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Çinde Sarı Nehirdeki setler 
yıkılmış sular etrafı sarmıı
tır 20 bin kitinin öldüğü 
zannedilmektedir. 

T e). { Müdür: 24318, Yaa:1 itleri mildi.lrü: 24319 
• idare •• Matbaaı 24310 

İngi iz bakanlarının J• ·ı· 8 k 1 d•• 8 Osmanlıcadan Türkçeye 
Seyahatleri ngı iZ a an arı UD ay k · l ki k J 

lngiliz Dıt Bakanı Sir John Si- H•tı 1 k b 1 d 1 arş 1 ı ar ı av uzu 
mon ile lngiltere'nin yedek Dış 1 er e onuşmıya aş a 1 ar 
~~~:~~;~;~~~:~dedü~n:~:: ~bi~ _ Kurum başkanlığının bi/diriği 

;~~;~~:!tt:ı:";;:J; Con Saymen'in salahiyeti mahduttur. Yeni kelimeleri yarın gazetemizekov-
tarihi'vardır: Bay Laval, öfaürü- • • • mıya başlıyoruz 
len Fransız Dış Bakanı Bay Bar- A k Al 1 f k n 1 kt 
thou'nun hazırladığı Roma ziya- nca man arın ı rı ı an ıyaca ır [Türk Dili Arafhrma Kuru-

il manun oıımanlıcadan türkçe-retini yapmı•, Mussolini · e görü- , 
T ;ye karşılıklar kııavuzunu bi-

r::ı~t~;::::::s::~~e1i.ı::vat1:~ Umumi vaziyet Stresa, da B. Mussolini, B. Lava/ ve tirdiğini bildirmiştik. Kurum 
Flandin ile birlikte Londra'ya git- B"fkanlığı dün ük listeyi bir 
ti İngiliz devlet adamları ile gö- Sir Con Sagmen tara çından gizden geçirilecek bildirikle beraber "Ulus,, ga-

• 1 • J ' sete.İne vermİftİr. Bu liste 
riitmeler yapıldı ve A manya yı LONDRA, 25 (A.A.) - Sir John ı>e bildirik Ulua'un dünkü •a-
bir hava misakı imzasına davet e- Siımmı ile Bay Eden öğleden sonra tay 
den bir beyanname ne,redildi. yare ile Berline gelmiılerdir. lngiliz - ,. yuıncla çıktı. BBf bini geçece-

Alman ııörüpnelerine bu sabah baı • ii umulan sözlerden her gün 
Bunun üzerine Almanya, lngi- Ianmıttır. Konferan.m açılnıaıındı en tJf<lğı iki yüzü çıkacak, 

!iz Dış Bakanını Berlin'e çağırdı. bir taraftan Sir John Simon, Bay E · bunlar geneloya önerge ye-
I 

Sir John Simon'un yola çıkması den, lngilterenin Berlin sefiri Sir Eri• rinde okcakhr. Bir ay içinde 
kararlaştığı bir sırada, lngiltere'- Phips ve bir taraftan da Bay Hitler, daha iyı· Ve yerinde karıılık 

• ') h d Baron Yon Neur•\b ve Yon Ribben• 
de Almanya nın 11<1 a urumunu a- tJ ~ bulabilenler bugu"n bı',_un· ı'nı· , l trop hazır buh .. ~.1uılardır. Görüıme- .. 
çığa vuran Beyaz Kitabın netr !ere, yann devam edilecektir. Çarıam · ._ koyduğumuz (teklif - önerge) 
üzerine, Hitler hutalandığını be- ha ııünü, Sir John Simon tayyare ile kliğıtlannı doltlurup Kurum 
hane ederek ziyaretin yapılmasını Londraya dönecek, Bay Eden, Mosko- Ba,kanlığına gönderecekler-
geri bıraktı. vaya hareket edecektir. Moakovadan - dir. Ondan sonra her söz .an 

aonra Var§Ova ve Prai'ı ziyaret ede-. ~-
Bundan sonra da Versaille5 an- cek olan Bay Eden, 4 Nisanda Lon• biçimi bulacak, kılavuz; bitmİf 

dının silahsızlanma hakkındaki draya döneceğini üınid etmektedir. B. (Devamı O mcı sahifede) Sallet Arıkan 
maddelerini ilga ederek, Alman- Ed-, 11 Niaanda seyahati neticeleri- ---===-=---...;,--=---==-=======--=---
ya' da mecburi askerliği geri ge- nİ kabine ve parlamentoya bir rapor- Bay Nöyrat, Bay Saymen, Bay Hitler 

tl'rdı' ve Alman ordıuunu on fır- la bildirecektir. Umuıni vaziyet, in • 
giliz bakanlannın raporlarile oaydın - Lord Eden, cuuıartea.İ günü Pariateki ı finİ iddia etmenin saçma olduğunu, 

kadan otuz altı fırlc:aya çıkardı. lanmıı bir tekilde Stresa.'da Bay Muıo- toplantının neticelerini Bay Yon Neu- zira, Meme! idaresinin ancak uluslu 
Sir John Simon'un Bertin' de oolitU, Bay Lava! ve Sir John Sim.on rath'a bildinnitı o da cevaben, Al • ı kurumuna taallılk eder bir meaele bu-

b d Al arasında yapılacak konferanata göz- men milletinin vaziyetin lcabatmı tak- lunduğunu aöylemiılerdir. Ve taYet bu 
görüteceği iflerin afın a man- den ııeçirilecektir. Franaanm, Alman- dir huausunda nazırlarına itimad ey- mesle mevzuu bahsedilecek olursa, bu 
ya'nm silah va.ziyeti geliyordu. yanın 16 Mart hareketi üzerine ulua- lediğini aöylemiıtir. ancak Almanyanm Cenevreye avdeti 
Londra'da Bay Flandin ve Lava! lar kunımuna yaptığı müracaat, 15 Con Saymenin va:zifHi mühimdir. lehindeki eababı mucibeden olarak sik 
ile lngiliz Bakanları arasındaki gö- Nisanda fevkalade toplanacak olan LONDRA, 25 (A.A.) - lngiliz (Devamı 6 mcı sahifede) 
riitmelerde silah bakımından mü- utualar kurumu konseyinde görüıü - gazeteleri, Sir Saymeıı ile Bay Hitler 

k 1 k J lecektir. arasında henüz görüp:ne olmadan fU 
saviliğinin tanınmasına artı 1 0 

• BERLIN, 25 (A.A.) - Alman istih- noktalar üzerinde bilhuaa ıarar et -
mak üzere Almanya' dan Uluslar bara! büroMındanı Bu sabah baılanan mektedirlerı 
Derneğine geri gelmesi, Batıda bir fngiliz - Alman görüpnelerine, öğle • 1 - Sulhün tanzim ve tetkiline lil-
hava andlatmaaı imzalaması, Or- den sonra, kıaa bir tevakkufu mütea- zım olan muahedelerin kudıiyetini 

Balkan 
Antantı konseyi 

ta Avrupa' da istatükoyu tamması kıb devam edilecektir. Almanyanın tanıınaaı. 
ve Dogu" Lokarnoauna ginneai gibi BERLIN, 25 (A.A.) - Re&midir. 2 - Sir John Saymen'in vazif.,..i, Ankarada toplanacak 

H 
Sir Con Saymen, Bay Eden ve lngiliz mahduddur. Ayni zamanda bu vazi -

bir takını şeyler istenecekti. it- b .yük elçisi Bay Fips ile müzakereler fe mülüın olmakla beraber, hiç bir komisyonda 
!er, ziyaret yapılmazdan Önce si- saat 10,15 de Bay Hitlerin nezdinde zaman kat'i kararlar verdirecek ma - • l L • l 
18.h müsaviliğini ilan etmekle, bu bllJlamııtır. Müzakerede Bay Fon Neu hiyette değildir. Daily Telegraph, ıun gÖrÜfÜ ecea lf er 
dört işin yapılmasına ke.rşılrk ol- rat ile aili.hsızlannuı meseleleri için ları yazmaktadır: ANKARA, 25 (Telefonla) - Balbn 
mak üzere, Simon'un elinde Al- Bay Hitlerin "Fonde dö Puvar" ı olan "- Sir John Simon ile Bay Eden antantı ekonomi ve &atiJari komiııyonu 

b k Bay Fon Ribbentrop hazır bulunmuı- ne lngiltere ile Almanya arasında bir nİIMUn sonlarına doğnı tehrimiz.de top-
n>anya'ya verecek bir şey ıra ma- tur. Müzakerelere, öğle vakti kıaa bir pazarlık keameğe, ne de Fransız - in- hınacaktır, 
dı. Almanya, Venaillea andını faaıladan sonra tekrar baılanacaktır. giliz - ltalyan tek cephesini temail et- Komi.yon Balkan antantının ülkeleri 
yırtmakla bütün siyasal durumu Uırule ait mü:ııakerat meğe gitmiılerdir. Sir John Saymen • arasmdaki münasebetlerin naaıl, ne ıe-
değifti: O kadar ki, ilk önce, Si- BERLIN, 25 (A.A.) - Havas'ın hu İn vazifeai, bizzat ta aöylediği gibi aa- kilde sağlamlattınlacağmı, bu ülkelerin 
mon'un Berlin'i ziyaret ebnesine susi muhabirinden: Sir John Simon ile dece istihbar mahiyetindedir . ., mütterek ticaret Üyuaların1n oe dunım-
lüzum kalmadı sanılmı,tr. Lord Eden, lngiltere aefaretinde ziya Meme! meaelesi de mi? da olacağım, ticari münaoebetieri &'Üç-

fette bulunmuılardır. Arabaya binmez BERLIN, 25 (A.A.) _ Havaaın hu lüldere uğratan tedbirleri ve bunların 
Ancak bu sırada lngiliz diplo- den Önce, Sir Jobn Simon, sefaretteki ausi nıuhabiri diyor ki: "lngiliz • Al- ortadan kaldmlması teklini, müıterek 

masisi beklenmedik bir çevirme çayda M. Yon Neurath ile vukubulan man müzakerat• esnaamda Meme! me bir Balkan Baı*aaı kurmak çııwelerini &· 

hareketi yaptı. Veraailles andını mülakatının ancak yanın saat aürdü- aelesinin bir rol oynıyacağı hakkında rayacak, Balkan ülkelerini biribirine bal-
Al , ğüııü ve aırf usule müteallik meaailin rivayetler dönüyor. He.tti. dün aı.~- !ayan nakil vuıtalannm ıalah Ye ila.-

bozdu diye manya yı protesto- mevzuu bah·-~ı"ldı'g"ı'nı· .;;yleını'ıtı'r. A- b k' .-- '-"- _..,, b b °"" ~ azı ımseler, bunun birinci safta ol- ti, bu vıuıtalarda tat ..... ,._en tarilele-
da Fransa ve ltalya ite era er ıd müzakerata bugün aaat 10,30 da duğunu aöylüyorlardı. Bu husustaki rin .idari mu.ımıelelerini, münakale müna-
yürüyeceği yerde, bu devletlerden Hariciye nezaretinde bqlana.caktır. düıünceleri aorulan Ingiliz mahafill oebetleıVıi k...,.l.,..tra.c:alc ve artıracak 
ayrıldı ve kendi başına bir yol tut- B. Hitler, misafirleri aa.at 11 de ka. Memel'in mukadderatının bu müzak; tdciller .etrafında tetkikat yapacalr, Bal-
tu. Veraaillea andını bir taraflı ka- bul edecektir. Tahmin edildiğine ııöre, reler esnaaında mevzuu bahsedilece. (Devamı o mcı sahifede) 
rarla bozduğu için Almanya'yı mü- ---~~-=:===-==-==-==-==-,:.:;..=:.:..;:;;:..:,=::::.:::..:_ ---=-----=-----
1.ayim bir,d<ilde prote•t0 etmek- B. Titülesko Beln. rada nittı· Suriye için 
le beraber, Hitler'in pek te hakaı:ıı '°" ~ 
olmadığmı ima etmiye b,..ladı. Al 1 A k d 
Ortada Berlin ziyaretini geri hıra- man sı• a"' hl anmasının D ara a yapl-
kacak bir sebeb olmadığını bildir- J k k J 
di. Ve yeni vaziyette. nasıl bir al- 8Ca 0DUŞm8 ar 
yasa güdüleceğini taYin için Fran- Balkanlardakı· akı·s lerı· ıa ve ltalya ta:re.fından yapılan bir 
toplanma önergesini (teklif) 
reddetti. lngiliz gazeteleri bu top
lanma önergesinin reddini töyle 
izah ediyorları 

Şimdiye kadar lngiltere, önce 
Fransa v~ ltalla ile anlaşarak böy
le anla.mı' bir halde Alma.nya'nın 
önüne çıkmakta idi. Bu, iyi bir ne
tice venni' diplomui yolu sayıla
maz. Bundan böyle lngiltere ken
di ~ına hareket ed2cek ve kol
lektif bir emniyet aiatemi kurmak 
yolundaki aiyual amacına bu yol
dan varmıya çalışacaktır. 

Bu, İngiliz dı' aiyasuında an-
11zın, ,a,ılacak bir deği,iklik mey
dana geldiğini gösterj,yor. O ka
dar ki, bir takım Fransız gazete
leri, Almanya'nın lngiltere'ye da
nıştrktan sonra son adımı attığına 
;htimal bile veriyorlar. 

Bunun içindir ki, lngiliz dıt 
bakanının Berlin ziyareti, alelade 
ziyaretlerden daha derin bir an -
lam• alını' ve her yerde büyük bir 
ilitiklik ile takib edilmiştir. ln
giltere, dün Fransa ve ltalya ile 
birlikte yururk n, bugün Alman -
ya ile birlıkte yürümese Je, takın
dığı bir vır ile, sanki f'ransa ile 
Almanya arasında çıkan bir anla
tamamazlıkta kendini hakem ye
rine koymuttur. lngiliz siyasası
nı çevfrenlerin bu elçabukluğuna 
hayret etmemek elden gelmez. 

Bunun arkasında gizli olan 
anlamı öjtrenmek için Sir John Si-

• 

Balkan andlaşması devletleri, sulh muahede
sinde değiıiklik yapılmasına bütün 

kuvvetleriyle mu halef et edecekler 

Bay Titülesko 
BOKREŞ, 25 (A.A.) - Siya

sal mahafil, Macaristan veya Bul -
garistan Alman misalini takib e -
derek mecburi a&kerlik hizmetini 
kabul ettikleri takdirde, küçük an
lafma ve Balkan anlatın.ası dev -
!etlerinin seferberlik ilan edecek • 
!erini tekzib etmektedir. Bununla 

mon'un Berlin'de, ondan sonra 
Bay Eden'in de Moskova, Varşo
va ve Prag' da yapacakları görüt-

beraber zannedildiğine göre, Bal
kan anlatnıumı teşıkil eden Yuna
ni&tan, Yugoıılavyıa, Türıkiye hükU 
metleri Alman &ili.hlanınasının 
Balkanlarda aebeb olduğu ger -
1tinliği Paris ve Londra hükfunet -
lerine bildirmeğe ve bu memleket
lerin, eulh muahedelerinde deği -
tiklik yapılmasına bütün vesaitiy
le muhalefet etmeye karar vennit 
olduklarını bild.inneğe Balkan an
laşması Başkanı Bay Titüleskoyu 
memur etmiftir. 

BOKREŞ, 25 (A.A.) - Rador 
Ajansından: Bay Titüle5ko dün 
aktam Belgr~da hareket etmittir: 
Orada iki gün kaldıktan sonra 
Çekoslovakyaya geçec.ektir. Hari • 
ciye müsteşarı Bay Savel de ayni 
trenle hareket etnıiftir. Müsteşar 
Belgraddan doğruca Bükrefe dö -
necektir. 

BELGRAD 25 (A.A.) - Bay 
Titülesko ve refikası buraya gel -
mi,Ier ve İstasyonda Bay Y evtiç 
ile refikası tarafından kanıılanmıf 
!ardır. 

melerin neticesini beklemek ge- 1 
rektir. 

4. Şi;l,rü ESMER 

Fevkalade komiser dün 
geldi Ankaraya gitti 

Resmimiz Franacuıın Suriyede fevl<o.
lcide komi•eri Bay Martefin geliıine 
ait muhtelif görünüşleri 11öneri)'Or. 
Yazısı ve beyanatı altıncı ealıilauiz.de 

-= 

Terkos anketi 
Bugün 5 l.1cl 

sayfc.da 

T 
TÜRKIYENIN 
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MiLLiYET 
BU iSMi 

ALIYOR 

N 
EN BOYOK GAZE7ESI 

Bir Türk okuyucusunun bir memleket aazeteıinden dl· 
leli nedir? 

1- Okuyucu, bir gazeteden, ıher şeyden evvel "doğru haber,. lt
tcr. Glinün birinde, bir gazete çıkarmak ilhtiyacı da, muhakkak ki, 
halk arasında olaru biteni yine halka anlatmak ihtiyacından doğ
muş ve gazete, ha1k arasında bir nevi tercüman olmuş ve oku· 
yuou bu va.r:ifeyi en iyi yapanı, yani kendisini aldatmıyam, doıfo
nıyu yazanı sevmiş, okumuştur. "TAN,, HA L K I A L DA T· 
M I Y A C A K, DAiMA "DOGRU HABER,,/ VERMEGI) 
ÇALIŞACAKTIR. 

ll - Yirminci asrın bütün nakil vasıtalarında olduğu gibi, nakil 
vasıtalarının belki en ehemmiyetlisi olan gazetede de, çabuk
luk, ilk şartlardandır. Fakat, gazeteci, ·~havadisi çabuk vermek., 
hevesini "havadisi doğru yazmak,, özenine üstün tutmalı mt? 

.-HAYIR! 
"TAN,, HAVADiSiN DOGRULUGUNA DiKKAT ETTIGI 

KADAR, HADiSEYi OLDUGU YERDEN, HERK.ESTEN 
E V V E L A L M A K, OKUYUCUYA DA HERK.ESTEN 
E V V E L Y E T 1 Ş T 1 R M E K iÇiN LAZIM GELEN 
TEKNiK VASITALAR/ HAZIRLAMIŞTIR. 

i - Bir gazete, bilhassa memleketimiz gibi, halkın çoğu tah
.U imkanını bulamamış memleketlerde, halk için mektep vazifesi.. 
ni görebilmeli, onun kendi memleketine ve yabancı memleketlere 
ait bilgisini arttınnağa çalışmalıdır. "TAN,, OKUYUCULARI 
iÇiN ö G R E T I C 1 BiR MUESSESE OLACAKTIR. 

4 - Bir gazetenin okuyucunun ıevgiıir.i kazanman 
için onun gazeteıi olmaıı, yani dileğine tercüman olması 
esastır. Ckuyucuyu §aşırtmamak, her şeyden evvel, ga· 
zeteyi onun ihtiyaçlarının, dileklerinin malı yapmakla 
kabildir. "TAN,, HADiSELERiN OBJEKTiFi, 
AYNASI OLACAK VE DAiMA S O Z U N U 
O Z U N E U Y G U N TUTACAKTIR. 

T A N 
• 

HER ŞEYDEN EVEL SIZIN GAZETENİZ OLACAKTIR 
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TA RlHI TEFRiKA : 75 HARİCİ HABERLER 

Her hakkı mahfu:ulıır. Ya=n: S;m Yemen uali.i Mahmut NEDiM 

Kara Sultan nasıl şaşırıp ka/1, 
ve dehşete düşmüştü ! 

ı ; , 

Mısırda kurulan J:.ir komi e - Sultan Hamidin 
korkusu •• H caz demiryolunun iç yüzü 

Bunu bir teref ve borç bilirler. Biz, 
bu çihetten de diğer kumpanyalara 
nazaran daha talili bir vaziyette-. 
yiz Bu tekilde seçilecek acenteleri
miz Hidiviye ve ltalyan vapurlari
le rekaetb etmemize ve bu rekabet· 
te muvaffak olmamıza en büyülı: a
millerden biri olurlar. 

Seyrüsefain idar~inin bu sahil
le yapacağı hizmet yalmz münaka
latı teminden ibaret kalmayıp bu 
vasıta ile asker[ nakliyatrmızı ya
bancıların elinden kurtarmı' ola
cağı gibi, kaçakçılığın da binnisbe 
önünü almağa muvaffak olacaktır. 
Bu suretle her devlet hazinesi müs 
tefit, hem de memleketin asayiş 
ve refahına hizmet edilmi' olacak
tır. 

En mühim nokta iıe (varidat)
tan ziya.de devlet ve milletin koru
nacak olan haysiyet, terefi ve iti
bandır.,. 

Bütün lete1Jbü11lerim, bu husus
taki müracaatlarım gibi, bu da ne
ticesiz kalmıttı. 

Sultan Ha111it devlete çok ağır 
bir yük olan Hicaz demiryolu me
selesine bilhassa (halife} olduğu 
için katlamyordu. Bu demiryolu
nun lılitn aleminde, halife lehine 
uyandırdığı büyük tesirler mübala
ğalı bir surette kendisine yetittiril
dikçe padişah keyifleniyor, neşe
leniyordu. 

Fakat bu neşe çok sürmiyordu. 
Çünkü halife ve paditahm keyfini 
kaçıracak haberler sık sık gelirdi. 
Bu haberler memleketin her tara-
.fından olduğu gibi dıtmdan da ge
lirdi. Ancak, hilafet meselesine 
taallUk edenler, bilhassa Arabis
tandan çıkar, yetitirdi. Ve bu ha
berle.re Sultan Hamit tahammül e
demezdi. 

Ona bir gün şu haberi verdiler: 
- Mısırda yeni türiyen bir hizb 

(Elhiliifeti fikureyş} iddiasında 
bulunuyormuş. 

Bu tek cümle Sultan Hamide ge-
celerle uykusunu kaçırtmak için 
kafi idi. 

- IÇimdir bunlar? 
Ve bilhaıtSa; 

Mısırda kazanlar kaynıyordu. 
Hizbilvatani çalışıyordu. 

Fakat bir taraftan İngilizlerin 
bir yandan Mısır hidivinin emelle
rini güden, bir çoğu ise ı:ıe yaptı
ğını bilmeden, dostlar alış verişte 
görsünler kabilinden çalışan ıbir-
90k insanlar, birçok satılmışlar var
dı. 

Abdurrahman Kevakibi lstanbu· 
la, halifeye padişaha ve Ebülhü
daya küsmüş, dünyaya küserek so
luğu Mısırda almıs, bir müddet o
rada etrafı şöyle b:r tetkik ettikten 
sonra, ilk olarak bir kitap yazmı11-
tı. 'Bu kitabrn ismi (Ommülkura) 
idi (1). 

Ommülkura derhal büyük bir 
rağbete mazhar oldu. 

Fakat te'graflarla inti'8rı haber 
verilen (muzır kitap) lstanbula ge
lipte tercüme edilerek padişaha ve
rilince, asıl kıyamet o zaman kop
tu. Sultan Hamit bir taraftan Ab
durrahman Kevakibi lstanbulda i
ken, istediğini vererek iskat edeme
diği için kendi kendine kızıyor, di
ğer taraftan bu hale sebebiyet ver
diği için F.ıbülhüdayı ha~lıyordu. 
Öyle ya bu a-Oamm istediği pir ka
dılrktan başka bir ,ey mi idi. Ne
den ondan bu kadarcrk bir liitfü 
esirgemişlerdi? Şimdi ne olacak, 
ok yaydan çrkmış, ortaya zehir gi
bi bir eser atılmıstı. Bu eser Sul
tan Hamidin candamarına sapla
nan bir zehirli oktan ba,ka bir 
ııey değildi. Sultan Hamit Ebü!hü
da vastıasile Abdurrahman Keva
kibiyi lstanbula celbetmek istedi. 
Ebülhüda bu hususta çok çalıttı. 

Yunanistanda 

Milli bayram 
Dün kutıulandı 

ATINA, 25 (Milliyet) - Bugün milli 
Yunan bayramının yrldönümüdür. Bu 
münasebetıe sa'bahleyin Atıinanın büyük 
kilisemde bir ayin yapılmış ve bu me
ras>mde Cwnhurıreisi, Başbakan, Bakan· 
lar heyeti ve Ati.nadaki elçiler vesaire 
hazır bwunmuşlardır. Ayıi.n.in hltanun -
dan sonra bir Tesıni ge!i'it yapılmıştır. 

Bu münasebetle ıBaşbakan Çaldaris 
tels.izle Amerikadaki Y wıanlılan tebrik 
eylemiştir. 

ATINA, 25 (Milliyet) - Dün yet • 
miş spor kulübıindeaı leşkiJ eıllien umu
mi federasyon futbolcuları ve atletleri 
tarafından Atimmm büyük caddelerin
de bir resmi geçit yapılmıştır. Resmi 
geç.ide üç bin sporcu iştirak ebniştir. 
Bunlar (Apollon) stadyomunda topla • 
narak Başbakan Çaldaris ve General 
Kondilis hazrr bulunduğu halde sporcu
luk andını içmişJenlir. 

W~acaristan siyaseti 
---o--

Almanyaya mı, 
italyaya mı doğru? 

Kont Bc..tlen'ın siyasi 
vaz.1cte dair nutku 

BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - Eski 
Başbakan Kont Beden, Magykıanhısa'>Sa 
•Öylediği ıbir nul'ukta demişti< ki: 
"- l>ıt aiyasannzm esası, bugün 1 tal .. 

ya - Macar dostluğudur. Yalnız müteka
bil samimiyeti. değil, fukat, menfaatla
nmız da böyle .icap ettrdiğinden bu 
dostluk dış <Siyasamızın esası olarak kaJ. 
malıd:r.,, 

Kont Betlen, Alman aleyb tan bir si
y as" ta:kip etmenôn imkansız, çünkü AJ. 
manyanın orta Avrupada Alman aleyh
tarı bir siyasa takibi imkanım bırakmı
yacak kadar kuvvetli olduğunu ilave e
derek demiştıi.r ki: 
"- .Bir.ı'b~lerıne rakip olan Fransa .. 

mn tutluğu Slav grupu ile Alman taraf
tan gruptan birinin orta Avrupada üs
tün gelmemesi .için ltalya'nm dostluğu
na muhtacız.,, 

Harbinde 
--o-

Bir mühimmat deposunda 
iofıtak ol..ıu 

HARBiN, 25 (~.) - Bu ""bah bır 
mühimmat deopsunda sebebi ~lıi\l in
filaklardan bütün şeıur oarsltmiş1f.. Bir 
çok çatı ve pencere çölanüştüır'. Halk 
'!"ılira.en dışarı ""9mıştı.r. itfaiye naçar 
kalmış ve çalııınaktan vazgeçmi~.-. F e
la.ket yerıi etrafında e•ker kordon çev • 
rilıniıtir, Olenleriıı adedi henüz belli d.,.. 
ğiıldir. Şimdi infilaktan masun kıılan y... 
gane depoıııurn kurıa..llmasma çalıtıl • 
maktadır. 

- Bunlan lciın ve kimler ida
re ve te,vik ediyor, perde arkasın

'!>" da kimler var? Hilafetü Filkureyt, 

- Kadılık mı istiyor, gelsin .•• 
diye haberler gönderdi. Ayrıca pa
ralar, başka mevkiler, rütbeler va
detti. Fakat Kevakibi bir yandan 
korkuyor, bir taraftan da kendini 
kaptırmış bulunuyordu. O bu ese
rile İngilizlerin de, Hidivin de na
zarı dikkatini celbetmiş, birçok 
paralar almıf ve önünde geniş bir 
ufkun açıldığını görmüştü. Artık 
aradığını bulduğu.na emindi. Mı
sırdaki bütün muhaliflerin kendisi
ne itibar ettiklerini gördükçe büs
bütün gururu artıyor ve F.ıbülhüda
nın biribiri ardı sıra gelen bütün 
tekliflerini vaitlerini tereddüt et· 
meden reddediyordu. 

HARBiN, 25 (A.A.) - Mühi:mma~ 
methannda in61aklarm arkası kes.ilmil
tir. Bu infilaklar, 8 oaıııt aürmüttiir. Kaç 
kitinin telef olduğu belli değildir. Ha
diıenin ıebeplerini tayin isin resmi ma
kamlar tahkikata girifUIİtlerdir, 

yani hilafet Kureyş kabilesinin, 
' peygamber ahfadımndır. Demek 
• k• bu iddiada bulunanlar Şerifler-
• dir. 

Hakikatte ise bu cereyanlar Şe
riflerin doğrudan doğruya bir ala
ka ve münasebetleri yoktur. Halep· 
te Abdurrahman Kevakihi isminde 
bir mahkemei ter' iye b~katibi var
dı. Bu adam zeki, feylan ve haris
ti. Halepten, Suriyenin ötesinden 
berisinden kendinden çok daha az 
kurnaz birtakım adamların turaya 
buraya bat vurarak birçok mevki 
ve mansrp sahibi olduklarını gör
dükçe onun da ittihası ve i~iha;. 
ile ümitleri doğuyor, ve büyüyor
du. Elibette onun da ömrü mahke
mei ter'iye başkatibliğinde geçe
cek değildi. Zeka11ma, kabiliyetine 
lfimadı vardı. O halde harekete 
geçmek, bir tarafa yanatmak, hü
lUI etmek ve böylece yükselmek 
gerekti- Ağlamayan çocuğa süt 
verirler mi? Abdurrahman Keva
kibi Halepten kalktı İstanbula git
ti. lstanbulda hemşerisi Ebülhüda
yı buldu. Ebülhüdamn zeki ve şey
tan adamları bir görüşte anladığı 
ve bahusus heınterilik.yakınhğı da 
olunca bunlara derhal kucak açtı
ğım yazmıştım. Ebülhüda Abdur
rahman Kevakibiye de evini ve ku
cağrnı açtı. Abdurrahman bir kadı
lık istiyordu. O kadarcık, sade bir 
kadılık •.. 

Ebülhüda bu kadarcık feyİ yapa. 
mıyacak bir vaziyette, aciz bir a
dam değildi ki ... Evveli hemteri
ıini memnun etmek, ona istediğini 
vennek için uğnlşır gibi görünen 
Ebüıhüda, aon11a ne oldu ise oldu, 
birdenbire her teyİ ihmal eder gibi 
göründü ve Abdurrahman Kevaki
·bi aylarla hoşu botuna beklettikten 
sonra nihayet bir neticeye kavuta
mıyacağını anlayarak, sönen ümit
lerini alevlendirecek başka bir mu
hit ve baska bir istinatgah ara 1k 
mecburiy'etinde kaldığını gördü, 
Kalktr M , ... ,. gitti. 

Esasen onu korkutmu,la.rdı da; 
- sakrn ha, diyorlardı, halife seni 
kendi ellerile p .rçalar, ona kar~ı 
bu kadar büyük bir cinayeti işle
dikten sonra, seni affedebilmesi 
gayrimümkündür. Seni, sırf ele ~e
çirmek, İstanbula aldırabilmek i
çin ettiği bu vaitleri bir kere eline 
geçirince unutur. Aldanır da tuza
ğa düııersen mahvolduğun gündür. 

Akla yatan da bu değil mi idi? 
Abdurrahman Kevakibi fstanbu

la gelmedi ve Sultan Hamit bu hu

sustaki bütün teşebbüslerinin se
meresiz kaldığını görünce .ı\bdur
rahmam idama malikUın etti. (2) 

Abdürrahman Kevakibi bu i· 
dam hükmü üzerine, artık lstanbu
la dönmek ümitlerinin büsbütün 
mahvolduğunu görerek kendini ta
mamen Mısıra vakfetti. 

Hind miislümaolan 
YENl DELHI, 25 (A.A.) - Müslü

manıar bir karar sureti kabul ederd< tıeıı
kilat kanunu ıslahatmı kabule amade ol
duklarım bildinni§ll ... ve mecuriJerin bu 
hu&usta yaptıkları tahriki.ti prote"1o ey
leıni§l..,.dir. 

Jaı-c.n1a Sahalin'in bir 
kısmını saha almak İsliyor 

TOKYO, 25 (A.A.) - Alman Milı
barat bürosundan: Hariciye Bakanı B. 
Hıirota, medİ9te Japonyarun Sahaliıı a
dasmm timal kısmmı ... ım almayı arzu 
ettiğini, çünkü bu kısmıda bulJ111aD pe.t· 
rol kuy.ılarmm Japonya için pek kıy
metli olduğunu söylemİfli:r. 

lar aruma artık Kevakibi de ·ka
rışmqtı. 
Abdürrahmanın kardeşi Mes'ud 

Kevakibiyi meputiyetin ilanını mü
teakıp Ayaaofyada Meclisi mebu
.an koridorlannda görmüştüm. İs
tanbula, buraya Halep mebusu ola
rak gelmi~i; kardeşi için;. 

- Gafil. .• cahil •• 
Bazan da; 
- Hain, diyordu. 

(Bitmedi) 

Saray ve padişah yerine İngiliz
ler ve Hidiv kaim olmuttu. Bundan 
sonra ne dilerse bunlardan diliye
cek bütün mevcudiyetini bunlara 
vakfedecekti, başka çaresi yoktu. 
Bu sebebledir ki ilk eserinin uyan
dırdığı alakadan cesaret ve kuvvet 
alarak biraz sonra (Tabayiülistib
dat) iıınindeki ikinci eserini orta
ya atb. Bu, birinciden daha kuv
vetli idi. Ancak bunu kendisinin 

(1) (Ü'mmülkura) yani kariye, şehir, 
, memleketlerin anası demektir ki Mekke 
, evvelce bu isimle anılırdı. Şimdi Hicaz 

ve Necit, yani Suudiye hükilmetinin 
yazmadığım, İtalyanca bir eserden M kk d ·•--- es • gaz.etesını· · · · d 

1 e e e çuum r mı n ısmı e 
tercüme ettiğini veya ettirdiğini .id- (Ümmülkura) dır. Abdürrahınan Ke-
dia ettiler. Her şeye rağmen bu ki- , vakibi o zaman giintin meselesi hali a-
tap ta İstanbulda bir bomba gibi lan bu meşhur kitabına (Ümrnülkura) 
patladı. ismini intihap ederken de hiHl.fet mese-

l lesini kasdederek bu ciheti tercih et-
miştir. İleride görüleceği vechile (Üm-

1 mülkura) hiliifeti Osmanlı hanedanından 
alıp peygamber sülalesine veriyor, ayni 
zamenda Arablan Türl<lcrden ayrnyor
du. 

Fakat ne olursa olsun birincinin 
tesiri ba,ka olmuştu. Birinci kitap 
bir cereyan uyanmasına sebep ol
muştu. Dillerde hep bu kitabın or
taya attığı nazariye vardı: Hilafet ' 
Kureyflilerin, yani peygamber ka
bi!esinindir. 
Mı ırda padi~aha, hilafete sa< ık 

olanlara k~.rşı ln~ilizlerin, ve !\;'ı
sır Hidivin;n ellerinde para ile isli
yen elemanların başında buluna~- . 

(2) Halii Halepte Abdürrahman Kc
vak binin ai1esi onun Sultan Hamit ta .. 
rafından öldürüldüğünü iddia eder. Bun. 

·ın rivayet ve iddialarına göre Sultan 
Hamit müthiş bir kin bağJ.adığı Kevaki
biyi birçok paralar vererek 1stanbuldan 
gönderdii!;i bazı adamla. vasıtasiyle ze
hirlemiştir . 

Çinde bir seylap 

20 bin kişinin öl
düğü zannediliyor 
Şı\NGHA Y, 25 (A.A.) - Sarı nehrin 

Hunan ve Hopeş hudvdu ü~enndek i bent 
leri y.kılm1; ve sular büyük b;r araziyi 
istila etm.işfr. 20 bin kişin.; n öldüğü 
zannediliyoı· . Zarar 41i m'l)on dolar tah
min edilmekt~dir. Yüz binl.,rce halk yol-

Bulgar B. Antonof azledildi, 
diplomatları listesinden çıkarıldı 

SOFY A, 25 (A.A.) - Bulgaristanm Uluslar Kuruınu 
nezdindeki mümessili orta elçi Antonof azledilmiş ve Bulgar 
diplomatları listesinden çıkarılmıştır. 

• 
Atatürk'ün lsveç prensine gönder 

lar üzerine dökülmüştür. 

· .. ... . diği tebrik tel yazısı ve gelen ceva! 
fangalOS hukumetl ANKARA, 25 (A.A.) - lsveç Prensesi lngrid ile Danimarka velı 'f • d• ahtinin nişanlanma merasimi münasebetiyle Reisicümhur Atatürkün I• aSVI p e l Y 0 r veç Prensi Gustav Adolf' a gönderdiği telyansı ve karşılığı şudur: 

8. Çaldar!s.e Kondilise 
diktatörlük tavsiye ediyor 

ATINA, 25 (MiUiyet) - Bugün B"f· 
bakan ıBay Ça:ldaris ıile General Korı.di
lis görü§erek hükumetin a:lacağı siyasi 
t>edhirler halııkırı.da kat•i bôr kal'ar vere
cekleTdir. Yeni meclisin §ekli bakıkında 
her ôkisi mutabık bulurunakla beraber 
mtihabm ne zaman yapı.iman 18.zungeıl
diği hakkında kat'i karar Vel'emeıni§ler
dir. 

Bay Çaldaris ile General Kondilis A
yamn 18.ğvi hakkında da mutabık bulun
maktadırlar. 

Yunan Meclisi 
ATINA, 25 ( Mıılliyot) - Bir defa 

toplanmak üzere meclisi meb'usanın da
vet edilece~ini bazı gazere.er yazmış.ıar 
üe de hükümet tarafından tekzip edil
miştir. 

Pangalosun tavsiyesi 
A Ti NA, Z:> ( ıv...ıiyetJ - Gazetıeci -

lere beyanatta bulunan General Panga
los İsyan hareketini. takbih ebıJiı ve bu 
hareketin ancak oıecnuruarın e&eri ola· 
bileceğini söyle<likteıı sonra Y unanista
mn kurtammaııı ôçiı:ı Bay Çaldaris ve 
Goneral Konı:lilise diktatörlük ilan et • 
meleri ta"siyesinde bulunmuştur. 

Rumların 1.Jaziyeti 
ATINA, 25 (Milliyet) - isyan eına

smda Yunanlı olmaywı Rwnların atdık
ları vaziyet tahkik ed.ilmektedic. Bımlar
dan isyanı tasvip eden1er hudut harici
ne çrkarıla.caklardır. 

ATINA, 25 (Milliyet) - Ankara el
çiliği ataşe ıoavali Bay Vulgaris'in Atina
ya dönmesi bildirilmiştir. 

isyan hareketile alakasız olmadığı 

ıöylenen General Otoneos, Ç>mikali.a, 
Manetas'm ordu ile alakaları sureli kat' -
iyede keS<ilmiştir. 

Bır mebus daha teukil edildi 
ATINA, 25 (Milliyet) - Kavalada

ki eviınde isyana art mühim ve&aik bulu
nan binbaşı Burdaras'm lmrd"§i Kafan
daris partisi nıeb'uofarından Burdaras'm 
Atıinacla saiclandığı yer bulunarak tev • 
kif ediJmiştir. 

Ka...Uada elde edilen vesaik üzerine 
müstanlıik muhalif parti lider11erıiııin i&
yan:la a:lfıkalarını ve bu hususta kendi • 
lerine tevcih edilecek mea'uliyetıleri tıet
ı.ik etmdrtedir. 

Milanoda bisiklet 
müsabakaları 

MILANO, 25 (A.A.) - Biı.ü<let mü
sabakalan ıİqin yapılan V eledrwn'un a
çilma merasimi yapdrmttır. Belçıikalı 
Kaers bir kilometre üzerinde ıiirat reko
runu lmmağa ~şebbii~ ~ ve bir ı.;.. 
lometreyi. 1 dalrika 53/5 saniyede kaıtet
miştir. Ev;yellııi t'eko.- 1 dakika 6 3/ 5 -
niye ile Fransız Mişar'da Mil. Nizami 
tedbirler a'lınmaıru§ olduğu için Kaerı'in 
rekorunun tanınması §Üphel.idir. 

F eshcdilen muahedeler 
LONDRA, 25 (A.A) - Bugün Avam 

kamarasında hükWııet I~erenin ali.
lııadar olduğu halde elli seneden beri yal 
nız bir taraflı olarak fealıedilmi.ı olan mu 
ahedeler hakkında bir jştizaha maruz 
kalmışbr. 

Bay Macdonald verdiği cevapta Rus 
ya hiikUmeııinin 1886 da ıBerüı muahe
desin.in Balıımı serbeat Limam baklanda
ki 59 uncu maddem bir taraflı olarak 
lesbetımiş olduğunu ııöyl~ ve bu tarz 
da feshedilen diğer mualhedelerden ha 
OOrdar olmaıdığmı .ilave etmiştir. Fakat 
mualıedelerin resmen feshedilmiş olma 
malda beraber ayak aLtma alındığı bir 
çok defalar vaki olmuştur. Birçok lıica
ret muahedeleri de bir taraflı olarak fes 
hedilmişlerdir. 

Feci bir yangın 
ŞIKAGO, 25 (A.A.) - Bir otelde 

yanp,ın çıkmış alb kiti yamnışbr. Onye
di kiıi hastaııeye kıldınlınış ve kırk ki
firbn vaka ınaJıallinde tedavtı'İne lüzum 
hastı olmuştur. ---Harici küçük haberler: 

:f. Arnavulılukta on sene müddetle 
tayare seferlerıi lıizmetinıin ltalyan t.ıay
Y are şi:ı-ketme verilmffi hak kında anlat
ma Tiranda da imza ediılmittir. 

:f. Sovyetler Birliğinin Londra büyük 
elçıi•i B. Maioky Parise gelmi§tir. 

'1- ltalya Bankası iıskonto fiyabm yüz. 
de üç buçuğa ind~. 

<· Sovyet - Ameııika ekononü müza
kerelericin kesikliği •ırada dönen şayia
lar hil8.fına olarak, Amerika büyük el • 
çisi B. Sulittin 14 nisana doğru Moa
kovaya döneceğini bildiımeklıedir. 

Aydınu. oütçcsi 
AYDIN, 25 (A.A.) - Aydm Beledi

yesinin 935 bütçcıi belediye meclisine 
verilmiştir. Yen.i bütçe 129.980 -!iradı... 
Bütçede, bayındıııhk işlerıine ırcçen yd
dan fazla para ayo.,lmıfbr. 

lsveç Prensi Gustav Adolf Hazretlerine 
ISTOKHOLM 

Prenses lngrid Hazretlerinin Danimarka veliahti Prens Fredrik ilt 
nişanlanmaları haberini büyük bir memnuniyetle öğrendim. Bu mes'ııt 
vesile ile zatı asiliinelerinden en samimi tebriklerimi kabul buyurmala· 
rını ve mufahham nişanlılar nezdinde saadet ve refah temennilerim' 
tercüman olmanızı rica ederim. Kama[ ATATORK 

Türkiye Reisicümhuru Kamiil Atatürk 
ANKARA 

Kızım Prensesin nişan merasimi münasebetiyle bana yapmış oldu · 
ğunuz tebriklerden dolayı zah devletlerine teşekkür ederim. izhar brı> 
rulan bu hayırhahlık ve sempati do laytsiyle şükranlarımın kabulünü rıi 
yaz ederim. GUSTAV ADOLF 

Kamutay encümenlerinin ÜJıeleri 
ANKARA, 25 (Telelonla) - Kamutay, perşembe günkü toplantı· 

sında, üye adetleri fazlalaşan encümenlerin yeni üyelerini seçecektir. 

T. Tarihi araştırma kurumu başkan 
ANKARA, 25 ( A.A.) - Profesör Yuısul Akçoradan açılan Türl. 

Tarihi Araştırma Kurumu Başkanlığına Bolu Saylaı>ı ve Başkan vekilı 
Hasan Cemil, Başkan vekilliğine de Kurum üyelerinden ve Ankara Kıc 
lisesi tarih muallimi Bayan Afet divanca seçilmişlerdir. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıkla: 
ANKARA, 25 ( A.A.) Maarif Vekiiletinden: Türk Dili Araştırma Kı 

rumunca hazırlanan ve 25 Mıart 193 5 gününden başlıyarak Ankarada çı 
kan Ulus gazetesinde yazılan "Osmanlıcadan türkçeye" karşılıklar kla · 
vuzu üzerindeki her türlü telif hakları, /w:kkı telif kanununa göre Maa· 
ril Vekaletince Türk Dili araştırma kurumu adına tesçü edümiştir. 

Tapuda 
kolaylık 

işi olanlara 
gösterilecektir 

Tapu idaresi teşkilatındaki değişik
liklerde kadrolara dokunulmıyacak 
ANKARA, 25 (Telefonla) - 'tapn 

ve Kadastro umum müdürü Bay Cemal, 
umum müdürlüğün yeni faaliyetıme esas 
olacak kanun projeleııi etrafında gazete
ınize twılaTı söyJemiştıir: 

"- Mecliste teklif ettiğimiz 3 kanun 
projesi vaıNlır. Bunlal'dan gediklerin ve 
hususi bazı t.,..rruflann ilgası hakkın· 
daki projeyi geri alıyo.ruz. Yeni ç.kan 
tapu kanunu ile hüküm itibarile bir ben
zerlik olmamııııımı temin için ıatkik ede
c.eğiz, başlı batına bir proje halinde Mec
lise eevkedeceğiz. 

"Tapuda iııi olanlara bir kolaylık ol· 
mak üzere hazırlayarak Meclİ•e v""di
ğimiz gezici .tapu memın>lukları ihdası 
hııJdanclaki layiha maliye encümeninde 
tetkik edilmektedir. 

Kadastro memurlarının bar.,me tabi 
iJlınalan 1ıaldruıdaki layJha da maliye en-

·" Kamutayda 

Ölen S~ylavların hatırası 
taziz edildi 

ANKARA, 25 (A.A.) - Bugün Fik
ret Sila'ym batkanlığında yapılan Ka • 
rnutay toplaııtısmda müzakereye batla· 
mrken Kars aaylavı Yusuf Akçora ve 
Tokat 11a)4avı F aiki.n ölümlerini bildi • 
ren tezkereler okunarak, lratrralanna hür
meten cüküt edilmİ§tİr. 

Tekrar müzakereye geçildiği zaman, 
başkan muvafıık görüldüğü takdirde ge
çen devrede olduğu g;bi bu devrede de 
Kamutay toplantılarının saat 2.5 ta ya
ptlmasıru ô.leri sünnüı ve bu, kabul edil
miştir. 

Kamutay, bunW... oonre gündeliğinde 
görüşülecek bir şey olmadığı için per • 
şembe günü toplanmak üzere dağılını_ş
tır. 

H ... va raporu 
Sıf>r hanıret dueoesiıne va deniz sevi• 

yesine indirilniq baromeke bu ısabab: 
Saat 7 de 763, 14 te 763, hararet de

recesi 7 de 10, 14 te 16, en yulu.-ı bara· 
ret 18, en aşağı 8. 

Rüzgar ekomıiyetıle ytldızdaıı eomit • 
~ir. En yuloan ıürati saniyede 8 ~e
ye kadar çalıımıttı.r. 

Isparta Halkevinde 
ISPARTA, 25 (A.A.) - Hıalkevinin 

tuhaleri yeni idaıre seçimleri yapnıal<ta
dırlar. Bugüne kader .Ub tubenin idare 
heyeti seçllımiı ve diiıı ak§am da içtimai 
yardon tubesi <topl...-nk idare heyeti 
bafkan ve mümeKili teçıimini yapmıtbr. 
Diğer ıubeler de bu ıı.y içinde •ec;anıe
rini bitirecel<llir. Bilha~sa folklor tetkik
lerine devam edilmektedi.r. Y akmda açı
lacak olan ve Kültür Belıanlıiın<:a İ2İn 
verilen müze için hazırlıkl.ar devanı et
mC'ktedir. Halk evinin geni~ alt salonları 
bu işe ıtah.sia edilmittir. Vilay.,tin mcıh
lıelif yeıılerindelı:i eıki eserlerin med. '"'' 
nakli i§İne ha nmak üzwedir. Müze ya
kında m...-...imle ııç i;ıo.Jruı. 

cümemndedir. Yeni battan bir kere dabe 
bu encümende gö:ıden geçirilecektir. 
Umum müdürlük, teftiş heyeti ve tapu 
idaresi teşkilalil b.alı:kmda bir kanun pro
jesi hazırlamış, bunları maliye bakanlı· 
ğına venniştir. . 

"Teftiş heyeti 18.yibasile müfettitlerir 
vazife ve ıalahiyetıleri sağlam esasları> 
bağlanmakta, ayni zamanda t•~kilatanıı' 
teftiıe kafi ırelmiyen kadro biru geniı· 
letilmektedir. 

''Tapu i.dareai !ıeşkilat ka.nun proje
sine gelince; mevcut le!k&t baştan a· 
§ağı değİftirilmektedir. Proje tapu i§i • 
nin ehemmiyeti gözönüne alınarak haı<ıt' 
la.nm~ır. 

"Tapu idaresi teşkilatında yapılacak 
değişiklikler kadrolara kat'iyyen t..-• 
etmemektedir. Kadasıtro nizamnaııt' 
projesini de tanmmıen hazırladık. Bugiİ<I" 
lel'de DevJet tiirasma vereceğiz.,, 

Klering listesinden istifadr 
edecek memleketler 
ANKARA, 25 (Telefonla) -2oo4 

sayılı kontenjan kararnameıi, kleriı>I 
listesinden anlll§malan meriyette bu· 
bulunduğu müddetçe ktifade ed~ 

memleketler, gümrüklere bildirilınit• 
tir. Bu memleketler ıunlardır: Al · 
manya, Avusturya, Belçika, Çekoolo· 
vakya, Fransa, lıpanya, Norveç, Hol· 
landa, bviçre, lıalya, Macariatan, Jı· 
veç, Yugoslavya, Yunanistan, EstonYt 
Bulgaristan, Japonya, Rusya, Fenla1 

diya, Amerika, Danimarka, Mmr, Su· 
riye, Fifütin. 

Trakya umumi müfettişi 
EDiRNE, 25 (Telefonla) - Tral< 

ya umumi müfettİ§i Bay lbrahim Tal 
hükfunet merkezindeki temaolanna 1 

vam etmek Üzere bu aktaınki konvaJI 
ıiyoııel trenile lstanbula gibnittir. C 
lbrahim Tali müfettiılik erkanile C~ 
huriyet Halk Fırkası Reisi Bay Ibr• 
him AkD<IF• tarafından uğurlaruruıtır· 

Nazilli fabrikasının yeri 
IZMIR, 25 (Milliyet) - Naxil 

fabrikasının yerini tayin elımek ü:ıe 
re buraya gelen Sovyet mütehaaarsl•· 
yann Nazilliye ırideceklerdir. 

lzmir Esnaf bankasıaıll 
senelik toplantısı 

IZMIR, 25 (Milliyet) - Esnaf 1 

ahali fabrikaaı senelik toplantuı b• 
gün yapılıruıtır. Hiaaedarlara yÜ5' 
dört niıılıetinde kh dağıtıla.caktır. 

İzmirde bir konferan• 
IZMIR, 25 (A. A.) - Şelırina f:t 

ba Cemiyeti taralmcLın vaki davet iiJ' 
rine lzmire ır Al1-1t emnzı ci6di 
ve efrenmye proleacirü DoktOI' Uoıı• 
verem miıcadole caniyeti ..ı:oııuncla 
bi bir konf v.tmi ııôr. Prole"' 
.mektep! v müzeyi de a•mlt!İl'o 
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Fotoğraf. Beyanat 
Gazetelerde iki çeşit matah gö

iirüm ki; - ne yalan söyliyeyim -
l'ek hosuma gitmez. Bunlardan bi
risi ca~sız, maksatsız fotoğraflar
dır. Bu lotoğrccllaı•~alnız fotoğraf 
çıkarmak için yapddığından oku -
yucuya birşey göstermez. Hattô. si
nirine dokunur. Size misal söyle
miyeceğim. Rastgele gazetelerimiz 
den birini alınz. Alhnda (lalan 
yerde filô.n İf yapılırken) diye ya
zılı bütün fotoğraflar size bu söz
lerimi teyit eder. Bu fena (mizan
sen) ler arasında etrafı tüfenkli 
jandarmal'.Xrla sarılı boynu bükül
miiş, divar. durur bazı maznun re
simleri ele varclır ki; benim adalet 
duygularımı )l«Talar. Bilmem si • 
zinkilere ne yapar? Yüzünü gös • 
termemek isteyen, yüzünü şapka 
ile örten bir maznunun resmi, böy
le hapahap makine önünde poz al
mış veya aldırılmış olanların res
minden çok daha kıymetliclir, çün
kü canlıclır. Bu kabahat - doğrusu -
bizimdir. Gazete fotoğrafçısı, atöl
ye pozları yapmaz ve yapmamalı
dır. Gazetelerde buna benzer bir 
de "beyanat" vardır. Bu beyanat 
ta sırf (gazeteye beyanat vermif 
olmak) için yapılır. Bunlann ço
ğundan müsbet birşey anlamak 
pek kolay değildir. (Biliriz ki; si
yasilerin hünerlerinden bfri de hiç 
bir şey anlatmadan birçok söz söy
lemektir. Ben siyasi mülakatları 
bu aradan çıkarıyorum). Netekim 
fU son günlerde Maliye i,lerinde 
yüksek saliihiyetl olan bir zatın 
gazeıelerden birinde beyanahm 
okudum, birşey anlayamadım. Bu 
zat bilhassa vergiler hakkında bir 
hayli şey söylüyor, amma belki 
bunların çoğu birer utılah olduğu 
için bize yabancı geliyor. Gazeteci 
arkada,larımız böyle uhlahlı be • 
yanalı bizim ve halkın anlayacağı 
dil ile yazsalar ne İyi ederler. 

Mesela bu zat diyor ki: 
"-Yeni bir vergi konulması veya 

memurlarda.n alınan vergilerin artırılma
"' mevzuubahia değildir. Böyle bir şey 
yoktur. Yalruz mevcut vergilerde bazı 
tadiliit yapılacak, kazanç vergisi kanu
nunun tat1ıikatında gllrUlen ısl:ıha muh
taç cihetler düzeltilecek, ver~ mabetle
rinde lüzum ı:örülen ufak dcğişiklfkler 
yapılacak ve evvelce vergiye tabi tutul
mayan bazı istisnalar kaldınlacaktrr.,, 

Bu beyanahn birinci lıkrası sa
rihtir. Amma alt taralı pek açık 
değil. (Bazı vergilerde yapılacak 
tadilat) ne demek?. "Merhum" 
.özünü bile ölü diye türkçeleflİTir
ken, haTkın en çok aUıkadar oldu
ğu bu vergi mev:ı:uunda "tadil" •Ö

zünü kullanırsak gautecilik vazi
femizi yapmamıf oluruz. (Tadil) 
lrenkçe rnoJerer elemektir. Onun 
Ja türkçai hafifletmektir. Eğer 
bazı vergiler azalhlacaksa bunu 
açıkça yazmak daha iyi değil mi?. 

Gene bu beyanata göre kcuanç 
kanununun ba:u tarafları ıslah o

lunacakmı,. Bu ıslah kazanç ver
gisini arttıracak mı?. Eksiltecek 
mi? Bunu da açıkça yazmak daha 
doğru olmaz mı?. Vergi devletle 
lerd arcuındaki en sıkı ve ciddi mü 
nasebettir. Bu müncnebeti az çok 
değİftİrecek her şeyi apaçık söyle
mek halkçılık rejiminin birinci 
kaygu•u ve gazetecinin ük vazife
si olmalıdır. . . .. 

Yırtık paralar hakkında dünkü 
razetelerde bir (tedavül vasfını kay 
betmemif) .özü gözüme ilipti. Ka
ğıt paraların tedavül vasfı devle -
tin para basmak hokkıyle mali iti
barından mürekekp bir vasıftır ki 
kağıdın maddi varlığiyle hiç ala -
kadar değilclir ve altın siklıeler gi
bi mikdarı eksildikçe bunların kıy 
meli eksilmez. V akta anal ara -
nncla bu paralarJan yırhk ve hır
palanmıf olanları almak iMemiyen 
ler bulunuyor. Liıkin bu hareket 
doğrudan doğruya yırtık kaymele-

rin cleğiptirilmeftndeki güçlükten ile 
ri geliyor. Eğer mal sandıkları, ma 
liye vezneleri, milli bankalar, ar
tık piyaada dolaf'U"ıyacak kadar 
yıprwnıf paraları tekrar tedavüle 
aalmasalar ne piyasada yırtık para, 
ne de ortada bir yırtık para mese
lesi kalır ve böylece de devletin 
itibarını ta,ıyan kô.ğıtlara eskimiş 
diye (tedavül vaslını kaybetmif) 
tabirini takmaya maltal kalmaz. 

B. FELEK 
Komisyoncu Bay G. L. 

Mektubunuzu aldım. Sinemacı • 
lcrr hakkındaki müdalaanıza (o za 
vallı/ar namına) teıekkür ederim. 
Lôkin bilmiyoraunuz ki; ainema '
nlar her önüne gelen gazeteciye 
lııırt verecek kadar safdil değildir
ı.r. B.F. 

EKONOMl 

Norvece 
ihraç kolaylığı 

-o-

yazın yaş mevya, yoğurt 

yumurta gönderebileccğ:z J 

Bir vapur kumpanyasının Noneçle j 
I "tanbul arasında aJ,tarmas:r7. vapur se. 
ferleri ihdas ettiğini yaznnıtık. Bu ka
r&r, şehrimiz piyasasında ..iyi bir teıİT 
yapmıştır. Çünkü bu soferler, Noiveç 
için olduğu kadar diğer memleketlere 
bilhassa Yunanlıtan, 1 talya, F raı>sa, is
panya, hatta lngilterc, ve Baltık mem
leketlerine gönderilecek ihracat emtaa
mızm sevkini kolaylaştıracaktll'. Kum
panyarun bu hatta tah•is edeceği gemi
lerde soğuk hava tertibatı bulunacağı 
için yaş meyve, bahk, peynir, yoğurt ve 
yumurta Wıracatı da kolaylaşacak:.r. 

..................................................... ~ 

rlABERLE ı 
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lstanbul muallimlerinin dünkü toplantısından bir intiba 

ı MAHKEMELERDE 

. Ya parayı alırım 
Ya canını! 
Aiaca\..lının böylesine 

ne buyuru.ur? 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 

Ta~çı Omer adlı birtnın duruşmasına 
başlanılmışhr. Taşçı Omer vaktile ya
nında çalışbğı lstelyo adlı adamı Unka
panı köprüsü üzerinde grtlağına aan -
]arak öldürmek iatemekten auçludur. 
Bunun sebebi de Onıerin lstelyodan 30 
lira alacaklı olınası YC lslelyonun bu pa
rayı vermemekte ısrar ediıidir. Omer 
paraslnı aıamaymca kızm.ıı ve J&teJytr 
ya Unkapanı köprüsü üzerinde rastla .. 
yınca: 

- Ya paramı alll'ım, ya canıru alı • 
rın1 ...... ,c: ıı.· .. uag_.ta yap•ş.ıuşur. 

Ala tur "a çılgı aletleri 
satışı aza:dı 

Son zamanlarda alaturka çalgı alet
lerinin satışı bir hay?i azalmı!t•r. Çalgı 
aleti imal edenler daba ziyade dı.; piya
'la!ara sevkı)at }aµ;nak. .. adırlar. Bu ara· 
da bir imalathane Sunyeye 300 kadar 
ut ve emsali çalgı aleti göndermiştir. 

Ne yeni vergi 
ne de eskileri 

konacak, 
artırılacak 

Dünkü muhakemede Onıer, kendisi
ne isnat ediJen suçu reddebniş: 

- B -n böyle şey yapmadım, Adece 
alacağnm istedim! d<miştir. Duruşma 
şahit c bi için başka giine bırakılmııtır. 

Hep o.omobi. ça.rpm.z ya! 

Y ni konte.ıjan 
Uç aylık yeni kontenjan li.tesi, bu ay 

başından itibaren tatbik edilecektir. 
Kontenjan tevziatına bugünler;.:! baş]a .. 
nacaktır. 

fr._nsız ticarat odası 
Fransız Ticaret' Odası umumi heyeti 

Framız Sefiri Mösyö Kammerer'in reis
liği altında önümüzdekj cuma günü top
lanacaktır. 

Çak reji sine teslimat başladı 
Çek Rejisinin geçen aeneki münakr.

saya ait teoı!imlere bu ay baılanmııtır. 
Bu Rejinin, 1ıetice&i ey~UI içinde alm • 
mak üzere, ikinci bir münakasa bazıı+..
dığı bildirilmektedir. 

Fransız rejisi bir miktar 
tUlün alacak 

Fransaırun memleketimizde bloke e
di!möı ( 100) milyon frangına le.artılık o
larek alınacak maddeler arasında Fran
sız Reji~inm bir miktar tütün almaaı 
muhtemeldir. Bu husuıta tıetkikat yapıl
maktadır. 

Berlinde halı sergisi 
Almanyadıılıi Türk Ticuet Odası, ha

blarımızın ~vacını arttllmllk .için B...... 
!inde bir halı meıheri teoisine karar 
wrmi,ıi. Bu k--.ıı tatbiki için, LMan
bul Ti~ Odası- müracaatta bulu -
nuhnut, t .. şhir edilecek haldarrn tem.ini 
hususunda tavnssutta bulumılma11 is
teomİftİr. Bir bütçe meseleoi olduğu için 
'bu müracaat tetkik ~mlmektedir. 

Teminat mektupları kabul 
edilece~ ecnebi bankaları 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Arttır • 

ma ve eln.iltme muamelelerinde at"iıda 
iıoim1eri yazılı ecnebi ı..nı.aı-mm temi
nat mdctuplarınm kabul edilmes.i kanır
lapnııtır: 

Arnavutluk: Benca Nazionııle d' Albenia 
Amerika: The Nalional CMy Bank 

of N. Y. 
Belçika: Banque de la Societe Gene. 

rale. 
Bugaristan: Banque Commerciale 

ltalienne et lSulgare, Banqııc Ceneraıe 
de Bulgar1e. 

Brezilya: Banco AHemao Transatlan
t:ico, Banco do Brasil. 

Çekoslovakya: banque Union de B>- I 
hem~ I 

1- ransa: Comptoir National d'Escomptc 
de Paris, Creclit Lyoımais. 
Hwanıla: Inusso Bank N. V. 
ispanya: Banco de Vizcaya, Banco 

Exterior de Espaıııa. 
hveç: Skanmı..viska Kr'.>ditaktiebo-

laget. 
lran: Tbe lmperial Bank ol Pe11ie. ~ 
llalya: Credito ltaliano. 
Macaristan: Banque Ungaro • Italiana 
Mısır: Banque Miw. 
Romanya: Banque Nationale de Rou

manie. 
Suriye: Banque Misr Syrie Ll'ben. 

Amerika sefiri 
Amerib Birleıik HiikUmetkri An -

bra Sefiri Bay Skinner 6 nisanda Ame
rıikadan hı-bula eelecel<1ir. 

İngiliz seyyahlara geldi 
Dün Utitia vapunı il'e ı .. tanbala 300 

kadar lngiliz ııeyyahı g.eım;p. Bu se
yahat lngiltorede mevc:uU Yunan Muhip
leri Cemiyeti t.....tınclan t ... tip edilmit
Ur. Sey1ahlar evveli Y unmıist:ına ui -
ramıılard ... Buradan ~r.iye ve Mı.ıra 
&"idecekl ... dir. 

Aksu'nun ilk 11eferi 
Vapurculuk firketinin yeni alclığı 

gemilerden (Aksu) vapuru yarm ilk 
postaaını alarak Karadenize hareket 
edecektir. 

_.,_ 
Küçük haberler 

'f. Çoouk Eoireeme Kurwnu Am:ıeler 
Birliği idare heyeli dün haftalık mutat 
toplantısını yapmış ve muhtaç annelere 
bazı yardımlarda bulunmuştur. 

Ancak bazı tadi !!er yapılacaktır 
Tedaviil vasfını kaybetmemiş paraları her 
müessese kabul etmek mechuı·iyet: ndedir 
Bir müddettenberi ıehrimizde bu- lafı vardır. Bu ihtilaf kanunı mercün- • 

lunan Maliye müsteşarı Bay Faik, dün ce tetkik edilmektedir. Biz, belediye-
Ankaraya gitmiıtir. Bay Faik, lstan - ye ait olmakla beraber kazanç mak -
bul Maliye işlerini de gözden geçir- sadile işletilen müesseseleri kazanç 
miştir. Mürakıbler, tahakkuk ve !ah· kanununun şüınulü içinde görüyoruz. 
sil müdürleri Bay Faik:in başkanlığın- Mesele Devlet Şılrasının kararile hal-
da toplanarak vergi itlerini, kazanç ]edilmiş olacaktır. Aldığımız habere 
beyannamelerini göriiş.mü,lerdir. Bay göre maliye 1eşkilitı1 mezbaha gibi 
Faik, vergi itiraz kom.iayonlan ile de kazanç getiren emsali müesseselerden 
konu§muıtur. Kazanç beyannaınele .. de veTgi istemiştir. 
rinin çabuk çıkar1lmas1 eıaslan göz .. Gümüş para~ann basılması 
den eeçinlmi§tir. Yeni gümü§ paralardan ıimdiye 

Bay Faik'in vergi kanunlannda ya- kadar 3 milyon lira basılmı§, piyaaaya 
pılacak değiıiklikler hakkında verdi- çıkarılmıştır. Daha 9 milyon lira da ba 
ği izahata göre de: Yeni ve"B'i konul- sılarak hepsi dört milyon lirayı bula-
ması veyahud memurlardan alınan caktır. Bu İf mayıs sonuna kadar bi .. 
vergilerin artın iması düşünülmüş de- tecektir. Bundan sonra yeniden dört 
ğildir. Ancak vergilerde bazı tadiller milyon liralık gümüş para çıkarmak 
yapılacaktır. Kazanç vergisi kanunu- üzere tertibat alınarak gelecek mali 
nun tatbikatında lüzumlu görülen ba- yıl içinde bunlann da b'asılması temin 
zı ıslahat ve vergi nisbetlerinde lü • edilecektir. Bu esnada elli ve 25 ku-
zumlu olan değiıiklikler yapılacak, ruıluk gümüt paralar da çrkanlac..k -
timdi vergiye ti.bi tutulmıyan birta - tır. Bunların tutarı bir milyon lira o--
knn istisnalar kaldırılarak vergi bun- lacaktır. Yeni nikel paraların basılma 
!ara da te;nnil edilecektir. ama da önümüzdeki yıl baılanacak 

Hangi müesaesler kazanç vergisi bunlar piyasaya çıkınca şimdiki 29 v; 
verecek? on kuruıluklar ortadan kaldırılacak -

Belediyeye merbut Karaağac mez· tır. 
babasından Maliye vergi iatemiştir. 
Belediye vergiye taraftar değildir. Bu 
husuıta da Bay Faik demittir ki: 
"- Yeni kazanç vergisi kanunu 

Ticaret maksadile yapı1a.n "Ve "f'tt,gide~ 
muaf olduğuna dair hükiımetle mu
kaveles.i bulunmıyan bütün müeueee
Jerin vergiye tiıbi tutulmaımı icah 
ettiriı•. 

latanbul belediyesi ile Maliyeıi a
raımda bu hususta noktai nazar ihti .. 

Toprak a~tır..da 
Kalan kuyucu --Dün yedi m· trc toprai< 

c:ıkarıldı. Cesed altta! 

Araçlı Abbaa oğlu Mehmet iominde 
bir kuyucunun, Aksarayda Bay Mcl:met 
Cevadın kuyusunu temizl ... ken, toprak
ların ç<ıım-i ife altı..la kaıldığmı yaz
mııtık. CC11edin meydana çıdumlma>ına 
dün de çalıtılmııtır. 

Dün ıababtan itibaren Fatih kazası 
mühendisi Bay Ata'mn nezareti altında 
kanalizaıyon amelesi tarafındar- kuyunun 
temizlenmesine ıeç vakte kadar devam 
cdilmittir. Aktam aaat ı8 e k.adar an
cak 7 metre kadar bir y ... temizlendigi 
ı.alde ceM>t çıkar.ıan-ıt•. Bugiın çı
karılmaıı beklenmektedir. 

Kuyucu Mehmet Araçlı ve 318 cio -
guı:ılu olup ayni kazadan Hasan kızı Ba
yan Şefika ile bundan bir n.ne evvel ev
lennntti. Mehmed.in 'bu suretle, l•tan -
'bulda lıXnoesiz bir ıııilesi kalmıştır. Dün 
Bavan Şefika kuyu ıabib; Bay Cevada 
müracaatla yardım i•{?~iş. iıe hükiimet 
el koyduğundan ancak ceset meydana 
~ıktıktan aonra elindE'n gelen yardımı ya 
pacağıru aöyı..niıtir. B~yan Şefika mem-
1..ketine ıidecektir. 

Yırtık paralar 
Müateşar yırtılmı§ paralar hakkm

da da demİftİr ki: 
- Y ırtdmıt veya eskim.iş olup ta te

davül vasfını kaybetmemiş bulunan 
kiığtt paraları bütün müesseııeler ka -
bul etmeğe kanunen mecburdurlar. 
Bu mecburiyete riayet edilmediği hak 
kındaki tikivetler, ehemmiyetle ta -
kip olunmaktadır. 

Çikolatacıların muamele vergisi 
Çikolata fa'brikalrının muamele 

vergisine t3.bi tutulup tutuJmıyacağı 
meselesi, tefsir için kamulaya veril • 
mittir. 

Maliye teılıilôtı 
Yeni maliye tqkilitı kanunu ]iyi. 

hası, kamutaym bu içtima devresine ye 
titlirilcektir. Kanunla, yeni ihtiyaçla
ra göre Maliye teşkilatı geniıletilecek 
tir. Iatanbul Maliye teıkilitı da ıöz 
önünde bulundurulacak, ancak timdi
ki esaslara dokunuhnıyacaktır. 

Yunan istiklalinin 
114 üncü yılı 

Dün Konsoloshanede bir 
kabul resmi yapı.dı 

Dün Yunan istiklalinin 114 üncü yıl
dönümü olduğundan sabaılı Konsolosha
ne kilUesi.nde ruhani bir ayin yapılımı 
ve bundan sonra Ha}konaoloa Bay Kap
...Iiı Yunan tebaaaını kabul elnıİftir. 
&y Kapoalia bu münaııebette söylediği 
bir nutukta dedi ki: 

" - .Bu miili bayram günü dolayısile 
Reôaicumburwnuz ile Ba§vekilimize bir 
telgraf çekerek nBJD<mza cümlenizin teb
rik ve tazimlerini ve bu münaaebetle hü
kumete ve anavallana olan bağblığmızı 
bildirdim. Vatanınıızln aon zamanlarda 
maruz kaldıiı feliiketıerin bir daha te
kerrür etmiyeceğini ümit ederim. Mem
leketimizin bundan böyte barıı ve refa'ı 
içinde milletin ~f olduP.u hükumet 
adamlarımrz tarafından idabsme devanı 
edilecektir. lsbldilini .. de etmit olduğu 
114 scnedenberi devam eden bu mu••af
fai<ıyelti idarenin devamını temenni ede
lim. K.adebmıi Yunan milletinin refahı 
ve Reiaıicumhurumuz öle Beıvekilimizin 
muvaffakıyeti ıerefine kalchrr ve cüm
lenizi bana uymağa davet ederim . ., 

Davetl:·ler hep birden "Zitol zito!,, 
aadalarile kadehlerini lmldırmıtlardır. 

~-··===========~==~======~~====================~· ·====-

'io Türk Kadınlar Birliği ld,.re h~y eti 
dün toplımmış, nisanda yapılacak olan 
beynelmilel kongre hazrlıkları ile ıneş-
ıul olmuıtur. 1 Kasaplar şirketinin dünkü heyeti umumiye toplanhsndan bir görünüf 

Akoaraydan Hasekiye giderken Ha -
çik adlı bır adama çarparak o!ümüne &C· 

bep olmaktan suçlu şoför Fethinin du -
ruşması dün üçüncü ceza mahkemeıindc 
yapıbnışt.r, 

Duruşmada, F etbi, bu kazada kenJi 
taksiri o.Jın.adığını, çünkü otomobilin 
Haçiğe değil, Haçiğin otomobile çcı.rp .. 
tığını, ve koşa koıa otomobilin üzerine 
geldiğini, kazadan korunma imkanı kal
madığını söylemiftil'. 
Duruşma, otomobil sahibi Kamil ile 

şahitlerin celbi için ba~a gune bırakıl
mıştır. 

Gaz~te satmak içln rul.sat 
alınacak 

Uçüncü ceza mahkemesinde dün ga
zete satarak çocuklarınm ekmek ve me!..
tep parasını kazanan zavallı bir iradın 
hakkında bir lira para cezası verilmiş, 
fakdl bu ceza gene hakimlerin kaı·arile 
tecil olunmuştur. 

Bu kadının adı Sabriyedu'. Suçu da 
matbuat kanununun bir madde'-1 m1ıci .. 
hince gazete satmak için irin almaMış 
olmasıdır. Kanuna göre her eazete sa .. 
tanın muhakkak ruhsat alma11 lazımdır. 
Fakat gazete sabcılan bu mecbuıiyeti 
bilmedikleri için ruhsat alımunakta, bu 
yüzden mahkemeye düımektedırıer Sa
yan Sabriye de ruhut abnar-ııı, ~ yüz
den bir lira pan cezauna mahkum ol
muı, fakat hakinııler cezasını tehir ettir .. 
mişl ... dir. 

Yem.şte y.nan yem şçi ~ü"kanı 
Bµndan bfrkaç ıün evvel Yemitte 

bir yangın olmuş, Bay Ali Oamana ait 
bir kuru yem...tçı m3ffazası yanmıttı. 

Yapılan tahkikatta bu mağazanın 4 
bıİn liraya Ügortalı olduğu, bir kaç Zft• 

man evvel de •igorta mikdarı 4 bin 
lira artırılarak 8 bin liraya çıkarıldığı 
bunu müteakıp yangın çıktığı an1aıı1-

mııtır. Bay Ali Osman fÜpheyi da•et 
eden bu vuziyeti ,öyle !zah etmelcte • 

dir: 

- Benim dükkanımda evvelce dört 
bin liralık mal vardı, sigortayı dört 

bin Eraya yaptırdım. Sonra ııermaye

mi 8 bin ltraya çıkardım ve aigo"tayı 
da 4 bin lira arltırdım. demiştir. Za -
'brta hazU'lık tahkikatını bitinnif ve 
tahkik&! evrakını Adliyeye vermiıtir. 

7 4 \ aşındi dolandırıcı mı ? 
Sultanahmet ıulh ikinci ceza mah

kemesinde dün 74 yaşında Ali lbrahim 
adlı bir ihtiyar sorsuya çekilmiştir. Bu 
ihtiyann suçu Çemberlitaıta Kazım 
adlı bir adamı 60 kurut dolandırmak· 
tır. GUya bu ihtiyar Kizıma gİ~f, 

kendisini acındırmış, Kizrm da ona 
çorba ıamarlamı§, Sanyarda bir dos • 
tundaki 3 lira alacağını alabilmeai için 
de kendi.ine 60 kuruş vermittir. 

Fakat iki gün sonra da bu biçareyi 

- Beni Sanyara gideceğim diye al
dattı, fakat gibnemiı, demek ki beni 
dolandırdı diye tikiıyet etmiı, ihtiyar 
Ali lbrahim de yaklanınca mahkeme· 
ye verilmiıtir. 

Sultanahmet Sulh ikinci ceza haki
mi ı... ihtiyan ııerbe.t bırakmııtır. 

Eyüpte 
Yeni dispanser 
Y.aı:ılacak binanın bugün 

temeli ablıyor 
Eyüp vermı cliopenserinin bundan bir 

kaç sene evvel aldığı araaya bir bina 
yapt'ıracağım yazmı,ııık. Şimdiye kadar 
lıinayı y...,....ı. içön lizon olan para ta
mamlanamamıttı. Yapılan yardımlar ne
ticesinde elde kafi para toplandığı için 
dispanserin teme! alma merasimi bu sa
bah saat 11 de : a:> ı· c !T". D:İıspangeır 
928 yılmda açılm:,ıı. 

Diapansere bu yedi sene -t.ulııı 
8766 kifi müracaat elmİJ, 2821 ı-aya 
ilaç verilmİ.f, 317 haatanm meccaı""1 
filmi çekilmi§, 315 zayıfa kuvvet tınn
eası yapılmıı, 71 haıtaya ııek .... kakao 
veoaire ,dağrtıbnıflır. 808 lıalpm, 175 
kan, 630 idrar tahlili yapılnnt, 78 hula 
butahaneye yatmlmıt, 328 kifiye ba!ık 
yağı verilmit, ı585 Jdtıiye tereyağ .ja. 

ğıtılımıtır. Dispanser •ynca 805 lwıta
yı da ziy- etJDİ1th. 
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Bayan Feriha 
Tevfik'in ya~ı 

Şehir operetinin, bugülük en 
sarışın artisti Bayan Feriha T ev
lik mahkemeye müracaat ederek 
yaşını ta.shih ettirmek istiyormus. 
Nüfus tezkeresine nazaran yaŞı 
yirmi üç imiş. Halbuki 1929 un 
meJhur güzellik kraliçesi, ,imdi 
yaşının ancak 20 olduğunu iddia 
ediyormuş. 1 ki üç yaş bir artistin 
hayatında hakikaten çok mühim
dir. Çünkü otuza yaklaşmasında 
büyük bir Cimilclir, Bunun için se
vimli Bayamn mahkemeden, saç 
aktığını bir müddet için bertaraf 
eden bir yüz aklığı ile çıkmasını 
Vt: yinnilik bir karar almasını ca
nü gönülden dileriz. 

Evet biliyoruz, kadınların yaş
larından en ulak salonlarında bi
le alenen bahsedilmesi ayıp sayı
lırken onu böyle gazete sütunla • 
rına geç!rmek pek büyük bir hata, 
müthiş bir gaf olur. Fakat bizi bu 
husıuta mazur gösterecek bir çok 
sebepler vardır: 

Evvela iş bizden evvel gazete
lerde mevzuu bahsolmuştur. 

Saniyen, yaşının büyüklüğünü 
değil, küçüklüğünü söylüyoruz. 

Onun için 1929 da güze~lik kra
liçeliğinin tarihini bizzat yapan 
ve yaratan, bu sararmış başak 
renkli güzelin bizi al/edeceğini 
sanınz. 

Demek bu sevi!"li ece, 20 ya
şında imis. cloğrusu, bir genç kızın 
nüfus tezkeresinde bu kadar büyük 
bir hata irtikap etmek, onun ha -
yatından üç seneyi kısırganmak bü
yük bir laciadır. Hem de kelime
nin tam manasile laciadır. inşal
lah bu hata tamir edilir. Zaten in
sanın hayatını üç sene kemiren bir 
yaş bozukluğunun muhakkak ta
mir edileceğine Bayan F eril]a T ev 
fik le emindir. Ve bunu isbat et
meğe de muktedir olduğunu söy
lemektedir. Nasıl isbat edecek, onu 
bilmiyoruz. Belki ebesini müşahit 
olarak dinletecektir. Fakat her 
halele gözlerimizi bundan altı se
ne evveline çevirelim: 

Demek bizde güzellik tarihinin 
ilk ecesi, güzellik tacını giydiği za 
man on dört )IQfıntla bir mektep 
çocuğu imi,. Güzellik müsabaka
sının ilanları aşağı yukarı bir se
ne devam ettiği için on ür yaşın
cla bu İfe kendisini namzet gös -
termif. Ve hakem heyetine müra
caat etmiş. 

Aklımda kaldığına nazaran o 
zaman on sekiz ya,ından afağı bu 
lunan genç kızlar müsabaJrgya it
hal edilmiyordu. Vakıa Bayan F e
ri ha T evlik o vakitler, bQfında kü
çük bir hadile şapka ile, bukle 
bukle saçlarile, çok serpilmiş, ge
li,mif ve irile,mif bir genç kız 
manzarasını arzediyorclu. Ve her
kes kendisine on sekiz ya, vere
rek alJanıyordu. Eğer maazal,'ah 
o zaman nülus tezkeresi, kendisi
nin on üç on dört YQflarındıa ot'du
ğunu u,a etse idi, bu ece veliah
dı, vücudünün ve feklinin iriliği
ne rağmen müsabakaya girebilir 
mi idi? Müsabakayı kazanabilir 
mi. ve bugünkü primadonna mev
kiine çıkabilir mi idi? 

Çünkü nihayet böyle bir genç 
kızda kadın güzelliği değil, genç 
kız sevimliliği aranır. Ve bu gü
zellik müsabakası da çocuk müsa
bakası değildir. 

Sonra bu yafta güzel otbn bir 
genç kızın, ytlflar üzerine binJik
çe şeklini değİftirmesi, imkan da
hilindecfıir. Çünkü vücut nefVÜne
ma haliruledir. 

Oyle genç kızlar vardır ki bu 
yafta çok çirkin olmalarına rağ -
men beş altı sene zarlırula güzel
le,ir 11e aerpilirler... Ve ba:u gü
zellerde ele bu hal aksine uaki o-
• tUr, 

Bereket versin Feriha T evlik 
o çocukluğunun hatlarını bugün 
de muhalaza edebilen talilüerden
dir. Ve fimdi beğenmediği üç YQf 
o vakit kendisinin imdadına yetif
mistir. 

'Fakat meşhur meseldir; yanlıf 
hesap Baitlattan döner derler. O
nun için bu yanlıf hesabın da Şe
hir opereti sahnesinden haydi 
haydi dönmesi lôzımclır. 

Sözümüzü bitirmeden evvel, 
Feriha eceye bir tavsiyede bulu
nalım: Aman buseler de bir yan-
1.,Iık olmasın. Sonra - Afıah öm
rünü arttırsın - elli YQfına geldiği 
zaman kırk yedi idim diye iddia 
edemez. 

Mümtaz FAlK 

Norveç sefiri Atinaya gitt 
Norveç Sefiri Bay Bentzon, Bayım 

Bentzon ile 'birlikte Alinaya aitmiftir. 
Atina' dan dönünceye kadar ıehıret itle
rine ...-ııatgü2lllt' .ıt.tile ıefaret Uti
lııi Bay Finne - Grö.>n ı,,.kv-k"• 
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Kaç sene 
Yaşıyacağım? 

intan hangi ya§ta olursa olsun, za • 
man z.mnan zihnine esrarlı bir sual ta.
kılır: Acaba daha ne kadar yaşıyaca • 
ğım? Hayata kaqı merbutiyet herkesin 
ruhuna kök salmış bir aşktır. En eski 
zamanlardan beri bu büyük üzüntüyü 
halletmek için çareler arannuş, kahin • 
ferden, müneccimlerden bakla ve kah· 
ve falı,.. kadar her şeye başvurulmu§ • 
tur. Bunlardan aldığımız cevapları bi
tiyoruz! Fakat fen bu suale ne cevap 
verir? daha doğrusu bir cevap verebi .. 
lir "? mı. 

Evet, eğer ıuali sormasıru bilirsek, 
cevabını da alabiliriz. 

Bu suali bir başka şalııa için değil 
bir cemiyet ıçin sormalıdır. Çünkü tabi
at ancak büyük adetlerle meşgu:ldür; 

tek bir şahsın ona göre ehemmiyeti 
yoktur. Bütün bir ırk birden tekamül 
eder. Al.ahın her bir ferdi ayrı ayrı dü
şürunekte a!duğuıru düşürunek loe teselli 
verici bir şeydir, fakat ilim maalesef bu 
te~ellimizi takviye etmiyor. 

Şu halde meseleyi umumi surette, İı· 
tatistiklere istinaden halletmek liizım . 
gel:r; ve bu şekilde muayyen milletler· 
de, muayyen yaşlar için bir Omür müd .. 
de.ı kabul etmek mümkün clur. Bunu 
na.ıl bir hesapla bulacağız? 

llir çok çocukların - far:ıza yüz bin 
nevzadın - hayatını takip etmişler ve 
her sene V-~n.t edenlE.rle beı:-hayat ka .. 
la ... ların miktarını kaydetmişler. Alınan 
nt r.ceye göre vefiyat miktarı Şark 
mt:.m ıe.ke derinde daha ziyadedir: Avru
padaki çocuk!arın %80 i dört yaş .. na 
vasıl olduğu halde Hindistandakilerin 
ancak c;c,7 M bu sinne varabilmektedir. 
Gene Avrupa çocuklarının yarısı 55 ya
§ırn bulrnaki.a Hintlilerde is.e çocukların 
yarw 12 yaşından evvel ölmet.tedir. 

V cfiyat nisbeti yalnız memleketlere 
göre değiı yaşayıı tarzına ve vaziyeti 
içtimaiyeye göre de değitmektedi:r. U · 
mumiyet itibarile fakir sınıf daha az ya
ş ... maktadır. Amerikada zencilerin ömrü 
beyazlardan daha azdır. Her yerde pro
fesorıerle rahiplerin ve yüksek rütbeli 
zab.tanın çok yaııadığı söyleniyor .fa. 
kat doktorlarda ihtiyar olanların az of. 
dugu ve umumiyetle kadınların da er
keklerden daha fazla yaşadığı anlaşıl
maktadır. 

l:.n çok vefiyat çocuklar arasında vu· 
kubulmıaktadır. Ve insan çocukluktan 
uzaklaştıkça uzun ya§amak ümitleri de 
artmaktadır. Faraza bir yaımda 500 ço
cuktan ancak 150 si 50 yaşına gelebildi
ği halde, yirmi yaşında 500 gençten 250 
sı tiO yaşına varabilir. 

lsveçte yeni doğmuı bir ;ocuğa ha. 
yat listesinde verilen numara 37 dir. 
Yanı bu çocuğun 57 yaşına kadar ya • 
§aması memUI edilmekted:r. Bu yüksek 
bir ümittir, çünkü fsveç:te çocuk vefi
yat ı nisbeten azdır. Fakat 57 ya~ına gel
diği zaman 20 sen~ daha ya§ayacağı tah. 
ırun edilir. Sanki insanın yaşı artmakla 
hayala karşı, yaşamaya karşı kai>iliyeti 
de artmaktadır. Eğer 77 y>.~ma gelirse 
hayal ona 1 sene daha bahrdiyor! Bun· 
dan da nasibedar olur ve 84 üne varır
sa daha 4 sendik bir imtiyaz alıyor! 

Almanyada 1925 senesinde yapılan bit-
iatatisftğe göre: 
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dalıa yaşayacaktır. 
Bu istatistige göre mesela 10 yaşın

da bir çocuk 56 •ene daha yaşayacağı • 
na göre 66 ya varacağını ve gene 30 ya
şnıda bir İnsan 39 sene daha yaşayaca
ğına göre 69 yaşına varacağını umabilir. 

Her memleketin i•tatistiği oradaki 
şeraiti hayatiyeye ve o memleket hal • 
kının hayati kuvvetlerine tabi olduğu
na nazaran bu İstatistikler de ait olduk
ları milletlerde şu veya bu yaştakilerin 
ne kadar yaşayabileceklerini tahmin et
tireh,1ir. 

Bunu herkes için ayn ayn ve daha 

MiJli tefrika: 139 

ta suratlı, hayta tavırlı bir adamdı 
garsona seslenen· 

Ve ... sigarayı uzatınca pasta yer 
gibi ağzında çiğneyip çiğneyip ••. 
yutuverdi. 

Evet, evet .. o pis tütünlü, pis ya
pılı,Iı, ağızdan ağıza dolaf&ll siga
rayı yutuverdi: 

- Oooofff! derdim var Aliil 
Ciğerim yanıyor Aliii ! Ben bu ha· 
le düşecek adam mıydım be? 

Garson, sigarasının iç edilmesi· 
ne fena sinirlenmişti ama sesını 
çrkaramadı. Hiddetini duvarda a
ıdı bir takvimden aldı: 

- Cart! Cırt! Curt! 
Uç yaprak koparmıştı; bunları 

avucunda buruştıırurk .. - cenesını 
çar.ntarak ve ke1 · -.ıeLrın yarısını 
yutarak; 

- Salim ağabey .. -dedi-me
telik verme!.. bak dün temmuzun 
yedi-iydi, e"".e~i gün altısı; daha 

Böyle günler içindi 
Avrupada değimli bir yeri olan 

Yeni Türkiye, dış sıyasa bakımın· 
dan hiç bir vakit, bugünkü kadar 
gücüne inanır ve birliğine daya· 
nır bir görünüşle ortaya çıkma • 
mıştı. Balkan yarımadasının bir u· 
cunda; çelikten varlığımı:zıla dirlik 
düzenliğin çetin ve yaman bir bek
çi6İ olduk. 

Bu dirlik düzenlik bir aralık, 
ağır ctenemelerden geçti. Sınır 
komşumuz Yunancl'a sonu nereye 
varacağı kolayca kestirilemiyeceh 
büyük bir fırtına kopmustu.Bu fır. 
tınayı da, gene biz önledik. Ancak 
bununla iş bitmiş olmadığını görü
yoruz. 
Almanyanın kalkınmasını göre

rek, kendileri de onun yaptığını 
yapmak isteyen uluslar var. 

Andlapnaları, ortadan kaldıra
rak; silahlanma yarışı alanında 
doludizgin at koşturmağa yelte
nen.~er, içlerinde gizli kalan iste
ği, birdenbire açığa vurabilirler. 

Balkan andlaşmaın, bunu gÖzÖ· 
nünde tutarak, herhangi bir Bal -
kanlının, apansız kıılkışma:;ına 
karşı şöyle bir şey düşündü: 

Silahsızlık bo.ğını koparmak fo
tiyen biri çıkarsa, dört Balkan ül
kesinin, ord•uları ayağa kaldırıla. 
cak. 

Balhan andlaşması hükıimetle
rinin sözbirliği ve iş birliği etmek 
için içtikleri and, işte bugünler ve 
böyle günler içindi. 

T ürkiyemizin dış sıyasasının çok 
sağlam ellerde, ve çok sağlam te
meller üstüne kurulmuş olduğunu 
yeniden görerek göğtümüzün ö
ğünçle kabardığını duyuyoruz. 

Salahaddin GONGöR ------
YE.NI NESRIY A.1 

Holivud 
Holivut'un 27 mart nüshası çı:krnıştrr. 

An.ıe ı oı e uğüd 
Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei 

Etfal) Genel M.,rkezi mama çocukları
nın na3rl beslen\:.ceğini ve mamalarının 
nasıI hazırlanacağını öğret.en {Annele
re Oğüt) ün 2 nci sayısını haz.rlamıştır. 

1 inci öğütleri ve bu öğütü isteyen. 
!ere Kurum parasız olarak gönderir. An
karada Çocuk Esirgeme Kurumu Baş
kanlığına bir mektupla adres bildirmek 
kafidir. 

Tariııi m .. dJiıecilık 
Me~hur Borhard'ın eseri olup Hay

dar Rifat tarafından kültür serisinin on 
yedinci ki.tabı olarak tercüme ve neşre
dilmittir. Bu bahse dair d:limizde ilk e
serdir. Tarih oku yanlan çok y'\kmdan 
alakadar eder yepyeni bir mevzudur. 
60 kuruı. 

ÇAGJRIŞLAR 

Farmako oğ l:. r ve cezana 
sa lı ip Jtı ko .ı~resı 

Türk Farnıakoloğ Birliği ile Eczane 
ve laboratuvar sahjpleri kuruİnundan: 

26 nisan 1935 cuma günü saat 14 te 
lstanbul Halkevinde yapılacak müşte
rek genel kongreye bütün diplomalı 
nıeslekdaşların gelmeleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - iki kurumun birlesmesi 
2 - Yeni nizamnameni~ görüşülmesi 
3 - Seçim 
4 - Serbest konuşmalar, 

kat'i olarak tayin etmek kabil olamaz 
mı? 

Olamıyor, ve olmadığ ,na da şükret . 
meliyiz! 

Dr. Muhip NURETTiN 

Muı:.IU.: Nazmi ŞJhab 
evvelki gün beti ... bugün tam seki
zidir. 

Ve kahve ocağının tam üstünde 
bir aynaya yaldızla yazılmı' 'u üç 
kelimeyi okudu; 

- Bak ne diyor keramet sahip
lerinden biri... bu da geçer .•. yahu! 
Katala ven is? Anloors\m ne doo
rum? 

Hayta kılıklı adamın bir 'eye 
fena halde tutulduğu veya son de
rece züğürtlediği anlaşılıyordu. Fa
kat garronun yarı rum, yarı ermeni 
ta~'!idile karıstırdığı cevap hoşuna 
gitmişti. Lütfen gülümsedi. Bu sı
rada kapıda • . - otomobil durmuş
tu. İçinden · bi.r bavul taşıyan 
bir adam çık.ı. Garson gene bir il
tifat savurdu: 

- Buyur Tonyalr ağabey .. 
Ve hemen bavulu kapıp merdive

ni tırmandı. Ki' · · bir odaya da
lıp teklif beklemeden bavulu açtı. 

MiLLiYET -SALI 26 MART 1935 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL• 
17,30: lnkılip der•İ: Univer•İteden nakil -

Maniıa ıaylivı Yuauf Kemal. 18,50: Jimnastik 
Bayan A:r.i..de. 18,50: Aida operası. (ikinci per
de) pli.k. 19,30: Haberler. 19,40: Solo • Maryo. 
20: Maliye Bakanlıiı namına konferans . .:0.30: 
Demircaz. 21,20: Son haberler - Boı·si\lar . 
21,30: Stüdyo orkeatraaı . 22~ Münir Nure ddin 
Gürsea - Radyo caz ve tango orkestraları. 

ı15 Kh<. M O S K O V A, ı724 m. 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Tiyatro . -

Virtüoz muaiki parçaları. 19,30: Kolkozlara 
konaer. 21: Senfonik konaer. 22: Almanca :ya• 
yım , 23,05: Sözler. 24,0S: Felemenkçe yayım. 

832 Kh<. M O S K O V A, (StaHn) 36ı m. 
19,30: Bir konaer nakli. 22: Dana muaikiai, 

24: lapanyolca yayım. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 134$ m. 
18,15: Kuartet konseri. 18,35: K•ilofon kon• 

seri. (pt~k.) 18,50: Sözler. 19: Şarkılar. -
Sözler. 19,45: Pli.k. - Duyumlar. 20135: Düo 
saksofon konaeri. 20,SO: Aktüalite. 21: Piyano 
konsE:ri. (Bach.) 21,45: Duyumlar. 21,55: Söz
ler, 22: "Şanson dö Nadin., adh musikili piyes • 
23,30: Sözler, 23,45: Salon muıikiıi. 

Kh<. L E l P Z 1 G, 382 m. 
18,20: Şarkılar. 18,50: Aktüalite, 19: Kon

ferans. 19,25: Radyo orkestrası. 20,40: Söz
le. 21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım. 22: 
Şarkılar. 23: Duyumlar., 11por. 23,20: Orkeata 
konaeri. (Solist keman İftiakile. 24: Dana mu
ailı:iai. 

545 Kh .. B U D A P E Ş T E, 550 m • 
18,30: Ra. t•r idaresinde opera orkeatraaı. 

19,40: Fransızca ders. 20,l: Piyno birliğiyle 
Khz. P R A G, 470 m. 

ıarkılar. 20,50: Stüdyo tiyatroau. 22,50: Çingo
ne orkestraaı. 22,SO: Piyan o konaeri . 24,20: 
Plik. 1,05: Duyumlar. 

18,30: Almanca ders. 18,45: Kuartet konae 
ri. 19,05: Bor.sa. 19,15: Almanca yayım. 19,50: 
Almanca duyumlar. 19,55: Pli k. 20,10: Asker 
mızıkası. 20,55: Konferans. 21,25: Smetana· 
run eaerlerinden trio konaer. 22: Duyumlar. 
22,20: Jereminaa radya orke5traaı. 23,15: Plik. 
23,30: lnıili:ıı:ce duyumlar. 

1195 Kehz F R A N K. F U R T, 251 m. 
19,30: 42 lik toplara dair söylev. 19,45: 

Duyumlır. 19,50: Radyo orkeatraaı. 20,50: 
Sözler. 21,15: Ulual yayım. 22: Mozart1n e
serlerinden konser. 23: Du1uınlar. 23,20: Halk 
musikisi. 24: Gece musikisi. 2; Gece konseri 

950 Kh.z. B R E S L AU, 316 m. 
19,lti: Ev~ musikisi, 19,50: Sözler. 20: Rad

yo orkestrası. 20,50: .Södel'. 21: K'l'a duyum .. 
lar. 21,1!: Ulusal yyna. 22: Bch - Hendeal 
konseri. 23: Duyumlar 23,2S. Rdyo bahsi. 
23,35: Orkestra pli.kları. 

740 Kbz. M 0 N 1 H, 405 m. 
18,50: Oda koroau koneari. 19,10: Sözler. 

19,30: Pli.k. 19,5: Duyumlar. 20: Şarkılr 
2~14ü: Sözltır. 21: Duyumla r. 21,15: Ulusal ya• 
yım. 22: Pl.ik. 23: Duyumlar. 23,2: Proırm 
araaı. 24: Gece musikisi. 

574 K hz: . S u·r· ı · ~" RT, 'l\iühı ok e. j - _ · ,.,. _ 

19: Ders, 19,15: Sözler. 19,30: Karııık pli.k
lar. 20: Breslaudan: Eğlenceli. konaer. 2lt 
Duyumlar. 21.15: Küçük radyo orkeatraat 
(Şarkılı.) 22: "Mektebin rüyası., adlı adlı pi .. 
yea. 23: Aktüalite. 23,40: Flüt bir liğiyle piya
no konseri. 24: Hambur&'d•n ak.ıam konseri, 
l - 3 Gece muıikiai. 

Y r rı n d program 
1 S TAN BUL: 
18: Fransızca ders. 18,30: Jimnaatik - Ba

yan Az.i.de. 18,50: Muhtelif plil:lar. 19,30: Ha .. 
herler. 19,40: Monoloi - Bayan Halide. 20: 
Maarif Bakanlıiı nuruna konferans. Galata
anray lisesi muallimlerinden Nureddin. 20,30: 
Balalayka orkeatraaı, 21: Piyano solo (pli..k.) 
21,20: Son haberler - Borsalar. 21,30: Bedri
ye Tüzin ve Mehmet Münir ( ıan). 22: Radyo 
ve caz orkestraları . 
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Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmecemizi doğru halle

denler ara11nda hirinciliii: Ni şanta ıı va li ko· 

naiı caddesi Aılan apartımanı Ba. Hand• 
Aslan • ikinciliii: Beya::ı:ıdda Bayan Feriha 

kazanmıtlahrdır. 

Mathaamıza kadar tetrif ederek hediye

lerini alınaları kendilerinden rica olunur. 
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Geçen def aki bilmecemi· 
zın halledilmiş şekli 
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Osmanlıca karıılıklarını yazdığımı.z ke
limelerin Ö:r; türkçe mukabillerini bularak tek

limizin boş hanelerine yerleş tİ"tİniz. ve ke&e -

rek "Milliyet bilmece memurluğuna" gönderi

niz. Doğ ru halledenler araaında kur'a çekiliyor 

ve kazananlara hediyeler veriyoruz. Hal müd 
deti perşembe günü aktamına kadardır. 

Yeni ti;mecemiz 
J '} ~ d ~ 6 7 8 9 1011 -- -1 lııl 
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SOLDAN SAGA 
1 - Sevahili mütecavire vapurlarının adı 4. 

Adet 4. 

2 - Bir içki 4. isim 2. Dem 3. 

3 - Aralarını genitletmek 8. Nota 2. 
4 - Bap 4. 

S - Cezire 3. Yaıa 2. 
6 - Meyan 3. Beygir 2. 
7 - Genitlik 2. 
8- Millet 4. Bir oyun 5. 
9 - Etajer 3. Nota 2. Köoek 2. 

10 - Kuıun eli 5. 

l l - Büyük bir hayvan 3. Ham üzüm 5. 

YUKARDAN AŞAGI 
1 - li: r vekili.mixin soyadı 4. Dünya 4. 
2 - Berf 3. Erkek 2. Rabıt edatı 2. 
3 - Cari 4. Oztürkçe bir isim 4. 
4 - Sene 3. Şöhret 3 . 

5 - Tra kyada bir nehir 4 . Kapan 3. 

6 - Ek5ik değil 3. Aıi 4 . Nota 2. 
7 - Dilek 4. Bir ~·l«ı aleti 2. 
8 - Bir vil&yetimiz 9. 

9 - Yamııı. 2. 
10 - Ahzuita 9. 
11 - Valide 3, 

lstanbul ikinci icra Memurluğun· 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen rakı, ampul 28-3-935 Per 
şembe günü saat 16 dan itibaren Bey· 
oğlu Küçük Kabristan sokak 15 N o. lu 
dükkanda .atılacağından talip olanla
rın mahallinde hazır bulunacak me -

muruna müracaatları ilan olunur. 
(9723) 

adı • 
ı 

A 

ı 

Türk Sigoı-ta Şirketl 
Hı.: l'İk ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentabl bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon ı 4.4887 + 1608 

İçinden bir salepçi önlüğü ile, pı· 
rıl pırıl parlayan bir bakır güğüm 
çucarıp bir kenara koydu: 

- Araba ile geldiğine bakılır
sa ..• i~imiz it·· • 

Ve odayı kilitleyip anahtarım 
cebine attı. 

Uzun boylu bir adam ağır ağır 
merdivenlerden iniyordu. Arkasın
dan öfkeli öfkeli baktı, sonra ba
ğırdı: 

- Heey efendi! 
- Ne var Ali efendi .• 
Bu efendi kelimesi garsonu bir

az yı·~u,atır gfüi oldu. Fakat çe
nesi. ' n uzunca bir sakal sarkan, 
saçları kirli ve gözleri kıpkırmızı 
bu adam durunca gene tirretliğini 
takındı: 

- Hani beni arayorsan •. burada
yrm da ... 

Sakallı adam, müthi! bir iç acı
sı ile; 

- Peki .. peki .• - dedi - Zan
nederim bu akfaın ... 

- Evet bu ak•am bir ,ey yapa· 
bileceğim. Şimdi oraya gidiyorum 
i•te. 

- Ama hep böyle diyorsun da 
sonra sonu gelmiyor. Allahın bu
günil yarım, sabahı ak,amı pek bol
dur ağabey •.. 

Bereket ver&in bu sırada merdi-

venin alt basamağında Fatihte 
Dersiamı soyan iki serseri beliri
vermişti. Onları koltuklamak için 
on basamağı birden atlayıvermiş. 
ti de sakallr adam kahvede oturan· 
!ara rezil, kepaze olmaktan kurtul
muştu. ~lot ! Bu kahvede oturanlar· 
dan ne bir ses çıkıyordu; ne de 
biribirlerine bakıyorlardı bu adam· 
lar ... Hepsinin gözleri cam gibi 
parlıyordu. Bazısı hiç kımıldama
dan, taş gi·bi dimdik duruyor, bir 
kısmı ise fasır fosur esrar çekiyor· 
du. Bu kımıldamadan duranlar yut
tukları afyonun midelerinde patla
masını mı bekliyorlardı ne? 

Bu ne garip kahve idi! lstanbu
lun ne kadar serserisi, hırsızı, sa
bıkalısı varsa hep burada toplanı
yordu galiba. Fakat şu ti&t kata çı· 
kanlar nereye gidiyorlardı? 

Kara sakallı adam yava.t yava' 
köprüden geçti. Halinde bir ağır
lık, yürüyü,ünd~ bir ahenk vardı. 
Fakı.t o ne üıt .battı. efendim'! IBu 
bir kirlilik ve bakımsızlık 'ampİ
:ııonu idi. 

Acaba nereye gidiyordu? 
Kimbilir .•. 
Koltuğunun altına kırmızı bir 

paçavraya sarılı mushafa benzer 
bir •ey ııkıftırmıftı. Hiç ••• etrafına 

HİKAYE 
•• Karanlıkta iki go ge 

Bay Memduh zengin mülk aahip· 
lerindendi. Yeni karısından da son 
derece . ..,. .mundu. Necmiye Yeşilköy. 
de güzelJıği, zengjnfiği ve zerafetile 
şöhret almış bir duldu. Memduhun 
hiç bir şikayeti yo.<tu. Yalnız karısı· 
nın arasıra eski kocasının kuvvetin -
den ve cesaretinden bahsedi~i bir an 
canını sıkıyordu. 

Necmiyenin "'eski kocasının sayıh Oa 

buı lardan olduğunu, bir oturuşta ku'Zl\ 
yu nasıl parçaladığını, bir gece köşke 
gelen iki hırsızdan birini nasıl vurup, 
ötekini nasıl kaçırttığmı hep işitl'lişti. 
Başkaca meziyetleri, Necmiyenin far· 
tı tegaddiden ölen eaki kocasının me
ziyetlerinden atağı değildi. Yalnız bu 
kuvvet ve cesaret bahsinde onun ka
dar sporcu olamadığına esef ediyor 
ve bunµn için karısının gözünde küçük 
düşmekten korkuyordu. 

Bir gün dalgın dalgın istasyona i .. 
nerken, ahbablardan Bay Samiye rast 
geldi. Sami kendisini o gece kız•nın 
düğününe davet ediyordu. Memduh 
daveti kabul etti. O gece karısı ile be· 
raber geleceğini vadederek ayroldı • 
lar. 

* • • 
istasyonda iken vaktile hizmetinde 

çalışmış Abdürrahman kendisini gö • 
rünce hemen yanına ko;tarak, elini Öp 
tü: 

- Nasılsın Abdürrahm.an, iyi mi
sin? 

- Ne diyelim efendim, neyi diye· 
lim de iyi olalmı. 

- Ne ittesin? 
- Hiç?. 
Biraz öteden beriden konuttular. 

Ayrılacakları sırada Memduhun ak -
ima bir şey geldi: 

- Abdurrahman be, dedi, bir gece· 
de on lira kazanınak ister misin?. 
Abdürrahmanın gözleri dört açıldı. 
- istemez olur muyum beyim? 
- Öyle ise oana bir iş teklif ede· 

ceğim. Hem de basit bir iş... Bugece 
ben karımla beraber düğüne gidiyo -
rum.. Gece yarısından sonra dönece -
ğim. Sen o sırada köşebaşında bizi 
bekle... istersen yanına bir de ahba • 
bını al. .• ikiniz birden Üzerimize hü
cum ediniz. Ama sahiden değilha .. 
Ben o zaman bastonumu kaldırıp size 
doğru yürüyeyim, bağırıp haykıra • 
yım, siz de giiya korkmu§ gibi hemen 
kaçınız. Olur mu?. 

- Hay hay efendim, bundan ko· 
lay ne var?. 

Memduh beş lira uzattı: 
- Oteki be~ lirayı yarın lstanbula 

gel, yazıhaneden al... 
Abdürrahman söz verdi. Memduh 

ta, o gece karıe:na göstereceği cesaret 
sahnesinden memnun, ellşrini uğuttur 
dL.. Gelen trene bindi. 

Aktam üs.tü eve geldiği zaman ha
zırlandılar. Necmiye dedi ki: , 

- Elmaslarımı almasam i.yi olur. 
- Neden?. 

- Kimbılır, belki bir taarruza uğ· 
rarız. Şimdi hırsızlar öyle çoğalmış ki 

Memduh kahramanca güldü: 
- Hah, hah, hah, karkduğun şeye 

bak, bize taarruz etmek kimin had · 
dine? 

Düğüne gittiler. Gece yarısından 
sonra dönüyorlardı. Köşe başına yak· 
!aştıkları zaman Memduhun yüreği 
çarpmağa başladı. Acaba Abd;.ırrah· 
man orada mı, yoksa gelmeğe unuttu 
mu? Hani unutmuş olmasını i.deta te· 
menni ediyordu. Fakat köşe başına iki 
karaltı görünce kendisini toparladı. 
Artık rolünü oynamak zamanı gelmit
ti. 

iki gölge yaklaşınca, Necmiye le • 
la,la kocasına sokuldu: 

- Korkuyorum, dedi, bize doğru 
geliyorlar. 

- Ben varken sen korklma! 
iki karaltı karıılarına dikildi. Bi· 

risi: 
-Durun bakalım, dedi. 
Memduh sordu: 
- Ne var, ne iatiyoraun? 
- Ne İsteyeceğim be salak, uçlan 

bakalım mangizleri ... 
Bunu söyliyen kavilden fiile geçti. 

Memduhun Üstünü aramağa koyuldu. 
Oteki de Necmiyenin elçantasrnı al • 
mış, boynundaki brotü çıkartmağa uit 
ra§ıyordu. • 

Memduh için artık bu haydutları ko 
valamak zamanı gelmi1ti. BiTden ba• • 
ton•mu kaldırdı ve hücuma geçti: 

- Utanmaz edepsizler, defolun şu 
radan ... Yoksa kafanızı parç .:- 1~rmı, 
djye bağırdı. 

Hırsızlardan biri Memduhun bile • 
ğini kıvırıveı ..-~ .. e ... ın .• eb.i bastonunu 
aldı. Memduh şa§ırmıştı. Yavaıça: 

- Yahu, ciddi mi yapıyorsunuz 7 de 
di. 
- Alay zamanları çoktan geçti, daha 
öğrenemedin mi 7. 

Hülasa Memduhun saatini, cüzda • 
nıru, Necm.iyenin çantaamı, broşünü, 
gerdanhğmı, yilzüklerlnl aldılar ve Ol' 

tadan sır oldular. 
Memduh erteıi gün polioe haber ver 

meğe giderken, yolda Abdurrahman 
karşısına çıktı: 

- Affedersin beyim, söz verdim anı 
ma, dün gece gelemıedim, emrinl:rl 
yapmağa vakit kalmadı, dedi. 

Memduh büsbütün 114ınruıtı: 
- Peki, dün gece yolumuzu kesen 

sen değil miydin 7. 
- Y oool Dün ben lstanbulda bir 

han odabaşıJığı buldum. ilk ııece han 
da yatmak lazrmgeldi, orada yattım ... 

Abdürrahmanın sesinde doinı oöy 
lediğini ifade eden bir safiyet vardı. 

SEM 

~Yarınki çarşamba akıamı SARAY sinema.ında -

Or jinal danslarla ahenkdar musiki esası üzerine yapılmı' 

KARIOKA 
Aşk ve tema,a romanının ilk iraesidir. Yerden 10,000 metre irtifaında bu· 
lunan bir tayyare üzerinde 200 genç kız birden havai balet dan• ediyorlar. 

KARIOKA 
Bütün İstanbul halkını SARAY sinemasına celbedecııktir 
Oynıyanla• DOLORES del RİO, GİNGER ROGERS, GENE RA. YMOND 

.. ...... ______ .,. FRED ASTAİNE -491--·------· 
Istanbuı halkının sevgılisı en ıen, en sevınçli, en güzel 

filimlerin yıldızı 

FRANZISKA GAAL 
En son, en neteli en güzel fi'.m:nde: 

SOKAK ÇIÇEGI 
Pek yakında .......... sinemasında .......................................... 

bakmadan ve bir delikten sağ a • 
yafının küçük parmağı çıkmış yır· 
tık, patlak lrunduralarından utan • 
madan yürüyordu. Eminönüne ge
lince gümrüklere doğru saptı. 

Bu garson, iyi yetiştirilmit bir 
köpeğe benziyordu. Hani itkem· 
heci dükkanlarının kapılarında, 
sinek avlayarak bekliyen köpek· 
!er vardır ya •.. itte, tıpkı onlar gi
biydi bu Ali .•. Ve tebri soyanla
rın, plaçkacıların yataklığını ya
pan patronu anlatılıyordu ki ona 
zırnrk bile koklatmıyordu. Fakat 
buna rağmen patronunun alacak
lılarına bir tahin gibi atılıyortkı. 
Dükkanda ağırlanacak mü9teri aza 
lınca bir aralık kota kota iknd 
kata çıktı. Kapısına büyük bir ca
mi perdesi asılmıt bir odanın Ö· 
nünde durup seslendi: 

- Usta! 
İçeriden bir homurtu geldi 
- Söyle! 
- Efendiyi ne yapayım bu ak-

•am? 
- Para getirmedi mi? 

Nanay .• guya şimdi getire· 
cek .. 

• 
- Ya getirmezse? kolundan tu· 

tup aokağa •vurayım mı? 

Cılız garson, sanki ustası "sa· 
vur!., dese savuracakmıt gibi ken· 
dinden emin gözüküyordu. Maa· 
mafih içeride homurdanan set 
böyle olmasını istemedi. Ve gali· 
ha bu mütterisini hiç görmemit o
lacaktı ki sordu: 

- Nasıl bir adam bu? 
- Basbayağı adam itte .. anah· 

tar deliğinden ne zaman gözetıle· 
sem yazı yazıyor. Bir haftadaıııbe
ri iti zeytin ekmeğe dökmüştiİ· 
Dün gece baktım ki o da Nanayl 
kokozun biri. 

- Geldiği zaman bana gönder• 
Belki eski uatalardandır, bir yaıt· 
lışlığa meydan vermiyelim. Eğer 
efendi bozuntusu ise basarız tel<· 
meyi ! Malfun a ... tam efendi olsa 
Tophaneye dütmezdi. Bir dala"e
resi olmalı ... 
Akşam .. 
Balıkpazarından yaygaralar 

yükselirken Bebek tramvaylar• 
sıklaşmağa batlamı,tı. Bütün gıi11• 
çamurlara yaslanmıt yorgun nıan 
dalar gibi Tophane çetmesinin y~· 
!aklarından tatan sular içinde no
bet bekliyen otomobillerin yeti 
çoktan boa,lmıtfı. Şimdi acele İt1 "" 
lan ,ehirliler; 

-Aaaah bir araba geçıe de çe 
virsem ..• 

(Bitmedi) 



MiLLiYET SALI 5 

Gü~<eD yaı~o 
Terko~ rru haklı. Halk mı? !(MÜTEFERRİK HABERLER}! 

,,, AA R ı F T. 8ELEDIYEDE MI LLIY ET: Bu sorgusu ile şehir 
halkının dilek beraberliğine 

tercüman oluyor ı:"I-ı ilsa bakaı:I-ıı.z 
Bir haftalık dahili ve harici vakayÜ takip ediniz 

en şayanı dikkat bulduiunuz hadise hakkında 
bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmıı makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2~5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu muıabahaya yalnız liseler, yükıek mektep talebeleri iftirak 
edebilirler. Yazıların 11azete yaz11ıyla azami 15 ve a111ari 30 
ıatır olmaıı, kiiğıdın bir tarafına yazılmıf bulunma11 liizımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

l.ıcçen mlısabakayı kazananlar 
Güzel yazı müıabakasında birinciliği "Versay Yırtıldı" serlevhalı 

.}>azı ile Mühendis metkebinden Süfyan Riza, ikinciliği "Son hadiseler 
karşısında" serlevhalı yazı ile Galatasaray lisesinden "Muzaffer Cev -
det" kazanmışlardır. Kendilerinin hüviyet varakalariyle idareı.ıize mü
racaat ederek mükafatlarını almalarını rica ecl eriz. 

VERSAY 
ariyet 1914 dekinde çok fenadır., di

.ı Çurçil hiç §Üpheaiz bugün Avru-
• .>ın içinde bulunduğu müşkül durumu 
anlatmak istiyor. Vaziyet bu şekle şöy
le gelmişti: Almanya ötedenberi •ilahla
nıyordu. Bu gizli oluyordu. Gizli silah
ı..nış Almanyanın komşularını kuşkulan
dı.rmışb. Bu kuşku Fransayı giJah mütte
f:.kj aramak mecburiyetinde bırakmış 
kiiçük itilafın hamisi yapmıştı. Roma ko
ru~ı:nasını Londra takıi4>etti. Bay Con 
!;aymen Berline gidecekti. Alman dev
let adı:.mları Berlin gelişinin barış için 
İyi olacağını anlatmışlardı. Eğer hadi
•eİer bu şekilde devam etseydi bugün 
Çurçil bu sö-zleri söyleyemiyecekti. ln
gilterenin müdafaa bütçesini arttmnak 
için neşrettiği beyaz kitap Hitleri Ber
lin konuşmalarında bulunamıyacak (na
rnizac) b:r hale soktu. Ve akabinde Al
ır.anya b'x hava filo.m teşkil edeceğini 
rea:nen bildirdi. Ortalık bu havadisle 
çalkanırken Fransanın askerlik müdde
t~ni uzatmaya karar vermesi de Hitleri 
rnecburi a!'ıikerl~k kararnamesinin neşri· 
ne ıevketti. Fransa 1914 - 1918 arasın
~a erkeklerin silah altında ol-
ınas!ndan dolayı doğumun az 
o.duğunu, hazer ordusunun bu 
vaziyet karşı&mda yanımdan çok a.-
<alaeağmı gözönünde tutarak askerlik 
ıu.,ddetini bir seneden iki seneye çıkar
mak mecburiyetinde kaldığını söyledi. 
F ransanm bu hareketine Ahnanyanın, 
Veraay muahedesinin beşinci laslmın 
en mühim askeri maddesini ilga etme 
l~ında verdiği cevap A vrupanm siya .. 
sal durumunu birden altüst etti. Bay 
Ce>n Saymen:n Berlin seyahatinin tehiri 
thtimali gizli bir endişe verdiyse de ln
g!izltr bu seyahati yapmayı daha fay. 
da!ı bulmuş olacaklar ki tehir mevzuu
bahis ed:lmedi. Fransa şubat anlaşma· 

YIRTILDI 
&iyle muahedelerin hiçbir zaman bir ta
raflı bozulmasrnın nazarı itibare alınmı
yacağ'lnı, bu şekilde hareket edenlere 
ıkarşı müşterek cephe tutulacağını ümit 
ederken lngilterenin Fnngaya danışm3.• 
dan Berline gitmeye karar vermesi iyi 
bir tesir bırakmadı. İngilizler düny3 
sulhünün şimdi kendi ellerinde olduğu
nu pek iyi biliyorlar. Almanyanın Ver
ıay muahedesini yırtmasını Fıransa pro
tedo etti. Cumartesi günü Pariste ln
giliz, FTansız, İtalyan ınümessilleri müş
terek yapılacak hareket etrafında konuş
mak iı;ıin toplanıyorlar. "Bu toplantı du
rum için ancak Con Saymenin Berlin 
dönüşünde ehemmiyetli olabilir. BerJ;n
den alınacak netice 1 ngİlizlere hattı ha
reketlerini kat'i olarak tesbit ettirecek
tir. 1 ngiliz devlet adamlarının Berlindcn 
ıonra Moskova ve Varşovaya gitmeleri 
takarrür etmiştir. Moskovada bulunuş 
esnasında Lavalin de orada bulunması, 
iyi olacağı için, Ruslar tarafından · ten
miştir. Muahedelerin tek tMaflı bozul
masır.a karşı muahedeye İmza koymuş 
devletlerin, imz~sını koyrr..ak?a beraber 
Rus yanın da alacağı vaziyet 1 ngilizlerin 
Berlin konuşmalarından sonra tavazzuh 
edecektir. Berline Alman silahlanması
nın hukukan tanınmasına mukabil 1ark 
ve Tuna andlaşmalarma girme, ulu;lar 
kurultayına dönme ve ıil8.hıızlanma mii
zakerelerine başlama şartlan öne süı·ül
müştü. Berlİn Versayı yırtarak bir emri 
vaki yaptı. Şartsız konuımayı daha mu
vafık buldu. Şimdi Almanya Berlin ko· 
nuşmasınm er,;ki!!ıine ·nazaran daha mü
aait şartlar içerisinde cereyan edebilece
ğini anlatmış oluyor. Bakalım lngiliz 
nazırları, yırtılan ve 1914 tekinden 
daha fena duran vaziyetin önünde ne 
yapacaklar. , 

Mühendisten Süfyan RIZA 

SON PADlSELER KARŞISINDA 
Çoktanberi kararsızlık içinde. çı_rpı

nan dünya siyasası bugünlerde gıttrkçe 
karanlıklatan bulutlu havalar arasında 
korkunç bir buhranla pençeleşiyor. Bü· 
yük '8.vaşın açtığı sayısız felaket10n 
derin izleri henüz kapanmamışken, şım
di sanki herkes önüne &'eçilmiyecek bir 
ıavaşa doğru koşmakta, insanların ken .. 
di kendilerine kazandırdıkları mus;ı.,.,t. 
lerin yok edici alevleri lçönde boğulup 
ez •meğ ... bir.lJrlt r !: ya · ı ' ı. .J. .. -

1 -=ktadır. 
lıte şimdiye kadar sugan uzak görü§

lü olma .... e Un alnıış diplornatlar, sa
vaşlarda yojirulmuş büyük kumandan
lar da baklayı ağızlarından fD"lattılar: 
ıı:örünüş 1914 dekinden çolr daha tehlikeli 
İtniş, ortalığı bürüyen karanlığın ardın
da bütün medeniyet aleminin i9"nde eri
Yeceği büyük musibetler gibi imiş. 

Ne oluyor, nereye 1tidiyoruz?. 
Meseleyi daha ııerilerden ele alalım: 

Oaima tekerrürden başka bir nesne ol
truyan tarih türlü misalleriyle, iyi kötü 
l>eticelerile önümüzde duruyor. Çok u
~ağa gitrneğe hacet yok. Tıpkı şimdi ol
duğu gibi genel savaştan önce de ulus
lar; olanca hızlariyle emniyetlerini ko
"1nmak için silahlanma yarışına giriş
tııişler hepsi de bilerek yahut yandarak 
ent ~u 'ıava§a varacağı aşikir olan, 
fakat o sırada kendilerini çeken bu yu · 
tucu akıntıya kendilerini kaptırmışlardı. 
l'ietekim küçük bir vaka barut ve ateşle 
taşan Avrupayı tutuşturmağa, binlerce, 
l.,,\ki milyonlarca günahsızın kanmı em
ltıeğe kafi gelmişti. Büyük savaşın neti
celeri malum. Y~nız yenenlerle yenilen
i.,, araaında VenaiJ.leı' da huap gÖrülüp, 
kozlar payleşılırken dünyayı felaketle
re boğan savaşta Almanyanın &ilô.hlan
tııa modasında örnek olduğu ve herkes
ten fazla siıahlandığı en belli bir suç 
&ayılmıt, en ağır mes'uliyet onun ";"'~z
laı'.ına çöktürülmüş, Veraailles'ın zıncır
~ de 11msıkı bağlanmııtı. ATtık sl
lihıanmanın acı tesirlerinin zchirini ya· 
kından tatan dünya için yep yeni bir c!e
'"İ açılıyordu. Almanyanın arkasından 
talip devlerier d za arlı bir ağırlık olan 
"I' !anını ata 1 r, Wibon prensiple• 
tiyle kurul n uluslar kurumu da İnsani
tetın ve beşerın bir i.bidcıi, en müessir 
~kçi ı olacaktı. Fakat bekle ilenin ta-

men sk&i oldu. Sil" hıızlanma, silah
ı azaltma mefhumları nozariye bile 

01ınad n ıukut ettikten ba ka. il'""'" u
luslann da kHkançlık, emniyetsizlik, e
toa tlik te Whıızlau.r 1a varı- eık ;ini 
•atan bir hı.la ,.Jdı yilt-üdü. 
Ceçenlerıle S<>vyetler hazeri kuvveti•-

rini bir milyona yaklaştırmışlardı. Fran
sa savaş sonundanberi doğum azlığını 
ileri sürerek askerl:k müddetini iki se
neye çıkarttı. Arkasından lngiltere 
(beyaz kitab) daki esbabı mucibelere is
tinaden müdafaa bütçesini on mıilyon 
kadar arttırdı. ltalya ise dalıa geni§ öl
çüde bu yarışta öncekilerden geri k:ıl
mamağa çahşmıştır. Almanyaya geEr.cc; 
herkes biliyor ki galiplerin taahhütleri
ne yana~amadıklarmı aören Almanya 
gi2!i ~izli s'Iahlanmaktadır. 8jlhassa na· 
tional ıosialist'lerin iktidara gelmele
rinden sonra takip edilen polifka, Al
manların u1usla.r kurumundan, sili.hsız· 
!anma toplantılarından çekilen, nihayet 
Londra beyannamcsile büyük devletle
rin teklifine lakay'.t kalan aykD'ı siya
gaJarı bugün bek!en'.len amaca erişm.i; 
gibidir. Almanya bugün kudretinin sat
vetini gizlemeğe lüzum görmiyor, Ver· 
sailles'm tamirata ait hükiimlerini tepe
ledikten sonno, şimdi de askerlikten ken
disini tecrid eden beşinci maddeyi yırt
tı, parçaladı, eski galiplerin yüzlerine 
frrlattı. 

Askerli.:< hukuku bakımından diğer 
devletlerle müuviliği kendiliğinden ka
bul ve ilan eden Almanya mecburi hiz
meti kabul etmiştir. Ordusu 100,000 
den 500,000 e çıkacak, 500,$00 tonilato
luk bir deniz filosu ile ayrıca teknisi
yenlerden mürekkep bir ordusu olacak
br. 

Artık o eski andlaşmanın hükümled 
yalnız kağıt üzerinde kalmağa ve orada 
çürümeğe mahkumdur. 

Bütün bu kararların verildiği 17 •.art 
tarihi büyük savaşlıa ölen Alman as
kerlew·m- yapılan merasimin bir gün ev .. 
veline rastladığı ıribi 1813 te Napoleonla 
harbeden Prusya kralı Frederic Gillau
me'in Germain birliği için haykırdığı de
rin manalı bir tarihtir. Son kararı alkış
layan Alman national sosialist"lerinin 
resmi orp.ru "V oelkiıoher Beobachter., 
gazete•i Bay Hitler, ile general Blom
bergin söylevlerinden bahsederek, muh
telif sebeplerle kulaklarımızı dolduran 
sözleri sıraladıktan sonra: "son karar 
Almanyanın hayatı, istikbali, yükselmesi 
uğrunda yaptığı mücadelelerin en son 
ve en kat'i neticesini verecektir. Bizim 
için yalnız şerefli bir barış, yahut şerof
li biT ölüm mevzuubahis olabilir, Alman 
İradesinin gücü, haklı dileklerimizin ge .. 
rekliği bize hepimizi sevindirecek hiı· 
zafer müjdeliyor. lıte ancak o zaferden 
gonradır ki hakiki bir banıa ve eski me
sut günlere tekraT kavuşacaiız. 17 mart 
1935, 1813 ılenheri bütün Alman ne!li-

Muallimler diin 
Toplandılar 

Bu seneki toplantı her 
zamandan alakalı o:du 
lstanhul Muallimle. Birliği yıllık 

topl::ı.ntmnı düu öğle~en sonı-a lstanbul 
Halkevi merkezi-ıde ynpımştıı·. 

Dünkü toplaııtıda Muallimler B;rli;ri
nin hiçbir yıllık topl&ntısında görulme
yen kalabalık vardı. 

Kongre r•i&liğine lst.,nbul maarif 
müdürlüğü ilk tedrisat müfetti~lerindeıı 
Bay Şevki seçildikten •onra muLakere
ye başJanımıtır. 

Evvela eski idare heyeti namına Uni
veroite profesörlerinden Bay Şekip söz 
abnıı ve idare heyetinin bir senelik fa
aliyetinden bahsetmiştir. 

Bundan sonra azanın biı-çoğu mevcut 
nizamname ile hiçbir 1§ yapılamadığ:n
dan bahsederek yeni niumnamc yapıl
ması icap ettiğıni teklif etmişlerdir. Bu 
teklif üzerine nizamnamenin l 7 nci, 
19 uncu, 21 ınci maddeleri kaldırılmıt 
ve nza taahhüdatı da ayda 5 kuruşa in
dirilnjJtir. 

Y L ... i nizamnaınenin değişn1esini ıleri 

süren 3zalar bilhassa zümre şekline iti
raz edjyor ve ı.ıuaJiımıc;;r al'a ... 11..J~ u.r -.a, 
yüksek, ilk olarak ayrılık olmadığını 

söylüyorlardı. 
I::.n.sen bu ayrıl.k idare heyetinde de 

olduğu için bunun kı~Jdaılması ve bet 
loş.iden mürekkep idare heyetin:n teşt:k
küı etmesi ıaznngeldiği isteniyordu. 

Nizamnamenin değiştirilmesi kabul &

dildikten sonra mua~..!tnJerin t<.kau~ı.Uk
lffı meselesi görüşülmüştür. Bir çok ha
tkpler söz alarak muah._r;ıJer.:.n tckatitıük 
ve kıdem meseies.i üzerinde f:kirleriııi 
soyleır.işler ve MiJet Mecfüıinde kıdem 
meselesi göriişülürken muallinılerin le
hine tadilat yap,lacağmdan i.im:tkri ol
duğunu ilave etıniş!e,.dir. 

liundan sonra lıtanbul muallUnlerıi,.. 
nin tazimatını bildirmek üzere Atatürke, 
Ba,.Jakana, Millet Meclisi başkanına, 
Killl'Ür bakanına ve Parti genel yazıcı-
11na telgraflar çekilmesine karar veril-
miştir. • 

Yeni yaga tastik edilinceye kadar Biı-
lik işlerile uğraşmak üzere Kenan, Sa
lahaddin Şevki, Adil, Hüv:iyet Bekir mu
vakkat idare heyetine seçilmiş ve top -
lantıya nihayet verilmiştir. 

Ecnebi mJmlf.ket;erin 
tahsil derecelari 

Kültür Bakanlığında teşekkül eden 
komisyon, ecnebi memleketlerindeki 
tahril dereceleri ve vaziyetleri hakkın
daki tetkiklerini bitirmek üzeredir. Kül
tür Bakanlığı, tahsil derecelerimizde, di· 
ğer memleketıerle, her sahada beraber
lik tcrr.:.., etmek için, bazı değişmeler 
yapmayı düşünınektedir. Bu takdirde, 
her zümre ve dereccdGki mektepler JlTÜz, 
Avrupada muadili bulundukları mües -
seselPrle bir ayarda olacaklardtr . 
------~···~------

Yunan sefıri gılti 
Yunan Sefiri Bay Sakellaropulos Jün 

Romanya vapuru ile bir ay izinli olarak 
Atinaya gitmiştir. 

nin kalplerinde gömülü ç<>k mutlu bir 
talih olarak kalacaktır. Hitlerin önderli
ği altında Almanya yıllardanberi peşin
de koştuğu ülküye ulaşıyor. Bu ülkü 
yalnız Avusturyanın ilhakile değil, bü
tün Alman ırkının gavaş veya banş yol
Jarjyle birleşmesinden doğacak "panger .. 
manismeHin husulü,, Alman soyunun ·lÜ

tünlüğüdür . ., demektedir. 

Netekim aşağı yukan böyle olacağı 

tahmin edilmekle beraber, &on hadise 
andlaşmaya imza koyan büyük devletle· 
ri görülmedik bir emrivaki karıısmda 

bırakmrıtır. En çok kuşkulanan Rusya, 
Fransa ve 1 tal ya 1 ngil terenin soğuk kan
lı durmasından ideta ıinirlenmlşlerdir. 

Bir taraftan resmi protestolar savrulu
yor, öbür yandan John Simon Berline, 
Bay Eden Moskovaya ,uğramak içi.n ha
zırlanıyorlar. Ulu•lar kurumu konseyi 
fevkalade olarak toplanacak, lngiliz -
Fransız - ltalya aralarında istişareler 
yapacaklardır. 

Aceba bütün l.u teşebbüsler, hareket
ler Versailles'ı bir hamlede tepeleyen 
Hitlerin kızışan sinirlerini teskine, bo· 
zulan havayı düzeltmeğe müess.İT olabi
lecek midir? 

Almanya taşkın bir sevinçle çalkala· 
nırken, Fran&ada Bay Hitlerin bütün 
temennilerine rağmen efkarı umumiyeyi 
korkulu bir heyecan lcaplamıttır. Fran
sız g;.zetel~ri hükumetinAlmanyaya kar
şı bugii-ne kadar güttüğü yumuşaklık 
ve anlaşma &İyasasının artık suya düş· 
tüğünü, bu en evvel şiddet ve kuvvet 
politikası takip etmek g"l;ek olduğunu 
hemen ittifakla bağırmaktadırlar. Dün 
V ersailles'ın mali kayıtlarını söküp atan 
bugün askeri hükumelrini çiğneyen ya
nn da uluslararası sınırları hakkındaki 
maddelerini yırtacağı anlaşılan Hitleri&t 
tehlikeye karşı bütün barışseven ulus
ların daha sıkı birlik olarak <>rtaya çık
maları gereklidir, hu işe de Fransa ile 
lngiltere önayak jolrnalıdır, diyorlar. 

Sözü uzatmıyalım, bu başlangıcın ye
ni hadiseler doğuracağını, aksül -
emellerinden de tehlikeli bir akihetin ~ı
kacağını söyliyenler en fazla Fransada 
bulunuyor. Alma.ovanın eski müs!emle .. 
kelerini, Alsace'i Polonya Corridor'unu 
ve bunlarla beraber Avusturyayı geri 
almak ar~usunu. Avusturyaya bir Al
man neferi girerse karşsında ltalya Ol'• 

dularını görecektir diye Bay Mussoli
ninin sözlerile karşılaştırınca inn.n u
zun. derin düşüncelere saplanmaktııdrr. 

Um.Flhm ki netice Avrupanm ve barı .. 
şın değil bedbin olanların yüzünü karart
sın. 

0..latawrav lisesi: Muzaffer CEVDET 

Floryada 
Modern p1aj ----- irfan Emin'iıa 
Belediye istimlakler için 

hazırlıklara başladı 

Bugünde Bay 
cevabını neşrediyoruz 

Belediye, Florya plajında yapılacak 
istimlakler için hazırJanmağa baş~amı~
tır. Burada yapıiacak istimlakler için bir 
takım kanuni muameleler de tekenunül 
ettirilmektedir. 

Belediye, Floryada modern bir su şeh
ri vücuda getirmek tasavvurundadl.J". 
Plajın ıslahından başka, bir deniz ıelıri 
için, ne gibi tesisat yapılması lazımgel
diği hakkında, belediye bir ecnebi mü
tehassıstan >stifade edecektir. Bu husus
ta A vrupanın plajcılıkta tanınmış mem
leketlerinden bir mütehassıs davet olu
nacaktır. Bu mütehassıs, Floryaya ve -
rilecek şekil hakkında bir proje ve bir 
rapor verecektir. 

Ko:ıseivatuvar imtihanları 
Konservatuvar mütehassısı Profesör 

Markı nisan ortalarına doğru Viyana
dan şehrimize gelecektir. Mütehassıs bu
rada, Konserv1ttuvar talebesinin imtihan
larında hazır bulunacaktır. Bu imtihan
larda, talebe muhtelif ihtısas kısımları· 
na ayrılacaktır. 

B. Muhic.din OstUndağ yarın 
Ankaraya gidecek 

Vali ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Ustündağın yann Ankaraya gitmesi bek
lenmektedir. 

Bay Muhittin Ustündağm Ankara se
yahati dolayısile, tercürr.anlara verile -
cek rozetler, muavin Bay Hirnit tara
fmdna tevzi edilecektir. 

E .mek fıatı 
lstanbul Belediyesinden: Martın yir

mi yer'inci çarıamba gününden itibaren 
~kmek dokuz kuruş, francala on üç bu
çuk kuruştur. 

YıHk umumi 
Top!antılar 

Şirketlerde yıllık toplan-
tılar devam ediyor 

Kasaplar Şirketi umumi heyeti d ·:n 
öğleden sonra yıllık toplantısını yapmış
tır. Toplantıda bir senelik hesap bilim
çosu gözden geçi.rilmiıtir. Şimdiye ka
dar hayvan başına alınan mezbahR res
minin bir nisandan itibaren kilo üz~rin

den alınınaaı hakkında belediyece veri
len kararın bu içtimada konuşulacağı 

Zl\ll"e.t.!.ıyordu. Fakat mesele daha zi -
y de Kasaplar Cemiyetini alakadar etti
... için, bu toplantıda mevzuubahs olm? .. 

m ştır. Celepleri şiddetle alakadar ~den 
bu iş Kasaplar Cemiyetinin yakında ya
pacağı içtimada bilhassa konuşulacaktır. 

Diğer taraftan, haber a1dığrmıza göre 
mezbaha resminin kilo üzerinden a)J,r. • 

ması hakkında verilen karar bir nisan
dan sonra da tatbik edilemiyec,ktir. 
Çünkü celeplerin alakadar makamlara 
mükerreren müracaalları henüz t~tkik 

safhasında bulunmaktadır. 

Diğer toplantıiar 
Brezilya kahvesi Türk Anonim Şirketi 

umumi heyeti dün öğleden sonra dördün. 
cü Vakıf hanında, Lastik Anonim şirke
ti umumi heyeti de dün öğleden .;onra 
Fatihteki merkezinde yıllık toplantıla
rını yapmışlardO". 

-------·---------·--
Mülakatlar Kraliçesi 

İzmire gidiyor 
Bursa'dan lstanbula dönmüş olan ln

giliz gazetecilerinden ve ( Miilakatlar 
Kraliçesi) diye tanınmış olan Bayan 
Betty RoH, bugün lzmire gidecektir. 

Yugoslavyada emlaki 
olanların be:·annameleri 
Yugoslavya~a emlaki bulunan Türk

lerden beyanname vermemiş olanların 
beyannameler;n kabulüne devam edil -
mektedir. Reyannamelerin kabulü ay 
wnuna kadar sürecektir. Vilayete veri
len beyannameler, Maliye V ekiletine 

Belediyeye bağlı Sular idaresi
nin abonelerinin fazla sarfettiği 
su mikdarının parasını tahsil edit 
şeklindeki yolsuzluğu hakkında 
açtığımız ankete devam ediyoruz. 
Avukat Bay irfan Emin verdiği -
miz izahatı dinledikten ve gazete
mizdeki hüliisaları okuduktan son 
ra 'u cevabları verdi: 

- Bu mesele ile doğrudan doğ· 
nıya metıul olmadım. Onun için 
gazetede okuduğum hülasadan e
dindiğim malumata istinat ederek 
suallerinize cevah veriyorum. 

Neler sormuştuk? 
I - Terkos Şirketi kurulurken 

yani 1889 tarihinde yapılrp bu şir
ketin lstanbul belediyesine intikali 
üzerine aynen onun üzerine geç -
miş olan "abonelerle idare arasın
daki mukavele,,nin 4 üncü mad· 
desinde: 

(Şayet sarfolunan su abone se -
nedinde muayyen miktarı yevmisi 
bilhesap, bir seneye isabet eden 
mecmu miktarı tecavüz ederse 
beher metre mikabı fazlasınır 
derhal ödemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahate 
nazaran terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarrnı bitirme
r.ıiş bir aboneden senelik asgari 
miktara değil de üç aylık taksitler 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

lI - Terkos idaresinin bu mu
kavele harici olarak istediği üç ay
lrk fazla su bedelini vermeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halinde 
idareye ne gibi mes'uliyetltr dü
şer? 

Na cevap aldık ? 
1 - Her abone, senede muay

yen bir ölçü dairesinde su satın 
almıt olduğuna ve bu mikdarı is
tihlak etsin, etmesin, parasını mu
ayyen taksitlerde tediye ile mükel
lef bulunduğuna göre, taksitlerin 
istihlak mikdarına göre değil, bel
ki istihlakin taahhüt edilen mik
darına nisbetle hesab edilmesi lıi
zmıgelir. 

Esasen (fazla) kelimesini telaf
fuz edebilmek için senevi istihlak 
mikdarını atmıt olmak lazımdır. 
Bu, hu.kukan olduğu gibi mantı -
kan de böyledir. tik üç ayda, bu 
aylara dü,en İstihlak hesabını a -
şan bir abone, diğer aylarda hiç su 
istihlak etmemit olursa netice ne 

Truvada 
yapılan hafriyat 
Havalar d .. ıc.ınc~ t"ekrar 

faaliyete geçilecek 
Truva harabelerinde asin atika arat

tırmaları yapmakta olan Amerikalı pro
fesör Belgen ve profesör SperlJ , 
Çanakkaleden şehrimize gelmişi.,.. ve 
akıam Ankaraya gıi:nuşleT ... ,r . ..,,,----:- _ _,_...,,. 
Belgen Truvada yapılmakta olan ara§tır
malar hakkında dün bize şu izahatı ver
mİ§tİr: 

- Araştırmalar, kış dolayısile, bir 
müddet durmuştu. Bununla beraber ken
dimize ev yaptık ve kışı orada geçirdik. 
Tnıva harabelerinin bulunduğu dokuz 
tabakayı birer birer kazmaktayız. Şim
diye kadar mühim eserler elde ellik. 
Birkaç gün Ankarada kaldıktan sonra, 
eğer hava iyi giderse, tekrar i§e haşla
mak Üzere Truvaya gideceğiz.,, 

gönderilmektedir. Beyannamelerin sonu 
a:lındıktan sonra para tevziatı işine sıra 
&'elecektir. 

• • 

Egcı her sey sııl .,abırsızl.ıııdırı)Or \e lı\ ılcııdirl)·orsa, egcr ufal b~ 
;ıksılık fıkir1eriıı11i ;ılı-tısı edi)Or~a, egcr gt:n:lcrt ıı)kn tuı111,1yorsa, lrşh!ı 
pl·J.. b.ısillır ~ırıirleıiııizin lcııtpbiilılytli :ı·tıııışlır. lıcnliı vaı.:ıı \i:tıkeıı bı 
feıı.ılıı::1 C;ıdcrıııe~e acl'fc ed ı ııız, 

Bromural ·Knoıı. 
bi'ılıı ı dıınyanııı ı.1ıııd1ı;:ı bır ını·ı!'.ekkııı oıup kaybettiafnlı ratı.111 1 uyJ,;ıı)t 
ve .ıfı)<'lı sıze ı.ıdl'.' elleı .• - Tesiri g.ı)el seıictır. - Bronıuı,ıl'ln hic bl 
ı.ır.ırı )Oktur 

10 ıt ll) komıniıııt")I 11~11 fl\11· 

lrrdf l'i.I crıdtıtlr lf~t'lf ıl~ uıııır, 

Knoll A ·G., kimyevi ınıddeleı fabrikaları, Lııdwi2shafeıı •/Rlıl,-. 

Bay irfan Emin 

olacaktır? Mesele gayet açıktır: 
Bir senede muayyen mikdarda su 
İstihlakini taahhüt etmekle mükel
lef olan abone, bu parayı hiç su is 
tihliik etmediği takdirde de ver -
melde mükelleftir. Buna mukabil 
istihlak hakkını bir günde kullan. 
masına mani tasavvur edilemez. 
Muayyen taksitlere bağlı olarak 
ancak bir senede itfası liizmıgelen 
bir borcu, alacaklı, ancak teııbit e
dilen taksitlerde istemek hakkını 
haizdir. Her taksit, borcun hulul 
etmİf bir parçasına İfa.ret mahiye
tindedir. Hiç su harcamayan bir 
kimsenin o taksiti gününde ver -
mesi iktiza ettiğine göre, bu tedi
yelerin son taksit müstesna olarak 
istihlak mikdarına bağlı olmaması 
tabii ve zaruridir. 

il - Nizamname ve ona bağlı 
abone senedi tarafların hukuki va 
ziyetini kat'i surette çizmif oldu -
ğuna göre, sular idaresinin suyu 
kesmit olması bence taahhüdün 
katiyen ihla.Ji mahiyetindedir. Vo 
ihtara lüzum görülmeksizin bir za.. 
rar ve ziyan davasına mevzu tetkil 
edebilir. Bu, hadisenin Ticaret ka
nunu cephesinden mütaleuıdır. 

Sebebsiz bir yere suyu kesmek 
keyfiyeti ayni zamanda hahrz bir 
fiil telakki edilebilir ve öyledir. 
Bu takdirde borçlar kanunu cep -
hesinden tazminat davasına cevaz 
vardır. 

l'OLISTE 

Çadırı çalıp da ne yapacak? 
Dün Poli& müdürlüğü Adliyeye 0-

mer oğlu Zoro adlı bir hanıma! tea
lim etmi~tir. Bu hammalın suçu Sir
keci İstasyonunda çalışırken nakledil
mek üzere istasyona getirilen a~erl 
eşyadan çadır çalmaktır. Zoro çadırı 
kaçı_rırken yakalanmış, •uçunu itiraf 
etınıı, Adliyeye verilmiıtir. Milddeiu
mumilik Zoroyu alımcı sorgu dairesi. 
ne sevketmiıtu. 

Üç yüz lira sır olmuş 
Eminönünde Koççular gokağında 

k~ ~ahvenin Üstünde altı arkadaıı ile 
bırlıkto yatan Mehmet, polise müra
caat ederek kendiıinin odada bulun .. 
madığı bir sırada yatağının altında 
bulunan yeleğinin cebinden üç yüz li
rasının lsmail, Hakkı, Tevfik tarafla -
rmdan çalındığını iddia etmiıtir. Tah
kikat yapılmaktadır. 

1 so~sA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

25 MART 935 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAH.AR 1 TAHViLAT 
l•tikrazı dahili 97,25 
1933 Er1,•~l 99 R.bt.m 10.75 
Kuponsuz 29,52.SO An. milmeaıil 52,80 

,, il 27,75 An. tahvili 1. 45,35 
u IJI 28,20 An. tahvili Jll 50,50 

ESHAM 
lı Baokaıı Nama 10 Reji kupoaıu• 2,2.S 
.... Harailiae 10,lS Telefon 
,, " Müeııiı 99 T erlır.oı 
T ürkiy• Cuınla.u- Cimento 
riyet Bankaıı 64.50 fttihat dey. 
Tram••J 29.SO Şark de,.. 
Anadolu hiııe 25,80 Bal1a 
Şir, Ha1ri1• 16 Şark nı. ec.aa 

14 
17.-
13,10 
8,50 
0.95 
l,51 
4.85 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franıı:t F. 12,05,50 Prai 19,00,75 
Londra 602,25 Belsrat ZS,09 
Milin o 9,69,10 Moıkova 10,91 
Nüyork 79,46,10 Berlin 1,97.90 
Cenevre 2,45,50 Madrit 6,82,2.S 
Ati na 83,62 Budapeıte 4,41,60 
Briikıel 3,60,32 Varıova 4,20,75 
Amılerdarn 1,17,58 Bülc:reı 78,73,95 
Sof ya 6J,74 Vi7ana 4,21,75 

NUKUT (Sahı) 

Kurut Kunaı 

20 F. Fran11a ıss 20 1. •••'ır• 8111 
l Dolar 125 l P•:ı•ta il 
l Kur. Çek 98 1. Mark 43 
1 tile A•. 23.50 ı Zloti 22 
1 sterlin 602 20 L•J' 17 

20 Liret 213 20 Diur IS 
20 L••• 23 l Cerno•l9 -.-
20 F. Bolçôka 115 Alba ı.:sa 
20 DrUmi 24 Mttcid.i,.e 41 

l Floria &J Baak.noı 240 



Suriye ile komşuluğumuz 

Fevkalade komiser Bay 
Martel şehrimize geldi 

Ankarada iki memleketi alakadar eden 
meseleler gözden geçirilecek 

Ankarayı ziyaret edeceğini yazdığı -
mız Framanm Suriye fevkalade komise
ri Bay Martel dün -bahki ekspresle 
Pnten ıehrimize gelnııİJ ve aktamki 
trenle Ankaraya gitmipir. 

Bsy Martel, istMyooda hükümet na
mına vali Bay Muhiddin Ustündağ, Em
niyet müdürü Bay Fehmi Vural, Dış İ§· 
!er hakanlığı namına hususi kalem me
murlarından Bay Rıfkı ve Fransız sefa
reti ve konaolo•hane..i erkaru tarafmdan 
karşılanmııtır. Bir müfreze polis •elim 
durmuştur. 

Bay Martel hüklımet namına Pera -
palas otelinde misafir edilmişti.-. Bay 
Martel otelde biraz dinlendikten sonra 
Vali Bay Muhiddin Urtündağı ziyaret 
etmiş, Bay Uatündağ da biraz ıonra Lu 
ziyareti, otele giden>k, iade etıniıtir. 

Bay Martel htanhulda kaldığı bir gün 
zarfında fdıri gezmek istemiş ve evve
la müzeleri ve Topkapı sarayını, Sultan
ahmet camü i~ Ayasofya müzesini ziya
ret etmittir. 

Oğle üzeri Franıız ceneral konsolosu 
tarafından Bay Martel şerefine Park o
telde bir öğle yemeği verilmiştir. Ye -
mekte sefaret ataıermlileri koloneı de 
OourlOD, atatemiliter muavini Denar -
deau, sefaret ikinci katibi Bay Casooin 
ve e.ıci Rıhtım Şirketi müdürü Bay Ca
nonge, Bay Martel'in maiyeti hazır bu .. 
lunmuşlard1T. 

Muhterem misafir saat 15.30 da Park 
otelden çıkınıt ve otomobil ile Tarahya
ya kadar bir .tfogu geziotısa yapmış.ur. 

Aktam aaat 18 de Perapalasa dönmüş 
ve oı;adan Tophanede hazır hulunduru- j 
lan hususi bir motörle Hayda.paşa,·~ ge
çerek Ankaraya hareket etmiştir. 

Muhterem misafirin refakatinde Dış 
itleri hakanlığı husu.> kalem memurla
rından Bay Rıfkı ile oerkoıni""' Bay Na
il bulanmai<!lldrr. Bay Nail Bay Martele 
Ankaradan sonra Suriye hududuna ka
dar refakat edecektir. Bay Martel An • 
karada ii<i a-ün kadar kalacaktır. Bu müd 
det zarfında Dış işleri bakanı Bay Tev
fik Rüıtü Araı tarafmdan şerefine bir 
myafet verilecdrtir. 

Cwnhurrem Atatürk kendisini kabul 
edecektir. 

Ankarada hükümetİmİz erkanı ile Bay 
Martel arasında Türkiye ile Suriyeyi a
IW.dar eden meoelelet" görüşiMcel<tir. 
Bu meselelerin hatlıcası, Türklerin Su. 
riyedeloi ımoll.ıu-ınm ve S..;yelilerin Tür
lıciyedeki .-llannm iadesine ve taz:nri -
nıi:ne dair olan mul<avelenıımenİn tathi· 
kidir. Verilen habere göre bu mukave
lenin tetbikmda huı a-üçlülder çıkmış-

tır. Bu güçlüklerin, mukavelenamenin 
tatbikini akim bırakacak mahiyette ol -
madığı ve tefeıTiiata taallUk ettiği haber 
verilmektediT. Ankarada vaki olacak ko
nuşmalarda hu meseleler bertaraf edile
cektir. 

Bay Martel'e se)'llhatinde huıuıi ki
tia Bay Kuffer, yaveri mülizim Rene 
de Watre, poıta memuru Bay Mathieu 
refakat etmektedir. 

Bay Martel ile mülakatımız 
Bay ı"1artel dün Park otelde bizi ka

bul ederek ıorduğumuz suallere ceva -
hen şu beyanatta hulwımuştur: 

- htanhulu 1902 seneoindenheri ta
nırım. Fakat hu defaki gelişimde her 
§"Y,i değişmiı buldum. Yeni Tür;.iyenin 
bajardığı yenilikler beni hayrette bD"ak· 
tı. Burada gördüğüm hüsnü kabul heni 
bilhassa ın:nnettar hırakmıftır. Bu, An
karada vuku bulacak konuşmaların müı
bf't surette neticeleneceğinin bir delili. 
dir. 

- Ankarada neler görüıiileceklir? 
- Ankarada Türkiye ve Suriyeyi a-

li:t.kadar eden meseleler, bu n1eycı.nda iyi 
komşuluk münasebatı ve tepı;k: me•ruye 
taalluk eden meseleler görüşülecektir. 

- fürkiye • Suriye rnukavd~name· 
sinin ı..thdunda bazı güçlükler ~ıktığı 
söyleniyor, doğru mudur? 

- Bu mukavelenin tatbikınd;ı güç -
Jükler çıktığı ı;ÔzÜ biraz ağırcadır. Hu .. 
na güçıük denemez. Mukavelenin talbi
ıkına ve teferrüata ait bazı me~etelt:rin 
halli mevzuubahis olabilir. 

- Ankarada hudut meseleleri g\~rü • 
§ıilecek midir? 

- Türkiye· Suriye hudut iıleı·ıle meş· 
gul olan komisyon yakında mutat t<p
ıantıaıaı yapacaktır. Bunun haricinde 
hudut meseleleri görüıülecek değildir. 

- Pari•t.. müstemıekat hakanlıgrnda 
iıliTak ettiğiniz meseleterde Surıye me
selesi de gÖrÜJÜldü mü? Bilhassa hazı 
müıtemlekelerin idaresinde halkın bazı 
güçlükler gÖ•terdiği haber veriliyor. Bu
nun müstemlclc:c siyasetinin heyeti umu .. 
miyesi üzerinde ne tesiri vardır? 

- Pariste müatemlekit hakanlığının 
mutat ol.:.ı toplantısında huJUJı<luk. Su
riyey~ ait ifler hakkında noktaı naza -
ruruzı bildirdik. Müstemlekelerin ida -
resine taalluk eden itlerin, bazı müstem
lekelerde görülen bazı hallerim, heyeti 
umumiyeye ıümulü olsa olsa nihayet na
zaridit-. Fakat hunların esu itihanle hı
ribirile münasebeti yoktur. 

- S..-iyede biT rejim eeğişa.liği rnev
zuubalıi. ınüıir? 

- Hayır, rejimde hiç bir deği.iklik 
mevzuubahis değildir. 

.MEMLtKE-TWsMA\ 
Diyarbekir belediyesi 
yiyeceğe dikkat ediyor 

Diğer şehrin bayındır'ığına da ehem
miyet vermekte, yeni yollar açmaktadır 

.,.., ____ -· --

Diyarbehir manzaralarından 

ulY ARBEKIR, (Milliyet) -Şa- lip kendilerine sanatlarını icrada 
rı .. ız be.ediyesi hal~ın y;yecek ve b>r mahzur olmadığını gösterir 
i--;eceğine çok d:•'.:§<M etmektedir. Belediye doktoru tarafından re-
El;;. ~~!er hergün kontrol edilmek- simli bir ves:ka verilmedikce san-
te ve Ileled-iyenin tayin ettiği un- at icrasına müsade ed·ilmem-:-kte 
hırdan gayri unlarla çıkar ve tar· dir. Gözlerinde trahom hastalığı 
tısı eksik olursa fırıncılar hakkın- olan garsonlar da tedavi edilme-

da derhal ceza tatbik edilmekte- dikce garsonluk yapmaktan der-

dir. Mevaddı gıdaiye p:ı.:ıar yerle- hal menedilmektedir. Şar haricine 
rinde de yiyecekler günü gününe yakın Urfa kaı:.ı civarında ve An-
muayene edilmekte ve muayene· zele suyu ba,ındaki mezbahada 

siz aatılınaaına kat:yyen müsaade kesilen etler kesilmezden evvel 
edilmemektedir. Ayrıca pazar yer- 1 Belediye baytarı tarafından mua
lerine köylüler ve satıcılar tarafın- yene edilmekte ve etler kapalı cama 

dan getirilen kunı üzüm, peynirı kanlarına nakledilmektedir. Bu 

pekmez ve.airede yine pazar yer- etlerin dükkanlarda her!IÜn ayrı-
lerinde hergün kontrol edildiği gi- ca Belediye doktoru t-uafından 
bi, dükkanlarda da bu vebunun muayenesi yapılmaktadu·. Beledi-
gibi bozulmak ihtimali olan bütün ye otellerin de temizliği hu3usuna 
yiyecek ayda bir defa muayene e- çok dıkkat etmektedir. 
dilmektedir. Diyarbekir Belediyesi Şaı-ın ba-

Esnal, berber ve ganonlann da yındırlık hususuna lazım gelen e-
butıa olup olmadığı muayene edi- hemmiyeti vermektedir. Belediye 
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Osmanlıcadan Türkçeye lngi~iz Bakanları Hitlerle 
karşılıklar kılavuzu 
(Başı 1 inci sahifede) 

bir halde çıkacaktır. 
Biz bugün sadece Kurum 

Başkanı ve Erzincan Say/avı 
Bay Saffet Arıkan'ın bildiri
ğini gazetemize koyuyoruz. 
Dün Ulus'ta çıkmış olan "Os
manlıcadan türkçeye karşı1'tk
lar kılavuzunun,, ilk kelime
lerini de yarınki sayımıza 
koyacağız. Bunun böyle olu
fU da "Ulus,,un lstanbula ge
lişini beklememizdendir. U
lus'ta çıkan listeler Kurumun 
gözünden iyic!en iyiye geç • 
mekte, hiç bir yanlış kalma
maktadır. Dil kurumu da ge
çen gün Ajansla yaphğı bil
dirim~ lstanbul gazeteleri
ne listelerin böyle geçmesini 
istemişti. Bu isteği de yerine 
getirmek irl.ı kelimeleri tele
fon ve telgrafla AnkaraJan 
almıyarak yalnız almı, oldu
ğwnuz Başkanlık bift1iriğini 
aşağıya koyuyoruz.] 

Türk Dili Araştırma Kuru
munun bildiriği 

1 .- Türk Dili Araştırma Kurımıu, 
bütün ulusal varlıklar gibö, türk dilinin 
kurtuluş hareketinin de yaratıcısı olan, 
eşsiz ve Ulu Önder 

ATATÜRK'e 
tükenmez •aygılarını sunmağı ilk ho.-c 
bilir, 

2 -- Türk Dili Arattım. Kurumu, 
Tarama Dergisini bastırıp yaydırdıktan 
sonra, bütün yurddaşlardan ıu üç •oruda 
bulunmuştu: 

a) Yabancı kelimeler için l>a-gi de 
a-öıterilenlerden ba§b tüıkçe karşılık
lar hatırlıyor musunuz? 

h) Dergide gösteri.len karşılılclarda 
yanlışlrk görüyor musunuz? 

c) Dergide gösterilen karıılıklardan 
hangisini en uygun ve dile en yatkın bu
luyorsunuz? 

10 .- Ebuhayyan'ın Elidrak lisan.jl
etrak'i, ' 

11 .- lbn:imühenna lll'!'ati, 
12 .- Şeyh Süleyrnan'ın Çağatay lô

gatıi, 
13 .- Hüseyin Kazım'ın Büyük Tü•k 

Lugati, 
14 .- Radloff,un türle lehçel .. -i lu

gati, 
15 .- Wilhelm Thomson'un Orhon 

abideleri, 
16 .- Fra.ısızca Larousse ve Llttre 

lugatleri jJe Fransız ~isi lıJgat.i, 
17 .-Redhaus lugati, 
18 .- Bianchi Jilgati, 
19 .- Pavet de Courteille'jn Şark 

Türkçesi liigatıi, 
20 .- Oscar Bloche'un (Djctionnaire 

etyınologique de la langue fr~se) i, 
21 .- Paul Rouix'nm (Dictionnaire 

des jdees suggerees par les mots)su, 
22 .- B. Lafaye ve A. Sardou'nun 

fransızca Sinonim IU&atleri, 
23 .- Kluge'nin alman iştikak llıgati, 
24 .- Sachs Villatte'nin fran!lzca -

ahnanca lugati, 
25 .- Walde'nin !atin dilinin iştikak 

J\ıgatiyle lndo - Cermen dmerinin mu
kayeseli Jugati, 

26 .- F eist'ın Got dilinin iştika.k lu
gati, 

27 .- Horn'un yeni fars ;ş:tikakının 
esası, 

28 .- Holder'in eski Kelt söz haz
nesi, 

29 .- Yunan dilinin büyük iştikak 
lugati ile başka lügatleri, 

30 .- Verbitski'nin Altay. Aladağ 
türk lehçeleri lügati, 

31 .- Poppe'nin Mongol dilinin pra
tik dersliği, 

32 .- Pelı:a;;ki'nin ,;mdiye kadaı- ta
ranmamış olup türk kelime kökleri jçin 
en zengin bir kaynak olan (3000) den 
arlık sayfalı Yakut lügati; 

33 .- B. Keresteaiyan'ın ( Dicti-
onnaire etimologique de la langue 
turque) Ü. 

Bütün bu ürütlerle birlikte Tih-k Di
li Ara1tll'ltlll Kunımunun 'imdiye ka
darki çahtmalanndan söz karşılıkları ve 
türk söz kökleri üzerinde elde edilmiş 
verimler de gözden kaçınlmamııtrT. 

Tü•k Dili üz..-ine yapılan araştırma-
Dil kurtuluş hareketine uluaumu:zun ların bir büyük kolu da dilimiz;in pek es-

ne kadar candan ilgilendiğini gÖJ.teren iri ve pek zengin bir ana kaynak oldu-
en parlak tanrt, hu sonlar üzerine Tün< iunu ortaya koymuştu. Başka dillere 
Dili AraştrTma Kurum1111a iki yüz hine geçmiş ve o diUerde değerli sözler kur-
yakın cevab gelmoiı olmaııdrT, mağa yaramış olan öz türi<çe söz kökle-

Bu cevabları ayrı ayn, ri ayn ayrı irdelenmiş, hunlardan gerek-
a) Katma fişleri, li olanları, bugiin kullanıldıklıan işlenmiş 
h) Düzeltme fişleri, şeki!Ie.. albnda, diUmi.:ııin öz malı olarak 
c) Seçim fitleft. alınmı§tlr. Türl< Dili Arattınna Kurumu, 

halinde srralanmıım. hunhır hakkında uzmanhınmızm irdelle-
Aynı zamanda E timoioji kolumuz, ya· rini ıı:azetelere verecektir. 

hancı elitlere a-eçen türk kökleri hal&m- Doğrudan .doğruya uygun ve kolay 
da araşbrmalarma da devam etmİ•l:İr. anlatıhr bir karpiığı buhınnuyan .özler 

3 .- Türk Dili Araştırma Ku:..ınu, İçin, diiimizin bilinen söz lcölderinden 
bundan ....,..,. bir tür4ı:çe önekler ve oondder-le söder ya-

(KARŞl LIKLAR KILAVUZU KOLU) pılmJttır. 
Juınmıt ve etinde bulunan bütün dos- Otedeoher.i kullan.~..,.yan bu gibi 
yeleri °"" vennöıtir. karıılıkları İyic~ belirim<.'-, için hunlann 

23/12/1934 deni.eri devam eden hu frımsızcaları da gösteri!miştıir. 
çalı"1Jalarm veriınıi:ni yurcldaşlara sunu- Herilangi barfön kelimeleri ç.drtdr.tan 
yoruz. sonra, gene bir takım elc..ildild..- lıalmıt 

oluna, hunlar, hep bir o.raya toplanarak 
4 .- Kılavuz kolu bu çalışmalarında en sonra bir ulama listeaiyle gazetelere 

T.-ama Derogisinde bulunan yabancı ver.ilecd<tir. 
oözlere tek kU'fılıık koyma yolunu tut- 5 .- Bugünden ba,lıyarııık (ULUS) 
muftur. Yalnız l:ıDl<aç •nl-na birden a.y· gazelıellinde çıkacak olan Kılavuz sÖz· 
.nlmıı olan sözlerde her anlam içiıı ayn 
k:arıılık vardır. ~gide olnuyan aral>ça len için daha uygun bir karşılık bulahi-
ve farıça sözlerden (Kamuıou Türlô) de len yurddaflarm lıİI' ay içinde lıendi ö-
b 1 neorııeleıiıni Tim< Dili Arattmna Kuru-

u unanlar da Kılavuza alınmıştır. mu Genel Kiitipliğine göndermelenni 
Osmanlıcada bulunan yabancı terim- dileriz. 

!erden, kullanma dilinde çok yaygın ol- Bu yazılar kısa ve aç:k olmalıdır. 
mı yanlar, kılavuza almmryarak, Terim Dil i•ine yardnn edecek olanlara ko-
lıamusunu yapmakta olen kolun bölükle- !aylık olmak üzere, b'ldiriğimiziın altına, 
rine bırakılmıftır. bir örnek komılrmııtur. Baş.irca f8ri yeni 

Çalışmalar .,...ında, T,...ama Del'gisi bir karşılık gösteıilmelctıir. 
ba!ta olmak üz...., birçok dil kaynakla- Yeni karşılıklar gazetelerde çıktıktan 
n «ÖZ önünde tutuliiwıtur. Bunlardan sonra kitah ~!inde de basılacaktır. 
en belli başlıları ıunlard1T: Türk Dili Araştırma Kurumu 

1 .- Şemsettin Sami'nin Kamusu Başkanı 
Türi<i'li, Erzi:ncan Saylavı 

2 .- Ahmed Vefilı P&Jol''nın Le.'ıçei SAFFET ARlKAN 
Os.mani'si, Kurum Müessese 

3 .- Esad Efendinin Lehçet-ül-lu- Bildiriğ Beyanname 
pt'ı, Soru Sual 

4 .- Muallim Naci'nin lügati, ilgilenmek Alakalanmak 
5 .- Salilıi'nin liiııati, Tunıt Burhan 
6 .- Aınn'ın arabça kamuı tercü- Anlam - Mana , : 

mest, Terim Istılah 
7 .- Asım'm faraça Burhanı Katı Ürüt Eser 

tercümesi., Uzman Mutahassıs 
8 .- F erhengi Şuuri tercümesi, lrdel Tetkik 
9 .- Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Önerge = Teklif 

lugat..jt-türk'ii, - Ulama = İlave 

Kılavuz sözleri üzerine yaz•lacak önerııelerin örneği sudur: ........................................ ~ 
Osmanlıca . . • • • . kelimesi ne Kılavuzda • • 
kar,ılığını uygun {yahut: yeter) görmüyorum. 

. . . . . . . . 
Sebebi: (kısaca) ••••.. 

• • • • • • • • • • • 1 

önerger ,udur: • • • • . . (1) 
imza 

( 1) Burada bir önerge gösterilmıyen yaııJar üzrrine bir sey yapılmıya

caktır. 

daire.s.inin önünden 4ığ kapısına 
kadar olan Şann en i~lek caddesi 

Belediye tarafından wktiırülerek 
yeniden yaptırılmı,tır. 

Bundan bafka Şar'a sek'z kilo
metre uzaklıkta ve Hapakçı mev
kiinde yapılacak Elektirik F abri

kaaına giden yol Alipınarı köyün
den itibaren teınizlettirilmiş ve bu 

yolda bulunan iki köprü de otomo

billerin gidip gelmesine müsait bir 
surette yapıtmı,tır. 

Yeni yoldan Elektirik Fabrika

sı malzemesi kolaylıkla nakledil

mektedir. Beled:ye yiyecek feyle-

re muayyen bir fiyat ko~tur. 
Bu fiyatlar haftada iki defa kon
trol edilmekte ve ' '< hasıl ol
mu,sa yine fiyatlar llelediye tara

fından deği,tirilmektedir ..• 

Zehirli gazlar için 
bir konferanı 

ELAZIZ, (Milliyet) - Elaziz 

halkevinde doktor Ahmet tarafın

dan zehirli gazlar hakkında iki 

konferans verildi. Memleketimiz
de büyük alaka uyandıran bu fay

dalı bahsi dinlemek için her defa
sında yüzlerce halk ııeldi. 

konuşmıya 
(Başı 1 inci sahifede) l 

redilecektlr. lngiliz mahafili, kendi 
nazırlannın buraya ne bir karar ittihaz 
etmek, ne de Avrupa sistemini değiı· 
tirmek maksadile gelmediklerini bir 
daha tasrih etmektedirler. Sir John Si 
monun Avam kamarasında bizzat de 
mi§ olduğu gibi, heyecanlı neticelere 
muntazır olanlar sukutu hayale uğra
yacaklardır. 

lrlandanın vaziyeti 
PARIS, 25 (A.A.) - Tanınmış in· 

giliz gazetecilerinden Auger, uPetit 
Parisien'' gazetesinde Bay Goring'in 
lrlanda planını izah ederek diyor ki: 

"lrlanda hükumeti, projelerden ha
berdar olmaksızın, Almanyanın yük
sek ve nafiz '8hsi1 .. tlerinden bazıları, 
Avrupada harh o•duğu takdirde, lr • 
landalıların lngiltere aleyhine hare • 
kete geçerek Ulster'i işgal edecekleri· 
ni tahmin ediyorlar. Bu tahsiyetler, 
Alman hava kuvvet1eri, lngiltcre üze
rinde uçtuğu esnada bu hareket v:. .• i 
olursa bunun gayri kabili mukave:net 
olacağını zannediyorlar. Bay Göring
in planının hedefini, hava meydanla· 
n tertibi . ı c. • .• "-• - d'- ve bomba de-
poları y a nr · ı ndiyor. 

LONDRA, 25 (A.A.) - Daily Te -
legraph aıyo .. ... ..... 1-.ıd.nyanın ortalığı 
teakin hususunda uhdesine düten en 
arzu ettiği teahhüd hissei, zorla kabul 
ettirilmiş değil, fakat kendi isteğile 
deruhte edilmiı bir taahhüd olmalı • 
dır. Bu suretle on gün evvel vaki ol
duğu gibi Versay muahedesine yeni
den darbe indirmek imki.nı oJmıya .. 
caktır. 

Japonya ile Almanya arasındaki 
askeri misak havadisi 

TOKYO, 25 (A.A.) - Japon Ha
riciye Bakanı Mecliste beyanatta bu
lunarak Japonya ile Almanya arasın
da askeri bir misak müzakere edildi
ğini tekzib ve Almanyanın Japon hi
mayesindeki Okyanua arazisinden hiç 
bir zaman bir f"Y istemiyeceği hak • 
kında Alman elçisinden teminat aldı
ğını beyan etmiıtir. 

Lehistan ve Almanya 
BERLIN,25 (A.A.) - Alman is -

tihharat bürosundan: Bazı ecnebi ga
zeteler, Lehistan büyük elçisinin Ha
riciye Bakanını ziyareti münasebetiy
le bu elçinin 16 Şubat tarihli Alman 
kararını protesto ettiğini yazmışlar • 
dır. Salahiyettar mahafilde bu habe
rin katiyen asılsız olduğu bildirilmek
tedir. , 

PARlS, 25 (A.A.) - Jurnal ga· 
zetesinin Berlin muhabirinin siyasi bir 
kaynaktan öğrendiğine göre, Polon • 
ya sefiri Bay Llpaki, Almanyanın 16 
Maı'lta venniı olduğu kararlar hak
kında Yon Neurath nezdinde protes· 
toda bulunmuı, Almanyanm aldığı hu 
tedbirlerin Polonyayı enditeye düşür
düğünü, ve Polonyanın bunlan Ver
aa.y muahedesinin ihl&li mahiyetinde 
olarak telakki ettiğini söylemiıtir. B. 
l.iı>ski, bütün dünyada hu hadisenin 
uyandırdığı gayri müsaid ve endişeli 
hava üzerine Almanyarun dostane bir 
ıekilde nazarı dikkatini çekmiştir. 

PARIS, 25 (A.A.) - Bazı aıya -
sal mahafilde, Paristeki üçler görüş· 
me&inin İngiltere, Fransa ve ltalya 
uluslararası faaliyetleri hakkında gö
rüt birliğini iıhat ettiği kanaati izhar 
edilmektedir. Bay Laval, Fransız hü
küm.etinin, cereyan etmekte olan mü
zakerelerde Alman karannı nazarı iti 
bara almamak istediğini ve buna bina 
en sili.hsız1ı:t~ ... · ~~ itnla$ması hakkında 
ereyan edecek müzakerelerin tim -

diye Ko. .... <ı:u ..... -·-o ... ._ .oı mevcud muıt · 
hede hükümlerıne istinad etmeıi la -
:ı:ım geleceğini söylemiJtir. Bay Laval, 
Franaa.nın, lngiltere ve lta]ya tarafın 
dan taavih edilen doğu ve orta Avru
pa miaaklarını tahakkuk ettirmek az 
minde olduğunu ili.ve eylemiştir. 

Çekoalovakya hududlan 
PRAG, 25 (A.A.) - Çekoslovakya 

hududlanrun muhafazasına ve ezcüm 
le yeniden iatihk&mlar inşaaı ile bu • 
dud muhafaza kıtaatının takviyesine 
dair son kahi.ne içtimaın<la bazı kararlar 
ittihaz olunduğu hakkındaki haberler, sa· 
lahiyeıtar membadan tekzih edilmek
tedir. Vakit ve zamanile haber veri .. 
len hu tedbirler, aylardan heri tedri
cen alınm.J§ olup esaaen, baılıca kıs
mı iki senelik hizmeti aakeriyenin ia .. 
desi keyfiyeti olan Milli Müdafaa prog 
ramının mukteziyatındandır. 

F ransı.z gazetelerinin mütaleaları 
PARIS, 25 (A.A.) - Matbuat, 

Berlin müzakereleri hakkında endişe
lerini m.uhafaza etmektedir. Gazete • 
ler. Fransa ile lngiltereyi ayırmak İs· 
teyen Almanyanın, Franaa tarafından 
güçlükle kabul edilen ıeniyetlere kar
ı•, lngilizlere sadece Jeklen imtiyaz· 
lar vermeğe razı olmasından kork -
maktadırlar. Pöti Parizyen şunları 
yazmaktadır: "Almanların, başlıcası 
bir bava lokarnosuna girmek için ya
pacaktan hararetli teklif ile bilhassa 
silahlar için azami bir had teklifi ol
mak üzere İngiliz hakanlarının botla· 
rına gidecek imtiyazlar vereceklerini 
tahmin ebnek için insanın fazla 'bir 
muhayyele sahihi olmasına lüzum yok 
tur.,, Jurnal gazetesi diyor ki: "Al
manlar herkes isin ayni hukuk daire
sinde bir "ıilihların tahdidi" muahe
denamesine dahil olmayı reddetmiye
ceklerdir. Umumi tahdid prensibi, Al 
manyanın hakiki iddiannı örbnelı iç.in 
ileri sürülmüftür. Bıı iddia Almanya
nın mecburi hizmeti askeriye ile bü
tün korn§ularına ordu mevcudu itiba
rile elde ettiği fajkiyeti, Sovyet Rus. 
yanın dahil olacağı bir ittifak kar§ı
aında kaybetmemesidir. Almanya, ö
teki uluslar aralannda ittifaka ben -
zer hiç bir misak yapmazlar ve Fran
sa, Sovyet Rusyaya politika ve askeri 
bakımlardan yaklaımaktan vazgeçer· 
ıe imtiyazlar vermeğe razı olacaktır.,, 
Lö Jur gazetesi de qunları yazıyor : 
"lngi)terenin bilhassa ehemmiyet ver
diği, uluslar kurumuna avdet gibi. sırf 
tekle ait bazı müuadatta bulunmaya 

başladılar 
Abnanyanın mütemayil olduğu söyl~ 
~ektedir. Bu suretle yalnız ıekle ~ 
hır hareket mukabilinde, lngilterenıll 
fazla müsamahakar davranarak ua,. 
1ı müsaadatta bulunması .icaU erler." • 

VARŞOVA, 25 (A.A.) - Ask•" 
Polska Z!ı.ojna mecmuası yazıyor• 
Fransanın uluslar derneğine mürac•• 
tının Almanyanın lngiltere tarafın " 
dan istenilen uluslar derneğine avdr 
tine mini olmaya mntuf olduğu :an• 
nedilebilir. Konseyin toplantısına ge
lince, ıirndiye kadar yapılan tecriibr 
ler, dernek ve konseyin böyle bir•"' 
ziyette zajf .icraat imkanları hakkın• 
da şüpheye yer hırak:namaktadır· 

LONDRA, 25 (A.A.) - Alman~ 
tihbarat bürcıeundan: Sunday TaY""" 
gazetesi, "Bertin göriifmeleri Jçin "'"' 
sud netice eınareleri" batlığı altında 
neırettiği makalede diyor ki: . 

"Bertin konferansının mühim nell· 
celer vereceği gittikçe daha çok üıni* 
edilmektedir. Merkezi vaziyeti, nü • 
fus ve askeri kuvveti itibariyle, A• • 
rupada Almanyasız "müşterek ıis • 
tem,, olamaz." 

Observer gazeteıi yazıyor: 

Almanyanm kendi harici aıyaıa••"" 
hakim olmayı tercih ettiği aJikiirdıf• 

Avusturyanın •İlahlanması 

ROMA, 25 (A.A.) - Alman i., 
tihharat bürosundan: Trihuna gazet•· 
&İ "haklı metalibat" haılığı altında 
ne§rettiği bir makalede, AvusturY• 
Hariciye bakanının teslihat hususun • 
da müsavat istemekte haklı olduğUnu 
bildirerek diyor ki: 

Avusturya ve Macaristan tam te • 
minatı ancak ihtiyaçlarına cevab ve " 
ren ve mecburi askerlik hizmeti eJD· 
ama iatinad eden bir askeri te~kilitl·1 

bulabilirler. 

Napolide hava taarruzuna karı• 
manevralar 

NAPOLI, 25 (A.A.) - Dün ha•• 
taarruzlarına karı• tecrübeler yapıl k 
mıttır. Biri gündüz, biri gece olnı~ 
üzere iki defa tehlike iıareti verilııı•!f 
ve karanlıklar içinde tecrübe yapılnUI" 
tır. Gece yarısı, aun'i aiı ile, Sent Eterı 
limanında da bir tecrübe yapılmıtl•t• 
Halk disiplini tama.men muhafaz• el· 
miıtiı·. 

Yusoalav askerleri 
BELGRAT, 25 (A.A.) - Birkaç 11 

rufın birden, ıili.h altına alınacağ,,,. 
dıoir yabancı memleketlerde çıkarılaJI 
f&yİalan, salahiyettar mahafil kati • 
yelle tekzip etmektedir! .... 

TEBLJG 

BERLIN, 25 (A.A.) - (Re•mi) 11-
Hitler bu sabah lngiliz Hariciye Naıl' 
n SU Con Saymen ile Bay Ed~ni lıd•• 
bul etmittir. Bu a-örii§me esnasın.• 
Alman Hariciye Nazın Fon Nöral ıl• 
lngiliz sefiri Sir Erik Filips hazır bJJ~ 
lunmuıtur. Gerek sabahleyin ve gere 
öileden llOlll'a yapılan görüşmeler~~ 
3 Şubat tarihli Jngiliz - F ranaız ,eb ı• 
ğinde münderiç huausat görü~üJ-o .... t ~ 
tür. 

Bir Alman sazeteainin dedikleri 

BERLIN, 25 (A.A.) - KoresP°". 
dans Diplomatiko Politik Almand ga• 
:ı:etesi Berlindeki görüpneler bakk•" • 
da ezcümle şunları yazıyor: ._ 

"Bu görüpnelerden bittabi fevkal• 
de bir netice beklenemez iıe de b""~ 
lann samimi surette ümit ettiğiıni:ı " 
hile evvelkile!' ıibi va.kit.iz kmJırı•Y:.j 
cak olan zincirin bir halkıuuu tet 

1 

etım.ekte olduğu muhakkaktır. lı . 
Almanya, ne bugün kimseyi te 1 

dit eder, ne de yann edecektir. Fal<•. 
bazı ecnebi mahafil Almanyanm ~~si 
kuk müsavatını temine cüret eyle 1 

- 1 
takdirde tiddete müracaat olu..-08 ~ • 
suretindeki tehditleri kayda ıaya" ıı~i 
riir. Bu usuller, hiç bir zaman al"'• 
bir fayda vermiyecektir.,, 

Nikbinlik ,. 
LONDRA, 25 (A.A.) - 1:-~iliı ~· ,. 

zeteleri, lıen..n hemen münhasıran !Jt 
lin g~eri !le meıgul obnaktad•': 
Röyter ajannım bQ- haberine göre, ~
mi lnıgiıiz ımhafili, ihtiyatlı bir ....,,... 
lilı a-Wlenndıtedir. 

Balkan 
Antantı konseyi 

(Başı 1 inci sahifede) .• lı 
kan memlelıetlerinde ııı.izmin ;,.l<ıf"' 
ç.selerini ırö>ıden geçirecektir. i!" 

~':' ~· Bellı!"'d'da m~:oıofl' 
lerını tetkik etmek uzere bir koonıte lı"" 
!anacaktır. Türiı: •ek•iyonu n_.,. ,.. 
miteye Bayındıriıılı ve Ekonomi )Jalı• 
lıklarından 3 lı:i" i~tiriik edecektir• _,,Jı 

Bu toplantılar neticeoinde .ıı-ı, 
kararlar bir r- halinde 10 .,,.,.~ ... -
Bükrette toplanacak Balk.., entaııtı 
ıeyine verilecektir. 

-----------------------~~ ....... 
DOKTOR . J 

Rusçuklu Hakkı O~e 
.Calatasara)da Kauialı eczaha1'911 

...... 
karıısında Sahne ıolcaiında 3 "" 

ralı apartnnanda 1 numara- _.... 
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Divanyolu No. 118. 11 

Muayenehane ve e'f ıeJelD 
22398, Kıtlık telefonu 22Sl~i;o5 



Muhabir mektupları 

Çorumda kış geceleri 
Çorum evlerinde kış geceleri çene 
çalmak ve hedik yemek mevsimidir 

ÇORUM, (Milliyet) - Krt ge
celeri, Çorumda, çene çalmak, he
dik yemek mevsimidir. 

Soba, gürül gürül, yanarken, 
mahallenin hatunları etrafını hal
kalar, kom,unun kızları, oğulları 
tatlı tatlı, çeki,tirildikten sonra 
masal, m8.ni, bilmeceler söylenir. 

Bu, arada söyleyenlerin çenesi 
itlerken, dinliyenlerin de durmaz; 
Onlar da avuç avuç, hedik atıftı • 
nrlar. Buğdayı sıcak suda pitiri · 
yorlar, üzerine ceviz, nohut koyu
yorlar. Buna hedik diyorlar. 

'f. 'io • 

Masallara, "bir varmrt, bir yok 
mUf, Allahm kulları ço~, bir 
Kel oğlan varınıt., diye, batlanır. 
Ve Kel oğlanın Peri paditahmın 
küçük ·ktzı ile murada erme•ile bi
~er. Bundan başka (Muhammed 
Hanefi ceD&"İ, ~ık Garib Kerem 

Çorumda saat kule•İ ve hükiimet 
Jalre•İ • 

ile Asli) cibi hikayeler de modası 
geçmiyen Ye her evde bir kaç ta,. 

ne bulunan ne.nelerdendir. 
Mas.alları. çıok defalar ya,lı ka. 

dmlar söylerler. Dinliyenler ve 
bHhassa genç kızlar, mual ke&İl· 
meıin diye 

- Gülsüm teyze, derler, kahve
ni sonra içersin. 

Gülsüm teyze çok merhametsiz
dir: 

• * • 
- Yok, kızlarrr. Der, olmaz ... 
Miniler niyetle söylenir. Ayte 

hanım, Fatma hanım gönlünde ki
mi yaşatıyor, ıızısını için için çe
kiyorsa, onun için bir niyet tutar. 
Söylenen mini eyi gelirse sevinir. 
Değilse müteeuir olur. Burada i
fİıttiğim manilerden, geliti güzel 
bir kaç örnek alıyorum: 
Yandım yand'ım kül oldum • . 
Bir esmere kul oldum,, 
Ku, dili bilmez iken, · 
Öğrendim, bülbül oldum. 

:tf. :f. ::. 

Sarı akşam güneşi 
Yoktur yarimin e,i 
Söndürür mü aöyleyin, 
Yar yaktığı ateşi 

:(. :(. :(. 

Mektubunu tez yolla 
Sinemi ez yolla 
Derdinden ölüyorum, 
Bir hayırlı ıiöz yolla. 

'io 'io "' 
Su gelir deste gider 
Ayrılan doata gider 
Körolasıca gürbet 
Sağ gelen hasta gider. 

:(. .y. 'io 

Çomm ova içinde 
Gülü bardak içinde 
Yıkılsın viran olsun 
Yarim yoktur içinde .. . :.. .. 

Bilmeceler çok mera:kh ve gü
lünçlü olur. Bilmece söylenirken 
hazır bulunanlar, kar,ıhklı ikiye 
ayrılırlar. !Bir taraf söyler, diğer 
taraf halleder. 

Mesela, töyle bir bilmece söyle
niyor: 

(Sivri batlı bir dede, teytana U• 

yar her gece, evlerde çalar sazı, in 
ıanı eder bengi, yoktur vallahi de
demin de ",) 

Stz, artı ivri batlı, 'eytana U• 

yan bu, dedeyi arar durur ve fakat 
bunun "aivminek., olduğunu bir 
turlu buJamazıma. Ve .oranınızı 

- Canlı mı, can11z mı? 
- Yenir mi, yenmez mi?. 
Sizi bir hayli üzerler ve niha. 

yetı 

- CanlıdıT. 
-Yenmez. derler. Kafanızın ı.. 

çi kazan gibi kaynar, bulamazaı · 
ruz. 

- Size, bi.r tehir vereyim de 
söyleyin, dersiniz. 

- Peki, İstanbulu ver. 
-Olmaz. 
- Söylemem. diye münak~a . 

lar olur. Kurtulut yolunu İstanbu
lu vermekle bulursunuz. Bu, İs · 
tanbulun ne sihri, büyüsü var bil
mem, herkesin gözü onda. 

- "Gel İatanbul gel derler, se
ni göreyim, gezeyim, soğuk suları
m içeyim. Ben bineyim bir al ata, 
Nuriye hanım binsin bir buyıuz e
teğe... Ben, İstanbulu gezeyim, 
doıa.ayım, döneyimki, ..... , 

Artık sonrası kahkahalarla işi
tilmez olur. Zavallı Nuriye hanım, 
seniz sessiz, bir köteye büzülür • 
ken, bilmece yenilenir. 

Mademki, bu yazının aonu bil
meceye rastladı. Oldu olacak, ben 
de size bir bilmece eöyliyeyim ba
ri ı 

-"Var var, getir, ıelmezae yal
vaa- getir, el dokunulınamıt bir nar 
kopar getir,,, 

Bu, vv vaTdan sağınızda solu
nuzda kıyamet gibi var, var ama, 
neyler.wh ki, ı.ın bir de aması 
var ••• 

CEVDET BAYKAL 

Uşakta spor --Havalar düzelince canlı 
karşılaşmalar başladı 
UŞAK, (Milliyet) - Havaların 

kq mevsimi dolayısiyle bozuk git
meainden epey zamandanberi spor 
hareketlerinden mahrum kalan U. 
tak sahası bu hafta heyecanlı te
maslara ve tezaıhürata aahne oldu. 

u,ak'm değerli kulüplerinden 
Gençler birliği Salihli sporcuları
nı tehrimize davet ederek hayra.
mm ikinci günü U9ak sahasında 
kartıla,ara~ Salihli sporcularına 
karşı 4 . 2 galip gelmiştir. Salthli 
sporcuları geçen bayramda da teh
rimize gelerek yapıla'\ maçta 2. 3 
mağlüp olmu,tu. 

Aia,ehir • Uşak maçı: 
Utak 1934 Turhan İdman Yurdu 

bayramın ikin<ıi günü Ala.tehire 
gid.erek üçüncü günü Ala,ehrr 
sporcularile karşılatmış ve yorgun 
oldukları halde takviyeli Alatehir 
takımına 1 • O mağlup olarak şeh
rimize dönmüşlerdir. 

Tayyare kupası maçı: 
Bayramın dördüncü günü Tay

yare kupaaı maçına ha.tlanmtf ve 
ilk Ergenekon . Gençler birliği 
maçında Gençler 2 • 3 galip gelmif
lerdir. 
Takımı için çok çahtan ve bütün 

kulüpçü ve Ergcnekoncular tara
fından çok sevilen Ergenekon ge
nel kaptanı Bay Ali Timar bu o
yunda ayağından ağırca yaralan
mıttır. 

Ergenekon ve Gençler te1!rimi
zin en kuvvetli \akımlarından ol
duğu için maç çok heyecanlı olmut 
ve halk çok neşeli bir spor günü 
yatamıttır. -
TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

..,.. ••• " - ,OSUNDA 

fııın&ur 9ıtidiQRI ~u ak,am saat 
$ehirTiyatrosu 20 de 

111111111111111 ) ~?r~:~!!~i 

Ilı fil 
Yazan N. Gogol 
27 mart çarf'Ull· 

badan itibaren 
111 Unutulan Adam 

Yalnız bir hafta 
1607 

!!ımı---lll!llllJllll!l!lml!!l!l!l!!l-
OPl:.RATUR 

Doktor Nimet 
Ankara caddesi Zorlu apart
manı No 21 

Cumadan maada hcr~ün .aıı 2 6 
lı~ı::t~lRr .,, k~hııl f'df"'r 

Usküdar icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve para 

ya çevrilme&i mukarrer iki adet ta • 
ban hahsı v& 9 parça oda taknnı bir 

orta marıumm 27-3-935 çar§&Jftba gü

nil saat ıo dan 12 y& kadar Anadolu

hiaarı vapur iskelesi k rşımu!a açık 

arttırma auretile aatılacağmdan talip 

olanlar hazlT bulundurulacak memura 

müracaat -1eri ilİıA olunur. (9717) 
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ti Ni~?nlı kızın I 
· SIRRI 

Bir b .... e.h. a. zı.. eder. 
Hilkatte lıse kadının gayri 

kabili mukavemet cazibesidir. 
Güzel bir vücudunuz, mütena .. 
llip bir endamınız şık giyinmİ.f 

olabilir, sevimli bir karakteriniz 
ve iyi bir ev kadmı ela olabiliı-

siniz. Fakat; Cıııniniz ııüzel, b... 
yaz ve yumul"k değilte tahay
yül ettıi.ğiniz erkeğin yanında 

diğer bütiiıı evsafmızı &'Ölllere

nıenıek ilıônaJi. vardor, Bir er

kek evvelenWde kadının cazip 
ve muhteımı tenile teshir edi,. 

lir. Esasen ~tlaı- söy
lerdim. Taze, yumupk w gü.. 
zel bir ttme mal.ik .-..k ko
laydr. Sen"'-'clenberi (yağsız) 

beyaz rengindeki T oke.lon kr&
mini kullaırunm. Kuvvetlendi.
riai ve beyazlatıcıdır. Ayni zar. 
manda mi"'teıil mCtS?meb -.. 

yah benleri ve yorgunluk bu

.. utulduklarmı giderir. En -
mer cildi bile beyazlatır. Emi· 
nim ki beyaz rengindeki bu 
T okalon kenni sayeJoİnde her 
kadın arzu ettiği erkeğe nail 
olmak için mı esaliı bit- yar

danc:ıdır. 

htanbul Harici A.11keri 
Kıtaat ilanlan. 

Yerli fabrikalar mamula • 
tından 40,000 metre kaput • 
luk kumaş kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. ihalesi 15 • 
4 - 935 pazartesi giinü saat 
11 dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak • 
katesi 7200 liradır. latekliler 
evsaf ve şartnameaini almak 
ve görmek iatiyenler 595 ku
ruş mukabilinde M. M. ~Veka
leti Satmalma komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
girecek!erin 2490 No. lı ka • 
nunda gösteri~en vesaikle be
raber belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel teklif banka 
mektuplarile birlikte komi11 -
yona tevdi etmeleri. (1496) 

• • • 
23-3-935 günü talip çık • 

mıyan ::32 bin tme muhtelif 
renk ve uzunlukta makaranın 
kapalı zarHa eksiltmesi 11-4-
935 perşembe günü saat 15 
de yapılacaktır. Umumunun 
tahmin edilen fiatı 23600 li • 
radır.Muvakkatteminat 1770 
liradır. Şartnameaini parasız 
almak ve örneklerini görmek 
iatiyenler her gün öğleden 
11onra komiayona uğrayabilir· 
ler. Ekailtmeye girecekler mu 
vakkat banka teminat mek • 
tup veya maliyeye yatırmış le 
minat karşılığı alacakları mak 
buzlar a kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesika ar
la birlikte te'dif mektupları· 
nı ihale saat nden en az bir sa 
at evvel Ankarada 1\11. M. Ve· 
kaleli Satrnalma Komisyonu· 
na vermeleri. ( 1499) 

• • • 
21600 ki o pilavlık pirinç 

kapalı zarfla eksiltmeye ko • 
nulmuştur. Bir kilosunun mu
hammen bedeli 25 kuru,ş 50 
santimdir. ihalesi 8 nisan 935 
pazartesi günü saat 16 dadır. 
Şartnamesini okumak ve nü
munesini görmek istiyenler 
her gün öğleden evvel ko. na 
gelebilirler. Eksiltmeye gire • 
ceklerin kanuna uygun teklif 
mektuplarile teminatlarını ek· 
siltmeyi açma saatinden bir 
saat evveline kadar Çorluda 
Satınalma komisyouuna ver· 
meleri. ( 1498) 

• • • 
10000 çift yün eldiven ka-

•· . . 

K A Ş E 

NEOKAL iNA 
Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Artritlzm • Rumatizma 

190(ı-.. .................................................................................... ~ 
Zafiyeti umumiye, lştahaaızlık vı lr.uvvetaizlik hllibnda büyük f,.i e ve tesiri ı;Ör• e ı 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanınız. Her ı>< zanede satılır. 1907 

Gayri mübadiı .. er Komisyonun. an; 
Soiaai> Emlik No. au Cinsi ve · sesi Hisseye &'Öre mukadder 

kıymeti Ura 
2228 Kapalı zari 2708 Biiyükada Karanfil 

2731 Heybeliada 

Eırki Fi§<!lıhane 
Yeni Çarkıfeletı 
Mez& 

3136 Beyoilu Kameriıa· Fesliyan 
hm 

3149 Büyüöacla Karanfil Em Refet Pı

ı- Yeni Neva.t B 

3149 Büyülıada Kıınnfil ç.n.m,lek 
-2-

3858 Ortalı>öy 

3941 Ortaköy 
3943 Ortaköy 

4134 Fatih Çaırıemba 

Der.oboyu 

Duvarcı 

Portakal 
Çılımaz emir 

7 mfikerrer 4454 metre arsanın tamamı 

4 

ı6 

Em 13 

Eski 13 

E.ı.i 7 
Yeni 9 

2 
65 
4 

Ahıap hane ve bafıçenia 

28-80 biarıeoi 
60 metre arısanın t:amaım: 

462 Aç.ı. arttırma 

240 Açık arttırma 

2333 metre •sanın tmmamı 4664 Kapalı z.-i 

7803 metre ıınanm ı:.namı 4242 Kapalı zmf 

118 metre arıarun tamama 

80 metre ar._m tamamı 
234 metre arsaıım tamMD1 
36 metre araanın tamamı 

136 Açık artırma 

ıGO Açık artbnna 
702 Açık arttırma 
108 Açık arttınna 

Y ukancla -n yazılı p.yri menkuU.... on .gün müddetle temdideıı müu.yedeye çıka rrlıruı ve 6-4-935 tarilııine tesadüf eden Cu. 
mııırtes.i günü saat 14 den itibıaen ihalelerinin icnuı mukarrer bulunmu tur. Satı; münhasıran gayri mübadil bonosu iledir. 

Daima genç 
Daima güzel 

\..,. 
Ingiliz Kanzuk eczanesi 

müıtahzaratmdan 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 
EKSIR BALSAMIN 

KANZUK 
İsimli 2 taheıeri, bütün dünyanın 
eıı mükemmel güzellik müstah
zarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz ki
bar aleminin takdirine mazhar ol
mufiur. 

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

Ekııir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu9aklığmı temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder, 
Tra,tan ıonra, cilde latif bir ıe • 
rinl ik verir. 
UMUMi DEPOSU: İngiliz KAN
ZUK eczaneıi. Beyoğlu Maruf 
Parfümörilerde bulunur. 2108 

lst. Beşinci icra memur'i\lfundan: 

Mahcuz alap satışına karar verilen 

bir büfe, bir dolap, bir makine, bir kon· 

ıol 1 Nisan 93J perşembe gi.ınü saat 10.30 

da Çamlıcada Altuni zade mahallesi Ye

niyolda 44 numaralı evde a~ık artt!rma 

suretile satılacağından isteklilc,·in bıu.ır 

bulunacak mcmurumu:ta mı.racaatları j .. 

lıin olunur. . (9725) 

palı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bir çift eldivenin mu· 
hammen bedeli 70 kuruştur. 
Ve ilk pey parası 525 liradır. 
ihalesi 8 nisan 935 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Şartna· 
mesini öğrenmek ve nüınune
sini görmek istiyenler her gün 
öğleden evvel ko. na gelebi · 
lirler. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuna uygun teklif mektup· 
larile teminat makbuzlarım 
elı:s; 1 tme saat;nden bir saat ev 
veline kadar C'orluda Satınal-. - ' . ma kom11yonuna verme.erı. 

(1497) 

lstanbuJ Sıhhi Üessesel~r 
Satınalma Komisyonundanı 
Haydarpaşa Nüınune hastanesine lüzumu olan iki cins 

(300) adet madeni hasta komodini olbaptaki şartname ve uü
munesi veçhile açık ek,,iltmeye konulmuştur. 

1 - ihalesi: 9 nisan 935 salı gÜnÜ saat 15 de Cağaloğ -
lunda Srhhat müdürlüğü binaiimdaki komisyonda yapılaaktır 

2- Tahmini bede1 (3000) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (225) liradır. 
4 - lııtek1i eri cari seneye ait ticaret odası vesikaıunı gö11 

termeleri ve madeni eşya jmalile meşgul olduklarına, r ıüesse· 
se ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ıbraz 
etmeleri ve bu gibi madeni eş yayı başka müesseselere yap
mışlar ise taahhütlerini tam ve mükemmel o arak ifa ettikleri
ne dair şahadetn,,ame veya mektuplarını veyahut bu vesaikin 
noterlikçe musaddak birer suretlerini de komisyona vermeleri 
şarttır. 

5 - Şartnameler bedeJsiz olarak Haydarpaşa Nümune 
hastanesinden alınabilir. Ve nüınuneler de keza hastahanede 
görülebilir. 

6 -- isteklilerin belli gün ve saatten evvel muvakkat te • 
minat makbuz veya banka me ktuplarile ve yukarıda yazılı ve-
sikalarile komisyona müracaatları. (1493) 

l ı~l \NBU 1 B :LEDIYESI ILANL"' •. ı 
Adet Cinsi Evsafı 

1 Voltmetre Alternatif 260 V. Max. AK. 
1 Ampermetre ,, 300. A. Max AK 
3 ,, ,, 100 A. Max. AK. 
1 Otomatik şalter 3 Fazlı "Komp,, 200 A. R. 856 III 100 
8 Ayaklı sigorta tablo için "Komp,, "Abschaltb,, 35 A. 
6 Geçme sigorta Röhren, Siherunğ 200 A.R. 103 

20 Pabuç "Kabelschuhe,, G lık teller için ' 

20 " " 16 " " 
20 ,, " 35 " ,, 

1 Düzin izolebant 6 Beyaz 6 siyah 
2 Kilo Kolofoniyoumtinol 0-- 3/m. 
10 Tabak Presban sarı 0,7 M/M. 

5 Top keten ruban 100 M.lik 1,5 Cm: 
100 Metre Muşamba Fitilli 3 renk 1-5 M/M. 
45 Metre N.G. A. Tel 48 M M. 2 

300 " " " 6 " 
Sanatlar mektebi için yuk arıda miktar ve evsafı yazılı 16 

kalem elektrik malzemesi pazarlıkla almac:ıktır. Bunların tah 
min ~;atı 497 lira 30 kuruştur. lstelill olanlar 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 37,5 liralık 
teminatla ihale gÜnÜ 28-3-935 perşembe gÜnÜ saat 15 de Le-
vaznn Müdür'üğünde bulunmalıdır. (1458) 

Belediye Su ar idaresinden: 
idaremizin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Buşkale 600 Adet 
Boru 600 ,, 
15 m mana musluk şap kası 800 ,, 

20 " " " 150 " 
30 " " " 50 " 
40 " " " 50 " 
60 ,, Volan ,, 20 ,, 
60 ,, ,, Vana için 10 ,, 
40 ,, Manşon 150 ,, 

150· ,, ,, 25 ,, 

200 " " 25 " 
Deve Boynu dökümü 30 ,, 
Tübülür 30 ,, 
ihale giinü 3-4-935 çarşamba gtinüdür. 

Teklif zarfları o gün saat on dörde kadar Müdürlüğe ve· 
rilmis olmalıdır. Bu saatten sonra ge iri:ecek zarflar alınmaz. 
Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sıraservilerdeki ida
re binasınd vezneye uğrayıp bir lira vererek şartnameyi a!a-
bil:r (1486) 
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IDAİ I ON 
ELEKTRiK CEF 

FENERLERi 

Yeni lcad olarak ıa

ranb 400 metrelik me

ıafeyi aydınlatır. Fene

riıı boyu 23 santimet

redir. Ağıındekl bllyilk 

cam yuvarlağı ltrlıtal· 

dendir. 

Satııııı Yerleri: -
ANKARA: Sofu nde Mebaıet Emin 
MERSİN: Hakekıade Rahmi 

11 IZMIR : H011yin Htıınıı 
111 SAMSUN: Tursun Eşref 

• si anbul Liman İtleri Umum müdürlütünden 
l - l Niaan 935 tarihinden iti haren Liman rüsumu dahi nhtmı 

rü&umu gibi gümrük beyanname !eri muhteviyatı üzerinden ve tek 
bir makbuzla tahsil ohmacaktır. 

2 - Konşimentonun idaremize e tudikine hacet kalmaksızın ea
habına ordino verilmesinin serb eet olduğu acentalara bildirilmit
tir. 

3 - T ahsillt mukabilinde e&ha hına makbt12 senedi verileceğin -
den pul masrafı kendi.ine ait ol malt üzere tüccarın lc89 eden pul
lu makbuzları araması l&.zundır. 

4 - Liman ve rıhtun rüsumunun beraberce tahsil edildiğini na. 
tık idaremizin tasdik Fhi gümrük beyannameleri üzerinde görül
medikçe Gümrükler tarafından muamele yapılmameeı Gümrükler 
B..,midürlüğünce gümrüklere tebliğ edilmittir. 

·--------1•1----------------------'\ 
YER L i MAL 1 

GISLAVED 
1 Dünyanın en sağlam 

1 LASTİKLERİ 
1 

·- . . . . " 

Hem kendisi ıstırap 

başkalarını 

çekiyor. 
hem de .. -uzuyor 
Devasız bir d~rd mi ? 

Hayır, birkaç ka~e 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir bat ağrısı. 

GRiPiN.l 
Bütün ıstırapları dindirir. 
Diı, sinir, adale, bel ağrılarını, ilşiltmekteD 

mliteveilit 1ancı ve ıızıları keser. 
Gripe, nezleye kertı çok müessirdir. 

Bütün eczahanelerde 
bulunur. 

Fiyatı 7,5 
kuruftur. 

GRip•ıN• Radyolin Diş macunu fabrikasının mütehau11 kimyager
• !eri tarafından imal edilmektedir. 

·- - • 
laianbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kağıthanede Dere boyundaki seyir mahalli kahve ocak

larının bedeli peşin verilmek şartile 1-5-935 ila 31-10-935 
gÜnlemecine kadar bir mevsim için beş yüz altmış Uç lira kira 
üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. lsteklile-5 - Supalan etya için tüccar daha evvel ııitelerimize müra,.,,.atla 

liste alacak ve bu listeyi gümrük manifestosuna ibraz edip beyan
naesine numara kaydettirdikten sonra bu suretle tekemmül elımİf 
olacak olan beyanıuuneaile gİtel erimize gelerek muamelesini yap.. 

1 

G 1 S L A V E O 
1 

rin 6-4-935 cumartesi günü saat on dörtte yüzde 7 ,5 pey akçe-
lerile müracaatları. (M.) (1433) 

tuacak ve rüsumunu tediye eyliy ecektlY. 
2lS3 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara satınalma Komiayonundan 

Nümune ve evsahna uygun 5000 çift yerli malı kundura 
27-3-935 Çarıamba giinil saat 15 de kapalı zarf eksiltmeıiyle 
'atın almacaktır. 

Şartnameai her gün Komiı yondan parasız alınabilir. Bir 
çift kundura için 497 kurut fi at biçilmittir. Ekailtmeğe gir -
mek isteyenler 1863 lira 75 k urutluk ilk teminat makbuz ve 
ya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve ıartnamede yazılı 
belgeler içinde bulunan teklif mektbunu eksiltme gijnü ıaat 
14 de kadar komiıyona verm~leri. (1239) 1923 

Kapalı zarf usıiliyle 
eksiltme ilanı 

Gümüıhane Nafıa Başmiihendlsliğlnden ı 

1 - Eksiltmeye konulan it; GümUthane Vilayetinde 
Trabzon - Erzurum yolunun 178 + 600 ve 197 + 000 ve 
217 t 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2x 1 O ve 3x 1 O ve 15 
metre olan Oatok, Bayburt, Maden köprüleri intaatıdır. Köp
rülerin keşif bedeli 26346 lira 98 lruruttur. 

2 - Bu işe aid tartnameler ve evrak ıunlardırı 
A - Ekıiltme ıartnameai 
B - Mukavele projeıi 
C - Nafia i~leri ıeraiti umumiyeıi, 
D - T eıviyeı turabiye, ıoıe ve kigİr intaata dair fennt 

ıartname, 

E - Huauai ıartname 
F - Ke§if cetveli ve metraj cetveli, 
G-Proje. 
İsteyenler bunları 130 kurut bedel mukabilinde Aiıkarada 

Nafia Vekaleti Levuım Müdürlüğünden ve Gümüşhanede Na 
fia BB.!mühendialiğinden alabilirler. Ve lıtanbul, Trabzon, Er 
zurum Batmühendialiklerinde miltalea edebilirler. 

3 - Ekailtme 17-4-935 tarihinde Çartamba günü ıaat 15 
de Gilmüthanede !Vilayet hükômet konağında Mecliıi Umumi 
odaımda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 
5 - Ekailtmeye a-irebiJmek için İsteklinin 1976 lira mu -

vakkat teminat vermesi, bundan batka ticaret odasına kayıtlı 
olduğuna da!r vesikayı haiz olup göıtermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ilçüncil maddede yazılı 
saatten bir aaat evveline kadar Gümüthane Viliyet hükfunet 
konağmıla idare mecliıi odasında ekıiltme komiıyonu reiıli • 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poata ile gönderilecek 
mektupların nihayet ilçüncil maddede ya.zıh saate kadar gelmit 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1389) 

2119 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayeai: 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin batlıca ıehirlerilc • 

Paria, Marıilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

· Filyalleri vardır. 1614 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

va"' moda kadın ~ 
Erkek - Çocuk ~ _ '8 

TENiS ~..:- / 

Ayakkabları 

yerine batka mar· 
ka veriyorlar 
Aldanmayınız 

GISLAVED 
Markasına 

dikkat ediniz. 

Tllrkiyenln Yerli mallar paıarlarında ve amum kunduı. 
satau mağazahrda aravımz . 

Fabrika ve Havuzlar idaresinden: 
lhtiyacunız için kapalı zarf usuliyle aaç almmaaı ek

siltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 28-3-935 perşembe gilnii dörtte bB.!lıya

rak bette bitecektir. 
2 - Şartnameıi her giln idaremiz Levazım ve Ticaret 

Şube.inden alınabilir. 
, 3 - Fabrika ve Havuzlar Merkez binasında toplanacak 
encümende yapılacaktır. 

4 - Ekailtmeye girecekler hüviyetleri, vekil olanlar 
noterlikten mwaddak vekilliklerini iıbata mecburdurlar. 

6 - Teminat akçesi. 1470) 2220 

1 Devlet D11A1iryo ll ırı va Limanları lfl&tma Umum idaresi ilanları 1 

Bedeli muhammeni 7500 lira olan 15 milyon kırmızı boş 
bilet kartonu 10 nisan 1935 çartamba günü saat 15,30 da ka 
palı zarf uıulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin562,50 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
dördüncli maddesi mucibinceişe gİrmeğe manii kanuni bulun 
madığma dair beyanname ve tekliflerle birlikte iki tane nümu 
neyi ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme
leri lizımdır. 

Bu ite ait şartnameler par asız olarak Ankarada Malzeme 
daireainden1 Haydarpatada Tesellüm Mildilrlilğünden ve iz -
mirde lzmır mağazaamdan tedarik edilebilir. (1449) 
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Yün ve Pamuk ipliği ve akmiıe ve•aire 
imaline mahsus Ttirk Anonim Şirketindenı 

1938 -....ı Mal'tımn jkİncl ııUnil adi surette toplanan lfiaaedarhor umumi he
yetinde 1934 ıenesi .ali kinndan hlued arlara ve müeo8o lıiıeaeleri sahiplerine 24 
nunwuwılı kupon mvkafıillnd~ tediyesi taı vii> edilen lemettıll hUo...miıı tev:ııll lııri· 

lııİllİn tayiıni bua111u tirketm idoını meclisine bırakılmlt oldufundan, 1 Nı.n 1935 
taribl.nılen ltilıeıı eu mezkilr temettü hi.sı ..-.ı... tesviye edilmesi Mediıoçe karar 
.ıtma ıılındiğı .ıMıadarlann malilmu olmak üzere ilin olıuıw-. 

Belediye Sular idaresindenı 
idarenin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf· 

la ekailtmeye konulmuştur: 
15m/ m lik ana musluğu 800 Adet 
20 •• il il il 200 il 

30ffll il" 2511 
40 •• il il il 60 il 

15 11 11 Zarb •• 1500 ,. 
20 il il il il 100 il 

30 il il il il 50 •• 
40 il " il " 15 il 

60 il ,. 3 '' ,, '' ,, 
1 O 11 11 musluk ıapkası , 100 11 
15 " il il il 50 il 

20 11 11 11 ana musluğu şapkası 50 ,, 
30 il il il •• . 1 o " 
40 il " il il 10 il 

15 11 11 Joj 11 10 11 
15 •• 11 Şapo font 15 11 
Basma Çeşme mus,1uğu 20 ,, 
40 m/ m yangın musluğu tiji 20 ,, 
60 " " " il 50 " 
60 " " " " 50 " 

ihale günil 3-4-935 çarşamba günüdür. Teklif zarfları o 
gün saat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olmalıdır. Bu 
aa.atten sonra getirilecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye girmek 
iıtiyenler Taksimde Sıraservilerdeki idare binasında vezneye 
uğrayıp bir lira vererek ıartnameyi alabilirler. (1487) 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1.----12 GÜNLÜK-----. 
PEŞTE - VİYANA SEY AHATI 

PEŞTE SERGiSiNi ZIY ARET 
1 MAYIS ilA 12 MAYIS 

V AGONLI KOOK Şirketinin lıtifadeli ve ııengin programlı geıılntial 

FIATLARı 

1 1 

yalnız gldlı, geliş se 
A. sınıfı 98 T. L. A. sınıfı 56 T. L. yahat blletı 
B. sııııfı 79 T. L. B. sınıfı 36 T. L. A. B. sınıfındaki fark 

mevki farkıdır. 

Gidit, ıreliı tren biletleri, P•ttede Park Atlantik otelinde ikamet ve ye
mek, Pette .,,. Tiyanadaki tenezzüh, bataj nakliyatı bu fiyatlara dahildir. 

• Kollektif puaport, kambiyo milaaadesinden istifade edebilmek için YATAK-
LI VAGONLAR • KOOK acentalarına 20 nisandan evvel milracaat şarttır. 

Telefon: 44670 - Telııraf Sleeping Galata 

Üsküdar Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Kadıköyünde Bahariye caddesinde akşam mektebinin üst 
katında açılan atelyeletimizde dikiş, şapka, çamaşır takımları 
ve ev tezyinatına ait her türlü sipariş kabul edilmektedir.Fran 
ıız şefler idaresinde olan dikiş ve şapka atelyeleri için Paristen 
huıuıi modeller getirtilmiştir. 

Fiatlar her yerden daha ehvendir. . (1491) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komi•yonundan: 
Haydarpaşa Nilmune haııtanesine lüzumu olan 35 ka· 

lem ahşap eşya olbaptaki ıartname ve resimleri nilmunesi veç 
hile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. . 

1 - lhaleıi: 9 nisan 935 salı gilnü saat 16,30 da Cağal· 
oğhmda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla· 
caktır. 

2 - Tahmini bedel: (9999) liradır. 
3- Muvakkat teminat (749) lira (93) kuruştur. 
4 - isteklilerin cari ıeneye ait icaret odası veıikaamı göı· 

te~eleri ve ahşap eşya imalile meşgul olduklarına, mileueıe 
ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ibraz et -
meleri, on bin lira ve daha yukarı bu gibi İş yaptıklarına ve 
batka müeueselere iş yapmışlar ise taahhütlerini tam ve mil• 
kemınel olarak ifa ettiklerine dair şahadetname veya mektup· 
larını ve yahut bu vesaikin noterlikçe muaaddak birer suretle· 
rini bir zarf içine koyup vermeleri şarttır. 

5 - Şartname ve resimler bedelsiz olarak haıtaneden alı· 
nabilir. 

6 - isteklilerin belli gün ve saatten evvel muvakkat te • 
minat makbuz veya banka mektuplarile ve yukarıda yazık ve· 
sikalarile komisyona müracaatları. (1494) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymet 

Lira 
BUYUKADAı Maden Ayanikola sokak eski 25-33 

yeni 42-2 sayılı arsa maden kuyusu ve su 
deposu. 

HAYDARPAŞA ı Osman ağa Rıza paşa çeşmesi çık 
mazı eski 24 yeni 13, 15 sayılı hane ve dük 
kin arsaıı. 
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135 
GALATA: Beyazıt Mumhane sokak eski yeni 11- O 

13 sayılı dükkan ve odaların 1-2 payı. 1687 5 
Yukarıda yazılı mallar 3-4-935 çarşamba günü saat ~ıt 

dörtte peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. lateklilerif1 
yüzde yedi buçuk pek akçelerini vakti muayyeninden evvel ge 
tirmeleri. (F.) (1503) ., 

Umumi N~riyaf cıe Yazı lıleri miidürü Etem l:uet BENICB 
Gazetecilik T• matbaacılık T. A. Ş. 


