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' ~ırka Meclis Grupu Toplandı1'ArArORK 

~ .. M ı· R. o· . .h b Ankarada ugun ec ıste ıyaset ıvanı ıntı a ı ANKARA, 28. A.A. -
Reisicümhur Atatürk, bu-

yapıla ca ktır. Fırkanın namzetleri gÜnsaatl3delstanbuldan 
Ankaraya avdet buyurmuş-

Meclis Reisliğine Çankırı Saylavı B. Abdülhalik Fırka 
tarafından namzet gösterilecektir. Reis vekillikleri .•. 

tur. 

lnıwa.. kürsüsünde 

Laik Türkiyede 
Vicdanlara ta

hakküm edilemez 
ANKARA, 28 

('}' elefonla - Gece 
>arısı) Yarın 
~ecliste yapılacak 
l\lfaset Divanı in
~ihabında Meclis re 
:•liğine Çankırı say 
~\rı Bay Abdülha
~k Fırka namzedi 
0la.rak gösterile . 
tektir. 
~ Mecliı Reis ve
! İlliklerine namzet. 
er B. Hasan Trab
t()n, Nuri Conker 

Kabine etrafında tahmlnler 
liğde mecHıin yarın saat on dortte top .. 
!anacağı ilan edi•mektedir • 

Umumi katiplik bürosu yeni meclis 
azalarının ihtisaslarını gösteren bir 
cetvel hazırlamaktadır. Bu cetvel eıaı 
tutularak gelecek perşembe günü encÜ· 
men aza1arı seçilecektir. 

Arzuhal encümeni reisliğine ıene .. 
nl Uuanın seçilmeıi muhtemeldir. 

Bundan batka betinci Millet Mec
lisi azalarının isimlerini, intihap daire • 
)erini ııraıiJe gösteren isim defteri de 
basılmıt ve bugün ıaylavlara dağıtılmıı· 
tır. Defterde saylavların ıoy adlan da 
görülmektedir. 

Ankara ıaylavı Bayan Satının ye
ni adının Habcırpan olduğu anlaşılmak
tadır. Defterde Afyon aaylavı Bay Ke
restec:yanın adı sadece Türker olarak 
kaydcdilnıektccl ir. 

Umumi katiplik yarınki toplantı 
larımn ruznanıesıni hazırlanuıtır • 

Ruznameyi aynen bildiriyorum: 
1 - Rei. tarafından meclisin a• 

ıtılmaıı. 
2 - Azanın and içmesi. 
3 - Mecliı reiıini intihap. 

Bay Mahmud Esad dünkü 
dersinde bunu anlattı 

Eski Adliye vekili Bay Mahmut 
Eıat dün inkilap enstitüsündeki ders
lerine devam etmiş· 
tir. 

Bay Mahmut E 
ıadm dersini yaz1· 
yoruzı 

"Bayanlar Ba) 
lar, 

"Bugün ll"Çenkı 
dersimize küçük bir 
kayıt ilavesi ile ka
nunu medenimizin 
belli başlı ana bat• 
tarından din mese .. 
lesine geçeceğim. 

Evlilik bahsine 
ili.ve etmek istedi- B. Mahmut Esat 
ilim kayıt fUdurı 

•e Tevfik Fikret 
(l<.onya) dır. lda· 
1
' anıirliklerinin 
~a. ~etleri Bay Ali, 
t 'y ,rfan Ferit ve 

<1y Halittir. Büyük Mület Meclui Başkanlığına nanu:et 
4 - Riyaıet divanı intihabı (reis 

vekilleri, idare imirleri ve katipler.) 
5 - Reiıicumbur intihabı. 

Kanunu medeni birden fazla kadın. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Katipliklere ise; gösterilecek Bay Muııtala Abdülhalik 
~ay Ferit Celal, Bayan Sabi- riyet Halk Fırkaııı Meclis Gurupu 
·~ Cökçül (Balıkesir) Ali bugün öğleden sonr qat 16 de 
(~ze) Haydar Rüttil' Ali partinin Genel Bt11kan Oruntağı, 

6 - Reisicumhurun and içmesi. 
~··-----

Memurların 
f!!aaşları 

Bay Abdülhak Hamit yarın gelmcdili 
takdirde mKlıı mub!enm htanbul •ay-

' ' Bcubakan lnönünün Baıkanlığı al· 
_,,_ 

~ ,.,,. fırha grupu reia vekilliklerin., 
rQrıı:ı:et göaterilenlerden B. C•mal 
~ lı.rıtalya), Bay Saffet (Erzincan) 

~ '-zhar ve Natit Hakla nam· 
ltirler. ' 

tında toplandı. Önce Büyük Mil· 
let Meclisinde B(lfkanlık diııanına 
aday gösterilecek olanları, sonra 

Bareme 15, 50, 60 liralık 
dereceler ilave ediliyor 

1 
da nizamnameye göre partinin 
Meclu Gurupu Başkan Oruntaklı
ğına Erzincan Saylavı Sallet Arı· 

/' kan ile Antalya Saylavı Dr. Cemal ANKARA, 28• (Telefonla) _ Müs· 
Tuncayı ve idare heyeti üyelikleri· tetadar komiıyomı dünkü toplanh.ı ile 

Müste§arlar Komisyonu tara
fından hazırlanan esaslar 

ne de : bir müddetten beri devam eden barem 
Abdülhak Fırat E•zincan tizerindelri tetkiklerini ikmal etmittir. 

Komiıyon tarafıl\(fan kararlattırılan e• 
Ali Kılıç Gaziantep Meclia rela v•lıiUihlerlne naınset aaalar ayn bir kanun projesi halinde ha· 
Aziz Akyürek Erzurum 11önerilenlerden Nuri Conher, T. zırlanacaktır. 
Damar Arıkoğlu Seyhan Fikret (Konya) Komisyonca kararlattırılan eaaıların 
Fuat Umay Kırklareli !avından 90nra en yq!ı aza ııfatile baalıcalarmı bildiriyorumı 

l Erzurum aaylavı Bay Necip Aıım ta • 1 - Baremin 12, 14, 16, 17,5, 22, 55 
General hsan Sökmen GireBUn. rafından açılacakhr. liralık dereceleri kaldmlmak ve 15, 50, 
Hamdi Yalman Ordu 60 liralıık dereceleri ilave edilmek ımetİ· 
Rcuih Kaplan Antalya Kabine le barem cetveli 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
Rasim Bcqara Siııcu'ı seçti. ANKARA, 28 (Telefonla) _ BAa. 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125 ve 150 

-. derecelerden ibaret onalh derece olmak-MeCl İSİ n ruznamesi lıakan ııeneral lemet lnönü yarın ak- tadır. 
fam kabinenin lıtifanameıini uıulen 

.Milliyetin yeni adıdır 

Tel: { 

, 

Müdürı 14318, Yazı itleri müdür{İI 
Jdare •• Matbaa: 24310 

24S111 

Con Simon Pariste 

Beş veya on senelik 
barış anlaşması mı? 

Şu veya bu şekilde olsun, Alman yanın 
hukuk beraberliği tanınacak 

PARIS, 28 (A.A.) -
Sir Con Simonun bugün 
saat 11,30 da Londradan 
tayyare ile gelmesi bek· 
!eniyor. Sir Con Simon, 
lngilterenin Pariı &efiri· 
ne misafir olacak ve ve
rilecek bir öğle ziyafe· 
tinde Bay Laval ile Bay 
Kampbell hazır buluna
caklardır. Bay Kamp· 
beli, fevkalade murah· 
has olarak bulunmakta· 
dır. Londra anla§maları
na müteallik müzakere· 
lere ve Sir Simon'un 
Berlini ziyaretine dair i
ki dış itleri bakanı bu 
ziyafette ve öğleden son 

ra görüşmelerini kaT§•· Pariste mühim mü:alıerelerde bulunan Fransız. .., 
la:ıtıracaklardır. lngiliz hariciye nazırları Laval ve Con Simorı 

LONDRA, 28 (A.A.) - Gazeteler ileri sürmektedirler. 
Sir Simon'un bugün Parisi ziyaret et· Deyli Meyi gazetesi, Sir Simon'un 
tikten aonra Berline ve belki de Var· Fransız bakanlarına vazih teı.lifler yaı:ı· 
tova ile Moskovaya yapacağı seya • mak niyetin de olduğunu yazıyor. E-
batler hakkında muhtelif mütalealar (Devamı 6 ıncı sahifede) 

T erkos idaresine bizim de 
söyliyeceklerimiz var 

Şirket cevap fJeriyor, fakat bu cevap 
la neşriyatımızı karşılamış olmuyor! 
Terkosidaresi yeniden sorduğumuz beş 
suale de acaba liitfen cevap verebilir mi 

Bizim cevabimiz 
Arkaditımız (Felek)in Terkos 

Sulan idaresinin yeni tekil para 
tahıill hakkında yazdığı iki ma · 
kaleye bu idareden gelen yukarıki 
cevabı aynen neşrediyoruz. 

Gönül iıterdi ki; bu cevap (Fe
lek} in iki evvelki makalesi kadar 
vazih ve inandırıcı olsun. 

Bu cevapta müdür vekili olan 
zatın İf&l'et ettiği noktalar tunlar· 
dırı 

"1 - l•tanbul Sular idaresi bir 
resmi dairedir • ., 

-, 
Şirketin cevabı 

Gazetenizin 24 ve 21 ıubat 1935 
tarihli nüshalannın üçüncü sayılaları
nın birinci aütununda (Tcrkos iıleri.n
de terahhi) ve (Gen• TerhOfl meıele· 
ai) bQflıhlarile intiıar Nfln y~larda 
Sular idaresinin doğruluia ayhın o· 
larah tenhit edildiii görülmlfftür. 

Ohuyucualrınıuı meseleyi doiru o
larah anlatmak düfiinc .. ile haksuı fen 
hitler• bir harıılıh olmah Ü.zere ya%· 

dığımuı aıaiıdahi cevabın gauferü • 
J:İn ilh r;ıhacah rıüshruınrn ayni aüfu
nunda dercini hanunun bahıettiii hah 
v. aalıihiyete güvenerek dileris. 

1 - lnanbul Sular idaresi f"hrin 

TEBLİG ANKARA. 28 (Tel-'-nla) - B" _L • • d _,....,_ 2 - Baremin netrinden wı>aren altı .. v ,.. l.;unınurreraıne arze ec.,..ur. Yeni ka-
yük Millet Mecliıi umumi kitipliğinin binenin kısa bir zaman zarfında to- ..,ne zarfında zammı maaı gönniyen me• ·--~(D~ev~a:m:ı~7:._:n:c~i ;sa:yıf=a:da~)--=~==='D=ev::a:m:ı=7=in:c:i :sa:h:if:ed=e=)=== 

4/V KARA, 28. A.A. - Cümhu· yarınki Uluı'ta netredilecek bir teb- un,..lar bir derece mafevk memuriyet maa (Devamı 6 mcı sahifede) (Devamı 7 inci sahifede) 

................... -............. .. . .... __ . ff;;;~~Yfi;k"c;ti:i;'.r!~--.......... ..,....-.,..,.....___,.-...... ,,., Abdülhamidin bir kaç mil-
Yeni m~_zakerel ~ ·, ' yonluk emlakinin davası 

ltalyanl~r;;· ~;ı;··ı;;rbine 
~ireceği zannedilmeyor 
~>., 28 (A.A.) - Şark Afrika· zım yuklü (Arabia) vapuru dün kalk· 

, ~at aevkine devam edilmekte- mrttır. 
-._ aktam ıaat 18 de Mesinadan Bir fngiliz gazetesinin tahminleri 
l~ 11 (leonardo de Vinci) gemısı· LONDRA, 28 (A.A.) - Deyli Tel· 
~ Oo nefer ve 110 zabit gitmiştir. graf şunları yazıyor: 

'l>oliden de mühimmat ve leva • (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şirket •on tenzllal"la' ' 
tarift:den zarar 

ettiti iddiasında• 

Yeni hatların hemen yapıJ 
ması karıısında yeni hir 

itilaf beklenebilir mi't' ' 
Tramvay tirir.etinin Nafıa Balu.._ I • \ \ 

lıiı aleyhine Devlet Ş6raıında açın '.t 
duğu davanın reddi üzerine, Ji_r' ..... 
Ankarada hüklimetle yeni bir muk vq 
le akdi için müzakereye giritmi~ '.r. 
Bu mal<aatla Ankaraya gitmiş c;lRD 
ıirket mümeuili Bay Broaenı ve C.11! 
Ronger elan Ankarada bulunmakl:\ ~ 
dırlar. Şirketin nokh.I nazan he, ıl8 , 
malUın olmame.kla beraber, tiııket '• 
günkü tarifeden zarar ettiiini ir' .i9 
ederek tezyidi lazım geldiğini ic! :JW 
etmektedir. f 

Son tenzilatlı tarifenin tatbiki.,.~ .. 
bugüne kadar tramvay yolcularrnJll 
miktarı arbnl§tır. Buna raimen f~ 11 

zarar ettiğini ileriye ıürmektedir. 11(7. 
ıneaeleler Ankarada cereyan etmeld, 
olan müzakerelerde tetkik edilecelı.Jir. 

Devlet Şuraıının davayı reddetmesi 
Üzerine Nafıa Bakanlığının yeni ya • 
pılacak hatlara karıılık olarak 1926 

(Devamı 7 inci sahifede) 

8'1fbakan ismet lnönil, Nalıa Bı»
kanı Bay Ali Çetinkaya ile birlikte 
Anlrarada Çubuksu bendinde ln· 
,aat ve faaliyeti tetkik ediyorlar. 

Milliyetin ilivesini bugün 

Nisan sonuna kadar Muhtelit 
mahkeme kar arını flerecek 

Türk - Yunan mahkemesinde 75 
dava kaldı. 

Tür<k • Yunan Muhtelit Hakem 
mahk_,_ .. ı dün de toplanarak baaı 
davalara bakmlftır. Mahkemece mev• 
eut davaların en mühimmi Abdülha· 
mit vereHainln, Abdülhaınidin Yuna· 
niıtanda bulunan emlak ve_araziıi • 
nin iadeolne dair açtıkları davadır. 
Abdülbamldln Yunaniıtanda kalan 

1 malları bir kaç milyon lira kıymetin· 
dir b1' kibarla bu dava mahkemede 
me~cut davaların en büyüğüdür. 

Türk. Yunan Muhtelit Hakem mah 
kemeıl, lılerlni evvelce verilmi§ olan 
bir karar muclblnC41 niaan aonuna k• 
dar bitirecektir. Mahkeım.enin iflerini 
bu tarihe kadar bltiremiyeceii, meu.· 
kini haziran 90nuna kadar uzatacaiı 
hakkında verilen haberde bir yanlıılık 
olduğu anlatılmaktadır. Mahkeme re
lıi M. BQeır dün latanbul kulübünde 
bizi kabul ederek bu hU6uıta deml .. 
tir klı 

(Devamı f inal ııaklhdı) 

• 

Türlt • Yunan Muhtelit Hakem Mah· 
lremeai Baıhanı Boeg 

isteyiniz 
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!HARİCİ HABERLER ( • b h l Yuanı I çtimai a is er Ağaoğlu Ahmet __,;___ __ ............... ,_, 
,. 
Amme vicdanı 

Büyük ıavaş -. - medeni ulus
lar üzerine indirilmif sersemletti
rici bir TUrgu oldu. O aavıqa ka
dar uluslar arumda hakim olan 
liberalizm usulü, ulusları ııkı 
bir tesanüt bağı ile birbirine bağ. 
!ayarak faaliyetlerini ıızemi a
henk içinde yürütmeğe aevkedi
yordu: Ticaret için, seyahat i
çin, kapılar açıktı: Hudutlarda en
reller asgari dereceye indirilmit
ti. Başka memleketlere gitmek, 
oralarda oturmak, yapmak fazla 
bir külfet memezdi. 

Büyük 11avaştan sonra, bü -
tün bwı.lar değifti: Üzerine relen 
taştan korkmUf kaplumbağı gihi 
her ulus kendi kını içine girdiı 
Etrafını bir 11ra tel örgüler ile 
çevirmeğe koyuldu: Sert bir pua.
port sistemi, her adımda önünüze 
çıkan gü.mriik aetleri, ulus para-
11nı koruma yasası, kontenjant
manlar, kleringler, ve ıaire ve 
ıaire, ulusları birbirinden ayı • 
rıp, tecrit etti! Artık o eski gidit 
gelitten, 1avqtan evvel uluslarm 
birbirine girip çıkmalarından, 
yalnız bir hatıra kaldı: Faaliyet
leri birleflirerek ahenk içinde yü
rütmek orada duraun ve ulus 
mümkün olduğu kadar kendisini 
batkaamdan aymnağa çalışıyor. 
Savaştan evvel Pariıin ecnebi 
aeyyahLarmdan senede temin et
tiği on milyar frank kazanç 
bugün bir serap olmuttur ! Kimse 
artık yerinden kımıldamıyor, çün
kü uluslar paralarının batka yerler 
de aarfohınmaıma müsaade et
miyorlar, 

Her ulus bütün bu tedbirleri 
güya kendisini buhrandan kur • 
tarmak için yapıyor: Fakat ha
kikatte, bu sayede umumi faa
liyet gittikçe azalıyor ve son ista
tistiklerin verdiği malümata gö
re, ummn ticaret :-ekünu harp • 
ten evvelkine Jıiıbeten yüzde o
tuza inmi,ıir 1 Bu ıuretle aeraem
leflDİ:t medeni beteriyet, garip 
bir ıuitefebhüm içinde dönüp do
latınağa mahküm olmU§tur. 

Uluslar arasında AV&fbuı ev
velki fili ve ameli tesanüdü bugün 
bize andıran yegane müeaıeae, 
uluılar cemiyetidir! Bu cemiyet 
güya o tesanüdü azami dereceye 
varcfınmt, ve ulu lar arasındaki 
faaliyeti bir ahengi tam içinde 
yürütmek için kurulınuttu ! Fa
kat yukarıda zikrettiğimiz umu
mi hal, buna mani oldu ve ol • 
maktadır ve cemiyet hakikatte 
muattal kalmaktadır! Müeyyide • 
den mahrum olan bu cemiyet ken
di ülküsünü tahakkuk ettirmek
ten acizdir. 

Fakat ve bütün bunlara bak
mıyarak - medeni beteriyetin 
tesanüdünü idame ettiren bir a
mil bugün dahi, hükmünü ıür
mektedir; Bu amil, ayrı ayrı 
ulusların fevkinde olarak mede • 
ni beferiyetin mütterek malı o
lan amme vicdanıdır ! Bu amil 
müfterek manevi esasları koru • 
makta ve lazım olduğu zamanlar 
kendini hissettirmektedir! 

Ne gariptir ki amme vicdanı 
son zamanlarda bifha13a A man
yaya kartı kendisini &Östermekte
dir: Nazizmin Almanyaya hakim 
olduğu gündenberi bu göate -
ritler devam edip gitmektedir. 

Rayiftagm yangını münuebo
ti ile yapılan muhakeme, Yahudi
lere kartı akın, rrk tausubu, Na
zizmin tasfiyesi yolunda yapılan 
katiller ve nihayet vatani ihanet
le itham olunan iki kadının 
l:alıa ile öldürülmeleri, ..nede
ni be~riyet vicdanının Almanya. 
ya karşı infilakına bir 11ra sebep
ler tef kil etmqlerdir ! 

Vakıa AlmXnyanın serbest ve 
müstakil olduğunu, kendi içinde 
serbeat hareket etmek 118lab.iyeti· 
ni haiz bulunduğunu herkes ka
bul ediyor. 

Fakat ayni zamanda da, 
medeni beteriyetin uzun asırlarca 
çalışıp çabalayıp bir çok fedakar
. ıklar mukabilinde elde etmit 
olduğu mütterek abli.ki ve kül
türel esadar vardır ki onlar da 
her medeni ulus için bir borç ol
muftur ! 

Na:ı:izm aykırı bir tekilde bu 
esaslara muhalif hareket etmeğe 
b-.ladı. 

Meseli., beteriyet bir çok 
felaketlerden ve muıibetlerden 
sonra vicdan ve fikir hürriyetini, ,,. 

Arabistanda Osmanlı lmpara. 
rluğı: ?asıl yıkıldı_ isimli. la: 
hi teı nk.:rmız bugun beş et 

•;•I- -t- .f., ../.,,. -

artık kazanılmıf ve temin edilmiş 
bir esas sanıyonlu: Halbuki Na
ziler, Rayiftag yangınını baha
ne edinerek komünistlere ve 
yahudilere kartı gösterdikleri tid
det beşeri vicdanın bu emniyetini 
sarstı. 

Keza beteriyet dil, din, renk, 
boy ve saire fark etmeksizin bü
tün insanların müsavi olduklan -
na, nefsi beterin hangi boyada o
lursa olsun muhterem olduğuna 
inanmıttı. Nazilerin Ariya ırkı 
hakkındaki müfrit ve tatkm 
fikirleri ve bu fikirlerden doğma 
bazı müfrit ameli tedbirleri, 
gene o mütterek vicdana çarptı. 

Nazilerin kendi aralarında ve 
kendilerine kartı gösterdikleri 
vahti hareketler d:ılllamme vicda
nını ürküttü: Bir gecede yüzlerce 
reislerin muhakemesiz ve baskın 
,eklinde, katlolunmaları, can 
ve mal emniyetinin muasrr me
deniyetin ruhu olduğuna kani 
olan beteriyette derin bir aksül
amel UyandırdL 

Bu kere de ayni amme vicda
nı, iki kadının katledilmesi mü
nasebeti ile kabarmaktadır. 

Bu kadınlar, vatana ihanet
le itham edilmitlerdi ve ihanet 
sabit olduğundan elbette ki ceza
lanmaları li.zımdL 

Fakat ceza o kadar garip ve 
beklenilmez bir tekilde yapıhnıf 
ki "öldürmek,, fiilinin adeta bir 
eğlence, bir oyun, zevk verici bir 
idman gibi telakki edildiği sanı
labilir. 

Kadınlar idama mahküm edil
mitlerdir. Bunlar için ip ve kur • 
tun çok görülmüftür ! Balta uıulü 
tatbik edilmittir ! ! Yani orta çağ
larının en karanlık hatıraları ih
ya edilmittir ! O zamandanberi 
i.mme vicdanında cürüm ve ceza
ya ait telakkilerin battan bata 
değiflllit olması, bir çok yer
lerde idam cezasının tamamen 
kalkmıt bulunması, muhafaza 
edilmit olan yerlerde ise asgari 
zahmet ve itkence ile icra olun • 
maaı, kadınlar için ise her yerde 
daha merhametli davranıldığı -
bütün bunlar nazarı itibara alın • 
madan - kadınların hatları bir 
odun parçası üzerine yatırılarak 
celladın baltası ile vücutlarından 
aynhnı,lardu ! ! 

Fakat, manzara, bu vahti 
ve tüyler ürpertici levha ile de 
kalmamıttır: Ondan daha iğrenç 
ve daha feci celladın tavru ha
reketidir. Cellat adeta düğüne 
ve yahut baloya gidiyor gibi tık 
bir frak giyınit, beyaz boyun ba
ğı takmıt, ellerinde beyaz eidi
venler ve ayaklarında da cilalan
mış rugan potinler tafıyormuş ! ! 

Adeta baloya gelmi9, güzel 
kadınlar ile danı edecek bir cen
tilmen!! Hiç şüphe etmeme.idir 
ki kadınların boyunlarından sıç

rayan kan - balolarda ıçı en 
tampanya gibi - onun beyaz 
gömleğini ve eldivenlerini leke -
lemit o da gülümıiyerek yan ce · 
bindeki mendili ile lekeleri ıilme
ğe koyulmuttur ! ! 

işte bu canavarca hissizliktir ki 
bugün lngiliz, Fransız, Amerika ve 
sair medeni alemlerin efkarı umu
miyeainde derin nefretler uyandır
mış ve her tarafta bu "Nazi,. ruhi 
haletine karşı bir •syan çıkarmır 
tır ! 

Şimdi herkes .Oruyor: "Göte • 
leri, Şillerleri, Kantları yeti,tiren 
bu memleket te ne oldu?,. 

Bu suretle Naziler Almanyayı 
yalnız ıiyaıet sahasında d'"ği;, 
maneviyatta da tecrit ettirmekte
dir. Avrupa medeniyetinin ve kül
türünün kurumunda Almanya bü
yük i.miHerden birisidir. Fakat 
bir kaç ıenedenberi, o kendi
sini bu alemin haricine atmakta
dır. Hatti. lsveç, Norveç, Dani • 
marka, Hol.anda, gibi kendisi i
le en ziyade ITki ve kültürel ka • 
rabette bulunan muhi\ler bile, 
kendisinden uzaJdatmaktadır • 
!ar. Bu hadiseyi göz ile bile göre
bilmek için bu muhitlerde çıkan 
matbuattaki mütalea kafidir. 

Almanya belki bugün siyaset 
sahasında kendi mevkiini geri ala. 
bilir.Fakat maneviyat abasında 
her gün kaybettiği kıymetini ihya 
etmek o kat!ar kolay o ıy.v:ak
tır ı. 

Ağaoğ/u AHMET 

Almanlar Sar'ı 
Teslim alıyorlar 

Sar şehrinde ve Almanya
da · ıenlikler yapılacak 
FORBAH, 28.A.A. - Hariçten ııe

len misafirleri yerlettinmğe memur af. 
man cephesi büroıu, ikinci te§l'İD aonuna 
bclar olan bütün pazarfarm, re;riam hn· 
za11 dahilinde !enlik tertı"bine veya kong 
re akdine tahsis edilmit bulunduğunu 
bildirmiıtir. 

Mutasavver ıenlikler ' sırasında, ev
velce Loren ve Sarbruk'te bulunmuı o
lan Prusya kıtaatma menıub ukerlerin 
ki de vardır. 

Madenlerin parcuı 
PARIS, 28.A.A. -Sarre b~dakl 

itilafnameler, ayan meclisi tarafından 
kabul edilmiftir. Ayan meclisi emvali 
emiriyeden cılan madenlerle Fransız em· 
val ve mılakinin kıymetini maktuan 950 
milyon olarak tesbit etmittir . Bu mık· 
tar ı920 senesinde tamirat komi.yonu 
tarafından takdir edilmit olan mıktann 
yarısıdlt'. Bu meblağların tediyesi tarzı· 
na gelince bu mıktarm 750 milyonu 
Sarre havzası kömürü olarak tesviye e
dilebilecektir. 

Bulgar- Yugoslav 
Sınırlarında 

Yeni geçitler açılıyor, Pos
ta işleri kolaylaştırılıyor 

SOFY A, 28.A.A. - Buııün hariciye 
nazaretinde yuııoslavya BuJıı-istan ara· 
unda yeni hııdud geçidleri vücuda geti
rilmesi ve pasaport i!lerinin basitl~tiril· 
mesi içni akdedilmit olan konferanaıa, 
tanzim etmiı olduğu portokollar imza e
dilmittir. Bu münaıebetle irad edilmiı 
olan nutuklarda konferanaın vücuda ge
tirdiği e1erin Kral Bor>s ile müteveffa 
Krai AleıUandrın açmıı oldukları Bul· 

gar.Yugo•lav dostluğununun takviyesi yo 
!unda bir adım tetki ebnekde olduğu 
aöylenmittir. Yugoslav heyeti ,yarın Sof· 
yadan hareket edec:dctir. 

Mareşal Peten'in 
Bir yazısı 

İki sene askerlik meselesi 
için gazeteler ne diyor 
PARIS, 28.A.A. - Gazeteler, eski 

harbiye bakanı MaretaJ Peten'in Revue 
de deux mondes,, da ... ı.e..ı;,ı. hlz:metintn 
iki seneye çıkarılması için yazdığı ma
kale üzerinde mutalea yürühnekte ve 
birçoğu bunu ta•vib etmektedir. 

Le Petit Journal, ıunları yazıyor : 
" Silahları bırakma saalı gelmit değil. 

dir. Baılanılan müzakereler uzun olacak 
ve ancak m~~eııir bir himaye olurıa ne· 
ticelenecektir. 

Le Jol8'nal, Alrnanyanın tekrar •il8.lı
lanmıf oLduğunu ve daimi surette 
600.000 kiıilik kuvveti olduğunu, buna 
kartıldı: Fnunanın askeri hizm~ti emni-. 
yet zamanlan almadan üç seneden bir 
seneye indirdiğini yazıyor. 

Ecbo de Paris gazete.; diyor ki : 
" Vaziyet, Fransa ya cesurane ve seri 

kararlar alınmasını İcab ettiriyor. 
Alman silalılanmaaının çok tehlikeli 

olarak kendini göıterdiii bir 11rada fran
oada bu her ihtimale kartı durah:tecek 
vaziyette midir? Emniyetin muha!uası 
için lazım olan bütün tedbirler alınma
lıdır. 

Soıyalist Populair gazetesi, hükiime· 
tin bu mesele üzerindeki noktai naza
rını sormaktadır. Bu eazeteye göre, iki 
senelik askerlik hizmeti lehine yapılan 

n~yatta hiçbir -.atanperverlik yoktur. 
Bu •adece silah fabrikatörlerinin arzu· 
ıudur. 

Aynştayn 

Öyle istiyor 
Yahudiler başka u'u-;lara 
t ·m~ssül etmeme i imis 

NEVYORK, 28.A.A. Amerika yahu· 
di kongresinin kad:n tubesi toplantnın
da Profeaör Aynıptayn,yabucli wusundan 
tarihi ferdiyetini korumasını ve baıka 
ulusllU"a temessül fikrini bmılanasını iı· 
temiı ve demittir ki : 

" Alman ylthudilerinin akibeti, ıize 
istiklalinizi korumak için tazyik zaman. 
larında müracaat edeceğiniz bir varlık 
yaratmak yolunda ibret ot.un. Alman ya 
hudilerinin çoğu, uluslar arası bir yahu· 
di cemaab kw-ulması fikri aleyhinde idi
ler .Onlar, Alman uluaunun adetlerini 
körü körüne kopye ediyorlardı.· Ve is
tedikleri sadece aııllarmı ve menteleri
ni unutmak idi. Bu an içinde, vakarla. 
rını ve ananevi ferdiyetlerini feda ıure
tile elde ettikleri muayyen televvukları 
kaybettiler. 

Kutuplardaki arazi 
kime ait? 

DUNEDIN, 28 (A.A..J - Bu.ıün 
yeni Zelanda valisi Bay Bledısloe ile 
amiral Bird ara11nda dikkate değer 
görütme olmuıtur. 

GörÜflllede Kutuplardaki ara:ıinin 
mülkiyet meselesi görü~ülmü; ve Bird, 
Bir1eı:k An1erikanın kc~fettiği top -
rald,.rı lmak gibi bir niyeti olm;ıdı
gını lemin etmi,, Birletik Amerikanın 
boyle bir iddiada bulurunıyacağmı 
t.an.n .. ttii-İDİ iliv.ıa •vl,;ı-ıu!atjr 

Amerikada 
Sovyet aleyhtarlığı 
Tanınma karannı• geri 
alınmamasını istiyenler var 

V AŞINGTON, 28. A.A. - Röyte.- a· 
,İanaı hi:IdiriyOI': Dlf&l'I iyleri bakanlıiı
nm proteotolarma rağmen mümeMiller 
meclisi hariciye encümeni, Bay Finkda· 
mm Sovyet Rusyanın d:,ıomaıi bakı· 
mından tanınmasından rucu edilmesini 
iltizam eden takririnin 19 martta müza• 
keresine karu vermİftİr. 

Daha evvel ayandan Bay Baırbour bu· 
na mümasil bir teldifde bulunmuf idi. 

Söylendiğine ııöre dıpn itleri ba
kanlığı böyle bir takririn kabulü aley
hinde ıiddetıi itirazlarda buturunakda 

ve bu gibi meselelerde münha11ran Rei· 
sicümhurun ııelih.iyettar olduiunu ileri 
sürmektedir. 

Böyle bir takririn kabulü Rusya ile 
olan münıuelıamı ıevk ve idaresini müı 
külleıtirecektir. 

Avusturya 
Bakanları döndü .• 
Paris ve Londra seya

hatlerinden 
memnun görünmiyorlar 
ViYANA, 28.A.A. - Baıvekil Şutniıı 

ile hariciye nazırı Berııer Valdenegıı, 
dün akıam bmaya dönmüılcıtı'.ir. 

Her ilci dev.let adamı, Pari.s ve Lond
~ada gördükleri hüınükabul ve JOlde et· 
tikleri neticelerden pek ziyade mmınun 
olduklarını aöylemiJlerdir. 

VIY ANA, 28.A.A. - Korreapondanı 
Diplomatik gazetesine yaptığı bir be· 
yanatta dıt itleri bakanı Berııet" V alde
negıı demiştir ki : 

" Franaa i:le lngiltere'nin bakim dev
let ve dıt işlerimize kimıenin müdahale 
etmemesi bakkondaki görüşlerimize iııti· 
rak ettiğini sevinçle ııördük~, 

Bil!hakan Şutnigg, ayni gazeteye de
miştir ki • 

" Franıız ve fııgiliz efkan, memleke
tiınizin ilıtiyaçları ve İç ıiyaumız hak· 
kında ayni anlayış fikirlerini izhar et
mişlerdir. 

liıgilterenin hava
Clan k lrunması 

En son usul.eri tatbik ede
cek b · r heyet teşkil edildi 

LONDRA, 28. A.A. - fmperllltorluk 
aylarca evvel, 1 nııilterenin ha· 
va hücumlarından lrorumnası için, fennin 
en oon kepfilerini tatbik usullerini ara· 
yacak tekniaiyenlerle bilgelerden bir he· 
yet teşkilini kararlaştınnıştı. 

Bu heyetin teıekkülünü, dün avam ka 
marasmda h11ber veren hava müıtetarı 
Sir Filip Saaun, .,...en iııe beı!ıunış bu
lunan zevatın, immcnin menfaatına hiz .. 
met etmek arzusundan citayiıle bahıet· 
mittir. 

Heyette, ekseı·isi idim olan pek az i
zi vardır. Ve hükumet, faydalı olduğunu 
takdir ederse, bunların sayuını artbr· 
mak •uretİle heyete daha çok ehemmi. 
yet vereeatir. 

SovyetlerJe 
Bilgi bağı 

Moskova r dyosunda 
Türkçe 

kon'"rl'ln'l 'ar verilec~k 
MOSKOV A. 28.A.A. - Bilgiler aka

demisinin Türkiye ile bilgi münasebetleri 
komisyonu mArt ayı içinde Mo.k.:t, a rad .. 
yoounda v•ilmek Üzere Tiiı4<çe konfe
ranslar tertib elmiftir. Bu konferanslara 
ak~demi azasından Samoiloviç ile Vavi
lof i•tinık ede""klerdir. 

Samolloviç Sovyetler Birliği ve Tür. 
kiye ara11nda bilı:i rabıtasının ehemmi
yetinden ve V &l'ilof da acun kültürünün 
beşiği olan orta Aayadan balısedec.&ıtir. 

Hauptman'ı kur
tarmak istiyenler 
Beş bin kiıi nümayişli bir 

toplanh yaphlar 
NEVYORK, 28. A.A. - "Hauptman 

müdafaa komitesi,, tarafından Y orkvil 
gazinosunda tertiıb edilen toplantıya 

5.000 kişi ittirak etmittir. 

Bayan Hauplman ile, avukatlardan 
biri, söz ıöyl i,lerdir. 

Halk, idam talebinde bulunan müddei 
umuminin ve Lindbereh'in adları geç· 
tikçe Rlık aclarak tezyif ctmişle.ı;d:r. 

Polis intizamı iade etmiştir. 

,1.C.:-• ., , ,I , .. ·.:.. .. ·.• - •' 

Yeni sene bütçe i dün 
akşam Meclise verildi 

M asrn f bütçt!si 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Hükumet 1935 bütçe projesini ve mül• 

hak bütçeler projelerini bu akşam Millet Mecli.ine vemıiftir. ProieY• 
göre (1935) masral bütçesi şöyle tanzim edilmi,tir: 

Büyük Millet Mecli.i: 2.859,682, Riyaseticwnlıar: 386.692, Divanı 
565.500, Btqbakanlık: 1.159.819, Devl'et Şilrcuı: 218.193, lstatiıtilı1 

5052, Diyanet ifleri: 611,986, Maliye: 12.184.119, Düyunu UmumİY"1 

46.291.293,Tapu Umum Müdürlüğü: 1.153.530, gümrükler: 5.003.913, İç• 
ri ı,leri Bakanlığı: 4.347.908, Matbuat Umum Müdürlüğü: 95.944, Ern· 
niyet Umum müdürlüğü: 4.137.49 .. ', Jandarma: 8.909.621, Dı,an ı,ıer 
Bakanlığı: 3.262.140, Sıhhiye Bakanlığı: 4.892.184, Adliye Bakanlığt: 
8.788.478, Maaril Bakanlığı: 8.948.445, Nalıa Bakanlığı: 12.643.601, ik-

tisat bakanlığı: 4.6Z9.050, ziraat bakanlığı: 5.150.511, Milli Müdafaa 
Kara: 48.087.816, Mı:'ıi Müdafaa Hava: 5.017.080, Milli Müdalaa De· 
niz: 4.308.600, Harita: 623.965 lira. 

Masral bütçesinin yekunu 194.882.727 liradır. 

Yunanistanın milli 
müdafaası 

ATINA, 28 (Mill!yet) - Yunania
tanın milli müdafaasını görüıecek o-
lan partiler reisleri meclisi gelecek 
hafta toplanacaktır. Mecliste Maliye 
Bakanı Pesmazoğlunun da bulumnaaı 
zaruri olduğu için mumaileyhin cu • 
marte•i ltalya tarikile Parioten gele
ceği beklenmektedir. 

Venizelos ıuikasdı 
ATINA, 28 (Milliyet) - Venize· 

los auika&ti davaıına dün de devam • 
dilmittir. Muhafızlardan §Ahit Efipa
raki hadise gecesi suikaste uğnyan 
otomobili muhafaza için arkadan ta • 
kip eden diğer bir otomobilde bulun
duğu için gördüğii şeyleri anlatmı§tlt'. 
Şahit Venizelooun muhafızlarına dai
ma suikast haıberleri verilmekte oldu· 
ğunu da aöylemi,ıir. 

Üniversite rektörü 
Padovadn 

ROME, 28.A.A. - Padovadan bildi· 
riliyor : Cenevreye ııeçmekte olan lı
tanbul üniveraiteai t'ektörü B. Cemil 
buraya muvaaalat ederek üniveniteyi 
ve ona merbut müesaeaeleri ziyaret et. 
mittir. B. Cemil, tenıik edilmekte olan 
yüksek tedrisatın inki?fı meselesine pek 
ziyade alaka göatenniıtri. 

Paris borsasında Fransız 
eshamı düşüyor 

P ARTS, 28 ( A..A.) - 27 tarihli 
borsa vaziyetidir: 

Eaham boraa.arndaki ittiratarzlık 
deYam ediyor. Yabancı esham mü • 
kemmel aurette tutundukları halde 
Franr rz eı.hamınm ekaeriıi yeniden, 
hem de bazen ehemmiyetli surette 
dü~üklük göstermitlerdir. 

Ulu•al fondalann mahsus derece
de geri· enıeai, bu hu•uıta müeaıir oJ .. 
muıtur. 

Pı astirası iş başına ietir
meğ.! hazırlanıyorlarmış 

ATINA, 28 (Milliyet) - Hükıl. 
met taraftarı Ellinikan Me!lon gaze· 
teai Plastraa ve Venizelos taraftarla· 
rının hükiimet aleyhinde yapacakları 
hareketin idareıini almak Ü.Zere (Kan) 
da b\.ılunan Pli.atraa'ı Yunani&tana ge· 
tirecek bir heyetin hazırlanmış oldu· 
funu yazıyor. 

Ber in olimpiy adları 
BERLIN, 28 (A.A..) - 1936 sene-· 

ainde Bcrlindc yapı1aca!t olirnpİ)•ada 
45 deve it iftira kini bildU-UU.tir. Olim
piyatlar 6-2 den ıG-2 ye k,.d..,., kıt 
sporları için Garmiı · Partenkirhen'de, 
ve ı .8 den, ı G-8 e kadar, öbür aporlar 
için Berlirde yapılacaktır. 

Muhtelif müaabakalara 3500 tam· 
piyon i§tirak edecektir. 

Sovyet Rusya:Ja 
mekteoli e · 

MOSKOV A, 28.A.A. - Sovyetler ı.;... 
liği halk kmn:Se&'leir heyetile komÜnİ•t 
fırkası merkez komiteai tehirierde mek
tep in?sı meselesini tetkik elmıiılerdr.i 
Bu tetkikat eana11nda, birinci ve ikinci 
bet senelik proğram müddetleri zarfında 
talebe :,dedinin 11 .300.000 den 
24,000,000 a ve mektep adedinin de 
118.000 den ı67.000 e çıkbğı tespit edil
mitıt1r. 

Komiserler heyet ile fırka merkez ko
mitesi ı935 yılında 2'.0,390 ıtalebe için 
374 mektep inıa ettirecektir. Masraf ye
kunu 35 milyon rubleye baliğ olacaı.tl1'. 

Bakü civarında bir yanar
dağ indifaa ge t 

MOSKOVA, 28.A.A. - Taa ajan11DJn 
haber verdiğine ııöre, Baku' dan IS kilo
metre mesafede bulunan Lokbatan ya· 
nardağı, 3 senelik bir fuıladan sonra 
yeniden faaliyete baılamıttır. 

lndifalar, tiddetli değildir. Yalnız 
bürki.ni bir gaz yanmakta Ye fakat, da
ğın yamacında bulunan petrol ifletıne 
tesisatını tehdit etmemektedir. 

Harici küçük haberler: 

• lngiliz • Leh ticaret muahedesi 
Londrada İmza eclilmittir. 

" B. Von Papen, Viyanadan Berlin'e 
dönmüş.tür. 

* ltalya hükumeti, ı940 olimpiyadı
n•" Roma' da i?rası talebinden Japonya 
lehine feragat ettiğini Tokyo'daki mü· 
measiline tebliğ eıntiştir. 

Türk dili sahibin'n bir 
hayır severliği 

BALIKESiR, (Milliyet) - Ba1ike~ 
gündelik ııazetelerinden Türk dili .aahıbı 
aaylav Hayri Karan ııazetesinin safi 'e:' 
lirini Balikeıir liae ve muallim mektebııt 
de okuyup da yüksek tahsile ııücü yet• 
meyen kabiliyetli gençlerin yardlDlltıl 
bağıılamııtır. Bunun için gereken ~dit' 
ni iıler bitirilmit. mütevelli heyeti ' 
aeçilmi§tlr. Sayın &aylavm bu yük~t 
kararı çok takdir ile kı11rtılandı. Hayri 
t"anın diğer bir ç'* zenginlere, y.ı•.-1 sr 
verlere örnek olmasını dileriz. 

Bay Hayri karana gençlik, irfan n~ 
na bütün Balikeıir ve yurt daima ..,.n· 
net duyacaktlt'. 

Balıkesir Halkevi 
BALIKESiR (Milliyet) - Halke..I 

yeni çalılJDa yollannı seçmek<tedir. Bil
tüıı tubeler toplantılarını yapmıtlar va 
yeni komitelerini aeçmiflerdir. Yeni k<>" 
mite azaları çalışma programlarım h,.. 
zırlamak.la uiraııyorlar:. 

Çine aydın maçı 
AYDIN, (Milliyet) - Çine ap0 ' 

kulübü, cuma günü Aydına gelerelı 
Aydınspor kulübile bir maç yaptı· 
l.;. Çok İyi geçen .maçı, 3 • 4 Ayci111 

kulübü kazandı. Kotarken ayağı 
burkulan Çineli bir oyuncunun I"" 
çirdiği bu ufak kazadan başli:a hiç
bir vaka hatta münakaşa bile ol· 
maması hepimizi çok sevindirdi. 

bir kız yanarak öldii 
AYDIN, (Milliyet} - Çin~~ıı 

çaltı köyünden Çakır oğlu Arı~~~ 
kar111 Ayfe, bet yatında kızı Kil. 
rayı evde bırakariı.k ineklerine ~ 
yecek getirmeğe gitmİf. Küç 
Kübra, anası gittikten sonra birfl)i 
ekmek almıt ve ısıtmak üzere oGB' 
ğa yaklatmıf. Ekmeği kızartırJı:eO 
eteklerinden lutUfmut ve ale~Iet 
birden vücudunu aarmıf. ÇocıJgll::r 
bağırmalarını duyan komtular 1' f• 
mutlar ve alevler içinde kalan ya , 
rucağı kurtaıımıflar. Biraz soıırll 
gelen anuına yavrucak: 
Aanacığun ekmek kızartaY01"' 

dum. Birden tututtum. r 
Demit ve eon sözü de bu olıJIJI ,. 

tur. Kübrayı Aydın memleket fıaa• 
tahanesine getirmitlerse de yaf 
mıyarak dün ölmüttür. 

Bir haftada yakal n art 
k"'ç kçılar _ 

ANKARA, 28.A.A. - Son yedi -:: 
içinde muhafaza tetkilitı tarafındaD 3"' 
kaçakçı ae, 480 kı1o giimrülı: ka~ ... 
kilo inhisar kaçait, ıo5 kilo .-rar! j. 
de altın gümiiJ zinet, 2ı albııl lir· Jıil' 

ı mecidiye, ı20 Uğıt 1ina, bir tüf"'°"' • 
tabanca ve ıo kaçakçı hayvanı ele ıfli' 
rilmitdir. "~ 
Karsta kimsesiz çocU 

lara yardım # 
KARS, 28.A.A. - Kirnsdiz çoe: ıı,t 

kurumu burada seksen üç ÇOC~~ ıı· 
gün •ıcak ymıek vermek aurebY. ;ıııı 
dalandırmalı:ta ve &)'rica ıSO çocuP 

.., yaptırmaktadır. 
0

c!J 
Boluda mektepler kapıt .,. 

. al11 

BOLU, 28 (A.A.) -. Grı~ il~,.,.~· 
yüzünden Bolu merkezındekı . t•ııl 

.. iç•" 
teplerle orta mektep on ıun 
edilmittir. 

TAN 
• 

MlLL ·. YET'in yeıı' 
adı olacaktır• 

ıı..---·---[1~ 



S~~~·:r.ı:ı:,,~u~~!bula 
bir yabancı do.tum vardır. 

ıteliıinde bana uğrar, görü • 
Vt Qra •tra birlikte dolafırız. 
c,Çende gene geldi, havalar 
'le lq/ar tatlı gidiyor. Beraber 
doltıfttk. l•tiklôl cadde&inin 

, lllctraydan &a,layan kaynar 
karııtık ve ancak Parmak

doğru bu kayntıJma bir 
rq halilledi. 

' Oh, dedi. Biraz nela ala-

0. tırcıda Ağa ca:miinin önüne 
d tik, Gülüm•emeye başladı. 
llııı: 

~ tfc glilliyon.unuz ?. 
iu duvan görüyor m\16unuz? .• 

~. ...... .. • 1.:- L........... 
~aca:mıının fU '°"' '""" " 
ile kailmeden m akan 
duvarını göaterdi... 

' t•et, dedim. 

'latanbula ilk geldi~ zaman 
dolaflYOrdum. Bir yabancı i· 

ile kadar (Pitoresk • meraklı) fey 

carınek gerekti. Bu duvarın ö
ll<çerken kartımdan ıı;elen biri-

• ~ca .odum: 

' Rica ederim. Bu duvardan akan 
'ıdırı. bir haftadır buradayrm. Her 
caruyOl'um. 

ıı " 
ıııı.ıtabmı duvara b..ı.tı ve ıı;ül-

. &u duvar tarihi bir duvardır. 
(Terliyen duvar) derler. Bu a
~ nereden geldiğini bilen yok
~ latT.t bir cııer olduğu için yıb

' )'alnrz ilittünü aıvarlar ve bu 
~ böyıe loıılrr. Ayaklan terllycn -

'Udan alıp ayaklarını yıkarlar • 
b lı:.ceilir diye bir de masal var • 
~ .• Be.o de §imdi onu hatırla • 

ıt., tilldüm, ne dersiniz 7.. 

ltvot 1 dedim. Habu: değil, bu 
~ terler ve ııenclerdcnberi bir tür

lıı &ızmmınr kcamenin yolu bu • 
ğı için utancından terler. 

c ... _. d' y·· ··.ı··1ıt 
-...ıuım ver ım. urııcıu , 

terliyordu. 
B.FE.LEK 

)erlerde 1atıılı. bazı 
)erlerde bulutlu 
l~ 28 (A.A.) - 28-1·1935 
~ede hava Tıuıiyetl ı 
~ v~kileti moıteoroloji eııati • 
~ alınan malGmata söre, -

1 içinde Trakya, Ep mnıtaka· 
ı.~a Anadolunun balı knmında 
:~lya "Ye Silifke ç.,.,,.ıeri yağq-
. lıt Yerler umumiyetle bulutlu ııeç 

~da 22, Utakta 18, Tekirdağ 
l~da 15 diğer yerlerde de ' 
IL.;.llıilimetre araamcla yağmur au 
~~iittür. 

ıl"tiik aühunet aıfıruı altında 
~.}2, Erzurumda 10 derecedir. 
::<Q~ diğer yerlerinde gece aÜ· 
toıı.• • aıfmn üstündedir. En yük • 
• ""'llnet Adana ve Dörtyolda 19 
l" ltayd~dilmietir. 
·~ Ankarada aaat 14 de aühu· 

ılerecedır. 
' 
~)lerde ihtiyar heyeti 
L intihabah 
~~ ~ı dıı köylerde ihtiyar 

""i intihabatı yapılmıtbr. lnti-
'-ı lleticelerinden Akbaba, Deres
~lı, Po!enez köylerindeki ihti· 

"llerinde birer de kadın aza 
adır. 

~amadan alman cetTeldir) 

1 28 ŞUBAT 935 
l(IAM FiYATLAR/ 

• ~~~llAR 1 TAHViLAT 
'+ ""llıi'I 96 so ::-i 1 

98 Rahbm 10.75 
, il ~40 Aa.. •imetttl 53,60 

il( 28,80 An. tahvili 11 il 48 
29,30 Aa. ıah•a• ili 

ESHAlll 
~ tc~ 10 Reji lıt.upoatu& 2..25 
~ 10,11 Telefoa 14.10 
l_ ~~ rt Terkoa 11.--
\..~ı..,. Çimento 13,BO 

•ı 63 J Uihat dey. 9,.90 
30,211 Şerir doy. CL95 

26 ıı..ı,. 1,55 
18 Şark-. - .. GS 

FiYATLAR/ 
12,0I Praj 19,86 

609 Bel ırat 35,24,75 
•.38,88 lıloôo•• J0,811,75 

'111.97,so Berlin • 1,98,25 
2,45,35 Madrit 5.81.80 

84,49 Budapeıte 4.41.75 
~.40,40 Varıo•• 4.22 
1,17.75 Bi.lıret 7&.97.80 

" 66.10,75 Viyaııa 4.26.18 

IJ1'.u T (Sat'f) 
k.arlli K•ruı -l&O Zil 1. ı .. ; ... 115 

12S J rueta 18 
9'I ] Mark 43 

23.so t Zletiı l!2 
810 20 l.eJ 17 
213 20 Dinar 55 

23 l C••OYit -.-
11& Alba 9.32 

24 Mecidl1• 41 
a:ı Ba•lıoot 240 
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EK ON OM 1 MARKElılELERDB VILAYEITE 

Tenzilatsız tarife 
Tatbik ediliyor --Mensucat fiatlarıoıo yük
selmesine sebeb yoktur 

Türk - Fransız ticaret muahede.sine 
bağlı ahdi tarifenin tatbik aaha11n
dan kaldırılması karan ilk def& dün 
gümrüklerde tatbik edilmiıtir. Çar -
tamba günü aktamına kadar gümrük
lere gelip te muamele eksikliği yü -
zünden çekilemiyen Fransız ve diğer 
akit memleketler menteli mallar dün 
tenzilatsız tarifeye tabi tutulnıuttur. 

Dünkü ırazetelerden biriai, bu va
ziyetin dq piyaaalardan gelen yünlü 
ve pamuklu menmcat fiyatlarına te -
ıir ettiğini ve fiyatlann yiilr.ııelmek is
tidadında olduğunu yazıyordu. 

Y aptıinnız tetkikata ııöre, böyle 
bir fiyat farkı teabit edilmemittir. 

Alakadarlar, piyuada külliyetli 
mal bulunduğunu, normal ııümrük 
tarifesi tatbik edibneaile fiyatların de 

' iitmesiae imkiıı olmacbiıru SÖJ lemiı
lerdir. 

YBklema ve boşaltma tarifesi 
Liman tarife laımiayonu, dün deniz 

ticaret müdürü Bay Müfit Necdet De
nizin reiıliğiııde toplaıımı1t Liman u· 
mum müdürlüiünün yüld_,e ve bo • 
f&ltma tari.feaini tetkike batlamoıtır. 
Kcımiııyooı, bazı noktaların gözden ge· 
ciriln-i için aalı ııünii tekrar topla
nacak ve tenı:lat vaziyeti hakkında 
bir karar Terecektir. 

ikinci Balkan ekonomi konseyi 
lkiııci Balkan Ekoncmi konaoyi ha

aırlık toplantuı, m.artın l O unda Bel
gratta içtima edecektir. Memleketi -
miz murMıbaııları gelecek hafta için
de Belgrada hareket edeceklerdir. 

TUtUncUler toplandılar 
Tütün tacirleri dün Odada bir top

lanb yaplllJflardır. Tütün itlerini ala
kadar eden bu ıröJ'Ü4melere, hafta i
çerlainde tekrar dlO'Vllm edilecektir. 

•ELEDIYED8 

istimlak borçları 
Bundan aonra aynı yıl 

içinde ödenecek 
Belediye, 193!1 mali JJlı içinde, ea

kiden kalma iatimU.k borçlarının bep· 
aini ödemeğe karar vermi§tlr. Bunun 
için :reni bütçeye 220 bin lire tahai
aat konmUftur. Bundan sonra, yapı • 
lan istimliklerin bedelleri, •JD.İ yıl i· 
çinde ödenecek, diğer senelere borç 
bırakrlmıyacaktır. 

Otomatik kapılı tramvaylar 
Kazalarm önüne seçmek üzen, 

tramvayların kapılarının otomatik bir 
tekilde kapamnuı İçin tecriil>eler ya
pılı:yordu. Bu tecrübeler müalıet neti
ce vermiıtir. Arabalar JÜr'Ürilen, ken· 
diliğinden kapılan kapanan ilıi tram 

vay arabası, yarm sefere çıkanlacalt 
ve uzun yoldaki umumi faydası tetkik 
edilecektir. Bu seferler de iyi netice 
verirııe, bütün arabalann kapıları, bu 
tekilde değiştirilecektir. 

Bir tütün 
Deposu yandı 

-o-

Yangının nasıl çıktığı 
tahkik ediliyor 

Gaitada Perıembe pa.zannda ke • 
reateci Fazıl efendi sokağında Bay 
Hayrapolus'a ait tütün depQ&undan 
dün aaat 17,5 da yauıım çıkmrş ise de, 
etrafa aira7e.t etmeden yalnız depoda. 
ki tütünleri yandıktan aonra aöndürill 
miiftür. 

Yancının neden ç1ktığı henüz kati. 
yetle anla11lamamı~trr. Sc:badan ve • 
yahut elektrik kontanğından çılıtrğı 
zannedilmektedir. 

Bu hususta yaptığımız tahl.ikata 
göre depodaki amele dün aaat 17 de 
pa;,dos elmİJler ve d- ulii mu
cibince inhisar memur]an tarafından 
mühürlenmi;tir. Ve taat 18 de de yan· 
gını kule görerek itfaiyeye haber ver· 
mittir. 

itfaiye yansın haberini alır almaz 
derhal yangın yerine selmiş, icap ... 
den tertibatı alarak denizden ve yan
gm musluklarından au alarak depoyu 
15 koldan bol au7a bofmuttur. Depo. 
nun söndürülmesi İçin itfaiye sok ll'aJ 
ret aarfetmİ§Iİr. 

Yangın yerinde itfaiye kuınandan1 
Bay Ihsan da bulunm,;ı ve icap eden 
emirleri •enniıtir. 

Deponun civarında da ilç dörı ta· 
rte r•z depoou bulunmakta idi. 

Yanan tütün de.,_u kicirdir. Si • 
gortalı cıiup olmadığı tahllilıat netice
sinde anla,ılacakbr. 

Yanırrn mahalline ırelen Galata na
hiye müdürü Bay Talat ile birinci ko
miser Bay Halid'in aldıiı tedbirler ü
zerine karqıklıia meydan vtrilme. -
mittir. 

Esrar sattığı 
Anlaşıldı 

lbt i s ı a mahkemeİerinde 
dün mah-

kum edilen kaçakcılar 
Dün dokuzuncu .ifıtisaı mahkeme· 

sinde Adapazannda kahvecilik eden 1 
M~z~fferin duruımasına devam edil-
mııtır. 

Muzaffer earar kaçalu;ılığından suç· 
ludur. Kahvesinde iki arama yapdnut, 
birincide 1 gram 52 santigram, ikinci 
de de l'oplu olarak l:t9 &'Hın eorar bu
lunmuıtur. 

Suıçlu Muzaffer (Bu eararları aat • 
.-ı. için bulunclurmu7orum, kendim 
kullanıyorum) diye kendini müdafaa 
etmiı ioe de bbbı adli raporuna söre 
earara müptela olma ehil anlatılDPftır. 

Binaenaleyh Muzalferin kaır.,..,.in • 
deki eorarlan ıatmak için bulundur • 
duğu sabit olduiundan ceza kanunu
nun ~3 üncü maddesi muc:ibinee, bir 
aene hapsine ve 200 lira afır para ce
rzaaı vermesine, fakat yqımn 21 j clol
durmamrı ohnaaı yüziinden altıda biri 
tenzil edilerek 10 ay -...ı- ve 133 
Ura ai1r para cezaıı öclemeıine ve ...il· 
keme masrafı olan 2.2 liraıun da ken· 
diıinden tahliline karar veri!mİ§lİr. 

Eroin sıtaıllır 
Sahıkab takımından Arap Nuri ile 

Saminin 9 uncu ihtisas mabkemeainde 
yapılan duM1J1Daları neticesinde ber i
.kieinin ele eroin aabcılığı yaptığı aalıit 

olmuıtur. 

Suçluların Türk ceza kanununun 
4o.1 üncü madde.ine tnfikan birer te

ne bapialerine ve 200 zer lira .tin" pa. 
ra cezasına ve Arap Oamanm sabıka· 
ı. olma11 cloLry.aile cezaaına 2 ay ıı..>is 
ee<zall daha ili.veıine karar verilmit
tir. 

Temyizden sonra altı ay hapis 
Geçenlerde 9 unca .ilıtiaaa mabke • 

mainde f'U'&ı> kaçakçıllğından .ı.r.ası -
na balnlanık benıetine karar Yerilen 
Panonun ewala ...UddeiamumiJilıı tara· 
fından temyiz edilmitti. 

Temyiz evrakı nakzettiti için tek· 
rar duru§ma yap•mıı ve suçlu Pano 

alb ay ı.- malılriim cılmutlvı' · 
Eıı çarkcısı mahkOm oldu 
t°ge vapuru çar.kpbaım HV...:rin oi

hı Hilmi ile arkaclatları Mdımet ve 
Tevfijin dlin sekizinci ihtiaıa mabke • 
meıincle durllfmaların& devam edilmiı· 
tir. 

Bazı kadın çantaları ve ipekli ku • 
maı kaçırmaktan auçlu olan Hilminin 
9 ay hapsine ve T nfik ile Mehmedin 
auçlara ortıııklıkları göriilmediii için be
raetlerine karar verilmittir. 

Tıbtakıla cinayeti 
T.Jı.tal&alede sevdiği Ratel adlı kızı 

öldiinnd<ten ıusJu Leonun duruflDUl
na dün ağır cezada denm edilecek
ti. 

iki müdafaa tahidi celbi iktiza edi. 
yordu. Suçiu taraf İcap eden muame· 
leyi ikmal ettirmemiı olduğundan bun· 

lar selmemiılerdi. 
Durll§!Jla mahkemece takdir edilen 

ikiter lira maaarifi zaruriye suçlular 
tarafından verildiği takdirde bu iki ta· 
hadin celbedilmeaine karar veri1mit. 
baıka &'Üne bırııkdnutbr. 

Tramvay tarifesi 
Bir kaç ırün evvel komisyon tara • 

fmdan teabit edilen yeni tramvay üc
reti tarifesi, dün taıaclik edilmek üze
re Naha Bakanlığına gönderilmiıtir . 
Ttarifede bir değitiklik yoktur. 

Soy adları ve 
Nüfus yazımı 
Kaymakamlar yarın Yila

yette bir 
toplantı yapacaklar 

Yarın kaymakamlar, Vali muavini 
Bay Rüknettinin yazıhanesinde topla· 
narak iki meseleyi görüıeceklerdir. 

Bunlardan biri 90)" adlarının yazım 
çalıpnaaıdır. 50J adı yazımı çok il er· 
lemiftir, itin daha düzgün ve hızlı git 
mesi çareleri de araıtrrılacakhr. 

.ikincisi de genel nüfua yazımı it -
!eridir. Bu it iç.in iç itleri Bakanlıirn· 
dan gehnit olan izabnameler okuna
cak, yapılnıaaı ııe.-ekli iteler gÖrİifÜ· 
lecektir. 

* Mart aylığı - Mart aylığı yarın 
verilecektir. Ucretli memurlann ıubat 
aylığı dün Yerİlmİ§tir. 

• Vilayet konağı, tamir edili7or -
Bir çok yerlerinin srvası dökülmiit o
lan .,,;ıayet dair-.inin tamirine bat • 
laımuttır. 

Esnaf Bankası 
Tarih oldu 

--o---

Heyeti umumiye bugünkü 
şartlar dairesinde ~aali
yette bulunulamıyaca-

ğına karar verdi 
Esnaf Bankası heyeti umumiye&i 

dün sabah saat on birde merkez bina· 
aında fevkalade olarak toplanıruıtrr. 
Bu toplantıya, Ekonomi Bakanlığı na· 
mına kom.iAerlerden Bay Nahit Tah -
sin, Belediye namına hesap itleri mü
dÜr muavini Bay Nail ve diğer hisse • 
darlar iıtirak etmitlerdir. Heyeti u • 
mumiye içtimaına, idare mecliai reiai 

Bay Tevfik Batkanlık etmiıtir. 

Evvela, belediyenin ka"Yanin ve ik
tiaa.t encümenlerince hazırlanan ve ıe
hir meclisin.in aon toplantısında mev
zu olan rapor okunmut ve üzerinde 
etraflı görÜ§meleS" yapılmııtır. Netice
de, bugünkü fa.rllar dahilinde faali· 
yete devam olunamıyacağı kararla§ • 
bnlmıt ve bir taafiye heyeti teşkil e· 
dilmipir. Bu he7ete, Avukat Bay 
Yuauf Zi7a, Belediye avukab Bay Hlô 
•k ""''""'• Hazine avukab Bay Oa -
man Nuri, muralopliğe de tüccardan 
Bay Zühtü Sabit aeçibnitlerdir. Uzun 
zaınandan beri yalına hmi duyulan 
Eanaf bankuı çallflDalannı bu suret
le bilfiil tatil ebnİt ve tarihe geçmit
tir. 

Oirendiğimize ııöre, tasfiye heyeti 
yarından ib"baren çalı;mağa baılıya -
caktır. Bankanın, buırün inal ettiği 
binadan çıkarılması ve efyalannm aa
tılmaaı kararlapnıftır. T aafiye heyeti, 
•Y"• bir yerde çalıtacak, bankanın 
borçlan ile alaca.ldannı teabit ede • 
cektir. 

Tayyare cemiyetinin 
karnaval cğlenceıi 

Tayyare cemiyetine menfaat te .. 
min etmek için tertip edilmit olan 
karnaval eğlencelerine vilayet müaa
ade vermiıtir. Eğlenceler eaki Mulen 
ruj (Lale) salonlarında yapılacaktır. 

Suriye komseri bugün şeh
rimizden gelio sı~çecek 

Suriye fevt.alide komi..,,.j Bay M.u
tel bugünkü T oroa ekapreaile ıehrimi· 
ze gelecek ve burada durmadan eka • 
prule Franaaya gidecektir. 

ı.re_a. __ 
Piliin ve fese/li 

Fıkra meıhurdur. Nasreddin lıoco J 
bir rll yaptırmak istemif./p baflcmmıf. 
Bina çıktıkça konu kamın, efİ, dostu 
gelir her biri kendine göre bir akıl öl· 
retirmiı: 

- Bu madiııeni niçin bunıJan çı
kardın a hoca, flUIU Jl<lna alsana. 

Bir b"§k<Uı: 
- Aman hoca, delimilıin, rnutpak 

bu kadar geniı olur mu. Hem ocağı 
ne diye yandan ı;;ılıardın, ıunu ertaya 
ali •.• 

Dostlarının sözü.nü kırmayan hoca 
hepsinin dediiini yapmıf. Nihayet or· 
taya ecel accrib bir fey çılımıı. Pc nzef-

melı gibi o/,.,....n ama bi.zim llfanbul da 
pl~lılıtan hocanuı elline döndü. Her 
gelen ıehremini Belediye r«İııi zeaıki
ne ve arıu&una: göre ıeltrin hir tarafı .. 
nı benimsedi. Batlıa tara#larmı yiüıiidii 
bıralıh. Ama bu benimMnMkte Jelıir
cililı görüşü ile diifü.niifü yoktu. Meae· 
la valıtile Bebekte Refid Mümtaz pa· 
ıa adlı bir şehremini otururmaı, tam J1<1 
lmının önüna kadar p<rrlıe kaldırım yap 
tırnuf. Oradan iki metre öteai Arna<IUd 
kaldırımı? 

Bir ba1ka ıehremini t:clmiı V•kü • 

darda hısımı, alırabaaı çoAmuı, oralar
da birkaç cadde aı;;nuf. Birkaç park 
yapm14. Bir bafkan ı;;ılımı§, Suadiye, 
A<lalar tarahnı fazlaca aeumiı, bele· 
diye bütçesinin imar ile tamir için ayır
dığı paralan o taraflara dökmüı. Vel· 
lıa.l plciıı•cs, prtJgranwı:a bir iıgüzar. 
lılıdır ll'itmif .. 

Geçen ll'İin Alman tehircilerinden 
E rt:öı;;'ün l•tanbul İçin lıaıırlrulığı aaıcm 
projenin kabul edildiğini duyunca yedi 
batın bir lstanbullu ııfatile seaıindim. · 

Yü:a binlerce liraya malolan bu Is· 
tanbul plônı eğer bir tarafa atı/nıazaa 
ki bnu randan Jilerim. Bundan sonra 
artılı latanbul semtleri taaı.iyeli, iltl· 
madı, hatırlı, dayılı diy. biribirlnden 
oyrılma)'<lcq}r 11e pl4n parça parça tal• 
bilı edildikçe lıtanbulwı yii:aü de 1a
vaı yaıJGf belirecek. Her semt l>u plana 
göre ,anle.necelıtir. V akici bu da bir 
ümiddir. Fakat hiç olma:aaa elimi:ade 
ilme dayanarak yapdmq aıe Wul e• 
dilmiı bir plcin alduiu için aykırı bir 
hareket 11ördülıçe ondan hu olarak -
tenkidimizi yapar - 11e içimi:ııi döke
riz. Bu da bir te•lli deiil mit 

Burhan CAHiD 

MAARIFTB 

T ve Pile 
Biten kelimeler 
Yapılan değişikliğin hususi 
mahiyette olduğu bildirildi 

Bundan bir .;,üdet evvel (t) ile ni
hayetlenen kelimelerin (d), ve (p) İ· 
le nihayetlenen kelimelerin de (b) i
le yazılacağının daha uygun olduğu 
ileri sürillmiif, imlAlar o tekilde deiit 
tirilmi~ti. Kültür Bakanlığı, mektep
lere gönderdiği bir tamimde, bu tek· 
Jin huausi bir mütalea mahiyetinde ol· 
duğunu, imlada yeni bir değitiklik 
yapılamı:yaeağını bildirmi§tir. 

Kny mektepleri teftiş adildi 
Mülhak kazalardaki mektepleri 

teftiı etmek üzere, bir hafta evvel köy 
lere ıriden, Maarif Müdür Muavini 
Bay Ş-ket Süreyya ve ilk tedrisat 
müfetti,leri ,..brimize dömnü§lerdir. 
Köy mSteplerincleki umumi vaziyet 
memnuniyete değer ırörülmiiftür. 

1'01.ISTB 

Hırsız arkadaşlar 

Misafir gittikleri yerden 
bir e.bise çaldılar 

Beyazıt ta bir odada oturan Feri.at 
kendiırine miaafir gelen ariı:adaıJarı Meh 
met ile Recebi oclumda bırakarak boı
%J itlerini pnnek için dtfarı çıkımı ve 
yarım aaat kadar sonra geri ılömnıiit • 
tür. 

Fakat bu aJer ne arkııııla§farım ve 
ne de orada duran bir kat elbisesini 
bulabilmiıtir. 

Ferhat derhal polise bq vurmuı ve 
auçlu Mehmet ile Recep yakalantru§· 
br. 

Tecaviiz \e dayak 
Siileymaniyede oturan Mehmet ile 

arkadaıı Ahmet Çeıme ıokaimdan ge
çerken, kunduracı Cemal ile arkadafı 
diğer Cemal tarııiından tecavüze uira· 
mı§lar n dövülmütlerdir. 

Melmıet ile Ahmet polioe boıı vur
._,ıar ve ıuçlu Cemaller yakalanarak 
tahl.&ata llaılanmıtbr. 

Eli ~ıçaklı çocuk 
Dün Ortaköyde Muallim Naci cad

deıinde 23 üncü ilk mektep önünde bir 
kavga olmuttur • 

Kavııa Kuruçeıme iskeleaı bqın -
~; ---=-- .....&.~ ...uJ-:- _.ı_ ı :> 

J•tında Muıblfa ile, Teneke fıılırikaaın
da çalıtan Ortaköylü Halim oğlu Sait 
arasında biri>irlerinin bqlanndan fllP" 
kalarım kapmaları yüzünden çıknuı

br. 
Kavga Saidin Mustaiayı aol böğü. 

ründen çakı ile yaralamaıile netice• 
lenmiıtir. Suçlu Sait yakalanarak tab -
kikata baılanmııbr. 

Zorla kumar 
Dün· Aziz ile Kimil iominde iki 

kitinin Kadıkö7 iskeleainıle zar ile ku
mar oynadıkları poli.çe haber alımmı 
"Ye suçlular kumar oynarken yakala •• 
narak ortada bulunan iki zar ve 27 ku· 
ruı kumar paraaı müsadere edilmit
tir. 

DUkkAnda hır sız 
Galat.da yeniz yurtauz talıımından 

Vaail isminde bir §ahı• Mahmudiye 
caddesinde Şa!Arin 207 numaralı dük
kinma lfİrerek çekmecede butunan ÜÇ 
lirayı çalmıf, kaçarken yakalanmııbr, 

Tramvay ihtiyar bir l:adına 
çırptı 

T opkapıcla Arpacıe!nİn mahelleainıle 
Şey;slam sokağında oturan 65 yaılarm
da Bayan Nesibe dün akıam Balılqıa • 
zarından Eminönüne doğru ııided.en 
birdenbire karşı11na çıkan 167 nınnara• 
h tramvaydan kaçamamı§tır. 

Vatman arııl>a:rı Bayan Neaibeye 
çarptırdıktan aonra durdunnuı ve çiğ
nenmeıine mani olmuttur. 

Bayan Nesibe yüzünden ve lıolun· 
elan yaralandığı için tedavi edilmek Ü

zere Hasekin.İsa haıtahaneaine kalclrrJJ

ıruttır. 
--o--

Difteri aşısı devam ediyor 
Difteri atum• mekteplerde Te ; .. 

tuyonlarda dün de devam eclilmiftir. 
lstasyonlara mÜracaat edenler çoğal· 
maktadır. 

Küçük haberin 

• Verem Mücadele C-U:retinin 
konırreai bu sabah aaat 10 da ı.tan
bul Halke...mde toplanacaktır. 

Çocuk f.air8'eme Kununu Fatih Ka
za kolunun ıenelik konırreel bugün a&• 

at 14 te Şeh:aadebatmcla Letafet a • 
parbnanındakl Fırt... :ııaerkezi aalo • 
nunda yapılacakt1r. 

• Tayyare Cemiyetinin Bayanlar 
kolu dün T &l'J'&I"' cemi)"llllne mutat 
toplantuını yaparak, ba:ıı kararlar 
vermiıtlr. 

F &kirleri koruma demetinden: 
15-3-935 cuma giinü aaat 1 O da 

dernek ıinemaaında kurumumuzun U· 

mumi toplantm yapdacaimdan Üye· 
!erin muhakkak ırelmeleri. 

Medeniyet düdüğü 
Canavar düdüğü 
Şehrimizde bir mağaza müf

teri celbetmek için dahiyane bir .,. 
•ul bulmu,, kapuına bir radyo o
parlör'ü kurmuf sabahtan akşama 
kadar tıngır tıngır çalmağa bClfla
mıı. Tabii meraklılar kapının önün 
de birikiyorlar ve bu bedava kon. 
ıerleri dinlemek için tehalük gö._ 
teriyorlarmıı. Bu mağazanın ya
nında bir bQfka mağaza daha var
mıı. O da kapı kamJUnınUn sattı· 
ğı cin•ten mal aatıyormuf. O
nun için bu mağazanın •ahibi, kom 
JUmnan giael mnatler sayuinde 
elde ettiği fÖlırete ve buna göate • 
rilen Tağbeta fena halde canı n • 

kılmlf. ve daha iUte rıkmak için 
kalkmıf, o da bir canavar düdüğü 
koyrnuf. 

MeğeT •ade parayı veren değil, 
parayı alan da düdüğü çalarnuı! 

Bir taTalta medeniyet JiiJüğii 
bir tarafta canavar düdüğü biribir
lerini bcahrmağa ba,lamı,, ve ni
hayet canavar düdüğü radyonun 
üstüne rılmııf. Zalıir radyoda pek 
ualu ualu, doğru diirü.ı, parazit.Uı 
çalıyormuf ki canavar düdüğünü 

haptedememif. Yok.a radyo, ken
tli imtiyazı dahilinde parazitlere 
baflamlf ol•a iıli, karşısında deği: 
canavar ılüdüğü, canavarın öz aeıi 
bile kınlır çıkmcı:z olurdır. 

Netice ne olmuf? 
Bir taraftan Tadyo, bir taraftan 

canavar düdüğü çalarken, halk "e
laman!,, diye bağırmlf, ve iki ma
ğazanın önünden de müıteriler ku
laklarını tıkayarak geçmeğe baf · 
lamtflar. Nihayet alakadarlar me
•eleye müdahale etmi,ıer ve iki.si
ni de bir emirle mstunnuflar. 

Müıteri celbetmek için oparlör 
kullandmtm oldukça e•kidir. 

Avrupada birm; işi tavsayan 
mağazalar ve yalıut ilJerini ilerlet
mek i•tiyenler hemen böyle bir fi· 
ğırtkana müracaat ederler. Ve •a-
J....-J.~ -Lr--- 1 .... - ,,_-J. -
•on moda ıarktları çalarlar.. Fa
kat bu makineler dalıa ziyade ma
ğa:ıanın dahilindedir.Sokakta her
ke.in iatiralıatini bozacak tarzda 
Tadyo kııl~anmak, daha doğn,.u 
gürültü yapmak ycaaktır. Otomo
biller da bu emre riayet etmek mec 
buriyetindeJir. Hatta .an uıman
larda geceleyin Londrada gürültü-

ye mani olmak için otomobillerin 
ziya ile ve projektörle i,aret ver
meleri ... ulü bile tecrübe edil
miflir. 

Halbuki bizde 5azı mağ"IZG!ar 
kapılarının önüne birer radyo ma· 
kinui koymayı müıteri celbetmeh 
için lyi ev•afta, ucıu mal •at· 
maktan daha ko:ay, daha •emereli 
teliilıtki etmi,Ierdir. Ve hatta Av -
rupalılann yapamadıkları ve bel • 
ki de bulamadıkları bir usulü tec. 
rübeye kallrmıılardır: 

Cancwar düdüğü ... 
Halk ta bunlara karşı "yul ba

rımı,, çalmakta her halde haklı • 
dır. 

Mümtaz FAiK 

Artiıt Ferdinin davaıı 
münasebetile 

Elhamra paıajmda tüccar leni B. 
M. Nihat'tan bir mektup aldılr. Bu 
mektubunda kencliainin artist Ferdi • 
nin 1<-.in daTasile alakadar olmadı
imı ve ancak Ferdinin terzisi aıfatile 
bir defa ifadesine müracaat olunduğu 
nu izah ettikten aonra diyor ki: 

cArtiat Bay Ferdinin eroin 'kullan
mak suçile poliaçe nezaret albna alm· 
maundan M>Dra zabıtaca görülen lü • 
&- ü.zwine Ferdinin ari<adaılık et
tiği ve aair vesilelerle temasta bulun· 
duğu baaı kimıeler lıticvap olunmuş· 
tur. Burada eoık.i bir arkadatı ve terzi· 
si aıfatile benim de malUınatıma mii • 
racaat edilmittir. Yapılan tahkikat ne 
tice sinde benim Ferdi ile bir buçuk 
aenedenberi alikam olmadığı netice. 
aine Tanlmııtır.,, 

TAN 
MiLLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

• 



( Haftanın Styasası j' -----
1 - Londra beyannamesinden 

sonra 

A nupa hala Londra beyanna -
mesinin siyasi havası içinde 

y&§ıyor. Fransa ve lngiltere Batbakan• 
!arı ve D • .;i t leri Bakanları araımdaki 
görüpnelerden sonra neıredilen bu be -
yıc •. name ile Avrupa'da barıt yeni bir 
düzene bailanmak iateniliyordu. Garp 
Lokarnosu yeni bir hava mukaveleıi ile 
takviye edilecek. Almanya orta Avrupa 
.tatükosunun muhafazası için Roma'da 
imzalanan protokollara girecek. Şarkta 
atatül,;.onun muhafazası için yapılacak 
kombinezona eirecek. Sonra da ıili.h 
müsavatı tanınacak ve Ulu•lar Deme -
ğine de geri dönecek. 

1 tle Londra ııör~melerinde varılan 
neticelerin hülaJ&Jı budur. Ancak bu 
noktaların hepsinde de ısrar eden devlet 
Fransa idi. lngikere yalnız ııarp Lokar
noounu takviye edecek hava mukavele
aile yakından alakadar oldu. Orta Av -
rupada statükonun mubafa.zası için ata
cağı adım, bu otatüko tehlikeye düıtüğü 
zaman, ancak iıtiıareye razı olmaıından 
ibaretti. Hele Şark Lokarnosuna kartı 
büsbütün lakayt kaldı. Bununla beraber, 
Fransa ile arasmdaki tesanüdü bozma • 
mak için bu kombinezonlara girmelerini 
Almanlara tavsiye etti. 

• * • 
2 - Alman cevabı ve F ranıa 

A !manya bunu bildiği içindir ki 
f verdiği cevapta Garp Lokar -

noıunu takviye edecek olan hava muka .. 
veleaine girmeğe taraftar olduğunu bil
dirdi. Diier noktalara temaı bile etme
di. Yani lngilizlerin çok ehemmiyet ver
dikleri noktayı kabul ettilel'. Diğerlerini 
'Sükut ile ııeçiıtirdiltt. Fran11zlar bu Al· 
man cevabını kötü niyete ham]ettiler: 
Kendilerile lngi1tere'nin araımı açmaia 
matuf bir entrika karı111nda bulunduk
larını ıandılar. Bu kanaatı takviye ede· 
cek bir nokta da ıu idi ki Almanya ce
vabında lııPtere ile huıuıi müzakereye 
giriımeyi teklif ediyordu. Bunun için 
Fransızlar, lngiltes-e ile Franaa arasın· 
daki tesanüdün muhafaza11 için Alman
ya'ya verilecek cevabm rnüıtereken ve. 
rilmeıini ve eğer bir lngiliz Bakanı Ber
line ııidecekıe her halde önce Franuz 
Dıtiıleri Bakanile temas ettikten ıonra 
gitmesini ileri sürdüler. 

Böyle bir yolu lnııilzler doğru bul -
madılar. Çünkü Almanya'ya kartı bôr 
cephe birliii vardır ııibi ~ir vaziyet mey
dana çıkarsa bunun Almanya'yı ııücen• 
direceğini biliyorlar. Bunun için mÜf
terek cevap verilmediği gibi, lngiliz 
Dıtitleri Bakanı Berline gitmezden ev
vel Fran11z Dıt itleri Bakanını resmen zi
yaretten çeık;ndi. Ancak diplomuinin bit
mez tükenmez yolları vardır: lngiliz 
D"itl-i Bakanı bir kültür kurumu ta-
...ı .... .ı .... lna~ı: .. lcıııın .. - ........ ;,.; J.,...t.'-" 
da bir konferans vermek üzere Parise 
çağırıldı. Dünkü pertembe günü bu 
konferan11 nnnek için Pariste bulu
nacaktı. Bir defa Pariıte bulundÜktan 
sonra da Franıız Dıt itleri Bakanı ile gö
rüfJDek zaruret halini aldı.Bu ıuretle hem 
Franıudarın lıtecliği oldu: lnııili:ıı Dıt 
Bakanı Franoız Dıı Bakanile ııörüıtü. 
Hem, Alrnanlarm dıediii oldu: Fransız 
Dıı qleri Bakomile ır;örütmek maksadile 
Pwiıe ııitmedi. 

••• 

l 
3 - Soviyetler_i,e karı,ıyor 

A rada Soviyet Ruıya ite kanıtı. 
Mowova'daki lnııiliz ve Fran

•ız aelirleri Londra beyannameıi hak -
kındaki Ruı noktai nazarım öğrenmek 
istemitler. Bu noktai nazar sefirlere bil· 
diri'ldikten ıonra Ajanı vaaıtaıile de 
neıreclildi .Hüla1a11 ıudur ki Avrupada 
ıulhu takviye etmek için ııarpta olduğu 
c;bi, Orta Avrupada ve ıarki Avrupa. 
da da ıulhu takviye etmek lazımdır. 
Sulh yalnız ""·· mıntıkada takviye edile
mez. Görülüyor ki bu, Franıız noktai na
zarına uyııun olan bir tezd;r. 
Rwyanın böyle Avrupa ıulhunu mu

hafazaya taraftar bir dalet olarak or
taya ablmau, lngilizleri Şark Lokarno-

• ıuna kartı alikalandırdı. Şimdiye kadar 
Franıa ile tesanüdü nıuhafna için buna 
taraftar görünen 1 ngilizlerin ııözleri ö-
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yaralara ıürmek için merhem ver
mitlerdi. Ve onu kurudukça ufalan 
ulandıkça büyüyen garib külahtan 
halas etmitlerdi. Genç saçlarını dü

zelttirmitti. Taze derili yüzüne ar
tık gün~ vurabiliyordu; ıakahnı 
da kazıtmıttı. 

Yayları atlarından ve atları yay

larından sağlam bir arabad lezzet
lerinin sırrı ncak Malatya kadınla
rı tarafında nbilinen enfes köfteleri 
yiyerek lzollu köprÜsunü geçerken 
biran kendini trttı. 

Teftif.e çıkmıt bir kaymakamdan 
ıfarkıızdı. Püsküllü" perdelerini u
çurarak giden arabanın ,rkaaından 
fOSe sanki kork.arak kaçıyordu. Q. 

Jıun daha sekiz gün evvel masallar
~aki ejderlerin dili ııfbl tabanları· 
na yapıtdığını, dizlerinde derman 
bırakmadığını d\iiünd.ü. Güldü. · 

nünde yeni bir ufuk açddı. Buna o ka
dar ~et verdiler ki Dıı iJ.leri Ba
kanı 9lr Jolm Simon'un Jedirulen ıon
ra Moııkova'ya da gitmesi mevzuubahi .. 
tir. Vaıtova da yol üzerinde olduğun • 
dan orada durmadan geçmek Lehiıtanı 
istiıkal .temek olacaiından orada da ka
lacaktır. GISrillüyor ki lnııiliz Dıfiıleri 
Bakanma uzun bir yol göründü. Bu yo
lun sonu ne olacak? lıte herkesin büyük 
bir ııl&ka ile sorduğu ıual budur. 

* * • 
4 - Avusturya bakanlarının 

seyahati 

H afta aruı ATusturya Batba -
kanı, beraberinde Dııiıleri Ba· 

kanı olduğu halde ence Pari•'i, ıonra da 
Londra'yı ziyaret etti. Bu ziyaretin, Ro
m~ protokolü ile Avusturya'ya verilen 
yeni teminat için lngiltere ve Fransa'ya 
teıekkür makıadile yapıldıiı ıöyleniyor
Ja diı bunda Avusturya'da Haboburıı 
Hanedanını ihya için zemin hazırlamak 
ııibi maksatlar sezenler de vardır. Çün· 
kü Bqbaka.ı Scbuschniııg'in hükümdar
lık taraftan olduğu gizli bir it değildir. 
Diğer taraftan böyle bir mesele ııörüıül
mediği de bildirilmektedir. Ziyaretin se
bebi ıu olsa gerektir: Avusturya devlet 
adamlarr, Roma ile Viyana arasında me
kik dokumaktadırlar. Bu, birtakım dedi· 
kodulara ıebep oluyor. Gerçek Roma ile 
bu kadar yakın temas ve diğtt devlet
leri ibmal, ltalya ile Avusturya arasın· 
daki müna•ebetlere ııarip bir renk ver
meğe batladı. Avusturya iıtik:lalini mu
hafaza için her devletten ziyade 1 tal ya
ya bağlamnıı gibi görünüyor. Böyle bir 
vaziyeti bir dereceye kadar düzeltmek 
için olacaktır ki Avusturya Bakanları 

• ıeyalıate <rkmı,lardır. Ancak temasları 
yaparken de Avuaturya'yı alakadar eden 
meseleler hıikkmda görütmüı olmaları 
tabii telakki edilmelidir. 

* * • 
5 - ltalya - Habeşistan 

n 
talya - Habeı anlaşamamazlığı 
azacık tavııyor ırı"bi. iki devlet 

arasmdaki görütmeden ıonra töyle bir 
anlaımaya varılmak üzere bulunduğu 
bildiriliyor: 

1 - Habeıistan ltalyanın iıtediği taz· 
minatı ve tarziyeyi verecektir,. 

2 - ihtilaflı olan hudut üzerinde her 
İki taraf b; geri çekilerek on kilometre
Hk bitaraf bir mıntaka ayrılacaktır. 

Bundan ıonra nihai olarak hududun 
çizilmesine batlanacalrtır. ihtilafın hal
line doğru bu adnn atılmıt olmakla be
raber, ltalya h&Ja Somali'ye asker gön
deriyor. ltalyanlar bunu fU tekilde izab 
ediyorlar: Habeıistan ile aramızda ihti
laf çıkmasına sebep, bizim Habeılerle kı
yas edilecek olurıa. A~da daba az 
askerimiz bulunmasıdır. Naaııl ki askeri 
vaziyet.imizi takviye edince Habeıler yo
la gcrdNt::r. ;Jfmdı hududrJ.n ,..ı~t:Lnooi :,;" 
müzakereye girişeceğimiz bir 11rada ara
mızdaki a&keri kuvvet nisbeti daha denk 
ohnalıdır. 

Hakikaten bu ıebeple mi askeri ıev • 
kiyat devam ediyor; yoksa b&§lca bir 
mülahaza ile mi? Bunu zaman göstere. 
cek. 

••• 
6 - Altın dolar, kô.ğıt dolar 

A merikada dünyanın büyük bir 
alaka ile beklediği altın dava11 

haılclundaki kararmı Amerika yüksek 
mahkemeoi vermittir. Dava fU idi: Ame
rika hükumeti, nıecliıten kanunla aldığı 
bir salahiyetle doların kıymetini dütür
müttür. Sonra da gerek tirket tahvilat
larının, ııerck devlete ait tahvilat faizle
rinin kağıt para ile tedi.t,esi caiz olduiu 
hakkında da meclisten bir kanun çıkar
mıttır. Halbuki bu tahviller üzerinde al
tın olarak tediye edileceği yaz'1ıdD'. 
Tahvilat sahiplerinden biri, kanunun hü
kümıüz olduğunu çünkü kanunu eıasiye 
mugayir bulunduğunu iddia ederek 
Yükıek mahkemede dava açmıttı. Bu 
davanın ehemmiyeti ıu idi ki eier müd
dei kazanacak olurıa, karar, devletin bü
tü,. borçlarına ve prketlerin tahvillerine 
teımil edilecekti. Yani "deneme,, denilen 
bir c'.,vadan ibaretti. Mahkemenin kara
rı hükUmetin ve meclisin lehine ve tah
vilat hamillerinin aleyhinedir. Yani do-

ff.üe ııti: Nazilli Şahaıı 

Azabları insan ne de çabuk unutu
yordu! 

Arabacının yanında oturan jan
darma, Harput ağziJe güzel tarkı
lar söylüyonlu. Fakat üç saattenlJe
ri durmadan söylüyordu. Onun için 
artrk Nazmiyi <!e, arabacıyı da bık
tırmıftı. Nihayet arabacı; 

- Arkada~ .. - dedi - karfü'1 
da mı acıkoıadı? 

iki tarafı sık dutluklarla dolu bir 
yokutu çıkıyorlardı. Nar va kaysi 
bahçeleri aroıında küçük bir köyde 
araba durunca ; 

- Sahi be .• -diye söylendi .iıın
darma - cırc.ır böceği gibi bağır
dık durduk. Öyle acıkmıtım ki .. 

Nazmi uyıı,.-.n ayaklarını açmak 
için hemen aı·ahadan atlamıttı: 

- Arkadatlar •.• - dedi - sı
pette ne iıterıenlz var. 

M 

Ô2 dlBmlzle 
latanbul ucuz yaıanılır 

bir yer midir? 
lstanbul, ucuz yafanır bir yer ml 

dir1 Bu sorııuya It.layca karfılılı 
verilemez. Çünkü lstanbul, bir ba
kımdan ı;ok ucuz ya,anan yerdir, 
bir ba/ıımJan da fOlı pahalı .• 

Sözgelifi ekmek unundan yapıl
mıf bir nmit elli paraya satılır. 
Sonra gernı o undan yapılmış blr 
kurabiyenln tanen beş kuruştur. 

lı;lne biraz feker katıldığı iı;in 
mi? hayır ... Biri fırınlarda, öteki 
pastacı dükkanlarında satıldığı 
için .• • 

Toptan yağın en iyisi 60, yuf
kanın en lyisi 15 - 20, etin en iyisi 
45 kunış iken, iı;i bol sovanla dol
durulmuş sözde kıymalı böreğin ki
losu 130 kuruştan tqağı düfmÜyar. 

Tavuklarımıza yedirmek için 
kilosunu balıkallardan altı kuruşa 
aldığımız arpayı, biraz şerbetı;i o
tu ve bol terkos suyu ile kaynatıb, 
litresini 37,5 kuruşa satıyorlar. 
Balıkpaz;arında yüzüne bakmadığı
mız balıkların içini aş evlerinde pi
rincle doldunıb, tanesini 25 kuru
şa yuttunıyorlar. Sözün kısası, ye
nilecek şeylerin hamile olgunu, çiyi 
ile pişmip arasında, öyle göze çar
pan aykırılıklar var ki değme git
sin. 

Bu aykırılığı ortadan kaldırabil
diğimiz gün, lstanbulun da adını 
ucuz yaşanır yerler arasında saya. 
biliriz. 

Salahaddin GONGöR 

VEFAT 
Merhum Mehmet Ratit Pata keri

mesi ve merhum eczacı kaymakam 
Bay Refik'in haremi, kaymakam Şev
ket, Doktor Mukim ve profesör dok
tor Kadri Raıit'in heD1fİreıi, Atina ıe~ 
faret baıkatibi Rıfkı Refik'in, Srhlıat 
Vekaleti müdürlerinden Doktor Nihat 
Refik'in ve Berlin Sefareti katiplerin
den Nihat Refik'in ve Kız muallim 
mektebi Fransızca muallimi Refika' .. 
nın valdesi Bayan Neyir vefat ebnit· 
tir. Cenazesi bugünkü cuma ııünü Ni
ıantatında Güzelbahçe ookağında It
ri apartmanından öğle vakti kaldırı -
larak cenaze namazı Teıvikiye cami
inde kıhdıktan sona aile makberesine 
defonlunacaktır. 

\Viyana Beynelmilel Sergi~i 
ıo ııa 17 Mart 1935 • 

Avrupanm en mühim merkezidir.'Taf
ıilit için AvustUTYa spf:t"'.otı...noaıln~ •e 
bilet ve tenzilatlı nakliyat İçin Nalla 
acentmarına müracaat. 1623 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk malı
kemeı.inden: Pangaltıda lcadiye ıoka
&"ında (13) No. lu hanede oturmakta i
.l<en 23-10-932 de ölen Verjinin t.oreke
ıine mahkemece el konmuıtur. ilan gü
nünden baılamak üzere alacaklı ve ve
receklilerin t.ir ay içinde mahkememize 
bat vurmaları ve alacaklarını kaydet
tirmiyenler hakkında medeni kanu
nun 561 ve 569 uncu maddeleri tatbik 
edileceği ili.n olunur. (8713) 

lar kıymetinin altına nazaran icabında 
indirilebileceği, indirilirse, üzerlerinde 
altınla tediye edilecek diye yazılı olsa 
bile, tahvillerin kıymetten dütmüt kağıt 
para ile tediye edilebileceği merkezinde
dir. Karar çok ehemmiyetlidir; çünkü 
yüz milyonlarla huıuıi ıerrnaye ve dev .. 
let borcu bununla ali.kadar olduğu gibi, 
Cumhurreisinin iktısadi kalkınma tedbir
lerinin mukadderatı da buna bağlı idi. 
Bunun içindir ki Roosevelt karardan ıon
ra derin bir nefeı almıt ve bu kararın ve
rilmeaine talik ettiği talebi, iktıJadi kal
kınma kanununun daha iki sene uzatd "' 
masını meclisten ia.temittir. 

A. Şükrü ESMER 

Ve bir sigaı ı\ tellendirerek gül
dü: 

-- Kaçmamdan korkmazsını-: 
ya .•• 

Nereye kaçaktJ ! Jandarma, 
kendinden emindi; mavzerini gös
terdi; 

- Bana hıtva hof ... Fakat bizim 
avcının hiç takası yoktur. 

Evlerin bacalarından dumanlar 

tütüyordu. Gübreliklerde, tavuklar, 

hindiier, kazlar dolatıyordu. Ber

rak bir kaynl\ktaa bakraçlarını 
dolduran on tiç on dört yatlarında 
bir kıza sordu : 

-- Yavrum ayran var mı sizde? 
- Biz yapmadık bugün .. , 
-??? ..... 
-Ama .. onda vardır. 

Kolunu, dört evli köyün, üç e
vinden iki üç yüz adım ötede ve 

lıepsinden büyük bir eve doğru u

zatmıftı. Nazmi derhal o tarafa se
ğirtti. Jandarma; 

- Biz de isteriz 1 - diye bağır
mıttı -

- Olur olur ••• 

Evin kapın açıktı. Büyük dut a
ğaçlarının altında, kocaman güller 
açmıt iki fidanın yanında bir dibek 

Büyük ikramiye 
O aman Fani oldukça zahmetli ve ne· 

teıiz geçen uzun bir hayattan ıonra, ni
hayet tekaüde sevkedilmltti. Artık bir 
köşede, alacağı yarım kırık maaşla ve 
bir de naıılsa ııençliğinde satmadan elin
de kalan Tophane taraflarında bir dük
kan kirası ile geçinib gideceklerdi. Bu 
hayat, omuzda bir vazife ve mes'uliyet 
oılmadığına ııöre, Osman Fani için tam 
iıtirahat ıaydırdı. 

Yalnız bu tekaüdlük hayatını zehirle
yen bir teY vardı: Kalbi: Uzun senele
rin ve yorucu itin harab ettiji kalbi ıim· 
dl bir hiç için hemen büzülüyor ve dü· 
zelinceye kadar da uzunca ıstırablı da
kikalar geçiriyordu. 

Onun için Osman Fani kalbine ıon 
derece mukayyed bulunuyordu. Fen de 
bu kalbin üzerine baıını eğmiı ve ona 
yeknaıak, sakin bir hayat yolu çizmiş
ti: 

- Kuvvetli heyecanlar kalbinizi büs
bütün bozabilir. Yani açıkçası kardiyal· 
sınız, bu hastalık oyun bozanlık etmek i
çin heran fırsat bekler, durur. Ona bu 
fırsatı verdiniz mi, gümleyip aittğini
zin resmidir. 

Bu meı'um ihtar Osman Faninin ve 
karısının bütün hareketlerinin nizanı ol .. 
muşlu. Karı koca, bir ııün bu ihtarı unut
tular mı nedir? bir piyango bileti ıatın 
aldılar. Onlar için bir bilet satın almak, 
kuvvetli heyecanla kalbin büsbütün bo
zulma11na yol açacak bir hareket sayıl
maıruştı. 

Hatta bileti sandığın bir köte•ine at
tılar ve artık üstünü düıünmediler bile •. 
Eıki hayat devam ediyordu. La.kin tali 
vuracaiı adaını nasıl da biliyor. Ayın 
on birinde Oıman Faniye iki yüz elli bi
nin onda biri tam yirmi bet bin lira bii
yük ikramiye çıktı. Bereket versin, karı-
11nın, kalbi sağlamdı, bereket verıin, ka
pıya üşüıen bayileri kocasına ıczdirme
den aavmağa muvaffak olmuştu. Kalbi 
sağlamdı ama, yirmi bet bini itilince, o 
da pek acaibleşmit. bir aralık nefeıi bile 
keıilir gibi ohnuıtu. Şimdi bunu Oıman 
Faniye nas• haber vet"meli? Onu sevindi
reyim derken, .aenkopten ölümüne ıebeb 
olmak ta hesaba dahili 

Kocasının ölümü hesaba dahildi ama. 
yirmi bet bin liradan da vazgeçilecek mi
di? Ne taliılzlikti bu? 

Birden aklına ııeldi. Evin doktorunu 
çağırdı: 

- Doktor ,dedi, bu iti yaparsanız, ılz 
yaparsınız. Hastanın halini biJiyonunuz. 
Şöyle idare ederek, kollayarak kocama 
nihayet zenııin olduiunu öğretiniz. 

Doktor bu vazifeyi kabul etti. Ziy....,_ 
te geliyormut gibi Osman Faninin oda
•ma ııirdi. Evveli dereden tepeden konut 
tutar ve doktor bir tırasını getirih piyan .. 
godan kazanımlardan l•al11etmeğe batla
dı. Haıtayı birtakmı faraziye yollanndan 
götürerek yoklamak daha muvafık ola
caiını tahmin etmitli. Bir aralık ıordu: 

- Meseli aize yüz lira çıkmık olsay
dı, 0 ,. yapardınız? Çıkar ya, piyango bu, 
başkalarına çı:kar da ~ize neye çıkmasın? 
F arzedelim ki ıize yüz lira çıktı, ne yapar 
chnız?. 
Oıman Fani dudaklarını büktü: 
- Yiiz lira ile kalbim gencleıecek de

ğil ya 1 dedi . 
O zaman dolııtor ceıaret alarak rakamı 

biraz daha yükseltti: 
- Pekali, farzedelim ki yüz lira defi! 

de, bin lira çıktı, o zaman ne yapardınız? 
- Eh, bin lira bir para ıayılır. Evin 

lll'kasmdaki arsayı ıatın alırdnn. Kümes· 
ler yaptınrdım. Bir tarafında tavuk beı-
1 ... d;m. Bir tarafında çiçek yelÔflirirdim. 

Doktor gülümsedi. iyi yoldan yürüdü. 
ğünü hisaediyordu : 

- Peki, bin lira değil de on bin lira 
çlksa, ne yapardınız? 

Oıman Fani batını kaııdı: 
- Hal!, On bin lira, o meseledir. On 

bin lira çıksa bilir miıin ne yaparım, 
fU karşıki Ali beylerin beyaz boyalı köı
künü görüyor musun? Bu kötk öteler
denberi benim hoıuma ııider. Şimdi gali
ba ıatıyonnuf. Hele parayı yekten verir .. 
ıem, köfkü daha ucuza da alırım. 

Doktor iyiden iyiye kızışmıttı: 
- Toli, dedi, cilveli bir kadına benzer, 

kimimo gii)er, kimine surat asar. F arze· 
din ki, aize en büyük ikramiye olan yirmi 
bet bin lira çıkmıı bayi ıimdi buraya ıı• 
llb çatır çatır paraları ıayıyor, o zaman 

tatı, ve ortasında zincir• asılı bir 
tulum sallanan bir sehpa vardı. Et
rafta kimse göremeyince ellerini 
çarparak bağırdı: 

Bacı! 

- Hey bacm !. .• 

- Yahu inıan yok mu burada? 
- Olmaz olur mu? ne iıtiyor-

ıun? 
Tatlı bir kadın ıeıile verilmitti 

bu ceva.b •• Ve her tarafına Mahmu

diye altınları dizilmit penbe bq 
örtüsünil uçurarak, kotarak relen 

bir kadın, kapıya çıkınca. kınalı 
avucu ile yüzünün burnundan ap
jıımı örterekı 

- Aaa ... - dedi - kimıin ıen T 
- Canım kim olursam olayım •• 

Ayran içmeğe .... 

"Geldim,, diyecekti, fakat bu 
kelime boğazında kaldı. Kadın, 
harikulade güzeldi. lnıanın alnını 
ve gözlerini ıaıtan bir &tef va.rdı 
bakıtlarında .. 

Hele endamı? •• 
Dar bir bel, :yuvarlak omuzlu, 

gergin göğüslü bir gövdeyi, dünya

nın en güzel kalçalarına ve baldır· 
!arına kaynatıyordu. 

Yalnayaktı. Dirseklerine kadar 

Bugtiı M E L E K' de 
musiki motifleri üzerine yapılmış filmlerin en mukemıneli 

Viyana, Aşk Beldesi 
Muaikiı J O H A N N 

O;nıyanlar: MAGDA SCHNEIDER-

STRAUSS y 
WOLFF ALBACH • RETT 

' :> Sluack - Georgea Alesander 

Saat 11 de tenzilltlı matiae 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Ceçen defaki bilmecemizi doiru halleden• 
ler arasında birinciliii: Abidei Hürriyet cad-

~ desi No. 188 Bay Selçuk, ikinciliii Kadıköy 
Moda cadde•İ Bay Serkiı Karipyan kazanmıt· 
)ardır. Matbaaya kadar teırif ederek hediye • 
lerini almaları kendilerinden rica olunur. 

Ceçan defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

r U ı T U C U 1111 ~ E ı N . ı.. 1 1 ı . 
A . T ı• N l•• ı o,t ı z • ı s 
V ı • ı İ lllA K \A •• o ı o 
s ı ı z ı ı • ı A ı R • T l• ' l ı N 
A !• • S A IRI 118,E IL I• 
M 'B ı A S.K 1 ı • E ı M ı E IK 
A G ı R 11•.& .A K • ı KI t 
K IB I AIZ:G ı I N ı •!Al•IR 
1~1 T l 8 I D I E,m ı M I A J K I • A 

· • E l •IAıN I LIA YI 1 Ş • 

ı 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
1() 
11 Az ı l Jll Ç 1 !1111 K ,,.1$ il" 
Osmanlıca karıdıklarrnı rud.ıiımız kelim• 

terin Ö:ıı; türkçe mukabillerini 7u.arak ıe1Jimi
&İn boı h.anelerine yerleıtiriniz ... keserek 
.. Milliyet Bilmece m•murluğuna,, slnderini:ıı;. 
Bilmecemi:ı:i doiru hal\edealer arasında kura 
çekiyor •• kazananlara hediyeler •eriyonıa ı 

Müddet: Paz:arteıi &Ül\Ü akıama kadardır. 

Yeni ~ilmecamiz 
1 2 3 4 s 6 T s ' ıon 

1 ı ı ı ıw ı •Ilı 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 ,•I ı ı : ı ı••ı ı• 
4 ı •I ı• ı • l •I ı 1 1 
5 ı•ı l•I ı : 1 ı • :• • 
6 ı 1 1 1 ı •• ı •I 1 1 

7 i l 1 1 .i 1 ı 1 1 1 
8 1 •: 1 1 1 ı• • 1.~ 
9 ~I 1 i ,. , ı 1 ı 1 1 
il 1• • • ı ı 1 ı• ı ı• ı 
11 ...L 11111 ' l'I "' 1 1 1 

SOLDAN SACA 1 

l - DaTa &, Nota .2. 
2 - Mü.ıe•vik ol1n.ak. 
3 - laıtma ili.et 5. 
4- idam etmek ~. 

5 - Atik 4. 
6 - Nisa 5, cezire 3, 
1- Hari.~ 3- Nutuk 8. 
8 - Nota 2, As 11ca.lı 4. 
9 - lyi 1i1inml1 adam S, Muib• olmak 8, 

10 - E.Ieamemiı kadın 3. 
11 - Dem 3, Tevem, .,.-ıu batındaa T. 

YUKARDAN AŞACI ı 
t - Avdet etmek 8, yama a. 
2 - Ayı 7u•atı 2, aynı adı olanlar 4. 
3 - Söz T. 
4 - Fena deiil 3, aydınlık 4. 
5-- Bir t•rk Yil&yetimis 3, cenitJik a. 
6 - Rabıt edab 2, ıntek deiil ' 
7 - Mi•afirh.ane 4,, Bakar 4. 

8 - Nota 2. 
9 - Nota Z. Maıtar edatı 3. 

10 - lneiin yavrusu 4, Bir büyük hayyaa 4. 

11 - Tir Z, Sayt 1, Bir kümea bayva•ı 3. 

ne yaparsınız? 
Ooman Fani ellerini ve gözlerini kal· 

dırdı: 
- Hey Allahan, ded~ bu ya§la o ka· 

dar para bana çoktur, valahi doktor ha
n: bana yirmi bet bin lira çılna, yarmnı 
derhal arze verirdim. O kadar iy>liiinizi 
ıördük. 

Doktor bu aözü itilince birdeııı dona-

ııvalı kollarının ve üst düğmesi a
çr İ mintanından gözükerek çapkın 
bir göze bir çok teyler öğreten ger
danının Nazmi üzerinde yaptığı te

ıiri anlamıttı galiba ki, bol kirpik
li gözkapaklarını bir ıanlye kadar 
kapadı. Sonra yüzünde çapkın ve 

vaidlerle dolu bir ıülümıem• belir
di. Eve daldı. 

Nazminin kafa11 altüıt olmuftu. 
Kadın! 
Aylardanberi hatırına gelmeyen 

ve senelerce göremiyeceğini zannet 

tiAi kadın itte, bir dafbatıniia, iki 
tezek yığının arasına yarı yarıya 

gömillmiit bir köy evinin kapnın
da kartııına çıkıvarmlt ve ••• ıene ... 

aklını, fikrini alıvermittt. Kendini 

tutamadı; arkasından eve dafaı. 
Un, dut pekmezi ve kuru yemit 

kokan, yarı karanlık, ahır gibi bir 
yer •.• 

Sağ tarafta bir yaalaya bir inekle 

bir etek bağlanmtttı. Tam ortada 
atet dolu bir kuyu vardı. Bakına
rak ilerilerken ayağı bir bakraca 

çarptı. Çekinerek durdu. Ve bir
denbire aklı batma geldi ı 

- Ne itim var benim burada? 
Fakat gene o anda birden, daha 

. ·arıcın • 
•• Bitmemiş Senfoni " yı ) 

W 1 L L Y F O R S T' u 

Böyle Bir Kız 
Unutulur rııu? 

1 Filminde 

Bugünkü progr~: 
18,30 Plak neıriyatı, 19, r;.:iı 

otelinden nakil, çay ıaati, 19 30 fi 
19,30 Çocuk ıaati: Hikayeler'. t ~İY 
herler, 20, Keman ıolo • N•!• r· S' 
refakatile, 20,30 Havayen kıtj.;. zl 
ve arkadaşları, 21,15 Son haber ;. 
Radyo orkestra11, 22 Radyo :: ,.. ~· 

223 Khz. V A R Ş O V A. ! l•'· t9' ~ 
18,15: Hafif musiki. 18,SOı Soxf r•ııı•·~ 

herler. 19,10: Sözler. 19,1!5: Kon.elit•· ti 
Konfere.nı. 20: PJik. 20,20: Ak.tü• rotO,J 1J 
Şarkılar. 20,4Sı Sazter. 21,15: fal·~et· ı'· 
fından ıenfonik konıer. 23,30ı Şu 
Rekl&m. 24,05: Dana muaikiıi. 24 .,,. 

ı75 Khz. M O S K O VA, ı7 ,3(!' 
18,30: Kon•er. (Ruı ıar'lıulan.) ~ ç."~ 

.,.. Ac•rbafcan ulusal tarkıları. zı .• 1,cd· 
1 1 T&C. 05: _ı.,•çç• neıriyat. 24,05: nsı ı Jl1 

manca, JI•) 
832 Kb.z. M O S K O V A, (S'"d•P"'' 
171 Blzibıin 11CemH•.L operaa•· • •• k. 

19a30ı S•nfonik konıer 22ı Dan• 
1 

konıer • 560 ,,. 
S45Kh•.BUDAPEJTEo 0 ,io' 
18,3Sı Salon ork•ıtrası. 19,401 SP p 

lerl. 19,55: Konferanı. 20,30ı Oper• ,ika.L 
eek temıili nakil. ll,30: Çin••n• "':.rla'' 
la,ili:.ce 1.:on.f•rana. 1,05: Son h• 

Kbs. 1 T O K H O L M. 426 ~ıİı 
191 Hafif muıikl. - Sa:.ler. 211 

ııik konıer. 131 Söaler. 23,301 PJ~· 
6841 Khz. B E L G R A D, 437 "'j.,. 
20,0iı R•kıli.mlar. 20,llSı Haber idi· tf 

Uluıa1 neıri1at. 21 ı Zafrebcl•n n• or"'' 
Söal•r. 231 Haberler. 23.201 Rad1: Jll· 1 904 Khz. H A M B U R G, 33 ,1,,ı. 

191 Sen ıkeç. 19,45: Bor•• ha~• ıo,4&' 
Haberler. 201 Erkelr. koro konıet ·İ k.t°' 
ler. Zlı Haberler. 221 Orkestr .. 1 :.rl"'ı 
ıilitl. 2.2,301 Koro ıarlalan. 23: • ı.-fi 
Muıikili proı~~-m arası .. 24: Akt•'° 
ıik.ial. 14 ıd· • 

950 Kh .. B R &:. 5 L A. U.,3 eıi ,.11 

S.rr•n\a A1man7aya iade edılro 
beiile 11luıal neıriyaL .. - 111, ~ 

904 Kbs. H A. M B U R G, ...,. adb 
18.30: .. Frits, eln JWtırolkpinıP!''45 1 SJ 

18,451 sa~ı.ıır. 191 Ş.a proırarn. ı:ıi 111 
20: Koro konıeri. Zlı Haberler. (~rlı-'' ,t 
n .. riyat. 211 Karna..-al neırl1at. l / 
242,30: Rahi tarlalar. 231 Haber •r• 
ıiki. 24ı Şen. konı•r. 1-' 

B 0 K R E Ş : . ı&ı , 
13 - IS: GQadüs plik o•ırıT•~'slı:_., 

kari muılkl, 191 Haberler, 19,t!l~,ıoı O 
aikinin deyamı, 20ı Konferaaıı 1 ı· .,IWarı, 20.461 K.oa.feranı. •"'' 

211 Slı:ler, 21,lOı S•nfonik lı.d" ,.,.,ıı 
Konferanı, 2.21 Senfon.ik koa.ıeri •" 
Haberler, 23,40: Pl&k. 

Yarınki progranı 
l 5 T A N B U Lı .•• rt~ 
17,30: lnkilib denlerf. o~ 8 

naklen - lzmir saylimı E~•cl" J 
18,301 Jimnaltik, Bayan -": ~ 
Senfoni N ı 2 Beethoven. 19,30(7,,l' 
19,40: Spor Ep-ef Şefik. 2(): ~ ( 
namına konferanı. Doçent Y• t~· · 
lô.tı Eıaaiye kanununun ferd!'_.;~, 'f• jl! 
tiği haklar.) 20,30 Bayan Bj;f. jl• 
Demir caz. 21,lSı Son hıJ,er' .-:' •• 
Radyo orkeatrau. 22 ı Radyo 
ııo orkeıtraıı. 

1-' 
kaldı, ıözleri değiıtoi, yüzü ~1•' 
ıildi ve ıonra ıandalyeden at" 
landı. .,.r.of 

O•man Fani ve kapının el' rJI 
sahneyi ıözet!eyen karm hel1I ,...-ı 
kaldırmağa ve ayıltmata • 
Nafi.le 1 .tıı1~ 

Doktorun kalbi heyecanb" S 

- ·ııi 
. ııt••1 

büyük bir tiddetle, kadırı 50W 
içinde teprendiğinl duydu~~ 
da, etrafı ka:ba bir pa~et•• 
çevrilmit yüksekçe bir 1 rd'~ J 
,nte yığınları varilı. surı ı:a~aı 
. . d b ba,- ~j 
rının arkuın a pen .e tel" 1 
nün bir kenarı ilitir gıbl 0 

ne... ~kı:ıılif• t 
Güzel kadm diz ç çı~·li 

lambaç oynar ribl batırıı e çel'' 
çıkarrb bakıyor, ıonra ge~ jille', 

d rtık dılf gı 
yordu. Nazmi • a bir p,.r• i~ 
hal kalmamıftı. ve... rı lı 
atıldı. Şilte yrğınları11dd:rildl· 
"paaf 1 puufl,. ederek 

11 
... ıtll;" 

k .,ra"" ol 
Kadını etlerinden a ııerı 1'''.tıi 

Daha doğrusu yaklafl~ııtterıl11 

ellerini uzatınıf, o da tu .ıı' 
b 

kırıp 
Ne kailar da ılıktı u 

lar ! .ı·ııe' 
kerı"'r ıı Ve onu yavaf yavaf e ~ 

t • G" - .. .. - .. ıe gel dilet• "'iel 
ı. ogus gogu .. u· ıı". f 
ba,örtüıü yere düpnut~ 'iı:ııd1 J 
d ·· 1 • muidu, f ~o' 
ının goz erı yu . aklıı.t'' ı• 

açık ağzı ynklattıkça Y 1 bılp çı 
Taze kadnıın yanakların nlf tıi' 
dıran ıhk nefesleri ile ge 
gına dönmü,tü. 11 

• 7 fştıfl 
-Fatma! neredesın~eıli) 

(Bıt 
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ıkitdı 

Her halılu mahludur. Yazan: Son Yemen 11<ıliai Mahmut NEDiM 

YEm 0 ,.,: ıslah için Meclisi Meb
usan ne düşünügordu? 

am Yahyayı yumu9atmak, asileri kaldır
mak, işlerini yoluna koymak için tedbirler 
ikinci madde: - Yemende ana

sırı gayri müslime bulunmadığın
dan orada deavii hukukiye ve ce
zaiyenin ahkamı 'eriyeye tevfikan 
ınahakimi ter'iyede rüyet olunması. 
E:lviye ve kazalara tayin olunacak 
nevabı ter'in vilayet naibinin riya
ıeti altında vilayet müftüsü ile ma
halli ülemadan dört azadan müte
fekkil bir komisyonun intihabile a-

1 leiusul tayin olunması ve vilayet 
niyabetine de mahalli ülemadan ol
ınak ,artile Sadat ve fukaha taraf- ' 
!arından intihab olunarak bairadei 
ıeniye nasbedilmesi. Ve ili.matı hu
kukiyenin vilayet ve livalarda müf
tü efendilerin riyaseti altında ge
ne rüesayi mahalliyeden müntehab 
dört azadan mütetekkil bir temyiz 
ıneclisi tarafından temyiz ettirilme
si ve ümuru cezaiyede kısas gibi 
hududu ~r'iyenin iradeiseniye te· 
refi taalliik buyrulduktan sonra ic
ra edilmesi. 

Üçüncü madde: - Merkez vila
Yet ile liva ve kazalara ahalinin in
tihabile devlet tarafından mansub 
ı:nahalli ülemadan ma14lı birer müf 
lü tayin edilmeıi. 
Dördüncü madde: -iltizam usulü 

nün külleyen lağvile atarın ter'i u
•ulü vechile t14iri ile cibayeti ve 
hükumetle ahali tarafından birer 
ınuhammin intibah ve tayin edil
lneıi. Ve verginin tadil ve tesviye
ıi ve ağnam rüsumunun usulü ter'i
Ye vechile istifası, deniz gümrükle
rile düyunu umumiyeye aid varida
tı mütenevvia müstesna olmak üze
re tekalifi sairenin lağvi ve Mema· 
liki Oıımaniyenin hiçbir tarafında 
emsali bulunmayan ve ahalinin bat 
lıca sebebi nefreti bulunan müte
ferrika yani kara gümrüklerinin 
kaldırılması. 

Betinci madde: - Yemende fe
na bir halde duçarı tefeVVÜf olmuf 
ve bir çok ıüiiıtimalata uğramıt 
olan muamelatı maliyenin teftit ve 
ıslahı için memurini maliyedn muk
tedir ve liıanı mahalliye itina müs· 
takim bir heyetin gönderilmesi. 

Altıncı madde: - Kaza ve neva
hiye tayin olu•cak kaymakam ve 
ttıüdürlerin ahalinin hüsnü nazar 
Ve teveccühünü haiz etraf ve riie· 
layı mahalliyeden intiha.b ve tayin 
olunınası. 

Yedinci madde: - Merkez vi
li.yet ile liva ve kazalara tayin olu
bıı.cak belediye reislerinin eşrafı 
lııahalliyeden ve emniyet ve itimadı 
llnıumiyeyi haiz zevattan olması. 
\re belediye kanununun örfü belde 
Ye göre tanzimi. Ve belediye mec
liıleri vezaifi kanuniyesine sulh 
'llıahkemesi vazifesinin de ilave e
dilmesi. 

Sekizinci madde: - Atair ve
'ko.bail arasında tahaddüı eden ci
dal ve münazaanın örfü mahalli 
"echile hal ve faslı için merkez vi
li.yette, livalarda ve kazalar-da et· 
rıtfı, ülema ile atair rüesasından 
lllürekkeb (Mesalihl Urban mecli
•i) namile birer komisyon tetkil ve 
llııthalli jandarma kumandanları· 
llın da İfbU komisyonlarda aza Si· 

fıı.tile bulundurmaları ve mukarre· 
tıı.tın hükumetçe derhal mevkii ic
rıı.ya konmaaı. 

Dokuzuncu madde: - Milli el
lıtleselrini !abla olmak üzere atalr 
Ve Urbandan milli taburlar ile jan· 
~llrına taburları teşkil v,; bunlara 
Lllznn olan zabitlerin hüki'imetçe 
'lllizi emnü itimad olan atair rüe
"'-'ı ından intibah ve tayin edilme· 
l!rj, 

t" Onuncu madde: - San'a, Hücre 
y.lkibs, Kevkeban, Umran, Zimar, 

itim, Zafir, Hacce, Menahe, Man
~~İye, Muradıa, Beytülfikıh, ~ida, 
't llheyd, Eb, Hüdeyde'. Zeydı!.e, 

il.az, Asirde, lbha ve Cıyada kaın 
l"'llıilerde minelkadim müessisi o· 
ı 11h mürettebatı kablelistila lmam
~~r lıtrafından verilmekte iken Hü-
U 11lrıeti Osmaniyece katolunmaaı 
,~erine talebe ve müderrisleri Sa-
v e, Şehare, Havı, Ehnuın, Siird 
eİ ~ısır cihetlerine gitmit olan ve 
l Yevın mürettebatları o cihetlerde 
ııltıaırı tarafından verilmekte bulu-
v ıı.k ?tedarisin ilıyası ve hasılatı 
d.~ fıye buna kifayet etmediği tak
~~~c rnal sandıklarından münasib 
~1' tarı ıneb;;ıhğın tahsisi ve binaen jl 

~ ~Yh ınedarisi mezkurenin yeni-
'"ı 'ı' 'd . k . ·ı· 've-,' •·p. ı ar~sı mer ~ezı vı a-

yet ile liva ve kazalarda müftüle
rin riyaseti altında ülema ve ma
halU etraftan birer komisyon teşki
li ve San'ada muntazam bir kütüp· 
hane tesisi. 

On birinci madde: - Yemen vi
layetinin bilumum liva, kaza ve 
nevahisile Asir sancağının kaza 
ve nevahisinde iptidai mektebleri 
ve icabeden yerlerde rüşdi ve idadi 
mektebleri açılması ve fakat idadi 
mekteblerinin leyli olması ve bu 
suretle maarifin tamiminde gayret 
edilmesi ve vilayet ioerkezi ile li
valarda leyli birer sanayi mektebi 
lnta ve tesisi. Ve ülumu diniye ile 
hkıh ve hadis tedrisi için lüzumu 
kadar seyyar müderris tayini ve 
bunların mahallerince intibah ve 
tayin edilmeleri. 

On ikinci madde: - 280 hicri 
tarihinden Osmanlı hükumetinin 
Yemeni istila ettiği tarihe kadar 
Yemende icrayı hükumet etmit o
lan imam zadeler ile sair Sadata 
hükumet tarafından icabı vechile 
bakılmamakta olub bu ise süitesiri 
mucib olan esbab cümlesinden bu
lunduğundan lmam zadeler ile ha
li zarurette bulundukları muhak
kak olan s'eyid ve Seyidlere em
sali vechile tahsisatı münasibe ita· 
sı. Ve bunların tetkilattan evvel ve 
sonraki hallerinde ibkaları. 

On üçüncü madde: - Arazinin 
kuvvei inbatiyesinden bihakkin is
tifade edilmek İçin eski usulde kal
mıt olan ziraatin usulü cedideye 
tatbikinin ahaliye gösterilmesi ve 
vasi ve her türlü ziraate salih ve el
veritli olan ovalarda (Arteziyen) 
kuyularının kazılması ve merkezi 
vilayet ile liva ve kazalarda birer 
Ziraat bankası fUbelerinin t.,,ı.il; 
ve Yemen vilayeti arazii cesimesin
de medfun olan maadini mütenev
vianın meydana çıkarılması için 
keffiyat ve ameliyatı lazimenin ic
rası zımnında aid olduğu nezaret
lerin birer heyeti fenniye izamı. 

On dördüncü madde:- Her sınıf 
ahalinin pek ziyade münhemik ol
dukları tönbekinin inhisar altında 
bulunması bunu kaçak ıuretile ııir
meıine sebeb olduğu gibi bu yüz
den silah ve mühimmat gibi mem
nu maddeler kaçakçılığı dahi yapıl 
makta olduğundan tönbeki inhisa
rının Yemende lağvi. 

On be9inci madde: - Şimendi
fer yolunun biran evvel inta ve ik
maline ikdam ve ihtimam olunma
aı. 

On altıncı madde: -Asir sabık 
emiri merhum Mehmed Ayın evlad 
ve ahfadile Racii emiri Ali Humey 
denin evlad ve ahfadına münasib 
maatlar tahsiıatile taltif edilmele
ri. 

On yedinci madde: - ikide bir 
muharebe ve mücadeleyi ve mil
kellefinin fakrü zarureti cihetile 
Aden, Musarra Birissudan gibi ec· 
nebi diyarına firarlarını intac et
mekte bulunan bakayanın affı 
(bu bakaya esasen b~rkaç defa tes
viye edildiği halde bazı zalim me
murlar tarafından ilmühaberleri 
verilmediği cihetle mükelleflerin 
zimmetlerinde görünmekte olub 
timdi tekrar İstenmesi ve tahsil ci
hetine gidilmesi adalete mugayi.r 
olacağından herhalde affı lazım
dır.) 

On sekizinci madde ı - Vilayet, 
liva ve kazalarda 'ıadat ve ülema
ya tahsis edilecek mebaliğin iıtih
kaklarına göre taksim ve ·tevziine 
ve a9alrin ihtiyacını tetkike ve bun
ların celbi kulübü e,babının is
tikmaline memur olmak ve tarafı 
hükumetten tayin edilecek reisin 
tahtı riyasetinde bulunmak üzere 
yerlilerden mürekkeb bir heyeti 
teftifiye tetkili. 

On dokuzuncu madde: - Ge
rek devri istipdadda ve gerek dev
ri metrutiyette devri menhus yadi
garlarından bulunan memurların 
mezalim ve süiidareıinden dolayı 
top ve tüfekle tahrib ve ihrak olu
nan kura ve mezariin tamir ve a
halisinin iskan ve iyvası için bazı 
vilayetlerdeki emsali vechile müna
sib mebaliğin tahsisi. 

(Bitmedi) 

MEM 

Çankırı belediyesi 5 yıllı 
imar programı hazırladı 
A·tatürkün şapka inkılabını hatırla
tan heykeli dikilecek, yollar açılacak, 

elektrik ıslah edilecek, su getirtilecek 

Çankırı istcuyon caddesi ( x işaretli Atatüdt heykelinin dikileceği 
yerdir) 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Beledıy·ı 
meclisi 5 yıllık programım tanzim etti. 
Şehrin bütün mühim ihtiyaçlarını bu 
5 yıllık mesai programında gördük. En 
çok nazarı çelen şehrin sokaklarını, yol
lannr yaptırmaktan ibaret olan program 
da bu yd batarılacak iıleri ıuraya kay
da lüzum gördüm. Belediye bu yıl için
de yapacaklarını tamamladığı takdirde 
Çankırı pek çok batkalaşacak ve güzel
leıecektir. 

Bu yıl ilkbaharda, baılanan fakat çok 
fena yapılan ve çökmekte olan istasyon 
caddesinin parke tatlarla döşenmesi işi 
belediyenin getirteceği iyi bir mühendis 
tarafından ikmal edilecektir. Su yol çar
ttdan ı.;;kiimet önüne kadar 10 metre i
ken 1 ,. ~metin meydanlığından itibaren 
16 metreyi' bularak kenarları 2 metrelik 
bulvar ve ortası ağaç ve çiçeklik olmak 
üzere bet metrelik gidiş geliı yollarile 
iıtaıvona vU.acaktır. 

istasyonla ıehir arasında güzel bir 
beton köprünün bugün ikmal edilmit 
olması baharda bitecek bu yola bi· gÜ• 
.. cJUK verecd.tir. lsto.syonun bu yolu IJ.u .. 
gün diz boyunca çamur içinde loc d0'1"~ 
lecek sene parkeye çevrilmesile bugünkü 
tiki.yet edilen halden eıer kalmayacak· 
tır. 

Hakikaten bugün karların erimesile 
bu yol bir çamur deryası haline gelmiıtir. 
Akıam üzeri trenden çıkacak bir misafi· 
rim için istaıyonu boyladığıın zamıın 
dönüıde çamurun tapkama kadar fırla• 
dığını gördüm. 

Yol/arı ağaçlama 
istasyon caddesile Abdülhalik bey 

mahallesinin yolunu ağaçlamak için An
karaya 2000 ağaç siparit edilmiıtir. 

Y almz belediyemizin biraz daha bu 
ağaçlama itini umumilettirmeıi lizım· 
dır. Zaten Cankırı tabii güzelliklerile 
övülür her ·evin bahçesinde birkaç ağaç 
vardır. Fakat sokaklarında' yoktur. Eski
den çeşme başlarında olduğu söylenirken 
bugün de bu çok basit ve İşten olmaynn 
ağaçlama işini her caddeye, hatta her so
koğa teımil etmek imkanı vardır. • 

8unu için de daha kolay usul bu yıl 
belediye derhal bir fidanlık vücude ge
tirmeli, burada yetiştirdiği ağaçlarla ıeh· 
rin her tarafını ağaçlamalıdır. Bu suret
le şehrin harah kısımlvını göze çarptır
mayacak, her tarafı yeşillik bürjiyecek
tir. 

Atatürkün bir heykeli 
Belediye bu yıl bu iti hemen başarırsa 

şirin Çankırının göğsünü kabartacak, ne 
kadar ıenlenecek ve tereflenecektir. 

Yüce Atatiis·kün bir heykelinin iıtaı· 
yonla şehir arasında beton arme köprü
nün tehir kısmı meydanlığa dikilme ka· 
rannı büyÜ!< bir sevin9le duydum. Bu 
dört yol meydanlığma dikilecek Atatür· 
kün güzel heykeli onun 28 Ağuıtoı 925 
de Çankınya ilk defa beyaz panama tap· 
ka ile ıeref vermesi, ppka inkılabını Çan 

kın da yapmMı dolayısile heykelinin o
günkü pan.ıuna ppkaıile yapılma11 dü
ıünülmektedir. Bu abide ayn; zamanda 
şapka inkılabını da göstercce:. için çok 
güzel ve ıerefll olacaktır. 

Şehir haritası ve imar planı 
Geçen yıl ıehrin haritası ve imar pla

nı bir müteahhide ihale edilmitti. Harita
nın yakmda bitirilmeaıi üzı:ı-ine aJô.ka
dar mütcha1111 gelerek ıehrin msütakbel 
planını yapmağa baılayacaktır. Plan iti 
Çankırı iÇ;n çok lüzuı;nlu bir teYdı. Dört 
ıenedenberi sürekli inıaatı olan bir ıe
hirde bu yokluk hissedilmiştir. Bu plan-
11zlık yüzünden Çankırınııı kartmna ku· 
rulan yeni. bir mahalle - Abdülhalik bey 
mahallesi - binalarının çQk güzel olma
sına rağmen bir plan dahllihde yapılma.. 
dığı için hi~ güzel olmadı. Herk.es ar
zuladığı yere evini yaptırdı. Şimdi kartı· 
dan bakılınca her kusuru kendini apa. 

'çık gösteriyor. Halbuki istenilirdi ki bu 
yeni mahalle bir diziye modern bir şebi 
halinde olsun. 

elektrikin ıslahı ve radyo 
Çankırı yedi ackiz ,...ıc!.-.nberi iptidal 

f elektTik tenviratr iç.indedh. Du. Lt:nvırat 
ara aıra ıehri karanlıkta bırakır, çünkü 
motör bozulur veya bir semt kontak ya
par velhasıl hiçbif zaman iyi bir düzen
le itlemediği gibi yanan ıtrl< ta çok ıö
nüktür. 

Belediye iki yıldır elektrik itini yolu
na koymak istiyordu. Baharda yeni di
namolar getirilecek ve alternatif cereyan
la şehir tenvir edeilecektir. Hatlar da ye
niden çekilecektir. 

Yeni cereyan sayesinde radyo da ge· 
tirilecektir. Cereyan değiıtiği gün radyo
sesini de işiteceğiz. 
Çankında elektrik kilovatının 25 kurut 

olması ve malzemesinin de oldukça pa· 
halı sahlma11 yüzünden pek çok evlere 
tesisat yapılamıyor. Halbuki .;lektrik yak 
mayı her ev arzulayor. Fakat kilovatının 
pahalı olması ancak timdiki halde 300 
kadar abunaye çıkıyor. ljalbuki yeni 
cereyanla berolıer 6atin de biru indiri. 
lec&ği zannedilmektedir. 

lldızım ıuyu 
Şehirde içilecek tatlı ıu münhasıran 

birkaç çeşmeden ibaretti. Bu tatlı ıuların 
da fevkinde olan ve sehre dört ıaat mesa
fede bulunan lldizU.:. köyünde pek güzel 
bir ıu vardır. 

Öğrendiğimize göre, belediye bu IU>"I 
bu sene içinde tehre indrrecektir, 

Sivas belediye baıkaaını 
takdir 

SlVAS, (Milliyet) -Şanmızda b.,.. 
l&diy& itlerine yeni bir hız ve yeni bir 
çalrpna tekli veren Hikmet lıık'ın ıeh
re •tık, su, yol ve baymdırhk teminin· 
de göoterdiği muvaffakıyetten dolayı 
belediy& meclisi Sıvas halkının hiui
yatma tercüman olmak üzere belediye 
baıkanmuzı bir takdirname ile taltif 
etmiye karar vermiıtir. 

uykuıuı bir gece takip eder. Her ıey fena ~r. fnsan huy;ll1lanıtı 
kederlenir v~ hiç bir şeyden memnun olmaz, Heı muvaffak(yeıfn nk ""' 
lan dinlenmfJ bir Vücut ve dİnleornı) sTntrlerdlr. Eı;er slnlrlf l~en!&. 

• ~ 

.... -
Bromural .oKnoır. komprlmelerl 

sizi kurtanr. 
Müse\<klndlJ vo uyku)'.11 1tll11tı eder ve hiç ıın zaıau ,tokfur, tiillaD 
dünya lalll.I) 

lO ve 20 S..omprJmıJl ltıtl fDp. 
ltrdı ruandfrdı reçclı Uıuıthr. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen •}Rhi~ 

Sivasta bıçakçı ık 
Evvelce o kadar ilerlemiş ve incel

mişken, şimdi sönmüş gibidir 
SiVAS, (Milliyet) - Bu yazım

la. da kıymetli okurlar•mıza Sıvasta yıl
lardanberi süre gelen bir el zanaatın
ılan, bıçakçılıktan bah•adeceğim. 

Bıçakçılık Sıva.sa nasıl geldi'! 
Bu zanaatin na•ıl geldiği etrafında 

yaptığım araştırmalara göre bıçakçı

lık Srva•a ilk anlarında kama ve kı
lıç, makas gibi şubelerini ihtiva ede
rek Dağıstan taraflarından Karaa ve 
oradan da muhaceretle buraya gelenler 
tarafından getiııilmiıtir. 

Getirenlerin de Karslı Ali, lbrahim 
adlarında iki kardeı olduğu söyleni • 
)or. Bu iki kardeş kama, kılıç, makas 
gibi o sıralarda daha fazla rağbet gö
ren itler Üt.erinde uğraımalar yap:nıı
lardır. 

Ve sonra b?çak yapmaya başlaya
rak gittikçe artan bir çalışma mahsulü 
olarak bıçakçılık· Sıvasta o çağlarda 
çok inkitaf ederek büyük bir zanaat 
l10line gelmiıtir. 

Gene an laşıldığına göre, bıçakçılık 
o sıralarda yurtta antika olarak kabul 
edilecek bir derecede İmi§. 

Bu Sıvas bıçakçılığı yurdun her ta
rafında çok kıymet kaznnarak her yer
den mamu18.tı aranmağa baılanmıflır. 
Hatıl bıçakçılık yapan ustaların yanlan· 
na aldıktan çıraklara bu zanaatı öğret
mek için onlardan madc>ti on lira kıy
mette bir para aldıkları ıö~ lenmekte
dir. 

Bıçakçılık öğrenmek o zamcıı bir 
moda haline gelmiştir. Bunun için de 
heri.es ustalara para vererek bunu öğ
renmeğe çalıımışlardır. Bıçakçılık za
manla Ermeni yurttaıların da ellerine 
geçerek onlar da bu şube ile fazla meı· 
gul olmuılardır. 

Sıvas bıçakç.Jığı gene o zaman yüz 
elli dükk.~na münhasıı· olarak çalıtıyor
du. Bu dükkanlardan yüz yirmi kada· 
nrun bir arada, diğerlcı·i şehrin muhte
lif taraflarına serpilerek çalışmıtlardır, 
Bu yapılan işler arasında yalnız bıçak
değil, ev bıçal ... ları ve bunların envaı 
"et' çakıları, büyük kıyma bıçakları, 
m•kHlar, altın, gümüş işlemeli tit kır
baçlar, bastonlar, kağıt makasları, vel· 
haaıl bıçakçıl,ğa ait bütün itler levlı.a· 
liide dereceye getirilmiıtir. 

Büyük harbin başlangıcında bu za. 

• 

naatla sarsıntı başlamak üzere iken, 
o zaman vali bulunan Bay Muammer 
taraftnd ..t.n sanatlar evinde bu ıubenin 
İf görebilmesi için çalı9ılmıt ve vilayet
ten talebeler gelmiştir. 

O sırada da Erzincandan Sıvasa ge
len talebeler arasında Ahmet ismin~e 
bir talebe bulunuyordu . 

Ahmet bıçakçılıktan maada kuyum
culuk, tesviyecilik, dökmecilik, çilin • 
girlik te öğrenmiştir. 

Bilahara bu uıta mektepten mezun 
olduktan sonra Sıvaıta yalnız olarak 
dükkan açmış ve bugüne kadar da beı 
altı bıçakçı dükkanı idare edecek ka • 
dar usta yetiştinnittir. 

Bıçakçılık belki yurdun en mühim 
bir zanaatıdır. Küçükten büyüğe ka
dar herkesin çakıya, her evin bıçağa, 
makasa ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçları • 
mızı har içten değil, yerli mamulatın • 
dan temin etmek Iİlzııııdır. 

Ahmet uıta bugün bıçakçılık için 
kendisinde çok büyük bir kudret bulu
nan bit- elemandır. Sanatlar evinde bı
çakçılığı ileri ı:-ötürecek ve çoğaltacak 
usta ve çırak yetiştirmek için acaba Ah· 
ınct ustadar istifa edilemez nn7 

Ahmet uota ile l<onuıtum. O müte
madiyen maddi imkanın müsaadesizli
ğinden bahsediyor. Bana 11ra sıra yap
tığı §eyleııi, Y', lı lngiliz bıçaklarına 
tekabül edecek bıçaklar dahi göster
di. 

Bıçak sapı nıuıl yapılrr? 
Eskiden bıçakları yapmak için ÇU• 

buk halinde çelikler ıelir ve bunlar ke
ıilcrek bıçak yapılırdı. Lakin bugiin 
ona da lüzum kalmadan otomobillerin 
ve bazı makinelerin kırılmıı ufak t&
fek yay parçalarından istilade edili-
yor. 

Sap kısanlanna •elince; manda 
boynuzlarının bot y«lerini tarakçılar 
tarak yapıp uçlarındaki kısunla, keçi 
boynuzları oap olarak kullanılır. Bazı 
kıymetli bıçakların sapları da hayvanat 
kemiklerinden yapılmaktadır. 

O kadar fÖhreti olan ve çakıları 
(Sıva• çakraı) diye doıtlara hediye 
gönderilen Sıvaı bıçakçılık sanatı ınaal .. 
ıef bugün ıönnıüştür.Dün adedi yüz el· 
!iye çıkan düllin, bugün on beşe ya 
çıkar, ya çı:lımıaz. 

Çank1r1 lcale~i 
Burada Piza kulesi gibi şakulünden 20 

derece inhiraf etmiş bir minare var 

ç.., kaleııindeki minare 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Şüphe yok 
ld Çankın kale.ini gezenler olmuıtur. 
Başr bulutlan yalayan eteklerine Çan· 
kın tehrinl seren, ufak dik kale ilk za. 
manlardaki insanların yaıadığı, kendile
rinin muhafazası ve harici tehlikelere 
kartı yaptıkları deliklerile taı devrinin 
bile pek az tesiri altında kalan Türkiye• 
de mevcut tabii kalelerin yani ilk zaman• 
lara ait kaleleııin belli batlı birioidir. 

Bu kaleye çıkıp gezmek gayet kolay• 
dır. Dik ıırtlarını asırların yağmuru, zel 
zele yalamıı eteklerini doldurarak biz· 
!erin oraya kolayca çıkabilmesini bugün 
kabil irılmıttır. 

Bu kaleye çıkıp biç bir f"Y anlımıa • 
yanlar sibi ben de pekçok defalar çıktım. 
Ve hiç bir maliimat sahibi olamadım. 
Gördüklerim toprak, kaya ve üzeri örül· 
meden delinmlı delikler. Şarkı ıimaliıi· 
ne düıen tarafında yıkılmıı ve yıkılmak· 
ta olan bir aur. Ve bir minare ... 

Bu &'Ördüklerim beni derin derin dü
ıündürürken bu tünel gibi açılmıı ve 
Cıranbolu denilen yerin kalenin karımn· 
da 3 kilometre kadar uzakta F esligen ci 
varından bir ağzı vannıı. Kaledeki ağız. 
dan girildiği gibi oradan çıkılınnıf. Çok 
güzel bir yeraltı yolu. Fakat içinde •u· 
lar akıyormuı. Bu yüzden gidilmesi müt 
külmüı ... 

Bu yer tüphe yok ki o devirlerde bu 
iç kaleden muhasara anlarında bu yeral
tı yolu vaııtas.ile ıu. erzak ve hariçten 
imdat vasıtalarında kullanılan bir yer • 
dir. 

Geçen gün bir dostum ile konuıurken 
söz gene bu çapa geldi. 

- Bu Côranbolu için, dedi, belediye
ye bir takrir vereceiim. Buranın ba1tan 
bata içini temizletmcıini ve tenvir et • 
mesini bu suretle de Çankırıda buranın 
yegane görülecek bir hale getirilmesini 
istiyeceğim. Bu yeraltı yolu Ciranbolu 
bu hale ırelirse _yazın , Ankaradan tenez
züh trenlerile gelenlere gezilecek, görü-

lecek bir yer olur. 1 

Bundan batka Çankırı kalealqde gö
rlilecek ve ıeyredilecelı bir matara var• 
dır. Sunun tarzı mimarisi OIDlanlılar 
zamanında yapıldıimı ıöstennektedir. 
Sanat itibarile çok kıymetlidir. Y alnıa 
tuila ve alçı ile yapılmıttır. Altındaki 
cami yıkılmııtır. Bugiin ne enkazı ve ne 
de temelleri görülmemektedir. Y alnııı 
bu minare yalnız baıma aivrl.lmektedlr. 
Sunun zelzeleden terefesinden yukarı11 
ydalmıttır. Y alnııı orijinal tarafı bu mi. 
narenin takulünden 20 derece inhiraf et 
tiğidir1 Bu halile ltalyadald Plza kul .. 
ıinin INr eıiıiir. Uzerine ç.ıkıl'llıık\adır, 

Kalede bu eserden maada Çankm Fatl• 
bi (Kara Tekin) in yattıfı bir türbe vıır 
dır. Bu türbenin çok tamir gördüğü ao
laıılmaktadır. Fakat aslı Selçukiler tara· 
fından yapıldıfınr gösteren lasnnları var 
dır. Burada Karatekinin aile ve çocuk
lannın tlirbeleri vardır. Bunlardan bat
ka bu kalede görülenlerden gene bir k119 
kaya oyukları varda. Suralann ıu depo
ları ve erzak ambarları oldulu tahmin .. 
dilmektedir, 

Bir ele kaleden biraz uzakta Ye tar • 
kında "Kızkuleıi,, d~nilen ufal< bir kr • 
snnları yıkılmıt ve tuğladan yapılmıı yer 
ler vardır ki buraların da tarauut mahal· 
!eri olduğu anlll§ılmaktadır. 
Çankırıılaki bu kale, ilk zamandaki in • 
sanlann tabiatın en müsait bir y<rinde 
11ğındtlr.lanm ve bu yerde elleri!&, tır • 
naklarile vücuda getirdikleri bu eser 
bizler için hayret gözüyle bakılacak bi
rer taheserlerdir. 

Eski T ekirdaj Belediye 
başkanına veda ziyafeti 

TEKIRDAO (Milliyet) - Vlliyeri· 
mİz C. H. F., Belediye Vft Halkavi bet
kanlıklannı kamuya samimi va verimli 
li çalıımaıile kendini ıevdinniı bulunan 
ve bu kez Yozğat saylavlığma seçimi 
dolayiıile bu vazifelerden ayrdmıf bu
lunan Bay Ekrem Pekel için bu alıf'llll 
Hııilkevinde bir veda toplant111 yapdmıt
tır. Yıllardan beri daima mütezayit ve 
hemalıenk yürüyen bu üç tetekkülün !i
yeleri Rııfkanlarına bu ünlü vazifeye se
çiminden ötiirii tebrik ve muvalfalıiyet• 
ler dilemiılerdir. Ve bu alı:pmki Fsrka 
toplantaı saat 24 te kadar samimiyet 
havası içinde geçmiı tir. 

Vilayet Fırka Ba9kan vekiletine Ge
nel Kurumu üyesinden Bay Cevdet v• 
Halkevi Bll§kanlığıne F. viliyet idare 
heyeti üyesinden Raıit seçilmiılerdlr. 
Henüz kent Başkanlığı seçimi yapılma
mı~tır. Önümüzdeki hafta içinde bu -
çimin de yapllacağı umulmaktadır. Fır· 
ka Baıkan vekaletine ve Halkevi Bat
kanlıiına seçilen a~adatlarm vazifel&
rinde muvaffak ohnalanoı yürekten ko
pan temiz ve samimi duyğularla dileri:a. 
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Kondon'un bacakları titriyor ve 
birbirine çarpıyordu, çünkü 

öldüğünü zannettiği Dal ayakta idi 
Hülasa ı Durun! .. diye gürledi. Bunu yap-

(li'antoma - Hırsız namile maruf o- mıyacaksınız... . 
lan Marten Dal husu•t bir baloda ga- Dal acele etmeden defterın say-
yet garip bir hrrs:zlık vak:asınm içine falarını çevirmeğe devam ederek: 
karışmıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma- - O kadar bağırmayınız Kon-
daı_n ~ov~rlihin . yetil elmasıdır. Bunu don. dedi. Gürültüden hiç ho,lan-
Bnna ısmınde hır genç kız aşırml§tır. . 

Maksadı ;udur : Çünkü bu yeıil el- marn •. Ah: •• ıfte. • 
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın Ahızeyı kaldırdı ve ~umarayı 
katledildiği geee bunun üstünde idi. çevirdi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol- Canhırat bir feryadla Kondon 
duğu yerde bulunmu§tu. Brina bu mü- il · tıld 'Jiih ·ı t h'd'd d 
cevheri tekrar elde ederek kendisini erı a 1 ve sı 1 ı e e ı e e-
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev- rek: 
her tekrar ortadan esrarengiz bir şe- - Budala herif dur. Dur, yok-
kilde kaybolmuıtur. Bunu acaba ev sa- sa .• 
bibi Koverlih aırrmasm- Fakat neden 
bu adam böyle bir hrr.nzlığı yapacak- Dal onu, can sıkıcı bir çocuğu i-
trr? ter gibi itti. 

İşte Dal, şimdi genç kıza bir yar- - Allo ! doktor Lamher mi? der 
dmı olmak üzere Kovcrlihin arkasını 

(Başı l inci sahifede) 
la evlenmeyi menetmiştir. Yani birinci 
kadın sağ iken kocası bir iM:inciıini a .. 
lamaz. 

Bu mesele etrafında ben de hayli 
düşündüm. Şeriat hukuku ile alakadar 
olan ba meseleyi tetkik ettim. Şeriat 
hukuku milli bir müessese değildir. 
Türk milli hukukunda bu hususta bir 
mü.ş.aOjıet var mıdır, yok mudur, diye 
kendi kendime tetkikatta bulundum. 
Böyle bir ize Türk hukuk tarihinde te
sadüf etmedim. 

Bunun esaslarını tamamile milli 
Arap hukuku tarihinde bulabiliriz. 
Hatta alnine bir kayda rastladım. Ta
rihte adı (Melikıahı Selçuki) günün 
birinde Abbas halifeden bir mektu.p a
lıyor. Bunda Selçuklu Melikf'"htan kı
zını istiyor. 

O fU cevabı nriyor: 
- Kızı halifeye verdıilirim. Arap

larda adet var, dörde kadar kadın top
luyorlar. Bu tart dahilinde ben luzmu 
halifeye veremem, diyor. 

1-ıalifeye haber gönderiliyor ve tu 
tart talep: 

Türk baylarla bayanlar hemen müslü· 
man olmıyanlarla evlenecekti • 

Hoca encümende bir reyle kaldı. 
(ünkü her iki bakımdan esbabı mucı
Oe maiUI idi, sakat idi. 

Türk ve Müslüman bayanJar ve 
baylar için kayıt koyunca diğer kayıt -
lar da lazmıdı. Yahudi baymlann da 
miislüman erkeklerle evlenmemesi ... Ho
ca bunu reddetti. Müdüman erkek ya
hudi, hir.istiyan alabilir, dedi. 

Bir noktayi daha itar Uenıek isti • 
yorum. Banlar bir kanunu medeni me
selesi teşkil etmez. Bunlar, bir aile ve 
ocak terbiyesidir. 

Aileye a.it bir terbiyeyi 20 inci a-
•ır omuz anna yüklenemez. Bunlar 
olmazsa korkacak b.r ıey yoktur. 

O günkü cereyanlan ve esbabı mu
cibeierı t ... sbıtten sonra esas meseleye 
ıreçelim, 

bayanlar, Bayl.d.r, 
Rqit dinini ınunapta hür olmalıy

dı ve olidu. Vicdan hurriyeti 
prenıipJerin baı,nda ırelir. 

muasır 

Bizim tetkılc&.b esaııyemizde vicdan 
hürdür. l!dşka milletlerın kanunu esa -
ıucnnde de öyledir. 

takip etmiş ve onun _da bir gece Cimi hal gelebilir misiniz doktor? Ba-
Barinıer'in katledildiği dairede aynı şe- renjerin oturduğu binanın karfısın 1 
kilde vurulduğunu görmüştür. daki evdt: bir hasta var. Kalb krizi 

- Ba,ka kadınla evlenmemek ... 
Bizim • ü,k an'aneıennd:e ı"urk ıö

reneklerinde birden fazla kadınlan bir 
arada cemetmelı: yok. Demek oluyor ki 
biru~n razla kadın Türk adetinde ah -
Lika uyırun teıaı.ki edilmem .. dedir. 

Muasır milletin kabul ettiği esas 
vicdanJann serbestisı ve hürriyetidir. 

llunu Atatürk agzından il.in elmİJ
ti. T qkilatı esaıiy<ye ae dokunmutt>ı. 
Aksine hareket edemezdi. Bir sürü maceralardan sonra yeşil geçiriyor ... Tetekkür ederim dok-

mucevheri bulmıı, bunu genç kıza tes- t 
lim etmiştir. Şimdi katili bulmak içir or. 
Bennjerin masasına geçmiı, ve orada Ahizeyi hiç titremeyen elile ye-
tnüthlş bir hadise ile karşılanmıştır. rine taktı. Soğuk kanlılığı Kondo

Parmaklarının titremesi ve yüzü 
rıün takalliisu ne kadar heyecanda 
olduğunu gösteriyordu. Böylelikle 
büyük harflerle yazılmıt olan sa ve 
ı'lerde duraklayarak bütün mektu
·bu okudu. Sonra biraz soğuk kan
lılığını toplamak için durdu. Her 
hareketi çok enditede olduğunu 
gösteriyordu. Son bir kere daha 
çevirdi ve rahat bir nefes aldı. A
ğır kapı açılıyordu. Gülmeğe ve ne
fea nefese kasanın içine bakmağa 
batladı. Yüzünde bir zafer ifadesi 
belirdi. Teneffüs yavat yavaş inti
zamını buluyordu. Fakat ayağa 
kalktığı zaman sarhot bir adam gi
bi sendeliyordu. 

Mektubu kasanın üzerine koydu. 
Arkaya dönmek için bir harekette 
bulundu. Fakat harif bir gürültü i
titti. Titredi. Yerde yatan vücude 
hir eöz attı. Rovelveri yerden kap
u. DJ.1J'-•• J-.1- 1 2 : --.L-J---.•-
Ünu korkutan gürültü kmk pence
reden içeri ıiren rüzgarın sesi idi. 
Ada•n rovel~eri gene yere koydu 
sonra kalktı yanındaki odaya gitti. 
Biıa::. sonra elinde büyücek birse
yahat çantası ile döndü. Çantayı 
yere koydu, içine kaMLDm muhtevi
yatılu bo.-Jtmağa başladı. Lamba
nın zayıf ıtığında parlak mücev
herler ıtıldayordu. Çok geçmeden 
çanta yan yarıya doldu. Adamın 
elleri makine ıüratile ve hararetle 
itliyordu. Alaylı ve sakin bir ses: 

- Biraz dinleniniz Kondon ! bi
raz dinleniniz dostum! 

Dedi. 
Adam yerinden fırladL Ağzın

dan acı bir çığlık çıktı. Sonra ye
rinde döndü, kaldı. Birkaç dakika 
evvel yerde upuzun ölü gibi yatan 
Dal elindeki mendille yüzündeki 
.kırmızı lekeleri silerek ona doğru 
ilerliyordu. Şikayet eden bir aesle: 

- Yü~üme niçin camları fırlat
tınız? dedi. Yüzüm gözüm kesik 
içinde kaldı. 

Kondonun bacakları titriyor, bi
ribirine çarpıyordu. Yüzünün kanı 
çekilmit, bembeyaz olmuftu. Kor
kudan bir müddet öyle o vaziyette 
kaldı sonra y&V&J yavaf soğuk kan
Wıiını toplamağa başladı. Yerde 
duran r~elveri almak için uzandı. 
Eli çeliğe dokunur dokunmaz, aü
kiinet buldu, cesaretlendi: 

- Bayılmıt gibi YAP.IYOrdunuz ... 
dedi. Nerede iseniz orada durunuz. 
Eğer bir admı daha .• 

- Evet bir ad~ bir el siliiha 
maJolur, değil mi? 

Kartı evdeki zavallıya ne yaptı
nız? Öldürdüğünüzü tahmin edi
yorum. 

- Onun mukadderah ile o kadar 
alüadar olmayınız. Merhametini
zi kenılirıi.ze aaklayrnız, kendi ha
linize acıyuuz. 

- Fakat o adamın ne olduğunu 
merak ediyorum. Ona da bir kur
fUJl mu aıktınu: ? 

. - Yalnız bir el ıilih aeai ititti
nu. Bu da ıizin içindi. Siz bu ka
dar alikalandıran korkak herif da
lıa be-, odaya girer gi~ez yere yu. 
'Yarlandı. Kalb haıtalığı var •• 

- Çok can sıkıcı te~ .. y ah za
vallı adamcağız" Biraz durun, ha
na kur unu sıkmadan bir doktor 
çağırmama müsaade edin bari. Ge
çen G"Ün Koverlih için ı;ağırdığım 
doktoru çağırırım. ı 

Sert adrmlarla yazıhımeye clo~
nı ilerledi. Telefon rehberini aç:ı. j 

r: ndon: 

nu felce uğratmış. benziyordu. A
dam ne konuşabiliyor, ne yerinden 
1. nı1 ıJ::mabiliyordı,;. .• Dalın bakıt
lan ona muvazenesini kaybettiri
yordt· .• 

Dal: 
- Doktorun vaktinde yetiteceği

ni ümid ederin diye mırıldandı. 
~u ~k~am hattı hareketinizi değiş
tırdınız Kondon. Bu sefer, ilk iki ae 
ferlrinden bambatka bir tarzda ite 
uüdahale etmeğe çalıtlınız. 

Korıdon dişlerini gıcırdattı ve 
ba!tan ayağa kadar titredi: 

- Doktoru çağırdınız, dedi. E
ğer böyle devam edecek olursanız, 
isterseniz timdiden cenaze merasi
minizı ısmarlayın. 

- Hiç le fena bir fikir değil. Ta
bii, heni öldürmek mecburiyetinde 
siniz. Bu alqamki olanlardan 
aonra kendi selametiniz için bu 
~•.:..:.- ... J-- .A...L .• M:_;_;_ -.-L-h, .. 
bu burada imif .• 

Mektubu Kondonun koyduğu 
yerden aldı. Tetkik etmeğe batla
dı: 

- Çok aade bir ualub, dedi. Fa
kat ne dokunaklı. Mimi herhalde 
bir sanatkar imif. Bu çiÇekleri mu
hakkak kağıdın etrafına o yapmıt
hr. 

Kondon: 

- Faraziyelerinize ievam edi
niz .. diye alay etti : 

- Mitelin hu basit mektubu için 
bu kadar zahmete girmek Mimi
nin nereden aklına geldi 
acaba? Mi tel uzun bir seyahatten 
bahsediyor. Belki bir daha geri 
dönmemittir. Belki bu, Miminin 
ondan aldığı son mektubdur. Onun 
için etrafını çiçeklerle suslemit. 
Ne acıklı bir hikaye •• Eğer müsa
ade Pderesniz hunu hatıra olarak 
aaklayacağxn. 

- Maatteessüf müsaade edemi
yeceğim. 

Ve Kondon tehditkar bir tavır
la rovelveri Dalın üzerine dikti. 

Dal: 
- Müsaade etmediğinize ben 

de çok müteessifim. Fakat ne ya
payım müsaadenizden vazgeçmek 
mecburiyetindeyim. Mektub Dalın 
cebine girmitti bile. 

- Ay ••• hu da ne? •• 
Kondonu geri itti •. Ve kasaya 

doğru ilerledi: 

- Bir seyahat çantası .• içinde
de .... vay canına ! !.. 

. ~anki ıözlerine inanamıyormuş 
gıbı. Çantanın içindekilerine bakı
yordu. Eline bir tanesini aldı onu 
bırakb, bir batkaamı aldL Ahenk
siz bir ıesle: 

- inciler ... dedi. Ben ömrümde 
böyle güzel inci görmedim. Hay 
Allah cezasını versin, fakat hunlar 
Madam Hanoverin incileri. Bundan 
bir, iki ay evvel ortadan kaybol
muşlardı. Mahfazalarınm içinde 
de F antoma - Hıruzın kartı bulun
muştu. 

Gözlerini bütün yüzü kin ifade 
eden Kondona dikti. 

O: 
- Bunlara dikkatle bakınız Dal 

hu manzarayı takdirle seyredi~iz. 
Bunu bir daha bulamazsınız. 
Birkaç dakika ~onra ölmüt olacak
sınlZ. 

Dalın eli titreyerek tekrar çanta
nın içine daldı. Aydınlıkta bir 
gerdanlık parladı. ı 

(BitmC<!i) 

Din meselesi 
Türk kanunu medenisi hazırlanır -

ken ba din meselcı.i hayli münakaşa -
lar1 mucip oidu. 266 ıncı maddenin 
ıon fıkrasında şöyle bir hüküm vardır. 
Retit dinini inbha,">ta serbesttir. 

11 inci maddeye ıröre, l'Üfl 18 inci 
yaıının ikmali ile bafl~r. Evlenme kiti
yi reıit kılar. 

18 yaşını doldurup 19 na basan 
vatanda§ dinini intihapta hürdür. ister 
müslüman, İster yahudi, İster hjristiyan 
olsun. 

Maamafilı çocuk reıtit oluncaya ka
dar dini tedtiyesiai .iJla ve babaomdan 
alır. Bunlar hangi dinde hanııi terbiye 
v..-irlerse onu tutar. · 

itte bu prensipler etrafında &JAiı 
yuk.an 12 aaır devam eden bir rejimin 
lsili.m rejiminin tamamen zıttı olan 
prensipler etrafında fikir oereyanları 
oldu. Bu ceTOyanlann bapnda rahmet
li Muıa Kaznn hoca tcr'iye vekili bu • 
lunuyordu. Adliye encümeninde aza i
di. 

(Rept dinini intihapa hürdür) 
hkruınm çizilmesi ve bunun yerinde 
Müslüman bqb bir elin intihabında 
hür değildir kaydının İIİlTesini iste
di. o 

Bap.akan general lnönünün de ha-
,.....,.. nduğa. ... ""ihtlCDln bu celse.in -
de rabm«li hocıuuıı teklifi rectdedildi. 

Bunun cev.a..nı vermeden -'""' ~ 
İç.İn bunu kabul ,......_ı; ldi7 demek 
lizmıdır. O vakit bu telılife ce"Vap ver
mek iatiyenler diyorlardı ki: 

1 - Retit dinini intihapta hür bıra
kılırsa Müılüman Türklerin hemen ga
vur olacaklarmı zannediyorlardı. 

Bunlar Türkün sedyesinden bu ka
dar Pfil idiler. 

Diğer bir kısım da böyle madde 
kabul ediline bunun memlekette taaı· 
subq tııbrik edeceğini, her fCy:İn aHak 
bullak olacağını zannediyorlar ve ihti
lilin tamamlanmıyacağııu söylüyorlar -
dı. 

Bunların batında Ali Cenani bulu
nuyordu. 

Türk Müslüman dinini seçmede 
hürdür dememeli. O kaydı ilga etmeli. 
ba.ıka bir ıey dememelidir. Fransız ka
nunu medenisinde de ve Almanda da 
öyledir. Kanunu medeninin sakit ol • 
ması memnwyeti iıtİIZMD etmez. 
Ne olur ne olmaz, okunmaaın diye böy-

le istiyorlardı. 
Meıtıum diyordu ki: 
- Şu kaydı çıkaralım. 
o dedj ki: 
- Bu memlekette yapmalı, fakat 

söylememeli. lı ırene yürür ... 
Tabii fikri kabul edilmedi. 
Bu fikir kabul edilemezdi. Çünkü 

bu fikrin istihdaf ettıği ıey dürüstlük
ten çıkmak ve memleketi aldatmak de
ımkti. Bir ihtilal İç.İn en tehl&eli ha -
reketkrden birin ele samimiyet .,. dü
rüstlükten ayrılıktır. insan kiımeyi al
datamaz. 

H~esi kör ve sersem zannetmek 
kenc!iıinin kör -.e senem olduğunu s'i•· 
terir. 

Yeter ki rqidin dinini seçmekte hür 
olması aklın, mantığm ve Türk mille
tinin bütün bir tarihi ve menfaatleri 
bunu istilzam ettikten aonra korkacak 
bir ıey yoktur. 

Bunu iıtiyenler samimi idiler. Ve 
Türk milletinin menfaati buradachr 
diyorlardı. 

Musa K&:.nn hoca bundan baıka ev
lenme bahsinde de bir fıkra konmasını 
istiyordu. Müslüman Türk baylar ve 
bayanlar müılüman olmıyanlarla evien
mclerinin babl olacağına dair hkra is
tiyordu. 

Bunun esbabı mucibeıi de 2 esasta 
idi: 

1 - Müslüman bayın veya bayanın 
müsliiman olmıyanla evJ.,nmesi ıeriata 
muhalifti. 

2 - Eğer böyle bİT kayıt konmazsa 

.... rcnıipler ilitn ediıdiji halde aksine 
hareket ihtilalin gayri •amimi olduğu _ 
nu gösterirdi. Vicdan. itlerinde tahak
küme imkan yoktur. Vardır zannrd11.~n .. 
!er yalnız kendilerini aldattılar. v" 
danlara talıakkiun edileme~ ve edile -
medi. Edilemıyecektir de. .. 

Vicdanlara y;.,nız bir ıey hikim o· 
lıı!bilir. Sevgi, ve inanç. Bu olamadıktan 
sonra ne kanunlar, ne zahnılerin top -
lan onlan yapmağa, kiıfi gelmez . 

Butun kaleler alınır. Yalnız bir ka
ı~ ma.:ldi kuvvetle alınamaz. 

O da vicdandır. 
insanlığın din tarihi 

Hiriıt iyanlığın batında Roma ken 
dini tehlikede g0rdü. Roma imparator
luğu hiristiyanları imha için her ıeyi 
yapb. Her zulmü yaptı. Günün birin
de Roma imparatoT11 vicdanlann ônün
de kaldı . 

Neron... Hiristiyanları tehdit için 
Romac!a yansın çıkardı. Büyük bir zi
yafette hiristiyanları yakarken yemek 
yedi. 

Ne oldu? Günün birinde Neron ken
disi öldü. MağlUp oldu. llk hiriıtiyan
ları arslanlara parçalattılar. Bayrakta -
n yahudi hahamları çrmrha gerdi. Ne 
pldu? 

Adam çarıruba ıerilirken hahamla
rın yüzüne bajırdı; 
l - Kana.oti-Jen dônmüyonmı, ff.. 
..ı: . aanun birinde zalimler teslim ol
du. 

Biraz da hlam tarihine geçelim: 
lsliınıiyetin baılangıcıncla Peygam • 

ber Muhammedin mansz kalmadığı zu
lüm kalmadı. Tatlandı. Tııkip edildi. 
Banın bir halde ı!üıtü. Suyu ıretir
diler. Fakıtt Müslüman olmadığı için 
auyunu içmedi. 

idamda bir Hüdeybiye müıalahası 
vardı. Poyıranl>er Muhammet Kureyp
lerle yaptı. Bu maddeye CÖ"•• Kureyıi
lerden islim tarafına geçen tekrar Ku
reyıiye iade edilecekti. Bu sırada Ku
reyi§ cırafından birinin oğlu islim ol
duğundan bapi.anede idi. Hapiıaneden 
bile_lderi ve ayakları zincirli Peyııam • 
benn kartııına çıktı. Tesadüfen onun 
babası t'eygambcrle müsalaha yapıyor
muı. 

Dedi ki: 
- Bu ıztırabı vicdan serbeıtiıinden 

dolayı çekiyorum. Beni kabul et dedi. 
Fakat geriye gönderildi. Bu defa 

Meklı.eden bir adam dııılıa kaçtı. Pey
ırıud>er kabul edemem, dedi. 

Mekkedcn iki zabıta memuru ıreldi. 
·, Adatnı aldılar. Geriye s'itürdüler adam 

memurlardan biriıinin kılıcını alıyor 
onları öt~rüp ıreliyor. Peygamber ge~e 
kabul ebnıyor, O da Taife ııidiyor. 

Mekkede bulunan Ebuciineyit bunu 
haber alıyor, kaçıp Taif yolunda bulu
nan bu adama iltihak ediyor. Bunlar 
yanı yavaı 90ğalıyorlar. Kurefitlerin 
r>llannı keıiroı1ar. Nihayet mukave -
le imzalanıyor. 

Nihayet Peyıramber bir mektup ya
zıyor Ye geliniz diyor. Bu mektup var
chğı zanııın ne yazık ki bu adamcağız 
hasta imit ö!iiwnnit. 

Geride kalıın bir kaç bin adam Pey
ırambere geliyor • 

itte ı.u vicdana tahakküm edilemi
yeceğini ırösteren en büyük hadisedir . 
Vicdanlara Y"llılan ı•akküm sonunda 
kurtuluı çaresi bulamıyor. 

Reıit dinini intihapta hür oldu. 
Zira layik Türk cumhuriyetinin bat

ta ırelen prensi>i bu idi. Bu prensibi 
beııim-Wt ihtilil Musa Kizmı Hoca
run sözünü clinliyemezdi. 

Zira Türk milletinin yüluelmeıi 
bakımından bunu yapamazdık. 

Liyik devlet mefhumu Türk milli 
tarihine yabancı ıniieueıe değildir. 

B~ikalı profesör Neyı (Hukuku 
diivel) adh kitabının birinci cildi mu· 
keddemeıinde diyor ki: 

- Bunun mentci Turandır. Eski 
Türk devletleri tamamen liyilrl.ir... di-

SAT 
Tenvirat ve muharrik kuvvet 
Tesisatını veresiye yapar. 

yor. 
Tuttuğumuz yol bizim milli tarihi

mize yaıaıa,ncı ve aykırı değildir. 
Bu yol ayni zamanda bugürikü me .. 

den:yehn yurudüğü yoldur. 
l'\.anunu meoeni kabut edildikten 

aonra teşki latı esasiyemızde bazı tadi
lat yapmak mecburıyeti haaıl oldu. 

T e,k,~atı eıuısıyede tadiller 
T ~kilatı esaıiyemizde (devletimizin 

dini istamdır) deniliyordu . 
ikinci tadil (ııhkiını ter'iyenin ten

kidine Büyük Millet Meclisi memur
dur) bu daha manasız bir tcydi. 

Uçüncü kayıt ( di.U yeminin) meni 
oldu. 

Devletin dini dini islam deniliyor
du. Bu doğru bir fCY değildi. Çünkü 
reıit dinini ıeçmekte hürdür diyor
duk. 

Biliyoruz ki dinler inıanlara bir 
takım vecibeler tarheder . 

Bunları farizaları maddi t a.hı ar 
tekahbül eder. Devlet maddi bir ~alı.ıs 
değil, hükmi bir tahıiyettir. Ma ,idi bir 
in>an gibi bıı. müzayikaları devle! ya -
pamaz. Alinin dini dini j,}fımdır, der .. 
ıek anlarız. 

AJi oruç tutar, namaz kda.r, zt:kil 
vertr, bun tan yapar • 

~alı.at bir devlet olur mu ki dini 
ialam ol"'n, hacılık yapsın, hacce ırit -
sin ... Bir Bay devlet var mıdır ki, kol
larını sıvasın, namaz kılsın ••. Yahut Bay 
dev.et oruç tutmadı diye hapisat'feye ve 
rilıın. 

Bunu demek manasız bir ••ydı. Bun
dan maksat devlet Cını ı .. . .ınun himi -
sidir. Denııirse bu açık o•malıdır. 

Yoksa din bir vicdan itidir. Devle
tin hitmiljğıne İntiyacı yoktur. 

ilk İnsanlar putlara taptılar. Kendi 
yaptıkları putlarda her kuvvtoti buldu • 
lar. ~ünün birinde Musa, ısa, Muhııro
met gibi akla eren İnsanlar çıkınca put
ta kuvvet yoktur diye kırdılar. 

lalam <la devletin dini olamaz. Bir 
tirkehn diru olabilir mi? Bunun içia ta .. 
dil edildi. 

l.iyik::'ıie de muhalifti. 
Büyük Millet Medısi ahlcimı ıer'i· 

yenin tenkidine memurdur deniyordu. 
Ahkamı ıer'iye or ç tutmalı, z~kat 

vermek tili.ndır. Yani mebuslar elle -
rinde bastonla oruç ~utanlan mı ara -
yacaldardı'l Yoksa oruç tutmayana da
yak mı atılacak idi? Artık millet ıeler
ber ... Herkes birbirini jurnal etmek ile 
mqgul olacak. 

öeninı ço.;uk]uğumda l:zmirde mü
liızım kulakaız Ali ağa vardı. Elinde 
kırbaç ramazan günleri sokak sokak 
dolaıır. Kimi namazda görmezse hemen 
dayak atardı. Herkes le camie kaçar
dı. 

Fakat Kuıadası kaza1tnda bir kilo-
metre ileriye gitmek imkanı yoktu. 
Zira qkiya dolu idi. 

Esasen Ali Ağa da çıkamazdı ya •.• 
Dini yeminler tayyedildi. Namus ii

ze.-ine yemin üfi aörüldü. 
Ahnan kanunu esasisinde böyle ıle

ğiidir, lstiyen Liyik, iıtiyen dini ye -
min ederdi. Bu bir sistemdir. Fakat sis
tem birdir fÖyle ve böyle olamaz. 

Uyik devlet 
Tadillerden sonra iki au..lin CPv• -

bını vermek lianndır. 
1 - Layik devlet nedir? 
2 - Liyik devlet ıiıtemini kabul et

mek zaruri mi idi? 
Layik devlet ne dinsizlı"k, ne de din

ciliktir. Dini devlet iılerine karıttır -
mamakbr. 

Onu vicdan iıi olarak bırakmaktır. 
Liıyik devlet vicdanlara hürmet ebnek, 
vicdanları taarruzdan maıuu kılmak
tır. 

Bu bir zaruret mi idi? Bu bir Zat'U• 

ret idi. iki bakımdan zaruret idi. Türk 
devleti tarmi bakımından ve muasır ba
kımdan. 

Biz bütün dünyanın zıddına hareket 
edemezdik. 20 inci asırdaki milletler bu 
anın prenıjplerini bilakaydiifart ka -
bul etıneğe mecburdur. 

Her.ket böyle ırider ben batka tür
lü yaparrm olmaz. Camiadıın aynlın -
maz. Basit bir misal vereyitn: 

Medeni devletler seri ateı silahları 
almıtlar. Ben çalmuıklı tüfeklerle harp 
ederim. Naııl nrit olınazııa bu it için 
de böyledir. 

Dinin devlet itine karı§maıı ırarp 
Türk devletlerinin batlıca inhitatına ıe
bep olmuıtur. Din de"Vlet işlerine karı
ıınca derhal reiıkardakilerin elinde bir 
tahakküm aleti oluyor. Din böyle mi 
emrediyor? O ba§ka. 

Tatbikatta böyle olmuyor. Onun e
linde bir zulüm vasıtası oluyor, Dinler 
vi<:danlann terbiyesi için neıredildi -
ler. 

j Con <~:~~nsah:.:>riste 
ğer bunlar kabul edilirae, hafta wn
larına doğru Bay Hitlere de ayni tek· 
lifleri yapacaktır. 

Bu gazete, hük11metin bet aenedcn 
on aeneye kadar sürecek bir anla~a 
teklif edeceğini zannetmetkedir. Bu 
anlatmada pek tabii olarak, JU veya 
bu tekilde o .sun, Almanyaya hukuk 
müsavatı tanınacaktır. 

Seyahatin Varıova ve Mo<kovaY~ 
doğru uzaması Berljnde alınacak nelı .. 
celere bağlı gibi görünmektedir. .. 

Deyli Telgraf gazetesi, lngiliz ha
k\ımetinin Moskova ziyaretine karşı 

~ göate-rmiş olduğu ani tereddüdü Ber'" 
line karşı yapılmıt bir cemile olarak 
tefsir etmektedir. 

iyi haber alan Fra.naız mahafiline 
göre, İngiliz hükümeti, Sovyet Rus · 
yanın AYrUpa aulhünu tanzime ittirak 
hususundaki arzu.şuna karşı soğu~ 
davranıldığı takdirde . doğrudan dog· 
ruya bir Fransız - Sovyet andlatmaAI· 
nı temini için Sovyet Rusya tarafın; 
dan yapılan tazyikin iki misli artacagı 
fikrindedir. 
Evvela ticari ve maı'i meseieleriıı 

halli iateniyor . 
WNDRA, 28 (A.A.) - Dıf itlerı 

bakanının Moıkovaya seyahat pro • 
jeıi, Avam kamarasında bazı ıııu; 
kavcmetlerle kartılanmaktadır. Saf 
cenah muhafazakarları Sovyetlerl.e 
herhangi bir diplomasi müzakereler•· 
ne ırirİfilmeden evel iki hükômet ara: 
sında muallakta olan ticari vto malı 
meselelerin hallini i.atemektedirler· 
Pazartesi günü muhafazakar mebu•· 
)ardan Vilyam DavİIOS, Sir Simon ııe:ı 
dinde bu yolda tetebbüste bulunacak· 
tır. 

Görüpneler 
PARlS, 28 (A.A.) - Bay Laval; 

saat 13 de lnıriliz sefiri Bay J. K.lark: 
ın Sir Con Sayınen tcrefine verdiği, 
ziyafette hazu- bulunmuştur. Daha-~~ 
vel Bay Lava!, Sovyet Rusya büy~ 
elçisi ile görüpnü~tür. Bu görüımeııııı 
mevzuunun 3 §ubat tarihli Fransı~ • 
lngiliz tebliğinin ve bilhaua bu teb • 
!iğin Şark misakına ait kısmı oldui" 
tahvin ediliyor. ,. 

Bay Lava! ve Sir Con Saymen ın 
lnııiliz Hariciye nazınnın 6 ıuiıatta ıe• 
bit edildiği zannolunan Berlin ıeya · 
hatinden evvel bahae mevzu olan nıe• 
seleleri derin bir surette tetkik ede • 
cekleri tahmin ediliyor. 

Italyanların çete 
Harbine gireceği 
Zannedilmiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
- Cöriiniife bakılıraa ltalya, tf~· 

beılerin gözlerini dağlamak için bit 
kolordunun ınüesair manzaraaını ha • 
zırladoktan sonra Habepatanla doi ~ 
rudan doğruya gÖTÜ§melere ıriripne 
hususunda vakit kazanmak iateınek • 
tedir. Böylece, ltalya, belki de ietedi· 
ii tazminattan batka,Haheıistaııda~:· 
mwni mahiyette ıiyasal ve ekonorn1 

imtiyazlar koparacağını ümit etmek -
tedir. 

ltalya - Ha.bet ihtilafının a!ınıt ~I· 
duğu vaziyet karıumda Londra bıt 
rahataız:lılıt duymaktadır. Bay MuflD' 
lini'nin pahalıya mal olacak bir çete 
harbine ıriritmiyeceği muhakkaklJI'• 
Fakat timdiye kadar yapınq olduğıı 
hazırlıklann da muallaktaki meeel~. • 
!eri iıtediği tekilde halletme.ine Jll11' 

ıaade edeceği muhaklı:aktrr. 
l ta/yanlar tazminat talebini mııte

dil buluyorlar 
ROMA, 2 8(A.A.) - iyi haber •· 

lan mahafilde, Habe§istanın, ıul~~ 
tqneliğini filiyat ile isbat ettnesi I• 
znn geleceği ııöyleniyor. j 

Yine bu mahafile göre, RomadııJI 
Habeı maılahatgüzarmm sözleri, JJ~· 
b:'.'jiltanın ılm:ıiye kadar defalarla ı· 
fade ettiği fCylerin tekranndan jj)alı: 
rettir. Ancak, hadisat bu sözlerin " 
ıini iabat eylemi§ olduğundan, lt•'r 
ihtiyat tedbirleri almağa mecbur 0 

muttur. 

Ayni mahafil, ltalya hükUm.etİ~ 
çok açık hareket ebnit olduğun" d~. 
tavizat taleplerinin, vukubulan bi 1

.,. 

•-:terin Yehametine kıyaaen pek '!'"!,. 
dıl bulunduğunu iıaret ebnekte<Iırl 

Kabine 
O.manlı halifelerine bakınız. Hila

fet OımanWara geçtikten ıonra belli 
batlı zalim oldular. Jatedikleri fetvaları 

(Başı ı inci aahifcde) ~· 
• ıekkül edeceği muhakkak addoJun"' 

alddar. . 
itte hain Vahdettin ... 
Bu memleketin kurtarılması için ka

dın erkek ayağa kalktığı zamıın hain 
Vahdettin Dürrüzade denilen ıeybis -
limına Yunan ordusuna silall kullanı -
lıumz. Diye fetıra çıkarttı. Bunlar birer 
hikiye değil, veaikalan duran hakikat
tir. 

Bu facialardan biri de Türklere 
4 - 5 milyona mal olmuıtur. 

Ş• Jsmail bir tarafta, Yavuz bir 
tarafta... Ne o tiiliğe yanqıyor, ne de 
öteki tilliğe. .. 

Yalnız bizde mi? Senbartelmi ıre • 
celerine bakınız. Proteotan ve Katolik 
birbirini yedi. 16 ıncı Lüi batını kay
bcdim:eıe kadar bağırdı: 

- Ben yalnız Allaha hesap veri • 
rim, deCli. 

Orıwla verilecek hesap vicdandır. 
Dünya itinin he•abı dünyada pülür. 
Batka yere kalırsa <> alacak alınmaz ... 

Layik devlet, dini bir satır ve Allah 
mefhumunu da bir msbaha, bir ıal -
hane olmaktan kurtardı. 

"Bayanlar, Baylar, 
Muarızların endiıeleri hakkındaki 

noktai nazaruru da söyliyeyim. 
Baılarında Musa Kazım Hoca oldu

ğu halde ıarll'r ettikleri nokta ıu idi: 
Müslüman dinde ıeçnuokte değildi. 

hür değildi. Batb dine geçemezdi. 
Ne için? 
Resit dinini aecmrkte hür olursa, 

tadır. • 
Yeni kabinenin tcıekkü1 tarzı_."~~

fında bir çok tahminler ileri ıür~, 
tedir. Bu ıribi tahminleri kaydetJP""''f 
ten ise vaziyetin inkitafını bekleıoe 
daha faydalı ırördüm . 

ea,bak•ıı ı~mel lnöil u 
Mecliste 1 

ANKARA, 28 (Telefonla) - ;::. 
on bet buçukta toplanan fırka ı,,ı 
pu içtimaından evvel Meclise 1"0., 
lmıet lnönü bafkanlık odasın.ı. •j# , 
neral Kazım Ozalp ile görüımüb Iıı tol" 
hara içtima salonuna ırelerek grılP 
lantısına batkanlık etmiıtir • / 

- . - , 
Türklerin hepsi birden hiriıtiyatı ~ • 
laca.k idi? Bu enditeyi bir madde 
ğil, bir fı~a telakki edecek? ~·· 

Yani bizler din noktasından bıl ;oiP 
dar zaafa düttiilne kanunu me~ ,ııJ 
266 ıncı maddesine konan ına e 
kurtaracak idi? . 1.ıi, 

Türkün zekau, irfanı, med•:;:,ı.,.e 
kılıeı olmasaydı, iıliıniyet bul ı.-~•' 
kadar ırelemezdi. Isliuniyeti bu ıl• .j 
yafatmıt olan bir millete bu Y::: ;el> 
mazdı. Türkler bu kadar zayJ ıeti • 
Bulgaristandaki müılüman kardet ,,.ii'· 
miz bu kadar vuiyet kartısınd• 
lümanlıktan çıkmadılar. . ,,ı ' 

Kılıç Arılan , Alp Anlan d'." 
runa büyük düşmanları yok etlJ• 

• 
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l ki 
• e y Cnl muzakereler kuk Mektebinin 30 yıl önce-

• • • ki iyi dereceli mezunlarm-soy ıyece erımız var ıenesind~bş;rilh~ı.:h=~taoldu- =ı:~lor~~~:cilav: 
B b ğu iki milyon lirayı devlet namına bir ılild" izim ceva ımız ş bankaya yatırma•• için şirkete tebli - _ _ ı_. _______ _ 

irkefin cevabı ıratta bulunduğu Ankaradan bildiri!- TEPEBAŞI ŞEHiR 
{Başı 1 inci &ahifedc) mektedir. Bununla beraber dün ak • 

§ Bunu bize yazmaktan mak • (Başı 1 inci sahifede) ıama kadar bu huıuata tebligatta bu· TIY A TR OSUNDA 
8-t resmi daire olduğu için tenkit ve budunun ö11 malı olmuş resmi bir lunulmamııtır. 
edeıniyeceğimizi anlatmak mıdır? daire olup kııvvetli bir murakabe al- Şirketin davayı kaybetmesi üzeri-
U h l • .. tü" ,__ tında çalıptl' ve hiç bir .zaman riva • ne, bu parayı ödemesi laznn. gelmekte 

llıur.ıi izmet erı us ne a...._..., o- ;ııetlere i.ıinaden iı 6Örmeıı.. ı.e de Nafıa Bakanıığı ile ıırket ara-

Bugün Matine 

14,30 da 

, 
l ISTANBUL BELEDiYESi iLANL A 1 

San'atlar Mektebi için lüzwnu olan 80 ton maden kömü
rü açık eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür

lüğünde görülür. Beher tonun tahmin bedeli 16 liradır. 
2490 nwnaralı kanunda yazdı vesika ve 96 lira teminatla be
raber ihale gÜnü olan 5-3-935 Salı günü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (859) 

ltıı. müesseseler resmi veya husu- 2 - Hesabatımlll kanun ve nillam- sında cereyan etmekte olan müzake-
•I olsun daima matbuabn kanun /arın emrettiği düriUtlüğe uygun ve rat neticesinde, Nafıaıım yeni hatların 
dahilindeki tenkitlerine maruzdur. düzgündür. Hesabını öğrenmek ati- hemen intaoına başlama.aı ıartile, iki 
te bu Cumhuriyetin yurdumuza yen ha abone;ııe dakikasında inandı· milyon lirayı ıimdilik ıirkete bırak-

Bu gece 
Sut 20 de 

MUFETTIŞ 

U sküdar ve Beyoğlu T ephirhaneleri için yaptırılacak e

tüv kazanlan açık eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
1920,50 liradır. ~rtnamesi Levazım Müdüi-lüğünde görü-

' lür. Eksiltmeye girmek için 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesika ve 144 liralık teminatla beraber ihale günü olan • 

'erdig" i nimetlerden biridir. Şu ka- "'" ceııap u.rmelı idaremizin ,.arı • ması muhtemeldir. 
~- dır• Yeni hatların intası, yolların açıl-
-.r var ki; mütteriaine su aatan ve 3 - E•lıi firketin tatbik ettiği t• maaı ve bir çok binaların iatiml&kile 
Para alan bir müessese reamt veya hakkuh usulile bugün idaremi1lin tat· ali.kadar olduğundan Ankarada cere-
~si ol•wı bir bakaldan, bir kö- bik ettiği u•ul arasındaki fark fUdur: yan etınekte olan müzakerelerde be· 
'-iircüden elhasıl bir sahcıdan Eakiden ıirekt vermediği auyun para- tediyenin de fikri aorulıu:aiı haber ve 
farksızdır. T erkoı idaresinin milli •ını alırdı. Şimdi iae bbı aboneden an- rilmektedir. 
lıir ınüeueseye bağlanmıt olması cak iatihlôk ettiği n:ıyıın parasını iati- ------....------

~ile onun arasındaki hukuk JIO~ Peıin aluıan para muklWel.- Memurların maaşı 
ba~larmın kırılmasına bir sebep namede yazılı HneliJı au miktaruun 
te veaile olamaz. Onun resmi bir üç a;ıılık bedelidir. Fakat ıayet abone 
d&ireye bağlanmasını istiyenler kendisine bir aenede sarlolunmak ü
b'llka daha faydalı ve daha kolay- Hre verilm~ asgari miktarın fevkin -
ı.. 1 de aarliyatta bulunacak olur iae bu 
df.lı olsun diye bunu özlemiş er • paranın sene aonunda alınması ltlıan 

geleceğine, binaenale;ııh müşterilere 
2 - Sular idaresinin hesabatı asgarl miktar huabına krf'.di açılma-

iiizgünmÜf: aı icap edecefine dair ni=mnamede 
§ (Milliyet)te intitar eden mü- bir kayıt yoktur. Takaitle beraber a

ltlealarda T erkos idaresinin he - lınan para asgari abone miktarını te-
caııWı: eden su &arli;ııafl'nın bedelidir. 

11.pları hakkında ne bozuktur, ne Yani (senelik miktar he.sabına müd· 
dii:ıgündür diye bir söz yoktur. Bu det nazarı itibara alınmadan) ;ııapı· 
llaragıraf beyhude bir övünmedir. lan fa:da iatihlak mukabüidir. Bu da 

3 _ Eski prket vemıediği su • abonenin zaranna değildir. 
~rı parcısım alırdı, fİntdi veriren Gazetede sö11ü geçen ni""""1alru!-
tıı nin 4 üncü madderi iae, ;ııalnız urıe-

Jlun parası alınıyonnUf· lik miktar fevkindeki iatihl<ilıin ne m-
§ Eskiden de şimdi de terkoa retle tahakkuk ettirileceğinden ıJe ö

laJUitleri su verilmeden pe,in ah- deneceğinden, ;ııani bu ödeme ke:yfi • 
~ır, Bu hakikati kelime ve satır ;ııetinin 3 a;ıılık takısitlere bağlı olma
IQkluğu ile değiştirmeye imkan YIP derhal ;ııapılm.,.. lcizım geldiğin -
'oktur. Fakat eski tirket senelik den bahiatir, 

yıl 5 - T erkoa suyu münekkidin aöy-
ilıiktardan fazla ıu sarfedilirse lediği gibi Terkoa ıtölünden buraya 
!onunda alırdı. Şimdiki idare de kadar kendi kendine ııe me;ııli tabıi 
diine gelinceye kadar bunu yapı • ile alıma2, Bu auyun latanbula kadar 
tordu. ııelmen n• kad..- .eknik bilııi;ııe, bü-

F akat dündenberi bu fazlaları ;ııük kül/et "" tesisata mütevekkil ol
d duğunu yazıcının biraz zahmete kat
alıa evvel, üç aylık taksitlerle a- /anarak öğrenmesini dilemek te bii • 
~or, Yani halk sene sonunda bel- yük bir hakallllık olm= saruruı. 
~ı fazla au sarfiyatı olmıyacak hal- 6 - ldaremillİn uzan seneler hal
"ı rde bile üç aylık taksitlerde faz. kın fikayetine •ebep olan bu müeaae-
' b · se)'İ as 1'Clman içinde nasıl ıslah etti-
ıu edeli verıyor • ği, mukaddir halkın takdiril• 1abit 

. itte bi~im ve halkın tikayet et- olmıqfu7. • 
tiği nokta. Bu veaile ile aa;ııgılarrmı%t. auftaTl1'. 

Müdu"r V. /L--' "4 - Mü,terilere lazla sarf et • ,...,,. 
liii ıu bedeli için sene sanana ka- .. ,--------------..ı d • fedilen emeğe kıyas edilir mi?. 
cır kredi yapı~acaiına dair nızam- ld b ab d 

~Cllrıede sarahat yoktur." arenin u cev ın a çok ara-
yıp bulımıadığnmz fU noktalara 

§ Vardır. Eğer böyle sarahat cevap bekliyoruz: 
0~ idi, bwıdan evvelki inaaf- A - T erkos mukavelesi Sultan 
•ıı miie11ese abonelerin ya.kaaına Hamit zamımmda halk aleyhine 
t'ı>ışırdı. Lakin timdikl ldan: nıu- ve mileaseııe lehine yapılmıt bir 
"'lveleye ehemmiyet venniyerek feydi. Ulusal bir mües3cse olduk -
'bonelerin zararına senelik mik • tan sonra halk lehine bu mukave-
ltrı üç aylık müsavi parçalara ayı- lede ne gibi tadilat yapıldı?. 
~or ve bunlardan fazla aarfiyat B - Kadı'köyünde suyun met-
~Urıa abonenin daha ge~~k ay- re mikabı 14 buçuk kuru~tur, la -
~da yüzlerce metre mıkabı su tanbulda neden 15 kurut? 
kkı varken yine fozla para al • C - Az zamanda çok ıslah e • 

llııya kalkıyor. dildi denen bu müeasesenin verdi-
~· İtte mukavelenin o maddesini ği su eskisinden daha temiz midir? 
ıı Yazıyoruz: Süzmeden ii;ebilir miyiz? Bu bap-

1. ''Madde 4 - Şayet sarfolunan au a· ta tahlil raporları var mı? 
~: senedinde muayyen miktarı yev- O - Suyu sarfettikten sonra 
, ı bilh"""p (bir seneye isabet eden 1 k .l d h • 1 • 
~'Ctıuı mi:ktarı tecavüz ederse) beher parasını a aca yer<>e . ıe en a a 
~·. m\k.ibı fazlasının bedeli~. tari • halka itimabızlık göıterip au ver· 

1, •iti fiyat üzerinden derhal ödeme- meden parası alın~r?. 
llboaC mecbur olacaktır... lst"nbullular .erkosun bele-
'tiirkçe bilen herkes bunu oku- diyeye ,eçmesinden pek çok 

~C& anlar ki bir aboneden fazla iyilikler bekliyorlardı. Olma-
llt ~edeli iatenc:!bilmes_i i ç_.n bir ~e- dı. ldan. su tebekesinin ge-
ı.ı·lik miktarın sarfedılmış ve bit: nişletilmesini halka kar~ı bir hiz -
...'..!_ ?lınası lazımdır. H")b.ıkı met diye sayamaz. O, fazla ıu sat-
j:""'f bir idare olduğunu beyan e- mak için febeke•ini yani ticaret 
;:ıı 'ferkos idaresi bu maddeyi hi· vasıtasını arttırıyor. Bundan bize 
~ ~Yıp abonenin senelik s~ hak· ne? Su u~uzladı, tediye sistemi ko-
l l»ıtnıeden üç aylık taksıtlerde laylaştı ve suyun temizliği llrttı 
~~ au bedeli alıyor. Artık ~unun mı? Bize ondan haber verin .. 
~le sığar yeri yok. Böyle b,r de· Halk bunları bekliyordu, iiç ay-
ı:._~İn cevap yazılaa bu hakikat !ık taksitlere fazla su bedeli ilave-
~~enıe-ı. Oç ayhk fazla su bedeli ' ıini değil. 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
p alacaı.Iardn-. Altı seneyi doldurmayan 
memurlara bu müdd•ti doldurduktan 
ııonra bir derece ll'devk memuriyet maa 
ıı verilecektir. 

3 - Kaldırılacak derecelercle bulunan 
memuı4ar yeni cetvelde eaki dereceleri
nin bir d..-ece fevkindeki maqı alacak· 
lardır. Baremin neırinden itibaren alb 
•ene za.rfmda zammi maat sörmiyen me
murların bir derece mafeVk maaf almak 
haldan baki blacakta-. 

4 - Yüksek mektep mezunlarının 2 
senede teıfi •debilmeleri hükmü kaldı
nlacak ve bütün memurların terfi müd-
detleri üç •ene olacaktır. · 

5 - Tekaüt müddeti 25 .ene olarak 
kalacaktır. , 

1 6 - 30 seneyi doldurmak ıüretile ık· 
ramiyeye müstehak olan ve tekütlüğünü 
taleb etmiyerek memuriyetine devam ey• 
!iyen memurların vefatları halinde ala
cakları ikramiyeler kanuni mirascılarına 
verilecektir. 

YENi NESRIY AT 

Yeni adam 
Yeni Adam'ın 61 inci .ayaı çıktı i· 

çinde değerli yazılar vardır. Reportajı, 
"Amok,, romanı, •iyua. 

Taııfiye Halinde bulunan 
Tüıikiye Tütünleri müıterekülmenfaa 

REJl ŞiRKETi 
lLAN 

Ta-afiye halinde bulunan Türki
ye Tütünleri Mü§lerekülmenfaa RE • 
Jl ıirketi hiaaedarları 27 mart 1935 
tarihinde öğleden evvel ııaat 11 de la
tanhulda, Beyoğlunda, Tünel meyda. 
nmda, Metro hanmda t°"lanacak o • 
ı-- -··• h•yete t.aafiye memurları 
tarafından davet olunurlar. 

Müzakerat ruznamesi ı 
1 - 1934 seneıi içindeki tasfiye 

itleri hakkında tasfiyedarlar tarafın
dan verilen rapor-la murakıp raporu
nun ol<.uDması, 31 Birin~minun 1934 
tarihinde kH .. en hesaplarla bilan
çonun takdim ve tasJiki, 

2 - lngiltere hükılmetine yapılan 
muraca .. tin vaziyeti hakkında M M. 
Weyl ve Salem tarafından vulrubulan 
lcb~ig~t. 

3 - 31 Birincikiinun 1934 tarihine 
kııdar olan 2amana ait idarelerinden 
dolayı taa.fiye~a,.:arın ve Mösyö Weyl 

ve Mösyö Salem'in ibruı, 
Umum heyette bulunabilmek için 

en az 30 hiHBSi olan hiuedarlarm ni
hayet 16 mart 1935 tarihine kadar 
hiue senetlerini: 

lstanbulda: Osmanlı Bankaı.ı mer
kezine, 

Londradıı: 26, Throg:merten &<>ka • 
tında Onnanh Bankuı şubesine, 

Pari..te: 7, Meyerbeer aokağında 

Osmanlı Bıınka11 ıubesine, 6 ve 8 Hauı 
mıann Bulvarında Unyon Pariaienne 

BankaSJna: 
Berlinde: Behrenstr. 63 ıokatında 

Mösyö S. BIE"iclırecdere, 

~ili mukaveleye aykırıdır. Biz bu nefriyatımızla lstanbul-
>i~S- Terkos suyu bir takım taz- d:ı terkoı suyu alan bütün abonele-

ler/e lstanbula gelir. rin mukavelelerle pekleşmi' hak-

Vıyanada: 1, am Hof 6 aokağmda 
Oeııterreichiııche Cr~ditan•talt Fuer 
Handel ur.d Geweri>eye, 

Tevdi etmeleri li..zsn gelen latan -
buldaki hiuedarlar için hİMe •enetle
rinin tevdi mühleti, Türkiye kanunu 
mucı"bince nihayet 19 mart 1935 tari
hine kadar uzatılm1ştJr. 

~-ı~ Bunu bizde imza sahibi kadar . kını müdafaa ebnekteyiı. Ve bu 
\ 1l'İı. Fa.kat bu tazyik ma• ra 'ı ba h::ıkkın ergeç teslim edileceğinden 
kzı ve elektrik iatih.aline aar- eminiz. 

~bdü:hamidin bi kaç mi~yonluk davası 

'·l'ıuıon Muhtelit Hakem rnohkemesintle dün görülen davalard..,. bir intiba 

...__ (Başı l inci sayfada) ı 
~ ~ahl;p em.zin itlerini niaan -
~ .~"-dar bibn, ::efitıi ümit ediyo - ı 
ı . .., ... h. kd 
"'*'"-ı • ~.zı t\Zıran s.o~un.a .. a ar 
' b.I. b h-kmda verilmit bir kara-

>.t YQ! >tur. . 
t.bke:nede mevcut 12 bin dava -

dan bir kııımı Tüı-k ve Yunan hüku -
metleri arasında yapılan bir anlaşma 
neticesinde bir l 'iyeye tabi tuhıl -
mu' , .e bir kısır.s da mahkemenin hük 
müne iktiran etmi tir. Bıtgün elimizde 
bakılması lazım gelen 75 dava evra• 
la var<lır. Bu i•lcri niaan aonuna ka • 

Hiue senetlerini tevdi edenlere bir 
malcbuz verilecek ve bu makbuzun 
gÖ•terilme•ile umumi heyete girilebi
lecektir. 

dar bitlrmeğe çalıtacağız. 
Mahkememizde mevcut itlerin en 

mühimmi lzmirde Yunan ve Fransız 
bankalarında Yunan tebaasına ait 
mevduata vaz'iyet edilme.inden müte
vellit Türkiye hükfuneti aleyhine a -
çılırut olan davalardır. Bundan b,..ka 
en mühim da • ....,...._ ü1ere Abdül
bamjt veresesinin açtrklcırı rlava var
dır ki bunlar hakk uc!aki kararnnızı ni· 
aan aonuna kadar ''erece?.ız . 

Bazı davalar hakk nda lzmir ve Yu
nanistanda bul .1nan tahitterin din,en
mesi li.zrm geliyordu. lzmir ve Yuna• 
niatana yaptığnnız ıeyahatte bu 9a -
bitleri dinledik ve tekrar latanbula 
döneTek muhakemelerimjze batla -
dık . ., 

Dün sekiz dava;ııa bakıldı 
1'1ulı!elit Tü• 'c - Yunan mah'<cl":'e -

sinde dün sek!.2 fl.,,_vaya bakıl:T.. 1 ~ . :..un 
!ardan bir kıtm1 karar için talik edil
mit biri hakkında da red karan ve -
rilmiıtir. 

5 perde komedi 

Yazan N. Gogol 
• • 

l'ransız TıyatrolWlda 
Bugün matine 14,30 dı 

Bu akıam aaat 20 de 
DEL1DOLU 

opereti oynayacaktır. 
Son hafta 

FETHiYE ŞiRKETi 
MADEN iYESi 

Türk Anonim Şirketi 
Ortaklarına llan 

Ticaret yaaaaının 361 nci maddesi 
ve esas mukavelenameainin 47 nci 
madde•İ hilkümlerine uyarak (Fethi • 
ye Şirketi Madeniyeai) Türk Anonim 
ıirketinin cırtaklan genel kurumu aJ&· 
ğıdaki itlerin gö~esi için martm 
27 nci çarf&D>ba ırünü saat 16 da Şir
ketin Galatada Merkez Rıhbm hanın· 
da 2 nci katındaki merkezi idaresin
de aureti &diyede toplantıya ı;ağırı • 
lır. 

1 - idare meclisi raporu ile mu· 
rakı praporunun okunması, 

2 - 1934 senesi hesaplarının ger· 
ı;eıklendirilmeai, mezkiır ae'?e netayi • 
cine dair idare meclisinin teklifi hak· 
kında karar alınması ve idare meclisi 
üy<derinin aklımdırılması 

3 - Meclisi idarenin yenilenmeai, 
4 - Mecliıi idareye verilecek ön 

hakkı miktar.nın keoıtirilmeıi, 
5 - 1935 aenei muamelesi için bir 

murakıp seçimi ve iicıretinin biçilme-
ıi, 

6 - Şirektin genel idaresini çevir
mekle mükellef idare mecliıi üyele • 
rile ~rırene v< ıilecelı 6eretılerin k-. 
tirilımesi için mecliai idareye ..ıalıiyet 
verilmes~ 

7 - Gerek ıahsen kendi namlarile 
ve gerek aair tillketlerin idare meclisi 
üyesi yahut çevirgeru ufatile ıirl<etle 
8.kdi muamele huaueu.ud.a idare mec
liai üyelerine müoaade verilmesi, 
' c.... ""'~elenameıinin 52 ind 
maddesine göre en az 250 ortaklığa sa· 
hip olup ivbu toplantıda bilaoale ve
ya biıl .. ckile hazır bulunmağı ff.tiyen 
ortaklar Ticaret yuaaının 371 nci mad 
desi mucibince malik olduklan senet
leri toplantı rününden en aşağı bir 
hafta eve!, Galatada Şirketin meclisi 
idareaine yatırmaları li.Z"nndır. 

Ortaklardan her biri ortaklar ge
nel kurumuna girmit diğer bir zatı 
tevkil edebilir. 

Ortaklık senetlerinin yatmldığına 
dair müeaseaatı maliye tarafından ve
rilmi' veeikalar ırMıel kurumda hazır 
bulunmak üzere yatırılmı§ ortaklık se
netleri gibi kabul olunur. 

KONYA 

idare Meclisi 
lstanbul, 26 ıubat 1933 

ELEKTRiK 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin 11111umi hiMedarlar h~ 

yeti 935 yılı mart ayının 31 inci pa -
zar gÜnÜ oaat 10 da Konyada hükii· 
met meydanındaki flrket bina.aında 
aşağıda yazılı ruzname mucibince •· 
diyen ve fevkalade içtima edecetin
den lıiMedarlann içtima• iirebilme· 
leri için hamil olduklan hisae senetle
rini içtimadan on ıün evveliaine ka
dar firkete makbuz mukabilinde tee -
!im etmelı;ri ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Meeliıi idare ve murakıp r&• 

por :arının okunması, 
2 - Senelik bilançonun tasdiki, 
3 - Heyeti idare Te murakıbın ib-

ras.ı, 

4 - Yeniden bir murakıbın intiha

bile Ücretinin tayini, 
5 - Müddetini ikmal eden üyeler

den Konya oaylavı Bay Muoa K.azı:m. 
Ooman Olıı:un, Ahmet Hamdi ve Ah
ınet EA-gunun yerlerine dört üyenin se
çilmesi, 

6 - Sennayenin 650 bin liradan 
227500 liraya tenzili için dahili ni • 
zamnamen:n 5 nci maddesinin qa.ir· 
daki tekılde değittirilmeai, 

Eski medde 
Şirket ıenuayeai 150 bin lira tez· 

yit edilmclı ıuretile 650 bin liraya ib
lağ edilmi, olup beheri on Türk lira
sı kıymetinde 65 bin hisseye münka· 

simdir. 
Yeni madde 

!!ir1o;f"~İn !ı:--roayesi beheri üç bu 
çuk Türk liı ·dsı kıyn1e ti .. 1de ~) bin his
ae;·e münkasim ~7500 liradan iba
rett:r 

5-3-935 •alı günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı-
dır. (862) 

Nafıa bakanlığından~ 
Enjekte edilmiş 160,000 adet nonnal ve 1600 adet makaa 

kayın traversin Derinceden lzmirde Alaancak iskelesine deniz 

den vapur ile nakilleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32480 

lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 9 Mart 935 tarihine rast 
layan Cumarte .. i günü saat 15, 30da Ankarada Nafıa Bakanlığı 
Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. İstekliler 2436 li
ralık muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair 

olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret odası 
ver.ikan ile birlikte tekliflerini 9 Mart 935 Cwnartesi günü sa
at 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
vermiş olmaları lazımdır. istekliler bu husustaki şartname ve 
mukavelename projelerini Bakanlık MalzemE: müdürlüğünden 
163 kuruş bedel ile Aatm alabilirler. (847) 163" 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

!-Jandarma Eşya ve Levwm anbarı anbalaj ihtiyacı için iri 
li ufaklı bin beşyüz dane tahta sandık ve yüz elli kilo balya ipi 
ve elli kilo balya sicimi ve yüz kilo çivi açık eksiltme ile sa
tın alınacak ve eksiltmesi 5 Mart 935 Salı günü saat on bq 
te Gedikpaşada Jandarma eşya ve Levazım anhan binasında
ki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Bu malzemenin hepsinin tasarlanmış bahası (1435) 
lira (98) kuruş ve ilk teminatı (107) lira (70) kuruş olup 
sandıklarla İp ve sicim ve çivinin ayrı ayn taaarlannuş baha
ları ve ilk teminatları da şart kağıdında yazılıdır. 

3 - Hepsinin bir iııtt.kliye ihalesi caiz olduğu gibi san
dıkların bir ve diğer kalemlerin bir veya bir kaçının ayn ay

rı isteklilere de ihalesi ge•ek cılduğundan isteklilerin isteye
cekleri kalemlere ait ilk teminat mal sandığı makbuzu veya 
banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanlariyle beraber yu
karıda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri 

lazımdır. 
4 - SartkaR-ıdı DCIJ'Am komisvonumuzdan .ım.hilir 

\1~) 1631 

Galatada Bozkurt hanında 6 numa• 
rada iken elyevm nerede bulunduğu 
bilinemiyen Dilli zade Me!lımede: l ı
tanbul ikinci icra memurluğundan: Ba
kırköy Çimeato Türk Anonim tirketi • 
nİD lstanbul ikinci ııoterliğincleo N!sen 
yapıhnıt 7-12-932 ııünlemeçli ve 
11967 • 2fr1 &ayılı bir kıta senedi mu
cibince zimmetinizde alacağı olan ınaa 
faiz ve lllll•arif ve ücreti vekalet üç 
yfu liranın haciz yolile tahıili mezkür 
ıirket oamma dairemize ırelen vekille
ri avukat Abdürralıman ve Osman Nıı
ri tarafından iatenılmit olmaaı üzerine 
bu bapta dolduruhln ve tebliğ için ta
rafınıza ırönderilen icra emri altına 
mübatiri tarafından verilen mcıruhata 

nazaran elyevm bulunduğunuz yerin 
bilinemediği anlaıılmaıına mebni bu 
huıuıtaki t..,liır.tın bir ay miickletle 
ilanen telııliıline karar verilm.iı olmak • 
la ilan gününden itibaren mezkur miid· 
det içinde ve 934-8311 dosya numara
cile mezkur borcunuzu 'Vermediğiniz 
veya icranın durması hakkında tetkik 
nıc.ı cii.oJert. vu temyi... vefa iadei muha
keme yolile ait olduğu mahkemeden bir 
karar ııetirmeditiniz ve yahut mal be· 
yanında bulunmadığınız takdiNle mez. 
kılr uzun bitmesi halinde cebri icra 
ıuretüe muamelei liı:ı."meye batlanacağı 

malünıunuz olmak ve icra emrinin ta• 
rafınıza t<ibliği yerine ıreçmek üzere 
ke,fıyet ilinen tebliğ olunur. (8708) 

Jştanbul 4 üncü icra memurluğun· 
dan: mecıraıll.Dun tamımuna 1~ lıra 
kıymet takdir edilen F eriköyünde, eoo 
Banıtlıane ooluak ve Tatavla yeni Ba -
ruthane ve eskulen 15 atik ve 55 - 2 
bugün 55:1, 55 numaralı b!rl>irin~ 
maki® vaziyetindekı bır hane ile iki 
diild<an ve bir faımka açık arltırmaya 
çıkanlmıt olup ~rtname 18-3·!13.':i tari
hinden itibaren divanhaneye uılarak 
30-3-935 tarihine rMtlayan cunıute&İ 
1runu 1Htıat 14 ten lb ya "-ılO&I" i...cliı't: • 

mızue ilk.inci arttırması yapılacaktır. 
Gayri menkule birinci arttırmada en 
son isteklinin verdiği bedel 4000 lira
dır. Arttırmaya cir.obümek için yüzde 
7 5 teminat akçesi alınır. Birikmit ver
gl belediye reoimleri ve vakıf lcareıi 
mÜıteriye aittir. Arttırmada kesilen kıy· 
metin yüıxle 75 ini bulmak ı•rt olup 
akai halde 2280 No.kanun ahkimına tevfi 
l<an ı~tıı geriye bırakılacaktır. 1929 ta· 
rihli icra kanununun 119 uncu madde
si mucibince ipotek oahlbi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irt.ifll: ha~ aa
hiplerinin gayri menkul uzerınde~ı hak
larını boouıile faiz ve mauafa dair o • 
lan iddialarını 20 gün içinde ve müabit 
evraklarile birlikte dairemize bildirme
leri lwmdrr. Akıi takdirde hakları ta
pu sicillerile sabit olmadıkça satış be -
delinin pa,U.tınası~n bari~ . kalırlar · 
Daha fazla büıri edınmek ıstıyenlerm 
934 _ 900 dosva numarası ile dairemi
ze müracaatları ılfm olunur. (8718) 

htant.uı ikinci icra _,rluiunılıuu 
ipotek cihetinden paraya çevrilmeli ta
karrür eden va tamamına yeminli ehil 
vukuf taralmdan bin •b :rüz lira kıy
met tal dir olunan Topkapıda Taldı: .. 
ci mahallesinde atik Fazlıpaıa cedit 
navutpa§a sokağında atik 10 cedit 24, 
24/1 nwnaralarla mürakkam ve deru. 
nunda müıtarek havuzu müıtemil maa 
hane ahır, ıamanlıık ve muhteliE eıcarı 
müımireyi havi bir kıta bostanın tama• 
mı 720 hi11e itibarile 690 hi11eai açık 
ıırtıtırnıaya vazedilmiı olup 30.J-935 
tarilıine miiudil cumarteol ııünü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık art
tırması icra kılınacakbr. Arttırma be -
deli kıymeti muhammineden mukılı 
gayri menkul hi11eaine iaabet eden ı..,.. 

metin yii~de yetmİ§ betini bulduiu tak· 
dirde müıterisi uıhtesine ihale oluna -
calotır. Aksi halele l<>n arttıranın tulı· 
büdü ~ k•Jmıık iiare 1~36 tari
hine miisadif pazar ırünü oaat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
olan ikinci açık arttmnaaınıla mezkür 
gayri menkul bi11esi en çol< arttıran 

iiıtünde bırakılacaktır. Arttırmaya ııti
rak etmek iıtiyenlerin hiueyi mezkü
reye isabet eden kı)'IDCtİ muhanımene
niıı yüzde yodi buçuğu niııbetinde pey 
akçeıi veya ıahasal bir bankannı teıni • 
nal mektubunu hamil bulunmaları la • 
zımdır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyaa ipotekli alacaklılarla cllier ali· 
kadarların irtifa1< hakkı sahiplerinin bu 
hakların1 ve busvıile fai1l ve maaarile 
d..;ı· olan iddialarını itan tarıhmden iti
baren yirmi sün içinde nrakı miiabile
lerile birlikte daireye bildirmeliılirler. 

Alui halde baldan tapu ııicillerile ıabit 
olmıyanlar satıı bedeliaia payl"fD>& -
11ndan hariç kalırlar. Müterakim verei, 
vakıf icareıi, tanzifiye Ye tenYİriye rü
aumu borçıluya aittir. Daha fazla malıl
mat almak iıtiyenlerin 7..J-935 perıem 
ı.e gününden itibaren dairemizde aç* 
buluDdurulacak olan arttırma ıartna -
meıile 933-152 No. lu doıyaıına miir• 
caatla ""'7.kür clo.ya der1LD11nda meT -

cut ve mahaUj mez.ıküra.n evıaf, me&a• 
ha ve ıairesini gösterir vaziyet ve tak· 
diri kıyınet raporunu görüp aıılayabih•· 
celderi iii.a olunur. ( S714) 

Bozcaada ıulh bukuk m•hkeneain -

den: Sinni dolayıoile daimi bir tekay • 

yiit ve muavenete miihtaç bulunduğu 

anlatılan Boczaadanın Teceddüt mahal· 

lesi, Demirci ıokağı ahaliıioden ölü 
Demirci Mihal oğlu Cani çocuğun, u
mu•· ve muamelitını tesviye ve tedvir 
etmek üzere ve dört sene müddetle 

büyük kardeıi ölü Demirci Milıal oil• 
Londonun nıi tayin eılilmit olduğu 

1 
kanunu medeninin 371 inci maddesine 

tevfikan ilin olun\11", (87lO) 
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Beıler - Kuvvetlendirir -
DlSkülmeainl kenr - Uratır. 

PETROL NiZAM 
T ecrl'be edilmit en iyi 1aç llicıdır. 

Askeri Mekteplere 
Muallim aranl}'Or. 

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

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

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

3 - isteklilerden başka yerde işi olmıyanlara mektebin 
bulunduğu yerin uzaklığına ve İstekli olc'uğu derse göre ay
da 84 liradan 126 liraya kadar Ücret verilecekdir. Maarif mek 
teblerinde dersi olan muallimlere yine mektebin bulunduğu 
yere ve istediği derse göre okutacağı her ders saatı için bir li
radan dört liraya kadar ücret verilecekdir. Ucret mikdarını 
Askeri Liseler Müfettişliği tayin eder. 

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

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

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

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

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

tasdikname ve başka vesikalarının tasdikli ve fotograflı 
suretleri. 

e) Noterden tasdikli teahhüt senedi bu senede şunlar yazı
lacakdır. 

(Tavin edileceği9ı ........ mektebin ....... . 
d~r~J lllUGllJ11.1li.f::JaaJ'-'a& la'-'& Ja.u.aa. 0 1 J ...... u ...................... l !~L.ıı.Jw r ..... l.!L ..... - __ 

ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki ay önce 
bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağım ücretin iki aylığını 
tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin 
olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yİne ayÖİ tazminatı ödeyeceğimi ve lie suretle o
lursa olsun Askeri Liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum ü
zerine her hangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir hak iddia etmiyeceğimi teahhüt ederim. (1043) 

Eskişehir Belediye Reiıliğindenı 
Eskişehire takriben 40 kil ometre mesafede ve kaplanlı 

dağı Menbalarından şebre ya pılacak depoya kadar suyun isa 
lesi Font veya çelik boru olma k üzere 24 Şubat 935 tarihin
den 11 Nisan 935 perşembe günü saat on beşte bedeller 
haddi layık görüldüğü takdir de ihale edilmek üzere kırk 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. MezkUr tesisat ve inşaatın Font boru ile keşif yekU
nu 238182 lira 12 kuruş ve Çelik Boru ile keşif yekfuıu 
227152 lira 72 kuruştur.Münakasa 2490 No. lu arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununa tevfikan icra kılınacağından 
teklifler mezlrur kanunun hükümlerine tamamen uyğun bu
lunacaktır. Font veya Çelik borulardan gayri boru teklifleri 
kabul edilmiyecektir. Talipler Münakasaya konulan imalat 
ve inşaatın projeleriyle mukaveleye merbut şartnamei fen· 
ni ve münakasa şartnamelerini on iki buçuk lira mukabilin
de Eski;ehir Belediyesinden tedarik edecekleri ilan olunur. 

(1070) 

Yükıek Balık Enstitüsündenı 
Yüksek Balık Enstitüsü için başka başka boylarda 102 

parça akvaryum kahları ile el ile işleyen ve saatta 100 ku
tu kapayan bir konserve kutu kapama makinası alınacakdır. 
Akvaryumların tahmini bedeli 425 makinanın 300 liradır. 
Şartnameleri Balta Limanında Balık Enstitüsünden bedelsiz 
olarak her zaman alınabilir. Yabancı tab'adan olan isteklile· 
rin on senedenberi Türkiyede mukim ve ticaret sicilinde ka
yıdlı bulunduklannı gösteren vesikayı beraber getirmeleri 
lazımdır. Akvaryumlar için 3 2 kutu kapama makinası için 23 
lira muvakkat teminatlarını mal sandıklarından birine yatır
nuş olduklarına dair makbuz beraber getirilmelidir. 19 Mart 
935 salı günü Balta Limanındaki Balık Enstitüsüne gelmeleri 
ilan olunur. Açık eksiltme suretile ihalesi yapılacakdır. 

(1030) 

Ankara jandarma Umum 
Kumandanlığın danı 

Çanakkaie Jandarma Has tanesinde İş görmek üzere 
(125) lira ücretle bir Bakteriyolok aranmakdadır. istekli 
olanların bulundugu yerin Jandarma Kumandanlığına di
lek kağıdı ve hal tercümesile birlikde müracaat eylemeleri. 

(1031) 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

Beher metresinin tahmin 
bedeli 35 kuruş olan 45 bin 
metre haki astarlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. ihalesi 20-3-935 çarşam
ba günü saat 11 dedir. Mu· 
valtkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. Şartnamesini para 
sız almak ve örneğini görmek 
isteyenler her gün öğleden son 
ra Komisyona müracaatları, 
eksiltmeye girecekler muvak· 
kat Banka teminat mektup ve· 
ya maliye makbuzlarile kanu
nun 2, 3 cü maddelerinde ya-
zılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarının ihale saatinden 
bir saat evvel M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna ver
meleri. (1062) ,,. ,,. ,,. 

592 bin tane muhtelif eb'at
ta perçin çivisi 88 bin tane 
çift gözlü pul 60 bin tane ya
rım yuvarlak halka 25 bin ta· 
ne çift dilli toka 147 bin tane 
sarı kesme kanca 127 bin tane 
köprülü sürgü 177 bin tane 
köprüsüz sürgü kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. U
mumunun tahkik edilen bede
li 17731 lira 80 kuruştur. i
halesi 19-3-935 saat 14 dedir. 
Muvakkat teminatı 1239 lira 
S9 kuruştur. Şartnamesini 
parasız almak ve örneklerini 
görmek isteyenler her gün öğ
leden sonra Ko. na uğrayabi
lirler. Eksiltmeye girecekler 
muvakkat banka teminat mek· 
tuh veya maliyeye yatırılmış 
teminat mukabili alacakları 
makbuzlarla arttırma eksilt· 
me kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikde teklif mektublarını i
hale saatından en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V eka
leti Satınalma Komisyonuna 
vermiş bulunmaları. (1061) •. 

Jt. Jt. Jt. 

TClJ>• • ı - Ankara Harp Mek
tebine merbut kıt'alar• 
binası ı • .,'lıt bedeli 
240652 Liradır. 

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

3 - Ankara Harp Mek
tebi için üç ahırla bir 
hanğar : keşif bedeli 
219824 Liradır. 

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

Yukarda isim ve ~if be
delleri yazılı dört inşaattan 
her biri ayrı ayrı taliplere ve- , 
ya dördü birden bir talibe İ· 
hale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuş· 
tur. Şartname ve projeleri be· ı 
delleri mukabilinde Vekalet 
inşaat Şubesince verilecektir. 

-Istanbul Gayri Mübadiller KomisyonJJD an -
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı No: Cinıi ve hissesi Hisseye göre mul:am· 

men kıyn1eti -Li·a 
3655 Yenikiiy 

Uıküdar lhaaniye 
Kasap E.ı.i 18 Ahıap hanenin 4870/ 6720 hiMeıi 615 Açık artt rnna 

3745 Harem bkelesl 22 124 metre arsanın tamamı 744 Açıık arttırma 
3745/1 ,, ,, ,, ,, 24 118 metre 25 santimetre araa. 71 O Açık arttırma 

nm tamamı 

4180 Beyotlu Fwuzağa Yeni MahaU. 20-20/1 Ah§ap hane ve dükkanın dük- 994 Açık arttırma 
kan haneye kalpedilmittir. 
1/2 hi:aaeai 

4373 Mercan Daya hatun Çakmakçılar 1ol<uıu 4S Büyük yeni han orta katda o- 1200 Kapalı zarf 
danın tamamı 

4656 Beyoilu Kortulut Zarifi ye 5 Ahtap hanenin 2/3 hiıseıi 1136 Açık arttımı• 
4818 Büyük Çarıı Boclurum Hanı 25 Alt kaıt kagir dükkanın tamamı 2400 Kapalı zarf 

4840 .. Çadırcılar Eıki 67-611 Kiglr dükkanın 1/3 hi11eai 514 Açık arttırın• 
yeni 65-67-69 

4857 Eminönü teh Mehmet Kömürci.l 24 Şapci hanı içinde kağir odanın 2000 Kapalı zarf 
"Geylani tamamı 

4859 Boyacıköy Mektep 25 92 metre 40 santimetre arsanın 92 Açık arttırma 
tamamı 

Yukarda evsafı yazılı emvali gayri menl<ule on gün müddetle müzayedeye çı~ anlmıt ve 11-3-93!1 tarihine tesadü! 
eden Pazartesi günü saat 14 den İ'tiba ren ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuş tur. Satış münhasiran Gayri Mübadıl 

bonosu iledir. 

............................. , 
Ecnebi memleketlere Kiden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome'"çiyale İtalyana 
Sermayeılı 700,000,000 (ihtiyat ııkçeıl ı 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lira11 vey~ Doları Frank ~!arak. aatılan 
bu çekler aayeıinde nereye giteenız paranızı kemalı emnıyetle ta• 
tır ve her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamınd~ kolayılıkla istimal edebilirainiz. Travellera ı;ek
leri hakiki ııahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa edilmittir. (5999) 1612 

817 

lhaleİi 21-3-935 Perşembe 
günü saat on birde . Ankara 
M. M. Satınalma Komisyo- Yüksek Mühendis Mektebi Arttır-
nunda yapılacaktır. Muvak- K i 
kat teminatları merbut kıt'a- ma ve Eksiltme om ay on un danı 
ları binasının (13282) lira 60 c· i 
kuruştur. Mülhak kıt'a ve re- P t ıı;s rfahmini fiat Mikdarı Tarihi Saatı 

vir binasının (14470) liradır. Soa ~a es 
'h _ gan 

Uç ahırla hır angarm 12241 Sabun 

6.50 3000 7-3-935 14 
5.25 2000 " " 

24 400 .. 14,30 
46 3000 " 15 
15 1000 " 15.30 

lira 20 kuruştur. Cebeci Has- Koyun eti 
tahanesinin 6519 lira 65 ku- Un 
ruştur. işbu teminatlar kanu· Mekteb için yukarıda cins ve mikdarı yazılı erzak açık 

eksiltme suretile alınacakdır. İsteklilerin §artnameleri anla
mak üzere her gün Komisyona ve eksiltme için de belli giin 
ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. (837) 

ni 'ekilde yazılmış Banka 
mektupları veya mal sandıkla· 
rı makbuzları olacaktır. Ek
siltmeye girecekler 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 üiıcü mad· 
deleriyle şartnamede istenen 
belgeleri teminat ve teklif mek 
tuplariyle birlikte ihale günü 
en son aaat ona kadar Ko. reis· 
liğine vermiı bulunacaklardır. 

(1076) 
~--~--:~-:--:-".:"":: 

Kati teminat olarak Selanik Banka. 
aından verilen 1300 liraya ait 21-5-934 
tarih ve 2161 No. mektubu lıtanbul 
Vilayet MuhMebeciliğne teılim ederek 
karıılığına almıt olduğumuz ayniyat 
makbuzum gaip ettim yenisini çıkaraca• 
inn ilin ederim : ÇIRICOTl 

4 1632 

MEMUR ARANIYOR -
Elektrik cihazlarmı miitterilerin evine ı:JdareK aatacak memurlara lhti· 

y119 vardır. 
Bu iti iıteyenlerin ahlakı temi:ıı, tl<arette ehliyetli olma11 ve hakkında 

ıehadet edenlerin iyi kimıelerd~n bul unmuı lbımdır. 

Bu meziyette olmıyanlann müracaatına lüzum yoktur. 

Bu memurlar komiıyonla utlhdam edilecek ve ehil olurılaraa kendilerine 

iyi bw gelir temin edebileceklerdir. 
lcabeclen bütün izahab yazı ile vererek üzerinde " Propaııancla daireıl,, 

yazılı bir mektupla 1061 numaralı poı ta kutuıuna ııönderilmeai. 

1629 -

lıİ" ,.,.. 
En eold nuırlan bile pek kııa 

manda tamamen ve kölıünclen ~# 
Umumi deposu ı .Lıailiz Kanz"!ddi ~· 

....;, her eczanede bulunur. O f1' 
müeuir bir nun" ilacıdır. ,/ 

• ,_.ı, ,,_,, 
Sultanabmet birinci ınDı buı<~ .... i • 

kemeıindenı Davacı belediye ıW ı&' 
nin Çankırı valiıi muhtan .ı~i.,. ,ı.• 
tıtı Jki yüz y<ltmit bet lira al•.,.ıı ,,..ı
va11nm glyaben yapılıp cfurutınB;_,,ıı 
müddealeybe muameleli ıPY8P ~ 

yazıldılı halde mahkemeye ır•1 ııl ı.-• 
ve müddeilerin iddia ve valualat' t"' 
bul etmİJ nazarile bakılarak ~~ 
yetmiı bet liranın tahsilin• 26 tJJIP • 
tarihinde karar verilerek kar~ bp 
k " tarih" ·ı· d ........... ..... .hl uru ı ı am an n..,.a. Jıer" 

zarfında temyiz etmezse hiikÜ~-til' 
katiyet edeceğini havi ltbu 

lbbarnameıi ilanen teblil olun2ıır1 )· 
(87 ,,,, 

1,ıerl Umumi Nefriyat ve Ya:ı:ı ıcf. 
Müdürü Etem izzet BENT. /.· ' 

Gaz.etecilih ve Matbaacılık 


