
cek Sovyet dokuma muta
hassısları dün şehrimize gel 
di ve hararetle karşılandı. Sahib ve Ba§muharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 

-

FlATI 5 KURUŞTUR 
10 uncu sene No. 3295 14 NİSAN 1935 PAZAR 

"Misaklar devri". 1 Almanya,şark ademi tecavüz mu~hede 
~..r~~~E?~:fr~r~.?..t sine girmeğe taraftar olduğunu bildirdi 
Yerinde olur. Devletler araamda her 
lıöçi.nde miaak imzalanmııtır: Birbiri
nin sıturlannı tanıyan miaaldar, birbi
rinin itine karıf"'•mak miaakları, kar· 
tılıklı yardım misakları, hava miaak· 
ları. Bir &"azete ıeç-lerde AYrupa 
devletleri arasında imzalanan miaak· 
lann sayı•• iki yüzü .-eçtifjni yazıyor· 
du. 

. ı::ran .. ıu yolda misak ~~ınr 
ıstıyor. Almanya bu yolda mısak mı· 
za1.._1_ taraftardır. İtalya fÖyle 
lıir ınisak ileri aüriiyor. lngiltere bir 
hava lokarnoau yapılmaaıoda ıarar e
diyor. Bu karıı.k vaziyeti azıcık aydın 
la ta bilmek için öou miaaklarm tekil· 
lerini anlatmak .-erektir. 

Batlıca iki kıun misak yapılmııtır ı 

1 - Birbirine tecavüz ebnemek mi• 
-..klan, 

2 - Karıılıldı yardnn misaklan. 

Bunların her biri de iki veya çok 
taraflı olmak üzere iki kıama aynlrr. 
Yani dört çe§İt miaak yapılmıflır: 

1 - Birbirine tecavüz ebnemek için 
iki taraflı misaklar. 

2 - Birbirine tecavüz etnı-.ek için 
Çok taraflı miaaklar. 

3 - Kartılıldı yardan için iki taraflı 
ıın.i sa ld ar. 

4 - Karıılıkh yanlmı için çok ta• 
raflı ınioaklar. 

Fransa ve iıotatüko taraftarı olan 
d<;vletler, çok taraflı kar,tılıkb yard~ 
ınıaaklan yapılmaaıru jabyorlar. Gerçı 
hu çeşit misa.k, bunu imzalayanları en 
"Iİ:ır ve en genit bir taabbüd altına koy 
ınaktadır. Bu demektir ki, misakı İm· 
2alıyan devletlerden biri bir tecavüze 
uğraraa, öteki devletler ona yardım e
deceklerdir. Yani ıniaa.kı iın.zalıyan • 

!ara birtakım vazifeler yükletiyor. 
Böyle bir durumda misakı imzahyan 
bir devJet için bitaraf kalmak-mev .. 
zuu bahia değildir. · 

Almanya ve İ•latükoya pek bağlı ol
ınıyan devletler, iki taraflı "ademi te
cavüz,, misakı imzalamak taraftan .. 
dırlar. Çünkü böyle bir taahhüt, miaa
kı •~za.by~nlara aavq halinde yardun 
vazıfeaı yükletımiyeceğinden iatatüko
ll~n peklepne&ine yardmı etmez. Şiın. 
dıye kad~r e~ çok imzalanan miaak .. 
lar da boyle ıki taraflı teca .. d . , vuz en 
oakınma mıoaklarıdır. Alın R ·ı b·ı · anyarun 
uıya ı e ı e ~alanınıı böyle bir mi 

oakı vardır. Şımdi istatüko taraftarı 
devletler ile istatükQ aleyhtarı devlet

ler ara11ndaki çeki§me bir tarafın kar
şı tarafı kendi itine elveriıli olan mi
ak ak:li. için uğraımıak halini almıı· 
.;.·. Bu mıaakların en önemli&i de "do

b ı.ı lokarnoau,, denilen ve Ruaya Al· 
nıanya, Lehiıtan, Çekoalovakya ;e Bal 
tık devletleri arasında imzuı ileri ıÜ· 
rülen karıılıklı yardan misakıdır. Bu

nu Fransa ileri ıürüyor. Almanya ve Le
histan kabul etmiyor. Yakınlara ka
dar yalnız iki taraflı ademi tecavüz 
misakı imzalamıya taraftar olan Al • 
ınanya'nın timdi çok taraflı ademı te
cavüz ırnioakı imzalamıya hazır olduiju 
anlatılmaktadır. Ancak Almanya, icar 
tılrklr yardnn miaakı imzalamıya ya • 
naınuyor. Ve bu noktada Lehistan da 
Almanya ile beraberdir. 

Almanya'nın güddüğü sıyaoa, ken
disinin ıiriteceği herhangi bir aava§ta 
l.ehistan'ı bitaraf bırakmaktır. Çün
kü Lehistan bitaraf kaldıkça Ru•ya or 
ta Avrupa ve batı üzerine mües,İr o .. 
larnaz. Bitaraf bir Lehiıtan Ruaya'yı 
ayıran bir dıvar durumundadır. Lehiı
tan'm bitaraflığı da ancak ademi te
cavüz miaakı ile mümkündür. Bunun 
içindir ki Almanya Lehistan'ın bit .. raf 
kalmaatna büyük önem veriyor. 

Anlatılıyor ki kar§ıhkh yardım mi
"'"' imzalamayı istiyen devletler, Al
lllanyalı veya Almanya.sız aralilrında 
böyle bir misakı yapmayı kuruyorlar. 

O halde Almanya, birbirine bu yolda bağ
lı olan devletlerle hiçbir misak imzalamı
)'acak mıdır? Sir John Simon Berlin'e 
Iİdinceye kadar böyle sanılıyordu. ln
Rİliz Dıı bakauının Berlin' de öğrendi
ği feylerden biri de Almanya"nın ara· 
larında böyle m.iıak i~zalı:ran d~v
lt "lerle de ademi tecavuz mısakı ım· 
~•laınıya hazır bulunmaoıdrr. Bu, ba
l"ıtı sağlamlattınnak bakıınmdan il~
.. İye doğru bir adım ise de istatüko ve 
ta .. k lokarnoou taraftarlarının istediği 
le.adar ileri bir adım değildir. Alman
)'a ve Lebistanı içine aliınadıkça Şark 
lokanıoouna bir lok•rno denilemez. 
.\lınanya va Lehistan'• dıtarıda İ>rra· 
iı;an bir karfılıklı yardım kombinezo
llu ancak Almanya'ya kartı yapılınıf 
bir- İttifak aayılabilir. 

A. Şükrü ESM F.J:. 

., .......... ..... 
Ford müdürlerinin 

mubaJ,..emesi 
6 ıncı sayfada 

t, .......... u .... 

/ngiltere,ltalga, Uluslar kurumunda Fransanın Alman 
ga hakkında yaptığı şikayeti tutmağa karar verdiler 

-----------------

Yakında, Alman yanın da iltihakiyle, 
Londrada bir konferans toplanacak 

'ı - Avusturya, Macaristan ve Bul
aariatanın tealihatlarının arttırılması
na müteallik itilaf meselesi, 

3 - Merkezi Avrupa misakı ve Avuı 
turya meaelea.i . 

.. lt~lya _hükumeti, yakında Almanya 
.. hukwnetıne merkezi Avrupa misakın 
daki ademi tecavüz maddesini tarif e
den ve Almanya tarafından iatenilmit 

· olan bir nota gönderecektir. 
Şimdi yenilmesi icab eden mühim 

bir mü§kül kalıyor ki, o da İstikbalde 
muahedelerin tek cihetli olarak feıhi 
takdirinde müracaat edilecek iktıaadi 
ve mali müeyyideler meselesidir. 

Dün bu mesele müzakere edildiği 
sırada Franoızlarla ltalyanlar bu hu
su• hakkındaki hatlı hareketlerini tar 
s.İn etmeleri için lngilizler Üzerinde bir 
!azyik yapmı§larsa da lngilizler hiç 

Str•aa ııe Lok Majö r'ün umumi bir görünüıil bir veçbile lasribatta bulunmamıılar-

STRESA, 13 (A.A.) - Konferan • Bu suretle murahhaslar, pazartesiden dırReuter Ajansının diplomasi muha-
.,n son aafhaoı saat 9,30 da baılamıt· evvel Stresadan aynlamıyacaklardır. biri diyor ki: 
tır. Son derece gayretle ça1ıtan mu· Bu aabahki müzakerat ruznamesin· Maamafih uluslar kunımunun vere 
rahhaolar, itlerini bitİmıİ§ iseler de öğ de §U maddeler vardı: ceği kararın hakiki bir kuvvetten mah 
leden sonra bir celse daha akdine za· 1 - Almanyanın uluslar kurumuna 
ruret ba11l olması ihtimal dahilindedir. avdeti meselesi, ..... Devamı 7 inci sahifede 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~·~·~.~ ......... ~·~·~·~·~·~· ... ·······~·~·~·~·~·~•>+•••····~·~·~·~·~·~·~··· ....... •••··••••••··••·•···•••··••• 

ismet lnönü 
Başbakan General lsmet ln 

önü bugün Ankaraya döne -
cektir. 

Türk-Alman 
Ticareti 
Yeni anlaşma yarın 

imzalanıyor 
MUKA VELENIN ESASLARI 

BERLIN, 13 (Hususi muhabi-
rimiulen - telefonla) - 8 mart 
tarihindenberi burada Türk ve Al
man murahhaa heyetleri arasında 
devam eden yeni ticaret anla,ması 
müzakeresi iki tarafın da arzula • 
rına tamamen uygun ıekilde bit • 
miıtir. 

Önümüzdeki pazartesi günü mu
tat merasimle imzası mukarrer o
lan bu an;a1ma Türkiye ihracah • 
nın Almanyaya daha emin bir 1e· 

kilde ve daha vasi bir tarzda ic
rasını temin eden hükümleri havi-
dir. 

Doktor .Şaht, iktisat vekili ol
duktan sonra, Almanyada teessüs 
etmis olan kooperatif rejimi icap
ları,;a tebean Alman sanayiinin 
ipticlai madde ihtiyaçwrını imkan 
niabetind e emniyetle lemin için 
bazı döviz tedbirleri almış ııe Al
manyaya vaki olacak bilumum it
halatı daha evvel alınacak bir mü
saadeye tabi tutmuş idi. 

Devamı 5 inci sahifede 

Güne, ve ViyanalJar blr maJa .. 

Libertas-Güneş bugün 
karşılaşıyorlar 

Eğer müdafaa aksamazsa, güneşin 
hücum hattı gol çıkaracak kuvvettedir 

48 saatlik bir tren yolculuğunun 
yorgunluğile sahaya çıkan ve ilk maç· 
lannı O - O beraberlikle bitiren Liber
taı futbolcuları, ikinci maçlarını bugün 
Takıim •tadında Günet talnmile yapa
caklardır. 

Cuma akıanu, ilk maç.tan sonra, 
biraz geciktiğim için yaznnı yetitlinnek 
üzere bir otomobile atladım. Şoför bir 
taraftan arabayı yürütürken bir taraf
tan da: 

- Galata•aray tehlikeyi atlattı. Ba
kalım Günet ne yapacak dedi. 

Şoförün •pora alaka11 hoıuma gitti, 

sordum: 
- Sen ne denin? 

- Nasıl takım yapacaklar bilmiyo-
rum •. h!""bulıporla da birletiyorlar di
ye '~.eli ıt_ad~ıun kapmnda iıittim. Fa-
kat Guneşhlenn bir kaç oyunu .. 
d .. ilah . . . nu gor-

um, a ıçın ıçlerinde iyi 0 u1 
K 1 .

1 
. 

1
• . yunc ar 

var. a ecı erı aıtik top gı"b· b" 
O k 1 . ı ır feY· 

a ea, F enerbahçe kalecisi Bedi" . 
bi, biraz boylu olsa mülhit bir _ 

1 lgı-
s k - b. ,_y o ur. 

onra ara yagız ır halları Sol 
haf O 

var ... 
oynuyor. çocug-a da L 1 

d - v -·· ""YI ıyorum 
o_ruau ... aurrııaındaki oyuncuya iıtida 

Devamı 5 inci sahifede 

Dün ıeh;·imize gelen ve haraı etle kar~ılanan Sovy .. ( artistleri. (Yazısı iç sayılamızda) 

sane baskını suçlularını muh 
telif hapis ve kürek cezala
rına mahkum etmiştir. 

Tel. { Mldürı 24318, Yau ltl•rl mGdürGı Z4311 
• ldara •• Matbaaı 24310 

Posta, telgraf ve telefon 
Memurlar içi:q yeni 
tedbirler alınıyor 

Nafıa Bakanı Kamutayda sorgulara 
cevab verdi, 

yapılacak mOhim işleri anlattı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Buırün 

Kam-yda Posta, Telgraf ve Telefon ,... 
genel müdürlüğü 935 yılı bütçesi &"ÖrÜ· 
ıilliiTken Bay Hüsnü Kitapçı (Muğla) 
•ÖZ alarak ezcümle demittir ki: 

- Reuni ve milli binaların yanından 
geçerken ekseriyetle bunlann mühmel 
bırakıldığı, bar .biye yüz tuttuğunu gör· 

mekle hepimiz kal
ben müteeııir olu• 
yoruz. Bu derdimi· 
zi tazeleyen sebep • 
!erden biri de elimia 
deki bütçenin icar 
kısmına ait fıkratı • 
dır. Burada posla 
idareıi diyor ki: 

"Bu faslın geçen •e 
neden 2750 lira fn • 
la olmaıı idare malı 

binAların bazıların • 
da tahıisalaızlık yü-

Bay Hüsnü zünden muhtaç ol -
dukları tamiratın ya 

pılamayıp i~hi~am lehlike•İ karımnda 
orayı terk ile ıcralı binaya çekilmesin • 
den ileri gelmi§tİr.,. 

Demek ki bir takım po•ta binaları 
va~ıf, bunlar tamir edilememİf, çünkü 
tahsıaat yokmu§, tamir edilemeyince o • 
raları terkedilmi§. Diğer binalar icar i-
le lutulmuı. 

!abii bu bir faciadır. Böyle hazineyi 
dogrudan doğruya alakadar eden bir 
milli servetin heder olmaıına eöz ~u • 
~acak biç bir arkadaı yoktur. Ancak 
oyle anlaıılıyor ki, tahsisat yoktur ta
biatile bu böyle gider. Artık bu za:uret 
ve itiyat haline gelmittir. Binaenaleyh 
Buraları tamir edilemeyince alınan tah
lİoat ile baıka yerler icar ediliyor. Neti
c.ıde o binanın heder olmasına razı o • 
lunuyor, elemektir. 

Vazife 
Bence bir dairenin reisi olan devletin 

varidabnı muhafaza etmekle mükellef 
bulunan bir kimse nasıl ki kendi vazife
sini yapmakla mükellef ise ve nasıl bu gi 
bi müeıaeae]eri oraları harap eden hu .. 

Sözleri alkıflarla karpılanan Bay 
Ali Çetinkaya 

ıuıiyetler korumak itini üzerine almıt • 
ıa o zatın ayni zamanda, o binaların 
hüınü mubafazaıı için elinden gelen 
her şeye başvurma., lazımdır. Bunu Y•P. 
mıyanlara icap eden §ey yapdmabdır • 

Acaba şimdiye kadar paramız yoktu 
da onun için mi bu binalar yapı)aınadı? 
Boy.un.a reni binalar yapıyoruz. Bun.l~rı 
ta?Urıızlik yüzünden harap olmaıı ıçın 
iDi yapıyoruz. 

Maliye bakanından •orarun; bunla 
hakkında timdiye kadar bir tedbir du • 
tünülınÜ§ müdür? Hiç bir zaman bütçe
mizin ihya faslında istediğimiz parayı 
bulamıyacak mıyız? 

Mal:ye bakanı - Ayn bütçesi var • 
dır. 

Bay Hüsnü Kitapçı (Devamla) - A1 
Devamı 5 inci sahifede 

TURKIYENIN EN BUYUK GAZETESi 

23 Nisanda çıkıyor! 

.1 

En değerli Türk yazıcı ve gazetecilerinin makaleleri 
fıkraları ile, ' 

Sofya'ya, Belgrad'la Bükreş'e, Atina'ya gönderdiği 
hususi muhabirlerinden alacağı telefon ve telgraf haber· 
]erile, 

Anadolu şehirlerindeki muhabirlerinin mektuplan ve 
telgraflarile, 

En büyük Türk romancılarının ve tarihçilerinin ro
manları ve tarihi tefrikalarile, 

Kadın, çocuk, meraklı dünya hadiseleri, spor, moda, 
sinema ve her sınıf halkı alakadar eden daha birçok me
selelere ayrılmış sütunlarla yazı ve resimlerile, 

Cumhuriyetin, İnkilabın samimi ve öz 
gazetesi halinde, balkın cumhuriyetçi, 
inkilabçı bir gazeteden beklediği doğ• 
ru haber, güzel yazı, canlı resim, temiz 
baskı gibi bir gazeteyi gazete eden 
bütün ana ıartları toplayarak veı 

32 sahife olarak 
23 Nisanda çıkıyor! 



işler başarıldı 
Azim ve bilgi ile Tokad gitt.kçe 
güzelleşiyor, ihtiyaçlarını yeniyor 

Tokatta lnfast bitmek 

TOKAT, (Milliyet) - Vilayet 
umumi mecliııi toplannuf ve içti
malan ba.tlamıttır. 

Açılıt resmi çok samimi bir ha.
va içinde geçmit ve okunan izah
nameden 10nra bqarıla.ıı verimli 
itlerden dolayı üyeler vilayete ve 
daire reislerine tetekkür etmitler
dir. 

933 - 934 yılı içinde ba.tarılan it
ler tunlardır ı 

Batta Büyük önderimiz Atatür
kün heykeli olmak üzere bir umu
mi kütüphane ve ulusevile cümhu
riyet halk hrkıuı binıuı, modem 
bir hıutabane, bir a;gır deposu ve 
aıfat istasyonu binıuı, 7 büyük ilk 
mektep, 12 yol tamirci ekiplerine 
mahsus ev ve bir de büyük baş ta
mirci evi ve bu arada 34510 metre 
uzunluğunda tiae intaııı, 15 kilo
metre toprak tesviyesi, 72815 met
re mikap kırma taş ihzarı vardır. 

Bu arada Erbaa - Sams1.1n yol1.1 
üzerinde büyük zidi köprüsü ile 
Niksar • yolundaki 640 metrelik 
Kelkit köprüsü ve aynca 18 tane 
beton arme köprü ile 35 tane ka.. 
gir köprü intaatı da başarılan bü
yük ifler arasındadır. Bu yıl vila. 
yetin bayındırlık i1leri bakmundan 
tutunuzda eaenlik, kültür, ve ekin
cilik itlerine kadar her sahada çok 
verimli itler meydana getirilmiftir. 
Bu güzel bitimleri temine matuf 
gayret ve güveainden dolayı u
mumi meclis Üyeleri valimize ae
vinçle teııekkür etmitler ve aynı 
hız.la faaliyetine devam etmesi 
için 935 bütçesini vilayetin çizdiği 
ycfoi İnfaat bayındırlık it progra
mına göre tanzim etmeği kararlat
tırmıtlardrr. Yeni yapılan ve ta-

iizere olan hastahane 

mamlanması yaklatan hastane bi
nası da yakında açılacaktır. Yeni 
bulvar hastanenin önünden itiba
ren Atatürk heykelinin bulundu
ğl.I cümhuriyet meydanına ve ora
dan köprü hafı mevkii olan ken
tin giritine kadar tam bir buçuk 
kilo metre devam ettirilecek ve 
bulvann etrafına ıuri tekilde ma
ğazalar; dükkanlar sıralanacaktır. 

Yeni ve genç belediye reisimiz 
Bay Mustafa valimizin imar için 
gösterdiği canlı faaliyeti ve irtad
larmı yerine 'getirmeğe uğratıyor. 
Genç idareci ile genç belediyeci 
yakın bir zamanda T okadm su i
tini de, elektrik ifini de hallede
cektir. 

Su projeleri geçenlerde bakan
lıkça tasdik edilmit ve münakasa
ya çıkarılmı,tır. 

145 bin liraya mal olacak olan 
bu tesisat T okadm çok iyi olan aıh
hi dıırumunu pia sulardan kurtara
caktır. Elektrik projesi de 3 gün 
evvel Bayındırlrk bakanlığınca tas
dik edilerek gönderilmit ve hemen 
münakasaya çıkarılmıştır. Sudan 
istifode edileı ek tanzim edilen 
projn ucuz enerjinin Tokada bah
tettiği bir varlıktır. 

Vali Recainin te,ebbüsü ile he
lediyeler bankasından alman 50 

bin lira ile bu işe batlanacak ve 
nihayet b;rincite,rin 935 de tesisat 

işlemeğe batlıyacaktır. Bu itler vi
layet 935 inşaat mevsimine ait it
programıdır. 

Tuttuğl.lnu hakikaten koparan 
bir vali diye anılan kıymetli valimi
zin bu i,leri de bataracağına bü
tün halk emindir. 

Sıvasta yol vergisi 
' ...... . 

Hazirandan itibaren dört liraya 
indirilmesi kabut edildi 

SiVAS, (Milliyet) - Vilayet 
,ncümeni yol vergisinin altı lira
dan dört liraya indirilmesini, ve 
bunun hazirandan itibaren tatbika 
baflanmıuını umumi meclise tek
lif etmittir . 

Sıvasta fırsat buldukça faaliyeti 
görülen bir tetekkül var: Avcı
lar kulübü, kulüp ara sıra avlar 
tertip etmektedir. Geçen perşem
he ak"1Jllı halkevi salonunda va
l ırıiz Süleyman Sami beyin reisli
ği altında yıllık toplantısını yap
ı.ıış ve yeni idare heyetini seçmit
tir. Memleket hastahanesi göz he
kimi İbrahim ba,kanlığa, inhisar 
memurlarından Muharrem,, Şevro
le acentesi İbrahiıa. tüccardan 
Mehm~t. devlet demiryolları inta
at memurlarından Rifat idare a
zalıldarına seçilmitlerdir. Sıvas 
çi f tçisinin beklediği bereketli 
yağmurlar bir kaç .ı.:ündenberi yağ
maktadır •• Bu ıebeble halk aevinç 
içiooedir. 

Evlerin numarası 
Önümüzde~ yıl yapılacak nü

fus sayımında daha fazla kolaylık 
olmak üzere belediye tarafından 
değittirilen mahalle evlerine göre 

bütün evlere numara verilmesi iti 
eona ermittir. 

Şehir meclisi 
~ir meclisi nisan devresi iç ti

malanna belediye salonunda baş
lad,. Ruznaınede büdçe üzerinde 

konutulmak lazımgeliyordıyııa da 
henüz encümenin büdçesi tama
men tetkik edip itini bitirmedi
ğinden dolayı bugünkü içtimaa ye
tişememiftir. 

Şarkışlada at yarışları 
Şarkışla kazasında her yıl yapıl

makta olan at yarıtlarma 24 mayıs 
cuma günü batlanacaktır. 

Y arıtı kaza kaymakamı Bay Bas
rinin idaresinde Cümhuriyet haflc 
fırkası menfaatine Şarkışlada tay
yare meydanında yapılacaktır. 

Kazada şimdiden yarıtın hazır
J.klarını ikmal etmek ve yarıtı i
dare etmek üzere bazı heyetler fa
aliyete geçmişlerdir. 

Birinci koşu hiç koşu kazanma. 
mıt yerli yanın kan Arap ve halis 
kan Arap erkek ve dişi taylar ara
sındadır. İkramiyesi 50 liradır. i
kinci kotu dört ve daha yukarı 
yaşta ve hiç koşu kazanmamış yer
li ve yarım kan Arap at ve kıara!-t
lara mahsus olacaktır. ikramiyesi 
seksen liradrr. Üçüncü koşu: Dört 
ve daha yukarı yaşla halin kan 
Arap at ve kısraklarına aiddir ik
ramiyesi 110 liradır. Tay, eşek, 
çuva~, yumurta yaya koşu gibi ba
zı musabakalar da o gün tertip e
dilecektir. Ve bunlarda kazananla
ra da ayrıca ikramive verilecektir. 
24 mayıs cuma cunu Şarkışla iyi 
günlerinden biriıı. yaşıyacaktır. 

.. .. . ·~'" ..... ' •. ·. -

Atinn divanı harbinde 

Tersane baskını suçiuları A vust~rya, ~~caristan, 
hakkında karar verildi Bulgarıstan sılahlanması 

B. Mussolininin bir teklifi 
Dört kişi 20 şer sene kürete mahkum oldu 
aralarında Venizelosun vaftiz çocuğu da var 

ATINA, 13 (Hususi muhabiriıroz
den) - Jıyanın birina gecesi tersuıe 
baskmile alakadar olan asilerin muhake
meleri bitmiı ve divanı harp hükmünü 
venniım. 

l 
Bu hükme göre, Venizeloıun vafhz 

çocuğu Hanya mebusu Pistolakis, muavin 
kaptan Kanaris, vapur mücebhezlerİn· 
den D. Vernikes ve kahveci Stamidis 
yirmi beıer sene muvakkat küreğe, Pe
•ame üman kumandanı Katerinia, bina 
inüteaahhitlerinden Samaras, Voyucakis 
ve Banbunakiı on beşer sene küreğe, mü· 
tekait zabit Diamandopulos ile Vernikos 
~" ikişer sene küreğe, makinist H0<ida-
kis, Mihalis, noter Kostantarakiı ,ikişer 
aene hapse mahkiim edilmiılerdir. 

Diğer suçlular da beraet ederek he -
men serbest hırakılmıılardır. 

tlç zabitin idamı istendi 
SELANIK, 13 (Hususi muhabirimiz

den) - Serez altıncı topuçu alayı asi 
zabitlerinin muhakemesi bitmiıtir. Diva
nı harpteki hükfunet komiseri suçlular
dan topçu miralayı Linardakis, yiizbaıı 
muavini Kıipolitor ile mülazım Kolliya
nın idamlarını, diğerlerinin muhtelif ce
zalara çarptırılmasını ist.emiıtir. 

Divanın bu gece hükmünü vermesi 
beklenmektedir . 

Kanunu Esasinin tadili 
ATINA, I3 (Hususi) - Kanunu e

sasiyi tadil etmek üzere teşkil edilen 
mütehassıs komisyonuna hiikfunet layi
hasını venniıtir. 

Bu layibaya göre, hükümctin tadili
ni istediği şeyler, icra kuvveti sala
hiyetlerini arttırmak, cumhurreisi inti
habının bfüı vasrta olması, lağvedilen 
iyan meclisinin y erine i ıs tişari mahiyet-

te sınai letekküller mümessillerinden 
mürekkep bir meclis eet.irmektir . 

Rütbeleri refedilenler 
ATINA, 13 (Husuıi) - DJvanı harp

te askerlik rütbelerinin kaldırılmasına 
hükmedilen harbiye mektebi isyancı za
bitlerinin rütbelen dün merasimle ref'e
rulmiıtir . 

Bu defa ahalinin merasimde bulun
ması menedilmiştir. Onun için rütbele
rin kaldırılmaar sükün içinde cereyan et
miıtir. 

Bı ikan antantı konseyinde Yunan 
murahhası 

ATINA, 13 (Hususi) - Maksimos 
Cenevrede toplanacak Balkan andlaıma
sı konseyinde Yunaniıtanı temsil etme
ği kabul etmemiı ve yerine Pariı elçisi 
N. Politis tayin edilıniştir . 

Yunanistanm uluılararaıı kurumu 
daimi mümeııilliğine hariciye birinci si
yasi tube müdürü Rosetti tayin edilmit
tir. 

Atina üniversitesinde 
ATINA, 13 (Hususi muhabirimiz

den) - Talebenin tekrar gürültü çıkar
masının önünü almak iç.in Atina üniver
sitesi iki gün tatil edilmiştir . 

Teslim olanlar 
ATINA, 13 (Hususi muhabirimiz

den) - Dün Pireye, Napoliden dönen 
14 asi deniz küçük zabiti getirilmittir. 
Bunların hepsi de bahriye divanı harbi
ne verilmiştir. 

Venizelos Parise mi gitti? 
ATINA, 13 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Bazı gazeteler Venizelosun gİi:· 
lice Napoliden Parise gitmiş olduğunu 
yazmaktadır . 

Avusturya ve ft.lmanya 
lngiltere, Avusturyanın dahili ışie
rine müdahale edilmemes.ni istiqor 
Viyana gazetelerine nazaran Avusturyadaki 

Nazi fırkasına yeniler tayin edı lmiştir 
VIY ANA, 13 A.A. - Gazetelere na- j le edilmemesi maddesinde Almanyarun 

zaran ,nazi fırkası yeniden tanzim edil- arzu edeceği izahatı vermiye iimade bu • 
mektedir. Eskilerin yerine, Berlinden, lunduğunu söylemiştir. 

PARIS, 13 ( A.A.)- ICöyter muhabirinden: Bay Musolini, Avastur• 
ya, Macaristan ve Bulgaristanın yeniden silahlanmalarını tekli/ ettiği 
ve Balkan muraluularının bu teklife miUait bulundukları Strasadan bil 
dirilmektedir. 

Maamafih Bay Laval, Küçük andltJfmanın bu yeniden silahlanma 
teklifini endiıe ile karşılayacağını beyM1 etmiştir, Bu mesele üzerinde 
mutad diplomatik vasıta ile fikir teatisine devam edilerek bu suretle 
mesele Straaada haUedilmif olmıyacaktır. 

STRESA, 13 A.A. - · Konferans bu sabah yalnız Avusturya, Bulga
ristan ve Macaristanın tekrar silahlanması meselesini tetkik etmiştir. 
Bay Mussolini bu mesele hakkında uzun beyanatta bulunmuştur. 

Dövız hakkında bir tamim 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Maliye bakanlığı döviz takyidatı hak

kında alakadarlara bir tamim yapmıştır. Buna göre: 
1 - Ecnebi memleketlere yapılacak seyahat masraflarının serbeııt 

dövizlerile bir aydan fazla sürecek seyahat masraflan için döviz veril
miyecektir. 

2 - Yunanistan> Romanya ve Suriye gibi yakın memleketlere yapı· 
lacak seyahatler için 100 liradan la:z.la döviz verilmiyecektir. 

3 - Memleketimizde çalışan ecnebilerin dışarı memleketlerde bulu 
nan ailelerine yollıyacakları paralar için 100 liradan fazla döviz verilmi 
yecektir. 

4 - Kendilerine klering mukaveleleri yapdmlf memleketler klering 
hükmüne tabi olacaklardır. 

Moskova sefirinin B. Voroşi
ı ofa ziyafeti 

MOSKOV A, 13 ( A.A.) - 10 nisan akşamı Moakova büyük elçi
miz Vasıf Çınar tarafından Sovyet milli müdafaa halk komiseri Voro
şilof şerefine bir ziyafet verilmiş ve ziyafette erkanı harbiyei umumi
ye reisi General Y egorof, General Budyeni, General Lengovi, Harici
ye komiser muavini Kresdinsky, Müdafaa ve Hariciye komiaerlikleı·i 
erkanı ve bayanlar hazır bulunmuşlardır. 

Samimi bir hava içinde geç vakte kadar içtima ve dana devam et
miştir. 

Konferans Romada mı toplanacak! 
STRESA, 13 A.A. - Röyter ajansı hususi muhabirinden: 
Resmi mahafil, yakın bir istikbalde, Romada büyük devletlerin ye • 

ni bir konferans yapmaları ihtimallerini teyit etmektedir. lngiltere, 
Fransa ve ltalya zannedildiğine göre, Avuıturyanın iç işlerine müdaha 
leye göz yummıyacaklarını yeniden teyit edeceklerdir. 

Bugünkü müzakerelerden sonra, Avusturya, Macaristan ve BulgarİB· 
tana silahlarını arttırmaları hakkının verilmesi hususunda, ita/ya, Fra" 
sa ve lngiltere arasında bir itilaf husulünün pek yakın olduğu zanne
dilmektedir. 

Yeni bir nahiye 
Merkezi yapıuyor 

160 lngiliz harb gemi· 
sinin geçid resmi 

LONDRA, 13 (A.A.) - 16 
yeni rüesa tayin olunmuıtur. Eski rüesa Ingiliz bakanı, bu izahat Almanyaca 
ise ... ; ay içerisinde sivil bir vazife ara- memnuniyete ta.Yan görülmedjği takdir -
yıp bulmak emrini alnuşlardır. Nazi pro- de İngilterenin ademi müdahale bakında• 
pagandasına germi verilmiı ve ezciimle ltalya ve Fransa ile bir itilaf akdine ka • 
P""ta kutularına risaleler ve mektuplar rar vermiş olduğunu ilave etmiştir. Bu nahı ye Tolıı;au'la Turhal 
atılnuştıır. A t d k l"k 

temmuzda, İngiltere kralının fere
fine yapılacak geçit resmine 150 
harp gemisi ittirak edecektir. vus urya a as er ı arasında tes.s edilecek Avuaturya. dahilindeki ye';'İ pro.pagan ViYANA, 1J A.A. - Vatan cephesi 

danı~ merkezı Dresdende tesı~ edı~ecek, genel yazgaru miralay Adam, yabancı ga TOKAT, 13 (A.A.) - Tokat ile 
ve Vıyana zabıtaaı ıabık komıserlerınden zetıecilere demiştir ki· Turhal arasında yeni bir nahiye ihdas e-
birinin id.areıi alı.na verilecektir. Avus- - Stresa konfera~sından, Avusturya- dilmittir. Güney ismini alan bu nahiye
tuıva. Leı ıyon~ ~avyerada Dahau ~m- nm iç işlerine ademi müdahale fikrine ile- nin plan ve pı·ojeleri başmühendislik\e 
ı;una ı~ame edil.ımş olup burada askerı ter ri bir adım attırmasını beklemek hakkı- tanzim edilmi§tir. 
bıye-rgormektedır. mızdır. 1 Dört köyü merkezine toplayacak o .. 

~ RES/\, 13 A..A. - Avusturyanın iı... Mecburi askerlik hizmetinin tesisinden lan bu nahiyenin tam manasile modern 
tiklilini temin edici anlaşma projesi h~ - bahseden miralay bunun merhale merha.. olmasına dikkat edilmiıtir. Köylü top· 
zır lan~ haz~rlanmaz Alman yanın reyıne • le yapılabileceğini ve Avusturyanın işi lantı ve pazar meydanları ve bir ihtiya-
arzedıl~cektır. farfaralığa dökmek niyetinde olmadığını ca karşı gelecek köyevi tipi ve bir yatt 

Avusturya meselesi ve lngiltere söylemittir. mektebi, güzel bir hükümet konağı ve 
RO~A, 1~ A.A. - Gazetelerin yazdık Miralay, bunun Avusturya içi n çok köy gazinosu ile nahiyenin wnum kana-

larına gore Sır Con Saymen Alman gaze· mühim bir mesele olduğunu ve .ilk netice lizasyon itlerini tem.in eden plan nümu-
tecilerine beyanatta bulunarak İngiltere- olarak memlekette ekonomi sahaımd~ te- nelik bir nahiye merkezini meydana ge-
nin Avustul'yanın dahili itlerine müdAha.. ıini göstereceğini ilave etmiştir. tinnektedir. 

lngi terede 

Kralın tahta çıkışının 
25 nci yıl dön ~ mü 

LONDRA, 13 (A.A.) - 16 teamnuz
da, Spithid'de lngiltere kralının tahta 
çıkışının yirmi betin<X ıeneai ıerefine 
yapılacak deniz geçit resmine, aaffı harp 
kruvazörleri, kruvazörler, torpitolar, tor
pito mubrjpleri, denizaltı .gemileri, tay .. 

yare .;emileri ve donanmanın diğer ge
milet'İnden bafka on zırhlı da · ştirak e· 
decektir. 

Hava bozuk 
Avrupada bir ço:t tayyare 

kaza&ı o· du 

LONDRA, 13 (A.A.) - Muhtelif 
merkezlerden gelen haberler, dünkü gü

nün, hava yolcu]uğu bakınıından hassa -
l!en fena geçtiğini gösteriyor. 

iki motörlü deniz tayyaresi Jiron 
nehrine düşmüı, üç kiti telef olmuş ,iki 
kifi de yaralanmıştır. 

iki Çekoslovak tayyaresi, Prahanın 
şarkında ve bin kRdcm irtifaında çarpıf 
mışlardır. iki pilot ,iki de makinİ•t öl-

Bunlar Nelson, Rodney, Barbam, mütşür. 
V.aliant ile Akdeniz ~il?sundan .ıc:uin E· 1 lsveçli bir askeri pilot, tayyaresi!~ be
lızabet Roy.al. So':'ereıgın, Resolıt.on, Re . raber yere düımüttür. Ve derhal öl°'ü?" 

venge, Ramıllıes ıle Ayron duk zırhlı!~- ' tür. 
rıdır. Gece geç vakit, gene bir Ingiliz ilıti-

Kuvvetli ve büyük Hud u.ffı harp • yat tayyare zabitinin Walmesbury'de ye-
kruvazörü ile Renvon kruvazörü ve Fur- re "nerken öldüğü haber alınmıştır • 

yoz tayyare gemileri de geçit resmine 1 
iştirak edeceklerdir. 

Bergamada A'atürk günü 
BERGAMA, 13 (A.A.) - 13 

nisan Atatürk'ün Bergamayı 'eref
lendirdiği günün yıldönümüdür. 

Ho anda' da yasak edilen 
beyanname 

AMSTERDAM, 13 (A.A.) -
Haber verildiğine göre, adliye na

zırı sosyal demokrat partisinin in
tihabat dolayıaile dağıtmak iste
diği bir beyannameyi yasak etmiş
tir. 

Bu itin behemehal başarılabi lmesi i
çin gece gündüz uğraşan valiıniz ve na
fıa fen heyeti dört gündür köylünün 
yaptığı şenliklere iıtirak ediyor ve mey
danın ve evlerin arazi taksimatı ile plil
nın ana noktıalannı tesbit etmeye çalışı
yorlar. 

Valiyi de it baımda gören 300 köy
lü bütün arabalarile bugün laf ve kum 
gibi malzeme nakliyatına başlamıtlardır. 

Yapılan i ~ programına göre, dökme 
tepe mevkiinde kurulmakta olan bu ye-
ni nahiye merkezi sekiz ay içerisinde 
bibnit olacaktır. Köylünün bu it için 
gösterdiği canlı çalııma bu itin az za
manda batarılacağma tam bir delil sa
yılmaktadır. 

Karaya oturan bir 
seyyah vapuru 

ATINA, 13 A.A. - "Leotit:a., admda
ki İngiliz seyyah gemisi Patras körfe • 

zinde karaya otum>u§ ve üç tahlisiye ge
misi kaza mahalline gitmiştir. Vapurda 
280 seyyah bulunmaktadır. 

ltalya - Habeşistan 

Bu gemilerden 38 i Akdeniz do
nanmasına mensuptur. Geçit res -
minde 11 zırhlı ve 18 kruvazör ola 

cak ki, bu harp filosunun 
demektir. 

yarısı 

Bunların önünde muhr ipler ve 
torpitolar bulunacaktır . 

Zeplin balonu bir evı yı k tı 
Bernamburk 13A.A.- Dün sabah .a 

at 6,30 da, zeplin balonu, yağan 

yağmurlardan ağırlatm•f ol · J•ı 
ve layikile önünü görmediği için, 
yere bağlanacağı sırada yolunu şa
şırmış ve bir eve çarparak yıkmıt
tır. 

Balon hemen oracıkta tamir e

dilerek bu sabah 2,10 da tekrar 
yola çıkmıştır. 

Motör üz tayyare İle 
LONDRA, 13 (A.A.) - Motör

süz tayyare ile (planör) timdiye 
kadar bir çok uçu+lar yapmıt olan 
ve bu tayyarelerle Luping - Takla 
atma rekorunu tutan Londralı Mis 
an Meaken Almanyadan, bir tay
yare arkasına takılmış motörsüz 
tayyaresile Lympne'e gelmittir. 

11 milyon franklık ihtilaı 
PARlS, 13 (A.A.) - "France 

Mutialiste,, ifi hakkındaki hük
münü mahkeme bugün vermiştir. 

Bundan ötürü yüce önder için 
halkevinde parlak merasim yapıla
caktır. 

STRESA, 13 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: Haber alın. 
dığma göre, Habefistanm hudut 
ihtilaflarını halletmeğe memur uz
latma komitesinin Adisababad ı 
toplanmaaı için yaptığı teklifi 1-
talya kabul etmi,tir • 

Bu beyanname Holanda'da Bu komite, zannedildiğine gö-
Musert tarafından idare edilmek- re, Kahirede toplanacaktır. 

Hükümde ihtilas edilen meb
lağ 11 milyon frank tahmin olun· 
r.ıaktadır. Bu müessesenin eski i
dare meclisi reisi iki ve bu mües
sese tubesinin Administratörü de 
bet sene hapse mahkum olm1.1şlar
dır. 

Erzurumda halkderıaneleri 
ERZURUM, 13 (A.A.) - Mu

allim mektebinde açılan halk 
dersanelerile muhtelif millet mek
teplerinde okuyanların fahadet • 
nameleri dün halkevinde meruim-

1 le dağıtılmıştır • 

te olan (Holanda nasyonal aosya- Adi" · k d 
list) partisi aleyhinde olmakla he. ıyenın asasın an 
raber, Almanyanın nasyonal sos· NİS, 13 (A.A.) - Geceleyin 
yalist partisi, Alman milleti ve A:. hırsızlar adliye sarayında icra ka
manya hükumeti aleyhinde de pek sasını kırarak iki milyon frank a· 

ı a iiır hücun •. arı ihtiva etnıekte i- l şırmışlardır. Hırszlar damdan kaç-
l qi. mştır • 

Deniz cetvelleri talimatı 
ANKARA, 13 (Telefonla) -

Ekonomi Bakanlığının yeniden ha· 
zırlamış olduğu deniz cetvel\erİ 
talimatnamesi bugünlerda. Tesnıl 

[ gazetede çıkacaktır 
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Oyunlaı;ın ya~ağı .. 
işittim ki lstanbul Şehır meclı~ı

ne Jstanbul kahveı'erinde tavla, ıs
kambil, domina gibi oyunla~ın Y~
sak edilmesini ister bir takrır v~rı
l ecekmiş .• Çünkü Ankara beledıye
•İ ora kahvelerinde oyunu yasak 
etmif. 

Ankara belediyesinin bu yasağı 
neden koyduğunu bilmiyorum. t;/. · 
bette bir sebebi ve bir mantığı var
dır. Ve orada insanlarla kahveler 
arasındaki bağların ne gibi izler 
bıraktığır.ı yakından görüp kurca
larnadığı.11 için o yol'da bir şey dc

·mcm. 

Ben, bu iş lstanbulda Y~!'ılm~lı 
rnı? Onu yazacağım. T abıı benım 
ele bir mantığım olacak. Bu so~
da İnsanın ilk önce aklına şu gelı -
Yor: 

Acaba lstanbul belediyesinin 
Ankaradlan kopye edeceği şey y~l
nız kahvelerde oyunun yasak edil
mesi midir?. 

Bu aklıma ilk geleni burada .sÖY_· 
leyjverdikten sonra iıin üzerim elı
me alıyorum. 

Kahvelerde oyun oynamak her 
feYtlen evvel bir vergi membaıdır. 
Öyle kolay kolay el aürüleme7fJ_em 
Verginin de en zararsız ve pkayet 
eclilmiyen nevidir. 

Haydi bunu da bir yana atalım. 
Kahvede toplanan bu halk ne ya 

PGcak?. Bir kahve, bir aigara, iki 
sigara, bir nargile. Sonra?. 
Canı sıkılmıya başlayacak. Ben 

canı sıkılan adamdan korkarım. Siz 
de korkunuz! Çünkü başlaY_a~ak 
decl'ihodu yapmıya; kahve polıtıka· 
•ı denilen kötü ve daima menli te
vatırlara kulak vermeye; ve bu da 
kafi gelmeyince, kahveye gitmeyip 
evde kalmıya ve oyunlarını orada 
oynamaya. Haydi bir yeni kaçak 
fılık daha! .. 

- İşte sana güzel spor meydan
lan. İşte çok eğlenceli fen müzele
ri. İşte açık hava eğlenceleri. 1ııte 
eğleru:eli konfranslar. Ucuz halk 
tiyatroları ve eğlence kulüpleri... 

Diyebilsek. Lakin onu demedik
fe, bu yasağı koymanın hikmeti ve 
karı ne olacak? (Hatta onu desek 
te ne olacak anlamadım ya!) ben 
dünyanın hiç bir yerinde böyle o • 
Yun Yaııaiı görmedim ve duyma • 
dım. (Kumar demiyorıım. Domina 
oyu?u, ta~la oyunu, 66 oyunu gibi 
vakit geçırme oyunlarını söyl'üyo • 
rum). lstanbul Şehir meclisi böyle 
bir tefebbüste bulununca ben onla
rı seçmif bir adam sıfatile soraca • 
ğım: 

- Biz sizi bunun için mi seçtik? 
İlk işiniz bizi bu masum eğlencemiz 
den mahrum etmek mi idi? Şimdi 
ne ile vakit geçireceğiz?. 

Ummam ki; buna cevap verebil
sinler. Hatta ummam ki; bu ICfeb
büate bulunııunlar. 

B.FELEK 

T une 1 şirketine yeni binft 
Tünel şirketinin hükümetle olan 

rnukaveleıi mucibince tüne]in Galata 
durak yerinde yaptırmağa mecbur ol 
duğu üç katlı kirgir binanın pJ&ru ha· 
zırlandığmı ... e taadik edilmek üzere 
Bayındırlık Bakanlığına gönderildi -
iini yazmı,ok. Duyduğumuza &'Öre 
B.,kanJık pliııı tetkik ebnİf ve muva
fık bulmuıtur. Yeni binanın infasın~ 
birkaç ay aonra haılanacaktır. Bu mu 
llaaebetle firket hazırlıklara bqlamıf
tır. 

I, _ _ ... _,_• ..;;;.R-~ .. ·-_A-""'."'.'""'f 
,\lf d:.n&,su.c:a.n alınan c.t:tY"eldır) 
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Kayseri tabrikasında çalışacak .. "'" I<'"' ~ 
ispanya ile 
Ticaretim:z ---

Türk 
din Meto 

Türkoliı lktiS3t müşavirlerinden Bay 
Necmeddin Mcto ispanya ile Türkiye a
rasında yeni bir ticaret mu~hedesi. etra
fında müzakeratta bulunmak ve İmzala
me.k üzere bugijnkü ekspresle ve Paris 
tarikile Madride gidecektir . 

Bay Ncaneddin Meto enclki gün 
Ankaradan ıehrimize gelmi; ve 1 stanbul 
Türkofui merkezinde ve diğer icap e· 
den yerlerle temaslannı ~apmı~lrr: 

Malümdur ki ispanya ıle Turkıye a· 
rasında evvelce mevcut olan ticaret mua
hedesi feshedilmişti. Yeni mukaveleJe 
Türkiyenin ispanyaya y:ıptığı ihrac:atın 
en mühimmini teşkil eden yumurta ıhra
cabmızda Türkiyenin lehine mühim 
maddeler bulunacaktır. 

Rnrr.en he} eti ~eHyor 
Balkan antantı ekonomi konseyine İf

tiralı etmek Üzere bugün Köatenc:eden 
ıehrimize bir Romen heyeti gelecekti.-. 

Romanya Dıt lıleri bakanlığı ekono
mi tuben müdürü Bay Christon, sefa
ret müıtetarı Bay V alimarexu, l'ene.-al 
konıolosu Nikolav, mühendiı Mavavsi, 
liman inhisarı müdürü Bay Mikolopol ve 
Bay Tahacu Viciden jbaret bulunan he· 
yet yann Ankaraya hırreket edecektir. 

llAHKEMELERD/l 

Kadın niçin 
Ölmüş? 

Bir iğne yüzünden b:r 
kadının ö!ümü 

Ayte isminde bir kadın hastalana
rak, Cağaloğlu civarında bir sağlık yur
duna müracaat eım:ş. orada, h:ıstabakı
cı Katcrina, kendi>ir:e bir enjeksiyon 
yapnuştır • 

Bu enjeksiyondan sonra, Ayşe, ko
lunda ağrılar duymağa batlanıış ve ha
pishane doktoru lbrabim Zatiye, kendi
.iııi muayene ettirmiıtir. 

Doktor, hemen haıtahaneye kaldırıl
ması lazım geldiğini söylemiştir. Kadının 
yatınlınıuı için bir çok yerlere bat vu
rulmuş, Haseki haatabanesönde yer bu
lunamamıı ve sonunda Fransız hastaha· 
nesine yatırılıncaya lıadar epi zaman 
geçmiıtir . 

Fransız hastahanesi doktorlarından 
Jak Barbut, kadmın artık gangren olan 
kolundaki İğne yerini yanmı, fakat, bir 
kaç caat sonra, kadın ölmüştür. 

Ayşenin kızları Rabia ile Aliye, ölü
me sebep olmaktan, hastabakıcı Katcri
na aleyhine bir dava açmıılardır. 

Bu davaya, üçüncü ceza mahkemesin· 
de dün de deYam edilmit, doktor Jak 
Barbut Y akup Asrın, Niyazi, Ziya ve 
ölen ı..:dının kız kardeıi Sakine, §Ahit o
larak dinlenmişlerılir. 

Duru9ma, hapishane doktoru lbra
hitn Zatinin de şahiLliğine müracaat e-
dilmek için baıka ırüne kalmıttıT. 

K3ndisina komiser sosıı 
vermiş mı? 

Kendisine komiser süsü vermekten 
suçlu Hüseyin Avninin muha.keme•i, 
üçüncü ceza mahkeme•i~de, dün, ya .. 
pılmıflır. ilk tahkikatla komiserlik id
diaınnda bulunanın Hüseyin Avni ol
duğunu söyliyen ve aleyhinde pha · 
det eden bekçilerle diğer ıahid'. r, dün 
bu ifadelerini değişik söylemişlerdir. 
Bu auçu iılediği hakkında kat'i ve müı 
bet delil bulunamıyan Hüıeyin Avni 
beraet etmiştir. 

EBE BERAET ETTi - Ağır ceza 
mahkemeainde ölüme aebeb olmaktan 
durufl'D4$' yapılmakta olan Ebe Ma:ri, 
dün, beraet etmittir. 

BiR HAFTA BELEDiYEYE ÇALJ
ŞACAK - Beyazıdda dilenirken ya
kalanan Ayte Sultanahmed ikinci aulh 
ceza mahkemesince bir hafta, boğaz 
tokluğuna, belediye hizmetinde çalıf
mağa mahkilm edilmi,tir. 

BiR SENE /Ki AY HAPiS YATA
CAK - Zobcl lakabile anılan lzmitli 
Ahmed, geçen sene Halil lbrahimi, ıus 
talı bir çakı ile yedi yerinden vurınut· 
tu. Dün üçüncü eeza mahkemesinde 
bu davanın kararı verildi. iki sene 
hapse ve 2200 kurut mahkeme masra 
fını öde,neğe mahkiim olmuıtur. 

Sovyet mütehassısları Ecnebi mektep er- , 
deki Türk hocalar 

Kay•eri pamuklu mensucat fabrikasıncla çalı,tırılmak üzere Sovyet Rus 
yadan getirtilen 26 mütehasns usta ba,ı da dün Odesadan şehrimize gel 
mişlerdir. Ustabaşılar Sümer Bank erkanı tarafından karşılanmışlardıı 

Sovyet artistleri geldiler 

Ankara ve htanbulda temsiller ve
recek olan Sovyet artistleri dün sa
bah Sovyet acentesinin France - Me
ring vapurile lstanbula ge\mitler ve 
nhbmda Sovyet konsoloshanesi erkanı 
ve Türk artistleri tarafından karşılan 
mışlardır. Artistler ak§amki trenle An 
karaya gitmişlerdir.Artistler Moskova 
Akademi tiyatrosu ikinci müdürü Ar
kanoffun reisliği altındadır. Heyete 
primadonna Bayan Makt->kova ve te
nor Nortsoff, bestekar Lortakoviç, 
muganni Piroff, artist Bayan Barsova, 
artist Measerer Yadan, Makaroff, dan 
söz Dukinkaya ve piyanist Oborin'den 
mürekkeptir. Kemani David Oyistra da 
jkj güne kadar trenle §ehrinıize gele

rek heyete yetifeO"klİr • 
Artistler ıerefine Halk.evi müdürü 

Refi Celal Bayar tarafından Takıim
de Güneş klübünde bir öğle yemeği 
verilmiştir. Ziyafette belediye müdür 
muavini Hi.mid, konservatuvar mü -
dürü Yusuf Ziya, Şehir Tiyatrosu re· 
ji&örü Ertuğrul Muh&in, Güzel San
atlar Akademisi müdürü Namık lsma 
il, bestekar Cemal Reşid, arti&t Feri
ha Tevfik ve Sovyet Ceneral konsolo
su Are~nilt.off bulunmuşlard::r. Ziya -
fet samimi olınu§, Hamid, Refi Bayar, 
Cemal Reşid, Türk - Sovyet dostluğun 
dan ve Kültür münasebetlerinden bah 
seden nutuklar söylemi§lerdir. Bu nu
tuklara Areşnikoff ve Arkanoff ce • 
vah vermişlerdir. Artistler öğleden 
M>nra valiyi konservatuvar müdürü 
Yusuf Ziya;i ziyaret etmişlerdir. Sov
yet artistler konservatuvarda bir .:müd
det kaJmı11ar, binayı gezmitler ve ders 
lerde buJunmutlardır. Talebe tarafın
dan bazı halk şarkılan çalınmış ve mi
ıı.afirler bunlarla çok ali.kadar olmuı
lardır. Sovyet artistleri. Ankarada tem 
sillerini verdikten sonra lstanbula ge
lecekler, burada bir iki temsil ve kon
ser vereceklerdir. Burada verilecek 
konserlerin yeri ve zamanı Ankarada 
tayin edilecektir. Bununla beraber 
Sovyet konroloahaneainde bir, Dolma -
bahçe sarayında da bir konser veril
mesi muhtemeldir. Fransızlar için or
kestra heyeti Türkiyeden temin edile
cek ve bunları Sovyel orkes!Ta şefi 
Steinberg idare edecektir. Orkestra he 
yeti Steinberg•jn idare•inde bazı pro
valar yapa ... eaklardır. 

Dün Arkanoff bizi Rus Sovyet kon-

soloshanesinde kabul ederek Türkiye
ye geldiğinden solayı çok memnun ol
duğunu söyledi ve dedi ki: 

- Türkiyeye Sovyet aanatini l'Ö• • 
tenneğe geldik. Bu sebehle heyetimiz 
memleketimizin en mükemmel artist

lerinden mürekkeptir. Bu, bu aeya. 
hatte takip ettiğimiz gayelerin birin -
ci&idir. 2 inci gayemiz de •an' at ve mü 

zik sahasında dost bir memleket sıfa
tile Türk.iyeye yardmı etmektir. Hü • 
kiimetimizin bizi buraya Sovyet sana .. 
tinin bir elçisi sıfatile gönderdiğinden 
dolayı duyduğum sevinci izhar etmek 
İ•teriın. Bu hü&nü kabulü ancak Tür

kiye gibi doıt bir memlekete göre bi
lirdik. Bu vesile ile sizin vasıtanızla 
Türk artistlerine ve Halkevi erkam
na heyetimizin teşekkürlerini bildir • 
mek iıterim.,. 

Arkanoff ilk resmi temaslarmı An
karada yapacaklarmdan burada faz· 
la beyanatta bulunmak iıtememit ..,e 

Ankaradan dönüıte tekrar görüşmek u
midiyle ayrılmı§lır. 

Aydın hattının 
Satın a~ınması 

--o-

Satın a ınma mukavelesi 
hazır:aoıyor 

Aydın hathnın satın alııunaaı hak
kında Ankarada Bayındırlık Bakanlığı i
le tirket murahhası Bay Adeen arasın
da başlanmış olan müzakereler bitmi§
t.&r. 

Ankarada satın alma mukavelesinin 
hazırlanmasına çalışılıyor. Mukavele bir 
iki güne kadar parafe edilecek ve Ka
mutayın ta5dikinden geçtikten sonra iki 
taraf arasında İmza edilecektir. 

Aydın hattı 610 kilometredir. Hat 
bütün malzemesile beraber bir milyon 
855 bin lngiliz lirasına saltn alınmı§tır. 

Bu para senevi 147 bin İngiliz Iira,1 
olmak üzere 40 senede ıirkete ödene _ 
cektlr. Ayni zamanda bir istikraz mahj .. 
yetinde olan bu muamele için hükumeti
mizin bütün harici borçlarında kabul et .. 
mit olduğu yüzde 7,5 faiz veı-ilecektir. 

lki Sovyet tayyarecisi geldi 

Bu mua!limrer :çin bir 
liste hazırlandı 

Maarif idaresi ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerindeki türkçe hocalarının vazi
yetlerine dair bir liste hazırlamqtır. 

Bu liste bugünlerde Ankaraya gönde
rilecek, Kültür Bakanlığı üzerinde tet
lıikat yapacaktır • 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerindeki 
türkçe hocaları arasında her hangi l'eniı 
bir tensikat mevzuu bahis değildir. Esa
sen bu muallimleı- ıimdiye kadar muhte. 
lif zamanlarda tasfiyeye uğramış, kı
demli, tecrübeli ve matlup ıeraiti haiz 
hocalar kalmııtır. 

Sadece her yerde her zaman olduğu 
gibi, meslekte çok zayıf olan !ıo
caıarın vazifelerine nihayet verilecel<lir. 

lstanbu, maarif mUdUrlUgu 
Yeni maarif müdürü Bay Mehmet E

min yarın vazifesine başlıyacaktır. Oğ
l'f!ncliğj,mze göre, Bay Mehmet Emin 
hoca bulunduğu Yazifesindeki asli maa
•ını alacak, maarif müdürlüğünü de ve· 
killeten idare edecektir . 

Melltepleri tett s . ~ 
' lstanhulda bulunan Kültür Bakanlığı 

mnumi müfetlÖ§lerinin adedi azaltılacak, 
bir kısım müfettitler diğer vilayetlere 
verilecektir • 

Bu §<!kilde, yurdun her tarafındaki 
orta tedrisat müesseseleri daha ntunta
zam bir tekilde tefti§ edilmiı olacak. 
tır • 

Bir ilim heyeti şehrimize gyliyor 
Temmuz içinde Fransız ve İtalyan 

profe&örlerinden mürekkep bir ilim ka
filesi şehrimize gelecektir. Heyet İıtan· 
bul üniverlitesi tarafından misafir edile
cek, tanınmıı alimler burada konferans 
verecekler<lir. 

Bundan başka bir kısım Fransız lise 
hocaları da yaz tatilinden bilistifade 
tehrimıze geleceklerdir . 

Ta~im terbiye azalığı 
eksiltiliyor 

Kültür Bakanlığı Talim Terbiye 
heyeti azalarının adedini 8 den yediye 
indirmeğe karar vermİ§tir. Bir reis ve 
altı aza bulunacaktır. Tallın ve Ter -
biye heyetinde yeni it bölümü yapıl • 
mıt, gelen evrakm daha aür'atle çık
maaı için bazı tedbirler alınmııtır. 

H&rbiyeye geçecek askeri la\tıbe 
Askeri liselerin son sınıf imtihanlan 

devam etmektedir. lmtihanla.r on gün 
sonra bitmiş bulunacaktır. Son sınıf .. 
!ardan Harbiyeye geçecek mezun ta· 
!ebe, 23 Nisan Milli Hakimiyet bayra
mında GüJbane parkmda merasim ve 
geçid resmi yapacaklardır. O günün 
akşamı talebeler Harbiyeye gidecek -
)erdir. 

Onhersite bahçesinde rasathane 
Üniversite bahçesinde inıa edil • 

mekte olan rasathane binaıı Mayıı ao 
nunda tamamlanacaktır. Rasathane ha· 
zirandan itibaren faaliyete geçmiş bu
Iuncaktır. Binanın m.ühim bir kısmı 
yapılmıtltr. 

ıran ve lraniyan 
Küliür Bakanlığı mekteplere bir 

tamim göndermiıtir. Coğrafya derslerin
de Persan ve Perae tabirleri bundan 
sonra katiyyen lıullanılmıyacak, bu
nun yerine Iran ve lranyan tabirleri 
kullanılacakltr. 

Br.şmuallımler toplantısı 
Eminönü mıntakası ilkmektepleri 

haımuallimleri dün mmtaka müfetti
ıinin reioliği altmda toplanmıtlar ve 
toplantıda 23 Nisan çocuk bayramı 
münasebetile Gülbane parkında tertip 
edilecek meraaim programını yapmJf• 
!ardır. 

CEMiYETLERDE 

102 hin , iralık 
Suiistimal mi? 
Esnaf cemiyetl~rine yeni 

bir ıekil veriliyor 
Esnaf Cemiyetlerini daha verimli 

bir hale getirmek için yeni tedbirler a
lınmııbr. 

Açlık rekoru •• 
Ra.yaJa genç bir adam, kendi~.'.· 

ni 50 gün aç bırakarak açlığın ı:ı:·. 
cut ü:.erind e yaptığı tesirleri gö•· 
mek ve göstermek istemiş; ve. bı'.· 
tabi 50 gü..-ıün sarıunda bir derı bır 
kem: ,}., elaman! demiş <C 

he.... -r:c sarılmış. 
Şiu ... ,y., kadar muhtelif menıle • 

k<.tlerde bii çok idam malıkumları 
üzerinde çok ağır tıbbi tecrübeler 
yapıldığını duymu§.tuk. Btıtılarıı bcı 
zan gayet zehirli serumlar Japılı· 
yor, ve tesirleri üzerlerinde ıcı.11/~ 

. edilerek kendileri adeta bir Lt-criıbc 
köpeği, bir tavşan gibi kuiY.anılıyor· 
du. l't1ahküm eğer kurtulursa kurla· 
luyor giderse gidiyordu ... 

Fakat 50 gün kendisini fen-uğru· 
na af bırakan biradarn hiç görül· 
memişti • Filhakika Hindistu,(d'\ 
Gancll hayli mücldet oruç tutmuştu; 

. • p 
fakat onun maksadı başka idı. u 
daha ziyade •İyasi bir oruçtu. 

Sonra vücudünii bir demir kaleı 
içinde hapseden L'e kendiıini teşhir 
ile para kazanan bir Macar mey_dQ• 
na çıktı. Şehirden fehire dolaşarak 
açlığa mukavemet ettiğıni iddia et-; 
ti. Fakat onan ela fiyaskosu anla~· 
dı. Macarın, parmaklıkların arasın· 
dan uzatılan bir tüp/, süt aldığı 
meydana çıktı. 

Bundan bir ay kadar evvel de ' 
Pariıte tıbbi bir müessesede bir kr· 
peğin 40 gün aç bırakıldığı ve ~ 
müddet zarlında dahili cihazla•' -
nın tetkik olunduğunu bir ecnebi 
gazetesinde okuduk. 

Bir köpeğin bile bu kadar uzun 
müddet aç bırakdması, gazetelerde 
hayli declikoduyu mucip c!du. 

- Bu gayri insanidir! dediler: 
ayıptır, günahtır, dediler. Kıyametı 
kopardılar. 

Şim.9i ue bu Rusun 50 gün aç 
kalması biiıün bu açlık rekorcufa · 
rını •olıia sıfır bıraktı. 

Bu ne kadar insanidir; ne kadgı• 
gayri insanidir. Onu burada müna· 
kaşa edecek cleğiliz. Yalnız aç ada· 
mın bir orke•tra şefi olması nazarı 
dtkkatimizi celbetti. Demek bu fe. 1 

aşıkı ayni zamanda san_atklirmış. 
Onun İfin fazla faımıya ~a~~t 

yoktur. Sonatkar adamın açlıga id· 
manı vardır. 

Eğer bu Rus orkestra şefi olmak: 
yıp ta reuam olsa idi. şüphe yok ı 
bu 50 günlük rekoru d{Jha çok kı • 
rabilirdl. 

Maamalih bu rekor da ıayanı 
dikkattir. Orkestra şefi hiç olmazd· . . e 
sa, ıımumi hayat çerçevesi ıçın 
açlıktan çektiği ıztırapı, istismar et 
mesini bi~mİf ve açlığı "profeıyo •· 
nel,, bir hale koymuştur. k l 

Bunu yapamıyan ve hatta a ı 
erdiremiyen sanatkarlar da vardır. 

Mümtaz FAlK 
---------------
lzmit kağıd fabrikası 
lzmiıte kurulmakta olan kağıt. f~b 

rikaımın yapııı bir hay]j ilerJemı~~·~· 
lnıaabn mühim bir kısmı bitmit gıbı· 

diT. Kağıd makinelerinin ve diğer . te
aiaatm montajı batlanııtlır- FabnkR, 
lıağıd imaline mahıus madde am~•· 
ki.ad hamur dairesi, aaıl kaat una! 
edecek makineler aalonu, ihzar salo
nu ile bir de ambalaj dairesi olına.k 
üzere beı kısımdan ibarettir. ".'~ul 
kaatlan fabrikanın ambalaj daıre11n
den iakeleye 1eYkebnek üzere aync~ 
bir de dekovil teaiaab yapılacaktır. Og 
rendiğimize &'Öre, fabrika Aiuatos or 
talarmda tamamlanmı§ bulunacak ve 
Eylwde iılemeğe baılıyacaktır. 

Küçük Haberler: 

'1- Romanyadan gelecek .Jylavlar -
Bu ayın yinni birinde Romanya ay•'.' ~
zaaı ..., aaylavlarmdan bir ırruP ,chrımı
ze gelecek, biraz burada kaldıkt~n &On· 
ra ilmi tetkikler için Kudüıe gıdecek-
tir • . 

'1- Necmettin Sahir _ Şirkete oıl 

muhtelif iıler lıakkmda alMaclar makar?" 
!arla temaa etmek üzere Ankara~a .. g~: 
den Usküdar tramvay ıirketi ~.udu~u 
Bay Necmettin Sahir ıe!ıri...Uze onmuş-

tür. 

Ş!keri ucuz satmak için 
Turhal şekerlerinin Samsun yolile 

Karadeniz mıntakasına ucuz dağıtıl
ması maksadile vapur navlunlarının 
indirilmesi imkanları araştırılmakta • 
dır. Bu takdirde şeker fiyatlarının ne 
kadar ucuzlayacağı henüz belli de -
ğildir. Şeker fabrikaları~ bi~ elden 

idaresi işi de yakında katı bJr •ona 
bağlanacaktır. 

Ticaret odası yeni bir miirakabe ta
limatnamesi hazırlamıştır. Teıelıküll...-i 
ideal biçimlerine sokmak l'ayesile ayn• 
ca bir program çizilnüştir • 

tekilde aarfedildiii yolundaki _haberler 
aliıkaılarlaraı tıekzjp edilmektedir. 

Taurnıf maksadile bürodan çık4rı· 
ı n 7 memurun yolsuzluk dolayısile va
zifelerini terlıe mecbur kaldıkları şayia· 
lan da doğru değildir. Ticaret ..,e Sana· 
yi Odası mnumi katibi Bay Cemal bu 
hususta bir muharririmize demiıtir ki: 

---
Her cemiyetin kadro masrafları kı

cılacakbr. V aridatm en az yüzde 25 i 
mutlak ıurette insani yardım ve ınealek 
terakkisi yolunda aarfedilecektir • 

Bugün bu cemiyetlerde 50 bin aza 
Sovyet Rus tayyarecileri rıhtımda karşılanıyorlar. bulunuyor. Tesbit edildiğine röre kayıt· 

'1zların adedi de yirmi bin kadardır. 
Türkiyede sivil tayyareci yetiş- recilik hakkında ders verecekler _ Mürakabe bürosu hariçte kalan es· 

Seyyahlar tirmek için Sovyet Rusyadan cel- dir. Henüz pek genç olan Sovyet naft ela en kısa zanı:.,,da cemiyetlere a-
Jeneral Yon Stenben adh transat- bedilen iki tayyareci dün sabah tayyarecileri Kırımdaki yüksek za kaydetmek ve hu suretle ilk planda 

!antikle tehrimize muhtelif milletlere Odesadan şehrimize gelmişler ve tRyyare nıcktebinde tahsil etmiş- ~~aslı bir birlik temin etmek ciyetinde-

"- Böyle bir yolsuzluk vaziyetinden 
malumatımız yoktur. Esnaf cüzdanlan· 
na yapıştırılmak üzere odaca verilen fiş
lerin bedeli Önceden yatırılır. Bu jtj. 
harla, birikmiş para bulunmasına imkan 
yoktur. Şayjalar doğru değildir . ., 

TUrk inkılabının esasıarı 
K11rı.ı 

"'' il 

mensup 431 seyyah 0 elmittir. Seyy_ a_ h_ d T e · t" rk. I d" ır. Tıp fakültesi talebe cemiyetinckn • vapur a ayyare c mıye ı e anı er ır. . Hazırlanan talimatname, Ticaret ve - !ar dün sabah otomobillerle ıehrı.mızı k 1 l d San EvYelce gazetenizle 14-4-935 pazar 
21' 1 ln•çro aıs 1 t 24 t gem• "'"Y tarafından arşı anmış ar ır. Tayyareciler Perapalas oteline ayi Odası meclisinin önümüzdeki wünü saat li de üniversite konferans 

1 P.,.·- ıs gezmiı er ve gece saa e. . Gelen tayyarecile planör' dür. toplantısında konu•ulacak ve derhal tat· • ~ 43 yahları Trablusa götürmek uzere lı • inmitl rd" o·· ta . . b"'-' ·ı L • 1ıalonu...:a eski Adliye bakanı İzmir 1 
M .. k A · 1 Mı"ka"ıl Romanof ve Sergue·ı Anok- e ır. un yyare cemıyetı ı.une geçı ece,.tir. 1 B Mahm E • •· 22 manrmızdan aynlmıştır. yn~ vapur. say avı ay ut sat m •erecegı l~ ~:,,; ı1 Mayuta yeni aerya.~lar getırecektır. h"nne'den mürekkeptir ve Anka- tarafından şereflerine bir öğle ye- 102 bin liralık suiistimal mi konferansın saat ve mevzuu değiıtiğin· 

:r o.... 
65 

B dan bqka 23 Nıaanda Monteroza rada açılan sivil tayyarecilik mek· meği verilmittir. Bugür. Ankara , yapdmıf den timdi 17,30 da ve Türk inkilabının 
ı <"•••

0
•"' -- a:lli büyük seyyah vap.ırile 350 sey· Esnaf u..Uvetı.-: müıtern. oı.irosu n:ıilliyetçi eoasl:ırı hakkında v<rile~k 

'""" t ~: te!,inde bilha~ıa rn<>torsuz tayya • ya gideceklerdir. teşkilatına ait (102) bin liranın yolsuz tır. 
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Her derde deva? 
Bir vakittenberi Avrupanın bazı 

yer .erinde moda olan iğne batır· 
makla ve moksa yakarak dağla
makla tedavi usulünü belki duy
mu91unuzdur. Bugünlerde gelen 
Avrupa gazetelerinin yazdıklarına 
göre, eski Çin hekimlerinin bu teda. 
vi usulü Almanya başkanı ve bat
bakanı Bay Hitler'e de, önümüzde
ki temmuz ayı içinde tatbik edile
cekmif. 

Ancak bu haberi duyunca, Bay 
Hitler'in arya ırkından hekimlerin 
iyi edemedikleri ağır bir hastalığa 
tutuldu~nu sanarak meraklanma • 
ğa 1 um yoktur. Bay Hitler gece· 
de dört nihayet altı saat uyuduğu 
hal e bu kadar uykuyu da fazla sa
yıyormu~. 

A vrupadaki insanların bu kadar 
Uft<U uyumaları tabii bir hadise ol-

u::Undan, Avrupalı hekimlerin, 
U}l.-uyu büsbütün yok etmeğe çare 
arnyamıyacakları füphesizdir. İtte 
bundan dolayı Bay Hitler, bir gün
de hiç durmadan yirmi dört saat ça
lı9abilmek çaresini bulmak üzere 
sarı ırk hekimliğine b,_. vurmuf. 
Şu kadar ki Çin hekimliği Japonla
rın eline geçtikten sonra daha ziya. 
de mükemmel olduğu için, Alman
ya batkanırun fazlp. uykusuna çare 
bulmak üzere, iğne batırmak ve 
moksa yakarak dağlamak itinde bü 
yük mütehassıs, ünlü Japon hekimi 
Takayama Almanyaya çağırılmı9. 

,Japon hekimlerinden bu İfte mü
teııasaıs olanların söylediklerine ba 
kılırsa, iğne batırmak ve moksa ya
karak dağlamak usulünü Avrupalı
ların derin hakikatleri ; kavrayamı 
yan dillerinde anlatmak mümkün 
~eğildir. Çünkü bu usulün dayandı
ğı iki büyük felsefe prensibinin Av. 
rupa dillerinde kartılığı yoktur. 

Bereket verain ki, bizim Türk di
limiz Çin dili ile miinasebetini büs
b~itün kaybetmemiş olduğundan 
Çın_ felsefesinin ve hekimliğinin o 
de~~n _f~lsefesini bizim anlıyabile • 
cegımızı sanıyorum. 

. Çinlilerin ve Japonların pek de
rın tuttukl":rı o felsefe prensipi yın 
ve yang kaıdeleridir Bu tabirleri 
biz Türkler pek İyi tanırız. Biri bi
zim yıkamak, yunmak kelimelerin
deki yı, yun kökünden h,..ka bir 
teY değildir. Bu kök Çinlilerin oldu 
iu gibi bizim de hatırımıza ıılak
hk, soğukluk getirir. öteki de bizim 
yakmak, yangın kelimelerindeki 
kuruluk ve aıcaklık ifade eden kök
tür. 

Bizim dilimizin Çin dili ile mü • 
naaebetini liıiyle tanıdıktan sonra 
Çinin duin felsefesini ve derin ha: 
kimliğini anlamağa biı Türkler j. 

r_in ~rtı~ h.iç bir engel kalmaz. Çin
lılerın fıkrınce dünyada her hadise
nin'. h~r maddenin, her hutalığın 
tabıatı ya yın yani soğuk yahut ıs . 
lak, ya yang yani kunı yahut 11cak
tır. 

Bu prenıip ortaya konduktan son 
ra Çinde hekimlik te pek kolaylat
mı: ·ır. Haıt .. Iıkların her biri ıslak
lığın .Y~ut ku_~luğun fazlalığın • 
~":n ılen. g_eldıgıne göre, sağlık bu 
ıkı prensıbın müvazene halinde bu. 
lunmasından ba,ka bir fey olamaz. 
Hastalığı sağlığı çevirmek için de 
ya ıslaklığın, ya kuraklığın fazla.sı-
n. yok etmek yeti tir. 

İğnelerle moksalarda kuruluğun 
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veya ıslaklığın fazlaıını yok etmek 
için bire~ ilaçlardır. Çünkü iğne
lerin tabiati pek ziyade ıslak oldu
ğundan kuruluğun .fazlasını çeker
ler. Mokaa yakmak ise tabii olarak 
sıc·aklık husule getirdiğinden ıslak
lığın fazlası hemen kaybolur. Mok· 
sa yakmanın sıcaklık verdiğini an
lamak kolaysa da, iğnelerin tabiatl 
neden ıslaklrk olduğunu belki dü • 
tünürsünüz. Bunun öyle olduğunu 
Çin imparatoru Roang-Ti Miladdan 
dı<ha 2596 yıl önce söylemİf. Beş 
bin fU kadar yıldanberi Çinlilerin 
ve bahusus Japonların tanıdıkları 
bir hakikatten nasıl şüphe edilebi • 
lir? 

Bu usulde hastaya batırılacak ili· 
neler hastalığın cinsine ve daha zi
yade hastanın parasına aörıı "!tın
dan, gümüften, demirden, bab.!·~~an 
yahut krom madeninden olabW.T. 
Çin ve Japon hekimleri iğnenin h.,,.\ 
gi madenden olacağını kendileri 
için bir sır olarak sakladıkları hal
de, hiç bir ife akıl erdiremiyen Av
ı upalıların hekimleri de bu usulü 
öğrendiklerindenberi madenleri 
hastalıklara göre tasnif ederek bu 
işte de acemilik göstermitlerdir. 

Moksaya gelince, bunlar misk o· 
tunun tozlarını sıkıftırarak mahrut 
teklinde yapılmıf, arpa taneleri gi
bi feylerdir. Bir kibritle tututturu
lunca hemen yanarlar ve çabuk sö
nerler. Hafif bir dağlama yaparlar. 
Japonların buna Mogusa dedikleri
ni iti ten Felemenkli seyyahlar o
nu moksa diye tanımıtlar ve öylece 
tanıtmışlardır. Zaten Japonlar Av· 
rupa medeniyetini öğrendikten son 
ra misk otunu öyle mahrut teklin· 
de hazırlayarak doğrudan doğruya 
deri üzerinde yakmanın pek te gü
zel bir usul olmadığını anlamışlar 
ve sanayide de çok ilerledikleri j. 

çin, bizim bohurdanlıklar şeklinde 
ve misk otu yakmağa mahsus alet
ler icad etmişlerdir. Japonyalı mü· 
tehassısın Almanyaya getireceği bo 
hurdanlık ta en azdan altından 
yahut platinden olaa gerektir. 

Bir hastayı iyi etmek için • hasta
lığın kuraklıktan yahut ıslaklıktan 
ileri geldiğine göre • İğnenin yahut 
mokıanın bedende her hangi bir 
noktaya tatbik edilemiyeceğini ko
layca tahmin edebilirsiniz. Böyle 
olsaydı, Çin hekimlerine it kalmaz
dı. A vrupadaki hastaların deri altı
na fİrİngaları kendileri yapıverdik
leri gibi G nli hastalar da iğne ba
tırmayı yahut moksa yakmayı ken
dileri yaparlardı. 

Buna meydan vermemek için Çin 
hekimleri insanın vücudünü, yeryü. 
zü yuvarlağının tul daireleri gibi, 
bir takım çizgilerle ayırmışlardır. 
Bu çizgiler İnsana topraktan gelen 
kuvvetin hangi yollardan geçerek 
vücudün içerisine girdiğini göste • 
rir, ama Avrupalıların bildikleri 
t~frİ~e ve fizyolojiye hiç uymaz. 
Çınlıler kendileri insanın te9rihini 
ve fiziyolojisini aramakla vakit ge. 
çirmedikleri gibi Avrupalıların bul 
dukJarı feylere de inanmadıkların. 
dan insanın tul dairelerini yahut 
kuvvet yollarını kendi keyiflerine 
göre çizmitlerdir. 

Her halde, iğne batırma yahut 
moksa yakma bu dairelerin üzerin
de kararlaştırılmış noktalar üzerin
de yapılmak gerektir. Noktaların 

eda kar Bölü 
Nöbetçi durdu. Şimdi fatonun bi

~.? ~ ilerisinde bulunuyorlardı; ayı 
• or_~c~ 1-ulutlar aıyrılmıf, ay görün

muftu. Ayın lfıgı altında nefe<- yüz
ba fi.: ı tanıdı "" selim verdi. 

Yüzbatı Cevdet bir adım ileride 
bulunan çınar ağacına yaklattı, ar-
7asını ağaca dayadı ve önünde a.çı
an manzara.ya daldı. Semada ay, 
bu!ut.~ardan peçeıini yırta.rak görün 
mu,tü. Sema kubbesini ıiiıliyen yıl 
dızla~. ö~l~rinde açılan ye.il ağaç
larla ortulu ~vanın ıinesinde renkli 
hayaller lersım eyliyordu. Muhitte 
bir ölü sessizliği hakimdi; her ta
rafa bir hüzün çökmüş.tü. 

Yüzha,ı birdenbire sordu, 
- Sen nerelisin, Mehmet? 
Aske1· vaziyetini bozmadan gür 

ıeaile cevap verdi ı 
- İzmirliyim, yüzbaşım .. 

- lzmirin içinden misin 7 
- Hayır yüzbaşım .. lzmirin ( ... ) 

lröyiindenim. 
- Köyünde kimsen var mı se

nin? 
- Evet yüzba~ım. Ailem var, iki 

YAZAN: YILDIZ 
çocuğum var. 

- Harp bitince köyüne mi gİ· 
deceksin 7 Yoksa... orduda mı ka
lacaksın? 

- Köyüme gideceğim yüzbaşım. 
- Köyünde ne iş yaparsın? 

- Çiftçiyim, yüzbaşım ... biraz 
tarlamız var. Onu işletir, geçinir 
gideriz. 

- Peki fimdi tarlanı kim işletir? 
.-. - Şimdilik kimse işletmiyormu~. 

yuzba9ım ... Oç ay evvel köyden bir 
mektup almıştım. Bizimkiler para
sız kalmışlar, tarlayı rehine vermiş· 
ler ... 

Nefer sustu: yüzbaşı derin bir 
dii~ünceye dalmıştı. 

·- Çocuklarını çok sever misin? 
Mehmet onbanı bu sualden mem

nun olmuş gibiydi. 
- Çok •everim yüzbasım dedi 

JH~~ bir görsen ... ikisi de ~ğlan .. : 
k•sı de topaç gibidir ... 
Yiizhası askerin bu cevabından 

çok ~üteessir olmuştu. T ee•sürünü 
yenm'"" r;alısaral< tPkr:oı.- ~nrrln: 

- Kilç yaşında Ct>eu!darın ? 

Gazete ve okuyucuları 
Bizde okuyucuların çoğu, içinde 

okuyacak fey bulamadıkları için 
gazetelere karşı pek istekli değil . 
dirler. 

Joan Kravf ord: Sevmek Yaşamaktır 
Gazete dağıtıcılarından bir ga • 

zete alırken, herhangi bir okuyucu
nun yüzüne alıcı gözile bakınız: 
Elini uzatışı, başlığına göz gezdiri
fi, yapraklarını karıştırışı, yılların 
verdiği bir alışkanlıktan başka bir 
şey değildir. 

"Bu gazete benimdir!,, diyen o
kuyucuların parmakla gösterilecek 
kadar az o1uşunu, ben biraz da ga· 
zetecinin, okuyucuyu benimsemeği 
ikinci pliina bırakısında bulurum. 
iyi gazeteler, iyi okuyucu, çok oku
yucu, sürekli okuyucu bulmuşlar • 
dır. Yine de bulacaklardır. 

Gazete, o maldır ki alıcı, zengin, 
züğürt diye ikiye ayrılamaz. Çünkü 
zengini de, züğürdü de, gazeteye 
beş kuruş verip alır. 

Ondan dolayı da: gazetecinin ga 
;;;!:hsinde okuyucularının hepsini, 
ayn ayrı kendisine bağlayacak ya
zıfo~ ~eçmesi gerek:ıdir. 

G=.::teler, okuyucların gözleri Ö· 
nüne ~<r.rumiş bir vitrindir. Bu vit
rinde h~dtes beğendiği şeyi arayıp 
bulmalıdı7. 

Salahaddin GONGöR 

YENi NESR ~ıı' 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin 25 inci aayısı ga. 

yet güzel ve renkli bir kapak içinde 
bugün çılomıttır. Bu &ayıda eski ve ye 
ni lotanbulun eğlencelerine dair çok 
meraklı bir yazı ve enteresan reıim .. 
ler vardır. Her nüshasında daha ziya
de mükemmel bir hale gelmit Büytik 
Gazetede heyecanlı tefrikalar, hikii • 
ye, sinema, kadın, spor sah~feleri, bil· 
meceler, müsabakalar vardır. Bu aa -
yıda Mahmud Y eaarinin (Karalama 
fngiliz} yazısını tavsiye ederiz. 

sayısı bilinen hastalıkların sayısına 
göredir. Şimdilik üç yüz seksen se· 
kiz nokta vardır. Çinli hekim has -
tanın nab7,.ına göre hastalığın adı
nı koyduktan sonra, hastalığın ku
raklıktan yahut sıcaklıktan,eeldiği
ne göre, her hastalığın k1ttldi'ne 
mahsus noktası üzerine ya. ~ğM ba
tırarak bir kaç gün bırakır,· yahut 
moksa yakar ve bunu lüzum gördü 
ğü kadar tekrar eder. 388 noktayı 
hastaların bellemesi çok güç oldu • 
ğundan Çinli hekimlerin isleri de 
yolunda gider. · 

Mesela Avrupada en çok defa a
meliyata lüzum gösteren apandisit 
hastalığı için kil"kai noktası üzerin
de Japonların moksa bohurdanile 
beş dakika. dağlama yapılırsa ha.ata 

1 
üç günde iyi olarak itine, gücüne 
gidebilir! 

Hastalar için de, hekimler için 
de kolay, her derde deva bir teda
vi usulü! Çinde, Japonyada insan . 
lar da sayılmıyacak kadar ço '; ol . 
duğundan, her hasta için ayni olan 
bu usu1de iyi olmıyarak sıcaklık 1 

yahut soğukluk prensiplerinden bi. 
rine kurban giden hastaların sayısı · 

Bugünkü proğram 
l S TAN BU Lt 
lS: Danı musikisi (Pl&k.) 18.30: Jimnas· 

tik - Bayan Az&de Tarcan. 18,50: Muhtelif 
pli.klar. 19,30: Haberler. 19,40: Mayistro Col
denberı korosu. 20; Ziraat Bakanlığı namına 
konferans . 20,30: Bayan Nimet Vahit (•an) 
21,20: Son haberler - Borsalar. 21,30: Stüdyo 
caz ve tanl'O orkestraları Bay Çadırcı ( ıan). 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Orkestra konseri. 18,40: Çocuk yayımı. 

18,50: Konferans. 19: Şarkılı piyano. 19,45: 
Muhtelif sözler. 21,13: Fransız eserlerinden 
pli.klar. 21,45: Sözler. 21: Hafif musiki 21,45 
Duyumlar. 21,55: Sözler. 22: Lemberaten ıen 
yayım. 22,30: Sözler. 23: Rekli.mlar. 23.15: 
Senfonik orkestra konseri. 24: Sözler. 24,05ı 
Orkestra. 

175 Khz. M O S K O VA, 1724 m. 
11,15: (Euıene Onel'uİne" adlr Çaykovski-

nin opernıının radyo adaptasyonu. 15: lı•eç
çe yayım. 17,30: Parti yayımı. 18,30: Kızıl • 

ordu için konser. 19,30: Danı musikiıi ve 
karı.ık konıer. 21: Senfonik konser. 22: Al· 
manca yayım. 23,05: lnl'İlizce. 24,05: Alman· 
oa. 

832 Khz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 
18,30: Tiyatro bahisleri. 19,30: Bir konıcır. 

nakli. 22: Dana musikisi. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
12: Koro konseri. 12,30: Plik. - Sözler. 

14,40: Hafif muıiki. 17: Köylü yayımı. 18: 
Romen musikisi. 19: Sözler. 20,20: İspanyol 
ıarlaları ve musikisi. (kısmen pli.kla.J 21 105: 
Radyo tiyatrosu. 22: Spor duyumları. 22. 10: 
Şarkılar. 22,30: lıpanyol musikisi. 23,10: Du· 
yumlar. 23,35: Plak. 

ltlllL L E 1 P Z l G. 382 m. 
1 .. P:iliıe musikisi. 20: (Ana ve oğul) adlı 

akeç. 20,40: Aktüalite. 21,10: Şen konser. 23: 
Duyumlar, spor. 23,30: Danı musikisi. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m . 

19: Bertha salon orkestrası. 20,15: Sözler. 
20,45: Spor duyumları. 21,0S: Emmerich Kal
manın (MONMARTRE MENEKŞESi) adlı 
operet (opereti Emmerich Kalman bizı:at 

idare edecektir.) 
1195 Kbz. F R A N K F U R T, 252 m. 
21: Richard Waınerin eıerl~rinden 2 per

delik (LIEBESVERBOT) operası. 23: Duyum
lar. 23,15: Aktüalite. 23,45: Eğlenceli \tonser. 
ve danı musikisi. 1: Püccininin (TOSCA) o
perası (pl&k ile.) 

686 Kh•. B E L G R A D, 437 m. 
20: Rekl&mlar, pli.k. 20,15: Konferans. 

20,30: Ulusal yayım. 21: Sırp ıarkıları. ve 
ulu .. ı danslarr. 23: Duyumlar. 23.20: Musiki 
nakli. 23ıSQ: Plii.k. 

740 Khz. M 0 N 1 H. 405 m. 
20: (Hier ıpricht TirolJ adlı musikili pi

yes. 21,15: Radyo orkeıtrası. (Opera parüa
ları,) 23: Duyumlar, 23,30: Cece muıikiıi. 

Khz. K Ö N l G S B E R G, 
20: Münihten nakil. 21,15: Hamburgdan na

kil. Operalardan sahneler, 23: Duyumlar. 23,. 
35: Gece musikiıi. 

1 ls ve işçi 1 ----
Mıllıyeı bu .)Utunda ıf ve lffl ıalı· 
)'enlere tauıuıut edi)'or. it &1• <ffİ 
İıti)'enler bir mektupla lı bür• • 
mu.za müracaat etmelidirl•r. 

lt arayanlar 
Otü, çan>a§ır, ev itleri ve yemek ya· 

pabilecek be<ıerikli genç ve temiz bir 
bayan it arıyor. Şerait ehven. Môlliyet 
Şems rumuzuna müracaat. 

(TAN)ın 
Küçük İlan Tarifesi 

Kuruş 

Beş satırlık bir ilin bir defası 30 
,. iki defası 55 

.. ,, ,, üç defası 80 
Her fazla satır (on kelime iti- S 
barilc) bir dcfasl 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük sazeteıi ıevıili okurlarına 
hizmet etmek makıadile bir ilin sütunu a
çacaktır. Bu sütunda il8.nların1 ne.rettir· 
mek isteyenler daha timdiden Milliyet ida· 
reıine müracaatla ili.nlarını verebilirler. 

da belli olmasa gerektir. E -============ 
G.A. 

·- Birisi yedi yaşında, büyüğü 1 
dokuzundadır. 

Yüzbaşı birdenbire acı bir say
ha ile uykusundan uyandı. Aşağı· 
dan yükselen bir ses, bir feryat onu 
uyandırmıştı. Biran dinledi. Hır. 
kırıldı bir ses mütemadiyen feryat 
ed'yordu .. Derhal yataktan kalktı. 
giyindi, aşağıya İnmek için dışarı 
çıktı. Şimdi ses daha iyi işitiliyor· 

Yüzbaşı askerin bu samimi söz. • 
İerindeıı ve içten gelen alakasın- j 
dan çok müteessir olmuştu. Göz. , 
leri yaşla dolmuştu. Belki yarın 
gözleri ebediyyen kapanacak olan ı 

bu babanın arkada bırakacağı ÇO· 

cukların gözlerinden akan teessür 
yaşlarını görür gibi oldu. Ve böyle 
bir çok babaların yetim bırakacak
ları, yetim bıraktıkları masum yav
ruların gözyaşlarından hasıl olacak 
olan ummanda bir sefalet manzara
sının inikas ettiğini gördüğüne za
hip oldu. Sonra ... harabeler, yanık 
kulübeler, sönmüt ocaklar ve tasvi
ri mümkün olmıyan daha bir çok 
sefalet manzaraları ... Yüzbatı Cev· 
det muhayyilesinin marazi faaliyeti 
ne nihilyet vermek istedi; orada da
ha fazla duramıyacaktı. Bu metin 
adam, hayatından bu kadar mü . 
teessir olduğunu hatırlamıyordu. 
Teessürüne yine hakim olamıyacağı 
nı hissetti ve oradan uzaklaştı. içe
riye girdi; yukarıya, odasına çıktı. 
Soyundu, bitap bir halde yatağına 
uzandı. Düşünceler dımağını yor
mustu. Bu yorgun dımağın istiraha. 
te ihtiyacı vardı. Yüzbaşı biraz 
sonra derin bir uykuya dalmış bu
lunuyordu 

du: merdivene doğru yürüdü, in
meye başladı ... Merdivenin son ba
samağına geldiği zaman birdenbire 
durdu; karsılaştığı manzara çok fe
ci, çok müthi~ti. En sadrk ve kah
raman askerlerinden biri olan Ah- ı 

v met gözleri fal taşı gibi açılmış, sa
bit bir noktaya merkuz, sıkılmı' 1 

yumrukları meçhul bir hedefe mü
teveccih, ağzı köpükler içinde ve 
boğuk bir sesle bir şeyler söylüyor, 
bağırıyor, çırpınıyor, kollarını sal
lıyor; atılmak, boşluklara atılmak, 
hücum etmek istiyordu. Askerler 
gürültüden uyanmışlar onun yanı
na koşmuşlardı; onu teskin etmiye 
çalısıyorlardı. Fakat bütün gayret
ler boşa gidiyordu. Yüzbaşı bu man 
zara karşısında donmuş gibi yerin
d'!n kımıldamıyordu. Ahmet yük
sek sesle bir defa daha haykırdı, 
yumruklarım ilerive doğru uzattı, 
asabi bir teheyyücle cırpındı ve 
sonra ... kösede duran iskemlenin Ü· 
"'"r'ne yıkılır Pibi oturdu; b;osını el
-c •<rasına alarak hıı:J<ıra, hıçkıra ı 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oımanlıca karıılıklarıru )'azdığımız keH • 
melerin Öz türkçe mukabilleriı ' bularak ıek• 

.üzin bot haneler' ., yerleıtiriniz ve keserek 
ıeklile birlikte (Milliyet bilm..ıce memurluğu
na) gönderiniz. Doiru hAll-. Jenler arasında 

kur'a çekiyor ve kazananlara hediyeler veri
yoruz. 

Müddet: Pazarteıi günü akıama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 o 4 5 (, 7 ıı 9 1011 

1 • 2 • • •• 3 •• 1 
4 • ., 

ı• 
s • •• ı 
6 • ı ••• 7 1 1 1 •• ı •I 
8 • 1 1 • 1 • 9 • I• •• 10 1 • 1 1 

11 •• .. , 
SOLDAN ~AGA 

1 - Reis \ 6). Eski Türk bakanı (4). 

2 - Bal yapar 3. Çabuk 3. 
3 - Siyah 4. Zaferile daima iftihar ettiği

miz bir 7er ve bir büyüiümüı:.ün soyadı 5. 
4 - imdat 4. Yet 2. 
5 - lıte 2 . ._:ok deiil 2. Busün değil, dün 

değil 2. 
6 - Vapur 4. 
7 - Az aıcak 3. iıim 2. istifham 2. 

8 - Dem 3. Nota 2, Yama 2. 
9 - Cemi edatı 3. 

10 - Sert 4. Hücum 4. 
11 - Kaıa 5. 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Vekilet 8. 
2 - Taharri 5. Zülf 3. 

3 - Üzüm suyu 4. iyi aiyinmiı 3. Uzak 
nidası 2. 

4 - Vali.de 3. ince değil 6. 

5 - Esp 2. istifham 2. 

6 - lıtifbam 2. Hı:.J rab1ta11 3. 

7 - (:ıngırak 3. istasyon 3. 
8 - Büyük baba 4. 
9 - Vefat 4. Genitlik 2. 

10 - Tiirk'1'eoin en büyük gazeteıl 3. 
11 - Şeref 2. Ma..bıu.I 4. 

ÇAGIRIŞLAR 

'l- Şehremini halkevinden: 15-4-935 
pazartesi günü ak§'llt'lı saat 19,30 da 
kıymetli doktor Bay Şükrü Hiznn tara· 
fından (çocuklarda terbiye mesele· 
ıoi) menulu bir konferanı verilecektir. 
Evimiz bu konferansa herkesi çağırır. 

'(. '(. '(. 

'f. Gülhane müıameTeleri - Gülhane 
hutane•inİn mUtat tıbbi müıamereıi 

14-4·935 pazar günü saat 16,30 • 18,30 
arasında yapılacaktır. Arzu eden meı

lcktaşlarm bulunmaları rica olunur. 

Halkevınde kurslar 
lstanbul Halkevinden: 
lstanbul (Deri ve zührevi hastalık· 

lar) kurumu tarafından evimizde düzen
lenen (zührevi hastalıklar) kurslarının 
ikincisi de 15-4-1935 pazartesi günü sa• 
at ( 18,30) da Cağaloğlu merkez salo
numuzda olacaktır. 

Bu kursta Dr. Saim tarafından (kis· 
bi frengi, alınması • gösterdiği tablo • 
anlaşılma11, kemik, ciğer, kalp, böbrek 
ve dimağ Üzerinde yaptığı tesirler) an· 
latılacak ve mul&j Üzerinde mücessem 
görünüşleri, boyalı planşlarla hakiki re
simleri ve kursun temas ettiği filmle; 
gösterilecektir • 

Bu kurslar bütün yurttaşlara açık· 
tır. 

Büyükdere genç'erinin 
müsameresi 

Dün Büyükderede Halk Fırkası bi
nasında Gençler mahfeli tarafından gÜ· 
zel bir müsamere verilmiıtir • 

Müsamerede Reıainin yazdığı iki pİ• 
yesle, bir facia oynanmıştır. Baş rolle• 
re çıkan Münir ile Hayrullah muvaffak 
olmuşlar ve fevkalade alkıtlanmışlar• 
dır. Gene kendi aralarından tetkil et• 
tikler:i bir caz davetlilere güzel bir gün 
geçirtmiştir. Kendi kendilerine çalışan 
bu gençleri tebrik ederiz. 

öLOM 
lbnül Emin Mahmud Kemal ve S... 

lim'in valdeleri vefat etmlttİT. Bugün 
(pazar) saat 11,5 da Mercandaki evin
den kaldırılıb Beyazıt camiinde öğle na• 
mazı kılındıktan sonra Merkez Ef. kab
riıtanına defnedilecektir • 

Satılık Köık 

Altuni zadede, Küçü Çamlıca cad· 
desinde ,genit bir bahçe içinde iki 
katlı 16 No. köşk gayet ucuz fiatla 
&atılıktır. Kötk on odalı, ayrıca ha
mamı ve sair müttemilatı ihtiva et· 
mektedir. Gezmek iıtiyenler için • 
dekilere, görütmek için de Maçka· 
da Muradiyede ikinci yeni sokakta 
Bay Feyzi apartmanında Bay 
F eyziye miiracaat etmelidirler. 

2745 

'iMilliy~t1 
Asrın umdeıi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE OCRETLERl : 

3 .,. .... . .. 
1Z .. 

Tü.rldJ'• için 
L. IC. ,_ 
7 50 

14 -

Hariç lçbı 
L IC. ·-14 -
28-

Gelea. ••rak seri Yerilm••- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kunııtur,- Ca1:•t• •• 
matbaaya ait itler için müdirl1ete mü
racaat edilir. C.zetemiz ilanların meı'u 
ı;y€'tini kAbul etmez 

ve 

Sigortalarınızı Ga.latada Onyon Ha.nmda Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icra.yı muamele etmekte ola.n 

ÜNYON 
Kumpanyasına. bir kere uğramadan ıigorta yaptırma.ymız. 

Telefon : 4.4888. 2383 

ağlamaya başladı. Derin bir tees
sürle yerinde sakit duran yüzbatı 
Cevdet ona doğru yaklaştı. Titre· 
yen ellerini onun baftnda dolattı· 
rarak tatlı bir sesle sordu: 

- Ne oldun Ahmet, dedi, hasta 
mısın? 

Ahmet, birdenbire daldığı rü
yadan uyanır gibi başını kaldırdı; 
sönük gözlerle yüzbaşıya baktı, ce
vap vermedi. 

Yüzbaşı tekrar sordu: 
- Ahmet, dedi, cevap vermedin; 

söyle hasta mısın? 
Hıçkırıklı bir sesle: 
- Bir şeyim yok, yüzbaşım de· 

di. 
- O halde .. korkuyor musun? 
Yüzünde acı bir tebessüm belir

di. 
- Ben mi? dedi, yüzbaşım, kork 

mak mı? .. hayır .. 
Ahmet, yavaş yavaş şuuruna ha. 

kim olmaya başlamıştı. Yüzbaşı o
na emniyet telkin eden bir nazarla 
bakıyordu. 

- Peki, öyle ise söyle bakalım, 
teessürün neden ileri geliyor ? 

Ahmet cevap vermedi ve tekrar 
ağlamaya başladı .. 

Yüzbaşı onun yanına oturdu: 
-Siz, hepiniz benim kardeşle

rimsiniz, dedi; leessürünün sebe· 
bini benden gizlememelisin ... 

Askerler, bu acıklı manzara· ı 
yaşlı gözlerle seyrediyorlardı. A ı• 

met birdenbire elini cebine götür· 
dü, oradan bir kağıt çıkardı ve yüz· 
başıya uzattı; bu bir mektuptu. 

- işte, dedi ... bu mektup .. 
Devam edemedi, boğuluyor gibi 

sesi kısıldı. Yüz batı emretti: 
- Su getiriniz ... 
Askerler koştular ... titrek ellerile 

su maşrabasını aldı, içti .. biraz sü· 
kiinet bulmuş gibiydi ... 

Yüzbaşı mektubu okumaya bM• 
lamıştı. Okudukça gözleri yaşar•· 
yordu; mektup çok acıklı bir fac:"· 
yı tasvir ediyordu. Bu mektup o~" 
iki ay evvel köyünden gönderi(.,,i•· 
ti. Süphesiz şimdiye kadar Ahi" t 
zarfı açmaya vakit bulamamıctl· 
Ancak bugün hatırına gelmiş o'"'. 
bilirdi; bu mektup ona köviindr1< 1 

komsusu Hasan dayıdan .geliyor• 
du. Düşmanlar köye girmişler·· 
Köyde yapmadık rezald bırakırı~· 
mışlar ... Bir çok masum lnsanlarıtı 
kanını içmişler .. Namuslarına te<"ı>• 
vüz etmişler .. Ve bu masum İns"~· 
!arın arasında Ahmedin genç )<1~1 • , . (. 
karısı da bulunuyoımus ... Ahme' 
ıı:enc kızma saldıran düşmanlar ~~ 
kahraman k:zm ,iddetli müdaf" •' 
sile karşılaşmı~lar. P,enç kız üze•' ·• 
saldıran caninin b:ışı"' Lir b~··~ 

(Bitmedi) 



Posta- Telgraf ve telefon 
1 

kezleri yapacağız. ;w-- Başı ı inci sahifede 
rı bütçe vardır ama it yine maliyeye da
Yarur. Bu itibarla Maliye bakanın~an 
toru yorum: "Tedbir almak lüzumu hıı· 
a.edilmiş r ; dir, edilmemiş midir?,, . 

Tamirat faslına bakbrm; geçen gcnclı:i 
~hsiıatın aynini gördüm. Bu ~ran:n 
az ığı bu binaların tamir edilmesıne ka· 
fi gelmemiştir. .. .. 

Şu halde bu sene bu binalar yuz uı
tü kalacak, büsbütün harap olacaktır. 

Bu v""iyet çok acıklıdır. H~ memu• 
run buna kalbi çarpmalıdır. Eger bun· 
:ara kendi malı g:bi acnnazsa; bunl9:' 
muhafaza edilemez, tıpkı bir yangın gı· 
bi, mal gitti diye canımız ııkı!ır. .. 

i kinci nokta; bu idarenin olduk~. mu .. 
him bir parası oldugunu ve b.ü~çesırun bu 
yüklüğünü görerek fazla ış yapacak, 
~ .. varidat getıirecek iılere p~a .. sar .. 

• •eldiğini daima düşunuyo-

• maaşları 
\t ıralına neler kaydetiğini merak et

tim. Tetkik ettim. Mesela; bütçede te -
kaüt maaşları yeklinu geçen. ıe~e 50, 60 
bin lira iken bu ıene 130 bın hray'.' ~ı
karılmıı .. Sebebi de bir haziran .. tarihın
de baılayacak ikinci devre tekaut fazl.~
lığı ve bu yüzden göıterilecek ~e~aluk 
nazarı itiraba alınmış.. Onun ıçın bu 
P:\ran1n arttırıldığını anladım. 

fjen öyle zannediyorum ki te~üt. ma· 
atları yekiınu büLçemizi.n bu mıllebn an 
cak tahammül edebileceği bir miktara 
varmıştır. Bunun daha ziyade kabarma· 
•ı bizi bir çok mühim işlerden feragate 
""vkedecektir. Bu İş daha baılamadan 
evvel önüne geçmek li.znn mıdır.?. 

' once lazrmdır. Maliye bakanından 
ıoruyorum: Buna bir çare düıünüyor • 
lar mı? 

Maliye Bakanı Bay Fuat - Teci! .o: 
lunmuttur. Hükumet beş sene . tecılını 
iıtemift:İr. Layıha encümendedır. 
Bay Hüsnü Kitapçı, b1111dan sonra P.o• 
ta :dareıinin diğer işleri hakkında ıoz
lerine devam etmiş ve bu meyanda şe .. 
birler arasındaki telefon işlerine de te • 
mas etmittir. 

Nat ıa Bakanının izahatı 
. rıüyü terkeden Bay. Hü~nüden 

ıonra Nafıa bakanı Bay Alı Çebnkaya 
.c}z almış ve çok alkışlanan ıu izahatı 
vermiıtir: Bay Ali Çetinkaya memleket 
:çin bir mesele olan posta ,telgraf v.e t-:
lefon itlerine bu suretle temas edılm~t 

l.ıazı mühim noktaların mevzuu bahıı 
Uf olmasına teıekkür ederek: 
' akat, demiıt:ir, bu mütalea~ta der • 

din hakil<ati söylenmeınİ§, tethıa kon • 
mamıf, yalnız meselenin etrafında do ... 
laşılmıttır. Hakikatta vaziyet söyledik
leri gibi değildir. Vaziyet söyledikle • 
rinden daha fazladır. Muhtacı ıslahtır. 
Po5ta telgraf ve telefon ic:larea.i öteden

beri hepimizin bildiği gibi oldukça esaa· 
la bJ himmete muhtaç:br .,, 

li Cetinkaya sözlerine devam ede -
ek· 
"Şimdi hulitıatan vaziyeti ıayın Ka .. 

mut.aya izah ec:lec.!ğim, demiş ve ıu iza
hatı venni,tir. 

6 milyonluk iı ücreti 
PoıtA Telgraf ve Telefon idaresi 

. hizmetinin dörtte üçünü resmi devlet 
müesseseleri içiıı paymaktadO'. Ve bu
nun için hiç bir para a~maktadır. 
Me•eli Telgraf idaresi bir aenede 8 
ı:ailyo" lira ka.dar tutan bir it yapmak 
tadır. Bu11un 6 milyonu muaf tutulmak 
tadır. Yalnız iki milyon kadar para a
lınmaktadır. Fosta idareıi dahi 8 mil .. 
yon liralık hizmet yapmaktadır. Bu 
hızmetjnin 6 milyon liralıfı ücretıiz .. 
dk Yani muafiyete tabidir. iki milyon 
lira alınmaktadır. Buna mukabil bir 
çok qleriıniz varchr. Tabii nazarı dik -
kati celbetmiıtir. 

Tekmil varidatımız 6 milyon lira 
lladar bir paradır, bu para ile kosko· 
ca memlekette 600 merkeri idare et
mek mecburiyetinde kalınmaktadır. 
·Bu tahıiaat hizmete kifayet etmemek
ted ır. Bir taraftan memleketin iktısa
di, ticari vaziyeti daha fazla hizmete 
ihtiyaç ıröoterdiii ıribi aake~i iılerde 
de tazyik gÖrlD>ekteyİz. Çarnaçar 3,500 
kişi kadar memur kadroıu ile bu mer 
lıt:e:z leri idare etmekteyiz. 

Şimdi derdi eaaılı Diw- suret ~ ~eş~ 
rnek ve hallebnek kanaatinaey~ı .. ı. ~u 
nun üzerindeyiz. Bu aene batlaın~ U· 

zere bulunuyordu, bütçede ~oyd~gu : 
ınuz tahsisat bütçenin Ulllumı ".azıyetı 
dolayıaiyle .' : .. ).l'ZUIDUZUD ~tbı.~adtınk~ 

· · Jd Onumuz e ı gcçmeııne manı o um. . . . 
•ene tatbik edilebilmeaioi temın ıçın 
tqcbbüslerde bulunuyoruz. ~u ~uıu• 
ta kanun Jay~ıalan teklif ettık. vvc
la paraya ihtiyaç varciır. Para.~lms • 
Yınca ıoôylediğim hizmetler ~abıı olarak 
bütçenin müıaadeıi . n~ıbe~d~ yapı-
l b ·ı· Mali vaziy .tımız mu.-ıd olur a ı ır. b"t" 
da lazım ırelen tahsiu.t al<runa u kn 
•rzular yerine gelir ve hizmetler ha • 
kiyle ifa edilir. 
' Yapılacak itler 

Ş . di yapılacak itlerin heyeti wnu 
ım ı . . 

. . . h" lmazaa ııöylıyeyım. 
.,,yeaını ıç o. 'k' k teklif et-

Heyeti vekıleye ı ı anun 
t'k . f h"kı'.iınet bütçeainden bu ı . Bır de a u "J" .. ii ver 
- f. . hi •-azsa au uwn -
"':'ua ıyetın ç o....... • t k bul etti. 
•n dedik. Bunu hükume a Jecek 
'Yakında heyeti muhterenıeyedge 
. . •1 J' a ka ar para 

tır. Bır buçuk mı yon ır b' ·ı 
1 iki b un ır mı -a acağız. Fakat be un d 

YOl\ft inmesi ihtimali de var. rr. hıJ 
P 'd . d de aynı veç • osta ı areıın en S"l"' 

Pa.r;ı alma. imki.nını bulacağız. u uı 
n;•b.ıtindelri muafiyeti kaldırıyoruz. 
u . • b kanunu ıa • 

1ncyeıtı rnun,~ernenız u 
'"'U) eder ümi hndcyim. 

- Telefon . • 
Telefon diı.ıyadt.:. iktisad!, . r ••• na~ 

.. et' • b' t •-kul • .,.\ ,ı • !carı ır vaal!a o ;ıra~ · . . 
ta. olduğu halde henüz mcmJeı. ,·mız 
de lükı eşya ar,sına geçmch:tc~ır .. A .. 
C:cdj de mahdcc!dJr. Memlcl<e:•mızde 
C:":ll, !ÜZ!lf:lU!'U pek zİy:::.de hİ::,s~tmer 
lcyiz. Ru ncktei n:ız;ırc!an tcdbır a .. 
lna.k mecburiyetindeyiz.. Cir lııoı:n pa· 
• k L ··' ":n mer· ·' cyc:!u t;,.. Dunun 1 :ı ,.,o.=ı mu.1.~ 

Kablo 
Telgraf ve telefon hatlarını kablo 

halinde toprak altına almak zarureti
ni de hiısediyoruz . Ayni zamanda bu
rada nakil aletlerini takviye edeceğiz. 
Şimdi merkezden ancak 5-6 hatla mu 
habere olabiliyor. Bunu karıılıklı ola
rak yirmiye kadar çıkarmak istiyoruz. 
Telefonla konuımak istiyenlerin her da 
kika konuıabilm..Jeri imkanını hazır
lamak için çalışıyoruz. 

Memleketimizin ıiyasi, Lı.icari, iktısa· 
di bir kıta olması itibariyle her şeyde 
olduğu gibi bu telgraf ve telefonda da 
bir ehemmiyeti mahsusası vardır. Ar
''"" bütün hatları telgraf ve telefon mu 
habereleri memleketimizden geçme!< 
mecburiyetindedir. Fakat maalesef 
şimdiye kadar buna imkan bulunama 
mış, ya~>ılan8.'mış, belki düşünüleme -
miştir. Eğer ıark hududlarımızdan .k~v 
vetli telgraf ve telefon hatları temını
ne imk8.n bulursak memleket için mü 
him bir servet ve varidat membaı bu
lunmuş olr. caktır. Yani memleketimiz, 
posta, telgraf ve telefon itinde de tran 
ait rolü yapacaktır. 

Gerek telefon, gerek telgraf için 
ne kadar para sarfedersek o kadar fay 
da temin edileceğine kanaat getirdik. 
Bunun için çalışıyoruz. Bu sene az mik 
darda yapacağız. Fakat gelecek sene 
kuvvetli kanunlarla geleceğia ve işe 
baılıyacağız. 

Ali Çetinkaya bundan sonra P. T. T. 
idaresi memurlarının vaziyeti ve dere
celeri etrafında izahat vermİ§ ve : 

"Sözde bunlar demiştir bareme ta 
bidirleı• .,, 

Nafia işleri bakanı bu mem~~~a~ın 
hallerini ıslah etmek li.zımgeldıgını ve 
bu yılda lazım gelen ted_b~rlerin alın
makta olduğunu bir tetkılat kanunu . 

k amulaya getirilmek Üzere bu • nun .. k" 
]unduğunu aöyliye~~.k ~e~ıştı~ ı: 

Mesele söylendıgı gıbı alelade ted 
bir almakla bitecek derecede değil • 
dir. Uırnid ederim ki söylediğim ~ıas· 
]ar dahilinde önümüzdeki sene b~r ta· 
kım işler yapmaya muvaffak olacagız. 

Telgraf memurları 
Müteakıben Süleyman Sırrı (Yoz

gad) Telgraf memurlarının mü!e~elsi.1 
kefalet iıine temas ederek demıştır kı: 

_ Çetinkaya eHni nereye ~orsa, o· 
nu kökünden söker. Bu eserılt? mey· 
dandadır. Yalnız telgraf memurların· 
dan müteselsil kefaletten dolayı bir pa
ra alınmakta olduğu malümdur. Zan
nederim bu paranın yekünu 50, 60 bin 
Eradır. Vaktile bir muhtelis zimmeti
ne para geçirmiş. Bu para birike biri· 
ke bugün ne kadar memur varsa bun· 
larJn maaşlarına taksim edilerek hep
•inclen alınmaktadır. Halbuki bu me • 
ınutlar müvazene veriyorlar. Kazanç 
veriyorlar. Yol parası veriyorlar. 

Şimdi de&eri olmayan bir mikdar 
da bir de kefaiet akçası ödiyorlar. Tel 
graf mem~rlarınm istiklal harbinde i
dari hayatnnızda fedakarlıklarını he · 
pimiz takdir ederiz. lıittiğime göre sa 
tılmayan pul bedeli veyahud kollek
siyon fazlasae bunun kartılığını bul • 
mak imki.nı hisıl olmu~tur. Umarım, 
ki muhterem Çetinkaya bu facianın Ö· 
nüne geçecek bir çare bulacaktır. 

Yeni bir kanun 
Bay Ali Çetinkaya - Bunun i~in 

muhterem heyetinize bir k.a·nun tak· 
dim etmek üzere bulunuyorum. . 

Bay Bekir ( Gazianteb) - Gecelerı 
telgraf kabulü yalnız ana merkezlere 
mahauatur. Tali ıubelerde alınmıyor. 
Telgraf Ücretleri hakkında ise maru
zatı zaid görüyorunı. Ancak mutaıav
ver icraat araıında bu nokta da naza-
rı itibara alınmıt mıdır? . 

Bay Ali Çetinkaya - Arzettını. 
Kadro noktanı vardır. ihtiyaç çoktur. 
Miımkün olduğu kadar yapıyoruz .ve 
tetkilat layihasında buılJ nazarı dık-
kate aldık. . 

Bundan son kanunun hey~t~ u.?1~· 
miyesi üzerinde görüıülme kafı goru· 
(erek maddelere geçilmiş ve posta tel
graf ve telefon id,...esinin 1935 yılı 
masrafı karııhğı olarak 6 milyon 132 
bin 800 lira tahsisat veri~mekte ve ge
liri de 6 milyon 132 bin 800 lira 
olarak tahmin edilmektedir. 

Idar~- - 1935 yılı bütçesi geçen yıl 
bütçes.ı. ~aran 577,123 ~ir~ f~~l~
dır Ve bu bütçe ile umum mudu!'l~gun 
önümüzdeki yıl içinde yapacagı ııler 
arasında, Ankara • ltanbul telefon ha! 
tının ıslahı ve takviyesi, Ankarada bır 

• "d" ('''- binası yaptınlması umumı mu ur l~ 
gibi itler bulunmaktadır. . .. . . 

Kamutay p. T. T. idaresı butçesını 
kabul vo tekaüt ve yetim aylıkların~~ 
muhasebei umumiye kanununun 93 un 
cü maddesi hükmüne g~.r~. za~an .geç 
meai ıuretiyle haktan dutUP dutmıye
ceğine dair mazbatayı divanı mu~as~
bat encümenine vererek, pazarteaı gu
nü toplanmak üzere dağılmıttır. 

Karnrlar 
ANKARA, 13 (A.A.) - Kamutay 

bugün Fikret Sılay'ın baıkanhğında 
toplanarak gündeliğinde buluna~ ~e: 
aelelerden kamutayın 1934 yılı bırıncı 
kanun ve 1935 yılı ikinci kii.nun ay • 
ları hakkındaki encümen mazbatası .. 
na itbla pey<!~. etmiş, posta telgraf !e 
telefon umum müdürlüğü, A~":ra yuk 
sek ziraftt enstitüleri bütçelenrun muh 
telif fasılları arasında münakale ya -
pılmaaı hakkındaki kanun layihaları
nı kabul eylemiıtir. Ayvacık kazası -
nın kuzlu köyünden lamail oğlu Me -
medin Tokadın Me•udiye merkez ka
rakol ~fradından Bursalı Ahmed oğl~ 
Ram'zin Ankaranın Aktaf mahallesın 
c'e.1 UskÜplü Ali oğlu Ayet'in, Sima • 
vın Kırkavak köyü.'de:-ı Mol,1"; Os~an 
oğullarından Ali oğlu Hü;' r .. un.! Sıno
bun Baısöke l<öyünde., H .1cı og~ll~ 
rından Memed Ali oğlu Memedın o -
)üm cezalarına çarpılulal..:.·ı hakkın • 
daki mazbataları tasdik eden kamu • 
tay bundan sonrtı posta ve telgraf ve 
ı..< ""f't unurı~rı.ınr>nw wn~~ L:o1apll 
lı bütçesini müzakere ctmıştır. 

man 

!llJIF"" Başı 1 inci sahifede 
Türkiyeden vaki olacak ihracat 

bu yeni sistemin teessüsü devfrle
rinde oldukça müşkülata marı,ız 
kalmış ve hükumetimiz tarafın -
dan alınan ted bir:er neticesinde, 
Alman hükumetile müttefikan, ye
ni vaziyeti Türkiye ihracatını her 

türlü kayıttan azade şekilde temin 
edecek bir formüle bağlamak üze
ı·e yeni bir müzakereye daveti in
taç etmişti . 

Yeni anlaşmada bu mülahaza 
tamamen tatmin edilmiş bulun
maktadır. Türkiye hükumeti tedi
ye muvazenesi karşılığı olarak Al
manyaya yüzde otuz nisbetinde 
fazla ihracat imkanını yeni anlaş
mada da esas olarak muhafaza et
mektedir. 

istisnasız bütün Türk malları 
serbetçe Almanyaya girecektir. 

Alman sanayi ve ticaret ale
mince ehemmiyetle takip edilmiş 
bulur :ın bu müzakerelerin iyi bir 
netice vermis olması Alman muhit
lerinde büyÜk memnuniyet uyan
dırmıştır . 

Almanlar bu suretle döviz dar
lığından dolayı başka memleketler
den, ancak döviz müsaadesi nisbe
tinde yapabildikleri mübayaaları 
Türkiyeden döviz kaydı olmaksı
zın yapabilecektir . 

Türkiyede halen dört Alman 
grupunun pamuk, yün, tiftik, zey
tin ve ham madenler üzerine bü -
yük mikyaslard!J mübayaatı imka
nını tetkikle meşgul oldııkları l>a
ber verilmektedir. 

Almanyada en ziyade temenni 
edilmekte olan nokta şudur : 

Türk müstahsiller bu vaziyeti 
mehmaemken az nisbette istiEmar 
ederek Almanyayı dünya piyasa
sının çok fevkinde taleblerle kar
şılaştırmamalı, bilakis miktar iti -
barile artacak satış imkanından i~
tifade suretile, Almanyayı kendi
lerine daimi müşteri haline sok
malıdır. 

Yeni anlaşma, mevcut an!aş· 
manın hitamı tarihi olan bir ma
yıstan itibaren tatbike girecektir. 
Anlaşma klering ve tediye muva
zenesi esaslarını olduğu gibi mu
hafaza eylemektedir . 

~----o--~~--~ 

L"bertas - Güneş 
Bugün karşı.aşıyor 

.... Başı 1 inci sahifede 
pulu gibi yapıııyor, adnn attırmıyor. 
Sonra Faruk, iyi oynuyor. Raaihi çok 
beğeniyorum. Kıvrak oynuyor. Eğer 
Raıih pazar günü yaradana ıığınarak 
hani ya fÖyle, millet için diıini ııkarak 
oynasın, bu adamlara ilci gol atmazaa 
ben bir tey bilmiyorum. 

Şoförün hakkı var. Takınıın şekli
ni bilmedikten sonra ne söylenir 1 Ben 
de bunun için, ilk it olarak, Günefin 
Libertaa karıısına naaıl bir takım çı .. 
h.a.racağrnı tahkik ettim. 
Oğrendim ki, birl:-şmeleri bir gün 

meselesi olan Günetliler latanbulspor
lu oyuncuları da alarak en kuvvetli bir 
tekilde çıkacaklardır. 
Takrmın kat'i teklini bilmiyorum. 

Fakat bana saydıktan Günetli ve lstan 
bulaporlu birçok oyuncuların isimleri
ne göre §Öyle bir takrm yapacaklanru 
tahmin ediyorum: 

COO"eeviç 
Asım Faruk 

lamail ve Fahri, Hasan ve Retad, Enver 
Rebii Necdet Rasih Baımhino Salahattin 

Bu takana, Libertas karııaına çıka
cak bir takım gözile bakılıraa, nasıl 
bir netice alacağıru keatirmek güçtür. 
Fakat sadece lstanbul takımlarından 
biri gözile bakılrraa, diğer takımlar 
arasında kuvvetli bir manzara göıter
diğini kabul etmek lazondır. Hususile 
gayret sarfederek canla, batla oynar
lana bu takrmdan it bekliyebiliriz. 

Hücum hattındaki bet oyuncu da, 
her biri gol yapabilecek ve yanımla
kine gol ya;>tırtabilecek kabiliyette 
futbolcülerdir. Bir kelime ile, eğer 
müdafaa aksamazsa, bu hücum hattı, 
kartısındakiler Viyanalı da olse, z~ 
çıkaracak bir kuvvettedi~. 

Müdafaa aksayacak mıdır? 
Eğer müdafaadaki oyuncular ken

dilerini yormadan biribirine f&rdwn1 e· 
derek, canla, batla, enerji ve bilhassa 
sür'atle oynarlaraa aksamamağa mu· 
vaffak olcaklan ıüphesizdir. Sonra 
bu maç, belki de pek yakında spor 
sahasına kuvvetli bir tek tetekkül o
larak çıkacak bulunan Günetli ie la
tanbuhporlu futbolcüler için, yarü ağ
yara kartı bir imtihandır. Bu sporcular 
bu maçı bir (gaye) olarak gözönün
de tutarlarsa bize bir galibiyet kazan• 
dırmaları ihtimali çok kuvvetlenir. 

Yalnız bu vesile ile bir noktayı da 
gözönüne koymak isteriz: Misafirle
rin en tehlikeli taraf•, etapelik ara 
paslarile çok kolaylıkla kale önünde 
gol yapabil ıcek vaziyetQ girmele•·İ -
dir. Bunun için müdafaa hatlarındJ>.ki 
oyun-:ulann hasımlannı deır.arkeı bı .. 
rakma.-naları, topu ayakla.~ında ezme .. 
ırneleri, tehlike olabilecek vaziy~\:ttıt 
topn derhal uzaklattınnaları, iki mii 
dafiin kat'iyyen bir sıra üstün.de oy· 
nnr:ıaması, oyun icabı müdafiler ileri· 
lediltleri taltdirde muavinlerin derhal 
bu bo~lu:j'u doldurr.>aları lazımdır. 

Divarıbekirde S nisan Atatürk günü lMe zifonda 
1 __ ,,__ 

\Yolun tesviyeı;i yapıhrker 
içi dolu bir çömlek çıktı 

DIY ARIBEKIR, (Milliyet) - Atatürkün Diyarbekir hemfehriliği
ni kabul ettiklerine rastlıyan 5 nisan Atatürk gününün Diyarıbekirde 

büyük bir sevinç ve coşkunlukla ku tlulandığını ajans haberi olarak yaz 
mıştrk. 
Yukarıdaki resim Diyarıbekirde 

nündeki merasimi göstermektedir. 
5 Nisan Atatürk günü belediye ö -

Akşehırde li k maçları 
---

ı Maçtan bir enıtantan& 

A.KŞEŞlR, (Milliyet) - Burada \ gole tahvil edildi. Sanatkarl~rın 
lik 1maçlarına cuma günü batlan- akınını kesen Genı;ler çok guzel 
dl. Şarımız gençler spor yurdu ile bir ilerleyİfle ve yirmi üçüncü. da-
.Sanatkarlar idman yurdu arasın- kikada ikinci sayıyı kaydettıler. 
da lik maçına dünkü cuma günü ikinci devrenin tam ortalarında ta-
banka alanında çok kalabalık bir kiben bet gol daha yaptılar ve o-
halk kütleri önünde yapıldı. Genç- yun 7 - O gibi çok bir ıayı ile Genç-
ler birliği oyuncuları tunlardı: Ra- !erin galebesiyle hita~ erdi. 
mazan, Ahmet Tuyaal, Mehmet, (Cumartesi günü) Gençler birli-
Hafız İbrahim, Bedııi Köksal, Mua- ği ve Sanatkarlar arasında ve ha-
tafa, Necati, Saim, Mehmet batoğ- kem ziraat memuru Bay Vedat 
lu, Safer ve Kazım, Akyalçının idaresinde yapıldı. Ve 

Tam yirminci dakikada Sanat- netin• 1 - O yine Gençlerin galebe-
kirlar aleyhine verilen penaltı ce- ıiyle bitti. ve Gençlerin Aktehir bi-
zaaı Meh!!let batoğlu tarafından rinciliği ilan edildi. 

Trabzon Haıkevinin f aaligeli 

nHimmetin oilu,, nıı temail •den Halke vi ten.sil kolu üyelerinden bir grup 

T_RAB1:0N, (Milliyet) - Hal- muhasebei hususiyeye ait 1500 
ke' • temsıl kolu dört akşam arka- kişi aian kilise halk.evine verilmiş-
nrk~y~ (Himmetin oğlu)nu temsil tir. Hemen tamiri düşünülen bu • 
etmıştır • Bu eser T rabzonda çok kilisP. temsil k~mser ve konferana-
rağbet gördü. Halkevi karşısında !ar içir kull~nılacaktır. 

Devrekte at yarışları 
DEVREK, (Milliyet) - Hilali 

ahmer artırımının temini maksa

diyle bu yıl ön ve sonbaharda ol
mak üzere at koşusu ve pehlivan 

güreti tertip etmiştir. 

Bq itin önii yirmi altı nisan 935 
cuma günü Devrekte başlayacak
tır. 

Bunlara dikkat edilirse, ıyıce din· 
lenmit bir vaziyette çıkacak ve cumıı 
günkü muvaffakıyetaizliklerinin acııı· 
nı çıkarnı.ık hırsyle oynayacak olan 
misafirlere buırün de bu fırsatı verme 
miı oluruz. 

E. H. SAVC\ 

Balıkesir silosu 
BALIKESiR, (Milliyet) - ln~a., 

çok evvel hiten silodan ıiındiye k• • 
dar istifade edilemiyordu, çünkü elek 
trik cereyanı demiryollarından atla .. • 
mak ıuretile verilebilecek, bu da bu
yük tetbirlerle yapıle.cak iıti. Nihı: 
yet bu zorluk yenildi, pek yakında sı
lonun makineleri elektrikle işlemeğe 
baılıyacaktır. 

Balıkesir. İzmir telefon 
hattı 

BALIKESIR, (Milliyet )- Bahko· 
air, Suma, Al[hiıar, Mani&a mıntalcala 
nnda. birkaç kolde.n direklerin dikil
m-e.U ve tellerin çekilmeıine birden 
bB.§landı. it çabuk ilerlemektedir ki 
bir aya kadar Balıke•İr • l'Zl'Dir teJcfon 
hattının bıtirilmeıi umuluvor 

MERZiFON, (Milliyet) - Be
lediye bir yolun tesviyesini yap · 
makla meşgulken bir define bulun 
du. Burası, Merzifonun "Yan.gı_n· 
yeri" namiL• maruf bir maha!hdır. 
Burada son zamanlarda halk tara
fından evler yapılmağa başlanınıf 
tır. Buranın bir kısmını da beledı
ye yola alarak düzeltme 
viyesini y.ıpmağa başlam 
zılırken bir çömleğe tesad ,..;;,.....;;i_ 
miş ve kırmadan çıkarılıp a 
lınca içinden 13 parçadan baret 
şu eşya çı:Cmıştır: 

1 - Büyük kıt'ada altın !rol ba
ğı iki adet. 

2 - Vaftis altını bir adet. 
" 3 - Ufak kıt'ada vaftis:i Mah
mudiye altını bir adet. 

4 - Tırtıllı gümüf fincan zarfı 
on adet. 

5 - Diiz gümüş fincan zarfı bet 
adet. 

6 - Ufak altın top 65 adet. 
7 - 16 parçadan ibaret güınüt 

kemer bir adet. 
8 - 22 taneli bir sedef tesbih. 
9 - Kemik kaşık 6 adet Bu ka~ık 

\ar çok gariptir. Bugünkülere hıç 
benzemiyor. 

10 - Ufak yerli vazo bir adet. 
11 - Ufak sedef parçaları 11 

adet. 
12 - İpek mendil. iki adet. 
13- Gümüt kaşlı sim kemer bir 

adet . 
Bunlar tahminen yirmi seneden 

beri bu toprak altında kalmıştır. 
Yalnız kol bağları çok kıymetlidir. 
Umumiyetle bundan yirmi sene ev 
velki modaya göre yapılmış olan 
bu e~ya bugün için kabili istifade 
değildir. Yalnız eritilerek altın ve 
gümüşünden istifade edilebilir. Ma 
!iye çömlei;ie vaz'ıyet etmiştir. 

Sopa ile öldürdüler 
DENiZL1, (Milliyet) - Martın 

yirmi dördüncü pazar günü Tava· 
sın Aydan köyünde mira.s mes~
lesinden çı:kan bir ka vııada Bekır 
oğlu Osman, kız kardetleri Elif 
ve Sultan ile yeğeni Abdullah ta-
rafından sopa ile öldüriilmiittür. 

Kırşehirde örnek dükkanın 
temeli atıldı 

KIRŞEHiR, (Milliyet) - Buıün 
havanın yağmurlu olnuuma rafmen 
memurlar ve binlerce halkın önünde 
belediye örnek dükk&nın temelini me· 
raaimle attırdı. Çalıtlr<an va)~z _ M. 
Saylam, Kırtehirlilerin hevetkarhgın• 
dan, vatan korumasındaki baihhim· 
dan, her yeniliğe kaJ'fı gösterdik)~ 
ali.kadan bahitle uzun bir ııö1l<W toJ 
lecil. Gençlerden E. Ural da bun& ~ı
aa bir karıılık verdi. Kurbanlar keaıl· 
di. Kordelayl kesen valimiz ı-nelta -
ıına ilk harcl eliyle koydu. Saylavı • 
mız M. Seyfeli, B. Batkanı Turgut, 
mühendiı Mazhar temele ırirerek ça • 
hflllJlia baıladılar. Halk bu çalııkar 
büyükleıi alkıılarken bando mü.tema: 
diyen çalıyordu. Kentlil«, ellerındekı 
600 dükkanın hept4ni yıkarak bu örnek• 
t.on yaptırmağa ıözbirliği etliler. 

Balıkeıir Halkevi 
teniı kortu 

BALIKESiR, (Milliyet) - Halkevl 
Spor komiteai amatörleri teniııi teıvik 
etmeğe ve güzel bir kort yapmaia ka 
rar verdi. Kort için vali konaiının a_r
kaaına diifen etrafı çevrili araayı kı • 
raladı. Yakında ite baılanacaktD'. Ye• 
ni spor konıiteıin.in verimli itler yapo.
cağı anlatılıyor. 

Kuvvei miknatiaiyeyi haiz olmıyau 
bir Presizyon saati 7 

iŞTE HAKiKATEN BiR TANE. 
Bir çok fabrikalar saatları!"n. kuvveı 

miknatisiyeden i.ri olduiunu ıdduı eder
ler. Fakat dedikleri gibi midi~? ~A. YI~. 
REVUE SAATiNiN makinerı buyuk_ hır 
tavla ile mücehhezdir ki: REVUE labo_
ratuvarlannda icad ve a.enelerdenberı 
tecrübe e<lilmit "NIVAROX,. pandolu 
ile birlikte hava tebeddüllerinden ve 
kuvvei mikn.atisiycden kat'iyyen mütceı· 
sir olmaz. 

lsviçre Nô~atelde re•mi ıutcıhk liıb..,_ 
ratuva<ları tasdik etmiılerdir ki: 

YALNIZ REVUE SAATi HAKl
KA TEN ANTIMANYETIKTIR. 

E 
SATl.Ş YERL•RI' 8eyoW"lu, fetıkıil Ceel. 
399 No.ıu s MISIRLt.. 
oaıata'da TUnel sok. 29 No ıu tw1EVEFI 
SAAT 'TiCARETHANESi llo 

Başlıca ••&tellerde bulunur. 

RF.VUE fabrikaları Türkiye satıf ıu· 
besi: htanbul, Bahçekapı, Taılıan No. I~ 
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ı çeye ~ _a n ar kongresi -------
ı~atıbı umumi ik karşılıklar kılavuzu K.aça çııı avasına d ... 

başlandı, bir müdür mah-
Listenin neşrine devam ediyoruz k l 
ı-Oztürkçe köklerdengelensözlerinl<arşısına(T.Kö.)belde- 1 emede baygınlık geç·rdi! 

Yı:clızda 
bürosu bugün 

çaiışınıya başhyor 
Hınd ve ı._ısır murahhasları 

ği (alameti) konmustur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman-
1 ı rımızın (mütehcus;s) yazılarını gazetelere vereceğiz. G •• · kt k ? 

<. - Yeni konan karıdıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö- llffirll en aÇl1lı30 ma. Var 011 
re lransızcaları : • yazılmıs ayrıca Örnekler de konulmustur. Dün sekizinci ihtiıas mahkeme- j 

3 - Kökü tiirkçe olan kelimelerin bugünkü işlenm:ş ve kullam;an sinde Tophanedeki Ford montaj 
Ne zaman gümrük muamelesi 

yaparlar? 
~ekili eri alınmı,tır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe fabrikasında meydana çıkarılan 

"cek,, kökünden gelen fekil gibi. gümrük kaçakçılığı davasına baş-
Ne zaman gümrük muamelesi 

yaparsınız. Malları getirttiğiniz za 
man mı yok•a sı>nıa mı? -\\' ;,naye etmek - Korumak 

· 'i' rnek: Beni himaye etmesi için ken-
• 1' .~ ,ın• bır telgraf çektim - Beni ko
• ~·-u&,in kendi9ine bir telyazı&l ç•k

u 
de do ı - Koruyucu 
1111 cilik - Koruyuculuk 

1-Iarl ... - Korur, koruyan 
r. h - Korunuk - (Fr.) Prot~gE 

u nek: Mahmi devletler - Korunuk 
dev. tler. 

H may<O altında olan yer - Koruncak 
- (Fr.) Protectorat 

V "ki (Vikayc'den) - Korur, koruyucu 
- (Fr.) Pr~ventif 
Örnek: Çiçek aş•ı yüzde doksan beJ 
vakidir - Çi90k 1§111 yüzde dcksan 
beş koruyucudur. 

Himmet (Bak: Cebd, gayret, !!iti) 
Hin -Vakit 
Hiram - Sahnıı 
H;T- - Salnnlı 
Hiram etmek·- Salınmak 
Hire - Bulanıklık, donukluk 
Hirelenmel< - Bulanmak 
Hired - Akıl 
Hiredmend - Akıllı 
Hine - Kedi 
Hirzicin - Can hlırm• 
Hiı - Hiı, sena (T. Kö.) - (Fr.) Sen

timcnt, ıcns 
Jh""ı - l - Duyurum (Hissettirmek 

anlamına) - Action de faire sen tir 
2 - Duyı:u - (Fr.) Senıation 

Hi11ebnek - Hi11etmek, duym•k -
{Fr.) Sentir 
Örn<"k: Elinde bir acı hissetti - E
linde bir acı duydu. 
Gönlünde büyük bir yeis hissetti -
Gönlünde büyük bir umutsuzluk duy
du. 

Hiosi-:-- 1 • Hiuiğ, 2 • Duyal - (Fr.) 
Scntımental, ıcnaoriel 
~r?ek: Kulak hayı hissiyemizden bi
rıdır - Kulak duya] üyelerimizden 
biridir. 

ı-: I > - Duyu - (Fr.) Sena 
vrnek: İnsanda beş hasse vardır -
!nsanda beş duyu vardır. 

ıHuıaı - Hiali, duyııulu - (Fr.) Sen
aible 

Örnek: Arkadaşım çok h.ıssastır -
Arkadaşım çok duyguludur (bislidir) 

Hassaoiyet - Hislilik, duyarlık, duy • 
ganlık - (Fr.) ScnaibilitE 
Örnek: Hastalık ondaki haaaaaiyctl 
arttmnıştır - Hastalık ondaki duyu
lığı ( duyganhğı, hisliliği) arttırmıştır. 

Jliuiyatperosti - Duyguculuk 
}'.!issi kablelvuku (His kablelvuku) Ön-

sezi - (Fr.) Preıısentiment 

örnek: Bir h iı.si kablelvuku ile ordya 
gitmek istemedim - Bir önsezi il~ o
raya gitmek istemedim. 

M~tehauis olmak - Duyııulanmak, hiı
ııne dokunmak - (Fr.) Etre touchc, 
etre affecte 

Örnek: Yıllar geçtikten sonra b•ni 
hatırlamasından çok mütehassis ol • 
dwn - Yıllar geçtikten sonra beni 
hatırlsmasından pek duygulandım. 

ıt.lahaUı ıurette - Duyulurcaaına -
( Fr.) Sensiblement 
Örnek: Pahalılık mahsus bir surette 
arttı - Pahalılık duyulurcasına arttı. 

C~yri mahıus (surette) - Duyulmaz 
.,.,Jlj beliniz - (Fr.) Insensiblcm•n; 

!: :.te hiNiyat - Duymacık 
l vauı hamse - Bef<)uyu - (Fr.) Les 

canq sens 
\,zvu his - Duyak 

Örnek: Dimağda bütün his uzuv lan 
toplanır - Dimağda bütün duyaklar 
topJarur. 

lntıba - Duyu9 - (Fr.) Impression 
Kabiliyeti inbboı ıahibi - Duyuflu -

- (Fr.) Impressionnable 
ı:·sar - Baru (T. Kö.) 
Hiza - Hiza (T. Kö.) 
Hod - Kendi 
Hodbin - Bencil - (Fr.)Egolstc 

Omek: Hodbin insan, ı:öniil fıkarası 
olandır - Bencil insan, gönül yoksulu 
oland!f. 

ı· lbini - Bencillik - (Fr.) Egoisme 
Örnek: içtimai hastalıkların en kor • 

k ncu hodbiuidir - Sosyal hutalıkla
• n en korkuncu bencilliktir 

I • . dbehod - Kendi batına, k~ndi ken . 
dıne 

Örnek: Hodbehod bu işe teşebbüsü 
Y.•nlış oldu - Kendi başına bu işe gi
r.şmesi yanlış oldu. 

1: dınedi - Hoıııeldin 
Örnek: llo~ediye gittiler - Hoş • 
geldıne gittiler. 

Hububat - Tahıl 
1 ;uccet - Kanıt (Bak: Delil, burhan) 
} ucre - Odacık, göz - (Fr.) Cellule 
(Fen anlamı t~rim koluna bırakılmıştır) 
Huceyre - Goze - (Fr.) Cellule 
Hucrevi - Gözü! - (Fr.) Cellulaire 
Huda - Tanrı, kuday 
ı-:udayi nabit - Kendibiten - (Fr.) 

Qui pousse sans Ctrc cultive 
Örnek: Hudayi na bit ağaçlar - Kendi 
biten agaçlar. 

lludud (Bak: Hadd) - Buç, sınır 
1-' uduı etmek - Baş göstermek, çıkmak, 

olmak - (Fr.) Surgir 
Örnek: Aralumda bir ihtilat hudus 
<'.ti - Al'alarında bir anlaşmazlık baş 
goaterdı (çıktı). 

H •fre - Çukur 
Örnek: Yolda bir hufreye düştü -
Y?lda bir çukura dü§tü. 

H.·lasa - Çokarma. - (Fr.) Extrait 
Örnek: Kın.a luna lıu13sas.ı - K.ıruı Ja. 
na çıkarması. 

Hulasa (icmal) - Ozet - (Fr.) Resu
me 

Örnek: Bir yazının hula90s1 - Bir 
yazının özeti. 

Hul&aa etmek - Kualamak, özebnek 
Ornek: Bu yazıyı yazarken çektiğim 
muşkilatı, hulasa ederken çekmcmış
tim - Bu yazıyı yazarken çektiğim 
güçlüğü kısalarken çekmemiştim. 

Hulaaaten - Kısaca 
Örnek: Size hulasaten söyliyeyim -
Size kısaca söyliyeyiın. 

HuUetmek - Dönmek 
Örnek: Sözünüzde hulfettiniz - Sö
zünüzden döndünüz. 

Hulkum - Boiaz 
Hulul etmek - Girmek, geçmek, yaMt· 

mak 
Omek: Mevsimi şit;o hulul etmiııti -
Kış girmişti. 

Zenginlere hulUJ etmesini bilen bir a
dam - Zenginlere yanaşmasını bilen 
bir adam. 

Hulus - 1 ·Yaranma, 2. (Bak: samimi 
yet) 

Örnek: Ona arzı hu!Us etmek isteme
di - Ona yaranma göstermek isteme
di. 

HulUıkarlık - Y ararunalık 
Örnek: Hulfıskarlıktan hiç de hoşl.ın
maz - Yaranmalıktan biç de hoşla:ı
maz. , 

H~?""a - Sıtma, nöbet, ateş - (Fr.) 
Fıevre 

Hunnak - Boğaz 
Hunin - Kanlı 

Örnek: Hfınin bir cidal - Kanlı bh 
loavga 

Hunriz - Kandökücü 
Ornek: . . . hunriz bir adamdı -

• kandökücü bir adamdı. 
Hurafe - Sanıka, unsa 

Örnek: Türk çocuğu hurafeye kuiak 
asmaz - Türk çocuğu aarukaya 

( urasaya) kulak asmaz. 
Hurde - Kınmı, küçürek, ufak, ufarak 

Örnek: Hurde demir parçaları - Kı
rıntı demir parçaları. 
En hurde mana farklarnn bile sezdi 
- En ufak anlam ayırtımlannr bile 
sezdi. 

Hurdeha~ olmak - Paramparça <'lmak 
kırılıp dökülmek ' 

Ornek: Pencereden düşerek kafa tası 
hurdchaş oldu - Penc.ercdcn dü-şerfk 
kafa tası paramparça oldu. 
Eşya yolda hurdehaş olmuş - Eşya 
yolda. kırılıp dökülmüş. 

Hurdehaı ebnek - Kırıp dökmek 
Örnek: Otomobil bir uabaya çarpa • 
rak her tarafını hurdeh.iş etti - O • 
tomobil bir arabaya çarparak her ya
nını kırıp döktü. 

Hurdevat - Kırık dökük, öteben 
Örnek: Sokakta hurdevnt satan bir a
dam gördü - Sokakta kınk dökük 
(öteberi) satan bir adam gördü. 

Huruç - Çıkma, çıkıt 
Ö!n~k: Kaleden huruç zamanı gel • 
mıştı -: ıı::aleden çıkma (çıkış) zaır.a
nı gelmıştı. 

Huruc etmek - Çıkmak 
H urU.şin - Coıan, çağhyan 

Örnek: Kızdığı zam.an buruşan bir se
le bwenzerdi ~ Kızdığı zaman coşan 
(çaglıyan) bır sele benzerdi. 

Hu.nan - 1 - Zarar, 2 • (Bak: Mahru
mıyet 

Husuf - Aytutulma 
Huıuı (Bab aıılamına) - İt, yol, konu 
'?"um, tekil, yön, bakım, için, üzerine ' 
Huı - Akıl 
~~fu (Bak: Tevazu, arzı ihtiram) 
uıyar - Ayık 

Huzur - kat, kıt 
Örnek: Huzurunıı.zda bul ki f unma a şc-
re yabım - Katınızda (latıruzda) bu-
lunmakla onurlanmaktaynn (onurla • 
ruyorum). 

Huzur - Bulunma 
Örnek: Sizin, aramızda huzurunuzu 
faydalı görüyoruz - Sizin, aramızda 

• bulunmanızı faydalı görüyoruz . 
1 :ızur - (huzur ve asayi• anlamına) 

Güvenlik ..., • 

Örnek: Halk burada huzur içinde ya
şıyor - Halk burada güvenlik içinde 
yaşıyor. 

Huı:ur (Huzur ve süklın anlamına) _ 
Baysallık 

Örnek: Kafasıyle çalışan kimseler i -
h "kfı ı· çın uzur ve su n en _azım bir ~ydir _ 
Kafasıyle çalışan kımseler için bay • 
sallık en lüzumlu bir şeydir. 

Huzur (ü kalb anlaıruns) - iç rahatı 
Örnek: Bir işi muvaffalriyete erdirmek 
kadar insana huzuru kallı veren bir 
şey yoktur - Bir işi basarmak kadar 
.1.ns_:ar.q iç r~hatı veren bir şey yoktur. 

Hubub - Eıın, esinti 
Hübüb <ıtmek - Eımek 

Örnek: Rüzgar hubüb eder, kum sav
-~ulur - Yel eser, kum savrulur 

H~cum - Hucum (T. Kö.) 
Hu~a - Uzyön - (Fr.) Inspiration 
quı pousse dans la voie du salut 

Hükümdar - Hükümder (T. Kö.) 
Örnek: İngiltere Hükümdarlarından ~ 
- İngiltere Hükümderlerinden 

H~kumet - Hükümet (T. Kö.) . 
Huma-Oma 
H~ner - Hüner (T. Kö.) 
Hur - Gü .. .. .. .. . r, ozgen, ozgur 
Hurnyet - Hüriyet, Özgenl.ik .. .. ·l"k 

?.rnek '· Hürriyetimizi hiç bi~ ~:~ı due. 
gı~meyız - Ozgenliğimizi h' h' . 

ye değişmeyiz. ıç " 1< 

H~rriyetperver - Ôzgenel, Özt:Ürel 
H urmet - .Sa yırı 

Örnek: Hürmetlerimi takdim ederim 

landı. 
Mahkemeye suçlu diye sevkedi

len fabrika müdürü Malassi, nak
liyat i•leri müdürü Artusvöster, 
gümrük muamelelerini takip eden 
Efdal ile memurlardan Ritter'dir. 

Dünkü durutmaya Ritter gelme
di. 1Ik tahkikat evrakı suçlulara 
okundu ve tercüme edildi. Malassi 
ile Vöster türkçe bilmediklerinden 
sorgular bir tercüman vaaıtasile 
yapıldı. 

Fabrikada gümrük müfettişleri 
tarafından yapılan tetkiklerde 4 
sandık yedek malzemenin beyan
namedeki sıkletlerden farklı çık
tığı görülmüştü. Bu sandıkların i
kisi gösterilen rakamdan az diğer 
ikisi de fazla idi. 

Müdür Malaasi bu farkı şöyle i
zah etti: 

- Ben bu sandıkların ağırlığı
m fatura ve beyannamelerde doğ
ru olarak görmüttüm. Müfettitle
rin bunlar, farklı olduğunu söyle
dikleri zaman öğrendim ki Efdal 
beyannameleri tahrif etmif. 

Gümrük resmi verilmeden mal 
çıkarılır mı? 

Malassi gümrük resmi verilme
den hiç piyasaya mal çıkarır mı
sınız, veya batka yerlere sevkiyat 
yapar mısınız? 

Sualine de: 
Bazı müstacel itlerde gümrük 

memurları ile uyutarak malları 
sevkederiz. Sonradan gümrük mu
amelesini yaparız.,, diye cevap ver 
di. Ve föyle izah etti. 

- Bazan limanımızdan kalka
cak bir vapurda yetittirilmek tar
tile siparit alınır. Vapur ya o gün 
kalkacaktır ve yahut ertesi günü 
sabahleyin erkenden kalkacaktır. 
Siparitimizi muhakkak bu vapura 
yeti.tirmeliyiz. Halbuki gümrük · 
i•lerinin yapılması muhakkak va
purun kaçmasına sebep olur. Bu • 
nun için mallan sevkedebilmemize 
izin verecek olan memur ile bu hu 
suslarda uyuşm~tuk. Biz otomo
billeri ve yahut yedek aksamı yol
lar, fakat bu gönderdiğimiz malla
rın miktar ve cinsini yazan bir im
~alı listeyi memura verirdik. Güm
rük muamelesini yapınca bu liste
yi alır yırtardık. 

- Saygılarımı sunarım. 
Hürmet etmek, ihtiram göstermek -

Saymak 
Örnek: Ben kendisine çok hi:rmet ede
rim - Ben kendisini çok sayarım. 

Hürmeten - Sayarak 
Örnek: İhtiyarlığına hür'Tl<tcn - İh
tiyarlığını sayarak 

Muhterem - Saygın 

Örnek. llf.uhterem samilcr;m ! - ~a
yın dinleyicilerim• 

Hürme!kir - Sayar 
Örnek: Hürmetkarınız - Sayan'lız. 

Hünnete layık (vacibülibtiram, 1aym11 

- Ford mahalli serbest olduğu 
için Amerikadan gelen bütün mal
lar hiç bir muamele görmeden de
polarımıza yerleşir. 

Yedek aksamı satarken veya ta
kılmış otomobilleri güınrük hu • 
dudundan içeri sokacağımız za • 
man gümrük muamelesini yaptı -
rırız. 

- Mütterilere verdiğiniz fatu
ralar nasıldır? 

- Ben 1 haziran 933 de bu va
zifeye başladım. O zaınandanberi 
müşterilere verdiğimiz faturalar -
da, malın hakiki fiyatına bütün 
vergiler ve masraflar ilave edil • 
dikten sonra çıkan, topyekun gözü 
kür. Fakat bu fatur.aların vazih ol
madığı ve işlere zorluk verdiği mü 
f elti.ler tarafından söylendikten 
soma iki fatura vermeğe ba~ladık 
ki birinde safi malın !.ıymeti, di • 
ğerinde de vergiler ile masraflar 
tutarı gözükür. 

Nakliyat müdürü ne diyor? 
Malassiden sonra nakliyat mü

dürü Artür Vöster sorguya çekil
di. 

Kendisine gümrük muamelesi 
yapılmadan sevkiyat yapılıp ya -
pılmadığı soruldu, dedi ki: 

- Ben hangi malın hangi yere 
ne şekilde yollanacağı ile alakadar 
olurum. Gümrük muamelelerine 
k&:"ıfmam. Gümrük itlerini Bay 
Efdal bitirir ve bana: "Sevket,. 
.ler ve hangi numaralı sandığm 
sevkedileceğini bildiren bir cet -
vel verir. Bu cetvelde gümrük mu
amelesi yapılmı~tır, filan diye biı
kayıt yoktur. Yalnız sevkedilecek 
malları gösterir. Ben de sevkede
rım. 

- Beyannamelerdeki ağırlık 
miktarile 4 sandığın ağırlığı bir 
çıı.mamış siz ne biliyorsunuz? 

- Ben izin almıttım. iznim bi
tip te fabrikaya döndüğüm zaman 
böyle bir fark olduğunu söy
lediler. Bu zaman müfetti~lerin 
tahkikatı da başlamıştı. 

Artür Vöster sualin bir kaç de
fa kendisine tercüme ettirilmesi 
ve cevabını dört bet defa tekrar· 
l<ımak mecburiyetinde kalması yü
zünden bir hayli sıkılın·.• ve heye
< anlanmıştır. Bir aralık tercüma -
na bir parça su istediğini söyledi. 
Kendisine su getirilinceye kadar 
ayakta bir baygınlık geçirdi. Vak· 
tin zaten oldukça geçmiş olması 
dolayısile duruşma 18 nisan per
~eMbe gününe bırakıldı. 

POLJSTE: 

Bir otomobil 
Kazası 

hürmet) - Sayırıdeğer 
Hüsn - Güzellik 
Hüıniiin - Güzellik 
Hüınü halü hareket - Uzgiclim 

Örnek: Hüsnü halü hareket numara -
sı - Uzgidim numarası. 

IAr~banıo onu parça'andı, 
çocu uo ayağı t Zı d 

Hüsnü hat - Uzyazı - (Fr.) Calligra
phic 
Hüınü idare - Uzyönetim 

Örnek: Hüsnü idaresiyle bütün arka
d~şla~ın~n sevgisini kazanmıştı - Uz
yonetunıylc bütün arkadaşkirmın sev
gisini kazanmıştı. 

Hüsnü imlllaç - iyi ııeçinme 
Örnek: Zevc ile zevce arasında hüsnü 
imtizaç lazımdır - Kan ile koca ara
!nnda ivi ge'iinmc gerektir. 

Hüsnü ka' 1 etmek - iyi karıılamak 
Ornek · beni hüsnü kabul etti- Beni 
iyi karşıladı. 

Hüsnü muamele ehnek - iyi davran .. 
mak 

Örnek• Kendisine hüsnü muamele c .. 
dince şimarmaya başladı - K~ndisine 
_iyi .. davrandık~ şımarmaya başladı. 

Huınu nazar ıabıbi _ Arıbakıılı 

Örnek: Hüsnü nazu sahibidir kimse-
nin köt~üğün.ü görmez - Arıbakış-
lıdı~. ~ımsenın kötülüğünü görmez. 

Husnu nıyet - Eyi niyet 
Örnek: Hüsnü niyetle bu i~e başladı 
- Eyi niyetle bu işe başladr. 

Hüsnü ıöhret sahibi - 1 yi tanınmış 
Hüınü tabiat ıahibi - Zevkli 

Örnek: Hüsnü tabiat sahibi bir adam 
olduğu giyinişinden Lclli - Zevkli bir 

a_?am olduğu giyinişinden belli. 
Huveyda (Bak: Aşikar, ayan) 
Hüzal - Bitkinlik 
Hüzün, teessür - Üzün - (Fr.) Tris-

tesse. 
Örnek: Gönlünüz daima hüzünle do
ludur - Gönlünüz her vakit üzün do
ludur - Vous avez toujours beau .. 
coup de trist,. ....... .,. ...ı ....... 1 ... -~-

Dün Karqümrükte bir otomobil ka
z.ası olmuıtur. Otıomobilin ön lnıımı 
parçalanmıt, fakat içindeki yolculara bir 
teY olmamııtır. Vak'a ıudur: 

Şoför Mıııtafanm idaresindeki 2418 
numaralı otomobil Karagümrükten kale 
yoluna ııelirkefl Ac.ıçeıme önünde Kum· 
kapı ikinci komiseri Demir Hıfznun 6 
Yatındaki lb..,n Nmindeki çocuğu kartı· 
••na çıkmııtır. Şoför çocuğu çiğneme
mek için freni çevimıiı, fakat araba 
tramvay direğine çarpmıştır. 

Bu manevra esnasında otomobilin 
önü parçalandığı gibi, küçük ihsanın da 
ayağına otomobilin çamur]uğu ç.arpmıı 
ve yaralanmııtır. 

lhıan hastahaneye kaldırılnuşbr. 

An rıesi yokkan çocuk! 
Kaumpaşada Çatmalımesçit maballe

ıinde oturan Salamonun karısı Diyaman
dı 1,5 yaımdaki Ventor adlı çocuğunu 
kayın valcleıine bırakmış, kunduracrya 
gitmi9tir. Bu esnada çocuk açık bulunan 
pencereden düıerek yaralanmıştrr. 

Bırakılan çocuk 
Dün Şiıl.i çocuk hıutaneıi bekleme 

)erinde 2,5 yaımda bir kız çocuğu bu
luıvnuıtur. Çocuğun üzerinde hiç bir ve
sika bulumnam.ıı ve düşükünler yurduna 
ııönclerilmiştir. 

Molllr kaptanı nezaret 
altına alındı 

Hüdavercli ismindeki taka evvelki ııe
cc kömür yükü ile dün latanbul limanı
na ııelirken bir kaza olmuştur . 

Tayfalardan Mustafa yelken açmak 
Üzere takanın güverte kenarında uira -. . . . . . 

Kongre katibi umumilik heyeti 
bugüncıen itıoaren Yıldıza nakıe • 
dilecek ve orada çalışmalarına baş 
lı yacaktır. 
Arsıwusal kadınlar birliği kon

seyi de yarın sabah Yıldız sarayın
da ilk toplantısını yapacaktır. 

Türk murahlıaaları 
Kongrede bulunacak Türk mu • 

rahhasları şunlardır: 
Asli murahhaslar: 
Bayan, Latife Bekir, Lamia Re

fik, Seniha Rauf, Efzayiş Suat, 
Nermin Muvaffak, Necile Tevfik, 
doktor Pakize Ahmet, Leman Fu
at, Safiye Hüseyin, Nebahat Ha • 
mit, Faika Nahit, saylav Mihri Pek 
taş. 

Yedek murahhaslar: 
Bayan Emine Saffet, Belkis Ha

lim, Seniye Hayati, Saadet Refet 
Mediha Fethi, Aliye Halit Fahri: 
Aliye Eıat. Ayte Remzi, Piraye 
Sadullah, Eriş Hüseyin, Zekavet 
Zati, Hasene Ilgaz. 

Kongre altı komisyona taksim e
dilmişti: 

1 - Kadınların rey hakkına ma 
lik olmaları ve siyasi faaliyetleri 

ViLAYETTE 

T rakyaya yerleş
tiri.ecek muhacir 

Bll yı gelecek muhacirler 
70-80 bin tutacak 

Trakya genci müfettiıi Bay lbrahim 
Tali, dün vilayete gelmiş ve Trakyada 
yeniden yerleıtirilecek göçmen itleri ü
zerinde çalıtmıttır. 

Yaz mevsimi yaklaştığı için Balkan
lardan gelecek muhacirler de hazırhkla
ra başlamışlardır . 

Bu yıl gelecek muhacirlerin sayısı 
70 - 80 bin kadıır tutacaktır. 

Bay İbrahim Tali, aktamki !Tenle E
dirneye gibni~tir. 

Kurıa. ı,a ... ı Buigaf.ar gidiyor 
Silivrinin Kurfallı köyündeki Bul

garlarla Buıgaristanda Kediöre•. köyünw 
deki Türklerin mübadeleleri hazırlıkları 
büsbütün bitmittir . 

Kurfallı köyiindeki Bulgarları Bul -
garistana götürmek için bugün Sirke • 
ciden bir tren kalkacak ve yarın Kurfal
lıdaki Bulııarlan alarak Bulgaristana gö
ıürecektir. 

lstanhul iıki.n müdürü Bay Tahıin 
ile memurlar da buııüo Kurfallrya gide
rek ııönderilme itlerine bakacaklardır. 

Kediöreodeki Türkler de ayni suret
le ııelerelı: Kurfalhya yerleftirilecekleı • 
diı . 

'i- Memurların düzırüA sicilleri - I 
Tayinleri vilayetçe yapılan menıurlar i
çin düzgün sicil tutulmau kararlaıtırıl- ı 
mııtır. ı 

'i- Talebenin çıkardığı g.ızeteler -
Bazı mekteplerde talebenin çıkardığı ııa-
zetelerin, okuma hayabna ıek-
te verip vermediklerinin maa~·ifçe tetkjk 
edilmesine kar~r verilmittİ.1·. 

'i- Kadastrosu bitirilen mahal.eler -
Kadastro ikinci mıntaka müdürliiğü 
Kurnkl\pıda Bayram Çavuf mahalleııinin 
lıadastrosunu bitirmİf, sen~tlcri vert"M
ye batlamıtlır . 

'i- Gizli nüfuı - Gizli nüfuıuu o1ay. 
dı için verilen müsaade haziranda Oite .. 
cektir. Bu yüzden nüfuı id..aı-'.ne son 
ııünlerde tehacüm artmı9tu 

Hariçten soklllın haritalar 
Yabana -Uelı:etlerde, yabancı dil

lerle basılan bazı yanlıı haritalar yor • 
dumuza sokularak ıuraya buraya dağı. 
tılmaktadır. 

Bu haritalarda milli hudutlarımız j. 1 
çin<le bazı küçük krallıklar gösterilmek
tıedir. Bu yanlıı ve müftit fikirlerin mah 
sulü olan haritaların sokulmaması ve ı 
görülen yerlerden toplattırılmaaı için B· 

likadarlara emir verilmiıtir • 

düşmüımr. 
Taka durdurulmuş, Heybeliada ko -

miserliğine haber verilmiı, Heybeli ile 
Büyükada arasında Hüıeyin aranmıı, ft
kat bulıınamamı9tır. Tahkikatın ıon,oa 
kad•• takanın kaptanı O.man polil neza-

• . 

Vapurcutuk şir
ketinin istedikieri 

Bazı muafiyetler 
edildı 

kaLul 

Vapurculuk ıirketi idare meclisi 
reisi Bay Ru§en Ekonomi Bakanlığı ile 
temaslarda bulunduktan ıonra Anka
radan §ehrimize dönınüttÜr. Öğrendi
ğimize göre, bakanlık bazı muafiyet
ler verilınea.i yolunda tirketçe öne sü
rülen İstekleri kabul etmiıtir. Bundan 
böyle Deniz Yollan idaresi ııibi ıirket 
gemileri için de fenerler resminde 
yÜzde 50 tenzilat yapılacaktır. Temin 
edilecek menfaat yılda 50 bin lira · , 
dar tutacaktır. Diier taraftan 
müna.a.ebetile gemilerin muayyen iıu -
ab hadlerinden yüzde 25 nisbetinde 

fazla yolcu taıımalarına da müsaade 

edilmiıtir. Bu müsaade, birçok iakelc

lerde me• .. im dolayıaile birikecek foz. 
]a yolcuların seri çevrilmemelerı ba· 

lamından halkm lehine sayılmakta • 
dır. 

• 

, 

HASAt\ 
KREMl 

Dünyada mf:vcu 
kremlerin en nefisı. 
en sıhhisidir. Nazik 
cildli kadınların ha
yat arkadaşıdır. ih
tiyarları gençleşti
rır ve geoçleri gu· 
zelleştirir. insana e
bedi bir taravet ve
ren Hasan kremin 
unutmayınız. Kutu
su 50, tüb halınde 20. 

Hasan Deposu: 
Ankara, latan-
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Almanya, Şar a emi tecavuz mua esıne gır-
meğe taraftar oldnğunu bildirdi 

. ede · anaından ı Uç devletin üzerinde mu- nedilmektedir. Bu konferanıa Almanya ken bu memleketler araauıda mevcud 
.... Bqı 1 lncı uhlf ~abık kalacaklan karar, uhular ku - da duet edilecektir. iki 'Yeya daha çolı: taraflı ukeri mua-

rum olmaaı muhtemel olm&kla bera_- nmw konseyince kabul ediline, ulıu- Lokarno muahedesini imzalayan dev- bedeler h•klrmda muf&Na) malUırıel 
bor bu karan kaleme almak ~lı- lar kurumu, AJmanyanın teıebbüaünü !etler araaınıla bir hava muahedeıi yap. elde etmeye lüzum ;:örmemi=tir. Çünkü 
Yetini deruhte ed~ olanların ~la"": anen takbih ettikten baıka, Üf aza mak ihtimali hakkında dün akıam Ye bu- Almanya hiç bir leca'Yiiz fikri beole • 
dar devletlerın istıkbal~e tek cıhetlı ::'an mürekkeb komite teşkilini teklif gün de görüşülmüıtür. Zannedildiğine miyor ki, tedafüi bir anlapnadan ~il 
nakzi ahitler vukuu halınde ~e ya~h decektir. Bu komitenin vazifesi, iıtik göre böyle bir plan hazırlamak üzere bir l~e&1ir olaun. Alman bülı:Uıneti bu nok 
maya hazır olduklarına daır vazı ~alde, muahedelerin ve mali ceza ted mütelr.ıu111 heyeti tayin edilecektir. tai nazan timdjye kadar da muhafllza 
bir 'ikre aalıib olmal~ İcab edel'. birlerinin tatbikı auretile bir taraflı Londrada memnUftİ.7et etmiıtir. 

Con Sn)llll"n Bcrlınd• lronoff~ "hlaline mani olacak uaulleri araıtıra- LONDRA, _13 (~.A.) - Streza top Gene ayni düıünce iledir ki, Alman 
. ~~ORA, _13 ~A.A.) - Streaa d~ ~tır. Konferanı, Bay . M!11.ıolininin, lant~sının netıcelerı Londrada °!em - ya ba~lıca_ aakeı;i ~aahbüdlere iatina • 

bılJırılıyor: .. sır Con Saymen, konfe Nazilerin Avuaturya istıklalıne karı• nunıyetle karırlanmııt'.r. Bu netıceler d~n .brr zı:uaaka ııtırak __ edemn. Alman 
ransın dunku toplantıamdan •o~a Ber tıeıkil ettikleri tehlikeden bahıeden ıunlardır: Fransa, lngıltere ve ltalya hukumeti yukanda gosterilen esaala-
linle muhabere ettiği~i ~e netıcede, .özl.:rini dinlemiıtir. , nı~ !Jl~alar kurumundaki müdaha_le • ra miiatenid mukaveleler akdinden me 
Alınanyanm ba~a mumzıler .. aralarm Konferans, Fransa ile Jtalyanın hı- lerı ıttıfaklarr, Fransız - Sovyet mıaa- nolunamaz. 
d~ aynca birer kartrl~klı muzah~r~ mayelerinde bir ademi tecavüz v~ ~- k~n te~el teşkil ettiği emniyet aiate- Misakı İmza edecek olan devletler 
m:s~kı nkdetseler da~.ıark ademı te demi müdahale misakma v~ ı~m mıne baglıdır. • . den ba~ılan ar~larında hususi anlat. 
cavuz andleşnaaına ııtırak e.tmeye ha Avusturyanın bütün komıulanle muza Almanyanın teblığı • '"alar ıınza ettıkleri takdirde de Al _ 
zor bu~und~. hakkında teımınat aldı- kerelere devam edilmesinin. ~ünasib BER1;:1N, 13 .<~-~-) - Alman i~tı~- manyanın kendi tarafından ileri aiirü 
iını aoylemqtir. • _ olacağı kanaatini izhar etmııtır. Ya - bar~t buro•u. bıldınyor: ~Iman_huku- len e~ul'!r dalı.ilinde tanzim oluna _ 

Almanyanm koydugu ye_g"?'': ıart k da alakadar devletler arasında bu- meti §ark mıaakı meselesındekı hattı cak hır mıaaka i~irak edib etmiyece _ 
bu .ki türlü a11dla1manm birb.ırın~en rn. b"r konferans toplanınasr muhte- hareketinin birçok gazetelerde yanlıt ğıne dair dün lngiliz büyük elçisinin 
taınrunile ayn'olınalan ve aynı vesıka sualıd. 

1 
tefsirlere uğraması üzerine noktai na- sorduğu suale verilen cevabın mahiye 

'" · d 1 b 1 nmamaları - me ır. ·ı • d k" tehi"· ·ı t -'L k · nın uzerın e yazı ı u u F ansanın ıi.kôyeti ua lngı tere zarmr a.şagı a 1 ıg ı e auuı etme tı )'llkanda sayılan esaslardan mülhem 
dır. Matbuat, Almany~nı~ bu. kararı- STRESA, 13 (A.A.) - Röyter Mu- tedir: olınuıtur. 
nın fevkalade ebemmıyeb W.z oldu· h birinden: Jngiltere hükfuneti, Fran- 1 - Bertin konuımaları esnaamda Alman hiikfuneti bu huauata fU mü 
iunu ve Streaada topl~n~ uç devl~t a Uluslar kurumuna miiracaatmı, Bay Hitler ıark miaakına bugünkü tek talealarda bulunmak ister. 
murnhbaalarınm iılerını •. ıl~rletmege ~anrn .. acaat konseye geldiği zaman, tinde maatteessüf iıtirak edemiyeceği Ademi tecavüz misakla~ile bu mi -
Pek ziyaile yardım edecegını yazmak- u ~!ur takviye edecektir. Stresa kon- ni lngiliz heyeti murabhasaaına bil • 
t d reyı 1 e d-' . b"" l - k b" • et aaklara mütemmim olarak askeri taah-
a ır . 'l"' feransı bugün bitecektir. ırmış ve oy e muıtere ır emnıy hüdleri tazammun eden anlaıma1ar 

Toplanlıya ait taf:n aUt d 1 Uç devlet anla§tı misakına Alm_a.nyarun. an~ ~!a~ı~a- akdinde tanı bır· tezad vardır·. Go"'nu··ı 
LONDRA 13 (A.A.) - ç ev et '·' 1 d h 1 d b 1 

• d.. St STRESA, 13 (A.A.) - Havao A • "" ıart ar a 1 ın " gıre 1 ecegıru soy- nzasiyle giriıilen taahhüdlere ya gü-konferansının ikinci toplantısı un • h b" · d F •• I · 1.ır· 
1 jansı hususi mu a ınn en: ran.~ ellDJf • • venilir veya güvenilmez. 

resada yapılmıflır. Murahhas ar top - run uluslar kunımu konseyine verdıgı a - Bu mıaak karşılıklı ve .umumi. • 
landıklan zaman, evvelki giin lngiliz dl hak ull t Eğer güvenilmiyonıa ulceri mukave-
b b "ldir"l A istidayı tasdik hususunda üç hükiimet taahhü e~e. ve em us erıne ıs ı- lelerin lüzumu da anlaıılamaz, Ade -
aı<>akanı tarafmdan .ı ~ ~n .. ':."· nla•mı•lar ve Almanyanın armılusal nad etmelıdir. . - hh""dl .. 

Pa vaziyeti bakkmdaki lngiluı goruı- ak 'tı ' . etsizlig" ini tesbit edecek b - Misak sulh inkrtaa uğradığı tak mı teca...uz taa u ennın aanıimiye -
le,ine, ayni zamanda, Sovyet Rusya, ayı ara rıay b" d" d - t k b" t h 1 d · t tinden ıüphe edilirse sulh muahedele-
Polonya ve Çekoalovakyanın Londra· kararname suretinin ya~lmasını rı:ı.~,. ır l~~Uf ere ır arzı a erpı§ e rini itmam eden askeri anlatmaların 
d~ki Franaız _ lngiliz beyanatına kar· zat konseye brrakınaya arar ve 

1 
- me 1 ır. ifaamdan da ıüpbe edilebilir. Ademi 

d"l 1 d" c - Bir mütecavizin tayini çok güç ol I tı aldıktan vaziyete muttali i ı er. er ır. Fratuanın Jikiiyeti makla beraber müteca'Yİze yardun e - tecavüz misak armdln harb çıkması -
Konferansa, Fransanın, Almanyanın PARIS 13 (A.A.) _ Eko dö Pari cıılmemek için umumi tedbirler alın _ nın ihtimali varsa tedafüi müzaheret 
V ersay muahede.inin ihlaline karşı u- ' · "k' ·"-' miaaklarmdan da tecavüzi bareketle-

gazetesi Franıanın yenı fl &yOU-U"-n uıa.l1dır. 
!uslar kurumuna müracaatr sebeblcri ' · 1 • yazmak rin rılmıa11 muhtemeldir. Alman hü • - ·· hiç bir kı_ymetı o mıyacagını_ . . - Alman bükUmeti bugün de bu tek r 
de bildir"lmişti. Murahhaslar _goru~ • tadır. Pöti Pariziyen gazetesı, ı~_tıkb~I liflerine aadrk bulurunaktadır. kiimeti, §U mütaleadadır ki, ademi te-
ni lelerini 3 tubat beyanatındbaki tekllıf- de mevcud beynelmilel taahbutlerın 2 - Gene bu konu§!Dalar esnasında cavüz miaaklarından tecavüze geç -
ere istinad ettirmekte ve u eıaa ar · tın" e kar f 

k k · ı"hla" lı· veya Avrupanm emnıye H"tl b"ld"rmı0 •tir0 ki AlmllDya mı"aa mek irin olan meaa e askeri mahiyet Üzerine yeni tcrakkiler tahak u el!~- d b ı er ı ı , • - r 
rileceğini ümid etmektedirler. Bu mu- t• yeniden birtakı:n hareketler ~ · u- kı imza edeceklerin hepsine veya bir te tedafüi bir taahhüdden tecavüzi 
naaebetle Almanyanın tekrar .;1L h ' lunulması takdirinde bunlara_m~.": kaçına askeri yardnnlarda bulunmak bir harekete geçmek için olan mesafe 
m:uı 111,.ınaııehetile tahaddiia eden va.- lacak müeyyideler kabcl .. e~ılec~gı~ı taahhüdünü yükleyecek bir misaka iı- den çok daha uzundur. Alman hüku-

.. d ı t k yaz--'-tadır. Dünyanın b':'tun b_uyuk t" ak edemez Çünk" u·· Alman bük" um" e J: ·,y~ -e • 1-anyanın ur ev e e arp DJAA ~ ır · et" A d k • 0 tt"f ki · ~ • ,.,... r B devletleri iktısadi ve malı mabıyette . b. l b" t hb""d"" \h"' h f m ı vrupa a as en ı ı a arın ın -
aldıg"ı durum tetkik ed. ilmiıtir. •.z• ga d ti oy e ır aa u usu un mu a a kiıafından sulh irin bir teminat go"'re-oıacak bu müeyyidelere ittirake avet 1 h" d b" - ·ı ı ak d • ·ı b"I' r ze.el~rde lnuilterenın Avrupa aıyaae- zaaı e m e ır amı o ar egı ı a 

' " d I ki dır · b" hlik ı miyor. Binaenaleyh, gerek umum için tine dair rıkan haberler h_ ak. km_ a, aa- o unaca ar · kia aulh içın ır te e unsuru o a -
i"hiyetta; mahfeller yenı hıç bır ka - Musso!ininin ziyafeti rak telakki eder. Alman bükıimeti l:ıu gerek bazıları için eaaılı olarak bu gi 
rar alınmadığını ve lngiliz murahhas- STRESA, 13 (A.A.) - Bay Musso gün de bu düşüncededir. bi taahhütleri tazanımun.edecek olan 

S h ek 1 1 1.nı" du··n ak•am ile• Barramo. o'da F_ran. 3 Alman h""k• t" "kt"d miıaklarm altına imzallnı koyamaz. lannın Loııdradan treaaya ar et e > - u ume ı ı ı ar mev-
rinden beri hiç bir tebliğ netredilmedi sız ve lngiliz batbakanları ıle dıt •ı~erı kiine gelir gelmez komıu memleket • Almanyarun bu noktai nazarı Ber-
ğin.i söylemektedirler. Bu münasebet· bakanları ıerefine bir ziyafet vermıf - terle ademi tecavüz misakları akdet- !indeki lngiliz büyük elçisi vasıtasiy-
Ie, Sir Saymen'in lngiltereden hareket tir. Ziyafette diğer birçok zevat ta bu- mck isteğini göstermifl:İr. le lngiltere Dııarr itleri bakanına reı 
etmeden evvel, Avam kamarasında, lunmuttur. Otelin etrafmda toplanın•§ Alman hükumetıi bu teklifi yapar - men bildirilmittir . 
tetkik edilen meseleler hakkmda hiç olan ahali düçeyi hararetle alkıılaını§ 
bir beyanatta bulunmıyacağmı aöyle- ve tezahüratta bulunmuıtur. Gazete -
diği ha.tırlatılma.ktadD'. lerin yazdığına göre Bay Flandcn ile 

Bal Lava\ yemek eanasında kendileri-
Mwtalrbef lıonferamlar ni alkı§lıy~n halk arasında diiçeni?. si-

-WNDRA, 13 (A.A.) - Streaa kon- lah~iannı gÖJ':nÜ§lerdir. Bunun uze-
feranııı hakkındaki havadisleri tahlil ' dil · · b" 

rine onlara yakla~arıfu ken erını . •-
eden Timeı gazetı•i diyor kir rer kadeh vermut içmeğe davet etmıı-

- Uç devletin Almanyayı müstak- lerdir. Bu aırada Fransa ve Jtalya ıe-
~ .1 ~ODUfDla.lara davet etmek arzuları k ld ı · ·ı · 
aşık~~ır. Avrupa itlerinin yeniden ı·efine kadehler a ırı mış ve ıçı mış-
tanzunı bu tekilde mümkün olacakt tir. 
Almanya müsavi baklan olan bir m~: 
let tanınınarukça, hakiki bir sulha Yar 
mak imkansızdır. Alıınanya istekleri -
~i henüz tam bir tekilde .Üylememiı· 
tır ve hukuk müsavatını elde ettikten 
•onra bu istekleri .öyliyecektir. Rayt, 
müaavi bir kuvvet olarak tanınmadık
ça, hiç bir nokta aydınlana.miyacak
tır. iki hayati noktanın ıim.diden ha.l
lcdi1meleri ti.zımdır: Alma.nyanTD, u
Juslar kurumuna tekrar dönmesi için 
'koyacağı şartlar mutedil olacak mı? 
Muhtemel bir mütearrızın plinlat"Jnı 
b~zacak en iyi emniyet aiatemi hangi
aidir? 

/lı:irıci bir konferansın esasları 
STRESA, 13 (A.A.) - Dün akşam 

geç vakit ltalyan heyeti daha geniı bir 
esasta çalıpnak üzere ikinci bir kon
fe ana toplanması eıas1arının bugünü 
gö ÜşÜ 1 eccğini bildinn · ~t!r. 

LONDRA, 13 (A-A.) - Sondaki
'k~lnnla, Almanya dahil olduğu hal
de alakadar devletler konferansının 
yakında toplanacağı: ve toplantının 
kuvvetli ihtimallere göre Londrada 
)'l' prtacağı haber a1mınak:tadır. . . 
Almanyanın u:zlaff"a temay4illerı 
STRESA, 13 (A,A.) - Hava>m hu

auı.i muhabirinden: Konferan~~a. b~zı 
bıahfeller, Almanyanın te§eh~usuno.17, 
uzlaJllla temayüllerine ve yenıden b .i· 
yük devletlerle tetriki mesai arz~sun3 

b;r delil görmektedirler. Fakat bırç~~ 
!arı Almanyarun hareketin~e hakıkı 
bir kıymet olmadığı kan":atınd~dırler. 
Ç .. nk.. d . t cavüz mısakı ımzala· uu,aernıe . 
Yanlar, ıadece, ezcümle Ke_IJ~g oıı ... 
&akı gibj, evvelki taa~hütlerını tazelı .. 
)'ecek1erdir- Yalnız bır karşıhklı ~ar : 
d.xm anlaşmasmm fili bir ehell'f!IUyetı 

Vardır. . 
1 T hükümetı Almanyanın va . 

·1 dn.~ı .. ız eleri hakİcında malU.mat ala 
zı ı u~unc . b ki · 
cak fakat bundan bir netıce. e ~·· 

• k . B Lava! tayin edilen tarıh 
Yece tır. ay ' 1 masını im 
lerde Fransız - Sovyet an aş "d k 

• M k ya gı ece -
2.alamak Wzere o~~'~amaddeleri Ce 
tır. Bu anla .... anıo. Ba LitTiııof a _ 
nevrede Bay Lava! ıle Y 
ra ında teabit edilecektir. Kol nf-:;-als, 
hava misakını ve ezcümle ltlıa ya 1 ed n 

, 1 ki" kart ılık yar 11111 ırı l>ere arasında · · · b"t" 
teldini tetkik ederek mesaısını 1 ıre-
cektir. - bit 

Bu itibarla, konferansın bugun • 
tneıi tüphesizdir. • enir 

Laval VarJoııaya da ugraya A 
VARSOVA, 13 (A.A.) - Ha,~a• .;. 

Jansı m~habirinden: Bay Lava! ın M_ 
l<ovaya giderken Varıovada ?.u~~c~~~ 
h~ber; sıyasal mahafilde bu_yu v _ 
b\eınnuniyet uyandrrmııtır. Bır So 
)'et .. Fransız muahedeai imzaJanmaıı 
ihtimali Leh matbuatında endiıel~ u-
4'andrmuştır. Bay Laval'in bu endıte· 
leri gidereceği muhakkaktır. 

Muahedekrin bir taraflı nakM A 
STRE.sA, 13 (A.A.) - Havu • 

T wuı konleranıu 
STRESA, 13 A.A. - Röyter ajansı 

muhabirinden: · 
Bu aabahki içtimada bir çok mevzula

ra temas edilmittir. Müzakerelere ıaat 
16 da devam edilecektir. . . 

Aktama bir tebliğin oe~re~esı muh 
temeldir. Konferansın netıcelerı hakkın
daki ıon tebliğ yann ıabahki içtimada 
yazılacaktır. 

Avuıturya, Macaristan ve Bulgaristan 
•tilhlanınaları pte&ele•i !ıa.ledilıneden 
evvel Küçük itıilafın noktayı nazarının 
alınması Iazmı gelecektir. Ve bu husus
ta fransanın nüfusunun büyük bir ehe.n 
miyeti olacaktır. . 

Tasavvur edilen Tuna konferansı bır 
çok tahminlere yer açıyor. B~ kon!~ran
ıa hangi devletlerin davet edıleceg1. h~ 
nüz meçhuldür. 

STRESA, 13 A.A. - Havas ajansı · 
run hususi muhabirinden: 

Tuna antlaşmasında al8.kadar devl~t· 
ler 20 mayıota top:anacaklardır. Bu kon 
feransa Avusturya, Almanya, Çekoslo
vakya, Yu-oslavya, Fransa, Lehiıtan, 
Romanya, lacaristnn ve lıalya davet e· 
dilecektir. 

Misaklar 
STRESA 13 A.A. - Havao ajan11nın 

bilmrdiğine 
0

göre konferan.,o bugün. öğ
leden sonraki toplantısında hava mısa .. 
kı akdinin tehir edilmesi mi, yoksa _Fr~n 
1 z mu.,.Jıbaılannrn toeklif eyledıklen ırı
bi hemen iki taraflı anla§malar yapı.ınn.· 
sı meıelesi mi görütülmüştür. Fransız 
murahhasları bu anla1ma~~a it .. ~ri.de -~· 
manyanın da ittirak edebılecegım soy· 
leınitlcrdir. 

Konferans sonur ;.,.. ne~redi1ccek tcb· 
!iğde hava mİ•~k_ındon ~aa~ Akdeni -
zio tark kısmı ıçın de bır mısak akdet .. 
menin hemmiycti kavdedilecektr. 

Bu misaka ltalya, Yugoslavya, Yuna
ni&lan ve Türkiye dahil olacaklardır. 

Konferans Avusturya ve Memel me· 
ıelelerile de meşgul olmuştur. Bu iki me 
sele sulbü tehdit eden nazik bir nokta 
olarak ıröz önünde bulund!'TI'hnuttur. 

Konferansm lngilizlerin teklifi üze -
rine s.ilihsı7lanma mese-1eıile de meıgul 
olmaaı müstebad değildir. 

T aymiııin hr.l.erleri 
LONDRA, 13 A.A. - Taymisin 

Stresa hu,usi muhabiri gazetesine tüyle 
yazmaktadır: 

"Daha şimdiden kenmlerini tehlikede 
gören üç devletin omuz omuza -~nne • 
ğe karar vrrdikleri konferans ~.uza~cı e· 
lerinin verdiği intiba olarak gostıenle · 
bilir. 

Fakat Almanyanın Cenevreye dönınek 
arzularını ve bir ümit katdrkça bu u"ur· 
da çalışm~k niyetlerini, üç d~, bugü
ne kadar bu derece a1rahatle gostenne· 
mİ•)OTdi. 

Gelecek ay içinde devletler ıu:asıada 
Romada bir konferans toplanacagı zan-

Dünya gazete] eri 
••a!"""ilı 

Stresa konferansında görüş en 
mese eieri nasıl te/sir ediyorlar? 

AtmanyanınŞarkta bir ademi tecavüz misakına 
i~tiraki iyi bir merhale olarak kayciedilıyor 

Bütün lngiliz gazeteleri heyecanlı lar. lngilizlerin, Fransanın Cenevreyeı 
baılıklarla Almanyanın tarkta bir a- müracataına iltihaklan111 M. Flanden 
demi tecavüz mi&ak.ı imza etmeğe ha· ve Laval için §ayanı dikkat bir muvaf-
zır olduğuna dair Sir Con Saymen ta fakıyet n.yıyorla.r. 
rafından yapılan beyanatı neşretmek- Pöti Pariziyen diyor ki: 
tedir. Gazetelerin ekr.eri.si bu beyana- - Bay Flanden'in sarsılmayan az .. 
tı, çok büyük bir terakki eseri olarak mi sayesinde, nihayet üç devlet tara • 
saymakta ve siyasi havanın daha ziya fından müıtereken hazırlanan bir pro 
de iyiJel,tiğine bir Örnek olarak gö~ ,·eyi teabit etmek mümku-n olmu•tur 
teımekledirler. Deyli Meyi gazetesi · . > • 
Sir Con Saymen tarafından sorulan ıu- Bu projeye gore, Almanya yeniden a-
ale Almanyanın verdiği bu cevabın hitıikenliğe kalkııtığı takdirde ken -
konferansca elde edilen en büyiik ne· di!in.e karıı, tetebbü.sü tamaml~aya 
tice olduğunu !caydetmektedir. Mez .. manı olacak surette, mali ve ökonomik 
kur gazeteye göre, Almanyanın bu cc- abluka tatbik edilec ktir. Uluslar k _ 
vabı Stresa'da Fransa tarafından Ce- rumunun ~üt~ _üye._eri ile, Kellog m~-
nevrede Almanya aleyhine jleri :sürü.. sakının mwnzısı sıfatile Aınerika bu 
fen ithamat meselesi berlnı-af edilin- projeden habt;rdar edilmi§lerdir. Ma-
ce Almanyanın daha geniş bir konfe- ten, Jurnal, Fıgaı-o \re Ovr gazeteleri 
r<ınsa :,tirak hususundaki iyi niyetle- Fransa, lngilterc ve tlalya tarafında~ 
rine bir delil olarak telakki edilmi~tir. elbirliğ;Ie teklif olunduğu için, ulu.tar 
Oeyli Herald gazetesi Alman cevabı.. kurumu ı · . 

s:onseyının bu projeyi tasvib nın Londra tc b iği esasına göre umu.. l' 
mi bir anlaf11taya yeniden yol açabile- ey ıyeceğiıü zannediyorlar. Avustur -
ceğini söylemektedir. Bu suretle Al .. yay~ ge~i~ce, bu ayni gazeteler, Mayıs 
nıanya, bütün hukukunu haiz olarak ayı ıçerı.s.1.nde Ror:nada bir Tuna kon-
kuvvetli ve müıterek bir müdafaa sis .. feransınrn toplanacağını ta hm· t k 
temi kurulmasını gözeten esere ser· 
bestçe iıtirak etmeğe davet edilecek
tir, Bütün gazeteler içinde yalnız Dey
li Telgraf Alman cevabmın büyük bir 
terakki eseri olmadığını ve maam:-fih 
Almanyanın Fran:;a - Sovyet Rusya ve 
Çekos"ovakya arasında imza edilmek 
üzere olnn mütekabil müzaheret mi
ıakıru Avrupa ıulhü teşkilitına ait d.i· 
ğcr meselelere yardum hususunda bir 
mini addetmediğini yazmaktadTT. Röy 
ter, yeni vaziyetin Berlin ile Londra 
arasında yeni bir takım müzakerelere 
yol açmuı ihtimal dahilinde olduğu
nu bildirmektedir. Sir Con Saymen'&n 
beyanatı ubat ediyor ki lngiltere her 
hangi bir karar almadan önce Al· 
manya ile görüşmeleri devam ettir -
mek fikTindedir. 

/ngil~ gazeteleri na diyorlar? 
lngHiz matbuatındaki umumi inti • 

baların tercümani o1an Times ...., .o zete
ai, Streaa konferansının, kendilerini 
tehlikede hiaaeden devletleri biribirle
rine yaktnl.'.lştıracağını yazmaktadır. 
Timeı, Almanyanın u]uslar kurumuna 
dönmes:ni temenni etmekte ve bu hu. 
ıusta bazı ümidJer mevcud bulunduk .. 
ça e!birliğiyle çalışılması lüzumunu ila 
ve etmektedir. DaiJy Mail gazete$İ, 
Str~sa konferansının, Almanyanın is .. 
tirakile topla.naca.k geniş mikyasta b:r 
ko:ıferansın başlangıcı olduğunu yaz· 
maktadır 

Fransı~ gaz.~teleri nt' diyorlar? 
Paria gazeteleri S re adaki Jünkü 

neticelerden fevkalade memnundur 

ted;rler. ın e me 

Neticede, diyorlar ki: 

I - Almanlar, Franaa, lngiltere ve 
talya arasındaki i.bengi bozmaya as .. 

la muvaffak olamamı•lard G" ··ı · k .. ,. ır. oru en 
If ço.. mukemnıeldir ve Stre&a. nın ya .. 
rattıgı hava yaşayacaktır 

.. Müfrit aol cenah orga~ olan Po • 
puler g~zeteaine göre, Stresanın fay .. 
dalı lesırl-;ri görülecektir. Bu gazete 

- Tavsıye ettiğimiz metodun b~ 
s~retle müessiriyeti teeyyüd etmiştir. 
d~y~r. Almanya arzu ederse kendisile 
bırlık!e, İcab ettiği takdird~ de onun 
aleyhlne olarak aulhün teessüıüne çalıı 
":'~lıdır. Herhalde Bay Hitler teslimi 
11lah edecektir. 

Alman gazeteleri ne di>,rlar? 
Deutsche _Allgenıeine Zeitung, Al

manyan.ın hır şark ademi tecavüz mi ... 
sakı.na ıştirake hazır olduğu ıuretin· 
de_ki b~yanatını murahhasların kuvvei 
m:ınevıyele~ini ınülıim surette yükselt 
".'ış olan n111sbet bir hadise olarak tav 
oıf •~ektedir. Lokal Anzeiger, lngil
terenın kendi noktai nazanna •ad k 
kalmıt olduğunu yazmaktadır. Alm~n 
yanın Avrupa sulhiinün lemini husu • 
ı~nda ~eşriki .mesaide bulunması teh
lıkeye ılka edılmemek şartiyle üç de-:_ 
!ette~ ~er birinin - bazı tahdidat ile'
~endısıne has yolu takip edebileceği
ı~sas olunmuştur. Bu gazete diyor 
kı: 

1 
"Konfe··11.n•tn dünkü çetin mücaUe .. 

it rdnn so.,.-;ıtki miizakerat:nı hüli "' 
sa c.tmek .. lizım gelirse lngiltere tara .. 
fır.dan vaki o]an tava5sutun ortalığ-ı 

Avcılar Cemiyeti Umumi Heyeti cu 
ma günü saat !O de toplanmııtır. Hem 
yıllık heyeti umumiye kongresini yap 
mak, hem de A...cılar cemiyetinin 14 iin 
cü yıldönümiinil kutlulamak makaadi 
le yapılan bu toplantı cemiyet başka· 
111 Dr. Kenanm bir söylevi ile açılmıı
trr. idare heyeti senelik raporunu o
nmuı, azadan ııeçilen Bay Hasan ... 
Cermano hasab müfetliti aıfatile ce • 
miyetin bir ıenelik masraflarını tetkik 
etmiı1erdir. Bu itlerden 110nra yeni ida 
re heyeti Peçimi yapılmı~, yeı.;t.en baı 
kanlığa Bayan Nezihe ve azalıklara 
Dr. Atıf, Şakir, Agop, Halil CeYdet, 
Halil Nazmi seçilmitlerdir . 
Konırreden aonra cemiyet azaaile 

davetlilere bir ziyafet Yerilmit ve ıeç 
vakte kadar <'ğlenilmiıtir. 

Aksarayda sıtma 
mücadelesi 

AKSARAY, 13 (A.A.) - Sıt
L:ı mücadelesince kurutulmaya 
ba~l ı .:lığını bildirdiğim Gelegü
le, Cineli, Uzartık köyleri batak
lrklarının kurutulma i,i sona er
mi,tir . 

Gelegüle köyü önünde kuruyan 
45 hektarlık toprak ağaçlık yapıl
mak üzere köylüye dağıtrlacaktır. 

Her iki bataklıkta açılan kanal
ların uzunluğu 4405 metredir. Hel
vadere ve Sınasa köyleri batakhk
lan kurutma i,ine de dün başlan
..,,1 tır 

ZA Yl - Liman idaresinden aldığım 
cüzdanı kaybettim. Yenisini çıkartaca .. 
ğmıdan zayiin hükmü yoktur. 

ibralı.im oğlu lsmail Hakkı -----
ZA YI - Liman daire•inden 932 se

nesinde aldığım 14 • 6604 No. lu tayfa 
cüzdannnı kaybettim. Yeniıini çıkaraca· 
imıdan eskisinin hükmü yoktur. 

Tayfa 1 smail 

ZA YI - Süleymaniye askerlik şube. 
sinden aldığım tezkeremi zayi ettim. Ye-
nisini çıkart.acainndan eskiıinin hükmü 
yoktur. 

321 tevellüdlü Mahmud oğlu Halid 

lstanbu\ Asliye 6 ıncı Hukuk mah
kemesinden : 

Firdes tarafından Akaarayda Ça -
krrağa mahallesinde Cami sokak 19 
sayılı evde oturan Münir kansı Hik -

met aleyhine açılan tescili talak dava
ıında müdf"ialeyhin ikametgihı meç
hulolduğundan arzuhalin 15 gün müd 
detle ilanen tebliğine karar verilmiı 
olduğundan bir nüshası mahkeme di .. 
vanhaneıine asılan dava arzuhaline 
ili.n tarihinden itibaren 10 gÜn için· 
de cevap verilmeai lüzumu teblığ ma· 
kamına kai•:n olmak üzere i15.n olu -

nur. (1045\ı 

0.J<üdar icra Memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahçuz ve paraya çev 
rilmesine karar verilen bir adet binek 
otomobilinin 17-4-935 tarihine müsa -
dif Çarıamba günü 9 dan 10 na kadar 
Üsküdar araba vapuru iskelesi kar41-
sındaki meydanlıkta açık arttırın .. au 
relile satılacağından talip olanların 
mahallinde hazır bulunacak memuru· 
na müracaat etmeleri ili.n olunur. 

( 10457) 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Hakımli
ğinden: Serafim Dclioğlu tarafnı -
dan Tophane Boğazkesende 40 No. lu 
apartımanın ikinci katında otur~n Sii
leym;u, Faik aleyhine açmıt ol
duğu altmış lira al<\cak davasının 
İcra kılınan muhakcme~inin müd
d~aleyhin ikametgahmın ıncçhuli -
l- etine binaen 15 gÜn müdd~tle il.inen 
tebligat İcra.sına karar verilerek mah
kemenin bakılması 1-5-935 tarihinde 
saat 14 de bırakılmıştır. Yevmi mez
kiirda m.ahkemede hazır bulun.manı
za dair yazılan davetiye H. L'. M. K. 
nun 141 inci maddesine tevfıkan teb
liğ makamına kaim olmak Üzere ilin 
olunur. (10452) 

tenvir etunif olduğunu söylemek icap 
eder. Şu halele konferansın Avrüpanın 
havasına yeni yeni bulutlar getirme -
ainden korkmak doğru değil idi.,, 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
''Konferan5ın ikinci gününe ait mü

zakeratı hülasa etmek icap edene deni
lebilir ki Fransarun uluslar kurumu nez 
dindeki teşebbüsü meselesinde lngil -
terenin tavaaautu büyiik bir muvaffa .. 
kıyet kazanmııtır. Ulu&lar kurumu 
ko~seyinin üç devletin Versay muahe
de_~• mucibince bilhaosa Almanya aleyhine 
muteveccih hiT karar almaktan vaz 
geçmesine ve nıeselenin umumi •urette 
&e~edil.ecek bir mütalea ile tasfiye 
edı~ıı_ıesıne muhakkak nazariyle bakı
la bılar -~ , . 
Ademi tecavüz misakı ue Lehistan 

Le_h gazeteleri Almanyanın tark a
demı tecavüz misakı hakkındaki hat
tı. h~reketine müteallik olarak ıunları 
bıldırmektedirler: 

Murahbular arasında mütekabilen 
verilen ınalümatın neticelerine bakılrn 
ca Sovyetlerin şark misakını auya düt 
miil add.,tınek İcab eder. Şimdi ademi 
t~cavüz prensiplerine müstenit yeni 
hır Avrupa misakı için yeni imki.nlar 
ortaya çıkmıı oluyor. Bu da devletle
rin hakiki imkanları tetkik ettikten 
sonra ademi tecavüz misakı sisteminin 
Moskovann:•· • tark m;....lu • namını 
V4?":Dekte olduğu karçılıklı yardım mi!ia
k.ınd~n ziyade sulhiln istikrarını mües· 
ı~r b~r suret te temin etmekte olJuğu ne 
lıccıı le VR6d olmu~ olduklarına del81ct 
e.ylemektedi.r. Avruparun !İmdi.ki vt1ziye.. 
tın ıa naı:aran Sovyetlerin ı•stemi heo~z 
kemale ermemi~ addedilmiştir. 

Dr. lhsan Sami 
T"ıfo Ye paratifo U.talıldArı,.. ı" 

tulmamak ip. qa.ı- .ı.- tifo bap· 

landır, ffic n"'tsrrl• •• • 1 He .. 
keı alabilir. K- il K...-. ı 
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ı'AZAR 

da 

vapura 14 
<aat 20 d • 

3. Kolordu ıhtıyacı •\' • :>.>v 
'· senesinde M. M. Bakanlıgı e'i-

ya ve teçhizat ambarından al
mış oldukları maa atlas 90 a· 
ded ayniyat talimatnamesi 
projesine mukabil Kolordu am 
barından verilmiş olan 1 -3 ve 
1-8 No. lu ayniyat tesellüm 
makbuzları kaybolduğundıın 
zuhurunda hülanü olmadığı 
ilan olunur. (1898) 

ot- JE.. :v. 

1 - Yerli fabrikalar mamu 
latmdan 22000 metre boz ka
putluk kumaş kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 

Beher metresine tahmin e · 
dilen fiat 297 kuruştur. 

2 - ihale 30-4-935 Salı gÜ 
nü saat 11 dedir. 

3 - isteklilerin evsaf ve 
şartnamesini almak için 327 
kuruş mukabilinde komisyon -
dan verilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecekle · 
rin belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel teklif mektup 
ları 5417 liralık kanuni temi -
natlariyle arttırma ve eksilt · 
me kanununun 3 üncü madde
sinde yazılı vesikalarla M. M 
V. satmalma komisyonuna gc 
meleri. (1897) 

••• 
1 - 800 adet telefon dire • 

ğine belli eksiltme gününde is
tekli gelmediğinden eksiltm : 
10 gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme günü Nisan. 
21 inci Pazar günü saat 15 de 
dir. 

3 - Şerait eskisi gibidir. Bir 
direğin muhammen bedeli 150 
kuruştur. ilk pey parası 90 r 
radır. 
4- Şartnameyi okuınak İ· 

çin her istekli komisyona ge -
lebilir. 

5 - Eksiltmeye girecekle -
rin belli gün ve saatinden ev ·, 
vel teminat makbuzlariyle be
raber Çorludaki satmalına ko· 
misyonuna gelmeleri (1895) 

• • • 
1 - Kapalı zarf eksiltmesin 

de verilen fiat pahalı görüldü· 
ğünden yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur -

2- Mikdarı 21600 kilo pi
lavlık prinçtir. Bir kilosunun 
hedeli 25 kuruş 50 santimdir. 
ilk pey parası 404 liradır. 

3 - Şartnamesi ve nümu -
nesi eskisi gibidir. istekliler 
her gün komisyonda okur ve 
nümuneyi görebilirler. 

4 - Kapah zarf eksiltme gü 
nü Nisanın 27 inci Cumartesi 
günü saat 16,30 dur. 

5 - isteklilerin kanuna uy· 
gun teklif mektubu ve temi • 
nat makbuzlarile ve lazımg 
len vesaiki yanlarında bulun 
durmak şartiyle Çorludaki sa· 
tınalma komisyonuna belli i _ · 
hale saatinden bir saat evveli· 
ne kadar verilmek suretiyle 
gelmeleri. (1896) 

ihtira ilanı 
"Atq s.ilibları için sulp nazunlı ka

.,._,, baklanda iıtibıal olunan 30 mayu 

1931 tarih ve 1191 ıayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile korunak üzere ahere 

Jrvrü ferağ veya icar edilcceğınden talip 

olanların Galatatla, lktiaat hanında Roo 

bert Ferriye mi;racaatları ilan olunur. 
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ADAPAZARI 

, ı-ork Ticaret Bankası ... 
uzo• Merkeziı Ankara 

de dö ' 
Tamamı ödenmiı aermayesir 

2,200,000 TDrk Lirası 
TUrklırenln her ıerlnde •ube ve muhablrlerl v•rdır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
l•tanbul •ub••lı Tel•fon 22042 

Şub•slı Talalon 43201 
1616 

Universite Arttırma Ekıiltme 
Ve Pazarlık Komisyonundan: 

Oniveraite Tıp fakültesi teşrih binasında keşif ve ıartna • 
meıine göre 13950 lira 89 kuruıluk yapılacak sabit ve müte • 
harrik teaiaat-;e tamirat iti kapalı zarf ile eksiltmeye konul• 
muıtur. 

Ekailtme 20 nisan 935 cumartesi gÜnÜ saat 15 de Oniver 
aitede yapılacaktır. 

Bu ite ait dosya Üniversitede görülebilir. Ekailtmeye gİ • 
rebilmek için Oniveraite mimarlığından kağıt alınması lazım-
dır. (1721) 2550 

İstanbul Sıhhi Müeaıeseler Sa
tınalma Komisyonundan: 
Tıp Talebe yurduna lüzumu olan (2000) metre lacivert el· 

biaelik kumaı şartname ve nü munesi veçhile kapalı zarf usulü 
ile ekailtmeye konulınuttur. 

1 - İhalesi: 25-4-935 salı günü saat 15,30 da Cağaloğlun
da Sıhhat Müdürlüğü binaamdaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedel: Kumaım beher metresi bedeli 485 ku
ruıtar. 

3- Muvakkat teıninat: 727 lira 50 kuru§tur. 

. ...,..<:!J 
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4 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası göster 
~ 

mel eri. 

.DAoA 
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5 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp Talebe yurdu idare · 
ainden alınabilir. 

6 - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel muvakkat temi
nat makbuz veya mektupları ile ve yukarıda yazılı vesikalar i-
le komiayona müracaatları. (1811) 2660 

lstanbul Varidat Tahakkuk mü. 
dürlütündenı 

Şubeai lami Iıi Ticaret Evi Vergi Vergisi Seneai Tebliği 
Divan- Mecid Dit ta· DivanyoluMatrahı 
yolu bibi cad. 160 1200 144 932 20-7-932 

No. 
Yukarıda iaim, san'at ve ticaret evi ve vergi matrah ve ınik

darile senesi ve tebliğ tarihi yazılı müekllefin işbu vergiye yap
tığı itirazda izahat vermek ve defterlerini göstermek Üzere ko
miayona çağırılmasını İstemiş ve lstanbul itirazları Tetkik Ko 

misyonu tarafından müteaddit defalar gelınesi için araştırılınış 
ise de yabancı memlekete gittiği anlaşıldığından ilandan itiba
ren bir buçuk ay zarfında mezkUr komisyona müracaatı hukuk 
uaulü muhakemeleri kanuni hükümlerine tevfikan ilanen tebliğ 
olunur. (1892) 

Üsküdar [{ız San'at Mektebi Alım 
Satım Komisyonu Reisliğindenı 
l - Mektebimiz laburatuvarı için mevcut listesine göre alına 

cak fizik; kimya ve biyolojiye ait ders alat ve lavhaları açık art 
tırmaya konmuştur. 

2 - Bu eşya listesi Yüksek mektepler muhasebeciliğinde -
dir. 

3 -Açık arttırma 20-4-935 tarihinde Yüksek Mektepler 
Muhasebecilik dairesinde icra kılınacak muvakkat teminat ak
çesi 37 liradır. (1889) 

1 IS ı ANBUL BELEDiYESi ILANLAi{ 1 
Bayan Havvanın vesaiti nakliye resminden olan borcundan 

dolayı haciz altına alınan 2262 numaralı otomobilin 28-4-935 
Pazartesi günü saat 11 de Galata Merkez Rıhtım Hanı arkasın 
da komisyoncu Velinin garajında müzayede ile satılacağı ilan 
olunur. 

Bayan Havvanın vesaiti nakliye resminden olan borcundan 
dolayı haciz altına alınan 2141, 2145 numaralı otomobillerin 
28-4-935 Pazartesi günü saat 14 de Taksim meydanında mü
zayede ile satılacağı ilan olunur. (1900) 

K A ş E 

NEOKAl.MiNA 
Grip - Nevralji ·Baş ve Diş ağrıları • Artritizm • Rumatizma 

lnhi•arlar U. Müdürlü "·ünden: 
idaremiz ihtiyacı için şartna nesi veçhile 2000 metre yeşil 

yağlı kaneviçe satın alınacağından vermek isteyenlerin 4 - 5 -
935 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 de yüzde 7,50 
gÜvenmeleriyle Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde Mü 
bayaa Komisyonuna müracaatları. (1888) 

Askeri Fabrıkalar U.Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Askeri Fabrikaları İçin Tornacıya ihtiyaç var· 

dır. lstiyenlerin imtihan oıml\ k ve şeraiti anlamak üzere her 
gün Bakırköy Barut fabrikalarına müracaatları. (1784) 

' Sinir Doktoru ' 1 

1 ;:~İ~ın~~i:i~~e ~::~. tebassısı. Laleli Cumhuriyet 
1 cad. Galib B. A." 

lhtira iıanı 
"Demiryollar arabalarına ait madeaı 

takazu,. hakkında iıtihıal olunan 23 §U· 

bat 1924 tarih ve 110 sayılı ve "temaı ta
kozu,, hakkındaki is~ihaal olunan 23 fU• 

bat 1924 tarih ve il 1 oayılı ihtira berat
ları bu defe mevkii fiile konmak Üzere 
ahere devrü ferağ veya icar edileceğin· 
den talip Glanlann Galatada, iktisat ha
nında Rol:-m F erriye müracaatları ilin 
olunur. (2593) 

2627 

Berosrlu Sulh Bir aci 
Hukuk Hak'mliğinden: 

lstanbul maliye muhakemat mü-

dürlüğünün, Kaıımpaıada Çivicilerde Ka 

naat lokantıası sahibi ıabık 2485 No. ya 

kayıtlı polis memuru Mustafa Neıet a

leyhine açtığı dava üzerine ikametgihı 

meçhul olduğundan ilanen tebligat icra 

edildiği halde mahkemeye gelmediğinden 

yirmi gün müddetle evrakı resmiye ib. 

razından bahsile muameleli gıyap kara· 

rı tebliğine karar verilmekle ye\•mi mu

hakeme olan 4-5-935 saat onda mahke

mede hazır bulunmadığınız takdirde gı

yabınızda hüküm verileceğinj natık mua

meleli gıyap kararı makamına kaim ol

mak üzere ilan olunur. (10465) 

• 

Deniz yolları 
1.co!t~~ ,E ıc!!J7 EJ.1... 

T•-- 42362 - Sirkeci Mühürdarud• 
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~KENDERİYE YOLl 
I Z M 1 R vapuru 16 Niaan 

S A L 1 günü saat 11 de 
İs'<en erive'ye ka ar (1891) 

---ı• lstanbul altıncı icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz y8zıha

ne eıyası (yazı masası, doıya dolabı, 

maroken koltuk, sehpa, aandalye ve ıai

re) 16-4-935 sah günü saat 12 elen 13 

e kadar lstanbulda, Bahçekapı Celal Bey 

han 28 No. lu yazıhanede ikinci açık art

tırma ile paraya çevrileceğinden taliple

rin yevm ve ıaatri mezkilrda mahallinde 

bulunacak memuruna müracaatları 

(10463) 

lıt. 2 inci icradan: Bir alacaktan Ö

türü haczedilip paraya çevrilmesine ka

rar verilen Küçükpazarda Ayazmakapı
da Keıercil..- içinde 44 No. lu fabrikada 

bulunan 50 adet nal yaprnağa mahsus 

saç madeni 20-4-935 günü mahallin~> 

saat ondan 12 ye kadar açık artbnna 

ıuretile sablacağından ahnak isteklileri· 
nin ıabt mahallinde hazır bulunmalan ;.. 
lan olunur. (10459) 

• 

En eski na11rları bile pek lrua bir 28• 

manda tamamen u kökünden çıkarır. • 
Umumi depoıu: lngiliz Kanzuk ecza

nesi, her eczanede bu.lunur. Ciddi ve 
ınüeııir bir nasır ilicıdır. 

EKZAMA ' 
Ki DERİ yaralarına 1 
En tesirli deva 1 

ı.2 Si~ci ~rk~cz~si ~ 
2450 

Uaküdar Hukuk mahkemesinden: 
Uaküdar Hukuk mahkemesinde 

935-259 doaya ile Nurettinin Istanbul 
Sütliceai Hamına sokağında 10 No. lu 
hanede ikamet eden Sermet aleyhin
de açtığı alacak davasından dolayı 
ikametgahı meçhul kaldığından dava 
arzuhali sureti tebliğ edilememİ!J ve i
linen tebligat icrasına ve muhakeme
si 16-5-935 per§embe günü saat 1 O na 
talikine karar verilmİ§ ve bu baptaki 
davetiye iJe arzuhal sureti mahkeme 
divanhanesine talik edilmi§ olduğun -
dan yevmi mezkUrda mahkemeye gel 
meai ve 20 gün zarfında davaya ce -
vap vermesi ve aksi halde gıyaben mu 
hakeme•İnİn icra kılınacağı ili.n olu-
nur. (10449) 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemeıinden: Dimosteni veled A
nastaı ve Olga Valiıonun ş:ıyjan mÜ· 
tesarrıf oldukları Kumkapıda Çadır
~• Ahmet çelebi mahallesin,le Kömiir
cü sokağında atik 5 cedit 7 No. lu ye
di oda ve dört sofa ve iki hela ve bir 
tatlık ve bir mutbah ve bir l<ônıürlük 
ve bir taraça ve bir aralık ve kuy.ı v~ 
tulumbayı ve elektrik teıİ.i:ı.tı"ı havı 
3000 lira kıymeti muhammeneli bir 
bab hanenin iza)eiıüyuu zımnında fü
ruhte tekarrür ederek icra kılınan a· 
srk arttırma neticesinde mezkiır hane
nin tamamı (2200) lira bedeli muka· 
bilinde mÜ§terisine kat'i ihalesi yapıl
mı§ ise de semeni mebi teslim vez
ne edilmemesi Üzerine üs.tünde bıra
k.dma kararı bozularak yeniden mü
zayedeye vazolunmu,tur. Açık a!'ttır 
ması 30-4-935 tarihine müsad;f Salı 
etınü aaat onbe§-te icra k11Inacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala 
kadarlann gayri menkul Üzerindeki 
haklannı hususile faiz ve maıarife 
dair olan iddialar.ını evrakı miisbita· 
lerile on gün içinde bildirmeleri 18 • 
zıındrr. Aksi takdirde hakları tapu •i· 
cillerile sabit olımadıkça satıı bede!J 
nin payla§maaından hariç kalacaklar· 
dır. Arttırma §-&rtnamesi İ§bu ..ın ta
rjhinden itibaren mahkeme salonuna 
talik olunmuftur. Talip olanların yüz
de yedibuçuğu nisbetinde pey akçe•id 
hamilen yevm ve saati mezkurda Em'
önünde Gülbekyan hanında Sultanah
met birinci sulh hukuk mahkemes;ne 
934-21 numara ile müracaatları aan 
olunur. ( 10444) 

Beyoğlu Betinci Noterliğinden: As

ta Türk Limited Şirketi, Galatada 

Topçularda 72 numaradaki satı§ mağa 

zaıını 13 Niıan 1935 tarihinde terk ve 

tahliye ederek, mezkur ıubenin bil • 

cümle muamelitını dahi, ıirketin mer

kezi olan Betikla§ta lhlaınur cadde • 
ıinde 64 numaralı makarna fabrika • 

11na nakletınİ§ olduğundan mezkur 7ll 

numaralı dükkan ile ıirketin bir g(i. 

na alakuı kalr 'mı§ olduğu ilan - 1··-

nur. .................. _ ....... - .... _, ..... , __ _ 
Umumi Neıriycdı ile Yazı lıleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 
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Nezle, baş, diş ağrılarına karşı 1 1 alınız. 
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