
tahkikat fezlekesi dün vila
yet idare heyeti tarafından 
tetkike başlanmıştır. 

Sahih ve Ba,muharrir[: Siird Saylavı Mahmud ~VffiAN 
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Boğazların tahkimi zaruridir 
Muahedelerde değişiklikler yapılırsa, Türkiye, bu 
değişiklikleri Boğazların askeri rejiminde muka
bil tadilata bağlı tutmak mecburiyetinde kalacaktır 

Karar Berlinde 1 

nasıl karşılandı 

Alman yanın 
V"ersa.y 

/ngilizier, Türk askeri kuvvetlerinin emniyeti ko
ruyacağını ve o mıntakaga yapılacak tecavüzün 
arsıulusal müdahaleyi davet edeceğini söylüyorlar 

Andlaımaıını temamen 
kaldıracaiı ıöyleniyor 

, 

ll•n•.,,.. leararı hakkında mllhlm bir 
nuıuk •<>yliyen Makdonald 

LONDRA, .18 (A.A.) - Başbakan 

Bay Makdonald, radyo ile netredilen 
bir nutkunda Stresa konferansında el 

de edilmit olan neticelerden bahse ie • 
rek !.,.iliz milletine kendisinin Stre • 

.... Devamı S inci sahifede 

1 

CENEVRE, 18 A.A. - Aımdolu a-
jansının hu•uıi muhabirindeoı 

Dünkü celsede ııraıile bütün konsey 
aza•ı Franaızların teklif ettikJeri karar 
projeei hakkında mütalealarını söyle<iik
ten oonra Bay Tevfik Rüttü ArM Tur· 
kiye namına ıöz alarak a§ftğıdalc:i beya
natta bulunmuıtur: 

"Bay Laval tarafınd~ .ü~ devtet na
m.ına verilen karar proJeaıruıı. Streıa 
konferanaı sonunda neıredileo tebliğ 
bakımından tetkik edilmesi icap edece
ğini zannediyorum. Bu, tebJi~n ihtiva 
ettiği mesele haklnndakı noktai .nazarı
mızı daha evvel küçük aıılaıma ıle BaJ. 
kan antantı daimi konaeylerinin toplan· 
baı ıonunda neşredilen tebliğde bildir
mittiık. Karar veril~n Ön~, mem1e
ketim is:in huıuıi bır ehemmı~et 8:"ze • 
den bir noktadan bahsetmek ı.terun. 

Maliimdur ki, Lozan muahedesi bazı 
aakCTİ hükümJeı-i ihtiva etmekte ve bu 
hükümler, diğer bazı muahedelerdeki 
hükümlerio ıumulünü haiz olmamakla 
beraber ulusal toprağımızın bir kısmı
nın müdafaa vasıtalarında yine de talı • 
didat teşkil etmektedir. Bu tahdidat iki 
mıntakaya aittir. Birinci mıntakada, ya
,,; Trakyada, bu tahdidat üç hemhudut 
memleket için nizami ve karşılıklı veci· 

heleri tazammun etmektedir. Bu vecibe-
ler üç ali.kadar devletin anlaşmasına İs 
tlnat ettiği için, bunların idame.si meau

liyeti de karıılıklı bir ıurette bu dev -
Jetlere terettüp eder. Buna binaen burada 
bu hükümleri mevzuu bahsedecek de. 
ğilim. Diğ.ır ınıntaka yani boğazlar mın 
takaaı için hal böyle değildir. Bu mın
takaya taalluk eden askerı hükümler 
ftırklı bir muamele mahiyetini arzetmek 
tedir. Burada, gayri askeri mıntakalar .. 
dan başka, müdafaa vasıtalannın talıdi. . 

Bay Litvinol 

dah mevzuu bahi&tir. Bu askeri hüküm
lerin mukabilinde bir lol<arno misakı 
yoktur. Bu hükümler, Türkiyenin zara· 
nna olarak gayri müsavi bir vaziyet ih
das etmektedirler. Bundan batka, müıa 
vataızlık, bu hükümle,-in kabulünde a
mil olan ahvalde vaki derin tahavvül . 

lere ve ahvalin bundan böyle de n>atua 
kalabileceği esaılı değişikliklere rağmen 
devam etmelc:tedir. Bu huıuıta atağıda
ki nolctayı açık bir ıurette tebarüz et-
tirmeyi iıterim: 

• 

Bay T evlik Rüştü Aras 

Mevcut muahedelerde tayin edilmiş 
olan vaziyette değiıiklikler vuku bul -
duğu takdirde, Türkiye bu değipklikle
ri boğaifarın askeri rejiminde mukabil 
tadilata mütevakkıf tutmak mecburiye
tinde bulunacakhr. Prensibe iıtinat e • 
den iki sebep bu talebin haldı olduğu-

' isbe• etmel.tedir. Bunlardan biri bü
tün diğer devletler için olduğu gibi, Tür

kiyenin de kendi emniyet lüzumudur. 
Diieri de, mevcudiyetinin müdafaası 

Devamı 5 inci sahifede .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,~ .................................................. ,,.,, ........................................... ,,,,,,,,, 
Kadınlar kongresi dün açıldı 

Kongre Atatürk'e bir saygı ve sevgi te-grafı çekti ve 
Yeni Türkiye hakkında tezahuratta bulundu 

Hatipler nutuklarında Türk kadınının serbest ıinı, kadın saylavlıtrımı:ı:ı alkışladılar. 

iJiln açılı, celaealnd en muhtelif intibalar 
Binbir çeşit rengin daleal~~~·J•• 

muhtelif lavanta kokularının binbirile 
"nıtizaç et~iği büyük salondayız ... Yıl
dız aarayının bütün konferanl salonu 
&aat onda hıncahınç denecek bir hal
de dolmu~tu. Dünya yüzünde olduğu 
eibi bu ıalonda da erkekler azlık lef• 

kil ediyor. Murahhas koltukları a· 
rasında muhtelif renkte kostümler, 
fapkalı ve açık batlar arasında bir er· 
kek çehre•i farketmeğe imkan· yok ... 
Kcnereyi dinlemeğe gelen bazı erkek 
davetliler araaında hükiimet ve bele· 

diye erkanı lstanbulda bulunan bazı 
oaylavlarla beraber sefirler, konaoloı· 
lar ve gazeteciler göze çarpıyordu. 

Murahhas bayanların ekıeriıi ıiyah 
ve koyu renkli ve pek azı da açık renk 
li koıtümler giymişlerdi. Romen mu • 
rahhaslarından bazdan ulusal kıya • 
fetlerile kongreye gelmitlerdi. Hind 
murabhaıı Şerife Hatun Begüm Ha. 
mid Ali açık renkli, Begüm Kemaled· 
din yeşil renkli ve kenarı Hind ipeği 

ile işlenmiş maşlahlarile herkeıin na-
zaı ı dikkatini celb_diyorlardL Salo • 

1 
nun tertibatında bazı ""ılitiklikler var 1 

dı. Baıkanlık kürsüsünün önündeki kol 
tuklarda evveli. icra komite&İ azası, 
ve onları takiben de heyeti murahha • 
aalar batkanları otunnuılardı. Kürsü -
nün üstünde orta cesamette iki Türk 
bayrağı araıında beyaz zemin üzerine 
aarı İpekle itlemeli ar&rulusal kadın • 

lar birliği sancağı konulmutlu. Salo
nun muhtelif yerlerinde, baıkanlık kür 
süsü önünde hoparlörler bulunuyordu. 
Sal on dolmuş, oturacak yerler tama· 

.,... Devamı 7 inci sahifede 

Çimento fiat1arı 
indiriliyor 

Vergi ve resimlerin 
azaltılması iç:n .b.a· 

nun hazırlandı 
_.,_ 

Ekonomi bakanının va::
lere gönder ... iği telgraf 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Eko
nomi Bakanlığı Çimento fiyatları bak -
kında valiliklere bir telgraf gönder
miştir. Ekonomi Bakanı Bay Celil Ba 
yarın bu telgrafını ehemmiyetine meb 
ni bildiriyorum: 

"1 - Memleket ekonomisini koru
mak üzere yabancı ülkelerden sokul
ması yaıak edilmiı olan çimentonun 
son yıllarda genel istihlaki artmağa 

Devamı 5 inci sahifede 
-------

A manyaya 
Gıdecek heyet 
Türk gıs:ıetc c lerı Alman
yada nereıeri ge:ıeceı<ler? 

Alman Matbuat cemiyetinin daveti 
üzerine Almanya'ya eidecek olan gaze
teciler heyeti cumartesi günü akşamı 
ekspreıle lstanbuldan hareket edecek • 
}erdir. Heyet için iki hafta &Üren bir 
program hazırlanmı§tır. Nisanın 22 inci 
günü Bre.-Iav'a varılacak, buradan erte
si gün tayyare ile Dresden'e, oradan a
yın 24 ncü günü Münih'e gidilecektir. 

Burada Alınan müzesi ve Brauhauı ge-
zildikten ıonra otomobil ile iş kararga
hına gidilecektir. Sonra tayyare ile 
frankfurt'a gidilecek ve Leverkusen'. 

deki 1. G. müeneıeleri gezilecektir. Mel 
hem' de ıençlik teşkilatı mektebi ziyaret 
edilecektir. Heyet Essen'deki Krupp 
müeııeıeıini de gezdikten ıonra Ha-

novere gidecek ve burada binicilik mek· 
tebi eezilecektir. Heyet ı mayısta Ber· 
lin' de 1 mayıs ıenliklerinde bulunacak· 

tır. Ertesi gün propaganda nezaretinde 
"iradenin zaferi., adlı filmi ıeyredecek

tir. Bu vesile ile propaganda nazırı Dr. 
Göbels bir çay ziyafeti verecektir. Ga
zeteciler 3 mayısta Hamburı'a gidecek· 
fer ve yıldırım trenile Berlin'e dönerek 
lstanbul'a hareket edeceklerdir. Gazete
cilere bu seyahatte Alman istihbarat bü
roıu mümessili Dr. 1. SchnMdt . Du
mont refakat edecel<tir. 

Suriyeye yerleştirilecek Ira . 
lı Asurilerin hududa uzak 
yerlere isleanını istemiştir. 

Tel: { Müdürı 24318, Ya~ iıl•ri müdilrüı 
idare •• ~atbaaı 24310 

TURKIYENIN EN BUYUK GA ZETESl 

23 N'isa.:n. 

Salı günü çıkıyor 

32 sahife 
EN DEGERLI TURK YAZICI ve GAZETECI
LERININ MAKALELERi, FIKRALARIYLE 

Sofya'ya, Belgrad'a, Bükreş'e, Atina'y& 
gönderdiği hususi muhabirlerinden ala
cağı telefon ve telgraf haberleriyle, 

ANADOLU ve TRAKY ADAKI MUHABiRLE
RiNiN MEKTUPLARI ve TELGRAFLARIYLE 

Kadın, Moda, Çocuk, Meraklı dünya hadi
seleri, Spor, Sinema ve her sınıf halkı ala
kadar eden daha birçok yazı ve resimleriyle 

TAN 
23 nisanda-------
---32 sahife 

Olaıre§lk çnkoyoır 

Yeni tefrikalarımu: şunlardın 

Bizde casusluk! 
AZlZ HUDA! AKDERININ VESIKALARA 

DAYANAN ESER! 

Fatih lstanbulu 
Nasıl aldı? 

ı4319 

Tarihte bir ça~ devirip yeni bir 
,ağ açan en heyecanlı bir say/ a 

Meine Kemph 
'' Kavgam ,, 

Hitler'in bütün dünyada 
çok dedikodular doğuran 

bir 
• 

eserı 

. Mahmud Yeaarinin TAN için 
hazırladığı büyük bir roman 

Burhan Cahidin ıimdiye kadar 
yazdığı romanların en güzeli 

Edgard 
mıera klı 

W allece'in en 
polia romanı 

.Stendhal'in şaheseri olan "Kırmızı 
Siyah,, ismindeki roman 

VE BUTUN BUNLARLA BERABER HER 
SINIF OKUYUCUYU ALAKADAR EDEN 
CANLI HAV ADIS ve GUZEL RESiMLERLE 

23 Nisan salı gOnO 

Büyük bir havadis 
gazetesi olarak 

32 Sahife Çıkıyor 



/ çfı mai bahisLer 
azan: 

1 A;taoji'lu Abme<" 

He zarı fenıik 
Ne derseniz diyiniz: Fakat Os· 1 kaidesine de bakmak mecb.uriyetl 

manlıcada bazı bem genit anlam- hasıl oldu: Atrık bezarı fenlik kalk
lı ve hem de açrk, hiç bir tey söyle- mağa başladı. Çünkü bir yandan 
miyen kelimeler vardrr ki etini bat· yüklemiş olan topluluklar, işlerini 
ka hiç bir dilde bulamazaınrz. gelişi güzel adamlara veremez ol. 

Mesela: "Derdesti irsaldir !,, dular. Öteki yandan da bir işte mu-
Bu ne demektir? Onu fransızcaya vaffak olabilmek için o işin ehli, 
ve yahut başka bir dile nasıl ter-! yani o işle alakadar olan bilgiyi 
cüme edersiniz? Gönderildi mi? taşımak şart oldu! Bu şarta bak
Gönderiliyor mu? Gönderilecek mıyanların geride kaldıkları, yen il
mi? Hiç birisi değildir, fakat hep· dikleri tecrübe ile anlaşıldı. 
aidir. Gönlün nasıl isterse öyle alı Fakat bununla da kalınmadı: 
Söyliyenin gönlü nasıl isterse lü- lşbölümü kaidesi yavaş yavaş ihti
zumunda öyle alır. öyle bir söz· sasa kadar vardı. Ayni işin muhte-
ler ki müsbet hiç bir şeye sızı lif alanlan, hususi bilgiler ve tec
bağlamaz, fakat sizi üzüntüden rübeler istedi. Gerek uluslararası 
kolayca kurtarır. yarışında ve gerek ulusun iç Yaşa· 

lkinci misal: "Hezarı fen,,; bu yışında, bu ihtisaslar ne kadar ço
ne demektir? Bilgili adam mı, be- ğalır ise, o nisbette de o ulusun be
cerikli insan mr işinin eri mi? cerikli olduğu göründü! Şöyle ki, 
Hem evet! Hem' bayır! asrımızda her işin başında yalnız 

. Evet! Çünkü "Hezarı fen,, her o işin ehli, yani o işte bilgi ve tec-l 
işi üzerine alır! Hayır! Çünkü hiç rübe sahibi olan gelebilir. Buntı?"dı-
bir işe hazırlanmış değildir. tında yürümek ve hezarı fenlıge 

Hezarı fenliğin tarihte bir dev- meydan vermek ta evvelden mu-
ri vardır: Uluslar henüz ilk çağ. vaffakıyetsizliğe katlanmak de-
da iken ve bilgiler henüz açılma- mektir. 
mışken, herkes her şeyi yapabili- .. Maalesef, bizde hala da hezarı 
yordu. Çünkü amaç topluluğa ya- fenlik bütün bütün kalkmamış
ramak, topluluğun fayda ve men· tır. Kanunlarımız hezarı fenliği 
faatini _!emin etmekt~n ziyade, meneylemiştir, işin ehline verilme-
topl_uiuı:-u alet etmıf olanların sini emreylemiştir. Fakat haki. 
keyıflerıne ve onların tuttuklarına katte hezarı fenlik hazan kendini 
kulluk e~mekti.! _O sıra.1.arda bezarı göstermektedir. Bugün tarih mu
fen ola~ı!~ek ıçın, yanı her şeye allimi, yarın idare memuru, öteki 

Y:"raı; bır~sı gibi gözükeb~lmek İ· gün de bankacı olan birisinden her 
çın, ıstenılen ve değer verılen tekı hangi işte muvaffakıyet beklenile
tey, ~atmak, ve kendini beğendir- bilir mi? 
ınektı. Kurnu: birisi buna muvaf- B .. 1 r k" b" k t bb .. 
fak oldu mu, o artık her şeye ya- 1 ~n~ ody e ge ırff ık, ılrço efe us-

h b"I" erımız e muva a o amamanın se-
rar, er şey yapa ı ır. beb" b d ı y· · ld b · k 

ı u ur. ırmı yı an erı, aç 
On dördüncü Lüid~n sonra,, teşebbüslere karıştık, paralar ver· 

fransada bu hezarı fenlık, toplu- dik hisseler aldı'k! Hepsi gitti, git-
luğun. !l'eçirmiş _ol~u.ğu değişiklik- ti çÜnkü işin başına geçenler, işi 
!ere, ılım ve bılgının açılmasına ellerine alanlar, ehil değildiler, he-
bakmıyarak, alıp yürümüştü. zan fenlerdi! 

Favoriler, yani çatabilmif olan
lar, her işe tarar ve her işi görür ; 
olmuşlardı. 

Topluluğun işlerini altüst eden 
bu duruma kartı Monteskiyö "I
ran mektuplan., adı ile dehtetli 

bir hiciv yazdı 1 Bu eserde yazıcı 
bir berber çırağının nasıl saraya 
sokulduğunu, orada nasıl başhe
kim olduğunu ve sonra da, Avru
paya dış nomal aefaretle gittiğini 

ve sefaretten geri gelerek sadra
zamlığa çıktığını ve bugün bu mer
haleleri geçerken, topluluğa ne ka
dar zararlar verdiğini yazıyor! 

Bizim kendi tarihimizde de oku, 
yazı bilmiyen, kaba saba adamla
rın sadrazamlık makamına geldik-
leri az görülmemittir. . , 

Fakat denebilir ki o zamanlar 
bu her yerde az çok böyle idi. He. 
zarı fenlik moda idi. . 

Fakat topluluklar gittikçe iler
lediler, açıldılar: ilim, fen, san'at 
yükseldi. Bir çok yeni bilgiler çık
tı. Hele topluluğun yaşayıtı ile sı
kı alakalarda bulunan, hukuk, ikti
sat, idareye ait bilgiler alıp yuru
düler. Topluluk yaşayışı genitle
dikçe ve bununla beraber ilim ve 
bilgiler de arttıkça, artık itbölümü 

Hezarı fenler, yalnız Üzerlerine 
aldıkları işleri öldürmekle kal
mazlar, onunla beraber, topluluk i
çine itimatsızlık, inansızlık ta sa
çarlar. işin ehli olan ve ehli olmak 
için bir çok yıllar çalışmış bulunan 
bir vatandaşın kalbinde, işin başı
na ehli olmıyan birisinin geçmesi 
ne kadar yas ve inkisar doğurur! 

Böyle birisinde gitgide menfi his
lerin doğması da pek nomal olur! 
Sonra toplulukta işe karşı inansız
lık ta çıkar. 

Hülasa, eski devrin bütün izle
rini kesip atmak için, o devirden 
kalma bu hezarı fenlik adetine de 

kat'i son vermeliyiz. Bugün "der
desti irsal,, cümlesi bize nasıl ya
bancı geliyorsa, öyle de hezarı fen

lik bizden uzak olmalıdır! Cum
huriyetin yüksek menfaatleri ve in
kilabımızın büyük amaçları, bunu 
istemektedir. Artık eski devrin 
çatmak usulünden bizde hatıra bi
le kalmamalıdır. 

Herkes bilmelidir ki, iş yalnız 
ehline verilir. Bu inan bir kere yer
leşti mi, bir çok ehiller bulacağımı
za kuşku etmemelidir! 

Ağaoğlu Ahmed 

Zabitlerin aylıklarına dair 
kanun kabul edildi 

Dün kamutayda köy kanunu görü
şütürken münakaşa ar o du 

ANKARA, 18 A.A. - Kamutayın bu 
gün Fikret Sdayın başkanlıı;ında yap· 
lığı toplantıda belediye kanununa ek 
kanun li.yıhasile vilayet hususi idaresi 
kanununun tetkiki için muhtelif encü -
menler teşkili tasvip edilmiş, 1934 ma
li yılı umumi muvazene kanununa bağlı 
bütçelere munzam ve fevkalade tahsisat 
verilmesine dair olan kanun li.yıhasını 
kabul eylemiştir. 

Bu kanuna göre, 1934 yılı umumi 
muvazenesine dahil bir kısım daire büt 
ç:e?erinin muhtelif fa"Sıllarına biı· m iJyon 
366 bin 250 lira munzam tahsisat veril· 
mekte ve bir ~sı~ bütçelerde yeni açı· 
lan fasıllara hır milyon 340 bin lira fev
kalade tahsisat verilmektedir. Bu ka· 
nun ile verilmekte olan tnunzam tabsi
ıattan 250 bin lirasının vade faizleri ba
kanlar heyetince tesbit edilmek suretile 
Ankara belediyesine ikrazı için maliye 
bakanlığına mezuniyet verildiği ~ibi, Na 
fıa bütçesinde şo•alar ve köprüler adı al. 
tında açılan nazım fasla da 250 bin lira· 
lrk bir tahsisat konmuştur. 

Bundan sonra Arabük köyünden ha· 
cı oğullarından Ahmet oğlu Mehmedin, 
Akziyaret nahiyesinin yukarı Gürdü kö 

"ArabiııtanJa Osmanlı İmpara
torluğu nasıl yıkıldı?,, isimli tarihi 
tefrikamız bugün beşinci sayfa-

1 --nızdatlır. 

1 
yünden Çeçeoğlu Abdurrahmanın ölüm 
cezasına çarpıJ:maları hakkındak i maz -
hatalar tasvip edilmiştır. 

Zabitar.ın aylıkları 
Zabitan ve askerı memurların maa -

talı hakkındaki kanunun bazı maddc
lerınin tadili hakkındaki kanunu kabul 
otun.muştur. 

tiuna nazaran birinci feriklerin ma -
aşıarı b: rınc-l dereceden 150, feriklet·in 
ikinci dereceden 125, fırka kuınandan • 
lıı;ı yapmış olan mirlavalann üçüncü de 
receden 100, mirlivaların temyiz müd .. 
dei umumisinin ve vekaıet hukuk müşa
v1rinin dördüncü dereceden 90, miralay
lar, temyiz azaları, birinci sınıf askeri 
memurların beşinci dereceden 80, kay
makamlar, ikinci sınıf askeri memurlar 
ve vekalet hususi kalem müdürlerinin 
ah.ıncı dereceden 70, binbaşılar, üçüncü 
sınıf askeri memurlar yedinci derece .. 
den 55, yüzbaşılar, dördüncü sınıf as
keri memurılar sekİ7inci. dereceden 45, 
yüzbaşdar beş.inci sınıf askeri memur -
lar dokuzuncu dereceden 40, birinci mü 
18.zınıler, alhncı sınıf askeri memurlar, 
onuncu dereceden 35, mülizımler yedin
ci sınıf askeri memurlar on birinci de
receden 30, zabit vekilleri, sekizinci sı
nıf askeri memurlar 12 inci dereceden 
25, askeri memur muavinleri 13 ncü de 
receden yirmi lira olarak te$bİt edil • 
mi ş.tir. 

Kamutay bundan sonra da ordu ik
ramiye kanununun birinci maddesinin 
değiıtirilmesi hakkmdaki kanunu mü -
zakere 'e kabul ederek cumartesi günü 

S · l f ·ı k DA&.i 
1
. ukrılyeAye ~ler eş ıTr~. eke~ Bulgaristan da buhran; ka 

... .- . .... '-~ .. ~. '...,.:, ", 

ra ı surı er ve ur ıye b. d.. . t•f tt• 
ıne un ıs ı a e ı T. Rüştü Aras bunların hududa uzak 

mıntakalara yerleştirilmesini istedi 
CENEVRE, 18 A.A. - Anadolu A· ı 

jansırun hususi muıhabirinden: 
Konsey dün Irak Asurilerinin Sun -

yede yerleştirilmesi meselesini IJlÜzakere 
etmiştir. Bay Tevfik Rüttü Aras bu hu
su•ta aşağıdaki beyanatta buluninuı • 
tur: 

Türkiye mümessili sıfatile hükiımeti
min, diğer bir çokları gibi umumi har
bin kurbanları olan Asurilerin iskanı me 
sele.ini alaka ile takip etmekte old;; -
ğunu beyana lüzum görürüm. Bunların 
Irak dışında yerleştirilmesi elzem oldu
ğu anlaşıldığına göre, bu hususta kon• 
sey tarafından yapılan gayretleri takdir 
ediyoruz. Bununla beraber, gerek biz • 
zat mevzuu bahis olan ahalinin ve ge • 
rek komşu memleketlerin menfaati na. 
mına, bu iskanın ,kati iskin mahalleri 
her halde hudutlardan en az elli kilo • 
metre mesafede olmak üzere, komşu 
memleket hudutlarından yüz kilometre 
uzakta yapılması arzuya §ayan olacak· 
tır: 

Fransız delegesi ıu beyanatta bulun
muş.tuır: 

Ba§kanımızın Türkiye mümessili sı-

Yunanistanda 

Divanıharpde Hacı Kirya· 
kos şahadette bulundu 
ATINA, 18 (Hususi) - Deniz diva

m harbinin dünkü celsesinde şahit ola-

rak dinlenen isyan zamanındaki bahriye 
bakanı Hacı Kiryakoa, viı amiral Rus • 
senin kan dökiilmeıinin ve gemilerin 
tahribinin önünü alınası düşüncesile ver 
diği emirlerin kendisini ittiham altına 

koymakta olduklanm söylemiştir. 

Sakız asilerini muhakeme etmekte 
bulunan divanı harpte şahitlerin dinlen· 
mesi bitmiş ve suçluların müdafaası baş 
lamı§tır. 

Cumhuriyeti koruma dernekleııi reisi 
ve azalanın muhakeme eden d.ivam harp 
te de şahitlerin dinlenmesi bitmiştjr. 

Seli.ni:kte cumartesi günü general 
Kondosi ile Vuku ve miralay Psaru, 
h'lakri ve Sfecunun muhakemclerjne 
başlanacaktır. 

Ordudan uzakiastırılacak ku
manddnlar 

ATINA, 18 (Hususi) - Bugünkü 
bakanlar heyeti harbiye bakanının ta
lebi üzerine ordudan uzaklaştırılacak fe· 
rik ve liva rütbesindeki kumandanlar 
hakkında kararını verecektir. 

Harbiye bakanlığınca 1922 - 26 sene
lerinde ordudan uzaklaştınlan zabitlere 
rütbelerile birlikte ücretlerinin de ve
rilmesi kararl~tırılmışlır. Keza 1926 
dan 32 senesine ıkadar ordudan siyasi 
sebepler dolayısile uzaklaştırılan on ka· 
dar zabitin tekrar orduya ahnması ka
rarlaştırllmı~tll". 

Dünkü Bakanlar heyeti ayrıca dokuz 
bidayet mahkemesi müddei umumisi ile 
Batray belediye reisinin azline karar 
vermiştir. 

Rus - F an <.. ız anla m< sı 
CENEVRE, 18 (A.A.) - Bay Laval 

ve Bay Litvinof, dün akıamki görüşme~ 
lerinde Fransız - Sovyet itili.fının esas 
hatlarını tesbit etmişlerdir. Nazırlar, 

metnin yazılması için hükUmetlerine 
müracaat edeceklerdir . 

Dünkü müzakereler, Fransız - Sov
yet uzlaşması esaslarının tesbitini şimdi .. 
ye kadar geciktiren küçük müşküllerin 

ortadan kalkmasını temia etmiştir. 

toplanmak Üzere dağdmJştlr. 
Köy kanununa ek 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Kamu
tayda köy kanununun 13 üncü madde
sine ek kanun li.yıhası görüşülürken 
bazı itirazlar olmuştur. Kanunun mez .. 
kJr maddesine eklenmesi teklif edilen 
fıkra su idi: 
"H~r ne maksatla olursa olsun köy· 

de oturanlarla arazi sahipleri veya mÜs· 
teciri bulunanlar müstesna olmak üze· 
re evine gelip gidenleri veya yanında 
barınmak, çalışmak, yahut misafir kal
mak istiyenleri alakadar köyliı köyünün 
muhtarına hemen bildinneğe mecbur .. 

dur. 
Çiftlik, değirmen, ağıl ve ta§ ocakları 

gibi yerlerin sahip veya mü.stecirleri de 
bu çeşit kimseleri en yakın jandarma 
karakol komutanına veyahut köy muh • 
tarına bildirmeğe mecburdurlar,, 

itirazlar arasında Bay Hakkı Tarık 
Us ve Ahmet Ihsan Tokgöz söz alarak 
İç işler komisyonundan bazı sualler sor 
dular. Bay Ahmet İhsan bu ihbarın ya
zı ile mi ,yoksa söz ile mi olacağının 
kapalı geçildiğini kaydettikten sonra 
söz ile olduğu takdirde köylünün bunu 
söylediği, muhtarın da iıittiğini nasıl 

isbat edebileceğini sorc;lu. Bunun daha 
açrk şekilde tesbiti için layıhı>run ko -
misyona geri verilmesini istedi. Adliye 
komi•yonu bir kere de kendisinde ı geç
me.ini 1ilr,-' ; ve bu d:lek kaloul edilerek 
liyıha ko.nisyona ver::.u. 

fatile yaptığı beyanata büyük bir ehem 
miyet atfetmeye mecburum. Mandater 
devlet, raporda izah edilen şerait için -
de, Asuri mültecilerinin daimi koloni
ler halinde Suriye topraklarında iskanı• 
ru kabul ederken mandasını ifa ettiği a• 
hali hakkında_ çok mühim manevi bir 
mesuliyet deruhte edecektir. Bu nokta 
hakkında konseyin sureti mahsusada tas
vibini ve davetini arzu etmesi tabiidir. 
Diğer cihetten Fransa, mandater dev -
let sıfatile, Türkiye hükiımetile bir İyi 
kom§uluk muahedesi akdetmiştir ve bu 
muahede hududun iki tarafında siyasal 
mülteciler isklim hakkında hususi hü • 
kümler derpiş etmektedir. Fransız hü
kWııeti, Türk hükWııeti gibi, bu mua -
bedenin vecibelerini ıadmkane bir suret
te ifa end.işesile mütehassistir. Buna bi
naen mandater devletin mültecilerin 
muhtemel iskô.ıu hakkındaki pliımn iyi 
komşuluk muahedesini kabul edemiye -
ceği aşikardır ve konsey bunu her hal
de anlıyacaktır. Ta ki, muahedeyi müşte
rek imza temit olan Türk hükumeti bu
na bilhusa muvafakat etsin. 

Loit Corc 
Projesini nazırlar encÜ· 

meninde iza ı edecek 
LONDRA, 18 (A.A.) - Bay Lloyd 

George, bugün için, kendisinin yeni pro
jesini tetkike memur nazırlar encümeni· 
ne davet olumnuştur. 

Morning Post gazetesinin haber verdi .. 
ğine göre, maliye nazın Mr. Neville 
Chamh"1"lainin, bu projeye muhalefetine 
rağmen, Lloyd George'u kabineye gir
meğe dahi sevkedebilecek mahiyette mü
teaddit görüşmeler olacağı tahmin edil
mektedir. 

Casuslar 
Fransad t muhtelif hapis 

cezalarına uğradı ar 
PARIS, 18 (A.A.) - Ceza mahke

mesi, 1933 ilkkanununda meydana çıka· 
rılan ve muhtelif uluslara mensup 31 
kişinin tevkifi ile neticelenen casusluk 
mesele&İ hakkındaki hükmünü vermış
tir. 

Uzun süren bir gizli celseden sonra 
mahkeme, 24 maznunu 2 ile 5 sene ara
sında muhteiiI hapis cezalanna mahkUm 
etmiştir. 

Casusluk işinde mühim bir rol oyna
mış olan Lidya Stal ioınindeki Rus ka
dını, beş sene hapse mahkUm edilmiş
tiı· . ............................... 
Umumi nuıus 
Sayımı hazır . ıkları 

ıstanbu " da ~ayım ç n 15 
bin memur kul anı ac k 

ANKARA, 18 (A.A.) - Memleke
tin her tarafında önemle takip edilmekte 
olan umumi nüfus sayunı hazırlıkları et
rafında şu mal\ımalı aldık: 

istatistik genel müdürü Celal Aybar 
bu hafta latanbul ıebrinin sayım hazır
lıklarile meşgul olmuıtur. 

Şehrin nümerotaj cetvelleri ikmal ~
dilmiş olup, yakın bir zamanda esksık 
numaralarla, eksik sokak levhalarının ta
kılması temin edilecektir • 

latanbul sayımının büyük bir muvaf 
fakıyetle başarılabileceği umulmakta· 
dır. Sayım hazırlı.klan için hazirandan i
tibaren vilayet emrine muvakkat ,.ar .. 
dımcı memurlar verilecektir. 

lstanbul şehrinin saymu için 15 bin 
sayım ve kontrol memuruna ihtiyaç ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Sayımın en geç saat ikiye kadar bit ... 
mesi için tertibat alınacaktır. Sayım 
hakkında mütaleaları alınmak üzere 1 
mayısta aliıkalı daireler mümessillerin
den mürekkep bir heyet istatistik umum 
müdüı·lüğünde içtimaa davet edilmiştir. 

istatistik umum müdürlüğü bir kaç 
güne kadar Ankara, Eskişehir, Çankırı 

livetlerinin Şehir ve köylerinde numa
rataJ kontrolu yaptıracaktır. 

Kocaeli vili.yeti merkezi ile Kandıra 
kazasında ve civar köylerde yapılan nu· 
marataj teftiş.i ıayanı memnuniyet görü] .. 
müştür. 

İzmir panayırının 
fahri baıkanları 
IZMIR, 18 (A.A.) - Arsıulusal 

lzmir panayırı genel komitesi tarafın 
dan Başbakan ismet lnönünün komi • 
tenin fahri başkanlığına ve Ekonomi 
Bakanı Bay Celal Bayarın da ikinci 
fahri başkanlığına seçildikleri kendi -
!erine telyazı ile bildirilmişti. Bu se -
çiıınleri sevinçle kabul ettiklerine ve 
muvaffakıyetler dilediklerine dair ge 
len cevablar muhitimizde derin kı • 
vançlar uyandırmıştır. Faal komite 
toplantılarına dev _ n etmf'ktedil· .. 

iki başbakanın tevkif edilmesi Üze
rine buhran baş göstermiştir 

SOFYA, 18 A.A. - Bugün aşağıdakiresmi tebliğ neşrolunmuştur: 
Polis müdüriyetinin teklifi üzeri ne aşağıdaki iki grup Burgaz civa

rında Karadenizde Sentanastazi adasına nefyedilmişlerdir. 
1 - Eski başvekil Aleksandr Ça nkof, eski mebus Nikola Kiamilef 

ihtiyat kayamakamı Porkof. 
2 - Eski başvekil Kimon Georg ief, hususi kalem müdürü V asil Ka

rakolakof ve eski polis müdürü Vl adimir Naçef. 
Birinci grup siyasi fırkaların le shi hakkındaki 12 haziran 1934 ta· 

rihli kanuna riayet etmediğinden ve Çankofun yalnız hükumetin de . 
ğil ayni zamanda rejimin de bir düşmanı olmasından ve ikinci grup ta 
Belgradda çrkan Pravda gazetesine başbakan aleyhinde beyanatta bu. 
lunduğundan dolayı nefyedilmiştir 

SOFY A, 18 A.A. - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Dışarı işleri bakanı Bay Batalof, ekonomi bakanı Bay Molof ve Ad· 

liye bakanı Bay Dikof bazı siyasi liderlerin tevkil ve hapsine dair kabi
nenin geçenki içtimaında ittihaz edilmiş olan kararı tasvip etmiyerek 
istilalarım vermislerdir. Bunun üzerine basbakan general Zlatef, kabi-

nenin müşterek istilasını krala takdim et,;.iştir. 
•• Kabineni"f1. istifasından once 

SOFY A, 18 (A.A.) - Bulgar A -
jansı bildiriyor: Gazetelere yaptığı 
beyanatta Başbakan General Zlatef 
eski Başbakan General Yorgiyef ile 
Bay Zankof'un tevkiflerini şu suretle 
izah etmiştir: Bay Yorgiyef ve dostla 
rı, istifasından bugüne kadar gizli ve 
ya açık sık sık toplanmakta ve hüku
met aleyhine türlü türlü ıayialar or
taya atmakta idiler. Eski Baıbakan 
Bay Zan kof' a gelince bu, yalnız par
tisini dağıtmamakla kalma.ıruş, ayni 
zamanda rejim aleyhine birçok itham 
ları havi bir beyanname neşretmİıJ ve 
ordunun münhasıran kralın etrafında 
toplanını§ bir halde olmadığı intibaı· 

nı vermeğe çalıımııtır. Halbuki bu, 
tamamen hakikate mugayirdir. Uç 
bakan, bu hapis kararına itiraz ile 
istifa ettiklerinden beyanatına sadık 
kalan general Zlatef efkarı umumiye
nin hükiımet hakkındaki düşüncesini 
serbestçe izhar etmesine imkan hah -
şetmek için kabinenin müıterek isti -
fasını vermiştir, Memleketin her ta· 
rafında tam bir sükun hüküm sürmek 
tedir. Kabinenin istifası, kanunu esa~ 
siye muvafık ve normal tekilde cere
yan etmiştir. Kabine, yeni hükumetin 
teıekkülüne kadar cari işleri görecek· 
tir. 

Uçucu bir gençlik yetiştirilecek 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Tayyare cemiyeti tarafından uçucu 

bir gençlik yetiştirmek üzere kurulan Türk kuşu için Sovyet Rusyadan 
gelmeleri beklenilen uzmanlar (mütehassıslar) bu sabah şehrimize 
gelmişlerdir. Konukları durakta Tayyare cemiyeti ve Sovyet büyük el
çiliği ileri gelenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi idare grup üyelerin · 
den Sıvas saylavı Bay Rahmi karsı lamıslardır. 

Uzmanlardan biri motörsüz uÇku rekortmenlerinden Annahis, öte 
kisi de paraşüt rekortmeni Ronan of' dur. Her ikisi de planör ve para 
şüt şubelerinde rekor kırmışlardır. Uzmanlarla birlikte yola çıkan iki 
planör de Ankaraya gelmiştir. 

Bir senelik umumi ihracnfımız 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Son yapılan ihsai rakamlara göre 

memlchetimizin 934 senesindeki u mumi ihracatı klerinkli ve klerin.'ı
siz olmak üzere 354,860,512 /iradı r. 

Uzüm ve incir işini teşkiıatıand , ,.~ 
mak için tetkikat yapı.ıqo .~ 

IZMIR, 18 (Milliyet) - Üzüm ve incir işini teşkilatlandırmak için 
tetkikat yapmak üzere Ekonomi Ba hanlığı ticaret müdürü Bay Salahad 
dinin başkanlığında bir heyet bu gün şehrimize gelmiştir. Heyetin be
raberinde iki Alman mütehassıs vardır. 

Heyet teşkilatlandırma işini tetkik ettikten sonra bakanlığa bir ra -
por verecektir. 

Aimanua lngiıtere ve Itaiya hiiru
mel. erını protesto etti 

BERLIN, 18 A.A. - Röyteı· aj'l nsı bildiriyor: Alman hükumeti dün 
akşam İngiliz sefirine Büyük Brita nyanın Stresa ve Cenevredeki hattı 
hareketi hakkında şifahi bir protes to notası vermiştir. Alman hükume
ti ltalya sefirine de mümasil bir pr otesto da bulunmustur. 

Balkan andlaşması 
Ankarada • 

ışe 

konseui dün 
başı adı 

B. S. Kava ve murahhasların nlu - a ı -ANKARA, 18 - tsala:au .ı. .. H.J.di • 

ması ökonomik konseyi bugün saat 
16 da Hilaliahmer merkezinde mesa
işine başladı. ilk celse Hariciye vekil.leti 
Vekili Bay Şükrü Kayanın mühim bir 
nutkiyle açılmıtşır. Bay Şükrü Kaya 
azayı seliınladıktan sonra görüşüle .. 
cek meselelerin ehemmiyetine işaret 
etmiş, Balkan andlaşm~sı blokunun 
kuvvetinden bahsetmiştır. Bakan nut 
kunu konseye muvaffakıyetler dileye. 
rek bitirmi§tİr. Bundan sonra aıra ile 

N fı' müsteşarı Atina da 
ATINA, 18 (A.A.) - Türkiye Na 

fia müateşarı bugün buraya gelmiş
tir. Mumaileyh, son senelerde Yuna -
nistanda yapılmıt olan Nafia işlerini 
görmek üzere birkaç gün Yunanista
da kalacaktır. 

Yakalanan kaçakcılar 
ANKARA 18 (A.A.) - Son yedi 

gün içinde .:.uhafaza teşkilatı tarafından 
birisi ölü, M kaçakçı ile, 1011 kilo güm
rük kaçağı, 319 kilo inhisar kaçağı, 2096 
defter sigara kağıdı, 2 tüfek, 9 mermi, 
12 kaçakçı hayvanı, 5000 Italyan lireti, 
ile 590 Türk lirası ele geçirilmiştir. 

Fransada televizyon 
PARIS 18 (A.A.) - Posta, telgraf 

ve telefon bakanı, 175 metre tulü mev_ç 
üzerinde televizyon emisyonlarının hır 
haftaya kadar ba§lıyacağını bildirmekle
dir. 

). unan, Kom en ve l: u~O:tı1d v ı.Juı·c1.h .. 

hasları nutuklar söylemişler, Anka • 
rada gösterilen dostça hüsnü kabule 
karşı teşekkürlerini bildirmiş, müşte • 
rek hedefe giden yolu ta'db edecek· 
lerini söylemişlerdir. 

ANKARA, 18 (A.A.) - Dış işleri 
Bakan Vekili Bay Şükrü Kaya bu ak· 
şam Ankara Palasta, Balkan antantı 
ökonomik konseyi murahhas heyetle
ri azası ~erefine büyük bir ziyafet 
vermiş ve bu ziyafeti bir kabul r., •• 
mi takib etmiştir. 

Pr1ofesör Y anıeo Denizlide 
DENiZLi, 18 (A.A.) - Şehircilik 

mütehassısı profesör Bay Yansen beledi
yenin daveti üzerine dün ıehrimize gel .. 
miştir. Profesör bugÜn şehrin imarı pla
nını hazırlamak üzere tetkikata baıla
mış tır. Uyuşulduğu takdirde şehrin imar 
planını hazırlamak iti kendisine verile· 
cektir. 

Ht:.REKt. 
DOKUMA F ABRIKASI 

Kumaşlarının terbiye ve ıslahı ıçın 

Almanyanın meşhur bir mütehauısını 

getirtmiş ve yeni kumaşlarını piyuaya 
sevketmekte bulunmuştur. Yazlık kos· 
tümlerinizi ancak Hereke kumasından 

yapınız ve Herekenin çıka.o. af.4ğı yeni 
paltolukları bekleyiniz. 2555) 
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Gllilm.eyenler l 
. Durak yerinde tramvay ~iyor• 
"'"1. Gelmez mübarelı, belılıyorum 
diye! Canım sıkıldı. Vakit geçsin 
diye arkamdaki fotoğrafcı vitrinine 
lıc;ktım. Hayret!. Herku gülümsü • 
)'or. Çocuk, genç, y01lı, kadın, er· 
ltek. 

JIA,.K~E~M~~~LJ:.~R~U:E~ . .......... ~~C~E~M~l~Y~E~T~L~E:R:::D~E~ .......... ~~V~ILA~Y~E~T~T~E~ ............................... ~ .... iN HiSARLARDA 
Düz yol 

iki nokta arannda en kısa yo· 
lun "hattı müstakim,, olduğunu 
aöylerler. iki noktayı birbirinden a· 
yıran mesafeyi, /azla yorulmadan, 

Kendimi bir yabancı sayarak bu 
objektif ıülümsemelerine sevindim. 
Meaut adamlar diye .. Tramvay gel· 
tli .. Bindim •.. Gözlerim lotoğrafcı. 
nın vitrinindelri gülenler aleminden 
ayrılmak utemedi .. 

Geçtik gittik. Y avOf yaVQf tram· 
vaydaki çehrelere al1fhm .• Yemek· 
ten sonra olduğundan mı nedir?. 
Yolcularda bir aomurtkanlık, bir 
dalgınlık .• Güleni yok içlerinde. Jln. 
laşılan hiç fotoğraf çektirmemi,ter. 

Vardık gideeeğimiz yere. Orası 
bir toplantı idi. içeri girdim .. iki 
türlü adam vardı. Bir kalabalık kıs· 
mı bir de zorlu birisi. Herkes o zor
lu dediğime bakıp lrabahat yapmlf 
gibi büzülüyor ama yüzleri gülüyor 
du. Oturdum. J,im için içeri birkaç 
kifi çağırdılar. Her girende bir gÜ· 
lümaeme vardı .. (Ne iyi feY bu! Ben 
bir kahkaha için bir haftalık ömrü· 
mü vermiye razıyım. MQfallah alem 
gülüyor.) lfimi bitirdim çıkhm .. E· 
lime bir mizah gazetesi geçti. Şöyle 
bir göz gezdirdim. Ooh ne ala! Her 
şey pembe renkli .. Her fey tahaf ve 
eğlenceli .. 

Bir çay içeyim dedim, yarı mey· 
hane, yarı çayhane bir ne idüğü be· 
lirsiz yere girdim. Herkesin önünde 
bir kadeh ve her kadehin ardında a 

vurt doluau bir gülme ııardı. Ben ça· 
yıma baktım, çayım bana baktı. Kı
zardık utancımızdan .•. Rakı içmiyo
rum diye. 
Çıktım .. Etrafta bir gerçek gülen 

aradım. Bir sahici inci, bir damla 
y:ıkut gibi bakındım •• Eve gelinceye 
kadar. Bütün fotoğraf vitrinleri gü
lümaüyordu. 

B.FELEK 

Toprak~ız köylüler için 
·r geldi mi? 

Bo...ku köy kazası içinde Azatlı ve Ya
nmburgaz çayırlıklarrnm 1341 yılında 
ç ıkan kanuna göre köylülere verilmesi 
hakkında tetkiklere devam olumnakta· 
dır. 

Bir intihal 
Davası bitti 

Suçlular hem hapse heru de 
para cezasına çarpıldı:ar 

Bedroı Zekinin telif edip, Tefeyyüz 
kütüphanesi sahibi Pıanihin tabettirdiği 
(Franıızca mini mini liigat) iıimli lugat 
kitabırun intiba! edildiği müellif ve tibi 
tarafından iddia eclilmit, müellif ııfatile 
Muzaffer Kemal, tibi ııfatile de rdılim 
matbu11 sahibi Jozef Herkoviç aleyhine 
biT intihal davaıı açılmıfb. 

Bir oenedir ıürüp giden bu 
dün, üçüncü ceza mı bkemeıinde 
mİf, karara bağlann uıtır. 

dava, 
bitiril-

Davacılar, suçluların cezalandırılma
larını ve ayrıca maddi zararlarını ödt.we 
)erini iıtemekte idile!'. 

Buna kartı, suçlular vekili Sadi Rı. 
za, müdafaasında lugat kiı.bırun başka 
eserler gibi olmayıp hepsinin biribirine 
benzemesinin pek tabii olduğunu, bu gi
bi eıerlerin, bittabi kendisinden evvelki
lerden yardım görülerek yaz .. lacağını, 
ortada ıuç olsa bile, evveli müruru zama 
na uğradığım, ıonra da umumi affa t3.bi 
olduğunu söylemiş, böyle bile olmasa, 
tibi Herkoviçin, eserin intihal edilmiı 
olduğunu bilemiyeceği noktasından bera· 
ati lazım geldiğini ilive etmiıti. 

Buna kartı, davacı vekili Triyandafi
los Yıldlrım da, ehli vukuf raporu zabıt· 
namesini, suçluların itiraz etmeden imza 
laırnaları raporu kabul manasını ifade e
deceği için rapora itiraza hakları kat ... 
madığını, işe ıttıla tarihi muteber olduğu 
için müruru zaman mevzuu bahsolarnıya
cağını, kitaplar bugün bile satılmakta ol
duğu için ıuçun mütemadi suçlardan ı l
duğunu ve affa ti.bi olamıyacağını idll.ia 
etmişti. 

Müddeiumumi ise, iddiasında, Muzaf
fer Kemalin intihalden cezalandmlması· 
nı, Jozef Herkoviçi!' beraatini iıtemiıti. 

Mahkeme heyetı, davacı vekilinin te
zini uygun görmüş, (fransızcadan türk
çeye cep lugati) müellifi Kemal ve ba
ıan Herkoviçi, ittifakla ve temyizi ka
bil olmak üzere, birer hafta hapse, 125 
er lira ağır para cezasına mahkUm et
miıtir. 

Basılmış kitapların telif sahibi Par
ıinbe çevrilmesine, ancak maddi zararın 
teıbit edilemiyeceği için, bu cihetin red
dine, 1400 kurut mahkeme harcının Ke
mal ve Herkoviçten yarı yarıya a]ınma
ıına, davacıların zarar Te ziyan hakkın
da ait olduğu mahkemeye müracaatta 
~uhtar olduklanna da karar verilmiş 
tir. 

Para ve hapis cezaıı, suçluların eY-t 
velce bu yolda mahkiimiyetJ.,,-j olmadığı 
için tecil edilmiıtir. 

Etibba odası 
, Sergisi 

Sergi bugün saat 14 
açıııyor 

de 

Etibba odalı aalonlannda Tün. he • 
kimleri tarafından vücude ııetirilen e • 
serleri. yeni netle tanıtmak ıizere l~ür • 
kiyede ilk defa olarak bbbi ve sıhhi lô
taplar sergisi bugün saat 15 te açıtacal'
tır. Açılma; EtiDoa oduı baıkan vekili 
baktenyolog Ihsan Sami l>aranm bir 
sôylevi ile olacakbr. Sergide 1389 tari
hinden bugüne kadar yazılımı veyahut 
tercüme edilmiı kitaplar, eserler ve 
mecmualar gösterilecektir. Kitaplar ara
sında elyevm Mısırda yazılmış tıp kitap· 
lan ve fenni tedavi kıtapları da vardır. 
Neıriyat iki kısma ayrıtmııtır. Birinci 
kısmı yeni neşriyat olup tamamen ser .. 
giye konulmuştur. ikinci kısmı tcıkil e· 
den eski ne§riyatın da en göze çarpan 
nümuneleri gösterilmektedir. 

Ayn bİT odada doktorların doktorluk 
haricinde kalan iıl.,,-i göıterilmektedir. 

Meıieği ve memieketi uğruna can ve· 
ren Tüık hekimine ıaygı için bir oda 
arrılmııt'.r. Ve .memlekette ilk çıkan he· 
kime verılen dıploma da gösterilmekte
dir. 

Sergi bir hafta müddetle açık kala • 
caktır. Her gün saat 13 den 19 a kadar 
herkese açık bulundurulacaktır. Yalnız 
cumartesi günü tıp la~t:~esine tahsis e -
dilmiştir. 

Serginin açılması münasebetile rad -
yoda halka konferanslar vhilecektır ki 

bunlardan birincisi dün akşam ıaat 19 
da doktor Süheyl tarafından (Tıp tarihi) 
mevzulu bir konferans verilmittir. 

Bu akşam saat 19 da da protesör o -
peratör doktor Kizını hmail tarafından 
(Yaralılara ne yapmalı?.) mevzulu bir 
konferans verilecelıtir. 

Cumartesi akıamı ayni saatle doktor 
Osman Şerafeddin tarafından (bulaşık 
hastalıklardan korunma) hakkında ve 
pazar aktamı da yine ayni saatte pro -
fesör doktor Fahreddin Kerim tarafın
dan (Cumhuriyetten evvel ve ıonra 
sağlık işleri) mevzulu birer konferans 
verilecektir. 

aELli.OIY EOB 

Kurbağa·, deı esi 
temizleniyor 

-avalı olan bu yederin pürüzleri a
yıklanarak yakın bir ·zamanda köylüle
re v-. rifmesi esas itibarile kararlaştn-ıl _ 
mı1tır. Mual' im talebesini döğmüş mu? 

Belediye, Kadıköy • Kurbağalıderesi
nin temizlenmesine karar vermiştir. An

cak elde çok para olmadığından bu yıl 
dereye akan lağamlar temizlenecek ve 
derenin tlenize akmasını kolaylaıtınnak 
için dere ortasında bir kanal açılacak
tır. 

Çatalca istasyonu 
r..atranlı çiftliği dııta kalmak üzere 

Azadlı ve Y amnburgaz çayrrlıklannı~ 
hemen kôylülere dağıtılması hakkında 
Maliye bakanlığında emir geldiğini de 
bir gazete yazmıştır. 

. ~ununla ~raber dün bir yazıcımıza 
vılayette ıu ızahat veı-ilmittir: 

- Araziıi olmıyan veya az olan kôy-
1 ülcre arazi vermek kanunun emrettiği 

bir şeydir. Ancak vil.iyete yeni bir ıey 
geldi ginden malümatunız yoktur. 

'Y azıcımızın yaptığı tetkiklere göre 
bu 1 hakkında gelen emir, meselenin ça· 
buk çıkarılma::.dır. ı., ayrıca idari ve 
hukuki cihetlerden tetkac edilmektedir. 

Ş ı rketlerin umumi heyet 
toplantılarında 

• Şimdiye kadar ticari prketlerin umu
mı heyet toplantılanna Ekonomi bakan· 
lığm~an bir .memur komiser olarak gön

derıldı. Bu ıı bundan oonra Türkofis 
teşkilatı tarafından görülecektir. 

Umumi heyet toplantrlanna ofisin ra
portörleri girecektir. 

ı __ ,_(>_R~S ..;.;A;....__.ı 
. ır : c.. .. n alman cetveldir) 
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ISTIKR.A7L.AR ! TAHViLAT 
latik.r•u dahili 98 J 
Kupon•u• ı RJhbm ı E · "" 0,50 r•anı 14,._- A. milmeaıll 51,05 
Kuponıuz 29,75 An. tahyiJi ı. 43 

" il 28,25 An. to.h•UI ili ,7s 
111 28,80 48.SO 

t:.SHA.lıl 

R•ji lnıpon.aus 
Telefon 
Tulr:oa 
Çlm.,.to 

J t Banka•• nama 9,50 
" " Hamilin• 9,50 
" • Müeııia 90 
·ı urlııİJ• t.:uaaltı•
ri1•t bankaıı 
Tram..-a7 

64 Jttihat de7. 
30.SO Şark do7. 
2S.20 llal7a 
15.&fl Şark m. ecza 

Anadolu IUııa 
~ir . Ha,.riy• 

2,30 
13,25 
17.50 
12,35 
11,50 
0.95 
l,u 
4,15 

ÇEK F . YA.TLA.RI 
Franıı:ı 
Londra 
Mili.na 
Nüyork 
Cene•re 
Ati na 
llrükıet 
Am s terdam 
Sof ya 

12,05,75 
609,50 

9,158 
79,47 
2,45 

83,94 
4,69,65 
1,17,80 
65,51 

NUKIJT 

ao F Fra.aıı• 
1 Dolar 
1 kur Cak 
1 Silı A•. 
1 lıterlin 

Kuruf 

169 
12S 

9" 

Prai 
Bel ırat 
Moıkova 

Beri• 
Madrit 
Budapeıt• 
Vor4ova 
Bükr•t 
Viyana 

(Sahf) 

ZO 1. lı..-lçra 
1 Pueta 
1 Mor~ 
1 Zloti 

ZO La• 
~O Dinar 

19,03 
35,00,50 
10,89,75 

1,97,32 
5,81,40 
•.S0,88 
4,22,20 

79,11 
•,23,66 

Kurut 

aıe 
18 
.c;ı 

Z2 
17 
111 

Beyoğlu dokuzuncu ilk mektep betin· 
ci sınıf talebesinden 14 yaşında Meh
medin, evvelce gittiği 5 inci ilk mektep 1 
muallimlerinden lbrahim Nuri aleyhine 
açtığı dövme davasına üçüncü ceza mah
kemesinde dün bakıldı. 

ÇocukJ hocanın karnesini yırttıiı 
zannile, kendisini sopa ve tekme ile döv
düğünü iddia ediyordu. istidada, 20 
gün basta yattığı da yazılıydı. Doktor 
raporu okundu. Raporda, çocuğun hasta· 
lığının entani olduğu, hatta sirayeti ih· 
timali bulunduğu ve dayak işile hiç bil' 
ilişiği bulunmadığı yazılıydı. 

Muallim, çocuğu dôvmediğini, ihtar 
ce~as ı yazılı o1an karnesini yırtan bu ço· 
cuga, sadece ( oğlum karneni neye yırt
tın?) dediğini söyledi. 

Muallimin sab ıkasının sorulması için, 
duruşma 9 mayısa bırakıldı. 

Ç:ikma1< taşı kaçakçıları 
Yüksekkaldırrrnda tütüncülük ve her 

türlü inhisar bayiliği eden Jan Vartan
yan ~a~ çakmak taşı satarken yaka
landıgı ıçın 9 uncu ihtisas mahkemesin· 
de :ı:apılan duruşmada 6 ay hapse ve 
1.0 lıra para cezaaına mahkum edilmit· 
tır . 

'!' ~açak çakmak taıı satmaktan ıuç· 
~u, ınh11a~ ~otörlerinde çalıtan Remzi 
ıle g~?e ınhıaard.a ?lışan bekçilerden 
hmaılın 9 uncu ıhtıaas mahkemesinde 
•Üren duruımalan bitmittir. 

Kaçakçıların her il<isi de inhisar me
muru oldukları için, birer ı~ne hapiı ile 
156 lira 25 fer kunıı ağır para ceza1ına 
çarptrrılmıılnrdır. 

Ford fabrikası mem urlarının 
muhakemtısi 

.. Tarb11nı ekıik göstermek ve gümrük
·~ ıand:k çıkarmak suçundan 8 inci ih· 
tıaaı mahkemeıine verilen F ord fabrika
lı memurlarından Vuzter, Artür, Var· 
tan, Efdal, lbrahim ve izzetin duruıma· 
ları dün yapılmışbr. 

Suçlulardan ikiıi Alman olduğu için, 
duruşmada bir de tercüman bulunmuş
tur. 

tarafından 
lzzet ise, 

Efdal, sandıkların izzet 
çıkarıldığını ıöylemektedir. 
buna karıı: 

- Efdal, siz bunları çıkara durun ... 
Makbuzunu timdi getireceğim dedi; 
ı~nra makbuz falan getirmedi. Maruf 
b!r ~er olan bu fabrikarun böyle yohuz 
bı~ •.ı yapacağım aklıma bile getirme· 
mı§tJm,, de.miıtjr. 

lzze~? arkııdaıı lbrahim, çıkan mal
larla degıl, giren mallarla alakadar bu
lunduğunu, ithal m'!muru olduğunu ıöy
lemi~tir . 

Müddeiumumi, izzet ve Efdalin tev
kifini istemi~tir. 20 Lır• 

IO Le-wa 
IO f d•lcO..a 
IO Dr•b•i 

2350 
610 
ZJJ 

%:l 
ı 1 !'i 
Z• 

1 Cernofft 
AftJ., 
P..1ec;id;.,.. 

-,,, 
•• 

Çık:ırdan sandıklnr 205 tanedir. Dün 
İ akfam saat on sekize kadar ıüren bu da
• va, hitlerin dinlenmeıi 

Çatalca tren i•tasyonu ile kasaba ara· 
sındaki bozuk yolun tamiri için 12 bin 
lira sarfedilmes;ne karar verilmiştr. Bu 
yol, hemen yapılaçakbr. * Yol vergisi için - Belediyenin yol 
vergıi tahakkuk ve tahsilatı için yeni • 
den aldığı 35 memur 1 mayuta işe baş
byacaktır. 

Heyet Rusya ya hareket etti 
1 Mayıs bayranunda bulunmak Ü • 

zere Sovyet Rusyaya gidecek olan he
yet dün Ankaradan ıehrimize gelmi§ 
ve akıam üzeri Çiçerin vapurile Rus
yaya gitmiıtir. Erzuruın saylavı Şük· 
rü, Aydın ıaylavı Adnan ve Ulus ya• 
zıiıleri müdürü N asuhiden müteşekkil 
olan h eyete Konya ıaylavı Muzaffer 
Gôker batkanlık etmektedir. 

rinin getirilip tetkik edilmesi için 
ka güne bırakılmışbr. 

Kaçakçıya ceza 

baş-

Adapazarında Geyve köprüsü civarın 
da bir merkep üzerinde 9 kiio 380 grıııın; 
esrar götürürken yakalanan Mebmedin 
9 uncu ihtiıaataki dUTupnaaı bitmittir. 

Mehmet, ıuçlu olduğu anlaşıldığın· 

dan, 10 ay hapse ve 9380 lira ağır para 
cezaıına çarptrrılmııtır. 

'f. Kutu barı cinayeti - Galatasaray· 
da Kutu barında, içki parası yüzünden 
çıkan bir kavgada çalgıcılardan Samiyi 
suıtalı çakı ile öldürmekten ıuçlu Adil 
hakkında dün müddeiumumi ağır ceza 
mahkemesinde iddiasını ıerdetmiıtir. 

Müddeiumumi, iddiasında Adilin te
hevvüren kat.ilden 448 inci maddeye gö
re on beJ sene hapse mahkU.m edilmesini, 
kavga sıraıında Adili yumruklamaktan 
ıuçlu Raşidin de aynca cezalandırılma· 
11nı iıtemiıtir. Müdafaa için duruflJ'la 
başka güne bırakılmııtır. ' 

'f. Tazminat ta alınacak - Sekiz do. 
kuz ay evvel, Bakırköyünde bir kireç 
fabrikasına ait kireç yüklü bir kamyon 
Divanyolunda, 6 yaşlannda Mehmet 0ğ. 
I~ Ya.tarı alt~~~. al~ış, ezerek öldürmüş. 
tu. Dun, uçuncu ceza mahkemeıinde 
bu kazaya ait davanın kararı verildi, ' 

.K~yo.nun ehliyetnamesiz şoförü Re
fahıyelı Bılalın kamyonu nizami sürat· 
ten fazla ıürdüğü sabit görüldüğü için 
ceza .kanununun ~55 inci maddesine gö~ 
re, bır ıene hapsıne, 30 lira da para c,.., 
zası vermesine karar verildi. Fabrika ve 
k"'?yon sahibi Mustafa da kamyonunu 
ehlıyetsiz f<Jföre teslim etntlşti. Ceza ka
nun~n'!n 467 İn~i, borçlar kanununun da 
55 •.n~ı madde~ıoe göre, ölenin yaıı ve 

1 

ber ıkı tarafın ıçtimai mevkii gözönünde 
tutul~rak mal ıahibi ve suçlu ıoförden 

, 300 lıra tazminat alınması da kararlaıtı· 

Buğday 
Y o!suzluğu işleri 

Vilayet idare heyeti 
tetkiklerioe başladı 

B'Aiday alım vı; sabmından dolayı Is· 
tanbul Ziı'll)lt bankasında yapılan tah • 
ki~a~~a bir lakım ,.,lsuzluklr görülmüı, 
mudür Ahsen ile alakadar memurlara iş 
ten el çektirilmiıti. 
. B~ iıe ait yapılan tahkikat fe ze!eke

ıı .. Zıra~t ~akanlığından d iin v.1ayete 
gonderdmıı ve vili}'et idare heyetine ve 
rilmiştir. 

Büyük dosya halinde bulunan fez
le.keyi idare heyeti dünden itibaren tet
kike .b:'~lamııbr. Te:k.kler kısa zaman
da bıbrılecek, alakadarlar hakkında lü· 

zum veye. men'i muhakeme kararlan ve
recektir. 

Toprak altında 
Ka.anlar --

Dün Hakim iki 
tevkif etti 

kişiyi 

Süleyrnaniyede, Uzunçarıı başında, lı
metiye caddea;nde bir apartman yapıl
mak üzere temel kazılırken meydana ge
len acıklı kazayı dün yazrnıı, bu husuı
tQ öğreneoildiklerJTJizi anlatmışbk. 

Bu hiı<li 3ec!en doğ ... n suçta hiase.eri ol 
maıı zannıle, dün, dort kışi müddei u
mumiliğe verilmıf, !)ullana.nmet B • .-ıncı 
ıuih ceza h5.kimi, Dunıardan ikisinin tev
kıtıne lüzum göıtermıştil'. Bu dört kiti, 

apartman sahibi tüccardan Hacı f eh · 
mi, damadı s ... ım, beton arme mütehas
sısı ve mlihendiı Kürkçiyan ve plinJarı 
terıim edıp, orijinaıierı hazırlayan, dıp .. 
lomasız olarak mimarhk ede.1 l\'iuhidain
dir. 

Dün, Sultanabmet birinci sulh ceza 
ha.kimi liay Mefidin soı·gusuna cevap o
larak, Hacı Fehminin damadı Salih, in
ıa işite kendisinin meşgul olduğunu, fa. 
kat, doğacak her hanııi bir tehlıkeyi sez
meğe tenni kudreti, söz ıöylemeğe de 
fennen salahiyeti olmadığını, u•talar ve 
mimarlar her ne iıtedilerıe aldığını, hat
ta payanda ve saire iç.in bir çok tahta
lar da satın aldığını söyledi. 

Kürkçüyan: 

- Mimar Muhiddinle ötedenberi i1 
yapardık.. Her zamanki müşterimizdi. 
Yine, bu it için de beraber çalışmak Ü -
zere sözle~tik. Ben, yalnız beton anne 
kısmının planlannı yaptım •.. dedi. 
Diplomasız mimar Muhiddin de §Un

ları söyledi: 

. --;- Ben, icap eden mimari projelerini 
çrzdim. Beton kısımlarının proje ve he· 
sapla'."nı da Kürkçüyan yaptı. Bunlan 
~el"'.1ıyeye verdik. Fen heyeti, bunlar 
uzerınde ufak tefek bazı değişiklikler 
yapbktan sonra kabul ve tasdik etti. Bi· 
na yapmağa nıhaat almak üzere Emi • 
nönü. ~aymakamhğma baıvurduk. Mü • 
h~ndısın haıta olduğunu söylediler. Sıh· 
hı mahzuru olup olmadığı hakrmından 
d~. doktor'.' havalesi Jô.zmı geliyordu. 
Boylece bır kaç gün geçti. 

Ol~ .Rifat usta Sanayi mektebi me • 
zunu ıdı. Sakatlanan Etem uıta da itten 
anlar, açık göz adamlardı. Bunlara iti 
bırakmakta tereddüt etmiyordum. 

Bende, arsa pli.nının çapı suret ola • 
rak var~ı. Aslından tetkik ettim; muta
b~k';'· Bır hafta evvel inşaat mahalline 
gıttı.m. B~lım. Orada tetabuk yoktu . 
Y enıd.en plan yapacaktım.. Bir de ne 
göreyrm .. Etem ve Rifat ustalar temel 
k~dırmağa başlamıılar. Ben buna itiraz 
ettım. Daha mesul, imza sahibi tahak • 
kuk .etmemiıtir. Ruhsat alınmamııtır. 

Bırıı:: bekliyelim .. Bir kaç gün ıonra 
~'.f"!aga baılarıınız dedim. Kendi ken-

1 ~ı;ne -~~ıılar ... Ben, plinları çiz • 
~gı, onıı~lleri ve ıasi1ıi dahil olmak 
uzere 550 !ıraya yapma· .. . al 

b h 
gı uzerıme mıf 

una ma suben de 170 ı· al • tan. ıra para mıt--

Bu izahları dinliyen h"k' B . S lih a ım ay Re • 
ııt, a ve Muhiddine: 

- Sizi maalesef aeriıest b k 
cağım!. dedi •• Cumart-1• g·· ~~atahamkik~ya· 
hakimi""· · - unu at 

. ıgıne verilmek Üzere tevkif edil· 
dıler.. Hacı Fehmi ve Kü k . 
beıt bırakıldılar. r çıyan ..,.. • 

Kadınlar kongreaı pulları 
Ar11uluıal kadınlar birlig" i k . · b 11 ongre11-run u yı stanbulda toplanma h 

1 k d 1 
sı abra-

sı o ara ev et postası tarafınd h 
t 1 il d.. d . an as-
ırı an pu ar un en ıtiharen ah 

l d k il 
• post a. 

ne er e u anılmaga baılanmııtrr 
Muhtelif renk ve kıymetlerde ~tarak 

bastırılan bu pulların umumi k · 
635000 1

. d . . ıymetı 
ıra ır ve yırmı paradan yüz ku .. 

ruşa kadar on beş çeıittir. 
.. R;~gi gri o.lan yüz kuruşlukta Ata • 

~.ur~ un ~e ellı. kuruşluğund3 Madam 
Goren,,ın relımle_i vardır. 

Her şeyden evvel beynelmilel kadın· 
lığı tanıtan ve ekıeriy~tle Nobcl müka· 

ratı kazanmış olan bayan resimlerini ta
şıyan bu pulların kullarulması isteğe 
bağlıdır ve bir mecburiyet yoktur. Geç· 
me müddetleri 1935 yılı sonunda niha
yet ~ulacak ve elde kalanlar yok edile • 
cektır. ---Burgaz adasında yaniın 

Dün aktam Burgazadaıında iskele 
c~.d~eıinde bir evden elektrik kontağı 
yuzunden Y~.~ın .~ı~ştır. Ateş büyü· 

Afyon işlerimizin 
inkişafı 

Yeni mahıülden 
yükıuk fiaila 

fazla zaman kaybetmeden geçmek 
isin dm hat utikametinde gitmek 

bir kısmı lıllınadır. Derler. Fakat gelin de 
sarp bir dağın tepesine fazla yorul· 
madan fazla zaman kaybetmeden 
çıkmak için düz hath tercih edin. 
lnııanın nelesi tutulur; beli bükü· 
lür; bacaklan kesilir ve onun için 
muhakkak dolambaçlı yollardan git 
meğe mecbur olursunuz. 

ıatı.dı 
Uyu§turucu maddeler inhisarı, afyon

larımızın dıJ piyasalarda ıürümünü ve 
degerini utbrmak için yeni ve mühim 
kararıar vermiıtir. Afyon inhiaan, köy· 
luyu ve afyon ekicileri aydınJatmak i -
çin hazırladığı broıürleri bütün vilayet
lere gôndemı.ıtir. Afyonların toplanma· 
ıında büyük Dİr ehemmiyeti olan yeni 
to;ı.ama tarzları bu broıürlerle ekicile-

re oudirilmiıtir. Afyonların topla1UDa-
11naa büyük dikkat gôzetilecektir. Çok 
para eden kepeksiz atyonlar İçin iyi ıÜ· 
rüm vardır. Afyon iniliaarı, bu şartlara 
uyarak mahsul yetiıtiren,erin mallannı 
fazla para vererek satın alacakbr. 

Verilen malU:mata göre, afyonlarımı
zın kalitesini yükseltmek ve bir çok pi
yaıalann aradığı tipte mahıul yetiştir· 

mek aabf noktaıından da karlı olacak· 
br. idarenin evvelki yıllarda giriıtiği 
denemelercie iyi neticelere vannıı ve 
yeni mahıulden bir kısmı yükıek fiyat
la sablırutbr. 

POLiSTE: 

z~hirlenmiş 
Fındıklıda Dereiçinde 82 numaralı ev· 

de oturan tesviyeci Hamit bu sabah ıüt
çü .Mina~an aldığı ıütü İçtikten sonra 
zehırlendığini iddia ettiğinden Beyoğlu 
hastahanesine yatırılmııtır. Mina yaka
lanmııtır. 

l\ı.;mar oynarkln 
Kuruçeşıne caddeıinde Temelin kah

vesinde kömür ameleıinden Muıtafa oğ· 
lu Azizle Talip oğlu Jıaaim kumar oy· 
narken yakaıanmışlardar. 

::,ctnııaı oevrıldi 
Dün saat 13 de Köıtenceden limanı

mıza ge.en Yunan bandıralı Ardeal va· 
puru ~ata nbhmına yana§ırken per· 
vane suJarının lesirile salon önü iskele
sine mensı.p 4109 sayılı sandal alabora 
olmuıtur. Sandalın içinde bulunan tü -
zeli Hasan denize düımüt ise de kurta
rılmııtır. ----.t:Sir def.ne havadisi 

Dünkü akıam refiklerimizden birinde 
b:r define havadisi okuduk: 

tlelmünt Mecler adında tarunıruı ( ! ) 
bir Alman belediyeye müracaat ederek 
Karacaahmette kendisinin bildiği bir yer 
de 10000 albn liralık bir define bulun
duğunu haber vermiş ve yüzde 35 his -
ıeu verilmek §artiJe yerini göstermeyi 
vadeylemiı. 

Bu teklifi kabul eden belediye dün 
Krı acaahmette bir araıtırma yapacak, 
mit~eler idaresi ile, zabıtaya mensup me 
murlar da. nezaret cdeceklermiı. 

Bu defıne havadisi, bütün defineler 
hakkında olduğu gibi yine bir hı!.yal ol· 
duğu halde bir çok kimseyi aldatınııtır. 
Bu mesele ile alakadar olmaları icap e -
den memurlar ve hükumet erkanı bu 
hususta biribirine sualler ve maliımat 
sormağa baılamışlardır. 

Çıinkü, ne belediyenin, ne vil&yetin, 
ne de zabıtanın böyle bir müracaattan 
da, define aranacağından da ne malu • 
matları, ne de hazırlıkları vardır ve bi .. 
zim öğrendiğin:ıiz hakikat bundan iba • 
rettir. ---
Para kaçakçısı bir Bayan 

Dün Galata yolcu salonunda döviz 
kaçırmak isteyen bir kadın yakalan -
mıştır. Marika Yorgi ismindeki bu ka 
dın Amerikaya gitmek üzere Plizna 
vapuruna binerek salon müdürü Bay 
Enver tarafından vaziyeti ıüpheli gö
riilmüı ve muhafaza memurları tara
fından yapılan aramada Marikanın 
Mantosunun yakasına dikili 11 7 lira 
bulunmuştur. Bayan ihtisas mahkeme
ıine verilmi§lİr •. 

Türk - Yunan muhtelit 
hakem mahkemesi 

Türk • Yunan Muhtelit hakem mah· 
kemesi bazı davaları yerinde görmek Ü• 
zere Garl>i Trakyada Sofuliye ııibniıti. 
Mahkeme, orada itini bitinnit ve üye • 
leri dün §ehrimize gelmişlerdir. 

Türk • Franırz Muhtelit hakem mah 
kemesi reisi de bu ayın yirmi yedisinda 
htanbula ııelecek ve mahkeme 29 da iift 
başlıyarak 3 gün içinde baıı mühim da· 
valara bakacakbr. 

KUÇUK HABERLER 

TAN MUHABiRLERi GiDiYOR • 
LAR - (Tan) Anadolu ıeyyar muha· 
biri Bay Hamdi Uıtel garbi Anadolu 
şehirlerini do1atmak üzere bugün Cüı·., 
huriyet vapuri!e lzmire hareket etmi; .. 
tir. 

Hayat ta böyledir. Bir noktadan 
hareket edip, gayeye varabilmeJl 
istiyenler düz yolu tercih ederlerse 
çok yanılırlar .. Düz yol, dolambaçlı 
yoldan daha ağır insanı gayeye gö· 
türür. Ve bundan dolayı hepimiz 
hayatın kıvrımlarına kendimizi uy
durmak zaruretini duyarız. 

Çünkü hayayt esas itibarile düz 
değildir. Doğduğumuz günden ö
leceğimiz güne kadar önümüze bir 
çok uçurumlar, dağlar, girdaplar 
dikilir. Bunların ekserisini bize le· 
sadüller, talihler hazırlar. Ve biz, 
bu engellere rastgeldiğimiz; z;aman 
muhakkak kıvrılarak, dönreke, et· 
rafından 11yıraTak geçmeğe mec· 
bur kalınz. Eğer iki nokta arcuınJa 
en kısa yol, "hattı müatakimd:r,, 
diye yolumuza devam eder•ek bo
zan böyle engellerle karpla.şır, ve 
yaptığımız; yolu tekrar geri döner, 
tekrar kıvrılmağa başlarız;. 

iki nokta arasındaki hath müsta· 
kim zaten gergin bir çizgidir. Ve 
her gergin çizgiyi teşkil eden nokta 

lar, hariçten gelecek tesirlere ayni 
pddetle maruzdur. Buna çarpacak 
bir ok hiç kaymadan bu çizgiyi ko· 
parabilir. 

Halbuki "hattı münkesir,, dediği· 
miz bir çok köfelİ çizgilerde vaziyet 
böyle değildir. Buraya çaTpan bir 
ok kayar ve kayarken de kuvııetinİ 
kaybeder ve bozan iç çizgiye varma· 
dan durur, kalır ..• 

Bu demek değildir ki, ha· 
yatta doğru yoldan gitmiye/im. 
Hayır; bizi yine gayemize götüre• 
cek olan doğru yoldur. Ve bize mu· 
vallakiyetimizi temin edecek olan 
yine odur. Fakat doğra yolla düz 
yol arasında bir lark gözetmek la· 
zımdır. Demek İstediğimiz; fey "kör 
kör parmağım gözünde,, tabirine u· 

yan düz yoldur. 
Hayatta her likri bazan niçin a • 

çıkça ifade etmekten çekiniriz? Ni
çin ekseriya kulağımızı gösterirken 
elimizi başımızın etrafında dolaştı· 
rırız? 

Niçin boğaz; dokuz boğumdur der 
ler? 

Çünkü, hayatta muvallak olabil
mek için hayatın kıvrımlarına uy. 
mak zaruretindeyİz; de ondan .. 
Dağlar ekseriya etrafında kıvn• 

la kıvrıla dolaşılarak aşılır, uçuru~
lar, kenarlarından dönülerek geçı· 
lir; 

Ve nihayet tayyare bile birdenbi· 
re dimdik havaya fırlayamaz, ve 
kıvrılarak yükselir .. 

Mümtaz FAiK 

9 mühendiı, 36 talebe 
Rusyaya gitti 

Dün aktam limanımızdan hareket 
eden Çiçerin vapurile Sümer Bank ta· 
rafmda.n Sovyet Rusyaya 9 mühendiı 
ve 36 talebe gönderilmiıtir. Başmühen 
diı Abdülkadirin riyaset ettiği bu ta
lebeler Savyet Ruayada, Sümer Bank 
fabrikalan için ustabaşı yetişecekler • 

dir. Bunun için evvela Moakova teknik 
enıtitüsünde bir müddet nazari dera 
görecekler ve sonra fabrikalara dağı· 
]arak aıneli ataj yapacaklardır. 

DUN GELEN SEYYAHLAR - Ro
manya bandıralı Ardeal vapurile dün 
şehrimize 150 seyyah gelmiştir. Sey• 
yalılar dün oto'11obillerle §ehrin muh· 
t~lif yerlerini gezmişler ve akıarn üze 
rı ayni vapurla limanımızdan ayrıl • 
mıtlardır. 1 · . y ANiLi R..enııtm T vg·::., JI& talarK 'n ı.lya'' '<a· 

DEN 
Ş BiR MANEVRA YUZUN difc üzerine alfıminvuml~ k b t bı·r - Kir k k . a ar mo B . ıı a vapuru geçen a tam re~mini yapmıştır • 

N
urgbaz lı~'.'nı?da demirli bulunan Bu resme uzaktQn bakıldıg"ı 
ar orue ısım! Al . . g·· "'k O zamao o •• ı man gemıaıne. çarp· uyu nderin en karakteristik çiz ... ile· 

01•
1
! ve gemıyı alt kısmından hafıf~e ya ri ve eölgc1cı·i gözönllnd~ canlanm;kt•~ 

ra amıştır. Bu çarpmanın yanlıı bır mQ Jır. 
nevra yÜzünden oldugu· anla•ılmııtır. R T • t 

N 1 
., es sam ogo nun bu muvaffak san·, 

a.r. og.e vapuru tamir edilmek ÜLere · · b" f eserının .r olo;?-ral ~ .. i~i .yuk rı k~t 



( att n n Sıyasas~ ] 
1----~---:-:-.-.-:-::-:-

Stres a' da bu mesele baklı:ında bir karar - mühim bir halta 

U }uslar arası münasebetleri ba
kıırundan çok ehemmiyetli ha

clise.-rle dolu bir hafta ııeçirdik. lngiliz 
bakanları Almanya, Rusya, Lehistan ve 
Çekoslov":1<ya'ya ya!'tık_lan .. "keşif" seya
hatini bitırerek gerı donduler. Stresa'da 
İngiliz, Fransız, ltalya Bllfvekillerinin 
lıçtimaı yopıldı. Sonra Uluslar derneği • 
nin konooyi toplandı. Fransa ile Rusya 
araaında ittifaka yakın bör anlqma ya • 
pıln'ak ÜzeTedir. Alınanya•n., ailihlan • 
maaınd< n sonra Avrupa, Bulgarntan, Ma
caristan ve Avusturya'nm da silihlan • 
matı 1rar, .. ınc1. lıalmııtır. 

* * * 2 - Str~a'da neler 11örüfüldü? 

ngi~ bakanlarmıın ketif aeya • 
batlerinclen sonra topl

Str<: ... ıçtimamda üç devlet arasında bo
zulmu.~ cibi &'örü.nen teaanüdün iadeıs.ine 
ça.ıı ldı. Almanya'run 16 mart kararile 
lngıliz aiyaaeti de yeni bir istikamet ta • 
kip etıneğe batlam.t aibi ııörünüyordu. 
Gerçi lnııiltere Almanya'nm karannı 
protesto etti. Fa.kat Fransa ve ltalya ile 
birlikte değil. Ayrı olarak. Sonra Fran • 
sa'nın Uluslar derneğinde yaptığı ıikiye
te iıtirak etmedi. Bazı lnıiliz gazeteleri 
artık harpten aoıvaki devrin nihayetlen • 
digini söylemeie harladı. Bu itibarla Stıre
aa konferansı ehemmiyetli idi. 

Konferansta görüıülen meı;eleler altı 
kısma ayrılır: 1 - Almanya'nın Ve...,.y 
andını bozmasına karşı takip edilecek 
hattı hareket. 2 - Doğu emniyeti meae
les1. 3 - A vusturya'run vaziyeti. 4 -
Genel si1Alısl2lanma meselesi. 5 - Batı 
hava lokarnosu. 6 - Avusturya, Maca
ristna ve Bulgariıtanm silahlanmaları. 

••• 
- Nelere karar verildi? 

u altı meselenin en mühim mad· 
deıi birincisi idi. Almanya'run 

Versay andını bozması dolayı•ile Fransa 
Ulu.Iar derneğine şikayet etmiı. Stresa' • 
dan bir kaç ııün sonra meaele dernek kon· 
seyinde müzakere edilecekti. Inııiltere' • 
nin, Almanya'yı gücendirecek ve deme· 
ğe geri dönmesini mütkülleıtirecek bir 
kaı ar veı ilmeaine aleyhtar olduğu ma • 
lıimdu. Fransa ise, andın atilıir bozul • 
ması kar111ında Almanya hakkında şid • 
deth le .. bir.er alınmasına taraftardı. ln· 
giiı.:ere Vç Franıa bu noktada anlatama .. 
dıkları ta:.dirde Cenevre' de açıktan açı
ğa ihtilrue düıeceklerdi. 

Anlatılıyor ki bu noktada bir itilafa 
var,Jaı, Bu itilafın mahiyetini Uluslar 
derneği konseyinin kararını anlabrıken 
L.a.ı edeceği.t. Diğer meselelere gelince; 
dogu emniyeti Üzerinde bir anla.pnaya 
v ... rm~k mümkün olmadığı görülmüıtür. 
Çünkü Önce Almanya, sonra Lehi&tan bu· 
na a!eyhtardırlar. lngiltere de Avrupa • 
daki taahhüt:erini geniıletmeğe taraftar 
olmaJığından geride kalan devletlerin ya 
?acaklar< bir emniyet kombinezonu, dü-
şünüldüğü gibi, lokarno değil, ittifak 
ıeklini alacakbr. · 

'(. '(. '(. 

4 - Bulgar, Macar •iliihlanması 

A vuıturya emniyeti babaında da 
ehemmiyetli bir adım atılmıı 

d<ıjildir. Bu, istikbalde yapdac•k bir Tu· 
na devletleri konferansına bıralalmıtbr. 
Ancak bu rreselede de lngiltere yeni bir 
taahhüt allına girmek istemiyor. Avus
turya iıtikliı.li tehlikeye düttüğü vakit is· 
tiıare için konferana akdını kabul ediyor. 
O kadar. Batıda bir hava lokarnosu ak
dı i<;i n yapılacak teıebbüılerin yolunda 
gittiği anlatılıyor, Almanya lngiltere'yi 
gücendi~esin diy_e '?<ı noktada müıkülat 
çıkarmak ıstemenuıtır. Eğer bu tetebbüs 
netice verecek olursa., 1926 lokarnoıu bir 
hava anla,ması ile takviye edilecektir. 
Umumi ıilahıızlanma t~tebbüsleri Üze • 
rinde devam edilmesi hakkında karar 
bir temenni olarak kabul edilebilir, So • 
nuncu madde Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristan'ın siliilılanmaları meselesi 
idi. Artık anlaşılıyor ki Almanya'nın si
lahlanmasından sonra bu devletlerin si • 
liıh' .ımalarına mini olunamıyacaktır. 

Ronıan: 8 

vcrİlrneınİ'ftir. Çünkü bu, bqbca küçük 
itilifı ali.kadar eden bir meseledir. Stre • 
sa' da yalnrz, bu mesele alakadar devlet
ler araımda görütülsün denilmiıtir. Me
Mlle Cenevre'de Küçük antant ve Balkan 
antanb devletleri arasında görüşülmüş 

1 
ise de henüz bir karara varılmadığı anla
tılıyor. Bu devletler, silabs12lanan üç 
devleti" ailablaftmalarını bir takım emni-
yet taahhütlerine bağlamak istiyorlar. 

• • • 
5 - ltalya - Habq davası 

U lu&lar derneği konseyinin içti -
maı, Streıa'da veriJen kararla

nn tatbiln mahiyetini aldı. Alman mese
lesine batlamazdan Önce esrarengiz Ha • 
tıeı • lta}ya davası bir defa daha dernek 
lıonoeyinin huzuruna çıktı ve derhal de 
ııeri alındı. Bu davaya eararenci:z diyo • 
nr.ıı; çünkü fİmdiye kadar bir kaç defa 
..ı...ıar derneği konaeyinio huzuruna gö
türülrnüt ve hususi müzakere ile halledi
leceği beyan edilerek geri alımnıştır. Ba 
meselenin Ulıular derneği konseyi tara • 
fından tetkikini İstemeyenler olduğu an· 
laıılmaktad1r. 

Uluslar derneği konseyi toplanacağı ... 
rada Habqistan pkayete hazırlarur. Ba
zen da tikayet eder. Faıkat mesele hakem 
yolu ile halledilecektir diye geri hıra -
kılır, Bir defa konsey dağılınca da ihti· 
laf tekrar had bir şekil alır. Habetistan 
bu defa 1 tal yayı 15 ve 16 ncı maddel-:.•e 
dayanarak ıikayet etmişti ki 1 tal yanın 
haksrz olduğu anlaıılırsa, hakkında zec
ri tedbirler alınması lazım gelecekti. An· 
cak bu defa da meselenin müzakeresine 
batlanılacağı bir sırada konıey baıkanı 
Bay Aras, iki tarafın da hakem yolu ile 
meseleyi halletmeğe çalııacaklarını be -
yan ederek. müzakereye lüzum olmadığı
m bildirdi. Mesele de müzakere edilme -
di. Şunu söylemek lazundır ki orta Avru
pa' da 1 tal ya için tehlikeli gör :;nen bir si
lahlı Almanya belireli, ltalya'nın Habe -
9istan'a kartı takip ettiği siyasada itidale 
doğru değitiklik vardır. 

* * * 6 - Almanya takbih edildi 

~ lmanya meselesine gelince; U -
~ luslar derneğinde yapılan İf, 

Stresa konferansında verilen kararın o • 
kuıvnasından ibaretti. Bu, Almanya'ya 
karıı itidal ile hareket etmek yolundaki 
İngiliz noktai nazan ile Almanya'ya kar
t• tiddetli hareket etmek yolundaki Fran
sız noktai nazannı telif eden bir karar 
suretidir. Muahedeleri bu kadar açık bir 
surette bozan bir devlet hakkında misa
Jıın hükümlerini tatbik etmek lazım ise, 
16 ncı maddede tasrih edilen iktısadi ve 
mali müeyyideler tatbik edilmeli, lngiliz
ler bu müeyyideleri tatbik ettirmedile<. 
Yalnız Alnıanya'nrn hareketi, ağır bir !i
aanla takbi.h edildi. Hani ilk.mekteplerde 

kabahat iıleyen çocuk, merasimle tevbih 
edilir. Bu Uluslar derneği kararı da öyle 
oldu. Almanya'nın imzalanmrş muahedele
re karşı hareket ettiği, bu yolda hareket 
etmekle hiç bir bak elde edemediği, bu 
hareketin Avrupanın huzur ve emniyetine 
muııayir olduğu, bunun İçin takbih edil
diği, ileride böyle bir harekette bulunur
ıaa cezasız kalmıyacağı ilan edildi. Fakat 
bir defa daha bu kabahati işlediği vakit 
hakkında ne gibi ceza verileceğinin tayini 
için de bir komisyon tetkil edildi. Fransa 
manen tabnin edilmit demektir. Alman
ya'nın haksız olduğu dünyanın en bü4 
yük barıı teıkilatı tarafından ilan edildi. 
Fakat maddi kazanç ta Almanya tarafın
da kalryor. Çünkü siliilılanmıştır. 

* * * 7 - Fransa - Rusya 

le ransa ile Rusya arasında bir 
U- anlaşma gün geçtikçe emrivaki 

teklini alıyor, Fransız dış bakanı yakın· 
da Moskovaya ve Varşovaya gidecek. 
Moskova'da Rusya ile Fransa arasında 
yeni bir anlaımaya varılacağı bildiri) · 
mektedir. Bu yeni anlaıma, siyasi ittifakı 
uluslar derneği misakının içine ahyor. 
Şu tekilde: Malumdur ki mütecaviz bir 
devlet hakkında şikayet edildiği vakit 
dernek konseyi bu ıikiıyeti tetkik eder. 
ittifak ile karar verirse mütecaviz hak -

edakar öl Ok 
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te değiliz. Onun için yilzbatı k~- ı -Bu hususta sana bir fey söyli
mandanlıktan yardımcı asker isti • yemem, dedi .. Fakat oraya gitmek 
yor. · mecburiyetindeyim .. 

-Ve bunun için seni mi gönderi Turan ,a,ırmıftı; onu fiddetle 
yor ? sarstı: 

- Evet .. O'lun bu maksatla ku- - Sen çıldırdın mı? Diye bağır-
mandanlığa yazdığı mektubu götü- dı .. Bilmiyor musun ki, bir kaç gün 
rüyorum, dedi · sonra orada en tiddetli bir harp ce 

Sonra birdenbire sordu: reyan ede~ck?. Ve sen.. Genç bir 
- Fakat •ell; e'di, aen niçin hu- kız ..• 

rada bulunuyorsun ? Meliha güldü: 
Melihanın yüzii hafifçe pembe • - Genç bir kız! Değil mi, dedi .. 

letmitti: , - Evet.. Fakat ... 
-Annem ve babamla dün fatodan - Fakat .. Bu gen:; kız, biraz ev -
ayrılmıt ve tehre İnınİftik, dedi, ve! dıifınAn.larile kahramanca 
yiizbafı ve askerleri tatoyu ifgal e- çarpıtarak onlardan iki ;:ni öldür -
dince orada daha fazla kalmamıza dü. 
imkan yoktu. Melihanın gözleri alet saçıyor • 

- Peki, ıonra!. du; Turan müteessir olmuştu: 
- Evet .. Dün tehre vasıl olduk; - Biliyorum, dedi, biliyorum; 

ve ben bu sabah tekrar tatoya &it· sen cesur, kahraman bir kızsın .. Fa 
mek üzere evden ~açtım... l<at senin atcfe atılmana asla razı 

Turan hayret etti: olmıyacağım .. 
- Şatoya mı gidiyorsun? Meliha onun sözünü kesti: 
- Evet. . - Bu hususta israr etmemeni 
.;- Orada ne yapacaksın? rica ederim, der'i. Çün!<ü beni bu 
'""eliha hafıru N.lladı : kati fikirden l:iuse vaz geçiremez. 

Bugünkü proğram 
) S TAN BUL: 
12,30: Pi.ile neıriyalJ. 18: Dana musikisi 

(pli.k) 19.20: Çocuk •••ti - hiki.ye~er - Me· 
sut Cemil. 19,50: Haberler. 20: Ferdi Ştatzer 
Te Mesut Cemil (piyano Te TlJ'olonıel) 20.JOı 
Havayen kitar - Siret ve arkadaılan. 21 ı 

Bayan Babikyan (ıan) piyano refakatiyle. 
21,20: Son haberler. 21,30: Radyo ca:ıı: ve tan
ro orkeıtralarr • Bayan Birsen t•n tilrkçe 
sözlü, 

223 Khz. V A R Ş O V A , ı345 m. 
18,15: Ora. 18,40: Sö.zler. - ReL::li.m. 19,45: 

Bachın f"•erlereinde~ pliklar. 20.35: Kuartet 
konseri. 20,SO: Aktüalite. 21: Ruhi mu•iki 
22,.30: Duyumlar. 22,45: Şarkılı konser. 23,15: 
Şiirlf'r. 24,30: Koro konseri.. 

ı75Khz. M O S K O V A, ı724 m. 
17.30: Parti yayımı. 18,30: Kı:ıı:ılordu yayımı 

19,30: Musiki bahisleri ve konser. 21: M;ikro· 
fonda tiyatro . 22: Çekçe yayım. ~.05: lnai
lizce, 24,0S: Almanca. 

8.32 Khz. M O S K O V A. (Stalin) 361 m. 
18: Edebtyal 18,30: Mokova operasından 

IUlkil. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m . 
13 • 15 ıündü:ı pli.k yayımı. 18: Radyo or

kestrası. (karıtık konser.) -Duyumlar. 19,15: 
Konsel"İn devamı. 20: Konferans. 20.20: Pli.lr.. 
20.55: Senfonik konser. - sazler. 21,15: Kon · 
•~rin devamı, - Duyı:mlar. 23,15: Plik. 

Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382, m. 
20: Kilise musikisi (Orı ile.) 22,30: (Pro

sram bitimi.) 

545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
19.25: Viyolonsel - piyano konseri.. 19,50: 

Konferans. 20,30: Sözler. 20.40: Kontervatu · 
vardan naldan B•chın Matboys posyonu (ko· 
ro birliğiyle orkestra.) 

1195 Kbz. F R A N F U R T. 252 m. 
.ZO: Kilise musikisi. 22,30: Plik. lle Parsi

•al operasının üçüncü perdesi. 

686 Kbx. 8 E L G R A O, 437 m. 
20: Reklimlar. - Pli.k. 20,15: Duyumlar. 

20,30: Ulusal yayım. 21: Praıdan naklen: 
DoYorakın Rekiimi. 23: Duyu.l'lllar. 23.20: 
Plik. 

740 Khz. M 0 N J H, 405 m. 
20: Leipziıten nakil. 23: Duyumlar. 
Khz. K Ö N l G S tı E R G, 
20: Leipziıden naki~ . 2~: Duyum•ar. =-...................... .. 

DOKl"OR 
Kusçuklu Hakkı Üze 

.Cel•taaara)da KanzWı eczaluıneıi 
kartı•ında Sahne •okafında 3 numa

ralı apart1manda 1 numara. 

kında 16 ncı maddede tasrih edilen mü -
eyyideler tatbik edilir. Ancıık ittifak ile 
karar verilemeyince 17 nci maddede de
niliyor ki, "devletler kendi bildikleri gibi 
barc!<et ederler". işte Fransa ile Ruıya 
böyle bir vaziyette kaldıkları takdirde 
nıuıl hareket edeceklerini ıimdiden ya • 
pacakları bir anlaşma ile tayi,p ı:tıqek İ•· 
tiyorlar. Bu, Fransa ile Rusya wasında
ki 1894 ittifakına çok benzeyen 'Li~ an • 
!atmadır. 1894 ittifakı doi:fud;ı.ıJ doğru -
ya mütekabil a&keri yardım anl,ffması idi. 
Şimdi de aıağı yukarı oraya pkıypr. Şu 
farkla ki ortada bir de Ulusjaı- derneği 
merhalesi vardır. Fransa ile Rusya her 
hangi ihtilafta beraber yürüyecekler. lh
til&f Ulualar derneğinde kendi noktai na
zarlanna uyııun bir tekilde halledilir de 
kendilerile beraber bütün dernek azaları 
da &'elirse, ne ala. Gelmezse o halde ken
dileri birlikte yürüyerek haklarını ihkak 
edeceklerdir. lıte Uluslar derneği çerçe
vesinin İçine sokulan ittifak budur. 

Şunu kabul etmek lazımdır ki, Fnnsa 
jfe Rusya arasında imzalanan veya imza· 
lanacak olan muahede, mukavele ve iti -
lafların mahiyeti ne olursa olıun, iki dev
let her gün biribirine daha çok yakınlaş
maktadır. Her ikisini de biribirinin ku : 
cağına atan hidiıelerdir. Fı-anıa da, Ru&· 
ya da orta Avnıpada ansızın beliren ıi .. 
lablı Almanya'dan korkuyorlar. Harpten 
evvelki Bismarck Almanyasının orta Av. 
rupa' da kuvveti eşmesi nihayet, 1894 yı -
hnda Çarlık Rusyası ile Cumhuriyet Fran 
saıını biribirinin kucağına atı.ığı gibi, 
§İmdi de Hitler Almanya'sının yeniden 
bir kuvvet halinde belirmesi, Demokrat 
Fransa ile Bolşevik Rusyayı biribirinin 
.kucağına atmak üzeredir. Tarihin teker -
rürüne misal arayanlar, bundan daha 
parlak bir Örneğini bulamazlar. 

A. Şükrü ESMER 

Ben de, silahla vatanıma hizmet et
mek istiyorum. 

Turan cevap vermedi, sonra bir
denbire vazifesini hatırladı. He • 

men yerinden kalktı: 
- O halde, dedi; derhal hareket 

etmelisin .. Çünkü ben de, bana ve
rilen vazifeyi ba~rmak için hemen 
hareket edeceğim .. 

Meliha bir sıçrayışta yerinden 
kalktı. Atlara doğru gittiler .. Meli
hanın bindiği at ölmüttü. Arapların 
bıraktığı atlardan ikisi orada duru
yordu. Meliha bunlardan birisini 
aeçti. 

Turan: 
- Gel kardetim, alnından Ope -

yim dedi .. Belki bir daha görüşeme
yeceğiz .• 

Gözleri y~armıttı .• 
Kucakla~tılar .. Sonra.. Atlarına 

atladılar .. Pek az sonra yekdiğeri -
ne muhalif cihet.! giden atılar göz 

den kaybolmuştu. 
• • • 

Askerler istirahat ediyorlardı. 
Herkes bir tarafa çekilmişti; konu
fuyorlardı; bölüğün atçı batısı va
zifesile metguldü. Yemeği hazırlı • 
yordu. Şatonun alt katında, bahçe
ye nazır bir köşesinde bir oda var
dı. Burası mutbak olarak İntihap 
edilmitti. 

Biraz d=- llfÇımızdan bahsede -

----r 
1 Oz dilimizle iPEK sinemasında Bugün 

CHARLES 8 O Y E R ve F LOR EL L Köylünün toprağı •. 
Azadlı toprakları için Kamutay

da yapılan sorgu üzerine Maliye 
1 

Bakanlığının lstanbul valiliğine gön 
derdiği buyrultuyu gazeteler yaz
dı. 

AŞK VE KAN (LIL İO M) 
Filminde 

Apaş ... Fınc'ıkc1 kızlar ... Aşk ve ihtirasları. 
Bu buyrultu ile yukarıda adı ge

çen 100 bin dönüm genişliğindeki 
topraklar, köylülerimize dağıtıla -
caktır. Yıllardanberi, başkalarının 
kullandığı bir hakkın, köylülef'i • 
mize geçmui, söylemek i•temez ki 
çok yerinde bir iştir. 

Türkiye sınırları içindeki toprak 
lar, şunun bunun hflksız olaı·ak e
linde bırakılamazdı. 

Köylüye ük günden yurdıuı "e
fendisi" adını veren Türk Ciunhu
riyeti kurucuları, bu adın çiğnen
mesine ses çıkarmamazlık edemez
ler. 

Türk köylüsü, "Cumhuriyet" yer 
leştiği günden beri bu yurdun sa
hibidirler. Çünkü toprağı onlar iş
ler, ürünü onlar alır, vergiyi onlar 
verir, şehirliyi onlar beslerler. 

Eski çağlarda devletin bir top • 
rak sıyasası yoktu. Bu yurdun için
de, derebeylerinin eli altında kü -
çük küçük birtakım yurdların ku
rulması ile meydan alan b~ıboş • 
luk, uzun yıllar sürdü. Toprak, her 
yerde, yumruğu güçlü olanların e
linde idi. 

Bugün, bu haksızlık clüzeltiliyor. 
Yer yer, bucak bucak, nerede, ki
min elinden ne altnmı,•sa, geri ve
riliyor. ve daha da geri verilecek
tir. 

Oz 1 'ürkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmecemizi doiru halleden
ler arasında çektiğimiz kur;:ıda birinciliii: 

Kurtulut caddesi 208 numaralı ya2:ıcı apartman 

No. S H. lkincili(i Vefa liaeai on birinci sınıf 1 
talebesinden N. Erkan kau.nmıtlardır. 

Matbaamı%& kadar tetrif ederek hediyeleri 
almaları kendilerinden rica olunur. 

Geçen delaki tilmecemi
zın hallııdilm iş şekli 

1 2 3 4 5 fı 7 8 9 1011 

1 u .1:. N \. .. K A Y A Ti 
2 ETi•BAYARSE 
3 MEZE•Y•Y•EK 
4 tK•CANAVAR• 
5 ••E•ATA••E 
6 SET•ENBN••N 
7 AKA•NAR•AG• 
8 NBSAL• ••iT 

9 C • • Z İ F T • • R El 
H 1 • N A rD A • l K\ l Z 
li T E R ,... K AN AT ' -Osmanlıca karşılaklarını yazdıjımrz keh -

melerio Ö:ı: türkçe mukabillerini bular'l.k tek
limizin bot hanelerine yerleıtirerek kesiniz . 

Ve "Milliyet bilmece memurluğuna" ıOnde
rinis. Doiru halledenler ara•ında kur-' çeki -
yor, kazananlara hediyeler veriyoruı;: 

Müddet: Pazarte•i ıünü aktamıu kadardır. 

Yenı bilmecemiz 

1 

JENNl'. JUGO 
Kıvılcım seçaıı 

BU GECE BENIMStN 
Filminde. Diğer artistler PAUL 
''ORRİGER ve THEO LINDE' 

Türk Elektro • Radyoloji kurumu 
Nisan toplantısını bu ayın 21 inci pa• 
zar günü 18,30 da Saka çıkmazında 
yapacaktır. isteyen doktorlar gelebi
lirler. ., 

Öz Dilimizle 1 
ATATÜRK 
Ya,an: Saliihaddin GÜN GÖR 

En büyüğümüz Atatürk'ün buyru
ğile açılan özdile doğru gidiı yolu..da 
ilk adnnlann izlerini bu kitapta gÖ· 
recekıiniz ! 

Bütün gençler ve bütün mektepli
ler, bu kitaptan birer tane edinmeli
dirler ••• 

Kültür Bakanlığının 
takdirini kazanan 

"Özdilimi:zle ATA TÜRK,, 

Temiz ve &'üzel türt<çenin en giizel 
örneklerini içinde saklıyor! 

50 Kunııtur 
Dağıbna yeri: Maarif kitaphane•: 

Toprak büsbütün yalnız onu iş
leyenin, onunla uğraşanın, ondan 
ürün alanın ve sırasında onu kanile 
sulayanların malı olacaktır. Yurdu 
muzda ucu bucağı bulunmaz öyle 
çiftlikler vardı ki, şunun bunun e
linde kalmıştı. Bunlar, yancı adı
nı verdikleri birtakım kimseleri ça
lıştırarak kendileri oturdukları yer 
de, yeşilden yerlerdi. Bugünkü ka
falar, artık bu türedüiği çekemez. 
Toprak; ona dört elle sarılanların 
toprağıdır. Önu Harta üstünde gö
reni erin değil! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

~ı . .· ı •-·ı------------lmıi YEN I N E.SiclY AT 

Salahaddin GONGôR 

MEVLÜD 
Merhum Mora Y eniıehirli Bay Ha

san Kevkeb'in istirahati ruhu için bu .. 
günkü Cuma giinü öğle namazından son
ra Teıvikiye """'iinde me•lıid okuna
caktır. 

• 

lst. betinci icra memurluğundan: 

(TAN)ın 
Küçük ilan Tarifesi 

Kuruş 

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

Her fazla satır (4 keUme iti- 5 
barile) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük ıazetesi aevıili okurlarına 
hizmet etmek makıadilo bir ili.o sütunu a· 
çacaktır. Bu sütunda il&nlarını neırettir
mek isteyenler daha ıimdiden Milliyet ida
resine müracaatla il.i_nlarını •erebilirler. 

• 

3 • • • 
4 • • 1 
5 •• 1 • 

6 • ı • 

• 
1 iL 

•• 
7 ı • ,., 1 1 

8 • • ı • 1 ı • ı ,. 
9 • ,. • • , , '11!.I 
10 • 1 • • -
11 L.;,...;.. ___ • ______ • 

Soldan sağa 

1 - Tiyatronun babası 7, Dem 3, 
2 - Köpek 2, Aptal 31 Şart edatı 2, 

3 - Çalıı 3, Babası •ıek, ama anası etek 
deiil S. 

4 - Nota 2, Eski bir a7akkabı 5, 

5 - Duman lekesi 2, Beyıir 2ı 

6 - Bah.çe 4, lnce deiil 4, 

1 - Kemiiin İçindeki 4, Atıki.r 4, 

8 - Erkek 2, 

9 - Etek yavrusu 4, 

10 - Tralı:yada bir vili.yetimiz 6, 

11 - Nihayet 3, iman 4, 

Yukandan aıağı 
1 - Rabıt edab 2, Limbada bulunur S, 

2 - Beyıir 2, idam et! 2, Eskiden batımıza 

ıiydiiimi:ıı: t•Y 3, 

3 - Kirli 3, Nota 2, 

4 - Bir ıeyin Üz:erine tiddetle dayanmak 7, 
ayı yuvası 2, 

5 - Çeıim 3, Cemi edatı 3, 

6 - Arka deiil 2, Küçük bıçak 41 

7 - Tabaka 3, RüzıBr 4, 

8 - Berf 3, Zevce 4, 

9 - Tıpa 5, 

10 - Abus 4, Hançer 5, 
11 - Bir meyva 3, Beyaz 2, Eser 2, 

lim: Bu, çok nefeli, ten, daima gü- da kapısını kapadı, kendisi de ka • 
len bir adamdı. Çok fİtmandı; ko- pının arkasına saklandı. Tıı.m b!1 
caman göbeği onun seri ll.areketine sırada Tuluk Hüseyin bahçeden ı
mani olacak bir derecede idi. çeriye giriyordu. Kapıyı açar aç • 

Onun bu fİtmanlığından kinaye maz lskelet tencereyi onun başın 
olarak kendisine; Tuluk Hüseyin! dan aşağı boşalttı! Neye uğradığ~~ı 
diyorlardı. Fakat sanatında haki • bir türlü anlayamayan zavallı Hu • 
katen mahir bir ahçı idi. Kendisi seyin başından bulaşık ~uları aka • 
Bolulu idi. Ve o, ahçılar memleke- I rak içeri girdi Çok gülnç bir va • 
tine mensup olmakla iftihar eder • J ziyete girmişti! Onu bu halde gö • 
di. Ahçıbaşımızla hiç geçinemiyen rÜn<"e iskelet kahkahalarla gülme • 
ve ona daima muziplikler eden bir ğe başladı. Tuluk Hfüeyin kendisi
asker vardı: Hasan. Bu adam, za- ne bu oyunu oynayanın kim oldu • 
yıf, ince, uzun zoylu idi. Zayıf ol • ğunu anlayınca müthiş bir tehevvü
masından kinaye olarak arkadaşla- re kapıldı. Ve derhal onun ii'ı:erinc 
rı ona iskelet! ismini takmı,Iardı. atıldı. iskelet zayıf vücudunun -;;e • 
Tuluk Hüseyinle iskelet Hasan hiç vikliğinden istifade ederek bir sır· 
geçinemezlerdi. Buna rağmen yek- rayışta dı,arı çıktı. Arkasından ~h
diğerinl büyük bir muhabbetle se • çı onu takip ediyordu. Zavallı şı~ 
verlerdi. Bazan aralarında bir mü- man ahçı koşamıyordu ..• Bir ördek 
cadele olur, bir kaç dakika süren gibi iki yana sallanarak yürüyor, e
bir kavıı-adan sonra derhal barışır· !indeki kepçeyi sallayarak bağıı ı · 
lar ... Sanki kavga eden onlar değil· yordu. Başından müt~madiy~n su • 
miş ve kırk yıllık ahbapmıtlar gibi lar akıyordu; bu vazıyette hkP-let 
sohbet etmeğe başlarlar! Tuluk · tav~an ~i~i ~o~arak, Tul~k ka~lu~-
H .. · tfakta yemek hazıda • baga gıbı yuruyerek koguşa gmlı · 
useyın mu O I b h ld ·· ·· b .. makla meşguldü. Yavaşça, hiç ses I:r.. n arı ~- .. a e _ gorun~~ c -

çıkarmadan mutfak odasına gitti. tün aakeiler guluşmege başladılar. 
Bu sırada Tnluk Hüseyin bahçeye Tuluk elindeki kepçeyi havada sal
çıkmıştı. Onun dışarıda bulunması- !ayarak bağır~o!: 
nı fırsat bilerek odaya girdi. Masa ~Ah! senı bır yakalarsam·; B!1 
üzerinde bir tencere vardı. Y akla- sefer elimden zor kurtulursun: dı-
~ınca bunun bula,ık suyu ile dolu yordu. . 
~ldur.unu ördü. Tencere i aldı o· Bu lı.ovalamaca o unu cıdden şa-

HAFTA 
Her nüshasında bir yenilik gösteren 

Hafta mecmuasının ikinci cildinin ıon 
sayısı da dün çıktı. Peyami Safanın (Ka
dınların istedikleri), Suat Derviıin (Ka. 
dınlar ne isliyorlar?) yazdarile diğer 
bir çok alakalı, cazip fıkTalar nazan dik· 
kati celbediyor. Okuyucularımıza tavai· 
ye ederi:z. 

Alpullu Mecmuası 
Dördüncü aayı11nı çıkaran ALPUL

LU mecmuıuının faydalı mündereca • 
tına ait baılıkları aynen yazıyoruz; 
mütaleasmı tavıiye ederiz: 

Geçen kurak yıla zirai bir bak•f··• 
Tarla itlerinde yeni diifünceler .. Bir 
istatistik ... Hayvancılıkta gıda •.• Vita• 
minler ..•• Doğumun tarihçesi... Hava 
vaziyeti.... Şeker ve dit··· Alpulluda 
ilk mekteb ..• Karikatür •.• Edebiyat ve 
musikimiz ..• Çiftçi (Şiir)... Ayni seı 
(Şiir) ... Bilmece •.. 

"•iUiy~t~ 
Asrın umdesi "M 1LL1 YET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 ayhiı 
6 .. 
ı2 .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içia 
L K. 
8-

14 -
28 -

Celea. trvrak seri •erilmez.- Müddeti 
;eçen nüshalar 10 lcuruıtur.- Ca.zete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü 
raca.at edilir. Ga.zetemiz ilinların mes'u 
ı;vt" tİnİ kabul etmez 

yan. tema•a idi! Bu aralık İskele
tin aklına birden bire •eytanca bir 
fikir geldi. Duvarda bir İp asılı tlu• 
ruyıırdu. Derhal ip,i aldı. Ve bir ke
men< hazırladı ... Tuluk ona doğru 
ilerliyordu. iskelet, mahirane oldu· 
ğu lıadar seri bir hareketle ipi T U• 

luğ.,n üzerine attı ve çekti. Kemf'nt 
Tuluğun beline sarılrİııt ve bu ani 
darbe ile yere yuvarlanıvermi,t', 
Zavallının elinden hiç bırakmaıiıi'ı 
a:ı:iz arkadaşı ve yegane silahı olan 
kep.;-e bir adım ileriye fırlanı'.ştf, 
Zavalh adam yerde kıvranıyot, sis· 
man vücudunu kaldırmağa ~alt•• • 
yordu. Herkes kahkaha ile gülüvo~ 
ve bu manzarayı alkı,layarak bağı· 
rıyordu: 

-- Gayret, koca göbekli gayret! 
Tuluk, büyük bir gayret sarfe · 

derek kalkmağa muvaffak oldu. 
Askerler alkışlayarak bağırdılar: 

- Yafa Tuluk!! .. 
Askerler çılgıncasına alkı~lıyor • 

lardı. Tam bu sırada deiirmenin 
kapısı önürıde bir gürültü oldu, bir 
ayak sesi işitildi ve kapıdan içeri• 
ye bir genç kız girdi. Askerler yer• ı 
terinden fırladılar ve hayı etle ba • 
ğırdılar: 

- Değirmencınin kızı!.. 
(Bitmedi) 



T ARIHI TEFR!KA: 95 -Karar Berlincle nasıl l<a şılandı 
- ~ Başı 1 inci sahifede J martesi l'ÜJlÜ Berlin~ ge~iyec:ek ve 
ıaya azimetinden evvel mevcud olan bunu Bavyerada geçırecektır .. B~naen-
taahhütlerden gayri hiç bir teahhüde 1 aleyh uluslar kurumu konae!'1?ın tak 
· · ·ı · .. olduguv hakkında teminat bih kararına karşı bu hafta ıçınde Al gırışı memı,. . h ek k h l 

· Almanyanın 16 mart tarih- manyada bır ar et vu u ı mu teme vermış ve . . v. . 
Ji beyannamesine kadar elde. ed.ılmış de gıldır. . 
olan neticelerin muhafaza edılmıJ ol- Almanya, verılen karara hayret 
duğunu söylemittir. etmiyor 

Batbakan bundan sonra Stresa kon BERLIN 18 (A.A.) - Havas Muha 
feransındc1. elde edilmiş olan neticeleri birinden: Uluslar kurumu konseyinin 

l'cuan: Son Y•m•n ualUi Mahmut NEDiM hüla5a etmi~ ve bilhassa hu neticelerin Fransız. lngiliz - ltalyan kararını ka-
H•r haltkı mala/cuulur. il J b )d en mühimminin ve en ~.iy~de e.hem - bul eylediği haberi üzerine bütün gün, - Arab soruyor : stan U! a miyete şayan olanının buyuk Brıtanya Alman hükumeti resmen harekete 

Fransa ve lta~y~~ın araları?daki tesa geçmemiştir. Matbuatın netriyat tarzı 
t • • t ? nüt ve vahdetı ılan etmelerı ve evve~- son günlerde, cihan efkarı umumiye-Jaa J k mar ın mı aşır ,, ce yapmış oldukları beya~atla~~ h~ç si üzerinde bir tazyik yapmağa açık-

birinden nükul etmemelerı ve g.ırıfmış tan açıgv a çalııı.mıe.tır. Maamafih, Al • 
- • D • • d l 1 ld T T H b ı olduklar ıite .ev!'-111 ey eme en .. 0 

.. u- man siyasal mahafili, vaziyeti önce -Paraaız'ık sıkıntısı içinde ıilih bolluğu - ar ğunu ilave et~ı~şır .. Başbakan, sozune den kavramı, olduktan için Cenevre • 

Se.eler;nde Yemen • Arabın feryadı 1 . de~a~ıa dem•!tı~ k•=. .. . . . . de verilen hükümden pek fazıa müte-
• l~t~k!>ale b.~yu~ bır ~t ıle ıntız~r hayyir olmamışlardır. 

Y l k .. ~;,..J:- kanalaız Alla- hillerine gelmitlerdi. Bu zaalbıta1n ~d~bılırız: Ç~nku bu u~ me~leketın Berlinde "Cenevre'nin meydan oku-
o ıuz op. -.u. ' il k ıttıhadı hıç kımse aleyhıne mutevec • maaı" diye tavsif edilen bu vakıaya 

h attıiı halde kalmıt bir top - ve efradın, deniz yo a~ı ap 
1 k - cih değildir. Bu Üç mem~ek~t, ı~lh~n karşı, Almanyanın ne suretle mukabe-ı~ yafak t ana yurdun baba yiğit duğu için karadan Surıyeye hv e- muhafazasıw ve her hang~ bı~ ~ılletı~ le edeceği cayi sual görünmektedir. M h. t 'klerine ve bu Mehmet - dilmeleri iktiza ediyordu. BuAlusus !a.a~~a ug~aması. tehlıkesını!1 ~ef ı Berlin'de dün öileden sonra sırf malu • 

. e ~e cı 'b b k dınlarının ta bir çare buluncıya kadar man ~çı~ dıger mıll-:tl~~ın de ke~dılerıne mat kabilinden bildireceğimiz en acaib ciklerın ana ve a a a bah · l'l · b' müddet bize misa- ıltıhak etmelerını ııtemek~e~ır.. şayialar deveran etmiştir. 
buğazlarından koparılırut oraya ~- . rıye ı erı Y ;~ende her rast gel- Lokamo muahe~enamesı~ın ~ıze t~h Bazı rivayetlere nazaran, Almany~ 
tılmıt altınlarına mezar olmut bır fır oldular. d b' ·ı·h .. mil ebnekte oldugu taahhutl«:,rı teyıt Versay muahedesini toptan feshetrne-
to rak Dütününüz bir kere kos ke>· diklerinin omuzun a ır sı ~ go: ettik ve bunlara sadı~ kalacagız.,, ği düşünüyormuş. 

P " d b' . b • 1• kıt ren Almanlar hayret etmışlerdı. Bay Makdonald, dun Avam kama· Kap ıarık duruyor ca. Yemen e azım on e9 yırm b h · · · ı· k. k • A n ~ 
ı '·. kt binamız Fon Müller bana u ayretmı gız ı- rasında şar ı ve mer e~ı ~panı LONDRA, 18 ( l\.A.) _ Daily Te-
amız, !l~ıuz on me ep ' · k emniyetine dair irat etmış oldugu n"?t legraph gazetesi, Başvekil Mac Do • do .. rl be lıu''kuAmet daı'remı'z ve has- yemıyere : .. . 'k 3 Şubat tarıh 

f H Ik b - t J h t ku hülasa ettı ten sonra . . nald'ın Stresa konferansına taalluk l h · · t kadar baııı.ka - a ı &Atan aşagı es ı e • b h 
ha an em. ız ..• ve lkfte o ( 1) , ~ m'ı .. sı'nı'z. Bu kaT darı fazla degw il mi, li lngiliz - Fran~ız . eyan~amesını a- eden beyanatını tefsir ile diyor ki: 

T tırlatmıf ve vazıyetın aslah bu~m="kta ''Bu, yalnız 3 ki•i arasında kalacak • r -?eyımız yo u. h k. k , o· d 16 rt t hl Al T 

_.una mukabil bu kıtada bütün bu tesli at ıme arfı · ıye sor - olduğu bir ıra a. . ma arı 1 • bir iş değildir. Almanyanın her nok-
man beyannamesının ortay": çıkmış ol tada te~r:ki mesaisi hem memul, hem hali~ rm.ibalagasız ıöyliyorum, )'E' • muftu, duğunu ve bu beyannaınenın Alman- de matluptur. Kapı açı kduruyor. dı ... ı.nden y-tmı'tı'ne kadar mu"• ... ll"t... - Bizzat bize kartı ! k • h k t' · tm kt · " 0 

"' -.. an yanın as er~. ava ~v_v.e ın~n ar .. a.. a Times gazetesı, uluslar kurumu kon tı. Orada ht>r şey ıilihtır. Aç, çıp - - Anlıyamadım. · olduğunu gosterınesı ıtıbarıyle buyuk ıeyinin kararındaki ifade tarzını ku -
lak; hasta, fakir .. Kim olursa olsun -Tekrar ediyorum, bu halk ~ız- bir tesir icra etmiş olduğunu ilave ey: sursuz görmekle beraber, Almanya • 
mutlaka omuzunda bir silahı var • zat biz~, yani Osmanlı hükumetıne lemiştir. Bay Makdonalda göre bu ha nın Veraay muahedesini süngülerin teh 
dlr. Bu Sl·ıa· hların Yemene nasıl gir artı es ı e 1 T • • .. k t l 'h d'lmı'JLtir diseler, Avrupa ve lngiliz efkarı umu d'ıdi ~ltında ve protestosunu kaydede-

· h·ı· 1 miyeleri Üezrinde yeni ve ihtilal engız rek imzalamış olduğunun konsey ta -dl·g·ı'nı· yazmıttım. Yemen pazıı"la - Alman za.bitinm a a an ıyama- h~ · · B' h d 
' bir tesir asıl etmıttır. ır mua e e • rafından hesaba katılmamış olmasına rında silah, buğday, hurma, kahve, dığını ona fÖyle izah ettim: name ahkamının ihlal edilmesi şurişi esef ediyor. Bu gazete diyor ki: 

gaz gl.bı' .:.atılırdı. Buna nıanı' ob.bil- - Bunları teslih eden biz deği • mucib bir halde ve Almanyanın hare-
1
. V 

u l k' .. k b'I "Nasyonal sosya ızm, eraay mu· ınek 8ayri mümkündü. Bu silahlar liz. S--. ~elerdenberi bu iti yapan n- keti milletler arasında 1 mute a 1 ahedesine kartı bir nevi isyandı. ve bu 
h b l . · ft l 1 rdır Kar ı'tı'm,adı ko"künden sarsmıştır. Zira bu .

1 
.. .. •. d Ve mu.'himmatı dünyanın iç ir ye- gi ız, t' ransız, ve a yan a . · esaslı hakikat, tamamı e goz onun e 

ı d hareket harpten sonra yapılacak olan 
rim:e bu kadar ucuz fiatla sahla - flmızdaki müstemle~e. er~. gı e~se- en mühim belki de en teşvikkar müza- tutulmadı1'ça, Avrupanın sulhü, ıı -
m<lz. B:.ınları adeta bedava verme- niz odun yığınları gıbı sılah yıgm- kere!erin - ki bunlara iştiraki Alman- kıntılı bir fasıladan başka bir~ey ol • 
mı. c olınak ı'çı' n, belki sadece nakil larının sahillerimize. tafınmak üze- ya da kabul etmiş idi - arefesinde ya- mıyacaktır.,, 

"' d Gene bazı rivayetlere göre de, Pa-ücrcli cılmıarak dağıtırlardı. s~neler re gemi beklediklerini görür ünüz. pılmııtır. ris Londra ve Romadaki elçilerini ge 
le senelerle bu l.öyle devam etmİf- Evet bunları teslih eden bugünkü Başbakan, ciha?. s~lhü ;es~esinde ri;e çağıracak ve y~hud k~ R~n neh-
t'ı;. Bu silahlar vakıa yalnız bize düı.manlarımızdır. Fakat tali şimdi her şeye rağmen umıtvar ır. u~a - ri aol sahilinin gayrı askerı hır tekle 

ileyh son söz olarak J(>yle demiştir: · h ki karsı i!limal edilmezdi. Oralarda bu silahları onlara kartı kullanmak "Stresa konferansı, ruhu muhafaza, ifrağı yüzünden, hükümranı ~ ar~~ı~ 
' b ~ d b' f b' · ld k.b d'l tahdidini badema kabul edemıyecegını kan davalarına u metum a ete ız ırsatını ıze vermıt o u. kararları tatbik ve gayeleri ta ı e ı 

h ı h 1 • h d b l ti bildirecelomi§. bir türlü mani olamamıttık. Mesela Alman ba riye isi gene ayret e diği takdirde, siyası ava. a u u ~r~ 
bir .~abileye rr.ensup herhangi bir sordu: dağıtmaga ve su guneşının y lh " ' çehresını Hakı'kata daha yakın görünen bir • 

b b l ak P k. 1 • • · ·· ·· d göstermesine yardımı dokunacaktır.,, takım 'ayialara nazaran d~, .~ı.~~n hü adam diğer ir ka i e mınt aıın· - e ı göz erınızın onun e ya- Romar konferansına iıtirak kumeti dahili siyasasında gurultulu ol • 
da vuruldu mu o kabile efradına ö- pılan ve senelerle sürdüğünü söy - LONDRA, 18 (A.A.) _Cenevre • maki~ beraber, daha az tehlil,.?li bazı 
teki.erden birini vurmak farz olur. lediğiniz bu cinayete neden müsa- den bildirildiğine göre, uluslar kuru- hareketler Clerpi§ ediyormu§. Ezcümle, 
Bu, kartılarına ilk çıka~ masum ade ettiniz, asıl anlıyamadığım munun kararından sonra, Almanyanın Hitlef'in, liendi dahili siyaaası~un he-
bir bedbahttır. Bunun manasızlığı- nokta budur? Roma konferansına ittiraki muhtemel yeti Uinmmyesi hakkında reyıamma 

1 d d v'ld' S ı·h·yettar mahafil Roma mu"ra .. a:at .. d-egwi aöylenmiıt.tir ve'tlün nı anlatmak için ne er yapma ım. Ona uzun uzadıya, bir kelime İ· egı ır. a a 1 " " """ x 

l konf eransmın, alakadar devletler ara- akıam, endisi, radyoda ~ir !'utuk 
F akut bu hususta onlara söz din. e- le, bir tarih anlattım. Bunu anlat - sınaa bir adeımi müdahale misakının söylıyet-~ : bütün Alman mılleh hu -
te'b lme'k gayri mümkündü. Bunun mak için ben zaten fırıat bekliyor - imzalanması ve Avusturya, Bulgaris - zurunCla 1f ütün dünyaya karfı protes 
ancak büti?n memlekette asayİfİ mü dum. Çünkü bu kahraman bahri • tan ve Macaristana askeri haklar ve- toda 'İ>ulunacaktı. 
kemmelen temin edebilmekle önü • yelilerin Yemenden - Hiç olmaz. ren bir tavsiyenin bu devletler tara· Bu ~rf"e kadar, bunların hiç biri ol-
ne geçilebilirdi ki, bizim de bu ite sa bir müddet için_ ayrılmamala- fından uluslar kurumuna verilmesi ile madı. 

ff k 1 b 'l · b' f k neticelenmesini ümid etmektedirler. muva a o a ı memız ır tür Ü a- rını istiyordum. Onların orda kal • T ı f t Maamaf ih, bu §ayialarm hepai de, b . t l Diğer taraftan, Daily . ~ egra gaze. ~· Alman mahafilinde hüküm •Üren tid ' "" a~amış ır. masını belki marn Yahya hof gör- sinin Cenevre muhabırı, §U havadısı 
cak k F ı b h detti asabiyete delil sayılır. .• sekiz Y&Jındaki bir ha · miyece ti. akat ben mamı u u- vennetkedir: Dünkü gazeteler, Cenevre hakim • 

sı ..... omuzundaki kendinden büyük susta idare ~decegwimden emindim. - Konseyin kararından yarım saat 
1 

k 
1 1 

d 
ah ı evvel bu kararın, Danimarka murah- )erini tel'in etmek e a IDI§ ar ır. gravya martini bazen dört bet ca- 8 riyeliler iıre derhal stanbula o- , · · k 

hası teklifi yolunda alınması ıçın ço na kıymıftır. Daha da kimbilir ne radan memleketlerine gitmek için çalışılmış idi. Telefonla bu murahhas 
kanlar dökecektir. emir aldıklarından bahsederek yo- ile muhabere eden Alman Dıt Bakan· 

Bir gün bir feyh bana sormuttu; la çıkmak İstiyorlardı. Yol... Fakat lığı, karar menfi bir tekilde alındığı 
- lstanbulda halk ne silahı ta - hangi yol? takdirde, Bay Hitler'in diğer devlet • 

B k 1 k k lerle hiç bir arsıulusal müzakerelere fır, onlar da bizim gibi martin mı unu an aarı aynayan, ar a • girmekten imtina edeceği bildirilmek-
kullanırlar ? larında kos koca bir kahramanlık te idi. 

Bu saf adama gülerek; tarihi bırakmıt olan bu gürbüz de- Roma kararı ncuıl karıılandı 
- Orada silahla gezen yaktur. likanlılara anlatabilmek çok mÜf • ROMA, 18 (A.A.) - Dün Cenevre-

küldü. de verilen müttehid reyler, Romada 
Sade asker silahlıdır. Onlar da şe- I memnuniyet verici akisler uyandırm•t· 
birde dolaşırlarken silahsızdırlar. - Emir aldık, hareket etme iyiz tır. Bilhassa tasvib edilen Lehistanın 
Dediğim zaman ağzı bir karıt açıl. diyorlardı. tarzı hareketinin Romada toplanacak 
mış ve; itte uzun uzadıya anlattığımı söy olan Tuna konferansı için müsaid bir 

- Ya vali, demitti, ıneden benim !ediğim vaziyet onların bir müddet başlangıç te§kil ettiği söylenilmekte • 
1 ı d l'rı'n Yemende kalmalarını icap et- dir. Cenevre kararınnı, Avrupanın muh e a ay e iy:>rsun, silahsız adam o- 3' • • ·ı 'd .. 
f ur ınu ? tirecek kadar sarih olduğu için Al- telif mühim meselelennın 1 erı e mu· 

man zabitinin nihayet San' ada kal- said bir tekilde halledilmeleri için bir 
Ona söylediğimin doğru olduğu- teminat teşkil ettiği kabul edilmekte-

nu anlatmak için bir hayli feyler mağa muvafakat edeceğini zannet- dir. Diğer taraftan bu kararın, Avus-
dedikten sonra: miştim. Dedim ki: turya Macaristan ve Bulgaristan hak-

- Buradan hareketinizden iti- kınd; mevcud muahedelerin askeri kı - fr.tersen sena· İstanl...ula gönde- l b h"k· ti ı h' mua-
- ~ haren günlerle geçeceğiniz yollar srm arının u u ume er e ıne 

reyim de, gözlerinle gör, fakat ora Jihane bir şekilde tadiline mani olmı· 
1 h b b .. .. hep böyle bafsız, söz anlamaz, bil- yacağı memnuniyetle kaydedilmekte-

Vatani hizmet terti
binden maaı alanlar 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Vatani 
hizmet tertibinden maaı alanların istih
kaklarının tekaüt ve yetim maaılarında 
olduğu gibi üç aylık olarak peıinen tedi
yHini temin maksadile hük\ımet 1935 
muvazenei umumiye kanun layihaıına bir 
madde koymuttur. 

Bütçe çıkbktan sonra bu maaıların 
petin verilmesine haziranda başlanacak
tır. 

Bay İbrahim Tali 
EDiRNE, 18 (A.A.) - iki hafta 

evvel lçitleri Bakanı Bay Şükrü Ka
ya ile birlikte Ankaraya giden Trak

ya umumi müfettifi Tali Ongören dün 
aktam yanında iakan müıaviri olduğu 
halde Tekirdağı • Biga • Karabiga • 

Çanakkale • Gelibolu ve Keıana uğrı-
yarak ıehrimize dönmü§tÜr. 

Boğaztarıq tahki
mi zaruridir 

_... Başı 1 inci sahifede 
için lazım oıan tayaı.kuzla birıı:ktc ba • 
nıın pekleıtirilmesi yolundaki bütün gay 
retlere samimi bir surette iıtirakten ha
li kalmayan Türkiyenin, bu sahadaki 
yüksek faaliyetinin kendisini ıayri mü
savi bir muameleye maruz bırakabilme· 
ıini kabul edemiyeceğidir. 

Buna binaen, askeri noktai nazardan 
muahedeler mevzuu bahiı oldukça, yi • 
ne askeri hükümler ihtiva eden Lozan 
muahedeı.inin ıükutla geçiıtirHmesi ta· 
biidir. Bu veıile ile, tam bir müsavat ve 

mütekabiliyet rejimi altında herkeıe a
zami emniyet arzetmekte olduğumuzu 
kaydetmekliğime müsaadenizi rica ede
rim. Barıı ve emniyet için bütün ars! • 
uluıal taahhütlere iıtirake amadeyız. 
Karar projesinin müzakeresi veıile&ile 
bu beyanatta bulunmaya lüzum görmek 
liğim, ıu anda meselenin esasını ortaya 
koymak için değil, Türkiyenin görüı 
tarzını size bildirmek içindir. Bununla 
beraber, şurasını tasrih ederim ki, bo -
ğazlar rejiminde yapılacak muhtemel 
anlatmalar, bizim dütüncemizde, boğaz 
Jarın sel"bestliği rejimini asla müteessir 
cdemiyeccktir .,, 

ltalya, lngiltere ve Fransa, nazik bir 
tat"zda olmakla beraber, ihtirazi kayıt
larını serdettiler. Sovyet delegesi Bay 
Litvinof, Bay Tevfik Rüştü Arasın bu 
beyanatını tamamile tasvip ve takviye 
etti. Diğer konsey azası bu hususta söz 
almamışlardır . 

lngilizlerin kanaati 
LONDRA, 18 A.A. - Londra maha

fili, uluslar kurumu konseyini dün izhar 
eylemiı olduğu birlik delilin~en ve ~z
cümle ı'olonya ve bazı cenubı Amerika 
devletlerinin tavır ve hareketinden 
memnuniyet göstermektedir. 

Dünkü kabine toplantısını müteakıp, 
konsey içtimaında Tevfik Rüıtü Aras 
tarafından ortaya konulan Çanakkale 
boğazı vaziyetinin tadili keyfiyetinin 
Roma konferansına taalluk eder bir mad 
de olduğu kaydedilmekte idi. Türk u -
keri kuvvetlerinin sevkülcen vaziyeti 
kafi derecede emniyeti kafil bulundu -
ğu ve mıntakaya vuJcubulacak herhan
gi bir tecavüzün arsıulusal müdaheleyi 
davet edeceği ve Balkanlarda yeni birta· 
kım andlaşmalar akdinin bu emniyeti 
daha da takviye eyliyeceği, bu münaae· 
betle tezkir olunmaktadır. 
Almanyanın deniz metalibine gelince, 

bunların 3-2 tarihindeki teldiEler cüm
lesinden ayırd edilemiyeceği ve ancak 
emniyetin istikrara temin olunduktan son 
ra ve Veraay andla§masının b~inci 
maddesinin yerine geçecek bir uzlaşma
nın çerçevesi dahilinde olmak tartile na 
zarı dikkate almahileceği mütalea edil
metkedjr. 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
Bay Tevfik Rüştü Aras tarafından or

taya atılan boğazlar meselesini zikreden 
ayni gazete, diyor ki: 
"Boğazlann tahkimini istemekle Türk 

ter, müdafaa müsavatı prensibini hak • 
lı bir ıekilde tefsir ebnit bulunuyorlar. 
Esaıen Türkler, geçidi serbest bıraka
caklarını ilave etmektedirler.,, 

Övr gazetes~ diyor ki: 
"Türkiyenin beyanatının manası fU• 

dur: Balkan misakına mensup devletler 
büyük devletler, boğazlann tahkimine 

müsaade ettikleri takdirde ,diğer uluı· 
ların silahlanmasına iştirak edecekler • 
dir. Bu hare.ket tarzı, çok maııtıkidir. 

Balkan itilafı konseyinde 
CENEVRE, 18 A.A. - Balkan iti • 

lafı konıe~ mayııın 10 und!l Bükreıte 
akdedeceği toplantının programını let· 
kik etmiıtir. 

Ankarada Rua artistleri 
bir tiyatro ıergisi açtılar 

ANKARA, 18 (A.A.) - Sovyet Rus
ya büyük artistlerinin vermekte oldukla
rı feıtival münaıebetile, halkevi ıalonun• 
da Moskova büyük tiyatrosunun ıeçİr· 
diği tarihi aa.fhalar ile bugünkü vaziyeti
ni ve çahıma tarzım gösteren bir resim 
sergisi açılımı bulunmaktadır. 

Çok §ayanı dikkat 300 e yakın fotoğ
raftan mürekkep olan bu ıergi, büyük 
tiyatronun gerek Türkiyeye gelen, gerek 
halen Sovyet Rusyada bulunan büyük 
artistlerinin muhtelif ıahne kıyafetlerile 
alınmış resimlerini de ihtiva etmekte
,dir • 

Ç.1mento tıat.arı 
indiriliyor 

~ Başı 1 inci sahifede 
başlamıı ve mevcud fabrikalarımız 
bu istihlaki karıılayabilmek için her 
an artan bir kudretle, bilhassa son za 
manlarda, azami kapasitelerine yak • 
latmıtlardır. 

Bu müsaid vaziyeti gören Bakanl!• 
ğımız çimentonun maliyet ve satış fı· 
yatlarmı tetkik ile aşağıdaki netice • 
lere varmı~br: 

A - Memleketın muhtelif mıntaka 
larında muhtelif fiyatlarla satılan çİ• 
mentonun İstanbul fabrikalarında 
1934 yılı vasati fiyatı 26,5 lira oldu• 
ğu anlaşılmııtır. 

B - Çimentonun, 1 numaralı ben~ 
de söylenen sebebler altında, azamı 
22 buçuk liraya satılmaaı mümkün rö 
rülmüıtür. 

Bu fiyat bir ton çimentonun latan• 
bul fabrikalarında, nakliye vasıtalal'I 
için de her türlü resim ve tekalif cla
hil olmak Üzere, teslim fiyatıdır. 

2 - Çimentonun yurd bayındırlığı 
itleri Üzerine olan büyiik tesiri ehem· 
miyetle gözönünde bulundurulduğu 
için çime-.ıto üzerine konmuı vergi ve 
resimlerin azaltılması hakkında Ka • 
mutaya bir kanun layihası sunulacak 
ve onaylanırsa B fıkrasında bildirilen 
fiyat, azalan vergi ve resim yekunu 
kadar, ayrıca indirilecektir. 

3 - Şimdiye kadar f abrikalarca çİ• 
mentonun lstanbuldan batka yerler
de satı, fiyatları için özel bir tarife 
tatbik edilmekte idi. Bundan böyle 
bu yerlerdeki satı§ fiyatı B fıkrasında 
gösterilen latanbul teslim fiyatına, an 
cak o mahalle kadar aevk için icab e• 
decek nakil ve bu nakle ait diğer maı 
raflar katılarak eaaslanabilecektir. 

Bu suretle buluncak aatıf fiyatlan· 
nın gözetilmesi aynca yazılacaktır. 

Akşehirde 
Elektrik 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Afyon· 

karahisardan uzanan Sultan dağla· 
ı·mm Konya Afyon ar~ında güzel 
bir derenin iki tarafına yaılanmıf 

ve zümrüt gibi yetil dağa belini 
bağlamıt olan Aktehir, yaslandığı 
bu zümrüt dağın bol sular saçan 
deresinin bir saat mesafesinden 

Akfehire kadar fenni bir tekilde 
yapılan tesisat sayesinde (Şarlak) 
adiyla anılan ve kireç nisbeti binde 
on üç olan temiz ve güzel bir ıu 
belediyemiz heyetinin ve Ak,ehir 
bankasının haşhaşa çalıtmaları sa· 
yesinde şehre isale edilmit ve evi~ 
re bile verilmi9tir. Bizi çok temı:ı 
ve güzel bir suya kavu9turan Su.l· 
tan dağlarının etekleri timdi bız 
Aktehirlilere her yıl on binlere~ Ji. 
ra sarfedilerek mazotla elde edılen 
yaltırığa da kavutturacaktır. 

Aktehir belediyesiyle Aktehir 
bankasının çok yerinde dü9ünen 

batkanları ve arkadatlarının • gay· 
retleriyle benzeri bir çok ,ebır ve 
kasabalarda bulunmıyan ve ıukutu 
262 metre ve azami beygir kuvvet! 
(470), va ı at 1 beygir kuvvetı 

335 senevi 2,100,000 kilovat elek· 
trik iıtihsal etmek kudretinde olan 
yeni tesisattan ayrıca iıtaıyona 
63,000 voltluk bir kablo hattı ve • 
rilmittir. Bu kablo ile yüz bey~ir 
kuvvetinde elektrik verilecek ve ıa
tasyonda yapılması beklenen f ab
rika ve ıilo bu kuvvetten istifade 
edecektir. Elektrik küçük ve büyük 
sanayie kilovatı 3 - 4 kunıttan ve· 
rilecek ve bu suretle memleket aa· 
nayiinin büyümesi ve ilerlemeıinde 
de faydası olacaktır. Evlerdeki te~ 
virat için beher kilovatın azamı 
15 kuru9tan verilmesi dütünülmek
tedir. 

ya giderken si a ını era er gotu- hassa kendilerinden olmayanlara dir. 
remezsin, burada bırakmalısın de • karfI büyük bir taassupla adeta Almanyaya tebliğ 
ıniştim. düfman olan cahil ve müsellah in • BERLIN, 18 (A.A.) - lngiltere ve 
Adamcağızın namusuna taarruz e ıanlarla doludur. Siz ise ne dil bili- ltalya sefirleri Lokarno andla§maaı • 

dilmiş gibi birdenb' re köpürerek: 1 k nın temini mcriyctini tazammun eden 

İstanbul Gayrimübadiller 
D. No. Semti ue Mahallesi 

Komi•yonundanı 
- imkanı yok ya vali, imkanı yorsunuz, ıne dhe ~u. iklime a 1y'1 • Si· müşterek beyannameyi Alman hüku -

nız. Sonra da irıstıyansınız. a • metine tevdi etmiılerdir. 
Yok diye bağırmıt, ve yanımdan :u- kıa bu kabileler resmen bizim te • Uluslar Kurumu Konseyinde 
zaklaşırken ilave etmi9ti: balarımızdır. lleride Mekke Emiri CENEVRE, 18 (A.A.) - Konseyin 

- Ben ancak mezara silahsız gi- h k b f k ı·d ı t' d s' d" saat 18 Şerif Hüseyin bu Ü umetin ir a- ev a a e ç ıma evre ı un 
dt:rim. Ben sağ kaldıkça silahım - b l de kapannuştır. Konsey, lngiltere, Ka 
d.uı ayıracak hiç bir kuvvet yoktur. damıdır. (1 ).l Büktün Bun arall rağ: nadn, Şiti, ispanya, Fransa, Macaris-

. · men bence yo yo tur. u çö er il· tan, ltalya, Felemenk, Lehistan, Por-Allah bana bunu göstermesın. h 1 
zin için tehlike ve mu atara i e do- tekiz, Türkiye, Sovyet Ruıya ve Yu • 

Bu, Yemenlinin haleti nıhiyesi • ludur. Bence bir müddet burada bi- goslavyayı, dün kabul edilen Fransız-
ni göstermeğe kifayet eder -sanı • ze misafir olun. Dü,ünelim, yaza _ Jngiliz. ltalyan teklifi mucibince, mu 
rtın, hm, ben sizi burada alakoyma.k ahedelerin tek taraflı ihlaline kartı a 

Esasen hu hal yalnız Yemene lınacak tedbirleri tetikk edecek ko -me'uliyetini üzerime alıyorum. Böy- • . rnahsuı ta degvildir. Bütün Cezire • miteye İ§tirake davet etmıtşır. 
. . lece yazarım. Ben bırakmadım de - Almanyanın alacağı vaziyet 

tülarap atağı yukarı aynı vazıyette- rim. Belki emin bir yol, bir çar~ BERLIN, 18 (A.A.) - Alman istih 
<lir • buluruz. Hem bunca zamandır y.e. barat bürosu tebliğ ediyor: Alman-

Maamafih harbi umumide biz bu ld b d b' "dd t · · ya, Cenevre hadiseleri karaısında, an-ru unuz, ur.ı a ır mu e ıstı • 
1 

:s 
halden istifade etmedik te diyeme • rahat ederaini7.. . cak :nütemmin beyanatta bulunulub 
Yİz. Yemende ne kadar parasız.Irk I (Bitmecli) bulunulmıyacağını gördükten ıonra 

k d d llh bir vaziyet alacaktll'. Cenevre kararı 
ar ıntısı çekttkçe, u k. a ar a Al 1 her türlü ahlaki ve hukuki esastan mah 

\te cephane bolluğu iç!nde idik. A- (1) San:ııla bir darüJmua~l~min, bir ida- rumdur. Uluslar kunımu Almanya ile 
leyhimize kullanılsın diye bu kJla· ! di, lıir askeri rüşti, ı>an.a.yi mektcb~ hiri kendi-. araemdaki I.öprüyü ke:ımek 

)'a yığın yığın silah sokanlar son ı kızlara mahsus olmak üzere on lıe§ kadar 1 suretil~ kendi 1<erıdine tid.btli bir dar • 
demde bütün bu silahlarm b:zzat iptidai mektebi Taazda bir askeri rüşti, j be indiımİ§tir. Bu köprüyü yeniden 

.kendilerine çevrildiğini gore!>ılcli • 1 I~.üdeydcde leyli .mec~a~i b.lr ril§ti ve. b~- ı ku~ak Uh~ıılar k1;1~~unun i,idir'. 

3481 Beyoğlu Hüseyinağa 

4008 Galata Arapcamii 

4253 Tarabya 

4743 Üsküdar Yenima • 

halle 

5138 Edirnekapı Hatice 

Sultan 

5163 Beyoğlu Kurtulut 

5321 Ayvan&aray eski 

Mustafapaşa 

5323 Beyoğlu Yenişehir 

5333 Edirnekapı 

Çakırağa 

Sokağı Emlôk No. 

Gölbaıı 

Taflan Alaımesçıt 

Atmaca 

Beyoğlu eski Şapçı yeni 

Eski Toprak 

Yeni Baybeği 

Eski Çukuı bostan yeni 

Fehmi Pata 

Çarkifi 

Kilise 

59 

2-4-

5-7-9 

5 

28-30 

32-34-

Haıan 

78 

12 

29 

Eczacı eski yeni Kükürtlü 

ve Kaytancı 

Hançerli Kilise 

17 

9 

Cinai ue Hissesi Hi.aseye göre Muhanrmer. 

5 7 metre arsa 

83,50 metre arsanın 1-12 

hissesi 

Ahşab hanenin 1-2 hiasesl 

Kagir hane ve kuyu ve i19 

kıt'a 616 metre arsanm 

1-2 hissesi 

Ahtab hane 

8·12 hissesi 

ve bahçenin 

88 metre arsı 

Kagir hane Ye bahçe 

Ahtab hane ~e bahçenin 

96-120 hissesi 

81 metre arsanın 2-3 Hi .. 

Kıymeti 

342 Açık arttınna 

490 Aç.ık arttın11a 

1236 Kapalı zarf 

783 Açık arttın11a 

1010 Kapalı zarf 

264 Açık arttınna 

2364 Kapalı zarf 

720 Açık arttırma 

304 Açık arttırma 

ler 1 tun kazalarda bırer ;ptıdaı mektebımız j Royter AJansı bıldırıyor: Bay 1-lıt -
'Al ı~ E ..ı k vardı. Bwıfaıdcın l'lll$'..a muhtel!f ycrh."Tde ı ler do~umunun yıldônümü olan cu • 

manlann me~nur ın':len na- yap:lmış ve ~Oi,:u ha::ap ka!elı:rim;z oldu- 1, , , 2!EL29 hatun Tayyareci Riza 23 

•a25rleri büy>Jk aeferini ~erefle bl- 1 ğ:ınıı da ıınutmamal:ymı. Arkcrin iaşesi İ ld _ h'l Yukanda evsafı •a•ılı ... a.....;-enkull- on gün müddetle a&bfa ,.ıkarılmıttır. ihaleleri 1-5-935 tarihine te"adüf eder ~~lh-;;'.J~ik~te:n~to~n~r~a~e~f~r~a~d~ıl.__~t:•:ra~f~ı~n~d~a:n:_!~~ı·ç~in~y~a~p~ıl~m~ı~~~d~e!p~o~!a~~~.~d~o~rt~a~d~ct~te~d~cg~vi~r~- ~:---m~iş:t.i.>ı.&F-a~k~a~t~b~i~lfi~h-a~ret-..a~n~l~aş~ı..ı...ı:g_ı~v-e~çı..-t_e...;,Jl_...:.._ ____________ ~J:..._~ __ _;;,•...;.,J"--~---------a ------------~ ___ 7 • -· 

5335 Beyoğlu Kamer· Eaki Boyacı, yenl Kagir hanenin 6-16 hissesi J.092 Kapalı zarf 



• 

sınan ıca an tur çeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
J - Öz türkçe kölrlerden gelen sözlerin lrarfmna (T. Kö.) belde

li (alameti) lromnuftur. Bunlann her biri hakkında ııran ile uzman
lanmızın (mütehcusıı) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan lrar,ılılıların iyi ayırd eJilmeai için, gereğine gö. 
re lranıızcaları .i ~ yaz;ılm ... aynca örnekler de konulmıutur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü if1enmif ve kullanılan 
fekilleri alınmı,tır: Aslı ak olan hak, aalı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek., kökünden gelen şekil gibi. 
)ltisak noktası - Kavfrt noktası lmdad - Y etiıme, yardıma kopna 

Örnek; Toros demiryolıyle Ankara lmdadl - Yetiı! 
DemiryoJunun iltisak nokta Si Eskite - imha etmek - Y ol<~tmek. 
hirdir - Toros demiryolıylc Ankara Örnek: Ha_rbın nihayct~d~ düşman 
derniryolunun kavşıt noktası Eslri§e - ordularını imha eden buyük kwnan · 
hirdır. dan ... - Savaşın sonunda dupnan 

Mühuık _ Bit4ik, kavuıuk ordularını yok eden büyü~ komutan ... 
Ornck; Fıtraten biribirine merbut de- JmhaJ etmel< -_Öneli~ onel veı:mek 
gil, belki mülasık denilebilecek derece- Örnek: Ala~agın~zı tedıye c~_ck. ıstc-
de _Yaradılıştan biribirinc bağlı de- run; _fakat bıraz ı~hal en.ııenızı r~ca e-
til belki bitişik denilebilecek derece - dccegım - Alacagınm odemek ıste -
de: rim; ancak biraz önellcmenizi (önel 

lltilıaı _ BenzeJİm . ~ermenizi) diliyeceğim. 
Örnek; Arabide "ain,, ile yazılan ihtı- Muhlet - Önd . . .. 
sas ile "sat,, ile yazılan ihtıaas iltibas- Örnek: Sıze ikı ay. muhl:t ... °.ndan 
lannı rcl'etmek iyidir - A(abçada sonra beklemem - Sıze ıkı ay onel ... 
.. sin li ihtisas ve csat> lı ihtisas ben- ondan sonra beklemem. 
zeşi;;,Jerini kaldırmak iyidir. imkan - imkan (T. Kö.) 

)ilca e•ıneK _ Sığınmak Ad~mi !~n - lınl0nsızlık 
Ö k . B işte de afvı alinize iltica Adımul~nkan - imkansız 

rnc · u M.. k.. imi<" 1 etmek isterim - Bu işde de yüce ba • ~m ~n - anı .. 
ğışlamanıza sığınmak isterim. Mu~kü~. kıl~ak - l":!kanlaşlırmak 

lltic •ı. d _ Sıg"ınak Gayrı muml.un - lmkanıız. 
aıı~., m ce G · ·· k.. kim-'- lmk" 1 Örnek: İlticag3.hım olan sinei mader ayrı mum un ı ilK ansız a§-

- Sığınağım olan ana kucağı. t1~k. I • .. 
Miilteci - Sığınık mi~ - mla (T. Ko.) 

Örnek: Siyasi mültecilere en çok mü- imla etmek - ~oldurmak . . . . 
&amaha gösteren Türkiyc'dir - Sıya- Örnek: Bu hıt!unuz ~albımı hıssıyatı 
aal sığ nıkları en çok hoşgören Türkl- meserretle ımla eyledı - Bu kayra -
yc'dir.

1 

nız yüreğimi sevinç duygulariyle dol-
lltihab _ Yangı durdu. . 

Örnek: Yarasının iltihabı gayrıkabili lmrar etmek __ - _Geçım_ıek . 
tahammül acrlara sebeb oldu _ yara- Örnek: Gumrukten ımrar edılen san • 
sının yangısı dayanılmaz acılara sebeb dıklar - Gümrükten geçirilen sandık-
oldu. !ar. 

lltih.ı, etmek - Kaal.maM Mürur - Geçme 
Örnek: Bu inkılab kahramanlannın Örnek: Bu sokaktan yük araba!arının 
&allına ben de iltihak etmek isterim müruru memnudur - Bu sokaktan 
- Bu devrim baha.dırlarmm sırasjna yük arabalarının geçmesi yasaktır. 
ben de katılmak isterim. imsak etmek - Kısınmak 

iltifat (teveccüh) _ Yönel • Örnek: Sarfiyatta biraz imsak etmok 
Ôrntk: 1ıt;fatınız kalbimi serşan me- l.izım - Harcamada biraz kisınmak 
sar eyledi - Yöneliniz gönlümü sc - gerek. 
vinçle doldurdu. lmtİ<lad - Uzam, boy 

iltifat (teveccüh) etmek _ Yönelmek, Örnek: 1 - Bütün yol imtidadınca 
yÜze bakmak, bot davranmak mamur köyler gördüm - Bütün yol 

llıima etmek _ PaTıl<lamalı, yalpırda • uzamınca bayındır köyler gördüm. 
rnak 2 - Dere imtidadınca sıra evler gör-

Örnek: J _ Semada iltima eden bir düm - Dere boyunca sıra evler gör-
necrni Zahire hasrı nazar ederek ... - düm. 
Gök yüzünde parıldayan parlak bir lmtidad etmek - Uzamak 
yıldıza gözünü dikerek... Örnek: Bugünkü içtima dörtte hitam 
2 - Ufk üzerinde ziyayı şemsin ilti- bulacakken sekize kadar imtidad etti 
ma ettiğini görenler ... - Ufk üzerin- - Bugünkü toplantı dörtte bitecek -
de gün ışığının yalpırdadığmı gören- ken sekize k•~;,r uzadl. 
1 lmtiha., - .:.ınaç er... " • 

lltimaat - Ya!pın • _ • • Urnek: Mekteb imtihanlan mııyıs so-
Örnek' İltinı;ız_ ~amer; 1'enzarımı tal- nunda icra olunuyor. - Okula sınnç-
til !~~ordu - Ayın yalpınlarr, göz... tarı mayıs sonunda yapılıyor. 
!erimi okşuyordu. İmtihan etmek - Sınamak 

Jlıimas (sahabet etmek) - Kayırmak Örnek: Gençleri imtihan etmek öyle 
Örnek: Bu işin olması ic;.in bana biraz ehemmiyetsiz bir iş değildir - Genç-
ıltımas etmenizi rica ederim _ Bu i- leri sınamak öyle önemsiz bir iş de -
şin olmasr için beni biraz kayrrmanızr ğildir. 
dilerim. Şifahi imtihan - Sözlü smaç 

lltiva - Kıvrım Tahriri imtilıan - Yazılı smaç 
Örnek· Üstündeki hariri fistanın ilti- Tecrübe - Deneç 
vatan - Üstündeki ipek fistanın kıv- Örnek: Tecrübe, ulumu hazıranın <n 
rımları... mühim istinadgahıdır - Deneç, bu -

lltivam bulmak - Onulmak günkü ilimlerin en önemli dayanağıdır 
Örnek: Harbte aldığı ceriha iltiyam Tecrübe etmek - Denemek 
bulunca ... - Savaşta aldığı yara onu- Örnek' Bu izam ettiğiniz işi. müsaade 
Junca... ederseniz, bir de ben tecrtibe edeyim 

iltizam etmclı: - Tutmak, yan çıkmak, - Bu büyüksediğiniz işi, izin veıır-
yan olmak seniz, bir de ben deneyi.-n. 

Örnek: Siz beni iltizam ettikten son _ imtina - Abay 
ra kimseden korkmam_ Siz beni tut- Ornek: lmtinaa sebeb yok, reyınızı 
tuktan (Siz benden yan çıkaktan) son vermelisiniz - Abaya sebeb yok, oyu-
rJ kimstden korkmam. nuzu vermelisiniz. 

Uzam etmek _ Susturmak imtina etmek - Abamak 
Örn~k; Ne delil gösterdiysem cevabını Örnek: Böyle bir vazifeden imtina et-
verdı, beni ilzam etti _ Ne kanıt gös- mek için esbabı muhikka göstermelisi-
terdiysem cevabını verdi, beni sustur- niz - Böyle bir ödevi abamak için 
du. haklı sebebler göstermelisiniz. 

ima - lmay Reddetmek - Re<ldetme.k (T. Kö.) 
örnek; Anlıyana bir küçük ima yeter lmtiaal etmek - Uymak 
- Anlıyana bir küçük imay yeter. Örnek: Emrinize imtisal edecegim 

Jma etmek - lmaylamalı: Emrinize uyacağım. 
Örnek: İma etmek istediğiniz nokta lıntisaı etmek (mas) - Ennnek 
göziimden kaçmış değildir _ İmayla- imtiyaz - Bırakığ 
mak istediğiniz nokta gözümden kaç- Örnek: Çin, hututu hadidiyesini işlet-
mış değildir. mck imtiyazını bir Alman kumpanya-

Jmal etmek - y apmalc sına vermişti - Çin, demiryollarıru 
örnek: Onun imal ettiği tarzda güzel i•letmek bırakığını bir alman kumpan-
koltuklarm emsali yoktur _ Onun yasına vermişti. 
yaptığı yolda güzel koltukların benzeri imtiyaz - Ayırt 
yoktur. Örnek: Vatanda~lar arasında imtiyaz 

imalat - Yapurı düşünülemez - Yurddaşlar arasında 
örnek: İmalat hitam bulmak üzere ayırt düşünülemez. 
olduğu sırada - Yapım bitmek üzere imtizaç etmek - Kaynaşmak 
olduğu sırada. Ö~ek: İki düşman gayet eyi imtizaç 

imalathane - Atölye (T. Kö.) ettiler - İki düşman pek eyi kaynaş-
Maınul - Yapık tılar. 

Örnek: Ceviz ağacından mamul bir imtizaç etmek - Baydaşmak, geçinmdc, 
dolab - Ceviz ağacından yapık bir uyuşmak 
dolap. Örn_e.~: Onunla imtizaç etmek zanne-

Asneli - Pratik (T. Kö.) dıldıgı kadar sühulet!i değildir _ O-
Nazari - Teorik (T. Kö.) nunla baydaşmak (geçinmek uyuşmak) 
lnı_~ı.~ etmek - Çevirmek, ystmnak, eğ- sanıldığı kadar kolay değlldir. ' 

""""" lmtizaçsız - Geçimsiz 
Ornek: 1 - Kalbin.izi bu tarafa doğ- Örnek: İmtizaçsız bir adam _ Geçim-
ru imale eden sebeb - Yüreğinizi bu siz bir adam. 
yana çeviren sebeb. Ademi İmtizaç - Birle~emezlik geçine. 
2 - Birçok uğraştıktan sonra istirha- mczlik ' 
mımı is'afa imale edebildim - Birçok Örnek: Aralanndaki ademi imtizaç 
uğraştıktan sonra yalvardığımı yerine yevmen feyevmen tezayüd ediyor _ 
getirmeğe yatırabildim. Aralarındaki birleşemezlik (geçine • 
3 - Bir o yana, bir bu yaoo imale e- mezlik) günden güne artıyor. 
derek beni de şaşırttınız - Bir o ya- fmza - imza (T. Kö.) 
na bir bu yana eğerek beni de şaşırt • inadına - Zoruna 
tınız.. İn'arn, inayet - Kayral 

lman - inan inan - Dizgin 
Örnek: Türklıiğtin terakki edeceğine, Ör_nek :_ Süvari, nagihan önündeki sa-
İtila edeceğine imanımız vardrr - . haı fesıh~da irhayı inan ile _ Atlı 
Türklüı;ün ileri gideceğine, yüksele - bırJe~bire önündeki ı;eni1 alanda dizgin: 
cegine inanım.ız vardır. f J,rı gevse~erck ... 

lrnar etmek - Bayındınnıık (!lak· iıba- 1 lnbat - Bitim 
Jdan) l lnb-.ot - Sünüm 
lhclat etmek - Yardı ıa l<vıın.J< Örnek: Cisi:rJcr b•rartt albnda ınbi-

lnkılô.b dersi: 

Türk rejimi ile faşizm, 
Hitlerizm farkları 

Bay Mahmud Esad dün muhtelif 
arasındaki farkları anlattı 

Eski adliye vekili Bay Mahmut E~ 
aat Bozkurt dün inkilap enstitü~ündeki 
dersine devam etti. 

Bay Mahmut Eaat Bozkurdun dün
kü dersini yazıyoruz: 

.. _ Genel bakundan, cınnhuriyeti ve 
hükümdarlığı mukayese ediyorduk. 

Vaymar kanunu esasisine göre, Al
manyada reisicumhur intihabı bir dere
celidir. Seçime kad n ve ... kek Almanlar 
ittirak eder. 

Birleşik cumhuriyetlerde iki derece
lidir. Birinci seçmenler ikincileri, ikinci!er 
de, reisicumhuru intihap ederler. 

Fakat bizde reisicumhur İntihabı üç, 
derecelidir denebilİT. Kadın, erkek birin
ci seçenler ikincileri, onlar da sa.ylavla. 
ları, saylavlar da reisicumhuru seçerler. 

Fransada ayan ve mebusan milli 
meciisi namı altında reisicumhuru se· 
çerler. Ayan bakrmından 3, fakat mebu
ltln bakımından 2 dereceyi gösterir. 

Kadınların reisicınnhur seçmeğe hak· 
kı yoktur. 

Rus yada İse dört dereceyi bulur: 
Rus komünasının İntihabı kendine göre
dir. Yeni vaziyete bakılırsa, parlamanta
rizme doğru rical ba~lamıı demektir. 

Bu 1 inci rimt değildir. Sırası gel. 
dikçe prensip bak1mından ric'atlerini 
söyliyeceğiz. 

Bayanlar, Baylar, 
Hükümdarları tetkik ederken bunla-

sata uğrarlar. - Cisimler hararet al • 
tında sünüme uğrarlar. 

lnbisat etmclı: - Sünmek 
Örnek: Her cismin inbisat etmek ka· 
biliycti bir değildir - Her cismin sün 
mek gücü bir değildir. 

lncaz ebnek - Sözünü yerine getwmek 
Örnek: Merd olan verdiği sözü ine.az 
eder - Er olan verdiği sözü yerine 
getirir. 

lncimad etmek - Donmak 
Örnek: BUrudetten incimad eden fu
kara - Soğuktan donan yoksullar. 

Camit - Donuk, cansız 
Örnek: 1 - Neye öyle camit bir tavır 
almışsın? - Neye öyle donuk bir du
ruş almışsın? 

2 - Camid cisimlerde hayat yoktur
Cansız cisimlerde hayat yoktur. 

lncizab etmek - Kapılmak, tutulmak 
Örnek: Bu nazarfirib cemale incizab 
etmemek mümkün değil - Bu göz a
lıcı güzelliğe kapılmamak (tutulma -
mak) elden gelmiyor. 

lnd - Yan, göre, - dikte 
Örnek' 1 - Sizin indinizde biitün 
kudsi şeyler abestir - Size göre (si
zin yanınızda) bütiln kutsal ~eyler 
boştur. 

2 - İndelmüzakere - Konuşuldukta 
indi, keyfi - Kendiz 
indifa etmek - Fııkmnak 

Örnek: Yanardağ indifa ediyor - Ya
nardağ fışkırıyor . 

İndiras etmek - Batmak, kaybolmak, 
çökmek 

Örnek: İndiras eden osmanlı im para • 
torluğu - Batan (çöken) osmanlı im

par.torluğu. 

2 - M ürıderis olmuş devletler - Kay 
bolmuş devletler. 

infak etmek - Beslemek, yedirip içir • 
mek, geçindirmek 

Örnek' Bütün bir aileyi infak etmek 
kolay bir vazife değildir - Bütün bir 
ardayı beslemek (geçindirmek, yedi • 
rip içirmrk) kolay bir öJcv değildir. 

Nafaka - Geçimlik 
Örnek: Zevcesini tatlik etti. nafaka -
sını veriyor - Karısını boşadı, geçim
liğini veriyor . 

infaz etmek - Geçinnek, yürütmek 
Örnek: Dünyaya hükmünü infaz e -
denler bile böyle cüretkiirane hareket 
etmemiştir - Dünyaya hükmünü ge
çirenler (yürütenler) bile böyle küs -
tahça hareket etmemiştir. 

Nüfuz - Geçme, i§leme 
Örnek: Yağmurun iliklerime kadar nü 
fuzu yüzünden hastalandım - Yağ -
murun iliklerime kadar geçmesi (işl<
mesi) yüzünden hastalandrm. 

Nüfuz (Tesir anlamına) - Etke 

Örnek: Onun nüfuzu her yerde cari
dir - Onun etkesi her yerde yürür. 

Nüfuz etmek - Geçmek, işlemek 
Örnek: Rutubet kemiklerime kadar 
nüfuz etti - Islaklık kemiklerime ka
dar işledi (geçti) . 

Nafiz - Geçen, işliyen 
Örnek: Nafiz bir nazarla yüzüme bak
tı - işleyen bir bakrşla yüzüme baktı 

Nafiz - Etker 
Örnek: O kadar nafiz olsaydım neler 
yapardım - O kadar etker olsaydım 
neler yapardım. 

İnfial - Küsü 
Örnek: Bana karşı infialin izin esbabı
nı bir türlü idrak edemiyorum - Ba
na karşı küsünüzün sebeblcrini bir 
türlü anlayamıyorum. 

Seriiilinfial - Tesküser 
Örnek: Arkadaşınız ne seriülinfial bir 
adammış - Arkadaşınız ne teskiiser 
bir adammış. 

Münfeil ·olmak - Küsmek 
Örnek: Bu hareketiniz üzerine mün -
feil olmamak elden gelmiyor - Bu ha
reketiniz üzerine küsmemek elden gel· 
miyor. 

lnfikak etmek - Ayrılmak (Bak: Fek) 
lnfil:ık - Patlama 

Örnek: Haydarpaşa istasyonu infilakı 
İstanbulu dehşet içinde bırakmıştı -
Haydarpaşa durağı patlaması, lstan • 
hulu korku içinde bırakmıştı. 

infilak etmek - Patlamak, patlak ver -
mck. 

rın nasıl bir siyasi müesseseyi yaşattık
lanru söylemittik. Bizim mütalealarımı
ıın akıini iıbat için ileriye ıürülmüt 
tezler de vardır. 

Diyorlar ki : 
- Hükümdarlar içinde kötüler çık

h, fakat dahileri de vardır.,, 
Bu tez de baluettiğim safaatanın bir 

e,idir. Hükümdarlıkla telif safsatası •.. 
Bu tezin cevabını vermek çok zor değil .. 
dir. Bence ekserisi profesyonel cahil ve 
katil olan hükümdarlar arasında, vatan· 
oever dahiler de yetişti. Fakat bu bir 
mana ifade etmez. 

1 Hükümdarlar arasında dahi gelmiş o-

1 

labilir. Fakat bir milletin sade ve müte
vazı vatandaşlaı-ı arasında çıkan dahiler 

1 
daha mı azdır? 

Yalnız devlet idaresinden değil, ilim 
ve fen bak:mından da böyledir. 

Bir hükümdar ailesinden çıkacak bir 
diihi için bir millet niçin yıllarca mu. 
kadderatını tehlikeye koysun? 

Bu, bir milletin az çok kendi rüştü
nü, kendi reıitliğini inkir etmesi demek
tir. Bir milletin hün-iyetinden vazgeçe· 
rek başkasına boyun eğmesi demektir. 

Bundan başka hükümdarların asale
tinden bahsederler. Asaletin ruhun, ter
biyenin yüksekliğini, aklın ve zekanın 
yüksekliğinde aramak lizımdır. Y oki:a, 
asalet ıecereli arap atlarında da vardrr. 

Türk tarihinde asaletten bahsetmek 
Türkü anlamamak demektir. 

Biz öyle mili.etiz ki, en küçüğünden 
en büyüğüne kadar hepsi sorguçlu sul
tandır. Onun ayrıca sultana ihtiyacı 
yoktur . 

Türkiyede asalet tezının ortaya sü
rülmesi, Türk tarihini anlamamaktır. 

Seçimde tercih esasları 
Bayanlar, Baylar , 
Dört rejimi birbirleri arasında muka. 

yese yaparken, reisicumhurluk seçimi Ü· 

zerinde dunnak İstiyorum. 
Bir derecelinin demokrasi bakımın. 

dan en iyi olduğunu söylemeğe IUZU111j 

yoktur. Almanyada böyle... Amerika, 
Sovyet Rusya ile biz müsavat kabul e
deriz. Bence hedef bir dereceli intiha
bın tahakkuk ettirilmesindedir. ilim ve 
demokrasi icabı bundadır . 

Mümkün olsa. milJi İradenin tecellisi 
için, milletin hükiimete direktif vermesi 
lazundır. 

Bizde cumhuriyetin ilinı bir tesadüf 
eserj değildir .Bu düşünülerek, zenıin ha. 
zırlanarak, Türk milletinin yüksek men· 
faati gözönünde tutularak meydana çık· 
mt§tır . 

1919 Erzurum kongresinin millet ka
rarları arasında şu esas vardır: 

Milletin lıi.kiıniyeti. 
Bu sıralarda Erzurumda bulunan 

Denizli saylavı Bay Mazhar Müfit, bir 
mektubunda diyo' ki: 

lıtanbul hükumeti ile münasebeti ka
tedince bu prensibi kabul ederek nereye 
gidildiğini sordum? 

Atatürk bilmukabele sordu: 
- Nereye gidiyoruz? •• 
Bana baka, ben bir şey söylemeden 

o tekrarladı: 
- Nereye mi gidiyoruz? Memleke

tin mutlak hakimiyetine, cumhuriyete ..• 
· Bu da Erzurumda olmuştur. 

Atatürk, bir gün Millet bahçesinde 
otururken, halk (yaşasın cumhuriyet) 
diye bağırmı~ar. 

Bayanlar, Baylar, 
Atatürk'ün nutku dikkatlice okunu

lursa, cumhuriyetin İyice düşünülmütt 
zamanında ortaya atılmıt bir eser oldu· 
ğunu anlarsınız. 

ikinci Teşkilatı Esaıiye 
1924 ikinci teşkilatı esasiyesine gö

re, Türkiye cumhuriyet oldu. Bu suret
le Türk tarihinin en büyük devrimlerin· 
den loiri kabul edildi. 

Memleket tamamen kurtarıldıktan 
sonra, artık bu memleketin mukaddera
tı bir hanedana teslim edilemezdi. Rej:i• 
min Türk milletinin emrile olması lazım
dı. Oyle oldu, cumhuriyet ilan edildi. 

Acaba edebiyatımızda cumhuriyete 
dair bir eser görülmüş müdür? 

Cumhuriyetçi fikirlere dair bariz e
serlere tesadüf edem<>dim. ilmi bakrm· 
fardan müdafaa edilmiş eserler de göre
tnedİm. 

Şinaai devrini alalım: Bu mektebin 
tam ve kamil eserlerini bulamadık. ll'b; 
Şinasi, ne Namık Kemal, ne Abdülhak 
Hamit, ne de bunların arkadaşlarında. 

Şinasi padişaha methiye yazdı 
Abdülhak Hamit (ilhan) da millete 

bir tac giydirilmeli dedi. Fakat Sultan 
Selim ile Fatihe meraiyeler yazdı. 

Namık Kemali (Gün gelir bir çoban 
ile bir hükümdar bir olur) dedi. 

Edebiyatı cedideye gelince; orada 
ne Ziyada, ne Mehmet Raufta, ne de 
diğerlerinin eserlerinde bunu göreme· 
dik. 

Yalnız Fikretin (Tarih) adını 
yan manzumesinde hükümdarlığa 
İsyan nakaratı vardır. 

taşı· 

karşı 

Türkiyede Cümhuriyet zemini 
naşıl buldu? 

Bizde cumhuriyetçi olarak bir adam 
tanıyorum. O da 500 yıl önce yaşamış
tır. Bu Şeyh Bedrettini Simavidir. Baş
ka tanımıyorum. O halde rejim hangi fi
kirlere istinat etti? 

Fransa için de bu mesele tetkik edil
mittir. Bizde Osmanlı hanedanının mü
tevali cinayetleri, memlekette cumhuri
yet fikirlerini doğurdu. Onun için Ata
türk: 

- Türk cumhuriyeti Türke dayanır, 
ve ona benzer, dedi. 

Bizim rejimin belli başlı farikaların
dan birisi de isti1icılı .. ı kabul etmemesi· 

Libertas -Fenerhahçe 
Bugünkü maç, başka bir noktadan 
. ehemmiyet kazandı 

Oğrendiğimize göre, Romanya fut
bol fedensyonundan futbol federaıyo• 
numuza cevap gelmiştir . 

Meseleyi habrlatalnn: Yugoslavya 
futbol federasyonu, Türkiyeye Yugoı
lav milli takımını göndermek arzusunu 
göstenni~, fakat aonradan teklif ettiği
miz tarihleri kabul etmiyerek bu tema
sı ge!ecek seneye bırakmıştı. 

Bunun üzerine futbol federasyonu· 
muz, iki memleketin milli takımları a
rasında lıtanbulda bir temas yapılması. 
nı Romanya federasyonuna teklif etmiı· 
ti. 

Iıte, federasyona gelen cevap, bu 
teklifin cevabıdır. Romanya federasyo~ 

nu 8 mayısta lstanbulda oynamağı ka
bul etmektedir. Ancak 8 mayıa bir çar
şamba gününe tesadüf ettiğinden, fede
rasyonumuz 10 mayıs cumayı mukabil 
teklif olarak bildinni,tir. Aarada ancak 
iki günlük bir ihtilaf olduğundan Ro
manyalıların, e5a& itibarile kabul ettik. 
leri bu maçı iki gün sonra yapmakta bir 
mahzur görmiyeceklerini zannediyoruz. 

Bu suretle, Viyana Libertaa takımı
nın bugün Taksim stadında yapacağı 
maç büsbütün ehemmiyet kazanmıf ol
maktadır. Çünkü milli takımın teşkilin
de mühim bir imil olacak bulunan 1 n· 
giliz antrenör Bay Sleyt, Galatasarayın, 
Güneıin ve lstanbulsporun en İyi oyun
cularını Llbertasla bundan evvel yapılan 
iki ciddi maçta görebilmek fırsatını bul
muştu. 

Bugün de, lstanbulun en kuvvetli 
takımı olarak tanınan F enerbahçenin en 
İyi oyunculanm sıkı bir maçta· görecek 
ve tam bir fikir edinecektir. 

Şu ıuretle, bugünkü Fenerbahçe • Li
bertaa maçından sonra 1 ngiliz antrenör 
ıu oyuncuları en sıkı maçlarda tecrübe 
elnıiş bulunacaktır: 

Kaleciler: Avni, Hüsamettin, Bedii.' 
Müdafiler: Liltfi, Osman, Faruk, 

Asım, Reşad, Yaşar, Fazıl. 

Muavinler: lbrahim, Kadri, Fahir, 
lamail, Hasan. Enver, Esad, Ali Riza, 
Cevad. 

Muhacimler: Necded, Rasih, Rebii, 
Niyazi, Şaban, Fikret, Şeref, Eıref. 

Görülüyor ki bir taraftan F enerbah 
çe gibi kuvvetli bir takonımızla oldu· 
ğu için alİlkadar olacağımız bugünkü 
Libertas maçı, diğer taraftan da Milli 

takımı kuracak antrenöre, futbolcüle
rimizin Jiıtesini, aıağı yukarı tamam· 
laımak fırsatını vermit olacaktır. Bu 
günkü maçtan sonra, üç kaleci, yedi 
müdafi, on muavin ve on dört muha
cim arasından en İyi bir milli takım 
çıkarmak imkanı bulunabilecektir. Esa 
sen bunlardan başka antrenör Anka
rah futboJcüleri, Muzafferi, Feyziyi, 
Vefalı Liltfiyi de tanımaktadır. 

Fenerbahçenin galibiyetile neticelen 
mesinin diledjğimiz bugünkü maçın, 

Türkiye - Romanya maçı için de takı· 
mı~zın iyi teşkilinde amil olabilecek 
bir vaziyete girmit bulunmasını mem
nuniyetle kaydederiz. 

E. H. SAVCI 
Bay A. Saim Özlü'ye 

Bana göndermiş olduğunuz mektubu 
aldım. Mektubunuzdaki dü~üncelerin, dün 

dir. Diğer farikalar da şunlardır: 
Bir vatanda ekseriyet halinde bulu

nan, bir dili aöyliyen, bir tarihe mensup, 
ayni kültüre aahip bir millet için istik\. 
lali hak olarak tanıması ..• 

Türk devriminin baılangıcında bu 
prensipler •rahaten ortaya konmuıtur. 
Faşist rejimi, Mussolininin eserinden an· 
!aşılacağı üzere istilacıdır. Buna göre, 
iatila bir milleti yaıatmak için lazım• 
drr. ı 

Hitler, milli soıyaliıt ıefi olarak 
(Kavgam) dediği eserinde, diyor ki: 

"- Bizim için hariçte müstemleke a· 
ramağa lüzum yoktur. lngiltere ile iyi 

geçinmeğe mecburuz. Bizim yanımızda 
büyük bw müatemleke, Rusya var<lır. 

Orada 150 milyon nüfus var. On.a~ın 
baıında bir kaç kiti var. Onları atacağız 
ve memleketi kurtaracağız., diyor • 

Türk rejimi, bu bakımdan modern 
medeniyet ieabatına, modern medeniye
tin ilim cereyanlarına; Faşist ve . Hitle. 
rin prensiplerinden üstündür ve bız ge
ne her milletin rejimine de hürmetka
rız. 

Türk milletinin hiç bir milletin hak
kında ve varlığında gözü yoktur. Her 
millet için hürriyet ':e i~ti~181 .. t~menni 
eder. Yalnız Türk mılletının hurrıyet ve 
istiklaline yapılacak tecavüzü heı· vakit 
yok etmek kabiliyetindedir. 

Bayanlar, Baylar, 
ita/ya Almanya, Soııyet Ru•ya ııe din! 

La;iklik hakkında ~o~ bahsettim. 
Yalnız bir şey söylemek ıslıyorum: ltal
ya rejimi 1848 kanunu eıasisine layik 
değildir. Katoliklik dini esastır. 

Muuoliniye göre, katoliklik dini il. 
talyanın mukadderatında belli başlı bi~ 
esastır. Hitlere göre, katoliklik dini bellı 
başlı bir mesnettir. 

Türk rejiminde böyle bir ıey yoktur. 
Allah ile kul arasına kimse giremez. Bu 
bakımdan biraz bize uyanı, Sovyet Ruı· 
yadır. 

Yeni Türk ve Rus rejimi layikliktc 
bcrabe dir.v 

11Cumhuriyet,, gazetesinde çıkan mek .. 
tubunuzdakilerle taban tabana zıd olması 
beni şaşırttı. Bunun için ncşredemcdirn· 
Çünkü sarih adresinizi ve bütün gazete· 
terin spor yazılarını okuduğunuz Kasino' 
yu bilmediğim için bu mektubun h4kika· 
ten tarafınızdan yazılıp yazılmadığını talı 
kike imkan bulamadım. Hazan insanın iın 
zasına rağmen yazısının başkaları tar"-'" 

fından yazılabileceğini düşünerek mektu· 
bunuzu neşrctmcmekte kendimi haklı 

buldum. Okuyucularımda mektubunuzun 
uydurma olduğu zannını uyandırmamolt 

için gösterdiğim ihtiyatı makul bulacağı"' 
nızı umarım. 

E. H. S. 

llılA.A.RlFl~ 

Ün ver sil ede konferans 
24 nisan çarşamba gunu üniversite 

konferans salonunda, tehrimizde bulu • 
nan Sori>on üniversitesi profesörlerin· 

den Bay Bröntvik akıl ve tecrübe ÜLe· 

rine bir konferans verecektir. 

lstanl ul kUltUr mUdOrü 
latanbul Kültür müdürlüğü vekaleti -

ne tayin edilen eski K,ültür bakanlığı 

mü~t~arı ve lstanbul liseai felsefe mu
allimi Bay M. Emin dün Kültür mü

dürlüğüne giderek işe ba§lamııtır. 

Yedi yavru 
--o-

Bir keçi, inek iriliğinde 
oğlak doğurdu 

GAZiANTEP, (Milliyet) - Çin· 
gife nahiyesinde bir ihtiyarın ke· 

çi&i biri erkek, altısı diti olmak Ü· 
zere yedi oğlak doğurdu. Bir anda 

ıağ olarak doğan bu yavrular üç 
aaat sonra karaduman denilen has·, 
talrktan öldüler. 

itin en dikkate değer tarafı er· 

kek yavrunun ufak bir inek büyük

lüğünde olmaaıdır. 

Merzifon Halkevi 
konferansları 

MERZiFON, (Milliyet) - ff•lke· 
vinde, memleketin münevverleri tnra .. 
fından ura ile verilmekte olan konfc. 
ranolara her hafta muntazaman devam 
edilmektedir. 

Bu konferanslar ders m.•hiyetinde 
olduğundan çok istifadelidd-, Son kon· 
feranı orta mektep muallimlerind•n 
(Bayan Sıdıka) nındır. Ve mevzuu 
(Çocuk bakımıdır). 

Bir Etibba cemiyeti 
kuruldu 

GAZiANTEP, (Milliyet) Şehri 
mizdeki doktor, eczacı ve diş he· 

kimleri bir araya gelerek Etibba 
derneği namile bir cemiyet kur· 

muşlar ve başkanlığa operatör Me· 
cidi getirmişlerdir. Cemiyetin m:ık· 

sadı ilmi ve mesleki konferanslar 
tertip etmek, felakete uğrayan dok· 
tor ailelerine yardımda bulunmak· 
tır. Cemiyet, toplantılarına devam 
etmektedir • 
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Kadınlar Kongresi Dün 
..... Başı ı inci sahifede 1 takdir ve muhabbet hi11etmeğe bat-

-- t tul ıu s gelenler ayakta ladık. Nazik aözlerinizden dolayı te-
~~n u mu~ . on . { .. d k . . 1 k 
du ~ lrak yer aramakla meıgul idıler. ıekkur e er ve gere !ızın e ve gere 
Ba} anlar kimilen yerlerine oturunca ~~:'tlannızla me~ure ve. "".°gram 
büt"· ·· ı b" noktaya dikildi: le- bırliği yolunda çahımaga and ıçenm." 

un goz er ır A tü" k kk"" 1 f ra komiteaini teşkil eden bayanlar a • ta r e teıe ur te gra ı 
ra d b" k k çehresi belirdi: Uluı Kongre baıkanı, bundan sonra kon 

••n a ır er e T"" k" c·· h B k 1 kur · büroıu namına kon- ere naınına ur ıye wn ur &§ anı 
ar umu meaaı K "I A .. k' 1 f kil gr d b ı k olan Bay Maurette ama tatur e ıu te gra ın çe me-

Jeri':u ei ~J°";=ekte idi. Birdenbire U• sini teklif etti. Alkıılarla kabul edilen 
aıumi ~i~ hareket oldu. Bütün nazar· bu telgraf ıudurı 
lar k teveccüh etti. Vali Bay Mu Ankarada Cümur Başkanı Kamili 

apıya D A .. k' 
hiddin u.tündağ, yanında kongre aı t~tu_r il 
ka B n Corbett Aahby bulunduğu Araıulusal 12 ıncı kadınlar kongre-

haıci:' .:ı~:a girdi. Ve bel-aberce kür-< .ı ıize, göıt~~iğiniz .~eve~~ten .~o
ıüye çıktılar. Sesler kesildi. Kongre a• layı, en ~mınu tq~~r~enru ve _T_u~k 
çıhyordu. ka~ınl.ıg~ bahtettigınız ıerbeatı ıçm 

Vali Muhiddin Ustündai alkıtlarla aevıncını arzeder. 
karşılandı. Ve ıükunet avdet edince 
açılış nutkunu framızca. olarak oku • 
nıaP.a bnfladı .. 

Valinin nutku 
uar, Baylar t 

ld Jolararaaı Kadmlar Birliğinin 12 
nci kongre•ini a9111ak gibi büyük bir 
feref bana teveccüh ediyor: Bu zevk
li vazifeyi büyük bir memnuniyetle 
ifa ediyorum. Sizin gibi mümtaz ve 

lllÜnev•er bir samiin kütlesi huzurun .. 
da milfetlerin hayatının bütün teza -
hürlerinde kadına raci olan rolden 
bahsetmek ceaaretinde bulunacak de 

liliı:n. Muhakkaktır ki rolün takdir e
dilmemeai beıeriyetin terakkiıine en -
ıe ı olur. Kız kardeılerimizin her yer
de pek metru olarak istihsaline çaht
tıkları hakların teınini için sarfedilen 
mesai en büyük bir ali.ka ve en canlı 
bir sempati ile takibe pyandır. Birta
lao yeni ve mudil meseleler müvac&
heıinde bı11unan bugünkü cemiyet, ka 
d.nın içtimai ve siyasi faaliyet saha11-
na tamamile ittirak etmeainin tahak
kuk eylemesiyle herhalde müstefit o
lacaktır. Bu meaai iıtirakinin daha sı
kı ve daha müeMir olmaaına yardım 
ed ...:ek herıey milletlerin mukadde -
ra tı üzerinde ve sulh ülküaü için an· 
cak mes"ud bir tesir huri edebilir. 
Bunun içindir ki Cümhuriyet Hükiime 
ti kadının hak ve temayüllerini teba
rüz etti~k maksadiyle yapılmış o -

lan bütün tezahürata büyük alakasını 
izhar etmek huauaunda hiç bir fırr.atı 
kaçırmtf değildir. Bunu huzurunuz -
da, dünyanın en mühim ka.dm teşek
küllerine mensup mümtaz mümessil

lerin müvacehesinde beyan etmekle müf-
tehirim. Zaten, büyük önderinin da
hiyane ilhamile Türk milleti ıevk ve 
heyecan ile Türk kız kardeılerinizi 
teşrii faaliye!e İştirak ettinın.it değil 
m:dir? itte bu suretle Türkiyede bü
tlİn aahalarda kadın ve erkek araaın
d a müsavat tem.in edilmit bulunuyor. 
Bu mes'ud hadisenin yaratmıt olduğu 
hassaten müsait muhit içerisinde; Ba
yanlar, Baylar, sizlere Cümhuriyet hü 
kiuneti ve lstanbul şehri namına bot 
celdiniz der ve lneaa.inizde muvaffak 
olmanızı bütün aam.amıi.yetimle temen ... 
n ' ederim. 

BO§kanın teıekkür/J 
Nutuk bitince fİddetli bir al.kıt tu

ranı koptu. Kongre batkanı Corbett 
Ashby , tekrar yerine geçti ve vali 
Ustündağa döne!'ek söylediği nutuk -
tan dolayı evvela lngilizce teşekkür 

etti ve mevlôe ve vaziyete göre bir ne
Eaket eseri olarak ayni sözlerin türk
çesini okudu: 

- Sayın Ba.y, otuz yurdun kadmla
nnı burada toplayan bu kurum namı
na yüce misafirperverlik ve candan 
karıılanııtnn olduğu kadar teıvik yol
lu sözlerinizden ötürü aize derin teıek 

.. ilrlerimi aunanm. 
Latife Bekir lpğın nutku 

Batkan, Türk murahhas heyeti rel
al Latife Bekir lıığa aöz verdi. Türk 
murahhas Başkanı alkışlarla kürsüye 
geçti ve nutkunu franaızca olarak 
okumağa baıladı. 

Latife Bekir nutkuna başl,rken mu
tad olan teanıüliin dlfma çıktı: Bayaııj 
lar, Baylar demedi. Bir kadın toplan-

tısında erkeklere fazla bir paye verit' 
gibi bir tavır takındı: "Baylar, Bayan 
lar!., hitabile aöze batladı. Nutku bir 
çok yerlerinde aürekli alkıılarla keıil 
di: 

Bayan Li.tife Bekir aöylevine şu &Öz 
lerle devam etti: "''Şimdiye kadar er. 
keklere münbaıır bir imtiyaz aayıla.n 
her türlü aıyaaal ve medeni haklara, 
büyük önderimiz Atatür'ün inisiyatifi 

Myesinde kadmların ela nail olduğu bir 
ulusun miimeaaileai aıfatile, kartınızda 
aöz söylemek vazifeain.iıı bana düıtü
iünden çok bahtiyar ve mütchasıisim . ., 

Hatibe, kongre azaaına bot geldiniz 
diyerek Türk kadınlığından §Öylece 
bahıetmiş.tir: 

"Kadını, barem dııında i91imai de
ğerden mahrum ve görülmez bir §ey 
haline getiren çok eski an'anelerin ye 
tiıtirdiği Türk Bayanı, kendisini bo -
fan pençesini ab..nağa ve erkekler ya· 
nında layık olduğu mevkii almağa A
tatürk tarafından davet edilmiştir. 
Artık Türkiyede feminism meselesi 
kalmamıştır; burada, kadın ve erkek, 
memleketin iyiliği için tek bir ıefin i
daresi altında çahımaktadır. Bize, doğ 
rudan doğruya verilen haklara kanıı, 
Atatürk'e minnettarlrğm•ızı göster • 
mek için on ikinci feuı.inist kongresi
!"İn lstanbulda toplanmasını teklif et
ik. Türk kadınını, bir batında, hare
min kafeılerinden parlamento kürsü
•Üne çıkaran &İyaai ve içtimai alanda· 
ki terakkilere kartı da ıükranımızı 
iÖstermek istedik. Bu davetimizi kabul 
ettiğinden ötürü arsıulusal kadınln.r 
birliğine hararetle teıekkür etmeği 
borç bilirim . ., 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar) 
B"fkan teıekkür ediyor 

Kongre Başkanr Corbett A•hby bu 
defa Latife Bekire evvela ft.ınsızca 
~e lngilizce aonra da türkçe te~ekkür 
9derek dedi kj: 

- Sevgili Baıkan, ıu kıaa ziyareti• 

Corbett Ashby 
Kongre Başkanının nutku 

Sıra kongre baş.kanı Corbelt Ashby' 
nin nutkuna geJmİ§tİ. Başkan evveli. 
fransızca olarak &Öze başladı. Bir müd 

elet fransızca olarak ıöyledikten son
ra söylediklerinin evveli İngilizcesini 

ve ıonra da almancasını tekrar etti. 
Ve nutkun diğer kısmını da ayni su
retle her iki lisana naklederek tekra r 
etti. Birçok yerlerinde alkışlarla kesi
len bu nutkun metni şudur: 

"Burada toplanmış olan otuz mem 
leket kadınları, vazifelerini yapmağı 

tekrar ederler. Bu vazife kadınlar 
için hürriyet ve insanlık İçin barış söz 
!erile hülasa edilebilir. 

Biz, kadınlığın haysiyet ve istiklali 
uğurunda çarpıımahyız. Kadınlık, mü 
kadder rolünü yapabilmek için, şahsen 
ve ferden haysiyetli ve müstakil ol -
malıdır. An'anelerin ve birtakım mev 
zuatın bağlarile bağlanmıf olan ka -
dınhğın, kahramanlığını, fedakarlık :~e 
faziletini ve inanılmıyacak kadar bu
yük sabrını, mazi, bize, parlak misal
lerle göstermiıtir. istikbal bize, ma -

liimatlı, hür ve mes'uliyetini müdrik 
kadınların yaratıcı kudretini göstere -
cektir. Biz, bilmemezliği , ataleti, har 
bi ve haatalıklan ve hele dar kafalı 
naayonalistlerin harb ve aili.h yarı§ -
!arını defetmeğe yardım ederek daha 
sağlam, daha zeki, daha güzel bir ırk 
yaratacağız. 

Heykeltraşlar, ressamlar, mimarlar, 
yahud musikişinaslar arasında hiç bir 
kadın debaaı çıkmadığını ...-kekler id
dia ederler. Buna verilecek cevab şu
dur: Kadınların yaradıcı kudreti, mer 
mer veyahud taşlara, boyalarla, ahenk 
lerde tezahür etmez, ancak içtimai tec 
rübeler ve te§ekküllerde sabit olur.,. 

Hatib, kadınlığın haklanndan bah
•ederek demittir ki: 

"Biz, kadınlığın tam ve hür bir ıe -
kilde inkişafını istiyoruz. Biz, ister ye 
ni, ister eski olsun, bütün engellere 
kar§t çarpışacağız. Müsavi ve lıür bir 
terbiye İatiyoruz. Bununla beraber, 
bu terbiye, her iki cins için ayni olma 

yabilir. Biz, kanun kaqumda ayni mev
kii, ayni iktıaadi ve mesleki hürriyeti İs 
tiyonız. Böylece artacak salahiyetleri 
mizi ailenin hayır ve selimi!:tİne ve dün 
yanın aulhüne haıredeceğiz. 

Manevi anlaşma, ahlaksal barıı, kar 
ıılıklı müıamaha, ancak annelerin ku· 
cağında öğrenilmelidir • ., 

Hatib, ıonra, kadınlığın ıullı ifle
rinde yaptığı büyük hi:zımetleri say -
mıt, eski ve yeni çalıtına program .. 
na geçerek demiıtir ki: 
"Muvaffakıyet ve zararlarımızın bi 

linçoaunu yapmak güçtür. Berlin kon 
gremizden beri, en büyük muvaffakr

yetimiz, bizi bugün kabul eden Tür
kiyede kadınların saylav seçilme ve seç
me hakkına malik olmalarıdır. Ayni 
hak kadınlara §U memleketlerde de 
verilmiıtir: Brezilya, Uriiguay, Cenu 

bi Afrika, Seylan, Siam. Bundan baı
ka Portekizde ve Hindiıtanın Behar 
eyaletinde kadınlara, bazı tekillerde 
seçme hakkı verilmi~tir. Yunanistan, 
Şili, Peru, Romanyada, kadınlar, be-

lediye intihabatında nçme hakkını ka
zanmıılardır. Jamayikde belediye a•·a· 
sı seçiliyorlar. Belçika, Brezilya, Sey
lan, Ter-Növ, Norveç, Yeni.Zelanda 
ve Cenubi Amerikada ilk defa olarak 
kadın sa.ylavlar seçilmiıtir. Son kon • 
gremizin toplandığı tarihte 1929 Al -
ma.nyada otuz dokuz, lngilterede 15, 
Fenlandiyada 14 ve Danimarkada 4 
kadm saylav vardı. Burmahe ve Kana
dada. kadınlardan ayan azalt aeçilınit
tir. Avusturya ayan meclısinin başka
nı bir kadın olduğu gibi lsveçte ayana 
kadınlan kabul etmiıtir. 

Hür lrlanda devleti, ispanya, Brezil 
ya ve Ekuatör kadın ve erkek bera -

berliğini ve müaaviliğini ilan etmiıler-
d'.r. Birleşik Amerika devletlerinde 

ilk defa olarak bir kadın bakan olmuı, 
ve mesai nazırlığını yapmıttır. Diğer 
bir kadın da hazine muavinliği ve bir 
ba,kası da para işleri direktörü ol -
muştur. Şiıi, F enlanrliya ve Birleıik A· 
merika devletleri kon•olosluk ve dip
lomatlık vazifelerine kadınları kabul 
etmişlerdir. Lehistan ve Danimarkada 
kadın hakimler vardır . ., 

Bayan Corbett A•hby kadınların, 
türlü meımleketlerde kazandıkları da 
ha birçok haklardan ve muvaffakıyet 
lerden bahsettikten aonra kadınlığın 
son kongreden beri 1929 uğradığı za
r arlan da. sayarak demiştir ki: 

"Birçok memleketlerde kadınlar par 
lamento hayatında epey yer kaybetti
ler. Belediye meclislerindeki mevkile
rinin ve birçok müesseselerdeki vazi· 
yellerinin de sarsıldığını gördüler. 

Ar81ulusal ticaretin düştüğü karga
ıalık, paraların kararsızlığı, konten -
jan ve tah.did usulleri, paranın dütük 
lüğü ve İşsizlik, devletlerin ikt .. adi 
müsaviliği için ezici bir tehdit hük -
müne girmiştir. Almanya ve ltalyada 
her reşid insanın çalışma hakkına kar 
ft yapılan taarruzl:ır, (yani erkeklere 
çahımt" hakkında rüchan verilmesi) 
bir preruib haline getirilmek iıtenmi -
tir. Halbuki, lngilterede yapılan son " . . . ~ .. ~ .. 

hayatını kazanınak için çahımak mec 
buriyetindedir. Bunları, smai tetek -
küller dışına atmak, sanayiin düzeni· 
ni bozmak demek olur.,, 

Nihayet, hatib şu &Özlerle söylevini 
bitirm.iıtir: 

"Kadınlığın; sulha, adalete, müsa • 
mahakarlığa ve kartılıklı anlayışa kar 
fi beslediği hararetli isteği burada tek 
rar etmek isterim. Bu kongrenin her 
ıözü, her jesti, sulha yardım etmelidir. 
1932 de on sekiz milyondan fazla 
kadın sili.hlann bırakılması için veri .. 
len istidalara imzalarını koymuşlar -
dır. Franıız. lngiliz, Japon ve Ameri
ka kadınlan beş devletin yaptıkları 
deniz konferan11na gönderdikleri isti .. 
dalarda deniz ailahlannın azaltılması· 
nı istemiJlerdi. 

Hakem usulü, karıılıklı zaman altın
da emniyet, münazaalann sulhan tes· 
viyesi, karşılıklı muvafakatle •İlahların 
azalt1lması gibi işler birtakun esrarlı 
mesel t ler değildir. Bunlar esaslı siyasi 
mesel elerdir ki halli için kardeşleri • 
miz erkekler kadar biz de açık ve dü
tiinceli bir ruh ile çalışmalıyız. 

Ortal<ğ n belirsizliği, yok•ulluk, kor 
ku ve hırs, ancak birlik, sulh, İyi niyet 
sahibi erkek ve kadınların fedakarlığı, 
yorulmak bilmez bir çalışma ve ölmez 
bir ülkü ile irale edilebilr. işte, sevgi
li refikalarım, bu sözlerle sizi i, başı
ra çağırıyr·n.1m!." 
Kadınlar Birliği müeuisinin mektubu 

Başkan, arsıulusal Kadınlar birliği 
müessis ve fahri baıkanı olan Bayan 
Can-ie Chapman Catt"ın konıreye gön 
derdiği mektubun okunacağını ıöyl<'

di. v~ Bayan Schreiber'e söz verdi. 1 , 
yan Schreiber kürsüye gelerek me .• -
tubu okudu. Bayan Catt mektubunda 
hastalığı dolayı.ile kongreye geleme -
diğinden dolayı teessüflerini bildire 
rek diyordu ki: 

Türk kadınını takdir 
- Biz 1901 de ite batladığımız za

man Vaşingtonda yaptığımız ilk top • 
lantıya yalnız • 'tı teşkilat i9tirak et -
inişti. Fakat ~i.,;:.;.i otuz fazla kadın leş 
kilatı birliğimize dahildir. 

işe başladığımız za.man Türk kadı
nı kapah kapılar arkasında yaşıyordu, 
ve emellerinin ne olduğundan kimse 
haberdar değildi. Fakat bugün rey ve 
riyorlar. Parlamentoda bir mevkileri 
vardır. Bunu son bir asır zarfında ce· 
reyan eden en büyük hô.dİ•e olarak te 

lô.kki ederim. Türk kadınlannı yeni ka· 
zandıkları haklardan dolayı tebrik e-
der ve onlara bu serbestiyi veren bü
yük ıef Atatürke samimi ıükranları
mı sunarım.,, 

Bayan Catt kadın hareketinin bun
dan aonra da birçok muvaffakıyetler 
kazanacağından emin olduğunu bildi
rerek kongreye muvaffakıyetler te -
menni etmekte idi. Bunun üzerine bat 
kan, Bayan Catt'a bir telgraf çekilne
sini teklif etti. Bu telgraf müttefikan 
ve alkıılarla kabul edildi. 

Ulu.tar kurumu murahhaalan 
Bundan aonra Uluslar kurumu mu

rahhaslarma söz verildi. Dk defa kür 
•Üye Arsıuluaal kadın tetkilatlan ara 
ııoda irtibatı temine memur olan ve 

ulu•lar kurwnu fikri teıriki meıai şube
si azasından Prenseı Radzveill gel -

miştir. Prenses nutkunda uluılar ku-
rumunu ve umum katibliğini temsil et 
tiğinden dolayı memnun olduğunu söy 
liyerek dedi ki: 

- Kadın hukukunun temini için 30 
memleket kadınları burada toplanır
ken biz de Cenevrede ulu•lar kuru • 
munda Türk murabbasının ba9kanlığı 
altında toplanıyoruz. Her iki toplantı 
da sulha hizmettir ... 

Hatib bundan sonra kadının cemi • 
yetteki rolünü izah etmiı ve çok alkıı 
lanmı9tır. 

Kongrenin yeg4n• erkek hatibi 
Söz sırası uluslar kurumu mesai bü. 

rosu müdür muavini Bay Maurette'e 
gelmişti. 

Bay Muarette kongrede &Öz söyleyen 
yegane erkektir. Bay Maurette söze 
baılarken evveli: "Bayanlar!.." dedi. 

ve sonra gülerek etrafına baktı: "E
ğer varsa Baylar .. .'' dedi. 

Bay Maurette nutkunda dedi ki: 

Kadınlar niçin erkeklerle müsavi 
olmasın? 

- Şimdiye kadar yaptığınız toplan .. 
tıları takib ettik. Kongrede söylediği
niz nutukları dinledim. Bütün hatibler 
kadınların sulh İstediğini açıkça söy
lediler. Emin olabilrainiz ki bu gayeyi 
takib ettikçe Ar•ıulusal meıai bürosu 
daima sizinle beraber olacak ve daima 
size yllrdım edecektir. işsizlikten şi 
İ<dyet ediliyor. Halbuki iotatistikler er 
kek işsİ;.rlerin kadın it•izlerden daha 
çok olduğunu gÖ•teriyor. Bununla be
raber büromuz çalı~an kadınların va .. 
ziyetlerini ıslah için elinden geleni 
yapmağa daima hazırdır. lı sahasın

da müsavat istiyen kadınlara büromuz 
yardım edecektir. Fikri sahada kadın 
lar mümtaz mevkiler elde etmişleridr. 
Comtcıse de Noaillea'ler ve Madam 
Curie gibi alimler yetiştiği halde di
ğer sahalarda kadınlar niçin erkekler 
le müsavi aeviyelere yükselmesinler ... 

Günün en büyük meselesi iktısadi 
buhandır. Amerikada Bay Ruzvelt bir 
tecriibt yapıyo: , bu te<:rübenin mu· 
vııffakıyetle neticelenmesi dünya iktisa
di vaziyeti için hayırlı olacaktır. A-
merikada bugün mesai işlerini idare e 
den bir kadındır. Bu kongrenin başın· 
da da Madam Ashby gibi kıymetli ve 
deferli bir kadın oldukça siz de her

halde muvaffak olacak11ruz • 
Yalnız bunda bütün kadınlann 

da tesriki mel!laİsİ lizrmdır. Bu itibarla 
kadı,;lar kendi memleketlerinde de 
çalışmalıdırlar. Kqngrenizde hazır bu 
lunnn 17 Türk saylavından kadınlığın 
ylikselmegi İçin çahımalarını rica ede
riz 

Cinılerin müsavatı 
Cenevrede cinslerin ınüsavatını te-. • .. , .. 1 1 • 

Açıldı 
.,, 

diyoruz. içtimai adalet cinsiyet tanı • 
ınaz. 

Hep ayni gaye 
Başkan erkek murahhasa da ayrıca 

kongrenin teşekkürlerini bildirdi ve 
Ar•ıulusal kadınlar lcen•eyi murabba 
&ı Ogilivie Gordon'a :;jz verdi. 

Bayan Gordon, Arsıuluıal kadın kon 
seyi de ayni gaye için çalışıyor. 1904 
de ancak bet altı mo:nlekette kadın 
aerbcstisi elde edilmi~ti. Bugün Avru
pada Vf' şarkta ve ayni zamanda Hin -
disbnda kadınlara hürriyet verildi. 
Ka_~ın ara. ~ h.~k~ıru . veren Türkiye 
Cumhurıyetı hukumetıne takdirlerı • 
mizi .sunalım ve muvaffakıyetler te • 
menni edelim. Diğer memleketlerde 
de t:lm hürriyet verileceğini iiınit ede 
lün.e 

Yeni giren cemiyetler 
Başkan Bayan Asbby bundan aon

ra A~ııulusal kadınlar birliğine gir . 
mek usteycn ulusal cemiyetler namına 

Bayan lngeberg Valine söz verdi. Ba
yan Valin nutkunda lran ltalya Arab 
1 ' H d" F"I" ' · • ' .r~ ,,, tn .stan ve ı ıstın kadın te~ -
ki!atlarının da birliğe girdiklerini me;.,. 
nuniyetle bildirdi. Başkan bundan son 
ra kongı·e icra komitesi azalarını kon
g reye tal<dim etti. ismi konanlar aya .. 
ğa kalktı ve alkı~landı. 

Bur.lar arasında alkışta iltimasa maz 
har oJanJar da vardı. Meseli Mısır mu 
rs.hhası Bayan Şaraui Paşa Latife Be 

kir lş! k, Jamayik murahha'ıı Marıon 
en zıyade alkıılanaolar arasında idi
ler. Bundan sonra kongre kadınlar 

kon•eyi azası takdim edildi. Takdim 
edilmek sırası sureti mahsuıada kon .. 
greye c•avet edilmiş olan Türk kadın 
tayl:ıvlarına gelmitti. Latife Bekir j • 

simleri birer birer okudu. Ve aaylav
ları11uz kürsüye kadar gelerek heyeti 
selimladılar ve... sürekli suretle al -
kıtlandılar. Takdim edilen aaylavları 
mız şunlardır! 

Mihri Pekta9, Huriye Oniz, Ferruh 
Gübgüb, Mediha Ulamı~, Behire Be
diz, Esma Nayman, Nakiye Ergün, 
ı-türure Günenç'dir. Diğer saylavlar 
gelmemiştir. 

Kongre başkanı komisyonlar 
kanlarına söz verdi. 

Siymi müsavat 
Bu komisyon başkanı Fransız mu -

rahhaıı Bruncbvicg komisyonun siya .. 
si mföavat hakkında hazırladığı karar 
s.uretine dair izahat verdi. Bu karar su 
retine göre her memlekette kadınlar 

erkeklerle müsavi haklara malik ol-
malı.Jırlar. 

lktısadi müsavat 
Madam lngeborg Walin iktisadi mü

savat hakkındaki karar projesini takdim 
ebniıtir. 

Bu projede evli olsun olmasın kadının 
mesaiaine katiyen müfl<ülat gösterilme
mesi arzuau izhar edilmekte ve erkek gi
bi ayni iti yapan kadına ayni ücretin ve 
rilmesi ve ayni terakki imk.inlanrun ka
bulü talep olunmakta idi. Bu karar ka
bul edilmittir. 

Kadın alıp ,;atılamaz 
lngiliz murahbaslanndan Mile.. Nei

lan& ahlikta müsavat komisyonunun 
karar suretini okumuıtur. Bu karara &Ö 

re bilhassa erk& ve kadın için ayni me
suliyet İ&ten.ilme4rte ve ıu izahat veril • 
mektedir: 
Kadın satılıp alınabilen bir mal gibi 

telakki edilmemelidir. 
Tenasüli sahada esaret olmamalıdır. 

Fuhta karıı veya bir sınıf kadınlara kar 
fi almnuı olan husuıi tedbirler ilga &
dilinelidir. 
Tenaıüli hayatta daha iyi terait te

mini Jiizımdır. Eğer sıhhi bir mürakabe 
lazunsa bu mürakabe hem erkeğe hem 
kadına karış tatbik edilmelidir. Cinıi 
kanııkhğa bir nihayet verilmelidir. Bu 
karar dahi eller kalkmak ıuretile kabul 
edilmiıtir. 

Evli kadınların istiklali 
Fransız murahhası Madam Maııia Ve

rone sö~ alarak hukukta evli kadınların 
tam bir istiklale sahip olmalarım iıstiyen 
karar .;;retini teklif etınif ve fU beya • 
natta bulurunutturı 

"Hemen bütün memleketlerde kadın 
kocasının tabiiyetini taıır. Bu suretle 
ekseriya kendi memleketinde bile bir 
yabancı giıbi telakki ediliyor. Cilıan mu 
harebesinde ve kendi memleketlerinde 
temerküz karargahlarına hapıedilen ka
dınlar görülmüıtür. Artık bu gibi ada
letsizlikler istemiyoruz. Kadın vesayete 
muhtaç bir mahluk olmamalıdır. Kadın 
için medeni ve hukuki müıavat iıtiyo
ruz. Montevideoda evli kadına tabiiyeti
ni muhafaza etmek hakkını veren kanun 
1933 senesinde kabul edildiğini gönnek 
le ıevindik. Kadın ve erkek müsavidir" 
Ve ayni haklardan istifade etmelidirler• 
insanlık hukuku hakkında neşredile~ 
bütün beyannameler İnsan mahlukunun 
hukuku olmalıdır. Ayni zamanda gerek 
kadın için gerek erkek için ayni hürri-

yeti, ayni müsavatı ifade etmelidir.. Ka. 
dın kendi servetini kendi kullanabilme
li ve ona tasaıTuf edebilmelidir. Tabü
yetini muhafaza ebnek veya değiştir • 
mek hu•usunda erkek ıribi ayni halck:ı 
ıahip olmalıdır.,, 

Madam Maria Veroııe'un yukardaki 
beyaMlını ihtiva eden karar İttifakla ka 
bul edildiği gibi sulh komisyonu başka
nı ve Amerika murahhası Maile Josephi
neschain tarafından (kadınların barış 
için mesaisi) lehinde ileri sürülen karar 
sureti de kabul edihniştir. Bu ıon karar
da şöyle denilmektedir: 

Muharebe kalkmalı 
"Kadınların siyasi hayata girmesi 

lazımdır. Hükiımetler muharebe veya 
barış hakkında karar vermektedirler. 
Muharebe yerine umwni bir hakemlik 
usulü, tidd<"t yerine de muslibane bir ha 
reket kaim olmalıdır. Kadın da bu i'lere 
faal surette istirak etmelidir ... 

Bütün hu karar suretleri batkan tara-
fından reye kondu ve cümlesi ittifakla 
kabul edildi. 

Bunda.• sonra arsıulu&al kadınlar bir· .. -. . .. . .... ~ 

dildi. Umumi katip Emilie Gourd yapı
lacak tadilat hakkında İzahat verdi. 

Ve tadil edilecek maddeleri okudu. 
Saat 12,30 olmuıtu. Başkan A•hby, 

cebeyi kaparken, öğleden sonra ıulh ve 
çalııma şeraitinde müsavat komisyonla
nnın ayrı ayrı toplanacaklarını ıöyle • 
di. 

Salon yavaş yavaş bo~lmağa başla
mıştı. Sarayın büfe salonu bir anda dol
muştu. Oturmak şöyle dursun, büfeden 
yiyecek bir fey almak imkansız bir halo 
gelmişti • 

Oğleden sonra 
Oğleden ıonra ıulh ve uluslar kuru• 

mu kom!ıyonu Amerika nıurahhası ba
yan Joıephine Schain'in ve çalışma şe
raitinde müsavat komisyonu da Bayan 
lngeborg Walinin bafkanlıklan altında 
toplanmı§tır . 

Sulh komi3yonunda 
Bu komisyon un1u •nİ içtima salonun• 

da topla1'mıflı. Müzakerenin mevzuu u
mumi ald..1<a uyandırdığı için, müzakere· 
yi clinliyenler çoktu ve murahhasların 
mühi'll bir kısmı da salonda idiler. 

Celse açılınca rei• evvela yoklama 
yaptı. Sonra Frans;z: murahha11 Mala
terre · Sellier, komisyonun arsıulusal ka
dınlar konseyi ile birlikte hazırlamış ol
duğu karar suretini okudu. 

Uç s:?lıifeden ibaret olan bu kararda 
hülasa olarak, ıulhun temini için kadın
lar tarafından ıarfedilecek gayretlerden 
bahsedilerek bütün dünya kadınlarının 
el b:rliğile çalışarak ve men.sup oldukları 
hükümetlere, ulu•lar kurumuna hitap e
derek her ne pahasına olursa o!ıun, sul .. 
hün temin edilmesi talep edilmekte idi. 

Karar ayni zamanda bu makaadın te
mini için silahların azaltılmasrnı ve silah 
İmal ve ticaretinin kontrolunu lüzumlu 
görüyor ve terbjye siıtern:h:n militarism 
ruhile idare edilişini protesto ediyordu. 
Gayeye vust.il için uluslar kurumunun 
fil.:ri teşriki mesai komitelerile birlikte 
çalışılmasını tavsiye ecfiyordu. 

On iki milyon imzalı mazbata 
Bu karar etrafında bir çok murahhas

lar söz söylediler . 
Evvela daimi sili.haızlaruna kadınlar 

k~i.ıy~nu başkanı Dingman, komitenin 
faalıyeti hakkında izahat veTdi. Bu teıki
lata 45 milyon kadını tem•il eden 14 
muhtelif kadın cc-miyetinin bağlı olduğu
nu söyliyerek 1931 de Cenevrede topla
nan si18.hsız1anma konferansı esnasında 
sulh lehine 12 milyon İmzalı bir mazba
tanın konferansa verildiğini ve bu maz· 
batanın iki kamyonla nakledildiğini al
kıtlar arasında anlattı. 

Kadının elinde kuvvet vardır 
Uluslar kurumu mümeuili olan pren

ses Radzweilla, uluılar kurumile kadın 
teşkilitlarının teşriki meıai şeklini izah 
etti ve dedi ki: 

- Kadının elinde kuvvet vardır. Bu 
kuvvet te bütün dünyaca tanırunııtır. Fa
kat kadın bu kuvvetile kongrede alınan 
kararları dünyaya kabul ettiremez. Fa
kat sözlerimizle sulh fikrini inkişaf et-• 
tirebiJiriz.,, Prenses, bu gayeye varmak İ· 
çin ainemalarda propagandalar yapılması 
nı ve her memlekette heyetler te..,kkiilü
nü tavsiye etti. 

Söz alan Bayan Dreyfus Bamey, yar
doncı teşkilatların aelamlarını kongreye 
bildirdi. Ve komitenin bu sene iktisadi 
buhran ve iş.aizlik meıelesile mefgul ola
cağını, komitenin bu maksatla mesai 
bürosuna bir proje vereceğini söyledi ve 
yerini Bayan Malaterre • 5ellier'ye ver
di. 

Şarktaki sulhseverlik 
F ran.~ı~ heyetinin eli.n güzelliğini ve 

zerafetinı muhafaza eden sevimli murab
bım, Ş~r~ meınleketlerinde ezcümle, Mı
sır, Fılıstin, Suriyede bir ıeyabat yap. 
mıı ve bu memleketler kadınlar teşkilatı• 
nı~ lata!'bul konıresine İ§tiraklerini t&
mın etmiş ti. 

Ma!aterre • Sellier, şark kadınının 
ıulhs~ver olduğunu ve birliğin ise harp 
aleyhınde ve sulh lehinde olduğunu ıöyli
yerek, kongrenin şark ve garp kadınlan 
ara~ında_ .hakiki bir tefriki mesai vücuda 
getirecegıne kani olduğunu söyledi. 

En. ".'n ıöz alan Corbett Asbby, karar 
ıuretının kabul edilmesini teklif etti ve 
karar da ba.zt tadilat ile kabul edildikten 
ıonra, celse kapandı. 

Temenni mahiyetinde olan bu karar 
Yannki toplanacak olan heyeti ımıumiy.., 
ye tevdi edilecektir. 

Meaai koma;yonunda 
Mesai komisyonu da aaat 15 ta aleni 

toplantısını yaptı. Bütün milletlerin mu• 
rahbasları bulunuyordu. Riyaset lav89 
murahhası Bayan V alinde idi • 

Bu komisyonun toplantısında bütün 
milletlerin murahhaılan kendi meml°' 
ketlerinde, kadınların çalı§ID& ıeraiti hak 
kında raporlar vermitlerdir , 

Franaı:ı: kadınlannnı çal.,maaı 
Fransız murahhası. Fransa kadınlan• 

run çalııma ıeraitinin umumiyet itibarile 
iyi olduğunu, bankalarda, postanelerde, 
kadın memurlar bulunduğunu, fakat işsiz 
kadınlar da mevcut olduğunu ve kadın
ların maaşlannın erkeklerinkinden az 
olduğunu söyledi. 

Mı.sırda acaba nasıl ? 
Mısır murahhaaı, Mısırın bir ziraat 

memleketi olduğunu, sanayi işciliii ,... .. . ,_ 
zuu bahsolmadığını, ve evli kadmlann 
da işlerine devam eylediklerıni anla\.h. • 
~erika murahhası, kadınların ücret

lerile, erkeklerin ücretlerinin müsavi ol
~a~ı yolunda bir temayül vücuda geldi
g~nı ve bunun yeni kalkınma hareketinin 
bır p~rça11 olduğunu söyledi • 
. Bununla beraber, erkeklerin umumi 
!f~er~e daha çok kullanıldığını, kadınlar 
•çın ış icat etmenin güçlüğünü anlattı. 

Kadınlar daha az para alıyor 
Avusturalya murahhası, kadınların er

keklerden az para aldıklarını bildirdi. 
Avusturalyada bankalar, erkeklerle 

k~dınların ayni işi yaptığı takdirde ay
nı pa"ayı alma11 prensibini kabul etmiş
lerse de_ llYnİ iti kadınlara vermediklerini 
anlattı. Yüksek mevkilerde erkeklerin 
bulunduğunu ilave etti. 

Çekoslovakya murahhası hükumet ta
rafından hiç bir muarıza ~örmediklerini, 
mekteplerde bir kadından bo~anan yere 
kadın tayin etmekte de muvaffak olduk
lar•nı j7,h etti. 

Türkiye murahh.:ısınnı ~zleri 
Türk murahhau, Bayan Safb Hüıe-. . . . . - -

ni oldufunu, bununla beraber it 
ta güçliik çekmediklerini, hattı. yarclun 
gördüklerini söyledi. 

Türk kadınlarının bankalarda çalıştık
larım, Türk kadromdan hı.kimler, dok· 
torlar, basta balucıhırı, muallimler bulun· 
duğunu ve bunların bütün aldıkları yer• 
leri pek ala muhafaza ettiklerini ingilizce 
ve franıızca olarak anlattı ve çok lkıtr· 
landı. 

Evli kad.nların İşten çıkarılması m ... 
lesi olınadığını ıöyledi. 

Ucrette nıüsavat 
Bu ııı·ada, Türk murahhaslarına bir 

sual soruldu: 
- Sanayide çahıan kadınlar nasıldır. 

Erkeklerle ayni ücreti alıyorlar mı? 
Buna diğer murahhaaaımız Bayan Ne 

cile Tevfi,. §Öyle cevap verdi: 
- Bizde erkeklerle kadınlar ayni pa· 

rayı alırlar. Fakat her ikisi ayni İJi y•P 
mıyor. Kadın daha az iı yapıyor. Bun· 
dan başka, meııLeketi.mizde sanayi yeni 
başlamııt.r. Ve kadınlar da ayni sevi • 
yede yetiştiriliyor. 

Bayan Necile Tevfikin kadınlanm11!ı 
yetiştirme hakkındaki tatminkar ceva · 
bı yine alkı~landı. 

Yunan memnun deiil 
Yunan murahhasına söz verildi. Yu· 

naniatan murahbasaı. e:-kekl rin tJıh,a· 
tile yükıek mevkileri muhafaza ettiğin· 
den ve kadınlann bankalard., büyük it 

piyasada küçük ünvanlan olduğundan 
bahsetti. 

Romanya muralıhasıı Romanyamo da 
Fransa gibi kadına hürriyet verdiğini 
fakat aiyasi hak vermedigini söyledi. 
Bununla beraber, iki sene önce Roman .. 
yada bir evli kadını iıten çıkarmak ute
dikleri halde kadın cemiyetlerinin gay
retile bunun yaprlamadığlnı anlatb.,, 

Son zamanlarda iıaizliğjn çok oldu • 
ğu için erkeklere daha fazla yer verili
yor"" dedi. Ve bazı yerlerde kadınlann 
erkeklerden daha az para aldığını an -
lattı? 

Filiatinde cı.:aba nasıl ? 
Filistin murabhaHı hükıimet mabafi· 

linde evli kadınların İ§ten çıkanldığı 
fakat Y abudi mahafilini muhafaza et • 
tiğini söyledi. 

Yahudi mahahlinde kadınlarm ayııl 
iş için erkeklerle müsavi ücret alacak 
olsalar da daha aşağı mevkilerde kulla· 
nıldığını anlattı. Bununla beraber, ka • 
dın doktor, kadın hiıki.mleri olduğunu 
söyledi. 

Cenubi Afrika murııhlıassı, kadın!., 
erkek arasında ekonomik müsavat ol • 
duğu halde bazı itlerde bunun hüküm 
sürmediğine itaret etti. Meoeli tabı ~
!erinde ve madenlerde kadın çalııtml • 
mamaktadır. 

Muallimlikte de evlenince kadının it 
ten çıkanldığmı anlattı. 

Kadının sıhhati 

Bu sırada Avuıturalya murahlıaN• .,. 
lan Bayan ılitbiç sanayi itlerinin ka • 

dının ııhhatine zararı olup olmadığı hak· 
kmda bir &.ra.flınna yapılmasını reise 
hitaben söyledi. Reiı Bayan Walin, ka· 
dın için ber iı tehlikeli olabilir veya o
lamaz. Fakat biz, şu veya ~u muayyen 
qin bize dokunduğunu hesap ederek 
mevzuumuzu dağıtamayız, Şu it kaılı~
lara uyar, bu it uymaz olamu. Bu ıı· 
dİfle, ev itinden bafka İf yapamayn ne· 
ticeıine vanrrz diye cevap verdi. 

lsviçre kadınların çalıfm<Uını iıtemiyo. 

lsviçre murahhas11 Bayan Gur hviç
rede halkın ve matbuatın kadınların ça
lışmasına maalesef muhalif olduğunu 
çok iyi neticeler elde edilemediğiıW sÖY· 
lemiştir. 

Yeni Zeland murahbu11 "erlı;ekler 
arasında da q&İzler çoğaldı. Kadınlar 
az para aldıkları için it bulabiliyorla.r ... 
dedi. 

Yugoslavya murahhusı "Bizde kadı· 
nın çalıımuı için takyida.t yoktur. Bir 
vakit 300 evli kadınnı İfsiz kaJınaaına 
ıebep olmuılarsa da kadın tqekkülleri• 
nin teşebbüıü ile yeniden yerlerini al " 
mıılardır. Yalnız bir ailenin bütün er • 
kanı hiikiımet dairelerinde memur olur· 

sa, bir tanesi tam maaf alır, Geri kalanı' 
yüzde yirmi betten yüzde elliye kadar 

tenzilatla para alır. Bunula kadın kadaıı 
erkek mutazatTtr oluyorn demitıir· 
Komiıyon reisi de 11kandinav1": ~;"..i 

mına ıöz aöyliyerek kadınlann yiik•
mevkileıi alamadığından, ıon zaınanJar• 
da bir ilerleyif ve mücadele buhmdu • 
iundan balııetmiıtir. .. 

Türk murabba11 Bayan Safiye H .. 
ıeyin, bu ara, murabhaslıın bakan "". • 
!erimizi gezmeie davet etti. Kabul ile 
teteld<ür ettileT. 

Sonra kongreye arzedilmek üzere ha 
zırlanan karar surc'.i reis tarafından "" 
lwnarak bütüu azaya daittıldı. 

Komisyonun 19 haziran 1935 te Ce
nevrede toplanacak olan arsıulusal me
sai konferansımn tetkik edeceği karar 
•ureti ıu yoldadır. 

"Gençlerin iııizliği meselesi ko~". • 
rans ruznamesine alınmalı ve h.lnsh • 
yan sindikası federasyonu da bu me• _le 
ile meıgul olmalıdır. Annelerin evlerı: 
ne dönmesini tı..' .in edecek olan evlı 
kadınlann çalıımalan usulü de ıanzım 
edilmelidir. Kadınların yerine erkekle • 
rin alınmaları da menedilmelidir.,. 

Bugünkü toplantı 
Bugün sabah ahlakta müsavat ko • 

misyonu toplanacak, öğleden sonra 
Corbett Ashby'nin başkanlığı altında 
içtimai örfler ve kadınlara miitealli!< ka 

nunlar meselesi müzakere edilecektır. 
Saat 18 de Türk kadın birliği tara • 

fından Dolmababçe sarayında murah • 
haslar şerefine bir çay ziyafeti verile • 
cektir. 

Abideye çelenk 
Dün saat 14 te Suriye murahhasları. 

Taksime giderek abideye bir çelenk bı
raknuılardır' 

Dün ak1amki ziyafet 
Dün Akşam vali ve bel~diye reisi Bay 

Muhiddin Utündağ ve refıkası tarafın • 
dan kadınlar kongresi murahhaslan ,e. 
refine Peı apalasta mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafet çok sıcal.. bir hava 
içerisinde deva t etmiı, hoş •aatler ge· 
çirilmiştir. 

Ziyaf<"tte tehrimizde bulunan kadın 
• [,.; .J. • .1.. ..ı • 
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Universite Arttırma Ekıiltme 
Ve Pazarlık Komisyonundan: 

~niversite Tıp fakültesi te§rİh binasında keşif ve ıartna -
mesı.ne göre 13950 lira 89 kuruşluk yapılacak sabit ve müte -
harrık tesisat ve tamirat işi kapalı zarf ile eksiltmeye konul -
muştur. 

Eksiltme 20 nisan 935 cumartesi günü saat 15 de Oniver 
sitede yapılacaktır. 

Bu ite ait dosya Üniversitede görülebilir. Eksiltmeye gİ -
rebilmek için Üniversite mimarlığından kağıt alırın'!~:z :d ... ım-
dır. " (i i21) 2550 

Askeri Fabrikaları Satınalma 
Kciiıiayon un danı 

Askeri Silah fabrikası için komisyonda mevcut §artname
ye göre 2830 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf usulile eksilt
ıneye konulmuıtur. Münakasa 22 nisan 935 pazartesi saat 15 
Je İcra edilecektir. Muhammen bedeli 5660 liradır. Muvakkat 
teminatı 424 lira 50 kuruştur. hteklilerin bu baptaki ıartna
n.eyi görmek için her gÜn ve teklif mektuplarile teminat mak 
buzlarını vermek İçin o gün saat on dörde kadar Bakırköy Ba
rut fabrikalarında Satmalma komisyonuna müracaatları. 

(1741) 2579 

Askeri Fabrikalar O.Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Askeri Fabrikaları için Tornacıya ihtiyaç var -

dır. İstiyenlerin imtihan olmak ve şeraiti anlamak üzere her 
gün Bakırkö_, Barut fabrikalarına müracaatları. (1784) 
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UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1 - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak 

BEZ F ABRIKASININ 
bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen 
keşif bedeli 606.432,53 liradır. 

2 - Bu İşe aid evrak şunlardır ı 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavelename 
c) Fenni şartname 
d) Projeler 
e) Vahidi kıyasi fiyat ve ke§if. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara 

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

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

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

mak üzere en az bir bina İnşaatını muvaffakıyetle bitir
mit olduğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

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

1 1 S · ı AN BUL BELEDiYESi iLANLAR 1 
Büyükadada Nizam Caddesinde Yürük Ali Mevkiinde 

Emlak No. Pafta ve Mikdarı istimlake tabi Kıymeti 
Parsel N. kısım 

Parsel Pafta 
43 eski 1,1-1 2-205 3725M3 1573 1244,60 Bu kısım 

daki ağaç dı
var ve bütün 
müştemilatı. 

. 
yenı 

41 E. 2-1 Y. 1- 205 5740" 

41E.2,2-lY. 6-169 23876,, 

2271 

6668 

lS79,20 Ağaç ve 
kuyularile be
raber 

2133,60 Ağaç bi 
na, hala ve sai-
re. 

Büyükadada Nizam Caddesinde Yürük Ali mevkiinde kain 
olup umumi plaj yapılmak üzere 2497 numaralı istimlak kanu
nu hükümlerine göre umumi menfaatler namına istimlakine ka 
rar verilmiş olan yukarıda tafsilatı yazılı yerler hakkında tan -
zim olunan harita ve takdiri kıymet mazbataları mahallerine a
sıldığı gibi tapu kayıtlarına ve zabıta marifetile yaptırılan tah
kikata İstinaden bu yerlerle alakaları olup ta ikametgahları tes
bit edilenlere istimlak kanununun 5 İnci maddesi hükmüne 
tevfikan noterlik vasıtasile tebligat yapılmıştır. Kendilerine bu 
§ekilde tebligat yapılanlardan maada bu arazi ile tasarruf ala • 
kası olup ta ikametgahları bulunamadığından dolayı tebligat 
yapılamıyanlar için istimlak ve hukuku usulü muhakemeleri 
kanunları hükümlerine tevfikan ilanen tebligat icrasına mecbu
riyet hasıl olmuştur. Alakadarların bu hususta bir gfuıa itiraz
ları varsa ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında lst~ -
bul Valiliğine itirazlarını bildiren birer istidaname ile müraca
at etmeleri lüzumu ilan olunur. (2032) 

Semti Mahallesi Sokağı Mikdarı 

ishak- Cankur- Kara- 96,5M.M. 

Beher met- Muvakakt 
re murab- teminatı 
baı kıymeti 

5 L. 36,19 Yüzü 7,5 M. 

Eskişehir Belediye Bac;kanlığından· P~§a. taran. cehe~nem. 
. • • Bınbır- • Serefıye 205,90 ,, 17 " 262,53 2 yüzlü biri 

13,5 diğeri 
15,25 

104,63 2 yüzlü biri 
6,25 diğeri 
11,50. 

, Es~§ehirde takriben 40 kilo metre mesafede kaplanlı dağın- direk. C. 
cıaki menbalarda ıehirde yapdcak depoya kadar suyun isale -

aine ait eksiltme evvelce ilan edilmiıtir. Bu eksiltmeye talip zu
hur etmemi§ ve fllrlnamenin taksit bedellerinin tediyesine ait 
16 · e 17 İnci maddeleri hükümleri 936 ve müteakip senelerde 
yapılacak ~ediyata senevi yüzde yedi faiz verilmesi, §artı kon -
mak suretıyle değİ§İklik yapılarak itin tekrar bir Mayis 935 ta
rihine müsadif Çarıamba günü ihalesine karar verilmi§ olduğu 
115.n olunur. (1933) 2802 

1 ınhi arlar U. Müdürlü " n Jen ı 1 
idaremiz ihtiyacı için nümune ve §artnamesi mucibince is -

pirto tağyirine mahsus 100 kilo mor boya satın alınacağından 
yermek İsteyenlerin 30-4-935 tarihine müsadif Salı giinü saat 
14 de yüzde 7,5 güvenmelerile birlikte Cibalide Levazım ve 
Mübayaat Şubesinde Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 

(1985) 

" • " 93 " 15 " 

" • ,, 189,60,, 12 ,, 170,65 Yüzü 15, M. 
Yukarıda semti, mikdarı ve tahmin bedelleri yazılı belediye 

malı arsalar satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul -
muıtur. Şeraiti anlamak üzere her gÜn Levazım Müdürlüğüne, 
arttırmaya girmek için de hizalarında yazılı muvakkat temina
tile beraber ihale günü olan 27-4-935 Cumartesi gilnü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1799) 

lstanbul ltlialit 
dürlüğündenı 

G'..imrüğü Mü_ 

Aded 
1 

2 

Kap 
s 

Paket 

Marka 
AK 

No. 
3294 

LSE 3010 

Kilo Gr. 
170 700 

19 600 

Cinsi E§ya 
Merserize edilıniş pa
muk mensucat 
ipliği boyalı pamuk 

;;=:::;;;;:,_,::;:::;=:;;;.;,;;::;;:;:::;:::;:;ı_~ Dr. 1 H S A N S A M 1 -
ıııtanbul Harici Askerı lST AFlLOKOK AŞISI 

Kıtaatı ilanları iıtafilokoklardan mütevellit (ergen-

i _ yerli fabrikalar ~amu tik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı . 
arpacık) ve bütün cilt hastahklanna 

latından 22000 metre boz ka- kartı pek tesirli bir atıdır. Divan-

putluk kumaş kapalı zarf usu- ' m:::.::yo~lu:.:N~o~. ~1=89~- ~19:9:9~5)•== 
liyle satın alınacaktır. !!! 

Beher metresine tahmin e -
dilen fiat 297 kuruştur. 

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

3 - isteklilerin evsaf ve 
şartnamesini almak için 327 
kuru§ mukabilinde komisyon - 1 

dan verilecektir. 
4 - Eksiltmeye girecekle -

rin belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel teklif mektup 

' ları 5417 liralık kanuni temi -
natlariyle arttırma ve eksilt -
me kanununun 3 üncü madde
sinde yazılı vesikalarla M. M. 
V. satınalma komisyonuna gel 
meleri. (1897) 

2748 
• • • 

5000 kilo benzinin açık ek
siltmesinde beher kilosuna ve
rilen 35 kuruş 90 santim fiat 
pahalı görüldüğünden eksiltme 
si 10 gün uzatılarak Nisanın 
27 inci Cumartesi günü saat I 
16 ya bırakılmıştır. llk pey pa
rası 135 liradır. Mecmu bedeli 
1800 liradır. Şartnamesi eskisi 
gibidir. Görmek isteyenler her 
gün komisyona gelebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte teminat makbuz
lariyle birlikte Çorluda satın -
alma komisyonuna gelmeleri. 

(2013) 
• • • 

Tümen kıtaatı hayvanatı ih 
tiyacı için 3740 liralık haki 
renkte eğer takımında kullanıl 
mak üzere keçe belleme alına
caktır. ihalesi 23 Nisan 935 
Salı günü yapılacaktır. istekli
lerin belli gilnde Lüleburgaz -
da satınalma komisyonuna gel 
meleri. (2014) 

Doktor :;--, 

rtiovı.:~~~th~~~anmda 1 
~ Telefon: 24131 

2398 

iflas üzerine satıı 
Iatanbul lkinci iflaı memurluğundanı 

Bir müflise ait muhtelif kundura ve ka
dın çanta11 ve sairenin pazarlıkla aetıl

ma11na alacaklılar tarafından karar ve
rilmittir. Sabt 22 Nisan 935 pazarteıi 

gününden itibaren her gün saat 9 dan 
akıam 18 e kadar lstanbulda Bahçeka
pıda Sadıkiye hanında 30 No. da yapı

lacaktır. 

lstiyenlerin mahallinde hazır bulun-
maları ilan olunur. ( 10652) 

Ooktor Aranıyoi 
Sivaa - Erzurum ve Malatya ilti

sakı hatları için iki yüz lira maaşlı 
iki Doktora ihtiyaç vardır. Talip 
olanların Karaköy Pala1 4 üncü kat
ta 8 numaraya hergün öğleden ıon-

ra müracaatları. ?835 ., ................. .... 
lıtanbul Uçüncü icra memurluğun

danı Dairemizin 935 • 599 No. lu dosya
•ile mahcuz 880 liralık muhtelif renkte 
birman1arın birinci açık arttırması 22-
4-935 pazartesi günü saat 11 de Beyoğ• 
!unda istiklal ceddeıinde 417 No. hı 
yeni Şen Bursa pazal'ında ıatılacağın
dan talip olanların mahallinde memu
runa müracaatları ilan olunur. (10658) 

................... lmll!I 

Deniz yoltart 
,.ce!ı~; ~ıc!.M7 E.J~ 

TeL 42362 - Sirt.ec:I Milhürdarnd• 

...... .._Han. Tel. 22740"'!--mi 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 20 Nisaı 

CUMARTESi günü 1aat 19 d8 
lzmire kadar. (2024) 

MERSiN YOLU 
CUMHURİYET vapuru 21 

Niıan PAZAR saat 10 da Mer
sine kadar. 

NOT: Bu posta yalnız bu se
fer gidiş ve dllnü9te Rodoaa 
uğramıyacaktır. (2026) 

TRABZON YOLU 
GÜLCEMAL vapuru 21 Ni 

san PAZAR gUnll saat 20 de 
Rizeya kadar. (2025) 

htanbul asliye mahkemesi birinci 
hukuk daireıindenı Antuvant Faika ta•i 
rafından Şiılide Bomontide Efe aokallj 
36 No. lu evde oturan Nazmi vereıesin• 
den oğulları Naci ve Münür aleyhine a.' 
çılan ve 36 No. lu geyri menkule mev~1 

zu haczin fekki talebine mütedair dava• 
dan dolayı ikametgahı hazırlarının meç"'I 
huliyeti haıebile ilanen vaki tebligata; 
rağmen muayyen günde gelmiyen mu•! 
maileyhim hakkında gıyap kararı bilitti•: 
haz tayin olunan cehede mahkemeye 1 
gelerek muriıler v• babaları tarafrndRrf 
haczettirilen davacının haneıi üzerinde-- ' 
ki hacze iıtinat ettiği haklannın halen 
baki bulunduğuna dair vesaik ibraz edil•, 
mediği takdirde müddeinin müruru a...ı 
man iddia11nı ikrar ve kabul etmiı sayı•' 
laceklarının taorihile yazılacak GıyaP1 
kararının bir suretinin mahkeme divan"' 
hanesine talik ve bir ıuretinin Müddea• 
aleyhlere H. U. M. K. nun 141 inci mad 
desi mucibince iliınen tebliğine ve emıi 
muhakemenin 8-6-935 ıaat 14 de taliki-~ 
ne karar verildiği olveçhile tastir va 
mahkeme divanhaneıine talik kılınaııı 

gıyap karannın tebliği makamma k•imı; 
olmak üzere ilan olunur. 10653' 

Kesmi uanlar Türk Lımited ~ rketınden: 

Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık 
Vazifesınden aynlmış olduğundan kendisinin şirket oamıo 

ı ıer hangi bir parayı almaia ve muamele yapmağa salahiyeti ka. j 
............. - ... madığı ilan olunur. 4 ...... ---~~· 2877 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome"çiyale İtalyana 
Sermayeaiı 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret) BÜYÜK 

TAYYARE Piyangosu 2 s MA3318-19 180 000 
mensucat 1 
Mobilya örtmeğe mah 
sus deri taklidi mu • 
ıamba 

Traııellera (Seyyahin çekleri) ıatar j 
Liret Frank İngiliz liraaı veya Dolan Frank olarak satılan ı 
bu ç~kler ıa;eıinde nereye gitseniz paranızı kemali emn_iyetle ta-

Şimdiye kadar b olerce kitiyi zengin ctmiıtir. 1 
Yeni tertip planını görünüz 

1. ci ~eşi~esi 11 Mayıs 1935 ~e~ir 
Büyük ikram· ve4'i 20.0CO iirııdır. 

2 s FCCS3146 242 000 Pamuk mensucat 

3147 
Yukarıda yazılı malın arttırma ile satılacağından 22-4-935 

Pazartesi günü saat 14 de isteklilere verileceğinden o gün Is -
tanbul lthalat Gümrüğü 6 NuDlJlralı Satı§ Ambarında hazır 
bulunmaları ilan olunur. (1751) 

tır ve her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehırde otel
lerde vapurlarda, trenlerde b';' çekleri .e.n ~ü.çük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istımal edebılırsınız. Travellers çek· 
!eri hakikt sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

•ekilde tertip ve ihtas edilmistir. (5999) 238 
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