
umru resmıne a ı o 
yan %ati eşyadan, kamutay
dan tefsir çıkıncaya kadar, 
istihlak resmi alınmayacak. 

~ahib ve Başmuharriri: Sürd Saylavı Mahmud SOYDAN 

de isyan edenlerin muhake
mesini bitirerek, suçluları 
hapse mahkum etmiştir. 

~F.IAT~I,;;S~K~U~R~U~Ş=T=U~R~ .... .-... ım!!!! .. Bl!!!!!!!!l!lll!!!'l!~~~l~O~u=nc~u~s~en~e~N:o~.~3~2:9:6--~P~A~Z~A~R:T;,E~S~l!!!!!!~1~5~N~l~S~A~N~l~9~3~5~--~ .. !!'!!!!11!!!"91!!,;;:;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;:::;;;;:;;;;;;;;;::;:~~ T eJ: { Müdürı 24318, Yan itl•rl mGdOrih 14311 
idare •• Matbaaı 24310 

Stresa konferansı neticeleri 
KüçDk itil Af, Macaristanın,Avusturyanın, 
Bulgaristanın silAhlanmasına müsaade · 
ediyor; fakat arazi istememek şartiyle •• 
Mayıs sonunda Avusturgaga müdahale edilmemesi 

işini halletmek üzere Romada bir konferans toplanacak 
Diplomatlar 

şimdi Cenevreye 
toplanıyor 

STRESA, 14 (A.A.) - Reuter A • 
janarnın bildirdiğine göre, lngili:ı ma 
hafili konferans neticelerinden çok 
ll>c::.nundur. Ye üç devlet arumda 
tam bir ahenk olduğu intibıu var<lır. 
Bay Lava) de lngiltere ile kat'i bir 
teaanüd bulunduğunu teyid etmittir. 
"f una konferansına i§tirak edib etmi .. 
Y•ceği hakkında Almanyadan iatİm· 
zaçda bulunulmuıtur. 

Merkez Avrupuı devletlerinin ıi • 
lahlanmaaı meaeleaini ltalyan heyeti 
ınurahbasa.aı konferansta anlabntf ve 
Almanyanın ıilahlamnaaı karııamda 
Avusturya için doğan tehlikeyi ve Al 
manyaya komtu olan devletleri filen 
ıilih.sız bırakınanın vehametini izah et 
lln·ştir. Franaız heyeti murahhaaaıı bil 
mukabele alelacele alınacak tedbirin 
- bu tedbir ne kadar doğru oluraa ol
ıun - tehlikelerini göatermiı ve küçük 
itilafın kendi komıuları olan Avustur 
ya. Macaristan, Bulgariıtanın silahlan 
malarını enditeıiz karşılayacaklannı 
ıöylemj4tir. 

Küçük itilafın Macaristan hakkın • 
dakj müracaatı öğleden aonraki müza .. 

Bal an ekonomi )(onse. 
) nde ne er görüşülecek? 

18 nisanda Ankarada toplana • 
tak olan Balkan Ekonomi KOJ16 
yinde Romanya'yı temail edecek 
murahhaslar dün lstanbula gel • 
mitlerdir. 

~urabhaalar Perapalaaa gitmit-
lerdır. Dün öğleden aonra tehrin 
muhtelif yerlerini gezmiflerdir. 

Murahhaslar 'unlardrr: 
Hariciye Nezareti ticaret dafresl 

reisi sefir payesinde M. Hristo, Ro
men devlet demir yollan idare 
meclisi reisi M. Tabakoviç, hareket 
umum müdürü M. Markovy, Ro • 
manya hariciye .nezareti memur -
!arından M. Nikalatef, deniz nak
liyat umum müdür muavini M. Mi
halo. 

Murahhaslar yarın akflUD Anka
taya gideceklerdir. 

kerelerin büyük bir kıunını lııral et
miıtir. Küçük itilaf Macaristanın tek
rar ailahlanması için bazı ıartlar koı
maktadır. Bu ıartlar Macar hükume
tine bildirilmiştir. 

Macaristana yapılan teklif 
STRESA 14 (A.A.) - Röyter Ajan 

11 muhabirinin haber aldığına göre, 
Küçük itilafın tebliği, öyle bir mahi-

Dünkü .,,açtan 

Dünkü maç 

Libertas 2 

Mussolini Stresa'da 
Macdonald'la ko· 

!luşurken 

yettedir ki, Macariatanın bunu kabul 
etmesi müstebad görülmektedir. Bu 
tebliğde, ezcümle, Macariatan, hudut 
]arının taıhihi emelinden vazgeçme .. 
dikçe, kendisinin ıilihlanamıyacağı 
beyan edilmiıtir. 

PEŞTE, 14 (A.A.) - Peıter Loyit 
gazeteai, mülhem olduğu aıikar cörü

Devanu 6 ıncı sahifede 

• 

• 

bir ennantane 

-Güneş 2 
Dün bir mubarririmıi.z Romen 

murahhaalarının reisi M. Nikola 
Tabakoviç ile görütmüttür. M. Ta
bakoviç muharririmize demiftir ki: 

- 18 nisanda Ankarada topla -
nacak olan Balkan Ekonomi Kon
seyine iftirak edeceğiz. Toplantı -
dan maksat Balkan devletleri ara· 
aında münakalat ve muhaberat i,. 
lerinin tevhidi vardır. Bu arada 
Posta, telgraf, telefon hava ve de
niz nakliyatı birliği etrafında da 
görü,eceği:ı. 

Futbo .cularımız güzel oyunlarile halkı 
heyecandan heyecana sürüklediler 

Konseye Türkiye Dıtitleri Baka
nı riyaset edecektir. 
Yunan ve Yugoslav murahhasları 

da bekleniyor 
18 nisanda Ankarada toplana • 

Belki ıeneler var ki, dünkü Libertas -
Günet maçı kadar başından sonuna kadar 
sıkı, ıeri, bir düzüye değişen ve bütün 
seyircileri heyecandan kıvrandıran güzel 
bir maç seyretmemittik. 

Cuma günü yerlerine yapışık ı:ibi kı
mıldanuyan misafirler, 48 saatlik tren yor 
gunluğunu epeyce geçirmiş olmalılar ki 
maçın batlangıcından ıonuna kadar bir 

cak olan Balkan Ekonomi Konse • 
yine i•tirak edecek Yunan ve Yu -
goslav murahhaslarının bugün ~h
rimize gelmeleri beklenmektedir. 

ı 

A.rılrara'da toplanacak olan Balkan Ekonomi Kon~eyıne gitmek 
Jlelen Romen muralıhaaları bır arada 

ıçın 

makine itlekliğjle oynadılar. Buna kaqı 
Güneş takımı da ayni sürat ve atılgan -
lıkla mukabele etti. 

Maç o kadar seri oldu ki bir aralık Gü
neı takunının bu ,erait altında dokaan 
dakikayı çıkaramıyacağrndan bile kork
tuğumuz oldu. Fakat Güneş, herkeai mem 
nun bırakan güzel oyurıile doluan daki
kayı çıkardıktan başka, cuma günkünden 
beş defa daha iyi ve süratli oynayan Vi
yanalılarla 2-2 beraberlik gibi mükemmel 
bir netice aldı. Dünkü oyununa ve maçın 
heyeti umumiyeaine göre bir iki aayı fark 
la bir ııalibiyet te hak etti. 
Güneı takımı, evvelce yazdığımız gibi 

birleşmeleri belki de bir gün meselesi o'. 
l~n lstanbulspo~ .. futıbo1~ülerini de alarak, 
hır ıene evvel: Ecnebı takımlarla karşı
latabilmeleri için bir kaç fırın ekmek ye
melidir, ,diyenlere kartı girdiği çetin im
tihandan hem büyük bir muvaffakiyetle 
çıktı, hem de Güneıle htanbulaporun bir 
leıtikleri zaman Türk sporunda naad bir 
kuvvet kesileceğinin ilk nümunesini par-
lak bir ıurette göstermit oldu. 

Öğle vakti batlayan ve maç aaatine k.ı 

ı 
daı· durmadan devam eden yağmura rağ
men bir pazar günü için bir hayli kalaba
lık vardı. 

Şi§li - Kurtuluı arasında yapılan ve 
0-0 bitıen bir maçtan sonra, evvela Viya 
nahlar mor, biraz ıonra da Güneı talmnı 
yaka ve kolları kmnızı, bedeni aarı ipek 
formalarile sahaya çıktılar. 

Bay Şazinin hakemliği altında aaat an 
yedide başlayan maça Günet fU taknnla 
çıkmıştı. 

Corceviç 
Aıım Faruk 

l •maİI Hasan Enver 
Rebii Necdet Rasih Bambino Salahaddin 

D9"" Devamı 6 ıncı sahifede 

Yıldızda toplanacak ol.an 
Kadınlar kongresi haz.ırlık· 
ları gün geçtikçe ilerlemek. 
tediT. Dün de ,ehrimize muh 
telif memleketlerden kadın 
murahhaslar ve gazeteciler 
gelmi,tir. Murahhaslar ara· 
•ında marul kadınlar var· 
dır. Reiımimiz dün gelen Ro· 
men, /11viçre, Holanda, Yu• 
nan murahhaslarını göateri. 
yor. "' işaretli ;esim gazete
mize beyanatta bulunan Ro-

men Pren11e11idir. 

Kadınlar koneresi 

1"ürk kadını beklenen 
zaferi kazanmıştır 

Romen heyeti başkanı 
böyie söylüyor 

1 

Uluslar araıı kadınlar birliği katibi U• Romen heyeti de PeTapalMa miaaflr d 
mumilik bürosu dün Perapalas otelinden muşlardır. 
Yıldıza nakletrnİ§ ve feminizm kongresi Romen ıırubuna Prenıes Kantakuzin 
etr~ında çalışmalarına orada devam et- yaset ebnektedir. Prenoeı dün Perapa~ 
n ~~· . . , otelinde kendi.ile görüşen bir muharri 
.. Dıııer_. taraftıan ~on_grey~ ıttlrak etmek ' rimize \unları söylemişti~ 
uzere du? ~e tehnnuze bır çok murah - "- atanbula geldiğime çok ınenrnu• l.~~JL.. ..... 
has gelmııtır. Bu meyanda sabahleyin num. Çünkü buraaı Romanyalılar için her ıi;allllil 
Şark ekspresile lıviçre grubu ve öğleden 9ey ifade eden bir ıehirdir. Memleketini- , dünya inkılap taıihlne fevkalede a-urur-
son~ ~omany_a vapurile Rolll<'n heyeti ze a,ıkım. Şunu da ilave edeyim kJ la lıaydedilecek teYlerdir 
gelmııtır. Sekız kitiden mürekkep olan Türkiye bizde ~k b"" "k limiti ' Buau""nk"' T"' ki me.ı' • "·~de Y,.. 1 • . . . . "" uyu er uyan• ,. u ur ye. eru a.ı-·· 
svıçre grub:' Londra otelıne, bet kışılık dırıyor. Önder Atatürk'ün yaptığı itler 1119"' Devamı il ıncı sahifede ....... ••• ,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................. -....................... ~.:....+..:...:.....:·..-..... ~;.. ............................................. ... 
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Bankası 
Umum Müdürlüğü 

ANKARA, 14 (Telefon . 
la) - Bir müd. -
detten beri açık 
bulunan Beledi
yeler Bankası u 
mum müdürlü • 
ğüne Sivas vali
ai B. SüleYman 
Sami tayin edil
miştir. Yeni u . 
mum müdür bu 
günlerde vazifesine başlıyacak 
tır. 

lstanbul Emniyet 
Müdürıüğü 

latanbul Emniyet müd ·· ·· B F h ., . b" uru ay e • 
mı ?1n ır vali muavinliğine tayini ile 
yerme Ankara Emn"ıy t ""d"' .. B S l'h" e mu uru ay 

a 1 ın .tayin edileceği haber veril
mektedır. --

ismet lnönü Ankaraya 
döndü 

Birkaç gündenberi tehrimizde 

bulunan B8.fbakan General ismet 

)~önü v_e maiyeti Anadolu ekspre
ııne baglanan hususi vagonla dün 

ıaat 19,30 da Ankaraya hareket et 

mitlerdir. Durakta, vali, lıtanbul 
kumandanı, harb akademisi ku

mandanı ve daha birçok zevat ta

rafından uğurlanmıtlardır. 

un ,. u un n r ._w'7:c 

"Streza konferansının müşte· 
rek kararı,, başlığı altında bir 
tebliğ ile İngiliz · Italyan be-

yannamesi neşredildi. 

[Tebliğ ve beyanname ikinci 
sahilemizdedir.] . 

b a u1':Au•u"5._ u 

TURKIYENIN EN BUYUK GA ZETESl 

23 Nisanda çıkıyor! 

32s«ıhi:f~ 

En değerli Tüik 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 mektupları ve 
telgraflarile, 

En büyük Türk romancılarının ve tarihçilerinin 
manian ve tarihi tefrikalarile, 

ro-

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

Cumhuriyetin, Inkilabın samimi ve öz 
gazetesi halinde, halkın 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! 



/çtımai bahister 

ıNSANA 
Benim eski bir arkada,ım var: 

Frenklerin Excentrique dedikleri 
bir tip. Galiba beyninin bir yerin
de bir çatlaklık var. Hep göklerde 
gt:~er, yüksek şeylerle uğra.ııır ve 
dünyaya da kurduğu hülyalann 
adesesinden bakar. Biraz Don Ki
~ot. Fakat Don Kişot az sevimli mi
dir? O ne çekici bir sima! Şöval -
yelik çoktan yıkılmıf, bitmİf, kalk
rnışllr. Fakat o bala da bu realite 
ile anlatmak İstemiyor, ber şeye 
rağmen şövalye kalmak için ayak 
d·rcmittirl Yem bulmayan lagar 
ata, çıplak ve aç Ufağa razı olmıq, 
)'eldeğirmenini tato sanıyor ve Ü • 
zerine eski şövalyeler gibi hücum 
etmekten zevk alıyor! Başkaları o
nunla e~leniyorlarmıf, ona gülü -
yorlarmıt: onun umurunda bile de-
ğildir ! ! O istediğini yapıyor ya 1 
Dışı ile içi birdir ya! Bu kadarı da 
yaşayışta yetmez mi? 

işte biraz bu sempatik Don Ki
şot'u andıran eski arkada.ııım ara 
sıra beni ziyaret eder ve kurduğu 
şatolardan bahseder! Doğrusu ki ben 
onu dinlerken gülüyorsam da zevk 
duyuyorum, hotlanıyoruml 

Dün gene gelmitti; kapıdan içe
ri ~irer girmez: 

- "işte buldum! Fakat kabul 
etfrebilinin mi?,. diye bağırdı. 

- Ne buldun? Neyi kime kabul 
ettireceğim? 

- Paruue - yani ber derdin ill
cınr! 

- O öyle bir macundur ki ka.. 
bul edildiği dakikadan bütün dert
ler kendi kendine kalkar! 

- Canım açık aöylesenıe! Bu 
macun nedir? 

- insana hürmet 1 Nefsi betere 
saygı! 1 

Ben kahkaha ile güldüm; arka -
da~ım hiddetlendi: 

- Neye gülüyorsun? Sana Ha -
cıyvat'tan mı bahsettim? 

- Hayır! Ama macun dedin de 
ondan! 

- Carum manevf macun olmaz 
mı? Hep her şeyi lokma gibi yut -
mak mı istenin 1 

- Pekala fimdi anladım! Söyle 
hı.kalım sen bu "insana,, hürmet
ten ne anlıyorsun? 

- A canım! Sen istemez misin 
ki sana b~ı hürmet etsin? 

- isterim! 

- Ben de isterim, Ag&h ta iıter, 
Turgut ta, Durmut ta, ve herkes te 
ister! Şimdi ben diyorum: Herke -
sin ve kamunun istediği bu ,eyi 
h ~rkese ve kamuya kabul ettir. Ya
tayıştan bütün pislikler kalkar! 

- Sen kendin diyorsun ki her -
kes ve kamu onu ister! O halde her 
ke!ı' \re kamu tarafından kabul e
dilmiştir demektir! 

- Hayır! böyle değildir! Her -
kes ister ama! Herkeste itte o say
gıyı kendine, kendi nefsine hasret
wek ister! Bu kabul değil inkardır. 
B,..n hakiki kabulden bahsediyo -
rum. 

- Sen o ha.kiki kabulü nasıl 
düşünüyorsun? Nasıl ifade eder -
ain? 

- Uç maddeli bir düsturla: 
(1) Herkes ba,kaaından kendi 

tahsına hürmet edilmesini talep et
mek hakkmı haizdir. 

1 2) Heıices bafkasının tahıına 
biirmet etmek vazifesi ile mükel • 
leftir! 

f3) Herkes hert<eain şahsına 
hürqıet edilmeaine balnnakl.a mü -
kelleftir. 

$\l üç maddenin ifte tatbikini 
temin et. Topluluk Y&f&Yifındaın 
bütün acılar ve piılikler kalbın! 

ihtiyar arkada,ım bu sözleri de
rin bir kanaat ve keskin bir inanla 
söylüyordu! Onun bu haline hür -
met etmemek kabil değildi. Fakat 
öteki yandan da - insanların tab'
mda koyulaşmı' zorbalrk, tahalc -
küm, tasallut ve saire gibi insiyak
ları da hatırlayaralc - acıyordum. 

\rkadAfım benim aükiitumdan 
muleesair oldu: 

- Kabul etmiyorsun demeık ki 1 
- Havır ! Hayır! Kabul ediyo • 

rum. Fakat tatbikini temin etmek 
güçtür. Zaten beşeriyet tarihinin 
bütün seyri, bu ülküyü tahakkuk 
e•tirmeğe doğru yürümüştür ve as
rı cemaatlerin medeniyet derecesi 
bu ülküye yaklatması ile ölçülür! 
ileri sürdüğün maddelerden en gü
cü üçüncinüdür: - Kamunun her
kese kartı alaka göstermesi ve her-

"Arabutanda Osmanlı İmpara
torluğu mud yıkıldı?., isimli tarihi 
tefrikamız bugün beşinci sayfa. 
mızdaJır. ------

HURMET 
kesin şahsına karşı herkesin hür -
met etmesini temin eylemesi - en 
zor bir meseledir! 

- fakat bazı yerlerde buna az 
çok yaklaşılmıştır. Mesela lngilte
rede, prenslerden birisi, bir sergi -
den çrkarken, kalabalık arasından 
kendisine yol açmak için bir lngili
zin göğsünden itmifti. lngiliz mah
kemeye müracaat etti. Prens üç 
gün hapse mahkfun edildi. Gene 
ayni lngilterede bir kanun, her ln
giliz vatanda,ını, başka bir lngili
zin haksız olarak polis dairesinde 
yattığını duyduğu halde, hemen 
ilk mahkemeye müracaat ederek 
haber vermek vazifesi ile mükel -

lef kılmıştır. Hakim ise bu haberi 
alır almaz, derhal müdahale ede -
rek işi muhakeme ve polisin kanun
suz hareket ettiği taayyün ettiği 
takdirde lngilizi serbest bırakmak, 
ve omın yerine polisi mahkılm et
mekle mükelleftir. Hakim bu vazi
fesini ihmal ederse, kendisi mah
kemeye verilir! ! işte bu gibi kai -
delerin bereketi iledir ki lngiltere
de kartılıklı saygı bir adet olmu' -
tur. Zengin fakir, kudretli kudret
siz, herkes kartısındakini kendisi
nin müsa visi sanır! 

- Bütün medeni milletler de o 
yolda yürümektedirler. lngilizlerin 
talihleri, bu yola herkesten evvel 
çıkmıt olmalarıdır. Bizde de Cüm
huriyetin kurduğu esaslar, o yolu 
iltizam etmittir: Ana kanunları -
mızdan birisi diyor ki: "Her Türk 
hür doğar, hür yaşar!,. Sonra bat
kası da diyor ki: "Hürriyet - baş
kasının hürriyetni ihlal etmemek 
şartile - serbest hareket etmek -
tir!,, Daha batkalan da "hukukta, 
kamın indinde, mahkeme in
dinde, vergi indinde Türk -
)erin mü sa vatlarını ilii.n etmit-

tir. Bütün bunlar, o senin arzu etti
ğin karfılıklı saygı ülküsüne götü
ren vasıtalardır! Fakat ne çare ki 
kanun vazedilir edilmez, hemen bü

tün faziletlerini tahakkuk ettire -
miyor. Arkamızda binlerce sene sü
ren istibdat ve tahakküm devri 
vardır ki ruhlarımız üzerinde derin 
izler bırakıp gitmiştir. Bu izlerin 
kalkır.ası, zamana ve çalıtmağa 
bağlı.;ır ! Mesela alınız istibdadın 
herke&i kendi kını içine sokan ve 
herkesi herkese karşı kayıtsız ve 
yabancı kılan tesirini!! Bu iz kalk
madan, nasıl berkesin herkesle ala
kadar olmasını talep edebilirsin? 

Arkadaşım botlanmadı. Zaten 
realiteyi görmekten tevahhuş eder
di. Ağzını burnunu buruşturdu ve 
sitemli bir dille: 
"- Canım sen bana daima izah 

edersin. Hiç çare göstermezsin. 
Bu izleri bir an evvel kaldırmak im 
kanı yok mudur? dedi. 

- Vardır! Fakat o da ne senin, 
ne benim ve ne de tek hiç bir fer -
din elinde değildir. Bu imkanı ha
zırlamak gene cumhuriyet inkıta -
hının kendisine ait bir vazifedir. 

Ağaoğlu Ahmet 

Roman yada 
Eskı Malıye Bakanı 
hakkında tah\.t;k, t 

BOKREŞ, 14 A.A. - Eski maliye ba. 
kam Bay Popovicinin Skoda işi dolayui
le yükaek temyiz mahkemesine tevki hak 
kında mebusan mecliıi tarafından verilen 
"'Ylet", iki sülüse baliğ olmadığından ı..,.. 
raat kazanmittır. Maamafih muı:naileyh, 
emlak ve en1valini ne suretle ve nereden 
elde etmit olduğunu bidayet mahkemesi 
huzurunda isbat etmek mecburiyetinde · 
dir. 

Cenubi Amerikada harp 
ASAMPSlYoN, 14 (A.A.) -

Resmi bir tebliğde deniyor ki: 
"Bir piyade alayını imha ve Para
pitide 600 Bolivyalı itlaf ettik, bir 
çok esir aldık, mühim mikdarda da 
cephane ve levazım iğtinam ettik.,, 

Kötürüm bir tayyareci 
KAHiRE, 14 (A.A.) - Roman

yalı maruf tayyareci binba,ı Bun
çulesko ölmüttür. Bir tayyare ka -
zaaı yüzünden iki bacağı kesik bir 
harb malulü olan binba,ı Bançu -
lesko, bu haline rağmen, el'an tay
yare sevk ve idaresine hararetle 
devam ediyordu. Kendisi arsıulusal 
havacılrk federasyonu reisi Prens 
Bibeıkonun hem dostu, hem de hu 
susi pilotu idi. 

Yunan divanı harlJierinde 

Serez isyanına iştirak 
edenler hapse mahkum 
SELANIK, 14 (Hususi) - Di- j pulas'ın bu derneklerin ruhu mesa

vanıharp, Serez topçu alayına men besinde olduğunu söylemit ve di • 
sup zabitlerden ikisini müebbet ğer sivil ve zabitlerin oynadrkları 
hapse, on tanesini de betten yirmi rolleri anlatmıttır. Divan '3hitlerin 
seneye kadar muvakkat hapse dinlenmesine devam etmektedir. 
mahkum etmiştir. Bu zabitlerin Parti liderleri 
formaları sökülecektir. • . . 
Diğer taraftan, bir çok zabitler AT~~A •. 14 (Hususı) :--; Partı lı-

de 6 aydan dört seneye kadar adi d~rl~~ının. ısya? hareket~nın mane
hapis cezasına mahkılm edilmit • vı mut~vvıkle~ı olar~ d~v_a~harbe 
!erdir. Altı zabit te beraet etmittir. sevkedılmel~rı emn bır~ncı or?u 

Sakız adasındaki isyan kumandanlıgı tarafından ıstenmış-
A TINA, 14 (Hususi) _ Sakız tir. Divana gö':1derilenler şu~lar -

adasında isyan eden zabitlerle ıi- dır: ~afandans, P~paanastasıyu,. 
vil ahaliden isyana ittiriik edenle- Sof~lıs, Gonatas, Mılo':1as v~ e~kı 
rin muhakemesi dün miralay Papa- me~ usla~dan Hacıbeyıs, S~vıolıs, 
nikoleru'nun riyasetinde toplanan Detıolakıs, Marselos. ~e. eskı n:ı-zır
fevkalade divanrharpte batlamıt • !arda~ Kar.apanayotıs.tır: Venız~ -
tır. Suçlular 11 zabit ve 33 sivilden los, oglu Kıryakos, Plastıras, Josıf, 
ibarettir. Şahit olarak dinlenen Sa Kın~u~as ve Y anopulos da bunla~
kız valisi ve jandarma kumandanı la bırlıkt? gıyaben muhakeme edı
auçlu miralay Antonopuloa'un ada- leceklerdır. . • • . 
nın asiler tarafrndan işgalini biz • Elefter~n. V ıma ı:azete~ı . sahıbı 
zat idare ettiğini söylemit ve diğer Lam~cak~s _ıle lmen~u~ Kırıks g~
zabit ve sivillerin hareketlerini an- zetesı sahıbı Mos.kovıdıs de bu dı -
!atmışlardır. Muhakeme devam e • vana gönderilmişlerdir • 
diyor • Ôrfi idare 

Cümhuriyeti koruma dernekleri ATINA, 14 (Hususi) - Harbi-
ATINA, 14 (Hususi) - Tayya- ye Bakanı General Kondilis, müs

re umum kumandanı General Rep- teşarı, birinci ordu kumandanı ve 
pas'ın riyasetinde tetekkül eden dahiliye bakanı ile bütün Yunanis
yeni bir divanıharpte dün (Cüm - tandan örfi idarenin kaldırılması 
huriyeti koruma dernekleri) umum için müzakeratta bulunmut ve al
reisi Papulas ile idare heyeti aza - dıkları kararı Başbakana bildirmi, 
!arı ve şube reislerinin muhakeme- !erdir. Bakanlar Heyetinin ilk top. 
leri başlamıştır. ilk şahit olarak lantısmda bu mesele kararlaştırıla-

dinlenen umum emniyet müdürü, Pa caktır. 

Streza konferansının 
müşterek kararı 

•• - - --
Uç1er konfeı ansı 12,30 da bitti. Bir 

teb i~ ve beyanname neşredildi 
STRESA, 14 A.A. - Üçler konfera..u 

bugiin saat 12,30 da hi tam:n ·laıı ıonr , 
(Stresanın mi.işterc?.ı: kal·arı) baılığı al- -
tında a~ğıdahi resmi tebliğ neşrolumnuş
tu ı· · 

ltalya, Fransa ve Büyük Britanya hu
kümet!eri mümesilleri, son haftalar için
de cereyan eden noktai nazarların neli

celerini, Alman hükumetinin 16 mart ta
rihinde vermi~ olduğu karan ve nihayet 
lngiliz bakanlarının muhtelif Avrupa hü 
kU.met merkezlerindeki son ziyaretleri es 
nasında elde etmiş oldukları malUmatı 
gözönünde bulundurarak Avruparun u • 
mumi vaziyetini Stresada tetkik etmişler 
dir. 

Roma ve Londra anlapnalarında tayin 
edilen siyaset Üzerine bu vaziyetin te • 
sirlerini nazarı itibara alan üç dev:et ba
kanları görüıülen muhtelif meseleler üze .. 
rinde tamamile mutabık bulunmuşlardır. 

1 - Fransanın uluslar kurumu kon .. 
ıeyine gönderdiği muhtıranın müzakere
si ııraıında takip edilmek üzere müşte -
rek bir hattı ha...,ket hususunda mutab.k 
kalmışlardır. 

2 - Şarki Avrupada emniyete müle · 
dair tem~nni olunan inkitaf hususunda 
müzakerelerin devam etmesi icah edeceği 
mütaleasrnda üç devlet murahhasları el
de ettikleri haberle teyit edilmiılerdir. 

3 - Üç hükumet mümessilleri Avus· 
turyanın vaziyetini tekrar tetkik etmi' .. 
)erdir. 

Bu mümessiller 17 ıubat ve 27 eylül 
1934 tarihli Fransız - ltalyan . lngili2 
beyanatlarım teyit etmiılerdir. Bu beyan 
namelerle üç hükumet ilerılelc:i •İyıuetle
rinin de müşterek ve Avusturya iıtiklili· 
nin Avusturya tamamiyetinin muhafaza
sı zaruretlerinden mülhem olacağını bil· 
dirmişlerdi. 

Üç hükumet mümeuillet"i Avusturya
run tamamiyet Ye istiklali tehlikeye gir
diği tekdirde alrnacak tedbirler haklunda 
aralarında iıtiıarede bulunmak kararını 
teyit eden yedi kanunusani 1935 Fran -
sız-ltalyan protokolünü ve 3 şubat 1935 
tarihli Fransız - lngiliz beyanatını göz 
önünde bulundurarak Roma protokolün· 
de adlan zikrolunan bütün hükumet mü 
messillerinin en kua bir miiddet içinde 
toplanmaları ve merkezi Avrupa budu· 
dunda mukaveleler akdi teklifinde bulun 
mayı kararlaştıırmıılardır. 

4 - Garp Avrupası hava misakına ge· 
lince, üç devlet mümessilleri 3 ıubat Lon 
dra tebliğinde derpiı olunan prensipleri 
teyit etmişler ve Londra tebliğinde zikre
dilen bet devlet misakını akdetmek üzere 
meselenin faaliyetle tetkikine devam et· 
mek karannı vermişlerdir. 

5 - Üç devlet bakanları silah11zlan . 
ma meselesi üzerindeki görü~melerine gel 
dikleri zaman, şurasını hal1Tlayarak mÜ· 
şahade etmişlerdir ki, Londra mukavelc
nameıi Versay muahedes.inin be'inci kıs· 

ı 
Üç hük\ımet miimeHilleri silahsızlan

ma meselesi hakkında açıkça müzakere 
edilmiş bir mukavele elde edilmek i~in 
tedbirler alındığı bir sırada Alman hü • 
kiimctinin muracaat e~tiği bir taraflı fe -
sih keyfiyetinin emniyete ve sulh nizamı 
na olan umumi itimadı kökünden balta • 
lamıt olduğunu teessürle müşahede et • 
mişlerdir. Tatbik edilmekte olan geniş 
msbetli Alman ıiliihlanma programının 
silahsızlanmayı istıihdaf eden gayretlerin 
şimdiye kadar müesses bulunduğu adet 
l•ahminatinın kıymetinin de azaltmış ol -
duğu ve bu baptaki ümitleri sarsmı' ol
duğu görülmektedir. 

Maamafih, üç devlet mümessilleri em· 
niyet hissi uyandırmak suretile sulbü i . 
danıe huıusundaki samimi arzularını te .. 

yit ederler ve kendi hesaplarına silahla
rın tahdidi vaııtasile uluslar arası anlaş
mayı kolaylaştırabilecek bütün ameli me· 
ıaiye iştirak için samimi gayretlerde hu· 
lunmıya devam edeceklerini beyan ey • 
ferler. 

6 - Üç devlet mümessilleri ıili.h vazi
yetleri S.n Jennen, Triyanon ve Nöyyi 
sulh muhadelerile tesbit edilmit olan dev 
Jetler tarafından vaziyetin tadili huıuıun 
da.ki arzuyu da mütalea ebni~erclir. Ve 
keyfiyeti diplomatik vasıta ile diğer a•a· 
kadar davetlere bildirmeyi kararlaştır • 
mıtlardır. 

Üç hükfunet müııneuilleri bu meseleyi 
umumi ve mıntakavi emniyet garantileri 
çerçevesi içinde kaqılıklı anlaımalar hal
letmek ÜZet"e tetkikini diğer alakadar 
devletlere tavsiye etmek kararını ver .. 
mitlerdir. 

/ngilü - ltalyan beyanatı 

STRESA, 14 A.A. - Resmi tebliğden 
ıonra &f&ğıdaki lngiliz - 1 tal yan beya
natı neıredilmiıtir: 

Bu beyanat Lokarno muahedesi hak • 
kındadır: Lokarno anlatmasına ancak te
minatcı devlet olarak iştirak etmiı hu -
lunan ltalya ve Büyük Britanya devlet • 
terinin mümeııilleri bu anlaşmadan mü .. 
tevellit bütün vecibelerini kati olarak te
yit ederler ve Lokarno anlaşmaıımn im
za eden diğer devletlere karıı Üzerlerine 
almıt olduktan taahhütleri icabında ta -
mamile yerine getireceklerini beyan e .. 
derler. 

Franunın da iıtirak ettiği ve müşte .. 
rek bir tarzda Streza konferansında ya
pılan bu beyanat Alman ve Belçika hü -
kumetlerine de tebliğ olunacaktır. 

Son tebliğ 
STREZA, 14 (A.A.) - Streza kon· 

feransı aonunda neıredilen nihai teb -
!iğ fU beyanat ile bitmektedir: 

Romanya da büyük yan<rı 0 mı ahkamının yerine kaim olmak üzere 
l'> Almanya ile serbestçe müzakere edilecek 

Siyasi gayeleri sulhün uluslar kuru
mu çerçevesi içinde müttereken mu .. 
hafua81 olan üç devlet Avrupa sulhü. 
nü tehlikeye koyabilecek olan her tür
lü mua bedel erin bir taraflı olarak fes
hine bütün ameli vasıtalarla karşr koy
mak hususunda tamamile mutabıktır
lar. Ve bu maksadın tahakkuk · yolun 
da sıkı ve sam;mi teşriki mesai ile ha 
r~I· ·-~ edeceklerdir. 

BUKREŞ, 14 ( A.A.) - Peşkani ka- bir anlaşmayı derpiı ediyordu. Ayni za · 
sahasının bütün bir mahallesi, ~iddetli manda Alman hükumetinin hareketlerini 
bir yangın yüzünden harap olmuştur. ve Sir Con Saymenin bu hususta Aln1an 
60 kadar ev ve dükkan yarunıştır. A • başvekili ile yapmış olduğu müzakereler 
hali dehşet içindedir. ,: ngın henüz hakkınJaki izahatını cok dikkatli bir ın·1 .. 
baı~ırılanıamııhr. 1 zakereye tibi tutmu§J~rdır. 

"" , . . 
DA&i 

Dış işler bakanlığı müsteşarı 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Dıfifler Bakanlığı müstCfan Bay Agah 

Aksele orta elçilik ünvc.nı verilmiş tir. Ayni Bakanlık umum müdürlerin 
den Bay Kemal Köprülü orta elçi payesi ile münhal bulunan hukuk mü 
şavirliğine tayin edilmiştir. 

Gümrük resmine tabi zati eşyadan 
isti hl ak resmi alınmıgacak 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Gümrük resmine tabi olmayan zati ef
yadan mevcud kanun hükümleri mucibince istihlak resmi almak lazım 
gelib gelmediği hakkında hükumet bir tezkere Üe Kamulaya müracaat 
ederek kanun hükümlerinin tefsirini isteyecektir. Tefsir, çıkıncaya ka
dar zati <}?şyadan istihlak resmi alın mıyacaktır. Buradaki umumi kanaal 
zati eşyadan iatihlôk resmi alınmaması noktasında temerküz etmekte 
ve geçen sene Kamutayda bu kanunu tetkik eden encümen başkan ve 
üyeleri de bu mütaleaya iştirak eylemektedirler. 

Bogabad' da petrol araştırmaları 
ANKARA, 14 (Telefonla)- Bundan sekiz, dokuz aene evvel teşek

kül eden bir anonim şirket tarafından Boyabadda yaptırılmakta olan 
petrol araşhrmaları son haftalarda ümidli bir safhaya dahil olmustur. 
Şirketin hükiimete müracaatı üzeri ne elde olunan petrol tezahürle;inin 
mahiyet ve kıymetini tetkik ve tayin etmek üzere mahalline bir fen 
heyeti gönderilmiştir. 

B ,- içe Üzerinde tetkikler bitiyor 
AN KARA, 14 (Telefonla) - Kamutay Bütçe encümeni mülhak büt

çele~ üzerir;ıd~ tet~i~lerini bi~irme~ üzeredir. Encümen Devlet Demiryol
ları idaresı butçesını de tetkık ettık ten sonra halen lktısad encümenin
de müzakere edilmekte olan bazı varidat kanun layÜıaları üzerinde ça 
lışmalarına başlıyacaktır. Encümen ay sonuna kadar 1935 devlet bütçe
sini basılmak üzere matbaaya verm iş bulunacakhr. 

Do~u ademi tecavüz misakı 
V ARŞöV A, 14 ( A.A.) - Doğu ademi tecavüz misakı umumiyetle 

Lehi8tan efkarı umumiyesini hayrete diisürmüstür. Bu tebeddül Alman 
hükumet ve ordusunun Almanyanın tec~rrüdü'nden endişeli oldukları
na hamledilmektedir. Muhalefet m ahalili, bu harekette bir manevra 
görmehte ve bunun Almanyayı çevirmek tehlikesini gösteren muhaııara 
dairesini kırmaya ve daha ziyade ıiliihlanmak için vakit kazanmaya ma 
tul bulunduğunu zannetmektedirler. 

R ... s arti11tlerı Ankarada 
ANKARA, 14 (A,A.) - Türki

yede birkaç festival verecek olan 
Sovyet Rusyanın büyük artistleri 
bu sabah Anadolu ekspresiyle bu
raya gelmişlerdir. 

Sanatkarlar durakta Kültür Ba 
kanlığı, Halkevi, Sovyet büyük el 
çiliği erkanı ile gazeteciler tara -
fından karşılanmı• ve kadın artist
lere buketler verilmiştir. Misafirler 
Ankara Palasa inm işlerdir. Sanat 
karlar heyetinin başkanı Arkanof, 
öğleden evvel Kültür Bakam Abi
bin Özmen'i ziyaret etmittir. 

1 Birinci Umumi müfetti;lil 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Münhal bulunan birinci umumi mü 

fettişlikle valiliklere kimlerin ta

yin edilecekleri ay sonuna kadar 

kararlaşmıf olacaktır. 

Ankarada elektrik ücreti 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Şehrimizde gelecek aybaşından iti 

haren elektrik kilovat ücretinin 20 

kuruta indirilmesi kararla,mıthr. 

F ransanın Uluslar kuru
muna verdiği muhtıra 

Almanyada asker.iğin yeniden tesisi meselesi 
CENEVRE, 14 (A.A.) -::.Fransa· ı •ının muvaffakiyetine engel olan zorluk· 

run uluolar kurumuna verdıgı muhh· lar çoğalmııtır. Fakat bu Alman bük 
ran1n metni bugün neşredilmiştir. Muh ı metini taahhütlerinden ib

1 

d · 
d d T k' ra e emez. 

tıra a eru ıyor ı : Almanyanın tekrar silahlanmasını na-
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--;- .AlmBean b1 .aıdbak~anı ~vrup:'ll d':v: zik bir meaele haline koyan diğer bir hu 
et erırun r ın e l mumeuı .. erını ıuı daha vardır ki o da, devletlerin kon .. 
dkavlı;~ .edere~d Alma?yadda umumıdas . fenıns müzakerelerinin devam müddetin. 

er ıgı yenı en teaıı e en ve or uyu ı 1 L! 1 
12 k 1 d 36 f k 1 k .. ce u us ar arası uır an aıma esasını ara 

o or u ve ır a o ma u.zere makta l f ·.. 1 
yeni bir teş,kili.ta tibi tutan kanunu 1 n as 8 arıg 0 mamıt bu1unma!a~· .. 
h b . . B k . "h dır. a er vermııtır. u anun, ayru tarı .. ı 

te meriyete geçmiştir. Alman aıkeri 1933 ıeneıi teırini.evvelinde uluslar a-
hava kuvvetlerinin yeniden tensiki rası vaziyet kararmıya başladığı vakit 
hakkında reami tebliğ 9 martta neıre Fransa hük\ımeti ,diğer bütün hükumet
dilmitti. Binaenaleyh, sulh muahedesı· !erle anlatarak ,bir mesai programı teı 
nin hükümleri baılıca maddelerinden bit ehniıtir. 
ikisinde kat'i olarak ihli.J edilmiı . 
tir. Bu hal büyük ketumiyet içinde mut 
tariden yapdmıı olan uzun hazırlıkla .. 
rın reşmiyete konulmaıından ibarettir. 

T qebbüaler Veraay muahedeıinin 
beıinci kısmı ahkimını kat'i surette ih 
lal ettiği gibi bilahara elçiler konferan 
11 eanasında baılıca müttefik devlet
lerle Almanya arasında mezklır mua· 
bedenin tatbikatına ait yapılmıt olan 
anla§ltlaları da ihlal eder. 

Uzun zamandanberi muahedenin nıad 
delerinin ihlali esasen ıüphe götürmü
yordu. Ancak bu ihlaller mümkün mer
tebe gizleniyordu. Bugün keyfiyet teba -
rüz etmittir. Ve artık tıekzip edihniyor. 

Bununla meıgul olmak uluslar ku
rumunun vazifesidir .. 

Alman hükilmeti, kendi askeri vazİyet
ni tanzim eden hükümleri babl ilin et • 
mekle uluslar kurumu ile olan teıriki me 
aaisinin istinat ettiği amillerden birini 
bilerek ifna etmit!T. 

Bu harketle Alman hükumeti sitalıla
rın tahdidi hususundaki uluslar arası mü 
zakerelerin neticesini ciddi surette tehli
keye düıürmüıtür. 

Devletler bu maddenin hükümlerine ri
ayet hususundaki azimlet"ini bir çok de
lillerini göstenniılerdir. Fransa hükume
tine gelince tunu hatırlatmak İıter ki, 
Franaadaki askerlik müddetini 1921 ita 
1928 aenelerinde üç seneden 12 aya in
dirmiştir. Binaenaleyh Avrupa kıtuında· 
ki Frı:tınsız topraklarımn müdafaır için el
de bulunan kuvvetler derpiş olunacak va 
zirete göre yü· ~e 42 ila 60 derecesinde 
azaltılmıştır. 

Hiç ,üphe , uk ki, Cenevre konferan • 

Bu program Cenevre konferanuna fay 
dalı it görmek imkanını nriyordu. Fil • 
hakika Ahnan hük\ımetıi, bu programı öf 
rendikten sonra Cenevreden ayrılmak 
mecburiyetini hissetti ve uluslar kuru . 
mundan ayrıldı. Bizzat konferanı reisi
nin de müıahede ettiği gibi Almanyanm 
bu dürüıt hareketini hiç bir fey mazur 
gösteremezdi. 

Buna rağmen bu iıten sarfınazar edil
medi. O aenenin 3 tubatında Fransa ve 
1 ngiliz hükumetlerinin tetebhüsü ile bir 
program yapıldı. Ve ıulha hadim bütün 
devletler tarafından bu program büyük 
bir memnuniyetle karfılandı. Bu progra · 
nu hatti. bizzat Alman hükumeti de b
bul etti. Fakat 16 mart tarihli kararları 
bunu büyük bir tehlikeye ıoktu. 

Şimdi, Almanya, diğ... hüklimetferin 
keneli memleketlerinde aldıklan tedbiri• 
ri bahane edecektir. 

Uluslar Kurumunun ortaya atacatı 
çok mühim bir mesele daha vardır 
ki Uluslar aruı taahhudlerin bir ta
ra'fli olarak reddi taammüm ettiii 
takdirde müzakere usulü ortadan kal
kar ve yerine ıiddet s.iyaaeti kalın 
olur. 

Uluslar Arası münasebetlerd~ 
bir muahede veya bir t!lahhud fikri· 
ni ortadan kaldırmak lazımgelir. 

Uluslar Kurumu Uluılar Ara11 nt· 
zamı böyle bir tehlike karııamda bıra· 
kamaz. 

Fransız muhtrası yukarıda göat~
le lw usll\r hakkında bir karar veri
Jec.,gi lt•nenniaile nihayet bulmak· 
tadır. 
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Ş EH 1 R HABERLERi 
Tercümanın mektubu ~ ....... .-::ı.w;a,... ................. -. ..................... ~ ............................. ııiıııııı ... .-. 

t.ı A A R 1 1' 1 "' J:.KONOMl 
"~zizim Felek; 
Bir garip zanaatımız var. insan

ların önüne clüser gezdiririz. Şeh
rin güzellikleri~i gösterir, tabii kö
tü taraflarından geçmeyiz bile. 
Her yerele böyledir. Seyyah, gözü 
ile düfünür. Gördüğünden bafka -
aını yok •anır. Ama hakikati biz 
biliriz ya! Biçareler çoğu yerde 
görmek istediklerini göremezler. 
Bir garip zanaat~mız -~~r~ı~. l~te -
di·°'lerini değ'I, ıstedıgıtmzı goste
ri, iz. (Siz de öyle ya) • 

Dün gene bir büyük vapur geldı. 
i\/ ::ıpur gelince; üç kısım esnaf se -
vinir: hamallar, şoförler, tercü • 
manlar ... Bana ela yaşlı dört koka
na clüftÜ. Kadınlar, hele seyyah o
lunca, ne kadar meraklı oluyorlar 
bilmezsiniz! 

Köprüden geçiyorduk. Bilmem 
g·.·rdünüz mü? Boğaz tarafında 
"<sitane,, li erkeklerin pek ele lehi-

b• k " el . ne olmayan ır ocaman a emı 
iktidar,, ilanı var... Akıi gibi onu 
•ormazlar mı? •• 

Ne diyebilirdim? Birden bire ak
lıma ba,ka şey gelmedi: 

- Sala geldiniz! .• demektir! .. 
Dedim kocakanlara .•• Biriııi res· 

mini çekmek iıtecli. Bereket otomo
bil katan hızlı gidiyordu... Yapa -
nıadı. 

Ayasolya'dan çıktık ..• Sultanah
mede doğru giderken eski adliye 
binasının tuğla enkazı gözlerine i
lişti. llifmiyecek gibi de değil. Ara
fat dağı kadar mübarek yığın. Sor
dular. Ne diyebilirdim, ne diyebi -
lirdik? 

- Tuğla madeni, eledim ... Bele
diyeye aittir ... 

Şaştılar, böyle şehir içinde ma -
den olmaaına ..• 

- Şehirde bQfka 
var mı? .. dediler. 

Hiç bozmadım: 

madenler de 

- Çook! Bu bir şey değil. Da
ha ne gümüf, ne altın madenleri 
vardır. Dedim .• 

Biribirlerine baktılar, yutkun -
dular. Yuttular mı, yutmadılar mı 
kestiremedim. işte böyle bir garip 
.zanaatımız vardır. insanlara her 
feyi keneli gözümüzle gösterir, on
ların gözü ile görmesine imkan 
vermeyiz. Tercümanın ustalığı bu
rcdadır. Siz de biraz öyle ya! .• 

Şimdilik orovar azizim. 
Bir seyyah tercümanı 

Aslrnıa uygundur. " 

B.FELEK 
[Taklitlerinden sakınınız] 

§ Niğdede okuyucularımızdan 
Bay Soysal: 

Bütün gazetecilerin resimlerini 
1934 Matbuat salnamesinde bula
bilirsiniz. Saygılarım efendim. 

B. F. 

Halk Bankaları 
Bu BankalAra Belediye

lerde para koyacaklar 
Şirketlerin yıllık toplantılımnda bu

lunmak üzere tehrimize gelen Ekono· 
m.i Bakanlığı mürakıp komiser ve mü
fettitleri Anı.araya dönmütlerdir. Mü· 
fettitlerden bir kumı burada bulun· 
duklan müddet İçeriainde faizle para 
veren müeaaeaelerin ve ıahıslarm tut
tukları defterleri de kontrolden geçir
nı.iılerdir. Yüzde 12 den fazla faiz a
lanlar, faiz farkının yüzde 25 ini halk 
bankalannın aermayeaine esaı olınak 
Üzere belediyelere yatırmaktadırlar. 
Bu paralar ilerde tetkil edilecek ha.lk 
bankalan için saklanacaktır. Halk ban 
kalarma belediyelerin de sermaY,e koy 
m..k auretile iıtirakleri takarrür et· 
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CEMiYETLERDE 

Garsonlar da 
T esciJ edilecek 
Şimdi çalışanlar imtihan 
edilecek ve ehliyetname 

alacaklar 
Şehrimiz lokantalarında çalıtan garaon 

]arın tutarı hayli kabarık olmasına rağ -
men bunlar muntazam bir teıkilata bağ. 
lı değildirler. Her istiyen istediği zaman 
it alabilir. Bunlann arasında garsonluğu 
kendilerine meslek edinmiş, bir kaç ec· 
nebi dil bilenler olduğu gibi yalnız cuma 
günleri para kazanmak için garsonluk e· 
denler de pek çoktur. Bunlar haftanın 
diğer günlerinde baıka itler yapmakta -
dırlar. Garsonluğu kendilerine meslek e
dinenler bu zümreden, kazançlarını azalt· 
tıkları için ti]<ayetçidirler. (Garsonlar 
Kurumu) lstanbul belediyesine baı vura
rak garıonJarın tescilini ve tahdidini İı· 
temiılerdir. Bu istek belediye tarafından 
da kabul edildiği için gar•onlarnı teacİ· 
]ine baılarunııtır. 

Tescil nisanın sonunda bitirilecektir. 
Bu it bittikten ıonra ,garsonlar üç ıını· 
la ayrılacak ve ıındlarına göre imtihan 
edilerek ellerine birer ehliyetname veri
lecektir. Belediyeye yazılı olmıyan ve eh 
Jiyetname almamı! olanlar garsonluk ede 
miyeceklerdir. 

Garsonların ikinci derdi de aldıkları ve 
alacakları ücretlerdir. Şimdi garsonlar 
yü.:de ile çalııırlar ve müfteriden aldık
ları yüzdelerin yarısını da palrronlarına 
verirler. Yani garson bir yerde garson • 
luk edebilmek için kazancııun yarısını 
patrona verir. Garsonlar Kurwnu, gar • 
sonlara ehliyetname verildikten sonra, 
patronlann uluorta adam çalııtırmaları -
nın önüne geçeceğini düşünerek bu yüzde 
niıbetinin de artacağını umuyor. 

Garsonlar kurumu, üyelerine mesleki 
bilgiler vermek için Ha!kevinede de bir 
kura açacaktır. Kunta adabı muateret 
muHelif yerler<leki servis şekilleri .• gibi 
dersler verilecektir. 

Kurum, ancak bu ıekilde garsonluğun 
derli toplu bir şekil alacağım ummakta· 
dır. 
~~~~~~~·o--~~~~~~ 

Hapisaneye 
Girip çıkanlar 

İstanbul hapiıanesinde 
ne kadar mahkum var? 
lstanbul umumi hapishane baı dok· 

toru lbrahim Zati, hapishanenin 1934 
yılına ait b:r grafik yapmıttır. Bu gra 

fiğe göre 1929 yılında hapishaneye 
1350, 1930 yılında 2006, 1931 yılında 
32ıO, ı932 yılında 3342, 1933 yılında 
3181, 1934 yılında 2338 mahkum gir 
miıtir. Bu grafikte görüyoruz ki, ı 929 
yılında girenlerin sayısı 2006 iken son 
raki yı11arda bu ıayı artmıştır. En çol< 
1932 yılında girenler vardır. 1934 yı· 
lında giren 2338 kişiden 2052 si er
kek, 286 ıı kadındır. Girenlerin yaş iti 
barile yirmi betten eksik olanların sa· 
yısı 865 dir. Girenlerin suç itibarile bö 
lümü: 118 katil, 62 yaralaıma, 627 hır 
sızlık, 18 fili teni, izalei bekir, 3 ko
münist, 21 takavet, 150 uyuşturucu 

madde, 129 kaçakçı, 1307 diğer adi 
ve türlü suçlar. Geçen yıl çocuı.' koğu· 
§U mevcudu 39 dur. Çocuklardan oku 
ma, yazma bilmiyenlere mahsus kurs· 
Jar açılmıftır. Umumi hapishanede ça 
lışanlar: ı60 imalathanede, 14 mat· 
baada, imalathanede çalışanlardan 
130 u çorapçıdır. Burada 76 tane ÇO· 

rap makinesi çalışmaktadır. Bir yıl 

içinde hapishane hastahanesine 381 
kişi ginmiıtir. Bunlardan 6 kiıi ölmüı· 
tür. Giren hastalardan 48 inde frengi 
8 ı inde Verem gorülmüştür. 20 ame· 
Jiyat yapılmı§lır. Bir yıl içinde hasta· 
lıkları aebebile 20 mahkıimun cezala
rı teca edilmi~tir. 4 haıta mahki'ım da 
gayri kabili tedavi görüldüğünden af. 
ve mazhar olmuıtur. 

~ t K t M ' L 
1='r. naıı: 12.C5,75 Prai 

Grafikte htanbul umumi hapishane 
ainin tarihçeıi de kısaca yazılmı§lır. 
Burası üçüncü Ahmed zamanında 
Mehterane kışlası idi. Tanziımattan 
sonra Adliye teşkilatı yapıldığı vakit, 
umumi hllpİshane haline konulmuştur. 
O zamana kadar lstanbulda hapisha
ne olarak Topkapı sarayında kapı ara 
lığı Sadrazam dairesinde Tomruk ıaa 
ray~nda, Tersane zinda~ları hap!sha -
ne iş'.ni görüyorlardı. Bına, hapı~ha • 
ne haline konulduktan sonra bırçok 
deği•iklikler yapılmıştır. Sultanahmed 
parkına bakan tarafına müdürlük da· 
ire5İ)c haıtahne, çocuk pavyonları ya 
p,J.,,ııİ·r. Geçen yıl da banyo teşkilatı 
eklenmiştir. Hapishane matbaaaında 

ı9,03 ı4 l<İşi çalıtmaktadır. Hapishane, bah 
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Rum vatandaşların 
78,75 

4
'
23

'
50 Gayreti 

Kurut 

815 
18 
43 
22 
17 
55 

Rum vatanda,lar, Tayyare Ce • 
m'yetine yardım için bir dernek 
kurmu,lar ve bir hafta içinde ce -
miyete 2600 lira yatırmı,Iardır. 
Bu derneğin faaliyeti, Yahudi va • 
tanda.•ların bir ve iki numa~al~ der-

Orta mekteplere 
Muallim aiınacak 

Yaz ta ti · İnde ehli et 
imtihanı açılıyor 

Kültür Bakanlığı, yaz tatilinde, orta 
mekteplere muallimlik için bir ehliyetna
ıne imtihanı açacaktır. 

Bir haziranda yapılacaktır. Şimdiden 
bir çok müracaatlar batlamıştır. 

İmtihan Üniversitede yapılacaktır. 
• Yugoslavya yük.sek pedagoji mekte

bi talebesinden 25 kiplik bir kafile dün 
ıehrimize gelmİ§ ve Türk talebesi ile ma
arif müdürlüğü tarahndan kartılamnıi • 
tır. Talebelerden kız olanlar Çapa kız mu 
allim mektebine, erkekler de Erkek mu
allim mektebine misafir edilmişlerdir. Ta 
lebe paskalya tatilini şehrimizde geçire· 
ceklir. 

*Köy mekteplerini teftit - Maarif mü 
dür muavinlerinden Adil, köy mekteple
rini teftiş etmek Üzere Çatalcaya gitmiş
tir. 

'~Derse geç giren muallimler - Ders
lerine geç gelen muallimlere ihtar yapıl
ması alakadarlara bildirilmiştir. 

• Ankara tarih, coğrafya fakültesi -
Hazirandan it;barcn faaliyete geçecek o
lan Ankara tarih coğrafya fakültesine a
it kanun projesi encümende tetkik edil
miştir. Proje bu!fÜnler~e kanun şeklini 
alacaktır. Yeni fakültenin kadrosu tamam 
lanmıştır. 

• Kahvehanelerde mekteplileT - Bazı 
mekteplilerin kahvehanelere giderek 
muhtelif oyunlar oynadıkları görülmüı -
tür. Bunların içinde kumar oynıyanların 
da bulunduğu anlaşıldığından telebenin 
kahvehanelere gitmeleri şiddetli meııe· 
dilecektir. Muallimler dı!arıda da ta'ebe· 
nin vaziyeti ile alikadar olacaklardır. 

• Doktorlar Avrupa tahsilinden dö· 
nünce - Avrupada doktor:uk tahsil:ne 
giden bazı gençlerin, memlekete avdet -
ten ıonra, bir hastahanede muayyen bir 
müddet için slaj görmeleri muvafık gö • 
rülmüştür. Çünkü bir çok Avrupa tıp fa. 
küitelerinin tedrisat programları, l.stan· 
bul Oniverıitesi programına uymamakta· 
dır. 

H •rap olan müesseseler 
hangileri? 

Gazetelerden biri Evkafa ait me 
baninin harap olduğundan bahse -
diyordu. Bu hususta yaptığımız tah 
kikat neticesinde bunun yanlış ol • 
duğunu öğrendik. Harap olan me. 
ban'nin Evkaf idaresine ait olma
yıp Evkaf dairesinden alınarak 

ba•!<a dairelere verilmi4 olduğu ve 
bakımsızlık yüzünden harap bir ha 
le geldiği anla4ılmı:;tır. Evkaf hay. 
ratı, muntazaman imar edilmekte
dir. 

l\tesela çeı;.!:le'.er, sebiller, med 
b • ' . 1 'tt' re!eler aç.ı.;;a c..a~rc ere aı .r. --o-

C"lnlı figi. ran ar uzer ne 
rraııto ar 

Dün T okatlıyan' da lstanbu!un 
tanımrıı~ terzileri ile Lyon mağa . 
zl'.sı clanslı moda çayı vermi,Ierdir. 

J Bu danslı çayda htanbulun tanın· 
mm aileler ile moda meraklıları 
buİunmu~lardır. 

Çayda· canlı figüranlar elbisele. 
ri ve fapkaları teşhir etmi,Ierdir. 
Bu arada Lyon mağazaaının terzisi 
tarafından kesilmemi' kuma~tan 3 
dakikada İğne ile canlı figüran Ü· 
zer ne elbiseler ve mantolar yapıl
mıttır. 

Türk-Alman 
Ticaret an aşması 

Y tni ticaret an'aşması bir 
çok ko ay ıklar gösteriyor 

Türk - Alman yeni tıicaret anlaıması 
bugün Berlinde İmza edilecektir. Anlaı
manın esasları hakkında Berlin muhabi. 
rimizin bildirdiği ve dünkü nü&hamızda 
neşrettiğimiz haberler tehrimiz piyasa -
ıında çok iyi karşılanmıı, memnuniyet u· 
yandırmıştır. Alman itbalatcılanrun mem 
leketiınizden alacaklan emtia iç;n Al • 
man hükUmetinden döviz müsaadesi is .. 
tihaa) etmeleri usulünün kaldırılması kar 
şılıklı bir çok kolaylıklar temin edecek • 
tir. Bilhassa fiyat bakımından dünya pİ· 
yasasına uymak ve Alman pazarlarına 
Türk mallarını bu esaıa göre göndermek 
tekli çok müsait sayılmaktadır. 

Yeni anlaşma 1 mayıstan itibaren tat
bik edileceği için bugünkü mukavele o 
tarihe kadar devam edecektir. 

ls~anya ile yeni an'aşma 
ispanya ile aramızdaki ticaret uzlaı .. 

ma.sının feshedilmiş olması doJayısile ye
ni yapılacak uzlaşmada göz önünde tu. 
tulacak noktalar tıamami1e tesbit edil .. 
mittir. 

Yeni uzlatmayı yapacak olan Ekonomi 
bakanlığı müıavirlerinden Bay Neanet
tin Meto ihracat tacirlerile olan temaıla
rını bitirmiş. ve bütün dileklerini tesbit 
etmiştir. 

Bay Necmettin Meto dünkü ekspresle 
Parise doğru yola çıkmı ştır. Oradan is
panyaya ge!;ecektir. 

M . ş :U at nereden geliyor? 
Türkiye ile Yunanistan arasında tica. 

ret yapan tacirler son zamanlarda b::ızı 
güçlük'.er ile karşılaştıklannı aöyliyerek 
Türk .. Yunan müşterek ofisine bat vur· 
muşlardır. 

Türk . Yunan müşterek ofisi teşekkül 
et•tiği zaman memleketler arasındaki ef. 
fectif para nakliyatı güçlüğünün önüne 
geçmek için tir partit usulünün tatbikini 
istemiş ve buna karar verilnriıti. işte 
Türk ihracat tacirlerinin şikayeti bu iri 
parti.t usulünün henüz tatibkine geçile • 
memesinden dolayı Yunanistana olan a
lacalarını a?amamıf olmalarından doğ • 
muştur. 

Yakında müşterek ofis bir toplantı ya· 
parak bu İ§İ halleloıneğe çalışacaktır. 

' Hardalları mızı işlemek iç: n 
Memleketimizden dışarıya çok miktaı·· 

da i,lenmemiş hardal yollanmaktadır. 
Meınleketimizde bol yet=.:-en bu bardaUan 
işl""'ek için bir teıehbüa yapılmıf ve ti· 
carel odasına nümuneler verilmiştir. 

Ticaret odası bunların cins ve evsafuu 
tetk:k etıneğe ba,lamıştır. Eğer hardal • 
);ır a··=:.ıya uy.qun ç karsa Jizım gelen hi· 
maven:n ya1')rfmas1 için Ekonomi bakan· 
l:~ n<la tc•ebbüslerde bulunulacakt•r. 

-~ 

Ki,;ı:ük Haberler: 

• Hangi sağ] k yurdu - Ayşe İsmin
Le b"r kadının, koluna yapılan aşı ne~ice. 
•inde öldüP,-ünü yazm•şt k. Bu had:se Bay 
Fent lbrahimin Cağaloğlundaki SaO.I k 
yurdund:ı geçmemiştir. Mahkemeye i~tİ· 
ka ~ eden n1esele, henüz muhakeme. saf. 
hR~ındatfrr. 

* Bey Ayetullah geldi - Belgradda 
n;3anın 5 inde toplanmış olan Balkan 
birliğinin kominikasyonu if'.ni bit:nniş 
ve murahhaslar memleketlerine dönnıÜş· 
ferdir. 

Bu arada kominikasyonda memleketi· 
mizi temsil etmekte olan deniz nakliyatı 
umum müdürü Bay Ayetul'ah da Bel • 
~ralt~n Bükreıe gİJmİ§ ve Köstence yolu 
ole dun latanbula gelmiştir. 

B. lvıahmud Esad'ın kon
feransı çok alkışlandı 

Türk barışı sever, fakat kendi toprak:arı için 
eline ya~tı~an silahını da kullanmasını bilir 

Dün Üniversitenin konferans salonun
da Tıp talebe cemiyeti tarahndan tertip 
edilen bir toplantı olmuıtur. Bu toplantı
da lzmir saylavı Bay Mahmut Eaat tara
fından verilen (Türk inkılabının milliyet 
çilik bakımına) ait konferans· bir buçuk 
saat kadar aünnüıtür. 

Daha erkenden aalon çok kalabalık bir 
talebe tarafından kaplanmıştı. Konferan· 
sa saat ı7,30 da kürsüye gelen Bay Mah
mut Esat konferansına §Öyle başlamış ve 
alkıtlanmıştır: 

"- Bayanlar, baylar; 

Şimdi yükaek tıp okurları karşısında 
söz aöylemekle ve bulunmakla çok bü • 
yük bir şeref duyuyorum. Türkün inkıla
bında, yükseliıinde büyük roller alan ve 
Türkün istiklali, Türkün hürriyeti, Tür
kün yükselmesi İçin ölen bir çok gençle
rin saygılanması için bir dakika ayakta 
sessiz kalmanızı diliyorum • 

Bundan sonra Türk inkılabında, Türk 
tarihinde ve Yunan harbinde gösterilen 
büyüklükleri birer birer saydıktan sonra 
eski tarih yapraklarından bahsederek Na 
polyonun Akkada yediği dayağı, Kanije
de dü,manın Tiryaki Hasan paşaya kar-. . . . 

1 
tı. 

Türkün barış sever o]duğunu ve fakat 
kendi topraklan İçin eline çok yala 
'lih ok · · k ııın aı bını ç . ıyı .u~anac:ağı~ı da ıöyledi 

ve una yıne tarihı ta-bit gos.tererek. 
"Bunu ben değil. .• Tarih söylüyor ·de 

di. ,, • 

Umumi cereyanlardan bahaetti. Bey • 
nelmilel yeni yeni siyasi muheplere do. 
kundu ve: 

"Bunlara uyanların ya safdil, ya casus 
olduklarını ve bir gün bunlardan hesap 
ıoracağım12ı ıöyledit sürekli alkışlar ara~ 
ıında sözlerini tamamladı. 

Nihayet köylüyü ve köy çocuklarını O. 
niversitenin kapalı kapdarı önüne değil, 
içerilerine çekmek lazım geldiğini ve çün 
kü onlardan bir çok ba1kumandanlar, dip 
lomatlar çıkacağını bir İnançla anlattı ve 
nümuneler gösterdi. 

Bay Mahmut Eaat sözlerini bitirirken 
en büyük inkılab müessiri olarak dili al
dı ve dedi ki: 

"Gençliğin en birinci işi ve bizim en 
büyük vazifemiz §Una buna inhisar etmi
yecek belli batlı bir dil ile konu1maktır. 
Bizim için en lazım olan yalnız bir dil 

M AH K.Ji.M F. LJ:. 1'/JF. 

Falcılık, 
Büyücülük 
Cürmü meşhut halinde 
yakalanan b r kadının 

hikayesi 
Falcılık ve büyücülük yapmaktan suç· 

lu 60 yaıında Zarubi ile cünnü meıhut 
temini için gelen polialeTe hakaret etmek 
ten ıuçlu, oğlu ressam Seponun muha • 
kemeleMne, üçüncü ceza mahkemes.inde 
dün ba§lanmı1tır. 

iddiaya göre, nka ıöyle geçmiıtir: 
ikinci ıube komiaerleri~den Müteneffi

ae, falcılık ve büyücülük gibi itlerle uğ
raştığı haber alınan Zaruhinin Beyoğlun
daki evine gitmit n ayn bulunan koca· 
urun kendi yanma gelip gelmiyeceği hak 
kında fala bakmaaını iıteıniıtir .. Zaruhi, 
bir lira mukabilinde kahveyle fal bakaca· 
ğını ıöylemiı ve fala bakarken cürmü 
me1hut halinde yakalanmıştır. Odasında 
iki fizyonomi (ilmi sima ve kıyafet) kita· 
bı, fal bakmak için bir fincan ve bir ta
bak, karabiber, günlük ve aaire bulun • 
muştur. içerisinde falcılık ve büyücülüğe 
ait etya olan bir sepet le kaçınlmak İsle· 
nirken, sokak kapısı önünde yakalanmış· 
tır. 

Zaruhi., yapılan sorguya §Öyle cevap 
vennittir: 

- Ben ,o gün, haıtaydnn, yatıyordum. 
Enneniden dönme, Behice isminde bir 
kadınla, ba1ka, tanımadığım bir kadın gel 
diler. 

Oturuyorlardı. Benim bi.raz evvel içti
ğim kahvenin boş fincanı da orada duru
yordu. Behice, fincanı tersine çevirdi. Bi· 
raz sonra, komiser Nasuhi, arkasından da 
Müteneffise içeri girdiler. Kahve fincanı 
nı aldılar. Ben baygmlık geçiriyordum. 
Oğlu."nu çağırttım. Biraz ıonra, Behice 
bir sepet getinni§. Bunu içeriye, benim 
odama sokmak istemişler .. Fakat muvaf
fak olamamışlar, sokak kapısı önünde kal 
m·t· Ne ben, ne de oğlum, polislere ha
karet etmedik. 

Sepon da, emniyet memurJanna kati • 
yen hakaret etmediği söylemiştir. 

Hukuku umumiye şahitlerinin çağırıl
ması için duruşma, 19 mayıs öğleden 
sonraya brrakdmıttır. 

Türı1-Yunan mah •emesi 
Garbi Trakyayı g:diyor 

Muhtelit Türk - Yunan mahkemf'aİ 
yann aktam Garbi Trakyaya gidecektir. 
Mahkeme burada Sofuli kasabasında ba· 
zı ıahil·!er dinliyecek ve perıembe: günü 
aktamı ,ehrimize dönecektir. 

Bir.b r.erıne giren sarhoşlar 
Geçen perternbe, gece yarısından aon• 

ra saat üç sularında Çenberlitatta Kası
m;n adaıında rakı içerlerken biribirine 
giren, Küçük Mustafa, Büyük Mustafa, 
Rıza, Kasım ve Sırrı Celal, biribirlerini 
kunduracı bıçakları ve kunduracılığa ait 
başka iletlerle yaralamıtlar, yaraları ağır 
olanları hastahaneye yai:mlnutlardı. Kav
ga, aralarında bulunup beraber rakı İçen 
Leman ismindeki kadın yüzünden çık • 
m-~tı. 

Dün, Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya eçkilen kngacı· 
lardan Küçük Mustafa, Rıza ve Kaum 
hakkında toevkif karan nrilmiş, yalnız 
Leman serbeıt hırakılmııtır. 

Büyük Mustala ve Sırrı Celiılin yara
ları ağır olduğu için hastahanede yat -
maktadırlar. Onun için, dün, duruşmada 
bulunamamıılar, baklannda bir karar ve· 
rilmemiştir. 

• Hepsi Mehmedin aleyhinde - Sir
keci civarında lokantacılık eden Abdul
lahın yanında bulatıkçı Mebmet, dün, 
Sultanahmet birinci sulh ceza mahkeme· 
ıinde, bir ay on gün hapise mahkUm ol· 
muş.tur. 

Mehmedin suçu, gece, dükki.nın üst 
katına çıkıp iki kiloya yakın et aşınnak
tır. Dün polis Mahir, lokantacı Yusuf ve 
garson Kizmı tabit olarak dinlenilmitler 
hepsi, Mehmedin aleyhinde ıahitlik et· 
mitlerdir. ·-

Tıp kitapları sergisi 
Etibba Odasının açmağa karar 

verdiği birinci tıbbi ve sıhhi kitap· 
lar ıergisi 19 nisan cuma günü sa
at 15 te merasimle açılacaktır. 

Sergide tarihi eserler; Arap ve 
Latin harflerile ve yabancı dillerle 
yazılmıt bütün eserler; tıbbi ve 
sıhhi mecmualar, Türk hekimleri 
tarafından yazılmıt ilmi eserler, 
Türk hekimleri tarafından icat e -
dilmi' aletler. sıhhi müessesahn 
resim ve planları, mulajlar ve dok· 
torların memleket hizmetine taal
luk eden bütün eserleri teşhir edile 
cektir. 

Sergi uluslar arası kadınlar bir • 
liği kongresi müddetince açık bu -
lunacak ve hekimliği alakadar e -
den çocuk ve kadın kısımları da i
lave edilecektir. Sergi doktorlar ve 
mektepliler tarafından gezilecek • 
tir. 

Sergiyi Etibba Odası idare he • 
yetinden bakteriyolog Dr. Ihsan 
Sami Garan bir söylevle açacak ve 
Dr. Süheyl ile Tıp talebesi namma 
da biri söylevler söyliyeceklercl•· 
Ser i bir hafta açık buiunacaktır. 

G" .,dJ!C 1 
W Un~~o'biOJ'I 
Genç kızlar ve sinema 

Geçenlerde gazeteler, sinemalar
da halka mahsus terbiyevi filmler 
gösterileceğini haber veriyordu.Bu 
çok iyi bi,. tedbirdi. Bazı kimseler, 
hiç olmazsa başka vasıtalarla öğ. • 
Tenemedikleri şeyler üzerinde bır 
fikir eclinmif olacaklardı. 

Aradan bir halta, on gün geç 
meden bir sinemanın kapuıncla ye· 
ni bir filmin reklamı yapılırken: 

"Genç kızların girmeai mem~.u
dur., diye bir levha asıldığını gor· 
dük. 

Sinema idaresi, eğer bunu haki· 
katen samimi bir maksatla yapmıı· 
sa, doğrusu bravo! 

Fakat ticari bir makıatla yap • 
mışsa - ki buna pek şüphe edil -
memelidir - o zaman aöyliyecek 
sözümüz yoktur. . 

Zaten bu ikinci şıkkın daha viirıt 
olduğıınu gösterecek bir çok ıebep
ler de vardır: 

"G L_ı • • enç Rızıarın gırmesı memnu -
dur,, denildikten sonra acaba ka • 
pıya bir kontrol vazedilmiş midir? 
Bir poliı memurunun muavenetine 
müracaat olunmuş mudur? Yaşları 
şüphe edilen genç kızlardan nüfus 
kôğıdı sorulmuş mudur? 

Sonra genç kızlığın hududu ne· 
dir; bu tayin edilmif midir? 

Evet, hakikaten genç kızların 
görmesi. arzu edilmiyen baz• film· 
ler vardır. Bu takdirde söylediği 
miz noktalara riayet edilmesi icap 
eder. Madem ki bunlar yapılmıyor, 
o halde ticari bir maksatla harel·el 
edilmiş demektir. 

Üstelik bu filmde genç kızların 
görmesini yasak ettirecek bir açık· 
lık ta yoktur. O halde? 

O halde, maksat aşikardır: Böy· 
le bir ilan koyarak herkesin mera· 
kını tahrik etmek ve filme bilhas6ll 
genç kızları /azla alakalandırmak .. 

Şüphesiz bu ilanı görünce, bir 
çok genç kızlar, genç kızlık hudu· 
dunun ötesindeki alemde neler ce
reyan ettiğini merak edecekler ve 
akın akın sinemaya koşacaklard~r. 
Ve bu suretle istenilen şey de ha · 
sıl olacakhr. 

Bize kalırıa, gençlik çağının he· 
yecanlarından ve tecessüslerinden 
bu şekilde iatilacleye kalklfmak 
hiç te doğru olmayan ve yakışık 
almayan bir harekettir. 

Sonra anlamadığımız bir nokta 
var: Eğer böyle bir eserin genç 
kızlar taralınclan görülmesi müna
sip değilse, genç erkekler tarafın • 
elan görülmesi neden serbest bıra-, 
kılıyor? Ve mesela on sekiz yaşın·,, 

da bir kızın seyredemediği bir film 
on üç, on dört yaşlarında erkek ço
cuklara nasıl müsaade olunuyor? 

Bundan da anlaşılıyor ki "ya -
sak,, aırf ticari mahiyettedir. O 
halde bu gibi tefebbüslere karşı 
derhal ciddi tedbirler alınmalıdır. 

Bir kere daha yazdık: 
Avrupada ela bu gibi filmler ev

vela bir heyet tarafından kontrol 
edilir. Ve ondan sonra - eğer lü· 
zum htud oluna - ilanlara "çocuk 
lar kabul edümez,, diye bir kayıt 

konur. Bu kayıt ticari değil, ahla -
kidir. Artık o sinemalara çocuk ka
bul edilmez. Eğer lilm levkalôde 
açıksa o zaman "on sekiz yaşından 
aşağı olanlar içeri alınmaz,, diye 
yaş talıJit edilir. Ve sinema memu: 
ru birisi hakkında püphelencli mı 
derhal hüviyet cüzdanını ister. 
Avrupanın ekser memleketler'.": 

de hüviyet cüzdanlan bizdeki gıbı 
Jeller feklincle değil, daha küçük 
kıtadaclır. Herkesin buna üzerinde 
tafıması mecburiyeti vardır. icap 
ettiği zaman hüviyet kartını göıte· 
remeyenler aynca müpkülata ma · 
nız kalırlar. 

Sinemalarda da ekseriya polis 
bu fekilde sinema memurlarına 
yardım eder. Ve memnaiyete rağ
men içeri on sekiz yapnclan apağı 
olan kimseleri alan sinema me • 
murları ficldetle tecziye olunur. 

Her filmin ilanına daima "ço • 
cuklar kabul edilmez'' "çocuklar 
kabul edilir,, diye kayıtlar kondu
ğu için artık bu sinemada bir alıf • 
karılık hükmüne girmiftİr. Kimse 
yadırgamaz. Ve bunu bile bile fil· 
me gider. 

Bu usul eğer Türkiyede de tat · 
bik edilirse, her halde çok faydalı 
olur, bu suretle hem genç dimağla
rın her hangi bir tesir altında kal· 
masına imkan kalmaz hem de ti
cari maksatlarla yapılan reklamlar 

1 
kencliliğinclen yok olur: 

""-taz FAiK 
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B. K. Caolsr Londra mektupları 

'Kembriç - Oksford müsabakaları 
Londra, a. 4. 9315 

Kembriç sokakları iki haftadanba
ri, "küreyve,,leri tükenmit damar
lara döndü. Kanın temlzlenmiyen 
ve y~yan, küreyvelerden arta
kalan kısmı bir damarda akaduraa
da orda can vardır diyebilir miai
ni.z? Kembri9te ne talebeler, ne ho
calar kaldı; bef haftalık mevsim 
tatili var. Talebeler, akın akın Lon
draya, deniz kenarlarına, yabancı 
ellere gittiler. Resmen Kembriçde 
lııiç bir talebenin oturmaıına izin 
verilemez; gitmeli, kurdunu dök
meli ve tekrar yalnız okumaya ve 
asri manastırına veya ilmi itikafına 
kapanmaya gelmelidir... Kembriç 
wkaklarında gavnsız ve skuerıiz 

dola,maya, proktor korkU&unu u
nutmaya ba,ladı mı güç halle alı~
tığı ve edindiği inzıbat ruhunu 
kaybeder diye mürakabesiz tatil 
günlcr"nde hiç bir talebenin Kem
briçte kalmasına izin verilmez. 

Kembriç artrk atmıyan kalb 

gibi, canı çekilmİf damar gibi, kav
namaaı durmuf kazan gibi ... Kem
briç, küllerinden yeni te
mizlenmi, bir H e r g ü 1 a n o m 
gibi iki hafta e v v e 1 k i ha
liyle, hiç değİfmeden, öyle ter -
kedilmi• bekliyor ... Size yemin e
debilirim ki: Şu gördüğünüz pence. 
renin perdesinin örtülütü on gün 
önce gene ayni idi; insan eli üstün
den çekilen efyanın - rengi solan 
yüz, feri giden göz gibi - zavallı, 
manasız ve ır.üphem bir hali va~ ... 
Daha tatil ba,lamadan bir spor 
kaynafmasıdır ba,göstermifti; spor 
elebafıları, ~piyonlar, birinci ta
kım oyuncuları, bir iki hafta önce
den derslerden affedilmİf, iyi hava
lı deniz kenarlarında müsabakala
ra hazırlık devreleri geçirmeye ko
y:ılmuflardı; Kembriçle Oksford 
nra ında atletizm ve kayık yarıtı o
la c:ıktı .. 

.f.> tletizm müsabakaları, bir iki 
haft a önce büyük b i r stadyumda 
yapıldı; yağ'!lurlu bir hava vardı, 
fakat buna rağmen kalabalığın sa
yuı 20.000 in üstündeydi; genif a
landa yer yer atletizm müsabakala
rı batlarnı~tı; bir tarafta sırıkla at
lama, bir tarafta gülle atma; bir 
yanda uzun atlama, bir yanda ma
nialı ko,u baflıyor ve bunların hep
•in i birden takibe çabalayan gvzle
rin intibaı sinirlere ve kalplere ha
kiki ve büyük heyecanlardan ha -
herler getiriyor ve spor a•kını in -
gil'zlerin niçin biricik heyecaıı kay 
nağı saydığını anlatın~ oluyordu. 

K e m b r iç; on iki müsaba -
kanın yedisini kazandı ( *) ; 

( * ) Kem briçe bu yedi puvanın en baş
lıcalarından birini kazandıran bir Türk 
talebe oldu. "The Türle., diye gazetelerin 
günlerce muvaffakıyetini en mühim spor 
hareketleri arasında sayd<ğı İrfan Şahin 
Başın on iki senelik İngiliz rekorunu kır
mak için bir iki santim fazla atması kafi 
gelecektir. 
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bu hatırı .ayılır y e n i 1 i ş, halkııı, 
sebebini k i m s e n i n bilmediği, 
d e r i n sempatisini bir türlü Oks
fordlulardan a l ı p Kembriçlilere 
veremedi. Oksfordlular, kibar, sin
ai, ve mazlum, fazla dersten spora 
:ııaman kalmadığı zehabının uyana
cağından adeta memnundular; am
ma artık bu sefer, "Oksford Lond-
raya daha yakın; hafta arasında 

bile Londraya gelenleri var; Oks
ford bu yıllarda i•siz genç kızlarla 
doldu,. Dedikoduları alıp yürütme
ye batladı .. Dün de kayık yarıtı 
yapıldı.. İngiliz üniversitelerinin 
orijinal sporlarından birisi de ka
yık çekmektir. Oksfo,.-ddan Taymis 
nehri, Kembriçden Cam ırmağı 

geçer ve her öğle sonu uzun, siv -

ri, fık bir sürü kayığın futbol göm
lekleri gibi kulüp renkli İnce ve 
çalak kürekleri, kumru boyunları 
güzelliği ve vapur çarhları hızile 

suları yarmaya başlar .. Londra, 
her yıl, mart veya nisan ayında, 

bir ulusal bayram günü, bir zafer 
yıldönümü gibi, cofkunluk içinde 
emsalsiz bir gün geçirir: Bu, Kem
briç, Oksford kayık yarı•• günüdür. 
Günün bütün heyecanı, kayıkların 

25 dakikalık yarıtları içine sıkış

mı,tır. Fakat bu heyecan bir gün 
evvelden ertesi gün sabaha kadar 
bütün Londrayı coşturmaya, dalga 
!andırmaya yeter de artar bile ... 
Hamers:mis ve Riçmınd adındaki 
iki semt arasındaki Taymis parça
sında öğle sonu, saat 2,45 te ya -
pılan bu yarışı seyriçin daha sa
bahtan nehrin iki kıyısının kayıkla
rı iyi görebilecek olan yerleri hın
cahınç dolar, köprülere o kadar 
halk bir:kir ki, ne olur ne olmaz 
çökmesin diye polisler hadden faz
lasını almamaya başlarlar.. Hava 
iyice günefli; su, biraz dalgalıy

dı .. Nehrin iki tarafından iki insan 
nehri akıyordu.. Göğüslerde açık 

mavi (Kembriç), koyu mavi (Oks
ford) kordelaları heyecanın hara
reti ve tahminlerin dudaktan 
dudağa, kulaktan kulağa esen rüz
gariyle bu sabah açıvermiş büyük 
ve acaip çiçeklere benziyordu; Ya
hudiler, nehrin kıyılarına sallar in
dirmitler, kenarlardan seyretmeye 
doyamayacakların ellerinden birer 
ikifer tilinini alarak suyun üstüne, 
kayıkların geçeceği yerlerin yakı
nına çağırıyorlardı ... 

Y arıt başladı, sesler yükseldi, 
haykırıtlar çoğaldı; Kembriç, ön
deydi ve yedi kayık boyu aralıkla 
Oksfordu geçti .. Genç kızlar, iltifat 
etmek için etraflarında Kembriç
li talebe arıyorlardı; kucaklardaki 
çocuklar gösterilerek "Kembriçe 
kaydettirmeye karar verdiniz her
halde .• Bu gidi$le müracaatlar pek 
çok olacak, 1950 deki yerini şimdi
den kaplatmalı,. diye gülütülüyor
du. B:rlikte. gittiğimiz bir iki tanı
dık ailede Kembriçin 12 yıldırüstüs 
te kazanmasının sebebini bana 
wrdular; "siz daha iyi bilirsiniz fa
kat benim fikrim fu-dedim -: Oks
fordda cefa görmemi,, hayatın ha-

edak r Bölük 
darbe.ile parçalamış.. fakat .. beş, 
on kiti birden üzerine atılnuşlar ve 
kahraman kız onlarla bir Türk kı
zına ya.kıtır bir tekilde aslanca çar
pı,ara.k tehit dütmÜf... dü,manlar 
bu kadatla iktifa etmemitler, genç 
kızın anaaını da öldürmüşler ve .,_ 
ve atet vermitler ... 

itte Ahmedin tuurunu altüst e
den ka.nlı facia.. yüzbatı mektubu 
okudukları aonra derin bir teessüre 
lepılmı~ı. Ahmet artık ağlamıyor
<kı, yalnız sahlt bir nazarla şuurun
da saplanan bir hayali araştırıyor
du. Yüzbatı eliyle onun o•mızuna 
vurdu; Ahmet titr;verek ba,mı çe
virdi. .. 
Yüzbatı: 
- Ahmet. dedi... u~radığm fe

ı·ketin büyüklüğünü takdir ediyo
fWD· Fakat unuhnamalısın id bu fe
lf.ket yalnız tenin başının iistüne 
•lyah kanatlarını germi• deği'.-lir. 

·lerce, hayır, binlerce insan ay:ıi 
.e uğramı~tır. V" biz iste bu 

.c insanlardan irtikap 1'iikleri 
µetin int\kamını almak için bu-
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rada bulunuyoruz ... 
Ahmet sakin dinliyordu; yüzba

şı devam etti: 
- Meyus olma, dedi.. Evin bar

kın yanmıf ... karın, kızın namusla
rını kahramanca müdafaa ederken 
,ehil. düşmüf··· evet, bu büyük bir 
tee•sürdür.. .Fakat, onl<ırın ,anlı 
biı· mücadelede kahramanca şehit 
dJşmesi senin aile şeref ve namusu-
1.ıu yükseltmiş oluyor... ve sen, her 
şeyin üstünde bir "vatan.,ın oldu
gunu hatırlamalısın ... Evin, ocağın, 
kulüben harap olmuf olabilir .. Fa
kat her "şeyin üstünde ve biz yaşa
dıkça yaşayacak olan bir "vatan.,ın 
var ... 
Yüzba,ı son cümleleri kuvvetli 

bir sesle söylemişti. Ahmet mütees
sirdi; birdenbire simasi deği,ti. E
lini alnına götürdü; siması meta
net ifade eden çizgilerle süslen
misti. 

- Evet. derli .. yüzbaşım: tek bir 
sevl?'ilim "vatanını.. v~r.. ve b~n 
;.rh1

- vatanımdan başka her şeyi 
unuttum. 

Oz dilimizle 
~~~------------------------Çocuk yedi günü 

yaklaşıyor •. 
Çocuk yedigünü yakla~ıyor. 23 

ni•anda başlayacak olan bu yedi -
günde, çocukların borıuu ötecek. 
Her ne kadar, geçen yıllarda oldu
ğu gibi, çocuktan vali, çocuktan be
lediye başkanı seçilecek değil. An
cak, onlar gene sevinç içinde, ken
di günlerini kutlulayacaklar. 

Dün, evimin penceresinden, dı -
şarıya bakıyordum. iki çocuğun u
çurtma uçurduklarını gördüm. 

Hiç birinin beni:derinde bir 
damla kan yoktu. Bu ılık havada 
üşüyor gibi idiler. K&içücük yüzle
rinde daha büyük görünen sıcak, 
ısıtmalı gözlerle biribirlerine ba -
kışıyorlardı. 

Bu sırada, önlerinden son hızile 
bir otomobil geçti. Çocuklar, oto • 
mobil içindekine baktılar. Tozlara 
bulanmış çıplak ayaklarından utan 
mış gibi idiler. 

Zenginlerimizin payına, ne ya -
lan söyliyeyim, biraz Ja ben utan
dım. Kendi kendime: 

- Ne olur, diyorum, çocuk yedi
günleri girmeden her zengin çocuk 
babası, bir çocuğun üst başını yap
mayı üzerine alsa ... 

Sokaklarda oynayan bu çıplak a
yaklı yavrucuk/ara, yılda bir gelen 
kendi bayramlarını temiz bir kılık
la kut/ulamak ününü vermek; bir 
otomobil gezintisinden daha mı a.z 
sevindiricidir, diye düşünüyordum. 

Salahaddin GONGöR 

)ın 
Küçük lian 1 arif es) 

Kuru~ 

Beş satırlık bir ilin bir defası 30 
iki defası 55 

.. ,, ,, üç defası 80 
Her fazla satır (on kelime iti- 5 
barile) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük ıazetesi sevgili okur-larına 
hizmet etmek maksadile bir ilıin ıütun\I a • 
ıçacaktır. Bu sÜl\lnda ilanlarını net r•ttif'· 
mek isteyenler daha timdiden Milliyet idtt · 
'"eline müracaatla it&nlaı-ını 'Verebilirler. 

kiki ve çetin sporunu yapmamış, 

otomobilden ve attan inip kayık 
çekmiye oturmuş Lord oğulları do
lu .. Kembriçte her milletin hayatla 
pençele~meye hazır ve pençeleş
mekten dönen çocukları var.,, Bu 
biraz fairane olan izahımı haklı 
bulur gibi bat sallayıp gülümsedi
ler .... 

Aktamlayın, Pikadelli civarı, bir 
Baküs ayini günü ya,adı; genç da-
rülf ununlular. Londranın fani İf a
damlarına ilahi nete farabını su
nan, Olemp sakilerini andırıyorlar
dı .. Ara sıra i•sizlerin nümayişleri, 
fa,istlerin mitingleri ile şöyle bir 

1 
kımıldanma gösteren sessiz ve ta-
bii, memnun ve hodkam Londra 
hayatı, i•te şu birkaç gün içinde, 
Oksford ve Kembriçdeki "nzivala
rından fırlayan uyanık gençlerin 
COŞ1'l' "' ve sari ne,eleri sayesin.Je 
heyecar. gördü; zevk tattı, seı :ş.it
ti ... 

B. K. ÇAGLAR 
B. Km ÇACLAR 

Ahmedin gözleri parlanuştı; kal 
bindeki hissiyata haklı olan bu na
zarlar yüksek bir iradeyi temsil e
diyordu, yüzbaft onun sükunet bul
duğuna kani olmuştu. Yerinden 
kalktı ... 

Sonra askerlere döndü: 
- Haydi, hepiniz birden mar• 

söyleyiniz, dedi .. 
Manzara çok müessirdi; asker

ler ayağa kalkmıtlardı ... on sekiz 
kişi birden kuvvetli gür sesleriyle 
mukaddes milli marfı söylemeye 
bafladılar. Şimdi nazarlar bir nok
taya müteveccihti, kalpler ayni his
le çarpıyordu; ve bu marş tek bir 
ağızdan çıkıyor gibiydi, ses dalga
ları şatonun yalçın duvarlarına 
çarparak derin akislerle inledi; 
tunç renkli hayaller duvarlara te
ressüm etti ... T eceBBÜm etmi• azmü 
iradenin müheykel bir timsali olan 
bu kahraman insanların sesi yalçın 
kayaları döven Bahrimuhit dalga
ları gibi duvaralarda akisler bırak· 
tı .. Bir mefkure etrafında toplanan 
bu bir avuç kahramanın sinesinden 
yükselen bu ses, yüksek dağların 
gö<{•ünden kaynayarak yalcın ka
yalardan yuvarlanan bir selale u -
;;ultwile bütün muhiti istilı>. etmis
ti. H..r !ey unutulmustu.. Hnkes 
h,c."1;;;.;,.,~Pn 11.,.~lr],:ıı1Jm1c::tr .•• Her"kes 
yalnız bir nokta etrafında toolan-

Avrupanın karışık vaziyetinden 
bir harp patlak verir mi? mevzuu 
etrafında konuşuluyordu. Birisi 
dedi ki: 

- Lakırdısı kesildiği gün, harp 
patlamasından korkarım! •• 

- Nasıl? diye sorduk. 
Anlattı: 

- Harp; başlıyor, harp ba1lıya
cak, harp tehlikesi yaklaşıyor, söz· 
lerini; on yıldanberi işitir~ dururuz. 
Dinliye dinliye kulaklarımızda tüy 
bitti. Bu dedikodular, sürüp gittik
çe; harbin kopmıyacağına inan
mağa başladım. Çünkü ortaya çı
karılan sözler, harp ejderini ayağıt 
kaldırmıs olsalardı, buvüne kadar 
harbin çoktan kopmuş olması la
zımdı. 

Değilmi hi dedikoduların ark•· 
sı kesilmedi. Şimdilik harp te yok, 
demektir. 

Ondan dolayı: 
- Harp yakındır! sözlerini duy

mak, beni ürkütmüyor. 
Kulakmisafiri 

Oz Türkçe ile 
Bi'mecemiz 

Osmanlıca karııl1klarını yaxdıi11nız keli • 

melerin Öz türkçe mukilhilleri bularak ıek-

. .ı;İn bot hanele· • yerlettiriniz ve keserek 

~klile birlikte (Milliyet bilm.ce memurlu~u

·•) ıönderinir.. Doiru .. .. :ı .enler araunda 
kur'a çekiyor ve kaz -.anlara hed iyele .. veri

yoruz . 

Müddet : Pazarteıi gÜnÜ ak4ama kadardır 
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SOLDAN SAGA 

1 - Reis , 6). Eıki Türk bakanı (4). 

2 - Bal yapar 3. Çabuk 3. 

3 - Siyah 4. Zaferile daima iftihar ettiii
miz bir yer ve bir büyüğümüzün ıoyadı 5. 

4 - imdat 4. Yet 2. 

5 - itte 2. '-"ok degil 2, Bucün deiil, dün 

deill 2. 
6 - Vapur 4. 
7 - As sıcak 3. isuu 2. lıtitham 2. 
8 - Dem 3. Nota 2. Yama 2. 
9 - Cemi edatı 3. 

10 - Sert 4. Hücum 4. 
11 - Kasa 5. 

YUKARDAN AŞAGI 

l - Vekalet 8. 
2 - Taharri 5. Zülf 3. 

3 - Ozüm suyu 4. iyi aiyinmıt .>. Uz:ak 
nidası 2. 

4 - Valide 3. ince deiil 5. 
S - Esp 2. l stifham 2. 

6 - lıtifham 2. lit ı rabıtalı 3, 

1 - Çıngırak 3. lıtaıyon 3. 
8 - Büyük baba 4. 
9 - Vefat 4. Geoitlik 2. 

10 - Türkiyenin en büyük a;axeteıi 3. 

11 - Şeref 2. Mahsul 4. 

mıştı ... Herkesin gözleri önünde bir 
hayal silsilesi vardı ... Harp sahne
leri, ölüler, kan, kemik, ateş, yan
gın, harabeler.. ve sonra hepsini 
örten bir hayal... kan renginde bir 
yaprak .. Göklerin ay yıldızile süs
lenmiş kan renkli bir bayrak ... 
Marş bitmişti... Gözleri ya,ar

mıştı... Yüzbaşı manen bitkindi. 
- Haydi, artrk istirahat ediniz, 

dedi .. 
Ve sonra merdivene doğru yürü· 

dü, ağır adımlarla yukarıya çıktı .. 

"" "" "" Ertesi ebah hazırlık yapılıyor-
du; askerler silahlarını temizliyor
lardı. Tanı bu sırada birdenbire ka· 
pı açıldı. içeriye on sekiz yaşların
da gen~ bir asker girdi. Askerler 
bağırarak bu gence doğru ko,tular: 

-Turan ... 
Ve arkada,larını kucakladılar ..• 

Yüzba,ı gürültüyü ifitmitti. Derhal 
atağıya indi; yeni geleni gördü ve 
memnuniyetle ona doğru ilerledi. 
Turan selam verdi. 

Yüzbatı elini sıktı ve sordu; 
- Demek hastahaneden çıktın? 
- Evet, yüzbaşım .• , 
-Ne zaman? 
- Dün .. sizin buraya geldiğinizi 

haber aldım ye derhal yola çıktım . 
SoJ>ra gülerek ilave etti: 
- işte geldim yüzbaşım, emrini 

1 l...ıüıeı tilm erı...e oynıy .... : 

CHARLES BOYER 
Bu Hne görebileceğiniz ikinci ve ıonuncu, tamamen Fransızca 

AŞK. • • • ve K A N •..• 
(LıLYOM) 

Rejisörü: Metropolis film.ni yap3D ı 

FRlTZ LANG .. yakında l P E K sinemasında ---

1 - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak 

~EZ FABRİKASININ 
bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen 
keşif bedeli 606.432,53 liradır. 

2 - Bu ise aid evrak şunlardır: 
a) Eksilt~e şartnamesi 
b) Mukave!ename 
c) Fenni şartname 
d) Projeler 
e) Vahidi kıyasi fiyat ve keşif. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara 

şubesinden tedarik edilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Teklif mektup

larının teminat mektubu veya makpuzu ve şirketlerin si
cilli ticaretten istihsal edecekleri ve şirketin hali faaliyet
te olduğunu gösteren muahhar tarihli belge ile birlikte 
arttırma günü olan 27 Nisan 935 tarihine müsadif Cu
martesi günü en geç saat 14 e kadar Ankara' da Bankalar 
caddesinde Umumi Müdürlükte müteşekkil komisyona 
makpu.ı mukabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü ola
rak posta ile vürut eylemiş bulunması lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 28007 liradır. 
5 - isteklilerin ayrıca 200,000 liradan aşağı olma

mak üzere en az bir bina inşaatını muvaffakıyetle bitir
miş olduğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri lazımdu. 

6 - Eksiltme 27 -4-935 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 15 de Ankarada Bankalar caddesinde kain U
mıım • Miidürliik binasında yapılacaktır. 

Bugün lc:ü proğr am 
1 S TAN BUL, 
18: Fransızca dera. 18,30: Şehrazat ( plik.) 

19,30: Haberler. 19,40: Muhtelif p1i.klar (or· 
keıetra). 20: Cavin kardetler ve mandolinata 
orkeıtraıı. 20,30: Viyolonist Orhan. 20,50: 
Kitar Solo • Maryo. 21,15: Son haberler· Bor
salar. 21,30: Bayan Bedriye Tüzün Türkçe 
ıfr~lü tan - Stüdyo caz ve tanıo orkestraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, \345 m. 

18: Çocuk provamı - Sözler. 19,10: Koro 
konıeri. 19,25: Sözler. 19,45: Pli.k tarlalar.) -

Sözler. 21: Senfonik orkestra konıeri.. 21,45: 
Duyumlar. 22: Senfonik konserin devamı • 

175 Kh. M O S K O VA, ı724 m. 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Karıtık konımer. 

19,30: Klisik konser. 21: Mikrofanda tiyatro. 
~2: Almanca yayım. 23,05: lnıilizce. 24,05: 
Macarca yayım. 

823 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 
18,30! Leninsrad operaaında verilecek o

perayı nakil. 22,45: Dan• muaikiai. 24,05: Ma· 
carca yayım. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - ıs ıündüz plak yayımı. 18: Sözler. 18,15 

Waınerin eaerlerinden konaer. 20: Konfe
rans. 20,20: Pli.k. 20,45: Konferana. 21: Re
vü 21,10: Oda muaikiai. 21,40: Hafif musiki. 
22,10: Konferans. 22,25: Şarkılar. 23,45: Du
yunılar. 23,15: Konaer na&di. 

Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
20: Şen havalar ve danslar, 21~ Duyumlar. 

21,10: Asker hayatı, neteli yat•Y•ttrr. 231 
Duyumlar. 23,20: Gece muaikiai. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Kalmar - Balaza aalon kuarteti. 19,55 

Karıtık yayım. 20,50: Piyano birliğiyle opera 
tantözü. Bayan aMria Baıilideı tarafından 
piyano - ıan, 21,35: Duyumlar. 21,55: Orkes• 
tra konseri. 21,55: Orkestra konıeri, 23,10: 
Duyumlar. 23,15: Çingene muıikisi. 24: Man• 
dıto caıı (tarkılı). 

1195 Kla. F R A N K F U R T. 252 m. 
20: Eilenceli muıiki. 2lı Duyumlar. 21,18: 

Söı:ler. 22· Menüetten fokıtrota kadar. adlı 

ze amadeyim .. 
Yüzba,ı henüz on sekiz yatında 

bir genç olan bu sevimli askerin 
eliyle b~ını oktıyarak: 

- Kahraman çocuk, dedi... sen 
büyük bir insansın ... 

Bu genç ihtiyar ~to sahibinin oğ
lu idi. Yani Melihanın kardeti .. Fa
kat ne babası ve ne de Meliha O• 

nun yüzbaşının bölüğünde olduğu
nu bilmiyorlardı. Altı aydanberl 
kendisinden mektup alamamışlar
dı. Çünkü bu cesur genç bir hücum 
esnasında yaralanmı,, seyyar hasta
haneye nakledilmitti. Altı aydan
beri hastahanede yatıyordu. Şimdi 
yarası tamamen iyileşmi• olacak 
ki tekrar vazifesi başına gelmiş 
bulunuyordu. Genç ba,çavu• yüzba 
,ının pek sevdiği ve çok takdir et
tiği bir kahramandı. Onu askerler 
arasında sevmiyen yoktu. Pek genç 
bir ya,ta gösterdiği cesaret ve kah
ramanlıklar amirlerinin hayret ve 
takdirlerini mucip olmuştu. Yakın
da zabitliğe terfii bekleniyordu. 
Turan, henüz orta tahsilini ikmal 
etmişti. Askerler genç kahramanın 
etrafını sardılar. 

Birisi onu alnından öperek: 
- Yaşasın genç kahraman! diye 

bağırdı ... 
ikinci bir asker: 
- Var,plsun küçük Turan! .• 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze: 
.Calatasara:yda Kaıızlılı eczıha-.1 
kuımnda Sahne ıokaiında 3 numa · 

ralı apartnnanda 1 numara. ----- 237Y 

·-------·-
Asrm umdeıi "M l L L l YET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 ayhiı 
e .. 

u .. 

Türkiyo lçla 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içlo 
L K. 
a-

14 -
28 -

Golen evra.k •eri Yerilmez.- Müddeti 
aoçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya a.it iıler için müdiriyete mü 
racu.t edilir. Gazetemiz il9nların nıeı'u 
ı:v~tini kllbul etmez. 

kar-1tık musiki parçal•rı. 23; Duyumlar. 23,lSı 
Duyumlar. 23,20: Şarkılar. •• piyano musiki· 
si. 24: C.ece muıikiıl (3 v• kadar.) 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
20: Rekli.m. - Plak. 20,lSı Duyumlar. 

20,30: Ulusal yayım. 21: Koro konseri. 21,40: 
2elırad filharmonisl tarafından büyÜk kon .. 
ıeri .- Duyumlar. 

740 Khz. M 0 N 1 H 405 m. 
201 Oda muıikisl. 21: Duyumlar, 21,10: 

Günler uzuyor ... adlı ıkeç. 22,401 Tarihe 
popüler bir ba.kıı. 231 Duyumlar. 23..J()ı Mu .. 
sikili ıahneler. 24.301 Gece konıari. 

Kbz. K Ö N 1 G S B E R C, 
20,30: Paskalya ıarkıları. 211 Ouyuml•r. 21, 

10: Akıam muıikisi. 22: Yani ıiirler. 22,35: 
Ş•rkıla.r. 23: Duyumlar. 23,201 Musiki nakli. 
241 Şark Pruıyaıı beıtek9rlarının eıarlerinder1 
konser. 

Diye kuvvetle onun elini arklı. 
Bir üçlincüsil ı l 
- Küçük kahramanımıza ka -

vuştuğumuz için onun 9erefine üç 
defa yaşa! diye bağıralım, teklifin
de bulundu. 

Derhal: 
-Yaşa!ll .. 

Sadaları yükseldi. Yüzbafı he
yecan ve merakla bu sahneyi aeyre· 
diyordu. Askerlere doğru yakla,tı. 
Onlar yüzba,ıyı unutmu,lardı; aus· 
tular .. 

Yüzba,ıı 

- Arkadaşlar, dedi; bugün i• 
çinizden birine çok ağır ve tehi i • 
keli bir vazife vermek mecburiye
tindeyim. Bu kahraman kim ola • 
cak? 

Bütün askerler yüzba,ıya doğnı 
ilerledi; yüzbaşı vakur bir sesle: 

- Hepinizin fedakar, kahramaıı 
insanlar olduğunuzu biliyorum, de
di. Fakat bana bir kifi lazım •.. 

O zaman küçük kahraman yüz• 
başıya doğru ilerledi: 

- Bu kahraman ben olacağırrıı. 
yüzbaşım; dedi. 

Yüzbaşı başını salladı: 
- Sen daha şimdi geldin .. sen1 

gönderemem ... 
Askerler bağırdılar: 

'Bitmedi) 



• 

~ltlı~~O y©ı~D 
•-x~ Usa bakaI"I"l.1Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayÜ takip ediniz 
en ıayanı dikkat bulduğunuz hadise haldanda 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibineı 

. 5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahlbineı 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu mu•abakaya yalnız li•eler, yük•ek mektep talebeleri İftİrali 
edebilirler. Yazıların gazete yazı•ıyla azami 15 ve asgari 30 
ıatır olması, kağıdın bir taralına yazılmıf bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü akşamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

(MÜTEFERRiK 

Buzhanenin 
İşletilmesi 
Belediye buzhaneyi ken

disi mi işletecek ? 
Belediye, timdiye kadar kiraya 

verdiği Karaağaç buzhaneaini doğru· 
dan doğruya kendisi İ§letmeğe karar 
vermi§, hazırlıklara baılaıınıttır. Bu • 
gün buzhanenin mezbaha ile iliıiği o
lan kısmında ker.ilmiı etler 48 aaate 
kadar kalabilınektedir. Belediye, yu· 
murta, pastırma ve peynir gibi mad
delere ayrılan diğer kısımlar ihtiyacı 
karıılamadığı takdirde buradan da İl· 
tifadeyi kararlaıtırmııtır. Bunun için 
etlerin 24 saatten fazla tutulmamala· 
n düıünülmüıtür. 

\ 

HABERLER) 
a • 

POLiSTE: 

Eyüp tehlike 
Geçirdi 
Bir fırından çıkan ateı 

bütün Eyübü yakabilirdi 
Evvelki gece Eyüp aeımti büyük bir 

ya,ngın tehlikesi atlatınııtır. Eyüpte 
Büyült cami caddesinde fırıncı lama. 
il~n fınnından gece saat 2 yi on geçe 
bır yangın çıkını§ ve itfaiyeye geç ha
ber verilmesi yüzünden fırııun teker. 
ci Necibin ve ka.sab Mehmedin dük • 
kin1arı ki.milen yandıktan sonra sön
dürülmüıtür. Rüzgarın fazla olma11 
itfaiyenin iıini güçleıtinnit ise de alı
nan tedabir sayesinde ate§İn daha bü· 
yümesine meydan verilmemiıtir. Ma • 
h'.inı olduğu Üzere bu civardaki bina

lar kaınilen ahıaptır. Fınn aigortalıdır. 
Yangın bacadaki kurumlann tutuı • 
maıı neticesinde _ 51km.ıştır. 

T ARIHI TEFRiKA : 92 

Arablstarıda 

lmparator1uğu 
...._ ..... llllP"~~.........:... -

yıkıldı 

Her hakkı mahlwulur. Ya.san: Son Yemen ııaliai Mahmut NEDl!ıl 

Parasızlık cana tak edince 
işler neye varır ? 

Casuslar harıl harıl çalışıyorlar? - Mücahit• 
lerin hali •• Kanunuevvelin sonu gelince. 
Bu gibi ölç?lerin eld~ bulunma- ve! için verdi. Bu hafta avdet eden 

masına ~ebm. Taız lıvasının her diğer elli mücahitlerine mukabil 
husustakı hakiki kıymet ve iktidarı yetmit Samalinin masrafı olarak 
tamamen m'.'-lum değildir. Filhaki- bin riyal vereceklerini zannediyo
~'." seferberlık ba,Iangıcında T aız rum. Mansur bin Nasır' da on kiti· 
ruesa ve me9":yih.i ga~eyan himmeti- nin idaresi için bu ay iki yüz riyal 
le on bet: yırmı~ ?ın mücahidin gönderdi. Batka taraftan bir mua· 
sevkedebıleceklerını dermeyan et- venet voktur b d .. ··ı·· ki 
t·ı d · h . ~ , u a goru uyor 
ı erse e ıt akıkat sahasına yak. pek azdır. 

Geçen musabakayı kazananlar 

Duyduğumuza göre, bu tasavvur iyi 
karıılamnamış, ve tatbik sahasına kon 
maması istenmiıtir. Çünkü yazın etle
rin en a§"ğı 24 saat buzhanede kal· 
maaı sıhhi bakımdan faideli sayılıyor. 
Belediye Jktısat Encümeni azaları bir 
kaç giln evvel Karaağaça giderek buz 
hanede tetkiklerde bulunmuılardır. 
Bu istek yerine getirilecektir. Buzha· 
neyi doğrudan doğruya iıletmek kara 
n, daha ziyade fiyatlarda görülen ihti 
kirrn önüne 2eçmek makıadile verildi • 
ği için belediye ücretleri indirmek ni· 
yetindedir. 

BIR GENÇ OLU OLARAK BULUN
DU - Kadıköy vapur iskelesinde 
yolcular arasında 27 yaılarında tah : 
min edilen bir genç ölü olarak bulun· 
m?ştur. Yapılan muayenesinden sek· 
teı kalpten öldüğü anlatılmıştır. 

la9ınca iktidar ve istitaatlarının üs- Herhalde t d b" ı "b · ·ı · t ·· d k" 1 e a ır saı eı vı aye • 
tun ~. ı. arzu '."rının husule gelemi- penahilerile seınerei muvaffakıyeti 
y~cegını takdır etmeğe başladılar. devletlerinin idamesi esbabının is· 
Nıhayet huzuru vilayetpenahilerin- tikmal huyrulacağı ümidile bu ka· 
de ~.on defa ol~rak Mendep için al- dar maruzatla iktifa eylerim. 

Güzel )ledl mÜllabakasında birinciliği Perteımiyal lisesinden 53 Fehmi Gür· 
Pınar ikinciliği Galatasaray lisesinden 201 Vedad Safi kazanmqlardır. 

K~ndilerinin hüviyet varakalarilc idaremize müracaat ederek mükıilatla· 
llnı almalannı rica ed eri.z. 

Çocuk bayramı 
için hazırlık tı Yoz nefere yırmi9er riyalden mas 13 k' J 331 

iNGILTERENIN G0TT0G0 SiY ASA 
• Aksaray meydanındaki su baskını -

Akaaray karakolu önündeki meydanda 
muhtelif sokaklardan gelen sular birik • 
mekte ve burasını su basmaktadır. Bele· 
diye, Akaaray meydanının su baskının· 
dan kurtulması için, bazı ameliyat yapa
caktır. 

Haftanın programı dün 
tesbit edildı 

f ·ı · h anunuevve 
ra mı ve ı erı arekat için de iki M tak k d 
bin dokuz yüz nefer mücahidi harp ın aAl~mSa? anı 

"h · k d ı aıt m ayetine a ar sevk ve "d · Ali S • b ·· · ·· 
Son zamanlarda A vrupada barış ve ai· 

lô.hlanma pi zıd fikirler çarpıııyor. Bu 
••Yasa oeRYanlara Jngiliz bakanlarının 
lÖziile bak.alan. 

lnailb bakanlarının ırenel barıı yolun· 
da tertip ettikleri turne bitti. Ve ( Sir 
~oluı Simon) ile Bay (Eden) Londraya 
döndüler. Ziyaretler, Avrupa barııı hak
kında Franııa. ltalya,Almaııya, Ruıya, Le 
hiıtan ve Çekoılovakyanın ne düıündük· 
lerini anlamak bakımından faydalı ol • 
tı:ıuıtur, Fakat bu huıuıta lngilterenin 
l>e düıündüiü henüz belli değildir. Bunu 
bi:ı:e zaman göıterecektir. 20 • 25 gün 
İ:inceyedek Ingiltere barıı yolunda Franaa 
ile beraber ırörünüyordu. Hatta 3 ıubat 
bildirimi, lngiltere ile Franaa arasında 
iti bu beraberliği üade ediyordu. (Sir 
John Simon) bu bildirimin ~zdiği çerçe· 
ve içinde görüpneler yapmak üzere Ber• 
line ııitmeğe hazırlanırken, Bay Hitlerin 
birden bire rahat11zlığı ileri aürüldü. Bu 
'Sıtihfaf lnıriliz efkarı umuıniyeıi üzerin· 
de fena teıir bıraktı. Bu teıir zail olma· 
dan, Almanya da 16 mart kararile Ver· 
•ailleı andının ailahıızlanma hakkında • 
l<i hükümlerini ilga ettt. 

Bu karar lnırilizler üzerinde ani bir 
•ille teıiri bıraktı. Bu darbeden sonra 
l n~zlerin ~~lin aeyahatinden vazgeçe
cegı zan_nedıldı. Fakat bu aanmalara rağ. 
men. (Sir. J~hn Simon) ve Bay (Eden) 

. ıBerline gıtbler. Bay Hitler ile görüştü. 
ler. Almanyanın ailahıızlanma hakkında· 
lı:i düıüncelerini öğrendiler. Ve bu nok
tai nazarın çok doğru ve haklı tarafları 
olduğunu bildirdiler. lıte bundan sonra 
e.oıl Avrupa turneıi başladı. Bay (Eden) 
Moıkovaya gitti. Orada Rus hükumeti ri
caıile ırörütıü. Onlara da hak verdi. Ve 
ı&Onra Varıovaya ai.tti. Dönü~te Prağ'a 
da uğradı. 

Uğradığı yerlerdeki konuşmalarda hep 
•inin de haklı olduğunu anlattı ve Lon· 
draya döndü. 

Şimdi lngiliz ırazeleleri, genelsavaıtan 
llOoraki devrin bi~tiğini, her işte Fransa· 
nın lehine olan Veraailleı andının hük • 

rı • kalmadığını bundan ıonralngilterenin 
'•k başına ırüddüğü ıiyaıa ile barışa en 
Çok yardım edebileceğini yazmaktadır. 

Pek yakın zamana kadar barııa düzen 
"Vermek huıuıunda Fransa ile beraber yü 

rüyen lngilterenin birden bire cepheıi~ 
değiıtirerek Almanya tarafına geçme11 
ve birden bire kendisini hakem ilan et • 
mesi, İngiltere aiyaaa11ıun çok girift ve 
dolambaçlı olduğunu öğretir. 

lngiltere kendi aelameti için elinden 
gelen diplomatik hilelere baı vurarak bir 
çok muvaffakıyetler elde ediyor. Jngil· 
tere için a-enelsavaıtan önce en büyük 
tehlike deniz kuvveti idi. Bunun için kar 
Jtslnda en kuvvetli deniz ulusların_ı rakip 
görmüıtü. Almanya en baıta gelıyordu. 
Onun için Almanya ile anlatmak iıtedi. 
Anlaıamayınca Almanyanın rakipleri la· 
rafına ıreçerek Almanyanın imhasına ka· 
dar ıritti. Almanyanın ı:nağlübiyeti uzun 
yıllar lngilizin rahat ve korkusuz otur • 
ına11nı teınin ettJi. Fakat bugün İngiltere 
için en büyük ve tehlikeli kuvvet hava 
kuvvetdir. Şimdi de en büyük hav<. kuv· 
vetine malik ve lngiltereye yakın mem· 
leket Fransadır. Onun iç.in lngiltere 
Franıanın hava kuvvetlerini azaltmak 
yoluna girmeğe uğl"aııyor. Fransa bu hu
auıta doğrudan doğruya yapılacak olan 
bir teklif tabialq(e kabul edilemiyecektir. 
Bunun için diplomasi bir yol ile bu tah· 
didi Fransaya kabul ettirmeği düıünü • 
yor. 

Ve karımnda ıilahlı bir Alman teh . 
Jikeıi olduğunu ihıas ediyor. Bu tehlike· 
nin önüne geçmek için aili..hlarımızı azal
talım diyor. lngiliz gazeteleri belki doğ· 
ru belki uydurma, (ikinci nokta daha 
doiru oba gerek) Bay Hitlerin ıozunu 
daima yazıyorlar. Bu ıöze göre Bay Hit
lerı 
-"Başka devletler silahlarım azaltır

sa ve hangi cinı ıiiihları ilga ederse biz 
de o ıurelte hareket ederiz,, diyor. 

lıte bu diplomasi plindan ıonra in -
jfiltere Fransaya, "ya hava kuvvet)erimi· 
zi azaltalım, veya büsbütün ilga edetim. 
Akıi takdirde Almanya da hudutsuz bir 
ıurette ıilahlanacaktır. Ve karpoızda her 
an bir tehlike halinde kalacakt.ır . ., diyor. 

lıte lngiltere, Franaayı Almanyaya, 
Almanyayı da F ranS'l)'a kartı alet yapa.· 
rak, her ikisini de kendi yoluna getirmek 
aiyasaıını takip ediyor. 

Bu yolda muvaffak olup olmıyac•ğını 
yine zaman gösterecektir. 

Pertevniyal lisesi: 53 
Fehmi Gürpınar 

* Müzayede ile değil pazarlıkla - Be· 
lediye tarafından satın alınacak, eıki ma
arif nezareti binasının müzayede ile de .. 
ğil pazarlıkla alınması için belediye ha
zırlıklara başlamııtır. Bina 40 bin liraya 
alınacaktır. 

* Umumi meclis toplantısı - lstan • 
bul umumi meclisi bugün toplanacak ve 
nisan devresi toplantısına bugün nihayet 
verecektir. 

İsyan haberi nereden 
çıkmış? 

Deyli Telgraf gazetesi, Lehista
nın Gidinya limanında bulunan E
rol isminde bir Türk geMi:inde is • 
yan çıktığını Var~ovadan aldığı bir 
habere atfen yazmakta ıiır. 

Bizim yaptığımız tahkikata gö . 
re bu haberin aslı şudur: Mahmut 
Lütfi vapur kumpırny.ı.~ı lsvcçten 
Tello adında 4,20() tonluk ıeni bir 
gemi satın alıx:ıttır. Erol adı veri • 
len bu tilebin satın alınma muka . 
velesi dört ay evvel imzalandığı 
halde dövizin ödenmesi uzamı,tır. 
ikinci kanunun başında lstanbul • 
dan ayrılan mürettebat, dört ay 
geçtiği halde tesellüm işinin uza • 
dığını görünce tikayete başlamıt • 
!ardır. isyan çıkarıldığı haberi 
bundan galat sayılmaktadır. Mah
mut Lütfi kumpanyasının lstanbul 
acentesinden aldığımız malumata 
göı·e, Erol vı\puru kömür yükü ile 
Gid"nya limanından kalkmıttır. 
Mayıs ba;aaa doğru Pire'ye vara
cak, yükünü botaltarak limanımı
za gelecektir. 

--o--

Mübadele ed len TJrk 

23 Nisan Çocuk bayramı için Ço • 
cuk Er.irgeme kurumu ve kollarında 
çalışmalar devam etmektedir. Dün 
alt~am saat 18 de Çocuk Esirgeme ku· 
rumu Eminönü kaza kolu idare heye· 
ti, kurumu kaza başkanı Dr. Ihsan Sa 
mi Garanın baıkanlığı altında toplan
mıı, Nahiye kollarile evvelce görüşü· 
lerek tesbit edilmit olan program bir 
daha gözden geçirilmittir. Yapılan 
program mucibince 23 Nisan Salı ve 
26 Nisan Cuma günü Gülhane Parkı
nın deniz cihetindeki kısmında bir 
müsamere verilecek ve burada gürbüz 
çocuk müsabakası yapılacaktır. Kaza 
dahilinde bayram münasebetile ço . 
cuklar giydirilecek, Beyazıt aüt dam
lasında b:r A§evi açılacak, mıntaka 
dahilindeki sinemalarda çocuklara 
meccani ainema seyrettirilecektir. 

Diğer kazalar da buna göre kendi 
mıntakalarında çocukları eğlendire • 

ceklerdir. Halkevinde yapılacak müsa • 
mere ve konferanslar için de bir prog 
ram. tanzim edilmiştir. Bu programa 
göre 24 N iSanda gürbüz çocuk müsa· 
bakası yapılacak ve Dr. Ali Şükrü 
tarafından çocuk bakımı hakkında 2 
kon erans verilecektir. 

25 Nisan Perıembe günü çocuk ba· 
kr:nı hakkında çocuk velilerine kon -
fer3n1 ve temı.il verilecektir. 

26 Ni~A.n Cumartesi günü güzel o
kun-,a ve aöyleme müsabakası yapıla
cak, 27 Nisan Pazar günü de şehir 
ya.ı mekteplerile diitkiinler yurdun • 
daki ço~uklar ziyaret edilecek ve he
diyeler verilecektir. 29 Nisan Pazar 
gece&İ radyoda Dr. Etem tarafından 
çocukların veremden korunması hak
kında bir konferans verilecektir. 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye bayra
mına müsadif olduğu için Halkevinde 
de ayrıca bir merasim yapılacaktır. 

Çocuk hafta11 için her sene tatbik edil . 
mekte C"lan program, bu ıene de oldu-
ğu gibi tatbik edilecektir. ' 

taahh"'t 1 • 1 d" 1 areyı aıt PB.fanın u muracaatı u· 
u ey emıt er ı. Kahtü g • b d b" · · d la hasebi! b 'k d h' . .a • zerıne, en e, zaten ır,bırı ar ı 

e. u mı tarın a ı ıstıta- sıra yazdrklarıma ilaveten lstan· 
~tlharı fke.vkınde. olduğu haziran ile- bula, Bıqkwnandanlık vekaleti ile 
n are atına bın dokuz yüz nefer D h"l' • 
le i•f k d b"I 

1 
.
1 

• a 1 ıye nezaretıne tunu yazmış· 
Y ıra e e ı me erı e ve tem- tım: 

muzdan teşrinisani nihayetine ka
dar ~vvelce tafsilen arzeylediğim 
veçhıl~ ayda vasati beş yüz nefer
den zıyade bulunduramamaları ile 
hususen Mendep ianesinin pek 
mahdut kalmasiyle sabit oldu. Bit
tabi bu kadar külfet yalnız rüesa 
ve mücahidinin 9ahıslarından bek
lenemezdi. Livanın bütün kaza ve 
nahi?'~lerinde.n de ianei cihadiye 
dercı ıcap ettı. Devlete medyun 0 ). 

dukları vergiyi vaktinde verebil
mekten aciz ve kısmen mütemerrit 
ahaliden matlup derece ianei ciha
diye tahsilatının müşkülatı da zatı-
samilerince müsellemdir. Adin, 
Muhlaf, Nadire, Ziazi tahsilatı ve 
müsademeleri ittihadı İslam gaye· 
sine matuf bu cihadı mukaddesin 
derecei ehemmiyetini takdir ede
memiş ahalinin ve ubudiyet ve ci
hade şitap şöyle dursun evamırı 
devlete itaatten ve hukuku devleti 
itadan imtina edenlerin çokluğunu 
isbat etmişti. Bunun mazi ve hale 
müteallik esbab ve avamili de zatı 
vilayetpenahilerince malumdur. 
Her ne türlü dütünülürse düşünül. 
sün Taız livası rüesası ve en mü· 
him meşayihi Aden harekatındaki 
hizmet ve gayretleri semeresinin 
zayi olmamasını can ve gönülden 
arzu etmekle beraber taahhütlerini 
tamamen ifa edebilecek bir halde 
değildirler. Ahaliden kuvvei aske
riyesiz ziyadece iane tahsil edemez
ler. Bizde şimdiki halde onlardan 

" .• husule gelen Lahiç muzafft· 
riyetile tetehbüsatı akim bırakılan 
İdrisi meselesi gerçi tamamile hü· 
klimetimizin arzu ve emirlerine mu· 
vafık bir şekilde intaç edilmiş ve 
bu bapta gene vesü beşer fevkinde 
çalışılacak İse de mükrreren arzo· 
lunduğu üzere vilayetin bir taraf· 
tan imam hazretlerinin, diğer t•· 
raftan (siyasi) ve jandarmalan!'l 
tazyiki ve memurin ile mtüe1raid rı 
ve eytam ve eramilin metalibat•ra 
ka111 her türlü mütkülatı mali·· ~
ye maruz kalması yetmiyormu~ <>ihi 
parasızlık yüzünden ordumuzun en 
zarurf ihtiyaçlarını temin edeme· 
mek müşkülatı karşısında bul<ına· 
rak muazzep oluyorum 

S 'A k k kimse tazik edilirse tahsilat için 
ve Pu garlar un 1 ıpe yapma için bizden asker, top istiyeceklerini ve 

S'.livr:nin Kurfallı köyündeki bir keşif ya izharı aczedeceklerini biliyoruz. 

Stresa t o p l ant ı sı 
Bulgarları Bulgari•tana götürecek Taahhütleri 3500 nefer olmasına 

S k d Doktor Brav Mililer İsminde A- mukabil altı aydanberı· ancak olan tren, dün İr eci en kalkmı~ 
tır. Bugün Kurfallıdaki Bulgarları vusturyalı bir kimyager, mensucat bunun yedide biri nisbetinde 

Otuz üç senedir Yemende bu" u ı
mak hasebile e'raf ve tacirlerin :. 
timadına mazhar olduğum için ne
çenlerde aç kalmak tehlikesile 1·"'· 
şılaşan Hüdeyde kıtaatına yerli •:>· 
cirlerden istikraz ederek ihtiyar'R· 
rını temin edebildiğim gibi di~er 
taraflarda da bu ,kilde yerliler·'~n 
istikrazlar edilmiş idi. O aralık ı,. 
tanbuldan gelen paradan ordu h;•· 
sesine dü~nden bu istikrazlar k:ı· 
padılmak ve sonra gene aluım"'' 
da mümkün olamadığından ,.,,;;,. 
kül bir mevkide kaldım. Öyle i)<e'l 
bu defa gene bazı tacirlerden i t;I(. 
razlar yapabildim. Fakat bunlar ni· 
hayet iki üç günlük ihtiyaçlarımı~a 
tekabül edebilecek derecededir. 
Şimdi suretlerini zeylen takdim • t· 
tiğim telgrafnamelerden Lahiç lrn· 
mandanlığının pek muhik m 0 tlu· 
batını is' af için çektiğim me•~ ·~ · ~t 
anlaşılacaktır. Filhakika Taız ~ ' -
!isi bir buçuk senedenberi - • ı .. 
ve bedenen fevkalade sarfı mesai 
eyledikleri için bunları sıkıftırma· 
ğa artık yüzüm kalmadı. Ancak 
mütehalli oldukları hamiyet his!eri 
le bu defa da büyük bir müzah,.. 
ret göstermeleri memuldür. L~h'ç 
kumandanının istediği paranın bir 
kısmı böyle tedarik edilebilecegtir. 
iki bin lirası gönderildi. H;c bir 
hizmet ve fedakarlıktan çekin~i
yeceğim mallimu devletleridir. Fa· 
kat her taraftan vaki olan tazyik~t 
nihayet emri idareyi te•evvüşe ui?· 
ratacaktır. Bundan korktuğumdan 
biran evvel mebaliği lazimenin ve· 
ti,tirilmesi ve tekmil vilayetin asar 
ve ağnamı tekalifi harbiye suretile 
alınan mebaliğ ve e•yayı teminatı 
ıahsiye ile dercedilen mebaliği ve 
Dersaadetten gönderilen paraların 
taksimatı devletlerinden çok fazla
sını verdiğimiz halde bittabi gene 
kifayet etmiyen ordu ve idaresinin 
ve imam hazretlerinin metalibatı· 
nın temini ile •u vilavetin selame· 
tini düşünmeğe vakit bırakılmasını 
memleketin selameti namına istir· 
ham ediyorum., , 

Son hadiıelerle hergün biraz daha 
\lc:a.rıtan Avrupa dunımuna Setreaa kon 
ffe, an11 ile yeni bir çığır açılmıı olu· 
l'or. iki lngiliz bakanının aon müıte· 
•ek Berlin, Ve Bay Edenin Moakova, 
Varıova ve Prag seyahatlerinin arka· 
'1ndan çıkan Streıa konferansına ha· 
2.ırlanırken Londra hükiimetinin son 
hadiseler karıısında güttüğü siyasi ül
ltüyü anlatmak pek yerinde bir ıeydir. 

Ingiliz kabinesinin yaptığı son top· 
lanhda alınan kararlar her ne kadar 
g <li tutulmuf iae de gene Londranın 
"'Yasal durumunu bildiren bazı du • 
l'Utnlar ıızmıttır. lngiliz bakanları son 
r Örü§melerde birçok esaslar üzeri.o -
<.e mutabık kalmıtlardır. Bunlardan 
b tinci olarak doğu Avrupaaının ya • 
l> lacak olan andın bütün uluslara teş 
l'nili, ikinci olarak gene doğu andlaş
tllaıından cesaret alınarak Stresa top
lantısının hava kuvvetlerinin tahdidi
!\ ınüstenid genit bir anlaş.manın ya
f,ı'ına11 gelmektedir. Bak~.nl!'r h~y.e· 
l, hundan baıka Berlin hukumetını,'.' 
heı· türlü aıkeri; hukukunu t~n.ıma?'ı 
karar altına almıt ve bunun 1t~~k ~ır 
' rt koımuıtur. O da Alman ~ u · 
'!'•tinin lngilterede kurmuş oldug~ ~ro 
le ahkamına göre hareket etmesıdır. 
~ ·Y Con Saymen ve Bay Ed.~n son ~r 
~~ ııörüımelerinde Alman onderlerı .: 

. '.0 dilelderini Stresa toplantısında go 
•;u~eği vadetmiıler ise de gelen son l ~YUınlara göre bunu yapmaktan çe· 
•111dikleri, ve Berlin hükfunetinin ıs · 
;arı. tekliflerini uluslar kurumunun 

5 Nisandaki toplantısına bıraktıkla · 
~·l anlatılmaktadır .. ~ondr~ h~kfune~i 

l"e.&ayı tamamen ıatıhbarı hır mahı· 
?'":lte telakki etmekte ve Varşovanın 
ı:vı b" A d ır durum aldığı orta vrupa. an· 
l 1na Berlinin gidemiyeceğine kanı bu
un.llaktadır 

talyan hükumetleri Stresa ve Cenevre B 1 · "d k · aleminde mühim deg"i•meler yapa- icraı taahhüt edebiliorlar. Fı'krı· a'. 
toplantılarında ayni t~zi müdafaa e~- alarak u garıstana gı ece tır. k b" k Y • k 
mek için müıterek bır programa aıt Bulgaristanda Kediören köyün • ca ır eşfinden bahsederek şeh- cızanemce im anı olmıyan metali. 
muhtıraları biribirlerine sunrnutlar · deki Türkleri de bugün oradan kal rimizde alakadar makamlara mü- batı tazyikatla aksülamel husule 
dır. kacak bir tren Kurfallıya getirecek racaatla bulunmuştur. Öğrendiği • getirmektense gene taltif ve teşvik 

Bu da gösteriyor ki, üç büyük bükü- tir. · .. b karane teklifatla her kazaya taah-
met arasında, görüıülecek meseleler -~ mıze gore, u zat Rami adı verilen hüdünün yalnız beş yüz neferin 
hakkında, noktai nazar teatisi yapıl- Heyecan pisikol<1 j' si nebatın elyafını hususi bir usulle takr'ben sülüsü olan bin iki yüz ne-
mıttır. Yalnız Roma hükfunetinin ay· lstanbul Üniversitesi Rektörü ayırmağa muvaffak olmuştut. Ra- feri aynen göndermeleri ve bunda 
rıca, toplantıda bazı tekliflerde bulu· Bay Cemilin çagırması üzerine Pa- mi, elyafı ayrıldığı takdirde ipek kat'i bir intizama riayet etmeleri 
nacağı söylenmekte, bilhassa barış me ris Akademisi üyesinden ve Sor • manzarasını alan, mensucat sana- temin buyrulursa maksat hasıl O· 

aelelerinde unaurların ayrı ayrı müza bon Üniversitesi profesörlerinden yiinde pamuk ve İpeğin yerini tu- .lfur itikadhıhndayıdmb. Gerçi tamamen 
keresi, bildirilmektedir. Son gelen ha· Georges Dumas dün akşam şehri • tabilecek evsafta bir nebattır. A • ı ayı taa üt e e ilirlerse nimel • 
herler, Fransız Dıı Bakanı Bay Lava- mize gelmi~t'r. I matlup İse de temenni ile icraata-
lin Moskovayı ziyareti esnasında, hü vusturya 1 kimyager iddiasını ilmi ~ası~daki farkın büyüklüğüne ve 
ku;.,etile Ruaya arasındaki akdi ö:n- Profesör çarşamba gunu saat ·~kil?e İspat etmiştir. Şehrimizde- tımdıye kadar Taız livası hakkın-

17,30 da Üniversite konferans sa • k al k d k d k" · • )' zalayacağını bildi•mektedir. Bu andın 1 a a ar ma amlara yaptığı mü a ı ıstıt aatıma binaen bundan 
!onunda (Heyecan psikolo1"isi) ad- 1 b" 1 ·ı · · · ) en mühim maddesi şudur: Uluslar ku- racaat a ır ikte, elyafını ayırmag"a ı erısının yaptırı abilmesi güç oldu-
lı bir konferans verecektir. • rumunun halledemediği ve önüne ge· muvaffak olduğu nebatın bir nü- gunu zannediyorum. 

çemediği herhanıri haksız bir muame· Yen silolar munesini de göndermiştir. Taızlılar ,ayet kısmen para ve-
lede her iki devlet biribirini koruya · K "f 

Ziraat Bakanlığının yaptıracağı yeni eşı • esas İtibarile çok mühim rilirse (Lahiç) de Sumali, Ya. 
caklardrr.... silo ve anbarlann projeleri hazırlanmak ve enteresandır. Pamuk ekimine feli, Havalisli olarak namlarına 
Artık bütün ulualar anlamı§l~rdır Üzeredir. Anadolunun' muhtelif buğday müsait olmayan sahalarda da bu 

ki Berlin hükumeti, doğu andına karşı meı-kezlerinde yeniden 9 büyük silo in•a b t t" · 'I mücahit bulmak mümkündür. Hu-
1 1 1 • ne a ın ye ıştırı mesi suretile men. 

bir dü•mandır ve diğer u us ar i e ara edilecektiı-. Duydug" umuza göre, Trakya- t .. sus ile Yafel"ıler sel "b" k etme ' suca sanayııne yarayacak ı"pt'ıda·ı gı ı a ın . 
sındaki ıilah farkını, Veroay andını dada silo kurulma11 düıünülüyor. Balı • • b 
yırtmakla kaldırdığı halde bu husu . kesirde Ziraat bakanlığınca inşa ettirilen ma~denin çok daha ucuza temini ge aşladıklarındanm parasızlıkta 
metinde hala ısrar etmektedir. Bu da büyük buğday anbarının yapısı tamamen kabı! olacaktır. Kimyager Brav bir kısmını terhise ve yolda olan· 
gösteriyor ki Berlin ve Varıova hüku bitmiıtir. Müller keşfini ve bulduğu usulü ları adamlar göndererek geriye çe· 
metleri ittirak etmese dahi Avrupada -<>- satmak nı"yetı"nd d" A 1 e ır. vusturya ı virmeg" e ba•ladım kı' bu da pek 
sulh isteyen uluslar anlaıma bahsinde E" · d' • t k t"f' k" · ·· • 

d. 1 . . gır ır zıraa oopera ı ı ımyagerın muracaati Ziraat Ba • fena tesı"rler yapıyor • 
vazgeçmemeli ve aon hi ıse erını me- k 1 b ld 1 
suliyetinin deruhte edilmesine yardım toplantısı an ığına i iri ecektir. Bizim du Çünkü kanunuevvel nihayetine 
etmelidirler. yuşumuz, her feyden evvel mem • kadar bunlara verilecek paramız 
Almanyanın silahlarını her saat art EGIRDIR, (Milliyet) - Zirai leketimizin bazı mahallerinde Ra. ktu p 1 

k 
. yo r. arasız ık son dereceye gel-

tırdıaı gün gibi aıikar bir hakikattir. ooperatif senelik umumi toplantı- minin ekimi için denemeler yapıla. d" B h 1 
e ı. u a imizi casuslariyle haber 

Bu tehlike kartısında Paris hükume· sını yaptı. İdare heyl!tine Ahmet cag"ı yolundadır. Müsbet netı"celere J k 
R ·1 • dl Ş a ma ta olan dü•man kabileleri a-

tinin Sovyet usya ı e yaptıgı an aş· apçı, Süreyya Kılınç, Hakkı Akın varılırsa buldug" u usulü satması j • 1 h" · h Y 
ma tenkid değil ancak takdir edilerek M f Ç l k ev ımıze ta rik icin fırsat ittihaz 
bütün uluslarca tatbik edilmektedir. usta a e i ve Mustafa Çetinka- çin kimyagerle pazarlığa giri,il • ediyor. Bugün Lahiçde topu topu 

Streıa konferansının sonu bize pek ya mürakip heyetine de Mehmet mesi muhtemeldir. Brav Müller iki yüz yetmis nefer mücahit var· 
mühim neticeler sunsalar gerek!.. Sapcı .. A~dullah Kervan ve Ali ~ı- [ keşfi.ni _diğ~r bir çok memleketler~ dır. Eb kazası altmış hecinsüvar 
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Fakat kime dert anlatabiliyor • 
dum. Bütün yazılıp çizilenler boşa 
gidiyordu. Lazım, elzem olduğu i
çin itsediklerimizin ancak pek cüz'i 
bir kısmı, o da neden sonra, ve bin 
türlü müskülatla gönderilebiliyor
.du. Vak;a burada. lstanbulu müa· 
heze ederken o zamanki müşkül 
ahvali düsünerek insaflı davran· 
mak lazımgeldiğini takdir etmiyor 

(Bitmedi) 



Osman ıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

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

ği (alameti) konmuftur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman
larımızın ( mütehassıı) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan kar,ılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gi;
re fransızcaları : · yazılmıs ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü iflenmiş ve kullanılan 
~ekilleri alınmıftır: Aılı ak olan hak, culı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
Elem - Elem - (T. Kö.) - (Fr.) Dou
lcur. mal 
Müteellim olmalı: - Elemleıımek, acılan· 
ınak, içi sızlamak - (Fr.) Avoir mal, se 
chagriner, ı'alfliger 
Yciı - Umudsuzluk - (Fr.) Desespoir 

Örnek: Ye'ıe düştüm - Umudsuzluğa 
dü§tüm - J c suia tomM dans le de
sespoir. 

Meyuı - Umudıuz - (Fr.) Deseıspere 
Örnek: Meyua bir adam - Umudsuz 
bir adııaı - Un homıne desespere. 

Keliıl - UMnç - (Fr.) En avoir assez, 
lA• "t;.Jde 

ek: Ba.na kelal verdi - Bana u· 
.ıç verdi - j'cn ai assez. 

t..H net - Çile - (Fr.) Penitcnce, Ep
rcuve 

Ôrnek: Hayatta çok mihnet ç.cktim -
Hayatta çok çile çektim - J'ai cu bc
aucoup d'tpreuves dans la vi.e. 

l.1atem - Y• - (Fr.) Deuil 
Endite - Kaygı, diiıünce - (Fr.) İnqu
IC .;.ude, aouci 

Örnek: Büyük endişe içinde idi - Bü
yük kaygı (düşünce) içinde idi - İl 
etait dans une grande inquietude 

Cam - Cama - (T. Kö.) - (Fr.) Chag 
rin. affliction 

Örnek: Gönlüm gam dolu - Mon 
coeur ect plein de chagrin 
Keder - Keder (T. Kö.) 

Gussa - Tasa - (Fr.) Pcinc, preoccupa 
tion, souci 

Örnek: İçimde tarif edilmez bir gussa 
var - İçimde anlatılmaz bir tasa var. 

Kasavet - Bunalma, aıkınh - (Fr.) 
Suffocation, serrement de coeur 
Mütee11iı--O zgün, kederli-( F r.) Triste, 
chagrinE, afflige. 

Ornek: Ne için bu kadar müteesairsi
niz? - Neden bu kadar üzgünsünüz 
(kedcrliainiz)? - Pourquoi etes - vous 
tcllement triste ( chagrine, afflige)? 

Müteeuir olmak - Üzülmek, kederlen
mek - (Fr.) Etrc touche, ~re peine, 
ı'attristcr, ae chagriner 

Örnek: Bu halinize §Ok müteesııir ol· 
dum - Bu halinize çok üzüldüm (k•· 
derlendiın) - ]• suis tres toucM 
(peine) de votre etat. 

Mükedder - Kederli 
Örnek: Dün çok mükcddcrdi - Çuk 
kederli idi . 

Meraret - Acılık - (Fr.) Amcrtume 
Örnek: Ruhumda çok merarıot vwr -
Ruhumda çok acılık var - J'ai beau· 
coup d'aıncrtuıne dans l'ame. 

Fütur - Bezginlik - (Fr.) Deecoura
gcmcnt, desespoir 

Örnek: Fütur içine düştü - Bezgin· 
lik içine düştü - İl tomba dans le M
couragement ( dEscspoir) 

Meftur - Bezl(in - (Fr.) Dccourage, 
dkespere 
fatrrah - Göynü - (Fr.) Souffrance 

Örnek: Çok kere gönül ıstırabı beden 
ıstırabına galebe eder - Çok kere gö

nül göynüaü cisim göynüsünü bastırır-
Souvent les souffrances morales sont 
pires que les souffrance physiqucs. 

Muztarib - Göynülü, göynük - (Fr.) 
Qui aouffre, souffrant. 

Örnek: M urtarib bir insan - Göynük 
(gynülü) bir adam - Un homme qui 

souffre 
Muztarib olmak - Göynümek - (Fr.) 
Souffrir 

Örnek: Bugün çok muztarib oluyorum 
- Bugün çok göynüyorum - Aujour 

d'hui jc souffrc beaucoup 
Veci - Ağn, sancı - (Fr.) Doulcur, 
crampc 

Örnek: Mide vecaı - Mide sancısı 
Crampe d'estomac. 

lzhrar - Sıkınç 
Örnek: Iztırar içinde - sıkınç içinde. 

Ukde - ilinti, düğüm - (Fr.) Nocud, 
reg~et 

Örnek: Birçok kişiye ukde oldu -
,.Oldu çok lrimııeye bir gizli düğüm,, 
Yahya Kemal. 

1 
ll<lifn etmek - lzdeme!t 

Örnek: Emrinize ıktifa etmek benim 
için hem vazife hem de !ahırdır. -
Emrinizi izdemck benim için hem ö
dev hem de kıvançtır. 

lkli.:acn - Uyarak 
Örnek; Bu emirnameye ıktilaen, bun
dun sonra doğrudan doğruya Vekalete 
yazılacaktır. - Bu buyrultuya uyarak 
bundan sonra doğrudan doğruya .Ba
kanlığa yaz:lacakt1r 

f, Jnıi7., Şr.kirdi marife~ - lzdemen 
~rnek: ı .. -:- Eflatun, Sokra~n tilnıizi
c.ı r. - Eflatun. Sokratın iıdemenidir. 
2 - B.J kon un şakirdi marifetiyim d iye 
temeddüh edenler _ Bakonun iz<!e
meıuyim diye övünenler. 

Irk - Urı.lc, ırk 

Örne k · lrk la r derilerin renklerin~ ı1e 
} .:.ıfa tasl arın . n ~ckillerine göre ayrılır 
Urıı1' ~ r (rr k:-:ır) der ilerin renkl r rine 
. re ka f1 tac; Ja rın - n şekill erine göre ayrı
lır 

lr~ - lr.. (T.Ko.) 
l .. '...d ehnek - l' .. ğıtn:. u.!< 

Örnek: Onu bir mertcbei ali yeye ıs'ad 
rtmek istcri:n - Onu }'Üce bir ya şa
maya . ~ıtmak isterim. 

lsap;a - Döküm 
/)enek: 1'opların 1saga11ı. zamanım zdJ 
çok t ·rakki etmişfü - Toplarn dökü 
mu, :.ı:a • ..ıu:"'!ımt~Ca cok ileri g'.trr.iştir. 

ı.~.~tmcl. - Dökmek 

Örnek: Bu kadar büyük çapta top ı· 
•aga etmek epi müşkül bir iştir - Bu 
kadar büyük çapta top dökmek epi güç 
bir iştir . 

laclar etmek - Çıkarmalı: 
Örnek: Bu mesele üzerinde bir emir· 
name isdar etmek muvafık olur - Bu 
aorum üzerine bir buyrultu r.1karmak 
uygun olur. 

Sudur ebnek - Çıkmak 
Örnek: Bu iş hakkında sudur eden ka· 
rarnameye tevfikan - Bu iş hzkkın· 
da çıkan karara uyarak. 

Sadr- Göğüs. 
1 ıfirar - sararma 
hga etmek - D;nlemek, kulak vennek 
kulak asmak. 

Örnek: 1 - Nasayihinizi ısga etmek 
isterim - Öğütlerinizi dinlemek iste· 
rlın. 
2- Sözümü ısga etmiyeccksen benden 
niye nasihat istedin - Sözüme kulak 
vermiyecekscn benden niye öğüt iste
din. 
3 - O, hiç bir sözü ısga etmez - O, 
hiç bir söze kulak asmaz. 

hkat - Dütürme, dütiirülme 
Örnek: 1 - Fransız kabinesinin ı:ııka
tı - Fransız kabinesinin düşürülmesi. 
2 - Iskatı cenin büyük bir ıuçtur 
Çocuk düşürme büyük bir suçtur. 

lskat etmek - Düıürmek 
Örnek: Kabineyi ıskat etmek için ya
pılan işler, bilalcia kabineyi mevkinde 
tutmaya hadim oldu - Kabineyi dü
türmek için yapılan işler, tamtersi ka
bineyi yerinde tutmaya yaradı. 

Sukut - Dütüm, dütme 
Örnek: 1 - Sukutu evrak - Ya prak 
düşümü 

-2 - Bulunduğu makam< mualladan 
sukutu - Bulunduğu yüksek orundan 
düşümü. 

lslfth ebnek - Y eğritmek - (Fr.) Aı. 
rangcr, reformer, amCliorer, perfectionner 
hlah ebnek - Antmak 

Örnek: Islahı cinsi fercs - Am~liora
tion (ou le pcrfcctionnement) de la ra
ce chevaline . 

hlah~t - Y eğritim 
Örnek: Osmanlı imparatorluğunda ıs
lahat yolundaki 111esai hep akim kal· 
~'tır. Osmanlı imparatorluğunda yeğ. 
ntım yoJundaki ça1ışmaların hiç ucu 
gdmemiştir. 

Islahı beynetınek - Banştmnak, arabul
mak. 

Örnek: 1 - İkisi de pek sevgili dos• 
tumdur, elimden gelse ıslahı bcynet
mck için çalışmak isterim - İkisi de 
pek sevgili dostumdur, elimden gelse 
barııtırmak için çalışmak isterim. 
2 - Islahı bcynetınek için elimden 
geleni yapacağım. - Aralarını bul
mak için elimden geleni )'Qpacağım. 

hlahı hal etmek - Uslanmak 
Örnek: Nasihat, tekdir, ceza hlçlıiri 
faydabahş olmadı, bir türlü ıslahı hal 
etmiyor - O ~üt~ darılma, ceza hiçbiri 
fayda vermcdı, hır türlü us1anmıyor. 

Salfth - Y eğrim 

ö.mek: Siyasi vaziyet salaha doğru gi
~y~r - Sıyasal durum yeğrime doğru 
gıdı yor. 

Salah bulmak - Y eğrimek 
Salih - Yarar, elveriıli 

Örnek: Buralarda çıkan kömürler va· 
purlarda istimale salihtir - Buralarda 
çıkan kömürler vapurlarda kullanılma
ğta yarar 
inşaatta istimale salih keresteler -
Yapıda kullanılmajta yarar keresteler. 

larar - larar (T. Kö.) 
l ırar ebnek - Israr etmek, istemek 

!nar etmek - Seçkinlenmek 
Örnek: Tebiatin kanunl1rından - h" . 
de ıstıfad1r - Türemin kanuni dırı 
b .. d k" arın an 
ın c seç ınlenmcdir. 

lttıfa ~imek Scçlrinlenmek 

Örnek: Asırlar geçtikçe insan cinsi de 
~stıfa etmektedir - Asırlar geçtik<e 
ınsa.n cinsi de seçkinlcnmektedir. ~ 

lbna etmek - Umdulamak 
~rnc~: Ne para, ne yüksek makam, 
hıç hır sey onu ıtma edemedi- Ne pa· 
ra, ne de yüksek orun, hiç bir şey onu 
umdulayamadı . 

Tama - Umdu, aç gözlülük 
ltınab etmek - Uzatm•k ·· 1 k 

Ö 
"' t soz uza ma 

rnek: Itnabı kelamdan ihtira t 
S .. k z e -

oz uzatm::t tan 9'3krn. 
ltr - Itır IT.Kö.) 
lthrad - Biteviylik. 

ö 
iade - tient 

Örnek: Ortada henüz bir iade i•i 
yok - Ortada henüz bir f!erİt isi ~·ok . 

J~e ~tmek - Geritmek, geriverme-k, 1.!e· 
rıçevınnek. ~ 

ö.~ne k.: 1 - Beynelmilel muahedelere 
gore sıyasi mücrimler iade edilme?: __ 
Arsıulusal andlaşmalara göre sıyasal 
suçlular geriti1niez. 
2. - Aldı ğım mektubu hemen iade et
tım -:- Aldığım mektubu hemen geri 
vc-rdım. 

3. - Hediyemizin neden iade ediJdi P.-i
nı anlıy~madım - Armağanımızın ri~ ~ 

1 
de~ gerı Çtvril<liğini anlryamadım. 

ade ı - Geritlj 
Ör~ek.: İadeli bir mektup aldım - Ge· 
rıtlı b ı r mektup aldım. 

Taah~iitlü (mektup) _ Bağıtlı 
Örnek: Taahhütlü mektubunuzu alır 
almaz ist~rl10iniz saati hemen iade c-t .. 
tjm ;-- Bafıtlı rnekt11h11nıı.ıu alır almaz 

tresa er ansı netıce erı 
_.. Başı 1 inci sahifede 

lem bir maki\lesinde diyor ki: 
''Halen, Macaristan, bir karşılıklı 

miizaheret andle>şm.asına i ş tir.;.ı k ede· 
mez. Tuna andlaşmasına ise, ancak 
silB.hlanma müsavatına hakkı teılim e 
dilmit lıir devlet sıfatile ittirak edebi. 
lir.,, 

Efki.rı umumiye, diğer taraftan, U. 
lu~)ar kurumu andlaşmasının, muahc
delerin tadiline dair ol;ın ahki.mının 
tavzih edilmeıini, Macaristanın bu hu 
austaki mücadelesine yardım edecek 
mahiyette görmektedir. 

h'arıa andlaıması. 
STRESA, 14 (A.A.) - Röyter mu· 

ha birinden: Lonclra beyannamesile tek 
lif edilmiş olan bava andlaşmaaı hak
kında, dün öğleden sonra cereyan e
den müzakerat eanaımd~ Franıız. mu 
rahha•Jarı, üç devlet arasında derhal 
böyle bir andlaıma akdine taraftar ol 
muılar ise de, lngiliz murahhaalarJ, 
beyannamedeki bütün maddelerin bir· 
den halledilmesi mütaleasında hulun· 
mu§lardır. Bunun Üzerine Fransız\er, 
3 Şubatta Londrada müzakere edilen 
projeler hazırlanır hazrrlanmaz diğer 
alakadar devletlerin de girebileceği 
bir tekilde, üç devlet arasında bir aı>d 
lal_ma akdini ileri ıürmüşlerdir. 

STRESA, 14 (A.A.) - Havas mu
habiri mahsusu, bugün ne~redjlecek 
resmi tebliğin iıtinad edeceği konfe • 
ranı neticelerini fU ıuretle telhiı ede· 
cek vaziyette olduğ~nu söylüyor: 

1 - Mayıs nihaytinde Romada bir 
konferans toplanacak ve bunda Roma 
ve Londra uzlaşmaları mucibince hu
susi mahiyette bir ademi müdahale ve 
kar~ılıkh müzaheret mukavelesi te • 
zekkür edilecektir. Bu mukavele A
vusturya ve hemhudud devletler ara
aında akdedilecek ve Franıa, Polon • 
ya ve Romanya buna iltihak edecek: 
!erdir. 

2 - Almanya, Avrupanın §arkında 
kollcktif bir emniyet sistemine iştirak 
eden im~ina ettiğinden, lngiltere ve 
tlalya, Fransa ile Sovyetler araaında 
bu yakınlarda akdedilecek ka~ılıklı 
müzaheret mukavelesini memnuniyet· 
le karşılamaktadırlar. 

3 - Fransanın uluslar kurumu kon-

istediğiniz saati hemen geri gönder
derdim. 

iadeli taahhütlü - Geritli bağıtlı 
Örnek: İadeli taahhütlü mektubunuzu 
dün aldım - Geritli bağıtlı mektubu
nuzu dün aldım. 

ladei afiyet etmek - Onalınak 
Örnek: İadci afiyet ettiğiniz beşareti 
yüreğime mescrretbahş oldu - Onal
dığınız müjdesi yüreğime sevinç verdi. 

ladeten takdim etmek - Gernunmak 
Örnek: Gönderdiğiniz mektubu, arka
daşımız buradan ayrıldığından iadeten 
takdim ediyorum - Gönderdiğiniz 
mektubu, arkadaşımız burad_!ıpl ayrıldı-
ğından gcrisunuyorum. ,. '" 

iane - Yardım. 
Örnek: Himayeictfal Cemiyeti için İa· 
ne cemine çalışanlar - Çocuk Esirge· 
me Kurumu için yardım toplamağa 
çalışanlar. 

iare etmek - Eğretıimek, eğreti vermek 
Örnek: ı - İare etmek kullonmak 
üzere bir şeyi birine ödünç vermek
tir. - Eğretimek, kullanmak üzere bir 
şeyi birine ödünç vermektir. 
2 - İare etmek lütlunda bulundui;u· 
nuz kitapdan çok müstefid oldum -
Eğreti vermek kayrasmda buluduğu
nuz kitabdan çok faydalandrm. 

laıe - Beslev 
Örnek: Koca bir ailenin iaşesi hamule
sini omuzlarına alan - Koca bir arda
nın heslevi yükünü omuzlarnıa alan: 

iaşe ebnek - Beslemek, geçindirmek 
Örnek: O zamanlarda bir aile iaşe et
mek gayet mü•kül bir işti. - O zaman 
!arda bir arda beslemek (geçindirmek) 
çok güç bir işti. 

ibadet - Tapınç (Bak: abit.) 
ibadet etmek - Tapınmak (Bak: abit) 
ibate etmek - Barındırmak 

Örnek: Bütün halk gelen askeri ibate 
etmek arzusile koşuşuyordu - Bütiin 
Halk gelen askeri barındırmak arzusi· 
le koşuşuyordu. 

lba etmek - Geri durmak 
Örnek: Bu küçücük temennimi isaft.ın 

niçin ihi ediyorsunuz? - Bu küçü
cük dileğimi yerine getirmekten niçin 
geri duruyorsunuz?. 

lb'ad ebnek, teb'id etmek (Bak: baid) 
- lralmak, uzaklaıtmnak. 

Örnek: Bu uygunsuz hareketi üzerine 
artık onu huzurunuzdan ib'ad etmekte 
haklısınız - Bu uygunsuz hareketi Ü· 
zerine, artık onu katınızdan uzaklaştır
mağa baklısınız. 

lb'as etmek - Göndermek 
Örnek: Nezdine bir sefir ib'as etmek 
istedi - Katına bir elçi göndermek is
tedi. 

Meb'us - Saylav 
Örnek: Bütün Türk mcb'usları Türki
ye Büyük Millet Meclisi azalarıdır -
Bütün Türk Saylavlan Kamutay üye
leridir. 

lb~~' - Yaratı 
Örnek: İbda, güzel sanatların en büyük 
kudretidir - Yaratı, güzel sanatların 
en büyük erkidir. 

ibda etınek - Yaratmak 
Örnek: Büyük sanat eserleri ibda et
mek yolunda - Biiyük sanat eserleri 
yaratmak yolunda. 

lbham (mübhemiyet) - Örtünlük 
Örnek: Bu sözünüzde kesif bir ibham 
(mübhemiyet) hissediyorum - Bu SÖ· 
zünüzde kalın bir örtünlük duyuyo
rum. 

Mübhem - Örtünç 
Örnek: Böyle mübhem sözlerle herke
sin kalbinde sıkıntı uyandırmak doğ· 
ru değildir - Böyle örtünç sözlerle 
herkesin yüreğinde sıkıntı uyandırmak 
doğru değildir. 

iblağ etmek (isal etmek) - Ulaştırmak 
Örnek: Bu mesele üzerindeki düşün· 
celerimi size yazı ile ib13ğ etmek iste
rim - Ru sorum Ü7.erindeki düsünce
lu-lm.i .size yazı ile ulaştırmak islerim. 

\ 

geyine mürac aat.na lngiltt.. ·e ve lt:ı:· 
ya mü7.1heretı edeceklerdir. Bu clevlet· 

1 
ler. ~\lmaP yaı'1ın manen rrı:.. h!cUmlyeti 
ve arsıulusal muahedeler-in tek ı nraflı 
bir karar ile hüküm.len iokat ec! ilnıe-
ıine karşı ekonomik ve ma~i tedabiri 
cezaiyenin tatbikı zımnındP.ki Ft"ansız 
talebine ittirak edeceklerdir. 

4 - Almanya yEnjden silfıhlanması 
ve Avrupa emniyetinin tanzimi hak • 
kında düşünülen muhtelif sistemlere 
ittirakten imtinaı kartısında, her iki 
n:emleket hududlannı her türlü hava 
taarruzundan mütekabi)cn koruyacak 
olan bir hava andlapı.ası akdini der· 
pif ebnek huıusunda lngilteren~n mu
vafakatını iatihsa) etmiştir. 

Yedi maddelik bir vuika 
STRESA, 14 (A.A.) - Zannedi!di

ğine göre bir beyanname silsilesi ha· 
)inde bir vesika tanzim olunmu~ tur. 
Bu vesika yedi maddeyi havidir: Ez
cümle bava andlapnası, orta Avrupa 
andla,maıı, ıark andla,maaı, Almıın
yanın uluslar kurumuryı avdeti ve Lon 
dra uzlaşmasından hariç diğer üç mev 
zu bu vesikada münderic bulunmak
tadır. 

Çekoslovakyanın fikri 
PRAHA, 14 (A.A.) - Salahiye-ttar 

mahafil, Almanyanın tark anıllaıması 
na ittirak.ioi Avrupada aulhün istikra 
n yolunda ciddi bir adım telakki et· 
mektedirler. Bunlar, Almanya.nın teb
dili fikir editini tamamile muhak=me 
edebilmek için henüz kafi dereccd ıa 
rih maliimata rmalik olmadıklarını be 
yan ediyorlar. Gene ayni mahafilin 
kanaatine göre, A]manya, F ransanın 
Sovyetlerle olan i§tİrak mesaisini da
ha da sıkılattıracağıru görünce vazİ· 
yetini değiıtirmiıtir. Bu Fransız • Sov
yet ittirak mesaiai,Çekoslovakya tara· 
fından Avrupa sulbü için esaslı bir şart 
telakki edilmektedir. 
Polonyanın da, tark andlaşmasına 

ittirak hususunda hiç bir itiraz ıer -
detm ·yeceği zannolunuyor. Likin di
ğer taraftan, Sovyetlerle Baltık dev • 
Jetleri arasında akdedilecek andlaş • 
maya Litvanyanın iştiraki takdirinde 
Almanyanın itiraz edib etmiyeceği ca 
yi ıual görülmektedir. 

Danimarka hududları 
KOPENHAG, 14 (A.A.) - Başba

kan Bay Stauning gazetecilere, hu -
dud muhafazasının kuvvetlendirilme· 
ıil\c1en bahsetmiı ve demiıtir ki: 

- Maamafih hududlarımızda teh· 
lil.c:e yoktur, Danimarka, Almanya hu
dudJarı hakkında Alm;ın ricalinİ:l be· 
yan1.llna inanmak ister. 
Diplomatlar Cenevrede toplanıyorlar 

CENEVRE, 14 (A.A.) - Sovyet 
Hariciye komiaeri Bay Litvinof, Hay 
Titüleako, Danimarka Hariciye nazı .. 
rı Bay Munch, Yugoslavya murahha
sı Bay Fotiç buraya gelmişlerdir. Bay 
Titülesko akı.,m Üzeri Bay Benetle gö 
rütmüıtür. Bay Beneı ile Bay Litvinof 
da, görüımüıJer ve şüphesiz, Stresa 
konferansı neta_yici ile Sovyet - Çekoı 
lovakya araıındaki emniyet aodlaşma 
ıından bahsetmi§lerdir. Sir Con Siman, 
Bay Lava! ve Baron Aloisi bu akşam 
geliyorlar. 

Almanya ile Lehi&tan 
BERLIN, 14 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Bay Fon Neurat, Şark misakı 
hakkında dün Sir Con Simon'a veri -
len notanın bir suretini, Polonya ıe -
firi Bay Llpski'ye tevdi etmiıtir. Ay· 
ni zamanda, Alman noktai nazarı hak 
kında da, nazır, sefire mütemmim iza 
hat ve-miştir. 

Japonya ve Stre.sa 
TOKYO, 14 (A.A.) - Bütün gaze· 

leler, Almanyanın Stresadaki hayrete 
fayan kararının buhrana nihayet ver
m.it olduğunu yazmaktadırlar. Dışan 
i~leri bakanı, Japonyanın şarkta sul
bü le.min etmek taahhüdüne girmiş ol 
duğ·unu ,.e Avnıpada olup biten işler
le ve muahedelerin yeniden gözden 
geçirilmesi meselesi ile bir güna ali
kası bu!unmadığın1 beyan etmektedir. 

Fransız. gaz.eteleri ne diyorlar? 
PARIS, 14 (A.>,.) - Akşam gaze

teleri, Streaa'da yapıhnıt olan beya • 
nalı çok nikbinane bir tarzda tefıir 
etmekte, ancak Fransa, İngiltere ve 1-
talya arasındaki cephe birliğinin siya· 
ıi olmaktan ziyade manevi olduğunu 
kaydeylemektedir. lntranıijant gaze
teıinin muhabiri Franıa ile ltalya ara-
11nda yapılan ltalya ile küçük iti -
lifın anlaımaıını intaç eden teşriki me 
sa.inin çok muayyen bir şekil almış ol
maıını dikkate şayan bulmaktadır. 
Bu gazete diyor ki: 

"Bu vaziyet, ıulbün menfaatine hA 
dim olacak bir vaziyettir.,, 

Sauverin, Streıadan Parise Soir'a yaz 
dığı bir mektupta diyor ki: 

''Vaziyette hi.a.ıl olan bu inki,a.fın 
neticesi, ihtimal Bay l..avalin Mosko
va ve Varıova ve hatta Berlin seya • 
hatine hazırlanması olacaktır. Fre.nı -
•ız • Rus karıılıklı yardım misakının 
imzaıı bundan dolayı teahhüre uğra
mıyacak, muvakkat bir mahiyet veri
lecektir. 

Tebliğde neler var? 
STRESA, 14 (A.A.) - Havas Ajan 

sının hususi muhabirinden: Tebliğ iki 
kısmı ibtjva etmektedir. 

1 - Uç devletin genel siyasasını le& 
bit eden bir beyanname, 

2 - Konferansta tetkik edilen muh 
telif meseleler hakkında beyanname· 
)er serisi, 

Genel beyannamede, lngiliz, ltalyan 
ve Fransız hükUmetlerinin şimdiki me 
seleler önünde kuvvetli tesanüdü te .. 
yid edilmektedir. 

lngiltereye giden Mısır 
ticaret heyeti 

LONDRA, 14 (A.A.) - Mısır tica
ret heyeti Mançesterden Londraya ha
reket etmiı ve istasyonda belediye re· 
isi tarafından uğurlanmıştır. Heyet A
zası, ziyaretlerinin neticelerinden pek 
memnun kaldıklarını aöylemiılerdir. 

u n1aç 
'.,;_,.....,.-;- Ba şt 1 inci sahifede 

ilk dakikalarda Güneşin ke•kin bir hü
c.ıınıundan tonı·a bir kaç dakika top ıol 
t rı rafta dolaştı, r<'nra misa(irlerin sağ -
dan bir hüc.umunda Güneı takımın~an 
birinin ~rs vuruıile top ioOI tarafa geçti. 
Oradan bir nnıhac!m topu KnlC'ye gön
derdi. Biraz ]eri çıt<mış olan Güneş kale
cisi topa yetişemedi "e beşinci dakikada 
Giinet ilk golü yedi. 

Bu gol üzerine, oeJki, maçın teci Lir 
mağlUbiyetimizlc neticeleneceğini tahmin 
ede~ler cldu, 'akat üstüıte başlayan Gii· 
neş hücumlarını aördüğümüz zaman, yü .. 
rekleı·imize su serpildi. Çünkü Güneı hü
cum hattı cidden fevkalade bir oyun oy
nuyordu. Daha ilk zamanlaı da müdafaa 
hatlarınrlaki oyuncularm pek açılaınamıı 
olmasına rağmen, Viyanalılar hücumla· 
rında ıerbest hareket edemiyorlar, Gü • 
neşin hücumlannda i.se mü{kül vaziyet• 
!erde kalıyorlardı. On dördüncü dak :ka· 
da Raıihin derinlcmetine verdiği fevka· 
iade güzel bir pas üzenne derhal çıkıt 
yapan Bambico müke.:nmel bir vUTuşJa 
beraberlik sayısını yaptı. 

Bu beraberlik sayısından sonra, durma 
dan artan bir heyecan stadyornu ıard . k· 
ça sardı. Oyun iki tf\rar ın 5Cr~. kombine 
hücum ve müdafaalan arasında devrenin 
sonuna kadar bir an olsun hız nı kn.ybct
nıeden devam etti. 

İkinci devrede Glineş ~u şekilde sa: .a .. 
ya çıktı: 

C.Orceviç 
Reşat FHruk 

Enver Hasan R1ı... 

Rebii Bambino Rasih Sal&haddin C. Şefik 
Oyuncularda ayni hız, ayni gavret, Gü 

neş müdafaasında canla başla uğraşma .. 
lara, hücum hattında Viyana kalesini her 
an tehlikeye düşüren mükemmel ~as ve 
kombinezonlar, Viyanalı kalecinin ~eki .. 
len şul!ları ve vurulan kafaları umulmaz 
p)onjonlarlar kurtarıılan ve mütemadi
yen artan heyecan, heyecan ... 

Mir.afu oyuncular kati bir netice al • 
mak için bir düzüye Güneş müdafaasını 
tazyik edivor, oradaki oyuncular bazan 
kendilerini yerden yere atarak bu hü • 
cumlan durmadan ke!:İyor'ar. faf...at Vi. 
yanalılar bir aralık o kadar hızlar nı art· 
tırdılar ki üç kİ§i birden topla bir'ikte 
Gü~ kalesinin önünde bitti!er ve oyu· 
nun bitmesine on on bet dak'ka ka'a ı.e
yamola ile ve zorla i).ç"nc; golü yap ' ı1 "' r. 
Bu gol üzerine ıol tribünün bir kıım,~ı· 
dan bir alkıştır koptu. Acaba o tribünün 
o kısmım Viya.nalı seyirciler mi İJJal t.l· 
mitti? Halbuki stadyomda mevcut Viya· 
nahlar, Libertas kafilesini tetkil eden on 
dört kitiden fazla değildi. O halde?. An
layamadık, doğrusu .. 

Viyana.lılar ikinci gollerini yapıncaı 
bir çok kimseler bu kadar güzel ve he -
yecan verici bir oyundan ıonra Güneşin 
mağlüp olmasına atıyordu. Fakat Güne' 
bu golü yeyince kHbına 11ğamayıp kapa
ğını fırlatan bir kaynar ıu kudreti!e ga· 
Jeyana geldi. Müket'Jlmel paılarla Viyana 
kalesini bir çenber içine aldı. Nihayet o~ 
yunun bitmesine yedi dakika kala Rasih 
müdafii atlattı, ıüt çekti, fakRt Liberta· 
aın mağlup olmamasında büyük amil olan 
Viyana kalecisi bu şütün üstüne atı!d , 
hızla kendisine çarpan top biraz geri 
dü§tü, Celal Şefik yeti,erek aıkı bir ıütle 
topu ağlara taktı. 

Biraz sonra da, bir kac oyuncuyu at
latan Bambino az kalsın, Güneşin galibi
yet ıayrsını yapıyordu. 

Eaaaen hakem, birinci devrede ceza 
çizgisi içıinde Raıihe yapdnn çok bariz bir 
fovulün icap ettirdiği penall•yı çalm t 
olsaydı, Güneı güzel oyununun mükafatı· 
nı fazlasi'e görmüş olacaktı. 

Güne§ takımında dün oynayan o -
yuncular, bir kıauu güç ve sıkı bir 
maçta tamamen muvaffak olmasalar 
bile, istisnasız olarak büyük ve ümidin 
fevkinde bir gayretle ve tek bir gaye 
uğrunda oynadılar. Kendilerini ne 
kadar tebrik etaek yeridir. iyi oyna -
yanlar arasında müdafaada fevkali • 
de oynayan Faruki, hele ikinci devre· 
de çok faydası görülen Hüsnü, çok gÜ· 
zel an1aıan muhacimleri, Viyana ka· 
lesine tehlikeler geçirten Rasih, Bam • 
bino, SaJihaddin ve Necdeti zikrede 
debiliriz. 

Maçtan aonra Viyanalıların kafile 
reisine oyun hakkındaki düıüncelerini 
sorduk. Bize şunları aöyledi: 

- Böyle bir oyun göreceğimizi zan~ 
netmiyorduk. Türkiyede iyi futbolcu • 
lar olduğunu iıitiröik. Fakat bu dere -
ce yüksek bir futbol oynandığını bilmi
yorduk. 
Takımda Faruk, Salahaddin, Rasih, 

Bambino en fazla beğendiğim oyun · 
culardır. 

Biz de bugÜn hiç ıüphesiz cm;;;: gün 
künden daha iyi oynadık. Fakat cuma 
günü ve bugün kar~rlaıtığımız taknn
ların oyununu gözönünde tutc.rsak 
Güneş muhakkal: ki hazırlanmı,, ye
ti,tirilmif ve iyi bir taı..rn.ız kabiliyeti 
göa.teren bir lakundır. 

Bir defa da milli takım antrenoru 
niin fiknni almak istedik. O da ıöyle 
söyledi: 

- Bugünkü maçtan, açık ve kombi
ne oyundan zevk, halli hey~can d~,, 
dum. Güneş oyuncuları, temız ve hır. 
.birlerinin hatasını kapayan oyunları ı· 
le cidden muvaffak oldular. 

Hakemin Rasihe yapılan çok açık 
bir penaltıyı vermeyiti doğru değildir. 
Güne~ bu penaltı ile ve Viyanalı kaleci 
tarafından kurtarılan ıütlerile galibi • 
yeti hak etmiıti. 

Futholcularunız< bize geçirttikleri 
çok zevkli günden dolayı bir defa da· 
ha tebrik ve takdir ederiz. 

E. H. SAVCI 

Adana dispanserinde 
ADANA, 14 (A.A.) - Geçen mart 

ayı içinde belediye dispanserine mü • 
racaat eden hastaların &ayısı 794 kiıi 
ye var--. Bunlardan 527 ıine ilaç 
verilmit ve 265 haata memleket içi ve 
dıtı hastahanelerine rönderilmiıtir. 

aaın . ar ongresl 
~ Başı I inci sahifede 

rini ~lmış hulunuyot·. Türk kadınrnR ve
rilen büyük t.~klar da unutulamaz. Bu 
ıc•etle Türk kadınının valandaslık ha!<kı 
ta>dik ~dilmiş oldu. !!iz buraya.Türk k•· 
dınına hayranlıklarımızı ı;östcnneğe gel'" 
cF.k. Büyük bir men:nuniyetle tekrar •' • 
deyP - ki, Türk kaJtnt dünya kadınları 
aıftsında 1:\.:: ük ti~ zafer kazanmıştır. 

Burada yapılauıl elan kongrede yalnıı 
kadınlık itleri de~i ı ~yni zamanda ciha· 
mn sulh ve ıük:U,.....-tlne l-emas eden ınese· 
leler cle göriiı:\Jece! tir. 

Tcplantılann gütti:·(Tü ··ayeler arasın• 
da aile !.ağını kuvvetJ<11-iirmek ve baki· 
katle adaleti temin et~k meseleleri de 
bulunmaktndır . ., 

Dün gelen gazeteciler 
Pariste sıkan Pariı Soir gazetesi mu" 

harrirlerinden M. Jean Baroi ve lsveçli 
kadın gazetecilerden Anna Nehon fen ·i· 
nizm kongre.inde buh .• nmak vazit t-o 

sile ıehrimize gelmitlerdir. 

Gazeteciler,. fere/ine biY çay 

Uluslar a• ası kadınlar birliği başkanı 
Corbette As1 ıby tarafından l'ugün s;uıt 
15 de Perapalaı otelinde 1 st~ı.bul gazete· 
ci!erine bir çay verilecektir. 

Vç heyet te g<'ce geldi 

Dün r;ece Pür.na vapur;le fenlİn;zııt 
kongreıine ittirak edec~k "lan Fransız 
Yunan ve Hollar.da kadın heyetleri d• 
şehrimize gelmiş!m:lir. 

Kadın murahhaslara l.olaylık 

Şehrimizdeki ecnebi memleketler ka ~•,., 

murahhaslarına, kongrenin devamı m ;·,J .. 
detince mutebt.r olmak üzere birer l'f°;o -

vay pasosu veri)miıtir. Bundan ba~l:a .... ~ 
pebaşından hergün, her ıaatte kaJkac;tı:.C 
olan otobüsler kadın murahlıiiıı;ları 20 ku· 
ruşa Yıldıza götürecektir. 

Cümhuriyet iibiJeıine çelenk 
Bugün saat dokuzda feminizm ltonS?re

sine iştirak edecek murahhaall'r tarafın .. 
dan Cumhunyet abidesine çelenk kona· 
caktır. 

Habeşistan • • 
ışı 

S resa'da ayrı bir su•e'.te 
ıetkik edi d 

STRESA, 14 (A.A.) - Konferans 
müzakeratının haricınde, ltaly:ı mu .. 
rahhaaı B. Guarna,elli ile lhgi!iz mu"' 
rahhası ve lngiltere Hariciye Ner'lrctİ 

Mısır işleri şube müdürü B. Tompson 
arasında Habeşistan işlerine- dair mÜ" 
kalemeler vaki olmuştur. 

Bu müki)emelerde ekserİyA müse1 .. 
lah olup ıenenin bazı aylar·nda Jng;. 
liz Somaliıinden Habetiıtana ve ita! • 
yan Somalisine geçen yerli kd:ıileleı n 
vaziyetleri mevzuubahis olmu§tur. P.u 
mükBlerneler, kabilelerin mi;temadİ 
yer değiıtinneleri meselesinir. hudut 
mesaili ile ııkı surette alikadl\ı- r 1-na!l 
dolayısiyle ıayanı eheınmiye~ 

Balkan andlaşmAsı ko se• 

yinde Yunan hevetı 
ATINA, 14 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Ankarada toplanacak 
Balkan andlatması konseyinde Yu 
nanr;t;;.nı temsil edecek olan heyet 
salı günü Romanya vapurile lstan 
bula hareket edecektir. Heyet Ar· 
giropulos, Horidakis, Koron·s, Kir 
yakopulos, Zotetan ve Hacivasi • 
leu'dan mürekkeptir. 

Profesör Yans =n'· 
Adanada tetkılK?t 

ADANA, 14 (A.A.) - Uç '""·. gÜ~ 
dür şehrimizde tetki!:ler yapan .,eh r 
mütehassısı profesör Yansen, buM ' 
Mer&in'e gİbn.İftİr. Yarın Tarsuı.'a eıJ 
uğrayacaktır. 

Profesör ıehrimizin her yeranı geL" 
mİ§ ve tehircilik imar bakımından A' 
dananın inkiıafa çok müsait bir du ' 
rumda olduğunu ve tetkiklerinde~ 
memnun kaldığını söylemişt'r 
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Tekirdağ şaraplarımız 
Üzüm· erin iyi yetiştirilmesinc,şarap ka
lilesınin enfesleştirilmesinc ça!ışı ıyor .. 

T eklrdağ ,arap labrika&ının bağ bozumu zamanında önden görünüşü 

TEKlRDAC (Milliyet) - Şeh- mıntakalarında şaraphaneler va~
rimiz f!U'P fabrikası müdürü Bay dır. Şarapçıl~ğın. dah~ ?1~te~~~ıl 
Hadinin Kastamoniye naklen ta - br safhaya gırebılmeaı ıçın ıyı, ıh
yin edildiği ve yerine inhisarlar tiyaca elver~li şa;a~ im:J~ne çalışıl 
eenel müdürlüğü kadrosundan B. maktadır. Şarap amıllennın ve hat 
Adnanın ııeleceği haber alrnmışbr. ta bağcılann şikayetlerinden biri 

Bu yıl inhisarlar idaresi müba- de sirke ruhunun büyük şehirler
yaa edeceği Tekirdağ üzümleri i- re kullanılmasıdır. Sıhhate muzır 
çin şimdiden tedbirler almağa baş olan bu mevaddın bağcı ve şarap
la~ıttır. Tekirdağ ü~mcül~ğ~nün çılara büyük zararları vardır. Si~: 
inkıtafı ve tarapçılıga elverışlı te- ke ruhunun piyasadan kalkması u-
kilde üzü~ yetiştiril-;ai için bağ- züm istihsaliitının tezyidini ve ay-
cılara tenbıhat ve telkınatta bulu- ni zamanda tarapçılığın inkişafını 
nulmaktadır. . · ihl"'-' · ·aı ve ıırke ıat n.aının çog masını 

Bağcılar birliği her hafta mun- temin etmiş olacaktır. Bu itibarla 
tazaman toplantılar yapmakta ve bağcılar birliği bu muzır mevad -
üzüm istihsalatmm arttırılması ve • dan sayılan sirke ruhunun memle-
bağların bakımı ve üzümün iyı 
cinsten olarak yeti,tirilmesi öz • kete serbestçe sokulmaması için 
güsünde icap eden tedbirlere baş hükfunet nezdinde temenniyat ve 
vurulmaktadır. Tekirdağında şa - teşebbüaatta bulunacağı haberi a
rap fabrikası, Şarköy ve Mürefte lınmıştır. 

Edirne köylülerinin tayyareye yardımı 

• 

Edime köylülerinin Tayyare cemiyeti önüne getird;kleri kur· 
hanlık koyunlar. 

EDiRNE, (Milliyet) - Vilayet 1 Süleyman danişmen, Orhan;ye, 
hudutlarının darlığına ve geçinme Karakasım ve Uzunbayır kariye
yıllarmın ağırlığına rağmen Edir- ı lerile Lala paşa ve Havsa nahiye· 
ne vilayeti merkez kazasının kur- !erinin yurtsever halkı tarıı.fın
ban bayramı vesilesinden istifade dan Edhne Tayyare cemiyetine 
ederek memleketin başlıca müda- S92 lira 38 kuru, kıymetindeki 
faa kunmılarından biri olan Tay· kurban derisinden maada 39 lira, 
yare cemiyetine kllJ'lı g&terdiği 60 kuru? nakdi yardımda bulunul
içli a~~a ~dirle kar~ılanacak ka- mut ve 72 lira 95 kunıt kurban 
dar yülue!k bır dereceye çrkmıttrr. bedeli verilmi,tir. 

Merkez kazasına bağlı iğnesi, .. 
Ç"ml ,.._.. H ti' k" D · h Bunlardan maada bayram mu· o eKKoy, a p oy, emır an- . 

M çal M k ful nasebetiyle kesecelderı kurban-
lı urat 1, ene te so ar, 1. k .. ·· h 
H

' B'" .. k d"llük" D •.. _ lan varaklarla süs ıycre ıuru a-
asanağa uyu o ' e ır . k'" J"l . . . A I '(' K tinde şehre getıren oy u erım z 

melnyk~.'. ~~· Dosmabaı ıçe,B e - milli havalar çalan davul zurna 
ma oyu, vruu<çr, m y, os- d k T 

k" .. y "k d S I d lariyle sokaklar an geçere ay· 
nEak'koyud' eUnı a ınÇ, .. lekaz Ar kere, yare cemiyeti önüne gelmitler ve 

ı a m, zgaç, om pı- . 1. · ı d' 
Ç D Hani · hediyelerim tes ım etm•• er ır. 

nar, atma, eyman, ıyenıce, .. d t' · d b 
B.. "ki" Y" (" D · k" A Açılan muzaye ene ıcesın e un· uyu u, un uce, emır oy, - 1 00· ı 
zatlı, Hızırağa, Küküler, Dan köyü, lar da 452 liraya 5.atı ?11t ve . yde 
T •( ( k K" "kd''ll"k O ·· (" l'kle Tayyare cemıyeti vezr.esırı e ug a ı , uçu o u , yun u k. 
tatar, Damurcal, Süleciik, Kavaklı, bir anda biriken ~~nm Y~ ~u 
l•kender, Hüaeyinpınar, Saksağan, 1156 lira 93 kurueya yukselmıtttr. 

A~ıını\da Mete Ç r um...ıa Ş h r mec ·si 
ADANA, (Hususi) - Halkevi da , t Ol 

temsil tul>Mi 23 nisanda Mete piye- ÇORUM, (Hususi)-Vitar~t, ge-
. · t ') etmek için hazırlığa 

1 

nel meclisi çalıtmalarını bıtırerek 
HnI enuı V'l" . b' il k 
başlamtfbr. Metenin dekor ve elbi· bdağıl~ışdt.~r. .. ı ayetın k' ı~.yıbı 

1 · · · h lk · tarafından 450 ütçesı ort yuz on se ız ın ef 
ıe en ıçın a evı .. r d 
lira kadar bir para sarfedilecektir. yuz '.ra. '.~· . . T" 

ı.. k · ·· Oaımı uyelı~dere Bay Bedrı u· 
S yha n neiır ıD< e&l opru zün, Bay Tahir Uysal, Bay Salim 

AYDIN, (Hususi) - Seyhan Erkrc, Bay N. Tarhan seçilmitler· 
nehri üzerinde çok eski zamanlara dir. Şehrimiz Hilaliahmer kurumu 
ait kıymetli bir taşköprü vardrr. yıllık toplantısını yapmıf, yeni he· 
Bugün çok acınacak b•r halde bulu· yete fU zatlar seçilmittir. 
nan köprünün taıJ'iri için kıymetli Batkan Sıhhat müdürü, M. Er
valimiz Tevfik Hadi, Nafia Bakan· gun 2. Ba,kan Müftü Bay T. Ergun 
lığından tahsisat istemiştir. Mü sa· muhasebe~ iliğe Bay N. Leblebici. 
ade gelir gelmez, tamir itine batla· Katipliğe Bay Nazmi Tombaş, vez
~~l.,;tıx- n«;_darlığa Bav Ulak ıeçilmielerdir. 

Diyarıbe!<irde 
Atatürk heykeli 

Vi ayet genel mec' si top
lantısını bitirer .. k dağı ~1 

Bu yıl dağkapı dıtında olan 
cümhuriyet alanına Atatürkün bü
yük bir heykeli dikilecektir. Bı.;ıun 

1 için hususi idare büdçesine 1500 ve 
belediye büdçesine 10000 lira tah
sisat konmuştur. Hazirandan sonra 
heykelin yapılması için tanınmış 

l heykeltratlarla muhabere edilecek 
ve heykel bu yıl içinde teslim edil
mi• bulunacaktır. Cümhuriyet ala
nının da krokisini ve planı yapılmı' 
tır. 

Genel mesele 
Vilayet genel meclisi perşembe 

günü iflerini bitirerek toplantısına 
son vermiş ve daimi encümen üye
likhrine halkevi ba~kanı Bay Tah
sin Cahit Çubukçu, Rıfat Kaynak 
Şeyhmus Erdoğan ve Salih Akın 
ıeçilmitlerdir. 

Ha;kevinde bir istila 

Şehrimiz halkevi İçtimai yardım 
komitesi başkanı Avukat Bay Mu· 
hiddinin istifa etmesi üzerine komi· 
tede yeniden seçim yapılmıt ve 
bafkanlığa komite üyesinden hu· 
susi idare çevirgeni Bay Ziya Has· 
bay seçilmiştir. 

iki katil ele geçti 
Bundan üç yıl önce Diyarıbeki· 

ri~ izaha köyünden Mehmet Gevi 
ile yeğeni Emin isimli kimselerle a
venesi, Urfa civarındaki sınırdan 
hududumuza kaçak etya geçirirler
ken, önlerine çıkan gümrük muha· 
faza memuru Bay Hasan Fehmiyi 
tehit etmitlerdi. lki üç yıldanberi 
ötede beride saklanan Meh.met ile 1 
Eminin son zamanlarda Dıyarıbe
kire geldikleri haber alınmış ve bu 
iki katil kaçakçı saklandıkları yer· 
de yakalanarak adliyeye teslim e· 
dilmitlerdi. 

Tirebo'uda bere giymek 
yasak! 

TiREBOLU, (Milliyet) - Burada 
uzun zamanlar gençler arasında 
bere giymek taammüm etmifti. 
Fakat bu hafta içinde bereler kıl
ın ilen toplattırılm;ştır. Berelerini 
vermek istemiyenlerin ve bunun 
kanunsuz olmadığını söyliyenlerin 
bereleri zorla alınmıttır. Kanunu 
yanlış tefs'r ederek bu kararı ve
renler hül:fı .... .-te s'kav<>t edilmi•tir. ......................... 

p ,c , b' 
Sipahi ocağı heyeti umumiyesi dün top 

lanmıtbr. Bu toplanbda Maraı oaylavı 
Bay Mit.ad 34 reyin 27 ıi ile başkanlığa 
s~lmiftir. 

idare heye ' inin diğer Üyeleri tunlar " 
dır: 

Asım, Ahmet Hamdi, Nuıret Hanıdi, 
Aziz, Fmret, !hun Şükrü, Burla ve eski 
po!iı müdürü Sadettin. 

K radeniz Ereğliai icra l.Jairesin .. 
den: Ereği ide Hacı bmail oğlu kızı 
Ha\.' a Zi:1ni _ e ve Hacı Süleyman oğlu 
Mehmed Ali kansı Emine Ayteye 500 
lira itas:na borçlu Orhanlar mahalle· 
ainden balıkçı Ahmed oğlu Halid ve 
hemtireai Fatma Zehranın iıbu borca 
kartı ipotek eyledikleri mahallei mez· 

kurede kiiin ıarkan Akarca tariki hiı • 
aı, garben tariki im. ve ıimalen Arif 
Ağanın Hüseyin bahçesi cenuben Ka· 
raoğlu Ahmed hanesi ile Mahmud 572 
zira hane &r$asının içeriıinde b !r ku· 
yu ve 24 adet muhtelifülcins etçarı 
müsmire ve beş kök asmayı mü1temil 
ve ciört tarafı taf duvar ile muh 'l t mcz 
kür hane arsasının tamamı 650 lira 
kıymeti muhaımmeneai olup tamamı 36 
ıehim itibariyle 30 sehmi açık arttır -
ma. i!e müzayedeye çıkarılmış, muham 
men kıymetin yüzde yetmit beş nis • 

be.•nde bir bedel ile talip zuhurunda 
15.5.935 tarihine müsadif çar,amba 
günü saat 17 de ihalesi İcra kılınacak· 
tır. Sürülen pey bu bedeli bulmadığı 
takdirde ilk arttınnayı, takib eden on 
bet gün sonra yani 30-5·935 tarihine 
müsadif perıembe gÜnÜ ıaat 17 de i· 
halei kafiyesi icra kılınacaktır. (po • 
tek ıahibi alacaklılar ile di~ "r alacak 
lı!arın itbu gayri menkul Üzerindoki 
boklarını ve hususiyle faiz ve manafa 
dair olan iddialannı evrakı müsbitele· 
rile yirmi gün içinde bildirmeleri, ak· 
•İ halde hakları tapu sicilliyle ıab•t ol 
madıkça ıaltf bedeli paylaşmasından 
hariç kalacakları ve müzayedeye işti· 
rik edeceklerin muhammen kıyıo.-'.İn 
yüzde yedi buçuk nisbetinde dipoT.İto 
akçası veya muteber bir banka mek
tubu ile tarih ve ye'\"'"m ve saati mf"'Z· 

kUrede Karadeniz Ereğlisi icra da;re~i 
ne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

1 C49ll 

M 1 R 

İ tanbul Gayri Müoadiller omisyonundanı 
D. No. Semti ve mahalle•İ Sokaiı E.mliık No. Onıi ve Hiıseıi Hisseye göre mu· 

hammen K. 

1631 Bostancı 
1633 

3778 Boğaziçi Büyükdere Mektep 

16 Mü. 27-28 
harita 

346 metre arsa 

112 metre ananın 1-2 
hiıaeıi 

416 Açık arttınna 

224 Açık arttırma 

4007 Y edikule Y edikule caddeıl E.. ve Y. 2, 4 

E. 16 Y. 32 

Ahıap iki evin 42-240 hio, 

Ahıap hane ve bahçenin 
2-5 hiueai 

656 Açık arttırın• 

444 Açık arttırma 4070 Kınalıada Muradiye Hamam 

4070 Kınalıda Yal• 
1 

412· <...- .ta Yenicami Kurıunlu han 

' 
4131 l ' ' 'çi Ortaköy Kilise 

4182 E.m . .. unü Balıkpa • Taşçılar 

zarı 

4205 Eminönü Şeyh Meh- Kömürcü 
met Geyliıni 

4785 lat.ıanbul Demirtaş Kantarcılar 

E. 2 Y. 4 

4 

E.. 41 Y. 79 

E.. 154 Y. 4 

Ahşap hane ve bahçenin 
2-4 hiuesi 

Kurıunlu han iist kabnda 
bir odanın 1-2 his. 

38 metre arsa 

Üstünde odıı.sı olan dük
kanın 16220-103680 his, 

E. ve Y. 32 Şapcı hanında oda 

E. 27 18 metre araa 

4377 Kapalı zarf 

1000 Açık arttınna 

38 Açık arttırma 

1340 Kapalı zarf 

3600 Kapalı zarf 

180 Açık arttırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayrımenJ.ııller on gÜn müddetle aabta çıkarılmıt tır. 
ihaleleri 27-4-935 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on dörtted ir. Satı, münhasıran gayrimübadil bo· 

nosiledir. ............................................... 
üenız yolları 

A2t§_7 ıE ıc!.ı.'17 E.JJ.ıbat> 
'l"e~ 42363 - Sirkeci Mühürdornrl• 

...... ~ H.,., Tel 22740 ~---
,;,KENDER(YE YOL. 

1 Z M 1 R vapuru 16 Niaan 
S A L 1 günü saat 11 de 
lskenC:eriye'y• kadar.(1891)275~ 

TRABZON YOLU 
VATAN vapuru 16 Niıan 

SAL! günü saat 20 de Rizeye 

• ar (1909) 
............................. 

Karadeniz Ereğliıi icra Daıre~in • 
elen: Ereğlide Hacı lsmail oğlu kızı 
Hava Zihniye ve Tokmak oğlu kain bi 
raderi Ahmed kansı Emine Ayşeye 
1750 lira borçlu Orhanlar mahallesin

den balıkçı Ahmed oğlu Halid ve hern· 
ıiresi F atına Zebranın işbu borca kar· 
ıılık ipotek eyledikleri mahallei mez

kure kain cilnibi yemini Osman oğlu 
Yakub Ağa hanesi Y eaıı.ri Ağvah oğlu 
veresesi hanesi arkası ve cephesi t'.\ri· 
ki im ile mahdud 200 arıın Üzerine 
mebni alt aktta 2enı,ini beton bir mut 
bak, bir kiler ve ikinci katta iki uda 
ve b:r balkon ve bir salon ve hali ve 

bir bahçe kapısı ve bir cümle kap1aı 
ve üçüncü katta üç oda ve bir salon 
'Ve balkon ve bir hala ve üıt katta ta
van arasında küçük bir oda ve bir 
mikdar avlu ve bir kuyu ve bir çama .. 
ıırhane ve üç ağaç etçarr müamire ve 
bir asmayı müştemil 4250 lira kıymeti 
ınuhammeneli bir hah kirgir hane açık 
arttırma ile müzayedeye çıkarılmış o
lup muhammen kıymetin yüzde 75 i 
nisbetinde bir bedel ile tiılih zuhunın· 
da 15-5-935 tarihine müsadif Ç&rf'Ull

ba günü saat 16 da ihale edileceği ve 
ıürülen pey bu bedeli bulmadığı tak· 
dirde ilk arttırmayı titkib eden on bet 

gün sonra yani J0.5.935 tarihine müıa • 
dif pertetnbe günü saat 16 da ihalei 
kat'iye•i icra kılın..caktır. ipotek sa
hibi alacaklılar ile diğer alacaklıların 
işbu gayri menkul Üzerindeki hakları-

Ç A L 1 K U Ş U çıktı. 
Kapsız 100, kaplı 125 kuruş. Satış yeri: ikbal kUIUphanesi. -
lstanbul Mıntıkası Varidat Ta· 
hakkuk Müdürlüğündenı 
Muğla vilayeti Köyceğiz ka zaıını ihata eden ve seneliği on 

iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen bedeli bulu· 
nan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan Taşlıçay ve işbu kazaya 
merbut Dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak 
hakla ve yüzde 12 saydiye resmi mültezime ait olmak üzere 1 
haziran 935 tarihinden 1 haziran 938-tarihine kadar üç sene 
müddetle icara verilmek üzere ve ihale bedelleri 1 haziran, 1 
ağustos, 1 teşrinievvel, 1 kanunuevvel, 1 nisanda altı taksi~~e 
ödenmek şartile 1 nisan 935 tarihinden itibaren yirmi ~n 
müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 21 nisan 935 tarihine ınu -
sadif pazar günü saat 17 de ih alesi icra lalınacağından talip _o
lanların ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Muğla Defterdarhgı· 
na ve Köyceğiz Malmüdürlüğ· üne müracaat etmeleri ilan olv· 
nur. (1806) 26SS 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Kariyeai. 

Maltepe 

" 

" 

Mevkii 

Karaağaç 
Sokağı 

Küçük Yalı 
Caddesi .. 

Cinsi Metre M. 

Ana 

" 

L. K. 
58 

85 

Beher Metre Mecınu 
M. muham

L. K. 
00 60 

00 70 

menK. 
L. K. 
34 80 

59 50 

.. 48 00 70 33 60 
40 00 70 28 00 

.. .. .. 32 00 70 22 40 
.. .. " l'k 
Yukarda cinsleri yazılı 5 tane arsanın peşin para ile tem ı . • 

leri 25-4-935 gilnlemeç Perıe mbe günü saat on iki buçukt_a ı
haleleri icra lalınacağından iıt eklilerin dipozito makbuzla,.ıyle 
Kartal Malmüdürlüğünde müt eşekkil satış komisyonuna !"el -
meleri. (1592) 243' 

nı ve hususiyle faiz ve masrafa dair o· •----------------------------
Jan iddialanru evrakı müıhiteleriyle 1 h• 1 u M •• d •• ı •• 
y;rmi gün İçinde bildirmeleri lD ı•ar ar . • u ur u~un ...... -... 
akıi halde haklan tapu ıiciliyle ... ____________________ ;.. __ , _____ _ 

aabit olmadıkça ıatıı bedeli paylatma 
ıında.n hiriç kalacakları ve müzaye • 
deye İştirak edeceklerin muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk niıbetind• 
dipozito akçası veya muteber bir han 
ka mektubu ile tarih ve ye'ftD ve saati 
mezkurda Karadeniz Ereiliai icra 
Dairesine müracaat eylemeleri ilin o
lunur. (10491) 

Osman 1 Bankasından: 
O,ananlı Bankası'run Galata Y • • . . ' 

n:camı ve Beyoğlu daireleri: 
- Paskalya Yortu•u olan Nisanın 

21 İnci Pazar ve 

- Milli Bayram olan Nisanın 23 
üncü salı günleri kapalı bulunacaktır. 

lstanbul Birinci Hlna Mmnurluğun • 
dan: Müflia Teneki oilu Mehmet E. 
min iflis maaaama ait yanmış dosya 
ve muamele yenileneceğinden evvelce 
masaya müracaatla alacakları kayıt 
ve kabul olunan alacklıların ellerin • 

deki evrak ve vesilaılarla ve vekil olan • 
!arın vekiıletnamelerile birlikte bu Ni. 
sanın 29 uncu Pazarteıi günü saat on 

buçukta dairemde hazır bulurunala. 
rı ilan olunur. (10500) 

ZA YI - 703 sicil numaralı arabacı
lık ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisi
ni çıkaracağımdan zayiin hükmü yok 
tur. Hasan 

ZA YI - 94 sicil numaralı araba· 
cıh.tt ehliyetnameı.ıi zayi ettim. Yeni
sini alacaiımdan eskisinin hükmü yok 
tur. l&maiJ 

1 - lzmir Çamaltı tuzlası için fenni şartnameıı muci-
bince (18000) lira muhammen bedelle iki aded Gazojen ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazun ve Mübayaat Şube· 
sinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 24-4-935 tarihine müsadif Çarıamba gÖ

nü saat 15 de Cibalide Levazım ve Mübayu.t Şubesinde icra 

lalınacaktır. 
4- Münakasa ehliyeti fen niyesi mücerrep fabrikalara· 

rasmda yapdacağmdan fiatsız proje ve teklifle!in hey~ti fen
niyemizce tetkiki için münaka sa gününden laakal hır hafta 

evvel tevdii lazımdır. 
5 - Münakasaya iıtirak edebilecek olanlar yukarıda ta 

yin olunan giin ve saatte kanuna uygun olmak üzere fiatl: 
teklifname ile 1350 lira% 7,5 muvakkat teminat parasını 
komisyona tevdi etmeleri. (1282) 2215 

idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 1350 adet muh
telif eb'adda rendelenmit beyaz tahta satın alınacağından ver· 
mek isteyenlerin 20-4-935 tarihine müsadif Cumartesi günü sa 
at 14 de yüzde 7 ,50 güvenmeleriyle Cibalide Levazım ve mü • 
bayaat ıubesinde Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

(1890) 

idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 20 x 30 eb'adın· 
da (50000) adet patiska torba açık eksiltme suret.iy!e satın a~ı 
nacaktır. Vermek isteyenlerin eksiltme şartnamesını a~a~ ı· 
çin her giln ve eksiltmeye i§tirak etmek için 27 -4-935 tarıhıne 
müsadif Cumartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 gÜ~enm~ para~a 
ı :1e birlikte Cibalide Lcv zım ve mübayaat şubesındeki komll 
yona müracaatları. (1908) 



aşarat 

vaJarını 
uyanma an yu
ve tohumlarını a ı e rıp 

Yaz ıeliyOI". Tahta kurusu, sinek, ıivrisinek, aiive ve bütün hatarat uyanmağa başladı, Havalar ısındıkça haıart çoğlır. Bütün hşaratı kökünden kesmek ıç-.. ·~~aratın yuvalanna ve eıyaların üzerine ve odaların havasına ve tahta . arın, duvarların kenarla .. 
nna, aralarına, bolca Fayda serpiniz, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhaı .. .. ~rtımanlarda, mutbaklarda. yemeklerinizi erzakınızı telvis eden hamam böceklerini abdeıt· 
hanelerde, hamamlarda bulunan küçük ..Öcekleri, tırtılları, kümeı hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtıllar, beb..,,-.·. lıal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. 
Hasan depoıu: Ankara, latan bul Beyoğlu. 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat't ilacı Asipirol Necatidir Deposu: 

Bahçekapıda Salih Necati 

• - . ,, ' . - ~;; ·... ~ . ' . . ~ . 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncl Vakıf H- lırtanbııl 

Thtlyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

tlirklye lı Bankaaı tarafından teıkil olunmuıtur, İdara mecllıl ve müdürler 
heyeti ve memurlan lı:!milen Türklerden mürekkep yegAne Türk Sigorta Şirke
tidir, Türkiyenin her tarafında (200) il geçea acentalannuı be~ıl Türktür. Tiir• 
ldyenln en mühim ıı 1 eaaeııel erinln Yebankalannnı aigortalarııu icra etmektedir. 

/ 

.. w 

• MUJDE! 
Sabırsız ıkla açılmasını beklediğın z 

ZÜMROT YALOVA KAPllCAlARI 
15 Nisandan itıbaren açı mıttır. 

Nisan ve Mayıs ayı zarfında geleceklere Otel ve 

fiyatlarından % 40 tenzilat yapı : ır. 

Yaln ız 24 saat kalmak üzere gelecek'ere, 

Banyo 

Vapur, Otobüs, Banyo, Otel,Yemek 
<1ah;l terızi atlı karneler. Karneler köprü, Adalar bilet gişeslll' 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiırortalarını en iyi ıcraiLe yapar. f-iaaar wukuunda rararları sOr' at n kolsylıkls öd.,. 

Telgrafı 1MTiYAZ - Telefon: f st. 20531 

SAÇ BOY ALARl 1 

1 

Kanzuk Eczaneai müstahzarların - 1 

dan. Saçların sabit ve ta bii r enklerini 
iac!e eder. Kumral ve siyah renkler de 
tert'p edilmi~tir. Ter ve yıkanmakla 

2384 ' dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Yega 

Yataklı vagonlar gişelerinde aatılır. 

Dahiliye Vekaletinden: 
111 ne zararsız ve sıhhi saç boyalarıdır . 

Tanınmıı eczanelerle ıtriyat mağaza. r larınd~ bulunur. • . . . , , '~ . ~ . ,ı. • • ' 

. Satılık Eşya 
Istanbul gümrükleri Başmüdür,üğü satış komisyonundan: 

928 senesinden ev•el glimrllğe gelmiş ve sahipleri tarafından alınmaması yüzünden ambarıarda 
topla~an aıağıda miktar ye kıymetleri yaaılı eıya hiıalarıuda gösterilen tarihlerde satılacakbr. Sabı 
249J No. lu kanuna ve bedava verilen ıartneme dahilinde yapılır. Sahlan eşyama mikdar ve cins .erini 
gösterir cetveli BaşmlldDrlOkdekl ilin tahtHına asılmıştır. Bu efyayı almak isteyenler h zalarında göste
J'len luymefn % 7,5 olan teminat elcçasını müıayede saatinden bir 1aat eYvel vezneye yatırmaları li· 
ıı:ımdır. lıtel l r aabf uıitiue kadar komisyona müracaat ettikleri talcdirde lıtedilcleri bilgiyi alabilir •e 
efyaları da gCırebilirler (1724) 2552 

Kap Muhammen kıy. Teminat Mllzayede gllnü Cinai •u• 1 

i 1'.AblZLlı~ 
HAZIMSIZLIK 

, /lı d e ekşilık ve yanını ar ı nı 
karşı iyi ve nr ara z ç re 

MAZON MEYVA TUZU 
t ur. Mide ve barsakları alış.u 
maz ve zarar vermez. MAZON 
sim ve markasına dikkat. 

L K L "~~ -J.37 4126 68 310 22-4-935 Saat 15 tran-
ıit açık arttırma 

Deposu : Mazon ve Botton 
eza deposu it Bankası arka

.. ~-ı'I N ' · 12 B~ı-cel.aoı 4154 kllaur kilo sıkletinde 1 

muhtelif fabrikaler mamull- ı -------------ili 
720 4965 

132 728 84 

57 11126 S3 

65 

sıı 78 
li6fl 

i73 

910 

161 

29-4-935 saat 14. traa
ait •çık artbrma 

29-4-935 saat 16 traa• 
ait a~ık arttırma 

6-5-935 saat 14 traa
ait kapalı ıarf 
6-5-935 saat 15 açık 
arttırma 

6-5-935 nat 17 a\ıık 
artbrma 

tı toı Ye tablet sakkerin 
Muhtelif dns pek çok ecza 
mustahıarat mad~ •ıları tu 
•alet efyHı •e ' i re 
Adresli klğıt, mu __ , 1ı, etiket 
mantar, kapslll ve sair muhta 
lif eıya 

• 
Susiz dolu sinema filmleri 

Biıiklet, otomobil, bunlara alt 
aksam 1air makineler •e mula· 
telif •ıyalar 
imhaya ayrılmıı cep fener pllleri 
tahta parçaları kağıt veaair etya 

;---~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

l 

2385 

2442 

Sat!lık Köşk 
-

Altuni zadede, Küçü Çamlıca cad-
desinde ,genİf bir bahçe içinde iki 
katlı 16 No. kö'k gayet ucuz fiatla 
&atıhktır. Kö,k on odalı, ayrıca ha
mamı ve sair mü,temilatı ihtiva et
mektedir. Gezmek istiyenler için -
dekilere, görütmek için de Maçka· 
da Muradiyede ikinci yeni sokakta 
Bay Feyzi apartmanında Bay 
Feyziye müracaat etmelidirler. 

2745 

!!!im- D•. 1 H S A N S A M l --

OKSOROK ŞURUBU 
Ökıürük ve nefea darlıiı boimaca ye 
kızamık ökıürükleri için pek teairli 
ili.çbr. Her ""2anede ve ecza depo. 

larmda bulunur. 

Dcurcdilecek ihtira beratı 
(Nitadtr ruhunun tahmizinden iti· 

baren müteki.aif himızı azot iatihaa
line ait uaul) hakkındaki ihtira için 
lktu.at V eki.Jeti Sanayi Müdiriyetİn· 
den iıtihıal edilmiı olan 19 May11 1928 
tarih ve 770 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere batkaama 
devir veyalıud icara verilmeai teklif 
edilmekte olmakla bu huıuata fazla 
malUınat edinmek iıteyenlerin Galata 
da Aılan Han 5 nci kat No: 1-4 idare

haneye müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 

2724 

İııtanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Beher tanesinin tahmin edi
len fiyatı 800 kuruş olan 2500 
tane battaniye kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. ihalesi 
27 .4.935 Cumartesi günü saat 
11 dedir. Muvakkat teminat 
1500 liradır. Şartnamesini pa· 
rasız almak örneklerini gör -
mek isteyenler her gün öğle
den sonra komisyona müraca
at edebilirler. Eksiltmeye gire 
cekler muvakkat banka temi -
nat mektup veya makbuzla • 
riyle arttırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla birlik -
te teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel An 
karada M. M. V. Satınalma ko 

. misyonuna vermeleri. (1845) . 
~713 

Aded Aded 
50 Karyola 100 Çarşaf 

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

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

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

T aliblerin 29-4-935 Pazartesi günü saat 14,30 a kadar İcab e
den belgelerle birlikte teklif mektublarmı Dahiliye Vekaleti 
eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

2717 (1815) 

Askeri Fabrikaları Satınalma 
Komisyon un danı 

Askeri Silah fabrikası için komisyonda mevcut şartname
ye göre 2830 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf usulile eksilt
ıneye konulmuştur. Münakasa 22 nisan 935 pazartesi saat 15 
Je icra edilecektir. Muhammen bedeli 566'1 liradır. Muvakkat 
teminatı 424 lira 50 kuruştur. İ&teklilerin bu baptaki şartna• 
n;eyİ görmek için her gün ve teklif mektuplarile teminat mak 
buzlarını vermek için o gün sa at on dörde kadar Bakırköy Ba
rut fabrikalarında Satmalma komiayonuna müracaatları. 

. (1741) 2579 

' Devlet Dıımiryollırı ve limanları İfletma Umum idaresi ilanları 1 
Beherinin muhammen bedeli 5 lira olan 1100 tane ban

daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satına
hnacaktır. 

Bu işe girmek İstiyenlerin 412,50 liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 cü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanunileri bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komis • 
yon reiıliğine vermeleri lazım dır. 

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

Tekirdağ C. Müddeiumumiliğinden: 
Mevcud şartname mucibince muhammen bedeli 15370 lira

dan ibaret Tekirdağ ceza evinin inşası 2490 sayılı kanuna tev· 
fikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gÜn müddetle eksilt
meye çıkarılmıştır. Teklif mektupları 18-4-935 Perşembe gü
nü saat dokuza kadar Tekirdağr. Cüınhuriyet müddeiumumili
ğince kabul edilecek ve ayni giinde saat onda müddeiumumilik
teki komisyon müvacehesinde açılacaktır. Kat'i ihalesi Adliye 
Bakanlığından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat te • 
minat 1153 liradır. Şartname bedeli mukabilinde isteyene veri
lecektir. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlü~ünden: 
Mercan Ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 3840 

metre murabbaı arsa üzerine Yapılmış dört katta altmış oda ve 
altında dokuz dükkanlı 1 ila 29 No. lı Yusufyan Hanının 240 
hisse itibarile hazineye aid 30 hissesi muhammen bedeli olan 
13977 lira üzerinden 5 Mayıs 1935 Pazar günü saat on beşi"! 
kadar pazarlıkla satılacaktır. Satış bedeli birinci taksit peşin, 
ikincisi bir ıene sonra alınmak şartile iki takıitte ödenecektir. 
isteklilerin Pazar ve Salı günleri saat on dörtte İstanbul !'fil 
li Emlak Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatlar1. 

(M) (1733) 

Umumi NeJriyat ve Yazı ışleri müdürü E.tem lz,,cı H/:JVıc.:f. 
~tecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


