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ar arası vaziyetinin ciddi 
olduğunu, fakat tehlike ol-
madığını söylüyor. 1 

-
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Stresa'da St k J u J 
•A Ti 5 KURUŞTUR 

Veri.en kararlar resa 0DUŞM8 arı US ar 
On bet yıldan beri arkası sıra 

toplanan konferansların verdiği 
neticeye bakılacak olursa, bu top
lantıların acun k.amusaldütününü 
(efkarı umumiye) avutmaktan 
h8'ka bir maksatla yapılmadığına 
hükmetmek yerinde olur. Bir gün 
acun barıtını sağlaınlattıracak ka
rarlar vermek, tedbirler almak için 
hir konferans toplanacağı bildiri
liyor. Bütün umutlar bu konferans 
Üzerinde toplanıyor. Neler yapıla
cağını gazeteler uzun uzadıya ya
zıyor, devlet adamları toplanıyor, 
kapılar kapanıyor. Görütmeler, çe
kitmeler, pazarlıklar. Ve sonunda 
anlatılır ki dağ bir fare bile do
~rmamıt. Yapıp batardığı it, b8'
lca bir konferansın toplanması için 
iün tayininden ibarettir. 

Bu defa Stresa' da toplanan kon
ferans, geçmit konferanslardan bir 
kaç misli fazla meyva verdi. Fakat 
tı:ıeyva ayni cinsten ... Bir konfe • 
rana, bu defa bir kaç yeni konfe • 
rans doğurmaktan batka bir neti
ce vermedi. Stresa' da görüşülen 
&orwnları dün gazetelerde çıkan 
bir tebliğde altı parçaya ayrılıyor: 

1 - Franaa'nm 16 mart kararın
dan ötürü Almanya hakkında ulus-
1-r derneğine yaptığı tikayet. 

2 - Doğu emniyet misakı. 
3 - Avusturya'nın durumu. 
4 - Batı hava misakı. 
5 - Silahıızlanma 
6 - Avusturya, Macaristan ve 

Bulgariatan'ı silahsızlandıran St. 
Germain, Trianon ve Neuilly and
larının silahaızlanrna hakkındaki 
hükümlerinin değittirilmesi. 

Birinci madde hakkında verilen 
karar, sorum uluslar derneğinde 
görütüldüğü sırada, üç devletin 
birlikte hareket etmeleridi7. Dün 
de dernek konseyinde bu sorumun 
ırörüşülmesine batlanmıştır. iki 
'6Y yapılabilirı 

(a) Andları bir taraflı olarak 
bozdu diye Almanya hakkında 
zecri tedbir alınır; ki akla gelir i' 
değildir. 

(b) Almanya'nın bu hareketi 
takbih edilir; ki yapılacak it te ga
liba bundan ibarettir. 

Eaasen Almanya'nın bu defa 
Versailles andını bozmasına kar'ı 
Yapılacak muamele ile ileride bo
zulacak andlar hakkında alınacak 
tedbirlerin bir birine karıttırılma • 
rııa.sında lngiltere'nin rarar etmeai 
de bundan ileri geliyor. 
Doğu emniyet misakına gelince; 

hu sorumda yalnız görütmelerin 
devamına karar verilmittir. Ancak 
Sir John Simon'un Berlin'den ve 
Vartova'dan getirdiği haberler • 
den anlatılıyor ki, Almanya ve Le
histan kartılıklı yardım misakına 
girmek istemiyorlar. Bu yolda en 
ileri gidebilecekleri had, bir teca
\'üzden sa:lmuna misakını imzala • 
tı:ıaktan ibarettir. Bu da bir doğu 
lokamoau değildir. Esasen Fransa 
doğu lokarnoaundan umudunu kes
mit olacakbr ki, Rusya ile batka 
•nlatma e&Uları aramaktadır. 

Avusturya'nın durumu, bir kon
feransa bırakılmıftır. Ancak lngil
tere, Avusturya'nın erkinliği (is • 
tiki&!) bozulmak tehlikesi karfısın
da iatitare için toplanmak taahhü
dünden daha ileri gitmiyor. 

Batı hava misakının tedkikine 
devam edileceği bildiriliyor. 

Genel bir ıilahıızlanma muka • 
'1eleai için çalıtmaya devam edile
cektir. Ancak buna çalıtıldığı sıra
da Almanya'nın Versailles andını 
bir taraflı olarak bozması "itimadı 
kökünden aaramıt" ve "umutları 
lıaltalamıttır". "itimat" sarsılma • 
da.n ve "umutlar" baltalanmadan 
da bu yolda ileri doğru yürümek 
tnümkün olmadığına göre, acaba 
Stresa' da söylenen bu sözlerle ıi • 
]fıhsızlanma teşebbüslerinin artık 
'uya düttüğünt: mi ima edilmek is
teniyor? Sonuncu olarak tetkik 
edilen Macar, Bulgar ve Avus~ur
~" silahları aorumunda da bu ışle 
ılgisi (alaka) olan devletlerle gö • •.. . 
ı(.!ülmesi kararlattırılmıftır. Yanı 
d Uçük antant ve Balkan antantı 

e\'letleri demek olacak. Alman • 
h.'nın ıilahlanmaaından sonra ar
~k ikinci derecedeki bu devletlerin 
he silahlanmaları tabii görülmiye 
. a~!adı. Ancak bu arada kendile • 

'inden •ınırla,rın muhafazası ve 

kurumuna intikal ediyor 
Uluslar kurumu konseyi dün toplandı 
Küçi"k itilaf bakanları Stresa'da alınan netıcelerden 
doiaqı Laval'i hararetle tebrik ettiler. Gizıi toptanlı 

Bay Tevfik Rüştü 
Aras dün 

Laval'le konuştu 
CENEVRE, 15 (A.A.) - U

luslar kurumu konseyinin ilk cel
sesi bugün öğleden sonra aktedi
lecek ve müzakere usulünün tat· 
biki ile meşgul olacaktır. 

Konsey, Habeşistan hükumeti
nin ltalya ile olan ihtilaf hakkın
da verdiği notanın, derhal müza
keresi veya mayıs toplantısına bı
rakılması hususunda bir karar ve
recektir. 

Bay Laval, Stresadan buraya 
gelmit, Benes ve Titülesko tara • 
fından selamlanmıştır. 

Seyahati esnasında, Türkiye 
dış bakanı ve uluslar kurumu kon
seyi başkanı Tevfik Rüştü araı B. 
Lavala mülaki olmuştur. 

Bu mülakat, Bay Lavala Alman 
silahlanması aleyhindeki Fransız 
talebi hakkında bugün batlıyacak 
olan müzakerelere ait ilk teması 
yapmak fırsatını vermiştir. 

Gizli celse 
CENEVRE, ıs (A.A.) - Ulu&lar ku 

rumu konseyinin bugün öğleden son
ra saat 15,30 a doğru başlamış olan 
gizli müzakeı-eleri, umumi intizar hili. 
fına olarak Habeşİ&tanın müracaatı 
meselesi hakkında cereyan etmiştir. 
ltalyan murahhası Baron Aloisi, bü • 
kihnetinin mümkün olduğu kadar aür'-

Kadınlar 
Kongresi 
Dün Yıldızda ç<: .. 
lışmalar btışiaaı 

Kongrede bir Zenci 
kadın murahhas da var 

Kongre başkanının çayı ve 
dünkü intibaları 

Arsrulu&al Kadınlar birliği kongresİn· 
de bulunacak olan murahhaslardan bir 
l.ısmı daha dün şehrimize gelmişlerdir. 
Bunlar da Çekoslovak, Bulgar, Romen 
Yugoslav murahhaslarıdır. Bugün ve ya· 
rın diğer murahhasların &elmesl beklen-

karşılıklı emniyet misakı imzası 
i~in vaitler alınmak isteniyor ki, 
tımdi de bu sorumlar üzerinde gö
rüşmeler y.>.pılmasına başlanmıştır. 

Bu neticeler karfısında Stresa' • 
nın bundan önceki konferanslar 
kadar kısır olduğu iddia edilse ye
rinde olur. Konferans toplandı, gö
rüşmeler yapıldı. Ancak görüşül<n 
her sorumun bafka bir görilfmede 
halline karar ve~i!di . 

A. Şükrü ESMER 

atle iki hakem taylnlne karar vermlı 
olduğunu söylemiıtir. Türkiye Harici
ye Bakanı ve Uluslar kurumu konseyi 
nin timdiki rei•i Bay Tevfik Rüştü A
ras, her iki tarafın bugün bir aulhper· 
verlik zihniyeti göstermİ§ ve ltalyan .. 
Habeş hakem muahedename•ini har · 
fiyen ve bütün ruhuyle tatbik etmek 
arzusunu izhar eylemİJ olduklarını be 
yan etmittir. Mumaileyh, iliveten de 

Devamı 7 inci sahifede 

lngiliz Bakanlan Streııada bir 
motör tenezzühü esnasında 

Suviçle beraber 

Stresa'da alınan tedbirler 
heryerde sevinç uyandırdı 

STRESA, 15 (A.A.) - Konferan
"'" &On celsesi münasebetile Bay Mak • 
donald, Bay Mussolini'ye tefekkür et-
mit ve 4u sözleri söylemi~tir: 

mektedir . 

"Şimdiki vaziyet, (ya harb, ya ıulh) 
dur. Son dakikaya kadar sulhün kapı
sını açık bulundurmaya çalışmalıyız ve 

Devamı 7 inci sahifede 

Kongre hazırlık çalışmalanna dünd<n 
itibaren Yıldız sarayında ba:ılanmıştır. 
Kongre, bildiğimiz veçhile 18 nisan per· 
şembe günü açılacaktır. Dün İcra komi · 
teıi ve bütün murahhas heyetleri reisle · 
rinden mürekkep olan beynelmilel komi· 
te toplanmıştır. Bu komitede kongre ha· 
zırlıkları görüşülmüştür. Bu vesile ile 
heyeti murahhasalar başkanları birbirle
rile tanışnuşlardır. Bu meyanda Türk he· ' 
yeti murahhaıaıı başkanı Bayan Li.tİ· yor. Bone '"ılgmton e,.f8 ' 8 mel"nlfat Ka· 

mil en moderndir. Hayretle nazan dikka
fe Bekir bütün murahhaslar tarafından ti celbeden bir nokta varsa o da bu sa • 
hararetle alkışlanmıştır. Bir çok murah- rayda e•kilik }le yeniliğin bu kadar mü • 
has kadınlar Yıldız sarayını gezmiş]er .. kemmel bir surette biribiri1e imtizacıdır.,, 
dir. Bir zamanlar padişahlrk devrinin lıü- b k 
kümdarlarına mahsus olan bu saray mu· Fransız murahhas heyeti aş ant 
rahhas kadınların alaka11ru celbebniştir. Evvelki gün lstanbula gelmiş olan 
Sarayı gezen bir Fransız murahhası bize Fransız muı·ahhas heyeti başkanı Bayan 
dedi ki: Brunschvicg Fransız kadınlannm rey 
- Bı: sarayd~ bir eskilik var. Koridorla- hakkını elde etmesi için teşekkül etmiş 
rın, snionların tavanları e$ki tarzı andn·ı- 5Jlf.""' Devamı i inci sahifede 

·Kimin malı? 
Edirne saylavı maliye 
bakanından soruyor: 

lstanbulun yanı batındaki genit Devlet 
toprakları niçin 

bugün maliyenin elinde bulunmuyor ? 

A nkara. 15 (Hususi muhabirimizden - Telefonla) 
- Edırne Saylavı Bay Şeref Aykurd bugün Ka
mutaya bir sorgu takriri vermiştir. Bu takririn-

de şu işler hakkında Maliye Bakanının ağızla karşılık ver
mesini istemiştir. 

1 - Bakırköyüne bağlı Azacİiı baruthanesindeki ma
kineler, avandanlıklar ne olmuştur? Bunlar kimlere sa
tılmıştır? Hazine parasını almış mıdır? 

2 - Türkler İstanbulu attıkları gündenberi Veziriazam çayır
ları adını taşıyan Azadlı, Y arımburgaz çayırları ne için devletin 
iken bugün Maliyenin elinde bulunmuyor. Burada karıncalar gi
bi çalışan birçok Türk köylülerinin, birer dönüm toprakları yok 

Devamı 7 inci sahifede 

~~~--·--------------·-Şehir mec isinde terkos! 
Anketimizden çıkan neticeyi Fen 

müdürü nasıl karşılamış? 
Terkos peıin para 

almakta haklı imltf 
latanbul u.numi meclisi diln 

öğl<.den sonra toplanc!ı.Evveİa Va'. 
li ve belediye reisi Bay Muhiddi 
Üstündağ aöz alarak dedi ki: 

- Ruznameye alınması )f.lım 
gelen müstacel bir mesele var. P, ... 
gün meclisin son günüd:.:r. Haııı; 
Şirketinin vaziyeti maliimdur. 
Mahkeme, tirket hakkında, yakın 
.la kararını vermek üzeredir. Mah· 
keme bel~diyenin ya lehinde, ya • 
hut aleyhınde bir karar verecekt:r. 
Belediyenin lehinde karar verecek 

Devamı 7 inci sahifede Bay Yusuf Ziya 

TURKIYENIN EN BUYUK GAZETESi 

23 Nisanda çıkıyor! 

32s«ıhife _____________________________ ._.J 

• 
En değerli Türk yazıcı ve gazetecilerinin makaleleri 

fıkraları ile, ' 

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

Anadolu şehirlerindeki muhabirlerinin mektupları ve 
telgraflarile, 

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

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

Cumhuriyetin, lnkilabın 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 tartları toplayarak ve: 

32 sahife olarak 
23 Nisanda çıkıyor! 



__,_..-.,_, __ ._ ... _... ın L r., 

Bulgar gazetecilerine çok Yunan divanı harblerinde 

mühim beyanatta bulundu Muhalif liderler cumarte
Uluslar arası vaziyet ciddidir, fakat tehlikeli 

değildir. Sulh herkes için zaruridir 
Dııişleri Bakanı Bay Tevfik Rüı

tü Aras Sofyadan geçerken Bulgar ga 
zetecilerine mühim beyanatta bulun• 
muştur. Beyanatı aynen a§ağı tercüme 
edib alıyoruz: Dııiıler· Bakanı relimi 
olarak bilinmiyen meseleler hakkında 
demi, tir ki: 

- Bugün artık gizli ve saklı işler 
yoktur. Bizim bildiklerimizi aiz de 
• belki daha evvel • biliyorsunuz. fil· 
lıaka<a bazan matbuat hayali f"Ylenı 
kapılarak uydurma haberler yazıyor. 
fakat hakikat pek çabuk bunları dağıtı • 
yor. Şurasını aöylemeliyim ki, hadise
lerin bugünkü hakiki görünüşleri kar 
ııaında uluslar arası vaziyeti düzgün· 
dür. Bu vaziyet c iddidir, fakat tehli
keli değildir, Tehlike kelimesile har· 
bi kaadediyorum. Sulh herkea için za
ruridir. Kimse harbi istemez. Türkiye 
iyi münasebetlerde bulunduğu bütün 
devletlere ve bilhaasa komıularına kar 
fı bu siyaseti benimaemiştir. Bugün aut 
hü kuvvetlendinnek için ciddi tecrü • 
beler yapılmaktadır. Tanınınıı devlet 
adamlarının Paris, Berlin, Moakova ve 
Varşov& seyahatlerine bu gözle bak· 
malıyız. Stresa konferansına da ayni 
gözle bakmalıyız. Stresa konferanaı bü 
yük devletlerin Avrupada aulhü kuv
vetlendirmek yolunda yaptıklan bü -
yük ve ciddi bir tecrübedir. Bunun!& 
birlikte uluslar kurumu konseyi be • 
nim baıkanlığım altında, Almanyad& 
mecburi askerlik hiznıetinin ihdası ü .. 
zerine yapılan Fransa talebi Üzerinde 
konuşmak için çağırılmııtır. Konseyin 
bu fevkalade toplantısı üç dört gün
den fazla ıürmiyecektir. Konseyin mun 
lazam toplantısı Mayıs ayında yapıla 
caktır. 

- Almanyanın mecburi askerlik hiz 
metini kabul etmesinin sulh için ağır 
bir mesele olduğunu zannediyor mu· 
aunuz? 

- Almaayanın bu kararı yeni bir 
f&Y değildir. Almanya, 1932 de dört 
büyük devletin ayrı ayrı devletler ara 
sındaki emniyet müsavatı hakkında 
ileri aürdükleri mütalealardan istifade 
etmiıtir. Şimdi bu dört devletin o va
kitki fikirlerini değittirip değiıtrme
meleri meselesi kalıyor. Eğer bu de
fa da fikirlerini teyit ederlerse arada 
ki ihtilafm düzeltilmeıinde büyük zor 
luklar ıönnüyorum. 

- Balkanlarda ve Yunaniıtandaki 
vaziyet hakkında bize ne aöyliyebilir· 
ıiniz? 

- Cesaretle IÖyJiyebiJirim ki, buıün 
Balkanlar Avrupanm en çok aulh ve 
kar,ılıkh çalııma dileğinin hüküm aür 
düğü bir kötesidir. Balkan miaa.kının 
ruhu bütün Balkan memlek&tlerine 
tesir etmektedir. Ben misakın ruhuna 
ehemmiyet veriyorum. Yarın bu misak 

, ta belki bazı değiıklikler yapabiliriz. 
Yeter ki bizim anlatmamızın doğur
duğu ihtiyaçlar bunu icab ettirain, Bal 
kan milletlerinin i.tisi için Balkan misa 

ben bu husuata nikbinim. Yunanistan· 
cJalci hadiseler, karıtmak istemedi ğimiz 
dahili hadiselerdir. Biz bu felaketi 
kendi feliıketimiz gibi sayun. Fakat 
Yunanistandaki hdiseler misakımızı 
aa.ramıı değildir. 

- Türk • Bulgar münasebetleri ve 
müzakereleri hakkınd& bize ne söyli· 
yecekainiz? 

- Her ıeyden evve], Bulgaristanın 
Ankarada Bay Pavlof gibi mükem • 
mel bir mümessilinin bulunması bizi 
çok sevindirmektedir. Bay Pavlof, bi
zim meziyet lerimizi de, kusurlarunızı 
da tanımaktadır. Onunla bizim doatlu 
ğumuza yaraşan bir ıekilde dostça ko 
nuıulabilir. Bay Pavlofun Ankara da 
Başbakanınız General Zlatef namına 
Türkiye ile Bulgar istan arasındaki aost 
luk ve samimi münasebetler hakkında 
yaptığı beyanat büyük bir memnuni· 
yelle karşılannu,tır. Bay Batalofla bu • 
günkü görüşmemizde Türk • Bulgar 
münaaebetlerini kısaca gözden geçir • 
dik ve bunların çok iyi oldukl:ın ne· 
tıcesine vardık. Bir müddet evvel bi
ten ticaret muahedesinin yenilenmesi 
ne karar verildi. Bu mesele üzerinde 
Bay Pavlof Ankarada Ekonomi Baka
nımızla birlikte hazırlayıcı tetkikleri
ni yapmııtır. Başbakan ismet lnönü • 
nün Sofyayı ziyaretinde bet sene müd 
detle uzatılan ademi tecavüz ve ha • 
kem misakının tasdik ve teatisi pek 
y ;;kında yapılacaktır. 

- Son zamanlarda Türk askerleri· 
nin Bulıar hududunu ıeçtiklerine dair 
çıkan ıayia hakkında ne söyliyeceksiniz? 

- Türk - Bulgar hududundaki çar 
pışma hakkındaki tayialar ve haber· 
)er tamamile aatlaızdır. Böyle bir çar· 
pıflDA olmak için iki taraf arasında 
bulunması lazımgelen otuz kilomet .. e 
lik gayri askeri ınıntaka kaydının İh· 
lal edilmesi laznndır. Biz bu mınta -
kayı sayıyor ve koruyoruz. Fakat bu 
nuntaka haricinde son zam.anlarda ve 
ıon Yunan hidiaeJerinden evvel gar
nizonlarnnız arasında bu hadiselerle 
asla ilitiği olmıyan bazı değifiklikler 
yaptık. Türkiyede her sene askeri biz 
mele tabi 200,000 genç bulunmakta· 
dır. Fakat vesait yokluğu ve diğer im 
kansızlıklar yüzünden biz bunun ya
nsından bile İ&tifade edemiyoruz. 

si' ye muhakeme edilecek 
ATINA, ı5 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Muhalif partiler liderlerinin 
muhakemesine cumartesi günü ba§la· 
nacaktır. Jandarma mektebinde kuru 
lacak olan bu divanın riyaaetine kimin 
tayin edildiği henüz malıim değildir. 
Papulas ile Cümhuriyeti Koruma der 
nekleri rei slerini muhakeme eden di
vanı harbe dün hükıimet komiseri bir 
takım veıaik vermiştir. Bunlar ara .. 
ıında bir d e firari PIS.stiraıın isyan ha 
reketine dair gönderdiği bir mektub o 
kunmuıtur. Mahkemede birçok ıahid
ler dinlenecektir. Sakız adası isilerjni 
muhakeme eden Divanı harb muha -
k em elerine dün de devam ebniştir. 

Sisam adası cisileri 
ATINA, ı5 (Hususi) - Sisam ada 

aı isyancılarının muhakemesine bak .. 
m akta bulunan Sisamdaki divanı harb 
b0inbaşı Kostoyani ile yüzbaşı Gakis, 
Lelekiı ve Teludisi'yi on beıer sene 
küreğe, diğerlerini de muhtelif müddet • 
!erle kalebendliğe ve hapse mahküm el· 
miştir. 

KaualaJaki Diuanı harbde 
ATINA, ıs (Hususi) - Kavalada· 

ki divanı harb birinci kafile olarak 
muhakeme ettiği 63 zahit ve 33 sivil
den mürekkeb isyancılar hakkında hük 
münü vermiştir. Karavidia namında bir 
kaymakaın ile, avukat Çuleas lS se
ne küreğe, binbatı Prilakiı ile Dr. 
Vulakis ve Vlinadakiı on birer sene 
küreğe, diğerleri de muhtelif müddet 
lerle kalebendliğe ve hapse mahküm 
edilmişlerdir. Bu mahkeme kaçan Ge 
neral Kamenos ile Bakırcisi ve diğer 
zabitleri gıyaben muh&keme edecek -
tir. 

SELANIK, ıs (Hususi) - Aralann 
da eski nazırlardan ve i.yan azasın .. 
dan Y aaonidia ve Zonnas ve iki gaze .. 
te sahibi bulunan Selanik üileri Laris-

ispanyada 
Cumhuriyetin dördüncü 
yıl döni:mü merPslmi 
MADRIT, ıs (A.A.) - Cum

huriyetin tesisinin dördüncü yıl
dönümü, büyük tenlikler, ziyafet
ler ve parlak resmi geçitlerle kut-
lulandı. " 

Bay Albornoz, bir nutuk ıöyle
miş, cumhuriyetin cumhuriy~tçi • 
ler tarafından idaresinin istemiş
t :r. Nutkunu bitirirken, hatip: "Bir 
!etmesini bilirsek gelecek intiliap
larda muhakkak kazanırız., de. 
mittir . 

Şenlikler esnasında fakirlere 
ekmek ve balık dağıtılmıttır. Hiç 
bir hadise olmamıştır. 

aa. divanı harbine gönderilınitlerdir. 
Bahriye divanı harbi 

ATINA, ıs (Hususi) - Bugün bah 
riye divanı harbi muhakemelere bat· 
lamıftır. Bu divana gönd~rilen isyancı 
deniz zabit, küçük zabit ve efradının 
adedi 228 dir. Napoliden dönen ıs a• 
ai küçük zabit le bunlarla birlikte mu 

• hakeme edileceklerdir, 
Atinada bir süuari fırkası 

ATINA, ıs (Hususi) - Hükümet
çe General Yuvanidis kumnndasmda 
Atinada yeni bir ıüvari fırkası teşkili· 
ne karar verilmiştir. 

Kanunu esaside tadilat 
ATINA, ıs (Hususi muhabirimiz • 

den) - Hükıimetin kanunu esaside 
yapacağı tadilata ait emirname bugün 
Resmi Gazetede İntişar etmiştir. Bu· 
na göre Yunanistanda bir meclisi me· 
buaan olacak, iyan meclisi yerine de 
istiıari mahiyette bir kurum getirile
cektir,.. Cümhu.rreisi mebuslar tarafın 
dan değil, doğrudan doğruya ahali • 
nin reyile intihap .edilecektir. Meclisi 
mebuıanrn feshi hakkı Cümhurreisi • 

ne verilecektir. Bu tadilata göre icra 
kuvveti ıalahiyeti artmaktadır. 

HükUmetin nişan verme hakkı iade 
edilmektedir, 

Orli idare 
ATINA, ıs (Huausi) - Harbiye 

Bakanı General Kondiliı dün Başba
kan ile görüpüı ve örfi idarenin ma 
yıs iptidalarında kaldırlmaaına karar 
verilmiıtir. O vakte kadar divnı hrb· 
!erde görülmekte bulunn itlerin bite
ceği zannolunmaktadır. 

Venizelosun cürümleri 
ATINA, ıs (A.A.) -Tesbit edilen 

vesikalara göre, rejim aleyhindeki au· 
ikasti tertib eden Bay Venizel06, adi 
cürümler çerçevesine girecek hareket
lerde de bulunnıuıtur. 

Lehistanda 
Alman ekall ı yetlerinekarşı 

taşkınlıklar yanı · m141 
DANTZIG, IS (A.A.) - Al

man ajansı bildiriyor: Almanya • 
Lehistan hududu civarında Neus
tadt ve Neukatz'da Alman ekalli
yetlerine kartı taşkınlddar yapıl
mıftır. 

Neuatadt'da bir toplantıda bu
lunan Lehliler sokaklarda alaylar 
tertip etmitler ve Alman dükkan
larının camlarını kırdrkları gibi 
bir kaç Almana da fena muame· 
lede bulunmuşlardır. 

Bakanlar dün ismet lnönünün 
başkanlığında toplandılar 

ANKARA, 15 (Tele/onla) - Başbakan lımet lnönü bu ıabah 
şehrimize gelmiş, durakta Bakanlar, saylavlar, mülki ve askeri er
kan, şehrimiz ileri gelenleri t•e halk tarafından kar,ılanmıştır. 

J6?1et lnönü ıaat 16 da toolanan Bakanlar Heyetine başkanlık 
etmıştir . 

Ergarıı istikrazının 4 Üncü keşidesi 
. ~N~AR_;t, .!5 (!ele!onla) - Ergani istikrazımn A, B, C tertip

lerının dorduncu keşıdesı yarın •a bah Cumhuriyet Merkez Banka61n
da yapılacaktır. 

iç işler bakanlığı teşkilatı 
ANKARA, 15 (Telefonla) - iç işler Bakanlığı hazırlamakta ol

duğu teşkilat layihasının merkez kısmını bitirmiş ve taşra teşkilatı 
üzerinde çalışmağa btıflamışhr. Layiha ay sonuna kadar tamamlan
mış olacaktır . 

B. Makdonald beyanatta bulunacaA 
LONDRA, 15 (A.A.) - Bay Mac Donald, Avam kamara

sında yarın Stresa konferansı hak kında beyanatta bulunmak niyetin
de olduğunu söylemif ve bu sözleri alkışlanmıştır. 

Sov11et artistlerinin ilk konseri 
ANKARA, 15 (A.A.) - Bu akşam Rus sefaretinde Sovyet ar

tistleri ilk konserlerini vermivlerdir. 
lev Oborin, Nortsov, Matsekoua, Pirogov, Jadane, Choftako

vitch, Bosoi'nin iştirak/erile veril mi1 olan bu konserde Ba1bakan is
met lnönü, bütün bakanlar heyeti, büyük ve orta elçiler ve bayanları, 
matbuat mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

Sovyet artistlerinin bu ilk kon seri çok alkışlanmış ve takdir edil
mİflİr. 

Kamutayda kabul edilen mukaveleler 
ANKARA, 15 ( A.A.) - Bugün Nuri Conkerin başkanlığında 

toplanan Kamutayda re1id kadın ticaretinin men'i hakkındaki arsı
ulusal mukavele ile Türkiye ile Suriye arasında iki taraf tebaaları
nın emlakine aid mukavelenin müddetinin uzahlması için olan ka
nun layihalarının ikinci müzakereleri yapılarak kabul edilmiştir. 

Kamutay ·bundan sonra arttırma ve eksiltme kanununun 46 ınct 
madde=inin (K) fıkrasının pazar[ ıkla alınacak ve yapılacak islerin 
ilana tabi tutulmayacağına dair tefsir fıkrasını kabul ederek pe~sem-
be günü toplanmak üzere dağı/mı ştır. ' 

Danzig'te intiha batın 
resmi neticesi 

DANZIG, ıs (A.A.) - Diyet 
için yapılmış olan intihabatın res
mi neticesi, bu sabah intihap ko
mitesinin umumi celsesinde res
men ilan edilmittir. 

intihabata iştirak etmek üzere 
isimleri tescil edilmiş olanların 
miktarı 237,ıSS ve rey verenlerin 
adedi 236 bin sekiz yüz otuz iki 
ve bu reylerin makbul olanlarının 
miktarı 23S,062 dir. intihabat ne
ticesi f(>yledir: 

lstan bul Vali 
Muavinliği 

ANKARA, IS (Telefonla) 
iç ı,ler Bakanlığı vilayetler idare

si umum müdürü Bay Hayrinin 
Trakya umumi müfettitliği başmü
tavirliğine tayini kararlaşmıthr. 

lstanbul vali muavin vekili Bay 
Rüknettinin ayni umum müfettiş
lik iskan mütavirliğine, Bay Rük
nettinin yerine emniyet müdürii 
Bay Fehminin tayini ihtimalinden 
de bahsedilmektedir. 

, 
1 
kındım batka çıkar yol olmadığından 

Trakyadaki kuvvetlerimizin yerle • 
rjni değiıtirmek Bulgaristana karıı 
a&h.er yığmak değil, aadece orduımuzun 
dohn muntazam bir tekilde dağılma • 
sından ibarettir. Eğer Bulgar budu • 
dunda diğer hududlarımızdan daha 
çok asker bulundursaydık, o vakit hu 
na tahşidat denilebilirdi. Size sôyl ;·e
bilirim ki, bugün de Trakyada diğer 
hududlarımızdakinden daha az aske· 
rinıiz vardır. Biz Bulgaristana karşı 
çok aamimi bir dostluk duygusu besli
yoruz. Matbuatımız her nevi münat.a 
talan bırakıb timdi açıkça Bulgari• • 
tana karşı beslediğimiz bu duygula· 
ınnızı izhar etmektedir.,, 

Neustadt'da biri ağır olmak üze
re üç Alman yaralanmıştır. N~re
dilen yarı resmi bir tebliğde Lehis
tan makamatı bu hadiselerden do
layı teessürlerini beyan etmekte
dirler. 

Nasyonal sosyalistler 43, sosyal 
demokratlar ı2, komünistler 2, 
merkez ıo, Weise listesi 3, Pistsch 
listesi O, Leh listesi 2 azalıktır. 

General Seyfi cenuba gitti 
ANKARA, ıs (Telefonla) - Güm 

rük muhafaza umum kumandanı Gene 
ral Seyfi cenub hududundaki muha
faza le§kilatını teftiı etmek Üzere ha 
reket etmiıtir. Bu seyahat, on bet gün 
kadar sürecektir . 

• • 
. ı 

Fener ne yapacak? 
Libertas'ı bir ma~lubiget hatırası 
iLe gönderebilecek miyiz? 

B. L oyd Geor ge 
Gene ortaya çıktı Fransada 
A manyanın muahedeyi 

Komünist er asker'ik h"zih al ettiği iddiası 
doğru değilmiş met;ne kar~ı tezıı.hür 

NEVYORK, ıs (A.A.) - Es- yaptı ar 
ki lngiliz başbakanı Lloyd George, PARIS, ıs (A.A.) - Mark-
Nevyork Amerikan gazetesinin sistler dün Fransa cenubundaki 
bir muhabirine beyanatta buluna- Karpantrasta askerlik hizmetinin 
rak Stresa konferansından ve uzatılmasına kartı bir tezahürat 
F ransanın uluslar kurumu nezdin- tertip etmitlerdi. 
deki tiki.yetinden bahsetmif ve Binlerce Marksistin iştirak et
Stresa konferansında elde edilen liği bu tezahüratta bir çok kimse

Zeki R,za ne diyor? - Mi.li takımın eski 
merkez muhacimine göre Libertas maç ar1 
Dün. milli takımın ve fenerl>alıçenin cek vaziyetlere girdi. Böyle olduğu hal- net,celerin fÖyle böyle memnuni- lı.-r yaralanmıftır. Polis bir kaç ki

e.ki ve me,hur orta akıncısı ve kaplam de Galata...-ayı yenemedi. ikinci maçta yete tayan olduğunu, anc;ı.k Av- fiyi tevkif etmittir. 
Bay Zeki Rızayi buldum. Libertasrn bi- daha iyi oynamaıına rağmen Günet iyi rupanm müstakbel inkitafına ait PARIS, lS (A.A.) - Eko dö 
rinci ve ikinoi maç.larma göı·e gerek bu teşkil edilmiş olduğu ve çocuklar da her hangi bir hal sureti te,.kil et- Paris gazetesi yazıyor: 
takım hakkında ve ıe.-ek bu maçları ya· hakkile güzel oynacWdan için Güneşi de memekte olduğunu söylemittir. Mebus ve eski bakan Pol Rey-
pan takımlarımız hakkında düşüodükle· yenemedi ama, iki gol yemesi enerjik F ransanrn •ikayetinden bahse· no, meclise bir kanun teklifi tevdi 

lranda şiddetli bir 
zelzele oldu 

TAHRAN, ıs (A.A.) - Ge
çen gece Mazendera vilayetindeki 
Sari tehrinde çok tiddetli bir zel
zele olmuftur. Evlerinden dehtet
le kaçan ahali dıtarıda barınmak
tadır. 

Hasarat çok mühimdir. ölenle· 
rin ve yaralıların miktarı henüz 
tesbit edilmemiştir • 

Tahranda da hafif bir zelzele 
hissedilmittir. 

Ş:uki Afı ikada 
ROMA, ıs (A.A.) - Somali 

ve Eritrede b<41ıyacak olan infa· 
atta çalı,tırılmak üzere yakında 
cenubi ltalyadan 7500 amele hare
ket edecektir • 

rini sordum. Zeki Rıza tuıılan söyledi: T 

_ Libertas lutbolculan cuma günü oynıyacak nıuhacimlerin bunlara ıol ata· den Bay Lloyd George, Almanya- etmittir. l . 
muhakkak ki çok yorgundular. Bunun i- bileceğini göıte.di. Hem de fazla olar•k nın Versay muahedesini ihlal et- Bunda, meslekten yetişme as- M :tnİsada şehir iş erı 
çin iyi bır oyun çıkaramadılar ve bir şey Güneş, Libertası yenebile<:ekti de ... Şu miş olduğu yolundaki iddianın ta- kerlerden mürekkep bir mütehaa- MANiSA, ıs (A.A.) - Vila-
g~steremediler, tabiatile bir netice de a- halde... mamile dog-ru olmadıg" mı • beyan 1 k t t k"I' · kt t 1 ı· · · 1 · · b"t' d" lamadılar. O günkü maç iizerine mütalea Şu halde ... fenerb:ıhçe kuvvetli bir la· sıs ar ı ası eş ı ı ıstenme e- ye gene mec ısı ış ermı ı ır ı. 
yurüterek Libertas hakkında hüküm kımdrr. E, refle Şeref sol tarafa geçi- etmiştir. dir. Bugün dağildı. 
vermek doğru olamaz. rilip f ;kret te muhacim mevkiine getiri. Her yerde kullanılabilecek olan Vilayetimizin 93S yılı bütçesi 

ikinci maçta daha düzgün ve daha lince hücum hattında gol yapmak 'kabili- Kaçı rı ' an gazeteci bu kılanın askerlikte bo,luk gös- 86S,800 liradır ve denktir. Bütçe 
canlı oynadılar. Bu maçta iyi oynadıkta. yeti bir hayli artar. Müdafaamız da ol- BERLIN, IS (A.A.) __ Ro""yter 1 • "h · d 

h ld . teren sene erın nı ayetın en ev- k""I ·· · J · 336 b' "k' ·· k rı 3 !' .nelic~ alamamaları, Güneı takı- dukça kuvvetlidir. Eğer oyuncularımız u tur ış erıne ın ı ı yuz se • 
mmın ıyı tetlül edilmiı o.imasından ve gayretle, azimle, yenmek için oynarhı·· ajansı hususi muhabirinden: vel teşkili icap edecektir. sen yedi, yol işlerine 26ı,996, sağ-
çoccklarm kuoursuz denileb'lecek bir o· sa, henüz memleket'mizde galip gelemi- Almanya, kaçırıldığı iddia e- Irk işlerine seksen sekiz bin 733, 
yun çrkaımı' olmasındand.,.. yen Liberta11 meml· '-etlen"ne gı"der ayak dilen gazeteci Jakobun tahliyesi- B. Litvinof'un Cenevrede al b 

B · ·· d "/<" • = ekim i•lerine 9 bin seksen tı, ay 
en;m gor u, um, Lıbertas futbolcu· b~r. ~e m"kenunel mağlubiyetle göndere- ni reddetmektedir. Almanyaya gö T 

la,·ında ferdi kabiliyet ve futbol bilgis.i bılınz. Yeter ki oyuncularnruz bu ateli re, Jakob, Alman resmi mahafili- temasları tar işlerine ı2 bin yedi yüz altmıt 
İl l.ıarile ce-:herkv~kı· , var ama, pek anla- ve bu hızı göstersiııler. fazla olarak ta· sekiz, hususi muhasebe teşkilatı-ırla.ıuyan bir c •- taraflan var. Belki nin müdahalesi olmadan Alman ad MOSKOVA, lS (A.A.) - Tas afi 
wl taraf oyuncuları sağdalüle.- kadar kuv rarafaftarnnl ız da ç<>ktur. Seyre gelecek -u liyesinin eline dütmüttür. ajansı Bay Litvinofun Cenevrede na 72,2ı3, muhtelif masr ara 

ı d B. d t ann da, oyuncuların alet ve hızrnı Al h k B B seksen do""rt bı"n 764 lira tahsisat ve: i değil de on an... ır e hücum ve cak iki d b man ü funeti, Jakobun mu· ay enes ve Bay Titülesko ile 
d arttıra teşv er e ulunacağı mu- 1 

müdafaa battan arasın a ekıeriya bir hakkal<tır. hakemesinin normal seyrini takip görüşmüş olduğunu ve yarın da ayn mıştır. 
bo,luk bırakıyorlar. Güneş takımındaki Ş h ld Y • · ·· · deb"I" · etmesine müsaade etmektedı'r. Stresa konfera~·ının netı"celerı" M il' d d" 4ıO k 1 fu tbolcuJar bundan istifade etmesini bil- u a e... enmegı umıt e 1 rnz . ., ~ ua ım a e 1 a çı arı • 
d·ı B" d 1 d" G !"ğer çıkardığım bu ıııana yanlışsa, Belçı"kada ı"ntı"habat hakkında Bay Lava! ile mülakatta mı•, yeni yapılmakta olan hastane 1 er. ıraz aha dikkat etse er 1 Ünet eoki futbolcumu run affrnr dilerim_ T 
maçı kazımadıi!irdi ve bunu hak etmiıti. E · BROKSEL, ıs (A.A.) _ ı932 bulunacağını bildirmektedir. için bu yıl da 40 bin lira tahsisat 

- Uçüncü maç hakkında ne dü,ünü- · H. SAVCI Rus•ada sivı"l tayyarecı"lı"k verilmi•tir. 
yorsurıuz7 M senesindeki intihabla bu seneki kıs J T 

B. Şükrü Kaya bir ıuvare 
verecek 

ANKARA, ıs (Telefonla) - Dıti,Icr 
B.akanlığı vekili ve Bayan Şükrü Kaya ı8 
rusanda Ankarapalasta Balkan birliği E
konomi konseyinin t...,Iantııı münasebe • 
tile bir ıuvare vereceklerdir. 

Kaymakam ve Mektup• 
çular arasında 

ANKARA, IS (Telefonla) - Beyte
hir Kaymakamı Faik Seyditehir kayına· 
kamlığına tayin edilmiıtir. Ordu, Trab
zon, Bolu mektupçuları araaında da be
cayiıler yapılması kararla,mııtır. 

Gelen T ürkler, giden 
Bulgarlar 

EDiRNE, ıs (A.A.) - Kadıö
ren köyü Türklerile mübadeleleri 
her iki hükumetin muvafakatile 
kararlaştırılan Kurfallı Bulgarları 
dün gece saat 24 te, Kadıören 
Türkleri de bugün saat 16 da ken
c!ilerine tahsis edilen trenlerle Ka
raağaç istasyonundan geçmişler
dir. 

Bulgar mübadiller 271, Türk 
mübadiller de 366 nüfustur. 

Son günlerde Bulgaristanda 
yağan sürekli yağmurlar yuzun
den nehir suları gene yükselmeye 
başlamış ve henüz hiç bir zarar 
olmamakla beraber, havanın ka
palı ve yağmurlu olutu endite U• 

yandırmaktadır. 

Fransı:ıı: kabinesi 
PARIS, ıs (A.A.) - Kabine, Rei.i 

cumhurun riyaseti altında toplanmıttır. 

Har ':i küçük haberlerı 
- Cumaya ücüncü maçı oynıyacak ta· arcr al Pe~ İ n 1600 eski mi teşrii intihabat mukayese edi- BERLIN, ıs (A.A.) - Mosko- Bu yıl vilayet dahilinde yeniden 

kun, ı.eadi klü umün takrmrclır, ne J.Öy- muhariple Romllya a" ttı" lince bu seneki ıeçimde intihaba- vadan bildirildiğine göre, sivil tay- iki büyük mektebin temeli atıla- * Taymis gazetesinin Paşaver 
liyoı.:Jirirn. A ta iştirak etmiyenlerden bot vara- yarecilik merkez idaresi hava fe- cak, ve mektebini yapan köylüye den haber aldığına göre, fakir A 

' e bir teY söylcrrcdi... PARIS, ı5 (A.A.) - Başlannda Ma- ka verenler adedinin arttığı görül- bekeaini bu sene ı4,500 kilometre be' bin lira yardım edilecektir. lingarın kumandası altındaki kuv 
Fak>t ben bu sorguda bulunduğum rcıal Peti n bu!unan ıGOO eski muharip· mektedir , ) b b · 

•aman Zrkinin gözlerinde çakan ümit t~n ~ü.rekl<ep bir heyet, bugün Romayıı daha genişletmeye karar vern İ ~ • Çalı,kanlığı sabit olan fakir ta- vet er, ozguna uğramı,lar ve İl 
J•m"*Jennd • §°" ı~ ir mSni çıkardıw: r.ıtmııttr. Heyet crao:la ltalyan hükumeti- Bunların miktarı 1932 de yüzde tir . !ebenin yüksek mekteplerde tah • yük zayiat vererek lngiliz himaye 

- Libcrta rr. ~ında yorgun ol nın ıniufiri olac k, bi" çok •enlikleıe, on idi. Bu &ene yüzde 34 de baliğ lkti .. adi, gi asi, aake: i çok mü- sillerini ikmal etmeleri i in 2,200 , si altında olan Malkand mıntaka· 
J ~-- • ' - .... ..:..~~....ı..--~--~•--'--:..... .• ...;...:..;_•.ı..:.;;;;.;.::.;.:.::;:>_...ı...._.._ _ _____ :;.._~-----------"'...ı.----~~----..... .;;.;.,;.:...;;.;.;;..;.;.;....ı,;;..:...;;.;..;;...ı..:::.::.:~:.o:.::..:;::::.::;::.:....:.::;:::;:;;.;;:..;;..;..ı~ .... ;;.:;;;.;...~ ............ ~~--~--~--------' 



Ben pisliği sevmem. Seı;en .. v~_r 
mıdır demeyin! Anamın bır sozu. 
n ı. / atırlarım hep. O, birinin pisli· 
ğ . rıden bahsederken: 

- Onun perisi pis! der... . . 
Güzel lô.ltır. Bir adamın perısı, 

llarakteridir. 
Gelelim görüşeceğimiz şeye ... 
Bugünlerde nice dişe dokunur 

fikirler hep münasebetsiz yerde 
aklıma geliyor. 

Dün bir yerde tramvay bekliyor
dum. Bir çöpçü, elinde uzun saplı 
bir çalı siipiirgesile, durduğum 
yeri süpürüyordu .• Süpürgeyi o ka
dar şiddetli ve hiddetli kullanıyor
du ki; yerde sakin sakin duran toz
lar ayaklandılar ve etrafımı sardı
lar. Sanki süpürgeyi kullanan 
benmipm gibi... . 

- Aman oğlum, dedım. Tozut-
ma! 
Şark vilayetleri ıivesile bana: 
- Ne yapalım? dedi. 
- Yavaş süpür, toz oluyor. 
- Sen karıpna! Toz oluyorsa 

• 1 geç git ... 
Kavga dediğin bundan çıkar. A

ma diyemedim. Resmi memurdur. 
lfine kaTlfmıyalım, dedim. Fakat 
lstiklôl caddesinin tozları ciğerle
rime dolduktan lxıfka ağzımda çı
tırdamaya lxıfladılar •.• 

Tükürdüm ••• (Bay Biirhan Ca -
hit duymasın!) 

Çünkü tükürmesem ku11acaktım 
ve tam ; sırada aklıma geldi. 

Bir an evvel en temiz ve harim 
yerim olan ağzımda tuttuğum tük
rüğümü, yere atar atmaz, görmesi
ne bile tahammül edemiyerek aya
ğımla ezdim .•• Ondan sonra da o
na neden kıydığıma acıdım ••. 

Ve derhal aklıma geldi. Biz in
sanlara da böyle yapıyoruz. Dün 
en aziz dediğimizi bugün atıveri -
yoruz yere. Ondan sonra da gör -
miyelim diye eziyoruz. Ama ııebe
bi benimki gibi... Toz yutmamak, 
kül yutmamak uteyenler böyle ya
pıyorlar. Haksız da değil. 

B.FELEK 

llA.AltlrT• 

Sifıhr imtihanlar Haziranda • 
Önümüzdeki ay batında lise ve 

orta mektepler muallimleri ders 
grupu itibarile toplanarak hazi -
randa batlayacak olan tifahi imti
hanların suallerini hazırlıyacaklar 
dır. 

Bir profesör çekildi 
Fen Fakültesi Jeoloji profesörü 

Bay Şapu istifa etmittir. Profesör 
istifanamesinde sıhhi vaziyetini i
leri sürmektedir. Bu istifa kabul 
edilmittir. Yerine, batka bir pro
fesör getirilecektir. 

--o--

KVÇUK HABERLER 

'fo Cuma günü yapılacak gezin -
ti. - Talebe Birliği cuma günü bir 
gezinti tertip etmittir. Bu gezinti
ye bütün fakülte talebe cemiyetle
ri davet edilmittir. 

'f. Konya Ereğlisinde bez fabri
kası. - Sümer Banlun Konya E -
reğlisinde yaptıracağı bez fabrika
sının ikinci kısım in~aatı dün ge -
nel müdürlükçe münakasaya kon
muftur. 

Kapalı zarf usulü ile yapılması 
kararlattırılan münakasaya, bu a -
yın 27 sinde Ankarada batlanacak-
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EH 1 R HABERLE 

Suç nasıl 
Uydurulur? 

Kırk iki lır alık bir 
senedin hikayesi 

Uçüncü ceza mahkeme•inde, ıuç 
uydurmak auçile Bulgar tebaasında':' 
muallim Ali ilham.inin bakkal Yorgı 
aleyhine açtığı davaya ~~kıldı. . . 

Bakkal Yorgi, llhamının ev sahıbı • 
dir llhamiden oturduğu odanın altı 
ayİık kiraıı olan 42 lirayı istiyerek ic
raya baıvunnuıtur._ llhami, i~rı:ya 42 
l"ralık bir makbuz ıbraz etnıı§tır. Yor 
~i, bu imzanın _kend~si tarafından atıl 
madığını, üzerınde ımza olan pulun 
baıka bir vesikadan çık_arılıp. bu. mak 
buza yapıttırılmıt oldugunu ıddıa et
mİ§, bir de sahte_kaı:~ı~. d~~~.s• .. açm.ıı
tır. Adli tıb iılerı mudurlugunun kım 
ya liboratuvarmda yapılan muayene 
ıonunda, pulun baıka bir veoikadan 
sökülmediği anlaıılmıı, böylece rapor 
veribnittir. llhami de, Y orginin açtığı 
davada beraet karan aldığı için, ev
aahihi aleyhine bir ıuç uydurmak da

·va11 açmuıtır. Aynca, 100 lira maddi 
5000 lira da mı.i.nevi zarar istemekte

dir. llhami davasını anlatmış; müddei 
umumi muavini Ekrem, iddiasını ha~r 
larnak üzere dosyayı tetkik etmek 11-

temiıtir. Dosyanın tetkiki için, duru§· 
ma 28 Nisan saat 14 e kalmıştır. ' . 

Mah karnede bir tarzıye 
Dün Sultanahmed birinci sulh ce

za mahkemeainde, 378 numaralı &ivil 
memur Hayreddinin, hırsızlıktan 7 ay 
hapse mahkWıı Ali aleyhine açtığı .d'.'
vaya devam edilmiıtir. J:layreddının 
anlattığına göre, Ali, yedı aya mah · 
kiim olduğu ıuçtan muhakeme .edilir· 
ken kendisi de ıahid olarak dınlen -
miı:ir. Bu aırada, Ali, polisler aleyhin
de atıp tutmu§, birçok ıeyler söylemiş 
tir. Böylelikle, davacının haysiyetine 
dokunulmuıtur, 

Hikiın Reıid, Hayreddine, Ali tarzi 
ve verirae davasmdan vazgeçib geçe • 
dıiyeceğini sordu. Davacı: 

- Tarziye verirse vazgeçerim!.. de 
di. 

Bunun üzerine, suçlu yerinden kaJk 
tı ve davacının elini öpmek üzere yü
riidü. Davacı e)ini geri çekti ,;e böy. 
lelikle tarziye verilmi§ sayılarak dava 
düıtü. 

24 seneden ötesine aldırmıyor 
Bir ay evvel umumi hapishanede 

araıtırma yapılmış, mahkumlardan 
Omerin ayakkabısı içinde 15 gram es
rar bulunmu§tu. Omerin muhakeme -
aine dün dokuzuncu ihtisas mahkeme 
ıinde bakılmııtır. Bu celıede dokuz 
şahid dinlenmiıtir. Gardiyan Hasan, 
papuçlarda bulunan eırarın oraya ka 
rakol iuniri Hamdi tarafından konul
duğunu söylemiştir. Diğer tahidler bu 
ifadeyi doğru bulmamıtlardır. Suçlu, 
aleyhindeki sözlere karıılrk olarak: 
"- Ben zaten 24 seneye mahkU

mum. Yeniden yiyeceğim cezaya müte 
euir değilim. Fakat, şahidlerin yalan· 
cılığına kızıyorum.,, demiştir. Duru§• 
ma iddia makamının isteği üzerine 
müdafaa ıahidlerinin çağırilmaıı için 
başka güne kalmıştır. 

Kl kaın ııaça~çıl!rı 
Sekizinci ihtisas mahkemeainde 

dün bir kaçakçılık davası neticelen -
mittir. Morfin kaçakçılığı yaptıkları 
iddiasile muhakeme edilen Cemal ve 
Niko birer aene hapse, 2110 lira para. 
cezası ödemeğe mahkUm edi.lmiş1er, dı 
ğer suçlulardan Seyfi _ve Yorgi bera.~t 
etmi~lerdir. Yalnız Nıkonun yaşı goz 
önünde tutulmuş ve cezası altıda bir 
nisbetinde indirilmiştir. 

B!r kaplan Ad iyeye ve~ildi 
Yunan bandıralı Limni vapuru sü

varisi y orsi kızı ile rıhtoodan gemi
sine geçerk~n vaziyeti ıüphcli görü.~
mÜf, gümrük muhafaza memurları U· 

zerinde arama yapmışlardır. Bu ara -
mada memleket dahilinden alınm•ı 4 
bin frank bulunmuştur. Kaptan ka
çakçılık suçundan Adliyeye verilmiş
tir. 
~~-~-~o•-----~ 

Balkan biı liğ-. ekonomi 
konse,i 

Yugos'av murahhasları da ge' diler 
18 nisanda Ankarada toplanacak olan Balkan Ekonomi konseyinde 

Yugoslavya hükiimetini t em s i I edecek murahhaslar dün lstanbula 
gelmişlerdir. Bu akşam Ankaraya gideceklerdir. 

Takas yolsuzluğu tahkikatı 
2ı.5 milyon liralık yo!suzluğun 

mes'ut/eri tesbit edildi 
Komisvon re"sinin j7ah1 

C,r akas yolsuzluğu işinı tahkik eden ve netıcelendiren komıs
U yon, i~ticvab evrakının suretlerini çıkarmış, asılları ile be-

raber dün Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığına göndermiş
tir. İki büyük kasayı dolduran ve 7 bin parçayı bulan esas tah
kikat evrakı da bu arada Bakanlığa yollanmıştır. Böylelikle tah
kik komisyonu çalışmalarını tamamile bitirmiş olmaktadır. Ha
zırlanan son fezlekeye göre mikdarı iki buçuk milyon lirayı bu
lan yolsuzluk işinde takas müsaadelerini veren eski heyetin reisi, 
reis vekili ve azadan iki zat vazifeyi ihmal ve suiistimal dolayı
sile kaçakçılığa meydan vermekten suçludurlar. 1918 numaralı 
kaçakçılık kanunu dela.Jetile ve ceza kanununun 240 ıncı madde
si mucibince cezalandırılmaları istenmektedir. Takas heyetinde 
bulunan diğer azaların vaziyetleri de ihmalden dolayı ceza ka
nununun 230 uncu maddesine uygun görülmüştür. Bundan baş
ka, keresteleri saymadıkları halde gösterilen mikdarda ihraç tez
kereleri verdikleri iddiasile 4 orman, 25 muhafaza memuru suç
lu olarak ayrılıruşlardır. Muhakemeleri için karar istenenler ara
sında 9 tane de Gümrük muayene memuru, 10 da tüccar vardır. 
Öğrendiğimize göre 'Bakanlık evrak üzerinde tetkikat yaptık

tan sonra Vilayet idare heyetine gönderecektir. 

İşini bitiren Takas heyeti reisi Bay Ali Kemal, dün kendisile 

görüşen bir muharririmize şunları söylemiştir: 
"- Sahte takas suretile yapılan kaçakçılık tahkikatı evrakı

nı isticvab evrakı suretleri ve asılları ile Bakanlığa gönderdik. 
Suçlular, Bakanlığın tetkikinden sonra mahkemeye verilecektir.,, 

llELEDIYEDll 

Belediye 
Ajans aleyhinde! 
Aralarındaki ilan muka

ve' esi bozulacak 
Belediye Anadolu Ajansı ile 

yapbğı ilin ve afi,aj mukavelesini 
bozmağa karar vermiştir. Bu hu -
susta kanuni yollara ha• vurul »rak 
tetebbiisata girişilmittir. 

1 Öğrendiğimize göre. Ajan~, b~
lediyeye her sene vermek met'r•uri
yetinde olduğu (6000) lirayı vere
memekte ve eski yıllarll ,.;t ( l9) 
bin lira borcu bu!unma!rhdır. Bun 
dan batka, Anadolu Aıansının n -

fitaj ta~sili!ın~a .yols~z'ul< oldu - ı 
ğu tesbıt edılmıthr. Ajansın, rrıu -
kaveleye riayet etmemesinin eı• 
ba,Iıca sebebi bu olduğu anl14ıl -
maktadır. Bu nokta üzerinde ayrı
ca tahkikat yapılmaktadır. Beledi
ye mukaveleyi feshettikten sonra 
alacaklarını tahs 1 için, Anadolu 
Ajan. mı mahkemeye verecektir. 

Es'<i p:\ra ;wr değiştir llyor 
Tedavülde bulunan kağıt para -

!ardan yırtık ve eskimi' olanları 
Cümhuriyet Merkez Bankasınca 
deği,tirilmektedir. Banka, tedavü
le elver' ,ıi olmayan bu çe,it para-

... 
GUMRUKLERDE 

Gümrüklerde 
Yeni servisler 
Denemelere bugünden 

it haren ba~lanacak 
latanbul ve Galata gümrüklerinde 

ta.tbikına baılanan yeni aervis dene
meleri ~ayıaın sonuna kadar devam 
edecektır. Bugünden itibaren de bu de 
nemelere Sirkeci gümrüğünde batlana 
caı ·~~ır: ~emurların istihdam yerlerinin 
degı,tırılmesi, yeni servisler kurul • 
ması vaziyetleri, HaziranJa tatbik e~ 
dilmeıi nıuhte:nel olan yenı teş,kilit ka 
nununa bir hazırlıktır. OP,rendiğimi -
ze göre, diğer gümrülclerden nakledi
lecek 50 memur için Haziranda bir 
kadro haz.rlanacaktır. Gümrükler tel 
kik~t şu~esi müdürü Bay Mustafa 
Nurı yen · ı · · 1 . 

t ~rvıs erın ış eme&ı ve me-
murların tevzii itlerile me!gul olmakta . 
dır. G~ecek hafta içinde Ankaraya dö -
necektır, 

I ki yeni takib motörü 

Gümrük Muhafua teşkilatı için iki 
Y~n! tak~b motörü yaptırılmıttır. Şeh
rımızde ınşa edilen bu motörler yakın 
da kullanılınağa batlanı.caktır. 

l~rı İptal etmekte, yerlerine yenisi. 
n~. çıka.rmaktadır. Şimdiye kadar 
d?rt .mılyon liralık kağıt para ye _ 
nılerıle değittirilmitlir. 

Belgrad' da toplanan Ba~k:'"n bir 
!iği kominikasyon kongresının da: 
ğıldığını ve kongrede Türkiyeyı 
temsil eden Ekonomi bakanlığı de
niz nakliyatı genel müdürü Ayet 
Altuğ'un 'ehrimize döndüğünü 
yazmıttık. 

18 nisanda Ankarada toplana - ı 
cak olan Balkan antantı ekonomi , 
konseyinde bulunmak üzere Ayet ı• 'J~!~~:l,,;'Ji', 
Altuğ, tehrimizde bul.u~an Rom~n 
murahhasları ile bırlıkte bugun 1 
Ankaraya gidece~tir. .. \ 

Aldığımız malumata gore Belg. 
rad'da yapılan toplantıda Balkan 
münakalat ve muhaberat birliği i. 
çin bazı esaslar te&bit edilmiş ve 
teklifler hazırlanmıştır. Ekonomi 
Konseyinde müzakere edilmek ü -
zere bunlar konsey ba,kanlığına 
arzedilecektir. Konsey bu teklifle
ri kabul ett' ği takdirde derhal tat-

CEMiYETLERDE 

Çocuk haftası 
Hazırlıkları 

-o-

Bayram 
tesbit 

programı 

edildi 
Çocuk bayramı ve haftasında 

yapılacak program çocuk esirge
me kurumu ile halkevi tarafından 
hazırlanmıştır. 

Kurumun kaza ve nahiye kolla
rı da ayrıca kendi mıntakalarında 
çocukları eğlendireceklerdir. 

Dün anneler birliği toplanmıt 
lstanbul merkezi tarafından 26 
nisan cuma günü dağcılık klübün
de yapılacak olan çocuk balosu 
hazırlıklarile meşgul olmuşlardır. 

Çocuk balosunda her ıene oldu
ğu gibi, bu sene de kostümlü ge
len çocuklar arasında kostüm ve 
gürbüz çocuk müsabakaları yapı
lacaktır. Balonun güzel olması i
çin lstanbul merkezi icap eden 
tedabiri almı,tır. 

Çocuk haftasında şehit yavruları 
lstanbul halkevinden : 
Her sene 23 nisan 935 tarihin

de b~lıyan çocuk haftası içinde 
bir günü de Darülaceze ve Şehir 
Yatı mekteplerindeki kimsesiz va
tan yavrularının ve ,ebit evlatla
rının ziyaretine ve onlara hediye
ler dağıtmaya ayıran lstanbul 
halkevi, bu sene için işi daha bü
yük mikyasta yapmağı kararla,. 
tırmıttır. 

Hayır itlerinde hiç bir fedakar
lıktan ..kaçınmıyan sayın halkımı
zın bu it için de yardımlarını rica 
ediyoruz. Bu gibi günlerde olsun 

· yetimlerimizin yüzlerini güldüre -
bilmek maksadile verilecek her 
türlü hediyeyi (içtimai yardım) 
tubemiz tükranla kabul edecek ve 
bunları 28-4-935 pazar günü saat 
(14) te Şehir yatı mekteplerine ve 
Darülacezeye götürerek minimini
leri sevindirecektir • 

Hediyelerini bizzat dağıtmak 
İstiyenler olursa, 26-4-935 tarihine 
kadar evimizi haberdar ettikleri 
takdirde, gidecek heyetle birlikte 
gİ dip bu arzularını yerine getire
bileceklerdir. 

Vatan yavrularını sevindirmek 
istiyenler hediyelerini almamızı le 
lefonla (23340) a bildirdikleri tak 
dirde de bu e,yalar adam gönderi
lip derhal aldırılacaktır. Hayır 
sevenlerin bize yardım etmelerini 
rica ederiz. 

Sivi tayyareciliği 
Teşvik için 

-o--

Sev, e artist eri dün 
Ankaraya gitti er 

Tayyare Cemiyeti siviller ara -
sında tayyareciliğin ilerlemesi için 
(Türk kuşu) adlı bir tube açmış ve 
bu işle uğratmak üzere Rusyadan 
iki mütehassıs celbetmittir. 

Sovyet Rusya'nın tanınmı~ pa -
ra,ütçülerinden Anahim ile mo -
törsüz tayyare mütehassısı Roma -
nof ~ehrimize gelmi~ ve dün ak -
tam Ankaraya gitmitlerdir. Müte
hassıslar htanbulda kaldıkları iki 
gün zarfında t a y y a r e makinist 
mektebini gezerek izahat almıf -
!ardır. 

Öğrendiğimize göre motörsüz 
tayyare mütehassısı Romanof Is -
tanbula gelirken iki de motörsüz 
tayyare getirmitlir. 

Tayyareler de dün aktam Anka
ra ya gönderilmittir. Yarın da üç 
motörsüz tayyare daha gelecek, 
bunlar da derhal Ankaraya gön -
derilecektir. 

Tayyare Cemiyeti umumi merke 
zi tayyareciliğin siviller arasında 
yayılması için lstanbul, Ankara ve 
lzmirde olmak üzere üç tayyare u
ÇUf mektebi açacaktır. 

Bu mekteplerde her isteyen genç 
tayyare uçufunu öğrenecekt!r: 
Tayyareciliğin içinde en zevklısı 
motörsüz tayyare uçufU olduğu i
çin bu mekteplerde timdilik yalnız 
motörsüz tayyare tecrübeleri yapı
lacaktır. 

(Türk kutu) ismini alacak olan 
bu mekteplerin lstanbul, lzmir ve 
Ankarada vereceği netice iyi olur
sa mekteplerin miktarı artırılacak 
ve diğer vilayetlerde de mektepler 
açılacaktır. 

Dün Sovyet tayyarecileri kendi· 
lerile görüten bir muharririmize fU 
izahatı vermi,lerdir: 

- (Türk kufu) mekteplerinde 

unü~~~, 
--~~~.,. 

Harp ve Kadınlar 
Kadınlar kongresi Yıldızda cıçıl

dı. Bu açılış, biraz da Bastil/e'd~ 
bir hürriyet ve istiklal kongresı 
toplantısına benziyor ... 

Dünya kadınlan, asırlardan be
ri, Utedikleri şeylerin nasıl tah~k. • 
kuk edebildiğini görebilmek ıçın 
bir zamanlar esir vaziyetinde olan 
Türk kadınının yanına koştular. 

Bu uğurda Mısırdan, Hindiıtan
dan Amerika'dan ve Avuıturalya· 
dan' gelmiş olanlar da var ... B~tüı 
dünya kadınlığı, saltanat devnndke 
değil sade kadın haklannın, ~rk~_. 
haklarının bile mahkiim edildıgı 
Yıldız' da bugün ô.deta bir Milletler 
Cemiyeti halinde birleşmif ol~!or. 

Onun için bu kongreden dunya 
barışı namına çok şeyler bekleneki: 
bilir. Çünkü nihayet yer yüz.ünde 
bütün yurtlarda, askerleri doğuran 
ve yetiıtiren kadınlardır. Bir ka~ı
nın harp faciasını daha ziyade hı6· 
setmesi, daha çok anlaması lôZıtn· 
dır. 

Öyle hadiııeler vardır ki uzak.t~n 
korkunç görünür. Fakat içine gırıl
diği zaman bir alışkanlıkla on~ 
bütün ağırlığı unutulur. lnıan'. ~ır 
çarhın diflilerine kapılmış gibıdır. 
Hiç farkına varmadan yuvarlanır 
ve sürüklenir .•• 

Harp te böyledir. Bizzat harbe· 
den erler, harbın bütün musibetle
rini çekseler ve hatta yaralansalar, 
ölseler bile, harbı uzaktan seyre • 
den ve günlerce habersiz kal~ 
sevgililer ve anneler kadar acı hr· 
setmezler. Yaralardan akan kan ar 
gözlerden akan YQflardan daha az 
ıztırapsızclır. 

Nihayet harbeden erin, kahra -
manlık gibi, fedakarlık gibi, ceı~· 
ret gibi, şeref gibi gözlerini büro k 
yen büyük hisler vardır. Bu de';t 
değildir ki, kadınlar bunlar °t: 
mahrumdur. Hayır! Fakat erke • 
·~·· bu hisleri bi=at meydana kr· 
lar; kadınlar nihayet bunu uıob: 

• · ır tan seyrederler ... Onun ıçın . 
harp felaketi erkeklerden daha zı· 
yade kadınların üstüne çö~er·:· 
Düşman çizmeleri altına gırm~~ 
bir ülkede ya1ayan kadınlar, mag· 
lübiyetin acısını ve .uısını, harp 
meydanında kanını döken ve ölen 
bir erden daha çok hi .. ederler. 
Zaferin sarhoşluğu ve kini, ~~!!!t~ 
sevgilisinin ve oğlunun öldugunu 
gören bir kadın için acı ve korkunç 
bir zevktir. 

iste bundan dolayı bütün Jiin~°: 
kadınlığı harbın fecaatini ~aha ıy~ 
takdir etmeli ve ona mô.nı olaca 
tedbirleri almalıdır ... 

Kongreye gelen kadınların gaze
tecilere verdikleri muhıelil beya • 
nallan okuduk. Bu beyanatlar ,a;a
sında hukukta müsavat iltemlır -
ken, kadınların asker olmcuını is-
teyenler de görüldü... d 

Evet, icap ettiği zaman ka ~n 
asker de olmalıdır. Vatanın tehlı · 
kede olduğu zamanlar, kadınlar, 
sade hak gibi kuru bir mefhum 
noktai nazarından değil, belki -·~
tan müdafaası gibi büyük ve '"" 
kaddes bir ülkü bakımından da er
keklerle tamamen müsavidirler ... 

istiklal harbı esnasında Türk ka
dını, soysal ve siyasal hiç bir .~a-~
ka sahip olmadığı halde bu buyuk 
hakikati bütün terelile meydana 
koymuştur. 

Fakat bugün öyle sıkıtık ve kor
kunç bir vaziyet yoktur. Kadınlık 
Pındi asker olmaktan ziyade har · 
bın önünü alacak, dünya sulhunu 
sağlamltJftıracak esasları kurmak 
mecburiyetindedir. 

En miisbet ifler bu sahada yapı
lacak çalıpnalardır. Dünya ka~ı'?
lığı arasında kurulacak barış bırlı
ğidir. 

Mümtaz FAiK 

Gayrimübadlller toplan!•~ 
Gayri mübadiller komiıyonu 

Bahtiyar hanında toplanarak gayrı
mübadillere ait bazı itleri sözd,en ge
çirmİ§ ve emlak aatıılaruu tetkik et -
mittir. Komiayon emlak aatıılanna de 

vam etmektedir. Ziraat Bankasından 
alınan dosyaların muameleıi ıü~:•!le 
görillme&İne rağmen evrakın muhım 
bir kısmı henüz devralınamamııtır. 
Diğer taraftan, devralınan dosyalar a
rasında pürüzlü evrak bulunmaaı ko
misyonu uğraıtırmakta ve bunun ne
ticesi olarak ta devir iıleri hazan sür'
atini kaybebnektedir. Bunun önüne 
geçilmek için ba:tı tedbirler almmaaı 
kararlaşb:"llmııtır. Şimdiye kadar ban 
kadan devralınan doıya mikdan üç 
bin beş yüzle dört bin arasındadır. 

ratütle atlamayı öğrebnek üzere 
davet edildik. Motörsüz tayyare 
son zamanlarda bütün Avrupa 
memleketlerinde çok kuvvetli bir 
spor mevzuu olmuftur. Türkiyed• 
de ayni derece alaka ile kartılana-. . . 



Sıhhi bilgiler 1 [ Oz dilimizle l 
Deli kimlere diyoruz? -T-::-_k_k_d _____ k __ 

ur a ını, orne 
Yolumuzun üzerinde rasgeldiği-

miz deliler vardır. Bunlar tımarha- oldu! 
ne siciline mukayyet değildirler. Uluslar araaı kadın kongresinin 
Güzel konuşurlar, parlak muhake- bu yıl lstanbıılda toplanıfı, günün 
meler yürütürler. Yalnız aradabir, büyük sıyascil işleri arasında değe
bir nokta üzerinde biraz tuhaflaşır- ri kadar bağlantı uyandıramadı. 
lar ve şüphe uyandırırlar: (Bu a- Yer yüzünün hemen bütün ulus
dam galiba deli!) deriz. Böyle gö- /arının en seçme kadınlannı gön -
rünürler, çünkü umumun noktai na- derdikleri bu toplanhnın Atatürk 
zarına aykrrı bir kanaat izhar et- Türkiyui için derin bir anlamı 
mişlerdir. Herkese benzemedikleri vardır. 
için onları gayrı tabii bulur, deli Kendi kadınlarına, ulu önderin 
damgasını vururuz. buyuruğu ile en üstün yeri veren 

Fakat hazan, hergünkü akıl ve Türkiye, Avrupa kadınlığına öyle 
mantığın çıkar yol bulamadığı za- inanç artıncı bir örnek oldu ki; 
manlarda yine bir deli ortaya çı- bütün acun kadınları gözlerini, 
kar, · delice bir fikir ıavurur. Akıl- Ankaraya çevirdiler. 
lıca zannetiğimiz fikirler bir fayda Kadın işlerinde Türkiye bir öne 
memul ettirmediği için bu delice sürücü, bir ileri götürücü rolü oy -
fikre kapılır ve delinin peşinden nuyor. Geçmişte ise, bu rolün tam 
gideriz. tersini oynamakta idi. Eski çağlar-

Vaktaki, günün birinde bu ka- da kadın, bir süstü. Yeni çağda ka
ranlık yol bir ıtıklı sahile çıkar, aç- dın, erkeğin bütünleyicisidir. Kan
lık ve ölüm durur, o zaman artık gredeki Romen kadın üyelerinden 
delinin ismi değişir.. ona dahi de- Prenses Kantagüzen'in gazetecile
riz, ona peygamber deriz ve lapa- re söylediği bir söz vardı: 
rız. - Atatürk, acuna yeni bir çağ 

1 arihte deli çoktur. Tarihe ge- getirmiştir! 
çen deliler içinde manyaklar, me - Dost ülke kadınının hakkı var. 
lankoli_kler, dejenereler bulunduğu Atatürke, yalnız Türk kadını değil 
gibi, mütefekkirler, kiififler, dahi- bütün acun kadınlan da çok şey 
ler de vardır. Normalin biraz üs- borçludurlar. 
tünJe veya biraz altında olunca, ko- Bu gerçeği olgun bir Romen ka
lay ve basit olan umumi dü5ünce- dınının ağzından işitmek bize kı -
-,e aykırı göziikiince her fiki; deli- vanç veriyor. 
liktir, onun hakiki kıymetini vuku- Salahaddin GONGöR 
atın seyri gösterecektir. Kristof Ko-
lomb ıleli idi, Jan Jak Ruso deh 
idi. Fak:ıt bu delileri bugün tebcil 
ve tazimle yadediyoruz. 

Deli kimdir? Fikir zinciri yer 
yer açık kalan adamdır. Bu açlık
lrkta ne var? Bazan bir karartı, 
bir uçurum .• Fakat hazan bizim diı
şünc:emizle saramadığımız bir en
gin, yahut eritemediğimiz bir tepe. 

Tefsirde aykırılık da deliliktir ı 
Monteny diyor ki: (Kedimle oyna
dığım zaman içime bir füphe gelir, 
acaba o da benimle alay etmekte ol
masın, derim 1) Bu da bir deli. 

Zaten insanlar biraz dütünmeye 
ba~ladılar mı, artık anlaşılmaz o
lurlar. Herkes kendi mantığına, 
kendi prensibine güvenir. İrsi bir 
çol: rabıtalar, muhitten alınan bir 
çok intibalar muhakeme ve karar
lar üzerine icrayı tesir eder ve ayrı 
ayrı tahsiyetler yaratır. 
Yalnız bu genit kuvvetler mi?Bir 

verem mikrobu, bir damla cerahat 
da kainata meydan okuyan koca 
müfekkiremizi altüst etmiyor mu? 

Zeka kıvılcımları saçan heyecan
lı bir adam, çok defa hastalığın 
kırba~raiyle tahlanmıttır. Onun 
kanını, damarını ditliyen düşman, 
ıanki ruhuna bi~ hız vermiş, kal
bine bir kanat takmıttır. Belki o 
humma içindedir, buhran içinde
dir. Fakat bu humma, bu buhran 
hazan ne parlak, ne nurludur! Mo
paaan felci umumiıinin başladığı 
günlerde en güzel eserlerini yaz -
madı mı? 

Zavallı fikri befer ! 
Dr. Muhip NUREDDiN 
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Çocuk Haftası 

23 Nisanda başlıyor 

YENi l'IESRIYA1' 

YARIM AY 
Beıinci &aynı üç renkli nefis bir ka

pak içinde çıkınııtır. Bu aayıda ope
ratör Bay M. Kemalin; Nurullah Ata
cın, Naci Sadullahın, Suad Dervişin 
yazı ve röportajları vardır. Tavsiye 
ederiz. 

B. O. Tapu baş memurluğundan: 

Büyükderede Mandrra bağlan mevkiinde 

2 No. lu bağ ve yine ayni mevkide 3 No. 

lu ma.a kötk bağ ve yine Büyükderede 

Koç.taş yolunda 6 No. lu bir kıta bağ 

14 haziran 319 ve 21 tenunuz 321 tarih-

!erile Hicaz kralı Şerif Hüseyin namına 

kayıtlı olup mumaileyh tarafından Tan-

z!m ve Cide mahkemeyi ıer'iyesince tas

dik kılınan 25 muharrem 325 tarihli ve· 

ıika mucibince işbu gayri menkullerin 

kanıı Hatice Adilenin kendi parasile .ı

lmmı, malı müstakili olup muvazaatan 

namına kayıtlı bulunan işbu gayri men-

kullerde kendisinin alaka., bulunmadığı 

nı beyan eylemiş ve Hatice Adile vere· 

sesi tarafından 1515 No. lu kanun ve 

nizamname hükümlerine göre nanılarına 

tescilinin icrası talehinde bulunulınuş ol-

duğundan mezkiir kanun ve nizamname 

mucibince tahkikatı mahalliye İcra kılı -

nacağından tarihi ilandan itibaren on beş 

gün zarfında hariçten tasarruf iddiasın ~ 

da bulunacaklar mevcut olduğu takdir -

de vesaiki tasarrufiyeleriJe birlikte ola • 

rak tapu müdüriyetinde Beyoğlu tapu 

baş memurluğuna 935 - 1209 . 1211 mu• 

mele No. sile mürecaatlan ilan olunur. 

(10543) 

Fedakar Bölük 
- Evet .. evet.. o gitmesin .. biz 

ıideriz ... 
- Ben giderim ... 
- Hayır, ben gideceğ:m ... 
- Beni gönderiniz, yüzbaşım .. . 
- Bu vazifeyi bana veriniz .. . 
Yüzba,ı amirane bir tavırla: 
- Evvela durunuz ve beni din

leyiniz, dedi ... 
Askerler sustular; yüzbaşı de

vam etti: 
- Biliyorsunuz ki burada ancak 

on sekiz kişiyiz; halbuki çarpışa
cağımız düşman kuvvetleri binler
ce insandan müteşekkildir. Binaen
aleyh bize yardımcı lazımdır. Şim
di, içinizden seçeceği!lliz birisi ya
zacağım mektubu kumandanlığa 
götürecek ... Fakat bu mektubu ku
mandanlığa götürebilmek için düş· 
man içerisinden geçmek lazım ... 

Yüzbası ıustu; cesur genç derhal 
onun önüne ilerledi: 

- Bu vazifeyi bana veriniz, de
di, memnun kalacaksınız ... 

Yüzbqı dü,ündü, 
lduju nisbette zeki 

YAZAN: Y I L D / Z 
askerlerin hepsinden daha becerik
li ve daha açık gözdü. Herhalde di
ğerlerine tercih edilebilirdi. Fa
kat .. bu genci ate• içeris' ne gön
dermeğe vicdanı razı olamıyordu .. 

- Olmaz, dedi .. 
Genç asker: 
- Bana itimat etmiyor musu

nuz? diye sordu. 
Yüzbaşı onun çenesini okşıya

rak: 
- Sana itimat ediyorum, çocu -

ğum dedi; fakat ... 
Durdu. Sonra b;rdenbire fikrin

den dönmüş gibi: 
- Peki Turan, dedi; seni gönde

receğim, hazırlan ... 
Turan son derecede sevinmişti.. 
- Yaşa, yüzbaşım ... diye bağır

dı. 
Yüzbaşı teessürünü gösterme

mek için merdivene doğru yürüdü 
ve yukarı çıktı. Az zaman zarfın
da Turan hazırlan"tlış bulunuyor
du; atların içinden en İyisini secti. 
Tabancasını cebine verle~tirdi. Yüz 
başının uzattığı zarfı aldı, ceketi-

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen d•fald bUm•cemln doiru halleden· 
ler arasında çektiiiml.s kurada blrlnclliil B .. 
tlktaı Yeni mahalle Fırın sokak No. 6 BaJ' 

Mehmet AIJ, iklnciUilı Şiıli abldel hürriyet 
cadde•l numara 188 Bay Selçuk ku:anmıılar• 
dır. 
Matbaamıza kadar teırif ederek hediyeleri· 

nl alma.lan kendilerinden rica olunur. 

Geçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

BAŞKANaMETE 

ARI•TEZ••A• 
KARA••INöNO 
AMAN•EL•LlflN 
NA•AZ••DON• 
L•Ş•••GEMI• 
ILIK••AD•NE ·-K•KAN•RE•EK 
IS•LER••E•tı 
KATimAKIN•~ı 
l!CANAK••"" ' 

O•manlıca karıılrklarını yazdıiımız keli • 
melerin az türkçe mukabillerini bulan.le tek
llmizin bot hanelerine yerleıtirerek kesiniz. 
Ve ''Milliyet bilmece memurluğuna., ıönde
rlniz. Doiru halledenler ara•ında kur' çeki .. 
7or, kazananlara bedireler veriyoruzı 

Müddet: Perıembe aünü akıamına kadar
rur. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 -- liıl .. 

• 1 1 1 ı m 

•• •• ı • ' 1 -• 1 1 1 1 1 ' 1.11•• • 1 1 •• 1 1 • 1 • •• 
ı • : 1 • 1 • • 1 · • ı•••· 
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• .1 • 1 

"' " ' . "" 
Soldan ıağa: 

.- --- - - -- - --

; /~A.71Ytl : 
Bugünkü proğram 
1 S TAN BU Lı 
17,30: Oniverıiteden nakil • lnkılip derıi • 

Sinop ıayla•ı Yuıuf Kemal. 18,30: Jimnaıtik 
Bayan Azi.de Tarcan. 18,50: Muhtelif pliklar. 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan Tek Taı (ıan) 
piyano refakatile. 20s Maliye Bakanlaiı namı· 

na konferanı, 20,30ı Demir cu. 21.l!Sı Son 
haberler - Borıalar. 21,30ı Radyo caz •• tan· 
•o orkutraları MGnir Nureddin Cürıeı ( ıanJ. 

223 Kbx. V A R Ş O V A, ı34S m. 
19: Şarkılar. 19.15: Tlyatroludan bablı. 

19,30ı Rekli.mlar. 19,451 Pli.le. - Sözler. 20,35: 
Kli.rinet •• piyano muıi.lı:iıl. - Sözler. 211 
Senfonik orkeıtra konıerL 21,451 Duyumlar. 
22ı Solist konıerl. 23ı Koro konıerl. 23,JOı 
Sözler. 23,45: Küçük orkeıtra konıerl. 24: 
Sözler. 24,05: Orkeıtranın devamı. 

175 Kh•- M O S K O VA 1724 m. 

18,30ı Şarkılı konıer, 19,30: Hafif muıikl. 
22: Alma_nca yayım. 23,05ı Franın:ca yayım. 
24,05: Felemenkçe yayım • 

832 Kh•. M O S K O V A. (Stalin) 361 m. 
19,30: Bir konıer nakli. 22: Karııık konıer . 

•• danı musiki.;. 24: lıpanyolca yayım. 
823 Khx. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 aündü:c plik yayımı. 18: Hafif mu

ıiki. 19: Duyumlu. 19,15: Konıerin devamı. 
19,50: Konferanı. 20,35: Bükret opera•rndan 
naklen (MANON) operaıı, 

Kbz. L E 1 P Z 1 G, 832 m. 
21,10: Orkeıtra konıerl. (Bacb v• Haendel' 

ln eıerlerinden) 23: Du)'llmlar, 23,20: Bachın 
eıerlerinden ora konıeri. 24: Gece muıikiti • 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,20: Çincene muaikiı'l. 19.20: Konferanı. 

19,50: Piyano birliğiyle tarlalar, 20.JOı Kon
feranı. 21: Plik, 21,30: Stüdyo temıili. (Clau· 
del - ak,amı.) 22,35: Duyumlar. 22,50: Caz
band. 23,40: Clement Mikeı ve onun TOR
KiYE MEKTUPLARI,) adlı franıızca konfe
ran•. (Bay Bela Zol-t tarafrniAn.) 24: Orkeı
tra konseri. 

1195 F R AN K F UR T. 252 m. 
20: Hafif muıiki. 21: Duyumlar. 21,15: Ei· 

lenceli muaikf. 21,50: Aktüalite. 22,15: Musi· 
kili kııa hiki.yeler. 23: Duyumlar, 23,20: Söz
ler. 24: Gece muıiklıi. 1 1 3 Solist konıeri. 

686 Khx. B E L G R A D, 437 m . 
20,15: Duyumlar, - Pli.le. 20a30: Muhtelif 

21: Kan41k ıarkılar, 21,40: Senfonik konıer. 
- Duyumlar, 

740 Khx. M 0 N l H, 405 m. 
20,05: Aktüalite. 20,20: Trio oda muıikiıi , 

20,40: Şarkılar. 21: Duyumlar. 21,10: Der Ur 
fauıt., adlı muıikili piyeı. 23: Duyumlar. 23,30: 
Gece konseri . 

KÖNlGSBERG, 
20,10: Köylü hikiyeleri. 20.40: Bir heykel

traı atelyesinden nakil. 21: Duyumlar. 21,15: 
Eıki koro havaları. 22: Orkeıtra konıri. 23: 
Duyumlar. 23,20: Gazete duyumları. 23,40: 
KI Asik tarkılar. 

1 - T aze (4) Bir veki!imizin ıoy adı (4). \l'"-
2 - E s ki bir Türk medeniyeti (3) Bir ve · 

(TAN)ın 
kilimizin ıoy adı (5) . 

3 - İ çkinin katıiı ( 4) Yama (2). 
4 - Ara pça " azm ., kelimesinin beı harfli 

türkç.e karıılığının son iki harfi (2). Vahti 
hayvan (7). 

5 - Cet (3) 
6 - Duvar (3). Genitlik (2) . 

7 - Amca (3). Bir me7va (3). Olta (2). 
8 - Kay•k (3). Köpek (2). 
9 - Katran (4). Nota (2). 

10 - itte (2). Tevem, ayni batından (4). 
11 - Ücret (3) . Kut un kolları (5). 

Yukarıdan atağı il 
1 - Vapur (4) l ı hrap (5) 
2 - Damen ( 4) Ya ma (2). 
3 - izafet zamir edata, cemi muhatap (3) · 

içine çorba koy (3) lıtifham (2) 
4 - Güzellik kraliçesi (3). Tekdir (4). 

5 - Gen;, (4) 
6 - Hayat arkadatını doiuran (7) Ka· 

pan (3) 
7 - Kamer (2) Esp (2) 
8 - Genit (6) ayı yuvau (2) 
9 - Batına bir harf ıetirince kıtı hatırla· 

tır (2 ) Sonuna bir harf koyartanı:ı bir kümes 
hayvanı olur (2) 

10 - Erkek (2) Bi.r Yunan adaıı (5) 
i t <'i. t o:\~OiJ (1 l . r;f'P\ İ • Jik ( 2), Çabuk ( 'l) 

' . ı umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 8f~ ı ğ ı 
6 
z 

Türkiye İçin 
l.. K . 
4 -
7 50 
il -

Hariç i.çin 
l.. K . 
8 -
ı4 -
28 -

Gelen e.-raLc s ri verilmt!Z.- Müddeti 
.:~en nüs lıal.a, 10 Lcuru ı, tur.- Ca~ete v t 
"lath111 aya ait it lf'r için müdiriyete mü 

c a t ed ilir c. ... ,. , ,. m1,. iltnlarrn m ~ı' ıı 

' · 1 .... ; ................ mırı•• 

nin iç cebine yerleştirdi. Sonra e
lin; zabitine uzatarak: 

- "Allah ısmarladık., yüzbaşım 
ded".. 

Yüzba~ı onun alnından öptü, ha
taretle elini sıktı: 

- - Sana muvaffakıyet temenni 
ederim , dedi . kahraman çocuk.. 

Yüz basının sesi titriyordu; T u
ran askerlere döndü: 

- Allaha ısmarladık arkadaş
lar .. 

Kucaklaştılar.. Sonra Turan a
tına atlıyarak oradan uzaklaştı. 

.,. :(.. ~ · 

O gün geç vakit araba şehre 
vasıl olmuştu Şato sahibi ve ailesi 
bir akrabalarının evine indiler. 
Meliha geceyi dütz.inüyordu. Sekiz 
saat süren zah..'lletli bir yolculuk
tan sonra asabı gerilmişti. Bir gün
de başından geçen vekayii düşünü-
1or. yüzbaşının kalbinde husule ge
tird' ği tesiri tahlil etmiye çalışı
yordu. 
Bu zamana kadar hissetmediği te
mayüller, yeni duyguların doğma
sına sebebiyet vermişti. O şimdi 
dünyayı büsbütn başka bir cephe
den görebiliyordu. Cazip, şiir ve 
hülya dolu bir hayat tasavvuru 
zengin muhayyilesinin ibda kudre
tini artırmı.tı. o, şimdi adeta ye
niden ve büsbütün ba,ka bil' aleme 

• 

Küçük ilan Tarifesi 
Kuruş 

Bcı satırlrk bir ilin bir defası 30 
.. .. ,, iki defası 55 
,, , .. üç defası 80 

Her fazli satır (on kelime iti- 5 
barilc) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türldyenin 
bu en büyük ıazetesi ıevıili okurlarına 
hizmet etmek makıadi.le bir ilin •Ütunu a· 
çacakhr. Bu ıütunda i19.nlarrru nefrettir· 
ınek iıteyenler daha ıimdiden Milliyet ida · 
reaine müracaatla il&nlarını verebilirler. 

Asliye mahkemeleri yenileme büro
sundan: Davacı Selanil< Bankasr i.le da
va olunan Liman hanında 17 No. da mu

kinı Haci Zade Mesud mahdumlan aley

hine aç.-la.n davanın yenilemne muamelesi 

51ra11nda: Halen ikametgahı meçhul bu

!unan müddeialeyhe ilanen tebligat ya -
pılmaır.ıa karar verilmiş bulunduğundan 

tetk:katıri yapılacağı 13-6-935 saat 14 de 
.->Üroda" hazır bulunması lüzumu tebliğ 

'lakamına kaim olmak üzere ilan olu-

·ıur. (10529) 

lstanbul dördüncü İcra memurluğun
~an: Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

,.aya çevrilmesine karar verllen lokanta 
ve ev e~yasırun 20-4-935 cumartesi. gü
nü saat dokuz onda Galata Rıhtunrn

da 23 No. lu dükkanın önünde a
ç~k arttırması yapılacağından isteklilerin 
satış gününde mahallindeki memuruna 
müracaatları ilan olunur. (10517) 

doğduğunu hissediyordu. Fakat bu 
sihirkar hayaller ani bir düşünce
nin tesiri altında pek çabuk muhay
yilesinden silindi. Sevdiği adamın 
ölüme doğru koştuğunu dü,ünün
ce çıldırtıcı bir ıstırab kalbini taz
yik etmiye başladı. Mademki ebe
diyen ayrılmak mukadderdi, niçin 
onun tesirine kapılarak ilahi bir a~ 
ka kalbini açık bırakmıştı? Artık 
onu unutamıyacaktı ..• Onun yanın
dan ayrılmalıydı.. Niçin onu yal
nız bırakmıştı? Ondan nasıl ayrıla
bilmişti? Düşünceleri bu noktaya 
gelince Meliha birdenbire yeni bir 
fikre kapıldı. Sabah olunca derhal 
buradan uzaklatacak, fatoya, onu 
bulmaya gidecekti. Belki bir daha 
dönmiyecekti; fakat o da onunla 
beraber ölecekti! Onunla beraber 
ölmek! Oh! Bu ne saadetti ... 

Bu sabit fikir onun dımağına 
hakim oldu. Ve, sabaha doğru, 
güneş henüz doğmadan yatağından 
kalktı. Bir kağrt kalem buldu; ba
basına hitaben şu mektubu yazdı: 

"-Baba; 
Gidiyorum. Nereye gittiğimi söy

leyemiyeceğim; şimdilik beni ara
mayınız. Meliha,. 

Mektubu masanın üzerine görü
lecek bir yere bıraktı. Vakit geçir
meden giyindi; küçük bir tabanca
sı vardı, onu yanına aldı. içi aı -

Yarın akşam ~UMER sinemasında 
Nefis bir mevzua malik musikili ve ıarkılı 

VENEDİKDEBİR GECE 
ııllzel filmi batlıyor. Bu filmde meşhur tenor 

TlNQ p A TİERA en ıı~:ı:el ve e~ iyi ıarkıları ta-
gannı edecektır. 

Musikisi: JOHANN STRAUSS' ın --• 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada CJnyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +2382 

Eskişehir Be!ediye Başkanlığından: 
Eskişehirde takriben 40 kilo metre mesafede kaplanlı dağın-

daki menbalarda şehirde yapılcak depoya kadar suyun İsale • 
sine ait eksiltme evvelce ilan edilmiştir. Bu eksiltmeye talip zu
hur etmemiş ve şartnamenin taksit bedellerinin tediyesine ait 
16 ve 17 inci maddeleri hükümleri 936 ve müteakip senelerde 
yapılacak tediyata senevi yüzde yedi faiz verihnesi, şartı kon • 
mak suretiyle değişiklik yapılarak işin tekrar bir Mayis 935 ta
rihine müsadif Çarşamba günü ihalesine karar verilmiş olduğu 
ilan olunur. (1933) 

Yüksek iktisat ve Ticaret mek
tebi Müdürlüğünden ı 

Mekteb kütüphanesi için yabancı dillerde yazılımı muhtelif 
kitarılar açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
851 liradır. İhale 17 Nisan Çarşamba günü saat 14 de yapıla· 
caktır. Şartname her gÜn mektepte görülebilir. isteklilerini· 
hale gün ve saatinde Fındıklıda bulunan Yüksek Mektepler 
Mes'ul Muhasipliğinden alacakları yüzde yedi buçuk nisbetin 
de teminat makbuzlarile birlikte bu muhasiplikte toplanacak 
komisyona müracaat etmeleri. (1569) 2430 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi İçin alınacak halılara ait şartnamede yeniden 

bazı tadilat yapılarak münakasası 4 Mayıs 935 Cumartesi günü
ne kadar tekrar temdit edilmiştir. Muhammen bedeli 9994,35 
lira olup muvakkat teminat miktarı 749 lira 58 kuruştur. Gerek 
yol ve gerek oda halıları 28-32 olarak kabul edilmiştir. 

Şartnamedeki değişikliği görmek isteyenlerin her vakit Da -
hiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri. Mü
nakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 4 Mayıs 935 Cumartesi 
günü saat 14,30 a kadar icap eden bitikleriyle beraber teklif 
mektuplarını eksiltme komisyonuna vermeleri ilan olunur. 

(1920) 

Askeri Fabrikalar Satın alma 
Komisyonundan: 

Askeri fabrikaları için aşağıda yazılı 6 kalem malzeme ayrı 
ayrı pazarlıkla mübayaa edileceğinden isteklilerin 22-4-935 · 
zartesi günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satın~ 
ma komisyonuna müracaatları. ( 192:? ) 

1 - Kalörifer malzemesi Muhtelifilcins Şartnamesine göre 
2- 500 metre boru Nümunesine göre 
3 - 1050 metre torbalık bez. ,, ,, 
4 - Bir top eleklik bez. ,, ,, 
5- 10 adet aleminyom levha 5x2000x1000 mm eb'adında 
6 - 20 adet bileyli roleli yatak Resmine göre 

kerler için hazırlanmı' çamaşır do
lu bir de bohça aldı. Meliha cesur 
ve sportmen bir kızdı; gayet güzel 
ata binerdi. Hiç ses çıkarmadan 
ve kimsenin nazarı dikkatini cel
betmeden aşağı indi. Ev halkı de
rin bir uykuya dalmıştı. Bahçeye 
çıktı; ahıra doğru gitti. Orada bir 
kaç at vardı. İçlerinden birisini seç
ti, dışarı çıkardı. Yavaşça bahçe· 
den uzaklaştı ve birdenbire atın sır
tına atladı. Atın yelesini okşıya
rak: 

- Haydi koş, ko, ... dedi ve yula
rı çekti .. 

At dört nala ko,maya başladı .•• 
>(. >(. >(. 

Meliha yola çıkalı iki saat ol
muştu. Bu sırada arkadan bir ta
kım sesler aksetti. Atının üstünde 
hareket ederek başını geriye çevir
di ve baktı. O zaman takip edildi. 
ğini anladı. Bir takım atlılar kendi
sini takip ediyorlardı. Aradaki me
safe gittikçe azalıyordu. Meliha· 
bunların Arap olduğunu anladı. 
Beş atlı idiler.. Bunu anlayınca 
şiddetli bir korkuya duçar oldu, bu 
vahşi çöl adamlarının eline düş
mektense ölmeyi tercih ederdi. On
ların nasıl katil, ne vahşi insanlar 
olduğunu bilirdi. Atını daha fazla 
koşturmak için tazyik etti. Sürat 
ıon dereceyi bulmuttu. Atın aizı 

köpükler içinde idi. Fakat , buna 
rağmen aradaki mesafe gittikçe a
zalıyordu. Meliha Arapll[lrın ne ma
hir süvari olduklarını bilirdi. Teh
likenin gittikçe yaklaştığını hisset
ti. Atı mütemadiyen koşuyordu. 
Takip 'iddetlenmişti ! Şimdi Arap
ların sesleri işitilmeğe ba,Iamıştı. 
Bağırıyorlardı. Bu esnada bir tü
fek sesi ititildi ve kurşun Me -
lihanın hafifçe omuzuna temas e
derek geçti. Serseriler kurşun atı
yorlardı. Meliha elini tabancasına 
götürdü; yavafça atın üzerinde ya
na dönerek arkaya bir el silah attı .• 
Kurşun hedefe isabet etmitti .. Atlı
lardan birinin elini göğsüne götür
düğünü ve sonra yere yuvarlan
dığını gördü. Atı, tabancasından 
ürkmüştü; delicesine koşuyordu. 
Aradaki mesafe açılmaya batlamıt
tı. Meliha biraz müsterih olmu,tu. 
Bu esnada yolun üstünde bir or
man göründü; Meliha bu ormana 
doğru teveccüh etti. Ağaçların ara
sından geçerek yolunu kaybettire
bileceğini düşündü. Meliha müte
madiyen atını sürüyor ve biran ev
vel şatoya yetişmeyi temenni edi
yordu. Fakat, daha çok uzun yol 
vardı. Acaba Melihanın atı bu de· 
licesine R.irate tahammül edebile
cek miydi? Atın kamı yere temaı 

(Bitmedi) 



----· -

' Baharda Oteoıerde 

T' 1."V"a.letler 
Bu mevsimde ne biçim tuvaletler 

ve gece elbiseleri moda 
olacak,. nasıl giy inilecek 

. . .. ı elbisesi modeli v~-Sıze yukarıda bır kaç tane guze gece .. 
/b' eleri ortadan çekılı· riyoruz. Vakıa artık yavaş yavaş gece e ıs . . . 

yor. Çünkü yaz geldi. Artık geniş uzun gece elbıselermın 
içine hapsolunmakta mana yok. 

_ Yaşasın bahar! Yaşasın pijama ve mayo!... . ~· . 

Fakat Bayanlar, bunlar plajlarda gündüzün .. g~r:ce:ız::ı: 
elbiselerdir. Parisin, Londramn ve Nevyorkun .. b?,yu 
alemlerine bakılacak olursa gündüz plaülan dondukten sonra 
gene gece elbiseleri giyilecektir. , 

Nerede? 
Bittabi büyük otellerde ... Fakat yazın giyılecek gece k~l

b · ı · k ·ın balolarda gördüğümüz tuvaletlerden çok far ı
a:~~ :~Zl~§ortasında da kadifeden veyahut kaJrn kumaş/ardan 
gece elbiseleri giyilmez ya... . : 

Tuvaletlerde yeni moda düz kuma!ilar~an ziyade ı:r1P.rı-
l d · '/i kumaşlardad1r. Bunların on kısmı ekserıya 

r;:e e~ e ve J'zgı ve arka kıs.mı bele kadar açık bırakılıyor. Bi· 
~p: 1 .Yapı ?0

' bu sene her nevi biçim, modadır. "drapb,, dan 
çım erınedgekılnce,t k düz etek ve hatta vücudün bütün inhina· 
tutunuz a oş e e • v b ı · · J t b ·• 
/arım aksettiren dar etek bile modadı~: e. un ~r ıdçınl e .~ 11 

.. k almak ve ona gore gıymc., a ıa nıuna-vucuda en ya ışamm . 
sip olur. 

Çingene 
denilen 

beni 
şey 

en çok yağlı 
yüzlerde olur 
Bayan Ayten ile Bayan Gülten 

karşı karfıya oturmutlar dertleşi -
yorlardı. Şıklıktan batka bir dü -
şünceleri olmayan iki genç kızın 
konuşmalarının mihverini ne teşkıl 
ettiğini tahmin etmek hiç te ZC\r 

bir !fey değildir! Lakırdı dönüp do
la,ıp güzelliğe, modaya gelip takı
lıyor, bir müddet bocaladıktan son 
ra gene seyrine devam ediyordu. 

Bütün arkada,larının, tanıdık • 
larının güzelliklerinden bahsettik
ten sonra sıra kendilerine geldi. 
Bayan Ayten cildinden IJİkayet e • 
diyordu: , 

- Ah kardefçiğim, diyordu, cil
dim öyle kuru, öyle kuru ki ... Bak 
daha on dokuz! yaşında olduğum 
halde gözlerimin kenarında buru -
şukluklar belirmeğe başladı. Biraz 
podra sürsem yüzüm pul pul olu -
yor, derim çatlıyor ... Kuru cildli ol-
mak berbat bir fey .. . 

Gülten'nin derdi de bunun aksi 
idi. O da: 

- Sen haline 'ükret şekerim, 
diyordu, katke benim de cildim 
kuru olsaydı; yağlı kremler sürer
dim. Daha olmamıt zeytinyağı (e
vet .f&fmayınız, zeytinyağının ku • 
ru ciltlere çok f aydaıı vardır) ıü -

• .J 

YOZON YAGLANMAMASINA 1 
KARŞI NE GiBi TEDBiR -
LER ALMALI VE ÇiNGENE 
BENLERiNi NASIL YOK 
ETMELi? 

rerdim, velhasıl bir çaresini bulur
dum. Ama benim derimin altında 
sanki yağ depoları var. Acınacak 
bir haldeyim. Sabahleyin kaynar 
sular!a. yuzümü yıkarım, boyam .. 
rım, ıkı saat sonra yüzüm bıcık bı
cık yağlanır, pırıl pırıl yanmağa 
ba,Iar. Haydi bir daha yüzünü yı • 
ka, ba,tan boyan. Çekilir dert de
ğil. .. Ama ben gene günde on defa 
da olsa yüzümü yıkamağa razıyım, 
ya hele yüzümü boydan boya sa -
ran 'u kara kara benekleri ne ya • 
payım? Ne yıkamakla çıkar, ne o
ğalamakla ... 

Doğrusu Gülten haklı. Herkesin 
Çingene beni ismini verdiği o kara 
benekler hep yağlı ciltlerde olur. 
Bazan iki tırnağın arasında ııkar
sıınız kurt gibi bir şey çıkar. Fakat 
iz bırakmak ihtimali vardır. Hem 
de yüzün bazı yerlerindeki benek
leri mesela burnun kenarındakileri 
sıkabilmenin imkanı yoktur. 

Cildi yağlı olan bayanlara, za .. 
vallı Gülten ile hemdert olanlara 
bir tavsiyem var. Bu bayanlar ev -
vela dahili cihazlarının iyi itleme
sine ve kansız dütmemeğe gayret 
etmelidirler. Sonra da 100 gr. mu
kattar suya 10 gr. ya kükürt ıütü, 
yahut ta 10 gr, alkol kamfre ka • 

Kısa ökçeler -
............. ~~ Uzun boylar 

B~yEt.rıl~r 

Moda kısa ökçeye gidiyor 
hemen boylarınızı 

uzatmanın çaresine bakın 1 
Bayanlar, biliyor musunuz ki bu sene modada en büyük 

lnkilap ayakkabı'/'arda ve iskarpin/erdedir. Yani sizin anlıya
cağınız iş artık ayağa düşmüştür. 

Moda, eskiden kadınların şapkaları, başları, saçları, en
~amı, elbise/erile uğraşıyordu. Her sene bunların muhtelif çe-
,itlerini örüyorduk. , .. 

Bir bakıyorduk, küçük, kibrit kutusu gibi şapkalar moda 
olmuş, bir bakıyorduk ki mandarin şemsiyesi gibi geniş kenar
lı şapkalar etrafı bürümüş •.• 

Elbiselerin rengi alaimi sema renkleri gibi değişiyordu. 
Çeşitleri moda yaratanların keyiflerine tabiydi... 

Fakat kimse, ayaklarımızla, şu küçücük ayacıklarmızla 
uğraşmak zahmetine girişmemişti. Bir kere uzun topuklu a
yakkabılar moda oldu. Ondan sonra arkası bırakıldı . . 

Artık varsa uzun topuk, yoksa uzun topuk!. . 
Bu, boyu ortanın biraz aşağısında olan kadınlar için çok 

iyi idi. Çünkü boylarını uzatıyordu. N etekim ondan sonra iki 
karış ökçeler görünmeğe başladı. 

Fakat şimdi modada bir irtica ba§lamıştır. 
Uzun topuklu ayakkabılar hiçte moda değildir. Kadm

ların ayak parmakları bu suretle büyük bir işkenceden kurtu
luyor ama, gelgelelim boyları da biraz kısalıyor... Şimdiki 
ayakkabılarda ökçe çok kısadır. Üst kısmı biraz geniş ucu to-
par/aktır. • 

Ayakkabılarda müteaddit atkılar çok hoş görünüyor. Bu 
nevi iskarpinler adeta balet kızlarının iskarpin/erine benze
mektedir. 

Moda neden böyle tepesi üstü gitti? Neden ökçeler kısal
dı? Bunun bir çok sebepleri vardır: 

l!una bir defa dansın fevkalade yayılması sebep olmuş
tur. Öyleya uzun topuklu iskarpinlerle dans etmek ne büyük 
bir azaptır. Baloya giden kadınların hangisi sabaha karşı a
yakları şişmiş bir vaziyette seke seke evlerine dönmezler? .. 

!kinci sebepte spor merakıdır. 
Son zamanlarda genç kızlar arasında yol yürümek adeta 

moda hükmüne girmiştir. Bunlar ekseriya tatil günlerinde 
muhtelif kafileler halinde iki üç saat yol vürümekte ve bu su
retle vücutlarına hizmet etmektedirler. -

Kısa ökçeli ayakkabılarla yol yürümek elbette daha ko· 
laydır. Fakat şurasını gözönünden uzaklaştırmayın ki, kadı.rı 
nıhayet kadındır. O, moda, şıklık ve zerafet uğcıında dünyanrn 
en müthiş işkencelerine tahammül eder. 

Dansta ayakları şişse değil ya, patlasa bile eğer uzun ök
çe moda olursa gene onu kullanmaktan çekinmez. 

işin asıl hakikati, zayıflık modasında ve boyların uzama
sındadır. Evet, bir çok genç kızlar spor sayesinde boylarım u
zatmasım ve ince1tmesini bilmişler, şık ve kibar muhitlerdt: 
büyük bir itibar kazanmışlardır. Bunun üzerine tabiatile ökçe
ler alçalmağa başlamıştır. 

Onun için şimdi kısa boylular modanın ziyanını görmek
tedirler. Kısa boylu Bayanlar! Görüyorsunuz ya, vaziyet büyük 
bir tehlike arzetmeğe yüz tutmuştur. Eğer siz de kısa boylu ol
makta devam edecek olursanız haliniz yaman olur . 

- Peki, diyeceksiniz, uzun boylu olmak bizim elimizde 
mi? Ne yapalrm öyle yaratılmışız ... 

iyi ama, siz isterseniz boyuIJuzu servi gibi değilse de bi· 
raz uzatabilirsiniz. Yalnız bunun için çalışmak ve biraz yoru!· 
mak lazımdır. 

Bakın size boyun uzaması için bir kaç hareket tarif ede· 
lİm: . 

Sabahleyin yataktan kalkınca, ayak parmaklarınızın Ü· 
zerinde doğrulun, vücudünüzü dim dik yapm. Sonra, bir, iki 
diye kollarınızı yukarı kaldırm ve birbirlerine muvazi olması
na dikkat edin .. 

Bu hareketi günde on dakika kadar yaparsanız bir müd
det sonra vücudünüzün hissedilir derecede doğrulduğunu v~ 
hatta biraz da uzadığmr larkedersiniz. 

Bu hareketi sırtüstü yatarak ta yapabilirsiniz. Yalnız a
dalelerinizi fazla germek ve vücudü mümkün olduğu kadar c
zun tutmak lazımdır . 

. l!oy uzaması için bel hareketlerinin de çok büyük ehem
mıyetı vardır. Ayak parmaklarınızın üzerinde doğrularak kol
larınızı yukarı kaldırdığınız zaman gövdenizi, belinizi mihver 
yaparak, yavaş yavaş döndürmeğe alışınız. Vücudü arkaya, Ö· 
ne. ve yanlara doğru eğıııek çok faydalıdır. Bu suretle amudu 
fıkarinin inkişafına hizmet edilmiş olur .. 

Anneler bu hareketleri bilhassa neşvü nema çağında o
ları çocuklarına muhakkak yaptrrmalrdırlar. Bu sayede vücut 
güzelleşir ve leventleşir . . 

işte size bizden bol bol nasihat. 
Yapana ne mutlu deseneze ... 

.FAYDA L 1 MALÜIV:AT 

Pirine eşyaları na•ıl parlatmalı? 
Bayan Ferhunde eski antika eş- 1 neler yoktur. Fakat dedim ya, İfte 

yalara pek meraklıdır. işi gücü sa- onun bunlara hiç baktığı yoktur. · 
bahtan akşama kadar çarfı pazar Şayet birisi kendisine: 
gezmek ve gözüne ne ilitirse al • - Ayol kardef, funlara bir göz 
maktır. Hot Bayan F erhundenin kulak ol, bir siliver, dese! 
bu merakı biraz da zenginlikten İ· _Aman, der, bunlarla kim uğ • 
leri geliyor ya, neyse. Pata baba- ratacak? Kim uvacak ... Hem uv • 
~ından hanlar, apartımanlar, kül • ması da çok zor. insanın elleri 
hanlar kaldı. Her ay onlardan yüz-
lerce lira geliri var ..• Onun için berbat oluyor ... 
böyle antika eşyaları sever. Ve bun Fakat eğer Bayan Ferhunde bu 
lara para vermekten hotlanır. sırmalı etyaların, pirinç tamdan • 

ların vesairenin kolayca nasıl u • 
Fakat onun zevki sadece satın vulduğunu bir bilse eminim, hiçte-

almaktır. Ondan sonra hiç meşgul reddüt etmeden derhal tatbik eder 
olmaz. Bir dolaba kaldırır ve sak- "d" 

l ı. 

lar... Bakın size bunun bir usulürtü an 
Siz Bayan Ferhundenin tavan a- latalım: 

rasını bir görseniz hayrette kahrsı- Müsavi miktarda etu, r onyal:, 
nız. O 11rmah elbiseler, sırmalı yas ve alkol alınız. Bunları birbirine 
tıklar. Şamdanlar, avizeler, neler karşıhrınız ... iyice çalkalayınız. 

rı,tırmalı ve yüze bu mahliilü sür
melidir. Az zamanda çok faydası 
ıörülür. ... 

Çalkaladınız mı oldu bitti. Şimdi 
bununla tamdanları, sırmaları liir 
ıiliverin. Göreceksiniz hepıi der • 
bal oard oarıl oarluacaktır. · 



Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

L istenin neşrine devam ediyoruz 
J - ôz türkçe köklerden gelen sözlerin kar,ı11na (T. Kö.) belde

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

2 - Yeni konan kar,ılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re Fransızcaları : · yazılmıs ayrıca örnekler de konulmustıır. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü İflenmiş ve kullanılan 
fekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aalr ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek., kökünden gelen fekil gibi. 
Jl ., etmek (Bak; beraet) - Serilmek 

nek: Kendisinde hiç bir matl(ibum 
1..uınadığından, ibra etmekte bir beis 
r;Ormcdim - Kendisinden hiç bir ala

ca •ım kalmadığından, berilemekte bir 
" yan görmedim. 

lbram etmek (i lhah etmek) - Üstüne 
varma!< 

Örnek: Arzunuzu isaf etmem için bu
kadar ibram ve ilhah etmeniz doğru 
mudur? - Arzunuzu ycı;ine getirmem 
jçin bu kadar üstüme varmanız doğru 
mudur? 

lbraz etmd< - Göstermek 
Örnek; Sözünü ispat etmek için bir ve

aika ibraz etti - Sözünü karubnak için 
bir belge gösterdi. 

lb.-e - iğne 
Örnek: Pusulanın ibresi daima §ımali 
irac eder - Pusulanın iğnesi her za .. 
man kuzeyi gösterir. 

Jıw..t - Öiı'emk, örod<, ders. 
Örnek: ı - Şu mücrimin hali aize bir 
ibret olsun - Şu suçlunun hali •İze 
bir ö~enek ( denı) olsun. 
2 - lnsan, her şeyden bir ibret alına . 
lıdır - İnsan , her ııeydtn bir örnek 
almalıdır. 

lbn - Oğul 
lbtilii - Düfkünlük 

Örnek: İşret iptilası, ibtilaların en güç 
yenilenlerinden biridir - İçki düşkün 
lüğ.ü, düşkünlüklerin en güç y..-ıilen
lerınden ı,; r:, , ·r 

,,.. • • • ; - l ... ~n 

ı.:ıt: kumara, envaı mesaviye 
bir adam - İçkiye, kumara, 

• kötülüklet'e düşkün bir adam. 
Jı. ........ r "'1nek - lla§l-aı. 

Örnek: Mesaiye ibtidar eder etmez ö
r.ümüıdeki müşkülatın vehameti ken
dıni gösterdi - Çalışmaya başlar baş
la~ önün:üzdeki güçlüklerin ağrrhğı 
kendini gösterdi. 

ibzal etmdı - Bol bol vemıek (Bak: 
bczletmek) 
İcab - Gerek, lüıum (T.K~.) 

Örnek: J - İşin icabı ,,., lse onu yap
malı - İ~in gereği ne ist onu yapma
lı . 
2 - lcabına göre hareket ediniz - Lü
zumuna göre hareket edinız. 

lmbetmek - Gerekmek 
Örnek: Söylediklerinize nazaran me
selenin böyle olması ica•,eder - Söy
lediklerinize göre sorumvn bövle ol-
ması get'ekir. • 

l~abı maslahat, icabı bal - itin gereği 
t~ab ve kabul - Kamıma 

Örnek: Her bir akd İcab ve kabul ile 
inikad eder - Her bir bağıt, bir ka
nışma ile bağıtlarur. 

Mucibince - yapıla 
Örnek : Bu emirnameyi vekile ar~ ile 
mucibincesini alınız - Bu buyrultuyu 
Bakana sunarak yapılasını alınız . 

1 cabet - Kabul 
Örnek: Davetinize icabeti bir vazife 
addederim - Çağırışınm kabulü borç 
sayarım . 

icabet etmek - Kabul etmek 
Örnek: Siz bu kadar davet ettikten 
son~ onun da icabet edeceği aşi_ kardrr. 
- Sız bu kadar çağmlıktan sonra o
mın da kabul edeceği besbellidir. 

lcad etnl& - icat etmek (T.Kö.) 
Keşfetmek - 1 - Açrnlamak,2 - (Bak: 
icad) 
icat ve ihl'Wa etmek - Bulmak 

Örnek: Gramofonu Edison icad ve ih
tira etti - Gramofonu Ed,son buldu. 
1 cad ve ilı tira - Bulu 
Örnek: On beşinci asra bir icad ve ih
tira asrı denilse sezadır - On bt: fıinci 
asra bir bulular asrı denilse yerindedir. 

Mucit, muhteri - Bulman, bulan 
Örnek: Büyük mucit ve mııhterilerin i
simltTi tarihte hürmetle anılır - Bü
yük bulmanların adları tarihte saygı 
ile anılır. 

icar - Kin (T. Kö.) 
icar etmek - lüralamak, kiraya ve• • ....... 

Örn.rk: 1 - Evini ayhğı clJi liTaya icar 
etmış - Evini, aylığı elli liraya ktra13-
mış. 

2 - icar etmek istediğim odaya heniiz 
bir talip çıkmadı - Kiralamak istcdi
ğiın odaya henüz bir istekli çıkmadı. 

lcaıe - Kira 
'?rnek: Bu evin icare3i senede altı yüz 
hradır - Bu evin kirası yılda altı yi1z 
Jiradır. 

M~cir - Kimyan 
Örnek; Muciri ile bir türlü anlaşama
rh - Kiralıyanı ile bir türlü anJaşama

dı 

Mitstedr - Kiracı. 
Örnek: Mucirlc müstecir arasında tam 
bir itilaf var - Kiralıyanla kiracı ara
~ında tam bir anlaşma var. 

lsıicar etmek - Kiralamak 
Örnek : Bir oda is ticar etm•k istedim 
basıma gclmiyen kalmadı. Bir türJÜ 
bulamadım - Bi< oda kiralamak iste· 
d.m bac;;ıma gelmiyen k.almadı, bir türlii 
bulamadım. 

lcaz - Tnnsılnla 
lcaLet - iz.in 
!da - Sünne 

lclal - Ulul'm' 
lclft.s, ik'ad - Oturtı-na 
lcmal - Soma 

Örnek: M cseltnin icmali şu ki... - So 
rumun soması şu ki ... 

lcmal etmel< - Somlamak 

§İmdi onu somlamak bile güç ... 
Hülaıa - Ozet 

Örnek: İşin hülasası aranacak 
olursa - İşin özeti aranacak olursa. 

Hülaaa etmek - Özetmek 
Örnek: Şimdi müsaadenule meseleyi 
bir hülasa edelim - Şimdi izninizle so
rumu özctelim. 

icra (tüzel terim) - Yüret 
Örnek: V..,.ilen hükümlerin iCZ'a&ı için 
evini Batı§a çıkardılar - Ve-rilen hü
kümlerin yüreti için evini satışa çıkar
dılar. 

icra etmek - Yürütmek, yapmak 
Örnek: 1 - Bir kere hükmedilen bir 
§eyi behemehal icra etmek l.izrmdır. ·
Bir kere hükmedilen bir şeyi ne olur
aa olsun yürütmek gerektir. 
2 - Emrinizi icra etmek bana hem va. 
zife hem de şereftir - Emrinizi y•p· 
mak bana hem ödev hem de onurdur. 

icra ettinnek - Y ...,ı.m..ı. 
Örnek: Yalnız emretmek kifayet et
etmcz, emirlerini icra ettirmek de li· 
zrmdır - Yalnız emretmek yetmez, e. 
mirlerini yaptırmak da gerektir. 

icra ve inl-az - Yürütüm. 
Örnek: Hüküm İA:ra ve infazı adaletin 
en mühim icabatindan biridir - Hük
mün yürütümü, tüzenin en önemli gc· 
reklerinden biridir. 

icrayı ıanat etmelc, icrayı memuriyet et
me* - Ekzemek 

Örnek: 1 - Tür ki yede icrayı sanat et· 
mek için ecnebiler hakkında bazı eşkal 
ve merasimin ifası 13zrmdır. - Türki
yede ekzemek i~in yaduyrular hakkın
da bir takım şekillerin ve törenlerin 
yerine getirilemsi gerektir. 
2 - Bir memur için icrayı mem uriyet 
etmek vazifedir - Bir işyar için iş ini 
ekzemek bir borçtur. 

icra dairesi - Yürütge 
Örnek: Elimdeki ıhükmü icra da iresine 
götürerek icrasını talep edeceğim -
Elimdeki hükmü yürütgeye götürerek 
yürütülmesini istiyeceğim. 

lctisar etmek - (Bak: cesaret.) 
lçtihad - Özelgörü 

Örnek: Herkesin bir fikri olabilir, fa. 
icat içtihat sahibi olmak büyük bir v~· 
kuf ister - Herkesin bir düşünüşü o
la.bilir. Ancak özelgörü ıssı olmak bü
yük blr bilgi ister. 

lçtih11.di - Özelgöriik 
Örnek: İçtihadi meselelerde hakimle r 
kendileri kanun yapacak olsalar ne tür
lü bir hüküm koY.acaklarsa ona göre k•
rar verirl<r .....: Ozel1>öriik sorumlarda 
hükmenler, kendileri kanun yapacak ol 
salar ne türlü bir hüküm koyacaklarsd 
ona göre karar verirler. 

içtima - Toplanma, toplantı 
Örnek: Bu sene parlamentonun içtiın a . 
mı vaktinden evvel yapmağı faydalı 

bulmu~ar - Bu yıl parlaI{lenton~n 

toplanmasını vaktinden önce yapma ı-ı 
faydalı bulmuşlar. 

içtima etmek - Toplanını& 
Örnek: Büyük Millet Meclisi ı Mart 
1934 de içtima etti - Kamutay 1 mart 
1934 de toplandı . 

içtimai - Soyaal (Bak: cemiyet) 
Örnek: İçtimai meseleler üzerinde hii 
yük bir İtina iJe hüküm vermelidir - 
Soysal sorumlar üzerinde büyük bir Ö· 

zen ile hüküm vermelid:r. 
Müçtemi - Toplanık 

Örnek: Müctcmi bulunan heyetin 'nı 
mesele hakkında hemen bir karar v ~· 

receğini ümid ederim - Toplanık bu· 
lunan kurtdun bu sorum hakkında he· 
men bir karar vereceğini umarım. 

lçtinab - Kaçınma (Bak : Hazer) 
l9tin11.b etmek - Kaçınmak (Bak: Ha
zer) 
idam ,- Yoğatnn 

Örnek: Son isyan har~ketine pi~va 
olanlardan bir:nin salben idamına kd
rar verildi - Son azı hareketine öna .. 
yak olanlardan birinin asılarak yoğa
tımına karar verildi. 

idam etmdı; - Yoğatmak 
Örnek: Bir mücrimi idam etmek, ne 
kadar acı olursa olsun içtimai bir 15. 
zimeyi yerine get.rmektic. - Bir siif· 
Jüyü yağ tmak ne kadar acı olursa ol
sun sosyal bir gerekHği yerine getir 
mektir. 

1 dame etmek - Devam ettirmek 
ldane - Borç verme 

Örnek: Zürraa idanc için eskiden yapı. 
lan müesseselerin yerini şimdi Ziraat 
bankası işgal ediyor - Çifçilere borç 
verme ir in e-!5k.İden yapılan kurumların 
yerini şimdi Ziraat bankası tutuyor. 

ldM"e - Tutu'T! - (Fr.) Economie 
Örnek: 1 - idareli adam - Tutumlu 
adam - Un homme Cconome. 
2 - Bu işteki idarenizi çok beğendi· 
ğiıni söyliyeyim - Bu işteki tutumu-

nuzu çok beğendiğimi söyliyeyim. 
idare-. Yönetim, çevirim - (Fr) Admi 
nı~trahon 

Örnek: 1 - Devlet idaresi - Devlet 
yöne6mi - Administration de l'Etat 
2 - Her müessesenin idaresinde bir 
takım müş küller olabilir - Her kuru
mun çevriminde bir takım güçlükler o-
labilir. · 

idare - Yönelge - (Fr.) Adminis-
tration. ı' 

.örnek: Posta ve telgraf idaresine git
tım - Posta ve telgraf yönetgesine git
tım - Je suis allC a l'administration 
dcs postes. 

ld••e dmek - Yetmek - (Fr.) Suffiı 
Örnek: Bu kadar para beni idare eder 

~:::::~·~-nka-dı~~.:.) -:;~~sta~n ~u~an~~a-rm-a ~atı-na~lına--o_m_ısy-on-un~a-n:~~~~~ 
çeviren kadındır - C'est la femme qw Jandarma dikim evinde elbise dikiminde kullanılmak üzere cins ve mikdarları ile tasarlanan 
ld=~~ maisy.:.,.,tmek _ (Fr.) Diri- bahaları ve ilk gÜvenmeleri aşağıda yazılı dikim harçları cinsleri karşılarında gösterilen gün ve 

g_er, administrer. saatlerde kapalı zarf ve açık eksiltme usullerile Ge<likpaşada eski Jandarma anbarı binasındaki 
Ornek: Hükumet işlerini idare etmek komisyonumuz tarafından satın alınacaktır. I-ler eksiltmede yazılı harçların o eksiltmede hr.psi 
-rige~ükfi(~:~r{~:~~=ir~ ~~- nin bir istekliye veya her cinsinin ayr ıayn üteklilere ihalesi gerektir. Eksiltme şart kaad!arı 
gouvernement. komisyonumuzdan parasız alınabileceği gibi nümuneleri de görülebilir. Açık eksiltme istekli-

ldaTI - Yönetsel - (Fr.) Administratif }erinin istiyecekleri cinslere aid ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu 
Örnek: İdari meselelerde hal ve zama-
na göre hareket olunur _ Yönetsel ve hüviyet cüzdanı ve 2490 No.lı kanunda ve şart kaatlarında yazılı sair belgelerle beraber belli 
sorumlarda hal ve zamana göre hare- gün ve saatlerde komisyonumuza gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesi isteklilerinin de yine isti 

ld~:,!; 0~a~~~at _ Oluruna kığlama _ yecekleri cinslere aid yukarıda yazılı makbuz veya mektub ile belgeleri ve teklif mektuplarını 
(Fr.) Politique d'atermoiement (d'au havi zarflarını belli saatten bir saat evvel konıİsyonunıuza vermiş olmaları. (1929) 

jour le jour) 
Örnek: Cümhuriyet, Oıı.ıru:.nlı impara-

toriuğunun Kfarei maslahat siyaseti yeri
ne iş başarmak davasıru güder - Cü· 
muriyct, Osmanlı imparatorluğunuoı 
o)uruna bağlama s1yasası verine iş 
başarmak davasını · güder - A la place 
de la politique d'atennoicment (d '3u 
jour le jour) de l'ancien Em pire Ot
t~man la Republique Turque pourouit 

un ıdeaı de reaJisation pratique. 
lda.-ei akdalı - Tavust - (Fr.) Toast 
ldarei a.kdab ebnek - Tavuomak 
lclerei mülkiye - SiV'if yönetim 
~~nek: İdarei mülkiye ve askeriye -

Sıvıl ve süel yönetim - Administration 
cİvile et mi1itaire. 
~ve idare - Gücleon - (Fr.) Direc· 
ti on 

Ör?e.k: .B.u muazzam sayin sevk ve i1a
resını sızın duşıınııza tahmil ediyo
".''. - Bu büyük çalışmanın güdemini 
sızın omuzunuza yükletiyoruz. 
~ ve jdare etmef< - Güdemek-(Fr) 
Dmger 

Örnek: Bu kadar biribirine zıd müta
~eaJar arasında bu müzakereyi sevk ve 
ıdare etmek çok müşküldür - Bu ka
dar ters oylar arasında bu konuşmayı 
güdemek çok müşküldür. 

Müdiranı llmUr - Yönetmenler - (Fr.) 
Les dirigeants 

~rn.ek: Müdiranı umurumuzun yüksek 
bilgı ve kudretlerine aüvenMek - Yö
netmenlerimizin yüksek bilgi ve erkl•
rıne güvenerek ... 

U'."ıımİ müdür - Genel direktör- (Fr.) 
Dırec.teur general 

Müdür - D irektör - (Fr.) Directeur 
Memur - !,yar - (Fr.) Fonctionnaire 

Örntk: Devlet memurlarının hukuku
nu bir kanun muhafaza etmektedir -
Devlet iş;yarlarının hakJannı bir kanun 
korumaktadır. 

1 i'>ar, nekbet - Bahtstzlık, günıüzlüh 
dü ;-kiinl iik. ' 

Örnek: ı - Hali idbarında da ve ka
rına halel getirmedi - Bahtsızlık ha
linde de ağırlığını bozmadı. 
2 - İdbar da insan içindir - Günsüz· 
lük de nsan içindir. 
3 - İdbara uğradım diye meyus ol
mamalı - Düşkünlüğe u~radım diy<' 
umutsuzluğa düşmemeli. 

1 cl<'.ia - Sav 

Örnek : ileriye sürdü&ünüz iddia 
doğru dei;ildir - İleriye sürdüğünüz 
sav doğru de','.ildir. 

lddilıar etmek - 8jriJ.tirınelı: 
Örnek: Para iddibar etmek bir hün<r 
değildir, onu zamanında ve yerinde 
sarfetmeği bilmelidir - Para birik
tirmek bir hüner değildir , onu zama
nında ve yerinde harcamayı bilmelidir. 

ldhal etme'" - Girdirnıd<, sc.l<mak, koy
mak. 

Örnek : 1 - Bu esrarı bilenler ar~sına 
herkesi idhal etmek muvafık olur mu? 
- Bu sırları bilenler arasına herke.;i 
g :rdirmek uygun olur mu? 

2 - Kendisini kabul salonuna idbal c:· 
dince - Kendisini kabuJ salonuna so
kunca. 

3 - Bu cümleyi de makalenizin icine 
idh~l edelim - Bu cümleyi de ya ;ını-

zın ıçıne kovalım. 

ldhalnt - Giri - (Fr.) 1mportation 
Örnek : Bir memleket idhaliltiyla ihra
~at~ a~sın~a te~a zün husulü iyi bir 
ıktısa<lı a1ametbr. - Bir ülkenin l"İ · 
rileriyle çıkıları arasında denklesme ~l
ması iyi bir ökonomik beldekti~. 

ldhaJatıı aid - Gire! - (Fr.) İmportatif 
Örne~.: İdh.alata ait h<sapların bu ay 
verdıgı neticeye göre - Gire! hesap
ların bu ay verdiği sonuca göre. 

ihracat - Çılu - (Fr.) Exportation 
Örntk: ihracat mallarımız arasında 
birinci smıfı tütün işgal ediyor - Çıkı 
maJlarrmız arasında birinci sırayı tü-l , tün tutuyor. 

~racata aid - Çabl - ( Fr.) Exporta
tıf 

Örnek: ihracata ait hesapların bu se
neki verimini bildiriniz - Çıkal he
sapların bu yılki verimini bildiriniz. 

( U us ) un düze trr e ~ 
Dün çıkan kılavuzun birinci sütunu. 

nun n inci ıabrmdaki { MuztaMp of. 
mal<) ın kartılığı (Göyniimdı;) tekı;nde 
ç.kmo9tır. (Göyürunek) olac.ı.tır. 

üenız yolları ~ 
A.2t3!" ,E~7 Wı.a.ı 

r •· 42362 - Sirkeci Miihürdarud, 
!!jıll--· 'faa. Tel 2274<' ,, ___ il 

.~ 'ı VALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 1'i 

Nısan ÇARŞAMBA günü 1aat 

19 da Ayvalıia kadar. (1934) 

TRABZON YOLU 
VATAN vapuru 16 Niıan 

SALI günü saat 20 de Rizey~ 
·;or'ar 11909) 278(1 

Malzemenin cinsi Mikdarı Tasarlanan 
bahası 

Lira Kr. 
44220 metre 12766 40 

1lk güveıme Eksiltme şekli Eksiltme f ün 
ve saat 

Astarlık beyaz ve 
siyah Amelikan 
Mavi ve kırmızı çuha 

Lira Kr. 
957 48 ) Kapalı zarf 1-5-935 Ç-.r

şamba g;inü 
saat 10 

) 
369 

" 
124 53,75) 

Halkalı ve dört delik
li irili ufaklı mat ve 
maden düğme 

787000 aded 

1660 50 

3414 00 256 05 ) Arık eksiltme 1-5-935 Ç"'r
şamb<> ı ; ;,ıu 

saat 1 ~ 
Büyük ve küçük kop
ça 

175000 çift 343 90 

), 
) 

25 79,25) 
) 

Pantalon tokası 52000 aded 130 00 9 75 ) 

Siyah ve kahve rengi 693 metre 866 25 64 96, 875 ) 

şapka muşambası ) 
Şapka ve alamet mu- C500 levha 1020 00 76 50 ) Açık eksiltme 1-5-935 Çar

şamba g'Ü"lÜ 

saat 14 
kavvası. ) 
Çiriş 500 kilo 175 00 13 12,50 ) 
Kanaviçe 1800 metre 270 00 20 25 ) 
Haki ve beyaz şerit 82400 ,, 1388 00 104 10 ) 
Kurşuni kaytan 30400 ,, 304 00 22 80 ) 

Kurşuni iplik ::i,270,000 ,, 2371 50 177 85,25) Açık eksiltme 1-5-935 Çar
şamba günü 

saat 16 
(makara ipliği) ) 

Haki ,, ,, 2,940,000 ,, 1323 00 99 22,50 ) 
1 Beyaz ,, ,, 1 ,200,000 ,, 360 00 27 00 ) 
Her renkde iplik ayrı ayrı İsteklilere de ihale olunabilir. 
1--

., MiLLİ REASURANS 
Türk Anonim Şirketinden; 

Şirket m;z nald ye, iş 'e Kollektif aıı:e'.e kaza sigorta 1 arında 
ıbt ıas yapmak i z,.n Anupaya memur gönı!ereceğiai ılin et
m>şti. 

3ı Mart 1935 •~şamına il.adar müracaat eJen tal p.eri va
ı yeti letl.ik o'unuak müsabaka imtıbanına girebilmek hakkını 
haiı olan arın İsimlerı aşağıda yazılın ştır. 

Bay Ahmed Nusret Bay Suha Zeki 

" 
" 
" 
" 
" 

Şinası Tabar 
Cavit Kartin 
Nezihi Özeken 
Şek ip 
Sabrı Nec p 

" 
" 
" 
" .. 

Seyfettın Cemşit Kı.ıç .Aala.:ı 

V ecib Kimllran 
Sa u.lab ipek 
Sadı 

Hikmet 
,. R·şat " 

Faik 
M saba!, a imtihanı N !anın 21 DC PAZAR günü. uat 14 

c'e yapılacaktır. 
ls·m er neşrec:ılen ıstekliler en lstanbulda bulunan.arın mü· 

sa baka imtihanı gün ve saat nde lstanbu da y !n Postahane 
arkasında Aşır Henc'i ca desın e Türkive hanında kain şirketi

az·r l:u urmaları lazımdır. Taşrada bulunanlara ayrıca bi· 
r ... ,,. ,.ı ~ ; ,',. ... ,.k ~e (. iJrrıne ıizım f"'~., t~ 1 ·mat1'" ... ~,.!'~· 

ceği ılan o!unur . ..., 

Ll AN iŞLERİ 
Umvm hıüdür ü~ü Levazım Şefliğinden: 
Galata • a Hıbtım anbarın · a mcvcu hurda demir saç ve saire 

açık artırma iıe münakauya konmuştur. lıteklilerin 18- 4- }q35 
P~rş.-mbe günü saat ik ı buçu ıta mnkür anbard• toolaoac•k 

omi~vnn~ ·~ iirBC'BıatJar1 ............................. --.............. 
Tek rdağ C. ivıüdde umumi iğinden: 

Mevcud şartname mucibince muhammen bedeli 15370 lira
dan ibaret Tekirdağ ceza evinin İn§aaı 2490 sayılı kanuna tev
fikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gün müddetle eksilt
meye çıkarılmışbr. Teklif mektupları 18-4-935 Per§embe gü
nü saat dokuza kadar T ekirdağı Cümhuriyet müddeiumumili
ğince kabul edilecek ve ayni günde saat onda müddeiumumilik
teki komisyon müvacehesinde açılacaktır. Kat'i ihalesi Adliye 
Bakanlığından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat te -
minat 1153 liradır. Şartname bedeli mukabilinde İsteyene veri-
lecektir. 2781 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi, -Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası 
Türkiyenin başlıca §ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Nıısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 2388 

Osmanlı Bankasından: 
Oımanlı Bankaaının Galata, Y eruca· 

1 mi ve Beyoğlu daireleri: 

1 

- Paskalya yortuau olan nisanın 21 
inci pazar ve 

Milli Bayram olan nİAnın 23 ünotl 
salı gtinleri kapalı bulunac:alrur. 

(2795) 

Zay; mühür - Mübürümü kaybettim. 
yenisini kazdıracağımdan diğerinin hük-
mü yoldur. Fatma Maide 

lst. A10liye 6 mcı hukuk m&hkemcsin

dt n: Karagürnrük Yamak ıokaj;ında 42 

sayılı evde oturan Zeynep tarafmdan 

fıocaır ayni evde oturan Avni aleyhine 

açılan boşanma davasında davacının ha· 

len ikametg8hı meçhul olduğundan hu

kuk usulü muhakemeleri kanununun 141 

inCi maddesi mucibince gıyap kaTarının 

on beş gün müddetle ilanen tebliğine 

karar verilınİl ve taJıjtlerin istimaı ziın· 

runda tahkikat 5-5-935 t•rihine müaadif 

pazar ırünü saat 10 na talik kılınmıf 

bu bapta imlii edilen gıyap kararının • 

1 

nüshası dahi mahkeme divanlıaneıine a· 

sılmış olduğ· ndan muayyen olan gün ve 

saatte lotanbul asliye mahkemesi altın· 
cı hukuk dairesi tahkikat hakimliğinde 

davacı mumaileyha Zeynebin hazır bu • 

lumnadığı ve gıyap kararına tarihi il~n· 

dan itibaren ı.., gün içmde itiraz , t· 

mediği talulirde talılcil<ata gıyabında de• 

vam olunacağı kanunu mezkUrun 401 ,,e 

402 inci maddeleri mucibince tebliğ olu• 

nur. (10516) 

HASA~ 

KRE MJ 
Dünyada mevcu, 

kremlerin en netisı. 
en sıhhisidir. Nazil; 
cildli kadınların ha
yat arkadaşıdır. ih
tiyarları gençleşti

rir ve geoçleri gü
zelle§tİrir. insana e
bedi bir taravet ve· 
ren Hasan kremin 
unutmayınız. Kutu· 
su 50, tüh halınde 20. 

Hasan Deposu: 

2699 
Örnek: Meseleyi o kadar iğllik <!tiniz 
ki şimd' onu ic-•1 etmek bile mü•kül 
- :Aıır, •. nııı c kad'a4 kanttudınız ki 

- Bu kadar para bana yeter - Cet~ .----------------
Her türlü banka muameleleri yapar. 

Ankara, lstan· 
bul, 8 e y o ğ 1 u 

----------~~----"' 



Stresa'da alınan tedbirler 
.,..- Batı l inci sahifede 

eğer o kapının kapanmaıı mukadder 
i•e, tarafmıızdan kapatdmıı bulunma 
•m. Harb için yapılacak hareketleri 
baıkalanna bırakalım. Sulhün kapıaı 
Perde arkaaında değil, öğle güne~nin 
ııığı altında kapanmalıdır. Böyle olur 
ıa namualu ve inzibath devletler ki • 
ınin mcaul olduğunu öğrenmİf buluna 
caldardır. 

Sıkı bir teıriki meaai ve sulhün te
mini husuaunda t.im bir fikir birliği 
&ayeoinde olgun bir neticeye varabil -
dik. Maamafih hayallere kapılmama
lıyız. ileride buna benzer daha bir • 
çok miifküllerle kartılaıacağız. Bu mü 
zake relerde gösterdiğimiz aıkı teaanüd 
ve hakiki vaziyetten mülheın fikirleri 
muhafaza edenek o mütkülleri de ye 
nebileceğimizi ümid ediyonım.,, 

D:ıy Muaaolini, konferanam çalıt -
maları hakkındaki memnuniyetini aöy 
lemiı, üç devletin idrakli ve faal ça• 
lışmaaı umum Avrupa ıulhünü temin 
edecek mahiyette olduğunu ilave et· 
tni ş tir. 

Konferansın sonunda, Bay Makdo
nald, radyo ile neırolunan bir hitabe
de demiştir ki: 

'"Konferansın bu kadar muvaffakı
yetl e neticelenmesinden son derece 
memnunum, yalnız aiyaaal sahada de
ği l, fakat istek ve maksadlarınuzda 
da sayanı dikkat bir teaanüd i'Ö&ter· 
dik." 

Mussolininin aö;derl 
Bay Muaaolini, ltalyada tetkikler 

y a pmak Üzere gelıniş bulunan, Fralt • 
aız aanayicilerini kabul etmİ§ ve kon· 
feransın, üç devlet arasındaki fikir iti 
lafını kayıd ve bu keyfiyetin, Avrupa 
banşmı temin için kifayet edeceğini 
i&bat ettiğini aöyleınit. aözlerine ıu au
retle devam etmiıtirı 

•"Fransa ile lngiltere araaındaki ül
kü birliği, kuvvetin ancak hak ve mü
v a zeneyi temin et:mui İcab edeceği fe 
klinde hülaaa edilebilir. 

Fransız; B{Zfbakanı 

lataayonda Bay MUMOIİnİ tarafın
dan teıyi edilen Bay Flanden, dün ak
ıam Pariae hareket etmi9tir. A&kerf 
muzika Franaız ve ltalyan ımıiUi mar§
larını çalınıf ve bir milis bölüğü Fran· 
aız baıbakanrru seli.mlaJDJfbr. 

Ayni meraaimle selilmlanan Bay 
Makdonald öğleden sonra Streaadan 
aynlmıı bulunuyordu. 

Makdonald Londrada 
LONDRA, 15 (A. A.) - Streza ve Pa 

ri•ten gelen Bay Makdonald, tayyare 
ile buraya vasd olmU§tur. Bugün öğ
leden sonra Avam kamarasında büt
çe müzakerelerinde bulunacakbr. 

Londrada memnuniyct 
LONDRA, 15 (A.A.) - Stresa mil 

zakereleri hakkında netredilen tebliğ, 
konf~:ranıın gayesine tamam.en erit· 
mit olduğunu gÖ•termektedir. Takib 
edilen gaye, Almanların yeniden silli.lı 
)anması, ıarki Avrupanın emniyeti, mu 
ahedelere bağlılrk, Avu&turya meaele
•i, Avusturya, Macaristan ve Bulgaria.
tanın aakeri rejimleri hakkında üç dev 
Jetin müatakbel hareketlerini idare • 
decek olan prensib Üzerinde fikir itti
fakı temini!l.den ibaretti. 

Buradaki telakkiye göre, Streaa kon 
feranın, arsıulusal müzakerelerde yal
nız bir merhale, fakat tamaımen mem 
nuniyet verici bir met'haledir. Reami 
mahfeller, tebliğde zikredilen pren • 
ıiplerin tatbikı meMleainde tamamen 
ihtiyatlı davranmakta ve bu tatbika
tın: 

1 - Uuluslar kurumu kon&eyinin 
kararına, 

2 - Şark misakı meaelesinde, Al
manya ve diğer devletlerle yapılacak 
müzakerelere, 

3 - Gelecek Roma konferan&ının 
Tuna me&elesi hakkındaki müzakere
lerine bağlı bulunduğunu tahmin et • 
mektediT. 

1 n i' i 1 i z, F r a n ı ı z ve lta!yan 
fikirlerindeki mütabakatten batka, in 
Jİliz, nazırlarının Streıada Franaa le
hindeki ıiyaseti muhafaza etmelerin
den memnuniyet hi .. edilmektedir. Bu 
aiyaaetin eıaıı: Avrupada mevcud mü 
kellefiyetlerin takviyea.i ve bu taah • 
hüdlere riayet huausunda lngiliz nok 
tai na.zarının yeniden tebarüz ettiril
mea.i ve ayn.İ zamanda emniyet leş.ki· 
litına muavenet ve yeniden biç bir ta
ahhüde ıiriıiimemesi tarzında hülaaa 
edilebilir. 

Aıırupa ikiye mi ayrıldı? 
LONDRA, 15 (A. A.) - Ward Price, 

Streaa mahreciyle Deyli Meyl'de ne§· 
rettiği bir yazıda konferans neticesini 
çok bedbin göotererek ezcümle diyor 
ki. 

Bay Makdonald'ın lngiliz • Franaız· 
J talyan tesanüdünü konferansın ba,lı 
ca neticelerinden biri olarak göster -
rnesindeki tekil, Avrupanın ikiye inkı
ıamını gôs.tennektedir. Kıymeti olan 
yegi.ne netice Almanyanın da iş.tirak 
edeceği Roına konferansı hakkındaki 
anlaşmadır ,. 

Kimin 

Harpten aonraki en mühim konl•ran• 
LONDRA, 15 (A.A.) - Deyli Te

legraf gazeteoinin aiyasi muhabiri St
resadan bildiriyor: 

Konferans harbden sonraki en mü
him mülakatlardan biri olarak adde· 
dilebilir. Uç günde öyle bir .nstemın 

ı 
temeli atılmıştır ki. bu oi.ı:em vaorta • 
aile Avrupa banıı muhafazaya çalı§I• 
lacaktır. KonferanAın lngiliz siyasa• 

1 aının bir zaferi olarak telakki edilme· 
si doğru olur. Eğer Almanya daha mu 
tedil bir teslibatla iktifa etmit olsay
dı, lngiltere, Fl"ansa ve 1 tal ya muahe
delerinin askeri hükümlerinin hukuki 
cihetini biç ıüphesiz bu kadar ıedid 
olarak mütalea etııniyeceklerdi. lngil
tere hava kuvvetlerini daha çabuk tez 
yid ebnelidir. Zira zannedildiğine gö 
re, Alman hava filosu daha timdiden 
lngiliz filosunu geçmiftir. Hava misa· 
kına gelince, lngiltere, Alınanyanın 
bu misaka ittirak etmesini istiyor. Zi
ra bu ittirak miaakın emniyet kıyme • 

tini artbracağı gi>i bava teslihatınm 
tahdidine de hadim olacaktır. 

BERLIN, 15 (A.A.) - Fransız mu_h 
tıraaı karıuında Alınanyanın aldıgı 

vaziyeti bir noktada izah eden reımi 
Ajano diyor ki: 

''Fransa, Almanyanın mü~kül vazi
yetini nazan itibara almaıru§tır. Al
manyanın almış olduğu kararlar, di
ğer devletlerin hareket tarzlarına bir 
cevab teıkil etmektedir. Franaanın, 
uzun senelerden beri, ıilihsızlanmak 
t .. ahhüdünü yerine getirmek istemedi 
ği &,ikar bulunmakta idi. Almanya 
Sun'i bir vaziyet içinde bulundurulu • 
yor ve topraklannın müdafaası için en 
İptidai tedbirler almasına mini olunu 
yor idi. Diğer devletlerin Yenay anu· 
ahedes.i ahkamını tatbik etmeleri Ü • 
midleri kaybolduğu bir zamanda, Al· 
manyanın, ini bir karar ile silihlan • 
ma tedbirleri alması tabii bir hadise te
lakki edilmelidir. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
PARIS, 15 (A.A.) - Bu aabah ga 

zeteleri, Streaa konferansının ba§lıca 
neticesini üç devletin tesanüdünü te -
yid etmelerinde buluyorlar ve bunun 
Cenevrede temhir edileceğini yazmak
tadırlar. Bütün gazeteler lngiliz • ita! 
yan beyannamesini memnuniyetle kar 
ıdayarak bu beyannamenin Ren mm
takalarm.ın gayri askeri vaziyeti hak
kındaki Lokarnn hükümlerinin teyidi 
demek olduğunu kaydediyorlar. iki ta 
raflı hava anlaşmaları akdi hakkında 
ki haberler bazı muhabirleri Franaa 
ile ltalyarun bu hususta müzakerede 
dahi bulunduklanru bildirmeye aev • 
ketmektedir. 

lngilterenin Fransız. Sovyet aıyaaa 
aıru bozacak hiç bir ıey yapmamı§ ol
ması: büyiik bir memnuniyetle kayde
diliyor. Uç devletin muahedelerin bir 
taraflı olarak iılaline kartı koyacak
t .. rı hakkındaki nihai tebliğin tarihi 
bir kıymeti olduğu zikredilmektedir. 

Maten gazetesi ezcümle diyor ki: 
Konferan•ta, Avrupa barı§ ve İ&tik 

rarırun müdafaası meıelesi kat'i guret 
te halledilmek için bütün hedefler ta
mamen tahakkuk ettirilmit olmamak
la beraber muazzam bir terakki elde 8 
di.ııııiştir. 

Aakeri itilaflar 
Pöti Jurnal gazetesi: 
''Avusturya iatiklilinin teminatı hak 

kında yazdığı makalede müstakbel 
müzakerelere mevzu olacak bazı aı
keri itilaflar hazırlanmakta olduğunu 
kaydetmektedir. Jurnal gazetesi ayni 
11ıalümatı mevzuu bahsederek diyor 
k . ' 

ı: 

· Avusturya iatiklali hakkındaki te
minat iki taraflı mukaveleler teklinde 
tecelli edecektir. Bu mukavelelerde 
Franaa, ltalya, Küçük itilaflar gibi a· 
lakadar devletler Avuaturya istiklali
nin ihlali halinde askeri hareketlerini 
tanzim etmeyi taahhüd edeceklerdir. 

Ayni gazete, Alman hükUmetini 
Me:nel rejimine riayete davet ınakaa
diyle lngiltere, Fransa ve Italyanın Al 
manyaya bir ihtar göndenneği Stresa 
konkransında karı.-latlıl'<lıklarım yaz • 
maktadır. 

Souyet Ruşyanın likri 
BERLIN, 15 (A.A,.) - Mo•kova 

matbuatı Streaa konferansı neticelerin 
den uzun uzadıya bahsetmektedirler. 
Tas Ajansının Stresa muhabirinden a .. 
!arak yazdığı bir habere göre konfe
ı·ansçılar ıark misakı hakkında hiç bir 
taahhüde giritmemişlerdir. Maamafih 
ulu&lar kurumu çerçevesi içinde kar
şılıklı yardım için iki taraflı anlatmalar 
prensipine manevi müzaheret gösteril 
mi~tir. 

ltalyan gazetesine göre 
MILANO, 15 (A.A.) - Cornere del

la Sera gazetesi Stresa konferansında eJ .. 
de edilmiş o!an neticeler hakkında yaz • 
mış olduğu bir makalede bu neticeleri 
pek mükemmel bulmakta ve konferansın 
Avrupaya bir sulh devresi temin etmiş ol 
d11ıT111.,•1 V<"7mRkt~dır 

malı? ' 
._.. Başı 1 inci sahifede 

iken Marmara kıyısından Karadeniz kıyısına kadar devlet malı 
olan bu geniş yerler neden Türk köylülerine verilmiyor? Niçin 

köylülere para ile satılarak hem köylü topraklandırılmıyor, hem 

hazine para a!mıyor?. 
Bay Şeref, bundan sonra takririnde Milll Emlak Müdürlüğünü 

müşkülata sokan bazı kimselerden şikayet etmekte ve bu gibi 

kim~elerin ölcüsüz, kanunsuz saldırışlarınm neden önüne geçil

mediğini Maliye Bakanından sormakta ve iliive etmektedir: 

"lstanbulun yanıbaşındaki bu yerde yatayan Türklerin neler, 

hem neler çektiğini anlamak için ünlü soywnuzun bu akyüzlü 

çocuklarını biraz aöyletiniz. işlerini uyduran, orada derebeyliği 
kurmak ve Türk köylüsünü, köle gibi kendi kazançlarına çalıştır

mak isteyen kacak Ermenilerle biı kaç ta Türkün bu yurdsuzların 

Kadınlar kongresi 
... Bqı l inci aahifcde 

olan cemiyeti temsil ebnektedir. F ran11z 
murahlıarlan arasmda bundan bafi<a ka
dın hukuk cemiyetini temsil eden murah
haslar da vardır. Bu itıl>ıırla Fnn•ız mu
rahhaslan iki teşekküle mensupturlar. 
Murahhaslar arasında Fransanm uluslar 
kurumu nezdindeki murahhas heyeti mü
ıavirlemnden Bayan Malaterre • Sellier 
de bulunmaktadır. Dün Yıldız sarayında 
görüştüğümüz Bayan Brunschvicg bize 
Franıız kadmın vaziyetini fU suretle an .. 
!attı: 

- Fransada kadınlar, erkeklerle her 
türlü hakta müsavat istiyorlar. Bizde ka
dınlara intihap etmek ve edilmeık hakkı 
verilmesi bir din meselesidir. Bugün par 
lfunentoda sol cenahı te§kil eden grup, 
kadınların bu meseledeki dileklerine set 
çekiyorlar. Meselenin aslı şudur: 

Fransada kadının çok nüfuz sahibi ol
ması istenilmiyor. Kadıınlarm ilerde ya • 
vaş yavaş bu haklan elde edeceğini ileri
ye s.ürüyorlarsa da biz bittabi bunu ka -
bul etmek İstemiyoruz. 

Buna mukabil Fran,ada içtimai, ikta .. 
sadi, zirai bir çok teşkilatta kadınlara 
mühim yerler ver.liyor. 

Fakat bu bizi tatmin etmiyor. Madem 
le; cemiyette kadınlara erkeklerle ayni va 
zifeler verilmiştir. Öyleyse ayni haklar 
da verilmelidir. Diyoruz. 

Cez.air Arap:arının vaziyeti 
Kongrede kadm hukuk birliğini, ayni 

zamanda Cezayir kadınlanru temsil et . 
mekte olan Bayan Sobe ve Bayan Pierre 
Lafuente Cezayir Arap kadınlannın va -
ziyetinden ve cehaletinden bahsettiler: 

- Cezayirin yerli halkı olan Araplar 
içinde münevver en.ekler vardır. Fakat 
kadınlar kültür noktasından acınacak hal 
dedirler. Bir çoklannın okuyup yazmala
n bile yoktur. Çarşaf giyerler. Hiç kimse 
ile g<:rüşınezler. Bunların bu halde kal • 
ınas1na dinlerinin mani olduğu ileriye ıü
rülüyor. Fakat Tün. kadınlan görüyoruz 
ki her türlü terakkiyi benimsemişler, ile
riye gitmişlerdir. Bunlar Türkiyedeki 
hemşirelerin.elen ibret alsalar ne iyi ola • 
cak! .. . 
Jamaik adasının zenci murahhası 

Kongrenin şayani dikkat çehrelerinden 
biri de Jamaik kadınlarını temsil edecek 
olan Una M. Maraon'dur. Una Manon 
adanın yerli halkından ve siyah derili ka
dınlardandır. O, ırlmıuı bütün hususiyet
lerini ve orijinalitelerini Üzerinde topla • 
mıştır. Yıldız sarayının bir salonunda şen 
ve güler yüzü ile suaUerimize cevap ve • 
rerek dedi ki: 

- Ben Londrada gazetecilik ediyor • 
dum. Kongrede Jamaik kaclınlannı tem
sil edeceğim. Jamaik'in kadın hukukunu 
müdafaa eden bir kadın cemiyeti vardır. 
Biz memleketimizde rey hakkına malikiz. 
Belediye imtihabatına kadınlar da iştirak 
ediyor. Kadınlar hekim oluyo.-. Memur 
oluyor. Bir çok tetkilatta çalı§ıyorlar. 
Bizde siyahlarla beyazlar arasında hu • 
kuıkça bir fark yoktur. Beyazlar ve &İyah
lardan maada bir de melezler vardır. 

- Öyle ise Amerikadaki zencilere nis
betle çok n.eıı'utsunuz, değil mi? .. 

- Tabii ... Amerika.da 12 milyon zenci 
vardır. Teşkilatlan da olduğu halde bu • 
raya hiç bir muralıhasları gelmedi. Ben 
burada ıiyah insanlann biricik mümessili 
kaldrm. 

- Kongrede siyah derili insanlara ait 
hususi bit- dileğiniz olacak mı? 

- Bakalım, belki de olur! .. Fakat s ... 
kın Amerikalılar ititmP,sin !.. Linç mese· 
lesi bilirsiniz ki içler acıııdrr. Bu mesele
yi ileriye sünnek İşlerim. . 

Danimarka murahhası 
Danimarka murahhaslarmdan Bayan 

Karen Aabye ayni zamanda da gazeteci
dir. O, kadınlık hakkında anket yapmak 
için görüıecek murahhas ara,·ken bizi 
kartısında buldu. Mülakat yapalım der • 
ken bize bir mülakat vermeğ > mecbur ol· 
du. Bayan Karen Aabye diyor ki: 

- Danimarka kadınlannın kadınlık 
hareketlerinde daha doğrusu feminizm 
bahsında h111uai bir dilekleri olamaz. Çün 
kil Danimarkat.a kadının hak ve vazife 
noktasından erkekten farkı yoktur. Dani
ınarkada kadın, meb'ustur, nazırdır. Pı·o
fesö.-, hekim ve avukattır. Danimarka -
nın Maarif Bakanı Bayan l'!ina Bang is
minde bir kadmdı. Üç gün evvel öldü. 

Şiındi kongrede bizim programınuz 
Danimarkayı bu noktadan konereye ta : 
nıhno.k olacaktır. 

Y a.!ruz son zamanlarda Danimatiı.ada 
bir meole belirdi. O da Hitlerizmi, Al • 
man~ayı _ta_kli~ etmek gayreti. Almanyada 
oldugu gıbı bızde de İfsizliğin önüne geç 
~ek için bazı müesıeaatta kadınlara va .. 
zife vermemeğe baıladılar. Biz de buna 
k~rşı mücadeleye karar verdik. 

Kongrede Danimarkayı temsil edecek 
diğer iki murahhas Anna Koch Schiöler 
ve Lissi Elsaas bugün lstanbula ge'iyor
Iar.,, 
Kongre başkanının çay ziyafeti 

Kongre batkanı ve ayni zamanda ar
sıulusal kadınlar birliği lı;ışkanı Bayan 
<:orbctt Ashby dün akşam Perapalas ote· 
hnde İstanbul gazetecileri şerefine bir 
çay ziyafeti vermiştir. Çayda kongı·e 
m~rahhe. slarr bayanlar da bulunmuştur. 
lkı Wtıat &Üren samimi konuımalar esna -
ıında gazeteciler murahhas bayanlann 
bir çokları ile tanışmışlardır. Bu vesile ile 
ınuhtelif murahhaslar birer nutuk söyli • 
yerek kongre ve bilhassa Türkiye hakkın 
dakô fikirlerini ve hayranlıklarını bildir • 
mi~'crdir. Evvel& matbuat bürosu ~P.fi 
Bay~n Emilie Gourd Türk matbuatının 
kadınlar birliği kongresini ve bu vesile ile 
fcm"ıuzm hareketlerini iyi karşılamaları· 
na tt'şekkür etti ve ilk defa olarak sözü 
Avu•tralya murahhası Bayan Rischbieth' 
e .~er~i. Bayan Rischbieth Avustralyanın 
Turkıyede kadınlığın inkişafını hayretle 
karşıladığını söyledi ve: "Tfu<k kadınla
rının elde ettikleri siyasi ve içtimai hak
lar bütün dünya kadınlığı için bir misal 
teşkil eder, dünya kadınları hep ayni yol
dan yürümeğc çalıtacaklardır.,. dedi. 
Sonra Türkiye ile Avustralyanın benı:er .. 
lıklorindeoı bahsetti. Avustralyanın yeni 
bir mel"kezi id resi vardır, Türkiyenin 
yep yeni bir .r-t..nkaraıı olduğu gibi! .. ,, . . .. 

Uiuslar konseyi 
Toplandı 

.... Ba~ı 1 inci aahifcde 
mittir ki: 

''Bu ıerait altında bu meseleyi tim .. 
diki fevkalade içtimaın ruznaımc _i ,,e 
koymağa lüzum yoktur.,, 

Konseyin bugün on mühim meselenin 
yani Franaanm mür~ca.tı meıele.1inin 
tetkikine girişmemiş olmaıına bu bap 
taki ihzari görüşmelerin ilerilemiş o) 
maAı aebep gösterilmektedir. Yarın 
gizli içtimaın &abahleyin 11 de yapıla 
cağı söylenmektedir. 

Küçük itilaf ve Stresa konferansı 
CENEVRE, 15 (A.A.) _ Ha

vas ajansı muhabirinden: 
Küçük itilaf Bakanları Bay 

La vali karşılamışlar ve St;esada 
~ı~an neticelerden dolayı kendi
sını hararetle tebrik etmişlerdir. 

Bakanlar, Avrupa sulhü ile sı
kı bir irtibatı olan küçük itilaf 
menfaatlerini müdafaa eden Fran
s~z hükumetine teşekkürlerini bil
dırmişlerdir. 

Bay Lava!, Varşova ve Mosko
vaya yapacağı seyahatleri hazırla
~ak .üzere Parise dönmek mecbu
rıyetınde olduğundan, konseyin 
çarşamba ak,amına kadar mesai
si.ni b "tirmesi kuvvetle muhtemel. 
dır. 

Aııusturya dtf bakanı 
. ".'IYANA, 15 (A.A.) _ Dışarı 
ış.~erı bakanı Bay Waldeneg bu. 
gun Cenevreye gitmiştir. Cenev. 
rede toplanmıt ola11 devlet adarr. 
farında Avusturya hakkında Stre
sada yapılan konuşmalara dair 
malum t alacaktır . 

Görüşmeler 
PARIS, 15 (A.A.) - Hariciye Baka

nı B. Laval, Sovyet Hariciye Komiseri 
~y Litvinof ile Küçük itilaf mümessille
n ve F.-ansanın uluslar kurmnuna yap .. 
mış olduğu müracaat meselesinde mazba
ta muharrirliğini ifa edeceği aöylenilen 
l~panyol murahhası B. Madariaga ile gö
rutmüştür. l stilobar edildiğine göre ala • 
kadar devletler, bu meselede Almanyarun 
hassaten zikredilmesi mi laznn geleceği 
Y?kaa meselenin halline umumi bir ma.' 
hiyet mi verilmesi iktiza edeceği husus
lamu münakasa edeceklerdir. 

Fransız muhtırası 
CENEVRE, 15 (A.A.) - Uluslar ku

rumunda Fransız muhtırası hakkındaki 
müzakere B. Laval'in vereceği izahat ile 
yann batlryacaktır. 
Öğleden sonra konsey mesaisini tanzim 

edecek ve Habefistan tarafmdan vaki 
müracaati tetkik eyJiyecektir. Bu mese .. 
lenin bu içtima devresinin ruznamesine 
konulmasının reddedilmesi muhtemeldir. 

zifuini Yd.J>acak olan İsviçre murahhası 
Bay:ın Schreiber franırzcaya tercüme etp 
ti. 

Bayan Emilie Gourd murahhao bayan
lara birer birer &Öz veriyorduh 

Mısır murahhas heyetinden Bayan Na
baraui nutkunda burada gösterilen hüınü 
kabule teşekkür etti ve Türkiyede kadın
lık hayatında &'Ördüğü terakkilerden hah 
sederken: "Burada terakki aşkı pek yük 
sektir!,, dedi. 

Fransız murahhası Bayan Brunac.hvicg 
:ıulblen bahsetti. Bunun feminizm ile o .. 
lan ali.kasını anlattı. Ve sözünü Cezayir 
kadınlanna naklederek onların g.,..ide kal 
malarından ve bilhaua cahilliklerinden a
cı a .. -ı şikciyet etti ve Atatürkün kadınlığı 
yükselten büyük eserlerini takdir ile an
dı. 

Hindistan murahhaaı Şerife Hatıın Be
giım Hamid Ali Hint kadınlık hare.ketin 
den bahseder~en bilhassa taaddüdü ze : 
vd~cat :;'e~le~ne ~undu ve bunun Hin-
ıstan a ır anun ıle men'i için çalı ıl _ 

dığını anlattı. ş 
Bundan sonra Yugoslav murahhası 

Bay'1n Atanaıkoviç, İngiliz murahhası 
Picton • Turbeville, Jamaik murahhası 
Una Marson, Bulgar murahhası lvanova 
birer nutuk aöylediler. ' 

Söz aı~ası Corbett Ashby'ye gelmitti. 
!f o.ngre~ın na.~ik ve sevimli başkanı 
soyle~en gazel sözlere ilave edecek 

çok teyı ohnadığını,, söyledikten sonra. 
"Kongre, muvaffakiyetini T""-'- · 
1 • • biz .. Unı; gazete • 
enrun e g°!terdiği hüsnü kabule borç 

lu olacaktır. B1z sulh için ve h f 1• k"' ···· arpea• etının onune l"esımel< için __ 1 
dedi. ~rııyonız . ., 

Türk matbuatının mukabeleai 
Son söz Twk tnatbuatınındı B .. 1 ·ırr tk. .. 1 • u guze 

E
ve ı .. ı a aEr krooz ere mukabele eden Bay 

rcumcnt em bu samimi çayd .1 rin tık! a gaze. 
:ecı ~k·· Y':f eka'+·· s_amimi tanıtmalara 
~~ke 

1
ur ~ ?'" • !'rkiyede kadınlığın 

} u te mesının manasını anlattı V 
1 k . . d k ılı . e mem. 
e etnruz e a nlığa verilen ehenuni t 
ten. bahsederken Şair Fikretin: "Er:.; 
sefil olursa kadın alçalır beter be r . 
hatırlattı. .,, Y ını 

Abideye çelenk 
Madam Hada Şaraoui paşanın riyas 

tinde, Madam Emine Sultan Mada e
Mebmet ~li ~e~a Nabaraovi: Hu~e, 
Havva ldns gibi Mmrın mümtaz kadın • 
!arından müteıekkil Mısır kadınlar heyeti 
bu sabah saat 11 buçukta Taksim mey. 
danına giderek Cümhuriyet abideoine bir 
çelenk koymuştur. 

Bir polis müfrezesinin de hazır bulun• 
duğu bu merasim esnasında, Madam Şa
raoui paşa ıu nutku aöylemiıtir: 

4
'- Mısır heyeti murahhasasr, bugün

kü Türkiyeyi bütün dünyanın tevecciih 
ve hayranlığına mazhar kılan, hürriyet 
ve müsavat prensiplerinin galibiyetini 
temsil eden bu abide önünde, Mısır ka • 
dınl:ırı namına, Türkiye cümhuriyetini ıc 
lamlar. 

V 1tranın kurtuluşunda, cins farl:: gÖ .. 
zel-n~ksizin genç cümh rlvctt•!<i Türle 
k?'"l·nlıi!'zna bah~ettiği 1 c lı i n dolayı 
hıs · eti Türlti · n ku • 

• Şehir mectısın e ter 
~ Başı 1 incı &ahifede 

olursa, tirket belediye tarafından 
devr alınacak ,.e vapurları biz it • 
letmeğc mecbur kalacağız. Halbu
ki elimizde tahsisat yoktur. 20 bin 
liraya ihtiyaç vardır. Bu tahsisatın 
verilmesini rica ederim. Bundan 
başka, tirketin devr alınması ve i'° 
letilmesi için de makama ve bazı 
hususlar icin de daimi encümene 
salahiyet ;ermenizi rica ederim. 
Malumdur ki, tirket hasılatının 
yüzde sekizini her yıl belediye his
sesi olarak vermeğe mecburdur. 
Son senelerde bu hisseyi hiç ver • 
memiştir. Halbuki tirketin vaziye
ti müsaittir. Kasten veımediği ta -
hakkuk etmektedir. Haliç vapurla
rı senede 5-S milyon yolcu taşıyor. 
Bu yolcuların gene taşınması ve 
tehrin bu mıntakasındaki müna • 
kalenin temini lazımdır. Vereceği
niz tahsisat ve salahiyetle biz bu
nu icabı hale göre temin etmeğe 
çalıtacağız . ., 
Makamın yaptığı bu teklif tet 

kik edilmek üzere bütçe encüme 
nine havale edildi. 
Beş senelik program - T erkos 
Bundan sonra, belediyenin beş 

senelik İmar programı tatbikatı et
rafı~· da fen itleri müdürü Bay Yu
suf Ziya izahat verdi. Şimdiye ka
dar, muhtelif sahalarda neler ya • 

1 

pıldığını söyledi. 
T erkos tesisatının genifletilmesi 

noktası müzakere edilirken aza • 
dan Avni Adalı: 

- Raporda suyun içilebilir bir 
halde olduğu yazılıyor. Bu mesele 
mühimdir. Halkın sıhhati mesele • 
sidir. Meclis, halkın sıhhatinin 
mes'uliyetini nasıl üzerine alabili
yor? Hakikaten bu su temiz mi • 
dir? içilebilir mi? .• Benim bildiği
me göre, Terkos gölü civarında 
hayvan 18.teleri vardır. Bu vaziyet
te içilebilir mi?.. Fen heyeti mü • 
dürü biraz izahat versin ... 

T erkos suyu içilebilir 
Bunun üzerine Fen itleri müdü

rü Bay Yusuf Ziya fU izahatı ver
di: 

- Su hakikaten temizdir. Şeh • 
rin muhtelif 20, 21 yerinden bir 
çok defalar nümunelik sular ala • 
rak tahlil ettirdik. içinde hiç bir 
mikrop yoktur. Ben tahsan, bir 
yerde su içeceğim zaman, şüphele
nirsem, T erkos suyunu içmeyi ter
cih ediyorum. Esasen T erkosun i • 
çilebilir bir su haline geldiğini hal
ka ilan edeceğiz. Bu, kısa bir gün 
meselesidir. Bazı tedbirler için 
bekliyoruz.,, 

Terkos'taki peşin para bahsi 
Bundan sonra, azadan avukat 

Bay Esat söz alarak bundan bir 
müddet evvel gazetemizin tiddetle 
mevzuubahis ettiği ve etrafında 
bir anket açarak, bir çok maruf 
hukukçularımızın mütalealarını 
aldığı su parasının tediye tek-
lini ileri sürerek dedi ki: 

- Şirket zamanında, fazla su 
sarfiyatı bedeli, sene nihayetinde 
tahsil edilirdi. Halbuki, timdi, da
ha evvel alınıyor. Bunu, bir müd
det evvel gazeteler münakaşa etti
ler. Uzun neşriyat yapıldı. Hukuk
çuların mütaleaları soruldu. Bu 
mesele hakkında fen müdürünün 
j7,_l.. ... •ını rlra edecef:!im .. 

Fen müdürü Bay Yusuf Ziya ce
vap vererek dedi ki ı 

- Sular idaresi nizamnamesin
de 19 uncu maddede au bedelinin 
peşin alındığı taarih edilir. Abone 
sene başında, daha bir damla ıu 
almadan, dörtte birini öder. Diğer 
kısımlarını taksitle verir. 4 üncü 
maddede, fazla au sarfiyatının bir 
sene) ik sarfiyata nisbet edilerek 
yekunu ne tutmuşsa, bedelinin 
derhal ödenmesi lazım geleceği 
tasrih edilir. Eğer pefİn para alın· 
mazsa, her yıl sonunda, borcunu ö
demeyen 1500 • 2000 abonenin 
mukavelesi feshedilmektedir. Böy 
le bir mecburiyetle kalıtıınızın se
bebi, abonelerin birikmit olan borç 
larını ödeyememeleridir. Nizam · 
name iyi tetkik edilirse, kredi ile 
tahsilat olmadığı anlatılır. Hukuk· 
çular da bizim içtihadımıza işti
rak ediyorlar. Sarfedilen suyun 
bedeli pefin alınır. Peşin tahsilat 
yapılması abonelerin de lehinedir. 
Çünkü yıl sonunda birikmit fazla 
paranın verilememesi yüzünden 
mukavele feshedilmez. Bu vaziyet· 
te olan aboneler de susuz kalmaz· 
lar. Gazetelerde hukukçulara ao • 
rulan sualler, nizamnamedeki mad 
delerin bir kısmı ele alınarak so • 
rulmuttur. Ben bu neşriyatı takip 
ettim. Tabii soruşa göre fetva ve
rilir. Hukukçular da o tekilde ce· 
vap vermiflerdir. Eğer nizamna • 
meyi tetkik etselerdi, bizimle hem 
fikir olacaklardı . 

[MiLLiYET: Bay Yusuf Zi· 
ya'nın bu sözleri hakkındaki mii· 
talealarımızı ayrıca yazacağız,] 

Eğer evvelce, Terkos tir-
keti, bizim gibi taahhüt ettiği 
ıuyu verebilseydi, bizim gibi yapa· 
rak, parayı peşin alacaktı. Fakat, 
tirket, zaten taahhüt ettiği suyu 
veremiyordu. Biz, doğru yolu bu 
fekilde bulduk.,, 

1 kinci celse 
Bundan sonra, celse teneffüs i· 

çin bet dakika tatil edildi. ikinci 
celsede 1932 hesabı kat'i raporu • 
nun müzakeresine devam edildi.. 
Rapor okundu. Ve kabul edildi. 
Bundan sonra, bütçe encümeni, 
makamın Haliç Şirketi hakkında 
yaptığı teklife dair olan mazbata • 
yı meclise verdi. Mazbata okun • 
du. Mazbatada bu teklif muvafık 
bulunuyordu. Salahiyetin ve (20) 
bin liralık tahsisatın verilmesi ka
bul edildi. 

Vergiler dört taksitte 
Bundan sonra, bina vergileri tak 

sit müddetleri hakkındaki mazba· 
ta okundu. Sayfiyelerde vergilerin 
iki taksitte, tebirde de gene eskiıi 
gibi dört taksitte alınması kabul e
dildi. 

Vç bin liralık ikramiye 
Yeni hal için yapılan tarife oku

narak kabul edildi. Yıldız kumar· 
hanesi müsteciri Maryosera'nın 
belediye aleyhine açtığı davada, 
belediyenin kazanmasını temin i • 
çin çalışanlardan muavin Hamil 
avukat Feyzi ve Nazıma mütesa 
viyen taksim edilmek üzere üç bin 
lira ikramiye verilmesi muvafık 
bulundu. 

Meclia, geç vakit toplantısına ni
hayet verdi. Şehir meclisi teşrini · 
Pvvele kadar vaz t,.tili yapacaktır. 

Dahiliye Vekaletinden. 
Vilayetler Evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı fenni ve 

mali şartnamelerinde yazılı) sahanın şartnameye ilişik krokide 
gösterildiği şekilde tesviyei türabiyesi kapalı zarf usulile mü -
nakasaya konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli (6680) altı bin altı yüz seksen lira 
olub muvakkat teminat mikdarı (516) beş yüz on altı liradır. 

isteyenler bu husustaki kroki ve şartnameleri Dahiliye Veka
leti Eksiltme Komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme, 6 Mayıs 935 Pazartesi gÜnÜ saat 15,30 da Dahili
ye Vekaleti binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin 6 Mayıs 935 Pazartesi gÜnÜ saat 14,30 a kadar ica -
beden belgelerile beraber teklif mektuplarını eksiltme komisyo-
nuna vermeleri ilan olunur, (1919) 

Emniyet işleri Umum Müdürlü
ğünden: 

1 - Zabita memurları için 1200-1500 çift fotin kapalı 
zarf usulile ve 20 giin müddet le münkasaya konulmuştur._ 24 
nisan 935 çarşamba giinü saat 15 de ihale olunacağmd~ .~s • 
teklilerin şartname ve nümune yi görmek için umum mudur • 
lükte müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. • 

2 - Tekliflerle birlikte yüzde 7 ,5 dan teminat akçeaı olan 
565 liranm ihaleden evvel komisyona tevdi etmeleri ilan olu-
nur. (1759) 2585 

saltan istifade eder. 
Cesaretle girittiii"i bu büyük ıslahatı ta 

mamlaması için, uzun bir ömre mazhar 
olmasını Allahtan dua eder.,, 

Bundan ba,ka diğer heyeti murahhaoa· 
lar ~a abideye birer çelenk bırakmışlar
dır. 

çi ve MeÜha .Asaf t~sil edeceklerdir, 
Bayanlar öteden ben htanbulda otur • 
maktadırlar. 

• BELEDiYENiN ZİYAFETi. -
Vali ve Bel d"ye reisi Muhiddin Üstün
dağ ile refikaaı tarafından bu pertembe 
akfBrnı Feminizm kongresine &'elen mu • 
rahha•'ar şerefine Penpalasta bir ziyafet 
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KUMAŞLARININ VASFI! 

• • 
Her Mağazadan Israrla lpekiş 

Kumaşlar) isteyiniz 
iPEKiŞ BOtün Piyasaya Mat. 
Vermeğe Devam Ediyor 

'ropta.:rı. alışlar lçl:rı. 
(Müracaat mahalli: Sultanhamam, ipekiş mağazası 

Birinci kat: lpekit merkez müdürlütü ) 

ÖNtJMUZDEKi SEZONA HAZIRLIK 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarından 

Güzeller Eksiri 
Balsamln Likid 

Cildin daimi yumu§aklığını ve tazeli
ğini arttırır. Yüz deki çilleri ve lekeleri 
alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Traı
tan ıonra cilde litif bir tazel•k ve serin-

lik verir. Tanınmıı eczaneleı ;yat nıa- j 
ğazalannda bulunur. "40) 

Birinci Ticaret mahkemesinden: Tür
kiye iş Bankası lstanbul şubesi avukat
lan lstanbulda Yeni Postahane civarında 
Velora hanında Hindi Zade Osman aley
hine 18275 lira borca karşı itirazın rePi 
ve borçlunun iflasına hüküm olunması 
hakkında adliye yangınından evvel bir 
dava açmışlardı. Bu kerre dosyası yeni
lenmiı 35-112 No. lu iıbu dava için müd
deaaleyhe gönderilen davetiye ikametga
hını terkettiğinden ve timdi nerede oldu
ğu bilinmediğinden tebliğ edilememiştir. 

mahkeme H. U. M. k. nun 141 ci madde 

ıi mucibince tebligatın ilin suretile ya

pılmasına karar verilmiştir. Muhakeme 

29-5-935 çaqamba günü saat 14 tedir. 

Davetiyesi mahkeme divanhanesine aııl

mıştır. Müddeaaleyh o gün o saatte mah 

kemeye geJmez veya vekil göndennezıe 

' 

IPEKIŞ, ipekli kumaşlarda olduğu gibi, yünlü kumaılarda 
da en son modalara uygun nefis ve sağlam 90 ila 150 
santim enindeki mamulatını yakında piyasaya çıkaracak
tır. Toptan siparişler için timd;den müracaat edilmelidir. 

1 

davaya gıyaben bakılacaktır. 142 inci 

maddeye göre ilan olunur. (10522) 

Cibali Fabrikasından Mayıs 935 den itibaren hariçe sevke -
dilmek üzere çıkacak ve 2 - 2 1/ 2 ay zarfında şartnamesi mu
cibince teslim edilecek olan "50000,, kilo kadar tütün tozu pa
zarlıkla satılacağından almak isteyenlerin 20-4-935 tarihine 
müsadif Cumartesi gÜnÜ saat 14 de o/0 15 güvenme paralariyle 
Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde satış komisyonuna 
müracaatları. ( l 907) 

'----~-v __ K_A __ ~ ___ M_u __ ı_>_ı_R_ı_Y __ E __ r_ı __ ı_ı __ , __ ı~ ___ ._~ __ ·__.I 
l - 75 

76 -150 
16-4-935 
17-4-935 

Salı 
Çarşamba 

151 - ve daha yukarı. Perşembe 

Hayrat hademesinin Mart 935 aylıkları yukarıda yazılı gün-
lerde karşılarındaki Sayı sıralarına göre verilecektir ( 193 l) 

Y.ALNIZ T.ANINMI$ ' 

POUf D PLAY 
TRAŞ BIÇANLARINI 

liUllANINIZ 

. 
lstanbul be~inci icra memurluğun-

dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer Beyoğlunda Taksimde Yağhane 

sokak 13 numaralı hanede üç halı ıecca-

1 

de satılacağından taliplerin 18-4-935 per
şembe günü saat dokuzda hazır bulunan 

1 memura müracaatları ilin olunur. 

Asliye mahkemeleri yenileme büro

sundan: Davacı : Memaliki tarkiye Fran 

ıız bankası ile dava olunan: lstanbulda 

Büyük Kınacıyan harunda Haci Tahir 

zade Rahmi arasında mütehaddis dava

nın yenilenme muamelesi. sırasında: Ha

len ikametgahı meçhul bulunan müddei
aleyhe ilanen tebligat icrasına karar vl!

rilıniı bulunduğundan tetkikatın yapıla- 1 

cağı 13-6-935 saat 14 de büroda hazır bu-

lunması lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak Üzere ilan olunur. ( 10530) 

ZA YI - Galata Giriş gümrüğün-
den alınan ve 17730 numaralı beyanna
meye aid olan 262.957 numara ve 7-4-935 
tari~I~ bir kıta makpuz kaybolmuştur. 
Yenısı alınacağından eskisinin hükmü 
yoktur. 
Adres: l•tanbul Ketenciler No. 11 Hü
ıev:n Avni 

110523) 

"P .. 1 u .. l..ULU. 
TURK ANONiM ŞıRKE'I, 

lstanbul Acentalığı 
Li•aa Han, Telefon: 22925 

iZMiR SÜRAT YOLU 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta PERŞ'.:MBE gün'er: saa' 
16 r'a lıtan buldan IZMİRE ve 
PAZA.~ günlerı de IZMIR'deıo 
lstanbuia kalkar. 

TRABZON YOLU 
T ARİ vapuru 18 N:san 

1: R~EMBE saat 20 de Hoppe-
·· ~ ........................ 

Müjde 
Za~1ıa memurlarını mahsus 

200 metrol uk mesafeyi 
gdsterır kuvvette 

DAIMON 
Ceb fenerleri 

gılmıştir. Her yerde 1526 
numara tahtında arayınız 

ve taklitlerinden sakınınız. 

SATIŞ YJ:RLERİ: ANKARA: Sofuzade Mehuıet Emm W MERSİN: Hakkakoğlu Silifkeli Rahmi 
SAMSUN: Tursu" .,,.ef IZMIR Hllsevin Hü9nli 1 , ________________________ , ........................................................... ....-

. -

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur ... 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Yalova' da otel inşası 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş "Y alovada otel inşası,, dır, 
"Elektrik, Kalörifer ve sıhhi tesisat ve diğer teferrüah 

beraberdir.,, Keşif bedeli (350. 816) lira (95) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename lahikası. 
C - Fenni şartn:ıme. 
ç _ ,, ,, lahikası 

D - Elektrik tesisatına aid umumi şartname. 
E - ,, tesisatı lahıkası. 
F - Kalörifer tesisatı umumi şartnamesi. 
G - ,, ,, fenni şartnamesi . 
H - Mahal listesi. 
1 - Sıcak su tesisatı fenni şartnamesi. 
J - Asansör tesisatı fenni şartnamesi. 
K - İzolasyon vantilasyon şartnamesi. 
L - Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname. 
M - İnşaat keşifnamesi. 
N - Projeler. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı (17 ,5) lira 

ı mukabilinde Akay İdaresi veznesinden alabilirler. 
bedel 

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

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

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - 100 bin liralık Otel, Banka veya İdare binası yap
m1ş olduğuna dair Nafıa Vek; Jetinden alınmış bir vesika. 

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

saatten bir saat evveline kadar Al.:.ay Müdürlüğiinrle getirile
cek Encümen Reisliğine nıakbuz rnukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü madd.,<fe 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile ivice kapablmış olması la:ı:ımdır . 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) 
2715 1 

Üniversite Arttırma, Ek~iltme 

ve lhalat Komisyonundan~ 
Üniversite Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi Enstitüsünde keşif 

1<e şartnamesine göre 2078 lira 37 kuruşluk inşaat ve tesisat 
işi kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18-4-1935 Perşembe günü saat 15 de Üniversite 
de vapılacaktır. llk teminat 15 5 lira 88 kuruştur. 

Bu inşaata girebilmek için resmi dairelerdP 1500 liralık kati 
teminatı yapılmış ve iyi netice vermiş inşaat ve tesisat yapmış 
olduklarmı vesaikle isbat etmeleri lazımdır. Şartname ve pro -
jeler Üniversite arttırma, eksiltme komisyonunda görülebilir. 

(1632) 2433 

Umumi Neıriyat ve Yazı ifle ri müdürü Etem izzet BJ:.NıCJ:. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş . 

Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulnnmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müfarrih, müleyyindir. Mide ve barsaklara zarar vermez ve alış
tırmaz. Güç hazimleri kolaylaştırır. Kabızlığı defeder. Mide şiıkinlik ve yanmalarını giderir. Fazla bir ye

mek ve ıçmeden sonra hissedilen yorgunluk ve 9işkinliği hafifletir. Ağızdaki tabızh 1< ve KO'<uvn zale eder 
MAZON ıaım ve markasına dikkat. Doposu Mazon ve Bettoa ecza deposu, Bahçekapı Is u~okası arkasında No 12 . .., 


