
Balkan ökonomik konseyi 
çalışmalarına başladı 

Kamutay, zabitan maaş
ları lagilıasını kabul etti 

- 2 ncl aa,ıfllCla - - 2 nci aayıfada -

C U M A, 18 ftlAn (4 üncü ay) 1835 idare Telefonu: 24370 O Sayıaı s Kurut 

kadınlar kongresi başladı 
Kadııllar • • 

ıçın hürriyet ve insanlık • • 
ıçın barış istiyorlar 

Kongre Atatürke teşekkürlerini, Türk kadınına bahşettiği ser.bestiden dolayı sevincini bildirdi 

Dün Ydaız konferanı salonu 
batla~haıa doldu. Kadın murah • 
haılar daha ıabah ıekiz bµçukta 

~r 

K.ongretlen r"öiünüıler (Orta 'Ja: Vali natliıtnu iöjliiyor.)' 

gelmitlerdi.ıBatkan kürsüsünün iki ları için yer ~ulunuyo~u. . . . ~it olan ıaylavlarımız için ııra 
yanında Türk murahhaslarının ye- Sağda vah ve beledıye rem ı· ıle maroken koltuklar ayrılmıştı. 
ri, önünde merkez komitesi aza • çin bir yer, solda, An.karadan gel- Murahaı heyetleri reislerinin 

- Bu lıitabı •atın alır mısınız? 

yerleri halka doğruydu. Yoklama 
yapıldığı zaman bunlar birer bi -

( Sorıu lJ. ci sa) /aımı 1. d sütununda) 

KitaPfı - Hayır ;yavrum; balııana hirsolr )'erl.,i ~ırıılmııl 
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Zabitan 
Kamııtag geni layi

/ıagı kabul etti 
Ankara, 11 (A.A.) - 7abita 

maaşları 
Balkan ökonomik 

konseyi 
nm ve Ukeri memurlann maaşla · •• 
rı h~ıncla1P 1sanunun bazı mad Dun Ankarada çalıımtı· 
d~leriade yapılan tadill&a alt la. farına baıladı 
yıha Kamutayın umumi heyetinde Ankara, 18 (A.A.) _ Balkaa 
konuıulllllG! ve kabul olunmuıtur. antlatması ökonomik komeyi bu· 
.. lu ll11hap slre sabit•ııın bu· Cila aaat 16 da çalı1111alarma bat

gun aynlmıt bulunduklan 14 dere. lamııtır. Konıeyin ilk toplantııı 
ce on üçe ~dirilmiı ve liva kuman- Dıtiıleri Bakaııı vekili J>,y Şük • 
~fi 7&P•lf olan mlralaylara rii Kaya bir nutukla &SIDJt, hot 
aıt olan derece de kaldırılmııtır. -geldiniz demiı, konıeye muvaffa .. 
Liyihacla rabitaaı111eni,.... de- kwet temenni etınittir. 
receleri t&Jledirı Ba7 Şükrii Kayadan eonra Yu· 

Biriacl derece, &irinci ferik u· nan, Rosnn, Y uco•lav heyetleri 
it maatı JSO lh, ikinci d•ıee. f•~ reitlm birer nutukla ceftP ver. 
rik. ull--.ı 1'5 lira, üçUncU dr mitler, Türk hük4metinclen ıör. 
rece fırka ku.aa&laabiı 1•"1lf dükleri clottça hUtırii kabutcl•n 1. 
olan •irliY ..... ub.....,. 100 fi. türü tefekkür etmitlerdlr, 
,., tlirtltilldl clence 111lrllyal..-, .tir KonMJ c:wuı1eti linü saftt • 
YUı a-,lı mtıcl...._,Ueri .,.. matıııa dnw edecektir. la1 
YMllet hukuk ..,_Ylrt.ri Nil Şükrü Ka,. hu •ktam Aak..-a 
BINf IO Ura, "'e5-l elence mira· P•luta, Balkan antantı lkonotııalk 
laJlar, clivaaı a..,;ı asalı.n Ye iti koN.1i murahha, 1Mt1.tlm .... 
rillcl ...,.f Mbrl "'ıMıırlar, ult ..,.tine '"'1Uk bir slyafet .,......, 
_.,.,lira,•"-' .t... ka,.a ve iN slyafeti l»lr kabul re1mi ta• 
ka•lar, lld.t ,_, ..._,. •••• W. etmittir, 
lar, vekalet kal-ımi mahıua müdür ----------
leri a•ır maq 10 ıira, yedinci de- Fransız - Sovyet 
rece binbAfılar, üçüncü ımıf aske-
ri memurlv uh mu.f 55 lira, seki· an)aşmaSJ 
zinci derece kıdemli yiizbqılar ve r _ "'4'1Mvre, 18 (A • .A..) - Bay La· 
d&rdüncü ımıf ukert m~laı •al •e Bay Lit•inof, dün akpm • 
uU DJa&f 40 lira, onuncu derece lıi ıörüfmelerinde Fran•ız - Sov-
9'Ul•lw ull maet IO ... • l 7• i&iWınııa eHS hatial'Jftl hıblt 
ldad .se._ zabit Yeldllerl ull-· etmlılerdir. Nazırlar, metnin ya
&f 25 lira, on üçüncü der~ &$ke- zılmaaı için hükilllletleriee --. • 
ri memur Q9Uavinleri ••Iİ ma~ %Q caat ed~eltferdir. 
lira., l>Gallli müu.bler, Fr&DMs -

Kamutayda bwı~ IODft ordu Sovyet uzlatması eaaılannm tes • 
ikramİJ• k~ birinct ~ ltitini t1tP•t1e tc.clar ı..alrtiren 
desinin .. ittiriLuei ~aki ~ük mütkülleri t ortail k .Jk 
kanun :müakere •• kUul edilmit· mumı temin etmittir. 
tir. ! 1A o • 2 5 g $ 

Asurile · iskanı Ankara kahvecileri 

me~lesi 
c.ev,., 11 (4) - ~olu 

ajanamm hu1USI ~: 
~ düD Irak Atwilerinin 

Slllirecbt 1er~ ..,.J.,i
ni n9'iukeıw piftir. S..1 Tnfik 
RütW Aru k huulıa epjlda • 
ki beyanatta bulunmuthır: 

Tirki,. ...-11lili llfNtle, hü

an..ti•ill, clijer Mr '°""" silti 
.__. ..._ kwrı...ıf.eın oı.. A· 
aasilaria -- ......... aJik. 
ile tıakip ...... ~ ., •• 
... liGlllD JÖl'ÜND. ..,.. lrlls 
d ...... ,... ........ i._ol_ 
... n1.,ı1c1ı1naa ...... lna ..... 
IUlla kofıMJ ..., .. _ JUSJıe 

lçiıt.ri, ökonomi, bakan
lıklarına, fırkaya baş 

oarııgorla1' 
.A11bra, ti (Kwlm) _;.., A•r• 

W...dlen .,......... tif JdtlUk 
bir bn'et aJll'ddar. H.,11, kehr~· 
eller ami7«labt humusla "ir 
..;..,. ~itleri, Okonollll ..... -
lddarıu, fırka,. verM.Wıhllr. 
MA4a, AakarMa 140 kalwe ol-
.., ............. 100 ""' 
lira .... YeriWlii, ... .,. ... 111. 
ı-c-..ır1n '"' w.ı wa•tu .... ..,.&t., ... ,..... .. -
km41a1d ........ tatWldllla .. ... 
iO.. pl111ls,... ........... .... 
o ....... Kalt~ecia..., ..... , -
tal,.... e.krar toplaaıcıkl1r1 
görüfeceklerdir. 

J•yr.Oeri takdir ... ,...... Bta • 
raamla bf:r•bttr, ...- wuaı .n• 
'Zuu bahaolan .lu4brin ve gerek 
komtu memleketlerin menfaati ___ ,... .... ..,..,.... ....... ...,. __ _ 

nıamma, bu ;1klnm, kat'I isk.ln tMritini ~e da,-etini MR ....,; 

maba1'eri her ba1de hudutlardan 1•Wklir. Diler cih'"111l F,...., 
en az elli kilometre metafede ol- mandater clnlet ııfatile, Türkiye 
lllak iisere, kolltfU memleket bu • Jıüktrseıile bir i)i ıco.,uhık mu • 
•utlarından ,Oz kilometre uzak ~ ~ akdetmittir •• bu muahe· 
ta yapılmuı ·.....,. f&J&D ola*· de hududun tki tarafmda aiyaaat 

b 
~lteciler iaki.ııı 1.akk-.. huau • r. 
il hükiiııılcr dwpjı .mektedir. 

Fransız deles 

""''"-.... 1 
Batb1111111Z111 Tilrkfr• .._. -

Barış yolunda bir 
ileri adım 

(Başmakalden devam) 

dar Almanya Doiu ,.ktın:ı uluor 
la ıirmek iıt.nıiyordu. Bu pakti 
imzalıyacak devletlere tart koııı· 
yorduı "Doju paktına ıirecek 0r 

lu devletler ayrıca aralarında öz· 
gü (hu.un) anlatmalar yapma. 
malı, karıılıklı yar~ım andlaıma. 

ları iıııala1Pam•lı.,, diyordu. Al· 
maa,...a 1.6,le hir tartı ileri ıür. 
mekten maksadı iae Fransız-Rus 
~dddı rard1111 and ....... •ım öa· 
1emekti. 

Almanya bu kere Streıa koııfe
ruunun '°" ,Unünde bu tartın· 
An vuıepaittir: Doju paktına 
ıirec:.k olan clm.tler aralannda 
aynca llarfdddı yardım ancllatma. 
t.n ,.,,... oltalar bile ın• hu 
paktı lmul11aeatmı ltilcliımlıtir. 

A._,.ranm ~ cloiu pak· 
tlna tlreNltai Wlclirllllf ,,.....,,. 
.tüt ..... , (•,.,,.,,.,1fltl) .ayı. 

..,. ıa.- ,Oktur, ın tlnMlir• 

..... 41many...,. ... ,.... 

•• cu 
Köylü, Y•D•nda barınmak, çalı,111 ~ 
isteyenleri muhtarına haber verec 

Ankar&, 18 (Kurun) - Kamu·ı karakol lromandanına v 
tayın buıünkü toplantıım :ıa, köy köy muhtarına bildirmeie 
kanununun 13 üncü maddesi eki durlar.,, 
konuıuldu. Bu ek ıudur: u~ ..1..J • :ı--L • •~•nın m~ereaı 

"rler ne makatla oluna obuıı da Gireta;!t Saylan Ba1 T 
köyde 4'1.uranlarla araai MhlW Ye- kimlerin h•bor Yerileceii 
Y• müateciri bulu11&11lar •üıtetna riyetinin taYlihini, haber 
olmak üzere, nine ıellp ıidenlr meue ne olacafmm, mu 
ri,. yanm•a bannın&k, çabımak, rilu haHri inld.r .uili 
mıtaflr kalmak iftiJenleri, ali.ka· ne 1apılaeafının, macluııı• 
dar kCSylü 1t ... a ~ ...ı.ta. k&Jt.rclea ıtl~ı N t 
rma haber Y.,,...I• 111KIJurdur. olup olmadrlımn turihial 

Ciltlik, dıjimaen, atıl, tafOÇ•k· ~Nk•••m izahıru:laıı ao.,., 
lan ıiW yerlerin ..bip Y• miilte· denin ull1e etM;U .. nine 
cirı.ri bu Çetft ld...leri n plan •i brarlatbnl4ı, 

slna•tli1e lerar .. iti Lehlıtan l· 
....... ·~ .... ,,,. Ur· 
t• Wr t.cavüs harbi •11tWüld. 
rine bir belğe ıibi görülüyordu. Radyoloji, radyum, elektrik teda 
BIJle Wr harp halinde uPk clo
ğudan Japonyanm da kendileriyle müesseselerini kimler açabilecek 
elbirliği edec:eii ıöyleniyoıdu. >. 

Al 
..J ... k . · llb.ra, 18 (Kunm) 250tondan Bu •--L'!J •erler SıhLat 

manya "'ogq pa tına ıınnek ka .. .. . . IULD' J n 

k ki 
. ___ 1 ..J_ 1-: yu rı motorlu ıeınılerın •apurlar himm izniyle mütelıaıııs 

arannı v~nne e ııy..., acunUAAJ • • • 
1la türlü ,aphe bulutlannı bir de- aı?,ıf ma gırip gırmıyeceji tefsiri, ler tarafından açılabilece . 
rtq7e Jc.Pr daiJJmlf oldu. Yüluek ~herıdiJ DJektel>i müdü- d.vilcr N.dece DJ#Ul aıü 

v riinlhı Nafaa e.kannım "'haaı ve tv f ela )---•-
Almanya dogu paktı kar§ısın· müıtterek karam• .... e ·ı t . . a ın •yapı M41Lbr. 

dak' d L:.: 1- ..1_ .... • • J' -· ı e ayını, Biu, teıiıat tekli bir tal" 
•
1 urumunu ..,y .. ucgııtırmce 1934 .ı...utçeıı'ndek·ı devlet '·ini ... ı' 1 it d 1- F ·o ~~-· namesiyle tesbit ve kontrol 

ngı ert '•rlı-. ~ :-- R~ı fubna 81,131 lira illv"i Jlviha. andlaımuınm •aldt l~trılmekıı- laraı Ka ta eritd• , ~tir. lsinti• ~~lan, tal' 
zin imzalanmaıında kendiıi için Km taaua ya ~l 1~· 'h l meye riayet etmiyen ır. 'i.-aı-.-
L.!.. 

1 
__ ..1 bi . • . u Ya verı ea a11 a ar a - hemen valileriıa emriyle k 

PP- ~.··~•P. lfivmiftir. l'IUQlcia nd1oloji, n.d m t.-1- • 
unun ıçan Nısanın tonun kadar .k rf • •• na : • .,.. nlle&lı, sahlpı...inden 250 

F R L-~.;l-'"I ..:.:ı tr1 t P Avı .,... ....... -1 ... , ·-• 1: .. - •• - 1._.,:ı __ --- - -
,.... - •• ~ 111 •yanan layiıhaaı da bµl~a.ktadır tır. 

a...ıı, .. a .. iıpnlaıt•lf elac•lrtır. -· ,.._2~.,... .... - .... • ...... _.ll!llll!!l!llll ....... _._...,._..;.;_;;~ 
Buı Fraum ı~t...i Aha.an· Ayet ~sıldı ' J • , . •-

rNUB u sireceii dolu paktnnn 1 m D a • t 1 • 
,_.nulan toara .\kdellb: Ankara, ıs (Kurun) - Nama fenlikleri 
psbnua •le abnacaimı JUıyor- köylü T evfiJi ildürea Ayet, it• ,.. 
lar; AW..;. ,.lctıaı deh paktı· bah Saman pazarında asıldı. 

aın taltif Mr parpaı olarak ıiete· 
ri1orlar • 

Türkiye bir Akdeniz devleti ol. 
~ulu için Akdeals paktı da doğru
cı... İloinara ltizimle iliflil olan 
Wr .6,....1 IOftllllCfur •• hiç filphe 
7olı ki A9JUpa ortaamda •• dolu · 
IUD•• Mrıtı k..,uma aadlaımalan 
~·••IJla clilnyamn düzeni ko
ni .... elunas. S.. itakımdan Ak 
... i:ı 1"ktı ile .... pÜtm111 ta· 
mamlanmıt olması lazımdır . 

Yalanı ltir yandan t.öJ1e Akde· 
•• paktı lhl«i ~·karlı• Ali,. 
p•den da Almanyadaa ....ra A~ 
ftlllul'Y•nıa, M.eaftıtanuJ, Bulıa 
rittaDm ..Urlik durumlanaı de 
iifti ... , daha dotnııu hu de.· 
Jetlerin de ıilahlanmalarıoa izin 
•••• •blt&Yleri ıöse çarp. 
maktadır ve Akdeniı paktı 71-pı · 

lacak sözü ü. A~•911J, Ma· 
cariıtanın, Ba1p.rittanm eillhlan· 
dınlmuı arzulannuı biribirini tut· 

,mıyan, Mribbit:l4t ~wtat (u4) 1.u· 
lunan ıeyler olduiu da açıktır. 

Bt.ı h.lo ıöre Avnapadaki ılJa
sal clawıa aydmJ. ... ı icta l>i· 
raz daha belrlemek lizmı gelmek· 
te4fir, 

ASIM US 

Ankara, 18 ( Kunın) -- Kültür 
Bakanlığı, Aiclalı ~rih ıttılihla. 
rının ıimdiden •clea.,drilmeai i· 
çin .mir vermek üzer.dlr. 

Olıonomi Ba/uınlılı 
Anbra, 18 (Kurun) -Okono

ml BManhtı, Mam •11 içinde 1• 
nİffbİr• Jatıucaktır. Yni Mna· 
nın dötenmetlne hq~. 

Mtuıril C•mi1eti 
Ankara, 18 (Kunın) - Maarif 

cemiy.U cumartetl ıünii 11111Uml 
toplant11ıru yapacaktır. 

Alım Koop•ratille.·t 
. Ankara, 18 °(Kurun> - Oko 

nomi Bakaııhiı taraf ınlJan alım 
k<>0ı>er.ıifleri tetiıi hakk.ıada bir 
layiha bazırlam7or. Kredi kooPf· 
rMifl•rhJden J•Pılacak clejifildik 
lsr hakkındaki kanu11 li1ihui7le 
beraber bu toplAlllf cleneaind• 
Kanndayılan &ıkarılacakıa. 

Ay4uı Demiryollan 

Bu gıl 26 Nisanda 
pılmaşı ita, ar ltıştır• 

Ankar•, }8 (Kunın) -
Bakanhfı, mekteplerde illl 
lana Ma1ııta ba9lıyacaiılll 
nerek, ;iııınutik tenUklefl ..... 
Jıl 21 Nisanda yapılmaıın• 
latbrdı. Jitaautik tenlik~.,& 
daa aonra hep ~oeuk hafta 
ı.c.kt1r . 

Adi Mlllboo ~lf' 
Ankar , 18 ( K1ır1nı) -

mi Bakanlıjı, kontenj~ 
mat!JN ÜjıtlarııJID ıwJ -
ıuretle 1i1ebilecejiıai tetki• 
tedi.r. • ..Mil. 

T urinı 1'lip GeMl To~ 
Ankara, lŞ (Kurua) -

Klüp, 21 N7aanda Pera.,-~ 
PAUiı ıeul toplantı için 
ni davet etti. Klüpto hu~ 
laYlar yann latanhuJa Sİ 
dir. 

K..'•n /Untpai l'rıllll' 
Ankara, 11 (Kanan) -

kadmlar blrHti konl"etl 
betiyle h•sırlaaaft pullar 
kullandmAia haıladı. -

Bazı twaJJelerin lıtilJ 
Reıimleri Arttınla~ 

. ıili aıfatiJle ,.,.. .. ~ta """ 
rük bir ehıami,.t Mf~e 
mecburum. MMNl•ter denet, ra -
porda izalı edilen terait kinde, 
Asuri mültecMrinin cı.imt kolo • 
ailer halinde Suriye tÔpraldarıa -
•a iıkinmı kabul ederken ..._ -
daaım ifa •ili ahali hakkmd• 
çok mt!tllm manevt ,,tr ma'uliyet 
deruhte edecektir. Bu nokta hak· 
kında kow'la .... •lllrqrru 

f,.... bükılmetiı Tüık hükUme
ti ıibi, bu mualrlllenin yeçjl,eleri
al tedrkane Wr •rette ifa endi • 
telile _...11iıtir. Bıana binaen 
mudeer d..-letin mültecilerin ---------------
•uhte.el ifkim hakkındaki pli_ 1.-..tle Atlı trcurtc"ıylıır 

Ankara, 11 (Kaqun) - Aydıtt 
demiryolluınm ıatm almmuı et· 
,afn1daki konutmalar bitmi9tir. 
Cuaıarteıi rünü döviz itlennin ne· 
ticelendirilm•i ve mukavelenin 
pazarteaiye imzalanmuı mvhte 
meldir. 

Ankara, 18 (Kurun) .
tay iktisat enclimeni, ça1~ 
kakao gibi maddelerden" 
tihllk ret'tmlerinin güm~,,a 
kanununa R8re tadil edil 
kında yapılan teklifi tetkilc 
ıüratle ikmalini karara.ti' 

ı..· L Kalkıyor 
lllll 171 ..a .. uluk muahed .. i hü - Spor lılerimiz lfln l'rog1am 
kümt.riıüa lawhucl bir Mll'ette Jzınlr, 18 (Kurun) - Adı tram· Anku~, 18 (Kurun) - idman 
ilıliliai taza..._. etıaeaini kabul Ta~r ay ıonıaoda kalkacak, ray· cemiyetleri ittifakı kongereti Ha· 
edem~ afiklrdır. Ve konsey lar a6kUlecektlr. Belediye !{ordon· ııiranın ilk haftasında Ankarade 
1"mu her hPle anl~r~ Ta da JinıdUi.k oto1>U•ler itletecek ve toplan.c.Jstır. 
1d, muahed•>i IPUft'"*" imza ..,..,,.. eloktrlldl tram1a7 ,apacak· Spor i9leri fırka kongr,. .. ınde e· 
etmit olan Tilrk hük(imeti huu tır. lzmirlller bu Ürllrd•o ç9k te- ,.ıh •'41'ette ai>rütülecek va bir 
Mlha11& anafabt etsin. m,ç duyuJorlaı. · l proırama bailanacaktır. 

BaZ1 maddelerden alil',_ 
ilk ....tmleri, yeni teklift-

rılmaktadır. Göriif PNS~.tlı
mi Bakanı da iıtirak e~J 



Türk gazeteciler 

Abnanyada yapılacak 
seyahatin prograını 
Alm nya hükumeti ta'l"af ından 

Almanyaya davet edilen Türk ga 
zetecileri Y• rm akşam 21,25 de 
Sirkeciden kalkacak treni,.. fstan 
buldan yola çıkacaklardır. 

For 
L 

ç 
sında dünkü safha 
ar retli 

3 - KUHUN )9 1\'( \ \ 193; -

Afyon toplama 

inhisar ldaresinin 
çif fçilerc yedi 
öğiidil 
'fm I: af uımlm ınıll yabancı mrm • 

I< l.c~lı rdı Mİl'iimlinii ,.,, d<'[ı<'rini çır 
ft<ıllm<ı/, fritı İt1lıi-rırlar idarrsi lltra • 

fmrl<m 1w11i brı:ı lı <lbirh r alınmıştır. 

Hazırlanan proğrama göre ga 
zcteciler 22 Nisan pazarte~= günü 
Breslava varılacaktır. 23 ı,ah gü· 
nü tayyare ile Dresdene gidilecek, 
sıhhiye müzesi gezilecek \'e opera 

Müddeiumumi, k·şinin evkifini istiyor 
/Jillınılsa cıf11011 lo/)lmtıa 11 ·ufiimuı 

t!)/a/ttm qu:c l< tt bu l<'dbirlrr doğru -
datı rlogrn11n J.ıjuliilt ri cılcikmlar et • 
mel. tedir. 0111111 ;,,:,, 'J'ir.arct odaları, 

ziraat miidiirlül.h ri ı c tiiceetr 1..omi,. 
11oncular tarafmcları çiftçilere 7 
madddik bir iigrdmc rllrl'li gürıdı -•a gidilecektir. 24 çarşamba gü· 

~ü tayyıvc ile Munihe gidilerel< 
A •man m•izesi ve "Braunhaus,, ge· 

zileccktir. 25 perşembe günü iş ka 
rargfıhı ve yeni otomobil )'Olu ge· 
zilecek, 26 cuma günü lM yare ile 
frankf ortil. gidilerek Adkr mücs· 

seselcri ge2ilecektir. 
27 cumartesi günü Levcrkusen· 

de l. G. müesseseleri görülecek, 28 
pazar günü Mehlemde Hitler cenç 

lik tc!ıkilatı m ktcbi ziyaret edi 
lecek, 29 paznrtcsi günü Essende 
Krop mücs eseleri gezilecek, 30 
sah günii Hanovrada binic=lik md: 

lehine gidilecektir. 
Bir Mayısta Berlindc Adlon o· 

telimi dön~lerck ı Mayıs şenlikleri 
göriilccektır. 

2 Mayıo;la propaganda nczare· 

tinde ''iradenin zaferi,, filmi gÖS· 

terilecek V<.' propaganda nazırı Dr. 
Gobcls bir çay ziyafeti ve:ecektir 

3 \'e 4 Mayısta Hamburgn g!· 
dilecek ve şehir gezileccJ..-ı;:. 5 Ma 

yısta Yıldırım tr~niyl~. ~.erline. ~~-' 
nülccek ve Türkıye buyuk clçıhgı 
ziyaret edilecektir. 6 Mayısla. Ber
linde fidanlık mektebi, 7 Mayısta 
Tempelhof tayyare meydanı gezi 

lecck, sekiz Mayısta da resmi zı 
l programı bitecektir. 

. 
vergı ----

Sine11ıacılann isteği 
üzerinde be!edil)enin 

J°ord f:ıbıık,ısrnd,tl\İ Hl rj k:ıe ık • J 

<'ı1ıgı d.n n"ına dun 1 i.r.ıncı ıh ti ı 

ntnhkcrnc inde :ıb:ıhhn ak-. ım.ı k 
claı dernnı edilmi ... tiı. 

Diin, C'\ \ elki cdscd" ur •u) 
mis il.en lıa) gınlık gedı en. J'o 
ril,ası nal.li)nt sube i mlidliı u \ l 

\ ı tiı I', ııı uluıs<'lıe efi B.ı) Gıı 

fabril.anııı nıuanu·h h·rini t:ıl.iıı ı 

lh) Efcl:ıl. gtımnık mt>murlnı ınd ın 
B:ı) lu<'f H' Hın lhı ahım ı;t(m uı 

~u).l Ç('hilmislNdiı. 
B:ı) Efdal. i i lııı.ıh ılı ·J..iı 

huz el) o]du~unu .• ınr ık llllll mı m 1 

lümat H·rchıkr<' ını ı-.o) lemı tır. 

ıs ı) ı. r c1.ı1.ı , i u.ı) 'ı, r t.11 ,, 111 

d:ın sorulan u ıdi: 

- "St ı b si mwta/.(lya ıllınl rdılı il 
ro;ynmt1 l11r /,ısımm, tar"f< far .ınrf<1n 
i tifad< tc-111i11 içm heym111a11u lrı d 
a: {liıstrrmc/.i, bir liı muıı lıiç b y m· 
namcd<. uuslrı mu11d, bir /.ı ımnı m · 
11c ıwkı;<111 b< 11a11rıcuru rlc J.npamal, 
l.ırl do/.u; ııaı ç<1 1>mıdı/.lcı .!5t pm a 
11m iti<; 11111c11m h sini ııapmcıdarı rı -
l.arm ali lu m gu1111 iık idcır ıni, lı 111 

ele mıic s c <Jyi i::raı clmrMc mazmm· 
unuz.,, 

1 
l:ıt) Efdal su cc\, bı \eımi..,tir: 

- " '1ıifciti rırldigi l al.ıt fcılnilia 

da yul.tum. Olumobillo İti ları:ımı i • 
<;İll fablİlia tarafmcla11 bir liste H r -
mi /erdi. Tar ltı!.forı lal. ıl b;ı J.ı~ım 

nuk an, bir la mı fazla <;ıl.lı. 1 abı ı • 
J.ada bc'IJanllCllllf hı· < m alill(. güre !. i
lo be yamıamrsi rerilirdi. 25.! sandıli.· 
ia11 maliımalım yoklıll". /Ja:ı :aman • 
/arda acele er•lwdılccek mal için 
qii•,ffiik muamrlt 'İ bir yüıı soma ııa· 
" . /. ıt L rı 11tıy ı :z ı en muı)aaih 
f<.·ıl. urıı·ılll.. '.fNlı tH lJl''!Jarmatfı&, ~ı(' clt 
mal.im: lcıhril rllim ... 

Hcı-ı B.ı) tıf B:ı) Lfd.ılin sôzll'· 
rinde h:ızı muh.ı) ı:netlcr<' ,,,ıı et t•dp • 

J ek zaptı ol utmu-;tuı. Z ıptm ) uzdc 
onunu ol,unı.ıd.ın inı:ı ı dli •ini su) li . 
~ • ı B ı,> ı:rdal, bund ın 11111 l ).ıp 

m:ıktn oldu •u nıuc1mt>1l'nın kııııuıı ı 
U)gun oluı> olnı.tdı• ı 

knı,ılıgı leımi tir: 

- "} apılaıı yol u=du. l'akal fit 

ıll< okul hocalarına 
k~rs açılacak 

I t} du umuza oı , Kültür Ba 
ı bu yıl ille okul hocalarına 

ı rn 1 1 ı 'li tedris usulleri öğ. 
1 

ı ctm k vilayetlerde kursla .. 

açacaktır. Bu l<urslara tatil ayın. 
ela buti•n hocalar devam edecek
ler \e kurs sonundn imtihan edi-
l c ] lerdir. 

inşaat işlerinde 
yolsuzluk mu var? 
Ge .. e•1 yıl üniversitenin muhte 

lif kısımlarında bnzı yapılar yn -
pılmıftı. Bunl~ r yapılırken bazı 

}'olsuzluldar oldugu söylenmek • 
tcdir. Bu mesele etrafında Ba -
kanlık genel müfettişleri tarafın . l 
dan .t.,ahkik il h laumışlır. 

R JHör AnU8raya gidiyor 
Üniversite rektörü bay Cemil 

Bilge öniimüzdcki hnfta içinde 
Anknrayn gid cektir. 

Bay Cemil Ankarndn Universi 
le i J ri ~trafında Bakanlıkla te • 
mnstn bulunacaktır. 

Bay M hmet Emin işe 
başladı 

ı rl.ııı 111,ı ll.ıı 111 nıaldJ11J:l:11111111 ~cfiril· 
nlC'dıı.:-ini sü~ ll'di. 

Suıılnı ı il.l\l' <'fti: 
•• - J'<ıJ..at bımlaı suyh rıdiği ıııbi 

.!Oj nndılı. <it oildi. llı:nlarm mımara
larım muf< llis lla11 Zdd/J<' ı·u tlım. 
/Ja11rı mal.:lm::lar·m ı« rilmt>diqirıi d<t • 
lıa flflı'< sil:rı11c t c rh r.t·T.tim. l'alrnt ba,; 
memur ltmıtn idi. (,', Jinceıı<' kadar 
tefti b<ı~fo1ı. /Jımlan11 1111l1>tı= lıiı 
muauu lc olnc·cıg1111 lıi1111iyord11111. ili 
mal < tlt ı·ı k t"< ı i11orr/11111 ... 

Bıınd:ııı ı-uıırn clı •ı•r mt•mur Bu) 
lbı.ıhını J•;lt·m soı •ıı) a C:l'l.ildi. Jlıı.ı 
lıinı J<:tenı. bu i ll'rlc nl.ıl,:ıdar olnı ı 
dıt;"lnı. '.·cıırli ... inin ).ılnız itha\ Nlih•n 
m ıll.ıı ılı· ılııl .ıdm olclu1{unu <İ\ lr 
di. • 

•:·ı.> lhı.ıhinı Ftt>miıı "Otgu)a ekil· 
nır-;ı ' 11 .ı,.,ınrl.ı h•ı ctinı.111 lık ) :ıpmukt il 
ol.111 Ba~ S.ıit m:ı7.cl'l't hl') .rn l'dl!reJ.. 
"':ılıl.l·rıwdl' lııılıııı·ın11)ncagını !SÖ) le. 
nıı-. 'l' nıus.ı:ııll! .ılaı nk gitmisti. 

Bııııd:ııı suııı n müddeiumumi, ha • 
ııı lık i.ıhldl,ııtıııı )apaıı ıııtifl'ttı· 1, z 1 •• , :-'i >il) 

C' .ı ı t· mııı''ıo.t•,(•ııin nıuh:ısl·bc mc • 
nılll l.11 ıııd.111 ) uaıııı-1 l•'•ıı·r1• I.! • • ' çt•nr• nıu-
hn ... l'hı ınemul'laı ıııclaıı, Ya il. nakli • 
).ıf 1.ı ... nıı nwnnııJanndan ( c. 
m.ıl. \bclullnh, ,ezıwdar \\us. 
to T ı aıııo, mıılı.ısebl' nwıııurlannclan 
\ı l~ıft•) İL !'5<'fik, Nıtl") o H' Ho tanın 
• ıhıı ol,ıı ah cl'llıini. l'\ ı.ık iciııd<' bu-

lıınrın tı:ıdist') t' .ıif bt•) nıııınnıc H· 

f.ıfuııılaı ııım nsıllnı ınııı \t' lıiidise 
~ .. ıınnıımd.ı giiıııı iiktc hıtul,ın tapu 
ıhı:w dc·ftcriııin gt•tirilnıc ini istedi. 
Bundan soııı:ı !illnları . Ö) lcdi: 

- "lta:uwı/aı·rlmı Bfdal ile l:zet 
.~uı·üıı ııwlıiydirıc: rt· 3UTC ti İf<uld •)·l 
''" toplanan li< l/{[(•17, 1.Ji11aan Jır.r iki,.. 
irıiu i<l·kifl<'riyle digalcrini11 tıaııri 

"" ı•/.;uf olprak muhakr.mc lrri11t ka • 
ra,. L'< l"İllllt>flirıi islcl'im." 

'.\h'. lı kerııı•n in hu s:ı flt.ı~rn d.ı. nın1.ı•· 
ı~·I go~h·ıC'ıd gidı•ıı tcıdimnnııı \C -

J ıııc lın ... kn lıiı tı•rcııııı. n nratılnıı .... : fo. 
~.lt lıul11ıırını:ııııı .... ,,ıktiıı get· oldu • 
ı:-ıındaıı "' dıgel' lıiı d •ı, ı 1 l 
1 

• .ı ıı n < n ııı • 
ıııımnsıııd.uı ct•lst•\ ı• -ıoıı ·ı ı . • 'C'l 1 ('!(•,. 

nıuhnl,ı•ııw '" 111 ~ iı mi 1., . 1• 11 • • •• 

lı • .1 " l'I g'\lllllnC' 
ıı ııkılnıı ... tır. 

f ilnıis, afyott toplamak ltwmsuııdcı b<ı· 

~, im sİIJ' ı, rdı lmlun11lm11 tur. Uıı11.· 
iurucu maddt ll'r i11/ıi arı tarofmdan 
yapılwı im lnr iye unlardan ibcırt>I • 
ifr: 

1.) \ f.) 0111111 s1idiinü :ılırkrn kellt· 
)İ l•.ıtİ)f'ıt l.:ızıınıı)acal,sınıT, \C' uf • 
\onu J,onaksıı, k<'llC'ksiz, to)lln):ıyıh -
"llllZ. 

:!.) Çizme' H tnııl:ınıa isini ıı:ııa ıı 
ııl.ı rıık dngıttıJ,!"ınıız .ılt•tlcl'IC' ) apınıı. 
Bu .llt>tler llnrık<İ) clı• kullnnılm:ıkt:ı· 
dır. llnrıkİ.ı) ull.t•mi1.in l'n t<'miz \C en 
nıııl.bul cif) onııııu J c(i ... tiriı. \(' b:ı .. k:ı 
) crlt>rin af)onlnıınrlan el.ıha fazla 
p.ırn eder. \f) ıınl.ıı 111111 kıııınksız, kc· 
p !,siz toıı1nı ... ınız, :-.ızin n f) on laı ınıt. 
da daha frızl,ı p.ırn cclf't w dnh:ı çol. 
iiı ii Hir. 

:t) Hii) iN'<' temiz tııplndıgınız af -
) oıılaı ı ) oıhıı nıa) ncal, ını:r.. J çiııc • u. 
ı-;üf, ') unıuı t.ı. ıiziinı, Jl!!stil, z:ımli, nİ· 
;ısfa, l"iri • knhnk. sakız, Zt') rl'k, af • 

) on ııii'I u liı, \<') n h:ı kn kn tkılar 
kntnıı).ıcrıksınız. Temiz nf)on )npıa
gınn a ı:ı ı .ık <'.) icc kurutacak ınız. 

1.) To)llndıgınız nf) onlnı ı demir 
knpl,ıı:ı \C)a tcnclrn.lt'ıc kati) en ko.) • 
n11.)nc:ıı, 11111 .. dinkli bu tnkdirdc ka -
rııı ıı 'c ıı lıcının lıeğı'nmcdigi hi · renk 
ıılmıs olur. Bnkıı knlın ko):ıbllir i . 
llİz. 

i,) f)onluıı 

hıl1111}ncak ınız. 
ı ut 11 bt't li ) t rlf't de 

G.) Ar~onlan m\\l\ttfaıa ıed"""''~J .... 
)nlıut bir )erden bnska eı:c;ırötibiiml 
kcıı lalı:ıda tohumu içine ko) mı.)nrnl.· 
sını:ı. \f)onln~ın ezilmemesi icin 1o 
l>,ıkl:ırııı nrn ııın kuru ııf)on )~lJHngı 
f,O) nı,ıfıcfır. 

7.) l\onn! lı, J atkılı H' «ok ,a, ııf
)onlur okl n.)a clJ,:lr hasnrsn da· nz µ.ı· 
1:1 :dl'ı. \f)onlaıı bizim dediğimiz 
gıbı 10Pln) 11> muhafnz·ı eder eniz eh· 
nizt> dıılıa cok aınra ~e ecc.ktir. 

diişünccsi 
Ankarndan gelen bir haberde 

sınemacıl rın Dahiliye Bnkanlığı 
nn mürac~at ederek Dariilaccze 

vergisinin senevi ve maktu olaral< 
================= İstanbul kültür müdürli.ığünc 

la) İn edilen f stanbul lisesi felsefe 
hoallnr.ıırlan Bay Mehmet Emin 
dünden itil•, ren yeni vR:::fe ine 
ba lamı"tır. 

Hu sur<>tlc 1nhisnr idnresi. 'JI urJ. 
:ı fyoıı Jn rınııı ) nb:ıncı mcnılcketlcrc 
iiriinıiinii ~ognltnıak SllJ clcriııi ~ .ı. 

1,ıncfa ıı amınıs ol il) oı. alınmasını i tedikleri bild;riliyor. 

bu hususla htanbul belechyesinin 
düşüncesinin sorulduğu da ilave e· 

diliyordu. 
Belediye reis muavini Bay Ha 

:mit O kay dün bir muha:-ririmize 

bu hususta demiştir ki: 
" - Ankaradan bize b;:yle biı 

§ey sorulmadı. Birkaç sen erıvel 
.Şehir Meclisinde sinemalardan 
maktu vergi alınma meselesi görü· 
fiilmüs sinıdiki eklin devamı do 4, ~ 
ha münasip görülmÜ§IÜ. 

Sincm!ıların kazançları her za· 
man dcğ;ştiği için maktu bir paro 
almaya imkô11 yoktur. Bundan 
başka yeni açılacak bir si11cmanın 
kazancı bilinemiyeccği için vergi 
İnin miktarını da tespit r!iıçtür.,, 

Etıbba Odası radyoda 
konferanslar v riyor 
Etibba Odası tarnf ındon hazır 

lanarak bugün açılacak olan tıb 
kitapları t'Jrgisi münnsebetile, bir 
hafta müddetle, raclyod, bir seri 
lionferann verilecektir. Her gece 
·wrı bir doktor tarafından idare e
r"iilecek olan bu konferan:Slar dog 
ı uclan doaruya sağlık bakımına 

aittir. Konferanslar sa"t 19 da 
başlıyacaklır. ilk konfer:ıns, dün 
ı:ece, doktor Suhey] tnrafmdan tıb 
tarihine dair verilmiıtir. Jlu gece 
Profesör K·zım lsm il, y ralıl ra 
k r§r yapılacak ilk tedavilerden 
bnhs decr.ktir. 

Esnaf bürosu 
Hesapların aki 
Y o!suzlu 1ar 
Müşterek esnaf bi.ırosunun 1934 

ve J 933 yıllarmcln h ap kar ılı -
ğını "'e yolsuz sarfiyatı tetkik e· 
den tasfiye J omsiyonu büNnun 
bu yıllarda tutmuş oldugu butun 
defterleri ve {'tinde bulunan se -
netleri özden geciı meğc başla 
mıştır. 

Y apılnn gözden geçirmeler so 

r.unda bnzı başta gelenlere borç 
verdiği ve bunları henüz • lanın • 
dığı, kiicük memurlarının borclu 
lmldığı E' kaf idare i ile J.irn H.'I 

mcmcl. yuzündcn mun. ka :ılar 
çıkhgı, t lcfon, l'Cr ti de ' rilm 

diginden tel foı nın kc ıl ı ı 
nl ılmı tıı. Kom ıs on f'c lışm 1 

nna devam tn kt dı · 

fürk l\1üsiki Yayım 
Kurumunda 

J 5 Nisan pazar gunu umumı bi 
toplantı yapan "Tiirk muı:ıiki ten 
vim cemiyeti,, bu lop), ıılısmdn 

muhim bazı kar. ı ]ar v rmi ; ce 
miyetin i mini d i tırmi tir. 

Adı ''Yeni Tu k 

Bay Mehmet Emine yeni vazi . 
fesinde muvnffnkıy tler dileriz. 

Kıdem zamJarı 
1Jl< Lerlri•at 1 'ca!arından bu 

yıl ludem z mmı ( .. miye hak ka
zananlnrm isi nıeri !,, ltür müdür· 
lr ııu laı nfından l .,bit edilmekte. 
cliı. J(ıclenı znrnnıı plmak · • h ICJn O· 

canın ıic ıl vazifesini muv~ffnkı-
Y• tlc yapması l,•z11ı t'ıı· 5· d" · ım ıyc 

kacl r kıc!cnı za:nrı• nlınak müd . 
c tini doldurmuş, alam, mış olan 

hoc lnrın d \'aziyeti letkil< edil • 
c ktır. Bu ) ıl ehrımizdcıı . . • uç yuz 
h 1 ı mmı 1 aktır . 

ASATHANE f CiN Uni . 
\ 

Aka·y idaresi 
yeni vapurlar K h aracaa mette define 

alı yor nli varmış? 
Akny mi.idtiru Bay Cemil dün Dün !fıkan gazetelerin birinde 

Ankarnclnn Yalova yolile şehri - H lmüt isminde bir Almanın be
mize gelmiştir. Akay idaresinin lediyeye müracat ederek Knraca
yeni vapurlar nlmnsı için icap e : ahmct mezarlığında on bin allm
d~n tah isnt kabul edilmiştir. Y C· 1 lık bir d fine saklı olduğunu ve 

nı v~ purh.r Heybeli ve Kalamış kendisine bu paranın yüzde otuz 
vnpurları sisteminde ve bu vapur- beşi veriJdigi takdird-: def" · 
in d . . . r h ıneyı 

. r nn ıyı. mıs ı ızlı olması iste • göst rcceğini bildirdiği yazılıyor· 
nılmektedır. Vapurları sipariş <' • du. Ayni zamanda b Jediyenin 
dccck olan hc ... ·etbu · · hun k b 1 • .. • b . "' nyın yırmı u a u clllgı V" arn lırmaya 
cşındc Aln1any yn gidecektir. başlnnacagı ilnve edilmi ti. 

Al<nyııı Y. Jo"·acl. yaı>acngı B 
modern olcllcı·in ihal . b • u m le ,..traf 111da difo mn • 

' sı u < ym lumal 1 k · · 
yirmi iki inde ynpıl c kt o 1 d. • m ıçm, muz 1 1 mü w 

• ır. le urlug r T 
gelce!c yaz mevsimine kadar •c .. unc, m ıycye, vı ayete vr 
ti~tiri!ecektir. ) · Uskudar kaymakamlığına mur • 

ıçin Avrupa • 
d j 1 d i ini ) n Z• .,_mmur.,...,,Auıııı•""""'""'"'"''"'"~''""' 

ı bunlardan rafında tctkilrnta baslamıştır. 

cant ettik. Böy)c bir şeyden ha • 
... berdnr olmad•ldarını öylediler. 

n 
lun caktır. 

tir. Digcrleri Memur knclrolarr tetkik edil • B 
r elmiş bu mcl<Lc~i~. Dün hususi okullar eledi eye alınacak 

TALEBE YURDU Öniımüz. 
deki haziranda Uni, ersitede oku
yan talebt. icin Kiiltur Bakanlığı 
tarafından bir yurt yaptırılacak _ 
tır. 

Bakanlık } urt etrafında büti.in 
l t ik tını Japmıştır. 

TEŞKiLAT GENJŞLETILE . 
CEK l t nbul kultur müdürlü· 

lt' kıl tının eni 1 til ccgini 
} ımı tık. Bnknnlık hu m s 1 el 

kale.-rının mcmuı· kadrosu müdür. ınemur1aı· 
l~k ~a~af ı.ıclan Bnlmnlıgn gönde· Yol vergilerini lahnkkulc ettir. 
n mıştır. mck "çin belediyeye alınacalc 0 _ 

-~ZCJUK TEŞKlLATI - Önu. tuz be memur miisabnka ına yüz 
muzdcl<i yıldan itibcc ren lise ve elli ki i girmişti. İmtihanda mu • 

orta okullarda izcilik teşki1fıtına vaffnk olanlar b Jli olmuş, kcn • 
ehemmiyet verilecektir. Bakanlık dilcrinc bildirilmiştir. Mnyıs ba • 
tarafından geniş bir program ha - şından itibnren çnlışmayn bn h • 
zırlanmnkt, dır. Y~~ak olan bu memurlar yol ver· 

B gısı ver c kleri .le bit edece1d r~ 
u le kitıit B kanlıktn yeni ku bunlnnn ha7ırlndıklar 1· t ] 

rulon por işleri .. d .. 1 ı ıs c er< 
mu ur ugunc öre d~ b 1 di... tnh "ld ] ) 

bnglnnmıştıı. "' ı • r 'rı }O 
ı parnlnrrnı toplıyncaklardır. 



~iillll Şehir 

--- Haberleri 
. _ÇATALCA YOLU - Çatalca şeh· 

n ıle i tas:ronu arasındaki beş kilo • 
nıctr<?Jik şosenin ) eni den yapılması 
ek iltmeyc konmuştur. Bu yaz yapıl· 
masına ha Janacaktır. 

Liigat davası bitli, intihal sabit 
ŞiRKET TOPLANTILARINDA -

Bundan t'.!V\"el drketlcrin yılhk umu • 
mi heyet toplanülarında, Ökonomi 

oldu, ceza verildi/ 
Bakanlığını, bakanlık müfettişleri ----------- - -
temsil cdiyorJardr. Bundan sonra bu o· . 1 d b• 
\ azifc 'l'iirlrnfise verilmiştir. ıvanyo un a ır 

ADRES KlTABI -Türkofi in hıı· k k 
zırlamakta olduğu Adres kitabı bu. amy OD 3Z3Zl 
~~nlerdc. çıkarı lacaktır. Bu kitapta. 
bıl~a:sa ıh~n~at işiyle uğraşan tacir· 
lerımızc muhım bk kısı maynlmıs • 
tır. :ı> 

P \R \ J(AÇAKÇILIGI - Marika 
Corc adında bir bayan ltalyun Dan • 
dırah PJistn 'apuriyJc .Arnerika'cı 
1-.rifmcl\ istemi Ye yolca salonund~n 
geçerken bazı hareketleri, giimıiik 
mu~a~nza memurları tarafından ŞÜP· 
lıclı görülmiiştür. ü zeri aranmış ,c 
yaka ında gizlenmiş 9.j dolar bulun • 
muştur. Su~lu bayan mahkemeye ,.c. 
r ilmistir. 

Temel çökmesi 
Kazadan dolayı iki kişi 

tevkıf edildi 
Uzuncarşı başında İsmetiye 

caddesinde yapılacak olan apartı
manın temeli kazılnıken toprak 
çökmesi suretile vukua geien feci 
kazanın tahkikatmı vak'a yerin • 
de yapan müddeiumumi Şefik, 
dün akşam üzeri bu faciadan do · 
layı dört kişiyi Sultanahmet bi • 
r inci su!h ceza mahkemeaine gön
dermiştir. 

H akim RC§it, bu dört kişiden 
yapılacak apartımanın aahi:bi F eh. 
mi ile mimar Sergis Kürkçiyam 
.serbest lbı lmuş, F.nmınin da • 
madı Se.lihle diplomasız mimar 
Mulıittini tevkif etmiştir. 

Sorgu sırasında, Sergis Kürk • 
"yan, kendisinin ya]ruz ~izdiğini 

. ıe kısmırun planlarmı çizdiğini, 
mşaatla alakadar olmadığmr söy
ı mi~, Muhittin, çizdiği projeyi 
bclc:liycnin ufak tefek tadilatla 
tasdik ettiği, kendisi ruhsatiye işi
le uğraşırken işçilerden yaralı E
tem usta ile ölen Rifatin temeli 
kendiliklerinden kazdıkları, da • 
ha mes'uliyet merdinin tahakkuk 
etmediğini izahla bu iıe itirazını 
dinlemedikleri iddiasında bulun · 
muştur. 

F chmi, inşaalla doğrudan doğ • 
ruya meşgul olmadığı, damadı 
Salih .de kendisinin yalnız malze
me o;atın a1dığı yolunda ifade ver
miş] rdir. 

Adliyece tahkikat ehemmiyetle 
derinleştiriliyor. 

Şerif Ali Haydar Pş. öldö 
Londra gazeteleri büyük harp 

sıralannda Mekke emirliğine ta • 
yin olunan Şerif Ali Haydar pa. 
şanın vefatını bildiriyor. Serif A • 
li Haydar daha on ya§mda iken 
lstanbula gelerek tahsilini burada 

yapmrf, daha sonra devlet şuraıs · 
azalığına tayin olunmuftu. 

Me§rutiyctin ilanından sonra 
Hakkı paşanın kabinesine evkaf 
nazırı olan Şerif Ali Haydar, da
ha sonra ayan meclisi ikinci reis 
liğini yapmış, büyük harpten son· 
ra Şerif Hüseyinin isyan etmesi ü 
zerine Mckke emirliğine tayin O· 

)unmuş, fakat ya]nız Medineye va· 
rarak 1915 ve 1917 senelerini ora· 
larda geçirmişti. 

Şerif Ali Haydar mütareke se 
.Ierilli latanbulda ge;irirken 
Mekkeye gitmek için Mülk lbnis· 
suu tta.ıı müaaade isteınif, verilen 
miisaade uzcrine Cideye gitmiş 

ölüme sebep olan 
kamlJon sahibi ve şoför 

mahkum oldular! 
Geçen sene temuzun yirmi al -

tıncı günü öğle :i.am m Divanyo • 
lunda feci bir kamyon kazası ol • 
muş, altı yaşında bir çocuk olan 
Mehmet oğlu Ya§ar, Sultanahme· 
de doğru giden kireç yüklü bir 
kamyonun arka tekerlekleri altın· 
da kalarak ezilmi§, başı parçalan
ını§tr. Kamyonu yol üstünde bıra
kıp kaçan Bilal, çok geçmeden 
yakayı ele vermiş, kamyonu me • 
yilli y~rde nizami sür'atten hız -
lı sürerek bu kazaya ebep oldu • 
ğu kaydile mahkemeye verilmiş • 
ti. İstanbul üçüncü ceza mahke • 
mesi, dün bu husustaki kararını 
bildirmi§tir. 

Mahkeme, Bilalin ya.va§ gittiği, 
çocuğun yol üstüne birdenbire çık
tığı ve fren yapmasına rağmen 

kazanın önüne geçemediği yolun· 
daki müdafaasmr sabit görmiye -
rek reddetmi , kendisini ceza ka· 
nununun 455 inci maddesine uy • 

gun olarak bir sene hapse ve o • 
tuz lira ağır para cezau vermeğe 
mahkfun etmİ§tİr. 

Bilali Bakrrköyünde kireç fab -
rikaamda bu işte çalıştıran kam • 
yon sahibi Mustafa da, kamyonu 
şoförlük ehliyetnamesi bulunma • 
yan Bilale teslim ettiği için ceza 
kanununun 467 inci ve Borçlar 
kanununun 55 inci maddeleri mu· 
cibince, maltlan mes'ul sıfat ile 
tazminata mahkum olmuştur. 
Tedbirsizlikle ölüme sebep olmak
tan suçlu BilMin yarıyarıya İ!ti • 
rakile, ölen Yaşarın babası Me1ı~ 

mcde üç yüz lira ödeyeceklerdir. 

Dünya Tavukçuluk 
Kongresi Temmuzda 

açılıyor 
31Temmuz1936 ile 9 Ağustos 

arasında Berlinde açılacak olan 
dünya tavukçuluk kongresi ıç.ın, 
Ziraat Bakanlığı tarafından lazım 
gelen hazırlıklara başlamlmıştır. 

Kongre ile beraber ayni zaman· 
da bir de canlı hayvanlar sergisi 
açılacaktır. Sergide, her ırkın yal
nız en iyi cinsleri tC§hir edileceği 

gibi, her hükumet tarafından ayrı· 
ca propaganda mahiyetinde neşri· 
yat yapılacak; tavuk yetiştirilme · 

si üzerinde mütehııssnılar tarafın· 
dan konferanslar verilecektir. 

Kongre ve sergi, 1936 olimpİ· 
yat müsabakaJariyle ayni haf tala
ra raslamaktadır. Bu itibarla, §İm· 
diye kadnr yapılmış olan kongre 

ve sergilerin en kalabalıklarından 
biri olacaktır. Bilhassa sergide, 
her hükumet tarafından yapılacak 
grafiklerle, tavuk mah:>ulntmın 
dı§ pazarlardaki değeri g3steril ~ 

meğe çalışılacaktır. 

fakat karaya çıkacağı sırada Mülk 
lbnissuudun kendisinden ııeri dön 
meyi rica ettiği haber verilmif, o 
da Beruta dönerek •on yıllannt 
orada ges:irmiştir. 

Karar, şudur: 

Hapis, para cezası ve 
kitabın zabtı! 

.l!ÜC'llif Bcdros Zeki tabi Parult, 
davayı ka:andtlar 

Bir ]ugat kitabmm intihal edil· 
mesine ait dava, bir acne kadar 
süren muhakemeden sonra dün 
öğleden oonra neticelenmif, da • 
vaya bakan lstanbul üçüncü ceza 
mahkemesi bu husustaki kararını 
bildirmi§tir. 

Bu dava, "Franaı%c.adan türk · 
çeye minimini lugat,, kitabım ya
zan Bedroı Zeki ile basan "T e -
f ey yüz,, kitaphaneıi sahibi Par • 
&eh taraflarından muharrir Mu -
zaff er Kemalle "Reklim,, matba
ası sahibi Roaıen tebaumdan J o· 
zef Herkovjç aleyhlerine açılan da 
vadır. "Franaızcadan türkçeye cep 
lugatr,, ismi altında yazılıp ba -
mede müddeiumumi muavini Ek· 
rem, Muzaffer Kemalin ceza • 

Iandırılmasınr, Jozef Herkoviçin 
beraetini iıtemif, !ahai iddia ve 
müdafaalar da dinlenilmi§tİ. Dün 
açılan son celıede, reis Hikmet, 
aza Hüseyin ve Tahir le teıekkül 

eden mahkeme heyetinin ittifakla 
verdiği karar olunmuıtur. 

Kararda, dava mevzuu, tahki
kat safhaları, ehli vukuf raporu, 
tarafların iddia ve müdafaaları 
etraflı ~urette ortaya. konulmuf, 
suçlu vekillerinin müvekkillerinin 
beraetini ve müddeiumuminin Jo
zef Herkoviçin beraeti yolundaki 

istekleri reddolunmu§tur. Kara · 
rın mufassal C$babı mucibesinde, 
istintak dairesindeki tahkikatta 
verilen ve alakadarlar tarafından 

imzalanan ehli vukuf raporuna bi 
dadayette itiraz edilmeyİ§İne do
kunularak: duruşmada ba!ka ehli 
vukufla, ~ahitlerle bu raporun hi
Jafrm!! isbatr cihetine zidilemiye -
ceği ileri sürülmektedir. Lugat ki· 

Talebenin açtığı 
dayak davası 

Mehmet, mektepte mu
allim tarafından 
dövülmüş mü? 

Beyoğlu heıinci ilk mekte"O 
mu3.limlerinden Abdullah Nuri 
a1eyhine açılan mektepte çocuk 
dövmek davaama ait muhak~me· 
ye, İstanbul üçüncü ceza mahke • 
mesinde dün batlanmıttır. 

Kendisinin Mehmet isminde bir 
çocuğu dövdüğü iddia ediliyor. 
Dava, mahkemeye Ceza kanunu · 
nun 477 inci maddeıine uyıun o
larak verilmiıtiT. Kararnamede, 
muallimin okutmak hakkmı ıuiis
tima] ettiği yazılıdll'. 

Şimdi Beyoğlu dokuzuncu ilk 
mektebin betinci ımıf talebeain • 
den bulunan on dört yqında. 449 
numaralı Mehmet, cşkiden bulun
duğu mektepte bir gün muallimin 
baıka talebenin ıözüne inanarak 
kendisine "karneni niçin yırttm?,, 
diye çıkı§tığını, "yırtmadım, be. 
nimki evde kaldı,, demeıine kar§ı 
nıualimin ıopa ve tekme ile dör 
düğünü ıöyledi. 

Mehmedin anneai Ayte, verdiii 
istidada oğlunun yirmi gün Etfal 
naa1.Aneıınae yamgmı ınmnıyor, 

"dövene, emsaline ibret olarak ce
za veriniz,, diyordu. Çocuğun o • 
kunan muayene raporunda ise, 
tesbit edilen hastalığın dövme te
~irile olmadığı, bunun dahili bir 
hastalık mahiyetinde bulunduğu 
yazılıyordu. 

Muallim Abdullah Nuri ıorgu • 
ya çekildi. Mektepte hiç bir döv • 

me vak'ası olmadığım söyledi, 
"benim bu itlen hiç haberim yok, 
asılsızdır,, dedi. 

Mahkeme, ıahitlerin çağırılma· 
sı ve dava edilenin evvelce mah • 
kum olup olmadığının sorulmaaı 
için muhakemeyi dokuz mayıs sa
at on dörde bıraktı • 

Yaşova tevkif edildi 
Gaz ve benzin ticarelile uğra • 

şan Y a§ova gaz ve benzin kaçak
çılığından dolayı sekizinci ihtisaı 
mahkemesinde muhakeme edili -
yordu. Görülen lüzum üzerine 
Y aıova tevkif edilmittir. Muhake· 
mesi mevkufen görülecektir. 

taplanrıın c.Hğer iugat kitapların • -··---.. , ....... ........._. ____ _ 
tulup, her ikisi hakkı telif kanu -

dan istiane ile yazılması itibarile nunun otuz ikinci maddesi muci
bu hususta intihal mevzuu bahis hince birer hafla hapse, yüz yir · 
olamıyacağr, lugatın dig-er telif e· mi be.şer lira ağır para cezau ve 
&erlerden fa.,.kh mahiyeti bulun • yedi§er lira muhakeme masrafı 
•:lu~u, bunr.ta bt"nzeyi§e fazlaaile ödemeğe mahkum edilmiılerdir. 
rastgelim~biJ,...t.t•ği müdafaasının Ancak, cezanın tecili ileride auc 
da varit görü:mediği, ceraimi mü- işlemekten çekinecekleri kanaa • 
temadiyede inLıta vuku bulma • tini getirdiğinden, ceza kanunu • 
dıkça müruru nıman bulunamı • nun seksen dokuzuncu maddesine 
yacaP,ı yazılı .~ ıT. Müdafaada orta- göre hapia ve para cezau tecil o • 
ya atılan muhtelif noktalara. da lunmuıtur. 
ayrı ayrı cevaplar verilerek, bun· 
ların hepsi reddedildikten sonra, 
intihal suçunun usulü daireainde 
subut bulduğu neticeıine vanl • 
mıJbr. 

Mu;ı:aff er Kem~lle, Jozd Her • 
koviçten, birincisi hakkında otuz 

beıind madde de gözönünde tu-

Diğer taraftan intihal surctile 
yapıldığı sa.bit olan lugat kitabı • 
nın zaptı ve Paraehe teslimi !karar 
altma ahnmı§, maddi zarar nokta· 
ırndan tazminat isteği hususunda 
da davacılar, hukuk ma.hkemeıi · 
ne müracaatta .serbest brrakılmıt
lardır. 

SiYASA 

ispanya 
Cümhuriyeti 

1 ·· h · · .Jör' apanya cum urıyctı a 
yıltlönümünü katlalaclı. v~ 
süren sevinfler aıra.ınJa 
yıllarm acıları unutuldu: ~ 
/apanya henüz bir wrii ,,~~ 
içinde kıoranıyor. Sollu cfP1V 

yete hiyan~t edildiğini ıo~ 
•ağlar memlekette haiz ol~"' 
mevkie uygun bir ıekilde rrı"" 
lerincle temsil olunmaclıkl"" 
Jia ediyof'. Bugün l11pa11~ 
ııncla bir ekalliyet hükiitn'J11 

nuyor. ~ 

Şimcliyekaclar bir yığın 
met cleğifikliği olclu. /fçiİ~ 
kaç clefa grev yaptılar. ıJ 
kette mütcaclclit igti§CJ§lar ~ 
du. Bununla beraber lıJ1'r 
cümhuriyet mahf elleri ıaı.JI 
Bilakis bütün hadiıat cüml'I 
tin 11ağlamla1maıına yarJı' 
yor. 

l•panya inkılabı krallılıı 
kallik, cle-rebeylik aleyhirıJ' 
ispanya inkılap~ıları bu y3'J' 
clerece müh "m engellerle lı'1' 
tılar, kara kuvvet ve ta~~ 
mukavemetini yıkmak i11" 
hissettiler. 

Bugün de ispanyanın" 
him me•elesi, teı kil atı eıaıi'I' 
nrınunan ulizhıclır. Buna J1 
bep, lıpanyol halkının de~ 
lii Jıatolikliğidir. .J 

Onun için bupnkü hii~ 
ge'm iğtqCJ§lara ait iıler! ~ 
tilıun sonra kanana es~ı 
Uihı İfİyle kar§ÜCJ§acak, ~ 
bunu claha liüi bir hOI' 

baakacaktır. ~ 
1 ıınnnwz l.iiltiipıe.li c. -

bayramı müncuebeti.yfe · ~ 

reyi kaltlırclığı halele "'!dit 
solları memnun ctmeğe iP 
memif, bunlar bir beyamı~ 
rederek tam hürriyetin ı~ 
ge~en iğti§cqa İ§tiraki yii ~ 
kalclırılan sendikaların iaJe~ 
tİ§O§a iftirak ıuçuyla tutal~j 
hemen muhakemesini "e "ı 
zerine teokil olunanlaruı. ;/. 
çirmeclen bırakdmasını ııl 

Bütün bunlar sol ile '1 
lay kolay anlCJ§amıyacai'~ 
.,;yorıa ela bu anlaJamatt' ~ 
zünden memleket içintl~ J' 
bir ıar•ınh 1'Ukubalacağıfl' 
termiyor. 

111
,J 

o.R.~ 
I 

"Kutu,, barı davası 
saf haya girdi~ 

Beyoğlunda "Kutu,, bar d# f. 
ki parasından çıke.n ka1'~ 
gıcı Samiyi öldürmekten ııJ J 
dilin muhakemeıi, lstaııb;;,.' 
ceza mahkemesinde ıon ,,. 

varmıttır. i, /1. 
Dün sabah müddeiunıolJJ ,ı 

lin tehevvüre kapılarak sd.•v·:~ 
ile Samiyi öldüru§ünü sab1t:/ 
ğü kaydile, Ceza kanu11d~:;/ 
inci madeıine göre ce~ 1 

tir. ,r-1 
Müdafaa yapılacak "'"e 1'.. ~ 

rilecektir. __,,,,/"'.JI --------Bugece nöbetsi ec.ı•" 
Samatyada: Tcofiloc, f( 

·~' \ itali, Şehzadcba ında : , .. .rü"if 
mininde: azım, Karagül11 ~ .J 
il Halit, Kumkapıda.: Bctı.1:;d'~ 
te: Ha an HulU i, Anknrıı d": 
de: Eı=ırcf Ne._ t. Erninonu~~İf'..J 
Minasya.n, GaJatada fnh~ ~ 
d inde: lişel Sofron)-ad• ){ tf/lj 
de: Tizamettin, Kalyo11c11 ,-'" 
da: ZafiropoJo., ._: işlide ıt,,.., 
Halk, Kasımpasada: ~cr1' 
köyde: Halk eczanesi. 
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. . sik ,u.u. •• lff ""'1
18 ~ ' • llznn gelen harp iletlerni hazır • lıJ> servetlerinden intif"' ~Ylıelirı •rbtıN ıeWiiı AIDAlll tı... 17,301 Pırtl n,,..._. ıs,ooc Kmlor· latmıtb. ı •J'Clmlıktr. Micattitls •mlı ~ ujl1..--i blübeleıbıi iki aut .. 11,30 .M iki baW.Jeri .-e er. 

L!-!.Llrlerial an- •~~ du 1a:rınu. : us . • Fakat Fatih, her ne ltahuma o- A ı.ftıı·ı· bel,;ı,.. bu ı-t.tu: ı.;_ı....1 et;. ri ıörüyoıt. •• "SmJJı tenıberj doı..-n ~tb .,ol ı•Wt· konser. 21: Mikrofonda tiyatro. 22. I ı.un lttanltal ntlji \W waııu ..uua 
lvındaki .puulalula iJiu taaıFor leri, huduttaki bütün nö~rin Çekçe yayım. 23,0:>: lngilizce. 24,05: una o a almaia b • m~yip terıüti saire ile IUlhu ka 
•--~ k. bil' .a.ı•ı•~ rar veıınifti. O, peeleri Mkhla· 1 .... 1 etm,,.;ıw. ı. ..... _ buJ

11 
.. .:ıı .. 1.1--.. ,.,..,ı. öklürülc:lütünü ıörünc~ llP rr .. _____ """ -.,:: •lfWtJr -u~" 

O•~ çep.._ depomsma ~ ne kadar ko~c:akı,..r v• :ııalları 131 p.; ...,,...., (8talia) m ın. ra kadar tıyuma.ı, lriitün •••tleriııi V# fakat tehıi teemm etmek müm • 
lliiM• ..._ aaker ni1»et bekt; • kaldmn ~r. • lfs ......,.t. UMr ~ .. projeler kwınakla ıeçirirdi. Hat - künaüz oldufunu oevıben WJclft 
yordu. Fırka ~ k --r ._.. llktL ti bir ıece yatıajından kalkarak di~r. Bu cev•bı reel VNlklllll'I 
.nJD .......... • ... tletslr•lrlJ .... y....ı ......... bir • •Dl. BO 1. • .. .adrazam Halil Pqayı 7aıun& ça- padtı.hj olciukta verdi;i -ar a 
Wr __,. ftlJdı. ....... ~iuMI .---. 1'u 8 Jı ••9' ,. ,.,._ 18: fntmrt tanlan 18ylemifti: zerfne derhal §ehı:iıı etaıafıııcla llUt Yı~ __ , ....... .. halkına iftirak etme,..•iHfdt- Oıı11J11* •1•1r), - lata ... Bu ,.atajt llriiJor }\man arı\zi ve oavayı Mire t.aJırib .l:!ı .;.. -;::n.ı;:- ..; lor oniDs.,. Def'e içimı. '-inta · - ..,.,_, ıt.llı ır-rtıı .... · ,.... .. 1. O- içinıle bir tiiFNI edildi. Eazlmi ·;.u ı1evletta ıı. 
.,......,. ....,_ etıafmı ı,.ice ıU .ıııılrMJarıla ıı.,...... PP'70". .,._ ııo: Kıiııf ..... ti.it: Pllk. 211,55: uyıı,_,..ıyarak azim iıtirab çeki- lan Zaganoıı ve Balili ve ordu er
Mrdıktan eonra, niltetçitenle., hiç lardı. Senfoni.k konser. - Sözler. 21,1~: yorum .. Rumların parası ile iğfal kanından vukuflu ve mutemed bir 
• · · Mndat boıwunu plım••DJ4 ltbili,.de hu muvaffakweti al- lo.111trıa dauu. - Dlyumlar. 2'1' oluomaJdu bazeret;. 1~• kaç zatr daha ~ 

.... • · • QI. LIJPGG, .atı •· cenk hqlayacak ! Kelffarcl.n ttli .. Ktttuıiizar ile tehrin an.,. na • 
iki yüz mhlllt fıl 1& ı,,a.,.. 

neferini bir ı-w. ,_._im• 
mftti.. 

<Aphane depom ... ,.. lro • 
laylıld. lfi,ili,e arileatlltlerinin e
line düttüktft 18111'&, ilk ,.,.ı. .. 
ak, it, depemın içlacleki ceplta • 
nenin ltbiliyeJe aaklini temin et· 
mekti ••• 

Ş.,fı YUIUf bu ....... çok 
tedbirli daft'Ulllllfb·· Arkadan 
selen yOk 1aa,.anlan te.,..m ,.. 
macntda Wdf7orclu. 

Hıslı ntfes almalctaa bU. çe • 
ldnea ..,ocat.itler bG,ak bir ..... 
le depoyu botaltmal• '-flMalf • 
)ardı •• 

Cephantlor,. ~ • 5 ~ 
lan .W- .ı. tepeaia arl=~· m
cliriJenk ha,van)en ,eldmiyor • 
du. 

Şf'Jh Y..,..f ..WU,11.nM: 
- Tali bise yardan • .,., ... 

ili ........... ,.,.. -.ıi. 
leriai ..,.ı.,. ...... . 

Di,_.Jr, ... .... .... 
irorlm:adaa "~ ~ • 
tan 111iieaflitlerin ıa,nt " C91&19-

tini uttmyorcla. 
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Eınlr olmua7cb, dÜffDı'D ce.m. • O ıüııJer Biza.,. kaleleri~ <D.,,.,., .,.,,, 
netini y.p. etmek baıınnu» B Q R S A bata kuvvetl•nmİf olmakllk bera • : 
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lzmirde atış ve atlı 
spor klübünde 

ilk toplantıda bir çok bayanlar ve baylar 
bulundular, fırka reisi bir söylever vdi 

Amasyada 

Elektrik tesisatı 
yapılacak 

Umumi meclisin 
çalışması 

Amasya, (Hususi) - Vilayet 

umumi meclisi işini bitirmittir. 
Bütçenin yekfinu 230554 lira ola· 
·ak kabul edilmiştir. Denk bir büt-

çe yapabilmek için yol parası beş 
liradan altı liraya çıkarılmıştır. 

Bu paradan 87956 lira kültür iş • 
lerine, 74000 lira yol işlerine, 19 

1 bin 800 lira s!hhat işlerine ve geri 

ı 
kalanı muhtelif memleket işlerine 
ayrılmıştır. Umumi meclis aza 1 
tahsisatını gündelik beş lira ola -

1 
ı rak ve ~aimi encümen azalığı üc-
1 retini ayda yüz lira olarak kabul 

lzmirde atış ve ath apor klUbünün toplantısında bulunanlar etmiştir. Meclis bu seneki iı~ni o

J~ir; (Hususi) - Yeni atrş ve ı ka bu toplantıda da yeni isimler 
atlı spor klübü, dün ilk toplantı - yazıldı. Davetlilere, çay verildi. 
sını, Bornova ziraat mektebi hah- Nezih, samimi ve güzel birkaç sa
çeıinde yapmı§tır. Bu vesile ile, at geçirildi. Bu arada, kongre ha
bahçedeki Atatürk'ün andacı et -
rafında tezahürat yapılmış, anda
ca. merasimle çelenk konmuştur. 

zırlığmı yapmak ve faaliyet esas· 

larınr çizmek üzere yirmi kişilik 

Toplantıya gelenler, bay ve ha- bir komite seçildi. Azadan biriaı 
yan, hemen hemen lzmirin en gu- bayandır. Vali ve fırka reisimiz 
zide tanın.mı§ kiöar tipleriydi. A- de komiteye dahildirler. incir ko
tiC:ılıkbln anlıyanlar arasmda has- operatfi veya diğer müesseseler 
h!tia:ller .yapıldr. Bu arada C.H.F. 
viliyet idare heyeti reisi Avni Do· 
ğan (Yoz.gat) bir söylevle klübün 
teessüaündeki ·maksadı ve al!cılr . 
ğın faydalarını ve Türk milletinin 
bu tiuıuıtaki tarihi vaziyet ve ro-

vaaıtasile Macaristandan atlar ge

tirtilecektir. Alsancak sahasına 

bitif ik olan arsa satın alınacak ve 
klÜp binası burada vücude getiri

le.cektir. Ziraat Bakanlığı Ankara 
l ünü anlattı. klübünün proje . ve örneklerini 

Evvelce ı<ay'dedilenlerden baş - göndermiıtir. 

. KURUft'un edebi tefrikası: 31 

- Dinle, bu Morgan'm kadın ·ı ile orospuluk etmeleri ilk defa di· 
hk tarihi hakkındaki arayı,ları ni bir şekilde hem de rnabedlerde 
çok derin. Bütün devirlerdeki ka- batlamış. 
dın Y&!aYıfını inceden inceye göz- Kaptan bir şey hatırlamı' gibi 
den geçirmif. Bak bir yerinde ne gülümsedi: 
diyor: - Monogarniden batka ka- - Doğrudur. Kalküte, Bom bay 
dmın cinsi münasebetleri her de- umumhaneleri adeta birer mabede 
virCle vardır. Ve bu münasebet benzer. 
döne, dolaıa bugün (Fuhuş) a · - Morgan diyor ki, fuhuş, vak-
dını ahnıım. tile aşk ilahesinin mabedinde ve 

Daha ~ok mühim bir noktası mabudun mermer eşiğinde yapı· 
var. . ID'. Alınan para da mabede hedi-
Biliyor musun kad~ların para ye edilirdi. 

tuz altı günde bitinniıtir. Amas -
yadan beş, Merzifondan üç, Gün
hacı köyünden üç olmak üzere on 
beş azadan ikisi bayandır. Bayan
ların biri Asamya, azası, diğeri 

- Öyle olacak. Bu kadar bere
ketli oluşu herhalde i§İn böyle 
kudsi olduğuna delalet eder .. Ben 
sana bir şey söyliyeyim mi azizim. 
Kadın, yani dişi bizim için her yrr· 
de ve her zamanda mabette, ev
de, dağda, bayırda, yolda bir zevk 
aleti, keyif vasıtasıdır. Yeter ki 
muhakememizi bozmadan on· 
dan istifade edebilelim. 

Not defterimden birkaç satır o
kudum: 

- Aristofan eski Yunanistan
daki fuhuştan bahsederken diyor 
ki: Atina evlerinde aşıkları korkut 
mak için geceleri bahçelere kor
kuluk dikerlerdi.,. 

Kaptan bir kahkaha attı: 

- iyi bir usul. O zamanaın zan· 
paraları da pek sırnaşık pek de 
cesur erkeklermiş. Fakat azizim 

Mütehassıs Bay Zilkin'in sözleri 
• • 

Kayseri fabrikası teknı-
. ğin son modeli 
Dün Sümer Bank hesabına dokuz kimyagerle 

yirmi yedi talebe Sovyet Rusyaya gittiler 

Dün Sovyet Ru•yaya 

- Üçüncü Napolyonun zama
nında bizden elçi olarak Pariste 

giden talebemiz 
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Dışbakanımızın itirazı 
1" (uo,: imajı l İııci ~UJl/•ıdıı) 

hususi bir ehemmiyet arzec.len bir 
noktadan kahsetmek ister~m. 

Mektepliler şampıyonamız 
Malumdur ki, Lozan nıuahe · 

desi bazı eskeri hükümle · i ihtiva 
etmekte ve bu hükümler, ,liğer ba
zı muahedelcrdeki hükümlerin §Ü 

mulünü haiz olmamakla terabe: 
ulusal toprağımızın bir kısmının 
müdafaa vasıtalarında gene d 
tahdidat te kil etmektedir. Bu 
tahdidat iki mıntakaya ai~tır. Bi 
rinci mın~akada, yani T rakyada, 
bu tahdidat üç hemhudut memle 
ket için nizami ve karşılıkiı veci 
beler tazl\mmun etmektedir. Bu 

çin değil, Türkiyenin görü) larzını 
size bildirmek içindir. Bununla 
beraber, §Urasmı tasrih ederim ki, 
Boğazlar rejiminde ydpılacak 

muhtemel anla§malar, bi:r.im dü • 
üncemizdc, Boğazların erbest • 

liği rejim;ni asla müteess~r ede · 
miyecektir.,. 

~~~~~--'-~~~~~~~~~~---:--

Vefa iJe Ameli Hayat, Haydarpaşa il~ _Yüceülkü tak_ıml~rı berabere kaldı.lar. 
Darüşşaf aka takımı Istanbulu, Boğazıçı takımı Y enı Lıse takımını yendıler İtalya, İngiltere ve Fransa, na

zik bir l rzda olmakla berf\ber, ih 
tirazi kayıtlarını serdettil~r. Sov 
yet delegesi B. Litvinof, B. T evfilt 
Rüştü Arasın bu beyanatın& tama
miyle tasvip ve takviye etf. Di eı 

konsey a'Z sı bu hususta süz alma· 
mı !ardır. 

•f ktcplilcr ampiyonam:ın futbo'l 
"c . ~ f ,, na diin dcı·am cdildı ı·c ~ere ,. ı nıı , , f .1 •1 
d da dört mar yapıldı. I a .sı a ı sla ın :.-

sudur: 
" \ t;FA - MELl il YAT 

nu ınaç Nuri Ho ulun idare~inclc 
nıpıJdı. 'J'akımlar ~öyle kurulmuştu: 
• \'efo: Abdülhak - HÜ~t•yin, lh · 

5110 - lbrnhim, Hifat, N~imi - Ah· 
met, Şadan, Sdim, Rdik, Alıdülhal.. 

Ameli Hayat: Zahit - Ne~et, Şa · 
hap - Turgut, Bü~ eyin, (.'ahit - Re· 
fii, Galip, 'edat, Süleyman, Behçet. 

llk dcuenin ba .. ında \ ' efn çok can
lı oyniyordu. Ortaya doğru Ameli 
Hayat bir kaç akınla buna mukabele 
etti. Yirminci dakikada Vefanın güzel 
bir. ütünü direk geri çeYirdi. lkinci 
tehlikeli hir akın kornerle atlatıldı. 

Top Ameli Hayatta. Süleyma · 
nın güzel bir ortalama ını yal\alaynn 
Refii bir l\afa vuru:;;iyl<.• topu \'cfa 
kale~ine ı;;oktu. Henüz bir kaç dakih:a 
gc~meden A"Üzel bir ~rynlış yapan 
Sülc) man da takımına ikinci :-;ayı te-
min etti. Ue\'re biterken Vefa orta 
muhadmi güzel hir gol cıkardı \"e 
dene 2 - 1 bitti. , 

lkinci devre kar ılıklı akınlarla 
basladı. On ·ckizind dakikada Vera • 
Jılar bo · kaleye topu ~okamadılar. 
Fakat de' re orta ında on eki:r. sizgi ... i 
üzeriııden rektilderi bir !rikiki kale· 
ye ~okarnk ·maçı 2 - 2 bitirmeğe mu
vaffak oldular. 
JIAYDAlU'A~.\ - Y CJ;CLI\l 
ikinci maç Uaydarpa~a ile Yüce • 

ülkiiyü kar~rla~tırdı. Haydarpa~a 

hf•kim o) niyor, ısol a~ıkları tehlikeli 
akınlar )UPl)Ordu. nuna karsı Yüce· 

Ü n ı i r _yun ı koyu-
) nı-<ıu. Uaydıırpu lılar hAkim ovn:ı-
malarınn rağnıt'n ayı <'ıkaramnd~Jar. 
nirinci de' re böyle bitti. 

]kinci de\·rede Yüceülkü ü t ü te 
neticesiz bir kaç akın )aptı. '"'onm a
kınlar kar ılıklı olmaya ba..Jadı. 
Devre ortalarından onra Yüceülkü 
akınlarını sıkla:. tırnrak Bahadırın a
ya~iyle bir sayı kaıand. 1''ak~t ~ona 
doğru Jlnydarpa;;ıallar dı~.. bır. il) ı 
çıkararak ı _ ı beraberlıgı temın et· 

tiler. 
Takımlar öyle kurulmu~tu: 
IJavdarpa t: Necdet - Sedat, Ab

di - Zeki, Cevdet, 'l'arık - Semih, 
ı:ahri, Muharrem. Uükni, Muammer. 

niceiilkü: Muh ·in - }~ahri, I ·ma· 
il _ Ertuğı-ul, Recep, Şerif - lzzet, 
N:\zım, Bahadır, Yaşar, Rifat. 

1.STANHUI. - DARCŞŞAFAKA 
ücüncü oyun I tanbul - Darii-:~a

faka "'ara~ ında, Jlalit Galibin idnr~in· 
de }npıldı. tık dakikalarda 1 tanbul 
daha ağır ba ıyordu. lki taraf da,_a • 
kınlarında netice alamıyorlardı. 1 ır · 
ıni be~inci dakikada Darü;;-~afaknhlar 
güzel bit· sayı ~ı.kardılar. • 

Arkasından Dıu·ü~:;;afol\alı l<a·ı Yukardan a§ağıya doğru: Yıice Ülkii1 Vefa liıeıi takımları, 
l"Uk takımına ikinci ~ UYI) ı kazandır · Amelihayat _ Vela maçı~~a~ bir enıtantanc, ıeyir~ilcrd~n bir grup, 
dı. . .· . ·n· Türkiye idman Ccmiyctlerı ıttılakı tarafından tertıp edılcn büyüh 

İkinci devrede lst.anbul bıı ıncı:;ı p"yangosunda kazananlara verilecek değerli hediyelerden bcı 
d<'n dah·L canlı oynlrnr, fnknt gene spor ı . "b B "'[ d . 

1 ' ' ·d (: h'ıt hu efer ol 1 [ rı (Bu hediucler dünden ıtı a ren eyog un a bır salonda göıte. 
J{O c karam!;) oı u. a · zı a .. -1 

asık. oyni) or ye hu tertibin daha i) i rilmiye başlanmıştır.) 
olduğu görülüyordu. taç ok heye • 
canlı \e zevkli yürü)ordu. Darü~sa • nlma İ)h' biıti. • .. 
fnka ona doğru gene hakim o,> na • lkinci dcHC) c Bogazrçı hir goJlc 
ınaya ba:-ladı. l tanbul li esi müdn • 
faa oyunu yapmağa mecbur oldu. 
l\laç: ))arii :;;nfaku nğ icinin l'rkardı • 
ğı bir golle, 'e 3 - O Onrüşşafaktt • 

girdi. . . . 
Yenili"c ntiidafnm;rnm hır ı'kası 

1 le ~<'he" olmu hı. Yt•nili (' bunu 
ıu gn "' ,. • 

Dahu u Fencrlıahçc takımının mu· 
hacim hattı bugiin imdi) e kadar 
görmedi rimiz bir hat olacak \C Be • 
~ikt, stan a) rılarak Fenere giren :c. 
ref \C E refin il ti haki) le u şekli it • 

hıcaktın 

vecibeler ıic alakadar dev.etin an· Fransız Gazclelcri11in 
latmaıına istinat ettiği için, bunla· Düıünü§leri 
rın idameJİ mesu!iyeti de h.arşılık Paris, 18 (A.A.) -"Le Matin

11 

h bir surette bu devletlere terettüp gazetesi, B. Tevfik Rüştü Arasta· 
eder. Buna binaen burada bu hü raf mdan ortaya atılan Boğazlar 
kiimetlcri mevzuu bahsedt.ic~k de meselesi üzerinde şöyle diyor: 
ğilim. Diğer mıntaka yani Boğaz· ''Boğa-ılnrm tahkimini ıstemek
lar mıntaka.sı için hal böyle değil le Türkler, müdafaa müsavatı 
dir. Bu mmtakaya taalluk eden prensipini haklı bir ş kilde tefsir 
askeri hükümler farklı bir muame elmiş bulunuyorlar. Esasen Türk· 
le mahiyeti nrzetmcktedir. Bura ler, geçidi serbest bırakacaklarını 
da, gayri askeri mıntakalardan ilave etmektedirler.,, 
baıka, müclafaa vasıtalnrınm tah Oeuvre gazetesi, diyor ki: 
didatı mevzuu bahistir. Bu askc- ' 'Türkiyenin beyanatmm ma • 
ri hükümlerin mukabilinde bir Lo• nası, şudur: Balkan misakma men. 

• 
karno misakı yoktur. Bu hüküm sup devletler, büyük devletler, Bo· 
ler, Türkiyenin zararma olarah ğazların tahkimine müsaade ettik· 
gayri mfüavi bir vaziyet ihdas et )eri takdirde, diğer ulu ların sİ· 
mektedirler. Bundan başka, bu lahlanmasına iştirak edeceklerdir. 
müsavatsızlık, bu hükümlerin ka Bu hareket tarzı, çok mantıkidir.,, 
bulünde amil olan ahvalde vaki ... .. nomouaım ·-··-- • 

derin tahavvüHere ve ahva:in bun• Bulgar kabinesi 
dan böyle de maruz kalahileceğı 
esaslı değitikliklere rağmen de 
vam etmektedir. Bu husmsta ata 
ğıdaki noktayi açık bir su:-ette te • 

barüz ett1rmeyi isterim: 

( ll11:; ıaw/ı 1 irıc.i a ıfmla) 
rek istifalarını vermişlerdir. Bu
nun üzerine Başbakan General 
Zlatef, kabinenin müıtere~< istifa

sını krala takdim etmiştir. 
Sofy , 18 (A .. )ı )fı;J'Bu O~" 1-

y d k" A bl" ~ JJA 1 unu şagı a ı re mı te ıg neşro unmuı-

tur: 
Polis müdüriyetinin teklifi ii

zerine aaşğıdaki iki grup Burgaz 
civarında Karadenizde Sentanas· 

Mevcut muahedeler le 1.ayin c 
dilmiş olan vaziyetle değişiklikler 
vuku bulduğu takdirde, Türkiye 
bu değiıiklikleri Boğazların aske· 
ri rejimin:le mukabil tadilata mü 
tevakkıf tutmak mecburiyetinde 
bulunacakhr. Prenıipe istinat e 
den iki sehep bu talebin haklı ol . tazi adasına nef yedilmişlerdir. 
d 1 - Eski Ba vekil Aleksandr uğunu ispat etmektedir. Hunlar 
dan biri bütün diğer devletler için 
olduğu gibi, Türkiyenin .-ı~ kendi 
emniyeti lü7umudur. 

Diğeri de, mevcudiyetinin mü . 
dafaa ı için lazım olan tayakkuz · 
la birlikte barı§ın peki~ttrilmesi 
yolundaki bütün gayretler~ sami 
mi bir surette i tiraktcn h11li kal . 
mıyan Türkiyenin, bu 'l:t.hadaki 
yüksek f anliyetinin kendis'.ni gay· 
ri müsavi bir muameleye maruz hı 
rakabilmeıini kabul edemiyeceğ; 
dir. 

an kof, eski mebus Niko1a. Kia . 
milef, ihtiyat kaymakamı Porkof, 

2 - Eski baıvekil Kimon Geor
gief, husut.i kalem müdürü Vasi! 
Karakolo.irnf ve eski polis müdürü 
Vladimir Naçef. 

Birinci grup siyasi frrkaların 
feshi hakkındaki 12 Hazinm 1934 
tarihli kanuna riayet etmediğin -
den ve Çankeıfun yalnız hükume • 
tin değil ayni zamanda rejimin de 
bir dü manı olmasından v ikin • 
ci grup da Belgratta çıkan Pravda 
gazetesine ba§bakan aleyhine be· 
yanatta bulunduğundan dolayı 
nef yedi lmittir. 

Buna binaen, askeri noktai na· 
zardan muahedeler mevzu" bah · 
soldukça, gene askeri hükümler 
ihtiva eden Loznn muahedesinin mııı--•-••••••••-• 
sükntıa geçi tirilmeme i tabiidir. Deniz y o 11 arı 
Bu vesile ile, tam bir müsavat ve 
mütekabiliyet rejimi altın-.ıa her. i Ş L E T M E S İ 
keıe azami emniyet arzctmekte ol. ~ccnıcltn. K:ıı:ıköy 1\6,nlaıı 

1 cl.H3tı2 - "'İrkccı Muhurd:ırr.acle 
duğumuzu kaydetmekliğime mü· ı--• 

H.ın 1 clctor. ~27'40 - -
saadcnizi rica ederim. Barış ve 
l'!mnivet için bütün arsıulusal te 
ahhütlere i tirake amadeyiz. Ka . 
rar projesinin müzakeresi vesile 
siyle bu beyanatta bulunmaya lü . 
zum görmekliğim, bu an :Ja me . 

1RABZON YOLU 
GÜLCEMAL vapuru 21 Ni

san PAZAR günü sa t 20 de 
Rizeye kadnr. (2025) 

ıun galibiyetiyle bitti. 
Takımlar öyle kurulmustu: 

k . ıl·ımnk için çn lıstı. Faknt Ilogaza ı~ ' 
· ' · • ' t · 1 d ·r3 iri tekrnr hn .. ımı)e ı .aztın ı H' -· l\'İ) nzi, • 'ı.ıu:w, Fikret, Şl•rcf, t:ş . sei'"'ni.ı;ı esasını ortaya kovmak i . 

re f. ~:-=-=-;=-=------'"".""""--::.-~---
AYVALIK YOLU 1 

Jstanbul: llikmt't - ~tu lih, 'cc· 
ıni - Zeki, Orhun. 'nhit - Cihat, 
Fehmi, Hü nü Celal, Ferruh. 

iincii dnkik:ıdn ikinci sa) ısını ~ıknr • 
dı. 0) un lrn netice ile bitti. 

I>arüş:.afnka: Selim - Cenani, Sa· Fenerbahçe - Liberias 
di - Cel:ıl, Lfıtif, • aim - hicttin. 
Ali fuhitth1, Cemal, Jh an, l<'nruk. 

Buglİn 1 ibcı ta adındakı \ İ) ana 

YENiLi 1'~ _ BOG ztçJ takımı , on m.l ım ~ene 1 nl ım t~ı -
·v ·ı· .1 JJ ;r. • ·um dındıı fcnerh,lhce ılt' rnpı,>or. l .ch • on maç J enı ı e ı e Oenzıçı · • • • 

d ıd ı ı t ı h•ttı"n A \ iik ek bır tnkım oldugu k.mnatım H r-

Hu hat ) urdum uzda en fazla gol 
çıkarabilen oyunculardan bir hat o • 
lu) or. Bununla beraber Şerefle .E,.. • 
refin diğer iit o) uncu ile henüz ta • 

nmmi) le nnla.,mı bir hnle gcliı> gel· 
medil,l<'ri üzerinde durulncnk bir dü· 
ünccclir. Hunu bugiin nhndrı göre • 

ceğiz. rn a )apı ı. açı .7.Ze u ı · · _ 
pak idare etti. llk dnkikalnrda Bo • mi,) en JJiberta tnkrroı. J encı bahçe · Fcnrrlilere, Galata nraylıı, Gü • 
•nziçi hfiklmdi. Sonra Yenili de B· nin güzel bir O) ununn ra tl,u· a mem· ı nes - 1 tan bul por muhtelitinin ka • 
·ılmn) :ı haşladı. On altıncı dakikada Jck~t~ne pek :lifi bir rn ıgllıbi) etle dö- z·ınnmadıklım galibiyeti temenni edi· 
fr Boğaziçi akını güzel bir gol kaçı • n~bılır. > onız. 

lzmir mulıieliti lsfanbulu 
çağırdı 

lınıir (Jfu u i) - Futuol heJeti • 
miz. hmiı muhtcliti ile kur ıla mnk 
üzere 1 tunhul muhtt•litini dnve: l'1 • 

mi tiı. ":>ıchir mulıt<'liti olarak hnzır
lanan ( ) \C (ll) takımlnrı, ilk el\ • 
zeı. izleı·ini hugiin )npacaklnrdır. 

Bıındnlci diğer m:ık nt, lstunl ulıı 
c~lecc·k )abncı t•kiJllcr·lı• de 1 tanbul 
kanalından kıırı:rlıışınalnl' temin et. 
meldir. 

MERSİN vapuru 20 Nisan 
CUMARTESi günü saat 19 da 
İz mire kadar. (2024) 

Mersin Yolu 
CUMHURiYET ' 'apuru 21 

Nisan PAZAR aat 1 O da Mer
sine kadar. NOT: Bu posta 
yalnız bu sefer gidiş ve dönüş
te Rodosa uğramıyncakhr. 

(2026) 
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Dünya kadınlar kongresi başladı 
_.. (Bq tarafı l. ci aayıfada) t ıılatlylc önünüzde söz söylemek va · ı 

rer ayala b1raraJc &Jn aJrı ora· zileıinin bana isabet etmiı bulunma. 
da bahmanlan limı.ddar 1 eından dolayı ltflkaldde bahtiyar v• 

ünıiz bligiybce bu iktidan allenin i· ı 
yi114ine ve dünyanın barı~ına hasre • 
deceğiz. Bu kongrede söylenilen her 

takip ettik. Bugünkü kongrede aöyle· ı Bayan Nakiye Ergün, M 
ditJi_niz ~u.tuklan da dlnledik •. Bü~~ Güvenç, Bayan Türkan Ba 
hatıpler~~ız k.adınların sulh ıstegını KOMiSYON BAŞKANL 

n::._ y ld • --..ı.- • .. mlitelıa11laim. Umit ederim ld, me~ 
.,_ ı iZ ..,..,,._ ilet yaza kkeUnmüld ikametlnlz ılZfU hof btr 

Ja1un kalat.hk Yarcls. ..... an- hatıra bırakaeaktır. 
cıM Jiiade onu erkekti denilelri • HeTMn her verde kadınlara talep 
lir.... ettikleri kaklar bah,edilmif ile bu 

Nutuklar oıpatlörlerı. binanın 
her ramacla u..di1ordu. Muhte
lif dilı.t bilen ıenç Türk ba7- • 
lan, TUrk ft ecnelti ıuet.eciler, 
bütün IDiletlerin murahhulan 
tabahın onundan alrp= aaat on 
Mkbe kadar hani hani çalqtılar. 
Öileyin murahbaalann bir lamıı 
yemeli Y ılclıacla bir Düfeden ye • 
diler .• 
KONGRE AÇILIYOR: V ALiNiN 

NUTKU 
Kollll'• tam ....ı onda lıtanbul 

vali ve belediye reiainin franaız -
ca obdui11 bir nutulda açıldı. 

Alkıtlar arumda künü:Je çı • 
kan Bay Muhittm Oıtündai de. 
di kiı 

"Ba11anlar, Btlllltn'; 
Ulualararaıı Kadınlar Blrlllfıdn 

12 ind kongntbd ~ak gibi bllgtik 
bir ,.,., 6aa fneec/Uı edli/Or- Bu 
,_ta.,..,, • .,, 61,ü bir mamuni. 
..U• Ua H41/orum. 

Süin gibl mllmtaz ve mlineover bir 
1C1mUa ktııaı humruıula milletlerin 
'"'1Jatınuı 6lltlln tezahllrlerltuk ka • 
dına roef olan rolften bahutrnelc ce • 
,,,,..,,,.. '*'llUCM .,,,,,,.. ,,ulıak. 
lıtlldU' il. 6u roUalaWr ~ 
,,.,.,..,.,,,. ,.,......... .,..., olar. 

Ku -.,ı.rlmülıa INr .. ,.. pek 
ıneırrı oltırtık latlluallne 9al.,tıklan 
ltaklann temlnl ~ ıarledUen mesai 
•n bill/Iİk bir aldka D• en canlı bir 
ıempati Ue ttJ/ciH ıal/OIUlu. 

Bir takım 11tnl ve tnlltldll ,,..,.,. • 
ler mücaceheılnde bulunan buglnldl 
cemiyet, kaduaınırı tftlmat rJe ılyaai 
ıaa1ı11.n ıııh.aı111a t""""""1Z. lftlrak 
elmninin """"""'1ı -~ INr 
lıalde mil3telit olacaktır. Bu mncd 
iftirakinln daha _. .,. """4 ıniienir 
olmaına gardım etl«»k her fe'fl mU
letlerln mulca4üratı lzniıuü ve ııdh 
IUkiıall ~n aned ,,..., bir tedr ha
sıl edebilir. 

BUlllUI içlıwllr il, Ciınbripet Jıü. 
ldaıutl kadının halı ve '-ınaılülHrlni 
telHırlU ettlr~k """'-°"'ille """" • 
1fllf olan &atan lezalıllrata llll,,ak a • 
ldkatım uluır dnwk ,.,,..unda bir 
fırıatı -.,.,,., üflldlr. Bunu lıum
rm.rda, .,....,. m ndWm luulın 
teıekkllllcrine 1M1IMP ınJbnta mJ; ' 
ma1Uleri """"1Ulıain4e Nfltlll et • 
ınekle milt.lllrlm. Zaün; Biıfjk ön
tkrinln dald11t1M Uhamlgle Tilrk mu. 
letl ~ De -~ Ue Tllrk kız 
~d fetrl laalluet. lfffrak 
ettlnnlf .,,, lldcar. ,,,. 6u lllretle 
'l'Bra,,.. 6Citin Nluılarda kadın 11e 

•rbk ar11811Ula ..a..- Nmln edU • 
ndf bulıınugor. 

BAY AN EŞBl'NtN TEŞEK
ICORO 

lataırbul Yaliıinin nutku alluı • 
JuJa karfıtandıktan IODl'a, &l'IN" 

lu.al Kadmm Birliti reiti baJan 
Etbi künüye ıelerek lıtaıabul va
li ve belediye reiıine ba teveccü
lriinden dola11 tetekkiir etti ve 
linlllderi mi1&firpenedikten 
""-tti. Ve bunu türkçe olarak 
lii7ledi. Birlik rei.i bayan Ef bi, 
ce..ap nutkunu kıea olarak Ye 
tllrlmçe harflerle ltir kiiıt üzerine 
Jalllllf ~ordu. Oradan o -
lmdu ft ~ alatlanclı. 

Bundan IODl'a koasre reisi ba • 
)'an f.tbi, ilk aözü Türk Kadmlar 
Biıtiti reiai bayan Utife Bekire 
.erdi. Bayan Litife BeJör künü · 
19 aelerek framıaca olarak nut • 

kunu okudu: 
BA N LATiFE BEKiR 

:SlJYLl:YOR 
"Son ~ara kadar yalnız er • 

leldllN ,...._ ola ,,....., ve .ı,a. 
.ı ,.,._ ••H.,.._ 6IJllik ,.,,,,. A • 
fatiirldln ._,.,_. lıuoün ...,,.,it 
llılu11a11 T/Uk ktulınlıluun ıniime11Ui 

kadınlığın en eıki zamanlardan beri 
ifa edegeldikleri hagırpnver vazife. 
nill tonınmıt olmasından llerl gel • 
111eklMUr. 

Bugiine katlar aile lfUvaında Ua 
edilelt IJıı DIUÜe İnllanlığın bııgiJnkü 
tekamülü önilnde daha geni§ bir faa
liyet ıahası istemektedir. 

Bunun delut olarak Ttırkigede ha· 
rem hdrltintle hiç bir içtima lrı,,,,.etl 
olnııgan ve gıllık OIUUU!ler lflntle bil· 
11iiltülen Türk kadını Ataliirlı tarflluı
dGn kendisini boğmakta olan örtül/Ü 
atmağa ve c··keğin 11amnda 11'1Ü8tahak 
olduğu mevkiinl almağa davet edU • 
nılıtlr. Bundan blJgle Türkigede bir 
kaduelık ~le.t yoktur ve hroda 
erkek gibi katlua da bir tek ıelln üla• 
reri altında mellllekeUn "1Uljl için 
,,,,,,maktadır. 

Bu kadar lırtınalar artJ1111da garı 
giJmülmilf bir mUletin mukadderatı . 
na derin imanını muhafaza eden ve 
her ttirlD tezatlar araıında Tllrk kız 
brtkılerlnlzln dUeklerlnl wçen tlalıı, 
6Uim ~in l/Glnız bir vatan kın1aneı· 
eı deiU, agnl MmGnda Türk kadını • 
nın kurtancuulr.,, . 

Bayan Litife Bekirin nutkun • 
dan sonra, )'İne türkçe bir muka
belede bulunan reiı bayan Etbi 
kendilerine sösterilen teveccüh • 
ten dola:Jı Türki7e Oimıbur Bat · 
kana Atatürk' e bir tel7azıh aön -
dermeği teklif etti ve büyük a.llut
lardan sonra bu yazının metnini 
okudu. Cümbur Batkammız ~ _ 
mll Atatürk' e ıönderileıı telya • 
zııının metni f'ldar: 

"Ankarada Türkiye Cumur Ba • 
kanna! 

" Kadınlara ıeçlm hakkı verUme • 
dtil laflyen arnuluaal bf rlllclerf on 1-
ldnd korlgrwl, ,,öaterdlllnb tnec -
dllıUln dolayı llz• en hararetli te • 
ıelç,kürlerini ve Türk kadınlarına 
bahıettiğiniz aerbeıtiden dolagı ıe • 
l1inçlerini arzeder .. ,, 

ARuılar binayı aarııyordu. Sı · 
ra konıre batkanı bayan E,biye 
ıelmiıti. 

BAY AN EŞBl'NIN NUTKU 

Ba,.n Etbi nutkuna franaızca 
olarak bqladr. Birkaç J>Uerraf 
aöyledikten aonra derhal inailb • 
ce, sonra da almanca, ayni feJi 
söyledi. ~ 

Bütün nutku bu tekild~ devam 
etti: 

"Tarilıi lıtanbul ,elarinde gapılan 
6" toplantı kadınlık cerel/fllll tarihin
de fevkallide bir ehemmiyeti haizdir. 
Burada toplanan 30 memleket kadın· 
ları •Kadınlar için hürriyet ve insan
lık ~la banf .. ,ekllnile hillua edebl
len rHUilelerlıd Ua etruli taalılıSt et
mskUldirler. 

Ld/lik olduiu mııkatlderata llllılp 
olmaaı için ka1ınlığın 1aa111i11eti ve 
ütiklôll namına mücadele etmeli11iz. 

Ananeler ve itibari ıeglerle ma, . 
W4til •lratılan kadınlığın kahra • 
nınlık N f ..... lık failetlıd, lna • 
nıl""l/GCflk dene.iN ttılıammlilünll 
mazi bize göaürllllftir. 

lıtik.bal de ıerbeet meaul ve mil • 
nevver kadınlann yaratıcı kudretini 
labat edecektir. Cehaleti, ataleti, ,,.,,. 
harebegl, lıaltalıklan mıılıarebe uça. 
r1Un11na aürlUdiyen dar mUlkUliin 
1Mfllm lltırıflnı taTdetlMğe mlUJOllak 
oluraa daha zeki, daha güzel. daluı 
Mlllam blr ırk garatmai• muoallalc 
olacağız • 

Kadınların ttt>rbest 11e tanı inkişa • 
• 1rıı utlgoruz. Yeni olaun, eıkl olıun 
bu inkifafa mani ola"t antaclerin orta· 
11a çıkarthğı miJfldUlere kari' mllca • 
dele edtteğiz. Yeluliğerlrrfnin. tmna
miyle agni olmamakla beraber erkek 
oe kadın ~in •Tbeat w mlllCd 6fr 
tnblp ı.ti,,onu. Kt1111111 lulnırıırula 
agllÜnftJld H mnkf' ve Udlaatlt t11111I 
lıilrrigetl taüp «11//oruz. Yelli 1aulN-

BÖz yapılan her jeıt doğrudan doğru· 
ya olııın, bUoaaıta olıun bar'§a hiz . 
m~t etmelltlf r. 1932 8eneıinde 18 mil • 
yondan la·'-ı kadın sildhsızlanma le· 
hindeki be,annameyi imza etmişler • 
dlr. 

.Hakemlik, nditekabil tazmitıaUa 
emniyet, ihtflôlların sulhen halli mü
tekabil riza ile silahların tenzil ve 
"'1ulldl gf6I maeleler birer yer de • 
#Ullir. Fakat luırdeflerlmiz erkekler 
lıodGr blzilllle açık w illi bir muha • 
kate ile halllM gardım edebUeceği • 
mlz noalı •vaal maelelerdl.r.,, 
AMERIKADAN GELEN MEK • 

TUP 
Bapn f.tbi'nin nutku sürekli 

alatlar arumda bitti. · 
Arlradmdan, &nNluaal kadmlar 

Birliii" müeuİIİ Ye f ahrl reiai A
merikalı ba1an Çapmançet'ia A • 
merikadan ıönderdiii bir mek • 
tup okundu. Müeaiı ve fahri reia 
koqreye ıelememifti. 

Birlik ikinci reia vekili bayan 
Şrarber Amerikadtm ıelen mek • 
tuba fraDıızca olarak okudu ve 
bundan önce, aenelerclenberi ken
dilerine ,oı sa.teren bayan Çet'in 
yine hu itte devam edecefjni um· 
dutunu söyledi ve alkqlandı. 

Birliiin Amerikada bulupan 
müeAiıi mektubunda diyordu ki: 

•sız 1901 de ift bafladılunız Ya• 
l"'6tonda gapfılımız Uk toplantı,,a 
11alıu altı karlın lftlralc etmlftl. Fa • 

'"" """"' .,.. .. lala .,,,..., - . • 
dua teıkUdtı birliğimize dayanacak • 
tır. 

/fe bafladığınuz -zaman Türk ka 

dua luıpalı kaiıılar arkatuula "°'' · 
Yora l' • dllelclmnln ne oldulun . 
.,,. ,.,,.. W.rdar Mllldl. 

Fakat &u,,an reg veriyorlar, Par. 
ldlMntoda ger ifgal etligorlar. Bil~ ...... ~...._.--.,. . 
,,. Wlu ül4lıld ....... ft1* ,. . 
'- ,,.- kazandıkları haklardan 
dol• tftrlk eda, onlara bu ıerbes • 
ti,,ı wrtn büyük ~ Afcdarh tamimi 
fib'enlannu ıuıuırun_, 

Birlik müeaıiai bundan aonra, 
k.mn laareketiDin .W.. çok mu • 
vaff~~e
mln okhaiunu mektubunda bil · 
direıft lstaalaal bacreaine mu. 
&ffala,.tler dileaaittir. ' 
Melet• bittikten aonra, konate 

reiai 1-,aa Etl»i -birlik müeuiıi 
ba1an Çet'e eevabl bir tel7az111 
ıöaclemeti teklif tllti ve bayan 
Çet'in tam.ela bulanmaclıiına e • 
aef ettilderilal bildiren bir telya • 
zı.U. bndiıiae hararetli temenni
ler ..-Jcla...,, 

MOMESSILLERIN SÖZLERi 
Bundan IOJU'& annıta.aı ka -

dınlar Wrliti kontr•ine Ulualar 
Kurumunun gönderdiği mümeı -
ıiller IÖz almıılardır. Önce Ulus
lar Kurumunun kadm tefkilatları 
aramda irtff>atı temin Ye fikri 
tt!!riki mesai tubeleri azasından 
prenses Radzivil künüye ıelerek 
dedi ki: 

"Uluslar kurumu umum katipliği· 
ni temsil ettiğimden çok memnunum. 
Kadın lnıkıılcu temin içit& 30 memle • 
ket lcaduılan bıırada toplanırken, Ce· 
llftlreth uluelar kur1Un11 da Tiirk mu· 
ıwlaluranua bafkanlığı altında topla • 
n'l/or. Bu 'Mr iki toplantı da ıulhe 
11ardımdır.,. 

KÜRSÜDE iLK ERKEK 
Uluılar Kunımu murahhaıı 

hundan sonra kac:lmın cemiyette 
rol üzerinde bazı izahlar yaparak 
alkıılar araıında nutkunu bitir .. 
di. Ve arkaamdan yine Uluılar 
kurumundan vııuluaal mesai bir· 
liği mümeaaili bay Moret söz .ıa. 
rak, kadınlar kongresinde diin 
abalı i• erkek olarak künüye 
çıktı ve dedi ki: 

"Şlmdlge kadarki toplantılarınızı 

açıkça soylediler. 
Emin olabllirıiiıiz ki, bu ga11egi NIN SÖZLERi 

takip ettikçe, ar&1Ulusal meaai blirom Allaılar keıilclikten sonra, 
daima sizinle beraber olacak ve dai. ~re başkanı ıözü komisyon 
ma size yarthm edecektir. kanlarına verdi. Siyaıi 

"işsizlikten fikdyet ediliyor. Fakat komisyonu bqkanı 
ı.tatiıtiklere bakılırıa erkek ipizle • Brunıwic.k komisynun siyatl 
rin kadın işsizlerden dalıa çok oldu -
ğu görülür. Bununla beraber yurdu- taYat hakkındaki hazırladıit 
muz çal'f'UI kadınların vazigeUerini rar sureti hakkında izahat 
Ullalı için elinden geleni yapmağa da· di. Bu karara göre, her 111 

ima hazırdır. Jı ıalıaıında milıavat kette kadınlar erkeklerle 111 .. 

İltigen kadınlara bUromuz gardım e · haklara malik olmalıdırlar. 
decekffr. Franıada fikri IOhada ka · lktıaadi komiıyon baıkanı 
dmlar ıeçme murahhaslar elde et 

mlflertlir. Meıeld, l/fllnız Franaada geborg Walin evli kadmın 
Madam Koletler, Konteı D6 Noaga kadınler gibi çalıtma te.+M!I"'• 

ve Madam Kiiri 11fbl tilimler get~tiği ne ma!ik olması ve bütün ı 
halde tliğer haaalarda da nifin kadın !erin kadınlar için de açık 
lar erkeklere ınüavi ıeviyelere çık · durulmaıı ve ayni iıte kad 
ınaıınlar! da erkeklere verilen ücret 

GüniJn en mlllıim meıeleıi iktlaa 
dl buhrandır, Anwrlkada Möallö Ruz· rilmeaine dair olan karar 
oelt bir tecrübe gapıgor. Bu tftrll6e . ni okudu. 
nin muvaffakiyetle netkelemM•i Ahlakta müsavat konıi• 
dünga iktuadi vazigeti için hayırlı o. bqkanı bayan Neilanı da · 
laca/dır. 1 

arın mevcudiyetine ka111 bcSi" 
Orada meıai ifleri bQflnda blr ka 

dın var. Bu kongrenin bQfındada cime ayni ahtiki terbiye ve • 
Madam Eıbi gibi çok kıymeUi bir ka sine, fuhtun teıvikini kolay 
dua ol~ ıiz de her halde muvaf ran niz:ımatın ve kadınlara 
lak olacaüınız_ Yalnız bütün dünga mevcut biliimum iıtianai ted 
kadınlarının tefriki meıaial Utizım rin kaldırılmasına dair kar 
dır. Bu itibarla kathnlar kendi mem reti hakkında izahat verdi. 
leketlerinde de çalışmalıdrlar. Kon 
grenizde hazır bulunan Türk katluıı Hukukta )DÜıavat kom. 
ıaglavlarından kadlnlığın yükıelme . batkanı bayan Malaterre • S 
ıl için Çallfmalarını rica ederiz. "evli veya bekir kadınlar 

Cenevreth uplmiz dmlerln mü . tahıi ve medeni hukukların• 
• .,,,, namına ralıpnagı ıulhe var • olmalı ve ıervetlerini idare 
dun sayıyoruz. içtimai adalet cinsi bilmelidirler ve evli kadın k 
yet tanımaz.,, 

Bundan sonra kongre reisi er -
kek murahhasa konarenin teıek • 
kürlerini bildirdi. Ve anıuluıaJ 
kaclmlar kome~ IDUl'ldlhaaı ba • 
yan Gordon söz alarak: 

"Arııuluaal kathnlar konaegi d" .................................. 
cak 6eı altı memleltdte kadın ~r 
bestili elde edilmişti. Bugün bütün 
Avrupada ve şarkta Hindi.tanda ka· 
tluılara kumen hiirriget berUdi. Tllr . 
ld,,.,u kaduılara tam hakkım veren 
Tiirldge Cümluırl11efl ~ne 
takdirlerimizi ıunalım w nwoofla • 
ldgette tenwnni edelim. Diğer mem • 
leketkrde de tam hürriyet verU~ıi • 
ni umalım..,, 

YENi GiREN CEMIYEUER 
Bqkaa bayan Etbi bundan son

ra &rıNluaal kadınlar birliiine 
ıirmek iıtiyen uhalal cemiyetler 
ı..emına bayan Clnıeborı Walin)01 
IÖz verdi. Bayan Walia nutkun • 
da İran, ltalya, Arap birlili, Hin
diatan Ye Filiıtin kadın tt!!kili.t
lannm da birlije ıirdiklerini 
menuniyetle bildirdi. 

· TAKDiM MERAS~I 
Bundan aonra bqkan icra ko· 

miteleri azalarını kongreye tak . 
dim etti. lımi okunan her murah
has ayağa kalktı, alkıtlandı. Bun
lar arasında en çok alkıt toplıyan
lar, Mısır murahhuı Madam 
Şaravi pafa, bayan Litife Bekir 
ltık, Jamayka murahhaıı Mar • 
ıon'du. 

KADIN SAYLA VLARIMIZ ÇOK 
ALKIŞLANDI 

Bundan sonra kon.greye kadın • 
lar konıeyi azası takdim edileli. 
Takdim edilmek ııraaı bilhaua 
konareye davet edilmit olan Türk 
kadın ıaylavlarına ıelmişti. 

Bayan Litife Bekir ltık kadın 
aaylavlarımızın iıimlerini birer 
birer okudu ve ıaylavlarımız kür· 
ıüye kadar gelerek heyeti selim • 
ladılar ve ıürekli surett alkıılan · 
dılar. Kongreye takdim edilen ka
dın aaylavlarımız funlardır: 

Bayan Mihri Pektq, Bayan Hu
riye Öriz, Bayan Ferruh Giibgüb, 
Bayan Mt:diha U1aı, Bayan Be • 
bire Bediz, Bayan Esma Nayman, 

nın vesayatı altında bulunnı 

hdır ve çocouklan üzerind• 
ayni hakka malik obnalıdır 
kekler gibi tabiiyetini m 
etmeli ve deiiftirebilmelidit• 

'· Uluslar Kurumu ve sulh 
yonu ba,kanı bayan Cozefi11 
de fu karar suretini okudu fil 
zahat verdi: 

"Sulh davaaının edilmesi ~ 
dınlann siyasi lıa11ata girmele 
zımdır. Uluslar araıunda dost 
nasebatının Uerlemesine çal 
imanlar arasında tezat fikritıİ" 
falına ve kuvvetin gerine ar 
hukukunun kaim olması ı:c rn 
arasında devamlı bir anltqlİıa 
için bütün kadınlar çalı§maVo 
burdurlar." 

Bu kararlar batkan tar 
reye konuldu ve hepıi de i 
la kabul edildi. 

Bundan sonra arsıulusal 
dınlar birliii ana yasaımd• 
lacak değiıiklikten balı.etti "' 
mumi ki.tip Matmazel 
Gourd yapılacak değiıiklik 
kında izahat verdi ve tadil 
cek maddeleri okudu. Saat ~il 
ol mutlu. Baıkan Et bi celıe11 

parken öileden ıonra ıulb ~ 
lrtma ıeraitinde müsavat k0-~ 
yonlarının ayrı ayrı topl_,.-.' 
larını bildirdi. 

OOLEDEN SONRAKi 1<:1 
LANTILAR 

Saat 15 de ıulh ve Ulusla! 
rumu komisyonu Amerika 
hası bayan Cozefin Çeyıı'"'9 
lııma teraitinde müsavat 
yonuna da Matmazel 1 
Walin'in hatkanlıkları 
toplanmıttır. 

SULH KOMiSYONU~ . 



sul'lUn temini için kadınlar tara -
f ınclan sarfedilen gayretlerden 
bah.,edilmis. neticede bütiin dün· 
ya ka:lınlaı:ınrn elbirliğile çalış.~ -

k '- mensup oldukları hu -ra gere~ 

kumclle;·c, gerek Uluslar Kuru • 

1 "ıtnı) ederek her ne paha -muna 1 • 

... } rsa olsun, sulhun tcmm c-... ına o u , • 

l ·ı . · teniyordu. Kanu· aynı 
l I mesı ıs ... 

da bu maks:ıdın lemmı ıçın zamnn •
1
•
1 

. 
'l'hl rııl azaltılmasr ve sı a1 J • 

~• a a .... 
l tl·cnrctinin kontrolu luzum-mc ve 

1 .. ··tüyor ve bu gayeye var -
u goru f"k 

k 
. ·n Uluslar Kurumunun ı · ma ıçı • . . . 

. "ki mesai komıtelerıne daı-
rı teşrı . 

b . lı'kte calısmayı lavsıye e • ma ır . . 

diyordu. 
Daimi silahsızlanma kadınlar 

koıniııyonu başkam baya~ ~i.ng -
an söz nlnrak, komilcnını faa • 

ırı d' liyeti hakkında uzun iz~hat ver ı. 
1931 de Ccncvrede loplamm 

silahsızlanma konferansı esna • 

51 nda sulh lehine 16 milyon imza. 
lı bir rnazbat<"ın·n konferansa ve· 

rildigini söyledi. 
Uluslar Kurumu mümessili 

Prenses Radziwill Uluslar Kuru -
mu ile !•adın teşkilatlarının teşri
ki me:Jai şeklini izah etti. 

Söz alan Bayan Dreyfus Bar • 
ney yardımcı teşkilatların sehim: 
lannr kongreye birldirdi ve komı· 
tenin bu sene iktısadi buhran ve 
issiilik meselcsile meşgul olaca -
cr'ını ve bu maksatla bürosuna bir .. . . 
proje vereceğini söyledi ve yen~ı 
Bayan Malaterre.Sellier'ye verdı • 

Fransa. heyetinin sevimli murah -
hası sark memleketlerinde ve ez
cüml~ Mısır, Filistin, Suriyede biı· 
seyahat yapmış ve bu memleket 
kadınlar te§kilatmın İstanbul k~n
grcıine iştiraklerini temi~ elmtş -

1 i. Bayan MalatcıTe·Sclher ~ark 
kadınının sulhsever olduğunu, bir
liğin ise harp aleyhinde ve !>ulh 

r--.......uu· ı lcl u söyl" · k kon. 
"!I nin ~ ve garp kadınları a -
: ;u;ında hakiki bir teşriki mesai 
vüc:ude gctiı·eceğine kani olduğu-

•ıu bildirmiştir. 
En son söz alan bayan Eşbi ka· 
"" et"ın"ın kabul edilmesini rar sur . 

l . etti Komisyon bazı tadı -
avsıye · 

latla karar suretini birlikle ka . 
bul ettikten sonra cel e kapandı. 
Temen.ni mahiyetinde olan bu ka

rar yarınki heyeti umu11?iye top • 

lantısına tevdi cdilcccklır. 

:\1E:-; \ 1 hO;\tlSYO.:\U 

Diin iiğ'kclen onra ı:~ tc mc,.ai 

1 • ııtı rl't ·ıh>ni topl:ıntı~ınr yap. 
'OnUS) O ' ' J 
tı. Bütün milletlerin mnrahha" al'I 

R. •t f \C(' nrnrahhil• lıııhınmorclu. ı}as<_ s 1 
:-r Bıwan 'nlincle} dı. b' 

H~ komi~~onun topl:ıntı:->ında u : 
liin milletlerin nıuruhhıı-.lan t,cndı 
ıı1cmlckctkrind<'. kadının raJı nıa ~e· 
raiti hakk111rla sifnhi r:ıııoı hır' rrnıı"· 
lcıı dir. 

1 1, .. n.;;·ıch kn • I• ran:;ıı; ıııuralı ıa-.ı 11 ' 1 ' ' • 
·ı· · nıuııın !'t <lınlarııı ralı-:n1:ı P11ıı 111111 u • 

itibari} le İJ i olcluğunıı, hanh:ılartla. 
ııoslahaıı..-lt·rch• karlın memurlar hu . 
hmduğunıı fakat j...,-.iz kaclınlaı· <la 
me\Cut oldııgunıı H' kadınların mn • 
aslaruıın t·ı·kcl\lcı·iıı ldnıl<•ıı uz oldu • 

gunu bÖJ lcdi. . . 
ı\(1s11· nıuraJıhasr, j\fı"'ırın h'.''. zı'.·:~-

at mcmlt•keti oldu~unu. "nna) 1 1 cılı· 
~i mmzıııı hahsolmaClığını. H ııcdcıı 
kadınla nn <in i<ıl<'rinc dc,·:ını ccl<'lıil 
diklerini anlattı. 

.Anıcril,;ı nıuı ııhiıa ı. kndınlarııı 
iicrctlcrh k l'l'kcldcrin iicrctlcrinin 
ınüs<n j ı;lnta"r) olııııcla lıiı· tema) iil 
\ iicucla gt•ldiğiııi \C bunun )l.'llİ J,al • 
kınnıa hareketinin hiı· 11nrrn ... r olduğu· 
il ll sih INIİ. 

nu'ııunln hcnılıcl', cd,rklcrin unıu· 
mi islcl'clc clahn l'Ol, J,11Jlıınıl<lıg1nı, 
f,adııılar kini" irnt ı•tmt•niıı gi.iı•liiğ-iı· 
nti anlattı. 

\\ u .. tuı:ıl.}a nııır:ılıhnsı. ı,aclıııln 
ı ııı erhrklcrdcn .ız ıı::ıı .ı aldıld.ıı mı 
hildirdi. \\ ıı"tur.ıl,>nd.l fy11ıkal ır. ı.:ı· 

lt•klcılckndml:ırrn ı~ııl ı i \aptı ı 
lo.kdirde aJ.nİ paıaH Jrnn ı prt'n ıpı 
111 kalJUJ etmişler c dC'. ·~ nı ı ı hadm 
Janı \Crmı diklcıinı .ınlnttı. 1 uk t'k 

lllC\ !,ill'nll• crl,t•ldcl'İıı 

il:hc etti. 

lıulunchı •ıınu 

C'ckoslo,al,.}U. lıül.lııııı'f bıl',•fııi • 
elan hic bir muaraza g-öı nıcclıklcı iıı'. 
ıncldcplı ı clı' lıiı f,ıufıııclaıı lıos:ılaıı l< 

re kadın in) in l'lnwl il• ınll\affak ol 
duJ,laı ıııı iz.ıh. ı•tti. 

11nlclı. J\aclrrılcır a= para <1/rlıklw·ı iciıı 
iş fıulabiliunrlar ... 

IJc<li. 
':l u~""'·".).ı munılılı.L'' 
.. flizdt l.-ac/111111 ç<ılı~ma~ı ıci11 /ırk· 

ı idal uof.lur. l:iı ut/.Jt .~llfl ı•ı•/ı /.aıfı. 

nrrı iı;lc11 çıJ..mcı~m<ı ~rfıt ıı ulıa111111N i -
sr <le J.odw lı·ş< l.!dilhriniu fr§ı lılıii • 

ıl ı ı dı n ıı r' ri11i almı /ardır. 

9 - KURUN 

Litvinofun söyledikleri 

lıii lii n crk<im 
llUlllUI' 0/111".'i(l, 

1 

;:.- tB.ı ı:ırnfı ı ıı•cı .ı ıfrıd ı' 

gizlememiş olnn bir mcml ket na 

mına söylü) orum. .Bu mcsde hak 
kındaki hattı harckclimiz arsıu· 

lusal bir muahedcnin hem4-z Ulus 
lar Kurumu nzasmdan sayılan bir 
devlet tarafından ihlnl P"lilmesı 

karşısında U 1uslar Kurunıt1 azası 

sıfatiylc olan bir hattı h:lreketir.I 
Bu ihlal, Uluslar Kurum.ı statü 

lerinin ve netice olarak eh, Kuru 1 

mun diğer azasına karşı oi lll lcah 
hütlerin ihlali demektir ve barış 

için bir teh·lit teşkil elmişl; - Bütün 

dr.vlcl bo rl'Ogramııı tntb
0 !< edil ~ 

nıiycccgi hakkında temim,~ ile ve 
ya.km uza~( komşularmın t:mniye 
ti için olan ve başkn de\'letlerin 
vermeye P.made olduklan teminatı 
vermekten imtina ettiği z, man ne 

yapmalıdır. Bu kabil halterin hu 
susi bir alakaya layik olduğu aşi
kardır.,, 

E\li J,adınlnıın isten rı!.anlnı:t"' 
mc..,cıle ,j olmadığını ~O) lecli. 

Hıı :-.ırada l'iiık 

biı• "Ol'J~U '-01 Ulclu: 
- ~ana) idı• <·.ılı rn ı,ac1 ınlar n.ı 

~ıldrr. Hhcldc·ı le .ı) ni ıu·ı;•1i .ılı) n 

lar mı'.' 
Bun:ı cliitr ınıır:ıht>·ı ... m /. l'·ı).111 

(\•mile Tc'fil, o)h• C<\ n H i: 
_ " t:izcfc , rkı klı rlc /.m'ınl r· aıı· 

11; parayı a'ırfrr. /'al ıl lı< • '''. ·,f a ni 
isi uaımııııor. hadırı ela/ a a- p; .!l'.111 

110 , •• /Jıııufan bar;ka. 111< mlt '" / m ~le 
~wınyi IJUli ba)fa111•1;f:r •• ı /,ad /1 m 
da ayni ser if;ttl< 11cti• tiı iliııoı·. 

Ba)an ccilc le\ fi in_ h..ı imi.' ~mı· 
71 ,ctic;tirmc hakkındı •,ı tıtmı 
ce,~ılJı gene alJ,ıslandıht.ııı sonıa, · 
) ıınnni-.taıı murahha ı. eti 'd · 
tnbiatiyk) m,.,ek me\l,ileri mu 
cttit•inden H' kadınların nı · 
kal. rda biiyii!, is ) ap a da ı, ·, ı' tin 

, a·1ları oldugundan balı elli. 

Ttorı311~ a murahha ı, Hı maıP. • 
11111 da l'r;r ·ı ~ibi kadın:ı hiiı ı · 
Hl eliğini, fııl.ut sba i fı, k \C'l lC ı ·. 
ni fi<hl<'cli. Bunıınl ı h<'ınbcr. iki ı.. •n 
önce l?om:tıı) ıd·ı bit· <'' li h:ıdını ı t • ı 
ı·ıkn rmnl, i1'lcdil.!cn ha lele· J .. ı dııı Cl' • 

mi) etlcıinin gn) ı eti) I<' hunun '.ıpıla· 
nmdıgırıı aıılaltı. "~on i' un wlnıd ı 
j izlik <;of, oldu ru icin crhcldcre dl· 
ha fazl,ı ) er Hl ili) or... c!l'di. H zı 
H'rlc•rdıo ı,aıLın 1 ıuu cı kcklc.ı dl·n uz l 

arn nh r nı ani tfı. 1 
Fili .. tiıı nııınıhlınsr lıiıl<unwl lllf' • 

hafilindc <.'' li J,:ıdınl:ırın j ... ten cı ,ı -ı 
ı rldı ,ı. fakat 'nhudi nı hafilınııı 
muhafn.ı:.ı cttigini sÖ\ lt•cli. 

) nlıııclı ııı ·hafifmdc l,adrnlnım 

ı tam maas alır. <•< ri ıımıı 
/ili le uıı llll ln sluı l ii .. dı dliııı: J.ıı • 
c r l rı ·ı lla para alır. Burada k<ı • 
dm /..ad ı· t rl !. d< mııl<ızm'l'H" ol 11 • 

Dcdı. 

Aomi.ıtJrJll ,., i.~i d<' lskc111diru11•y" 
ıı.rnırna fö: sü,> li.> rı el, kadınlıırın 
) til <'l me\ idi eri :ı ı.wındığmcl:ın .. on 
Z"nınııl.trd:ı l>ir ilı•rlc) is H' ıııiieaılt>lc 
lnılunclu~uııchıı lmhı..:l'fmistiı. 

liıl'k i\lm:ılıhn.-;ı ı:.~afi~ı' llii t',Iİn 

hu m.ı. ıııuralılıas•·ıı·r Bakını <'' lcl'İ • 
mizi ;.,tt.ııır •e ıl:nrt l'lti. l\:ıhtıl H' lr· 
"l '.1.iil' <'ltikr. 

r..; mı.ı 1.ongıt) l' aı zcdilıncl, ıi:r.crc 

Jı ı::nı 1. ıı 'il 1,·ıı .ır -.un•fi rdı;; tarafın • 
d rn ol.ıııı ııal, hutiiıı a.ı::ı~.ı da~ıtıldr. 

hon--<'\ ın J<ı lla?.iı an H:J:i el!' <ene\·] 
ıNh• foııl 111,ır.1 1 ol:ııı af'sıııJıı-.;al 1111•. 

i 1 o ıf •ıı ı·ırn h•tJ,il.mi hilclirl'l'<'~İ 
1\ ıı·ıt· suıc1i "'" )old:ıdrı: 

''<•'< nl'lrrin i~si:diai 111<'.~tlc i lam • 
f, rem~ ı uznamc. i11r alınmalı t'<' llris
liı cm 'ı drl ı frdc ms 'fonu da bu 

ı ıc gul ol malıdır. ı rırı it • 
, ı ınc el ııw rsini l< miıı eclecı k 

ı lı J,a mh rm çalırmıalrırı da 
~ım < /mdic/ir. hadwlarirı 11u ini 

l ı i ı <l nqlal'l mcm dil mrlidiı .,, 

\ ali, De!geler Şcl'eline 
Ziyafet Verdi 

lstanbu! Vafi ve Beledhc Rcisı 
Ilay Muh1ddin Üsttindag =Je refi. 

im ı t:ıra 1rdan ehin akşam Pera 
al s nlorlnrında delgelpr şerefi-

300 ki ·ıik bir ziyafet vtrilmiş-
. ZiJ t. te, şehrimizdeh bütün 
1 eler, L tan bul kuman.fam Ge-

, ı ral ll H Univcrsite rektörü 
B y Cc :ı~l. Cümhuriyet H,\lk Fır
ka ı 1 ta ,bul vilay idare heyeti 
:r j vekili Bay Ali Rıza, VnJi mu· 
:ıvini Brıv Rüknettin, bel.'!diye re
i muavm• Bay Hamit, daimi en· 
cumen azaları, şehir meclisi reis
i k divanı E.azları Bulunmu:dardrr. 
Zi)afel samimi bir hava içind~I 
geçmiş, yemeğin sonunda Vali ta. 

devletler iç=n arsıulusal lt?ahhütle· 
rinin ifası Uluslar Kurumu stntii 
!erinde ilk yeri işgal etmektedir. 
Bununla beraber ben ntl.'selenin 
müşkiil cihetinden ziyade C'cvhe . 
riyle alakarlar bulunm;,l•tayım. ı 
Biz ulusla ·m miisaviliği \'e bunla 

rın emniyete ve bu cınnİy"\İ zımnn 
a ltma nl;t 1 bütün va ıtalaı n itira1 
götürmez hakları nolttai n.,zarım 

miidaf aa ediyoruz. Biiti:rı barıs 

sever dcvlcller emnıyetlcı ini mti 
dnfoa için silahlanmak hakkına 
maliktirler. Bununla fıeraber 
leslihat musaviliğini kabul eder . 
ken, bu le~lihatın münhasıran mü 
dafaa ı\nıaclariyle, d<'\'letleri.1 
mevcut hudutlarının ve keııdi em· 
niyetlerin"n himayesi için lrnllanı. 
lacağını f arzelmek mecbuı :yetin • 
deyiz. Fakat, şu veya bu halde 
faraziye 'iÜpheli bir hal nl,rsa ve 

bu Leslihatm müdafaası değil ya • 
km komşu devletlerin htulut V\?! 

emniyetlerinin ve bütiin fN i neti 
celeriyle evrensel barışın ihlalini 
istihdaf elti ği va kıt ne y .ı.pmalı? 

T esli hat hakkı istiyen v ~ya alan 
bir devlet, yalnız bir intik m siya· 
sası değil, yabancı loprakıar (ütu
halı ve devletlerin istiklalini kal
dırmak gıbi bir siyasa ihtiva eden 
bir progrttmı yi.iksek sesfo ilan e 
den adam:arın idaresind .. hulu · 
nursa ne yapmak icap ede1? Böy . 
le hir pro '"'rama malik bulunan hirj 

B. Litvınof fikrini izah için, rtr
smlusal hal atı bir şehre benzet
miştir ki, hu şehirde nizallisız 5U· 

retle silah tedarik eden b~.· vatan· 
claş yakın veya uzak so'...:ıkların 

sakinlerine taarruz etmektedir. B. 
Litvinof, şehir idaresinin bu lak. 
dircle, bu lt:hlikeli vatandaş tara
fından .şehrin bazı mahallelerini 
koruyarak silahını münhasıran di· 
ger mahallelerde kullannci\ğı hak. 
kmclnki vadini na7nrı dik1c&tc alıp 
alamıync,ı~ını sormuştur. 

B. Litvınof netice olara:< elemiş
tir ki: 

''Konsevc verilen mesc'e nlakn· 
<lnr devletin hı.rzur ve iştırakiyle 

müzakere edilebilse ve o devlet in 
tikam ve şiddet usuliyle fütuhat 
programmdan vazgcçtiöir.i ve 

k"ndisi de dahil olduğu hfllde bü
l~n devletler emniyetinin mÜ§le· 
ek bir surette tekeffiilün:: İ§lİra· 

ke amade bulunduğunu bildirse, 
lıalıtiyar olurdum. Maalesef bu 

henüz ll'.h kkuk etmemiş bir te -

me11nid" ·' c bundan icap ı den ne· 
\ı.~cyi çt1• .. :rmaya mecburuz. işte 
'ek if ed fen karar sureti hakkın· 
dP k; hnttt hareketimi tay • .ı eden 
şey yalnı'Z sebepler değil, llyni za 
manda bu ncliccdir. Bu lıaHı hı:ı.

reket ih'at edilen V rsay muahcdl": 

sinin ve onun hükümlcri11in yerinde 
olduğu manasını laZftmmun "el 

rnez. Bu hattı hareket hükumet ı 
min, bu kabil muahedeleri intn~ 

eden barış bozgun)uğuna mani O· 

lacak arsıulusal bir nizamm ihdn· 
sına hadim olmak arzusuHu ifacle 
eder.,, a) ni is kın crl,t•l.lcrll' nıiı-.a\ i ltlTct .ı· 

Jıı(•al, olsııln ı d. daha a 'l'rı mc\ kiler· 
cll' J,ullanıldığıııı ı ıılattı. Bt nuncl l 
heralırr, ı,aılın doldı ı, ı,.ıclın lı. l,ım 

rahndan ttirkçe bir nu~~ sByle· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

nilmiştir. Bay Muhiddin Ustün Almanyanın protestosu lcri oldugunu sÜ) lccli. 

('en u bi \ fril,,ı mu ı ahlın ı. kı dın 1 ı 
eıhek ara ındn 01 onomiJ, mi.ı ı '· t 
olclugtı halele lı·ı7.ı j,Jc c'r bunu ı hu· 
J,üm siirmcıdi ,iıw i ıd tUi. '\ic• l ı 
t·ıhi islerinde 'c m.ıd ·ıılcı de ı.:ıclın 
rafı ... ıırıJm.ınıakt dıı. 

l\lcmlcl,l'ltc de e' lrııincı ı. Hlınııı 
i-.lC'll rıJ,ıırılclı~ını anlaltı. 

nu ırnda hır \\lıstuı 11).l ~n.un 1~
lıa I olan J!:l) ll il 1!i ,Jıİ<' sancl) 1 1 Jet ı· 
nin hııdıııın :.-ı,hhntine zaıaı·ı olup ol • 

nıadığı hnfd,ıncla bir aı.ı~tırılı~a ),'l •• 

ptlımısmı rcbl' hitalıeıı so) lcclı. I,cıı 
B.l} an 'alin: 

''/{rıdlfl ;,.;11 lıcr i.~ idılikı.:li ıılalJi 
li,. ı·cııa olama:. f'll/;al bi: • su ı t a 
/ıu nııwyuC'rı ;~;,, bi .. < ılolwwiıu ı 111 

/u:,ap cdcı il• mct:ııwııu:u clcıgıtcmw· 
- Çu is /iadm/al'a uyar, bu ıs m uıcr 

!/lı •• " ~ 'ı·>ıı oicli~il' cı: isi11dl'fl basl.<ı 
o C1111Cl-· ~ .ı • 

dag, nutkunda, Türkiyede Türk 
kadınına verilen siyasi hatclardau 

bahsetmis, Türk kadınına bu bi.i
yük hakları kazanclırnn Atntiirki.in 
c:miınde saygı) la baş eğmiştir. 

Valini ı ııutlrnna ilk Ö&1ce arsı 
ulusal kadmlar kongresi başkanı 
Bayan Kur bet Eşbi taraf 'ndan ce. 
\'ap verifrn;s, bunu 20 kad;\r delgc. 
nin nutku takip etmiştir. Bunlar 
arasında Türk icadın sayla, larm • 

ı!an Bay'l.n Mihri Pektaş rla in • 
gilizce bir nutuk söylemiştir. Nu 
tukların hepsinde, Tiirk inkılabın -
'ian, Tu ·k kaclmlarrnın yiiksek 
h klnrmdnn V<' cemiyet içinde bu 

'iınlcü İmreni'ccek me ·kilerin
den bahseclilmiştir. 

bfr ;,.; yapamayı.= netice irıc '<111
" ... rs Dr. ihsan Sami 

dh c ('CHIP \ crdı. ... . 
• Uir ln•"İliz murahJın ... r. k ıdıııh~ıın BAK fERIYOLO Jl 

· ( . her hangi ıımunıı ı tc l /\BORA fUVARı 
''111:1) l C C, \ e) ,\ l 
· 1 1 11 ıııli Lıct nctic<' <"ıktı ıııı. ın ı ı:h 1 re ,,. 'lrı l~ 

t•a' r m:ı-.ınr a . \\ 
1. rlrnııı açıl, h:nııdıın 'c mun~ ıı 

1 ]. t •ı'ni lıilal,is sıhhatlı oldu • c en gc ıs ı• • 
,;.1111 u anlattı. 
b • 1 

I• ı1 ı·ı· t·ıJıl,il, ı.omhj pııuııun ~ • .unu · 
ele cttigi netice olıııa:\ ü terdi. 

Bundan sol'ı.t \nı tm)a muı.ıh 
h 1,.1 \' ıı"tırı.)nd.ı kndııılnnıı iicıctı • 

llİll ,ızJı•>ııııf 111 \ (' ntC\ fd)Ct'İllİll j iJI, tıf.lim•••ıznılll!l•lll••-··--ıfi 
sel, olnın 1 m.ı..,ındnn bah~cıtnıi tir. N A K j L 

J ... , l<'H' llllll hlı • ..,, B l\:lll (ıUI -, içı edt' h. ll.111 H nt t u tın 

( IJu~ ı arııfı I 111u Mt\l/ııclıı) 
Cenevre knrarı, her Lii ·:ii ahla

ki ve huk•ıki esastan malH~mdur. 
Uluslar Kurumu, Alnıanyn ile ken
disi arasındaki köpri.iyü kesmek 
suretiyle kendi kendine ~iddetli 

bir darbe indirmiştir. Bu l.öprüyü 
keniden kuı mak Uluslar Kurumu 
nun işidir, 

Cenevre, 18 (A.A.) Konse 
vin fevkalade ictima clevı esi cliin - . 
saat 1 S ele kapanmıştıı. 

Konsey, lngiltere, Kanada, ş· 
Ii, ispanya, Fransa, Ma(·aı islan 

ltalya, f elemenk, Lehistan, Por 

tekiz, Tü'"kiye, Sovyet R·.ı:,ya ve 
Yugoslavyayı, dün kabul cclilen

1 

F ransrz Jngiliz - ltaln\11 tek.• 

lifi mucibince, muahe<lele' in tek 

taraflı ih'aline karşı alma .. ak tcd 
birleri tetkik edecek kom leye iş 
tiral<e davet elmi~tir. 

Bedirde Dola§an Şayı<.lar 
Berlin, 1~ (A.A.) H.ıvas mu 

hnbirindcıı: 

Paris, ve Romadaki dçile lOl ge · 
:riye çağı. acak ve yahut ı.ı Ren 
nehri sol sahilinin gayri askeri bir 
şekle ifraJ!ı yüzünden. hiit<iimrani 

haklarının tahdidini badema ka . 
bul e<lemiycceğini bildir~..:ekmi~. 

Hakik 1le daha ye.kın ı>"Öriincn 
·bir takım şavialara r.azar ... n dıı 

Alman h•ıkumeti, dahili si,·asa&ın· 
ela gi.iri.ilt;i!ü olmakla ber, Ler, da· 
ha r.:1 tehlikeli bazı hareketler der· 
piş t.:diyoı muş. Ezcümle, Hitlerin, 
ken.li cl.ı' li siyasasının lwyeti u. 

mumiyesi hakkında reyiar.ıa miı· 

ı·ncnat ech~ceği söylenmiştir. Ve 

clün akşam, kendisi, rncl •:::da bir 

nutuk söyliyerek, bütün Alman 
milleti h•ı7urunda bütün Jjnyaya 

karşı prote~toda bulunac!lklı. 

Balkan Anlaşması Ko,ııeyi 

Cene\•ı·e, 18 (A.A.) Balkın 

itilafı lrnnscyi, Mayıı:!ın 1 (• unda 
Bükrnşle .1ktedeceği topıantının 

programını tetkik etmi*tir L'lusl'<\r Kurumu konseyinin 

Franst; İngiliz ltal)aıı ka- ---------- -----
rarmı kah ıl eylediği habr:ı iizeri 1 iir k-Yunan Muhtelit 
ne biitiin gün. Alman hiı;,umeti, Mahkemesi geldi 
resmen harekele geçmem ~tir. Salı glİnÜ Garbi Traln·,Hla So 

Berlindı~ eli.in öğleden sonra ıııri fuluya giden Türk Yun.\n muh· ı uııı j ... : in ·ı" ı 1 l'f 
oldu unu. col ı ı 1 l 

H !-'İ" pıı 1.ıirnw \t• ~.ııı· 

ızı r "111 ,.,,;nchinııl• ııı:ıl,itll'• 
l<'ıı :\11~111\11:111\Ll.' 'ili·:~. malumat knbilinden bi'dıı ccegi tel il mahkemesi dün akamn Edir 

miz ('ll ncnip şayialar dev ~r,a11 et 1 1 1 · · I" · nıt' li •ini so\ lrnıı tıı. ne yo uy l *e ırımızc c onnnisti.ir. 
mir.tir. T" k )~ 1 k • ~ ur · rnıısız nıa ı emet1i ı c 

Hnzı rivayellcrc na:ıara11, Al · isi Bny Aııerd bu ayın ?-8 ind~ 
a~ın nhcılarna bildiriı. il manya Vrray muah--desinı loptan de şchrim;zc gelecek, yırn, doku 

1 ı on: il 07 feshetmegi duşüniiyormu~. zunda ilk c.else yapılı.rak uıuhtelıf 
••mı•liliil•••••••••lli Gene b .. zı rivayetlere ı.:orc de, davalara bakılacaktır. 

.... r~ı·:sı \ ,ızıh 1111•lı•rini G:ılatnd.1, 
1 ıtını uıı•ı ındı'. :'\l.ıı nıanı kalı,ı·· 

ı r<',kınclı- l\le r'uri c hanına ta-

1 nı 
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................. ~mm ........... . 
Akay işletmesi l\1üdürlüğiinden: 

Ada.ar - Anadoiu - Y alol"a hattın.da 22 Nisandan itibaren 
tatbik olur.acak 1Ikhtıhar tarifesi İskelelere asılmı~tır. Cep ta

rif el eri Gişelerde satılmaktadır. 
Jl!<hahar tarifesinde gezinti postalarına tahsis olunan seferler 

Per§embe gijnleri akşamı 
Saat O. 

Ad&a.r - Kartal - Pcndiğe 19,45 
Anadolu Haltına 17,40 
Kadıköy - Haydarpa§aya 20,30 

Cuma Günleri Sabahı 

Adalar - Kartal - Pendiğe 
Anadolu Hattma 
Kadı'köy - Haydarp8.§aya 

8,00 
7,45 
9,50 

Akay işletme Müdürlüğünden: 
Yalova da üç kardeıler gazino ıunun bir mevsimlik kirası ( 481) 

lirada isteklisi üzerindedir. F azlagi le kiralamak istiyenlerin, tuhafiye 
dükkanı için verilen fiat az görüldüğünden, 

Plaj gazinosuna istekli çıkmadığından, 
Müzayedeleri 24 - 4 - 935 ~ar§amba günü saat on dört buçuğa 

uzatılmı~tır. isteklilerin bu saatte encümene gelmeleri. (2021) 

35CO Ton Lavamarin 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahm;n edilen bedeli {45850) lira olan yukarda miktarı ve cinai 
yazılı malzeme A11keri fabrikalar umum müdürlüğü satın almıı. komiı
yonunca S Mayıs 935 tarihinde pazar günü ıaat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (2) lira (30) kuruş mukabilind~ komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3438) lira (75) ku
ru§U havi teklif mektuplannı mezkur günde saat 14 e kadar komiayo. 
na vermeleri ve kendilerin1n de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde. 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2010) 

lllnları 1 latanbul Evkaf MUdUrıuıu ı ______ ____. 

t -Beyoğlu, Kamerhatun, Ga.Jataaaray karşısında 4 No. lu otelin 
1, 2, 3, 4, 5 inci katlan. 

2- Samatya, Mirahor Uya!bey'de 399 No. lu ev. 
3 - Yenikapı, Tülbentçi Hüaamettin, iskele caddeıinde 10 No. 

lu 284,5 metre arsa. 
4 - Y:cnikapı, Tülbentçi HUaametlin, ıskele catldeiincte 267 

metre aui. 
Yukanda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine denlü kiray" 

--rilmek üzere açık arttırmaya konmu§tur. İstekliler 29 - 4 - 935 
:ı~arte:;i günü saat on beıe denlü Evkaf müdüriyetinde varidat kale-
1inc gelmeleri. (2006) 

lstanbul Belediyesi 

Semti ve Sokağı Miktarı Beher metre 
Mahallesi M.M. murabba.& kıymeti 
Çengelkö;r Halk Cad. 19 6 

fıçıcı 

Cihangir Cihangir 
yagın ye. Cad. 36 ada 10,43 14 
rinde. 
Çırçır yan- Külihçıla.r 46,09 3 
gm yerinde. 

il 33 adada 11,'25 5 

" Mehmet Pf· S. 24,82 6 

,, ., ti 29,75 3 
Ka. Gümrük Kaileiatik 25,97 2,50 
Yangın Y. Ali pafa. 
Fatih Ya. Y. Kadı. Çe. S. 370,84 3,25 

iıanları 

Muvakkat 
teminatı 

8,55 

11 

10,3& 

4,25 

11,17 

6,70 
4,87 

90,40 

Yüztiİ' 

44a 
1 .. yüıU. 

59 adada 
35 adada 

" 
,, ,, 31,08 2,50 5,83 

Aksaray 
yangın Ye. 

, Koıka Şair 

Ha,met S. 
3,90 3 1 

Yukarıda semti, miktcırı ve tahmin bedelleri yazılı Belediye malı arsalar satılmak ü 
ayrı açık arttırmaya konulmu§tur. Bu arsalarla. alakası olanlarla aabn almak iıtiyenler ıeraiti 
üıere her gün levazım mü;lül'lüğüne, arttırmaya girmek için de hizalarında yazılı muvakkat t 
beraber ihale günü olan 29 - 4 - 935 pazartesi ııünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır· 

Büyük Adada Nizam c.addeainde Yürük Ali mevkiinde 
N. 

Emlak N. 
, 

Pafta ve parsel Miktarı lstimlike tabi 
Parsel Patta kııım 

43 eski yeni 1, 1/ 1 2 205 3725 M2 1573 

41E.2/ 1 Y. 1 205 5740 ,, 2271 
41 E. 2, 2/1 Y. ö 169 23876 •• 6668 

,(1 

Kıymeti 

1244,60 Bu kıumdaki ağaç 
ve bütün müıtemilitı. 
879,20 Ajaç ve kuyularile 
2133,60 Aiaç. bina, heli v• 

Büyükadada Nizam ca.ddeıinde Yürük Ali mcvkiinde ka~n olup umumi pli.j yapılmak üz 
numaralı istimlak kanunu hükümlerine göre umumi menfaatler namına iıtimlikine karar verillllİI 
yukanda tafsilatr yazıh yerler hakkında tanzim olunan harita ve takdiri kıymet mazbataları ..,..,. 
ne asıldığı gibi tapu kayıtl~rına ve zabıta marifetiyle yaptudan tahkikata iıtin&den bu yerlerle 
olup da ikametgahları teap:t edilenlere istimlak kanunun~n 5 inci maddeai hükmüne tevfikan n 
sıtasiyle tebliiat yapılmıttır. Kendilerine bu tekilde tebliğat yapılanlardan maada bu arazi ile 
alakası olup de. ikametgahları bulunamadığından dolayı tebli~at yapdamıyan)ar için iıtimlik •• 
uaulü muhakemeleri kanunları hükümlerine tevfikan il&n.n .. 1.lij..• •- -.oı.-:r .. 4 J..- • ..ı 
Alikadarla.nn bu huıusta bir auna itirazları vana ilin tarihinden 'itibaren on bet gün hifı ~!.t) 
Valiliğine itirazlannı bildiren birer iıtidaname ile mUracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (~ 

Beyoğlu Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünd. 
Mahallesi Sokağı Adı lti Tarih No: H. No: Tak 

1 1 

F eruz ağa Sıra serviler 12 Eyveniya Panaiyonc-. 7 98/ 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: K. Mustafa ç. tbn &;12 Artimi•ya ,, 67 453 
Kuloğlu Suterazi 38/5 Kalyopi ,. 25 82 

idaremiz ihtiyacı için r:.ümunc ve şartnam~i mucibince ispirto K. Mustafa Yeni sokak 13/ 1 Serkisof Banyocu 51 294 
tağyirine mahsus (100) kilo mor boya satın alınacağından vermek ist\ feru:z ağa Sıra ıerviler 12 Virjin Pansiyoncu 4 79 
Y_~nlerin 30 .- 4-:-- ~35 ta~ihi~ müsadif aa.lı g~i.nü ıaat 14 ~e % 7,5 Kuloğlu cadde 7 /2 Mari Redoviç Pansiyoncu 28 109 
guvenmelerıyle bırlikte Cıbalıde levazım ve mubayaat §Ubesmde mü· B. Pangaltı Zafer 2 Toıun ihya DiKİ 41 135/l 
J:>ayaat komisyonuna müracaatları. (1985) 8. Pangaltı Ağaç dibi 40 Hayrettin Mühendis 92 572 - ' Necmettin 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ketif bedeli (37908) lira (37) kuruştan ibaret olan Kızıl

cahamam Ankara yolunun 19 + OÔO ila 36 + 420 nci kilometreleri a· 
raıında in§a edilecek 11 adet köprü ve menfez inşaatı kapalı ~arf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 2 Mayıa 935 per§embe günü saat on be§le Ankar:ı 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - latekliler teklif mektuplarını 935 senesine ait ticaret odası 
veaikaıı, Ankara Nafia baımühendiıliğinden alınmıt ehliyet fenniye 
veaikası (2843) lira (13) kurutluk muvakkat teminat mektubu ile bir
likte ayni gün saat 14 e kadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - l§e ait vahidi fi at, fenni ve hususi §artname Nafia baımü
hendisliğinden (190) kuruş mukabilinde verilir. 

İşbu evrakı almak ve projeleri görmek istiyenler Ankara Nafia 
başmühendisliğine müracaatları. (1980) 

lstanbul tapu müdürlüğünden : Üsküdar icra memurluğundan: 

B. Pangaltı Şehit ~uhtar 75 Leon Kalma~o~ S~tçi . . 41 . 7 . ..,( 
Adları ve iılerı yukanda yazıh kazanç vergısı mukelleflerı Taksım malıye ıubeaıne 931 aen~ 

tmda verdikleri 930 takvi_m_ }'!ima a~t beyannameleri de~terl~riyl~ kar§t!&§~ır~lm.~k üz~re hesap nı· ~ 
sııları ve ht'yanname tetkllune ıalahıyettar tahakkuk mufettıderı kendılennı goıtennı! oldukları~ 
ve zati yuvalannda aramıt oldukları halde bulamadıkları ve kendiliklerinden salık verenler dahi . lıl! 
ğı _için beyannamelerinin aıhhati~i tevsik kahi~ ~lamamıı~r •. K~zanç kanununun.~ ncı mad~.eıı ~ 
let.yle hukuk usulü muhakemelerı kanunu mucıbmce kendılennın heıap vermek uzere 15 gun 'r6' 
Taksim maliye !ubeıine müracaat eylemeleri aksi halde kaunç ve vergilerinin resen takdir ve" 
leceği ilan olunur. (2012) ...../ 

Hali tasfiyede bulunan htanbul ' Z A Y 1 A 
Esnaf Bankaaı tasfiye memurla - lstanbul Kumandanlığı Kaybolan 3507 sicil . ~ 
nndan: Sabnalma Komiı1onu llinlan arabacılık ehliyetnameJll~ 

İstanbul Esnaf Bankası Türk A· ne yeMini alacağımı ve 
Seherine 12 lira 64 kuru! ta.h- hükmü olmıyacağım iliP 

nonim §İrketinin tasfiyesine ve a · min edilen 10 adet Portatif ma · Şiili Zincirlikuyu: Ahmet OJ• 

pğıda yazılı bizlerin dahi tasfiye sa açık ekıiltıneye konulmu§tur. • * ~ 
memuru tayinimize karar veril - ihalesi 4/Mayıı/9l5 cumartesi 614 ıicil numaralı ara.J 1:gZ 
miştir. liyetnamemi zayi cUiın· ~ 

günü şaat 15,30 dadır. Şartname 
Binaenaleyh 7nezkiır bankada alacağımdan eıkiıinin ~ 

.. ,. ve nümuneıi F mdrklıda satınal • k 
alacak iddiasında bulunanların el- YO tur. 
!erindeki vesikalarla birlikte cu • ma komiıyonunda görülebilir. Ek- Kasımpasada Lonca SO ~ 
ma ve paıardan maada her gün ıiltmeye gireceklerin !O liralık te- 25 numal'ada aı·abaeı:~J 
saat t ·~ elen 16 ya kadar lıtanbul minat makbuzlariyle birlikte vak- 4"1 
da Yeni postane caddcıindc kiin tinden evvel komiıyonda hazır SATILIK VE K1~ 
banka merkezine müracaat etme· bulunmaları (2017) Şitli Bomonti tram~-1' 1) 
leri lüzumu ticaret kanununun 445 • • • nu Saman yolu (eski de~~-
ind maddeıine tevfikan ilin olu· Komutanlık lat'atı hayvanatı 34 No. lu hane hem .a:.tı~ 

Edirne'kapıda Hacı Muhittin 
mahallesinde Yağhane sokağında 
eski 18 yeni 20 sayılı araanm ıa· 
bipleri elinde temeaaük varsa da 
tapuda kaydı bulunamadığmdan 
senetsiz tasarrufata kıyasen mu • 
amele yapılacağından bu yer hak
kında alakadaran varsa 15 güne 
kadar İstanbul tapu ba§memurlu· 
ğuna ve yahut 4-5-935 tarihi. 
ne müıadif cumartesi günü saat 
dokuzdan on ikiye kadar mahal • 
linde tahkikat yapacak olan tapu 
memunına m\iracaatları ilin olu· 
nur. (6486) 

nur. (6483) için bin yüz otuz dört dönüm ça- kinlıkt1T. On oda, el~;is 
Hali tasfiyede bulunan İstanbul yır almacaktır. Çayırı olanların ıuı, terkoa ve banyo tet• 

Esnaf Bankası Tasfiye mrneurlan 20/4/935 cumartesi aaat 15 tedir. ~ kirgir, metin ve ıoil ;al 
memuruna müracaat eylemeleri İ· Yusuf Ziya, Osman Nuri, Hamit Fındıklıda ıatmalma komisyo · olmakla beraber ucuz"" 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir a
det pırlanta yüzük bir altın kor • 
don, 1ikör takımı, iplikli yatak 
örtü takımı, Singer dikiş makine -
ıi Kayıeri halrsı, gümüş tepsi, kır
mızı halı ve ıairenin 28 4 935 
T. ne müsadif pazar günü saat 9 
dan 10 na kadar Kuzguncukta 
lcadiye caddesinde simitçi soka • 
ğında bir No. lu hane önünde açık 
artırma suretile satılacağından 
m-a.hillinde hazır bulundurulacak 

liın o1unur. (6482) Naznn. nuna müracaatları. (2019) ye elnritlidir. 



.1 ............................ .. 
Resmi ilanlar Türk Limited Şirketinden: 

Şirketimiz tahsildarı Necmetf.din Sadık 
Vazifeainden ayrılmıf olduğundan kendiainin tirket namına 

herbanıi bir parayı almağa ve muamele yapmağa ael&hiyeti 
kalmadıiı ilin olunur. 

· 70000 metre Fişenk T orbahk bezi 
Askeri Fabrikalar U. müdürJüğiinden; 

Tahmin edilen bedeli (21000) Ji ra olan yukarda mikdan ve cinsi 
asılı malzeme askeri fabriblar umum müdürlüİü satmalma komi•· 

Y onunca 4/Mayıs/35 tarihinde cumartesi ıünü aaat 15 de kapalı 
:arf ile ihale edilecektir. Şutname 1 lira 5 kurut mukabilinde komi•· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1575 lirayı havi 
teklif mektuplannı mezkGc- ıünde saat 14 e kadar komiıyona verme· 
)eri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki veaaikle mezkUr ıün ve saatte komisyona müracaatlan. (1953) 

Küçük Y ozgatta ~u Arama Sondajı 
ve bilahara Kuyu açılması 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Ketif bedeli 55915 lira 76 ku nıt olan yukarıda yazılı it 28 Nisan 

935 tarihinde pazar fÜDÜ saat 15 de A.keri fabrikalar eatınalma ko
misyonunca kapalı zarfla yapbrılacaktır. Şartname 280 kurut muka· 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin 4045 lira 79 kurut muvakkat 
teminab havi teklif mektupaanm mezkir ıün saat 14 e kadar komİa· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

maddelerindeki veaaikle &JDİ pnde saat 15 de komisyonda bu,unma. 

lan. (1875) 

Uluborlu Belediye Arthrma Eksiltme 
Komisyonundan : 

ı - ı l/4/935 tarihinden iti bann 2/5/935 perfelllbe ,unu aaat 
14 de ihale edilmek ilsen sirdeki enafı haiz motopomp kapalı -.rf 
uıuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

2 - 10 ili 12 beygir kuvvetinde 300 ili 350 metreJ hortum takı· 
~abilecek 12 ili 14 atmosfer temin edecek ve 70 ili 80 metre irtifaa su 

r--~·-,ar~ 8 ~tra ~ap hort.um:a bwuuaçak ve arb:alı arazide el 
He ._,_ &nr k lilr Motopomp alnıaC:aldir. 

3 - 1 inci madde enahm ha is bo motopompun bedeli muham
meni (1300) liradır. Kiffei maaarif aabcıya aittir. 

4 - Şartnameyi öğrenmek iı tiyenlerin Uluborlu belediyesiyle 
latanbul itfaiye kumandanlığına müracaatları ilin olunur. (1927) 

Snhibi: ASIM US 
VAKiT Matbua - lıtanl.ul 

Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

' 

11 - KURUN 19 .Nı-AN 193~ mP"!I 

Tc:JO KiVE 

l I Q A_AT 
6ANK~51 

DARA 
BiJ~i KT i'RE N 
RA~T-i;ÖC:D 

Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 24 -
1 - Öz ıürkçe köklerden gelen 

sözlerin karşısına (T. Kö.) bekk~i 
(alameti) konmU§tur. Bunların her 
biri hakkında sırası ile uzmanlanmı· 
zın ( m iitelıassıs) yazılarını gazete • 
lere vereceğiz. 

2 ,_ Yeni korum kar~ iyi 
ayınl edilmeM. için, gereğine ı?.re. 
f ransızçaları da yazılnzl§, ayrıca or • 
neklcr de konulmuştur. 

3 - Kökü ıürk,e olan kelim.ele · 
rin bugiin.kü i§l.enmif ııe kullanılan 
§ehilleri almmı§tır: Aslı ak olan hol&. 
aslı ügiim olan hüküm. tür~e "çek •. 
kökünden Kelen şekil gibi. 

lltisak noktası - Kaşıt noktası. 
örnek: Tor08 demlryoliyle Ankara 

demirgolunun Utiaak noktası Eskife
hlrdir - Toro. ümlrl/OUl/le Ankara 
demlr11olunım ·kavııt noktaaı Eaki.,e· 
hirdir. 

MülAsık - Bitişik, kavuşuk 
örnek: Fıtreten birlbirine merbut 

değil, belki. müluık denilebilecek de· 
recede - Y aradıl'ftan biriblriM bal· 
lı değU, belki bitişik denUebilecek de -
reced& 

tltibas - Benzeşim 
Ornek: Arablde "ıin,, ile 11azılaa 

ihtiaaa Ue "11at., Ue yanlan ihtia• 
ütibaalarını reretmek iyidir - Araba 
çada "11in,, li ihtiaaa ve •saa,, lı ihti -
Ba& benzeşimlerinl kaldırmak iyidir. 

İltica etmek - Sığınmak 

miiaamalıa göıteren T/Jrkiyedir - Sı· 
11aaal ıığuukları en çok hofgören 
Türkigedir. 

Iltihab - Yangı 
ôrnek: Yarasının ütihabı gayri 

kabUi tahammül acılara sebeb oldu -
yarasının yanguı dayanılmaz acılara 

tebeboldu. 
Jıtihak etmek -·Katılmak 
Örnek: Bu inkıltib kahramanlan • 

nın saf f ına ben de iltihak etmek iste • 
rlm - Bu devrim bahadrrlarınrn ııı -
raıına ben de katılmak isterim. 

lltüat (teveccüh) - Yönel 
ôrnek: iltifatınız kalbimi serıarı 

mesar eyledi - Yöneliniz gönlümü 
sevinçle doldurdu. 

iltifat (teveccüh) etmek - Yönel
mek, yüze bakmak, hoş davranmak. 

lltima etmek - Parıldamak, yal • 
· pırdamak 

örnek: ı - Semada iltima eden 
bir necmi zahire hasrı nazar ede -
relt- _ (;ökglizlüule parıldıgan bir 
,,,uua göziüıM dikerek-

2 _ Ufk üzerinde ziyayi şemsin il-
tima ettiğini görenler_ - Uf k üre • 
rinde gün ııığının yalpırdadığını gÖ· 

rnrür-
tıtbaaat - Yaipın 

örnek: lltimaat• kamer, mzarımı 
taltif ediyordu - Ayın gaİJırıları, 
gözlerimi okşuyordu. 

iltimas <sabahat etmek) - Kayır
mak. Ornek: Bu ifde de alvı dlinlze il

tica etmek iaterlm - Bu iıde de lfÜ~ 
bai'flamanıza •ılınmak iaterlm. 

lltfcagah, melce - Sığınak 
Ornek: /lticagô/um olan ıinel ma

der - Sılınalım olan ana Jau:alı. 

Ornek: Bu ikin olması için bana 
biraz iltima. ctlmnizi rica ederim -
Bu işin olması için beni biraz kayır • 
manızı dilerim. 

MQJtecf - Sıfınık 
OrMlr: Slyaıi mültecilere en çok 

Jltiva - K1vnm 
ÖrMk: Vıüındekl hariri futanın 

iltivalan - tlstündekl ipek fistanın 

kwrımları .•• 
lltiyam bulmak - Onulmak. 
Örnek: Harpte aldığı ccrilta ilti • 

gam bulunca- - Savaşta aldığı gara 
onul unca_ 

lltfzam etmek - Tutmak, yan çık
mak, yan olmak 

Örnek: Siz ~ni Utizam etti/et 
ı.· k en sonra "ımıeden ·orkmam _ Siz beni 

tutt~ktan (siz benden çıktıktan) son
ra 1..ımseden korkmanı. 

llzam etmek - Susturmak 
Ör~k: Ne delU göıterdlyıem ce _ 

vahım ı•erdi, beni ilzam etti_ N k 
n t ·· t d' e a-ı gos er ıyseuı cevabını verdi, beni 
susturdu. 

•ı. a - Jmav 

Örnek: A nlıyana bir küriJk ima 
yeter - Anlıgana bir kü ··k 1 t ru ma11 ye. er. 

ima etmek - ImayJamak 
Örnek: ima etmek istcdigV• . '· t ~ .. mıJ k ınız nOn:• 

a gozu en armıı değildir - J -
maylamak iltdiğiniz nokta gö ün _ 
den kaçnııı değildir. z ı 

imal etmek - Yapmak 
Örnek: Onun imal ettı'g· , / d .. ı arz a 

gu:el koltukların emsali Y '·t 
0 on: ur --
nwı 11aptığı yolda güzel koltuklar;, 

benzeri yoktur. 

imalat - Yapım 

Örnek: imalat hitam bulmak üze. 
re olduğu sırada - Yapım bitmek Ü· 
zere olduğu sırada. 

lmalAthane - Atölye (T. Kö.) 
Mamul - Yapık. 

. Örnek: Ceviz ağacından mamul 
bı.r dolab - Ce~:i;: ağacından gapık 
bır dolap. 

Ameli - Pratik (T. Kö.) 
Nazari-Teorik <T. Kö.) 
imale etmek - Çe,·irmek, yatır • 

mak, eğml'\. 
Örnek: 1 - Kalbinizi bu tarafa 

doğru imale eden scbeb - Yüreğinizi 
bu yana doğru çeviren sebeb. 

'2 - Birçok uğraştıktan sonra is -
tirhamınrı ls'afa imale edebildim -
Birrok uğraştıktan sonra yalvardığı • 
mı yerine getirmeğe yatırabUdim. 

3 - Bir o yana, bir bu yana imale 
ederek beni de faıırttınız - Bir o ya. 
na, bir bu yana eğerek beni de şaşırt
tınız. 

iman - Jnan 
Örnek: Türkliığün terakki edece

ğine, itila <'dcreğine lmamnıız var • 
dır - Türklüğün ileri gideceğine, 
yükseleceğine inanınıız vardır. 

imar etmek - Bayındırmak (Bak: 
abadan). 

İmdad etmek - Yardıma ko~m;\k 
lmdad - Yetişmr, yardıma koş • 

ma. 
İmdad! - Yetiş! 
imha etmek - Yoketml'k 
Örnek: Harbin nilıayeti~dc düş • 

man ordularıru imha eden büyük ku
mandan-. - Savafın 80llllnda düş • 
man ordularını yok eden büyük ko • 
mt:ttuJ-

lmhal etmek - önellemek önel 
''ermek. ' 

. Örnek: Alacağınızı tediye dmck 
ısterim; fakat biraz imlıal etmenizi 
ri: • ":/e.c~ ~ · • - AlaC'ağınızı ödemek 
l~~t:rim: nncak biraz önellemeni:i 
( onel llermenizi) diliyeeeğim. 

Mühlet - önel 
Örnek: Size iki ay mühlet ... ondan 

ıonra beklt>mem - Size iki ay önel ... 
ondan .ııonra bt>ldemem. 

lmkAn - JmkAn (T. Kö.) 
Ademi imkan - Jmkdnsızlık 

AdimüJimkan - lmkAnsız 
.Mümkün ,_ imkanlı 
Mümkün kılmak - lmkinlattır • 

mak. 

Gayrimümkün - lmklnsız. 
Gayrimümkün kılmak - İmkansız· 

l.1ştırmak. 

imla - imla (T. Xö.) 
lmm l'tmck - Doldurmak 
Örnek: llu lıitfunuz kalbimi hlı • 

siyatı mt>sttrrctle imld e11ledi - Bu 
kayranız yiJreğiml sevinç duggulari11· 
le doldurdu. 

Jmrar etmek - Geçtrmt'k 
Örnek: GIJmrllkten tmrar edUen 

sandıklar - Giimrükten geçirilen 
ıandıklar. 

Mürur - Geçme 
Örnek: 811 sokaktan yük arabal• 

rırmı müruru memnudur - Bu eo • 
kaktan yük arabalarının 11eçmeıi 11a • 
Baktır. 

imsak etmek - Kısınmak 
Örnek: Sarligatta biraz imıak et· 

mek ldzmı - Harcamda biraz kuın· 
nıak gerek. 

lmtidad - Uzam, boy 
ôrnek: 1 - BüUln gol imtldadın • 

ca mamur kögkr gördüm - Bütün 
yol u:amınca bayındır kögler gör • 
dünı. 

2 - Dere lmtldadınca ııra ~vler 
gördüm - Dere boyunca ııra evler 
gördiinı. 

imtihan etmek - Sınamak 
Örnek: Bugünkü içtima dörtu hl· 

tanı bulacak/um sekize kadar imtidad 
etti - Bugilnkü toplantı diirtte bite· 
cekken srkize katlar uradr. 

imtihan - Sınaç 
Örnek: Mekteb imtlhanlan mayıs 

(LCıtfcn tayıfayı çeviriniz) .. 



Katlılcöglüler yakında 

lendi romanınızı 

okuyacaksınız 

KURUN Objektifinde 
------ -

Dünya Kadınlar 

Kadıköylüler 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

·Birliği Kongre 

l -'CiiTlı K.IutlarBUlili Reiai Latife Belıir nathmı olruyor. Arlratla oturan Bayan Eı6i'diı. 
2 -~ ıc.llnltır Birliji ReUi Çct'in gönderdiği mektubu ~ :.Ct.· )an Bayan Şrayber •• 
3-ı)i!lı Wrn me6alar, lıonırc CDGlannın huuranda birer birer takdim edilirlıen .. On plandalri Bayan Nalriye'1ir. 
4 - ICorwrqe amami bir bak.,.. · 

.....,..,. icra ollllUlllOr - Okula•& - Uzaç ettUer - iki datınan pek igi 
11tlfl1m Mfll/U eonunda 'l/flpıl.ı11ot. kt111nQ.ftılar. 

lmtiha:a etmek - lJMaak imtizaç etmek - Ba1dqmak, ge • 
Ornelt-: fh~lm i"""'8n dlnM çinmek, uyuşmak. 

ö.ıe eienunl~taiz bi". it delfltlir - • Ornek: Onunla imtizaç etmek zan· 
~leri·•ınamak ·ö11le önemaiz bir it netlildiği kadar siJhuletll delfldir -
delfltlir. Onunla kagnaımak <geçinmek, UllUf • 

Şlfalılt ·imtihan - Sözlü sınaç makJ. •amlllılı kadar kolay de6Utllr. 
Tahriri ~tfh.an - ~azılı .smaç lmtizaçsız - Geçimsiz 
Teerilbe - Deneç ()rnek: Jmtizaç•ız bir adam - Ge-
Ornek: Teerllbe, uljmu luuıranın çüıuiz bir adam. 

en nalhim iatiıuul11~r. - Deaeç, Ademi imtizaç _ Birleşemezlik, 
&lıolnklJ ilimlerin en oneinli ilagana- geç,inemezlik 

fl!l!,r. Ornek: Aralanndaki ademi imti • 
T~riibe e.tmek - ~n~mek ZIJ1'.,,e"men fe,,evmen tezagiJt edi -
~i bu izua ettlilni~ İfl, miıa • l/flr - Aralarındaki birle,emezlik "* ~. blr de ben teerllbe.,. (gefinulzlik) günden gürie artıflOr. 

"'!'- - S. bifllkMdljiniz ifi, ima imza - imza (T. Kö.) 
w.rb~ Mı! de ben dene11e,,un.. lnadJU. - Zorana 

İliltla-..Aky 
Orıwlı: ,,,.,,,._ N6e6 flOk, rellillizi 

NnullMU - Abqe aie6e6 f/O/c, o • 
....... 'Verniellilıilz. . 

l•tfna emek - Ahamak 
iJnNk:Bo~kWrNzileaa~ffna 

eu.ek ~ nbabı ""'""""' göaterıne-
ıı1wz - Bilik bir ödemi abamak i -
P. Mlltlı #bepl8r gilaNrnwliainlz. 

Recldetmek - Reddetmek (T. KU.) 
İ•tial etmek - Uymak 
Or'Mlt: Ernrüdze imt'8tıl edece • 

.,,_ - Emrinize •ıaealım. · 
hltias etmek (nias) - Emmek 
ı.u,.. - Bırakıl 
Ornelt. Çin, ludııtu hadidi11nini 

lfldınek lmtl11azını bir Alman kuin -
,_....,_ wrmifti - Çin, demlrgol • 
lannı "1elmek bırakıjını bir Alman 
kalpa...._ wnnifti. 

l•tltu - Ayırt 
Ornei: Yflfaılftflar aruında im -

""°,C,,..'-- - Yur""°flar a -
~ ...,, .,.,.,enwz. 
~ ,..._Kaynı ..... k 
O,,,.: dlfman gaget igi ~ -

Jn,am, inayet - Kayral 
ln'am inayet - Kayral 
örnek: Süvari, nagihan önündeki 

~hat fesihada irhayı inan ile - Atlı, 
birdenbire iSninde1d geniş alanda diz
glnlm ger,,eterek-

lnbat - Bitim 
lnbisat - SünUm 
Ornek: Ciaimler hararet altında 

inw.ata uğrarlar - Ciaimler hararet 
altında liiniUlıe uğrarlar. 

. lnbisat etmek - Sünmek 
Ornek: Her ciamin inbiaat etmek 

ko/filigeti bir değUdir - Her ciamin 
IJÜnmek gücü bir değildir. 

Jqcaz etmek - Söziinü yerine ge • 
tinaek 

Ornek: Merd olan verdiği sözü in
caz eder - Er olan verdiği sözü ,,eri· 
ne getirir. 

lndmad etmek - Donmak 
Ornek: lliirudetten ineimad eden 

fukara - Seluktaa donan gobullar. ı 
Camit - Donuk, cansız 
Ornek: l - Ne.- eamit bir tavır 

alnutaın - N ege fiılle donuk bir du
ruş almıf8ın. 

kalını verfıor - Kamını bofadı, ge • talcüHr bir adamnuf • 
çimlillnl verigor. MUnfell olmak - Küsmek 

2 - Ctuıtid ciaimlerde haıat yok
tur - Camız ciaimlerde lıayat gak • 
tur. 

infaz etmek - Geçirmek, yilrti • Ornek: Bu laarekeniz üze 

lncfzab etmek - Kapılmak, tutul • 
mak 

Ornek: Bu nazari irib cemale inci • 
zab et111emek mümkün delil - Bu 
f/Öz al~ı güzelliğe kapÜmamak (tu • 
tulmamak) elden gelmigor. 

lnd - Yan, göre, - dikte 

mek. 
Oruk: DinlJıalla letiminii infaz 

eti.enler bik bögle eiretkbane lıar•· ı 
ket etmemittir - Din11tt1JG 1allkmiıtB 

. geçirelller ( IJllrlJteftler) . bile böı/Z. 

kütahça harebt etmemlftlr. 
Nüfuz - Geçme, ifleale 
Ornek: Yalmurun Uiklerime ka • 

dar niifuzu gizinden luıatalandım -
Yağmurun iliklerime kadar geçme•i 
(~emui) gllzinü11 hatalandım. 

Nlfaz (Teair anlamma) - Etke 

fail olmamak elden gelmi 
hareketiniz üzerine küsme ,,.,,,.,,,,,. . 

tnflllk etmek - Ayrdm 
Fek) • 

İnfilak - Patlama 

Orulc: Baydarpafa ı.ı 
fUdkı l•tanbulu deh,et 

11UJlı - Hagdarpafa duralı 
sı, l•ta11bulu korku içinde 

lnfillk etmek - Patla 
nnaek. 

Ornek: 1 - Sizin indinizde bütiln 
kudsi te11ler abestir - Size göre ( •i • 
zin ganınıztla) MI.in kuüal te11ler 
boftur. Ornek: Onun nüfuzu her gerde ------------~ 

2 - lndelmizakere - KollllfUl • 
dukta. 

indi, keyfi - Kendiz 

indifa etmek - Fıpırmak 

caridir - Onu11 etb•i her 11erde IJÜ • ı 
riJr. 

Ntfuz etaaek - Geçmek, iflemek 
Orrwlt: B&dıibtıt...,,.,.,,,.. ka -

Ornek: Yanardtıi indifQ ediyor - dar niifuz etff _ ,.....,, kernUderi -
Yanardağ fıf]cırıgor. me kadar ifle!li (11eçti) 

lndiras etmek - Batmak, kaybol· afiz - Geçen, işliyen 
mak, çökmek Ornek: Nafiz blr nazarla güzünu 

örnek: lndiraa eden Oımanlı im • baktı - lfle,,e• bfr IMıkıfla l/ilzinıe 
paratorluğu - Batan (çöken) O• • bdlitı. 
manlı imparatorluğu. Nafiz - Etker 

2 - Minderia ollllllf deokUer - Ornek: O katlar nafiz ()laaı/tbfn 
Kagbolmuı devletler. neler gapardun - O kadar elker ol • 

lnf ak etmek - Beslemek, yedirip IHll/durt neler 1JG1H1rd11J1. 

içirmek, geçindirmek infial - Ktisii 

Ornek bütün bir aileyi illlak et • Ornek: Bana karl"'İflfiplinQb.ı n-
mek lcolag bir vazile delUtlir - Bil • babını bir tlJrUl idralj'flflnnlılonun -

tün bir ardayı bnlemek <(Jefflltllr • Ba.ıuı.1tar11 ldJllJ11iizlln .cwplerinl 

ÖYERGELER 

Kılava sö:leri merine, 
nin (ULU ., ) ta çıktığından 
iUere bir ay içimle, iJıi 

ni bir önerge ileri Jürebili 
lar T. D. T. C. Genel Kô . 
f8kil altında ~önderileceklİf: 

O•manlıca ••••••• ke · 
lavıuda ••••••• . korıı 
( yalıuı: ) eter) görmüy 

Sebebi: ( kıaaca) • • • ............... 
•••••••• ' •••• '411 

Ôrt.ergenı ıudur: • • 

( 1) Burada bir öner .. mek, yedirip ifirmek) kolay bir Mev bir tirli anla,,.,,.,IJOrıun. 
SetiUlfnfia"- Tezküaer miyen yazılar üzerine bir 

mıyacaktır. 
değildir. 

afaka - Geçimlik Ornek: Ar..,.nız ne NriiUln -, .. _______ _, 

Ornek: Zeveeslıri l«;tllk etti, nala- lüıl bir .....,,.,, - Arhdetsnu ne 


