
an an 
konseyi yarın Ankarada top 
)anıyor. Yunan murahhasla· 
rı bugün gelecekler. 

Sahih ve Baımuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 

velc"'e serbest bırakılan mu
halif parti liderlerinin tek
rar tevkifini emretti. 
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Almanya,harbe mi yol açıyor? 
Alman askeri Renan' a girerse F ransaya 

harb ilin etmek hakkı vadedilmiş! 
Uluslar kurumu konseyi, Fransız muhtırasını bir 

komisyona haoale etti. Lehistan, Danimarka ve Cenubi 
Amerika Fransız muhtırasını kabul etmiyorlar 
· Uluslar kurumu konseyi B. Lavalı dlnledl 

Ruimlerimiz: Frannz; ve lngilfa Başvekillerile 
Fransız. hari-.:iye nazınnı konleranıa giderler
ken ve Bay Lavali müşa11irlerinden bazıları ile 
beraber Strescda gezinti esnasında gö!leriyor. 

ııız muhtırası 1.chistanla Danimarka • 
nın ve cenub Amerikasının_,_uhalefe
tine manız kalacaktır. 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosundan: Fran&ız maha 

CENEVRE, 16 (A."A.) - Almanya karan huauai bir tekilde görüıecekler filinden alınan malfunata göre, kon• 
nın mecburi aakerlik kararını protes- dir. Danimarka ve Leh murahhaalan sey &alı günkü celsesinde Fransız mü-
to eden Franaız muhtıraaı ko · bu kararın mülayim olması hususun • racaatının tetkiki için bir komisyon 
dünk. ·• • ' nseyın k"I d kt· K . B M u celaeaınde müzakere ed'lm' da ısrar edeceklerdir. teş 1 e ece ır. omısyon ay a • 
b~ıün aaat 11 e talik olumnu~r:'~~ LONDRA, 16 (A.A.) _ Guetele- dariaga (ispanya) il~ B~y M.ünh (Da-
kuınet adanılan bu huaueta alınacak rin Cenevreden istihbanna göre, Fran ~ Devamı 7 ıncı sahıfcdc 
~·ii~'i(:··~·~i·~~~~································~~·················~ 

Bulgar kabinesi 
Sarsılıyor 

Hariciye nazırı Batalof 
istifa etti 

SOFYA, 16 (A.A.) - Kabine 
azaaı araaındak~ 

anlataınamazl ı k 
yakında bir buh. 
ran çıkmak ihtima 
)ini gösteriyor.Dün 
akf&Dl, hariciye na
zırı Bay BataJofun 
iıtif a etmİ9 oldu. 
ğu tayi idi. Batve
kil bu fayiayı tek. 
zip etmipe de,Ba!' 
BataJofun filhakı · 
ka istifa eylediği Bataloi 
ve iatifaıım da geri alnıa.dığı an
latılıyor. 

Kög/üge· fJeril
migen topraklar 
' Maliye Bakanlığı lstan- · · 

bul da• . izahat iatedi 

Bakırköy ve Beyoğlu kazala -
rmdaki bU arazi. bir taraftan 
da mahkemeye düşmii§tür: 

Eclirne •ylıavı Bay Şeref Aykurd, 
Kamutaya lıir •orgu takriri vwmİf, J s

,,---------·----------------------
' lnl(ilizlere J!Öre : 

1 
Avusturya, Macaristan, 

· Bulgaristan silihlanacak 
Balkan ve küçük anlaşma, Italya ve 

Avusturya arasında 
yardım anlaşmaları hazırlandı 

0 ONDRA, 16 (A.A.) - Streada İngiliz mümea.ilJeri· 
16 nin yeni hiç bir Avrupa taahhüdü altına ginnenıelerl 

parlamento mahafilini memnun etmittir. 
Almanyanın, iki taraflı mütekabil yardım misaklarına zarar 

. verilmekıizin umumi bir ademi tecavüz miıa.kını müzakereye 
hazır bulunması, büyük bir adım telakki edilmektedir. Mama· 
fib, Almanyanm müıbet vaziyetinin muhtemel hayali neticeleri 
baklanda timdiden bir fikir sahibi olmak mümkün değildir. Jn
siliz ~afili, makul bir haddin atılmaması ıartile, A vuıturya, 
Macaristan ve Bulgari.tanın silahlanma müsavatı lehindedirler. 

_.. Devamı 7 inci aahff cde 

Haliç şi rketi ne vaki 
Belediyeye geçmiş olaca 

iki taraf arasında 
tanbulun Balnrköy 
kazası içinde Azav
h ve Yamnburgaz 
çayll'larmın nıçm 

maliyenin elinde bu
lunmadığını ve ne

den dolayı otlağı 
olmıyan köylülere 
verilmediğini ıor-

, 1 yakında 
müzakereye 

başlana bilecektir 
Şebir mealiainin aon top 

lantmnda, Haliç Şirketi-

1 

nin belediye tarafından it
letilmesi vaziyeti görüfiil-

J 
müı ve bu iı ~çin 20 bin 
liralık bir tahsisat kabul 
edilmiıti. 

/Duştur. 

Buna Maliye ba
kanınd.ln da karşı

lık istemiştir. 

Maliye veka1eti 
dün lstanbuldan bu 
yolda bi- malumat .ı:. • ...,<:n.: .t"'. , .... t. 

iatemİ§tir. 

1341 yıhnda çıkan bir kanuna göre, 
tarlası olrnıyan veya az olan köyJülere 
hükümete ait topraklardan 200 dönüme 
kadar yer verilecektir. 

Yıllık hissenin ödenme
si mesel~nden belediye 
ile tirket arasında ~ıkan 
ihtilaf henüz muhakeme 
safhasında bulunuyor. Bu 
itibarla, belediyenin işlet
me iıine derhal el atması 
bugün için imkansız gö • 
rülmektedir. , 

Şirketin idare meclisi a-
zaundan bir zat, dün ken
disile görüşen bir muhar
ririmize Şehir m«lisinin 
son karan münasehetile 
ıunlan söylemiştir: 

"- Muhakeme bitme
den neticeyi kestirm~ 
(Devamı 1 İnci sahifede) 

Belediye taralından •atın alınman mukadd 
gibi gözüken Haliç vapurlarından biri"'«ö 

rü iıkelesi.nd • yolcu alıyor 

Ticareti 
Anlaşma Berlinde 
imza t andı 

Bu kanun, Iatanbul vilayeti içjnde 
tatbik edilirken Beyoğlu ve Bakırköy 
kazalarında maiiyenin elinde bulunan 

1 bir ~k.rm .topr~lara ~tkaları~n: "Bu 
1 yer bızinKlir,, dıyerek ıtlraz ettikleri gö
. rülmüttür. Bu topraklar üzerinde hak 

1 sahipleri olduklarını aöytiyenlerle maJj. 
ye arasında karşılıklı davalar açılmıştır. 

22 bin kental yumurta 
göndereceğiz 

BERLJN, 16 (A.A.) - AnHolu A· 
Jansının hususi muhabirinden: Tfö· • 
laye - Almanya ticaret lderina anlaf
"'•lan dün Türkiye namına Bay Nu
llaan Menemencioğlu ve Almanya nft
•ına Bay Von Bülov ve Bay Vucher 
taraflanr.da Hariciye bakanlıimda im 
•• edildi. Muka-velelerin iki tarafın ti
cari münasebetlerini kuvvetlendire -
eek ve ıceniıletecek cnahiyeti ihtiva et 
tiii çıkaralan mÜfterek tebliide bildi
ritinektedir. 

Y umurla ihrGf edeceiüı 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Ber

linde imza edilmit bulunan Türk • Al-•n yeni ticaret anlatmaaı birinci ve 
ikinci aınıftan 22 bin kental yumurta 
lıtontenjanını ihtiva etmektedir. Berlin 
deki heyetimiz pertembe sünü yurd.ı 
dönmek Üzere yola çıkacaktır. 

Ba .. kan ekonomi 
Konseyi toplanıyor --

Yunan, Yugoslav, Romen 
heyetleri Ankaraya gittiler 

Balkan antantı ekonom! konseyi 
hu2ün Ankarada toplanacaktır. Bu 
toplantıda bulunacak Yunan murah • 
h•ttlarr da dün tehrimize gelmittir. Yu 
nan heyetjle tehrimizde bulunan Ro
tnen Ye Yugoslav heyetleri dün ak~am 
:nkaraya aitmitlerdir. Ekonomi Ila-
-~nlığı deniz nakliyatı umum aıüdü -

1'\i Ayet Altul bu heyetlere refakat et 
.._el&t.dir. 
k. ANKARA, 16 (Telefonla) - Bal

n •2'tanb ökonomi ve istiıari koımia
ronu Pertembc günü tehrimizde top
•nacaktır. Yugoslav, Romen ve Yu • 

lal an heyetleri yann sehrimize gelecek 
•rdiJ.. -

Feminizm kongresi yarın 
Yıldızda açılıyor 

Komiteler dünde 
çalı şma /arına 

devam ettiler 
Açıf merasim i 
nasıl yapılacak? 

Feminizm kongresinde bulunacak 
kadın murahhasların birçoklan daha 
dün tehrimize gelmitlerdir. Bunlar a
rasında Fransız, lngiliz, Norveç, Da
nimarka, Çekoslovakya, Avu&turya ve 
Hollanda heyetlerile Yugoslav, Suri -
ye ve Bulgar heyetinden evvelce gel
ı.nemİ{ olanlar bulunmaktadır. Dün 
gelen Surıye heyetine Madam Hada 
başkanl.J; etmektedir. Bundan başka 
Fransada tanınmış kadın avuaktların 
Jım Madam V eron, Macar gazetecisi 
Endesburge gelenler arasındadırlar. 
lzmir kadınlarını temsilen Bayan Mah 
dure ve Bayan Süheyla Balkıt ta dün 
§ehrimize gelmiılerdir. Murahhas -
lar muhtelif otellere inmişler ve bir 
rrüdclet lstirahatten sonra otomoluller 
le Yrldız sarayına gitmiılerdir. Türk 
kadınlan:= yeni gelenleri karşılamıı -
Jar, Yıldız sarayını gezdinnişlerdir. Mi 
safirler sarayı fevkalade bulmuşlar, bil 
h.ıssa mcfru~atı takdirlerle karşılamıı 
lardır. 

Dün gelen murahhaslar 

tur. Sulh komitesi de dün toplanmıı-
Beynelmilel komite Yıldızdaki top

Jantmna dün de devam ebnittir. Dün 
gelen murahhaaLr öğleden sonra ya
pılan ikinci içtimaa ittirak etmiılerdir. 
Bu toplantıda muhtelif milletlere ait 
kadın hukuku mevzuu babsolmut ve 
bu vnrlide küçük münaka~alar olmut-

-- Devamı 7 inci sahifede 

Bakırköy kazaaındaki çayırlık dava
ları on ıenedenberi sürüp gitmektedir. 
Hatta bu toprak işleri köylülerle, toprak 
sahibi olduğunu aöyliyenler arasında bir 
çok kavgalar da doğunnu,tur . 

Bay Şeref Aykurdun taknn işte bun
ları da içine almaktadır. 

Oğrc.ndiğimize göre, bu işlerin kö
kün<lcm diizcltilme-sine karar verilmit

j tir. 
1 Püriizl~r ort~dan kalkınca köylüye 

toprak ~ılecektır. Maliye vekilinin bu 
yolda kaınutayda vereceği izahat merak. 
la ~l~_-..elcle beraber, mahkemenin ve
recegı •arar da mühim olacakhr • 

Moskovaya 
Bir heyet gidiyor 

Ali Muzaffer Göher 

ANKARA, 16 (MHliyet) - 5ovyet 
Rusyanın 1 Mayıs bayramında bulun· 
mak Üzere bugünlerde Moskovaya bir 
heyet hareket edecektir. Heyet Kon)a 
Saylavi Ali Muzaffer Göker'in bat -
kanlığı altında Erzurum anylavı Şük
rü Koçak, Aydın saylavı Adnan Ert
kin, Ulu• yazı işleri müdürü Nasuhi 
Baydarden mürekkeptir. Bir müddet 
sonra da Moskovaya aan'atkar1ard:ın 
müteıekkil bir hf'.,..,... g:dece!; ;.:.,. 

TURKIYENIN EN BUYUK GAZETESl 

23 Nisanda çıkıyor! 

32 sal"Ii:fe 

En değerli Türk yazıcı ve gazetecilerinin makaleleri, 
fıkraları ile, 

Sofya'ya. Belgrad'la Biikreş'e, Atina'ya gönderdiği 
hususi mu ha birlerinden 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 alakadar eden daha birçok me
selelere ayrılmış sütunlarla yazı ve resimlerile, 

Cumhuriyetin, lnkilabın samimi. ve ö~ 
gazetesi halinde, balkın cumburıyetçı, 
inkilabçı bir gazeteden bekle.diği doŞ· 
ru haber, güzel yazı, canlı resım, temız 
baskı gibi bir gazeteyi gazete eden 
bütün ana tartları toplayarak veı 

32 sahife olarak 
23 Nisanda çıkıyor! 
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~ Arat:>lsta~c:la. 
HARiCi HABERLER 

mr1:~,~,,-1' ~psm~~atorluğu 
. r rıasıl yıl<ıldt 

Yunan fırka liderleri 
yeniden tevkif edildiler 

Küçük itilaf ve Balkan anlaşması 

Dün· Cenevrede toplantı 
yapıldı, tebliğ neşredildi 

Her hakkı mahfuıular. Ya;san: Son Yemen 11aliai Mahmut NEDiM 

Enver Paşa feda karlık ve 
feragat istiyordu 

Yeni divanı harpler kuruldu, mahkum 
zabitlerin rütbeleri a.ındı 

, e '"" e ı ATINA, 16 (Hususi) - Siyasi par-
y en V As.re go-nderilen 300000 altın -Enver ti ı:derıe~ ~uhak.eme edecek oıan di-e m e 1 vanı harbin nyasetıne umum donanma 
Pş.nın te.graf' yağmuru - Yemen·n sadakati k~m~n~anı Vis i.rniral Sakellariu tayine-

değildim. Ancak hazinesi boş bir dir. Türkler bizi ıakalımızdan ya- 1 dil";,!f:·ilk olarak isyanda alakaları bu
devletin durup dururken neden, kalamıf istedikleri tarafa çekiyor· lunduğundan fÜphe edilip te tevkif e
niçin ve ne cüretle harbe girdiğini lar. Vaziyete hakimdirler. Topları- dildikten sonra bırakılan biitün siyasile-
bi 'birrnize ak hakkımız değil nın sesleri Aden önünde dernicli rin tekrar tevkifi emri~ vermiş~ .. 
m id' ir? (1) sonn vapurlardan i,itiliyor. Diğer taraf- Dakva e1vr~nıbi t~tkkiık -~~00. 1~1~ de 

• · • · (Y h d muha eme enn r ı gun uu nı ıste-
Bütün bu müşkülata rağmen bız tan ıse. bız emen .. mu. asara ~- miştir. 

Y emen<le aükfin ve huzuru muhafa dır) dıyoruz. Bu, boyledır belkı. General Papulasın mahkemesi 
za ettiğimiz gibi, işgal ve zaptetti~ Zahireleri dı~~rdan geldi~~.ve. bi:z AT.INA, 16 (H.usu~i) - General Pa-

. 'd de sonuna kadar bır buna artrk musaade etmedıgımız ı- pulas ıle (cumhunyeti koruma) dernek-
mız arazı en. . • • . . . d !eri erkanını muhakeme etmekte bulu
karış yeri gen vennedık. İngılızler çın fılhak~ka Yemen muh.asara ~- nan divanı harp dün de bir çok şahitler 
bu muvaffakl}'etimizi bir türlü haz- dır. Öyle ıken gene vazıyete ha- dinlenmittir. Bugün batka şahitler dinle-
medemiyorlardı. Fakat görülüyor- kimdirler. Bir taraftan da Şerif necektir. 
du ki Adende büyücek bir kuvvet Hüseyin Hicazda bize iltihak et
bulundurduklan halde, bu kuvvetle miştir. Demek ki Türklere kara yol
bizi yıldıramıyacaklarrnı da anla- !arı da kapanmıttır. 
mışlardı. Onlar, herhalde diğer cep.. - Lord Morli vaktile muhalefet 
helerdeki harekatın neticesini bek- etmeseydi biz Adenden içeri doğru 
liyorlardı. altmıt mil uzunluğunda bir demir 

Fakat bir taraftan da Londrada, yolu yapmış olacaktık. Bu hat o za-
Adenin tehlikede olduğu korkusu man yapılsaydı 'imdi başımıza bu 
başgöstermit bulunuyordu. Hindis- işler gelmiyeeekti., , 
tan yolunun bu en mühim geçidi, ve Gazete bu münakaşaları yazdık
kil>di ihmal edilmiş addolunuyor, tan sonra hükumetin Aden.i bot bı
bu sebeple de hükumete hücum e- rakmasına ve böylece tehlikeli bir 
diliyordu. Bu hucumlar çoğaldıkça vaziyet ihdas edilmesine efkarı u
çoğaldı. Aden vali ve kumandam mumiyenin pek müteessir olduğu
efkarı b~ekin ve hattı hareketi izah nu uzun uzadıya yazıp duruyordu. 
için bir taraftan yerlilere beyenna- İngilizler 1802 de Adeni föylece 
meler neşerderken, diğer taraftan ilişivermişlerdi: 

da şu beyanatta bulunmak mecbu- "Hindi farkide Britanyarun şfi-
riyetini hissetti: rayı devlet azasından (Markez 

- "Biz Türklerle harbetmekten Vilsli)nin vekili Sir Hom ile Sultan 
ictinap etmiyoruz. Malfimdur ki Ahmet Abdülkerim tarafından mu
lngiltere devletinin arazisi pek ge- rahhas intihap olunan Ahmet Basi
ni~tir. Düşmanlarımızı birer birer hi arasında bir mukavele imzalan
takip ve devletimizin çizdiği hat 
ve hareket dairesinde yürümek 
mecburiyetindeyiz. tik it buralar
daki Alman müıtemlekelerini işgal 
idi. Bu da yapılmıştır. Şimdi Türk
lerle gene hali harpteyiz. Bir usulü 
dairesinde, bir maksatla barbedi
yoruz. Bir kaç ay sonra Türklerin 
elindeki Arabistanı kiimilen kurta
racağımızı ümit ediyoruz.,, 

Deyli Taymis gazetesi de (tahtı
idaremizde bulunan bir memleketi 
neden himaye etmiyoruz?) ıerlev
hasile şöyle yazıyo~du: 

"Lord Delminoten,, Lord Gi.!r-

zondan sormuttu: 
- Aden ne oldu, ne oluyor? Ef

karı umumiye diyor ki Hindistan 
ve Avusturalyanın kilisi mesabesin
<le olan Aden çok mühim bir yer
dir. Burası iki senedir Türkler tara
fından mahsurdur. Teessüf ediyo
ruz ki oradaki askerimiz hiç le mu
vaffak olamamış, iyi bir şöhret ala
mamıttır. Askerlerimiz orada ne 
yapıyorlar, oturuyorlar mı? Harp
ten haberdar değiller midir? Türk
ler ise az ve zayıf bir kuvvetle hi
mayemiz altındaki topraklarda ha
kim bir vaziyette bulunuyorlar. Bi
zim aczimizin hakiki sebepleri ne
lerdir. Türkler Adenin kapılarına 
kadar geldiler. Bütün o havaliyi İs· 
tila ettiler. Biz neden geri çekildik. 
Adene'7 mil mesafeye kadar düş
manın sokulmasına neden müsaade 
ediyoruz.Bize aadık olan Sultanla
rın katledilmelerine de seyirci ka
lıyoruz, şehirlerin tahribine laka
yit duruyoruz. 

Himayemizde bulunan ahaliyi 
rencide ediyoruz. Niçin? 

Lord Gürzon da 'u cevabı ver • 
mişti: 

- Altı haftadanbe:i Türkler Lıi.
hiçte kımıldayamayacak ve Adeni 
tehdit edemİyecek bir hale getiril
mişlerdir. Onların Adene asla gire
miyeceklerine inanınız. Himayemiz 
altındaki arazide bulunan yerlile
rin her hale ra(imen bize sadık kal
dıklarını il' ve etmekliğim lazım
dır. 

Bunun üzerine Lord Gürzona 
tekrar soruyorlar: 

- Elbette bu halk bize sadık ka
lacaktır. Çünkü bizim onlara bir 
c.ok taahhüdatımız vardır. Bu taah
hiıllerimizi yerine getireceğimiz
den emindirler, fakat neden bunca 
zamandır onların Türkler tarafın. 
dan ezilmesine müsaade edip du-
ruyoruz. 

Lord Gürzon da diyor ki: 
- Biz Türkleri Lahiçte durdur

duk. Bu, kafi görülmelidir. Bu buh
ranlı ve müfkül zamanda farkta. 
or larda daha fazlasını yapamayız. 

Lord Gürzon gene sevapsız kal
madı, ona dediler ki: 

-Adenin vaziyeti bug· 

mıştır • 

1 - Şarki Hind tirketi ile Hin
distan imparatorluğu tebaası ve 
sultan Abdülkerimin tebaası ara
aında ticari münasebat tesis edile
cektir. 

2 - Sultan Ahmet Abdülkerim 
bütün İngiliz emtiasına karşı Adeni 
serbest liman yapmağı kabul etmiş
tir. Buna mukabil Sultan Abdülke
rim bu emtiadan yüzde iki gümrü.• 
resmi alacaktır. Ancak on •ene 
müddetle bundan fazla gümrük 
re.;mi alamaz. 

3 - İngiliz tebaası Adende ser
best, her türlü hukuklarına sahip O· 

larak oturabileceklerdir. 
(Bitmedi) 

( 1) Enver paşa mütemadiyen vatan· 
perverlikten, dinden, fedakarlıkdan bah
seden telgraflar yazıyor. mahrumiyetle
re katlanmak icabtttiğini, bunu bi.ıden 
beklediğini bildiriyordu. Bizden bekkd. ~i 
bu şeyleri biz kimden bekliyebilirdik' 
Bedevi bu lciflardan ne anlar. Mae.ma
fih anlamaz zannettiklerimden pek cogu 
nun Yemende anlayacaklarından emin ol
duğum bazılarından dcıha iyi anlamış 
ve sonuna kadar sebat etmiş olduklarını 
da gördüğümü burada itiraf etmeliyin1. 
Enver paşanın bu telgraflarından birini 
buraya aynen alıyorum: 

"Yemende kahramanca harheden ve fe
dakirlık gösteren Yemen ve Asir kıtaacı 
kumanlanlarma ve bütütn ktıaata zatı 
hazreti padişahı namına tesckkür eder:;n. 
Ve harbin kat'i netices:ne ~kadar bilcüm
le mahrumiyetlere katlanıp düşmanla 
çarp.!;manızı şimdıye kadar vukuatın te
yit ettigi ulüvvühimmetinizden beklerim. 
Ben size Karadeniz tarikile üç yüz bin 
lira gönderdim. Ve yalnız kara nakliyatı 
için altmış bin lira verdim. Eğer size pa
ranın Yemen ve Asire sevki için ç.are Lu
lursanız size tüfek ve para g-önd..-,- ·ccğiın . 
Bu parayı salimen n- kledebilmeği taeh
hüt eden adamlara da büyük nckdi ınii· 
k5fat vadedebi1irsini Oradaki vazivete 
ve diismana dair muntazaman malU~~t!· 
ruza muntazırım. 

Bi:i,kumandan veki!i 
Enver 

iş Ba 1ka!1 çok kıymetli 
bir •niidl.iri" nü k aybet!i 

iş Bankaıının Trabzon şubesi mü
dÜrü olup bir müddeltenberi şehrimiz
de tedavi edilmekte olan Bay izzet bu. 
sabah pek genç yatında gozlerini ebedi 
olarak acuna kapadı. 

Bankacılığı İyi kavrarruı, çok zeki, 
canlı ve arkadaşları araaında hakikaten 
ıevilen bu gencin ölümü bütün muhiti
ni matemJere bürüdü. 

izzet, ölüm döşeğinde bile kendisine 
mahsus neş'e ve aziz mesJeğile alakası
nı bir an bırakmaınıt, ziyaretine koşan 
arkadaşlarile daima mem!el~et i~Jerindcn, 
me•lek aşkından konuşmuıtur. 

Dün sabah zayıf ve titrek dudakla· 
rındaki son pembe işaretile aile v~ yav~' 
rularının hayalleri önünde uful eden bu 
aziz ölü, bugün saat 11 d! Ayasofyade, 
Saiflık Yurdundan kald:rılarak iş Ba~
kaıı ailesinin kolJ ... rı arasında Edi.rneka4 
pıd.ıki fehillii!c gomü•e-ektir. 

Allah raluııet eyk.ın ... 

Yeni iki dfoan 
SELANIK, 16 (Hususi) - Kavala 

fevkalade divanı harbi Bulgaristana ka
çan general Kamenos, miralay Bakirci, 
Papastonnoti, binba;ı Burdara ile diğer 
isi zabitlerin gıyabi muhakemesine bat· 
lamıştır. 

Bu divanda evvelisi gün mahkum e
dilen zabitlerin rütbeleri bugün alınmış· 
tır. Ayni divanı harp Z5 inci bıburun a-; 
oi zabitlerile Pravi ahalisinden isyana 
karışanlann muhakemesine bakmakta-
dır. l 

Gümülcüne divanı harbi 126 zabit i
le isyana iıtiriik eden neferlerin muha
kemesine başlamıştır. 

Geri kalan askeri ve sivil iıyancuarı 
muhak:cme ebnek Üzere iki divan daha 
teşkil edilmektedir. 

Selaniğin bir numaralı divanı harbin· 
de mahküm edilen miralay Linardaki• İ· 
le diğer zabitlerin rütbeleri dün alınmış· 
tır • 

ATINA, 16 (Hususi) - Birinci or
du kumandanlığından burada bir dör· 
düncü divanı harp daha teşkili emri ~•
rilmiştir. Bu divana §İmdiye kadar diger 
divanlara gönderilmiyen bütün asker ve 
siviller gönderilmektedir. 

Ordunun tasfiyesi 
ATINA, 16 (Hususi) - Ordunun 

tasfiyesinin 5 mayısa kadar ikmali karar 
laştırılmıştır. M-urlara ait bütün te
şekküllerin lağvedildiği hakkındaki is
tisnai kanun neşredilmek üzeredir. 

lngiltere bütçesi 
P.r nç ve fasulyeye yeni 

v rg ler konuyor 
LONDRA, 16 (A.A.) - Maliye na 

zırı Bay Noville Chamberlain dün öğ
leden sonra Avam kamarasına 1935 36 
bütçesini takdim ederken, hasaaten 
Mançuria'dan ithal edilmekte olan pi· 
rinç ve Soya faaulyaaına bir resim koı.. 
nacağını haber vel'miıtir. Tahakkuk 
ettiğine göre pirincet Sterlin başına 
2, 3 pens resim konacaktır. lmperyal 
pirinçler rüsumdan muaftır. Soya fa· 
aulyelerinden emperyal nevi müstesna 
olmak üzere, kıymet üzerinden yüzde 
10 rüsum alınacaktır. 

LONDRA, 16 (A.A.) - 1933 • 36 
bütçesinin masraf yekunu 729,970,000 
!ıraya balığ olmaktadır. Bunun 235 mil· 
yon 580 bini düyunu umumiyeye, 490 
milyon 390 bini umumi hizmetlere ay -
rllmış, fevkali.de masarif için de ihtiyat 
tahsisat konmuş;tur • 

Milli müdafaanın üç şubesi İçin, 
geçen seneye niıbet1e on buçuk milyon 
fazla masraf tabmin olunmaktadır. 

Hali hazırdaki vergi sistemine göre. 
maliye nazırı, varidatın 735 milyon 580 
bin liraya baliğ olacağını tahmin etmek
tedir ki, bu suretle 5 milyon 610 bin )j. 
•·a raddelerinde bir fazlalık olacaktır. 

Alman Bir .iği 
Ş malden Karadenize 

kaoar b r Birlik yapı acak 
KÖNSBERG, 16 A.A. - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Ecnebi memleketlerdeki Almanlara dit 

birliğin 55 inci kongres~ haziranda Köns
bergte toplanacaktır. Bu toplantıda, (Fen 
landiya körfezi ile Karadeniz arasındaki 
Almanlar) mevzuu görüşülecektir. Ter· 
tip heyetinjn tebliğine göre, kongre, ıat
ki Almanya tesanüdünün ve istikbaldeki 
hamlelerinin büyük bir nümayi~i olacak· 
tır. Fenlandiya körfezi ile Karadeniz ara· 
11ndaki geniş sahada yafayan Almanların 
tarihi rolleri, ve timdi yapmak mecburi
yetinde oldukları vaziyetler kongre~e 
;ıösterilecektir. 

Büyük bir grev 
Amerika da 3 milyon amele 

grev yapacak 
NEVYORK, 16 (A.A.) - Daily Te 

legraf gazetesinin Nevyork muhabiri, 
Amerika itçi fırkası liderlerinin 3 mil 
yon 500 bin amelenin dahil olacağı 
muazzam bir grev hazırladıklarını yaz 
maktadır. Bu grevden makıad, Jİmdi
ki itsizleı·e yardım şeklini protesto eı
lacaktır. Liderler, bu auretle i~izlere 
çalışan amele derecesinde para veril
mesini lemin etmek ümidindedirler. 

Diğer bir istisnai kanunda memur
ların tayin ve terfileri için icap eden ev
safın iade edildiği neşredilecektir. 

Gunarü için bir heykel yapılacak 
ATINA, 16 (Hususi) - Ahali par

tisi müessisi Gunaris namına bir hey
kel rekzi için başbakanın riyaseti alim· 
da Maksimos, Kanelloboldi ve saircden 
mürekkep olarak reşkil edilen beye! i
ane toplayıp heykeli yaptıracaktır. 

Tersane ve Girid &$ileri 
ATINA, 16 (Hususi) - Askeri ha

kimler Venizelos, Plastlras ve Ciritte iı .. 
yan kuvvetlerinin kumandanı tayin edi
len miralay Çanakakisin muhakemeleri· 
nin diğerlerinden aynlarak baılı başına 
nisanın otuzunda gıyaben yapılmasına 
karar venniştir. 

ATINA, 16 (Hususi) - Tersanede 
teşkil edilen divanı harpte asi deniz za
bit ve küçük zabitlerinin muhakeme)e. 
rine dün baılanmıştır, Bu divana erkanı 
harbiye reisi Ikonomu riyaset etmekte
dir. 

Suçlu olarak divana verilen 234 kişi
den yalnız 126 kişinin vecahında, diğer
lerinin gıyabında muhak-e yapılnı:akta
dır. 

Bunların ekserisi Venizelos ile bir
liktıe Napolide bulunan asi zabitlerdir. 
Muhakemede suçluların akrabasmdan 
ve gazetecilerden başka kimsenin bulun
masına müsaade edilmemiıtir. 

Yeni Milll Mecliste 370 mebus 
bulunacak 

ATINA, 16 (Hususi) - Harbiye 
bakanı ve Baıbakanlık muavini general 
Kondilis gazetecilere bu defa toplanacak 
milli meclisin 370 mebustan teşekkül et
mesini bükilmetin esas itibarile kararlaı· 
tırmıf olduğunu söylemiştir . 

Gazeteciler milli meclis tarafından 
resen oluz mebus daha seçilmesi ihtiına. 
!inden bahsediyorlar. Eğer böyle otuz 
mebus daha secilirse bunlar meclisin mil
li meclis olarak yapacağı işlerin nihaye
tine kadar kalıp bila!ıara meclisten ayrı. 
lacaklardır. 

Etnos gazetesi 
ATINA, 16 (Hususi) - isyanın ilk 

günü kapatılan Venizelist Etnos gazete-

' 

sinin tekrar intişarına müsaade edildi
ğinden dün akıamdan itibaren neşriya· 
tına batlamıştır. 

Mareşal Petcn 

Sen Jermen, Trianon ve Neulli muahc
delerini imza edenlerin askeri vaziyeti 

CENEVRE, 16 ( A.A.) - Küçük itiltil ve Balkan anlaşmas• konseyi 
dün yaptığı müşterek toplantı sonunda bir tebliğ neşretmiştir. Tebliğde 
deniliyor ki: "Küçük itilaf ve Balkan andlaşması, Avrupanın şimali far 
kisinde karşılıklı yardım mukaveleleri akdine ve merkezi ve cenubi Av
rupada emniyet misakının tahakkuku hususundaki müzakerelerin müs 
bet bir neticeye varmasına esaslı ehemmiyet atfeder. Sen }ermen, Tria
non ve Neuilli sulh muahedelerini imza edenlerin askeri vaziyetinin ta 
diline gelince, beş devletin mümessilleri bu hususta Bay Laval tarafın • 
dan yapılan tefsirata ittila hfuıl etmişlerdir. iki grup devletlerin daimi 
konseyi uluslar kurumu konseyinin fevkalade içtima devresi sırasında 
yeniden bir toplantı daha yapacaklardır. 

Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerine 
tahsisat konulması • • 

ıçın 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerine 
2 milyon sekiz yüz semen dokuz bin liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun layihası Kamutayda ruznameye alınmıştır. Perşembe toplantısın
da görüşülecektir. Bu layihaya göre, Ankara belediyeainin bütçesi hükil 
met merkezinin çok mühim ihtiyaçlarını karşılamakta olduğu anlaşıldı
ğından, şehrin bu zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, umumi bütçe -
den vade ve faizi icra Vekilleri Heyetince teabit edilmek üzere, Ankara 
belediyesine 250 bin lira ikraz edilecektir. Bundan başka Trakyaya yer
leştirilecek muhacirlerin maarallarını karşılamak için işçiler bütçesine 
450 bin lira, polis karakolları inşası için Emniyet işleri bütçesine 20 bin 
lira, uyuşturucu maddeler inhisarı mütedavil sermayesi için lktısat büt
çesine 250 bin lira ilave edilmektedir. 

•• 
Olüm cezasına çarptırılanlar 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Hırsızlık suçunun delillerini ortada? 
kaldırmak için iki kişiyi öldürmekten suçlu Mehmed oğla arabacı Halil 
ile Maksud oğlu Çabacı Sabrinin ölüm cezasına çarpılmalan hakkında 
Manisa ağır ceza mahkemesi kararı tasdik için Kamulaya bildirilmiştir 

Er ganı istikrazının ikramiyesi; 30 
bin lirayı 156 280 kazandı 

ANKARA, 16 (Telefonla) - ikramiyeli Ergani istikrazının A. B. 
C. tertiblerinin dördüncü ikramiye keşidesi bugün Cümhuriyet Merkez 
Bankasında yapılmıştır. Büyük ikramiye olan 30 bin lira 156280 numara 
ya, ikinci ikramiye 15 bin lira 1416 numaraya isabet etmiftir. 

68889, 125594, 147426 numaralar üçer bin, 184594, 170706, 138477, 
152970, 154312 numaralara dokuz yüz dokuzar lira isabet etmiştir. 

1917 de Fransız ordusunda • • 
ısyan çıktığını söylüyor Fransız hava bakanı Romagagıdıgor 
PARIS, 16 (A.A.) - Röyter ajansı PARIS, 16 ( A.A.) - Siyasi mahafilde söylendiğine göre Fransa Ha 

muhabrinden Siyasi iliırJer akademisinin va Bakanı General Denain Stresada ileri sürülen Fransız - ltalyan ha
~ir içtimaında M~eş~I Patenin a~ağıdaki va misakı hakkındaki m~kerede bulunmak üzere Romaya gitmekte -
if~aatta bulundugu soylenmektedır. . · · d 20 M t t l k l T 

'Geri hidematmdaki fena idareden do- dır. General Denaın a':'nı zaman ~d ılayıs ka op .. ankaca .a1a~1 unda 
layı husule gelen erzak noksanı ve hiç bir konferansının hava mısaklarına aı yap aca muza ere ış en e e 
muvaffakiyet ümidi olmaksızın atılacak- meşgul olacakhr. 
lan hücumlardan ümitsizliğe kapdan 54 
fırka, 1917 sene&inde cephede ve cephe 
gerisinde İsyan ederek Parise yürümÜf -
!erdi.·. O zamanlarda tabiye noktasından 
hiç bir kıymeti baiz olmıyan bir siperi al
•~1ak için bir zabit ile 100 nefer gündüzün 
hücuma kalkmak emrini almıılardır. Mit
ralyözle karşılanan bu kıta, tamamen 
mahvolmuıtur. Bunun arkasından bir i
kinci gnıp gönderilmiş, o da ayni akibete 
uğramıttır. Hücumlar, kafi derecede top· 
çu iıtihzaraıtı olmaksaın yapılmakta idi.,, 

Akademinin içtimaı, gizli olmakla be· 
raber, gazeteciler, bu malumatı alabilmi4-
lerdir. 

Amerika devletleri arasında bir 
kültür muahedesi 

VAŞiNGTON, 16 A.A. - Amerika it
tihadı günü münaschetile Bay Ruzvelt 
merkezi ve cenubi Amerikanın 18 cumhu 
riyeti ile bir muabede imzalaıruıtır. Bu 
muahede, bu devletler arasında bir ihti· 
li.f zuhuru takdirinde kültür abidelerine 
dokunulmıyacağıru natıkbr. Bu muahede
ye göre salibiabmer bayrağı eibi bir bay· 
rak ihdas edilecek ve bir ihtilaf zuhurun
da bu bayrak kültüre ait mebaniye çeki
lecektir. 

Be ç ka parasının ist krar 
BRÜKSEL, 16 A.A. - Belçika baş -

bakanı millet meclisinde beyanatta bulun 
mu, ve demiıtir ki: 

"Paranın istikrara dönmesi arsıulusal 
JnÜnasebetlerin temelidir. 

Faydalı tedbirlerin alınmasına bizi yak 
ıa,tıracak her teşebbüsü tereddütsüz ya
pacağız. Ekonomi ve para meıelelerinin 
halledilmesi için arsıulusal bir anlaşma 
temin edilmelidir. 

lnsull muhakeme edilecek 
VAŞiNGTON, 16 (A.A.) - Müd

deiumumi, Samuel lnsulJ, Junior, Mar 
tin lnsull ile diğer sekiz kişinin Secu
ritics Company'ı.in pek yakında inhi· 
lô.1 edeceğini bilerek birtakım esha • 
mı tahvil etmİf olmakla itham edile
rek muhakeme altına alınmalarını iste 
meğe karar vermiştir. 

lsviçreden kaçırılan 
gazeteci 

LONORA, 16 (A.A.) - Almanya ga
zeteci Jakob'un iadesini istiyen lıviçre 
notasını, reddetmiştir. Alman hükümeti 
Jckob'un bir vatan haini olduğunu ve ada 
Jetin normal seyrini takib etmesi lizım 
oldi~ini ıöylemc.kl< • 

Fransa, müttefik-
lcri ve Rusya 

B. Radek1

ın bir yazısı 
MOSKOVA, 16 (A.A.) - Bay Ra· 

dek,lzvestiya gazete:;inde ve ''Stresa 
konferansının neticeleri'' başlığı altın 
da yazmış olduğu makalede şöyle di· 

Dünya izcilerine hitap 
edecek bir nutuk 

STOKHOLM, 16 (A.A.) - Bütün 
dünya izcilerinin günü olan 23 nisanda 
I sveç izcileri bat kanı, veliahtın büyük 
oğlu prens Güstav Adolf, bütün dünya 
izcilerine hitanen radyoda bir nutuk 
$Öyliye--ektir. • 

Saat 19~~0 Ja büt~n Isveç ıstuyon
ları taraı uıdan ncşredılecek olan bu aut 
kun mevzuu izci idealleri) dir. 

Eski hiyeroğlifler 
Sovyet ilim akademisi 
tangut yazılarını oku

mağa başladı 
MOSKOVA, 16 (A.A.) - Sovyet Rut 

ya ilim Akademisine bağlı doğu ilim. 
leri enstitüsü eski Tangut Devletini Bu· 
gün kullanılmayan diijyle yazılmıı beı
bin hiyeroglifi açmağa başlamıştır. 

Malilm olduğu üzere, eski Tangut dev 
leli, onun-cu yüz yıldan on üçüncü yüz 
yıl başına kadar yaşamııtı. Sovyet Rusya 
ilim akademisi ı ... afmdan toplanınıt olan 
bu yazılar, Tangut yazı ve k 'lograllan
na ait dünyada mevcut yegine kollekıi
yonu tetkil ebnektedir. Bu koleksiyonda, 
§iİrlerJe, ata sözlerine ait bir eser ve Tan 
gut devletinin yasalarını ihtiva eden 20 
cilt kitap vardır. Eserlerin hepsi on ikin· 
ci yüz yılla on üçüncü yüz yılın batla 
gıcında, Tangut devletinin ölmes.inc se -
bep olan Mongol istilasından biraz evvel 
yazılmıştır. Koleksiyonun en mühim ku
mı, Mongolistan steplerinde yeri bulu -
nan eski Kara-Koto şehri harabelerinde 
bir mezardan çıkarılmıt ve 1910 yılında 
Moskovaya getirilmiştir. 

Hiyeroğliflerin açılmasından sonra, 
bunlan talaffuzlan mesele•İ hallcdiJccek 
ve bu suretle bir Tangut lugati yapıla -
caktır. 

Yasaların tetkiki neticesinde, eski Tan
gut devletinin idare rejimi ve ayrıca bu 
devlet içinde soysal ve ekonomik müna
sebetler tamamile anlatılabilecektir. 

Aydın hattı 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Aydın 

haltını satın alma mukavelesi perfem
be veya cumartesi günü parafe edile
cektir. 

Ekonomi Bakanlığı baş
mı'.işavirinin tetkikleri 
A KARA, 16 (Telefonla) - Eko

nomi Bakanlığı bat mÜ§aviri, bakanlık 
ça memur edildiği Zonguldak havza
tundaki tetkiklerini bitirmif, .ıı.nkara• 
ya donmuf-lür. 



Lfm:LEifAJ 
Su değil bak meselesi 

iki giin olayor. l•tanbal Şehir 
meclm kürsüsünden çıkan bir •es 
lstanbul halkile lstanbul halkını.n 
hakkile ve hakkın mantığİle acı bır 
alay etti. Mesele fudur: . 

Şehir üyelerinden bir zat .. ~~clı
•İn müzakeresi sırasında, onunde 

·· d .. - .. I ı"•leri müdürüne Ter · gor ugu en y ld , 
kos idaresinin vakitsiz para a ıl!ı 
hakkında (Milliyet)te çıka'! ?e .bı~ 
çok hukukçuların da reylekb b!l~ı 
ren .vazıları işaret edere u ışın 
m~hiyet;,.i- sordu.. .. .. .. 

Ben 1..-~nbulun bugunku guzel • 
/ ·- · . '. ı"zamını kaldırımlarının 
ıv. nı, ın " ' • ·ı·k 

nefa set ini, inşaatının şehırcı ı ve 
mimariye son derece uygun. oldu 
ihnıı kend;sine bor~lu ~ldu~~uz 
lstanbul belediyesinın şımd~ki .~e~, 
ve terkos idaresinin ilerdeki mudu
ründen bizi ta<dik etmesini bek~e • 
mezdim ama, bir hukuk _~~selesı o
lan bu işe cevap verecegını de um
mazdım. Sanırdım ki: 

_ Bu bir hukuk işidir. Hukuk 
·· · · • Desin 1 

musavırıne sorunu~.. · 
Bu ümidimin bofa çıkışı bu mü • 

euesede ihtisasa ne dereceye kadar 
def.er verildiğini göstermesi yüzün· 
Je" ,...,Jı "öğretici.,dir. lstanbulun 
fi ..-:diki len, ve terkosun ilerdeki mü 
d füünün zaten kendinin de iştirak 
ettiği bir mecliste verilen bu peşin 
par~ alma kararına toz kondurma
ma .. rok beklenirdi. 

Lakin len müdürünün bu sala -
' • L hiveti dı•ında söz ıöylemesıne Rar-

sı . da Şehir mecliıinden birinin çı
kıp: 

- Bu ~öz size düşmez.. Demeıi 
de '1mulurdu. 

/kincisi bosa cıktı. .. -.. 
I stanbulun bütün fehircilik hari

k,,Jarını kendine borçlu olduğumuz 
•i•.1diki len, ilerdeki ıular müdü • 
~İİ"Ün :,/-fiası şunlardır: 

1 - Fa zla para bedelini sene sonun
da almağa loalkarsak aboneler para ve
re miyorlar, onun için daha evvel alıyo~ 
rnz ve b irikmesine meydan vermiyoruz. 
Rtı abonelerin lehinedir. 

Dünyada mantığın bu derece ce
soretle vüzüne tüküren bir ıöz işi • 
dilmemistir. 

Vaktinde parasını veremiyen biri 
sin-len o parayı daha evvel almanın 
i.•-nin,. kolaylık diyorlar ve bunu 
bir .• .. hir meclisinin kürsüsünden 
sövlüvorlar. Bu merhamete teaek • 
kür etmdiy;z. · 

- Kolaylık yapmak mı İstiyor 
s•ırıuz ?. Halktan ıu parasını pesin 
almayın!. · 

- Kolaylık yap;nak mı iatiyorsu 
nuz? Halktan yalnız sar/ettiğinin 
para;ını alın! Sar/edilmemi~ su pa 
rası almayın! 

- Kolaylık mı göstermek istiyor 
sunuz? Suyu daha ucuz ıahn! 

Bu neye benzer? Sizin bir kira· 
cınız var. Ay sonunda parasını ve
remivor. Gidip kendisine diyorııu • 
nuz ki: 

- Bak brna azizim! Sen ay sonun
da paranı veremiyorsun. Sana acıyo
rum. Onun için bundan sonra her hafta 
vaktinden evvel aylığının dörtte birini 
vereceksin. Ta ki aylık, ay sonunda bi
rikmesin!. 

Kiracınız size gülmez mi? 
işin buraya kadarı mantık taralı. 

Hukuk cihetine gelince.. l,te len 
müdürünün hukukçulardan sakla • 
yıp göstermediğimizi söyled;ği 19 
uncu madde: 

(Suyun bedeli Uçer aylık peşin ol
m.1k üzere müşterirUn imza etmiş oldu
ğ u mukavelede muayyen vakitlerde ve 
şirket işletme müdürilnün makbuz sene
di mukabilinde tediye olunacaktır. ) 

iste hukukçuları aldatmak İçin 
onlardan ıakladığtmızı ileri sürdük 
/eri madde. Ey türkçe bilenler, türk 
rl' okuyanlar ve anlayanlar. Şurada 
fazla su parasının ne zaman alına
caaına dair bir tek kelime var mı?. 

.5imdi bir de fU bizim hukukçu · 
Tara gMterdiğimiz,dördüncü mad -
dev" bakın: 

-(Şayet aarfolunan su abone senedin
de muayyen ıuyun miktari yeVJnisi bil
hcaap bir .eneye lııabet eden mecmu mik
tarı tecavll& ederse beher metre mikap 
fulaaııım bedelini tarifedeki fiyat üzere 
derbel lldemeye abone mecbur olacak-
tır . ) . t 

Bu madde varken ve İnsanlarda 
anlamak kabiliyeti mevcut iken faz 
la parcuının senelik miktar bitme
den istenmesine imkan bulunamaz. 
Bu da İfin hukuk taralı. 

Gelelim bir de inıal tarafına. 
Ben terkos müdürü olacak, ter • 

kosun kazandığı para}'l alacak, bu 
idare bozulursa memnun olacak bir 
adam değilim. Bunun aksir.İ iddia 
etmek abdallık yahut ağzı karalık 
olur. Lakin 45 senedir, Mösyö Kas-
telno ve e:.liifmırı Terkos 
fİrkP~i fazla su bedelini 
cmco~ ytl sonunda abon,.den 
İslPrken .. 'ıaıta idare beledi.vcve 

Beçıil.ı,.,., •~r,ra da tahsilii!a bci ./• 

Ş EH 1 R HABERLERi 
'EKU~UMf 

Hayat pahalı mı 
Ucuz mu? 

Ticaret odaııoa göre 
hayat ucuzluyor 

Ticaret ve sanayi odası, hayat pahalı
lığı ve geçim şartları etrafında mühim bir 
istatistik çıkarmıştır. Geçim ihtiyaçları • 
nın tesbitinde 5 kİ§iHk bir ailenin m as .. 
raflarını göz önünde tutan bu istatistiğe 
göre ı929 danberi hayat mütemadi şe • 
kild: ucuzlamıştır. ı929 yılına yani a!tı 
sene önceye nazaran ı93ı de yüzde ı2,9 
ı933 de y;,\zde 24,4, ı934 te yüzde 25,4 
nisbetinde bir tenezzül vardır. içinde bu· 
)unduğumuz yılın şubat ayında İse bu 
miktar yüzde 30 a kadar düşmüştür. O
danın çıkardığı indekse nazaran, yiyec~, 
içecek maddelerinde de altı sene evvelı
ne nisbetle mühim bir ucuzlayı§ vardır. 
Fakat ev kiralarında diğer bütün madde
lerde görülen azalmadan eser yoktur. 
ı929 dan ı934 e kadar kira paralan ayni 
nisbeti muhafaza etmiş tir. Son iki yr! i
çinde ise bir kısım meskenJerin kira1al'ın
da gayet hafif bir azalıştan başka bir şey 
kaydedilmemiştir. 

Peynir ve tereyağı imala lı icin 
Ziraat bakanlığı, peynir ve tereyağı ı

malatırun tabi tutulacağı ıartlar hakkın· 
da mühim bir talimatname hazırlamak· 
tadır. Bu gibi maddelerden talimatnaıne 
çıkıncaya kadar menşe ve .sı~h.at ~'?oru 
aranmaması alakadarlara bildinlnu§tır. 

Degiş : klık yaı ıldı 
Ahdi kontenjanların tevziinıle ~imdiye 

kadar beyannamelerin tescil tarihleri sı
raya esas tutuluyordu. Bu usul, geç ka .. 
!anlara kontenjan verilmemesi gibi bazı 
mahzıırlara meydan verdiği için değişti
rilmiştir. Bundan böyle bütün gümrük. 
lerden kontenjan Ktiyen beyanname lıs
teleri getirtilecek, tescil tarihleri Hibarile 
aıraya konacakbr. Ahdi , kontenjanların 
ilk dağıtılma ifi bu 11raya göre yapıla • 
caktır. 

Kavun, karpuz satışı başlayınca 
Trakyadaki kavun ve karpuz ekicile.-i, 

sebze halinin açılması yaklaşbğı için is • 
tdderde bulunmuılardır. Ekiciler, e•as 
itibarile kavun ve karpuz satışının sebze 
ve meyva gibi hale alınmamasına taraftar 
dırlar. Aksi takdirde vagonda teslim şar
tile satı§ yaprlamıyacak, kavun ve kar • 
puzların hale fcadar taşınması bir hayli 
masraf binmes.ine aebep olacakbr. Trakya 
ekiciler.inin bu müracaatleri tetkik edili-
yor. 

lnqiliz liras ı çıkı ~ or 
LONDRA, ı6 A.A. - lngiiiz lirası. 

dün bilhassa dolara nazaran ttteffü iıti
dadı göstenni§tir. Bunun sebebi ihtimal 
ki, Amerika maliyesinin, yabancı piyasa .. 
!ardan giimüş sabn almak 8'İyasasıdır. 
Dolar 4,8462 den 4,85 e geçnBJtir. 

Gezinti postaları 
-o-

Bundan Adalar ve boğaz 
hallu da iıffade ediyor 
Şiıiceti Hayriye ve Akay idarelerinin 

ı;eçen perşembedenberi yap!Dağa başladık 
ları tenezzüh postaları iyi neticeler ver· 
mİ§tİr. Geçen hafta havalar tam miktarda 
emniyet verici bir şekilde olmadığı halde 
ucuz bilet satılmııtır. 

Ucuz biletlerden lstanbulcla otur.Uar 
istifade ettiği gibi Boğaziçi ve Adalarda 
oturanlar da istifade etmek yolunu düıün 
müflefdir. 

Ucuz biletler perşembe günü a(qamı 
11<>n vapurlarda geçiyor. Bir çok Boğaz 
yo)cularınr işlerini bitirdikten sonra, son 
vapuru bekliyerek evleı-ine ucuz biletle 
gidiyorlar. Zaten cumartesi sabahı lstan; 
bula İnecekleri için biletin dönüş parçası 
ile iniyor]ar .. 

Bu yüzden geçen P""tembe akıam.ki 
oon vapurlar oldukça kalabalık olmu§tur. 
Bu sebeple bu hafta son posta büyük va -
pur ile yapılmaıma kara~ verilmiıtir. 

devam edilirken, şimdi bir idari kur 
nazlık ve İşgüzarlık şeklinde halk
tan vaktinden evvel para almıya 
kalkmak ve buna /{arşı harekete ge 
[enleri bir resmi kürsüden dalavere 
ile ittihama yeltenmeA abes değil 
midir? 

Bir gün bu talisiz kürsüden fazi
let sevkile değil, velevki dalgınlık
la olsa: 

-Fvet, halk bu iddiasında hak
lıdır. Biz yanılmışız .• Sözünü i~it • 
miyecek miyiz?. 

• • • 
T erkoa işini ben bir taraftan halkın 
hukukuna ve halk namına devletle 
taati edilmiş bir m.ukavelenin sa • 
rahatine tecavüz saydığım İçin bu 
sütunlarda yazmışhm. Diğer taraf
tan her Türk gibi kendi Öz hakkı • 
mı aramak için rnahkemeye müra • 
caat etmiştim. Hayli evvel yaptığım · 
bu miiracp:atımi gazeteye yazmak 
mümkündü. 

Bunu bir tesir yapıyorum 
sanmasınlar diye yazmadım. Bn(!Ün 
yazdığımın sebebi de şimdiki len, 
ilerideki terkos müdürünün bir hu
kuk isini ceffelkalem ve kendi ma
ka~il~ kesip atma.sının biraz acele 

. bir hareket oldu/rymıı söylemek idn 
' dir. Rtdıliyclim hakimlerimiz sny • 
lcsinlıT. 

Ba§balıan ismet lnönü Anharo istasyonunda hararetle kar§ılanıyor 

·-· MAHKEMELERD6 

Karışık bir 
Davaya başlandı 

-o-

Para verrr:e mişler, öt~ beri 
kırmışlar, c'övüşmüşler 
Ankara caddeıi civarında Kafkas lo 

kanla ve birahanesi habibi Y orgi ile gar
son Mehmedin Bak,rköy civarında Aya
yorgide rençber Ahmet, Şan1lar köyünde 
rençber Emin ve köy muhtan Halil aleyh 
!erine açlıktan davaya, Sultanahmet birin 
ci sulh ceza mahkemesinde diin bakılmış
br. 

Durutına sırasmda, Ahmetle Emin ha· 
zır bulundukları halde, asıl ıuçu işlediği 
söylenen n1uhtar Hatil bu1unmamışhr. 
Ganon Mehmet, Halilin de biraz evvel 
mahkeme kapısı önünde, arkadaflarile 
beraber gezinmekte olduğunu, çağınlın-
ca kaçtığını söylemittir. Mübaşirlerle lıe
raber çıkan Mehmet, muhta.. Halili bul • 
muş, böylelikle, Halil de duruşmada bu· 
lunmuştur. Yorgi, Halilin, diikki\nın~a 
yemek yeyip rakı içtikten sonra ( ı30) 
kuruş eksik verdiğini, sonra da, parayı ıs 

temeleri üzerine, öteberi kınp döktüğünü 
söylemişti~. G..,.son M~hmet de: 

- Halil, beni dövdü; iskemleleri kal
dırıp &&vurarak bütün müşterileri dağı • 
tıp kaçırdı .. Kendisinden davacıyım .. de
miştir. 

Halil de demiştir ki: 
- Ben kendimi bilmez }>ir adam değ i

lim. Rakı içip parasını vermemezlik te et 
mem. GUya, ben biri.ne kefil olmuşum. 3 .. 
nun borcu vanruı. Benden 130 kuruş faz 
la para İ•techler .. V enneclinı. Kırıp, dök
tüğÜm bir ıey yoktur. Ne iskemle kalıLr
dnn; ne kimseyi dövdüm. 

Rençber Emin de, sorguya ıöyle ce • 
vap vermiştir: 

- Ben Meriç kıraathane.inde oturu • 
yoı.!um. Muhtar Halili karakola götür • 
düklerini duydum. Eminönü rne"1cezine 
gittim. Hiç bir ıeyclen haberim yokken 
beni de iıe kanıbnmılar. 

Ahmet te demiştİT ki: 
- Ben yemek yedim. Halil de blraz 

içnBıti. Çıkar4ıen Halliden fazla para i1-
tediler. Bir kefil lafı falan oldu. Nokta ya 
kmdayılı; bizi polise verdiler. Döğüı fa. 
lan olmadı. 

Meyhane sahibi, iddiasında ısrar et
mekteydi. Şahiltlerin çağınlması iç;n, du 
ruşma, 24 nisana atıldı. 

Oğlun1111 kulağını çekti, i!ldUrdU 
Kumkapıdaki evinde, oğlu Bedrosun 

kulağını çekmek suretile ölümüne sebep 
olmaktan suçlu Kirkor dün, birinci istin
tak hakimi Bay Ramazan tarafından sor
guya çckilmit ve sorgu &onunda, tevkifi
ne lüzum aörülmiyer'* seıi>eM buakıl • 
mııtır. 

Muayene eden belediye doktoru mor
ga gönderilmesine lüzum göstermi§, ço
cuk, morga nakledilrniıtir. Morg, daha, 
raporunu vermemiıtir. 

• Bir tefrikadan çıkan da va - Son 
Posta gazetesinde neıredilmekte olan 
(ittihat ve Terakki nasıl dogdu, nasıl ya 
şadı, nasıl öldü?.) Tefrika11nda Yanya 
müdafii Esat paıanm da isıni geçtiği için, 
Eıat paşa tarahndan gazete aleyhine bir 
dava açılınııtır. 

İddiaya göre, vakalar, değiftirilerel< ya 
zılmıt ve davacıya baıkaret edilmiıtir. Da 
vanın ı.ıçluları, tefrika muharriri Ziya 
Şakir, neşriyat müdürü Tahir ve gazete 
ıahibi Ali Ekremdir. 

Bu davaya, ikinci ceza mahkemesinde 
dün bakılnutbr. Müddei umumi de dava
ya iştirak etm.iı, iddia11nı yaparak ,suçlu
lann, ceza kanununun 480 inci maddesi
ne ıöre cezalanılmlmalarmı istemiştir. 

Dunııma, müdafaaların hazırlanma11 
için, 30 nisan ıah günü sabahına bırakıl
mııtır. 

• On beı yıla mahküm oldu - Beşik
taıta, metreıi Sabriyeyi öldürmek ıuçun· 
dan muhakeme edilen Y aıar oğlu Ali, öl
dürme hadisesinde tahrik görüldüğü için 
ağır ceza mahkemesince on beı ıenc ha
pise mahkum edilmişti. 

Temyiz mahkemesi kararı nakzettiği i
çin, Ali tekrar muhakeme edilmiı ve dün, 
on beş seneye mahkum olmuştur. 

• Onbirer ay hapis yatacaklar - Yol· 
cu biletlerinden 450 lirayı ihtilas ederek 
zimmetlerine geçİmıekteıı ıuçlu mülga 
Seyrisefain idaresi memurlarından Hami 
ve Rifat, ağU" ceza mahkeme.inde, dün, 
iki~er sene on birer ay hapiıe mahkum 
edilmi !erdir. 

61:.LE.DIY ED/f. 

Ha ihtiy?ca 
Kafi gel mi yor 
Muvakkat ha 1-1 ı ziran da 
açı ac11k, yen ı pavyon 

yııpı ' ac ı k 
Kerestecilerde yeni yapılan şehir 

muvakkat hali Haziranda faaliyete 
bugünkü ihtiyaca bile kar§ıhk olmadı
ğı anlaşılmıtlır. Hale yeni bir paviyon 
ilivesi için bir mikdar daha tahsisat 
ver.ilmiştir. Bu yeni paviyonun inşası 
için, kabz:ıman'ann şimdi sığındıkları 
ahş.ab barakalara doğru uzanan, tarİ· 
hi keresteciler dıvarı yıktırılacaktır. 
Yapılan hesaba göre, lstanbula mu
vakkat değil, esaslı bir hal yapmak 
için 2,000,000 liraya ihtiyaç görül:nek 
tedir~ 

Tem z ik arre' esi için barakalar 
Fatih ka; makamı Haluk Nihad, E

dirnekapı haricinde belediye temizlik 
i~ leri arabalan ve ameleleri için aı· 
ri ahırlar yaptırmıştır. Bu İn§aat bay. 
ramlarda şehirde yapılan takların an
kazile yapıldığından ve belediye ame
lesi tarafından ill§a edildiğinden mas 
<afsız çıkmıştır. Halük Nibadın bu ça
lı şması takdir edilmiştir. 

Kan .ızasyon ne halde? 
lstanbul ve H a liç &ahilleri k a nali-

23 yon ameliyesi ikmal edilmiıtir. Bey
oğlu tarafına başlanmı§tır. Belediye 
kanaHzasyon İnşaab için, şimdiye ka· 
dar 6,200,000 Hra vermi§tir. Şirkete 
her yıl 550 bin lira takıit ödenmekte
dir. Ameliyat daha üç yıl aürecek ve 
bütün ,ebeke iılemeğe baılayacaktır. 
İstanbul tarafında ıimdiye kadar 700 
ev ana §ebekeye bağlanarak iıletilir bir 
hale getirilmiıtir. Kanalizasyona Ter 
kostan bol ıu temin edilmiıtir, 

Sokaklar sulanacak 
Belediye bu yaz ıokaklarm sula.n

maama daha ziyade ehemmiyet vere 
cektir. Belediye Balat atelyeıinde su
lama arabaları yaptırmııtır. Bu araba
lar beygirlerle çekilmekte ve arkasın
da ıüzgeçli bonılar bulunmaktadır. 
B~lann tecrübeleri muvaffak netice 
venrıe, bu arabalardan daha bir mik
da.r yaptırılacaktır. 

Evlere konacak numaralar 
E~1ere .. num~a konması için beledi

ye .. bır m~t~ahhıtle mukavele yapmı§lı. 
Muteahhıdın bu i§i Nisanın ı5 · d b' . . 1.. ın e ı 

'!rmesı . a~ımgelirken, henüz itler biti 
rıleme?'ışbr. Mukavele feshedilmiıtir. 
~eledı~':. evvelce vrdiği 48500 lira tah 
·~sata ılav!en, yeniden 7000 lira tah
sısat verrnı§tir .. 

Afyon piyasalarında 
tetk kat yapan heyet 

Afyonlarnruza dı• piyasalard .. t . b im k · . • a muş erı 
u a •çın Uzakşarkta ıeyahate çıkan 

hel'.et ~~ı~urucu maddeler inhisar ida
resa muduru muavini Bay Şefik Dayren 
~ulun~~~dır. Heyet ıimdiye kadar 

n ~e ınkm ve daha diğer afyon pi-
yaıalarile temas etmi" •t" B' k .. 
k :ı- ır. ır aç gune 

adar Tokyoya geçec•. ktir. Bay Şefikin 
temaılarından İyi neticeler çıkmaktadır. 

Yo'dan çı 1tan tramvay 
Vatman Nurinin idare.indeki 30 rall t . . numa 

ramvay motrısı dün sabah t l · · ır T , saa se 1:1 .. 
ZI ~ 1 geçe, opl<apıdan Sirkeciye gitmek 
te iken, Şehremini nahiyesi önündeki ma 
kasta yoldan çdaruıtır. 

~raharun tekrar yola konması için 40 
dakikadan fazla uğraıılmı• bu Y •• d 

f . d"" • k ., uz en, se enn uzenı aybolmu• Sirkecide 
1 .. d"" n n ge
en uç ort tr~vay yolda kalmıştır. y 

0
[. 

cular da, bu yuzden bir saate yakın vakit 
kaybetmişlerdir. Ancak kırk • elli dakika 
sonra araba yola konmuı, ıeferlcr.in inti .. 
zamı iade edilebilmiştir. 

KUÇUK HABERLER 

• T e.bit edildiğine göre, şubat ayı için 
de limanımızdan 842 ticaret gemisi gelip 
geçmiıtir. Bunun 86 sı Türk, ı38 ıi ln
giliz, ı48 i ltalyan, 88 i Yunan bandıralı 
gemilerdir. 

• Turizm komisyonu - Ankarada top 
)anacağını yaz:dığımız Turizm komiıyo • 
nu 20 nisanda toplanactkır. Bu komisyo
na her bakanlıktan ve Turinı kulüpten 
salahiyet aalıibi birer murahhas iıtn·ak e
d "" tir 

-
M. Emin Maarif 
Müdürü 
Olmuyor mu? 

-o-

B:r vekai' t, asal et 
mese esi çıktı 

Eski Maa rif müsteşarı Mehmed E
m :nin, l$tanbul Maarif müdürlü ğüne 
t a; ini i ş i uzamış, b ir mesele hal.ni al
mıştır . Şehrim ize g ele n h a be rlere gö
re, Mehmed Emin Kültür Bakanlığı 
t arafından a ttaleten t ay i :.-ı e<lilm e t< is
t enmi~tir. Oğrendiğimize gOre, M ch • 
ıned Emin, dün Kültür bakanlığına 
bir telefon çekerek bu vazifeyi veki.
le!en kabul edebileceğini, aksi hal -
de, reddedeceğini bildinııiıtir. Mehmed 
Eminin lstanbul Maarif müdürlüğünü 
vek3.leten istemekte ısrar etmesinin se 
bebleri şunlardır: Mehmed Eminin 9 
bin kurut asli ınaa§ı vardır. Bu maa§
la lstanbul lisesinde felsefe muallim
lığ i yapmaktadır. Ayrıca bir ecnebi 
mek tebinde de yüksek Ücretle türkçe 
hocalığı yapıyor. 

Maarif müdürlüğüne asaleten tayin 
edilirse, şimdi uhdesinde bulunan bu 
ilci vazifeyi bırakmak mecburiyetinde 
kalacaklor. Şimdi lstanbul Maarif mü
dürlüğünün maa§ı 9 bindir. Halbu. 
ki, '-·eki.leten Maarif müdürlüğünü &· 

lırsa, 9 bin asli maa§la lisedeki felsefe 
~ocalığma, Ücretle ecnebi mektebinde 
ki türkçe hocalığına devam edebile -
cek, üstelik te, 9 bin kuruşluk asli 
maaşlı Maarif müdürlüğünden veka • 
!et ma~ı alacaktır. 

Ilu vaziyette, Mehmed Eminin ı.. 
l:\nbul Maarif müdürlüğünü kabul et
miyeceği anlaşılmaktadır. Kabul etme 
diği takdirde kendisine yapılacak mu 
ameleyi Kültür Bakanlığı tesbit ede • 
cektir . O vakit iki vaziyet ha11l ola
caktır. Ya, istifa etmiı nazarile bakı
lacak, yahud da eski yerinde bırakı· 
lacaktır. 

Ek ~ lliyet mekteplerinde Türk 
hoc darın maaş'ar1 

Bir kısım ekalliyet mektebleri türk 
çe hocalarına muntazam maaf verme· 
mcktedirler. Bazı muallimler icraya 
müracaat ederek, alakadar olduklan 
ekalliyet mekteblerinin mütevelli he. 
yetlerini haczettirerek maaılanru al-
mışlardır. 

Üniversite doçent eriflin maaşları 
Hazirandan itibaren, Üniversite do 

~er:tlerinin maaşlarının bir mikdar ı.rt 
tırılac.ağı ümid edilmektedir. Doç.,nt
for 35 lira asli maaı almaktadırl.ır. Bu 
ınc1aşlarının 55 liraya çıkarılma!ı için 
ça j ; ~ılmaktadır. 

lstanbu da ne kadar mektep 
yapıldı? 

Son beı yıl içinde lstanbul M21uif 
idC>resı §ehirde 29, köylerde 25 ilk mek 
teb binası yaptırmııtır. Bu me1ttepler 
için 2,355,000 lira sarfedilmiıtir. 

Yüksek tedr.sat umum 
müdUrlüğU 

Kültür Bakanlığı yüksek tedriaa t 
müdürü Bay Macid vazifesinden çe • 
kilmiş ve Haydarpaıa liıesi coğ. 
rafya muallimliğine tayin edilmittir. 

l:iaş Muallimıerin makam 
tahsisatları 

ilk tedrisat müfettişlerinin ve baı mu· 
allimlerin makam tahsisatlanrun ibkası 
ıçin yapılan teıebbüılerin menfi netice 
verdiği yazılnuştı. 

Fakat, bütün hususi idareler, bu ara. 
da lstanbul belediyesi ı935 yılı bütçesi 
ni yaparak tasdik edilmek Üzere iç iıler 
bakanlığına göndermiştir. Yeni bütçd<r
de bu tahsisat yoktur. Binaenaleyh hazi· 
randan itibaren makam tahıisatlarırun 
nereden verileceği, müfettiı1er ve mual· 
timler arasında endişe uyandırmııtır. Büt 
çe fasılları arasında münakale yapılmak 
suretile bu tah ~ ~satın temini mümkün ~ 
labilecektir. Ancak, bu mesele için de a
lakadar bakanlılctaın sarih ve kati emir 
beklenmektedir. 

Esnaf cemiyetlerinin 
bir elden idaresi 

Masraflarını azaltmak için birleıik 
yürüyen bağlı Eınaf cemiyetleri itle
rini daha az memurla, daha az bina 
kirası ile çevirebilmeleri için bir yer
de toplanmaktadır. htanbulda 39 es
naf kurumu vardır. Bunların ı9 u ay
rı ayrı te§kilat sahibid;rıer. Geri kalan 
20 ıi de birleıik büroya bağlıdır. 
Bu yirmi kurum 5 masaya takıim edil 
miıtir. Her kurumun varidatı kendine 
aiddir ve her birisinin ba§lıbaıına ıah 
siyeti mi.neviyeleri vardır. Her maaa· 
nın bir mümessili vardır. Bu mümeı "' 
si)ler mü~terek büronun umumi işleri
ni idare eder. Kurumların masa)ara 
takıimi ıu ıekildedir: ı inci masa: 
Lokantacılar, müskiratçılar, garsonlar, 
•Ütçüler ve ekmek yapıcılar. 

2 inci mana: Manifaturacılar, do "' 
ltum.acılar. terz:Ier, yorgancılar. 

3üncü masa: Otelciler, kapıcılar, her 
betler, haınmncılar. 

4 üncü masa: Bakkallar, şekerciler, 
kahveciler, aucular. 

5 inci ır.asa: Kömürcüler, kaldı • 
rınıcılar. 

Gtçcn gün masa. mümesıilleri bir a
r •. Ja toplanarak ıcnelik bütün varida 
lı 3000 lirayı geçmiyen beıinci masa· 
dalı i kunımların da diğer masalara 
dağıtılarak masa adedini 4 a indirıne· 
h karar vermitlerdir. 

kDl.4.k = • 

illi ........... ; • • 
Sulh kurtarıldı 

Gazetelerde ikide bir, baş!ığa 
geçecek kadar kıymet verilen ha~~r 
/er göze çarpar, bunlardan bın: 
"Sulh kurtarılamadı... Sulh kur~~: 
nlamıyacak .• Sulh kurtarıldı .. ,, rı 1 

sözlerdir. Geçen gün yine bir gaze· 
tede, fÖyle bir başlık gördüm: 

"Sulh kurtarıldı!,, 
Kendi kendime düsündüm: 
-Bu sulh, nasıl seydir ki b;r ,.ün 

k l d .• ·b. ·· telıli 1~eurtarı ır ve •ger ır gun . -· .. 
ye düşer ... Bir gün ölür, ertesı gunu 
dirilir. 

Zavallı sııl h çok batak bir ver~ 
saplanmıs olacak ki, aylardanberı, 
bir türlü kurtarılamıyor. 

O sı rada yanımda biri vardı. Ga· 
zeteyi <fÖslerdim: . 

- Bak, oku .. sulh, kurtuldu dıye 
yazıyor. 

Güldü: 
- Bu "sulh,, bir gemi midir? 
- Hayır, canım.. Bugünlerde 

herkesin ağzında dolasan, meşhur 
kelime yok mu? harbin tersi olan 
sulh... · 

Basını sallad: 
- .Bir kere sözünü yanlıs söyle· 

din. Sulh, harbin ter-i değil, h11'1Pı 
sulhün tersidir .. 

Sonra da, sulhun kurtulduğuna 
ben inanmam. 

- Niçin İnanmıyorsun? 
-Çünkü sulhün kurtulduğunu 

iddia edenler arasında onu batır 
mak istiyenler de var!. 

Kulakoıisafirİ 

CEMiYETLERDE 

Kadın hekimlerinin 
aylak toplantısı 

Türk Cinekologi kurumu bu ayın 
toplantısını 10-4-935 de Prof. Ali E
sad Birolun Başkanlığı altında Etib· 
ba Odası salonunda yaptı. Bu celsede: 

Şerif: Bir kadında gebeliğin son ay 
lannda rahmin içindeki çocuğun ke~· 
di kendine dönmesini rontgenle tesbı_t 
ettiğini bildirdi ve filiınlerini göıterdj• 

Ahmed Aınn Onur: Çok iri kafa 1 

ve açık belli bir çocuk göaterdi. Bu ka 
fanın doğuma nasıl mani olduğunu ve 
ne suretle doğumu bitirdiiini anlattı: 

Hadi Ihsan: iki kadının karnmdakı 
kalın ıiyah kan damarlarında h111ule 
gelen tromboflebitden bahsetti. Teda 
visi hususunda yapılan ameliyatları 
ve alman neticeleri söyledi. 

Ali Esad Birol: Gebelik esnaıında 
idrar cihazında görülen haıtalıklarla 
bunların tedaviıi hakkındaki mülalıa
zalannı bildirdi, filmler gösterdi. 
Yapılan ilmi münakaıalara: Gene • 

ral Refik Münir, Ali Eaad Birol, Ah· 
med Asım Onur, Aziz Fikret, Orhan 
Tahsin, Hadi Ihsan, Şeref katıldı. 

Çocuk hekim'erinin t oplaıttı sı 
Çocuk hekimleri encümeni 1~-4-

935 de Beyoğlu Saka çıkmazındaki ye 
rinde Bay Dr. Prof. lhıan Hilmi Alan
ların batkanlığı altında toplan~rak 
Dr. Sezai Bedreddin tarafından dıph
terie aıısından ıonra husule gelen bir 
diphterie vak' ası, doçent Dr. Şevket 
Salih Soyaal tarafından iki primaire 
glo11itiı diphteroida vak'ası ve Dr. 
Bay Ali Rifat tarafından dipbterie a· 
ıısndan 20 gün sonra huıule gelen 
ve bir eruption' dan bahsedil:mİ§ ve bu 
hususta münaka§alar yapılarak celse· 
ye nihayet verilmiıtir. 

KÖROGLU 
Bugün 8 yaşına baslı 
Türk harflerinin ilk gazete1i olan 

(Köroğlu) bugünkü sayısı ile sekizin
ci yılma girmiıtir. Halk tabakaları a
rasında derin ve köklü bir yeri olan 
arkadaşımızın daha birçok yıllar yur· 
da ve uluıa hizmet etmesini bekleriz. 
Tebrikler· ederiz. 

1 RORSA 1 
(1f Bankuınduı alman cetveldir) 

16 NİSAN 935 
AK~AM 11,..ATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 T AHVILA T 
l•tikrazı dahili 98 
1933 Er••nİ 99.SO Rıhbm 10,50 

Kuponauz 29,.80 A. mümeıaJ 51,0S 
.. · il 28,20 An. ıa1ı.m ı. 43,80 
,. iti 28.85 An. tahv;f; 111 48,50 

ESHAM 
İt Banlcaaı nama 9,50 Reji kuponıuz 2,31l 
" ., Hamiline 9,50 Telefon 13,25 
u u ft.tüc••'- 90 Terkoı 17.50 
Türkiye Cu•L•· Çimento 12 25 
riyet b~kau 63,25 lttillat de,.. 9,50 
Tramva7 29,50 Şark de7. 0.95 
Anadolu hiııe 25.20 a.ı,. l.16 
$ir, Hayri7a 15,50 Şark m. ecza .f,15 

ÇEK. F l'A1LARI 
Fransıx 12,06 Prai 19 01,75 
Londra 612.,50 Belgrat 34 92 
Miliıno 956,25 Moıllova 10,93,25 
Nüyork 79,53,90 Berlin 1,97,45 
Cenevre 2,45 M•drit 5,SZ.85 
Atina 84,12 Budapefl• 4.50 
Brüksel 4,69,54 Varto•• 4.22,16 
Amıterdam 1,17,95 Bükr•t 'i8,C1 
Sof ya 65.83 Viyana 4,2Z.16 

NUKUT (SatııJ 
Kuru• IC ur Ot -20 F . Franııa 1119 20 ı. ı .• ıçre 

1 Dolar ız• 1 Peseta 
1 Kur c.ı. ili! J M.,.k 
J jil• A•. 23 sn 1 Zloti 
1 11terlın 610 20 Le,.-

.lO Lırır 21:! ~O Dinar 
IO Le .. • ZJ 1 Cerno•I• 
IO F B4tlı;:ika ı ı • A • 
IO Drah"Ul 1• M ıdıY• 

1 flur~ a;; s ....... o. 



(~ _9_z_d_il_im_iz_l_e_ll 
1 O um aza mıt mı 

Bir gazete yazıyordu: Son yılda 
lstanbulda ölenlerin sayısı azal
mış!. 

Gazete, bundan dolayı sr.vincini 
açığa vururken, lstanbulda ölümün 
azalmağa yüz tuttuğunu da ıöylü • 
yordu. 

Yazı, öyle yazılmıştı ki; okuyan
lar: 

- ü !:im, azala azala, demek o
luyor, günün birinde ortadan kalka 
cak .. diye düşünmüşlerdir. 

Kemli kendime ben de düşün • 
düm: 

- Şu ölümü yok edecek bir Var· 
lık çıkmıyacak mı? 

insanları, Ütemiye, istemiye ölü
mün /nıcağına atılmaktan alıkoya. 
cak bir Z 11ığı bulan kimse çıkmı· 
yacalr. mı? 

llerliyerı bUği, kılı kırka yaran 
•oysallılr; nasıl oluyor da, bizi gü
nün birinde toprağa karışmaktan 
alıkoywnıyor. Bir milyon insanı, bir 
tutulUfta öldüren ışıkların yerine, 
ölüm yatağına ıerilmiş bir tek kişi
yi yeniden can verecek bir bilgi a· 
damının yetİftİğİni görmiyecek mi
yiz? 

ôlüm, bu yıl azalabilir, ancak ge 
lccek yd İçinde, geçen yılların acı
•mı çıkarmıyacağını nereden kesti
rebilirbı. 

Onun için, ne yalan söyliye;yİm, 
6azetenin ıevincine, ben içimde yer 
veremedim. ôlüm, ne kadar azal • 
st1. ergeç yine gelecektir, 

Salahaddin GONGöR 

Buılnkü projram 
1 S TAN BU Lı 
18: Fran•ıaca derı. 18,30: Jimna•tik .. Ba· 

7an Azld• Tarca.n, 18.SOı (Karmen dördün· 
cü perde va muhtelif parçalar .. pli.k. l 19.J()ı 
Haberler. 19,40ı Monolof - Bayan Halide • 

Piıkin leyse. 201 Konferana (Maarif) N9ba
la.at lfamit .. latan.bul kıs liıeıi muallimlerin• 
den. 20,30t Balalayka orkeıtraaı • Koro 21 ı 
Bayan Ata• '1Şan" piyano rafa.katile, 21,201 

Son haberler • borıalar, 21,30: Radyo orkeı• 
traıı. 22ı Radyo caı; ve tanıo orkeıtraıı. •• 
Bayan Emine lbıan (ıan) türkçe ıözlil, 

223 Klu. V A R Ş O V A, ı34S m. 
19: Orı. 19,15: Şan ılceç. 19,JOı Sözler. 19, 

40: Sözler. 19,45: Plak, 20,071 Muhtelif ıÖ:r.· 
ler. 20,35 Piyano refakatile ıarkılar 2.0,SOı 
Sözler. 211 Opera ha•aları. 21,lSr L-.mberı· 
den nakil. 21,45: Duyumlar. 211 Cbopin.in 
eıerlerinden konıer. 22,30: lnıilizce konfe· 
ranı, 22,45: Kuartet konıeri. 23,201 Reklam
lar. 23,351 PlA.lc. 241 Sözler. 24.05: PJik, 

175 Khz. M O S K O V A, ı724 m • 
17,JOı Parti 1a11mı. 18,20: Bir opera tem

ıilini nalıdl. 23.,05: Jnıilizce yayım. 24,05: Al
mana yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 36ı m. 
19,30: Konıer nakli. 22: Danı muıilıciıi ve 

kauıık konıer. 

82~ K.hz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plilc: yayımı. 18: Hafif rad

yo l...unıeri. 19: Duyumlar. 19tZO: Kouıerin 
devAmt, 20: Vi7anadan nakil. 23: Duyumlar. 

Kh .. L E 1 P Z 1 G 382 m. 
20: Eilenceli ı:nuıiki. 20,30: Sözler. 21: Du

yumlar. 21,15: UluıaJ yayım. 21,45: Şen ıöz
ler. 21,15: Ulusal yayım. 21,45: Şen ıözler. 
23: Duyumlar. ıpor 23,20: Hafif muıiki. 

ll45 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19,.25: Radyo konıeri. 19.SS: Amele yayımı. 

20.25: Çin•ene muıikiıi. 21 .SS: Dıt ııyaıa. 
21,45: Musiki babıi. 21,50: Wasnerin (Farıi
fal) operasının ikinci perdesinin üçüncü perde· 
ıini nakil. 24,30: Çinsene muıikiıi. 

1195 Khz. F R A N K F U R T. 252 
20ı Hafif muıiki. 21: Duyumlar. 21,15: 

Uluıa.l ya71ııı. 21,45: Oda muıikiıi. 23: Duyum 
lar. - Aktü•lite , 23,20: Sözler. 24: Danı mu· 
ıikiıi. 1 • 3 ıece muıikiıi. 

740 Khz. M 0 N 1 H. 405 m. 
19,30: Yeni ıeıli filmlerden parçalar. 20: 

Aktam kooıeri. (Senfonik) 21: Duyumlar. 
!l,15: Uluıal yayım , 21,45: Şarkılı yayım. 
23: Duyumlar. 24: ilkbahar muıikiıi. 

.KÖNIGSBERG. 
20.10: .Şiirler. 20,30: Berlindea nakil. 21: 

Duyumlar. 21,15: Uluıal yayım. 21,45: Ban· 
do mızıka. 23: Duyumlar. 23,20: Sözler. 23,20 
Sii.,ler. 24,45: Gece konseri. 

' ili Roman: 6 

Bu akş ... m M E L E K sınemasınııa 

:~~:~aan:~.~n J o A N c R A v F o R T 
tarafıadan Fransızca ıözlü olarak yaratılan ve bua-üne kadar çe· 
virdiği en güzel filmi: 

SEVMEK YAŞAMAKTIR 
Diğer artiltler: FRANCHOT TONE - GENE RA YMOND 

En ıık 'H zengin ıon moda tuvalet 'er- nef ı s sahneler- misilsiz de
recede ıtııel bir film. Filme ilave Paramount dünya haberleri 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olau 

ÜNYON 
Kumpanyaıma bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon ı 4.4888. 2383 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Oımanhca kartılıklarını yazdıiımıa keli. • 

ınelerin Öz türlcçe mukabille.rini. bularU t•k· 
limizin bot hanelerine yerleıtirerek k.eıioia. 
V • "Milliyet bilmece memurluiuna" aönde· 
rinhıı. Dojru halledenler arasında kur., çeki • 
7or, ka..z:ana.nlara hediyeler veri7oru:.r:ı 

Müddet: Perıemba ırünü. akıamJna kadnr• 
d.r. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

• 1 1 • 
1 1 1• 1 1 1 1 1 l•I 
1 1 l•I • ı • ı 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 ı . ı 1 1 1 1 1 1 IJ 

••• ., 1 1 '•• 
1 , •. i ., •• 

1 1 l• I 1 1 ı•ı 1 • 
• ' 1 

1 , .... , 1 

, .. , 1 1 , •• , 
. , 1 ı • ı• 1 1 1 

l~ 1 • ır 

Soldan •aia: 

1 - Taze (4) Bir vekilimizin 107 adı (4). 
2 - Eıkl bir Türk medeniyeti (3) Bir ve

kilimizin 107 adı (5). 
3 - içkinin kabiı ( 4) Yama (2). 
4 - Arapça 11azm,, kelimeıinin beı harfli 

tilrkçe karıılıiınrn ıon iki harfi (2). Vahıi 
ha,..an (7). 

5 - Cet (3) 
6 - DuTar (3). Ceniılik (2). 

7 - Amca (3). Bir me:r•a (3), Olta (2). 
8 - Kayık (3). Köpek (2). 
9 - Katran (4), Nota (2). 

10 - lıte (2). Tevem, ayni batından (4). 
11 - Ocret (3), Kutun kolları (5). 

Yukarıdan ataiı 

ı - Vapur (4) l•brap (S) 
2 - Damen (4) Yama (2). 
3 - İzafet zamir edatı, cemi muhatap (3) 

içine çorba. koy (3) lıtifbam (2) 
4 - Güzellik kraliç.eıi (3). Tekdir (4). 

5 - Cenit (4) 
6 - Hayat arkadaıını doğuran (7) Ka-

pan (3) 
7 - Kamer (2) E•p (2) 
8 - Geniı (6) a.Yl yuva11 (2) 
9 - Batına bir harf ıetirince kıtı hatırla

tır (2) Sonuna bir harf koyarıanız bir kümea 
hayvanı olur (2) 

10 - Erkek (2) Bir Yunan adaıı (5) 
11 - Çift deiil (;.,), Geni,lik (2), Çabuk (l} 

ikinci icra Memurluğundan: Me -
cur içinde görülüp ihbara rağmen ahn 
mayan ve merci. kararına atfen •atıl
masına karar verilen Beyoğlunda To
tom mahallesinde Linardı sokağında 

21 numaralı dükkanda bulunan muh
telif dilde yazılmış ciltli ve ciltsiz ki
tab, mecmua ve aaire basılmı~ ki.8.tla
rın açık arttırma suretiyle 1 Mayıs 
1935 saat 14 ile 15 arasında satılaca· 
ğından almak isteyenlerin mahallin -
de hazır bulunmaları ilin olunur. 

(10572) 

Beyoğlunda Şahkulu, Kabristan •o· 
kak 22-24/ 2-4 numarada mukim iken 
elyev.m ikametgahı meçhul Argiro Psal 
tiye. 

fstanbul Beıinci icra Memurluğun
dan: Uhdei tasarrufunuzda bulunan 
Beyoğlu Tapu bqmemurluğunun 31-
8-932 tarih ve muamele 4520 numa• 
ralı İpotek senedile Viktorya Dö Ber· 
lin Sigorta Anonim Şirketinden borç 
aldığınız yirmi beı bin liraya muka • 
bil mezkur firkete İpotek yaptığınız 
Galatada Şahkulu mahallesinde Kab
ristan sokağında vaki eski 22-24 yeni 
2-4 numaralı haneye aid borcun tea
viye edilmesinden dolayı yinni bet 
bin liranın 1-9-933 den 28-2-934 tari· 
hine kadar İpotek faizi olarak bin lira 
ve muamele vergisi yirmi bes lira ve 
faiz ve icra maaraflan ve yü~de S a• 
vukatlık Ücretile birlikte temini tahsİ· 
li için ipotekli bulunan mezkU.. gayri 
menkulün paraya çevrilmesi alacaklı 
4İgorta tirketi vekili tarafından takib 
talebile istenilmesi Üzerine icra ve if-
18.s kanununun 146 ıncı maddesine tev 
fikan tanzim olunan ve tarafınıza teb 
liğ edilmek üzere ikametgahınıza gön 
derilen ödeme emrine mübaıir tara • 
fından verilen meıruhatıan Avrupada 
olduğunuz ve oradaki ikametgahınız 
da bilinemediği anlqılmıt ve lazım • 
gelen tebligatın ilanen icrasına karar 
verilmiı olmakla ilan gününden itiba
ren iki ay İçinde ve 934-3109 dosya nu 
marasile dairemize müracaatla borcu 
nuzu venmediğiniz veya borcun bir kıs 
ınma veya tamamına veyahud alacak
lının takibat icrası hakkına dairj ve ic 

rarun durması hakkında ıifahi veya tah 
riri olarak kanuni bir itirazda bulun· 
madığınız takdirde tayin olunan iki ay 
müddet bittikten sonra İpotekli gayri 
menkulünüzün paraya çevrilmesi hak 
kında iktiza eden kanuni muameleye 
baılanacağı malU.munuz olmak ve bu
na dair ödeme emrinin tarafınıza teb
liği makamına kaim olmak üzere lcey
fiyet ilan olunur. ( 10566) 

on umdesi ''M l l l I Y E T" tir 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 a1'ıiı 
6 
ıı 

Türkiye için 
L. K. 
4 -
7 50 

" -

Hariç İçin 
L. K. 
8 -

ı• -
28 -

Gelen evrak •f"rİ verilmez.- Müddeti 
J:f'Çen nüıh11ılar 10 ku r uttur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyeta mü· 
rı.c:aat edilir. Gazetemiz ilAnların ıneı 'u 

•tini ı ... r, , 1 elnor-. 

11mmıı: ................ .. 

llll&LlliD:'.M ;w~__.~~ iPiR 
Süt vı.rcn annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Kullanınız. Stitllnllıll arttırır. Çocukların kemiklerini kunetlendlrlr. 2574 

İstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundanı 
D. N o. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinıi ve M11esi HiH•Y• ııöre mu

hammeıı loymed 

1222 Heybeliada Arka 

1737 O sküdar lhsaniye Harem iskeletl 

1737 Üsküdar İhsaniye Har- iskelesi 

2 

18 

26 

202 metre nrsanm 1-2 hiı. 

136 metre kuyulu ar•a 

116 metre aroa 

40 Açık arttırma 

408 Açık arttırma 

360 AÇlk aı tbı ııa 
1 

1760 Aksaray Kova dede Eski Kara Mehmet 
yeni Koçu Bey 

paıı. 

t:. 47 ada 61 
harita 1655 

62 metre arsa 620 AP& wttaı .. 

2910 Kaıımpaıa Küçük Zincirlikuyu 
Pi yal• 

334 Ahşap bahçıvan odalan ve 
ahrr içinde ild dolaplı bos· 
tan kuyusu ve 
82, 5-120 hia. 
8500 

bostanm 
metreel 

4950 Kapalı z.ırf 

2977 Kadıköy Oamanağa E. Hüdaverdi oğlu Y. Su· 154 metre aroa 1440 Kapalı zarf 
leymanpafa 18 Mü. 

3221 O.ırii<iar lcadiye E. Kayserili oğlu Y. 9-0 metre arsa 180 Açık arttınna 
Makasdar E. 44 Y. 54 

3530 Suadiye Bağdat cad. ve Gülşen 370 991 metre arlWl ve kuyu. 3000 Kapalı zarf 
nun 1-2 hissesi 

4168 Kuzguncuk Üryani.zade E. 4 128 metre arsa 260 Açık artbnna 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle sahta çıkarılmııtır. ihaleleri 29-4-938 tarihine tesadüf eden 

azartesi günü aaat on dörttedir. Satıı münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

Yatağından doğru 
SIRK'a 

Bu meıhur yakı sayesinde Sırk' de 
numerolannı göstermeğe muvaffak ol
du ... 

48 yatlarında canbaz M. W. D. H. 
diyor ki: 

Sanatmıı yaptığım birçok seneler 
zarhnda delikli Allcock yakılarınız IWl• 

yeainde en büyük karı temin ettim. Ba 
zı gÜnler, birtakım ağnlar hisseder • 
diın. Fakat kullandığım, delikli Ali • 
cock yakdarınız sayeıinde her akıam 
Sırk'de numerolarımı yapmağa mu • 
vaffak oluyordum. Bu yakılar olmasa 
isi Trupu pek müıkül vaziyette bırak 
mrt olacaktım. Daima tanıdıklarıma 
tavsiye ederim. Bunda hiç bir menfa
atiın yoktur. Bunu yazıyorsam, sırf 
mutlak bir hakikati herkese bildirmek 
içindir.,. Bu iıe hususi bir haldir. 

Allcock yakılannın her nevi ağrı
larla büyük sancılan üzerindeki ıifa
bahı teıiri hakkında binlerce tefek · 
kür mektuplan almaktayız. Allcock 
yakıları müessir bir hararet tevlid e
der ve adaleleri yavatça ve otomatik 
bir surette masaj yapar. Ağrılarınızı 
teskin eden bu ıayanı hayret yakıları 
ağnyan yere koymak veya yerinden 
kaldırmak için iki ıaniye kafidir. 

Her hareketlerde MASAJ OTOMA 
TIK tesirini yapar. Kuvvetli ve sıcak 
bir el gibi tutar. Ağrıyı izale eder. Frik 
siyona ve fena kokulu ımayilere hacet 
yok. Dahili ilaçlara da lüzum yok. 

Delikli hakiki Allcock yakılarmı ec 
7anenizden tedarik ve üzerindeki kar 
tal ve kırmızı daire markasına dikkat 
ediniz. Ucuz taklitlerinden sakınınız. Fi
yatı 40 kuruştur. 

1 stanbul 6 cı icra dairesinden: Mahcuz 

ve ıatışı mukarrer 4 adet muhtelif mar 
kah manyato Galatada Fermeneciler
de 96 sayılı dükkan önünde açık art· 
tınna ile 18-4-935 tarihine teıadüf e
den Perşembe günü saat 10-11 e ka
dar satılacaktır. Taliplerin mahallin
de bulunan memura müracaatları bil-

1 

ı 

Doktor Aranıyor 
Sivas • Erzurum ve Malatya illi-

sakı hatları için iki yüz lira maaşlı 
iki Doktora ihtiyaç vardır. Talip 
olanların Karaköy Palaa 4 üncü kat-
ta 8 numaraya hergün öğleden son-
ra müracaatları. 

Deniz yolları 
11!-ETMESt 

A..-t 1 Kııraköy Köpriibııp 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühiird~d• 
Han. Tel. 22740 

A "Y.VALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 17 

Nisan ÇARŞAMBA gllnü aaat 
19 da Ayvalıı}'a kadar. (1934) 

2803 

MERSiN YOLU 
CUMHURİYET vapuru 19 

Nisan Cuma günü saat 11 de 

Mersine kadar. (1963) 

lııtanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

iki bin kilo oilavlık oirinc 
iki bin beşyüz kilo sabun beş· 
yüz kilo zeytinyağı pazarlıkla 
20 Nisan 935 Cumartesi günü 
saat 15 dedir. Pirincin temi • 
nah 42 sabunun 70 zeytinya· 
ğının 14 liradır. isteklilerin Vi 

zede sahnalma komisyonuna 

gelmeleri. (1959) 

ZA YI - Galata yolcu ıalonunun 
49-7 irsaliye varakası üzerine Galata 
gümrüğünün 405 numara ve 18-11-34 
larihli tahakkuk varakası kaybedil · 
mis tir. Yen isi çıkarılacağından hükmü 

1 

lstanbul Uçüncü icra Memurluğun . 
dan: Paraya çevrilmesine karar veri
len kıymetli kaaa, doıya dolabı, yazı· 
hane, vestiyer, maruken koltuk ve sa
ir "§Ya 21 Niaan 936 Pazar günü aaat 
8-9,30 da Galatada Havyar Han 89-1 
numaralı yazıhane önünde ve keza bü 
yük ve küçük aynalı dolab, iki tarafı 
dolaplı ayna ve aair ev eıyası 20 Ni
san 935 tarihine raslayan cumartesi gü 
nü saat S..9,30 da Iatanbul Valide haıı 

93 numaralı oda önünde birinci açık 
arttırma suretile aatılacaimdan iate • 
yenlerin ilin edilen gün ve saatte ma· 
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilan olunur. (10879) 

lstanbul ikinci iflas Memurluğun
dan: Müflis Bigalı Halil in alacaklıla· 
rile yaptığı konkurdato mahkemece 
kabul edilmiyetek reddedilmiı ve 
mahkemei tem.yizce bu red kararı taı~ 

dik edilerek kat'ilepniı ve doaya dai
remize gelmiıtir. Müflisin mallarının 
sureti tasfiyesi hakkında bir karar 
verilmek Üzere alacaklıların toplan -
maya çafınlmalanna iflas idare heye 
lince karar verilmiıtir. Alacaklıların 
30 nisan 936 ıalı günü saat 14 te dair& 
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(10561) 

(TAN)ın 
Küçük ilan Tarifesi 

Kuruş 

Beş satırlık bir ilin bir defası 30 
" " iki defası 55 
,, ,, ,. üç defası 80 

Her fazla satır (on kelime iti- 5 
barile) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük ıazeteıi ıevıili okurlarına 
biz.met etmek makıadile bir ili.n aütunu a· 

1 

çacakllr. Bu ıii.tunda ili.nlarıru neırettir· 
mek isteyenler daha timdiden Milliyet ida · 
reıine mü.raca.atla ilinlarıru verebilirler 

m-===============- • 
· • · • a a Mahmud clôrilir. (10562) olmadıgı ılaa olunr. Y hy 1 

lki ağacm arasına sarılmış ve yir- fih buna hacet yoktu; hayvan her 

Fedakar Bölük 
mi metreden daha uzun bir boğa şeyi anlamış gibiydi. Mütemadiyen 
yıl:ını ... Bunun kocaman batını a- koşuyordu ... Meliha başını geriye 
ğ<- ~ın gövdesine dayanmış bir hal- çevirip baktığı zaman teessüfle gör
de görünce Mel:hanın korkusu şid- dü ki aradaki mesafe gittikçe azal
det buldu. Derhal elini tabancasına maktadır. Birdenbire önüne çıkan 

rıiyemiyordu; Meliha yere atlamak 
mecburiyetini hissetti. Tam yere 
atladığı sırada ikinci bir kurtun 
hayvana isabet ederek yere yuvar
ladı. Meliha, ağaçların arkasına 
doğru koştu. Kaçamıyacağını, giz
lenemiyeceğini biliyordu; esasen 
maksadı bu değildi. Ağaçları siper 
yaparak düşmanlariyle çarpışmaya 
hazırlanıyordu. 

kavemet imkanı kalmamıştı. Dü•;. 
mantarı, elinden silahını alarak o
nu yerden kaldırdılar.. zavallı kız 
artdc son dakikalarını yaşadığını 
anlamıştı. İki, üç saat süren bu he
yecanlı yarrş onun asabını germi,, 
sinirlerini tahrip etmişti. Neticeye 
muntazır olmaktan başka bir çare 
yoktu. Araplar onu bir ağacın ya· 
mna kadar sürüklediler; içlerinden 
birisi atların yanına gitti. Biraz son 
ra bir iple beraber geldi .. Araplar 
genç kızı fiddetle iterek arkasını 
ağacın gövdesine dayadılar ve onu 
ağaca bağladılar.. Bu i' uzun sür
memişti. Bu müddet zarfında Meli
ha mukavemet eseri göstermemitti. 
Zaten buna imkan da yoktu. Bu 
esn~da içlerinden birisi Melihaya 
yaklaşarak yüzüne bir tokat attı. 
Meliha fevkalade asabileşmitti. A
rap gülerek ve kaba bir türkçe ile: 

ediyordu. Meliha bunu düşünecek 
bir vaziyette değildi; o yalnız ar
kasından gelen hayvanların çrkar
dığı gürültüyü işitiyordu. Ve 'daima 
atını tahrik ediyordu ... At, ağaçlar 
arasından miltemadiyen koşuror, 
kofuyordu .. Ve gerideki atlılar mü 
!emadi~en takip ediyorlardı. On
lar,Melıhanın attığı kuqunla arka
daşlarının yaralanarak yere yuvar
landığını, ihtilaçlarla kıvrandığını 
sonra upuzun yattığını görmüşler • 
di. 
Fakat buna ehemmiyet vermemiş
lerdi. Çünkü onlar, bir gaye pe . 
~inde birleştikleri halde hakikatte 
yekdiğerine de düşmandırlar, on
larda insanltk hissi yokhır. Meliha 
mütemadiyen atını koşturuyordu. 
Bu vahşi adamların ellerinden na
aıl kurtulacağını dütünüyor, onla. 
tın her sıçrayıfta biraz daha yak-

t
bklarını görerek müthiş bir kor· 
ya duçar oluyordu. Bu sırada 
elihanın takip ettiği yol darlaf • 

ftH,tı. Ve bu yolun iki tarafınr takip 
eden ağaçlar o kadar ırklatmıftı 

YAZAN: Y I L D I Z götürdü.. .şimdi ne yapacaktı? bu boğa yılanı maniası onun pek 
ki bu yoldan ba~ka bir yerden Maamafih tereddüt edecek zaman kıymetli bir kaç dakikasını işgal 
geçmek imkanı yoktu. Çünkü orma- değildi. Dakikaların, hatta saniye- etmişti. Bu müddet zarfında düş
nın bu cihetinde batka bir geçit lerin pek büyük kıymeti vardı. Ar- manlar hayli mesafe katetmişlerdi. 
yoktu; ağaçlar çok kesif bir manza- kadan takip ediliyordu. B;r kaç McLhanın cesareti kırılmaya baş
ra arzediyordu. Şüphesiz bu tehli- saniyelik bir tevakkuf hayatını teh- lamı~tı. Bu vahşi adamların eline 
keli y a r ı f ı n e n tehlikeli likeye sürükleyebilirdi. Önünde, ü- düşmek! .. Oh; aman yarabbi? ha. 
bir safhası c e r e y a n ediyordu. zerine hücum etmiye müheyya bir yır ... onların eline düşmektense öl
Meliha bu sırada yüz metre ilerde boğa yılanı vardı. Ufacık bir ted- meli idi .. E.vvelce bizimle müttefik 
yolun bir cisim tarafından kapatıl- hirsizl'k onu ölüme sürükleyebi- ik.:n sonra şahsi menfaatleri için 
dığını gördü, bu ciıim yolun iki ta- lirdi. .J düşünceler bir saniyeden lngilizlerle müşterek hareket eden 
rafındaki iki ağaca sarılmış, bir ha- daha az bir zaman zarfında ve bir ve binlerce kardeşinin kanını akı
lat gibi, ve bir halattan çok daha şimsek süratile Melilıanın zihnin- tım bu vahti canavarların krzıl de. 
kalın müteharrik bir şeydi. Meliha den geçti. Sonra kendisine hakim rili vahşilerden daha cani mahliik
ilk manzarada bunun ne olduğunu olarak soğuk kanlılığını elde etti. lar olduğunu bilirdi. Onun için a-
anlayamadr. Telılşa hacet görmeden yavaşça e- tını mütemadiyen tekmeliyordu.Fa 

Zaten b u n u izah edecek !ini kaldrıdı. Ve yılanın başına ni- kat daha çabuk gitmenin imkanı 
vaziyette değildi. Fakat yolu ka- şan :11.dı; ateş. etti .. Silah sesi orma- il yoktu, hayvan son kudret~ni sarfe. 
payan bu şeyin mevcudiyeti onun mn ıçınde akısler bırakarak yayıl- diyordu. Bu esnada takıp edenler 
canını sıkmıştı. Maamafih Meliha dı. Yılan birdenbire ağaçtan kop- ateş etmiye başladılar. Meliha bir 
yaklattıkça bu cismin mütemadi- tu, yere yuvarlandı ve bir saniye- 1 kurşun yağmuruna tutulduğunu his. 
yen hareket ettiğini gördü ... ve ... bi- süren bir kıvranmadan sonra katıl- setti. Şimdi kurşunlar başının, ku
raz daha yaklaşınca bunun canlr dı, kaldr. ölmüştü .. Meliha bu teh- !aklarının yanından vızıldayarak 
bir mahluk olduğunu anladı. Ara- likeden kurtulmuştu; at sevinçle geçiyordu. Ve bu esnada atılan bir 
da on beş metre. kad~r bir mesafe kişnedi ve ileri atıldı. Bu esnada kurşun hayvanın ayağına jsabet et
kalınca bunun bır boga yılanı oldu- ı;enç kız bir kaç saniye kaybetmifti. ti, hayvan topallamaya başladr .. O 
ğunu gördü ve dehşetli bir korkuya Kaybettiği zamanı teli.fi etmek i • zaman Meliha kurtuluş çaresi kal
düştü. Evet, bu bir !loğa yılanıydı ! j çin atını tazyik ediyordu ... Maama- . madığını anladı. Hayvan artık yü-

Atlılar gittikçe yaklaşıyorlardı. 
20 metre kadar bir mesafe kalın • 
ca düşmanlarını gördü. Ve derhal 
nitan aldı .. Silah patladı, fakat 
maalesef kurşun hedefe isabe~ ede
medi. Gerek Melihanın asabıyetle 
titreyen elinin hareketi ve. gerekse 
dütmanlarının yürüyüş halınde bu
lunması kurşunun hedefe isabet et
mesine mani olmufhı· Bu ilk kurşu
nun hedefe isabet etmemesi Meli
hanın aleyhine olmuştu. Çünkü 
dütmanları kurşunun nereden gel
diğini ve Melihanın ne ta~afta sak
landrğını anlamıtlardı. Bır kaç sa
niye sonra Araplar Melihanın yer
de yatan atı yanına gelmişlerdi. On
ların gizlendiği yere doğru geldi • 
ğini gören Meliha tekrar nişan al
dı, bu sefer çrkan kurşun hedefe i
sabet etti. Araplardan biri vahşi bir 
sayha çtkardıktan ıonra yere yu
varlandı. Diğerleri Melihanın üze
rine hücum ettiler .. Daha fazla mu-

- Nasılsın şimdi, söyle bakalım, 
güzel kız? dedi . 

Meliha hiddetle bağırdı: 

- Alçaklar .. kendisini müdafaa 
etmekten aciz bir kadının ellerini 
ayaklarını bağladrktan sonra ona 
t<.kat atmak küstahlığını gösteren 
barbarlar ••. Cesaretiniz varsa, ken
dinize güveniyorsanız ellerimi ser· 
best bırakınız ve elime •;\ahımı 

(Bitmedi) 



Ecnebi dillerile 
duyumlar 

Bir'°k radyo uuu1onlcın güniln 
llJıılıtelil .-tl•rinJe kentli Jlllerin 
'den 11ayrilerile duyumlar ;yaparlar, 
leonleranslar v•rirler ve daha ileriye 
llİclerek skeçler ile radyo tenuilleri 
Verirler. Bunun baflıca sebebi mem
leketlerinde bulunan ecnebilerden 
ziyade hariçtelııi raclyo clinle;yicileri
ni kazanmaktır. 

Çünkü siyasi propaganda yapan 
biitün milletler keneli görüflerini 
cliinyaya raJ;yolarile bildirirler ve 
konserler esnasında mecburen din • 
letirler. Radyolar başka dillerle 
bundan başka konferanslar ile hava 
raporlarını ve gazetelerde çıkan baş 
tnakale hül&alarını da duyururlar. 

ltalyanın Bari racl;yosunda açık 
bir Atinalı aksanile haftada üç ak -
fam yapılan rumca yayımlar Yuna • 
nistan ve bütün Adalarla memleke
tirr<i7.den yüksek ııesle duyulur. ltal
Yanların bu hareketleri siyasi ltal • 
Yan görüşlerini Yunan halkına aşı • 
lamaktan bafka bir şey değildir. Ro
ma radyosu ayni zamanda her ak -
fam lstanbul saatile 20 de muhtelif 
ecnebi dillerile (Almanca, Fransız· 
ca, lngilizce) ltal;yan ajansuıdan alı 
nan duyumlarını okutturarak bütün 
Avrupaya kendi 11örüflerini işittir • 
rnektedir. Milan i.taıryonu bu saat
teki duyumları aynen naklen ;yapar. 

Bilhassa lıııaa clalgalı radyo istas -
Yanları yabancı dillerle uzan, uzun 
Yayımlar yapar clurarlar. Franııız u
zun dalgalı postalarında başka dil -
lerle haberler yayılmadığı halde kı
aa dalgalı Pariır radyosu her gün mu 
ayyen zamanlarda lngilizce haber • 
leri okurlar. Almanlar ayni şeyle de 
kalmıyarak kısa dalgalı postalann
cla söylenen farkılarla oynanacak 
Piyeslerinin adlarını bile lngiliz di
lile tekrar ederler. 

F ranırız hududuna ;yakın olan St
raııburg radyosu her akşam aaat 21 
de Havas ajansının duyıunlarını Al
manca olarak okur. 

Sovyet radyoları iae her akşam 
saat 22 den itibaren konser vermiye
rek üç muhtelif yabancı clüle konfe
ranslar vermekte ve bütün dünyanın 
dikkatini celbetmektedir. Konfe -
rtı118lar yalnız ulak tefek mevzular. 
la kalmayarak genif bahislerle dolu 
dur. Bunlar lngiliz, Fransız, Alman 
Holancla, lspanyol ve Iıveç dilleri~ 
dedir. Her yayım bir saate ;yakın sür 
mektedir. 

Ecnebi clülerdeki bu yayımlar ha
riç memleketlerde memnunen elin -
lencliği gibi ;yayımları ;yapanlar için 
de her noktadan çok faydalıdır. 

Turgud Bleda 

Istanbul radyosunda Jimnastik dersleri 
Yeni tatbik edilen bir 

hareketler kolaylıkla 
usul ile dinleyicilere 

yaptırıla biliyor 
htanbul radyosunda 'imdiye 

kadar verilen jimnastik derslerin
de Bayan Azade Tarcan yalnız o
larak mikrofon başında bulunuyor
du. Böyle verilen derslerde yapıla
cak hareketleri tarif etmekte biraz 
aüçlük çeken Bayan Azade hem 
kendi, hem de dinleyicilerin men
faatine yeni bir usul tatbik etmi§
tir. Şöyle ki ; ders verdiği esnadöl 

lotanbul radyosunda Bayan Azade 
Tarcan'ın uerdiii jimna&tik derslerin .. 
de hareketleri birlikte yapan Şefik 

' lsı.u.bul radyosunda jimna..tik dersle
ri pek beğenilen Bayan Azade Tarcan 

ders verir,,.,n 
yanında bir Sporcu Genç bulundu
rarak her kese anlattığı dersleri 
kendisine bilfiil yaptırıyor. Böyle
h'de radyonun Genç jimnastik mu
~llimi boşluğa hitab etmekten kur
tulub önündeki Şefik adındaki ta
lebesine ders veriyor. Son jimnas
tik dersi esnasında Bay Şefik ha
reketlerini yapmakta iken çekti ;y • 

miz iki resmini derc:ediyoruz. 

Bay Şelih'in di jer bir hareketi, 

• 1 HAFTALIK PROGRAM 1 • 
21 Nısan Pazar 

1 S TAN BU Lı 
17.30 lnkılip derıi - Oni.-erıite namına kon• 
ferans - Manisa ıaylavı Hikmet. 18,30: Jim· 
naatik (Bayan Azade TarcanJ. 18.,SOı Muhte • 
lif pliklar. 19,30: Haberler. 19,401 Bayan Rit..l 
Mahmut Şan - Piyeno refakatile. 201 Ziraat 
Bakanlığı namına konferans. 20,301 Koro M~· J 
)'istro Goldenbera idar•ılnde. 211 Bayan Ka
:tıl)l (Keman solo). 21,15 Son haberler - Bor
•alar. 21,JOı RadyO Ca:r: ye Tanıo orkeıtraları 
Va Bay Çadırcı (Şan - Türkçe ıözlü) 

175 Khx. M O S K O V A 1724 m. . 
11,15ı Şarkılı konser. 15: Sözler. 17,30: Parlı 

)'ayımı. 18,301 Kızıl orduya yayım •. 19,30: Dan• 
Ve karıııL. konıer. 21 ı Mikrofon tıyatroıu. 23: 
fnıilizce yayımı 24: Almanca. 

382 Khx M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
18,30: 0°peradan nakil. 221 Danı musikiıi. 
823 Khx. B 0 K R E Ş 384 m. 
12: K,ro konseri, 12,301 Plak (Şarkılar.) 

13: Radyo ıalon orkeıtrası. - Duyumlar. 13,SO 
l.onıerin devaını. 14,151 Duyumlar. 14,40: Ha· 
fil musiki. 171 Köy yayımı. 181 Romen muıi
lı.iıi (Plıi.k). 191 Haftanın haber icmali. 19,15 
Pli.k (Dan• musiklli). 201 Konferanı. 20,20: 
Pli.k (Romen musikisi). 21ı Rad70 tiyatroıu. 
22ı Spor. 22,10: Bayan Baııarab tarafından 

f•rkılar. 22.301 Operet popurileri. 23: Duyum· 
ar. 23,25: Konserin d•vamı. 

223 Khz. V A R Ş O V A 1345 m. 
19,551 PJi.k. Zlı Operet musikiıi. - Sözler. 

24::,301 Solist konseri. 23,301 Hafjf musiki ve 
dans muıUclıl, 

686 Khx. il E L G R A D 437 m. 
201 Reklim pli.k. - Konferanı. 20,301 Ulu

•al yayım. Zl~ MaUlard'ın/ "L•• Ora.on• .. de 
Ylailları,. operaıı. 23: Duyumlar. 24: Danı plak

tı. 

545 Kba B U D A P E Ş T E 550 '"· 
19,lOı A

0

aker rnJSJkf.••· 20,lS: Stildyo piyesi, 
121 Spor. 23,301 Jmr• Maıyari Sipn takımı. 
t:3,4Sı Cuband. 
191 Kha. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 

19,301 y •n..İ •••li pli.ki ar. 20: Pas~l.y~ halk 
f•rktları. 21ı Spor. 21,lOı Dan• musıkısı. 23: 
gu1umlar, aktüalite. 23,45: Deniz raporu. 24: 

•na. 
904 Khx. H A M B U R G 332 m. 
19,451 "Amerikanvari aülü1 11 adlı :Jen yayım. 

.20,15: Ora konıeri (Kiliıeden). 20,50: Hava 
raporu. 211 Dans muıikiıi. 23: Duyumlar.23,30 
Muıikili proaram arası. 24: Danı musikisi. 

22 N;san Pazartesi 
l S TAN BUL• 

l8: F~•narzca ders. 18,30: Travyala ope;ı·ası 
(üçüncü perde). 19: Muhtelif pli.klar. 19,30: 
fi•herler. 19,40: İki piyano caz konseri (~tro• 
1~•1 ve Malli). 20: Cavin karde,ler .. - ~1.ı.ndo
•tıata orkestrası ile, 20,45: Profesor Lıko A· 

nı._ .. (Keman konser.i.). 21,15: Son haber\er -
Bors;ı.lar. 21.30: Ra.Jyo caz ve l~nco o •~.str~· 
•ı ~ Dayan Bed.-iye Türü ı -t•n (Tiir: çe .,.,lu) 

A 172..& ••· 

17.J(): Parti yayımı. 18,30: Kızıl ordu .~çin 
musikili proıram. 19,30: Lenin hakkında soz. • 
ler. Zlı Operet. 22: Almanca yayuu. 23,05: İn· 
ıilizce 24.0Sı Macarca. 

382 .Klız. M O S K O V A (Stalin) 36~ .~· 
19,301 Bir konser nakli. 22: Dans muaikıaı. 
823 Khz. B 0 K R E Ş 364 m. 
13 • 15: Gündüz plAk yayım. 18: Radyo Ot'• 

ke•traaı, 19: Duyumlar, 19,15: Konserin deva• 
mı. 20: Konferana. 20,20: Pl&k (Bi..let musiki· 
ai.) 20,45: Konferanı. 21: Oda musikisi, 21,55: 
Konferan•. 22,10: Napoliten romanslar (ıarkı) 
22,35: Çift piyano konıeri. 23ı Duyumlar. 23,.25 
Hatif muıiki naldi. 

223 Khx. V A R Ş O V A 1345 m. 
19,45ı Pli.k. - Sözler. 20,35: Aaker progra

mı. 21: Paskalya için ıen havalar._ - Duyum
Jar. 22: Senfonik konser. 23: Reklamlar. 23,15: 
Hafif muıiki ve danı pl&kları. 24: Sözler. 24,05 
Pli.Jc: muıikiıi. 

686 Kbz. B E L G R A D 437 m. 
20: Pli.k. 20,15: Duyumlar. 20,30:. ~Jluıa.1 ya· 

yım. 21: Zaıreb operaıındaki tem•ılı nakıl. 
&45 Kbx. B U D A P E Ş T E 550 m. 
18,45: Bavyera • Macariı.tan .futbol maçını 

nakil. 19,45 : Keman ko~~erı _(pıyano re~aka • 
tile). 20,25: Pa•kalya ,_urlerı. 20,50: St~dyo
dan "Prenı Bob., opereh. 23: Spor. 23,25. Caz· 

band. 
191 Khx DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 

21 · ••Lieıelolt von der Pfalz,, adlı muıikili 
skeç." 23: Duyumlar. 23,45: Deniz duyumla· 
rı. 24: Gece konıeri. 

904 Khx. '1 A M B U R G 332 m. 
19 50: Plak almans,a }arkıar, 20,35: Spor du· 

yumİarı. 21: "Venedikte bi.r ıece,. adlı operet 
( Johann Strauıı'un). 23: Duyumlar. 23,30: 
Danı. 

23 Nisan Salı 
ISTA N BU Lı 

18: Almanca derı. 18.30: Jimnast~~ --:- Bayan 
Azade Tarcan. 18,50: Favst (bırıncı perde) 
19,30: Haberler. 19,40: Sitar Solo (Şrayber). 
20ı Maliye Bakanhiı namına konferans. 20,JOı 
Demir caz. 21,15: Son haberler - Borsalar. 
21,30: Radyo orkeıtrası. 22: Radyo caz ve tan· 
ao orkestrası. 

175 Khx. M O S K O V A 1724 m. 
19,30: Senfonik konser. 22: Almanca yayım. 

23: Fran11zca yayım. 24,05: Felemenkçe yayını. 
382 Khx. M O S K O V A (StaHn) 361 m. 
18,30 Bir opera pİy••İnİ nakil. 22,45: Dana 

musikisi ve karıuk n1us:ki. 24: İıpanyolca ya· 
yım, 

823 Kh'- B 0 K R E Ş 364 ın. 
13 . 15: Gündüz pl&k yayımı. 18: Pl3.k. 19: 

Ders. 19,15: Plik. 19,45: Konferans. 20,05: Ri
ı..:hard Waaner'in "PARSIFAL" oper;ıu. (Bük
reı opera11ndan nalU.) 

223 Khx. V A R Ş O V A 1345 m. 
19,45: Operetlerden parçalar (Plik). - Sö~· 

ler, 20,35: Gitar konseri. - Sö2ler. 21: Şarkı· 
lar. 21,45: Duyumlar. 21,55: Konferans. 22: 
Lem~ers'dtn artistik procram. 23,45: 1-Iafif mu 
•iki. ::!4,05: Ha(il aıusi.l.i vo danı havalan. 

686 Khz. B E L G R A D 437 m. 
20,30: Uluıal yayım. 21: Aida operıııındo.n 

muhtelif sahneler (Radyo orkestrası). 22: Kon 
ferans. 22,30: Viyolonıel konseri. 23: Duyum· 
)ar. 23,20: Konser nakli. 

545 Khx. B U D A P E Ş T E 550 m. 
19,50: Pak. 20,15: Konferans. 20,50: Çinaene 

musikiai. 21 145: Konıervatuvardan naklen ıar· 
kılı konıer. 22,50: Duyumlar. 2-1: Ca.zband. 
ıcı Khx. DEUTSCHLANDSENDf.R 1571 m. 

20: Şen yayım. 21: Kısa duyumlar. 21,15: 
Ulusal yayım. 21,45: Otto Krembach orkestra· 
sı. 23: Duyumlar. Spor. 23,45: Denizcilik ha· 
berleri. 24: Dan• muıikisi. 

904 Khz. H A M B U R G 332 m. 
20: Dans mu•ikisi. 21: Duyumlar. 21,15: U· 

luıal yayım. 21.45: Koro tarafından ıarkılar. 
22,10: "lhlamur kokulan uyandı,. adh skeç. 
23: Duyumlar. 23.25: Muıikili program arası. 
24: Gec• konseri. 

24 Nısan 
1 S TAN BUL, 

Çarşamba 

18: Franıızca ders. 18,30: Jimnastik - Bayan 
Azade Tarcan. 18,50: Muhtelif plaklar. 19,30: 
Haberler. 19,40: Monoloı - Bayan Halide 
Piıkin teyze. 20: Maarif (Konferanı). 20,30: 

Balalayka orkeılrası ve Koro. 21: Bayan Att 
(ıan • piyano refakatile), 21,20: Son Haber • 
ler - Borıaar. 21,30: Bayan Emine Ihsan 
(Şan • türkçe sö2lü) ve radyo caz ve tanao or· 
kestraları. 

175 Khx. M O S K O V A 1724 m. 
17,30: Senfonik konser. 18,30: Karııık kon· 

ser ve opera muıikisi. 20,30: Edebiyat ve fiir 
ıaati. 22: Çekçe yayım. 23,05: ı nailizce yayım. 
24,05: Almanca. 

382 Kha. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
19,30: Şarkılı konser. 22: Opera artiıtlerinin 

iıtirakile konıer. 
823 Khx. B 0 K R E Ş 364 m. 
13 • 15: Gündüz pl&lc ya1ımı. 18: Radyo or· 

lestraıı. 19: Duyumlar. 19,15: Konserin deva
mı. 20: Derı. 20,20: PJi.k. 20,45: Konferans. 
21: Berlioa'un "Rekuim" i. 

223 Khx. V A R Ş O V A 1345 m. 
19: Plak. - Şen ıkeç. • Sö2ler. 20: Plik. -

Sözler. 20,35: Düo sakıofon. 20,50: Aktüalite. 
21: Viyana valıleri. 21,40: Mil8no akala opera-
11ndan naklen Verdi'nin "Aida., operası. 

686 Khx. B E L G R A D 437 m. 
20: Rekli.m vo pli.k. 20,15: Duyumlar. 20,301 

Ulusal yayım. 21: Viyanadan nnkil. 23,051 Du· 
yumlar. 23,20: Konser nakli. 

545 Khx. B U D A P E Ş T E 550 m. 
18: Ruı kilişo korosu. - Konferans. 19,05: 

Salon orl.esh·ası. 19,55: Konuımalar. 20,30: 
Gounad'nun "FAUST., operaıı (Peıte opera • 
undan). 21,30: Du7umlar vesaire. Operanın 
dev<t.mı. 24,10: Çingene musikisi. 
191 Khx. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 

20: 1\.1izah. 21: Kısa duyumlar. 21,15: Ulusal 
rayım. 21,45: Akıam musikisi. 23: Duyumlar. 
23,45: Doniz duyumları. 24: Seçme pliklar. 

904 Khx. H A M B U R G 332 m. 
20: Konferans. 20,20: Aıker mızıka11. 21: 

Duyumlar. 21,15~ Genç neıil 

Dünya Radyo birliği 
10 yaşında 

Bu Birlik ne maksat a teşekkül etti 
ve neler yaptı 

Daimi büroları Cenevrede olan 
dünya radyo birliği 1925 senesinin 
nisan ayında ilk defa toplanmıştı. 

J Avrupada radyoculuğun korun -
ması ve muhtelif memleketler ara
sında ihtilaflara meydan verilme • 
mek üzere bu birlik kurulmuştur. 

Bütün milletlerin radyo program 
!arı tamamile ulusal olmakla bera
ber bu istasyonların teknik bütün 
hareketleri dünya radyo birliğinin 
verdiği karara göre değişir. 

}925 senesinde ilk defa toplan • 
mış olan dünya radyo birliği umu-

l mi kat'bini kendisi seçmiştir. Bu 
vazifeye (B. B. C.) İngiliz radyo 
kumpanyası program müdürü Bay 
Burrows intihap edilmiştir. O ta -
rihten itibaren Londradaki işini ter 
keden Burrows Cenevredeki dünya 
radyoları birliği bürolarındaki işi -
ne ba ~lamıştır. 

Birinci uluslar arası toplantı bü
tün Avrupa radyo teşekküllerinin 
mühendislerinin iştirakile temmuz 
1925 te Cenevrede toplanmıştır. O 
zaman Avrupada yalnız 40 radyo 
istasyonu çalışmakta idi. istasyon· 
ların kudretleri gayet zayıf ve en 
kuvvetlisi 3 kilovat anten enerjisi -
ni geçmiyordu. Bütün bu 40 istas -
yonun kudretlerinin mecmuu 50 ki
lovattan fazla değildi. Halbuki bu
gün çok kuvvetli sayılmıyan bir İs· 
tasyonun kudreti yalnız 50 kilovat
tan ibarett;,., 

Şimdi Avrupadaki radyoların 
miktarı 310 nu bulmuştur. Hepsinin 
kudretleri 5157 kilovat tutuyor. 
Bunlar içerisinde yalnız bir Mos -
kova istasyonu 500 kilovatını işgal 
f:tmektedir. 

Avrupa radyolarının çalıştıkları 
dalga uzunlukları teknik tekamül 

' ve istasyonların çoğalmasından do
layı birkaç defa değiştirilmi~tir. 
Dalga uı.unlukları her defasınd:ı 
dünya radyo birliğinin verdiği ka • 
rarlarla degi~tirilmiştir. ilk dalga 
planı konferansı hazırlığı 1926 se
nesinde Brükrelde yapıldıktan son-
ra bir kaç ay sonra Prağda içtima 
aktedilmiştir. 

Burada istasyonların çoğalarak 
biribirlerini taciz etmemelerini te -
min için Brükselde birlik tarafın -

Brahmı'ın eıerlerinden ıenfonik konser. 22,35: 
Almanca nıanaara ıiirleri. 23: Duyumlar. 23,25: 
Musikili proıram araıı, 24: Fransız Suppİı'nin 
eıerlerindeo parçalar • 

25 Nisan Perşembe 
ISTA N BUL, 

17,30: lnkıli.p derıi (Üniversit~en nakil) lz • 
mir Say lavı Eıat Bozkurt. 18,30: F avıt (ikinci 
perde). 19: Muhtelif p)i.klar. 19,30: Haberler. 
19,40: Muhittin Sadık (Viyolonsel), 20: Saihk 
ve soyıal yardım bakanlığı namına 
lt:onferanı • Doçent Dr. Sadi (irsiyet ve ter • 
biye). 20,30: Ay Tanıo orkestrası ve tan 21

1
15 

Son haberler • Borsalar. 21,30: Radyo orkes • 
tra111. 22: Radyo caz ve tanıo orkeıtraları. 

175 Khx. M O S K O V A J 724 m. 
17.30: Sözler. 18.JO: Orkestra konseri. 19,30: 

Orkestra ve koro konseri. 21: Mikrofon tiyat
rosu. 22: A!manca yayım. 23,05: Franıızca ya· 
yım. 24: lspanyolc.a yayım. 

382 Kh•: M O S K O V A (St.alin) 361 m. 
18,30: Bır opera temsilini nakil 22 40. D 

musikiıi. · • · ans 
823 Khx. B 0 K R E Ş 364 m. 
14: Duyumlar. 19: Duyumlar 21· y d"' · 

"R k · · (T b · · er ı nın e uur,, ' c ernautzi'den nakil) 
223 Khx. V A R Ş O V A 1345 .;,. 
19,45: Salon rnuıikisi (Pli.k) ' 5·· 1 
,35 P . . · - oz er. 

20 : ı1ano trıosu. 20,50· Duyum) r · 
21 L b 'd L'I · a veıaır1. : . em erı en na ı , 21,45: Sö~ler. 22: Sen· 
fonı~ ork~s~ra konıeri. 23: Rekli.mlar. 23,15: 
Hafıf n1u11kı ve dans. 24: Sözler. 24 05. D 

686 Kbz. B E L G R A D 437 m: . ans. 
. 20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 21: 

Pıyano ve orkestra konaeri (Mozart}. 21 30· 
Konferanı. 22: Koro konseri (Kili•e haval~rı). 
23: Duyumlar. · 

545 Khx. B U D A P E Ş T E 550 
19.35: Macar farktları. 20,50· Kon'"ı· 
40 D 1 · erans. 21, : uyum ar. 22,10: Opera orkestrau, 

23,35: Ha•a raporu. 23,40: Plak. 24.20· ç· 
ne muıi.kiıi. · ınıe· 

191 Kbx. J?EUT~CHLANDSENDER 1571 "" 
21,10: Eılenceh proaram. 21 40· Johan s 

· B • . • • n e· basban acb ın eıerlerınden konser. 23: Du • 
yum.lar. 23,40: Denizcilik duyumları 24: Yeni 
musıkl. 

904 Kbz. H A M B U R G 332 '"· 
20: Pli.le. 21: DuTUmlar. 21,10: Danı musi

kiı!. 23 Duyumlar. 23,25: Da.ns musikisinin de. 
vamı. 24: Yeni hafif muıikı. 1: Cece konseri. 

26 Nisan Cuma 
1 S TAN BUL• 

1Z,30ı Pli.k neıriyah, 18: Dans muaikisi (plik} 
19;20: Çocuk ıaatı (ft'leaut CemH), 19,50: Hfl
berler. 20: Nejat (Keman ıolo), !0,30: Hava· 
yen Kitar (Siret ve arkadaıları) 21: Bayan 
Nimet Vahit (Şan .. Pi1ano ile) 
21,20: Radyo orke•trau. 22: Bayan Birsen 
(tan .. Türkçe ıözü) radyo ca:ı: ve lanıo or • 
keıtraalrı. 

175 Khz. M O S K O V A 1724 '"· 
18,30: Kızıl ordu için ulusal yayım. 19,30: 

Güzel sanatlar. 21: Senfonik konıer. 22: Çek
çe yayım. 23,05: Jnıili:zce. 24,05: Almanca ya· 
yım. 

382 Khx. M O S K O V A (Stalin) 361 '"· 
18,30: Karıtık proıram. - Şarlcıl•r 22· 

Dan• muıikisi. · · 
823 Khz. B 0 K R E Ş 364 m. 
14~ Du1ı.mlar. 19: Ouyunilar. 19,30: "Dom· 

dan bir kontrol dairesi tesisine ka- J 

rar verilmiş ve bu kontrol atelyesi
nin başına Bay Braillard getirtil • 
miştir. Braillard her akşam bütün 
dünya radyolarının çalışmalarınr 
kontrol ettirerek herhangi biri ken
dine tahsis edilen dalga uzunluğun 
da çalışmadığı takdirde derhal bu 
merkezle telefon veya telgrafla te· 
mas ederek hatasını tashih ettirir. 

Zaman geçtikçe radyonun teka
mülü ve istasyonların kudretlenme
si ve çoğalması karşısında tacizat 
artmağa başlamıttır. Bunun üzeri
ne 1933 senesinde Lüsern'de bütün 
milletlerin radyo mühendislerinin 
iştirakıle tekrar bir dalga planı ya. 
pılmış ve her millete yeniden istas
yonlarına göre dalgalar verilmiştir. 
Birçok milletler bu konferansın ne
tict>sinden memnun kalmadıkların
dan plana imzalarını koymamışlar
dır. 

Bununla beraber heyeti umumi
yesi itibarile neticeden memMin 
kalınmıştır. 

Bugün bu birlik 10 yaşına girmis 
bulunuyor. Gelecek umumi toplantı 
1936 senesinde Mısırda olacaktır. 

Saar mıntakasında kuvvetli 
radyo istasyonu yapılmıyacak 
Yakın bir zaman önce Almanla

ra iade edilen Saar mıntıkasında 
radyo istasyonu yoktur. Bunun se
bebi de bir müddet evvel Saar',..a 
kimde kalacağının bilinmesi idi.Bir 
kaç hafta evvel burada bir radyo 
istasyonunun inşası mevzuubahs
olmuştu. Fakat hangi dalgada ça
lıştırılacağı bilinmeden Almanla
rın burada yeni bir İstasyon yap
malarına ihtimal verilmemektedir. 
Çünkü Almanlar burada kudreti 
fazla bir İstasyon yapmak istiyor
lar. Şimdilik Saarbük'te Alman 
radyo idaresi F rankfurt ile ayni 
dalgada çdışacak bir radyo İstas
yonu tesis ettirmek istiyor. Bu 
merkez Frankfurt radyosunun ya
yımlarını nakille iktifa edecek ve 
kudreti ancak Saar havzasından 
işidilecek derecede olacaktır. 

nilza Balach.a,. kiliıesinden nakil. 
223 Khx. V A R Ş O V A 1345 m. 
19,45: Filmlerden pli.klar. - Sözler. 20,JSı 

Şarkılar. - Aktüalite. 21,15: Senfonik konser, 
23,.30: Chopin'in eıerlerinden konıer. 23,451 
Konferans, 24,05: Caz orkeıtrası v.- hafif mu• 
ıiki parçala_rı. 

686 Khz. B E L G R A D 437 m. 
20,10: Sö%ler. 20,30: Ulusal yayım. 2lı Rad· 

yo piye•İ. 21,45: Konferans. 22,05: Kilise ıar· 
kdarı, 23ı Duyumlar. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E 550 m. 
19,25: Flüt • Piyano konıeri. - Sözler. 

20,30: Peıte operasından: Verdi'nin 14La TRA· 
VIATA,. operaıı. 23,35: Çinıene muıikisi. 241 
İnıilizce konferanı. 24,20: Çinl'ene muıikisi. 
191 Khx. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 

20: Bir mayııta ne yapılacak? 21: Kııa du • 
yumlar. 21,15: Ulusal saat. 22: Şiirler. 23: Du· 
yumlar. 23,45: Denizciliit'. 24: Dans musikisi. 

904 Kbx. H A M B U R G 332 m. 
20: Şen yayım. 20,40: En iyi spikeri arayı • 

ruz. 21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım. 22: 
Marılar. 23: Duyumlar. 23.ZS: Muıikili proı· 
ram araıı. 24: Gece konıeri. 

27 Nısan Cumartesi 
l S TAN BUL, 
17,30: inkılap dersi (Üniversiteclen nakil) iz. 

mir Saylavı Esat Bozkurt. 18,JOı Jimnastik • 
Bayan Azade Tarcan. 18.SO: Favst (üçüncü 
perde). 19,30: Haberler. 19,401 Spor (Etr•f 
Şefik), 20: Üniversite namına konferans. 20,30 
Demir caz. 21,15: Son haberler • Borıalar • 
21.JQ: Bayan Bedriye Tüz-ün (,an - türkçe söz .. 
lü) ve r•dyo ca:ıt ve tanıo orkestraları. 

175 Khx. M O S K O V A 1724 m. 
18,30: Radyo temıili. 19,30: Kolkozlar için 

musikili yayım. 21; Mikrofon tiyatroıu. 221 
Almanca yayım. 23,05: Fransızca. 24,0Sı lıveç
çe yayım. 

382 Kbz. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
17,30: Karııık konser. 18,.30: Çocuk yayımı. 

18,30: Opwa nakli. - Sözler. 22,45: Dans mu
sikisi, 

823 Khx. B 0 K R E Ş 364 m. 
14: Duyumlar. 19: Duyumlar. 24: "Domnit

&a Balacha" kiliAeıinden nakJ. 
223 Kbx, V A R Ş O V A 1345 m. 
20,35: Debussy'nin Prelüdlerinden konser. 

20,50: Aktüaite. 21: Lemberı'den ıen yayım. 
21,45: Duyumlar. 22: Senfonik konıer. 23: Rek 
limlar, 23,15: Musikide ıiir. 23,301 Vilna'daıı 
nakil. 24,051 Hafif musiki ve danı. 

686 Khx. B E L G R A D 437 m. 
20,30: Duyumlar. - Ulusal yayım. 21: Karı· 

t1 ık prosram. 22: Kiliıe ıarkıarı (Koro tara
ındanJ. 23: Duyumlar. 

545 Khx. B U D A p E Ş T E 550 m. 
1.8,50: Opera. orkestrası. 20,15: Piyano kon

~erı. 21,30: Şarkılı konser. 22,40: Duyumlar. 
3: Catband. 23,SO: Budapeıte konser orkes· 

traıı. 

191 Khx. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 
21.'1~:. Halk muıikisi. 23: Duyumlar. 23,45: 

Denızcılılıc. 24: Danı musikisi. 

904 Khz. H A M B U R G 332 m. 
20: Halk musikiıi. 20,30: Radyo diyalektli 

Fİyeıi. 21: Duyumlar. 21,15: Büyük radyo va.-. 
yelesi. 23: Duyumlar. 23,25: Var7etenin deva· 
mı. 1.: Danı muıl ·,._ 

Bu akşam Fuıtva
engler Viyanada 
Zamanın en tanınmış musiki re

jisörlerinden Furtwaengler'in ida· 
resinC:e Viyana radyosunda bir 
senfonik konser verilecektir. Kon· 

Furtwaengler 

sere Viyana Genç çocukları ile 
birçok solist şarkı söylüyenlerde 
i,tirak ederek programı zenginlet· 
tireceklerdir. . . 

Yeni sistem yıldırıma 
karşı tertibat 

Geçen yaz kuvvetli Prag radyo· 
sunun anten kulesine isabet eden 
bir yıldırımın anten teli vas1tasile 
istasyonun iç kısmında büyük tah· 
ribata sebebiyet vermi§tİ. 
.. Amerikalılar §İıntekli havalarda 
yıldırıma kartı bir tertibat yapa· 
rak pek yüksek ve cazip anten kule. 
!erine zarar gelmemeıini temin et
mişlerdir. Buldukları alet havanın 
atmosferinden müteeasir olarak 
radyo neşriyatını durdurup ante
nin telini toprağa veriyor ve çok 
şİm§ekli havalarda rdyo antenile 
mürailenin rabıtası kendiliğinden 
ayrılmaktadır. 

Fransız radyosunda sUrekli 
eğlenceler 

Haziran ayında Fransız radyo• 
larında büyük hususi tenlikler ya
pılacaktır. 26 Mayıs ta başlıyarak 
7 Temmuza kadar devam edecek 
olan bu eğlenceli yayımlar ayni za· 
manda Fransız radyo sergisinin 
açık bulunduğu zamana tesadüf e
diyor. Bu meyanda Fransızların 
ulusal bayramları olan 14 Tem
muzda daha fevkalade bir tenlik 
yayımında bulunulacaktır. Bu ya
yımların yalnız Posta Telgraf i
daresine ait istasyonlar tarafından 
işidileceği bildirilmektedir. 

,,..--------------------'--23 Nisan 
Çocuk Haftasııun başlangıcıdır. 

~----------------------------
iLAN 

Türkiyede icrayı faaliyet eden bü
tün sigorta ıirketleri tarafından müt
tefikan ittihaz edilmiı olan karar 
mucibince her ne tekilde oluraa ol· 
ıun müıterilere komiıyon. iıkonto ve 
ikramiye vennek kat'iyyen memnu ol 
duğunu yeniden muhterem halka ha
tırlatırız. 

Ayni zamanda, lkt11at Vekaletin
ce muıaddak ücret v• tarife nizam
nameai. ahki.mrnın tatbikı mecburi o
lub hilafına hareket cezayi müatelziım 
olduğu ilan olunur. 

Türkiye Sigortactları 
Dairei merkeziyeıi 

Türkiyede çahıan bilı1mum Sigor
ta ıirketleri tarafından müttefikan it
tihaz olunan karar mucibince, her ne 
§ekilde olursa olaun, müıterilere ten· 
zili.t ve iskonto yapmamızın ve komiı
yon vermemizin kat'i bir ıuretette 
memnu olduğunu muhterem müfteri· 
lerin ve cemiyetimiz azalarının naza
rı dikkatlerine arzolunur. 

lktuat Vekaleti tarafından Qtüsad
dak tarife fiyat ve ahkamının tatbi
kı mecburi olub, iıhu tarifeye muga
yir hareketin memnu olduğu ili.o olu
nur .. 

Türkiye Sigorta prodöktörler 
birliji 



.. 

ersı: 1 
, ..,,,.w. ·--- .......... sorunce" ,..v•-

Osman ıca an tur çeye 
karşılıklar kılavuzu 

ana a e e 
Batan gemiler 

m111lard.... Cidmen büyük köprüleri 
de 7ıkrmıı.r, paraları da alnuılardır· 

il k lJ.J ••k [ k • • Fransızlar ela bir kaç kilometra reyi oır· 
.~rı emle eti ve usu yu se ime ıçın ~nM1:ri~~":ı"':.:?ı..::'tı. ~: 
d • / h • f • f da hiiln'.imetj 20 incıi kolordu teıkil edi· 
emıryo una e emmıqe verıyoruz. yordu. Kolordunun emirnamesi dikkatli 

Listenin neşrine devam edıgoruz 
İki diritnotun enkau bu 
yaz den"zden çıkarılacak ----------·-- okunacak bir vesikadır. Kolordu diyor 

J _ öz türkçe köklerden gelen •Özlerin kar,ısına (T. Kö.) belde
ği ( aliimeti) konmuftur. Bunların her biri hakkında aırası ile uzman
larımızın ( mütehas•ı•) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

ÇANAKKALE, (Hınusi muhabiri
mizden) - Şehrimizin ticari vaziyeti 
günden güne saliih bulmaktadır. Harbi 
umumiden evvelki iktisadi hareketleri 
bugün elde etmek güçtür. Maaınafih Ça
nakkale, garbi Avrupayı Türkiyeyç ve 
Rusyaya denizden bağlayan bir geçit ol· 
ması dolayısile hiç bir zaman ihmal edile
memiştir. 

B. Y. Kemal dün nakil vasıtalarının 
inkılabdaki roHerinden bahsetti 

2 - Yeni konan karfılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re fransızcaları -' • yazılmıı. ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü tiirkçe olan kelimelerin bugünkü iflenmİf ve kullanılan 
sekilleri alınmıstır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"Çek,, kökünde,; gelen •ekil gibi. 
ldl al etmek - Yoldan çıkarmak, azdır. Ö rnek: Yalnız sana değil , bütün insan 
mak lara muğberim - Yalnız sana değil, 

Örnek: 1 - l-I cnüz bülüğa ermemiş bütün insanlara güceniğim . 
bir genci idliil etmek, cürümdür - He- Mu~er olmi\k - Gücerunek 

nüz erginliğe varmamış bir genci yol- Örnek : Muğber olmanızı hiç ist emedi-
dan çıkarmak, auçtur. ğitrı halde iğbira.nnızı ceib:ttiği~e Ü· 
2 - Bir takrm müfsitlerin idlal etmesi z.illuyorum - Gücenmenızı h ıç ıstc -
üzerine kıyam edenler_ Bir takım bo- mediğim halde sizi gücendirdiğime ü-
zutçuların azdırması üzerine ayakla zülüyorum. 
nanlar. iğfal etmek - Aldatmak, kandırmak, a. 

idman - idman (T. Kö.) yartmak 
idrak - An anlama (Bak: Derk) Örnek: 1 - Türlü yalanlarla insanları 
ldriık etmek'_ Anlamak (Bak: Derket- i ğ fal edenleri affetmek mümkün de -

mek, fehmetmek) ğildir - Türlü yalanlarla insanları al-
lfa etmek - Yapmak, yerine getirmek dalanların suçunu bağışlamak olamaz. 

Örnek: ı - Uhdesine terettüp eden 2 - Bir genç kızı evleneceğim diyerek 
vazifeyi ifa etmek, namuslu bir adamın iğfal etmek ~~r cü.rümdür - Bir gc~ç 
borcudur _ üstüne düşen ödevi yeri- krzı cvlcnecegım dıyerek kandırmak bır 
ne getirmek namuslu bir adamın bor- suçtur. 
cudur. . 3 - Bizim hizmetçiyi iğfal ile kaçır -
2 - Bana karşı yapmağı deruhte etti- dılar - Bizim hizmetçiyi ayartarak 
ğiniz iyiliği ifa etmediniz - Bana kar- • ~açırdılar. 
şı yapmağı üstünüze aldığınız iyiliği lglak etmek~ Çaprathr_nııık .. 

Bir çok vapurlar, acenteleri vasıtasi
ie, buradan geçerken ihtiyaçlarını temin 
ediyorlar. Bu meyanda en ziyade dülü
nülen nokta da kömür me5e)eıidir. 

Ecnebi va purlara verilecek ucuz kö
mür Jez>0ları tesisi şehrimizde büyük bir 
iktisadi hareket yapabilir. 

Harbi umumide Çanakkale boğazında 
batan harp gemilerini denizden parçala
yarak çıkarmak işile meşgul "Deniz işle
ri ıirketi,, nin kömür işini de uht~ine 
almağı düşündüğü işitilmektedir . 

Bugün şehrimizde bir çok ailenin ge· 
çinmesine yardımı dokunan bu şiT'ket, 
depolan da tesis ederse memleket natnı
na çok hayırlı bir iş yapmış olacaktır. 

lş,ittiğinıize nazaran ş.irket bu sene 
faaliyetini genişletecek ve yeni temin et
tiği levazım ve vesait ile derin aularda 
yatan harp gemilerini de parçalayıp çı
karacaktır. Bu iş iç.in bir de mütehassıs 
getirtmiştir. Bu sene parçalanıp çdcarıla
cl gemiler meyanında İngiliz "Tri .. 
yom/., zırhhsile Fransızların ( Bove) zrrh 
lısının bulunduğu anlaşılmaktadır. 

yapmadınız. Örnek : Mutalaanızı bır çok luzumsuz 
ifade - Diyem anlatım teferruatla iğliik etmek muvafık değil- AY" sof ya mi; Z«' s 1 

Örnek; 1 - Polis üç maznunun ifade- dir - Oyunuzu bir çok gereksiz ay -
ıini aldı _ Polis üç sarutm diyemini rınblarla çapraştırmak uygun değildir Ayasofya mozayiklerini meydana çıkar-
aldı. Muğlak - Çapraşık makta olan Amerikalı profesör Vitte-
2 - İfadenizden anlaşıldığına göre _ Örnek: Bir sürü ~uğ~~~ ~{~deler ara - more işlerine devam etmek üzere tek-
Anlatımınızdan anlaşıldığına göre. sında ne demek ıstedıgınızı anlıyama· rar htanbula gelmittir. Profesör gele 

ifade etmek _ Demek anla.tmak dım - Bir sürü çapraşık anlatımlar a- cek aybatından itibaren İfe başlıya -
Örnek: ı _Bu, ş~nu ifade eder ·- rasında ne demek istediğinizi anlıya - caktır. Ayaaofya avJısında yapılmakta 
Bu, JU demektir. madım. ulan hafriyata devam ediliyor Toprak 

ı 1 G .. ~ltrndaki e•erlerin bahçeye yerle-tiril 
2 - iade etmek istediğiniz hakikati ğmazı ayn ::-.. ozyumu . T 

çoktan biliyorum - Anlatmak istedi- Örnek: CurumJerınde suunıyet sahibi meıinde zahmet çekilmektedir. Par -
1 · • il k ı ı çal .. rı kırılmadan yerlerine koyab:I -ğiniz gerçeği çoktan biliyorum. olmayan arı ı gmazıa~n .. -~ ar sı ama ı- k 

İfakat (Şifa, afiyet) bulmak _ Eyi ol • dır. - Suçlarında kotucül olmıyanları mc için iki vinç kullanılmaktad:r. 
mak gözyumu ile kar.;ılamalıdıı. Esk: Şark eserleri avlısında bulun.Jn 

E ski Adliye Bakanı Sinop saylavı Bay 
Yuauf Kemal inkil3p enstitüsündeki 
denini vermiştir. 

Dünkü dersi yazıyoruz: 
- Bugün dersimiz nakil vasıtaları

dır. 

Nakliyat denilince ekonomide, İnsan
Jarı, malJarı bir yerden öbür yere gö
türmek fikirleri, bir yerden öbür yere 
nakletmekle bunların, üzerinde nakledil
cliği yol ve vasıtalar kastedilir • 

Nakliyatta ilerleme demek, yolda i
lerleme, kullanışta çabukluktur. 

Şi.mdiki devrin öbür devirlere üstün
lüğ ünü gösteren en mühiın vasıta nakli~ 
yattır. 

Eski asırlardaki adamlara 
çabukluktan bahsedilse idi, 

bugünkü 
mucizeden 

bahsediyorsunuz, derlerdi. Nakle vasıta 
olan yorardan kara yollarını, kanallan, 
denizyollarını bir tarafa bırakalım. 

Bizde nakliyatta inkılap daha ziyade 
demiryollarda görülmektedir. Avrupada 
ela demiryollarda inkılap olmuştur. Bu
na bakacak olursak, 1830 da demiryol
culuk hatlar. Şeftsonun buhar makinesi 
ile hatlar. Raylar üzerinde muvaffak o-
lamadıkları zaman, atla çeken vagonlarla 
Şeftson •aatte 30 kilometre olarak 15 
ton yükü taşımağa muvaffak oldu. 

O zamana kadar bir çok itirazlara uğ
rayan demiryolcu]uk, 1830 dan ıonra 
ehemmiyetli bir vaula oldu. Her millet 
demiryolu tebekeleri kunnağa batladı. 
Bunları biz biliriz. Avrupa ıistemi, An
glosakson sistemi, ile demiryolculuğunu 

ilerletmeğe uğraşmıştır. 

Anglosakson noktai nazarına göre, 
plansız, istedikleri gibi tah•İ tekilde ya
pılmııtır . 

Örnek : Mübtela olduğu daı devana pc- lğmazı aynetmek ~ Gijzyummak liıhid ve bazı kıymetli Bizans eserleri-
zirden ifakatyap olamadı_ Uğradığ ı Örnek : Baze~ ~ır _curme ka.'.şı p;-nazı. n'.n Ayaoofyaya nakli düşünülmelte - Hatta bir Fransız bunun için: 
onulmaz hastalıktan iyi olamadı . aynetmck mucnmı tekrar curme teşcı dır. Profeaör Vittemore Ayasofvanın - Bir sineğin kanadının merkebe 

JJfyam bulmail: _Onulmak etmek olur - Kimi kere bir scça karş ı mü7 e avluaundan bütün dünyanın mem batmaıı, ve bir kağıt üstünde dola~ma -
Örnek: Harpte aldığı ceriha iltiyam gözyu~mak suç.luyu bir ı:laha s ııç i~ J e. nun olduğunu aöylemittir. undan meydana çıkmıı gibidir, der. 

buldu - Savaşta aldığı yara onuldu. ıneye yureklendın:.ıe.~ olur. Örnek: 1 _ Vaz. fesini ihmal etti SeneleT geçince, bu mühim bir mesele 
lfate etmek - Kaçırmak, geçirmek, kay- Musamaha -: Hoşgoru . Ödeviru· savsadı . o'muş ve lngillere yolları dört kumpan-

bebnek Örnek: Mlısamaha, ahcenap rı 1hların 
iffet _Temizlik, sililik bir hassasıdır _ Hoşgörü , akı yürek- 2 - Verilen işler i ihmal etti - Veri- ya elinde kalmıştır. Bunun tarifelerini ya 

Örnek: Bir insanın iffeti en kıymetli ~.erin bir özgüsüdür. .. len işleri boşladı, verilen işlere bakma- pan mahkemeler vardır. 
varhg"'ıdır - Bir insanın temizlig"i (sili- Mu.samahP ebnek .. - HoşgoTmek.. dı. Bugün bu suretle devletle alakası art-

ö ihmalci - Savsacı ligı"· ) en deg"erli varlıg"ıdır. rnek: Her curme karşı musamaha et- mı•tır. 
k f k ı H k Örnek: O, ihınalcinin biridir - O , sav ' lfham etmek - Anlatmalı: (Bak: Fehm) me .~uva ı 0 maz - er suça arşı sacının biridir. Batka memleketlerde sermaye bu bü-

Örnek: Bana ifham etmek istediğiniz hoşgormek uygun olmaz. Mühmel _ Savuk yük tetebbüsten kaçmııtır. 
mütalcarun faidesi nedir? - Bana an- lğna etme!< - Doyurmak 
!atmak istediğiniz oyun faydası nedir? lğra ~tmek - Hırslandırmak, kı~kn·tmak Örnek: MWımel bir giyıni c--: Savuk Belç'kada ilk demiryolunu devlet yap 

lfıatı olmak _ Kurtulmak onmak Örnek: Zenginliğe. para ka ?anmağo bir giyiniş. mıştır. Sonra hususi teıebbüse bmıkıl -
' "' k i f l • · • k b. lhmirar - Kızartı, kızıllık d • al örnek: ı _ Ebeveyırinin lanetine ug". ı~r.~ e.tme e. en.a ı.ga ıgra etme ır mıt, gene ev.et mııtır. 

d ıd Z 1 - k lhnak etm• k - Boğmak reyanlar ifliih olmaz - Ana baba ilen- ep ı ır - engın ıge, para a ıanma- Ö Almanyada bu iıi, devlet yapmıttır. 
,i alanlar onmaz. ğa Jıırslandırmakla , fenalığa kı<kı rt . rnek : Osmanlı tarihinde padişahlann 

ih k tt . • · d mJ O J t · V elhaul denjryolu ile ulus daima a-
2 - Bu perişanlıktan bir türlü iflah o- mek b:r değildir. n2 e ıgı a a ar - sman ı en. liıkalanmı•tır. 
Iamadı - Bu darmadağınlıktan bir tür- lğıişaı - Kargaşalık hinde padişahların boğduğu adamlar. ' 
Jü kurtulamadı. Örnek: Zuhur eden iğt : şaş miivacehe· lhrak - Yaknn, yalana Savatla iken demiryolları devlet elin-

lflaa _ Bada sinde bir an bile şaşalamıyarak - Çı- lhrak etmek - Yakmak de kalmıttır. Harpten •onra bazan bunu 
lhtirak - Yanım örnek: İflas namuslu bir insan ırın ö- kan kargaşalık önünde bir an bile şa - b rakmış, hazan da elinden bırak.namıı-

' şal k ihraz etmek - Kazanmak, almak 
lümden beterdir - Batkı namuslu bir 1 • amıyakra . A d --'- ba 1 Örnek: Aranızda ihrazı mevki edeme- tır. 
adam için ölümden daha fenadır . gva etme - z Jrm.,.., ştan çı <ar • Maamafih bir çok profe•Örler bu va-

1 1• k ak di - Aranızda yer alamadı . 
f aı etme - Batınak ın ziyetin, demiryolların husu•i ellere geç · 

Ö k Ö k 1 G 1 · t ·ki ·· t k" Bu Ş("refi canı pahasına ihraz etti -
rne : Borçlarının kesreti karcısında rne. : . - . _cnç en an mus a ım-. ınek üzeTe oldug" unu söylerler. 

'.ı 1 h f ~ d 1 G 1 Bu serefi canı pahasına kazandı . 
iflas etmekten başka çare bulamadı -- ' ·~· ın ıra a ı gva e e~ er - enç nı lhsa etmek _ Saymak Bu doğru değildir. Yalnız her memle-
Borçlarının çokluğu karşısında batmak dngru yoldan sapıtmaga azdıranlar Ornek: Adedini ihsa etmek iktidarım- kette devletin demiryollarile aliıkad..-
tan başka rare bulamadı. 2 - Bir genç kızı iğva ederek sonra d h · · S k o.dug" unu söylemek Jaz" ım-'.r. 

!:: • l' · · k · d · an arıçtır - ayısını sayma er~ u 

yük ulus menfaati nazardan kaybolur. 
Sermaye, para kazanmak iç.in geJmiştir. 

Bunun için de çok ve çabuk faiz ol· 
mak ta 15.znndı. Demiryollarında bazı 
mini.sız kavisler vardır. Bunlar kilomet· 
re miktarını ziyadeleştinnekten baıka 
işe yaramaz. 

Zira ıirketler (garanti kilometrik) a
lıyorlardı. Buna karıılık olarak aşar ve-
ril iyordu. Bunu da düyunu umumiye kon
trol ediyor, alıyordu . 

Deıniryolu yapılan yerlerde pazar i
çin istihlak başlamııtır. Fakat Bağdat 

demiryolu güzergi.hı ve diğer yollar bi
zim iktisadiyatımıza uygun şekilde çizil
memiştir. Bir rakama göre: 

Osmanlı demiryollarına yatırılmış 

ecnebi sermayesi 39 milyon lngi1iz lira
sı imiş. Bunun çoğu Alman sermayesi 
yüzde 15 lngiıliz, yüzde 15 Fransız ve 
yüzde dördü Belçika sermayesi, diğerle
ri muhtelif imi~ . 

Bir zamanlar Oımanhların kendileri 
de derniryolu yapmıştır. 

Hayda.pata - lzmit gibi. Bu da ecne
bi,ere devredilmiştir. 

Bütün müılümıanların janesi ile yapı
lan ve fenni heyeti Türklerden ibaret o
lan Hicaz hattıdır. Türkler ilk demiryo
lu yapmağa orada batlamışlardır. Umu-
mi harp eınaıında Ankaradan Erzuru • 
ma kadar yol batlam11 ve Y ahşihana ka. 
dar gitmiştir. 

Dem.iryollarında sermaye başkasının, 
yapma başkasının, işletme başkasının ol· 
duğu için, çalışanlar, memurlar da ya. 
h ncı idi. 

Deniz yolları 
Denizyolları Osınanhlarda büyük ka

br. ta; ile küçük kabotajda ecnebi vasıta
ları ile dolu idi. 

Bizim Türk bayrağını ta~ıyan "apur
ların hali, hem miktarları az, hem yeni 
vap..,rlara rekabet edemiyecek vaziycttf" 
idi~er. 

Türklere ka1an seyrisefain vapurları 
müstt:.ına. devecilik, arabacılık, kayıkçı
lık, katırcılık, bir kaç tonluk yeikenli ge· 
mi kahyorcıu. 

Diğer r ı kil vasıtal'lrı hep ecnebilerin 
ehnde idi. 

Yeni T ürkiyede 
Yapıcı, yaratıcı kuvvetteki değişmele

rı Türk zihinlerindeki düşünceleri tet
kik edelim. 

Bunu evveli lzrnir iktisat kongreıin4 

de görürüz. 

Orada 1100 küsur murahhas toplan
mııtı. Çiftçi, sanatkar, tüccar, ı~çı grup• 
ları vardı. 

- Bunlar mümkün mertebe kısa za
mand11 memleketin her tarafının asri ci
hazla örümcek ağı gibi örülmesini, 

- Yol paralarının kaldmlması, 
- Köylerden kasabalara ve istasyon· 

]ara ve kaza, vilayet meTkezlerine doğ
ru yapılacak yoJlar. 

- Vapur tarifelerinde ucuzluğu iıtıi
yordu. 

- Tayyare postalarının tesisi. 
- Posta, telgraf, telefonun ilerleme-

ifna etmek - Tüketmek, yok etmek ızcııvaçtan ımtına etme ciırüm ür - kimden dışarıdır . Osmanl.larda dcm :ryolu 
Örnek: 1 - Bütün vannı kumarda iF- Bır gene k rzı baştan çıkararak sonra lhaa etmek _ Burmak (Terim) Oımanhların demiryoiu vaziyetini Sanayi grupu da ayni ıeyleri istiyor-
na etti - Bütün varını kumarda tü ~ 1 ıı:;

1 enmcr.'e n geri clurmak suçtu r. lbsa;yat _ istatistik anlatmadan evvel coğrafi vaziyetini tet- du. 

11, 

ketti. e etmek - Korkutmak Jhgan (Lütuf) _ Kayra kik etmek lazımdır. iktisat kongresinde toplanmıf mes -
2 - Kendi mevcudiyetini bile ifna C· 1j rn?ek · BBeni. ihk.afek etmekk mi !st~yor ,11 - Ornek: IhsJnlannın bolluğu sthas ı- Memleketimjzde demiryo!u için mü- lek mümessilleri, memleketin demir ağ. 
dercesine çalıştı. nt 1., - enı or utma mı ıstlyorsn nı göster ·r . _ Kayralarının bollu bı .. u &a:t mrntaka yoktu. Bundn!l ba~ka de- tarla kaplanmasını, tarifenin indirilme • 

lrr.g" etmek - Çevinnd< ı · ı•>. · ı 
ıh H 1 k cömerd i i ğini gösterir. m ,ryo u yapacak kadar fertlerde serma- sin;, kaybolan eşyanın tazminini, istıİyor 

Örnek: Bu evi yeni bir sekle ifrağ et- anot - ayın.ı ihsas elmek _ Sezdirmck ye de yoktu, !ardı. 
onek için lıazırlanan pr<,~yi bePendim İh>le - Osterme (Bak : Emanet) 

" lh ı O 1 (Bak E Omck : Dog· ru hareket etmedig"ini ih- Oınıanldıkıa 2 - 3 asor evvel yol- Atatu··rk dı·yor kı"· - Bu evi yeni bir şekle çevirmek için a eten - steT eme : manet) · 
ıh t S · b·ı· sas etti - D og·ru ı.arekc t <tmedig"ini cu' uk hususunda kervanla nakliyat epi- Atat·· k ol ·ıe h · ı· «·y 

hazırlanan tasarı beg·endirn. a a - anna, çevırıne, gen ı ı ur , y a ven n e emmıye ı '10 -

Ö sezdirdi. ce ile..ıem:şu. Bunu da bugünkü kiuvan- ) ı · d" 
ifrat - Asırı (Bak' Fart) rnek: 1 - Bu adamın siyasi mesele- e as vır e ıyor: ihtar etmek - Hatırlatmak (Bak: Ha- saraylarddn anlıyoruz. H lk k .. ı··ı b h d lfra.7 etmek - Salmak (Terim) ICTde ihatası var - Bu adamın s•ya sa l - a ve oy u er ana er yer e, 
ffrc-z etmek_ Ayırmak, böJmek sonımlarda genbilisi var. trr ) Osmanhlıkta demiryo!u ne zaman ve İş program rnı iki kelime i)e ihtar etti-

Örnek : 1 - Bu toprağı dört serik a ra- 2 - Düşman ordusunu ihata çenberi lhticaç etmek - Belgelemek ne İçin yapılmıştır?. SuaJlcrine cevabı ler: 
d · ı · · · · d .. ·· d .. D.. ihtida etmek - Din değiştirmek, dön- hususi halerde değil, Osmanlı ulusunun - Yol mektep 

sın a ı raz e<lerck her kısmına bir bina ı çıne usur u - uşman orJusllnu mek (Bak: l lidayet) b k 1 1 b d b 1 H ' 
Yaptıracaklar_ Bu toprag" ı do.'rt ortak sarma çenberi içine düşürdü . aş a u us arla münase etin e u uruz. atta yo)dan bahsederken, yol köyün 

d böl 3 O d b .. lhtifa etmek - Gizlenmek Yani kapitalizm. Avrupanın ekono- k d d d d·kı · ·· h d 
arasın a ·· erek her kısmına bir yapı - r umuzun vaptıg ı uyük ihata 0 ana ı ır, e ı erıne gore, er şey en 

ki : 
- Hat cihet!. ukmyenln muhafıızıı11 

altında iıHyecek, kumpanyanın mesuli· 
yeti altında bulunacaktır.,, 

Hat askerlettiriliyor. ntasyonlara bi
rer zabit konuyor. Mali itlere müdaha· 
le yoktur • 

Emirnamede "Hattın tamamen ve em 
niyetle iılemesi, teref meıeleıi olduğun .. 
dan,, kaydı da vardır. 

Bu yeni Türkiyenln nasıl olacağını:l 
ilk işaretleridir. 

Büyük Millet Meclisi geldi. lfi tanı 
kanuni ve nizami hale koydu. Kumpanya 
nizamnamesindeki bir madde üzerine 
devlet hatta vaziyet elti. ltlctınesinl, 
maliyesini de,•let kendi üzerine aldı. 

Anadoluda yenkunu 1000 kilometre 
olan bu hatta 223 kilometreye kadar va
ziyet edilmiştir. Bu hattaki bütün lisan 
da ayrı idi. Bunlara memur bulmak, 
türkçeye çevirmek lazundı. Demiryoll•
rında çalışan Türklerden istifade edil
di. 

Y unanhların çekilirken tahrip ettik· 
leri yolları Türkler derhal yaptılar. Za
man oldu, kömür yerine odun yakddı. 

Türkiyenin batkumandanı, dümdüz 
bir kompartımanda Ankaradan Beylik 
köprüye kadar gitti. · 

Bu haldeki yolları Türk memurları 
yavaş, yavaş en muntazam bir tekle sok~ 
tu. 

K.araköy köprüsünü Türk mühendis
leri ağaçlar Üzerinde yaptılar. Gene mu
vaffak oldular . 

Türk demiryolculuğunun bir kaç se
nedeki çalıımaaı, istiklal muharebesinde 
destan halinde söylenecek bir iftihar lev
hasıdır. 

- Türk harp yapar. Olmeği de, 
öldürmeği de bilir. Teknik aletleri bil
mez diyenlere cevap verildi. 

336 kinuDuevvelinde lnönü muhare
besi oldu. Bu muharebede Türk demir
yolculuğu memlekete vazifeılni yaptı. 

Onların güçlüklerini takdir için gör
mek Jiznndır. 

Lozandan sonra 
Kumpanyalar geldiler. Tarifelerini 

yeni şekillere uydurdular. Hatları aldı
lar. Anadolu kumpanyası namına Hüg
nen geleli. Hükumet ile yapılan itilaf_. 
namede Anadolu kumpanyaıı devlete ve? 
rildi. Kanun yapıldı. Ve Millet Mec-
lisine geldi. Bütçe encümenind,.. ' '· at· 
tın bulundurulması lazımdır) ~ ar 
verildi. 5 !er ve 13 !er komisyonunun 
verdiği karar Üzerine, 23 nisan 340 ta· 
rihli kanunla bu hat alındı . 

lzmirdeki müıterek fikirlerin tatbi. 
kine baılandığını bu suretle görüyoruz. 
Hükumet bu demiryolunu aldığı ıı:ibi, 
demiryolu yapılmağa da baılandı. Sam
sun - Sıvaı hattındaki Belçikalılar, söz
lerini tutmamışlardı. Kendi mühendisle
rimiz derhal bu yolu yaptılaı·. Kayseri, 
Sıvas, Ulukışla, Kütahya. Bütün yollar 
yapıldı. Bütün müteahhitler, mühendis
ler Türktür. 

Bu suretle yeni Türkiye demiryolu 
itletti. Demiryolu yaptı. Demiry<'lu sa
tın aldı. 

Şimdiye kadar olan hadiseleri gözden 
geçirirsek hüli.sası budur. Bu hatıarı ni
çin aldık? 

1 - Müstakil olmak istiyoruz. Bu
nun için memleketi korumak lazrmdır. 

2 - Demiryolu ulus iktisadiyatının 
en mühim vasıtasıdır. Bunun bizim eli
mizde olması JUnndır. 

3 - Tarifeye hiıkim olmak lazım
dır. 

Demiryolu para kazanacak bir vasıta 
değildir. Bizde askeTi iıler bile ekono
tnik işleTdir. lstiklil, varlık olmazsa re
fah olamaz. 

933 ten ıonra Sıvasa kadar yapılan 
demiryoUarının faydaları alındı. Sıva~lı· 
lar: 

- Biz yeniden doğduk ... diyorlar. 
Türk demiryokuluğu itletme emoali 

ve bütün işletmeleri çok iyidir. Ba~ka 
memleketlerin işletme emsali çoktur. 

Devlet demiryolları işletmede de 
muvaffak olmu,tur. Deniz vasıtalar1 da
ha himmet i$tİyor • 

Hava vasıtaları da buna muvazi ota. 
rak gider. Çünkü daha İptida;~:. 

k . O d rnrk : Ya kalanacag' mı anlayınca ih- m:k emperyalizmidir. ı h · t d·kı · ı ı 
Yaptıraca Jar. hareketı - r umuzun ya ptı ğ ı büyük evve ona e ernmıye ver ı erı an atı ı- 1 

B 1 d .f . h k . ti ' a etti - Yakalanacağını anlayınca 1 Avrupada 1830 da demiryolu keşfe- yor ~~·••••••••••••••• ... -
2 - un ar arasın an t raz edeceğiniz çev ı rm c are etı. giz1 endi. d;lirken, o zaman Osmanlılarda tatbiki . "111 

bir tanesi - Bunlar arasından ayıraca - ihata etmek - Sanna:k, çevirmek, almttk ihtifal - Alay, tören (Merasim anla- d 1 Atatürk tu prensibi koyuyor: H A s A N' 
JZ Jnız bir tanesi. kavramak - (Fr.) Cerncr. en ce rc]er, ı· ii.şünü müştü. Çünkü 05manlılar ken- Her vasıta ile memlekette bir karış 

lfıad etmek (Nifak anlamına) - Ara conccvoir ' mına ) <lileri şimendifer yapamıyacaktı. fazla demiryolu yapmak. Vaziyet ne o-
d Ö 

ihtikar - Vurgunculuk , Kapitalizm ham maddeleri alıp ma- 1 1 b. ·· · k ı k 
b>zmtık (Bak: Fesa ) rnck': 1 - Ordumıız du.«man k ııvve t · O k H '. k " -h .k " .. .. ursa o sun, ır gun gerı a mama .,, 

1 ) Bo , rne : u umet ı tı arın onune mul maddeleri kolayca Osmanlı memle- 1· l d · ~ 
fud etmek (Fitne anlamına - zut- !erini ihata etti - Ordumıız dı. i•man k · · k ı H .. k . smet nönü ne ıvor.' --'- ~eçme ıçın ço ça ışıyor - u u- kellerine sokacaktı. Bu kolay bir ıt 
"""' (Bak: Fesad) kuvvetlerini sardı. m! t vurgunculuğun önüne geçmek i-

1 

olacaktı. - Aklımız eTmeğe başladığı günden-
11fşaat - Gizaçı (Bak: Faş) 2 - Bahçe dıvarla ihata ed ılmiştir _ cin çok çalışıyor. Osmanlı İmparatorluğunun izmihlale beri, bu memleketin Rumeliyi Anadolu. 'ı 
fşa ebnek - Dile vennek (Bak: Fa,et- Bahçe dıvarla çevrilmiştir. Muhtel<İr _ Vurguncu 

1 

b•şladığı günlerde başka memleketler ya b'r demiryolu ile bağlamak ihtiyacın· 
IT'ek) 3 - Gözün ihata edebildiği yerler - Ornek: Muhtekirlere göz açtırma- için faydalı olacağı düşünülerek Osman· da olduğunu biliriz. 

ıftihar etmek - Kıvanmak (Bak: Fahr) Göziin alabildiği yerler. yız _ Vurgunculara göz açtırmayız. lılarda bir an evvel demiryolunun yapıl- istiklal mücadelesi esnasında en çok 

1
f
1
t!ra - Karaç (Bak: Bühtan) 4 -Aklım bunu ihata edemedi_ Ak- ihtilaç _ Çarpınma, seyirme ması isteniyordu. işimize yarıyanKonya, Eskişehir, Anka· 
t>rak - Ayrılmak (Bak: Firak) lım bunu kavrayamadı. J htilaf _ Uymazlık H. d. ra gibi kalan bir kaç parça idi. Bu par- \ 

lfı· lh · ın ıstanı Akdenize bağlamak Os -
ıras - Yırtıcılık ataı nazar - Gengo··ru·· o o·· -- ı · · d ·h çalar, bize lnönü seferini yarattı. Eg"er 
Ö k Ö rn uşunce eı ımız arasın a ı - manlı devletinde bir demiryolu yapmak j. 

rnr : Onda bir kaplan ı·fıı· rası var - rnek: Onun ı·hataı· nazarına 1·ıı·ıı•ad ı · ı - ı o·· ·· ı · · d 1 Erzurum, Ankara yolu olsa idi, Sakarya 
O d J • ı a \ t - uşunce erımız arasın a e olabilirdi. lzmirden Aydın imtiyazı-

n a bir kaplan yırtıcıhg"ı var. cc cr;m - Onun gengörüsu .. ne gu·· v·nı· - uymazlık var. ya hiç kimse gelemezdi.,, k ı · · ' nı alırlarken, belki de bir gün bu hattı 
ap an gıbi iizerine atıldı - Kan koku- rım. Jhtiia"I _ Devnm· (lnkı.la"p anlamına), H. d. .. .. •. d d - Büyük Millet Meclisinin Gazinin 

Ö k v lhb k ın ıslana goturmegı üşünüyor u. 
""frn~ : r.an kokusu almış müfteris bir aber etme - Bildirmek, duydurmi\k, Azı (Isyan anlamına) Almanya da Osmanlı memleketinden riyasetind~ toplanan ilk hükumeti, 336 
ı-r~ı.ı ter:s - Yırtıcı ha r vermek - (Fr.) Averıı·r, avı·ser Ih ·ı·ı · D · · l da dünyanın bütün ate•leri üzerine ya. 

1 Ö k tı a cı - evnm01 ( nkilii~ı), azı- geçecek, Hamburg ile Basrayi birbirine T 
su a mış yırtıcı bir kaplan gibi üz er ıne ıne : 1--Iastahg~ ını ihbar etmedı· _ (" ·ı ğarken, mamureler elden gitmiş, ve ha-Jd yan ası bağlıyarak Hint ticaretini ele almağı dü-

lf 
~t~L ı B 

1 
Hastalıgını bildirmedi (haber verme • ihtilas _ Aıın, aşırım tünüyordu. zinesinde on para yokken, ilk program 

t htn - •tama, başlantı di.) Ornek: lhtilasının sebebini anlıyama- R k .1• 1 . . 1. Ankara - Yahtihan hattının tamamlan -
Örr ek : Büvük Millet Meclisinı·n bıt se- ihbariye - Bildirae usya ergeç şar vı ayet erırun e ıne ması idi...,, 

• . . . I " dılar - Asırımının sebebini enlıya- geçeceğini hesap ederek kendisi demir • 
ne-ki mtsais• nın ıftıtahında - Kamu _ hdaı etmek - Çıkarmak madılar. Ordunun, en büyüğümüzün, milletin, . yolu yapmak istiyordu • 
tayın bu yılkı ç alı malarının baslantı· Örnek: M esele ihdas etmek - Mesele ihtilat etmek _ Karmaımak, görüş- köylünün herkesin istediği yol, daha 
sında . cıkarmak mek _ (Fr.) Se mettre en relation, se Fransa da böyle düıünüyor, hususi su münevverlerin istediği yüksek teknik de-

Hutku iftitahi - Açım söylevi lhfa etmek _ Gizlemek 11 rette Suriyede yollar yapıyordu. miryoluydu. me re en contact. se compliquer 
Ôrne'<: Türk D ili Kurultayında irad Örnek: Duygularım ihfa etmeye çalı- Ornek: Su ile şeker ihtilat eder _ Su Osmanlılıkta demiryolu meselesi Os- Hadiseleri §Öylece hülasa edelim: 
ettığ i niz nutku ilt itahi - Türk Dili şıyordu _ Duygularını gizlemeğe ça- ile şeker karmaşır. ınanlı devleti iktisacliyatında milli cihaz Mondorostan sonra galip gelen dev-
Kurııltavında yaptı ğını z açım söylevi. lı'Iyordu. Kötü adamlarla ihilat etmemeli _ değil, batka devletlerin menfaati aleti i- !etler memleketimizdeki demiryollarını 

Jğd:ıb e-tm<k (İ gzab etmek) - Kızdır • lhkak etmek - Haklandırmak, hakkını Kötü adamlarla ihtilat etmemeli _ di. işgal ettiler. 
ın~k vermek ihtimal _ Iktiınal Oımanlı derniryolları hariçten gelen Savaı esnasında yapılan fİrketler kal-
Örnek' Kimseyi iğzab etmemek lazım- lhlitl etmek - Bozmak, sakatlamak ihtimam _ Kayıt, özen aermaye ile yapılıyordu. imtiyazlar veri· dılar. Onları da işgal ettiler. lngilizler, 
dır - Kimseyi kızdırmamalıdır. Ornek: Rahatlmı ihlal etti _ Raha- Ornek: ihtimamsız bir çalışma _ liyordu. Bu imtiyazlara konulan şartlar Anadolu • Bağdadı istemiılerdi. Sonra 

1 ğl>irar - Gücen, Gücenme ı tı:ını bozdu. Kayıtsız bir çalışma. tahlil edilirse, tirketin menfaati gözü • Haydarpaşa - Ankara, Eskiıehir - Kon-
Örrek · Bana karşı duyduğunuz igbi- lhmöal - Savsa ihtimam etmek _ Kayıtlanmak, özen- kür. yayı da istediler. 
rarın S<b<-bi nedir? - Bana karşı duy- rnek: İhmalden doğan yanlışlıklar mek Bir demiryolu ıebekesi mühim bir İş· lstanbulun inali üzerine, Anadolu 
du"Unuz giicenın (gücenmenin) selıebı - Savsadan doğan yanlışlıklar. Ornek: Giyinmesine çok ihtimam e- tir. Onu ulus ve ulusun mümessilleri tes- ıahlandı. Bunlar korktular. Demiryolu- 1 
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Almanya harbe mi yo aç~.~o~ . 
1 . . ahifede 1 celer, halihazırda muhim hır tesır yap 

.... Ba~ı ın~ı s Şii") ma11 müstebad buluna.., uluslar kuru • 
nimuka) ve Bay Riva• Vikuna ( 1 "f b' hükmünden daha koy • munun şı a ı 
den mürekkeb olacaktır. . · d" mctlidir 

/ta<ya. Habeşistan iıi tehır üiıl ~ Echo ·de Paria, Almanyayı mahkum 
CENEVRE, 16 (A.A.~ -:-h T ~·h ~ etmenin kolay bir iı olmıyacağını tah • 

Kurumu konseyi, ltalya ıle ı tı a r tat min otmektedir. 
kında Habeıistan'ın mazb~tasını~ t~ Bırçok gazeteler, aarih bir ıure~!e 
kikini Mayıı devresine tah.k etmı~ ır. hüküm yıirütüyorlar. Mesel8., Exelsi· 
Kon.ey Baıkam, ltalya, lngılter~inı'ea~ or, gül suyu gibi bir kararla it~ neti • 
ıa ve ispanya murahhaslarını fi celendirmenin makıada mubalıf ola • 
nıiıtlir. Başkan, al&kad~r taral ~r· cağını yazıyor ve: 
aulh fikri bealediklerinı ve it~ ya ; e "Esaıen hiç kimsenin de arzu etme 
Habeşistan arasında 192~ de unhzada· diği bir mÜeyyide_nin. yer.i.ne.hiç değil~e 

h kemlık mua e e· hk . t d tın k s nan uzlaşma ve a d k' mi.nevi bir ma umıye umı e e ı 
. . h""kum·· }erini tatbik hususun. a. ı . d" 
ıınm L1 .• h d tmıttır terız.,, ıyor. 
htiınü niyetlerini muıa. ele d ' Petit Pariaien: 

Emniyet tetbirlerı a ın .ı . "Ahlak hak prensibleri ve mede 
CENEVRE, 16 (A.A.) - Şundı Ce niyetin bi~lerce yıllık ananelerile ıa-

aal adamlara kar . .. k ncvrcde bulunan aıya klan !raya tahammül etmediğin.~ gosterıne. 
§l anarşiıtlerin 4'ukika

1
sd d ya~;~~ek için uluılar kurumunun m~~e~ bır 

ba:ıı ecnebi memle et er e 10 fırıat karşısında bulundugu,, fakrın -
tc~dı" lav içre zabıtası gerek uluslfar d d. 

, . e ek oteller ve se a- e ır. d k" 
ktırumu ıarayı, ~ r ni et tedbirlerini Petit Journal'a göre, halihazır a ı 
retler etrafmdakı em Y h f kuv müzakereler, konseyin cum~ ak:tam.ın 
arttırmıştır. Hududdaki mu a aza dan evvel işlerini bitirmesıne ımkan 
vetleri çoğaltılmı~tır. J k bcrakmıy~caktır. Lakin bu m?zakere· 
Almanya reyicima müracaat e e.ce le~·in faideli neticeler vennesı memul-

p ARiS. 16 ( A.A.) - Mecburı as • dür, Ayni gazete: • . 
kct"lik ile Uluılar kurumun~ .. davet= "Konseyin, müzakeratını celadetı, 
ıelelerinin Almanyada r?yıama. ar vuzuhundan aşağı kalmıyacak, açık 
dileceği zannedilmekteddı~. b"'.la!'j gaf bir formülle neticelendireceği muhak· 
~etesinin, Berlin'den al ıgı ır M·~r.~ kaktır.,, diyor. 
ta haberdar mahafile göre, unı. Fransız gazetelerinin mütaleası 
k~n~re•inde Bay Hess i1e Cöb1?els'.~n Pöti Pariziyen gazetesi yazıyor: 
baıkanlığmda toplanan Nazilerı~ b?Y Lehistan Dış bakanı, Bay Lavalin "lk 
le bir tasavvurda bulundukları bıldı • doğu misakı projesi yerine bir sıra 
rilmektedir. • . k iki taraflı anlafmalar ikamesinden ma 

Almanya tecrid mı edılece . tuf olan teklifini dostane bir surette 
BERLIN, 16 (A.A.) - Havas AJan- kar~ılamamı~tır. Gerçi ne (evet) ne 

oı ı ı abirinden: Matbuat, Stresadan de (bayıl") cevabını vermiştir .. ·-~akat 
sonra A,·r:.ıp~ politikasının A.Imanr.a- belki Bay Lava! Varşovaya gıttıgı z.a-
yı tt:crid etmesi, yahud al~yhme <1:on· man hattı hareketini deği~tirecek~r. 
mesinden endi~e etmektedır. Volkışer Maten gazetesinin hususı muhabı • 

Bobahter, diyor ki: s· ri diyor ki: • ·ıd· ki b" 
·•Almanyasız Avrupa olamaz. ı • Hiç bir kimseye gizli degı ır ' ır 

y.•sA havasının gerginleşıımeıi, konf~ ... : çok memleketler Almanyaya karşı 
ran• tebliğinin lüzumunu k~ydettı'!ı t kbihte bulunmaya pek taraftar de • 
müzakerelere bir engel teşkıl edebı- i~!dirler. Lehistanın bilhassa ~uhale-
lir. Stresa'dan aonra Cenevrede topla· fet ettiği anlatılmakta vı:_ Danımarl~a-
nan devletlerin bunu anlıyacaklannı nın da muhalif bulundugu zannedıl -
ümid etmekteyiz.,, ınektedir. Konseyin ittifakla karar 

Mor gen Poı.t diyor ki: . .. vermesi lizım olduğuna g?re, ~tr~.s~-
,,~lreıa, kısmen Almanya ıle !11~zj · da hazırlanan karar suretı proıesının 

l<cre ltapıaınm kapanmasına m~nı 0 
• bazı değişikliklere uğraması muhte • 

nl~~tur. Uluslar kurumu konaeyı, ala meldir. Pöti Pariziyen'in muhabiri, La 
c;-.. '.-{ı kararların, Stresad~ kazanıl~~ı~ val'in Almanya ile danlmak istemi • 
o1anır·un yrkmamasına dıkkat et.nt!lı .. ye'l bazı memlc!cetleri ikna için çok 
dıı· . ., çahşmaıı icab edeceğini yazıyor. Bu 

Harb tehlike•i memleketlerin, karar suretinden Al 
1.0NDl{i\, 16 (A.A.) - ~enev.;ede '11.ınya için hakareti tazammun ede-

bnlunan lngiliz matbuat mumess il<.> • bilecek her türlü fıkrayı çıkannak 
rındcn .:k•eriai: '"lngiltere ve ltalya • istdikleri anlatılmaktadır. Pertinax, 
nın l~oltarrı~ misakının ~iğnennıa !1·~~ Eko dö Pari gazetesinde, bitaraf is "' 
için yekvüc "d oluşl.~ında, Fran5lz mu mini alan memleketlerin bilhassa çe-
dahal.,siniıı bir tesırı yoktur . ., demek· kingen davrandıklarını bildiriyor •.. 
ted rler. . Reuter Ajansının Stresa muhabırı 

"• v-chronicle gazetesinde çıkan •, r 
1 d' k. diyor ki: 

malcalesindc Veruon Paıt et ıyor 1
' ''Streıa konferansınm neticeleri yal 

• •'••"ı.llt::re ve ltalya, Fr.aos. anın Al: 1 d 1 
(> - b h nız ona İ§tİrak eden dev et a am arı-

mo.nyaya lı.ar;ı te.rti~ ettı_ş_ı er_ angı ru değil, fakat bütün dünyayı memnun 
bir tuzaga celbedılmı? d.e!l"ıllerdı~. ~u etmi•tİr. ltalya ve lngiltereuin Lokar 
devletler Renan'dakı sılahtan tecnd • 
edilmit mmtakanm ihlali için yapıla· no prensiplerine sadık kalmaları Pa-

ıiste büyük memnuniyet akisleri uyan cak teş.ebbüalere kartı Alı:nanyaya ga-
ye• kuvvetli bir ihtarda bulunmak iste • dırmııtır. Fransız matbuab, lngiltere 
mi,lerdir. Mcmnuniyetıizliğini gizle .. ve ltalyanm bu sadakatlerini meı'ud 
m" en D ily Henıld gaz.eteti p.ınlan bir netice ve bunu Renan mıntakaaınrn 

gayri askeri şekilde kalması için bir 
teminat olarak telakki etmektedir. 

yazıyor • 

"Almanya ordusunu veya bir kısım 
kıtaatını l enan vili.yetlerine gönder· 
diği takdirde aleyhine muharebe ilan 
edileceg" i vadi açıkça tekrar edilmi~· . . s lir. Daily Telegraph ga:zeteaı, tresa 
konferansından ahancak büyük der • 
ıin dünyada lüzumu hiuedilen emni
yet fikrim gayet açık bir ıurette tak· 
viyc etmek olacağını tahmin etınekte
dir. Filhakika bu fikir, konfel'Clnam ye 
gane mevzuu idi. 

Gazete, mütaleasma ıu auretle de • 
vam etmektedir: 

·•Belçika' Başvekili, Lokarno misakı 
nın ihı;va ettiği bütün mükellefiyet • 
ler ıebarüz ettirildiği vakit, memnu • 
nıyetini izhar etmekle meaelenin en· 
vnı gönnüş buJunyordu.,, 

Gene bu gazetenin fikrine ıöre. 
Avrupa memleketleri için yegane ha
kiki teminat, muahedelerin mukad • 
des mahiyetinde mündemiçtir. 

r.!orning Poıt gazetesi, tunları ya• 
z'yor. 

''U.mumi olıun, mıntalravi olıun, em 
ni et fikri, bugün berkeai meıgul edeu 
m~•elelerin batında &'elmektedir. 

Halbuki eski konferanaıar, bilhaua 
ıilahlarda müsavat meael~~-il~~ir~t· 
ınakta idi. Bu mevzu degl§ı~lıgı Hıt
ler'in yaphğı harekete atfedilmekte • 
cf iı 

ıdaa aonra &'&set., ıu mütalca· 
!arı ilave ediyorı 

Berlin matbuatına göre Streaa kon• 
feranımın neticeıi Almanya için bir 
zaferdir, tebliğin beıinci kısmı, Alman 
ıiliblannıasının resmen tanınmaaıdır. 
Bu matbuat, lokarno prensiplerinin 
İngiltere tarafından terviç edilmeıine, 
"ıulhün deva.mı arzuaunun i.şiki.r bir 
tezahürü" olarak tefsir etmektedir. 

Versay muahedeıindeki askeri hü
kümlerin Almanya tarafından çiğnen· 

mesinden sonra kuvvetli hiç bir tedbir 
alınmamaıı N evyorkr matbuatı tara • 
fından endiıe ile karşılanmaktadır. 

Gazete: "Bu müsamahanın - evveli 
almak, aonra müzakere etm~k - fonnü 
!üne inananları teıvik etmesınden kor 

kulur.,. demektedir. 
Roma gazeteleri, Stresa konferansı· 

nın neticelerini Avrupa sulhü için atd· 
mı§ bir adım teliıkki etmektedir. ltal· 
ya matbuatına göre, "maksad birliği'' 
kelimeleri, üç devletin harbe mani ol
mak iradelerine tercüman olmaktadır. 

Bakanlardan Bay Himana, Belçika 
mebuaan mecliıinde beyanatta bulun
muş milletin Almanyanm aili.blanma• 
sı k~rıısmda hudud tahkimatı planı • 
nın tatbikını beklediğini ıöyıemiıtir. 
Bay Himana, Belçikanın, mütekabili • 
yet eaaıı üzerine Ruaya ile Ticaret mü 
nnsebetlerini inkiıaf ettirmek iıtedi 
ğini ilave etmiştir. 

.... Ba§l 1 inci sahifede 
CENEVRE, ı6 A.A. - Avusturya. 

Macaristan ve Bulıraristan hakkında. teb 
!iğde geçen kısmın ne suretle izahı. l~nn 
geleceğini sonran Fransız gazetecılenne 
cevaben Bay Lava) demi§tir ki: 

"Stresada, garp devletlerinin mümessil 
leri, bu üç memleketin askeri vaziyetini 
tadil meselesinin esası hakkında her han
gi bir mütalea beyan etmekten bila ihti
yar içtinap etmişlerdir.,, 

llaveten Bay Laval, Stresa konferan -
arnın merkezi devletler tarafından izhar 
edilen tcmennının üzerine verile
cek karar hakkında serbestçe ve her 
türlü mesuliyeti tekabbül ederek beyanı 
rey eylemeğe en ziyade salahiyettar bu -
lunan hüklımetlere karşı mütaleasrnı bil
dirmek istemis olduğunu söylemiştir. 

Ayni zaman~da, Fransız hariciye nazı • 
rı konferansın, askeri vaziyetlerin tebdi
li' ancak, orta Avrupa andlaşması gibi 
mıntakavi andla:ımalar dairesinde biJ;ti. 
!ilf mümıkün olahtleceğini beyanla iktifa 
ettiğini işaret eylemişt:r. 

Fransa ile bir ihtilaf yok 
PARIS, 16 A.A. - Paris matbuatı, A· 

vusturya ile d' ğer siliıhs1z devlctlC'rin si
lahlanması meselesinde Bay Laval ile Kü 
çük anlaşma ve Balkan anlaşması ara.iın
da ihti!3-f m~vcut olduğunu tekzip ediyor 
Jar. Bununla beraber, muhabirler, küçijk 
anlaş.ına rnahafilinrle h0lnutsuz1uık mev -
cut olduğunu gizlememektedirler. 

Pertina,, Bay Lavali Stresada mühim 
bir hata işlen1iş o!makla nnıaheze ediyor. 
Eksclsiyor gazetesi: "Bay Makdonald ile 
Bay Musso!ini, Tuna meselesinde al3ka
dar devletlere mahrem bir te'>liğde bu · 
Iurunakla iktifa etıne!i idiler,, diyor ve ~u 
suretle devam ediyor: 

"Gerçi Stresa beyannamesinde bu su • 
rotle bir f:kra eksik bulunacaktı. Fakat 
Cenevre konseyinin içtimaı dahr s2kin o
nl"ktı. (Tadil) kelimeleri küçük anlaş
m;lda endişeler hasıl etmiştir. Bay Titü
le5'konun pek sinirlenmiş o!:luğu ve Bny 
Lavalin konferans mukarreratına liç dev· 
!etin muahedelerdeki toprak hükümleri
ne yapılacak her türlü muhalefete karşı 
koyac klarını ili\ve suretile kendİflİni zor 
iukla te&kin edebildiği anlaşılmaktadır. 

Karşılıklı yardım anlaşması 

Övr gazetesinin Cenevre muhabiri 
Fransız emniyet siyasetinin zaferi husu
sunda çok nikbindir. Küçük anlaşma, Bal 
kan anlaJlnası, İtalya ve Avusturya ara· 
oında iki taraflı yardım anlaflll&lan şim· 
c!iden hazırdır ve Romada imza edilecek
lerdir. 

Laval, Litvinof, Potemkin ve Benes a

ralarındaki görüşmelerde Fransız • Sov· 
yet ve Çek - Sovyet mukavelelerinin mel· 
nini çarıanıba gününden evvel tesbite im 
kan verecek şekildedir. Fnn•a, Sovyetler 
birliği ile iki taraflı bir mukavele akdini 
tercih etmiştir. Fakat bu mukavele Le -

histan veya Almanyaya karşı olarak tef -
sir edileme~. Muhabirin mütaleasma gö • 
re, Al.manyanın Cenevreye dönmeıi ve 
Lehistan ile Çeıkoslovaky~ arasında müı
tnkbel bir teşı-iki mesai ümidi nikbin ol -
mak için bir sebeptir .. 

Belgraddan bildirildiğine göre, St· 
resada ~lınan kararlar hakkında ltal· 
ya ve Fransa orta elçilerinin Yugoa • 
lavya l>ış Bakanının yapbkları ziya -
r~tlcr lİ:terinde, Yugoslavya, Avuıtur· 
ya, Macaristan ve Bulgariatanın sili.h 
!anmasını ihtiyatla karşılamıştır. Dıf 
Bakanı, bu üç memleketin isteklerinin 
A lmanyanınkiler kadar müfrit oldu • 
ğunu i.ıç büyük devletin bu isteklere 
riza göıtereceğini ümid etmediğini aa 
ve ebniştir. 

Haliç ve Bc1ediye 
mümkün 

Başı 1 inci sahifede 
olamaz. Şirket, belediye hisse-

ıini veremiyor. Bu yıl da hesabını zarar
la kapadığı için yine veremiyecelrtir. 
Mahkeınenin karanndan aonra hasıl ola• 
cak vaziyete göre, iki taraf araımda p4• 

zarlık baılıyabilir. Esasen, firketin akıi· 
yont-rleri bu i_ş için idare meclisine ...ıa .. 
hiy~t vennişle.-dir. Uyuşulduğu takdirde 
şirketin idaresi derhal belediyeye &'eçe • 
ceklir.,, 

Çocuk bayramı 
Hazırlıkları 

Üniversitede büyük bir 
hak toolanlı<ı yanı ' c k 

23 nisan bayramı münaaebctile lslıa.n
bul Halkevi tarafrndan üniversitenin 
konferans salonunda umuma mahsus bir 
toplantı ve konser tertip edilmektedir. 

Saat ikide, htiklal marşı ile başlıya. 
cak olan bu müsamere, Önce halkevi na
mına üyelerden Bay Münir Müeyyet 
(Heykel) adındaki şiirini okuyacak ve 
diğer b:r halkevi Üyeli tarafından da bir 
nutuk söylenecektıir. 

Bundan sonra, şehir bar.dosu tarafın
dan bir konser verilerek müsamere biti
rilecektir. 

Halkevinin yaptığı bu tertip arasın
da Talebe Cemiyetleri namına da söz 
söylenmesi düşünülüyorsa da ,·aktln 
darlığ' ve nutukların çoğalatağı düşü
nülerek henüz bir karar verilmemiştir. 

flt'ı s • ~11·•a "ası ' oaca? 
lstanbul halkevinden : 
Çocuk haftası münascbel!:le her sene 

olduğu gibi bu sene de Cağaloğlund>ki 
merkez salonumuzda bir (çocuk gürbiiz
lük) müsabakası düzenledik: 

1 - Müsabaka 24 nisan çar~amba ı:ü
nü saat ( 10) da çocuk hastalıklan müte
h.ssısı Dr. Ali Şükrünün (çocukları ıa· 
ri hastalıklardan koruma) hakkında U• 

fnk bir söylevinden sonra ba:ı.lıyacaktrr. 
2 - Çocuklar meme, mama ve oyun 

çocukları olarak ayrılacaklar ve her üç 
kısımda lcazanacak birinci, ikinci ve ü
çüncülere münasip hediyeler ve birer de 
takdirname verilecektir. 

3 - Çocuklarını bu müsabakaya koy
mak istivenler 4,5x6 büyüklüğünde iki
şer fotoğraf ve çocuklarmın hüviyet 
cüzdanlarile birlikte her gün ha'kevi çe
vWgenliğine müracaatla kayıtlarını yap· 
tırabilirler. 

------o-------
P ra k11çakcııı bir kaotan 

Dün Galatadaki yolcu salonunda bir 
döviz kaçakçılığı meydana çıkarılnuştır: 
Kazez acentesinin mamt gem-is.i kaptanı 
Anastas bir motorla salonun rıhtımından 
aynlırlıen ıalon müdürü Bay Enver va -
ziyetini ıüpbeli gönnüıtür. Bunun Üzeri .. 
ne motor çevrilmiş, memurlar tarafmdan 
arama yapıldığı zaman üzerinde 740 Türk 
lirası ile 2 altın lira bulunmu§tur. Anns· 
tas hakkında takibat yapılıyor. 

C. H. Fırkası bir balo . 
verıyor 

lstanbul Halk Fırkası tarafından mer· 
kez binaımda ayın yirµıi beşinci günü bü 
yük bir balo verilecektir. Bu k•lantı ıe
nenin en güzel ve en 'ıüyiik bir balosu 
olması için çalıtılmaktadır. 

Çin e çi iği müsteşarı 
Ankar11ya gitti 

Şehrimizde bulunan Çin elçiliği 
ntüıte§an Vang Pun - Son diğer Çin 
atatelerile birlikte dün akıam Anka· 
raya gitm.iıtir. Bunlar, Mayısın yedi
sine doğru şehrimize gelecek olan ye· 
f\İ Çin elçisinin Ankaraya varmasın -
dan evvel hazırlıklara baılayacaklar· 
dır. 

Alman sefiri dün geldi 
iki buçuk aydanberi mezunen Ber. 

tinde bulunan Almanyarun Ankara ae 
firi Roaenberge dün sabah tehrimize 
gelmiı, konaoloı ve erkanı tarafından 
kartılanmııtır. Sefir bu akıam Anka
raya &'idecektir. Türk • Alman kleriııg 
anlatması da evvelki gün imza edil • 
mittir. 

1 tal ya ıarki Afrikaya 
asker gönder· yor 

NAPOLI, 16 A.A. - Bolvedore vapu
""• otomobil kıtaabna mensup, 1500 ame 
le ile bir asker müfrezesini hamilen ıar· 
ki Afrika ya hareket elmİ!tİr, 

Bolivya • Paraguay harbi 
AS~.MPSIYON, 16 A.A. - Paraeu • 

ay re111cumburu Bay Ayala,, Bolivya ile 
banttan bahsetmek zamanının geçmif ol· 
duğunu ve iki milleti haıbin sefaletlerin
den lrurtanoak İcap ettiğini aöylemiıtir. 

POLiSTE: 

Sokakta bir ö'üm 
Nane &okağrnda Devlet apartıma .. 

nın<la oturan 70 yaşındaki Leonida, 
Tayyareci Fehmi &0kağ1ndan geçer -
ken düşüp ölmüJ, belediye doktoru 
tarafından yapılan muayenesinde kalp 
p.ektesinden öldüğü anlaşılmııtır. 

Merdıven en tüşen çocuk 
Dün saat l 4 de Kuruçeşmede Al ay

bel~i sokağında Hacı Velinin evinde 
kiracı olarak oturan Hüseyin kapta · 
nın Mürüvet adındaki on bir aylık ç.o
cuğı; merdivenden düşmüş ve çocuk 
hastanesine yatırılmıştır. 

MJşterı yiızUnden 
Seyyar fotoğrafçılardan Kirkor ile 

Ali i müşteri yüzünden kavga eder • 
!erken Ali bir taşla Kirkorun baJını ya 
raladığından yakalanmıJtır. 

B.r a rdba kazası 
F eriköy Rum mektebi talebesin<len 

o·mitri; 4715 numaralı ve Arjfin ida
re ettiği arabanın beygiri çarparak o· 
maz ve bacağından yaraladığı iddja 
ed:ldığinden suçlu Arif yakalanmış 
hr. 

Çiku :ata çal mı ; 
istiklal caddesinde 175 numaralı 

dükkanda tütüncülük eden Murad po
liıe müracaatla dün gece Artin iımin
deki ıahsı dükkanından çukulata do
lu bir kavanozu çalar_k kaçarken ya
kaladığını ve birkaç defa da Mehmed 
Şaban adındaki bir arkadaıile para ve 
sigaralannı çaldıklannı iddia eyledi • 
ğinden suçlular yakalanmıJhr. 

u 

~'.ı.sır kredi fonsye 
tahvilatı ke~ desi 

KAHiRE, 16 A.A. - Yüzde 3 faizli 
Mııır kredi fonsiye tahvilitmın 15 nis3n 
farihli keıidesinde aşağıki numaralar ka· 
zan mı tlardır: 

ı886 tariblilerden 66,677 numaraya 
100.000 frank, 1903 tarihlilerden 558,243 
numaraya 100.000 frank, 1911 tarihliler· 
d..., 327,164 numaraya 50,000 frank. 

Şampiyon 'uktan vaz gtçen 
boksör 

NEVYORK, 16 A.A. - Hafif sıklet 
dünya fAIDpİyonu Berney Roıa, bu §AID• 

piyonluk ünvarundan vaz&'eçmiştir. Bcr • 
ney Rosa, kendi ukletinin hududu dahilin 
ele kalmağa imkan olmadığım atletizm ko 
misyonuna bildirmiştir. 

Avusturya i11tiklal 
konferansı 

ROMA, 16 A.A. - 20 mayısta Roma· 

da toplanacak olan Avuıturya iitiklali 
konferanuna ait resmi davetiveler, ltalya 
bükiimeti tarafından lngiitere, Fransa, Al 
manya ve Sabık Avusturya Macaristan 
İmparatorluğunu istihdaf eden bütün dev 
(etlere bugünlerde gönderilmek üzeredir. 

Lehistanda şiddetli b;r 
kasırga 

V ARŞOV A, 16 A.A. - Şarki Kü~ük 
Lehiıtanda kain Zbaraz rnıntakaıında bü 
yük bir kasırga çıkmıştır. 62 ev harap ol· 
muştur. Bir çok ağaçlar devrilmiı ve tel
graf mubaberab inkıtaa uğramııbr. 

Lehistanda iki tren 
çarpışması 

VARŞOV A, 16 A.A. - Küçük Lehi•· 
tanda kain Rzeszow istasyonunda bir yol· 
cu treni ile bir marıandiz treni müsade
me etmiıtir. Lokomotif ile alb vagon ha 
rap olmuştur. Şimendifer müatahdeminin 
den biri bereleıımiıtir. Kazanın makas 
yüzünden çıkmıt olmaır lllllhtemeldir. 

Fraosada tren kazasından 
ölenler 

PARIS, 16 A.A. - Maqprin ıimen
difer kazası yaralılarınclaa dördüncüıü 

ele ölmüştür. Bir vagonun ankazı altmda 
tren memurlarından birinin cesedi bulun· 
muıtur. 

L. c:. 
VILAYETT6 

Sinemaların Dmrülace 
• • ze vergısı .. 

Ankaradan verilen bir habere go· 
· 1 D ··ı· ·~i hak re sınemacı arın aru aceze re ..... 

kında lçiıler Bakanlığına vaki olan 
müracaatları Üzerine bakanlık l&tan • 
bul viliyetinin mütaleasını aormu~ • 
tur. Vilayet bugünlerde cevabını ve
recektir. 

TiCARET ODALARI KONGRESi 
- Mayısta Ankarada toplanacAk Ti
caret odaları kongresine latanbuldan 
gidecek Üyeleri, viliyetle Ticaret o • 
dası birlikte, seçmiştir. Bunlar tüccar 
dan Murad Furton oğlu ve Hüseyın 
Sabridir. 

• 
SPOP 

Cuma ıı€inkü maçlıır 
!&tanbul nımtal<aaı futbol 

kanlığtndan: 
heyeti baş-

19 nisan 935 cuma günü yapılacok mın 
taka resmi maçları: - .... 

Beşiktaş Şeref alanında, alan gOzcusu. 
Saim Turgut. 

Sumerspor - Fener yılmaz ıaat 13 de 
hı.kem izzet Muhiddin Apak 

Haliç - Ortaköy saat 14,45 · hakem 
Adnan Akm. 
Doğan spor - Karagümrük saat 16,30 

hakem Saim Tur2ud. 

Liberlas • Fenerbahçe maçı 
ISTANBUL, 16 (A.A.) - Liberta• 

maçları tertib heyetinden: 
1 - Viyanalı misafirler üçüncô nıaÇ 

!arını lstanbul ıampiyonu F enerbah· 
çe ile 19-4-935 cuma günü ıaat on altı 
buçukta Taksim ıtadtnda yapacaklar
dır. 

2 - Maçın hakemi Bay Adil Gira)', 
dır. . . 

3 - Sta<I kapılan izdihama nıanı 
cırnak için saat on ikiden itibar_!'n açık 
bulundurulacaktır. 

Siird ağaçlandırılıyor 
SiiRT, 16 (A.A.) - Evvelce diki • 

len ı 7000 ağaç fidanına il&ve olarllk ye

niden 7000 fidan V andan ıı:etirilecek 
tehir içine ve mekteplerin babçelerWe• 
halkevi civarma dikilmiye bqWunıttır· 

Hav11 vaziyeti 
ISTANBUL, ı6 (A.A.) - Sıfır ha• 

rraret derecesine ve deniz ıeT:iyeaine in
dirilmit barometre bu sabah 7 de 754. 
14 te 753,S. hararet derecesi saat 7 de 
9, 14 te 11, en yukarı hararet ıs, en a• 
fağı hararet 7,5 tur. Rüzgiir evveli lo
dostan v' saat 14 ten sonra karayelden 
esmiştir. Bidayetteki sürati 6 metre i. 
ken 14 te yükaelmiı ve bir aralık : • 
metreye kadar çılmıı§br. ------- _.,,.:.._ _____ _ 

ZA YI - 1562 ıicil numaralı ara
bacılık ebliyetnamemi kaybett~: Ye.: 
niaini alacağımdan eskisinin hukmu 
yoktur. Mahmud oilu Mahmud 

Evvelce Pangaltıda Erkence cad • 
desinde Türkbeyi sokağında 4ı nu -
maralı Margarit apartrmanm.ın 8 No. 
lu dairesinde oturmakta iken bili.hara 
Yunanistana gidip mezkı'.ir mahaldeki 
ikametgahı bilinemiyen Aleksandıroo 
Sidiropuloaa ı 

Istanbul ikinci icra Memurluğun • 
danı Temiıtokli Korovinidinin 1-10-
926 ve 19·1·931 tarihli ıenedata mU.. 
teniden zimmetinizde alacağı olduğu· 
nu iddia eylediği 488 dört yüz seksen 
ıekiz liranın temini için hisseli olarak 
1811 olduğunuz Beyoğlunda Asınalımeı 
cit mahalleainde Eczacı çıkmazı cad• 
dei kebir "Ye mezarlık aokağmda eski 
ö, ö mükerr• 7, 43, 45, 368, 368 mÜ• 
kerrer yeni 3, 5, 7, 57, ı2 numaralar
la mürakkam gayri menkulatın haczi· 
ne dair aleyhinize lstanbul aaliye mah 
kemesi birinci hukuk dairesinden iıtib 

. d' sal ve berayi infaz dairemıze tev ı 

• ln.giliz politikaaı, bava mukavele • 
ainin Lokamo muahederin! imza eden 
b• s devlet araaında akdedilmesini da· 
irnn arzu etmİflİr. Fakat 111M>Vcud mÜf 
ki.lal iktiham edilemezae, bu proje 
yerine Fransa ile komıulan arasında 
iki laraflı hava mualdan ikamesi ih· 
timııli çok kuvvetlidir ... 

Bay Laval söyledi 
CENEVRE, 16 A.A. - Uluslar kuru· 

mu konseyi bugün öğleden sonra Bay La 
vali dinlemiıtir. Mumaileyh, uluılar ku· 
rınnunu tekri.m ettikten sonra Almanya· 
nın 16 mart tarihli kararının takbih edil· 
mesini ve bundan böyle uluslar kurumu 
mukavelenamesinin d~ha müessir olmaıı 
için Z<\l"uri olan tedbirlerin derpif olun • 
maıııu i1<temiJtir. 

Biz.Un öğrendiğimize göre, pazarlık işi 
çok yakında bqlıyacakbr. Belediye, birik 
miş belediye hisaelerini kaybebnemek i· 
çin bit yandan da davayı takip edecektir. 
Şirketin elinde bugün 12 vapunı mev • 
cuttuı·. Gayrimenkul olarak ta tamirba • 
nesi, şirket binası ve 11 vapur iskelesi 
var~ır. Her ıeyden evvel bunlara kıymet 
biçilecektir. Haliç §İrketinin ıirketi sat
mak için 200 bin lira istiyeceği ıöyleni· 
yor. 

Feminizm kongresi 
Hollandada kızıl bayrak 

yaıak 

ve 934-8107 doıya numarasına kayde 
dilen 28-11-934 tarih ve 934-404 No. 
lu haczi ihtiyati kararnamesi tapuya 
tebliğ ve keyfiyeti haciz mezkı'.ir gay· 
ri menkulat kayıtlarına iıaret olun • 
mak ıuretile ifa ve ilıınıal kılıomıf ve 
olbaptaki maddei kanuniyeye tevfi. • 
kan tarafınıza tebliği muktezi hncı:a 
kararnamesi sureti muıaddakaıı ika· 
metgô.hı hazırmızın meçhuliyeti haıe
bile tebligatın on gün müddetle ila • 
nen tebliğine karar verilmit olmakla 
yazılı numara tahbnda aöz veya ya.zı 
ile bir itirazda bulunmadığınız takdır
de müteakıp muamelei icraiyeye de • 
vaım olunacağı malU.munuz olmak ve 
tarafınıza tebliği muktezi haczi ibtiy 
ti kararnamesinin tebliği makamına 
kaıru bulunmak üzere keyfiyet ilan o· 
lunur, (10580) 

Fran81z; gauteleri nikbin 
PARIS, ı6 (A.A.) - Dünkü gün 

c.~nevrede cereyan eden müzakeratı 
mevzuu bahseyleyen matbuat, nihal 
kllrarın esasında tamamiyle mutaba. 
kat haoıl olduğu halde, teklinde bazı 
mübayenetler görül~ÜğÜOÜ ~~ydet • 
mektedir. Gazetelenn eluerıaı sal.ık 
düımanların mubt~el ye~~d.~n •il.a~: 
lanmaiarı IDMeleainın küçük ıtıl&f 
dvlctleri arasında huıl ettiği a~aüla
melle Bay Laval'in bunları teakın hu· 
ıusundaki gayretlerini iıaret. ~iror • 
lo,r. Polonyanın tere~dü.d etlıf!ı~,1 ~.ay 
dcd~n Malin gazetesı dıyor kiı ~un, 
11ikbinane bir tesirle hitama ennı.ştır. 
Fran1a, lagiltere ve ltalya araımda 
tam bir itilaf vardır ve buna Çekoslo
vak}·a da iltihak edecektir.,. 

Oc"re gazeteai de ~öyle yazıyor: 
'"Dün akşam Cenevrede hasıl ~h.n 

k.maat, ıu idi: Eğer Fransız heyetı mu 
l"ahhasuı sonuna kadar dayanırsa, St 
Naa'da kararlaıan ihtamarr e münde· 
fteattmn tıı.mar.ıon muhafaza ettirebile • 
tektir. Eıasen ->ôi"eaA'nm verdiği noti· .. 

Mumaileyh, Alman t.,.ebbü•ünün 3 
..,ı.at tarihinde Londrada derpİ§ edilmiı 
olan programa muhalif olduğunu beyan • 
<lan sonra demiıtir kiı 

"Almanyanm yapmıf olduğu harketle 
dünyada bir hayal inkioan .v.e endiıe ~v· 
lit etmiı olduğuna kim ıtıraz edebılır? 
Bütün milletlere ayni müsavat dairesi da 
bilinde muamele edilmelidir. Bizim siya· 
setm.iz, hiç bir memleket aleyhine müte • 
vcccih değildir. Biz talebetmekte olduğu· 
muz emniyeti herkes içıin istiyoruz. SuRı 
idealimizden vazgcçmiyOl"Uz.,, 

Bay Laval sözlerini ıu ıuretle bitir • 
miştir: 

"Konseye arzedilen karar sureti pro .. 
jesini Frans.ı, lngiltere ve ltalya namına 
tevdi ediyorum.,, 

ihtilaflar 
CENEVRE, 16 A.A.- Uluuar kurumu 

konseyirjn bu S:\bah ıaat ı ı de toplan • 
ınası lazım gelen hafi içtima öğleden son
" 16 ya bırakılmıştır. Bu tehirin sebebi 
takip olunacak tarzı hareket haldr:ınd.ı 

noktai nazar ihtilifının mevcut olmaıı 
dır. 

Fransamn istedikleri 
CENEVRE, ı6 A.A. - Bay Lava! A· 

vusturya dışarı işleri bakanı Bay V alde
ceg Simon ve Aloisi ile görütmüştür. Ha 
vaa ajansının bildirdiğine göre Almanya· 
mn 16 mart kararma karıı fransanın 
muhtırası hususunda Fransız • lngiliz • 
ltalyan tesanüdü göze çarpacak bir tarz· 
da konseyde kendini gösterecektir. 

Bay Laval, Cenevrede yaptığı konuıma 
lar neticesinde konseyde muahedelere ri· 
ayet meselesini doğrudan doğruya ileri 
sürmeyi müraccah bulmu~tur. Bay Lava! 
konseye, Alman ıiyaaetini takbih eden, 
uluslar kurumu azalarını yeni muahede • 
ı.,..ıe emniyeti temine davet eden ve mu
ahec!elerin ihlalinıle takip olunacak iktisa 
di ve mali cezalan tetkik etmek üzere bir 
koııUte teşkil eyliyen bir karar suretinin 
kabulünü teklif edecek ve bu bapta hatta 
raportör tayin ebnedcn derhal bir karar 
vermesini konteyden atiyecektir. 

Başı 1 inci sahifede 
tır. Beynelmilel kadın kongresinin on 
ikinciıine yarın sabah Y ddız sarayın
da baılanacaktır. Saat 10 da lotan • 
bul vali ve belediye reisi Muhiddin Us 
tündağ hükUınet namına kongreyi a • 
çacaktır. Bundan aonra beynelmilel 
Kadın birliği reisi Corbette Achbi bir 
söylev verecek, bunu, Türk kadın bir. 
lıği baıkanı Latife Bekirin sözleri ta
kib edecektir. Daha ıonra, ani hasta
lığ1na binaen kongreye gelemiyen bey 
nelmilel Kadın Birliğinin müeniıi 
Chc.bmen Ket'in Amerikadan gönder 
diği matbu söylev okunacak ve bunu 
takiben de diğer kadınlar söylev vere 
cekl<'ridr. Sözler bitince (kadının •o • 
çim hakkt) mevzuu etrafında müna
kata yapılacaktır. Oğleden sonra A· 
merika murahhası Jozefin Şen'in baş. 
kanhğındaki sulh komitesinin devam· 
lı müoakaflan cereyan edecektir. Da. 
ha tonra (it hayatında kadın ve er
i.eğin müsavatı) meselesi etrafında 
konuımalar olacak, ve kongrenin ilk 
günü bu suretle bitecektir. 

Ayni gün akşam saat 20 do Pera
pa Ja, otelinde lstanbul valisi tar fın
dan murahhaslara bir ziyafet v r le • 
celt.tır. 

AMSTERDAM, 16 A.A. Poliı, 

bundan böyle umumi tezahüı>lercle kızıl 

bayrak taıınmasını menetmiıtir. Yasak 
ilk defa ı Mayıs ıenliklerinden merİyeto 
girecektir. 

Muğla hapiıanesinde 
san'at işleri 

MUGLA, ı6 A.A. - Muğla hapiıha· 
neıinde Ç"§İI ıanatlar gün &'eçtikçe iler
lemektedir. Hapishanede 12 dokuma tez· 
gilbı dört kundura tezgalıı, iki çorab ve 
bir fanila makinesi çalıımaktadır. Bu tez 
gihların aermayes.i mahpuslarında. Ya • 
kında oymacılık da baılıyacaktır. 

Romanın nüf uı;;u 
ROMA, 16 A.A. - Geçen mart ayı 

•onunda Roma şehrinin nüfusu, bir mil· 
yon 150 bin 800 kişi idi. 

SöğLtlülerin ordumuza 
armağanı 

BiLECiK, 16 A.A. - Söğüt !.azası 
tayyare şubesi iki &ene içinde büyük var
lık göstel"erek ordumuza bir tayyare ~r
m•ğan edebilecek kadar para temin etmiı 
tir. Söğütlüler alınacak tayyareye Söğüt a 

1 
d11UJ1 konulması için genel merkeze rt"..Ü • 
racaat edeceklerdir. 

-
htanbul Asliye Uçüncü Hukuk Da· 

iresinden: Nirvat Ar~leı Kuyu::nci • 
yan tarafından Pangaltıda Çimen ıo· 

kağında 24 No. lu evde oturan Vahan 

Kuyumcuyan aleyhine açılan boşan • 

ma davasından dolayı tayin olunan 25' 

4-r:~ Pazar günü saat 10 da mah 
meye gelmesi veya L•r veh:il gönder 
mesi aksi ta ·dirde ıyabında mu 
l<emeye dc,am olunacağı tebliğ ye· 
ge~mek Üzere ilan almuzr (lOS 



valarını ve tohumlarını e z 
Yaz aeliyor. Tahta kuruıu, ıinek, ıivri ıinek, güve ve bütün haprat uyanmağa başladı, Havalar ısındıkça ha,arl çoğlır. Bütün hıaratı kökünden kesmek için haıaratın yuvalarına ve eşyaların Üzerine ve odaların havasına ve tahtalar1rı~ duvarların kenarla• 
rına., ara1arma, bolca Fayda aerpini:ı, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhaııa aparlım#tınlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzakınızı telviı eden hamam böceklerini, abdeıt
hanelerde, hamamlarda bulunan küçük uöcekleri, tırtılları, kümea hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar Üzerindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutuıu 30 büyük SOkuru,rur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. 
Haıan depoıu : Ankara, latanbul Beyoğlu . 

-. . . . 

lf BÜYÜK 

TAYYARE Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1. ci ~eşi~esi 11 Mayıs 1935 ~e~ir 
Büyük ikramiyeıi 20.000 liradır. 

A-tatürk Heyk~line Aid 
Müsabaka ilanı 

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

türk) heykelinin yapılması müsabakaya konulmU§tur. 
2 - Müsabaka müddeti 1-4· l 935 tarihinden 30-4- l 935 

aalı gÜnÜ saat 16 ya kadardır. 
3 - Heykel, tabü büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli ola

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

bancı memleketler güzel sanatlar akademilerinden mezun ve 
heykel itinde muvaffak olmut Türk sanatkarlarından bulun • 
malan n yabancıların bu ıartlardan bqka on sene Türkiye. 
de ikamet etmit ve ticaret sicilinde mukayyet bulunmuı olma· 
lan lizımdır. 

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

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

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

8 - Heykel birinci gelen sanatkara pazarlıkla yaptırıla • 
cak, uyuıulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanaatkarla pa
zarlığa gİriıilecektir. 

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

10-Tafsilat almak istiyenlerin vilayet makamına müraca
at etmeleri ve bu müsabakaya ait ıartname nüshaları İstan· 
bulda Güzel sanatlar akademisi müdürlüğüne, Ankara ve iz • 
mir vilayetleri muhasebei hususiye müdürlüklerine gönderildi
ğinden fazla malômatı oralardan da almaları ilan olunur. 

(1750) 2584 

1 EVKA f MlJOl~l\'1-11 11 '\ N...,!. Al-l.....:....1 
Değeri Eğreti 

Güvenme 
Lira K. Lira K. .• 
860 00 64 50 Beyoğlunda Pangaltıda Elmadağı caddesin

de 56 - 58 sayılı 430 metre murabbaında bu
lunan arsanın tamamı. (219) 

300 00 22 50 Süleymaniy ede Tiryaki çarşısında 41 sayılı 
dükkanın tamamı. (10132) 

150 00 11 25 Büyük Çarşıda Sahaflarda 57 - 59 sayılı dük 
kanın tamamı. (5725) 

450 00 33 75 Çalanakçılarda Büyük·Yenihan orta katta 
38 sayılı odanın tamamı. (2928) 

250 00 18 75 Çenberlitqta Molla fenari mahallesinde Ve
zir han alt katta 14 sayılı odanın tamamı. 

(5529) 
2070 00 155 25 Sultanahmedde Üçler mahallesinde Tapu i

daresi sırasında Dikili taşa bakan ve 207 met 
re murabbaı olan Üçler camii arsasının ta -
mamı. (841) 

·1334 10 25 07 Fatih~e Hır kaişerif Akşemseddin mahalle -
sinde Fırın sokağında 50 sayılı ve 167,50 
metre murabbamda olan Akşemseddin cami 
sinin müezzin meşrutahane arsasının tama -
mı. (606) 

700 00 52 50 Y enibahçed e Arapemini mahallesinde 86 
.,etre murabbaında olan Arapemini Mustafa 

E. cami arsasının tamamı (829) 
438 00 32 85 Edirnekapısrnda Hacı Muhiddin mahallesin 

de Acıçeşme sokağında eski 45-47 yeni 41 sa 
yılı 84 metr e murabbaında olan arsanın ta
mamı. (5321) 

345 00 25 88 Kasımpaşad a Nalıncı Hasan mahallesinde 
132 metrem urabbaında olan Yaruk Nalıncı 

. Hasan camii arsasının tamamı. (279) 
Yukarıda yazılı özelgeler satılmak üzere ( 15) gün müddet

le açık arttırmaya çıkarılmıştır. Ustermesi Nisanın 24 cü Çar
şamba günü saat 15 de yapılacaktır. Almak isteyenler belli sa
atten evvel iğreti güvenmeleri! e Mahliilat kalemine gelmeleri. 

(1787) 

1 ı s·ı A N B U L BELEDiY E Si ILANLAR ı l .. 
Senelik 

· Kirası 
Lira 

Bebek Cadde. Bebek Bahçe ve gazinosu 1200 
Galata F ermeneciler Cad. 16-163 yeni No. lu 
kagir dükkan 
Beyazıt Sekbanbaşı Y akupağa mahal. Tram 
vay C. 28-30 yeni No. lu iki katlı 5 odalı ah
şab ev. 
T opkapı arpaemini mah. T opkapı C. 97 -117 
yeni No. lu ahtab 5 odalı 1 mutfak ve kuyu
yu havi ev. 
Topkapı Arpaemini MaJı. Tramvay C. 95 -
115 yeni No. lu 5 oda bir mutfak ve bahçeli 

360 

156 

120 

ahtab ev. 180 
Unkapanı Yavuzersinan mah. 120 M. 2. arsa 240 
Kadıköy Osmanağa Kumluk sokak 53 No.lu 
kagir dükkan. 144 
Kadıköy Osmanağa rıhtım meydanı 1 yeni 
No. lu kagir dükkan. 
Kadıköy Osmanağa rıhtım meydanı 4 yeni 
No. kagir dükkan. 
Betiktq Sinanpaşa Ha11fırm S. 7 No. lu dük
kan ve odası. 
Be§iktq Sinanpaıa Hasfırm S. 6 yeni No. lu 

120 

132 

60 

kagir dükkan. 60 
Ortaköy Muallim Necati C. 1 yeni No. lu ah
ıab kahvehane. 
Eminönü Şeyh Mehmet Geylani M. köprü 
sağ tarafı kagir gişe 
Galata Yeni Cami Fennenecilerde 17 - 161 

60 

540 

yeni No. lu üstünde odasiyle kagir dükkan. 384 
Beyoğlu Kamerhatmı istiklal C. Köşebaşın-

Muvakkat 
Teminatı 
Lira K. 

90 

27 

11 

9 

13 
18 

10 80 

9 

9 90 

4 50 

4 50 

4 50 

40 50 

28 80 

da 194 yeni No. lu kagir dükkan. 600 45 
Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar ki

raya verilmek için ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Is -
tekliler şeraiti anlamak üzere her gün Levazon Müdürlüğüne, 
arttırmaya girmek İsteyenler hizalarında gösterilen teminatiy 
le beraber ihale günü olan 18-4-935 Perşembe günü saat 15 
de Daimi encümende bulunmalıdır. (1646) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komİ•yonundanı 

Tıp Talebe yurdu için 641 çift iskarpin olbaptaki ıartna
me ve nürnunesi veçhile açık e ksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhalesi: 20 nisan 935 cumartesi günü saat 14 de Ca
ğaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı -
lacaktır. 

2 - Tahmini bedel: Bebe r çifti 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat (216) lira (34) kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp talebe yurdu müdür

lüğünden alınabilir, ve nürnune de görülür. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel teminat mak -

buz veya Banka mektuplarile komisyona müracaatları. 
6 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikası göste-

receklerdir. (1725) 2553) 
~---~-~~----'--~~~- ~ 

SUMER BANK~ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak 

E EZ F ABRfKASININ 
bakiyei inşaatı eksiltmeye kon4.muştur. Tahmin edilen 
keşif bedeli 606.432,53 liradır. 

2 - Bu İşe aid evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b} Mukavelename 
c) Fenni şartname 
d) Projeler 
e} Vahidi kıyasi fiyat ve "ketif. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara 

şubesinden tedarik edilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Te~if me~tu~

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

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

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

6 - Eksiltme 27-4-935 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 15 de Ankarada Bankalar caddesinde kain U-
mumi Müdürlük binasında yapılacaktır. 2788 

Gripe karşı 
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K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Ba, ve dit ağrılan • Artriti- - Romatizma 

İstanbul Mıntıkası Varidat Ta
bakkukMüdürlüğünden ı 
Muğla vilayeti Köyceğiz kazasını ihata eden ve aeneliği on 

iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen bedeli bulu -
nan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan Taşlıçay ve işbu kazaya 
merbut Dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak 
hakkı ve Yüzde 12 saydiye resmi mültezime ait olmak üzere 1 
haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar üç sene 
müddetle icara verilmek üzere ve ihale bedelleri 1 haziran, 1 
ağustos, 1 teırinievvel, 1 kanunuevvel, 1 nisanda altı taksitte 
ödenmek ıartile 1nisan935 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 21 nisan 935 tarihine mü -
sadif pazar günü saat 17 de ihalesi icra kılınacağından talip o· 
lanlarm ve feraiti öğrenmek iatiyenlerin Muğla Defterdarlığı
na ve Köyceğiz Malmüdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (1806) 2658 

Askeri Fabrikalar Sabnalma Ko
misyonundanı 

1 - Silahdarağa Fişenk fabrikası binasının çatı, sıva gibi ha 
zı aksamı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Barut fabrikaları muhafız efradı için 81 adet battaniye 
mübayaa edilecektir. 

Keşif ve tartnameyi görmek için her gün ve pazarlığa gir
mek üzere 29 Nisan 935 Pazartesi günü saat 14 de Bakırköy 
Barut fabrikalarında satınalma komisyonuna mürcaat edilme
si. (1952) 

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

dan ibaret Tekirdağ ceza evinin inşası 2490 sayılı kanuna tev· 
fikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gün müddetle eksilt
meye çıkarılmıştır. Teklif mektupları 18-4-935 Perşembe gü
nü saat dokuza kadar T ekirdağr. Cürnhuriyet 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 isteyene veri-
l kt. 2781 ece ır. 

CAZIB DiŞLER 

Ka112uk eczaneai müıtahzarlanndan 
DOKTOR DORIGNY 

DIŞ PASTASI 
DIŞ TOZU 
DIŞ EKSlRI 

Fennin en aon t~rak.kilerine uygun 
ıurett-. tertip edilınit beynelmilel bir 
ıöhreti haizdir. Diıleri ve diı etlerini 
haatalıklarclan konır. Lezzeti litif ve ra· 
yihası ferahlık vericidir. Kullanııında 
katiyen bulantı vermez. Diılerin mine • 
!erini bozmadan beyazlatır. Doktor 
Dorigny dit müıtahzarlannı bir defa 
kullanan baıka marka kullanamaz. 

2669 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy 1 opçular caddeoi No. 35 

2447 

DUnyanın en dgeerli çiçegı' 

BEGONiA 
ile 

GLOKSiNiA 
Kuzgun, kılıcı Vf 

yıldız sovanlan 
aatı, yerı : 

Bursa, Kuruçeşm< 
tohumcu ._ ______ Ali Barı :ı< -

r NAKIL-

HIZIR Siı, püıkllrme ve yanı;: n 
söndürme makineleri. 

Mehmed Halıs moessases 
Yazıhanelerini Galata'da Rıhtım üze
rinde, Marmara kahveıi fevkinde 
Mesrarlye hanına taııdığını ıayın 

alıcılanna bildirir. Telefon: 41447 -

KAblZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarına 
karıı iyi ve zararaız çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve bar1akları alıştır· 
maz Te sarar vermez. MAZON 
iıim ve markasına dikkat. 

Deposu : Mazon ve Botton 
ecza deposu, İt Bankası arka
sında No. 12 Bahçekapı . 2501 
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Umumi Ne,riyatı ııe Yazı lfleri 

Müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . S. 
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