
Tıp fakültesinin birinci dok
tora imtihanları falimatna
mesinin tadili fakülteden kül 
tür bahanlığına bildirildi. Sahih ve Batmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 

Bundan bir müddet evvel 
limanımıza gelen Aquitania 
tral'~atlantik vapuru okya
nusta karaya oturmuştur. 

FlATI 5 KURUŞTUR 10 uncu sene No. 3293 CUMA 12 NiSAN 1935 

Stresa konferansı toplandı 
MOzakereler sıkı bir ketumiyet içinde 
yapılıyor, lngilizler plan götürmediler 
ita/ya Stresa' da muhasım bir grup yapmaktan ziyade 
Almanya ile teşriki mesai etmeğe taraftar görünüyor 

LONDRA, 11 (A.A.) - Bay Mak· 
dooald Te $ir Can Simon dün öğleden 
oonra, Hendon ile Bourget araaında 
oefer eden pft motörlü bir tayyare ile 
hareket .ımitlerdir. Bourget'de, va
pur ve trenle seyahat etmi~ olan, Drı
itleri Bakanlığı daimi m.w.teşarı Sir 
Robert'e ve Streoa konferanaında ln
giliz murahhas heyetinin diğer azası· 
na milli.ki olmU§lardrr. iki bakan, dün 
&ahah, kabinenin haftalık toplanhNn· 
da hazır bulunmak üzere, Londrada 
kalnutlardı. Bu toplantıdaki mesai· 
nin hitamından sonra, Hendon tayya· 
l'e meydanına hareket ~tmitlerdir. Tay 
)"areye bindikleri saman çenubu g..,.. 
hi riizg&n saatte 55 mil aüratle -
ınekte idi. Bununla beraber seyahat 
iyi ıreçmitdr. 

Ba1 Makdonald hareketinden evvel 
gazetecilere fU beyanatta bulunmut- Bay Sa,.....n, Bay Flanclln Bay MuuoHnl 
turı fj mld ederim. Şllpheslz ki baprmaya va Jeldiler. Hava nazın General Dö~ 

J x.. Ingiltere ..,firl Sir Con: Klark ve bazı 
- Aniua..ı bömll niyet, elbirliği, lf&C•••z . ., mu""him zevat tarafmdan karıılandı· 

-..!yet Ye banttan mülbam olan vazi /ngilU. nôJUrlan • . b k Streaa 
femlzi yapmaya ııidiyoruz. Bu vazife· LE BURJE, 11 (A.A.) - Bay Mak !ar. lngilız nazm u a ~ ya 
)"İ bataracafmuzı bütün kalbimle il . donald ile Sir Con Siınon dlin buraya (Devamı 7 inci aabüede) ... , , .................................... ~ ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Kadınlar konqresi 

Bayan Corbett Ashby 
silahsızlanma k onfe- ı 
ransından niçin çekildi? · 

Kongre Başkanı lngilterenin infirat 
•igasetini, be9az kitabı tenkit ediyor 

leylAn kadınlarından 
Türk kadınlığına 

kongreye 
•elam! 

ve 

Bayan Mahld• Piyango miJdlrlyetl 
Beyoğlu ıubeainden para"'"' alırken 

Ordu mensupları
na maaş zammı 

1 Eylülde bir derece maaı 
zammı alacaklar 

ANKARA, 11 (Hum.ı muh<> 
birimizden)- t!>rdu Barem K~ 
nun proje.i Kamulaya verildi.1-
ıittiğime göre ordu menıuplara 
bu proje ile Zaler bayramını ta. 
kib eden 1 Eyliilde bir derece 
mlUJf zammı göreceklerdir. 

Türkiye ·ur 
Bulgaristan 

B. T. Rüştü Aras Bulgar 
dıt bakanı ile görüıtü 

SOFY A, 11 A.A. - Bulııar ajanam. 
dan: Türkiye dıı itleri bakanı Bay Tev· 
fik Rüıtü Anla, refakatinde Bayan Afet, 
kızı Bayan Satı ve Cumhurreialiğj Baş· 
yaveri binbaşı Celal, kalemi mabsua mü· 
dürü Bay Tevfik Amir olduğu halde, Ce
-vreye gitmek üzere buı:ün Solya iıtas· 
yon undan geçmiıtir. 

Krelın kalemi mab•u• müdürü Köoe 
lvanof, utaayonda Türkiye dıı itleri ba

(Devamı 7 nci aayıfada) 

• 
Yunanistanda 

Yeniden hiç bir 
idam kararı yok 

idamı istenilenlerden çoğu 
küreğe mahkum oldu 

ATINA, 11 (Huıusi muhabirimizden) 
Harbiye mekt-ebi iayancılaruıın ikinci ka· 
6leıriııi muhakeme etmekte olan fevkala· 
de divaıu harp dün akıam aaat yedide ka· 
rarmı vmnittir. Yiizbaıı Kladakiı ile 
yüzltatı muavini C...-a yirmi aene, yüz. 
bet• Kostıopul ... ve yÜzhafı muavini Ko -

(Devamı 7 inci sahüede) 

Sovyet Artistleri -Orkestra şefi 
Steinberg dün 
geldl ve Anka-

raya gitti 

Telıt MOdiiro 24311 y..,. lılm mna,e, 24311 
idare •• Malba.aı 2'310 

• uRKIYENIN EN BUYUK GAZETESi 

23 Nisanda çıkıyor! 
Başmuharriri: } Mahmud SOYDAN 

İç politika başmuharriri ı } Falih Rıfkı ATAY 

Umum Müdür } 
ve Ahmet Şükrü ESMER 

Dış politika başmuharriri: 

Ökonomik y112ılar başmu- } 
harririı Sami 

~~~~.l'~.,,....,.~~..,..ı 

! ~:::ı::us~~~n, l Ali Naci KARACAN 
Tekniğini kuran, 

'"""""'""'""'""'"""'""'"'"'"'"'"'~"".'--~'"'~" 
J
I Eski Adliye Vekiliı Mahmud ESAD 

Siyasal yazıcıları 

Frkra muharrirleri 

Hikayelerimizi "Orhan 

Selim., yazacaktır. 

Eski Kars Say lavı ı Ağaoğlu Ahmet 

1 

[Suya, aahuna dokunmadan) Ali Naci 

[Felek] FELEK 
[Hergün bir fıkra] Peyami SAFA 
[Bu da benden] Orhan SELiM 

ı 
"T AN,,m hikayelerini, yine, Orhan Se· 
lim mlistear adile ııade ve güzel tlirkçe· 
nin en beğenilmiş örneklerini yaratmıf 
olan değerli şair yazacaktır. 

Umumi neşriyat ve yazı } 
işleri müdürleri: 

Etem izzet BENiCE 

Mümtaz FAiK 

Senih MUAMMER, N112ım NAFİZ 
Mecdi Sadreddin SAYMAN 

Bilal -··'· 

Yazı Müdür Muavinleri:} 

Ankara istihbarat şefi: } 

llhan 
Adil 

} Ankara muhabirleri Tayyare piyan
gosu ta ihlileri 

. . . . Stein berg Türk ve Sovyet 
200,000 hralık ıkramıyeyı kültür müna-

Balkan muhabirleri } 
Solya muhabiri: M. NECMETTiN 
Belgrad-Bükreş muhabiri: E. SEflK 
Atina muhabiri: FiKRET ADIL 

lıimler kazandılar? sebatından bahsediyor 
On aekizinci tertip tayy...., piyangoau-

nun altıncı keıidesine dün baflanımfbr. 
Bugün ıonu ahnıt.caktır. Dün 1500 numa
ra çekilmiJtİr. Bugün ikramiye ile bir -
1.ikte 600 numara çekilecektir. 

200,000 liralık büyük ikramiye 3556 
numaraya iıabet etmittir. Bu biletin onrt• 
birini yani 20 ter bin lirayı kıızaıWn arı.
··-;!,. Beyoğlu Kalyoncu kolluğu Dara • 

Seyyar Anadolu muhabiri } Hamdi USTEL 
[Bu muhabirimV. Anadoluyu bmir .,. haıJalmnden baılıyaralı mıntalıa m,ın· 

taka dolaf(lcak .,., bütün 11ördüklerini mektuplar &>• telRraflarla gautem-~ 
bildirecelıtir. "T AN,.m bu mubabirind en batka bütün vilayet merkezlerinde v• 

kazalarda ayn ayn daimi muhabirleri vardır.) 

Spor yazıcı ve muhabirimiz) Sadun GALiP 

\ 

Münir, Reşat, Tevfik, Salfilıaddin, Ze· 
İstanbul istihbarat kadrosu ki Cemal, Necmi, Alaaddin, ~krem, 

Nejat, Hüseyin, T. Mitad, Danış 
• Dün .abah ıehrimiz.e gelen bir mu rahhtU kafileai ve Bayan Corbett A•hby cık ıokak 5 numarada oturan Bayan Ma-

hide vardır. Bayen Mahide clün parasını Mütercimlerimiz: } 
Yuıuf OSMAN 

Araıuluaal kadınla .. birliği kongTe•ine Aahby ile arkadaşlarından bir kaçı Pera- büyük bir sevinç içinde ahnııtır. 
ı.a.kanlık ede«k olan arsıulusal kadınlar palas oteline, diğerleri Londra, Tokatli. Biletin onda bir ın .. eııini de Şiılide 

Nüzhet 

} 

Ihap HULOSl . 
birliği bafkanı Bayan Corbett Ashby ve yıım otellerine inmişlerdir. Kabriatan •okağmda 69 numarada Bayan 
lngiliz Amerika ve Avusturalya murah • Bayan Corbett Aahby'ye husuai katibi 1 Hüsniye kazannıııtır. Ressamlarımız Münif 

luUlarından bir kmru dünkü ekspreale Margaret Mathie•on refakat etmektedir. Biletin bir hiueai de Çatalcada mahke· 
tehrimize gelmitlerdir. Bayan Corbett (Dtvamı 7 inci sahifede) (Devamı 7 inci sahifede) 

Elif NACI 

~........................................................................................................ ••••••••••••• 1 ••• 1 
• uh b" 1 • • } Cemal 

Fotograf m a ır enmız Hilmi 

gun b •• maç Akagündüz ' Bulgar - Romen hu 1 

dudundaki hadise ---
Bu gar arın iki Türkü ö -

d rdükleri anlaşıldı 

G. Saray, Liberfas', yenebilecek m ·7 !
~"'""- ..... , ..... ' ...... ""'-~"-"""- """"'-.....~""~",....... ..... ' ..... ~ 
Romanlarımızı l Mahmud YESARi ~ 
yazacak olanlar Burhan CAHlT , ' 
'''-~~ ........... _, ............ 
~ Stendal'in yi.iıksek eseri "Kırmızı. Siyah,.ı "TAN,.da NURUL 

ANKARA, 11 (A:A.) - Geçen haf
ta, Sofyaclan gelen bir telgrafı dercet
hı.J. auretile Bulgar - Romen hududun
da bir hiıdiae okluğunu haber venniştik. 

Romanyanm Ankara elçiJ!~ bu m~. 
~le hakkında a,ağıdııki Uınihın neınm 
»ca ebnİf tir : 

Viyananm Liberttu ku. 
lübü futl,olcüleri bu aabah 
ıehrimize eeleceklerdir. 

Misafirlerin ıehrimizde 
yapacakları ilk maç, bu • 
ııün aaat on altıda Tak
sim at.adında Galataıaray
la olacaktır. 

Dün tertip heyetinden .f 

bir zatla görüştük: 
- Bizim İçin en dikka· 

-ay Steinbug 
LAH AT A'nın Iisanile güzel türkçeye çevrilmiş bulacaksınız. 

~cegıru yazd111ımız Rua Sovyet artistle-
rı. orkestra ~ Bay Steinberıı dün aabah- Tarihi tefrikalarımızı 
k~ ekspresle lıtanbule. gelrnit ve akşam- yazacak olanlar 
kı trenle Ankaraya g:İtmiıtir. 

Bizde casusluk: IR 
Aziz Hüdayi AKTEM 

"Fatih lstanbulu nasıl aldı?,,: ... , 
M. TURH/,.ı ... 

A~~~ada v~ latenbulda temailler ve. 

1 
Bay St_ei~berg dün öğleden aonra vali [~izde casusluk tefrikamız timdiye kadar neJredilen bu çefit eaerlerin 

Bay .M.uhıttin O. atünclağı ziyaret e'-'ı ve d bili" • ki · y · · ·· k ~ • 
b d ~u ıye nz en fevkaladelerinden biridir. azanın unu ve mutart • c 

ıe rımız e venlecek konserler hakkında b""t·· · "bbar eder • bul k u un 11ti at aerviaimizi lstanbulda idare vazıyette u.unuş • 
. 1ona~~atu.~a~ müdürü Bay Yusuf Ziya me11 eserin yükıekliğine en büyük delil sayılabilir] 
ı e goruşmuıtür. Aıtlları Türk olan Bulgar tebaa.am

dan 12 muhacir 29-30 gecesi, ellerinde 
ını.ıntaum pasaportlar olmaluızın Bul
llar hududunu geçerek Romanya• top· 
rakJarına g;..dilderinden mevcut ruza • 
tnaı., tevfikan hudut muhafızları tara· 
fıntJ,.,, Bulgarıistana iade ohmmutlar· 
dn-

tıe değer maç, bu ilk maç· :t.~~:.ı'ıJ[ ~ 
tır. Çünkü Libertasın ha- ·~&:::ı\illı.:;..,·:aııl!\.IJ A • k 1 Bu kadrodan da 

.• ~o~yet k~nsoloshanesinde ziyaret et- zız o uyucu ar· anla,ııaca:ıı lizere 
tıgınuz Steınberg bize dedi ki: •"TAN", bü)ü( bir kiki derecesini bu maçt• 

ııörüp öğreneceğiz. Valm 
Orta Avrupa gazetelerin • 
de, Libertaaın Avusturya 
birinci küme lik maçlarında dördüncülü1il 

RomanY11 hudut mubah:ılarının bu muhafaza eden kuvvetli ve atletik mezi-
lnıU, · _ .ı:ı.ı · yetlere aahlp ııenç futbolcülerclen mürek· 
..._. acniu üzerine at- ey).,.,... erı. ne. 1 F k -.. baz -. i.dd kep bir takım olduğunu bi İyoruz. a at 
do"- ı taraflardan ileri aürülen ıa ne de olaa dereceafoi, oyun tarzını ve aai-

. ""' deti4dir. Bu muhacirlerin ilzede- ----'· · -'-! ani bil •· n_. 
....,e atq açarak ikiaini llldürenler Bul· reeini .....,_ ııönn ... e ıya ecegız . .,.. 
'"' hudut E malı- nu bizim kadar Galataaarayhlar, Güneı-lüllerin muhahzlarıdrr. aasen iler ve Fenerbahçeliler de merak ediyor· 
ı,.... ceoetlen de Bulgar aran.inde 
••nı11nıuptur. lar. 

H• Galatasarayın merakı ıundandır: ilk 
.,.._ >dlaenin erteoi günü Bulııar ve Ro- d · fj ı b". "lk -...,n k maçı ya.pacaklnr ır, mısa r er ta ıı ı 

lıılınallllıı""m'mıt>t;ı;.;;m~u~·ş~ter;;,,;;;ck;;.;t~ah~ki;"~k·at;..myamp•·ıııılıııllllll ... lllll 

-:- T~rkiyeye geliıim, Türk ve Sovyet memleket ~azeteıi halinde çıkahihnek için, memleketin en değerli yazıcı• 
b:"tı~tler:ı,:as!nd.a kültür münaaebatının larına dayanıyor ve güveniyor. [ "TAN,. özü ıözüne uygun, ydn:z do~ 

: at . ~ ınkıtaf bulacağının bir delili habere değer verir ve onu bildirir, her ıeyden evvel mu! .teviyat,mn kalı• 
addolunahılir. Burada uördü<>um·· hu··ınu·· t · dikk d" .,. 

gunıuktan İstifade ederek ve gayretli bir kabulden çok meınm7num •Bana k e.~~ . at eder Üatün bir ıründelik olmak İçin hazırlanıfoı·.] ıye • ~ 
oyun cöıtererek Sarı·Kırmızılılar Viya • ·· ·ı · arıı •~aunız zaman, halkı aldabnıyoruz, ıamimi fikriınizi ve _.k1a1.lın.ızı bıl· 
nahlar kartmnda iyi bir netice alabilir· ~::~~ en alakaya bilhasaa h>tekkür e - dınywuz. "TAN", böyle bir gazete olacaktır ve böyle bir g .. ze:-e olınak 
le.r. Her maçta heyecanla takımlarını te.. T içİıı, hiç bir fedakarlıktan kaçmmamııtır. 

k d G ı ' _~.•illerin An.karada w burada ..... 
VJ e en a 1'tasaray lisesi gençleri böyle - Tek .. rar ediym-u..z: ''TANn, ıizin aazeten;T_ Cumhuri)etİn ve inkılA~m · · ı,; n.eı· beki" 1 r-;cegımız programı hakkında henliz kati L .. '- • ·~ ıf 
ıyı r k ıce ıyor ar. Acaba Galata- hır feY yoktur. Bütün teferrıiat Ankara- ...... çuı ve halkın dileklerinin tercümanı olmağa çalııacaktır. Her aın 
oaray ta ımı, taraftarlarının beklediği bu da teıbit edilecektir halk, bu ııazetede, kendialni alakadar eden kısımlarr, yerli yerinde bula-
iyi neticeyi alabilecek mi? Öyle olmasını Artistlerimiz de ~umartesi -''nu"" gel~ caklacd1r. Bütün haberleri, bütün fikir hareketlerini, ıpor, kadın, moda, 
candan temenni ederiz. ki k •u ·- gençli« cereyanlarını ve du"'nvanın bütün meraklı vukuRtı,..1, en güzel, e" 

~ er ve a şamı Ankaraya ııidecekler • ' 
Güne,lilerle F<nerbahçelilerin mera • dır. Ankarada bir hafta kaldıktan aonra cıanlı reaimlerle dolııun bir halde, "TAN., da u"l~cak'1nı •. 

kına gelh<e o d~ ~undandır: fıtanbu!a geleceğiz. Dönü,ıe burada da "23 Nisan,,ı bekleyiniz. "TA•' ,,ı gnrünce, i1ayol kı-
...... llllllİll ........ llllllİll .. .;.iıoııiı~::~:.J.~__..:tılıdıii!ıııa frram vacal' nız. 



/ çtimai bahisier 1 
1 Ai'~ov!u ~hm .. , 

) azan: HARICJ rIABERLER . < .,.. I'. " ' , , ~, ~- • -#' .: ' 

Batı ve Doğu 
Aquitania vapuru bir 

umluğa saplandı 
ş..laıııhk ve .-ılik, bugün lramu

nıl bir hastıılıloar: Batı da, Doiu da 
b11 ı-tebia ayni ile tutulmu;lardır. yal
ili% arada derin bir ayrılık vardır. 

Be.urun §A§kınlığı doğrudan doğnı. 
ya son savaflan ve bu savaşa son veren 
v.,.. ... y andlaşmasından doğmuştur. 

Daha anıllaıma yapılıııken bile, ln
ııii<z heyetinin mııli müpv.iri olan pro
fesör Keynea bu anıllaşmanın A vnıpa 
için bir felaket olacağını ımlamlt ve en· 
la<lığmı da baş murahhaslara i<ahul et· 
timıeğe çabalamıı, fakat Loit Corçla 
Klemanso gibi her §eyden evvel i!l, ira. 
de ve ihtiraı adamları alanlar, hilginlıı te-

ddlerine kuW< vennemiılerdôr. Bu 
profc&ör heyetten çekilerek daha o za. 
manlar yazdığı bir eserle t:ıırdığı kor
kuları ve düşünceleri ortaya koydu: Bu 
eser daha o çağlarda bile derin izler rap
P. fakat it işten geçmişti ve V enay aııd. 
iaıması yapılııııJ bulunuyordu • 

Daha bir kaç yıl geçmeden, profesö
rüıı evrelce duyup aöylemiı oldukları 
birer birer olmağa haılach ı A vrupanın 
belkemiği olan Almanya, Macaristan ve 
Avusturyada derin ıarsmblar, kaynaı· 
mal.ar kendini gösterdi. 

Bu ...,..ıntılar, sav&1tan yenerek çık
mıt olan İtalya gibi ülkeleri dahi bürü
dü. M ... solini ile Hilıler, doğrudan doğ. 
ruya hu ~alana çıkamuı olduk
ları r+·+rorr. Bunlar o derin fırtına. 
lana dalplan üzurinde yükselerek, bıı· 
pnkü yerlerini tuttular. Bu fırlma kah
ramaıılan, pel. -mdır ki (tabiidir} 
yalnız fırbaa içinde Ya§ayabilirier, çün-

ü batJ<a h.ıde Tarlıklamun ımlammı 
(manasını) kaybedenler. Bitlerin çııla§-

n başıka tarzda anlaşıılamuı Dünya. 
ınn telmiı:çe en ileo'lemiı ohm akmrf beş 
ınilyonluk bir topluluğun derin ve a-eoiı 
çoı kuııluldarma önder olan ve o nisbette 
de coıi<un olan lütlleriıı bu çıkr§lan, bü
tün batıyı kutlııu, ...ıJaııtı ve korinı i
çine almıştır! 

Bu fırtınaya karp Avrupa devlet a.
damlan §8.§'mU§il.a:rcbr ve ne yapacalda. 
nnı bir türlü tayin edemiyorlar. 

Bu hal, dünyanın dörtte üçüne ııa. 
klm almı Batıyı kendiliğinden felce uğ. 
ratmrftır. Ve b&fka yerler He oğraımak, 
ka&lliyetinden an kılmqtırl BuDUll için
dir ki Batı, Doğuda olup bitenler ile çok 
ça uğnıpmıyor. 

F abt Doğuda da derin bir lra)'n&flm. 
ırllziiboet<tedir ı Liıkin bu ı...,_,,ıwmı 
ırerelı: ıkayoağı "" ırenok yc»u bütün bü
tüne baıkachr. 

Avnıp&)'J bir ımr müddet -ı:m1a 
..ıtüot etmiş oı .... büyük F.__ i.nt.ila
bından doğma duygulamı ve <liitüne<>
lerin Avrupa mıırlannı geçmek ve Do
jtuya da ya:yrlmak için tam bir asrm 
geçn>e9i IUJm geld:lı 19 anc:u ., .. Bat.
nın u,_.. yüz .....ıiii i.ae, y.innincl 
...... ela Dok- UJ'um&.• 7iiueneliği
dlr f 

( Bn Doğu sözü i9ne Ruıyayı da ah· 
ruz.) 

Yirminci amn doğması ile, bü.ıün Do
ğuyu, Çıindeın Rıuıyaya ve Tiirkiyeye 
kadar, b:ir kaLmma -•mtwww tutulrnut 
söı-iiyonız. 

O çağa kadar bütün Doğu üzerinde 
biloim ol:m din ve an'ane, )'erlerini rasyo
nel duygu(..,.,. ve yeni anlayıılara bırak
mak mecburiyetinde l<alıyorlar. Dine da
yanan etıllııi zorbalık usulü yılalıyoı; 
gene ulus lıakİuıiyeti ve hünüyet dü. 
ıüuceleri ıreçnıeğe bqbyorı Bir • ...._ in. 
kihip *"'1an, Türlciyeyi, Rus~ Çini. 
Hindfatanı, Efganistam ve lnmı lm"lt• 

yor. Filhakika bu akınlar her yC!'de ay• 
ni mahiyette değildir ve ayni derecede 
muvaffak olmu,..,... Me.ela Rwyada bir 
aftç inan •e hürriyet sahibi jnıanlann 
gayretleri ile kalkınma akını, tama • 
men ba§ka ve Batmm bile ırönncdiği 
yollara giııi:ror. Öteki yandan bazı yer. 
ler, meseli Tüıiciye, lran ve Rusya, 
lccodileriııi toplmnağa, yeni kurumlan 
kuvvetli temeli er üzerinde kurmağa ve 
nomal bir yaşayııın yerlepnes.ine mu· 
vaffııık oluyorlar. Fakat bu gibi yeorler 
Doğunun barmdınnakta olduğu bir mil
yar İnsan kütıleııi arasında pelı: ıı:z bir 
parça gibi lrahyor. Hemen hemen dokuz 
yüz milyon İnaanı barındıran Doğu. 
nun öteki büyük parçası, Çin, Mançur
Y'l ve Hindistan sarsıntılardan ve kay. 
na,malardan kendini kurtaramam.ıttırf 

Çin baJh batma bir alemdir. Derin ve 
kuvvetli bir kültür bu dört Yll··z ellıi mil. 

• • 
yon omana, bir dıt benzerliği v .... 
mi~tir. Fakat bu benzerlik dıf'la kalıyor. 
~çe i~ttir. Bir tek varlık yapmamıJ· 
tır. Çımn her vilayeti, bagka bir devlet. 
tlr, ba.ıka bir ülıloedir. Kalkınma akını ;. 
ıe, bun!an bİl'birinden bütün bütün ay. 
rı; ayn ayn viliyetlerde akın ayrı ayn 
yollar aldı: &azılıırı komünizme doğnı 
yüriidii, bazdan ~uriyetsevediği güt. 
tü, bazıJ.a.r.ı da eski uıule bağlı lr.a.Wı· 
!ar! 

Ve bütün Çin bu aynlıklar ;ç;nde 
yıllar~ çırp......ı.ıa, YllTarlanmak
tador. Çimn .-dd; kayn.,ıclan iizerine 

ınüdrii.n olduğu b.dar çokça istifade e
derek lilrımtrlar içinde yuvarlanan Çi
nin adım ad.mı içlerine doğru yürümekte
dir. 

Hindistana gelince: Buradaki kalkın
ma akını, karşısına iki türlü engelin eli. 
lcilmiş o!duğunu buluyor: Bnnlanlan bİ· 
nn dtıtan Hinslıana bal.im olan lngi
lizler taı·afmdan geliyor. Örokis.i de İÇ· 
ten, hallan !rendi kurumundan, taşıdığı 
duygu ve düşüncelerden geliyor. 

On sekiz ayn ayn ve birbirine ya. 
bancı lisanlar, tıayısız etnoğrafik uzvi
yetler, yedi din, birlıirine giremiyen, 
biribiri ile enlaşamıyan dört kut, elli 
milyon.luk her türlü kastın dı§ına çııka. 
nlmq, ve on beı adandan nefesleri ba~lca- J 
larıru teivis eden Uırtuchable, yani te. 
maslan yasak hedlınht bir kütleli işte 
ııize bir Hindistan ki ayni zamanda bir 1 
ç • nevvaplarm ve mahaı-acalann tasa). 
!ut ve zorhalııklarma manızdurlarl 1 Bü. 
tün bunları birleştirerek bir tek ülkü 
arbtmdan oştunnak iç:iıı çalışan mil· 
Jiyetçi Gancli ve taraftarlarmın ve yahut 
k~t Nehnı ve yoldaşlarının kar· 
şılaştıldarı nkmtrları duymak ve anla· 
mak kolayda • 

9 u ragmen romorkörün çalışmasına 
vapur kurtarılamadı. 

İçindeki 300 yolcu karaya çıkarıldı 

Fakat bütün hunlara bakmıyank, 
Avn.ıpanm Frans.ız inicil5.bından sonra.ki 
tarihini, mukaddes ittıifaıkları, hükumet• 
ı~-rin yürüttükleri irticai s.iyaaetleri ha
tnia.,,,ak, orada inlcilap fikirleri bütün bu 
engellere karşı nasıl yavaş yavıt! ga· 
!ebe çaldı ise, Doğuda da ayni akınla· 
rm bütün en,,.....ıreri yenecef ine aallan
tısız hüküm verebilinz. Çünkü bu akın 
zaman icabından doğmuttur ve o halde 
onun önüne geçmek imkinaızdır! Zaten 
geçilemiyor ve akın gittikçe ilerliyor. 
Sonra Uzıik ve Orta Şarinn önderi ol
mağa karar vermİf olduğu dıştan anla. 
tılan Japonya, her gün bir edmı iler. 
(emekte ve Çin yolu ile Hindi.atana yak
Mpnaktadtrl Bu suretle beşeriyel!İn ya· 
rmııdan r:iyadesini besliyen Şıırl< hiç 
ıüphe yoktur ki bir gün gelecek kendini 
toplıyacak, ve beıer mukadderatına ait 
ımell>lelerin hal Ye fnlmda müessir bir 
ama olacaktır. 

Bir milddet euıJtJl imanımıza da gelml, olan Aqutania uapuru 

Bqeriyet belki o :.ama.ıı biraz rahat 
bulur. Zira Avrupalılar ne üzerinde 
kavp edecek lokma bulacaklar ve ne de, 
dizgin bilmiyen iht.innfan üe ilemi 
ntedilcleri zaman ateıe veı '""" mevkide 
bulunaaıldardır 1 

Ağaoğlu Ahmed 

Rus tayyarecileri 
Şehrimize geliyor 
Bnn'arın hepsi dünya rö
korl1rı kıran kimselerdir 

MOSKOVA, 11 (A.A.) - Türk 
Tayyare klühünün davetine icabet ede 
rek Türkiyeye gitmekte olan manıf 
Sovyet Planeri•tleri Ossoaviachim 
Serge, Anokhine, Michel ve Romano• 
dün Odeıa'da vapura binmişlerdir. Hep 
si de dünya rekorlan kırmıı olan kim
oelerdir. Bunlardan Anokhine, Tas A· 
jan1mm bir muharririne beyana.fi& bu 
lunarak demiıtir ki: 

"Yapmakta olduğumuz seyahatin 
gayesi Türk aporcularile tayyarecile .. 
rine Sovyetlerin Planerizmini ve pa ra· 
ıütizmini göstermektir. Bizim Türki • 
yeyi ziyaretimiz Rua ve Türk ıporcula 
rı arasındaki dostane münasebetleri i~ 
leride daha zi7ade kuvvetlendinneğe 
yarayacaktır. Türkiyenin spor tayya • 
recilik hareketi ile Sovyet tayyare klüp 
leri arasında çok sıkı bir temaa vücu
de getiı:ııneği vazife biliyoruz . ., 

Anokhine ile Romanov Sovyet Rus
yanm planerİzm ve paraıütizminin in 
k.İfafın~ gösteren resimlerden mürek • 
kep albWnleri ha.mil bulunmakta .. ı r • 
lar. 

Altın para 
Fransada yi:zer frank"1k 
a ı tın tedaYÜ.e çıkarı.c..1 
P ARiS, 11 ( A.A.) - Hükuı: • tin 

yeniden imaline karar Yerdiği yiızer 
franklık altın meskukitın dünden ıti· 
baren darphanede basılmasına başlan 
mqtır. Makineyi Maliye nazın bizzat 
i§letımiıtir. Kalabalık bir hazinın ki.it
leainin önünde, ni.zır, arsıulusal hidi
sahıı, altın paranın tedavüle çıkması· 
na müsaid bir hal almaııını temenni e· 
derek demi9tir ki: 

LONDRA, 11 (A.A.) - Dün Bri • 
tanya adalarında hüküm aüren fırl<
na yüzünden öğleden sonra Southamp 
t,., dc4<lanna gİftcek olan Aquitania 
vapuru, kuma otunınu§tur. 

Vapur Nevyorktan hareketle Akde 
nizde yaptığı seyahatten dönüyordu. 

LONDRA, 11 (A.A.) - Cunard 
Vhite Star şirketinin Aquitania vapu· 
runun vaziyeti değişmemiıtir. Akde • 
nizde yaptığı bir oeyahatten dönü§ün 
de Stampton limanına girerken ıid • 
detli bir rüzgara maruz kalarak ça • 

mura saplanmıı ve kalnu§tır. içinde 
300 yolcu olan gemiyi kurtarmak için 
dün ve hu sabah yapılan gayretler bo 
fa gitmiıtir. Gemi çamura o kadar ha 
fif aaplanm.ıştı ki, bilahara başka ge· 
miye nakledilen yolcular bile farkına 
varamamışlardı. Kumpanyanın bu aa· 
hah neırettiği bir tebliğde, bugün öğ
leden sonra yeniden teıebbüsler yapı· 
lacağr, geminin vaziyetinde bir tehli • 

Hindistanda 
Ayrılacak olan Birmanyayı 
. alakadar eden maddeler 

LONDRA, 11 A.A. - Avam kamara· 
•ı, Hindittan kanununun bugüne kadnr 
279 maddeıini tetkik etmiştir. Şimdi de 
Hindisbı.ııdan aynlacak Bermanyayı ala· 
kadar eden maddelerle meşgul olmakta • 
clır. 

Mebuslardan biri Hindistana verilen 
muhtari,...tin aynini Bennanyada da tat· 
bik etmek için, Jaz.ım geldiği kadar ça • 
lııolmadığını kaydeden bir takrir vermiş, 
fakat bu takrire itiraı: eden Hindi.tan ha· 
kanı Sir Samuel Hoare, Bermanya efka· 
nnrn büyük bir kı-mı, Hiudiıtaıı ayni.· 
mak liikrine açıkca taraftar olduğunu ve 
bununla uğraşan teşkilat komisyonunun 
bu kanaate vardığını söylemiştir. Sir Sa· 
muel Hoare beyanatına ıu ıuretle devam 
etmiştir: 

"Yuvarlak masa konferansı mesaisinin 
neticeleı-i hu noktayı nazarı teyit ettiği 
gibi, Hindistan teıkilatmı ıslaha memur 
mülhak komite ile ayni kanaati izhar et· 
mi~tir. Bu komitenin yılphğı tahkikat, 
Bermanyarun Hindistandan ayrılmak hu
ıusundaki arzusunu meydana çıkarmıştır. 
Bununla beraber, lngiltere hükılmeti, ma 
zide Hindistan ile Bermanya arasında te
easüs eden iktisadi rabıtaların birdenbire 
dağılmasını menedecek tedbirlerin imkan 
nisbctinde ittihazmda ısrar etmektedir. 

Hindistan teşkilatını 111alıa memur mül 
hak komitenin tavsiyelerine göre, yeni 
hükumet teessüs etmezden evvel bir in· 
tikal devresi geçmesi liizmıdır. 

Esasen Londra ve New-Delhi hükumet 
leri arasında yapılan fikir teat!lerinden 
ıonra statükonun beş sene muhafazasının 
faydalı olacağı kanaatine vanlmıştır. Bu 5 
senelik intikal devresi emasında, Hindis· 
tanla Bennanya arasındaki ticari müna • 
sebetler bugiinkü şeklinde kalacaktır. Bu 
devrenin uzatılması muhtemeldir. 

l-1 L, ·standa şakııvet 
ROMA, 11 A.A. - Eritreden bildiri!· 

diğine göre, HabeJ topraklarında vahim 
şakavet hadiseleri olmuştur. Bazı kervan 
!ara taarruz edilmiş, bazı kimseler öldü -
rüJmüştür. 

- Bütün Fran012lar, refaha avde • 
tin mukaddemesi oian paranın istik -
rarından müatend olacaklardır. Filha 
kika ıulhün en iyi es:umı, yeniden tan 
zim edilmiı ökonomide bulacağız. 

Albn para darbı 1936 da, mikdarı 
aenevi 1500 milyon fraıılta baliğ ola • 
cak bir ıü.ratlo devam edecektir. 

1 Litvanya huc.udu üzerinde 
Alman tayyareleri 

ke olmadığı havanın fenalığmm kur
tarmak i§ini ıiındiye kadar güçleıtir
diği söylemn<ktedir. 

LONDRA, 11 (A.A.) Aquitania· 
nm bugünkü vaziyette daha birkaç gÜn 

kalmasından endite ediliyor. Çünkü, 
gemiyi kurtenıak için çall}an doku:ıı 
remorköriin gayretlerini kolayla§hr • 
mak için lazım olan en kuvvetli med 
ancak pazartesi alqBDii olabilecektir. 
Gemideki ron 20 yolcu bu sabah Su· 
tampton'a getirilmişlerdir. 

LONDRA, 1l (A.A.) - Geminin 
vaziyeti endite verici görülmüyor. 

Aquitania'YJ kumluğun üzerine aürük
leyen fiddetli lodO<I fırtınuı, lngilte
renin her tarafmda hüküm sürmüı ve 
bazı mühlik kaıı:alara da sebeb olmuş• 
tur. Ezcümle Londrada bir mağazanm 
saçağı dÜ§mÜJ. bir kişi ölmüş, yedi 
kişi de hastahaneye yatırılacak dere
cede yaralanmışlardır. 

in giiterede 
Bir hafta iç nde keızadaa 

yaralaaan ve ölenler 
LONDRA, 11 A.A. - Münakalat ba

kanlığı tarafından neşredilen istatistik • 
!erde geçen hafta iç:iııde yol kazalarının 
azaldığı kaydedilmektedir. 

Bu istatistiklere göre bu hafta içinde 
lngilterede yol kazalarından ölenlerin sa• 
ynı 95, yaralananlamı sayı11 3185 dir. 

Geçen sene bu hafta içinde ölenler 
126, yaralananlar 4035 idi. 

Geçen hafla içinde ölenlerin sayıaı, haf 
talık kaza istatistikleri neı...,dümeğe bat· 
lanıldığrndanberi )'anİ 56 haftadanberi en 
az nisbeti göstermektedir. 

Yol kazalarına karşı alınan tedbirler 
neticesini anlamak için bu istatistiklere 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Bu tedbirler arasında, ikametgalılar 
bulunan mıntakafarda otomobillerin sa • 
atte 30 kilometreden fazla gitmemelerini 
bildiren bir emir vardır. 

Bir savaş olursa 
Amerikanın tutaca ~ı bita

r11 f'1k yı, ! u ne olacal< 
VAŞiNGTON, il (A.A.) - Muhte

. • el <i ı ş aav"ilarda Amerikanın bitaraflı· 
ğını nıuhafaza için tutulacak aiyaset bu· 
gün Say Ruz,•elt ile Bay Hull arasında 
müzakere cdilmiıtir. 

Bay Hull, reisicumhura, henüz ta
mam olmamakla beraber, iç sıyasasının 
bugünkü nazik meseleleri hakkmda iza. 
hat vermiştir • 

iyi haber alan malıfellere göre, Bay 
Ruzvelt ayana Klan< ile Nay tarafından 
telif edilen karar au""tlerme lehdardır. 

Bunların muharip devletlerin mühim 
mat satın almak için vaki olan istikraz· 
larına fili biT mnbargo konulması ve 
harp sahalarına gitmek U.tiyen Amerika 
tebaasına icabında pasaport ven:nemek 

salahiyetinin re.isi<ıumhura verilmesi tek· 
lif edilmektedir • 

lsveş kralı Pariste 

el koyınuı olen ve onu kendilerine bir 
çok andlaşmalar ile bağlamıı olan A TrU· 

palılar bu haldm çok memnun olacak. 
ı.. .. dı, eğer karpda onlarııı kilfea.ü bu 
yanlardan •-ğa azmebniı <>lan Ja,. 
ponya oın-.ydı!! 

Sovyet - Alman anlaşması 

KANNAS, 11 (A.A.) - Silute'den 
alınan haberlere göre, altı tayyareden 
mürekkeb bir Alman hava filosu, Üç 
gürıdenberi., Litvanya hududu üze· 
rinde, müteınadi7en uçuş talimleri yap 
maktadır. Bu filo, gene bundan iki ay 
evvel bir ağır topçu alayı yerl~tiril
miş olan Tilsit'i k&rargah ittihaz et • 
rniştir. Tayyareler~ muntazaman Ni • 
men nehrinin sol sahili Üzerinde nç • 

makta, nehir boyUnca cevelan etmek· 
tedir. 

ISTOKHOLM, 11 A.A. - lsveç kralı 
Gustav Parise vasıl olmuştur. Kral on 
gün kadar Pariste kalacak ve ondan ıon· 
ra Friburga giderek bade Gran düşesini 
zivaret edecdrur. Müşarünileyh, mürea • 
k '.JeD Berlin tariki ile lıveço dönecek • 
tir. 

Y ııkanda anlattığımız gibi, iradea 
felce uğrwıuf olan Avrupalılar, Japon. 
yanın Çinde ilerileme.ine, bu biiyük 
ülkayi :vnvaı yan§ kendine bağlaması. 
na ve bu wretle pdı: yakın bir geleeek. 
te kendileri için bir bela kesilme.ine en· 
ırel olamıyorlar 1 Japonya ise, bu halden 

"Arabiatanda Osmanlı impara
torluğu nasıl yıkddı?,, ilfimli tarihi 
tefrikamız bugün befinci ıayfa. 
mı~daJır. 

MOSKOVA, 11 (A.A.) - lnesti. 
ya gazetesi, Sovyet - Alman ökonomik 
anlaımasrnın akdini acun ökonomisi .. 
nin bugünkü bozuk vaziyetinde müs .. 
bet bir hadiae olarak telakki etmek· 
tedir. Gazete diyor ki: Sovyetler bir· 
liği, buhran devam ettiği müddetçe 
moratoryom iatilzam etmeksizin mali 
taahhütlerini tamamen ve devaanfı 
bir •urette ifa ~ ... n eyıu ma.bdud mem 
leketlerden biridir. 

İdam ed!'enler 
ATINA, 11 (Husuıi) - Evvelce ida

ma mahlcUm olup Egini hapislıAtl<'sinde .. . 

--o-

Trabzonda sis 
TRABZON, 11 A.A. - Bir haftadan· 

beri devam eden kesif bir siı yüzünden 
tehir ve köylerde gÜneş gözükmemekte • 
dir. 

Soğaktan ve ıiıten meyvalann ve fın· 

İdama mahkum edilenler 
MOSKOV A, 11 A.A. - Uzun müddet 

Toula ıehrinde dehşet ııalmıt olan bir 
haydut çetesi dün Moskova hususi mah • 
kemesi huzuruna çıkmıştır. Üç şaki, ida· 
ma mahkum edilmiştir. Diğeleri de ağır 
hapis ve nen cezalarına çarptınlmıştrr. 

Feci bir petrol infilaki 
BOKREŞ, 11 A.A. - Ploeşti petrol 

tasfiye müesseaeinde on alb ıamiç bif'den 
infilak em.iştir. Dört kişi vahim surette 
yanıp yaralanmıştır. Zarar on milyon ley 
kadar talımin ediliyor. 

Tekaüt kanununda değişiklik 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Tekaüt kanununun dördüncü macl. 

desinin tadili hakkında bir kanun projesi hazırlanmıştır. Haber aldığımı 
za göre bu maddedeki ikinci tekaütlük devresinin başlangıcı beş sene ts 
cil edilecektir. Aynca 25 senelik tekaüt müddetini dolduranlar ikramı. 
ye müddeti olan 30 seneyi doldurmadan amirleri taralından resen ts • 
kaüde sevkedüebileceklerdir. 

Gümrüklerde devam defterleri 
ANKARA, 11 (T elelonla) - Gümrük ve. inhisarlar Bakanlığı, 

Gümrük teşkilô.hnda butunan memurlara ait bir devam talimatı hazırla 
mıştır. Bu talimata göre her gümrük kaleminde devam defterleri bulu
nacaktır. Bu defterler miada nazar an on dakikalık bir müddetle gün
de dört defa şube mümeyyiz/erinin önünde memuralrın imzasına açık 
bulundurulacaktır. Bu müddetten sonra defterler kontrol ediiecehtir. 
Hastalık veya buna benzer müstesna ahvalde memurlar izin alacaklar
dır. Bu gibi ahvalin devama mô.ni o lan sebeler tevsik edilecektir. Me • 

murların geç gelme veya erken çıkmalan tekerrür ettiği takdirde derlıal 
Bakanlığa büdirilecektir. işleri başında bulunmıyan memurlar h:ıkkın
da derhal zc:bıt varakalan tutulacaktır. Bakanlık sureti mahsusada ta. 
yin edeceffe memurlar vasıtasile de devam vaziyetini kontrol ettirecek • 
tir. 

Mısır baqanları bugün geliyorlar 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Kadın .lar kongresine iştirak edecek 21 kişi· 

lik Mısır heyeti bugün şehrimize g e.'miştir. Mısırlı bayanlar müzeyi v• 
şehri gezmi;ılerdir. Asarıatika muhibler cemiyeti tarafından kendileri• 
ne kitablar hediye eclilmiştir. Misafirlerimiz akşam ayni vapurla lstan
bula gittiler. Mısır heyeti reisi lsta nbulda konferanslar verecektir. 

Kamutayda dün verilen kararlar 
ANKARA, 11 (A.A.)- Kamutay bugün Hasan Sakanın başkanlı. 

ğında yaptığı toplantıda Urlanın Harran kazasında Der/il oğullarından 
lbrahim, Şibinkarahiuın Bülbül mahallesinden Köle oğullarından Meh· 
met oğlu lbrahim, Beyşehirin Hüseyinler köyünden Dirhemoğulların· 
dan Mehmet oğlu Ahmed in ölümce zalarına çarpılmaları hakkındaki 
mazbataları kabul etmistir. 

Al kanununun üçün~ü ve dördüncü maddelerinin birden fazl.a ıuç İş· 
leyenler hakkında her bir suç için verilmiş ve verilecek olan cezalardan 
ayrı ayrı indirme yapılmak ıuretiyl e tatbik olunacağına dair tefsir Fıkra 
"tasvib edilm.iştir. Kamutay bundan sonra 1934 ydı umumi müvazene· 
sine dahil bütçelerin muhtel'il lasd ve maddelerinden 268, 99 liranın in 
Jirilıtrek 266,841 lirasının dfğer ter tiplere ilô.oesine, 2,858 lirasının Ja 
Maarif bakanlığında açılan yeni bir fasla fevkalô.de tahsisat olarak ko
nulmasına karar ııererek cumartesi günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

•• 
Fransız-Sovget anlaşması lngilizler 

için lam bir sürpriz oldu 
STRESA, 11 ( A.A.) - Reuter Ajanıından: Konferansın ifk toplan 

tısı Bay Mussolini, Makdonald, Co n Saymen, Flanden ve .t..aval'in işti· 
rakiyle bu sabah saat 11 Je meşhu r Borromello sarayının müzik sala • 
nanda açılmıştır. Bugün Duçenin her hangi bir projesiyle karşılaşılmıya. 
cağına muhakkak nazarile bakılmaktadır. lçtimaın mühim bir kısmıtW 
Bay Eden'in ziyaretleri hakkında S ir Con Saymenin beyanatı işgal eJo 
cektir. 9 nisanda haber verilen, Fransız • Sovyet anlaşması lngiliz J.., 
let adamları için tam bir sürpriz ol muştur. Bunlar şimdiye kadar l>., fut. 
susta hiç bir talsilô.t almamışlardır. Fakat Fransız bakanlarının kon!;; · 
rans esnasındaki bu yeni tetbirler hakkında malumat verecekleri ü....u' 
edilmektedir. 

Bir hasta on kişiyi yaraladi 
Aydını heyecana veren bu hadise nası J 
oldu? - ) aralı arc an biri ölüm halinde.· 

AYDIN, (Hususi muhabirimizden) 
- Evvelki akşam burada halkı heye
cana düşüren ve kanlı şekilde biten bir 
hadise oldu. Elde ettiğim tafsilatı bil
diriyorum: 

Kurtuluş mahallesinde oturan BüI • 
bül Hocanın oğlu Kemal, ötedenberi 
gayı-i tabii haller gösteren bir akıl 
hastası vaziyetinde idi. Kemal hadise 
akşamı gene bir buhran geçirmiş ve 
iri bir tahta parçasile babasının üze • 
rine h ücum. etmiştir. Zavallı ihtiyar 
dört ağır darbe altında derhal yere 
ser'.Jm"ştir. Kemal, tahtayı elinden bı· 
rakmamı§, evin pencerelerini açarak 
avaz avaz haykırmaya ba~]ıya.n anası 

Uıusal ekonomi ve arttır
ma · kurumunda 

ANKARA, 11 A.A. - Ulusal Ekono
mi ve arttımıa kurumunun genel toplan
tısı beşkan general Kazım Özalpin ba~ • 
kanlıji"ı altında yapılmış ve kongrenin 25 
nisaıi 1935 perşembe günü saat 10 da ıer 
gi evinde toplanması onaylanmııtır. 

Balıkes·rde lik maç'arı 
BALIKES1R, (Milliyet) - Balı

kesirin futbol lik maçları ayın 12 
ıinde merkezde ve mülhakatta bir· 
den başlıyacaktır. Bu sene kupayı 
kazanan İdman yurdu bu maçlara 
da büyük ehemmiy:et vermekte, 
çalıtmaktadır. Diğer rakip kulüp· 
ler de hazırlıklarına ba,Iadırlar. 
Balıkesir mıntakaaı ve futbol he
yeti bu maçların bütün hasılatını 
tayyare cemiyetine bırakmıya ka
rar verdi. 

Balıkesirde çit duvarlar 
kaldırı!ıyor 

BALIKESiR, (Milliyet) - Me· 
deni bir tehir aokaklarmı çırkinlet
tiren tahtaperdeler ve çi duvar· 
lar artık Balıkesirde de azalmağa 
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1 
na dokunmadan sokağa fırfa.?nıştır. So 
kaidaki mücadele daha müthiş olmu , 
önüne gelen saldrnnağa başlamıştır. 

Kemal kendisini tutmak isteyenlere 
de hücwn etmiş, kız kardetinin ofrlu 
Mustafa baıta olduğu halde Abdullah, 
lhrahim, Sıdıka, lsmail, Nadiye, Ab -
dullah, Mustafa ve Osmanla daha beı 
kişiyi muhtelif yerlerinden yaralamıı
hr. Güç halle yakalanan Kemal, an -
cak yarım saat sonra karakola rrötiirü 
lebHmiılir. En ağır yaralı babasıdır. Ha 
yatından üm.it kesilmiştir. 15 yaralı 

Memleket hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmışlardır . 

1 

Arttırm ve eksi tme 
kanunu 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Başba
kanlık bütün alakadar makamlara bir ttl-
mim yaparak arttınna, eksiltme ve ihale 
kanununun 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde
ki kayrt ve şartlara uyınıyarak yapılan İ· 
!anların hükümsüz bulunduğunu, alui 
halde yapılan ihaleleı<İn feohedileceğini 
bj(dimıiştir. 

Tamimde ilanlara kanuni kayıtların 
kanulmaması yüzünden ihalelerin feshe
dileceği yerde, bakanlık heyetinden ka • 
rar almmasma teşebbüs edildiği görüldü· 
ğünden, il.anlara mutlaka kanuni kayıtla• 
rın konulma11 lüzumunu bildirmiıtit-. 

Urfanın kurtulut bayramı 
URFA, 11 (A.A.) - Onbinlerce 

halkın iştirakiyle lıugiin Urfanın kur
tuluşunun onbeşinci yıldönümü çok 
parlak bir ıurette tesid edildi. 

37 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 11 (A.A.) - Son yedi 

gÜn içinde muhafaza teşkilatı tarafın 
dan ikiai varalı 37 kaçakçı ile, 874 ki· 
lo gümrük kaçağı, 800 kilo inhiıar kıt 
çağı, 51,488 defter sigara kağıdı, 2 
tüfek 10 memU, 18 kaçakçı hayvanir 
le 5,000 ltalyan lireti ele geçmiıtir. 

Deoi:ı'.ide sarsıntı 
DENiZLi, (l.lı'Jlliye~) - Ewelki ge~ 
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EL~ 
Di'encinin mektubu 
"Dostum. 
Havalar ısındı. Bu bizim için de, 

sizin için de iyidir. Çünkü. aoğuk 
havada hiç kimse ne s~daluı ~er • 
mek, ne ga:zete almak ıçin eldıven: 
/erini çıkarmayı, paltosunu, cek.ef!· 
ni açmayı gö:ze alma:z. On.un ıçın 
biz kıfı sevmeyiz, bilmem atı: aever 
misini:z? 

Kardeş! Dünya acayip oldu; 
~imdi si:zi bizimle birlikte ya:zdı'!' 
diye sakın içerlemeyln! Zanaatin 
· · · kö"t .. ·· olma:z • hele bugu""nler • ıyıaı u•u , 
de. Ben pelı okur ya:zar adam de· 
ğilim. Zaten bizim zanaat'! okur 
yazarlığa lüzum yoktur. (Si:zde_ de 
öyle ya!) Ama görüyorum ki; ifle
rimiz birbirine bira:z benziyor· Bu· 
nu açıktan açığa aöylQ!emi>;<>~ 
,.;,.; kızdırmayayım diye. l6ki.n ~r 
l·ö• parmağım gözüne. Her bırlmız 
üç beş kurufUn pefindeyi:z. Yalnız 
bizim sizden larkımız fUdur: Biz 
parasını aldığımıza dua ederiz; siz 
baskalarına! 

Ekonomi sıkıntın da bahar soğu 
ğu badem çiçeklerini yakar fll'bi he: 
pimizi kastı kavurdu. Nerede eakı 
giinler! O zamanlar dilencilik bey· 
lik idi. (Allaha ,Ukür, yine öyle a
ma e.ln tadı yok!) 

Sizin if büsbütün aksadı. Doğru· 
ııu acıyorum. Eskiden lzmite ipliyen 
vapurlar birbirine rekabet için müş 
teri/erinden para almak ıöyle dur· 
•un üste birer de simit verirlerdi. 
Siz de hemen hemen öyle oldunuz. 
Yalnız simit yerine dolma veriyor· 
sunuz. Acıyorum emeklerinize! De
diğim gibi bizim ı, sizinkin,e '?e~ 
benzer. Bari bize bakın ela ıflerını· 
:' "'·cız yoluna koyun!. 

.., mumi harptenberi dilencilik e· 
<İiyorum. Mesleğimfn ustalarından 
olduğumu söylerler. En iyi para ka-

• zanma şeklini gözümü kopayıp a • 
vucumu açmakta bıJclum. Hal.buki 
cieJe/erimiz para kazanmak için gÖ 
ziımüzü açmamızı söylerlerdi. Ne 
ıroçma ide. Bence dilenciliğin birin
ci umdeai budur. Sonra halk çok 
: &yliyen, çok dua eden, çok yalva
ran dilenciye de para vermez. Boy
nu bükük, aciz, elsiz, ayaksız, dil
siz görünmeli ki; acısın da para 
versin (siz ise akaini yapıyorsu -
nuz.) 

. Yirmi senedenberi hep bildiği • 
nız kö1ecle dilenirim. Müfterilerim 
her geçiıte orada olduğlmUI göre 
göre bana para vermeyi bir &Jet e
dindiler. Belki ük önceleri sadaka 
vermek için ulalı bir ( elort) aarle
diyorlarclı. Şimdi para keselerini 
tıpkı göz kapaklarını çırpar gibi i
racl esiz açıp kapıyorlar. Halktan 
parayı ifte böyle allflıraralı almıya 
çalıfın! Hergün yerimi, kılığımı ve 
isteyifimi cleği,tiriraem hanlat az o
luyor. Bir teviye gitmek Ur,1.ım azi-
zim 

DilencÜ:ğin, • biliyorum • türlüsü 
V<ıT. Büyülı dilenenler, orta dilenen 
ler ve bizler. Ben iki üstümdeki sı
nıllan beğenmem. Çünkü onlar 
clii1tükl<;i zaman bizim koclar da 
kazanamazlar. Müfterileri sayıca 
cu, ağırlıkça yüksektir. Bir tanesi • 
nin ekailmeai gelirde büyük bir de
lik açar. Bizimki öyle el eğil. Ç ey -
rekten yukarı veren yok. Onun ela 
bir ikisinin arhp eksilmesi büyük 
bir tesir yapma:z. 

Bu öğütleri sana verirken içim
de kalan bir hicran düğümünü çöz
menıe müsaade eti. 

Aramızda bu kodar be=eyiflik
ler var. Birbirimize ele, clMtuz, ra • 
kip değÜİ:z. Sadako verenler ne ka
dar artarsa g<nete okuyanlar ela o 
haclar çoğalır, havalar mnınca hep 
•eviniriz .. Dua ise ikimiz ele dua e· 
deriz. ikimiz de görür; görmez gibi 
/lÖrün{Jrüz. 

Şu biz boynumuz bükük, zavallı 
ve miskin köfB bafında dururken 
•İz neden sizden küçükl~rine ~~a· 
rır, böbürlenirsiniz? S:z ele bizır;ı 
llibi zanaatinize uygun bır 
tavır takın.anız. acı söylüyorum 
diye bana güce~me! Bu _kadar~-
111andır bu yolun yolculagunu etti~. 
Kendimi aana dost sanıyorum. Bır 
adamın dilenciden b!le olsa gerçek 
b~r dostu olmak çok el eğerli. b~r f~Y
clır. Havalar iyi gider ele ıkındıye 
k?"ar gündeliğimi cloğrultursam, 
bir ll"Ün •ana geleceğim. Merak et· 
l>le • C, kılığımla gelmem, yabanlık· 
10rımı giyerim, utanmazsın! 

Kal sağlıcakla adamım. 
Kö~edeki dilenci 

Aılına uygundur. 
lJ. FEI f:.K 

Ş EH 1 R HABERLERi 
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JllAH KEMEU".RDE 

Kömürleri 
Çalmışlar! 

Silahtarağa f abrikasıodan 
çalınan kömürtcr 

Haliçte sanclalcılık eden Ahmet oğlu 
Nuri ve Satı oğlu Hüıeyin Si!ahtarağa 
dairi elektrik fabrikaaının kömürlerini 
çalmaktan ıuçlu olarak, dün, ikinci ceza 
mahkemeıinde muhakeme edilmiılerdir. 

Dinlenen tahitlerden motorcu Abdul • 
lalı, bunlan boı bir aandalla Sililıtara
ğ'a deresinde gördüğünü ,oradaki rıhtıma 
yaJla§mıt kömür mavnacıJanne: "Mavna 
ya dökülen kömürleri ıüpürelim mi?,, de
diklerini; onları kömür çalarken veya ta· 
ııriı:en ırönnediğini ııöyledi. .. . 

Hadise zamanında Hatkoy polıı mer
kezinde bulunan polis Cemal bu işi şöyle 
anlattı: 

- Bir gece, sabaha kartı saat dörtte, 
Karaağaç önünde devriye gezerken, yu
karıdan, Kağıthane tarafından Halice doğ 
ru, feneniz bir sandalın geldiğini gör • 
düm. Düdük çaldnn .. "Dur!,, diye bağır
dnn .• Aldırıt bile eden olmadı .. Havaya, 
korkutmak için, bir kaç el &iliıh atbm. 
"Bana mısın?,, bile diyen yok... Düdük 
çaldım •. Bekçileri çağırdım. Sandalı, sa • 
hilden gözlerile takip etmelerini söyle · 
diın. Koşarak Sütlüce iskelesine geldiı~. 
Bir balıkçı sandalına atladım. Ta .~alıç 
ortalarında &andalı çevirdim. lçerısınde 
.. maznunları iıaret ederek · bunlar var
dı. iskeleye yanaşmalarını söyledim ve 
yanaıtırdun .. Sandalın içinde, tahminen 
iki ton kadar toz kömür vardı. Nurile Hü 
seyini karakola götürdüm. Karakolda yap 
tığunız aorguda, evvela: "Elektrik fobri· 
kasına kömür taşıyan mavnalardan sil • 
pürdük .. Bunlar döküntüdür .. ,~ . dedile~. 
Sonra, fabrikadan çaldıklarını rtıraf ettı
ler. Yine kendi ıandallarile, bunları, Ki\. 
ğıthaneye götürdük ve jandarmaya teslim 
ettik. 

Şirketin kömürü, sahilde, rıhtım üze -
rinde, açıkta durmaktadır. 

Suçlular serbest bırakılmalarını, duru§ 
maya serbeat olarak devam edilmesini iı· 
tediler. Şimdilik buna lüzum görülmedi •. 
Tevkif kararı bozulmadı. 

Gelmiyen öbür şahitlerle bekçi Fev,i
nin dinlenmesi içint duruıma, bafka gü. 
ne bırakıldı. 

" DoJru yoi ,, ıdh kitap 
Tüccardan Bay Ali Ulvinin telif, mat· 

ha.acı Bürhaneddinin de tabettiği (Doğ
ru Yol) junindeki kitabın bazı yerleri 
dini hiuiyatı alet ederek devlet emniyeti
ni bozucu mahiyette görülmüı; müellif 
te matbaacı da ağır ceza mahkemesine 
verilmitlerdir. 

Müddei umumi, dünt ağır ceza mah -
kemesinde duruımau yapdan maznunla
rın beractJeııini istemiıtir. 
Duruşma, karar verilmesi için baıka 

güne bırakılmıştır. 

işkence davası 
Bir cinayetten maznun olan lamaili 

söyletmek için itkence yaptığı i.ddiuile 
aleyhİD<ı dava açılan Şile janılenna bölük 
kumandanı Abdürrazzakm muhakemesi, 
ağır ceza mahkemesinde, dün yapılmıt -
tır. Dün, bu davaya ait ıahWerie bunlar a 
rasında müftü Veli ve doktor Necati din
lenmişlerdir. 

Müddei umumi, lsmaili muayene eden 
ve: "Beni tazyik ettiler .. Jandanna kara
kolunda ;şkence yaptılar .•. ., dediği halde 
müddei umumiliğe haber venniyen ma • 
halli belediye daktonınun aleyhinde de 
bu hareketinden dolayı takibat yapılma· 
ıını istenüıtir. 

Batka tahitlerin, bunlarla beraber Şil41 
müddei umumiıi Bay Nacinin de tahadet
lerine müracaat edilmek Üzere, dava, bq
ka güne talik edilmiıtir. 

Bir sahtek4rlık davası 
Vilyam Coluon Peıirinı Sigorta §Uke

tinin Türkiye mümeasill tarafından tüc
cardan Aırop Abalyım aleyhine açılan 
sahtekarlık davasına, ağır ceza mahkeme 
tinde, dün de devam edilmİfm. Şirket 
mümessili ıunu iddia etmektedir: 

Agop Abalyan, Vilyam Perkina tirl<e
tine, Londraya yollayacağı halıian 14 
bin liraya ıiırorta ettirmiıtir. Marailya •· 
çıklarında halı diye vapura yüklenen 
denklerin içeriıinde çul dolu olduğu an • 
latılmııtır. 

Agop Abalyanın iddiasına ııöre de, va· 
pura yüklenen eıya çul değil halıdır ve 
Nalbant zade müesaeaeıinden aLDJDJttır. 

Düıı!.ü celıede, davacı müıne11il avu
katlanndan Sadi Rıza, Nalbant zade mü· 
esseaeainin 1930 ıeneoine ait yevmiye def 
terinin mahkemeye getirtilmesini, defter
de Ago;ı Alıe.lyana aatılmq halı kaydine 
ra=tlanıp rastlanmıyacafma göre, o mü -
es.,..eden alınıp alınmadığının tesbitioi 
ittemiıtir. 

Mahkeme, bazı phitlerin çağırılma11° 
na, bu tahitler dinlemlclilrten sonra varı· 
lac:aY neticeye ıröre defterlerin celbedil
me veya edilmemesi hakkında düşünül • 
mesine karar vermiş, davayı başka güne 
bıralmuıtır. 

Madenciler birliği yardım 
istiyor 

Türkiye Madenciler Birliği krizin 
maden cevherleri üzerindeki tesirleri do
layııile 1933 ıeneainde hükfunetçe ya
pılan yardnnlann arttırrlmasını iıte
mektedir. 

Madenciler Dirliği bu husu•ta etraf
lı bir 1'900r h:u "'1amr§tır. Rapor birli
ffin rciori. Bay Edip S~t tar· .. :ınd-1 
I:k<>- omi Bakanlı - ın 

Seyyah tercümanlarına ehliyet vesikası 
Dün belediyede imtihanları biten ae yyah tercümanlarına ehliyet vesikası ve 

birer madalya verilm.iıtir. Dün 60 tere üman vcıikaıını ve madalyasını almıı -
tır yeni tercümanlara yeni vazifelerin de muvaffakıyetler temenni edilmi~tir. 
M~dalya ve ehliyetnameler verilirken, belediye muavinleri, turizm şubesi mü
dürleri ve aair zevat bulunmu~tur · 

llAARIFTI. 

Birinci doktora 
lmtihan .. arı 
Tıp fakültesi m?cFsi 

talebenin 
dileğini bal..an . ığa b.Jdirdi 

Tıp fakülteıinde birinci dokl"ra imti
hanında yapılacak dekif:ldik hakkında 
fakülte mecliai, bazı miıtalealarla, tde_be
lerin dileğini Kültür bakanlığına bıldır · 
mi•tir. Kültür bakanlığı talimatnan.ede 
tetkikat yapacak, değişikliğe lüzum olup 
olmadığını kararlaıtıracaktır. 

lstanbu. maarif müdürı ilkU 
Yeni l ıtanbul maarif müdürü Bay Meh 

met Emin pazar gÜnü Ankaradan şehı·i • 
mize gelecek ve vazifesine baılayae<1k • 
tır. 

Muaıiimlerin muayenesı 

Muallimlerin sıhhi muayenelerine baş
lanınıı,hr. Tedrisat aeneai sonu olduğu i
çin, izin iıtiyen ~uallim!er~ imti~anlar 
dolayı•ile, me:zunıyet v~nlmiyecektır. ls
lirahata muhtaç muallimler ,yaz tatilinde 
istirahat edeceklerdir. 

Çocuk bayramı 
23 niaan çocuk bayramı için, halk. 

evi bir program hezırlamıfbr. 23 nisan 
ııabahı T elcaiıınde büyük met"asim yapı. 
lacaktır. 

Öileden aonra, Fatih, Edirnekapr, 
Topkapıdan tramvaylarla rornıklıır Tak
ame ıdecekl<r ve buradım ırene yerle
rine ııfllecelderclir. Halkevi, çocuklan 
otomobillerde de gezdirecektir • 

Pazarteıi günü, çocukları konırna 
birliği bir toplantı yaparalc haftalık pro
gramı hazırlayacaktır. 

Maçka tramvay hattı 
Maçka tramvay hathnın Maçka pala ... 

tan itibaren Maçka mezarlığma kadar 
nokaan olan kısmının yapılma&ına devam 
edilmektedir. 

Bu batım en çok 15 mayısa kadar bi· 
tirilme&i dün hükumet komiıerliğince 
tebliğ edilmittir. 

ViLAYETTE 

Mem!ekete 
Girecek yazılar 

-o-

Bazı gazeteıcdıı g rme
sıne müsaade eoıldı 

Takriri siikUn kanunun tatbiki sırasın
da Türkiyeye •okulması yasak edilen ga· 
zetelerden aşağıda adları yazılı olanların 
ınemleketimize sokulmasına Bakanlar 
heyetince karar verilmi:ıtir: 

Türkçe gazeteler: Yeni gün, Doğru 
yol, Vahdet, Karagöz. 

Ennenice gazeteler: Lipana, yaprak. 
fnuısızca gazet~l.,.-: La Siri, Loriyan, 

Lezek, Lö Lövan, Eko dalekıandret, 
Couriye de Siri, 

Arapça gazeteler: Eleyyam, F.lkabea, 
Elıiseilıli, Elifba, Faddalarap, Naülcezir, 
Eltekaddüm, Elvakt, Elcihad, Elahrar, 
F.lbelağ. 

Ayrı ayrı lısteler yap.acak 
!ecri işler Bakanlığı valiliklere bir ta· 

ımn; yaparak tayinleri merl<eze ait olan 
memurların harcırah almağa müıtahak 
aileleri efradının harcırah tahkikatına e
ıııs olmak üzere ayn ayn listeler yapı • 
laralı Bakanlığa göndermelerini bildir
mi,tir. 

Rusyaya gönderilecek 
işçiler 

Sumer Bankın Kayserideki mensucat 
fabrika11na ustabap yeti§l;nnek üzere 
Ruıyaya gönderilecek talebeden bazuı -
nın imtihanı dün bibniıtir. 

Ruıyaya 60 talebe gönderileceğine rağ 
men, iki yüzü müteca~ talipten ancak 
otuz be§& imtihana ıokulmut ve diğerleri
nin evrakı noksan görülmü§tür. Yeniden 
müracaat edenlerin evrakı tetkik edilecek 
ve muvafık görülenler imtihan edilecek. 
lerdir. 

Şam fıstığı ihracatı 
Gaziayıntap ve civarında bu yıl iki bin 

ton §8'n f11bğı yetişmiıtir. Bu suretle te
min edilen varidat bir milyon liradan faz 
ladır. Öğrendiğimize göre, Şam fıstığının 
iklimi müsait diğer vilayetlerde de yetiş. 
tirilmesi için muhtelif mıntakaiara yirmi 
imden fazla atı ııönderilmittir. 

IJl!.U".Dl't EDE 

Istanbul 
Planı 

Vekalet yapı an planı 
beğenmedi mı? 

Jüri heyeti Istanbulun planını Alınan 
mimar Elgöç'e yaptırınağa karar vermiş
ti. Bu karar iç işler Bakanlığı tarafından 
tetkik edilmektedir. Öğrendiğimize göre, 
iç l§ler Bakanlığı belediyeden, jüri he -
yetinin toplantı zabrtlannı istemİ§tir. Za 
bıtlar hazırlanarak Ankaraya götürülmüt 
tür. 9,ıkanlığın, (Elgöç)e mütemayil ol
du · ·u tahmin edilmektedir. 

Terırns ş.rneti müdürlüğu 
Belediye fen işleri müdürü Yusuf Zi • 

yanın terkoı müdürlüğüne tayin edildi· 
ği ya~ılmıştı. Bu tayin taıdik edilmek Ü· 
zere bundan bir ay evvel iç işler bakanlı
ğına gönderilmiıti. Fakat henüz müsbet 
veyR menfi bir haber çıkmamıştır. 

Be ediyede yapı .acak tam raı 
Belediye Fen itleri müdürlüğü, bütün 

ıubelerile, eski maarif nezareti binaıma 
taşınacaktır. Binarun Emlak bankasından 
40 bin liraya satın alınması iti bir an ev .. 
vel bitirilecek, bundan sonra, binada lıa
z tamirat yaptlaca.kt1r. 

Yanı konservatuvar binası 
ŞehzadW..ıında planı yaptınlan kon

ıerva tu, ar binasının İn§a&ına haziran için 
de başlanacaktır. Belediyenin, konserva
tuvarı ıslah için Viyanadan getirttiğ: pro 
fe&ör Markı ta, binanın planını bir kere 
tetkik edecektir. 

iHTiSAS MAHKEMELERi 

Şeker kaçakçılığı davası 
E vvelgi gün 8 inci ihıiaaa mahkeme

sinde 225 ton şeker kaçakcılığından mu
nun Kara Bekir ve ariradaşlıınrun muha
kemcaine bakılmıştır. 

225 ton şeker Bulgarya muhacirleri 
tarafından şehrimize getirtilmiş ve gÜm
rük resmi verilmeden Kara Bekir ve ar
kadaşlarile uyuşularak lıtanbul piyasa· 
sında sattırrlmıştır. Mahkeme ıahitlerin 
hepsini dinlemek imkanını bulamadığın • 
dan düne talik edilmişti. Dün Kanı Be· 
kirin ıekerleri •attığı Bay Hayreddinin 
muhaoibi Rıza phit olarak dinleıuıUttir. 
Muhaoip bu tekerlerin piyaııa fiyatına 44 
kuruştan alındığını ve bu huıusta müesao 
senin kabahati obnaclığmı ııöylemiıtir. 
Mahkeme diğer şahitlerin de dinlenmesi 
için J 7 niaan çarıamba ırününe talik edil
miıtir. 

Ruıça mütercimlik imti~ 
hanına girenler 

Dün ta,.,.....e cemiyetinde rusça n:ıüter
cimliği İçin Wntlhan yapıldL Jmtihıua 
18 kip girdi. Bit- kişi alınacal<tır. lmti. 
han kağıtlan tetkik edilmek üzere An
karaya gönderilmiftir. 

lhrakiye resmi 

Bu fÖküntü faciasında ölenler yaralananlar t hk · k t ' ı ld l 
' , a r a ve ansıa.zın ~a ırı ışı .. 

Bir ev çöktü, yaralanan ve ölenler var! 
Enkaz altından çıkan 4 ölü, 3 yaralı kimlerdir? 

Dün saat 10,50 de henüc anlaıılamıyan l şaptır. Fakat yıkılmaır ihtimali timdiye le Henn;_ V• hüviy•tleri aı)laıılo\mıyan 
bir ıebepten d.?lay~ bir ev çö~ü§tÜr. En lrndar hiç mevzuu bahsolmamııtır. 65 yaıında bir kadın yine bir genç kadın 
kaz altından uç ngır yaralı ıle tane de Halbuki dün ıaat 10 50 de birdenbire ile altı aylık bir çocuk cesedi çıkarılmış-
ceıet çıkanlmıttır. Hadise ,öyle olmuş· bütün bina çöküvermiıfu. tır. 
tur: 1 E d . • b k d 1 Yenişehirde bahriye mütekaitlennden v e yınru e! a ar nüfus olduj!u aöy Yaralılar Beyoğ!unda Ziıkur h ... tanesi-
llay Aliye nit Mankosar caddesinı:leki 59 leniyor ioe de. i!k ar?~t·n..alar~~ Han"":', ne gönd~rilmişler~r. Hafriyat dün de • 

Türkiye toprakları Türk köylü: 
sünün bütün yiyeceklerini ııe h_tta 
satabileceklerini hol bol yetif!İrİr 
bir kudrettedir. Yani kısa bir tabir· 
le Türkiye en iyi bir ekim nıemle • 
kelidir. Bunun için ulusal aanayie 
verdiğimiz ehemmiyet kadar ulu • 
sal ,;.':imi ele gözönünde bulundur· 
mak ve her bir karı1 topraktan en 
iyi usullerle a:zami verimi almak lô· 
zımclır. 

Bugün öyle ekim i,leri vardır ki 
maalesef Türkiyede icap ettiği ka· 
dar yer bulamamıştır. Bunlardan 
bir tanesi ele patatestir. 

Patates simdiki halde yalnız iz • 
mit ve Ad~pazarı hava/isinde ekil· 
mekteclir. Halbuki yurdumuzun bir 
çok yerleri patates ekimine mü~ail· 
tir. Değil orta Anadolucla hatta Ça· 
nalıkale civarında bile öyle köyler 
vardır ki patatesin değil ekimini 
bilmek, ismini bile işitmemiştir. O· 
nun için patates istihlak eden yer· 
lercle fiyat kilo itibarile aekiz ku • 
ruvtan aşağı düşmüyor. Ve patate~ 
bir gıda olmaktan ziyade, bir neııı 
sebze çeşidi halinde kalıyor. . 

Halbuki eğer biz patates üzerın· 
Je iyi bir ,ekilcle işlesek, bu mad • 
de, Türkiyenin umumi bir gıdası o
larak her tarafa yayılır ve hatta ek· 
mekten daha ucuza mal olur. Avru· 
panın ekser yerlerinde patates ek • 
meğin yerini tutmuş ve halk kııa 
bir zamanda bunu yemeğe alıpnıf· 
tır. Onun için, Almanyaıla b~ll 
kilosu 35 kuruşa olan eluneğin ~ • 
yatından şikayet eden yoktur. Çun· 
kü nihayet bütün nisai gıdaları ha· 
vi olan patatesin kü~ııu üç kuruşır 

k . "er satılmahtaclır. Şüphe yok ı eg 
yurd dahilinde patates ekimi arta· 
cak olursa bunun ekmeğin fiyatla
rı üzerine ele tesiri olacak, diğer. tb: 
raftan buğday istihsalahmız nıs ı 
bir fekilcle biraz daha artacakhr. 

1 Bunun sebebi '1fdur: • 
Bizde köylü ,her zaman bagclay 

ekmeğe alıflklır. Tarlalar her ·~~e 
sürülür ve her sene buğday ekilır· 
Buğday, kökleri toprağın hemen sat 
hında olan bir nebathr. Ve her ıenlf 
ayni yere ekildiği ve toprağı~ ıat ; 
hındaki gıclaları aldığı için nıh'!ye 
bir an gelir ki 00,alı toprakta ıate· 
eliği kuvveti bıJamaz ve cılu olur. 
Az temeli olur. Halbuki patatu de
reni bir nebattır. Yani kökü topra • 
ğın clerinindeclir, ve patatesin to!• 
raktan alacağı kuvvet daha a,agı• 
eladır. Eğer bu toprağa bir sene r· 
tates bir sene buğday eküi~e elder 
ikisinden de daha çok verını e 
etmek mümkündür. Çünkü bir ıe.!'e 
toprağın sathı bir sene ele toprcıgın 
içi dinlenmiş olur; fakat maaleael 
bir çok yerlerde bu yapılmıyor V~l 
topraktan azami verim almak kabı 
olamıyor. 1 

Eskiden Avrupanın fİmal ve or• 
ta kısımlanncla da ahalinin yegantl 
gıdası buğday, cenubunda mısırd/i: 
Patates bilinmiyordu. Çünkü yo . 
tu. Fakat Parmentier isminde.bı~ 
Fransız ziraatcisi cenubi Am~kola
cla tesadüf ettiği bu nebatın haız 
cluğu flldalan gördü. Tohumlarını 
memleketine getirerek üretti ve Acı 
rupalılar ancak on sekizinci asr~n 
•onlarına doğru patatesi tarıım~g~ 
ve yemeğe ba,ladılar. Bugün ç_ı~lı· 
lerin bütün gıdasını nasıl pırı~Ç 
teşkil ediyorsa Avrupa ahaliııinın 
ekaeriveti de kendile':"ini · patateılo 
beslerl~-· 

Bu cUm şubesinin bl!ğday zeri • 
yatına yukarıda aöylediğimiz sde • 
beplerclen dolayı zararı yok, lay a· 
sı vardır. Onwı için biz ele patateı 
zeriyahnı yalnız Adapazarı ııe h!t• 
valisindeki mahdut dairden çıkara 
rak bütün m<mlekete yaymak za • 
ruretindeviz. Bıı savede halkın Ja· 
ha ucuz bfr gıclay~ kavu~cair-"a 
şüphe yoktur. 

Mümtaz FAiK 
~~~~-o-~~~-~ 

A vrupl\ya tahsile ~ön-
derilecek taleb• 

Ticaret ve &anayi o<laır t"'rafından Av .. 
rupaya tahsile gönderilen talcb<i<r~_on 
taahhütname alınması ve talı·ilde" do~· 
dükten sonra kazancbrınrn yÜzde 10 n~· 
nu öd=e!eri hakk,.;,da yeni bir I<" 111" 

··erilmiştir . 
1 Bu kararın, Avruprı~a tah•ilde bu~ .. 

nan biT kmm talebe h.J,kında do •at'>:< 
~dilip edilmiyecefi tercdtlüt~ yol nç
ou~hr . 

Oda mccl;si son toplantısında bu me-
•~eyi ,örÜ!'mÜftiİr. idare hpYf"tinin ! ,. 

lifini muvl\fık RÖren meC'IİA, kWM""1 

bundan evvel oda namıM tnh•iJ~ t!;::;O

deritenlf""P teş!11ll ediJmeme~ini muvaf 

• 



( Haftanın 
1 - Stresa konferansı toplandı 

,iN.,._ lmanya'nın 16 mart kararından 
~ beri beklenen Stresa konferanıı 

d .. t landı. Almanya'nın kararından 
unop d'''zal 6onra V er&a.illeı muahe esını ım ayan 

.. b" · k devletin bu karar karşısında uç uyu . .. . . . et ek 
nasıl bir •ıyasa gudecclderım tayın ":': 
için böyle bir konferansı? t~pl~n~.~ O?." 
cc Musıolini tarafından ilen ıurulmuıtu. 
Mussolini memleke!inden dı~ı çıkmak 
istemedifınclcn konferansın ltalya'da bir 
ıehirde top ~rım:osı da düş.ünülmüştü. ~n: 
cak lngiltere, Sır John Sımon'un Berlim 
ziyareti arifesinde Almanya'ya karşı bir 
cephe birliği teıkili manasını tazammun 
edecek böyle bir konferansın derhal top
lanmasını iltizam etmedi. Once, lngiliz 
dış bakanının Berlin'i ziyareti kararlaştı. 
Sonra yedek dış bakanı vaziyetinde olan 
Eden de Moskova, Varıova ve Prag'a 
ıritti. Bu ziyaretler yapıldıktan ıonr .. ela 
Stresa'cla konferaıK toplanmıştır, 

'lo "' "' 
2 - lngiltere'nin siyasası 

K onferans toplanıncaya kadar ln
ııiliz ıiyaoasmda bir değişiklik 

görülmüştür. lngiltere, Versailles andı
nın muhafazası yolunda Fransa ve ltalya 
ile el birliği yaparken, Almanya'nın 16 
mart kararından ve bilhassa Berlin görüş
melerinden sonra bir aracı rolünü takm
mqtır. lngiltere'nin güttüğü ıiyasa, Al· 
manya ile Fransa arasındaki anlaşama
mazlık en had bir safhaya girdiği bir sı
rada ıila!ı meseleıinde keneli noktai na
zarını her iki tarafa da kabul ettirmeğe 
çalıtmaktır. lngiltere iki nevi silahtan 
korkuyor: Denizaltı gemisi ve tayyare. 
Bu ıilahların ilııası için çok çalııtı. Fakat 
muvaffak olamadı, Bunlann ilgası için 
doğrudan doğruya yaptığı teklifler bir ne
tice vermeyince, Fransa için mütkül bir 
vaziyet ibdaı ederek, hava kuvvetlerini 
ya indinneğe, yahut ta büsbütün ilga et
meğe imale etmek istiyor. Gerçek, karıı
sında anaızın büyük bir ıilahlı Almanya 
gören Fransa bugün müıkül bir vaziyet· 
tedir. lngiltere de bunu biliyor ve Alman
ya'ıun ıilahlannı indlımesl pahaaına 

Frarua"nın da tayyare kuvvetJerini indir· 
mesini temine çalışmaktadır. lngiliz dıt 
politikaaının ana hattı bu olduğu anlatı
lıyor. 

'lo "' :;. 
3 - Hava hakimiyeti için rekabet 

R ngiltere böyle bir hedefe varma-
ğa çalııırken, tayyare kuvvet

leri de artmaktadır. lngiliz dıt bakanı 
Berlinde iken, Hitler'in ağzından Ingilte
re'yi telate dii4üren bir vaziyeti öğrendi: 
Milli Sosyalist lideri ıöz arasında Alman 
bava kuvvetlerinin lngiliz hava kuvvet
lerine muadil olduğunu ıöyledi. Alman
ya, aynca denizde lngiliz bahriyesinin 
yüzde otuz beti nisbetinde kuvvet sahibi 
olmak iatıiyor. Karada da altı yüz bin aı
keri tlmdilik kafi ııörüyor. Fakat Sovyet 
Ruıya kuvvetlerini artıracak olursa Al -
manya da artıracaktır. Bu silab vaziyeti· 
nin lngill-ere için en korkunç taralı, hava 
kuvvetleridir. lngilterenin 1800 tayya
re&i olduğuna göre bugün Almanyanın 
o kadar tayyareıi var demektir. Ancak 
Almanya haftada otuz tayyare yapıyor. 
lnııiltere bu kadar çabuk yetittiremiyor. 
Diğer taraftan Franıa 5400 tayyare ile 
her iki devletten de çok ilerdedir. Fran
N da gücünün ve vesaitinin yettiği nia. 
bette tayyare inşa ettiğinden senelerden
beri öne geçmit bulunan bu büyük hava 
kuvvetine yetişmek kolay değildir. ln
ailterenin telaşı da bundan ileri geliyor. 

'fo ,,. "' 

4 - Uluslar Derneği toplantısı 

S tresa konferansmdan dört gün 
ıonra 15 nisanda Uluılar der • 

neği toplanacaktır. Bu toplantı, Fransa
nın, Versailleı andını bozduğu için Al· 
manyayı tikiyet etmesi üzerine yapllı· 
yor. Almanya, 16 mart kararını verir 
vermez, Fransa, İngiltere ile beraber yÜ· 
rümek iıtemiı ve Almanyanın ihdas etti
ği vaziyete karıı biT hattı hareket tayin 
etmek için lngiltere ve ltalya bakanları
nı konferansa çağırmıştı. Ancak Fransa, 
1 ng il terenin kendi başına hareket eder•k 

M·ııı Roman : 2 

.... 

l (_ 
Almanyaya bir protesto gönderdiğini ---------·.-----

Sıyasası Öz dilimizle 
hayret:c öğrendi. Bunun üzerine, Fransa- Venizelosa ınme Bugünkü program 
da yalnız başına hareket ederek Alman-
yaya tiddetli bir nota göndereli ve Ulus
lar derneğine de şikayet etti. işte Der
nek konseyi 15 nisanda bu meseleyi mü· 
zakere etmek için toplanacaktır. 

Fransanın Almanyayı Uluslar Derne
ğine şikayeti lngilterede iyi telakki edil
memiştir. Çünkü İngiltere Derneğin nıüş 
kül bir vaziyette kalacağını biliyor. 
Mesele Dernekte müzakere edilirken Al
manya bulunmıyacaktır. 

Orada Almanya aleyhine verilecek her 
hangi karar, hatta Almanya aleyhine söy
lenecek sözler, Almanyayı Uluılar Der
neğinden daha ziyade uzaklaıtırmaktan 
batka bir şeye yaramıyacaktır. Streıa'da 
Üç batbakan ara11nda görüşülecek mese
lelerden biri de bu olduiu anlaşılmakta
dır. 

• • • 
5 - ltalya • Habefistan 

~ rta Avrupada ıilô.hlı bir Alman
~ yanm belinneai Üzerine Habe

ıistan ltalyaya karıı kafa tutmağa batla
mıştır. ltalyanın Afrikaya yaptığı asker 
sevkiyatına şimdiye kadar ıeyircl kalan 
Habeşistan, Orta Avrupa vaziyeti bozul
duktan ıonra 1 tal yayı Uluslar Derneğine 
şikayet etmiştir. Habeşistan Ulualar Der
neği misakının onaneu ve on betincl mad 
desine dayanarak, 1 tal ya ile kendi ara
aındaki ihtilafın Dernek konseyi tarafın
dan tetkik edilmesini istiyor. 

Bu ıikayet üzerine §İmdiye kadar Ha
beşistan tarafından ileri ıürülen hakeme 
müracaat teklifini reddeden İtalya, bu 
teklifi kabul ebniıtir. ltalya ile Habeşiı
tan arasında imzalanmıı bir hakem mu
ahedeıi vardır. Bu muahedeye ıröre, bu 
nevi ihtüifların halli hakeme bırakılacak· 
tır. Habetiıtan buna dayanarak ltalyayı 
hakemi kabul etmeğe imaleye çalışmakta 
ve ltalya da reddetmekte idi. Orta Av -
rupa vaziyetinin karışmaaı Üzerine 1-
talya, Afrikada bir takım maceralara gi
rişmek istemiyor Avrupada çıkacak her 
hangi vaziyet için hazırlıklı bulurunak 
ister. Ancak diğer taraftan Habeşiıt•n a
ğır be.amıya başlamıştır. Verilen haberle
re gÖre Habeşiıtan §İmdi seferberlik ya
pıyor ve 1 tal yanın da Afrika ya aaker gön 
dermemesini talebediyor. Bununla bera
ber, l talyanın gösterdiği uysallık karşı· 
aında her halde bir anlaşmıya varılacağı 
sanılmaktadır. Şu muhakkaktır ki Ha
bet - lıalya ihtilafı barıı için tehlikeli ol· 
maktan çıkmıştır. 

• • • 
6 - Dançig seçimi 

A, lmanya ile Lehistan arasındaki 
anl&fll\Cldan önoe Dançig Avru· 

panın banş için en tehlikeli mıntakala
nndan biri idi. Bu ıehir, etrafındaki bin 
kilometre kadar arazi ile beraber, barış 
aonunda Almanyadan ayrılarak Ulusl•r 
Derneğinin himayesine bırakıldı. Dan
çig'n ayn hükumeti var, ayn meclisi ve 
ayrı i.yanı vardır. Şehrin Almanyadan 
ayrılmaıına batlıca .. beb, Lehistana bir 
mahreç vermek içindi. Çünkü Dançig ser
beıt bir tehir olduğundan Lehiatan da 
bundan iıtifade ediyor. 

• • 
ınmış ... 

Venizelosa inme indi, dediler. 
"Hayır inme, inmedi ••• llebit has
talığına tutuldu,, dediler. ister in
me İnsin, ister başka bir hastalığa 
tutulsun, Venizelos, bugünün ya
fayan adamlarından biri olmak
tan çıkmıştır . 
Uzunyılların yere yıkamadığı 

bu kocamış tilki s~n oyununu oy
na) amadan; bütün kazandıkları
nı bir defada geri veren, acemi 
bir kumarcı gibi, politika masasın
dan çekildi. 

Giridde son açtığı kargaşalık 
bayrağı, direğile birlikte yıkıldık
tan sonra, V enizelos artık ayağa 
kalkamaz. Sıyasal varlığı, bir ka
zan kaldırmasiyle başlamıştı. Bir 
kazan kaldırması ile bitti. Eski 
Osmanlı ordusundaki Yeniçeriler 
gibi, onun da kaynattığı kazan 
devrildi ve yaktığı ocağı söndürdü. 

V enizelos, yazık ki bir yaşayan 
ölü de olamadı. Sağlığında bütün 
geçmişini, kendi eliyle ana yurdu
nun toprağına gömen bu gözü 
doymaz adam için, biz şimdiden: 
- Toprağı bol olsun! diyebiliriz. 

Salahaddin GUNGöR 

Mes'ud bir evlenme 
Gazetemiz tahrir ailesinden ressam E· 

lif Nacinin baldızı Bayan Zişan ile de
ğerli fen münteıiplerimizden B. Ahmed 
Orhanın dün Fatih belediyeıinde güzide 
bir davetli huzurunda Fatih kaymakamı 
Bay Haluk Nihad tarafından akitleri icra 
kılınmııtır. Genç evlilere yeni kurduk
ları yuvada tükenmez saadet dileriz . 

Aıliye mahkemeleri ikinci yenileme 
büroıundan: lstanbul Evkaf idaresile 
dava olunanlar lstanbulda Meaihpaıa ma
hallesinde Alçıhanı sokağında İ3 N o. 

ISTANBUL ı 

12,30: PJAk neıriyatı. i8: Dana musikisi. 
ve muhtelif parçalar Pld.k ile. 19,20: Çocuk 
saati, Mesut Cemil. 19,50: Haberler. 20: Viyo~ 
Joniat Nejat. 20,30 ı Havayen kitar, Siret ve 
arkadaıları. 21: Bayan Rita Mahmut Şan. Piyi\ 
no refakatile. 21,20: Son haberler. 21,30: Stüd 
yo, Tango ve caz orkeatralarile beraber Ba· 
yan Birsen. Türkçe sözlü. 

ı75 Khı. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Karıtık konser. 20,30: Edebiyat. ve 

ıiirli yayım. 21: Karıtık konser. (Ksilofon • 
ıo1o). 22: Ec:.nebi dillerde konferanslar. 22,30: 
Çekçe yayım. 23,05: lnıilizce. 24,05: Almanca 
ya71m. 

832 Khı. M O S K O V A, (Stalin) 36ı m. 
19,30: Senfonik konser. 22: Oda musikisi. 

konseri. 
223 Kbr. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 1 5 Gündüz pl&k yayunı. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19,151 Radyo or
kestrası. 20: Konferans. 20,20ı Pli.k. 20.,SSa 
Senfonik konser. 22a Konferans. 22,15: Kon· 
serin deTamı. 23: Duyumlar. 

223 Khz. V A R Ş O, V A, ı345 nı. 
18,lSı Crieıin eıerlerinden piyano konseri. 

18,40ı Lemberıden nakil. 19,lOı Tiyatro •ah.
neleri. 19.JO: Rekl&mlaı". 19,451 Operet pli.k
ları. 20,15ı Sözler. 20,25: Spor. 20,351 Şarkı
lar. - Sözler. 21,05a PJi.k. 221 Duyumlar. 22, 
10: Söz.ler. 22,lSt Muıiki bahitlorl. 22ı25: Fil· 
harmonik konter, 23.JOı Şiirler, 24,0Sı Pli.k. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Çinaene musikisi. 19,35: Stenoırafl. 

dersi. 20: Spor duyumları. 20,15: Pli.le. 211 
Karı,ık yayım. 22: Duyumlar. 22,30: Hein~
mann cazı. 23 05: Duyumlar. 23,15: Va,-nerın 
0 TANNHAU5ERu operasının üçüncü perde
si. 24.35: Çinıene musikisi. 

686 Khr. B E L G R A D, 437 m 
19,30: Şarkılar. 20ı Rekli.m ve pl&k. 20,15: 

Duyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 21: Zairetb· 
den nakil. 23: Duyumlar. 23,20: Kahvehane 
kon•eri. 

Khz. L E 1 P Z 1 G~ 382 m. 
0,15: T anınmıı muaikiıinaaların eserlerin

den pliklar. 2lı Duyumlar. 21,15: Skeç. 22: 
Brücknerin 7 inci Ea • Dur senfonisi. 23,10: 
[)uyumlar, spor. 23,30: Gece musikisi. 

p A R 1 S, (Kıta dalga) 19,68 m. 
14: Duyumlar. 14,30: Konser nakli. 15,30: 

lnıilixce duyumlar. 15,40: 15,50: Sözler. 
16: Paria eğlenceleri.. 16,10: Şen ya~ım. 16,20: 
Sözler. 17 ,55: Andre Delmon caz liı.umı. 

P R A C, 470 m. 
19 05: Amele yayımı. 19,15: Almanca Y•>ım. 

19,SO: Duyumlar. 19,SS: Pli.k. - Sözler. 2~,~0ı 
Şarkıh musiki. 20,30: Brünodan: Slav muaıkı
li bir popuri. 21.35: Sözler. 21,50: Radyo ~r
kestrası. 23: Duyumlar. 23,15: Plik. - Soz· 
ler. - Plik. 23,30: Ruaçe duyumlar. 

lu hanede mukim Hasan, Hamdi, yüz- D 
0 

k t 
0 

r 
başı Seyfettin hemşireleri Emine Mü- 1 !•••• 
nevver ve Zehra ile llya aralarında müte 6:>rhoroni 
haddiı ve yangından evvel dördüncü kı tb · d V al de raa aneaı yanın a 
hukuk mahkemesinde derdest tashihi 

Telefon: 24131 
kayıt davasının yenilenmesi sırasında 

2398 dava olunanların ikametgi.hlannın meç-
hul bulunduğu mübaşirin meıruhatın
dan anlatılmakla ilanen tebligat icrası

na karar verilmiş bulunduğundan tetki
katın yapılacağı 16-5-935 perşembe gü
nü aaat 10 da büroda hazır bulunmaları 
lüzumu tebliğ makamına ka '.m olmak n. 
7Cre ilan olunur. (10416) 

miılerdir. 
••• 

7- Macar seçimi 

H afta araıı yapılan ikinci mühim 
bir intihap ta Macar seçimidir. 

Aaliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: Davacı - Türk Tayyare Ce 

miyeti Piyango Müdürlüğü ile dava o
lunan Dördüncü Vakıf hanında ze • 
min katında 2 No. da lamail Nuri ara· 
sında mütehaddis ve yangından evvel 
birinci ticaret mahkeme•inde derdest 
olacak davasının yenilenme muamele· 
si sırasında lsmail Nurinin ikametg& .. 

hının meçhuliyetine binaen ilanen teb 
ligat icra11na karar verilmit bulundu
ğundan tetkikatın yapılacağı 30-5-935 
Perşembe günü saat 14 de büroda. ha
zır bulunması lüzumu tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

(10413) 

Üz Türkçe ile 
Bi meceıpiz 

Gaçen defaki biln1ecemizi doiru halleden-
ler arasında birinciliği: Cerrahp.\fa, Hoby•r, 
Güzel Sebzeci aokalıt No. 7 Bayan Fehmiye 
Oxer, :kinciliii laianbul Erkt!k Eteai 2·3 
1164 Bay Kemal Denıirıı!f kazanmıtlardır. 

Hediyeerini almak Üz.ere matbaamıza r.ıilra
caa.tları kendilerinden rica olunul". 

1 
2 
s 
' 5 
fi 
7 

• !I 
il 
il 

Geçen defaki bilmecemi· 
zin halledilmiş şekli 

1 'J ~ 4 5 6 7 s "101\ 

G 0 L 1111 S A P A N C A 
EN•SET•T••& 
L•PARIS•BtR 
•A•ATK 1 •ASOiE 
ı• TAT•• R AK•• 
DAR•AFACAN• 
A•ITAKıA•ANA• 
Ml•R•KAR•Kt 
A•SAP•Z•KIN 
321F 1 L 1 Z •KAYA 
SA .. 1111 S .. GEZEN -

Otmanhca karııhklarını yazdığımız. keli -

melerin öz türkçe mukabillerir i bularak 4ek-

. .ıizin bot haneleri e yerleıtiriniz ve keserek 

t•klile birlikte (Milliyet bilmc!ce memurluiu

na) gönderiniz. Doiru halltclenler arasında 

kur'a çekiyor ve kazananlara hediyeler veri
yoruz.. 

Müddet: Pazartesi günü akıama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 ~ 4 s 6 7 8 9 101l -• • 1 •• ı• •• 1 1 1 

1 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 1 • 1 ı • ı ı•ı -• •• ı • 

• , ... 1 1 1 !it 

1 • • ı •I 

1 • ' 
. , 1 • -

3 • ı ••• 
1 1 • 1 1 1 • 

111 1111 • .... • I 
SOLDAN SAGA 

t - Reis (6). Eski Türk hakanı (4). 
2 - Bal yapar 3. Çabuk 3. 

3 - Siyah 4. Zaferile daima iftihar ettiii· 
miz bir yer •e bir büyüğümüzün soyadı 5. 

4- lmdat4. Yet2. 
5 - Iıte 2. Çok deıil 2. Bugün dejil, dün 

deiil 2. 

6 - Vapur 4. 

7 - Az sıcak 3. isim 2. istifham 2. 

8 - Dem 3, Nota 2. Yama 2. 

9 - Cemi edab 3. 
10 - Sert 4. Hiicum 4. 
11 - Kasa 5. 

YUKARDAN AŞAGı 

1 - Vekilet 8. 
2 - Taharri S. Zülf 3. 

3 - Uzüm •uyu 4. l7i ıiyinmiı 3. Uzak 

nidası 2. 

4 - Valide 3. ince deiil 5. 
5 - Eap 2. istifham 2. 

1 

- tonoır za 1 erı yarata, 

CHARLES BOYER. 
Pek yak.uda 

LiLiOM 
film'nda görünecektir. -

.ıt. 6 cccı hukuk hiıkimJ,,PnJ"-'ı 

Hatice tarıümdan kocaaı Ey·:'p Zeynop
hatun mahallesinde Gümüııuyu Küucu 
sokak 18 oayılı evde oturan Mahmut a
leyhine açılım boşanma davaaında mi!d
deialeyhin i1<ametgô.hı meçim! olduğun
dan hukuk :.ısulü muhakemeleri ko.r.u
nunun 141 inci maddesi mucibince ar· 
zuhalin on bet gün müddetle ilanen t&l>
liğine karar veriJnıiı olduğundan bir 
nW.haıı mahkeme :livanhan "o; ine atda:ı 
dava arzuhaline tarihi ilandan itibaren 
on bet ııün içinde cevap verihneai lüZ10-
mu tebliğ makamına kaim olmak Üzare 
ilin olunur. 

(10399) 

ZAYi - 1931 aeneainde Sen Benua 
Liıesl 8 nci ıınıfında.n almıt olduğum 
ta.adiknıı.me kaybolduğundan hükmü 
yoktur. Kadıköy, Çanakkale ıokağı 
47 No. da Kemal. -
1 Askerı teblığler J , ___ _. 

Beşiktaş askerlik şubeı.inden: 
1 - Niıan 935 celbine başlanacak

tır. Bu celbe piyade, jandarma, deniz, 
muzika erleri celb ve aevke tabi olduk
lanndan, piyadelerin islim ve gayri is
liim yerli ve yabancı 328 doğumlulanna 
kadar, jandarma, deniz ve muzika ımıfr 
nın da 328, 329 yerli ve yabancı erleri 
timdiden ıubeye müracaatla mevcut ol .. 
duklarını ve adre•lerini bildirecekler ve 
şubeden kendilerine verilecek emre göre 
hareket edeceklerdir. 

2 - Toplanma günü 24 nisan 935 
dir. 

3 - Nakdi bedel 23 nisan 935 akşa
mına kadar kabul edilecektir • 

4 - Bu celpte bedel verenlerle hazi
ran ve teşrin 934 ve şubat 935 celbinde 
bedel verenler 1 mayıs 935 te talime baş
lamak üzere sevkedileceklerinden bedeli 
nakdili isl&ın ve gayri islim erlerin mez
kur tarihte behemehal ıubede hazır bu
lurunalan. 

5 - Askerliklerini yapmamıt baka
ya yoklama kaçağı, tebdili hava gibi 
.aklı olanlann da ıevtderi ve muame
leleri yapılmak Üzere şubeye gelmele
ri . 

6 - ihtiyat zabiti yetişecek olan kı
sa hizmetli ehliyetnamesizlerin de 1 
mayıs 935 tarihinde ihtiyat zabit mek· 
tebi hazırlık kıtaaına •evkedilecekleri 
evvelce ilan edilmifti. Bu gibi kıaa hiz
metlilerden timdiye kadar bakaya ve 
sair suretlerle geri kalanlarla 330 do
ğumlu ve bunlarla muameleye tabi o
lanların da behemehal ıubeye vaktinde 
müracaatları teluat" ilin olunur. . .. ~ 

Ü5küdar askerlik ıubeainden: 
1 - 316 lı 328 doğumlulardan ıım

diye kadar ıe.ıı.edilmemiı efrat 24 ni
san 935 aabahı Üaküdar atkerlik şube· 
ıine müracaat edeceıklerdir . 

2 - Nllil<ti bedel verecekler 23 ni
san 935 akşamına kadar bedellerini ve
rebilirler. 26 nisandan ıonra bedel ka
bul edilmez. 

Ancak haritaya bakılacak oluna, Dan· 
çig ve Koridor'un çok gayri tabii bir hu
dut çizdiği görülür. Bir defa Almanyayı 
ikiye ayırmaktadır. Sonra ayrılan Kori
dor'daki nüfus Almandır. Bundan maada 
Dançig Lehistana ümit ettiği faydayı te· 
min ebnemiıtir. Bu yüzden Almanya ile 
Lehistamn arası uzun seneler açık kaldı. 

Bildirildiğine göre, Gömböı'ün Milli 
Birlik fırk...,ı, intihabatta üçte iki eksori
yeti temin elmişlerdir. Büyük çiftlik ıa
hiplerini temsil eden Bethlen Macarista
nın siyasal hayatında hi.13. mühim bir 
kuvvet olmakla beraber, anla,ılıyor ki en 
mühim fırka Eckhard'ın fırkaoıdır. Göm
bös bu fırka i'e birl<kte intihabata başla
mış iken, intihabatın ortasında araları a· 
çıldı. 

(TA )ın 
Ki:çük İ!an Tarifesi 

6 - istifham 2. Hal rabrtau J. 
7 - Çınrırak 3. istasyon 3. 

8 - Büyük b•ba 4. 
9 - Vefat 4. Geniılik 2. 

10 - Türkiyenin en büyük ıaxeteai 3. 
11 - Şeref 2. Mahsul 4. 

. ,. •tUiy~t' 
Geçen hafta Dançig'te intihabat yapıl

dı. Bu intihabatta Nazi fırkaaına menıup 
Almanların yüzde altmı! reyleri aldıkla
rı anlatılıyor. Gerçi bu, bir ekseriyettir. 
Fakat Naziler daha büyük bir ekıeriyet 
ümit ediyorlardı. 09te iki ekseriyeti te
mln edebilselerdi Dançig Kanunu Eaaıi- 1 

sini değiştirerek Almanyadaki Milli Sos
yalist sistemi ile ahenktar bir tekle koya .. 
caklardı. intihabat dolayıaile Dançig'te 
çok gürültü yapıldı. Şimdilik Almanya i
le münasebeti İyi olduğu İçin Lehistan 
bir harekette bulunmamış ise de her hal
de Lehliler bu yüzden epeyce asabileş· 

Gömbös frrkaıı son muvaffakiyetten 
ıonra vaziyetini daha ziyade takviye et
miş oluyor. 

iç ve dr~ siyasada Gömböı hükiimeti 
nasıl bir yol takip edecektir? Dış ı.iyasada 
daha ziyade Almanyaya meyledeceği ı· 
!aşılmaktadır. lntihabatta Alll'an politi · 
kasına ale~btar olan eski nazırlardan Si. 
linski'nin seçilmemesi de buna bir delil· 
dir. Dahili siyaıada da malum olduğu ü
zere Sosyalizmden ziyade Faşizme doğru 
yürünmekle idi. Şimdi bu cereyanın yeni 
bir hız aldığı söylenebilir. 

A. Şükrü ESMER 

Kuruş 

Be~ satırlık bir ilan bir defası 30 
,, ,. ., iki defası SS 

,, üç defası 80 
ıi'cr fazı~' satır (on kelime iti- 5 
barile) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük ıa.zeleai aevıili okurlarına 
hizmet etmek makaadile bir iliin sütunu a
çacaktır. Bu aütund~ ili.nlarını. n.eıre~tİr· 
ınek isteyenler daha tımdıden Mıllıyet ıda· 

o1İne müracaatla ili.nlarını verebilirler. 

• 

Mev·ut 
Musikişinas Ali Rifat Çağatay 

Bugünkü cuma günü öğle nama
zında Kadıköy Osman Ağa cami
sinde musikitinas "Ali Rifat Ça -
ğatay,, ruhuna mevliit kıraat edi
lecektir. 

Aileai - Çocukları 
2695 

gözlerinde akan iki damla yaş si - ler bırakan yüzbaşının çehre•i ha- sordu: 
d · · 'I · d · b '.ızasına nak•edı'lmı·.-·,· '· Onun, da- - Neden, anne? dedi ... masının erın çızgı erın e ız ı - T • d' 

Az. ın umdeıi "M 1 L L 1 Y E T" tir 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayhiı 
6 " ız 

" 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-
ı4 -
28 -

Gelen nrak seri Terilmea.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların meı'u 
1:vEtini kabul etmez. 

laştırarak sordu: 
- Onu seviyor musun? 
Genç kız titredi: 

eda ar ··ıok 
raJ. arak göğsüne doğru yuvarlan- ima amirane fakat tatlı sesi, üze - İhtiyar kadın müteessır 1

: 

dı. Şimdi zavallı kadın memleke- rine tevcih ettiği insanın kalbine - Bilmiyor musun? zavallı kız .. 
tinden, yuvasından ayrılmanın tev- kadar nüfuz ve insanı manyatiz - onlar için, kardetleri için ... 

- Evet •• dedi; ve sonra, utan
mış gibi başını elleri arası~,•
ıakladı. 

ileri hayata kavuşmuş gibiydi. Yüz 
lıa ı şatonun üst katında kendisi -
ne bir oda ayırmıştı, effalarını bu
raya yerlettirdi. Tekrar aşağıya in
diği zaman askerlerin yerleştikle
rmi memnuniyetle gördü. Yüzba
şı içeri g:rince askerler hürmetle 
ayağa kalktılar. O, onlara doğru 
y klaştı. Gözlerile teker teker say
dı. 

oca böll',lden on sekiz kişi kal
r ı tı. Ve bu on sekiz kişi belki bir 
1 ç gün sonra ebediyen hayata ve
da edeceklerdi. Yüzbaşı Cevdet 
Lir an güneşte yüzü yanmış bu 
kaiuaman ada nları tetkik etti. 

Onların ruhlarına, maneviyetle
rine nüfuz etmek ister gibi gözle
rini bu masum nazarlarda dolat
tırdı. Ve sonra, derin bir teessür 
ifade eden sesile onlara hitap et
ti: 
-Arkadaşlar, diye başladı; bu

raya niçin geldiğimizi biliyorsu
nuz .. Bugünden 't l:ar'!n Ü>:erimi
~e çok büyük b'r vazifo almı bu-

YAZAN: Y l L D 1 Z 

başarabilmek için canla, başla ça
lışacağız .. Hatta icap ederse bu u
ğurda kanımızın son damlasını bi
le akıtmaktan çekinmiyeceğiz. Si
zin ne kahraman imanlar olduğu
nuzu b:liyorum. Biliyorum ki be -
nim takip ettiğim yoldan geri dön
meyi bir an bile hatırınza getirmi
yecek kadar feclakar insanlarsınız. 

Nihayet burada göstereceğiniz 
fedakarlıkla binlerce kardeş'ni -
zin hayatını kurtarmış olacaksı -
mz .. 

Yüzbaşı fazla söyliyemedi; as
kerler onun derin bir teessür duy
duğunu hissetmişlerdi. Ve şimdi 
bu kahraman insanların havasını 
teneffüs ettikleri bu muhit derin 
bir ıesoizliğe dalmıştı. Herkes san 
ki yakın bir facıanın elemini ru -
bunda hissetmiş gibiydi. Yüzbası 
odasına çekilirken askerler yerl~
rine oturdular .. 

• • • 

lit ettiği yeis ve elem sa'kasile de- ma eden kuvvetli gözleri, ve bü- İhtiyar kadın devam edemedi, 
rin bir dü~ünceye dalmıştı. Kimbi- tün onun müessir şahsiyeti dima- sesi, kısıldı .. • 
lir neler düşünüyordu? Bütün ha- ğına hakkedilmişti. Meliha yüzba- Meliha : 

b · · d <l •ıyı •evdı'."'ı'nı' kendı' kendı'ne ı'ti • - Söyle anne .. söyle.. diye ıa-yatı u şatonun ıçın e, o saye ar , ~ 

ağaçların altında geçmişti. Bütün raf t'tti. J.\.,eliha, bir köylü kızı ol- rar etti. 
mazisi ve bütün hatıraları orada makle beraber ince ruhlu ve yük- İhtiyar kadın ağır, ağır devam 
metfundu. Ve şimdi mazi hatıra- sek terbiye almıt bir kızdı. llk etti: 
!arından başka bir serveti olmı - tahsilini bitirmitti; bundan başka - ölüme kofuyorlar!... . • 
yan bu ihtiyar kadın sinesinde ha- ~eh re Fransız rahibeler tarafın - İhtiyar kadının gözlerinden iki 
tırat hayatını saklıyan bu toprak- dan idare edilen Fransız kolejin- damla yaş yuvarlandı. B~ ~ırada 
!ardan uzaklafıyordu. Halbuki, o dE. de okumuştu. Tahsili oldukça güneş gurup etmek üzere ıdı; ka~-
İsterdi ki son günlerini de kendi- kuvvetli, terbiyesi yüksekti. Zeki şı dağların göğsünü altı.n ıtıkları-
si iç'n çok mukaddes olan bu top- ve hassas bir kızdı. le yıkayan günet bulutl~rın !"!tına 
raklar üzerinde geçirsin ve onun Genç kız birdenbire doğruldu saklanırken muhite hazın bır sea-
göğsü üzerinde can versin .. Ah.. ve sordu: sizlik çökmüttü. Gurup ~den. gü-
fakat şimdi .. Kuvvetli iki hayvanın -.&.caba, dedi, o şimdi ne ra- net kanlı bir faciayı temsıl edıyor 
çektiği bu araba. içinde oradan u- pıyor? gibiydi. Genç kız ufukların öte-
zaklaşırken ne kadar müteessir • İhı iyar kadın hayret etti: sinde onun hayalini görür gibi ol-
di.. - Kim? du ... Yaralanmıştı, göğsünden 
Arabayı sevkeden ihtiyar fatO Meliha birdenbire utandı. Yü • kan akıyordu. Ve kendisine doğ-

~ahibi de ayni düşünceye dalmıştı. zü kıpkırmızı oldu; ihtiyar kadın ru uzanan bir el, onu yanına çağı-
0 da, uzak bir maziden yaşayan tekrar sordu: rıyor gibiydi ... 
hatıralarını canlandıran memleke- - Kimi sordun, kızım? Birdenbire annesinin yanına so-
t;nden uzaklaşmak mecburiyetin- - Yüzbaşı ne yapıyor diye dü- kuldu; 
de kaldığı için meyus ve mütees • şündüm... - O, ölmiyecek değil mi an-
sirdi. Genç kız ana ve babasının ihtiyar kadın içini çekti: ne?? dedi. 

ihtiyar kadın müteeasirdi: 

- Onu sev, dedi •• onu sev ... ve 
daima kalbinde yllf&t.. Çünkü o 
ölümü hakir gören bir ı. • 
dır! 

Sonra ilave etti: 
- Vatan kahraman evlatları -

nın omuzlarında yükselir! 

Meliha ağlıyordu; ihtiyar ka
dının teessürle titreyen ıesi ha
zin bir faciayı temsil ediyor gi

biydi. Şato sahibi bu sözleri itit
mit miydi? belki... Çü~kü o .da , 
ağlıyordu. Ve araba daıma ılen 
liyordu. 

Akşam olmuştu; şatonun Ö· 

Araba yoluna devam ediyordu. hissiyatına iştirak etmekle bera- - Kahraman in•anlar, dedi; İhtiyar kadın sabit bir nazarla 
Gen kız ba ını ihtiya.rr__ıa~n~ıuı!!!Jıl!ll!!...l.....b.ıor..,d.ı.iaoa....vi.i.%1ı... ........ .1o;.,...,,....:......:.,..J~...ı~~~..1....:..l'""-~--~--_:_..:.:.:..;.:.....ı.~~..ı..;.ı..,.....ıır-..~~ı-..ı...~....ı:;..;....,_.ı........;;.~ı.....Ll~...ı~...ı.,.;,.;u..&.._ha.ıuı.t....ııt8.~ 

nünde nöbet bekliyen asker müs
tesna efrat derin bir uykuya dal

mıştı. Yalnız yüzbaşı uyumamış
tı. Uyumak için aarfettiği gayret 

bofa gitmişti. Uyuyamamıştı; ya
tağının içinde ıstıraplarla kıvra
nıyor, derin düşüncelere dalıyor
du. Omuzlarına yükletw!n yük çok 



T ARlHI TEFRiKA : 90 

A rablstar1.c:la , 

imparatorluğu 
~~,Jfi.:::-;--~_B-4!!i~· l-::l=-y 1k.ılel1 

H hl---"' Ycuan: Son Yemen ualui Mahmut NEDiM er hahlıı ma ..-ur. 

Cihad n sıl müslij.f1lanların aleghi-
Jıe kullanılan bir silah o~du? 

Din harbi mi, Avrupa harbi mi?. Bedevi
lerin hali • ft!ehmed Nasır 

B"lm değil" siniz ki bizim emel Zatı siyadetlerince mal~ ~ldu-
1 .ez hal" t" Hı",. kim· ğu üzere Almanya harbe gırdıkten 

ve ınaWatlarnmz ıs ır. " .. . . l" ·· ··ı 
ta d UZ-'-',.,.nı.aaını .onra Turkıye dahı emaa ı goru • 

.. ye va nm an aıu-. · b" kild b"T" emle 
Tf.tan lludutlaruıı terketmeslni İs· memıt ır te e u un. m • 
t • Elbett b• d vatanımızda ketinde tahşidata ve ahalıye zorla, 
emez. e ız e • l k l • b "lamı•tır 

&iikun ve huzur içinde oturmasını cebı~ e as er a maga a, ' , • 
d ·ı · ı.:, k" tecavu··z etmek ve guya muharebeden sonra bedel 

ı erız. ne ımseye • ·1 k ·· b""tü" h l" · 
d ki · ·· ·· maruz lerı verı me uzere u n a a ının ne e maenın tecavuzune h • h nl 

" 1--•- · t i B h""snü niyetimi- emval ve eşyası, atta ayva arı 
1<a ..._ıs er z. u u d"I · · B ·· d 1 · h k • · b"l" · • zapte ı mıttır. u yuz en ev er zı er esten ıyı ı ırsınız. • d 1 k 

Bu bö le olmakla beraber neti- ka~anınıt, tıcaret urmuf, orta ı 
cesi pekyelim ahvale ve beyhude altüst olmuştur: Bund.an ~aş~a da 
kan dökülmesine sebebiyet vere- Osmanlı kuvve_ı bah~ıy~sı. adeta 
cek feli.ketlere kartı gücümüzün Almaııl~ra teslım edılmıttır. Kar: 
)'ettiği kadar göğüs germekten de askerlerı, orduları da gene A_lma 
kendimizi menedemeyiz. Şimdi zabitlerinin elindedir. Tahkıkatı-
lıunu muslihane bir tekilde halle mıza na

1
z;ran

5 
Osdan~ı k.:.:~ıd~~ 

Wtün vüsatimlzle çal~ryoruz. Ne- Genera on an r~sın . • b Al 
t ' d b ff 1 k ıı altında bulundugu gıbı u • ıce e una muva o ursa • · d d 

1 • Ol ak • man eGneralının maıyetın e e 
tn~un o acag~z. amazs ug- (1700) Alman zabiti vardır. (6) 
r~dıgunız; ve u.g~~acağ~ teca- Bu zabitandan (170) i Şamda ve 
yuzlere kartı sızı ıthad edıyoruz. b. k d d İ akt dır Bunlar-
Zatı &İyadetleri hakkı tanıyanlar- ır oy a arıd ad r b lak. • d 
d h bb • • b"l dan emen e e e ı var ır. 

an ve vatan mu a etını 1 en- T"" ki ç kkaleden geçen 
lerdensiniz Fakat daha açık ol- ur er, an~. . b 1 ·ı 1 
mak, vaziy~ti daha sarih bir tekil- ık' ki A!dman .. gemısının 1 eynt e lmıd~ 
d • ah k k dak"l ·l avaı e gore muame e e se er ı, 

b~ !z halet.m~ ! ~rt1ıın_ız. d 
1 ceaıne ne kaybederlerdi. Halbuki Osman-

ızım ımızı goz erınız e • · b · flık 
!andırmak için, keyfiyeti arzetme- Ihı dl.efvleltı akıtarb a ~ul r~tune mul-
ği bir vicebe biliyoruz: Şöyle ki: a ı o ar .• , u gemı erı satın a • 
Yeın • da bı"r ablukaya dıklarını ılan ederek, durup durur-

enın fU sıra b 1 b" ·ı b • Uğraması, Türklere kartı hasima- ken af arına.. ~~ ga~ e ve u ga~-
ne bir harekettir. Bu bir mecburi- led~n d~ha. buyu~ bır ha~ f~la-
yet altında yapılmıştır. Arada kar- ketı getırınışlerd~r. Bu vazıyetı u-
de,Ierimizin de mutazarrır olma- zun uzad!~a tafsıle hacet yoktur. 
larına herkesten ziyade biz müte- ~~el!e b!lı;rorsunuz. Anca~ arzet-
essir ve müteellimiz. Ne çare ki tıgımız gıbı bu hatalar!n gunahını 
buna sebep olan bizzat Türklerdir. neden.:Araplar da çeksınle~. Ve ne 
Onların Alman siyasetine kapıl- den boyle b_~la~ış ve. bo~le d_e-
nıaları ve bu siyaset peşinde koşa- vam eden.hır.haıle, ş_ımdı, (dm 
rak aleme adavet beslemeleri ol- namına hır cıhat) şeklı alsın. Ve 
m.,.aydı elbette bu ahval tahaddüs niçin biz buna inanmak mecbu-
etmezdi. Biz bu vaziyet karşısında riyetinde kalalım.? 
kardetlerimizi dü,ündük ve hiç Gene bitaraf iken bu iki vapur, 
olmazsa ~a.rayollannın Araplara içlerinde Alman mür.ettebat ve 
~ılması ı09ın lngiltereden rica et- başlarında Alman Amıral~ ~ulun-
tik ve netıcede bu hususta İngilte- duğu halde Rusya memalıkınden 
re devletinin muvafakati·nıi istih- olan Odesa limanını bombardı-
sal eyledik. man etm;ş, böylece Rusya, Fransa 

Yerli Tacirlerin Adene geldik
leri zaman emva ve eşyalarının 
zapt ve müsadere edileceği hak
kındaki tayianın asılsızlığını biz
zat Mehmet Na•ır ve Ahmet Nu
mana da yazarak bildirdik. Adene 
karayollarından serbestçe gidip 
gelinebileceğini, istedikleri gibi 
ticaret yapmakta tamamen hür ol
~- · Jarını anlatarak bu hususta te
nıınat ta verdik. Batka ne yapabi
lirdik. Bu hareketimizin büyüklü
ğü, samimiyeti, dostluğu inkar e
dilebilir mi? Bizim bu temiz ha
reketimize kartı timdi bu mukabe
leyi mi görmeli idik, buna müsta
hak mıyız, bu günah değil mi? 

Onlar mazeret olarak bu harbin 
dini bir harp, bir cihat olduğunu i
leri sürüyor ve aleme böyle ilan e
derek, birçok zavallıları böyle iğ
fal etmek istiyorlar. Müslüman ka
nını Müslüman elile akıtmaktan 
bir kasdi olmıyan bu gayretler 
bofa gitmelidir. Çünkü bu işte 
d'nin bir dahi ve tesiri yoktur. 
Cihat yoktur. İslam Allah ile ka
imdir ve Allah ile mansurdu. Biz 
ortada İslamiyete yapılmış bir ta
arruz görüyoruz ki bu taarruzu 
defetmek için alemi lalam cihada 
k"lksın. Bunun içindir ki din orta
da hırs ve menfaatlere alet edili
Yor. Bizi aldatıyorlar, aldatmak 
İttiyorlar. iyi düşününüz. Vicda
nınızı dinleyiniz, siz dine bir taar
ruz, seriate bir hücum görüyor 
ınus~nuz Türkler bu harbi din i
çin mi ya'pıyorlar. böyle bJr şeye i
nanabilir misiniz? Vazıyet ga· 
Yet sarihtir. Bunu uzun uzadıya 
dü~ünmeğe bile hacet yoktu~. Tür~
ler. menfaatleri için ellerın~e~ı 
(dın) silahını da kullanmak ıstı
~?rlar. Bu harp bir (din) harbi de
g~I. fakat bir Avrupa harbidir. Ce
ııretülarap bu ihtiraslardan uzak
~dır, uzakta kalmalıdır. Türkler 
a,Iarına gelen ve gelecek olan 

?'esaibe Arapları da ortak etmek 
hstiyorlar. Fakat biz bil"yoruz ki 
le: u '?:esaibi gene bizzat kendileri, 
ş7°"•. baflarına getirmişlerdir; 

llldı Arapların giinahı nedir kı 

İngiltere ticaret gemilerinden de 
bir haylisini zapt ve boğazlara 
torpiller yerleştirilmek suretile bu 
üç devletin yj.izüne ticaret kapı
ları kapatılmı' ve ilam adavet e
dilmiştir. Bu vaziyet karşısında bu 
üç devlet ne yapabilirlerdi? Os
manlı hükumetinin bu hareketi 
ilam harp değildir de nedir? 

Peki bu i•te dinin, Arabın ne 
dahli var ? 

Dinimiz ve milletimiz bir Alman 
amiralının oyuncağı olacaktır. ve 
biz buna göz yumacak, susacak, 
hatta üstelik de bu uğurda biribi
rim'zin kanını dökeceğiz ? 

Allah her •eye kadirdir. Biz 
buna inanıyoruz. 

işte, Osmanlı devletinin bu ha
reketi üzerine bilmecburiye bu üç 
devlet de mukabele ederek ilam 
harbe mecbur oldular. 

Biz bu haberi aldığımız zaman 
fevkalade müteess;r olduk. Çünkü 
yakın mazi gözlerimizin önünde
dir: Osmanlı devleti İtalya ve bila
hare Bulgar, Sırp, Yunan ve Kara
dağla yaptığı harplerde ne kazan
mı•tır? 

O halde şimdi lngiltere, Rusya 
Fransa gibi devletlerle harbeder
se ne kazanabilir? Bunu düşün
mek, ak'betin fecaatini gösterme
ğe kafi ve vafidir. 

Fakat kaza ve kadere ne denir, 
olan olmuştur, bu hal ahvali siva
siyeden bihaber bazı Türk zabit
lerinin hatasıdır (7) Lahavle vela 
kuvvete! 

Akibetin vehametini derk ve 
teyekkun eden Hint Müslümanlı>rın 
dan, Çin ve Mısır ahalisinden İs
tanbula bircok nasihatnameler 
gönderildi. Onlara bu feli.ketten 
kaçınf'aları, zinhar ~arbe . gi~ıı:ıe
melerı halisane tavsıye edıldı ıse 
de dinlemediler. Şimdi de bu harp 

(Bitmedi) 

(6) Bunlara burada mukabel~ etmek 
abestir. Lfilıiç sultam altına ~mza~ı'." 
koyduğu bu k5ğtdı muha~kak. kı İngılı_z 
!erin verdiği talimat, hatta musvedde u
zerine yazmıştır. Bu sebep1e onu tarihi 
bir vesika teliikki ederek aynen ve cevap 
vermek lüzumunu görmeden koyuvorum. 

Tayyare piyag osunu 
kazananlar 

lnkılab dersi: 

/J11.tatürk kürsüye çıkdı 
ve dedi ki: Dün çekilen numaralar 

Tl\yyare piyangosu 18 inci tertip a). 
tıncı ketideıine dün başlannu,tır. Bu
gün sonu alınacaktır. Dün kazanan nu
maraların listesi: 

200,000 Lira kazanan 
3556 

25.000 Lira kazanan 
5097 

J 5.000 Lira kazanan 
1361 

10.000 Lira kazanan 
22417 

5000 Lira kazanan 
6003 

1500 Lira kazananlar 
16852 14377 12922 7018 24042 

1000 Lira kazananlar 
16683 9780 7287 1896 

200 Lira kazananlar 
801 1719 2141 2707 3846 4007 

5537 5785 7780 8460 10512 10617 
10643 11042 11637 13064 13697 14722 
16855 17064 17242 17430 18076 18978 
19S59 21952 22139 24552 

70 Lira kazananlar 
378 900 1805 1997 2056 2369 

2538 3705 4155 4359 5452 5936 
5953 6076 6249 6679 6845 7295 
7337 7516 7574 8074 8147 8318 
8559 9306 9788 9803 10140 10447 

11082 11607 12501 12995 13377 13444 
13795 14166 14258 14312 14986 15066 
15765 15804 16126 16280 16375 17024 
17122 17432 18311 18411 18646 18673 
18898 18920 18947 19228 19387 20131 
20171 20259 20536 20658 21068 21211 
21370 21487 21718 22785 23390 23472 
23487 23710 23779 24131 24168 24642 

50 Lira kazananlar 
14 57 209 445 536 705 

726 840 1095 1184 1353 1565 
1578 1653 2597 2920 2969 2980 
3018 3143 3152 3168 3271 3398 
3417 3682 3810 3869 4025 4165 
4463 4862 4991 5107 5289 5340 
5362 5705 6151 6183 6265 6289 
6712 6770 6785 6931 6949 6970 
7114 7335 7494 7488 7588 7590 
7848 7855 7970 8229 8293 8343 
8389 8408 8556 8642 8810 9234 
9549 9992 9994 10300 10371 10742 

10865 10991 11269 11303 11491 11542 
11722 11726 11790 11828 11906 11907 
12505 12996 12898 12906 12981 13307 
13472 13652 13660 13664 13718 13772 
13869 14004 14054 14531 14648 14677 
14774 15043 15147 15345 15403 15471 
15492 15689 15718 15722 15753 16120 
16157 16317 16380 16420 16571 16718 
16773 16783 17045 17446 17635 17831 
18070 18195 18495 18562 18773 18864 
18960 18967 18982 20165 20249 20310 
20507 20639 20744 20834 20846 20865 
21075 21208 21494 21504 21845 22143 
22293 22208 22326 22357 22358 22492 

1 22625 22664 22711 22763 22917 23150 
23507 23595 23932 23963 23979 23988 
24183 24287 24359 24621 24674 24676 
24847 

2 
323 
471 
690 

1196 
1632 
2189 

40 lira kazananlar 
83 154 175 261 

371 397 424 434 
559 573 602 604 
716 733 864 Hl83 

1239 1263 1356 1440 
1656 1755 1771 1865 
2135 2200 2204 2208 

314 
448 
621 

1139 
1448 
2045 
2222 

Türk • • Türke ''Yeni • 
reıımı 

2248 2249 2250 2255 2269 2288 il 
2318 2319 2"23 2333 2409 2417 
2477 2523 2565 2579 2580 2603 
2626 2710 2721 2709 2805 2819 
2826 2779 2900 2950 2978 3012 
3102 3158 3230 2337 3303 3448 
3438 3414 3582 2647 2655 3623 
3616 3685 3705 3771 3779 3908 
3979 3954 3992 4131 4152 4169 
4183 4226 4269 4384 4326 4328 
4370 4513 4518 4523 4622 4737 
4802 4836 4864 4888 4808 4909 
4924 4953 4956 4958 5050 5061 
5069 5146 5111 5228 5281 5289 
5327 5384 5428 5492 5498 5439 
5470 5633 5643 5656 5713 5804 
5868 5893 5873 5994 5998 6001 
6028 6046 6063 6374 6369 6471 
6508 6513 6571 6635 6650 6656 
6687 6699 6729 6738 6831 6832 
6833 6851 6822 6953 7025 7153 
7286 7213 7471 7508 7513 7681 
7695 7729 7730 7736 7762 7838 
7850 7902 7923 7959 8022 8042 
8065 8078 8118 8152 8284 8258 
8302 8314 8390 8392 8413 8428 
8479 8491 8486 8479 8508 8528 
8505 8893 8899 8609 8978 9019 
9253 9301 9325 9356 9377 9477 
9498 9510 9551 9559 9646 9672 
9854 9911 9944 9952 9995 10176 

dayanır ve Türke benzer,, 

10196 10162 10155 10230 10302 10330 
10382 10328 10533 10580 10622 10622 
10629 10657 10687 10770 10804 10874 
10906 11139 11167 11186 11310 11350 
11359 11367 11391 11422 11439 11473 
11491 11500 11560 11517 11577 11651 
11791 11804 11857 11882 11976 12012 
12067 12273 12304 12316 12446 12560 
12602 12728 12772 12807 12830 12846 
12927 12936 12940 12958 13007 13013 
13029 13069 13073 13154 13165 13202 
13319 13370 13510 13512 13517 13518 
13607 13665 13642 13663 13743 13900 
14019 14077 14118 14104 14311 14327 
14309 14430 14631 14693 14752 14742 
14796 14821 14838 14846 14869 14938 
14941 14951 15037 15130 15148 15235 
15266 15251 15325 15363 15368 15374 
15578 15663 15684 15685 15692 15732 
15813 15876 15978 16027 16170 16246 
16316 16462 16509 16561 16604 16632 
16642 16648 16689 16795 16807 16969 
16987 17048 17049 17027 17149 17192 
17281 17337 17428 17442 17456 17485 
17511 17695 17716 17750 17777 17782 
17817 17958 17960 17994 18011 18088 
18136 18321 18389 18988 18577 18712 
189~1 18922 19059 19113 19216 19372 
19462 19420 19448 19507 19508 19607 
19674 19743 19819 19921 19969 20003 
20046 20055 20116 20177 20205 20320 
20349 20525 20575 20699 20711 20820 
20905 20939 20969 21017 21927 21130 
21151 21252 21308 21405 21449 21538 
21586 21576 21595 21638 21659 21665 
21707 21759 21813 21874 21989 21992 
22016 22024 22105 22193 22211 22335 
22353 22349 22427 22429 22431 22653 
22707 22717 22737 22752 22856 22943 
22966 22979 22989 23034 23152 23198 
23210 23236 23265 23364 23342 23347 
23349 23422 23456 23557 23693 23823 
23879 23919 23971 24007 24093 24143 
24145 24196 24158 24404 24430 24487 
24501 24561 24572 24721 24745 24819 
24832 24846 24850 24868 24963 

Bu liıte, Uğur kişeleri ıahibi Bay 
Öcaer Rıfkı Uğurun liıtesinden tasnif 
edilmittir . 

Bay Mahmud Esad dün Türk 
izah etti 

ihti-
lalinin • • • 

verımını 
lzmir saylavı Mahmut Esad Boz • 

kurt dün inkılap enstitüsündeki dera
lerine devam ebniıtir. Bay Mahmud 
Eaadın dünkü dersini yazıyoruz: 

- Bayanlar, Baylar, 
Muasır rejimlerin mütalea.aına ge

çiyoruz. Son Türk ibtilalinin verimi o
lan müeısueye yeni Türk rejimi di • 

yorum. Gözden geçirdiğim eserlerde 
ltalyan Mussolini devleti diyorlar. Oı
manlı denmesi gibi bir rejimin bir 
şahsa izafesi iptidai düıünüştür. Kabi 
leler ekseri şeyhlerinin adlan ile anı
lırlar. Medeniyeti yükselmiı olanların 
rejimleri mensup olduklan milletlerin 
adı ile anılmalıdır. Türk rejimi Türk 
kuvvetinin malıdır. O kadar ki şirket 
dahi kabul etmez. 

Yeni Türk rej~minin ne olduğunu 
anlıyalım . 

Türk rejimi hakkında çıkan gaze
telerdeki yazılar arasında Türk mu
harrirlcrinin eserini de anabiliriz. Bun 
lar Ankara Yüksek Ticaret Mektebi 
Müdürü Şevket Süreyya ve Ağaoğlu 
Ahmeddir. 

Bence bir rejimin ne olduğu tesbit 
olunurken herkes onu hoşuna gittiği 
gibi anlaıınak hakkını haiz değildir. 

Bir rejim bana göre şöyle, ona göre 
Öyle olara!< tetkik edilemez. Bu gibi 
tahliller bir şahsın görü,ünü ifade e· 
der. Bizatihi rejimi ifade etmezler. 
Haddi zatında bir rejimi mütalea et· 
mek İcab eder. Bıınun şartları da şu· 
dur: 

1 - Her ihtilalde olduğu gibi Türk 
ihtilalinde de bir önder vardır. Onder 
Atatürktür. 

ihtilalin batından bugüne kadar o
nun fikirlerini bilmek 18.zırndır. 

2 - ihtilali yapan büyük paı·tinin 
prensiplerini bilmek lazımdır. 

3 - ihtilal günlerinin fikir cereyan 
larını ve hi.diselerini gözönünde tut· 
malıdır. 

Esasa geçelim: 
Yeni Türk rejimi ne 18 inci asır 

devlet felıefesi ile ne de komünist 
prensiplerle izah olunamaz. 

Her iki kısmı söyliyen de bulundu. 
Çünkü Türk rejimi bunlardan mü) • 
hem değildir. Bu rejim ne Monteaki
yönün devlet ruhiyatına, ne de Lenin, 
Kari Marks, Troçki, Stalin fikirlerine 
istinad edemez. Hele F aıistlik ile al· 

la izah edilemez. 
- Türk rejimi ne ile izah olunabi· 

lir? 

Bu sorgu vaktile de ihtilalin büyük 
meclisinde ileriye sürüldü ve karıılığı 
alındı. Sorguyu soran Miralay mebus 
Bay Salahaddin, karşılığı veren reji
min tek önderi Atatürklü. 

Bu zat sordu: 
- Biz neye benzeriz ve neye isti· 

nad ederiz. 
Atatürk cevaben: 
- Yeni Türk rejimi Türke dayanır 

ve Türke benzer dedi. 

tatürkün konferanılarmda ... partinin 
programında ve bir de Atatürkün ea• 
ki ıerbe•t fırka reiai Bay Fethiye yaz• 
dığı mektupta görüyoruz. 

Teıkilatı e&a•iye kanunu ım.ddeleri 
tadil edilebildiği halde Cümhuriy~ 
maddeıi kat'iyyen deği§elllez. Çünkü 
bu geriye gitmektir. 

Türk milletine ıeriye, ölüme doğı;u 
gitnıeği teklif etmek bu vatanda hıç 
kima.nin hakkı değildir. 

Yeni Türk rejimi Monteokiyölerin, 
Rusoların fikirleri ile izah olunamaz. 
Cümhuriyetçilik pren•ibinde bu haki· 
kat tecelli etmiştir. 

Monteslciyö cumhuriyetçiliği prenıip 
olarak kabul etmemiıtir. 

Monteskiyö inkilapçı da değildir. 
Türk inkılabını yapan ıef ve mill;t 

inkılapçıdır. Biz durmadan yenilik ıs· 
tiyoruz. Günün birinde daha ileri d~>' 
Jet sistenıi oluroa onu da kabul ederız. 

Fakat Monteskiyö hala lngiliz zade
ganını metheder. 

Şimdi gelelim: 

- Demokraıilerle hükümdarlık ne• 
den telif edilmesin. 

Belçika, lngiltere gibi ... Ben demok 
rasi ile hükümdarlığın telif edilemiye· 
ceği kanaatindeyim. Telif edilmez. Bu· 
nu iddia edenler hata ederler. 

Biz demokraainin babası oayılan 
Ru.onun fikirlerini bile kabul edeme• 
yiz. Zira 0 hükümdarlığı kabul e~~· 
tir. Hükümdar nedir? Tacdar nedır. 

Bunu bir Rus amele uıtabatışınııı 
fikrile .öyliyeyim: 

Bir amele ustabaşısı fikrini anlat • 
mak için eline bir avuç bakla alırın•l• 
Göıtemıiı ve dermit: Bu baklaaıı 
içinden hangisi hükümdar diye ıora.r· 
mıı. Hükümdar olmaz, O halde bir ıa· 
ne baklayı hükümdar yapalım .. der · 
miı. Bir baklayı hükümdar yaparlÜ· 
mış. Sonra baklayı karııtırırlarınıı· ı 
tabaıı sorarmıı. 

- Hükümdar bakla nerede ..• 
-Yok... . . 
işte o zaman derlermiı ki .. Hepınız 

Çarsınız. Sonra Çarlık kendinden 7r~ 
tadan kaybolur.,, dermit. Evet Çaı; 1 

hükümdarlık bir bakla gürültüsün~en 
başka bir ıey değildir. Hükü::nd~r·~.r 

bizim gibi birer adamdır.. Hatta 1
" 

zim gibi de değildir. Tarihin maruf'" 
tilleri bunlar arasında yetişir. d" 

Vatan denilen mefh:.ımları ken
11

1 

mülkleri, vatandaıları kendi ku a· 
ri diye kabul etmeğe ne hakları .v;r·· 
d.ır. lıte mazid~ inıanl!ğın ~~§~ği.ı ;: 
!alet, bir kudaıyet kelune•ını ılav~ . 
mittir. insanlık günün birinde göz erı· 
ni açh. Gördü ki: t 

- Halife, hükümdar, papa ad.ını a 
ııyan kudsi ıeyler kendiıi gibi bır ıeY 
imiı. 

ilk maç bugün Bu ıorgu ve bu karşılık tam artında 
ve zamanında oldu. Bilhassa bu Türk 
rejiminin kurulduğu devirlere teıadüf 
etti. 

Bir de Oamanlı tarihine bakalım. 
lbrahim iıminde bir adam halife v.e 

Sultan oluyor. Viyana kapılarına, Sı
lezya içlerine, Afrika, Aıya ortaları · 
na doğru uzanan imperatorluğu~ m~" 
kadderatırun naznru bu deli idı. Bu· 
tün Oı.nıanlı imperatorluğunun m::i 
kadderatın:ı bu bi.kim olacaktı. Ve 
du. Bütün bu yerler kılınç hakkı, ze
ka hakkı olan bu yerler o delinin ma• 
)iki.nesi olacaldı. 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu kulüpler ikinci ve üçüncü maçları 

yapacaklardır. Bu takımların taraftarları 
Viyanahların ilk maçını görerek bjr fikir 
edinmelidirler ki ikinci ve üçüncü maçta, 
kendi tak•mlarınrn ne netice a1abileceğini. 
az çok tahmin ederek ona eöre aJikadar 
olsun, içlerinden aklı erenler, kulüp ar
kadaılarına, takım!arını nasıl yapmaları 
İcap ettiği hakkında nasihat verebilsin· 
ler.,, 

Tertip heyetindeki zatın bize söylediği 
yukarıki sözler, buaünkü Galatasaray • 
Libertaı maçının ne noktalardan alika 
uyandırdığını göstermeğe kafidir. 

Diğer taraftan Galatasaray talmnının 
nasıl çıkacağını yeniden sorduk, soruştur 
duk. Bu hususta bir f"Y ıöylememeği 
tercih ediyorlar. Bir yandan da rivayet e
dildiğine göre Galatasaray kulübünün an
trenörü bugünkü maçta takıma esas W 
sistemine dayanan yeni bir sistem tıa.kip 
ettircc\kıniş .. 

Futbolcülerimiz de kazansınlar da, 
hangi sistemle kazanırlarsa kazansınlar! 

E. H. SAVCI 

Son dakika -------
l.J~v L ye ın e' s 

Son dakikada öğrendiğimize göre Ga
latasaray kulübü ile oyuncular arasında 
davetiye meselesi noktasından bir ihtilaf 
çıkmıttır. Türkiyeye kadar e-elen Viya -
nalı misafirlerin karıısına Galatasarayın 
ıon derece kuvvetli çıkması ve bir galibi· 
yet almasını arzu ve temenni eden "Cü· 
nef,, kulübü futbol başkl\planlığı Gala • 
tasaray takrmına dahil oyunculara iste • 
dikleri kadar davetiyeyi emirlerine i.ma .. 
de tutmaktadır. 

Bu oyuncular maç saatine kadar (Gü
neş) kulübü başkaptanlığına müracaat e· 
derek davetiyelerini alabilirler. 

Biz bunu rivayet olarak kaydediyoruz. 
E. H. SAVCI 

1 

~3 _(on Üç) ;r-~r.ıtcı girecektir. Mesafe 1 
ınCl ~a!e~on ıçı~ 21 kilometre 2 inci ka
tegorı ıçın 13 kılometredir. Geçen ıeneki 
derece: 

21 kilometre 36,49 4-5 
13 Kilometre 23,52 1.5 

YARIŞA GiRECEKLER: 
2 inci katauori 

1 Abdullah (Süleymaniye) 
2 Muhıin ( Galataıaray) 
3 Anastas (Fener Yılmaz) 
4 Mimi (Fener Yılmaz ) 
5 Tanaı ( Fener Yılmaz) 
6 Vosken (Fenerbahçe) 
7 Kirkor ( F enerbahçe 
8 Hüseyin (Fenerbahçe) 
9 Haygazer ( F enerbahçe) 

1 nci kategori 
10 lımail Hakkı (Beşiktaı) 
11 Etref (Kumkapı) 
12 Agop (Süleymaniye) 
13 Zivair (Fenerbahçe) 

lzm rde deniz sporu 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Şehrimizde 

kürek, yüzücülük ve yelkenle uğraşacak 
deniz spor yurdu açıldı. lzmir T uring ku· 
lüp tubesi yazın viliyet iç ve dııında se
yahat gezintileri yapacaktır. ilk ıeyahat
Jer Balıkesir ve Bursaya yapılacaktır. 

Bu sorguya saik ıu idi: 

Birinci Millet Mecliıindeki muhale 
fet partisinin Cıi.mhuriyete zemin ha .. 
zırlayan teşkilatı esasiyeyi değiıtir -
mek, saltanatı kurmak İatediği görül· 
dü. O vakit CUınhuriyet mefhumu açık 
söylenemiyordu. 

Yalnız tqkilatı esaaiye hakimiyet bi 
Ji. kaydü şart milletindir.. diyordu. 
Muhalefet partisi cümhuriyete gidi • 
yoruz. diyorlardı. 

Bir parlamento oyunu yapıldı. O za 

man muhalifler bir mesuliyeti vükela 
projesi yapılıyordu. Bu esaı mevzuu 
bir tarafa bırakarak böyle bir kanun 
projesi namı altında Cümhuriyet ze • 
minini kapamak istiyordu. 

O zaman Atatürk küraüye çıkmak 
mecburiyetinde kaldı. Ve Miralay Sa
lahaddine cevab verdi. 

Bunlardan anlıyoruz ki Türk reji
mi devlet bakımı ıeklinden Cümhuri· 

yetçidir. Fakat 18 inci aur devlet mefhu 
mu ile ıöylenen bir cümhuriyet, bir 
demokrasi değildir. Demokraaidir. Fa 
kat 18 İnci aırın demokraıiıi değil. .. 

Nasıl cümhuriyetçi olduğumuzu A-

ti celbetmiı ve bu hususta Kazım lı
mail ve Ömer Va•fi münakaıa etmitler· 

Tı.:rk cerrahlar top '. antıs1 dir:i - Operatör Kazım lsmail küçük 
Türk CCl"rahi cemiyeti aylık toplantı- bir çocukta çok nadir bir katani fıtık 

sını 7.4.935 pazar günü ıaat beş bu. vak'ası göıtermiş bu vak'ayı Murat lb .. 
çukta Gülhane hastanesinde profesör rahim münakata etmiıtir. 
Ahmet Kemalin başkanlığı altında yap. 4 - Profesör Murat lbrahim, bir ka· 
mışbr · tani sempatektomisinde ayak gangre • 

Hırsızlık kasıp kavuruyor. Bu •f!da 
delinin iti gücü aakahna inci dizdır • 
mekten ibaretti. Iıte kudsiyet izafe e
dilen adamın hali. Delinin yaptığından 
memleket mutazarrır oluyordu. . 

Memlekette hükümdar değil m.llet 
hi.km olmalıdır. Bu da milletin h•k
kıdır. 

1 ._ _R_O.;...;;.;.R ..;;;S...;.A~-' 
(lt Bankasınd&n alınan cet .. eldır) 

11 NİSAN 935 
AK.;1AM l /YATLAR/ 

ISTIKRA7LAR l TAHVILA T 
istikrazı dahili 98 

10 
50 

1933 ErJll,Ulİ 99 Rıbbm 
52

·85 ' A " 'I • Kuponıuz 29,50 n. mwnesıw 43 60 
11 28 05 An. tahvili 1. • 

" 111 28,62:S0 An. tahvili ili 48.SO 
" li.SHAM 

fı Baabıı Nama 10 
,. Hamiline 10,tS 

: n Mü•••İ• 99 
Türkiy• Cumba· 
riyet bankası 63,25 
TramTaJ 29.SO 
Anadolu Hiıae 25,10 
Şir. Hayr~,. 15,SO 

Reji kupooıus l ~~ 
Telefon ~ 

Terkoı 
Çimento 
lttibaı der. 
Şark d•r· 
Bal,.-a 
Şark m. ecza 

11.-
12.75 
e.so 
o.9! 
Ul 
4,IS 

ÇEK. F YA1LARI 
12,06 

609,50 
957.85 

79,59 

Fransız F. 
Londra 
Mili.no 
Nüyork 
Cenevr• 
Ati na 
Brüksel 
Amıterdam 
Sof ya 

2,45,84 
84,12 

4,69,46 
1,18 

65,60 
NUK. 1 

Kuru 

Prai 
Belsrat 
Moıkova 
Berlin 
Madrit 
Budapefte 
Vartova 
Bük ret 
Viyana 

(Sahf) 

19.25U 
35,01,75 

l0,87 
1.97 

5,sı,50 
4,sı.s5 
4,22 .. '13 

1s.ııı 
4.22.3:. 

1 - Operatör İbrahim Nadir görülen nindc hasıl olan se13hı gösteren bir 
bir mahfazalı müzmin peritonit vak,ası vak'a takdim etmiş ve bu husuıta mev- 20 F . Fran••• 168 ZC 1. ı,..,lçr• 
takdim ederek tıbbi edebiyatta buna cut muhtelif muayene uıulleri ve ame· l Dolu 125 1 P•~•ta 

IC.uruf --sıs 
il 
43 
ZI 

l Kur Çek 9h 1 Mark ben7.er misa11er aaymıştır. liyatların kıymeti hakkında Burhaned· 1 şa. A... 23 sr l Zloti 
. ~ - OpPratör Rifat Hamdi kolit teş· din, K<lzım lımail, Nimet münakaşa aç· 1 lıt~rlin 613 ıo Lep 

hııı.le aver flı-tülü yapılmış bir hastada mışlar ve Murat lbrahim ayrıca kulak lO Lır•• llJ !C Dio•r -.-
d 20 L 2J 1 Cerno•lt •~h<"

1 

e anand i 'Jİ tin meyldlalnla •cİI. ıkltlıiğlı nlı .. Jlltaıili•h•ti.laılıtıılıivlııa•pa•r•. •"•İr•k•"ılı"ıiı"ııı' n..,,ijılı;ı,iyıilaiııra•<.lıılİivııle..J..IO;...QF .... ,;;~::.•':..<;:'k.:• __ ı;.;ı .. ·..ı.-.ı"'~'-"•" .._ __ •.'
61
1
111 

17 
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smanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Lisf enir.ı neşrine devam ediyoruz 
J - Öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) belde· 

ği (alameti) konmuştur. Bunlann her biri hakkında sırası ile uzman. 
!atımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine gÖ· 
re Fransızcaları i • yazılmıs. aynca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan bak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
Müteharrik - itler 
Omek: Buharla müteharrik makine 
- Buğarla itler makine 

Mütcbanik bizatihi - Kendi itler 
Omck: Müteharrik bizatihi makineler, 
bilyllk bir tenıkkiye vaarta olmuştur 
- Kendi i§lcr makineler, büyük bir i· 
lıırlemeye araç olmu§tur. 

Gayri müteharrik - ()yııamaz, lumdda. 

- harekebiz. 
Örnek: Gayri müteharrik bir cisim gi· 
bi durdu - Kımıldanmaz (oynamaz) 
bir cisim gibi durdu. 

Kuvve! mulıarriluı - I ıletıre - ( Fr.) 
Force motrice 

Örnek: On dokuzuncu aarın kuvve! 
mubarrlkeal buhar idi ı yirminci earm 
lı:uvvei muharrikesl elektriktir - On 
dokuzuncu asrrn l§letgeal buğar idi, 
yirminci asrın işletgesl elektriktir. 

Tahrik - Harekete getirme, kııkırtma, 
uyandırma, l~tme 
Tahrik etmek - Itletmek 

örnek: Vapurun çarhıru tahrilı: eden 
buharda - Vapurun çarkını işleten 
buğardır. 

Tahrik etmek - Uyandırmak 
Om.ek: Vatanperverlik hissiyatını tah· 
rilı: etmek. (harekete getirmek) -
Yurtseverlik duygusunu uyandırmak 

Tahrik etmek - Kışkırtmalı: 
örnek: Fransada mensucat amelesini 
tıhrik edenler tevkif olunmuştur -
Fransada dokuma işçilerini kışkrrtan
lar tutulmuştur. 

Tahrik etmek - Harekete getirmek -
(Fr.) Mcttre en mouvement 

Örnek: Makineyi tahrik etti -Maki
neyi harekete getirdi. 

Talırikfuniz - Kıtkırtıeı 
Tahrikat - Kışkırtım 
Harf - Harf (T.Kö.) 
Harfendaz - Ufatan 
Harhara - Hırıltı 
Hariç - Dıı, dıtan 
Dahil - iç 
Harici - Dıı 

Örnek: Harici cephe - Dış yöney -
Hariciye vekaleti - Dış Bekanlığı 
Dahili - iç 
örnek: Daliilf cephe - lç yöney -
Dahiliye Vekaleti - lç Bakanlığı 

Haricen - Dııtan, dıf'U'Jclan 
Harif- Güz 
Harifane (Bak: arifane) - Orb.kle'8 
Harika - Tansık 
Harilc:ıvi - Tansıh 
Harikulade (fevkalade) - Görülmedik, 
ititilmedik, duyulmadık 
örnek: 1 - Harikulade (fevkalade) bir 

basiretle - Görülmedik (iş.itilmedik) 
bir öngörürlükle - Avec une clairvo
yance extraordinaire. 
2 - Görülmedik, işitilmedik şey -
Une chose inoule 
3 - (Konuşurken) harikulade, fev
kalade yerine: - Olur şey değil -
C'est exstraordinaire - Olmaz şey -
C'cst merveilluex. 

Harikuli<le ( fevkalSde) - Ü•tnomal -
(Fr.) Extraordinaire. inoui, mervcillcux. 

örnek: Harikulade bir say - Usno
mal bir çalışma - Un tnıvail exstra· 
ordinaire. 

Harim - Gizey, avlu - (Fr.) Sanctu
aire, enceinte szcrEe, enceinte 

Ornek: Ev, insanın harimidir - Ev, 
insanın gizeyidir - La maison est le 
~anctuaire de J"homme. 

Mahrem - Gizli, Öz~t - (Fr.) Confi· 
dentiel, intime 

Öme-k: Mahrem evrak - Gizli lrağıd
lar - Pjfces confidentiellM . 

MJ.h...,miyet - Gizlilik, özd~lik, içli 
dı~ı.ı,k - (Fr.) Confidence, intimitE 

Örnek' Bu doeyarun mahremiyeti -
Bu do.yanın gizliliği. 
iki arkadaş arasındaki mah .. miyet -
Jki arkadaş arasındaki özdeşlik. 

M.'hremane - Gizli olarak - (Fr )Con
fidentie!lement 

Örnek: Bunu ~ize mahrffll>.ne söyli
yorum - Bunu size gizli. ola,.ak söli
unrum. 

r.• Jıremi eorar - Gi.ııdCl - (Fr.) Con
f'rl•nt 
Hıu-'.r - lprk 
J-J,r1ta - Harla 

Ha<, mahsus - O,ırü - (Fr.) Propre a 
Örnek: Onun kendine has b'r yazısı 
var - Onun kendine özgü bir yazısı 
var - İl a une maniCre d"fcriturc 
proprc a lui. 

Tdh:is etmek - O.gülemek - IFr.)Af
fcctrr. consacrtr. rtscrver, destincr, al
Joucr 

Örnek: Bu mağazanın ldr;ıst vrrg·yc 
· .. '1sis cdllmiştir. - Bu magazanın ki· 
r s~ vcrgıve özgü~t-nmistir - U loyer 
d ce maaa3in cst a(fl!cte a J'impôt 

1· "'rtt~n. t.:nıasıa, alelhusus - Hele, 
!-a: . z. 
Ha...., hasiyet, h11M1$iyet - Ö2güllüa 
-(Fr.) Propricte, particularite 
C'mek· 1 - Madcnlt'lin hassası -
Yac'enıe~n özgillcğü - La proprietE 

c1rs mi ta ux 
2 - Mes:ıirrı.rvcr!ik nn11n mizacındaki 
}uı~nsivf't1 erdt'"n biri idi - Ça1ıskan
J:1c onun ö,.r.illük'erinden biri jrli -
L'amr.··r ..ıu travail formait un des par• 

t'r 1'i\ritC-s , •• son c;ırac:tCr~. 
Cn'ı<r - Oz - (Fr) Sub,tıınce. es
N""..n,.,., ; onr~ 
A•'"·et - Ozl'iinlf', - (Fr.) Originalite 

/')rıırk · P.11 vR"'fc'.4\ b;r ao;:liyct pörünü
yot - Bu v,:ııır1dr1 hJ ö:--uil'11ilk görü
niıvor - On rrmarque ·e .ı·originaliti 

dans cet article. 
Asli - Ozgün - (Fr.) Original 
Huıuıi, tllhıi, zati - O:z.lük -(Fr.) Per
aonnalite 

Örnek: Yüksek bir şahsiyet - Yük· 
sek bir özlük - Une haute person
nalite. ., 

Haaad - Biçme 
Haaad etmek - Biçmek 
Hasar - Zarar (T.Kö.) 
Hasbihal - Söyle§İ, •Öyletmek, ıöylet 
(monoloğ anlamına) 

Mubahase etmek (Münaka§a etmek) -
Aytıırnak, çatıımak. 
Mükileme, muhavere - Konuıu, konuı· 
ma 
Münakaıa (Mubahasa) - Aytııma 
Muhabere - Haberleıme, yıw:zma 
Müzakere - Görüıme, görüıü 
Müzakere - Belletim (Okula terimi) 
Müzakereci - Belletici 
Müzekkere - Asbitik 
Taatii efkar - Oylatma 
Tezekkür etmek- Görüpnek 
Tezkere (Tahrirat) Bitik 
Haabeliktiza (Bak: lktiza) - Lüzumun
d:ın dolayı 
Hasebiyle - Dolayı, ötürü 

Örnek: Böyle olmak hasebiyle - Böy
le olmaktan ötürü, böyle olmak dola
layıııiyle 

Haaeb (Bak: Neseb) 
Haaed etmek (Bak: Gıbta) - Kıskan· 
mak, günülemek 

Örnek: 1 - Bana hased edeceğine 
sen de bir baltaya sap oirnağa Ç<>lış -
Beni krskanacağına sen de lıU balta· 
ya sap !'lmağa çalış. 
2 - Hased etmek, gıbta etmeğe 11'!n· 
zemez - Günülemek, imrenmeğe ben .. 
zemez. 

Huud (Bak: gıbta) - Kıskanç, günücü 
Huıl olmak, husul bulmak - Obnak, 
Uremek 
Hasılat - Urüt 
Hasılatı safiye - Ozürüt - (Fr.) BenE

fice net 
Ha11latı gayri safiye - Ham ünit 
istihsal - Uretiın - (Fr.) Production 

Örnek: lktısadi istihsal yolundaki te· 
rakki ,ayanı hayret bir derecededir -
Ökonomik üretim yolundaki ilerleme 
şaşmağa değer bir derecededir. 

istihsal ebnek - Üretmek - (Fr.) Pro
duire 

Mahsul - Uriln - (Fr.) Produit 
Mürtahıil - Üretmen - (Fr.) Produc
teur 

Mütehanil - Olma, ürüme, çıkan 
Haımı - Hasnn (T. Kö.) (Hak yerinde 
bir birine karşınlık anlamına) 
Hasım - Düşman 
Husumet - Hasımlık - (Fr.) Adver • 

site 
Huıumet - Dü~manlık 
Hasiı - Cimri, bayağ1, &§ağı 

Omek: Hasis menfaatler - Bayağı 
(aşağı) asığlar. 

Hnıet - Cimrililc 
Haslet (Bak: Seciye) - lra 
Hasretmek - Hasretmel< (T. Kö.) 

Örnek: Mesaisini, yalnız ilme hasret· 
miştir - Çalışmalarını, yalnız ilme 
hasrctmistir. 

Hasrcn - Hasrın 
Münhasıran - Salt 

Örnek: Münhasıran pederini çağır 
mış - Salt babasını ca~ınnış. 

inhisar (Monopol) - Tekit 
lnhis•:' almak (Monopolize etmek) 
Tekitlemek 

Hasret, tahassür - Ozlem 
Örnek: Hasret günlerini andım - Oz. 
lem gtinlerini andım. 

Mütehasair olmak - Ozlemek 
Örnek: Mütchassir olduğum demler -
Özlediğim demler 

1 §tİyak - Göreli 
Ornek: Günler geçtikçe size olan :şti· 
y~k·m artmaktadır - Günler geçtikçe 
r.ıze olan göresim artmaktadır 

Müşt~k o'mak - Göresimek . 
H.•sta - Hasta (T. Kö.) 
H \.:.k - Cön, 111Üprüntü 
Hasore - Böcek 
Ha~in - Sert, katı 
Hu•·n•et - Sertlik, k~tolık 

Ornek: Husunet röster,.,.,eden iş yap
tırmasını bilir - ScrtJik göqterme(fen 
iş vaptırm~cı;1nr bilir. 

HA'fİV - Şit-inne 
Ha~iye - Crkma 
Hııt;-ıet . ihf; ... ~ - Gö.,.kttY1 

(> .. n.,.k: ff,"metli bir yürüyüşii vardı 
Görkemli l =:- vürüvüsü vardı. 

I-fn<1tvet - B,.Hn 
0tntk: Ytlchrtm düoı:tü~ü vakit ha!:yet 
,,...'lr1e kald·k - Yılclır1m düştüğü va~ 
l·it b~lin ;cinde kalrl·k. 

Te'·a~i (Bak: ihtiraz) - S.lm-a 
Örnek:. Ona söz söylemekten tehasi e
dtrim - Ona . öz söylemekten sakını-
rrm. 

Müteh••i (Ba1<· Muhteriz) - Sakıngan 
Hat - 1 - Çi7ai, 2 - Yol, 3 - Yazı, 

4 - Hat (T. Kö.) 
Örnek: 1 - Kırmızı bir hat çekti -
Krrm12r bir çi?gi çekti. 
~ - Hututu hadidiye - Demir yolları 
1- Hattı mıh! - Çivi yazısı. 

f!~•tı _h•rrl<et - Gidiş, tutınn - (Fr.) 
Man:ere ıı·a,.;r. ligne de conduite 
Örn•k · Hattı hareketini beğenmiyo • 
y~rum - Gidi~ini (tutumunu) befen
mıyorum. 

H~ttı v5>ıl - Baedaç 
Hala·- t - Yanlı~, yanlışlık, 2 - Ya-

nıl,...,a, 3 - (Bak: kusur) - (Fr.) 
.r.·aute, errcur 

Orne k: 1 - Bu yazıda tertip hatası 
(sehvi) var - Bu yazıda dizi yanlışı 

var. 
2 - Bu hattı hareketinizdcki hatayı 
anlıyor musunuz - Bu gidi§inizdeki 
yanlışlığı arlıyor musunuz? 

3 - Hatayı adli - Tüzel yanılma 
Zühul - Unutsalık - (Fr.) Inad~r • 
ta:ıcc 

Örnek: Affediniz, zühul etmişim -
Bağışlayınız, unutsalık etmişim. 

Hataen - Yanlı,lılcla. 
Örnek: Bu sözü, her halde hat.len aöy
Jedi. - Bu sözü, her halde yanlışlıkla 
ıöyledi . 

Hata etmek - 1 - Yanılmak, 2 - (Bak 
Kusur etmek) - (Fr.) Commettre une 
faute, se tromper 
Örnek: Size itiınad etmekle hata ettiği.

mi anlıyorum - Size güvenmekle ya
ruldığnnı anlıyorum. 

Ziihul etmek - Unutsamak 
Örnek: Bu işte zühul ettiın - Bu işte 
unutsadım. 

Hatır - Hatır (T. Kö.) 
Hatıra - 1 - Anı, 2 - Andaç - (Fr.) 
Souvınir 

lbtar etmek - Hatuılam.k - (Fr.) Rap 
peler 

Tahattur etmek - Habrlamak - (Fr.) 
Se rappeler, se souvenir 

Muhtıra - Andıç - (Fr.) MEmoire 
Yadü tez.kar etmek - Anmak 
Hatib - Aytaç 
Hitabe - Ayta 
Hitab etmek - Aytaınak -

Ornek: Size hitab ediyorum - tıze 
aytayorınn. 

Iradı hitabe etmek - Ayta vermek, ayta 
aöylemek 

Örnek: Iradı hitabe ederken sözünn 
kC9tiler - Ayta söylerken (verirken) 
sözünü kestiler. 

Iradı nutketmek - Söylev verınek 
Örnek: B. M. Meclisinde inıdı nutket· 
ti - Kamutayda söylev verdi. 

Natuk - Sözmen- (Fr.) Qui ala parole 
facile, beau parleur. 

Nutuk - Söylev - (Fr.) Discours 
Muhatab - Aytıç 

Hatime - Sonsöz 
Hitam - Son, bitim 
Hatmetmek - Bitirmek, sona erdirmek, 

tüketmek 
Örnek: Koca bir kitııbı bir gecede hat
metti - Koca bir kitab1 bir gecede bi
tirdi. 

Hatta - Bile 
Örnek: Hatta sen - Sen bile 

Hatve -Adnn 
Hava - Hava (T. Kö.) 
Havale - Gönderi 

Örnek: Para havalesi - Pana gönde
risi. 

Havale ebnek - Bırakmak, üstüne bı • 
rakmak, göndermek (para iç>n) 
Örnek: Bu işi ona havale ettiler - Bu 
işi ona bıraktılar (onun üstüne bırak
tılar) 

Havali - Dolay 
Örnek: İstanbul havalisinde - lstan
bul dolayında 

Etrafü havali - Yöreçevre 
Örnek: Köyün etrafü havalisi hep 00.h
çe idi - Köyün yörcçevresi hep bah· 
çe idi. 

Havari - Yarlar 
Örnek: Havariyundan Saint Paul ilk 

incili yazdı - İsa'nın yarlarından Saint 
Paul ilk incili yazdı. 

Havaı - Ağal 

Havası hamse - Beı<iuyu 
Havayici zaruriye - Y "§atık 

Örnek: Şeker de hevayici zaruriyeden
d;r - Şeker de ya~atıklardandır. 
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lstanbul Gayri Wübadil er l misyonundan: 
D.No: Semti ve mahallesi Sollağı 

276 Büyiikada Karanfil 

303 Galata Kemankeı 

730 Arnavutköy 

1208 F eriköy 

1366 Fener Abdi subaıı 
1641 Ortaltöy 

1641/1 .. 

Eski Zeytinlik 
yeni Aydoğdu 
Karaoğlan 

Yağhane çıkmazı 

Ermeni kilisesi 

Kireçhane 
ikinci orta 

Emlôll No: Cinsi ve Hissesi 

30 188 metre arsa 

Kayden 2'1 
Kapı 26 

18 

Kirgir dükkin ve hane 

Ahtab hane ve bahçenin 
1-5 hiııaeai 

28 95 metre arsanın 9-16 
hiııaesi 

3 Kargir hanenin 1-2 hiııaeai 
J 2 53,40 metre araanm J-3 

hiıaeıi 
J 2 53,40 metn arsanın l ..J 

hiueai 
4153 Beyoğlu Hüaeyinağa Eaki Bilezil.. yeni Yeni- Eaki:l2-14 59 metre araa 

kafa ve Küçükmumhane yeni: 8 
4194 BeyoğluKamerhatun Tevfik Eıoki:t3, Yeni:37 Ahşab hane 
4746 Üsküdar Altiinizade Küçük Çamlıca 8 l 722 metre arsa 

Hiaaeye ııörc muhmnmen 
llıymeti Lira 

141 Açık arttmna 

4800 Kapalı zarf 

100 Açık arttı.._ 

216 Açık arttrnna 

1500 Kapalı zarf 
14 Açık arttırma 

14 Açık arttırma 

236 Açık arttırma 

1516 Kapalı zarf 
l 722 Kapalı zarf 
3730 Kapalr zarf 5085 Kadıköy Zühdüpa~a Hamidiye Eski: 1 2331 metre arsa . 

Yukarıda evsafı yazılı ~ayri menkul !er on gün müddetle aatı~a çıkarılmı~tır. lhal~lerı 
den Çar,amba ~ünü !'a11t 14 de .. lir. 5Rt rı münhasıran l!aVTj mÜb'tdil bono"' iledir. 

24-4-935 tarihine tesadüf e 

• u. ınhi a ·l-;Jr '!. ü~ii" Ü· ., ıı •,µ.o· 1 lt.tanbul Varidat Tahakkuk 1 
dürlü,ünden: 

lhl:arna Sahibinin Ticaretgah 
mevkiı 

Senesi 
me No 

13 29 

12-74 

12-97 
12 96 
13 68 

12 80 

12-81 
i3-39 

13-42 
13-53 

12. 6<ı 
13 38 

13-73 
13-74 
13-61 

13-62 
13-58 

13· 78 

13-76 

13-77 

ısmi 

Mukriz 

Hasan 
Murkiz 
Ekber 

Daya hatun va· 

l.de baıı 7 No 
Ali ,, ,, 10 No 

" Ali Rıu " .. 37 " 
" " , . .. 

,, ti '' 

,, Mehmet 
Rıza 

h " 55-1 ,, 

,, Mehmet 
Al 

,, " 55 " 

it ,, 

,. Alı Mab. 
mut 

,, Mebmed 
,. Hacı ls

mail 

u " n 
., Celil ve 

,, it 

.,, ,, 

.. " .. " 

" " . , ,, 
Abbas 

Haşım baba Z,, ,, 
u " ., ,, ,~ 

,, Hüseyin ve ,, 
Ş Sinasi 

,. ,, ,, ,, ,, 

.,. ,. 
72 ,, 

72 ,, 
27 ,, 

,, 
19 ,, 

23 ,, 
,, Jt 

7 ,, 

,, 
., Sait oğ. ,, ,. 39 ., 

Mehmet 

933 

933 

933 
933 
933 

933 

933 

" 
. ,, 
,, 

,, 

" 

,, 
" 
" 

" 
" 

., Saraç Is- Mercan yal- 931 
mail Hakin dız H. 4 N. 

Mukriz ibra- D. Hatun va 933 
rahim Halil lide H. No. 70 

Mukriz İbrahim 
,, ti ., " 

Tarh 
No 

64 1 

165 

47-1 
47 
175 

54 

54-1 
60 

60 
44-1 

44 
168 

43 
43.1 
164 

164 
48 

322 

51 

58-1 

Matrahı 
lira K. 
220 00 

195 75 

2000J 
56000 
5JO 00 

188 4!) 

100 00 
500 00 

500 00 
300 00 

306 80 
500 00 

2u0 00 
100 00 
500 00 

700 00 
141 00 

4727 76 

300 00 

150 00 

Vergi yekiınu 
Lira K. 
13 4J 

13 

28 
51 
72 

22 

12 
72 

72 
28 

10 
72 

21 
14 
72. 

100 
7 

417 

30 

21 

70 

8J 
48 
00 

61 

00 
00 

00 
8) 

78 
00 

6tı 

40 
00 

8J 
05 

86 

00 

60 
Mercan şubesi çevresinde yukarda adları yaıılı mükelleflere bi 

zalarındakl yıllar için tarholuaan kazanç Tergilerine ald ihbarname 
ler ticaret •e ev adreslerinin bulunamaması ve yabancı memlekete 
gittikleri anlaf1 1masından bizzat tebliğ olunamadığından hukuk usu
lü mahkemeleri kanununua 141 • 142 aci maddelerine tevfikan ilA-
aea teblii olanur. (1855) 

L...-----· 
1 - 20-4-935 tarihinde açık eksiltme ile satın almaca;;. 

edilen 70 aded Rasad aleti mübayaası iptal edilmiştir. 
2 - idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince muhte!ıt 

cins 13 kalemde 48 aded rasad aleti ayrı ayrı pazarlıkla satın 
alrnacaktır. 

3 - Vermek isteyenlerin şartnamelerini almak için her gün 
ve pazarlığa iştirak etmek için de 25-4-935 tarihine müsadif 
Perşembe giinü saat 14 de yüzde 7,5 muvakkat güvenme para 
sile birlikte Cibalide Levazım ve Mübayaat Komisyonuna mü
racaatları. (1791 · 
P"'~~~~~~~~~~~~~~, _. .................. . 

:Süt makınası 
alacaksanız zir
deki adrese mü

racaat ed niz. 

JiJrK..:JICNJ/10 LTD. $Ti 
IST .. ,... r.•1.AtA. PEA$EMBE f'AZAPI 8l 

1.-..::.;.;;.;.. __ ....; ___________ ___ 

Uıküdar icra memurluğundan: Ka 
dıköyünde Bahariye caddesinde Şevki 
bey sokağında 20 No. lu hanede mukim 
iken elyevm ikametgahı meçhul bulu
nan Nikola Elikoridiye. 

Alekaandır varlaleri Anna ve Ahila-
diyaya 250 lira borcundan doJ_ayı uhte
nizde bulunan Erenköyünde kain 33, 34, 
35, 35 No. lu emliiıl< mumaileyhe İpotek 
irae cdi.Jmiı ve borç tesviye edilmemesi 
dolayısile ipoteğin paraya çevrilmesi ta· 
lep edilmit ve tarafınıza tebliğ için yazı
hn ödeme emri arkasındaki mübaıirin 

meşnıbatma ve zabıtaca yapılan 'tahki
kata nazaran ikametgilıınız meçhul ol
duğu anlaıılıruş olduğundan ödeme em
rinin bir ay müddetle ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiıtir. Tarihi ilandan 
itibaren bir ay iç;nde daireye müracaat 
la bir itirazınız var ise dermeyan edil
mesi aksi takdirde hakkınızda cebri ic
raya teveHül edileceği maliim olmak 
ve ödeme emri makamına kaim bulun
mak Üzere keyfiyet tarafınıza ilinen teb-

HASAN 
KREMi 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefis , 
en ııhhisidir. Nazik 
cildli kadınların ha
yat arkadaşıdır. ih
tiyarları g e o ı,: . t: 

rir ve geoçleri gü
zelleıtirir. insana e
bedi bir taravet Ye
ren Hasan kreminı 
unutmayınız. Kut U• 

su 50, tüb halınde 20. 

2699 ,._ 

Hasan Depoıu: 
Ankara, lstan
bul, Bey o~ 1 u. 



tresa 
(Batı 1 inei a..hifcdc) 

hareket edeceklerdir. 
Franaıs na~rları 

STRESA, 11 (A.A.) - Fransız mu 
rahhaa heyeti, ıaat 22-25 de buraya 
gelmiıtir. Bay Flanden ile Bay Lava!, 
İıtatyonda Bay Muuolini tarafından 
iatikbal edilmiıtir. Bay Muasolininin 
beraberinde birçok zevat bulunuyor• 
du. ltalyan bükfunet baıkanı ile Fran 

arz devlet adanilarr ara11ndaki telaki 
çok •amimi olmuştur. Bay Flanden 
ile Bay Lava! beraberlerinde Bay Mua 
&olini olduğu halde ken~ilerine ihti : 
rarn rasimesini ifa etmı} olan aıkerı 
kıtaatı teftiı etmiıler ve bir mü~det 
daha Duçe ile görilftiikten aonra ra~ı 
Yandan aynlmrılardrr. Fransız heyeti· 
ni hİlm.İl olan otomobiller lles Borre
ıneo oteline müteveccihen hareket et
rniıtir. 

Yol boyunca aıker kordonları vücu 
de getirilmit ve bunlann gerisinde 
Fransız b:ıkanlarrrır hararetle alkışh
Yan b;,. halk kütlesi birikmiı idi. He
yet, otele indikten aonra halk otelin ı;t 
ı·o.fında toplanınıt ve alkı~lannı yenı· 
lenıiıtir. . 
Mussoüni ta;y;yare ile Stresa;ya geldı 

ROMA 11 (A.A.) - Bay Musso
linınin F.:..li Ye Streaaya yaptığı hava 
aeyahatine aid ıayanı dikkat birkaç 
hususiyet: Ronco hava meydanmdan 
kalkmadan evvel, Bay Musaolini biz· 
:zat pilotluğunu yaptığı tayyareye en 
küçük oğln Romano ile kızı Ana'yr bin 
dimüı. onlara ilk hava aeyahatini yap 
tırrnııtır. B:ıy MuSJOlini tayyare ile kı
aa bir devir yaptıktan sonra çocukla· 
rını hITakmış, Dom .meydanı ile Dona• 
to Pozzolo üzerinde dolaıtıktan oonra 
Milanoya doğru ıeyahatine devam et 
ıniıtir. Oradan Bay Musaolini üç mo
törlü bir tayyareye binmiı, ve gene 
kendi kullanrak Stroaaya gitmiftir. 

Diplomatlann muhafazası 
LONDRA, 11 (A.A.) - Royt• A,. 

Janaınrn lngifüc heyetine refakat e • 
den diplomaai muhabirinin bildirdiği· 
ne göre demiryolu huduttan itı"baren 
kuvevtli bir aurotte muhafaza albnda 
bulunmaktadır. Hatta bazı yerlerde 
mitralyöz!..- konulmuıtur. Kouferana, 
•aat 10,30 da baılıyacaktır. 

lngilUln plı:in götürmediler 
STRESA, 11 (A.A.) - Havaa mu· 

habirinden: Sir Con Simon'un Avam 
karnaraamdaki beyanatile tavazzuh e
den, lngiliz heyeti murahhaııuınm 
ll>cfruz hattı hareketi, ltalyan maha
filinin zihinlerini işgal etmektedir. 
lngiliz mabafili, Bay Makdonald ile 
Sir Con Simon'nn beraberlerinde plan 
eötünınediklerini temin ediyorlar. Kon 
feranaın i.tihbari mahiyetinin bari • 
<:İnde, eıaılı bir meselenin hallilo de 
Uiraıacair tahmin odilmoktadir. Bu 
rneıele, Almanya ile dojrudan doiru• 
ya bir tefriki mesaiye hala imkan olup 
olmadığını tayin etmekten ibarettir. 
ltalyaa rddayı nazan, bil.ak.iı, eYVele
mirde en müstacel meaelenin halledil 
oneıidir ki. bu da üç devletin, Alman· 
Ya ka"1'amda deii!, fakat Almanya • 
nın t~ taraflı yeni teıebbfuü karıı • 
ıın~aJ:<ı müıterek hattı hareketlerinin 
aynıdır. 

lngliz mabafilinde, aradaki hu far. 
kın, borşoyden evvel bir tekil farkı 
olduğu ve eııua katiyen taalluk et • 
ıncdiği itaret olunuyor. Bay Makdo • 
nald'm idaresi altındaki lngiliz delo
keleri, bütün meaeleleri realist bakrm 
dan mevzuu bah-oğe karar •• • 
mişlerdir. 

/tal;ya ve Alman;ya 
STRESA, 11 (A.A.) - Bay Muaa<>

liniyo atfedilen Popolo d'ltalia'nm ye 
ni bir makale•i, siyaoal mahfellerde 
büyük bir ali.ita uyandınnaktadır. 
Çünkü makale ltalyanın Stresa'da bir 
rnuhaa1111 crub tetkil etmektenae bü
tün dikkatini Almanya ile yeniden leş 
ııiki ıneoaiyo çevirdiğine hükmettirmek 
tedir. Makale, Sıresa"dan ne bir h.ub, 
ne de baröi yakın bir mazide gayri 
kabili içtinab kıla<:ak b;r netice çık· 
mayacağını teyid etmektedir. Fakat 
hu ebedi bir ıulhün temin edileceği 
bıi\nasına da alınmamalıdır. Böyle bir 
fulh Streaa'da olmıyan birisine yani 
Alrnanyaya bağlıdır. Her türlü h~".°" 
canlı havadislerin önüne geçmek ıçın, 
llıakale. hiç bir ltalyan projeaı olma • 
dığını bildirmekte Te muci~e .C:<'.~ilin· 
den bir teklif yapılmayacagıuı •oyle-
1Dektedir. Binaenaleyh, temelsiz çalı· 
lar kurmak plünç olur. 

Makale fÖyle diyor: 
Avrupa aulhünü zi.nul!' altına a}~al. 

\'"e kendi ıulbümüzü temm etmek ıçın, 
Ufukta bulutlar mevcud oldukça 600 
bin kitilik bir orduyu ıil~ al~da bu
lundurma/ir ,,. hava, denrz fılolanD?'· 
~hı intaıtnı tacil etmeii lüzumlu telak 
ki ediyoruz. 

ilk içtima 
STRESA, 11 (A.A.) - (R':"~e~ A

Janaı habirinden) oabahkı ıçtıma 
2 ı"a:";o dakika ıürmüş ve bilh_assa 
ht.hba.ri b:r tekilde cer~yan etnu9tır. 
Sır Con Simon'un Berlın, . Moakova, 
V &.t-}ova oe Prag ziyaretlerınde? mun 
haia · t ha.kkında etraflı ızahat va21ye . dan 
Yerdiği zannedilmektedır Bun . 
&oııra lng.(.jz Hariciye Bakanı, vazıye 
lın butün aafhaları hakkında, Franaız 
"e ltal)anlar tarafından sorulan s:ıal· 
lere cevab vermiştir. Müteakıb muza· 
k reler, öğleden sonra yapıl~cak ola~ 
lop! ntıya aid usulün tesbitıne tahs11 
etıılrniıtir. Bu toplant.o.ın, fran•ııtla • 
rın uluslar kurumuna verdikleri beyan 
na " ile 3 devlet tarafından alınacak 
"a · · · · k r "-•Yetin tayinine haaredılmesı ara. 
l"·r :r..ıltnuıtur 
ltf d' tt~aherot in.z;vada ceryan e ıyor 

tn ~ 1'!l~SA, ti (A.A.) - K~nfer.anı 
d -aıaı, Adada tam b;r ketumıyet ıçın· 
"e \ıe lec:rid edilmit bir vaziyette de· 
ı.,,.•ırı "bnektodir. lzolabella i~e s~hi~· 
t "'1111nda her türlü münakalat U>kı· 
,:- utraınıttır. Hatta gazetecılcr bile 

r_YU 'a"İyıtret ed,.m•mektPd!r)"'!"r. 
...._ilia ve Fra.n&.&& heyetletinin bırer 

1 1118'11z hey.ti IDW'alıhaoaoı bugün 
Sb ·d• aalh •• amni,et luıldmıclalıi nok 

Bu Akpm, ngiliz mahafilindtılıi iati1ıoı. 
a göre, miiw4eı ı .. çolı: iyi bir laaYa ;. 
çinde baılamı~tır. Hususi bir takan nok· 
talann tetkikine giriıildiği zaman müı • 
külit çıkmaaı muhtemel olmakla beraber 
üç devlet araaında esaı itibarile hiç bİr 
ihtilafı efkar müf8}ıede edilmemiştir. 

deaiz motörleri vardır. Evlere yerlet
tirilmit olan 1500 poliı aaayiıi temi• 
ne nezaret etmektedirler. Buııün, ln
gilizler geldikten sonra. Üç baıvekil 
ile üç Hariciye nazın arasında, Bay 
Muaaolini tarafından verilecek öğle ye 
meğinden evvel bir toplantı olacaktır. 
Sonra gölde bir gezinti yapılacak •e 
öğleden aonra mesai devam edecektir. 

Londranın fikri 
LONDRA, 11 (A.A.) - Havaa mu

habirinden: Fransiz • Rua itilafının 
Londrada hi.aıl ettiği müsait tesir git
tikçe teeyyüt ve tevessü etmektedir. 
Dün akşam, diplomasi mahafilde, 
Franaa ile Sovyetlerin, itilaflannı ulus 
lar kurumu anlaşmasına hassaten isti· 
nad ettirmekle, en oağlam bir zemin 
ittihaz eyledikleri ve bu husustaki te
tebbüalerinin lngiliz hükiımet ve efka 
n umumiyesinin endişelerine tamun.İ· 
le tet,.buk ettiği söyleniyordu. itilaf 
formülü, ayni mahaf!le göre, o kadar 
mühim menafii cami görülmektedir 
ki bunun Stresa'da bütün Avrupaya tef 
mili mümkün olup olmıyacağı cayi ıu 
al addedllır.ektodir. Filhakika lngiliz 
diplomatları, uluılar kurumu andlaş· 
masmın bu suretle tavzihini fovkala· 
do alakayı calib görüyorlar. Bunlu, 
batta lngilterenin de, Fransız • Sov • 
yet anla§ma•ı esaalarma göre, Uluslar 
kurumu andlaşmaamı izah edici bir 
andlaşmaya iıtiriki ihtimalini mevzuu 
bahis etmektedirler. Böyle bir ihtima· 
)in tahakkuku halinde, londra maba· 
fili, dominyonlann hiç bir itirazda bu
lunacaklarını tahmin etmemektedir. 
Zira, bu vaktile dominyonlan hiç bir 
taahhüd altına aokmamıı olan Lokar
no kaziyesinin ayni olacaktır. Par!~· 
mentonun izni lahik olmadıkça, lngılız 
nazırlarının Streıa'da hiç bir taahhüd 
altına girmeyeceklerine dair, dün, A· 
vam kamarasında Sir Con Simon tara 
fından vukubulan beyanatı, ciheti tat• 
bikı ileride parlamentoda müzakere e 
d\ ,cek olan birtakım prensipler üze
rine Ingiliz murahhaslarının, muha = 
taplarile mqtabık kalmalanna manr 
olamıyacağı, bu münasebetle beyan 

eclilmektedir, Bay Mac Donald ile Sir 
Con Simonun ::>tresada hattı hareket· 
lori ne olacağı henüz keatiriltmıemek
le beraber, Londra diplomaai mahafi· 
linin bu mülahazalarındaki ehemmi • 
yet nazarı itibara alınmak İcab eder. 

Amerikanın raporu 
VAŞiNGTON, 11 (A.A.) - Haber 

verildigine göre, Harıciyo Nazırı Hull, 
Reiaicümhura, ingilterenin Stresada • 
ki ıiyaaetine dair mahrem bir rapor 
takdim eylemiııir. Bu raporun, Lon • 
dradaki Amerıka aefiri tarafından ve 
Sir Con Saymonla görüıtükten oonra 
yazıldığı beyan edıliyor. 

Şark misakının ill.Uı 
PAR!:;, ll (A.A.) - Maten gaze· 

teainin Stresa muhabiri, tark miaakı· 
nı daha timdiden suya dÜ§mÜJ teli.k
ki etmenin çok daha iyi olacağı mü· 
taleaaında bulunmaktadır. ltalya, Lo
histanın hattı hareketi hakkında insaf 
daireıinde bir hüküm verilmesini mü
dafaa etmek taaavvurundadır. Çünkü 
Lehistan, ne Cermenleıme:. ve ne de 
Bolşevikleımek fikrindedir. Bay Mua· 
solininin Lebistanı garbi Avrupa dev· 
)etıeri arasına kabul etmek taraftarı 
olduğu da aynca beyan ohınmaktadrr. 

Fra1181Z. gautcleri ne diyor? 
PARIS, 11 (A.A.) - Matbuat, Al· 

manyu.nın çok vazih tavır ve hareketi 
ne karşı, Fran&a, ltalya ve lngiltere
nin mukavemet cöatermelerini bara -
retle tememıi etmektedir. 

IVJatin: (Ümid ederiz ki Stresa'da 
toplanmıı olan devlet adamları va • 
kit kazanmak için değil de, tiddetle 
harekete geçmek için kendi araların· 
da anlatacaklardır.) diyor. 

Joumal: (Mevzuubahis olan şey, 
diyor e•ki ittifaklan canlandırıb bun· 
lan Cenevre moda.ama uygun bir kılı
ğa sokarak sulbü 1ağl_amaktır. Bu iı, 
lngilteı enin yardımı ıle de olsa, pek 
kolay baıarrlamıyacaktır.,. 

Pelit Journal do diyor ki: 
Kuyuddan kurtulmu§ ve kuvvetlen

mif ve günden gÜne artan bir itteha
ya kap1lmıt bir Alma.ayanın kar~unn .. 
da sabık müttefikler, kendilerini St· 
re~da ıu çetin hakikat önünde bula .. 
caklardır. 'J nanyanm yeniden doğ
muş ve Ver:ııay andla~masının ölmüf 
olmaıı. 

Devletler, aynlıkları yüzünden yıkıl 
mıf olanı, birleşerek yeniden kurma
ğa kadirdirler • ., 

E.kaelıiyor·un da mütaleaıı ıudur ~ 
(Vaziyet seri ve vaz:ih kararlar ik

tiza ettirm~ktedir. M. Muasolini ile 
Fransı.z nazırları buna kanidirler. Bu 
kaı16atlerini lngiliz mcslekta~larına 
da kabul etti.rebilmelerın.i temenni e • 
der:z.'' 

Fııaro, Stresanın üç devletin icabın 
da, herhangi bir mütecavizı; kar§ı hat 
ti mÜşteı ek bir cepbe teııı ederek 
Avrup~da her ne bahasına olursa ol· 
aun oulhü korumak hakkındaki aarih, 
dürüıt ve kat'i arzularını teyid eyli .. 
yeccii ümidindedir. 

Bu gazete, Hjtlerin bütün teşebbüs 
leı·ine kar'ı koyabilecek ancak bu ia
tek ve bu birliktir.,. diyor. 

Baltık devletleri 
LONDRA, 11 (A.A.) - Taymiı ea 

zeteıine nazaran Soyyet hükiımeti Al· 
manya ve Lehistan tarafından redde· 
dilmiş olan ,ark misakı yerine kaim ola 
cak mütekabil bir yardrm ittifakt ak
ti için Letonya, .L~tva~~ .ve. Estonya 
hükiametlerinin fıkırlerını ııtımzaç et
miştir. Zannolunduğuna göre yeni iti· 
lafın ana hatları muvakkat Fransız • 
Rus itilifının esa!.larına benziyecek ... 

htuzaK~rt:.... p ı:ara 
l,so~<ır 5 .. ~~c"lr 

Stıeaa, 11 A.A. - Röytu- ajauıı bil • 

tayı nazarını Fransa ve ltalyaya açık uir 
tarzda anlatmrıtır. lngili:z heyeti, Franıa 
ve 1 tal ya ile teaanüdünü kuVYetlendir • 
mek ve isbııt etmek için elinden gelen her 
§eyİ yapaca/imı temin etmiıtir. 

lnzijtere ıu kanaattedir ki, Avrupa 
ıulhunü ku,,....,tlendirecek her hangi bir 
meıelede Fransa, İngiltere ve ltalyarun 
birbirinden aynlmamasım hiç bir mem • 
leket kendi menfaati iktizasmdan adde • 
demez. 

Saat 19,30 da nihayet bulan öğleden 
ıonraki toplanbda Almanyamn ıilahlan
maıı karıııında Franaanm protesto nota .. 
il gôrü§üliiTkon, lngiliz heyeti rnurahha 
aaaı müşterek emniyeti eo ameli bir tarz 
da ilerletmeğe iımade olduğunu bildir • 

Emniyet meselesine, .,.. taarrnza uğra· 
yana yardım hakkındaki uluslar kurumu 
Dİ:ıanu•mnesinin maddelerini tiddetleudir 
mek meselesine temas edilrnemiıtir. 

lngi]terenin bu bartııki noktayı nazan 
ıudur: 

Ulualar kurumunun bir ıuaaı olan ln 
giltere, bu heyetin oulb ve emniyeti elde 
ebnek için vaki olacak mooaiıine haliaans 
yardrm edecektir. 

Mü:zalı:erelerin cumarteıine, \'e hatti. pa 
zara kadar devam elmeai muhtemeldir. 

Ta qmis' in diiş;inceleri _______________ ..;, ____________ __ 

Fransız Sovyet ittif a 
endişe ile karşıland 

1 

LONDRA, 11 (A.A.) - Taymiı 
gazetesi, (Yeni çeırt ittifaklar) bat· 
lığı altında yazmıı olduğu bir maka· 
lede diyor ki: 

"Daha timdiden Almanya ile bü • 
yük Brifenyanm iı tiril<i olmaluızm 
müıterek bir müdafaa sisteminın ta
hakkuk sahasına iaal edilmesine mÜ· 
baıeret edilmiştir. Fransa ile Rusya • 
nm Streaa konferanamm arifeainde 
uluslar kurumu çerçevesi içinde kala• 
cak karııhklı yardun miaakr imzala • 
mak hususunda anlaflllıı olduklan söy 
lenmektedir. 

Bu itilaf, ihtimal birçok kimselere 
uluslar kurumunun mevcudiyetini mu
hafazaya matuf bir ittifak teklinde 
görünecektir. Şu halde bunu uluslar 
kurumunun iatatüsünün karıılıklı yar 
dıma müteallik olan ahkilmına acilen 
kuvvet ve müessiriyet vermeği istih • 
daf eden bir teıeJ;büa telakki etmek 
mümkündür. Bununla beraber bu iti • 
lafın Avrupayı biribôrine düpnan iki 
cepheye ayrrmak taoavvurunu açıkça 
tebarüz ettirmek gı'bi bir mahzuru 
vardır. Başlamıt olan ve daha. tiımdi • 
den bir feli.ket halini almrt bulunan al 
lil.h yanı• bu itilaf yüzünden hiç JÜP· 
heaiz daha ziyade ıiddetlenecektir. 

Diier taraftan ıulhü ilılale teıebbüı 
edecek herhangi bir devlete kartı kul 
!anılacak en müesair korkutma çare• 
ıi ona kar111mda toplancak mühim mik 
darda kuvvetler bulunacağı hissini tel 
kin etmektir. En büyük ümit, bu usul 
ıulhü muhafaza edebilmesidir.,. 

Alman;yanm fikirleri 
BERLlN, 11 (A.A.) - Alman iatih 

barat bürosundan: Streaa kouferanaı· 
nın açılmasından bahseden Volkiter 
Bönahter ıöyle yazıyoT: • 

Sir Saymen ile Bay Eden tarafın • 
dan tatbik edilen yeni seyyar usulün 
kullarulmamaaıru ve onun yerine Av
rupa için hiç. yeni olmayan bir man .. 
zara arzeden konferanslar sistemine 
dönülmesini geriye doğru bir adım o
larak oaymak lazımdır. Böylece bü • 
tün A'n'tlpanın emniyet ihtiyaçlannr 
teıbit etmek mevzuu bahaolunca hü -

kümleri mecburen mahdud olan bir 
grub devlet görülmektedir. Ancak 
herkesin te§riki mesaisi ile halloluna • 
bilecek meseleler küçük bir komite 
içinde müzakere edilmektedir. Bunun 
la beraber ıuraanr dilfüumok lazım· 
dır ki, lngiliz nazrrlan, Berlin seya • 
halinden aldıklan tecrübeler ile, mu· 
hatablarına yalnız bqlarma Avrupa
yı temsil etmediklerini, ve ancak kü • 
çük bir kımıına aahib oldukları dün
yanın akıbeti hakkında karar verme
ği tecrübe etmekle pek to iyi olmayan 
bir manzara arzettiklerini anlatacak· 
lardır. 

Misakın akisleri 
LONDRA, 11 (A.A.) - Fransız • 

Sovyet misakı haldmııla, Avrupamn mÜ· 
hHtı met'kczlerinde ve Cenevrode bir 
çok mütalealar yürütülmektedir. 

Misak, aleliımum, Streaa görüpnele
rine büyük nd<yasta tesir edebilecek 
mahiyette mahirane bir hareket olarak 
telakki edilmektedir. 

Fransız ınırtbuab se..,P,ç içindedir. 
Fakat Pariıte, Franıız • Sovyet miuııkı, 
henüz bir iskelet olarak telakki edil. 
mektedir. Bu iskelet, et ve kandan elbi· 
aeıini, hayat ve kuvvetMıi C-evrodcn 
beklemektedir. 

Berlinde, mU.k, Stresa konferansı 
arifeainde lngiltereyi zorlanak için ya
pılnuı bir teıebbüı mahiyetinde telakki 
ed:lmektedir. Bu eörüı, Röyter ajanu
nrn Berlinde toplaınıt olduğu ihtiaaala· 
nn hülasaaıdır. 

Roma ihtiyatlıdır. Hakim olan dütün
ce ıudur: 

Stresa konferaruı müabet neticelere 
eritdiği bıkdirde, Franarz • Sovyet anlaş· 
ması bütün manasını kaybedecektir. Fa· 
kat Stresada bir teY yapılama:zsa bu 
anlaşma daha büyük bir ehemmiyet a· 
lacaktır. • 

Deyli Telıırafııı Varıova muhabiri, 
Polonya hükılr>etinin, Franaa ile Sovyet 
Ruıyanm İmzalımaya karar vennİf gibi 
göründükleri tarzda bir misak imzala· 
maya ı..t'i aurette aleyhtar olduğunu 
bildirınelctedir • 

Kadınlar kongresi 
(Başı ı inci sahifede) - Hükiunctin aiyaaetini doğru bulma-

Gelen murahhaalar ıunlardır: dığun için ailahaızlanma konferan11ndan 
lngiliz murahhasları: Caroline Lowe, çeı<ildim. Beyaz Kitapta hükümetin si • 

Florence Barry, Chriıtine Spcadcr, Ma· lahlannı arttırma11 lüzt1DJundan bahsedi· 
ry Cooke. liyordu. Ben buna karıı koymak istemi. 

Amerikan murahhası: Berth D. Bauer. yonım. Eğer Beyaz kitapta lngilterenin 
Avı11turalya murahhası Bessie Rı&ch· müdafaası için a.iliiıhlann arttırılmaaı lii<u 

bieth'tir. mundan baııseJilseydi ıne..,)e yoktu. Fa· 
Murahhaslar dün oabah isLıuıyonda kat hükilT?ct u:ualar kurumunun bugün· 

Tii>·k Kadın bi<ıiği baıkanı Sayan Latife 

1 

kü ınakanıznıa.ının ıulhü temine kifayet 
Bekir ile diğer a...a bayanlar tarafmdnn etmediğini, ulus!.,. kurumunun bu buıuı. 
karıılannutlardır: . . . . 

1 
ta bir İ<e yaram~d~ğını ilan ebniı ve ıi-

Murahhaslar Kadın birbgı ll2a>ıle hır· lah.la~.' ar~ ı~ bu fikri ileriye sür. 
likt dün ıabah ve öğleden ıonra Pera • rnuıtur. Çekilış>ırun ıcbebi budur 
pdi;ı otelinde toplanarak, konc-re için ya. . O .eündenb~ri rı":':ırlar, Beyaz ıc"itapta-
pılan ha.i.ırlıkl 1 gözden g.ıçumit erdir. ki mut~:a.'ardan böyle bir mi.na kaade· 

Dün Perapıuas otelinde hayan Ashby dilmodıl!ım anlatınağa çahııyorlar. Bu 
ile g<irüttük. Kongı·e baıkanı çok ıevi.mli fena d~, batta bu ıözler biraz da ho
ve nazik bir kadındır. hundan iln ay ev• ıwna gıdı yor. 
v~ı do bir defa yine kongre hazırlıkları . -;-Muıter~k emniyet ıiyaaetine karıı 
münasebetilc lıtanbula ı::elmi,J ve burada fıkrınız nodır? 
yaptıiı temaslarla kendiıini herkese aev· --: M.ütt~ emniyet siyaseti en doğ .. 
dirmi4ti. Hayan Aıhby dün bize dedi ki: ru hır 11yasettir. lngilterede halkın b' 

- Sugün gelir gehnez Türk murah · ~smı da bu n~ nazan besliyor. Net.:'.: 
ha>l.ırı.le birlikte t<>planarak yapılan ha· ~ın Beyaz Ki.tab~n neşrinden aonra ıi • 
x.rlıklara gi>z gezdirdik. li.hlan arttınna ıuyasetini proteıto yollu 

Açıbı celse., ıimdılik bizi çok meıgul h~lk t?"lantılan ela yapddL lngiltere hü· 
e:liy.,r. ı:<.onlerana ve kongrelere tıili>is e· ~ctı ~er memleketi.erle ınüşterek em 
dilen Yıldız sarayıntiaki umumi içti"1a nıyet ~grunda çalı§acak oluraa, balk ta 
aalonu çok gı.zcl ve muhteşemdir. Fakat kendıaıle beraber olacaktır. 
murahhasları ve o ce.ıede davetli olarak lnfirad •i.Jlaseti doğru değıJ 
buluı"'cak olan 2evat.ı alamıyacağondan infirat •İyuetine kartı fikrıniz ne. 
korkuyoruz. Bu •alou ancak beı yuz kişi dir? 
ıthyor. Haıbukı açılıı celıesine davet e- - lnE!zat aıyaıet:i, lngilterenin eski bir 
dilecek zevat ta bir o kadardrr. anane•ı ıcabıdır. Fakat bugün artık bu ... 

Şundilık İ>11J111 dü,ünüyoı·uz. nane bu·almınalıdır. Dünya memleketler' 
ı\.çıhş ceiıe11oinde evvela hi.ikUmet namı· o k:\dar birbirine yaklaşmıttır ki bizit~ 

na vahnin bJr nutuk 5Öylemesi uıu~den.. de ?ıılara ~aklaı~amız ı.azını geliyor. Bu 
dir Her kongrede böyle olmuıtur. Sonr.ı vazıyete gore lngılterenin ki< batına kal
T ürk kadınlan namına Bayan Li.tife Be- nıaaına e~a~_en. imkan yoktur.,. 
kir bir nutıık söyliyccek, bundan sonra /z;mıru bır Jngiliz. mı.ıralıhaaı 
da b.?n ıöz alacağnn. lngilız murahhaslarıodan Bayan Flo· 

Nutkumun hatla türkçe bir huliısası • rence B~ry babuı lzmirli olduğundan 
ru da yapınak isterim. Fakat bilmem mu- uzun muddct l~irde oturmuttu.r. Sayan 
vaffak olacak mıyım? Florence Barry diyor kiı 

Bunu heyeti murabhaoa başkar · ·mııı .- Ben de 25 sene evvel burada idim. 
birer nutku takip edocektiı-. Kongrede Ailem Irandan l:zmire gelmiı oradan 1 • 
resmi lioan fransızca, İngilizce, alman- gilt~.-eye göçıniiftür. Babam lzrnirde .Z:. 
c.ııdır. Her nutuk Franırzca ve lngı.İzce· kon Buny adıle lammnıtıır. Keza amcam 
ye hulaaa o!arak tercüme edilecektir. Ba Baltazar da lzmirde taıuıımıı bir aileden 
:yan Schreibcr ve Bayan GU.nsberg ter .. dir. ~un~niıtanla ticaret yaparlar. Bun
cümanlık vazifcaini Üzerlerine almışlar • dan yınnı beı oene evvel ilk defa 1-n· 
drl' . ., b_ula geldiğimi hiç unutmam. Şehirde ge. 

/ngillerenln Alöhsızlanma •iyaseti ~yo.rken kapalı çarşıda pasaportumu kay-
Bayan Corbett Aahby, lngilterenin si- betbm. Çok heyocanh dakikalar geçirdim. 

lıihsızla 'ma konferansında murahhas idi. Sonra çaq•da uğradığım dükkanda paaa. 
lngiıtcrcnin Beyaz Kitabı neşretmesi Ü· portuınu buldum. 
zerine vazifeainden iıtifa etmiştir. Ash- l~gi~t~ed':_ Sai~: ~eanne D'Arc içti .. 
by'yc c.:ın İsti .. a:. " .\ ......... eıı..i ıuı ci~ ui. ınaa ve 'Sıyası b:t·.tgının katibiyim. 23 se.. 
~e ıu cevaba ve•·..u n~J.r hı,.;uttup <>ıJu.:ı..tm t.;;~tta kadın . 

(B"fl 1 inci sayfada) 
bir ilıi temsil vereceğiz • 

- Türk ve Sovyet ıanat~rlarile m• 
telit temsiller vermek mevzuu bahia mi· 
dir? 

- Henüz bana dair verilmiı bir karar 
Y~ur. Bu noktayı da Ankarada görüıe· 
cegız. 

Bay Steinberge Türk oanati hakkında 
fi:kr~ oordukı "- Henüz hiç bir ıey :zör 
medım, bir fOY işitmedim ki bir fikrim 
olıun., dedi. 

Steinberg Pariste ve londrada orkes
tnı ıefliği yapmıı, ıanatkar bir musikiti· 
'-lır. 
~-~~~--·o-~-~-~~ 

Bulgar - Romen hu 
dudundaki hadise 

{Başı 1 inci ıabil~de) 
nutlar ve muhacirleri kaçakçı zannede
rek alcı edealerin Bulgar muhnfrzlan 
olduğunu teabit etmiılerdir • 

AYDi zamanda Buli:ar makameb Ro
manyaya tahriri teminat vererek Ro
manyada bulunan aaıllan Türk Bulırar 
tıi>aaamcl:ın muhacirlerin Bulgaristana 
a".dctl"?ne müsaade olunacağını bildir
"!'§lerdır. Bulgaıistan ıimdiye kadar 
bır kaç defa bunlan geri almaktan imti
na ebniı iıli. 

!arın hakkını müdafaa ediyorum. Ve bQ
Kato.ik guotesinin baJmuharriri bulunu· 
yorum. lngilterede kadınlık oabaaında 
yapıiacak çok iş var.Ur. 1928 de lngilte
rcde kadınlara erkekleri" müsavi haklar 
•e~ıti.. Fakat bugün 11.yni işi yapan er 
ks ıle kadın ayni ücreti almamaktadır. 
Bu sebeple hır müsavat elde etmek için 
daha ;:ok çalı~z li.zun geliyor. 

. ~ongreye lngilteredcn üç muhtelit teı· 
J<!·~ta ~nıup kadın geliyor. Buulardan 
hırı benım mensup olduium Sainto 
Jeanne D' Arc tetkilatı, diğer kadın ser • 
bestliği cemiyeti, üçüncüsü de müoavi 
he.~ ehl'ilik milli cemiyetidir. Cemiyeti • 
mmn ba!kanr ve ayni zamanda rnurah • 
baıLır ":rasında bulunan Chriatino Spen· 
der lngılterede çok tanınınıt. kültür la• 
bibi bir kadındır. 

Murahhaslar araaında bulunan langh
ton Mathow• de ~-- .. ·· el celrtir • . . ....-- gwıu ı e • 
Matnewı ~ ızcıl~r. tetı...ilatı yapmıı ve 
h~te İngiliz ~nyesinde çalışmııtır. 
.lngilterede harbiye ve balınye ve hava 
kuvvetlCS'me me-.p yardımcı kadınlar 
bey eti .-ardır.,, 

Bayan Schreiber Ankaradatı döndü 
Ayni. zamanda gazeteci ve muharrir o. 

lan ::ichreiber Ankara.da hukumet erkiıu 
Ve k:ad~ oayla".larla gÖrÜ§lÜkten ıonra 
tehrımıze gelnuttir. 

Londre otelinde görüştüğümüz Schrei· 
her bize dedi ki: 

- Ankarayı tahminin üstünde buldwn. 
Herkesle görüıtüm ve her teYi gördüm. 
Sıhhat Bakanı Bay Refik, Kamutay llan· 
ci başkanı Bay Hasanla konuştum. Mu • 
havcrelerimiz hep feminizm etrafında idi. 
Biliı••aa kadın oaylavlarla görüımem 
çok r..,.dalı oldu. 

DönÜ§le lıviçre ve Framada Türkiye 
hakkında bir kaç konferanı vereceiim." 

Se;ylcin müılüman kadınlarının 
Kongre;y• ıelıinu 

Ş~br~e ıı_elcn Avuatralya murahhaaı 
Be .. ıe Riıchbieth, yolda Seylan adasına 
t>l.;rayarak oradaki feminist kadınlarla 
görüşmüıtür. Müılüman olan bu kadın • 
lar A vusturalyalı murahhasa kongre baı
kanı Ba~an Corbott Ashby'ye hitaben ya 
zılıruı hır mektup venniılerdir. 

Mek.tubun bazı kmmlannın tercümesi 
ıudur: 

Beynelmilel kadınlar '-- · · l' - · .uncrea reta 4P 
ISTANBUL 

Soylan adaomdaki müıliiman kadınla
nrun latanbu.da toplanan beyncılmi.lel ka
dınlar kongreıi.ııdeki hemtirelerine bita· 
heleri. 

Muhterem rcia, 
Seyliuun kadınlarını teroUI eden bizler; 
konıı;rede toplanan heım~irelerimı4'e sami .. 
mi ıclam ve temennilerim.izi yollarız. Ka .. 
dıulıgı yakından alakadar eden mesele! ... 
rin müzakere ve münakaısı için bütün 
d.üoy~ ka~niığını ternıil ede!' hemıirele
nmı:.ın muşterek bir kürsü etrafıdna top 
laruruı olmaları bizi bihakkın iftihan 
ıevketmektedir. 

Kongren.in, aramızda i 0 • 0 ma1 muhab • 
bet ve samimiyet rabıtaları mevcut olan 
Türk bemtirelerimizin bir vakitler mer • 
kezi olan hta.nbulda toplanmaaı da ifa · 
desınden iıciz bulunduğumuz d ... ecede 
bizi memnun etmiıtir. Münakata ve mü· 
zakerenizde rnuvatfakiyet için aize dua • 
~yız. Ümit ve itimat e<jeriz ki bu kongre 
nın ',?esaisinin semresi, bütün dünya ka
dmbgınrn hukuk ve müsaadatının te•lim 
edilmea teklinde meydana çıkmıı olaun. 

Kongrenin müzakeratrm aon derece a
laka İl<: takip edeceğimiz ıüphesizdir. 
. Kon.gr~~ müzakerr,erine Türk hem. 
§~ele~n .gösterecc•deri yardnn ye 
~~seı ııtirakin; ayni dine menıup olan 
diğer bem§irelerinin de lehine kayıt va j. 
ıaret edile~ğine ...Un bulunmaktayız. 

Kongrerun muvaffakiyeti için dualan
~121 t~~arlarken dünyanın her tarafında 
k! Muıluınan hemıirelerinıizin derin his
'1yatlarına da tercüman olduğumuzu bil· 
mckJo memnuniyetimizi beyan eyleriz. 

W. M. Haaim 
M. A. C. Mohamod 

Hatice Mohamed ,... __ _ 

Bulgaristan 
(B"§I 1 inci aalıüede) 

kanını kral namına selamlıımıı H refa • 
katindcki Bayanlara kral ve kraliçe na• 
mma buketler vermi9tir. 

Bulgar ıht qleri bakana Bay Batalal, 
Türkiye dq iıleri bııkanmı bükiimet -
mma oelfunlamıı ve refakatindeki Bayan· 
lara çiçekler takdim etmittir• 

Bay Tevfik Rüıtü Araı, ayni zamanda 
Türkiyenin Sofya elçili Bay Ali ŞeTld 
Berker ve TiiTkiye aef.roti erkiııı ile 5.,.. 
yet sefiri Bay Raakolnikof, Yunan oeiiıi 
Bay Collaa, Romanya oofiri Bay Stoic:a, 
Yugoslavya •efiri Bay Tzintu.r-Marco
vitch ve Bulgar hariciye bakanlıiı yük • 
•-" memı.-rlan tvafından ıelamı-ıut· 
tır. 

Bay Tevftl< RüttU Araa, trenin ı-ık· 
kııfu eaııumda saraya giderek, defteri 
rnahsuaa İmza etmit ve müts.kiben, tre
nin hareketine kadar, utaıyonda Bulpr 
dq bakanı Batalofla gôrüım~tür. 

Bu müddet :zarfında kadmlar da oto • 
mobille fe)ıri dolaflllltlardrr. 

Tayyare piyango· 
su talihlileri 

(Bıqı 1 inci sahifede) 
me kiıtibi Adnandadır. Yine bir ıiueaı 
l:ı:mirde ikinci Y.arantinada B.inbaıı N eı:
midedir. Bu biletin diğer bir parçası 
Trabzonda, Buna ve Ankaracladır. 

25 bin lira isabet edeu 5097 numarab 
biletin birer hi11ea.i Diyarbekirde, Ça • 
nakkalede, AdaNda. lzmirde üçü de fa. 
tanbuldadır. Biri iade eclilmiıtir. 

Biletin onda biri Tahtakalede Lokan• 
tacı Hayinı Levidedir. 
15.000 lire isabet od.. 1361 nıumralı 

biletin birer bisaderi, S-ıun, AfyOIS'/' 
Ankara, Akhiaar, Manisa, ve iki lıUaool 
de lıtanbulcla aahlıruttrr. 

Bir Li11eai Beyoğfunda aarraf Bıdilıoı:.ıl 
yadis'tedir. 

Yunanistan da 
(Başı 1 ınc. &a:ıifcdc) 

midiı on altı sene, yüzbafı Nikolayidia, 
Skarnariı ve yüzbB.§ı muavini Kurtelia, 
Raifü on bir sene, yiİzbaJı Zanopuloa ve 
yüzbatr muavini V araadakia on sene kY' 
rek cczıuilo rütbelerinin refine ve diğ• 
zabitlerin beraatine. SiYillerden de Ce • 
dis'in OD bet aene, Kanıu, Mustaka, Bıır
ciı'in onar ıeoe küreğe Levandia, A;e$e
lidiıin iki ıene hapsine ve geri ka1anlarııı 
beraatine karar verilmittir. 

Selanik dwanı harbinde 
SELANIK, 11 (Huıusi) - On doku· 

z~~cu Serez piyade alayı isyancı zabitle
nru m_ubakeme eden divanı harp yüzbatı 
Hacmıkolau, Farsoria, Samotrakis, Ka· 
racopuloı, V afopuloıun müebbet küreğe 
yüzhaır muavinini on sene küreğe ve bir 
binbaıı ile bir yüzbaşıyı ıekizu sene, mi· 
ralay ~potopuloou dört sene luıplae bir 
yüzbaıı muavinin OD sene küreğe .,., bi~ 
takım zabitleri de altıtar ay hapise •• bu 
run mahkiimlann rütbelerinin refine 
11 zabian benıatiııe hülriim vcmıiştir 

Azledilen banka müdürü 
ATINA, 11 (Huıwi) - Ziraat Ban · 

ka11 umum müdürü Venizes.t Gondik.a 
a:zledilerek yerine divanı muahasebal u 
mum müdürü l.ampl'Opuloı tayin edilrı 
tir. 

Tevkil müzekkeresi kesilen/•· 
ATlNA, 11 (Husuai) - Birinci ordu· 

nun lı:ararile uyan lıareket1ocle alikadar 
oldukJan ı.luıkkak eden muhalif parti li 
derlerindeıı Kafandaria, Papaanasta>iY~· 
Milonu, Sofuliı ile mebuı Sanidis Hacı· 
beyu, T endidakis, Maraeloı ve V. Kara· 
pırnayots aleyhlerinde din.nr harp mÜI· 
tentikliğinee tevkif miiaokkereleri lıo• • 
mittir. 
Harici;ye Bakanlıiı emrine alı.wnl<ır 

ATINA, 11 (Huıuıi) - Yunanisıanın 
Varıova, Moskova ve Sofya clçilm N. 
Polid.ia, Polihronopulos ve Kollu harici· 
ye bakanlığı emrine alırımıılardır . 

İstanbul General konsolosu Pııpsali• 
te azledilen İzmir konaoloıunun yerine 
nakledilmit ve lıtanbul konsolo.tuğnn 
muvakkaten Belgrad büyük elçiliki kô 
tiplerinıı.. Triaedafilidio tayin edilmit· 
tir. 

Koçak bir General 
ATINA, il (Husuıi - Buradalci I· 

talya elçiliği uyan esnasında harbiye m•': 
tehi baskın ıidaro etmediiinden dolayı .t· 
tiham edilmekte bili- general Vlako
ıun bir mol'Ör ile on iki adalara çıkhi'ııt• 
ve oraca aiıasi mii:!eci olarak kabul 
edildii'ini Yunan hükUınetine bildinnİt· 
tir • 

Beyoğlu dördüncü aulh hukuk mah· 
kemeaindem Beyoğlunda Meputiyot cad 

desinde (20) No. hı Petrelli apart•· 

maıu ( 3) N o. lu daireıindo bir odada 

otunnakta iken 15-2-935 te ölen Irak· 

linin terekeaine mahkemece el konmut· 

tur. llaıı eününden baflıunak üzere ala· 

caklı ve vereceidilerin bir ay ve ~
lann üç ay içinde Beyojta clördüncÖ 

oulh hukulı: mahkemem• münacaat181"1 
ve vaktinde alacaklarım kayıt ettiııı .. 

yenler hıı4clmıda medeni kanunun 561 ya 

569 uncu maddeleri hlikmü tatbı1' edil"" 
ceği ilan olunur. (10403) 

Rotbart - Luxuosa 
Yliksek tabakanın ve :ı:eYki ıelim 
aahiplerinin tırat bıçağıdır. 

10 adedi 200 kuruıtan 150 ku· 
rDf& lndirilmİftİI'. Ecsa depolarile 

büyük ıtriyat mağ'azalanada IMa
lunur. 10 adedi 150 uruştur. .... ____________ _ 



latanbul dördüncü icra memurluğu- , 
_, yeminli ehli "'""' tarehnclm. ta
manuna elli bin lira kıymet keailea Be. 
,;Ktatta Meputlyet moıhelleoi.nde Mki 
Cabi yeni Büyiikdere caddet1nd• etıki 
S4 yeni 198 numaralı içi.nele teri<oo, ba
vacazı, el*trilı: tuiıatde m-..k bôr 
ludoriferi bulu..., Rııif Paııa apartlma

nuun yaran hiueoi dairanizce ...ıılıta 
çııkar*mt olup ....,tnameoi 4+935 ıriin
lanecind• ~ divanhaneye Mda
•alı: 15~-9311 ıriinlemecine rutJayan çaı-
.....,.... riinü a-ı 14 tea 18 ya kadar 
dairani&cle Ntdoıcelıtr. Arttırmaya ırire

tıümek iPn yfuıde 7,5 teminat akçeoi a
bnrr. Börilımit verci, belediye reGnleri 
- velaf ic......ı mÜfleriye aitbr. Arttır
mada ırayri meııkule keoiılen kıymetin 

lıiueye iNlıet ..ı- milctarııun yüz.de 
75 ini bulmoık ııart olup akai halde mı 

"°n lrllırll'*1 taahhüdü yerinde kalmak 
üzere arttırma 16 ırün daha uzatılarak 
30-5-935 ırüniemecöne rMtlayan perfem
be ırünö ayni -tte ve ayni yerde yapı
laoıolc ye ı.. deia da yüzde 75 ini bul
mazaa 2280 No. lu kanun alıkiınvna tev
f.ikııın oel1f ıreriye bD"alalacaktır. 2004 
No. lu icnı Ye iflis kanununun 126 ın
&ı maddeoi mucôbince ipotek oehibi ala
.,.klılarla djğer alaloadarlann ve irtifak 
eıııhiplerinia, ırayni menkul üzerindeki 
haklarmı, h ... uoile faiz ve mıurafa da
ir olan iddialarını müabit evreıldarile bir
f e ve 20 ırün içinde dairemize bildir
meleri IUımdor. Aklİ halde haklan ta
pu aicillerile aabit olmadıkça aatıı be -
delinin paylatmaamdan hariç kalırlar. 
Daha ırenit bilıri edinmek ialıiyenlcrin 

1133 - 426 No. lu do. ya11ile dairemize mü-
ncaatJen llAın olunur, ( 10408) -

l.tanbul Dördün.,a icra Memurlu
jundaru Heyeti umwniyeainin tamamı 
,\26618) :rinni altı bin altı yü:ı on -
kia lir .. muluımmen kıymetli Kadıkö
yünde Kalenı•ı civarında. ZühtÜpaf .. 
maball..u..ıe etoki...., yeni F-r ve Ka 
lam.ıı caddeıııinık lıayden .E.. 14 Ye. 
. (80) (80) No, lu tuarruf kanununun 
neırinden evv.ı mulıtea ma.abai bir 
bab kötlriin aemin ve ebniyeaiyle "iÇ&. 

,.. balen 80 aqılc büyük kötk ile ahır 
:Ye çamaeırlığı milttanil ve içinde pek 
wc>k çi~ ID8)'Ta ve çam aiaçlan olan 
S döniSa 2 E. 121 ıUra mikdarb bai•Y· 
le ber"'- '91>u IDÜflemilitlı lr.ötl<ten 
ibaret ıa,.-i menkulün tamamı ile ge
ne tamamı 11530 bin betyiim otua lira 
muhammen luymetli olup ,..!ı ıeçen yu 
karıd.ır.i emlake birl.etik kayden Ea. 
90 Ye. 111 aATılı ve içinde ı.ı.,.,.n e1-
çan bulunan bir parça bir dönibn milı 
.ıanndalıi bai mahallinin taınaımndan 
Jbant o&.ııı itbu i.ı.i parça ırayr\ men• 
9ruUin dlSrt tarafları duvarla çevrili ve 
).. lldalnin heyeti umumiyelerinin ta-
111..,.ı.n (18148) liradan ibaret olan 

ifbu ıı.ı Pal'9& ~ menlr.ullerin ta• 
pıamları qrı .,rı fU'lnamelerle açık 
,arttırmaya kOllDWf olup 111 NJ.an 936 
&ariblnd«ı ltbaren dairemi:ode atılı bu
funacak ,...mamelerl berk.eae açık hu 
)undunalar.ı. 13 Mayıa 1935 Pasarteel 

ırünü aaM 14 d.n 16 ya kadar daire
ıni.de ~ arttırma ile aatılacaklar • 
dır . .A.rıur- bedelleri muhammen 
~ yüade 715 ini bulmadık
lan ta.kdiııde en aon arttıranm taah• 

hüt1"" baJrıi kalmak ıartiyle arttınna
Jar 111 sün daha t.mdit olunarak 28 
fdaya 931 .. ı. ırünü ırene aaat 14 ten 
18 ya luı.d• yapılacak olan ikinci açılı 

.n~da bu ırayrimenlruller 
en çok arttıranlannm üotünde bırakı
lacaklarda. Arttınnalara ;,tirak için 
muhammen kıymetlerin yüzde 7 buçu

ğu niabetinde pey paraaı veya bu mik· 
darlar lbıerin"- mitli bir bankanın 
teminat molr.tubunu ... ermeleri li.z-

dır. Müterakim vwıilerle belediye re 
0nleri va.lıd lcareleri mütteriaine ait· 
tir. 2004 No. lu icra ve iflu kanunu· 
nun }28 mcı maddeaine tevfikan bak 

lan tapu aicilleriyle aabit olmıyan ipo 
tekli ala.caklılarla diğer alüadaranın 
ve irtifak hakkı aabiplerinin bu hak
larını ve hueuıile faiz ve maarafa dair 

olan iddialannı ilin tarihinden itiba
ren 20 ırün içinde evralu müabiteleriy
Je bildiT'IDeleri, akai halde hakları bu 

aicillerle aabit olmıyanların aatıı be • 
dellerinin paylatmaaından baric kala
cakları cihetle alakadarların bu mad 

dei kanwıiyeye göre hareket etm.eleri 
ve daha fazla malWııat a"'1ak iateyen 
}erin 934-4552 Doıya No. au ile me-

snuriyetimize müracaatla ıabt günün .. 
den evvel iatedikleri tafailatı almıt bu
lurunalan ilan olunur. (10398) 

Oaküdar ikinci aulh hukuk mahkerne
.ind"'1: Uaküdarcla Arakıyeci Hacı Cafer 

mahallesinin Körbal<kal çıkmaz cami 
aol<ağında JS No. lu hane<le aakin iken 

elyevm akıl haıtalığından dolayı Şitli 

Fr. hnataneainde tahtı tedavide buluNın 

Servet Hüaeyinin hacrile gerek aervete 
ve ırer"'-e küçük çocuklan Melahat ve 
N ı:hahat. ve Neriınana veaayete ehliyeti 

~şdan hasta.nın bire.deri ve lcüçükJe .. 

wı 1 dayıları Mehmet Fevzi va.i naip ve 

ta;in kılınırut olmakla bu bapta b;r ıru

n.:ı İtirıızbn olanların on gün zarfında 

U üdar ikinci sulh hukuk hakimliğıne 

~Tle o? Cjeç.mi.ş ol.s.wı ! 
-Sorma k.a~tm 

M iij de 
Zabıta memurlarına mahsus 

200 metrol uk mesafeyi 
gDsterir kuvvette POKER 

PL•.Y DAİMON 
TRAS BICAGINI 

onun CQUJ s.uu 
ç.e.kiyor..uın. 

• 
Ceb fenerleri 

gelmiftİr. Her yerde 1526 
numara tahbnda arayınıı 
ve taklitlerinden aakıoıo11. 

SATIŞ YERLERİ: 
ANKARA: Sofu zade Mehmet Emin 

MERSiN: Hak•ksade Rahmi 

IZMİR : Htıaeyın Htı.nıı 

<;A MSUN: T u • "' 

Atatürk Heykeline Aid 
Müsabaka İlanı 

Denizli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Denizlide Cumhuriyet meydanında dikilecek (Ata

türk) heykelinin yapılması müsabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti 1-4-1935 tarihinden 30-4-1935 

salı günü saat 16 ya kadardır. 
3- Heykel, tabii büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli ola

cak ve bronzdan yapılacaktır. 
4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul veyahut ya 

hancı memleketler güzel sanatlar akademilerinden mezun ve 
heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkarlarından bulun • 
malan ve yabancılann bu şartlardan başka on sene Türkiye
de ikamet etmiş ve ticaret sicilinde mukayyet bulunmuş olma
lan lazımdır. 

5 - Müsabakaya iştirak edecek heykeltraşlar müsabaka 
müddeti içinde Denizliye kadar masrafı ve ambalaj ve sigorta
ıı kendilerine ait olmak üzere heykelin 1-16 nisbetinde alçı
dan bir maketini yaparak vilayete göndereceklerdir. 

6 - Heykelin kaidesi vilayetçe yaptırılacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafından 

birinciliği kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira mükafat ve· 
rilecektir. 

8 - Heykel birinci gelen sanatkara pazarlıkla yaptırıla -
cak, uyuşulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanaatkarla pa
zarlığa girişilecektir. 

9 - Pazarlık tartları ayrıca tesbit olunacaktır. Müsaba
kaya İştirak edenler pazarlığa esas olmak üzere heykelin bede
li hakkında tekliflerini de bildirmelidirler. 

10-Tafsilat almak istiyenlerin vilayet makamına müraca
at etmeleri ve bu müsabakaya ait şartname nüshaları lstan
bulda Giizel sanatlar akademiıi müdürlüğüne, Ankara ve lz • 
mir vilayetleri muhasebei hususiye müdürlüklerine gönderildi
iinden fazla malfunatı oralardan da almalan ilan olunur. 

(1750) 2584 

Adapazarı ahıab ve demir malzeme 
imalathanesi Türk Anonim Şirketindeoı 
M"""'2:i latanbulda, Gat..tada Nitaatacı:r-n hanında lıiin AclapazM'I aıl.tab "" 

deuıir malzeme imalithaneai Tiiri< Anon İm Şiri<et:inin 3 mart 1935 tarihinde top
ı..- heyeti umumiyeainee taafiyeaine karar venlerek taafiye memurluklarına 
Galatada Sün>. Baııkta Muzaffer Soyaallı ve Fevzi Sayın tayin edilmit olduk
lannclan tiri<et dainlerinin prketteki bu kukunu nihayet bir aene zariınde bil
mllracaa iabat etmeleri lüzumu ticaret kanununun 445 inci maddeai mucibince 
ilin olunur. 2399 

Kartal Mal üdürlüğündenı 
Karyeai Mevkii Cinsi Metro Beher Metro 

M M 

Maltepe Türbe sokağı Arsa 103 
,, ,, '' ,, 

Pendik Karakol sokağı 
Azaryan caddesi ,, 

,, Lekler ve Ayayorgi ,, 
,, Arabacı ve Rasih 

88 

190 
210 

Lira K. 
00 90 
00 90 

00 50 
00 75 

Mecmuu Mu
hammen kıy
meti Lira K. 

92 70 
79 20 

95 00 
157 50 

Efendi sokağı ,, 176 00 75 132 00 
Yukarıda cinsi yaılı (5) tane arsanın peşin para ile tem· 

liki 24-4-935 günlemeç çarşamba günü saat on iki buçukta i
haleleri icra kılınacağından isteklilerin depozito makbuzlarile 
Kartal Malmüdürlüğünde mütteşekkil satış komisyonuna gel· 
meleri (1575) 2414 

Dahiliye Vekaletinden: ! 
A~ A~ . 

50 Karyola 100 Çarşaf 
100 Battaniye 100 Yorgan kılıfı 
100 Yastık 50 Dolap 
200 Yastık yüzü 50 Yatak 

Müstahdemler için, nümune, evsaf ve eşkali şartnamesinde 
yazılı bulunan ve muhammen bedeli 2500 ikibin beşyüz lira 
olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya kapalı zarf usulile ek 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29-4-935 Pazartesi günü saat 15,30 da Dahiliye Ve 
kaleti binasında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacak 
tır. Muvakkat teminat mikdarı 187,5 liradır. isteyenler bu hu
sustaki şartnameleri almak ve nümuneleri görmek için her gün 
eksiltme komisyonuna müracaat edebilirler. 

Talihlerin 29-4-935 Pazartesi günü saat 14,30 a kadar İcab e
den belgelerle birlikte l.!klif mektublarını Dahiliye Vekaleti 
eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

Yalova' da otel inşası 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay lş etmesi Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş "Yalovada otel inşası,, dır. 
"Elektrik, Kalörifer ve sıhhi tesisat ve diğer teferrüatı 

beraberdir.,, Keşif bedeli (350. 816) lira (95) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnamel er ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukave1ename lahikası. 
C - Fenni şartname. 
Ç - ,, ,, lahikası. 
D - Elektrik tesisatına aid umumi şartname. 
E - ,, tesisatı lahıkası. 
F - Kalörifer tesisatı umumi şartnamesi. 
G - ,, ,, fenni şartnamesi. 
H - Mahal listesi. 
1 - Sıcak su tesisatı fenni şartnamesi. 
J - Asansör tesisatı fenni şartnamesi. 
K - izolasyon vantilasyon şartnamesi . 
L - Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname. 
M - İnşaat keşifnamesi. 
N - Projeler. 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı (17,5) lira 

mukabilinde Akay idaresi veznesinden alabilirler. 
bedel 

3 - Eksiltme 22-4-935 tarihinde Pazartesi günü saat 
15 de Galatada Köprü başında Akay İdaresinde yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan ba§ka aşağıdaki vesikaları 
h11.iz olup göstermesi lazımdır. 

A - 100 bin liralık Otel, Banka veya İdare binası yap· 
rnış olduğuna dair Nafıa Vek~ }etinden alınmış bir vesika. 

B - Münakasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 ·- Teklif mektublan yukarıda 3. Üncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar Akay Müdürlüğünde getirile
cek Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile i vice kapatılmış olması la7. ımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) 
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lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi ve Mevkii Pey Ak

çesi L. 
Haliç: Karaağaçta imrahor köşkü caddesinde içinde 

biri ahşap ikisi kagir üç evle bir kagir dükkanı bulu -
nan 3181 metre murabbaındaki 175, 177, 179 ve 181 
No. lu arsanın bir metre murabbaı 80 kuruş ve binala
rın ankazı 500 lira tutar üzerinden. 230 

Meciye köyünde Likör fabrikası karşısında yeni yol
da ada 4 parsel 2-1 No. lu 925 metre murabbaı arsanın 
bir metre murabbaı 80 kuruş tutar üzerinden: 56 
Avrat pazarı: Canbaziye mahallesinin Demirci çeşme· 

ıi sokağında 172,24 metre murabbaı arsa üzerine ku-
rulmuş 10 No. lu ahşap bahçeli evin tamamı 400 lira tu 
tar üzerin :ien: 30 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler gösterilen tutarlar 

üzerinden açık arttırma usuliyle satılacaktır. isteklilerin ve 
şartlarım öğrenmek isteyenlerin 27 -4-935 Cumartesi gÜnÜ sa· 
at 14 te pey akçeleriyle müracaaları. (M.) (1828) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1"çiyale İtalyana 
Sermayeaiı 700,000,000 (ihtiyat akçesi ı 580,000,000 Uret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak aablan 
bu çekler sayesinde nereye gitaeniz paranızı kemali emniyetle ta· 
91r ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek
leri hakiki ıahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

•ekilde tertip ve ihlas edilmi,tir. (5999) 2386 

KlREÇLlK 
Kömür Madenler. 

TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Şirketin aenelik adi içtimaında ek· 

aeriyet olmadığından 27 Niaan 935 
Cumarteai günü aaat 14 de ayni ruz
name ile Galatada Merkez Rıhtım Ha 
nında üçüncü katta No. 28 yazıhane
ıinde toplanılacağından hiaaedaranın 

yevmi içtimada hazır bulunmalan 

Beyoğlu dördüncü ıulb hukuk mah

kemeaindenı Şiılide Bulgar haataneııl.n. 

de tedavi edilmekte iken 3-10-934 te ö

len Silist:ireli muallim Muhıinin paraaı

na mahkemece el konmuttur. ilan günün 

den baflamak Üzere alacaklı ve verecek-

!ilerin bir ay ve mirasçıların üç ay İ· 

ı;inde Beyoğlu dördüncü aulh hukuk 

mahkemeıine baıvurmalan ilin olunur. 

1ııtanbul Haricı As 
Kıtaah ilanla•·• 

Beher tanes·nİn tar '11İn e· 
dilen fiatı 70 lira olan 500 ta
ne mahruti çadır ihale günü 
talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarf!? ekdmeye konul· 
muştur. ihalesi 14-4-35 pazar 
günü saat 1 1 dedir. Muvakkat 
teminatı 2625 liradır. Şart -
namesinin 175 kuruşa almak 
ve örneğini görmek istiyenler 
her gün, eksiltmeye girec0 '- • 

ler muvakkat banka temil"at 
mektup veya maliyeye yatı -
rılmış teminat makhuzlarile 
kanunun 2 ve 3 üncü madde -
lerinde yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektuplarım iha -
le saatinden en az bir saat ev· 
vel Ankarada M. M. V. Satın· 
alma komisyonuna vermiş bu 
lunmaları. ( 1561 ) 

2425 
'f. 'f. ,,. 

Beher tanesinin tahmin edi
len fiyatı 800 kuruş olan 2500 
tane battaniye kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. ihalesi 
27-4-935 Cumartesi günü saat 
11 dedir. Muvakkat teminat 
1500 liradır. Şartnamesini pa· 
rasız almak örneklerini gör • 
mek isteyenler her gün öğle
den sonra komisyona müraca· 
at edebilirler. Eksiltmeye gire 
cekler muvakkat banka temi • 
nat mektup veya makbuzla -
riyle arttırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla birlik -
te teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel An 
k11.rada M. M. V. Satınalma ko 
misyonuna vermeleri. (1845) 

• • • 
1500 aded telefon ve telgraf 

direği kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuşdur. Bir adedinin 
muhammen bedeli 600 kuruş
tur. ilk pey parası 675 liradır. 
ihalesi 25 Nisan 935 Çarşam
ba günü saat 16 dadır. Şartna
mesini parasız okumak isteyen 
ler her gün komisyona gelebi
lirler. Eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve ıaattan bir saat ev 
vel ilk teminat ve makbuzları 
ve kanuna göre yanlarında bu 
lundurulması lazımgelen vesi
kalarla beraber teklif mektup
larını Çorluda Satınalma Ko -
misyonuna gelmeleri. (1866) 

1.ııanbul Adiye mahkemeai birinci 
Hukuk dılireainden: 

Gireaua lı Banlıaaı tarafından Ay -
kut zade Süleyman namına verilen la -
tanbu1 lı banlraaı tarafından tediye edi
lecek olan 25-10-934 tarih ve 119-29754 
No. lu ve bin lirayı muhtevi çelı:in zayi 
edildiğinden bilbahia mezkür aenedin ip• 
tali mumaileyh Süleymana izafetle vekili 
avukat Celil Feyyaz tarafından talep 
edilmeaine binaen ticaret kanununun 638 
inci maclcleame tevfikan bin lirayı muh
tevi bulunan med<ıir çek her kimin ye
dinde iae 45 ırün zarfında mahkemeye 
ibrazı ve İbl'az edilmediği takdirde müd 
.ıeti me.l<u.-in hitamında mezkur çe· 
irin iptaline karar verileceği i!An olunur. 

(9848) 2400 

Devredilecek ihtira beratı 
(Nitadır ruhunun tahmizinden iti

baren mütekasif hi.mızı azot iatihıa
line a.it uaul) hakkındaki ihtira için 
Jktıaat Vekaleti ~anayi Müdiriyetın
den jatibaal edilmit olan .19 Mayıs 1928 
tarih ve 770 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere batkaaına 
devir veyahud icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu huauıta f 
malıimat edinmek iateyenlerin Gal. 
da Aalan Han S nci kat No: 1-4 idare-

: haneye müracaat eylemeleri ilan olu
! nur. 
ı ~~~~~~~~~~-

1 latanbul ikinci icra Memurluğun • 
dan ı Mahcuz ve paraya çevrilmeıi
ne karar verilen 4000 adet gayri mÜ· 
badil bonoau 18-4-935 tarihine müıa
dif Perıembe günü ıaat 12 den l:i e 
kadar lıtanbul Dördüncü Vakıf Ha • 
nında Eıbam borsasında aatılacağın • 

dan talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları ili.n 
olunur. (10417) 

ZAYi - 615 ıicil numaralı araba
cılık ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. 

Arabacı Veli 
............................................. "'''"'''''" .. 

Umumi Neşriyatı ve Yazı işleri 
Mı•<!ı.. t tem izzet l:J 
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