
civarına dün Karaköse ve 
kırmızı kar yağdı. Anka-
rada 1 haziranda tarih ccğ· 
rafya fakültesi kurulacak 
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Almanyaya karşı bir grup 
Fransa, ltalya, Küçük itilaf, Rusya ve 

TUrkiyeden mUrekkeb bir grup 
Almanyanın karşısına mı çıkacak? 
imanlar deniz kuvvetlerinln de arttırılmasını istiyor 

Yarınki 
Toplantı 
ç nazır yarın Pa

is' de görüşüyorlar 
LONDRA, 21 (A.A.) - Sir Say • 

~n ile Bay Edenin ATI'llpanm muhte
lif hükumet merkezlerine oeyabatlerl 
'-zrrlıklarına hararetle devam edilmek· 
ledir. 

Bay Edenin cumarten aabalıı tayya
'1! ile Parise ııiderek Bay Laval ve Bay 
:SUWç.in iş tiraklerile yapılacak üç taraf. 
il konferansta bulunmasına karar ve .. 
tilnııi ş tir. 

Bay Eden, evvelce babeT verildiği gi
t.;, ayni eünün a1cşanu Londraya dön • 
"'iyecek, faJ.at trenle Berline hareket e
ıleccktir. 

Ilay Eden, Berline, Londradan tay
tare ile hareket etmif olaaık olan Sir 
S..ymen ile ayni zamanda varacaktır. 

Pazartesi ve salı günlel'ini işgal ede
"el< olan Berlin görüşmelerinden sonra 
11..y Eden salı eünü akıamx Moskova
toı hareket edecek ve oraya aym 28~m
t:l eihrü ...,ahı varacaktır. 

Bay Edene Rusya seyahatinde Rus· 
hoım Londra sefiri Bay Maiıki, dış i.ş
le,i bakanlrğmm hususi parlamento ki· 
ll>i Lord Kranbum ile bu bakanlığın 
lbu!ıtelif memurları ve lneilte\-enin eski 
"oolı.ova maolahatırüzan Bay Stranz re 
lıııa.t edecektir. 

Bay Eden, Bay Stalin ile görüşecek, 
'-!.at başlıca eörüşmeler Bay Lltvmof 
ile olacaktır. 

Bu eörütmeler, Avrupanın yeni va· 
llyetine ait olacaktır. 

Bay Eden lnııiJtere sefaretinde otu
llıcaktır. Sovyetler omm şerefine bir eğ
lence prograrru bazırlamışlard1r. Bay E
den, Moskovadan ayın 31 inde aynla • 
tak ve 1 nisanda Yartovaya vararak. 3 
-İ•anda oradan müfarakat edecektir. 

Bu seyahat sonunda Fransa, ltalya 
"-' lngiltere dı, işleri bakanlan arasın• 
da yeniden üç taraflı bir konferans ya
lltlacaktrr. 

FUindin'in nutkuna Almanlar 
ne diyor? 

BERLIN, 21 (A.A.) - "Völlrişer 
~ter0 gazetesi, Bay Flandinin mec 
liste söylediği nutuk hakkında mütale • 
\aını yazarken V ersay muahedesinin AI
llıanya tarafından ihlal edildiği itti:ba • 
lıırtu reddetmektedir. Bu gazete, ıunlan 
hlzmaktadw: 

Denizde de 
Kuvvetlenecekler 
Harb gemilerinin tonila

tolarını arttırıyorlar 
BERLIN, 21 ( A.A.) - Reuter 

4.jansının iatihbarına göre, Sir Con 
Saymen ile yapılacak müzakereleT 
tanaaında ileri aürülecek mesele • 
ler arasında deniz meselesi de bu
lıınacaktır. 

LONDRA, 21 (A.A.) - fyi ha
l>e,. alan mahalil, fngÜ~eTenİn Al
lııcınya harb gemileri toniliıtoaunun 
f-Oo bine çıkanlmaaını kabul veya 
"1ünakQfll ettiğini tekzib etmekte
fiir. Bu taleb beklenmektedir. Fa-
4at Londranın Almanyaya 200 bin 
fien fazla tonilato verilmesine mü 
lcıad e etmiyeceği muhakkaktır. 

Berlin hava hücumlarından 
koruqaıbiliyor 

BERLIN, 21 ( A.A.) - Berlin -
ıle hava manevra&:ırına dün sabah 
ılevam eclilmİftİr. Bütün fehirde si 
"İl hayat durmu,tur. Halk mah • 
~enlere doldurulmUJtur. PolialeT 
4imsenin çıkmasına müsaade et • 
"1emiflerdir. Siyah, kırmızı ve ma
bj dumanlar, ob · lerin J'(Ztlay1fını, 
llangınları ve boğucu gazlan tem
til ediyordu. Altı saat müddetle 
i>uyuk bir '1'i iplin görülmüftÜr. 
tehlike vukuunda halkın intiza • 
'lıı koruyacak/an ve hükıimet me • 
'lııulannın emirlerine İtaat ede • 
ekleri hakkında kanaat hasıl ol -

'lıııştur. 
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AFmanların ,imdiye kadar muahedeyi gözeterek 
tip lmwazöTlerden Köln 

":at 

yaptıklan yeni 

"Sila.hlan bırakma hakkında t.Jı. ,---------------.. 

Bizden de 
Bahsediyorlar 

hütlerini ihJal eden Fransadır. Bu su • 
retle de silalılann tahdidi için umumi 
bir muahede Y<">ılmasma mani olmut · 
tur. Fransanın a•keri ittifakları, Bay 
Flandinin eüya sulhperver iddilannın 
botluğunu ôobat etmektedir. Almanya 
vaziyeti istikrara eötürecek müzakere.. 
ler yapmağa hazırdır. Almanyanm 1s Bir Frans1:ı gazetesiniıa 
marttaı.i tedbirleri bütün görüpneleri 
kolayl"'ftırmaktadır. Fransanm Cenev· tasavvur ettikleri 
reye müracaatı, Avnıpanm sulha ka -
vuıturulması için yapılan gayretlerin PARİS, 21 (A.A.) - Echo de 
ce-Lri bôr tekilde nihayetlenınİJ olttm.ı de Paris ga:ııetesi, Fransanm Uluslar 
mektir. Kurumuna müracaati münasebeti

Mü,terek tefebbüa yapılacak mı? le ııunlan yazmaktadır: 
PAIRS, 21 (A..A.) - Guetelerin "Bu müracaatin sonunda ara· 

heyeti umumiy<ISi, dünkil li:alkınmayı <lığımız hüküm ve müeyyede, ma-
memnuniyetle mü~ede etmektedir. nevi bir tak!biJhtir. Bundan da 
Çünkü Bay Flanclinin mrtlrundan son • m~sat, alakadar bütün lhiikOmet-
ra, yakında lneilte.-e, Franoa ve ltaiya 
arasında ist:i't"J"<!ler cereyan edeceği hak !erin, !bu meselede filtirlerini iz • 
kındalri haber, mütterek bir harekete har etmelerini temindir. Hakikat-
delalet etmektedir. te, yapacağnnız asıl rnuıkabele, 

Fipro gazeteli ıunları yazıyor: "Fransa. Italya. Küçük iti.JM -
"Roma ;ıe Paris arasındıaloi •*' an- Sovyetler - Tüı1kiye.,den miireık-

laşmadan dolayı memnun olmak linm . 
dır. Fakat lngiltere, Fransa ,,.. ltalya a- kep bir grup te~kilidir. 
rasaıclaki tesanüdün bütün dünya naze. ·,-la-rd-ı-r.-E--tıibba....;_bir_. ,;.ligı-•• -...,.-•• -i-dokt--o-r_V_aıı_•,ı 
nnda açık911 belli olması iı:ap ediyordu. ner: "Hicap ve aciz devri eeı;ti artık," 
Barrtm en m'iiesııir teminatı bu teoanüt- demiıtir. 
tedir.fŞimdi tehlikeli karanızlrğm yeri- Litvinol Londraya gitmiyecek 
ne insicamlı bir -...ziyet kaim olmuıhır.,, MOSıKOV A, 21 (A.A.) _ Bay Lit• 

Yüzlerce doktor orduda hizmet ftno1un Londraya, Bay Beneş ile Trtü-
iatiyor leakonun da Moskovaya giclecıeklerine 

BERLIN, 21 (A.A.) - Yüzlerce be- daiır hariçte çıkan fayİalar tekzip edil> 
kim, orduda hizmet etmeğe talip olmuı- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

F ransanın verdiği nota 
gayet sert yazılmış 

Notada Almanya, dünyada uyandırdığı 
heyecandan dolayı takbih edilmektedir 

BERLIN, 21 (A.A.)
ALnmı İltıibbarat biiro•u 
bildiriyor ı 

Kendisine ıFranıaız .,.. 
tiri tarafından 'Fransa hü
kfunetinin nctını tevdi ,.. 
dilmit olan hariciye baı.,,.. 
ru Fon Neuratlı, Bay Fran 
çois Poncetye Fransa hü· 
kUnıetinin y&pmJf olduğu 
protesto için ileri •iirmüı 
olduğu sebeplerin fili va• 
ziyeti hesaba katmamakta 
olduiupu ve binaenaleyh 
Alman hükumetinin bu 
delilleri red ve cerh için 
kendisinde bir memuriyet • 
görmemekte bulunduğu • N 

otayı veren·ve cevaba lüzum görmiyen Bay 
nu söylemiıtir. N th B F . eura , ay rancoıs Poncet 

Onlara da ayni cevab lru 
BER l rumuna verilmit olan notanın, bir su-

L N, 21 (A.A.) - Röyter ajan- retini lngiltere dış bakanlığına tevdj et-
il muhabirinden: Yon Neuratn Alman mittir. 
hük~n, ltalyan proteato..:m.,ain. 
de !"u~deriç sebepleri reddetmek mec- Konaeyin toplanmasına liUum 
bunyebnde olmadığ•ru ltalyan sefirine görülmüyor 
bl.1.1!...mı'ş y ' ah d PARIS, 21 (A.A.) - Fran••nın U-

uır , ve enay mu e esinin ev- -
velce diğer mümzileri tarafından ihlal .,.. luslaır kurumu.;.. vaki müracaırti bu ku. 
d_il~iğini, ve hu mümzilenn muahedenin rum mukavelenameainin on birinci mad 
aılaluızlanma ıartkmna riayet etmedik- desinin ikinci fıkrasına istinat etmekte• 
lerini beyan eylennştir. dir. Franııanm Uluslar kurumu kon..,.. 

F yinin hemen içtimaa davet edilmesini ta· 
ransızlar Cenevreye baş vurdulal' 1 

LONDRA 21 ( ep etmediği zannolunmakta ve acil bir 
• A.A.) - Fransrz sefi- tehlike mevcut olmadığı rr.ütaleası ıer-

ri, Fransa hükumeti tarafından ulu ı~r (D 
ı·varnı 6 mcı sahifede) 
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B. Çaldaris kabi
neyi tadil etti 

Türk-Sovyet 
Dostluğu 

Ekonomı Bakanı sovyet 
mühendislerine bir 

ziyafet verdi 
ANKARA, 21 (A.A.) Ekonomi ha 

kanı Celil Be.ym-, Kayıen ve Nezilll fab 
rikalarile alakadar Soyyet müıhendisleri 
heyetinin Ankıarada bulumnaaından Ö· 
türü bugün köşklerinde biT akf'UD ziya• 
feti vemıi§tir. 

Ziyafette bu heyetten batka Dıt it· 
!eri bakanmıız Tevfik Rüttü Aras, Sov
yet l<iiri KanJwm, Moskova Büyük el
çimiz V aoıf Çmar, ekonomi müsteıaı·ı 
Faik Kurdoğlu, iş Bankası umum mü • 
dürü Muammer Eriş, Sümer bank u
mum mıidürü Nunıllab Sumer ve idare 
meclin başkanı Apaydın ve diğer bazı 
yerli ve ecnebi m~lıor hazır bulu~ı • 
tur. 

CeJaJ Bayar ve Karahan aralarmcla 
Türk • Sovyet ıevei ve dostluğunun 

maddi eserlerini görmelrten doğma duy
guları ifade eden nutuklar teati edilmiş
tir. Ceial Bayar söylevinde Kayseride 
lrurulaıı ve Nazillide kurulacak ol.an fab 
riluılM'm mükemmel birer sanayi ~ o
lacağını ifaclet etmiştir. 

Başveka'et mua
melatmüdürlüğü 

Bay Haydar yarın akşam 
Ankara ya 

yeni vazifesine gidiyor 
Bqbakanlık umumi muamelat mü • 

dürlüğüne tayin edilen Istanbul Maarif 
müdürü Bay Haydar, yarın aktarn. yeoi 
vazifesine bathımak üzere Ankaraya gi
decektir. Maa.nf müdürü Bay Haydar 
yeni vazifesine terfian gitmektedir. Bay 
Haydarın tim diki maatı 90 liradır. Baş
bakanlık umumi muamelat müdürlüğü 
.Dıli maqı ise 100 liradır. 

Bay Haydarın, yeni vazifesine ter. 
fian tayin edilmesine rağnıen, btanbul
dan aynlmau derin tee11ür uyandır • 
mtfbr· &y Haydar, lıtanbul Maarif 
müdürlüğüne, 1923 senesinde tayin e • 
dilınitti. Aradan geçen 7 yıl 8 ay gibi 
uzun müddette, Bay Haydar, lstanbul 
Maarifi için çok çıalıpııııtır. htanbul 
Maarif müdürlüğünde, Bay Haydar kıa 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni Bulgar 
Elçisi geldi 
Bay Pavloff bu akşam 

Ankaraya gitti 
Bulgariatanm Ankara selirli.ğine ta

yin edilen Bay Pavloff dün sabahki 
ekspresle §Elırİmİ>ıe 

gelmif ve Sirkeci İl
tasyommda sefaret 
memurlan, htanbul 
general konsolosu 
Bay Yançeff tara
fından karıılımmıt 
ve Park oteline in
ıniıtir. 

Sefir bu aktam 
i.timatııamesini Cu
mur batkanına tak
dim i9'n Ankaraya 
gidecektıir. 

Bay Pavloff bir Bay Pavıofl 
müddet Ankarada 
Jaııacaktır. 

Türkiye • Bulgaristan araaında bia
sene için aktedilmit olan ticaret mua.
hedes.inin müddeti 12 martta bitmİf ve 
iki ay için uzatr.hnıttır. Bay Pavloff 
yakında yeni ticaret muahedesi akti i
çin hükumetle müzakereye girişecel. • 
tir. 

!Bay Pavloff llulgariıtanı ayni za • 
manda boğazlar komiıyonunda da 
temsil edecektir. 

At\nada asilerin muhake -
meleri devam ediyor. Harb 
divanının yarın ilk kararını 
vermesi muhtemeldir. 

Tel: { Müdür: 24318, y au itleri mü.dürü; 24319 
idare •• Matbaa: 24310 

İstanb·uida yeni Kültür 
teşkilatı yapılacak 

Kültür Bakanlığının yeni teşkilatı 
içinde I stanbula hususiyet veriliyor 

Yeniden 4 genel müd.ürlük kuruluvo~ 
Kültür Bakanlığı, yeni tetkilat kıl

nunu projes.İni yaparken, l&tanbul maa 
rif vaziyetini iyice tetkik etmit ve h· 
tanbulda ayn bir teşkilat vücuda ge • 
tinneğe karar venniştir. Yeni tetki]at 
kanunu bugünlerde mecliste müzake
re edilec:eld:ir. 

htanbulun büyük ve bir çok mek· 
teplerin burada topl"nmıt olması dola
yısıile, vazife ve iJleri, diğer vilayetleı
deki maarif idarelerind- çok daha a
fırdır. 

Yeni teşkilata göre, bugünkü umu
mi müdW.lükle.-den -.a§ka Kültür Ba • 
kanlığmda yeniden dört ınnum mÜ· 
dürlük ihdas edilmektedir. 

Bu yeni wnum müdürlükl... eiizel 
...,.t)ar, beden terbiyesi, hususi mele. 
tepler ve lıMnn ve yaymı ıubeleridir. 

Bakanlığın Ankara merkezindeki 
teşkilatmm küçük bir nümunesi de Iı. -
tanbulda kuruLacaktır. 

H ... umum müdürlüğün htanbuldıa 
ııeniı ...Jalıiyetli birer r.fi bulunacalc

. tır. Bu tefler, daha vasi sıılihiyeti bu· 
)....,. bir müdüre bağlı bulunauldar • 
dır. 

MUMDelBt kalemleri geniıletilecek • 
Cir. Şimdiye kadar en ufak mesele! ... i
çin Ankara ile muhabereye ihtiyaç gÖ· 

Kültür Bakanı B. Abidin Ozmen 
rülüyordn. Bundan sonra buradaki ge
niı salahiyetli teller bir çok meoeleleri 
burada halledeceklerdir. 

üse ve orta mekteplerin bütüa mu
amelatı da maarif idaresinde görüle -
cek, hatta orta tedrisat muallimlerinin 
sioilleri de maarif müdürhigünde tutu
lacaktır • 

Terko• mu haklı, Halk mı? 

MiLLiYET: Bu sorgusu ile şehir 
halkının dilek beraberliğine 

tercüman oluyor 
Bugün de hukukçularım!zdan Bay Hüseyin 

Avninin fikirlerini neşrediyoruz •• 
bedeli alan T erkos idaretinin bu 
hareketini ilkönce protesto eden 
(Milliyet) in Afağıdaki aualleı-ine 
cevab veren eski Erzurum mebusu 
avukat (Hüseyin Avni) nin müta· 
leaanu netrediyoruz. 

llkönce aua.lleıimizi telaar ede
lim: 

Ne sorduk? 
1 - Terkos Şirketi kurulurken 

yani 1889 tarihinde yapılıp bu şir
ketin Istanbul belediyesine intikall 
üzerine aynen onun üzerine geç • 
miş olan "abonelerle idare arasrn· 
daki mukavele,,nin 4 üncü mad· 
desinde: Bay Hüseyin lııım 

Hukukçularımızm fazla alman 
T erkoa suyu bedeli hakkındaki 
hükümlerine dair cevablarmı net
re devam ediyoruz. 

1 
(Şayet sarfolunan su abone se -

nedinde muayyen miktarı yevtnisl 
bilhesap, bir seneye isabet eden 

Tekrar etmiyelim. 45 aenelik 
mukavele ahkamının drtma çıkıp 
halktan vaktinden evvel fazla ıu 

mecmu miktarı tecavüz ederse 
beher metre mikabı fazlasının 
derhal ödemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahatd 

(Devamı 6 mcı sahifede} 

TAN ...................................... 
Milliyet bu 
ismi alıyor 

T A N 
TEKNiK BAKIMINDAN ı 

1 1 ' 1 .. 

Yeni bir makinede. 
Mükemmel bir baskı ile, 

DOGRU 
GÜZEL 
CAN L 1 

YAZI BAKIMINDAN: 

HABER, 
YAZ 1, 

RE S 1 MI 
Ve bilhassa ôZV SÖZÜNE UY

GUN, tam bir fikir, inkılab, halk ve ı 

havadis gazetesi olmağa çalışacaktır 

TA N 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 sahile olarak dört 
renkli tablolar ve memleketin en değeTli ga

zetecilerinden ve yazıcılanndan seçilmİf bir kadro ile 
ııe halkın bütün dileklerine tercüman olarak ,ıkacaktır, 
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l cfımai bahisler 1 Y aıau: 
At•oğlu Ahmed 

KURBAN 
Bir itiyat ve an' anıenin ne ka

dar \IZUD devam edebildiğine en 
açık ve lceskin delil, kurbac.d.ır. 
Bu adıet, hayalin bile yeti,__li
ti nnwndanıberi va:zıdır. Bütün 
uludarda. mül'lerektir· Avnıpada 
olsun, A.,..da ohıun Afrilı:ada, A,. 
merikada ve Avustur.l,.da ~ 
sun, nerede ilk iman kümesi çık
mqaa, orada kur'-1 ~ kur
ban lresmeık i.det oıhııufbr. Ve bu 
da pek tabiidir. 

Çünkü tabiatin ne olduğunu 
anlayamıyan iptidai imam. bütün 
tabii hadiseleri, müphhaa mabud
larm iradelerine be.ğlarlardL 
Bu hadiselerin bazı.lan, meseli 
ı;e,zeJe, tufan, yıldırım ~ saire 
gibiler onun felaketini mucip ol
dukları gııbi - diğeleri de - me
aeıa avın ve meyvanm bol olma -
aı, havanm müsait gitımelİ gibi 
hadi&eler de aa.adetini mucip olu
yordu. 

rlinaenllleyh mahutlıardan ba-
zıları iptidai iıuana dehfet ve 
bazıları da muhabbet telkin eder
di; dehfet ve korku telkin e
denlezm kızgmlıklarmı, gazab
larım yumuf&tmak ve berta
raf eylemek ve yahut muhabbet 
teıkin edenlere karfı da fÜ!kran 
ve ıııinnetleıoni göstermek içın 
onların adına kurban keserler -
dı. Mabuüar ile idi inMnlar are.
ımda vasıta sanılan kahinler 
ise bu itiyadı lefvik etmekten ge
ri durmazıardı. Çünkü evvela 
kurban hu.susi meraaimle icra e
dilirdi ve bu meraaimi yapanlar da 
onıardı ki nüfuz ve tesirlerinin 
artmaamıa vasıta oluyordu. .:.o.rıra, 
ıneraııımm icrası ıçin kendile -
rine hediyeier verıildiği grbi kur
banın eti ve derisi de onlarındı: l 

Kurban adeti hazan garip te
killer alırdı: Medeniyette çok 
yükselmif olan muhitlerde bile 
bu tekillere bağiılrk hayreti mu -
cip olmaılııtadD". Meseli, Sok
rat, Ariato, Plito gibi mütefekkir
ler yelifl:irmit olan eski Yunan -
lılar, hiç bir harbe kurban kes
meksizin ve kurbanların bar -
saklarile harbin müsait olacağına 
ait kabinin reyi almmaksızm bat
lamazlardı. Sezar gibi yüksek 
zeki ve genif bilgi sahibi bir ku. 
mandan bile, kalkanlarını aiper et
mit olan Roma lejyonJarına saat
lerce dü,mııınlarm yağdU"dıidıa -
n ok ve tat tufamoa maruz kal -
ciıkloarı halde kurban bana.lda -
rını yoklaJ'an kabinin hüla:nü çık
madıkça barelret eıııri ve1ıaıez<11 ! 

Yalnız hayvıanla.r kurban edil
me:zıdi: Evlat ta kul'baın edilirdi. 
Evlat laırbamJa da bütün ;pti
dai ulualardııı. re..düf edilmekte
dir. 

Kuban adeti Araplv araam -
da Peygamberin zuhuıundan ev
vel pek boldu: Kabeoin etrafm
da (Eneah) adım tatıyah pek 
~ taflıaT vardı. Kuı;banlıa.r bu tat 
b.r üzerinde kesilirdi. 

Peypmber.i.n keneli ba·ba11 Ab
dullah da bu kurhanlar<lan birisi o 
lac•ktı: Bu hwuıa ait aikiye ma
liımdur: .Aıbdııllııhm babuı oğlu

nu kurban keamek üzere nezr 
etıııifti. f.k.at kihinler yüz deve 
mukabiliode bu kurbanın kesil -
momefi:ne cevaz verdiler - çocuk 
keailmit gibi sayıldı. Onun için -
dir ki Peygamberin Jibplvı ara
amd& bir ae (llmizelıheyn) iki 
kurbe.nm oğhı lakabı vvdır. Bu 
iki kumandan meik-t birui Ab
dullah diğeri de l$lllllildir 1 

Git &'ide ve cemaatler yüksel
dikçe, evlat kurbanı Mleti (l,pi· 
ritualize) oluyor. İnsanların vücut 
J.arı değil, nehsleri kurban edili -
yor. Naad ki l•mn annesi Mer
yem de bu gibi manevi kınbanlar
dan birisidir. Bahası larafm<lan 
Beytülmukaddeste hizruet etıııek i
çin nezredilmitti. 

Hindular, lraniler, Mı~ırlılar 
ve bir çok diğer kadim uluslar 
arasında (Mitra) ilahesine nez -
redileo kızlar bu nevidendir. Keza, 
Romadaki V estaller de ayni nevi
dendir. Bugün Hiriııtiyan Alemin
de .mevcut olan monaster hayatı 
bundan bafka bir feY değildiı-. 

lsııi.miyet e9lci Arap acletlerin
den bi.r çoklarını muhafaza etti. 
O cümleden hac ~vaiıııi ile hacca 
ait bir çok an'aneleri ve Kabeyi 
de muhafaza etti. 

Peygoımrber çıktıiı zaman Ka-, ' 
1 

Arabu•anda Osmanlı İmpa· ı 
ralorluğa nasıl yı.kıldı isimli la,. 
rihl tefrikamız bugün beşinci J 
sayılamızdadır. - . 

be, puthano idi ve i'iııde riyayo
te ııöre üç yüz altmq ka.dar put 
vardı. 

Penam.her bütün bu putları 
lııaldırdı, Kibenin kendiUııi de 
kıaldrrmak istedi Namıa;z.ııı, Bey
tiilırıoıb dd n cloğru ya.pıhoası 
hakkında a}'elt oazil oldu ve bü
tün müdümıı.nkv -mazlaırmı o 
cihete doğru yapular ! Fakat bil. 
ahara bıu yenilik kaldmldı ve na.. 
mazın Kabeye doğru yaprlması 
için ikinci bir ayet geldi 1 Bu te
zat Peygamberin düşmanlarına 
hücum tını.atı verdi. & mesele 
bakkındalci münalrap Kurana bi
le aksetıııittir. 

Peygamberin düflDlllDlanna ver 
diği cevap bence Kuranın en 
yüksek yeridir: Aynen diyor ' ki: 
(Temizlik, yübekllık, guba veya. 
fl'J"ka doğru yüz çerirmeık değil, 
- çünkü nereye yüzünü çevirsen 
Allah oradadu - faht temizlik, 
yükseklik fakirlere, yetimlere, kim 
ae9İzlere, yolcular.a, ga.rip.lere yar
dım etmektir!) 

lmam Siyuti (Esbabı nüzül) 
adlı eserinde ikıinci ayebrı nüzu
lünü fÖyle izah ediyor: 

(Aka.bei ula) zamanında Medi
neden bir kafile adem hacca 
gelerek gizlıce Peyg~ber ile 
göruftü. Aralarında birisi arka
datlardan birisini göstererek de • 
dı ki: ··ya Peygamber bu ~ 
dat namazını Ki.beye doğru ya
pıyor ! Buna ne dersiniz?,, 

oı.Bunun üzerine Peygamber öte
kinden, yaptığının sebebini so -
nıyor, ötıeıki de diyor lci: "Eoôa -
dunm taptığı ~r.den ayrılmak 
ve Yahudilerin evleııi'lle doğru 
yüz çevirmek bana ağır gdiyor 1 
Bu bir günahtır, fakat ben güna
hımın cezasını çekmeğe hazırım!,. 

Peygamber dütiinüyor ve ni
hayet: 

"Biraz bekleseydiniz belki 
Allah bu mesele ha4daııda bir 
büküm verirdi!,, 

itte o hüküm yukarıda kaı~d.et,. 
tiğimiz ikinci ayetten ibaretti. 

Peygamber gördü ki Ki.be ve 
Kabe ile alakadar oleıı hac mev
aimi ve an'aneleri, Arapların 
ruhlarında daha pek cıanlı olarak 
yaşıyan müesseselerden<lir. Bu 
müesseseleri yrkmak, isJamiyetin 
kendisini Araplar na:zarmdıa dil -
türmek olacak l 

Ve hakikaten, Arapları biri>i· 
rinden ayıran, aralarına so
nu gelmez adavetler, husumıet • 
ler, kan davalan sokan, kabile 
ve kabile bayab ~ onlan 
birbirine Yaıldattmuı. ıısmdmuı 
tek müease.M! Kabe ile hac mev
eimi im! 

Bu Kibede bütün kabil.derin 
putları toplamnıtb. Onları ziya -
ret içiın gelen Araplar araamda 
hiç olmazsa senede üç ay - Şu
hurülharam - hwuınet, adavet, 
ka.n dökme adetleri kal:k:ıyordu. 
Burada biıbirlıerilıe gönifüyorlar • 
dı, etrafta kurulan (SUk) 
larda, pazarlarda mübadelede bu
lunuy"brWırdı. Şairleri arelumda 
mütaare yapıyorlardı, mııalla:bt 
aaıhipleıri bunıda temayüz etti -
ler ve bu «retle bmn cül - hem 
de D"k vahdeti köklepyordu. 

Bununla benıber, hacca ait 
bütün meruime önderlik eden -
1er de, hepsi Peygamberin ken -
di kabilesine ııııeın&up K.ureyfilf'r
di. Bu ıuretle, Kureyt kabilesi 
de Kabenin ve haa::ırn ea~sinde 
bütün Arap bbiJeleri üzerine 
bir nevi tefevvuk, bir nevi önder!ik 
va7ı1fe ve İıaldanı elde ediyorw· -
dı. O halde yalmz Araplık hakı
mından değil, aile ve kabile ba -
knnından da, KB.benin ve ha -:cin 
bldrrılması muvafık olmazdı! 

ltte Peygamber, Kabe ile hac
cı ve hacca ait merasimi muha -
hafazaya ıevkeden esbap. Kurban 
bayramı da, ayni esbabın sevki 
ile muhafaza olunmuştur. 

F.akat, gerek Peygamber k~.ı· 
disi ve gerek 90Dl'lldan gelen müs
lüman önderleri, bu müesaeıeleri 
ulimb.ştrrmaya çalışblar. Meıela 
Peygamber, Sa.fa ile Merva dağlan 
üzerinde bulunan Lit ve Menat 
putlarını kaldırdı. Müslii•nanlar 
ise Kibeoin lbrahim tarafından 
yapıldığını . ve kurban adetinin 
lsmail ma.ııalı ile alaka.dar oldu -
ğunu telkin ettiler. 

Ha:!Gkatte ise Kabe ile ibra -
him ve lınııail ıu-asmda hiç bir 
alaka ohnadığı gibi hac ve hac
la sıkı alakası bulunan kurban 
adeti dıe, lı;limıiyettıeıı pek çok 
evvel vardı. 

Ağaoğlu Aluned 
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Sovyetıerin 
Borçları için ... 
Amerika tanımak kararını 

geri almıyacak 
VAŞiNGTON, 2ı (A.A.) - R• • 

lana Amemıa~ oı- barçlan nııüzake. 
...ıerinirı ~luımete ui.........,dan dot.yı 
~n Rusyayı t.ıırumak kararınnı 
ıreri alıımpı ar lehine loınetli bir pro • 
P88&nda ymprlrmı Ye bu pcop14mıdamn 
kongre barafmclan clıa t8faİ edilmit olma 
ama rağmen Bey Hull, hükUmetin Sov
yet Rusyayı tMumaktım ftZ11"Çe<:eğİ 

hakkında biç bir feY düfiinmediiini aöy 
&emiştir. 

Ams-ikaıun Modro ... sefiri Bay Bul
lıitt, Yllzifesine baı'--" üzm gel«ek 
hafta Sovyet Rusyaya gidecektir. 

Hergün daha 
Kuvvetli 
Amerikalılar büyük okya· 

nusta kuvvetlcniyorlar 
VAŞiNGTON 2ı (A.A.) - Bahri

muhitikebirdeloi müstahkem mevkilerin 
takviyesi projeleri ve ha..., deniz kad· 
rolırrmm erttırılınan, meclisteki bahriye 
komiıryonu tarahm~n mÜmkün olduğu 
kadar süratle müıınka§'I edil;,.,.,ı.tir. 

A•keri hava tali kcmnyonu lıava üs
leri yapılması projeaini cuma günü mü· 
...kere edecektir. 

Roma elç·m·z Uluslar arası 
Zirsat .;ergisindc 

ROMA, 2ı (A.A.) - Türkiyenin 
Roma büyük elçiıi Bay Hüseyin Ra
gıp, uluılararaıı ziraat lel'"giain.i ziya .. 
l"et elmif ve da.imi komite reiı vekili i
le azalan lanıfmdım karırlanmı§br. 

Reis vekili -Bay Loııia Depidop, bir 
nutuk irad ederek büyÜk elçiye safa 
geldiniz demiıtir. Bay Hüseyin Ragıp 
ta kendiaine gösterilen iyi kabulden 
dolayı t"fekkür ettikten ronra Türki
yenin cihan ziraati menfaati namına 

komiteye yardımda devam edeceiiııi 
teyid etmiıtir. 

Yunan Kanunu esasisinde 
yapılacak tadiiat 

ATINA, 2ı (Milliyet) - Ahali 
partisine menaab mebuslar yaptıl.:1z.r, 
bir toıp!anbda hükUmetin ittihaz etti
ği tetbirleri ve kLlWlu eaaai e yapıl
maaı taaavvur edilen tadili.tı tan;p 
etm i~lerdir. Mecliain yeni intihab ba~la 
dığı zaman dağılmaaı huaua~oda da 
mutabık kalmıılardır. Ahali partisinin 
bu kararmdan ronra Baıbakan Kon
dilia ile görüşerek kabinede yapılma.
una karar verilen tebeddillih t••l>it 
etmiıtir. 

İbniısu udla Musıolini 
arasında 

ROMA, 2ı (A.A.) - Mekkede son 
ııiinlerde Hicaz kralma yapılan aui -
kaat tetebhüail müııa.sebetile Bay Mu. 
rolini ile lbniHuud araamda telrraf
lar teati edilıniftir, 

Berlinde otomobiller 
BERLIN, 21 (A.A.) - l Mart ta· 

rihinde yapılan bir tahrirde Berlinin 
iflemelı:te ola notomobillerinin adedi
nin ı43875 ve bunların içinden &2769 
anun da huınıai otomobil olduğu an • 
illfılnnıtır. 

Dublinde nakliye greYI 
DUBUN, 21 tA.A.) - Uç hafta

danberi .W- nakliye ıırevi lıuı11m • 
c!.,., hükümet, ordunun kamyonları ile 
nakliyat yapmafa lr.arar vennİ§tir. Hu 
auıi otemobiller. ihtiyarlarla kadınla 
rın nakline yardıma duam etmetke -
dir. 

.14 

Kanlı bir çarpışma 
PEŞTE, 21 (A.A.) - Giyoma mrn 

takaamda. Endrod nahiyeainde, küçük 
çiftçil<r fırkaaı tarafından tertib edi· 
len bir intihab toplantumı daiıtmak 
iateyeo jandarmalar ailih kullanına
fa mecbur olmuılardır. Alb kiti öl -
müt. birçok kinuel• de yaralamnıt • 
tır. 

Amerika fazla bu~day 
ektirecek 

VAŞiNGTON, 21 (A.A.) - Midd
leveat'dek:i kuraklık tehlikeaine knrıı, 
Amerika hükUıneti, 1936 aeneai zarfm 
da faza miktarda buğday imh•I et
mek niyetindedir. Ziraat nezareti, 
buğday iıtihıalini arttırmak i;in müa
ta.ce! tedbirler alınqtır. 

Bir Amerika ıehrinde 
işsizlerden korkuluyor 

NEVYOR.K. 21 (A..A.) - Harlen
cle bu ı; e.:e lıanırld;k vukııundan kor • 
kuluytw. Zabıtaya, 2:50 kifilik takviye 
kıtaatı ilave edilmiıtir. Polis, kanıık
lıkları komüniıtlerin faaliyetU>o .. tfe . 
diyor. Harlende 204,000 nüfus vardır. 
Bunlann yarıaı, iısiz, güçsüzdür. 

~ .. . " ~ . ' . . . 

ICon ~;tmenin ~ut~u Emlik ve Eytam Bankası 
ngı ere ıçın 1 h . d•e 1 d 
Ağır darbe gene eyetı un top an ı 

Almanyanın vaziyeti 
ve İngiltere 

Berlin, Moskova ve Var• 
ıova seyahatlerindea ne 

netice çıkacak 
LONDRA, 21 (A.A.) - .5ir Johtı 

Simon avam kamarasında intt ettiği 
nutı.tkta evveli, muhalefelıin •ki bati • 
bine esasen çok giiç olan vazife~ini da
ha ziyade karıftıracak olan mii.talea 
aerılinden içtinap elmİf olıııalarınclan 
do.ayı tefekkür ettikten sonra bu vazıi. 
yetiıı kendisini de pek büyük bir ilili -
yata mecbur ettiğini ilave el::mİf ve d ... 
DJlflİr ki: 

Bir kaç güne kadar Almanya baı -
velciıôndcn aamimi izahat alacaim ü
mit ediyoruz. Çünkü Berüıı ıeyllhatımız 
tam bir •nıônı.;yetle mukabele ister. 
Orada yapıla~ miirwkaptann bura • 
da bir provasını yapmalı doğru olmaz. 

Bizim Edenle beraber Beriinde ve 
M.,.kovada ve V arıovada yapacağımız 
:ziyareti..- vaziyeti bddoile •nlanmk ;.. 
çıncliı-. 

Hu ıeyahaıtlerin neticelerini mW
k .... e edecek zmnaıı elbette ııelecek -
tir. 

O nkit ben de avam kamarasından 
timıliki kadar ihtiyatkar b.r surette ha· 
reket etmem ialemiyeceğim. 

.:lir John Somon burulan sonra, Ai
manya hükümeti tarafından Berline ne 
suretle davet edıldığım anıatıru'l ve 
orada yapılacak mülıli.!emelerin mev -
zuu olarak, emniyet, tesllhat ve Al -
manyarun Cenevreye avdeti ve bir ha
va mukavelesi projesi maddelerinin tes· 
bit edilmit oldugunu ve bıı müzake. 
relerin bir tarzı tesvıye bulmak ıwıai 
gaye.oinİ i.ı:ihdaf ettığiııİ .öylemif ve de 
~bir ki: 

"Ahoanya tarafından geçen cwnar• 
test nqroıunan lıeyann.am"'*'1 lngi.te • 
nı için ağır bir darbe oıdıığunu ıôyl,.. 
mekle hiç mübalağa etıniı olmam. Bu 
beyannamenin doğurduğu bafııca muş-
h.. ..... . ...... .a oıdug,Uüa dair oAan noktaıi 
ıwzarmıı kamaraya ö!çülmüı keli -
melerle izall edeceğim. 

Bu söyliyeceğim h..- hangl bir m,.. 
aele hakkında tetkikat yapmadan yiirü
tülmüı bir muhakeme net.iceai dtığil • 
dir • 

Ve her kimdeoı gelirse ııehin her han 
gi bir ta!.Bbi gayri vmit addederek red· 
delmeye matuf değildir. Fakat önümüz. 
deki müzakeırelerın i,vi yörümünü tenün 
için bu mü:aokere ııayeleriniıı bir itilaf 
ile 9"1"eİ be.l bulımğa matuf olduğu tes
bit etmek istedm. 

Fakat yine deriıal söyliyebıilirim ki, 
yapılan bir taraflı tebligat bir sureli tea 
Yiye bulmalı gayesinin aluiıııi intaç ede
bilir. Bu tebJiırata dair wrilen ıİzahat ne 
olursa olsun bu tekil bizi itilafların ba
lııikatte ne ıninuı olduğunu ııayri ka· 
bili içtiı.p bir surette aonnaya ııevke -
<liyor. Ve bu tekil müstakbel itilaflar -
için çok fena bir nndoadcım. ft!fkil edi• 
y« ve burada herlresin bu ıeıwit dahi
linde yapbğnmz protestoyu muvafrk bııl 
dııiuna !mniim. 

Yapılacak görüflDelerin vüsat ve Ü· 
mıılü hiç bir TeÇhiıle imlıdit edilmemek 
\izmı olduğu ı..ı.lımda bize temim.t V,.. 
rilmelİııİ istiyoruz. Ve bu kaydi iiıtirazi
leri ve bu protestoya yeptıktıan sonra 
evvelce bildiriiea ziyafttiıa ifuı lüzum
lu ye doğnı oldujuna kanüm. 

&ura.da bir noktm.yı bilha,_ müphe
de ve tcabit etmek mecburiyetindeyim 
o clıa, Alman ordu mevcudu hakkmda .... 
Nen rekamdD". Bu nılı:am, o kedar yük
- '"' bir - errel teklif edilm mik 
tarı Ye batta her hangi bir C"'P Avru• 
paar devletinin bu husu.ta halen vere>o 
bileceği ralı:anı o derece tecavüz etmek
tedir ki, bu fCl'8it cl,,f,jjjnde Almanyanrn 
lromtulıı.rmdao tı.ızdarile bu hususta an
Jaımaya vumaık iatediiinden ciddi ola
rak fÜphe ed>W T • 
l~ .;,.......-..;.. ııa~si, Aın.nya • 

yı milJetler c:mniaamm hakka'1iyetli tart 
lar içinde tdaar &etinnektir. Eier di
ğer bir sureti halle illibalı: et:nemiz la -
zmı celine bu, her Lalde çok daha az mu 
eti memnuniyet bir aiatem olacııktır. 
Bu &İstem, bir tehlıikeye karıı koymak İ· 
çİn intbııp ..mı..;, k~ &is
temidir. 

Bu nolı;t.i nazarlan lıefrib ettikten 
aonN, ol....aı- ile lıer hanııi diğer bir 
memelelı:et aıarnd.a hususi bir ımlaf111& 
tasavvur etmediğimi2' ııöytemiye ın -
zum yoktur. Berlin, Mookova, Varı ova
ya yapacaimuz ziywetler P.n.., Ro. -
mıtya wı yahut Briiksele n ıwn, ... ııöy 
}eıneye lüzum göriiriim Cenevreye ar -
kırmızı çevinneldiğimiz cleme4ı: değildir. 
Avrupa için bulıuncak bir l!Ureti tıeni
ye ancak herkıe• tatbik edildiği zaman 
latt'i olabilir. 

Talebeden alınacak 
harç mıktan 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Fa
kültede talebeden alrnıocak okırlma, ... 
hadetname, yoklama, kayıt ve aemi -
ner harç ve Ücretleri mikdan ve bun-

, lann nasıi toplanacağr Kültür ve Ma
liye bakanhklannca kararlattınlacak 
tır. 

idare meclislnln raooru 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - Emlak ııe ~ytam &ınkası Genel He

yeti bugün topfarulL Toplantıda idare meclisi rapqru olrunnuz, ııe ta#· 
dik edilmiştir. idare meclisi ibra edilerek mürakıpliklere gene Bay MP 
vallak ve Bay llıMm seçilmiflerdir. idare meclUinin raporunda hülQsg 
olarak funlar vardır: 

ikraz nisbeti bir yıl önce olduğu gibi yüzde 35 olarak muhafaza e
dilmiştir. Mühtac tekaütkrle, ela/. ile yetimlerin maaştan üzerinde ya· 
pılmakta olan muameleye geçen sene de deııanı edilmiştir. Ve hesab ıe 
ne sonundaki banka matliibu 616613 liraya varmıştır. 

Ortaklık payı olarak geçen sene içinde hazineden bankaya 57 /91 
lira nisbetinde 5 Oparça efya deııredilmiştir. Ve müdevver emlakteı 
142 parça 363219 lira değerile filli 1mıştır. 

Sene sonunda: A - Sermaye durumu 3,849,984 lirası peşin par_a 
ile ııeya taksit ile satılan emlakten hiUıl olan nakde 1 ,629,736 taksit ile 
satılm11 mallardan tahsil ecfıilecek olan meblağ. ve 2,326,366 lirai~k ta 
emlak vardır. Sene sonunda mevduat yekiinu 5,647,134 üra olup geçetı 
seneye bakara!<r 176,479 lira bir artma vardır. Eytam hesabı carilerİ 
3,577,000 lira olup geçen yıla bakarak 569,084 liralık bir azalma göı· 
termiştir. 

Ankara Tarih, Cograf ya fakültesi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Ku":tür Bakanlığı Ankarada kurular 

cak olan tarih, coğrafya fakültesi hakkındaki kanun projesini hazırla· 
mıştır. Projeye göre 1 Haziran 1935 gününden başlamak üzere bir tarih 
coğralya fakültesi kurulacaktır. 

Kemal Atatürk'ün Irak Kralına 
telgrafı ve gelen cevab 

ANKARA, 21 ( A.A.) - Irak Kralı Hazretlerinin doğumlanmn yıl· 
dönümü münasebetile Reisicümhurumuzla Kral Hazretleri armında te· 
ati edilen telgraflar: 

Hapnetlii Birinci Gazi Hazretleri, BACDAD· 
• Do~larınnı ydclö'.'ümü münasebetüe zatı hapnetanelerine sami • 

mı tebnkatımı ve şahsı saadetleril e do.t Irak milleti için beslecliği.m 
salisane temenaİ)>atı arzec/lerim. Kamiil AT ATüRK 

Kamiil Atatürk Har.retleri, ANKARA· 
Doğumumun yıldönümü müna&ebetile göndermiş olcluğumız telgraf 

tan dolayı zo.h cleııletlerine leşekkü r eder, ve şahsi sa.acletinizle necib 
mü'~etinizin refahının deııamı hakkındaki samimi temennilerimi kabul 
buyurmanızı dilerim. GAZI 

U ·uslar dernegi top!anmıyacak mı 
LONDR'!-, 21 ( A.A.) - Ulus/ ar derneği konseyinin, lngiliz bafıatı 

lanmn_ Ber~ın, Moskova ve Varşovayı ziyaretlerinden evvel içtimaa dil 
ı>et eclılmesı pe~ ar.muhtemel g6rülmektedir. Lord Eclıen bugün Aııat7' 
k~'!'"a«ında bır suale ceııab vererek, ulusİar derneği konseyinin 13,5 
tanh~~e mu~ devre toplantısına başlryacağını ve bir fevkalade top • 
lantı ıçın tedbırler alındığına dair fimdiye kadar bir mı:Jiimata malik 
bulunma~ığın_ı söylemiştir. Bir mebus, Fransızların fevkalade toplarıh 
taı'le bettrklerı hakkındaki haberi görüp görmediğini aorması üzerine, 
Bay Ec/len bunu başka mesele zannetmek olduğunu söylemiftir. 

Silahlanma yarışı neye varacak? 
LONDRA, ~~ { A.A.! -. Muhdelet lideri Bay Lansburyi, Avam ka· 

maraııında takrirım tevclı ettikten sonra demiştir ki.: 
Almanya bir "!eyd~ .o~yu, ya .ımıştır ııe bu suretle başlıyan .ilafı. 

la?."'a.JICITlfı gaynkabılı ıctinab ola rak harbe ve medeniyetin tahribirı• 
m~n:er olacaktır. Büyük Britanya diğer milletlerle beraber dünyarııfl 
buyijk hava Yollannın beynelmilel olmasın ıve bütün memleketlere açılı 
yer bUlruunasını kabule iimade olduğunu bildirmeli idi. 

a B"!. Lm,ısbı;rY sö;le~~ pı ıruretıfe devam etmiştir: 
Milıtanzmı tahnb ıçın bQfka bir harbe hazırlamruyalım. Onu fİl1' 

eli 'ta1tlib edelim. 

Umumi muvazeneye gireJl 
bazı daire bütçeleri 

Fasıllarda yapılan değişiklikler kamu· 
tayın dünkü toplautısında onaylandı 

A:NKARA, 21 (A,A.) - Kamutay 1 altında 11ıÇdan fule l'evkalide talıııif'1 

bugün Tevfik Fikret SılaFID lılııkeolığın olarak konıdmaame, Milli Müdafaa v• 
da toplanmak ııiindeliiiaıde bulunan kaleli bütçesinde 9000 ....traf uıııflll' 
madıWer üzerinde müzakerelerde bu - Müdlirtiiiü bütç • .Je•de 10,700 ı;r.Jı~ 
lunmuıhır. ,, __ ,_,_ ·'--·-- • ı. •.• 

01\lDilMll.UG yapJ..lllMNDil aıt J!RP!h.r ...,. 
Bunl.rclan Kamvtarn 1934 ~b ma- bul olwımuflur 

:rıa, ba:ııiı- 'Ve tammuz aylar:! beoaplan Kıamuta ~dan deYlet rfl' 
haklmıdıılô mürakiplik raporları okuna- --'-- y, ~ dül" iİJl' -'- mal" t ı:..:ı....:. ı934 ılı wunuıı !l!Mfalmm te.fıit Ye bıa 
.- wna ~~ Ye y u - ~-'- •--·---- • • • l<Jf 
mumi mÜY'azeııesine ııiren bazı daireler .,... _,llDUD Maliye Yelı:lletine .rt .. 
bütçelerinin fuı!l.arından 73,342 lira in- mmdaki askeri m,.._ae!ıec:ililder ~ 
clirilerek bullll1l 72,442 lirumm bu büt- ne ÜÇ muhasebeci, Üç tetkik m_.ıı • 
981erin muhtelif fasıllıınnİı iliıve edil - üç veznedar il.ive edilmesini ııözeted ~ 
muine '"' 900 liruınm da adliye ba- aunun birinci müzakereaini yapııılf J 
kanlığı bütçesinde "müruru :mmana ut pazartesi pil tıopianmek ' ilzen .ıJı 
IWDIY- 1928 yılı b<>rç!ıın kwfılığı,, adı Dllfbt'. 

iSYANDAN SONRA 

Atina divanı harbi ilk 
kararını vermek Üzere 

, ATINA, 21 (Miliyet) - Atlı. fev- 1 nluadlklıırı için mı*-amet _...,ı 
• ka!i.de divanı hıııü asilerin mulıoıkome- Dl bulamadıldanm aöylemiılerdir. 

\erine devam etmektedir. Bu ııün öğlı:_· Sabık bir bakan tevkil Ji 
1 elen ev..el c:ereye.n eden muhelıemede a- , -
• ııilerin Atiı. pmizocıu ef-1ınm tecem- ı A TlNA, 21 (Milli~t) - } ~ 

üüne mm olmak için Likavido&daki , urlardan ve &y.n __,dan ~ 
' :plan nıu.ı ele geçirdikleri tetkik o • nos Korfo adası müstanliğinin 
' kı....,..tur kararla tekrar te• kif edilıqlıtir. 
' ATINA, 21 (AA.) - Atma cliwınr Hidra adası mebuJarı , 
. har4>.inde .,mti..-, iiçünd1 celııede, fıaile· ATINA, 21 (Milliyet) - Hitfr1I 

rin hücumuna maruz kalmıı aıkeri mek ar ınelıuslanııın Kondifu partlsiJle l 
tep ...ı.itlerinia lııô.fi derecede mü"llih dikleri yazılmaktadır, 



Nasraddin Hoca 
ile oğlu 

A.lm11ız elimize bir kalem. Ya
ıcıı-ız ve haklı haksız önümüze ge
lene çatatız. Lakin biraz insafla 
&Qkıak çattıklarımızm çok defa 
ite nıü,kül, ne güç tutunulur vazi
Yetlere girdiğini mutlak görürüz. 
'4nıma huy canın altındadır da 
~bre tenkit ederiz. Tabii lrenkle
>İn ded'iği gibi tenkit edilenin posı
tıina girsek te kendi sözlerimizi 
~endimiz dinlesek kimbilir ne ka
rlar içerler httta ne kaılar • kulağı
nıza söylüyorum • küfür ederiz. 

lfte bu va.iyetlerden biri de ,u: 
Ahp tutuyoruz. (Belediye fÖyle 

)Qpmıyor, böyle yapmıyor ..• Fal.an, 
filan) Halbuki ifte son günlerde 
<lırrup dururken belediyenin um • 
tııadığı bir güçlük önüne kale be
deni gibi dikildi. 

Mesele fil: 
lstanbul fehrinin imar planını 

"Jlcıpacak mimarın kim olacağını 
lı.Yin için bir müsaba.luı açılmıfh yal 
8u müsabakaya giren üç mütehas 
lıstan birini, müsabaka neticeleri· 
ııi tetkike memur olan jüri seçti. 
iJelediye de bunu kendine mal ede 
'ek Dahiliyeye gönderdi. Şimdi öğ 
reniyonu ki; Dahiliyenin alakadar 
rlcıiresi bu seçimi tasdik etmemiş •• 
ŞinıJi ne olacağı beNi değil ... Be
lediyede jürl kararını bırakıp Da
lıiıiyeye bir başka miiteha.aıs tek
li/ edemez ya. O halde ne ola • 
Cd? .• 

'!- '!- • 

Bir gün NasrecMin Hoca vazet
llıek İBtemİf, kürsüye çıkmış. O za
ltıanlar söz söyliyen ve sözü dinle
~n bulunurmuş. Fakat aksi bu 
>cı adamcağızın aklına birıey gel
ltıemiş ( yahud gelmiş te söylemek 
l,ine gı<'memiş) biraz durakladık
lcın sonra: 

- Ey cemaati demİf, size bugün 
~ir vazetmek istedim amma aklı • 

"1a birfeY gelmedi ... 
Cemaat arannda hocanın oğlu 

da varmış. Ayağa kalkmış: 
- Baba! Kürsüden inmek te 

!?ti aklına gelmiyor?. demif. 
Bu NasreıAfin Hoca'ya ölmüş -

tlir derler; inanmczyın! Bu büy'.ik 
lilosol ve hatta onun küçük oğlu 
lıer zaman yaşar. 

B.FELEK 
-------···-------

11 AA R l F T • 

İlk tedrisat 
Müfettişleri 
Makam tahsisatlarının 

le.aldırılmaması~ isteniyor 
ilk tedriılat müfettİ!lerinin ve ba§

lrıuallimleıiniıı kıdem zamlarnun kal 
dınımaaı üzerine, belediye mecfo,i de 
harekete geç mittir. 

Mecfuin dünkü toplant111ncla, a:ıa
de.n Bay Relik Ahmet müfettiş ve bat
lllıoallimlerin kıdem zamlarının lıaldınl
lllıııaının doğru olamıyacağını söylemit
tir. 

Şehir meclis.i bu husuıta iç itler 
llakanhğı nCZ"dinde teıebbüntta bulu • 
llarak bu ıahıisatın kaldml..-masıru, 
J'apılacak t.asarrufwı. lıaıka yerler
den temin edilmesini .istiyecektir. 

Ba§1Duallimlerin makam tahsisatları 
loaılunca, idari noktadan, lıaımuallim -
ler gayri meıul bir vaziyete gelmekte
d"ırJ<r. 

Aldığunız malumata göre, lstanbul 
'lliliiyeti, aynca iç lıler B.akanlığma mü
~ ederek, milyonlarca lira oazfe -
dilerek vücuda getirilen yeni mektep 
binalarının hüsnü muhalazaıımm idari 
ırıesuliyeti taşımıyan baJmuallimlere 
nasıl teslim edileceğini sonnu§tur. 

KültUr bakanlığı teftiş 
heyeti reisi 

Kültür Bakanlığı tefnş heyeti reisi 
llay Cevat, orta tedrisat umumi mü -
dürü Bay Refik, bugünkü trenle An • 
karaya dönecektir. 

ilk tedrisat ıube müdürü Bay Hıf • 
'<llTahman Rafit Ankaraya dönmüş 
lür • 

lzmir maarif müdüriüğıl 
Kültür bakanlığı wnumi müfettiş

leı-inden Bay Hikmd, lzmir maarif mü
dürlüğüne tayin edilmiıtir. Bakanlık -
ı.., dahe iki müfettitlik münhaldi ... Bu· 
raya da yakında tayinler yapılacaktır. 

MiLLiYET CUMA 22 MART 1935 

Ş EH i R HABERLERİ 
EKONO~M~l .......................................................................... __ 

BE.LEDIYEDB 

Ticaret odaları 
Kongresi --Gidecek üyeler 15 nisana 

kadar bildirilecek 
Ankarada toplanacak olan dördüncü 

ticaret ve sanayi odalan kongresi İ• 
çin dün ıehrimizdeki aliikadarlara 
tebligat yapılmJ!br. 

Odalar kon~:..-~t1ı mayısın '2f inde tcipı 
lanacak, 28 :ıine kadar devam edecek • 
tir. Kongreye her vilayet mıntaka • 
sı dahilindeki ticaret odası namına 
iki üye iştirak edecektir. 

Üyelerin ~eçilmesi en 8'!Ç 16 niaa
na kadar bitirilmiı ve netice Ekonomi 
bakanlığına bildiııilmi§ olacaktır. 

Kongre ruznamesinde, ticaret oda .. 
ları ve borsaları nizamnames?nin deği§
tirilmc.;;i, yün, tiftik, av derisi, gibi 
iptidai maddelerin oksiyon denilen me
zat mahallerinde satılmasında fayda o
lup olmadığı meseleleri ile ihracat mal 
larmıızın standardizasyonu, sergile -
re iş tirik için milli bir komite teşki
li itleri vardır. 

Almanyanın ayırdı'' yumurta 
kontenj ını 

Alman hiikiiıneti mart ayı için mem
lek~ 1000 lrentallik yumurta 
kontenjaru ayırmıştır. 

Yolcu ve navlun ücretleri 
Yolcu ve hllvlun ücretlerini. tesbit 

edecek komisyo.. toplantıla:rma de • 
vaııı eı...ektedir. 

Dün, yük tarifeleri tetkik edilmİf, 
tatbikatta ra•tlanan bazı güçlükler 
ve kap başına alınan ücret iti görü -
şülmüştür. 

Norveçle Is tanbul arasında 
doğru seferler 

BU Norveç vapur kumpanyMı, Nor
veçle htanbul araşmda ilk defa ola
rak doğru seferler tesis etmİ§tir. 

Bu seferlerden birinciaini yapacak 
uleın (Banaderos) şilebi dün limanı · 
mıza gelmiştir. 

Bir çok davetlilere ve bu arada ga· 
zetecilere de gezdirilen (&na.deros) 
filebi, bundan 4 sene evvel ( Oslo) da 
inf.a edilmiş bir ma:ıot gemisidir. için
de soğuk hava tesisatı bu.Iunduğu için 
yaş meyva naklöyabnı bilhassa kolaylaş
tırmaktadır. 

Bu itibarla Norske Middelhavslinje 
Norveç npur kmnpımyasmm tesis et
tiği bu doğru hat ticaret noktatmdarı 
memleketimiz i\ıin yeni bir p:lyasa aç • 
maktadır. 

LiMANDA 

Bir vapur 
daha alıkonuldu 

Toprak bayramın.:a Halkalı Ziraat mektebinde- köylüler yemek yiyorlar 

Dördüncü Toprak Bay
ramı dün kutlulandı 

Köylülerle beraber yemekte •. 
Dördüncü toprak bayramı dün Hal

kalı Ziraat mektebi bahçesinde kut
lanmıştD'. Bu yıl mektebe daha çok 
köylüler çağınlmıştD'. Mekteb ve hah 
çesi, Türk bayraklarile süolenmittir. 
Köylüler &abalı erken.den gelmeğe 
başlamışlardır. Talebe, köylü konuk
larını kaıvlıyorlardı. Bayramın kut -
lanma~ı saat on ikiye doğru batlatru§· 
tır. Muzika istiklal m&l'§ını çalmıştır. 
ikinci sınf talebesinden biri köylüle • 
re bir söylev söylemit, Cümhuriyet 
hükıimetimizin kurduğu toprak bay • 
rammın büyük ülküsünü, toprağın fa
idalerini, köylünün toprağa bağlan -
ma&lllln ne dereceye kadar gerekli ol· 
duğunu anlatmıştır. Mekteh bahçesi, 
fenni tavukhane ve mektebin bütün 
yerleri gezilere!. bunlar hakkında köy 
Iülcre. izahat verilmiştir. Oğle yeme • 
ği mektebde yenilmi§Hr. Köylüler, u
lusal köy oyunları oynamışlardır. Top 
rak bayramında lstanbul Ziraat mü -
dürii Bay Tahsin, mekteb müdürü B. 
Muzaffer, muallimler, Bakırköyün -
den gelen davetliler bulunmuştur. Ha- 1 

Bayrmmla bulunanlardan bir grup 

va da gÜzel olduğundan bayram da 
çok gilzel geçmiıtir. 

Yazma ve dokumacılar 
dün toplandılar 

Bu yıl yeniden 6 imalathane açıldı 

Mezbaha resmi 
Nasıl alınacak? 
Kilo üzerinden 9 kuruş 

resim alınacak 
Evvelce tehir edilen mezbaha res -

minin kilo üzerinden alınmağa başlan
ması i§i, nisandan itibaren tatbik edil
meğe başlanacaktır. 

Belediye kilo üzerinden 9 kuru§ re
ıim alınmasında ısrar etme!sJ:ed.ir. 

Şehir m8CiİSi ııun tatil etti 
Istanbul umumi meclisi, dün öğle -

den sonra ..-t devresinin son toplan
tısmı yapınıfbr. 

n;;nkü toplantıda, 1935 yıb bütçe
s.inin müzakeresine devam edilmiı 'Ve 
bütçe ikmal edilerek kabul olunmuş -
tur. 
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~f ______ H_a_H __ a_n_in __ s __ ı_y_a_s_a_s_ı _____ ) 
1 - Almanya ve Versailles andı 

"- D ersailles muahedesinin betin
W ci kısmı ile Almanya aili.h • 

ıızlanmıttır. Bununla beraber, mua • 
hedenin hükümlerine rağmen, Al • 
manya'nın silahlanmakta olduğu her
kesçe malüm bir hakikatti. Resmi me
hafil de Almanya'nın ihdu ettiği 
emrivakie karşı gözlerini yumuyorlar 
ve bu meseleyi umumi bir ıilah11zlan
ma konferansında görü,erek eaaılı SU• 

rette halletmeyi dütünüyOO'lardı. 
Hafta arası Hitler, Almanya'nın 

bundan böyle Verıailleı muahedesi • 
nin kayıtl:ırıyle mukayyet olmıyaca· 
ğını dünyaya ilan eden hir harekette 
bulunmuştur: Silahaızlanma hakkm· 
daki hükümlere rağmen, mecburi aıo
kerliği iade eden bir kanun vazetıniı 
ve Almanya'nın aakeri kuvvetini ya· 
rım milyona çıkarmıftır. Bu, Venaillea 
muahedesinin iki noktadan bozulmaaı 
demektir: 

1 - Mecburi askerliğin iadesi, 
2 - Muahede ile yüz bin olarak 

teıbit edilen asker kuvvetinin bet 
misline çıkarılma11. 

Almanya'run Verıailleı muahedesi
ne rağmen silahlanmakta olduğu her
kesçe malüm olduğu halde Hitler'in 
bu hareketi her tarafta büyük bir he
yecan uyandınnııtır. Almanya'nm si
lah vaziyeti lngiliz dıt bakanı Simon'· 
un Berlin'i ziyareti aıra.aında gör"Ü§Ü· 
lecek olan meselelerden biri idi. O 
halde Almanya neden bu görütmeyi 
beklemeden emrivaki yapmak lüzumu
nu hissediyor? Bunun üç ıebebi var· 
dır. Biri, lngiltere'nin Almanya'yı 
dünya silahlarmın artmaaından dola
yı suçlu gibi gösteren beyaz kitabın 
neıri. ikincisi lngiliz ıili.hlannm art• 
maıı, üçüncüsü de Franaa'da mecburi 
askerlik hizmetinin bir seneden iki 
seneye iblağı. 

• • • 
2 - Beyaz kitab 

eyaz kitab lnıriltere'nln bu 
seneki askeri bütçesinde on 

buçuk milyon lngiliz liralık artırmayı 
haklı göstermek için yazılmış bir ra
pordur. Bu kitapta her devletin •on 
yıl içinde askeri tahıiıatını artırdığı 
ve bu sebepten lngiltere'nin de a1·Ur· 
mak mecburiyeti kartıaında bulundu
ğu yazılmakta, yani hükfunetin mec· 
listen istediği tahsisat için bir eababr 
mucibe layihası teıkil etmektedir. Di
ğer devletler araamda Almanya'dan 
da bahsedilirken, yeni baılayan silah 
yarışından Almanya'yı auçlu gösterir 
bir liaan kullanılml§tır. Bu, Almanyar 
da o kadar büyük bir ilbirar uyandır
mııtır ki Hitler, ne., ·~ye uğradığını 
bahane ederek, Sir J'ohn Simon'un 
mart başında yapacağı ziyareti ay so
nuna tehir etmiftir. 

Arada beyaz kitap Avam Kamara• 
sında müzakere edilmiş ve hükUmet on 
buçuk milyon lnıriJiz liralık tahsi 
satı iıtemiıtir. Bu mesele etrafında 
cereyan eden müzakere ve münaka· 
talar da Almanya'da akisler uyandır
mıştır. lngiliz hükümetinin tezi ıu idi: 
lngiltere umumi bir sili.haızlanmayı 
temin için çok çalıtmıı, fakat ınuvaf· 
fak olamamıştır. Bugün lngiltere'nin 
emniyeti silahlarına dayanıyor. Emni
yetin sili.ha dayanmakta olduğu tezi-

. h ükümet namına kuvvet 'Ve 11rarla 
müdafaa edilmesi, dolayııile, Alman· 
ya'nın davasını takviye etıniıtir. Oyle 
ya. Madem ki devletlerin emniyeti 
yalnı z s:Jaha dayandığ ı bir devirde 
yaşıyoruz ; Almanya'nın da her dev• 
Jet gibi emin olmak istemesi tabii gÖ· 
rülmeli idi. 

• • • 
3 - Fransada askeri hizmet 

fi:51 unun Üzerine gelen Fran&ız 
19> meclisindeki askeri hizmet 

müddetinin artırılmaaı etrafındaki 
müzakere artık Almanya'yı harekete 
aevketti. Fransa'da mecburi askeri 
hizmet bir ıene olarak teıbit edilmiş
tir. Şimdiye kadar bir ıene hizmetle 
toplanan askerlerin miktan Fransa 
için kafi gelmekte idL Ancak iki ıe· 
bepten bu, kafi ırelmemeğe başladı. 
Bir defa Fransa hakikaten askerleri· 
ni artırmak ihtiyacını duyuyor. ikinci 

Milli tefrika: 135 

- Haydi bakıalım.. uyan artık! 
Pis bir tahta kerevet üstünde 

UZ&rumf, yatıyordu. Beline inen 
bir tekme ile uyandı. Ve ayağa 
kıa.llcar kalkmaz ırrtında bir kam
çı takladı: 

- ~ık dlf'&J'ıl köpoğlu! Mem
leketi biribirine verdin .. 

Gene o pis ağızlı ve dört yıldız. 
lı herif gelmitti. Kamçı iki kifinin 
sırtında daha takladı. Sonra bu üç 
kifiyi avluda duran kapalı bir a
rabaya bindirdiler. 

Meydanöa bir bölük süvari at 
üstünde yalın kılıç duruyordu. A
raba hareket edince bunlar da so
kaklara nal sesleri salarak arka
undan yola düzüldüler. 

Şehir uyuyordu. Büyük kilise
nin saati uzun uğultularla sabahın 
üçünü çalarken .raba Burgaz ia
tıuyon binası öı.Jnde durdu. 

Atlanndan inen sekiz ıüvarinin 

mühim sebep te ıudur ki, 1936 elan 
1940 yılına kadar geçecek dört sene 
İçinde harp seneleri doğumlulan si
lah altına alınacaktır. Bu doğumlular 
normal senelerden daha azdır. Bina
enajııyh Fransa, askeri kuvvetlerini 
artkınak gibi bir vaziyet karıısında 
iken, bir senelik hizmetle aldığ: aı . 
kerlerin adedi, artmıyor, bili.kis aza .. 
lıyordu. 

Buna kartı Franaa askeri hi?.mcli 
iki seneye iblağ etmeğe karar venniş
tir. lşte lngiliz hükümeti, lngiliz par· 
li.mentoıunda on buçuk milyon Ster
ling tahsisat koparayım diye, dünya· 
nm ıilih vaziyetini tehlikeli göster • 
meğe çalııırken, Fransız hükümeti de 
Fransız parl&mentosunda askeri hiz .. 
meti iki ıene}'<! iblağ etmi.k için dün
yanın aili.h vaziyetini fena .gösterme .. 
ğe uğraııyordu. 

Almanya iki parlamentodaki mü . 
zakerenin yarattığı havadan istifade 
etti. Filhakı'ka Almanya'nm ellerini ve 
kollarını bağlayan bir muahede vardı. 
Binaenaleyh hukuk bakımından hak
aızdı. Ancak manen haklı olduğu da 
teslim edildiğinden emrivi.ki yaparak 
Veraailles muahedesinin kayıtlarını 
ilga etmeğe karar verdi. 
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4 - Şimdi ne olacak? 

H erkes soruyor: c:Şimdi ne o~ 
lacak?. Olacak bir ıey yok. 

Daha doğrusu olan olmuıtur. Esasen 
ortada değişen bir vaziyet te yoktur. 
Al manya, hafta araaı dünyaya ilan 
ettiği kararla sili.hlannı artırmıyor. 
Zaten bu aili.hlar mevcuttu ve mev
cut olduğunu da herkes biliyordu. ln
giltere ve Fransa Almanya'run bu ha
reketini proteıto etmiılerdir. Yarın 
Almanya cevap verecek ve İ§ müza .. 
kere ve muhabereye dütiince, yarıdan 
fazla halledilmit demektir. 
Almanya'nın bu hareketi, lngiliz 

Hariciye hakanı Simon'un Berlin zi
yaretini yapmasına m&ni teıkil etme
di. Bu ziyaret mart iptidası yapılacak 
iken, yukarıda anlattığımız tartlar al· 
tında ay sonuna bırakılmıştı. Hariciye 
bakanının nihayet yirmi beş martta 
ziyareti kararlatmııtı. Ziyaret tarihi. 
nin değiımiyeceği anlatılmaktadır. 2i
yaret tarihi değiımiyor ama, ziyareti 
icap ettiren vaziyet tamamile değiıi, 
yor. Dı§ bakanı, Almanya'nrn tekrar 
ıili.hlanmaaı meselesini görüıecekti ve 
sili.hlanmasırun resmen tamnmaıına 
mukabil, Almanya'dan tunları istiye
cektiı 

1 - Milletler Cemiyetine aza ola
rak geri gelmek. 

2 - Umumi bir ıilahaızlanma mu· 
kaveleıi imzalamağa muvafakat et • 
mek. 

3 - Şark Lokarnoıu yapmak. 
4 - Orta Avrupa'daki statükonun 

muhafazası · in Roma protokollerine 
lıtirak etmek. 

Almanya bunları kabul etmek için 
karşılık olarak elde edeceği ıilah mü
ıavatını bt emrivaki ile elde etmiı 
bulunduğundan timdi Almanya'ya ve· 
rilecek bir fey kalmıyor. lıte değifen 
vaziyet budur. Uitler de vaziyetin de
ğiıtiğini fU manidar cümle ile anlat · 
mıştır: «Şimdi tam mü.savat üzere 
müzakereye gİrİfebiliriz.» 

••• 
5 - Almanya neyi kabul ve ne-

yİ reddedecek? 

itler'in «tam müsavat» üze· 
re gönişme dediği vaziyet, 

Almany:ı'nın yukarıki dört tekliften 
istediğini kabul ve İstediğini reddet· 
mesı demektir. Anlaşılıyor ki Alman
ya umumi bir sili.hsızlanma mukave .. 
lesinin aktına muanz değildir. Belki 
de böyle bir mukavele imzasını müm
kün görmediği içindir ki buna itiraz 
etmiyor. Filhakika büyük harpten be
ri umumi bir ıili..hsızlan.ma mukave • 
lesinin akti için yapılan teıebbüıler 
hiç bir netice vermemiıtir. Almanya 
sili.hsrzken bir netice vermiyen müza .. 
kerelerin bundan ıonra müabet bir ne· 
tice ver ceği fÜphelidir. Binaenaleyh 
Almanya cböyle bir mukavele imza. 
lamağa hazırım• demekle bir taahhüt 
altına girmiyor. 
Almanya'nın Milletler Cemiyetine 

Muııllifi: Mazmi Şahab 
muhafaza.ar a.ltmclA üç mevkuf bir 
martandiz treninin at'ka.ama bağlı 
hapishane vagonuna bindirildi. 
Tren sanki bunların gelmesini 
bekliyonnUf gibi derhal hareket 
etti. 

Bu seyahatin ne kadar sül"düğü
ırü kestirememifti Nazmi. Zira ha-
pishane vagonunda ıtrk yoktu. 
Sonra ara sıra uyumuttu. Fakat 
tren bir istaayonda durupta vagon 
kapısındaki sürmeler açıldığı za
man karnı o derece acıkmq bulu
nuyordu ki bütün seyahatin epey 
uzun sürdüğünü kestirebildi. 

Gene gece idi. Demek en azdan 
on bet yirmi saat yol almıtlardı. 
Belki yer Burgaza pek uzak de
ğildi; martandiz ötede beride eğ. 
lenmitti de otıdan yol bu kadar u-
zun sürmüftü. ı 

istasyondan çıkmca g- bir ha,. 

ıı 

1 Öz "'' C•a.•c ı e -dilimizle l llii .... -..................... ugun MELEK sinemasında ...... 
Şen, şuh, güzel vıldız _ --- Erkek artistlerin en güzeli 

hoğaz.çinl aevenler.. Akşam güneşi GARY · GRANT - ve 
ROSITA MORENO 

Boğaz.içini sevenlerin bir dernek .. Y ~lıca bir dost"'!1 -~a~.dır. Gö- tarafından Fransızca sözlü olarak temsil ed len 
kurduklarını gazeteler yazdı. Bo- zunü gençlerden. bı~ türlu ?ıra
ğaziçini sevenler... peki ama, Bo- ~z. Y ~ı, ben dıyeyım, .. eli~. be~, 
ğaziçini ırevmiyenler de var mı idi? •'._% deyın .al':"'!""" Fakat gonlu, ha
Yurdun içinde dışında, Boğaz hı- la on beşınd~ki kadar genç .. 
yılarının sevgiırini gönülde taşıyan- Yanında aşıkdaşhktan bahsa
ların hepsi bu derneğe üye olarak çıldı mı, dayanamaz, hemen gev

GÖNÜL 

yazılsalar; bunları oturtacak yer şer· 
bulunmazdı. Geçen gün, onu, genç bir kızı 

Boğaziçini sevenler derneği, ne gözleriyle takip ederken, yakala-
İf görecek, bilmiyorum. Bana 80• dım; . 
rulsa derdim ki• - Kolay gelsın, bayım ... 

- ilk yapıla~ak iş, fUdur: Der- K_olunıc~ gi~~rek kı~~n .. peşi. sıra, 
neğin bütün üyeleri, yaz kış, Boğa- benı de bır mudd~t surukledıkten 
ziçi köylerinin birinde oturacaklar- sonra cevap verdı: 
dır. Boğazı herkes sever. Ancak .- N? ya~rsın, kardeşim (söze 
bu "herkea,,in içindeki "birçok,,la- dıkk'?-t ~s!erım) ırunun şur~ın~a 
rı onu uzaktan severler dertlerine kalbımızın kapısını kapamaga uç 
eluikl~rine, omuz silki; geçerler.' beş yıl~mız kald_ı.. . . . . 
Boğaziçini gerçekten sevmek İse, Malum Y~: bı:ım gıbılerın aşkı
böyle olmaz. Seven insan ,sevgili- na akşam guneşı derler. Ben artık 
ırinin bütün isteğine katlanır. dayanamadım; 

Temmuz sıcağında, arada bir, - Aman akşam güneşi ... eledim, 
vapura atlayıp, basını dinlendir- acele et, neredeyse karanlık basa
mek için, sulara gitmekten Beyko. cak ... 
zun çayırında, Emirganın korusun Kulakınisafiri 

da birkaç saat vakit geçirmekten 
birşey çıkmaz. 

Boğaz.içinin en önce kalabalık
laşması gerektir. Bugünkü bosal
mış boğazı sever gibi görünenler, 
ona olsa o.~ıra acınıyorlar. Sevmek 
başka, acımak başkadır. 

Salahaddin GONGöR 

SATILIK HANE 

Beyoğlu'nun merkezinde ki.in ve 
her katta suyu, elektriği, ha va gazı ve 
banyoyu havi 10 odalık havadar ve 
ıüzel taraçalı bir ev ıatrlıktır. F ran ... 
sızca lıtanbul Gazetesine müracaat. 
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dönmesi İçin de ayni §eyler söylene
bilir. Esasen Almanya ıili.h müsavatı 
tanınmadığı içindir ki Milletler Ce . 
miyetinden çekilmişti. Şimdi silah mü
savatmı elde etmiı bulunduğundan 
tekrar cemiyete girmeai için ortada 
hiçbir engel kalmamıı oluyor. 
Diğer iki §arta - Şark Lokarnoau 

ve Roma miıakına - gelince; Alman .. 
ya'run bunlara girmeğe razı olacağı 
belli değildir. Bilakis Almanya Şark 
Lokarnosunu akte hazır olmadığını 
birçok defalar aöylemiıtir. Binaena • 
leyh İf gelip Almanya'nm ıili.hlandık
tan sonra gözlerini nereye dikeceği 
meselesine dayanıyor. .... 

6 - Yeni bir toplanma 

s oviyet Rusya ku kUJanryor. 
Italya korkuyor. Bu kuıku 

ve korku, ıimdiye kadar birbirine 
karşı uzak duran devletleri yakınlaş· 
tırıyor. Fransa, Rusya, ltalya Alman
ya'ya karıı müttehit hir cephe teşkil 
etmeğe çalıııyorlar. Bu cephe, kendi. 
aile beraber yürüyecek olan devletleri 
de beraber almak iıtiyor. Ruı)ltl ile 
beraber yürüyen devletler vardı. Fran
sa ile beraber yürüyen devletler ve 
ltalya ile beraber olan devletler var· 
dı. Şimdi bütün bu kombinezon ara • 
sında bir tesaniıt temini için bu devlet
lerin menfaatlerini telife çalışılıyor. 
Bu hareketin en bariz tezahürü, ltal
ya ile Yugoslavya arasındaki yakın . 
lıktır. Hafta araaı, ltalya, Belgrada 
yeni bir sefir tayin etmittir. Bu sefir, 
Naip Paul'a itimatnameıini takdim e· 
derken, iki devlet araamdaki müna -
ıebetlerden çok samimi bir lisan ile 
ba'.,etmişti. Anlaşılıyor ki Mussolini, 
Alman tehlikesi karııaında Yugoslav· 
yaya elini uzatmr§lır. 

Bununla beraber, vaziyet ancak ln
giliz dıı bakanı Sir John Simon'un 
Berlin seyahati, Bay Eden'in Moıko
va ve Var§ova ziyareti ve Bay La.val'in 
de Moskovaya ziyaretinden sonra te
bellür edecektir. Bu seyahatler şimdi 
günün en ehemmiyetli meselelerini 
teıkil etmektedir. 

A. Şükrü ESMER 

pishane uabasma bindirdiler. Ve 
gene krtla ile kale arasında bir 
yalçın binaya sokuldular. Burada 
da palahıyıklı, eli kırbaçlı bir kü
fürbaz vardı. Bu da kll'bacmı ge
ı~mlerin sırtlarında şa:klatb; sonra 
her birini bir batka yere gönderdi. 
N~ dört Jaı.lm çelik sürgü, üç 

asma kilitle ıkapalı bir demir ka
pıdan İçeriye, belinin tam ortası
na İnen tiddet.H bir tekmeden aldı
ğı hızla bil' gülle gibi fırlayarak 
pishane arabaama bindfüdiler. Ve 
girmifti. Süngüler ve kilitler ka • 
pnan kapıyı tekrar desteklerk~n 
yuvarlandığı yerde doğrulmıya ça· 
lıtarak gözlerini açtı. Manzara 
korkunçtu: 

1 s çtkaran ve pis ıkokıan bir yağ 
lambasmın ıtığmda dört adam bir 
canavarı parçalamağa hazırlanmıt 
gibi yumruklarını sıkmıtlar ve kat
larını çatmıtlardı. Bunların ceket. 
!eri, gömlekler ve fanilalan yoktu. 
Biri yalnayaktı. Ve bu yalnayak 
adam dişlerini gıcırdatarak vo 
bulgarca bir şeyler homurdanarak 
Nazmiye yaklattı. 

Yer, kimisi sivri, kimisi yerin
den oynamıf ta.flarile yüksek kal
dırımdan farlksrzdı. Duvarlarda 
deve hörgücünden büyiik örüın-
«ıGder dol8'ıyordu. . • 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
12,30: Pli.k neıriyab, 18: Otel T okatliyandan 

nakil • Çay aaati • Telsiz caz:. 19,20: Çocuk 
saati, hiki.yeler • Meaut Cemil. 19,50: Haber· 
ler. 20: Kem"n solo • N'ejat piyano refakatile 
20,30: Havaya.n kit.ar, Siret Ye arkadaılan. 
21: Bayan Rita Mahmut ( ıan) piyano ile. 
21.20: Son haberler. 21,30: Radyo orkestrası. 
22ı Radyo caz ve tanso orkestraları. 

ı75 Klu. M O S KOVA, 17Z4 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kız:ılorduya musiki. 

b.bi&leri. 19,30: Köylü Ye musikisi yayım. 21; 
Kantık Lr.onser, 22: Çekçe yayım. 2J,05: ln· 
rllizce yayım. 23,o5: Almanca yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18: Edebiyat. 19,30: Bir konser nakli. 22: 

Dans mua.ikiai, 

8%3 Khz. B Ü K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plik yayımı. 18: Radyo sa· 

lon orkestra••· 19 Haberler. 19,15: Salon or· 
keatraaının sürümü. 20: Konferans . 20,20: 
Skeç. 20,40: Şarkılar. 20,SS: Sözler. 21,15: Sen• 
fonik konser. 22ı Senfonik konserin devamı. 
23: Haberler. 

Khz. L E 1 P Z I G, 382 m. 
18,20: Yeni muaiki. 18,50: Haberler. 19: A• 

mele çocuklarına sözler. 19,15: Seçme vals· 
leri. ve martlar. 20,35: Aylık acun duyumları. 
2lı Duyumlar. 21,10: Büyük konser (Solist 
parçaları.) 23ı Son haberler. 23,20: Pli.k. (19 
uncu aarın#en yüksek sesleri.) 24,lOı Orkeat· 
ra (hafif musiki. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
18,10: Jimnastik. 19,25: Sözler. 19,30: Şar

lalar. 20: ReklAm, plAk. 20,15: Duyumlar. 
20tl0: Ulusal yayımlar. Zegrebten nakil, 221 
Radyo piyeai. 23: Duyumlar. 23,20: Orkestra 
birliiile popüler ıarkılar, 

545 Khz. B U D A P E Ş T 7E, 550 m. 
18,301 Çina:ene orkestrası. 19: Spor. 19,151 

Piyano musikisi. 19,551 Sö:z:ler. 20,30: 0pt!!ra• 
dan nakil. 23,30: Hava raporu. 23,351 Çingene 
m..ı::ı:ıkaaı. 24,lS ı Caz. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19: Halk danalan. 19,45: Borsa. 19,SSı Ha· 

Ta haberleri. 20: "Land der Frieaen., adlı 
akeç. 211 Duyumlar. 21,15: Bachın eserlerin· 
den orkeatra konseri. 22,lSı "Eaaleinu bibes 
Elslein,, adlı Çembalo musikili ıarkı serisi. 
23! Duyumlar. 23,2S Musikili' prosram araaı. 
24ı Hafif muaiki. 

ıo3ı Khz. K O N 1 S G B E R G, 29ı m. 
20,16: Virtüoa keman musikisi. 20,40: 11AT• 

rupa 1395 te" adh ıen bir yayım. 21: Duyum " 
lar. 21,15: Karıtık konıer, 22,15: Ak1am kon• 
seri. 24,30: Danı. 

950 Khz. B R E S L A U, 3ı6 m. 
20,20! Piyano muııikiai. 21: Günün kısa du .. 

yumları. 21,lSı Bachın ••erlerinden konıer, 
22,15: "Yukarı Silesya., adh muaikili ıilrU 
yayım . 23: Son duyumlar. 23,30: d•n• muıl~ 
kisi. 

574 Khz. STUTTGART (Mühlacker) 523 rıı. 
18,45: Sözer, 19: Skeç. 19,30: lhn,ık net'" 

rlyat. 20t Dana ye hafif muaikl. 211 Berin .. 
den nakil. 21 , llı Ulusal yayım (Berlinden) 
22,15: "Die Bettler akademi von Salamanca. 
23: Haberler. 23,30t Pllk, 24,101 Orkestra 
konseri. 1; Gece muailclai. 

Yarınki program 
1 S TAN BU Lı 
17,30: lnkıli.p deralerlı Üniversiteden nakil 

C.H.F. senel yazpnı Recep Peker. 18,30: 
Jimnastik Bayan A:ı .> de, 18,50: Hafif musiki. 
19,301 Haberler. 19,40: Spor .. Eıref Şefik. 
20: Uni-.ersite namına konferans. Doçent Nu
ri Adil (S<ı-.r ve Lou.n.J 20.30: Bayan Bedriye 
Tüzin Demircaıı. 21,lSı Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestrası. 22: Radyo caz ve tango or
kestraları, 

Bir cevap alamayınca herif, 
yumruğunun kuvveti anlamak ia
ter gibi Nazminin çenesine hafif. 
ten bir ehledi: 

- Dokunma bana... ne istiyor-
swı benden. ... 

- Türkmüt be •• 
-Türk mü? 
Dördü de mükemmel türkçe bi

liyorlardı. Vücutça en kaba.dayı
ları sordu: 

- Nereden getiriyorlar seni 7 
Filibeli misin? 

- Hayır .•• 
. - Turan kulübünden miain 7 

- Hayır ••. 
- Komüniıt mi.sin 7 
-Yook. .. 
- Ankara gazetelerini mi da· 

ğrtıyordun 7 
- Hayır •.• 
- E neye geldin be adam? 
- Ne bileyim ben. 
Döl't kiti bir kenara çekilip bir

kaç saniye kadar kulak lkulağa fı
sıldattılar. Sonra iki.si gencin ya.
nma geldi. Fakat bunlardan biri 
bir feyden üıikmüt gibi zıplayarak 
heyecanla geiledi. Bu heyecana o 
anda diğerleri de tutuldular. Göz 
göze bakıftılar. Naz.minin yanın
daıki; 

- Kalk ba:kahm.. - dedi -

AVLANAN 
filmi gösterilmektedir. Ayrıca bu haftanın büyük muvaffakiyeti olaıı 

TANGOLiTA 
şaheı?ri de proğrama ilave olarak her seansta gösterilmektedir· 
Geceli suvarelerde 2 filmi birden görmek isteyenler saat 8,45 de 

.. ______ mı ___ ,,.. gelmelidir. 

Do1.0R~1 De.&. Aıo · 

l:f!! ;IW•13!1 
CfiNGtA QOGE.RS 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmecemizi doğru haJl~en
ler arasında çektiiimiz kurada birinciliii Ve
fa liaeai 2 - B 773 Bay Sermct, ikinciliği: 
Aksaray T •• kasapta Halim Bey sokağında 
Bay Remzi kazanmıflardır. 

Matbaamıza kadar teırif ederek hediyele
rini almaları kendilerinden rica olunur. 

Geçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1( 

11 

Osmanlıca karıılıkl rını yaıı:dıiımız kelime· 
lorin Öz türkçe mukabillerini yazarak ıekli· 

mi.xin bot hanelerini yerloıtiriniz v• keserek 
(Milliyet bilmece lhemurluiuna) gönderiniz. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çekiyor ve kuananlara h.diyeler verlyorua. 

Müddet: Puartesi günü akıama kadardır. 

Yeni ti~mecemiz 
1 2 '. 4 s 6 7 8 9 1011 

ı 1 1 • • 2 ı • ı 1 1 1 1 1 
s 1 1 ı • ı • ı • ı • ı • 
4 •• ı ı• ı 1 ı •ı ı • ı 
s ı • ı 1 1 • ı :• • 6 

1 1 1 •. i ı 1 1 

7 1 • •' •• 8 1 1 ı • iil 1 1 .. , 
9 • ı • ••• ı • ı 1 

10 1 • 1 1 • 11 

SOLDAN SAGA 
1 - Adet 4, Bir rakam 41 

2 - Botslr 2, Radyo 6, 
3 - Bir mey-.a 3, 

4 - Bliyü.k 3, 
5 - Dom 3, lati.fbam 2, 

• I 

6 - Hü.cum 4, Bir vapurumuzun adı ~. 
7 - Nota 2, Çok deii_t 2, Çift deiil 3, 
8 - A.al 3, Ln•et 3, 
9 - Vallde 3, 

10 - Sersem 4ı Mu tar edah a, Yama 2, 
11 - Bir rakam a, Kl:Spek :ı, 

YUKARDAN ASAGı 
1 - MiHiyetin yeni adı 3, Bat 4, 
2 - Cet 3, Bir kümes hayyanı 8, larmleri 

sıfat 7apan bir edat 2, 
3 - Bir içki 4, Az aıca.k 4, 
4 - Li.hiın 2, Valide 3, Rabıt edab 2, 
S - Mahaul 4. 
6 - Y•t 2. Nota 2. 
7 - Ayı yu•aıı 2, Bayat d•iil, •enç 4, 
8 - Batına bir harf koyunca iylleıir a, 
9 - Tazyik sörmüı 4, Beya:1 2, 

ıo - latilham 2, 
11 - Felç 4J Lıl:ı kayığı 4, 

sesini çıkarırsan gebertiriz. Su
sarsan belki !kurtulurSUll.. 

Derneğe kalmadı, duvarlar<lan 
birinin tıoprakları dütmeğe başla
dı. ve hemen üç bet dakika sonra 
oo insanın yan yana geçebileceği 
genitlikte bir delik açıldı. Çıplak 
adamlardan biri derhal bu delik
te gözden kayboldu. 

- Haydi Tfulc .. dal deliğe. • 
Müthit bir kodruya tutulmuftu 

Nazmi •• Fakat bu itin ilııi. biri yok
tu. Titreye titreye çıplak adamı 
takip etti . 

Karanlık için.de kah iki büklüm 
olarak, kah yüzü koyun sürterek 
gittiler, gittiler, gittiler. 

Nereye gidiyorlardı? 
Kmıdi bu adamlaı-7 

Bu delik nasıl ve nıi9in açılmıt
tı? 

Kimbilir •.• 
O artık tafün çocuğu olmuttuı 

ve tali çatallı üvendireıini bu oğ
lunun kaba etlerine gene hatırı ba
tırıvermitti. Kağnıya koşulmut bir 
uyuz öküz inkıya.dile gidiyordu İf· 
te. 

• 
• 

- Be adam! Sen dana yüreği 
mi yuttun? 

- Neye? 

ŞIK 
SiNEMASINDA 
Büyük muvaffakıyetlerle gösterik1' 

AYSEL 
filmin inin 

BUGÜN SON GÜNÜDÜR 
Görmiyenler için son fırsat 

~~~..;._~~..;_~~~----
Pazar matinelerden itibareıı 

Bütün lstaııbul halkının sabır· 
sıılı kla beklediği 

ÇARDAŞ FÜRSTIN 
\1ARTHA EGGERTH'iıı 

En güzel filmi .,. • .., 

• •• 
Fransız Tiyatrosunda 

Bugün matine 14,30 da 

Gece saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan : Ekrem Retit. Bestel' 

yenı Cemal Retit. 

ve I~çi 
Milliyet bu sütunda İf ile İffİ •. 
yenlere tavauut ediyor. Jı ıJ~ 1 

iatiyenler bir mektupla lı b&1T 
muza müracaat etmelidirl•t· 

lı arayanlar 
Yaşım 18, taba.il derecem ilk ~ 

tep, sanatım bakkallı.k ve fapkacılıJı. 
ne iş olursa olsun. Adreı Kasnnpaf8 
bakane meydanı No. 22 Niyazi 

r~illi: ~S ~~· , y tit 
Asrın umdeıi "M 1 L L I Y E T" 

ABONE 0CRETLER1 1 

Hariç içlll 
L JC. 
s-

14-

Türkiye için 
L K. 
4-
7 50 .. ı4 - 28~ 

.--dd•" Gelen evrak •eri -.erilmeıı:.- 1nO .,. 

l'ftÇen nüshalar 10 kuruıtur - c.~et• jl~ 
matbaaya ait itler için müdiriyet• "!.,.~ 
tacaat edilir. Gazetemiz ilinların ın•' 
liyetini kabul etmu. 

- Hahhahhahaaaah hahaha•ş. 
Daha neye de diyor? 

- . . • . • • • t. 
Beyahu ! Yirmi dört ta# 

horul horul uyuyorsun. 
- Ne yapayını 7 yorgun~" 
- insan biraz atik olur. BırSil 

ça dütünür. Etrafını kollar. b' 
nasıl emniyet ettin de uyudull 
Ya seni öldüreeydtk. 

Nazmi cevap vermedi. Gö~! 
ni, dıtanda, iri bir Kırım ine:;dı 
memelerini sıkan bir bulgat 
nına daldırmıttı. Buraya ha"'" ge 
rardrktan çok sonra. katırla~!~ gi 
mitlerdi; ve gelirken "çiftlıı" 
deceğiz,. demitlerdi. . dl 

Çiftlik •. Şehirde insanı tilc91~ 
ren ahır ve tezek kokuları ~· 11 
!ur da fU engin ovalar o~•; g 
bir lavanta kadar buruna giııe ,ole 
lir? Bunu dütünce blı kalıba. rıı 
manııttır; bu çiftliklerin bıt 
ammasıdır. ·b ,. 
Kadının arkaıında aonauı rsf 

gözüken bir ova ve sol ta .,d 
masmavi bir deniz vardı. l)iltı" lfo 

"Şımm., zindanından kaçad~ 
on gün olmuftu. Şımnı z.ın 
ya efendim .• Şımm zindanıP 
kaçmı,lardı. Bu dört ":d~nııf 
olduklarını ö renememıftl• ..-

(Bit,...-
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imparatorluğu 
--·--...:._·~ yıkıldı 

Her hakkı mahlusdur. Yazan: Son Yemen 11ali6i Mahmut NEDiM 

Sultan Hamit Recep Pş. nın hürriyet 
perverliğinden daima çekinirdi 

Trablusgarp bir menfiler diyarı olduğu için 
Recep Paıayı da oraya göndermiılerdi 

Bu itibarla aonuna kadar terle- haıbbetle yadetmeği de bir vazife 
miz kalmq Mütir Recep papmn bilirim. 
bu ümidine ka.vutur gibi olduğu 
mesut a-Unlerde hayata gözlerini 
kapamıt olması onun için ve onu 
sevenler için herhald. büyük bir 
tesellidir. 

ömrü vefa ed;p tıe ~asaydı 
üzerine titredi&i T rablusgarbin ve 
arkasından bütün Oamanh imp~ 
ratorluğunun, it batına geçmeleri 
için canla batla çalqtığı, hayatını 
tıehlikeye koyarak uğrafhğı itti
hatçılar elinde can verifini, Trab
luıgarpta evlatları gibi severek 
bat bap çalıfbğı gençlerle bera
ber, o da yüreği yanarak görmek, 
bu e,siz acıya phit olmak bet. 
babtlığma uğrayacaktı (3) 

Sultan Hamit Recep pqadan 
daima çekinirdi. Onun hürriyetper 
ver old~dan fCipbe ederdi. Anr 
cak T rabluagarp o zamaırı 8'&ğı 
JUkarı bütün Araıbista.n gibi bir 
menfiler diyarı olduğu için Recep 
pap.yı da oraya &Ürer gibi gönd~· 
mitlerdi. Recep pap. da bunu bil
mez değildi. Hatta bir gün Jon 
Türklerden bahsederken, gülerek, 

- Hepimiz, Turhallı hep bir 
halliyiz •• Efendimizin iyilikleri de 
olmasa halimiz nice olurdu. 

Ya buraya zalim, cebbar bir ben· 
delerim gönderselerdi bu çocukla· 
rın iti ne olurdu, demişti. 

Tam o aırada vali Hatim bey İs· 
tanbuldaki bacanağı batkatip Tah
ain pataya güvenerek, kimseden 
mezuniyet almağa bile lüzum gör· 
meden kalkıp Trablustan gitmişti. 
Koca vilayet valisiz kalınca, bütün 
mutasamf ve kaymakamların ve 
etrafın mütterek talep ve müraca
atlariyle Recep pa,a vali vekaleti
ne geçirilmif, keyfiyet İıtanbula 
yazılmıftı. 

Sultan Hamit bu habel'İ o kadar 
telatla, endite ile karfılamıt ki, 
derhal vali vekaletine defterdar 
Tevfik beyin tayini ve Recep pa,a· 
nın yalnız kumandanhkla iktifası 
emri geldi. Anl&lıhyordu ki Sultan 
Hamit bir menfi telakki ettiği mÜ· 
fİT Recep pa,ayr d• vali vasrtasiy
le tarassut e tme.. i stıiyor ve asla 
bütün v ilayet umurunu onun 
eline vermeğe tahammül edemi
yor. Bu, Sultan Hamit için günler
le bir endişe sebebi olmuştu. Hatta 
Recep pafl'Dlll vali vekaletine gel
mesini isteyen ye rlilerin mahkeme
ye sevkleri bile irade edilmişti. Re
cep paf a bunlara hazan kızıyor, 
ekseriya gülüyordu: 

- Hiçbir iş göremiyeceğimi bil
dikten sonra ünvan ve makamın 
bence ne ehemmiyeti olabilir. Bu 
zavallı toprağın elimizden anbean 
kaçıtına ha bir kumandan sıfatiyle, 
ha bir vali sıfatiyle şahit olmuşum, 
acı ne artar. ne azalır .. Arada ve
him ve vesvese içinde bocalayan 
bedbahtların haline ağlamak mı, 
gülmek mi lıi.zımgeldiğini dü~ün
mekten başka yapacak bir işimiz 
yok ki.. derdi. 

Trablusgarp vilayetine Kosova 
valisi Hafız Mehmet paşa tayin ve 
izam kılınmıştı. Evvela bu adamın 
sultan Hamide pek bağlı ve IJlÜste
bit olduğu hakkında rivayetler çık
tı ve bu sebepten T rablusta bir 
hayli teessür ve bedbinlik uyandı 
ise de Hafız Mehmet paşa gelip te 
ite batladıktan sonra, yavaş yavaş 
onu herkes sevmeğe başladı. 

Me,rul'iyet devrinin ilk hazin 
hatırası T rablusgarbı kaybedişi
n-,;zdir. Orada geçmiş günlerim, o
raya harcanmı' birçok emeklerim 
vardır, orada ben hürriyet ve meş
rutiyet için sürülmüş, fakat bir lah
za ne'e ve ümitlerini, azim ve i
radelerini sarsıntıya uğratmamış 
vatan çocukları ve onların başında 
ak sakalıyle, te rtemiz yüziyle, a -
çık alnıle vatan iç in içi yanan bir 
buyü k ba ormuttüm. 

O gunl rı tekrar dütunduğüm 
tu ır da, musir Recep paşa mer
humun hatırasını hurmet ve mu-

( ) Fılhakıka talıın ga rip bir cilvesi
d r kı Trablusgarpta bul unan Jön Turk· 
lerin heps ı denecek kadar büyük bir 
ktsıru meşrutiyt:tİn ilanından . onra tut· 

u sak m yolu görcr k ittihat ve Tc· 
rakki parti inden ayrılmı1 bulunuyor 
latdr. 

Trabhısgarbı biz sadece kendi 
kusurumuz, kendi hataınızııı. kay
betmiftik. TrabluıgaTpta ne bir ec
nebi intrikası yer bulmut, ne de 
Traıblusgarplı bir gün bile - hü· 
tün ihmallerimh:e ra~en - biz· 
den ,ik&yetçi olmuftu. 

Orada ara sıra bat gösteren bo.
nutsuzluklar bir evladın babasına 
- -haklı haksız - COfUtunu andı· 
rrrdı ve asla bu hududu geçmezdi. 

Vıakıl ltalyanl&T bu topraklara 
ayak bastrklan zaman orada ken
dilerine kucak açan bir (Hasune) 
pata <bulmadılar değil. Fakat bu, 
nihayet bir, birkaç ·haıindl ve hiya.
neti anlatıldığı gün bütün bir mem· 
leketin lanetine uğramrth. 

Bunun için değil midir ki T ra· 
blusgarpta, harbin ilaniyle bera. 
her batlayan mukavemet hareketi 
son deme kadar, hatta biz oradan 
tamamiyle çe1cildilrten aonra bile 
devam etmit ve böylece yerlinin 
T rablusgarplmm vatanına ya
bancı ayak basıtına isyan e • 
derek öz yurdunu bir ecnebi istila
sından korumak için kanını ve ca
nını cömertçe verişini göstermiştıir. 
Eğer Osmanlı İmparatorluğu va

kit ve zamanında bu kıtada, bir 
gün bastıracağı muhakkak olan bu 
tehlikeyi görmüş ve anlamış ve bu
na karşı icabeden tedbirleri ittihaz 
etmiş olsaydı, ltalya oraya taarruz 
cesaretini kendinde asla bulamaz
dı. 

Sultan Hamit belki de bir menfi 
gibi gönderdiği mü,ir Recep paşa
nın yazdıklarına ehemmiyet ver
memeği bir prensip halinde kabul 
etmişti. Recep pa anın görerek, 
gösterdiği tehlike o kadar büyük 
ve o nisbctte yakındı ki bunu gör
memek için insanın kör olması bi. 
le kafi gelemezdi. 

O halde, sırf sevmediği bir ada
mın sözünü dinle1?1emif, istediğini 
yapmış, arzularını yerine getirme
mit olmak için Sultan Hamit koca 
bir vatan parçasını dü4mana açık 
bırakmakta bir mahzur görmiye
cek kadar hırsına, kinine, vehmine 
kapılmış bir adamdı denirse hata 
edilmiş olur mu? 

Sultan Hamitle Trablusgarp me· 
selesini de konuşmuştuk. Ben o za
man Trablus için tehlikenin bu ka
dar yakın bulunduğunu bilmiyor
dum. Bu hususta kimseden de bir 
şey işitmemistim. Bildiğim her va
tan köşesi g ibi orasının da berbat, 
harap ve peritan bir halde olduğu 
idi. Buna rağmen zannediyordum 
ki bir harp patlayınca ana vatanla 
biranda bütün rabıtaları kesilecek 
olan bu kılanın hinihacette müda
faa edilebilmesi için, hiç olmazsa 
sade bunun için, lazım olan askeri 
tedbirler alınmıştır. 

Sultan Hamit te bunu iddia edi
yordu. Fakat bu zayıf iddiaaını 
takviye için kendi kendini aldattı
ğını sonradan anladım. Sultan Ha. 
mit Trablusgarp için: 

- Orada hiçbir ecnebi devletin 
gözü yoktur. Bazı ecnebi devletle
re bu hususta atfedilen emeller 
bm•ün için varit de~ildir. Binaen'\
leyh Garp Trablus her tehlikeden 
m,.•undur, diyordu. 

Recep paşanın dediği gibi, lstan
bulda ltalv" sefirir.in mütebessi
mane verdiği teminat, sultan Ha
mide geniş nefes aldırmak için ka-· 
fi geliyordu. 

Sultan Hamit aynı zamanda 
Fransa, İngiliz ve Almaroları,., -la 
bu itte ltalyanları se!'best bırakmı
yacakların ızanne<liyord . 

{Hasta adam)ın miraslarına 
konmak içi" hn •~.,ı ... • ,. 
zaman anlaşabileceklerini aklı 
almıyordu. 

Mademki devletler biribirlerile 
bu kıtayı paylaşacaklar ve madem 
ki orada gözü olması lazımgelen İ
talya, (asla böyle bir niyetimi?: 
yoktur ve olamaz) diye teminat ve
riyor, o halde neden, niç'n birçok 
paralar sarfederek orada tahkirr.at 
yapmalı, toplar, istihkamlarla bu 
kıtayı takviye etmeli, ve birçok 
maır<>.flar ederek orada Lir ordu 
be !emeli? 

Son:-a da beritarafta bir alemi 

Hoı geçen bir günün hitıraıı anı .. 
lırken: 

- Aman, ne iyi tadını çıkardık!.. 
Atalar sözleri araaında: 
- Herkes sakız çiğner ama, Kürt 

kızr çıkarır tadını 1 •• 
- Beyazın adı var, esmerin tadı 

var!.. 
Eski sarrklr hocalar, tatlıya can a -

tarlardr. Bir oturu§ta bir tepsi bakla
vayı göçüren lüpçü hocalar az değil
di. Sorduğunuz zaman: 

- Tatlı zihin açar!.. da ondan yi . 
yoruz, derlerdi. 

Çocuklara, mektebe giderlerken, a
çık zihinli olsunlar diye aç karnına 
tatlr yedirildiği günleri bilirim. • 

Tatlıya rağbetimiz hala da eksilme· 
di. Hergün, eksilen bir manifaturacı 
yerinde, bir yeni tatlıcı dükkanı açılı
yoT. 

Büyük harpte tatlıaızlık, hepimizin 
canına yetmiıti. Gün oldu ki bir kaşık 
bulama; için, ha!k biri birini kırdı. 
Baklavayı camekinların arkasında, 
dört yıl yutkuna yutkuna seyrettik. 

Şimdi, galiba, o tatlr yoksulluğu ile 
geçen devrin acısı çıkıyor. 

Geçen gün birisi anlatıyordu: 
- iki hamal; bir tepsi tulumba tat

lısına ba.hsa tutuştular. Herif, gözü -
mün önünde yedi kiloluk, tepsiyi sü · 
mürdü. Buna da kanmadı da, şurubu
nu, kaşık kaıık içip bitirdi. Ne der · 
sin? 

- Tanrı, İftihasını açsın, derim. 
Ancak, bu hamalın eski oburların 

yaı.ında solda sıfır kaldığını da unut-

lslam vardı. Hele ltalya veya ba,. 
ka bir devlet T rablusgarba saldır· 
sın, 8.lemi lslam susar mı idi? 

Yazık ki Trablusgarbı tehdit 
eden tehlikenin yakınlığını yalnız 
sultan Hamit değil, fakat o zama
nın tanınmıt tahsiyetlerinden bir
çoğu da bir türlü kabul etmiyorlar
dı. 

ikinci fırka kumandanı Bedir
hani Ali Şamil pafa - T rablus 
merkez kumandanı Bedirhani Bah
ri beyin kardeşi - bir gün Yıldız 
sarayında kızlar ağası Abdülgani 
ağanın odasında T rablusgarptan 
bahsederken şöyle demişti: 

- Mademki orada anasırı muh· 
telife yoktur. O halde devletlerin 
gözleri ve menfaatleri de yoktur. 
Saniyen İngilizlerle Fransızlar bu 
kıta için aralarında bir türlü uyu
şamazlar, hele bir baıka devletin 
orada yerletmesine asla muvafa
kat edemezler. Orasının Osmanlı 
devleti elinde kalması her cihetçe 
bunların menfaatlerine uyar. Sali· 
sen Trablusgarp haddızatında zan
nedildiği kadar münbit ve mahsul. 
dar bir kıta değildir. Oraya sahip 
olacak bir devlet başına derdden 
başka bir şey almıt sayılamaz. Bir 
kaç küfe portakal, mandarin, bir 
parca hurma ve üç beş deve yükü 
fil di'i için harbedecek ve kıta 
zaptetmeğe kalkıtacak devlet bu
lunur ır.u? 

(Bitmedi) 

mamalı. 
Paditalı Azizin gününde, iki kuzu 

dolmuı ile, üç lenger irmik helvaanu 
yedikten sonra, ayağa kalkıp: 

- Iıtiham büsbütün açıldı a dost • 
lar!.. Yok mu, birkaç kuzu dolması, 
yok mu üç dört lenger helva! .• diye 
danalar gibi bağıran oburlıo.r varmıf. 

Bizdeki tatlıların adına biç dikkat 
ettiniz mi? Sevgilinin kollarmı aama 
kabağına, gözlerini bademe, ağzını 
kiraza, benzeten eski habazanlar, ıa
nıllllllf tatlıların çoğunu kadının bir 
yerine benzetmiıler: 

Kadm dili, kadın göbeği, kız ıaçr, 
dilber dudağı gibi ..• 

Y aıa•m pioboğazlık ! .. 
Eski adamlar, chayatın tadı kız ile 

tuzdur» diye tevekkeli mi demiılerl .• 
Salahaddin GUNGOR 

lngiltereden yazılar : 

Yaşayan 
Benerci1er 

Cambridge: 15.3.35 
Univerıitenin yabancı okuyanları i

çinde en kalabalık olanı Hintlilerdir. 
Büyük Britanya gemisimn fedai ateşçi
led imiı gibi dirileri kömür tozundan 
ve ocak isinden kirlenmiş, karannış sa· 
nrlacak bir halde, her yerde, uzaktan 
bile göze çarparlar. Koyu Tenkteki göz
leri, esiııliklerinin alaca karanhğı için· 
de parlayan yol gösterici yrldızlar gı"bi 
esrarlı, tuhaf ve tevekküllü bir zeka i· 
le yanan bu Hint uyanıklar !e konuş · 
mayı çok severim. Fırsat düıtükçe 
bir yenisi ile daha tanıımm. OnlaT da 
Türkleri çok severler. 

deaLst olanlarının hepsi, Atatür· 
kün #"Nulk" unu okumuıtur, Türk 
milletinin büyük kalkınmasını yakın • 
dan bilir; onlardan başka ihtilat mem 
leketlerinde okuma ve gençlik çağların
da bulunup ta gene yalnız Türk devri· 
mini kendilerine örnek seçenler.inin 
çoklak olduğunu bu gençlerin bir çok
ları ben sormadan söylediler. 

Edebiyat derslerine gelenlerden bir 
kaçı, Türk edebiyatı ile de çok iliıik • 
l ı.d~rler; ara '!Ira benden bazı meşhur 
imzalar için bir §eyler sordukları olur; 
böyle konuşmalardan birinde (Türk e· 
oerlerintlen hiç birinde kahraman olarak 
alınnq bir Hintli yok mudur?) diye 
sordular; biraz dütündüm, aklıma (Be
nerci kendini niçin öldürdü?) adındaki 
ki tap ge1di ve cevap verdim: 

..B.r iki yıl önce basılmış bir kitap 
vardır; ıomarumsı, tiyatromsu bir man
zum kitap. Adı Benerci kendini niçin 
öldürdü?. dür; bir Hintli genci, ruhunun 
inanma ı!htiyacıru, bir ülküye bağlan -
ma faz.ilet ıni, boş yere, yanlış yere, 
m emleketin şartlanna hiç uygun olmı~ 
yan, kurtuluşuna biç elveriıli olınıyan 
komünıi.stliğe vakfetmiş~ Benerci adın -
daki bir genç, doğduğu De:hi tehrine 
döndükten sonra, sinemada gôrdüftü 
fılm i gelince evde taklitli anlatmaya 
ve tatbik etmeye kalkan zeki ve zev
zek çocuklar gibi, bir sokak kargaşa· 
lığı yapmayı tasarlıyor ve neden son
ra kend~ni öldürüyor. Kitap, bu sabit 
fikrin yanlışlığını göstermek için ya
zılmış haklı ve isabetli, bir tenkit eseri 
değildir. Bir Hintli uyanığırun memle· 
ket kurtuluşu uğrunda çalıımasını gös
termek iddiasile yazılmıştır,, ... 

Beni dinleyenler, okumuş, anlamış, 
kendini memleketine venniş, ulusunu 
sevmiı olan bir Hintli uyanığ-m böyle 
çarpık bir işe giJiımesine imkan yok
tur, aapıtmayan Benerciler yaıamaktadır 
karıılığını verdiler ve içlerinden biri 
iıive etti: 

"Her mazlum millet.in kurtulut yo
lu, bir Dumlupınardan g~çer. iktisadi, 
ıiyasi, askeri fak.at Dumlupınar! Siz, 
Asyanın önderiııiniz! Bir Türk, bir 
Hıntl;yi eserine kahraman alsın, Hint 
kurtulut yollannı araıtır•ın ve Ata
türkü örnek diye seçeceğini aklına ge
tiremesin; şaşılacak bir şey. Yakında, 
H:ndıstanda ba.,Imış böyle eserler gö. 
receğ-inizi umanın.,, .. 

Göğsüm kabardı. Ondet" ulus olma
nın gururunu gözümle görerek, kula -
ğımla işiterek tattan ve onlara söz ver .. 
diğim biçimde bu satırlarr yazmaktan 
kendimi alamadun . 

Benerciler yaşıyvr; ıapıtmış Bener
ci, eğer uydurma değilse, kendini öl
dürmekle çok jyi etmiştir, enerjisini 
boş yere harcamıı olduğu için ona an
cak acımak ve neye olur&a olsun inan -
dığı bir §ey için canını, gençliğini ve 
sevgisini feda edebibnek erliğini, 
kahramanlığını gösterebildiği için de 
saygı duymak yetişir! 

Bcnerciler yaşıyor; Benet"ciler anık
tır; B ı!nerci]er Türk ulusunu önder sa
yıyor, Benerciler yollarının er geç bir 
Dumlupuıardan geçeceğini biliyorlar ... 

B. K. Çağlar 
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Sark alemi 

Hindistanda iç kavgalar 
360 milyon Hintli neden birbiriyle 
anlaşamıyor, boğaz/aşıp duruyor? 

Bir prinç çuvalından bir imperator !ederken, Şarki Afrikada trende Av· 
luk tacı çıkaran lngiltere Hindistan rupalılann arabuına binmek istedi • 
mukadderatını eline aldığı günden ve ği için bir lngiliz zabitinden yediği 
bu koca Hind dünyasının Üç yüz alt- bir tokatın sihir ve teairile, ilk defa 
mıı milyon adam oi(luna (efendini • olarak uyanan, ve ilk milli duygu ile 
zim) dediği gÜnemeçten itibaren, bu duygulanan (Baroda) maharacumın 
ülke daimi bir kanşıkıık, tükenmez Baıvekilinin oğlu Oluforddan yetiı • 
bir boğufma kaynağı olmuıtur. Y4>k- me (Gandi) de Afrikadaki mahpus • 
diğerine dit bileyen, biribirini kemi • luk müddetini bitirmiı, Bombaya dön. 
ren, yiyent ezen ve boğazlayan bu za müştü. Hindistan işleri ki.tibi umumi .. 
vallı insanlar unutulmasın ki başka ha§- ai Muntagunun Hintliler lehinde o-
ka ırklardan gelme, ayrı ayrı dillerle lan beyanatından cesaret alan Gandi 
konuıan ve nihayet biribirine uyma - Svarajist partiyi teı!Ul etıniı, bütün 
yan, dinde, inamıta olan betbahtlar- Hintliler ittihadı programını çizmİtti. 
dır. Bugiln, Hindistanda, aıağı yuka- Mançe.ter piyaauma boykot ilan et • 
n yüze yakın muhtelif dil konuıulur. miı Çarku (1) aistenıini ihdas eyle-
Hindoizm esasta dört kısma ayrılır. miı, Üzerinde Çarkaa resmi olan Hin. 
Bu da bq, gövde, kol ve ayaklardır. diotan b!lyraimı atm1f> karargihı u-
Baı, Brehmen ımıfıdır. Gövae yahud mumisini Ahmedi.bad yolu üzerinde 
Banya dedikleri tacir sınfı, kollar as- Sabannaıide AtlWDda k:urmuı, - • 
ker ve ayaklar da çiftçi aınrfını tem· velini gayesi uğruna feda eylmniı, fili 
&il ederler. Şu dört kısmın birbiıt de rine uyan zenginler milyonlar vermİJ. 
yüzlerce ve yüzlerce mezheb ve kast Gandi Londradaki ter-zisine yaptırttığı 
ta ink.isam eder. Görülüyor ki herhangi iyi bir malıastan çıkma aeıtnı pantalo • 
bir feyde ittihat edememelerinin ae • nu almıf, beyaz yerli. bezlere sarın • 
bebleri büyüktür. Sun'ü taksir bu ü). mııtır. 
kenin bir Babil kulesi oluıundadır. Ancak, üç yüz altını§ milyon Hintli 
Halkın, geri kalması, ci.hil ve :nadan yekcliğezoini tamamile anlayabildiği 
olmuı, gözlerinin taauup perdeaile ve (Hepimiz Hintliyiz) dedikleri gün 
örtülÜ§Ü, onları anu edilen refaha, Hindistan için muzaffer oldu denile-
saadete eriıtirememiıtir. bilir-! • 

lngilterenin Hindistandaki muvaf· 
fakıyeti, zannedilmesin ki yalnız, o • 
nun ince ve durbin siyasetinin bir ne· 
ticeaidir. Burada barrnmuının bir sır 
n da sahayı müaaid buluıundadır. 
Halktaki vahdetsizlik, karırlıklı mÜ· 
naferet, bilakis, lngilterenin refah ve 
haımetini temin edebilmiıtir. lngiliz
lerin bizzat dedikleri gibi, Hindistan, 
lngiltere için her zaman bol aüt veren 
bir inekten baıka birıey değildir. 

* * * Dünkü Ajana haberlerine bakılırsa, 
Hindistanın (Pencab) eyaletinde müa 
lümanlar ve (Sıkh) Hinduları arasın
da yeniden boğuıma ve kanlı müca • 
deleler baılamıştır. Buna da sebeb, in 
giltere hükilmetinin o havalideki mÜ•· 
lümanlara hidematı umumiyede nis • 
bet gözetilmeksizin fazlıı. mevki ver -
dikleri iddiasıdır. 

Müslümanlar, devlet hizmetlerine, 
son kırk senelik bir zamandan beri ka 
bul edilmişlerdir. Sör Seyid Ahmed 
Aligarlı Müslim üniversitesini tesis et· 
tikten sonra, yavaf yavaı müslüman· 
!ar da Hindular gibi lngilizce tahsili
ne heves etınişler ve böylelikle devlet 
hizmetine girebilmiılerdir. Müslüman 
taasaubu, frenk dili öğrenmek istemez 
!erdi. Sör Seyid Ahmed, Universiteyi 
kurmak teıebbüsünde bulunduğu za • 
man, islim. cemiyetlerinin ve hemdin· 
lerinin bin bir hakaretine, tecavüzüne 
uğramı§, fakat buna rağmen gayesi • 
ne varabilmiıti. Ogünden bugüne ka
dar geçen bu çağda müslürnanlar da 
mansab ve me ki sahibi olabilmiıler• 
dir. Hindular, bu yeniliğe hala alışa· 
mamıı olduklarından, vakit vakit iğ· 
birar göstermeği adet ediruniılerdir. 
Şunu da söylemeliyim ki, lngiltere hü 
k\ımeti, muvafık bir harekette bulun· 
muıtur. Çünkü Pencab, yüzde yetmi2 
derecesinde müslüman unsurlarla meı 
kıindur . 

" .. Pencab'daki bu son kanlı mücade
lenin Kurban Bayramı günlerinde ol
maıu bir eseri tesadüf değil ve belki 
mürctteptir. Her kurban bayı-ıınu, 
Hind iıtanın hemen her tarafında müs .. 
lim ve hindu boğuşması bir an'ane 
hükmüne girmi§tir. Hindu, ınüslümanı, 
iğzab etmek için bir cami veya bir 
mescidin önünde bir domuz keser, bu
na mukabil müslüman da öÇ almak i
çin bir hlndu mabedinin kapmada me
cusilerce mukaddes tanınılan bir ökü -
zÜ kesince günlerce devam edebile -
cek ve her iki taraftan da yüzlerce in
san telef Q!abilecek muharebeler baı 
gösterir. Meıeli vak'a Gucrat'ta bq· 
lar., bir iki gün zarfında, sirayet çer· 
çeveıi genİfler, iki bin mil mesafe ö
tede Bengal eyaletinde de patlak ve • 
riı .. Hükiimet, bütün bu boğazlaşma
larda bir iki gün kar11dan seyirci ka
lır ve neden sonra müdahaleye lüzum 
görür. Senenin üç yüz altmıı beı gü
nü, Hindiıtanm herhangi bir tarafın
da, manasız bir sebeble böyle kanlı 
vak'alara ıahid olunabilir. 

* • • 
1919 da Efganistan, istiklalini ka

zanma konferanamı Ravalpindi.de ak-

E. H. U.ıel 

Bir profesörü 
Kaybettik 
Hukuku medeniye profe· 

sörü Bay Veli öldü 
Ankara Hukuk fakültesi, hukuku 

medeniye profeaörü Bay Velinin, dun 
Ankarada vefa.t ettiği tee&Sürle du 
yulmuıtur. Bay Velinin vefatı, lstan
bul üniversitesi muhitinde ve kendisi
ni tanıyanlar arurnda büyük acı u • 
yandırmııtır. Univeraite rektörü Bay 
Cemil, rahatsız olduğundan cenaze 
merasiminde bulunmak üzere Ankara 
ya gidememiıtir. Bay Velinin, cenaze 
merasiminde bulunmak için dün Is • 
tanbul Univeraiteai namına Hukuk 
fakültesi profesörlerinden Bay Şükrü 
Baban, Bay Sadi lbrahlm ve talebe na 
mına da hukuktan iki talebe Ankara· 
ya gitmiıtir. Merhum Bay Veli, ayni 
zamanda Dıı itleri Bakanlığı hukuk 
müıaviri idi. On senedir Ankara hu· 
kuk fakültesinde hukuku medeniye 
dersini muvaffakıyetle okutınuıtur. 
Daha evvel de mülga Iatanbul Darül
fünununda hukuku e..Uye müderrisi 
idi. Tahsilini Avrupada ikmal etmiş, 
değerli bir adamdı. 

Bir tavzih 
lstanbul Emniyet Müdürlüğilnden: 
Akıam gazetesinin 20-3-935 gÜn ve 

3895 sayılı nüshaaımn 2 inci aahife
sinin 3 üncü sütununda (Sürp Agop 
hastahanesinde bir vak•a) baılığı al
tındaki yazıda hastahane veznedarı 
Ziyanın odasına dört kitinin girerek 
Ziyayt karyolaya bağladıktan ve sesi· 
ni çıkarırsa gazlanarak yakılm&kla 

tehdit olunduktan sonra cebi~ a
nahtarın alındığı ve kasanın açılarak i.. 
çindeki 68 liranın aıınldığı yazılmak
tadır. Filhakika hadiıe polise önceden 
bu şekilde ihbar edilmiıse de yapılan 
tahkikat sonunda kasadaki 68 lirayı 
zimmetine geçinniı olan Ziyanın bu 
suçunu örtmek kastile bu hadiseyi uy 
durduğu ve boyun bağını kendi gaz· 
ladığr kendi itirafile ve yaprlan tahki
katla anlatrlmıt va kasanın anahtarı 
da karyola aandalyasının kanaviçe•i 
arasında bulunmuı olduğundan keyfi
yetin bu şekilde tashihini diler ve say
gılarımı ıunarun.,, 

TAN 
MILL~YET'in yeni 

adı olacaktır. 

~ ........ ! ......... 

u\.kusuı bit gect takip eder. Her ~e) fena goriınür . İnsan huysuzlanır, 
kech:rlenir vt hiç bir ~eyden memnun olmaı. Her muvaHakiyetin ilk r;.arl· 
lan dinlenmi~ bir vücu1 "' dinlenmi~ sinirlerd ir. E.geı sinirli lsenl:ı., 

Bromural -Knoıı· komprimeleri 
siıl kurtarır. ' 

~\ü~ekldndir ve uykuyu temin eder ,., hiç bir zararı yokluı, blltt.in 
dUnva tanır. 

ıo \ 'C 20 kompt'"lmcyl ha\i hıp

lcrdc cczantlcrdc r~cıc ile 1211111. 

Knoll A.·O .• kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshalen s;Rhill 
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Fransanın 
Verdiği nota 

(Ba11 1 inci oahifccle) 
ll~tedir. 

Almanlara 11öre tefeb!oü.s lüzuli 
CENEVRE, 21 (A.A.) - Alm,n ma

hafili, Fran_,.n, teş&'!>üsünü tuzuli, 
konseyin toplarıtnmı da faydasız telak
l<i ediyorlar. 

Bunlarm no!< ı.ıl nazannca bu gibi 
hadise! ... , ancak ,. >anyayı Cenevreye 
avdet huousunda ... ~ her türlü diiJünce -
.:.en büobütün uzakl8'tnmııktan ve Av
rupa uluslar arumdaki husumetleri art
tırmııHtıan b&fka hiç bir İte y"191tmya • 
caktır. 

Sir Jon Saymonun B ... ıin seyahati 
kararında ..._t etmeli, bu nlııhaıfilin hoı 
nulluzluğunu mucip olmuıtur. 

/nBilü:ler de memnun değil 
LONDRA, 21 (A.A.) - lng;liz ga

zetelerinin çoğu, nş yazılarında r, an
aanın Almanya tarafından V enay mu
ahedesinin ihlal ediliıi meselesinin, U· 
luılar kurumuna verihniı olmasını tas
vip etmemektedirler. Bu gazet<>lere gö
re. muahedenin ihlal ..rulişö, o kadar sa
nhtir ki, uluılar arası konseyi münaka
şa kabul etm<>z bu vakıayı sadece kay
deder. Franııanın ı-.ar..keti, Almanyanm 
ulualar kurumuna dönüıünü menebne -
ğ., mütemayildir ki, bu dönüıü, bütün 
di.i.,va istemektedir. 

Times gazetesi, tunları yazıyor: 
· '-ra"''lanm karan ıayaru teessüftür. 

Uluolar kurumunu Almanyaya her za· 
mandan fazla Alman aleyhtan olarak 
gÖst.e-e.~·'ir "tt Almanyanm boraya dön 
mck i'.ıfma\ini daha azalbr." 

Frnsız muhtırasının metni 
BERLIN, 21 (A.A.) - Bu sabah 

Alman hükiımetine verilen Fransız 
muhtırasının metni • :ığıdadır. 

Alman Başvekilı ıü martta Franaız 
büyük elçisini kabul ederek ayni gün 
de neşredilen bir kanun metnini ken
di•ine bildirmiştir. Bu kanunla Alman 
hükümeti Almanyada mecburi a&ker· 
lik hizmetini tekrar te&is ve Alma.n .,... 
dufunu 35-36 fttkaya ibtağ ebnekte • 
dir. Bir hafta 4n'Vel Alınan makamatı, 
bir Alman uk..M tayyareciliğinjn te
<>»Üıünü r<>uni bir tekle koymuştu . 

Bu kararlar, Almanyanın imza et
tiği muahedelerde yazılı ahdi taahhüt· 
!ere açıktan açığa mugayirdir. Keza 
bu kararlar Alman bükiimetinin 11 
Kanunuevvel 932 tarihli beyannam.,ai 
ne de mugayirdir. Alman hükiimeti 
bu beyanname ile de Almanya için di 
ğer uluılarla hukuk müıavatmı lazam 
man ed<>n bir teılihat umumi statüıü
nün, herkes için bir emniyet rejimi 
tesis edilmek&izin kabili tahakkuk ol
rradığmı kendiliğinden tanmu§tır. 

Fransız hükümeti, bu prenaibi ha • 
kim kılmaya matuf müteaddid teklif
lerden aonra, IDBİliZ hükiimetile mu• 
tabtk olarak Alınan ·hükümetine bir 
ııerbest müzakere mulü teklif etmek 
ıuretile mukUr hükiimete olan itima 
dını söıterdiiini zannetmiıti. j~mau 
hükumeti, emniyet ve tealihat meııele
ainin umumi aeviyesinda Alınan teıli
hatı için yeni bir statüyü ahdi yoldan 
tekr';; teıia için muah..deler hukuku· 
na hürmetle tamamen kabili telif o • 
lan bu •erbeat miizakue 1Mulü prensi· 
bıni kabul etmek •uretile bu itimadı 
haklı göıtermiı görünüyordu. JS,3 ta· 
rihli Alman kanununun, 3.2 tarihli 
Londra tebliğini imza etmit olall bü • 
kümetlerden birile Alman hükiimeli a 
rasında ilk noktai nazar teatisi için 
teıbit edilen tarihten evv<>I birdenbire 
neıredilmeıi, Alman hükiimetinin ken 
disine yapılan uzlaıma t<>kliflerine ce 
vab olarak tatbik etmek iıt..diği tema 
yül ve wullerin yeni bör t"'zahürünü 
teşkil etmekt..dir. 

O zamandanberi cümhuriyet bükü 
metine ıu iki noktayı t ... bit ve mÜta· 
hede g..rek bulunmaktadır: 

Bir taraftan ve umumi bir tarzda 
Alman hükiimeti en .,...)ı bir huku • 
ku düv<>I prenıibinl itiki.r bir surette 
red etmektedir. Ba premip hiç bir dev 
l<>tin, akid tarafından muvafakati ve 
doatane bir anl&§ma mevcud olmadık· 
ça, bir muahedenin vecibelerinden kur 
tulamıyaoağı veya onun hükümlerini 
değiıtiremiyeceficlir. 

Diğer taraftan, Alman biiki'iıneti, 

bilhaua kendisinin de d~vet edildiii 
l:tir müzakerenin ba.t1ıca mevzuları ... 
nın alakadar devletl<>r araamda tan • 
Yiri arzusunu bizzat izhar ettikten 
aonra, b:r emri vikile bu müzakeratı 
en mühim mevzuloınndan birini haz • 
fetm<>k suretile, t<>hlikeye düşürmeye 
en münid tedbirleri ittihaz etmiıtir. 
Cumhuriyet hükilmeti, bu t..dbirleri 
tiddetli proteıto etmeyi ve bu hususta 
timdiden ihtirazi kuyud dermeyanı • 
nı bir vazife addeder. Almanyayı Av· 
rupa eminyetinin t<>§kilatlandmlması· 
na tamam<>n ittirak ettiımek için, bÜ· 
tün huliisile takipten hali kalmadığı 
uzlaşma mesaisini müdrik olan bu hü 
kumet, dünyada bu suretle ihdas edil 
miş olan huzurıuzluğun ve bundan 
doğabilecek neticelerin yani bu ha
diseden muht<>lif alakadar memleket• 
)ere yüklenebilecek mecburiyetlerin 
mesuliyetlerini ancak Alman hükiime 
tine tahmil edebilir. 

Kendisi cihetinden, bu sıkıntıyı 
dağıtmaya ve Avrupada banıın vi • 
kayeıine mahsus uluılar arası bütün 
teşriki meıai çarelerini aramaya ka .. 
rar vermi~ olan mezkUr bükiimet, mu· 
ahedelere hürmet arzusu ile hareket 
ederek herhangi müzakerede olursa 
olsun uluslararası taahhüdleri nakız 
""' ihlal ederek ittihaz edilmi§ bir ta
raflı kararların nazarı itibara alınma
ımı kabul etmemek hususundaki kat"i 
kararın< teyide lüzum gÖrm<>ktedir. 

ltalyan notası 
BERLIN, 21 (A.A.) - Alman hü

klımetine verilen ltalyan notasının 
metni aşağıdadır: 

Alman Başvekili 16,3 tarihinde 
Berlindelô ltalyan biiyük eiçisine, ay
ni tarihte neşredilen Alman kanunu .. 
nu bildirmiştir. Alman hükümeti, bu 
kanunla. Almanyada mecburi asker .. 

Yarınki 
Toplantı 

(Ba;ıı 1 inci sahifede) 
yor. 

Borçlardan bahsed'ilmiyecek 
LONDRA, 21 (A.A.) - AvBlll ka· 

marasında kendisine sorulan bir ıuale 
cevaben Bay Eden "Sovyet hi'ıkiimeti 
erkanı ile, Rusyanın borçlan meselesine 
temas etmiyeceğim,, demiıtir. 

Berlinde neler görüfülecek? 
LONDRA, 21 (A A.) - lngtliz dip

Jomati müıa}ıitleri Fransız pı-otesto~u
nun, Almanyanm Cenevreye avdetini 
müşkülleştireceğini zannelmcmekte:Jr• 
ler. 

Sir Con Simonun Hitlerle yapacağ< 
mülakatlar esnasında, Almanyadan U • 
!uslar kurumuna verdiği istifayı geri al
ması imkanları mevzuu bahsedilecektir. 
Ayni zamanda, lngiliz dTf işleri bakanı, 
Almanyanın barış meselesine müteallik 
müstakbel siyaseti hakkında, Hi.tlerden 
izahat istiyecektir. Alman - lngiliz mÜ· 
kiilemeleri, yalnız v e ... ay muahedesi -
nin ihlali meselesine inhisar etmiyecek· 
lir. 

Hitlerin lngiliz bakanlarile yapaca· 
ğı mülakatlar esnasında, Versay mua
hedeei ile Alınan deniz inşaatı üzerine 
konulmuı olan tahdidat meselesini mev• 
zuu bahsetmesi şimdi ıüpbeli ıörülmd<· 
tcdir. 
Şehrimizdeki Almanlar kendi 
aralarında bir tezahür yaphlar 

Evvelki aki&JU Teutonia kulübünde 
Alman kolonisi tarafından bir müsamtte 
verilmi} Alman kolonisinden Dr. Guck<>1 
Almanyanın, Versay muahedesinin as · 
keri hükümlerini ortadan kaldırmaaı mü 
nascl>etile bir nutuk söytemf§tir. Dr 
Guckes nutkunda demiştir ki: 
- Almanyanm eski cumhurra•i F eld 

maretal Hindenburg eski Almanyayı tem 
sil ehnekt" idi. Alman milletinin bu • 
günkü şefi Hitler ise kendi kurduğu ye
ni Almanyay< temsil ediyor. Eski Al • 
manya tarih.. ksntmTfhr. Onun yerine 
büyük Fredirikin ruhundmı ilham alan 
yeni Almanya geçmiştil-. Yiil>ımcı mem 
leketlerde bulunan bütün A\,,.,.lar bü
tün lcuvvetlerile anaTBtanda yapıaln bü
yüle itlere iştirak ctmelidirl<>r. Bunun j. 
çin Naayonal Sosyalizm prensiplennden 
ilham almak kafidir. 

Hitler 16 martta Almanyaya hakiki 
bir bümyet veTdi. Bundan &onra her Al 
mım askerce muharİ'P olmıağı bihnelidir. 
Yeni kararla Almanya bükiimen Ver -
say muab..desinin beşinci faslım bü • 
kümd<>n düıünnüştür. Yac~ cehren ka
bul ettirilmiı olan bu muabed<min hulı:
mü kahnamtıbr. Diğ..- devletlerin bo • 
yunduruğundan kurtulan Almanya, bü
yük devleti..- arasında mevkiini yeni • 
cı..n ..ıa.:ak ve hu suretle dünya sulhü 
kuvvet bulmuş olacaktır. 

Hitler bundan sonra biç bir milletin 
c<>za görmeden Almanyanm nannnunu 
pa,u-1 ed...myeceğini oöyledi. Bu söz· 
ler bütün dünyaya §<UJ1İ)dİr. Alman or· 
dusu dünya su\hünü temine çalrşecak· 
tır. Bütün dün)"il Hitlerin oammn bir 
sulbperveT olduğunu biliyor, y1'llİ Al • 
...,.ya lıütün mevcudile harpten nefret 
etmektedir.,, 

Bu nutuk tiddetle • alkqlanmrştır. 
BuncLm aonra 1917 ııenf>lmde F.-srz • 
A"- cephesinde cereyan eden muba· 
re'l>eleri göst""'° bir filın gÖslerilmiflİr. 
Filmin mevzuu "A\manyaya inan,, i
timli bU romandan allDIDIJOr. 

lngiliz İfçİ partisi silahlanmanın 
aleyhinde 

LONDRA, 21 (A.A.) - Avam ka· 
marası lngiliz balauılanmn Avnıpa k<· 
turna yapaceKları seyehat hakmda mü· 
:zakereye bugün öğleden sonra beşlamıı· 
111'. 

ltci FırkMı lideri Bay Lami>UTY, fır· 
bımm hıuiciye bakwunm Berlin seya • 
hati için -.nen yeni talimat alması 
liznn geleceği kanaatinde bulunduğunu 
oöyliyerek cleınitlir ki: 

"İ fçİ fırkası tU k:>-ıteclir ki, Sir 
Con Saymenin, ~ ...üzalttreleri es
nasında, Almanyanm td<nor siliııhlanrna-
11 hususunda mutibık olduğunu değil, 
..-.. lngiliz bant ve muah~ler siya
Mtıiniın tebar siliıhlanmıılı: fÖyle dursun 
aıiliılısnJanma eaasma müstenid olduğu
nu bilm..ı-i lcap eder.H 

lik hizmetini tekrar teoia ve Alınan or 
duau mevcudunu 36 fırkaya iblai et· 
mektedir. Alman makamatı bundan 
e• 'Velki haftalar zarfında bir Alman 
h& ıa ordusu te~kkülünü ilan .,imişti. 
Jtalya bükUnıeti, Fransu ve Jngiliz hü· 
kiimel:kriııin bu hususta Alman hiikU· 
metine verdikleri notadan maliimal al 
mıtlardır. ltalyan hükıimeti, 7 Kanu· 
nusani 1935 de Romada ltalya ve Fran 
sa hüküınetleri arumda akt..d..ilen 
mukavelede olduğu gibi lngiliz ve 
Fransız hükümet\eri arasında cereyan 
eden müzakereler neticesinde Londra 
da neıredil<>n 3 Şubat tarihli tebliğde 
V <>rsay muahedesinin beıinci faslın. 

da teıbit cdilmlt olan askeri statü • 
nün bir taraflı bir icraatla değittirile
miyeceii prensibi teyid edilmit oldu
ğuna nazan dikkati celbetmekten ken 
dilini menedemez. 

Yenay muahedesinin betinci fas· 
hnın, alakadar hükUnıetler arasında 
tam bir hukuk müsavatı ile yapılacak 
müzakerat yolu ile, tadilindeki fay • 
dayı daiına müdafaa etm.it olan ltal • 
yan hükümeti, Alman teılihatı mese • 
le.inin Almanyanm da iıtirakile 11 
Kanunuevv<>I 1932 tarihli beyanname· 
de tesbit edilmiş olan esasa mutabık 
olarak, umumi bir müzakere mevzuu 

tetkil etm<>si prensipine muvafakat et 
miştir. Keza bu usulü prensip itibarile 
Alman hükümeti de 14 Şubat 1935 
tarihli tebligatile kabul eylemişti. Bu 
sebebden dolayı ltalya hükümeti Al
man kararı ve bu kararın muhtemel 
bir teveısiiü müvaceheıinde en geniş 
kaydi ihtirazi dermeyanına kendjni 
mecbur addehnektedir. ltalya hükii • 

MiLLiYET CUMA 22 MART um 

' B. ç~.dar~s ka~i- 1 ( M Ü T E F E R R i K 
neyı tadıl ettı 

HABERLER) 
(Ba" 1 inci sahifede) 

mektedir. Tekrar Dı§İ§leri bakanlığına 
geçmesi muhtemeldir. Bay Çaldaris, bu 
de~n, mecli.oıteki yeni halk fırka. 
ıı mebuslarının kabineye iıtiTakine mü 
aade edeceğini gazetecilere blidirmit· 
tir. 

ATINA, 21 (A.A.) - Atina Ajanaı 
bildiriyor: Dün kabinede yapı1"'1 tadilat 
tan sonra yeni nazır ve müsteıarlarm 
saat 23,30 da tahlifleri !cra edilmiıtir. 
Bay Çaldaris Dıt itleri bakanlığını 
deruhte etmektedir. Yeni kabine bari • 
cinde kalan nazır ve müsteıarlar ıun • 
lardır: 

B. Taliadouros (Adliye) B. Tsacou
poulos (Sıhhiye müıteıarı) B. Kontan
te Çaldaris (Münakalit müsteıan) B. 
Tricoupis (Milli ikbsat müstetan), 
B. Tricoupis'in Epir genel valisi sıfa -
tiyle bugün tahlif <>dilmea.i muhtemel • 
dir. 

Başvekalet mua
melcit müdürlüğü 

(Ba~ı ı inci sahifede) 
dar hiç bir zat uzun müddet kalmamı§· 
tır. 

Kendi.sini, herkese sevdirmiş, küçük 
ler.in, büyüklerin muhabbet ve bürme -
tini kazanmıştır. Bay Haydar 1923 y1-
bnda lotanbul Maarif müdürlüğüne ta
yin ediıdlği vakit, htanbul Maarif mm 
takasında 312 mekteb, 1308 muallim, 
32 bin talebe vardı. Bugün bu mikdar 
429 mektebe, 1838 mualnm<>, 69 bin ta 
!ebeye yükselmiştir. Bu geçen sekiz yıl 
içinde istanbulda ve lroylerinde yeni • 
den 128 ilk mekteb binası inta edilmif • 
tir. 

Bay Haydann latıanbuldan ayni • 
ması dola ı ısile, bu ak§lllD, ilk tedriu.t 
müfettiş.'.• Tokatlıda bir aynlıı çayı 
vereceklerdir. Bir aile toplanmau ola • 
cak olan bu akşamki toplantula, Bay Hay 
darın hizmet ettiği zaman içinde bırak
bğı güz"1 hatıralardan babıedilecelrtir. 

Bay Haydar, dün bütün mektebı ... e 
bir veda mektubu yo)laırufbr. Bay Hay
dar bu mektubunda diyor ki: "Hüküme 
tirni.zce Başvekilet muamelat umum mü 
dürlüğüne tayin edildiğimden, htım. • 
bul Maarif Müdiirliiğü vazifesinden ay 
nhyonun. Yedi......, ıekiz ay süren müd 
deti memunyetmıde bir iı yapabildim
.... bunu meafeldaflannun muavenet ve 
müı:aheretine medyunum. Bütün arka
daılarıma sağhklar v<> muvaffalnyetı ... 
dil ... , arzı veda eylerim.,, 

Bay Haydarm yerine, latanbul Ma
arif müdürlüğüne kinin tayin edileceği 
henüz katiyetle belli değildir. Müdür 
muavini Bay Şevlret Süreyya, timdilik 
vekalet edecektir. 

htaınbul .._..;ı müdürlüğüne tayin 
edilme•İ. muhtemel olan zevat a.raaın -
da tu isimlu sayılmaktadır: 

Eslci orta ted..U..t umum" müdürü 
Fuat, <>•ki yilluek tedrisat umum· mü
dürü Hamit, Bura "maarif müdürü Fa
kir, Galtasaray li-i müdürü Behçet, 
.,ski umumi müfettiılerden htanbul kız 
muallim mektebi edebiyat muallimi 
T evfük. llıi üç aline kadar, maarif mÜ· 
dürlüğüııe kimin getiıileceği k.at'i olarak 
belli olacaktır • 

Şehrimizde uzun seneler kıymet • 
li me.n.iie takdir kazanan Bay Hay • 
dara, yeni vazifesinde muvalfakıyetler 
diforiz. 

ANKARA, 21 (T<>lefanla) - Bq
bakanlık muamelat umum müdürlüğüne 
htanbul maarif müdürü Bay Ali Hay • 
darın tayini iıli taadik<> iktiran etmit • 
tir. 

Cenup şimendiferleri şir
keti umumi hey'eti 

C<>nub Dema-yollar fİrketinin aerıe
liik heyeti umumiyeai dün pketiıı ıner-

. kez Rıhtım hanındaki merkezinde top
lanmıtbr• T"oplanbya mecls idare re • 
u vekili Bay BuriıaneUin bqkanlık et
mİf.tİr. Şirireııin ıeoeük bilinço.u ve he 
aabab taadik edilınipr. 

Şirketin eski meclisi idare reiııi Bay 
s.llandrouze'un yerine b<>yeli idare a
zası aıfatile Bay Bric:Te tayin edihırif • 

·tir. Bay Bria:e'in meclili idare bqkan
hiına ıeçi!.ne.si muhtemeldir. 

Şirketin itl<>tme müdürlüğüne eaki 
Rıhtım firketi Galata tubesi müdürü 
Bay Reıad Fuad tayin edilmİftİr. Y en.i 

. müdür iki gün evvel Cerablusa ıitmit· 
tir. 

Cenub Demiryollar ıW-keti; Türkiye 
ile Fransa arasında bir ilci ıene evvd 
yapılan itiliıf mucibince Suriye Demir
yolunun Türk hududu içinde kalan kıa
mmı iıletesı bir Fnuwz §irkeıtidir. lti • 
liıfname mucibince hatbn iıl<>ıibneM 85 
bin Türk lira sermayeli tı!r Fransız tir· 
!.etine verilıniıtir. 

meti, Almanyayı, alikadar batlıc:a 
devletl<>r arasında, mezkiir memleke
te bütün minuiyle hukuku hükiimra· 
niyi haiz bir devletin hukuk ve me • 
suliyetlerini kabul edecek bir teıriki 
mesai siıtemine sokmaya daiına çalış· 
mııtır. Bu hadiseler ıebebiledir ki bil· 
hana bütün memleketlerde tevlid et· 
tiği kararaızhk vaziyeti önünde, Al • 
man kararma hususi bir ehemmiyet 
terettüb etmektedir. ltalya hükumeti, 
aon zamanlarda, ulualararaaı, tetriki 
mesai arzusunu mÜ§terek hayata talib 
olanların ihtiyaçlarına uygun bir hal
t< hareket takibine karar verrniı bulun
maktadır. ltalya, muhtemel, müstak • 
bel ve uluslararası mahiyetinde veci· 
heleri ilga etmek auretile ihdaa edilen 
vaziyetleri eıaa olarak kabul edemi .. 
yceiini bildirmeye kendiıini mecbur 
görmektedir. 

l'OL/STE 

Kömür ~azından 
Bir ahçı odasında ölü 

olarak bulundu 
Osmanbeyde Vildan apartımanın

da aşç< Bolulu Osman odasında ölü o
le.rak bulunmuştur. Polis doktorunun 
yaptığı muayene neticesinde yakılan 
kömürden zehirlenerek öldüğii anla -
tılmıı ve gömülmesine izin verilmiı -
tir. 

iki manitac ı 
Dün Belediye önünde Fatma adlı 

bir kadr;ı şişkince ve ucundan para gö 
rünen bir zarf bulmuıtur. Kadınca -
ğız bu umulmadık servet kar§<&ında 
bir an afallamıı, etrafına bakarak ken 
disini başka gören olup olmadığım tel 
kik ettikten sonra cüzdan< kapıp ora· 
daki boş arsalara doğru ilerllemi~tir. 
Fakat biraz sonra arkasmda iki kişi 
peyola olmuı, yolda para kaybettikle
rini söy\iyerek Ftmayı durdurmuşlar 
ve üzerini aramaya kalkarak kadın • 
c.ağızm olanca parasını alıp ıavuşmuı
lardrr. Kadın bunlar gittikten sonra 
bulduğu zarfı açmış ve içinde yarm 
eksik bir lira ile birçok gazete kır -
pıntısından başka birşey göremeyin
ce, tekrar geriye işine döndüğü sıra
da asıl kendi paralarının havalandı • 
ğmı farkebnittir. Fatma iti farkcdin
ce polise gitmi§, batından g...;<>nleri 
anlabnıt, poliste zaten kendisince ma 
liim olan manitacı Felek Mus:afa ile 
köse Hakkıyı yakalayıp adliyeye ver· 
mittir. 

ihtiyar bir kadın mangalda 
yandı 

Galatada oturan 75 yaşında Kal -
yopi mangala dü~rek yanını§ ve kal
druldığı Yedikule hastahanesinde öl • 
müıtür. 

Saç sıça 
Li.ngada Hadımodalar sokaimda 

oturan Bayan Eleniyi ayni evde oturan 
Kalyopi dövmüş ve batından mata ile 
yaralamııtır. 

Satılık paltonun cebinde para 
Beyoğlunda Pire Mehm..d aokağın

da oturan Dayik polise müracaat ede· 
rek iki gün evvel Amanuel iuninde bi 
riıine satmak üzere verdiği eski pal • 
tonun cebinde 21 lira olduğunu iddia 
etmiş, tahkikata baılanmııtır. 

Randevu ııv~eri 
Emniyet müdürlüfü Ahlak zabıta

" lstanbul ve Beyoğlu cibetlerinde 
alh rande"VU "'vi kapatmıı ve iıleten· 
ler hakkında takibata b&§lamııtır. 

iki rakib a,, k 
Sait adında biri ile Muzalfer is • 

minde biri aruında kadın meseleein • 
d"'n dolayı u:ııun müddettenberi de • 
vam eden kavgalar evvelki akıam aon 
haddine gelmit, Sait Karqümrükte 
Çukurbostan civarmda Muzaff<>rin yo 
hmu bekliyerek rakibini batından ve 
muhtelif yerlerinden yaralamııtır. 

Tutuşan kurumlar 
Mercanda Şehaver sokafmda ko • 

misyoncu lranlı Haaanm oturduğu e
vin soba bacasındaki kurumlar tutuı· 
muı iııe de oöndürülmüıtür. 

Saati kaptığı gibi 
Muhafaza memurlanndan Haydar 

isminde biri 12 lira loymetinaekl aa
atini çarffda satarken Şevki isminde 
biri Haydarm yanına sokularak saati 
almak bahaneaile kapıp kaçmışsa da 
Y'"k•lenınıt ve ııaat elinden allJIJDlfbr. 

iki vapur oturdu, 
biri kurtarıldı 

Karadenizda lıirbç gündenberi de
vam eden fırtına cltnınift]r. Gelen ha -
ixrlera göre, lanvetli yıldız fırtıı.aı yü 
zünden çimento yüklü Ilpz ve kömür 
yüklü Hisar vapurları Samsunda ıau... 
ya otunnuftur. Bunlardan Ilgaz teh • 
)iaye vuıtaı.ı tarafmdan km im ıhmt· 
tır. Diğeri için de çalqılnmlıtadır. 

Küçük haberler 

'1- Bay Cemil lum:a - Jatanbul Ü· 
niveraiteai rektörü Bay Cemil rahat· 
eız olduğundan bir kaç gündenberi ye
rine gelemiyordu. Dün bir gazete, Bay 
Cemilin ntifumdan bahsetmİfnr. Böy
le bir teY yoktur. Bay Cemil bunu tek
zip etmittir. Cumartesi günü itinin ba
fln& 11<lecektir. 

.,. Yeni bir tayin - Berline çağırıl
mı§ olan Almanyanm Ankara sefareti 
atqelerinden Bay Heynitzin yerin<> 
Dr. L~ tayin edilmiıtir. 

.,. Fransız ıtayyaresi dün gitti -
Y eıiJköye geldiğini yazdığımız pilot 
Deejobertin idareli altındaki Franaız 
askeri tayyareai dün Eski~hire 11it-

' mittir. 
" Orman umum müdürü geldi -

Orman umumi müdürü Bay Fahri §eh• 
rimize 11elmit ve dün vilayete gide • 
rek onnan müdürile görütınüıtür. 

* Çocuk esirgeme kurumu Eminönü 
kaza kolu idare heyeti dün toplanarak 
kaza ba§kanlığuıa doktor Bay Ihsan Sa 
miyi, muhasip ve veznedarlığa doktor 
Bay Orhan Tabsini, gmel katipliğe Bay 
Rıfkıyı seçmiıtir. 

• Çocuk Esirgeme kurumunun kaza 
kongreleri yakında bitecektir. Nisanın 
on betinden ıonra vilayet kongresi ya· 
pdacaktır. 

* Çocuk eıirgeme kurumuna bay • 
ram münasebetile "8.zı hamiyetli kim
seler yardımda bulunmuşlardır. Bay 
Nuri lrir koyun, Baymı Aşkiye 20 çift ~ 

Çorumda 
Hamamlar 

-·-
Hem t..!r.1i1 ık ister, hem de 

ço pahalıdır 
ÇORuı~ı, (Mi.lıyet) - Once ağa 

idi, ıundı (Aka) o.du. Tatlı konuıuklu, 
ileri göıuşhi b..r k.ş.dir. Onu sık sık 
ha.ke .. i çatısınaa ve türlü kurumların 
toplanhlarında göru<, her biçim ve ha
reketinden zamana uygun bır adam ol
duğunu anlarım. 

Kim söylemiıse söylemiş, benim 
(ga.ı.eteci parçası) olduğumu duymuş. 

ikide bir yolumu keser: 
- Canım der, gel de çene çala • 

lım. 
Bilenler bilir ki, benim çenem o, 

de.1lü güçlü değildir. Bununla beraber, 
( ıenin kafa anbar kadar akılla ( 1) do· 
lu.) diye, birteviye beni öğen aka ile 
çene çalmak ta hoşuma gider. 

Dostum, bir gün, beni harıl harıl a
ramıı. Gezmedık çar!•• girmedik kah
ve bırakmanu§• Akşam yemek yerken 
yakaladı. Sandım ki gene halkevinin ve· 
ya ar .'lrun durgunluğundan yanıp ya
kılacak. Meğerııe böyle değilmiı. Derdi 
batından atkınıruı. Hamama gitmi9, ken 
disine kirli kirli havlular vcnnişler, her 
yönü pismiş ... U stelik bol bol da para
sını alm;şlar. 

- "Nasrettin hocamn bi.k8yesini 
bilenlerdemm - dedi - neyler~in ki, 
serde züğürtlük var da, kılık kıyafeti 
düzernedim. 

- Zararı yok diye takıldım. Sevdalı 
olma da ..• 
~ Boş laf ediyorsun, diye öfkelen· 

di. Benim gibi halkın gözü, kulağı o
lan bir adamın bu halleri gÖnnesi ıe
rekmiı. 

Doğru söze ne denir. 
- Doğru söyledin Aka diye, gönlü

nü aldmı. •. 
Ben, hamama gitmem. Gidecek ol

sam mtilıakkak ki batım ağmr. Geçsin 
diye derecesiz aapirin yutanm. Düzele
e<>k yerde bütün bütün hastalanır , ka· 
lırım. 

Evvelki gün hava çok giizeldi. Gü· 
net tatlı tatlı gülüyordu. Uzun ve hdı:. 
kınlık ves-en bir kıştan çıkııın hayra • 
mmı yapan halk, ko-lara, bahçelere dö
külmÜf lÜ. 

Hıdalığın yolunu tutarken, biılmem 
ınud oldu da bir hamamın kapıaından 
içeri •irmit bulundum. 

Bana: 
- }Suyur, ettiler. 
Sağa, sola .. "" ııralamnıt ın.an

lann aramıdan tatkm t&§km ıeçerek 
buyıırdıık. Eksik olınaJınlar her biri, 
ıapkamı, pardösümü alıyor, yanıma kat 
kat havlular, p"fl:ima\lar yıiıJcıriar
dı. 

Birisi kohu:na 11irdi, bu mıntakalar· 
ela bir idet var. Evlenen delikanlılar 
koltuğa 11iriyor, yavuklusunun kara ıöz 
!erini seçımeğe çahıırken, ıreJinin ayalı· 
na basmaya çalıtılırmıı. Böyle oluna 
ilı:i 'bat bir yastıkta kocayıncaya kadar 
erlıek kılıl>dı: ol-nnıt• Kudlmi koltuk 
ta görünce böyle sandım amma, yüzümü 
çevirince de kart, kıranta bir surat gÖr· 
düm. 

Göbek taıına hafmdlii hir laal gibi 
yanladım. 

Zayıf, kupkuru bir adam: 
- Terledin mi dedi? 
- Terledim, dedim. 
Taparın üzerine pqtİma1 ve ot 

bir yastık koymuılardır. Uzerine uzanı
verdim. 'Zayıf, kupkuru adam, eline bir 
kese aldı, her tarahma eürdü aiirdti, 
derimi hart hart kaznnrya l>aılclı. Ca • 
nnn yanmqtı: 

- l nsaf be mori, dedim. Y etifir ar· 
tık. 

Bir de baiıtnn ki, büyük bir taam 
ii1ne ıaçak saçak kıllı bir §"Y lımıloyor: 

- Bu ne dedim. 
Adamcağız b...wn lıo bilgioizlitiml 

debfetle kartıladı, sert sert karfılılı ..-er 
eli: 

- Ilif-
Bu, ölüleri yıkadıldan bir nesne 

idi. Aklıma teneıir tahtalarına u-.atıl • 
mı§ ölüler geldi. 

- Y oook dedim, olmaz •.. 
Zayıf, kupkuru adam: 
::.. Camn isterse der gibi, bir h.,..._ 

k<>t yapb. Baııma sabun aünnefe, atat 
gibi kaynar sUlar aktanmya batladı. 
Tatlara hamam taamı vurdu. Gene kat 
kat havlular geldi, sarıldım, aarmalan· 
dan. 

Yozgat pınarında yudum elimi 
Kime söyleyim garip halimi 
Gurbete gönderdim nazlı yirimi . 

Diye, akortsuz akortsuz, avaz avaz 
haykıranlar da sustular: 

- Şifalar olsun, diye beni uğurl11>
dılar. 

Bu havlu değiıtinnek teırilab fasıl 
faul clıtarıda tekrarlandı. Dikkat ettim 
benden aldddannı baıkalarma veriyor
lar, çok ulakça olanlan kurutuyorlar • 
clı. 

- Borcumuz ne kadar dedim. 
- 20 hamam, 20 kese, 20 ilif, 10 te-

mizlik, 5 ça.Y dediler. 
Etrııiıma bör baktım, <>I p<>nçe divan 

duranlar vardı. Bunlara da balııit Ver• 
mek gerekti. Çorumda ağalara yapılan İ· 
tibarın manasını ıimdi anlaml}tnn. S..I 
Ji ki, b..pn ağalık bende idi. ç.ı. .... 
clım kurula kurula, aialana ağalana 100 
kurut toka ettim. 

Bana öyle gdiyor ki, Çorwnda ııö· 
rü\ınesi, düzenlenmesi ı.t- ve umu· 
lan itlerin araaında bir de (hamam 
iti) vardır. 

Cevdet Baykal 

rap, Amerikan kız mektebi talebeai 21 
yün kazak vermittir• Bay Nurinin ver
diği koyun keıilerek silt damlasından 
süt alan fakir çocuklarm annelerine da
iıt<lmııtır. 

Kırmızı kar yağdı --KarAköse ve civarı tuğla 
rengine büründü 

KARAKOSE, 21 (A.A.) - Derece 
aıfrrm altında 28 e kadar düşmüştür. 
Dün gece ve bugün merkez v<> civarın· 
!arda bir ara kmruz< renkte bir kat 
d;)ımüıtür. Ova ve etraf doğlar tuğla 
rengi karlarla örtülüdür. Ova ve rbğlar 
da tetkikata devam edilmektedw. 

Not: Renkli ı.,... ve yağmur, tarihte 
kaydedilmi1 hadiselerdendir .Bu renk yı 
havada teııadiifen karlı zamanoo bulu • 
nan madeni renkli tozlardan ve ya!1ut kii 
çille su yosunlan cinsinden renkli yosun 
!arın bulunmasından ileri geldi;li yapı• 
lan tetkikl<>rle tesbit edi.lmi-ştir. 

Bak anlar Ankar ada 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Jlfa· 

iia, Maliye, Gümrük ve inhisarlar 
bakanları bu sabah g<>ldiJ.,r. 

llgaza su ietirlliyor 
ÇANKIRJ, 21 (A.A.J - Ilgaz ka· 

zasından yeniden getirilec<>k olan su• 
yun yollanna aid demir borular gel • 
mittir. Yakında döşenme.il><! batla • 
nacaktır. 

Yeni kaçakçılık vakaları 
ANKARA, 21 (A.A.) - Martın ye 

dinci gününden itibar..n yirmi birinci 
gününe kadar gÜmrük muhafaza tetkl 
lab tarafından biri yaralı olmak üze· 
re 107 kaçakçı, 28 kaçak hayvanı, 
12 tüfek, 6 tabanca, 18,000 defter ai· 
gara kağıdı, 1400 kilo gümrük n 400 
kilo inhisar kavçağı, 2 kilo 300 gram 
morfin, 108 kilo balık ve bir balıkçı 
motörü yakalanmıştır. 

--·--
SPOR 

Kros şampiyonası 
lstanbul mnrtab11 atletizm heye • 

ündem: 
Anadolu Ajansile defaatla ilan edil· 

' diği üzere Kros ıampiyonası 28-3-935 
günlemeoine gelen cuma günü saat 10 
da yapılacaktır. 

Y artf yeri ŞiıK tramvay deposu, 
Maslak yolu ve Balmumcu cıi.arıdır. 

Atletler lisanalarım Atletizm Fe • 
denuyonuna rim ettirmelidirler. 

Klüpl... atletlerin Uimlerini 25-J. 
935 pazartesi günü akpmma lııııdar he-
7etiınize bildirmeleri. 

Eyüp dispanseri 
Eyüp diıpanaerinin temelatma me 

ruimi ıalı ırünü Nal 11 de yapıla • 
cakhr. ---Hilaliahmer genel 

kurultayı 
Hililiahmerin yıllık kaza ıenel ku· 

rultayı 29-3-935 cuma günü saat 14 
de Şehzadeb&§mda Letafet apartnna• 
nındaki kaza merkezinde toplana • 
cak ve y<>ni yazılan (b..,.te Hiliıliah• 
mer) piyeai de toplanhdan _.... ü7• 
lere temail suretile gösterilecektir. 

Bu piyes Hilaliabmerin progpa • 
gandası tan:ında tertib edilmittir. 

• Hilaliııhma- Fatih kıızuı 11Jlılı 
genel kurultayı 29-3-935 cuma günil 
aaat 14 de kaza merkezinde toplana· 
caktır. 

T erkos mu haklı, 
Halk mı? 

_{Batı ı inci aahifedeY 
nazaran terkos idaresi benilz se
nelik asgari su miktarım bitirme
miş bir aboneden senelik asgari 
miktara değil de aç aylık taksitli!! 
ile birlikte fazla .su bedeli alabilit 
mi? 

11 - Terkos idaresinin bu mu
kavele harici olaiak lstedifi as; ar 
lık fazla su bedelini vermeyen bit 
abonenin suyunu kesmesi halindi! 
idareye ne gibi mes'uliyetler dü • 
şer? 

Bay HUse1in Avninin cevıbl&I 
1 - Bir kere ıular idaresi TeJ" 

kos tirketini tamamen iatihlaf et
mittir. Binaenaleyh abonelerdeP 
para alıt teldi de aynen eski tirke
tin usulü üzere olmalıdır. Yalnıt 
bunun kötü tarafları değittlrilıne
liycli. Sonra bu madde gayet 9ll • 

rihtir. Bir seneye isabet eden ıneO' 
mu mikdarı denince muvaıı:enenİJI 
aene sonunda yapılması icab edet• 
(derhal ödemeye mecbur tutula • 
caktır) kaydı su verilir veriJıne' 
derhal parası alınacak demek de
ğildir. Hesab yapılıp fazla earfi · 
yat ania,ıldıktan aonra derhal alı· 
nacak demektir. 

il -T erkos idareti 4 üncü ınad 
de hilafına fazla w bedeli verıııi· 
yen abonenin suyunu keaene, ııbD" 
ne zarar ve ziyan davuı açar fe 

idare de bu zarar ve ziyanı tılS • 

mine icbar edilir. 

Yarm değerli avukatlarınııı • 
dan Bay Sadi Rızanın cevabıtfl 
rıeşredeceğiz. 



Diyarıbekire doğru •• 
Yol üstünde yer yer duraklar, köprüler 

yapılıyor, tüneller açılıyor 
DIY ARlBEKlR, (Milliyet) - j 

Mevııim itibarile havaların yağ
murlu gitmesi yüzünden yapılmak- ı 
ta olan tren battı kısnnlannda top
rak düzeltme i'leri muvakkaten 
tatil edilmiştir. Fakat tünel, köprü, 
ve durak binalan ve Y olçatı ile Ma. 
den arasındaki ray di>fenme iti de
vam etmektedir. 

Maden, geyik ve leylek durak bi
nalarının da iırtaab bitmek üzere
dir. Diyarbekir durak binalannın 
da ekserisinin çatı kısmı ikmal e

dilerek ııı1ı,ap kısımlarına bqlan
mıJhr. Şarın durak binalan Urfa 
toseainin sağ tarafındadır. ıBinala.
rın eylul sonuna doğru biteceği 

kuvvetle umulmaktadır. Şimdi bun
lann betonları dökülmekt~dir. Du
rak binalarının keresteleri memle
ketimiz ormanlBl'mın ağaçlannı it
leyen Mersin, Tıarsus, ve Pozanti 
kereste fıııbrikalanndan getirilmiş
tir. Buradaki demiryolu hatlarının 
travers ihtiyacının temini için Der

sim ve Hozat ormanlarmda uzun 
boylu tetkikat yapılmıt ve metesi 
bol olan bu ormanlardan travera 
çıkBl'dması düşünülmüştür. Demir 
yolu hattının yolçatrdan itibaren 
Diy:ırbekire kadar olan kısmılann
d;ı intaatın biran evvel bitirilme
si için gayretle çalışılmaktadır. Er
gani ma<len önünde açılmıt olan 

Ergani maden durağıncla laaliyet 

425 metre uzunluğundaki tunelin 
kemerleri bitmit ve tunel inpatı da 
tJımamlanm19tır. Yirmi altıncı kıs
mın batlangıcmdaki iki la9 köprü 
de bitmittir. Buradan itibaren Dic
lenin ayağından yolun mihverine 
kadar takriben onbet metre yük
ıekliğinde yürüyen bir dağ kütlesi

nin önüne geçmek için büyük bir 
istinat duvarı yapılmaktadın 

Komaik istikametinde bir ıilsile 
halinde yürüyen köprü, tünel ve 
yarmalarda faaliyet havaların mü
saadesizliğine rağmen devam et
mektdir. 

Hattın en büyfik tüneli olan 625 
metre uzunluğundaki büyük tüne
lin galerisi de tamamen bitmi~tir. 

Bu giditle Diyarbekirin 935 se
nelerinde trene kavuşacağı muhak
kaktır. 

Konyada Maarif hayatı hızla ilerliyor 

Konyatk Gazi ilkmektebi 

KONYA, (Milliyet) - Şarımız bi .. varlık göstermektedirler. Bu 
ırıaarif ve kültür bakımından çok mekteplerden lise, kız muallim, 
ilerlemittir. Konya bugün vatanın askeri orta, orta ziraat, mekteple-
ınaarifi ileri vilayetleri arasında lel'.ile, on ilk mektep yeniden yapıl 
ırıühim bir mevki almıştır. Konya mıttır. llkmekteplerden Gazi ve Is-
İrfan yuvaları bugün, mülhakat 
lıariç, merkezde bir lise, askeri ve metpafa, Hıikimiyeti Milliye mek-
ırıuhtel:t ortamektepler, orta ziraat tepleri onar dershaneli ve her tür-
ırıektebi, mıntaka sanat melctebi, lü okutma vesaitine malik birer ir-
Kız muallim mektebi, askeri ge- fan yuvası..:tır. Orta ve ilkmektep-
dikli küçük zabit ihz""lri mektebi i- lerde altı b-n kadar talebe okuma'·-
le 19 ilk ve 2 ana mektebile zengin tadır . 

Cine :e iki t~msil 
Gençler gerek ~ahnede, gerek musi

kide muvaffak yetler gösteriyor ar 
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Yardım 
Gören çocuk'ar 
Diyarıbekir talebe yurdu 

daha genişletildi 
Diyube&cir (Milliyet) - Ço -

ook esirgeme kurumu ilk okullar
da bubınan f-akıir talebeyi yed;r -
mek, giydirmek, ve kitaplarını te
mi.n etmek üzere geçen sene on bir 
yataklı bir yurt aÇllllftı. Bu sefer 
kurum bafkaru ıavukat Bay Mu· 
bittin ö:dcan'm befkanhğmda üye 
den Deftıerc:lar Nusret Atay, Hu -
euai idare çevirgen.i Ziya Hıarbay 
toplanarak yw-dun yatak ade<lini 
yirmiye çdım-mrt ve yeniden 9 ta
lebe daha alınıfbr. Yurt talebele
ri haftada brr gece sinemaya gön
derilmektedir. 

Kurum, çoaik esirgeme mua • 
venet faalmı geni,letmek için na.. 
hiye ve lköylerde halkın alakala • 
rmı ıarttırmakta ve bu maddi, ve
rimli neticeler berkesin memnuni
yetini mucip oimalctadır. Kurum 
bunlardan bafkıa emzik}i çocuk -
!.ardan bir kısmının kunnn hesa
bma bakılmak üzere süt ıanaılıan -
na vermiftir. 

20 falııir ve kimsesiz talebenin 
hayatını ve istik!balini temin eden 
ve daha bafka bir çok ya.rdmılar
da bulunan çocuk esirgeme kuru
munun açdmarsı cidden takdire la
yrktır. 

Hilaliahmer 
Hilaliahmer kurumu da hafta

da iki defa toplanmakta ve kuru
mun ~lirini arttırmak için tedbir
ler almaktadır. Hilaliahmer, iane 
ltanıelerinden lise ve Hk okul ta
lebelerinden vaziyeti müııa.it olan
lara dağrtdlllll ve yüzlerce talebe 
üye kaydedilmi,tir. 

Bu üyelerden her ay on kuru' 
alınmaktadJT. Eczane ve dükk&n
lara satılmak üzere verilmiş olan 
mütıea.ddit yerleriın ma.den suların
dan da Hilallıa.hmere epeyce va -
ridat gelmektedir. Kurum bu ae -
ne yağan devamlı yağmurlar neti
cesi husule gelen sellerden köy -
!eri yıkılmrt olan köylüye de ay -
rıca mühim yardımlarda bulun -
muııtur. 

~---·---.. 

MıLLiYET'in yeni 
adı olaca '<tı :. 

Aydın halkevi bandosu bir çok ulu
sal parçalar çaldı. 

Temsilde kaymakam, askerlik 

tube ba.'1carı, jandarma kumanda
nı, fırka 00..kanı •·e 400 den 

fazla Çineli vardı. T"msilde kay

makam ve jandarma kumandanı 

okutmılara çok yardımda bulun

mutlardır. "Yaman., piyesinde bil
hassa bayan Ummahanla bay Şe
ffk ve (köyden gelen ses) piyesin 

de de bayan Bedriye çok muYaffak 
oldular. iki piyeste de rol alan bü
tün okutanlar itlerini kusursuz ba-

tardılar. Çine okutanlarmm kimse
siz ve yoksul yavrular için gö:ter

dikleri bu alaka ve soysal duygu
larını takdirle yazmağı bir borç sa
yarım. Aydm halkevi musikisi er

tesi gün fırka ve oku1a yapılarında 

halka birçok mar,hr çaldı. Ayc!ın

dan gide,;ıler arasında ben de var

dım. Dalama çayında kamyonuwuz 

• SUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiıi 

11 Nisan 1935 de dir. 

Hüyüt i~ramiye: 200,000 Lira~u 
Aynca 2s.oao, 20.000, ıs.ooo, ıo,ooo, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık 
mükafat vardır. 

lstanbul Bqinci icra dairesinden: 
Mahcuz olL 111 par-ra çevıilmeıine karar 
verilen bir çift beygir arabası kO§um 
trıılaım, ve yük arabası muhtelif küfeler, 
demir tırmık ve on iki bin adet fasulye 
ve domates ımğr, kıri< adet oluklu ve o

lulnuz müıtamel 68Ç, Amerikıan pulkık 

ve W>çrvanlığa ait sair etya 26-3-935 

salı günü saat ondan on ikiye kadar Bo
ğaziçincle Balta limanm<la Kuleli bostan 

da açık arttırma ile satılacaktır. Almak 
iıtiyenleria yevm ve vakti mezlnirda ma 

hallinde hazır bulunacalı: memunma mü 
racaatlan i!Au "1ımur. (9618) 

Eyiip ahkamı tahliye lıirkimliğinden: 
Müteveffa C.Wclarun Topanedo Kılınç 

Ali pap maballetinde vapur i.tıkelesi cad 
deoinde bir tarafı mukaddema T opane 
fabrikası ve .,.... seyriaehin .idaresi 2 ta. 
rafı Cavidan emlalııi ve cepheli vapur İll
kel..s.i cadduile mahdut 23 No. üzerinde 
odaları mütteınil bir bap mağazanın 

3200 hiueye 3540 lira kıymet takdir o
lunup bunun yüz b.İJıeai ve yine Cavicla
run Kule lrapuı Şahkulu mahallesinde 
caddeikebirde kain bir tarafı Panmyop
los ve V anderos dükkiru ve bir ta -
rafı nmarif katiplerinden Halit d;;Jckinı 
ve bir tarafı Mevlevihane bahçeli ve 
cephesi cadde.ikebir ile mahdut ve üzu-

leNnde odaları müştemil -
ki 569 ve 571 n yeni 573 ve 
575 nwnaralı iki bap dükkandan 
573 numaraya maa mütt...Ulat 2800 ve 
575 maa IDÜ§temilat diğer ' dükkana 
3720 lira ki her iki binanın heyeti umu
mİyesine 6520 lira kıymet takdir edilm.it 
olup bunların dahi yÜzer hôsseleri açık 
arttırma ıuretile Eyüp ahkamı ..,hıiye 
hakimliğinden satılacaktır. 

Satq §altMıneleri 23 mart 935 tan· 
binde mraıhkeme cüvanJ..,esine talik e· 
dwmıtft-. 23 numaralı odaları müıtemil 
magaz.a ııetıtı 29 nİ&an 935 tarihine mü

ıadif pazm"tesi günü saat 10 dan 12 ye 

kadar ve 573 ve 575 numaralı diild<& • 
nm &alıfı ayni gÜnde saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacaktır. Arttrnnaya i,tirak i
çin yüzde yedi buçuk pey akçea alınır. 
En ton arttırarıın taahhüdü baki kalmak 

ÜZtte b:n:ıci arttırma kıymeti muham
minenia yüzde yelmİJ befini bulmadığı 

takdirde ikinci arttırma on beş gün -D· 
ra 14 May11 935 tarihine müsadif alı 
günü ve 23 numaralı odaları müştemil 

mağ,ııze aaat 10 dan 12 ye ve 573 ve 
575 mımaralı dükkanların yine ayni gün 

de &aat 14 den 16 ya kadar y11pılaca.k 
ve en son arttırana ihale olunacaktr. 

Hakları tapu ncillerile sabit olma • 
dıkça ipotekli alacaldıktrla diğer alaka
daranm irtifak ııalıiplerine ilan tarihin
den İtibaren yİrmi gün içinde ewakı müa 
bitclerile bildirmeleri lizımdır. Alaka • 
clarlann icra ye ifliı kanunwıun 126 ncı 

naddesi biikmüne tevrtl<an hareket et • 
ıneleri ve daha •fazla malumat oılmak ;... 
tiyenlerin dairede 93().108 numaralı doı
yaaıne mİİnK:aat etmeleri ilin olunur. 

(9620) 

Devredilecek ihtira beratı 

' 

2015 

lstıamıul 4 üncü icra memurluğundan: 
Tamamına 3800 lira kıymet kolİlen Fe
nerde Abdi ıubqı maba:lleıinin Fener 
kapı ca.ıde1inde e•ki 27 ve 29, yeni 17, 
15 No. lu altında fnmı bulunan 3 katlı 
tara• ve bahçeyi elektrik ve terkoı teai
...tıru havi evin 120 de 42 hiueıi .:..;,..,.. 
miz tanıfmclan açık mttınnıaya çıkan! -
mıı olup ıartııamıeai 16-4-935 gÜnleme· 
cinden ita>aren divanhaneye a'ılarak 27-
4-935 günlemecine nutlayan cumarteai 
günü -t 14 den 16 ya kadar dairemiz
de ... ttıacaktr. Sabta ~bilmek için 
yüzde yedi buçuk teminat akçaaı almır. 
Birikmif vergi, belediye reıimleri ve va-

kıf icadeoıi müıteriye aİttir. Arttırmada ke 
silen kıymetin hioneye 1abet eden mil<
tannm yüzde yetmiş betini bulmak tart 
olup alui baMe en ton vttıranm taah -
hüdü yerıinde kalmak ii.zere arttrrma 
15 gün daha uzablaralı: 12-5-935 gÜn
leıneci:ue raıtlayan pazar günü a:rni -
atte ikinci arttınnası yapılacak ve en 
çok arttırenm üstünde bıt'akılacakbr. 

2004 No. lu icra kanununun 126 ıncı 
mı>ddeıine tcMikan ipotek &ahibi alacak
lıların diğer a!Akadaırların ve irtifak hak
kı oalıipleMnin gayri menkul üzerindeki 
haklarnu buNSile f-aiz ve masrafa dair 
olan iddialarını mülhit nnklarile bir • 

likte ve 20 gün içinde dairemize bildir
meleri liznndır. Aksi halde haklan Ta· 
pu aiaillerile sabit olmadıkça oatıı bede
lm:.n paylaımasından hariç kal1Tlar. Da 
ha geni§ bilgi edinmek iıtiyenlmn 9J3-
279 dosya No. IOile dairemize müracaat· 
lan ilan olunur. (9609) 

Sultanabmet Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden: DavacH lıtanbul Telefon 

tirketi tarafından Rumeli kavağında 

Trakya birahanesi sahihi Traıbzonlu Ha 

sandan 3670 kunıtla b.....ı:.er günde 110 
kurut aynca tabı·il.ine ve malci.nenin ay
nen iadesine dair açılan duruımada müd 
deialeyhe yazılan celpname Üzerine sem 

ti meçhule gittiği mübafir tarafından 

verilen meırıihat üzerine kendirine ila
nen tebligat ifa lolınmrı ve muhakemesi 
olan 27-2-935 tarihinde mahkemeye gel
mediğ; dahi anl&fılmıı olmakla hakkın
da gıyaben mı ... ....._ yapılarak davacı 

vekôli iki fatura ibraz etti ve müddeia
leyh imzasını inkar edene tatbik.at ve iı• 
tlkbıhen ...bit olmazsa yemin. teklif et
meıioe nazaran müddei.aleyhe H. U. M. 
K. nun 402 nci maddesi mucihince mu

amel..i gıyap karan tebliğine ve muha
kemenin de 6-4-935 tari:bine talikine ve 

beş gün zarfında itiraz ebnezse mah -

kemeye giremiyeceğine ve hakkında bü
küm verileceği ili.nen tebliğ olunur. 

' (9622) 

' çayda kaldı. Çineliler hemen bir o

tomobil göndererek bizi aldırdı'ar, 
Çinede konuk sever L'.t ı;österJ.ler, 

ba,ta kaymakam olmak üzere jan

darma kumandanı bat okutan izzet 
Olgene ve etlerine burada açık te

tekkürlerimi yazarak bütün arka· 
daşlanmın his&iyatına tercüman 

11Bitumlu ail>yelerde veya mezkür 
ıübyelere ait ıalahat,, hakkındaki ihtira 

içiıı al .nmıı olan 19 mart 1931 tarih ve 
1274 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere batkaıma devir ve 
yahut İcara verilmesi tekli/ edilmekte ol

makla bu huıuıta fazla maliımat edinmek 
iıtiyen zevatın Galatada Aslan hanında 

1-4 numaralarla mürakkam idarehaneye 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 
2073 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaııaıa• 

CumaJan batka günlerde aaat 

(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 

Divanyolu No. 118. 

lıtanbul dördüncü icra msnuriu -
ğundmı: Tamamına (2500) iki biın bet 
yüz lliv. kıymet takdir edilen Boiazi9a
do lıtinyecle lıtinye caddesinde, vapur 

i&keleaine müvui olan lüfw, kefal, ve 

çiroz avlanmaıma elvorifli voli yerinin 

6-16 hi .. esi dairemiz lanııfmdan açık 

arttınna ıuretile sablığa çıkıarılnnıt o
lup f'U'blamesi 16-4-935 günlemecinden 

itibaren divan:ıımeye alllarek 27-4-935 

ciinlemecine .-ılıyan c=-tesi ııünü 1a 

at 14tıen 16ya kadar dairemizde •trlaoak 

br. Arttırmaya ıiunek i?n yüzde 7,5 te 

mi.nat akçesi alınır, birikmit ver&i, be
lediye resimleri ve vakıf icaresi miiıte
nye aittir. Arttırmada kesilen kıymetin 

hiueye isılbot eden miktıannın yüzde 76 

nİ bulmak tart olup akıi halde en oon 
arttrranm taahhüdü yerinde kalmak pr

tile artbrma 15 gün daha uzablarak 12-

5- 935 ırünlemecine rastlayan pazar gü 
nü ayni saatte yapılacaktır. Bu arttır
ııada kıymetm yüzde 75 ti bulunmazsa 
2280 No. lu lımıuna teriikan 1atrı geri 
bınmlacalctır. 2004 No. lu kanunun 126 

mcı maddeti mucılıônce ipotek oahiıi a

lacaldılarla diğer alakadarlann ve irti
fak halda sahiplerinin pyn menkul ü
zerindeki baklııınm, huıuıile fm ve mu 

Tenuilde rol alan 
AYDIN, (Milliyet) - Çine ;Jk

rnektebi eairgeme kurumu hayra.. 
llıın ük ffÜnu , Çineı:e ciimburiyet 
e~de, himaye l"ttiği yoksul ve 

' esiz mektep çocukları menfa

•tin bir temsil verdi. Temsilde 

A.ydm lı lkevi bandosu ile Aydın 
1 evi rinden birçok bayan ve 

Çine muallimleri. 

baylar da bulundular. Temsilde 

bütün Çine okutanları rol almışlar
dı . Okutanlar "Yaman,. ve "Köy. 

den elen •es., plyeslerini çok mu· 
vaffakıyetle teımd ettile~, Demır • 
cidere köyü okutanı Fahri de çok 

güzel bir rno~oloğ söyledi. Temsil 

batlamadan ve temsil aralarında 

oluyorum. 

Çine gençleri o ailı:~aın fırka e-
vinde bir de 3conser tertip etmitler

di. Konserde de birçok Çineliler 
Muayenehane ve ev telefonu: 

._.., dı. Gençler çaldıkları parçalar- roa!a dair olan iddialanru müsbet ev.rak-
da iyi m•Jvaffak oldular. Yalnız 1 lanı.. birlikte ve 20 gün içinde dainmi-

Kıtlık telefonu 22519. 
1605 

22398, 

gençlerden, bize artık tarihe karı- U O K T O R ze bildirmeleri lazımdır. Alui takdirde 

~an alaturka musiki yerine ulusal "'tl"'("!.~1:1U 1-fa ı{ı,1 Üze haklan tapu si-Oillerile.ıabit olmaddcçe. 
musıki d.inletmelerini isteriz. U-

1

1 ıatıt bedelinin payla şmasından hariç ka 
halc1l.iwıa ., da K.ıruı:i.ık eczahaneai 

marım ki, Çine .ençleri de ulusal d ı-ıar. Daha oenit bilm edinmek iıtiyen-karıısında Sahne ıokağın a 3 numa• " b o· 

musiki yayımında paylarına düten r>lı a'.'artımand' ı ı"ım•r•. lerin 934 • 635 doıya numaraı.ile daire-

yükünıü yaparlar. 'i••••••••••••••ıiı aıixe müracaatları ilan olur.ur. (9615) 

7 

·-Türkiye İş -ba~kasında~ 
Donanma -.iyati ikıad:reli bıll • 

rilatr piyıuıııtoaunun 19 ımrt 935 IÜJriilto 
de yaprla.n elli yedinci keıideainde m. 
miye ve amorti İNıbet eden tahYil n
ralarnu göıterir cetYelclir. 
Bu kefidecle itfa ol..-, tertip ınmıar.ı-

1086, 1622, 1939, 2248, 2387, 2399, 
67951 8478, 8755, 8987, 9261,9852. 

1 kıamiye isabet eden numaralar 
ikramiye TL T..-tip No. Sıra No. 

1200 9852 41 
300 8478 47 
100 1622 76 
10 2248 18 
10 9261 54 
10 2399 68 
10 6795 2:1 
10 2399 15 

6 6795 84 
6 1939 39 
6 8478 16 
6 1622 98 
6 2248 26 
6 8478 2~ 
il 2387 29 
il 9261 92 
s 9261 35 
5 1939 74 

Balidaki terliplerin bizalarmda göı· 
terilen sıra numaralarından mütebaki 
ayni tertiplerin diğ ... sıra nunmralanna 
YO 1086, 8755, 8987 numaralı üç tertibe 
kamilen amorti isabet etmiıtir. 

ikramiye YO amorti bedelleri 22 mart 
935 gününden itibaren tediye edilecek
tir. Amorti bedeli, ""'1er tahvil için bir 
Türk lirası on kuruftur. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Zift veya mümasili mevadın ıübye

aini yapmağa mahıuı ameliye" hakkın• 
daki ihtira için alımmt olan 20 mart 
1929 tarih ve 787 numaralı ihtira bera
bnm ihtiva ettiği hukuk bu kere baıka

ıma devir veya İcara verilmesi tekli/ e
dilmekte olmakla bu hususta fazla ma • 
llımat edinmek iıtiyen zevabn Galatada 

Aılan han 1-4 numaralarla mürakkam 

idarehaneye müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 207 4 

l•taııbul lkiuci icra dairesinden: 
Mahcwı olup paraya çevrilmesine ka • 

rar verilen maa motor bir adet (Bin. 

:yant) markalı pedal matbaa makineııi 

23-3-935 c:wnarteai günü saat 9 dan iti
baren Sirkecide Liman hanı kar111ınde 
Antalya ambarında açık M ttrmıa ile ıa · 

tılacağmdmı taliplerin mezkur ı: ün 
ve saatte mrıırballinde bulunacak memu· 
nma müracaatları. (9640) 

Sultanııhmet 3 ncü Sulb Hukuk Ha· 
kimliğinden: İstanbul Telefon şirketinin 
I.taııbulda Ci'balôde Fen« caddesınde 
108 No. lu evde Rifat aleyhine açtığı 

7437 kıını1 alacak davasından dolayı RJ. 
fatin lkametgilhmm meçhul bulunduğu 
mahkemece a~ılmıı ve ı.o • 
lİgatm ilanen ÖCıraınooa karar ve· 
rilmiş ..-~ tayin <>lunar 2 1 

' 935 tarilıli celsede iıbatı vücut etm <! di
iinden da ' .1ın talebi le mubake.o:nen n 
gıyaben devamına karar veril . i -e 

müdderi vekili bir kıta mukavdenam<! ve 

iki kıta fatura ve mektup ibraz e•miş 

ve istiktap ve tatbikat ve 1abit olmadıı:ı 
takdirde yemin teklif etmi, olduğund•n 
..., bııkkında gıyap karan aadir ol.nalda 
malılcemece tayin olunan 3-4-9::5 t•ı i
hine müsadif ça:r'8nıha giln ü ' · t 1 ' e 
müddeialeytı Rifabn nıahke.r>eJe bizzat 
hazır bulUD111R11 veya taraf· n ~a:. hi• ' · 
kili. kanuni ~öndennes: Vt.:. t rr i . 

dan itı"baren beı gün zarfı r ıtı a • , t 
mediği takdirde val<al• n ka?ul ve ı •« 

addolunacağıoa dair hakkında gıy p !<a 
rarınm ili.oen tebliğine ka .. ar v r Jm ; ı 

olmakla keyfiyet ilin olunur. ( 9J21 ) 

Eyğp ahkamı ıahı iye h~ k ; .,,: ; , • ~ · 

Müteveffa Cavidanın şa yian nıut.ısarrtf 
oldueu Tophane Kılınç Ali paıa ma,ıal 

lesinde qpur i.kele ıi cadtle,ı nd . ü · a
rafı Cırvidamıı 10 mükeı·rt?I' v~ 14 n u • 
maralı odalarla bera~'f" mağ. zr.l ~ r ı ve ı. 

3 numaralı methal ve tttk t ... r.1.! ı vol i 1 

m.ılıdut eski 12 ve yeni IJ numaml • · ı

zerincle oılayı müıtemil mağazan n 3:!'.l:l 
hia~inin tamunına 24~5 l;ra :Cı m1et 

takdir edilmiı olup bunun 100 h ısc .i 

ve yine müteveffa Cavidanrn Top.an ·•C:: ! 
Kılınç Ali paıa ınahalle•inde vanur İ s· 
kelesıi caddesinde Mesci t ~oka;\ ... .ı 1. 

1-1. 3. 6. numaralı ve altın:!a dôr; duk 
lıı:i.ru müıtemil ve bir tarafı Cavi :!on :n 
ınaiazaır ve bir tarafı l-3 n1: maralı nr .. 
salar methali ve bir tarafı Mescit sokağı 
ve cephe&i hkele cadde&ile mahdut bir 
bap hanenin 3200 hissesin' n t.amaımna 
4000 lira kıymet takdir edilmiı ve bu
nun da yüz hiıoeıi Eyüp ahkamı ıah•İ· 
ye hikiınliğinden ııatrlacaktrr. Satış fart 
namesi mart 2S tarihinde divanhaneye 
tdik edilecdı:tir. 10 numaralı mağaza · 
nm setııı 30 nisan 935 tarihine müsa • 
dif pertembe günü saat 10 dan 12 ye ka 
dar ve 1, 1-l-, 3, 5, numaralı evi:ı satı .. 
fr ayni günde saat 14 .ıe., 16 vR kadar 
yııpılacaktr. 

Haldarr tapu s.icillerince nbct olma· 

dıkça ipotekti alacaklılarla diğer alaka
daranın irtifak ııahiplerine ilin tarihin
den ltı"bııren yirmi gün içinde evrakı müı 
bitelerile müracaat etmeleri liznndır. A 
likadaThınn İcTa ve ;na .. kanununun yüı: 
yirmi albncı maddesi hükmüne tevfi -
kan hareket etmeleri ve clalıa fazla mil• 

lıimat almak iıtiyenlerin dıııireaindeki 

930 • 108 numaralı dosyasına ırıüracaat-
ları '1an olunur. ( 9619) 
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Asipin Kenan 
soğuk algınlığından, nezleden gripten, 

ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. ismine dikkat buyurulması-

.............. ~ ............................ mi!. 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1"çiyale İtalyana 
Sennayui: 7CO,OOO,OOO (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin ,ekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
leri hakiki sahibinden ba~ka kimsenin kullanamayacağı bil' 

tekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) l 612 

lçel Orman Müdürlüğünden: 
Adana Vilayetinin Karaısalı kazası pos devlet ormanların 

da mevcud şartnamesinde bulundukları yerleri cins, nevi ve 
çapları yazılı 18754 parça Adana çeşidi kerestenin beher ade -
di 150 ve 4 köşeli 27 parçasın m beher adedi 600 kuruş olınak 
üzere 28293 lira muhammen bedelle kapalı zarf usulile arttır • 
maya konulınU§tur. Arttırma 25-3-935 Pazartesi gÜnÜ saat 
16 da Adanada Orman muamelat dairesinde toplanacak satış 
komisyonu önünde yapılacaktır. 

1- istekliler 2121lira98 kuruşluk muvakkat teminatı 
mal sandığına yatırarak makbuzunu veya nümunesine uygun 
banka teminat mektubu ile teklif zarflarını 25-3-935 Pazarte· 
si günü saat 15 buçuğa kadar Adanada orman muamelat me -
murluğu dairesinde satış komisyonuna vereceklerdir. Teklif 
mektubları komisyonunca saat 16 da açılacak en yüksek art· 
tırma teklifinde bulunana muvakkat ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i ihale emri Ziraat Bakanlığından verilecek ve 
bu anir 15 gÜn zarfında verilmediği takdirde komisyonca 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kuruş bedel mukabilinde Ankara, Is • 
tanbul, lzmir, Adana, Mersin Orman Müdürlüklerinden alı • 
nabilir. (1279) 1928 

Topkapı Maltepesinde Askeri 
Alım Satım Komisyonundan : 

Maltepe Talebesi için 58 ila 60 kaput kumaşı ciheti As -
keriyeden verilerek diğer malzemesi müteahhide ait olmak Ü· 
zere Z0 '. mart 935 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
Beher kaputun imaliye tahrrtinbedeli 400 kuruştur. isteklilerin 
daha fazla tafsilat alınak ve son teminatı 36 lira olup maliye • 
den alacakları makbuzlarla T opkapı Maltepesindeki Alun Sa • 
tun Komisyonuna müracaat; etmeleri. (1287) 

1986 

Istanbul Sıhhi Müeııeseler 
Satınalma Komisyonundan ı 

Şişli Çocuk Hastanesi için lazun olan 195 kalem muhtelif 
alat ve edevat ile kimyevi ecza olbaptaki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konmuştur. - · 

1 - ihalesi 26 mart 935 sah günü saat 15 dedir ve Cağal -
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki komisyonda yapıla -
caktır. 

2-Tahmini bedeli 1608 lira 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 120 lira 67 kuruştur. 
4 - Sartnameler bedelsiz olarak Şi§li Çocuk hastahanesin 

den alınabilir. 
S - isteklilerin teminat makbuz veya banka kefalet mek 

tuplarile belli gÜn ve saatten evvel Komisyonumuza müraca-
atları. (1321) ıJ.990 

HEDiYE--...... , 
Mahkemece tasfiyesine karar Terilen PATE ıirketiııin meıbur 

gramofon p!Akları toptan beheri • 25 ( yirmi beı ) kuruıtan 
50 ( Elli ) kuruıa kadar ıatılmaktadır. 

Şehir Te taıra satıcılarının bu fırsatı kaçırmamalan menfaat
leri iktizasındandır. Perakende aatıı da yapılır. 
Müracaat mahalli: Yeni Postane caddesi Yüniş mağazasının üstünde h-------• Mercanof Han No 5 --------
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Saçları 
Dökülenlere 

lngiliz Kanzuk eczanesi 
rnüstahzarabndan 

Saç Eksiri 
Komojıen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. 

Komojen aaçlann kökleri • 
ni kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la. 
tif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksi
ri maruf eczanelerde ıtrıyat 
mağazalarında bulunur. 

ATINAYA 
10 GÜNLÜK SEYAHAT 

ANKARA vapuru ile 
9 ve 23 Niaan hareket 

Fiyatlar: 
Ekonomik .................... 52 Lira 
Güverte hususi tertibatlı . 40 n 

Vapur gidiş dönüş, pasaport Tıirk 
ve Yunan vizaları, otellerde ye· 
mekli ikamet. 

Arzu edildiği takdirde yaldız gi-
diş dönüş vapur biletleri dahi ve

rilir. Müracaatı NAK Turist acen
tası, Galata Rıhtım caddesi No. 7 

Telefon 43126 ..................... 
Daima genç 
Daima güzel 

-, 
lngiliz Kanzuk eczanesi 

müatah.zaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

İsimli 2 p.heseri, büfün dünyanın 
• en mükemmel güzellik müstah
zarlandır. 

Ötedenberi memleketimiz ki· 
bar aleminin takdirine mazhar ol
muttur. 

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

1 T •• k" G ·· 1 S tJ At J • ı Eksir Balsamin Kanzuk Ur ıye UZe ana ar e yesı Cildin daimi yumutaklığını temin 
, _________ .,.TELEFON . 42769 41111-ll_______ eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI' 

Y eniköy - Büyükdere deniz kenarı yolu beton asfalt ola -
rak yaptırılınaktadır. Yapıldıktan sonra yol üzerinde baca aç· 
mak için ruhsat verilmiyecektir. Bu yoldaki emlak sahipleri -
nin mecra ve elektrik, telefon ve su gibi ihtiyaçlarını ve mev· 
cut mecralarınm tamirat ve tathiratını her halde ıimdiden yap 
tırmaları ehemmiyetle ilan olunur. (1430) 

lstanbul Maarif Müdürlüğündenı 
Erzurum lisesi için liseler arttırma ve eksiltme komisyo

nunca 27-3-935 çarşamba gilnü saat 15 de yapılacağı ilan edi
len Fizik aletlerinin eksiltme işi ayni gün ve saatte lstanbul 
vilayeti muhasebeciliğinde müteşekkil arttırpıa ve eksiltme 
komisyonunca yapılacağından isteklilerin teminat akçelerini 
belli gün ve saatten evvel vilayet muhasebeciliği veznesine ya 
tırarak oradaki komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(1417) 

Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra, cilde latif bir se • 
rinlik verir. 
UMUMi DEPOSU: İngiliz KAN
ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf 
ParfümörileTde bulunur. 2108 

Deniz yolları 
Ae!il ,E~y ~J-. 

T et 42363 - Sirkeci Miibiirdanacl. 
jııı--·1.,. Han. Tel 22740 ___ .. 

MERSİN YOLU 
KONYA vapuru 24 Mart 

PAZAR günü saat 10 da Mersi
ne kadar. (1422) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vaıpunı 23 Mart CU

MARTESi günil saat 19 da Jz. 
mire kadar. (1423) 

1611 

lstanbul liayr.11 1~1ubadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve malıalleıl Sokağı' Emlak No. Cinei 'Ve hissesi 

3302 Galata Tophane Se- Saray arkası 
lime Hatun 

4033 Tarabya Kalaycı Nıml 

4179 Firuz ağa Eaki Kara dut yeri h 
kanu 

4179 Finız ağa Eskıi Kara dut yeni A· 
-ı- kar su 
4249 Uaküdar Icadıiye E&lııi Hamamcı, yeni Sü-

ralıici 
4298 Uoıküdal' ılcadiye Eski Kahya S.,.,lds, ıı-1 

SUbyed 
4301 Beyoğlu Hüseyin Göl baıı 

ağa 

4861 Boğaziçıl Boyaaköy Altına 

1 

9-11-13 

E1'kiı 28 
Yeni: 46 
Eski: 30 

Yeni: 48 
37 

Ealııi: 34 
Yeni: 42 
E~ı 62 
Yeni: 13 

23 

265 metre araanm tamamı 

Hisseye göre muhamıneD 
kıymeti 

2768 kapalı zari 

Mıfl'P Ü9 hanenin 2· 7ll 66 Açık arttınna 
hissesi 
Kagir .dükkfuun tamamı 1072 Kapalı zatt 

Kagir dükkanın 97, 50-120 756 Açık arttınna 

hissesi 
111 metre arsanm bınvmw 178 ~ arttımıa 

Ahıap ha.ne ve bahçenm 301 Açık arttırma 
1-2 hissesi 
62,50 metre arsanın tamamı 188 Açıılı aı tbı nuı 

189,50 metre araaıım ta• 304 Açık arttmıuı 

1 Yukarıda evsııfı yazılı eayri menkuller .;,, glln müddeııle müzayed::;::rkarı:lınış ve 1-4-935 taıil:ıine teaadül eden pa• 
zartesi günü aaat 14 den itibm-en Ohalelerimn icrası mukan-er bulunmuştur. Satış münbaorran gayri mübad&I bonosıiledir. 

iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci teırin 330 tarihli kanun bü ı.ümleri dairesinde tescil edilımf olan ec:· 

nebi firi<etlerinden ( Singer dikit makine si kumpanyası) nm Türkiye umumi vekili 
haiz olduğu aalfilıiyete binaen bu kere mÜTacaatla şirketin vekilliğine, şiııl<et na· 
ımna yapacağı illerden doğacak dav alan! a · bütün mahkemelerde da:va eden, edilen 
ve üçüncü tabı• ınfutlarlle hazır bulumnak üzere Mehmet Saffet oğlu Ahmet Neıet 
.vnı-.ı naop ve tayin ettiğini bildirmit ve Iazmı ırelen vesikayı vermİ1br. 

Key{iyet kanuni hükümlere uyıgun gÖrülınÜf olıınakla ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Adanada Atatürk parkı etrafı, heyeti fenniyedeki pro 

jesi üzere tahdit edilecektir. 
2- Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruştur. 
3 - istekliler bu İş~ ait evrakı bedelsiz olarak heyeti fen

niyeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar günü Daimi 

Enciiıİiende saat on beşte yapılacaktır. 
S - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
6 - Muva1tkat teminat miktarı (333) lira 15 kuru§tur. 
7 - istekliler şartnamesinden yazılı evrakı ibraza mecbur

durlar. 
8 - Teklifler 935 senesi nisamnm dokuzunda §artname· 

sinde yazılı vakitte daimi encümen riyasetine verilecektir. 
(1432) 

İstanbul Ügilncü icra mıemut'luğun. 
dan; ıParaya çevrilmesine karar vailen 

10 dokııma makine.; 5 elektrıi.k motonı 

1 çö:doii ve bir buküm maıkineai ve 60 
gÖzlü krep düPn bir ~el 27-3.ro5 çar
aamba ırünü t'.A&t 11-12 ye kadar biııinci 
açık arttmnıı. auretile Şiffi E !fal lıastane 
ol karfısmda 329 numaralı apartnnarun 

altındaki dükkanda sahlacağmdım isti· 
yenlerin muıaY)"en olan ııaattP mahallin

de hazır bulunacak memuruna müraıcıı-
atlan ilan olunur. (9616) 

lıt. Be§incl icra ~rluğundanı 

Mahcuz ~ paraya çevrilmesine karar 

veri:en iki adet sütlü inek 26-3-935 salı 

günü sabah .aat 9,S te Fatın Aipazarm· 

da satılacağından taliplerin mahalli 

mezkUrda hazır bulunmaları lüzumu İ -

lan olunur, '9612) 

Ist:anbul dördüncü icra memurluğun
dan: Satılmasına karar v.rilen lamape, 
koltuk, abajur ve maısa 27-3-935 çar • 

ıamba günü saat 11 den itibaren Salopa
zarmda 501 !"'maıralı Salıpazarı ,apari-

nıanı önünde ikinci açık arttırma ile '•a· 
tdacağmdan htiyenlerin gÖ•terilen gün 
'Ve saatte mahallinde bulunmaları 934 • 

5240 aayılı dosyıa ile ilan olunur. 
(9604) 

lılmıbul lldnd fflu Memurluğun• 

dan: Müflis IPolikwa ait mialJıann toptan 

pazarlıkla oatıpna devam edilmekte o -

lup 23 mart 935 cumarteol giinü Tab

lıakalede telefon firketi binut ııraımda 

68 numaralı mağazada saat ondan on i

kiye kadar aatııına devam edileceği ve 

1'18t on ökide pazıırlrlda talil>N 'VWile-
ceii ila nolvnur. _(9624). 

Dr. IHSAN SAMI .,._ ... 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUARI . 

Umumi kan tablilatı, frengi noktal 
nazarından (Wa11erman ve Kabn tea· 
mülleri) kan küreyvah aayılması. Ti• 
fo ve ısıtma bastalıklan teıhisi, id· 
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroıkopi, hususi a· 
tılar iıtlhzan. Kanda üre, teker. Klo• 
rür, Kolles terin miktarla,rının ta• 

yini, Divanyolu No. 189. Tel. 20981· 
1798 

Hali tasfiyede 

Emtia ve yol eşyası 
Avrupa A. Sigorta Şirketindenı 

Ticaret kanununun 455 nci madcLıoıl
ne tevfikan tasfiye halinde bulunan E:ı>Y 
tıia ve Yol E wası A'Vnl'pB Anonim Si
gorta kumpanyası 25 nisan 935 ~ 

be saat on birde lıtanbulda Galatade. 
Büyük Tünel hanında üçüncü kattaki J• 
darehane&İrule heyeti umumiyeyi içtiı:IJa' 

a daıet eder. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Tasfiye memurlarmm raponlı 
• 

2 - Murakıp raponı, 

3 - 27 Kanunuevvel 934 taribİPde 
katedilen bilanço ve hesabatın taıdı1ıi. 

4 - Bfr murakıp tayini, 
Tasfiye memurlar:ına .ıirketle mu• ' 

mele yapma.ğa mezuniyet itası, 

Hisseclarlann clelıili nizemnanıesİOiı' 
26 ncı maddes.inde yazılı hisse senetle' 
rinin tevdi muamelesini Ticaret ı.aııu· 
nunun 371 nci maddesine tevfikan içti ' 
ma ırününden lô.akal bi>r hafta evvel ;.:• 
ra etmelerıi lazımdır. 

Hissedarlar bine aenetlerini Ga)atl'' 

da Osmanlı Bankasına tevdi edecd<Jer' 
dir. 

Tasfiye beyeÖ .......... 
·--HltııMll_l .. H .. 1111111 .. IUl ... l ... ll 

Umumi Neınyah ve Yazı ı,ısrl 
Etem izzet BENiCE Ş 

Gazetecilik 11 Matbaacılık T. ,4. ' 


