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'I' azan: 
Aii' • ov'u Ahmed ı HARİCİ HABERLERi -/çlima"' bahisler 1 

lstanbul şehri 
Neden medeni memleketlerde 

,ehirler hususi bir idareye tabi 
tutularak kendilerine kendilerini 
idare ebnek salahiyeti veriliyor? 
Esasta vahdet ve temerküz wulü 
müreccah iken, neden tehirler hak 
kmdıa bu esas bozuluyor ve bele
diye ve emanet namları ile vah • 
det parçalanıyor? 

Bunun yegane hikmeti tudur: 
Farz.ediliyor ki tehir ahalisi müte
rakki ve mütekamil olduğundan, 
tehrin menfaatlerini ve ihtiyaçları
nı kendilerinden uzakta bulunan 
merlreııi hükUmıetten daha ziya.de 
idrak ve daha iyi takdir eder 
ve tehrin ahalisi de bizzat ala
ka ve menfaattar bulunduğun • 
dan bu menfaat ve ihtiyaçlan da· 
ha iyi tatmin eder. 

Bunun içindir ki ınuuınmız 
olan !:ütün medeni ulusLarda, te· 
hirlere bir nevi idari muhtariyet 
te,.,,in edilmittir. Şehirler ahali a.
raaıooan intihap ettikleri be • 
yeller ile, bu idari muhtariyeti 
tahakkuk ettirirler. 

Biz bu yolda bir çok memk -
ket.J.et.den daha ileri giderek ~ 
habata kadınlarımı:zı da iftiri.k et· 
tirdik ve bu ıuretle bizde beledi
yeler ve emanetler Büyük Mil • 
Jet Meclisinden daha evvel re
yiam üzerine kurullllUf oldular. 
Yani. demokrasi ve halkçılık fik • 
rini tam olarak temsil t.tmeğe 
ba~ladılar. 

Bunun da ifade ettiği mana 
ş;.ı olacaktı: Şehireme.neti halk a
rasıooa zengin ve fmr, kudret
i' kudretsiz, mevkili mevkisiz, 
nüfuzlu nüfuzsuz faıklan kQymı
yarak, tdırin imarına, temizliği -
ne, tenvirine, tanzifine ve ilaahır 
her tarafta ve her yerde bu göz. 
le baıkacak ve ayn; gayretle çalı. 
~acaktır. 

lstanbul Şehiremaneti bu en 
birinci ve en iptidai vazifesinıi i
ta ediyor mu? 

Bu bıt.kımdan tehir bana tama
men tersine bir in~ba veriyor. 

İstanbul ,ehiremanetini.n kar· 
tılaıttığı çetinlikleri anlamıyor 
değ'lim; bu kadar yayılımt olan 
bir •ehrin bütün ibtiyaçlıarnıı 
Şehiremanetinin elindeki bütçe 
ile tatmin etmek imkinıu:zdır! 
latanbul tcbrini muasır büyük te
hirlerin seviyesine kadv yük • 
seltmek için, hiç olmazsa on mis
li vasıta lazımdır. 

Bu böyledir ve bunda ~ ve 
tüphe yoktur 1 

Fakat meıele bu değildir. 
Mesele ,udur: Eldeki vasıta • 

lan sarf ve tevzide, yapdao gay
retlerin takaiminde, yukarıda 
vazettiğimiz demokrasi esasma ri
ayet olunuyor mu? Hiç olmazsa 
nisbi müsavat usulü gözetiliyor 
mu? 

itte bu bakımdan lltıanbul 
şehri müf&hede altıml alındığı za· 
man insana öyle geliyor ki bu 
tehrin iki nevi evladı -..dır. Biri
ai öz evlat, diğeri övey evlat. öz 
evlat büyük apartıman &&bipleri, 
zmıginler, kudretliler, nüfuzlular
r' rr. ÖVey evlat ta, orta halli a
damlar, kendi i' güçleri ile IDC? • 
gul olanlar, mü~vazı ve mahviyet. 
1 i · naanla.r 1 

Bütün nimetler ötekilere! Beri
kilerin kısmeti de unutulmak 
ihmal edilmek. ' 

Bunu a.çık bir tekilde görebil
mek için, sizi bi\yük apaıtıman
larm dizHcijği caddeler ite ayni 
caddelerin yarubafmdeki orta so
kıaklara dave'- ederim: Görecek
-siniz ki, birincilere nisbeteo bü -
yük ııayretler ve itinalar .arfedil
diği halde, bir kaç adım ötıe ta • 
raftaki orta aok-klar u-ı edil
mektedir 1 Ben her iki tıanhı. da 
ayni p.yret ve lt:inıınm .arf&o 
dilmesi iddiumda dahi deiiliml 
Fakat biriuciler hakkında bez. 
!edilen, itina, bealolunan itina ve 
murafa ni.beten iklnoiler için de 
bir tcyleır ayrıh=-z mı? 

Yan sok:aldarda oturanlar da 
hiç olm~zsa çıamura batmadan ev. 
lerine (lic:leınefinler mi ? 

Halbuki bunlar arasında ve 
en ,ık sokakların yam batında 
öylelerine teıadlif edebilirsiniz ki 
değil insan, otomobiller bile bata
ğa sapl4nıp kalmaktadırlar!! 

Ben Şi,linia ve Maçkanın yüz 
adımlık mesafelerinde öyle cad
deler biliyorum ki ArnaTiıt kal • 
dırımına bile hasrettirler!! Hele 
te virat hu•uıunda bu gibi yerler-.. 

de Şehiremaneti parmağını bile oy 
natmamı,tır ! ! Geceleri buralardan 
sağlam geçmek bir tali itidir!! 

Tanzifata gelince ; bu gibi 
caddeler pislik İçinde yüzmek • 
tedirler ! Zaten temizlik bakımın· 
dan, lıtanbulun en mute;;,_a yerle
ri bile, feci bir manzara göater • 
mektedir. Kadınlar kongresi ter -
tibi için ,ehrimize gelrnit olan ec-
nebi kadınlarından birisi, bizim 
Bayanlara: 

• llk itiniz tehrinizi temizle· 
mek olsun!» 

Demittir! ! 
(Üvey) caddelerden birisinde 

oturan bir ev sahibine tenvirat ve 
tanzifat vergisi pusluı takdim 
ediliyor, bu puslamn üzerine ay
nen fU sözleri yazıyor: "Gelsinler 
sokakta tenvirat ve tanzifat na -
mma en ufak bir emare görsün -
ler iki mislini vereceğim! Şimdi -
lik iııe vermiyorum, mahkemeye 
müracaat olunsun!,, 

Haldı değil mi? 

Fakat timdi de ayni ihmal olu
nan bir caddeye talih e.eri ola • 
rak bir (nüfuz) lu bir (zengin), 
bir (mevkili) adam gelsin! He -
men faaliyet ba~hyor, dün bulun
mıyan vesait aihirkar bir kuvve
tin tesiri ile bugün mebzuliyet
le bulunuyor, ve bir kaç gün için
de cadde battan ba,a değitiyor ve 
cadde ahalisi de yeni gelen kom • 
fuya dualar ve senalar ediyor! 1 
Fakat ne çare ki bu gibi erbabı 
hayır her caddeye tenezzül et• 
miyor ve ihmal olunanlar gene 
kendi karanlıkları, çamurları ve 
pislikleri ile kalmaktadırlar. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Şe
hirde ıon zamanlarda serseri 
köpeklerin adedi de arttı. Öyle 
kısımlar vardır ki sabaha kadar 
köpek av avından uyumak güç 
oluyor! 

Anla,dıyor ki eski zamanlar -
daki köpek bolluğu hikmet
ıiz değilmif. Tenvirat ve tanzifat 
meselesi ile alakadar imit. Bun • 
lar azaldıkça onların adedi artı • 
yormuş. 

Şimdi geliniz de halkçılıktan 

dem vurunuz 1 ! Adalet ve müsa -
vat duygularına bakılmıyan, nüfu
za, makama fazla kıymet verilen 

yerlerde halkçılık yaya kalır! 

Ve bu hal ve tavrımızla biz 
lstanbula seyyah çekmek hülya -
ımdayız ! Ve bunun için cemiyet
ler kuruyoruz, propagandalar ya
pıyoruz! 

Bu hal ile bu iddia hiç bir za
man tah~ ehnez ! İstanbul 
ve cıvarı tabiat itibarile dünya

nın birinci güzel yerleridir. Em -
salsizdirler. Ayni zamanda, Roma
dan daha eıki olan lıtanbul be
,er tarihinin en dağdağalı batı • 
ralarıru tatımaktadır. Onun ve 
muhitinin her hatvesi bir eserdir, 
bir hatıradır, bir nitanedir ! Hiç 
fÜphe yoktur ki seyyah çekmek i
çin lazım olan tabii, tarihi tartla
rı, lıtanbul ve civarı kadar havi o
lan merkezler dünyada ender -
dir. 

Fakat gerek merak sahipleri 

ve gerek tabiat 3.fıkları ayni za -
manda da biraz konfor, biraz 
temizim, biraz rahat isterler. Bun

lar temin edilmedikçe, demok • 
raıi ülküıü gibi seyyah celbi de 
bir hülya halinde kalmağa mah • 
kUnıdurl 

Ağaoğlu Ahmed 

Türk • Bulgar ticareti 
ANKARA, 1 4(A.A.) - Türk • 

Bulgar ticaret anlat'11a11 iki ay müd
detle temdit edilmiştir. 

Diyarıbekir genel mec· 
lisinde seçim 

DlY ARBEKIR, (Milliyet) 
Şarımız genel meclisi Vali Bay A
ziz Ergunun batkanlığı altında top 
lanmıttır. Meclise yeni seçilen 
kadın üyelerden Müzeyyen Uluğ 
ve Arife T lilrancı da ittirak etmi~
lerdir. Vali celseyi açtıktan sonra i-

kinci balkan ve encümenler seçimi 
yapıldı. kinci batkanlığa Sabri 
Pamukçu, katipliklere Rifat Kay-

Arabi.tanda O•manlı impa
ratorluğu nasıl yıkıldı İ•imli ta
rihi tefrikamız bugün befİnci 
uıvılamızdadır. 

nak, Salih Akın, Dahiliye encümen 
nine Mihri Dicle!i, Abdurrahman 
Çelebizade, Salih Akın, ve Şevi<et, 
bütçe encümenine Adil Tığrel, Mu
sa Erdoğan, Cahit gukukçu, iktisat 
ve Sıhhat encümenine Aziz Tuğlar 

. ! Muhiddin Çağın, Nafia encüm .. ni
! ne Adil Pamukçu, Müzeyyen U

luğ. Maarif encümenine Ari(e Ta
l ran<'ı • ...,iJmt&lerdir. 

ltafl!anın deniz kuvvetleri 

Cenovada yeni bir kru
denize indiriliyor •• vazor 

ROMA, 14 (A.A.) - Bugün Ceno
vada "Ojenyo c:Ji Savoia,, adlı yeni bir 
kruvazör denize indirilecektir. Bu yeni 
harp gemisi "Kondott~ri,. tipinde 7000 
ton hacmindedir. 152 milimetrelik 14 to

-, 
ita/yan siyaseti 

pu 6 torpido endaht kovanı vardır. Sü- Akdeniz ve Küçük 
rati 39 mildir. 

Ayni tipte iki kruvazör daha yapıl· anlaşma devletlet•İ 
maktadır. Ve gelecek sene hazır olacak- ırasında münasebetleı 
tır. 

ltalya, bunlardan baıka 35,000 ton- ROMA, 14 (A.A.) - Giomale D'İ-
luk iki kruvazör, 6 torpido mu,hribi, 5 talia gazetesi, Çekoslovak Reisicumhuru 
ganbot, 4 büyük ve küçük aenizaltı ge- B. Mazarik"in doğumunun 85 inci yıldö . 
misi daha yapmaktadır. nümü münasebetile gayet dostane bir 

Eıki San Marko kruvazörü hedef ge. makale neşretmiştir. Yarı resmi olan bu 
misi olarak kullarulacalrtır. içinde hiç • gazetenin makale5i, Yugoslavya ile İtal
bir tayfa olmadan bu kruvazörün ıürati ya arasındaki münasebetlerin salah bul
ve istikametleri telıizle değiştirilecek . makta olduğuna dair ecnebi gazeteler 
ti
. tarafından yapılan neşriyatı takip et -
~ eh mekte olduğundan dolayı şayanı em-

Amerikatla silah ve mühimmat ti- miyettir. Bn mukarenet, İtalyan siya • 
careti ifi setinin küçük anlaşma ve Akdeniz dev-

V AŞl NGTON, 14 (A.A.) - Ayan letlerile dostane münasebetler ihdasına 
dıt itleri komisyonu silah ve mühir>ma' matuf olan şimdiki temayüllerini teyit 
ticaretini tanzim eden 1925 Cenevre mu etmektedir. 
ahedesini ikinci defa olarak taavip et · .1-;.;;;.;;~;;;;.-----------
miıı.ir. Komisyon, ayandan King'in bu kında bir l.aıka ihtiyat kaydi kabul et" 
tasvibini, lran hükiimetinin lran körfe- miştir. 
ı:inc!e icra edebileceği hükümranlık hııık- VAŞiNGTON, 14 (A.A.) - Dün a-

yanda 12 reye kartı 70 rey ile kabul e-
lanoa dokunmıyacağmı tavzih .,,den ih- dilen bir takrire göre, hükiimetin yar • 
tiyat kaydini, hükUmetin talebi üzeri!!• .tını projesi mucibince verilen 4800 mil• 
recldetmiftir. yon dolardan biç bir kıımı, mühimmat, 

Komisyon, sovyet Ruıyanın tasvibi- harp levazunı ve harp donanması inta· 
nin muahedeyi imza eden diğer devlet- atı munzam itlerinde kullanılaınıyacak • 
!erin imzalamalarına bagh olduğu hak- tır. 

ispanyada 

Bir kabine buhranı 
ihtimali var 

MADRIT, 14 (A.A.) - Politika 
' maha.filleri lbir kabine buhranı olacağını 

tahmin etmektedirler. 
Korteslerin dünkü toplantmnda si

yasi istikrarıızlık ve kabine aza\arile ha· 
zı mebuılar arasında muhalefet eserleri 
görülmüştür. Bu cümleden olarak. Ma· 
!iye bakanı alkol üzerine vergiler tarhı 
ile ~arap piyasalarının düzeltilmesi me
selelerinden çıkan ihtilaf üzerine istifa
sını vermeğe hazır olduğunu hildirmiıtir. 
Fakat asıl mühim mesele, halk • çiftçi 
fırkası reiıi Gil Robl~ ile çiftçi fırkası 
reiıi Martinez'in basbakan Lerru'ya 
karşı aldıkları vuiy.,itlr. iki fı<ka reisi, 
Başbakanı otorite sahibi olmamak!• it• 
tihıun etmektedirler. Bu iki reiİ, Kor • 
testek ı en kuvvetli fırkalan temsil et • 
mektedirler. 

Bundan batka, sosyaliıt mebus olup 
Aıturia ihtilaline riyaset eden general 
Penya'ya kartı verilen id@m hükmünün 
İnfazı meıelesi mevzuu bahistir. Kabiqa 
bu husuıta ikiye ayrılmıştır. Bazı bakan 
!ar affını, halk • çiftei fırkası bakanları 
is~ idamını istemektedirler. 

Ha vanada 

Grev akim kaldı 
hükumet vaziyete 

hakim oldu 
HAVANA, 14 (A.A.) - Hükilmet 

memurlarile muallimlerin grevi, hüku -
met tarafından ittihaz edilen ıidcletli 
tedbirler klll'f11mda zaafa uğramak
tadır. 

Posta ve teıgraf serviıleri normal 
bir yazİyeıte itlemekte olup komünist 
liderleri gizlenmiılerdir • 

HAVANA, 14 (A.A.) - Grev, aklın 
kaldı. Fakat hiikiimet sağlam bir gale
be elde edememiıtir. Çünkü fikirlerdeki 
heyecan, oükunet bulmamııtır. 

Bakanlıklardaki bütün memurlar, 
yeniden vazifeye baılamamıılardır. Yüz 
de 50 ani.ı kanunun tatlbiki ile, vazife
lerinden çıkıırr.lmq olan bir çok kiıiler, 
grevcilerin mevkilerini iıgal hususun • 
da istical etmitlerdir. 

Mesai ücretleri hakkında gümrük
lere gönderilen tamim 

'AN KARA, 14 (T elelonla) - Gümrük kanununun 60 62 madde
lerine dayanarak alınmakta olan mesai ücretlerinin iş gö;üdükten ıotı 
ra mı 11eya if görülmeden e11vel mi eşya sahiplerinden alınması [azını 
geleceği etrafında tereddüt edilmekte olduğu anlaşJdığrntlan Gümrük 
leı; Umum Müdürlüğü gümrüklere . bir tamim yapmı~lı. Bu tamimde me· 
Mil tlı,ında yapılma&ı gerek işler iç in mesai içinde arzuhal ile yapılmak 
la olan dilekler üzerine görülecek işe nazaran ücretinin tahmini hesap 
edilmesi ve peşin alınacak paraların vezneye yatırılması, İf bittikten 
•onra alınan paradan tahakkuk ettirilecek mesai ücretinin usulü daire· 
•İnde memura verilmesini, şayet hesapla alınacak para tahakkuk ede· 
cek mesai ücretinde yetme:ue mal sahibinden alınarak memura veril• 
mesini ve memur tarafından mal ıahibintlen tloğTutlan doğruya parti 
alınma&ına meydan verilmemesini biltlimıiştir. . 

E onomi Bakanı bugün !(eliqor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Ekonomi Bakanı Bay Celal Ba.Vo' 

lıtanbula hareket etmiştir. 

Sağlık Bakanı Afyona gitti 
ANKARA, 14 (Milliyet) - Sağlık Bakanı Bay Refik beraberinde 

hıfzıuıhha umum müd'iirü Bay A• ım olduiu halde öğle treni.'e Afyorı
gİtmİflir. 

Genel nüfus sayımında 120 
memur kullanılacaktır 

bin 

ANKARA, 14 ( A.A.) - l•tat i•tik Umum Müdürlüğünden aldığı· 
. mız maliimata göre geçen yıl çıkan husuıi kanuna uygun olarak bu yıl 
birincitepin ayında genel nüfus sayımı yapılacaktır. 

Sayım işi bir cuma gününe le•a tlül ettirilecek 11e yurdun her köfe • 
sinde ayni günde babşlanıp ayni günde bitirilecektir. . 

Sayımda uluslar arası istatistik enstitü.sünün tesbit ettiği aşağıdakı 
sorgular sorulacaktır: 

Cinsiyet, yaş, evlilik, bekarlık, tabiiyet, din, meslek, akuyup yazma 
vücut Bakatlığı doğum yeri. . 

Bu umumi sayımda memlekette okur yazar her feri sayım memurlıı 
ğuna tayin edilecek ve bu vatani 11azüe üçretsiz olarak yapılacaktır. 
Bu iş için kullanılacak memur adedinin 120 bin katlar olacağı tahmin 
edilmektedir. Sayımın usullerini İsa betle hazırlamak için memlekelİfl 
muhtelif yerlerinde 12 kazada ile 3 50 bin nüfus üzerinde yapılmı1 oları 
tecrübeler tam bir muvafakıyet 11ermiştir. 

Türkiye - l spanya klering anlaşmas· 
ANKARA, 14 (A.A.) -Türkiye. ispanya klering anlQfmaBI 1 

Mart 1935 tarihinde Ankaratla İm zalanmıştrr. AnlQfma imza tarihİfl 
den 15 gün sonra meriyete girecek tir. 

Fransada askerlik ve fırkalar 
.. PARIS, 14 (A.A.) - Parlemento gruplan, askeri hizmet müdde • 
tinin uzatılma meselesini müzakere etmiştir. Radikal sosyalistler, bir 
senelik hizmet kanununun muhalu zası maksadiyle icap eden tedbirle· 
ri ittihaz etmesi için hükiimete mezuniyet 11eren bir takrir kabul etmif· 
lertlir. Merkez cümhuriyetçilerine gelince bunlar, iki •enelik hizmet lıa 
nunu İ•temektedirler. • 

B. Eden Moskovaga gidiyor 
LONDRA, 14 ( A.A.) - Bay Eden 26 Martta Berlinden hareket tJC 

28 Martla Moskovaya muvasalat edecek ile orada Bay Stalin 11e diğer 
Rus zimamdarları ile görüşecektir. Mumaileyh, Mosko11ayı 31 Marll' 
terketlecek ve Varfo11aya gidecektir. Şimdiden kabine buhranının ne neti• 

cc vereceğini tahmin kabil değildir. 
Bay Lerru, meclisten çıkarken, ga • 

7Ctecilere, vaziyet ne kadar nezaket kes.o 
bedene etsin, ancak kmni bir kabine 
buhranı olacağını aöylemittir. 

Havananın hakiki diktatörü, kabine
nin itimadını haiz bulunan miralay Med
rozadır. lhtilili bastnmıf olan miralay 
Batiılanm bü:;:.n telkinatı, hükiimet ta-
rafından reddedilmektedir. ••••••••••••••••••••••••••••••-

Beyaz Kitap 
Amele partisinin teklifi 

Lordlar 
kamarasında reddedildi 

LONDRA, 14 (A.A.) -Lordlar ka
marası, bilha11a hükiımetin geçenlerde 
neşredilmit olan Be>·az Kitabında izah 
ve tasrih edilmiş bulunan ve. ~eılihata 
müteallik olan siyaseti aleyhinde amele 
fırkası tarafından verilen tevbih takririn! 
reye müracaat etmeksiJn recldetmiıtir. 
Bu huıuıta cereyan eden müzakerat pa· 
zartesi günü Avam kamarasında yaprl
mı~ olan müzakerelerin yolunu t.kip et
miştir. 

Fransada 
Askeri hizmet n iki ıeneye 

çıkarı iması meselesi 
PARIS, 14 (A.A.) - Meclia ordu 

ko•n: ·~ on11nda, Reibelin hükumetin ıe
lip koıniıyo:ıda, asker! hizmetin iki se• 
neye arttırdması ihtimali hakkında iza• 
hat vermeıini i•tİyen takriri üzerine tid
detli bir mıizakere olınuıtur. 

s .. syalHtler biç bir netice almadan 
mütemadiyen izahat istediklerini, ve mÜ• 
zakerelerin a,·tık komiıyonda değil, fa• 
kat mecliıte cereyan eylemesi İcap ede
cegi kanaatinde olduklarını söylemiıler
dir. 

Sosyalistlerin dü,üncesl, 8 reye ka"' 
ıı 20 rey ile kabul edilmiıtir. 

Türk • Alman ticaret 
anlaşması 

BERLIN, 14 (A.A.) - Alın,, iıtih
barat bürosu bildiriyor: 

Ti:."Tk-Alman ticaret anlaımaıını mÜ· 
zakere edecek olar. Türk heyeti •ıturah
hasası pek yakında Berline muvasalat 
edecektir. Heyet reisi Bay Numan hak
kında Alman siyasal mahafilinde büyük 
bir hürmet beılenmektedir. Bertin I'• • 

1 

zet~leri Türk murahhatlarını • hararetle 
karıılamaktud:r. · 

ANKARA, 14 (A.A.) - Almanya 
mart ayı için me.mlekt:t ı 'ize bin kental .. 
lik yumurta kontenjanı ayırnuıtır. 

Bükreş elçimiz kralla 
görüştü 

BOKREŞ, 14 (A.A.) - Kral dün 
Türkiye orta elçisi Bay Suplıi Tann
över'i kabul ederek uzun müddet kendi
sile görüımüıtür. 

Büyük okyanusta Japon 
mandası altındaki adalar 

CENEVRE, 14 (A.A.) - Japonyanm 
uluslar kurumundan filen çekifi, bu •• 
yın 30 unda talıakk1&k etmiı bulunacak
tır. 

Bu mesele ile alakadar olan. Bahri
muhil\e Japon mandası altında bulull&ll 
adalar meselesine dair muhtelif taYıalar 
dolaımaktadır. Uluslar kurumunu idare 
eden mahafilin bu adalan ıekrar uluslar 
kurumu mandıuınn alıp almamak meee
ı .. sirıi tetkik ettikleri :sannedilmektedir. 

Franıız kadınları Ye 
siyasi haklar 

PARIS, H (A.A.) - Meclis arayı 
umumiye kom:syonu, dijn Öğleden ıon
ra, Br..J< tarafından kadınlara dyasi rey 
h..J<kı veren takrire ilin edilen madde
leri t~tkik etmiıtir. 

Komiıyon, 3 reye karıı 16 rP,.Y ile a
ile•İ rey hakkını veren mel'ni kabul et. 
mittir. Bu, 3 gayri reıit çocuğu ola• aile 
reisi erkek veya kadına munzam bir rey 
bakı vermektedir. 

ln~iliz lirası ve Belçika 
fran~ 

BRÜKSEL, 14 (A.A.) - Maliye ba
kanı ,dün ayanda bir nutlfk- •Öylemi,, 
Belçika bütçe •e maliye itlerini izah et
miıtir. 

Bakan, nutkunun en mühim kısmını, 
lngiliz liraaı meıe~eıine tahıiı etmit, Bel 
çika frangını bu koda: istikrarsız bir pa
raya bağlamanın lüzumsuzluğunu isbat 
ebnittir. 

Bakan, S..lçilı:a tarafından bir çok ti
cari mukaveleler yepmak üzere sarfedi
len gayr~tleri anlatmıı, ve altın bloku -
nun ehemmiyetini kaydetmlttİI'. 

Harici ltüçiik_ haberler: 

* Evvefee Staviskl ve prenı i1P ... l·İn
de kendiıinden çok bahsedilen ve şim · 
di do f&ntajla maznun bulunan eski 
maruf polis müfettişi Bonny tevkif e
dilmisrir. 

Marmarada Hiialia hm erin yardıml~r 

MarmaraJa Hilaliahmerin 

BANDIRMA, (Milliyet) - Mar
mara adalarında zelzele felaketze
delerinin iskanları için hükumet ta
rafından yaptırılmakta olan bara
kaların intaatı hayli ilerlemi,tir. 
ln,aatm iki aya kadar sona erece
ği tahmin olunuyor. Vali Salim 
Gündoğan maiyetlerinde nafıa ha, 
mühendisi ve aıhhiye müdürü oldu
ğu halde her on be' günde bir de
fa adalara giderek halkın iskan, 
iafe, aıhhi ihtiyaçlarını ve yapılan 
itleri bükiimet felaketzedelere, Hi

laliahmerin ve aynca yurttatların 
yardımı devam ediyor. Hilaliahmer 
cemiyetini bu defa da felaketzede
lerin çocuklarına büyük mikyas
ta yardımda bulunmut ve Marmara 
Avtagündoğdu, Patalimanı mek
teplerinde okuyan kız ve erkek 261 
talebeye ve bundan batka da 359 
küçük çocuğa elbise çamaşır, ayak 
kabı kasket vesaire verilmek ıureti
le yavrular sevindirilmi,tir. 

Reamimiz: Hilaliahmer tarafın
dan battan ayağa kaJ~ı- giydirilen 
çocuklard"u Lir kısmın ı.. Vali Sa-

1 

giyindirdiii ya11rular. 

tim Gündoğan, Hili.liahmer Rel•' 
Sait ve yardım beyetlerile birlilıt< 
göstermektedir. 

Daireler için , 
ft .. il· 

ANKARA, 14 (Telefonla) - ,P! ~· 
raya kadar dairelerin müôayaatı ıçırıii • 
misyonlardan karaı alınmamaıı. ve:;.. • 
bayaatın mutemetler tarafından do••· • 
dan doğruya yapılması Maliye B,.ı.ao 
lıiınca kararla§tmlm11tır. 

Bakanlar toplandı .. 
ANKARA, 14 (A.A.) - krıt: 1· 

killeri heyeti bugün batvekil ı..,,e 11~ 
nönün' reisliği altında toplanaralı ~ • 
telif itler üzerinde görüımelerd• tır • 
lunmut ve bu itlere ait kararlar v 
miştir. 

TA 
MiLLIYET'in yeııi 

· ı olacaktır. 

v 
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1 - Yunan ayaklanması . 
y unaniıtan'daki ayaklanma do-

layısile hafta içinde Avrupa 
siyaoaaının sıklet merkezi Balkanlara 
intikal etti. Birtakım bahriye zabitleri -
nin ayaklanmaları şeklinde başlayan is
yan, · gittikçe genişledi ve buna Venize
loı ta i:tihak e tikten tonra büyük mik· 
yasta bir dahili harp mahiyetini aldı. An
Jaı ı.;, ki hu hareket, her hangi ini bir 
menınuniyetsizlikten doğan pli.nsız ve 
programsız bir İf değil, uzun zamandan 
beri haz,rlanmış bir tertip idi. Hazır)a .. 
nan programa göre, Atina' da, Selinikte 
vıe Y unanistantn her tarafında kıyamlar 
olaeak. l>onanrna ele geçirilecek ve Çal
da, is hiı:kun:eti iıkat edilecek. Hükiıme
tin bu k~dar geniş bir tertibi haber ahp 
ta buna ~aııl mini olamadılı hi.1i an1a· 
tı!mayan hir .noktadır. 

isyancılar için en büyük muvaffakı -
yetsizlik Atina' daki hareketin ilk admı
da muvaffak olmamasıdır. HükUmet (~ü
ıürülemeyince artık isyan hareketinin 
bastırıhnası bir gün meselesi halini al .. 
mıştı. Nasıl ki öyle oldu. Martın birin
ci günü başlayan Yunan isyanı on gün 
kadar devam ettikten ıonra kat'i olarak 
bastırılmıştır. Bu ba•hrılmada Yunan 
Harbiye nazırı General Kondilisin bii· 
yük yararlıiı olduğu anlaşılmaktadır. 
Kondilis, Drama, Serez ve Kavala üze
rine yapılan hareketi bizzat idare etmit 
ve en kısa bir zamanda muvaffak o1muş
tur. Tayyare ile Atina'ya dönen Harbi. .. 
ye Nazın~ eı0ki Yunan devrinde, büyük 
fütuhat kazanmış kahramanlara mahsus 
merasimle karıılanmıştır. 

2 - Kıyamın doğurduğu buhran 

y unan ihtilalinin Balkanlarda 
bir takım karı~ıklıklara mey .. 

dan vermeıinden korkuluyordu. Akla 
yakın veya uzak gelen bir takım rivayet
ler ve şayialar ortaya atıldı. Bu şayialaı· 
üzerine fikirler yürütüldü: Venizelos'un 
arkasında ltalya vardır, dediler. ltalya
nın arkasında da lngill'ere'nin olduğu 
söylendi. Bulgaristan'ın bu . vaziyetten 
istifade ederek harekete geçeceği bildi . 
rildi. Filhakika Bulgaristan'ın bir takım 
a5keri haı:ır:ıklarda bulunduğu anlaşılı
y~ı·d~ ... Sonra Bulgaristan bu şüpheleı·i 
bu bulun arttıracak bir harekette l,ulun
du: Bizim Trakya' da askeri hareketleı·· 
de bulunduğumuzu ileri sürerek bu va
ziyete Milletler Cemiyeti umumi katibi
nin nazarı dik.katını celbetti. Aıkeri ha· 
zırlıkda bulunmadığımız meyd .... nda 
olduğunft. göre, Bulgaristan'ın bu tiki.
yeti arkasında gizli bir maksat mı var .. 
dı? Ansızın harpten evve1ki beynelmilel 
münasebet.eri andıran bir vaziyet kar~ı-

" sında imiı gibi idik. Korku, endite, iti
matsızlık. Her halde tatsız ve sıkıcı bir 
hava. Böyle karı4ık bir vaziyet içinde 
yegi"ıe teselli noktası Balkan misakı 
idi. Gerçi ilk defa olarak misak bir tec· 
rübeden geçiyordu. Bu nevi miıaklar 
normal zamanlardan ziyade böyle karışık 
zamanlar için yapılmrıtır. Misakın fay
dasını su noktadan hiuettik: Her Sai
kan de~leti, diğer Balkan devletinin bu 
vaziyetteki hattı hareketi ne olduğunu i .. 
yice anlamıı bulunuyordu. En kötü vazi
yet meydana gelıe de Bulgaristan bu 
karıtıklıktan istifade etmeğe kalkıtoa, 
Romanya'nın, Yugoslavya'nın ve Tür .. 
~' -·~'nin na<1l bir yol takip edeceği belli 
idi. Bunun içindir ki Balkan misakının 
bu buhranda muvaffakıyetli bir imti!:an 
geçirdiği ve bu imtihandan da daha çok 
ıağlamlaşmış bir halde çıktığı iddia edi
lebilir. 

• * 
3 - lngiltere nin silcihlarc 

ngiliz Hariciye Bakanı Sir o John Simon'un Berlin'e ziya • 
retini geri bırakan °Beyaz kitap,, Avam 
Kamarasında müzakere edildi. Bu kita
bın mahiyeti fu olduğu anlaşılıyor: ln
giliz hükumeti bu oenenin bütçeıinde 
askeri tahuoatı on buçuk milyon lngi\iz 
lirası kadar artırmağa karar vermif. ln
ıriliz efkarı umumiyesi bütçede ukeri 
tahsisatın artırılmasına kartı çok hassas 
olduğundan hükUmet, bu artırmanın bir 
heıabını vermek istemiı. Bunun içindir 
ki bu sene neden askeri tahsisatın artı
rılacağı "Beyaz kitap,, teklinde neıredi
len uzun bir raporda an1ahyor. lngiltere 
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mat ta benekleri açık kırmızı ve par 
lak ipekten bir papyon ... rugan is
karpinler ... Yeleiin en üat düğme 
deliğinden ıreçiritmlt platin, ince 
bir aaat kordonu... Bütün bunlar 
çoktan unuttuğu teYlet"di. 

Tahain pek ne9eli idi. Teklifsiz. 
ce koluna geçti: 

- Gel.. - dedi - seninle ma
ğazada biraz çene çalalım .. Yeme
ği de beraber yeriz ... olmaz mı? 

Cevap vermeden yürüdü. Sabık 
idare m.,murunur mağı-z .. l'.M d~di
ğı yer pek debdebeli değildi ama, 
bir katibi ve bir Ufağı vardı. Uta
gım ahçıya kotturur koşturnıaz 
çenesinin mandalı da açılıverdi. 

Az sonra "Tahsin,,in öğrenme
cliği bir tarafı kalmamıftı. idare 
memuru İstanbul itgal edilince bir 
müddet Beylerbeyinde bir ev tu
tup oturmuf. Hadiselere uzaktan 
scy"rci olmuttu. Sonra kendisini 

Sıyas sı ) 
nin silah11zlanmağa taraftar olduğu, bu
nu tahakkuk ettirmek İçin elden gelen 
her şeyi yaptığı, ancak bu çalışmadan 
müsbet bir netice çıkmadığı, bilakiı si
lahların ıritl'ikçe artmakta olduğu İzah 
edildikten ıonra devletlerin •ilah vazi -
yetine ayrı ayn temas edil '·• '>r ve sonun· 
da da lngiliz bütçesine yuz yirmi dört 
milyon iki yüz elli bin 1 ngil\, lirası 
askeri tahsisat konulması ~aruri olduğu 
bildiriliyor. Bu yüz yir.:r,i dört milyon 
İngiliz lirası geçen sen-;.,ve niıbetle on 
buçuk milyon fazladır. Bu fazlalık İngi
liz hava, deniz ve kara kuvvetleri ara· 
sında aıağı yukarı müsavi olarak taksim 
ediFyor. Havaya üç milyon, denize üç 
bu~uk milyon ve karaya da dört milyon 
vcri!iyor. Kabul edilen programa göre, 
ln~iltere'nin 1938 senesinde bin bes yüz 
kada< tayyaresi olacaktır. Bunu çok az 
R'Ö ... ~nl~r ve hatta yirmi bin tayyareden 
bah,edenler de vardır. Devletler araıın
dak; sılab yarııı harpten evvelki vaziye
te b..nzemeğe baıladı. Biri kuvvetlerini 
artırıyor. Bu, karıı tarafta bir akıüla • 
mel meydana getiriyor. O da artırıyor. 
Bu da s>rasile kartı tarafı harekete getir 
riyor. Neticede her iki tarafın da ulah· 
ları artıyor; fakat aradaki fark evvelki 
nisbette devam ediyor. Şimdi de dür.ya 
böyle bir vaziyet karşısındadır. 

* • • 
4 - Berlin, Moskova, Varşova 

ziyareti 

IE ier Beyaz kitap çıkmasayd~ 
hiç şüphesiz lngiliz Hariciye 

Bakanı şimdiye kadar Berlin'i ziyaret 
etmiş olacaklı. Beyaz kitapta her devlet 
ara11nda Almanya' dan da bahsediliyor. 
Ancak hu •ilablaruna meselesinde Al -
manyanın hususi bir vaziyeti olduğu ma
lumdur. 1 ngi:iz Beyaz kitabı da muahe
de ile ıilahlarından tecrit edildiği halde 
buna rağmen ıilclhlanmakta olduğunu 
İyma ederek silah yarııının en büyük 
meı'uliyetini AJmanya'ya yükletmek İs· 
tiyor. Berlin'e yapılacak ziyaretin arife
sinde yapılan bu iyma Almanları gücen .. 
dirmiı ve HitJer de soğuk aldığını ve 
nez:e olduğunu söyliyerck lngihz Hari
ciye Bakanını kabul edemiyeceğini bil
dirmiıtir. Hafif bir nezlenin bu derece 
ehemmiyetli bir <ıiİyaıi müzakereye tesir 
ettiği tarihte ilk defa olarak göralmüş
tür. 

İngiliz Hariciye Bakanı, 8f"rlin ile 
beraber Moskova ve '! ar'°va'yı da zixa· 
ret edecekti. Bertin ziyareti tee-hhur et· 
mekle beraber, Moskova ve Var,ova'ya 
yapılacak ziyaret için hazırlıklar devam 
etti. Sovyet hiikUmeti lngiliz Nazırını 
resmen çağırmış ve l ngiliz hükUmeti de 
bu daveti kabul etmiştir. Diğer taraftan 
Hit!er'in de ay !;Onunda iyileşeceği ve 
Sir John Simon'u kabul edeceği birdiril
mektedir. Son gelen telgraflardan anla
şıldığına ıı:öre, 1 nıı:iliz Dış Bakanı Ber -
1in'i, Bay Eden de Mo~kova ve Varıova· 
yı ziyaret edeceklerdir. Avrupa barııını 
yeni esa&lara dayamak için aranacak 
prensipler etrafında müzakere batlayın- ' 
caya kadar efkirı umumiye int'İzar vazi
yetinde kalacaktır. 

• • 
5 - ltalya - Habe~ itilalc 

iJ talya ile Habeıistan muvakkat 
bir itiliıfa varmış gibidirler. 

Bu itilafa göre, hududun kat'i olarak ta
yini ve çizilmesine kadar altı kilometre 
genişliğinde bir bitaraf mıntıka çizile
cektir. ltalya, Valval hadiseoindcn dola
yı İstediği tarziye ve tazminattan va:ı • 
geçmemekle beraber, bu talebinde ıırar 
etmiyor. Diğer taraftan Habeşistan'daki 
ltalya nüfuzunu artıran bir mesele oldu: 
Habeşistan, ordu$unun tensiki ve ıslahı 
ve zabitlerinin terbiyesi için Belçikalı 

ve İsveçli askeri muallimlerden iıtifade 
etmek iıtiyordu. Belçika ve lsveç hüku
metleri kendi tebaalarının bu iı ile meş
gul olmasını menettiler. Bunların yerine 
ltalya'nın himayesinde bulynan bir Erit
re'li tayin edilmiştir. Milliyet itibarile 
ltalyan değil ama, ltalya tebaaoı. Bu, 
şayanı dikkattir. Şayanı dikkat olan bir 
nokta da şudur ki, muvakkat uzlaı· 
maya rağmen, hili askeri ıevkiyat· de .. 
vam ediyor. Bunun içindir ki ,ltalya • 
Habeş ihtiliıfı henüz büıbütün halledil
miş telakki edilemez. Maamafih meıele, 
bir ay önceki had ve hanı bakımından 

MUellifi: Nazmi Şehıb 

~-- -- -;- --- -

1f Öz di ~mizle bir nz'ı Hbne ••. 

Bugün T U R K sin~masında 
Emaalsiı: 

Neden yazmıyorlar? Sanatklrane bir temsil .•• 
Ve heyecanlı bir mevzu ••• 

Türkçe yazılarında . hep sevını· p R E N s v o R o N z E F' .• n E s R A R 1 
yorduk: O eski aksaklık kalmadı 
diye .. yalnız ne yazık ki yazanlar Aşk ve güzellik kraliçesi, Yıldızlar yıldızı BRIGITTE HELM ve sanatkar artist JEAN MURAT 

azaldı. Yakın günlere kadar, he- ':::::::::::::::.:B:u:g:ü:n~sa~a~t~!l~l.:d:e_:tenıilatlı matine •-•ı---------~~ 
men her gazetede turalı turasız l:ir • •t•••••••••••••••••----· 
değil. birkaç yazıcı, öz dil savaşın. 1 Dünden itıbaren 1 P h 
da yeralmıştc. ı 

Başyazılar, her ne kadar gene 
eskisi gibi açık türkçe ile yazılıyor. 
Fakat ayrıca; birtakım öz dil ya
zıları vardır ki nedense. görünmez 
oldular. 

Kendi ulusal varlığımıza dönü- ' 
fÜmüzün anlatılması demek olan 
öz dil atılıfında durmak, gerile- 1 

mek sayılmalıdır. . 
Öyleyse neden durduk? Tam i-

leri gidecek çağda iken yürüyüş
ler de niçin o eski istek kalmadı?. 

Dil işini bir benliğimizi bulma 
işi olarak ele almış değil mi idik? 

Peki, nedir bu durgunluğumuz? 
Tam elimizi alıştırmak, dilimizi 
herkese se11dirmek yolunu tutmuş-
tuk. " 

Dilimizi işlemek yükümünü üzeı·-
1 erine alanlarımız, n"eılerı dillerini 
!tutılar? Açıkça söylemeli: l se bir 
gelişigüzellik, bir gıcırı bük;,.elik, [ 
bir "ada ... m, sen de .. _, lik J!eldi! 

Gerek ki bu uyuşukluğu iizeri- 1 

mizden atcp yazı yazanlarımız, ye
niden paslanm!iğa yüz tutan Y=· 
gaçlurını öz dil taşında bil esinler! .. 

Salahaddin GONGöR 

k81.4K. 
l!!!llii ........... /il i 

Diplomat e~k:si .• 
Yunan İsyanının ne netice vere

ceğ· henüz kestirilemediği günler-
de idi Ara'11ızda Giritli Ray Veni
zelosun adı geçti . . _ . 

ihtiyatlılığı ve uzağı görücüluğü 
ile tanınmıf bu kurnaz ihtiyarın, 
nasıl olup da kendi sıyasal varlığı· 
nı ortadan kalduabüecek Nr •cr
giueşte c.tıldığını herkes kendi '>en
dine soruyordu. 

Birisi dedi ki: 
- Anlayamadığım bir sey var. 
-Nedir? 
- Şu Venizefos dünya siyaseti-

ni iyi kavrarrış bir aılamd.ı. Olmu 
şu olacağı iyice tartrradan, sc.ğı 
solu gözetlemeden bu mücadeleye 
nascl atıldı? Dü,iinün f.ir kere ya
hu ... Venizelos kaçın kurası? Yas 
yetmi,i aşlım .• Bu kadar eski dipl~-
mat, nasıl olup da... ., 

Sözünü kestim: d 
- Eski diplomat mı dedin? 
- Ôyle ya ... Avrupanın en eski 

diplomatlarından biri idi .. . 
Güldiim: 
- Dediğin doğru ... Bu sergüzef

te girmeden eski diplomattı. Fakat 
,imii, kalıbı değiştirdi. 

- !Vasıl? 
- Eski diplomattı, 'diplomat 

eskisi,, oldu! 
Kulakmisafiri 

TEŞEKKÜR 
Merhum Hüınü Paıa oğuları ve kızla .. 

rı sevgili annelerinin acıklı ölümünden 
dolayı kıyınetli tesellilerini esirgemiyen 
saygın akraba ve dostlarına ayrı ayrı 
tetekkürü bildirmeğe teessürleri manı 
olduğundan bu vazifenin ifasını muhte
.. em gazetenizden rica ederler. 

Merhum Hüsnü Paşa oğulları, 
kızları ve damadı 

tehlikeli olan manzarasını da kaybetmiş
tir. 

A. Şükrü ESMER 

azdan yüz bin liralık adam olur
dun ... 

Ve komposto kasesini dudakla
rına dayayarak ilave etti: 

- Paralı bir adamın gazeteci
liğe merak sarması kadar budala
lık olur muydu? Ne ise harp bit
sin, terbi~ tezkereaini al. Ben eaki 
sözümde muairrim. Sen benimle 
ortakl•k etmek için yaı:atılmıt•ın· 
dır. 

Nazmi gülümsedi. Bu sırada ma
ğazanın önünde duran bir adam 
la gözgöze gelmitlerdi. Adam, 
Nazminin kendisine rülümsediği-

K Sinema•ında 
Tamamen Türkçe sözlü ve tarkılı büyük bir film olan 

BOSNA SEVDALARI 
Emsalsiz bir muvaffakiyetle devam ediyor 

Eski Günlerin Rume1isi Eski Rumeli ff a 1k Türlrü1erl 
Bosna 

ARKADAŞ ... 
Bayramını hoş geçirmek istersen öz 

dilini, Öz sazını dinlemek için 

ş 1 K 
Sinemasında gösterilen 

AYSEL 
Filmini git sen de gör. 

Bugünkü rrogranı 
1 S TAN 8 U L, 
12,30: Pli.k netriyalı. 18: Otel Tokalliyan

dan nakil - Çay ıaati, - telıiı: caz, 19:Çocuk 
ıaa.li - hiki.reler (Me•ut Cemil.) 19,30: Haber
ler. 20: Telli kuvartet • Siret ve arkadatları. 
21,10: Son haberler. Borsalar. 21,30: Radyo
orkestra•ı. 22: Radyo c;:az ve tango orkestra. 

223 Kh•. V A R Ş O V A 0 1345 m. 
18,15: Piyano kon•eri. - Sözler. 19,10: Ti

yatrolardan aahneler. 19,30: Rekl.imlar, 19,45: 
Filharmonik takımın konaeri. 23,30: Şiirler. 
23,45: Sözler , 24,05: Dana. muaikiai. 

175 Khx. M O S K O V A. 1724 m. 
17,30: Fırka netriyat. 19,30: Kolkoz netri

yatr. 21: Karıtık konaer. 22: Çekçe neıı:tııJat .. 
23: lnsiJizr:e netriyat. 24,05: Almanca. 

832 Kh•. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
19,30: Srnfonik konaer. 22: Karıtık kon- 1 

ser ve dana musi.kİ•İ. 

Kh•. L E t P Z l G, 382 m. 
19: Genç amele için tii.rler. 19.55: Pla.k 

( ıecidresmi nıartları.) 20.20: Sözler. 20,40; 
Sözler. 21: Haberler. 21,16: Ulusal netriyat. 
22: Brüc;:knerin betinci senfonisi. lJ: Haberler. 

23,20: l~i.k ve aözler. 24,05: Dans. 
545 Kh,ı. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,20: "Tarihten retimler,, adh Lisztin pi

yano paırçaları. 19,15: Spor ,19,30: Kon•erva
tuvardan nakil. 20,45: Muhtelif. 21,15: Hub
J&•n "Petöfi •İnfoni,.si 3314!j: Habel'le-r, 24,05: 

Sinema•ında da geçiyor 

SARAY SINEl'ılASINDA 
Fevkalade figüranlar ve mükem mel bir heyeti temsiliye tarafııı· 

dan Afrika çöllerin de çevrilmiş olan 

1 T T O 
Müstesna şa.hıı.erini bütün te bir halkı görmeli ve görecektir. 

Oynıyanlar: IBRAHIM MOLLA - BEN BRICK - AYŞE .--
MEHMED YUSUF - Si SAiD 

ilaveten: FlAUTA ÇALG'CISJ zengin, renkli -s~ cazip bit 
SILL Y SENFONi 

FOX JURNALDE: En son Yunanistan ihtilal~ 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine __..,.. 

Mevsimin en yüksek, en mühim Şaheseri 

TANGOLİTA 
(Savoy'Otelinde Balo) 

Muhtetem filmindeki çok nefis pr'kılarını 
Ses kraliçesi GlTTA ALP AR'ın ağzından dinleyiniz. 

Bu hafta lVıELEK sinemasındB 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Taksim Abide kartısında 

SALONUNDA 
Beş gündcnber rahatsız olup kesbi afiyet eden 

MÜN"R NUREDDİN GÜRSES 
Seanslarına devama ba,lamı,tır. 

Bayramda her gece ve ayrıca bu gün gündüz saat 16 dan 17,'j/J 
kadar ÇAYLI MUSIKl 

Dühuliye yoktur. 

Soo. haberler. • 

841 Khz. 8 E R L 1 N, 357 m. 1 
19,05: Sözler. 19,30: Ezıi ( t•rkı) ıaati. 20: 1 

0 0ie byrİ•che Verlobunı,, adh skeç netri· 
J'&lr. 22: Koro ve orkestra, 2.S; Habel'ler, 23, 
30: Tarih. . 

Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
18,SO: Küçük radJ'C) orkestrau. 19, lS: Söz;· 

lel'. 19,45: Spor. 20ı Plik. - Karıtık konser. 
21: Haberler. 21,10: l•tirahat. 21,lSı Bresla.u· 
dan nakil. 22: Eğlenceli mu.iki 23: Haberler, 
23.20: Sözle-r. 24: Hafif musiki ve dans parça
ları. 

636 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
18,10: Sözler. 19,30: Karıtık eı:ıiluer (farkı· 

lar) ve hafif havalar. 20: Rek1im, plik. 20,15: 
Ha~rler. 20,30: Ulu•a: ne,riyat. 21: Z.sreb, 
den nakil, 22: Radyo pi.ye•İ. 23: Habi!rler. 23, 
20: Orkestra bir-li(ile halk eteıi1eri.. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,05: Köylü musikisi. 18,45: Pl.ik. 19,45: 

Söı:ler. 20.30: Tiyatro. 22: Radyo orlıı::e•trast. 
2Jt Radyo orkestrası konserinin devamı. ' 

950 Khz. B R E S L A U, 3l6 nı. 
20: Alıı::tam mu•ikisi. 21: Kı•a haberler. 21,15 

Uluu.I netriyat. 22: Sesli film musiisi. 23: Ha· 
herler, 23,25: Dans mu•İkiıi. 

Yarınki pro~ram 
IST \Nll\'l-• 

18: Muhtelif parçalar • pla. 18,30: ;imnas
tik. Bayan Azi.de. 18,50: Muhtelif solo parça
lan. pli.k. 19,30: Habe .. ler 19,40: Spor • Et 
ref Şefik. 20: Universite namına konfernı.-
Profeıör lbrahim Fatıl (Bütçe ve ıüml"Ük 
himaye meıelelari hakkında) 20,30: Bayan 
Bedriye Tüzin - demirca.z. 21,15: Son haberler. 
Bor•alar. 21,30: RadJ'o orkestrası. 22: Radyo 
caz ve tanao orke•trası. 

pıyı dikkatle kapadıktan sonra 
kendisini etekler gibi yatak çarfa
fına el değdirip kandilli bir temen
na aldığını görünce; 

- Hayrola arkada, .. - eledi -. 
- Tanıyamadınız m1 Nazmi 8.? 
-Yooook .. 
- iyi dikkat ediniz .. 
- Tanıyacağım ııibi ııeliyor a-

ma ... 
---!!!! .•• 
- Dur dur dur! Ayol Selim! E 

vallahi bizim Selimin tam kendisi.. 
Be yahu ne arayoraun sen burada? 

- Ben Ankaralıyım Nazmi Bey. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriı. 
Sigortaları halk için müaait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanımla 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +1608 

ve 

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

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan aiırorta yaptırmayını:ı. 

Telefon : 4.4888. 1609 

tun da ben de seni çok severiz. Ço
cuğumuz erkek olunca ismini koy
duk. 

- Güzeeel... 
- Ha .. ne diyordum? Küçük 

- Çopur suratlı mı? .. 1 - Elhette hilecrksin. Sı~• 
mi"'r Saıbri Bey derler. A:J. 
han kapısı önünde nargile iyi I 

- Peki ama, buraya ge 
senin için bir tehlike... . ilİfl 

- Kulak asma... Benı b 
Burada !ke1ıapç1 dükkaıUJJl 
borcu vardı. almağa geldiııt 
mesele lcıalmaz. 

• 
- C,. opur aana çok ehe 

veriyor. Çünkü bir kulpun'1 
aa altı yüz lira tkr.amiye al 
Seni haber veren pek fena 

1 ni zannetmit olacaktı herhalde .. . 

arayıp aoran olmadığını gorunce 
Mısırçartıamda biT koltukçu dük
kanı açmıftı. Fakat bu itin tadını , 
alamamıttı. Bereket venin Allah 
bir jandarma alay emini halk edi
vermitti. Bu zat koltukçuluğun öy
le iştihalısı idi ki Tahsin, dükkanı ' 
nı kolaylıkla devrettiği şöyle dur-. ı 
sun, üstüne üstelik iki bin liraya 
yakın terefiye de almıttı. Halinden 
çok memnundu. lneboluda üç dört 
ay komisyonculuk yaptıktan sonra 
bir müddet Eski;'!hirde orduya 
müteahhitlik etmi~i. İti birdenbi
re büyüyüverdiği için Ankarada da 
bir dükkan aç_mağı faydalı bulmut
tu. 

- Ahçı.kadın nerede? 
- O da burada .. 

Nazmi, evin çocuklariyle oynarken, 
eline ıbirkaç tane resim geçirmif, 
anasının yanına gelmit. Bir de ne 
görsün anaaı? resimlerin hepsi de 
senin değil mi? Sağdan, soldan, 
önden arkadan... Her tarafından 
resmini çekmitler. Zavallı kadın 
zannettnit ki koıntu aiı:in , yahut 
Şehap beyin eaki dostlarındandınr. 
Ha aoraun .. "Bizimkileri nereden 
tanırsınız? Nazmi Bey timdi nere
dedir?,, falan filan .. yok mu ya? 

Vf!'"111if. f' 
Hem beyim... O tiyatrocu .
leyman Jciiiim sen kim? N · 
de dütÜP kalkarsan böyle het1 

Bir yoğurtlu kebap tabağını si
lip süpürürken; 

- itte elmasım ... - dedi - Sa
na üç sene evvel söylediğim sözle
rin isbatı meydanda. Eğer -0 zaman 
benimle ortak olsaydın timdi en 

ki zoraki bir gülütle yayıldı ağzı .. . 
!Bu adam hancının odasında gör
düğü çopur suratlıdan batkası de
ğildi. 

Ne garip tesadüf!. Bu ç-0pur su
ratlı ile o gece, kuyulu kahvede de 
gözgöze gelmi.lerdi. 

Ertesi sabah yatakta •ekerleme 
yaparken kapısı çalındı. 

-Gir! 
Ba,ında kalıpsız bir fes, omu

zunda cepken gibi d\lran bir ceket, 
ayaklarında ökçeleri basck yeme· 
niler ... Kıpkırmızı yüzlü, genç bir 
adam. 

Yatağında, yorganı sırtına ala
rak doğrulan Nazmi bu adamın ka-

- Bilseydim gelirdim.. Fakat 
nereden aklıma gelebilirdi ki sen .. 

Selim, "yeter, yeter kafi!,, der 
gibi elini uzattı, sonra teklitsizce 
yatağa oturup ağzını gencin kula
ğına yaklattırdı. Nefes alır gibi ha
fif bir seale: 

- Bey .. - dedi - senin batına 
bir çorap örmeğe çalı,ıyorlar. 

- Ne dedin? 
- Sesini çıkarma beni dinle! Dün 

bizim hatun komfuya gitmif. Bi
zim küçük Nazmi .. 

- Küçük Nazmi de kim oluyor? 
Selim güldüı 
- Bizim küçük .. - dedi - dör

dünü yeni dolduruyor. Bizim ha-

- Bereket venin komtu kadın 
daha evvel davranmıt, resimleri 
kapr ı •·· "Aman hanım - demi' -
nereden eline ıreçirdi bu çocuk fU 
resimleri? Ef endıi ııörürse it imiz 
dumandır,,. 

Bunun üz~rine bizim"ki 1'İrıaz isi 
~lamıf. Bilirsin ya, ll2 kurna'z 
değildir. Nihayet kadından öğren
mit ~i, ııenin petine ü · dört si'Vil 
mF·mur takılmıtl"rdır. Y a.kalayıp 
içeri atacaklarlT'ıf. Ama bir teY 
yapw.n da yapmasan da hugünler
de yakalayıp içeri ata.eti klar:r•uf. 
Komtu kocaaı çopur turatlı bir a
damdır. 

le .... 
- Polisi kıtkırtan o mu? 
- O ya.. Ha,& huzuruıt 

bu herif le.an tellallığı yapat~ 
Selim fazla durmadı. • 

kalktı. kapıya doğru yünir~~ 
- Beni dinlersen .. - ıl'.· 

durma git!.. git lstanbula bt 
ne itin var burada? 

Ve .•. çıkıp gitti. 

Nefis heykelleri tepeleri~ 
lık çalarak kırk asırdan fa J 
mandır yerlerinde durmaktfoJıJ 

(Bitffl 



MiLLiYET CUMA 15 MART. 1935 ·==--------·----- -- ----
T ARIHI TEFRiKA : 68 
' 

~rabıaıanda 

Osmanlı lmpar:atorluğu 
~ 

yıkıldı 

Her hakkı malılwulur. Yazan: Son Yemen CHrlui Mahmut NEDiM 

Müzakereler aylarca 
Yemendeki 

sürdükçe 

skerler de daha perişan oluyordu 
htöylece bir seneden fazla itler süründükten 

sonra nihayet Babıaliden talimat geldi 
liilerdi. Kendi hesabına bu hare • rifetile idare olunacak mahaller 
~etinde de ha.kaız değildi. Her se- kBJbaili nezdinde bulunanların is-
lerinde ne kadar dayandı ise o ka tirdadı mümkün olamıyacaklarrmn 
dar kazaı;ımıttır. Bütün tiddetimi- kendisine terki ve toplardan iki üç 
~in bir hadde kadar devam ettiğini krtasının lüzumu beyan olunursa 
~e bir noktaya gelince eriyip yeri bunun da arz ve istizana bırakıl-
lıe merhamet ve ulvücenabımızın ması Iiusuau mümkün olup kaffesi-
kaim olduğunu bilmiyor değildi. nin terki mugayiri müsafeha olaca· 

lmam ile bu irade iizerine vuku ğımn ifham ve iknaına çalıtılma.sı 
bulan temaslarımız bir hayli mü • ve bu müsafaha teessüs ettikten 
ta.kerat ve muhaberata sebeb olu- sonra gene bazı esliha ve topa ihti-
tordu. Saray bundan memnundu, yacı olursa makarnalı aliyeye arzo-
~ünkü artık muhııJbere kapısı açıl. lunacağı aözlerile iknaa çalrfılma-
lnıftı. Bu kapı ne kadar açık durur sına himmet olunmalıdır. 
•a dursun, muhakkak bir netice ile 4 - Halihazırda Seyit Yahya-
kapanacağı için sarayın endişeleri nın kabili kalıul olan ve menafii 
tıa.lmq, böylece İstanbul, Yemen devlete muvafık düten ve metni tel 
~İne halledilmit bir mesele naza- grafnamede zikrü beyan kılınan 
lile bakmakta bir mahzur görmez suret dairesindeki metalibatı için 
~hnu9tu. derhal veledilistizan şerefsadır o-

Aylarla süren bu müzakerat, 1- lacak iradeiseniye üzerine icabı i-
llıam Yahyanın gayri kabili kabul fa kılınacağı ifade edilmelidir. 
birçok şerait dermeyan etmesi yü- 5 - Asıl mesele mumaileyh Se-
~linden uzayıp gittikçe Yemende yit Yahyanın (Emirülmüminin) 
l&ker de perişan bir halde .bekler tarzındaki namı sureti tesviyenin 
dururdu. Bu müzakerat ta zaman teshil ve tevsiini işkal etmek ihti-
"1nan kesilir, babıaliden emir bekle maline mebni bu namın (Reisi 
llir böylece Yemende mütereddit Zeyyud) veyahut (Emir Şehare) 
buhranlı günler geçirirdik. Yemen ve nihayet (Zeydiler imamı) nam 
talahatı •öyle dursun orada bir an ve suretinde olması istimzaç olun-
•vvel aulh ve sükun tesise bile mu- malıdır. (2) 
\'affak olamamıf, aciz bir vaziyette 6 - Billlassa Seyit Yahyanın 
~almak kadar insanın ağrına gi· matlap ve maksadı idarei Osmani-
den ne olabilirdi? yeden münfek olacak ve hilafeti 

Fakat bunun günahı kimde idi? kübrayi muazn,mıı.y·.< zerre kadar 
Böylece bir seneden fazla işler nakise getirecek vechife hudut tah-

•Ürüncemede kaldıktan sonra Ba- didi ve mevakiinin tefrik ve inkı-
bıaliden şu talimat geliyordu: samı kat'iyyen maksadı ubudiyete 

1 - Seyit Y ahyanın istimalesi ve şeraiti lslamiyete muvafık düt· 

\ 
lnkılab kürsüsünde 

İhtilalin adli cephesi ! 
(Türk çiftçisinin katiliyim) diyen tefeci
lere daha fazla müsamaha edilemezdi! 

Eski Adliye Bakanı Bay Mahmud 
Esad dün inkılap enstitüsündeki der· 
sine devam etmiıtir. Bay Mahmud E· 
sadın dünkü dersini yazıyoruz: 

Bayanlar, Baylar! 
Yeni Türk hukuku medenisi bir gö· 

nül avutma iti değildir. Bu eserin ye• 
ni Türk hukuku medeniyesinin Türk 
ihtilalinin ortaya koyduğu prensiple • 
rin bir icabı, hatti onun kat'i bir ica .. 
bı olduğu tezahür etti. Bu işlerin me· 
deni Türk milletinin hali ve tarihi ba
kımından baıarılma•nnın zaruret oldu· 
ğu görüldü. 

Bu bir zaruret olduğu bilinerek 
vücut verildi, 

Bay Mahmud Eıad bundan sonra bu 
aene vereceği dersin mevzularından 
bahoetmif, Alman nasyonal aoayaliz· 
mi, ltalyan faıizmini anlatacağını, bun 
!arla Türk ihtilali aruında hukuk ba· 
knnından mukayeseler yapacağını ıöy 
lemittir. 

Bayanlar Baylar, 
Memleketimizde borç için hapsin 

kaldrrılması yalnız halkçı olan Türk 
ihtilalinin prensipleri icabt değildi. 
Y a1..... mod'lrn ıneml•et zarureti de 
değildi. Bu icablarla beraber siyui 
ve hukuki manayı da haizdi. Çünkü 
Loı:an muahedesinde horç için şahıi 
hapsin kaldırılmasını da kabul etmiş
tik. Zira bu bir hukuku düvel meae
lesi olarak mütalea edilirdi. Bu kalk
maıaydı ahde vefasızlık olurdu. Bu -

..,.,u yapamazdık. Biz taahhüt ettiği • 
roiz bütün feyleri ifa ederiz. 

Lozan muahedesi ile böyle bir ta · 
ahhüde girmekle hata mı edildi? 

Lozan muahedesi bunu deruhte et 
mekle hataya mı dÜ§tÜ? Girilmeıey • 
di Türkiyede borç için şahsi hapi• kalk
mıyacaktı? 

Bu ıorguların karıılığını derhal · 
veririz. Bir Lozan muahedesi ile ka
bul edilmekle biz modern memleketin 
icabatını tesbit ettik. Fazla angajm-.
na girmedik. Bunlara İsabet edildi. 
Zira muasır medeniyetin prensipleri u 
kabul etmek insanların yaaşma asıl -
tarını gösterir. 

Fakat ikinci bir sual dahı. hatıra 
gelir! 

Acaba böyle bir taahhüde girmesey 
dik ... Kalkmıyacak mıydı? 

Şunda şüphe edilmemelidir ki bu 
gene kalkacaktı. Bunun sebeblerini et 
r11flıca anlattığımı zannediyorum. 

Borç için hapis 
Bunun iki sebebi vardır: 

parayı düıünüyorlardı. Onun için ye • 
ni rejim bu teklifleri reddetti. 

Eğer ıahsi borç için hapis bu mem
leketıte yabancılar için tatbik edilmez 
bir hal arzetoeydi Türk cümhuriyeti 
bütün milletlerle müıavi hak iıtiye· 
rek ortaya çıkan Türk milleti kendi 
Öz yurdunda yabancılardan daha az 
hakka malik olacaktı. Hukuku düvel 
bakımından böyle bir ıey gösterile • 
meı:. 

Lotüs meselesi 
Bayanlar, Baylar. 

Belki hatırlar11nız. 1926 yıhnda Lo
tih iaminde bir Fransız vapuru Bozlrutt 
istninde bir vapura çarptı. Türk vapu
ru battı. 4 vatandat öldü. 

Vapur lstanbula gelince kaptan ad 
liyece tevkif edildi. O zaman Batvekil 
Puankar, Türk elçisi Bay Fethiyi ça • 
ğırdı. Bu kaptanın derhal tahliyesini 
istedi, Fransanın bu talebi kabul edil 
mezıe Türk denizlerinde Fransız do • 
nanmaaının nümayiı yapacağını ıöy • 
ledi. Elçimiz bu tifahi ultimatomu 
Cümhuriyet hükumetine bildirdi. 
Baıbakan General Inönü idi. Türk 

Cümhuriyeti hüki"imeti namına Atatürk 
emrile §U cevabı yazdı: 

- Franıız Baıvekilini gorunuz. 
Şunları söyleyiniz. Bütün medeni mem 
lekttlerde olduğu gibi Tüı-kiyede de 
h&kimin kararile tevkif olunan insa -
nı hükumet idareten tahliye ettirebi • 
liı• mi! 

Türk hakimiyetinin her hangi bir 
kararsızlık veya bir hükümden dola· 
yı Fransaca yapılan en ufak hasmane 
nümayi§ Türk hükumetince harb te • 
zahüratı olarak aayılır, Fransaya der 
hal silahla mukabele olunur dedi. 

Fransa cevab vermedi. 
O zaman hakeme gitmeği kabul 

etti. Fransız kaptan burada mahkU.m 
oldu.,, 

işte böyle bir rejim bu meınieket· 
te bir yabancının hap5edilmeemsini, 
yabancı yüzünden Türk vatandaşının 
hapsedilmesini nasıl yapardı. işte te· 
feciler bunu anlayamazlardı? 

Türk rejiminde herkes söz söyler. 
Fakat çalı§anların emeğinden geçinen 
lerin , tefecilerin sözleri dinlenmez ve 
kabul edilmez. 

Lakkında cereyan eden muha•bere meyeceğinden yalnız Şeharenin ci-
llzerine bazı teraiti havi iradei se- heti cenubiyesinde mutavattı•ı kaba . 1 - Medeni devletlerin hiç birsin 

de borç ic;in hapia yoktur. 

Şunu da kaydetrneliyi!" ki mera.le -
ketimizde borç için hapıs uzun suren 
bir tegallübe meydan verdi. Bun~n 
bir kısmını büyük kar elde etmek ıs
teyenler, ikinci kısm da yüzde 300 kir 
isteyen faizciler .. 

Bu Jllenfaatleri nasıldı? Borçluları 
ha.p•ettirmekle ... Kı~ın i,siz z~manda 
çalı\anlar ifsiz kalırlar. Zengınler de 
par_.a 1~terler. Büyük zenginler bu pa 
rayt verirler. Kışın onlar bu pa~a .•le 
geçinirler. Y azm iş zamanı bu ı§çı.le
re haber gÖnderjrJeı. Bunlar zengın 
çiftlik sahihlerinin yanında çalıımağ~ 
mecburdurlar .. Amma. mevcud yevmı 
yeden daha. az bir şartla.:. ~a~ul .~t • 
mez&e hapishane kapısı go'Zukurdu. 

tıiyei cenabı hn'ıifetpenahiyi muta. ilden hangisinin kendi idaresinde 
'tamının 20 eylül 322 tarihile Da- kalmasını arzu et:.ğinin istimzacİ· 
lıiliye NezareH celilesinden tebliğ le ötedenberi· doğrudan doğ,rı.ıya 
kılınan telgrafname esasen bir ne- bükfuneti seniye idaresinde bulu-
\'İ talimah mabsusadan ibaret olup nan ve Umran kazasına tabi olan 
lıunun emri tefsir ve tavzihi hak.. Ayali Serih ve Çelebi Ayali Yezidi 
kında kaleme alınan ve emri mü- kısmına ve Hacca kazasmın Afar 
klleme ve müzal<ere için bir zemin nahiyesi kabailine ve Hacur kaza-
tetkil eden i~bu muhtıra mezkur sının Mecalite ve onun diğer cihelİ 
talimata raptolunarak Seyit Yah~ vesair Şafii kabaile dokunulma-
\arafından Şibreye gönderilecek a- mak üzere beyanı cevap ve mütale· 
damlara mukabil mahalli mezkii.- a olunmak münasiptir. 
te gönderilmesi tensip kılınan Ye- Seyi. Sahyani ve Saade, Sehar 
inen vali muavini Mahmut Nedim ve Cebeli Razih cihetleri hakkında 
Leyle Mehmet paşa hazretlerine i- hiçbir mütalea beyan edilemiyece· 
\a kılmmı' ve mezkur telgrafna- ği ve bunun kendi beyinlerinde bir 
in.ede zikrolunan Saade lafzı Şeha mesele olduğu da icap ederse söy-
re ve cıhatını tamil bulunmut ol- lenmelidir. 
duğu da tabii görülmüt ve talimatı Şerefsudur edell iradei seniyei 
lnezkilre emri mükaleme için tan- hazreti hilafetpenahiyi mutazam-
~İm kılınan işbu muhtıra vechile mm ve işbu muhtıraya merbut Da-
•ureti tesviyenin menafii devletia- biliye Nezareti celilesinin telgraf-
liyeye mutabık olarak kararlaştı- namesi mündericatına ve muhtıra 
rıJmasına kemali sükunet ve bela- muhteviyatına mutabık ve menafii 
llatle himmet edilmelidir devletialiyeye muvafık surette tM-

2 - Seyit Yahyanın nezdine me- viyei maslahata bezli himmet buy-
lrıurlar gönderilmesi muktezayi i- rulması mütemennadır. 
ta.dei seniyei cenabı hilafetpenahi- 23 Ağustos 322 
den olmasına Dahiliye Nezareti ce- Yemen vali vekili ve kuvari 
l'I · d d · d • umumiye kumandanı ı esın en vürut e en ve ıra eı se-
lliyei cenabı şehinşahiye iktıran e- · · Müşir 

~~ den merbut telgrafname vechile Feyzi 
, ~ Seyit Y ahyanın biran evvel maksa- Ahmet İzzet paşa heyeti gelince-
("' dı anlaşılmak üzere (1) mü,arüni- ye kad!lr İmam Yahya ile bit türiü 

- leyh Mahmut Nedim beyle Meh- bir itilafname akdine muva(h.k 
lııet Ali pata hazretlerinin Şibreye olamayışımızın sebebi Babıalinin, 

Jeİ llÖnderilmesi münasip addedilmiş - daha doğrusu Sultan Hamid in bit
'" \>e keyfiyet nezareti mü,arüniley- mez tükenmez tereddüt ve vehmi-

1"": ha.ya da yazılmı,tır. dir demiştim. 
3 - Hala Seyit Y ah yanın adam- Bu yüzden neler kaybettiğimizi 

~ la.rı tarafından dermeyan oluna- şimdi burada uzun uzadıya izaha 
il',A tak metalibat emri mükalemeye kalkışmayacağım. Yemen gailesi-

bir zemin hazırlıyacağı tabii olup nin senelerle Osmanlı devletinin 
fa.kat mumaileyhin nezdinde bu- ha,ında ne yaman bir dert olduğu-
l1.ınan her nevi esliha ve cephane- nu artık bilmiyen yoktur kanaatin· 

~in istirdadı için münasibi vechile deyim. 
ıda.rei kelam olunup esasen ve ha- Fakat bu gailenin mevzii kalma-
dema sefki dimaye meydan hıra· dığını, oradaki atetin başka ta-
ltıJmamak 'çin mezkur esliha ile raflara da sirayet ettiğini, zıi.fımı-
lııevkuf bulunan bazı zabitan ve zın bize zarar vermesi ihtimali O· 

efradın ve ahaliden olan rehinele· lan muhitlere aksettiğini ve niha-
rin tahliyesi ve kendisinin bu bap- yet, aleyhimize çalışmak isteyen ve 
la.ki müsaadesine mukabil devlet- çalışanların Yemeni gözönünde tut 
'>e bulunmalarına bedeli itası zemi- mağa, Yemene ehemmiyet vererek 
n'.nde beyanı mülah--<t olunmakla orada birtakım entrikalar çevirme-
lıu eslihadan idarei vlette bulu- ğe başladıklarını da bilmek lazım· 
ilan kabaile tevzi elt,ği miktarın dır. 
defterini ita ve bunlardan senet - Keşke Yemeni hiç istila etme-
a.lınış ise onun istirdadı ve devlet· se imişiz! 

~ - Çe mutasarrıf sıfatile ve kendi ma· Diyenlere; 

' l' 
(Bitmedi) 

ıl 

(1) Demek oluyor ki hala Seyit Yah
Y•ıun ne istediğini anlamı~ değildik. Bu 
Vcıikanm hiçbir kıymeti yoksa, 9ırf bu 
~?ktayı, bu hazin l!'afleti gösterdiği içi~ 

•Oile tarihi büyük bır kıymet ve ehemmı
lreti vardır kanaatindeyim 

(2) Sultan Hamit bu ünvan meselesin. 
de çok hassastı. Hele Emirilmuminilik 
onu çiledeıı çıkarıyordu. Bu yüzden ne

~ıer çektiğimiz iloride daha mufassal gö-
, rülccektir, 

1 
., ' 

2 - Türk ihtilali halka istinad e
derek başladı. işe bu suretle giri§tİ. 
Halkçı bir ihtilal için hapis bellibaşlr 
prenaiplerinden birini tetkil eder. 

3 üncü sebeb de ili.ve ederiz. 
O da Türk milletinin'. kendi olgun· 

luğu idi. 
Eğer mütegallibelerin, faizcilerin 

ve diğer bütün hay;o.ti maddiyat için
de entrika çevirmekten ibaret zanne
denlerin arzusuna mütalea olunsaydı. 
yeni Türkiye nasıl olacaktı? Be ,.· · -: in 
hapis kalkmasaydı ne olacaktı? Bu • 
nun tahlili çok müh md r 
kikatleri. ortaya kovaca!, 

Netice şu olacaktır. Evvela ahde 
"vefa hukuku düvel prensipk. ı ı. ba 
oında gelir. Şu halde şahsi h"p < ec
;:.ebiler hakkında tatbik edil miye~ek
ti. Zira b ... : <' :T",.ı,.. "~z hapsirı il~ 
gasın ışart koymuştuk. Ilga elmiye -
cegımızc ..., .çın hapll!ı yaıt'lız 
Ti;rklere tatbik edilecekti. 

Mesdii b.r ltalyanın bir Tür:CP bor
cu olsa t orçlu İta;} an bunu ödf'1r.c;k 
ten 5..:-:iz olsa mah olmasa bu ltafyan 
borcund..ın do1ay. hapsedilem iy. ' ce.k t 1 • 

Medeni bir r11emlek"lt tasavvur ede
bilir ını!.iniz ki ... Kanunlar şalı. s'ar.n 
sı11ıf>na gOre de~l§İr. 

Bir ceza kanunu tasavvut edilir 
mi ki ... ayni ~eraiti haiz olduğu h.:tld.e 
bir ka il miıı·tt!kibi az diğeri çok cezaya 

uğrasın. . . . 
işte mütegallibeler, faızcLler yenı 

rejimden bunu istiyorlardı. Milli bil -

kımdan bundan daha. Üstün bir acı 
daha feci bir tablo nasıl tasavvur 'llu 
nabilir. 

Böyle bir vaziyette Türkü hap•e 
gider görmektense milli vicdan~~ sa. - . 
hibi bir insan için buna tahammul edı
lemez. Buna tahammül etse etse tefe .. 
ci vicdanı razı olur. 

Bunlar rejimden bunu istediler. 
Türk ihtilali bunu reddetti. Muarız • 
)arın teklifleri kabul edilseydi Türkiye 
de icra i§leri bakımından 'yeni bir ka
pitüliayon sistemine yol açılmış ola .. 
caktı. 

Türk kendi memleketinde alacAğın
dan dolayı ecnebiye birıey ıöyliye · 
miyecek, ecnebi ise kendi memleke ... 
tinde bile haiz olamıyacağı hakkı bı· 
zim memleektimizde elde etmiş ola • 
caklardı. 

Kapitülfuyonlar Mehmetçiğin alev 
gibi yanan kanında yok oldu. Bunu 
Türk eli naııl iade ederdi? 

Böyle bir iade cinayet olurdu. 
Tefeciler, faizciler, mütega!libeler 

yeni rejimden böyle teklif istiyorlardı. 
Mehmetçik dünya kartısında kanını 
dökerken istedi ki .. Kendi kanını ta
§Iyanlar artık hiç bir milletin evladın 
dan aşağı muamele cörmesin. Kendi 
dilini konuşan kendi tarihine mensup 
kendi gibi dütünen Türk milleti o ka· 
nını dökerken diğer uluslardan şan· 
ca, şöhı·etçe geri kalmasın. Mehmetçik 
bunun için kanını döktü. Çoluğunu ço 
cuğunu bunun için millete terkederek 
kanını döktü. 

~ejim bu vaziyeti bir tarafa baka· 
rak tefecinin, teklifini nasıl kabul 
ederlerdi. Tefeciler bunlan dÜ§Üne -

• mezlerdi. Onlar yilzde 300 le verdiii 

Hapia-haneye girmemek için onlar 
çalışmağa mecbur olurdu. Bundan baş 
ka ntell)lekette bu gibi işçiler büyük 
zenginlerin elinde başka. türtü kulla
nılırdı. Siyasi hayatta da .. 

Me!!.ru!. İ vette bilhassa .. O zaman on 
tarı h;.pİ•hane beklerdi. 

Tefecı katildir 
Faizciye gelince .. Bunların vaziye

ti Türk işçisi için daha mühlik idi. Bun 
lar Türk küçük işçiyi kendi arzuları
na göre çal : ıtıran in~a~d·~· . ~a~u·en 
küçük arazi ev sah~bı _gıbı g?runen 
küçük çiftçiler tefecılerın faahyet de 
vir!erinde hakikatte bir şeyi yoktur. 
Meselenin tahlili basittir. 

Küçük çiftçinin elinde ~:"pu _va_rdır. 
Fakat tefeci karşısında Turk ışçı ve 
çiftçisi tarlası, sapanı, hayvanı, karı
sı, çoluğu çocuğu ile bunlar heııı;abı 
na çalışn·. 

Tefeci ne için almıyor? 
Mütemadiyen çalıştırdığı ada~ın . 

elinden taı·laları alarak bir de vergı mı 
versin? 

Yüzde 300 ki.r getiı·en sermaye işte 
tefecinin elinde küçük çiftçinin istimarı 
oluT. 

işte Türk çiftçisi bunu vermezse ha
pishane kapısı açıktı. Buna karşı soru -
lunca: 

- Kim zorladı da para aldı .. Alma· 
saydı.. . . 

Bunu söylemek ceplerı dolu ._ınsan -
!ar için kabildir. Fakat kızgın !!~":eş al
tını!!' t'Qprağı ve b~. m.eml~etı .. ıçın ça· 
lışan adam ipn degıldır. Çunku o pa -
rayi a!amazıa yapyamaz. Başka yer : 
den kredi bulamadığı için derhal tefecı 

· ye 1.o'yun eğer. 
icra kanunu düşünüz .. Hapisi ka! : 

dırmak Türk işçi•ini kurtarm•ia kafı 
gelmiyen vaziyet acaba hapis varken ne 
alemde idi? . 

Hükumet bundan sonra bır de kan • 
nun neşretti. Bu tefecil~r. ka~unu~ Tefe
ciler tefecilik yapmak ıçın tıcarethane
sine tefeci diye yazacak ve i~mile kay • 
,dedilecekti. istediği kadar faı~ alacak. 
FakaV l'ldığı faizin mühim bır kıımı';!ı 
bükümet alacaktı. Tab~i ~u . olmıyacagı 
için tefeciler kendi kendılerıne ortadan 
kalkacaktı. 

Buna rağmen küçük çiftçi bundan kur 
tulamadı. 

Küçük çiftçi demek Türk milleti de· 
mektir. Memleketin yüzde 95 i birkaç 
yüz tefecinin elinde inliyor. Kanunlar 
çıktıktan oonra bu tefeciler sıkılmadılar 
kapılarına tefeci diye yazdılar. 

işte rejim ile karşı kar§ıya gelen a • 
damlar Türk çiftçiıinin (hırsızıyım, ka
tiliyim) diyecek kadar sıkılm2ı:li\n ka • 
pısına ( tefeciyim) diye yazan adamlar. 
dı. Türk rejimi ile münakaşe edebilmek. 
için her şeyden evvel ahlak sahibi olma· 
lıdır. 

Borç için hapliin kalkma.,nı iatiyen-

'> 

Tıbbi.lJenin 108 inci yılı 

Dün 1,ıbhiyeliler kendi 
bayramlarını kutluladılar 
Üniversite konferans salonunda mera
sim yapıldı, heyecanlı nutuklar söylendi 

Dün ıaat 13,30 da üniveroite kon- bıyeliler sizlere bu güzel bayramınızı 
ferans salonunda Tıbbıyeliler bayramı kutluluyorum . ., 
kutlulanrıuştır, Bay Rektörün söylevi d 

T bbı ·ı · d" k d T '' k' V . . n en aonra ı yeıı er şım ıye a ar ur ıye. ah ve Beledıye reisi Bay Muh'tt' U 
de, Tdıbıyenin kuruluş giinünü 12 ma- tündağın bayrama gelememesi 

1 
.. '~. .. 

yıs olaral< biliyorlardı. Ve Trbbıyeliler den üzüntüsünü bildiren ku~~un • 
bayramı da o gün kutlulanryordu. mektubu okundu u ama 

Hal~uki yapıl~ tetkiklerden ve bi~ ikinci olarak 
0

küraiiye, Tıp Fakül • 
çok ve sıka ve dehllerden ( Mektebı lesi dekanı ordinaryüı prol ·· dok 
TllJbiye) nin ilk açılıı tarihinin 14 mart tor Bay Nurettin Ali Berkolesor 1 ek 
1827 olduğu anlll!ılmıttrr. itte bundan bp tarihinden ve -bir çok eskt ı: M'· 
dolayı Tıbbryeliler bayramlannı dün !erinin hizmetlerinden bahsetti. ıın-
yapmıt_lard~ • . Bay Nurettin Ali Berkoldan ıonr 

Umvenıtemn konferanı ıalonu da- profesör doktor Akil Muhtar T ~ 
hdusaat on dikikden 1 itibarenh1:~ı?'eliler, ı1eminin bugünkü vardığı neticelerf an: 
e mez':'.n o tor ar ve şe r~:zın t~ • ~!'lı ve istikbalde bugündeıı, dalıa ok 
nınmıt yuksek zevatı ve profesorler ıle yukaelmek lazım geldiğini bildi ç k 
dolmağa başlaıruştı. dedi ki: rere 

ld
T :ım. lti~k,3l!JI da bahriyhe orkb~str~sının k- '"Ben. yarını bugünden daha yap-

ça ıgı ıs a marşına ep ır agız • ma , daha ıleri götürmek için y • bi 
d · ti" · k d"I k ·ı · ·ı enı r an ıı ra e ı me suretı e merasıme a et gelip yel'İne konduğu zaman bü .. 
•başlandı. Y~~ bir &<;vinç duyuyorum. Her yeni 

ilk defa kürsüye üniversite rektörü mu~s~e~enın, yeni bir pavyonun tıp a ... 
ordinaryüs profesör Bay Cemil gele • l~mını ~lerletmeğe yarayan her hangi 
rek aşağıdaki açı§ söylevini söyledi: bır yerın açıldığını gördüğüm zaman ea 

B zevkli dakikalarımı ya~dıg" ımı his • 

lar, 
- "Sayın Bayanlar, sayın ay- ed" ~ s ıyorum.,, 

lstanbul üniversitesinin saydı gün .. 
lerinden birindeyiz. Universitemizin en 
eski ve ileri fakültesi olan Trp fakültesi 
ilk kuruluşunun günlerini ara,tırarak 
bugünü Tıbbryelilerin bayramı olarak 
kabul etmiştir. 

Tıp Talebe Cemiyeti bu toplanışı, 
bugünü kutlulamak için hazırlamış, ba
na da bu toplanışı açmak şerefini ayır
ıruıtır. Kendilerine bana ayırdıkları bu 
şereften dolayı çok teşekkür ederek, 
toplanışı, bu güzel, bu manalı topla • 
n ı ıı açıyorum. 

"Arkadaş1ar, 

"Toplanışı gÜz€l ve manalı vasıfla
rı ile andrm. Sebebini söyliyeyim, yur
da hizmet etmeğe hazırlananların, 
yurda hizmet etmiş olanları anmak i
ç;n bir araya toplanması, elbette güzel
dir. 

Yurda hizmet etmiş olanları bilmek 
ve bildirmek elbett~ manalıdır. 

Bence bu mana şuduı-: Tarihte yur
da hızmet etmiş olanları bilmek ve yur .. 
da hizmette ·onlardan üstün ohnağa ça
lı~mak lil.zR11dır. Zaten tarih bizi geç • 
ır i şte yapılmış olan şeyleri, daha büyük 
o.arak yapmak kararına erdirmiştir. Ta .. 
ri.ıte en biıyük iş, en çetin iş onu da
ha iyi yapmak hevesini telkin edeı-. 

Dün; bUıgünü ve yarır.1 anlattığı i
çin de, öğrettiği için de, hazırladığı j. 
çi.n de araş.tırmağa değer. 

Tarihin değişmiyen bir hükmü ola
rak ka'bul edebiliriz ki, hugiin dünden 
yarın bugünden üstün olmak lizımdır. 
Bugün dünden, yarın bugünden üstün 
qlmazsa, ya durma veya gerileme ,·ar
dır~ Durma dat gerileme de düş.mek 
demektir. 

Biz, g<m~o{er ve yaşlılar düşmeği 
kab .. rl etmedığ.ı:miz için el ele vermiı, 
jnsan gücünün yetiştiği nisbette çalı -

.. §ıyoruz ve çalışacağız. 
Genç Tıbbıyeliler, buradan ayrılmak 

üzere olanlar, yarın veya öhürgün ay. 
rılacaklar; sizden sonra gelenlere siz de 
bunu öğreteceksiniz~ Belki bu istedi • 
ğ:m ağırdır. Fa.kat gençler, siz öyle 
ge;ıçlersiniz ki her şeyi yapmak iddiasi
le ortaya atıldınız. 

Türk ulusunun amacı her §eyde en 

Bay Akil Muhtar sözlerine şöyle bi. 
tirmiştir: 

.. -:- ~u yolda ilerlemek için gençler 
bıliniz kı fen aşkı lazımdır. inanınız 
ki fen aşkı diğer aşktan aşağı bir ıey 
değildir. B'en şimdiden aranızda bir 
çok muvaffak olmuş gençler görüyo • 
rum. Onlann eserlerini okur gibi olu .. 
yorum.,, 

Dördüncü olarak doçent doktor B. 
Kazım lamail Gürkan söz yerine çık-
tı ve şöyle baıladı: 

- "Arkadaşlar, bugün ecdadım<zla 
baş başa kaldığımız bir gündür. Bir 
yavuklu gündüt. Çocuklar, bayramınız 
kutlu olsun.,, 

~ay Kazım I smail sık sık alkışlarla 
kesılen heyecanlı sözler söylemiş ve 
ezcümle demiştir ki: 

- "Çocuklar, atalarımızın arasın ... 
da, Türk hekimleri ara11nda iliin uğrn
na gözünü, kolunu vücudünü veren 
çoktur ama. namusunu veren hiç yok. 
tur.,, 

Bay Kazım lsmail eski Türk hekim
lerinin bir çok iyiliklerini sayarak söz
lerini şöyle bitİrmiıtir. 

- "Türk milletinin özlü çocuğu. 
jrfan mektebinin pencerelerini garba, 
fakat kapılarını şarka açmıştır. 

Aı-kadaş, gözünün önüne gelen her 
şey, •ana atalarunızın büyük öğüdünü 
verecek: "Yavrum, daima her ıeyin üs 
tünde memleket kay-gusunu tut, onu 
hiç bir zaman unutma emi?., 

Daha sonra Tıp Talebe Cemiyeti 
genel yazıcısı Namık Kitif Gedik, 
bayram gününün ne için lZ mayıstan 
14 marta çevrildiğini uzun uzun anlat. 
tı. 

Namık Kiitiften sonra askeri Tıb • 
biye talebesinden Seyfi Asu istibdat 
devrinde tıbbıyelilerin karıılaştıkları 
zorlukları anlattı ve şehit edilen tıbbı
ye!ilerin hatıralarından bahsetti. 

Doktor Rahmi Duman (Dört şeb • 
zade) adında bir özgü okudu. talebe • 
den Bay Asım bir çok profesörlerin 
karikatür ve pozlarım taklit ederek o
rada bulunanlara boş dakikalar geçirt
ti. 

ileriye gitmek, en iyiyi temin etmek- Son olarak bahı·iye orkestrası tara-
tır. Bize hu yolu gösteren büyük baş fından büyük bir konser verildi, Tıb -
Atatürkü saygı ile üniversite kürsüsün- bıyEliler gece de Tokatlıyan oteli sa • 
de anıyorum. Büyük profesörler\ sizle - )onlarında bir balo verdiler ve dostları 
re, büyük hekimler sizlere, ::;::.:>ç Tıb • ile birlikte eğlendiler. ---
ler arasında siyasi maksatlarla hareket noktayı kabul ederiz. 
edenler de vardı. 1 - Bir muu.~ ... .u ,,.aşamasına zıd men 

Bunlar kredinin kalktığını söylemiş- faatlerin yıkılması yok edilmesi lizrm-
lerdir. Bunu söyliyenier yine böyle in- dJr. 
sanlaı-dı. Tarihte bunu görürüz. İhtilallerin ser' 

Bu hiç bir şekilde vari~ değildi. E • yürüyüşlerine kulak veriniz. Oradaki 
ğer şahsi borç için hapis bit" memleket- kültürler anane denilen müatahaıelerin 
te krediyi çoğaltır bir müessese al~a idi parçalanmasıdır. Bu ananeler bir mille-
dünya kredinin çoğalması için üç aylrk tin ~aşamasına zıd ananeTerdir. 
hapis değil üç senelik hapis kabul eder- Diyorlar ki lngilizler, Japonlar mil-
{erdi. li ananesine sadık olduklarından dünya. 

Bir bankaya kredi için müracaat e- nın en ileri milletidir. 
dilince bankacı itibara bakar. J'iamuslu Bu iddialar hakikati yanl<ş ,görmek 
.bir adamı? Borcunu öder mi ödemez mi? neticeıidir. 
Buna bakar. Banl<acıya botç için giden Bugünkü lngiliz ve Japonlar!n iler • 
adam borcuıp.u verriıezseın üç ay hapise lemesi modern hayat1 uymalarından iba-
razıyım ... Derse bankacı derhal kapıyı rettir. Savaş silahı, h~psinin elinde mav• 
kapatır. zer vardır. 

Tefeciyi de hapiı ve zu1ihn tatmin Anane pereıt ise ne için çakmakh tü 
etmez. . fek kullanmıyorlar. 

Nedense bu memleketin seviyesini a· Kullandıklan toplar seri ateılidir 
ıağı görenler bunu siyasi propaganda Mademki anane pereattir ne için kadal 
yaptdar. Fakat yeni rejim bunları da top kullanmazlar. Bu iki milletin dai • 
reddetti. !ar gibi diritnotları vardır. Ne için yel-

Türk çiftçisinin derdi kenti kullanmazlar, Derler ki bu adam-
Havadan para kazananlar Türk it • !ar mesela Londra belediye reisi ıenede 

çisinin derdini duyamaz. bir kere 5 asır evvelki elbiseyi giyer • 
Tefeci bunun ne demek olduğn du- mış. 

yamaz. , Bu anane perestlik değil maziyi ha· 
Hiç bir çiftçi keyif için aidip para tırlamakl'tr. 

almamı§hr. Aç halinde ııitlnitti~. Öyle Latin harfi, kadınların saylav olma 
tefeci bilirim ki milyoner oldular fakat oı, fapka aiymeği, halifeye itaat diy 
.dört hamal ile mezara gittiler. Oğulla- bağıran hocaların sözlerini dinleseydi 
rı bile götüremediler. Millet Meclisi açılamaz. Cumhuriyet O• 

1amaz. 
nin ~tbr d~~na".:;· .~:7~01~~~!t:7:,':"iıı~~: Bu yolda yürürken dedikodulara ku· 

· k · · lak vermiyecekıiniz. Rejimin p"""1~İpİ 
taşlarının bürrıyete avuşmasını utıyor• hak ve hakikatten ayrılmamaktır. G3l 
san yeni rejimden ayrılma •. Fikir ve di· b 

· let mantığın ica alından doğru .yolu bu 
mağlnızı bu milleti soyanlara çevtrme .. 

maktır. 
ni:ıc lazımdır. Herkesin sözünü dinleyeeğiz. Reji 

Bayanlar baylar, · · d 
Her bakımdan ihtiliıller İçin prenıip min ışıne yaradığını alaağız, rejim e 

olacak bir kaç esası l>u bahsin •Onunda İstifade ettireeği7. 
söylemek iu•yorum. Hedefimiz Türk milletinni büyü 

Bence bir ibtiIAlin muvaffakıyet pre11 menfaatindedir. Bunun hilafına söylene 
•İpleri arasında aş.ıiı yukarı bir kaç sözler bizde bir man,, ı ihtiva etmez. 



Ingi;iz Bakan.a
rının seyahati 

(Ba1t1 ı ıod s..hifede) 
nız mütekabil yardımın alakadar dev -
Jetlere tam bir emniyet hiııi vereceği 
lıaDiiAIİndedirler. 

Eğer temenni edildiği veçhile bu gÖ· 
rüı tarzı, Berlinde kabul edilirse, in -
&iliıler n~nına söz söyliyecek olanla -
r n mı:,,ata,>ları ile emniyet i,inde el
de e\rlen itminan ile mütenasip bir de
l' de Almanyanın sll .. :.hlanmasını kı
b .. ı e .. ~ ıcği dü şünınei2 sili hiyetlcri ola
caktı ::-. 

Bu~unla beraber, bu kabul Alman
)'&n:n kuvvetlerjnjn Sovyet kuvvetleri 
derecesinde yiıkıelmeıine kadar vamu-
7a~akı,.. Çünkü Sovyetler Avrupa hu
dutlarında olduğu lıı:ııdar uzak ıark hu
dutlarında da karşılanacak tehlikelere 
DHUUZdurlar. 

Diier taraftan Londranın iyi haber 
alan mahfellerinde Almanyanın lngiliz 
1.-k~nlannın ziyaretinden evvel, Ver -
aay muahedesinin hetinci maddeı.inin a
ç .kça ib1ali demek olan sivil bavacılr -
fını a k ... ileıtirmeaine teessüf edilmek
tedir. 

lng .ltcrcde (Beyaz kitab) rn netrine 
bir mukôWele gibi görünen bu teşdıbü
•u ıımdı ehemmiyetli telakki etmemek 
hu ıı.•unda Londrada bazı temayüller 
olm.ı!da beraber, muahedeler akti sure· 
tile yeni emniyet rejimi tesis eyleme
ğ:i istJıdaı" eden müzakerelere evvelki 
bır muahdenin, yekcihet feshine muadil 
olo.n bir tedbirin tekaddüm etmesi key
f ı el , akla SJğmaz bir hareket olarak 
le ..kki edilmektedir. 

Hu meselenin, diplomasi yolu ile bir 
pro.eıtoya mı me\'ZU olacağı, ve yahut 
Sir John Simon tarafından Berlinde doğ 
rud;ın doğruya mı bahsedileceği meç -
hu'dür~ 

Yakız şurası muhakkaktır ki, sü • 
k t ile geçiıtirilmiyecektir. 

Gazetelerin tefsirleri 
PARiS, 14 (A.A.) - lngiliz ba -

!; nlarının ıarki Avrupa hUkiımet mer
k. e ine yapacakları ziyaretler, matbu
a: tarafından takip edilmektedir. 

(Ovı) gazetesi, Sovyet Rusya ile In
giltere arasındaki bağlann büyük mik
y,..ıa u!d"ltığınr kaydetmekte ve de. 
mektedit- ki: 

- lngiltere dı• i,leri bakanlığında, 
lngiltere ile Sovyet Rusya arasında ya
pılacak müzakerelerle Fransız ... Sovyet 
itti.,:akmı ve samimi anlatmayı takip e
den müz~kereler arasında bir yakınlık 
gören şahıiyetler az değildir. 

Es~sen Uzak Şarkta cereyan eden 
bir çol. hiidiaeler ve bilhassa Sovyet 
Rusya ile Japonya arasında şark demir
yolunun salıfı için aktedilen muka· 
vclenin parafe edilmiş olması 1 ngilte
,., yi temin eder gibı &ÖrÜnrnektedir. 
Höylece bır çarpıtma ihtimali kat'i ola
rak bertaraf edilmittir. 

Ve bu münasebetle, Sovyel Rusya 
tarafından bir ka: sene evvel teklif edil
anit olup Japonyanın reddettiği ademi 
tecavüz. miıakı hakkında bazı görüş
melere tekrar batlanmak hususunda 
Moıkova malıafilinde Japonyanın arzu. 
lar ııöıtercliğine dair dolaıan fayialar 
yerinde zikredilmektedir. 

Gazeteleı, diğer taraftan, Versay 
muahedesinin resmen ilk ihlali olarak 
a:öıterdikleri Alman askeri havacıJığı • 
nın teıiai karan hakkında mütalealar 
yürütmektedirler. Fakat kimse buna 
hayret etmemektedir. Çünkü Alman 
yanın oyunu böylece aydınhtnmış ol 
maktadır. 

Maten cazetesi ~un1arı yazıyor: 
- Şark ve Tuna rniaaklan hakkın

da bir tubhüt altına girmeden, Alman
ya, kend.iıinıe ancak bazı ıulh vaııta -
Jorı kabul ettikten sonra verilecek isti
fadeleri peıinen benimsemekte ve 
ma•kesini kaldırmaktadır. Her şey Ro
ma, Paris ve Londradakı aksüli.mellerc 
bağlıdır. 

Berlinde müşterek bir nisbet yapı . 
lrp yapılmıyacatı henüz meçhuldür. 
Fakat Sir Simon fÜphesiz, Berline git
meden e\·vel Fransız resmi mahfelleri i
le temaaa ıeçecektir.,, 

Eko dö Pari ıazetesi, Almanyanın 
3 ıubatta, Londrada Fransa ile lngil -
t .. re arasında baılanan ve maksadı Ver
a .y rr.ulliıedeıinin Almanyanın sili,h. 
L • .maıına mani olan maddelerini kal -
t. ı mak olan müzakerelerin baılıca he
t.e. ıni ka>betm.İf olduğunu yum.akta 
ve mUtaleasına fU suretle devam etmek~ 
ıedir: 

- Alman)'•, daha masa baırna otur
madan, ortaya konulmuf olanı önüne 
geçmektedir. Bay Hitler ıüpheaiz, ni
hayet Beyu kitaptan intikam almış 
ulmakla Öğünmektedir . 

Bütün mesele ıon kinun ve ıubat ay 
larında yapılan anlaşmalan unutarak, 
Fransa,. ltaly'.'l ve lngil·erenir. JU 

f&lllaja razı olup olmıyacaklannı bil -
mektedir.,, 

PAR!S, 14 (A.A.) - Hava• ajan
s ndan: 

Berlin hükUmetinin 1-4 tarihinde 
resmi bir Alman askeri hava kuvveti -
ııin !etkiline dair yapbfı tebligat, bir 
çok hukuki ve diplomasi meseleleri u-
1andırmaktadır. 

Bunlar, alakadar mahfeller larafın
;ian tetkik edilmektedir. 

Bu hareketin, muahedelerin ihlali • 
nin itirafından baıka, Berlin kabinesi
nin müzakerelere eıaı olarak kabul et· 
tiii 3 şubattaki lngiliz ve Fransız teb
lii:ne de muhaliftir. 

Filhakika, Londra ve Paris bükü -
metleri, yalnı~ Almanyanın değil silah
ları bir ıulh muahedesi ile tespit edil
mit olan her hanıi bir hükümetin taah· 
hiitlerini bir taraflı bir hareket ile de
iittirmeğe •alihiyeti olmadığının Al • 
manyaya hatır1at.Jlmaıı için mutabık c.ıl· 
duklarım bildirmişlerdi. 

Bu beyanat, esasen 7 sonkanun ta -
rihli Fransız . Itafyan tebliğinin teker· 
rUründen başka bir 'i'ey değildi. 

Fili muzakerelere daha geçilmed,n 
bile, Almanyo, kendi te,ebb~sü .ile 2·3_ 
tekl"flerinin heyeti umum1yesıne bag-
lı kalan hava muahedeıinin yapılma - ı 
ıı neticesinde kendİ5İne verilecek o!an 

• 

G. Kondiiis ayanı 
Dağıtmak intiha
batı tehir etmek 

istiyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

vazgeçerek adayı terketıniştir. 
Bankacılann teşekkürü 

ATINA, 14 (Hususi) ~ Yunaııis· 
tan Bankası umum müdürü Ba~bakan 
Çaldariıi ziyaret ederek Yunanista -
nın umum banka müdürü namına is
yanın baıtırılmasından dolayı hükU -
mete te,Jekkürlerini bildirerek banka· 
lann isyan hareketi esnasında yarala· 
nanlara u.r .. ~t"k UzeTe yarım m ... ı
yon drahmi tabıis ettiğini söylemi{> • 
tir. 

ATINA, 14 (Husuıi) - Mihalako • 
pulos partisi mebusları Ba~akan Çal 
dariıi ziyaret eder~ıc isyanın çabuk 
bastınlma11ndan dolayı fırkaları na • 
mına hükümete te~kkür etmiılerdir. 

Cumhurreisinin beyannamesi 
ATINA, 14 (Hususi) - Ciimhur -

reisinin Yunan ahalisine hitab t'den 
beyannamesini bura matbuah fevkali. 
de ehemmiyetle tefsir etmekte ve mün 
derecalrnı pek parlak bulmaktadır . 
Cümburreisi Başbakan Çaldaristen ma 
ada General Kondilis, Dusmanis ve 
Metaksas ta isyanrn bastrrılmuı için 
iti haz ettikleri seri ve kat'i tetbia ler
den dolayı tebrik eylemiştir. 

T ef-_zip cdili· ,;o r -
ATINA, 14 (Husuıi) - Memurin 

kanununun tadil olunacağı hi.kimle .. 
rin liyetegayyer olmasının üç sene 
m "ddt.tle kaldır ...... -vğ., ayan f mu .. 
halif fırkaların lağvolunacağı vt ka
nunu esasinin tadili için müeasesan 
meclisinin toplanacağı hakkında ga 
zetelerde görülen haberlerin asıhı~ ol 
dujuna dair bura gazetelerind:! hükU 
metin bir teblıği neşredifmi4lir. Tatbikı 
jcab eden kararlar bir program dahi· 
linde ve soğuk kanlılıkla yapılacaktır. 

T prfi e-lenCer 
ATINA, 14 (Hususi - Başbakan 

Çaldaris Kavala limanında EBi kru
\.'azörünü bombardıman eden donan · 
ma kumandanı Sakelariya'yı Amiral· 
liğe ve tayynre miralaylar .. .a. ı. ... o · !olopu
loı lkonomako ve Rappos generalliğe 
terfi etmiJlerdir. 
lim!:ı:ı'1az Lki Yunan geni/eri 

Son Yunan hi.diıeleri clol ... yıaile 
)imanımızda alıkonulan Yunan gemi 
lerinin h<treketleri için dün alakadar • 
lara emir verilmiştir. Venizelosi.ln oğ 
luna ai.d Nafıika vapuru müstesni\ ol 
mak Üzere diğer Yunan ,ilepleı i dün 
sabah Haliçten çıkarılmı4lardır. Akıa 
ma kadar liman muamelelerini tamam 
Jıyan Fontinikarra, Cehlea, Tılema .. 
hos, Koniıtra ve Atla• ismindeki va 
purlar limanımızdan hareket ederek 
Akdenize çıkmı,lardır . Bunları:l"n At 
las Mazot, diğerleri kömür yüklüdür. 
Altın ,ilebin lımannnızda kaldıkları 
müdedt içinde ödemeleri 13.zımgelen 
kılavuz ve liman ücretlerinin tt.hıil e
dilip edilmİye~eği heaüz i. ,Ji değıl
dir. Acenteler, bu ücretleri~ ı~lınma· 
ması İsteği1e müracaatta bulunmuş -
!ardır. Haliçte bağlı duran Venizelo · 
sun oğluna aid Nafsika adlı g-az g"'
misinin vaziyeti henüz malünı deP'il
dir. 

1 Askeri tebliğler 1 
Kadıkoy AsKe;.·ük ıubesınden: ~a

dıköy askerlik şubesınde yazılı 330 do 
ğumlu kıh hizmetliler ve bunlarla as
keri muameleye tabi diğer doğumlu -
)ar ve her ne se.beble oluraa olsun kısa 
hi ... metli olup ta ıimdiye kadar sevkin 
den geri kalını' 316 - 329 doğumlu kı 
sa hizmetliler nüfu~ cüzdanlarını, as -
keri ebliyetnameleriyle mezun bulun· 
duk.arı m<.kteb.erin şahadetnamelerini 
alar•k 19 Mart 935 den nihayet 25 
M>rt 935. gününe kadar lubeye ııelme
leri. 

istifadeleri benimsemiş oluyor. 
Hukuki bir mesele çıkardıktan ba1-

ka, Alm01.n tebliği, müzakerelere yeni 
bir po:itika unıuru ililve etmektedir ki, 
bunun pek tabii olarak 1-7 ve 2- 3 an
laşmaları ruhuna tevfikan ali.kadar dev· 
!etleri i,ıiıareye sevketmesi li>zımdır. 

Alrr.anyanın hava kuvvetleri 
BERLiN, 14 (A.A.) - Koreapon 

danı diplomatik Alman gazetesi, hava 
bakanı Göring tarafından haber v~ri1en 
Alman askeri tayyareciliğinin tensiki 
i~inrl n b"'hsederek diyor ki: 

"Bu tedbir, Versay muahedeı\uin 
beıin ... ı ırt .. ıının ilgasınr derpiş . eden 
mart 1933 tarihli Mac Donald pl•n•nrn 
hukuki ve fili durumuna uygıındur. 
Ve Bay ~--;tJer, Mart 1933 teki nutkun· 
da 300 bin kiıilik bir ordu ve bu nis
betle müdafaa tayyaresi istedi. 

Bununla beraber, Bay Hitler baılıa 
memleketler tarafından da ilga edilmek 
ıartile, bombardıman tayyaresinden vaz 
geçti. Fakat bu tayyareler kaldınlnw· 
dığı ııibi 1 nııiliz Beyaz kitabı hava •İ· 
libsızlanması hususundaki son üm;d\ de 
mahvelmiıtir. Buna binaen, Almanya
nın bombardıman tayyarelerinden vaz· 
ıeçmeıi faraziyeıi mevcut değildir .. , 

Almanya tam hakla harekette ser
besti kazanmaktadır. Almanyanın askc
rı muhaıarasını yerinde göstermek için 
onun ıaarruL makıadrndan bahsetmek 
güiü.ıçı.Ur. Almanya her türlü manevi 
fark ıözetilmesine muhalefet ve her ban 
gi diğer bir devlet gibi meıru mü -
dafaa ve emniyet hakin talep etmek -
tedir • 

Bc.ltık devletleri ve londra 
anlaşması 

LONDRA, 14 (A.A.) - Röyter a
jansının haber aldığına ı-öre, Lelonya, 
Litvanya, ve Estonyanın Londradaki 
mümesınleri hariciye nezaretine 1riderek 
hJ.~Umetlerinln 3 şubat tarihli lngiliz • 
Fransız tebliğini ıamamile kabul el
mek~e olduğunu ve şarkın emniyctile 
garbın emnlyt:tinin birbirine bağlı 
olduıu mütaleasında bulunduklarını 
biıd ru:işlerdir. 

MILLfYET CUMA ' MlıRT 1935 

Korgeneral 
Kenan gömü:dü 

(Başı 1 inci sahifede) 
üıere bir bölük asker bulunuyordu. 
Alay hastahaneden hareket ettikten 
aonra bu şekilde Divanyolundan Be -
yazıd camiine gelmi~ ve cenaze na -
mazı camide kılındıktan sonra tek · 
rar har .:: ket edilerek, merhumun naşı 
Topkapıdaki aile kabristanına gömül~ 
mÜJtÜr. Mezarı başında Bakırköylü 
Ac:.il Dora isminde bir genç bir hita
bede bulunmuıtur. 

Cenaze alayına Diyarıbekir viliıye· 
ti ve havalisinden gönderilen otuz bet 
mütecaviz çelenkten ba§ka, İstanbul 
kumandanlığı, kolordu kumandanlı ~ 
ğı harb akademisi, birinci frrka, Gül 
h~ne hastahanesi, lstanbul belediye -
si Halk fırka~ı Ye daha bazı huausi 
z;vat tarafından çelenkler gönderil 
mi,ti., Bu çelenkler meyanında G~..,.e~ 
ralin yağlıhoya ile yapılmış kendısını 
cephe kıyafetinde ve kumanda ver,r • 
ken tasvir eden biiyÜk bir resmi •e Ge 
neralin her vakit arkadaşlarına aöy
lediği meşhur emirlerinden biri olan: 
(Cepheyi gece, gündüz bila fasıl.a gÖ" 
zetleyiniz ! ) cümlesi yazılr ve Dıyan .. 
bekirden gönderilmiı bir çelenk vardı. 

Cenazeyi takib edenler arasında 
Harb akademisi kumandanı General 
Ali Fuad, lstanbul kumandanı Halis, 
fırka kumandanı Galib Muzaffer mer 
kez kumandanı Fehmi, Kerameddin, 
Zihni, Mümtaz ve diğer ııeneraller ile 
Şakir, deniz kumanda~ı ka~aka!" 
Talat Deniz akademisı muallımlerın 
den Fehmi Süreyya, Halil, N abid ve 
Deniz Harb mektebi tedrisat şubeıi 
müdürü Nevre~, Emniyet müdürü 
Fehmi Vural, ka7:t kaym~l. ' ' ' 
nahiye müdürleri, kolordu erkanı bar 
biyesi ve c· • ~ı.ı f'.ukı.; naet \o f.; - •• 

kalabal:k bulunmakta idi. Br n ar a· 

1 
Diyarıbekirc!e 
Fidan!ık 

sında merhumun Bayanı Nimet ile 
hemşiresi Bayan Saltha bulunmakta 
idi. Bayan Nimet \·enaze hastah~ne. 
de top arabasrna konurken yetışmaş 
ve (Paşam) diye bağırarak ~o!' .ara
basına doğru gitmiştir. Kendmnı oto 
mobile bindirirlerken teessüründen ba 
yılmrıtrr. . ~ 

Cenaze defnedilirken kardeşı Bay 
F etbi de bayılmıştrr. Cenaze Beyazıd 
camiinden sonra şehidliğe kadar oto· 
mobillerle ıakib edilmiştir. 

Sakız dra a~ı ..ın 1n Gazi· 
antep fıstıkları tuttu 
DJY ARBEKIR, (Milliyet) 

Diyarbekir surları haricinde ve 
Dicle nehr" nin öbür kıyısında L r 
nümune fidanlığı vardır. Bu fidan
lık Umumi harp b,..langıcına kadar 
büyük ve mamur b ;r köy halinde 
iken harp dolayısiyle metruk kal
mıştı. Bu çiftlik 928 yı!ı·:ıda vila
yet bütçesinden ayrılan tahsisatla 
931 ~enesine kadar nümune çiftliğ.i 
halinde idare edilmittir. Bu halde 
idare edilmekte iken birçok para
lar sarfedilmi' ve halka nümune 
olm.ak üzere traktör, harman ma
kineleri, ekin biçme aletleri getiri
lerek fenni sekilde ziraat yapılmıt 
ve her on b~ş günde bir defa köy
lüler buraya toplattırılıp kendileri
ne fenni ziraatin usul ve faydaları 
ameli bir surette gösterilmiştir. Çift 
likte bir de peyn.;rcilik pavyonu a
çılmış, beyaz ve Jı:aşar peynirleri 
yapılmak suretile de peynirciliğin 
halka öğretilmesine çalışılmıttır. 
Peynircilik dolayıaiyle de burada i. 
nek, manda ve koyun olmaküzere 
birçok hayvan beslenmiştir. 932 
yılından itibaren çiftlik tekrar nü
mune fidanlığı haline getirilmişti. 
Bu çiftliğin genel arazisi beş bin 
dönümden fazladır. Bunun iki bin 
mer'a, iki bin altı yüz dönümü ka
bili ziraat, dört yüz dönümü Kılır· 
bıl köyü, harman yerleri dere ve 
yolardan geriye kalan kısım ise 
sırt ve tepelerden ibarettir. Nümu
ne fidanlığın etrafında takriben 
yirmi dönüm araziyi sulayabilecek 
iki kaynak su vardır. Çiftlikteki a
raziden yüz yirmi dönümü fidanlı
ğa ayrıldıktan soqra, geriye kalan 
kısmı nümune köyünde iskan edil
miş olan Bulgaristan ve Romanya. 
dan gelen muhacirlere ter1edilmi~
tir. Fidanlığın yanında müdür ıft! 
memurlara mahsus olmak üzere 
beş altı odadan ibaret güzel bir bi
na vardır. Fidanlığın yanında bir 
de ziraat çevirgenliğinin rasat mer
kezi vardı. Fakat burasının çok 
münhat olmasından rasat merkezi 
buradan kaldırılarak dağkapı hari
cinde daha müsait ve etrafı açık o
lan bir yere getirilmiştir. 

Galatasaray 
Fener 

(Başı 1 ınci sahil ede) 
günkü maç gene Fenerbahçe st~dınd.a 
yapılacaktır. Birinci maç mühım bır 
kalabalık toplamıştı. ikinci maçta se
yirci adedi birinci maçtakinin hemen 
hemen bir misliydi. 

Bugünkü maçın ikincisi kadar ka· 
!abalık olacağını ummuyoruz. Fakat 
b:rin ri,i I ndaı- seyjrci t(plıyailllyaca
i:ı·ıa da ~ıirhe etır]J'Oruz C.çen ı.af. 
taki kadar kalabalık ohnıyacağına 
yürüttüğümüz hüküm ıunlardan ileri 
geliyor : 

Dünkü havaya bakılırsa, henüz ha 
valar raha.t maç seyredilecek gibi ısm 
mamıftır. Vakıa, geçen haftaki ayaz 
ve rüzgir da ha.tırı •ayılacak kadar 
zorlu idi. Ancak, ne kadar olsa Tak
ıim ata.dının ayak üstü bir mevkide 
olmaıı, soğuğa rağmen, büyük seyir
ci toplamıflı. 

ikinci nokta . Şampiyonluk işinin iki 
takım arasında hallinin uzaması, iki 
klüb taraftarlarının asabını bozdu ve 
o hale getirdi ki iki taraf ta takrmla.
rmın kat'i galibiyetlerine güvenemiyor 
)ar .. . Güvenemeyince de, iki klüb ta
raftarlarından tanıdığımız bin;okla • 
rının &Özlerine bakılırıa, maça gitmi
yerek neticeyi beklemeği daha doğru 
ve daha az üzücü buluyorlar ... 

üçüncü bir kmm da, bilhassa ~e • 
çen haftaki bozuk oyun tarzına gore, 
böyle bir oyun tarzından alı.nacak ze'"! 
kin; vapur, tramvay, duhulıye ve ~ıaı
reye ihtiyar edilecek maarafa tekabul et
miyeceği kanaatine varmı' bulunu -
yorlar ..• 

Bununla beraber Galatasaray • F e" 
nerbahçe maçı, gene üç dört bin ki
ıiyi Kadıköy stadına toplıyacakhr ve 
bu üç dört bin kişi, geçen ıeferki ıibi 
bir beraberlik takdirinde tam iki saat, 
kah heyecan, kah ümid içinde, hazan 
bezgin, bazan D"!eli asabınt yoracak 
ve dördüncü maça intizaren, niabeten 
bot bir vapura yetişebilmek için stad· 
yumdan ayrılacaktır. 

Futbolümüzde ve takımlarımızda 
iıtikrar olmadığı için, bu böyle ola • 
caiı gibi, baıka türlü de olabilir: Ya· 
ni iki takımdan biri mühim bir farkla 
ka t'i neticeyi elde eder ve nihayet biz 
de Istanbul ıampiyonunu anlryarak ra 
hat etmit oluruz. 

E. H. SAVCI 

Bir dıvıt 
Futbol Federaayonundan: 
1 - Futbol milli takım kadrosu lef 

kil edecek idmancıları s•çmek için la 
tanbul klüblerinden federasyonca ay 
nlan futbolculardan yapılacak bir ta
krmla Ankara mıntakaaınca seçilerek 
lstanbula gönderilmekle olan futbol 
takımı araamda bayramın üçüncü ve 
dördüncü günleri Kadıköyünde F e -
nerbahçe atadın da saat 15 te iki mü
sabaka yaptrrılacaktrr. 

2 - Federasyonca lstanbul klüble· 
rinden ıeçilerek antrenör tarafından 
çahflrrılmakta olan idmancılarla An· 
kara takrmının yazılı ıünlerde saat 
14 te Futbol levazrmlarile statta ha
zır bulunmaları rica olunur. 

Seref sahısrndıki 
' 
maçların saatleri 

htanbul Mıntakası Futbol Heyeti 
Baıkanlrğından: 

15-3-1935 cuma günü Beşikta1 Şeref 
alanında yapılacak 3 üncü küme l.ic maç
lı.r .nın saatleri atağulaki 'ekilde değİ~· 

Fidanlığa iki yoldan, birisi hay
van vey<>!;.ut kayıkla, diğeri ise Dic 
le köprüsünü dolaşmak suretile gi
dilir. Otomobille ancak köprü yo
lunda gidilir. Başka yol yoktur. Fi
danlıkta mevsim itibarile izhar e
dilen tohum tarhlarına meyvalı 
ve meyvasız olmak üzere muhtelif 
tohumlar ekilmektedir. Geçen ilk
bahar mevsiminde halka yirmi bin 
kadar fidan parasız verilmiştir. 

Diyarbekir nümune ağaç yetiştir
me hususunda meraklılara nümune 
olmaktadır. Buradaki sakız ağaçla
rına aşılanan Gaziantep fıstıkları 
tutmaktadır. Pek yakında mahsul 
de alınacaktır. Fidanlık muhite 
gittikçe büyük faydalar temin et

mektedir. 

lirilmittir tebliğ olunur. 
Sümerspor • Karagümrük saat 12 ha 

kem Subhi 
Doğanıpor - Fener Yılmaz saat 14 ha 

kem Saim Turgud. 
Haliç idman - Ortaköy saat 16 ha

kem Halid Galib 

Beylerbeyi spor klübU 
kongresi 

Beylerbeyi spor klübü reidiğinden: 
8 mart cuma günü toplanan klübü

müzün kongreıinde ekseriyet olmadıir 
için 22 mart c:uma gününe bırakıldığı 
nı üyeleTimize bildiririz. 

Taleba maçı 
Milli Türk Talebe Birliği Genel 

Katibliğinden: 
17-3-935 Pazar günü saat 14,30 da 

Taksim stadyomunda latanbul yük • 
sek tahıil takımiyla Ankara yüksek 
Ziraat Enstitüsünün futbol maçı var
dır. Ayni gün voleybol maçı Beyoil~ 
Halkevi sahasında yapılaeaktrr. O gun 
saat 13,30 da aıağıda isimleri yazılı 
yüksek tabıil sporcularının T~ksimd~ 
Ateş Güneş klübüne gelmelerı. Her I• 

ki maç davetiyelidir. davetiye almak 
istiyenler hergün saat 1 _6-18 arasınd:" 
Çarşıkapı birlik merkezıne gelmele.rı. 

Tıp: Safa, Sabih, Enver, .Şefı~. 
yüksek mühendis: Y a,ar, Suavı, Ala
ettin. Yüksek Ticaret: Ekrem, Danyal, 
Namık, Cahil. Hukuk: Raıib, Nazım, 
Namık (F.B.) 

Çankaya takımının hareketi 
ANKARA, 14 (A.A.) - Ankara fut

bol muhtelit takımı bu ak4amki trenle 
lıtanbula hareket etmittir. Takımda da
ha evvel lzmire hareket etmit olan An
kara fampiyonu Çaokayadan hiç bir o
yuncu yoktur. . 

l stibbaratımıza göre, mıntaka heyet•, 
mezuniyet almadan lzmire gittiğinden 
dolayı Çankaya hakkında müebbeden 
'boykot cezası vermeyi teemmül etmiş
tir. 

Bugün büyük bir kumı Ankara Gü: 
cünden olmak üzere 32 kişilik bir kayak
çı kafilesi 'Uludağa barek,,: e.tmittir .• 

Ankaranın en eski ve en kuvvetli 1'u· 
lüplerinden biri olan Gençler Birliği 12 
inci yı& dönümünü spor ıalc~u:.~. rü ... 
7-.I , • .,1;t1•••!,- l;ut)ı:l~_,.. • .,~"'""Y 

j G n ·ne rröre 

Kurban bayramına gire: 
ken göz önünden 

gelip geçen bir hatıra 
Şair F tnat Ragın Pş.ya ne demişti? 
Kurban bayramları yakla,tığı 

günlerde kendi kendime sorarım: 
- Kurbanın da bayramı olur 

mu? diye •• 
Ne yapmalı ki, eski din göre

nekleri böyle istiyor. Bu bayram, 
kimler kurban kesecek, kimler kes
miyecek, bilmem ama, zengin ol
maktan - hele piyangoda da bir 
şey çıkmayınca - ümidi kesenler, 
ayazda çivi kesenler çok. 

Bayram yaklaşıyor ya .•. Aile ba
balarını, gene bir endişedir aldı. 
Şu lazım ... bu lazım .. şu ister, bu 
ister. Cepte ise on paralar yok. 

Hele bizi sormR •. Muallim Naci
nin dediği gibi: 

"Para yok, kiysede, gelen bay-
ram,, 

"Para İster muharririni kiram,, 
"Sahibi İmtiyaz hayrette!,, 
Muharrir tayfası, anlafılan Ka-

lı'.ibeladanberi züğürtmüş. Bayram 
da da züğürt, seyranda da züğürt! 

Deliye hergün bayram derler. A
kıllı, ömrünün İçinde bir tek gün, 
gerçekten bayram edebilirse, ne 
mutlu ona ..• 

Eski bayramların bir hususiyeti 
vardı. Kafes arkasındakileri, orta
ya çıkarırdı. Bütün bir yıl, gergef 
başından kalkmayan sırma çep
kenli, çedik pabuçlu, nazeninler, 
bayram gelince, "idiye,,lerini giyi
nip ~eyrana çıkar, aşıkların gönül
lerini tazeleyip gözlerini aydınla
tırlardı. 
Şair Nedim ne ,:üzel anlatır: 
"/diye cameler:e çıkıp seyr" clil

beran 
Vş~akın ettiler yeniden halini 

yaman ...• , 

BayrlUJ'l, eskiden bir kavuşma ve
silesi, bir buluşma bahanesi, bit 
görü,me fırsatı imif. 

Kanlı katiller bile bayramda bi
ribirlerile sarmat dolaş olup ge!'· 
mi,i unuturlarmış. 

·•Destarının kö~esi. perakende, 
kemeri kü,este atıklar,. akın akın 
bayram yerlerinde dilber seyrine 
giderlermi': 

"lydigaha varalım, dolaba dilber 
seyrine,, 

"Bü.kalım ayinei devran, ne su-
t .. t ' 1 re gos erır.,, 

Bızim günümüzde ise, bayram
lar, daha ziyade bir dinlenme ve
silesi oldu. 

Çocuklarda bile, o eski bayram
ların taşkın sevinci yok. Kime sor
sanız omuz silkiyor: 

- Bayramdan bize ne? 
Gerçekten de öyle.. Bayramın. 

diğer günlerden fazla ne değeri 
var ki, onu böyle, her gelişinde 
büyük tezahürlerle karşılarız? 

Ama, dedik ya, görenek i,te ... 
Böyle gelmiş, böyle gidecek. Bay
ramlık para.. bayramlık elbise .. 
bayramlık şeker ••. Bayramlık kur
ban .• bayramlık şu, bu •.. hepimizin 
hayatımızda, iki üç aylık kazancı, 
ortaya döküp, yahut iki üç aylık 
kazanç kadar, borca girerek bay
ram ettiğimiz günler vardır. Bu 
kadar yükün altına giren bir aile 
başkanında, bayram edecek hal 
kalır mı? 

Birkaç gün var ki, Y enicamile, 
Beyazıt a.vluıu, gene kurbanlık ko
yunlarla doldu. 

Bunları her görüttc; f&İr "Fit
nat,.ın sözü aklıma gelir, gülerim. 

1 
Fıkra meşhurdur ya .• bir arife 
nü, şair Fitnat, Beyazıt mcyd~nıl! 
da, kurban almak için dolatırkeP 
koca Ragıp paşaya rastlar. .. 
Ragıp paşa, nükteli bir e!Jz tif 

!emek için, Fitnata yaklqarak: .. 
- Kurbana ne hacet, a siz" 

mün bebeği •.• Ben, sizin ~a 
nız olayım .. diyecek olur. 

Fitnat gülerek: , 
- Nasr! olur, der, bid'at ıC-' 

maz mı? 
Ragrp pafa anlamaz! 
- Bid'at sayılan nedir? 

- Boynuzu yalirızlı kurball ı.. ~ 
mek! 

Ragıp pa,a, mahcup olup c;'tıl''. 
Kurban bayrammm teker $a)'f 
mından bir tek üstünlüğü vat·~: 
Ötekinden bir gün fazla aürcliiS 
için! 

Hele bayram pazartesiye rasl 
drda araya, bir de cuma girdi ı: 
beş gün, sırtüstü yat .•.• 

Bayramertesiye kadar, ıizi 1 
rıya ısmarlarım, sevgili okuyı; 
lar •.. 

Sa:ahaddin GONGô.: 

YE.Nl NESRIYA1. 

Aşk fırtınası .r-. 
Bayan Muazzez Tahsinin bıı "' 

romanı güzel bir kitab teklinde inıl 
etmittir. 228 sahifeden ibaret cıld< . 
halde fiyab yalnız 50 kuruıtur, T••) 
Yeri: Akşam Kitaphaneaidir. 

LAOKON 
Meşhur Lening'in klaaik çok ~ 

metli eseridir. Dilimize Prof. Suut fı., 
mal tarafından büyük bir muvaffoı. 
kıyetle çevrilmiştir. Tavsiı-e ederiı· 

TEPEBASI 
ŞEHiR 

TiyatroSUll 
3ayranı silJı!e 
na• ine 14,30 dacl 
'.:;ece taat 20 c'' 

MUFE'lll~. 
5 perde konıetl 'ı 
Yazan N. Gol' 

til. 1 

Fransız Tiyatrosunda , 
Bayram günleri matine 14,30 d•'·' 

Gece ıaat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde . 
Yazan : Ekrem Re9it. ne.tel·· 

yen: Cemal Retit. 

Istanbul 7 ind icra Memurruı-"'' 
Mahcuz olup paraya çevrilmetine ı-91 

verilen ev •§yası 23-3-936 tarihin• t.., 
diif eden cumartesi caat 12 den ~ 

hallinde hazır bulunacal< memunıD" 

racaatları ilan olunur. (9333) 

htanbul ikinci iflas MemurJujıı:; 
dan: lstanbulda Mahmuiji .. •da t09 --s- .... ~ 

marada manifaturacı Kaçaç i\)ektiY .,. 
nın hakkındaki ifli.un kaldrrıJmall~..aır 
-ePrının 1u ıw.,. iade.i• ~ 
mece 14-3-935 tarihinde karar vef"I 
ili.n olunur. 

tıtr h.anif bir !ıc1'tple s lııirler1 T)1 çah~Jmı):tnl.arı urlar.an 

Bromural dır. 
Bu nıu!ıl ıhıar-çocuı..lari' bilt \· crftnu~li<cn çekini hnİ) cctk dtrcctdl'· tlr'I"! 
olup ~inir hallcrıni giderir, rahat b. lr uyku gtlirfr '' uzun ııman 11:~ ... 

·ı . h 111 ·n ''t u)'uyaına, d.a ah•ıkhk \'trnıez. Broınural tlnıf • erın, te t))Ç l en 

• !arın ilAcıdır. ıo " '° ~°' .. ""'''' ""' •••· 
ll'rdC' tc ıanflC'rdl' rl'~C'lt' il't uııhr • . 

L d · haf en• Rh• 11· Kııo!I A.-0., kimyevi maddelrr labrikaları, u Wll\'S 



Oz Türkçe iJe 
Bilmecemiz 

Geçen defa.ki bilmecemiai doiru halleden·, 
lıtr ua.aında çektiğimiz kur'ada bit-inciliği Ba 
lctrkö,. Bezexyan liae•İ talebelerinden 55 nu• 

lat...-aJı Bay Hıra~7a Kuypmcuyan. ikinciliiiı 
Şi•li Perıembepazarı No. 188 Bay Selçuk ka- ı 
t&bllı.J4lardır. Matbaamıza kadar tetrif eda • 
relı; hediyelerini almaları kendilerinden rica { 
olıuı.u.l'. 

Ceçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 ' ' 4 S 6 7 iL ~ YOH 

1 tAN•fAN~fAN 
2 AT•MAK•SAZl 
s N•CtN•FlN•K 
4 •KANmA•N•KO 
S 1 AN T • L • E • IU N 
6 ER•A•K•KAMU 
? ( A l• N • 1 • • L • K 
I ••A•E Ş t K•K• 
9 G•KAR•SAKAR 
il E» • 1 R • B A R 1 T .,, 
li !.Ç_I N A R ' K 1 R l K 

OımanJrca karıdıkJarını yazd.tiımız kelime• 
19tia öa ti.lrkçe karıılıklarını 7uarak ıekli • 
~td..n bot hanelerine yerleıtiriniz •• kesip 

"t.tiUi,.et Bilmece memurlu.iuna,, sindaria.ia. 
&il..,,ecemiıı:i doi>•u halledenler arasında kur• 
~tılca,.or ve k,.sananlara hedi7elar Teri1orua ı 

Müddet Pazart•İ •ünü aktamına bdarcb:r. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101l 
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1 
2 
ı 
4 
s 
6 
? 
8 
g 

! • ı • ı l•I 1 1 1 ı•ı_ 
1 1 . •ı ı•ı 1 

1 
1 1 1 

•• 1 1 • ı •ll ., 
1 

1 • ı ı• 1 1 1 • I 
•ı 1 •ı 1 1 1 1 ı•ı 

ıo 
il 

1 ı • ı ., 1 1 1 l•ı• 
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SOLDAN SACA 

l - Mekteb 4, Küatah 4. 
a - Nota 2 Bir kil. ..... ht.J•,• i..b 4: 

3 - Yunaniatand• bir rnınt11ıka 6. 8erf 3. 

4 - Bir icki 4. 
& - Bir me1va 3, Kuvvetli 5. 
8 - Güzellik kraliçeai 3. K1rm1ı:• 2. 
7 - Beyıir 2. Maıiyen 4. 
8 - Beysir 2. Fili.nın ark•d•t•· 6. 
9 - Li.him 2. L•v• 4. 

10 - Sayt 2. Maatar edab 3. 
1 t - Milliyete bir aütun baılri1 6. 

YUKARDAN AŞAGI 

l - Bir çiçek iımi 7. 

2 - Keımekten emir 3. Acı deiil !l 
3 - Nota 21 

4 - t!iir ç ç•' ve bir denır ı 4 Topu 3. 
5 - latifham 2 
& - Cari 41 Durui 5, 
7 - Uzak nidaaı 2, çok değil 2, li.T 4. 
1 - Çok değil 2, Bir içki adı 6, 
1 - Sahra, meydan 3, Fakrüddem S 
lO - Şat-l edatr 2, Nota 2, 
ll - Ta.tavla 8, Rabıt edab 2, 

Ankara lstaobul · 

Beyoglu I"' 
HASAN DEPOLARI 

ve umum 
HASAN 

ı- MÜST AHZ :\RATI 
sahibi 

ECZACI 

'HASAN 
BAŞARAN 

S•yg lı 
lüman 

müşterilerinin 

kard. şiarının 

ve oı ,,_ 

bayra 

lstanbul Asliye Mahkemeleri Yeni -
~e Bürosundan: Davacı - htanbul 

t•kaf müdüriyeti ile dava olunan keres
loci ·:aıalarr1l>o ve Asadoriki aralıırmda-

~ davanın yenilenme muamelesi · sıra ~ 
1•ııda: Müddeialeyhlerin ikametgahlan· . 
llın meçhuliyel'İne binaen ilanen tebli • 

t'lt ya.pılması karar verilmia bulunduğun
dl\tı tetkikatın yapılacağı 2-5-935 saat 
IO da Büroda hazrr bulunmalan lüzu· 
"'" tebliğ makamına kaİın olmak üzere 
i~n olunur. (9338) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mah • 

~Ottıeıinden: lstanbul Maliye Muhake · 

~ı Müdüriyetinin Galatada Mumhane 

t;ıddes:inde Nam1k hanı oda batısı ya • 

~1nda Kürt Ali oğlu Me?imet aleyhine 

''1lt;'iı alacak davasınm muhakemeıine 

"1ehmedin ikametgahı meçhul olduğu 
lııiibatirin meşruhatından anlaıdmakla 
ao gÜn müddetle ilanen tebligat icra11-

"" liarar verilmekle yevmi muhakeme o
l..,. 11-4-935 saat 10 da mahkemede ha

~ •• \uıunmaruz aksi takdirde gıyabmız· 
4~ muhakemeye devam olunacağı teb · 

ı:i tnakamına kc itil o-lnuk ·u"re ilin o-

l~.,..... (9325) 

1 
latanbul Harici Askeri 

Kıtaat ilanları. 
ı--------.~-ıı 

Yapı : 1 - Ankara Harp Mek
tebine merbut kıt'aları 
binası keııif bedeli 
240652 Liradır. 

2 - Ankara Harp Mek
tebi Mülhak kıt'a ve re
vir binası : keşif bedeli 
268000 liradır. 

3 - Ankara Harp Mek· 
tebi için üç ahırla bir 
hanğar : keşif b~deli 
219824 Liradır. 

4 - Cebeci Merkez has
tahanesi tadilat ve ta
miratı : keşif bedeli 
105393 Liradır. 

Yukarda isim ve keşif be
delleri yazılı dört İnşaattan 
her biri ayrı ayn taliplere ve· 
ya dördü birden bir talibe i
hale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. Şartname ve projeleri be
delleri mukabilinde Vekalet 
inşaat Şubesince verilecektir. 

ihalesi 21-3-935 Perşembe 
günü saat on birde Ankara 
M. M. Satmalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Muvak
kat teminatları merbut kıt'a• 
ları binasının (13282) lira 60 
kuruştur. Mülhak kıt'a ve re
vir binasının (14470) liradır. 
Uç ahırla bir hangarın 12241 
lira 20 kuruştur. Cebeci Has· 
tahanesinin 6519 lira 65 ku
ruştur. işbu teminatlar kanu
ni şekilde yazılmış Banka 
mektupları veya mal sandıkla· 
rı makbuzları olacaktJr. Ek
siltmeye girecekler 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
deleriyle şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif mek 
tuplariyle birlikte ihale günü 
en son saat ona kadar Ko. reis· 
liğine vermiş bulunacaklardır. 
(1076) 1659 

'!- '!- 'i-

l - Yerli fabrikalar ma· 
mulatmdan ve beher metre
s;nin tahmin edilen fiatı 299,5 
kuruıı olan 50,000 metre boz 
kaputluk kumaş kapalı zarf • 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 25-3-935 pa· 
zartes•İ günü saat 15 dedir. 

3 • - Muvakkat teminatı 
8737 !=.-~ «}() kut"uşü:ı 

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

5-- Eksiltmeye girecek -
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı · 
rdınış teminat mukabili ala -
akları makbuzlarla arttırma 

eksiltme kanununun 2, 3 cü 
m~ddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte teklif mektupları • 
nı ihale saatinden en az bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver
miş bulunma1arı. (1186) 

18G7 

lstanbul Dördüncü lcra Memurlu

ğundan: Eskiden Cibalide Tütün inhi-

1 a"'rı dairesi karfJStnda Bostan &Qkağın .. 

da 19 numaralı evde otururken bugün 

ikameUgahı belli olmıyan Esat kaptan 

kilrısı Makbu1eye: Maran~oz f sma:Je O• 

lan borcunuzdan dolayı dairemiz tara ~ 

fından sat•I- ~ ..... çıl1:arılan hissedar' bu · 
hnd J'.jun!JZ 'Hali, le Te.kırdaiJ i tkel .. İn· 
de bağlı Çakır nam geminin heyeti umu 

m.İyesine 3260 üç bin iki yüz seksen Jj. 
ra krymet takdir edi!erek 23-3-935 gün
lemecine -rastlayan cumartesi günü saat 
14 ten on altıya kadar 934 • 1812 nu -
maralı dosya ile dairemizde birinci açık 
artbrma yap;lacağı ve bedel muhammen 
kıymetin yüzde yet1miş be~ini bulmazsa 
7-4-935 günlemecine rastlayan pazar 
günü saat 14 ten 16 ya ıı:adar 2 ci açrk 

arttırma icra edileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

(9327) 

lstanbul Al!ıncı icra Memurluğun .. 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz muh • 

telif cins ev eşyası 20-3-935 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat 17-18 de 
Fındıklıda Dereiçinde Yağhane ıoka . 

ğında 1 No. lu hanede ikinci a~.~k arttır .. 

ma auretile ıa:tılacağından taliplerin ma ... 
hallinde bulunacak memuruna müracaat 

etmeleri ilan olunur. (9328) 

• ' ' ' ' 1 ••• • _.. 

K A ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Bat 't'e dit ağrılan - Artritiam - Romatizma 

1823 
l ~ ' ••• "' ·- , .. r • " • ,.. • 
Galib Bingöl - ALTINCI NOTER 
Tüzün angılarla bağlı bulunduğu bütün ımırlara ve yankıuranlara 

bayramdan ötürü en yüksek saygı ve sevgilerini sunar. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Y eniııehirde yaptırdan Vila yeller Evinin, muhammen bede 

li 125,000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve mali 
ııartnamesinde yazılı olan, mobilyası kapalı z_arf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. isteyenler bu husustaki şartname, plan, 
kroki ve sair evrakı 7 lira mukabilinde Ankarada Dahiliye Ve
kaleti Satmalma Komisyonundan alabilirler. Eksiltme 21 
Mart 935 perşembe günü saat 15,30 da Dahiliye Vekaleti bi
nasında toplaıtacak Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdarı 7500 (yedi bin beşyiiz) liradır. 
isteklilerin 21 Mart 935 perşembe günü saat 14,30 a kadar i
cap eden vesaikle birlikte teklif mektuplarını Dalıiliye Vekale
ti Eksiltme Komisyonuna vermiıı olmalan laznndır. (854) 

1634 

Ankara Şehri içme Suyu 
Komisyonun danı 

Ankarada Sarılaşla civarında yapılacak olan 431,042 lira 
60 kuruş bedeli keşifli filtre istasyonu binası 20-2-935 tarihin 
den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. iha
le 20 Mart 935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat on beş 
le Ankarada iş Han dördüncü katında içme Suyu Komisyonu 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 20992 liradır.Mü 
nakasa şartnamesi ,fe~ şartname ve projeler 21lira55 ku
ruş bedel mukabilinde Ankara Şehri içme Su Komisyonu Mu 
hasebesinden alınabilir. Teklifmektupları kanununun tarif et
tiği şekilde 20-3-935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
on dörde kadar içme Su Komisyon riyasetine makbuz muka· 
bilinde verilecektir. (856) 1653 ---

Yüksek Balık Enstitüsünden: 
Yüksek Balık Enstitüsü için başka başka boylarda 102 

parça akvaryum kablurı ile el ile işleyen ve saatta 100 ku
tu kapayan bir konserve kutu kapama makinası almacakdır. 
Akvaryumların tahmini bedeli 425 makinanm 300 liradır. 
Şartnameleri Balta Limanında Balık Enstitüsünden bedelsiz 
olarak her zaman alınabilir. Yabancı tab'adan olan İsteklile· 
rin on senedenberi Türkiyede mukim ve ticaret sicilinde ka
yıdlı bulunduklarını gösteren vesikayı beraber getirmeleri 
lazımdır. Akvaryumlar için 32 kutu kapama mak:nası için 23 
lira muvakkat teminatlarını mal sandıklarmdan b:rine yatır
mış olduklarına dair makbuz beraber getirilmelid"r. 19 Mart 
935 sah günü Balta Limanındaki Balık Enstitüsüne gelmeleri 
ilan olunur. Açık eks"ltme suretile iha'esi yapılacakdır. 

(1030) 1662 

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

vulcubulan fevkalade umumi heyet içtimaında tirketin feshi karar al
tına alınmıf ve tirket idare meclisi azasından Bay Haydar Mehmet 
Alganer umum Heyetçe tasfiye memuru intihap ve keyfiyet kanunun 
tarifleri dairesinde tescil ve ilin ed ilmit olduğundan Ticaret kanunu
nun 444 maJ,1esi mucibince şirket dayinlerinin tirketteki hukukunu 
nihayet bir sene zarfında şirketin 4 Vakıf hanında kain merkezindeki 
tasfiye masasma bilmüracaa isbat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

8704 1691 

Topk-ıpı F<tl&ltepesinde Askeri 
Alım Satım Komisyonundan : 

Maltepe Talebesi için 58 ili 60 kaput kumaşı ciheti As. 
keriyeden verilerek diğer malzemesi müteahhide ait olmak ü
zere 24 mart 935 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
Beher kaputun imaliye tahminbe~e i ~00 kuruştur. isteklilerin 
daha fazla tafsilat almak ve son teminatı 36 lira o!up maliye • 
den alacakları makbuzlarla T opkapı Maltepesindeki Alım Sa -
tun Komisyonuna müracaat "tme'eri. (1287) 

1966 

L"mon 1487,5 Ki o 

Galata 1. ha at G:·mrü.rü 
~ 

l ~ üd, r üğünden ı 
Bu limonlar Fındıklıda soğuk hava antreposunda bulun -

makta olup çabuk bozulan mevattan olmakla 19-3-93.:> ı.ıJ.ı gü 
nü açık arttırma suı elite s ... i:ılacaktır. lsteklileri:n C) gün saat 17 
ye kadar mahalli ınezkUrda hazır bulunmaları. (1359? 

lstanbl Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevıkii Değer Kirası Müddeti 

Lira 
Tophanede Topçular caddesinde 343 No. lu Dükkan: 120 2 Yıl 

" 
" 

" .. 
,. ,, 

347 No. lu Dükkan: 120 2 Yıl 
351 No. lu Dükkan: 170 2 Yıl 

., ,, ., 367 No. lu Dükkan: 96 2 Yıl 
Yukarıda mevkileri gösterilen hizalarındaki kira ve müd· 

detler üzerinden açık arttırn1a usulile kiraya ve. ilecektir. Is • 
teklilerin 30-3-935 cumartesi günü saat on dörtte yiizde 7 ,5 
pey akçelerile müracaatları (M? (1323) 

• 

ı 
IST ANBUL BELEDiYESi 

MEMURLARI 
Kooperatif Şirketinden: 
Şirketimiz umumi heyeti 31 Mart 

1935 tarihine tesadüf eden pazar günü 
saat on all1 buçukta Türbede Koopera• 
tif salonunda adiyen senelik toplanbll• 

i nı yapacakhr. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 934 sene&İ hesap' devresine ait 

;dare meclisi ve murakıp raporlannm o
kunması, 

2 - 934 senesi bilanço ve kar ve za· 
rar hesaplarımn tetkik ve tasdiki ile t. 
dare Meclisinin ve murakıbın ibrası, 

3 - Esas mukavelenin 33 üncü mad· 

desine göre idare meclisinden ayrılan 

azalann yerine yenilerinin seçilmesi. 

4 - Yeniden murakıp intihabı. 

Devredilecek ihtira beratı 
Hzjft veya mümasili mevadın ·sübye

ıini yapmağa mahsuı ameliye,, hakkın
daki ihtira için alınmış olan 20 mart 

1929 tarih ve 7Prl numaralı ihtira bera

tının ihtiva ettiği hukuk bu kere batka· 

11na devir veya İcara verilmesi teklif e· 

dilmekte olmakla bu hususta fazla ma • 

lumat edinmek iıtiyen zevabn Galata.da 

Aslan han 1-4 numaralarla mürakkam 

idarehaneye müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
'~Bitumlu aUbyeler<k ve. a me:<k ir 

sübyelere ait ıslIDıat,, hakkmdaki ihtira 

için alınmıt olan 19 mart 1931 tarih ve 

HASAN 

KOLONYASI

NIN BENZERİ
N l BÜTÜN 
DÜNYADA 
Bulamazsınız 
Hasan kolonyasını Fransa, 

Almanya ve lngiltereye bera • 
berce götürüyorlar. Orada bu
lunan ecnebi dostları bu müs
teıma kolonyanın bütün dün • 

ya piyasasında bir eşine teta· 
düf edilmiyeceğini birlikte be
yan ediyorlar. İtalyanın mef • 

hur esans fabrikalarından met
bur Sandenon bile bu busu.ta 
kat'i olarak "Hasan kolonyası 
ka.dar nefis bir kolonya yok . 
tur,, demittir. 

Meb'uslar, Vekiller ve her 
büyük insan Hasan kolonyası 
istimal ebndrtedir. T aklidle . 
rinden sakınınız.. Oskiidarda 
fllbemiz yoktur. Hasan namın
dan İ1ıtifade etmek istiyıenler • 
den sakı:m:ruz. Hasan deposu: 

An1ııara.. İstanbul. Beyoğlu 

1274 numaralı ihtira beralımn ihtiva ı -••••••••••••llllİİ 
ettiği hukuk bu kere başka11na dev.ir ve 

yahut icara verilmesi teklif edilmekte ol

malda bu hususta fazla malumat edinmek 

İıtiyen z.,..abn Galata.da Aslan hanında 

1-4 numaralarla miirakkaın idarehaneye 

müracaat eylemeleri ilin olunur. 

latanbul Dördüncü la-asından: Ar
navutköyünde Kuruçeşmetle kl'•e çık· 
mazında 2 No. da oturmakta iken halen 
nerede olduğu bilinmiyen Kasnn Ab • 

1 
dülagniye: ;.iardinde tüccardan Kalav-
:zade Hacı Musa vekili avukat Bay Ye • 

ıuamn bir kıta senetle sizden alacağl o

lan 500 lira madeni altının istifasını te

minen sahibi olduğunuz Kuruçeşmede 

Kiliıe Çıkmazında 2 ve 1-2 No. lu iki e

vinizle Nuruosmaoiyede Şeref sokağın • 

d•ki otelinizin ihtiyaten haciz altına a· 

lınmaıını talep etmİ§ ve iddiasını da 17 
1

1 

ıubat J21 tarihli "e muamelatı tüccariye 
üzerine tanzim edilmiş bir kıta senede 

istinat etlÔrınİş ve borçlu ile üçüncü fa• 

huların bu yüzden vukuunu melhuz ve 

zarar ve ziyanlarını temin~n 450 liralık 

kefaletw.nı~ d'1hi vermiş olduğ>.n,l11n 600 

alt•n'.ı tutan olan 4256 lira i.:h karda 
adresleri yazılı gayri menkullerinizin İh• 

tiyaten haczine fstanbul Asliye Birimci 

tı"":.aret mah.:lr.en~~s:n.c~ lrar~.ır verilmiş .. 
bu karar Tapuya bildirilmekle beraber 

bir nüshası da size tebliğ ednmek üzere 

yukancbld dresir.ize ;sönderilmi, İ•e de 
mübaşirin meşruhatına nazaran ikamef.\o 

ı:a!>mmn ·"">'hul bul•mduğı.. ıuılaşılmrı 
ve keyfiyet zabıta tahkikatı ile de ta • 

bakkuk elmİJ bulunduğundan tebliğ 

makamına taim olmak ""'"" k~)fiyet 
ilanen tebliğ olunur. (93M) 

Sultanahmet Sulh Mahkemesi 3 üncü 
Hukuk Hakimliğinden: Avukat Haşim 
Asım taraf.ından Kaplan aleyhine açdan 
kira karşıiığından kırk liraıun faiz, mah 
keme icra masrafları ve tazminatla bir
likte 'tahsili davasının durupnallnda E
renköyde Suadiye mahallesinde Kaptan 
Arif sokağında 11 No. da mukim müd • 
deialeyh Kaplanın meçhul bir semt<e gİt• 
tiği n:übatirin meıruhatmdan anlaıılmış, 
ve müddeinin talebile ilanen teb,ligat ya
pılmasına karar verilmiş ve muhakeme 
8 nisan 1935 pazartesi günü saat 14 ıle 
bırakılmıt olduğundan, gelmediğiniz tak 
dirde gıyabınızda muhak"'!'eye balala • 
cağı ililnen tebliğ olunur. (9337) 

Asliye mahkemesi birinci hukuk da· 

iresinden: Yusuf ile müddeaaleyh Meh· 

met Rifat ve Sirkecide Ankara caddes:İn· 

de Manav Konyalı Mehmet. arasında açı· 

lan ve 300 liranın tahsili talebi!Je mü • 

tedair olan davanın cari tahkikatında: 

Müddeaaleyblerden Konyalı Mehmede 

tebliği muktıazi davetiyenin mumailey • 

hin ikametgalımrn meçhuliyeti hasebile 

'H. U. M. K. nun 141 inci maddesi mu

cibince ilanen tebliğine ve tahkikatın da 

21-3-935 perıembe günü saat 14 de tali

kine ka.-ar verilnMş olduğundan muma

ileyh Mehmet yevm ve vakti mezkU..da 

tahkikat hakimi huzuruna bizzat gelme

diği veya bir vekil göndermediği tak • 

dirde hakkında muamelei gıyabiyede bu 

lunulacağı mahkeme divanhanesine l'a 

lik edilen davetiyenin tebliği makaınına 

kaim olmalı; üzere ilan olunur. f '1324) 

Deniz yolları 
Ace!t~l-,E~7~~ 

Tel 42362 - Sirkeci MühÜJ"darzad• 

--- Han. Tel 22740 4 --· 

TRABZON YOLU 
CUMHURiYET vapuru 17 Mart 
PAZAR günü saat 20 de Rizeye 
kadar. (1363) 

MERSİN YOLU 
lNEBOLU vapuru 17 Mart PA
ZAR günü saat 10 da Mersine 
kadar. (1361) 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 16 Mart CU. 
MARTESl günü saat 19 da iz. 
mire kadar. ( 1360) 

lstanbul Aıliye mahkemeleri. İkinci 
Yenileme bürosundan: Davacr: lbrahim 
Ali ile dava olunan Beyoğlunda Parmak 
kapıda 42 N o. da Anaatas arasmda mü
tehaddiı ve yangından evvel asliye ikin
ci ticaret mahkemesinin 933-561 No. si
la o~• deıt alacalı. davıwnıa yerufa.,m., 
ıtıQ&m;;ı;aet.İ ıJTaımda dava olurıa."11 Anaıta 

sın ikametgahmın meçhul bulunduğu 

mübatirin verdiği meırubattan anlatıl -
malda ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmit bulun~uğ--.mdıu etlu'ka ı ya"JJ -
laeal'' l~ -ır .. ~rte•i 11\al 14 te 
Büroda hazır bulunması lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(:l323) 

lstanbul Dördüncü icra Dairesinden 
Yeminli ehli vukuf tarafından maatefer
rüat tamamına kırk bet bin on sekiz li
ra kıymet takdir edilen Y edikulede es • 
ki Fatih ıull'an Mehmet yeni Kazlı çeı
me mahallesinin Debbağhane sokağında 
e>l.i 8-17-19-21 reni S. -tS--.S--17 
numaralı içinde yazıhane ve müteaddit 
beto:ı hl1Til:z.ları ve tefernialı sııin:.ı <>-

lan bahçeli Deri fabrikası dairemizce a
çık arttmnaya çıkarrlmıı olup §'lrtnam"" 
ıi 9-4-935 günlemeciı;,~en itibaren Di -

vanhan\!ye asılarak 22-4-935 günlemeci 
ne rastlayan pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar açık arttırma ile satılacak
tır. Arttırmaya girebilmek için yüzde 
7,5 teminat akçesi alınır. Birikmit vergi 
•e belediye resimleri ve vakıf icaresi müı 
teriye aittir. Arttınnada takdir edilen 
kıymetlerin yüzde 75 ini bulmak şart o

lup aksi halde en son artlıranın taahhü
dü yerinde kalmak üzere artırma on bet 
gün daha uzablarak 7.5.935 günleme • 
cine rastlayan salı günü a,yni saatte i-
k:lnc.i a .• lnma yapılarak - ı· •: aı 1 ··aı1!D 

üzerinde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra kanununun 126 

mcı maddeıi mucibince ipotek sahibi a· 
lacakldarla diğer alakadar\arın ve irti • 
fak hakkr sahiplerinin gayri menkul ÜZC· 

ı :udeki Lak!arını, huau.·i\e ldİ2: 1•e .i)a .. 

aarife dair olan iddialarını müsbiı evrak 
larile birlikte ve 20 gün içinde dairemi
ze b ldirmeleri lazımdır. Akıi halde J.tk· 
lan tapu sicillerile sabit olmadıkça sa
bf bedelinin paylqmasrndan hariç ka • 
lırlar. Daha geniş bilgi edinmek istiycn• 
lerın 34 249 dosya numarasile d~iıe • 
miza nıüra.caatlan itin olunur. 

. ~-
ZA Yl: .,272 No. lu otobüsümün pla· 

kasım zayi -:ttim, Y eniıini aldun. Eskisi 

muteber deiildir. Halici 
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GQ'L, LiMON, AMBER, FUJER, ŞİPR, LEYLAK, REVDOR, FLÖRDAMUR, ACI BADEM, AKASYA Kokulu -

Hasan · Tuval:et ve .Gliserin Sabunları 
Ha.san Zeytin yağından-~e Hasan kremin den ve Hasan itriyatından yapılmış olup gliserinli ve tuvalet için nevileri vardır. Ci idi yumuşatır. Güzel ve nazik ciltli kadınlara çocuklara §ayanı tavsiy.;dh·. Avrupanınterkibi meçhul yağlarından yapılmış sabun 

lar cılde mazarrat verecegınden bunlardan ıakmınız. 10--15-25-35 kuruıtur. Toptancılara tenzilat. Hasan deposu, Ankara, Istanbul, Beyoğlu. 

Satı, Yerleri: 

En kıymetli 
Bayram hediyeleri 

"enüs esanH İ<rem1 , ruju,, rimeli. 
pudra$I losyonu. 'kolo11yaaı. t•rnak 
cilası, biriyantin, tuvalet ve gli
aerinli sabunudur. 
(Evliya zade) NUREODJN EREN 

Ecza alat ve ıtriyat deposu 
latanbul, Bahçekapı Hamicliye 
Türbesi No. 28 Telefon 21799 -
Saçları 
Dökülenlere 

Jngiliz Kanzuk eczaneoi 
müıllılızaratmdan 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzulı 
Saçl .. l'ın dökülmeıine ve ke
peklenmeıln.ı mani olur. 

Komojen eaçların kökleri • 
ıni kuvvetlendirir ve beıler, 
Komojen ıaçlann gıdutdlJ', 

Tabit renklerini bozmu, li -
tif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk taç ekaİ· 
ri maruf eczanelerde ıtrıyat 
JDaiazalarında bulunur. 

1933 

Devredilecek ihtira berah 
"fdrokal!bon mlirelıkibatının latlhıa· 

llne mahıuı ameliye va lletteki Mlalıat,. 

lıUlondaki ihtira için latihıal olunan 20 

ıılaan ı926 tarih'H ve "8 numaralı lhtl· 

re lıeratmm ihtiva ettiii hukuk bu kera 

ktkuına devh- veyahud icara verilmesi 

t4ılllif edilmekte olmakla bu buıuıta faz 
la 11111lümat edinmek lstiyen zevatın Ga
Lıtada Pertetnbe paZMında J\.ılan hanı 
1 lnd kat 1-4 numaralardaki idarehane· 
r• müracaat eyJ.ımeleri ilin olunur. 

2002 

Dr. 1 H SA N SAM 1 

OKSOROK ŞURUBU 
Okıürük ve nefes clarbiJ bot- ye 
kızamık ökıüriikleri İçin pek teıirU 

ilaçtır. Her «zanede "• ecza depo. 

...... larında bulunur. - ..... 

Dr. A. KUTIEL 
Karak6y Topçular cılddeıi No."31 

1743 

-- ---- - - -- --· 

ANKARA: Sofu zado Mehmet Emin 
İZMİR : HBuyin Hllsnli 

DAİMON 
ELEKTRİK CEP 

FENERLERi 

Yeni icad !>larak ıra

rııııb 400 metrelik ••· 

,afeyi aydınlatı r. Fane· 

rin ~o~u 23 ·santimet

redir. Ağıındalti büyük 
' 

cam )1UTarlafı krlıtal• 

cl eudir. 

4 MERSİN: 1-lakak ıade Rahmi 
VJ SAMSUN: Tursun Eşref 

pm ................. ._. ...... ._. ................ .-ııı ... .-. ..................... .... 
Süt v~ren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Ku'lanmız. Slltnnllıü arttırır . Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir . - 1821 

• ....... ._. ......... ._. .... ._. ........ ._.._. ....... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome~çiyale İtalyana 
Sennayeai: 700,000,000 (ihtiyat akçeoi : 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) •alar 
Liret, Frank, lngiliz liraıı veya Dolan Frank olarak ıablan 
bu çekler ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
tır ve her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek· 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) J 612 

Eskişehir Belediye Reialiğinden: 
Eski§ehire takriben 40 kilometre mesafede ve kaplanlı 

dağı Menbalarından şehre yapılacak depoya kadar suyun İsa 
lesi Font veya çelik boru olmak üzere 24 Şubat 935 tarihin
den 11 Nisan 935 perıembe günü saat on beıte bedeller 
haddi layık görüldüğü takdir de ihale edilmek üzere lork 
beş gÜn müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. Mezkur tesisat ve İnşaatın Font boru ile keıif }lekil
nu 233182 lira 12 kuruş ve Çelik Boru ile keşif yekiinu 
227152 Jira 72 kuruştur. Münakasa 2490 No. lu arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununa tevfikan icra kılınacağından 
teklifler mezirur kanunun bük ümlerine tamamen uyğun bu
lunacaktır. Font veya Çelik borulardan gayri boru teklifleri 
kabul edilmiyecektir. Taliple r Münakasaya konulan İmalat 
ve inşaatın projeleriyle mukaveleye merbut şartnamei fen· 
ni ve münakasa şartnamelerini on iki buçuk lira mukabilin· 
de Eskişehir Belediyesinden tedarik edecekleri ilan olunur. 

(1070) 1664 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

' Müdürlüğünden: 
Muhafız kaptan ve gemiciler için 160 taknn nümunesi Ü· ' 

zerine ve kasketleriyle beraber yerli malı yazhk elbise yaptırı· 
lacaktır. 

A - Tahmin bedeli bir talom için 725 kuruştur. 
B - Şartnamesi Ankarad a Hudud ve Sahiller Sıhhat U • 

mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile Istanbul Limanı Sa 
bil Sıhhiye Merkezi Levazımın dan parasız alınır, 1 

C- Eksiltme 31Mart935 tarihinde Pazar günü saat on' 
dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokllğında lstanbul Lima· 
nı Sahil Sıhhiye Merkezi binasındaki komisyonda açık eksilt • 

· me suretiyle yapılacaktır. 
D- Teminatı muvakkate mikdarı 88 liradır. 
E - İsteklilerin terzi ve ehil olduklarına dair ticaret oda

sından bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranıla. 
caktır. ' 

F - Eksiltmeye girecek o lanlarm peyler sürülmeye başla
dığı dakikaya kadar muvakkat teminatJarını yatırmıt olmaları 
şarttır. (1253) 1925 .. ..., 

MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•I ı 100,000 Ttirk Lira•• 

Merkeziı ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TtlRKİYE İŞ BANKASI tarafından te•I• edllmlıtir. 
iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 

EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 
fSKENDERİYE de •atılmak Uzere emaneten nıal 
lf&aderenler, he•abımu:a, T0RKIYE tş BANKASI 

ıubelerlndea a vaa• ala bilirler. 
En iyi fiyatla, en aıı: masraf ve komiıyonla emlıı bir aurette 
lı gllrmek iııteyenlerin MISIR iş LIMITED'l tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf •r1res1: MISIRIŞ -- İskenderlye 

Daima genç 
Daima güzel 

lngiliz Kanzuk eczaneti 
müatahı"arabndan 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

İsimli 2 taheaeri, bütün dünyanın 
eın mükemmel güzellik müııtah
:ıarlarıdır. 

Ötedenberi mem1eketimiz ki
bar aleminin takdirine mazhar ol
muttur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın aüzelliğinin sihrini terki
binde saklıyan en ciddi ve pyanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün. kadınlar için zaruri bir ih
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave • 
tini arttırır, 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumutaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder, 
Tra9tan sonra, cilde latif bir ae • 
rinlik verir. 
UMUMi DEPOSU ı İngiliz KAN
ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf 
Parfümörilerde bulunur. 1962 

•ı .... .-. ..... ııiiıiıiıı ..... ı_ 

iyi B r Miitercim 
aranıyor 

Mühim bir idare türkçe va fran
aızca lisanlar1nı mükemmel bilen 
ve kırk Y•tım geçmemiı olan bir mü· 
tercim arıyor, Şerait pek iyidir. fı • 
teklilerin, tahıil derecelerini, evvelce 
çalııbkları yerleri ve adreslerini bil· 

diren istidalarını, fotoğrafları ve ı ... 
diknamelerıle beraber "Umum Yazı 

lıleri Daireıl,, adresini taııyan kapa-

lı bir zarf içinde Galatada 1061 nu• 

maralı posta kutusuna göndermeleri 

rica olunur. 21114 

Devredilecek ihtira berab 
"Kuyu açmağa ve salr buna ınalısus 

ameliyata aid cihaz., hakkındaki ihtira 

için iıtihıal edilmiı olan 22 ağuıtoı 1933 
tarih ve 1651 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukukun bu kere baıkauna 

devir veyahud icara verilmesi teklif e • 
dilmekte olmakla bu hususta fazla ma -

liimat edinmek istiyen zevatın "talatada 
Perıeınbe pazannda Aslan hanında 5 nci 

kat 1·4 numaralarla mürakkam idareha
neye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

200! 

Umumi Nefrİyatı ve Yazı lfleri 
Etem izzet BENiCE 

1613 ı · Gasıetecilik ve MatlX..ıcılılı T. A. Ş. 

TERZ • 
1 

MUSLUBAŞ OGLU ŞEVKST 
Muhterem müşte;ilerinin bayramını kutlular, saadetle r diler. 

Postane karsısınd a \; o. 56 T~lefon n7 ı ~ -PETROL NiZAM. 
·sAÇLARI 
Besler - Kuvvetlendirir -

Dökiilmesiııi kasar • Uzatır. 

PETROL NiZAM 

Bayan SA Fi YE 
Rahatsızlığımdan dolayı bir müddet 

1 
v.ı 

L A L E (Eski Mulen Ruj ) salonunda 

okuyamıyacağımı muhterem dinleyicilerime arzederim . 

Safiye 

Algopan - Grip 

Algopan - Baş 

Algopan - Diş 
Ağrıları için 
faydalıdır 

Lütfen İ•mine ye sakallı 
markaıına dilı kati 

Her eczaneden 
isteyiniz. 

ALGOPAN'ı 
Siz de tecrübe ediniz. 

-

SAT i E' de 
Bütün Elektrik Levazımatı 

VERESİYE 
Beyojlu Tünel Meydanı METRO HAN - Beyazıt ELEKTRİK f 
EVi - Muva\lkithane caddeai KADIKÖY - Şirketi Hayriye 1 1 

la'kekn USKODAR - Nizam caddesi 23 BUYOKADA ve Be· 1 
yoğlwıda istiklal caddesinde KARLMAN GE( lDI Mağazası ' 
ile Şifi.ide Ahmd Bı>y Sok&ğm da ŞINAS1, Beyaı:ıt Meydanında 
HASAN FEHMi, Kaddcöyünde Altıyol ağznda NET ve Beşitkat· 
ta Tramvay durak mahallinde BEGYAN ticarethanelerirule sa· ' 
tılmaktadır. 

BÜYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 Jnci Tertibin 6 ıncı Çekiti 

11 Nisan 1935 de dir. 

Hoyot itramiya: 200,000 liradu 
Ayrıca 25.000, 20.000, ıs.ooo, ıo,ooo, 

5,000 liralık ik1'aml yeler ve 50.000 lirablı 
mükafat vardır. 

2015 "' 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
mave Eksiltme KomisyonundaP: 

,Tahmin Bedeli Saati 
Fireze parçaları 840 Lira 14 
Manometre 660 ., 14,30 
Fizik alatı 675 " ıs 

Yukarıdaki maddeler 45 g ün açık eksiltmeye konulınıJŞ" 
tur. Arttırma 21 - Mart· 935 Perşembe günü saat 14 de Y.~ 
pılacaktır. İsteyenlerin şartna ~elerini görmek üze~e her 1\1

11 

komisyona müracaatları ve be Jli saatten evvel temınatlarptl 
mektep veznesine- yatırmaları ilan olunur (405) 630 


