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Ulus:arderneğinde ULUSLAR KURUMUNDA 
Fransız davası 

Uluılar Deme/fi, Franıa'nın ti· 
l.ayetile Venay andına kartı Al
ınanya'~ın ıilahlanmıµı yüzünden 
ıneydana aelen vaziyeti tetkik et
ti. Almanya'nın ıilahlanmaaı ar
tık bir emri vakidir. Ve Franaa da 
dahil olmak üzere, hiç bir devlet, 
Almanya'nın 16 martta attığı a
dımdan aeri çevrilebilecelfine ih
timal vermiyor. Ancak Almanya'· 
nın ıilahlanmaaile meydana ge • 
len vaziyet, artık Almanya'nın ıl-
1.i.hlanmaıı aonunu olmaktan çrk
ınıs ta, İngiltere ile Fransa ara • 
sındaki tesanüdün ne dereceye ka
dar devam ettiğini tayin için bir 
ölçü tekline girmittir. 

Fransa'nın yalnız batına hare
ket ederek 16 mart kararını Ulua
lar derne/fi konaeyine kadar g&
linneıi, İngiltere ile Fransa ara • 
ıındakl tesanüdün bozuldulfuna 
delalet ediyordu. (;ünkü Franaa, 
Yalnız batma hareket ederek, Al
nıanya'ya müllylm bir protesto 
ııöndermekle İngiltere'nln bu te • 
aanüdü bomufuna hükmetmlftl. 
Hatırlardadır ki Almanya, 16 
ınart kararını verir -nnez, Fran
sa, ne yapılacafını tayin için İn
giltereye IDÜJ'ıı.caat etmittl. Fakat 
hayretle öfrendi ki, İngiliz hük6-
ıneti, Yenay andını bozduğu için 
Alman hukQmetine bir protesto 
eöndermit ve cevabını da almıf. 
Hatta lnııiliz Dıt Bakanı, o ara -
lık, Berlin' e yapacağı seyahati te
h 're lüzum bile görmemİf, bu in. 
ııiliz aoğuk kanlılığı kar,ıaında a
ıabileten F ranaa, Berlin'i tiddetle 
ProtNto etmekle beraber, aoru • 
mun Uluılar Derneğinde tetkiki • 
ni istemifti. İtte aeçen aüokü fev
kalade içtima Franaa'nın tikayeti 
üzerine toplanmaktadır. 

Aradan Jeçen bir ay kadar va 
kit içinde lngiliz bakanları Ber -
lin'i Moekova'yı, Vartova'yı, Pra
g'ı ziyaret ettiler. Bundan aonra da 
Streaa'da bir konferans toplandı. 
Almanya'nın ıilahlanması artık 
günün meıelesi olmaktan bile çık
nııt demekti, fakat İngiltere ve 
Fransa arasındaki tesanüt büsbü. 
tün bozuldu mu idi? Bu, daha mü
him bir aorum halinde Avrupa'
nın alyaai ufkunda belirdi. 

Streaa konferan11 bu suale bir 
cevap vermemi.tir. Uluslar Der • 
ile/fi konseyi içtimaınm da kat'i 
bir cevap verdiği söylenemez. Her 
halde tesanüdün muhafazası için 
iki devletin büyük gayret aarfet • 
tiği anlAfıhyor. Fransa tarafından 
konseyden verilmesi İstenilen ve 
lngilterenin de tasvibine mazhar 
olduğu anla,ılan karar müsvedde
si. böyle bir gayretin mahsulüdür. 

Franaanın •ikayeti Uluslar Der
ıııeği misakının hülmıüne göre 
IDuamele göraeydi, Almanya hak
kında miaakta gösterilen müeyyi
deleri tatbik etmek icap edecek
ti. Belki dernek konseyi buna ka
rar vermezd;. Fakat herhalde bu 
lDüeyyidelerin tatbikini istemek 
Fransanın hakkı idi. Fransa bun
dan vazgeçiyor demektir. Bu
nun yerine Almanya'nın takbihi İ
le iktifa ediyor. Bunun İngiltere 
ile bir anla,ma neticesinde ve iki 
devlet arasındaki tesanüdü boz -
ınamak maksadile varılmı• bir ne
tice olduğuna ~üphe yoktur. 

Bu karar müsveddesinde Fraıı
&a konseyden neler İstiyor? Mad

. d,.ten büyük bir •ey İstemiyor: 
Alınan hareketinin uluslar ara
•ı taahhütlerine muğayir oldni\u 
lı:i, bunu münaka,a eden yoktur. 
Almanya'nın bu hareketle hiç bir 
ha.k elde etmediği ki,Almanya hak
lan ziyade ordu pe,indedir ve onu 
da elde etm;f görünüyor. :\lruan
Yanın takbih edilmesi ki, madde. 
len vaziyeti değittirmez. Silah • 
lt7 !anma te,ebbüslerine devam 
edileceği ki, buna herkes hazır
dır ve aon olarak ta muahedelerin 
ileride bozulmasına kar,ı, şöyle 
"e böyle tedbirler alınması ki, bu 
da iıtikbale ait bir sorumdan iba· 
rettir. 

Konaeyln bu kararı ittifakla ve
•eıniyeceği anlatılıyor. Ancak 
F ransa'nın verilmesini istediği ka
ra~a İngiltere ve ltalya ittirak et
'~tl""dir. Ve kararın i~tifakla d~- t 

Almanyanın silahlanması aleyhinde 
hazırlanan karar sureti, Danimarka 
hariç, ekseriyetle kabul edildi 

Karar Almangada şiddetle karşılandı; Alman gazeteleriı 
" Bu karar Almanganın Cenevrege dönmesini 

büsbütün güçleştirdi ... digorlar 
LONDRA, 17 (A.A.) - Uluslar ku· 

ruınu, Fransız muhtıraaım kabul et. 
mittir. Yalnız Danimarka murahhası, 
rey vennekten iatinkaf ehniıtir. 

Karar aureti ıudur: 
1 - Almanya hükfunetinin 16 Mart 

ta iadar eylediği askerlik kanunu, ar
aıuluaal teahhüdlere riayet prensibi 
ile tezad teıkil eder. 

2 - Almanya, tek taraflı b~k~t 
etmekle hiç bir hak elde etnuıımııtır. 

3 - Almanya'nm tek taraflı hanı
ketl araıuluaal vaziyeti yeniden ihlal 
e~ek bir iınil ihdas eylemit olduğun 
dan Avruparun hu:zur ve eınniyetine 
karıı tabiatiyle bir tehdid tefkil eder. 

4 - Almanyanın hareketi emniyeti 
tanzim plinile ve 3 Şubat tarihli ':o~
dra beyannamesinde tasavvur .. edıldı
ii veçhile ailihların, , h"?kuk ~uaava~ı 
rejimi dahilinde tahdıdı gayeaıle kab!• 
li telif defildir. Gene bu karar mucı· 
hince, konıeyden istenilen ıunlardır ı , 

1 - Teahhüdlere riayet ve anıulu· 
aal taahhüdlerin tek taraflı bozulma• 
aını her auretle takbih ebnek huauaun 
da araıuluaal camianın bilıimum aza· 
sına terettüb eden vazifelerde kuaur et 
tiğinin Almanyaya ihtarı. 

Leh l>ıfiılsri Bakanı M. Belt 2 - 3 Şubat tarihli programı tan· 
:aim '\l'eya o prorrama aonradan jlti-
hak eden hükfunetlerin, aulhün iatik- ları neticelendirmeie davet olunma • ı nakzı vukubulduğu takdirde, uluslaw 
rannı temin için İcab eden itilaflara lan. kurumu azasının, andlapna çerçeveai 
aid müzakerata devam ve ulualar lru· 3 - ileride gene böyle aulhün iatfk d:ıhilinde her türlü tedabiri almaia 
rumunun çerçevN.İ dahilinde bu itilif- rarına taalluk eden bazı taahhüdlerin , .... Devamı 5 inci sahifede 

...................................................................... $ •••••••••••••••••••••••••• 

ATATÜRK, Rus 
A1tİstlerinin kon .. 

Feminizm kongreainde dünkü encümen toplonhsı 

Kadınlar 
bugün 

kongresi 
açılıyor 

~ .. ·--
Türkiqede erkeklik, kadınlık 

mücadelesi yoktur/ 
M. Pek taş intıhap hakkı komjsyonunda 

Türk kadınının vaziyetini anlattı ----
Romanya murahhas• 

ları ne diyor? 
Arsıuluaal kadınlaı birliği kongresi 

bugün saat onda vali Muhiddin U&tün 
dağın bir nutku ile açılacaktır. Kon
gre komisyonları dün de ihzari suret
te çalışmalarına devam etmiştir. Baz~ 

komisyonlar hafi ve bazıları da alenı 
aurette çalışmışlardır. Bunlardan sulh 

ve uluslar kurumu, kadmların hukuk 
müsavatı, ahlik mÜ!avatı komisyon

ları hafi surette toplaımııılardır. Ka-
dınlara rey hakkı verilmesini tetkik e 
den komisyon da aleni olarak toplan
ınıttır. Kadınlara rey hakkı verilmesi 
meselesini tetkik eden komisyon reisi 

Fransnı: murahhası Brunıcbvig idi. ı 
Bayan Brunachvig söylediği bir nu- j 
tukta Franaada kadının vaziyetinden 

ğilse de ekseriyetle verilmesi bek
lenebilir. Bununla beraber, bu 
kararla Almanyanın ıilahlannıası 
vaziyeti değitmiyor. Atı alan Üs
küdarı geçti diye bir söz vardır. 
Almanyanın silahlanması bugün 
artık bir vakıadır. Bunun içindir 
ki bu meaele silahlanma ve silah
sızlanma meselesinden ziyade 
Fransa ve İngiltere arasındaki te
sanüt dereceainin ölçüsü mahiye· 

Kongrede lngiliz murohhoılon 
bahıetmİf ve Franaa hükUm.etinin ka 
dınlara mebus aeçmek ve seçilmek hak 

.,.,.- Devamı 5 inci sahifede 

tinde telakki edilse yerinde olur. 
Her halde Uluslar Derneği kon -
seyine teklif edilen karar müs
veddesi, o kadar ölçülü ve o ka· 
dar iki taraf noktai nazarnıı telif 
maksadını göz önünde tutarak 
yazılmı~tır ki Fransa ile lngiltere 
arasındaki görü• birliğinden zi • 
yade görü• ayrılığını belirten bir 
vesika olduğu iddia edilebilir. 

4 . • 5ührü ESMER 

serinde bulundu 
ANKARA, 17 (A.A.) - Sovyet 

Ruayanm büyük artistleri bu gece halk
evi salonunda ilk festivallerini güzide 
bir kalabalık karınında vermişlerdir. 

Saat 20 den itibaren halkevinin bü
yük aalonu davetlilerle hınca hınç dol 
muı bulunuyordu. Localarda Batbakan, 
bütün bakanlar ve Sovyet büyük elçiai 
Bay Karahan, aaylavlar bulunmakta idi. 

Saat 21 e doğnı Reisicumhur Ata• 
türk aalonu teırif etmiıler ve iatiklil 
marşile karıılanmıtlarclır. 

istiklal marımdan sonra enternaıye>
nal çalınmı§br. Halkevinden bir genç 
davetlilere Sovyet Ruayanın büyük ar. 
tiaılenni takdim ebniı ve halkevi namı
na artiatleri aelamlamııbr. Müteakiben 
program mucibince konaere batlamnıt
trr. 

Programın her nuınara11 büyük .!kıt· 
!arla wıılanmıı ve geç vakte kadar de
vam ebnittir. 

Boğazlar 
8. T. Rüştü 
Aras'ın itirazı ---
Uıuılar arası konseyinde 

Boğa lar meselesi 
konu~u du 

CENEVRE, 17 (A.A.) - Uluslar 
kurumu konseyi batkanı Bay Tevfik 
Rüıtü Ar~s, meselenin esasına temas et
meksizin boğazlann askerlikten tecridi 
husuıunda Lozan muahedesile teais edil. 
mit olan farklı muameleye Türkiye mu
rahhası ııfatile itiraz etmittir. 

Bay Tevfik Rüıtü Araı, bunun mu
kabilinde Lokarno anlatması nevinden 
bir şey mevcut bulunmadığını kaydet. 
imiştir. 

Sir Con Saymen, Baron AJoisi ve Bay 
Laval bu meaele hususunda kuyudu ih. 
tiraziye dermeyan etmiılerdir . 

Devamı 5 inci sahifede 

Gazetecilerin 
Almanya seyahati 

Alman matbuat cemiyetinin daveti Ü· 
zerine Türkiye gazetecilerinden bir he
yet cumartesi günü Almanya'ya gidecek
tir . 

Gazetecilerimiz doğru Breılau'a gİ· 
decekl...-. Tayyare ile Almanyanın bazı 
ıehirlerini dolaıtıktan sonra B...-line gi
deceklerdir. Berlinde 1 mayıs tenlikle
rinde bulunduktan sonra geri dönecek
lvciit. 

Zabitlerin aylıklar• 
--------------=:... 

Yeni kanun Projesi kamuta:q 
• 

ruznamesıne alındı ---------
LAyıha kamutaydan çıktıktan •onra 30 ikinci 

teırinde muteber olacaktır 
Derec~ler ve asit maaşlar 

A NKARA, 17 (Telefonla) - Zabitan ve askerime
murların mallfları hakkındaki kanunun bazı madde
leri ile 2617 aayılı kanunun birinci maddesinin değit-

tirilmeaine dair kanun layıhası bütçe encümeninden geçerek 
Kamutay umumi heyetine gönderilmi9 ve ruznameye ahnmıttır, 

Bu layıhaya göre, zabitan için bugün mevcut 14 derece", 13 e 
indirilmekte ve liva kumandanhğı yapmıf olan miralaylara ait 
bugün mer'i olan kanunda mevcut derece kaldırılmaktadır. 

Layıha kanuniyet kesbettikten sonra 30 ikinci tetrin 1935 ta. 
rihinde muteber olacaktır. Layıhaya zabitanın yeni derece ve 
m&aflarını gösteren fU cetvel bağlıdır: 
Derece 1 ı Birinci !erikler asli matıflan 150 
Derece 2 ı Ferikler asli maOfları 125 
Derece 3 ı Fırka kumandanlığı yapmlf mirliva/ar 100 

Devamı 5 inci aahlfede 

Buğday yoJsuzlu~u tahk;katı 

Evrak ve fezlekeler lstan· 
bul Valiliğine gönderildi 
Vilayet idare heyeti lıten el çektirilm~si 
lazım gelen memurları te•b!t edecek 

'.ANKARA, 17 (Telefonla) -
Buğday yolsuzluğu tahkikat evra
Jn ve fezelekeler latanbul valiliği
ne gönderilmittir. Kanunen bu 
tahkikat evrakının tetkiki ıalahi. 
yeti, Jıtanbul vilayeti idare heye
tinin olduğu ıdan idare heyeti ev
rakı gözden geçirdikten aonra ic 
ten el çektirilen Bay Ahsen, emli 
'\le krec:I tefi Bay Suaddan ba~ka 
itten el çektirilmeıi lazım gelen 
memurları le.bit edecek 'te b~ 
lar hakkında lüzum veya men'i 
muhakeme karan verecektir. 

Vilayet idare heyeti lüzumu mu
hakeme karar verdiği takdirde zl. 
raat bankuının, i•i Devlet ŞGraıı· 
na s~vkedeceğine göre yapılan 
tahkıkatın neticesi ancak Devlet 

Bay Ah•en 

ŞW-aaı kararından aonra anlatıl .. 
bilecektir. 

TURKIYENIN EN BUYUK GAZETESi 

23 Nisanda çıkıyor! 

En değerli Türk yazıcı ve gazetecilerinin makaleleri 
fıkraları ile, ' 

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

Anadolu şehirlerindeki muhabirlerinin mektupları ve 
telgraflarile, 

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

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

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

32 sahife olarak 
23 Nisanda çıkı or! 

'----------------



Yunan divanı harplerinde 

Bir çok suçlu zabitler 
Her hakkı mah/ıadur. l'~ı San Yemen ualUi Mahmut NEDiM hapse mahkum oldu 
ln~iJiz•er 

oraya 
büt~;n hazinelerİn'i. 
taşıyorlardı! ı ATINA, 17 (Hususi) - Selanik eli- kında bir karar verilmemİftİr. 

vanı harbi bir binbaşıyı altı buçuk aene Bu meclisin resen otuz mebuı ıeçme
' hidematı ffil<kaya, iki jandarma binba- ıi hakkındaki teklif te reddedilmiıtir. 

1 
flllnı beşer buçuk sene hapse ve diğer Bundan batka bükı1mete nişan Yennek 
bir kısan zabitlerin muhtelif müddetler- hakkının iadesi takarrür etmİf, isyan do
le hapsine ve hepsinin rütbelerinin alın- lay11ile işsiz kalanlara yaran edilmek i-imam Yahya ile haşhaşa geçen saatler· Ha!'b 

kararı verilmeden önce • Bir mektub 
maıına karar vermiıtir • çin iane toplanmaıınıa izin verilmiıtir. 

Lansa divanı harbi, kaymakam Gri- intihabat hazırlığı 

- Sultan Ahmet Abdülkerim bü
yük Britanya devletine bir meblağ 
mukabilinde Adende bir kısım ara
zi venneğe razı olmuftur • ., 

l~te Adeııe böyle sessizce giren 
İngiltere az bir zaman sonra orayı 
benimsemif müstahkem bir mev
ki yapmıt ve nihayet donanmasına 
bir üssü bahri vazifesini görecek 
bir hale gpt.irmit ve bunun için de 
Adenden içerilere doğru ıakrmıt
tır. (1) öbür tarafta aşağı yukan 
yarım milyona yakın nüfusu olan 
ve o havalinin en büyük hükfunel 
ti sayılan (Hadramut) ta Jngilizle
rin hükmü altında bulunmaktadır. 
İngilizler buralarda halkın mizacı
na. tabiatine uygun bir siyaset ta
kip etmek sayesinde hatları dinç 
ve rahat oturmUflardır. 

Sarfettikleri para, elde et-
tikleri menafie nazaran hiç 
mesabeıinıdedir. K a b a i 1 i ken
dilerine öyle beıı4etmitlerdir ki, 
artık onları lngilizlere dütman kı
labilmek hemen hemen gayri müm
kün bir hale gelmiiftir. Bunu gör
mek için de biz Lahiç ve nevahii 
tisa üzerine yürümek kararım ver
diğimiz zaman Lnhiç sultanının 1-
mam Y ahyaya yazdığı ve suretini 
neşrettiğim mektup üzerine İmam 
Y ahyanın bu mektup hakkında ba
ua yazdığı fikirleri gözden geçir
mek kafidir. imam Yahya bana bu 
n.ektubunda ezcümle diyordu ki: 

" .. Liihiç ve havaliıine taarruz et
mek meselesinin fİmdiden ilanı mü 
nasip değildir kanaatindeyim. Bun
dan maksat La.hiç ıultanlannın bi
ze olan intiıaplarından ve bize sa· 
dakat gösterınit olamalarmdan 
münbais olmayıp bizim dini ve it
tihadı müalimini dünya varlığına 
müreccah gördüğümüzdendir. 
islamın taaruzuna ait bütün husu -
aatı her menfaate müraccah görü -
rüz. Ayni zamanda hükiimeti aeni
ye meıalihinin hüsnü idaresini te • 
menni edenlerdeniz. Bu sebeple 
Lahiç seferinin maddi ve manevi 
mesuliyetlerini yüklenmezden ev • 
vel bir hayli düşünmek, her tıkkı mü 
liihaza etmek, ince uzun hesap et -
mek taraftarıyız. Bu kabaile aden 
cihetinden edilecek muavenet kü • 
çük görülmemelidir. Binaenaleyh 
bu kabileler silahla, kuvvetle, zor
la değil fakat siyasetle, müzakere 
ile elde edilebilirlerse daha muva
fık olur diye dü,ünüyoruz. 

Harekat,il müba,eret edince ni • 
hayete kadar gitmek gerektir. O 
halde ok yaydan çıkmadan çok ih
tiyatlı davranmak lazımdır. Bu ka
bilelerin çoğu biribirlerile karabet· 
le bağJıdırlar, onu biribirlerine düt
man kılabilmek bu cihetten pek 
mümkün görülemez. Sonra Lahiç 
suıtanı bütün kabilelere, hatta biz
den o taraflara gidenlere daima ib
razı sehavet ve muavenet etmekle 
maruftur. Bu hareketi onun bizim 
kabilelerden bile bir çok dost ka
zanmasına sebebiyet vermittir. Bir 
taarruz karsı~ında ve bilhassa Aden 
den goreceği t<iyük yardımlar sa -
yesinde bizim mücahitleri ifsat et -
mek için Lahiç sultanının her vak
tinden .ı:iyaclc fedakarlıkta buhıın
o.:a5ı bait bir ihtimal sayılmamalı 
Jır . 

İngilizlerin ;ıraları çvk olduğu i
çin bu hususta bizim onlarla mü • 
aabal·aya girışebilmemiz de gayri 
mumkün bir •şiir. Bu kabileler a:r 
,la de~!llerd ir. Biribirleıine muave
net ettikleri takdirde - ki, bö~ le 
yııpacakb~ı da muhakK.3Jrtır - hay 
lı m•ihim h;, ;,uvvct olmazlar mı"! 
Bir taraftan Ja İngilcere bunlar<•. 
mütemadiyen yeni yeni vaitler..\e 
bulunuyor. Kabileler bu mevaidin 
sihhatine in)narak k.ıpılıyorlar. On 
ları aksine irımıdırmak bizim eli . 
mizde olmıyar. bir şeydir. Ne yap
sak buna muvaffak olamayız. 

Bence kun etimizi vesaitimizi, 
kartımızdakilerin vaziyetlerini •ıe 
yarın karşıla~acağımız halleri iyice 
hesap etmeden, acele bir hareket • 
ten tcvekki etmeliyiz. Mutlaka d r 
~al harek:lta İptidar etmek ZMl!rİ 
1e, biç olmazsa bunu umumi hı( 

ek• ılinde değil, fakat pişd:.r 

larunızla yav&J yav"' ilerliyerek, 
her girdiğimiz yerde kabilelere ho, 
muamele etmemiz lazımdır. Bu su· 
retle hareket edersek ilerideki ka-

bileleri hiçbir zarar ve ziyana uğra 
mıyacakları kanaatini verererk elde 
etmek, kan dökmeden ikna etmek 
belki mümkün olabilir. Onlar da 
İngiltereye: Ne yapalım Türkler yü 
rüyorlar, müdafaa imkanından mah 
rwnuz diyerek teslim olabilirler. Ve 
böylece kendilerine bazı imtiyazlar 
verilerek onları da aaflarunıza al
mtf oluruz. Bunları büyük bir sami 
miyetle kaydettiğimden elbette şüp 
he etmezsiniz. Allaha istinat ederek 
ileri yürümek her vakit mümkün -
dür. Fakat akli aelim kan dökülme 
den bir itin tesviyesi imkanı mel • 
huz ise o yolu tecrübe etmeği amir
dir. Buna binaen zatı samileri ile 
kum~an Pata Hazretlerinin Lii
hiç ıeferine batlanmadan evvel bu 
ifİn siyaset ve sulh yolile hallini tec 
rübe buyurmalarını tavsiye etmeği 
bir borç bilirim., , 

Ben o zaman imam Y ahyanın bu 
mülabazatını yabana atmıf değil -
dim. Gerek daha evvel, gerek hare
kata batlarken Sanadan Tağre ve 
harekat mıntakasına kadar yaptı -
ğım seyahatte her ciheti uzun uza
dıya tetkik etmittim. ittihaz ettiği
miz hattı hareket biliibara lmam 
Yahya tarafından da tensip edil -
mi,ti. 

Burada Lort Kiçzin Kahirede ba
na söylemif olduğu sözleri hatırla
yamamama imkan var mı? 

Şu yanı b~ımızdaki küçücük A
den ve havaliainde, bilhassa neva-
hii tes 'a ve La.hiçte lngilterenin tut 
tuğu yol onu ne kadar rahat kılıyor 

du. Biz ise öbür tarafta bir türlü 
rahat ve huzura kavutamıyorduk. 

!f~~~s ile yü;ı;başı Milini beşer se~e, ATINA, 17 (Hususi) - Başbakan 
ıkı ruz~şıyı uçer sene hapse mahkum Çaldaris, gazetecilere yaptığı beyanatta 
ehnıf, dııı:er. suçlular haldaada beraet ka pek yakında memlekette İntizam ve ıü
ran vemu~t!r. . kU.nun tamamile teessüs edeceğini, inti .. 

Buradakı dıv~ru harp!erde muhake- habatta ahalinin serbetçe rey verecekle-
melere devam edıbnelrtedir. T ... ......, bas- · · ·· 1 · tir 
kınmı muhakeme eden divanda dinlenen nnı s~y "'."'.' . · . . 
•ahitler amı'ral R 1 h. d • Hur fıkırlıler lıderı Metaksas cum-' ussen a ey ın e agır b . . ·· d d' • · b' k k 
İttibamlarda bulunmuşlardır. lıynn za- UITeıaıne gon. er. ıgı ır me. tupt;a ra . 
manında tersane kumandanı bulunan a- laımakta ola~. ''?tihap .d?layısıl~ ıçt:a-
miralin iıyan hareketile alikas b 1 farın ıerbesbıının temınıne delalet e e-ı u un.. . • . . • 
duğu anlaşı!maktadır. sını ıstemıftir . 

Girid asileri 
ATINA, 17 (Hususi) - Girittcki 

isyan harcketile alakadar olanlar evve
lisi gün mahfuzen buraya getirilmişler
dir • 

Bunlar araımda iyan azasından ge
neral Katekakis ve Giritteki milli Yunan 
bankaıı müdürü ve eski Girit umum va
lisi de vardır. 

Bakanlar heyetinde 
ATINA, 17 (Hususi) - Dün akıam· 

ki bakanlar heyeti toplanbsmda meclisi 
milli mebus adedinin arttırılması bak-

Eski hariciye bakanı Mihalakopulos, 
gazetecilere yaptığı beyanatta idarei Ör
fiye intibabattan bir ay evvel kalkana, 
hürriyeti matbuat teeısüı eder ve me. 
murların taıfiyeıi bitene, o zaman inti
habata gireceğini söylemiştir . 

Muhalif liderler 
ATINA, 17 (Hususi) - Muhalif par· 

ti liderlerinin muhakemesine ayın 23 
nde başlanacakbr. Büyük paskalya mü
nasebetile gelec. k hafta bütün divanı 
harplerin pek az bir müddetle tatil edile
ceği haber alınmışbr . 

-Fransız şikayeti hakkındaki muza
bu1du kereler n·hayet 

Karar Berlinde bomba tesiri yaptı 
CENEVRE, 17 A.A. - Fransız ka

rannın reye konulma11ndan evvel, Rus 
ya ve lngiltere dıı bakanları söz almış
lardır: 

Bay Litvinof, muahedelerin .ihlaline 
taalluk eden hükümlerin yalnız Avru
paya baSTedilmesini tasvip edemiyece
ğini bu gibi tedbirlerin, diğer kıtalarıı 
da teşmiJi lizım geldiğini söylemiştir. 

Bay Sir John Simon Litviaofun tek
lifine uygun bir tadile taraftar olmadı
ğım söylemiıtir. 

"Kararı bu tekilde şumullendirmek 
onun isabetini zafa uğratmakbr. Pratik 
bir hal sureti istiyen pratik bir prob -

lem karfısında buluuulmaktadrr. ManMı 
olmıyan formüllerle onu iflas ett .. .,....,t1t· 

A m?nya eğer 
Müstemlekeler 
Ede ederse .. 

ten kaçınmalıdır. 
FTansız Jikiyeti baklanda uluslar ku 

rumu konsey.inde cereyan eden müzake
reler Fransa ılı! bakanının beyanatı lle 
nihayet bulmuşhır. 

Konsey bugün öğleden sonra tekrar 
toplanacak ve Suriye muhacirleri mese
lesini tetkik edecektir. 

BERl.IN, 17 A.A. - Uluslar kunı
munun kararı Berli.nde bomba tesiri }"D.p~ 
mıştır. 

Yarı resmi mahafil bilhassa Lehistanın 
iş.tirak etmiı olmasından çok mütceısir
Jiı'. Söylenild'.ğine S"Öre Bay Hitler ta
kip et"'.·.· •unumi siyaset hakkınd:ı Al
~,T'! milletinin reyiimına müracaat e .. 
<l ~ccl< tİI'. 

Laval evve·a 
Leh:stan· a 
1 emasa girecek 

lngiltere bu topraklarda bir mi -
safir gibi oturuyor, fakat ilanihaye 
oturacağından emin bulunuyordu. 
Biz bu memleketlerin sahibi oldu -
ğumuzu ilin ediyor, fakat nerede 
ise kalkıp gidecek bir misafirden 
farksız bulunuyorduk. 

Nitekim günün birinde mütareke 

Irk siyaseti buralarda 
~ası tatbik ed~ec·k 

LONDRA, 17 (A.A.) - üçüncü 
Reich, kabul etmiş olduğu ırk doktrini
ni kendisinin İstemekte olduğu müstem

sesleri gelip te - bütün mukave • lckatın iadesi takdirinde o müstemleke

Sonra M'>skovaya gid rek 
muahedeyi konuşacak 
MOSKOVA, 17 (A.A.) - Sovyet 

hükumeti, telgraf ajansına Ccnevrcden 
bildiriliyor: 

Bay Lava!, dı§ bakanlık umumi kati
bi Bay Leje ile Bay Litvinof arasında, 
dün yeni bir müzakere cereyan etmi1"" 
tir . 

met ve sebatımıza rağmen _ ye • 1 !er .nüf~aunun lıü~iyetine a.ez;ıret etmek 
meni H'caz b"tü" A b" t vazifesıle naul telıf edecektır. 

, ı ve u n ra ıs anı 1 B ı· t ·ı· lib ı ah b ak k"ld" ... · · . u sua ı 50ran, ngı ız era ın .1· 
ır 1P çe ı ıgımız zaman gerıdtı filidi~. Ve Mançeıter Guardiyan S"azete-

kalan ne vardı? Dilimizi bile öğren si b•mdan bahsederek Almanyanın müJ
memiş bir halk.. temlekatını kaybetmekten ziyade bu 

(Bitmedi) 

. (! )_ .Harbi umuminin başlangıcınd a 
bız Llihıç ve nevahii tısayı istila ettiğimiz 
zaman ~rala~daki vaziyet Arap membala· 
rına ve ıstatıstiklerine göre şu idi: 50000 
nüfuslu Lihiç hükumeti, sultanları Ab
dülkerim Faz!, 20 ,000 niifuslu Essabiha, 
25,000 nüfuslu Havas.b. stıltanlan Muh
sin bin Ali. 30,000 nüfuslu D.1li, emir
leri Nasr bin Şavif, 70.000 nüfuslu yuka
n Yarı, sultanl>.rı Mdımet bin Salih, 
60.000 nüfuslu aşağı Yafı sultanlan Ab
dirus bin Muhsin, 40.000 nüfuslu Fazıl 
sultanları l'.bd tı llah bin H üsey:n, 40,000 
nüfusb Avaliki ıı lyan : sultanları Salih 
bin Abdullah, 2.1,000 niifu,ıu Avaliki 
suflaa; sultanları Abdirus bin Ali ı 5000 
nüfuslu El-;; Abdü!vabit, sul;anları 
Abrlullah bin M•ı h,inülvahidi, 5000 nü
f~slu Avazil, stıltanları Salih bin Hü5e
ym. 20,000 nüfus da bir sürü ufak tefek 
seyhlerin ve sultanlann elinde ki ceman 
350.000 niifus demektir. Biz bu rakam
la r ın yarı varıya vakın indirilmesi mu
vafı k olacaP"ını zanncc\rriz. Harbi umu· 
mide ~ütü n bu manatıkı i~gal etıniştik 
Surac ı t ta kaydetmek isterim ki biz Ye
mende bulun Ju~umuz zamanlar İngiltere 
bütün ?u .sıııt.aı_ıJara muntazaman aylık
lar verı r dı . Bızım Yemenden ayrılmamız 
la h"'.ab~r b~ ayhklac kesilmiştir. Artık 
kenrlıl erıne hı~ l~ zum. ka_lmadığı için uğ
radıkları bu akıbet şımdı biitün bu sul
tanlara \ı erhalde pek acı gelse gerektir. 

Posta müdür' eri 
Beraet ettiler 

ANKARA, 17 {A.A.) - Posta 
Telgraf ve Telefon eski umum mü
dürü .Bay Fahri ve muavini Bay 
Suphı ve telgraf isleri müdürü Bay 
Ihsan Cemalin Ankara Asliye bi
rinci ceza mahkemesinde devam 
eden muhakemeleri bugün netice
ler i• ve her üçü de beroat etmiş
lerdir. 

müıtemlekitın kendisinin elinden ahn· 
maıını intaç etmİf olan esbaptan müte
essir olm~ıı li..zım geldiğini, çUnkü U• 

)uslar kurumu azasından olan devletle
rin manda altında bulunan memleketle
rin iyi bir surette idare edilmesi meıuli
yetini müıtereken Üzerlerine almış ol
duklarını ve Almanya uluılar kurumuna 
döndüğü takdirde, sulh muahedenamesi
nin kendisi hakkındaki muahaze•İnin 

şaibesini üzerinde taşıyacağını. ancak 
Almanyanın ırk doktrinini kabul etmiş 

olduğunu ve bu doktrininin manda me .. 
aelesi ile gayri kabili telif bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Bu gazete, mütalealarına devamla di
yor ki: 

"Hiç bir memlekette yerli ahali Al
manyadaki Yahudilerin maruz bulunduk
ları muameleye maruz kalmamaktadır ve 
Almanyanm istemekte olduğu arazi aha
lisinin kfıffesi iri ırkına mensup olmıyan 
kimselerdir.,, 

İn~iliz ve A mao fıloları 
LONDRA, 17 A.A. - Almanyanın 

bu sene!.:ı deniz konferansına iştirak et .. 
mesi mutaspvver değildir. lngiltere, Al 
manyanın 1,1giliz filosunun yüzde 35 i
ne muadil bir filoya sabip olması yolun
d'lki .r.etalibatını esas itibarile kabul et 
memektedir. lngiltere hükumeti, batta 
kıomi bile olsun bir hal sureti bulunma· 
dan evvel, Alman hükumeti ile müza • 
kel'elerde bulunmağa amade olmakla be 
re.her Vaşington muahedenameAİne im· 
zalarını koymuş olan devletlerin bu hu 
susı.. mutabık kalmalarını elzem addey 
!emektedir. 

Amerikadan ·dört günde 
Çine gidilecek 

ALEMEDA - Amerika - 17 A.A. 
Panamcrikan Airvays tirketine ait bü • 
yük bir tayyare, dün akşam, Amerika İ· 

le Çin arasında ticari posta servisini 
yapmağa baş!amıştw. Bu yeni servis 
sayesind~, iki memleket arasındaki se
yahat müddeti, dört gÜne İnmiştir. Bu .. 
giine kadar bu müddet. Üç halta idi. 

Bay Laval, Litvinofa, seyahat pl3.nı .. 
nı değiştirdiğini, şark misak' hakk,nda 
Leh et kinı ile görüşmek için evvela Var
şovaya gideceğini söylemiştir . 

Söylenildiğine göre, Litvinof, bu şek
li, Lavşlin Varşovadan sonı-a derhal 
Moskovaya gitmesi ve Leh erkcinı ile 
yapacağı mülakatlar neticesinden tama· 
mile müstakil olarak, Ruı · Fran1r71 
mütekabil yardım muahedesinin İm7.a· 

!anması, prtile kabul edeceğini 
miştir. 

Fenlandiya ve Sovyetler 

•Öyle-

HELSINGFORS, 17 (A.A.) - Bir 
saylava cevap veren Baıbakan, Fenlan
diyanın Sovyetlere karJı aleyhtar niyet
ler beı1emediğini söylemiştir . 

Batbakan, bu asılsrz fayialan yazan 
bazı Avrupa mahafilini tiddetle protesto 
etmiştir. 

S:lah ticareti 
Dev et'erin silah sipariş'eri 

nasıl kontrol edilecek 
CENEVRE, 17 A.A. - Silah ticare

tinin tanzimi için toplanan komite, bir 
nizamname me.tni tesbit etmiıtir. Me -

tin, ıu noktaları ihtiva ebnektedir: 

Silah imal ve ticaretini arsıulusal u
mumi nizama bağlıchr. Her mali sene
nin başlangıcında, muhtemel muahede
yi akdeden taraflar, milli müdafaa büt· 
çesinde mühimmat imal ve mübayaaaı 
için m~vzu tahsisat miktarını bildirecek· 
)erdir. Bu tekilde, bükı1metler program
larım tanzim edebilecekler ve mukabil 
kararlannda geçikmit olınıyacaklardır. 

Devletlerin silah siparişleri, Cenev • 
rede ihdas edilecek vasi kontrol salahi· 
yetini haiz teıkilata bildirilecektir. Bu 
tetkilat, kendisine yapılacak tebliğle • 
rin doğruluğunu tasdik etmekle mükel· 
lef olacaktır. 

Mali senelerin sonunda devletler, se
ne zarfında.ki imalit, mübayaa, ithalat 
ve ihracatlanıu,,Cfnevreye bildirecek • 
lerdi.-

• ~ ;!'. . • D 
Gümrük komisyoncularının 

kütük defteri 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar bakanlığı güm

rüklerde iş yapmıya ve kovalamıya izinli ve karneli gümrük komisyon
cuları ile yanlarında çalışanlara ve tacirlerin adamlarına mahsus olarak 
gümrüklerde tutulması lazım gelen kütük defteri örneğini ve bu defte
rin nasıl tutulacağına dair izahatı ihtiva eden bir genel yazı gönder
miştir. 

Yerinde bir karar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Eksik alındığı sonradan anlaplan geli

rin ödenmesi için mükellefe yapılan tebligat gününden alacağın tahsil 
edildiği güne kadar arada geçen günler için borçlar kanunu hükümle
rine İstinaden borçludan yüzde beş faiz aranması caiz olamıyacağına da 
ir devlet şurasının vermiş olduğu karar Maliye ile Gümrük ve inhisar

lar Bakanlıkları tarafından alakadar makamlara bildirilmiştir. 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Devlet şurasının verdiği son karar ü

zerine, yanlış tarife tatbikatı veya tahakkuk memurunun yaptığı hesap 
hatasından doğan tetkik noksanlarından dolayı gümrüklerce mükellef
lerden arandmakta olan faizin tal, ip ve tahsiline artık lüzum kalmadığı 
gümrüklere bildirilmiştir. 

Hesab işlerinde sıkı kontrol 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Muhasipler tarafından kefalet kanunu 

na göre yapılacak kontrolların evrakı müsbite ve kayıtlar üzerinden e
hemmiyetle yapdmamsı, hesap işle rinde çalışan memurların ve vezne • 
darların işlerinin gerektirdiği en ince noktalara dikkat etmemeleri yü
zünden para hırsızlığına yol açıldığı son zamanlarda yapılan teftisler
den anlaşıldığı cihetle gümrük ve inhisarlar bakanlığı bir genel y~ı i
le kontroliın ne tarzda yapılması icap ettiğini teşkilatına bildirmiştir. 

Matbuat kongresi hazırlıkları 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Matbuat umum müdürlüğü mayıs son

larında şehrimizde toplanack ola11 matbuat kongresi için lııızırlıkları
nı ilerletmiş, kongre ruznamesini hazırlamıştır. 
Öğrendiğime göre kongrede yevmi gazeteler, Matbuat Cemiyeti, mü 

rettipler, kitapçılar cemiyeti birer murahhasla temsil edileceklerdir. 
Mecmualar, mesleklerine göre bir tahdide tabi tutulacak, ve her mesle
ğe mensup mecmualar kongreye bir murahhas göndermeğe davet olu
nacaklardır. 

Bakanlar heyeti dün toplandı 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Bakanlar heyeti bugün saat 16 da top 

lanmıs, toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. 

I zmır ve I stanbul limanları 
ANKARA, 11 (Telefonla) - iz mir Liman umum müdürlüğü 1935 

bütçe ve kadrosu Maliye bakanlığı na gelmiştir. lstanbul Liman umum 
müdürlüğünün 1935 bütçe ve had rosu da bügünlerde beklenmektedir. 
Bakanlık lstanbul ve lzmir liman idarelerinin devletce idaresine baş
lanalıberi alınan neticeleri göz örı ünde tutmak suretile bütçe ve kad
rolar üzerinde tetkikat yapacaktır. 

Ankara da d aire,erin yeni binalar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - l ç lfler Bakanlığı, Jandarma umum 

kumandanlığı ve Emniyet genel müdürlüklerile iktisat ve Ziraat Ba
kanlıkları Mayısta Yenişehirdeki yeni binalarına taşınacaklardır. 

Bat kan antantı korıseyi 
AN KARA, 11 ( A.A.) - Balkan antantı ekonomik konseyi içtima -

/arına iştirak edecek olan Romen ve Yugoslavya murahhasları bugün
kü ekspre11le şehrimize gelmişler, durakta dış işleri bakanlığı namına 
karşılanmışlardır. 

Romen murahhasları Ankara Palasa, Yugoslav murahhasları ise elçi
liğe İnmişlerdir. 

Elen murahhasları yarınki ekspresle geleceklerdir. 
Murahhas heyet başkanları yarın saat 15,30 da aralarında hususi 

bir toplantı yapacaklardır. Ekonomik konseyin genel toplantısı da ya
rın saat 16 buçukta Hiliiliahmer merkez binası salonlarında açılacak
tır. 

B. Makdona d dıqor ki:" Streza'da 
hiç bi.r taahhüde girişmedik,, 

LONDRA, 17 A.A. - Avam kamarasında Bay Makdonald demiştir 
ki: 

St..esada hiç bir taahhüde giriş medih. Maamafih Almanyanın son 
hareketini de mazur görmedik ve açıkça anlattık ki, bu hareketi va
him bir istikrarsızlık sebebi ve ulu slar arası sulh ve istikrar teşkilatına 
indirilmiş mühim darbe olarak telakki etmekteyiz.,, 

Muahede,erin ihlaline karşı 
CENEVRE, 11 (A.A.) - Uluslar kurumu konseyi aralarında Tür

kiye de olduğu halde 13 devleti m uahedelerin bir cihetli olarak ihlan
ne karşı ittihaz edilecek tedbirleri bulmağa memur komiteye iştirake 
davet etmiştir. 

Ankara imar müdürlüğü 
bütçesi 

ANKARA, 17 (Telefonla) - istim
lak bedellerine karıılık olmak üzere An
kara imar müdürlüğü 1934 bütçesine 
28 bin liralık münakale yapılmasına da
ir hükümet meclise bir layıha vennif • 
tir. 

Çocuk esirgeme kurumu· 
nun yardımı 

ANKARA, 17 A.A. - Çoçuk esirge· 
rne kurumu genel merkezi 1 nisan 935 
ten 16 nisan 935 tarihine kadar 152'4 
çocuğa yardım ebniıtir, 

Moskovaya gidecek 
olan heyet 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Mas • 
ko,•aya gidecek heyet azalan bu ak • 
fam latanbula hareket ettiler. Heyete 
Matbuat umum müdürlüğü müıavirle
rinden Bay Şekip te dahildir. 

Bursa Ziraat Bankası 
BURSA, 17 A.A. - Ziraat bankası· 

nın Bursa ıubeainin Atatürk caddesinde 
yapbracağı binaHnın temel atımı bu • 
gün kalabaW.: bir kitle karıısında ya • 
pılılo 

lnhiıarlar memurlarınıa 
koruma sandığı 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Ka • 
mutay, gÜmrük ve inhisarlar encümeni 
güm..Uk ve inhisarlar tep<İlat kanun 
projesile inhisarlar memurlarımn koru• 
ma sandığı hakkındaki kanun projesini 
görüıerek ufak değişikliklerle kabul et• 
nıİ§ ve projeleri bütçe encümenine ver• 
miıti•. 

Kastamonu' da 
35 dükkan yandı 

KASTAMONU, 17 A.A. - Diia ak• 
ıam 18,30 da Nasrullah meydanında mao 
nifaturacı Bay Kamil Kaypok oğlunun 
dükkinından çıkan bir yangında, et,... 
fıada bulunan 35 dükkan kamilen y&D" 
mııtır. Zarar elli bin lira tahmin edil • 
mektedir. 

Sadaka dağıtırken 
LONDRA, 17 A.A. - Balıreyn ad .. 

larında Iran tacirlerinden bir zat sacı.. 
ka dağıbrken bu zatın etrafına toplan
! ıış olan halle arasında zuhur eden bil' 
ııın; y·:zünden 35 ki1inin ölmüş old,... 
p haber verilmektedir, 



~\ 

&!açkauın vaziyeti ? 
Maçkalı bir tanışım vardır. Bir 

tane değil bir çok vardır ya~ .. Fa
kat ben birinden bahaedecegım ..• 
Dün gördüm. Halinde bir hırp~. • 
nilik renginde bir uçukluk ve goz 

, 

, . d 
lerinde lersizlık var ı. 

_ Hasta mısın? dedim. 
_ Yook! dedi başka derdimiz 

var .. Maluma Maçkanın vaziyeti! 
Israr etmedim .. Kimbilir, nedir ele
dim. 

Biraz sonra bir emlak tellalına 
rastgele/im. 

- Aman, decli bir paralı tanı • 
dığın L'3r mı?. 

- Ne olacak?. 
- Kelepir bir kaç mülk var, sa-

tılık. 
-Nerede? 
- Maçkacla... Orada fiyatlar 

biraz clüftÜ ele .. 
- Neden?. 
- Malıima, vaziyet .. eledi ..• 
Hiç bozmadım .. Ama so~ama ·-

1 
Jım da.. ' 

Biraz sonra bir hekim ahbaba 
rastladım Sinir hekimi .. Hoş beş • 
ten sonra: 

- Ah, eledi, ah ... Şu elimdeki 
muayenehanemin dokuz aylık kon 
turalı olmasa idi, bir dakika dur
mam, Maçkaya taşınırdım ... 

- Niçin, eledim. Malıima. Maç
kanın vaziyeti. 

- Evet!, cleclim. Bilir gibi gÖ· 
riinclüm .. Lakin clüftü içime bir 
merak .. Nedir bu Maçkadaki va • 
z.iyet. 

Polisteki tanıdıklardan birine 
fÖyle üstü kapalı: 

- Yahu! Maçkacla z.abıta va -
kalan nasıl?. 

- Çıt yok!. 
Cevabını vereli.. 'Allah 'Allalı, 

Merakım artmıya başladı .. O me
rak içinde iken bir avukat ahbaba 
rastladım ... lflen güçten, bu/ıran -
el an bahsettik: 

- Şükür Allaha, dedi. Maçka
'Jaki vaz.iyet üzerine bana on l, 
clüıtü. 

Arhk dayanamadım ..• 
- 'Aman birader! Ayağını öpe

yim. Nedir bu Maçkadaki vaziyet? 
ıunu bana anlatsana! 

- Aaaa? Bilmiyor musun?. 
- Hayır .• 
- Aman karde,! Orası fİmc/i 

allak bullak!. 
- Niçin?. 
- Tramvay lıattı Maçka in, -

lasına İniyor ya .•• 
-·-Evet!. 
- Hattın, raylarını ve malze -

mesini gece saat ikiye, üçe kadar 
taşıyorlar .. Bütün Maçka caddesi 
boyunca bu demirleri gecenin sü
kıineti içinde kalclınp yere athlar 
m< değil uyuyanlar, Maçka mezar
lığındaki ölüler bile uyanıyorlar .. 
Bir haltaclır; halkta uykusuzluk -
tan, iftihasız.lık ve sinir hastalık
ları başladı ... Apartmanlar kiracı 
bulama:: ole/ular .. Bir takım mal 
sahipleri mülklerini satılığa çıkar
dı, bir çok kiracılar ela kira kontu
ratlarını fe~he kalktılar.. Mesele 
bıı .. 

- Ya, eledim. Simdi anladım 
Mackanın vaz.iyetini. 

B.FELEK 

' RORSA 1 
(J.f bi1ı h 1.ıır-~a.n ah:-.an cetveldır) 

17 NiSAN 935 
AK~AM ı l"IATLARI 

ISTIKRA7LAR l TAHViLAT 
Jıtikrazı dalıili 98 
Kuponsuz: Erıani 94 Rıhbm 10.50 
Kuponıuz 29,77,SO A. mümeıai.I 50,SO 

il 28.20 Ao. tahvili 1. 43,75 
" 111 U,70 An. tah•ili 111 48,SO 

cSlıA/lf 

lı Banka•• nama 9,50 ı Reji lııı:upon•uz 2,30 
,, ,, liamilin• 9,50 l"eJe(on 1.3,25 
,. ,, MÜ•••İ• 90 Terkos 17.50 
· ı •"' • 1 umba~ Çiınento 12,40 
rİJ•l bankası 64 tuıbaı dey. 0 ,50 
Tramva7 30,50 Şar .. de1 , 0.95 

AnadHh' ~··· 255.20 t a.ı,. 1.U 
Şir a7ı•J• l .SO f Şark m. eoe:g 4,15 

Çl.K I' >'AILAHI 
FranN:a: 12,06 Prai 19,02 
Londra 610 Belsrat 34,97 
Milino 9,57,84 Moılr.oYa 10.94,50 
Nü7ork 79,56,70 Berlin 1,97,50 
c~ne•r• 2,45 M:adrit 5,82,85 ., 84,12 Budapeıte 4.50.42 
Bı·üksel 4,69,75 VartOYa 4,21 ,75 
Am•terdam 1,17,8() Bülc.reı 78,70 
Sof ya 65,51 Viyana 4,21,75 

f'/Utr.~ı (.Satıl) 

Kurıu Kurut 

ıo F . Franus 169 Zf'I 1. ı •• ;çr• aıe 
1 Dolar 125 1 Pa&ata il 
1 Ku• ç •• 9• l Marlııı: 43 
1 Sile A• 2'.\ :;(' 1 Zloti 22 
1 faıerlin 610 20 l.oy 17 

2< Lıret UJ ~O Oin1ır .. 
21 L••• ZJ t ÇernoYİt ~-
ar· F Belçika tıs Albn 'l2 .., Orab..,, ; Z4 Mecidiye 41 ,, R ... nlıı,..nt '40 

( 23 Nisan 
Size çccuğu dU ·undurec3k 

haftanın bac-'an"ıcıdır. 

E IR HABt:R ER I 
.. 1 .. m:ı111;ıım:z-=ılll!!!llmıı!s:!E .... El .... 1!!2"'illmiliil .. ..., ... ~... ... ;-.~~ıı.ıllıırlilR!liııı::::ıııaı~ ......................... ... 

itfaiye takviye 
Ediliyor 

Bütçeye 100 bin lira 
daha ilave edi 'di 

Istanbul belediy.,.,; itfaiyenin takviye
sine karar vermiı ve itfaiye bütçesine 
100 bin lira daha ilave etmiıtir • 

Bu fazla tahsisat ile 7 arazor, 3 kı!•
vuz, 4 tahrip makinesi ile 12 motör alın· 
mışt1r. 

Bunlardan baıka, 32 de gaz maskesi 
ahı;unııt... Maamafib itfaiye mütehasıısı 
her nefere bir maske lftzım olduğunu. 
bildirdiğinden belediye gelecek yıl bu 
maluatla itfaiye bütçesine ayrıca tahsi
sat koyacaktır. 1 tfaiyenin şimdiye kadar 
ihtiyacı olan merdiven de 25 bin liraya 
satın alınmıt ttt • 

Bu ıuret·le lstanbul itfaiyesi takviye 
edilmiıtir. 

Flurya plAjı satın arınıyor 
lstanbul belediyesi Florya plajının 

bu yıl içinde istimlakini kararlaıtrrmıı, 
bütçesine de tahsisat koymuıtur. Bu yol
da ilk it olarak kanuni muamelenin ya
pılması için belediye hukuk müşavirliği 
mahkemeye müracaat etmiıtir. 

Çarşambada çocuk bah çasi 
Belediye Modada bir çocuk bahçesi 

yapmıfb. Çar§8Dlbac!a da bir. ç~uk ~
çeıi yapılmasına karar verıluuı, tahsı
satı aynlmııtır. 

Bahçeler müdürlüğünce verilen emir
de bunun için bir proje hazırlanmaıı bil
dirilmiştir. 

Bahçenin haziran içinde tanzimine 
batlanacaktır • 

BakırköyUnda iskele 
Belediye Bakırköyünde bir iskele 

yaptırmağa karar vennif(ir. Bunun için 
yakında bir proje hazırl-cakbr. 

Oğrendiğimize göre, bu iskde Is
tanbula gelen vapurların ilk iskelesi ola
cak ve buna (Şehir kapısı) adı verile
cektir • 

BakırköyUne tbrkos suyu 
Bakırköyüne terkos suyu götürülme

si hari9ten boru getirmek yasak oldu
ğundan I.ıanbulda açılacak boru fabri
kasının çalıımasına bırakılmıttıT. 

lsa tnlu'un har. tası 
Belediye telırin haritasını yapmağa 

batlamıttı. Oğrendiğimize göre, latan. 
bulun haritası bitmek üzeredir. 

htanbıdun 25,300 hektar olarak tes
bit edilen arazisinin 21 bin hektarının 
barita11 yapılmıttır. Diğer parçalar da 
U.küdar ve Kadıköy semtlerinde olduğu 
için 1935 yazında bunların da bitirilme
.;ne çalışılacaktır. 

Avcılık için 
Kanun yapılıyor 

Kanun projesi yakıada 
kat'i şeklını alacaktır 
Avcılık kanunu projesi yakında kat'i 

ıeklini alacak ve Kamulaya verilecek· 
ur. 

Duyduğumuza göre, ziraat bakanlı
ğında bir av şubesi teıkili takan-ür et
mittir. Bu tubeye ziraat bakanlığının re
isliği altında bir heyet bakacaktır. 

Heyette orman ve baytar genel mil
dürleri ile avcılar teşekkülünden iki kiti 
bulunacaktw. Her vilayette de en bfü. 
yük mülkiye imirinin batkanhğında av .. 
cılık kolları kurulacaktır. Bu heyetler 
avcdığa ait ve avcılık kanunu çerçevesi .. 
ne giren itlerle uğra~acakiard1r. 

Yeni kanunla, avı biten sahalarda 
avlanılma11 kat'i fekilde yasak edilmekte
dir. Bu arada bazı yerlerin hususiyetle
rine göre yeni avlar Yet.İttirmek için led .. 
birler alınacaktır. Projede muzır hay
vanların öldürülmesi, avcılık birliklerinin 
kurulma11, hayvanların türlü tuzaklarla 
ve nesillerini tüketecek ıekillerde öldü
rülmemesi için bir çok maddeler vardır. 

Merkezi lstanbulda bulunan avcılar 
ve atıcılar birliği de, avcılık hakkındaki 
mütaleasını tesbit etmiş, projenin hazır .. 
!anmasında gözönünde tutulmak üzere a .. 
lllkadarlara gönderilmiştir. 

--o--
Turzm İş!erini 
di zeltmek iç" n 

Turizm işlerini görüpnek üzere Türk 
ofis merkezinde ayrılan komite, ay baıı
na doğru bir toplantı yapacaktır. 

Bütün bakanlık murahhaslarının bu
lunacakları bu toplantıya Türkiye Tu
ring ve Otomobil klübü namına Bay 
Şükrü Ali gidecektir. 

Klüp tarafından etraflı tetkikler so
nunda hazırlanan bet yıllık turizm pro. 
gramı da alikador bakanlıkça gözden 
geçirilecektir . 

-<>--

KUÇUK HABERLER 

'i- Bay Hüseyin Ragıp geldi - Roma 
ıefjrimiz Bay Hüseyin Ragıp bugün An .. 
karadan Istanbula gelmi,tir. Bay Hüse
yin Ragıp bir iki güne kadar Romaya 
gidecektir . 

'i- Dorçe Oryant Bank müdürü -
Doyçe Oryan! Bank müdürü Bay Leb
recht ve Krop fabrikaıı mümesıiJi Bay 
Bamberger dün tehrimize gelmitlerdir. 

·Y. Anafarta vapuru getirildi - A~ 
lanya önünde makineıine ıakatJık arız o.. 
lan Analarla vapuru, Alemdar tahliıiye 
gemiıi tarafından limanrmrza getirilmiş 
ve dün sabah Halice alınmıştır. Deniz 
ticaret müdürlüğü fen heyeti dün, Ana-
farta ı mu · - · 

- - ' ldAH,.;,ı:.M'-ı..1:.RVE 

Sovyet artistleri şerefine Ankarada Sovyel sefarethanesinde verilen 
süvarecle Başbakan ismet lnönü ve davetliler 

Esnaf cemiyetleri 
Hesap arında 

Suiist:ma yapı'dığı haber
leri doğru mu? 

Esnaf cemiyetlerinin birleıik bürosu 
mali vaziyeti hakkında bazı gazetelerde 
neıriyabn devam ettiği görühneıi üzeri .. 
ne bu iı için safühiyettar makam tara
fından muhabirimize aıağıdaki izahat 
verilmiştir: 

"- 933 yılında 20 cemiyetin ittira
kile bir birletik esnaf cemiyetlet"i bürosu 
kurulmuıtur. 

iki yıl içinde yirmi cemiyetin irad; 
iki yüz bin lira olmayıp yüz küsur bin 
liradır. Tabiidir ki bu müddet esnasında. 
da masraf yapıhnıttır. 

Hesaplar tetkik olunurken bir cemi
yetin hesabı öbürüne geçmiı obna-. gi
bi vaziyetler vardır. 

Son günlerde cemiyetlerin idare he-
yetleri tarafından seçilen salihiyettar 

Istanbul Maarif 
Müdürlüğü 

E ay Mehmet Emin 
ne diyor? 

latanbul Maarif müdürlüğü vekilli
ğine Kültür Bakanlığı sabık müste§arı 
Bay Mehmed Eminin tayini emri dün 
Vilayete gelmiıtir. Bay Mehmed Emin 
bu hususta bir muharririmize demiı
tir ki: 

"- Gazetelerde bana aid birçok ya 
zılar okuyorum. Hiç birisi doğru de

ğildir. Her memur gibi benim de ne
rede ve ne tekilde hizmet edeceğimi 
tayin bağlı bulunduğum vekalet ma • 
kamına aiddir. Yeki.Jet makamı ne 
yolda hizmet etmeme karar verirse o
nu memnuniyetle yaparmı.,, 

bir heyet hesapları tetkik etmektedir. 
T etkikabn ıonu alınmadan ıuiistima1den 
bahsetmek muvafık değildir.,, 

Hadisenin olduğu yer, yaralılar ve hadisede orada çalışan işçiler 

To.vrak altında ka an bir ame!e 
öldü, üçü l}aralandı 

Dün sabah Süleymaniyede Uzunçar
'' batında Ismetiye oaddeainde bir te· 
mel kazılma esnasında çöken topraklar 
altında kalarak bir kişi ölmüş, üç kişi' 
yaralanmııtır. 

Bir yazıcımıZJn yaptığı l'Bhkikata gö .. 
re, tüccardan Bay Haci Fehmi, Sülf?y .. 
maniyede lsmetiye caddesinde bir arsa 
almış ve bu arsanın üzerine de büyük 
bit apartıman yapmak üzere Muhittin 
namında bir zata p)inlarını yaptırmış ve 
beton arme hesaplarını da mühendiıs 
Kürkçiyana hazırlatmı§lD'. Bu plin ve 
projeler belediyeye verihniştir. 

inşaat kısmına da Muhittin nezaret 
etmek şartile Etem usta ve Rifat kal • 
faya metre mikabı hesabile venniıtir. 

Temel kazılmaıına ve molozun kaldı· 
rılmaıına başlanmı§br. Temelin üç tara· 
fı kazılmı§, dördüncü tarafı, üniversite 
bahçesine bakan yüzü de kazılırken bu 
acıklı hadise olmuştur • 

Bu yanda sağlam tabaka bulmak için 
kazılma İ§İ 4,5 metre derinliğe indiril
miıtir. Dün sabah saat 9,15 te Etmı US• 

ta, Rilat kalfa, temelleri kazmakta olan 
Omer, Mehmet ve diğer amelelere kazı
lan temel içinden nezaret etmekre iken 
birdenbire ameleden Omer ve Mehmet i
le Etem usta ve Rifat kalfanın Üzerleri
ne 4 5 metre yüksekliğindeki toprak Y•· 
ğınl;rı çöküyor, ve dört kiti altında ka
lıyorlar. 

Toprakların gürültüıünü duyan Kars
lı lsmail, Nebil, Halil, Hüseyin ve diğer 
ameleler derhal arkadaşlarının yardımla
rına koşuyorlar. Bunlardan Etem usta
nın ıol kolu ve sol ayağı kırılıyor, amele
den Mehmet ile Omerin de ayakları ha
fif ıurette eziliyor. 

Duvarcı kalfa11 olan Rifat ta yığın
ların a"tında ölü olarak bulunuyor. Ç?; 

Bu f acıa nasıl oldu? 

1 
ğe .. ma~ilmat !'eriliyor. Facia tahkikatı na 
muddeıumumı muavinlerinden Bay Şefik 
edl ko~uş ve Beyazıt nahiye merkezin

e ıstıcvap)a meşgul olmuşl'Ur. 
Yaka ~ahalline Eminönü kayımıka

mı Bay Raıf, nahiye m"d" .. R'f 
k A 

u uru ı at, mer .. 
ez memuru fj Beyazıt k . I . . d ek . d ' omııer erı gı-
er 1.~P ~ en tahkikatı yapmıılardır. 
Emınonu kazası mühe d' 1 • d k b h t' k' d , n ıs erı e a-

a a ın ım e o.duğunu t tk'k hn kt dirler. e ı e e C• 

Ağ r yaralılardan olan Is .1 • 1 Mehmet demiştir ki : maı og u 

-::- ~en tc;ıprakları kazdım. Etem us
ta gordu ve ıyı. ol~u derneğe vakit kal
madan yan ve ılerıdeki toprakl .. . 

· "k .. B ar uzerı-
!'"~ze ço tu. en boğazıma kadar l k 
ıçınde kaldım.,, opra 

Amele Omer de iıticvabınd . .. 
1 · .. I • t" a aynı ıoz-
erı soy emıı ır. 

lnıaatın planlarını yapmı• 1 M h . . d d . r o an res-
ıam u _ıttin.. e emııtir ki: 

Mınıarı projelerini ben ya 1 Fakat beton arme inıaatı old - p .'~· 
"h d' K" k . ugu ıçın mu en ıs ur çıyan da beton ann h 

saplarını usulü dairesinde yaptı ve "ı, 1 e
d!yeye müracaat edildi. icap eden mee e-

. 1 ak .. d' ra-ıı_mı ya.pr .m uzere ır, henüz ikmal e .. 
dılmcmııtir. ,, 

Duvar işleri duvarcı usta ba1111 Etem 
ve mektebi sanayiden mezun Rifat kal
falara mal sahibi tarafından metre mika
bı hesabile götürü olarak verilmiştir. Ve 
bu ustalar plandan anlar ve piyasada bir 
çok itler yapmıı ust...lardır. 

Yakaya sebep olan hadise 4,5 metre 
derinliğinde kazılan bu toprağın 1 51 
metre ilerisinde gizli bir taı duvarın b~
Junınası ve toprakların ıevşe.mesine se
bebiyet vermesidir. 

Facianın bir kaza olduğu anlatılmak
ta ise de, tahkikata devam oluıunakta. 

Deli mi, 
Seyyah mı? 

Bu garip kı:ıklı adam 
·Önce doktora gönderi liyor 

Kilo! bir pantalon üzerine çekilmiı, 
lskoç spor çoraplar ... Şarlonun papuç 
]arını hatır)atan lıir İskarpin üzerine 
geliti güzel ta.kılmış koyu renkli getr
ler ... Çokça kullanılmıı açık renk bir 
empermeabl .. iki yakasında sarı birer 
ayyıldız .. Göğsünün ıol tarafında, kır 
mızı kordelah bir madalye .. Belinde, 

ötesine, berisine halkalar takılmıf, zin-

1 
cirler ili~tirilmiş bir manevra kemeri .• 

Bir tarafında bir matra, öbür tara
. iında, tramvay biletçiJerininkini andı-

rır, içi tıklım tıklım dolu bir çanta: 
Çapraz kayışlarla boynundan asılı ... Gö 
zünde gözlük .. Elinde, kalın, kaımış bir 
baston .• Safında zabıta aerpuıu for .. 
munda, daha koyu renkli bir kasket .• 

Boyu kısacık.. Badi badi, paytak bir 
yürüyüşü var. Elindeki evrak çantası
nı hiç bırakmıyor. içerisi, zari zarf 

dosyalar, defterler, kağıtlarla dolu ... 
Daha, jandarma merdivenlerden çı 

karırken, etrafını bir kalabalık sar • 
mı§ .•. Muttasıl takib ediyorlar. Onüne 
gelenle konuıuyor. Sigara iıtiyor. 

Hi.kimin karşısına çıktığı zam.an 
yüzü epey kızardı. Etrafına bakını -
yor. Utanıyor gibi ... 

Sorgulara §Öyle cevab veriyor: 
- lakender Ayhan ... Babamın İsmi 

Mahmud Ned;m .. 325 doğumluyum ... 
Annem Şerife Hanımdır. Gümüşhane
de doğdum. 

- Ne it yaparsın 1 
- Devrii.lem aeyyabıyım •. Beı se-

nedir, 39 vili.yet 280 kaza, binden faz 
la nahiye gezdim. 

- Burada oturduğun bir yer yok 
mu? 

- Trabzon otelinde oturuyorum ... 
Bekarım ... Türk vatanda,ıyım .• Okur 
yazarım . Şimdiye kadar hiç hapsedil
medim. 

- Kütahyada zabıtaya hakaret ve 
ıarhoıluktan sabıkan vaınmıt 

- Ondan beraet ettiı:n .. Zabit k"s· 
icdi giydin diyorlar .. Bu zabit kaske
ti mi? .. 

- Aklmdan rahats.ızlığın var mı se 
nin? 

- Hayır .. Eskiıehirde muayene ol
dum. Sağlam diye rapor verdiler. Jz .. 
mjrden, seyahatten aeliyonım .. ~ 

Bıraksalar, boyuna anlatacak. Ha . 
lı.iı:n, mevkuf kalmuına lüzum görme 
di ... Fakat, önce akli vaziyetinin tes

biti için, kağıtlannı tekrar müddeiu-
mumiliğe yolladı. 

Müddeiumumilikten adli doktora 
yollanan lak.ender Ayhan, orada da 
ıaçmaaapan anlatıyor: 

- Ben bet senedir geziyorum Gez
nıediğim yer kalmadı... Babam bin • 
batıydı. Ben de ba§çavu§um .. işte, ki.
ğıtlarnnı göstereyim ... 1335 de, u,ak-
la, Murad dağında harbe girdim .. 

Adli doktor Bay Enver, Tıbbı Adli
ye yollanarak mütahede altına alın -
llia&ına lü~um gösterdi.. ikinci i&tin -
tak hakimliğine, oradan da tıbbı adli
ye yollanan lskender Ayhan, merdi • 
venlerden inerken: 

- Yarın bırakazaklar .. Kart baslı
rıı> Viyanaya gideceğim ... diye ıöyle
niyordu. 

So;madı k ev tırakm::mışlar 
Istanbulun batkıı ba,ka y ~r )erinde 

başka baıka gün ve gecelerJ•, batka 
başka tekillerde yirmi bir evi soymak 
!an .suçlu ve mevkuf olarak muhakeme 
edilen lbrahim, Yaıar ve Huscyipin 
davalarma, üçüncü ceza mahl.::t?n•esi . ı
de dün bakıldı. Soydukları ıddh edi
ien evler ~unlardır · 

Hasköycib Mak!.ule; Şişl'oe, Metr.ı· 
t";vet cadde.sinde, Ebekız aol,ağında 

Nermin apartımanının bir katı; Beşik .. 
taş, Dikilitaşta muallim Mustafa, 
f"ne Dikilit&şta Zerde sokağında Ha
lim; Şehremini, LUtfipata m:ıhalleıi, 
Ordek kas~ p caddesi Ali; Mecidiye 
köy, Ta~ocağı caddeıi Hüaey"n; Pan· 
va.itı, Me,r•Jtiyet caddesi, Osınan ka
rm Aliye; Şişli, Mecidiye köyiı. Os · 

man; Beıiktaş, Dikilitaş, muallim Mus
tafa, Betiktaıta Ali; ayni gecede, ayni 
yerde Naki; Kaıımpaıada Tri'.<o usta; 
Mecidiye köy, Tatocağı caddesinde Fa 
ik; Nişantaşında Ihsan; Hasköyde 
Yuvakim; Meırutiyet mahallesinde 
Didar; Beıiktat, Havuzbaşı, Hakkı: 
ş:~1ı, Etfal hastahanesi arkn11nda, 
Şevki Bey ıokağında Hüseyi .ı Avni; 
lleıi~taıta Saliha; Şehremininde Ab • 
dullah; Beşiktaşta Veli; Sam>ıya cad 
desinde Polis Ahmedin evleri ... 

Müddeiumumi, suçluların ıuç.!:lrını 
ıabit gönnüf, cezalandınlın"\larını iı
tcmiştir. Suçlulardar. lbrah;m, bulu • 

nan eşyalardan bir kısmının kendiainin 
olrluğunu, bunu, K .. driye, Naime, Fet· 
hiye ve Osman isimlerindeki şah'dler· 
le isbat ede!ıileceğini söylemiştir. Du
ru§ma bu ıahidlerin dinlenilmesi i,in 
Mayısın birine bırakılmııtır. 

Damgısız çakmak satarken 
Damga11z çakmak satarken :raka • 

!anan Jan isminde l-ir ıuçlu dün, 9 un 
cu ihtisas n:.ahkemesinde, 6 ay hapse 
ve 10 lira para cezasına mahkum ol
du. Yaıı 65 i geçti~; için hapis cezası 
5 aya indirildi. 

'i- Maslak yolu facia11 - Geçen se
ne, Maslak yolunda, dikkat.izlilı: ve ted
birsizlikle jandarma Hasan Hüseyinin Ö• 
lümüne sebep olan kliıeci Bay Alaetti
nin muhakemesine dün, üçüncü ceza 
mahkemesinde devam olunacaktı. Evvel
ki celsede, müddeiumumi, Alilettinin ce· 

Si!ahsıılanma iflas etti 
Hayli uımandanberi barış so:ııl 

Avrupanırı parulası olmuştu. f!a~ 
gi diplomat ağzını açsa, sank bır 
sihirbıu; külli hı gibi içinden bir 
aulh güvercini uçuveriyordu. Ba • 
"flit izlerini heryerde görmek ka'. 
bileli. Avrupalı bakanların lı~kı , 
asker kıyafetine hiçte benzer., ~en l 
ütülü pantalonlnrında, sahre. o1ur· 
bünlerini asla hatırialnııyar: tek 
gözlüklerinde, velhaııl her yerele 
sulhün eserleri göze çarpıyordu. 

Avrupa Mn ! ir, f ir buçuk s.tıe 
içinde hayli krizler geçirdi. Hrr -
kes günün birinde bir yerden lop 
patlıyacak z.anneclerken, İf tersine 
oldu ve 1ampanya fİfeleri patla • 
mağa ba1laclı ... Ne tarafa dönuk: 

-Ban,, huzur sükun, refah kc. 
limelerinclen başka bir ~ey isit -
mez olduk .. 

Diğer taraftan bir çok barıf ha
mileri peyda oldu. Laval, Con Say. 
men, Eden muhtelif hükumet rt.er
kezleri auuıncla mekik clokuclu -
lar. Ve nihayet btıfbakanlarile bir
likte Stresacla aralata çıktılar .. 

Herkes bunun netfoeıini merak
la bekliyordu. Fransanın, lngilte. 
renin, ltalyanın ve Almanyanın 
gözü hep buraya clikilmiftİ· Niha. 
yet bu Arafat dağı doğura doğura' 
bir iare cloğurclu. 

Hem öyle bir iare ki, icabında 
sulh güvercininin Avrupa üzerind, 
kurduğu yuvayı kemirip yumurta. 
larını bile arırabilecektir. 

Anlatalım: 
Türkiyecle kıramadığın eli if P tc 

başına koy elerler... Vakıa dıplo~ 
matlar Almanyanın silahlı eUııi 

· kırmadıkları için öpüp b.ıflarutq 
koymadılar. Fakat buna mukabil 
bir çok silcilılı devletler hazırlan. 
mağa btıflaclılar. Çünkü i~lerine 
böyle geliyordu. 

Silcilılı Almanyanın etrafında ai. 
lô.hlı bir Avusturya ve silahlı bir 
Macaristan Franıanın şimali fQr
ki hucluclunclaki tehlikeyi azalta

cak, /ngiltereye doğru yapılabile
cek bir lıava hücumunun kuvveti
ni kırarak, onu Almanyanın A -
vusturya hudutlarında dağıtacak -
tı .. 

Tabiatile Almanyayı silahlı bir 
çenber içine alırken ve dünyaya 
süngü dağıtırken, Bulgarislanı, bi
ri yer, biri bakar vaziyetinde bı -
rakmak olmazdı. Bu gürültü esna
sında parsadan ona da bir P<ırça 
ayrıldı. Ve muahedelere/eki silah
lanma fasıllarının yeniden tetkiki 
ve tashihi cihetine kayıldı. 

Şimdiye kadar bütün dünyada 
silahsızlanmanın kasidesini yapan 
bu banş hacılarının böyle birden
bire T urnsol kağıdı gibi renk cle
ğiftirmeleri iruanı doğrusu hayret 
içinde bırakıyor. 

Hani "Avrupanın haritasını de
ğiştirmek istiyenin vay haline!,, 
diyen Lava[ nerede? 

Hani silahsızlanmanın beşiği o
lan lngiltere?. 

V ô.kıa üç el evlet te toprak husu· 
suncla her yurdun tamamiyetini 
tanıyorlar ve hiç bir zaman bir 
karış topruğın başka bir devlete 
verilmiyeceğini söylüyorlar; lakat 
evvelce ele, muahedelerin bir "ka·. 
ğıt parçası,, olmadığını ve yırtJa· 
mıyacağını ayni ağızlardan bir 
çok defalar işitmemişmiyclik?. 

lngilterenin müdafaa ettiği Av· 
rupa için "kollectif,, uz.laşma bu 
İse dünyanın vay haline ... 

Bu ela iabat ediyor ki Avrupada 
barıs artık hüsnüniyete c/ayanmı • 
yor. · Silahsızlanma fikri iflas etti. 
Ve cihan barışı bu ıüngü yığını .~· 
zerinde yatan Hintli bir fakire don· 
clü .. 

Çünkü barış sever Stresa hem~ıt 
rilerinin işlerine böyle geleli. 

Fakat şunu unutmamak lazım· 
dır ki herkes Hintli fakir değildir. 
Günün birinde muhakkak zaval· 
lının bir yeri kanayacakhr. 

O zaman ela bu barış sever ze
vat belki yine Streıada toplanıp 
mesuliyeti yükliyecek sırt araya • 
caklarclır. 

Mümtaz FAiK 

Sinemacılarıo dilekleri 
Istanbul sinemacıları ıon zamanlar· 

da zarar ettiklerini, masraf ve vergileri· 
nin pek fazla olduğunu ileri sürerek fi 
tanbul ticaret odasına bat vurmuşlardı 

Sinemacdarm istekleri arasında el 
triğin ucuz bir değer ile verilmes 
vardı. 

Ticaret odası sinemacıları bugüo 
lanmağa çağırmııtır • 

Bu toplantıda her iki tarafın ııı 
silleri görüıerek dileklerin yerine 
mesi için çalıJılacaktır. 

nun müdafaasını yapması için, 
mıttı. Bay Alaettin, hasta old 
dün mahkemeye gelememiı, 
mış, bu yüzden durutma 
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Oz dilimize •• c. 
n enıer, gun er o, . ma ... ageçen&er Pamuk ip iği •• Bugünkü proğram Eşy p·yangosu 

SERGiSi AÇILDI 
es spor d"ye koşar, zıp zıp 

r en, böyle bir çağda üşenikli
yu u lugu konu yapıp ortaya 

ne oluyor? Bunu sormak i-
ç ç k d şünmeli sanır mısınız, ger 

n sporla ugraşanların sayısı o 
r <;- tur. Onlar bir azlıktır. Bir 
ı anlarının kaynadığı çağlar

d spor uğraşırlar. Sonra çarça -
but vaz geçerler. Birçoklarının spor 
la ili ki eri de uzaktan uzağa dır. 
Bundan dolayıdır ki, içlerinde genç 
le de bulunmak üzere yer yüzünde 
b"r çok adamlar en ufak bir ekzer -
sısle bile uğratmazlar. Ya erdemleri 
onları bütün gün yerlerinde oturtur; 
> dogufta üşengendirler, yerlerin
den yrumak, kımıldamak istemez
ler. Gozlerinde yaşamak, elden gel
digi kadar az çabalamaktır. Bugün
ku öğütler, onlar içindir. 

Eskiden, bunların uyuşuklukları -
n• ve onlardan ileri gelen zararları 
yaradıflarından sanırlardı. Beden -
sel kültür rağbet bulduktan ve bu -
nun beden üzerindeki iyiliği anlaşıl
dıktan acnra üşengenliğin ve uyu -
~ukluğun zararları hep hareketsiz -
likten ileri geldiği ortaya çıktı. 

Ekzersis kişiden ayrılamaz. Hay
vanlardan ayrılamadığı gibi .. Uzun 
uzadı çayırda veya ahırda bağlı ka
lan beygirler hasta olmasalar bile 
kötürüm gibidirler. Inaan da böyle
dir. Bedenin etlerini işletmiyecek o
lursa ilk önce kötürüm gibi olur, son 
ra huta ... 

Bedenimiz öyle kurulmuş, öyle ya 
eılmıftir ki, ayrı ayrı takımları ( CI· 

hazları) hep beraber bir uyumla (a
henkle) çalıtmak gerektir. Etler ge 
reği kadar itlemezlerse, bundan do
layı kursak (mide) baraaklar, akci· 
ğerler, böbrekler de ziyan görür,hep 
ainin düzeni bozulur. Bunun zararı
nı bütün bedenimizde duyarız. 

Günlerı oturmakla geçen kimse 
semirir, tif111anlar. Ekzersisle uğraş 
mayanın, çok kere i,tihası vardır; is 
teğine göre yer. Bedenlerinde yedik 
lerini kartılıyacak masrafları; be -
denlerinde çalıtmakla yıpranmıf ta 
mir edilecek yerleri olmadığı için ne 
yerlerse toplanır kalır. B14lıca yağ
lar ve albüminler birikir. Yağlar 
fayduız; albüminleri kullanacak 
yer yok ... Bedenimiz bir tranaforma 
töre benzer, Yediklerimizi kalıptan 
kalıba, biçimden biçime aokar. Bu 
bedenimizin diler hassalarından 
dır.Sağlık düzeni iatediğimiz gibi ol 
malı: için bu haaaa itlek bulunmalı. 
Nitekim, o ıayede albüminlerle be • 
Clenimizin etleri yayılır.Etlerin yayıl 
maaı, büyümesi için de onların itle -
me.i llzımdır. Tabiatçilerden, La
mark'ın töresi vardırı Bir uzvu işlet
mek yaratır, der... Et itlemedikten 
aonra İstediğiniz kadar albümin bi
riktirin bir gram et üste koyamazsı
nız. ltlemiyenlerin çektikleri hep be 
denlerinde toplanıp kalan yedikleri 
feylerdendir. 

• • • 
Bedenimizin kırıp yıkamadığı 

engelleri devirmeğe çalışmaktan ge
ri durmaz. Bunu iyi kötü b14a çıkar
mağa aavaşır. Bedende Sistem !akü 
ner ve munzam nesç dediğimiz, az 
çok, serbest yerler var. Başka yer -
!erde birikmiş neler varsa tabiat hep 
sini buralara yerle,tirir . 

Gerçek, uzuvlarımız arasında biri· 
ni öbüründen ayıran bir bölüm (mm 

M.lli Roman : 7 

taka) vardır. Daha doğru bir ta • 
birle, uzuvları birleştiren bir bölüm. 
Uzuvların çevresindeki bu bölümler 
munzam nesçlerle dolmuştur. Bu 
munzam nesçler özörgüleri yerlerin
de tutar. Onları korur, içlerinde sak
lar, çerçeve içine alır. Bunlar özör
gülerin astarı gibidir. Sistem laku • 
nerse her boyda, her biçimde boşluk 
!ardır ki, munzam nesçler kısmen 
bunların duvarı gibidir. Bedendeki 
mayilerin büyük bir miktarı bu bo, 
luklar için:le toplanır. 

Kaba bir benzetişle, bir süngeri 
andıran bu açık su takımı (cihazı) 
damarlardan ibaret olan kapalı su 
takımı ile bağlı olan sürekli bir mü
badele yeridir. Aralarındaki bağlı. 
damarların cüdarlarından mayileı İn 
sızmasile olur. 

Bunlar hep birlikte kolayca 
genişliyebilen bir kurum o
labilir ki, başka yerlerde bulunma
ları muzir ve tehlikeli olan bir çok 
şeyler buralarda toplanırlar .. 

Buralarda ilk önce yağlar topla • 
nır. 

Toplanan yağlar mühim uzuvları 
sarmışsa onların işlemesini güçleş • 
tirir. O yağları atmak lazım. Mun -
zam nescin ağları, yağları hapseder. 
işte o vakit asıl şişmanlık başlar. 

Sağlık öğütlerine kulak asmıya -
rak ulu orta gidilecek olursa, gittik
çe biriken yağları ağların gözleri al
maz. Vaziyet kötüleşir. Uzviyet di • 
rilik uzuvlarını korumak için gücü 
yettiği kadar uğraşır. Yağlar etlerin 
etrafında toplanır. Bir gün gelir, ka
raciğer, böbrekler ve yürek yağla -
nır. lfte bu, fişmanlığın hastalığa 
dönmesidir. O vakit sağlrk tehlike
ye düşer; tehlike korkunç ve korku 
sürekli olur . 

O sırada, bu tabii olmıyan ~rtlar 
içinde değişen albüminler birer ağu 
olur; bunlar beden için yağlardan 
ziyade tehlikelidir. 

Bu söylediklerim, şişmanlığın göv 
deye verdiği biçimsizlik dolayısile 
bir estetik işi sayılabilir. Asıl şimdi 
bedenin büyük takımlarının (cihaz
ları) yağlanmasını gözden geçirece
ğiz. Yukarıda söylemiştim. Yağ bağ 

lıyan etler işliyemez; işleyince de 
büyüyemez. Yağ, etleri enikonu bo 
ğar. Hele çocuklarda etlerin büyü • 
mek ve çok verimli olmak gereken 
bir çağda yağlanması çok önemli(e
hemmiyetli) dir. Koşup oynama • 
mak çocuk için tabii bir hal sayıl -
maz. Ancak hastalık çocuğu oturak 
eder. Yahut çocuklarını pamuk için 
de büyütmek istiyen korkak ana, 
baba ... Cansız kalan etlere gergi gi
bi bir güç verebilmek için sonra ÇO· 

cuğun neler çekeceğini bilmiş olsa -
lar onlar da öyle yapmazlar .. 

Etlerini itletmiyen ergenlerin et -
!eri gittikçe gücünü, yumuşaklığını 
kaybeder. Bu kaybolmuş gücü yeni 
den kazanmak gerektiğini anladık . 
ları zaman kend;lerini zorlasalar da 
bu çabalamak çok eziyetli olduğun
dan vazgeçerler. Ve gene eski uyu
şukluğa dalarlar. Uyuştukça yağlar 
artar, yağlar arttıkça uyuşukluk ... Bu 
uğursuz çenber de böyle döner, gi
der. Bunun içinden ancak kırılmaz 
bir istekle sıyrılıp çıkılabilirse de 
bunu herkes beceremez . 

Hiç bir ekzersis yapmıyan ya•lı 
kimse, yapanlardan daha önce ihti-

Büyük savaşı başımıza çıkaran, 
politika yolundaki birleşme/erdi. 
Bir yanda Almanya, Avusturya, J. 
talya, bir yanda lngiltere, Rusya, 
Fransa vardı. Ve politika terazisi, 
sözde böylelikle denk gelmişti. Öte
ki küçük devletler, bu altı büyük 
devletten, gününe göre birine veya 
ötekine doğru yaklaşarak işlerini 
J'Ürütmeğe çalışırlardı. 

Büyük savaş kopunca, bu birleş· 
melerden bir takımının pamuk ipli· 

ğine bağlı oldukları görüldü. 
ltalya, ipliği ilk koparanlardan 

biri idi. Ondan sonra nice birles· 
me erin çorap söküğü gibi bozuldu 
ğunu gördük. 

Bugün, yakın geçmişte bu kadar 
acı denemeler varken, Avrupa yi
ne birleşmelere doğru gidiyor. Her 
kes, kendine bir eş bularak, ayc;;k. 

ta sağlam tutunn:ağa çabalıyor. 

Yeni bir savaş daha kopacak o • 
!ursa, bu birleşmelerden hangileri
nin pamuk ipliğine bağlı oldukları
nı görmekte geçikmiyeceğiz. 

Ko savaş kopmasın da bizim. bu
günkii bilgisizliğimiz sürüp gitsin. 
Çünkü bir takım şeyleri bilmemek, 

bilmek ten iyidir. 
Salahaddin GôNGôR 

yarlar. Bizi alt etmek için pusu ku • 
ran paslar, onu kolayca sarar, ve 
yuvarlar. Uyuşukluk içinde bulun • 
masaydı, o tuzağa düşmezdi . 

iç uzuvlarımızın da etleri var, o 
etler de sıkışır ,gev,er ve öylece işler 
ama biz onların islediklerini sezme
yiz. Yağlar bu etl~ri de bozar. Bun
dan dolayı türlü türlü dertler yüz 
gösterir. Mide genişler, karın içinde 
ki uzuvlar düşer. Bağırsak kaynama 
!arı, hiç bir ilaçla yenilemiyen inkı· 
bazlar hep onda:ıdır. 

Tem bel kadın çalışkan kadından 
zor doğurur. 

Gövdeleri yağlı olanların da beden 
!erinde kanın dol;ı.şması zorlukla 
olur. Kanın da.marlarda, hele kara 
kan damar' rında dolaşması için et
lerin · şlemesi çok yardım eder. Blı 
yapılmazsa kanın dolaşmatı engele 
uğrar, ondan dolayı da iç uzuvlarln 
da kan toplanır. Eller, ayaklar dü'. 
şer. Bacaklarda kara kan damarları 
genişler, kabarır ve sonunda, bir 
gün yürek te bundan zarar görür. 

Bir çok kimseler de vardır ki, ek
zersis yapmaktansa o rahatsızlıkla. 
ra katlanmayı göze aldırırlar. Ek • 
zersis onlara daha zor gelir. 

1 S TAN BU Lı 
17,30: lnkıli.p dersi ~ Üniversiteden nakil · 

lzmir ıaylavı Eıat Bozkurt. 18,30: Travyata 

operası (birinci perde) ve muhtelif pl&klar. 
19,30: Haberler. 19,40: Kitar solo (2\1aTyo) 
20: Sağlık ve Soysal yardım bakanhir n. nuna 
konferans - Ordünaryü.a profeııöı· Rutliu 
(kulıa.k hıfzıssıhhası hakkında) 20,30: Ay tan-
1'0 orkestrası. 21,15: Son haberler - Boran lar. 
21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo caz ve 
tango orkestraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ;345 m • 
19: Ruhi muıiki. 19,15: Şarkılar. - Sözler. 

19,1ü: Rekl&m. 20: Plak. - Duyumlar. 20,35: 
Piyano tonıeri. 20,50: Sözler. 21,15: Filhar• 
aıoni tarafından aenfonik konser, 24: Sözler. 
2·1,05: Plik. 

175 Khz. M O S K O V A. 1724 m. 
17,30· Piyano - tarlu. 18,30: Koro konaeri 

ve orkeatl'a musikisi. 20,30: Edebiyat. 22: Al
m.-nca yarım. 23,05! Fransızca yayım. 24.05: 
l.apanyolca yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 
19.30: Senfonik konser. 22: Oda musikisi. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 aündüz pli.k yaylmr. 18: Dans. 19: 

Dc.yumlar. 19,15: Cazın devamı. 20: Konfe
rans. 20,20: Pln.k. 20,45: Konferans. 21.05: 
St'nforıik konser. 22: Konferans. 22,15: Sen· 
foniS.. l<:onserin devamı. 23: Duyumlar. 

Kh •. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
Khz. K Ö N 1 G S B E R G, 
20: Aktüalite. 20,10: Program arası. 20,30: 

Piyano • keman sonatları. 21: Duyumlar. 
21,15: (Alman askeri 1928 aeneainde) adli 
y•yım. 22,30: Kilise ıarkıları. 23: Duyumlar. 
2?:.20: aVtin«tondan nakil. (Duyumlar.) 23, 
30: Tarihi yayım. 24: Bachın eserlerinden 
konser. 

19,JO: Asker prorramr. 20: Halk muıikisi. 
21: Duyumlar. 21,10: (Altından tehir) adh 
yayım. 22,20: Beethovenin sonatlarından. 23: 
Duyumlar. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18,35: Piyano · tan. 19,10: Bach hakkında 

kor.fernns. 19,40: Harpa i.letile konser. 20.15: 
Stüdyo tiyatrosu, 22,45: Duyumlar. 23,10: 
OJ.ıera orkestrası. 24,35: Yaylı sa2lar kuarteti. 

1195, Khz. F R A N K F U R T, 252 m. 
20: Halk musikisi . 21: Kısa duyumlar. 

21,15: Orkestra musikisi (yeni Alman eserle
ri.) 22,15. Oda musikisi. 23: Duyumlar. 23,15: 
Aktüalite. 23,20: Va.ingtondan haftanın ye
nilikleri. 23,30: Kli..sik konser. 24: Bachın ora 
parçaloı.rı. 

686 Klı2. B E L G R A D, 437 m. 
19,45: Reklam, pl&k. 19,55: Sözler. 20,15: 

nakit 23: Duyumlar. 23,20: Muaiki nakli. 
Duyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 21: Zasrebden 

740 Khz. M 0 N 1 H. 405 m. 
20,10: Aktam konseri. 21: Duyumlar. 21,10: 

EsJ.i .Alman halk tarlaları. 21,30: Radyo or· 
kf'sfraıı. 23: Duyumlar. 23,20: Procram arası. 
23,30: Berlinden nakil. 24; Gece musikisi. 

Çıkan kitaplar: 

ATATÜRK 
Yazan: Salahaddin Gün gör 

Muharririrniz Salahaddin Güngörün 
öz dil hareketi baılamazdan Önce; bir 
kalem denemesi olarak "Milliyet,, e 
y.,zdığı yazılar, çok beğenilen yazı ör~ 

nekleri arasında idi. 
Salahaddin Güngör, hu yazılarından 

gündelik olmıyanları ayırarak: "Oz dili
mizle ATA TURK,, adını verdiği küçük 
bir kitabı içinde toplamış ve bastırmıı· 
tır. 

Kültür Bakanlığının da bağlantısını 
üzerine çeken bu kitapta öz dildeki yıa
zı örneklerinin en temiz türkçe ile ya
zılmış olanları vardır. 

Güzel ve öz yazmak istiyen mek
teplilere, "Oz dilimizle ATA TURK,, 
ü büyük bir istekle tavsiye ederiz. 

Böyle gitse, iyi .. Gitmez. Bir gün 
gelecc!·, çektikleri artacak. Başka 
uygunsuzluklar ortaya çıkacaktır. 

Bir ' kmiş yağlar bir bir alevlenecek I;' (TAN) 
(iltihaplanacak) beden zehirlene· li:ıl in 

cek asit ürik çökecek.Ve tembel, ay 1 

'·yaşamak eürüp .ıiderse romatiz- Küçük ilan Tarifesi 
malar, nikris edenin ötesini, beri • 
sini kıskaçlıyacaktır. Hele bu hasta
lıklar için gövdeleri yatkın olanların 
vay haline!. 

1 

lr,te bir sürü işkence ki, ufak bir 
yanlı,lığın düzeltilmesile önü alına 
bilir: Etleri işletmek ... 

Önce masajdan başlamalı. Sonra 
oda jimnastiği yapmalı. Daha son
ra asıl ekzersis: Yürümek. Elden gel 
diği kadar çok yürüme!:. .. 

Dr. Rusçuklu Hakkı Uzel 

Be$ satırlık bir ilin bir defası 
iki defası 

" •• .. üç defası 
Jier faz1a satır (4 kelime iti
barile) bir defası 

Kuruş 

30 
55 
80 
5 

Pek yahın<la çıkacak ola.n Türkiyenin 
bu en büyük gazeleai aevaili okurlarına 
İıizmet etmek moksadile bir ilin sütunu a· 
çacaktır, Bu sütunda iliı.nlarını neırettİr · 
mek iateyenler daha timdiden Milliyet ida · 
esine müracaatla ilanlarını verebilirler 

Kazanacağınız pek 

Parmııkkapı, 

zeng:n hediyelerinizi gidip ıeyrediniz 

Tayyare ~(şesi karşısında 

Bütün matinelerile ıuvaresinde 
vaffakiyel kaıaıımış olan 

2 film 
sinemasınd 
birden fevkalade bi• m•- ı 

R O Ç 1 L D 
filmi programa ilaveten ııösterilecektir. Ayrıca 

DEVRIALEM 
DUGLAS F AIRBANKS tarafından temsil edilmiş 

caz>p Fransızca sözlü büyük film 
emsalsiı ve 

SiNEMASINDA ..._ 
Bugün matinleerden itibaren 

Rejisör FRITZ LANG tarafından vücude getirilen 

AŞK ve KAN 
(LILİOM) 

Fransızca sözlll filmi başlıyor. Üynıyanlar 
Kalbi yanık apaş rolünde CHARLES BOYER 
F n ı 'cı kız ro ünde FLOEELLE 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca kartıhklarını y•zd1ğ1mız keli. -

melerin öz türkçe mukabillerini bular':lk tek
limizin bot hanelerine yerlettirerek kesiniz. 
Ve "Milliyet bilmece memurluğuna,, aönde
riniz. Doğru halledenler arasında kur:, çeki • 

yor, kazananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Bugün akıama kadardır. 

Yenı bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

--
1 1 

1 ' • 
.J •• 

1 

• •• 
ıcl • 
11 !il 

.. 1111 

• 1 • ., • • 
1 1 1 

1 , ,_ 

• 1 •• • • •• 
lil • 1 • ..... 
• • • 

Soldan saia: 

•• i 

1 1 
1 

1 - T axe ( 4) Bir vekilimizin soy adı ( 4). 
2 - Eski bir Türk medeniyeti (3) Bir ••

kilimizin aoy adı (5). 
3 - içkinin katıiı ( 4) Yama (2). 

4 - Arapça "azm,. kelimesinin bet harfli 
türkçe kartılıiınrn aon iki harfi (2). Vahıi 
hayvan (7). 

5 - Cet (3) 
6 - Du•ar (3). Genitlik (2). 

7 - Amca (3). Bir me.,.v• (3). Olta (2). 

8 - Kay>k (3). Köpek (2). 
9 - Katran (4). Nota (2). 

10 - İtle (2). Tevem, ayni batından (4). 
11 - Ucret (3). Kuıun kolları (5). 

Yukarıdan atair 

1 - Vapur (4) latırap (5) 
2 - Damen (4) Yama (2). 
3 - izafet zamir edatı, cemi muhatap (3) 

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

5 - Genit (4) 
6 - Hayat arkadatını doiuran (1) Ka· 

pan (3) 
1 - Kamer (2) Esp (2) 
8 - Genit (6) ayı yuvası (2) 

Dün a >şam _., ___ .. 

SÜMER Sineme.ısında 
İlk defa gösterilen 

VENEDIKDE 
BiR GECE 

gUıel, ıar kılı ve muıikili filmin· 
de meşhur tenor ve altın seslı 

TİNO PATIERA 
nıu nefiı şarkılarını ve JO 
HANN STRAUSS'un musiki· 
sini dinleyerek sonderece mem
nun kalmıtlardır. 

Sizde bu hafta SUMER sinP 
masına gidiniz, dinleyiniz. 

Birinci Yenileme Bürosundan . 
4 Kanunuevvel 1933 tarihinden ev-

vel lstanbul Asliye Mahkemesi 1 ne• 
Ticaret dairesinde yapılmıı Vayı und 
Fraytag Kanalizaayon tirketile Aram 
arasında mütekevvin delil teıbit ketif 
dosyasının yenilenmesi için verilen be 
yanname müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olması haaebile tebliğ edileme 
mittir. Büroca 20 gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ve cel
ze günü olarak 9.5.935 Perıeımbe saat 
14 tayin edilmiı olduğundan mezkur 
gün ve saatte Yenipoıtane binasında 
ki.in birinci yenileme bürosuna gelme 
diği takdirde 2367 No. lu kanun ah· 
k&mına tevfikan yenilemenin gıyabın
da icra kılınacağı tebliğ makamına 
kaim olmak Üzere ilan olunur. ( lO~l)j 

,.~la ... ıı ~ ;:. ' ~N.i ıy~·Ji 1 
.srın umdeai "M 1 L L 1 Y E T" tir 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylığı 
6 •• 

12 
" 

Tü.rki1e için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak eeri •erilmez.- Müddeli 
geçen nUshalar 10 kuruıtur.- Gazete •~ 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü 
racaat edilir. Gazetemiz ilinl•rın meıı'u 
•;v«"tini k11bul etmez 

9 - Batına bir harf aetirince kıtı hatırla
'tır (2) Sonuna bir harf koyarsanız bir kümea 
hayvanı olur (2) 

10 - Erkek (2) Bir Yunan adası (5) l l•••ı•-----------· 11 - Çift deiil (3), Genitlik (2), Çabuk (3) 

nereye saklanmıştır? Eğer onun ve - Ben üçe kadar sayacağım ve karde,im ! diye bağıracaktı. - Meliha! dedi ve kardeşini 
askeı-lerinin bulunduğu yeri b · ze ate~! deyince hep birden ateş ede - Kendini tuttu. Çünkü vaziyet kucakladı. 

· h b ı .. H d f k d k" • çok nazı"ktı·. Turan yavas,ça atından ı· Meliha, biraz evvelki tehl:keli gfü .erırsen sana ayatını ağış a • cegız. e e ; arşınız a ı agaca 
rız. bağlı olan bu kızdır! indi; yerde sürünerek Arapların bu dakikaların hatırasını tamamen u-

Genç kız asab:yetle ve şiddetle hazırlandılar.. lunduğu yere kadar yaklaştı. Ta • nutmuş gibiydi. Birdenbire sordu: Fedakar Bölük 
veriniz, sonra karfıma çıkınız .. O 
zaman bir kadının karşısında bile 
ne aciz mahlfıklar olduğunuzu gö. 
rürsünüz ... 

Meliha ademi tenezzül ifade e
den vakur bir nazarla onlara baktı. 

Araplar böyle bir vaziyet kar••· 
aında kalacaklarını hatırlarından 
bile geçirmemişlerdi ... 

Melihanın bu tavrı hareketi on. 
!arı çılgına döndürmüştü, türkçe 
söyliyen Arap Melihaya yaklaştı: 

- Sen bizden korkmuyor mu
sun? 

Meliha müstehzi bir kahkaha at
tı: 

- Eli ayağı bağlı bir kadına te
cavüz etmek küstahlığını gösteren 
alçak, tahsiyetaiz insanlardan ben 
korkmam, diye bağırdı .. 

Arap f14ırmıştı: 
"-- - Korkmuyorsun ha! dedi; bi. 
~- ~ pençemizde olduğunu bilmiyor 

_ soğuk kanlılrkla: 

bağırdı: Bu esnada Melihanın gözleri ö- bancası elinde idi. Yere diz çöktü - Fakat, dedi, anlıyamıyorum; 
y AZAN: y I L D I z - Asla!.. nünde mazisi, çocukluk hayatı bir ve ni,an aldı. aen burada nasıl bulunuyorsun? 

- Ne mi yaparız? Arap kızmıştı: . sinema şeridi gibi geçiyordu. Şim- Tam bu sırada Arap soruyordu: Turan anlattı: 
- Evet, ne yapabilirsiniz? niha- _Söylemezsen seni öldüı-ece. di bunların hepsi bir hayal olacak. - Hazır mısınız? Hay... - Altı aydanberi hastahanede i-

yet beni öldürürsünüz.. işte o ka- ğiz.. tı. Daha sonra hepsinden daha SÜ· Arap sözünü bitiremedi. Bir si - dim. iki gün evvel hastahaneden 
dar... Genç kız metin: rükleyici ve daha cazip bir hayal !ah patladı; arkasından bir daha çıktım; ve bölüğümün bi;zim ,atoya 

Arap genç kızın cesaretine ve - Asla! Diye tekrarladı .. Vata- gözlerinin önünde canlaµdı: ve bir daha .. üç kurşun arka arka- hareket ettiğini öğrendim. 
ölümü ehemmiyetsiz bir şeyden nıma hiyanet etmektense bin defa _Yüzbaşının hayali... ya atılmış ve arapların üçü de yere Meliha onun sözünü kesti: 
bahseder gibi karşılamasına hayret ölmeyi tercih ederim. Gözleri Y""armı•tı. yuvarlanmıştı. Turan seri bir hare - - Demek sen, yüzbaşı Cevdetin 
etmişti. Birdenbire hiddetlendi: Arap tekrar sordu: Silahlaril;kendisine nişan almış ketle kurşunları arapların beynine bölüğündesin? 

- Seni öldüreceğiz ve gözlerini - Bir daha soruyorum, dedi, ce- olan dütmanları verilecek işareti sıkıvermi,ti. Bu hareket o kadar a- Turan ha.file tasdik etti: 
oyacağız, anlıyor musun? vap verecek misin? bekliyorlardı. ni ve 0 kadar seri olmuştu ki, önle - - Evet.. Bölüğün hareket ettiği. 

Meliha aoğuk kanlılıkla: Melihanın artrk tahammülü kal- • • • rindeki hedeften başka bir teY gör- ni haber alınca derhal yola çıktrm 
- Ben Türk kızıyım, dedi; biz mamıştı: Turan beş saattenberi mütema _ meyen ve düşünmeyen ve hiç bir ve bu sabah vasıl oldum. 

Türkler ölümden korkmayız .. Eğer - Katiyen .. Diye bağırdı; ben • diyen yol alıyordu. Ormana girmi' şeyden şüphelenmiyen araplar kı • Meliha sordu: 
beni ölümle korkutmak isiyorsan1z den vatanıma hiyanet etmemi bek- ti .. Ormanda ilerlerken birdenbire mıldamaya bile vakit bulamamış • - Şu halde şimdi orada bulun -
beyhude zahmet etmeyiniz.. Ben lemeyiniz .. Ve siz 0 kadar aciz in • silah sesleri işitti. Sesin geldiği ta • !ardı. Arapların yere yuvarlandık • man lazım değil mi? 
sizden hayat dilenmiyorum; işte sanlarsınız ki .. Beni öldürmekten rafa doğru atını sürdü. Arada epey !arını ve bir genç askerin kendisi • - Evet, fakat yüzbaşı bana 
göğsüm .. Ne duruyorsunuz? Vuru- başka elinizden bir şey gelmez. Is- mesafe vardı: Silah seslerinin gel- ne doğru geldiğini ııörünce Meliha mühim bir vazife verdi. 
nuz, öldürünüz!.. te göğsüm, Önünüzde açık .. Vuru • diği tarafa yaklaştığı zaman oldu- bayılmıştı. Turan derhal onu ağa • Meliha heyecanla sordu: 
Genç kızın gözleri atef saçıyordu. nuz, öldürünüz .. Ve şunu iyi biliniz ğu yerde çivilenmiş gibi kaldı. ö - ca bağlıyan ipleri kesti ve yere, ot- - Nasıl bir vazife ? 
Arap Melihanın yanına yaklaştı: ki, bir Türk kadını vatanı için güle nündeki manzara ona dehşet ver. !arın üzerine yatırdı. Yanında bazı Turan: 
- Eğer hayatını kurtarmak isti- güle canını feda eder.. mitti. Ağaca bağlı bir genç kıza üç eczalar vardı: Çantasından bir şi • - Birkaç güne kadar düşmanla 

yorsan soracağımız suallere cevap Arap arkadaflarına döndü : arap silahlarını tevcih etmiş, bekli ,e çıkardı, genç kıza koklattı. Meli- çarpışacağız, diye devam etti.. Düş 
ver dedi.. - Hazır olunuz, dedi .. Tüfekle- yorlardı. Araplar Turanı göreme - ha yavaf yavaş kendine geliyordu. ınan bütün kuvvetile bize hücum 

Genç kız ses çıkarmadı; arap de rinizi hazırlayınız.. mitlerdi. Turan onların arkasında Birdenbire gözlerini açtı ve bağır· edecek .. Halbuki biz on d"kuz ki-
vam etti: ~~~~~.H,..,..,.ı."°"W..~.:ıı_...ı.c:....~~---"--1.~-;:.:.:.:,.:::.:.,~~=-:.:.:,;~;.;:.,~.:=;.:::.:,~_ı_ ...... ~~~~=--~~~~~~~~..L,;,.ı'"""..ib ...... ..ı.....ı..ü~~....ı. ..... ..,...ı-;~..ucı...~~ 
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Suı hnü mu azası nası olur. 

1slar kurumunda muhtelif dış işler 
bakanları, fikirlerini izah ettiler 

iiıJllF" Başı 1 inci sahifede 
nıecbur ol.ıcaklarına karar verilmesi. 

4 - r--ıüşterek emniyetin tanzimi hu 
tu::>u!nda andlaıma ahk8mını daha mü 
csair kılacak tetbirler teklifi ve tat
bik olunacak ökonomik ve mali tedbir 
Jerin tasrihi ile mükellef bir komitenin 
İntihabı 

Kararı muhtelif gazeteler 
nasıl karşıladı? 

Norveç'in fikri 
OSLO 17 (A.A.) - "Bergen• Ti

dende a:~zetesinin bir muharriri, Nor .. 
veç Dıt Bakanı Bay Koht'a müracaat 
ederek İsveç ve Norveç'in, Danim:'rka 
Bakan; Bay Münı'ün, Cenevrede ız.ah 
ettiği görüşlere iıtirak edip etmedık
lerini aoT'muttur. Norveç Dış Bakanı
nın şu cevabı vermiş olduğu söylen
mektedir: "Münş'ün nutku hakkında 
matbuatta çıkan havadislerin doğru -
\uğunu temin edemem. Fakat Norveç 
Bakanının, Kopenhag'da toplanan üç 
Skandinav dıt bakanlarının aldıkları 
kararlar prensibi dahilinde söz söyle
miı olduiuma eminim. 

Almanya ııe Litııanya 

BERLIN, 17 (A.A.) - Havas mu
habirinden: Almanyanın Litvanyayı 
bir ad"ıni tecavüz andlaşması akdine 
davet eden bir nota tevdi eylediğine 
dair deveran eden şayialara karşılık, 
yarı resmi nıahafilden beyan olundu
ğuna giitt, Litvanya hükiimeti, kendi
aile ne iki taraflı bir ademi tecavüz and 
!aşması, ne de ıark andlaımasının da
ha geniı olan çerçevesi dahilinde her

hangi bir mukavele akdinden imtina 
edecektir. 

Bay Litııinof'un talebi heyecan 
uyandırdı 

CENEVRE, 17 (A.A.) - Uluslar ku 
rumu konseyinde Fransız - ltalyan -
lngiliz karar ıuretinin reye konulma· 
sından evvel Bay Litvinof, muahedeler 
ahkamının iıtikbalde de ihlal edilme
si hususuna kartı a)ınacak tedbirlerin 
yalnız Avrupa mı yoksa bütün dünya 
ya mı tim.il olacağı sualini sormuı ve 
bu ıuretle konıeyde bir nebze ve heye 
can ve tereddüt uyandırmııtır. Bay Si 
mon, cevab vererek ıimdiki beyanna
mede bu meseleyi tetkik edecek olan 
komitenin mandasını tahdit veya tevai 
etmek imkinı mevcud olmadığını söy
lemiı ve denıiıtir ki: 

"Çünkü ıimdiki karar aureti yalnız 

Londra, Roma ve Stresada sarfolunan 
mesaiye taalluk etmekte ve uluslar 
kurumu için yeni hiç bir taahhüdü ih
tiva etmemetkedir. Bay Lltvinof, nok 
tai nazannda ıarar ettiğinden Bay La

va(, Bay Siınon'un beyanatını kayıt ve 

§artsız olarak kabul etmekte olduğu
nu söylemiı ve Bay Lltvinof'dan bu me 
seleyi baf]ı:a bir zamana talik etmesi
ni taleb etmiıtir. Baron Aloisi: Fran
aız - lngiliz noktai nazarına tamamiyle 
iıtirak elımiı olduğundan Bay Litvinof 
kendi.inin de ayni fikirde olduğunu 
aöylemiıtir. Mesele reye konulduktan 
aonra Bay Laval, fU son beyanatta bu
lunmuıtur: 

"Fransa, uluslar kurumuna azimki.
rane merbuttur. Uluslar kurumu, bey
nelmilel taahhütlerin ihlalini takbih et 
mek ve istikbal için tedbirler almağı 
derPİf eylemek suretiyle birtakım me
auliyetlere giriyor. 

CENEVRE, 17 (A.A.) - Almanya
nın aiJ3.hlanmaaı aleyhine Fransa, in .. 
giltere ve ltalya tarafından tanzim e
dilen karar aureti, bu üç devletin mü· 
mesailleri tarafından dün öğleden son 
ra toplanan uluslar kurumu konseyine 
tevdi edilmİ§tİr. Celsenin açılmasında, 
16-3 tarihli Alman teşebbüsünün red
dini istiyen Bay Lava], §U sözleri &Öy· 
lemi§tir: 

''Konsey, mesuliyetini idrak edecek· 
tir. Sulhün muhafazasına memur olan 
konsey, bugün ali.kasız ve sessiz ka· 
lamaz. Milletler taahhütlere hürme -
tin yalnız ahlaki bir prensip değil, fa
kat uluslar kurumunun canlı kanunu 
olduğunu bilirler.,, 

Bay Laval, 3-2 tarihli Londra teb
liği mucibince emniyetin temini için 
müzakerelere ba§lanacağı bir sırada 
Almanyanın ini ailihlanma kararını 
tahminleri tekzib ederek, dünyayı en
dişeye düşürdüğünü söylemi§ ve ıun
ları ili ve etmiştir: 

"Uluslar arasında hiç bir tefrik yap 
mıyoruz. Bütün uluslar arasında mü· 
savat tesis edilmelidir. Siyasamız hiç 
bir memleketin aleyhine çevrilmiş de
ğildir. istediğimiz eımniyetin herkese 
teımiJini arzu ediyoruz. Bunun için~ir 
ki: sulh idealimizden vazgeçmedık. 
Cümhuriyet hükı1meti, bu günkü muhtı 
ra ile, uluslar arasındaki barı§a engel 
olmak niyetinde değildir. 

Arsıulusal icabatı yerine getirmek 
ne kadar lizımaa, gÜçt ağır ve nankör 
bir İ§ olan sulhün temini işine sekte 
vermemek te o kadar 18.zımdır. 

Con Saymen'in söylevi 
Bay Laval'dan sonra söz alan Bay 

John Simon, lngilterenin, karar maz. 
hatasının konseye tevdiinde Fransa ve 
ltalyaya ayni fikirde olduğunu söyle
mi§ ve ekseriyetle kabul edilmesini te
menni etmittir. 

lngiliz Dış Bakanı, §U sözlerle be
yanatını bitirmiştir: 

''Bu teşebbüs, Stresa'da alınan son 
kararın mahsulüdür. Bu karara göre, 
Ingiltere, Fransa ve tlalya, sulhü teh
likeye düşürebilecek muahedelere kar 
fi hürmetsizliklere her vasıta ile mini 
olacaklardır. Konseye tevdi edilen ka
rar, hepimizin vazifesini bir daha gös 
termektedir. Onun, bir devletin hare· 
ketlerinden doğmuı olması, o karar· 
dan istifade etmemeğe mini olmaz. 
Kararda mevcud teklifler, iıtikbal i · 
çin hiç bir kapıyı kapayacak mahiyette 
değildirler." 

ltalyanın sıyasası 
Baron Aloisi, ltalyan siyasetinin 

hakiki vaziyetlere ve umumun men • 
faat ve hukukunun takdirine müstenid 
olduğunu, fakat Versay muahedesİn'. ~ 
bir taraflı ihlali gibi Avrupa barııını 
ve emniyetini ihli.1 eden hareketleri 
tasvib edemiyeceğini ~eyan etmittir. 
Baron Aloisi, sözlerine devam ederek 
demiıtir ki: 

"ltalya hükumet~ lngiltere ve Fran
aa murahhaslarının beyanatına iıtirak 
eder. Muahedelerin tadil jni kanuni bir 
yol ile elde etmek kabildir.,, 

Polonyanın fikri 
Leh Dıt bakanı Bay Bek uluslar ku 

runıu konseyinin dünkü toplantısında 
bir nutuk söyliyerek demiıtir ki: 
Danimarkanın silahlanması hakkın 

da, hükı1metin muhtelif vesilelerle si-
18.hıızlanma konferansının amaç ve IJ· 

aulleri hakkındaki fikrini bildirdiğini 
hatırlahnayı lüzumlu bulurum. ___ +O __ __:__ 

Cenevrenin verdiui knrar 

Fransız,lngiliz,Alman m t
buatında nasıl karşılandı 

BERLIN, 17 (A.A.) - Alman istih- 1 
bara! bürosundan: Berlin gazeteleri, 
Cenevre karar projesine hücum etmek 
tedirler. Voelkisher Beobahter gaze -
tesi, bu kararı Versay haleti ruhiyesin 
den mülhem olarak tavsif etmekte ve 
mütaleasına fU suretle devaım etmek
tedir: ''Almanya bütün taahhütlere ri 
ayet keyfiyetinin arsıulusal hayatın te 
mel kaidesi olduğunu bildiren prensi
bi tasvib etmittir. Bu nazariyenin a· 
meli neticelerini 16 sene beklemiştir. 
Ve nihayet bir taraflı silahlanma ile 
bozulmuş olan müvazeneyi bizzat te
ais etmiıtir. Fransız muhtrrası Versay 
boyunduruğunun ilgasına bağlı 01 ln 
barıt için muzirdir. Fransa, uluslar ku 
rurnunu Versay celli.dı menzelesine in 
direrek alçaltmak istiyor, ahiren Al
manyanın Cenevre ye avdeti için müte· 
addid davetler müşahede edilmiştir. 
Eğer Cenevre, Almanyayı mahkum e
derse, bu avdet pek müıkül olacaktır ... 
Bu gazete Alman hükiimetinin ayni 
tarzda be;anatta bulunacağını ümid 
etmektedir. Deutsche Allegemeine Ze
itung gazetesi, tahrikten bahs~tmekte 
ve mücrimlerin hakim kisvesı takın· 

dıklarını söylemektedir. Beersen Zei
tung gazetesi, kendi mükellefiyetleri
ni meskllt geçerek Almanyayı ittiham 
t.den Cenevredeki ekseriyetin riyaki.r 
lığından bahsetmektedir. Bu gazete
ye göre, muhbranın şekli son uyuş· 
ma imkanlarını tahrip edecek gibi gC,. 
rünmektediı·. 

Germania gazetesi, kuzu postuna 
bürünen Fransız kurdundan bahset · 
rnektedir. Berliner Tageblatt gazetesi, 
Cene;,rı·ede takih edilen usulün insan
lık hukukiyle tel' c kııbul etmiyeceği
ni beyan etmektedir. Bu ırazeteye cö-

re, Fransa ittiham edicilerin hiikim 
bulundukları bir davada Almanynya 
nıücrim muamele.sj tatbik etmek isle· 
mektedir. 

Fransız gazeteleri ne diyor ? 
PARIS, 17 (A.A.) - Matbuat, Al

manyayı manen mah!tiim eden li..ır..ar 
taslağının yumu~a tılmasına izin ver • 
miyen Bay Lavalin azimkirane tavır 
ve hareketini, müttefil,an tasvib et • 
ınektedir. Gazeteler, bu karar hakkın 
cJa ittifak hisrl olmıyacağını ve likin, 
dün Almanyaya tebaiyet eden l:'olon
yanın, akıbet, kararın lehine rey ve
receğini tahmin ediyorlar. 

lngiliz gazeteleri ne diyorlar ? 
LONDRA, 17 (A.A.) - lngiliz mat 

buatı, karar taslağının, ölçüJü bir sa
labetle yazılmı§ olmakla beraber, Al
manyaya kapıların kapanmadığr ka -
naatindedirler. Morning Post, bu ka • 
rarın, bugün ciddi bir muhalefetle kar 
,ıiaşmıyacağını yazıyor. Daily Teleg .. 
raph, gene bu kararın Almanya için 

kat'i bir İmtihan teşkil edeceği keyfi. 
retinde ısrar etmektedir. Bu, Alman
ya için sulhperverane ve sulh arzuları 
nı İspat için bir fırsat olacaktır. Bu 
gazetet karara iıtirak etmiyeceklerin 
pek az olacağını ümid etmektedir. Zi
r~ b~ meselede konseyin nüfuz ve hay 
sıyetı mevzuu bahistir. Muahedelerin 
t"".dilini müdafaa eden Neva Chronicle 
~ .. ~uh~.t tarihli kararnamenin işaret ef: 
tıgı m~z3:keratın devamı hakkında üç 
d~vletın ızhar eyledikleri arzuyu bil
dıren fıkrayı ehemmiyetle kaydetmek 
t~dir. Daily Herald, kararın lehindeki 
mütaleaları kaydetmekle beraber, St
resada toplanmış olan Üç devletin ha· 
kiki nİ}·etleri ne olduğunu ara~tıı-ınal< 
tadır. 

HükUmetim konferans haricindeki 
müzakerelere ve bu müzakerelerin ne 
ticesi olan beyannamelere iştirak et· 
memiş olduğundan, bu hususta yeni 
mülahazalarda bulunmayı faydalı gör 
Jnemesi hayreti mucib olmamak lizım 1 

gelir. 
Uluslar kurumu otoritesi %aifledi 
Misakın derpiş ettiği arsıulusal ce • 

za tedbirlerinin, İstikbalde muahede
)pre riayetsizlik hallerine tatbikı su . 
retiyle, genişletilmesi meselesine ge . 
lince, bu hususta umumi mahiyette ha 
zı mülahazalarda bulunmakla iktifa 
edeceğim, kimse itiraz edemez ki, mi .. 
sakın şimdiki bazı vecibeleri ekseri • 
ya maalesef tatbik edilmemi§ ve bu yüz 
den uluslar kurumunun otoritesi zaif 
!emiş.tir. Bu otoritenin uluslar kurumu 
misak•"'la yeni taahhüdler ihtiva eden 
madde ve fıkralar ilavesi suretiyle bü 
yütülmesinin mümkün olduğu nasıl ta~ 
savvur edilebilir? Diğer taraftan, 
konseyin bu hususta tetkikat ve tahar 
riyat ile iktifa etmesi li.zım gelirdi. 
Bu mülihazalar, hükiimetimin arsıulu 
sal i§ beraberliği ta.kib edildiğini gör
mek endiıesinden mülhemdir ki Lehi• 
tan bu İ§ beraberliği prensiplerine kuı; 
vetle bağlı bulunmaktadır ve uluslar 
kurumu da bu prensiplerin en faydalı 
bir aleti olarak kalmaktadır. 

Uçüncü nokta, yani hedefleri Avru 
pa emniyetinin muhafazası ve pekleş 
tirilmesi olan anlaşmalara dair olan 
Fransız müli.hazaları üzerine konse • 
yin dikkatini celbe müsaadenizi rica 
edeceğim. Memleketim, bu yüksek mec 
lisi kendi emniyeti meselesiyle en az 
işgal eden memleketlerden biridr. 
Zannedilmesin ki, Leh hükumeti ve Le 
histan efkirı umumiyesi bu meselele
re başka memleketlerden daha az e
henuniyet atfetmekte veyahut Lehi• -
tan kendi emniyetinin temin ve ona 
riayet edilmi§ olmasını herhangi başka 
bir devletten daha az istemektedir. Bu 
meseleyi ileri sürmekten maksadım, 
daha birkaç sene evvel doğu Avrupası 
devletleri arasındaki sıyasal münasebet 
lerin tatmin edici olmaktan uzak oldu 
ğunu hatırlatmak içindir. Keza, o tarih 
!erde, Avrupanın bu kısmında.ki emni· 
yet meselesi arsıulusal konferans ve 
mukavelelerde son pli.na bırakılmı§tı. 
Buna binaen, bu mıntakadaki sıyasal 
münasebetlerin o zamandan beri pek 
ziyade müsaid bir istihaie geçirmİ§ ol 
duğunu memnuniyetle görmekteyim. 
1932 de Lelıistan hükumeti, E&tonya 
F enlandiya ve Le ton ya ile ayni zaman· 
da, Sovyetler birliği ile anla§mal9r ak 
detmi~ ve bu auretle Sovyctler birliği 
ile §imali garbi kom§ulan arasında ba 
rı.ş, ademi tecavüz ve iyi kom§uluk re 
jimi tesis edilmİ§tİr. Keza diğer bü -
yük komşularımızla olan münasebet· 
lerde Il'Ü•nit b"r istihale mütahe
de tesbit ediyoruz. Filhakika, Alman
ya ile ehistan arasında bilitilaf iyi kom 
şuluk pren,ipleri tesis edilmi§tİr. 

l\1ülı.im icraat Lehiatanla iki büyük 
hemhudut l'.Om§U arasındaki münase · 
bet:cıin "st krarına bu kadar hakiki ve 
eheınm'.yetli bir surette nihayet hadim 
olabilmiş!,en, doğu Avrupasında mü • 
salemeti ara:-ak için eıce!e dave::.lerin 
birbir:ni tak !, et.nesini büyi.. ~ bir hay· 
retle gÖnnt:s;nden hayret ed.!ebilir nıi? 
Bu vakıanın Leh efkarı umumiyesindc 
mühim şüpheler uyandırdığını gizlemi~ 
yeceğ;m. Leh e:k5.rı umumiyesi, telkın 
edilen bazı anlaşmaların, samimi ve ha· 
lisane bir s;yasal gayretle tesis edilmiş 
olan barı§ vaziyetine zarar verecek ma
hiyette olup olmadığını düşünmektediı·. 
Bu yeni. anlaşma ıkillerinin Lehista.nın 
doğu hududu üzerindeki ademi teca .. 
viiz rejimine veyahut doğu komşumuz 
ile iyi kom§uluk münasebetlerine zarar 
vereceği endiıeleri zuhur etmetkedir. 

Lehistan hÜkUmeti bu vakıaları ha -
yati bir ehemmiyeti haiz addetmektedir. 
Buna binaendir ki, herhangi bir yeni 
projenin tetkikine, ancak bunun yaln1z 
Leh!stanın hayati menfaatlerine değil, 
a_ynı zaınanda Avrupanın §İmali şarki· 
sınde barışın muh:.Uazasına hiçbir zarar 
vermeyeceğine kanaat getird~kten &On· 
ra başlıyabilir, Bugünkü siyasal vazi . 
yette hiikUmetim için elzem olan bu mü 
lahazalan açık bir surette izaha lüzum 
görüyorum. Çünkü bunun ancak istiı . 
nai bir surette mühim meseleler için 
davet edilmesi tabii olan fevkalade top
lantı vesilesi.le yapılmasını vazifem ica· 
hından addediyorum. 
Diğer murahhaslann söyledikleri 
Sonra Çekoslovakya hariciye nazırı 

Bay Benes, beyanatta bulunmuş ve üc 
devletin teklif ettiği karar suretini ka: 
bul ettiğini söylemİ§tir. 

Müteakiben söz alan ispanya murah 
hası Bay dö Madariya:ta, bugün mev
zuu bahsolan meselenin ve takip edilen 
usulün İstisnai mahiyetini kaydetmiı ve 
konseyin serbestçe münakaıa etmek, i· 
cabında teklif suretini tadil eylemek hu 
susundaki hürriyetine riayet edilmesini 
talep etmiştir. 

Danimarka mümessili Bay Munch, tek 
lif edilen karar suretinin bazı noktaları 
ile mutabık bulunduğunu, fakat hüku
meti ile istişare etmek istediğini beyan 
etmiştir. 

Müzakere, çarşamba sabahına talik e
c!ilmiştir. 

Almanyayı konferansa darıet 
PARIS, 17 A.A. - Cenevreden Övr 

gaztesine bildiriliyor: 
Bay Jon Simon, lngilterenin Alman· 

yayı haziranda Londrada toplanacak 
deniz ekıperleri konferansına davet el· 
tiğini ııöylemi§tİr , 

, 
Zabitlerin aylıkları 

flllf"' Başı 1 inci sahifede 

Del'ece 4 : Mirlivalar, divanı temyiz müddei umumisi 
ve vekalet hukuk müşaviri 

Del'ece 5 : Miralay/ar, divanı temyiz azaları, birinci 
sınıf askeri memurlar 

Derece 6 ı Kaymakamlar, ikinci sınıf askeri memur

Derece 
Derece 

Derece 
Derece 

Derece 
Derece 

lar, ve vekalet kalemi mahsus müdürü 
Binbaşılar, üçüncü sınıf askeri memurlar 7 l 

8 : Kıdemli yüzbCl{'ılar, dördüncü sınıf askeri 
memurlar 

9 l 

10 l 

Yüzbaşılar, beşinci sınıf askeri memurlar 
Birinci mülcizimler, altıncı sınıf askeri 
memurlar 

11 : Mülcizimler, yedinci sınıf askeri memurlar 
12 : Zabit vekilleri, sekizinci sınıf askeri me-

90 

80 

70 
55 

45 
40 

35 
30 

murlar 25 
Derece 13 : Asekeri memur muavinleri 20 

Hükumet bu teklifin mucip sebeplerini liiyıhasında şöyle an
latmaktadır. 

"Devlet memurları maaşlarının tevhit ve taadülü hakkındaki 
kanuna göre yüksek tahsil görmüş olan mülkiye memurları 25 
asli maaşla baremin 12 inci derecesinde hizmete başladıkları 
halde yüksek tahsil görmüs olan zabit vekilleri mülkiye baremi
nin 14 üncü derecesi olan 20 lira asli maaşla hizmete başlamak· 
tadırlar. Bu suretle h'zmetin b~langıcından itibaren iki barem 
arasında zabitler aleyhine bir fark hasıl olmaktadır. 

Orduda terfi bekleme müddetleri fazla olduğu için bu fark 
hizmetin devamı müddetince mütemadiyen büyümektedir. Hal
buki ordu mensuplarının vazife külfet ve mesuliyetleri bu fark
larm kendi aleyhlerinde olmamasını icap ettirecek mahiyette
dir ... 

----------------------------·J Kadınlar kongresi bugun açı.ı.ıyor 
Başı 1 inci sahifede ni vazife ve hakları elde etmek emeli-

kını V ' rmeği esas itibarile kabul etmiş mizdir. Bunun için erkeklerle mücade 
olduğunu ve parlamentoya verilen pro le edecek değiliz. Bilikis onlarla teşı.·i 
jenin saylav meclisince kabul edildi· ki me~ai etmek, onların yardımını ka· 
ği halde, ayan tarafından reddedildi- zanmak istiyoruz. 
ğini &Öylemi§ ve Franıa hükfımetinin - Yaptığınız mücadelelerden şİm· 
ayana bu hususta yeni bir proje vere- diye kadar müsbet neticeler elde etti-
ceğini ili ve etmi§tİr. niz mi? 

Türk murahhasmın aözleri - Evet bazı müıbet neticelerimiz 
Komisyonda en ziyade ali.ka celbe. vardır. Kadınlara intibah etmek ve in

den beyanat, .T.ürk .rapotörü Mihri 1 tihab edilmek hakkı verilmesi için Ro 
Pektaıın nutku ıdı. Mihrı Pektaş nut- men teşkilatı esasiyesinde kadınlar 
kunda Türkiye~e C:ümhuriyet rejiminin lehinde bazı tadilat yaptırmağa mu • 
esas hatlarını çızmış ve rey hakkı hah vaffak olduk. Mesela parlamentoda 
~~nde Türk kadınlarının vaziyet~nin üçte iki ekseriyet temin edildiği tak • 
dıger memleketler kadınlannın vazıye- d" d k d 1 h r tür!.. · • h k 
tinden farklı olduğunu, bizde kadınlık I ır e .

1 
a kın. araS e R u sıyadsı ak -

k kl .k ·· d 1 . 1 d - b" ar verı ece tır. onra omanya a a-er e ı muca e esı o ma ıgını ve ı· d 1 d ... · "' ehli f 
lak.is kadınların bu meıelede erkek· lı?h~rın .mel enıd v.._e sıyhaskık dyek.' kve sa· 
1 t f d b .. '"k b' t 'k h" a ıyetı oma ıgı a ın a ı anun er ara ın an uyu ır e§vt ve ı· . A ... • • .. 

maye gördüklerini söyliyerek Atatür- 1932 senesınde lagv~~ldı; Bugun R~-
kün kadınlığın inkiıafına verdiği e . ~anyada kadın, servetın_ı . ıdare A edebı ... 
hemmiyeti anlatmı§tır. Mihri Pekta§ lıyor ve her vatanda§ gıbı hukukı mua-
bunJlan sonra Baıkanın isteği üzerine melelere girİ§e~iliror. Evvelce b~ ka: 
Türkiyede İntihab sistemi hakkında dın kocasının ıznı olmadan bu ışlerı 
izahat vermif ve Kamutayda 399 say- yapamazdı. 
lavdan 17 sinin kadın olduğunu ve Evlenen kadınlann tabiiyeti bahsinde 
son ,saylav seçimine i§tirak eden ka- de elde ettiğimiz bir hak vardır. Bir 
'dınlal'ın yüzde 48 nisbetinde ve erkek kadın ecnebi ile evlenince kendi tô.bi
leritı de yüzde 52 nisbetinde olduğu- iyetini muhafaza etmekte hür ve aer
nu söylemiştir. Mihri Pektaş nutkunu besttir. Bu mesele ile esasen arsıulusal 

bitirirk,n demiştir ki: kadınlar birliği de me§gul oluyor, bu 
Türk kadınlarına bütün bu hakları itibarla bu dava evrensel bir mahiyet 

veren Halk Fırkası ve onun büyük Ji- almı§t'._'"· 
deri Atatürktür. Bu kuvvet Türk kadı- Ahlak sahasında da son zamanlarda 
nını yalnız esaretten kurtarmakla 0 • kanunen teyid edilmiı bir isteğimiz de 
na içtimai ve siyasi sahalarda çalış .. Romanyada fuhuş evlerinin kapatılma 

mak imkanını vermekle kalmaınıt, ka. sıdır. Buna dair bir kanun çıkarıldı. 
dına yeni vatandaılık vazifesini ifada Polis bunu teftiş etmekle mükelleftir. 

kuvvetli teıviklerde de bulunmuştur. Fakat zabıtanın bu işleri biraz ihmal 
Halk Fırk.asının r.e!'l:ni p~o~ramında ettiğini görüyoruz. Çünkü gizli surette 

hak ve vazıfe bahsınde cınııyet far· bazı fuhuş evlerinin elin faaliyette 
kı gö~e~emiştir... bulunduğu görülüyor. Bunun hakkiy-

Bu 1za,1at hararetle alkışlanmıştır. le tefli§ edilmesi için kadın polis kul· 
Diğer murahhasların söyledikleri lanılmasını istiyoruz. 
ltalyan murahhası da ftalyada kor· . Sonra bildiğiniz veçhile belediye İn 

poratif sisteminden bahsetmit ve kadın tıhabatına da iıtirak ediyoruz. Şehir
ların da mensub olduklnrı meılek iti· lerde İçtimai muavenet için belediye· 
barile bu korporatif sisteme dahil ol- / ye bazı tekliflerde bulundum ve kabul 
duklarından , İntihabatta re:v vermek. ettirdim.,, 

te olduklarını söylemiştir. Diğer mu. Türk kadınlarının dünyaya rehberlik 
rashaslar da memleketlerinde !·:adının ettiğini görüyoruz. Türk kadını er· 
vaziyetini anlatmışlardır. Kr.ınisyon • keklerle tam bir müsavat elde etmiş· 
]arın bu toplantılarından maksad muh tir. Kendilerine gıpta ediyoruz .. 
telif memleketlerde, mevzuu bahis Htitıra pulları 
meseleler karşısında kadının vaziyeti. U 
ni anlamaktı. luslararası Kadınlar Birliği kong-

resi için Posta ve Telgraf Umum Mü-
Açık surette müzakerede bulunan dür1üğü tarafından lsviçrede bastırı-

diğer komisyon da evli kadınların ta. lan hitıra pulları bugün ortaya çıka-
biiyeti meselesini müzakere eden ko- rılacaktır. Bu pullar çifte kıymetlidir 
misyondur. Bu komisyonun esas itiba 
rile takip ettiği gaye, bir ecnebi ile ev Yani altı kuruşa gidecek bir mektuba 

yapı:-tırılacak hatıra pulu 12 kuruş • 
lenen bir kadının, arzu ettiği takdir· luktur. Böyle bütün değerleri iki katlı 
de, kendi tabiiyetini muhafaza etme .. 
si meselesidir. Bu komisyonda Türk olmak Üzere 15 çe§İt pul bastırılmı§-
raportörü Nebahat Hamid Türkiyede tır. Bu pulların bastırılmasındaki ga· 
mevcud tabiiyet meselesini anlatmış . ye pul kolleksiyonu yapanları sevin • 
tır. Romanya murahhası muallim Ba. dirmek, feminizm kongresinin bu top 

yan Maria Ghervescu da Romanya. lantısı hi.tırasını pul albümlerinde hu· 
lundurmaktır. daki tabiiyet usulleri hakkında izahat 

vermiş ve Romanyada bir ecnebi ile 
evlenen bir kadının bilhassa kendi ti. 
biiyetini muhafaza edebileceğinin esas 
itibarile kabul edildiğini söylemiıtir. 

Romanya murahhas heyeti 

Kongrede Romanyayı çok güzide 
bayanlardan mürekkeb bir heyet tem
sil etmektedir. Romen murahhasları 
kongrede iki muhtelif teıkilatı ile gö
rünüyorlar. Bunların biri ''Romanya 
kadınlarının siyasi ve medeni vesayet· 
ten kurtarılması cemiyeti" dir. 

Cemiyet namına ıehrimize gelen mu 
rahhasların baıkanı Bayan Marie Di

mitriu Castano, cemiyetin Dobriçe fU· 
besi başkanı ve belediye ıneclisi aza
sındandır. Diğer murahhaslar ulumu 

~iyasiye mektebi mezunlarından Ba-
yan Helene Romniciano ve Muallim 

Ana Ghervescu ve Maria Ghervescu 
hemıireler ve Valerie N. Crittiadır. 

Diğer Romen te§kilatı da prenses 
Cantacuzine'in ba§kanlığı altında bu -
lunmaktadır. 

Bayan Castano dün bize Romanya 
kadınlarının, erkeklerle müsavatı elde 
etmek için nasıl çalıştıklarını şu su
retle anlattı: 

- Romanya kadınları erkeklerle 
mutlak bir müsavat istiyor. Siyasi, i
dari ve iktisadi sahada erkeklerle a -

Bittabi hatıra pulları bunları kul -
lanmak isteyenlerin arzusuna göre 
mektub Üzerine yapıştırılacak ayni za 

manda seri halinde pul meraklılarına 
posta gİ§elerinde satılacaktır. Bu 
pullara kolleksiyonculuk noktasından 
değer verildiği için adetleri sıkı bir 

surette gizlerunektedir. Bazı gazeteler 
rakamlar söylemekte iseler de, salahi
yettar makamlar bu rakamların doğ
ru olmadığını bildiriyorlar. 

Dün gelen murahhaJılar 
Kongrede bulunacak murahhas\arm 

son kafilesi de dün ıehrimize gelmiş
lerdir. Bunlar da Fransız ve (ngiliz 
murahhaslarından ıimdiye kadar gelme
miş olanlarla Lehistan murahhas\arı

Bayan Martin ve Lehistan murahhas
Bayan aMrtin ve Lehistan murahhas-

ları da Digmann, Koma Volska, Ze
rans'ka ve Zelakova'dır. 

Boğazlar 
Başı 1 inci sahifede 

Bay Laval, Türkiyenin günün birin
de Avrupanın bu mıntakasmdı:ı tesis o
lunacak müşterek bir emniyet sistemin
den istifade etmek arzusunda bulundu
ğu mütaleasını ıerdebnittir. 

Bay Litvinof, Türkiyenin arzusunun 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Yabancı 
ülkelerden getirtilen portakal cinsi bitki
ler ve diğer ziraat Ül'Ünlerile bazı kor· 
kunç böcek ve hastalıkların yurduınuıa 
geçmekte olduğu görüldüğünden Ziraat 
Bakanlığı bu hususta mani tedbirler alm
ması gayesile bir kanun projesi hazırla• 
mıştır. 

Proje Kamutayda gorÜ§Ülerek kanunla
şıncaya kadar ürünlerimize zarar verecek 
her hangi korkunç bir hastalık ve böce
R"?n yurda girmemesi için bazı idari ted· 
bırler alınması ve takyidat yapılması b•
kanl"r heyetinde kararlaşmıştır. Bu ka
rara göre hastalık ve böcekle bulasık bit· 
ki ve ;.irünler memlekete girecekl;ri yer• 
lerdeki ziraat ve.ya mücadele te~kili\tı l:J· 
rafından muayene edilecek hast•lık ve 
böcekle bulaşık olanların111 fenni temizli· 
ği yapıldıktan sonra memlekete soku!a · 
caktır. Fenni dezenfekte ile tehlikenir. 
giderilmesine imkan olmıyanlar geldikle 
ri yer!ere geri gönderilecek veyahut yolt 
edilecoktir. Bu takyidat m~ınleket içind• 
hastalıklı bir yerden hastalıksız yerie• o 
gönderilecek bitki ve ziraat ürünlerine ~. 
teşmil olunacaktır. 

Zencirlerin 2ümrük resm1 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Eski 

gümrük ithalat tarifesinin 528 inci nuuıa 
rasına ait (B) fıkrasında adı geçen zin· 
cirler resim noktaıından 1 ve 2 rakamla· 
rı altında ikiye ayrılmış ve 1 numarah 
pozisyona girenler için 100 kiloda 5 lira, 
2 nu1naraya girenJer için de 15 lira resim 
haddi konulmuştur. Bundan evvelki ta· 
rifeyi değiıtiren kanunda resim hadleri ço 
ğaltılan tarife maddeleri arasında 528 in· 
ci maddenin A ve B fıkraları olmak ve 
A fıkrası hizasında 5 lira, B fıkrası biza 
sınd• ise 8 lira resim haddi yazılı bulun
makla beraber bu sekiz lira ıon B Fıkı"'fl· 
sının 1 ve 2 numaraları i,aret edilmek su 
retile hangi numaraya dahil zincirlere ait 
bulunduğu gösterilmemittir. 

Vaki müracaatlar üzerine gümrük ve 
inhisarlar bakanlığı meselenin ancak b:r 
tefsir kararile halledilebileceğine kanaat 
getirmiş ve Kamutaydan çıkacak kararın 
neticesine kadar sözü geçen 528 inci mad 
denin B. 1 fıkrasına giren mallardan 8, 
B. 2 fıkrasındakilerden 10 lira üzerinden 
res·im almmasını, ancak bu sonunculata 
ait olanlardan iki resim arasındaki farkın 
§İmdilik depozito yo\ile ahzını gümrük· 
lere bildirmiştir • 

V1CKERS LiMiTED 
ŞİRKETi 

Kuvvetli mali vaziyeil 
1934 senesinde yükselen kirı 

lngiliz Vickera, Limited Sirketinin 
31 llkkanun 1934 senesi hesabat ve 
raporları çok yüksek bir kar göster · 
mektedir. Şirketin gayrisafi karı 970 
bin 352 (ngiliz lira11, yani 1933 sene· 
si karından 153,990 lngiliz lirası faz

ladır. Bu tezayüd, Vickers'in, baılıca 
mühimmatı Harbiye yapan ve gemi in 
ıa eden Vickera - Armtrongs Limited 
Kumpanyasında sahip olduğu yüzde 
7 hesabile 6,099,439 lngiliz li -
ralık ("A., Cumulati ve Preference) 
hisse senetlerinden bir senelik ternet· 
tüünü almış olmaıından ileri gelmek· 

tedir. 
Vickers Limited Şirketinin 1934 ıe

nesi safi karı 613,261 (ngiliz lirası o
lup 1933 senesi safi karından 69,8:17 
(ngiliz lirası daha fazladır. 1934 ser .. e. 
si si.fi kannın, bu hatrrı sayılır yuk· 
seliıine ıebebt 1933 senesi kirınır 
hiç hesapta olmıyan, biri talrl4 
edilmiş kazanç vergisi ıçın ihtiya .. 
ten evvelce ayrılan paranın ödenme· 
~in.:.en ve diğeri, pli.amanların satış:n 
dan alınan 77,296 lngiliz lirasının ka
ra kapatılmıı olmasından ileri gelmek 
tedir. Şirket müdürlerinin temett~ü: 
asıl sermaye Üzerinden yüzde 4 ıla 
yüzde 6 yükseltmeleri, daha az vercı 
yekunu 224,041 lngiliz lirasına mu
k : 228,222 lngiliz lirasına götür -
müttür. Bili.nço ıirketin, mali vaziye
tjnin her zamanki gibi çok kuvvetli ol 
duğunu gösteriyor. Şirketin aktifi (bir 
sene evvelki 7,592,337 lngiliz lirasına 
mukabil) 7,944,798 lngiliz lirasından 
a~ağı olmayıp, pasifi de muhtemel mas 
r.:ıflar ve kazanç vergisine ayrılan pa· 
ra ile her vakitki temettü de dahil ol· 
duğu halde yalnız 1,399,656 lngiliz li· 

rasıdır. 
Vickers - Armstrong Şirketine gelin 

ce bu ıirketin hesabatı, 232,590 lng'.
\i:ı: liralık bir fazlalıkla 724,542 lngı· 
\iz liralık gayri safi bir kar ve 1930 

stnesindenberi ilk defa olarak "A,. pre 
fera.nceh seıımayedarlarına tam bir te 
nıettü ödeyebilmek kabiliyetini göster 
mektedir. Ayni zamanda ıirketin he
sapları tamamile tasfiye edilmif bir hal 
dedir. Bilançodaki aktifi (bir sene ev

velki 3,910,785 lngiliz lirasına ":~ 
kabil) 3,993,708 lngiliz lirası pasifi de 
yalnız 1,236,116 lngiliz lirası_d'.1". 

Vickers Limited Şirketi Reısı Gene 
rel Herbert Lavvrence Şirketin sene
lik kongresinde: "Vickera - Armatrong 
ıirketinin geçen seneye nazaran 5600 
kiti fazla iıçi kullandığı ve sipariı ka
yıtlarının da geçen .teneye nazaran 
çok daha iyi neticel~r gösterdiğini'" bil 
dirmektedir. (Englisb Steel Corpora
tion) Şirketinin de ıı34 senesi ıiparit 
kayıdları kıymet itibarile 1933 aenesi
ninkinden yüzde 25 bir fazlalık ırö .. 
teımektedir. 



Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıl(lar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
J - ôz türkçe köklerden gelen •Özlerin karşısına (T, Kö.) belde

ği (alameti) konma,ıar. Banlann her biri lw.kkında sırası ile uzman
larrmızın ( mütehaı1sıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni ko~an karşılı/Jann iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re lranaızcaları _. • yazılmıs. ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü lürkçe olan kelimele rİn bugünkü işlenmif ve kullanılan 
,ekilleri alınmıfhr: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
ihtisas (Bak : Hırs) 
ihtiraz - Çekinme, sakınma (Bak: Ha
zer. tehasi) 
ihtiraz etmek - Sakınmak 

Örnek: Şunun bunun hakkında dediko
du etmekten ihtiraz ederdi - Şunun 
bunun hakkında dedikodu cbnekten sa
kınırdı (çekinirdi). 

Mahteriz - Sakıngan, çekingen 
Ornck Niçin böyle muhteriz duru
yorsunuz? - Niçin böyle sakıngan (~c 
kingen) duruyorsunuz? 

lhtitıar etmek - Kualtmak 
Örnek: Bu kitabı ihtisar etmeliydiniz 
- Bu kitabı lusaltmahydıruz. 

Muhtasar - Kısak 
Örntk: Muhtasar yazmak için birçok 
IJ<irleri buraya koymadım - Kısak 
yazmak için birçok fikirleri buraya koy
madım. 

lhtİMs-Uzui 
Örnek: Kulak bastalıklarmda ihtisaSt 
vardır - Kulak hastalıklarında uzuğu 
vardır • 

Mütehann - U:ıman 
Ömd<: lstatitıtik mütehassısı - İsta
tistik uzmanı. 

lhtif'llD (Bak: Debdebe) - Görkem 
Ömd<: İhtişam içinde ilcrliyen büyük 
bir alay - Görkem içinde ilerliycn bü
yük bir alay . 

)f,tiva - Kapoa 
ihtiva etmek - Kapsamak, almalı:, içine 
almak 
ihtiyaç - ihtiyaç (T. Kö.) 
1htiyar (Yaşlı anlamına) - ihtiyar (Fr.) 
Vieux, vieillard 
Jbtiyar - isten - (Fr.) Option 
'trtiyari - !atene) - ~Fr.) Facultatif. 

Örnek: İhtiyaıi mevkif - htenel du· 
rak. 

ihtiyar - Katlanma - (Fr.) Supporter, 
nıdurcr 

Örnek: Ortadaki bütün müşkülflt ile 
mücadeleyi ihtiyar ederek bu işe giriş
tim - Ortadaki bütün güçlüklerle dö
ğüşmcğe katlanarak bu i§C giriştim. 

ihtiyar (Bak: İrade) - (Fr.) Volonte. 
ihtiyat - t - Salmı, 2 - yedek 

Örnek: 1 - İhtiyat ile hareket tdiniz 
- Salmı ile hareket ediniz. 
2 - Yol uzundur, ihtiyat benzin alı
nız - Yol uz.undur. yedek benzin alı
ruz. 

lhtiyadı:ar - Salmıh - (Fr.) Prudent 
ö~k: Devlet işlerinde ihtiyatlı:ar bu
lunmak en mühim bir hassadır - Dev
let işlerinde aakrulı bulunmak en ö
nemli bir özgüdür. 

ihtizaz - Trtnnıe 
ihtizaz etmek - Tit.-emek 
ihya etmek - C-landınnıık, diriltmek 

Ömtlılcr: 1 - Bu iyiliğiniz beni ihya 
etti - Bu iyiliğiniz beni canlandırdı. 
2 - Ölüleri ihya etmek mümkün de
ğildir - Ölüleri diriltmek mümkün 
değildir . 

ihzar etmek - Hazırlamak (Bak: Hazır) 
ikame etmek - Çekmek - (Fr.) Dcs· 
ctndrc, tracer 

Örnek: Amud ikame etmek -
çekmek. 

ikame ebnek - Koymak - (Fr.) 
ctr 

Dike 

Pla-

Örnek: Nöbetçi ikame etmek - Nö
betçi koymak. 

ikame ebnek - Açmak - (Fr.) lntenter 
örnek· Dava ikame etmek - Dilev 

acın.ak. 
ll<aıne ebnelı: - Getirmek - (Fr.) Pro
duirc. ttablir. 

Örnek : Beyyine ikame etmek - Ka · 
nıt getirmek . 

1 kame etmek - Yerine koymar.k, geçir • 
mek - (Fr.) Remplacer 

Örnek: Ahmedin yerine Mehmedi ika
me etmek - Ahmcdin yerine Mehme
di koymak. 

l!<ame ebnek - Oturmak, eğleımdc -
( Fr.) Demeurtr 

Örntk : 1 - Nerede ikamet edıyorsu
nuz - Nerede oturuyorsunuz ? 
2 - Biraz zaman orada ikamet ettim 
- Biraz zaman orada eğleştim. 

1 k -.metgah - Konut 
0m•k: ikametgah ittihaz ettiğiniz yer 
de sizi bu~ıflmamışlar - Konut edindi
r,ıniz yerde s:zi bulamamışlar . 

!ı, n - Sağbili 
Örnek Bu m eseledt:ki kanaatim mcr -
tebci ikana vasıl olmuştur - Bu •o _ 
rumdaki kanığım sağbili derecesine 
varmışt~ r. 

lkn7 et1T1~k - Uyarmak, Uyandırmak 
ı rntk: Ben hiç öyle bir zanna düşme
miştim, bereket versin beni ikaz etti
n'•· - Ben hıç öyle sanıya düşmt
miştim, bereket versin beni uyandır
'hnız (uyardınıı). 

fl ley>kkiz - Uyanık, tetik 
Örntk: Her iş it gaytt müttyakkiz hu· 
lunmalıdır. 
Her işte pek cyan ı k (tetik) bulunma
lıdır. 

J:: 1 - Olcay, erge 
Ornek : ikbale oldu ğu gibi, idbara 
kar•• da metin bulunmalıdır - 01-
caya olduğu gibi d üşkünlüğe karşı da 
dayanıklı bulunmalıdrr. 

1k.:aın etr,,ek (Bık: Cchd) - Düıürmck 
lklil - Tnç 
Jl:lim - iklim (T. Kö.) 
lkmal etm<k - Bütünlemek, tamamb • 
onak, tümlemek 

Örnek: Bu yazdığınız eser, şimdiye J..a
dar ileri sürdüfünüz dü~iincc1eri ik -
inal ed.yor - Bu yazchğ· nız e~cr. Pİm
tllye kadar iltri sürdüğünüz dü,üncelc-

! ikna etmek - Kanıtmak, kandırmak 
Örnek; 1 - Ortaya konan deliller be
ni bu işin sıhhatine ikna etti - Ortaya 
konan tanıtlar beni bu ;şin doğruluğu
na kanıttı. 

2 - Bu meselede yalnız beni ikna et
mek kiıli değildir - Bu sorumda yal. 
nız beni kandırmak yetmez. 

ikrah, istikrah - Tiksinç 
Örnek : Yaptığı mugayiri ahlak hare -
ketler bana ikrah (istikrah) verdi -
Yaptıı; yantıahlaksal harekttler bana 
tiksinç verdi. 

ikrah etmek, istikrah etmek - T lluirunek 
Örnek: Ortaklıkta hüküm süren ahl5k
sızlıktan ikrah ettim - Ortalıkta hii
küm süren ahlaksızlıktan tiksindim. 

ikram (izaz) ebnek - Ağırlamak 
Örntk: Misafir ağırlama!(, Türklüğün 
hiç kaybetmediği alic~aplıklardan 
biridir. - Konuğu ağırlamak, Türklü
ğün hiç kaybetmediği akılıklardan 
biridir. 

ikrar ebnek (Bak: itiraf) - Söylemek 
Örnek: Hem kalbiyle iman, hem de li
saniylc ikrar etti - Hem yüreğiyle i
nandı, hem de diliyle söyledi. 

ikraz - Ödünç, ödünç verme 
Örnek: Bana ikraz suretiyle gösterdi • 
ğiniz iyiliği unutmam - Bana ödünç 
verme yoliyle gösterdiğiniz iyili~ u
nutmam. 

ikraz etmek - Ödünç vermek, borç ver
mek 

Örnek· Size şu parayı bir ayda öden • 
mek üzere ikraz ediyorum - Size şu 
parayı bir ayda ödenmek üzere ödünç 
(borç) veriyorum . 

1 stikraz - Borç, borç alma 

Örnek: Bu istikraz işini başa çıkarabil 
diniz mi? - Bu borç (borç alma) işini 
başa çıkarabildiniz mi ? 

lk.ir - iksir 
iktibas etmek - Almak 
llctida etmek - Uymak 
iktidar - Erk 

Örnek: Bir millet için iktidarın hudu -
du ve miyarı olamaz - Bir ulus için 
erkin Strun ve ölçüsü olamaz . 

Muktedir - Erkmen 
Ornek: Muktedir bir adam. eline aldı
ğı iti başarabilen adamdır - Erkmen 
bir adam, eline aldığı işi başarabiltn 

adamdır. 

Mevkii iktidar - Erke 
Örnek: Mevkii iktidara ~eçcn fırka her 
§eyden evvel mtmleket mcnafiini dü • 
§Üncbilmeli - Erkeye geçen parti, her 
§eyden önce ülke faydalarını düşünebil 
meli. 

iktifa etmek - Yetrinmek, yetainmek, 
yeter bulmak . 

Örnek: Kudretimizin yetmediği ahval
de eldeki ile iktifa etmeyi bilmeliyiz -
Erkimizin yetmediği hallerde eldtki i
le yetrinmeyi (yetsinmeyi) bilmeliyiz. 

lktiham etmek - Göğüs germek, Üster • 
mek · 

Ornck: Bin türlü müşkülatı iktiham i
le emel~m~ze doğru yürüyelim - Bin 
türlü gücliiğe üstererck umayımıza dus 
ru y ürüyelim. 

iktiran etmek - Yakla~mak, (kara ra) 
bağlanmak 

lktisab - Edinç 
Örnek: lktisabın birçok volu vardır. fa 
kat bu yolun muhik olması 1.5. zımdır -
Ed:ncin birçok yolu vardır, ancak bu 
yolun haklı olması gerektir . 

lktisab etmek - Edinmek 
Örnek: Türk vatandaşlığını iktisab et
mek için ecnebiler bir takım merasin1i 
ye rine 1etirmelidir - Türk vatandas
hğınr edinmek için yaduyruJar bir ta
kım törenleri yerine getirmelidir. 

Mi;tctesebat - Edinçler 
Örnek : Burada ve Avruoadaki mükte
sebatı bu işi başarmasına kafidir - Bu 
rada ve Avrupadaki edinçled bu işi ba
şarmasına yeter . 

lktiıad (Bak : tasarruf) - Ekonomi 
lktısad etmek (Bak: tasarruf ttmek) 
1 ktisadi - Ekonomik 
lkt'taf etmek - Dennek, devşinnek 

Örnek : Mesainizin semerattnr iktitaf 
ttmek zamanı gelmıştir - Çalışmaları
nızın yemişlerini dermek (devşirml..!k) 
zamanı geim :ştir . 

lktıza - Lüzwn (T. Kö.) 
Hasbeliktiza - Lüzumundan dolayı 
Muktazi - Lüzumlu 
ili, etmek - Yükseltmek, yücelbnek 

Örnek: Türkün n5mını ve Hvasını i15 
etmek vazifemizdir - Türkün adını ve 
bayrağını yükseltmek (yücdtmek) bor 
cumuzdur. 

ilaç - ilaç 
Tedavi etmek - Eyilemek, bakmak 

Örnek: Tedavi etmek vazifesini deruh 
te etti~ ' niz. ı;a~ta .-. - .. Bakmak (eyile • 
mek) odevını uc;tunuze aldığınız has
ta. 

ilam - Belgin 
ilam etmek - Bildirmek (Bak: Tebliğ 
etmek) 
ilan - Bilit 

Örnek: Gazet, ye bir ilan verdim - G1 
zetcye bir bilit verdim 

ilan ebnek - Bilitmek · 
'?rnrk .' He~kesçe mahim olması için i
J~n. edılmt-!'11 muktazidir. - Herkcsce 
bılınmesi için bitirilmesi lüzumludur. 

ilanı harbetmek Savat açmak (Bak 
llarb ) 
ilave - Ulama 

MÜTEFERRİK HABERLER 
Adaların 
Şen"enmesi 

~--

Bu yıl iç n de bir 
program yapıldı 

Adaları güzelleıtinne cemiyeti, ada- ] 
larm şenlenmesi için bu yd da bir pro
gram hazırlamJJbT • 

Her feyden önce adaların en belli 
baılı •ıkıntm olan susuzluğun, bu yı• 
ortadan kaldırılacağı salahiyetli ağızlar 
tarafından lemin edilmektedir. 

ilkbahar ve yaz vapur tarifelerinin 
ihtiyaca uygun ve göç efyaaının yük 
vapurlarile ucuz ta§ınır olması da temin 
ooı•cektir. 

Bundan baıka belediyece Heybeli 
tur yo:unun asfalt olarak yapılmasına 
ba~lanmış, orada bir park yapılmaıına 
da batlanmıttır. 

Güzellettirme kurumu tarafından 
mevsim içinde ıu şenlik ve eğlence pro
gramı tesbit edilmiştir : 

1 - Çiçek bayramı ve sergisi 21 ha· 
z iran cuma. 

2 - Met'keb yarııı 2 temmuz cuma. 
3 - Garden parti - Luna Parkta -

13 temmuz cumartesi akıamı. 
4 - Deniz yarışları (Heybelide) 9 

ağustos cuma . 
5 - Deniz bayramı 23 ağustos cu., 

ma. 
Şehir bandosu 31 mayıstan itibaren 

her on beş günde bir cumaları Büyük
ada iskelesi meydanında halka çalacak 
ve yalnız 14 haziran, 12 temmuz, 16 a
ğusto• cumaları Cumatepe gazinosunda 
bulunacaktır . 

Bu tenlik programının 6 eylül cuma
dan ba,lıyarak pazmoa kadar uzayacak 
ve Balkanlı dostlar11D1Z1D ela milli giyim 
ve danslarile ıüslenecek bir Balkan haf
tasile kapatılması dütünülmektedir. 

parak bütün düzeltme ve katmaları 

cağız - Tarama dergisine bir uJama ya 
parsak bütün düzeltme ve katmaları 

toplıyacağız. 

ilave etmek - Ulamak 
Örnek: Şunu da ilave etmek isterim ki 
- Sunu da ulamak isterim ki. 

ilca (Bak: cebir, sevk) - Zor, zorla
mak. 

Ornek: ilcayı ahval ile bu işi yaptığı
mızı söylemek isterim - l'Ia Derin zo
ru ile bu işi yaptığJmızı söylemek is
terim. 

ilelebet - Hiç bir zaman (Bak: Ebedi
yen) 
Ilga (lağv) ebnek - Kaldmnak 

Ornck: Ilga cdilmit olan bir kanunun 
artJk hükmü olamaz - Kaldıtılnuş 
olan bir kanunun artık hükmü ola
maz . 

llhah - (Bak: ibram, ısrar) 
ilhak ebnek - Katmak 

Ornek: Bu müdüriyeti de birinci mü. 
düriyeti umumiyeye ilhak ttmek mu
vafık olur - Bu direktorluği.ı da bi
rinci genel direktorluğa katmak uy
gun olur . 

Mülhakat - Bağlantı 
Ornek: Bu emirnamenin bütün rr ül
h-akata iş'arını rica ederim - Bu buy. 
ruhunun bütün bağlantılara bildiril
mesini dilerim. 

l:ham - Esin 
Ornek · ilham. insan 
ile bir itti~alidir -
nun ytıksekliklerle 
dır. 

ruhunun ulvivat 
Esin, ins~n ruhu
bir baglanması-

ilham etmd< - Esmek 
Ornc:k · B u yazdlğınız eser hona hir 
çok fik ir'< r ilham etti - Bu yazd ı ğı
nız eser bana bir çok fikirler esidi. 

Mülhem olmak - Esinsnek 
Omek: Bu müt.aleadan miilhcm ola
rak şu teklifi dermeyan ettim - Bu 
o!.dan esinerek şu önergeyi ileri sür
dum. 

ilim - ilim (T. Kö.) 
Alim - Ilimen 
MalUmat - Bilgi 
Malümatlı - Bilgin 
Ukala - Bilıı-iç 
Marifet - Bilim 
Mütebahhir - Bilge 
lika ebnek - Brrak:nak, almak 

Ornck: Hıristiyan!ar senenin bir gü
nfin.de S<ılibi suya ilka ederler - Hı
rJstıyanlar yılın bir gününde haçı su
J>a bırak • rlar (atarlar). 

ilkah ebnek (Bak: telkih etmek) -
Aşlamak 

illet - Derd 
llaak etmek - Bitiştirmek, kavuştur-
mak 

Ornek: 1 - Bu iki varakayı biri biri
ne ilsak ediniz - Bu iki keadı biribi
rine bitiştiriniz. 
2 - iki demir yolunu ilsak etmekle 
büyük bir kar tide tdilmiştir - iki 
d.emir yolunu kavuşturmakla büyük 
bır kazanç eldt edilmiştir. 

Ilsak etmek - Yapıştırmak (pul gibi 
şeyler) 

Ornek: Elden gönderilen mektuplara 
da posta pulu ilsak etmek lazımdır -
Eldtn gönderilen mektuplara da po•
~a pulu yapıştırmak gerektir. 

Iltııak etmek - Bitiımek, kavuşmak 
Ornek: l - Biribirinc iltisak etmiş 
bir halde doğan iki hemşire - Biri
birinc bitişmiş bir halde doğan iki 
kız kardeş. 
2 - iltisak etmiş olan demiryolları -
~avuşmuş olan dcmiryolları. 

~l~11ak etmek - Kaynatmak (kemikler 
ıçın) 

iltisak hatları - Kavııt kolları 
Ornek: Bu iki büyük demiryolu bir 
ço~ ~oktalarından iltisak hatlariyle 
bınbınne rabtedilmi§tir - Bu iki bü
yük demiryolu bir çok noktalarından 
kııvııt kollariyle biribirine bağlanmıı· 

Çocuk bayramı 
Programı 
Halkevi haf ;anın progra

mını hazırladl 
Istanbul Halkevi 23 Nisanda ve haf 

ta içinde çocuk bayram.ı münaaebetile 
yapılacak işlerin programını hazırla
mııtır. Bu program tudur: 

1 - 23 Nisan günü çocuklar Fatih 
parkında saat 10 da toplanacaklar, 
çocuk Eairgeme Kurumunun hazırla -
yacağı kurumun bayrakları ile ıüslen 
miş otomobi1lere binecekler, önlerin -
de "'bir bandosu olduğu halde 11ra 
ile belediye, fırka, Halkevi, çocuk esir 

geme kurumu, vilayet ve latanbul fru. 
mandanlığını ziyaret ederek aaat 12 
de Taksimde Cümhuriyet ibideai önü· 
ne çıkmıı bulunacaklard.r. Bu ıaate 
kadar abide önünde toplanacak fır • 
ka, hükfunet erkim ve yüksek tahsil 
gençleri ve muhtelif mekteplerin İzci 
ve talebeleri de dahil olduğu halde 
Maarif ve Beyoğlu kaymakamlığının 
tayin edecekleri salihiyetli memurların 
gösterecekleri yerlerde mevki alacak
lardrr. Merasim ıu şekilde yapılacak 
tır. 

a) Saat l 2 de ıehir bandosu tara· 
fmdan istiklal marır çalınacak ve mey 
danda hazrrlanan direğe Türk hayra
:;ı çekilecektir. 

b) Halk fırkaaı, Halkevi ve beledi
Y"• Çocuk esirgeme kurumu, Milli 
Türlı Talebe birliğinin ve diğer aı·zu 
eden müesseselerin getirecekleri çe -
Jen1<ler Ciimburiyet ibidesine kona· 
caktır. 

c) Halkevi Üyelerinden iffet Halim 
Oruz çocuklara bugün hakkında iza
h:ı.l verecek ve bayramlarını 1 utlula
y:ı.caktır. 

ç) Hep bir ağı.zdan ıöy'eneceL: Cü.m
huriyet martı ile meraıime nihayet ve
rilecektir. 

2 - Çocuk alayı köprüden geçerken 
vapurlar tarafından düdükler çalına
rak : climlanacaktır. 

3 - Çocuk esirgeme kurumu tara
fından tehrin muhtelif yerlerine vecize 
ler yazılı levhalar uılacaktır. 

4 - 23 Ni•an günü Tayyare ile 1eh 
rin muhtelif semtlerine çocuk esirge
me kurumu tarafından hazırlanacak 
Yecizeler atılacaktır. 

5 - 23 Nisan öğleden sonra mı.hte· 
Jjf istikametlere hareket edecek tram
vaylarla çocuklar gezecekJerdır 

6 - Her kaza mıolakaaında, çocuk 
esirgeme kurumları fırka reiı1erıle el
b"rliği yaparak 23 Nisan günü ve ge
cesi kutlulanacak eğlenceler terlib e· 
d ilecektiı , 

7 - 23 Nisan Türkiye Büyük M'!let 
Meclisinin ilk açılış günü olduğu gibi 

Lise ve orta mek
teplerde imtihan 
Yeni imtihan ta imatna

tatbık.ne mes,nln 
başlanıyor 

Lise ve orta mekteplerde yeni imti
han talimatnamesinin tatbikma baı • 
lanmıttır. Yeni talimatnameye gOre 

mayıı ayı içinde yazılı olarak imtihan· 
lar baılıyacaktır. Kültür Bakanlığı 
bu imtihanlann sıkı bir surette yapıl· 

masr için bütün lise ve orta mektepler 
müdürlerine emir vermİ§tİr. Yazılı im 
tihanlarda muvaffak ola.mıyanlAr Ha
ziranda yapılacak şifahi imtihana ka
lacaktır. Ancak bu imtihanlar yalnız 

bakaloryaya tabi olmıyan sınıflara a
ittir. Bakaloryaya tibi olan orta mek
teplerin son ıınıfları ile lisenin aon Pi• 

nıflarmda ayrıca imtihan yapılacakbr. 
Lisedeki ımıf imtihanlarını bitirenler 
bir de olgunluk imtih&nına girecekler, 
bu suretle Universiteye girmek hak -
kmı kazanacaklardır. Olgunluk imti
hanına girmeyenler yalnız liıe mezu~ 
nu olaea.k ve kanunun lise mezunları
na verdjği haklardan istifade edebile

cekler ve UniTerıit.eye giremiyecek-
lerdir. Diğer ta.raftan tallınatnamenin 

tatbiki üzerine orta mekteplerle, lise
lerde eski talimatnameye göre baka-

loryaya girenlerin mektep idarelerine 
müracaatlan kendilerine bildiribıit • 
tir. Bunlar eski veyahut yeni talimat
nameye göre imtihan olacaklannı mek 
teb idarelerine bildireceklerdir. 

Üniversite .e !ısa ı dersleri 
Univeraitede lisan derslerine devam 

eden talebenin devam müddetlerinin 
tesbitine batlanmıttır. Rektörlükçe ve 
rilen emre göre 60 gün derste bulun
mayan talebe herhangi fakültede o
lursa olsun imtihana giremiyecek ve 
sınıf geçemiyecektir. 

Tesbit müddeti bu hafta içinde bite
cek Ye talebeye tebligat yapılacaktır. 

Me ,tep ertle yatan muallimler 
Mekteblerde bazı muallimlerin yat 

tıklan haber alınını§, bunun üzerine 
Kültür Bakanlığınca ne muamele ya~ 
pılacağı oorulmıqtur. Kültür Baloıanlı
ğmdan gelen emirde mektepte kala • 
cak muallimlerin tubiti ile Kültür 
Bakanlığına bildirilmeıi ve izin alın • 
ması bildirilmittir. '. 

HUKUK ı At.ı:.BESI YALOVA YA 
GiDiYOR - Hukuk fakültesi talebesi 
tetkikat için cuma günü YaJovaya gi
decektir. 

Pro • Georges Dumas'111n 
konferansı 

ayni za~a°:~~ çocuk ba.yra~~ olarak Dün, saat 17,30 da ünivenite salo
kabul edıldıgınden devaır, mueuesat, nunda Paris üniversitesi (tecrübi pıiko
ticarethaneler ve evler Türk bayrağı ı Ioji) profesörü Dr. Georges Dumas 
ile beraber birer de Çocuk Esirgeme (heyecanların psikolojisi) mevzulu bir 
lcurumu bayrağı aıacaklardır. konferans verdi. 

8 - 23 Nisan günü ilk ve orta mek Konferansta bütün fakülteler lalebe-
teplerde konferanslar verilecek ve eğ si, Fransız büyük elçisi., ıehri.mizde bu
lenceler tertip edilecektir. Ve çocuk lunan Fransız filozofu Leon Brunschwig, 
esirgeme kurumu tarafından hazırlıtrı- üniversite profesörleri ve fikir ilemimi

nacak kartlar daha evvel mekteplere ze mensup bir çok kiıiler bulunmakta. 
idi. 

dağıtılmış bulunacak ve çocuklar bu 
kartlarla biribirlerinin bayramın• kut 
lulayacaktır. 

9 - Çocuk bayramın:la ve çocuk 

haftaıı içinde gazeteler bu mevzul~ra 
dair yazılar yazacaklardır. 

10 - Çocuk haftasının diğer altı 

gününde yapılacak toplu!uk ve haı ·e· 

ketleri Kültür l\iüdiriyeti, Çocuk eıir

Profeaör Dumas, konferanıına batla· 
madan önce, rektör tarafından dinleyici· 
fere takdim edildi. 

Profesör lstanbul fikir muhiti için 
bir hi.dise olan konferansında, heyecan
ların ifadelerini tetkik ederek, bunların 
izahını yaparken, baz ve elemin ifadesi 
olan mimikleri projeksiyonla da göster
di. 

Mimiklerin tefıirinde Darwin, Wund, 
geme kurumu ve Halkevi kendi teş - D t ,. kt · 1 . .. . ve escar es ın no aı nazar arını mev-
kılatları içınde ayrı ayrı düzenliyecek bah d f .. ·ık 'k" · . . . zuu se en pro esor, ı ı ı nazarıye-

ler ve bu progra!nlannın tatbıkı ıçın yi red ile Dekartın mekanik izahının 
biribirinden isteyecekleri yardımll'x o- I tecrübi ruhiyata bir hareket noktası O· 

lursa bildireceklerdir. labileceğini söylemiıtir. 

11 - Bu merasime fırka, Halkevj, 
be'ediye, Çocuk esirgeme kurumu, 
Milli Türk Talebe Birliği, birer çel~nk 
koyacaklardır. (Diğer isteyen müesse· 
sefer de koyabilir.) 

lstanbul Halkevinin haftalık programı 
ikinci gün: Çocuk gürbüzlük mü

oabakası: 24 Nisan Çartamba saat 10 
da. 

a) - Saat 1 O da çocukları sari has 
talıklardan koruma hakkında bir söy
lev. Dr: Bay Ali Şükrü tarafından. 

b) - Meme çocukları müsabakası. 
c) - Mama çocukları müsabakası 
ç) - Oyun çocukları müsabakası 
Uçüncü gün: Teun.ail . ve konferans 

(Çocuk velilerine) 25 Niaan Perıembc 
ıaat 17 de 

a) - Konferans çocuk bakrmı hak
kında. 

b) - Temsil: Teınıil §Ubemiz
0 

tara· 
fından. 

Be§inci gün: 27 Niaan Cumartesi sa· 
at 15 de. Güzel okuma ve oöyleme mü 
ıabakası. 

a) - Güzel söyleme 
b) - Güzel okuma 
Altıncı gün: 28 Nisan Pazar saat 

14 de. Şehir yatı mekteplerindeki ve 
Darülicezedeki çocukları ziyaret ve 
hediye tevzii. 

Yedinci gün: 29 Niıan Pazartesi 
Gece Radyoda konferan• Dr. Bay Et
hem tarafından ( Çocuklann Terem • 

uHayret, sevinç ve acı duyma hallerin
de yüz adalelerinde bir takım takallüs
ler görü.hnektedir. Mimikler de yalnız 

bu adali mekanizm ile izah olunabilir. 
Mesela hayretle gözlerin ve ağmn açıl
ması. Y almz burada umumi olan yanlıı 
bir telakkiyi reddetmek li.zım: Göz hiç, 
bir zaman heyecanlarımızı ifade etme
mektedir. Heyecan hallerinde, iç haya
tunızın değiıikliklerinde göz bebeği; 
ve gozun kendisi, muhtelif manaları 

kendisini hareket ettiren adaleler saye
sinde almaktadır. Binaenaleyh buradaki 
mimik, ancak göz adalelerinin mekaniz· 
mile izah edilir.,, 

Profesör, bu izah tarzının bir farazi
ye olmayıp, tecrübe ve vakıalarla isbat e
dilmiı bir hakikat olduğunu, sun'i ten· 
bihlerle, yüzde gerek sevinç ve gerek 
ıztıı-ap mimikleri meydana getirildiğini 
fotoğraflarla göstereli. Ve adına ma
nevi denilen haz ve elemlerdeki harici 
ifadelerin de, bir taklit eserinden ibaret 
bulunduğunu söyliyerek konfennsını bi. 
tirdi. 

ÇAGIRIŞLAR 

Cumhuriyet Gençler Mahfilin • 
den : 

Mahfilimiz tarafından her onbe§ gün 
de bir verilmesi söz birliği edilen be
dava Halk temsillerinin dokuzuncusu 
19-4-935 cuma gÜnÜ Beyoğlundaki ı 
C. H. F. Kaza merkezindeki Beyoğlu 
Halkevinin Müıamere ıalonunda veri
lecektir. Müsamere sa&t tam on betle 
ba,lar, ıalon 14 de açılır, oalon dolun-

• 

VILAYEITE 

Kamutaydaki' 
. Sorgnuun karşılığı 

Hükômctc aid olcıuğu 
söylenen erazinin sah p

l:ğini iddia eden ne diyor? 
Bakırköy kazası içinde Aza Ilı ve Y., 

nmburgaz çayırlanrun vaziyeti hakkınul\ 
Maliye Bakanlığuım iatediği maliımab 
milli eml&ı. müdürlüğü toplamağa baı-J.'. 
DUfbr. 

Eoasen bu it için milli em1ik Ye rr..
hakemat müdürlüklerinde bir çok dosya 
ve veıikalar vardır. Arqtrrmalar çabuit 
yapılarak alınan son, hemen Maliye 14 
kanlıima gönderilecektir. 

Maliye Bakanı, bu malümatı aldı'> 
lan ıonra, Kamulaya verilen sorgu takri
rini karşılayacaktır • 

Azadlı çayrrlıkları ve oradaki 6>ı.J 
baruthanenin bulunduğu yer ü,...,.j~ 
bugün Resneli Bay Ooman hak sah)
olduğunu iddia etmektedir. Dün bu y~· 
zıcmıız Bay OmıanJa görü§mütür. n .. , 
Oıman diyor ki: 

- Ben bu yerleri 1335 seneo· n.S. • 
vakit cinayet mahkemesi reiti ı,. Junn" 
Bay Eminden aldnn. Hepsi 19,500 di> 
nii-ndür. 

Bu yerlerin ba tapu mutasarrtfıynn 
hükmen Ye İcraen de vaznlyedi huJW:. 
malrtayım. Bütün •esikaJanm vardır. 
. Eski baruthane - ki 93 harbinde talı.· 

np edilmiıtir, arazim içindedir. Fakat 
bura.da, bu Yet'ler bana geçtiği vakit ne 
makine ve ne de haıka bir ıey vardı. 
. ~aliyece, hakkımda açılan davanın 

tımcliye kadar neticelenmemesine gelin
ce, öbür tarafın davalanm takip etme
mesinden ileri gelmektedir. Çünkü mah
kemeye muteber vesaik gösteremiyorlar. 
Ben §ah sen, bu da vanm, gerek lehimde, 
gerekse aleyhimde, bir an önce netice • 
lenmesini çok dilerim.,. 

Bulgaristandan gelen Türk 
köylüleri 

Bulgaristanm Kaclıören köyünden 
ıı;elen ırkdaılar1DU21n, ahalisi mübadele 
suretile Bulgaristana giden Kurfallı kö
r:üne yerleıtirilmeleri tamamile bitmif
tır • 

Bunl• tafınan e§yaJarını ve hayvan~ 
!arını ııetinnitlerdir. Şimdi Kurfallı zen
gin bir köy haline gi.nnittir • 

'io Romanyadan gelen göçmenler -
37 göçmen gelmiş, yerlettirilmek üzere 
Melbraya gönderilmiftir . 

'io P~ Mcıren - Bugün lniçre
den tehrlllll«C gelecek Ye Ankanıya g;. 
decektir. Profesör Moren dıı itleri bakan 
lığınca konuk edilecektir • 

'io Meyva fidanlığında enstitü - Bü
yükdere mepa fidanlığında 23,653 lira 
tahsisat ile bir enstitü binası yapılm•sı· 
na karar verilmiıtir. Fidanlıkta yetişli
rihnekte olan fidanların köylülere mec
canen dağıblma11 da kararlaıtırılmııtır. 

Akşehirde ıcsli sinema 
AKŞEHiR, (Milliyet - Akşe

hir bankası tarafından yapbrılan 
tıanka sinemasının sesli makine5İ· 
nin yerle"1!e işi hitama ermi,tir. 
Bankanın heyeti umumiyesinin iç
tima ettiği 31 mart ak~ı yeni 
sinema banka ortaklarına ve Akte
hir halkına bedava olarak açılmış 
ve gizli te,kilat, isimli film göste
rilmiştir. Sinema yakında ihale e
dilecektir . 
Akşehird~ Şarlak suv ı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şarlak 

suyunun evlere verilmesi ifi devam 
etmektedir. Belediye tarafından so· 
kak ve evlerdeki eski çefme sula
rı kesildi. Şarlak suyuna yazılan
ların sayısı iki üzü bulmuştur. Bu 
miktarın yakında iki mislin~ r•' ·~
cağı umulmaktadır. 

~ ................ . 
HASA 
KREMi 

Dünyada 
kremlerin en 
en sıhhisidir. 

mevcu 

cildli 

nefis1, 
Nazik 

ha
lh-

kadlnların 

yat arkadaşıdır. 
tiyarları gençleşti

rir ve geoçleri gü
zelleştirir. insana e
bedi bir taravet ve
ren Hasan kremin 
unutmaylnlz. Kutu
su 50, tüb halınde 20. 

Hasan Deposu: 
Ankara, lstan· 
bul, B e y o ;.. ı u 



Etibba Odası 
Başkanlığından: 

lSTANBUL BELEDlYESl iLANLAR! 

Fener bahçe - Libertas 
1 

19 Nisan 1935 Cuma gü

Senelik Muvakkat 
kirası teminatı 

Balatta Hızırçavuş Mah. Bekri Mustafa S yeni 2 
1 

No. lu iki katlı iki oda mutfaktan ibaret kagir 
nll saat 15 de Cağaloğlunda 
Erkek lisesi karş111ndaki Oda· 
mız binası salonlannda (Birin

Yarınki son maçta futbolcularımızdan ci Tıbbi ve Sıhhi kitaplar 
Hrgiai) açılacaktır. işbu ilin 
davetiye makamında kabul 
edilerek Oda azasının açılgaıibiyet bek· eriz 
ma merasiminde bulunmak 
suretila sergiyi ıeraflendir

m·'eri r;ca olunur (1981) .ı 

F enerbahçe stadında yapılaca· 
§ı evvelce yazılmıt olan Viyana 
Libertas takımının üçüncü maçı 
o stadda Balkan oyunları için ya
pılacak bazı tamirat dolayısile 
Taksim stadına çevrilmittir. 
Şu halde Viyanalılar üçüncü 

maçlarını yarın saat on altı buçuk· 
ta Taksim stadında Fenerbahçe [. 
le oynayacaklardır. 

F enerbahçe takımının evvelce 
haber verdiğimiz gibi fU tekilde 
çıkması muhakkak gibidirı 

'1edii (Hüsamettln) 
Fazıl Yatar 

- _ ... Ali Rıza Esat 
.f.tref, Şeref, Fikret, Şaban, Niyazi 

Pazardanberi istirahatte olan 
misafirlerin, lstanbuldan hiç ol • 
mazsa bir galibiyet alarak ayrıl • 
mak için canlarını ditlerine taka
cakları muhakkaktır. 

Fakat Fenerbahçenin belki her 
za'nankinden daha kuvvetli olan 
yukarıdaki kadrosu da, misafirleri 
bir mağlubiyetle göndermek için 
bütün varhğile uğra,acaktır. 

Ooğruıunu söylemek lazım ge
line, Fenerbahçenin bu takımı da, 
gönlün istediği galibiyeti alabile • 
cek unsurları toplamı• bulunmak· 
tadır. 

Her iki kaleci, memleketin en i
yi kalecileri arasında sayılmakta • 
dırlar. Fazılla Yaşar, bu&Une ka· 
dar, daima beraber oynadıkları 
zaman anlaşmağa muvaffak ol • 
muşlar ve k~vvetli bir müdafaa tef 
!<il ettiklerini göstermitlerdir. 

Takımlarımız arasında son za • 
manlarda, umumiyetle en noksan 
tarafımızı te•kil eden muavin hat 
!arıdır. Fene~bahçenin de muavin 
hattı diğer taraflarına nazaran bi
raz noksan sayılabilir. Bununla 
beraber 'unu da söyliyelim ki di • 
ğer takımlarımıza nazaran yine en 
ileride gelebilen bir hattır. Merkez 
muavin. biraz dikkatli ve hseaplı 
.oynadığı takdirdEl. yan muavin • 
f ,.. ,.ı~ o ni•J.rtte \•i ovnıyacaklar
i'ır. Bu suretle o taraftan endite • 
miz kalmaz. Buna mukabil hücum 
hı1•tı F enerl-ıahcenin son zaman • 
lar-le. ,-ıka•dıaı hücum hatlarının 
e~ kuvvetlj,;,:ı;r. Bundan başka, 

Ecref hl\rİc olmak üzere, d;j'er dört 
...- ·'ı~r;....., ~'~~~ ı:ıerilere gider ve 
tol'U alıp getiren oyunculardır. Bu
nun. tab;atile muavin hattının ve
rimini arthrmai!a da cok favda" 

ZA Yl - Nüfus tezkerem ile Rume
li Boğaziçi askerlik ıubeıinden aldığmı 

1ı..zkcremi kaybettim. Yenilerini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

323 doğumlu lsmail oğlu Ferhad 

Birinci yenileme büroıundan: 
4 birincikanun 1933 tarihinden ev- ı 

vel lstanbul asliye mahkemesi 1 inci ti .. 
:aret dairesinde yapılmıt Vay• und 
F raytag Kanalizasyon ıirketile Said a· 
rasında müte.kevvin delil tesbiti keıif 
doıyaıının yenilenmesi için verilen b&o 
yanname müddeialeyhin ikametgiıbı meç 
bul olması b....ırile tebliğ edilememiştir. 
Büroca 20 ııün müddetle ilanen tebligat 
Jcrıuına karar •erilmiı ve celae sünü o
larak 9-5-935 Per§embe saat 14 tayin e
dilmiş olduğundan mezkur ııün ve saat
te Y enipostane binasında kiin birinci 
yenileme bürosuna gelmediği takdirde 
2367 No. lu kanun abkimma tevfikan 
yenilemenin gıyabında icra kılınacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (10601) 

olacaktır. 
Fikret, Zeki çekildikten sonra, 

hücum hattının ortasında en faz
la it görebilecek muhacimdir. Şe
ref memleketin en iyi sol içlerin· 
den biridir . ..Etrefle Niyaziye ge · 
lince aüı·atleri, Libartas müdafaa· 
11nı faşırtabilecek kadar fazladı~. 
Şaban da en umulmıyan ve. en m?~ 
kül zamanlarda gol yapabılen bır 
oyuncudur. 

Geriye kalan, F enerbahçe fut • 
bolcülerinin istekle, canla başla 
oynamalarıdır. O zaman galibiyeti 
ümit edebilir, bu ümidin tahak • 
kuk etmesini de candan isteriz. 

Ankarada bulunan Muzafferin 
bu maç için getirtileceği rivayeti
ni de, ihtiyat kaydile, ili ve ede • 
lim. 

E. H. SAVCI 
• • • 

Güret federasyonundan: 
C. H. F. sının 1934 senesi Türkiye 

fampiyonlanna ıunduğu annağan1a:rı aJ .. 
mak üzere aşağıda adları yazılı ve h~ 
tanbulda bulunan Türkiye gÜref şampı· 
yonlarmın 19-4-935 cuma günü saat 13 
re Galatasaray klübünün spor salonunda 
bulunmalan bildirilir. 

Filiz: Omer, en hafif: Omer, hafif: 
Yaşar, yarı orta: Saim, Ağır: Büyük 
Mustafa. 

Uşak sporcu'arı 
Ge'iyor 

Tl rKıyc lş banka~ından: 
Türkiye Büyük Kamutayın açıl

dığı günün yıldönümüne rastlıyan 
ve Milli bayramımız olan 23 nisan 
1935 salı günü Bankamız İstanbul, 
Beyoğlu ve Galata şubelerile Ka · 
dıköy, Üsküdar ve Beyazıt ajans
larımızın bu mutlu gün onuruna ka 
palı bulunduğunu saygıdeğer mu,. 
terilerimize bildiririz. 

Birinci Y enilenıe Bürosundan: 
4 Kanunuevvel 1933 tarihinden evvel 

İstanbul Asliye mahkemesi 1 nci ticaret 
daire•inde yapılmış Vays und Fraytag 
kanalizasyon şirketile Huriye, Sava, 

Mustafa, Veli arasında mütekevvin de
lil tesbiti keşif dosyasının yenilenmesi 
için verilen beyanname müddeialeyhle . 
rin ikametgahları meçhul olması h'5ebi
le tebliğ edilememiştir. Büroca 20 gün 
müddetle ilinen tebligat İcrasına karar 
verilmq ve celse gÜnÜ olarak 9-5-935 
perşembe günü saat 14 tayin edilmiş ol
duğundan mez:kllr gün ve saatte Yeni -
postane binasında kiin birinci yenileme 
bürosuna gelmedikleri takdirde 2367 N o. 
lu kanun ahık5.m1na tevfikan yenileıne -
nin gıyaplarında icra kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak Üzere ili.n olu -
nur. (10601) 

Sultanabmet birinci sulh hukuk mah
kemesinden: lstanbul evkaf müdürlüğü 

UŞAK, (Hususi) - Spor hare- tarafından Ayvansarayda Atik Mustafa 
kellerini çok seven, komşu vila- Paşa mahallesinde Ayvansaray kapm 
yellerle temaslar yapıp şerefli gali· caddesinde bir numarada sakin Mehmet 
biyetler kazanan sporcularımız bir ve lbrahim aleyhinde bir numaralı kö
defa da İstanbullu ağabeylerile çar- mürcü arsasının nısıf hissesinin tapuda
pışmak arzusunda bulundular. ki kaydının ref'i hakkında ikame eylediği 

Gençliğin her arzusunu yerine 1 davanın cari muhakemesinde müddei 
getiren, memleketine şerefli gali- 1 mezkur kaydın kaldırılması hakkında is
biyetler kazandıraın U ~ gençler tihsal eylediği 13-3-935 tarihli hüküm ve 
birliği gençliğin bu arzusunu da te· kararın müddeaaleybe bera)'İ tebliğ 
min için lstanbul F enerbahçeye başkatip ihbarnamesi gönderildiği hal· ,. 
maç teklifinde bulunmu• ve kıv- de filhal ikametgahları meçhul bulumıi.a- · 
metli Fenerliler teklifi kabul eJe- sından dolayı tebliğ edilemediği olbap
rek sporcularımızı İstanbula davet j talri mübatirin müsaddak meıruhatından 
etmitlerdir • anlaşılmasına binaen mezkur hüküm ve 

Gençler birligı"' idare heyeti genr- karara kartı bir ay müddetle temyizi 
ed·ı edi". takdi d h"'k"" k b. !iğin arzusunu yerine getirirken dava 1 m gı r e u um es 1 

spora çok meraklı olan Utak halkı- katiyet eyliyeceği ilan olunur. (10603~ 

nın da heyecanlı bir spor ıı:ünü ya- lstanbul birinci sulh hukuk mahke
•aması için Fenerlilerin ilk defa mesinden: Tesisatı elektrikiye şirketi-

U ~~~e~~~e~;::rı~:!~::işt!~recek- nin Çengelköyünde Beylerbeyi caddesin-

leri cevap heyecanla beklenmekte 
ve F enerbahceli sporcuların mem-
leketimize gelip temaslar yapması 
r~nrl-=-~ ar.,, .. 1,.TitT1aktaclır 

:>on ve yenı s stem 

VIKiNG 
Markalı 

Sut M ~ki nal arımız 
gelmittir. 

JürK.:JflJNl/la LTD. ŞTI 
ısr.-~ ""~l.ATA. PERSEMBe'f'AZAA1 1111 -

de izzet Paıa yalısında sakin Ane 
Cimcoz ve Şerif Cimcoz aleyhine 148 

lira 50 kuruş alacağından dolayı Ü<ame 
eylediği davanın cari muhakemesinde 
müddeaaleybler muhakeme gününde gel
mediklerinden gıyaben muhakemeleri rü 
yet edilerek meblağı müddeabihin tahs.İ· 

line dair 4-11-934 tıaribinde karar veril. 
mit ve elyevm ikametgiıblan meçhul 
bulunmasına binaen batkatip ibbarname
sile tebligatı icra edilemediği olbaptaki 
mühaşirin muaadılak meşruhatmdan an· 
laşılmıf bulunmauna binaen tarihi ilan
dan itibaren bir ay müddetle temylz e
dilmediği takdirde tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. (10591) -

ls an bul Sıhhi Müesseseler Satın. 
alma komiayonundanı 

Konya Doğum ve Çocuk bakımevi için bir aded Pompalı a
meliyat masası açık eksiltme ile satın almacaktır. 

1 - ihalesi 25 Nisan 935 Perşembe günü saat 15 de Cağal
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla • 
caktır. 

2 -Tahmini bedel 750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 56 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. 
5 - isteklilerin cari seneye aid l:icaret odası vesikasını gös

termeleri ve belli gün ve saatten evvel teminat makbuz veya 
banka mektuplarile Komisyor'a müracaatları. (1987) 

Askeri Fabrikalar 
Komisyonundan: 

Satın alma 
-

Askeri fabrikaları İçin aşağıda yazılı 6 kalem malzeme ayr;: 
ayn pazarlıkla mübayaa edileceğinden İsteklilerin 22-4-935 pa 
zartesi günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınal
ma komisyonuna müracaatları. (1923) 

hane. 96 
Karagümrükte Sütçü Mahmud Mah. Kilise S. ye 
ni 26 No. lu 13 c..Ja bir kuyu ve bahçeli Mesih Pa 
şa medresesi. 132 
Aksarayda Gureba Hüseyin ağa Mah. Horhor S. 
yeni 62 No. lu dört oda, bal çe, mutfak kuyu-
lu Hintler tekkesi binası. 60 
Beyoğlu Hüseyinağa mah. T arlabaşı S. yeni 51 
No. lu kagir dükkan 60 
Arnavutköy Lutfiye mah. Küçük ayazma S. 16-
23 No. lu dört oda bir mutfaktan ibaret iki katlı 
kagir ev. 60 
Arnavutköy Lutfiye mah. Küçük Ayazma S. (El 
çi Sokak) dört oda, bir mutfaktan ibaret eski 25 
No. lu iki katlı kagir ev. 96 
Beyoğlu Hüseyinağa mah. Tarlabaşı S. eski 49 
yeni 45 No. lu dört kat dört oda bir mutfaktan i -
baret kagir ev. 240 
Halıcıoğlu Keçeci piri l\1ah. Kumbaracı Ca. yeni 
52 No. lu ve odalı kagir dü'ckan. 24 
Eyüp Nişanca Mah. Sarısamur S. yeni 36 No. lu 
iki odalı kagir Mehmed Paşa mektebi 36 
Ayvansaray Lonca Mah. Ağaçlı çeşme $. Nakşi-
dil Valide mektebi binası. 42 
Oı-tak5y Cavid Ağa Mah. (Eski Türk) 2 yeni No 
lu ahsab dükkan. 24 
Arna~utköy Li'itfiye Mah. Küçük Ayazma S. ye-
ni 24-49 No. lu iki ktlı dört odalı kagir ev. 72 
Topkapı Fatma Sultan Mah. Ahmed paşa med-
resesinin 15 No. lu odası. 30 
Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. Ah-
med paşa medresesinde 12 No. lu oda. 30 
Beyoğlu Lala Hayreddin Mah. Fatma Sultan S. 
1 O odalı bir çamaşırhane, bir kuyuyu havi Hacı 
Beşir Ağa medresesi. 300 
Vefada Kırkçeşme mah. Kovacı Ca. 14 odalı Ga-
zanfer ağa medresesi. 180 
T opkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. paşa 
medresesinde 7 No. lu oda. 30 
Üsküdar Hacı Hasna hatun mah. yeni dünya yo 
kuşu S. 2. No. lu iki oda ve akar suyu havi eski 
Mihrimah mektebi binası. 36 
Cerrahpaşada Hobyar mah. yokuş çeşmesi yem 
32 No. lu biri büyük, diğeri küçük iki odalı eski 
Ahmed paşa mektebi binası. 60 
Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. Ah-
med paşa medresesinde 11 No. lu oda. 30 
A:r~a.vutköy Li'ıtfiy~ mah. Küçük Ayazma S. es· 
ki 11 yeni 17 No. lu iki katlı üç oda bir mutfak -
tan ibaret ev. 60 
Kadıköyünde lbrahim ağa mah.Koşu Ca. iki oda 
dan ibaret yeni 15 No. lu lbrahim ağa mektebi 
binası 36 
fatih Eftalzade Mah. Nişancı C. altı oda bahçe 
ve kuyuyu havi 54 yeni No. lu kfoçük medrese. 96 
Eyüpte Büyükcami mah. Hama.ın S. 4 yeni No. 
lu iki odalı Hekim mektebi binası. 72 
Beylerbeyinde Çamlıca C. 3-5 I'' o. lu üç oda ve bir 
avluyu havi Hamidiye mektebi binası. 60 
Ortaköyde Cavid ağa mah. eski Türk S. 4 No. lu 
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9 90 

4 50 

4 50 

4 50 

7 20 

18 

1 80 

2 70 

3 15 

1 80 

5 40 

2 25 

2 25 

22 50 

13 50 

2 25 

2 70 

4 50 

2 25 

4 50 

2 70 

2 20 

5 40 

4 50 

~. M lM 
Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayısının sonuna ka • 

dar kiraya verilmek için ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. istekliler şeraiti anlamak Üzere her gÜn Levazım müdürlü
ğüne, arttırmaya girmek için de hizalarında gösterilen teminat 
la beraber ihale giinü olan 22-4-935 Pazartesi giinü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (1729) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden 
Yalova kaplıcalarında mevcud serler "Çiçek muhafaza ye • 

ri" yeniden inşa olunacaktır. Muhammen ihale bedeli "7597, 
65 Y edibin beşyüz doksan yedi lira altmış beş kuruş" olan bu 
işe ait şartname, resim ve keşifleri görmek isteyenlerin her gÜn 
Akay işletmesi Levazım Şubesi inşaat kısınma müracaatları. 

ihalesi 21 Nisan 935 Pazar giinü saat on beşte yapılacağın
dan taliplerin yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat ile o gÜn 
ve saatte idare tefler encümenine gelmeleri. (1945) 

Askeri Fabrikaları 
Komisyonundan: 

Satına ima 

Askeri fabrikaları için aşağı da cins ve ebadı yazılı 88,972 
mikap kereste açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameyi gör -
mek için her gün ve eksiltmeye girmek üz~& muhammen be
deli olan 2937 liranın yüzde 7 ,5 muvakkat teminatını mal san
dığına teslim ederek alınacak makbuz ile 29 nisan 935 pazarte 
si günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınalma 
komisyonuna müracaat edilmesi. (1810) 

200 adet az çıralı çam ağacı 5:5, 50 X O, 18 X O, 13 25,740 M.3 
400 ,. ,. ,. ,. 6,30: 6, 50 X O, 18 X O, 13 60,840 M.3 

25 ., ., ,, ,, 4,30: 4, 60 X O, 16 X o, 13 2,392 M.3 

2655 88,972 
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ASLAN VE 
Eskihisar 

Müttehit Çimento ve su kireci fab 
rikaları Anonim Şirketinden: 

İLAN 
Hİ.s&e senedatına 18 numaralı kupo

nun kat'ı mukabilinde 150 ve müessis 
hi.sse senedatına 12 numaralı kuponun 
kat'ı mukabilinde 316 kuru~ verileceği 
ve işbu mcbaliğin 25 Nisan 1935 tari· 
hinden itibaren Galatada Doyçe Oryent· 
bank . Dresdner Bank ıubesi gişel...-in· 
den tesviye olunacağı tirket bisseda
ranı ile müessis hisseleri ashabına ilan 
olunur . 

lstanbul, 16 Nisan 1935 
~ 1edisi idare 

lstanbul Harici Askerı 
Kıtaatı ilanları 

Acık eksiltme ile alınacak o· 
lan 47500 kilo Linyit kömürü· 
ne belli eksiltme gününde ve· 
rilen fiat komisyonca yüksek 
görüldüğünden eksiltmesi on 
gün uzatılarak 27 -4-935 Cu • 
martesi günü saat 15 de yapıla 
caktır. Bir tonunun muham • 
men bedeli 12 lira 50 kuruş· 
tur. ilk pey parası 45 liradır. 
Şartname ve nümunesi eskisi 
gibidir. Eksiltmeye girecekle • 
rin belli saatta Çorluda Satın • 
alma omisyonuna gelmeleri. 

(1993) 
J(. J(. J(. 

Açık eksiltme ile almacak o· 
lan 11125 kilo çorbalık pirinç 
belli olan eksiltme gününde 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den eksiltmesi 10 gÜn uzatıla
rak Nisanın 27 inci Cumartesi 
günü saat 15,30 a bırakılmış • 
tır. Bir kilosunun muhammen 
fiyatı 13 kuruştur. ilk pey pa· 
rası 109 liradır. Şartnamesi ve 
nümunesi eskisi gibidir. Eksilt 
meye gireceklerin Çorluda Sa
tınalma Komisyonuna gelme· 
leri. (1994) 

Birinci Yenilmne Bürosundan: 4 
Kanunuevvel 1933 tarihinden evvel 
lstanbul Asliye mahkemesi birinci ti • 
caret dairesinde yapılmış Vay• und 
Fraytag Kanalizasyon ıirketile Ali, 
Cemil, Liitfi, Halim arasında mütekeT 
vin delil tesbiti keıif dosyasmm yeni. 
lenmesi için verilen beyanname mücl. 
deialeyhlerin ikametgahları meçbti 
olması buebile tebliğ edilememiıtir. 
Büroca 20 gün müddetle ilanen tebli
gat icrasına karar verilmit ve celse gü 
nü olarak 9.5.935 Perşembe günü sa• 
at 14 tayin edilmit olduğundan mez• 
kıir gÜn ve saatte Yeni Pootabane bi· 
na11nda kain birinci yenilemo bürosu• 
ne gelmedikleri takdirde 2367 No. lu 
kanun ahkiınına tevfikan yenilemenİll 
gıyablanııda icra kılınacağı tebliğ m .. 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(10601) 

Birinci Yenileme Bürosundan: 
4 Kanunuevvel 1933 tarihinden ev• 

vel latanbul Asliye mahkemaİ 1 nci 
Ticaret daireıinde yapdmq Vay• und 
Fraytag Kanaliırasy'>n tirketile Sinan 
arasında mütekevvin delil tesbiti k.,.. 
tif dosyasının yenilenmesi için verilen 
beyanname müddeialeyhin ikanıetga· 
hı meçhul olması baııebile tebliğ edile
nıemiıtir. Büroca 20 gün müddetle ili.· 
nen tebligat icrasma karar verilmiı 
ve celııe günü olarak 9.5.935 Perıem· 
be giinü saat 14 tayin edilmit oldu • 
ğundan mezkıir gÜn ve saatte Y enipo.,. 
tane binaamda kain Birinci Yenileme 
bürosuna gelmediği takdirde 2367 Na. 
lu kanun ahkamına tevfikan yenile • 
menin gıyabında icra kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin olu· 
nur. ( 10601) 

Birinci Yenileme bürosundan: 
4 Kanunuevvel 1933 tarihinden evvel 

Istanbul Aıliye mabkemeıi 1 inci ticaret 
dairesinde yapılmıı Vay• und Fraytag 
kanalizasyon şirketile Şakir, Sadık, ~a • 
san, Salahaddin araflnda mütekevvın de 
1il teıbiti keşif dosyasının yen?enme•i 
için verilen beyanname müddeıaleyble

rin ikametgablan meçhul olına11 haıebi!e 

lstanbul asliye mahkemesi birinci ti
caret dairesinden: Türkiye ı, Ban!v.11 
l stanbul ıubeıi tarafından Galatad., Tü
nel karşısında 17 numarada lrunduracı 
Zo'ıarya Menev1diı ile Galat.ada Omer 
Al>it han alt katta 5 numarada Mebmed 
Z:i~ ve Kncstantin Hacopulo tirketi a· 
lcybıne 935 • 154 dosya numaras.ile açı· 
lan 800 Hra alacak davasından dolayı 
bo~lulard..n Mehmed Ziya ve Konstan• 
tin Hacopulo tirketine gönderilen dave
tiyeye ıimdiki oturdukları yer belli ol· 
tnadığı yazılarak geri gönderilmit ve 
tneh.k-ec<ı de bir ay müddetle ilanen 
tebllııat 7apıhna11na karar verilerek l1\h· 
l<ilmt gilnü olmak üzent 21-5-!>35 salı 
laat 13,30 4ayin .-e davetiye mahkeme 
divıonhaneıUno talık kılmmıı olduğundan 
bor,lu ıirket belli giindo mahkemeye 
r~lmediği nya vekil ıröndcnnediği tak
di.rde baWnnd.. ı:tY•P mu'UnClesl yap!· 
lacafı teb!ii ye.tlııi tı.ıtnııık ü~ero ilan 

1 - Kalörifer malzemesi Muhtelifilcins Şartnamesine göre 

2 - 500 metre boru Nümunesine göre 11 
4
3 - Bl ~50 metre torbalık bcır;. ,, ,, 

- ır top eleklik bez. 

Kesmi iianlar Türk l:.imited Şirketınden: 1 
Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık 

tebliğ edilememiıtir. Büroca 20 gÜn müd 
detle ilanen tebligat icrasına karar ve . 
rilmit ve cebe gÜnÜ olarak 9-5-935 per• 
ıembe ııünü saat 14 tayin edilmit oldu • 
ğundan mezkur gün Ye saatte Y enipos· 
tane bina11nda kain birinci yenileme 
bürosuna gelmedikleri takdirde 2367 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan yenileme • 
nin gıyaplannda icra kılınacağı teblii 
makamına Kaim olmak Üzere ilin olu • 

ıJ • .._ •• _ a~...n\ 

'' ,, 1 5- 10 adet aleminyom levh::ı 5x2000x'1000 mm eb'adında 
6 - 20 adet bileyli ıoleli yz.~ak. Resnıine göre 

?701: 

Vazifes"nden ayrılmış olduğundan kendisinin şirket n mına ı 
'er hangi bir pıırayı almai'a ve mvamele 7apmağa salAhiyati kal· 

--- .J.~. :1~- -·----·-



va arı il 
Yaz geliyor. Tahta kuruıu, sinek, ıivrisinek, güve ve bütün haşarat uyanmağa başladı, Havalar ıaındıkça haşart çoğlır. Bütün hşarah kökünden keamek için haşaratın yuvalanna ve eşyaların üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarla
rına, aralarına. bolca Fayda eerpiniz, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muZIJ" haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartrmanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzakın ızı telvis eden hamam böceklerini, abdest
ı.anelerde hamamlarda bulunan küçük .. öcekleri, tırtıJları, kümea hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtıUarı behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuruıttur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. 
Haaan de~oau: Ankara, latanbul Beyoğlu. 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı Asipirol Necatidir Deposu: 
Babçekapıda Salih Necati Ecza·"° -aesi ~ 

ı..ususf ŞARTLAQlt!_IZ 1:-!AlıCK'INDA 
GtŞ[L(;RJMiZD&;N MALUMAT ALIN 1 Z 

i TAN~UL- ICARAJ<OY PALAS - AL.ALEMCi ~AN 

1 inhi arlar U. Müdürlü 1.ncıenı 1 
Bir numaralı Damga kurşunundan pazarlıkla (600) kilo sa

tın alınacaktır. Talipler nümune ve ıartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa iıtirak etmek için yüzde 7 ,5 güvenmeleri
le 6-5-935 Pazartesi günü saat 14 de Cibalide Levazım ve Müba 
yaat Şubesinde Ahın Komisyonuna müracaat edebilirler. 

(1973) 

1 - Paşababçe fabrikası için §artnamesi mucibince (6500) 
lira muhammen bedelli iki aded maa teferrüat üzüm kesme ma 
kinesi ile bunlara mahsus motörler kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesin
de parasız olarak alınacaktır. 

3 - Münakasa 3-6-935 tarihine müsadif Pazartesi günü sa· 
at 14 de Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde Mübayaat 
Komisyonwıda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak edecek müesseseler fenni şartna -
menin 4 üncü maddesi mucibince fiatsız fenni teklifname ve ka
taloklarını münakasa gününden laakal on gÜn evvel Şubeye tev 
diye mecburdurlar. 

5 - Münakasaya lıtirak edecek olanlar şartnamenin 30 un
cu maddesi mucibince yukarıda yazdı gün ve saatten bir saat ev 

vel fiatlı teklifnamelerile ( 487 ,50) lira muvakakt teminat pa
rasını Komisyona tevdi etmelidirler. (1972) 

Maarif V ekiletinden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih - coğrafya, fen 

bilgiai, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, İngilizce muallim 
muavini olmak isteyenler için bu ıene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar 1 Temmuz Pazarteıi günü lstanbul Univer· 
.ıteainde başhyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarını 
A) Türk olmalan, 
8) 20 den eksik ve 45 den fazla yqta olmamalan, 
C) Hüsnühal erbabından olduklan, cinayet ve cünha nevin· 

den mahkôıniyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya 
kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (Halen me -
mur ve muallim olanlar bu kayıddan müstesna olub mensub ol
dukları Daire amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mini vücud 
arızalarından salim olduklannı isbat eder tasdikli hekim rapo
ru ibru etmeleri. 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi 
muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 
l 702 numaralı kanunun ] nci maddesinde gösterilen dereceler 
dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta • 
rin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki tartları hziz olan namzetler bir istida ile 
:Vekalete müracaat edeceklerdi.t. Bu istidaya şu vesikalar bağ. 
lanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl ,eya tasdikli sureti, 
8) Tahsil derecelerine aid ıahadetname veya veaikalarmm a

aıl veyahud suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idar~inden nümunesine tevfikan tasdik 

li sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) Alb aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflar, 
Bu vesikaların en son 1-6-1935 tarihine kadar Vekalete gön 

derilmit olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmiş o
lan veya evrakı müsbitesi nok.-ıı gönderilmiş bulunan istida .. 
~Is hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet iJan o1unur. 

Konya Elektrik 
TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimizin 1934 ıeneaine ait he
yeti ~mumiyenin adiyen ve fevkalade 

olarak i~Hmaı 31-3-1935 h 'hinde ya 
pılacağı Milliyet, Uhu ve Babalık ga
zetelerile ilan edibniş ise el Na.'.'ıa Ba 
yındırlığının 28-3-1935 ._ .. nlemecli y · 

58 sayılı yazıaında heyeti adiye fev
kalade içtimaa ait ruznanıelerin ayrı 
ayrı olarak i!" edilmesi laznnceldiği 
halde bir arada ilan edilmesi muvafıkı 
kanun olmadığına binaen içtimaın te-

hiri ile yeniden ilanatın yapılması bil-

dirilmiş olmaaına mebni tayin ve ilan 
olunan günde toplarulamamış ve bu 

adi içtimaın 1935 yılı Mayıs ayının 

birinci Çarşamba günü nal 10 da Kon 

yada hük: .::t mey: ·mdaki şirkd 

merkezinde akdi ve aşağıda yazılı 

huausların ruznameye ithali karar)a~
tınlmış olmakla his.sedarların işbu adi 

içtir aa İştirak edebilmeleri için hamil 
olduktan hia&e ı: • Jerini · çtiına ta -
rihinden on gün evveline kadar mak
buz mukabilinde §İrkele tealiın etme
leri ilan olunur. 

RUZNAMEI MOZAKERAT: 
1 - Mecliai idare ve mürakıp ra-

porlarmın okunmaaı, 
2 - Senelik bilançonun tudikı, 

3 - Heyeti idare ve mürakrbm ib'
ra.aı, 

4 - Yeniden bir mürakıbm intiha
bile ücretinin tayini. 

5 - Müddetini ikmal eden üyeler· 
den Konya aaylavı Bay Muaa Ka~ m, 

Oaman Olgun, Ahmet Hamdi, Ah-

met Ergun yerlerine dört Üyenin yeni-
den .eçilmeai , 2534 

Gençlik ve Güzellik 

KanzuJi eczanelll müstallzananndan r 

Balsamın kremi 
T enini-zin latif tazeliğini, cildinizin 

cazip taravetini anc.k (BALSAMIN 
KREMi) le meydana çıkarabilirsiniz. 
Güzellik aımnı ~nde Mldıyan cid
di ve pyanı itimat elli seneılik bir SÜ· 
sellik kremidir. Bir dela (KREM BAL
SAMIN) lnıUanan ba§ka krem kullana· 
maz. Tanmmıt itriyat mağazalarile bü
yük eczanelerde bulunur. 

O.vredilcc•k ihtira berata 
( Nitadır ruhunun tahmizinden iti· 

baren mütekaaif hamızı azot iatihaa
Jine ait uaul) hakkındaki ihtira için 
lktıaa.t Vekaleti Sanayi Müdiriyetin
den iatihaal edilmit olan 19 Mayıa 1928 
tarih ve 770 numaralı ihtira berabnm 
ihtiva ettiği hukuk bu kere baıkaama 
devir veyahud icara verilmeai teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 
malUınat edinmek isteyenlerin Galata 
da Atlan Han 6 nci kat No: 1-4 idare-

haneye müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 2724 

htanbu1 asliye mahkemeleri yenileme 
bürosundan: Davacı - Istanbul Ticaret 
ve Sanayi odaaı ile dava olunan - latan· 

bulda Akaaray Haci Bayram Haftani ma

hallesinde Mektep çıkmazı 3 No. da 
Mehmed Vahid arasında mütehaddiı ve 

bundnn evvel asliye dördüncü hukuk 

mahkemesinde dcı"deat davanın yenilen
me muamelesi sırasında: Halen ikamet-
ahı meçhul bulunan müddeialeyhe ila· 

nen tebligat icrasına karar verilmiş bu
lunduğu tahkikatın yapılacağı 25-5-935 
aaat 10 da büroda hazır bulunması lü
zumu le:bl' -

• 1 · , . . ): .. <. 
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ANADOLU 
'i ürk SigÖrta Şirketi 

( Cnca \akıP lian fatanJ.al 

flıtiyat ve SE.rmayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır,. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı · Türkler elindedir. 

'1 ilrklye lı bankası teralmdan teıkil olunmu9tur. idara mecllıl ve müdürler 
he1 eti ve D?eır.urlan II~milen 1ürklerden mürekkep yegane TUrk Sigorta Şirke. 
t\dir. Ttirkiyenin her tarafında 4200) U geçea acentalarımıı henaJ Türktür. Tii.r• 
ki) enin en miıhim ı- i eaaese erinin vebankalarmın aigortala~l'lı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
&İi_ortalar1D1 en i) i ıuait.e 3 apar. Haaar \'ukuunda ıararları ıilr' at ve kolaylıkla öder. 

1 Elf rafı iMTı YAZ - Telefon: lst. 20531 2384 

ıstanbul Sıhhi Müeı•eseler 
tınaima Komisyonundan: 

• Sa-

Tıp Talebe yurduna lüzumu olan (2000) metre lacivert el· 
biselik kumaş şartnaıfıe ve nü munesi veçhile kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhalesi: 25-4-935 salı gÜnÜ aaat 15,30 da Cağaloğlun
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedel: Kumaşın beher metresi bedeli 485 ku-
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 72 7 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası göster 

meleri. 
5 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp Talebe yurdu idare -

sinden alınabilir. 
6 - İsteklilerin belli gÜn ve saatten evvel muvakkat temi-

nat makbuz veya mektupları ile ve yukarıda yazılı vesikalar İ· 
le komisyona müracaatlan. (1811) 2660 

LiMAN lŞLERİ---
umum Müdürlüğü Levazım Şefliğinden: 
Galatada Rıhtım anbarmda mevcad hurda demir saç ve saire 

açık artU'ma ile münakasaya konmuştur. lıtoklilerln 18 - 4-1CJ35 
Perşembe gilnil saat iki buçukta mezkur anbarda toplanacak 

komisyona müracaatları. 2809 

Dahiliye V ekiletinden: 
Aded Aded 

50 Karyola 100 Çarşaf 
100 Battaniye 100 Yorgan lalıfı 
100 Y utık 50 Dolap 
200 Yastıkyiiz\l 50 Yata~ • 

Müstahdemler için nümune evsaf ve eşkilı şartnaınesınde 
yazılı bulunan ve m:ıııamme~ bedeli 2500 ilribin beşyü~ lira 
olan yukanda cins ve mikdan yazılı eşya kapalı zarf usulıle ek 
ıiltmeye konuhnuştur. • .. .. . . 

Eksiltme 29-4-935 Pazartesı gunu saat 15,30 da Dahiliye Ve 
ki.leti binasında toplanacak eksilbne k~>ınİsyonunda yapılacak 
tır. Muvakkat teminat mikdarı 187,5 liradır. isteyenler bu hu
sustaki şartnameleri almak ve nümun~l~ri gönnek için her gün 
eksiltme komisyonuna müracaat edebılirler. . 

Talihlerin 29-4-935 Pazartesi günü saat 14,30 a kadar ıcab e
den belgelerle birlikte teklif mektublar~ı Dahiliye Vekaleti 
eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

2717 (1815) 

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 mektuplan 18-4-935 Perşembe gü
nü saat 'dokuza kadar T ekirdağr. Cümhuriyet müddeiumumili
ğince kabul edilecek ve ayni günde saat onda müddeiumumilik
teki komisyon müvacehesinde açdacaktır. Kat'i ihalesi Adliye 
Bakanlığından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat te • 
nıinat 1153 liradll'. Şartname bedeli mukabilinde isteyene veri-
lecektir. 2781 

Türkiye Eczacıları Laboratuvarı 
Türk Anonim Şirketi idare meclisi riyasetinden: 

20 Mart 1935 de saat 15 de Ca ğaloğlunda Halkevinde içtimaa da
vet edilen hissedarlar fevkalade he yeti umumiyesinde nisabı müzakere 
olmadığından içtima 7 mayıs 1935 ıaat ikide gene ayni yerde yapıla • 
caktır. Bu içtimada bir hisseyi temsil eden hissedarların da reyi oldu
ğundan bütün hissedarların ittirakleri rica olunur. 

RUZNAME 
lira kıymetin de bin adet hisse senedi ihracı sure-

• Konya Elektrik 
TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN ı 

Şirketimizin 1934 yılı.na ait heye
ti umumiye-.• a liyen ve fevkal " · 
larak içtimaı 31-3-1935 a-ününde yapı 
lacağı Milliyet, Uhu ve Babalık ga:ıe 
telerile ilan edilmiş ise de Nafıa Bayın 
dırbimm 28-3-1936 sün1emeçli ve 53 
aayılı yazısında heyeti ..ıdiye ile fe, 

&ııalade içtıimaa ait ııuznamelenn a)'rı 
ayn olarak iian edi1meti liz1mgeldiği 
halde bir arada ilan edilmesi muva. 
kı kanun olmadığına binaen içtimam 

tehiri ile yeniden ilinatın yapılması 

bildirilmit olmaaına ~~ t yin ve 
ilan olunan gÜndr to;lanıbunamıt ve 

bu fevkalade içtimaın 1935 yılının Ma
yıs ayı 1 altıncı Paz. :e · günü aaat 
1 O da Konyada hükômet meydanm • 
daki tirket merkezinde akdi ve a§ağı. 
da yazılı huaua1arın ru~ •• .uneye ithali 
kararlqt.rrılmıı olmakla biasedarlarm 
itbu fev: ali.de içtim.aa ittirak edeF' 
meleri için hamil oldukJan bi&ae ae • 
netlerini içtima tarihinden on gün ev

veline kadar makbuz mukabilinde şir· 
kete teslim etmeleri ilin olunur. 

RUZNAMEI MOZAKERAT: 
1 - Sermayenin 650 !.>in liradan 

227500 liraya tenziJi için dahili nizam. 
namenin beşinci maddesinin aıağıda· 
ki tekilde de::!İ§tirilmeai: 

Eaki maddeı 
Şir:ket sermayesi 150 bin ı:ra tez • 

yid edilmek auretile 650 bin liraya ib· 
liğ edibniş olup beheri on Türk liraaı 
kıymetinde 65 bin hiaseye münkaaım· 
dır. 

Yeni maddeı 
Şirket aermayeai beh rl üç buçuk 

Türk liraaı kıymetinde 65 bin biueye 
münkaamı 227500 liradan ibarettir. 

2535 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETJ 

İstanbul Acentalığı 
Li•an Han, Telefon: 22925 

iZMIR SÜRAT YOLU 
S A K A R Y A •aparu her 

hafta PERŞEMBE günleri aaat 
16 da İıtan boldan 1ZMİRE ve 
PAZAR günleri de IZMİR' der. 
lstanbuia kalkar. 

TRABZON YOLU 
T ARİ vapura 18 Nisarı 

,"'ERŞEMBE saat 20 de Hoppe
ve ı<11dar 

illl .................... ... 
Birinci Yenil eme Bürosundan: 
4 Kanunuevvel 1933 tarihinden ev

vel lıtanbul Asliye mahkemeai 1 nci 
ticaret dairesinde yapılmı§ Vayı und 
Fraytag kanalizaayon ıirketile Raşid 
ve Hatçe arasında mütekevvin delil 
teabiti keıif doayaaının yenjlenmeai 
için veTilen beyanname müddeialeyh· 
)erin ikametgahları meçhul olması ha· 

aebile tebliğ edilernemi§tİr. Büroc.ı. 20 
gün müddetle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmit ve cel&e günü olarak 

9-5-935 Perıembe aaat 14 tayin 
edilmiı olduğundan mezkur gün ve aa 
atte yeni postane binaaında kain biı in
ci Yenileme bürosuna gelmedikleri 
takdirde 2367 No. lu kanun ahkanlına 
tevfikan yenilemenin gıyablannda ic
ra kılınacağı tebliğ makamına ak1m ol 
mtlk üzere ilan olun•lr. (10601) 
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V mumi Neşriyatı ve Yazı işleri 


