık bir delilidir! 

işte yapılması lazım gelen 
iki iç değişikliği: Vazifeye bağlı
lık, söz ve kelam serbestisine alış
kınlık! 

Biz bu iki ülküye Atatürk, 
ismet devrinde kavuşmazsak, bil
mem ki hangi devirde kavuşu
ruz? 

Ağaoğlu Ahmed 

ATATÜRK'e 
Ge:en telyazıları 

ANKARA, 6 (A.A.) - Atatüri<'ün 
Cumur Batkanlığına tekrar seçilmesin -
den Otürü Japon imparatorunun gönder~ 
eliği tel yazm ile Reiıicumhurumuzun 
cevaplan ıudur: 

Reioicumur Atatürk 
ANKARA 

Reisicumurluğa tekrar intihabınız 
münasebetile hararetli tebriklerimi ve 
fabıi &aadetiniz ve uluıunuzun refahı 
için olan temennilerimi arzederim. 

HIROHITA 
Japon imparatoru S. M. Hirohita 

TOKYO 
Reisicumurluğa tekrar intihabım 

münasebetile irsal buyurduğunuz tebrik 
telgrafından dolayı çok müteha.sıa 
olarak zatı haımetpenahilerinden en 
ıamimi teıekkürlerim.in ve tahsi &aa• 

deliyle Japonyanın refahı için olan te• 
mennileri.min kabulünü rica ederim. 

KamalATATURK 

Bayan LeylA Nadi ile 
B. Bülend 

Uşşaklının düğünleri 
ANKARA. 7 (Telefonla) - Bayan 

Leyla N~di ile ... ay 1.uleud Unaklı'mn 
evlemneleri bugün öğleden ıonra Anka
rapal u aalonların!la sayılı davetlıleri'1 
huzurile külfetsiz ve aade bir topluluk 
arumda tesit olunmu~tur. 

Reisicumhur Atatürk, baıyaverleri 

Bay Celal ile umumi katipleri Haaan Rı
zanın nikahta tahit bulunmalarına mü
ıaade buyurmuılardır. 

Dıt l tleri Bakanı Bay Tevfik Rüıtü 
Araa ile iç lıler Balkanı Bay Şükrü Ka
ya, Kocaeli saylavı lbrahim Süreyya, 
Dıı itleri umumi katibi Numan Mene
menli yeni evlilerin nikahlarında değer• 
li ıahitlerdi. Merasimde Bakanlardan, 
Kamutay üyelerind~, müstetarlar ve u
mum müdürl.rd n bir çok •ayın zatlar 
bayanlarile l ı r ul nmu,lardır. 

Baıbakan l&met lnönü de Bayan is
met lnönü ile birlikte Ankara Palasa ge 
lerek yeni ev;ileri kutlulamıılar ve aile
J.,..ini taltif buyunnuflardır. 

-----

HARİCİ HABERLER 
/.(abahat Be11az Kitapta mı? 

İngilizler Hitlerin iyi~eş- Türkiqe - Bulearistan 

mesini bekliyecekler Bulgarlar uluslar kuru
Moskova Bu rahatsızlık Varşova ve 

ziyaretlerine mani o mıyacak 

muna bir muhtıra verdiler 
Bulgaristan Türkiycnin teslihatından 
şikayet ediyor. Uluslar kurumuna 

muhtıra verdiler 

LONDRA, 7 (A.A.) - Bay Hitlo
rin rahatsızlığı, 1 ngiltere hükümeünin 
Moskova ile V arıovaya mümeısill2r 
göndermesine mani olmamalulır. Bu ka
rar, dünkü kabine toplanbsında alın -
mı ıtır. 

Eğer Bay Hitler, bugünlerde iyile
fir ve Sir John Simon ile Edeni kabul 
edebileceğini ıöylcrae, arz.usu yerine gı:s. 
tirilecektir. Esasen Sir Jcıhn Simon, 
bu hususta Berlin ile görüşmektedir. 

Diğer taraftan resmi lngiliz malıa
filleri, Berlin tarafından Alman - lngi
liz görüşmelerinin tehiri için ileri ıü -
rü.en aeı.>eplerden ıiiphe etmek iıte -
m.iyorlar. Bununla beraber, lngilterenin 
ulusal korunma bütçe tahminkrinı'1 
neşri munasebetile Alınan maU.uatının 
hucumlarmda.n hayret edilmektedir. 

Bu münasebetle Almanların tekrar 
ıUi.b·ıanmasına dair bazı rakamlar, ağız .. 
dan ağıza dolaşmaktadır. Ezcümle, ı934 
yılı sonunda, Almanya aakeri kuvvet
ler ve yardımcı kuvvetler masrafla • 
rının ı933 yılına nazaran 6Jj m lyon 
mark artacağını, bütçede talwnin etmek
le beraber, bütçe, tahm.inlerın ikı nus-

Beyaz Kitab 
Ve silahlar 
Konferansın muvaf fa ki yeti 
ihtimallerine zarar vermiş 

LONDRA, 7 (A.A.) - lıçi fırka
sının parlamento grupu bugün topla
narak Beyaz kitap hakkında miizake -
rede bulunmuıtur • 

Müzakerata ıitahıızlamna konfe • 
ransı reisi Bay Henderson da iıtirak 
et:miıtir. 

içtimada, bu kitabın ıilahsızlanma 
konferansının muvaffakıyeti ihtimalle
rine mühim surette zarar vermekte ol
masından dolayı fırkanı:ı teeuüflerini 
bildiren bir karar sureti müttefikan ka
bul edilınittir. 

Sar gayri askeridir 
F. ansa ile Almanya 

arasında bu 
mese.ede halledilecek 
l:ENEVRE, 7 (A.A.) - Bay Aloi

zi tarafından uluıl:.a derneğine gönde
rden 28 tubat tarihli bir mektuba na
zaran, Sarın IUl.kerlikten tecridi mesa -
lesi Fransa ile Almanya arasında doğ
rudan doğruya müzakere ıuretile hal
ledilecektir. 

Alman hükümeti Sar arazisini mua
hedede yazılı gayri askeri mıntakaya 
dahil addettiğini ve Fransız hükumeti 
de bu beyanat hakkında not ılldığını 
cevaben bildirmiıtir. 

Alnaşmanın ıekli doğrudan doğru
ya müzakere edilecektir • 

Amerikad bir hakimin 
kanaati 

YENi ORLEAN, 7 (A.A.) - Ha
kim Yayın Borab bir dava esnaıında, 
N. R. A. yani milli kalkınma idaresi ! 
kanununun, teıkilab 6•asİyeye muhalif 
o!duğunu ıöylemiıtu". 

Bu meıel<:, muhakkak ıuretto yük
ıek <livana verilecektir. 

Büyük bir casus ıebckesi 
KOPENHAG, 7 (A.A.) - Poliıin 

ıüphelenm.iı olduğu bir kaç yabancının 
tevkifi neticesinde uluılar arası büyük 
bir casus ıebekesinin meydana çıkarı· 
lacağı zannedihnektedir, 

Meksikada kıyam mı? 
MEKSIKO, 7 (A.A.) - Demiryol

lan ıendikalan rüesası, ittifakla grev 
ili.nına karar vermişlerdir. Maamafih, 
meselenin hakeme havale edilmek ıure
tile hal ve fasledile"Cği ümit oluıuıwk
tadır. 

Diğer taraftan, hUbiye nllZ11'1, ıi • 
mali Mekr.ika eyaletlerinde wnumi bir 
kıyam çıkbğına dair olan ıayiaıan kuv• 
vetle tekzip ve bu havaliddci kaynq • 
manın, aiyaoal hiç bir maluadla hare
ket etmiyen bir takım çapulcuların eae
ri olduğunu ilave etmiıtir. 

Fransada iki aenc hizmet 
PARIS, 7 (A.A.) - Bugünkü top· 

Jantısında, kabine aıkeri hizmetin uza .. 
tıhnası meselesini görüıecektir. 

Fakat Bay Laval, toplanbda bulun
mıyacağı iç.in hiç bir karar alınnuyacak 
ve mesele aalı günü tekrar gözden go
çirilecektir. 

Sorbonne'da dilimize 
dair konferans 

PARIS, 7 (A.A.) - Anadolu ajan
ıınrn huıuıi m11habiri bildiriyor: 

uSorbonne'da Türk etüd merkezi 
tarafından dün yeni bir konferanı 
verilm.iıtir. Dil inkilabrmıza dair oian 
bu konferans, profeoör Jandeny tara • 
fından verilmiı ve dinleyiciler üzerin • 
de büyük bir alaka uyandırınııtır, 

li olarak ı ıoo milyon mark arbnı§lı. 
PARIS, 7 (A.A.) - Bay Hitıerin 

mesai arkadaılarından biri, Daily Mail 
muharrir1erınden Vard Price'e: '"'Bat • 
vekil Hitlerin soğuk algınlığı, Sir John 
Simonun Bertin ziyaretini münasebet· 
siz kılmağa batlı başına yetecek kadar 
vahimdir. Onun için daha ıonra gelıne
ıini dilemek iyi olur,, demittir. 

Beyaz Kitab .,e Almanlar 
BERLIN, 7 (A.A.) - Alman iı • 

tibharat bürosundan: 
Bütün Alman matbuatı, Beyaz kitap. 

ta Almanyaya kar§ı bir haksızlık gör
mekted ' r. 

"Vestfalite Landes Çaytung" gaze • 
lesi, Beyaı. kitabın neırediJ.mesımn, tam 
bir anlaıma müzakerelerine giriıile
ceği •ırada Avn.ıpa havasını bo:oduğu
nu yazmaktadır. 

"Hannoverıer Anzaykel·,, gazetesi, 
Almanyanrn, lngiliz saffıharp gemi-
leri için bir tehlike teP<iJ edeıniyecd< o
lan ceıı. kruvazörlerine malik olduğunu 
yazıyor. lngiltere, daha ziyade 'baıka 
devletlerin donanmasından korlomalna
dır . 

Habeşler 
Razı oluvor 

• 

SOFYA, 7 (A.A.) -Anadolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Bulgaristan hükmetinin iki sınıf askeri silah altına ça· 
ğırdığı rivayet edilmektedir. 

CENEVRE, 7 (A.A.) - Havas A- 1 le hareket ettiğini ileri ıürmekle Jllıl' 
jansı bildiriyor: Uluslar kunımu nez· kabele etmektedir. 
dinde Bulgar murahhuı Bay Antonof Geçen kanunusanide asker kuV"•~~ 
genel katib Bay Avenol'a bir muhtı- !erinin tezyidine gene devam edilJllde 
ra verrniıtir. Bu muhtırada Türkiyenin ve Bulgar hududuna yakın bir ye;_,ıı· 
teslihatından ıikayet edilmektedir. · b' f k kil ) tur " 
Cencvredeki Bulgar mahafili Antonof yenı ır "" a leş 0 urunu§ Türk 

dudun etrafmda bulunan bütün 11 tarafından yapılan bu te§ebbüsün yal- köyleri §U dakikada piyade ve ~ohpı'Jllç. 
nız bir dostane nazar teatisini müın· ku 1 . 1 d 1 d B. k u vvet erıy e o ., nr. ırço ın , e-
kün kılarak Bulgarlarca gayri tabii mat, erzak ve elbise depoları. tes!' d• 
aadedilen bu vazıyete bir nihayet ver dilmiştir. Adeta bir harb arıft;Jlfn a.• 
dirrneyi istihdaf ettiğini söylemektedir. imiş gibi gösterilen bu hararetlı • 

0 
CENEVRE, 7 (A.A.) - Havaı A- Jiyet meyanında Trakya ihtiyatların', 

jansı bildiriyor: Bulgar murahhası üçte biri silah altına alınını§ ve bıJ~ 
Antanof tarafından, Bulgarlara gö • Istanbuldan ve Anadoludan gön~f!~; 
re Türklerin Bulgar - Türk hududun- len rakkaml• ?.~ bin yeni efrad ı • • 
da yapmakta olduklan tahşidata dair olunmuftur. Edirnede gayri munt• Jı 
verilen muhtırada deniliyor ki: zam çeteler teşkil edilmetkedir. r~·. 

Bir aenedenberi Türkiye Trakyada ~~--~",~; ?~hitler;n ve neferlerin izııt 
ki asker mikdarını mühim surette tak !eri geri almmııtır. 
viye etmetkedir. T rakyaya iki yeni '·Cf' .,e 

d f 1 Muhtıra en nihayet gerek as" 1• piyade fı~kasiyle 500 en az a topu · ddel • 
havi bir topçu kuvveti aönderilmiştir. gerek Trakya ahalisi arasında t' .ı 

o T .. k "" Ankara hük\ımeti yapılan bu tah· bir propaganda yapılmakta ve ur ol 
ıidat hakkındaki istih·"'thah '"f Ca- buatının Bulgaristan"' hücum etmekte 
nakkale boğazını müdafa~ maksadiy • duklarını kaydetmektedir. 

Bir /naifiz zırhlısı Pirede 
LONDRA, 7 ( A.AJ - Yunan istandaki vakayi hasebile Ingiltere • 

nin Royal Soverein zırhlısı Pireye gelmiştir. 

Asiler Sakızı da iş.~al ettiler 

İtalyanın ileri surdiıgü 
ıartları kabul ettiler 
ROMA, 7 (A.A.) - Habeı hükii -

meti, ıtalyanın ileri ıünnüı olduğu tart
ları kabul etmit olduğundan Alual ha
disesile onu takip eden hadiseler yü
zünden çıkan ihtilafın halli için icra 
edilecek mwzakereler esnasında karakol 
müaademeleri vukuuna mani olmak 
makıadilc • >mali hududunda bir oıta
nrf mıntak .. ,'hda11na mutealük mu • 
vakkat bir i~ıafname aktedilmiştir. 

Bir taraftan da aeııkiyat 
MES1NA, 7 (A.A.J - \'-"'nj) va· 

puru ıarki Afrikaya bir piyade alayı, 
bir çok batarya top, bir iatihki.m bölü
ğü ve mühimmC\t götürmüıtür. 

SELANIK, 7 ( A.A.) - Röyter ajansı bildiriyor: ·J· 
Hükumet kıtaatı son iki gün zarfındaki müthiş yağmurlara ve şı 1ı 

detli kara rağmen doğu Makedony asında ileri hareketine devam etme 
tedir. Asi f!lo Averof'la beraber Midilli, Sisam ve Sakız adalarını zaP

' tetmiştir. Asi gemilerden biri Kava laya gelmişse de hükii.met tayyarele
rinin bombardımanına uğrayarak hemen uzaklaşmaya mecbur kaJmır 

CENOVA, 7 (A.A.) - Torino ve 
Milinodan 900 tayyare askeri gelmiı 
ve California vapuruna b .... niıtir. Bu 
vapur aaat 22 de A!Tikaya hareket o
deccktir. 

Küba 
Gene karışyor 
Hükumet kuvvetleri ile 

talebe çarpışacak mı 
HAVANA, 7 (A.A.) - Hiikumet 

kuvvetlerile, bir takun ameleden mü • 
zaheret gören talebe arasında tiddetli ar 
bedeler çıkması melhuzdur. 4-00 kadar 
asker, Üniversite awuıunda bulunan 300 
talebe ile amele ıendıka reislerini ku • 
tatmıt bulunuyorlar. 

Hükiimet kuvvetleri, kanlı bir çar • 
pıpnaya mini olacaklarını söylüyorlar
•a da, talebe, çarpışmıya hazır bulunduk 
larını ailelerine bildirmişlerdir. 

Hükiimet reisi Miralay Batiıta, bü
kıimet erkanını ve askeri rüeaayı, asa • 
yiıin muhafazaaı için alınacak tedbirle
r.i kararlaıtırma.k üzere içtimaa davet et 
mittir. 

H<J$talık çok ııahim mi? 
HAV ANA, 7 (A.A.) - Aakeri er

kan ile kabine '.lZası, geç vakte kadar 
müzalrerede bulunmutlard,.., Neticede, 
greve kartı her ıuretle mücadele etme
ğe karar verihnittir . 

Havana limanı ağzına ve daha baş
ka ıahil noktalarına harp gemileri geti
rilecektir, 

Çine verilecek para 
TOKYO, 7 (A.A.) - Rengo ajan

aına göre, Japonyanın Çin orta elçisi 
bugün Nankinde Çin bqbakanı ile Çine 
yapılacak ulualararaaı istikraz hak-
kında görüşecektir. 

Zannedildiğine göre, elçi Japonya. 
mn böyle bir istikraza itiraz etmedi • 
ğ'ini ve devletlerle bu huıuata müzako
reye amade bulunduğunu, ancak Çinin 
daha ziyade kendi veaaitile kalkınması 
muvafık olacağını, bununla beraber Çin
deki ve doğu Aayaaındaki vaziyeti iti
barile Japonyanın mü-takil olarak YllJ'o 
dmıa amade bulunduğunu bildirecek • 
tir, 

Siyamda yeni 
ilan edildi 

kral 

BANGKOK, 7 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Prens Ananda Ma
hidol, Siyam kralı :Jan edilmit ve bir do 
niyabet mecli&i vücuda getirilm.iştir. 9 
yaşında olan prens, aabık kralın yeğeni 
olup halihazırda Lozanda bulunmakta -
dır. 

Umumi müfettişlik ziraat 
müşav'rliği 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Trak • 
ya umumi müfettİfliği ziraat müşavir .. 
Jiğine Edirne ziraat müdürü Bat., Eıat 
tayin edilmiftir, 

1

Trakgada 100 bin ev yaptırılacak 
iskan programı hazırlandı 

ANKARA, 7 (Telefonla) - içeri lfleri Bakanlığı Trakya için ge• 
niş bir iskan programı hazırlamıştır. Bu pr?gr~m evvelki gün _!rah,?jr 
umumi ~üfettişi Bay !brahim Tali i~. de iştıra~e t?p~anan yukse ba 
kan komısyonunda b:r kere daha gozden geçırılmıştır, Bak~nlı~l 11 
programın tatbiki için 1935 bütçesile Kamutaydan bır mı yo 
lira tahsisat istemektedir. • il • 

Programın eeaslarına göre gel en muhacirler Trakyaya yerleş~ır ı/ll 
mek üzere muhacir işi Trakyada teksif edilecek ve alınacak tahsısa 
gelen ve gelecek muhacirler için 80 ila 100 bin ev yaptırılacaktır. 

lbnirrefik Ahmet Nuri 
1
,,. 

'ANKARA, 7 (Telefonla) - Tanınmış piyes muharrirlerinJe?ıııır 
nirrefik Ahmet Nuri dün akşam öl müştür. Cenazesi bugün kal~~rı /ılP 
tır. Sahnemize büyük hizmetlerile lanınmrş üstadın ölümü teessıırle 
şılanmıştır. 

Terfi eden hariciye memurları"' 
, ANKARA, 7 (Telefonla) - Hariciye Bakanlığı yedinci Je'ece-

memurlanndan kalemi mahsus mü dürü Bay Refik Amir altıncı Jer ;;r 
ye sekizinci <!.rece memurlarından Berlin elçiliğinde orla elçilik!"/} 

' te;arı Bay Fendun müktesep haklarına binaen Bay Atıf ve Talıli8at 
mer yedinci dereceye terfi etmişler, üçüncü derece memurlardan el ;ı; 
Sabih derecesile Halep korısol.oslu ğuna nakledilmiş ve MoskotJO f 
iii katibi Fevzi derecefiile merke;-;e nakledilmiştir. 

B. Mussoliniden General 
• 
lnönüne 

• 
ismet 

Başbakanımızın onuncu yılı münas.ebt 
tile saygılı telyazıları teati edildı ı; 1,. 

ANKARA, 6 (A.A.) - Başbakan 
ismet lnönünün Baııvekilliğinin onuncu 
yıldönümünden ötürü ltalya tı.ışbakanı 
Bay MuHoHninin gönduriği tel ya
zısı ile Bafbakanmuzm revabı aıağıda
dır: 

Batbakan General lamet lnön11 
ANKARA 

Zatı devletlerinin denıhte buyur
dukları yiiluek vazifede on ıeneyi ik
mal etmeleri münaıebetile, samimi teb
riklerimi ifade ve yeni Türkiye önde
rinin idaresi albnda zatı devletlerinin 
riyaset ettiği hükumetin yapıcı eserinin 
inkiıafı Faşist hükiimeti tarafından de
rin bir muhııbbetle takip ediJm.,kte ol
duğunu teyit ederim. Zatı devletlerinin 
daha uzun müddet memleketinin nef'i
nc olarak veliid meta;ıine devanı ede
bılmeıi temennilerile kendilerine dosta
ne ıelamlarmu gönderirim. 

MUSSCJLINI 
Baıbakan Say Muuolini 

ROMA 
n~tvelrillııiimin onuncu yt;clönWJ1Ü 

münaıebetila zatı devletleri tarafından 
ir.a.I buyuruluı nazik telcraftan dolayı 

pek mütehassis olarak en .hara•;Jeriı"' 
tekkürlerimin kabulünü rı~ h•ıılı•~. 
Zab devletlerinin memleketım an ıt1 
da.ki sevimli ıözleri Türk • H~1i ~.ı. "1 
nasebetlerini ihata cbnekten ."~ f•f11 

mamıı ve Türk.iye hükiiın•ı;;~"tıa~l<'':' 
hükiimeti ve onun mümta~ t 1 en •! 
da beslenen hiuiyata tıuı•amııs.ıttit' 
gun biılunan dostane ruhu • 
mektedir • ırıo~l.1 

Jaınet__.-:"' 

-T--.--·-h_k_ıııesi 
emyız ma e 

ikinci reisliği 'fell'~ 
ANKARA, 7 (Te_le~oı;ıla) ;ı.; iki"~ 

mahkemesi ikinci reııliğı~e ah~~ 
reiı d:ıy Fahrettin, t~ ~ u-
azalığına da azahktan mua 
Nuri tayin edilmitJerdir. 

Vatandaşlıktan 
çıkarılanlar ı1' 

ANKARA. 7 (Telefonla) ık;.ı~ 
f&hsın vatandaılığmuzd~., lıınit''· 
Bakanlar Heyetince k ı..~ e 



Çocuk sinemaları 
'Saklamamalıyız ki bizde gocuk 
~ edilmif bir haldedir. Bunun 
uo)lle olduğunu ıehrin lıerlıangl. 
lıir ıokağından geçerken ortada 
llÖrdüğünüz çocuklardan anlarsı -
llız. Tramvay baı:amaklan, sinema 
4apıları, yangın yerleri hatta so -
-4ak araları demiyorum, sadece 
biiyük caddelerde biJe nereye ni • 
~ gittiği belli olmıyan altıdan on 
llltıya kaılar britakını çocukların 
iola,tıklarını görürüz. Bu sokak 
fll1Qreliği o çocukların ruhlarına ne 
llibi bir renk ve karakter; verir, o-
1<ratm uzun düıünmeye hacet yok. 
Bımlar büyüdükleri zaman pek 
!'ayırlı ifler görmezler. Ve hayırlı 
İf/er ııörmiyen~rin çocukluklarını 
karı,tınrsanız bunların hep mek -
fepten kaçmıf1 aile ocağından u • 
tfıklapmıı, ve gençlik çağını serse
rilikle gWmİf olduklarını görür • 
Iİinii.z.. E, bu vaziyette kıabalıat yal 
111% ailede değildir. Çocuk neseb 
tıt'hetinden ailenin malı olsa bile 

iirk kiitlesinin bir iiyesl nfatile 
'1ıırdwı malıdır. Bunlarla ailelerin
den fazla memleket alô.kaJardır, 
Onun içindir ki; gocukların uluor
ta her sinemaya girememeleri 1ııtk 
4ınJa alındığı ıöylenen tedbire 
ben de taraftarım. Yalnız dikkat 
edilecek bir nokta var: Bir diğer 
llcızetenin de lıahrlathğı gibi biz. 
ele çocuklar için bir sine~ var 
lltı? Her ıehirde llaJ' mı?. Yoksa 
~rı ne ile eğlendireceğü?. 
Sinemaya gidemeyince gene so
kaklarda mı dol<Zfacak~r?. Ôyle 
olacaksa bence bu tedbir faydalı 
014maz. Onun için, bence filmler 
fftnsür edilirken (çocuklar görebi
lir) veya (çocuklar göremez) di· 
.l':ı ayırmo/ı çocuk sinemaları veya 
•eanslan açıncaya kadar en iyi 
bir caredir. 

Taklit yapılnuyacak JIU?. 
Matbuat Genel Müdürlüğü pi

lles~eri ve filmleri sansür ediyor
llıup. Ben farkında değildim. Çiin
ltii bizde kanuni bir ıansiir olduğu 
l'lq bilmiyorum. (ben ne de çok 
fey bilmiyorum değil mi?) 

Ne ise bu bahsi ayrıca bir etüt 
ecleceğim. Bu arada taklitli piyes· 
leri de ayni miidiirliik yasak et
ıııiş. Çünkü bunlann çoğu bizim 
ılostumuz olan memleketlerin tak
lidi imip ••• 

Dün matbaada otururken alı -
lıablarımdan marul bir komik ve 
"»ıııkalliıl ziyaretime getili. 

T elliplı ve sinirli idi. 
- Ne o? Hayır ola?. dedim. .• 

.. - Aman, dedi senden birşey 
Dfrenmeğe geldim. 

- Buyurun? 
- Kuzum, sen gazetecisin? Bi-

tinı dİİflllanımız kimdir? Şunu bıa
rıa ıöylesene? 

- Ne gibi? .. 
- Anlatayım! Dos:tlarımızuı 

~<rklidleri yapılmıyacak. Halbuki 
en taklidle geçinirim. Malamya, 

~knıek mesefesi. Bari düşmanımız 
lrinıdir, bilıem ele onun taklidini 
llapsam ••• 

Teselli ettim, ve ona vaktile 
(Napid) in artık adam taklidi yap 
llı<rhfan bıkıp ta kiremit taklidi 
llapmaya kalkhğını anlatarak bun 
ılan ıonra kiremit, takunya, deste
re ve hele şu klasik fimendiler 
tklidi gibi şeyler yapmasını tavsi
h ettim, bana: 

- Bunlarla dost değiliz ya, e

'>ıin misin? diye sordu, geldiği gi. 
~i endifelt bir halde gitti. Onu se-
1ilrnetlerken aklıma bütün Frannz 
lahnelerinde oynanmış olan ve e
la. Marsilyalı taklidinden ibaret 
~ıdunan meşhur Maryiis ve Fani 
li:vesleri ile herkesin bildiği hatta 
;tanbula geldiği zaman komedi 
•ansez artistlerinden Alexandre 

1
1'1 bizzat burada oynadığı şu ma
~ad (L'anglais te~u'on le parle) 
lt1J<tindeki eski ve lngilizlerle alay 
'den Fransız komedisi aklıma 
teldi. içimden: 
~Tabii, dedim, bu benim aklı· 

'>ı<ı: geldiği gibi dostumuz Bay V. 
lvedim'in de aklına gelmiftir .. Ve 
ırecti • m. 

B.FELEK 

•Kurban Bayramı ı 
latanbul Müftülüğünden: 
14 Mart 1935 Perşembe günü 

ıilhiccenin dokuzu olmakla cu
llıa günü ele Kurban Bayramı ol
ılıığu ı~n olunur. 

BAYRAM NAMAZI 

Zevali: 
lizani: 
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J Silahlı Avrupa 

Tenzilatlı' 
Tarife kalkınca 

• ·..;ülll 

Fransadaa başka atış 
veriş ettiğimiz 

diğer memleketler 
Türk • Fransu: Ticaret muahedesine 

~lı muvakkat ıud&iDJımm feshi üze -
nna bu mukaveleden istifada eden dev
letlerin miiınaıil mallarına da yüksek ta
rife taıhik edilmeğe bathmmıttı. F ran
aanın mallanm.ıza rağbet gö.termemesi 
dolayıs.ile ittihaz edilmit olan bu ted • 
birlerin, modüa vivendi' den istifade e • 
elen diğer devletler emtiasma teımil e
dilmemesi için bir kararname hazırlan. 
dıiı aöylemnektedir. 

MadeRciliğimiz 
Madenciler birliii, mernlekeWnizde

ld maden inkiııafııu gösterir miiceaıem 
bir ~ hazırlamağa batlamıtbr. Bu 
srafik yalrmda tamamlanacııktır. 

Marangazlar cemiyetinin bir 
IBf&bbUsO 

M.a...,..tar cemiyeti, hariçten kontr 
plak., idu..I i9in alakadarlar nezdinde 
lG§ebbüslerde bulunmaia karar venniı • 
leMiı-. lıtanbıılda mevcut bir falırikan.ın 
piyasayı idare edit vaziyetinden bazı ıi-
1.ayetler doSmaıı bu kararı verdirmiş • 
tir. 

Dııarıdan gelen ve metre nıilıabına 
US lira gümrük reımi verilen kontr 
plakelene dahilde yapılan ve ııümrilk 
resmi verilmiyen kontr plakelerin fiya
tı ayni derecededir. Marangozlar son za. 
manlarda kullanılan kontr plakelerin 
pres altından çıkınca katlarııim lıirbirin
d~n ayn~mdan §İlliyetçi vaziyette • 
clirler. 

Taşradaki 
Metruk emlak 
Yakında satışa çıkarılması 
bouolara iyi teıir edecek 

Gayri mübadillere ait metruk 
mallM' doıyalarımn, Ziraat bankasından 
gayri mübadiller komisyonuna devri 
henüz bitirilnıemiıtir. 

BUttun sebebi devir işinin pek ya • 

Vllf olarak yapılmasıdır. Komisyon 
tinıdiye kadar devir aldığı malları mli
zayede ile ıatmaktadır. 

F~t devir muamelesi bitirilmediği 
için ıatışları arttırmak kabil olaınamı~ 
br. 

Yakında Anadoluda bulunan metnık 
mallar, timdilik muvakkaten Ziraat 
Banluıımca aablauktır. Diğer yerler • 
dekiler de milli emlak iılarmne devre· 
dilecek ve gayri mübadiller komiayo -
numlan gönderilecek birer memur hu. 
ıwnmda satılacaktır. Komis10n bu 
maksatla metnıı. mal bulunan yerlere 
birer miimeasil gönderecektir. 

Anadoluda bulunan metruk malların 
tatı§& çıkarılması, bonoların kıymeti 

üzerinde iyi bir tesir yapacaktır. Bu 
malların bedeli de ııayri mübadil bono
aile ödeneceğinden müzayedeye gire -
cekler latanbuldan bono alacaklar ve 
bu suretle kıymet yilkselecelrtir. 

Etibba odasındaki sergi 
.Eblıba odasında açılacak olan tıbbi 

ve sıhhi kitaplar sergisi kum.isyonu a
zaları doktor Bay Fahrettin Kerim, 
Bay Süreyya Kadri, Bay Kllmn hınail, 
Bay Şükrü Hazım, Bay Ahmet Süheyl 
dün toplanarak serginin 29 mart cuın:, 
gÜnÜ açılmasına karar vernıİflerdir. 

Sıhhat Bakanlığı da lstanbulda 
mevcut kütüphanelerdel<i tdıbi kitaplar
dan arzu edilenlerin de sergiye konul
masına müsaade etmiıtir. 

1 HORSA 1 -----(1, Bankasından alman cetveldir) 

7 MART 935 
AKŞAM FiYATLARI 

ISTIKRAl.LAR 1 TAHViLAT 
l.tikr ... <lahi1l 96,50 
1933 Erpni 99 R.htnn 10.75 
Kuponauz 29,47,50 An. m\imeaail 53,30 

,, il 28,20 An. talı"Yili J, il 47,90 
~ 111 28.35 An. tahvili ili 50,50 

ESHAM 
it Bankaaı Nama 10 ı Reji lı.upon•m 
,, " Hamiline 10,15 Tel el on 
.., ,. Mıiie•aİa 971 T erkoı 

2,25 
14 

n,...... 
13,35 
9,90 
0.96 
ı,ss 

4.CIŞ 

Türkiye Cumbu. Çimento 
riyeıt :S.nluL•ı 63.50 lttih•t dey. 
Tram••.Y 29 Şark dey. 
Anadolu biıae 25,80 Balya 
Şir. Ha7riya 16 Sark m. ec:n 

ÇEK FIYATLARI 
Fra.naıs F. 12.oe Prai 19,04 
Londra 688.25 Belsrat 35,35,53 
Mili.na 9.54.60 MoekoTa 10,83,25 
Nüyork 80,55 Berlin 1P7,74 
CeneYr• 2.44.50 Madrit 5,81,90 
Ati.na 84.SI Budapeıte 4,51,50 
Brükaal 3.40.96 VartoTa 4,21,75 
Amıterdam 1,17,41 Bükr"' 79,31,64 
Sofya 64,74,80 Viyana 4,32,25 

NUKUT (Satıf) 

Kurut Kurut 

20 F. Franaı• 169 20 1. lıT'1;ra 815 
1 Dolu 125 1 Pezeta 18 
1 Kur. C•k 99 1 Mark 43 
1 ~iJ• A •• 23.50 l Zloti 22 
1 aterlin 590 20 ı .• ,. 17 

20 Liret 213 20 Dinar ss 
20 Lna 23 1 Çerno•I~ -.-
20 F. Bel<ika 115 Albn 9-" 

ViLAYETTE MAHKEMELERDE 

İlk mekteb 
MualJimleri 

. --
Otomatik terfi usulü ve 
makam ücretleri kaldırıldı 

ilk tedrisat müfettifleriırin "" bB§· 
muallimlerin makam ücretleri, Kültür 
Bakanlığından son gelen bir tamim 
üzerine liiivedilmittir. 

Müfettiıler ve baımuallimler hazi. 
ra:na kadar bu ücretlıeri alacaklar, 1935 
yılı biitçeaine tahsisat konmıyacaktır. 
ilk tedrisat miifetti§lerinin makam tah
ıiaatı ( 30), baflJNalliınlerin (10) lira 
idi. 

Makam tahsisatı kaldırılmakla bera
ber, mülettiıler, harcırahlanm ve köy
lerde reftit eınasında 1,5 lira yevmi
yelerini alacaklardır. 

Bu karar yalnız ilk tedri~t içindir. 
Orta teclriıatta makam ücretleri baki
dir. Use müdürlerinin ımkam üeretJe. 
ri (150) liraya kadar pkımıktadır. 

Diğer taraftan ilk mektep muallim
lerinin kıdem zamları da otomarik bir 
halden çıkanlmııtır. Iik mektep mual
limleri her üç yılda bir terli etmrye
~. her vilayet b~ ilk m .... 
tep bocalarmın IDUflan kadro teidin· 
de te.biıt eclilecektir. 

Her vilayette, baremin her derecesi 
için muayyen miktarda muallimlik bu
lunacaktır, Bir yulaın derecede münhal 
olmadıloça, muallimler bir fazla kıdem 
alamıyacaklardw. 

Baka'.oryaya girecek talebe 
Geçen yıl oonunda bakalorya imti

banlannda 11nıfta kalan talebeler, bu 
ıene tekrar imtihana gireri<en eaki 
veya yen.i talimatnameye göre hareket 
ebneleri, kendi ihtiyarlarma bıralrılmıı
tır. 

Bu talebeler, bu sene ele muvaf
fak olamazlarsa, üç sene ~inde bir de
fa dıı:ha imtihana girmek hakkım mu
hafaza etmektedirler. 

Kumkapıdaki papas mektebleri 
Kumkapıdaki papu mektepleri ö-

nümüzdeki yıl batında kapanacaktır. 
Maarif idaresi, bu mektep binalanm ıa. 
tın almak için tetkikatıta bulunmakta
dır. Bu binalarda ilk mektep açılacak,. 
tır. 

Orta tedrisat umum müdUrlUğU 
Maarif vd<iileti orta tedrisat umu

mi müdür -..ikili Bay REfik asaleten ta
yin edilmiştir. 

Almanyacla talebe müfettiıi iken, 
vekalet teftiı heyeti reisliğine tayin e
dilen Bay Cevadın cwnartesi günü feh
rimize ııelmesi beklenmektedir. 

Umumi müfettiılerden Bay Re§at 
Nuri vuku bulan davet üzerine dün 
Ankara ya gitmiıtir. 

Bir buyuk profesörün ölUmO 
Dünyanın en büyük Roma huku:ku 

profesörü olan Berlin üniversitesi or
dinaryüs proiesörlerinden Otto Lene!, 
86 yaımda olduğu balde Serimde vefat 
etmiftir. 

Otto Lenelin Roma hukuku ınev
zuile yazılmıı 38 cilt eseri vardı. Bu 
büyük prolesöriin ölümü dolayısile, ls
tanbul universitesinden Berlin üniver
ııitesine taziyet tel.gTafı çelrilmi!jtir. 

Oç doçent istifa etti 
Hukuk fakiilteıi doçentlerinden B. 

Hüseyin Nail, Bay Ahmet Naim ve B. 
Halim iıtiia ederek, kendilerine daha 
çok maaılı batka vazifeler bulınuılar
dır. 

Doçentlerin ( 35) lira olan asli maaı
laruıı arttırmak için kanuni imlmıı bu-

Maliye işleri 
Düzene girdi 
Görülen uf ak tefek ek-

siklikler de tamamlanacak 
Iıtaılbul yeni maliye teıkilatı yapıl· 

dıktan sonra vergi itlerinin gerek ta
haıkkuk ve gerek tahsilat yönlerinden 
iyi gitmesi bu teşkilatın gerekli oldu
ğunu göotenni§tir. 

Son yapılan ""'§tnmalarda görülen 
eksiklikler de tamamlımınak üzere M.. 
liye Bakanlıiına bildirilmiftir. 

Maliye Bakanlığınca getirtilmit olan 
ecnebi mütehauıslann da buraya gele
rdı: araştınnalar :yapacaldan duyulınut
tur. 

Müteba1111lar Ankarada, genel su
rette maliye ith>rimizi gözden ııeçir• 
mekteclir , 

Devlet mekanizmaımda biiyük rolü 
olan maliye itlerinin hnnımıi:. ilini ve 
modem bir ıekle konulmaaı kararlaıb
nllDlf buhrmnaıktadır. 

Bu hususta mütebaaanlann Maliye 
Bakanlığına verecekleri raporlarda e.,.._ 
lar çizilmiı olacaktır. Maliyemize, son 
tetkiJatta olduğu gibi yiikıek tahsil 
görınüt genç)... alınarak te§kilirt kuv
vetlendirilmekedir • 

NufUı fUbeleri duzelti lecek 
Nüfus ıubelerinde yapıhı.n araıtır

malar bu ıuıbelerin çok zayıf olduğunu 
ıröatıennİftİr. 

Yeni mali yıl içinde verilecek tah• 
•iaatla f1Jl>elerin düzeltilmesi kararlaıı
tmlmıftır. 

Esnaf bankası 
Demirbaş efyanın satıl

masına heyeti 
umumiye karar verdi 
Eınal Bankası tasfiye komisyonu, 

dün öğleden sonra banka binasınd!\ ilk 
toplanbaını yapmı§hr. Bankanın Demir
bat eıyaaı müdür vekili Bay Muzaffer 
tara.fından tasfiye komiıyonur.a teslim 
edilmiıtir. Heyet, demirbaı eşyanın sa • 
tıbnası için henüz bir karar verememiı, 
bu hususun heyeti umum.iyece tayinini 

münaıib görmüıtür. Bu iboarla banka 
umumi heyetinin yakında yeni bir top -
lantıya çağmlacağı söylenmektedir. Tas 
fiye heyeti, önümüzdeki hafta içinde de 
bankanın muamelatına vaz'ıyed edecek
tir. 

Çekoslovak cumhur 
reisinin yıldönümü 

Dün Çekoslovak reisicumhuru Bay 
Mazarikin doğumunun 82 inci yıldö • 
nümü olduğundan konıoloshanede bir 
J'e41Dİ kabul yaıpılmıt ve tebaanın teb
rikatı kabul edilmiıtir . 

lunamamaktadw. 

lık tedris!t inzibat meclisi 
latanlıul ilk tedrisat inzibat meclisi 

diin öğleden sonra, toplanarak bazı ev
rak üzermde tetloikatta bulunmuştur. 
lnzihat meclisi çarşamba günü tekrar 
toplanacaktır. 

Devam mecburi o'.du 
iktisadi ve iÇ'timai ilimler enstitü

siinde, oon zamanlarda talebenin de
vamaızlık gösterdikleri nazarı dikkati 
cel>etmiftir. Fakültel«de olduğu gibi, 
bu enatitüde de kontr.ola tabi bir devam 
mecburiyeti usulü konmu§tur. 

ı.:rean. 
ister söyle ister gaz 

Eski hamam eski tas 
"Milliyet,,in Terkos idaresinden ğım yok. Halbuki geçen gün yeni 

iatediği cevap postada gecikti ga - yılın üç aylık bir makbuzunu ge
liba. tireliler. Ve (335) kuru, istediler. 

Arkod(lfım "Felek,, terkos nıyu- Makbuzda 1öyle kayıdar var. A
bonenin hakkı (62), sorlolunan 

na biraz miirekkep katmakla yeni (9) geri kalan (52) abonenin bor-
firketin midesini bulandırmlf oldu. cu ı'ki l' 33 k aat ki b' 

ıra ııru1 s rası ır 
Fakat (Terkos) tesisah ile beraber lira yekiin üç lira otuz bef kuTUf. 
siyasetine de tevarüs ed-en yeni i- Bir kere ben dört aydır terkos 
darenin bu dumanı üstünde tenkit- '- ll d S l 1 d .. u anma ım. aat nası o ur a lere y.• ıçizeceği pek belliydi. Ne-
tekim öyle oldu. (9) metre mikap sarfiyat gösterir? 

Demek ki saat bozuk. Sonra ma-
Bizse T erkos belediyeye geçti. dem şirketten J:ıa1ıkım olan suyu al· 

Belediye ne kadar olsa bizim malı· mamış, bilô.kis (52) metre mikap 
mudır, artık bu kıdemli başağrı3ın- alacağım kalmış. Neden iki lira o
dan kurtuluruz, diyorduk. Fakat tuz beş kuruş borçlu oluyorum?. 
pek le öyle olmadı. Onun için "Fe- Sonra yılda dört lira saat kirası 
lek,, arkadaşımın bıJandırdığı su- fOk değil midir? Evine terkos alan 
ya bir t(lf ta ben atacağım. bir adam otuz yılda (120) lira kira 

Benim bu T erkos ifinde hazme- verecek. Gene de o ıaate ıahip ola· 
demediğim bir nokta var. idareye mıyacak. Bu bir nevi vakıf icaresi 
bir depozit yahrmıpm. Günde 14 gibi bir şey. Bu saat pırlantadan 
teneke ıu almak hakkım. Fazlası olsa on yılda ödenir. 
olursa ayrıca ödeyeceğim. Fakat Velhasıl bu işleri söylüyor, ya-
evimde ayrıca daima akan Taksim zıyor, gene makbuz gelince parala-
suyıı da var. T erkosu ihtiyat ola- rı veriyoruz. Anlaşılıyor ki ister 
rah almış bulunuyordum. Bundan söyle i•ter yaz, eski hamam e•ki 

Eroinciler 
Mahkum oldular 
Ağır hapse ve ağır para 

cezasına çarpildılar 
22 k.iıi ıuçluıu olan eroin kaçakçı

liğı ,ebekesinin aon duruımaaı dün 8 
inci ihtisas mahkemesinde yapılarak ka 
rar ittihaz olunınut ve suçlulara bildi
rilmittir. Mahkeme reisi, kararın mu
ayyen vakti içinde temyizi kabil oldu • 
iiunu bi.ldinniftir. Karar ıudur: 

"Fener deki husuıi imalathanesinde 
eroin imal eden ve iki çuval esran bu
hı.aan Dimitri Arsalanyacliıin hazırlık 
tahkikatında ve durupnalarda verdiği 
ifadelerden ve mevcud delillerden de 
sabit olduğu ollıeıtle bir ıene hapl.İD!e ve 
bulunan eroinlerin beher 11Tamı üzerin
den 1 lira ceza hesabile 7000 lira ağır 
para ce=aına ve e.rarların da belıer gra 
mınclan 1 lira he..mile 28990 lira ağu 
para cezauna malıkWniyebine, fakat Di -
mitrinin zabıtaya yardnn etmesi dola -
yıslle ceuaı tenzil edilerek 9 ay 10 giin 
hapaine ve 30660 lira ağır para cezası 
vermesine karar verilmiıtir. Y orai Isa 
kidiıin ıuçta alakası olmadığını aö:yle -
metine binaen eldeki deliller ile Dimit 
rinin ifadesi teyit edildiğinden laalcidi
ıin tebelrenin sermayedarlığını yapb • 
ğı aabit olmll!, bir sene hapsine ve 7000 
lira ağır para cezası verme&ine karar 
verilmıiıtir. Diğer suçlulardan Ibrahim 
bir ıene hapse 2700 lira ağır para ceza. 
11na, Mehmed, Omer ve Kemalin de 
birer •el!<' hapislerile 200 er lira para ce 
zası vennelerine karar verilmiıse de bun 
larm cezalan da, ceza kanununUtt 59 
uncu maddesi mucibince, zabıtaya yar. 
dun ettiklerinden cezalan azalblarak 
Hıralıimin 9 ay on gün hapsine ve 1800 
lira para cezasına, Meılımed, Omer ve 
Kemalin de 8 er ay hapislerine ve 133 
er lira ağır para cezası vermelerine hük 
medilmİ§tİr. 

Ş::.t>ekenin satı<:ılığını yapan Apos
tol Kiryakides de bir sene hapis ve 2200 
lira ağır para cezasına mıı:hkfun iken 
gene 59 uncu maddenin zabıtaya yar -
dnn fıkrasından istifade ederek 9 ay on 
gün hapse ve 1466 lira ağır para ce
zasına mahkum olmuştur. Esrarlan sat 
bğı sabit olan Mihal de bir sene hapis 
ve 3899 lira ağır pnra cezasına mah • 
kum olmu§tur. Geri kalan suçlular da 
beraet etınişlerdir. Gayri mevkuf olan suç 
lular tevkif edilerek bütün suçlular dün 
al<şam hapis.haneye sevkedilmitlerdir. 

8.r katil mah.,Om oldu 
3 sene evvel KaıımpB§ada bir kah· 

vede Ahmet adlı arkadB§ını öldünnek
ten suçlu Kamilin dul'llşması dün ağır 
cezada bitirilmittir. 

Kamil 15 sene hapse mahkiim ol
muştur. Fakat auçun Ö§lenmesinde ha
fifletici sebepler olduğu için bu ceza 
10 seneye indirilmi1> auç af kanununun 
neşriaden evvel i§lendiği için de 3 se
nesi af edihnİ1tir. 

Bu karara göre Kamil 7 &ene ağır 
hapıe k >nulacak, ölünceye kadar amme 
hizmellerinde kullanılmıyacak, 38 lira 
da muhakeme harcı verecektir. 

Bir intihai da ası 
Türkçe - Franoızca liigat kitabı İn· 

tihalinden dolayı Bay Bedroı Zeki ~ 
rafından Bay Kemal aleyhine açılan 
davaya dün üçüncii cezada devam e
dihnittir • 

ldclia makamı İntihal şabit olduğu 
için ıuçluya ceza ...,rilmeıini istemi§ • 
tir. Bay Bedn>ıı Zeki ceza ilteiifue it· 
tiril< etmekle beraber aynca tazminat 
talebinde bulunmuştur . 

Müdafaa vekilleri ise intihalin aabit 
olmadığını ııöyliyerek ceza verilemiye -
ceğini ileri sürmü~ler ve müdafaalarını 
yaparak ceza verilmemesini, verildiği 
takdirde de bu cezanm tecil edilmeıi
ni irtemiılerdir. 

Duru1ma karar teihimi için ba!lka 
güne bıra.lulmıftır. 

Heybe!iıda faciası 
Heybeliada açıklarında 33 yolcunun 

boğulmaaı ile neticelenen deniz kaza
ıının muhakemesine yarın ağw ceza 
mahkemesinde devam edilecektir. 

Yenibahça cinayeti 
Y enibahçede bir diiğün esnasında 

bahpvan Ramazanı öldünnekten ıuçlu 
Hüdai ile Ramazanın karcleıi Rifatin 
duruımaıma dün ağır cezada devam e
dilmiıtir. 

Eaki .ab.ıların tetkiki ile iddia 
yapılması için duruıma bafka güne bı
rakılmııtır. 

Hasta pencereden nasıl dllftu? 
Bundan uzun bir zaman ev'Vel Al· 

man haıtanesinde bir hiclise olmuı, 
bir ameliyatlı basta pencereden düıe
rek ölmüıtü. 

Mehmet Ali isimli hastanın bu dütü· 
fiinde ve ölümünde hastabalucıların ih
mali olduğu iddia edilerek, öJ.i:Hriin 'Va
risleri tarafından .baatahakıcı lllea aley
hine bir dava açılmı§b. 

Bu davaya dün üçüncü cezada el... 
vam edilınit, hestahanenin operatörü 
Bay Orhan .Abdi ile direktör Bay Nab 
ıabit olarak dinlemniı!..rdir. 

Muhakeme iddia ve müdafaa yapıl
ması için batka güne bıralulmııbr. 

Barbarosun türbesi 

Silahların or<tadan kaldırılma
sını, veyQ hiç olmazsa tahdidini 
beklerken biitiin Avnıpanın daha 
çok ~iliihlanamk için yeni yeni le
dakarlıkla;a katlandığını, ve her 
m~mleketi.n kendi emniyetini te • 
mm etmek maksadile birçok mas
raflara girdiğini görüyonız. 

Emniyet, güzel şeydir; parlak 
, bir fikirdir. Fakat devletlerin l:a 

emniyet endişesi, diğerlerini emni
yetsizliğe götürdüğü için bir kor -
kudur bQfgöater'yor! Ve bu ıefer 
emniyet yarıp. baflıyor. 

Dün gel.ar telgraflardan öğren • 
dik ki lngiltere, çoktanberi hava 
~e. deniz silahlannı lazkılap~rmah 

l ıçın tasavVUT ettiği likirleri taJıak. 
kuk ettirmek üzeredir. Hava na -
zırı. ~un~n için iiç buçuk milyon 
lngüız lırasından fazla bir tahsi -
•at istemiıtir. Çiinkii lngi/tere bir 
ada ol~ağıı İçin emniyeti hava ve 
deniz vantasile temin edilebilir, 
~ e ~erkesin sillihlanmağa bQfladı
ll' bir sırada lngüiz hükiimeti ken
eli emniyetini ihmal edemez. 

Şimdiki hal.de elimize geçen 
malumata ncuaran kara kuvvetle
rinden balıaedilmiyor. Büyiik Bri. 
fanya anavtanının bir seferberlik 
halinde derhal çıkarabileceği ta. 
lim ve terbiye görmüş 615 bin a• 
her klili görüliiyor ... 

Diğer taraftan Fransa, kendi 
emniyeti noktai nazarından askeri 
hizmetin iki ıeneye iblağını dü • 
şünmektedir. Mareşal Petain gibi 
kuvvetli bir asker tarafınclan mü· 
dalaa edilen bu fikrin i•tinat et· 
tiği sebeb şııdıır: Her sene Fran
sanın askere aldığı ayni tevellüdlü 
t.lrat yekWıu 240,000 kişidir.Ha/ha 
ki 1914 den 1919 a kadar devam 
eden harb esnasında tevellüdat 
yiizde elli azalmıshr. Bu suretle· 
1936 dan 1940 a • ltı:ular her sene 
askere alınacak ayni tevellüdlü el
rad yekunu vasati 120,000 e düs· 
mekteclir. Buna karşı en iyi tedbir 
cukeri hizmetin iki seneye iblağı
dır. Bu suretle bir sene zarfında 
iki muhtelif tevellüdlü elrad ıilah 
altında bulunur ve gene umumi 
yekiin 240,000 e yani normal ye
küna yiikselir ... 

Büyük bir asker tarafından mü· 
Jalaa edilen ve zaman zaman 
Fransız efkarı umumiyesini iJgal 
eden bu likir, Fransada çok mü
said tesirler yapmıştır. Yakın za
manda bünun tahakkuk edeceği -
ni görmek imkansız değildir. 

Diğer taraftan Sovyet Rusya da 
askeri tayyarecilik fevkalade inki
tıaf etmiştir. 

Faşist ltalya, gerek ana vatanın 
gerek müstemlekelerinin müdafa
ası noktai ncı=rından yediden 
yetmişe kadar bütün milleti asker 
yapmağa uğrQŞmaktadır. Hatta 
sillihsrzlanma konferanslarının 
toplandığı meşhur Cenevre -
yi sine• ~ ' taşı.)1"n sulhperver, 

1 

bitaral hviçre bile, ahalisinin ıer- · 
bestçe verdiği rey ile, askeri hiz • 
metlerin uzalılmanna karar ver -
miştir. 
Alman~ın gizli gizli silahlan

dığı bir sürü tayyareler.'« emniye
tini garantiye aldığı ve icabında 
derhal 600 bin kişilik bir ordu çı
karabileceği maliim hakikatler -
dendir. Görüliiyor ki her feye rağ· 
men Avrupa silahlanıyor, ve gün
den güne zırhlanıyor. Bütün bun
lar az heyecanlı şeyler değildir. 
Onun için 1914 deki gibi hadise· 
/erin ıevkile bir laciıaya dü,ü~nek 
istenmiyorsa, barı,ın ve emniyetin 
bir an evvel bir tepkilata bir usule 
bağlanması lazımdır. «Hazır ol 
cenge eğer isteriıen nılhü salah,, 
düsturunu yeni bir şekilde ifade 
eden marul Fransız Marefalı Lyaıı· 
tey'in pu sözii çok caziptir: "Kul
lanmağa mecbur olmamak için 
kuvvetlerini göstermek llizımdır.» 
Hadi biz de diyelim ki, bütün dev
:.etler bugün harbe mani olmak 
için kuvvetlerini gösteriyorlar. Fa 
kat üryan ve sert hakikat, maale-' 
sel libJıolça düpiincelere manl 
dir. 

Mümtaz FAiK 

iki zelzele oldu 
ikincisinin merkezi 130 

kilometre uzakta ! 
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Betiktat vapur iskelesi yanında, Bar 
baro• Hayreddiıdn türbesi etrafındaki 
mezarların kalclırılmuı ve türbenin mey 
dana çıkarılması takarrür eımiıtir. Tari· 
hi kıymeti olan bu türbe etrafına bir 

ISTANBUL, 7 (A.A.) - lwtanbul 
nsathanesindenı Martın 6 mcı günü sa 
at 23 ü 45 dakika 4 ıaniye geçe gayet 
hafif bir saraıntı ile bugün marbn ye
disinde saat 10 u 30 dakika 13 saniye 
geçe merkezi htanbuldan 130 kilomet. 
re me...C..de tahmin edilen ve ıehrimiz. 
de istirahat halinde oturanların bir kıı· 
mı tarafından hissedilebilecek derece -
.1 .. .lia- hir .-r•ınb kavdedilmistir. 
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1 - Geri kalaııı bir görüfme Dıı B*arunm Berlini ziyaretinde belli 

olaetıktı. 

ıı 
1 Öz dilimizle 

Girid 

'\I 
1 H KAYE 

IE5) ir hafta on günden beri bütün 
1.9> Avrupa'run alaka ve merakla 

beklediği siyasi hadise lngioliz Dıı Ba • 
lıı:anı Sir John Si.ınon'un Berlin'i ziyareti 
idi. Bu ziyaretin yapılmaımı icap etti· 
ren ıebep, sayıııdeğer okuyucularımızın 
hatırlıyacakları üzere, fU idi: 3 ıubatta 
İngiliz ve Fransız devlet adamları ara • 
aında Londra'da bir ııörü'!<De yapılmıı 
ve bu görüşmeden sonra da bir beyan· 
name neşredilmişti. Bey&nnamede Av · 
rupa barış•nm takviyesi neye bağlı ol· 
duğu izah editiyOT v~ şu noktalar üze • 
rinde duruluyordu: 

l - Garpte bir hava mukavelesi İm· 
aalanmaıı, 

2 - Orta Avrupada Avuıturya'nın j3 .. 
tildiılini koruyan Roma protokollerine İl· 
tihak edilmesi. 

3 - Şarki Avrupada hudutları müte
kabilen kefalet altına alan bir mukavele 
iınzalanma11. 

Almanyanm da bu üç mukaveleye ııir· 
111eıi tddif ediliyordu. 

Almanya Londra beyannamesine kartı 
wnlifi cevapta hava mukavelesini kabul 
etmekle beraber, diğer iki noktaya te • 
mu etmedi. Ancak bütün bu meselele· 
rin lngiltere ile Almanya ara11nda yapı· 
lacak hususi müzakerede ııörüıülmesi· 
ni ileri sürdü. Bu teklif Londrada iyi ka· 
bul ııördliiünden Alman hükumeti, ln
ciliz Hariciye Nazırını Bertin'e gelmek 
için reer.ıen davet etti. 

Sir John Slmon, Berlin'e ııitmezden 
evvel, bir kere daha Fransızlarla görüı· 
mek lüzumunu duydu. Ancak Bertin zi. 
yaretinin arifeıinde Fransızlarla ~örü .. 
fÜp te anlapnıf ve ondan sonra Berline 
gitmiı gibi görünmesin diye bu ,Pariı zi
yareti için §Öyle bir vesile ihdas edildi: 
GUya ıiyasi meseleleri görüşmek için de .. 
ğil de lngiliz kanunu esasiıi hakkında 
bir konferans vermek için Parise gidi • 
yormuş. Bu ziyaret seçen perıembe gü
nü yapıldı. Sir John hakikaten Paris'te 
Salle Gaveau'da bir konferans verdi, on· 
dan sonra da uzun uzadıya Berlin ziya .. 
retj hakkında Fransız devl~t adamlarile 
görüıtü. 

'f. 'f. 'f. 

2 - Pari•'te neler görü,üldü? 

IE5) u görütmelerin mevzuu, temin 
(g) edilcliiine göre, ıark misakına 

ait meseledir. Hakikaten lngilizlerin de 
en ziyade takıldıklan ve Çok karışık gör· 
dükleri it bu Şark Lokarno'sudur. Şark 
Lokarnoıu, malUm olduğu üzere, öldü .. 
rülen Fransız Dıt Bakanı Barthou'nun 
fikri idi. Barthou'ya ııöre Rusya, Alman· 
ya, Lehistan, Çekoslovakya, Baltık dev
letleri ve Fransa ıarkta iıtatükon:.ın de
vamını temin için aralarında bir muka .. 
vele iuualama\ı idiler. Almanya bunu 
İmzalamağa razı olmazsa, Fransa her 
halde Almanya11z da olsa, bu Şark Lo
karnosunu imzalayacaktı. Ancak o za. 1 
man Şark Lokarnosu bir Şarlı: Lokarno- 1 
ıu olmıyacak, Fran11z • Ruo ittifakı o
lacaktı. 

itte bu Şark Lokarnosu fikri 3 fubat 
Londra beyannamesinde de yer bulmuş· 
tur. lngiltere Fransayı memnun etmek 
için buna taraftar olmakla beraber, her 
halde bu noktada pek ileri gitmek te 
istemiyordu. Almanyaya gelince; Hit • 
ler'in buna ıiddetle aleyhtar olduğu ma· 
liimdur. Bunun için Berlin miizakore . 
leri arifesinde Şark Lokarnosu vaziyetini 
bir defa daha Fransa ile mÜzakereyi ln
giliz Dıı Bakanı lüzumlu görmüıtü. Bu 
görüşmede neye karar verildiği henüz 
malum olmamakla beraber, bazı lngiliz 
gazetelerinin neşriyatına göre, İngiliz 
Dış Bakanı, Şark Lokarnosunu hafiflet· 
timıiye muvaffak olmuıtırr. Barthou'nun 
dütündüğü ve 3 şubatta Londrada beyan 
name ile ileri sürüleıı teklif, t•rkta hu . 
dutları mütekabilen kefalet altına alan 
bir mukavele idi. Söylendiğine g-Öre Pa .. 
riı görüşmelerinden ıonra bundan vaz .. 
ge.;ilerek bunun verine bir ademi teca
vüz misakı imzalanması düıünülmüı. 
iki nevi taahhüt arasında büyük faı·k o]. 
duğu apkiırdır: Biri her h~ngi bir ıeca. 
vüz halinde Jiğer devletlere silahla yar. 
dun yapmak m•cburiyeti yükletiyo<. Di
ğeri ise yalnız tecavüz etmemek gibi bir 
vazife tahmil ediyor. Yani daha hafiftir. 
Ancak bu anlaşmanın mahiyeti İngiliz 

M1Jri tefrika: 124 

'f. 'f. 'f. 

3 - Haııta Hitler 

1 ngiliz Dıt Bakanı Ber:lin'i zl. 
yaret için yola çıkniak Üzere 

ilen, an11zm, Alman hükiimeti daveti 
geri aldı. Bir kaç ııünden beri Avrupayı 
heyecan içine atan bu hareketin sebebi 
ıu yolda izah ediliyor: Guya Hitler Sar'ı 
ziyaret ederken hastalanmıt ve Sir John 
Sim:>n'u kabul edecek vazıyette değil. 

mit. Ancak bunun diplomatik bir hasta· 
lık ol<iuğu söyleniyor ve hakiki sebep 
fÖy)e izah ediliyor: Bir müddetten beri 
lııırifuı hükıimeti dünya silah vaziyeti 
ı..kkında bir Beyaz Kitah hazırlamakta 
idi. Bu kitap ııhiren netredilmiş ve di
ier devletler arasında Alman silahlarına 
da yeı: aynlmııtır. Almanya hakkındaki 
yudarda ıillihlann artmasından dolayı 
Almanya'yı mes'Ul gÖsLerir bir eda var .. 
dır. Demek isteniyor ki Almanya sillih-
11ala.nma konferansından çekildikten 
ve kendi bafma &illihlanmağa batladı:k
tan sonra diğer devletler de siliihlamnıf· 
lar ve bu. dünya ıilihlarınin artmasına 
sebep olmuştur. 

Bertin ziyaretinde görüşülecek ehem· 
mİyetli meselelerin biri de Almanyanın 
sillihlanması olduğuna göre, bu ziyaret 
arifesinde Almanya hakkında lnsiliz hü· 
kUmetinin ta~ıdığı fikir v,e kanaatın böy· 
le nesredilmesini Alman hükiirneti Y•'· 
ıiz g~rmüı olabilir. işte lngiliz Dıt Ba· 
kanı ile şimdilik görüıülmek i•tenilme
mesi bu sebepten ileri ı:elmiı olsa ge· 
rektir. Bu, cidden Hitler usulünde bir 
karardır. Ancak lngilterede bunun y~pa. 
cağı tesir çok büyük olsa gerektir. Kim 
bilir belki de Hitler "iyileıtikten,, •onra 
Sir John Simon tekrar davet edildiği za· 
man, bu defa lngiliz Dış Bakanı "haıta
lanmış:,, olacaktll', Bütün Avrupa'nın bu 
ziyaretten büyük netice "':klediği bir il· 
rada hi.diselerin aldığı bu cereyan her 
tarafta ve yerinde bir endiıe uyandır • 
mııtır. 

'f. 'f. 'f. 

4 - Yunan isyanı 

fro.. ncak Türk efkan umumiyeai 
~ en büyük heyecanı Yunaniı • 

tan' dan gelen haberler karıısında duy -
muttur. Martın birinci günü Yunan do
nanmasının bir kısmı ara.aında İsyan çık· 
mıı, Averof dahjl olduğu halde birta • 
knn gemiler karadan ayrılarak denize a· 
çılmıtlardır. Bunu, Adalarda, Ciritte ve 
Makedonya'da bir takım isyan hareket· 
leri takip etmiştir. 

Şimdi anlatılan ıudur:, lntihabatta 
kaybedip le it batından çekildikleri gÜn· 
denberi, garip bir muhalefet manevrası 
çeviren Venizelosçular, bu defa da umu· 
mi bir ayaklanma ile Y unanistanda ileti. 
darı el•. geçinneğe çalışmışlar. Atina'da, 
Pire'de, Makedonyada, Adalarda, ordu· 
da, donanrpada kıyarnJar olacak ve Ve
nizelosçular hükumete vazıyet edecek . 
lerdi. Böyle geniş bir İsyan hareketi ha· 
zırlamak kolay değildir. Hesapla< iyi 
yürümedi. Atinadaki isyan muvaffak 
olmadı. Maıkedonya'daki ihti.llil inkitaf 
ede"' . 'i. Binaenaleyh ilk hamlede ıpu· 
vaff- olamayınca bütün hareket kendi
liğinden ıönmeğe mahkUın kaldı demek
tir. Gerçi henüz isyan devam ediyor. Fa· 
kat bunun çıkmaz bir it olduğunu isyan 
erbabı anlamağa başlamış olacaklardır. 
Girit'te bulunan Venizeloa'un Mısıra 
kaçmağa hazırlandığı bildiriliyor. Yet· 
miı yaşını geçmit olan eski başvekilin 
böyle bir harekete önayak olması "hını 
piri,, denilen haleti ruhiye ile izah edi· 
lebilir. 

'f. ,,. 'f. 

5 - Bir ihtilalın halline doğru 

D
a talya ile Habeıistan arasında

ki dava henüz halledilmiı de
ğildir. Fakat her halde ihtilaf eskıi had 
ıeklini kaybetmit görünüyor. Böyle ıa· 
kin bir safhaya ginnes.inde lngilizlenn 
iimil oldukları anlaşılmaktadır. lngj. 
lizler her iki tarafa da itidal la';sİye et. 
mişlerdir. Habeş imparatoruna ltalya'· 
nın müfrit görünmeyen metalibatını ka
bul etmesi için tavsiyede bulunmutlar 
lıalyaya da 1906 yılında İmzalanan bir 
mukaveleyi hatırlatmıılar. Gerçi lngiJ. 
tere ile lıalya arasında ıubat 1906 da 
İmzalanan bu mukavole ile ltalya ve ln
giltere Habetiotanın tamamiyeti mülki-

GiriJ adtnı, tarihteki kanlı rolü
nü yeniden ele alm11 bulunuyor. 

O, girid ki, vaktile bütün kalkın
malar, bütün ayaklanmalar oradan 
kopartlc. 

Akdenizin dibinde, tek başına, 
için için tüten bu yanardağ parça
sı, gene lavlar kusmağa başladı. 

Korsanlığa açık bırakılan bu de
niz kapısında, yirmi beş otuz yıl 
önceye kadar Osmanlı bayrağırı 
parçalayanların çocuklan, bugün 
Je, Yunanlılığı parçalamağa üzeni 
yorlar. 

E.Jn bir ozanımız, Giridin Os
manlılıktan ayrılmağa çalıştığı 
günlerde, adanın başından geçen
leri anlatırken: 

"Giridiu çok ya,amı' yırtıcı bir 
kartalrııa 

Sorunuz, kaç k ;tinin bı-ynini bel' 
· etmiftir., 

Diye yazmıştı. 
Bugünkü Giridin görünüsüne ba. 
kılırııa, anlaşılıyor ki Gi~!din 9ok 
yaşamış yırtıcı kartalı insan beyni 
yutmağa doyamadı. 

Salahaddin GONGöR 

ÇAGIRIŞLAR _. _____ _ 
Kon ·re ftıhiri 

Eyüp fakirleri koruma derneğin • 
den: 

15 mart 935 cuma günü kongremiz 
toplanacağı ilan edilmiı ise de görülen 
lüzum üzerine 22 mart 935 .cuma gü
nüne tehir edilmi~tir. 

ye&İni taahhüt ediyor ve bundan maada 
ıu kararlar da veriliyordu: iki dev!J,tten 
biri diğerini ıizrar edecek bir imtiyaz at .. 
mayacak. Habeıiıtanm İç itlerine kanııl· 
mayacak. Karıtılmak İcap ederse bera· 
ber yürünecek. lngiltere hükumeti lıal
yanın aldığı son vaziyeti bu 1906 muka· 
velesile telif kabul etmez gönnüıtür. 
Esasen Mussolini de Habeşi.$tandan bü
tün istediklerini koparmak vaadini aldı· 
ğmdan ortada mesele kalmamııtır. An· 
cak ltalya h8la Habeşistana ukeri •ev· 
kiyat yapıyor. Gazetelerin yazdığına gö
re 5 martta Habeı,istana ııitmek üzere 
ltalyadan çıkan kıtaat yirmi iki bin beı 
yüze baliğ Odnuftur. 

'(. 'f. 'f. 

6 - Çin • Japonya 

U zak Şarkta Çin ile Japonya· a· 
rasındaki münasebet aarip ve 

garp devletlerini endişeye dü.türecek bir 
cereyan almaktador. Japonya'nın Uzak 
Şark'ta takip ettiği siyaset, Milletler Ce· 
mi yetini, e-arp Avrupa devletlerini ve A .. 
merikayı ._;inden uzaklaştırarak b'u 
memlekette Japon nüfuzunu takviye et
mektir. Yani bir nevi Uzak Şark Mon· 
roe kaidesi kurmak. 

Çin bundan kurtulmak için Milletler 
Cemiyetinin himayesine ıığınmı§tı. An
cak Mançurya meaelesi Çine göstermİf· 
tir ki Milletler Cemiyeti Japonyaya kar· 
tı Çini himayeden a" l "?dir. Bu anlayıftan 
sonra Çirule bir İntibah uyanınıt ve doğ· 
rudan doğruya Japonya ile temasa ııele· 
rek bu kuvvetli devletle iyi geçinmek ıİ· 
yaseti kuvvetleşmiştir. Jııponyanın da 
aradığı bu idi. Ancak Japonya bir taknn 
tartlar ileri sürmüştür: Çinden ecnebi 
mütehassısların ıeri gönderilmelerini, 
bunların yerine Japon mütehassıslarının 
tayinini, mali muzayekada Japonyadan 
İstikraz yapılnıasını ve buna benzer bir 
takım itlerin yapı!masını istiyor. Şimdi 
Çin bunları kabul edecek diye, Amerika 
başta olmak üzere, Çjnde alakalan olan 
devletleri bir teliıftır aldı. Bun]n.,n ka
bulü, fU ve bu muahedeye mugayirdir 
diye itiraza hazırlanıyorlar. Japonya ise 
mukavele ile bağlı olmadığını bir kaç ke
re göstermiştir. Çine rağmen, Uzak şark· 
ta hegemonvR te~:sine muvaffa~ ,..ı,...... .. k 
yolunu tutan Japonyanın, §İmdi Çin ile 
birlikte bu hedefe daha kolay varacağı 
meydandadır. 

A. Şükrü ESMER 

Ve küfeyi Retido ile beraber 
mermer kapıdan çıkardı. Kayma· 
kam da arkalarından çıkmıttı. 

Nazmi açık kapıdan bu küfeyi, 
iiatünü kalın bir bezle örtüp deve
ye yüklettiklerini gördü. Ve biraz 
daha dikkat edince esnaf kılıklı 

bir karanlık yerden çıktı, bir ka· 
ranlık yere daldı ve büyücek bir 
madeni kutuyu getirdi, ağanm Ö· 
nüne bıraktı. Ağa belinde küçük 
bir anahtar çıkardı. Bir zilli kilide 
soktu. Ve kutunun kapağını açın. 
ca Nazmi bu kutunun altııı ve gü. 
mü,le ağı:ı ağıza dolu olduğunu 
gördü. Ağa bir avuç mecidiye alıp 
tiltedeki adamın önüne fırlatıver
di: 

Mu , ı : t ı : Nazmi SJhab 
• 

omuzladığı kalınca bir odunun ö-
bür ucunu omuzuna aldı. 

' adamın kaymakama bir avuç m~i
diye toka ettiğini de ıezdi. Bu Si· 

rada Retido İçeri girmitti ve ağa 
değeri okkalarla ölçülebilen gümüf 

- Kafi mi7 
öbürü cevap vermeden mecidi· 

yeleri toparlamıttı .. Susması mı bo
tuna gitmitti ne? Bir avuç mecidi
J'f! daha attı. Sonra;, 

- Şimdi .•. - dedi - sı:a merdi-
vene geldi. 

Ve tekrar el çırptıı 

Kantarın çengelin<le on bet yir· 1 

mi basamaklı bir merdiven salla
nıyordu. Ağa para kutusunu kucak 
layıp yanlarına gelince esnaf topu. 
zu oynatarak bu m(!rdiveni tarttı; 
ve ayar tamam olunca parmağını 
çentiğe bastı: 1 

- l,te burası ... do4ru ırı.ıı? • 
- Doğru... ı 
- indirin bakalım .. 
Merdiveni bir k<>feye dikkatle 

dayadılar, bu sefer çengele küçük 
bir küfe asmıflardı. 

merdiveni muayeneye koyulmut· 
tu. 

Yemekten aonra kaymakam ile 
beraber ağanın kap111ndan çıkar
larken merakla aordu: 

- Kuzum efendim .• Bu merdi • 
ven nedir? 

- Gümüttendir. Bir kız evlendi
recek de .. 

- Kız evlendirmek için gümüt 
merdivene ne hacet? Bir elmaı ... 
bir inci falan al~a olmaz mı? 

-· Elmasın ifi bafka, bunun hik· 
met' gene bafka ... 

- ???? .. 
- Buralarda karyola kullanıl. 

Öteki 
Mualla Adnan, çok mesud 

olduğu gözlerin~eki 19ıktan belli, 
9en 9atır eski tanıdıklarından Ba
yan Fevziye ile konuşuyor ve anla
tıyorılu: 

- Evet Fevziciğim, Adnanla 
on iki senedir evliyiz, bana karşı 
muhabbetinin bir gün eksildiğin\ 
sezmedim. Öyle sanırım ki, biz yer· 
yüzünde biricik karı kocayız. Hele 
birkaç zamandan beri sevdaaı mı ta 
zelendi, nedir, bana öyle bakıyor, 
en küçük arzularıma bile öyle dik
kat ediyor ki .. Hediye üstüne hedi
ye getiriyor. O kadar çok itinin i
çinden çıkıp ta eve geldiği zaman, 
bana düten ifleri bile üzerine ah· 
yor .. Çiçekçiye abone oldu. Şimdi 
evin her kötesi her zaman çiçekler 
içinde .. ikinci bir hizmetçi daha al-
dı. Bu kadar ifiq altında nasıl 
SJhhati bozulmayor, 9afıyorum. Ya
zı hanede sabahtan akşama kadar 
meşgul.. Ne bileyim, ihaleler, mÜ· 
nakasalar, müzayedeler, komisyon
lar, hani hiç aklımın ermediği 9ey
ler •. Fakat Adnana kazandırıyor. 
Kazansın. Benim kocam öyle para· 
siyle övünen kendini beğenmif a
dam değildir. Onun zevki evine 
sarfetmek ... IBilsen F evziyeciğim, 
böyle bir kocaya dü,tüğüm için Al
laha ne kadar dua ediyorum. 

Ve batını sallayarak ili.ve etti: 
- Bu zamanlarda .. 
Mualla Adnan otuz iki, otuz üç 

yatlarında bir kadın'dır. Güzeldir, 
sevimlidir. Şen bir karakteri var· 
clır. Belki biraz uçarı gibi görünür, 
bir fikri uzun zaman takip edemez. 
Fakat kendisini her cihetçe ken
disinden çok yüksek kocasının el
lerine bırakmıttır. Onun nasihat
lerini körü körüne dinler, ona ba
yılır, ona pereştit eder. 

Bayan Fevziye gitıneğe hazırla
nıyordu. Mualla Adnan kolıından 
luttu: 

- A, dedi, gel sana yukarıda 
hP.m9iremin dairesini de göstere
yim. Leyla kocaaı öldüten sonra bi
ze geldi. On ay var ki beraberiz. 
Sizinle de görüşmeyeli bir sene olu. 
yor galiba ... 

- - Doğru, hemtirenizin sizinle 
beraber oturduğunu bana yazmışt.,. 
DiZ. 

Y ukanya çıkarken tesadüfen 
Leyla ile merdivenin başında kar· 
tılastılar. 

Mualla: 
- Sana misafir gehyoruz, dedi. 
- Buyurun, buyurun ... 
- l'evziyeciğim de odalarını gör 

sün. 1 } 
- Ah hanımefendi, bu ablamla 

eniştem doğrusu benim için ne ya
pacaklarını bilmiyorlar. 

Genç bir ses, güzel bir kadın, yir
mi üç bahar görmüt taze ve levent 
bir vücut ... Karakterce atağı yuka
rı hemtire&ine benziyor. O da ten, 
ş:.ıh ... Huviyetinde bilinmez nasıl 
bir miknatııiyet var. 

Mualla, F evziyenin kulağına i
ğiliyor: 

- Değil mi? diyor, bu yafta dul 
kalmak ne feci ter! 

Hakikaten Leylanın enittesinin 
evindeki ayrı dairesinin hiçbir ek· 
siği yok. Banyosuna kadar hepsi 
tamamdı. Mobilyalar, halılar, du
vardaki tablolar, her fey ayrı bir 
zevkle intihap edilmi,ti. 

- Bunu bazıları cevizden, bazı· 
lan eh gümütten yaptırırlar. Altın· 
dan yaptıranlar da vardır. Fakat 
evlenecek kız, uzak akrabadan bir, 
öksüz olduğu için aifa pek ilerisine 
varmadı. 
Ahırlardan aygırların sürekli 

kitnemeleri geliyordu. Kaymakam 
sürgüne bir arkadat muameleıi e
diyordu. Ahırlardan birine girdi· 
ler. Bir köfede, yerden biraz yük
sekçe, iç içe iki oda vardı ki, az 
çok iyice dö,enınitlerdi. Bunlardan 
birini gence, göstererek ı 

- itte yeriniz .. - dedi -
O zaman Nazmi diline kadar ge· 

len fU ikinci suali sormamazlık e
demedl t 

- Bilmem dikkat ettiniz mi7 
Ağa .. ilk pazarlığı yirmi mecidiye· 
ye kesmitti. Hatta herif dayak ye. 
meden de razı olmadı idi. 

- Evet. .. 
- .•. Halbuki iki avuç para attı. 

En azdan yetmlt seksen mecidiye 
verdi gibi ııeldi bana. 

Kaymakam ,akrak bir kahkaha 
ile ceva_p verdi: 

- Kulak asma .•. Sayı ıaymağı 
pek bilmez de ... 

- Retldo, kantarı getir 1 lo 
Hizmetçi bu emri de derh-al yeri. 

De getirince,, kaymakam setten 1 
llfağı İndi ve Retidonun bir ucunu 

Ve fllazminin gözleri hayretten 
bir karıt açılılrk~n ağa bu küfeyi 
mecidiyeler ile doldurmağa ba,ıa. 
dı. Kutudakiler kafi gelmeyince 
bir kutu daha getirildi. Nihayet es
naf istemi ye istemi ye; 

-Tamam .. - dedi-Al merdi. 
veni .. uğurlu olur ın,allah ! 

maz. Gelin odasına üstijste on on 
bet··· hatta yirmi tilte koyup yük
sek bir yatak yapaı:lar. Eh, bu ya
tağa çıkmak için bir merdiven la
zım gelmez mi? 

Sonra kim bilir ne düfiindil de I· 
li.ve etti ı 

- Sakın ha.. hesapta yanıldığı-

Kadın 
Leyla minnettarlığını izhar et

mek için bir kere daha ablasının 
boynuna sarıldı. Adnan bir kaç za. 
mandar ona da bir otomobil almak 
sevdasına dütmüftü. 

- Sen bunda bir mahzur gÖ· 
rür müsün? demişti. 

- Hayır ama, ne lüzum canım? 
Bizim otomobilimiz yeti,mez mi? 

- Öyle değil, belki Leyla oto· 
mobili kendisi sürmek ister. Onun 
da ayrı zevki var. 

On gün sonra Leyla alınan ü, ki 
şilik spor bir otomobil, garajda 
aoıa.ıum otomoqılinin yanına çe· 
kilmifti. 

Mualla sevincinden ellerini çır
pan hem,iresine: 

- Aman Leyli. derdi, bilirim, 
otomobil kullanırsın ama, ne olur 
ne olmaz dikkat et, olmaz mı? 

Bir aktam Adnan karıaına bir 
yüzük getirmitti. Yüzüğü karısına 
verdikten sonra: 

- Şunu da, dedi, Leyla için al
dım, bilmem beğenecek misin? 

Adnan bir kutu aı;ıtı. Enfes bir 
inci gerdanlık çıkardı. Mualla da 
inci gerdanlığın güzelliğine hayran 
kalmı,tıı 

- Adnan, dedi, hakikaten sen 
iyi kalpli adamsın. 

Mualla geçen gün kocanru bir 
kenara çekti : 

- Bana Safi Bey isminde bir tü
tün tüccarından bahsettiler. Gali
ba Leylayı da bir yerde görmüf, be
ğenmiş. Bu Safi bey zannederim 
bir gün bize de gelmi9ti. değil mi? 
Acaba Leylaya münasip değil mi
dir dersin? Bu kız;n istikbalini dü
'ünmek, doğrusu bizim vazifemiz. 
dir. O da hayatını yeni baştan tan
zim etmelidir. 
Adnanın yüzü birdenbire geril

di: 
- Hayır, hayır, dedi, ben Safi 

yi tanırım. Bir defa hiç hoşuma 
gitmez. Sonra Leyli.ya göre yatlı· 
dır. Daha sonra vaziyeti de pek 
sağlam değildir. Ben hemtiren \. 
çin birisini düşünüyorum, vakti 
gelince sana söylerim. Kim biliyor 
musun? Bizim Ankara şubemizin 
müdürü Sacit .. 

- Tanırım, güzel adam .. iyi dil
tünmüşsün Adnan .• 

- Eminim ki "Le)"la onunla mes· 
ut olur. Bir defa namuslu adamdır, 
gençtir, çalışkandır, zekidir. ister· 
sen onu da lstanbula alırız, bu • 
suretle ohemtiren de senden uzak 
kalmamıf olur. · 

Mualla kocasının bor.nuna atıldı. 
Altı ay 90nra lstanbu\a gelen Sa

citle Leyli.nın düğün!! yapıldı. An-
kara t~tbeainin eski Müdürü ile 
Leyla pek çabuk sevi9mitlerdi. Hat 
ta Adnanın ısrarı ile başka bir ev 
tutmağa lüzum görülmedi. Evin 
üst katındaki hazırlanmıt daireye 
yerlettiler. 

Kimse, hiç kimse, hatta yeni ko
caıının yanında saadetinden ta9an 
Leyli. bile Adnanın hazan kendisi· 
n~ ilişen s.özlerindeki derin hüz • 
nu sezmedi. 

Günler geçtikçe Adnanm sıhhati 
bozr•·yordu. Sene ıonunda yatağa 
düttü. Doktorlar bir türlü hastalığı 
nı anlayamıyorlardı. Zavallı adam· 
cağız beılenmiyen bir alev gibi ya· 
V&f yavat söndü. 

Bazan insanlar vazife • 

nı görecek olursan bir fey tınayun 
deme .. Ben hiç bozmam onu •.. hem 
bozarsan kızar. 

-!!!.. 

Bülbüller, serçeler uğramıyor· 
!ardı. Bütün kutlar, batka taraf· 
!ara göç etmit olacaklardı her hal
de .. ki sabah, günet doğarken ne 
bir bülbül sesi, ne Mr güvercin 
"hu hu huhu ! .,su, ne de bir ıerçe cı· 
vıltısı ifitiliyordu. 

Gün, burada aygırlann ve kısrak 
!arın kitnemelerile batlayorpu. 

Bazan bir ıhoroz gırtlağı bir sa
bah konserine başlamak istiyordu. 
ltitilir gibi olan çatlak bir aeıten 
anlatılıyordu bu ... Fakat o anda bet 
baht, yanılarak bir hatada bulun· 
n..uf gıhi ıusuverlyor, hatta kanat· 
!arını bile ç.ırpamıyordu. Evet •• Bu
rada kısraklar ve aygırlar saltanat 
sürüyorlardı. 

Nazminin yattığı ahırda belki 
üç yüz hayvan vardı. Diğer iki a
hır ise ondan daha büyüktü. Ve bü
tün bunlar g!lneşle •he • 
raber çayıra çıkarıhyorlardı. 

Geçirdiği zincirleme sefaletten 
sonra yarı serbest olarak ve böyle 
Mezopatamyanın bir ahırı içinde 
buluımıak ona büyük bir sevinç ver 
mitti. Adeta içi içine sığamayan 
genç pek erkenden uyanmıt ve a-

ıc111ı.-4s ~ - ............. . 
Faiz •. 

Eli sıkı bir ihtiyar tanırım. Deh· 
fetll para babaıııdır. Şuna, buna 
laizle para verdiğini söylerler. . 

Geçen gün, yanında faiz bahsı 
oluyordu. ihtiyarın din damarları· 
nı depreştirmek için, sordular: 
~- Faiz yemek Müslıimanlıkta 

haram değil midir? 
Gözlüğünün üstünden baka · 

rak: 
- Elbette haram .. Haram ol: 

maz mı hiç? Haramdır z.ıhir .. dı· 
ye •öylendi. 

Bunun üzerine: 
1 - Peki ama, dediler, •İZ nası 

oluyor da laiz yiyorsunuz? Ha · 
ram olduğunu bile bile ... 

Vaktile bir çok kadı kiitipli~le
rinde bulunmuş olan ihtiyar, gule· · 
rek cevap verdi: 

- Ben, her kelimenin neredell 
geldiğini araştırarak hükmü oft~ 
göre veririm. Faiz, arapça feyı • 
den gelir. Feyz de bereket demek· 
tir. Faiz, ismi lail olduğuna gör•• 
bereketli manasınadır. "!Jere'kel,.~ 
gelince, bu da Mübarekle aY"ı 
köktendir. Feyizli vemübarek 0b · 
lan bir şey, haram bile sayılsa, en 
onu müsaadenizle güle oynaya ye· 
rim evlatlar .. 

Bugünkü prograıD 
1 5 T A N B U L: ,_ı..t· 
12,30 plak netriyatı. 18 otel To-

lıyandan nakil çay saati, telıiJ: CIJ.• 
19,20 Çocuk saati: hi.kiıyeler, Esal C•· 
mil. 19,50 Haberler. 20 Senat Apa••"" 
nata, Bethoven, plak. 20,30 H.vafC0 

kitar. Dirat ve arkadaılan. 21 BeYaıı 
Babiıyan (ıan) piyano ile. 21,20 5o" 
haberler, borsalar. 21,30 Radyo orkel' _.. .. 
tra11. 22 Radyo caz ve tango orke••· 
lan . 

223 Kho. V A R l! O V A. 1345 'ın. l9 )0' 
18,15: Kuartet konaeri, 18.40; Sö:r.1•d. fı;.• 

Muıiki parçaları. 19,30: R•ldimlar. J9, • _,1 
- Sözler. 20,315: Mandolin orkeatraaı k:;~: 
20,50: Sözler. 21,151 Senfonik lıı:'!>nıer. 

24 
()Sı 

Şiirler, 23,45: Konferanı. 241 Süsler. ' 
Dana muıikiai l ot· 

832 Khz. M O S K O V !;, (Stal;a) 36 t•"' 
171 Eaki Ruı muallıı:iai. 18,ZO: Bir opera 

ıiJini nakil 22,30: Danı muıikiıi. 
Kh.ı:. L E t P Z J C, 382 m. 1•'· 
19,461 Şark.Ilı danı muıikiıl. 211 Hab• 

21,151 Uluaal neıriyaL 22: "Wiprec.bt • 0
", 

Croi.bıc.h,, adlı piyeı. 23: Haberi.,-, •P0 

23.20: Koro konıeri. 24: Gece muıiJdaL 
5* Khz. B U O A P E S T E, 550 ?'j,,r· 
ta,30: Orkeıtra konıeri. 19,lSı Spor b• 1ıo• 

lari. 19.SO: Stenoarafi derıl. 20,"2U"ı Plt:;i,.rı* 
ıert 21: Tiyatro 22,45: Haberler, 23, ' ••• 
m.uaikiıi. 23.SOı Budapeıte konıer orkeıtr 
1,0S: Son haberler. 
~z. 8 R E S L A U, 3ld m. 11-t. 
20: Danı muıikiıi. 21 0191 UJuıaJ netr ıl•r 

(Turandot operaı1r;.dan parcalar.) %21 M"j'••."' ' 
23: Haberler. 23,30: Almanya - Çeko• ~i••· 
1"• futbol İİ'ıaçl neticeıi. 23,501 Danı mu• 

Yarınki program 
1 S TA N B U Lı . JeJ! 
17,301 inkılap dersiı Oniversit""~eı 

nakil, C.H.F. Genel yazgaru Recep rSo, 
18,30 ı Jimnastik Bayan t\zido. 18i9 3 
Lafavorita operası Ronicetti • plik· ~O: 
Haberler. 19,40: Spor Eıref Şefik· e~ı 
Onivenite namına konferans. p.,çuıd 
Hıfzı(Eski ve yeni medeni hulnık"':.ıriı" 
kadının vaziyeti.) 20,301 Bayan .B le' 
Tüzin • Demirca:z. 21,ISı Son ha!ıe'" c•· 
21,30: Radyo orkestrası. 221 RadYo 
ve tango orkestralan # 

· dr !erinden çok ileri gittikleri içııı 
ölürler. _ı,Jş 

Leyli.nın iki gün ağzını bıçıw-1; 
açmadı. içinden bilinmez bati r· 
ses ona, bu adamın kendisini ~~ııi 
den ~vdiğinl, fakat ae'1g••:11 
bir gün belli etmiyerek gözle~. 
büsbütün kapadığını öğrel:Ill~~ •· 

sErr• 

-- J.. 
hırların bo9anı,ını seyretnı"tl· 1,r, 
yaklarına köstek takılı ayııır 11 
zincirlerini takırdatarak kof~. 
cins kısraklar ve küheylanlar ıar· 
yırların ötesine berisine da.l~r a· 
ken beyaz don ve gömleklı r 1,.ı· 
dam kaymakamlık dalreıindell 
nayak fırlamıftı. ııJı.r 

- Demek ki orada da yat• 
var - diye diltilndii. tar· 

Ve kararsız, sebepsiz adı1daıı 
la tat binanın küçük kapısın b•f 
dalıverince beyaz donlu bir d•'1ıı· 
ka adamın da kaymakamın ° geıı 
da dolattığını gördü: Bu adaıll 
ce seslendi ı 

- Efendi buyur! ııeti 
Omuzlarında bir asker.ceele· 

d .. gııı 
vardı. Nazmi bu ce1':etin u deııİı 
rinde Britanya kırallığınıD 1 gli· 
aili.hendazlarına ait itaretler 
rünce; ., suıı· 

-Yahul-dedi-bu ne· 
lar gavurun... . den bat' 

- Haklısın! Diyarbekır de 
d ·ı ama·· ka düğmeler gönder ı er }-leıll 

ği~tirmeğe vakit bulamadık .. ,.yd• 
burada kim görecek. Zaten 
yılda bir giyiyoruz. kah"e. 

O, bir mangal yakmıt v_e. . getı· 
· · ·· ·· t·· Kendısını d cezves1nı surmut u. • kağı ıJ 

ten jandarmanın. bıraktıgı 
gözü ilişince titredi: Ji) 

• (Bitme 
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Arat>lata~d 

lmpar:atorluğu 
~ ........ ~:.....~ -

yıkıldı 

lf.,. haJıkı malıluıJ.ur. Ya=n: Son Y•m•n v«liai Malımııt NEDiM 

I mam I drisi bir taraf tan 
Osmanlılarla anlaşıyor .. 

Fakat öbür taraftan da imam Yahyanın 
aleyhine yürüyordu 

, Yemen vilayeti Celilesine rine imtisalen harekatı tevkif et-
'Yemen sahillerinde ltalya hi- mit ve toplarını alarak Cizana av-

~~eainde teesaüs edecek bir ldrisi det eylemit iken imam hazretleri
iilcııınetinln Haremeyne, Yemene nin adamları her taraftan, nizami
~ dolayıaile bütiln memlekete iraa ye taburları da beraber oldukları 
ij l!eeil tehlike ve mahzurlar kuva halde hücum ettiklerini ve bu hal 

1 lııııuıniye kumandanlığınca daha hükumetin vadine m•ıgayir 
~n uzun uzadıya imam haz- olduğunu ve kendisini biz-
~erine 9erh ve tafail ve bir hayli zarure miidafaya mecbur 
~~hede neticesinde imamı müşa kaldığını -bildiriyor. Y apılaca.k 
nıleyh devletle müttehiden ld- itilafın neticesine kadar harekatın 

tı aleyl.iııe Cihada ikna edilmitti. tevkifi için ldrisi ve Seyfülisli.m 
'ıı laman zarfında_ldrisini l-ta v- (1) ile görütmek üzere hükfunet
~ • Razih, Ga.mar, Beni :e ve ten bir memurun gönderileceğini 
~.hhar gibi bet büyük kabiıeyi it- imam hazretlerine yazdım. Haki
" ederek lmam aleyhine isyan et· katen evvel beevvel böyle bir me
~eal merkumun derecei tehlike- murun izamı elzem olmakla bu hu-
1 l Pek ayan olarak imama irae susta Luhya kaymakamı beyin me
~ İfham eylemit ve bunun üzerine mur edilmesi ve tarafı samilerin-

"1-ünileyh merkumun biran den telgrafiyen verilecek talimat 
~:ı izalei vücudu için bütün isti- ile acilen Sabyaya ve oradan da 
~ ~ıle çalıtmajfa batlamıt idi.Gön Sakına izamı ehemmiyetle maruz 
tılen asker ve mücahidin ile ilk ve müsteııhamdır. Zira Vaizatta 

~~affakıyetler ihraz ve istihsal e- askerin temadii ikametlerinin bü -
~<lllit ve ayni merkum habisin tün bütün zıyalarım mucip olacağı 
' •I vücudundan tathir için Vai- lıakkmda iki fırka heyeti sıhhiyesi-
~lllki kolordumuzla hareki.ti müt nin verdikleri raporlar harbiye 
~~~ei taarruziyeye intizar edil- nezaretine arzedilmit ve işe kema 
y :<te bulunulmut idi. Filhakika li ehemmiyet ve türatle netice ve-
~ ltıat ordusu taarruza -batlamıt dirilmesi ehemmü elzem bulun-

8 Şubat 328 
Kuvayi umumiye ıkumandan V. 

~'-Ydı, ayni zamanda cebellerden muttur. 
~ •ıkrttırılacak olan ldrisi için fe
~ et muhakkaktı. Fakat bu eana
,ltıerkumun birdenbire affıaliye 
~ olarak Vaizattaki ordumuzun 
\ ek&tı tevkif edildiği haberi alın 
~ .Bu suretle serbest kalan ldrisi 

'
1lattakl tekmil kuvvetini ve top 
tını çekerek kemali tiddetle, yal. 
kalmıf olan imam üzerine taar
Ve bütün mefıedetini sarfede

~ li&,id kabailini celp ve istİma· 
~ıhabım iıtikmale batladı. Ne
m Hacur Şam cihetlerinde l

!l1 ıı-eçen ay zarfında idris ave-
311!.i bir inhizamı külliye uğratmıt 
eıı, Valzattan celbeyleaiği kuv
!tlerle askerini takviye eden mer

Yenlden taarruz ve (Yetme) 
eıini zaptederek bir krsım Ha

:ı... Şam ahalisini imama isyan et
l''ltteie muvaffak oldu. 

~driaı giJıi tehlikeli bir dütman 
1tı''•ında ve HB.tidlilerin temayü
l l:ııalfuneıi arasında imamın 
.llız bırakdması timmei ahdü ve
~e kat'iyyen kabili telif olamı
.. f iı binnetice Beni Bahirdeki_ 

1
.tezemizin de mü.ı<ül ve tehlı

~ b ~ir vaziyette ka !mazını intaç 
~ ıleceğinden hem ltalya muha

b ~~ ribl bir belayı hail eınaım-
1~ ~tün mani.sile büyüklük gös-
. llııt olan imam hazretlerinin in
~t~ hatırına, hem de gittikçe ar

bır fevkle teessüs eylemekte o
eınniyet ve muhabbetin zevali-

.lııeydan vermemek üzere ya ld
iİııin vaziyeti sabıka dahilinde 1-

kartı tatili muhasamat eyle-
:.i veyahut Vaizat - Harz istika. 
11!.de bir taarruz icraıile imamı 

'ıfı tiinileyhe muavenet edilmesi 
~ lbının istikmal buyrulmasını, 

lbati 8.hirem esnasındaki iht.sa
~· İıtitlaat ve mütahedatım üze
·~e hir mütalea kabilinden arza 
~eyledim. 

5 T etrinisani 328 
lcuvayi umumiye erkanı harbi
~eaine memur erkanıharbiye 

binbatısı Kadri 

ilıJ Cörülüyor ki Seyid ldrisi bi
\ e anlaşmıt göründüğü halde 

lrkadan imamla uğraşmaktan 
Q~eçemiyordu. Çünkü o, ne olur

ı Q 'Un rahat durmamak ve böy!e
\l'lalığı karıttırmak istiyordu. 
\d ltalyanlar böyle emir veriyor
\ 

1
• Sizim tazyiklerimize karfı, 

o, kabahati imama atıyordu. 
~~ ti beyin bu raporundan biraz 
~ta, - imam . ldrisi muhase

l kemali tiddetle devam eder-
~ı'::' kuvayi umumiye kuman-
b 1 ll~nın bana yazdığı fU tifre de 
~: lkıkati bir kere daha isbat e-

··~ Yemen Vilayetine 
'l, Ur:iin imam hazretler"le ldri
~ ıı aldığım mektuplarda imam 
ittetleri harekatın tevkifi için e
~ıa,"erıniş ise de ahiren ldrisi bu 
~I ltan istifade ederek büıülc 
:ır:tını Hacurunam cihetine sev

l d~~te olduğunu haber aldığı 
~ rııinin hilekar'ığından icti
~~tıtıek mecburi .. ,.fnde olduğu
tldiriyor. ldrisi hükumetin er.ı-

Ferik 
Sait 

ldrial i'te bizi böyle mütkül bir 
mevkie koymuttu. Bu ketmeket or
tasında bir i.ainin hiyaneti yüzün
den Sait patanın da kaydettiği 
cechile hakikaten asker de b.ınal
mıttı. 

Para da yoktu. Parasız harekat 
yapmak nasıl mümkün olabilirdi. 
Halbuki harekat y<>;-mak değil 
alelade idare makinesini itletmek i
çin de lazım olan parayı lstanbul 
bin mütkülatla, teehhürle gönderi
yordu. !Bu husustaki müteaddit it'· 
arlarıma 9 tubat 328 tarihinde da
hiliyeden fU cevabı veriyorlardı: 

"C - timdi Maliye nazırı beye
fendiden tifahen tahkik ettim. Şu
batın altıncı günü bet bin, yedinci 
günü de on bet bin lira gönderilmit 
tir. Bu meseleyi daima takip edi
yorum. Arzu edilen miktarda tim
diye kadar para ı;önderilmemesi 
esbabını da elbette takdir buyurur
sunuz. Bimenhüteala bundan son
ra gene peyderpey İrsalatta devam 
olunacaktır. Kumandan pafa ile 
müttehiden ehemmi mühimme bit
takdim idare edilerek fU mühim 
günlerde para meselesinden dolayı 
haysiyeti hükfuneti muhil bir mu
amele vukuuna meydan verilme -
mesi hamiyetlerinden muntazır -
dır . ., 

Dahiliye Nazırı 
Adil 

Yemen bu vaziyette nasıl idare 
edilebilirdi? Yemendeki bu an'Olrşi 
tabiatile Arabistanın her tarafına 
süratle yayılıyor, orada aciz kalıtı
mız, bilhassa böyle haberleri hat
ta hiç yokdan itaa edenlerin elinde 
mükemmel bir fırsat olarak kull~
nılıyordu. Aczimizin tek sebebi 
gafletimiz, programsız it görüşü
müz, hattakilerin sunun bunun söz 
!erine kapılarak dütüncesiz yap
tıkları hareketlerdi. 

Biraz sonra Yemende hasıl olan 
vaziyeti daha iyi anlatabilmek için 
başkumandanlık vekaletine yazdı
ğım telgraflardan bazı parçalar a
lacağım; 

28 nisan 329 

Ba~kumandanlık vekaletine 
"Emre itaat etmiyerek müselle

han ve müctemian Subatına bade
hu Luhyaya gelen iki ta.bur, zuafa
yı götürecek vapura irkap edilmez
lerse çarşıyı yağma etmeği ve son
ra cebren vapura binmeği tamim 
ettikleri anlaşılmakla bİzzarure va 
pura irkan olundular. Terhis 
talebini her gün tekrar ve ısrar 
etmekte olan diğer taburların da 
kariben terki mevaki ile Luhyaya, 
Hüdeydeye inip fenalıklarda bulun 
malarından korkulmaktadır. Bu ta
burlardan Midihe, Cizana gidenler 
askerin bu halini kabHelere müba
lağalı bir şekilde ilan ediyorlar. 

(Bitmedi) 

( ı) - Imamın oğlu ve harekôtı onun 
namına idaı e eden kumandanı 

(Baıı 1 inci sahifede) l 
rayı kenaisine yardım için çağınnıf • 
hl'. 

Aai bir torpito Kavalada J 
SELANIK, 7 (A.A.) - Harbiye 

nazırı General Kondilis, prki Make • 
donyadald asilere kartı harekatı as
keriyenin gecikmit olması ıadece ha· 
vaların fenalığından ileri geldiğini 
aöylenıittir. Nazll'ın beyanatına naza
ran asi gemilerden biri Çayayağı hiza 
sında karaya sokulmağa muvaffak ol
muı ve kuru sıkı ilci top atnıııtır. Na
zır, hükUınet kuvvetlerinin mutlaka 
galib gelecekleri kanaatini izhar et• 
mittir. 

Bulgar hüJııimeti hududu 
kuvvetlendiriyor 

PARIS, 7 (A.A.) )- Anadolu Ajan 
smın husuıi muhabiri bildiriyor: 

cBulgar hükumeti, Yunan hududu
na asker tah§-İd etnıektedir. Bulgar 
Hariciye Nazm Bay Balatoff, beyana 
tında Yunanistandaki !ayan hareke • 
tinden evvel Türklerin hududda bet 
fırka asker talıtld ebniı olduklanna 
hayret ettiğini aöylemi§tir . ., 

Enteranıijan gazetesi, Yunaniıtan • 
daki İsyan hareketini mevzuu bahse
den bir yazısında Bay Venizelosun 
Balkan misakına muhalif olduğunu 
hatırlatıyor ve Bay Makslmosun çekil
mesini minalı buluyor. 

Bay Venizelosun muvaffakıyeti tak · 
dirinde Türk • Yunan münasebatının 
müıkülata uğrayacaiına ihtimal ve • 
ren enteranaijan, iıyan hi.diaeainin 
ıark misakı gfu;lüğü ile ayni zamana 
raırt geliıinin bir tesadüf olup olmadı
ğını ıoruyor. 

Ari ceneral de &eferberlik ilanına 
kalkmfl 

ATINA, 7 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 20 santimetre kalınlığın • 
daki kar tabakası, ıarki Makedonya 
i.ailerine kartı yapılacak askeri hare
kata mAni olmaktadır. Asilerin elin • 
den kurtulub kaçanlar, asilerin kuman 
danı olan General Kamenas'ın ıarki 
Makedonyarun ihtiyat efradını sefer • 
her etmiye teıebbiis ettiğini ve fakat 
kullanmıı olduğu tedhit usullerine rai 
men bunda muvaffak olamadığını söy 
lüyorlar. 

Asi kruvazörler Mmra giderae 
ISKENDERIYEı 7 (A.A.) - Bay 

Venizeloıun aıi kruvazörlerden biri • 
binerek ı &kenderiyeye doğru yola 

çıkmıı olduğu ıayiası burada büyük 
heyecan uyandırmııtır. Mısır hüku • 
meti, Yunan isi gem.ileri lskonderiye
ye iltica ettikleri takdirde müretıebll 
tının ıili.hlarmdan tecrid edilmesini ve 
to·oların kamalannın ve makanİ21Jla• 
lannın alınma11nı ~retmi§tir. 

Bulgar topraklarına geçecek asiler 
P ARiS, 7 (A.A.) - (Petit Parisi

en) in hususi muha.hiri, Atinadan ıu 
haberi vennektedir: 

M. Çaldarisin bizzat bana söyledi
ğine göre, Bulgarıistan .sefiri, Yunan 
hükumetine kendi memleketinin doı • 
tane duygularını .eyit etmiı ve Bul
gar topraklarına geçecek olan asi
lerin derh..t •ilahlanndan tecrid edile 
ceklerini bildinniıtir • ., 

Plôstiras gerı mi dönüyor? 
MILANO, 7 7(A.A.) - General 

Plastiras, saat 8,35 te Brindiziden bu
raya gelmiştir. 
T rakyadaki ôsilerin vaziyeti gittikçe 

lenalaııyor 
ATINA, 7 (Milliyet) - Asiler ü

zf'.dne harekete geçen orduyu takip 
etmek üzere bura gazetelerinin gön • 
derdikleri muhabirlerden alınan tel • 
graflar Strumcanın ilerisinde sıkıttı
rılan asiler ahvalinin pek fena bir ha
le geldiğini, kuvvei mineviyeleri kı • 
rılıp şaşkın bir halde bulunduklarını 
ve ha va lar müsaade eder etmez ya
pılacak ilk yürüyüşte imha edilecekle 
rini bildiriyorlar. 

Tel'in telgrafları 
ATINA, 7 (Milliyet) - Hükuuıe

te Yunanistanın her tarafından isi • 
J.ın. r,areki.tını tel'in eden telgraf· 

. lar ge1metkedir. 
ATINA, 7 (Milliyet) - l§<ri ve çift 

.; fı-rkr başkanı PapanastasİY'- ile 
llonas tevkif edilerek Averof hapts • 
hanesine gönderilmitlerdir. 

Diğer mevkullar 
ATINA, 7 (Milliyet) - isyan ha

reketile alakadar olduklarından ıüphe 
edilerek Atina ve Pirede tevkif edilen 
siyasi ve a&keri kimselerin Sparla ve 

Tripoliye gönderilmeleri kararlaştırıl 
mıtlıı. 

Hcmya ile Rodoa arasındaki 
muhabereler 

ATINA, 7 (Milliyet) - Buradaki 
ltalyan elçiliği Hanya ile Rodos ara
sında muhabereler yapılmakta olduğu 
hakkında çıkan haberlerin Hanyada
ki Italyan konsolosunun Romaya gön 
derdiği resmi bir telgrafın Hanya ile 
Roma araıında doğrudan doğruya 
telgraf muhaberesi yapılamadığından 
Rod.oı vaııtaıile yapılmasından gai.at 
olduğunu bildinniıtir. 

Yeni ceneral'er iıbaşına geliyor 
ATINA, 7 (Milliyet) - Yunan or· 

duaunun en :teri gelen generallerirı .. 
d"n Otoneo·, Mazaraki.ı ve Çimi • 
ka!iı L..afi'to..["'\nl zi)'aret ederek bir odnt· 
ten fazla görü~mü~lerdir. VenizeloJ 
idareıi zamanında erki.nı harbiye u
mum reisliğini, umum ordu kumandan 
ve müfettişliğini yapmış olan bu cene 
rallerin hükUınetle teşriki mesai ede
rek mühim mevkilere girecekleri zan
nedilmektedir. 

Yelkenlilerin yüklerini müsadere 
ediyorlar 

ATINA, 7 (Milliyet) - Dahiliye 
Bakanlığı bila istisna bütün Yunan 
tc:Caa~J:n• hariç "1er.1leketlere gitme -
sini menederek pasaport verilmemesi~ 
ni alakadar dairelere tebliğ eylemiş • 

Aşi Filonun va2:iyeti 
ATINA, 7 (Milliyet) - Akdeniz

de isi donanmanın hareki.tını tara• -
ıut etmek üzere gönderilen tayyar J: • 

Galatasaray 
Fenerbahçe 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Otomobilden anlayan biriıine Eil!n 

aene modeli, filin marka bir otomobili 
uzaktan ıgösterseler veı 

- Bu otomolbil saatte kaç kilomet
re yapar 7 Deseler alacaktan cevabın 
muayyen ıbir bilgi ve hesaba müstenit o
lacakı ıüpbesizdir • 

Fakat otomoıbilin zahiri teki ine rai· 
men içindeki motör değiıtirilmit olur
sa ve otomobil o :>!lrati temin edemez• 
ıe "' adama (yanıldın) <lemek kimin he
sabına gülünç olur bilmem? 

Bunları bir opm- maçını tahminde 
aldandığmu mazur göstermek için de
ğil, ıenelerce (mantık) 'Ve (riyaziye) 
okuınut olanlann bile klüpçülük hisle
rine ne kadar mağlup olduklarına iıa
ret etmek için yazıyorum. Maamafih 
(zafer, sarhot ed..-) aıözüne de Ona.nan
lardan olduğum için.: 

- Bakalon, Milliyet ıpor muharri
ri yarın buna ne diyooek? ... Diyenleri 
de mazur görürüm . 

Bu ıatn-lan yazıınmn ikinci bir se
bebi de, bua-ünkü miihim maçı, hiç 
bir talımin yürübneden yarım sütun i. 
çinde okuyucularıma haber vermiı ol
mak içindir • 

E. H. SAVCI 

Uludağda bayram 
ISTANBUL, 7 (A.A.) - lstanbul 

su sporları klübünden: Kurban bayramı
nı güzel ve iıtifadeli bir tekilde geçir
mek ve kayak sporu yapmak üzere Ulu. 
dağa bir seyahat tertib edilmiştir. Gi • 
diı: 12 Mart 1935 salı g&:nü saat 8,40 
da Yalova yolu ile. 

Dönüt: 20 Mart çarıamba. 
seyahate ittirak edecek azalarımızın 
10 mart akıamına kadar klüh batkanlı
(ına. müracaatlan tamim olunur. 

SugünkU maç 
Tak•İm stadyomu gifeleri bu sabı.h 

saat ondan itibaren açıkbr. Kapılar ıaat 
birde açılaeakhr. !.ki kliibün mühür ve 
imzalarını taşıyan davetiye varakalan 
mute4>erdir. 

Nazilli fabrikasının 
Kuru'ması 

(Başı 1 inci sahifede) 
!er hakkında izahat almıştır. 

Bu toplantıda Bakırköy bez fahi
kası müdürü Bay Fazlı da bulunmuş
tur . 

Bay Nuru ilah E&at Sümer yarın, 
Sovyet sanayi heyeti ile birlikte Anka
raya gidecektir. 

Receb Peker 
(Başı 1 inci sahifede) 

prodiye kadaT verdiği derslerden mü -
zakere yapını tşw . 

Evvela edebiyat fakülte.inden \3'?5 
Ali Rasimi derse kaldırmış ve iukila
bın tarifini istemiştir. 

Sonra hukuktan 866 Mahmut Niza. 
ıru ve 850 Osman Ziyaya inkilapsız is
tiklali sormuştur. 

Tıptan 194 Hilmiye de hürriyet i'l· 
kilabını sormuştur. Tıptan 58 Kostan
tin ve 108 Osman Saip i!e kimyadan 
444 Reıat Rizaya ve eczacıdan 24 
Sadettin Aksana inkilaba dair bir çok 
sualler l-O'l'lmuıtur. 

Bundan oonra mülkiyelilerden sual 
ıormalarını istemiştir. ı.:.eceb Peker bu 
suallere de cevap vermiıtir. 

Cumartesi günkü dersin mevzuu iı· 
tiklaldir. 

BELEDiYEDE 

Umumi mecliste yeni 
azalar 

Is.tanbul Umumi Meclisi, dün öğle • 
den sonra toplanınııtır. Dünkü toplan• 
tıda mecliıe yeniden iıtirak eden eczacı 
Nail, Halil, doktor Hulusi Ertuğrul, Ke
nan azaya takdim edilmittir. 

Bundan •onra, Tramvay tirketi da • 
vasının Nafıa Vekaleti lehine neticelen• 
mesi üzerine, belediyenin vekilete çek· 
tiği telgrafın gelen kar,ılığı okunmut -
tur. 

Bundan ıonra. Eminönü azasından 
BaJ' F eridunun istifası okunmuı ve ka
bul cdilmiıtir. Dahiliye v~kaletınden 8'• 
len ve vilayet bütçesinin y<niden tetkik 
ve tanzimine ait olan tezkere de okuna
rat.< biltçe e • .iınen\ne havale oluıunuı· 
tur. Mecliı pazartesi günü tekrar top
lanacaktır. 

Otomatik kapılı tramvaylar 
Yolcuların tramvaylar hareket ha

linde iken inip binmelerinin önüne l'eç• 
mek için ıskara kapılarında bazı deği -
tiklıkler yapılacağını y .. .....ıılll. Bı- ıle
fiıiklik tramvay atelye it b&§mnın 
hastalıkı dolayıaile biraz l'erİ kalmıt -
tır. Noksanlar yanns kad1tr tamamlalla· 
cak ve tecrübesi yapılacaktır. Kapılan 
değiftİrilmit iki araba Belediye ve Na
fıa komiserleri hazır olduğu halde sa • 
at 15 te tecrübe seferine çıkaı;ılacak • 
tır. 

Kadıköy Su ~irketi faturaları 
f azia mı y zıyor ? 

Kadıköy Su ıirketinin, abonelerin • 
den ikincikinun ayınm birinden mute .. 
I>.... olmak "~er.o te.J.it ..dibn tenzilatlı 
tarifeden fazla para almak istediği an -
laıılmaktadır. 

Şirket abonelerinden bet kiıi, İmtiyaz
lı şirketler baımüfettiıi Bay lbrahime 
mü .. :ıcaat ederek evlerine bırakılan ıon 
hesap faturalarında ikincikinun ayına 
ait su sarfiyat bedelinin metre mikabı 
başına 16 kuruştan besar, edildiğini söy 
lemiıler ve Nafıa Bakan ığınca kabul e
dilen tarifenin ne olduğunu ıormuılar
dır. Bay lbrahim ıikayetçilere verdiği 
cevııbta Kadıköy su tarifes,inin 1 ikinci
kanun 935 tarihinden itibaren Nafıa Ba 
kanlığınca 14,75 olarak teıbit edildiği
ni ve bu haberin gazeteler tarafından 
doğru 00.rak yazıldığını bildinnittir. Şu 
halde ıirketin ikincikanun tarihinden İ· 
tibaren ııbonelel'den metre mikabı başı· 
na 14,75 kuruıtan fazla para almağa 
hakkı olmadığı bir dafa daha teeyyüt et
mit olmaktadır. ---------
Hükumetimiz dört 
Yunan vapurunu 
Alıkoydu 

(Ba1ı 1 inci sahifede) 
sahiplerine aittir. Bizim isyancılarla 
hiç bir alakamız yok. Maamafih, son 
hô.diıeler dolayısile Yunaniıtan liman 
lannda bozulan aükU:netin izalesini 
beklemek daha hayırlı olacaktır.,, 

Haliçteki üçüncü gemi, N afsika va
purudur lı!i, Bay Venizelosun oğlu B. 
Kiryakoya aiddir, Nafaika, 6 bin ton 
hacminde büyük bir gaz ve mazot ge
misidir. Köatenceye giderek gaz al • 
mak üzere Fransız limanlarından re .. 
len bu gemi, Beşiktaı açığında çevril
miıtir. 
Kömür, gaz ve ma.zot yüklü Yunan 

gemileri de çevrilecek 
Şehrimizdeki alakadarlara verilen 

emre göre, Karadenizden veya Akde
nizden limanımıza gelecek Yunan 
bandıralı vapurlar kontroldan geçiri • 
lecektir. Lüzum görülenlerin seferden 
alıkonulmaları takarrür etnıiştir. Bu 
karann §ümulüne girecekleri anlatı • 
lan iki Yunan Şilebinin limanı~za 
gelmeleri beklenmektedir. Bunlardan 
biri, Kanakaria kuınpanyaamın (Ev ... 
ros) vapuru, diğeri de (Atlas) İsmin
deki ,:t .. ptir. 

SON DAKiKA 

P.t l,,b de ~etirildi 
Son dakikada öğrendiğimize gÖ· 

re, Yunan bandıralı (Atlas) vapuru 
dün saat 12 de Çıınakkaleden çevril
mit ve sabaha kartı saat 3,5 da lima · 
nmııza getirilmittir. Kız Kulesi açığın 
da demirleyen Atlao vapunı çarşamba 
günü sabahleyin Köstence~en gelerek 
lst .. nbul boğazından geçmiş ve yolu • 
na devam etmiştir. Mühim mikdarda 
mazot yüklü bulunan bu gemi do, ih· 
tiyati tedbir olarak limananızda alı
konulacaktır. 

soJıi1t 

• 

talihe konıanda etınek \'C insanın kendi gcnıisini is.tediği hedefe )'Ürutebll· 
ı nıektır. SağlJnı sinırlcr onithi$ h;tyat n111cadelesınde mu\'affaki)·etin en iyi 

tcnııııatıdır. Bıııat!nale) h sinirleıınızi 
~ 

Bromural .Knoıı-
Jıe ı..uv,•etlendirir;iz, bııııun mllsekkın ,.e muk:ıv,·i tesiri ht!r işte a;::örulur. 
Hıç bır zJraı ı yoı..tur ve alışıklık vcrıııeı. 

10 \C ıo ı..omprirncyi tıavi tıip· 

lC"rı.ll' ecza nelen.it rcçttt ılt ıatııır. 

Knoll A.·G., kimyevi maddtler fabrikaları, Ludwigshafen •iRhin. 

s 

HABERLER) 
POLiSTE 

Bir ÇU\al fasulyeyi alıp 
götürüyordu 

Yağ iskelesinde Soğancılar cadde • 
sinde tüccar Mehmed zade Bay llyasın 
bir çuval fasulyesini çalarak arabaya 
yükletmekto iken it üstünde yakalanan • 
Et- hakkında polis tarafından taiıkı • 
kata baılanmııtır. Fasulye çuvalı sahi • , 
bine iade edilmİ§tir. 

Kırılan sandık 
Taksimde Tııliınhanede Topçular cad 

desinde Aıri aparb:manında oluıan Ba 
yan Safiyenin daraça katındaki odasın
da bulunan sandığı kırılımı, içinden bir 
yorgan, battaniye ve bazı eıya atırılmıf 
tır. Şüphe edilenler yakalanmııtır. 

Hırsız hamal 
Gedikpaıada Hamam caddesinde o -

turan Tarih illlllindeki Bayan Amerik•
ya gideceiinden "!Yalarını denk yapmıt 
denklerin büyük olduğundan kul"'" • 
mek i,;in hamal Agobu çağmnııtır. 
Hamal Agob da denk arasında bulunan 
et makinesini, dikit maka11nı bir eldiven 
ile konsolun gözünden bir çift küpeyi a
§ırmtftır. Fakat polis kendisini yakala • 
mııtır. 

Zava:h kızcağız ftldü 
Haydarpaıada Y eldeğirmeninde Ay

rılıkçeşmesinde oturan Bay Halilin kızı 
2 Y•tında Maldmle iki gün evvel man
gal üzerinde bulunan yemek ıencereu
üzerine devrilmit ve Makbule muhtelif 
yerlerinden haılanmıştı. Zavallı kızca . 
ğız dün hastahanede ölmüıtür. 

Ayağı ka~ınca 
Şitlide Cevizlik sokağında oturan ve 

Şiıli deposunda amele Eyüp depoda a· 
rabalan temizlerken ayağı kaymıt, tram 
vaylara mahsus kanala düıerek, kula • ' 
ğmdan yaralanmıttır. 

Türk cerrahi cemiyeti 
toplanhları 

Türk cerrahi cemiyeti aylık top
lantmnı Gureha hastanesinde Kemal 
Atayın baıkanlığı altında yapmıftır. 

1 - Operatör lbrahim eoki bir dir· 
ıek çıkığında ameliye ile tedavi hak
kında izahat vermit ve bu hususta 
münakaıaya Kemal iıtirak etmiıtir. 

2 - Kiznn Içgören omuz mafsalı 
etrafında gör<lüğü 47 bursit vakasıru, 
iki nadir kemik miyelomu 'Yakasına 
safra kesesi radyografisi usullerine ve 
bir lenfogranülomatoz vakaıına dair 
izahat venniı ve bu hususta Kazım 
hmail ve Kemal münaka§&ya ittirak et 
mitlerdir. 

3 - Şerafetıin Ali Rızanın ameli
yat ettiği bir noma ve bir dud k kan
seri vakaıını gÖıtenniı ve aynca bü
yük bir sarkom vakaıı göatermittir. 

4 - Niuen bir çocukta bir böbrek 
sarkomu ve yaılı bir hastada bir mide 
tümöril vakalannda ameliyat ile çıkar· 
dığı parçaları göstermiıtir . 

Gelecek ay toplantı11 Gülhane has
tanesinde yapılacaktır. 

Edebiyat balo11u 
15 mart cuma gilnil aktamı Mak. 

sim salonlarında edebiyat fakültesi ta
lebe cemiyeti tarafmdan bir balo veri • 
lecektir. 

Balonun hazırlıkları ikmal edilmit 
ve davetiyeler dağıtılmaya baılamıştır. 
Edebiyat balosunun mevsimin en gü
zel balolarından olrna&ı için çal:ıılmnk
tadır. 

Ressamlıw, musikiıinaslar, ıairler, 
ve diğer sanatkarlar baloda hazır bulu· 
nacaklardır. Zengin kotyon, eğlenceli 
sürprizler ve kibar bir muhit içeri&in
de davetlilerin çok samimi ve nezih bir 
gece geçirecekle.-ine ıüphe yoktur. 

Evkafta mac1ş 
lıtanbul evkaf memurlarına mart 

maa§ı 11 mart pazartesi günü verile • 
cektir. 

D.ıteri aşısı devdm e ' iyor 
Difteri aıılarına ilk mektepleı·de 

ve İılaıyonlarda devam edilmektcc!ır. 
ilk mekteplerde ıimdiye kadar 4t.i94 
ve istasyonlarda 600 kadar çocuğa aşı 
yapılmııtır. Yakında ikinci parti aşıla
ra baılanacaktır. 

Elektrik tesisa lcıları 
imtihtın f dııecek 

Hükümet elektrik tesisatçılığı iş:ni 
b~r inzibat albna almağa karar vernıit
tir. 

Bu iıte çalıtacak kimselerde ıek • 
nik bazı malumatın bulunması Lizım 
geldiğinden tesisatçılık ile iıti.gal eden. 
ler imtihana tabi tutulacaklardır. 

Bu sebeple tesisatçılık için yeniden 
istekli olanların veya ehliyetnaınelerini 
değiıtirınek istiyen tesisatçıların <:J 
mart cuma günü saat 14,30 da Nafia 
bqmiifettiıliğinde imtihanları yapıla
tır. 

Bundan sonra diğer bir İmtihan 
ancak bir sene sonra yapılacağından 
ali.kadarların bu ayın yirmisine kadar 
istida ile Nafia başmüfettişliğine mü
racaat etmeleri lizımdır. 

Aydın • Denizli hattın
daki bozukluk 

DENiZLi, 7 (A.A.) - Sellerden 
bozulan Aydın demiryolundaki bozuk • 
lukların tamiratı henüz bitmemiıtir. 3 
Marttanberi lzmirden posta a-elmemiıtir. 
Dün lzmirden otomobillerle gelen ga • 
zeteler kapııılır derecesinde satılmııtır. 

--o--
Küçük haberler 

* Siird Emniyet memurluğuna tayin 
edilen Emniyet müdürlüğü ikinci tube 
merkez memurlarından Bay Cemal ken• 
di arzusile tekaiid edilmittir. 



Kamutay iki 
Encümenler 

(Baş: 1 inci aahifcde) 
Adliye encümeni: 
Münir Çağıl (Çorum), Salah Yar

gı (Kocaeli), Abdülhak Firat (Erzin
can), Ali Riza Türel (Konya), Atıf 
Akgüç (Buraa), Fuad Sirmen (Erzu
rum) Fuad Gölr.budak (Urfa), Haaan 
Ferid .' .,..ker (Kayseri), Hasan Hay· 
ri Tan (Kocaeli) Muhiddin Baha Pars 
(Ordu) Mümtaz Okmen (Ankara) 

) 

Ooman Dincer (Mardin) , Omc n Niya
ziburcu (Balıkesir) Ragıb Akça ( Ko
caeli), Raif Karadeniz (Trabzon) Re 
fik ince (Manisa) Sadeddin Ferid 
Talay (Bursa), Şeref Aykut (Edirne) 
Dr. Şükrü Şenozan (Kaıtamonu) Tev 
fil< (Antalya). 

Arzuhal Encümeni: 
Zekai Apaydın (Diyarıbekir) Zi • 

ya Karamürsel (lstanbul) Akif Ak • 
yüz (Çoruh) Hayreddin Karan (Ba
lıkesir) Hü•nÜ Konaç (Tokad) lbra
him Demiralay (lıparta) lomail Ça • 
m&f (Ordu) lamail Hakkı Mumcu (A· 
maıya) Kemaleddin Oılpak (Kocaeli) 
Meliha Uluı (Samıun) Mehmed Şa
hin (Gazianteb) M. Ali Yörüker 
(Samıun) Muatafa Fehmi Gerçeker 
(Bursa) Münib Boya (Vuı) Nuri Tu 
na (Muğla) Retid Ağar (Gazianteb) 
General Şefik (Denizli) ŞeVket Erdo
ğan (Gümüıane) Tayfur Sökmen (An 
talya) Ziya Ba§"J'a (Siva.) . 

Bütçe Encümeni: 
Mustafa Şeref Ozkan (Burdur) 

Mükerrem Unıal ((aparta) Sırn Day 
(Trabzon) Aziz Akyürek (Erzurum) 
Enver Adakan (Balıkesir) Faik Kal
takkıran (Edirne) Fakihe Oymen (la 
tanbul) HÜ•nÜ Çakır (lzmir) lhsıın 
(1.ıımir) Dr. Mu~t" a Cı.nte'jn 
Tav (Beyaz•d) General Kazım inanç 
(Çorum) Nahid Kervan (Kayseri), Ra 
ıim Batara (Sivaa) Receb Zühdü IO• 

yam.al (Zongula*) Remzi Çiner (Si
vaı) Riza Erten (Mardin) Rüıtü Be
kit ( Diyanbtıilr) Sadeddin Uraz 
( I.stan.bul) Süleyman Sırrı lçöz (Yoz 
gad) Süreyya Gcnca (Tokad) Ressam 
Şevket Dağ (Konya) Selim Sırrı Ter
cean (Ordu) Seniha Hızal (Trabzon) 
Talat Onay (Giresun) Türkan Battuğ 
(Antalya) . 

Maliye Encümeni: 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) 

Kemal Turan Una! (hparta) Adnan 
Ertekin (Aydın) hmt:d Hilmi Arga 
(Kayseri) Dr. Galıb Kahraman (Bur
sa) Huriye Baha Oniz (Diyarıbekir) 
izzet Akoaman (Afyonkarahiaar) Kil· 
mil Dursun (lzmir) Kazim Gürel (Kon 
ya) Mahmud Nedim Zabcı (Malatya) 
Mustafa Onsay (Çankırı) Sami Çölge 
çen (Çankırı) Tabir Hitit (Manisa) 
Tahsin Uzer (Erzurum), Zülfü Tig
rcl (Diyarıbekir), 

Meclis heaablannın tetkiki encümeni 
ES3t Sagay (B .. na), Hakkı Ungan 

(Van), Hakkı Kılıçoğlu (Muı), Maz • 
har Müfid Kan•u (Denizli), Mehmed 
Demir (Balıkesir), Mustafa Ulusan 
(Konya), Rasim Aktar (Ankara), Ri • 
fat Araz (Ankara), Şakir Kınacı (An
karı.), Ziya E~ı. (Çankın). 

Milli Müdafaa En.ıümeni: 
General Şükrü Gökberk (lıtanbul), 

General Ihsan Sökmen (Gireıun), Ah
med Saffet OW.ay (E!aziz), Ahmed Yar 
gan (Urfa), Ali Barlaa (lstanbul), Ali 
Kdıç (C..,...U.nteb), Ali Saib lhıavaı 
(Urfa), Cemal Esener (Balıkesir), Cev
det Kerim lncedayı (Sinop), G. Dr. 
Hakkı Şinaıi Erel (fıtanbul), General 
Kazım Sevüktekin (Diyarbekir), Llıtfi 
Ozdeı (Kıııehir), General Muhiddin 
Akyüz (Kars), General Naci Eldeniz 
(Seyhan), Nedim Bozabk (Kocaeli), 
General Osman Kopdagel (Ma1a9'a), 
Rahmi Ap ... (Tekirdağ), Salih Bozok 
(Bilecik), Şükrü Kaçak (Erzurum), Ge 
neral Zeki Soydemir (Erzunım). 

Nafia Encümeni 

Etem Tuncel (Samaun), Aziz Samih 
llter (ErzincanÖ) Dr. Aıım Sirel (Sam. 
ıun) ~aha ngören (Karı) c .. 
mal Akçın (Afyon Karabisar), 
Fikri Mutlu (lçei), Halid Mensi (Nii· 
de), Hüsnü Ozdamar (lıparta), ibra· 
hiın Dalkılıç (Kütahya), Mebrure Gö • 
nenç (Afyonkarahiaar), Mehmet Sa
dellin Epi&unell (lzmi.r), Omum Erç.in 
(Maniıa), Omer Fehmi (Çoruh), Sami 
Erkman (KaslamOllu), 
Sıhhat "" içtimai Maa11enet encümeni 

Dr. Ahmed Fikri Tüzer (Erzurum), 
Dr. Refik Güran (Bursa), Dr. Abrava • 
ya (Niide), Dr. Fabna Mem.ik' (Edir • 
ne), Dr. Hamdi Be:riımaıı (Deni>ti), Dr. 
Hasan Vuıf Somyürek (Balıkeair). 

Dr. Hilmi Hortaç (Malatya) Hü
aameddin Okan (Sinob) Dr. Riza Le
vent (Mardin) Dr. Saim Uael (Ma • 
nisa) Salih Turgay (Kayıeri) Dr. Şa 
kir Ahmed Ediz (Kütahya) Dr. Y. 
Taptas (Ankara) Dr. Ziya Naki Yal
tmm (Ordu) Dt. Ziya Nuri Birgi (Ko 
r.aeli). 

Teıkil&tı Eaaaiye Encümeni: 
Relet Cımrtez (Buna) Kenan Orer 

(Maniıa) Ahmed lluan Tokaöz (Or
du) General Ali Fuad CebeMy (Kon
ya) Ali Münipyefena (Seyhan) Aaaf 
Doraı (Bursa) Edip Ergin (Mardin) 
Emrullah Barkan (Malatya) Dr. Fu
ad Umay (Kırklareli) Mahmud E • 
ıad Bozkurd (fzmir) Mehmed Emin 
Yurdakul (Urfa) M. Nazif Sirel 
(Kara) Resai Eriıken (Tokat) Tahsin 
San (Aydm) Yunuı Nadi (Muila) 

Ziraat Encümeni: 
Mustafa Rahmi Köken (fzmir), Ya· 

tar Ozey (Manisa), Ahmet Hamdi Dik· 
men (Konya), Ali Rıza Eaen (K.n-ıe • 
bir), Cavit Oral (Niide), Damar An· 
l '\ı (Seyhan), Emin A.Iantokat (De
nizli), Satıçırpan (Ankara), Hikmet J. 
, .. (Erzincan), lmıail Hııı!r.kı Uzmay 
(Bolu), Milat Kuzay (Bolu), Nuri U • 
ral (Maraş), Rahmi Selçuk ( Balıkeair), 
General Refet Bele (lıtanbul), Sıtkı Şe. 
rif Eken (Kastamonu), Şekibe lnıel(Bur 
aa), Şükrü Gülez (!folu), Tevfik Tar • 
man (Seyhan), Y uıuf Başkaya (Deniz
li), Zühtü Akın (Kırklareli), 

Şevk·t 01ül (Kırklareli), Tahsin 
B•r•, (Elaz:~ı Tah•İn Çoşkun (K~•-

defa toplandı 
teşekkül etti 

Yahya Galip Kargı (Ankara). 
Dahiliye Encümeni: 

Cemil Uybadın (Tekirdağ), Faik Oz 
tar!< (Tekirdağ), Şükrü Y-aım (Çanak
kale), Atıf Tüzün (Çoruh), Behçet Gü
nay (Urfa?! Eaat Ozoğuz (K&N), Fa
tin Güvendiren (Bursa), Galip Pekel 
(Tokat), Hacım Kezer (Balıkesir), Ha
lil Karatavıu (Zonguldak), Hihni Er • 
genli (Çanakkale), Hilmi Uran (Sey • 
han). 

lsmail Kemal Alpıar (Çorum) Ja. 
mail Müştak Mayakon (Siird)Mehmed 
Somer (Kütahya) Mitat Şii>krü Beldn 
(Sivaa) Muhiddin (Urfa) Münir Akka 
ya (Giresun) Nakiye Elgün (Erzu • 
rum) Raaih Kaplan (Antalya) Rifal 
Vardar (Zonguldak) Sabiha Vardar 
(Sivas) Vasıf Çınay (Malatya) Vasfi 
Raşid (Sivaı) Zühdü Durukan (Sam
•un). 

Diıxını Muh<U<!bat Encümeni: 
Faik Soylu (Niğde), Mitad Aydın 

(Trabzon) Ali Rıza Ozenç (Çorum) 
Ferruh Güpgiip (Kayseri) Hamdi Gür 
sey ( lıtanbul) Hayrullah Ergin (lı • 
tanbul) Hazım Börekçi (Kırıehir). 

E:.ncu.nen.erııı reisleri 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Bu

gün Kamutayda aaylavıarın mazbataları 
reye konarak 3:11 saylaYJn mazbata
sı tasdik edildi. 

Muallel görülen iki mazbatayı tet
kik edecek encümen azalan da seçil -
eli. Mazbataları muallel görülen aay • 
lavlar Kaıtamonu saylavı Nuri Tamaç, 
Kutahya aaylavı Omer Davut Dinçtir. 

Encümenlerin Üyeleri aeçildikten 
ıonra çeıge)er arasında encümenler 
bırer toplanlı yaparak reis, mazbata mu• 
harriri ve katiplerini seçtiler. 

Seçim neticelerini bildiriyorum: 
Adliye encümeni: Reis Münir ( Ço

rum), mazbata muharriri Salatı Y arki 
(Kocaeli), katip Raif Karadeniz (Trab
zon). 

Arzuhal encümeni: Zekai Apaydın 
(Diyarıbekir), mazbata muharriri Ziya 
(t.aramürsel), k5ıtip Meliha Ulaı (Sam· 
ıun). 

B.;ıçe encumeni: Reis Muıtafa Şe
rel Uzkan (Burdur), reiı vekili Müker-
rem Unsal, mazbata muharriri Sırn 
Day (Trab;ı:on). 

Dahiliye encümeni: Reis Cemi! Uy. 
kadın, reiı vekili Faik 0Ltiral 
(Te=dağ), mazbata muharriri Şükrü 
Yakın (Çanakkale), katip lmıail Müı
tak Mayakon (Sürt). 

Di vam muhasebat encümeni: Reis 
Faik Soylu (Niğde), mazbata muharri
ri Mitat Aydın (Trabzon). 

u~mrük ve iııhlaarlar encümeni: 
lamet Egen (Çonıb), mazbata muhar
riri Ali Dikmen (Kocaeli). 

Hariciye encümeni: Reiı Bay S•I· 
fet Arıkan (Erzincan), mazbata muhar· 
rın Necmettin Sadık (Sıvas). 

lktısat Encümeni: Reiı Şakir Keııe
bır (Tekirdağ) mazbata muharriri la • 
mail Sabı•ncu (Gireırun), katib Ra • 
ıim Ferid Talay (Niide) 

Küt pıl.auc .._.ı:u .• u.uıenı : Halil Etem 
Erdem (htanbul), 

Maarif Encümeni: Reis Nafi Atuf 
(Erzunım), Haydar (Afyon) Katib 
Hamdi (Trabzon). 

Maliye Encümeni: Reiı Hasan Feh· 
mi Ataç (Gümüthane) mazbata mu· 
harriri Kemal Turan Unal (Isparta). 
katib Muıtafa Onıoy (Çankırı). 

Mecliı heaaoları tetkik encüme • 
ni: Reiı Eıad (Bursa), mazbata mu • 
harriri Hakkı Ungar (Van), mürakıp 
Mazhar Müfit Kanıu (Denizli), katih 
Rifat (Ankara). 

Milli Miıoaraa Encümeni: Reiı Ge
neral Şükrü ( latanbul), mazbata mu
harriri C:. · - -• ll.<an (Gire•un), katib 
Şükrü (Erzurum) 

Naf.a • ... • ._,u: Reiı Etem Tuncel 
(Samıun), Mazbata muharriri Hacı Sa
mi (Erzincan), Katip Oıman (Manisa). 

Sıhhat encümeni: Reiı Ahmet Fikri 
Tozer (Erzurum), Mazbata muharriri 
Refik (Buraa),..Katip Doktor Fabna 
Memik (Edirne). 

Teıkiıatı eaaaiye encümeni: Reis Re
fet Canıtez ( Buraa), Mazbata mulıar • 
riri Kenan (Manisa), 

Ziraat encümeni: Reiı Muatafa Rah
mi (lzmir), Mazbata muharriri Yatar 
(Manisa), Katip lamail Hakkı (Bolu). 

Seyhan iniyor, 
Ceyhan kabarıyor 
Köyler,1. ı.ıyaoık bulunma
ları için tenbihat yapıldı 

ADANA, 7 (A.A.) - Seyhan ve 
Ceyhan ınnııldamun tqmaıı hakkında 
.an gelen duyumlar ıunlardır: iki gün 
içinde Seyhan bir metre kadar inmiı -
tir. Seyhan kenarında Midikla ber.ı.ber, 7 
köy selden zarar görmü,.tur. Araziyi 
ıa lıamıııtır. Ceyhan ırmağı gittikçe 
yüluelmekte devam ediyor. Ceyhanda 
Hamiclbey bucağındaki halk orada bu • 
hınaıı bir höyüğe sığınmıılardır. Şan • 
mızdan çadır, kayık, diğer yardnn vesa
iti gönderilmiı tir. Gerek Ceyhan da ve 
gerekıe burada ıele karıı tertibat alın· 
ımıtır. Irmak boyundaki köylere uya • 
mk bulunmaları için lazım gelen tenb>
hat verilmittir. 

lzmirde yeni fırka 
binaıı yapıla,ak 

JZMIT, 7 (A..A.) - C. H. Fırkaıı, 
fırka ve Halkevi binalarının ihtiyaca ka
fi gelmediğini gördüiünden, yeni fırka 
ve Hallı.evi binalan yaptırmajia karar 
vermiıtir. 

Er zurumun kurtuluşu 
ERZURUM, 7 (A..A.) - 11 Mart, 

Erzurumun kurtuluş bayramı olduğun
dan §İmdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 
O gece f~rka tarafıı~dan ~lediye salon-
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Hükumetin programı 
(Başı 1 inci aahifcde) 

buruz. Diier taraftan memleket dahilin 
de istihsali ve istihlaki arttıracak yeni 
ve genit faaliyetleri te,vik etmeyi lü
zumlu görüyoruz. Sanayileşmeye ver • 
diğimiz ehemmiyet, her zamandan ziyade 
artmııtır. Yeni bir ekonomi kanır alarak 
yl.İkıek heyetinize arzederiz ki huklımet 
•mai mamulatUD1Z1n dahilde istihlakini 
arttırmak için güzel _tedbirler almaya ka 
rar vermiırir. (Alkıılar) . Şeker, kömür, 
çimento ı:ibi mahsullerin fiatlan üzerin
de esaslı indirmeler yapılarak bunların 
içerde sürümleri arltU"Jlaca_ğınr ıanryo. 
ruz. 

Hiikfunet, hem genel hizmet veya 
ıirket masraflarını indirerek hem yer· 
li ürün ve mamullerin bedellerini ucuz
latarak yurda yeni ve esaslı bir genlik 
açılacağına inanıyor. 

Deniz naldiyemizi ıılah etmek ve ye
nilemek ve umumiyetle tarifeler üzerin
de ucuzluğa ve kolaylığa g:İtmek yolu • 
muzdur. 

Demiryoilarınm, rıhbmiarm devlet 
elinde bulunmasının faydalan ı...r gün 
daha ziyade 8J1laıılmaktadır. Nakliı ~de 
ucuz ve e-konomik iıletmeyi ~tizam e
diyoruz. 

Dr§"n ınyasa 
Sayın aaylavlar, 
Dışarı sıyasada ıulh ve emniyeti ko 

rumak ve l"'fkİlatlandırmak için bü • 
tün kudretimizle çalışıyoruz. Dostla
nmıza, taahhütlerimize a.adakat ve ge 
nel olarak yakın kom§ulanmızla iyi 
geçinmek için elimizden gelen herıe
yi Mmimiyetle yapmak, ıiyaaetimiz -
dir. (Bravo sesleri) bu siyasetin ana 
çizgileri içinde uluslararası hadisele
rini dikkatle takib ediyoruz. ( alkıılar) 

Scwyet ittihadiyle münaaebctleri • 
miz her zamandan ziyade sıcak bir 
dostluk içindedir. (Sürekli alkıılar) 
Sovyet ıanayiinin güzel eserleri sa • 
nayilefllle hayatımızda ebedi dostluk 
hatıraları olarak yükaelmetkedir. Bü
yük Sovyet ittibadiyle yakm ve sami
mi doatluğumuz, gerek ıiyaaet alanın
da ve gerek diğer her alanda bergün 
daha ziyade kuvvetlenmekte ve ge • 
nişlemektedir. (bravo sesleri alkış • 
!ar), 

Balkan pakh 
Balkan pa'ktın.n uluslar.lrllll "'ılbü 

için büyük kıymeti her miınaaebetle 
parlak bir surette kendini göstermek
tedir. Müttefikler taahhütlerine sa • 
dıktırlar. Müttefikler biribirinin emni 
yetini kendi emniyetleri gibi tutmak 
zihniyetindedirlcr. ( al>kıtlar). 

lran 
Iran ile aramızda mevcud olan doıt 

luk ve güven aıyaaaaı mutlu bir au • 
rette ilerlemekıt.edir. Dost memleke.ln 
her vesile ile teaaniit ve muhabbet ha 
vasını zikretmek, benim için gerçek
ten bir kıvançtır. (alkı,lar). 

Algan 
Afgan devleri ile aramızda öteden 

beri devam ede~len samimi doatlu • 
ırumuz tabii bir avretle il'>kişal etmek 

tedir. (alkı9lar). 
Bulgaristan 

Bulgaristan ile münaıebatnnızın 
dostça mahiyetinin delillerini bu kom 
şu memleketin büyük aalİllıiyetli ağız 
lanndan işitmek, Türk ulusunca yük· 
sek ı:leğeri ile takdir ediJn,;,ktedir, A· 
ramızda iyi geçinmek, dostluğu art· 
tınnak ve Balkanlarda ıulhün muha • 
fazaımda müşterek büyük menfaat • 
!arımızı gönnek niyetlerimiz, ki kar· 
şıhklı olduğuna 9üpbe etmiyoruz, ge
ni! ve gu~c.ıı L .. ıt:.olkata namzet bulun .. 
maktadır. Balkan devletleri arasında 
biribirinin saadetini özlemek zihniye· 
ti istikbal için hayırlı bir müjde olmaaı 
nı dileriz. 

Hatioılerden "°"ra , tekrar kür.üye 
gelen Başbakan, kamutaya teşekt.ürle • 
rini !" ıö:ı:lerle ifade etıniıtir: 

"Hükfımet yükünün ber ülkede a
iır olduğu zamanlardayız. Sizin hiiklı
melİni2 de 9"k ağır olan yükü müza • 
heretinizle, yarılanınızla, yol göoter • 
menizle tafıyabılecektir. Yüce güveni
nize değerli olmak için çok çalışaca • 
iız.,, 

Ba§hakarun bu beyanab saylav· 
ların surekli alkıılarile l<ar§ılanımıtır

Diier büyük devletleT ve diğet" mem
leketlerle münasebetlerimiz, dostane 
ink:iıafmı takip ebne&ıbodir. 

Sayın ve ıevgili aay!Mlar, 
Bizi çalıımamıızda tefVİI< etmek 

kararında iseniz, reyleriıllzle gÖ&terme
nizi dileriz. (Şiddetli alkıtlar). 

Coşkun tazahUrler 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Büyük 

Kamutay saat on sekiz buçukta Abdül • 
halik Rend.uun bafkanlıi.ada ikinci bir 
celse akdetnıiftir. B, '1Mde B .. ıbakan 
lanet lnönü hüık\ımeıin beyaıınameaini 
okumuş ve bu münasebetle aöz alan bir 
çok hatiplerin J...,et lnönünün muvaf· 
fakiyetle. ini <;l\nlandıran aö:ı:leri coıkun 

tezahürlere vesile olmuıtur, 
ı- lnönü hatiplerin mütalealarını 

dild<atle takip ettikten ıonra tekrar kür
aiye gelmiş ve bazı nolotalar hakkında 
hükmnetin taaavvurlannı izah etmi§lir. 

Sö;:ı; alanlar 
lamet lnönü kürsüye çıkıp inerken 

tiddetli ve ıwekli allutlara mazlıar ol • 
mu9tur. Batbakan beyannameaini oku • 
duktan aonra ilk ıözü Halil (lmıir) al
mı§tır. 

Bundan ıonra 11ra ile Refik ince (Ma 
niıa), general Ali Fuat (Konya), Hmnü 
Kitapçı (Muğla) ve Bayan Nakiye ıöz 
almıılardır. 

Azlıkları temıi.J eden Afyon aaylavı 
Bay Bere Türl<er (Kercıteciyan)m d:ı 
ıöz almak i ttediiı fakat fazla heyecanı· 
nm küniye gelmeıoine mani olduiu ela 
görülmüıtür. 

Bay Halilin sözleri 
Müıtakil aylav l:lay Halil Menteıe 

(lzmir) general lamel lnönünün on se· 
nelik Bat ı~iliiii •.ı•a>rda memlekete 
yapmıı oldu:;u ;,ısyiiJ< hizmetleri görüp 
le takdir etmemesi için inaaıun menfur 
bir ihtira,ın ~ebunu ~ma'lı lizımdır.,, 

· · erek sö2üne ba la • 

mıı ve ilive etmiıtir: 
En büyük hizmet 

- Daha iyi bir programla daha fay· 
dalı neticeler alınamaz mı idi. Bu sual 
münakata edilebilir. Fakat fU muhak • 
kaktır ki büyük bir hulus, derin bir va
tanperverlik ve büyük bir dirayetle dev 
!etin i§leri ıevk ve idare edihnittir. Bu 
itleri burada aaymağa lüzum görmem. 
Çünkü hepiniz bilirsiniz, bütün mem • 
leket te bilir. Bence g-eneral ismet lnö
nünün memlekete yapırut olduğu en bü 
yük hizmet Teıkilatı Esasjyenin tesbit 
ettiği demokraıi esaslarında sebat ede
rek ütoı:ıik doktrinler üzerinde beşeri
yete yeni nizamlar bu!mak üzere ıura
da burada vııkubulan tecrübelere dev • 
letin siyasetini kaptınnamıı o?ma'Sıdır. 

lktuadi kalkınma 
Hatip bundan sonra devletin memle

ketin iktisadi kalkınma11nda oynadığı ve 
oynayacağı rollere lo:maa ederek dünkü 
devlet telakkiıile bugünkü devlet telalı
kiıini kısa bir tahlil ile anletmıı ve de
miıtir ki: 

- General ismetin bir nutkunda ııöy 
ledikleı-i bizde devletçilik diğer memle
ketlerde olduğu gibi busuıi te§Chbüsle
ri iktisadi aahadan birer birer ihraç et
m°" değil, yalnız onların y apamıyacağı 
ve memleketin muhtaç olduğu büyük İ§· 
leri önlemektir. Binaenaleyh ileride Je 
bu hudut dahilinde kalınacağına ve bu 
yolda yürüneceğine hiç ıüphem yoktur. 

Halil MentC§e aözünü sanayi progra
mımızın tatbikatına ve it kanunu iıine 
de intikal ettirerek ezcümle dedi ki: 

- Her gün tükranla görüyoruz ki 
meml ... etin ufuklarında bacalar yüksel
mektedir. Gelec°" senelerde alınacak bil 
yük teıebbüslErle daha bir çolı: fabrikıı· 
lamnız kurulmuı olacaktır. Bu suretle 
bugün 50 bin tahmin edilen amele mik
tarı da artacaktır. Binaene)eyh ımıflar 
araımda muvazeneyi kurmak, mücadele
ye miıni olmak vahdeti tesia için devle
tin bugünden hakem rolünü alarak aoy
ıal kanunları ihzar etmesi ve neticelen• 
d.irmcıi lazımdır kanaatindeyim. 

Bunun için Başvekilimizin nazarı 
dikkatlerini celbederim. Çünkü dövan• 
ıe edilmezse devlet aoyıal kanu'1laıı bir 
an evvel ihzar etmezse, hariçten vuku 
bulacak tazyikle bu kanunlar yapıla • 
caldır. O vakit memlekette disiplinli 
demokrasi olarak güttüğümüz fikri bo
zacak hatalı bir takan cereyanlar !ev· 
üt edebikcektir. 

Çitlçi için 
Izmir aaylavı çiftçinin mübtaç old,.. 

ğu bazı C§ya üzerinde ucuzlatma ted • 
birleri almak lüzumuna da if'llrel ede
rek: 

- Bunlar üzerinde de durmak la • 
ıı:ımdır. Mesela gaz, bu bii'tün köylerin, 
bütün memleketin zaruri bir ihtiyacı· 
dır. Gazyağı fiyatları üzerinde tenzilat 
yapmalı. 

Sonra bu meseleai, bu da mali bir 
meseledir. Tuz köylünün bugünkü İ§
tira kabiliyetine nazaran çok yüksek • 
tir. Bilbaua ~akarun nazarı dikka· 
tini celbederim. Bu meselenin ehem . 
miyeti büyüktür. 

Hafifletilmesi zaruridir ve inWiın 
da bulunıııbilir , dedi ve sözünü fÖyle 
bôtirdi: 

Harici man;ı:ara iftihara deier 
- Harici vaziyet itibarile arzedilen 

manzara hakikaten iftihara değer bir 
• manzaradır. Bu manzara ıudur-: 

Artık Yeni Türk devleti batka dev< 
!etlerin etrafında bulunan bir peyik de 
iildir. Kendi nnıkadderatma dayanan 
müstakil bir kudret rolü oynamakta • 
dır. Sözlerimi burada bitiriyorum. Baı· 
vekilimize ve hükilmetimizc yeni mu • 
vaffaluyetler temenni ediyorum • 

Bay Refik Şeııkel diyor ki: 
Bay Refik Şevket ince (Maniaa) bü

kiımetin iktisadi, mali ve ıiyaıi saha
larda bugüne kadar gösterdiği muvaf
faluyetlere işaret ederek, hmet lnönü
nün dahili ve harici aiyasetine yürek • 
ten ve candan itimat göstermejie hazır 
olduiunu ifade etmit ve alkı~lanmışbr. 

General ,Ali F uculin dilekleri 
General Ali Fuad (Konya) demiJ • 

tir iri: 
- Evveli büküıneti tebrik etmek is

terim. Çünkü §Ündiye kadar tuttuğu 
yapıcı yol ÜZErİnde devam etmekte • 
dir. Bu bizim için en büyük bir ümi\ • 
tir. Maamafilı tunu da söylemek iate • 
rim burada oku '1811 bu program ve bun• 
dan evvel okunanJarm heyeti umumi
y.,.ini alacak oluraalı: diyebiliriz ki tek· 
mil ihtiyaç'-ımızı tatmin ediyor. 

Maamafib ıunu da ilirve etmek iste
rim ki, fU içinde bulunduğumuz ahval 
ve vuiyet içerisinde hiç bir devlet 
kabinesi milletin bütün ekıikliklerini 
ikmal edecek bir proçaın yap'P tatbik 
edeceğini küme zannedemez. Ba buıus 
bizim tekemmül devresi geçirdiğimiz na. 
zan itibara alınırsa belki bu ııözlerimde 
bir isabet olur. 

Daima ileri 
Arkadaşlar, hükumetimizin ıiyaaeti 

hariciye ve ınanleket müdafaaaı hak
kında kıskançlığına ve tedbirlerine hiç 
bir itiraZDJl yoktur. Bunlara tamamile 
~...ıiın mevcudiyetimle müzabirim. Belki 
esaıat hakkında dejpl, teferrüat haldun
da gerek idari ol<un, mali olsun, p · 
rek iktisadi olsun bazı noktai nazarla
rım vardır. Fakat bugün onların müna
kaıuı zamaıu dejpldir. 

Zaman geldiğinde sizin de büyük 
müzaberetinizi iıtiyerek bu noktalar -
daki fikit-lerimi arzedeceiim. 

Bugün en büyük temennim hüku • 
metimizin muvaffakıyeti ve gittiJi y .. 
da daima ileriye doğru ilerlemesidir. 
(Bravo ıesleri, ıılkıtlar.) 

Bay Hüsnünün sözleri 
Müstakil ıaylavlardan Hümü Ki • 

tapçı (Muğla) lımet lnönünün mezi· 
7etleri üzerinde durarak büyük mu
vaffaluyetlerinin sırrını izhar etm.İ§, 
yapılmıf ve yapılacak birçok İ§ler Ü· 
zerinde mütalealarmı söylemi§ tir. H üa
nü Kitapçı kredi meselesinin ehemmi· 
yeti üzerinde ıarar ederek bunun tan· 
zimi taznngeldijiini ifade etmit ve bu 
günkü faiz niıbeıinin pahalılıi.!' ae· 

JCok basılan,ençok okunan 
ençok s&tı.lan ne demek? 
Ankara caddesine bir bakış ve Tiir" 
kiyede gazetecilik, mecmuacılık . 

Bizde gazete satıtları; kimseye 
söylenmez. idare memurları, bunu 
en mahrem bir askeri sır gibi sak
larlar. Bununla beraber; birtakım 
meraklılar, müvezzilerden, tundan 
bundan öğrenerek, falan gazetenin 
ne kadar .sattığını, falan gazeteye 
günde kaç iade geldiğini bülbül gi
bi anlatırlar. 

Geçen gün bu meraklılardan bi-
rile konutuyordum. Bir aralık, 
damdan dü,er gibi aordu: 

- Gazeteci dilinde en çok bas
mak, en çok satmak, en çok okun
mak, ayrı ayn şeyler midir? 

- Ne demek istiyorsun? 
- Dur anlatayım: lstanbu1da bir 

kaç gazete var ki, birinci sayfala
rında "en çok satılan gazete •• ,, 
"En çok basan gazete •• ,, "En çok 
okunan gazete,, diye büyük batlık
lar koyuyorlar. Bunları okuyan bir 
adam tatırsa hakkı yok mu? 

Demek oluyor ki, en çok 
basan pzete, en çok oku-
nan gazete değildir, en çok okunan 
gazete de, en çok sahlan gazete 
değildir. 

Güldüm: 

- Ona füpbe mi ediyorsun? Biz 
de çok basılıp hiç satılmayan, çok 
okunup az .aatıfan, çok ıatılıa.. hiç 
okunmayan gazeteler de vardır. 

Yüzüme, hayretle baktı: 
- Bu nasıl olur? 
- Dinle, dedim, çok basılıp hiç 

satılmayan gazete veya mec.mualar 
dan neler çekttiklerini Ankara 
caddesinin gedikli hamallanna 
sor, sana anlatsınlar. Bir zamanlar, 
bu caddede öyle gazeteler çıkmış
br ki, müvezzilere 1000 tane da
ğıttığı halde ertesi günü 101 O tane
si geri gelmiştir 1 

Bu on fazla gazete, 1000 gazete
nin bir günlük. faizi olsa gerek .. di
yeceğim, çok basılıp biç satılmayan 
gazetede olur. Hatti çok basılıp, 
hiç aablmayan değil, üstelik beş on 
tane artmı' olduğu halde geri ge
len gazeteler de vardır. 

- Haydi, buna olagandır, cllye
yim, ya çok oTrnnup az sahlan ga· 
zete? itte bunu aklım almadı. 

beb verdiğini beyan ederek muamele 
vergisinden §Öyle bahsebniıtir: 

- Muamele vergiıi üzerinde dur• 
mak lazımdır. Bugün muamele v,er • 
giai gayri mantıki bir tarzda alın • 
maktadır. Bir taraftan aanayi mamu
litrmızı ucuzla ı n1 :\ k •atıyoruz. Bir ta
raftan da muamele vergiaile onlan 
karşılaştırıyoruz. Hinaenaleyh bu mu
halif cepheden gidİ§e nihayet ver • 
mek lazımdır. Bizim anzi ve halledil
mesi liı.zımgelen bir vaziyetimiz daha 
vardır. Bu vaziyet te köylünün borç • 
!arıdır. HedıaMe köylüyü bu yükten bir 
an evvel kurtarmak lazımdır. Bu me
sele çok mühimdir. Köylünün borçla
rını tanzim lazımdır. 

Bayan Nakiyenin duygulan 
Baylln Nakiye Kamutay kürsüsün

de ilk aözünü yükselten Türk kadını 
olmaktan duyduğu derin saadet ve if· 
tiharın verdiii heyecan içinde: 

Arkadaılar, Batfıakanımız General 
ismet lnönüne beyanı itimad eden ar· 
kadaılar arasmda bizim de bulunma
mız 'H bu bulunma fırsatını bize ver
mit olmanız itibarile duyduğumuz he 
yecanı ifade için buraya gelmiş bulu
nuyoruz • ., diyerek ııöze batlamıt ve ııö 
züne JÖyle devam etmiıtir: 

- Bugüne kadar Türk bütün ola • 
rak her uhada yanyana elele çalıı • 
mıtbr. Fakat bugüne kadar Tiir4< mil 
!et.inin eı yüksek, en onurlu bir mev
ki olan burada ilk defa yer alınıı ol
mak itibBrile bunu verenlere ka111 
dJy®jumu:ı h&2Z1 ifade ederken gene 
büyük onurun İçinde Türk hükUmetİ· 
ne itimad beyan eden arkad&fl•r ara-
11nda bulunmak ferefini bize vermit 
obnaaından dolayı duydufumuz ıevİD 
ci n.l• etmeğe çalışırken bellci ıı<iz 
bulamıyorum. Fakat bütün dünya bil 
•in ki, Tüıtı milleti dün olduiu si- l 
bi bugün de, bugünden sonra da biç 
ekıikıiz bir bütün olarak çalıtacak • 
tır. Ve bütün dünyaya bu auretle mu· 
vlllffakryetini, eserııu, hüınü niyetini 
göatermit olacaktır. ( alkıılar). 

Bize bu güzel günleri ve bu güzel 
anlan yatalmıt olan ta ilk gününden 
beri bize rehberlik , önderlik eden 
ulu Gazimiz Atatürk Hazretlerine ... 

Affinizi istirham ederim, büyük 
bir heyecan içinde olduiumdan mem· 
nu kelimeler kullanıyorum. Çünkü fU 

anda dünyada belki pek nadir olarak 
hissedilebilecek heyecan duyanlardan 
biriyim. Onun için tekrar affinizi iatiT 
ham ederim. Bu ulu güne eripniı ol
duğıımuzdan dolayı aıil Türk mille· 
tine muvaffakıyetler, en büyülı: en gÜ• 
zel günler, en aaadetli anlar temen· 
ni ederek huzurunU>Jdan çekiliyorum. 
(bravo sesleri). 

Bundan aonra reyler taplanarak taı 
nif edilmit ve baıkan 376 üyenin re • 
ye irtirak ettiiini ve müttefikan la • 
met lnönü hük\imetine itimad reyini 
verdiğini alluılar arasında bildirmiş • 
tir. 

Kamutay Pazarteai aaat on dörtle 
topla_nacaktır. 

D. 1 ded' h .zeteYı - ıh e, ım. er g un 
kari, para ile alıp okumaz. şhoeY' 
bunun elinde görür okur. Ka. 1\ıı gazinoya gider okur. Müvezzi İ;u 
anlaşıp iade etmek üzere oıcu.r·deP 
açık göz okuyucular, gün guP 
artıyor. ı .. 

)' ~~· Ben, lstanbulda ha 1 b~ 
ti yerinde, nice kiı:ıselr jpl 
lirim ki, dünya haber .. ~e· 
mahalle kahvesinde 0 8. İP 
nirler. Gazete almak, onlar 

1:1ı. 
bir külfettir. Babacan, uğrar• 113,. 
•am üstü bir kahveye, ısmarl~ıır 
gilesini, bir yandan fokur t dı 
nargilesini çeker, bir yandaP 
fuır fısır gazetesini okur. . ıı.; 

Kahvelerde bir gazetenJll ·çjn, 
kiti elinden geçtiğini anJaıııalı ~ )ıi
yapraklannı fÖyle bir çevirıııe 
fidir. · r 

E. ' d' d" .. b' k re· I" .. tım ı uşun ır e 'ıe,. 
de her kahvede yüz kiti gaıe "ı 
kusa, lstanbulda en atağı ~~r:~n 
kahve bulunduğuna göre, ~; ~ 
adedi, (500) i buldu, denıektll'İelı 
halde ilk söylediğim ıözü gePe eıe 
rar edeyim: En çok okunan g.Z 
en çok satan gazete değildir·. b,k 

Gazetelerin beleşci kariler•. ar
kında bir fikir edinmek _ijllYjJJ~ 
aan, o günkü gazeteyi biribır ~rjıı, 
omuzları üstünden okunıalı: ıÇI•· 
matbaa camekanları önwıe.toP,,_saı 
nanlara föyle bir göz gezdır.- de: 
riisüne bereket,, diye itte buJ'.111 

ler. p 
Türkiyede gazete okun-~ 

kimıe iddia edemez. Gazete lı'' 
nur, fakat okunduğunun yarısı 
dar ıablmaz. cll 

- Peki, dedi, cİlYelim ki, bıl)ı 
doğru .• Yalnız çok basılıp, ço 
tılan, fakat pek az okunan gaıJ' 
ler için, ne diyeceğini merak ~ 
yorum. fi] 

- Bizde, 9imdiye kadar; 
!erce, binlerce gazete, ~1 
çıktı. Bunlar arasında ömru 
yılı geçebilen bir tek mecuıı.11 

terebilir ınisiD? ~ r 
Bir kaç renk kapak içinde, e af' 

yi kağıda baslnnış; nice m~till". 
lar biliriz ki bugün, yalnız .~fu 
hanelerin tozlu raflarını aı.1 5 

b~ )ı-
Bunlar ilk zamanlarda ço 11e~ tıı.dılar. Fakat gitgide rağbeıd' 

düttüler. O renk renk kapıı .,1 ~ 
ölünün gözkapaklan gibi, ~·rd~~A 
V8f sararıp aolduklannı go çl"I;' 
Bu mecmualardan çoğu, illı.bİ ~
lan gün, ıüslü bir yelpaze ~1 Jıl.J 
de tatınırlar. Karilerden bı~r 
onları okumak için değil, b .1'1'.
mek için alır. Bundan dolıı1''11J~ 
basılan, çok ıatılan her nıeeıı'eeııııı' 
mutlaka çok ~kunan bir ııı 
olması icab etmez 1 ede~ 
Arkadatım, sözümü ket:~i il 

beni dinliyordu. Sonunda !~ 
dik etti ı (ıli.J 

- Hakkın varm~7, gazel~~ 
de, en çok bumak, en çok ıf 
en çok okunmak... Bunl~ı fıt~ 
ayn manalara geldiğini 91Jll ol 
de anladım!.. otJ~(j 

Salôhculditı ~ 
• 

YENi NESRIYAT 

Parmak izi Mecmu:ıs~_; 
Bu macera meamıaanıJll ~ t' r.:: çıkb. (16) sayfa, renkll 

Hafta . ~ 
Dün çıkan .ayı11nda Pe,..,.._,;J~ 

nm "Pqıılılı: kalkb" müze ~ 
~mndi. ~~~? ~yah_ı .~ ~ 
zın tarilıçeaı, UÇUDCU ;:,eu-"•I ~f 
kıırtlolunduiu, casus kadınlal' ,-iı; Alt 
ticareti gi>i bir ~ halıiılel'• ~ ~' 
zım Hikmet ve eserleri SU&,!,1~;;1 
(Avrupaıun naıad kızl..-ı) .., ~ 
bnda kadınlann mebuıluğUl'.,.. it ~~ 
Ş«°ık dÜD)'9111n en I01l ye (İİİ',I 
boka maçım anlatmaktadır~ v- ..,(. 

hikaye ve roman. -·~j:jJ~. 
TEPEBAŞINDA şJ:: • .,ıı~ 
~ı.ııı&u18t1idlvTsJ Tiy~!'~·~ 
rhirTüıaf roso sua;ı4,3D ;, 

111111111111111 . ::~,~ 

1
111.Jll ı r~~~o~~ 
11111111 • • • uııd' 
Fransız Tiyatro• 

BU AKŞ>Jd 
Saat 20 de 'f 

UÇ SAA fi' 
3 perde • p'e 

" Yazan ı Ekrem Refıt· 
yen: Cemal Re9it. 
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da Ba y Erdoi an Te•fik ka%anrruıla.-dn-. Mat· 
baamn:a kada r teırif ederek hedirelerini alA 

Bu bekleyiş maliyet fiatını artırdığı gibi, 
Fiatın yükselmesini de zamin değildir 

r 

( 

t 

IZMIR, (Milliyet) - Geçen hafta 
rönderdiğim mektubumda Izmir piya 
&a-daki pamuk vaziyetini yazmıt 
ve dünya piyaaalanndan üstün fiyat
larla yapılmıt aatqlann aksülimeli o
larak o zaman pamuk fiyatlarında gö 
l'iilmüt olan ve bugün de devam eden 
fiyat diifüklükleri hakkında ıniifahe • 
delere ve iatibbarlara müstenid malü
l>ıatı uzun uzadıya bildirmittim. Bu 
ııı...;tubumu da lzmirde zeytinyağı pi 
1Uasmm bu&ünkü vaziyetine hasrede
cek ve bu madde üzerindeki ta.hkika· 
lııxu yazacaiım: 

Eae iktiıadi mıntakaaının belli 1: aı
h ihracat eıyuından birini de malüm 
olduğu ü~ere zeytinyafı tetkil eder. 
ı;:dinditim malümata göre 1927 sene
Iİnden 1934 ....,.,.;ne kadar bu mın• 
ı.J.arun senelik iatihaali.t mikdan fU 
91lretle ifade edilebilir: 

1927 de 18 milyon, 1928 de 8 mil
Jon, 1929 da 21 milyon, 1930 da 18 
l>ıilycm, 1931 de 12 m ilyon, 1932 de 41 
lltilyoo, 1933 de 16 milyon, 1934 de 
35 milyon kilo. 
Ztıytin ağacı bir acne az ve müte -

alap sene çok mahsul verdiğine göre 
l>ıuhtelif senelerin istihsaliıt vasatisi 
Yirmi milyon kiloya baliğ oluyor de • 
l>ıektir. latihsalatın nihayet nısfı dere
<>esindeki mikdarmın dahili istihlaki.ta 
larfı takdirinde geri kalan kısmını 
ilıı-aç etmek zarureti kartmnda kaim 
lrıaktadır. Cih an i atihaalatı ile bu mik 
dann mükayeaeai halinde ise ihraç 
~aruretinde bulunduğumuz zeytinya· 
iı mikdannm ehemmiyetaiz bir ye • 
lı:Uıı olarak kabulü lazım gelmekte • 
dir. 

Halbuki aon Avnıpa piyasalannda 
IÖrülen fiyatlarla ihracatçılanmızın 

Piyasadan mal mübayaa etmeleri işi 
Rayet güçleımiı ve bu noktadan zey· 
tinyağı piyasumda mühim bir dur • 
&unluk görülmeğe başlanuştır. 

1935 yılı ııld.rdkanur ayı içinde 
lı:mirden ecnebi memleketler~ 98 den 
lıinz fazla mikdarda 26 bin liraya 
>'akın bir kıymette zeytinyağı ihraç e-
dilınif olmamıa kartı, 1934 senesinin 
•Yni ayında 89.500 lira kıymetinde 
400 tondan fazla mal ihraç edilmi§ bu 
lunmakta idi. Bu itibarla geçen sene· 
)'e nazaran bu ıene ihracat mühim bir 
llokaanlık gÖıtermektedir. 1934 sene
ll:İ kanu-nu&aniai .. çittd,a l;uıir Dorsaıın· 
da zeytinyaeları 22 • 27 kuruş ara
&ında fiyatlarla satmış iken bu sene• 
ilin ayni ayında 21-26 kuruş arasında 
l>ıuamelc gönmüıtür. 

Ba~lıca mü~terilerimiz Almanya, 
ltalya e>lup diğer meml-ketlere bu ay 

içinde zeytinyağı ihraç edilmemİ§tir. 
Almanyaya gönderilen zeytinyağ -

ları umwn zeytinyağı ihracat yekunu
tıa göre mikdar itibarile yüzde 94 
ı.,Jmet itibarile keza yüzde 94 olup 
lııütebaki kısmı ltalyaya ihraç edil -
~demektir. 

Zeytinyağlanmızın bu aene fazla 
lııikdarda ihraç edilmemekte olması
"- raimen fiyatlarda nazarı calip bir 
~vvıil ıle mevcut değildir. 

t~ Çünkü bilhassa komisyon işlerile 
, lf ltıeıırul bcılunanlar toptan zeytinyağı 
1 "'tıcılarrnın Avrupa fiyatlarile mal 

"'tnuunakta olduklaı ını nazarı dikka.
t~ alarak her ihtimale kaqı müstah
•ıl ınallarını ellerinde tutmakta ve Av 
lııpa fiyatlarına uygun şekilde aııtıı 
hpmamakta ısrar etmektedirler. 

.ı L Halbuki ihraç me ı., ·· ı-
11' 'llndufu miktarın ciıziyeti nazan iti • 

lıar.., alındığı takdıru.: .,~ ~--·· .... 
'°"ket ve meçhul iıtikbale intizaren 
lıl>günku malwn vaziyette imk.ln nis
lıetinde istifade etmemek pek te tüc-

. ~ C..rca biT dütünüt olmasa gerektir. 
Almanya kontrol daireain:n son 

tünlerde tatbik mcvkiine koyduğu 
"'lıit zeytinyağ fiyatından daha yük
'•k bir fiyatla mezkur ülkeye mal it
~aı; imkiınuzlığı karşısında kalmıl • 

1iı takdirde bin bir derd kartısmda 
raratızlıktan bunalan müstehlik ma • 
tııı nakde tahvil etınemek hakkında

~'. inat ve ısrara da alakadarların bir 
l'~lü aklı ermemektedir. Yunanistan, 
lı!'uı, hpanya ve saire gibi yüksek 

1'lıhaal memleketlerinin Avrupa pi
>•ıaıarınıı teklif eyledikleri fiyatla • i" az görülerek beliemahal fazla fj. 
:ı beklenilmesi ve malın bir aııat ev

d ~ı elden çıkanlmıııına çalııılmamaaı 
Jr Jt ~~tice itiharile m<istahsillerimizin le • 

11' d •ıı~ bir fayda teşkil etmez. Esasen 
,~ş ~Olldjğine göre zeytinyağlarunzın 

il ~aliyet fiyatı 22 · 24 kurut arasında 
t aı •atmak için müsaittir. Kaldı ki 
~'••at itlerinin en hararetli bir zama• 
) ' olan şugünlerde müstahsilin para
..: olan ihtiyacını nazarı itibara yal
) ~ Ve } alnız müsta.luili fazla sıkıntı
~- bıaruz bırakmak auretile onun ye
~~en borçlanma sını, kendisine daima 
ı,"lı.taç vaziyette bulunulmasını men
ı.,ttı İcabı elverişü fıyatlar beklemek 
1q "neaile müstahsil malını ellerinde 
>t ~aları ve bu mahn üzcı·ine hergün 
li)llı Yeni masraflar iliveai suretile ma 
lttt:t fiyatını tez y it e tmeleri ne derece 
'-t ~ kad"'\r d )ğ ru ve ticl'\rİ mantıka 

~ hn bir hRrekettir anla,ılamaz. 

111'1 ıı,_11.iüJiisa, dünya relmltd rr"nin aza-
1 kerrı " ın (.1 a ld~ey mesabesinde ka 

ı 
lan zeytinyağlarımızın. yuka,..tla da 
yazdığımız gibi bir dereceye kadar 
elveri§li bulunan bugtJ.n.ıı;...ı , ..... _ ..... h ... -. 6'• 

yaaalun fiyatile elden çıkarmağa ça
lı§Illak bugün için lazım ve zaruri bir 
mesele halim almı§ bulunmaktadır. 

Yoksa atide fiyatların biraz daha 
yükselmesi ihtimalini derpif ederek 
bilhaaaa komisyonculann ellerinkedi 
rençber ve müstahsil mallarını depo
larda hulundunnaaln müstahsilin bu
günkü derdine bir deva olamıyacağı 
gibi yarm da yeni derdlerle karıılat
maamı intaç eyliyeccktir. 

A. Abidin Oktav 

Sıvas Belediye başkanlı[ı 
SJV AS, (Milliyet) - Belediye 

Batkanımız Hikmet ltığın Erzin
can ıaylavlığına seçilmesinden 
memleketten ve vazifesinden ayrı
lan bu çalışkan hemşehrimizin ye
rine Şehir meclisi toplanarak mem
lekel için çalışacak ve kendinde bu 
çalışma programını hazırlayıp tat
bik edecek bir kudrette olan ve bir 
çok yıllardan beri C. H. Fırkasının 
başıkanlığında bulunan Hüseyin 
Veli Güleryükü belediye başkanı 
olarak ekseriyetle seçmiştir. 

Hüseyin Veli Gürleyükün de bu 
yeni yükümünde taınamile muvaf
fak olacağına herkesin umudu var· 
dır. Seçim neticesi içişleri Bakanlı· 
ğına bildirilmiştir. Tasdik edildik
ten sonra vazifeye başlayacaktır. 

Uşakta ş _ ker klub gecesi 
UŞAK, (Milliyet) - Şeker klüp 

idarecileri teker kliıp ge~eı.i olan 
perşembe akşamlarının daha neşe· 
li geçmesi ve üyelerin istifasi 
için düğünler tertip etmişti. 

Bu vesile ile ailelerin de birleş
mesine yardım eden Şeker kulüp 
idarecileri ve bilhassa başkan Ba
yan Samime Güres kulüp için çok 
çalıtmaktadır, 

Bu hafta teker kulüp salonunda 
fabrika eczacısı Somali Remzi ile 
ambar memuru Necmeddin baldızı 
Hıdayetin evlenme türüsü çok 
parlak oldu. ve şelier kulüpçüler 
çok neşeli bir gece yaşadı. 

Samsun Ticaret odası 
kongresi 

SAMSUN, (Milliyet) - Sam
sun Ticaret Odau kongresi toplan
mıştır. Toplantıda vali Kiper, Gi
resun saylavı Münür Akkaya ha
zır bulunmuşlardır. 

Kongre reisliğine Nuri, ikinci 
reisliğine lt Bankası Müdürü Ali 
Sadık ıeçilmişlerdir. 

Kongrede Samsun iktisadiyatını 
alakadar eden mühim meseleler 
görü~ülmüş ve tesbit edilen dilek
ler hususi komisyonlara havale e
dilmittir. Kongre münasebetile bü
yüklerimize tazimat telgrafları çe
kilr • tir. Komisyonlar çalışmala
rına devam etmektedirler. 

1 Aske 1 ı ,.·i 'P ' ar ı ! iin l:t··· l 
Askeri FabriKalar ihtiyacı 

için 900 lira muhammen be
del ile açık eksiltmeye ikonu
lan 300 aded bilye yatağının 
18 Mart 935 pazartesi gÜnÜ 
saat 14 de eksi.tmesi yapıla
cağından istekl.lerin 67 ,5 li
radan ibaret muvakkat temi
natlarını Mal Sandığına tes
lim ederek alacakları mak
buzlar ile mezkıir günde Ba
kırköy Barut F abrikalarmda 
Komisyona müracaatları. 

(1143) 1754 

Asliye Maıhk""1eleri Yenileme Büro
sundan: Davacı - Hali tasfı;rede 

Millioto T. A. Ş. tasfiye memurları Os 
man Galib ve E. Nahum ile Kaıunpa • 
tada yeniçeşmede Mehmet Ef. ooka· 
ğında 8 No, da Zehra ile kefili Tak
sim Kazancıbaıı mahallesinde Çe§llle 
ookak 28 No. da Kemal aleyhlerine 
açılan davanm yenilenme muamelesi 
11ra11nda: Müddeialeyh Zehra ve ke
fili Kemalin ikametgi.hlan meçhul bu 
lunduğu mübat:rin verdiği meınıhat· 
tan anlatılmakla ilanen tebligat icra-

a karar verilmit bulunduğundan 
t • 1dl yap1Jacai; 10 .4.9:5 s.:tat 
15 de büroda hazır bulunmalan lü • 
zumu tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur (9057\ 

mala.rı kendilorinden rica olanur. 

1 
2 
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Ceçsn defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 '.'\ 4 5 6 7 8 9 1011 

OZELliılULUS•t. 

K • N A R • • S E R ı T 
ON 111 K •AZ• Ç •ı N 
N lllK 1 R K•ı Sıt • ı A 
OK• R • • 8 • M • ı ı 
\1: t ı • D ı • A i T ı A • l• l~ 
1 •Ki 1 N .• • K IA MU 
• s ı uı•ı•ıEıTı• Dl t ıŞ 
x ı u R u L'TıAıY••• 
U L U l •ı• E •IA Z!AR 
·tJNr t K 1 z ı ""T" 

Osmanlıca karıılıklarını 7azdıiım1:& k .. lıme
Jeri.n 5z tü.rkç.e kar1ılıklanaı yau.rak ıelc.li • 
mizill bot hanelerine yerleıb-inis Ye kesip 
"Milli,.et BilmKe memurluiuna,. sönderiniz. 
Bilmecemizi doiru halledenler araıuuia kura 
çekiyor Ye krzananlara hediyeler •eriyoru2 • 

Müddet Pa.arlesi cünü. alqamına kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 !! 4 s 6 7 8 11 1nı' 

J 1 

2 • ••• 
3 il .. 
4 il ı • 1111 
5 • 6 1 il 
7 
8 
9 
1 
li 

SOLDAN SACA 
ı - lhtilil (ıo) 
Z - Oha (Z), Şan (%) Eıer 2. 

3 - Çok deiil 2, Nezir, vait 4. 
4 - Unıumi S, 
5 - Seraem 4. Kabahat 3. 
6 - Amca 31 Beyaz 2. 
1 - istifham 2. Hançer 4, Düp 3. 
8 - Cenitlik 2 . Akıl 2.. 
9 - Ekilecek 7er (5) 

10 - Huauıi 4, Rabıt edatı 2. 
11 - Ap 2. Hayret nida•ı 2. 

YUKARDAN AŞAGI 
ı - Gurup 5. latifbm 2. Hali• 2. 
Z - Olta Z. z..,f 4. 
3 - Valide 3. Eamekten emir 2. 

4 - Hup, dilber 5. 

1 
1 

6 - AkıJ 2, laimleri Nfat 7apao bU- edat 2. 

6 - Millet Meclisi 5. 
7 - Trakyada bir nehir 41 Para dolabı 4. 
8 - Şart edatı 2. Nota 2 . 

10 - Rabıt edatı 2, Küçük .. u ;,, _ Beyaz 2. 
11 - Gııa 3. Bol deiil 3. Köpek 2. 

Hazin bir ölüm 
Musul oteli müsteciri ve Otelciler 

Cemiyeti Rt?isi lbrahim Bey dün sabah 
sektci kalpten vefat etmiıtir. Mütckaid 
zabitlerimizdcn olan ibrahim Bey yur • 
dun birçok feTefli kavgalarında vazife. 
!er almış bir vatandaştı. Cen112Jesi bugün 
saat onda Arnavulköyündeki evinden 
kaldırılacakbT. Allah rahmet eylesin .•• 

• \h.11 ve.:: ::ıı •. ı r ıı .ı~ tu.111.ld . ı .. ut·· n.ı:oı .:.-ıs. 

Dr. FAl-~RI CELAL 
ller gün saat 3 den sonra: Tabiın . I 

~tadyu'll kapısı karşısında Alım \ ı 

.ıp .ınırn:ını. ı·,..ı(:fnn 4 t -t::i ı ) 

. .o;ıktaş ikinci Hukuk Mahkeme • 
sinden: Bebekte Cevdetpaıa cauue -
sinde Arifipaşa yalısında oturmakta 
iken ölen Mustafa Şekip ve hmaa :::. 
dip ile mahcur Yahya Şefika ait Mah
mutpaşada k:lin maabahçe konak ve 
arsa aleni açık arttırma auretile ıa -
tılığa çıkarılmıştır. 

1 - Mahmutpaşada Servilimescit 
ve Mengene aokaklaTında eski 12-19 
yeni 24 No.lu konak iki katlı ve 478 
metre murabaı zemin üzerine ah:}ap 
olarak yapılmıı iki kısımdan ibaret 
on oda 1 çamaşırlık ve 1 hamam ve 3 
oofa 1 taşlığı vardır. 219 metre mu· 
rabaında bahçem ve bahçenin etrafı 
duvar ve demir pannaklık ile çevrili
dir. 1,bu konağın muhammen kıyn1e
ti 7825,5 liradır. 

2 - Mahmutpa§ada Mengene so • 
kağmda eski 17 ve yeni 21 No. lu ar
sa 21, 40 metre yüzünde ve 444,5 
met.re murabbaı ıaha~mıla olup 3 tara• 
fı duvar ile bir tarafı komşu binası 
ile mahdud olan bu arsanın muham
men kıymeti 2222 liradır satışa i§tİrak 
için muhammen kıymetin yüzde 7,5 de 
po edilmek lazımdır. Satıştan müte -
vellit rfuumu dellalile müşteriye ait
tir. Satıı 14 Niaan 935 günle:necine 
rastlayan pazar günü saat 14 den 16 
ya kadar Betiktaş ikinci sulh hukuk 
mahkemesinde yapılacaktır. Kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ini bulmadı 
ğı takdirde ikinci arttırma suretile 29 
Nisan 935 pazarteıi günü aaat 14 ten 
16 ya kadar !atı,a d ·vam olunacalt
tır. Fazla tafsi;B.t almak isteyenlerin 
933-68 dosya No. au ile mahkemeye 
müracaatları iliın olunur. (9058) 

1 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin senelik adi heyeti u
mumiye içtimaının 28 Mart 1935 ta
rihine müıadif Per~emhe günü saat 
14 de ıirketin merkez muamelatı olan 
Sirkecide Liman Hanındaki dairei mah
ausaaında akdine meclisi ida-
rece karar verilmiı olduğun-
dan hiuedarların maliımu olmak 
üzere keyfiyet, ticaret kanununun 370 
ve 372 inci ve tirket esas mukavele· 
namesinin 5C ncı maddelerine uygun 
olank ilan olunur. 

Rw:namei müzakerat: 

1 - Meclisi idare ve mürakıp ta
rafından verilen raporlann kraati. 

2 - Şirket bilanÇ<)"unun ve kir ve 
zarar he• abının tetkik ve tasdikı. 

3 - Müddeti biten miiNlkıbın tek
rar intihap veya tebdili ve ücretinin 
tayini. 

4 - Meclui idarece tefrik edilecek 
vapurlann satılması hakkında Mecli· 
ai idareye salahiyet verilmesi. 

Umum Müdürlük 

lst. 4 üncü icra Memurluğundan: 
Tamamına ehlivukuf tarafından 2580 
lira kıymet takdir olunan Beyoğlun
da Pangaltı mahallesinin Şehit Muh

tar sokağında eaki 3 yem 75-1 No. lu 
Kalörifer tesisatını havi ve 935 aeneıi 
gayesine kadar bina vergisinden mu .. 

af Belkis apartımanı namile maruf a• 
partımanın tamamı açık arttırma.ya 

vazedilmit olup 30-3-935 tarihinde 

ıartnamesi divanhaneye talik edilerek 
10-4-935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar lat, 4 

ncü icra Dairesinde açık artınna su
retiyle satılacaktır. Arttırmaya i~tirak 
için yüzde 7 buçuk teminat akçesi alı· 
nır. Müterakim vergi belediye resim· 
lcri ve vakıf icaresi müıteriyc aittir. 
Arttınn, b deli Muharuınen kıymeti -
nin yiiztle 75 ini ve 1 nci derecede 
İpotek alacağı olan 15171 lira 26 ku
ruşu bulduğu takdirde ihalesi yapıla

caktır. Aksi . aJ.y en sorı artıranın ta • 
ahhüdü baki kalm.d< üzere arttırma 15 
gün daha temd•t edi. ?Tek 25-4-935 la • 
rihine astlıyan P"rtembe günü ayni •a· 
atte birinci derece ipotek alacağı o • 
lan 1517 ı lira 62 kuru1u bulmak şarlile 
en fa.da artJtırana Ü•alesi yapıla· 
caktır. 2004 No. lu icra kanununun 
126 ıncı maddesine göre İpotek sahi
bi alacaklılarla diğer aliıkadarlann ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri
menkul üzerindeki haklarını hususiy
le faiz ve masrafa dair iddialannı ev -
rakı müabitelerile birlikte 20 gün için• 
de icra dairesine bildirmeleri lazım· 
drr, Aiul halde hakları tapu sicille • 
rile sabit olmadıkça satı§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar, itbu 
maddei kanuniye ahkamına gör~ ha
rek<t ed'lmek ve dRha fa~la maliim~t 
almak isteyenlerin 933-104 Dosya No. 
siyle memuriyetimize müracaatları i
lan olunur. ( 9043) 
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ED .RNE MEMURLAR 
istihlak Kooperatifinden: 

Memurlar kooperatifinin (1934) yılı yıllık kongreai (22) mart (1935) cuma 
ırünü aaat (14) te Edime Halkevi aalon unda yapılacaktır. Ortaldarm tqrifleri ri• 
ca olunur. 

Görü,ülecek işlerı 
1 - idare ve Murahle heyeti raporla rmın ok.ınmau, idare heyetinin ibnw 

2 - 1934 yılı bilançosunun tasdiki, 
3 - Nizamnamenin bazı maddeleria üı deirittirilmeoi, 
4 - idare heyeti Üyesi ıcç;lmeıi, 
5 - Murak be heyeti üyesi aeçilmeı i, 

NİZAMNAMENİN DECtş ECEK 

Madde 13 

KISIMLARI 

Yenisi 
Yok 

13 ncü maddeye ekleme 
Ç Kooper .. tiften ahı yapıp la en ~ol 
iki ay içinde borcunu ödemiyenlerin koo 
peratifle alii.kaları ke•ilir. HiMeleri bOl'çla 
rına kıtulur. Geri kalan alacakları bu la 
rihten 3ay IOllra geri verilir. Bu gibiler ı 
yılın ki.nndan bir teY alamazlar. 

F - Ortaklık muamelatını teni etmek 
için mevzu sermayenin yanımı geçmemek 
şlll'tile milli müeaseaelerden yapılacak is
tikraz teklifini müzakere etmek ve karara 
b:ığlamak. 

G - idare heyeti için yedi, murakebe 
heyeti için üç 117.ayı faal ile idare heye. 
ti için üç, murakabe heyeti için iki ye
dek aza intihab ebnek. 

22 - F - Ortaklık nam ve hesabına ;... 
cabında halinde heyeti umumiyeye iı -
tikraz teklifinde hıdunmak. 

29-. ' 
Yüzde yİnnİ beş ihtiyat akçesi yüzde 
lm<kı hiue temettüü, yüzde yinniai is • 
tihlfık kan olmak üzeTe hisaedarlara yüz 
dP. on be~ : kooperatife hizmeti geçenlere 
veribnek üzere tevzi olunur. 

17 
F - Kaldırılacak 

G - idare heyeti için yedi, m..-akaha 
heyeti için üç azayı faal ile idare heyeti 
için yedi, murakabe heyeti için dört ye
dek aza aeçmek. 

22 - F - Ortaklık ı .m ve hesabına i
cabı halinde istikraz yapmak. 

29- . . ' ' ' 
Yüzde yirmi beşi ihtiyat akçeai, yüz 
de kırla hisse temettüü, yüzde yİTmi,.i 
istihlak kan olmak üzere hiısedarla• a 
verilmek üzere yüzde üçü Edirnede mek 
lehe devam eden bakıma muhlaç çocuk
lara yard1rtı etmek üzere kurulacak res· 
mi bey ete verilmek üzere dağıtılır. 

----------------------------------~~ 
ELEKTRiK MÜHENDjSi 

ARANIYOR 
Antalyada elektrik tirketi için Bayın dırhk Bakanlığınca kabul edilecek evsafta 

bir elektrik mühendisi aranılmaktadır. Talip olanların mart 935 ı:ayeain ' knd•r 
Antalya Elektrik Şirketine müracaat eylemeleri ve hüviyetlerini ve keyfiyet derece
lerini gösterir vesiıkalımnın suretlerini gö ndermeleri VP. tekliflerini bildirmeleri ilan 

olunur. 

latanbul Birinci Ticaret Mahkeme- j 
sinden: Ankara Çimentoları Türk A· 1 
nonim ıirketi tarafından lstanhulda 
Azapkapusunda 61-53 No.lu malze· 
mei intaatiye deposu sahibi Mehmed 
Rütdü aleyhine 934-611 doıya numa
ruile açılan 10824 lira 25 kurut ala
cak davaımdan dolayı 8.S-935 çar • 
tamba ııünü saat 14 de mahkemeye 
gelmeaini mübeyyin müdedialeyh na
mına yazılan davetiye nü&lıası muma• 
ileyhin ikametgahı meçhul olduğun • 
dan mahkeme divanhanesine talik e • 
dilmiştir. Tebliğ makanuna kaim ol • 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. (9033) 

Acele satıh;t hane 
ve ar1a 

Kadıköy Misakımilli ıokağında 68 nu 
maralı su, elei<trik 6 odalı hane. Anah
tar bekçide. Kadıköy T ralD'·•y caddesi 
Söiütlü ıokekta arsa 

Dr. CEM S'in 

NASIR iLACI 

En eaki nasırlan bile pek kısa bir >.a• 
manda tamamen ve kökünden çıkz.rır. 

Umwni depoıu: lngiliz Kanzuk ecza• 
nesi, her e'"'anede bulunur. Ciddi ve 
mü nasır ili.cıdır. 
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.~PETROL iZAM~-• 
SAÇLARI 

Beıler - Kuvvetlendirir -

Dökülmeırini kHer - Uıatır. 

PETROL NİZAM 

Dahiliye Vekaletinden: 
Y enişehirde yaptırılan Vilayetler Evinin muhammen be

deli 13500 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve mali 
şartnamede yazılı olan halıları kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. isteyenler bu husustaki şartnamesini An
karada Dahiliye vekaleti Eksiltme komisyonundan alabilirler. 
Eksiltme 21 mart 935 perşembe günü saat 15,30 da Dahili
ye Vekaleti Binasında toplanacak Eksiltme komisyonunda ya 
pılacaktır. Muvakkat teminat mıktarı 1012,5 "Bin On iki 
buçuk,, liradır. isteklilerin 21 Mart 935 perşembe günü 
saat 14,30 a kadar icabeden ve saikle birlikte teklif mektupla
rını Dahiliye Vekaleti Eksiltme komisyonuna vermiş olma
ları lazımdır. (1012) 1641 

•• 
Universite Arttırma ve Eksiltme 

ve Pazarlık Komisyonundan: 
Markası Muhammen be- Muvakkat te· 

deli minatı 
Undala - Duplez sistemi 880 lira 66 lira 

! - Tıp Fakültesi Fizikoterapi Enstitüsü İçin yukarıda 
muhammen bedeli ve markası yazılı bir aded diatermi maki

nesi 14 Mart 1935 perşembe günü saat 15 de Universitede 
ihale edilmek Üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - - istekliler, bu alatın şartnamesini her gün Universite· 

de görebilirler. 
3 - Taliplerin kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 

Universite Umumi Katipliğine vermiş olmaları lazımdır. 
(1017) . 1642 

T~h1isiye Umum Müdürlüğünden: 
Tahmin Muvakkat 
"Bedeli teminatı 

Uç ton Dizel yağı 1500 113 
iki ton kompresör yağı 800 60 
750 kilo Gres yağı 300 23 

Yukarıda yazılı Üç kalem yağ açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. ihalesi 21-3-935 perşembe gÜnü saat 15 de Rıh
tımda Çinili Handa Tahlisiye Umum Müdürlüğünde yapıla -
caktır. Şartnameler parasız olarak mezkur Dairede verilmek
tedir. isteklilerin ihale saatinden evvel teminatlarını yatırmış 
olmaları şarttır. işbu üç kalemyağ toptan olduğu gibi ayrı 
ayrı ta!ip'ere de ihale.edilebilecektir. ( 1121) 

f ı S TAN BUL BELE D 1YES1 J LAN LA R 1f 
Eminönü Belediyesinden: Muhammen bedeli (135) lira

dan ibaret 50 metre mik'ap kum pazarlıkla satın al111acağın • 
dan bu bahtaki şartnameyi görmek üzere talihlerin Daire He
yeti fenniyesine ve pazarlık için de yüzde 7,5 muvakkat temi
natlarile Martın 25 inci pazartesi günü saat 15 de Eminönü 
Dairesi Encümenine müracaatları ilan olunur. (1214) 

1 - Yerli kak1arın toptan fabrika teslimi azami on altı bu
çuk perakende on sekiz buçuk liraya, ve Alman koklarının top 
tan antrepo teslimi yirmi bir buçuk liraya satıhnası iktisat Ve 
ka'etince muvafık 111.irülmüş e keyfiyet alakadarlara tebliğ o-
lunmuştur. 

2 - Şehir dahilinde perakende kok satan tüccarlann sata
cak'arı koka mağazada döknıe olarak ecnebi kokunun tonu· 
na 24 lira e;-1i kokunun tonuna on dokuz lira azami fiat ko
nulmuştur. 

3 - Yukarıda yazılı fiatlarda muamele vergisi dahil, çu· 
va} ve nakliye ücretleri hariçtir. Bu fiatl•rdan yüksek fiat· 
larla satış yapanlar hakkında 1913 No. lu men'i ihtikar kanu
nunun cezai hükümleri tatbik olunacaktır. Fazla fiat istendiği 
takdirde alakadarların en yakın Belediye Dairesine haber ver-
meleri ilan olunur. (1221) 

ınhi a :-lar U. MüdürJününden ~ 
4063 adet Muhtelif ıiıe: Kabataş Satış Reklam Şubesi 

ambarında 
Ateı Tuğla•• Paşabahçede idaremize ait ar

sada yıkılmakta olan harap cam 
fabrikasından çıkacak ateş tuğ
laları ıartnamesi mucibince ton 
itibarile satılacaktır. 

· /ukarıda yazılı ilci f<alem malzeme pazarlık suretile satı
lacağmdan iıteklilerin 12-3-935 ıalı günü saat 14 de yüzde 
15 giivenmelerile Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine 
müracaatları. (1127) 

............................................. "! 
Ecnebi memleketlere .riden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome~çiyale İtalyana 
S-,...lı 700,000,000 (llttl7at akçeoi ' 580,000,000 u .... ı) 

TravJlera (Sqyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz liruı veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayeeinde nereye ıitaeniz paranızı kemali emniyetle ta
flr ye her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde Yapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolay ılıkla iıtimal edebilirsiniz. T ra·•ellera çek
leri hakiki sahibinden hatka . kimıenin kullana-nayacağı bir 

·. tekilde Lerti~ ve-ihtas edilıUijtir. (5999) 1612 

MILLlYET CUM ı\ 

Iatanbui Harici Askeri 
Kıt::ı"t il?nları. 

Alpul:udaki Kıtaat için 135 
ton unun 3-3-935 tarihinde a
lınmasından sarfı nazar edile
rek 13-3-935 çarşamba gü
nü saat 16 da kapalı zarfla a
lınacakdır. Tahmin bedeli 
16200 liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görü!ebilir. 

llk teminatı 1215 lira olup 
İsteklilerin belli saattan bir 
saat evvel teminatları ile teklif 
mektublarının Lüleburgazda 
Askeri Satınalma Komisyonu
na vermeleri. (799) (1041) 

1655 
'(. '(. :~ 

1 24-2-935 günü talip 
çıkmıyan 232 bin tane muhte
lif renk ve uzunlukta maka- . 
ranın kapalı zarfla eksiltmesi 
23-3-935 cumartesi günü saat 
15 de yapıiacaktır. 

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

3 - Sartnamesini parasız 
almak ve örneklerini g .rmek 
isteyenler her gün öğleden 
sonra Komisyona uğrayabitır
ler. 

4 - - Eksiltmeye girecekler 
muvakkat banka teminat mek 
tuh veya maliyeye yatırı:mış 
teminat karşılığı alınan mak
buzlarile kanunun 2 ve 3 cü 
madde!erindelri vesikalarla bir 
likte mektublarıru ihale saa
tinden en az bir saat evvel M. 
M. Vekaleti Satınalma komis 
yonuna vermiş bulunmaları. 

(1075) 1683 

======================·~~==========~- -- -===== - 1 • - • ...... ~-,~ ·-- ... , 

BUYUK .~ .. 

Tayyare Piya~gosu 
18 inci Tertip 5 inci Çek~~ 

11 Mart 1935 de dir. 

Hüyü~ i~ramiye: 30,000 LiraJır 
Ayrıca 16.000, 4.000, 3.000 liralık ikramİ· 

ve 20.000 rrahk mükafat vardır. 
ı 61 J •rtl 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yenişehirde yaptınlan Vila yeller Evinin, muhammen bede 

li 125,000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve mal! 
şartnamesinde yazı' ı olan, mobil yası kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Iateyenler bu husustaki şartname, plan, 
kroki ve sair evrakı 7 lira muk ahilinde Ankarada Dahiliye Ve-

. kaleti Satınalma Komisyonundan alabilirler. Eksiltme 21 
Mart 935 perşembe günü ııc.a t 15,30 da Dahiliye Vekaleti bi
nasında toplaı\acak Eksiltme Komisyonunda yapı!acaktır. 
Muvakkat teminat mikdarı 7500 (yedi bin beşyüz) liradır. 
lstekli!erin ?.I Mart 935 perşer·ıbe günü saat 14,30 a kadar i
cap eden ve saikle birlikte tek!i f mektuplarını Dahiliye V ekale
ti Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. (854) 

1634 

lsianbul ithalat Gümrüğü 
)t· üdürlü;yünden ı 

Adet Kap M. No. K. Gı-. Cinsi eşya 
1 Paket Bi!a Bila 01 850 İpek mensucat 
1 Bavul ,, ,, 37 135 ipek pamuklu mensucat 

1 " " " 14 770 " " " 
4'1 Çuval D f ,, 1422 000 G. Ispanak Tohumu 
' 3 ,, ,, ,, 232 000 G. Maydanoz ,, 

1 ,, ,, ,, 33 000 G. Semiz otu 
• * • i15 ,, ,, ,, 1041 000 G. Dere otu 

9-4-935 salı günü kapalı 5 Adet Bila Bili 4 300 Büyük ve küçük sepi) kap· 
zarfla eksiltmesi yapılacak 100 : lan postu 
hin tane portatif çadırın 35 li- 2 Parça ,, ., O 700 Ham güveli kaplan postu 
raya şartnamesini almak isti • 2 Adet ., ,, O 500 Sepili Karakulak postu 
yen isteklilerin behemehal An 2 ,, ,, ,, 1 200 ,, Ceylan derisi 
karada M. M. Vekaleti Satı • 1 Parça ,, ., O 200 Güvelenmiş timsah derisi 
nalma komisyonuna müraca- Yukarıda yazılı malın arttırma ile 18-3-935 gününde sa-
atları. (1205) tılacağından isteklilerin o gün saat 13 te İstanbul ithalat 

• • • 
1 - Beher tanesinin tah • 

min ediJen fiatı 70 lira olan 
700 tane mahruti çadır kapa
lı zarfla eksiltemeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 24 mart 935 
pazar günü saat 15,30 dadır. 

3 - Şartnamesini 245 ku
ruşa almak ve örneğini ı::-ör -
mek için her gün öğleden son
ra müracaat edilebilir. Muvak 
kat teminatı 3765 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecek -
ler muvakkat banka temi • 
nat mektup veya maliyeye ya
tırılıruş teminat mukabili ala
cak1arı makbuzlarla arttırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek • 
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. 
M. ıVekaleti Satınalma komis 
yonuna vermiş bulunmaları. 

(1184) 
'f. ,,. .y. 

1 - Yerli Fabrikalar ma
mulatından ve beher kilosu • 
nun tahmin edilen fiatı 188 
kuru§ olan 15,000 kilo pamuk 
ipliği kapalı zarfla eksiltme • 
ye konulınu§tur. 

2 - ihalesi 24-3-935 pa
ıar günü saat 15 tedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4 - Şartnamesini 141 ku
ruşa almak ve örneği görmek 
iatiyenler her gün öğleden son 
ra komisyona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
muvakkat teminat mektup ve
ya maliyeye yatırılmış temi • 
nat kar§ılığı alacaklatı mak -
buzlarla arttırma eksiltme ka
nununun 2. 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarla birlik
te teklif mektuplarını ihale sa 
atinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna vermiş 
bulunmaları. (1185) 

ZA YI - 431 ıieil numaralı tofflr 
ehHyetnameml kaybettim. Y eniıi alı
nacağından zayün hükmü yoktur. " 

lbrahim Namık 

Gümrüğü 6 numaralı satış anı barrnda hazır bulunmaları ilan 
olunur. ( i 11 O) 

Is tan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
1\o1uhammen 

kıymeti 
Lira 

TAKSIM: Büyükpangalti Cedidiye sokak eski 
yeni 146 ev. 

DlV ANYOLU: Atikali Tavukpazar caddesi eski 
yeni 32 dükkan. 

126 
1548 

32 

EMINONU: Şeyh Ceylani Şapcı hanı derununda 34 
yeni 34 oda yazıhane. 

EMİNÖNÜ: Ahıçelehi Limon iskelesi caddesi 51 
yeni 51 dükkanın 48-54 O payı. 

450 

450 

177 
MERCAN ı Dayehatun Çakmak~ılar yokuşu eski 37 

yeni 52 düJd<anın 1-4 payı. 378 
KAMERHA TUN: Tevfik sokak eski 13 yeni 37 sayı

lı evin 1-2 payı. 
TAKSIM: Kuloğlu Terazi sokak eski 56 yeni 80 dük-
. kanın 9-28 payı 

324 

278 
KAMERHA TUN: Kurt ulu§ örtme sokak eski 3-5 yeni 

7 -9 ev ve dükkanın 2-3 payı. 478 
KAMERHA TUN: Suyolcu ve Yamandi sokak eski 

25-28 yeni 5 aayılı ev. 1080 
KAMERHATUN: Saatcı sokak eski 12yeni 14-1 dük 

kanın 1-2 payı. 108 
TARLA BAŞI: Hüseyin ağa Çaylak sokak 62 yeni 58 

evin 1-2 payı. 432 
T ARLABAŞI: Hüseyin ağa Yenişehir caddesi eski 

173yeni 153dükkin. 1296 
FERIKOY: RUM kilisesi arkası sokak eski 45 yenı 

35 dükkanın 1-2 payı. 108 
ARNA VUTKOY: Yeniçeşme sokak eski 8 yeni 6 e-

vin 3-5 payı. 670 
KULEKAPI: Arapcami Yelkenci han derunu eski 1 

sayılı oda. 345 
TOPANE: Bayazit Topçular caddesi eski 186, 188 ve 

yeni 188-190 sayılı otel ve dükkanın 35-120 pa· 
1943 yı. 

FENER: Tevkiicafer Taşmerdiven sokak eski 16 ye-
ni 20 evin 1-2 payı. 144 

BEYKOZ: Kilise sokak yeni 28 sayılı evin 1-3 payı 114 
BURGAZADA: Manastır caddesi yeni 35 sayılı evin 

2-3 payı. 1800 
BUYUKADA: Nizam mevkii yeni 20 sayılı evin 14-24 

payı. 420 
Yukarıda yazılı mallar 19-3-935 salı günü saat on dörtte 

peşin para ve açık arttırma ile ayrı ayrı satılacaktır. istekli-
lerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatları. (F) 

(1148) 

ZAYi - 8eyU1t niiluo ınemurlu· j D A KUTIEL 
tundan almıı oldulum niifuaum ile ve r. • 
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10 adetlik paketi 100 kuruş 
5 adetlik paketi 50 kuruş 

Çorlu icra Memurluğundan : Açık 
artırma ile paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğu: Çorlu tapu dai· 
resinin Şubat 336 tarih ve 158, 159, 
l6o, 162 numaralarında kayıtlı •• 
Çorluımn Balhhoca köyünün karıştı· 

ran, aiı:•ırtı, ayazma yanı, SıvatJar 
mevkilerindeki 53 dönü"' 2 ~vlek ı•r· 

la. Gayrimebkulün bulunduğu me"""• 
mahallesi, •ok ağı, numaraıu; ~arı., .. •· 
randaki altı dönüme 18 lira, ağıl ıır· 
tındaki 20 dönüme 80 lira, ayazP18 

yanındaki on dönüme 30 lira ııvatlar"' 
daki 17 dönüm 2 evleğe 35 lira kJY" 
met konmuştur. Arttırmanın yapıla " 
c..tıriı y~r, ·ün AAl t:t. Niıan 93:; u • 
martesi ~aat 14 • 16 Çorlu ıcra JJ1t!# 

murluğu odasında. 1 - işbu gayri ın•0 
kulün artırma şartnamesi 20 Mart 935 
tarihinden itibaren 34-1516 numara 
ile Çorlu İcra dairesinin muayyen nu# 
maraıında herkesin gorebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan faz· 

la malumat almak İıteyenler, i~bu 
tartnameye ve 34-1516 dosya nuın•· 
raaile mernuriyetimize müracaat et ~ 
melidir. 2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nlıbetinde pey veya milli bir bank• · 
nın teminat mektWıu tevdi edilecel<· 
tir. ( 124) 3 - ipotek .ahibi alacak· 
hlarla diğer alakadarların ve irtifalı 
hakkı sahiplerinin ıayri menkul üz•· 
rindeki haklarını huıuıile faiz ve ın•• 
rafa dair olan idb..,.larmı ltbu il~n ta • 
rihjnden itibaren yinni ıün içind~ 
evrakı müıbiteJerile birlikte menıurı· 

yetimize bildirmeleri icap eder. Ak•i 
halde hakları tapu ıicilile ıabit olm•· 
dıkça satış bedelinin paylaşma1Jndal1 
har;ç kalırlar. 4 - Göateri1en günde 

artrnnaya iıtirak edenler arttırın• 

ıartnameıini okumut ve JU:z.umlu ınıt"' 
lümat almış ve bunları tamamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 5 -; 
Tayin edilen zamanda ıayri menkU 
üç defa bağrıldıktan aonra en çok art· 
brana ihale edilir. Ancak arttınn• be • 
d 

, k , .. d yet· 
e]ı muhammen ıymetın yuz e . 

mit betini bulma;a veya ıatıı iıteyenır> 
1 - ·· h 1 d" - lacal<· a acagına nıc anı o an ıger a 

aY" )ılar bulunup ta bedel bunlann o ıı 
ri menkul ile temin edilmiı alacakla• 

'#-a:ı•" nnın mecmuundan fazlaya çı..... 1 
en çok arttıranın taahhüdü ~.·ki ı.;; 
mak üzere artırma cm h.,. ıun d• t• 
temdit ve on beıinci ıünü ayni ... 

1 le yapılacak arttırmada, bedeli ~;,, 
iıteyenin alacağına rüehanı olan dı ,

11 
alacaklıların o ı·ayri menkul ile ıeın• 
edilmit alacaklan mecmuundan fat • 
laya çıkmak tartile, •• çok arwr";1• 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde e ,. 
lemezae ihale yapılamaz. Ve ıatıf ~i
lebi düter, 6 - Gayri menkul l<e" yı 
ıine ihale oluna,, klmıe derhal .,. ı· 
verilen mühlet içinde parayı verın:. . 

lı: k n"I ae ihale kararı feıholunara e lıt' 
ıinden evvel en yükaek teklifte bll al 
nan kimse arzetmİ! olduğu bedeli• 1• 

1 ~ f 
mağa razı olursa onıa., razı o ııı• iifl 
ya bulunmazsa hemen on bel 1 Jı 
mliddetle arttırmaya sıkanlıp •" { . 
arttırana ihale edilir. iki ihale "';üı 
undaki fark ve ıeç- ıiinler için 4i• 

f . v• de 5 ten heıap olunacak aı:ı: ı.al· 

i• zararlar ayrıca hükme hacet J•" 
• . • 81ıcı 

makıızın memurıyetımızce Jı•''" 
tahıil olunur. Madde (133). l"~ c"i' 
da 7azıh ıayrimenkullerin ıatı_." b•'" 
ikametgahları belli olmayan ~111.,.,,. 
lı hoca köyünden Ali oilu Şerıf 
aelerine ilanen teblil olunur. _.,.-/ 

l!if 
Eyüp icra Memurluğundan=., 11• 

1 • , 1 e h•c• borcun a ınmaıı ıçın evve c 1ıotı1' 

tına . alınmıı olan bir adet 1 1~ • .. Ü , •• 
14 mart 935 cumarte11 gun ,eıı· . . .. den 17 ye kadar açık artırın, de p•· 
le Ayvansarayda Kalafat yer•" . ., 1~ı 

·ı -· d , enler• ı-raya çevrı.ecegın en ıatey it o 
·ye' de iki buçuk telliıllye mütterı 
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,_ .. k" .. ,,..ııe 
m•• u:ıere mez ur ıun ~e l 11ı11" 

ı· "u ) rinde hazır bulunmalan 1 .,n 9038 
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'
' 725 ~ ~;,ıı· den almakta olduğum ı•• .. ııP--

ralı cüzdanımla beratım "" "': 11il~ 
le niifuı tezkerem kayboldu. ~ '14"' 
1 d d.. ı . . hul<ın" .• , a ınacaiın an ııer erının a'f"' 

tur. 


