
Resmi dairelerde de gaze
telerde çıkan Osmanlıcadan 
öztürkçeye karıılıkların kul
lanılmasına başlanacaktır. 

Sahı'b ve Başmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN =-------__ , ____________________________ ... 
F1A Ti S KURUŞTUR 

Hak önünde 
Zorbalık!. 

Elen ihtilili on gün kadar aüre
bildi. Yunanistan bu on gün bo • 
yunca yandı. Her yanından alev 
fışkıran, alev dökülen bir 
konak yangınını andırdı. (Ve
nizelos) un ıkundağıyla tutu • 
pn dost memleket,_ Çaldar~s v~ 
K-0ndilis'in gayretlerıle, aradıgı SÜ 
kiına ulaşmı' gibidir. Savat divan
ları (divanı harb) timdi kundak
çıların hesaplarını gc:'rmeğe uğra
fo!yorlar. Fakat (Venizelos) yakala 
namadı ... O, memleketini kana ve 
ateşe verdikten sonra İtalyan top
raklarına sığındı!.. Canını orada 
kurtarmak yolunu tuttu. Düne ka
dar Elenlerce halaskar sayllan bu a 
dama ne bu kundakçılık, ne de bu , 
kaçış yaraşmadı. O, bence memle
ketinde kalacak, milletinin mahke 
melerine, yaptıklarının hesabını 
verecekti. Tıpkı (Danton) gibi ... 

Fransız ihtilalinde, günün birin
de arkadaşları (Danton) a; "Ro · 
bespiyer bizi öldürecek, lngiltere
ye kaçalım" demişler. Kaçmak tek 
lif etmişler ... 

(Danton) şu cevabı vermiş: 
"-Kaçmak mı?! Asla!. Vatan 

ayakkabı ökçesi altında götürülür 
mü?!" 

(Danton) un arkada~ları bu bü
yük duyguya mukabele edemedi -
ler. Hepsi (Danton) le beraber kal
dılar. Hepsi ihtilil mahkemesi ö -
nüne çıktılar. Ve: "Biz burada si
ze hesab vermek için değil, ölmek 
ve Fransada gömülmek için kal -
drk ! Size verecek hesabımız yok
tur!.,, dediler! Hepsi hürriyet için 
başlarını giyotin altında bıraktı · 
lar !. 

Şimdi dütünüyorum. Ve anlıyo
rum ki (Venizelos) bunu yapamaz 
dı. (Venizelos), (Danton) a ben
ziyemezdi. Neden?. 

Çünkü Venizelos kendini kay • 
beden bir hırs içinde vatanı ve hür 
l'iyeti dütünnıüyordu. O aaôe.:e 
hırsını avutmak için iş başına gel
mek istiyordu. Belki zavallı ihti • 
yar, ihtiyar karısı tarafından da 
arkıftınlıyordu !. 

(Venizelos), i,ba~ına zorbalık. 
la gelmek istedi. Gayesi, hırsını 
dinlendirmeık idi. Yenildi. Beli kı
rılırcasına yenildi. Şimdi düne kıv 
dar memleketini tahkir etmif bir 
devletin topra:k]annda tapkası e -
!inde para dilenir gibi, göçmüf, 
çökmüş ömrünün son günlerini di
leniyor! .. 

Danton öldü. fakat tarihe bir 
kahraman olarak gömüldü. Onun 
ölümü insanlığa şan oldu. 

(Venizeloı) yaşıyor! Fakat 
dünün halaskarı, bugün batı önü
ne diifmüt bir hain gibi ya,şıyor !. 
Önünde kan yayılan, ardında yan
gın sürükleyen bir vatan haini gi-
b.' 1 • 

Çaldaris Elen ulusunun lradPsi· 
le işbatına geldi; intihaplıı Ea,ve
kil oldu. (Venizelos) (Çaldaris) 
i, onun phsında Elen milletinin ira 
desini zorbahkla yere çalmak iste
di. Yapamadı. Kendisi yere vurul
du... Sonra baflannda patlıyan 
müthit yumrukların acıaiyle sende
Hye sendeliye kaçıtan serseri !eY gi
bi salhurde varlığını güç hal ile ya 
hancı ellere atabil.Ii. 

Halbuki o, bu yoldan gitıniye • 
cıeıkti. lş hafı na ( Çaldaria) in g ıl
diği yoklan gelecekti. Elen milleti
nin iradesine dayanaraık hükume
ti ele alacaktı. Bunu gözüne kesti
remedi. O tıpkı Giritli bir Cfkıya 
gıibi bir milletin mukadderatına 
hükmedebileceğine inandı. lti zor
balığa döktü. Harekete geçti. Fa • 
kat yüzüne İnen tokat, dün batı• 
na altın çelenk geçirilen (Venize
los) a İfin zorbalığa tahammülü ol 
madığını anlattı. Eğer ele geçıey
di.. batındaki çelenk timdi onun 
boynuna takılmıf bir bukıağı gibi 
zayıf damarlarını sıkan, boğan bir 
alet yerine kullanılacaktı. 

Haya ıbret levhalarile dolu • 
dur! •• 

(Çaldar· ) hükumeti zorbalığa 
lrartı koymakla son üngüyü (zafe
ri) kazandı. Bununla yalnız Yu -
nanistana hizmet etmedi. Millet 
lradeıinin, millet hakimiyetinin 
ne demek olduğunu göster.iL Bu 
anlamların (mefhumlann) bir ta· 
ka, ltir geve:relik olmadığınır bari 
dl'ktatörlilk düfld.lnü bazı sersem
ler anlayabilselerdi!.. Ne mutlu 
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Bay Eden Moskovaya vardı 
-------- ....... -------~ 

B. Hitler 550 bin l<isilil< bir ordu, 420 
bin tonluk bir donanma. 4000 avcı ve 
bombardıman tayyaresi islemis ________ .,..... _______ ~ 

Fransız gazeteleri: ''Büyük harp tehlikesi vardır; 
Almanlar kainata meydan okuyor!,, diyorlar 
--·-

Londrada toplanacak 
konferan!.ıa Almanya
nın da davet edimesi 

ihtimali vardır 
LONDRA, 28 (A.A.) - Kabine dün 

akıam avam kamarasında toplanmışbr. 
Bu t.oplanhdan -.ıak•at, Sir Can Sayıne
nin Berlin seyahati hakıkmdalı:i ·raporu· 
nu dinlemek olup bu raporda mü"deriç 
me1eleler hal<kmda her hangi bir karar 
ittihazına matuf değil idi. Binaenaleyh 
toplantı, ancak 14 dakika devam emıi§• 
tir. 

Röyter ajansına ııöre SU- Con Say • 
men, zamanında kabmeye ziyareti hak· 
kında ıhir memuranduıın verecektir. 

Sir Con Saymenin buııiin avam ka • 
marasında kısaca beyanatta bulunacağı 
tahm>n edilmektedir. Şimdiki halde res
mi mahafil Beri.in ziyaretıinin neticeleri 
halokında büyük bir k-etumiyet göster • 
mektedir. 

Con Saymenin beyanatı 
BERLIN, 28 (A.A.) - lrôyter ajan- Sir Con Saymen Berlinde Alman Dı.şifleri bakanı 8 Nöyart ile beraber 

u muhabirinder.: T empelhoıf hava mey-
danından hareketind.,., evvel Sir Say • ııında se;>lalıatıi hakkında kısa bir beya • Bu itibarla, kabinenin, Sir Saymenin 
men ıu 6eyanatta bwlunmıtttur: natta bulunması muhtemeıldir. raporonu ahp tetkik ettikten sonra ka· 

- Büyük ulu•un reisini tanımak ıe- Oğlıeden sonra davet edilen ve ecne· bul edeceği neticeler hakkında pmdiden 
refine ·nail olduğumdan balıtiyarnn. Sa· bi matbuat mümewllerine, kendilerine tahminlerde bulunmak vakitsiz olur. 
,dece dostane bir noktai nazar taaıtisin- hiç bir beyanatta bulunulamıyacağı bil- Bununla beraber dış işleri bakanının 
den ibaret olan İngiliz • Alınan görüş- ılirilmiııtılr. , kendisine bildirilen ısrarlı taleplerin yal-
melerinden muayyen ..., derhal tatbik Daha dün sal:ıalı, Deyli Telgraf'ın nız mahiyetlerinden değil, fakat ayni 
edilecek neticeler beklemek ymı)ıı olur. Berlinden almıt olduğu heyecanlı luıbe- zamanda fdcillerinden ve kuvvetle mü· 
Fskat Bay Eden ole Almanyada yaptı- rin hakikata uyııun gibi olduğunu teyit teheyyiç alduğu tezahür etmektedir. 
ğımız hu ,,.. buna benzer 1ıemaaların iyi eden salaruyettar mahfeller, dıı işleri ha Muhafazıııkar nazırlarla .giyaıi tahM-
düıünen her Alman erkeık ve kadınının kanının avdetinden sonra bir §ey $Öyle- ,etlerin, Aılmanyanm iştirakine açıık ka-
bütün kalbleri ile istedikleri ııayeye yar mek İ•tanemiılerdir. lan miıaklar veaıtasile emniyetin müı· 
dmı edeceğine kaniim. Bu gaye acun ba- Reami ilıilıyat ile mukayyet olımyan terek bir .-urette tanzimi filaiıM gittik~ 
rışrnm ;,:amesİ, evrende Jıilonil niyetin ftyaSt f'lhsİyıetJer, bu nokta!? , D,..,Jl ol,,~ . IP•af .. • ,-,J,l•ı'l<!m-mt J,iJdl~,,,._.J,..-lne 
büküm sürmesidir. lng;tiz ulusu galip Telegraf muhabiııiınin bildirdiği kadar intizar edilmelidir. 
veya mağlup diye bir '8Y biknemekte • aarahatla bildirilmemiş <>lduğu kanaatin Almanya da Londra konlramıına 
dir. lngiliz ulusu hel"kea İçin müsavi bir dedirier. rıl ak 
ımıamde İ•ternektedir. İlf4IÜıİz}er dünya- Bunurı.la benıbe.-, bu noktalar H>t - çağ ac 
mn her hangi bir köt""inde ohırsa ol • lercilerin gl!İ-iişlerinin hulaıasını teıpkil LONDRA, 28 (A.A.) - Deyli 
auın tahakküm teşebbüsüne karıı dUft- etmektedir. Meyl'e ııöre, dünkü bblne içtimamda, 
caıldardır. fogıiltere herkeı için müsavi Bu görilf w fikirlerin heyeti umu- yakında Londracla toplamnağa davet e-
bir uzlaşma 'l'e dostluk lııtemeld:edir, miy.es.lndeın, diln ekpm, siyasi mahfe! • dilecek olan A'l'rupa devletıleri konfenuı 

LONDRA, 28 (A.A.) - H- mu• !erde ıu netice çıkarılıyordu: ama Alnmnyanın da çağrılmaırna karar 
habirinden: Dünkü nazırlar meclıUi ~ HükUmet henüz battı hareketini ta- verilmiştir. 
tammdaıki intibam, mifııevwş ve ihti • ,dn etımemiıtlr. Evvelce malfun olan MONlH, 28 (A.A.) - Berıliner Ta-
yatkar bir mahiyeti hefz Olduğu kay • bithitıiue zıd nilfuzl81', hiikılmetin l!,linc:le geblat gazetesine ~~öre, Litvanya baı 
dedihnektedir. cıHluiu g,lbJ ·dıtmda da tesir icra etmek- k<ntıoloau Jakob Odendal, Rfarethane -

SU- Saymenin bugiln avam kamara.- tıe devam ediyoriar. (Devaıru 7 inci sahifede) 
,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ..................................... ····················~··················· 
Küçük itilaf devletleri ve Almanya 1 Suriye komiseri 

M. Tituleskonun Pra ve Ankara~nayrıldı 
B ı d'd k• )g Hariciye vekili ve Fransız e gra a 1 temas arı aefirl uj'urladılar 

Romen Bakanı Parİ• ve Londraya gidecektir 
avdette Mo•kovaya da uğraması muhtemeldir 

PRAG, 28 (A.A.) -
Bay Benes ile Bay Tit\l,. 
)esko arasmda Bratiala
vada yapılacak göriif • 
me bugün öğleden son
ra devam etıiıift;ir. Gll
rüpne taınaınen kardeı· 
çe bir hava içinde ııeç• 
mİ§tİr. 8. Tjtülesko, Brı. 
tialava'dan saat 20 • 12 
de Parla ve Cenova'ya 
doğru hareket etıni~tir. 
Göriitmeden sonra, Bay 
Beneıı, Havas Ajan•ının 
bir muhabirine, Bay Tl
tüleako ile son hadistıler 
Roma anlAJmaları, Tu· 
na miaakma lttirak me• 
oeleai ve sili.hları bırak
ıma itile alakadar mese· 
leler hakkmda noktayı 
nazar teatisinde bulun• 
duğunu vo bütün nokta
lar Üzerinde mutabakat 
mevcud olduğunu ıöy
lemiı ve doıniıtir ki ı 

- Yugoslavya Batba 

B. Yeııtiç, B. Benes ııe B. T~leako bir konuşma 
esnaaında .. 

kanı Bay Y evtiç telefonla müzakerele 
rln neticesinden maliimattar edilmiş
tir: Bu itibarla küçük itıili.fm üç dev
letı namına söz söylemeğe salP.hiyet
tanm. 

Bay Titüleakonun Moskova;a gitmek 
niyeti var 

VlYANA, 28 (A.A.) - Bay Titü. 
leako Bratislava'dan buraya gelmiştir. 

bütün bu son hadiselerden ders 
alacaklara ... 

(Çaldaris) in üngüsü, hakkın 
üstünlüğüdür; zorbalığın yerden 
yere vurulmasıdır. 

Bay Çaldaris bütün bir hayatın
da şahsi temizliğile, dürüstlüğile 

Bay Tôtülesko, küçük itilaf mümesail
lerine, Bay Benea ve Bay Y evtiç ile 
yaptığı görüşmelerden malumat ver • 
miştir. Bay Tüüleako bu sabah Paris ve 
Londraya hareket edeeek, on beş gün 
~.onra, siyasi ?hsiyetlerle görüşmek 
uzere tekrar buradan geçecektir. Bay 
TitüJeskonun, döndükten sonra Mos -
kovaya gitmek niyeti vardır. 

de ün kazanIDif devlet adamların
dandır. Bu kazanç, her bakımdan 
onun ve arkadaşlarının hakkı idi. 
Bütün Elenlerin hakkı idi. Kut -
lu olsun onlara ... 

Eski Adliye Vekili 
Mahmud Esad Bozkurt 

ı .zy Martel Atati!rk tarafından kabul 
edilmek üzere Çankayaya 11idiyor 

ANKARA, 28 (A.A.) - Fransa -
nın Suriye ve Lübnan fevkalade ko -
miaeri Kont de Ma.rtel, bugün oe.at 
10,45 trenile tehrimizden Adana.ya 
hareket etmiıtlr. Kont de Martel, Türk 
ve Fransız bayraklariyle aüalenmi§ o
lan durakta, Dıti§leri Bakanı Tevfik 
Riiıtü Araı ile riyaseticümhur baıya
veri Celal ve baıbakanlrk huauıi k.alenı 
müdürü Vedid, Fransız büyük elç.Ui 
Bay Kammerer, Ankara emniyet mÜ· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

İnkı 1ah dersleri 
Bay Mahmud Esad'ın 

Bugün 6 ncı •ahifede 

-, 
Yunanistan da Divanı Harb
de müdafaalar yapıldı. Bir 
çok ıuçlular kurşuna di
zilecektir. 

Tel: { Müdür: 24318, Yau itleri mü4ürü: 24319 
İdare Y• Matbaa; 2431(> 

•• 
Universitede yeni enstitü 

---------------~~ 
Ha_qvanat ve nebatat enstitüsünün 
dün temel atma merasimi yapıldı 

Yeni enstitüden yeni ilim 
------------------------------------------üniversite bahçesinde, Fen fa-

kültesine bağlı hayvanat ve neba
tat en&titüsünün temelatma mera
simi dün sabah saat 10 da yapıl • 
mıftır. Meraıimde, Üniversite rek· 
törü Profesör Bay Cemil, fakülte 
dekanlan, profesörler, talebe ve 
daha ıbazı kimseler hazır bulunmuş 
!ardır. Açılan temele ilk taşı, rek
tör Bay Cemil koymuş ve : 

- Hayırlısı, demiştir. 

Bundan sonra, Fen fakültesi hay 
vanat ve nebatat profesörü Bay 
Heilburn bir nutuk irat ederek, ye
ni ilmi muhitlerde hayvanat ve ne· 
batatın ehemmiyetine işaret etmiş 
tir. Profesör, inşa ettirilmeğe baş· 
lanan yeni hayvanat ve nebatat 
enstitüsünün, İstanbul üniversite
ı.oi için ne büyük bir kazanç olaca
ğını söylemiş, bu yeni enstitüden 
yeni ilim doğacağını ilave etmiş • 
tir. Üniversite rektörü Bay Cemü 

Makineye verilirken 
Askeri mahkemede 13 
kişinin idamı istendi 

'ATINA, 28 ( A.A.) - Askeri mahkemede müddeiumumi, 13 kişi· 
nin rütbelerinin relledilerek idama, 7 kişinin müebbet hidematı şlikka
ya ve diğer maznunların da yine muhtelif hidematı şô.kkaya mahkiim 
edilmelerini talep etmiştir. (Diğer haberle1' ikinci sayıfamızdadır.) 

Hallan her akşam KarakOy köprüsü üzerinde zevkle ıe;y
rettiği, "TAN" ın elektrikli afi,i 

Doğru haber 
Güzel yıu:ı • 
iyi 'baskı 
Temiz resilJ1 
Sağlam fikir 

1 - Tan, daima doğruyu yazan, dojiruyu haber ve
ren gazete olacaktır. 

2 -Tan, haberi heı<keıten önce almak, yine bedre.. 
ten önce ve çabuklukla okurlarına bildirmek 
i~in hazırlanıyor, 

3 - Tan okuyucunun gazetesi, onun dileğinin ma

lkesi VE DAiMA SOZU OZUNE UYGUN, 

HALK, FiKiR, iNKILAP GAZETES! OL
MAK !ÇIN HAZIRLANIYOR. 

• • • 

GAZETESi 

) 

T 
A 
N 

BALKANLARDA JSTIHBARA T TEŞKlLATIMIZ 

Memleketimizi yakından alakadar eden komşu. memleket merkez• 
!erinde, Balkanlarda : 

SOFYA, BELGRAD, AT1NA, BOKREŞ 

gibi tehirlerde, doğrudan doğruya ve yalnız TAN l9in çalıpcak, en de
ğerli Tüıık gazetecileri arıurndan seçilmit hususi muhabirler bulundu. 
racak, Balkanlardaki politi!ka, fikiı , san'at ve sıpor h ar eke t 1 er l n i 
EN YAKIN VE ÖZENLi BlR ALAKA iLE TAKiBE VE TEBARÜZ 
ETTlRMEGE ÇALIŞACAKTIR. 



-...... ...;, .............................................. 9"ii'"--~v-----------·· '' 1 Yazan: 
içtimai bahisler ı A~•oğlu Ahmed 

BlR ÖRNEK 
Yunanlı bir zenginin Yunan donan· 

masına bir milyon d,raJmıi bağı§iladığıru 
tabii siz de gazetelerde okudunuz. 

Bu glbi hadiselerde medeni çevrelerde 
çokça karıılaşıramız: 1926 ytlmcla 
Fransa maliyesi uçurumun kıyısına 
ıelmiı iken, Puvankare Framız ulu
sunu yarcbma çağırdı. Ulus bir tek 
nefer ıı'bi koştu ve yardım eden zen
ginler --ıa biriısıi w milyon lngi • 
lıiz lirası göndererek adının yazılmama
•mı ve balka biıldirilıneınesini rica et
mişti ! 
A~ bir hareketi 
Bu gibi hareketler sayesmdedir ki 

Franoa belini kaldırdı ve bugün Fran.
oız bankasında Amerikadan aonra en 
çok altın birikmiştir; miktan selıısen 
milyar frangı g"91llektedir l 

Her ıinsan daima iki sailııin altın
da hareket eder: Kendini düıünmek 
özcüıük saiki ve baıkasrm dütünmek, 
Özgecilik saıki. 

V ahşı de medeıü de bu kaideye ta· 
bidir. Onlarda bu iki ~ daima çarpıt· 
maktadırlar. Kah birin ve kah da öte
kisi galebe çalar • 

Fakat çevrede medeniyet yüksel· 
drKçe ve içtimai haya~ aç•ldıkça, ikin
ci •a.İk birmcisine galebe çalmağa bat· 
!ar. Bunun sebebi ıudur: Her fert tec· 
rübde.- ile §81ısi mukadderatının top • 
luluğu,n mukadderetına ıbağh olduğunu 
omlamağa baflar, T ophduğun haricin
de saadet ve refah olmadığım duyar. 
Yalnız ııu.det ve n!fah değil, yqa,rnak, 
tutunmak, yarından emıin olmak iuıka· 
ru olmadığım da görür. Bu suretle 
kendiunin topluluğa derinden bağlı 
olduğunu wak eder ve kendisini dü
aiıniirken, kendi menf<ıatlerini .. .....n.en 
topluluğu da ımullmamek luzumunu 
hisseder. 

Ferdin kend;,.inde bıı "içtimai 
şuur., tecrübe yohı ile açılırken, roplu· 
lW.ta f.erller hakkında büküm vermek 
kaidesi başlar e.fkarı WDı.ınıİye denilen 
ıey yavaş ya~"§ yol alır ve kendilerini 
fazla özcülüğe vemıİ.§ olanlara, toplu· 
luk bayatmın nimetlerinden fayda 
gördükleri halde topluluğıı düş®,miyen 
lere kartı vaziyet alır, onlara hurmet 
etmez, zem ve takbih eder. 

Feriler tabiatıile bundan mütees•İr 
olurlar ve kendilerini düzeltımeğe, Öz • 
geciliğe de hareketılerinde yer verme
ğe koyulular. Tabiidir ki bu ouretle 
kendini gösteren efkao-1 wnumiye h
aaoiyeti ve temizliği ni&betıinde fertler 
iizenne tesir yapar ve oıılann düulme
sine medar olur . 

Büyük bir esef ve teeHiirle kayde
diyorum ki bizde henüz bıı iki amil, 
lazım olduğu kadar açdmaımftır. F erdı 
ıuurun içtimaileşmesi bakımından, fazla 
özcüyüz, faZla kıntmJZa girerek diin
yada varsa da yoksa da ".mi nefisi· 
miz diye hareket ediyor, toplulu• 
ğu ~i.znn olduğu kadar dütiinmüyo~ 
Bu hal i.slfisnasız bütün ıııuflarda, bu
tün zümrelerde, bütün mesleklerde 
mu~terelotıir. 

Efkan umlllnİ:yeye gelince - O 
kencı..mi hiç gö91ıenruız. Topluluğa 
fa)l'dalı olanlar ile olmıyanlıır arasında 
fark koyuyorsa da, bıı fark yaln•z 
&Özde lmlıyor, umumi sahaya ç~-..' 
Biz meseli zerıaU>üie anf zenginh'k .. 

Mimar Sina nın 
Öldüğü gün 
İhtifalin 9 nisanda yapıl

ması tesbit edildi 
ANKARA, 28 (A.A.) - J588 -

ne..i nisanının 9 unda (Cema.ziyelev • 
vel 996) ölmiit olalı büyük Türk M1-
man Sinanının öldüğiinün yıldöniimü 
Maarif vekilliğince yap1lan arll!lım>a 
!ar neticesinde 9 Niaan olarak teabit 
olunmllf ve Sinan ibtifaliıı.iıı 9 Nisanda. 
yapılmaoı mezkU.. veı.illikçe uygun gö 
rülmüttür. 

Diyanet iıleri memurları 
bir tayyare alıyor 

ANKARA, 28 (A.A.) -Diyanet it 
leri teıkilatında çalııan -.ıırlann 

ı.;.. tayyare - ...ıma.. için h<r ay 
uli aylıklarının yÜ:zde birini tayyare 
cemiyetine bağıılamalan için Ke§aD 
müftüsü Bay Selim Demirin yapnuı ol 
duğu teklif, Diyanet iıleri bqkanlı • 
fmca uygun görül.,.,.,k bütün müftü. 
lüklere tamim edilmiştir. 

Ayvalık kredi kooperatifi 
yıllık toplantısı 

AYVALIK. 28 (A.A.) -Zirai kre 
di kooperatifi yıllık toplantısı yapıl • 
dı. Okunan bilanço ve verilen izahata 
ııöre 1560 lira ile başlıyarak bir buçuk 
sene evvel tetekkül eden bu değerli ku 
rwnun bugüne kadar ödenmiı serma· 
yeai 23 bin liraya yükseldiği ve 50,000 
lira ikrazat yapimak suretile ı4 ortağa 
atami yardmuıu yapbğı memnuniyet· 
Je göriilınüıtür. Bu parlak muvaffa • 
kıyetlerden ceaaret alınarak ileride 
kurulacak bir satıı kooperatifine yü:z. 
de yirmi sermayesile iıtirak oalahi • 
yeti idare meclisine verilmi~ ve nıuvaf 
fakıyetleri dolayısile eaki idare heye
tme teşekkür edilmiştir. 

çi.n hüımet ederiz, topluluğa bir fayd!l· 
sı var mıdır diye düşünmeyiz. 

Ayui hal bütün ~ mesl .. der 
hakkında da caıKir. Halbuki diiınyada 
hiç bir topluluk bizde olduğu kadar 
ferltlerin yardmıına mübtıaç cleğildiı". 
Biz Yll§amak için tarihte em.aii a.z gö· 
rünmüş bir hamle ile medeniyet 1laha • 
sına al!fldık! Fakat bin bir ihtiyaçlar 
için.del Herkes bütün bu ihtiyaçlar ın 
tatminini hükfımetten bekliyor! Hal
buki hükfımetin fakir bir menrlıeıketten 
t-edarik edebildiği vasıta çok mahdut• 
tur. 

Yol ister, me~ep is.ter, sıhha;t i~· 
ter miidaf- is.ter; hülasa ister i<ıt<ır! 
El.inde mahdut vasıta olan bir lıükiı·· 
met te, bu ihtiyaçlardan ancak bir 
cüz' ünü taeıni.n edebilir! Meseli. maa .. 
m için büıtçemizden ay~rabil<liğ'?'iz 
para miktarı, A vrupanm buyük ıchır • 
lerinia ayni iti için ayırdılııiım para 
miktarından azdır! O halde bizım zen· 
ginlerimiz ve münevverlerimiz için bu 
sahada yapılacak bir şeyler yok mudur? 
Zenginlerimiz paraları ile ve münevver· 
!erimiz de mesaileri ile hükumetin yar. 
dnmna koşamazlar mı? 

Halk Fırkası tarafmdan ilk faaliye
ti hakkında neşred:.len ntatisillderi o· 
kudumı Doğruou ki beni hiç •te tatmin 
ebnedi ! Anlaşılıyor ki muhitlerdeki 
zenginler ve nıünevverler kayıtsız dav. 
rammşılardD' l 

Halbuki bizde zenginlerin kısnu 
mühimmi servetlerini ya devıletle yap· 
tıkları muameleierden ve yahut köylü 
file hariç arasındaki vasıilacılıktan kaza. 
myorlar. O halde bunlar i,çin o devle
tin yardımına koşmak, kendi menfaat • 
leri Kabı değjJ mh:Lir ! 

Başka memkıkeıtlerde olduğu gibi 
bizde de hıT mel< tep, bir neşri maarif, 
bir hayır müesısesesd kurum.u için hedi
ye edaien paraaar var mı? Yalnız ötede 
beride eğlenceler için taş.kın para savur
mak ım marifettir? 

Münevve~lerimize gelince - Artık 
atalet ve keoalet tozunu ıı;ilkinmek, ha
rekete gelmek, bulundukları muhiU içi~ 
bir hayır ocağı olmak zamaıu ~el~edı 
mi? Bunlar kendi ihtisas lan daıresınde 
halkın yardmuna koşamazlar mı? Me : 
oela - muallimler - halk dersten, 
dokto~lar, dispanserıler, avukatlar; ınec· 
cani istişareler kuramazlar mı?. ~~te~ 
münevver deni.len varlık, bu gıbi ıçtı· 
mai faaliyetlerden, manevi vazifeler -
den haz ve zevk alan l<İ!me demek d<:· 
ğil midir? Başka medeni çevrelerde hıç 
bir münevver, resmi vazifesinin ifası 
ile kanaat etmez: O ayni zamanda da 
bir çok cemiyoıtleri.n azasıdır: Onun 
zevki bu cephelerde çalıımakhr. 

UnuJınamalıdıır ki çevre ne kadar 
açılır ve yükselirse o nıisbette de mü • 
nevverin kıymeti artar! Buradaki özge 
ciı1ik iyi aınlaşılnuş özcülüktiir! Zaten 
özgecli iğin şu fazileti vardır ki özcü • 
lüğü ele içinde taşır. içtimai yardım 
bütün topluluğun açılmasına medar 
olduğundan, ondan herkes g:ibi yardan 
eden kendisi de - manevi zevkten baş· 
ka - hususi menfaatı:er temin eder. 

Bu yollarda hiç olmazsa düne ka
dar tebaamız olanlar kadar da bir var• 
!.ğı ne zaman gÖ&termeğe başlıyaca· 

ğız? 
Ağaoğlu Ahmed 

Genel sayım 
Hazırlığı 

Otuz uç vi.ayette numa
ralanma ışı bitirildi 

ANKARA, 28 (A..A.) - Umumi 
nühu sayımı için köylere vanncaya ·ka 
dar ıneınleketin her tarafında yapıl· 
makta olan nwnaralaına itinin 33 vila 
yelle bittiği anlaıılmıştD'. Numarotaj 
i§.i ımemlekette adres meseleain.i de 
hall<otmİ§ olacktır. istatistik umum mü 
dürlüğü muavini Bay Selim Sabit Ay· 
kut numerotaj ip biten yerleri kontrol 
ebnek üzere Bilecik, Buraa, lzınite git 
mittir, Sırasiyla diğer vilayetler de 
kontrol yapılacaktır. 

Deneme sayımların taımif edilen ne 
ticeleri halkırmzm sayrmda sorulan 
sorııulara doğru oevab verdiğini göa
termektedir. Bu itibarla umumi sa • 
yımdan alınacak neticelerin pek kıy
metli tetkik ve tahlillere esas olaca· 
ğı anlaşılmııtır. Umumi oayım esaı • 
tarı teabit edilmit ohıp yakında muh: 
telif veka.Ietlerin mümeJ1Sillerinden mü 
rekkeb bir heyetin tetkikine arzoluna
caktır. 

Türkiyeye dair üç 
konferans 

BUKREŞ, 28 (A.A.) - lstanbul 
muallim mektebi ve Galatasaray lise
si profeoörlerinden Bay Mambury bu
rada 3 konferans verunittir. Bunlar • 
dan msi Türk sanatı, menşeleri, geniş· 
liği ve hususiyetleri üzerinde 3 üncüuü 
de tarihi Ankara ile cüınhuriyet An
karaaı hakkındadır. Filmlerle ikmal 
edilmiı olan hu konferanslar Roman 
yada büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Konferanslarda bakanlar, diplomat • 
lar ve mühim fahaiyetler hazır bulun • 
muılan:lır. Birçok kültür kurumları 
profesörü Bükr"f" tekrar gelerek kon 
ferana vermeğe davet etmişlerdir. 

Bir düzeltme 
, \ Dünkü nüshamızda Şark Demiryol-

b
Arabistandla Osmanlı İmpa- ları ltletici Kumpanyasının fevkala • 

de içtirnaından bahseden haberde, bir 
torluğu nasıl yıkıldı isimli ta- rakam yanlışlığı yapılmıt ve 795,624,42 
hi tefrikamız bugün beşinci )ferine 79,562,442 yazılınıttır. 
yılamızcladır. ı Doğrusu 795,624,42 olduğundan ------------111 keyfiY'l'tİ llaırhilı ederiz. 

MILLlYET CUMA 29 MART !~35 

HARİCİ HABERLER 
Yunan meclisinin içtimaı 

bugüne bırakıldı 
Divanı harpte suçlu'arın müdafaası 

bitmiş iş yalnız karara ka!mıştır 
ATINA, 28 (A.A.) - Reisleri mev 

kuf bulunan muhalefet mebusları, cu
ma günü Meclisle, isyanı ta.svib et -
mediklerine dair beyanatta bulunma· 
ya ıkarar vermişlerdir. Fakat hükU : 
em.tin aldığı tedbirlere karşı ne vazı
yet alackları meçhuldür. 

içtima bugüne b•rak<ldı 
ATINA, 28 (Milliyet) - Bugün sa. 

at beşte toplanacak olan Meclisi me
busan vilayetlerden gelecek mebusla· 
nn yetişebilmeleri için yarın öğleden 
sonraya talik edilmittr. Bu celsede 
Venizelos partis~ne men-su1> otuz me .. 
bustan mürekkep Papaaru:lreu gru • 
punun blllunacağı ve iısyan hareketini 
takbih edeceği 3Öylenınektedir. 

And içenler 
ATINA, 28 (Milliyet) - Sandal· 

)U?.Si z bakan olarak kabineye giren 
Mavrornili.Jis ıle Epi~ ••alisi Trikupis 
dün Cümhurreisi huzurunda and iç • 
m.işlerdir. Tekrar Haric'.ye Bakanlığı· 
na getirilen Maksimosun bugün and 
içmesi muhtemeldir. 

Devlet Şiiraoı umum resi V enizelist 
Raktivan İ&tifa eylemiş ve istifas• ka· 
hul edilmi§tiı·. 

Müdafaalar bitti 
ATINA, 28 (Milliyet) - Atina Di· 

vanı harbinin dünkü celsesinde suçlu· 
(ardan kaymakam Spa.is ;le Yüzbaşı 
lkonornu ve Malagaris müdafaalarını 
yapmışlardır. Diğer suçluların hepsi 
de ımüdafaları bitirdikleııinden bugfuı 
geç vakit hükümlerin çıkacağı zanno
lunınaktadır. Asi zabitlerden birkaçı· 
nm kurşuna dizileceği şüphesiz görül
mektedir. 

Neşredilen mektuplar 
ATINA, 28 (Milliyet) - Hanya 

mebusu P.i.stolakis'in evlnde ele geçiri 
len mektuplardan bazıları bura gaze· 
telerinde neşredilmektedir. Bunlar ara 
sında bulunan Pistolakis'ln Plastirasa 
yazdığı l:rir mektuptan isyanın kanu
nusanıiden beri hazırlanmakta oldu "' 
ğu tahakkuk btmektedir. 

V enizelosun muhakemesi 
ATINA, 28 (Milliyet) - Venize • 

Haheşistanda 
Almanya 300 tank 
vermeği teklif etmiş 
Dünkü nüshamızda Italy-.ı ile Habc· 

şistan Masmda bir ihtil§f çıktığı tak . 
dirde Almanyanın Habeş.istarun lehine 
müdahale edeceğine dair Pa.-i l' c ,1 ge • 
len bir telgraf neşretmiştik. 

Bu ha.her Roınıa.dan gele11 ikinci bir 
telgrafla da teyit edilmektedir. Bu tel· 
grafı a~ağıya yazıyoruz: 

ROMA, 28 (A.A.) - Rcııma.da do· 
laıan şayialara göre, bir harb vukUun 
da, Almanya, ltalyaya 'lı:ar§ı Habetia
tana yardnn edecektir. Lavero Faaci•· 
ba gazetesi. lngili.z membalarmdan .ge 
len bir haberi naklebnet.kedir. Bu ha
berde, Almanyanm Adisababadaki ye 
ni sefiiri doktor Hirt..Stiıneot'in Habet 
hükUm.etine, hükômelıi naınnıa, <Mke
ri mütehassıslar, tayyare filotillala.n 
ve mualliınler vermek ılll'etile yardım 
teklif ettiği bildirilmektedir. Bu ha • 
ber, bazı Italya mahfellerince tavzih 
edilmektedir. Bu mabfellef, bu habe
rin Ad.isababada ısrarla dole.§tığını öt 
renmqlerclıir. 

Yeni Alman ..,firinin, itimatname 
sini verdiği günden bir gün evvel Ha
betistan imperatoru tarafından ı.a • 
bul edilerek görüıtiiğü ve Almanyanm 
tekliflerini bildirdifi söylenınetkedir. 
V erilmeai teklif edilen M<:hiza.t ara • 
<ıında 300 tanlı: olduğu ısöylenmektemr. 

NAPOLI 28 (A.A.) - Veliaht ia
tihk.iim kıta.atım teftit etmittir. Bu kı· 
- evvelce vapura bin.mit <ılan cfü 
ğer hizmetlere ait kıtaat ile birlikte 
ve Vulkanya vapurile doğu Afrika.at· 
- hareket etmitlerdir, 

Italya 
H-tva filosunu üç senede 

yenileştirecek 
ROMA, 28 (A.A.) - Bay Mussoli· 

ni tarafından hava filosunun yeniletti 
rilmesi için 26 Mayıa 1934 tarihin • 
de altı senelik bir mühlet teshit edil
miıti. Şimdi bu mühlet üç seneye indi 
rilmiştior. Ha-..a filosunun yenileştiril· 
mesi, hava işleri bakanlığı müsteşarı 
Bay Valle'in hava bütçesinin mehusan 
meclisinde müzakere~i esnasında söy .. 
!ediği veçhile, bir milyar 200 milyon 
lirete mal olacaktır. 

Fransanın hava programı 
PARIS, 28 (A.A.) - Hava ~Jeri 

Bakanı General Denain, dün ayan mec 
lisi hava ve mesai kontrolil encüme • 
ninde Franııanm askeri tayyareciliği hak 
kmda izahat vermi~tir. 

Hava programının ikind kısmı 
mümkün olduğu kadar çok yakın • 
1:.ır zanıanda tatbik erlilecelttir. Hü • 
kt'.imet lazı:mgelen krediler mçin pek 
yak•n bir zamanda icab eden kanun la 
y 'hala.r<nı tevdi edecektir. General 
Deııa.in, Alman leslihatının Fı-anoayı 
hava programının tatbikıru tacile mec 
bur etmiş olduğunu söylilyor. 

* Dünya tüy siklet tampiyonu Fredi 
Mmer, eski Avrupa şampiyonu Kad,·jni
yi on ravuntluk bir maçta .ayı h<>aa • 
bile yenmiıtir. 

!osun Hanya divanı harbin gıyaben 
muhakeme edileceği anlaşılmıştır. 

V eni.zelosa karıı yapılan suikast 
ATINA, 28 (Milliyet) - Venize • 

los ve kansına yapılan suikast suçlu • 
!arının muhakemesine Atina Ağır ce
za ıınahkemeoinde devam edilmekte • 
dir. Dünkü celoede eski emniyeti umu• 
ın1iye müdürü müdafaasını yapını~ ve 
kendisi.nin bu fiiille hiç bir alakası bu
lunmadığı halde aleyhinde kunıl~. bir 
•tuzak neticesi olarak suçtu mevkiıne 
getirildiğini SÖyliyerek beraetiıü İste• 
mİ•tir. Suçlulardan müdafaalarını ya
pa~ diğer üç kişi dB beraet!erini ist.~
mişlerdir, Mahkeme kararını henuz 
vermemiştir. 

Başbakan ue D~an işleri Baka
nının telyazı/an 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Yu • 
nan milli ıbayramı münasebetile Başba· 
kan lsneı: lmnü, Dıp.n l§ler !Babm 
Bay Tevf.lk Rüftii Aras ile Y uaıaıı Baş,
bakanı ve Hariciye Bakanı Bay Ç"1darıs 
arasmda telyazıla.rı !eati edılmiştir. 

V enizelosa ııuikastin iç yüzü 
AT·INA, 28 (A.A.) - Cinayet mıııh· 

keıneııi 1933 senesi 6 haziranında .Say 
V enizelosa karşı yap.tmış olan "§hasa a· 
it muhakemeye devam ebniştir. Maz • 
nunlar aleyhinde şahadette bulunmak Ü· 
zere ma:lrlı:emeye gelmiş olan şahltleırin 
ekserisi, bidayetıte yapılnnş olan Uıtiın • 
tak ve istıicvap esmıasındaıki. ifadelerini 
ya bozmuşlar 'Ye yahut tamamen aksini 
sö:ı"leır.işlerdir. 

Net:cede turası anlaşılnuştır ki, baş· 
lıca müttehemıler lıakkıında ;Jer.i sürülen 
ithamlar uy>dunna §"ylerdir. 

Esasen V enizelos t.al'aftar!anrun ı;ı • 
karmış ol.du!kl.arı rort isyan eımasında e• 
le geçmiş olan gizli dosyalar Bay Veni
zelosun husuısi ,katibine gönder~ ol • 
duğu bir takım mektuplru-ı ihtiva et • 
meı.tedir. 

Bu mekhıpl,.,,dan anlaşıldığına göre 
mahkemedeki ma7JDUnlar aleyhinde ııa • 
hadette bulunacak olan şahitler biır ı;ok 
paralar almışbr.d.ı. Bazıları da alacak • 
!ardı. Cinayet mahıkemesi kararını ı;ek 
yakında verecektir. 

Litvanyada 
--o-

Naziler aleybine verilen 
ldam kararlarının akisleri 

BERLIN, 28 (A..A.) - Havas mu· 
habirinden: Yarı re•mi :membalardan 
bildirildiğine göre, Almanya şimdiye 
kadar Kaunas'da verjJen idam hü • 
<kümleri hakkında hiç bir te§ebbüste 
hulunmanuştır. Binaenaleyh, §İmdilik, 
bir ultimaıtom verilmesi mevzuu bahis 
değildir. 

BERLIN, 28 (A.A.) - Havas A • 
jansı muhabi.,inden: Kunasda veri• 
len idam hükümleri aleyhine Alınan • 
yanın b&§lıca ıehirlerinde nümayişler 
tertip edilmiştir. Berlinde Hitıler genç
liği azasından 3000 ki§i protesto için 
toplanmışlar, hariçte Cemıenlik cemİ· 
yeti reisi Dr. Steinacher'in tiddetli bir 
nutkundan sonra Başvekalet dairesi ö 
nüne gitmitler ve (Kahrolsun Litvan 
ym.) diye bağırmıtlardır. Ba.y llitler 
pencereye çrkm:ış ve halk Alınan mar 
şmı 3Öylemiftir. Beri.inin muhtelif mey 
da.nlarında da buna benzer nüma.yiı 
leır ' olmuştur, 

LONDRA, 28 (A.A..) - Meımeılli 
Aılmanlar haldwıda Kovno divanı har 
binin vermİ§ ohluğu karallclan bıı:Meden 
Mançester Gardiyan gazetesi, mah 
kı1ıınların Litvanya aleyhine bir İsyan 
terUıı. etmit oldukları hakkındaki 'is 
nadatı tereddütle kartılamaktadır. 

Belçika kabinesi 
BRÜKSEL, 28 (A.A.) - Bay V~ 

Zelland'm cımıa günü farz ve ; hm.in 
edilen ekseriyeti elde edememesi muh 
temeldir. Çünkü çok ıı'ıühim olan im.
talik liberal ekalliyet, 1100yaıliıtlerin ik 
tici.ar mevkiine iıtirak ebnelerine ve 
Bay Van Zelland'm Belçika frangı 
ımahoüa derecede kıymeti düşürmek 
;çın beslemekte olduğu söylenilen nı· 
yete muhalif bulunmaktadır. 

Bulgarİliitan'a aile 
mübadelesi 

SOFY A, 28 (A.A.) - Dış işleri 
Bakanının re&men tebliğ ettiğine gö 
re, Türkiye ile yapılan bir anlafllla ne
ticesinde, 25 Türk ve Bulgar ailesi, 15 
Nisanda mübadele edilecek, mübade
le masrafları hükümetler tarafından 
yapılacaktD'. 

Leh kabineai istifa etti 
VARŞOVA, 28 (A.A.) - Geçen 

hafta reisicümhur Mosiechi'ye dikta 
törlüğe müsavi iktidar b&s§eden yeni 
teşkilatı eaa.ıiye kanununun kabulün
den dolayı kaıbine İ&tifa et:miıtir. 

Harici kiiçüh haberler: 

* Güyan adaaının Fransaya bağla· 
nışının 300 üncü yıldönümü münasebe 
tile, müstemlekeler fenni akademisi 
dün Sorbonda, Bay Löbnın :ıe müstem 
lekeler bakanının riya.&etl<ıri altında 
bir celoe akdetmiştir. Ayandan Beren 
}e (Ant il) adalarının uluslar ara•• mfu 
temlekeciliğon inki§8fında oynadığı ro 
lü hatırlatmııır. 

Atatürk' ün Mısır kralına telgazısı 
ANKARA, 28 (A.A.) -Reisicumhur Atatürk, Mı1tır kralı Fuat. 

Hazretlerinin doğumlarının yıldön ümü münasebetile aşağ_ulaki telyazı· 

sını göndermiştir. . . .. .. .. .. . 
Zatı haşmetanelerının doğwnl arının yıldonumu munasebetıle, e~ 

samimi tebriklerimi ııe sahsi saatle tleri'e Mıırırın refahı için olan te 
mennilerimi arzedc..,im. • Kamiil AT ATVRK 

Kral Fuad Hazretlerinin verdiği karşılık da şudur: 
Nazik temenni ue tebrikleriniz den dolayı hararetle teşekkür ede 

rim. Şahsınız ve Türkiyenin refahı için samimi temennilerimi arzet• 
mekle ba:htiyarım. FUAT 

Teminat olarak gösterilecek esham 
ANKARA, 28 (Telefonla)- Arttırma, e~iltme ue ihale ka?u 

nunun 17 inci maddesinin d lıhras ına göre temınat olarak kabul edıte· 
cek milli esham ve tahvilô.tın hükumetçe tayini gerekli olduğundan 
Bakanlar Heyeti bu husustc; şu hararı oermiştir: . . , 

(Teminat işlerinin selametle yürümesini temin içın mıllı esham 
ve tahvüô.tın tedıye edilmiş sermayesile ihtiyat akçeleri yekunu en a:ıı 
mal o~duğu fiyata değil, malın alıcıya gemi bordasında teslim içit> 
müşteriden istediği fiyattır.) 

B. Vasıf Çinar Moskovaga vardı 
MOSKOVA,28 (A.A.)-Tür kiye büyük elçisi Bay Vasıl Çınaı 

buraya gelmiş ue istasyonchı dış iş leri komiserliği birinci şark şubesı 
müdürü Bay Suckermann ile Türkiye elçi;iği erhô.nı tarafından karşı · 
lanmıştır. 

Kamutay --
Hayvan kanununa mu
vak1'at maude eklendi 

ANKARA, 28 (A.A.) Kmnutay bu
gün Bay Hasan Sakanın başkanlığın · 
da toplanarak hayvanlar vergisi kanu
nunda yapılma~• ileri sürülen tadilat ... 
ait layihayı şaynn zamamnm gelmesi 
do!ayısile gündeliğine alarak müstace
len ve tercihan müzakere ve kabul et
miştir. 

Buna göre, hayvan vergi:si kanunu ... 
nun ikinci maddesinin (a) fıkrası hay. 
vanlarm bu kanun mucibince kaydının 
yapıldığı mali 'sene jçinde doğan yavru
lar şeklinde tadil edildiği g:ibi kanuna 
yaş ihtilafından dolayı 1934 nisanında 
kaydedilmem.ş olan davarlardan resme 
tabi olmaSI laznn gelenler kaçak sayıl • 
maz, diyım bir muvakkat madde ilave 
olunınuştur . 

Kamutay bundan sonra devılet me· 
murlan maaşatınm tevhid ve teadülü. 
ne dair kanunun maliye vekaletinin as• 
keri muhasebecilikler kısmına muhte • 
ilif derecelerden ilave edilecek me • 
muriyetler hakkındaki kanunun ikiın • 
ci müzakeresini yaparak kabul e'lmiş ve 
cumartesi roplanmak üzere dağılmış • 
tır. _______ ., ______ _ 
Hudut ye sahiller umum 
müdürlüğü memurlaian 
ANKAıR.A, 28 (Telefonla) - Sağ· 

tık ve Soy.sal bakanlığı 1683 sayılı te
kaüt kanunun 67 inci maddesine bir fık 
l'a eklenmesi hakkında bir kanun pro-
1jesi hazırlıanuttır. 

Hazırlanan projeye g_öre, hudut ve 
sahiller ,sdıiıat umum müdürlüğü kadro
sunda bulu..anlardan muvazenei umu· 
miyeye geçen ve bilmukabele uruvaze • 
nei umuımiyeden ılıudut ve ııahilleır sıh
hat umum müdiir11üğü kadroswıa geçen 
memurlann arada geçen müddetleri te
kaütlük için meıru kanuni müdde1ıten ad 
ediieceıktir. 

T" k lS işleri 
ANKARA, 28. (Telefonla) Evvel· 

ce karanıame ile tefkil edilmiş olan 
ıtakal' mtkik heyetlerince mua.vaiclmt <tİ· 
<:aret anlaın-ları hü!riimlerindeki taka• 
muaınelerinin ne suretle ta.od~ edilece. 
ği haldmrda takas heyetlerine ve güm
rük miidii'l1lerine bir <tamim gönderıil • 
miştir. 

.Su tamimde taku heyetlerinin Ilı • 
racat kıymetlerini esas olanı:k teobit et• 
mek vazifesile ıkal'tılapğı ahvalde bu 
noktanın göz önünde nm.Imao.ı ehem • 
miyetle iıaret edıilmiştir. 

Fob esasında malın sabcıya 3 milyon 
lira <ilan bir anonim ~ne ait ve Is. 
tanbul boı·sasmda kate ohnası, bmniıli
ne muharrer bu1umnası ve latanbul bor
sasında ayda en az bir defa filen mua
mele görıınesi 1-"rt.ile teımiııa.t olarak ka· 
bulü caizdir. 

T eıı:ı:inat olarak yahnlacak ınilli et• 

ham ve tahvi.ıaun Lev "'t darilerine ıkar· 
§• taahhüde girişecek olan şirketin ken· 
di esham ve tahvilatı ol:maına.sı da pren· • 
Üp olarak kabul edilmiştir.? 

1 .. yınler 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Açık 

bulunan afyon aza mulizımlığma Torul 
sulh hakimi Bay Rauf !layin edilınittir. 

ANKARA, 28 (Telefonla) - .Sur • 
dur mektupçuluğuna eski Ilgın kayma.. 
kamı Bay Ahdürrahman, Amasya mek. 
tupçıduğuna Mardin mektupçusu Bay 
Sım tayin edilmişlerdir. 

ANKARA, 28 (Teleforda) - Kon
ya evkaf müdürii Bay lısmail Hakkı i
le Afyon evkaf müdürü &y Ibrahim 
Hakkı lıecayiş edilmi§ilerdir. 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Gir.,. 
sun tapu müdürü Bay Fa.ik görülen 
lüzum üzerine vekalet emrine aılmını1-
hr. 

49 kaçakcı yakalandı 
ANKARA, 28 (A.A.) - Son yedi 

gün içinde muhafaza tetkilatı tarafın • 
dan 49 kaçakçı ile 900 Iıilo gümrük 
kaçağı, 485 kilo inhisar kaçağı, 2 tü • 
fek. 2 tabanca, 17 mermi, 2 ......W, 5 
altın, 16 kaçakçı hayvanı ele •eçnrİJ • 
ıtir • 

'l ransıt vapurlar 
1 onilato üzerinden alınan 

resim azaltılıyor 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Sağ

lık ve soysal bakanlığı (rüsumu sıh
hiye) kanununa ek bir layiha hazır • 
lamıştır. Esbabı mucibesinde hülasa: 
ten deniyor ki: (Boğazlardan transıt 
geçen gemiler sahil aıhhat daireleri • 
mize daha az it ve külfet yüklettikl~ 
rinden bunlardan tonilato resmi ola • 
rak alman paranın azaltılması haklı
dır. Bunların 1.,~ra.oıı.1.ı 1Lmanında kö .. 
mür su erzak alıma.k, acentelerile te
ma.' ad~tıi faydalı olduğu için, bu va· 
purların 48 saat müddetle sıhhi nez,.. 
reU altmda ve serbest pratika almalı;. 

sızm kalmaları usulü kabul edılmit
tir. Bu vapurların bu nıüddet zarfın· 
da tim.anda kalmaları transit vasıflan 
nı bozm.ıyacaktır. ) 

Diğer taraftan beynelmilel ha.va 
seyrÜoeferleri sdıhi anla§llla&J kamu • 
tayca onayla.nımı~ olduğu için yabancı 
memleketlerden gelen tayyareler hak 
kında sıhhi muamele ve İcab ederse 
ciddi muayene yapılması veya diğer 
tetbirler alınması laznngelmetkedir. 
Bunlardan da küçük bir Ücret alın • 
ması uygun göriilmiii ve layihaya bu· 
nun için bir madde ilave edilmiştir . ., 

Layihadaki esaslar 
Layihada.ki esaslar şunlardır : 

Madde ı - 500 sayılı rüsum sıb • 
biye kanununun birinci maddesine a.ıo 
§8.ğıdakl fıkralar eklenmiıtir. 

Ancak boğazlardan transit olaralt 
geçen gemilerden safi tonilato üzerin• 
den alınan bu resim yii:zde yinni bef 
eksik tahsil olunur. Istanbul limanın· 
da yalnız zaruri ihtiyaçları temin ve· 
ya acenteleri ile temas ebnek üzere 
talimatnaınelerindeki hükümlere UY• 
gl'n olarak kısa. bir zaman kalmak bu 
gemilerin transit hakkını bozmaz. 

Madde 2 - 500 sayılı rüaumu aıJı. 
biye kanununa a§ll.ğıdaki madde ekleı. 
mittir: 
Yabancı ıneınleketlen:len gelen tay 

yareler hakkında yapdaaık sıhhi ınu-

amele veya bunların tıbbi muayene • 
leri ve bunlara tatbik edilecek aıhbl 
tedbirler karfılığı olarak icra Vekil • 
leri heyetince tanzim olunan te.rife Ü
zerinden ücret alınr. ·--Madenlerden alınan resin 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Ma· 
denlerd ... alınmakta olan ııisbi re.ün 
hadlerinde evvelki sene yspılmıf olan 
tenzilattlan önümüzdeki mali sene Zill'

fmda sarfa nazar edıilmesi ve nid>etle
rin eski hale ircaı mutaaıwverdir, 

Söke Halkevinde ıube
lerin çahımaları 

SÖKE, (MıiUiyet) - Söke Hal· 
kevi şube genel heyetleri martm 
22 inci cuma günü toplanarak ko
mitelerini seçmişlerdir. Halkevl 
ilk açıldığında üç fUbe vardı. Bu· 
gün şube sayısı beşe çıkardmıştır. 
Dil, edebiyat ve tarih, güzel sanat· 
lar, temsil, spor ve neşriyat, kütüp 
hane şubeleri. 

Halkevi başkanlığı fırka kaza 
başkanı Hulusi tarafından çevril· 
mektedir. Komitelere umumiyetle 
memeleketin yüksek ve orta tah· 
Sil göınıüt münevverleri ve bu •· 

. rada bir çoık okudanlar ıeçilmi'" 
!erdir. 

Dil tarih ve debiyaıt fUbelerine 
Hakim lzet, Avtikat Cevdet, Dr. 
Şakir, Muallim Kuldat ve Bayan 
Şahende. Güzel sanatlara: Dr. Ra 
if, eczacı Halil ve Bayan Dunnut· 
Temsile: Salikttin özdeınir, Na
dir ve bayan Fitnet. Spora Avu • 
kat Nazmi, çiftçi Necip, Kazııil 
Tevfik, Isa Ruhi ve ditç! Nebil. 
K;itüphane komitesine: Dr. lbra • 
l im, A kta &.ydar, Demir Al· 
tiimak, R kı Ulu.ap ve bayan lpd 
ı"çilmitlerdir. 



ltil .. ~1 
lflç "Melek,, görmedim 

Küçük yaşımda mektepte din 
bilgisini bize ilmihal adiyle oku -
turlardı. Halbuki o vakit o kadar 
ııade ve kolay öğrenilen hal bilgi
si fimdi hem çeşidini, hem genifli
fini değiştirdi. Hali bilen değil, ya
nyarıya kavrayan dünyada kaç 
kişi bulabiliriz. U zatmıyalım, (il
mihal) de Tanrının yarathkları a
Tasında bir de "melek" öğrenmiş -
tik. Bu melekler yemezler, içmez
ler ve onlarda dişilik erkeklik yok
tu. 

- Ne rahat şey! diyeceksiniz gi 
bime geliyor. Gösterişte öyle a
ma bu çeşit ya,ayış pek yavan o -
lur. Hayatta biraz istek, biraz hırs 
ta lazımdır. Olmazsa insan maki
nesi denilen kötü motör işlemez. 
Ona hız veren yağ şu söyledikle
rimdir. Galiba bundan ötürü ola -
cak ki; adlarını öğrendiğimden a
ramızda bugüne kadar hiç "melek'' 
görmedim. Onun için insanlar hak 
kında hükümler verirken daima 
onların yer içer ve dişili erkekli, 
etten kemikten yapılmış olduğunu 
ve hele ilk ana babamızın bir ya
sak yemİf yüzünden cennetten uğ
rahldığını gözönünde tutarım. 
Şimdi bu ulak tekerlemeden 

.anra gazetelerde gördüğüm bir 
iyi haberden bahsedeceğim. Güm
rük Bakanlığı memurlann aylık -
lannı arthracakmış. Ben ne za -
man memur aylığı artacağını duy
sam içim ferahlar. Çünkü üısanı 
insan diye ölçtüğüm ve onda bir 
"melek" ruhu aramadığım için bir 
memurun cebine ne kadar çok pa
Ta girerse devletin ondan o kadar 
istifade edeceğini düşünürüm. Dol 
awı maaf en zorlu kontrolden da
lwıı tesirlidir. Bize vaktile öğret -
mişlerdi: Develer aç kalınca hör
giiciinü yermi:ş. insan da aç kalın
ca namU6unu yer. Y emlyenler yok 
mu?. Vardır. Lakin öyle$inde de 
çalıfmaya ne takat kalır, ne zevk. 

Şahıs ve zaman tayin etmeden 
Maki göriifiiyoruz. Ne demek iste
di/timi anlıyorsunuz. ip, adamı ve 
parayı her yerdeki gibi manevi de 
ğil maddi ölçülerle ölçmeliyiz. An 
cak böyle muvaffak oluruz. Güm
rük gibi devletin en can alacak 
bir kurumunda, mily<ıdarca lira a
kan bir kanalınuı başında bulunan 
memurlann aylığını arttırmak, ce
za kanunu maddelerini sertleştir . 
mekten çok daha izerli ve hele çok 
daha imanca bir tedbirdir. Aşkol
sun düşünene! 

B.FELEK 

'Bir ihtar - Dünkü gazeteler
den birinde (Felek) iamile birmec 
mua yahud gündelik çıkacağına 
dair bir ilin göroüm. Bu yeni mec 
mua veya gazete ile benim biç bir 
ili~iğim yoktur. Şuruını da bu iti 
yapmak isteyenlere haber vereyim 
ki; on yıldan fazladır yazılarım -
da kullanmaıkta olduğum bu ismi 
soy adı olarak ta nüfus kütüğüne 
yazdırdığım için benim malım ol
muttur. Onun İçin başkalarının 

kendi adımla ve yazı ~retimle 
bir gazete çıkarmalarına kanun 
yollarından engel olmağa çalışa -
cağını. B. F. 

Seyyah geldi 
Dün Alman bandn-alı Milwoke va -

pul'İle §ehrimize 250 kadar seyyah ecl
miftiY. 

1 80 ~ "' A 1 ----Ut Bankuından alınan cetveldir) 

28 MART 935 
AKŞAM FiYATLARI 

ISTIKRA7l.\ll 1 TAHVILA T 
J.tikr•zı dahili 97.25 
1933 Er1.Aro.• 99 Rıbtun J0.7d 
Kupon:11uz 29,50 An. miimeııil 52,80 

• 11 27,80 An. tah•ili l. 45,40 
" 111 28,10 Aıı. tahvili 111 50,50 

ESHAM 
ı, Bankası Nama 10 Reji kuponsuz 2,25 
,. ., Hamiline 10,115 Telefon 14 

• n Mücıııia 99 Terlıcos 17,-
I Urluv• CuEQlı.u· Çimento 13,15 
riyet Bankası 64.50 ittihat dey. 9 
"framvay 29,50 Şa.rk dey. 0.915 
Anadolu hiııe 25.80 e.ı1• ı.ııs 
Şir. Hayriye 15,50 Sark m. oeu. 4.6! 

ÇEK FiYATLARI 
Franaıt F. 12,05 Prai 19,01,14 
Londra 606.SO Belsrat 35,08 
Milin o 960.10 Mosko•a 10,96.50 
Nurork 79.39,40 Berlin 1,97,93 
Cennre 2,4S,M Madrit 5,81,25 
Atlna 63 82 Budapeıt• 4,43t68 
BrukıeJ 3,80,33 v.r,o'f'& 4,21,76 
Amatf'rdatn 1.17.81 Bükreı 78,37 

Sof1• 66,26 Viyan• 4.22,95 

NUKUT (Sahf) 

1'.unat Kurut 
~ 

ZO F Franaı• 169 20 1. ı.,.;~re a1s 
l Dolar ı:ıs l p ....... 18 
1 Kur. Cek 98 I Marlıı: 43 
ı cı:·ı ...... ZJ.50 1 Zloti ~ 
1 t,terlin 604 20 ı .• ~ 17 

20 L orel 213 20 Dinar M 
IO Ll'"• 23 l Ç..-no'fil -.-
IO ı-- Belçika 115 Albn 932 
10 D .ı.b."'i 21 Mecidiye 41 

l f lorıD "3 B•nknot 240 

MlLLlYET CUMA 29 MART 1935 
-- -

Ş EH i R HABERLERİ I~~~;: 
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ViLAYETTE ŞiRKETLERDE 

Resmi yazılarda 
Öz türkçe --
Yarından itibaren sözler 
dairelere tamim edilecek t 

Türk dili al'Q§tırma kunımunca ha- \ 
zırlanan osmanhcadan timkçeye karşı • 
lıkların resm iyazıllll'da kuiJa..,,Jmaaı hak 
kında dün, iç işleri bakanı Şül<rii Ka
Y"lllll öınzaısile vilayete bir 1ıe1Yllzısı ile 
gel:mıİ§ tıir. 

Bu tel yazısında deniliyor ki: "Türk 
DjJi Araş tııma kunıınunca ha=l.anan 
osmanhcadan türkçe karırlııklar 25 mart 
tan itibaren Ulus gazetesinde baulrna
ia başlamnı§tır. 

Ulus gazetesi, her gün gönderilecek· 
tıir. Bunda çıkan öz türl<çe söııler gÜnii 
g·iinüoo çoğal·tılarak hijıkilmet daireleri
ne ve miiesııeae.lerıine gön.ıe.;,Jerek heı
masaya dağıblacaktrr. Ve bundan son -
·ra da remıi yazılarda bu öz türkçe •ke· 
lime le.- kullamJ.acaktır. 

Vilayet, cumartesinden itibarru yay
ma Ö§-İ.ni yapaoalrtır. 

Muallimler de yaymağa 
çalışacaklar 

Diğer ıtaraftan meı.teplere gönderilen 
bir tamimde ele Ulu" gazetesinde neı· 
tıine başla!Dan Omıaniıcadan türaçeye 
kar§ılrldann mualmnler lanıfından da 
ı"liiki.bi bil~. Muallimltr gazete
den kılavuzu takip edecekler ve yeni ke 
limelere alıp.eakılar, .bunları fır..a.t düş · 
tükçe ıkullanacaklar ve yaymağa çalııa· 
caklıardır. 

* Genel nüfus yazımı - Genel nüfus 
yazımı hazıdıklan için bu haftıa lı;iııııde 
vilayette kaymakamlar, vali muavini Bay 
Rükıwtıtıin Sö:rerin haşkanıbğmda top -
lana~dır. 

Hazırlıklar oldukça ilerlemi~. 
* Soy adı yıızunı - Soy adı ala:nlıarıın 

yıızdmasma devam edilmektedir. Kay· 
makamlar bu i§1eıi gözden eeçİrtnc'lrle -
dil'. Aynca mahalle miimess.illeri de ça
b§maktıa.dır. 

" Bay lbrahim Tali - T .. akya genel 
müf-ettişi Bay İbrahim Tali Anlmraya 
Pmf§'tir. 

* Kamplar kongı-.,si - Haziranda 
Prağoo kamplar kongresi toplanacak, 
hususi blır murahhas ela bunı.dan gide
cektir. 

EKONOMl 

Iran - Japonya ticareti 
Iran hükumetinin, Japonya ile ti • 

cari münasebetlerinıi genişletmek için 
tedbirler aldığı haber verilm~edir, 

lzmirde incir piyasası 
Dün gelen haberlere ı:öre, aon haf 

talar içinde lzmir piyaaaşında incir 
oatıtları biraz hararetleıım.İ§tir. 4 ku· 
nıttan 214 ton incir satılmııtır. Ge • 
çen sene ayni müddet içinde satılan 
aııikdar 25 tonu geçmeıni§ti. 

Yunaniıtanda vadesi gelmiş 
S3nad!er 

Yunan hükUnıeti, vadesi l ınartuan 
25 marta kadar ödenmek üzere veril 
mİ§ emre muharrer senetlerle poliçe· 
!er.in ödeıunemeainden dolayı protes • 
to edebilmek hakkının 10 nisana ka
dar tehir ve temdit edildiğine dafr bir 
kanun ne§retmek Üzeredir. 

Odalar kongresi hazır:ı~~arı 
Ticaret odası, May15ta Ankarada 

toplanacak kongreye hazırlık olmak 
iizere bazı mevzular üzerinde etütler 
yapmağa başlamıttır. Bilhaua ru.zna· 
meye alınan mevzular için raporlar ha 
zırJanacaktır. 

Türkiye - ls~anya ticaret 
anlaşması 

ANKARA, 28 (A.A.) - Türkiye· 
I.panya ticaret anlaşmaaı fer.hedilıniş 
tir. Eski anlaşma hükiimetleri 24 
Mayıs 1935 talihine kadar meriyette 
kalacaktır. Yeni anlqma için müza .. 
kerata bı>.§lanmıştır . 

l'OLJSTE 

Tutuşan kurumlar 
Dün akşaru saat 18,5 da Kadıköyün 

de Pazaryolunda oturan P.rodomoaun 
evinin baca kurumlan tutuşmu§ se de 
söndürülmÜ§tÜr. 

Çarpan kamyon 1 
Y enicamide hammal Aykara §oför 

Ahmedin ldaresindeki 3806 numaralı i 
kamyon çarpmı§, haınmal yüzünden 
yaralaımıştır. 

Kırılan camlar 
Beyoğlunda Bursa •okağında otu

ran ekmekçi Osmanın evde iken kı • 
rılan bir camdan kolu yara.Janmı§tır. 
Osman Beyoğlu hastahanesine yatın!· 
mııtır. 

Kurşun hırsızi 
Seyyar satıcı Mehmet Tavukpaza

rında Sinanpqa medreaeainden aök -
müt olduğu 30 kilo kW"U§unu götürür 
ken yakalanmıttır. Kurtunlar elinden 
alınmıt, hakkında takibata baılan • 
mı§tır. 

llA.ARl,T• 

Ayrılıı çayı . 
Hukuk fakülteaj aon 11111ıf talebele· 

ri nisanın betinde Malnimde bir ay 
nlıı çayı vereceklerdir. 

Bütçeye konmıyan tahsisat 
Maarif memur, kltib ve dalı:tilola

rınm maaıları yeni bütçeye konma • 
mıştı. Y en.i bir tekil bulunarak bir me 
murun tahaisatı da bütçeye konmuş • 
tur. 

Dün heyeti umwniyeleri toplanan şirketlerden Şir. Hayriye toplantısı 

MAHKEMELERDE 

Çenberlitaş 
Cinayeti 

-o-

Yirmi sekiz senelik hapis 
cezası indirilecek n1i? 
930 yılı terr.muzunun 11 mci gece

si Çemberlitaşta arabacı Seferi öldür 
rnek!en suçlu Battal evvelce idaıma be 
del 28 &ene hapr.e mahkUm olınu~tur. 
Temyiz mahkemesi bu karan ya§ me
selesinden dolayı bozmuş. yeni ba~tan 
duru§ma yapılmaya ba~lamıştı. Battal 
dün mahkemeye kendisine tnüzahere
ti adliye suretile tayin edilen vekilden 
ba§ka bir vekil daha getirmişti. Bunun 
üzerine müzahereti adliye sureti ba · 
ro tarafından tayin edilen vekıil vazi
feainden affedilmiş, duruşmaya de • 
vam edilerek iddia makamını.ı isteği 
dinlenmittir. iddia makaını Battalın 
y~mın küçüklüğü nazan dikkate alı
narak cezasının indirilmesi ve af kanu 
nundan da istifade ettirilmesi f'll"tile 
ceza kanununun 450 inci maddesinin 
9 uncu bendi ile cezalandırılmasını 

istemiştir. Duru§ma karar tefhimine 
kalmıttır. 

Bir gardiyanın muhakemesi 
Adapazarı hapishanesi gardiyanla· 

nndan Eyüp Adapazannda vazifesini 
suiistimal etmek suçundan dolayı mu
hakeme edilmektedir. Eyiip Adapazarı 
hapiahaneaine bıçak, esrar ve içki aok 
maktan suçludur. Dün üçüncü ceza 
mahkemesinde bu davaya ait istina • 
be şahitleri dinlen.ilmiştir. Şahitler ev
velce Adapazarı hapishanesinde mah 
pus iken bilahara lstanbul hapishane· 
sine nakledilmiş olan mahkUmlardır. 
Bunlarm hepsi de gardiyan Eyiibün 
suçunu teyit et:m.işlerdir. Neticede mah 
keıne ia.tinabe evrakının ve şahitlerin 
ifadelerinin ahnması için h.ılika güne 
bırakılmıştır. 

Bııs 1<a günJ kaldı 
' 

Eyüple Haınnmldede kabristanı ile 
Kralkızı mezarlığı arasında karısı Dil 
beri öldürmekten suçlu Azizin duruş· 
masına dün ağırceza mahkemesinde 
bakılmıttır. Dünkü durupnada Azizin 
gÖ!terdiği müdafaa şahitleri wnlen • 
mi§tir. Bu. !ar Azizin asker olduğunu, 
kansı Dilberjn uygunsuzluk ettiğini, 
ötekile, berikile düşüp kalktığını söy
lemitlerdir. Azizin avukab s.uç)unun 
asabi hastalığa duçar olduğunu söyli
yerek Tıbbı Adlide müşahede albna 
alınmar..ını iatemi~tir. Duruıma gelmi
yen şahiilerin getirilmeai ve suçlunun 
Tıbbı Adli müessesesinde ımütahede 
altına ahnınası İÇİ'i\ başka ~üne b•ra -
kı:mrtşrr. 

llE.LEDIYEDE 

Umumi meclis 
Top!antı:arı 

Nisanda tekrar başlıyarak 
on beş gün sürecek 

Istanbul umumi meclis.i Nisanın 
!-irinde tekrar toplanmalarına bll§h • 
yacaktır. Bu toplantılar on be; gün sü 
recek ve ondan sonm yaz tatili yapda
caktır. Cemiyet bu devresinde beledi 
ye zabıtası talimatnamesi, tiyatrolar 
taliımatnameai müzakere edilecektir. 

Y ni yol vergisi tahsil 
memurları 

Yolvergisinin iyi bir tekilde tahsili 
için, yeni alınacak 35 memurun mü .. 
sabaka imtihanı pazar giinü yapıla • 
cakbr. Belediyeye 35 ıniinhal iç.in yüz 
le1'Ce müracaat vardır. Müsabakada 
kazananlar alınacak ve bunlara ayda 
50 ıer lira ücret verilecektir. 

Ucuz tenezzüh 
-o--

Boğaza ve Adalara yarı
yarıya ucuz 

seferler tertib ediliyor 
Yaz ınevoimi yakla;tığından Şirke· 

lıi Hayriye ve Akay idareleri ı-ebirde o. 

turanların Boğaziçine ve adalara gez 
m.eğe gitınelerini temin için ucuz, bi· 
letli tenezzijh seferleri ihdas etmi;ler
dir. Nisandan >t.ibaren her jki idare • 
de tenezzüh aefet'ler.in.i tatbika batlı· 
yacaklardır. Bu seferler haftada iki 
defa, per§embe günü ak§lll1llan ve cu
ma gÜnÜ ...bahları olmak üzere, ı .... 
tip edilmittir. Bu -purlarla ııitmek 
§&riile köprüden alınan gidi§ ve dö -
nütlü biletlerin fiyatı timcliki tarife • 
den yan yarıya eksik olacaktır. Dö • 
nüş biletinin müddeti o hafta cumar
tesinin öğle vaktine kadar ımuteber o
lacak ve bu müdedt içinde köprüye 
giden her sefer de kabul edilecektir. 
Bu §ekil biletlerin çıkarılmuı §ehir 
halkınm tatil gilnlerini sayfiye mahal
lerinde geçirebilmelerini kolaylaştıra
caktır. 

-o-

İahisarlar umum müdürü 
Viyaoaya gitti 

lnhiıarlaT müdürü Bay Mitad göz· 
lerin.i balı:ıtınnak için .dün akşamki -
ıle :iDnli olarak Viyanaya gibJı4tir. Bay 
Mmıd gdincey., kadaT kendisine unıum 
müdiitfük mua~leriınden Bay Münir 
H üwev vekalet edecektir. 

Bugün iş yok, gidiniz! 
Dün sabah Tophanede bir tütün depo

su önünde amele bekleşip durdu 
Dün sabah Tophanedeki b.ir tütün 

deposunda bir hadiae olınuştur. Depo
da çalışan· tütün işçilerine depo ida
resi tarafından it olmadığı bildirilmi§· 
tir. Ameleler, kendilerine daha evvel 
den ha.her verilmediği için mÜ§kül 
mevkide kalmışlar, depo önünde top· 
!anarak neticeyi beklemişleridr. Depo 
idareıi, birgiin için tatil yapıJacağını, 
Cumarteainden itbaren ite tekrar b&§• 

lıyacaklarını kenclilerffie bildirdikten 
sonra dağdmışlardır. Bizim öğrendi -
ğimize göre, depo idarüİ tütünlerin 
işlenıınesinde ehliyetsizliği ııörülen bir 
kısım ameleyi çıkarmak niyetindedir. 
Bu itibarla yarın depodaki aıneleden 
bir kısmı yenileri ile deği§tirilecektir. 
Çalıtan 300 kadar amelenin tamamİ • 
le çıkanlmaları vaziyeti mevzuu ba • 
his deiğldir, 

Yıllık 
Toplantılar 

Haliç ıirketinin bu yıl da 
ziyan ettiği görüldü 
Haliç vapurları F/or;eô umumi heye

ti dün saat on beşte yılıhk toplantısını 
yapmrftır. Toplantıda şirketin bir yd -
ılık i§leri gözden l!"'Çİrıi)dil<'ten sonra, 
bilanço vaziyeti t.letkik edilm.iştir. 

31 birincikanım 934 tarihinde hazır· 
lanıan bu bilfmçoya göre, Fkııtin ge -
çen yıllar olduğu ı;ibi bu yıl da zarar 
ettiği gÖrüJmiiştÜT. 

Bilançoda masar •• at 266 bin 134 li
ra, 58 kuru§ olarak görünmektedir. 
Şirketin geliri de 235 bin, 446 füa, 82 
kunış.tW'. Bu hesaba göre Halicin bu yıl 
da 30 bin, 687 lira, 76 kuruş zarar et
ıtiği ıtıeıbit edileı·ek lloplantıya nihayet 
verilmiştir . 

lstanbul ve Trakya şeker 
fabrikaları 

lstanbul Ye Trakya teker fabrika -
lan Türk anonim şirketi umumi heye
ti dün dördüncü Vakıf hanında yıllık 
toplantısını yapmıştır. 

Toplantıda evvela idare medisi ra· 
poru okwımuf, bunu müteakip rapor 
hakkında müzakerelerde bulunulmuş -
\Jur. Daha eonra p.ketin bir yıllık faa· 
liyelıi, kar ve zarar hesapları tetkik e
dilmiş ve akşam geç vakit toplantı bi· 
tiri imiş tir. 

Şirketin idare meclisi reisi Bay 
Şakır dün kendisile görüşen bir mu • 
harririJ:nize bu toplantı hakkında şun • 
lan söylemiştir: 

"- lçtimaımız her yıl yapılan a
lelade toplıımUdır. Y ulık variyeti göz -
den geçirdik ve hesapları tetkik et
tik. Neticede zıu·ar etbğimiz için his · 
sedarlara tes:nettü vermiyoruz.,, 

Havagazı Anonim Şirketi 
Hazagazı Anon.m Şirketi uınumi 

heyeti dlln öğleden sonra yıllık toplan
tımru yapnuştır. 

Top.aıntıda Ekonomi Bakanlığı na
mına hay Adnan, belediye namına da 
komiser Bay lsm...1 Hakkı bulunmuş -
tur. Evveli. i.dare meclai raporu okun
mu§, sonra ~rketin yı:Hık hesabı tetkik 
edilmiştir. 

Hazırlanan bilançoya göre, şirketin 
934 ydında 3946 lira 11 kuruş kar et
tiği görülmüş ve neticede bu paranın 
geıe<:ek seneye devrine karar verilerek 
toplantı bit:irilm4tir. 

Şirketi Hayriye 
Dün saati 15 te Şirketı Hayriyenin 

yıllık umumi toplantnı yapılmıştır. 

Toplantıda rapor okunmuş, bilin .. 
ço ve kar ve z&reır hesapları gözden 
geçir 1 .nişıt:ir. Bunlar hakkında mfuoakip
ler heyetinin verdlği rapor da okun · 
dulctaıı sonra, birlikte olarak kabul ed>J. 
miştir. 

Tetkik edilen kiır ve zarar hesabı
na göre, ş.irkelıi Hayriye bir sene için· 
de 13,000 lira kar etmiştir. 

Satie Şirketi de kar vermiyecek 
Satie elektrik tesisatı anonim şir -

keti b;uedarları dün Metro hanında 
senelik toplantılarını yapmışlardır. 

Bu toplantıda şirketin senelik rapo
ru taıd1k edilmiştir. Satie şirketi heoa
batını bu sene zararla kapattığından 
his.sedarlara kar ve:rmi.yecektıir. 

Dün tramvay ıirketi Jü...,dar!arı 
heyeti uınuıniyesi de ,toplanacaktı. 
Ekseriyet olmadığından toplantı başka 
güne bırakdmıştır . 

Vapurculuk §İrketi 

Vapurculuk tirketi umumi heyeti 
dün tırketin Liman hanındaki merke
zinde yıllık toplantısını yıı.pmış:ır. 
Toplantıya hia.sedarlarla Ekonom• Ha
kanlığı namına mürakıp komiser ilay 
Ekrem iştirak etmi§tİr. Umumi heyet, 
idare meclisi reisi Bay Ru~n1in baş
kanlığında toplanmıştır. Evvela sene
lik faaliyet raponı okunmuştur. Şirke
tin aldığı yeni gemilerden. hükiime· 
tin ve Ekonomi Bakanlığının göster
diği teveccüh ve itimaddan bahseden 
rapor ittifakla kab•J r · ''lmiştir. Umu 
mi heyet, yapılan te...... iızerine tona· 
jm tesbit edilmesi şartile, Bülent, Mil
let, Füruzan ve Selamet vapurlarmm 
satılması için idare meclisine salahi.· 
yet vermiıtir. Buna kar§ılık yeni ge;:ni
ler alınması da kararl'*tınlmıştır. O
kunan bilinçoua ~-r~e .. ın gayri safi 
varidatı bir küsur milyon lira olarak 
gösterilmiştir. 

o 

Bilmece mektupları 
4 kuruş 

Şimdiye kadar gazete ve mecmua· 
Jann tertip ettikleri bilmewlerin oku· 
yucular tarafından halledilen tekille
ri matbu evrak gibi 40 paralık posta 
pulu ile naklediliyordu. Fakat Poata 
ve Telgraf Umum Müdürlüğü bunla· 
rın alelade mektup olduğuna ve tehir 
dahilinde 4, hariçte de 6 kunışluk 
pula tlbi tutulmuı icab ettiiine karar 
vf'rmit ve keyfiyeti Po,..hMfere bil • 
dirmiştir. 

Dünkü haYa 
ISTANBUL, 28 (A.A.) - Sıfır ha· 

raret derecesine ve deniz aeviyesine 
indirilmiş barometre bu sabah &aa t 7 
de tazyik 760, saat 14 de 760. saat 7 
de hararet 5,5 saat 14 de 10,5. Bu sa• 
hah asgari hararet 3,6 azami 11. 

Rüzgar lodostan eunİ§, ..aniyede 
aürati azaımi 7 metreyi bulmuştur. 

Mezarda ru ücev ıı1<:? .. • .. .!r 
"ltalyada 2000 sene evveline ait 

bir kodın mezan bulwınws. Meu:
rın içinde bir sürü fişel~r, mü -
cevherat, taşlar filan varmış.,, 

Ajannn verdiği bu üç ııahrlık 
havadisi doğrusu hayretle oku -
dum ve dü~ündüm: 

Demek Roma kadınları, bin tür
lü kokularla, güzellik Üaçlarüe, na 
dide tıqlar, ve elmcıslarla sade yer 
yüzündeki cişıklannın kalbini rel
mekle kalmıyorlar, üıtelik azraili, 
melekleri, iblisleri, Uaheleri, ilah
lan bile kafese koymayı cm/ara gü
zel görünmeği düşünüyorlarmış. 

lleriaini görüşün, banretin, bun
dan daha lazlcuını taaavvur etmek 
imkan dahilinde midir? 

Eskiden Romalı kadınlann gü
zelliğe ne kadar ehemmiyet ver -
diklerine dair bir yazı okumuş • 
tum. Bu yazıya göre, dünyada ilk 
güzellik müeueseleriınin hakiki 
mucidleri Roma kadınlarıdır. Hat
ta o kadar ki, kendi evlerini bile 
hususi bir güzellik atelyesi haline 
koymuşlardır. Çünkü Romalı kadı 
nın erkeğe güzel görünmekten, süs 
lenmekten, şıklıktan başka İfİ 
yoktur. Onun yegane düşüncesi, 
Akdeniz adalarından gelen koku
lu sakızları, cariyelerin ağzında 
çiğnetmek, bunu yüzüne göiüne süı 
mek, süt banyosu almak, saçlarını 
mümkün olduğu kadar sanya bo
yatmak, ve gene cariyelerin ağzın 
da çiğnenmiş ekmekle vücudüne 
kompreş yapmakhr. 

Çimkü Romalı hanımefendi, bu 
günkü bayanlar gibi hayahnı ka • 
zanmak mecburiyetinde değildir. 
Kocasının malları, mülkleri, ve 
harpte elde ettiği ganimetler, kıy. 
metli taşlar, sürü sürü cariyeler, 
köleler, kendisini yaşatmağa ka -
fidfr. Onun için varsa güzellik! 
Yoksa güzellik! •• 
Vakıa bundan iki bin sene evvel 

ki hayat şeraiti, vaziyetler arhk ta 
mamile değişmiştir. Fakat buna 
rağmen bugün de bazı kadınlarla 
Roma kadını arastnda sıkı bir mü
şabehet olduğu inkar edilebilir 
mi? 

Evet, güzelliğe, şıklığa düşkün 
kadınlar a.rhk yialerine bi:r cari -
ye tükrüğü ile ezilmiş hamur sür • 
müyorlar. Çünkü tükrüğün hassai 
~faiyesi, veya daha doğru bir ta
birle, güzellik hasıası yirminci cu
nn hıfzıssıhha kaidelerine uygun 
olamaz. Tükrük İğrençtir, pistir. 
Onun için asri kadınlar bafka müs 
tahzeratla güzelleJmeği tercilı e • 
derler. Bunun sebebi de ekseriya 
ıevgililerinin bir öpücüğünü kazan 
mak içindir. 

Sade bir takdim tehir meselesi. 
1 

l,te o kada.r. 
Görülüyor ki kadınlann güzelli· 

ğe olan itinalan tarih kadar eski
dir. Ve istikbalin nômütenahiliği
ne kadar gene bu fekilde devam 
edecektir. Eıki MıBtTlılardan tutun 
da, Afrika vahşilerine kada.r bu 
böyledir. Güzel olmak içiın ııurah
nı dağlatan, boynuna köpek dip di 
zisi takan bir yamyam kadın ile, 
ayni gaye uğrunda kulaklannı del 
diren, kollanr.ı en pahalı taşlarla 
donatan beyaz kadın arcuuıda dü
şünce itibarile bir fark göeztmek kr. 
bil olabilir mi? 

Herkesin maksudu bir amma ri
vayet muhtelif ... 

Yalnız bu asırda mezanrKJ mü
cevherat tloldurmağı vasiyet eden. 
bir kadına tesadüf etmek mümkün 
değildir. Çünkü sonra adama deli 
derler. Zaten merhumeye her ne 
kadar hürmetleri de olsa mirmrJm 
buna razı olmazlar ... Mirasçılar ra 
zı olsa, kadının koccuı razı olmaz. 
Kıskanır: 

- Vay? der. Bu güzel kokula
rı, bu mücevherleri ne derneğe ya
nına almak istiyor? Hortlaklarla 
ôşıkdClflık etmek için mi? Olamaz! 
Katiyen olamaz! .. 

Şayet, /arzı muhal kocası bu de
lice harekete müsaade etse, ölü 
soyııcular kefen soyııcular kadınca 
ğızı mezarında rahat bırakma;zla.r •• 

Onun için 2000 sene evvel Ro -
mada cari olan bu adetin bugün 
tekerrür etmesine imkan yoktur. 

Yalnız ••• 
Evet yalnız, bııgün biraz yapını 

ba:şını almış, hayli ilerlemif bazı ba 
yanların yüzlerini gözlerini boya
malan, yirmi yaşuıdaki genç kız -
lar gibi giyinmeleri, mezaılanna 
mücevher, güzel koku koyduran 
Romalı kadınlann haline pek ben-., 
:zemez mı .. 

Ne dersini%? 
Mümtaz FAiK 
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( _______ H_a_n_a_n_ı_n_S __ ıy_a_s_a_s_ı _____ ] 
1 - lngiltere kendi başına yürüyor 

B üyük harptenberi beynelmilel 
münasebetler bu derece ka • 

nl"*"'Jbr. Almanyanın Versay mua. 
hedesini yırtıp atması bu münasebetleri 
ha,ü mııtrrmıttır. Fakat vaziyeti ka • 
nftıawn diter amil, İng-iltere'nin takip 
d.-i'e başladığı yoldur. Bunu izah ede· 
bilmek için Almanya'nın Versay andını 
~ gÜIMlen sonra lngilterenin takip 
ıcıtliii. ayuetl ııözden geçirelim: 

A.lmanya 16 m...-t cumartesi. günü 
Yenay andınm rıiıahıızlanma hakkm • 
daık.i beş.inci lmmmı ilga ederek meoburi 
a..._..liğ" =..eri aetıir.iyor ve ordusunun 
uıevcudwnı otuz altı fırkaya çıkarıyor. 
1Sö7Je bir vaziyette, lngiltere, Fnursa ve 
1~ arasmtW.i aııl.ıqmaya ııöre, bu 
devt.tler ltir araya ırelerek istişarede bu· 
lunaclddar ve ne ya~anm tayin e• 
decelderdi. Pr- lftl'İ}tereye istitareyi 
ve Alrnanyanm bu hareketini protesto 
etmeyi teklif ediyor. Aıncak öğreniyor 
ki İ nıriltere yalmz olarak protestoyu 
Y•pmıı ve cevabını da almış. F .... nsa bu· 
nun üzerine şaşmyor. O ç tarafb konfe • 
ransın yaptlmıısmı ıiler:i sürüyor. Gen" 
öi>"eniyor ki lnaiJtere Berlin görüşme • 
oinden önce, böyle bir konferansa iştirak 
etmek istel!:Jİyor. Fransızlar daha çok 
şa§ırıyorlar ve Almanya'nm Versailles 
andını yırtıp atmasına rağmen Bttlin 
ziyaretinin proı:ram dahilinde yapılıp 
yapılmıyacağmı aoruyorlar. Öğreniyor • 
lar ki lngiltere, Berlin'den yeni vaziyet 
İçinde bu ziyaretin yapılması geriye kal· 
mak Iaznn ını diye sormuş ve yapılma · 
unda mahzur olmadığı cevabını aldığı 
için lngi!tere dış bakanı Berlini ziyaret 
edecektir. 

Fransa ve 1 talya bunun üzerine köpü. 
rüyorlar. ıltalya, müstakil hareket etti• 
ği için Ingilllereyi protesto ediyor. Muı· 
solini'nin de irtıiril< edebilmesi için ltal
ya' da bir konfel'ana toplanması Oleri •Ü· 
rülüyor. Anlatılıyor lı:i lngiltere Berlin 
ziyaretinden evvel konferansm toplan • 
nıasım iltizam etmiyor. Fakat bu kon • 
ferans üzerinde görüımek için 1 talya 
dı§ müsteşarı Suviç ile Eden Parise gi • 
diyorlar. Burada 'Fransız dış bakam ile 
görüşüyorlar. İngiliz bakanı Fransa ve 
ltalya'ya şu teminatı veriyor: 

1 - Bertin görüşmelerinin nızname..i 
değişmemiıtir. Yani görütmenin mev • 
zuu, 3 ıubat Londra beyannamesi ola
oaktrr. 

2 - Bu görüşmelerden sonra Slt'eza'da 
bir konferansa lngiltere iştirak edecektir. 

Bu, bir dereceye kadar Fransa ve hal· 
ya'yı tabnin ediyor. ı .. ~ .. 
it - Fransa kendi bcıı;ına yürüyor. 

9"" atınin ediyor ama, ancak bir 
U dereceye kadar. Çünkü Alman

ya' nın son hareketine kar!!• İngilterenin, 
Fransa ve ltalya öle birlikte yürümek İs· 
temediği ve müstakil hareket ed1'Ceği 
anlatılıyor. lngiltere müşterek protesto
ya razı olmamııtır. Almanyayı CiTuslar 
derneğine şilıiyete muYllfakat etmemiş • 
tir. Berlin iıÖrüımelerinden evvel kon • 
ferans toplanmasıını ötizazn ebnem.İştir. 
Sanki ortada hiçbir §ey olmamı§ g?bi, 
"program mucibince" Bertin görüşmesi
ni yapmağa gitmiftiır. Bu görüşmeden 
sonra Streza'da toplanacak konferansa 
gehneğe razı olınası Fransa için büyük 
bll- tesellıi dejildir, 

Bu vaziyette Fransa da yalnız hare • 
ket etmeğe karar veriyor ve arkası sıra 
şu üç ıeyi yapıyorı 

1 - Almanya'ya şiddetli bir protesto 
gönderiyor. 

2 - Almanyayı Uluslar demeğine şi. 
kayet ediyor. 

3 - Dış bakanı Laval'iıı Moskovaya 1 
gideceğini ilan ediyor. 1 

Bu, lngiltere'nin müsbd& hareketine 
karşı Franaarnm istikhll ilMı ebnesıid.ır. 
Ve iıarp'tenbeıi elele yürür gibi görü. 
nen iki arkaılat yollanıun aynlmasıdll', 
lngHtere ve Fransa şimdiye kadar bu 
yol bir}jği. meselesinde zevahiri muhafa
za etımeğe çalışnuılardr. Artrık buna n;. 
zum ııöriilinüyor d..melc:tir. Yukarık.i ilç 
hareketin ayn ayrı manaları vardır. Al· 
manya, Fnnsa'run fiddetli protestosuna 
sudan cevap verdi: H-aklıaınız ama, bu
günkü şartlan nazarı itibara almıyONu
nuz dedi, Bugünkü §artlar nedir? AI • 
manya ne demek iştiyo.-? Bura1t anlaşıl-

mı yor, Belki de anlaşrlrnasıru Ahttanlar 
da i•IAmıez. 

Uluslar derneği ıikô.yetlne gelinceı 
anlaşılıyor ki bu, Streza konfennsmdan 
sonra yapılacal.tır. Fnmsanın dava$r o 
kadar açıktır ki Almanya da münakaşa 
etmiyor. Fakat eier dava Uiuslar deme
tinde sonuna kadar görüşülecır:k olursa, 
ılcmeğe aza olan 'bütün devletler Alınan· 
ya'yı silihlanınaktan menetınek için harp 
yapmalıdırlar. Böyle bir şeyi düşünmek 
bile gülünçtür. 

Fransarun dış bakanını Mo•kovaya 
ııöndermeğe karar vemnesi izaha lüzum 
ııöstermiyecek derecede aşikar bir ~re
kettir. 

••• 
3 - Fransa. Rusya 

IE' ilhak.ika Avrupa. siyasa. smın en 
U- mühim döniinı ıııoktala -

nndan biri F ıra.n'Sanm bu 6onun .. 
cu hareketindedôr. Protestodan ve 
Alınanyayı Uluslar Denıeğine şi

kayetten bir netice çıkmaz. Artık dün
ya bilir ki A!hnanyarun &ilahlamnası bir 
emrivakidir. Geri gi.dil.mes.i mevzuubahis 
değildir. Fakat Lava) dış bakam olalı, 

Fransız harici siyaseti, kah Rusya il~ uz
laşarak Alımanya'yı yola getirmek, kah 
lngi!tere'nin kanalı ile Alımanya ile uz
laşmak yollarından birini takip ediyordu. 
Ötedenberi b;;"°"lki oiyaset Fransada çar
P•§ıyor. Barthou birinci siyaset üzerfocle 
yürürken öldürülmüştü. Laval de şimdi· 
ye kadar i.lci siyasetten birini tercih et
memişti. ıFakat Fransa için artık tercih 
edecek ·iki şık kalmamıttrr. Fransa. Rus
ya ittifakı şimdiden bir emrivaki sayıla
bilıir. Bu ittıifakta ltalya'nın rolü ne ola
caktır? 

4-ltalyanın yolu 

ao talya iki türlü siya~t takip 
edebilse, ha.,,ten evvel ve harp· 

ten sonra Dollfus öldürülünceye kadar 
yaptığı gibi, kah birini kalı diğerini ta
kip ederek bu yolda istifade etmeğe ça· 
lışacaktır. iki taraflı siyaset İtalya'run 
ananesidir. Fakat İtalya artık gelmiş 

duvara dayanmıştır. Bugün Almanya'nın 
kuvvetlenmesi her devletten - Fransa 
da dahil - ziyade ltalya içi.rı tehlike ol
mağa başladı. Hitler Avusturyayr ilhak 
etmek istiyor. Milli birJik bakı:mından bu 
noktada Alman davasının kuvveti inkar 
cd.ibnemelidir. Avusturya'nın ilhakı üze
rine büyük Almanya Italya'ya komşu o
lacaktır. Böyle bir Almanya için Mamş 
denizine çıkmağa çabşıp ta kar§ısın<la 
Fransa ve İngiltereyi görmekten ise, Ad. 
riyatik denizine inmek elbette daha ko • 
!aydır. Garbe doğru genişlemek Alman
ya için çok zorlaştı. Beş altı ay önce 
B:ıldwin 1 ngiltere'nin hududu Ren neh· 
ridir dememiş mi idi? Almanya şimdilik 
garp bahsini kapamış, cenup ve şarka 
doğru genişlenx.k siyasasını gütmeğe 
başlamıştır. Bu da kendisini evvela !tal· 
ya, sonra Rusya ve sonra da ·Fransa i.le 
karşı karşıya getiriyor. Bunun için İta!· 
ya'nın Avnıpa muvazene&indeki mevıkiıi
ni tayin eden Mussolini değil, HitJler' 
dir. 

5 - Avusturya, Macari:Jtan, Bul-

gar is tan 

mı.,, Jmanya'nın Versay andmı yırt
~ ması münasebetile harp sonun

da silahsrzlanan diğer dev \etlerin de si
lahlanmalan mevzuubahis olmuştur. Bu 
devletler St. Germen muahedesile &İlah· 
sızlanan Avusturya, Tırianon muahede -
sile siliilısızı!andırılan Macaııistan ve 
Nöyyi andı öle silahsızlandırılan Bu!ga • 
ri&tan'dır. Bu devletler de Almanya 
gi.bi silahsızlanma hakkındaki hü· 
kümJeri ilea edeceklerini henüz .f'lesmen 
ilan etmiş değillerdir. Bilakis A vustur . 
ya, müzakere· yolu ile silahlanacağını ilan 
etmiştir. Fakat Macaristan ve Bulgari.o· 
tanın bir emıivakil ile karşılaşmaktan 
koı k.an Küçük 1 tıilaf, böyle bir vaziyeti 
kabul edemiyeoeğini şimdiden ilan etmiı 
bulunuyor. Ancak ıu nokta unutulma • 
malıdır ki """°k MacaıUtan ve gerek 
Bulgamtan 'bugün filen silahlanmış bir 

Berberimle lronuşuyordum. Çe
nemi tıraş ederlıren, birdenbire us· 
turayı elinden bıraktı: 

- Ah, bayım, nerılie o eski.ka
zançlar? 

Deılim ki: 
- Peki ama, şikayetin 'zin se

bebini anlayamıyorum. Eski za. 
manda sakal bırakmak modası 
vardı. Bu yüzden pek çok kimse· 
ler; ayda bir, sakallarını kırktır
mak için berbere gelirlerdi. 

Şimdi ise, ne sakal kaldı, ne bı
yık ... Üstelik kadınlar da saçları· 
nı kestiriyorlar. 

- Hakkınız var. Y almz, masra
fımız çoialdı. Bir okka Ayvalık 
sabunu, lngüiz çeliği üç dört us
tura, biraz da hacıyağı ... berberin 
bütün demirbaş eşyası bu kadardı. 

Şimdliki gibi çeşitli briyantinler, 
kolonyalar, losyonlar, şampuvan
lar lalan yoktu. 

Güldüm: 
- Canım, tıraş, gene o tıraş de· 

ğil mi? Yüzler, büyümedi ya .• 
Başını salladı: 
- Yüzler büyümedi ama, ba

yım, iki yüzlüler çoğaldı! • • 
Kulakmisafiri 

haldedirler. 
• * * 

6 - Simon'un seyahati 

n ngıiliz d11 bakam Simon, prog• 
mınrıu değoiftinniyel'Elk Berlin.i 

:llİyaret ettıi; orada te:ııahiiTat ile karşılan· 
dı ve iki gün Hltler ile l!'a.;;,tiİkten son
ıra ııeri döndil. Bu ziyaretin netıicesi. 
bakılanda bir maliimat yoktur. Esasen 
bir netıi<:ıe de btddemni)'m du. Fakat Al.
manya'run 3 ıuhat beyannamesine kartı 
ooktai nazarının ne olduğu öğrenilecek • 
ti. Bu beyannamede tesbit edilen n<l!lota· 
lan hatrrlatalun: 

1 - Silahsızlanma meselesi. 
2 - Garpte bir hava Lolcarnosu ya • 

pılması. 
3 - Almanya'nın Uluslar Derneğine 

geri dönmesi. 
4 - Orta Avrupa meselesi. 
6 - Şa11k mesele.i. 
Görüşmelerden sonra ne~redllen res• 

mi tehliide her iki tarafın nolotaıi na:r.an 
aydınlandığı bildiriliyor. Fıa:kat bu ınok
tı.i nazarm ne olduğu söylenmiyor. Si· 
mon da Londraya dönünce; gazetedlere 
söyliyecelc bir ıeyi olmadığım bildlrmi§· 
tir. 

'(. '(. '(. 

7 - Rwıya - lngütere 

IR\ iğer taraftan Eden Berlinden 
lb/I MoskoVllya gitıniş, oradan 

Varşova)'a geçecek ve p,,..ğ•a da uğn • 
yacakt<r. Bir lngiliz dış bakanı ilk defa· 
dır ki Sovyet Rusyayı ziyamt ediyor. 
'Bu, ehemmiyetli bir hadise olmakla be· 
rabyr, Eden'in Rusyayı bugünkü karışık 
vaziyette ziyaret etmesi bunun ehemmi
yetini artırrıyor. Bu ziyaretin de şu ve· 
ya bu neticeye varmaktan ziyade bir 
sondaj olduğu bildiriliyor. Anlaşılıyor ki 
vaziyet ancak bu ziyaretlerden sonra 
tebellür etıneğe başlıyacaktır. 

.y. '(. '(. 

8 - ltalya - Habeşistan 

~ vrupadaki karış•k vaziyetten 
~ bilistifade olacak, Habeşistan 

İtalyayı tekrar UJuslar Derneğine şika· 
yet etti. Hem bu defa on beşinci madde 
He. Bu maddeye göre bir ·devlet ıikayet 
edince, umumi katiplik tahkikat yapar, 
ır.eclis davaya vazıyet eder. 1'1.i taraf din
lenir. Bir sureti tesviye bulunur ve her 
iki tarafa da •tavsiye edili.-. Kabul etmi· 
yen taraf haJ.kında bir takım tec!b.rlu 
alınması zarureti hasrl olur. Manç1D'}'8yı 
istila ettiği zaman Japonya ılıakkrnda tat
bik edilen formül. Bunu ltalya haldrnı
da tatbika teşebbüs etınek, belı.i de ltal· 
yanm Japonya gibi Uluslar Derneğinden 
çel<ilmeıine sebep olur. Bereket versin, 
rtatb:kine geçilmezden evvel, ilci tarafı 
uzla-ş;tınnak ihtimali vardır. 

A. Şiikrü ESMER 

- Artık takayı bırak ta suraıtı
n"a bak Hüsnü! Ağabeyin nerede? 

Sarhoş, baldırı cımbızlanmıt gi
bi oldu, bir adım geriledi. 

- Beni nereden tanıyorsunuz? 
Ben sizi tanıyamadım. 

- Canını sen bizim Bulgarya· 
lı Hi!minin kardeşi değil misin? 

- Eeeevet ... 
fwluaılıf.: Nazmi Şahab .-. Mükemmel... Ben de Naz. 

mıyım. . 
- istemez ... ıben kendim taşıya· Halbuki Bebeğe acele gitmeğe - Nazmi ... Nazmi. .. hatırlaya. 

cağım. mecburum. Evde ölüm döşeğinde mıyorum. 
- Size zahmet olur beyim... bir hastam var. Bendenize 'bir o- - Sakalım Fazla galiba ... ne 'i· 

Vaktile bizde çok söz söylenir, 
az iş görülürdü. Söz ayağa düşü· 
rüldiiğü günler de olmuştu. Büyük 
savaşın başladığı sırada, gazetele
rimiz, ateş kusan, lavlar püsküren 
birer volkan ağzı gibi açıktı. Da· 
ha, ne yana dönecejimiz belli de· 
ğilhen A~manları açıkça alkışla
mağa başlamı,tık. Kendi kendimi· 
ze, ülkeler alıyor, bayrağımıza ye
ni yeni sımrlar çiziyorduk. 

Bu karma karışık gidişin sonu, 
korkunç bir bozgunla bitti. Böy. 
le olacağı da belli idi. Çünkü, her 
kes kendi başına buyruk kesilmiş
ti. Dış sıyasada tutumumuz ne ol
duğunu en ileri gelenlerimiz bile 
kestiremiyorlardı. Görgülü; bil
gin, ve engin bir "baş,,m yokluğu, 
acı acı sezilmekte idi. Böyle bir 
baş olsaydı, ulus o korkunç savaş 
selinin içine girmezdi. Biz de ola· 
nı biteni uzaklardan gözetlemiş 
olurduk. 

Bugün; ne mutlu bize ki, önünü 
ardını gören, nereye gittiğini bi
len; en büyük bir başın elindeyiz. 
O bcıı;, ve o başa bağlı olan öteki 
başlar, yurdun ince işlerini, öyle 
güzel çeviriyorlar ki, çıt almıyor. 
Her çağda kendini gösteren kahve 
dedikodularının b;/e arkası kesil
di. 

Çünkü başımızdakiler, doğru· 

yolu, seçmişler; sendelemeden YÜ· 
rüyorlar. Bizıden istenilen İse bu 
yolda, onların arkası sıra yürü
mektir. 

Salahaddin GONGöR 
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Bugün gündüz Ma· 
tine sawt 14,30 da 

Gece saat 20 de 

UNUTULAN 
ADAM 
Yazan: 

Nazım Hikmet 
Y alruz bir hafta 
için ... 

:fo :fo 

Fransız Tiyatroııunda 
Bugün matine 14,30 da 

Gece saat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem Refİt. Besteli. 

yen: Cemal Retit. 
2 Nioan salı günü akşamı mevsimin 

son temoıili 

1 

1784 

iş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ve İ§çi iati
yenlere tavassut ediyor. lı ve İşfİ 
iotiyenler bir mektupla lı bür~ • 
mu.a müracaat etmelidirler. 

lı arayanlar 
26 yaımdayım. T ürıkçe, ltanıızoa 

okuyup yazanın her hangi bir il" mü • 
n&&İp bir maaşla çalıtmıdı: arzu•unda • 
yun. ı 

Galata Şİ§lıane karakolu itfaiye kar
ıurnda No. 64 Jak Levi 

'(. "' "' 
Okur, yazarım. Kapıcı, otıel katıihl, 

beıkçi veya buna benzer hafif itlerde u· 
cuz ücretle çalrşmaık ioterim. Taşraya da 
giderim. Adres: Millıiyet K. H. A. nı • 
muzuna müracaat. 

yazılmıttı. 
Nazmi bu sözleri büyük .bir azap 

ile dinlerken yanlarında otuz otuz 
·beş yaşlarında biri belirdi. Sol kol· 
tuğunda kalın bir kitap vardı ı 

- Merhaba Hümü 1 
- Memaıba Nebil .. . 
Nebil, Nebil, Nebil ... tanıyacak-

tı bunu da .. 
Nebil? 
Fakat bu, sevgilisinden bir haber 

gelmediğıini öğrenince gözleri he· 
men yaşaran çiçek boz~ğu su~at
lı küçük Nebildi. 

- Nebil! !Beni tanıyamadın mı? Ben getireyim. mobil parası lfıtfetmez misiniz? se. Ooomobil kaça gider Bebeğe? 
Müziç bir hamal pe11ine yapı9· Nazmi durdu, bu çenesinin yay- - iki üç liraya... • • 

ln.ıf söylenip durr.ıyordu. Kurtul- !arı gevşemİf adama şöyle bir bak- - Ben sana ihtiyaten beş kağıt - iyi bak!. Gözlerima bak! 
aıak için batka çare bulamamıştı; tı. Yüzünde bir hayret belirdi! ö- vereyim de.. - Hayır ... Tanıyamadım. 
•n kuruş uzattı: bürü gözlerini yere dikmiş nefes al· Sarhoş ona inanmayan gözlerle - Sakalım olmadığını farzet ... 

- Al... kır boynunu! madan söylen~yordu: bakıyordu. Nazminin hakikaten -!!? .. 
Bir kunduracı dükkanının Ö· -Vallahi beni ihya buyuracak- betlik bir kayme uzattığını görün- - Ben Nazmiyim be! 

nünde koca göbekli ve bastonlu bir sınız efendim. Tabii bu borç ola. ce parmakları titreyen elile parayı - Vay Nazmi ağabey ... sen mi· 
efendi "olmaz efendim .. git efen· caktır, efendim. Yarın sabah er . aldı. sin? Seni gökte ararken yerde bul-
dim.,, diye bağırarak süklüm pük- kenden iade ederim efendim. - Şimdi tanıdım sizi ... - de- dum. Aman Allahını seversen ba-
lüm ellerini uğuşturan ve galiba Nazmi sakalını sıvazladı. Sonra di - ağabeyim Allah rahmet eyle- na bir lira ver ... Al şunu! Al şunu f. 
bir şeyler söyıiyen bir adamı ko- onu omuzundan dürttü: sin ... sizlere ömür. Rehin kalsın sende. 
vuyordu; fakat bu adam yen!:'eç - Alay mı ediyorsun? - Ne dedin? öldü mü? Kalın kitabı koltuğundan çekip 
gibi bir şeydi. Bir türlü efendinin - Aman ef ~ndim .. Estağfurul- - öldürdüler. Bulgaryada bir uzatmıştı. Nazmi bu sefer ona 
yanından ayrılm:yordu. Nazminin lah, efendimizle İstihza haddimiz ihtilalde kurşuna dizildi. dikkatle baktı: 
hamalı on kuruş verip savdığını mi? Gözleri çukurlaşmış, yuzunun 
görünce hemen koca göbekliden Üstü bıtsı temizce idi. Yalnız - Onun başını bizim gospodin derileri porsumuştu. En az üç gün-
aynldı; Nazmiye rampa etti: yakalığı co'k kirliydi ve ağ?I ois yedi. denberi bu surata ustura demğedi-

- Affedersiniz beyefendiciğim. pis rakı kokuyordu. Onu bir daha ğ,i besbelliydi. Tırnaklarının pisli-
.... ..;::{;~iız=';d:::;:a~n~ım:;;,;ı~d=u=···u=·r~m::,::Ü:ı;:Ü~m::..e:::.,:fe~n~d::!:im::.:ı_,...ı.~d::..:::ü~rt~t~ü~'-----------------....l--...:=..~~..!!J~i!!!...ıi'1.!.l~....l.LIJli&IU!A....J....K.llıl'5il~U;;.1Jı.11nw.ı·...ıHu,ıenıen cebinden 

E•ı son yarattığı, ea nefis, en güzel şaheııeri olan 

v·y ANA BÜLBÜ Ü 
Filminde size hatırası silinmiyecek 2 saat ya,atacaktır. Eıı nef s 
•Prkı 1arı En f'Ü7el ('<{le •ce i m~vzu 

Haıkımızın en çok sevdıgı kıymeııi • şen ve güze 

FRANZIS AGAAL 
·Pek yakında ba~tan başa bir kahkaha ve güzel şarkılar 

tufanı olan 

SOKAK ÇIÇECi 
f; minde İ P E K sinemasında 

Bugünkü program 
1 5 TAN BUL, 
17,30; lnkılAp derai. Universiteden nakU -

lzmir aayli.vı Profesör Esat Bozkurt. 18,30: 

ugUıt iPEK sinemasında 
1935 senesinin BEN-HURu 

VlVA- ViLLA 
• 

Jimnastik - Bayan Az3de. 18,50: Muhtelif 
pl8.klar. 19,30: Haberler. 19,40: Etref Şefik 
Spor. 20: Bayaa. Nimet Vahit (ınn) piyano 
ile 20,30: Bayan Bedriye Tüzin (ıan) De
mirca.z .. 21,15: Son haberler. Borıalar. 21,30: 

''istiklal 
Uğrunda,, Stüdyo orkestrası. 22: Sütdyo caz ve tana;o 

orkeatraları . 
175 Kly. MOSKOVA 1724 m. 
18,30: Popoler orkestra konseri (Opera 

artiatlerinin i,tira.kile), 20,30: Edebiyat. Zlı 
Karı~ık konser. 22: Almanca yayım. 23,06: 
Franaızca yayım. 24,05 lrveççe. 

823 Kly. MOSKOVA (Stalin) 36ı m. 
18: (La Belle Helene) adlı Offenbach 

operetinin radyo adaptasyonu. 19,30: Senfo· 
nik konser. 22: Dans musikisi. 24: lapanyol
ca ya71m • 

223 Kly. VARŞOVA ı345 m. 
16,45: Popüler konser. - Sö%ler. 17,45: 

Senenin en muazzam· en m11t
hif şaheseri 

Şarkılar, sözler, 18,10: Yeni plaklar, 18,50; 
Sözler. 19,45: Pl&k. duyumlar. 20,25: Spor 
duyumları. 20,36: Keman konaeri. 20,50: Ak· 
tüalite. 21: Lembergden nakil. Duyumlar. 
22: Senfonik konaer. 23: Rekli.mlar. 23,15: 

Franıızca sözlüdür 
Baş rollerde: WALACE BERRY 
FAY VRA Y 100 bin figüran 
Milyonlara mal olmuş büyü film 
DIKKA T: buglln seanslar saat 

1 de başlar 

duglln MELt:K sinemasında Sözler. 23,30: Vi1mada11 nakil. 24,05: Salon 
musikiai. 

Kly. LEıPZlG 382 m. 
19: Yeni lUgat. 19,1: Konferaııı. 19,35ı 

Plik. 20,35: Tarih bahiıleri. 21: Duyumlar, 
21,10: Güyük radyo varyetesi. 23: Duyum· 
lar. 23,20: Oakar Joost orkestraıı. 

ı45 Kly. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,30: Cazband. 19,40: Sözler. 20,40: 

Popüler Macar havaları. 21,50: Duyumlar. 
22,10; Opera orkestraaı. 23,35: Trio kon· 
ser. 24,15: Orkestrııı konaeri. 

Kly. PRAG 470 m. 
16,55: Cazband. 18,05: Piyano konseri. 

sözler. 18,35: Plik. 18,40: Ziraat. 19,60: 
Amel• ya}'"Imı. 19: Almanca yayım. 19,50; 
Duyumlar. 19,55: Plak, 20: Duyumlar. 20,10: 
Karııık program. 21: Konferans. 21,15: 
Kuartet konseri. 21,30: Operet popürileri, 
22ı Duyumlar. 23,15: Pli.k. 23,30: Hafif mu
siki konseri. 

1195 FRANKFURT 261 m. 
19,50: Aa.ker nır.zıkası. 211 Duyumlar. 

21,15: Büyük karışık yayrm. 1: Stuttgarttan 
nakil. 

950 kly. GRESLAV Jı6 m. 
19: Aktüalite, sözler. 20,16: Gelecek haf· 

tanın yayımlarına dair izahat. 20,40: Hafta 
duyumları. 21,10: (Ein Valzer muaa es aein) 
adlı muaik.il skeç. 23: Duyumlar, 23.30: 
Dana musikiai. 

Yarınki program 
1 S TAN BU Lı 
12,30: Pli.k. neıriyab. 18: Otel T 0L:atli1andan 

nakil, Çay saati - telaiz caz. 19,20: Çocuk aa
ati - hiki.yeler - Mesut Cemil. 19,50 Haberler. 
20: Keman solo • Neıat • piyano ile. 20,30: 
Hava yan ki tar Siret ve arkadaılart. 21: Sak· 
ıofon, Çimbaline, k•ilofon •olo (plak). 21 120: 
Son haberler. 21,30: Radyo orkcatraıı. 22: 
Rad10 ıı;as •• tanl'o orkeatrııııı. 

ISTANBUL 
OTOMOBİL 

Tüıık Anonim Şirketinin 

Tasfiyesi huıuıabnı konupnak ve 

bOr karara bağlamak üzere 20 nisan 935 

cumartesi gÜnÜ ..aat 11 de tirketıin mer 

kezi idare•İnde fevkalade surette akdi 

içtima eytiyeceii Hin olunur. 

'bir Hra çıkardı. 
- Al .. rehine lüzum yok. Sen 

bir lrirayı her zaman verebilinin ... 
Sonra, ~alizini yorulan sol elin

den sağ eline aıktarma ederken; 
- Be çocuklar ... - dedi - ne 

yapıyorsunuz? ne ediyorsunuz? 
Geliniz turada biraz konuf8.lım. 

Eski hatıraları teprenmitti. On
ları bir muhallebiciye soktu, SO• 

kaktan çok aydınlık olan dükıkan
da sokakta gözüne çarpmayan ta
rafı, derhal, bir bakıtta anlayıver
di: 

Bunlar müthiş bir aefalet. içine 
düşmüşe benziyorlardı. Hele Hüs
nü de beş lirayı yirmi dört saatte 
iade edebilecek bir kudret göreme· 
di. Fakat onları krrmış olmamak 
için lafı bir başka tarafa saptırdı: 

- Kuzum eski arkadaşlar ne 
yapıyorlar? 

Hüsnü, garsonun önüne bırak· 
tığı bir muhallebi tabağına, çok 
tan hasret çekmiş gibi saldırmıştı. 
Nazmiye Nebil cevap verdi: 

- Çoğumuzun hali berbat ... Ö· 
merof hapisten yeni çıktı. Hüsnü 
dersen hakeza. 

- Hangi Hüsnü? 
- işte bu ... hapishaneye girdi-

ğini bilmiyor muydun? 
-Yooo ... 
- Neye söylemedin ulan? Fa-

GRETA 
GARBO 

Tarafıodan temsil edilen 

ÇALINMIŞ 

AŞK 
Fransızca sözlü film 
Bütün halkı memnun etmek

tedir. Ayrıca: 
Pnramount diinya haberleri 

ve renkli iki kısımlık RevD 
Bugün matineler saat 11 de ................. ~~ 
Sultanahmet a.Jrerlik şubesinden 

926 senesinde almış olduğum teriıis 
vesikamı zayi etıtim. Yeni sini alacağnn· 
dan eskisinin hükmü yokfur, 

Sultanahmet K.apıağuı ınahalle&i Hi
sar sokağı N o. 32 lbrahim 

.,Jliy~ı 
Aann umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE OCRETLERlı 

3 a7hjı 
6 

12 .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariv için 
L 1'. 
8-

14 -
28-

Gelen e•rak seri ••rl1mez.- Müddeti 
geç•n nüshalar 1 O kurut tu.r .- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiri1ete mü .. 
a·11.caat edilir. Ga.zetemiz ili.nların meı'u
liy~tini kabul etmez. 

kat kabalhat onda değil. Merinos'· 
un yüzünden başı belaya gird<i. Q. 
nun hesabına çalıtıyordu. 

- Yani ne y;apıyordu? 
- Kokain satıyordu canım ... 

Batka ne yapacak? 
Bu "ne yapacak?., o kadar tabi

i bir tavırla ağzından çıkmıştı ki 
Nazmi ad~ ül'ktilı 

- Peki... Merinosun hali nasıl? 
- Daha iyisi can sağlığı. Apar· 

tımarı mı dersin; otomobiller mi 
iıterain... gel keyfim gel yatıyor. 
Ben~m vaziyetim de iyi idi ama, 
bu budalil Hüıı.nünün yüzünden 
bozuldu. 

.... ??!. 
- Hapishanede Merinos buna 

bakmak istemedi, ben ite karıt
tım. Kızdı. Şimdi ,bana da mal ver
m1yor ..• 

Nazmi kendini rüyada sanıyor· 
du. Yüksek tahsil aıkad<iflarından 
beşi yedi sekiz sene içinde ne kö. 
tü akibetlere uğramıtlardı. Fena 
halde sinirlenmitti. Onlara "böy. 
le olmak için mi en güzel yıllarını· 
zı sarf etmiştiniz?., ~iyecekti. Di· 
yemedi. Çünkü yüksek mektepler· 
de geçen senelerini nasıl yaşadık· 
!arını hatırladı: 

Kontrolsuz ... 
Hür .. 

(Bitmedi) 
-------
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asıl 

Her halckı mahlu:ulur. YaZ<1n: Son Yem•n ııaliai Mahmul NEDiM 

rap vatanperverleri davalarında 
samimi mi idiler? 

.. ir çokları Vata•severlik perdesi arkasında 
me11faatlerini korumak için çalışıyorlardı 
Suriye için ittihatçılar Arapla- ra.plık dava11 güd.,.Ierin çoğu P!'"" 

rın istedikleri lisan meselesini ve raya tapanlardan ~kalan d~~l-
ldarei busuı.iye tetkilatım kabul lerdi. Gene Aliye .. dıvanı har~ının 
tmiflerdi. Mahkemeleıde ve mek- asc:lığı m~hur ruesa?an -~e ay~~ 
:Cpkırde arapça batlamıştı. Yalnız azasın~an _A~dül~:ın"ıt. z,.hravıyı 
(Halep) bir istisna tetkil ediyordu. metrut,ıyetin _ılk -~unlerı~de lstan
Çtinkü Halep vilayetinin mülhaka- bulda ıken bı~ g~n medı~te sıkış-
tı ekseriyetle Türklerle meskun ol- tırmıştım. Emırganda bir dostu-
dui!undan halk ta orada böyle bir muzun ziyafetinde bulunduktan 
~ey~ istemiyordu. Vaziyet, daha e~- sonra lsta_nbula _dönerke~ cnunla 
raflı ı:örülebilmek için şöyle tanf haşhaşa hır haylı Arabıstandan 
edilebil:r: lngilizlerden, Fransız- bahsettik, ıslahat __ meselc_lerini ko-
lardan ltalyanlardan para alarak nuşmuştuk. O, mutemadıyen: 
Osmartlı hükumeti aleyhine hare- - Islahat deyip duruyordu. 
ket eden muhtelif Arap rüesası - Ben de sizinle beraberim, de-
-ı.-ardır. Bunlar Sultan Hamit zaına- dim, hükumete bu lüzumu anlat-
n·rnlanberi Arabistanın muhtelif mak ve Arabistanda mutlaka ıs-

• f.ilıntakala~da çalışmaktadırlar. !abat yapmak lazı~~r. A~cak bu-
l k zamanlar ortada (istiklal) laf- nu tehdit ile değıl, ıkna ıle yap-
z~ yoktu, (Arapların hukuku) hat- mak icıı.beder. 
ta dalta evvel, (Osmanlıların hu- - Biz tehdöt etmiyoruz ki ... 
kuku) mevzuubahisti. Yavaş ya- - Fakat öyle ıbir vaziyet hasıl 
vaş it bafka bir renk almağa baş- oldu ki, artık hükumetin karşısın 
!adı. Zulümden, istipdattan şika- da bir kuvvet halini alır gibi olu-
yet nihayet Harbi umumide yorsunuz. Ve hükumet bu hali gö-
(TÜrk hükO.metinden şikayet) şek rünce çekinmekte haksız sayılmaz. 
!ine girdi. Kukla gibi oynayan ba- - Anlayamadım? 
zı Arap rüesası ne istiyeceklerini, 
ne yapacaklarını hocaları ve us
ta! arı olan ecnebilerden sorup 
öğrenirlerdi, bunlar, hazan kendi.
lilderinden bir iş yapmağa kalkış
ıalar, öteden hemen dizginler çe
kilirdi. 

Araplrk için, istiklal için ~alıştı
ğını iddia edenlerin çoğu, pek ço
ğu, kesesini doldurmak, yahut 
ayni yola çıkan bir neticeye varmak 
ve bir memuriyet koparmaktan 
başka bir fey dütünmezlerdi. Bu 
(çok)un ~inde bilhassa fransız
cı:ı yı bildikleri için fransızca bir 
ı;ok eserler okuyarak, milliyet ve 
'vatan aş.kile saııhot olmuf, kendi
ni biı: ideale kaptırmış olanlar da 
rnk değildi. itiraf etmek lazımdır 
'ki, pek az olmakla beraber o za: 
man idealist bazı Arap gençlen 
vardı. Bunlar, bir sürü halindeki 
paraya tapanların içyüzlerini bel
ki bilmezlerdi bile. Bu gençler 
bize daima uzak kalm19lar, hattl 
türkçeyi bile öğrenmeıni9ler, va
tan topraklarında tamamile Fran
sız harsı, Fransız terbiyesi almı.t
lardı. Fransızların Suriyedeki bü· 
tü ı gayretleri, mektepleri, netri
yatı, propagandaları da zaten bu · 
noktaya matuf değil mi idi? Hat
ta bütün Osmanlı imparatorluğun
da kapitülasyonlara dayanarak ke
selerini açmı9 çalıtan ecnebi dev
letler, hep ayni ıraY• J>etinde de
ğiller mi idH lstanbul içinde bile 
nıce gençler vardı ki, öz dillerini 
unutmut gibi fııangızca konufma
ğı tercih ederler, 

Bir Fransız g~ dütünürler ve 
böylece kendi kendilerini tanı
mazlardı. Suriyedelcller bu hale 
geldikleri zaman kulaklarına fıs
la.nan hürriy.t netidelerinin cazi. 
besine kapıldılar. Ve Harbi umu
mi patlayınca, artık (kurtul ut) 
gününün geldiğine inandılar. 

Aliye divanı harbinin asdığı A
rap iftirakçıları arasında bu genç
lerden de varıdı. Falih Rıfkı Atay 
bunb.nlan ıblrl hakkında, idam 
•ehpalan önünde duyduğunu fÖY
le anlatıyor: 

"O ııecıe fikiT uğrunda ölen bir 
ııencin ruhundaki kuvvetin ne ol
duğunu ıcnümle gördüm. Bu ru
hun kudretinde öyle baş döndürü
cü bir ~e vardı ki ölüme do
kundıı.fu :saman bu müthiş haile
ye bile bir Un1lyet veriyor. Hala 
o Msde)lİID ki eğer o dakika da 
ölmek için lıılr sebep olsaydı, bu a
sil genchı k&Jllllnda ölümü, haya
tın en buit af'alinden biri gibi 
ka:bul edeb!Hrdtrn. 

O ııl.lne kadar bana itılbar ve 
nüfuzlarını aatdıja çıkaran bir ta
kını kimM!erlıı oyunu gibi görü
nen Arap m lliyetperverliğine, bu 
fed İn ol ü dakik..sında inan
dım. Ve heyhat ... belki o dakika
da.dır ki ( izim için Suriyen.in 
kaybolmut olduğunu gördüm. E
minim ki Suriye emperyalistler i· 
çin de o dakikadanberi kaybol
muttur.) 

Ancak, bilhıuaa o zaman ve on
dan evvel bu gibi gençlerin pek az 
olduğunu tekrar etmek icap eder. 
Harbı umumiden evvel, ve daha 
evvel Sultan Hamit ze.mamnda A-

- Siz, hükumetten bir şey ister
ken, bir kuvvete dayanarak •. er 
gibi bir hal alıyorsunuz. Suriyeli
lere dayanıyor gibi görünüyorsu
nuz. Bu suretle ikilik çıkıyor. Ben
ce Arabistanda ve nerede olursa 
olsun bir ıslahat isterken bunu bir 
vatandaş gibi istemek lazımdır. 

- Anlamıyorlar ki ... 
- Al!llatıncaya kadar uğraşmak 

lazımdır. 
- Vakit yok ... 
- Başka çare de yok. Vakit 

yok diye memleketin başına bir i
kilik çrkartmak nihayet bir gaile 
ihdas etmek günahtır. Vakit yok 
diye vatanı parçalamak mı lazım
dır. Bu başka türlü izah edilebilir 
mi? 

Sonra söz Istanbuldaki Arap te
tekküllerine geldi, Abdülhamit 
Zühravi bu husustaki fikrimi so
runca ona fÖyle cevap verdim: 

- Açık söylüyorum, böyle ko
nutmak daha iyi, ben bu tetekkül
den hotlanmıyorum burada her 
çefil adam var. Temizi de kirlisi 
de ... ne ia.tediğini bilmiyenler ise 
ekteriyeti tetkil ediyor, maksat 
bir kalabalık toplamaksa, bunun 
ne faydası var. Sonra anlayanla
rın bir kısmı bence samimi değil
ler, korkuyorum ki fena bir yola 
ıapar&k, hiç iıtenmiyen bir akibe
te sürükleneceksiniz. 

Bir müddet durdum, hiç unut
mam, Abdillhamit Zühravi gözle
rini denize dikmiş dalgın dalgın 
düşünüyordu, onun neler dütün
düğünü keşfedebilmek çok güç 
bir it değildi, onu zaten iyi ıbilir
dim. Ancak kendi.sini meharetle 
ııizlediğinl zanneden bu Osmanlı 
mebusuna, bana yabancı olmadı· 
ğını bildiğimi hiaaettimek de iste
miyordum. Tekrar söze başladım: 

- Arabistanın her köteıinde 
birçok menfaatlerin çarpıttığım 
benim tekrar etmeme elbette lü
zum yok. Yemen, Hicaz, Irak, Su
riye, Filistin, Necid... her tarafta 
bir batka. devletin gözü var, her 
kötede bir batka intrikii. dönüyor. 
Halk günahkar değildiT-. Vakıa 
devlet birçok noktalarda suçludur. 
Fakat bu suç bilerek, istenerek İf· 
lenmiyor. Binaenaleyh itin batın· 
da olanların yani Arap milletleri
ni temsil eder vaziyette olanların 
vazife&i. büyük bir samimiyet ve 
hüsnü niyetle hükumeti ikaz et
mek mütemadi bir çahtma ile hü
kumeti dotı"u yola sevkederek A
rabistandv. yapılması lazım olan 
ıılahatı yapmağa muvaffak ol
maktır. Fakat dediiim gibi büyük 
bir samimiyet ve hüsnü niyetle. 
Yoksa tehdit ile ve ikilik ihdas e
derek defi!. 

Abdülhamit Zühravi dalgın dal
gın dinliyordu. Devam ettim: 

- Sizin en büyük kusurlarını
zı sayıyorum: Bir kere mesela Su
riyede gözü olan ve orayı bir müs
temleke yapmak letiyenlerin doğ
nıdan doğruya yahut perde arka
sından yaptıkları propagandalara 
kapılıyonunuz. 

Burada, Abdülhamit Zühravi 
dayanamadı: 

(Bitmedi) 
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Gününe f!Öre Tevkos nıu h. kh. Hal mı? 

Kafes arkasın a ve 
MiLLiYET: u 
halkının dilek 

tere O 

orgusu ile ş hir 
beraber iğine 

an oluyor mu allebici ü kanında 
Bugün Profesör Bay Haşim Refetin 

dediklerini neşrediyoruz 
Eski aşıkdaşlar neler yaparlardı ? Belediye Sular idaresinin fazla 

su parası tahsil için tatbik ettiği u
sulün sakatlığı etrafında anketi -Bir muh .lebicinin hatıraları 

Bir muhallebici dükkanında o
turuyordum. Önilme getirdikleri 
aütlil.çdan ilk kaşığı alırken, yanı
batıında yetil boyalan yer yer do
külmüt kirli bir parmaklık gözü
me ili.tti. 

1 

akrabadan bir hanım var, içerde ... 
Dükkan için muhallebi unu çe

kiyor. 
Zaptiye; homurdanarak geri 

döndü. Tam bu aralık, yetil gron 

mize devam ediyoruz. Bugün de 
profesör Bay Haşim Refetin bize 
"erdiği cevapları neşrediyoruz . 

Neler sormuştuk? 

Di.lıikatli bakınca, bunun bir 
"kafes,, parınakliğı olduğunu an
la.dun. Ozerinde, eski arapça ta
lik harfle "hanımlara mahsus,, 
sözlerini okuduğum bu tozlu ka
fesin ardından tabak ve bardak şı
kırtıları geliyordu. 

Masalar arasında hizmet için 
dolaşan garsona sordum: 

- Bu kafesin ardında ne yapı-
yorlı l'? 

E" ·ıız sıkılarak cevap verdi: 
- !Bulaşık yıkıyorlar! .. 
Kendi kendime düşi!_ndüm: 
- Eskiden de orada bundan 

farklı bi.r iş görülmezdi. Bugün, 
bula.tık yıkanan yerde, biı· zaman
lar kirli çamaşırlarımız dururdu. 

Garsonla konuşmama devam et
tim: 

- Bu kafesin arkasında, "ha
nımlar,, otururlardı, değil mi? 

Bıyık altından belli belirsiz sı
rıttı: 

- Bazı bazı beyler de gelirdi! .. 
Hani, kim ki istemezdi, meydan
da oturmak, çekilirdi bu kafesin 
içinde ... 

Boyaları yer yer dökülmüş, toz.. 
lu kafese, bir daha baktım. Kadı
nın esir pazarlarında satılık mal 
gibi elden ele. geçtiği devirlerde, 
bu "kafes,,in ne acıklı, ne zelil bir 
manası vardı. 

Erkeği, nikahlı ıkarısından, ba
bayı kızından, dedeyi yetişkin to
runundan ayıran bu yeşil duvar, 
bizim yıllarca yarı uyuşuk gi • 
bi yatamamıza sebep olmuştu. 

Garsonla konuşmamızı, tezgAh 
başından dinliyen ihtiyar muhalle
bici bu arada söze karıttı: 

- Bu kafeslerden şükür ki kur
tulduk. Yoksam, ne çekerdik biz 
bilirdik! 

Dedim ki: 
- Anlat da, biz de öğrenelim .. 
Arkada kalan uzun senelerin 

sisleri . içine karıf~If hatıralarım 
toplamağa çalıfıyordu. Nihayet, 
.ıınlat~a başladı: 

- 303 tarihinde; bir bektatı 
dervişi, Ramazan ortasında bir 
gün, dükkana geldi. Sağına solu
na bakınarak, kendine bir yer arı
yordu. 

O devirlerin ramazanlannda ma 
lum ya, kimse apaçık oruç yiye
mezdi. Yiyenleri polis görürse ya
kalayıp karakola götürürdü. 

Bekta.finin böyle iki yana bakı.
nışından anladrm ki oruçsuzdur. 

- Kafeı arkasında yerimiz 
var baba .. istersen, geç oraya ... de
dim. 

Bekta.ti, güliimıiyerelı:, elini 
göğsüne butırdıı 

- Eyvallah ... erenler... Fakir, 
seferiyim de ... küçük bir francala 
ile bir ki.se sütllç yiyeceğim. .. de
di. 

Salih vardw, çırağmı ... Ona 
seslendim: 

- Babaya kafesin arkasını göe
ter ... Biraz francala, bir kase de 
sütli.ç al, götür ... 

Baba, koı:ıka korka, kafesin içi
ne çekildi. Sütlacı, francalaaına 
katık ederek yemeğe ıbafladı. Tam 
o sırada, bir zabtiye memuru içeri 
girmesin mi 1 

Benim elim ayağnn, birdf!n buz 
kesti. Babayı, kafes aııkaaında ııö
rürse, silrün artık ilin yoka, ka
rakollarda. .. Bereket versin, zabti
ye memuru, oralarda olmadı. Tez. 
gil.ha rakla,arak kulağıma iğildi: 

- Buray.a ~il çartaf h biT ha
nım girdi mi 7 
-Hayır 1 
Siz aksiliğe bakin kıl, kafeı için· 

de arkası bize dönük oturan bek
tafı dervitinin arkasında da bir 
yeşil cübbe var. Ben hayır, deyin
ce zaptiye kaşlarını çattı. Kafesi 
elile ita.ret edereık: 

- Niçin benden saklıyorsun .. 
dedi, nah içerde oturuyor. 

Ben, hık mık ettim ama, herif 
yutmadı. Kafese doğru yürümeğe 
başladı. Bıraksam, babayı göre
cek, yakaladığı ı:Jbi götürecek. 
Ostelik, ben de ceza göreceğim. 

Önilne geçtim: 
- Orada "namehrem,, var! 
Zaptiye durakladı. Ben, sesiıni 

gittikçe yükseltiyordmn: 
- Allah seni, inandırsın., bizim 

çartaf lı bir hanını, başını kapıdan 
uzatmaz mı? 

Şimdi buyurun cenaze namazı
na ... Kadını, içeri alsam, kafes ar
ıkasmda sütlaç atıthran babayı 
görecek. Almasam, zaptiyeye na
sıl meram anlatacağım? 

Neyse ki, zaptiye, kadını görün
c-e, hemen dışarı fırladı. O önde, 
yeşil çarşaflı kadın arkada; çekip 
gittiler. !Ben de genit bir nefes al
dım. Bir gün de, gene bu yeşil ka
fesin arkasında dehşetli bir kavga 
olmu~u. Oç hanını, bir masada o
tururken,aralarında abşmağa bat· 
!adılar. Meğerse üçü de; bir erke
ğe tutkunmuşlar. 

Şundan bundan konuşurken, ma· 
raza başladı. Ne tabak kaldı, ne 
bardak. .. Hanımların zor ayırdrk
tı. 

Birtakım beyler, sinek kaydı 
tırat, gözde gözlük, elde incecik 
baston; iki dirhem bir çekirdek 
süslenip püslenerek, dükkana gi
rer, kafesin ta yanında otururlar
dı. 

Derken çok geçmez, kafes ar
dından kakaka kikiki başlardı. 
Biribirlerine muhallebi, tavuk göğ
sü ısmarladılar ... kafesin parmak
lıkları arasından nameler yollama
lar ... yanılıp yakılmalar, ayılıp ba
yılmalar ... neler olurdu. 

Sözde kaç göç vardı ama bun
lar hep göz boyamaktan ibaretti. 

Gizli gizli, el altından l}e ahlak
sızlar olurdu. 

Istanbulun eski çapkınları bir 
zamanlar, muhallebici dükkanla
rının önünden ayrılmazlardı. 

Sevda alış verişinin çoğu, kafes 
arkasında hatlardı. 

Muhallebiciye aordum: 

- Kafeslerin kalkmasından 
memnun musun? 

- Dedim ya, bayım, batımız 
hergün belada idi, bu kafeslerin 
yüzüden... Herif, kafayı çeker 
çeker gelir, yanındaki kadınla bir
likte, kafes içinde &.tıkdatlık et· 
meğe kalkıtırdı. Razı olmayınca, 
vur tut bir kavga ... 

Şimdi, kadın kadın; erkek er
kek.. .kim gelirse kapımız açık .. 
Ne gizli yere çekilmek kaldı, ne 
çartaf altından göz kaş İfareti ... 

Salahaddin GUNGôR 

ÇAGIRIŞLAR 

-·----
Hilaliahmer Eminönü 

kaza toplantısı 
H~ Emlnılnü kaza ıube•in

denı 
Kaz.nızm 936 yılı umumi mecliol 

31-3.a:JS pazar ı6niJ - 14 ele Yeni -
posbhane c:addea!ncWd kaza medcezln. 
de toplanacağından ilyelerimizirı gel • 
melerini dileriz. 

Avcılar ku ruırıu yıllık toplan tısı 
A-v<:ılar l<urumunclan: 
İM&nlıul avcdar kulübü senelik top· 

Jantnan ve idare heyeti oeçiminl 31 
maııt pazıw günil -t 5 de (Şifli Bo -
monti caddeoinde l deal lokantaaı) iia • 
tündeki meıkezinde yapacaktır. Kunı. • 
ma bağlı bulunan arkadaılarm gelmele
rini dileriz. 

I - Terkos Şirketi kurulurken 
yani 1889 tarihinde yapılıp bu şir· 
ketin 1 stanbul 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 miktsrı tecavüz ederse 
beher metre mikabı fazlasmır 
derhal ödemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahate 
nazaran terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarını bitirme
miş bir aboneden senelik asgari 
miktara değil de üç aylık taksitler 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

11 - Terkos idaresinin bu mu
kavele harici olarak istediği üç ay
lık fazla su bedelini vermeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halinde 
iJareye ne gibi mes'uliyet/er dü
şer? 

Na cevap aldık ? 
1 - Okuduğunuz madde en u

fak bir tereddüde yer vermiyecek 
kadar açıktır. lstanbul belediyesi 
Terkos suyu idaresi ile bir abone 
arasındaki hesaplatma.da ölçü, i .. 
bu maddenin açık hükümlerine gö 

Profesör Avukat-Bay Ha,im Refet 

re, yıllık su mikdarrdır. Yılın her
hangi bir gününde bir abonenin 
kullanmıf olduğu su mikdarı yıl • 
lık su mikdarını atınıf olmadıkça, 
T erkos suyu idresini.n fazla sarfi • 
yat bedeli na.mile bu aboneden bir 
santim almağa hakkı yoktur. 

2 - Şayet Terkos suyu idaresi 
bir aboneye karşı böyle haksız bir 
dilekte bulunur ve bu haksız dile
ği reddeden abonenin suyunu ke
şerfe kanunun yasak etmiş olduğu 
haksız bir fiil işlemiş olur. Bu hak
sızlığa uğrayan ve suyu kesilen a
bonenin takip edeceği yol, Borç -

!ar kanununa tevfikan Terkos su -
yu idaresi aleyhine tazminat 
davası açmaktır. 

Trakyada göçmenler için 
yapılacak köy evleri 

Bunlar nasıl yapılmalı? 
1 ••••••• 

Pr. Mimarlarımız bu büyük inşaat 
ne diyorlar? • • 

ıçın 
htanbul Halkevi; daplomalı Türl< 1 lamı ·a vakit bulmnular. 

mlmarlan arasında yeni bir müsabaka Bütün bunlardan bqka mimar, nu;. ·ı 
açmıttır. Bu müsabaka lsilanbul civan kumcuıı takıp ettiği köycülük poli • 
ve Trakyada yapılacak köy evleri pro· tik ... ını da bilmelidir. 
jelerine aittir. Malzeme ve teknik nok- Bunu bilen ve evler hakkında ela 
tasından köylünün kenılıi yapabileceği ellütlerl bulunan mimarlırda- ki hü • 
bir ıekilde olmak, ucuz olmak, lstan - kfunetin programını ulalı veya ulalı d .. 
bul ve Trakya iklimine, bilhassa köylü- ğiln bile ona uy..- malıui ve fenni tiPo 
nün yap.yııma uygun olmak gibi bir ler, plinlar vilcuda getirebtlirier. 
çok tartları ihtiva etmektedir • Meaeli JSndiye loaclar Anadoluya 

Güzel Sanatlar Akademisi intaat y ... Jettirilmit ve köyieri meydana geôo 
rllmİf ohm bir takım göçmeııılerin bu· 

profeaörü (Bay Sedat Hakkı Eldem) güne nazaran vercliil Yaıa- ve nkia 
bu huauata kendime ııörüıen bir mu • neticeleri baklanda etütler yapdıp mi • 
harririmin demit1ir ki: marlara verilmit olsaydı, bu netice!..,.. 

"- Böyle bir müsabakanın yapıl • göre bugün daha yeni yeni fWirler ve 
köy evleri tipleri çıkarmak pcıK kolq 

maıı, Tiiri< miınariarı için sevindirici ve k · ll ı clu. 
ıereflidir. Ve bundan IOJU1l yapılacak ve ço venm 

0 
ur ··-

olan evlerin de bu zevklere' uygun o- Halkeviııin mü .. bakaya cirecelr 
larak yapılması imkinlanm kazandını - Türk mimarlarını tenvir maksad.ile 
mizin arzu ettiğimiz ıeydir. 

caktır, illİ bu Uatleım bir mimari hepi-
Ancak böyle miiabakalarclan daha 

iyi bio- netice çıkarmak istendiği zaman, 
i•an edilecek yerlinin, köylünün a
lıtbit Y"!•Y'I ve oturuı, istirahat hal
leri hakkında malumat verilse çok ye
~m.ıe va isabetli olur. 

• Hiç köy gönnemif, köye gitmemİf 
bir mimar ne kadar mütehan11 ve ne 
kadar iyi bir mimar olurea olıun ken • 
diıin<*ı beklenilen vazifeyi layikila 
güzel vw İ•tleğe uygun yapamaz. 

Bu nolı:ıanıru bilip tamamlamak ar
zusuna dütenler ise; müsabaka müdde
tinin az bir ZlllllllD ile tabdit edilmiı ol
ma11ndan dolayı maliimatlannı tamam· 

Trakyayı, on. köylüsünü veya oraya 

getirilecek köylüyü pcıK iyi llıuııyaa 

aalahiyettar ağızlanlan konfenuHlar 
tertip etmesi çok iyi olur. 

Bir Tiirk köylüsünü; birdenbi... 
en modern bir Avrupa köy evine sok • 
mak fayda vermez. Bunun içön yapıla· 
cak tipin, bu yolda ablacak ilk adımı 

tetkil etmeti laz11ndır ve eski köylü • 
nün alıfJDlf olduğu ev ile irtibatını 

tamamen kaybellmemelidir. 

Köylünün, oturacağı evi kendi elil• 
yapması ve kolaylıkla itlenebi.lecek çok 
uıtahp lüzum gÖ•terilmiyen malzem• 
ve yapı tarzı çok iyi bir düıüncedir. 
Bu hem mümkün ve hem de bugünlril 
hayat tartlanna göre mecburidir. Hatti 
>diyebilirim ki bunun akli gayri tabii
dir. ,. 

Fiyat meaeleoina gelince: Tabii bu 
tekilde olursa ucuz olacalrtır. Ancak hl\ 
bir etut yapmadan bunun en az kaça 
mal olduğunu bulup çıkarmak imkan
ıızdlr. 

talihe kon1anda etınek \'C insanın kendi gen1isfnf istediJl"f hedeft )'DrütrbO· 
meklir. Sağlam sinirler nıüthit hayat mücadel~slndt mu\·affaklyetln en i)J 
teminatıdır. Bınaen•lt)'h sinirlerinizi 

• Evlerin Türk zevk ve karakterine 
uygun olması ..-ele&i ıüphe yoktur 
ki düıünülme•i M> batta gelen bir sa· 
nat meselesidir. Ancak bugün hakiki 
ve bozulmamıı, iptidai Türk sanat va 
zevki yalnız köylüde kalnuıtır. Şehir • 
de oturanlar Avrupai tesir altmdadır -
Jar. Bunun için, bil yeni evlerimi:<in 
Türk zevkinde yapılmıt olmalannı ist"" 
ken dütünülecek mühim bir nokltıya 
işaret etmek icap eder: 

Bu Türk zevkini yaratabilmek ve ta.o 
mtabilmek vazifesi ıehirliden köylüye 
doğru mu: köyfüden ıehirliye doğru 
mu olmalıdır? Tabiidi.- ki bu zevkin 
henüz yqamakta bulunduitu köylerde& 
yaratılacak ve bulunacaktır. Bunun i
çin de ıehirlinin köylere ve köyiünün 
yanına 'ibnesi. orada Türk zevk ve ı... 
rekterini öirenmeK ve ondan "°"'"" .,.. 
na uyar eserler yapması icap eder.,, • 

Bromural ·Knoll· 
ile kuv\'etlendir!niı, bunun müıckkin ve mukav.1 tesiri her lilt rOrülllr: 
H ıç bır zararı yoktur ve ahtıklık venneL 

ıo 11c 20 komprimeyi hıvl iti• 
lıırdc K'r.ınelcrdt rttttt Ut satıh~ 

Knoll A.·G .. kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwlıııhılen •rRhln. 
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Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Oz türkçe köklerden gelen sözlerin karşınna (T; Kö.) beldeği 

(alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımı
zın (mütelıaaı•) ya:r;dannı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karfllıklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö ;~, 
Fransızcaları yazdmıJ, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
şekilleri alınm11hr: AJı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 
''çdc" kökünden ~elen tekil ~bi. 
Arazi - Yer - (Fr.) Terre, terrain 
Arbede - Patırdr - (Fr.) Querelle, 
tıumulte, dispul'te 
Ardiye beddi - Y« kirası - (Fr.) 
Droit d'entrepôt 
Arıu - Aksa - (Fr.) Entrave 
Arı~aya uğramak - Aksaya uğramak -
(Fr.) S'entraver, etre entrave 

Örnek: İşimiz bir aksaya uğradı -
İ~imiz bir anzaya uğradı. 

Arıza - Engebe - (Fr.) Acddent 
o. .... tcrraın 

Örnek: Bu yol üzerinde arazi arıza
lan p<'k çoktur - Bu yol üzeriw'c 
engebeler pek çoktur. 

Arızalı -Dalgalı - (Fr.) Accidente 
Ornek: Dalgalı arazi üzerinde yapıL>n 
tecrübeler - Dalgalı topraklar üze
rınde yapılan denemeler. 

Arız:., trMdirne - ıunu 

ek ı akam:ıtı .lliveye bir ariza 
verdim - Yüksek orunlara bir sunu 
verdim. 

An , r. Kö.), yok, . aız - (Fr.) 
Exempt, sans, alfranchi 

Ornck: Şekilsiz - şekilden ari -
Sans forme, Her türlü kötülükten a
rıdır - Her türlü mcsaviden aridir. 

Arifane ( !ıarif ane) - Ortakla~ -
( Fr.) Par cotisation 
Ar.yet - Eğreti• 
Ariz ve amlk - Enine boyuna 
Anıı-Ge.m 
Arz - En, gen, genişlik - (Fr.) Lar
ıcur 

Arz - Dünya (T. Kö.) - La terre 
Örnek: Dünya güneşin çevresinde dö
ner - La terre tournc autour du 
soleil 

Arzetmdı: (takdim anlamına ) - 3un
o...ı. - (Fr.) Offrir 

Örnek: Hürmetlerimi arzederim -
&ıygılarımı sunanm. 

Arzetmelı: - Söyleme'k, demek bilıllr
mek ( aöz veya yazı ilıe), yazmak -
(Fr.) Sournettre, presenter, presenter 
par Cerit 

Örnek: 1 - Müsaade buyurursanız 
arzedeyim - İzin verirseniz söyliye
yim. 
2 - Arzettiğim veçhile - Dediğim 
g1bi. 
3- Arzettiğim noktayı nazardan -
Bildirdiğim balamdan. 
4 - Geçenlerde de arzctml§tim - Ge
çenlerde de yazmıştım. 

h%J ihtircn etmek - Ylil<iiıımek 
Örnek: Büyüılderimize arzı ihtiram 
ederek - Büyüklerimiz önünde yü
künerek. 

Arzu - Anu (y .... u'dan) - (Fr.) 
Desir. 
Anubal (istida) - Dôl .... çıe - (Fr.) 
Recıuete 

örnek: Arzubalimde yazdığım veç· 
hile - Dilekçemde yazdığun gibi 

'Jı,n.u ıa)ep - Sunum ye i.ıem - (Fr.) 
Offre et demande 

Örnek: Arz ve taleıb, iktisadiyatın mü
him bir kanunudur - Sunum ve is
tem, llolııoıı.omnıin önemli bir lı:anunu
dur. (Kanun. T. Kö.) 

A.a - Gibi - (Fr.) Comme 
}uiın - Kolay - (Fr.) Al.a@, !acile 
~ - SıioıOr - (Fr.) Nerf 

- Sinirler - (Fr.) Les nem 
Mabi - Sinirli - (Fr.) Nerveux 
Aıalılyet - Sinirlilik - (Fr.) Nervo
altc 
.Aıabilepne - Simrlenme - (Fr.) E
ncrvemcnt 
AM~ - Sinirlenmek - (Fr.) 
S'incrv~r 
Asabil~ - s:mleodirmek -

(Fr.) Enerver 
Asarı atika - Öntükltt - (Fr.) An
tiquite 

Örnek: İıtanbul öntükleri müzesi 
Asayiı (emniyet anlamına) - Güven
lik - (Fr.) Securite 

Örnek: Memleketin iıs5.yişi yerinde· 
dir - Ülkenin güvenliği yerindedir. 

AMyif (huzur ve •Ük\ın anılamme) 
Bay..U• - (Fr.) Tnmquilite 
A•a>'ifoizlik (ademi emniyet anlamrna) 
- Güvenoizlik - (Fr.) Insccurite 

Asel - Bal - (Fr.) Miel 
Aogari - Azay, en az, en küçük, en aıa· 
it - (Fr.) Minimum 

Örnek: Bu işi bitirmek için en az (en 
aşağı) iki ay çalışınalıyı3 - Bu işi ik
mal etmek ıçin asgari iki ay çall§ma-
lıyız. • 

Ali - Az.ır- - (Fr.) Rebelle, revoltc 
Örnek: Asileri tfuiimar ettik - Azı
yanlıan darmadağın ettik 

lıyan - Az:ı - (Fr.) R~volte, rdıellion 
Örnek: Yunanistan'dalri 110n azı hare
keti bastırıldı - Yunanistan'daki son 
isyan harelııeti baatırıldı. 

lıy- mütıealliK - Azıt 
Örnelc:: !ayana müteallik hareketleri 
kanun tecziye eder - Azığ harclcet
leri kanun cezalandrrlt'. (Ceza • T. 
Kö.) 

Afttan - Etik - ( Fr.) Seuil 
Aoiyap - Dejim- - (Fr.) Moulin 
Aok« - Aoker (T. K.ö.) - (Fr.) Soldat 
ıAol - A .. ! (T. Kö..)-(Fr.) Fondement, 
origine, racine, principal 
Aola - Hiç bir vakit, cucla - (Fr.) Ja

mais 
Asl"n - Aılm - (Fr.) D'origine 
Asli (mümtaz) - Özgül - (Fr.) Ori

inal 
8rnek: Mesaili asliye - Özgül ıo • 
rumlar. 

Aoliyet (mümtaz;yct) - Ozg;ilfük -
(Fr.) Originalite 
Örnek: Bu eserin asliyeti azdır - Bu 
!zerin özgüllüğü azdır. 

A• - Am (lJ - (Fr.) Siecle 

Aıude - Rahat (T. Kö.) 
Asüman - Gök - (Fr.) Ciel 
A•ümomi - Göksel - (Fr.) Celeste 

Omek: Başlarına ' r belayi asümani 
gıbi nazil oldu - Başlanna göksel 
bil bela gibi indi (Bela - T. Kö.) 

... a~aın - • içen 
Örnek: Hurıiiş<im - Kan içen 

Aşar - Ondalık - (Fr.) Dimes 
Atık - Atık (Aşukmak • aşrkm•.;k'tan) 

- (Fr.) Amoureux 
AtiJ<lır - Açık, apaçık - (Fr.) Clair, 
ouvert, evident 

Örnek: Bu :şteki maksadımız aşikar
drr - Bu işteki vargnruz açıktır (apa
çıktır). 

Afina - Tanıt, tanıdık - (Fr.) Con -
naissance 

Örnek: Tanıdıklanmdun biri - A..,i
nalanmdan biri 

Aşiret - Oymak - (Fr.) Tribu 
Afiyan - Yuva, konaç - (Fr.) Nid, 

home 
• aşu;ı - - karışımcı 

Örnek: Dilii~up - Gönül karıştırıcı 
Atakt - Tenbe.lik, üşenç, üşengenlik, 
i\leme7lm - (Fr.) Inactivitc 

Örnek: 1 -- Dcrslerin<le tenbellik 
ediyor - Atalet gösteriyor. 
2 - Uşenc. vucudu da ruhu da ezen 
bir has.,.lrktır - Atalet bedeni de ru
hu da ezen bir hastahktır. 
3 - Ataletten ictinab ediniz - Üşcn
genlikten sakınınız. 
4 - İşlemedik kadar insaru yıpratan 
bir şey yoktur - Atalet kadar insaru 
vıprate, h·. scy yoktur . 

Atıl - Tenbel, üşengen, üşo,.;:-.ç -
(lor.) Paressux, ındolent. inactif 
Atebe (bak: asitan) - Etik - (Fr.) 
- Seuil 
Ateh - Buncl<!ık - (Fr.) - Di:mencc 
Ateh geti-rmek - BIJNll1\ak - ctre de
ment 
Ateş, hararet - Ateş (ot, otaştan) -
(Fr.) Feu, Fievre 

Örnek: Hastanın at"'li arttı. 
Ateşgede - AteşgetJ (2) - (Fr.) Tem
ple du leu 
Aletin - Ateştcn - (Fr.) De feu 

Örnek: Yangın mahalleyi ateşten bir 
çenbcr içine aldı - L'inccndie a en -
tourC la quarticr d'un cercle de feu. 

Atetin - Aletli - (Fr.) Ardent, plein 
d'ardeur, plein de feu 

Örnek: Ateşli sözler - Paroles ar • 
dentcs 
O, ateşli bir ya•ardır - il cst un Ccri
vain plein d'ardeur. 
O, ateşli bir aykaçtrr - il est un ora
tcur plcin de fcu. 

AtClpare - Atet parçası-(Fr.) Foudre 
de guerrc, foudre d'eloquence, de feu et 
du llamme 

Örnek: Şu teğmen savaşta bir ateş 
parçası kcaildi - Ce lieuteruınt devint 
un fou<lre de guerre dans la bataille. 
O, bir ateş parçasıdır. - 11 est de leu 
et de ilamın•. 

Atfetmek - Üstüne atmak, yastama.k -
(Fr.) Attribuer 

örnek: ı - Bunu ben yapmadım, be
nim üstüme attılar - Bunu ben yap
madım. bana atfettiler. 
2 - Bana yastanan sözleri ben söy • 
lemedim - Bana atfedilen sözleri ben 
söylemedim. . . 

Ati (bak: istikbal) - Gelec•, atı, ilen 
Örnek: Bu adam ilerisini (atısmı) 
düşünm~z. 

Atiyen - ileride - (Fr.) a l'avenir, 
plus t:ard 
Berveçhiati, berve.;h.iz.İr - Af&iıd& -
(Fr.) Comıne il suit 
Atik - E.ıci - (Fr.) Ancien 
Att - Sırsamıılık, $Uluzluk-(Fr.) Soil 

Örnek: 1- llm<: ka~ı büyük bir atşı 
vardır - Bilime kar~r büyük bir su • 
sam1şlığı vardır. 
2 - A tş içinde çırpınan mecruh -
Susuzluk içinde çırpman yaralı 

Attan - Susamrı - ( Fr.) Assoiffe 
Avam - Kara!- (Fr.) Plebe, populace 

Örnek: Eski tarihler Avam ve Havas 
mücadeleleriyle doludur - Esi·~ ta • 
rihler karallar ve ağallarm çarpışma
lariyle doludur. 

Avampesend - Karalak - (Fr.) Dema
gogu• 

Örnek: O, avampesendiine hareket • 
!erde bulunuyor - O, karalakça ha • 
roketlerde bulunuyor. 

Avanproje - Öntasar (proje - tasar) 
Ornek: Bu binanın avanprojesi ya
pıldı - Bu yapının öntasan yapıldı. 

Avare - Bouezen 
Av'ave - Havlama - (Fr.) Aboiement 
Avaz (savt, sada) - Sea 
• Örnek: Sesi çıktığı kadar - Avazı 
çıktığı kadar 

Avaz avaz - B.,. bar, banıgrr bangır 
örnek: Bar bar bağırdı, bangır bangır 
bağırdr. 

AYdet - Dönme, dönüt, - (Fr.) Re
tour 
Avdette - Dönütün 

Örnek: Avdette size uğrarım - Dö
nüşün size uğranın. 

Avene - Yardak, yardakçı - (Fr.) 
Aidc, aux iliaire acolyte 

Örnek: Bu asiyi avenuile beraber 
derdest ettiler - Bu azıyaru yardak
lariyle (yardakçılariyle) birlikte ya • 
kaladılar. 

Avenk - Salkım, hevenk-(Fr.) Grappe 
- iver - Getirici, getiren 

Örnek: Meliilaver - Usanç getiren, 
usanç getirici. 

Avn - Yardım - (Fr.) Aide, secours 
Avihte - Aıılı, aıılnut - (Fr.) Pen • 
dante, suspendu 
Avi~e - Asman - (Fr.) Lustre 
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lnkı.liib kürsüsünde \ 

IVıillet er ne zaman ihtilal 
hakkını kazanırlar? 

B. r.Aahmud Esad bu hakkın 
dün vakıalarla izah etti 

• • 
yerını 

Bey Mahmut Esal· dün irıkili\p kür
•Üıündelri derslerine devam ttınİ§tir. 
Bay Mahmut Esadrn dünkıi dersini ya
zıyoruz: 

- "Bayanlar, Baylar 
"Türk devr.mıinm medeni haklara 

ait kısınuu ve esbabı mttciOeaini kJsaca 
gözdEiı geçird:k. Bütı;n bunldJ' bütün 
eski..ih!eti yıktı ve y'!rİııe yenı]eri kon. 
du. 

E.skiükl ... in yerleriqi yeniler birer ih
tilal aarbesi ile aldılar. l.\u yer alış C•a· 
.... bıdaycten bir ihıilai d>rb sidir. 

Bugün dünyaya hakim «.iimlerle 
Komünizm, Faşizm giı,; rejimlerle Türk 
demokras!.:iini ı.ııukayc.sc etmeden evveJ, 
ihtiliıılin b;.. milleJ içia hak olup O•ma
dığmı t~tlr~k etmek is.tiyorum • 

Bunu anlayacak olur•ak Türk ihti
lalinin meanedinôn de bi.- hak olduğu
nu tebarüz ettirmİf olac"ğ'ı:.c. 

Türk ı!\t.:alı ~ çok şeyler başar · 
dı. Aoırlan bir avuç yıllar İÇİ1'e topla
dı. 

Aya (bak: a~aba) - Acaba - (Fr.) 
Estce que, cerait - ce? 
Ayan - Açık, apaçık, belli, besbelli -
(Fr.) Clair, apparent, ôvident 

Örnek: Bu işteki maks..d pek ayan. 
dır - Bu işteki vorgı apaçıktır (bes
bellidir). 

Ayan - Bayarlar - (Fr.) Not.ıbles 
Ayan ve eşraf - llerig°"'nler - (Fr,) 
Lcs notables, les notabilites 

Örnek: Memleketin ayanı - Ülkenin 
bayarları 

Ayar - Ayar (ayırınaktan) (J.·r.) Rfg
lage 
Miyar - Ayn-aç 

Örnek: Hüsn ve kubhun miyan - İ
yilikle kötülüğün ayıracr. 

Ayb - Ayrp 
. ayende - Gelen, gelici 

Örnek: Hoş ayende - Hoş gelen 
Ayin (Şamanlarda "oyun., ayin anlamın
dadır. Hal.k arasında •ayın oyun• sözü 
vardır.) - Ayın - (Fr.) Ceremonie 
Aynen - Ayniyie (yakutça ayru'dan) -
(Fr.) ldentiquement) 
Ayniyet - Aynılık (T. Kö), identite 
('!'. Kö.) - (Fr.) Identitee 
Ayni - Aynı, identik - (Fr.) Iden
tique 
AsY- - Dek\'İ - (Fr.) Fourbe 

Ornek: O pek ayyaT bir adamdır - O 
pek dekçi bir adamdır. 

Ayy&J - lçlı:en - (Fr.) İvrogne, grand 
buveur, soulard 
Aza (Meclis azası anlamına) - 0~ -
(;'r.) Membre 

Örnek: Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Umumi Merkez Heyeti Azasından -
Türk Dili Araştırma kurumu Genel 
Özeği Üyelerinden. 

Aza (uzuv anlamına) - Örge - (Fr.) 
Organ<: 

Omel<: Azayi vücuttan her birinin bir 
vazifesi vardır - Beden örgelerinden 
her birinin bir işi vardır. 

Azad - Azat (Leıbset-ül-lı'.lgat'ta ve 
Radlof lfıgatinde tüıiı:~ olarak gös...-il
miştir.) - (Fr.) Congc, liberation 
Azamet - Ululuk - (Fr-) Grandeur 

Örnek: Önümüzdeki meselenin aza -
meti zahirdir - Önümüzdeki &oru -
mun ululuğu bellidir. 

Azametli - Ulu - (Fr.) Grandiose, 
Majestu-.x 
Aıamet - çalım, kurum - (Fr.) üsten 
tation, Orgueil 
Azamcllürut = Çaiun .atM>, kurum 

uuan (Fr.) P06eur 
Ornek: O, azametfürıışluktan bir 
türlü vazgeçen1e.:ı = O, kurum satıcı

lıktan bir türlü vazgeçemez. 
Azametli -- Kurumlu - (Fr.) Poseur 
Azamet satınak - Çalım satmak, bö

bürlenmek 
Azami Çoğay, olanca, en büyük 

- (Fr.) Maxmum 
Ornek: Azami gayretini sarf etti -
Olanca çalışmaıımı kullandı. 

Azap · Ezinç - (Fr.) Peine, toumıent 
Ornek: Azab içinde geçen bir ge
ce - Ezinç içinde geçen bir gece. 

Azar - · Azar (T. Kö.) - (Fr.) Gron
dcrie, rCpri.mande 

Azimet ve avdet = Gidôp gelme -
(Fr.) Aller retour 
ürnek: Ankaradan Istanbula azi
met ve avdet için yatak tuttum -
Ankaradan lstanbula gidip gelme 
yatak tuttum. 

Aziz (eizze anlarruna) - &en - (Fr.) 
Saint 
Omek: Hıristiyan ea-eıılerinden ( a
zizlerinden) her biri için bir yortu 
günü özgülenmiştir. 

Aziz, muazzez - Sevgili (Fr.) Cher, 
Cheri 

Azletmek - Kaldırmak, yol vermek, 
itindcn çıkarmak - (Fr.) Destituer, 
congedieor 

Azm = Dölen 
Urnek: Yunanistandaki son azı ha
reketi sırasmda baştakiler büyük bir 
döl en ve soğuk kanlılık ( azm ve iti
dali det11) gösttrdilcr. 

Azmeünek - Dölenınek 
Ornek: Başamıağa dolenmek (az-
metmek) yarı başannak demektir. 

Azvetme* (Bak: atfetmek) = U.tüne 
atnuıi<, yBftamak 

Azürde - lncinnıit - (Fr.) Froisse, 
blesse 

(1) Kaml.IS'ta •·asr. Mr, usr, usur,, şe .. 
ki11crinde gösterilen bu liÖz uzaman an
lamına" gösteriliyor. Türkçede "zaman,, 
demek olan •uz> köküne •n eki getiri
lerek •yapılmış türkçe sözdür. 

(2) Çıkacak olan "Ekler DergU.i,, nde 
«get> ekine bakınız. 

Milletlerin ihtilal hakkı 
lht..al mıllet y .. pu, bund3 da şüphe 

yok. ı-·ak.."l .. 1 ıbir m:ı.Jet müesses otorite ... 
ye, hükumete ve bunların şeflerine kar-
şı i:htrıal çıkarabi.ır mi·ı Hakları var 
mı? 

Bu bahiste evvela muhtelif millet 
alimlerinin sözlerini tetk.i< edelim: 

Yabancı miUetlcriıo bu hu::.uıla söz 
~y~cm.iş a!iıanlerinin fikirleruıi tetkik e· 
dericen ıngı.ız filO'.Zofundan başlıya.-. 
lnn: 

fü•şt.ıı lngilllorenin hukuk bakımın . 
dan (Lok) u tetkik edecegiz. 

Buno göre ilı..ilal: Mıv.ıl.ım miJ.let
Jerln zulumden kurtulmalan için oto -
ritelere karJı kullanacak.an en son ve 
en k...ı.m s..ıahtır. 

lht~ai Loka göre münak~ta götür • 
mez en doğru ha.1<tır. Üu ne zaman? 
Lok: (icabında) diyor_ 

Lok ıcabatı bırt!r b.ire.r t !tbit.ı edi -
yor. 

1 - icra heyet ve tefleri milletlerin 
kanununu taruınaz keyfi icaata başlar
larsa, 

2 - icra vekilleri vatanı düpnana 
lC$lmı ederlerse, 

3 - icra vekilleri intıhap kanununu 
D""-L o:t ...... ua.:.t.:lar \e ıntı~ıabı kcy.ltJ~rine 
gore yaparJarsa, 

4 - ıcra vekilleri kendi vıuıyctle • 
r.ini teını kuvvet y€rinc kor.aı·ıa..u 

.liundan başka bu hakkı ıcre heyet
lerine veya şefilerine icap e ... 1i..innez. Mil 
le:ı ıncc .... •e:rınc karı, da 1:..ı.wılıBJ tder. 

Yaui bır ın.ihıet zaruret he.ıindc bazı 
taı llarm tahakkukunda kendi mi.lct 
mec.ı.sJne da.iıi ihtıJat hakkı varJw. 

liu ııak şu suretle olur: 
Ict,. mediUni dağrtrr, on.un ye

rine dJğt:nnİ ~eıtirir. 
(Lokı a göre me&ela lngilu.ı-e millet 

meciJsi, iıya.m mih.et.in hakJannı tanı -
ma:.ıs, cıı.as haklarına tecavüz ederse, Jn· 
giıliz halkııun ihtili..1 çılcannak hakkr 
vardır. 

Lok zulmün nereden ıreldijini tet
kik ehniyOI'. Nereden geli.rae ırel•m, zu
hcnden ve zulme kartı yapılacak ihti
lalden bahsediyor • ., 

Lokun bu fikrine ben de İttirik edi
yorum. Unubruyalım ki Türk miHeti kur 
tuıluşunu saltanata kar§oı yapllığı .i.btiliıle 
medyundur. 

Fransız milleti de kurtwuıunu Bur
bon hanedanına ihtilill hakkıı:ı.a borçlu
d'8'. 

1789 Fransız ihtilali yalnız Fre.nsa
ya değil, bütün iınıanlığa hizmet ede · 
c'*br. tlu hukuk fifosolunun fikirlerini 
tahlil edelim: 

(Lokı IWirlerini neşredir.ce herke& 
tar.hnda.n •rice lcartılanınadı, Bir çok 
muarı.olar bt.&lu. 

Tıpkı m.ıletlere hak i•tiyen her fi. 
kir adammın uğradığr hücumlana. Lok 
U. maruz kaldı. Fakat o demirden ö
ruhnüt bir mantıkla b,..ımlanru mağ • 
lup el:mclrlen çekinmedi • 

Büyük bir samimiyet iç.inde millet
lerin h~ını isledi. Onun muarız.lan 
ıu itirazı ileriye ıürdülc .. : Böyle bir 
hakkın milletılere taomması td>lidir,, 
dediler. M.ilıetılerin jyiyi kötüyü ayırt 
edemiyeceğini söylediler. Bu vaziyet 
kaı-111mda devlellerin anarJİ içinde 
mahvolup Pdeceğini söylecliler. Buna 
nğmen, o, fikiı-ler.nden bir tane.ini 
bile geriye almedı . 

Loka ıöre, milletl<:r bir kapriı, 
bir huy i.cahı olarak ihtilal çıkarmaz • 
lar. Zira mevcutla geçimneği yeniıine 
tercih ederler. 

inkılaptan evvelki Fran•a 
"Bayanlar, Baylar, 
"Lokun çok dıığru tezini ihtilalin 

verimlerile iebat edeceğim. 
Lok misal venniyor. Fakat görüşü 

o kadar kuvvetlidir ki ... 
Şimdi M:ze Piyer Brizonun (it ve iı

çiler) eaerindcn bazı vaka!ar zi.krcdccc-
iiın-

Bu vakalaruı batlığı 13 Üncü asra ka-
dar köylüler ve itçile.-dir. Bu k1Sım 
(Ağlayan toprak) tır • 

ihtilalden evvel köylünün vaziyeti.: 
"Sen dünyaya ağlayarak geldin, çun

kü babanın vü~ıliiode yırtık pırtık göm 
!ek, bezden pantıdon gördün.,, 

Bu, F ransada bir darbı me&eldi 
Franuz ihtilaline kadar çektiği ıeyleri 
tam ıröoterir. Hae savaılar olduğu ve 
kıtlık bulunduğu •enclerde... Köy
lü zalimane bir tekilde tazyik ediliyor
du. 

Köylüler türiı:ülerinde "Biçilrniı 
buğdaylar bizim değildir. Ekilmit ba • 
§8klar bafkalarının ekmekleridôT,, di · 
yor. 

En feci bir fakirlik içinde aç ailele
rimizin feryatlarını duyuyoruz. Biz on
.ı.-. dünyaya ıretinnit olmalıtan piınıa
nız, utanıyoruz. 

Rokankordaki köylüler, ne istıyece
ğimizi biz de bilmeyiz, ~yorlaı-. Sefalet 
o kadar büyük ki eklT'eii bile unut-
tuk. 

Diğer yerlerde •iyah topraklı ek-
mek bile yok. Göz yaşları içinde te-
mennileri dünyadan kurlulmaktır. 

- Bizi öldüren yok mu? diye bağı
nyorlar. 

Artür Yung diyor ki: 
- Büyüklerin viodanı için milyon

yonlarca inNln kral, hükümdar, dere • 
beyi zulmü içinde köylüleri sürünürken 
görmek ne müthi§ bU fey!. Sanki 
vücutleri yürüyen birer iskelet ... 

Bu hal içinde bir de eıkiya taarru
zuna uğruyorlar.,, 

Bu facialar anlatılmakla lmme:ı. 
Bu faciawcla görülüy°" ki milletler, 

alıştığı bır hükumete •iU>ırlı davran• - \ 
yor•ar. 

Hu facia 13 Üncü asırdan 18 İnci Al• 

ra kadar devam t..ttJ. t' ransız ınıtlieti 

O$ki ıJa..ı·v..:.;,..e IMtrtı ~Yt\D etnıegi Jü -
tünmedi. işte gene .ihtilalden evvel bir 
facia: 

Bir pazar ıabe.hı çocuklarının aç!J.. 
tından btur ana tavan arasından çm. 
ntk $0kağa gıdıyor. Fırının önü onun 
ıriıbi analarla dolu .•. Fırın kepekleri in
mıt, analar bnbırini kırıyor. Çocukla
rına bırer parça elünck kapışmak için 
uğraşıyor. l:Sagrışmatar, dıdıımcler ara .. 
ıında ekmek aıanuyanlar var . 

.::>esler yuk.>eııya.. Y a&mur sepeli -
yor, aç analar bırbırJeri ue konuşuyor
lar. 

- Biz neden bu işin mesulünü a
ramıyalım? 

bu ata.tık bıri çıkıyor: 
- ı--ran~ı4 anaı~r kı·al.1-n sarayına 

gidiyor-
J:Sa.yrak c.çıhyor, &Övmele: araiiın· 

de kanJe iıerııyor. Uıtıeri ba§lan çıp • 
lak, mızrakJar, sopalı b.J.r alay kadın -
lar, ötkeden deli gibi olmut erkekler 
korkunç bır halde yıirüyoıılar_ 

Saray önünde ıungıilü muhafızlarla 
karşılaşıyorlar. Hu kabarı~ll.i baı:myor
lı•r: 

- Önümüzden çdciliniz. Askel' mi· 
siniz, bize ekmek vtrraniz. 

Müsademe hemen başlıyacak. N erc
de i•e kan dökulecck • 

Bu esnada 16 ınc.ı Lüi gorünüyor. 
Azgm kafile bağır.yor: 

- Ek:m<..k ıst.ıyoruz. Zülüm<len, 
faizcilerden, dereb<.ylerden kurtulmak 
istiyoruz. Sen yapamazsan, biz yapa • 
rız. Esir değı!iz kr-aJ endi . 

Aç ana!ar yağmur altında hala ba
ğınşıyor.1ar: 

- Açız, açız ... 
K.·al başını sallıyor, çekiliyor. Mu • 

rahhaaJarı ıat•yor.ar. G.idcr,erKcn kiıtle 
marn. oluyor. Hep beraber gırmetc; isti. 
yorlar. Toplar halka çevriliyor. Halk 
bağırıyor: 

- At111 atın. lliz.i vuraım<U.sıruz. 
Hakkınız yok... Bız açız... aç .• 

Anlaşıldı mı? 
Kütle yürüyemiyor, topla\" çe\·ril .. 

nut·--
NereJı: İle a.tet başlıy3c~k. Muha

fızfan ıslık ile tahkir ediyorlar. idare
ye sövüyorlar. Orada bestelenmit müs
tehcen sözler söyleniyor. Şarkrlar söy
leniyor. Kralı, kraliçeyi, veliah!i azgın 
katile araııa alıyor. Etraflarım baltalı, 
topuzlu kadınlar çeviriyor. 

- Arkadaşlar hep birlii<te gidelim. 
Elanekçiyİ, kansını, çocuğunu yakalı • 
dık, ;ş artık düzeliyor, diyorlar. 

Kral arabasının yanma gif'İyor ve 
diyorlar ki: 

- Bizim batımızda kalın •.• Bize yar
dnn edin. Bize daha iyi bakın. •• 

Görüyor mu•unuz? Bir millet ne 
kadar ahırlı ve ne kadar afçıdır. Eıki 
idareden ne kadar zorlukla ayrılıyor. 

Fakat ne kral ve ne de iaaliçe bunu 
anlamadı. Günün birinde fırNlb elde 
edince r'rk onlu•um kaçmağa ve ihti
!ili imhiıya gözü alıyorlar. 

Ekserıya taçlılar böyle tefkat ve 
merluımetten anlamazlar. 

Demek oluyor kı l'r-ız mllilil!Nıin 
"*1alan bakımından milletlerin ihtila
linden kurtwacak bir f"Y yoktur. 

Milletler baklannı icabında zaruret' 
halinde kullanıyorlar. 

Haklarım •uii•timal eden mİılletler 
değil, nillletlerin başındaki idarel ... dir
y ani. bıçak kemiğe dayanıncaya kadar 
ubrediyor. Ondan sonra artık hiç 
bir §'CY tanunıyor • 

Millet bu hakkım kullandıktan •on
ra artık icra heyetlerwn baıları sokak
larda yuvarlanmağa batlıyor -

Zalimlerin kalpleri, gözleri mü • 
hürlüdür. Görmezler, duymazlar. Onlar 
ihtil&lin aatın başlarına ineceği zaman 
bağınnağa, yalvarmağa batlarlar. Fa • 
katı bir kere yakayı kurtanrlarıa eski
den, düştükleri perişanlıgı unuturlar_ 
Bunlan ikaz edecek kuvvet milletlerin 
hakkından batka bir ı•Y değildir. 

Milletler ihtilal hakkını kuU..nmakla 
zalim idarelerini yıkıyorlv. Bqka bir 
şey yapmıyorlar. Ne ırüzel bir yıkı§ ..• 

işleri kim kontrol 4!de~ek? 
utlayanlar, Baylar, 
"htilaya, tamaha kartı koymak in

Nlnlartn belli ba~ı haklarından biridir
losan için en ıeref bozucu §ey :ı:uhne 
tahakküme, keyfi idareye boyun eğ • 
ınektW. Bundan daha beter bir ıey dü
şünülınez. 

(Lok) un muarızları ona tunu so
ruyorlar: 

- lflerin iyi gidjp ırit.nediğini kim 
anlıyacak? 

Muarı:ılar bu aorguları kendi anla
yıtlarına göre mühim buluyorlar. 

Lok onlara ıöyle diyor: 
- itlerin iyi ıridip ıri mediğini, va

zifelerin yapdrp yapılmadığını her te • 
y.in •ahil>i olan millet tal<dir edecek
tir. 

(Lok)un muanzlan bu Cf>vapları an
lamadılııır. Esasen anlayamular_ Çünkü 
onlar Lok'un •amİmİyetle tanıdığı, var
lıP. kabul ettiği maleti adam yerine 
-aaymryorlar. 

Milletin tarifi baldırı çıplaklardır. 
bunu böyfe dütinıen adam Lok'un ee • 
vabını anlayamaz. 

Eğer bir millet baldm çıplak olmuı· 
... asıl onun bqına birer gatıp ıribi ge
çinen taclılar utanım .. 

Eski türkçede bir darbı meıel var
Gll': 

"Efkiyada utanma!<, İmam evinde aı, 
ölü gözünde yaş olmaz .. ,, derle... 

Bu taclılarda da merhamet yoktur. 
itte onun için ihtiliıl yapmalı .. Lok de· 
vam ediyor: "Her tey milletindir. Ala
caklı odu ... ., 

Bütün bunlardan ba§l<a Lok'un hak
lı iddiaaına ıöre ihtilal hakkı milletlere 
ne kadar inkar eclilirse edilsin yiııe mil
letltt ihtil5.li hakkını kullanraıtlardır. 

Hatta Lok ela.ha ileriye ııiderek di
yor ki: 

icra heyetlo.Uni veya ıeflerini satır • 
dan kurtannak i~ idarenin adına ne 
deraeniz deyiniz. Bıçak l<euıiğe dayanın
ca nWllet yina yapacarını yapar. Hakkı· 
nı alrr. 

SPOR 

Bisiklet teşvik yarışlar& 
lıtanbul Bisiklet Heyetind•I 

12-4-1935 Cuma günü aaat 9 da1•· 
pılacak bisôklet teıvik yanılan prof• 
ramıdrr: 

1 - Y arıt iki sınıf Üzerine yapıl•· 
caktır. 

2 - ikinci aınf koşucular MecidiY~ 
köyünden hareket ederek Maalağa sı 
dip geleceklerdir. 

3 - Birinci aıruf koşucular yiııe ~le 
cidiye köyünden hareket ederek 1•· 
rabya tepesine kadar gidecekler •• 
ayni yoldan döneceklerdir. 

4 - Yarı~lara gidecek olan k<>şııcu
lar 10-4-935 tarihine kadar Beyo~·u 
Halkevinde lstan. 1 Bisikle: hcy~;J1• 
müracatala kayıl olunmalıriJrlar. ;.;a 
yıt Pazarte:si ve çarş.amba ~Uul:.rı s!lı" 
at 5,30 da::l 7 ye kadardır. 

5 - Koşucular kay.t esna.ınd~ J:eo· 
dilerine ver~!ecek kartlarla yeı·ı; he · 
yetine müracaatla nu1:nara !arı .. ;ı alJ. · 
caklardır. Kartı oJmıyanlaı· yarı~3 '1" 
remezler. 

6 - Yarı~a Federe klüb azaları gi· 
rebilirler. Müttefik kulô.4b a:.tcUJ oı ... ·-· 
yanlar yanta giremezler. 

7 - Yapı'an program mucib:rıcc- •• 
ıağıda yo.zılr tarihlerde tet,,;k )-afi!' 
)arı yapılacaktır: 

12 Ni•an 1935 Cuma. 
26 NiSl'ln 1935 Cuma 
10 Mayı• 1935 Cuma 
24 Mayıs Cuma 

7 Haziran 1935 Cuma 
21 Haziran 1935 Cuma. 

5 Temır.uz 1935 Cuma 
Mesafe ve kotu yerleri de ~yTıc• 

bildirilecektir. 

Fransada krallar Alla.'ıtan bo~.a ~İJll 
seyc hesap vennezlet"di. -

Şeriatcılamruz halifeye Allahm göl· 
gesi ded;.?er. Hatta (Halifo zalim olS" 
bile, ona itaat etmek lii:tımdrr) dedile"• 

Rus çarı Allalıın hamisi oldu, 
Fai<at ihtiliıi olunea ne oldu?. 
Halife g>tti_ Fransız krallarının Y .. 

rinde yelltt esiyor. Rus çamnn kcsı""' 
leri b]e kalmadı. Bunlar bira· ibret Je'" 
halarrdır. 

Bu icra heyetleri bu haklardan ıııil' 
tenebbih oldular mı? olmaıiılar MiJlel' 
!erin "" inaanlarm ilcrleyiıi miİıetıeri• 
ihtilal halck•nrn birer neticesidir. 

ihtilal hakkını kulılanmadıkça .,.;11•1 

!er yola ııelmez. 
Birim tarihten bir kaç misal.. 
Deli lbrahi.ın zamanında bir sadrÔ ' 

zam vardı. Hezar Al..m paıa .. Güııiİl' 
birinde At meydanmda parçalaodr. 8'' 
tına üıütenler birer parça et kopal'ıll ' . 
lar. Romatizmaya iyi gelir diye mafsal:ı 
lanna sürdüler. Bundan ibret aldrlar rfll' 

Hayır .... 
Türk ihtilaline bir bnlnı 

Lok'un prenoipini Türk ihtilalİI" 
tatbik edelim. 

"BayanlM', baylar, 
"Bütün bir Tiiri< ulusunun ı.,.;lıl' 

...ıt-t idareoindm, ta-ııallup, dereb•r 
lik ve faizcilerden çektiği, Fransız ıoiJ• 
letinin çektiğinden daha azdır zann" • 
dilmesin. 

Osmanlı saltanatı tarihin yürİİYa • 
tünele biitün me'.l'lllttmne rağmen kaÇŞ ' 
rak affedilmedi. 

Yapanların yanma yapılan İ1 kaç J..ı: 
fa kir olarak brraluldı. 1908 ibtiıal • 
kadar her saltanat adarnlarınrn yaı>1ı>' 
kir kaldı. 

Sultanlarla b.....ber yarundalri ada"'' 
lann yaptıkları da beraber bldı. Ab ' 
diilha.nitten bugüne kadar geçen v.lı'' 
lan mütalea edelim.. . 

Abdülhamit 1293 de meıruti ;da;:: 
kabul etti. 1295 de ilp etti. y tılııı:ı • el 
Jeti aidatının zannı ile kanunu eıa•~ •. 
dmturu ciltler içinde duruyordu. J,.. 
reyi facıalarla 30 ,.,._., fazta yaı•t: 
Millete hükmetti. M-**ette biltıa'. 
Türi<lere kartı ne can, ne cJ.ı mal ea>"': 
yeti bırakmadı. Türtı: olmıyanlard111 e'I 
vel Türk ohınm Jikayete hakkı ...,.r~l· 
Çünkü Abdülhllmİdİn mezalimi Türlıl<' 
üzerine müteveecihti. ....ı 

V ttgi vemıe, aıı....., ırinne, :r;\lııw 

ıören hep Türirtü. • 
Türk olınıyanın ıiki\yete hakla yr> 

tu. ' 
Zira bir Türk yurdunda Türküıı ır 

lı:iyeti VM'dır. Ba~run hııl<Kı yokı:.ıf: 
O zaman Tevfik Fikr«: Abdül~~ 

de bomba atan adam için güzel _.
söylüyor_ . ;Jı. ı 

"Ben hürriyet 'çin bir ecnebi sil·_.ıı 
ru all<rşlamağı zül sayarım. Türk ııer"' 
&ilahı ile hakkını alabilir. .. 

Bombayı patlatan Türi< olsa iıli. İl" 
nun eli ile kavuf&C&ğ:m hürriyet b<"' 
için bir ıenf olurdu. ıl 

Fakat ha•rmdaki adanı Türk oıur • 
zalim bile olursa onun bafka bir ya::;: 
cı ile öldürülme.ıni kabul edemem- :.~ 
kauııı:> eli ite ırelecek hürriyete l«';r 
ırkımın bu kabil :ı:ul'tlii ~ekmeairıi 1 

cih ederim.,, ~ 
Abdülhıımit 1908 de Metruby~ . 

meğe muvafakat edince yine affedı~ 
itte milletler ilrtilüi hakloru ,uıı~ 

mal etmiyorlar. Abdülhamit bu~.1 .. 
mütenebbih olmadı. Zira zalimler ııı~ . 
nebbih cılmıaz. 31 martta bir hi.cliıe t' 

<lu. O idare ediyor<lu. Yahut onJatıP 
!ine düflü. Orıa tarih cevap ver.;n• Ja'' 

Ordu ıreliyor. Abdülhamit tahtıll" 
iniyor, ve bir i<ö§ke kapatılıyor- _.,.;ı 

F ram.ada olaa İıdİ, yalnrz Abdülb İl' • 
değil, onunla bütün ailesi de kiyol 
den ıreçerdi- ı• 

Halife V ahidettin mecliıi kaP'
1 

Her ıeyi yaptı. Yola gelmesi içiıı ~ 
ıöylenınedi? ,ıl" 

Tuttuğu yolun ihanet yolu o~ 
aöylendi. Kabul etmocli. Bunu 1<,.11 · 
dr. Memleketi lrurtannak için ayP' 
nanlara karşı k~ymal: ıçioı Dürrii ~ 
fetva çıkarttı. L• ... 

Ve düıman orduıunu halife oro~ 
le beraber ıö•t«di. Fakat Tüd<~ ·,..ı 
ları lıtanbula doğru yürüyünce ııav-, 
rin yapacaiı iti o da yaptı_ Dü~ 
mi.ine " ' i. Ve yıpranmıı _.... 
nün çökmu çiiriimüt önrünün-"" '.I· 
ve saati - • yabancı memleketlet~ı~ 
!erinde aÇ>I< a, gunlerini para lı" 
me ile geçirenler ıribi ıreçirdi. Jtte 
tün ha -n akibeti budur. 



Bay Eden Moskovaya vardı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ôolQ LitvanJ'I' Bl'JDUIDI kaJ.~ ve Q. 
tila etmıittir• Baı konsol<>s, Kaunas'da 
v<rien hükümler dolayı&ile Litvanyayı 
tem.il eclemiyeceğini oöylemittir. 

Rapor ltalyaya da gönderilecek 
LONDRA, 28 (A.A.) - Sir Con 

Simonım Bertin zi}'<lretinİ, bir A'Vnlpa 
konleransımn takip eylemesi icap ede
ceği balııkmdaki fikir ~oık mü.ııalkafB e • 
dilmekteclir. Bu meselenin B ... linde ne 
Bay Hitler, ne de ln&'iliz nazırları tara· 
fından rnevzuubabiı edildiğini göat...
hiç bir aliımet yoktur. 

Berlin mükalemeleri hakkındaki "' • 
por pek yakında Par.is ve Romaya gön
ch:rilecet.tir. Diploma&i mahafiliııin fik. 
rine göre, Almanya dıt ıiyaaeti baldm .. 
da, Bay Hitler tarafından, İngiliz ,_ 
zırlarına yepılan beyanat, Stresada VU• 

ku bulacak olan üç devlet miimewlleri 
içtimaınm ehemmiyetini arttırmııtır. 

Bay Eden Rusyada 
NEGORELOJE, (Sovyet Rusya hu

dut iıtaayonu): 28 (A.A.) - Bay Eden 
düın akf"llll Sovyet Rusyaya ginnİfl:İr. 
Kendiııini dıı itleri komiserliğinin mÜ· 
messili lle lıngilterenin Moakova kon • 
aoloau lmrtılamıpardrr. 

Bay Eden Moskovaya aabah vara • 
cak ve lngiitet"e ıefaretine ~. 

MOSKOVA, 28 (A.A.) - Bay Ed.. 
ve maiyeti buraya gelmjılerctir. 

Frarmz gazeteleri ne diyor? 
PARlS, 28 (A.A.) - Bütün Fnm • 

llZ gazeteleri, miİttefİkmı, Aknan müd• 
deiyatmm Deyli Telea-raf'ıla bildirildiği 
tekilde olduğıma inanman.m gayri kabil 
olduiunu ya:zmakiladırlar • 

Lö Pöti .Parizyen gazetesi diyor kiı 
"- Bu &'İbi müddeiyat ileri ıiinnek 

için deli almak W:-ııeJir. 
Bay Hitlerin bu kadar muazzam İd· 

dialar yapmıı ohnaımı bı.aaV'YUI' im • 
kansızdır. A1man1arnı ileri ıiirdiilderi 
ıeylerin, Almımyanrn muahedeleri İh· 
li>.I ederek kendiaine mal ettiği tef.ev • 
vuklara nazaran değil, fakat Londra pro 
tokoı.lerine nazarım tetkik eclilmesi ıa. 
zımdıT. 

J:.kaelsiyor tunları yazıyor: 
~ - Almanyamn uygunsuz, hayret .,. 

yandmcı metalibatında büyi* harp .teh 
likeleri vardır. Bu, Sovyet Ruıya, Po
lonya, küçük ititaf, A vustu..,.., l tal ya 
ve lngiltereye karı• ivazsız bir meydan 
okuma hareketi teP<iJ etmektedir. 

Eko dö Pari: 
Çdıoalovakyaya kartı aS'tık meyd~ 

okunmuştur. Dedikten soma, l<ta!ya ıle 
küçük •tllafm, müıterek düf1Dl'D tanı • 
fından birbirlerinin kucaklarına atılmıı 
olduğuna nazan dikkati çekiyor. 

Lö Jurnal, Hitlenn 550.000 kişilik 
muvazzaf bir ordu, 420.000 l'onluk bir 
donanma ve üstelik 4000 &vcı ve bom
baTdıman tayyaresi htediğini yazıyor. 

Ga>ıeteler, lngilterenin ne yapacağını 
ıonıştunnaktadırlar. Elco dö Pari diyor 
ki: 

- lngiltere ~n, Alınan Hegemon· 
y""m"' yolunu kesecek bir nevi mu • 
kaddea ·tedafüi bİ1' ittifaka 1-:oen h~n 
doğrudan doğruya ~en batka bir 
teY kalmryol'. 

Maten &'azetesi ı 
_ Kallelotif bir aulh tımzimi taraf· 

tarlarının lngi!terede büyük bir ekseri· 
yet ~a etmesinden do',,.yı sevinmek· 
tedir. 

Lö Jumal iıe ıöyle düşünüyor: 
_ lngili,Jer Be.-linön uzift!lna kabul 

etmez olduğunu ke~ettiler ve Mosko • 
van1n da Almanyadan aşağı kalı;ru~ca· 
ğından ıüpbe e<liyorlar: Y alnı': ~ntız~ 
unsurlarımn gurup halme getınl~ lu· 
zuınunuıı anlaşılacağı gün ~tı~. 

Uluslar kurumunun va:z:ıyetı 
NEVYORK, 28 (A.A.) - Nevyod< 

T"ymiı diyor ki: 
- lngiıltere ve uluslar kurumu mu· 

ahedesini imzalayan bütün devle ; ~· 
kunımu her ıeye nığmen muhafaza •· 
çin hazır olmalıdır. Almanyanm her yap J 
tığını ve tehditlerini mahviyetle kabul 
etmek uluslM' kunnnunu intih!"" ~vet 
etmek olur. Avrupanın umum~ e~•Y<; 
tine kartı meydan okuma tekl~e. mdi· 
rilen bu darbe, ıüki'tt ·ıe geçı.ştmlemez. 
Bu emniyeti ihlal edenlerin tiddetle mah 
kıim edilmeıi lii.zımdır. 

Con Sa;ymenin tefekk1rü 
BERLIN, 28 (A.A.) - Alman iııtih· 

barat bürosundan: Sir Saymen. Alınan 
dış i§lleri bakanı Yon Nörata Berlinde 
JrendWaoe kartı &'Ölterilen iyi kc.bu&den 
dolayı bir teşekkür telıırah ııönd.nniı
tir. 

LON.ORA 28 (A.A.) - Sir Say · 
men Bay Hi;leı- ile yapmıı olduğu ııö· 
rü~ler hııldmıda kral ile Bu4Bnırbam· 
da 45 dakika ıüren bir görüpne Y8P· 

Mülakatın tevsii 
LONDRA, 28 (A.A.) - Röyterlıı 

bildihliğÜ>e &'İire, akıamlıi kabine top· 
lantnıncla Sir Saymamı beyımatmdaın 
aonra hasıl ol.aa mı.aı., Berlin zıiyareti· 
nin t- bu nıhmete değer tdakki 
edildiği meıi<e:rıindedir ve lnigiz kabi • 
nesi tanılmclma Bıay llitlerle f&hıi bir 
h!ın>M tetUi. iıç:in kabul e<lilen usulün 
taıınamen dofnı olduğu &'Örülmü§'tür. 

Amerikada inkisarı hayal 
VAŞNGTON, 28 (A.A.) - iyi ha· 

ber alan mahfellere göre, Beri.in &'Örüı· 
melerinden d°'ayı hükümet .. uli~edir. 
Ve inkisan lıaytıle uğr•nrıtrr. Bazı ,_ 
fiz muhiti ... , A.lmımyanm muahedeleri 
ihlil ettiğinden dolayı Amerika tarafın· 
dan proteato edilmesine taraftardırlar. 

BELlN, 28 (A.A.) - Yon Aörat 
dün Sovyetlerin Berlin ııefirini kabul et 
mittir. 

Amerikanın Rua;ya sefiri 
NEVYORK, 28 (A.A.) - Amerika· 

nın Sovyet hükıimeti nezdindeki Mlfiri 
Bay Vilyam BuUitt, vazifesi bafma ha· 
rdcet etmi9tir. 
Berlin ziyareti ve Londra mahalili 

LONDRA, 28 (A.A.) - Röyterin 
bildirdijine göre, &ktamki kabine top 
lantısmda Sir Saymen'in beyanatın • 
dan .anra hiaıl olan intiba Berlin zi.. 
yııretinin tamamen bu zahmete değer 
teli.kici edildiği merk.ezindedir ve in· 
giliz k&bineoi tarafından Bay Mitler 
ile fAhsi bir tema.a teaia.i için kabul e
dilen uaulün tamamen doğru olduğu 
görülmüıtür. 

Almanya konferansa iftirak 
edecek mi? 

BERLIN, 28 (A.A.) - Aı.-n iatih 
bara! büroau bildiriyOI': Yarcl Prioe 
Deyli Meyi gazete&inde ya.zıyorı 

Sir Con Saymen'm Berlin ziyare • 
tinden münkeoir olarak döndüğü hak 
kmda bazı Parla ve Londra mahafilin 
de aerdedi1- bazı mütalea, görüıme
lerin, muvaffakıyetini istememi§ olan 
bazı kimselerin §&hsi tefsirine miiste
nittir. Ayni &'azetenin ayaa.l muhabi
ri, Almanyanm yakında Londrada top 
!anacak bir konferanaa davet edilme
ıi muhtemel °'duğunu bildiriyor. lngi 
liz kabinesinin bilha1&a Sir Con Say. 
menin raporundan aonraı Avrupa ha· 
ntının temini için elinden geleni yap
maya karar verdiği beyan edilmeJ.ı;e • 
dir, Bakanların hali hazırda.ki hattı ha 
reketleri, Sir Con Saymenin .trauda 
Almanyanm bir yuvarlak ma..a konte 
ranaına iıtirak.i lüzumunda ısrar ede • 
ceğini göstermektediı· . 

Şark misakı 
MOSKOV A, 28 (A,A.) - Bay E· 

den'in MO&kovayı ziyaretinden bahse • 
den bir makalesinde lne•tiya gazetesi 
eliyor ki: 

Bay Ji:denin "Biz Şark mi· 
sakını ı<'limlıyoruz. Çünkü mi • 
aak, emniyeti takviye edecektir,, aözle
rini kaydettikten ıonra ıöyle devam edi 
yor: 

Eğer Bay Eden ile yapılacak görü§ • 
meler bu beymıatın rubu dahilinde de • 
vam edecek olur ise bu görüşmelerin sul 
hün tar$İni itine ve yalnız :wrupaıla deği'I 
Asyada ve aralarında birçok temaa nok
talan bulunan .iki büyük memleketin an • 
laımalanna hiıdim olacağı ümit olunur. 

MOSKOV A, 28 (A.A.) - lzvestiya 
gazetesi ıruntakavi f&rk mütekabil yar 
dım miaakına tahsia etmİ§ olduğu bir 
makalede diyor kiı 

Bu misak, bütün Avrupa devletle • 
rine fAmİI olmalı ve bu devletleri mi
aakın derpif etmit olduğu arazide te • 
cavüze maruz kalan miaaka dahil her 
hangi bir devlete yardnt"8 k<>§lll&ğa 
mecbur tutmalıdır. 

Almanya ile Leihslana a.ri olan iti • 
mataızlık ancak bu ilci memleketin tek 
lif edile~ misakı kabul etmeleriyle 
mümkündür. 

Sir Con Saymenin sözleri 
BERLIN 28 (A.A.) - Alman ia • 

tihbarat bfu.oau bildiriyor: lngiliz Dıı 
itleri Bakanı Sir Con Saymen Fox Mo· 
vieton aeol.i aktualite filmlerin mikrofonu 
önünde şu beyanatta bulunmu§tur: 

Büyük Alman milletıinin tefi ile §&h 
san tanıımı§ olmak benim için .büyük 
bir mahzuziyettir. lngiliz milleti, ga • 
]ip mağlUp tanımaz Ne neviden olur 
aa olaun her türlü farkı reddeder ve bÜ· 

l 
melo yapıl.maaı esasını müdaf- ey
ler. 

Milletlerin müıtavat esasına mÜ!\te~ 
nid dostluk ve uzlaımaLmru teon;ne bü· 
tün rnevcudiyetile ça.lı,acaktır. 

Mevzuu alelade bir tetkikten bat· 
ka bir feY olmıyan bu görüımeden kati 
b:rtakım neticeler beklemek hata idi. 

Dünua barışı ve Sovut'!t Rusua 

B. Radek '' Biz f eiaket de
ğil barış istiyoruz!,~ diyor 

B. Radek'in uluslar durumuna ve lngiltere 
sıyasasına dair İzves-

tiyada neşrettiği mühim bir makale 
MOSKOVA, 28 (A.A.) - Bay Ra- J tehlikede olduğu her yerde bant ıiyaıa· 

dek, uluslar kurumuna ve İngiltere &i- sını aanılmaz bir surette tıııkibe kati~ 
yasa rna t oiı ederek lzveıtiya &'azete- karar verirse bunu nıüııait kartılanz. 
ünde oefl'eltİğİ uzun bİT makalede ez. Bunun temini için, lngilterenin, har-
c:üııde diyor ki: be kar~ı teminatı mmtakavi karşılıklı 

"Y • medeniy timizi orta ve ııarp yardım andlaşmasmda arayan uluslara 
A ihtiva ettiği en kıymetli mii.ni olmamaaı lazımdır. Bu uluılar mez 
f8Ylerde:n istifade ederek koruyoruz. kur andlllflD&la..a girmek i.stiyen kimse· 
Biz, kapitıı.li.mt.in aoyaal faaliyeti fela • yi bundan hariç tutmıyacaldardır. Keza 
keti içinde .doğduk ve Leninin dediği gİ· bunun temini için, doğrudan d •ğruya a• 
bi "feliltetli devreden korlmnıyonız • ., lakıııdar bulunduğu ı.,.unlarda t• kahil 
y.,.,; ttjimimizi ve yeni medeniyetimi:ı:i &n~ara bizzat kendi,; de iltiiıak et 
kunnok "Qin harp feHketinı> ihtiyacımız mek euretile, lngilterenin, barıı n bo • 
yo\ııtlD'. a..,1 yolunu tercih ed.iyoru:ı:. zu'.maımı is!Ahdaf eden ve gittikçe ar • 
B JçrndV ki, Sovyetler birliğini ve l :•-ıayu !'or'n Ön ~,, ı; · '!- ~ : .ı var· 
yeni bir hayat• kurM> uludan emperya- dım etm~i lii.zmıdır. SovyetJer birliği, 
liot lc4'1.,.,eden ayınm teYlere rağmen, b· • kuvv Uen.nu çin yapılacak bu 
Awupanın en kuvvetli lcıepitaliıt dev • çalıpnada ciddı bir •urette hiç bir ııizli 
letkwiudan biri olan bu devlet banıın müuat olmak11zın lnııiltere ile tetriki 

MiLLiYET CUMA 29 MART 1935 

MEMLEKETU5~ 
lzmirde bir otomobil denize düştü 

[ 

lZMIR, (Milliyet) - Dün ak· 
f1UD gece yarıamdan aoııra Alsa~ 
cakta bir otomobil imzası olmut 
Ye üç ehliyet.iz, bindikleri bir oto
mobili denize uçurmuşlardır. 

Tüccardan Bay Rapaporta ait O· 

lan bu 45 numaralı lüka otomobil 
birkaç gün evvel fdırimİ2e getiril· 
mit bulunuyordu. Bay Rapaporta 
malcineeinde bazı ufak t.efek ıtami· 
rat yapılmaaı i~ oıtomabilini AJ. 
sancakta bir garaja bmıkm.ıftı. Ga 
rajda tamiratı ikmal edildikten 
ııonra otomobil gece garaj ittisa. • 
lindeki arsaya bırakılını~ır. Çün
kü ertesi günü garaj kapalı bulu . 
nacaktı. Gece yansından üç saat 
ııonra akıllarına bir otomobil gezin 

Aydın zirai 
Kredi kooperatifi 

Yıllık toplantısında yapılan 
ve yapılacak işleri görüştü 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
200 numaralı zirai kredi koopera
tifi genel heyeti senelik toplantısı 
nı Aydın Halkeri salonunda ba' • 
kan avukat Neşetin batlığı altın • 
da yaptı. Okuman idare meclisi ve 
murakıp raporları söz birliği o -
naylanarak komquldu. l9lere ge
çildi. Bir yıl içinde yapılacak ma.a 
nıf nisbeti iluazatın yüzde 4 ol • 
ması uygun görüldü. Kooperatif 
ortaldan dışından seçilecek mü · 
dür, muhasip ve avukatın seçim 
hakkının ziraat bankasına veril • 
mesi hakkındaki bankanın isteği 

abamlandı. Ortaklara tahsil edil
mit sermayelerinin iki misli ödünç 
para verilmesi onaylandı. Kurula
cak satıt kooperatifine ittirak ve 
mümessil seçilmesi için idare mec 
lisine salahiyet verildi. ölen ortak 
larm kayıtlarının silinmesi kesti · 
rild.i. Muhasibe müdür denmesi 
ve kefaletli olması abarnlandı Ye· 
ni idare meclisine avukat Netet, a· 
vukat Osman, Eczacı Şevket, çift
çi Mustafa v ~ sabuncu Ahmet Ce 
maJi, murakrplıklara eski mura • 
kıplar, Zeki 8D.faran, okudan Sa
di ve yeniden defterdar Nafiz se
çildiler. 

Aydın zirai kredi kooperatifi 
vilayetimiz çevre.ine en çok mu· 
vafak olan ve ortaklarına yararlığı 
dokunduğu kadar esas mukavele 
d~ına çtkmıyan kooperatiflerin 
b~ında gelir. 

mesaiye ii.madedir. lngilterenin başka 
türlü bir siyasa.il barba müncer olacak
tıı · . Bu felaketi arzu etmiyoruz, fakat 
bundan herkestaı daha az korkmamak
ta haklıyız. Sovyetler birliğinin çok va
ıi ıa.razisi ve k'.\yna.ı.lan, milyonlarca in· 
sanı ihtiva eden leşt..ilktınrn ku vveti, 
bal'l ş siyas. s nı" b..tün dünya hallı kit· 
le! 'ri üzeri d,l:i tesiri, bütün bunlar, İs· 
tilzam edclJlleceği fedakar ıklara rağ . 
men, b:zim iç~n zaferi teminat allloa al· 
maktadır. Bu foedakar t klar Sovyetler 
birliği hükU.mcl.ı1e ağ•r bir meıuliıet 
yükletmiyec:ektir. Zıra her köylü, her 
iıc;.'.• her entelektüel ve kı..:ıl ordu1>un 
her neferi biliyor ki, barış için mücade
ıle içinde doğmuı olan hükumetimiz, on 
yedi •enelik ~ıayab zarfında, ıanılmnz 
bir enerji ile genel barışın kuvvetlen • 
mefi :İç.İn mücadele etmiştir. 

Popolo d'. Romanın makalui 
ROMA, 28 (A.A.) - Popolo di 

Roma ııazetes;, Berlinde lngiliz • Al • 
man mülakatı hal<kında neşrettiği uzun 
bir bat makalede eliyor ki: 

"Mesele bjr \Dllu:mi görüı üzerinden 
tetki kedilirıe, Almanyanın Avnıpa sul· 
hu için diğer Avnıt>& devletlerile teşıilü 
meaaiyi reddettiği ve yahut -ki ayni ıey 
dem•ktir . bu teıriki mesai için kabulü 
imkanı olnuyan port:lar kottuğu ıarih ve 
mutlak ıurette görülüyor. Batı devlet· 
}eri bunda, 1cap eden netice1eri çı:kar .. 
malıdırlar. Bunun içindiı- ki Stresa kon
feransı barış ve Awupanın iMiıkbali için 
tarjbi bir ..ı-naıiyeti haiz olabilecek 
tİ1'. 

tisi yapmağı koyan garaj bekçisi 
Ali Hoca, mahalle bekçisi Tahir 
ve Şel benzin tirketi gece bekçisi 
lskender otomobile kunılmutlar, i 
leriye gitmitler, geriye dönerken 
kordonun virajı olan bir muhafaza 
dıvarına çarptınmtlar ve bundan 
aonra da denizi boylaınrJlardır. 
Bekçiler muhtelif yerlerinden a • 
ğır aurette yaralannutlarchr. Deniz 
içinden <ıa.n kurtaran yok mu, ölü
yoruz, diye çıkan feryatlar üzeri -
ne etraftan yetitenler yaralıları de 
nizden çtkarmıtlardır. Zabıta ve 
Adliye tahkikata elkoyınllf ve yara 
hlar Memleket hastahanesine kal • 
dırdmıtlardır. Otomobilin makine 
kısmı hurda haline gelmittir. 

Aydınde Reşid Galib 
ihtifali 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
Halkevinde evelki akşam R~t 
Galib toplantısı yapıldı. Birçok 
bayan ve baylar ve bu arada Çine 
baş okudanı izzet söz söylediler. 
Bu toplanbde. bulunmak üzere Çi· 
ne kaymakamı ve eşi ile Çine o • 
kudanlarının hepsi Aydına gel · 
mişlerdir. 

bug n " ı ;..,r ... e. 
1 - Talebe köycülük kurultayı bu 

aabah saat 9 da Halkevinde toplana • 
ca.ktır. 

2 - Hilaliahnıer F atib kolunun 
ı lıongresi - 14 de Şehzadebatmda 
Letafet apartımanmda yapılacaktır. 
, 3 - Uaküdar Fıkaraperver cemiye
tinin aenelik kongresi aabah aaat 1 O 
da Uııkiidar Cümburiyet Halk Fırkaaı 
binaamda yapılacaktır. 

4 - Etibba Muhadenet Cemiyeti 
aylık toplantısı aabah aaat 10 da Etib· 
ı.._. odaaı salonunda yapacaktır. 

Fransız sefiri bugün 
gelecek 

Fransız ıefiıi Bay Jules Kamm ,. 
rer Fransız Ticaret odasınııı aenelik 
toplantıaına bafkanlık etmek Üzere, 
bugün Ankaradan latanbula gelecek
tir. 

Soy Adı 
Maçılı.a, Teşvikiyede 51 numırrada A· 

kademi matbaasında Bay Kemal (Ezer) 
soy adını almıştır. 

1 stanbul üniversitesi Marangazu lh· 
san ve epİ (Ald<aya) 90y admJ al~ 
dır. 

'1- ı .. aınbcıl b.roou reH.i avukat 
Bay Halil Hilmi Uyııuner aoy adım al. 
IDlttır. 

Küçük haberler 

• Etibba odumda açılacak olan 
aıbhi ve fenni lı:itab a«giıi hazırlıklan 
ikmal edilmediği için sergi 23 Niıanda 
açılacaktır. 

* Etibba oda.u heyeti evvelki gün 
Dr. Niyau Gözcünün başkanlığı altın 
-la toplanmıt, bazı .mesleki işler ve 
mütehassıs doktorlarla olınayanlarm 
çal,.ma tekilleri görüfülmü,tür. 

Etibba odasının harici kısmının 
tam.irine N iaanda baılanacak1 binanın 
altında bulunan dükkanlar bir kü • 
tuphane haline konacaktır. Bura11 dok 
torlara ve tıp talebesinin okumaları • 
na tahsis edilecektir. 

YENi NESRIYAT 

Arkitekt 
Bu yıldan itibaren (Arkitekt) adı

nı a1an ,:mimar mecmuasının 50 inci aa 
yısı latanbul konservatuvar proje m~· 
sabaıkasma iıtirik eden e .... lerle yı.. 
ne lıtanbul planı jüri heyeti raporu· 
nu ihtiva ederek çıkmıttır. Çok alii..ka 
uyand1rıcı olan bu mecmuayı tavaiye 
ederiz . 

Suriye komiseri 
Ankaradan ayrıldı 

(Ba~ 1 inci sahifede) 
dürü merkez kumandanı, Fransız bü· 

• da • yük elçiliği erkanı tarafın n uııur • 
lanmış ve bir polis müfrezeai kontu 
aeliunlamıştır. Mihtn"-lldarlan Dııan 
ifleri Bakanlığı busıısi kal_,inden 
Rıfkı Rüttü, Kont ele Marteı. hududa 
kadar refakat etmektedir. 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Ge~ defaki biJmecomi&i doi'ru halled ... 

ler araıında çektiiimUı: kur'acla birinciliii: Şif· 
li, Bomonti ista.a1onu Sama.nyohı sokak No 
19 Hllaatl B07 aparlılllaıır Sada T enılc Calay 
lldDcillilı Uakiidar lmı .. .....ı.. moktobô han• 
aızc• muallimi Ba)'all Semiha ka.sa.nmıılardır. 
LG.tfen matLaamısa b.dar tatrif ederek b.:J..i.. 
7e1..rol almalan kendil.-incleD ric.a o\uıuw, 

Geçen defaki bilmecemi· 
zi11 halledilmiş şekli 

1 2 ~ 4 s 6 7 8 • f01\ 

! AKAY~TANE•A 
2 R ı A K 1 •AD• KAN 
3 ARALAMAK8LA 
4 S•NlilllR KAP 1 • 
5 i ı E • ı A D A • S • Ş A 
6 ARA•ATC"T•V• 
7 C • •• • • Aı \ • E N 
1 U L U S • Kl A N ııi 
9 N ı • R A F .-0 -1 T 
J~ lı K ANA D • ı .. ş·~ı 
11 F l L "" KOR lT K"' •--

Oımanhca karırlıklannı 7udıjTmd ke· 
limelerin öz türkçe mulr.abillerini bularak t•k· 
limizia boı hanelerine ye.rletthiııi& •• ke•• • 
rek "Milliyet bilmece me.mu.rluiuna" ıönderi· 
a.iz. Doina b.alleclenler arasında kur'a çekiliyor 
•• kua.aanJara hediyeler vwiyoruz, 

Müddet: Pasarteai cünü. akıama kadardrr. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 101l 

1 
2 
s 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
ı .. 

1 ••••• ,. 1 1 ·ı 
••• 1 • ,., 1 

1 i ' 1 ' 1 • ı• ı 
• ı 1 1 • 1 1 1 

1 • ı 1 • ,• . • ı 
ı • . 1 ... • 1 
1 1 1 I• . ı • • ı 

•' 1 1. 1 1 ' •• • 1 1 •i 1 ! 

• r• 
SOLDA NSACA 

l ....- Umumi 5, Huır. usi 4 

z - Yemek 2. Milliyetin yeni adı 3. 

3 - isim 2, Eaer 2. 

4 - Bir vaaıta.i nakliye 8 

5 - Valide 3. Emin 6. 

6 - A71 yuvaıı 2 . K•11k 3. Erkek a. 
7 - Kamer 2. Eiri kulan.in aclı 4. 

8 - Siyah 4. K"Öpek 2, 

9 - Nota 2. Aıikir 4 . 

1 

' 

• 

• 

10 - Duvar 3 . Bir renk &. 
11 - Nota 2. Terzinin en iti11e yarayan &ı.d 

5, Yama L 

YUKARDAN AŞACl 

1 - Çörek 4. iptida 3. Yot 2. 
2 - Arkadat 2. Milliye.tin ,.eni adı 3. Kır· 

mısı 2. 
3 - Bir rakam 2. Bir •elr.İlimizln soyadı 4. 
4 - Elması ile meıbur bir memleket e. 
S - Nota 2. Cet 3. 
6 - Alim 6 . 
7 - Asyada bir de•let 3. Şlıenin tepMİn· 

de 4. 
8 - lıimleri ııfat yapaıa edat 2. Kimae 3. 
9 - Eski bir Türk medeniyeti 3. Ap yu· 

Y&.SI z.. 

1 

10 - Trab%onlu 3. Çabuk 3 . Doiurtan 3. 

11 - Bir J&% m•J"Ya•ı 5 . Yama 2. 

Aıkeri tebliğler 1 
ft.tun ikram .yeıeri için 
Beyoğlu As. Şubesindeıt: On aenelik 

maaşlannı alarak hazine ile alBkalan 
kesilen 9ubemizde kayıtlı olan ~ehit 
yetimlerinden bugüne kadar tubeye mü 
racaat etmiyenlerin her baftan"1 Cu· 
ID&J'leai ve Salı günlerinde 15 Niaan 
1935 aktamma lr.adar tuıbemize müra· 
caatlan aksi takdirde tütün beyiya ik 
ramiyelerinden istifade edemiyecek • 

!erdir. 

1 

....................... 
Deniz yolları 

A.!Jl- ,Eıc!_My ~batı 
Tel C23G - Sirkıaci Miihiirdana.U 

ı---· Haa. Tel Z2740 ---
b ... ERSIN YOLU 

ANAF ARTA Yapuru 31 Mart 
PAZAR günü saat 10 da Mer· 
sine kadar (1579) . 
AY V ALIK YOLU 

Mf P İN vapuru 30 Mart 
CUI\ 1-• .ıffESl günü saat 19 c' a 
İzınır <adar. (1580 ı 

1..-.. ~ .. ı Bq.inci lcra memurluğun · 
dan: 

Bir borç iÇin mahcuz ve paraya çev 
rilmesine brar verilen 40 çift muhtelif 
cins ve re'*te kaclm ayakkapan 2-
4-935 salı cünü .... t 14 ten 15 te Jm.. 
dM" Beyoğlunda fetifı:Lil oaddeainde 92 
No. lı kunduracı düld<iınında açW: art
tnrna ile aatılacaktır. Almak istiyeııl .. 
riıı vat.tinde ırnphalliı,.Je buh-aıık ,_.. 
munına mW--tlan ilan olunur. 

(9879) 

l abınbul AııliY"' Mahkeme.i Btrind 
Hukuk dairesinden: 

Lii.ğopu1o F-1 ve tiirelı.ümm p .... 
gaffıda Biledcçi aolaıfmda 34 No. claı 

Kamik Mellı:ony., .ıe,hu. eçbğı .iflb 
davaamın 26-3-935 lmrilılıi ce&.a tahki • 
katmda: Getmiyen "" -.U-tııilıı hazın 
meçhul b.ıhman müddealey1ı Kıırnill 

Melkony.ı heldmWı H. U. M, K. mm 
402 inci madden mnc:ibince gıyap kara· 
n verilerek tayin °'...,. 18-4-935 Qri. 
hine miiaadif perfeliJbe ırünii aaat 14 de 
ublcikat lıilrimi lıuzunma &'elmediii ... 
ya müddeti kanuniyeai ....ı..da itiru 
etme<liği takdirde müd~eimn iddiaaım 
kabul etmiı aayılacağwıdan ve mezkiir 
gıyap kararmm berui>ık kanımı mez • 
kıirun 141 inci maddeoi mucibince on h"I 
&'ün müddetle mi.nen tebliğine ....... v .. 

rilcliğinden müttelıu gıyap kımırırun 

tebliği oıak.nma bİln olmıık üzere i · 
lan olunur. (9863) 

lstanbul mabkemel Asli,. OçüncD 
Huıku dairesindenı 

Eleni tarafından kocaaı Beyoğlunda 
T "kıimde Sevinç aol<ağmda 46 N- lı 
Mımço apartmanında 3 No. lu daiTesin
de T eodor Ueybine ıaçslan boı-ma da· 
vasınm icra kılman mubakeıme.i. netice
ainde: Kanunu medenin.in 132 ve 138 nd 
maddele"- tevfikan bo~aıunıılanne. da· 
İr malıkemeden çıkan 13-3-935 \arİh ve 
34-1661 No. hı karen mm iünmı mu • 
maileyh T eoclonın ikametııihı meçhul 
bulunmasına bin- ilirnen tebliği ten • 
aip kdmmıı olduğundan dava eclilen T e
odorun on bet gün >çinıle temyiz edebi· 
leoeği tebliğ makanın-. kllİm °'1nak Ü· 

zere ilan olımur. (9873) 

Doktor g 
OJ:~~~~İyanında 

Telefrnı 24131 

Birind Yenileme Bürosundan: 
4 Kanunuevvel 1933 tarihinden ev· 

vei lıtanbul mliye mahkemeai birinoi 
ticaret daireatnde yapdmat Vayı Und 
Fraytag kaıwlizaıyon firketihı Cevide, 
Zare Arapywn, Fatııw. araımcla mütd<ev· 
vin delil W ketif doıyasawı yeuölen 
mesi için verilen beyanname müddeia
leyhlerin ikaııııetgihı ııneç.bul o4muı ha· 
.ebile >lı!blii eclikmemiştir. Büroca 20 
gÜn müddetle ililneo teb)igat icrasına ka 
.- verilmit ve celse günü olarak 174· 
935 çarpıuba günü - 14 tayin edil· 
mit olclujıandan mezkıir gÜn ve aaatte 
Yenip-1ıane binumda kain birind 
Yenil ıw lriirowm ıı*nedilderi takdir· 
de 2367 No. hı kıımm ahkamına tevfi · 
km ym'' in pyaplwmcla icra k.J[ı .. 
nacağı tebliğ m•nun,. kaim olma.lı li-
zen lli.n olumır. (9868) 

Kartal Mal Müdürlüğünden: 
Karyeıi Mevkii Cinsi Metro Bdter Metro Mecmuu Mu-

Maltepe Türbe sokağı Arıa 

'' ,, ,, 
Pendik Karakol sokağı " 

Azaryan caddesi ,, 

" 

M M hammen kıy. 

103 
88 

190 
210 

Lira. K. meti Lira K. 

00 90 92 70 
00 90 79 20 

00 50 
00 75 

95 00 
157 50 

" 

Lehler ve Ayayorgi ,, 
Arabacı ve Raıih 
Efendi sokağı ,, 176 00 7~ 1~2 00 

Yukarıda cinai yaılı (5) tane 8.!'lanm peşm para ıle te~· 
liki 24-4-935 günlemeç çarşamh:ı ~nü ıaat .on iki buçukta. ı· 
haleleri icra kılınacağından isteklıler~n depozıto .makbuzlarıle 
Kartal Malmüdürlüğünde müt teşekkil ıabş komııyonuna gel· 

1 . (1575) me erı 

Adapazarı ah~ab ve demir malzeme 
imalathanesi Türk Anonim Şirketinden: 
Mecbzi htaımulda. Goılatada Nipıta cıyan haıunda kain A~ .alıtab w 

demir maJ:r.eme imalathanesi Türk Anonim Şirketinin 3 mart 1935 tarihınde top-
• • ••• L! ' '--- "terek tasfiye msnurh.Wlarına )anan heyeti wnunuyeaınce ..,...,yeaıne .....-ar ven . . . 

Galata da Sümer Bankta Muzaffer Soysa llı ve Fevzi Sayrn taym edilmiı olduk
lanndan tirket dainlerinin ~rke telci hu 4ııdrunu ıühay t bic aene ~nd.a .b.it. 

.. • -L-• t ıelen' l"-·mu ticaret k an11RUDun 445 incıi maddesi muci:büı::e muracaa ıııu.-ıı. e 11 ıu-u 

ilan olunur, 
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Universite Arttırma Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundanı 

1 - Universite Morfoloji binasında ağaçtan imal edilecek 
ve bedeli keıfi 3935 lira 47 kuruş olan tesisat i§leri 4 nisan 
935 perşembe günü saat 15 te Universitede ihale edilmek üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - istekliler sözil geçen i~e ait dosyayı Universitede gÖ· 
rebilirler. 

3 - isteklilerin bedeli keşfin yüzde 7,5 teminatlarını Ü· 
niversite muhasebesine yatırıp makbuzlarile zarflarını ihale 
günü saat 14 te üniversite uı mumi katipliğine vermiş olma . 
ları lazımdır. (1300) · 2090 
------
------------

BÜYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiıi 

l l Nisan 1935 de dir. 

Büyü~ itramiye: 200,000 Lira~u 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.ooo, 10,000, 

5,000 liralık ikramiyeler 
milkAfat vardır. 

ve 50.000 liralık 

-- ------ ------- - 2015 

Ecnebi memleketlere i'iden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome"çiyale İtalyana 
Senna,...I: 700,000,000 (ihtiyat akç•i : 580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, lnsiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler aa,...inde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit mekemnıda kolayıhkla istimal edebilirıiniz. Travellera çek. 
leri hakiki sahibinden batka kimaenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) ] 612 

1 ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARif 

Ketif bedeli 870 lira 03 k uruş olan emrazı zühreviye has
tahanesi laboratuvan odasının çini ile döşetilmesi açık eksilt -
meye konulmuştur. Şartname si ve keşif evrakı Levazım mü
dürlüğünde görülür. Eksiltme ye girmek istiyenler 2490 numa 
ralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 65,50 li
ralık muvakkat teminatile her aber ihale gÜnÜ olan 8-4-935 
pazartesi günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. 

(1453) 

Dariillceze için lizım olan 90 santim eninde 1 1 ,000 metre 
yerli Amerikan bezi açık eksil tme ile alınacaktır. Bir metre 
bezin muhammen fiatı 27 kuruştur. Sartname ve bezin nümu 
nesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 nu 
maralı kanunda yazılı vesika ve 223 liralık teminatile ihale 
j'ÜDÜ olan 8-4-935 pazartesi günü saat 15 de Daimi encümen 
de bulunmalıdır. (1457) 

Askeri Tıbbiye Mektebindenı 
Askeri Tıbbi,)'.e mektebinde ııatılacak 90 kalem muhtelif cins 

köhne eşya 8 nisan 935 cumartesi gÜnÜ saat 14 de pazarlıkla 
satılacaktır. Tahmin bedeli 17 lira 27 kuruştur. Eşyaları gör
mek ve pazarlığa girmek için belli saatte Beyazıtta Aııkeri 
Tıbbiye mektebi satmalma komiııyonuna müracaatları. 

(1584) 

MiLLiYET CUMA 29 MART 1935 

Daima genç 
Daima güzel 

lqiliz Kanzuk eczaneıi 
müıtahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

Jıimli 2 ,aheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müstab· , 
zarlarıdır. 1 

Ötedenberi memleketimiz ki· 
bar aleminin takdirine mazhar ol
mu,tur. 

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

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumutaklığmı temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
T ra~tan sonra, cilde latif bir se • 
rinlik verir. 

_..,._ Türkiye Turing Kulübü Himayesinde 12 günlük ..,.._ 

Budapeşte - Viyana seyahati 

Fiyatlar: 

10 Mayıs 1935 

ikinci mevki 95 T. L. 
Gidif, gellı tren, 5 gün Peştede birinci sınıf ROY AL ve ASTO.llA 

otelleri 3 gün Viyanada METROPOL oteli ve teoezzühler 

üçDncü mevki 75 T· L. 
Gidif, geliı tren, 5 gün Pe,tede ikinci sınıf PARK ve A TLANTIK 

otelleri, Vlyanada 3 gün FRANCE otali ve tenezzühler. 

ikinci gldiı gerı T. L. 53 =Üçüncü gidlı, geliı T. L. 35 

Şimdiden NAirirA acentalarında 

..... Kaydolununuz. Telefon: 44914 Telg. NATTA - ISTANBUL ..... 

YERLi MALI 

GISLAVED 
--~ Dünyanın en sağlam 

LASTİKLERi 

ve san moda kadın 
Erkek • Çocuk 

TENİS~ 
Ayakkabları -

GISLAVED 
yerine başka mar· 

ka veriyorlar 
Aldanmayınız 

GISLAVED 
Markaaına 

dikkat ediniz. 

Beyoilu Sulh MM.kemeleri Baı Y a:ı 
ganlığmdan: 

1 - Yinni Beı zade Mehmet ve Ha
san, Mehmet Kasım, Y orgi, Eftimiya • 
dis, Agop T ahtaburunyan, Todori, Ba
yan Emine Müzeyyen, Emine Munise, 
Ha-tice Dürnev, Mehmet Remzi ve (De
mo&tekH, Olimbiya Miltiyadi) n • ı 

UMUMi DEPOSU: İngiliz KAN· 1 Türkiyenin Yerli mallar puarlarında ve umum kundura 
2259 

na lst. Defterdarlığının birlikte muta • 
aarrıf oldukları Galatada Arap carruı ma 
balle•İ.nde eski Kalafat yeri caddesi yeni 
KaJafat yeri ve 1 ci Darağacı sokağın
da eski 74-82 yom 74-1-1-3-74-2 
2--82 No. lı elhaç Beşir ağa vakfından 
icareli sağ tarafı bazen Çıkmaz darağacı 
sokağı ve hazan Serasker Rıza paşa ve
resesi arsasının dıvan, arkası deniz ke· 
nan, ıol tarafı Kürkçü kapısı, karakol 
arsası ve bazan 84 No. lı meşruta dük· 
kan ve fevkani kı&ma isabet eden 86 No. 
lı Seyyid Ali paşanın mescidi arsaları, 
cephesi hazan Kalafat yeri caddesi ve 
hazan 76 No. 1ı boyacı Ali B. ve 78 No. 
lı B. Rüıtü ve 80 No. lı B. Hacı Hafız 
vereııelerinin dükkanları ve hazan Ka • 
!afat yeri cadde.ile mahdut denizden 
dolına mahal (835) ve Kalafat yeri ve 
Darağacı ( 3597) arşın miktarında mez· 
kur No. !arla ınuraldı:am olup tamamı -
n.a yetmiş dört bin sduen lira kıymet 
takdir olunan maa müştemilat Kalafat 
yeri arsası ve Darağacmın ve bunlara 
kalp ve ilave olunan denizden dolına ma 
hal hükmen ve bilmü:zayede satılınak ıu• 
...,tile şuyuun izalesine verilen karar Ü· 

zerine 30-4-935 tarihine müsadif ..,1ı gü 
nü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sull 
mahkemeleri baş yazganlığıoca açık art· 
tırma sÜretile satılacakbr. Arttm..,• b•
deli tahmin edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bul· 
madığı takdirde 15 ci gÜne gelen 14-5-
935 tarih &alı günü ıaat 15 ten 16 ya ka 
dar icra olunacak ve en ziyade artbrana 
ihale edilecektir. 

ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf satan mağazalarda arayım>.. 
Parfümörilerde bulunur. 2255 i ··--------lııııalllllmiı. ... ___________ 11111~~1 j 
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefeı darlıiı bofmaca .,. 
kııaınık ökıürükleri için pek tesirli 
ilaçbJ'. Her ""2&1lede ve ecza depo-

____ larında bulunur. ----
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Kırklareli birlikleri için ka
palı zarfla eksiltmesi 8-4-935 
de yapılacak yedi kalem er -
zak arasındaki 107,500 kilo 
sığır etinin eksiltmeden kaldı
rıldığı ilan olunur. (1585) 

Türkiye Milli 
SiGORTA ŞiRKETi 

Nizamnamenin 25 inci maddesine gi! 
re Türiııiyede Milli Sigorta Pketi hio
sedarlan 1935 l4!IDeoİ martınm 27 nai 

9U'ıamba günü - 15 de tftj<etin i.dare 
mel'kezi oian Galatacle Voyvoda oadde
sinde Tiiri<iye ~ hanında adi ılH'8tte 
toplantıya çağrılmış !ıeler de, temsil e
dilen iıılMeler tiaıret kıımunune. &'Öre i
cap eden ekseriyeli tanin edemediğin • 
elen umumi heyet toplantnı 935 seneei 
nilanımn 28 nci pe.,e.nbe günü lallt 18 
e bmııkrlnu§tır. 

Nizımınamenin 26 ıncı maddeoi mu
cı'bince 2 nci toplantıda hazır bulunan 
lıiuelerin aayı11 her ne kadar olursa ol· 
.,..,, ~ki maddeler müzakere 
edilerek km..... altına ahnacağmdan bü· 
sedarlarm hazır bulunn.sı rica olunur. 

MOZAKERAT RUZNAMESi: 
1 - Idan> meclisi raponmun okun-

ınaıı, 

2 - Murakıp raporunun okunmaaı, 
3 - 1934 oenesi bilançosile kar ve 

zarar heoaplamun lrahul ve taMliki, ida
re meclioinin ibrası n he&eplar üzeri~ 

ele idare meclisinin teklifleri, 
4 - Jdare meclilli üyeMnnin aidat 

ve huzur haklan ile müdürlük tehei n• 
tının tayini için idare mecli•:ine izin ve
rilmeal, 

8 - idare -!İli Üyelerinin seçi
meıi, 

6 - Murakıp eeçilmesi ve tahsisab· 
run tayini, 

7 - Ticaret kanununun 323 ncil med 
desine göre, ister kendi adlarına iner 
ı..,ka p.iıetin müdür veya idare mee

ü üyeleri sıfatile Prketle ticari mue -
melede bulunmak için idare mecliıi li • 
yelerine •lihiyet verilnıesi. 

Bundan betka teklifler, §İri<et ...,. • 

mayesinm en az yüzde 20 Iİne ınMik 
lri11edarların imzalarile, toplanbdan • 
az on gün evvel tôıi<•tin meri<ezXıe lıil
dirilmiş olmalıdır. 

ister kendi adma, ister vekil olarak 
en az on hisseti olup da bu toplantıda 
bulunmak istiyen hiıııedarlann ticaret 
kanumınun 371 nci maddes.ine göre top 
lantı giinünden yedi gün evveıine ka
dar senetlerini şirketin idare merlı:eD.ıe 
emanet olarak bırakmaları gerektir. 

iDARE MECLiSi 

__....BAYANLAR 
Aybaşılarınızda sıhhi tuvaletiniz için mntlak: 

FEMil ve Bağlarını 
kullanınız. Gayet idareli, ucuz, temiz, yumaşak ve her vücuda 
uygundur. Sizi bir çok zahmetlerden kurtarır. Büyük eczanelerde 

ve bayan eşyası satan mağazalarda bu'.unur. 

, EVKAF MUDIRlYETl iLANLARI ' 

1-Çakmakcılarda Valdehanında60-61 No.lı Oda 936 Mayıs bitimine 
2 - '' ,, ,, 6 ,, ,, 936 ., ,, 
3 - il " .. • 59 " " 936 " il 

4 - ,, ,, ,, 65 " ,, 936 ,, ,, 

5 - il " il 37 " " 936 " il 

6 - ,, u ,, 28 ,, " 936 ,, '' 
7-Çar,ıda Varakcı Han aokağmda 14-16 dükk&n 936 ,, ,. 
8- ,, · Hacı Memit ,. 11-9 ,, 936 ,, ,. 
9 - Kasımpatada Türabi ,. 25-23 No. Ana 937 ,, 11 

Yukarıda yazılı mahaller sıralarında yazılı uzlarla kiraya 
verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Tutmak istiyenler 8 -
4. 935 pazartesi günil saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetin-
de Vakıf Akarlar kalemine ııelmeleri. (1570) 

Riyaziye - Llıan - Fizik ve ikmal dersleri 
Türkçe - Almanca - Franal2>Cll - Lı ııilizce - Jtalyenca. Arzu ve ihtiyacınıza 

gön> mütehann muallimler çak --1ı öi retıiyoriar. 1914 t~. ~~~e 
hn>mmı. Çemberlitapn lcarş11mdıılô baya n ve bay 5t.a.ı tedrisaneıuu tetkik ediniz. 
Müdürü Ziya Çetinkay.. 

2 ve 20 komprlmeflk ambalaJlarda 
bulunur. 

Ambala] ve kompr'imelerin 

Gzerlnde halisliğin timsali 

olan ED markasını arayınız. 

Umumi Ncpiyat ve Yazı İfleri müdürü Etem izzet BENiCE. 
Gazetecilik Te matbaacılık T. A. Ş. 

2 - Todorinin hlueai (4000) liraya 
mukabil B. izzetine I ci derecede ipotek· 
li olduğu tapu kaydmda bildirilmiıtir. 

3 - ihaleye kadar birik.ınlı olan ma· 
liye, belediye vergileri ve vakıf icaresile 
telliı.liye müşteriye aittir. 

4 - Arttırmaya ginnek lstiyenler 
muh.ammen bedelin yüzde ,,..di buçuğu 
nisbetinde teminat akçel'İ veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getirme • 
leri ıartbr. 

5 - Arttırma bedeli ihale günleme
cinden itibawn 5 gün L;fnde mahkeme 
kaıaıma yatmlacalotır. Akıi takdirde i
hale bozularak farkı fiat ve aırarü zi • 
yım ve faiz bila hüküm ahnacaktır. 

6 - 2004 sayılı icra ve ifla.. kanunu· 
nwı 126 mcı maddesine tevfikan gayri 
menkul üzerindeki İpotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarier gayri menkul 
iizerindeki hıddaruu, haıuıile faiz ve 
masarife dair olan lddialannı isbat için 
ilan gününden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte satıı me
muruna müracaat etmelidirler, aksl tak 
clirde haklan tapu kütüğü ile 1&bit ol • 
mıyanlar satış paraımm pay'lqma11n • 
dan hariç kaln-lar. 

7 - Şartname mıııhken>c divanhane
.;..., herl<enn görebileeeği yere a11lmış· 
tır. Fazla malıimat almak t.tiyenlerin 
930-929 tayı ile Bat yazganlığa müra• 
caatları ilin olunur. (9847) 

Birinci Ticaret Mahkemeıinden: 
Maden Kömiirü itleri Türk Anonim 

Şirketi avukatı Ziya Fikrinin lstanbul 
Bahçekapıda Agopyan hanında 11-9 No. 
ela Spiridyon aleyhine açtıiı kongorda• 
to feshi davasının 19-1-935 tarihli mu • 
h~ cel-mde şimcl*i yeri belli ol· 
mıyan müddeaaleyhe ilin ıUTetile tebli· 
gırt yaptldıiı halde gelmediğinden hak • 
kında gıyap karan veri11J9ı ve bütün 
muamelelerin yapıldıtmdan ve mürafaa· 
mn hüküm derecesine geldiğinden ha • 
hl.ole uoulün 406 ci maddesi nnıcibince 
gıyap karan teblifi için muhakeme bat 
kıı güne bıral\ılmıflır. 

Müddeealeyh bu kararın ilanından 

itibaren bet gün içinde itiraz ebnediğl 
22.S-938 çartamba günü ıaat 14 de mab 
kemeye gelmediği takdinle muhakeme• 
nin gıyaben bitirileceği ilan olunur. 

(9878) 

la.tanbul Aıliye m;hksnesi birinci 
Hukuk daires.inden: 

Gireıun I! sanı.ası t..-afından Ay • 
kut zade Süleyman ...nına verilen lı • 
tanbul lı beni<ası tarafmdan tediye edl· 
leceık olan 25· 10-934 tarih ve 119-29754 
No. lu ve bin lirayı moıhCıeri çekin zayi 
edildijinden bilbahio n-4<Uır ııeneclin İp• 
tali mumaileyh Siileymana bafetle vekili 
avukat Celil Feyyu tsafından talep 
edilme•ine Wnaen ticaret kanununun 63t 
inci maddeıine tev61can bin lirayı muh• 
tevi bulunan mezluir çek her kimln ~ 
clincle ı.e 48 sün -"ncla mahk~ 
ibrazı ve ibnz edilımediii tekdirde möd 
deti mezlı:Üftnİn hitanuncla mezkUr çe< 
kin iptaline karar •• il-t.i ilin oı-

(984S) 

.. • 


