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Stresa 
Konferansı 

1 ta.obul' dan Semplon yolu ile 
Avrupa'ya gidenleT, Şimali ltal -
ya' da Maggiore gölü kenarında 
g\ızel bir köyün içinden geçerler. 
Streaa adını tııJıyan bu küçük köy
de bugün üç B-.bakanın iştirakile, 
uluılararaat münasebetlerinde bü
yük önemi olan bir konferans top
lanacaktır. Mac Donald, Flandin 
ve Muuolini'nin hazır bulunacak
ları bu konferansta Avrupa'nın bu 
günkü kannakarı,ık durumu görü
tülecektir. lngiliz bakanları, iki 
haftadan beri yaptıkları "keşif tur 
nesinde" elde ettikleri bilgiyi, 
Fransız ve ltalyan bakanlarına su
nacaklardır. Burada bir karar ve
rilıneıi beklenmiyor. Ancak bir ka 
rara varılmasa da burada lngilte
renin ne dereceye kadar Fransa ve 
İtalya ile beraber yürümekte de
Vaın edeceği belli olacağından St
reaa'nın en büyük önemi de bura
dadır. 

i.ugün artık Avrupa devletlerin 
den hepsinin de ırüddüğü aıyasa az 
çok aydınlanmıştır. Fransa, ltal
Ya, Rusya, elele yürüyorlar. Fran
ıa ve ltalya batı lokarnosunu im
zaladılar. Orta Avrupa'nın iı 
tatükoaunu korumak için ara 
larında anlaştılar. Rusya, ve 
Fransa doğu lokarnosunu im 
zalamaya hazırdırlar. Kollek • 
tif bir emniyet kurumu ve kar
tıııklı yardım andlaşmaları yapma 
Ya taraftardırlar. Almanya ve Le -
histan buna razı değillerdir. Al
nıanya'nın bu işte atacağı en ileri 
il.dıın, ancak iki taraflı "ademi te
cavüz" mukaveleleri yapmatkan 
i 'ıareUir ve bunları da eaaıen bü
tim komşularile imzalamış bulunu 
: ·oı· . Avrupa iki zümreye ayrılacak 
diye korkulurken, Avrupa'nın iki 
zumreye ayrılmıt bulunduğu unu
lu.uyor. Kimsenin botuna gitmese 
de bugün Avrupa iki zümreye ay
rı l mıt bulunuyor. Stresa'nın bize 
öğreteceği bu zümreler içinde ln
gıı tere'nin durumudur. 
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Stresa konferans~- bugOn toplanıyo_r j 

Fransa ile Sovyet Rusya 
bir muahede yapıyorlar 

---
Bakanlar dün ha

reket ettiler 
Muahede, Laval'ın Rusyayı ziyareti 

esnasında imzalanacak 
. ,, c ltalga: enevre 

ye müşterek bir ta 
ahhüt arzetmek 
itizım ... ,, diyor 
LONDRA 10 (A.A.) - Taymiı ga

zetesi, Bay Mac Donaldla Bay Sir Con 
Saynaeııin gerek Cenevre ve g.....ı. Stre
ıada aaıiedecekleri mesaide bütün •nem· 
leketin kendileoine müzah..-etinden ._ 
min olabileceklerini yazmaktadır . 

Bay Con Saymeıı, dün ilk defa ola
rak Bay Hitlerin i&teclilderİ haldanda 
sanlı beyanatta bulunmuıtur. Şimcll bu 
iıtdderin muhik olan cihederinin haki
ki kıynaetleri takdir edilebilmektedir. 

Stresaya doğru 
PARIS, 10 (A.A.) - Bay Flanclen 

ile Bay Lava! oaat 9,30 da Stresaya ha
reket etmiılerdir. 

/ngiliz nazır/an 
LONDRA, 10 (A.A.) - Bay Mac 

Donald ile Bay Con Saymen, öğle vakti 
tayyare ile Parise hareket edceek ve Laııaı Potemkln 

oradan da şimeııdiferle yollarına de- p ARiS, 10 (A.A.) - Sovyet elçlıl Aakeri m1.1ahede ııe mukarenet •İyaaeti 
vam e<leceklet'ctir. Bay Potemkin'in Bay Laval'i dünkü zi PARIS, 10 (A.A.) - Le Jour gaze-

ltalya büyük elçili Bay Grandi, Stre- yareti üzerine Fransa ile Sovyet Rusya teainin yazdığına göre Bay Herriot ile 
aaya gitmek Üzere Londradan hareket araunda akdi mutasavver muahede kabinenin Radikal Soayaliıt azaaırun 
etmiştir . hakkmda uYU§ulmuı oldup anla§ıh- çoğu Franıa ile Ruıya arasında aıke-

Stresa konferansının mahiyeti yor. Muahede, 23 Niaa.nda, Bay La .. ri bir mukavelenameye istinat eden 
MILANO, 10 (A.A.) - Gazetta eli val'in Moakovayı &.İyareti eınaaında bir mukarenet &iyaseti takibine taraf

Popolo, Stresa konferansrnm tamanıen imzalanacaktır. Bunun teknik cihetle tar bulunmaktadırlar. Diğer taraftan 
U.t>lıbari mahiyette olmıyııceğuu, Alman- ri ise, Franıa ve Sovyet Hariciye nazır nezarebiz nazırlardan Bay Loiı Ma
yaya kartı bir ittifak ekti de meTZUU ları araıında Cenevrede takarrür el· rin'in ba§kanlığı altında bu siyaaete 

(Devamı 6 ıncı sahifede) tirilecektir. (Devamı 6 ıncı sahifede) .............. , ...... ~ ..................................................................................... ,, 
1 

Kamil Atatürk'ün tebliği 

Halk partisi Kurultayı 
9 Mayısta toplanıyor 

Bulgaristanda 
Üç komiteci idama 

mahkum oldu 

Bunlar arasında 
Mihailof da var 

Nevrekop 
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TURKIYENIN EN BUYUK GA ZETESI 

23 Nisanda çıkıyor! 
Başmuharrir lerl 

~ Falih Rıfkı ATAY 
j Mahmud SOYDAN 

[En büyük Türk edibi.,. ga:uteciai Falih Rılkının baf· 
malıalelerini «TAN• da sıA .,,, olluyacahımLZ] 

Kadrosunu yapan, 
Yazılarını seçen, 
Tekniğini kuran, 

Dışan politika başyazıcısı } 
Ökonoınik politika başya-
zrcısı ~ 

Siyasal yazıcıları 

Frkra muharrirleri 

Hikayelerimizi "Orhan 
Selim,. yazacaktır. 

Umum Neşriyat MüdürU ı 

Yazı Müdür Muavinleri: 

} 

l 
l 

Balkan muhabirleri } 

Anı..,, --1~1 1 

Ali Naci KARACAN 

Ahmet Şükrü ESMER 
Sami 

Eski Adliye Vekili: Mahmud ESAD 
Eski Kars Say lavı: Ağaoğlu Ahmet 
[Suya, 98buna dokunmadan] Ali Naci 
[Hergün bir fıkra] Peyami SAFA 
[Bu da benden] Orhan SELiM 
[Felek] FELEK 
"TAN,,ın hikayelerini, yine, Orlian Se
lim müstear adile sade ve güzel türkçe
nin en beğenilmiş örneklerini yaratmlf 
olan değerli şair yazacaktır. 

Etem izzet BENiCE ... 
Mümtaz FAiK, S. MUAMMER, Naz11n 

Sol ya muhabiri: M. NECMETTiN 
Belgrad-Bükreş muhabiri: E. ŞEFiK 
Atina muhabiri: FiKRET ADIL 
Mecdi SADREDDiN 
Bilal 
ilhan 
Adil 

Streı.a'da ve yahud ltalya'nın 
herhangi bir tehrinde bir konfe
rans toplanması Musaolini tarafın
dan ileri sürüldüğü vakit, bu top
lanma, Almanya'nın 16 Mart ka
rarına karşı Venaillea andrnı koru 
inak isteyen üç devletin ne yolda 
hareket edeceğini karara almak 
lnaksadile yapılacaktı. Bu, ayni za 
inanda, Almanya'nın Versailles an 
dını bozmasına kartı bir nevi nü
ınayit te olacaktı. Ancak lngiliz 
hükumeti, ltalya'da .bir toplantı 
Yapılmazdan önce, bir defa da Al
lnanya'nın noktai nazarını öğren
nıek faydalı olacağını ileri sürerek, 
bu konferan6ın Berlin ıeyahatin
den sonra yapılmasını teklif etti. 
lngiliz bakanları Berlin' e, Moako
Va'ya, Vart<>va'ya ve Prag'a se
Yahatler yaptılar. Arada ln
giliz aıyaaası da değitınit gi

bi gorunuyor. Çünkü lngi
liz gazeteleri, lngiltere'nin Stresa' 
da arabulucu rolünden bahsediyor 
lar. lngiltere, Almanya'nın görütü 
nu öğrenmif, şimdi de Fransa ve 
lt~ lya'nın görütlerini öğrenecek 
Ve iki tarafın noktai nazarını telif 
edeceknıit. O halde Almanya'nın 
V eraailles andını bozmasına karşı 
i.ı ç devlet arasındaki tesanüdü gös 
teren bir nümayiş şeklini alacak o
lan toplanma, ansızın bir arabul
ına toplanması oluyor. lngiliz Bllf· 
bakanı Streaa'ya eski savat arka
da,larile görütmek, Versailles an
dının bozulmasına kartı vaziyet 
al ınak için değil, iki tarafın arası-

ANKARA, 10 (A.A.) - Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanlığından: 

Cumhuriyet Halk Partisinin dördüncü büyük kurul
tayı 9 Mayıs perşembe günü saat 15 de Ankarada Ka- · 
mutay kurağında toplanacaktır. Parti nizamnamesinin 
24 üncü maddesine uyarak bildiririm. 

SOFYA, 10 (A.A.) 
rnalıkemeci, IOll -

1 neler zarimda it-
1 letmöş olduktan bir 

çok cinayetlerden ö
türü Makedonya lh
tilAI kom esi üye
lerini aorguya çek
miştir. 

1 Seyyar Anadolu muhabiri } Enver HAMDI 

tıı bul ak . . "d" mıya çalıtm ıçın gı ıyor. 

a Bu, bir lngiliz gazetesinin yazdı 
1 

gibi, genelaavattan aonra Ver
•ailles andını tatbik yolunda aava
tı kazanan devletlerin elbirliği ile 
Çalışına aıyuaaının aonudur. Stre- • 
•ak f d on eransının önemi, her tey-
k en ziyade bu yeni lngiliz politi
I aanıı aydınlatmak ve yeni ulua
ı:tl\-rası durumunu belirtmek nok-

••nd .. Jır, 

A • .'jührü ESMER 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kamal ATA TURK 

~ ......................................... . 
Libertas - Galatasaray 

Viyanalı futbolcular yarın gelecek, öğ
leden sonra ilk maçlarını yapacaklar 

, 

1 Bu komitenin ba-
tı Mihailof ile mua. 

· v1n.leri Maatel ve 
Kurtef ölüm ceza11-
na mahkUnı edil
mipeırdir . 

Katip Bunel mü
ebbet hapiı ceza.,. 
na çarptmhnıftır. 

Mıhailof 

MahluirnlaNlan yalnız Mı"L."~' 
bir mi 

,......,.. ya-
beı~ me ekette bulunuyor. 

Bay Tevfik RüıtG 
Aras gitti 

Uluılar kurumu kon•ey toplantm
na batkanlık edecek olan Dı§i§ler Ba
kanı Bay Tevfik Rü§tÜ Araı dün ak
tamki trenle Cenevreye hareket t-. . uı e 
mıttır. uslar kurumu konaeyi 15 Ni-
.. nda toplanacak ve Alınanyarun Yer 
aay muahedesinin aakeı-i kayıt! 

arını or 
tadan kaldınnaıı Üzerine, Franaarun 
vaki olan §ikayetini tetkik edecektir. ---
Irak Kralı parlamentoyu 

f~shetti 

• - 1 1 

BAGDAT, 10 A.A. - Kral, paıılamen
toyu fe&hetmiı ve yeni intihabat yapıl
masını emreylemiştir. 

Ga!0ıttuaray bi..-lnci takımından bir grup 

Y aruı, ~ bir opor cuması olacak ... 
Çürokil Libertas futbolcufan yarın ıohah 
ıreleceCcler ve ille maçlarını öjileden aon· 
"' Taklİm otad,nda Galatasaray klübü
müzle yapacaldardır 

E vvellci gün yazdığHlUz Galatasaray 
takurunda bir değitiklik olu;> olmıyaca
ğmı, meric:f'z muhacim mevkiinde kimin 
oynatdııcağıru öğYenmck için bazı Gala· 
ta&arayi.!arla göıriittük. 

Bunların hepsi, s11nki aralarında söz. 
ı.,.mişl• ıribi, ıözü ha\"aya suya döl<e. 
rek tı. ' halfotıneğe iml<iın 

vermediler. Anladık ki, tdmnlarıııın 
telini bildirmek i•temİyorlar ... 

Bu umumi sır saklama vaziyetinden 
anlıyoruz ki Galat.asaray belki de büs
bütün yeni bir t~ildc ve bazı yeni o
yuncularla bize ve meraklılara bir sür
priz haz,.Iamaktadır. Biz bu ıürprizin 
iyi bir ır"1ibiyct olmasını temennı ede
riz. 

Doğruıunu ıöylemdı; lfuan geline, 
Galatasarayın muhtemel bOr g.Uibiyetini 
ıürpriz telakki "tmdc le pek ya .• lıt ol

Devamı 6 ıncı &ahitede 

Bu kararın saiki parlamento ile na .. 
zırlar arasındd hiç bir veçhile tetriki 

mesai imk5.nı mevcut olmamasıdır. 

............ 'q/"W$ •• 

Feda kar Bölük 
- Roman-

Bu kısa, fakat heyecanlı 
ve milli romanı bugün 
4 Üncü sayıfamızda oku-
"'·ll",U7.. 

[Bu muhabirinıü Anadoluyu iz.mir ııe haııaliainden baılıyarall mıntaka mın• 
taka clolOf<Jcak .,. bütün 11örclüklerini melltuplar ııe telgraflarla gautemiu 
bildirecektir.] 

Spor yazıcı ve muhabirimiz: Sadun Galip 

İstanbul istihbarat kadrosu } 

Çevlrıgenleriınlz 

Ressamlarımız 

Fotoğraf muhabirlerimiz 

Romanlarnnızı 
yazacak olanlar 

} 

} 
} 

Münir, Reşat, Teviik, Ramiz, Sal§.half. 
din, Zeki Cemal, Necmi, Alaaddin, Ek>
rem Nejat, Hüseyin, T. Mitad, Daniş .• 

Yusuf OSMAN 
Nüzhet 
Ihap HULUSi 
Münif 
Elif NACI 
Cemal 
Hilmi 

Akagündüz 
Mahmud YESARi 
Burhan CAHIT 

IW Stendal'in yüksek eseri "Kırmızı - Siyah,,ı "TAN,,da NURUL

LAH AT A'nm lisanile güzel türkçeye çevrilmiş bulacaksınız. 

Tarihi tefriyalarımızı 
yazacak olanlar ı 

Bizde casusluk: 
Aziz Hüdayi AKTEMIR 

"Fatih lstanbulu nasıl aldı?,,: 
M.TURHAN 

[Bizde caausluk tefrikamız ıimdi ye kadar ne .redilen bu ~e§it eaerlerin 
diyebiliriz ki en fevkaladelerinde n biridir. Yazanın iımi ve mütarekede 
bütün iıtihbarat ıerviıimizi latan bulda idare . der vaziyette bulunmu§ ol• 
ması ""erin yüksekliğine en büyük delil aayılabilir] 

AZ• k ı Bu kadrodan da anlatı· iZ 0 uyucu ar: !~~ağı.üzere cTAN., bü-
yuk bır memleket gaze· 

teıj halinde çıkabilmek için, mem1eke tin en değerli yazıcılarına dayanıyor ve 
güveniyor. [•TAN • özü sözüne uygun, yalnız doğru habere değer verir ve 
onu bildirir, her feyden evvel muhtevi yatının kalitesine dikkat eder üstiin bir 
gündelik olmak için hazırlanıyor.] diye ilan ettiğimiz zaman, halkı aldatmıyo• 
ruz, aaınimi fikrimizi ve maksadımızı bildiriyoruz. cTAN ı- , böyle bir gazete 
olacaktır ve böyle bir gazele olmak için, hiç bir fedakarlıktan kaçınmamııtı~. 
. Tekrar ediyonız: cTAN>, aizin gaz eteniz, Cümhuriyetin ve irut . ıabın bekçı .. 

aı ve halkın dileklerinin tercümanı olm aia çahş.ıca.ktır.Her sınıf halk, bu gaze ... 
tede, kendisini alil<adar eden kısımları, yerli yeri. .. de bulacaklardır . Bütün ha 
berleri, bütün fikir hareketlerini, ~por, kad_.,, mod. gençlik cereyanlarını 
ve dünyanın bütün meraklı vukuatını, en güzel, en canlr resimlerle dolgun bir 
halde, •TAN> da bulacaksınız. 

"23 Nisan,,ı bekleyiniz. "TA N,,r görünce, hayal kırıklığına 
u 1ramayacaksmız. 



l ngilizlere 
arkadan 

karşı giderken 
bir fJUrgun .•• 

lm-m Yahya bitaraf kalıyor - Birikmiı 
paralar - ffal'p ve cihat 

- ltte harp ve cihat ll&n ohm
du. Bu cihada iftirak edec:dt ml
&iniz, bana dosdoğru eöyleıüU, 
para için harbetmeii diifÜJlÜIW
niz, pe••~ ., IÖyliyeyim ki küm.-
ye o.. •emem ! dedim. 

Htı'"• b11· «ğızdan: 
- Para istemiyoruz. CibMla ha,. 

zırız ! diye cevap verdiler. 
Bunun üzerine kumandan mira

lay Sait Beyle ( 1) uzun uzadıya 
müzakeratta bulunduk. Ve (lp)i 
bu harekat için muvakkaten mer· 
kez yaptık. 

Kuvvetimiz bu ite kifayet ede
cek derecede değildi. Bu sebeple 
~ücahidinm yardımını temin et
rr:ek icap ediyordu, bir hayli me
aaiden sonra buna da muvaffak 
olduk. 

Para için de bir çare bulduk. 
rtanei cihadiye)yi ihdas ettik. Bu, 

"nene mahsus bir teydi. Bunun 
n lstanbula haber vermeğe ora

dan mü.aade almağa liizum gör
medim. Bu, i•i uzatmaktan b&.fka 
l>ir '8Ye yarayamazdı. Yemenin 
bünyesine uyan bu t8'ebbüsü te
reddüt etmeden file çıkardım. 

Nevahii teaadan madut olan Ci
haf, Dali, Celile kabileleri yol Ü· 
zerinde olduklarından evvela bvn
ları ele geçirmek lıizrmgeliyordu. 
Dali emiri derhal İngilizlere haber 
gönderdi, onlara dehalet etti, yar
dmı istedi. İngilizler keyfiyeti ha
ber alır almaz bittabi teli.ta dü.
tüler. Bizim cilret ve cesaretimiz 
büyüktü. Onlarr korkutan da bu 
idi. 

Biz Celileye hareket edince Da
li şeyhi de nihayet kartımıza çık
tı. fakat bir düşman gibi değil, 
aman diliyerek geliyordu. Dizleri
me kapandı. Bedevinin, çCSI ada
mının ruhuoo bildiğim İçin ilk da
vetime icabet etmiyen bu nadim! 
koğdum. 

Ali Sait Beyle, bütün o mrnta
kaya hakim olan Cihat dağına 
çrlrtdc. Sonra, Daliye indik ve bu 
ıefer kurbanlarla dehalet eden 
teYhi azl ve tardederek yerine 
karde•i Abdülhamidi geçirdik. 
Nihayet hududa geldik, hudut İ'8-· 
retlerini kırıp yıktık. 

Simdi beyennameler n8'red\. 
yor. ilerliyorduk. 
Sağdan soldan mücahidin ilti

hak ediyorlardı. Bu mücahidine 
reiı olarak Taız kadısı Abdürrah
man, Kamare kaymakamı M .. h. 
met Nasır P8'a ve Taız belediye 
reisi Sait Ahıret pD.falar ve Hü
ceyriye kaymakamı Ahmet Nu. 
me.n Beyleri intihap ettik. 

B.., heyeti Kamareye, Lihic aul
tan ·ıe temas etmeleri için gönder
dim. Hudutta sultanın birader za
deai Muhsin Fazı! ile görü,tüler. 
Uzun uzadıya görütmeler bir neti
ce vermedi. İngilizler aultanlan 
adam akıllı ellerine almıtlardı. 

T aızda her fey hazırlanmı~tı. 
Li.hiç üzerine yürümek içi.n fazla 
be1<Ieıneğe lüzum kalm&J111'h da. 

Ben miralay Sait beyle beraber 
gidiyordum. Bu İfte mücahitler
den bir hayli istifade umdu~z 
lç:n onları - hergiın cle~i•en va
ziyete göre - idare etmek biraz 
mii•küldü. Bu &ebeple Sait Beyi 
yalnız bırakmamağı muvafık bul
mu$tum. Sait Bey de ayni fikirde 
idi . 

Fakat yolda, San'Mla bulunan 
kıymetli ancada,ım kolordu ku
mar.danı Ahmet Tevfik pap. ile 
vali vekili Kamil Beyden (2) aldr
~ını telgraflar bütün n6'erıd kaçır
dı. Bu telgraflar San'a etrafında,. 
k; (ıiyuf) (3) lerin blriılcnıit ay
lıolclarmr btediklerini ve verilmez
ee San'a tlnrine yilriimek niyetin
de olduklarım, İmam Yahyanın 
da ba TaZİyet kartı.:md• bitaraf 
" l&kayit kaldığını bildiriyordu. 
Biz İng?lizlerle çarpıfrnağa gider
ken arkamızda bir isyan baalamak 
tiz.,,.. Kfi. Bu halde Ati Sait 81>vin 
harele.Ata devauu, benim de derhal 
8an'aya a.vdetim en mfuıatip hattı 
barekettL Ali Sait Beyle araıma· 
~ lrir sifn •.cırtip ettik. r- cH 

San' aya döndüm Te bu ıaileyi ber
taraf ettim. 

O ıırMla imam Yahya, Llbiç 
wltanmdan almıt olduğu bir mek
tubu gösterdi. Bu mektup mıvahii 
tisaya yürüyü,ümüze mi.ni olmaaı 
için imama yazılıyordu. Direktif 
doğrudan doğruya İngilizler tara
fından verildiği için, imam Y ah
yayı araya sokarak, bu suretle bizi 
arkadan vurmak istiyenlerin fi. 
kirlerini gösteren bu mektubu bu
raya koymak, bir bakımdan da ne
vahii tiaanın en mühim aultanınm 
bizler hakkındaki dütüncelerini 
belli ettiği cihetle, faydalıdır. 

Uzun elkap ile ve imam Yah
yaya (Emirilmüminin) diye hitap 
eden bu mektupta ,u satırlar var
dı: 

"Efendimizin dü,manlarına kar
tı daima muvaffakıyati rabbaniye 
ile mansur olmaları duasını tekrar 
ederim. (4) Ailemizin canibi si
yadetlerine olan meylü ihlası ve 
muhabbetlerine herkesten ziyade 
rtlaı küllirıiz bulunduğuna ve ev
vel ve ahır bu aile ile beraber kiif
fei maiyetlerinin ve cemaatlerinin 
evamir ve mesalihi ıiyadetlerine 
muti olduklarına elbette kanisi
niz. Bu ıuretle zatı ıiyadetlerinin 
evamirine imtisal ve ittiba hususun 
da bezlivücut etmeği kendimiz i
çin baisi tcref addederiz. Bu yüz
den bize karşı kesbi adavet ve 
ikrah edenlere ehemmiyet veren
lerden değiliz. Herhalde izzeti nef
ıinize, kerem ve vefanıza itikadı
mız vardır. Hakkımızda hüsnü ni
yet besliyenlerden düfmanlık ve 
ad~ vet gibi fena muameleler zü
hur ettiği takdirde mucibi i •'İğ· 
rabınız olacağını da biliriz. lşte 
bugünlerde bu tekilde, inanıbıı
yacak haberler alıyoruz. Yani Ka
mairi, Hacriye ve Taız ve ha.vali
sinden Araplardan ve Türklerden 
mürekkep kuvvetlerin Mehmet Na
sır ve Ahınet N~n kumandala
rile toplanıp cihadi umumi ilan et
tikleri '{e bunu Liihiç üzerine ü
rümek için yaptıklarını öğreniyo
ruz. Bundan ziyade hayret ettiği
miz hatta bir türlü inanamadığı
mız, herhalde bazı bedhahların 
uydurduktan muhakkak gibi olan 
haberlere göre ise, metbuumuz o
lan ve Emirilmüminin sıfatını ha
iz bulunan zatı aiyadetlerinin de 
(5) büyük bir kuvvet tertip bu
yurduklarını ve bunların kil.Efesi
nin evamiri ıamileri altında hare
ket edecekleri tayidir. 

Zatı ıiyadetlerinin hakikaten 
bunlara muavenet ve ittirak ede
celderi ve bizim üzerimize yürü
yeceklerine inanabilmemiz gayri
kabilclir. Bizim keder ve teesaürü
müzü badi olacak bu yabancı mak
satlara ittiba ve aleyhimizdeki te
fevvühatı seyyielerini dinliyebile
ceğinizi biran bile kabul edemiyo
ruz. 

(Bitmedi) 

(1) Şimdi Ordu Milfetti9! General 
Ali Sait 

(2) Bilfilıa.re Iıtanbul mebusu oldu, 
meclis basılınca Anadoluya geçti, Ku
vayi milliyeye iltihak etti, mahkeme[ 
temyiz riyasetine tayin olundu, tekaUd 
edildikten sonra 6 ıncı noter idi. 

(3) İmam Yahya ile itilaf yapıldıktan 
sonra emvali ınahalliyeden verilmek ü
zere aşair reislerine ve sadat ile iilema. 
ya maaşlar bağlandı. Bunlar üç yüz kişi 
kadar vardı. Bazılarına da memuriyet
ler verilmi~ti. Ve bunlar o itilafnamo 
mucibince oranın lolyasetf icabı olarak 
bu suretle terfih edildiklerinden ( ı.iyasi) 
!amini aldılar. 

(4) Burada (düşmanlan) diye kaa
dettiği gene biziz. 

(5) San'ıya üç "'"'t m-.fedc Erbap 
kminde bir Zeydl kabile vardır. İmam 
Yahyanın ecdadınddn biri vaktilc bu 
kabile rüesasından birini, o taraflan iJ
gal edince Llhiçe emir ve sultan olarak 
göndermişti. Bu suretle Lfilıiç sult:ınla
rının ecdadlan da Zeydi olmuş oluyor· 
!ar. F~k•t l>ilah•re mezhep değiştirml§
kr ve ı!indi Şafii,.ti:ler. Buna rağ'rr.cn 
Zeydiliğe kat<ı bir anane hzlinde U"ti· 

1 bat1arı, muhabbetleri vardır. Bu sebep- 1 
ledfr ki İmama (metbu ilmr) ve (cınlril-

müıninin) illyor. L!hi,liler ise kAml- ı 
len şafii<lir!M. Ilü~n ncvah!I .ı~J.a 
· Zeydl Wc W>ktur, • 

HABERLER 
Askeri statü müsavatı 

Bulgaristan askeri kuvvetlerini fazlalaştıracak olursa 

Türkiyenin itirazlarını davet edecek ve Türkiye Çanak

kaledeki askeri mıntaka rejiminin tadilini istemekte 

haklı olacaktır. 

LONDRA, 10 ( A.A.) - iyi hBber alan mahalil, Londranın, 
Almanyanın eski müttefiklerine askeri statü müsavatını, pren
sip itibarile tammağa oldukça amade bulunduğunu, bununla 
beraber Bulgaristanm coğrafi vaziyetinin hususl müşkülatı ih
das etmekte olduğunu bildiriyor. Bu mahafile göre, Bulgar as

keri Jcuvvetlerinin her türlü tezyidi Türkiyenin itirazlarını da
vet edecek ve Türkiye Çanakkaledeki ayni askeri mmtaka reji
minin tadilini istemekte haklı olacaktır. Buna binaen, Bulgar 
statüsü meselesinin hus us1 bir tarzda halle bağlanmak . icab 
edeceği mütaleasmda bulunmaktadır. 

Selô.nik divnnı harbinde 

Yeniden beş zabitin 
idam edilmesi istendi 

Venizelosla beraber kaçan on yedi zabit daha 
Napolide konsolosluğa teslim olmu•lard.ır 
SELANIK, 10 (Husuai muhabirimiz 

den) - Bura divanı hari>ind<ı dün ak 
ıanı hükUmet komioeri iddianamesini 
serdetmit, IÖ:ı on dokuzunc:u piyade 
alayına menaup auçlularm her birinin 
auçların rve mesııliyetlerini ayırdık • 
tan sonra, içlerinden F araaria, Çiadia, 
Samotrakitia, Karacapuloa Ye Vafopu 
loa İ•inılerinde bet yük kitinin idamı
nı ve diğer auçlularm da muhtelif ce
zalara çarptınlmasını iAtemittir. Şim
di avukatlar müdafaalarını yapacak -
(ar ve divn krrmı vereceklerdir. 

Sakız. G8ileri 
ATINA 10 (Hususi) - Sakız ada

aı i.ailerini muhakeme ebnek Üzere bu 
rada te§kil edilen yeni bir divanı harb 
cumartesi günü muhakemelere başlı
yacaktır. ilk kafile olarak Sakızda ya 
kalan.an iayancı zabitler ile aivilleri 
muhakeme edecektir. Bunların içind<ı 
Sakız belediye reiı.i Kalvokore&İ ile ea 
ki mebıu PandazidU te vardır. 

· Atina Divanı harblcıri 
ATINA, 10 (Hu.auai) - Bura.da.ki 

iki divanı harb dün de it.ilerin muha
kemesine devam etmiıtir. Harbiye mek Bay Venizelo• 
tehi iayancıları müdafaalannr yapmak ı kmda dün de müdafaa tahltleri din.
tadrrlar. T<>raane bukını auçlularm bak l<ınmittir. 

AJmanyanın silahlanması 

Con Saymen, Hitler'in 
neler istediğini anlattı 
WNDRA, 10 (A.A.) - Sir Con Si

mon, dün Avam kamaraa.ında, geçen 
Berlin mükaleımeleri eanasında, Bay 
Hitler'in 550,000 kiıilik bir ordu, lngi 
!iz donanınaaınm tonilato itibırile yüz 
de 35 tine muadil bir donan:na ve ln
gilter<ı, Franaa ve ltalyanm hava kuv
vetlerine muadil bir de bava kuvveti 
istediğini ve aovyetlerin umumi kuv • 
vetleri tahminden daha fazla olduğu 
takdirde, Almanyanın da bu mtkdar
lan tezyid edeceğini söylediğini •yan 
ebniıtir. 

General Lüdcndrol ne diyor1 
MUNlH, 10 (A.A.) - General Lil-

dencKırf, (Nabtauqabe) ıazete1inin 
Münib muhabirine aşağıdaki beyrnat
ta bulunmU§turı 

- Alınanyada mecburi aakerlik u
aulünün iadesi aulh için bir zBımandrr. 
1914 de Alınanyaya taarruz kolay ol· 
muıtur. Zira düımanlanmz, Almanya 
nm bütün müdafaa kuvvetlerini bir • 
den kullanamıyacağmı biliyorlardı. Si 
li.lı taııyabilecek bet milyondan fazla 
insan, askeri terbiye gönru>miflerdi. 
Bunun ne demek olduğunu, bizzat mu 
harebede kumanda etmit olanlar bilir. 
Sulbü aevmek ancak o zaman miim· 
kündür." 

General Göring evlendi 

llERLIN, 10 (AA..) - Prusya Bl'.,vekili ve Hava I•ll"'l'i BalCanı Ge
neral Göring ile B:-iyan Emmy Sem nemenn'in cvlenmclerı hugün Berlin 
belediye dairesinde ve protastan ki lisesinde merasimle teaid edilrnittir. 

.. , ... ~ ..... j. ' - .... 

Posta, telgraf ve telefon 
idaresinde yenilikler 
Teşkilat kadrosu genişletilecek, 
memuriarın aylıkları arttırılacak 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Poıta, Telgraf 11• Tele/on idaral, 

tefkilat ııe oazilelerine dair bir kanun projai hazırlam11tır. Projeye g8 
re Posta idaresi Bayındırlık Bakanlığını tem8Ü eden umum müdürün .. 
daresinde ihtisas fUbeleri reisi, İfletme heyeti, teltif heyeti, umum mü
d"iirlük kalemi, üç daire reİ•i, dört müdürlük ııe bir mÜf'lllirlikten mü
rekkep olacaktır. Projp ile idaTeni n ani tekemmüliita uygun bir pekle 
konabilmui için teşkilat kadrosu genifletilmi.ştir. Memurların terakld 
ve terlihleri gözönünde tutulmuş, projeye ücretli memuru da tatmin .. 
decek esaslar konmu,tur. Yüksek tahsil görenler namzet olaıak bare
min 11 inci dereceıine tayin edilecekler ııe bir •ene namzetlilı.(aı 80nra 
memur sınıfına geçeceklerdir. Mülettif muavini olabilmek için en a.
lise mezunu olmak şarttır. Projede idarede mevcud ve miistalıdem m• 
murların vaziyetine dokunulmamıf tır. Yeni kadroya göre memur maap 
en Qfağt 1'1,5 liradan ba,lamaktadır. Rei.fer 80-90 lira, kalem &mirle• 
ri 40 • 45 lira maaf alabileceklerdir. 

c::mrük komisyoncuları kanunu 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Gümrük ııe lnhi•arlar Bakanlığında 

Avrupa memleketlerinin gümrük komisyoncufarı hakkındaki kanuna ııe 
nizamnamelerini gözden geçirdikten ııonra, Gümrük komisyonculan ka
nun proje•İ esasları hazırlanmıştır. Gümrük komüyonculuğn memle • 
ketin ekonomi sıyasasında çok mühim görülmüftiir. Gümrük komisyon• 
cusu olmak için imtihan usulleri çok sıkı fQTtlara tabi tutulmuştur. Ko
misyoncuların if takibi, gümrüklerde memurlarla temas ıartlan, ko. 
misyoncular hakkındaki cezalara dair projede hükümler vardır. Kanun 
projesi on güne kadar kat'i feklini alacaktır. 

Azledilen Yunan orta elçileri 
ATINA, 10 ( A.A.) - HükUnıet, Varşoııadaki orta elçi Jan Politı. 

ile Sol ya orta elçisi Kimon Kollcui, Moskova orta elçisi polikronyadisi 
ııe Ceneııredeki Yunan daimi heyetinin rei8i Ralaeli azletmİ1tir. Eskl 
Dlf Bakanı Maksimos bugün murahhas ıılatile Ceneııreye hareket ediyol 

•• 
Biikreş Universitesi kapatıldı 

BVK.REŞ, 10 ( A.A.) - Son günlerde ortaya çrkan hiidiseleı·in t• 
kerrürüne miini olmak üzere Vniverııitenin muvakkaten kapahlması k~ 
rarlaştırılmıştır. Talebe cemiyeti komitesi, azasına hitaben bir beyanna. 
me neşrederek, üniversite haricindeki tahrikatçılara atfettiği sokak ha
diselerinden çekinmelerini bildirmiftİr. 

Amerikada --Meclis Reisicumhura geoit 
salahiyetler Yeren kanunu 

tasdik etti 
VAŞiNGTON, 10 A.A. - Meclia, 

harp l&Dllyii ..., ul.-1 mali aervetler Ü· 
zerinde reioicumhura ıeniı kontrol , .. 
lihiyeti veren Malnvain kanun liyılıa • 
aını taadik etmiıtir. 

Maamafih bu kanun, reiıicumhu.run, 
hali harpte, bazı oal8hiyeılerini arkı bir 
aurette tabdit eylemektedir. Kanun mu
cibince, reisicumhur, kongrenin karan 
olmalumn mecburi askerlik usulünü t.
•u edemiyccek ve iıçileri ailab altına 
çağırıımryacaktır. 

Bu kanundan maada, meclio iki t>ek -
life daha maru:ıı kalmııtır. Biri, harp 
mıntakaaına gidecek olan yurddaılara 

paoaport v<ırilmesini nizam altına alını· 
ya, öteki de muharip devletlerle bunla· 
rm tebaaaııı.ı ikrazat.>ta bulunmayı mo • 
D<Obneğe matuCtur. 

l Mi~yon dolar 
Amerikada muhacir idare

ıindeki memurlara 
rüıvet yerilmi~ 

V AŞINGTON, 10 A.A. - Muhacir -
ler idaresinde bir takım yabancılar bir 
milyon dolar rüıvet vermiılerdir. Me • 
aai nezareti tarafından yapılan tahkikat 
memleketten koğulmak ietemiyen bazı 
efhasıı Amerikan tabiiyetini temin için, 
verilen paraların mıktannı mey.ı- çı· 
kanruıtw. Rüıvet alan memurlar hak • 
kında kanuni takibat yapılacaktır. 

Çin köylüleri 

Tuz inhisarına 
Karşı ayaklandı1ar 

Kanlı kargaıalıklar oldu 
bir çok kiıl öldü 

ŞANGHAY, 10 (A.A.) - Chin Pao 
ga:ııeteainin ... rdiği bir habere göre 
Şimali Çinde vahim kargaıalıklar çık 
mıfbr. Bu hanlideki küylülerin dn
let tarafmdan tua .inh.iu.n vücude ı• 
tirilmaai üzerine ıaleyane ıelmiı ol· 
dukları söylenmektedir. Hupe eyaleti 
nin üç kazaamdaki köylülerin toplan
nuf oldukları da rivayet edilmekte • 
dir. HükUmet m~murlarının bunların 
köy ve kaaabalannı aaker ve pola kuv 
vetleriyle iıgal eıtirmit oldukları da 
bildirilmetketlir. Hatta i.ai köylülere 
kartı top bile kullanıRnıt olduğu OÖY· 
lenilmoktedir. Hor iki tarafın telefat 
vordiği ve Uu mıntaka<l .. ı ·· '"i idare i .. 
lan edildiği habaı· alınmıl~ır. 

Şarki Afrikaya 
İtalya yeniden 2100 ki~ilih 

bir kuvvet göaderdi 
ROMA, 10 (A.A.) - Gavinana fır. 

kaamın erkB.nıhari>iye bey«! ile taJıı, 
riben 2, 100 kitilik bir kuvveti hô.mll 
Ganıe vapunı, tarld Afrikaya h...
ket etmiftir. 

Gidenler, Veliahtla, Harbiye mü&t41 
tarı, Gell<lral Baiatrokld ,.. k-.if blr 
kalabalık tarafından uiurl&Dllllflard1' 

Abba.zia vapuru da. -mmcu topçu 
alayına mensub 600 efradı hamilenr 
dün öğleden sonra hareket ebnİ§Iİr. 
ltalyan veliahdi maneorelarrlan döndlf 

NAPOLI, 10 (A.A.) - Piemont 
Prensi, deniz IDADevralarmdan dön • 
müt. limanda demirleyen brinci filo -
nun erki.nı harbiye heyetini kabul ""' 
miı, Zara kruvazöründe filo :ııabıt.,... 
nı teftiı eımi§lİr. 

Danzig'te 
intihabatın neticesi ve 

nasyonal sosyallıtler 
V ARŞOV A, 10 (A.A.) - Dan~ 

mıntaka11 reiai Bay Forater. Kurjel' 
Czervonny gazetesine beyanııtınd"ı 
intihabat .>ticeainin naayonal soay11 • 
liat fırkaamm hükıinıeti ele almaım • 

dan ibaret kala.:eğım aöJfeııı:df ve lali. 
habat :mücadelesi esnasında naayanal 
aoayaliat ve lehli fll'ka aruındald &"eli 
ginliiin .ail olacafı ümidinde bulun • 
muıtur. 

Tevkil edilen ıraıııeted 
VARŞOVA, 10 (A.A.) -Puar ~ 

nü Dantzig'de tevkif edilınit olan Leh 
li ıazetecl Cang bugiin tahliye edilınit 
tir. 

Yunaniıtana gidecek 
Türklere verilecek 

dırabmiler 
ANKARA. 10 A..A. - Türkofio bil

roıundaıu 
Y uıuuılltana ıe~ ecleeek T iirlde

rin beraberlerinde ıötürebilecoldori a • 
dam başına 7500 drahmilik takaı bono
larını, Türkiyede Kambiyo müdürlük -
leri tarafıncı- paaaportlannda kayd• 
tinneleri, ve Yunaniıtana vardıkların· 

da de tııb.a bonol.nmn mamanı ..e ta,. 
metler.inin Yu-n ıümrük memurları 
vasıtuile puaportlarına itaret •tti.,.,_ 
lnri, sonradan ırü~tmd- ujnımr.
ınalan için Ja:wuılır. 

Gümrüklere tamim 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Güm

rükler umum müdürlüğü giimrülılere 
bir tamim yaparalt; timdir• k..clar yepr
lan ticaret anlapnalarr için beyanname 
verenlmn kontenjan için ayı-ıca dilekçe 
vttmelerine lüzum olmadığmt, beyanna
menin \'erilmesi, malın çıkanlmau için 
bütün muamele ve meraelınin ifası e .. 
mek olduğunu bildirmiı ve a~i konlen· 
jan m•lmıpb....,<la k03irl4'rin itibara a
lınrnamaaını da bildirmiıtir. 



Turfa • Kaşer 
Yunanistandan gelen haberlere gö 

re bu komşu ülkede bazı acayip 
işler oluyor. Nemize gerek onların 
kendi iç işlerine karışmak, Fakat 
dost olduğumuzdan dolayı insan 
söylemeden geçemiyor. 

Tel haberlerine bakılırsa Yuna
nista:,,da hükumet bütün memur -
ları, hakimleri, askerleri hatta ü
niversitedeki profesörleri tasfiye 
ediyormuş. Kim hükiimete karşı 
İse onu ahyorlarmış .. 

Bence bu yanlı~lık şuradan baş
lar .. H ı~iimet memurlarının, ha • 
kimin, askerin memlekete ait ve 
dışa vurulmuş siyasi bir kanaati 
olamaz. Yani bu kanaatini mem
leketin siyasi cereyanlarında hü -
kümet (i~in) yahut (karşı) bir te
razi kefeiine koyamaz. O devlet 
makinesinin bir çarkıdır. Mutlaka 
vı.tkarıdan gelen kuvvetin istediği 
.bi döner. Başka türlü olunca iş

' ·r yürümez. 
Eğer Yunanistanda böyle oldu 

çarklar hükumetin istemediği 
• .,j işlediae doğrusu bu acınacak 

bir şey olur ve bu çarkların böyle 
tersine dönmesine imkan verecek 
havaların esmesine kim müsama -
lıa ettise hata etmiştir. 

Tasfiye bahsine gelince; dev -
let kudretini elinde tutmıya liya
katli her hükumet, memurların 
oo;ııle bir ıeye cüre.t etmiyeceğine 
hı:.m l..endi inanmalı, hem de me-

Jrlara bu İnancı vermelidir. 
Şir.~di böyle binlerce adamı a -

!;•illa b rakmakla Yunanlılar bun· 
d n ;:6, 27 sene evvel ittihat ve 
l c ra:..ki hükümetinin yaptığı ten
i kat hatasına düşmektedirler. 

Ucp bu tensıkat yüzünden mem
lckelın münevver sınıfında ikilik
ler oldu. Muhalefet çıktı, hatta 
maales f cınaHt bile g" ı.' !ü. 
Çünl.ı. riyası hınç insanları siya
sı d 1 • te gol ·. ebilir. I t h t ~ 

cra kınin o zaman en kücük ten
k i.ı adını hıyanet manası~a kul
lar an muhalefet elemesi, diğer 
t~ Fk 'l ıerçekten hıyanet sayıla
l ı cd s ylcrin de adına da bu -
Mı vaı)L.nların muhalif demesi 
m<. • lck<.ti büyük bir badireye sü
ı ı ı< ... ;. 

1tt Yu .anistanda bugün ya • 
1 ıln;aı ta olan muhalillerin tasfi • 
Y<>sı bana bizde buna benzer ya
pılı .. ış olan tensikatı ve onu 'k 
b ti .. h n a ı
e cnnı atırlattığı için doğrusu 

dost kamşumuz hesabına üzülü -
Y?nım. Şu betbaht fakat kısa ihti
lalcf ,m sonra o memlekette yeni 
bir elbirl~{Ji beklerken şimdi hal
kın bu turla bu kaşer ayıklanma
" hoşuma gitmedi dotrusu. Ama 
1 iyecckainiz ki: 

- Bize ne?. 
O da doğru!. 

B.FELEK 
§ Üsküdarlı okuyucumuz M. M.e 

Mektubunuzu al<lım. Ne haklı ya
zabiliyorsımuz. İmrendim sıze. 
saygılarım. 

B. F. 

Mek tepicr tatil ediiecek 
23 nisan hiolaiııniyetıi milliye bayramı

.!n-. ilk mektepler 2l nisan salı ve 24 ni
&a.ıı çartamha günü, <ria mekteplerle li
&eler de 23 n'-n günü tatil edilccdc
tlr. 

Bugünden evvel bütün mekteplerde 
mi i hiokimiyet haklonda talebeye malu· 
mat verilecektir. 

\1 Bankasında.n alman cetveldir) 
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Ş EH 1 R HABERLER 
EKONOM! 

Bir Fransız 
Firmasının teklifi 

Tacirlerimizle tiftik üzer .ne 
iş yapmak istiyorlar 

Marsilyadan bir Fransız ticaret evi 
htanbul Ticaret Odasına müracaat et
miştir. . 

Bu firma, ihracat mallarımızın batın· 
da gelen :mlıire, hububat, yapağı, tiftik, 
kuru meyva, deri ve yumurta üzerinde 
memkketimizle iş yapacağını bildirmit· 
tir. 

Oda teklifi şayanı dikkat görerek a
lakadar tacirleri haberdar etmiştir. Fir
ma, konf111ento karşılığı olarak mallar 
yola çıktıktan sonra yüzde 90 avans ver
meği de taahhüt ediyor. 

Tunuı, Cezayir, Su.-iye, Fas ve Hin .. 
eli Çini gibi Fransız müstemlekelerin
den yapılacak ithalata himayeli gümrük 
tarifesi tatbik eden Fransız hükiinı ti, 
Türkiye için çok nz kontenjan ayırmak· 
tadır. 

Y apdan teklif müsait karşılanır.akla 
b<!l'aber bu mahzuru yüzünden tatbikatta 
güçlük çehlleceği zannediliyor • 

Maamafih alakadarlar bu müraı:aat
t:ın layikile i•tifade imkanlannı arıyor
lar. 

ııin dikkate değen tarafı şudı11::. T~· 
lifi yapan ticaretevi daha evvel g ştıği 
ticari alış verişlerde yabancı uns~rl~!n. 
araya g.irmeıi yüzünden zarara gırdıgın1 
kaydedercl< doğrudnn doğruya Türk İh· 
mcatçıl3n ile temasa getirilmeıini i>ti-
yor. 

lıtanbul Ticaret Odası ihracat mal
larımızı hariçte kötlilüyecek ş...J<ilde ha
rd<o t edenlerin vaziyetlerini de tetk' e 
başlamıştır. 

Dı§ piyasalardaki bazı açık gozlerm 
l =~ük kal'teli cmliayi Türk malı obm!< 
&atı~a koydukları da göze çarpmı\lır. 

Bu şekil hareketlenn önüne geçmek 
için b zı t dhirler alınması dü ihülü
yOT. 

A •'ık toplantı 
Ticaret ve sanayi odası mecfui dün 

ayhk toplantısını yapmıştır. Meclis, i§le
rinin çok! fu dolayısile idare heyeti nza. 
lığından çek'!diğini bildiren Eıy Yusuf 
Ziyanm istifa.mı kabul ebniş, yerine a
za<lan Bay Şerafettin seçilıniıtir 

An.karada toplanacak Ticaret Odala
rı kongr • i iç;n oda rei•i Bay Mitat 
Nemlinin murahhas olarak •eçilme&i ka
rarlapruştır. 

Meclia, 934 senesi kaydiye ücretleri
nin h32.iran ~onuna kadar cezasız tahsH 
ed:lmesi isteğini de kabul etmiştir. 

'l- IC!ı§e fabrikaları - Bir sermayedar 
grup me.mleketimizde bir kaıe fabri
kası kurmak içi.n alakadarlara rr.üracaat
ta bulunmu~hır. 

~-o------~-

Esnaf cemiyetleri 
Birliği 

Cemiyet mümessilleri dün 
b;r toplantı yaptılar 

Dün saat 14 te bütün esnaf cemiyet
leri idare heyetleri Sirkecide hamal .,... 
nafı cemiyetinin toplantı salonunda top· 
lannuşlardır. 

Toplantıya ticaret odasının esnaf ce· 
miyetleri müdürü Bay Galip Bahtiyar 
ba;kanlık etmittir . 

., 

• 

Ankarada Mimar Sinan ihtifalinde Kültür Bakanı Bay Abidin Ozmen 
nutuk 6Öylüyor 

ViLAYETTE 

Nüfus yazımı 
için top 1 antı 

_....,__ 

Nüfus yl\zımı bu yıl 
nasıl olacak? 

Genel nüfus yazımı için dün Viliı· 
yetıe bir toplantı yapılmıştır. Bu top· 
lantıda vali ve belediye reisi Muhid. 
din Ootündağ, vali muavini Rükned
din Sözer, istatistiL genel müdürü Ce
lal, nüfus müdürü ve latanbul kazala
rı kaymak~-nlal'I bulunmll§lur. istatis
tik genel müdü.-U Celal, bu yıl ikinci 
te~n nyında yapılacak genci nüfus 
yazanının ana hatlarını anlatmıı, bu
rada yapılan hazırlıklar hakkmda da 
kendiıine izahat verilmiştir. 

htnbulda be~ yıl önce yapılmıt o
lap cwnarotaj sonradan birtakım bi· 
naların yapılması ve yangmlar dolayı 
•İle deiiitikliklcr olmuıtur. Bunlar, be 
lediyece tesbit edilmi~tlr. Bundan Otiı· 
rü, nı.L'"'llerotaj işleri bu ayın sonunda 
bitmi§ olac .. ktır. 

NUf us tUrosu 
Dünkü konuımaların sonunda karar 

la~tırıldığına göre merkezde (vilayet
te) bir nüfus bürosu kurulacaktD'. (BÜ· 
roda, knzalrın türlü kurumlarından 
irtibat me!Durıarı da bulunacaktır. Bü 
roca nüfus i§leri için alınması gerekli 
görülen tetbirler hemen kaymakamlık 
lara bildirilecek ve kayinakamlar da 

MA.A.RIF1ll 

Maarif 
Müdürlüğü 

-o--
Bay Me met Emin f stan

bu a müdür olu} or 
Istanbul Maarif Müdiirlü«üne eski 

Maarif müsteşarı Mehmet E~inin ta
yin edildiği Öğrenilmi~tir. Bay Mehmet 
Eminin tayini hakkında Istanbul Ma
arif müdürlüğüne r~smen malUmat 
verilmemiş olmakla beraber hususi su 
retle gelen haberlerde bugün tebligat 
icra edileceği anlaşıhnaktadır. Bay 
Mehmet Emin Univers;te profesOrlü -
ğ:inden Maarif Vekaleti müsteınrlığı· 

na, oradan talim ve terbiye heyet.i re ... 
iıhgine tayın edilm:~ Ye sonra lztanbul 
lisesi felsefe muallimliğine nakledil
miıti. Mehmet Emin felsefe muailim· 
!iği uhdesinde olmak üzere Maarif mü 
dürJüğü vazifesini yapacaktır. 

alil.kalı olan n!emurlara yayacaklar .. 
dır. Bu arad kazlrın numerotaj itleri
ne çok yer verilmektedir. Bunlann ek
sikleri bitirilecektir. Nüfus yazımında 
seyyar nakil va11talannda bilhassa va 
purlardaki yolcularla bunlarda çalı • 
tan memur, amele ve em&alinin vaziyet 
!erinin tesbiti de düıünülmüştür. Bun 
larm vaziyetleri yazım günü oldukları 
yerlerde tesbit edilecektir. Kaymakam 
!ar, nüfus işleri iiçn •ık ıık toplanacak 
!ardır. 

Uluslararası Kadınlar Bir
liği kongresi hazırlıkları 

Bu toplantı kunılacak olan Esnaf 
Cemiyetleri federasyonuna doğru bir a-

dnn~ı~~kü toplantıda Esnaf Cemiyetleri Kongre 18 Nisan Perşembe sabahı açı
:~::;!'...~~:~:~ t~ı:~.:!!~irlle ,:~: lıyor, Mısır murahhasları bekleniyor 
haschecisi ve lüzumuna göre 5 veya 8 ı k Türk kadın birliği idare heyeti dün ge ece ve Türk kadın birllg"i azası ve 
memuru olacaktır. 

Bayan Latife Bekirin Başkanlığı altın diğer murahhular tarafından karıı-
Mütterck büronun tqkili ile bir çok da toplamnıt ve feminizm kongresi ha lanacakt On d" ki • 

masrafların kalclırrhna"1 temin edilmiş o- ır. ort §ıden mürekkep 
)uyor. zırlıkl>.rile me§gul olmu~tur. Kongre olan Mısır murahhaslarının da yann 

18 Ni•an perıembe günü aabah saat lzm. ir vapurile lakenderiyeden gelme· 
Müşterek büro Esnaf Cemiyetleri ve 1 b ki 

Ticaret Odasile daima hali temasla 0 • onda açılacaktır. Kadın Birliği açılış erı e enmektedir. Mısır heyeti Ba· 
lac<?k ve mutavassıtlık vazifesi görecek- ceı.esinde bulunacak zevata gönderi· yan Hoda Şaravi Patanın baıkanlığı 
tir. lecek davetiyeleri tesbit etmittir. Yıl- altında bulunmaktadır. Bayan Hoda 

Mütterelc büronun idareoi için esnaf dız sarayının konferanslara tahsi• e- Şaraui Pa§& Ali Şaraui Pa~nın refi. 
kurumlan ba~kanlanndan 5 mümessil dilen salonu beı yüz kiıiyi alabilmek- kası, siyasi ve içtimai kadın hareket· 
seçilmi~tir . tedir. Bunun iki yüz elJisi murahhas- !erinin lideri ve Mısır aufrajetlerinin 

Bu mümesıiller büronun bankalar- !ara, diğer iki yüz elli•İ de davet edi- baıkanıdır. Mısırın münevver bir kadı 
daki parasmm idaresile alilradar olacak lecek resmi zevata ve refakatlerinde nı olan Bayan Hoda Şaraui, Avrupa. 
ve her tünü idan i,Jer haldrnıda karar bulunacak bayanlara tahsis edilmi~tir. da feminizm cereyanlarını takib etıni 
venneğe salahiyettar olacaktır. Diğer günler halktan arzu edenler ve Mısırda birçok içtimai teıkilat vü. 

1 

Diln ıeçilen bu mümessiller tunlar- kongre müzakerelerini dinleyebilecek aı<le getimüıtir. Bayan Hoda Şarauiye 
clrr: !erdir. Müzakerede bulunmak isteyen iki yeğeni de refakat etımektedir. Mı. 

Bay Ziya Kılıçoğfu, Bay Ferbftn, ler davetiyelerini bu ayın on betine sır heyeti arasında Mısırın aabık Lon-
Bey Rüttü, Bay Osman ve Bay Halit. kadar kadın birliğinden, on beıinden dra sefirinin refikası bulunan Bayan 

Seçim yapıldıktan sonn orada hulu· sonra Yıldız sarayındaki bürodan ala- Hafız Afifi Paşa da bulunmaI..tadır. 
nanlar verilen kararların zaptını İmza bilirler. Türkiye Turing ve otomobil Heyetle beraber Anadolu Ajansının 
ederek dağrlmışlarclır. ldübü, kongTede bulunmak üzere şeh Kahire muhabiri Bay Abdül ilah da 

-o--- rimize gelen murahhaslar için süılü ıehrimize gelecektir. Uluslararası ka-

B ıı kırk öwde çah•ıhyor bir karton içinde memleketimiz hak- dın birliği merl:ez heyeti azasından 
J "' kında muhtelif malWruıtı havi birtakım Bayan Marie Gunsberg de pazartesi 

Ha.lk Fıd<ası Balrnköy """" i<lnre he- propaganda broşürleri hazırlamıştır. günü gelecektir. 
yeti tamfmdan viicuda getirilend (Bakır· Bu broşürler §İmdiye kadar gelmit o· Fencınız.m hongresi ve Adana kadınları 
köy meldeplen konıma ve yar nn san· lan murahhaslara verilmiıtir. Uluslar 
dığt) son defa yurdımlannı geni'1etmiş· araoı kadın birliği merkez heyeti cu- ADANA, 10 (A.A.) - 18 nisanda 
tir. martesi günü ecnebi murahhaslara re- lıtanbulda toplanacak uluslararası ka-

Doyurul3n fa.kir çocukların adedi 185 fakat etmekte olan kongre yarJımcı dınlar birliği kongresine kadmlarnruzm 
ten 235 c çıkanlmııtır. Bakırköy mu!ı.i- Türk hannnları heyeti ıerefine Pera· muhtelif yerlerde çalışmalanru ve ulusal 
tinde takdirle karıdanan bu Ea:J;yetin palas otelinde bir çay verecektir. Kon ve soysal lrurumlardaki ödevlerini gös-
sahası yalanda geniıletilecektir . grede bulunacak murahhaslardan bir teren fotoğraflar bir iki güne kadar gön-

Bıilha&18 ....,,,;1en yemeklerin gıda kuv· kısmı bugün ve yarın ve diğerleri de derilecotir. 
veti itibıuile deferli oılmaıma rayret e. gelecek hafta zarfında §ehrimize gele Bunlar arasında bilhassa çift ıürcn 
dilmekteilir. Cernivetin yıllık konITTesi cnktir. Kongre batkanı ve uluslaı-ara- çapa yapan, tohum eken ve fahr'.lcaı..rda 

MAHKEMELERDE 

Üç yıldır 
Salah bulmuş 

--o--

Hırsız!ık iddıasını 
reddediyor 

Şişhane karakolunda garsonluk etti
gini IÖyÜyen Yuda oğlu Marko, T odo
rinin d ükkanma gı duek 3 tane k~zak 
çalmak ıuçile tevkif edilmiş, Sultanab. 
met birinci su!h ecza mahkemesine vep 1 
rilmiıtir • 

Dün ilk tahkik~ttaki ifadesi okunan 
Mişon, bu ifadesinde, Todorinin düklci. 
nın, Marko ile bcrııber gittiğini ve Mar· 
ko.ıun üç kazağı aşırdrğını gördüğı.inü 
•Öylcmiştir. 

Halbuki, Marl o diyor ki: 
- Ed1:iden hırsızlıktan bir ço!< sahı· 

kam vardır. Bunları itiraf ediyorum. 
Fakat, üç senedir ıslahı nefaettim, gar· 
sonluk yapıp geç:İ.niyorwn. Ne Todorinin 
dükkfı.nına gittim, ne kazak &fırdım, ne 
de böyle bir M;şon tanının!.. Buraya 
gelsin ... göreyim ... yüzleşelim. 

Bunun Üzerine, hftkim davacı T odo· 
ri ile ır.hit Mi~onun, kazakları a,ıran 
Markonun bu Marko olup olmadığını 
tayin etmeleri için çağınlmalarına, da· 
varun b04ka güne kalmasına, mevkuf 
bulunan Markonun da seı ı.ut bırakıl. 
rnasına k~•rar verdi. 

Bay N~c p Al nin imzasını 
taklid etmiş! 

Burs.adan lstanbula gelen Kemal is
minde bir genç, Demzli saylavı Bay Ne. 
cip Alinin İmzasını taklit etm<.k ıuçilc 
ya.kalanmış, adliyeye verilmiştir. 

Altıncı İstintak hiı.kimi Bay Muhit
bn tarafından sorguya ç kilen gencin 
sorgu sonunda, lstanbula Bursadan ye
ni geldiği, bazı yerlere müracaatla yar
dıma mühtaç olduğunu sö~eyip para is
tedi •i, ınnduğu yardmu göremeyince, 
ha!lıevine müracaat ederek Denizli say
lav• Bay Necip Aliden getirdiğini söyle· 
diği b'r tavsiye mektubunu verdiği an
la ılmııtrr. 

Bu mc!~tupta, verem olan Keınalin 
Heybeli sanaloryornuna yatırılması ve 
fakir olduğu için, kendisine 20 - 30 li
ralık bir yardım yapıl.nası tavsiye edil
mektedir. 

Mektup, halkcvinde okununca §Üphe 
uyandrrmuı, imzanm Necip Aliye ajt 
olmadığı e.nlaşılarak, Kemal pol~se, ora
dan da adliyeye teslim ed'lmiştir. 

Altıncı i&tinta!< lıfıkimi, &orgudan 
sonra Kemali serbest bımlaruştır. Hak. 
kmdaki tahkikat de<inlettirilmektedir. 

Tevkifhanede çıkan hadise 
E vvclki gün lotanbul tevkifhanesİn· 

de bir hadise olmuş ve büyük bir patır· 
dı çıkmaama meydan verilmeden yahni· 
mıfbr. Hidise şudur: 

idam mahkumu Kürt Yusufla altı ar
kadatı, Üs.küdar tevkifhaneaine nakledil
meleri hakkındaki karara itiraz etmiş
ler, lstanbul tevkifhanesinden ayrılma· 
mak İ&temiılerdir. 

Bir aralık içeriye giren bir gardiya
nın dindeki anahtarı kapan debaşı Kürt 
Yusuf, arlkadaşlannı da tetvilı etmİJ, 
bir odaya kapanmışlar ve içeriden kilit
lemi~lerdir. Bir arada elindeki demirle, 
b:r rivayete göre de bir &ustalı ile gar
diyana saldırmak i&tiyen Yusufun bu a
§<n hareketinin artık önüne geçmek i
cap etmit, çağmlan jandarmalar tevkif
hanenin nizam ve sükun1111u iade etmİf· 
lerdit-. 

Bundan M>nra, Kürt YusLJfla altı ar .. 
kada§t, jandarmalar refakatinde Üskü
dar tevlWlıanesine naldedilmiılerdir. 

Eski kararda israr 
Iğdır ~ta müdürü iken 386 lıirayı, 

muhtelif tarihlerde adiyen z:immetine 
geçiren Abdi, Karaköse ağır ceza mah
kemesinde 4 ay hapse, 9 ay memu~h:dı:
tan mahrumiyete ve 386 lirayı tazmin et· 
meie maLkum ecli.lmitti . 

Ba§ka baı1<a tarihlerde zimmetine 
geçirilen bu ptn hakkında, cürmün her 
defası iÇÜı ayn ayn ınahkiinı edilmesi 
noktasından karar temyizce bozulduğu 
için, ağır ceza mahkemesinde, dün Ah
dinin clurupnası yeniden yapılmıştır. 

Davaya yeniden mi bakılma11, yoksa 
eski kararda mı ısrar edihnesini iıotediği 
sorulan Abdi, eski kararda ısrar edil· 
mesini istemittir. 

Bunun Üzerine heyeti hakime, eak; 

kararda ıuar et:miıtiı- • 
:/- Soyguncular mahkilm oldular -

Halil oğlu Yusuf, Musa, HaMn oğlu O. 
mer, Hüseyin ve Hatice ile daha on be. 
şc yakın kimsenin muhtelif yerlerde yol 
keserek soyan lbrahim, Yaıar, ve Pa
muk Hüseyin, ooygunculuk ve gasptan 
ağır cem mahkemesinde muhakeme e<lil
mekte idiler. Dün, bu dava hakkında 
karar \'erikniştir. Soyguncular, on dör· 
der sene ağır hapse, bu müddet esnaım
da k"nuni haciz altında bulundurulma· 
ğa, ceza müddeti kadar da eınniyeti U· 

mumiye nezaretine ve ikiter bin kunış 
mahkeme maırnftna mahkum edilmi§ler· 
dir. 

Meşhur kedi hiklyesinin davası 
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Selimiye 'e Ahmed adında bir sirke 
ci Galatada lokantacı ÇiKi aleyhinde 
Beyoğlu Asliye üçüncü hukuk mahke 
melinde bir .zarar ve ziyan davuı &Ç· 
DU§tı. Bu davaya dün bakılıruıtır. Mev 
zu Ahmedin Anadolunun ve Trakya
nm birçok yerlerinde üç renkli ve göz 
!eri de ayn ayn renkte erkek kedi a· 
ramaktır. Ahmed bu kediyi bulmuı, 
360 lira kadar para harcamış, fakat Çi 
ki kediyi beğenmemiştir. Dünkü cel-

Yalanın keyf • 
Fransada bir doktor, insanları'! 

dahili cihazlarının ne şekilde çaıış· 
tığını filme almanın usulünü bı:l· 
mus.... . 

Bu suretle midemizin, kalbim·· 
zin, ciğerlerimizi,1 nasıl hareket .et 
tiklerini bir sinema perdesi üzerın· 
de seyretmek mümkün olacakmı<. 

Tıb aleminde mühim akisler tev 
Fid edecek olan bu keşfin tatbikat· 
ta insanlar arasında büyük bir kar 
gaşalık yapacağına şüphe yoklur. 
Bir midenin nasıl çalı1tığını gör· 
mek tababet bakımından çok fay· 
dalıdır. Fakat bir kalbin ve bir be) 
nin nasıl işlediğini görn;ck ba::an 
İnsanın bütün hayallerini altüste
decek, onu sukuhı hayale seı•kede· 
cek bir şeydir. 

Türkçede bir söz vardır. Dala· 
vere çeviren bir adamdan bahsedi
lirken: 

- Atma elerler, ben ı;enin bağır 
sağının ne tarafa döndüğünü bili· 
rim .... 

Bu demektir ki: 
- Sen sinsiııin amma, ne yap· 

mak İstediğini, neler düşündüğünü 
ben çakarım ..• 

Bir de bu nüfuzu nazara, insan· 
/arın bütün foyalarını meydana 
vuran bir filmin girdiğini tasav• 
vur ederseniz o zaman vaziyet ne 
olur? 

Zaten Amerikada yalanı kayde
den bir alet icad edilmiş, ve bu Ô· 
let mücrimler İçin kullanılan muh
telif itiraf vasıtaları arasında da 
yer almıştır. Bu aleti isticvab esna 
sında maznunun koluna takıyor· 
/ar, ve yalanın vücutta yaptığı akis 
leri ibre ile kaydecliyorlarmı,. Şim 
di buna bir de cnuhtelif cihazların 
nasıl işlediğini gösterecek füm ila· 
ve edileli. Bu suretle artık yalan 
dolana karşı iflas borusu çalındı. 

Karısının sevgisinden füphe e • 
den kocalar, hemen bu aleti, ka· 
dıncağızın koluna takacaklar: 

- Sen beni sevdiğini söylüyor• 
sun amma, makine seni tebib e
diyor. Seni gidi beni bilmez seni! 
diye haykıracaklar ..• 

Dairede fazla is olduğu bahane
sile eve geç kalan' kocalar, karılan 
tarafından sigaya çekilecek ve bi
çarelerin daktiloya biraz fazla ya· 
kından dikte ettirdikleri bütün mıı 
tinler ortaya çıkacak ••. 

Erkek biraz dalgın olsa hemen 
filme müracaat: 
Kafası acaba filanca işi mi dü

şünüyor; yoksa şu bilmem nerede 
rastgeldiği sarışın veya kumral kız 
la mı meşgul? .• 

Kalbindeki ağrı nedir? . 
Bütün bunları sinema perdesı ii

zerinde seyretmek kabil olanca va 
ziyet, herhalde çok leci olacak,_ 
dünya yüzünde dirlik, düzenlik kaı 
mıyacaktır. 

Hele bu aletleri, bu filmleri bi
ribirlerine karşı yaldızlı cümleler_· 
le hitab edip şampanya kadehlerı· 
ni tokuş[• :ran diplomatlara bir ta
kın. Ve o zaman seyreyleyin güm• 
bürtüyü ... 

Bize kalırsa, dünyanın huzunı • 
nu yapan biraz da içten pazarlık, 
ve yalandır. Dosdoğru bir dünya • 
nın hiç te tadı tuzu kalmaz ..• Kör 
kadının hikayesi ma1ümdur. "Kör 
kadı! Kör kadı amma; bu kadar 
doğruluk ta çekilmez ... ,, 

Yalan hayatın tuzu, biberi, ba
harıdır. Eğer aldanmasak ve aldat 
masak hayatta hırs, ve zekada gii• 
ven kalır mı? 

Mümtaz FAiK 

Dün sabahki sis 
Dün sabah ıehrimizi kesif bir aiı 

tab!"<ka.sı kaplamıı ve saatlerce açıl· 
l1'Alllllftır. Bu yüzden Ak.ay ve bilha": 
sa ŞU-keti Ha~·in vapur seferler• 
aekt•ye uğramıı, Boğaziçi yolcuları, 
mcmırr ve m.-ı:eı;tııer ı~taobula pelı 
geç ı;elehilmişlerdir. Bundan başk.ı 

Karadenize çılı.aca!c ııemiler liınıuıJ• 
demirlemeğe mecbur olmuılar ve &~
cak öğleden sonro. aio biraz hafi.f)e~ı
ği zaman yollarına d""am edebılınıı· 
!erdir. 

ispanya Kralının oğlu 
geldi, gitti 

Sabık ispanya kralı 13 füıcü Al • 
phonse'un oğlu Prens J aime de Bou_r· 
bon ve Prenses de Bourbon, Heloın 
vapurile Beruıtan ıehrimize gelmiılcr 
ve Perapala1 oteline inmiılerd!_r· Pre.n( 
ve Prenses de Bourbon dün muzelerı, 
Ayaoofyayı ve cam.ileri ge~§ v_o E • 
dirnekapı, Y edikule ve Eyupte hı~ ge
zinti yaptıktan sonra al<ıaınr aynı va. .. 
purla Pireye gitmiJtir. 

Ahm.,din bütün iddialarını reddetmı,, 
bu hadisenin uydurma olduğunu aöyle 
mittir· Neticede davanın mahkemenin 
salahiyeti haricinde olduğu kararlat
DUJ ve evral. ikinci sulh hukuka dev• 
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1 
Ağoğlu'nun dialoglarına iınre • 

n iyorum, çünkü dialog ..... Hay.ır~ 
bu sefer de aialogun iyılıklerını 

y;ırak a.ıl söylemek istediğim
den uza::!aşınaga razı değilim. O 
b ... hsı bat · bir gün açarız. Gele
Em ı:e\-en gün pek seve.iğim diye 
andq:ım mevzua; ancak, onun Ü· 

zf. inde düfündüklerimi dialog 
f ,din ... e an atmağı bir deniyece
ğim. 

:[. ~ ::. 

tekrar söze atıldı. F a.kat bu sefer Bütün hayvanların k endini bize ISTANBUL ı 
öfke ona naziklik gerekliğini u- tanıtan huyları vardır. Sözgelişi 17,30, lnlul&p deni. Un;ven;teden nak;J, iz 

mir ıaylavı Eaat Bozku r L 18,301 Jim nastik, 
nutturmuştu. kedi tırmalar, köpek ısırır, eşek Bayan Azade. ıs,so, Muhtelif plaklar. o.ı, ... 

- Paradoks, paradoks, dedi... rifte atar, hoıoz öter, koç toslar, ıra vo t••· ı9.JO. Hobarlor. ı 9,40' Operot 
:7 parçaları Plik. 20: Sailık ve aoyaa l yardım 

Haydi oradan ukala! Senin, be- aslan parçalar, yılan sokar. bakant.i, n•mm• konferanı -Çocuklarda a!uı 
nim için yazmıyormuş ... ' B

0

z de insanların başlıca huyunu orta- hıfzuı.hh .. ,. Ordinuyüı proleıör doktor 
K Mazhar Oım an. 2.0,30: Ay tango orlteatrau v• 

kendimizi bir 'ey sanıyoruz. en- ya dökmek istersek, onlar için de; Şan. 21,15, Son haberler •• borular. 21,30, 
Jimize verdiğimiz payeye kendi- b:r kelime ile: Radyo o•k"'""''· 22 Radyo ••• n ••ngo o,. 

keatraıı.ı. 
miz de inanıyor, herkese yukar- - ôldürür! demeliyiz. 11s Kh .. M o s K ov A, ı124 m. 
dan bakmağa kalkıyoruz. Yaratılanlar içinde insan kadar; 17,30: Puti yayımı. ıs,ao, Senfon;k kon· 

Kadri. kı•kıs gu·· ıu··yordu ·, bil:rdı· b ıe•. lc,ao, Stüdyo töyoıroıu. 22, Ecnobi da-
~ kana Susamış olanını OŞ yere a.. )erde konferan&lar. 22,30: Alı. ı nca. 23,0S: 

ki Selim de, kendi kendine verdi- ramıyalım, bulamayız. Karnını F•anmca. 24,05, lopanyolca. 
ği payeye inananlardandır. An- doyurmak için, hergün yeryüzünü 832 Khz. M o s K o v A. (Sıalin) 316 m. 
Cak O··fke ona dog"ruyu söyletiyor- ·ı 1 h k l ı. _ 18,30' Darıomiokinin "ROUSSALKA., ... 

mı yon arca ayvanın ızı IKlntna peraıı. 22,45: Da.na muaikiai. 

du. bulomaktan çekinır.iyen İnsan, bu 13 - 15 Gündüz pl.ik yayımı. 18: Salon or-

- Evet, dedi, bir şeyi tama kc-larına da kanmıyarak eline ge- k••"•"· 20 Konferans. 20,35, Beethoven;n 
1 b e aerle .. ind u "FIDELIO,. operası. yapmaktan aciziz; ya nız u a.. rirdıgi bıçak, tabanca, sııstalı ça-

. j k k• • ~ 223 Khz. V A R Ş O V A 1345 m. 
cizliğ:mızi söy eme ten çe ınıyo- la, tıJclıle, kendi kardeşleri .in ıs,15, Söz.er. ıs,50, Sö•ler. 19, Oda mu· 

- Bu akşam SARAY sinemasında 

ROÇILD 
Zeogi ı.ı mi zıınsenli fevkalade film baılıyoı 

Oynayanlar• GEORGES ARLİSS BORIS KARLOF 
• Te LORETT A YOUNG 

milyonlara mai ola" bu emaaisiz renkli film! ber lreo ırllrmelldlr. Y erlerl
nizi evelden aidmnıı. Telefon; 41656 

11ıı FOX JORNAL 

MAR THA EGGERTH'i seven yüzlerce muhterem müşterisin i memnun etmekiçin 

M E L E K si.?~.ııusı. bugüıı matinelerdeıı itibaren 
botun ıeansl arda 

F REDERIK MARCH - Mİ RY AM HOPKİNS ve GEORGES RAFT 
tarafından temıil edilen 

YAŞAMAK K O ~ KUS U 
• Filmine, geçen hafta en büyük muvaffakıyeti kazanan 

i\f ARTHA GGERTH'in ViY ANA BÜLBÜLÜ 
filmini de ilave edecek tir. 

Okur - yazar takımından üç 
kişi idiler; her nekadar bir:birle
rine sevgi ve saygı gösteriyorlarsa 
da yine, bu ülkenin "münevver,, 
denilen bütün adamları gibi onla
rın da her biri, içinden, öbür ikisi
nin birer budala olduğuna kani i
di . En kibirlileri olan Fehmi, en 
kütü dıllileı; olan Kadri'ye: 

- Hani, dedi, senin " okur - ya
z r değil, okur - intikal eder,. de
diğin Said yok mu? Son günler· 
de iyi b ir it gördü : Ruskin'in Se
ııame and Lil ies' ini dilimize çevir
di. 

ruz, onu kibirimizle örtmeğe kal- cc.ro ına lıı;ı:ar, durur. ıikioi. ıe,ıs, Edeb;yaı. 19,30, Muhteı;ı. ı9,45 
S 'ti R k• •· k' b pJ.;k. (Piyano cazı) - Sözler. 20,35: Keman kıyoruz. aı , us ın ın ıta ını Acun yuvarla!Jı, dönmcfi2 baş- konaeri. 20.SO: Akti.iailte. 21: Şarkılı hafiF ruu- 'I 

bütün olarak dilimize çevirmedi /a .Jıg' ı giindcnberi /ıiçbir hayvan, ,;kL 21,:ıo, Reklamlar. - Duyumlar. 22, B;. 

iae bu, gerekli görmediğinden de- k:ndi soyundan gelenlere ins:ının d:~ni:.~·~~~MEN,. operası. Milino skali•rn 

ğİI, beceremediğindendir. yapt,;;mı yapmadı. Hayvan'.c>r i- 545 Kh,. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
i lk 

Lün a şam S U M E R sine!'l..ısındıı. 
d'!fa olarak gösterilen ve MARIE BELL - P IERRE R ICHARD 
W ILLM · CHARLES V A NEL ile FRNCOISE ROSA Y 

tarafından bir sureti levkaladede temsil edilen 

- l.r.gilizce b ilmez ki 1 
- Fransızcasından çevirmiş. O 

da iyi. 
- Fran.aızcasından, yani Proust' 

tan ... Fransızcayı da o kadar bil
mez. 

Üçncüleri ola n Selim içinden dü
tüZMlii ı 

- Gerçi Said bir para etmez a
ma IÇadri kıskançlığından söylü
yor. Belki de aralarında bir 9ey 
~eçmi,tir. 

Sonra ıöze karqtı: 
- Hele kitab bir çıksın, Said' in 

onu anlayıp anlamadığını o vakit 
ııöriiriiz. Bari tamamını bitirmit 
mi~ • 

F elımi çevlllb verdi: "Hayır. Za. 
ten böyle bi mip« yoktur. Bizim ül 
k emizde iyice ....ı-..ıimıyacak yer
lerini ııeçerek töyle dolgunca bir 
hülbuıru trkarmıf ... 

- Hülasasını mı? Bizim ütke
mizde pek anl-.ılamıyacak yerle
rini çdcarmak mı? ... Ben de bunu 
pek iyice anlıyamadım, Said de 
bu ülkenin çocuiu değil mi? O an
ladıysa demek ki anlıyanlarımız 
yar; hep•İni dilimize çevirae idi. 
Yok, kendİ•İ kitabın bazı yerlerini 
anJf7Mll&Ch iae öbür yerlerini an
ladılına _.d i-lım. 

F elımi, f<iyle J'lkardan j[\i)iimıİ· 
yereli.; 

- Paradoka yapıyorsunuz, dedi. 
Said o kitabı benim için, ıizin için 
{bu "sizin için,, ancak karfıaında
ılı:inin hatırı kınlmasın diye idi) 
türkçeye çevirmiyor, aslını ve:· :ı. 
fraııaızcasmı okuyamıyacaklar için 
bu iti ııörüyor. Onlara Rudtin'in 
dü,ünceleri hakkında bir fikir ver
mek ietiyor •.. Yoksa aslını okuya
bilenler Yeya bir yabancı dili b1-
J.enler niçin Said'in tercüme.ini o
kuaun? 

Kadri &Uklı ı 
- Yani, dedi, Sesame and Lilies' 

i bir dera J.ıitabı haline sokmut. O
nun attl kudretini, çarpıtma gücü
nü bir tarafa bırakmıf, posasını 
alm" ola.cak. Fikir, kendisine ve
rilen fd<il ile tesir eder; Said hü
l&n.ya kalkmakla tekli bozmaiı 
aö:ı.e alıyor. 

Sözlerine "paradoks,. derı.ildi
jinden beri öfke ile suaan Selim, 

M:ur Ron>a n : 1 

F h • "B • • •b• b' 0 18,:SO: Rajter idar esinde o pera. orkestra11. 
e mı: en sızın gı 1 ter ıye- çinde de biribirlerini yiyenler, bo- 20, Sözle" 20,40, Verd;n;n "REKUIM.,i (1,. 

siz adar~larla konu~mam,, diyere!< gazlayanlar~ az değildiı·. Ancak Vİ("re muallimler b irliği koro•u tarafından.) 
c.ıkıp g~tmiç,ti . Sel~~. kötüdilli Kad.. 22,40: DuyumJar. 23: Sa lon orkestrasr. 23,05: 

T insanlar, bu kan döhücülüğü bi.Je "HUNNIA., filminden sahneler (film •iidyo -
r i'ye : bile yaparlar. sundan nakil) 24,10: Çingene musikisi. 

- Bayın işine gelmedi! dedi. 686 Khz. B E L G R A D 437 m. 
Y ok ~·ere, bir hiç ~·üzünde11, gu t· 9 30 pı·k 9 5 R ki. ı 1955 s·· ı Sonra biraz dü •ündü ve: " " 1 · ' • · ı .4 ' e •m ar. · ' 02 

•• 
T lak gırtlağa gelmiş bunca aclamoi; · 20,15, Duyumlar. 20,30, uıu .. ı yay•m. 21' 

- İşte en büyük yaramız, dedi : d Mil.i.no skaca operasından Biı:etoin "CAR-
lu, göziimüz önün e dururken,· ı 23 20 K h Kendimizi pek yu"ksekten görüyor MEN., 0 ••••11• 23• D uyc • ar. . ' a ··-
insanlığın yüksek erdeminden söz hane konıe.•. 

ve artık ilerleme: İze lüzum kal- l l d d·ı· · Khz. LEIPZIG, 382 m. açmağa nası o uyor a ı ımız va
madığını sanıyoruz. Buna da, ken

r ıyor? 
dimizden küçükler :ni yetiştirmek 
İsteği süsünü veriyoruz. Bu ülke- Hayvanlar, yaradılışları bakı-
n in " münevver,, i, yaldızlı adlar mından hakkın ne oldugunu bil. 
bularak hep asıl ödevinden kaç- mezler. Ve yaşamak için biribirle-

b rini yerler. mak istiyor. "Dün mekte e varmıf, 
bugün üstad olayım der,,. J,te her Biz l:i, sözde hakkın yerini 

okur. yazarımızın karakteri, Fikret: bulması için sözbirliği etmişiz. 
"Hepsi lazım bu yurda, hepsi mü- Hak için, milyonlarca kitaplar 
fid ,, diyor. Hayır, bu yurda yalnız yazmış, yasalar kurmuş; başkası-
tamam olan şey lazım, yani onun nın kanına girenlere ağır cezalar 
:isteği lazım. " Bu kadarı da yeter" , kesmişiz. 
"hiç yoktan iyidir,, sözlerin i fikir Kendimizde hayvanlardan nasıl 
hayatından atmalıyız . bir üstünlük bulabiliriz ki, hayvan. 

Kadri : " O kadar ateşli sözlere /arın yaptıklarından daha kötü-
hacet yok, dedi. Bugün "münev- sür.Ü yapıyoruz. 
verlerimiz,, yurdda bir rena: saan- Biribirimize kıymak, biri birimi· 
ce yaptıklarını söylüyorlar; on b&- zi ortadan yok etmek için, kafa. 
tinci asır filosoflar ı , yazarları bi- mızdan şeytanların bile düşüne-
zimkiler gibi düşünse , mesela bir nıediği şeyler, geçiyor. 
Erasmus bizim Fehmi gibi kendi- Top, tü fek , uçak, bom ba; m itral 1 
sini artık ileri g:tmek ödevinden yöz, ağulu gaz , yetişmiyor. Her. 
kurtulm~ bir adam saysa idi. gü n yeni b!r ölüm makinesi yapı-
Renaissance olur mu idi.? önce lıp, ortaya çıkarılıyor. 
gürbüz ve güçlü bir "intelligenzia,, Pı!ki, ama, hak gözetm e; bu mu-
yetitir, sonra orta. halli okurlar duı? Acımak duygusu, erdemli 
ımıfı kurulur. Biz önce ortahalliler yaşamak kaygusu nerede kaldı? 
yetitıin, sonra filosoflar gelecek Salahaddin GONGöR 
sanıyoruz. Biz "münevver,, olmağı 
değil, "münevverliğin,, imtiyazlı
larını seviyoruz ve istiklal ilan e
der gibi, kenclimizı:n, birer bilgin 
olduğumuzu iliin ediyoruz ... 

Nurullah AT AÇ -

• 

(TAN)ın 
Küçük l!an Tarifesi 

Kuruş 

Bet aa tırl ık: b ir ilin bir dcfaın 30 
,. " ., ilci dcfaı ı 55 
,. , , " üç defası 80 

Her fazla satır (on k elime iti- 5 
barilc ) b i r defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en b üyük •azetesi ••vl'İli okurlarrna 
hizmet etme k maksadile bir ili.n aütunu a 
çacakbl'. Bu ıütunda il anlarınr netrettir
mek iıteyenler daha ıimdiden Milliyet ida
reıine müracaa tla il i.nlarını "Verebilirler. 

• 

1 is ve ı şçı 1 ---
J~.- · '•· >~ • Ot. .. .... t .• , .... .... •t v e •"l'i ' ... lt 
y enlere tavaa.sut ediyor. lf 11"1 tf~· ı 
ı ~: ıyenler bır mektupla lf burt1 • 
m u za müracaat etmelıdiı·i•r. . 

·" arayan ar 
1 ngtlizce, fran~ı:zca ve türkçe tercüme· 

ye ml-kted:r l."Uvvetli bir muhasip iş a
rıyor. Şerait ehven. Gazeteye İngilizce 
rwnuzile müracaat. 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakimliğin 
den : Y edikule haricinde Gazlı çeşme 
demirhane caddesinde Şemsiye ooka
ğında 2 No. lu evde oturan ve ely ... ım 
Balurköy emrazı akl:ye ve asabi
ye hastahanesinde tedavi edilmekte o· 
lan Halil oğlu Fevziye ayni evde otu· 
ran karıaı Afifenin 8-4-935 tarihinden 
itibare n vaıi tayin edildiği 
nur. 

ilan olu
( 10343) 

20: H a lk ıarkı ları . v e m u siki pa rçalarr. 
2 1 : Duyumlar. 21 ,10: "Bülbütd ü, t arla k ut u 
değil. !11 adlı musikili r omantik yayım. 22: P i
yes. 23,10: D uyumla r . 23,30: P lik. 24: Ye ni 
(p iyano • ıe r adyo orke 11tra ıu) 

P A R l S , ( Kısa dalga) 19,68 m . 
14: D u yu m la r , b or•a, 14,30: Konıer nakli . 

15,30 l ng ilir.ce duyumları. 15,40 : P a ri• hayatı. 
15,50: De nizcilik duyumları . 16,.30: Rad yo 
kuarte ti kon&eri. 

P R A G, 470 m. 
18,SO: Almanca musikil i yayım . 19.SO: Du

yumlar. 19,55 : Pl i.k . - S öz ler. - Plak. 20,15. 
Rusça derı. 20,30: Hafif muaiki. 21 ,05: Çe k 

filha rmonis inin konıeri. 23: Duyu mlar. 23,15: 
Ka hve konseri. 

Acıklı bir ölüm 
14·15 ıenedenbe· 

· i Birinci V aluf 
anında 14/15 nu· 
ıarada terzilik ya
.an tüccar terzi 
l ay Hasan Fehnn 
!ün kısa bir hasta· 
ı ğı müteak::;> vefat 
>imiştir. Merhum 
ş.güzarlığı, ncza
<et ve dürüstlüğü 
le bütün müşteri
erine ve arkadaş-
1nna kendini ıev
;•ımiş birinci sınıf 
_ zi ve memlEkete 

!.,,r çok taiebe yetittırmİŞ kıymetli bir 
muallim ve Avrupada tahsil gönnüş de· 
ğerli bir ııan'atkar idi. Ölümü bütün ta· 
nrdtk1anm teessürler içinde btrakmış 

trr. 
Ceıuze&i 9 Nisan sah günü ErenkÖ· 

yünde S;ıhrayi Cedidde Su!tan sokai(m
c:ı.ki 58 namaralı köşkünden kaldınl:ı
ra k SP ~rayi CeCi.d mezarlığ-u~a defne
dilnqfa. 

Senelerin mah :;ulü bir emt.kle kur
duğu büyük müeıse$0 sa ğ lığınd~ oMu
ğu gibi ayni te ~k:fat ve dürüstlü3'ü ile 
f~ ~iyet;ne d~vam edecek tir. Say,.. t değer 
müs.terileri .,. !n ayni şerait1e m ii ... s.s~se
ye ·y,~e C'!k:si ~:.hi devamlarını k':"d ~r1 i 
ailesi b~lhas!a rica eder . 

f, ev ut 
Musikişinas Ali Rifat Çağatay 

12 Nisan cuma günü öğle na ma
zında Kadıköy Osman Ağa cami
sinde musikiııinaa "Ali Rifat Ça -
ğatay,, ruhuna mevlut kıraat edi
lecektir. 

Ailesi - Çocukları 

bi sen misin?. 

e a ar ölük 
nasebetle birkaç saat kazanmak ve 
bu suretle Türk ordusunun ricalini 
temin etmekti. Eğer Türk ordusu 
gcr;ye çekilmek için müsait bir za 
man bulursa dütman hücumuna ma 
ruz kalmadan rical edebilecek ve 
bu suretle binlerce insanın hayatı 
kurtarılmış olacaktı. Belki, tatoda 
düşmanla çarpışacak olan bir bö
lük, bir avuç kahraman bu uğurda 
hayatlarını feda etmi9 olacaklardı. 
Fakat ne beiı var! Bu bir avuç kah 
raman b inlerce kardetinin hayatı
nı kurtarmıt olacaktı ... Yüzbaşı bu 
emri alınca derhal faaliyete geçti. 
As.kerlerin yanına gitti; bu kahra
man insanlar yüzb8fılarına derin 
bir hürmet ve sevgi ile bağlı idiler. 
Derhal selam vaziyetinde durdu -
far. Yüzbatı onlara vaziyeti izah et 
t i ve derhal hazırlanmalarını em • 
retti. Bir çeyrek saat sonra bölük 
yola koyulmut bulunuyordu. Meıa 
fe sür'atle katedildi. Şatonun önü
ne gelince yüzbaşı aıkerlerini dur 
durdu. Ve kendiıi içeriye doğru İ· 
!erledi. Şato sahibi ve ailesi 9ato
da oturuyorlardı; as.kerlerin geliti 
ni hayretle seyrediyorlardı. Yüzba 
f' içeriye girince nurani çehreli, be 
yaz sakallı bir ihtiyarla kartıl8ftı. 
Bu ihtiyar 9atonun sahibi idi. Yüz
bilfı ona sordu ı 

ihtiyar, titrek bir sesle cevab 
Terdi: 

- Evet,, yüzbatım .. 
- Sen ailenle beraber burada mı 

Büyük harbin 10nlarına doğru .. 
1917 senesinin son günleri .. Muh
telif cephelerde dü,manla çarpı
,an müttefikin orduları süratle ric-
al ediyor ... Dütınan mütemadiyen 
ilerliyor ... (A .... ) cephesinde lngi -
!izlerle kahramanca çarpıtan u
kerlerimiz son kudretlerini sarfedi 
yorlar ... Dört senedenberi saf kani 
le çarpıtan kahraman Türk askeri 
fevkalbeter kuvvetinin artık gaye. 
ye vasıl olduğunu hissetmittir. Dü9 
manın azim ve fa ik kuvvetleri kar 
tısmda kanını son damlasına ka
da r akıtmaya azmetmiş kahraman 
T ürk askeri aziz vatan toprakları
nı dünyada miaali görülmemit bir 
fedakarlıkla müdafaa ediyor. Fa
k a t heyhat !.. Netice daima b izim 
aleyhimize zuhur ediyor ve .. lngi
Jizler ıtıütemadiyen ilerliyorlar ... 

• • • 
Yüzbatı Cevdet o gün kuman-

denldrtan yeni bir emir almı9tı. Ken 
iffeine gönderilen bu emirde der
ltai böl~iinün o civarda bulunan 
,.toya çekilmeai emrediliyordu. 811 

YAZAN: Y f L D I Z 
şato yüzba,ının emrinde bulunan 
bölüğün bulunduğu mevkiden tak 
riben dört saat kadar ilerde ve bir 
tepenin üzerinde k: · ..,di. Buraaı ea 
kiden bir kale idi; uzun zaman ge
çirdikten •.onra ha rab olmut ve ter 
kedilmit t i. Kalenin bulunduğu mev 
kiden takriben bet saat ilerde bir 
köy vardı. Bu köyün ağalarından 
birisi vardı ki çok zengindi. Ayni 
zamanda tahsil ve terbiyesi olduk
ça yüksek olan bu adam kaleyi a
larak onu küçük bir tatoya tahvil 
etmitt i. Kendisi, ailesile beraber bu 
rada ika met ediyordu. Eski fOVal
ye h ikayelerine pek meraklı olan 
bu adam bu 9atoya muhayyelesin
de ibda ett i ği bir 9ekil vermit ve o
nun mahfuz ve metin olmasına dik 
ka t etmitti. Kumandanlıktan ge -
len emir mucibince yüzbatı bura
da mütemadiyen ilerlemekte olaiı 
lngiliz ordusunu kartılayacak, on. 
larla çarpıtacaktı. Tabii bu çarpıf
manın neticeıinde mağlubiyet mu
hakkaktı. Fakat gaye bfr galebe le 
mia etmek değildi; makıat bıa mii· - Baba, dedi, bu tatonwı ...hl· 

oturuyorsun? 
- Evet yüzbaşım .. 
Yüzbaşı birdenbire hatırlamıt gi 

bi: 
- Bak sormayı unuttum, dedi, 

adın ne senin? 
- Bana burada Ali Baba der • 

!er, yüzbatım .. 
Yüzba•ı eliyle ihtiyarın omuzu

na vurdur 
- Ali baba, dedi; aen, bugün 

derhal buradan ayrılacaksın .. Ben 
buraya askerlerimi yerle9tirece • 
ğim. Yakında dütınan hücum ede
cek ... Senin ailenle beraber burada 
daha fazla kalman doğru değildir, 
derhal 9ehrıı hareket edeceksiniz •• 

ihtiyarın gözleri yaşarmıttıı 
- Demek burasını terketmelı: 

mecburiyetindeyim? 
Yüzbatı müteeaairdl ı 
- Öyle lazım baba ... dedi; bir 

kaç güne kadar dütman buraya htı 
cum edecek. .. Ve biz burada düt • 
mania çarpı9acağız ... Sizin gitm&o 
niz 18.zım ••• 

ihtiyar, ytlzb8fının önünde dl:ıı 
çöktü: 

- Bana mü...q. ediıı· 

BUYUK O YUN 
Şaheseri görülmemiş bir muvaffakiyet kazanmıştır. Bu filmi ırenç kızlardan 1 
maada herkesin görmesi lazımdı r. ilaveten FOX JURNAL suvareler için 

verlerin ~velden aldırılması rica olunur. Telefon 42851 

Oz 1'ürkçe ile 
Bi.mecemiz 

O s manlrca kar tıhkları nı yazdı iımız k e li • 

me le rin öz türkçe muka billerinl bula r a k t e k · 

.• ıiz ln bo ı hanele ri .. e yerleıtiriniz ve keı erek 

t ek lile birl ikte (Milliyet bilmece m emurlu i u

ua) l'Ö nde rin iz . Doi ru h alleJenle r arasında 

kur'a çek iyor ve ka.zana nl a r a h ed iyel e r veri

yoruz. 

Müddet: Bugün akıa.ma kadard;r. 
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SOLDAN SACA 

1 - B ir ne•İ çiçek 3 , Bir l'ölümüı:ün adı 7 

2 - Ceni ı lik 2 Duvar 3 . 

3 - Avrupada bir hükUmet merkezi ~. 

4 - Etarp 4. 
S - Lezzet 3. Hal, rabıt edatı 3. 

6 - Geni ı değil 3. Yaramaz çocuk 6 . 

7 - L a z kayığı 4. Valide 3 . 

6 - N ot- 2 . S e rf 3. Rabıt edatı 2. 

9 - Ku lp 3 . Bıçak kılıfr 3. 

10 - Ağaç dallarrnın çocu• ' arı S. Bir veki

limİ%İn soyadı 4. 
ı ı - Şart edata 2. T e n ezzüh ede n 5 . 

YUKARDAN AŞAGI 
J - G e lmekten emir 3 . Bir nev i oyun 4. 

2 - Şeref 2. Cet 3. Nota 2. 

3 - Arka 3 . Nota 2. 

4 - Zamı: nı bildirir 7 . Bir l'ÖI 4. 

5 - Kah 4. Beyaz 2. K irli 3 . 

6 - Eline ayağına çabut 4. Kapa n 3. 

7 - Hi.za '1 . Çdk del'il 2 . 

8 - B e y .ir 2 . Kurnaz 4. 

9 - Vek il 5 , Bir kümes hayvanı 3, 

10 - Bir Ba ya n Saylav 6. 

11 - Nota 2. Yaman 4 . 

Memleketimin topraklarında ve 
kendi bayrağım, altında ölmek isti 
yorum. Zabit kaşlarını çattı, sert 
fakat tatlı bir sesle: 

- Olmaz, dedi .. Sonra sordu: 
- Kaç kişisiniz? 
- Ben karım ve bir de kızım .. 

' Uç kitiyiz .. 
- O halde dedi. derhal hazırla-

nınz ... 
Şato sahibi daha fazla ıarar et· 

menin doğru olmıyacağını anladı; 
çekildi. Yüzb8fı dr9arı çıktı. Biraz 
ıonra tekrar içeri girdiği zaman f8. 
to sahibini ve ailesini hazırlanmıt 
buldu. Dıtnrıda bir araba. y&;rdı; 
yüzbatı askerlere 9ato sahıb~n~n et 
yasını arabaya yükletmelerını em
retti. 

Askerler, kendilerine verilen 
vazife b-.ına koştular. Her feY 
hazırdı; tam bu sırada tekrar şa
toya dönen yüzbatı kapı önünde 
genç bir kızla kartılaştı. Bu 18 yaf· 
larında çok güzel bir kızdı. Yüz -
başının gözleri bu kumral güzeli
nin mavi gözlerile kartıla4ınca tit
redi. Kalbi heyecanla çarpmıya 
batladı. Genç kız batını eğdi. Yü
zü hafifçe pembeleşmitti. Yüzba
tı o zamana kadar sevmemi9ti. Atk 
nedir bilmiyordu; fakat .. Denizler 
kadar engin ve mavi iki göz kalbi
nin - d&ı:in atalarına kada{ nü-

YENi NESRIYA'! 

Yediırün'ün dördi' ncü cildi 
Her haftıa kıymeı:J.i yazılar ve re$İm

lerle çıkan Yedi Günün dördüncü cil
di de zarif bir kapak içinde toplanmıt 
tır. Bu güzel ve itinalı cildi karileri· 
m ize tavsiye ederiz. 

HAFTA 
Haftanın dün çıkan sayısı da kıy· 

metli yazılar ve mütenevvi mevzular 
üzerinde gÜıı:el fıkralarla doludur. 
Her nüshasında daha güzel bir halde 
inti§Br eden Haftayı okuyucularnnıza 
tavsiye ederiz. 

/ AFU· CULU, 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentahğı 

Li•aıı Han, Telefon: 22925 

•ZMIR SÜRAT YOLU 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri taat 
16 da lıtanbuldan lZMlRE ve 
PAZAR ııfuıleri de IZMlR -
DEN lstanbula kalkar. 

MEF.SiN YOLU 
GERZE -.apuru 14 Nisan t 

.'azar saat 10 da Mersine ka
dar. 

1

'•iUiy~t 
Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y ET" tir. 

ABONE OCRETLERl : 

3 ayhiı 
8 .. 
ı2 .. 

Türlr.iy• için 
L . K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L . K. 
8-

14 -
28 -

Gelen nrak seri Terilmez.- Müddeti 
ıeçen nü•halar 10 kuruttur.- Gazete "~ 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mü · 
raca.at edilir. Gazetemiz il ı\nlarrn mea 'u 
ı:v rtini kabuJ etmez --

fuz etmit ve onu heyecanla titret. 
mitti. Yüzbatı ilk defa sevdiğini 
hissetti ı ve timdi ye kadar duy -
madığı tatlı bir heyecanın, l8flı bir 
ıeyalenin damarlarında dolaşan 
kanla beraber vücudüne yayıldı 
ğını hissetti. 

Bu .sırada ihtiyar pto sahibi yüz 
batının yanına gelmitti. Kızını 
takdim etti: 

- Kızım Meliha .• 
Yüzba91 hürmetle ıelam verdi, 

ve elini uzattı. Genç kızın eli alet 
içinde idi; yüz batı bu ellerde at -
km aletini hisetti. Fakat bu hissi 
an uzun sürmedi. Yüzbatı derhal 
vazifesini hatırladı. Onları araba
ya kadar tetyi etti. Araba ayrılır. 
ken yüzbaşının gözleri ya4armıt
tı, arabanın içinde sakit duran gent 
kız ayrılırken gözlerinde akan iki 
damla yatı göstermemek için ba-

tını ellerinin iç inde saklamıştı. Ve 
ki kuvvetli atın çektiğ i araba ya

vat yavaş uzaklaşmıştı. 
~.. J/. ::,·. 

Askerler şatoya yerleşiyorlard ı . 
Burası hakikaten ma hfuz bir yer
di. Ufak tepenin üstünde yalçın 

bir kaya silsilesi halinde yükselen 
fato timdi zirvesinde dalgalanan 
Türk bayrağının gölgesi altın _;a 

(Bilmedi) 

' l l 
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ova ak adem I tiyatrosu artistlerinin rep tu- Fuad Köp .. ülü tara 
d kla,sik v modern eserler vardır 

ın an 
rı . . verilen üç konferans 

Profesör bu konferanslarda 13ve14üncü asırda 
. Anadolu Türklüğünün yüksek varlı2ını anlattı 

1 
p • • 

PARIS, 9 (A.A.) - (Hususi muha· 
birim.izden) - Paris Universites~nde 
Türk tetkik merkezinde bu yıl için ta 
.sarlanan bir sıra konferans, edchiyat 
fakültemizin dekanı Fuad Köprühi • 
nün birjbri ardına verdiği üç l:.:nnfe· 
ransla bitmiştir. Bay Köprülü 13 ve U 
üı1cü vıllarda Anadolu Türklüğünim 
') -ek 'e olgun varlığını anlatan hıı 
Üç 'eran.sı ile bizim orta çağımızı 
ayd ~ıatrnası bakımından çok önemlı 
ve batı bilgi acunu için de yepyeni gö 
rü1ler ve belgeler (vesikalar) getirmiş 

l Lr. B;rinci konferansında Fu;ıd K;,p. 
rü~ü, Osmanlı devletinin kuruluşu üze .. 
rinde şimdiye kadar doğu ve batı tn
rıhçilerinin ileri sürdüğü uyları (fikir 

' leri) gözden geçirerek hepsiniıı n:.'lstl 

l masallara, Türk!er ve Türk tarihi i~in 
yüzyıllardanberi süregelen y:ı.nh~ dü-
ıüncelere dayandığını anlattı • .Sonra\ 
bu ara§tırmalar için naaıl bir yol .ı-

r 
tulmuı gerektiğini göstererek: ( Q, . 

1 
nıanlı devletini Türk tarihi genel çcv-

1 
resi içinde ve Anadolu Selçuk tarihi • 
nin bir süreği olarak almalıdır.) dedi, 
bu hu&us~L\ bugüne değin kimsenin a-
aığlann adığı kaynaklar nelerdir? n
na çizeiler;y]e sıraladı: 

Ih.inci konferansında, 13 üncü yüz \ 
yıl .... a 14 üncü yüz yılın ilk yarısında \ 
.6.nadclunun, Yakın - doğu'nun ve do
ğu Avrupasının tarihsel durumu'la 
toplu bir bakıştan sonra Anadolunun 
soysal ve ekonomal tarihi Üzerinde 
durdu. Kentlerin, sitelerin ve buralar 
d~'ıı;i. sosyal sın,fların yaşayışlannı ve 
kar,ıhklı bağlantıların, 13 üncü yüz 
yıl Anadolu Türk cemiyetinin ~ehir ha 
l atında da yüksek bir seviyeye vardı
ğını, Anadoluda ticari ve sınai büyük 
merkezler vücude geldiğini, manevi 
kültür yüksekli!:ini gösterdi. Üçüncü 
konferansında Bay Köprülü 13 ve 14 
Üncü yüz yılın Anadolunun dini va:Lİ· 
yetini Türk dev !etlerinin güttükleri ~e 
niş ve liberal dini sıyaaayı, bu sıralar
da Anadoluda mevcud muhtelif içti • 
mai te~ekkülleri tetkik ettikten sonra 
Osmanlı devletinin kurulduğu saha ve 

• 

l'rofesör Frnıd Köprülü 
hudud, memleketlerinin içtimai tari
hini, yaşama ıartlarını, oralarda ya~a· 
yan Türk unsurlarının etnolojik ma.hi· 
yetini ve bu Türk unsurların ne gibi 
amlilern tesiriyle batıya doğru yayıl· 
mak ve ilerlemek mecburiyetinde ol: 
duklarını gösterdi ve nihayet ırmunıl 
bir netice halinde Osmanlı devletinin 
kurulmasındaki imilleri birer birer 
tahlil etti. Bu h:onferansiarın metin· 
leri Istanbul'-'3.ki Fransız cnıtitüaü oeŞ 
riya.tı arasında çıkacaktır. Pariı Uni" 
versitesi rektörü M. Charlety Köprii: 
lü şerefine 24 kişilik bir öğle yeıneğı 
verdi. Profesörler hazırdı. Türk Tale· 
be cemiyeti 50 kişilik bir çc.y ver~i. 
Talebe müfettiıi Reşad :-aeddın, 
Türk gençleri hoşça ve aİI-• konut· 
tular. Büyük elçi de bir ziyafet v.r· 
mi~tir. Haftaya memlekete hare:.ı.:et 
edecektir . 

ltalyan - Fransız dostluğu 

. 
Yukaridakl liılisenen solda Rus artistlerinden ]ohan'ı Hint tüccarı 

2000 Eski Fransız muharibi Romaya 
gidiyor - Komedi F ransez artistleri Ro· 

rolıinde görüyo ·tadakı 'N arısof, sağdaki meşhur dansöz Mes-
. serer' dir. 

Altta solda Messerer'i Çin dansözü rolünde görüyorsunuz. 
Soldaki resim. meşhur prima donnalardan Maksakova'dır. Altta

ki resim ise Maksakova'yı Karmen rolünde çıkmış bir fotoğrafıdır. 

mada- Fransız kız talebesinden mü
rekkep bir grup da Romaya gitti 

!arından muhtelif paı·çalar ve Sovyrt Tenor Jadan, Çaykovskinin, Rahma • 
koınpozilörü Alek!androv'un SragnoJet· ıninovun vo Spendiarovun operalann• 
ta rorhı.1 sını taganni edecektir. dan muhtelif aryalar söyliyecek ve Ba .. 

Artist Barsova, Rimski .. Kon'2kovun rit:ton Nortzov iıe Glinkanın, Da ... :-oniı• 
• ~ A ~tın horcsu) operasından kraliçe Şe- kin-in, Borodinin, Balakireviıı. kahma. 

al -.e es.ki mahan111 aryasın.ı ve Sezar Cuinin Bo • ninovun ve lppolikov - lvanovun bazı 
:j9fırimZ.ıo ırNcol~ RW ~ 1 fp op.,,,...mdım PM'Ç ar ı k k t · edecekı .. · romansları ile bunların operalarından '-'-k '· S R Bil__..* Aka Tu··rkıııcn •:ıirlerinin ~ rcaları üzerine ero ve §ar §ar ısını aganru • '7 haa ın.... ovyet uaya ,u_ : . · k muhtelif aryalar taganni edecektir. 

demi •~atroııu müdürü Moutnykh 4 nı· yapılmış Vassilevkonun Bal-sayat om· Balet artisti Messerer ile Dudins Ka· . 
~, Büyük akademiic tiı<atronun quatuu 

..,, tarihli Pra...da ırazeteeinde çııkan pozisyonundan bazı aryalar vardır. ya, Minkuı, (Doınkitot) baletinden, Çay- k ç k ki 

..... <uı..mdıı. diyor ki: Artist Maksakova, Rimski • Korsa · kovıkinin, (kuğulu göl) haletinden dans or estrası, ay ovs nin, Borodinin, 
B "yük" A'·-d . . ~ • ....: ti · d L" tar 1·1e muhtelif baletler icra edecekler· Glaıunovun, Misakovıkinin yaylı alet-u ıuı emı tıyauv.U -uı erı· kov'un, çarın niıanlm, operasın an ı· 

· T::-t..:- -L-.0..1 • --L.. 5 d" ]er quatuar'larını çalacaktır. nın ;.. _,e oey .. uıruen, ,_ .. ız ovyet ubaıarun aryasını Çaykovskinin oper~· ır. , ll"'!'iı;!,. . .i~IP"" 
~,~~t ~~:i~:.:ı:~~!:!~~:;?~ ç ........... k ••• b •••• = .... ı;;;·;i,k .. ;ı ·a ·;;575" ..................... ·:.;.;;~i~'r't'ı:. ~-~i>;;;~~~;; .. . 

bir 11...ı..i oLınık kalmmnakta ve huıu- ocu ayramına . d 
~ bir ebemmiyeti haiz bulunmaktadır. Çocuk Esirgeme Kurumu Anneler Bir çocuk otomobil geçır iği kaza 
Çitnlril bu ıeyahat, Türkiyede her türlü Birliği dün saat 14 te toplanmıf 23 ni· altında kaldı Deniı yolları idaresine ait Anafar. 
rnuoiki h.eketinin yeni haftan tenıiki san çocuk bayramı ve haftıası için yapı· ta va!'urunun Alanya önlerinde per• 
t 'nin bqıamıt olduğu zamana tesadüf lacak >Jler hakkında görüşülmüı ve 26 Şoför Zarenin kullandığı 3739 numa· vane11 aakatlandığını ve yoluna devam 
tı, or. nisan cuma günü dağcılık klübünde ço- ralı kamyon Beyoğ1u Yazıcı sokağından edemediği için o civarda bulunan ine 

/ı, »diye kadar Türkiyede musiki kül· cuk balosu yapılmasına karar vet•ilmit· geçerken Kuledimnde 3 yaılarmda Dan- b?lu vapu!"" t.arafından, Cenup sahili. 
ifa. '""idai ve kısmen eskimit olan ma· tir. . yal ismindeki çocuğa çarpmıf, ağır suret- ~n ~~ ~mın lımanı olan F ethiyeye çe. 
zin: - ·asına istinab ediyordu. Türk 23 nisan günüçocuk esırgeme kuru- te yaralaınııtır. Çocuk hastaneye kaldı· kıldıgıru yazmııtık. lstanbula gelirken 
biıh. '""'ti, musiki tahıilini tensik ebnek, mu roıetlel'i dağıtılacaktır • rılmıı, ıoför yakalanmıttrr. sa.katlanan Anafarta vapuru yolculıı.-
konserlerin ve opera mizanıenlerinin ya K dan· rmm ço· F th" 

Çocuk üirgeme urumun • 'f. Kalp ıekteoinden ölüm - Kasım- gu e ıye ve Antalyay<11 çıka. 
pılması ·İtini inkifS.f· ettirmek, kuvvet- ki b uk b"l ·· b.. 20 Nisandan 1 Mayısa kadar mek- pa§Bda Hacı Ahmet mahallesinde Süley- ca ar, una m a ı dört yolcu da la 
lendinnek ve asri musiki kültürünun U· .t •• L • de hamal p tanbula gel ekt" o· d 

1 k tupıara Çocuk E.1.rgeme Kurumunun ınarun ...... vesın oturan anço, ec ı. gren ig" imize gÖ· tün tenıld<ilerinden istifade ey eme me 1 1 b" k 
bir kuruıluk Şefkat pullarından yapı~ dün sabalı Tophanede, Ortaköy teneke re yo cu ann ır ısını dün Fethiyeyo 

oeleıini ortaya atmıflın". trrılmaaı mecburidir. Kutulara atıla· fabrikasına ait teli götürmekte iken dü- çıkmıılar ve diğerleri de gene lnebolu 
Bu ..,....;t altında Sovyet operasının k mektuplara bu pul yapııtınlmaz· ıerek ölmüıtür. Yapılan muayenesinde va.!'uru ~arafından Antalyaya götürül· 

en mümtaz üstatlarının muvasalatı ve : bir kurut mürselünileyhten alına· sektei kalpten öldüğü e.nlaşrlmııtır. muılerdır. lnebolu vapuru Antal 
musiki kültürümüzün Türkiyede göı • k ve mektuba pul yapııtınlacaktır. dan. d~nüıte .dört lstanbul yolcua:..: 
terilmeoi, Türkiye için her halde husu· Yaanlııhğa meydan kalmaması için hal 'f. Kale duvanndan düştü - Fene.de te.~rımıze J!elırecektir. Diğer taraftan, 
ıi bir ehemmiyeti haiz olmak gerektir. krmızın bu kanun hükmünü gözonun· Avcıbey mahallesinde Mumhane cadde- Turk ııemı kurtarma ıirketi tarafın-

M ""'kh ld d. '-' oı"nde oturan Cav'"- 10 ya•ındaki ômer dan Anafarta vapuru h · · outn, yo aı ıyor ım: de tutmaaı hatırlatılır. ""'"" • nu ıe rımıze ge• 
_,._, · · · .._ M --o-- ;ımindcki oğlu, Eğrikapı Rum mezarlığı ti_rmek için gönderilen Alemdar !ahlı". "Şavet kla.W..enmırn • Glin"", ıcus· 

•<>rg·cky, Rinıaky, Kor.ıakov, Boı·ooi.ue, Kü~ük haberler yanındaki 'kale üzerinden düıeı·ek dizin- sıye gemisi bugün Fethiyeye varmış o-
Tebaikov•k; ilalı • a1rımızdaki beste· den yaralanmııtn-. lacaktır. Anafarta vapuru Cumartesi 
karlarunızın' ve Sovyet Rusya milletle • ISTANBUL BELEDiYESiNiN YA- 'f. Madam Raşelin başına gelenler - :;bt"hı ıetrif"izt:ı getirilecek ve derhal 
rinin musikisi iyi bir intiba uyandıra • PACAGI iSTiKRAZ - Belediyenin Beyo;;Iunda Pi.ripaşa mahaHesinde De- Va ıce so u arak tamir edilecektir. 
cak ve Türk musiki kültürünün inki§a· muhtelif itlere sarfetmek üzere bele- re sokağında oturan 80 yaşnıda Raıel e- apu~n sakatlanması seferleri de oek 
fatına her haft~ı· bir faydası dokunacak dı·ye bankasından yapacağı 750 binli- · d d.. k • d al teye ugrattığından deniz yolları idare 

Romaya giden Komedi 

ROMA, 10 (A.A.) - Paris içtimai 
yardım mektebi kız talebesinden mÜ· 
rekkeb bir grup, bir tetkik aeyo.hati 
yapmak üzere buraya gebnittir. ~rop 
Faşiat teıkilatma mensup kızlarm re· 
fakatinde Faıist müesseoelerini, mü
zeleri, galerileri gezmitlerdir. 
Komedi Fransez artistleri Romada 

ROMA, ıo (A.A.) - Matbuat mü
dürü Komedi Fransez artiatleri ıerefi· 
ne bir ziyafet vermiıtir. Bu ziyafete 
Fransa - ltalya komitesi re;ai Ayan• 
dan Bay Barletti ile birçok Fransıı ve 
1 tal yan ricali I tal yan aktör ve ak-
trisleri ittirak etmi§lerdir. 

ROMA, 10 (A.A.) - ilk defa ola· 
rak Romaya gelen (Komedi Franse7) 

."O vın e uşere ayagın an yar anmıştır. aince hareket tarifesinde bazı tad"ıla"t 
olursa bahtiyar olacağız.,, ral k isUkraza içişler Bakanlığınca 1 

l ? müsaade edilmiıtir. :ıf· T<ramvaya binerken - Şiıli Tünel ~aJ?ı m~sı kararlaştırılmış ve bu deği. Ç' . . A k f" • 
Repertuvarda ne er var. hattında çalışan 287 numaralı vatmanın şildik dun tamamen icra edilOTek a- ' ın n yenı n ara se ırı 

Büyük Sovyet artistleri t~afmdan JAPONYA YA GONDERILEN A· kullandı[?ı 121 numaralı tramvay araba- la1<adarlara bildirilmiştir. Çinin Ankara sefiri General Ho 6 
Türkiyede verilecek konserler~n. ~rog • FiŞLER - Japonyada açılacak bir&· sına Harbiyeden binmek iıtiyen Tura- Mayısta şehrimize gelecek, buradan 
ramtarı klasik ve modern mus!kırun en fiş sergiai için muhtelif m~es.sead~r: nın eli paımaklığa sıkışmış ve yaralan· Nafia Mühendisleri işlerin·:en Ankaraya gidecektir. Sefaret heyetin· 
iyi parçalarını ihtiva etmekt.edır. _Orkes· den afiş nümuneleri istenmıştır. Mıllı mıştır . 
tra tefi Steinberg, Türk ae~onık or • lktısat ve Tasarruf Cemiyeti mevcud ayrılırlarken den bir kısmı şehrimize gelmişlerdir. 
keatr••mı mu··ıeaddı"t defalar ıdare ede • afi•lcrden bir kıamını sergiye gönder· 'f. Dünkü yangmlaı· - Dün Üç yan- Bunlar sefaret müsteıan Bay Vang, 

- d T b ı aka ı 1 F Bazı Nafia mühendisleri memuri-
cektir. Bu konserlerin programın a şu miştir. gın aş angıcı v sı o muştur: - e- yetlerini terkederken devir muameleoi 3 Üncü katib Ma, sefaret ataşesi Bay 
••erler mevcuttur: KADIN TERZiLERiNiN ÇAYI - neı,dc Yıldırım caddesinde bakkal Istav- yapmamakta imiş. Dün verilen bir e· Chung Hua Ngo'dan ibarettir. Sefa· 

Rimski • Ko.-sakov, Şehrazad, Şeh.. latanbuldaki bütün kadın terzileri ve riniıı dükkô.nından kurşun kalemi arar· mirde bütün Nafia mühendialerinin ret heyeti bir iki güne kadar Anka· 
ter;,, Tu··rkmen sw···ti·, Şoıta:koviçin b:nn· ·· ·· ·· · ı d ken yakılan kibritten yangın c.ıkmı•sa da OJyon mağazası pazar gunu og c en "t vazifelerine ait evrak ve saireyi yeı-le. raya gidecekler ve aefarethane için 
ki ıcnfonisi, Steinbergin keman ve or· sonra Tokatliyanıfo. bir çaylı dans ha· söndüı·ülınüştüı·. 2 - Eminönünde Çııtal r;ne gelecek mühendise devretmeden bir bina tedarik edeceklerdir. Yeni 

estTa konseri. zrrlaını~lfrdır. Burada 1935 yaz mo· çeşmede bakkal z;yanın apartımanından vazifeleri başından ayrılmaması bildi. 
o~ .. arıı"sti" B. Pır" ogov bir çok o- d il · h" d"I 1 t" .1 • . Çin sefirinin Türkiyeye gelmesi üze-"-· - e erı teı ır e ı ece c lr. yangın ç1 kını,, söndürülmüştür. 3 _ Sü- rı mı~tır. Emrin aksine hareket eden · T"" k" .

1 
ç· d . • 

Pera P'lrçaları ıöyliyeccktir. Bunlar a· MiMAR SlNANIN PLANLARI - mühendisler cezalandırılacaktır. rıne ur ıye ı e ın arasın a sıyaaı 
leymaniyede 8 numaralı evde oturan ·· b b ı s f" reaını!a, Ruslan ve Suidınila op<rasın• Mimar Sedad, MimJr Sinan•n tanın· YENi BiR KOY_ Kartal kazasına munase at aş amış olacaktır. e ır 

'da.n Ruılarun Aryası Mussoı·s.kinin Bo- mı• eeerl<'rinin plinlarını hazırlamak- Şev'd:etin kansı Gülizar, yün yrkamaktn ti.bi Samandıra nahiyeainin Kurt kö· General Ho Türkiye ile Çin arasında-
ria Codunov operası~dan kral Borisin tadır. Toplamış oldue:ı bu planları An iken yiinler ateş almıt ise de ıöndürül- yündeki Uç çiftliğin ayrı bir köy olma ki bir ticaret muahedesi akdi için hü· 

Franaez artütlerl 

artistleri Molyer ile Müsse'nin bir~r 
komedilerini oynamıılardır. Argentın 
tiyatroaunda verilen tem•ilde ı,:rçok 
yüksek ıahıiyetler hazır bulunmuştur. 
Tem sili er muvaffak olmuı, artistler hıı. 
raretle alkıılanmıılardır. l 

ROMA, ıo (A.A.) - 2,000 ask 
Fransız muharibi ı9 Nisanda RoınaY1 

ziyaret etmek üzere ltalyaya ııelecck• 
tir. Fransızlar meçhul askerin meza· 
nna koymak üzere Paristen bir .elenk 
getireceklerdir. Bu çelenk Paristen 
hareket edilmezden evvel meçhul fr~n 
aız aakerinin mezarında birkaç dakı .. 
ka bırakılacaktır. Fransız eıki muiıa· 
riplerinin bu ziyareti Romada hara.ret 
le kartıhınacaktır. 

Tayyare cemiyetine 
Rusça tercüman 

Tayyare Cemiyeti bir rusça tercÜ • 
man almağa karar vermi~tir. Bu ita· 
rar Üzerine bugün öğleden sonra. ls .. 
tanbul Tayyare Cemiyeti merkezınde 
bir imtihan yapılacak ve muvaffak ~: 
lan Ankaradaki merkezde çalışmak u 
zere angaje edilecektir. 

Eskişehirde bir maç ihtilafı 
ESKiŞEHiR, 10 (A.A.) - Eskişe

hir klüpleri arasında yapılacak olon lık 
maçlarına üç klüp girmekten va~geÇ" 
mit ve futbol heyetini prote•to etımıler· 
dir. I 

";onoloğu, Çaykovskynin lvgen O- karada t91hir edecektir. 1 müştür. sına karar verilmittir. kiimetle müzakereye girişecektir. 
..... ~~r.~4~·ıı:~·~·n!.....!O?l!J~r:11ı.wılıııi!.ı.._JB~o~ro!'.:2!d~i~nı~·n~~P~re~n~•=-:~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~ 

Demirspor klübü hükmen biı-incilı! 
kAzanmıştır. Ayın on beşinde de Türkı· 
ye biı·inciliklerine bo$lanacaktır • 

, 



ıc an türkçeye 
a ı l r kılav z 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
ı - öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) belde

jji (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman· 
lanmızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karfılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gÖ· 
re lransızcaları : yazılmıs ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
fekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, tiirkçe 

"çek., kökünden gelen ~ekil gibi. 
Hakimiyet - Egemenlik, başatlık - ı 

(Fr.) Souvcnıinte, Domination 
Örnekler: 1 - Hakimiyet milletincl}r 

Egcmenli.k ulusundur - La ıouveraıne 
tc appartient a la Nation. 
2 - Hindistan İngilizlerin hakimiyeti 
altındadır - Hindistan İni[llizlerin 
başatlığı altındadır - Les Jndes se 
trouvent sous la domination Anglnise. 

1ahkUın - Kölemen - (Fr.) Asservi 
Örnek Mahkiim ,,.jiJet - Kölem•n 
ulus - Nation asservie 

Mahkumiyet - Kasınlık - (Fr.) Con
damııation 
Mahkiim olmak - Hül<'::ı giymek, ka· 
a.~nmak - (Fr.) Etre condamne 
Mabkum etmek - Kasaıııak - (Fr ) 
Cond;ı.•nner 

Muhakeme - 1 - Ök m, 2 - Duru,ma -
(Fr) ı - Raisorırıement, 2 • Ju~em:nt 

Muhakeme etmek - 1 • Öklemek, 2 • 
Durıışmalc - ( F r.) 1 - Raisonner 2 • 
Jug.er. 

Omek: 1 - lnsın hiç 1>;. film mu· 
hakeme etmeksizin kalıul edivcrme
m ·lidir - İnsan hiç bir fikri öklc1ı~k-
8izin kabul edivermemelidir. 
2 - Alacağımı vermiyen ndamkı diln 
mahkemede muhakeme olduk - Ala· 
cağ = vermiyn adamla dün hak ye
rinde duruştuk. 

Hal - Ben - (Fr) Grab de beau!e 
Hal - Hal (T.Kö.) 
Halen - Şimdi!eyin. 
Hali hazır - fJugünkü (şimdiki) hal 

Örnek: - Hali hazırda - Şimdiki 
halde. bugUnkU halde, - Hali hazır· 
da böyle bir işe teşebbils edemem -
Şimdiki halde böyle bir işe girişemem. 

Hali medeni - Soysallık hali. 
Hali nehahate gelmek - Dlncelmek 
Haleti nezi - Can çekipne. 
Halü vaziyet (Bak: ahvalü şerait) - iş· 
ler, haller. 
Hail - Kotarmn 

Hal - Eritme - (Fr.) Actlon de dis
coudre 

Örnek: Şekeri suda halkttim - Şe
keri auda erittim - J'ni dissou le 
sucre dans l'eau. 

Halletmek - Eritmek - (Fr.) Resoudre 
Halletmek - Açmak - (Fr.) Denoucr, 

oevi.ııer 
Halletmelı: - Kotarmak - (Fr.) Solu· 
tionn~r. 
Örnek: Bu işi büyük müşkülatla hal

ledebildim. - Bu işi büyük güçlük!er
lo kurtarabildim - J'aıi. pu aolutionner 

cette a!faire avrc beaucoup de diffi
cultcs. 
Çarei hali - Çözge - (Fr.) Solution, 
arrangemcnt. transaction, accomodement 

Örnek: Ben bugüne kadar bu işin 
çarei hallini bulamadım - Ben bugü· 
ne kadar bu işin çözgesini bulama
dım. - Jc n'ai pu trouvtr aucune 
solution A cette affaire (probl~me) 

Tanı hali (sureli tesviye) - Anlaşıl 
-(Fr.) ComproızUs. 

Örnek: Tarafeyn bugüne kadar hiç 
bir tarn lrtıll (sureti tesviye) bula
madı - İki taraf bugüne kadar hiç 
lıir anlaşrt bulamadı - Les deux par-· 
ties n'ont pu trouver aucun copromis 

jusqu'aujourd'hui • • 
Tahlil - Çir.re - (Fr.) Analyşe 
Örnek: Kan tahlili - Kan çözesi -

Analyse du sang. 
Tahlili - Çözel - (Fr.) Analytique 

ı'\-,..ek: Kimyai tahlili ile meşguldür -
1 lrimya ile ugraşıyor - İl s'oc
de la chinüe analytique. 

Tahl 1 etmek - Çözelemck - (Fr.) A
n ~yacr 

Tahallül - Erime - (Fr.) Dissolutıon 
Örnek: Onun ıehallülü pek güç oldu 
- Onun erimesi pek güç oldu - Sa 
dissolution a ete tres difficile. 

Munhal - Erir - (Fr.) Soluble 
Örnek: Suda münhal cisimler - Su
da erir cisimler. 

Münhal - Açık - (Fr.) Vacant 
Münhalat - Açık yerler - (Fr.) Lcs 
places vacantes 
Munhall1t - Erirler - (F.) Matierc~ 
solubles 
C:tyri münhal'at - Erimezler - (Fr) 
M t"i:res insn~nblcs 

inhilal - Dağrlnn, çözülüm - (Fr.) 
D&omposition. desagrega:ion 

Örnek: İnhilali siyasi ve içtimai için
de bulunan memleketler - Sıyasal ve 
'orsa! dağılım içinde bulunan ülke
l:r - Les pays qui se trouvent d3ns 

ı-; dc~omp°"'. ion politique et la desag
rcı.:.:ıtıon socıale. 

!r.hıW - Erime - (Fr.) 
fondre 

Action de 

Örnek: Şeke: su içı,de inhilal ed r -
Le sucre fond dans l'cau. 

lnhil:.I - Açılma - (Fr.) Vacance 
Kabili inhilal - Erir - (Fr.) Soluble 

ômek: Bikarbonat dö sud ıuda ka
bıH inh"'31 cisimlerdendir - Bikar· 
b ,at do sud suda erir cisimlerden
clır 

(;a· ri kab:li inhilal - Erimez - (Fr.) 
!~·oluble 

Clrnek !>emir suda g-ayri kabil. inhi
!.ıl cisimlerdendir. - Demir suda e· 
rimez cisimlerdc."'1dir - Le fer est in
rnluble dans J'eau. 

Knl>il;yeti inh·ı.;ı - Eriı:enlik - (Fr.) 
S 1i1itC 
Örnek: Kabiliyeti inh!liıliyesi çok olan 

l.r - Erigenliği çok olanlar - Ma
t" $ ou' ont ·~e ı:rande solubilitc. 
~t . ......... ) - F·;~:- - - , ..... ,._, Rl':.'iôU. 

Örnek: Asitborik ınahliılleri - A~it· 
borik eıirleri. - Lcs solutıons borı
queea. 

Muhallil - Eritir - (Fr.) Dissohant 
Mürekkep - Katınç - (Fr.) Compose 

Örnek: Mürekkep cisimler - Kat.nç 
cis.i.mltr - Lcs corps composCs. 

Terkip - Katım - (Fr.) Compositıon 
Örnek: Suyun terkibinde müvellidül
ma ve müvellidülhumuza bulundu· 
gunu Lavvazıye keşfetti - Suyun 
katım,:ıda idrojen ve oksijen bulun
dı;~unu Lavvaziye ortaya çıkardı -
C'est Lavvoisier qui a decouvert 

l'excistence de l'hydrog'nc et de l'oxy- ı 
gene dans la composition de l'eau. 

Terkip - Somtöz - (Fr. Synthese 1 

örnek; Kimyevi tahlil ve terkipler -
fiınik çöze ve soırtözlcr - Les analy-

s et !es syntheses chiıniqı es. 
Terkibi - Somtözel - (Fr.) Synthı!-
tique 

Örnek: Terkibi hükümler - Somtö
zd hükil:nler - Les Jugement Syn

thCtiq"es . 
Terklb etmek - Somtözlemek - (Fr.) 
SynthEtiscr 

Örne' · E' ki fikirleri yeni bir şekilde 
terkib etti - Esk ideleri yeni bır şe 

l<'Mc somtözc' di - tı a syntheıise 
lcs idees anciernes dansı..:ıc forme 

noL>vellc. 
Terkib etmek - Katımlaınak - (Fr.) 

Composer. 
Örnek; nu ı'jcı bil çok mad"ele·i ter
kib ederek yaptım - Bu i!Jcı bir çok 
etcnlcri katımlıyarak yaptım - C'est 
de beaucoup de matiercs que j'ai c=
pose ce medicament. 

Terekküb etmek - Katımlarımak -
(Fr.) - Se composer 

Örnek: Su müvellidülma ile müvelli
dillhumuzadan terekküp eder - Su 
idrojenle oksijenden katımlanrru tır -
L'cau se compose de J'hydrogEne et 
de J'oxgvene. 

Halas - Kurtuluş, kurtulma. 
Halas etmek - Kurtanna:k 
Hw olmak - Kurtulmalc 
Halaskar - Kurtancı 
Halavet - Tatlı! k 
Hale - Ayla 
Halef - Ardıl - (Fr.) Succcoseur 
H,.Jel - Bo,ukluk 
Hali - Boş 
Hala - Boıluk 
Halim - Yuınuş.,k, yavaş. 
Halis - Kahkıız 

Örnek: Halis kahve, halis yağ - Ka
tıksız kahve, katıksız yağ . 

Halita - Kannaç - (Fr.) Alllage 
Mahlut - Katışık 
Ömek: Mahliıt yağ - Katışık yağ. 
Halk - Halk (T.Kö.) - (Fr.) Peuple 
Halketmck - Ynrabnak -· (Fr.) Creer 
Hilkat - Yara<lılış - (Fr.) Creation. 
Halik - Ynratan - (Fr.) Createur 
Mahlük - Yaratık - (Fr. Creature 
Ham-Ham 
Hamakat - Beyinsizlik. 
Hamaili - Arkuru 
Hame - Kalem - (T.Kö.) 
Hamız - Ekşit - (Fr.)Acide 
Hamil - Taşıyan, götüren, gebe, yüklü 
Hwle - Gebe 
Hamule - Yük - (Fr.) Charge 
Mahmul - Yüklü 
Hamul - Dayanp;an 
Mütehammil - Dayanır, kaldınr 

Örnek; Latifeye mütehamm~ değil
dir - Şaka kaldırmaz. - Acıya mü
tehammildir - Acıya dayanır. 

Tahmil ebnek - Yüklemek. 
Tah3mmal etmek - Dayanmak, çek· 

mck, götürmek, kaldmnak 
Örnek: Bu kadar eziyete tahammül 
edilmez - .Bu kadar eziyete dayanıl
Maz. - Bu hayata taJıamrnül edemi
yorum - Bu hayatı çekemiyorum. -
Bu is.in bu kadar müzakereye taham
mWü yoktur - Bu iş bu kadar soy· 
ıeşme ~ötürmez (kaldırmaz.) 

f{ • cavemet - Dayanık 
Mukavemet etmek - Dayanmak 
Mukavim, mukavemetli - Dayanıklı 
Haın 1e - Atılım 
Hamletmek (Bak atfetmek) - Vermek 
- ( Fr.) A ttrib:ıer 

Örnek: E<ısımın ağrısını soğuk algın
hğ1na hamlediyorum. - Baş1nun ağ
rısını soğuk algınlığına veriyorwn. 

Hamra - Kızıl 
P ançere - G..tlak 

·~e - Gülme 
,,.Jan - Güley 

• -:ıdan olan - CüleKen 
Örnek: Hande, insanda meserretin 
bir glametidir. Handan bir yüv., gö
renin de yürc~inc inbisat verir. Han
d .. n olan insanlar, her yapacakları işe 
ı;ön ül rahatlığı ile el ururlar - Gül 
me. insanda sevincin bir beldeğidir. 
Gülev bir yüz, görenin yüreğine açıl
ma ~eri• · Gülegen insanlar, her ya
pacakları ise gönül rahatlığı ile el vu
rurlar. 

Hane- Ev 
Har.edan - Dina•ti (T.Ku.) 
Hane halkı - Evgil 
Hane berdu, - Yersiz yurdsuz 
Hanüman - Ocak, evbark 

Hanis olmak - Antarymak 
Violcr ie scrment 
Hapishane - Hapaevi 
Hapı - Hapis (T.Kö.) - (Fr.) Prison 
Mahpus - Kapuk 
Hapsetmek - Hapsetmek - (Fr.) Em· 

risonner 

l:Sakan ·ar dün hare et ettiler 
1 

Libertas 
(Baş; 1 inci sahifede) 1 

bahsolmadığ:m ve fakat Almanyanm 
istediği gı'bi hare.ket etmesi de kabı:! e- l 
d:lemiyeceif.ni bi!dirmcktedir. 

Staınpa gazet esi, Almanya ile teşriki 
mesainin daima en iyi har~et olacağım 
ve fakat bu tetriki mes.inin yeni malu
mat ve ciddi bir esasa dayanarak sevk 
ve id,re e~ilen tahkikattan sonra olma
a.ı icap edeceğini yazıyor. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Taymis ga
zete3i yazıyor : 

Sir Con Saymen, Cenevreden doğru
dan <loğruya S tr.esaya gideceğinden pas
k !ya tat:linden evvel Londrada umumi 
müzllcereJer yapılması mutasavver değil
dir • 

Ancak bu umumi müzakerenin avam 
kar a.rnsı toplantn:ını müteakip i:rnki.n 
has:l olur o~maz yapıhnası için icap e
den tedbirler l nacaktır • 

Bu şerait altında avam kamarasının 
(tatil apmadan evvel) perşembe günü 
muall"k askeri meseleleri müzakere ede
ceği tclıırji1 olunmaktadır . 

Konferans mesai.sini ne .zaman 
bitir~cek? 

LONDRA, 10 (A.A.) - Haber ve
r'ld • e göre, yann Stresacla b<ışlıya
yaeak olan ko;ı!ernns mes-.L :-U pazar 
aık amı b·füecektir. 

Bay Mac Donald ile Sir Saymen bu
gün öğ1 e.J n sonra tayyare ile ha.rdcet 
e.:'ecd lerdir Bubakan, maliye balamı
nın b~tçe oöylevinde hazır bulunmak ü
z•re v·ktinde döneceğini ümit c tmek
te "r. 

D,ş itleri bakanı Cenevreye · derek 
konseyin toplantısında bulur.acakt:r. 

Sulh birliği 
PARIS, 10 (A.A.) - Pö. Pormyen 

gazdcsi, St:reaada açık ve kat'i k.orarfar 
aJınmasrnı istemdctedir • 

Tevkif - Tutsı:m - (Fr) Arrestation, 
dctcntıon 

Tevkif etmek - Durdunnak, alıkoy
mak, tutsamak - (Fr.) Arrct•r, deteıtlr 
Tevkifhane - Tırtsalık 
Har - Diken 
Har - Yakıcı, sıcak 

Hararet - Sıcaklık, ateı - (Fr.) Cha
lcur, fifvre 

Örnek: Hastanın harareti var - -
flasttJnın ateşi yar. 

Suhunet - hığ - (Fr.) Temperature 
Hararetli - Sıcak, ateşli- (Fr.) Cbaud, 
ardent 

Örnek: Hararetli adam - Atesli a-
dam. · 

Hııraretlenmek - AtetlenmeL:. 
Örnek: Bugünlerde siyasi konuşına
loar pek hararetlendi - Bugünlerde 
sıyasal konuşmalar pek ateşlendi. 

Teahin etmek - lsrtmak 
Hıırab - Y•kık, harap (T.Kö.) - (Fr.) 
En ru!ne 

Örnek: Har.ılı bir hane - Yıkık bir 
ev - Une maison en ruine 

Harabi - Yıkun, yıkkınlık, haraphk -
(Fr.) Ruinc 

Örnek: Memleket İÇL~ harabiyi ı_.ı
cib olur - Yurd için bir yıkını (yik
kınlık) olur - Ce sera la ruine poar 
le paya. 

Harab etmek, tahrib etın<k - Y ılala
mak, haraplamak - (Fr.) Ruiner 

Örnek: Şiddetli bir zelzele. bütün kö· 
yü harab (tahrib) etti - Şiddetli bir 

d prem bütün köyü yıkıladı - Un 
tremblement de terre violent a detruit 

tout le village. 
Harabe - Yıkı - (Fr.) Les ruines 

Örnek: Bal bek harabeleri - Balbek 
yılaları - Lcs ruines de Balebek. 

Mü~rjfi harab - Kağ"* - (Fr.) Qui 
menace ruine, dClabre, ruine 

Örnek: Müşrifi harab bir hane -
Kağşak bir yapı - Unc batisse qui 
menaee nıine ( delabree, ruince ) 

Mütt;fi barab olmak - Kağşamak 
Örnek: Mi.ışrifi harab olan ebniye -
Lcs b!itisses qui menacent ruine 

Tahripkar - Yıkıcı - (Fr.) Destruc· 
teur 

Örnek: Tahribkiir bir tesir icra etti -
Yılacı bir etke yaptı - İl a fait un ef
fet destructeur 

Harb - (T. Kö.) - (Fr.) Guerre 
Harcetmek, sarlctmek - Harcamak 
Harç - Harç 
Hare - Meneviı 
Harelemek - Meneviılemek 
Hareli - Meneviıli 
&-lareke - Hareke 
Hareket - Hareket (T. Kö.) 
Hareketi arz - Deprem 
Seriülhareke - Tezgider 
Muhan-ik (amil anlamına) - Etke -
(Fr.) Mobile 
Muharrik - Elebaşı 

Örnek: İsyanın muharrikleri - Azı
nın elebaşları. 

Müteharrik - Oynar 
Örnek: Müteharrik sandal ya - Oy
nar sandalya. 

O nargeler nasıl gönderi: mali? 
ANKARA, 10 A.A. - T. D. T. C. 

Genel katipliğinden: 
Ulus gazetesinde ve onda.....,, almarak 

başka gazetelerde çıkan (Osmanlıcadan 
Türkçeye karıılıklar kılavuzu) listele
ri için önergeler gelmiye baılamıştır. 
Ancak bu önergelerin bir çoğu baş'bn· 
lığın bildiriğinde gösterilen yolda yazıl· 
mamaktadır. Sıralamada güçlüğe uğra· 
mamak için ıu noktaları bir daha hatır· 
)atmak isteriz: 

1 - Her ıöz İç.İn gelen önergeler bir 
araya getirilerek komisyona sunulacak
tır. Bunun İçin her söz hakkındaki ö -
nerge ayrı bir kağıda yazılmalıdır. 

2 - ileriye ıürülen kartılığın kıla · 
Tuzda yazılı olanının yerine geçmesi mi, 
yoksa onunla birlikte bunun da alınma
" mı istenildiği bildirilmelidir. 

3 - Yalnız konulmuı karıılığı beğen
men1ek yolundaki yazılar üzerine bir 
tey yapılamıyacaktır. Gönderilen öner

ge komi&yonca ııözönüne almabilmek için 
o söze her halde bir karıılık ileri sürül
mek ııerektir. 

Önergelerin bu yolda yazılmasını, bü
tün dil itine il i ·· 

. Maıen gazete~i, Frnnsanın Stresada Galatasaray 
bır çok aafhalı bır mukavelename kabul ı 
~tirmok n;yetinde olduğunu is~ e- ~Başı 1 l:ıci sa!ıilede) 
d1yor. l

1
1k . aafhada mukavelenamey:ı mn- maz. Çünkü her ıeye ""~• yani ınil-

2:~. eden.eı;n uluslar .~ıumıınu~-.h~=- li takım!a:rnın 2 _ O lıııdyan!at'a, Viya
ligı:>e tabı olmalaı'I ;azım gelcligı soyle- na mubtelitlennin 2 _ 1 Pari& muhteli· 
necektir. ikinci safha, lcarşılıklı yardım tine yenilmiş olmımna nı.ğınen, v;yana. 
esa•ına d~y.ana;.ak .?ususi mukavelena- !darın futboldaki bi.lgioi ,tak.mı oyunu 
meler altlıru mümkun kılacaktır. maharetleri futbolcularnnızınkinden çok 

.. Echo de Paris gazetesi., ltalya ~~e kü- yüksekti.-. 
çuk anlaşma .arasında mev~ut mu'.'a~~ Huousile Libertao ieJıÇ O)ur.<.ı>lar
b:tler dotaı.:ı~ıle, ~?"kında ~ır sulh bırligı dan müteşekkil olduğu için takmun at
vucuda gctınlecegıne kaıu h<Ilunmakta- !etili meziyet ve nefesi Je biriml:;Jere fa-
dır. iktir • 

Almanların endİ§eleri . Bununla beraber, bize ümjt veren 
BERLIN, 10 (A.A.) - Berliner Tag- ı noktalar da yok değildir. Mesela Viya-

belatt gazetesi diyor ki: nalrlar yann sabah gelecek ve öğleden 
"Tehlike, Stresada Almanya aley- aonra ilk maçlannı az çok yMgun oJa. 

hind~ bir karar almma!lnda değil, lak: rak yapacaklardır. Bundan ba}ka ilk 
müzakeratın inkıtaa uğrayrp ta, devlet- maçlarında sahaya alışıncaya kadar Ga
lerin yeniden ittifaklar siyalasına rücu latasarayın bu yabancılıktan istifade et
etmelerindedir.,, me•i de kabildir. Başka bir nokta da, 

Berlin Borsa gazetesi de, Sir Filip Galata•arayın an'ane halini almış olan 
Saıunun, Versay muahedesi zamanında.. ezeli azim ve imarudır. Bu azim ve İma· 
ki gjbi idare.i kelim etmiş ol asından şi.. nın bir misalin,j daha bir ay eYvel Fener .. 
kayet ederek, Alınanyanm lngiltcrcye bahçe karşısında görmedik mi? .. Herke
karşı hiç bir fikri tecavüz beslemediğini sin, hatta kendilerinin bile kaybedecek-
temin ediyor. !erini zannettikleri bir maçı 4 - O ka-

Fransız gazeteleri ne diyorlar? d ı ? 

P 1 
zanrna ı ar mı .• 

AR S, 10 (A.A.) - Pöti Parizi- Bu gayretin yann Viyanalı misafir-
ylf'.nİn Ea}yazıcısı, Ars1ulusal durumu ler karıııında da tecellıi ctmesiıti ve Ga. 
Stresa ko.ıfernns•ım1 arifesinde gözden latasare.ym bize i k galibiyeti taltınna'1· 
gcçi~er<k diyor ki: nı temenni etmek aykm olmaz değil 

Yenilmenin kend'ıine kaybettirdig"i "? 
ıru .• 

lıtt şeyi geri almaya hazırlanmış bir u-
lua, durup ciinlemneden harbi hazırlı
yor. Barışı bozmanın kendisine neye 
mal olacağını Almanyaya iyicene anlata· 
rak, A vnıpada sulbü sağlamak lazım
dır. Bay Mu'5olini de, Con Saymen de, 
Flandenlc Lava! da, Niçenin şu sözilnü 
hatırlamalı rlar: 

"Bir tek h .. kiki mus.ibet varsa, o da 
zaa.ft rr .,, 

Pöti Jurnal da şöyle diyor : 
- lıruyanın kat'i ve nzGnki.rane te

liıhkileri, Strcsada, Fransız telakkilerile 
biı-leşmcli ve lngili, telakkilen de bun• 
!ara i.ltibak eylemeliılir.,, 

Ekselsiyorun mütaleası şudur: 
- Avrupanın umumi emniyetini ko

nımağa g ı-i~mek i,temiyeceği faraziye
si kar,ısında, lng:Itercnin, muhtemel her 
türlü tecavüze mani olacak yenilmez bir 
mukavemet birliği teessüsüne de hiç ol
mazsa engel olmıyacağmı ümit etmek is
teriz.,, 

Diğer taraftan, bütün matbuat Fran
sız • Sovyet itililfm<lan dolayı aevindni 
belli ediyor. 

Eko dö Pari diyor ki : 
Bundan '°"'""' Tuna ve Ren vadile-

rinde karııLkh müzaheret meselesinin 1 
hallini temin etmek kalıyor. Mevzuu 
bahsofan, demek ki, Fraruıa ile lıalyanın 
ve bir de l talya ile küçük itilafın teşriki 
mesai tarz1annı teshil ebnektir. ) 

/ngiliz. gazeteleri ne .. !iyorlcır Y 
LONDRA, 10 (A.A.) - Daily Te

le raf gazetesi, kollekt;f emniyet hakkın-
da lngiltere hükümetinin hiç te acele 
karatlrr almak niyetinde olmaıdığını ve 
cfkan umumiyenin istihbari faaliyet bi
ter bi:.mcz soır~h bir karara eriş;Jmesini 
istecliğini kaydetmektedir. 

0 Morning Post0 kimsen.İn, hüküme· 
lin acele ile fena taahhütlere ginnesini 
istemediğini söylemekle beraber istihba
ri faaliyetin ne zaman biteceğini ıoruş
turmaktadır. 

"Daily Meyi,, gazetoo, (Emsalsiz) 
t:.ir hava donanma!ı ya.pılmaııru tavsiye 
etmekte ve bunun bütün dünya tarafın
dan. ln:?ilteTenin vaziyeti tamamen .nn .. 
laş:ldığı şekEnde tefsir ed:I e<ğini söyle
mekt~clir • 

Stresa'da neler konuşulacak? 
ROMA, 10 (A.A.) - Havas muha

birinden: 
ltalyanın noktayı nazanna göre, Stre· 

ıa konferansı, üç garp devletinin ayni 
zamanda hem bir muntaza:n eınniyet 
aistemi, hem de AvrupadaJti askeri kuv
vetlerin te5'1visini derpiş eyled:klcri 7 
sonk'lnun tar:hli Roma itilaflarile 3 
şubat tarihli Londra mükalemelerinin 
gayri muntazır fakat mantıki bir lahika
ııdır. 

Almanyan1r1, 16 martta kendi kendi
ne verıniş olduğu kararla, kendisinin fi. 
len tahakkuk eden askeri mÜ•avatının 
karşılığı olan emniyet sistemi müzal·e
ntından kaçınmak istediği kaydolunmak 
tadır. 

Strcs;ıcla, şu iki meselenin mevzuu 
bah•o!acağı aöyleniyor: 

Evveli: Ahnanyanın silahlanma" ve 
yahut ki gene Almanyanuı, muahedeye 
muhalif olarak ittihaz edeceği tek ta· 
raflı her hangi bir karar karşısmda, ln
gi~tere. Fransa ve ltalyanın müıterek 
tavır ve hareketleri bahsinde, 1 tal ya, bu 
üç devietin, bu kabil hadiselere muka
bele için önceden müşterek ve enerjik 
b'r hatlı hareket tayini için mutabık 
kalmalannı İstemektedir. 

Saniyen: Londrada tavsiye olunan 
umumi emniyet a.iıteminin ne dereceye 
kadar yaşamak kabil;yetini haiz bulun
duğu bahıinde lıalya bunu şüpheli gör
mekte ve meselenin unsurları olan garp, 
tarlı: ve Tuna andlaşmalarından her bi
rinin ayrı ayn bft· tetkik rncvzuu olma~ 
tı lôzım geleceğW düşünm•ktedir. 

Nihayet, İtalya, Stresada bir oureti 
hal bulunamıyacak olursa, bunun bilaha
re Cenevrede bulunacağına pek güven
memek icap ettiği kanaatindedir • 

Bilakis, Roma şu fikirdedir ki Cenev
reye Fransa, lngiltere ve İtalya tara
fından müştereken alınmıı taahhütler ar
zebnek lazımdrr. 

Anlaşmak formülü 
BERLIN, 10 (A.A.) - Havas mu

habirinden: 
Strcaa konferansı arifesinde, resmi 

mahfeller lngilh: hüklımetinin uluslar 
kurumu çerçeveoi içinde bir anlapna 
formülü bulmak için ıarfettiği ııaynıtle
ri, bilakaydü ıart, tasvip etmektedir. 

Ayni malıfiller, muahedenin 15 ve 
16 ıncı maddelerinde zikredilen müteka
b!J a 

E. H. SAVCI 
Vela idman Yurdu Genel Yazgan. 

lığından: 
7-9-934 tıuihinden bugüne kadar ka 

yıt atını yen:ilcrniyen eski faal vo gay .. 
ri faaıl üyelerimizin 15-5-935 taı-üıine 
kadar cumarteıi günleri gündüz aaat 
15-18 ve gece 20-22 ile salı günleri ge
ce 20-22 arasında Beyazıtta klüb mer 
kez.ine gelerek kayıtlarını yenilemele 
ri ve bu müddet zarfında müracal et
m.İyenlerin klüble aliıkalarınm kesil-
miş addedileceği bildirilir. • 

ğiıni bilclinnektedirler. 
Bununla beraber, tasavvur edilen Av

rupa emniyet misa.kmın, ancak muahe
deleırin sulhperver bir tekilde yenidea 
t tı.ikine hlr yol açtığı takdirde oulh i
ç'n halta,; blı- zaman teıkil edebileceği 
de ilave edilmektedir. 

Böylece, Avrupanın yeni yasau mua
hedenin 10, 16 ve 19 uncu maddeleri ile 
tavz•h e<lilebilecektir. Maddelerin 10 un
cus.u şudur: 

M'sakı imzalayanlann oiyasal isti.k
lalleri ile topraklannın t=amiyetlerinin 
zP..man altına alınması, 

On nltıncı madde: Mütekabil yardım 
ve mütearrıza karşı mütel.-abil tedbir
ler. 

On dokuzuncu madde: Tatbık edil
n:ez bır hale gelmiş muahedelerin yeni. 
den tetkiki prensibi . • 

Resmi mahfitler hu Üç un!5urun bir 
araya toplanma.sının ıade statükonun 
muhafazasına değil, hakiki sulh zaman
ların:n ortaya gelme&ine müsaaılo edece
ğiııi zannetmektedir. 

Konferans istihbari mahiyette 
LONDRA, 10 (A.A.) - Avam ka

marasının dünkü celsesinde, Sir Saymer:ı 
Bay Hitleraı Avrupanm şarkında.ki ala
kadar devletler araomda bir ademi teca
vüz mİs3k·na müsait olduğunu söylemiş
tir . 

Fı t Bay Hitier, bugünkü vaziyet 
kar~ısında, Litvanyanın böyle bir misa
ka girmeıine riza göstct'emİyeceğini aöy
leme'dte, ve ademi tecavüz misakını im .. 
zalamaları muhtemel olan bazı devlet
ler araunda bir mütekab'I yardım misa
kının tehlikeli ve şayanı tenkit olacağı 
kan:atinde bulunduğunu ili.ve etmekte .. 
dir • 

Orta Avnıpa ınisakma gelince, Sir 
Saymen, Seriinin böyle bir anlaşma fik
r:ni reddedeceğe benzemediğini anlar gi
bi olduğunu, fakat bunda bir fayda göre
mediğini ve üstelik Avuıturyaya müda .. 
lıale keyfiyetinUı anlamını izah ebnenin 
fevkalade güç olduğunu ıöylemiılir. 

Buna mukabil, Varşova, Orta Avru
pa mise.kına kartı iyi bir vaziyet alaca
ğa benzemektedir • 

Sir Saymen, bir saylavın sorgusuna 
kar.şı Stresa konferansını tamamen İı· 
tibberi bir mahiyette telakki ettiğini 
söylemiştir. 

Franaız te,ebbü!ünün esbabı 
mucibesi 

PARIS, 10 (A.A.) - iyi maliimat 
almakta olan malıaftlde beyan olunduğu
na göre dün reisicumhurun riyaseti al
tında toplanını§ olan bakanlar mecfu.i, 
Almanya<la mecburi a.kerlik lıizmeti:nin 
yeniden remi üzerine Fransa hükiıme
ti tarafından uluslar kurumu nezdinde 
yapılmış olan t"§ebbüsün esbabı muııi
besini gösteren ve Bay Lava! tarafnı· 
dan tanzim edfüniş olan muhtırayı tns· 
vip etmiştir. 

Bakanlar, ayni zamanda Bay Lava
lin uluslar kurumu konseyine vennek 
niyetinde olduğu karar sureti projoo:İDİ 
de tasvip etmişlerdir. 

Nihayet bakanlar, Tuna misakı mese
lesini do müzakere etmi~lerdir. Bakan
lar (söylendiğine göre) bir devletin da
hili işlerine müdahale mefhumunu sahih 
aurettc tefsir eden formül bulmutlar
dıl'. 

Bay Macdonald'ın sözferl 
LONDRA, 10 (A.A.) - Bay Mac 

Donald Stresaya hareketinden evvel ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Uluslararası hüsnü niyet, el birliği, 
emniyet ve ban~lan mülhem olan vazi
femizi yapmıya ııidiyoruz. Başaracafı
mızı bütün kalbimle ümit ederim. Her 
halde çalııacağız.,, 

Bay Mussolini 
STRESA, 10 (A.A.) - Bay Musao

lini bizzat idare ettiği tayyare ile tam 
öğle vakti çok güz~ bir havada Majör 
ııölüne inmiştir. 

Konferans için her ıey hazırdır. Ya-

Stresa konferansı 
Bugün toplanıyor 

(Başı 1 inci ...ı..ıiC.:•) 
D>U&ı'IZ bir anıp t.,..ldrıil •IDÖf oldu. 
ğu ıöylemnekt.odir. Bu (nlpua l>u mu 
halefetinia Breet • Liı.v.ı.. mUAh.0.W. 
ni imalıu:nı§ olanlua kal'Jı b.laaotmelc 
te <.l<'uiu iliınııı. ... bktan fieri ııelmok 
te oJdıığu sÖyJenıneJıted'.T. f.la .unafih 
bu gr..;ruo, ilama itil.HJ .. rma ... d.ıı. 
kalmağa azmetmİ§ olaıı &, L..val'in 
noktai naz~rr.-~ ba.:ı ihtir•zİ lr.Myıtl.-.1'• 
la kabul euı.ev' aı" j9 olduiu bcfan 
e<lilmektedir 

B., anlaf>t:.a h~• /,.ı>leltı c~ıİliır 
PARIS, 10 (A.A.) - Bay Flandin 

ile Bay Laval'in Streaa'ya haroir.;,tl ı·i 
arifesinde kaydedilen mühim !.adioe, 
dün akıam Bay Lava! ile Bay l'olenı
kin arasında müsbet bir netJce)"l'J v r .. 
drrılınıı olan Frana:z • So•y<ıt anla§• 
ması üzerinde yapılan preııaip itilafı· 
drr. Bu anlaımanm esası uluslar kuru 
mundan muahedenin 10, 16 ve 17 inci 
maddelerinin teyid ve takviyesiu.i iste
mektir. Bu maddeler aırasiyl<> ıu nok· 
tıı.3ara tema. etmektedir: Uluslaı· ku· 
rumuna aza olan devletlerin ıiya&al 
istiklilleri ile arazi tamamiyet)erinin 
idamesi ve muhafazası, 

Harbe müracaat eden azaya kar~ı 
alınacak ceza tedbirleri, 
Muhasımlardan birisi kurumda aza 

olmadığı takdirde takib edilecek u&ul. 
Bilhassa Fransa ile Sovyet Rusyayı 

alakadar eden kısmlar üç maddedır. 
Birinci maddede Fransa il<• Rusya, 

uluslar kurumunun bir tavsiyesinden 
yapcakları istifadeleri mütekabilen 

biribirlerine temin etmeyi taalıhüt 
etmektedirler. ikinci madde 15 inci 
maddede bahsedilen meseleyi şöyle hal 
letım.ekte<lir. Bu maddede deniliyo~ 
ki: 

Eğer k9nsey raporunu ve tavaiyele
rini muhasım bütün azı\ya kabul etti
remezse, aza kendi takdirleri muci • 
hince hareket etmek hakkını muha • 
faza etmektedirler." 

Üçüncü madde 16 ıncı maddeye ia
tinad etmekte<lir. Bu maddede ezeüm 
le bildirildiğine göre, aza, harbe giri· 
şen aza ile her türlü ekonomik ve ma· 
li münasebetleri keserlerse, konsey, 
alakadar hükümetlere, ulu•lar kuru -
munun taahhüdlerine riayet ettirmek 
için kullanılacak kuvvetlere kara, de
niz, ve bava kuvvetlerile yardım etme 
!erini teklife mecbur olacaktır. 

Muahede çerçevesinde kalmak ş r
tiyle Fransız • Sovyet anlaşması her 
devlete açık kalmaktadrr. Fransa ile 

Sovyet Rusya, Alma.nyanuı i&t:n!ıan yü
. zünden kollektif bir ıark miaa •u t~ . 
hakkuku imkanının ortadan k 1 
ama karşı böylece lıuar vcrm:,ler " 

Alelade bir ittifak mı? 
PARIS, 10 (A.A.) - Fransız • Rııs 

mukavelenames.inin baılıca bulutuna t 
ifşaat, tam ve alelade bir ittifakın ilıuır 
edilmekte olduğu ;ntibaını hasıl etınit
tir. Bunun en bariz alametlerinden b'ri 
ıudur ki, Deba gazetesi bolşevizme kar
şı şimdiye kadar yapmakta olduğu prcn• 
&İp itirazlarm<lan vazgeçmekte ve bu 
mukavelenamenön Avrupamn hali hazır
daki vaziyeti itibarile bir zaruret o!al>i
lcceğini beyan eylanektedir 

Teklif edilen kombinezon au.mi me
nafi ve asgari fedakarlık arzctrnclıte
dir. 

Salahiyettar Fransız mahafili S:>vyct 
Rusya ile bir ittifak aktinin mevzuu 
bahsolmadığmı beyan etmekte ve Fran
sız - Rus anlatınaaının münhas ran Ce
nevre miaaluııa müteallik h 'ı ·ki mc
saile dair bulunduğunu ve b•J hukuki 
çerçevenin bilihara sarih biı· metin i~c 
i.ıunal edilmesi liizım geleccğlnı bilaır
mektedir • 

H;ç şüphesiz bn mukavelen menin 
teldi hazınnda bir !at'allı olan noktasmı 
tebarüz ettirmek mümkündür. Fakat, bu 
itili.fm tahakkuk salıasma isali ihtimali 
buna mümasil bir Çek - Rus iüli\fının vü
cude getirilmea.i netjce~İni verece-Jctır 

Bundan başka Paris ve Mo&kov~ ta
rafından kabul edilmiş olan formülün di
ğeT devletlerin muvafakatine m.ulıar ol
ması ihtiımali mevcuttur. Ve şu hal 
Avrupada mütekabil yardnn keyfiyrt',.in 
umumileştirilmesini temin edece' tir 

HASA 
KREM1 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefisi, 
en ııhhisidir. Nazik 
cildH kadınların ha

İh-yat arkadaşıdır. 
tiyarları gençleşti
rir ve geoçleri gü
zelleıtirir. insana e
bedi bir taravet Ye· 
ren Hasan kremini 
unutmayınız. Kut U• 

su SO, tüh halinde 20. 

Hasan Deposu: 
Ankara, lstan
bul, Be w 1 u. 



-----
Şehir Meclisi toplantısı 

Iatanbul Şehir Meclw dün toplaıı
tnııt.r. Soğuk hava depolarına eıya_&• 
tirecek olıuılardan alınacak beledıye 
reuninin tetkiki Bütçe encümeni~• bı· 
rakılmqtır. Nümerotajın ~am~le ya 
pdabilme&i için makamca ıstenılen .. faz 
la tahılaat hakkmdaki tezkere Butçe 
Encümenine havale edilmiıtir. Kereg. 
t<!cilerdeki yeni halin tarif~ainin t.~tkik 
ve taıdila tezkerede Mülkıye encume 
.Une &onderilmiftir. Bundan aonra 
11932 yılı hor.ahı kat'isinin ... üzaker ... 
ıine bqlanmıf ve ilk fa~l kabul edıl· 
ıni,ı:ir. Mecl.ia cumariell toplanacak • 
tır. 

Tırcumanlara ehliyetname 
dağıtılması merasimi 

B ·· - "leden oonra aaat dörtte Ia-uaun o. .. 
tanbul belcdiyeai aalcı.oıunda ten:~ 
lara ehliyetname dağıtma meraaıını ya 
pılacaktır. Bu merasimde latanbul be
lediy•aİ namına bi~ zat tar.afmdan ter 
eiim&nJara birer bırer ehlıyetnamel~ 
ri daiıtdacak ve bundan sonra kendı· 
ı.; ... kıaa bir hitabede bulunulacak· 
tır. Ehliyetname alan tercümanlar 40 
.. itidir. Ehliy~e te~i.inden .. aonra 
lotanbulda ehlıyetnameaız tercuınan· 
larm çahpnaaına müsaade edilmiye
cektir. 

Esnaf gurultusu ile mucade'a 
GürültüyÜ men' için ıiddetli takiba

ta baılandığını yazmııtık. lstanbu~, 
Beyoğlu ve Kadıköy semtlerinde taki· 
bata devam edildiğinden birkaç ıün· 
denberi r.abahlan sekizden evvel bağı 
ran aatıcılara tesadüf edilmemekte
dir. Evvelce yakalanmıı olan seyyar 
eınaf ta kefalete rapten tahliye edil
tniılerdir. Bu esnaf bakkmda kanuni 
takibata baılanmıp. 

SEYYAR SATIClLARI KONTROL 
Ltanbulun muhtelif taraflarındaki aey 
rar ... tıcılarm sıkı ıurette kontrolü • 
"8 bqtamnıtfll'. Seyyar aatıcılarm sıh 
lu nıuay-ene vesikası olup olmadığı •· 
hnmaktadır. Sattıkları ı .allar da ay· 
1'ca nıuayene edilmektedir. 

Çağırışlar 
Milli Türk Talebe Birliği Genel Ki.

dı>liğinden: 
Milli Türk Talebe Bit-Iiğinin Köycü· 

lük Kolunun faaliyeti için dilek ve te:ıı 
lerini hazırlayan arkadaılllnJl azami 
.Uı Niaan Paz11.rteal ıününe kadar sa· 

t 16 • 17 arasınua Otrİ Lk meriıterine 
Ltra1mıa1arı. 

• • • 
Tıp Talebe Cemiyeti Genel Yaz

ganlığmdanı 
Ce.miyetimizin tertib ettiii konfo • 

ranalardan dördüncüsü lzmir aaylavı 
E.aad Bozkurt tarAfmdan.(Türk İnkı· 
labı ve tıbbiyeliler) mev~uu ile 14 Ni· 
...., pazar ıünü 18,30 da Univeraite 
lı.onferana aalonunda verilecektir. Her 
keo ırelebilir. 

~iiyük Tenzilat 
Kutt üyü yasdıık 
Kuıtüyiiııün kiloou 
Bir kişıita; plte 

75 kurut 
75 .. 
12 Iİnl 

.. .. yorgan 12 
" Salon yasılrlan 4 .. 

Kuttüyüne mahous luımaıbr. 
Cakmıııkçder, oandaliyeoller ....... No. 

18 Tel. 23027 

ZAYi - Adapazan Türk Ticaret 
Bankaaı latanbul ıubesindekıi 575 nu· 
ınaralı cari heaabunda kullımdıiım 
nıühürümü kaybettinı. Yenisini yaptı
tılcafımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Haaan -
Aaliye mahkemeleri ikinci yenileme 

büroaundanı Davacı - Evkaf müdi· 
riyeti ile dava olunan Valide hanında 

.Emin Zade Mirza Mürteza arasında 
IDÜtehaddiı ve yanğından evvel asliye 

Üçüncü hukuk mahkemesinde derd...t 
ta.bibi kayd davasının yenileme mua
ıneleai ııraıında t balen ikametci.hr 

tneçhul bulunan müddeialeyhe ilanen 

tebliıat icrasına karar verilmit bulun 

duiundan tahkikatın yapılacağı 1~-5-
835 aaat 10 da büroda huw bulo:n

tnaaı lüzumu teblii makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (10357) 

Denız .rıotıarı 
~rll .Er:ar!::v w •. 

T.;. 42362 _ sı.toM1 Miihlirdanad. 

,. __ .. H- Tel. 22740---· 
iuE.RSİN YOLU 

A N T A L y A vapuru 12 Ni
san C U M A günü ıaat 11 
de Meraine kadar. (18Z9) 

2661 

lMROZ YOLU 
KOCA EL 1 va.punı 11 .. N~_
aan PERŞEMBE ııunu 
•aat 16 da. Tophane rıhtunında.n 
kalkacak giditte T ekirda.ğ, Ge-

1 libolu, Lapseki, ç~a.~e, m· 
roza, dönütte bunlara. ıla.veten 
Şar-köye uğrayacaktır. (1830) 

2662 
~-------'.""'.~-

TRABZON YOLU 

---------

ISTANBUL ZiRAAT .BANKASINDAN: 

Sened No. Borçlanarı lıim ve adresi 
16 Ömerli Akbabadan Abdi kııı Fatma 
52 Kartaldan Abdülkerim oğlu Ali 
95 Kartaldan Galib zevcesi Ülfet 

24-150 Kadıköyllnde İshak Muammer 
225 Bakırköy Safradan Ham•• oglu lımail 
265 Kartal Hidal ve Habibe 
S49 Üıküdsr Ali oğlu Mehmed 

2501 Kartal Yakacıktaa General Tahsin' kan• 
Fatma Muhibe varialeri, ıevc General 
Tabıia ve General Gaiib karıu Nevl C.oid 
ye bafideai Rebia. 

Kllfıı 
Akbaba 
Kartal 
Yeni köy 

Tarabya 
Satra 
Kartal 
Bulgurla 
Yakacık 

Gayri menkul On: 

Numarası 
Es ki 80, 1eai 16 
ıs. 67, 31, 141.1, 30 
2166-2167 

Eski 136, yeni 66 
11, 45, 43, 46, 41, 38 
30-31 
S-9 10,11.12,13,14,15 
93, 18, 13, 2,3,1, 9,90,14 

Me.,.kll 
Gllmüş suyu 
Muntdif 
Ceair ~erbent Ka
valllı bayır 

Yeni Beyoğlu Cad. 
Muhtelif 
Çatalçeşme Çayı~ 
Kaclık~y tarıkı 
Muhtelif 

Kıt" ası Cinsi 
l Bahçenin 3-4 H· 
5 Bostan ve tarla 
1 Tarla 

1 
6 
2 
7 
8 

Senette 
Tarla 
Boıtan 
Mnfrez 

bağ 

tarlalar 
Tarla biueal 

Metre 
muhammen kıymeti 

muraooaı Lira Kt· 
18.400 80 
54 965 2980 

1,840 60 

2,760 
40.940 
16.315 
50.685 
29,940 

325 
307 50 

lSSJ 
lSS 
661 66 

2677 
2688 

Kartaldan Etem kaptan 
Yakacıkta Halil kızı Hatice 

Kartal 
Yakacık 

24. 26, :ı 
10 

Muhtelif 
Üs '< tl<" 

3 
1 

Tarla Ye hla•f'sl 17. 480 945 
120 cad. Maa bağ ' • , yt:alik ve S.520 

dutluk Jeri e.yevm ııeybn.lik ve tarl• 
2693 Kartal Dolayoba Mustafa oğlu MDltafa veresesi Dolayoba 5557-5560 Mubte.if 4 Tarla 12 420 264 
2697 Kartalkart köyünde Ahmed kızı Zeliyaa Kurtköy 20, 21. 22 Mu ., telıf 3 Tarla 2il.240 102 
2711 Maltepede lbrahim dayı kızı Fatma Maltepe Iu ili 13 Muhtelif 13 Tarla 17.020 326 50 
2707 Maltepeden Emine " 27 Lragoı Tahta kllprll 1 Bostan. 4.600 20'} 
Borçlarını vulıu bulan tebligata ra~maa ödemiyea yukarıda isimi.eri ya~ııı borçlulara ai~ gayr'menkuıler n ~28u umarah kanun mucibince yeminli vukuf ehli tarafından 

kıymetlerı tahmin oluııarall 1697 No. lı kanuna t~vfıkan muduy~tl~rı açı~ arttırmay .. ıw.~uımıfş i ur. ıbalelerı. 25-4-935 Perşembe gilntl aaat on beştedir. Pey akçesi Y. 7,5 
tnr. Şartname Bankamız kapısına asılmııtır. Fazla ızahat almak ıstıyenlcrın bankamızın Zıraat ikraza! ıervıaıne mıiracaatlan. (1247) 

Şirket ve Banka IJll Gençlik ve Güzellik 
Memurlarmm nazarı dikkatine: 

Müde!Tİ• K. Kömürcüya1t asanndan 
yeni harflerle • tenzilli bedeli Kr · 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
yeni muhaııebe u~ulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacıbk 105 
lktioad ilini 87,5 
lhıi ... muhasebeleri 175 
(Şirl<et, sanayi, ziraat ve banka) 
ticari ve ameli heoap TO 
Lugaribna cetvelleri (yeni ra· 
kamlarla). . 56 
Baılıca satıı yeri ikbal kütüphane.,. 

latanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müf · Sami Pol.ibr masasına müracaat
la 39 uncu sıraya kaydolunan hazinenin 
ean iıbnz olunan vesikaya nazaren iste
diği (685.12) liradan 579.54 liranm ka· 
bul ve betinci sıraya kaydına ve vergile
rin tediye .,....,., geldiğinde borçlu if
las etm:lı olduğundan )'iizde on zama 
talebi ııayanı kabul görübnediğinden faz
la 105.58 linumı reddine iflas lı!ımı he
yetince karaT verilmİJ olduğu ve bu •U· 
~etle nra defterinin düzeltildiği ilin o
lunur. (10335) 

ZA Yl - 363 sicil nuınarab arabacı
lık ohlİyelınameınİ lca]lbettim. Yenisini 
alacağımdan zayiİn hükmü yoktur. 

Arabacı Şa!_, 

ANADOLU 
ri ürk Sigorta Şirketi 

( Cncil \akıl haa f1taoo11I 

llıfiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse Eenetlerinin ( % 60) ı 1 ürkler elindedir. 

t hrklye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare mecllıl ve mfidürJer 
be)eti \'e memurlan kiınilen Ti!rklerden mürekke., yegana Türk Sigorta Şirk .. 
tidir. Ttirkiyenin her tarahnda (200) il geçen acentalannaıı heı>ıl Türktllr. Tür• 
ki)enln en miihim r feıseıe' erinln Yebankalannııı ıigortalat"ı!Ja icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
&İiortalarını en İ)İ ıeraitie ) apar. Haaa.r •ukuunda ıararları 11llr' at •• kola1lıkla ödar. 

1elıırafı lMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 2384 

Zafiyeti umumıye, iştahaaızlık 

FOSFATLI 

il 
ve kuv<'aliızlik bilatında büyük faide va tesiri g6roı.en 

ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanınız. Her eczanede satılır. 244S 

-- -- .~--

1 I!:> i ANBUL BELEDiYESi iLANLARI' 

Kapalıçarşıda Takkeciler sokak 22 yeni 

Senelik 
kirası 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

No. lu u .. .ıı<lmn 24 1 ,80 
Sultanahmet türbesinin Alemdar mahal. 
lesininı Hocarüstem sokağı 2 yeni No. lu 
2 kattan ibaret kagir Mehmet ağa mekte . 
bi binası. 240 18 
Akıaray Çakırağa mahallesinin Namık 
Kemal mahallesi 29 yeni No. lu Bekirpa-
şa mektebi. 42 3,lS 
Aksaray Haseki mahalleıinin hastane so-
kağm~a 4 od8: bir mutfak 1 içerde 3 dışar· 
da helayı havı 2 yeni No lu kagir İbrahim 
paşa mektebi binası. 60 4,50 
Arnavutköyünde Liitfiye mahallesinin Kü 
çükayazma sokak 3 oda bir mutfak ve 2 
kattan ibaret 12 eıki 27 yeni No. lu ka-
gir hane. 48 3,60 
Arnavutköy Liitfiye mahallesi Küçüka • 
yazı_na S. 3 oda ve bir mutbağı havi 2 kat 
tB.? ıbaret 1_8 eski 13 yeni kagir ev 96 7,20 

Beşıktaşta Sınanpaşa mahalleıiSinan paşa 
medreıesi içinde 9 No. lu oda. 30 2,25 
Arnavutköyünde Liitfiye mahalleıinde ön 

Nafıa Bakanlığından: 
ıokak 3 oda ve bir mutfak ve 2 kattan i-
baret 7-9 No. lu kagir ev. 72 5,40 
Arnavutköyünde Liitfiye mahallesi Kü. 

Muhammen bedeli 560 lira olan 8 adet mahruti çadırla, 
muhammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendis çadırı açık 
eksiltmeye konulmuştur. · 

Ekailtme 17 niaan 935 Çarşamba gÜnÜ aaat 1 5de Anka· 
rada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

Iateklilerin Ticaret odaaı veaikası ve 61,50 liralık muvak
kat teminatlan ile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda bu
lunmaları lazımdır. Iatekliler bu huauataki şartnameleri para 
aız olarak Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünden :.- la-

çükayazma (orta sokak) 3 oda bir mut • 
fak !ki. kattan ibaret 23 eıki 11 yeni No. 
lu kagır ev. 72 5,40 

Y ukanda yazılı mahaller 936 ıeneai mayısı sonuna kadar 
kiray~ ve.rilmek. i~in ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
1steklilerın ıeraıtı anlamak üzere her gün levazım müdürlüğü 
ne, arttırmaya girmek için de hizalarmda gösterilen teminati
le beraber ihale günü olan 18-4-935 perşembe giinü aaat 15 
de daİın~ encümende bulunmalıdır. (1647) 

bilirler. (1603) 2463 

Sı.pahı" ocagı"' odan·. 1 t. v K. A F Mu Dl R l y ET 1 l LAN LA R l 1 Iatanbul Harici Askeri - • 
Kıtaatı ilanları BaJkan aeç;.m toplanbaı 14-4-935 pa. 1 - Bahçekapı Şeyh Mehmet Geylini, Peynirci aokak 

22-24 No. lu dükki.ıi. · 20800 kilo petroliın açık ek zar günll -t 16 da yapdacabr. Sayırı-
siltmeıi 7.4.935 den itibaren lı üyelerimizin buI--ıaran dieıiz. duılan_ Tophane, Elanekci batı Boğazkeaende 132 No. lu 

·· tıldı i7mdan talip • ZA Yl - Sdleymaniye •*erlik ıube-
on gun uza "' ·· .. aindcn elmıt olduium terhis vesilmm Yukarıda yazılı dükkanlar 936 seneai mayu bitimine den· 
lerin 16-4-935 salı gunu aaat ..., nüfus tezk.,remi kaybettim. Yenilerini l'" l ki ki ·1 ~· d t k · · eni 5 4 11 e kadar Kırklareli Satmal- ~t....ı... zayiierin hiikmii Y""- u pazar ı a raya ve•ı ecegın en utma ıatiy er 1 . • 

Kanzuk eczaneai müstaiızar.lannd:ın' 

Balsamin krert: 
Teninizhı latif tazeliğini, dld.! ı ı 

cazip taravetini ancak (BALSAP..ll N 

KREMi) le meydana çıkarabil" · 
Güzellik &I1T11U tecW.inde saklıyıuı 
eli vo f&y&ııl itimat e • senelik bir gu· 
zellik kreımldir. Bir de!a (KREM BAL
SAMIN) kullanan baP.,a la-em kullana· 
maz. 

Tanınmıı itriyat mağazalariyle bu· 
yük ec:zan .. erde bulunur. 

latanbul Dördüncü lcrasmd8" ı 
Kuru Çeımede Kilise çıkmazında Z 

N o. da oturmakta iken halen jbınet· 
gihı buhmamıyan Kasım Abdülgani
ye: Mardinde tüccardan Hacı Muaa 

Kalava bir kıt'a senetle borcunuz olM 
500 madeni altm ile iki kıt'a telgrafla 
borcunuz olan 9015 lirarun masraf, ve 
vekalet iicretile birlikte temini tahsili 

için mahkeme kararile ihtiyaten tahtı 
hacze almmıt bulunan gayri menkul
ler hakkında da icraen takibatta bu· 
lunulmut ve ancak ikametgahmızın 

meçhuliyeti de poliı tahkikatile sabit 
olmasına binaen ilinen tebligat ic.ra~ 

ama karar verilmit olduğundan bor • 
cun temamma veya bir kısının& bir 

itirazınız varsa ili.n tarihinden itib •· 
l'en yirmi ıün içinde bizzat vey~ b r 

vekil ıöndermek sııretile itiraz: etme· 
nia.,,. -ı.ar müd:letin hitammdan 

itibaren on gün içônde borcunuzu bü· 

tün masraflarile birlikte ödemeniz: ve 

mal beyanında buluımuuıız ve aksi tak 

dirc:le icra kanununun maddei mah•u 

sauna ıöre muamela yapılacaiı teblii 
makamma kaim olmak üzere 935-49 

doaya ile llln olunur. ( 10351 l 

l<ARADENIZ vapuru 11 niHn 
PERŞEMBE ırllnll aaat 20 de 
ffopa'y lradar (1850) __ 

ma komisyonuna müracaatla· tur. 935 pazartesi ~Ü saat on. beşe denlü Evbf Müdüriyetinde 
~---i ~-~~~~....JL.:.::....ıcıı.Ao-....ı..c..L-. ..... .ı.ı.-ı ......... ~..ı...J.c.&ıcu:llat..klllLıYrı.in-.........ıı.....ı......:~..L:uı.2.d~~~~~~~~~~~~..ı....~u...--ı~~-~~~~ .................. .__ ... 

Beyoflu Uçüncü Sulh Hukuk Ha· 
kimlifindenı Ko<mnerçiyale ltalyana 
bankuı latanbul tube.i Tekili avukat 
Y efU& tarafından Şiılide Mecidiye ma 

halleainde Alman tebaaaından Eliz& 
Frederih aleyhine Mecidiye mahalle • 
ıônde Zincirlikuyu Le- piftliiinde 
kiin bir kıt'a iaalei ıüyuu hakkındaki 

ikame eylediği davanın davetiyeai müc 

dea aleybanm halen ikametıihı meç· 

hııl bıılunnıaaından nati teblii edilme 

mit ve istek veçhile ve 20 ıün fasıla 
ile ilanen tebliıat icrası da karar v0 • 

rilmiı olduğundan muhakemesi olan 

11-5-935 cumarteoi ırfuıü saat 10 da 

mahkemeye ıelmediği ve tarafından 

bir vekil ıöndermediii takdirde gıya· 

hında muhakeıı.ıe • devam olunacağı 

davetiye ınalnınıın• kaim o1tn.ı. Üze-



valarını ve tohumlarını ınız 
Yaz ııeiiy .... Tahta kuruıu, ıinek, ıiVl'iainek, ııüve ve bütün hapnt uyanmaia baıladı, Havalar mndıkça haıart çoğlır. Bütün hıaralı kökünden kesmek için haıaratın yuvalanna ve eıyaların üzerine ve odalannhavasına ve tahmların, duvarların kenarla
rına, aralarına, bolca Fayda oerpini:ıı, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz, Bütün yaz bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat edecekıiniz. Bilbaua apartnnanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzakınızı telviı eden hamam böceklerini, abdeıt• 
hanelerde, hamamlarda bulunan küçük l>öcekleri, tırtılları, kü~ bayvanabnda, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutuıu 30 büyük SOkuruıtur. Bir kiloluk kutu 80 kuruıtur. 
Haoan depoıuı Ankare, lıtanbul Beyoilu. 

Deposu: 
Balaçekapı da Grip, nezle, baş ve diş aOrılarının kat'i llAcı Asipirol Necatidir Salih Necati Ecza-:e 

. "' aesı <N 

BAYANLAR 
Ayba,ılarınızı zahmetsiz kolayca geçirmek için 

FEMİL ve BAGLARINI 
Türkiye Ziraat Bankası İdare Meclisinden: 

kullanınız Gayet yumuşak temi:ıı ve aıhhldir. Evinizde ıeyahatlnizde, ıporda 
bütün rahatınızı Terir. Bütün dünya medeni bayanlarının 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti, 9 Mayıs 1935 Perşembe gÜnÜ saat 16.30 da Ankarada, Banka
nın Umum Müdürlük binasında fevkalade olarak topla nacaktır. Aşağıda isimleri bulunan murahhasların yu. 
karda yazılı gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olun ur. 

GORUŞULECEK iŞLER ŞUNLARDIR : 

ıeve •n• F E M 1 L Her eczanede 264~ 
kullandıkları bulunur, 

Esas mukavelenamenin aşağıda metinleri yazılı 76 ve 85 inci maddelerinin hizalarında gösterilen tadil 
metinleri dairesinde, değiştirilmesi. 

Yüksek iktisat ve Ticaret mek
tebi Müdürlüğünden ı 

Mekteb kütüphanesi için ya bancı dillerde yazılmış muhtelif 
kita:>lar açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
851 liradır. ihale 17 Niıan Çarşamba gÜnÜ saat 14 de yapıla -
caktır. Şartname her gÜn mektepte görülebilir. İsteklilerin i • 
hale gün ve saatinde Fındıklıda bulunan Yüksek Mektepler 
Mes'ul Muhasipliğinden alacakları yüzde yedi buçuk nisbetin 
de teminat makbuzlarile birlikte bu muhasiplikte toplanacak 
komisyona müracaat etmeleri. (1569) 2430 

76 ıncı maddenin aslı: 
(Heyeti umumiye ,her sene Teşrinisani ayındA Meclisi idare 

larafııwlan vuku bulacak davet üzerine tayin olunacak mahalde 
akli içtima eder. Meclisi idare hini hacette Heyeti umumiyeyi 
eureti fevkaladede de akti içtimaa davet edebilir.) 

, 85 inci maddenin aslı: 
• (Laakal 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murahhas-

lar tarafından mümza olup haziran nihayetine kadar Meclisi 
idareye tevdi olunan teklifatın ruznameye derci mecburidir ltbu 
teklifat heyeti uınuıniyede müzakere edilir. Bunun haricinde vaki 
olacak teklifat ruznameye dercolunamaz). 

76 ıncı maddenin değişiklik teklili: 
(Umumi heyet her yıl Temmuzdan eve! idare meclisi tara· 

r ındah yapılacak çağırma üzerine gösterilecek yerde toplanır. 

idare Meclisi lüzum görürse umumi heyeti fevkalade surette de 
toplantıya çağırabilir.) 

85 inci maddenin değifiklik teklili: 
(En az 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murahhas· 

lar tarafından imzalı olup tubat nihayetine kadar idare mecli
sine verilecek tekliflerin ruznameye konulması mecburidir. Bu 
teklifler umumi heyette müzakere edilebilir. Bunun dıtında ya
pılacak teklifler ruznameye konulamaz.) 

J.skeri Fabrikaları Satınalma 
Komisyon un danı 

Ziraat Bankası umumi heyetine vilayetlerden seçilmiş olan murahhasların adları : 

Askeri Silah fabrikası için komiıyonda mevcut §artname
ye göre 2830 kilo ıarı ıabunlu kösele kapalı zarf usulile eksilt
ıneye konulmuttur. Münakasa 22 nisan 935 pazarteıi ıaat 15 
Je icra edilecektir. Muhammen bedeli 5660 liradır. Muvakkat 
teminatı 424 lira 50 kuruştur. lateklilerin bu baptaki tartna· 
n.eyi görmek için her gÜn ve t eklif mektuplarile teminat mak 
buzlarını vermek için o gÜn sa at on dörde kadar Bakırköy Ba
rut fabrikalarında Satınalma komisyonuna müracaatları. 

(1741) 2579 

-·~~---------------------------------------------
Yüksek Mühendis Mektebi Art. 

tı.rma Ve Eksiltme Komisyonundan 
Alatm ismi Muhammen Teminatı Eksiltme tarih 

Bedeli ve ıaati 
Optik pİremetresi 310 23,25 29-4-935 14 
Orstart 80 6 29-4-935 14,30 
Aydınlatma kuvvetine 2850 213 29-4-935 15 
malik Stroboskop 

Mekteb laboratuvan için yukanda yazılı aletler açık ekıilt 
meye konulmuştur. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gÜn ve eksiltmeye girmek için de belli gÜn ve ıaatte vaktinden 
evvel teminatlarmı yatırıp komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(1250) 2404 

[ Devlet Demiryollırı va Limanları işletme Umum idaresı ilanları 1 

Beherinin muhammen bedeli 5 lira olan 1100 tane han· 
daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartesi günü ıaat 
15,30 da kapalı zarf usulile A nkarada idare binasında satın a· 
Lnacaktır. 

Bu İşe girmek iıtiyenlerin 412,50 liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği ve 6ikaları, kanunun 4 cü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanunileri bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis • 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İşe ait §artnameler par asız olarak Ankarada Malzeme 
dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde 
dağıtılmaktadır. (1780) 2630 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile bastırılacak olan dahiliye evrakının 17 

nisan 935 tarihinde münakasası yapılacağından taliplerinin 
komiıyona müracaatları. 1797) 2631 

•• 
Universite Eksiltme . 

Vilayetler 
Afyon ı 

Amasyaı 
Ankaraı 

Antalyaı 

Aydını 

Balıkeslrı 

Bayazıtı 
Bilecikı 

Boluı 

Burdurı 
Buraaı 

~anakkaleı 

Çankını 

Çoruhı 
Çorumı 

Denizliı 

Diyarbeklrı 
Edimeı 

Elazizı 

Erzin.canı 
Erzunımı 

Eskitehirı 

G. Antepı 

Gire.unı 

Gümütan!!' 
lçelı 

1ıtanbulı 

Saylav 
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Murahhasları 
Ali Çetin Kaya (Bayındırlık 

Bakanı) 
izzet Ulvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Saffet Arıkan 
Rasih Kaplan 
Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 
Dr. Ma:dıar Germe.. 
General Kazım Özalp (Sü Bakanı) 
Hayrettin Karan 
Tevfik Fikret Sılay 
İh&an Tav 
Salih Bozok 
Ali Şevket Öndersev 
Behire Bediz 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mustafa Şeref Özkan 
Refet · Canıtez 
Dr. Galip Kahraman 
Sadettin Ferit Talay 
Ziya Gevher Etili 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Mustafa Abdülhalik Renda 

(Kamutay Başkanı) 
Rifat Onür 
Fuad Bulca 
ismet Eker 
lamail Kemal Alpaar 
Dr. Kazım Samanlı 
Necib Ali Küçükıo 
Yusuf Batkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Mehmed Ali Yörükeı
Fuad Ağralı (Maliye Bakanı) 
Hasan Tahsin Berk 
Abdülhak Fırat 
Nakiye Elgün 
Aziz Akyüre!: 
Celal Bayar (Ökonomi Bakanı) 

Emin Sazak 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General Ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Hasan Fehmi Ataç 
Hamdi Ongun 
Ferid Celal Güven 

Emin lnankur 
Selah Cimcoz 
Abdülmuttalip Öker 

., Ziya Karamursal 

Vilayetler 
lzmir: 

lspartaı 

Karı: 
Kaıtamonuı 

Kayseriı 

Kırklareli ı 
Kır,ehirı 
Kocaeliı 

Konyaı 

Kütahya 

Malatyaı 

Manisa 

Maraşı 
Mardinı 
Muğlaı 

Mtıfı 
Niğdeı 

Orduı 

Samsunı 

Seyhanı 

Siir<l ı 
Sinopı 

Sıvası 

Tekirdağıı 

Tokatı 

Trabzonı 

Urfaı 
Yanı 
Yozgatı 

Zonguldakı 

Saylav 
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Murahhaslar• 
Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (Adliye Bakanı) 
Kemal Turan Ünal 
Mükerrem Onıal 
Baha Öngören 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi Arga 
Re,id Özsoy 
Şevket Ödül 
Mehmed Seyfeli 
Ali Dikmen 
RagıbAkca 
Tevfik Fikret Sılay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulusan 
Receb Peker(C.H.P. Umumi Katibi), 

Muhlis Erkmen (Ziraat Bakanı) 
lbrahim Dalkılıç 
General ismet lnönil (Batbakan) 
Said Fırat (Z.K.Ko. Reiai) 
Refik ince 
Yaşar Özey 
Turgut Türkoğlu 
Mitad Alam 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
Ha.lit Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Baha Parı 
Etem Tuncel 
Dr. Asım Sirel 
Zühtü Durukan 

Ali Münif Yegena 
Damar Arrkoğlu 

Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal TengırtenK 
HulU.i Oruçoğlu 
Rasim B~ra 
Remzi Çiner 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Süreyya Tevfik Genca 

Reaai Erişken 
Danif Eyiboğlu 
Şevki Kıroğlu (tüccardan) 
Ali Saip Uraavaş 
Münip Boya 
Sırrı İçöz 
Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan Karabacali 

ve lhalit 
Arttırma, 

Komisyonundan: ~--~--------~--~----~~~----~~~~----~----~~~~----~~~~~~~~~~~--~--------------~---

Üniversite Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi Enstitüsünde ketif 
ve §artnaınesine göre 2078 lira 37 kuruşluk inşaat ve tesisat 
iti kap~lı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 

Ekııltme 18-4-1935 Per§embe günü saat 15 de Üniversite 
de yap~acaktır. İlk teminat 155 lira 88 kuruştur. 

~u ıntaata girebilmek için resmi dairelerde 1500 liralık kati 
temınah yapılmış ve iyi netice vermiş inııaat ve tesisat yapmııı 
c;ılduklar!'111 v~saikle isbat etmeleri lazımdır. Şartname ve pro -
Jeler Ünıveraıte arttD'ma, ek~il tme komisyonunda görülebilir. 

2433 (1632) 

lstanbul VaridatTahakkuk Mü. 
dürlüğündenı 

S. N. Şuben Mükellefin Ticareti 

1 Eminönü 
ismi 

Miltiyadi 
Pioikaki 

nevi 
Sİgm"ta el<ı· 

peri 

Ticaret 
ettiği ev 

Eminönü A
nadolu han 
27 

Aranılan Gittiği 

veııaik mahal 
930, 931 tak- Yunania-
vim yılı tana. 

(930, 931 bir Bulgaria • 
2 Eminönü Nesim Ko- Balık, hav- Balık pazarı takvim yılı ve tana. 

hen yar ve oaire Hava han 932 üç aylık 
9 No. müddeti ti caret 

1 
Eminönü Maliye şubeıi mükelleflerinden olup buradaki iş 

L M A N J Ş L E R J lerini terk ile yabancı memlekete giden ve adresleri bulunamı-
1 yan yukarıda evleri ve ticareti eri yazılı mükelleflerin verdik • 

Umum müdürlüğü Levazım ıe.ri beyannamelerinin tetkiki için hizalarında gösterilen takvim 

Ş fi d 
1 yılma ait defter ve belgelerini ilandan itibaren on beş gün İçin 

. e iğin enı I ~ de şubesine ibraz etmeleri Ve bu müddet zarfında ibraz etme• 
Galatada Rıhbm aabarında mevcud hurda demir, Saç ve 1aire dikleri takdirde haklarında muamelei kanuniyenin yapılacağı 

satılığa çıkarılmıştır. Talip olanların malı görmek llzere me:ııkur 
1

1 hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tevfikan ilan 
~~~ar m~mıır\ı~un• mür~c~~t •v'eırP!n" ?'143 olunur. (1836) _______ ... ______ .. _____ ıııi_İll_______ _ ...._= Umumi Neırıyat ııa Y a.zı iıl• rı müdürü E.tem lz.z.et BENIC:E. 

EVLENECEKLERE __ _ 
Ve EVLERiNi DÖŞEYECEKLERE PEK MÜHlll FIRSAl 
Hiçbir mobllyacının rekabet edemlyacejtl ucuzluk 

yalnız lalanbulda Rıza P••a yoku,unda 
(CSO) numaralı 

AHMED FEVZİ'nin 

ASRI MOBiL YA 
Mağazaaındadır. 

Karyolalar yemek ve yatak odaaı takımları, çocuk araba ve karyolaları perde 
ter, kornişler, tüller, paapaalar ve ıandalyaların envaı bulunur. Telefon23407 

Istan bul Sıhhi üesseseler Satın. 
alma komisyonundanı 

Haydarpaşa nümune hastanesi için kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulan 35 kalem ahşap eşya için verilen fiatlar yük· 
ıek görüldüğünden pazarlıkla n ıameie yapılmak üzere eksilt 
menin 10 giin sonraya yani 20 n·~an 935 cumartesi günü sa· 
at 15 e bırakıldığı ila nohınur. (1854) 


