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loğazlar tahkimi 
Genelsavaştan wnra yapılan ba· 

rış andlannm ailihsızlanma hak· 
kındaki kıaımları yıkılmıı demek· 
tir. Almanya 16 mart kararile Ver
aailles andının ailihaızlanma hü
kümlerlle bailı olmıyacağmı ilin 
etti. Gerçi F ranaa, İngiltere ve İ
talya , andların bir taraflı bozulma· 
aını kabul edemiyeceklerini ıöyle
yip duruyorlar. Uluslar Derneği 
konseyi de Almanya'nın bu hare
iketini takbih etti. F ak&t Almanya'
nın ıilAhlanmaaı da artrk bir emri 
vakidir . Barış andlarile silahsızlan
dırılan diğer ikinci derecede devlet· 
!erin ıilihlanmaları için de adım 
atılmıştır. Veroailles andı gibi, St. 

Fransa -Sovyet Rusya anlaş
ması zorluklarla karsılastı 
Sovgetler, lıer lıangi bir taarruz karşısında Fransanın 

Cenevreqe sormadan harekete geçmesini istiyorlar 
Bir Fransız gazetesi, Fransa bunu 
kabul etmek mecburiyetindedir, diyor 

Eğer böyle olmazsa Sovyetlerin, Yugoslavyanın, Ro

manyanın, Türkiyenin ve Yunanislanm Fransadan 

yüz çevirecekleri tahmin edilebilirmiş. 

Germain, Trianon ve Neuilly and- Lllvlnof 
larmın ailihsızlanma hakkındaki 

Moskovaya dönüyor 
bükümleri tarihe karı§Dlak üzere • Almanya, lngiliz hükilmetine Cenevre kararını 
dir. b" d' 

Geneloavaıtan sonra barış and- protesto eden ır nota ver 1 iki Dışişler Bakanı: Bay Litvinol ve Bay Laval 
!arı imzalanırken, ailib,;ızlanma PARIS, 20 A.A. _ Havasın Cenevre kubulacağını tekzip etmektedirler. Kabinenin içtimaını müteakıp, Fransa-
hakkmdeki hükümler bizim h&kkı- muhabirinden ı Fransız gazetelerinin yazdıkları nın otomatik müzaheret prensibini ka _ 
mızda de. tatbik edilmek iatenil- Doğruca Mo.kovaya gibnek zaruretin· BERLIN, 20 A.A. - Alman istihba· bul edemiyeceği, zira bu suretle lokarno 
mi•ti. Ancak bu teıebbüaler Sevre de kalan Bay Litvinof, Parise ıelmiye • rat bürosuna Paristen bildiriliyor: mukavelelerile tezat hasıl olmuı olacağı 

• cektir. Bay Litvinofun, Cenevreden doğruca beyan edilmekte idi. 
andı ile birlikte suya düştü. T ürki· Karıılıklı müzaheret andlaımaıına da- Moskovaya gidişi, siyasal mahafilde, Pelit Pariıien, Bay Herriot'nun, cuma 
ye, Losan' de. ıalip, mağlub farkı ir olan miizakerelere devam olunmakta · Fransız • Sovyet müzakeratının son da· aktamı Sovyet elçisi Bay Poternkin ile 
gö:ietHmekaizin düşmanlarile mii· drr. Bunun neticesinde kararlaıacak olan kikada vahim güçlüklerle karşılaıtığına görüştüğünü ve lal<ln kendiıini ilmaa mu 
savi tartlar altında bant andı im- metin, Pariıte Bay Laval ile Bay Potem- bir delil gibi sayılmaktadır. vaffak olamadığını, Bay Lavalin de sefirle 
zalamı,tır. Ancak Lozan andı im- kin arasında parafe ve Bay Lavalin ma· Resmi ve yarı resmi mahafil, metnin mülakatının ayni surette neticesiz kaJ. 

yu iptidasında mukaıTer bulunan seya. tefsirinde, telakki ihtilaflarından bahse· dığını yazmaktadır. 
zalanı~eo, barı~ olan bağlılığı- hati esnasında Mo•kovada imza edile - diyorlar. Stalin'den emir mi? 
mızı ıö.termek için bir takım kayıt· cektir. Fransız - Sovyet müzakeratında çıkan Ovr ıazetesi, Bay Litvinofun, Parise 
lar ile bağlanmıthk. Bu kayıtlar i- Esas itibarile bu hususta mutabakat müşkülat, Fransanın siyasası için gayet ~ğramadan Mos.kovaya dönmek için Sta· 
ki luıma ayrılır: hasıl olmuştur. Şimdiki müzakerelerin ehemmiyetli mesaile taalluk etmektedir. imden emir aldığını ve şimdi kendisile te-

l _ Trakya'da Bulgaristan ve mevzuu, Fransa ile Sovyetler tarafından Fransızlar ne istiyorlar? mas edeceğini temin eylemektedir. Bu 
Yunaniıttan ile olan müşterek umr- kabul edilecek olan her türlü suitefehhüm Sovyetler, Fransayı, zabir bir tarruz gazetenin diplomatik yazıcısı, Moıkova • 

f · den i.zade formüllerin arac.tınlmasıdır. vuku unda, otomatik surette yani Cenev- nın iddiaJarmdan vazgeçmiyeceğini ve 
larımızdan muayyen bir mesa e ı- ' · · b Bay Litvinof, Cenevreden arkada§la· ~enin karannı beklemek&ı21n müdahaleye u takdirde, Franoarun ya kabul etmeğe, 
çinde tahkimat yapmamak, riıle birlikte otomibiUe meçhul bir istika· mecbur etmek istiyorlar. yahut ki yeni bir formül aramağa mec . 

2 - Boğazları tahkim etmemek. mele doğru hareket etmi§tİr. Ovr ile Eko dö Paris, Fran&anın, Sov- bur kalacağını zannediyor. Çıkan müt· 
Bu kayıtların birincisi karıılık • Romadan alınan bir telgrafa göre Sov yellerin arzularına mutavaat eylediğini külat, Bay Lavalin her halde Cenevre 

Jıdır. Yani Türkiye kendi sınırları yet mahafili, yakında Bay Litvinof ile ve lakin birkac defa &Özünü geri aldı • konseyil\İn kararını beklemek lazım ıe • 
ahkim Bay Muuolini ara11nda IHr mülakat vu· ğrnı itiraf e~tedirler. Devamı 5 inci sahifede f:f ~fü::f ı;:~~~:L:~~~ ..................... : ..................... : .............. 'T H8ik-pa·riiS'f 

memeyi kahul etmi,Ierdir. 
Bulıariatan ve Yunaniıtan bu 

kayıtlar ile bağlı kaldıkça, Türki
ye, kendi ba91na hareket ederek, 
Lozan' da çizilen mıntıka içinde is- ' 
tihkam yapmayı düşünmüyor. 

Ancak Boğazlar hakkındaki ka
yıtlar tamamile ayrı ve hir taraflı 
taahhütlerden ibarettir.Bunun için· 
dir ki aillhsızlanma hakkındaki bir 
laraflı taahhütlerin ilga edildiği bir 
aırada, Türkiye'nin de bu önemli 
aorumu ileriye ıürmesi tabii görül· 
mele: lizımdı. 

Dıt Bakanı Bay Aras, geçen gün 
Cenevre'de Türkiye'nin bu dilevini 
açık aözlerle ve inandırıcı mantrk 
ile anlattı. Bu beyanatın Paris ve 
Roma' da iyi akisler uyandırdığı an
laşılıyor. Boğazlarda istihkam ya
pılmaması tezini ötedenberi kuv
vetle müdafaa eden İngiltere' de bi
le bugünkü durumdaki aykırılrk 
takdir edilmiş olacaktır ki, bunun, 
yakında görüşülecek olan Akdeniz 
lokarnosu ile bir arada görüşülme-
ıi lazım geldiği bildirilmektedir. 
Akdeniz lokarnosunun müzakere 
konusu (mevzuu) ne olacak? He
nüz belli değildir. Burada bir kara· 
ra varılıp varılamıy acağı da daha 
az belli. Ortada belli olan şu durum 
vardır ki, bugünkü aykırılık sürüp 
gidemez. Boğazlar serumunun iki 
yüzü vardır: Boğazların gemilere 
açık bırakılması ve lstanbul'un em· 
niyeti. Avrupa bu sorumu daima 
birinci bakımd&n görmüş, bu sula
rın, ayni vakitte en büyük şehrimi
ıı:in kapısı olduğunu unutur gibi ol· 
muştur. Türkiye Cumurluiu Bo
ğazların ticaret için önemli bir ge
çid olduğunu hiç bir vakit gözö. 
nünden uzak tutmamııtır. Ancak 
bunların Cumurluğu ikiye ayıran, 
istrateji bakımından hayat~ bir g~· 
çid olduğunu ve büyük bır şe~rı· 
n;n kapıaı vaziyetinde bu.~u~d_ı:ıgu
nu başka devletlerin ~e gozonunde 
tutmaları lazımdır. Bır taraflı mu· 
kavele ile tesbit edilen silahsız va· 
ziyettc, Boğazların ve bu arada İs
tanbul'un müdafaası adeta allaha 
bırakılmış bir iş gibi görünüyor. 

Bununla beraber Boğazlardan • • ticaret gemilerinin ve hatta Lozan • 
da teabit edilen tekilde savaş g~
ınilerinin geçmeleri hakkında hıç 
bir sözümüz yoktur. Boğazlardan 
gemilerin geçmesi sorumu başka, 
lstanbul'u korumak için Boğazla
rın tahkimi sorumu baskadır. Bo
iazların tahkimini kendi emniyeti
miz bakımından istiyoruz ve her 

Kadınlar kongresi birçok 
kararlar kabul etti 

Bugün bir gezinti yapılacak, akşam 
Tepe başında miting tertip edilmiştir 
Arsıulusal kadınlar kongresi dün 

ıabah saat 10 da Yugo&lavya murah· 
hası Bayan Milena Atanaskoviç'in 
batkanlığı altında toplandı . Ruzna · 
mede birliğe girmek isteyen muhte • 
lif ulu&al kadınlık tetkilatlarının ka· 
bulleri ve u)uılar kurumile birliğin te 
maaını muhafaza eden Cenevredeki 
mümeısil Bayan Gourd'un radyoda 
izahatı ile birliğe bağlı kunımların fa 
aliyeti hakkında hazırlanını§ olan ra· 
porun müzakeresi vardı. Kongre bir· 
Jiğe girmek iıteyen muhtelif uluıal 
kadınlık teşkilatlarırun kabullerine 
dair ha2.rlanmış olan teklifi müttefi
kan kabul etmittir. 

Bir dakika süküt 
Küraüye çıkan Birliğin Cenevrede

ki umum mümessili Bayan Emilie Gourd
un tekJ.ifi üzerine kongre geçen yıl
lar zarfında ölen birlik erkinından 
Amerikalı Bayan Morgan ile muhtelif 
uluslara menaub tanınmıı feminiat ka 
dınların hi.tırasını anmak için bir da
kika ıükiit etmittir. 

Kadınlar silahsızlanma komisyonu 
Bundan sonra Gourd bir yıl zarfında 

birlik itleri için Cenevrede uluslar kuru- ,. 
mu nezdinde yapılan teıebbüslerle alınan ' 
neticeleri mufaual ıurette izah etmiı, 
oradaki birlik büroaunun faidelerini 
anlatımıı ve 13 araıuluaal kadın teıkili. 
tile temas ettiklerini , bu auretle bir 
ıiJ;,hıızlanma kadın komisyonu teıkiı.;~ 
ne muvaffak olduklarını bildirerek ı. 
tanbul kongreıini hazırlamak için bat 
kan Corbetı Ashby ile arkadatları • 

faa hakkının · bizden esirgenmiye
ceğinden emin olmak i•teriz. 

nın şarkta sey11 h~t ettiklerini söylemiı' 
ve birliğin Londradaki merkezinin fa 
aliyetinden takdir ile bahsetmiştir. 

Dör.düncü Kuru tay 
. 

Görüşmeler dışarıdan 
duyulacak:tır 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Cum· 
huriye! Halk Partisi dördüncü kurult;tyı 
mayısın 9 uncu günü on heıte toplana ... 
caktır. Kurultayın birinci günü ve gcce
ıi Ankara donanacak ve tehirin on bet 
yerine hoparlör konacak, bunlarla ku • 
rultayın ırörüımeleri dıl8TJdan duyula . 
caktır. Ankara Halkevi kurultaya gele
cek üyeler için bir oyun ve bir de konser 
hazırlayacaktır. Partinin Ankara kuru . 
mu, üyeler için Ankara otellerinde yer 
hazırlayacak, Ankara b.elediyesi de kurul 
4vırı sonunda bin kişilik çay ziyafeti ve ... 

recektir. 

Kurultay sıralarında her tarafta SA\ı· 

Jacak olan sigara paketlerinin Üzerlerine 
Tütün inhisarı satıcıları vaııtaıile kurul .. 
tayın hatırası olarak parti bayrağı ve 
dördüncü kurultaym adını taşıyan kiğıt· 
]ar yapıştırılacaktır. 

Muammer Eriş 
Anado u şubelerini 

teftışe çı .a yor 

İş Bankası Umumi Müdürü Bay 
Muammer Eriş, bankanın Anado
ludaki ,ubelerini teftiş etmek üze
re perşembe günü seyahate çıka . 
caktır. Bay Muammer Eriş'e şube
ler müdürü Bay Fazıl ve Bay Mah
mut refakat edeceklerdir. Seyahat 
15 gün kadar sürecektir. ' --Gazeteciler 
. Heyeti gitti 

Alman Matbuat cemiyetinin daveti ü
zerine ga;ıetecilerden mürekkep bir pup 
dün ak~am ekspresle Almanyaya gitmit
tir. Gazetecilerimizin seyahatleri iki haf. 
la sürerektir. Heyet 1 mayııta Berlinde 
yapılacak §enliklerde de bulunacaktır. 

Bugünkü miting 
Bugün arsıulusal birliği murah

haslarının iştirakile Tepebaşı Be
lediye tiyatrosunda bir miting ya
pılacaktır. Mitingde kadının vazi
feleri ve hakları mevzuları etra • 
lında muhtelif hatipler nutuklar 
söyliyeceklerdir. Bu meyanda An
:alya saylavı Bayan Türkan Baş -
tuğ aöz söyliyecektir. Mitinge 
herkes gelebilir. 

Almanya, Cenevrenin kara
rı münasebetilc logiltereye 
nota vermiş ve Almanyanın 
ittihamını protesto etmiştir. 

Tel:{ Müdürr 24318, Yaa lıl•rl mlldürüı Z431f 
idare •• Metbaaı 24310 

• 
TURKIYENIN EN BUYUK M ZETESl 

23 Nisarı 

Salı Ü çıkı or 

32san· 
EN DEGERLI TURK Y AZICl ve uAZETECI· 
LERININ MAKALELERi, FIKRALARIYLE 

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

ANADOLU ve TRAKYADAKI 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-------
------.-ı32 sahife 

Olarak çıkıyor 
Yeni tefrikalarımız tunlardın 

s ! 1 
AZtz HUDAİ AKDEMIRIN VESiKALARA 

DAYANAN ESER! 

Fatih lstanbulu 
Nasıl aldı? 

Tarihte bir çai devirip gı:ni b;r 
çağ açan en lıeyecanlı bir say/ a 

!Mein 
1 ,. 

Kemph 
m ,, 

Hitler'in bütün dünyada 
çok dedikodular doğuran 

Mah•ucl Y e•aria AN içia 
hazırladıtı btiy k bir roman 

bir 
• 

eserı 

Edgard 
meraklı 

.• 

W allece'in en 
polia romanı 

5tendhal'in ıaheseri olan "Kırmızı 
Siyah,, ismindeki roman 

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

23 Nisan salı gOnO 

9üyük bir havadis 
gazetesi olarak 

~~ ~alh1öfe Çolkov~ır 



Arablsta~cla 

imparatorluğu 
- --.--:-::=--
~asıl yıkıldı 

He hakkı mahlıudur. Ycuanı Son Yemen valui Mahmut NEDi/ii 

' 

Cemal Paşagı da kandıran bir 
Arap ihtilalci Yemende I 

Seyyit ldrisin yanına gelen serseri 
kendhı.ni nasıl gösteriyordu ? 

Bu doıt ecnebinin ıözlerini din· •duttu. 
!erken, bizinı içinde yuvarlana yu· Meırutiyetten evvel hariçteki 
varlana allftığımız halin bir ya • belli baflı Arap cemiyeti (Cemiyeti 
bancı gö~iiııe nasıl göründüğünü Arabiye) den b~ka Lübnanlı hı • 
ben de bır kere daha öğrenmit ol· riatiyanların kurdukları Eluhzatı 
dum. Lübnaniye'dir. Bu cemiyetin mak • 

Bir yabancı diyorum. Fakat ben sadı da Berutu Lübnana ilhak et • 
bu sözleri (dost) !arın, kendi (va • mekti. Görülüyor ki mahdut bir sa
tand~) l&rıııuzın ağızlarından da hada çalışıyordu. Meşrutiyetten 
ltitme~iııı değil. sonra ise bütün Araplar, Arabistan 

San ~a iken (Seyit İdriai) yi namına söz sahibi olduklarını iddi-
yola geürıııek, hükiimete karfı tut- a edenler sürü sürü meydana çıktı. 
tu.ğu ~ ıiyasetten vazgeçirmek Evvelce kurulu,larım yazdığım 
içın bh çolı devlet ricalimizle bera· Elehalarabi ve Elmentediyüledebi'. 
ber n 3.Jet Cemal paşayı da iğfal et den sonra mefrutiyetin ikinci sene
mit olan Arap ihtilalcilerinden İz. sinde İstanbulda Kahtani cemiyeti 
ı:et c;u~di Şamdan (Hudeyde) ye kurulmuttu. (Kahtani) n"n müessis 
gelmıftı, Bıı adamın ne matah ol • !erinden biri de Binbatı Mısırlı A· 
dugunu biliyordum. Bugün bize biz ziz Ali Beydi. Aziz Ali Bey Enver 
rnet etmek için Seyit ldrisi nezdi • Paşa ile geçinemedi. Tevkif edildi, 
ne gelen bıı me,hur hilekar, çok az kaldı idam da ediliyordu. İngi
z~an. e.~el Parmakkapıdaki El • !izlerin tavassutu ile Mısırlı olduğu 
rııutedıyuledebi kulübünde sar • için güç bal ile affedildi, Mısıra 
bot bir halde bana şöyle di~ordu: gitti ve orada maskesini atarak hü· 

;- M~ut Nedim Beyefendi, kiimete hücumlara başladı. Onun 
çc < ~illi söylüyorum. Ben Arap en buhranlı bir zamanda nefrettiği 
o dugunı halde Arabistanrn bir kı· beyannamelerden biri de budur: 
~ vı Y.erlerindeki ırkdaşlarımdan "Yakın zamanda havas ve avam 
ıı;rcnıyoruııı. Artık meşrutiyete ka· 
~·~muş olduğumuz için fikirlerimi- belki bütün dünya bir hadise duy. 

çık du. Her idrak &ahibine ibret verme· zı a ça !Öyliyebilmek imkanına 
k vuıtıık B d si icap eden bu hadise Aziz AJiyu·· ı. a • ıı evleti sahili selame· k --'- mısri'yi idam etmek meselesidir. te rkı a. ub...,. için el birliği ile çalıt-
ına. tan ~a çaremiz kalmadı. A- Hiçbir Osmanlı, Aziz Aliyülmısri 
ra ıstanı hıııusan ve bütün vatanı nin fU devlete yaptığı hizmetten 
um~en tehdit eden mehalik ve fazlasını yapamazdı. Binaenaleyh 
!chlıkeler. -~Özönündedir. it böyle Türkler insaf ve nezaketle hareket 
ıken dedıgıııı gibi Arabistanın bir edip Enver'i Aziz Ali'ye tercih et· 
takım . yer~erinde hala tehlikeye memeleri lazımdı. Çünkü Enver A
karfı gözl~rınf kapayan ve böylece 
bu tehlıkelerin yok olduğunu ziz Aliye hiç bir teyi ile faik değil. 
anneden g-•·11 di. Fakat Türkler insafsız ve ncza • z ..,ı er var Bunlardan 

bir kran,ıı iı~ gözleri • açık olduğu ketsiz :e hareket edip Enver'i za • 
halde bıle bıle aleti körüklemekten bitlik rütbesinden Harbiye Nezare
çekinmiyorlar. ti mevkiine terfi ettiler ve Mısırın 

lzze.t Cündı" bu tarzda bir çok çocuğu Aziz Aliye buğuzuhasct 
'?Yl~d~kten sonra, sözünü f(>yle bi. gösterdiler ve ebnayi Arab'a karşı 
tırmı•tı: b 

- .•• Mesela Seyit idris[ hala se esledikleri buğzukin icabı ola-
k t 'b d • d ' rak en hüyük bir •ah&ın ve Mısır "ve ı razın an gen urmuyor ne T 

istiyor, inanınız ki bu adam A;ap- aaziminin ricalarına rağmen o kah 
lann yüzünü kızartan bir beladır. ramaıu idama mahkum ettiler. 
Onu hep tel'in ediyoruz. Bu ada • Fakat bizim delikanlımız ı~ı hun
mııı ~rrinden nasıl kurtutabilece • harların elinden kurtuldu. Fakat is
jiz b11'!1em ki .. , Düfünüyonım da, liimlann ve Arapların hatırı için 
zannedıyorum ki en iyi çare bu he- kurtulmadı. Çünkü bunların halı • 
rifl ri kendi ba,larına bırakmak • rı.uın men~us devlet nazarında hiç 
tır. Ne İstiyor, verelim var ne ha • hır kıymetı yoktur. O, ne fes giyen 
•in varsa gör Yap, diy:liııı, bakalım ne de sarık saran bir adamın batı: 
ne yapacaklar? Hakikaten bu vah- rı için kurtulmaımttır. 
fi araziyi kendi hallerine bıraksak, itte hakikat budur. Ve Osmanlı 
onlara mukannen bir para versek İmparatorluğu Arabistanda böyle 
ve itlerine karıtına.sak ne kaybede. batmııtır. 
riz? Mütemadiyen oralarda asker 
kıracağımıza avuç avuç altın sar • 
fedeceğimize bu tarzı hareket daha 
nıakııl olmaz mı? 

İzzet Cündi ı~imiyet perdesi al 
tında sarha,.~ııkla içini döküyordu. 
Alman zabıtinin görütil ve aöy!e • 
yi•i ile bununki araamda büyük bir 
fark vardı. Ve bu adam dün dentı
bilecek kadar yakın bir mazide -
onu kendi haline bırakalım ondan 
hiç bir hayır beklenemez. O Arap
lar için bir Yiiz karasıdır ded;ı!i 
Seyit ldrisi'~i. - yola g:tirmek," ;. 
dam etmek ıçın onun nezdine gidi
yordu. 

-SON-

Mont Blanc'da 
ltalya ile Fransa arasında 

bir tünel açılacak 
PARIS, 20 (A.A.) - Gazeteler 

Fransa ve ltalya hükı1metlerinin, Mont 
Blanc dağınm altında bir tünel açmak 
tasavvurunu kuvveden file çıkarmak için 
yakında uzlatmağa karar verdiklerini ya
zıyorlar. 

Bu tünelin açılma masrafı 250 mi.iyon 
frank tahmin edilmektedir. 

Tünel, 12 kilometre uzunluğunda ola
cak ve Italya ile Fransa arasında mün
hasıran otomobillerin seyrü seferine ıah. 
ıis edilecektir. 

B"lıihare Aliye divanıharbından 
idam hükmü yiyen bu Arap iftira • 
cısı gibi biz! aldatanlarııı hemen 
h~~en hepsı. b?hranlı zamanlarda Japonya ve Mançuko 
~ız_ım. gafletı~ızden istifade etme- petrellari 
•ını bılmışlerdır. Haddi zatında n 
Suriyede, ne lrak'ta ne H"ıcaz ve TOKYO, 20 (A.A.) - Jap<>n hüku. 
Y 'd 1 ' e nıeti Mançuko petrol inhisarı meselesine 
• emen e !er i ~kın entrika ve kapanınıı nazariyle bakmaktadır. 

•ıyaıet peşınde koştugu" va·kı' d ""! Ba H" ı · d' M. dd' d egı • Y ırota, ngıliz ve Amerikan bü-
!r• utı;a ıt efalar tekrar etti- yiik elçilerine Japonyanm bu meıeledeki 

tim veçhılı: h~lk hiç bir şeyden ha- vaziy"'?nin ~velce verilen cevaplarda 
berdar değıldı. B8'taki be' on ki~i tam le tıurıh ve tayin edilmiı oldu· 
halkı taJısi hırslarına, emellerinY ğunu ıöylemiştir • 
ilet etmek istiyorlardı. Bunlar d: Mis Amelia Erhart 

Yunan divanı harplerinde 

Bir çok isyan suçlu arı 
hapse mahkum edildi 

. . ' ~· 

'" . - ' ~ .. ~ . . DA&i 
iç Anado uda bir çiment<J 
fabrikası daha kurulaca 

Kondilis: "Muhaliflerin intihabat için düşün- Sümer Bankın genel kurumu bu saba 
dükleri varsa idarej örfiye mani devildir.,, d"yor A k d 1 

ATINA, 20 (Hususi ) - Cumhuriyeti -, n a r a 8 t 0 p a n J y 0 r 
koruma dernekleri reisi Papulas ile arka-

1 
, .. 

da§larını muhakeme eden divanı harpte 1 H ududların 'ANKARA, 20 (Telefonla) - Sumer Bankın Genel kurumu yan 
dün müdafaalar yapılınışhr. Bugün avu· 11abah Kamutayda toplanacaktır. Y annki toplantıda okunacak olan ba 
~tlar mü.dafa:"a.?nı bit~lerse l'.~rın M ••d f kanın idare mecli•i raporunda de11l et tarafından bankaya 11erilmif olan 
divanın hukmunu vennesı beklenebıhr. U a aaSl b el'k · t t b'k t f d d"kk 

B. · · d k d 1ı· d . eş sen ı sanayı programının a ı a ı etra ın a ı ate şayan ma-
ırıncı or u uman an gm an verı . AT/NA 20 (A.A) H b" 1· d f . k• d f b 'k E [""ld • [ - " " len emir üzerine on iki adalara ka~an ge- ' · - ar ıye na· '!111at 11ar ır. z?'ıt aa a r~ a_s~ n!n , ,Y, u e ış emege açılac".gı, Ereg-

neral Vlohos da dahil olduğu halde şiın- zm, hududların müdafaasma müteal- lı pamuklu fabrıkasının temelı bıtı nldıgı, bu yıl sonlarına doğru çalış-
d. kad ahk ·· d · ı · lik plCin!arı tetkik e lmektedir. Hükii.- ... b l ... E "l.d . 
ıye aı:. 01 .em~ye. gon en ı_n~mı.ş metin, yeniden istihkam İll§ası için üç maga aş ayacagı, reg ı e patate 11ten pıyasasının ihtiyaçları için nişaa 

bulu~an butun fıraı:ılerın mayıaın ıkincı milyon sterlin lirası tahsisine karar ta çıkarılması düşünülmekte olduğu, Nazilli fabrikasının bir kısım infa• 
gunu muhakem~lenne başlanacakhr. verdi;;; hakkında yabancı memleket. atına Mayısta başlanacağı bu arada tasrih edilmektedir Bundan bn•ka 

Sakız adası ısyancılannı muhakeme D • .. • • k'k .. • •..,. 
eden divanı harp hükmünü vermiş tir. !erde çıkan şayianm Atina Ajansı, cıs- ra_por~a kendır sanayıı ıç~n !~~ ı ~t ta bulunmak uzere Rusyadan bır ken 
Kaym~kam Antanopulos ile binbaşı Len lı olmadığını beyan ediyor. Ajansın ~·~ muteha~sısı da11et edıldıgı, '!'ut ehassısın Kastamonu 11e lzmir halla• 
kal müebbet küreğe, yüzbaşı muav.n, tavzih ettiğine nazaran, müdafaa pla- lısınde tetkıkat yapacağı, Bursada kurulacak olan fabrikanın yerinin 
L. p d 'k 1-'-' b nı, henüz katiyetle takarrür etmi7 de· b 
_ına. ve apa_ ~nı o'"'". on eşer •ene oildir. tes it edildiği, Kütahya porselen la brikasının inşaatına, 35 yılı ortaların 

kurege, bazı sıvı! ve zabıtler de daha az D da basla a agı" d [ d 
1 hk- d"I · ı ı d b" n c a yazı ı ır. 

ceza ara ma um e ı mış suç u ar an ır J Jd' l" · d b k h ""k... • • • • 
çoğu beraet etm4tir. Bcract edenler a • is temiştir. . .are mec ısı raporun a a'! ". nın: u umetin. telkını ıle,, progr."?2 
ı·asında eski Sakız mebusu Rozakis ile 1923 de siyasi sebepler dolayıaile or • harıcı olarak iç Anadoluda ycnı bı r çımenlo labrıkası kurabılmek ıçın 
belediye reisi de !ardır. . dudan uzaklaştırılmış bulunan zabitlerin tetkikat yaptırmakta olduğunu 11e bu teşebbüsün ucuz 11e harcı alem çi· 

Drama dıvan'. harbınde . tclU'ar kadroya getirılmeleri hakkında mento politikasına doğru ku1111etli bir adım olmak istidadında bulundu 
ATINA 20 (Hususı) - Drama dava- harbiye bakanına salahiyet v«ildiğine - "/ad tm kt b [ • • d H k "[ F h f b "k l b• 
harb' d~ uh keme edilmekte ola dair emirname dün resmi gazetede neş· gunu 1 e e e e, u yı ıçın e ere e 1 e es ane a n a arının ır 

~ıudut ,';;uhaf":xa ':.:.taah fırka erk:.nı ı.a'; rcdilmittir. idare altında birle,tirilmesine kara r llerildiği beyan edilmektedir. 
biyesine mensup asi zabitlerin muhake- Komünist gazeteciler Bankanın 1934 yılı hesabatına gelince, sanayi programı mucibince 
mesi bitmiş ve hükümler verilmi,tir. tes;s etmekte olduğu fabrikalar içi n bu yıl içinde 3,317,360 lira sarfe. M" ı G Pil" · k ka ATINA, 20 (Hususi} - Rizopastis 

ıra ay. ogaras, ıu?"• ayma m namındaki komünist gazetesi sahibi ile dilmiştir. Me11cud fabrikaların te11s ii dolayısiyle bunlara 11e yerli mallar 
Tunt:-s, ~.ınbaıı P~ta~ R.ıgop.':'los, H~ • muharrı'rlen· 1·zı·nsı· z gazete • ıkarıp u'•0"ıt- pazarlanna tahsis olunan sabit ile mütedavil sermaye mikdarı da 9 mı"[. 
cakıs muebbet kurege, uç yuzbaşı yır· • " . • , , 
mişer seneye, iki yüzbaşı muavini on be- tıkları iddiasile tevkif edilmişse de istic- yaı· 21 "!ılyo_n 55 bın 58 /ıradan 11. 539.655,58 lıraya çıkmıftır. 
ıer sene küreğe, diğerleri daha hafif ce- vaptan ıonra serbest ~ırakılmıştır. Yem tesısler dolayısiyle banka nın tellessüü ile mütenasiben artan 
zalara mahkum edilmişler ve hepsinin as· Kondilio partisinin nam;ı;etleri masraflara rağmen 1935 heııab ııen esi zarfında banka 1.617 032,01 lira 
k~li!< _rütbelerinin alınmasına k..,.ar ve- ATINA, 20 (Hususi) - Ha~biye ba- lık safi bir kar tahakkuk ettirmif b ulunmaktadır. ' 
rılınıştır. kanı ve milli radikal partisi lideri gene· 

Lar~a divanı harbinde ral Kondilis İntihabatta kendi partisinin 
ATINA, 20 (Hususi) _ Larisa diva- namzet listesini başbakana vermiştir. 

ru harbi İsyanla alakadar olan bir binba- Kondilis partisi Çaldaris partisile bir
flyt iki ıene, bir mülazmu alh ay ve bir likte hükümet fırkası olarak intihabata 
doktor ile bir avukah birer •eneye mah· girecektir. 
kum etmiştir. DiğeTleri beraet ehnittir. intihabat ve muhalifler 

Gümüleüne divanı harbinde 
ATINA, 20 (Hususi) - General Kon 

SEDANIK, 20 (Hususi) - Gümülcü- dilis gazetecilere demiıtir ki: 
nedeki divanı harp 26 ıncı piyade alayı 
on ikinci cebel topçularından isyancı za. - Siyasi kavgaların sokaklara intikal 
bitler hakkında hükmünü vermiştir. Mi- etmek istidadını göstennesi örfi idare!lin 
ralay Spilikopulos üç sene, üç binbaıı i- devamına sebep olmuıtur. Hükı..met 
kişcr buçuk sene ve djğerleri daha hafif memleketin asayiş ve intizamını her ne 
cezalara mahkum edilmiılerdir. pahasına oluTsa olsun muhafaza etmek 

Kadro haricine çıkarılanlar mecburiyetindedir. Orfi idare, vakti ge. 
ATINA, 20 (Hususi) _ Bakanlar he- lince kaldmlacaktır. 

yetinin kararile bir jandanna generali İ· Fakat örfi idarenin mevcut 
le yedi miralay kadro haricine ç>karıl • olduğu farzedilse bile bu, muhalifle
mış.hr. rin, eskiden olduğu gibi sırf muhalefet 

Sıhhat müsteıan bütün has j>llCler- kasdile olmıyarak siyasi programlarım İ· 
de doktor ve sair müstahdimler arasında zah et, leri.ıre, hiç bir vakit bir mani teı 
tasfiye yapılması!)I bakanlar heyetinden kil etmez. 

• 

Hitlerin 46 ıncı 
Yıl dönümü 

Tuna konferansı 
için hazırlıklar 

Almanyanın her tarafında Prens Starhemberg'ın Ro-
büyük ıenlikler yapılıyor mada yaptığı temaslar 

BERLIN, 20 A.A. - Alman iltihba- ROMA, 20 A.A. - Bay Muuolini, el-
rat bürosu bildiriyorı 

Bütün Almanya bugün Hitlerin 46 ın· 
cı yıldönümünü kutluluyor. Binalar, !ram 
vaylar, otak.arlar bayraklarla donanmıı
tır. 

Matbuat, Hitlerin başard:ğı bütün İş· 
leri saymaktadırlar: Almanyarun birleı· 
tirilmesi, hukuk müsavatı, h..-eket ıer • 
beotisi ... 

Hitler, binlerce tebrik mektubu ve 
telgrafı almı§br. Ecnebi gazete muhabir· 
!eri birliği, Hitlerin mesaisinin Almanya 
ile ·koınıuları ara11nda dostane münase • 
betlerin tesisi ile neticelenmesi temenni· 
sinde bulunmuıtur. 

Propaganda nazırı Dr. Göbeh, 12 de 
radyo ile neıredilen bir nutuk söylemi§ 
ve Hitlerin meydana getirmiı olduğu e
serden bahsetmiıtir. 

/ngili;ı; kralının tebriki 
BERLIN, 20 A.A. - lngiltere kralı, 

Bay Hitlere bir telgraf çekerek doğumu 
nun 4li. mcı dönüm yılını tebrik etrniştiı-. 

Ordunun sadakat yemini 
BERLIN, 20 A.A. - Hitlerin 46 ıncı 

yıld<inümü münasebetile harbiye bakanı, 
yanında deniz ve hava kuvvetleri reisle· 
ri ile birlikte tebrikte bulunmu' ve er• 
dunun ıadakat yeminini tekrarlamıştır. 

Es i muharipler cemiyeti reisi Mira • 
lay R inhard, hediye olarak Hitlere 14 
bambardrınan tayyaresi vermiıtir. 

Taşkınlıklar 

Almıınyadaki Litvanya
h aı ın bir protestosu 

yevm Romada bulunan prens Starhem
berg ile uzun uzadıya gÖrü§müıtür. Bu 
mülakatın, Tuna konferansı hazırlıkları
na taalluk eylediği zannediliyor. 

LONDRA, 20 A.A. - Deyli Telgraf 
gazetesi evvelce Romada 20-5 tarihinde 
toplanması kararl;ışıruş olan Tuna kon -
feransının, yaptlacak işin vüsati sebebile 
daha sonraki bir tarihe talik edileceğini 
yazıyor. Gazeteye göre sureti mahsuıada 
Romaya gelmit olan Avusturya Baıve
kil muavini prens B. Starhemberg Mus-
aolini ile gÖrÜ§mÜttür. 

Prens döndü 
ROMA, 20 A.A. - Avuaturya bllfba

kan muavini Prens Starhemberg, bugün 
tayyare ile Viyanaya döıunüıtür. 

Amerika!ılar Almanlardan 
faiz istiyorlar 

VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Berlin
deki Amerika sefiri Bay Dodd, Alınan 
hariciye nazırına yeniden şiddetli bir 
protesto tevdi etmiştir. 

Bu protesto, 2 milyon dolarlık Daves 
tahvilleri faizlerinin Amerikalılara veril
memiş olmasına aittir • 

Iranın şimalinde 
Şiddetli zelzeleler 

Zelzeleleri Kandilli Rasat. 
hanesi de kaydetti 

Maarif cemiyetinin toplantısı 
ANKARA, 20 (Telefonla)-T ürk Maarif cemiyetinin senelik top. 

lantısı bugün Halkevinde yapılmıştır. Toplantı başkanlığına Kamuta;p 
Ba1kanı Bay Abdülhalik Renda seç ilmiştir.Cemiyet yasasında yapdacak 
değişiklihleri tetkik eden komisyon un hazırladığı esaslar görüşülerek ka 
bul edilmiştir. Bundan sonra Genel Merkez üyeleri seçilmi,tir. 

Varidat kanunu layihaları 
ANKARA, 20 (Telefonla) - lktısat encümeni, hükumetin Kamu• 

taya ııermiş olduğu 11aridat kanun layihaları üzerinde tetkiklerine de11cun 
etmektedir. Encümen bugün alaka dar bakanların huzurile bazı madde
lerden alınacak istihlak 11ergisi hak hındaki layihayı tetkik etmiştir. Bu 
layiha bazı maddelere geçen sene konmuf olan istihlak 11ergisi nisbetl· 
nin arttırılmasını ve yeniden bazı maddelerin vergiye tabi tutulmasını 
istihdaf etmetkedir. Bu maddeler a rasında demir ve bakır 11arclır. 

•• 
Olüm cezasının 20 senege indirilmesi 

teklifi Kamutay da reddedildi 
AN KARA, 20 ( A.A.) - Kamu tayın bugün Fikret Sılay'ın başkanlı· 

ğında yaptığı toplantıda Konya ovası sulama idaresi ile yüksek mühen
dis mektebinin 1931 yılı son hesabı na ait mütabakat beyannameleri 
hakkındaki di11anı muhaseb.:ıt encü meni mazbataları kabul edilmiş, ba· 
zı "şhasın ölüm cezasına çarpılma [arına ait mazbatalar üzerinde göm• 
şülrr.üstür. Bunlardan Tirebolunun Aragerif köyünden Mehmet oğulla. 
rında~ Halil oğlu Asım 11e Ka11ga o ;ıullaıından Emin oğlu Hüseyinin ö
lüm rezasına çarpılmalan hakl.ıınd aki mazbatanın müzakeresinde, Ad· 
[iye encümeni azalarından üç saJla vın karara muhalif kalmış olmaları• 
nın sebebi etrafında sorulan sualle re lıar11ı encümen reisi Salahaddin 
}'a•gı, kurultayın 11e encümenin bu gibi meselelerde tqkilatı esasiye ka,. 
nununa nazaran olan 11aziyetlerini izah etmif 11e encümen cezanın deği,. 
tirilrr.esini İcab edecek bir sebeb srö rmediğini söylemiştir. · 

ôlüm cezasının 20 sene hapse ç e11rilmesi lehinde bulunmuş olan Ad. 
!iye encümeni üyelerinden ôsman Dir.çer de bu husıutaki noktai na :a• 
rın ı iıah ettikten sonra cezanın 20 sene hapse tah11ili için 11erilen takıir, 
okunmuş 11e reddedilmiştit. Mazbata olduğu gibi kabul olunmu,, H"° 
lel:'in Araç mahallesinden Abidin oğlu Hüseyin Nurinin ölüm cezasına 
çc.rpılması hakkındaki mazbata da tasvib edilmiftir. 

Kamutay pazartesi günü toplan acakttr. · 

Hariciyede dereceleri yükselenler 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Rados konsolosu Hasan Refet il• 

Batum kançiları ôrhan derece/erile merkeze nakledilmiflerdir. Atina, 
Pire bas konsolosluğunda konsolos mua11ini Cavid Ulııi 9 uncu derece 
ile Raios konsolosluğuna terfian tayin edilmiştir. Ve Mosko11a elçiliği 
katipliğine tayin olunan Necdet Tahir derecesile Roma elçiliği hatipli· 
ğine nakledilmiştir. lktısad dairesinde orta elçilik müstefan Numan Ta 
hir altıncı dereceye, hukuk müşa11i ri orta elçilik müsteşarı Mehmed Ali 
T evlik yec!inci dereceye, konsolos Ragıb Rauf, Belgrad elçiliği başka· 
tibi Salfet, Gümülcüne konsolosu Selim Rauf, hus:ısi kalemden elçililı 
başkatibi Siret ücüncü derecede elçilik ikinci katibi Faik Hüseyin seki
zinci dereceye: O~uncu derece memurlardan konsolosluk şubesinde 
mua11in konsolos Muzc.1/er Kamil, Prag elçiliği ikinci katibi irfan Sa • 
bit, Vasington elçiliği konsolosluk işlerini gören Perte11 Şe11ki, üçüncü 
daired~ Rilat Rüşdü, katibi umumi tikte Rıd11an Halid, Paris elçiliği ka· 
tiplerinden Kemal Liitli, Kahire elçiliği kiitiplerinden Cemal, Ne11york 
kançilari Cemal Tayyar, muhtelit hukuk işlerinde Ahmed Ragıb, Atina 
elçiliği katiplerinden Receb, .Bern. elçil~ği katiplerinden Ahmet Celaled 
din, dokuzuncu dereceye terlı etmış lerdır. 

Balkan antantı ekonomik konseyi 

lnefnıtiyete kadar cemiyet halinde seyahatte 
Jneydana çıkmak cesaretini kendi • 
J • d b 1 J d 0 BURBANC., (Kalifomia) 20 (A.A.) enn e u amamıf ar ı. zamana T k d 
kad 1 b - .. ayyarcc! a ın M;ı Amelia Erhart, 

ar stan uldaki Ebülhüda gibi bugun Meksıkoya hareket etmiıtir 
türedilerin elinde oyuncak olan A • Mis Erhart, 12 saatlik mütem;di bir 
fablltanın bir çok yerleri, meşruti- uçu <la bu ıehre varmak niyetindedir, 

~~ sonra, kanun? esasinin bah. • Şarki Afrikaya gene 

KAUNAS, 20 (A.A.) - Almanyada
ki Lllvanyalılar cemiyeti reisi Bay Ma• 
ciulaitiı, geçen martta ııarki Prusyada 
Litvanyalılara kar§ı yapılmıt olan taıkın· 
lıklan içeri işleri bakanlığı nezdinde pro
testo etmittir. 

TAHRAN, 20 A.A. - lrarun ıimal 
vilayetlerinde ve bilhassa Mazenderan'· 
da zelzeleler devam etmektedir. Mühim 
zararlar ve bir çok insan telefatı olduğu 
söylenmektedir. 

Zelzele lstanbulda da hissedildi 
lSTANBUL, 20 A.A. - lstanbul ra· 

ıathanesi bu gece, 19 nisan, saat 17 yi 
26 dakika 49 saniye gece ve bu sabah, 
20 nisan, saat 7 yi 14 dakika 11 saniye 
geçe Episantri lstanbuldan 1600 kilomet 
re mesafede iki tiddetli zelzele kaydet • 
miftir. 

ANKARA, 20 ( A.A.) - Balkan antantı ökonomik konseyinin mü
nakalat komisyonu bugün toplanmı f 11e e1111elce Belgradda müzakere 
me11zuu teshil eden meseleler üzerinde görüşmüştür. Bu komisyon işle 
rini lıeme~ hemen bitirmiştir. Ticari siyasa komisyonu, bugünkü içtima 
ında umumi bir fikir teatisi yapmıştır. Balkan bankası komisyonu da 
bugün ilk içtimaını yapmıştır. Balk an antantı iştişari konseyi mesaisine 
pazartesi de11am edecektir. 

5000 lirayı almak isterken 
teftiği haklarından ıstifade ecle•ek it 1 . • .. • • 
fer Yer cemiyetler kuran Arap ifti- 8 yan as er1 gonder1lıyor 
l~n eline geç'.yordu. Vakıa . NA~<;>LI, 2? (A.A.) - Cesare Batis. 

•yetten evvel de Avrupada bG go;muı, ~esınaya hareket etmiştir. 
A-- . . 

1 

eım, bu lımandan şarki Afrika i in 
~"P cemıyetlerı vardı. Fak harp levazunı ve küçük askeri ku t~ 

aaıı..a faaliyet "belan 5c0k mah. ,_.>'.~ftir. vve er 

Umum müdür Bay KOeTner ve ulusal 
akalliyetler ıubeıi müdürü, İçeri işleri 
bakanlığının bu taıkınlıklan takbih et• 

mekte olduğunu ve tahkikat açıldığını 
söylemiıler ve hadiseler hakkında bakan· 
lığa mufassal bir 
Maci tistea ia 

iki ...; ıbeten daha :;iddetli n bu ha· 
diıelerin iki~inin de ayni yerd e Iranın 
ı nal~ gar~~ mıntaka11n~a v _bulduğu 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Himayei et/al cemiyetinin lktısad 11e 
T asarrul cemiyet/erile müfterek ya pmış olduğu eşya piyankosunun bü
yük ikramiyesi olan 5 bin lirayı al mak için sahte bilet ile müracaat et· 
tiğinden dolayı te11kil edil.en a11uk~ t k_at~bi S~reyy~ ha~kında .. müstan • 
tiklikçe yapılan t!'hkikat ıkmal edı lmıtlır. Mustantık bırkaç gune kadar 
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Dolu yağıyor ... 

Niaan yağıflı gidiyor ... Bir gün 
açarsa hava, bir gün kapıyor. Ço
ğu gece!er yağan yağmuru, bere • 
ket sabah günefi ertesi günü kuru· 
tuyor. Fena da değil! Bizde böyle 
yağışı günefe denk gelmif bahar 
midir görülür . . 

Dün evde idim. Yemekten son· 
ra elime geçen birkaç cevizi, bir 
anahtar kulpu ile kırıyordum ... 
Hepsi de bOf, kof, çürük çıkıyor
du. içli bir ceviz bulmak kısmet 
deifil mi bana, diye düşünürken, 
bir şimşel. çaktı .. : Çocuk ik~n eşy'! 
dersi okudum; fımşek nedır? bilı
rim. Bilirim ama gene bir keçi oğ
lağı kadar fimşekten korkarım ..• 
Ne zaman çaktığı, niçin çaktığı bi
linmez, bilinse de önüne geçilmez. 
Bahtım hava karardı ... 

Anam: 
- Gene yağacak ..• dedi. Ö mem 

nun bundan. Yemişler büyür, ekin 
ler büyür diye ... Ona göre herşey 
Nisan yağmuriyle büyür ..• Biz ne 
kurak Nisanlardan sonra ne büyük 
ehinler, yemişler gördük ..• 

• ,'" .. • ' f.1n•ın da kendine 
gv.,·e tJır ~unaJtı var ••• 

Şimfekten «>nra hava karardı, 
az sonra yağmur düpneye bafladı. 
Geçici bir şey sandım •.. Damlalar 
sıkla,h, camların sesi arth ve üs • 
tümüzdeki taraçanın hpırtısı ziya
deleşti ... Geçer diye bekledim ••• A
lışkınlık ..• Hep böyle beklerim .• 
Diş ağrısı geçer, bQf ağrısı geçer, 
diz ağrı11 geçer, sağnak geçer di
ye .. Geçmedi ve .• arthkça arth, art 
tıkça arttı ..• Yollar yaşardı, ıslan
dı, çamur oldu. Sel oldu; akmaya 
ba,ladı ... Hepsi bef dakikanın için
de .. Ve anam hep memnun. Der • 
ken bir hıfılh ile baflamaz mı do
lu yağmaya ... 

Ben cevizleri kırmaya devam e-
diyordum ... 

Anam içeriden seslendi: 
-Dolu mu? •• 
Dalmışım, cevizi soruyor san • 

dım: 
- Bof, hepsi bof dedim ..• 
- Ayol kör müsün? dedi ... Do-

lu yağıyor ... 
Yanıldığımı anladım: 
- Bırak anacağım! dedim. Bir 

az da dolu yağsın! ..• da hep bof çık 
ma.ın ... 

- Ne? •. dedi ... 
- Cevizler .• dedim, cevizler ... 

Hep bof, hep kol çıkıyor ..• 
Ve sel sokakları sildi, süpürtlü. 

Şimdi sokakları örten dolular eri
di ..• Sele katıldı... Lakin benim 
kol ceviz kabukları önümde dunı
)'ordu ... 

B.FELEK 

Etibba odasının sergisi 
Etibba odasının açtığı oıhhi ve tıbbi 

kitaplar serııui timcliye kadar 500 den 
fazla ziyaretçi tarafından gezilmiııir. Ser 
giye genç mektepliler fazla alaka gÖste
riyo~lar. Dün aktam saat 19 da radyoda 
bakteriyoloğ Osman Şemfettin tarafın
dan bulaşık hllstalıklardan konınma mev 
zulu bir konferans verilmiştir. 

Sağlık Bakan 'ığı mü&teşarı 
Sağlık bakanlığı müsteşarı Bay Hüsa

mettin Kural dün sabah Ankaradan gel
mit ve aktamki !Tenle Cenevreye gitmiı
tir. Bay Hüaamettin Kural Cenevrecfo 
uluolar birliği sıhhi komitesiıUn toplan
tılarına iıtirak edecektir. Komite içtima
lan bir ay sürecektir. 

1 •t<s~ 1 
• .... a.... •• •:ııu ....... o •ilnan cetveldır) 

20 NıSAN 935 
A1'.,;AM • l"IATLARI 

ISTllCllAll AR t TAHViLAT 
fatikrazı dahıli 98,25; 

Kuıonau& f Rıbbm 10,50 
Erıanı 94,25 A. rnümeaail 51 
Kuponaus 29,85 An, tahvili. J. 43.65 

" il 28.20 An. tahwili Jll 48,50 
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Ş EH 1 R HABERLERi 
POLiSTE: 

Kısmeti yaradan 
Açılan adam --İki 1ıün önce hastaneden 

çıkmış, gene döndü! 
Kasımpaıada Serveri yokuşunda 97 

numaralı evde oturan Adnan, dün gece 
arkadaılarından sabıkalı lzmirH küçük 
Mustafa tarafından ıağ bacağından ya. 
ralanmıftır . 

Hi.diseden sonra Beyoğlu hastanesi
ne yatırılmıı ise de dün yara!ı timar edi
lerek taburcu edilmiştir • 

Haber aldığımıza göre, Adnanın bu 
yarası beşincidir. Bundan bir hafta evvel 
de gene arkadaşlarından Arnavut Abdu). 
lah tarafından dört yerinden yaralanmış· 
tır . 

O zaman da Beyoğlu hastanesine ya
tırılmış batında, omuzunda, kaba etinde 
ve sol böğüründe olan yaralarından sb· 
nuncusu oldukça ağır olduğundan bir 
kaç gün hastanede yatmıştır. 

Hastaneden çıktığınm ikinci günün
de de bu hamse olmuş ve tekrar çıktığı 
kovuşa dönmüştür. 

Dün taburcu edildiğine göre, Adna· 
run yaraları ağır ve tehlikeli değildir. 
Sabıkalı Mustafa da kefalete bağlanarak 
•erbest bırakılmıştır • 

Eroin satan bir kafihı daha 
Eroin kaçakçılığı yapan bir şebeke 

daha yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
Yakalanan kaçakçılar Çerkes Mustafa, 

köfteçi Mustafa, Arap Cemil, Eftalya,ı 
dğer bir Cemil olmak üzere bet kişidir. 
Bunlardan Arap Cemil ile Eftalya bir 
kere daha eroin ve esrar utmak suçun· 
dan polise getirilmiılerdi. 

Bu seler bütün suçlular yakalanan e
roinler ile birlikte dün 8 inci ihtisas • 
mahkemesi müddeiumumiliğine veril
diler. 

Ele geçirilen eroin bir kilodan fazla
drr. Fakat bunun niıasta ile kanştırılmış 
olduğu anlaıılmııtır. 

Eroinler tahlil edilmek üzere kimya
haneye gönderilmiştir. 

Polisçe derlenen evrak müddeiumumi
likçe gözden geçirilmektedir. 

:f. Havaya silfilıını boşaltmıı - Dün 
gece, saat 23 te Hamami Muhittin ma
lıallesinde Fethiye sokağında oturan sa
bıkalı Mahmut oğlu Kamil evine gelerek 
kapısı önünde bir el •ilih atmıı, sonra 
evine girmit ve bu vaziyet anlaşılarak 
yakalanmıttır. 

:f. Davutpaıada bir ev çöktü - Davut
paıada Sancaktar Tekke sokağında 55 
sayılı evin Üst kısım çatısı çökmüştür. 
Eıya ve insanca zayiat yoktur. 

--o--

ViLAYETTE 

Belediyenin 
Alacağı para --

Vali Ankarada hangi 
işleri takıb edecek? 

Ankaraya giden vali ve belediye reisi 
Bay Muhiddin Üstündağ, beraberinde 
belediye ve vilayet hususi idaresi 935 ına 
)İ yılı bütçesini de, tasdik ettirmek üze
re, götürmüıtür. 

Belediye 935 yılı içinde yaprlacak bir 
takım itler hakkında borç almak için vi
layet genel meclisinden salfıhiyet almış
tı. Belediye, bu parayı, belediyeler ban
kasından alacağından Muhiddin Üstün
dağ, bu işi çıkarmak için de çalışacak
tır. 

Bundan başka, Muhiddin Üstündağ, 
belediye hissesi vermiyen Haliç ıirketİ· 
ni de belediye devralacağından bunun i
dare şekli hakkında da iç işler hakanlığı 
ile görü; ecek, direktif alacaktır. 

Ziraat Lınko.sı işı vıla)elte 
lstanbul Ziraat Bankasınca yapılan 

buğday alan ve salımına ait yapılan tah· 
kikler fezelekesiıU, vilayet idare heyeti 
esaslı suretle tetkike başlamııtır. Tahki· 
kat fezelekeıi altı dosyadan fazladır ve 
etraflı ifadelerle doludur. 

Dosyada adı geçen e•ki müdür ile ba· 
zı memurların, idare heyetince sözleri a
lınacaktır. idare heyeti tetkiklerini bir 
aya kadar bitirerek karannı verecektir. 

Azadlı ve Yarım burgaz 
çayırlıkları 

Bakırköy kazası içinde Azadlı ve Ya
rımburgaz çayırlıklarırun otlağı, tarlası. 
az veya olınıyan köylülere dağıtılınası ı· 
çin Maliye bakanlığından yeni bir yıldı
rım gelmiştir. 

Buna göre piirüzsüz olan yerler, dava· 
h veya Evkafa ait yerlerden ayrılarh.i 
hen1cn köylülere verilecekti!'. 

A1'\cak, bu yerlerin çoğu pürüzlü olup, 
i§ mahkemededir. Elinde tapu bulunan 
ve sahi\>i olduğunu söyliyeı:a .. kimsele.r ~a· 
sarrufa haklı olduklanru vilayete bildir
mi§lerdir. Pürüzlü i~ler araıtırılmak
tadrr. 

Milli Emlak müdürlüğü, Maliye ba • 
kanlıi!ının bu iş için wrduğu so~guya 
karşılık hazırlamt~tır. Göndermek uzere
dir. 
-------,o•~-----~ 

MAHKEMELERDE 

Cürüm uyduran 
Lavacı ! 

-~ 

Edirncden ge:en yolcu' nr· D bu suçlu tevkif edildi 
dan gümrük beyanna meııi ~~n Sultanahmet ikinci sulh ecza 

Edirneden htanbula gelen yolcula· mahk.,.'..,esinde bir davacı aleyhinde, CÜ· 
rın eıyalarından gümrük beyaımamesi a• rüm uydurduğu için tevkif kararı vcril-
lınması usulü terkedilmiyecektir. mittir. 

Edimeden gelen trenin Yunan toprak- Şehriban isminde bir ~ad~n~ yeğe~ 
larına geçmesi ve orada istasyon yapma• Nazlı aleyhine entari ve saıre~~nı çaldıgı 
11 bunu icap ettirmektedir. iddiasile bir dava açmıştır. Dun bakılan 

KVÇVK HABERLER 

KADASTRO ÇALIŞMALARI- Şeh 
rjn birçok yerlerinde kadastro çalı!} -

ma1arı devam rdiuor. Küçükpazarda 
Hacıkadın mahallesinin kadastrosu 
da bilirilmit, tapu tenedlerinin veril .. 
mesine \>aş)anmı§lır. 

ISTANBUL HALKEVINDEN: btan 
bul (Deri va Zührevi hastalıklar) ku
rumu tarafından evimizde düzenle -
nen (Zührevi hastalıklar} kurslarının 
üçüncüsü 22-4-935 Pazartesi günü sa
at 18,30 da Caifaloğlu merkez salo
numuzda olacaktır. Bu kursta Dr. Ce 
vat Kerim tarafından (Vilidi frengi -
frengili ajleler - çocukları - frenginin 
nesilde yaptığı tesirler ~ önüne geçme 
çareleri) anlatılacak ve mulaj üzerin 
de müceııem görünütleri, boyalı plint 
larla hakiki resimleri ve bu kursun te 
mas ettiği filmler gösterilecektir. Bu 
kurslar bütün yurttatlara açıktır. 

OFiS MUDURLUGU - Türl·:.fia 
Istanbul tuhesi müdürlüğüne tayin e
dilen ofisin lzmir ıubesi müdürü Akil 
Emrullah'm Mayıs batında gelip i§ine 
batlıyacağı anlB§ılıruştır. 

EKSPRES GEÇ GELDi - Dün sa
bah Avrupa ekspresi yanın saat g~ 
gelmiıtir. 

:f. Kendi başlarına kalacaklar - Mü•
terek e.maf bürosuna bağlı 20 kurumdan 
S inci masadaki kömürcüler, yapı yapı
cılar ve kaldırımcıların senelik gelirleri 
3000 lirayı geçmediği için büro mümes
ıillerince diğer masalara taksim edilerek 
masrafların azalblmasına karar vermişti. 

Bu üç kurumun çevirme takımları bir 
araya gelerek düşünmüşler ve kendi ken
dilerini senelik gelirlerile . çevirebilecek .. 
lerini kestirmitlerdir. Bu yüzden mÜ§te
rek büro münessilJerine baş vurarak ge-
ne ayrı bir masa olarak kalacaklarını 
bildinnişlerdir. 

• Müfit Necdet döndü - On günden
beri limanlarımızda tetkikatta bulunan 
deniz ticaret müdürü Müfit Deniz ıehri
mize dönmüş ve dünden itibaren vazife· 
ıine ba§lamı!)tır. 

Mü~t Deniz teık;katını bir raporla' E
konomı bakanlığına bildirecektir. Bu ra· 
poru hazırlamağa baılamııtrr. 

~ Çocuk Eıirgeme kurumu - Çocuk 
Es1rgeme kurumu 23 nisan çocuk bay
ramının birinci günü rozet dağıtaco:ı:ktır. 
Rozetlf'r ve kutular mc.kteplere gönde -
rilmiıtir. 

bu davada dinlenen §ahit Remziye, Naz
lının arkasında teyzes.inin entarisini gör 
düğünü, fakat çalarken görmedi~i, ne 
suretle alıp giymiş olduğunu da bilmedı· 
ğini söylemiştir. 

Suçlu Nazlı da deır.i§tir ki: 
- E :-tariyi ,teyzem, bana, kendisi ver

eli. Sonra da, kızı kızdı; kızgınlığından 
çaldı diye dava açtı. 

Bunu" Üzerine, davacı Şehribana ne 
diyeceği soı-ulmu!', o da: 

- Evet .. Ent.U:ımi giysin diye kendim 
vermi§tim. ~onradan, evimden kaçtığı i
çın, hırsıanc.hm; çaldı diye poı:se ver • 
dim. <lemiıt~r. 
Hik~n, usulün 104 üncü maddesine 

göre, Şetıribanın, cürüm tasn.iinden nıev 
kufen müddei umumiliğe yollanmaıma 

karar vermiştır. Şeıhriban, adliye daire -
sinde tevkii edilmi!tİr. 

~ tız .. nı çıgnayen ;.oför 
Beyoglunda, Sürp Agop caddesinde,· 

Fransız hastahanesi önünde, 12 yqların· 
da, Suzan adh bir kıza çarparak ölümü
ne se.>Ep olan tramvay ıirketi otobüsle· 
ri §OCör~erinden Yunusun muhakemesine 
üçUncü ceza mahkemesinde devam edil· 
mittir. 

1 ddiaya göre, Taksimden Bcı>kta§a gi 
den otooüsıin §Oförü ihtiıpam sarfetme· 
miş ve kazadan ltaçınmak ınümkün ol
duğu halde gidit ıüratini keımiyerek ka· 
zaya sebep olmu§lur. Mühendis raporu, 
otobüsün, üç metre mesafe içinde dur .. 
durulması mümkün olduğu merkezinde· 
dir. Cafer, Mehmet, Hüseyin, Leyli. ve 
Faruk ta evvelce şahit olarak dinlenil -
ınişlerdir. . .. 

Son duruımada, Yunus, vazıyetını an· 
latnuJ, kızı çiğnememek için otobüsü sağ 
taraftaki kaldwım üzerine kadar çıkar • 
dığını, fakat, sol çamurluğun çocuğ~ çarp 
masına mini olamadığmı, bu vazıyette 
arabayı durdurmanın imkanstz olduğunu, 
kendisinin hiç dikkaısq:lik ve kusuru bu
lunmadığını ıöylemiıtir. 

Müddei umuminin iddiasını serd için, 
dava, başka güne bırakılım§tır. 

• Birisi serbest bırakıldı - Süleyma
niyede bir apartman temeli kazılırken o
lan çöküntü hadisesinden suçlu olarak 
sorguya çekilenlerden mimar Muhiddin
le SaliKin tevkif edildiklerini yazmıştık. 
Dün, birinci istintak dairesinde sorguya 
çekilen mevkuflardan Salih te serbest bı
rakılmıştır. 

Bırer sene hapsedilecekler 
(Doğru yol) adile telif ettiği kitabın 

bazı yerleri, dini hissiyatı tahrik ederek 
halkı hükumet aleyhine teıvik edici ma
hiyette görülüp ağır ceza mahkemeıinde 

IJl:.U:.OIY EDii. 

Yıktırılan 
Evler! 
Son ay içinde 5 tahta ev 

yıktırıldı 
Istanbul belediyesi fen heyeti yıkıl • 

mak Üzere olan tahta evlerin kontrol e
dilmesini ve hunlann derhal yıktırılma· 
11nı alakadarlara emretıniıti. Bu emir Ü· 
zerine belediye memurlan sehrin her ta
rafını dolaşarak yıkılacak e;leri tesbit et
miştir. 

Ancak bunlardan Y eniıehirde iki evin 
sahibi bulunamamııtır. Belediye bu ev -
)erin üzerine yapıştırttığı birer ilanda 
bir hafta içinde sahipleri çıkmazsa evle
rin yıkılacağını bildirmiştir. Sahipleri bu
lunan evlerin yıkılmasına devam edilmek 
tedir. Son ay içinde yalnız Beyoğlunda 
5 e yakın ev yıktırılmı§ tır, 

Tramvay merdivenlerine kapı 
Tramvay ıirketi, belediyenin arkı kon 

trolu üzerine yeni sistem kapı·, n yap
mağa ve hu suretle atlamanın önünü a). 
mağa çalışmaktadır. Mamafih §İmdiye 
kadar yal~z iki vagon kapm yapılınıı • 
tır. Beledıye fen heyeti yaptığı tetkikat
!:'. hu k~p~larm 200 liraya mal olduğunu 
ogrenın1ştır. 

Şirk~e verilen ıiddetli bir eminle en 
kısa zamanda otomatik kapıların yapıl • 
ma11 bildirilmiştir. 

Temizlik işçileri kadrosu 
genişletiliyor 

Eminönü ve Fatih kazalannın temizlik 
işleri kadrolarının geniıletilmesine karar 
verilmiıtir. 

Bu karar üzerine yeniden 20 ıer te -
mizlik amelesi alınacaktır. 

Et fiyat.arı geçen seneden fazla 
Istanhul belediyesi 1934 ile 1935 yıl

ları et fiyatları arasında bir istatistik ha
zırlarnıı-tır. 

Buna göre 1934 de koyun eti 50 ile 65 
kuru§ arasında satıldığı halde 1935 de 
60 . 80 kuruş arasında değişmiştir. 

Keçi eti 1934 de 40 • 60 kuruş iken 
1935 de 50 ile 62 buçuk kuruş arasında
dır. 

Bu hesaba göre et fiyatları geçen se
neye göre arbnıınr. 

Tramvly şirketi çizme yaptırıyor 
Tramvay vatmanlarının sthhatirri ko

nımak için tramvay şirketi vatmanların 
arka ve yan taraflanna birer perde lco
yaca:ktı. 

B lediye yaptığı tetkikatta vatmanla
ra çizme verilmesini muvafık görmüı .. 
tür. Keyfiyet tramvay şirketine de biıdı
rilmiıtir. 

Şirket vatmanlara ve makas memurla· 
rına ~İzme yaptırmağı kabul etnüıtir. 

lstanbuldı evlenenler 
f stanbul belediyesi evlenmeye dair bir 

istatistik hazırlamışlrr. Bu istatistiğe gö
re 1927 denberi lstanbulda evlenenlerin 
adedi ıudur: 

1927 de 4045 ııift, 1928 de 4197 çift 
1929 da 3939 çift, 1930 da 4312 ~ 
1931 de 3958 çift, 1932 de 4738 çift 1933 
de 3958 çift ve 1934 de 5107 çift.' 

istatistiğe göre evlenme en ziyade Be
yoğlu daire~nde ikinci derecede Fatihte 
ve en az da Adalar ve Bakn-köyde olmuı 
tur. -

Lütfi Fikrinin 
\ as yeLnanıesi 

Bundan uır kac ay evvel p . t .. 1 L"'f"Fk· , arıseoen ut J • r1 paras,nı bazı h l . 
t k · · ayır ı ış1ere 

ıar'e me ı.sı.ıyeı-ek bir vasiyetname ha
zrrla."Tu~lı. 

Lütli Fikri bu vasiyetnam d 
9"'" d B • .. .. e en evvel 1 "'Q e, eyogıu uçuncu"' 1 •• , dd k b" . noter ıgınce musa a ır vasıyetnam dah h 1 tJ u . e a azır a-'?'t r. uu v:-11yetnameye ıı;öre Lütfi F1'< 

n mahfuz hısse •.kııktan 
h · · z- L • • sonra parasını 
~m~ıres_ı örai.deyc terketmekted r L .. . 

kın Zahıde eı kek karde•i d · • a 
·· ı·· :r n en evvel ö:. 

muş ur. 

liunun Üzerine Lütfi Fikr" P . . 
kin~ı ".aıiyetnames..ini hazırla.:.ı arıste .. ı
h Fıkr! vefat etmiı ve aradan ıt;r· Lut. 
tıkten sonra heyoğlu üçün .. ay ar. geç-

y . w cu noterı Ser-
vet eıarı Beyoglu dördüncu·· h k k 

hk . .. u u 
n;ıa- t e.nesı?e -~rac~t. ederek eski va-
sıye -~"'i:i,~ d ııo~le~ı~tır. Bu vasiyetna
me ~ ed" ı .:ı.nın erımesi veraset iddia 
~ıı::ı t •.~d' ahk~\bir kaç ıı;ün sonra 

u arbıı:ı ık ıasıru m ıyecek ve bu hu
ıuıta ır _arar verecektir. Diğer taraf
tan, bazı kımseler merhum Lütfi F"k · 
den alacakları olduğunu söyliyerek ~ " 
yoğlu dördüncü huhuk mahkemesı"n ~ 

t . 1 d" e mu racaa etmış er ır. 

Binada tehlike var mı? 
Ortaköyde yüksek deniz ticaret mek, 

tebının bulunduğu binanın rıhtımında 
bazı çatlaklar görül!!'iiştür. Burad~ki 
rıhtımın hafif bir. meyil ile denize doğru 
alçaldığı da tesbit edilmiştir. Bir heyet 
~u~ada tetkikat yaıııruıtır. Rıhtımın mey 
lının ve çatlaklıkların çok eskiden oldu
ğu lehbit edilmiştir. Ancak, binanın yeni 
bir tehlike karşısında olup olmadığı a· 
raıtırılmaktadır. 

duruŞması yapılan tüccardan Ali Ulvi 
v~. kit~hı basan matbaacı Bürhanettin, 
dun bırer sene ağır hapse mahkum edil
mişlerdir. Kararın temyizi kabildir. 
. Mü.ddeiumumi, suçluların beraetlerini 
utemışti, 

M.AARIFJ • 

İdman 
Şenlikleri 

İdman bayramı için 
hazırlıklar başladı 

Lise ve orta mekteplerin idman ıen· 
liği için hazrrhklar ba§lanuıtır. Her mek 
tep §İmdiden hususi suretle idman bay
ramına ittirak için mektepte talebeye 
mümareseler yaptırmaktadır. 

Dün maarif vekaletinden gelen bir e
mirde §İmdiye kadar her mayısın S inci 
günü yapılmakta olan idman şenliğinin 
bu sene 26 nisanda yapılacağı bildiri! • 
miştir. 

Bu c.mir Ü-zerine lise ve orta mektep 
müdürleri bir toplantı yapmış ve şenlik 
programını hazırlamıştır. 

Buna göre 26 nisan cuma günü öğ)e .. 
den evvel Kadıköyünde Fenerbahçe sta
dnwla bütün huıusi ve resmi liseler ve 
orta mektepleri toplanacaktır. 

Kültür bakanlığı besabına ola•ak o 
gün Akay idaresi tarafından mekteplere 
iki vapur tahsis edilecektir. 

Bu vapurulardan biri kız talebelere di
ğeri de erkek talebelere a;ı olacaktır. Stad 
da kızlara beden terbiyesi muallimi Me
sadet ve erkeklere de beden terbiye•İ 
muallimi Zeynel kumanda edecektir. 

Y ann Fener stadında bütün kız ve er
kek talebenin iştirakile umumi ilk prova 
}'tlpılacaktır. 

Bir lıse müaUrü hak~ ında 
tahkikat yapı:ı1or 

Son orta tedrisat taljmatnameıi muci .. 
hince, li.&e ve orıta mekteplerde müdür -
lük, muavinlik gibi idari itleri de olan 
muallimler, başka mekteplerde ayrıca 
ders alamnlar. Şehrimizdeki büyiik li • 
ı,elerden birinin müdürünün bir ecnebi 
kolejde ders aldığı, fakat bu derse ken
disi gitmiyerek, ~ka birisini göndeNli
ğİ tesbit edilmiıtir. Bu iise müdürünün 
bu mektepten, bu vasıta ile epeyce bjr 
miktarda para aldığı anlaşılmııtır. 

Ts~rih enstııusu yen den 
yapılıyor 

Üniversite kurulurkenJ ~ahçeye yeni 
bir teşrih enstitüsü bina11 yapılmııtı. A
radan az zaman geçti. Binanın bir çok 
yerleri çatladı. Bir çok eksiklikler oldu
ğu meydana çıktı. Uzun müddet bina, 
müteahhitten tesljm alınmadı. 

Üniversitenin bu yeni yaptırdığı teş. .. 
rihane binasının yeniden tamiri ve bazı 
yerlerinin değİ§tirilmesi zarureti hasıl 
olmuştur. Bina, yeni bir mukavele ile, 
yeniden müteahhide vcrilmiıti. Enstitü 
bu yaz tatilinde iyi bir §ekilde yapıla· 
caktır. 

11c.rlıye n e:ıleli yerinde 
yen , b.r lise 

Önümüzdeki ders yılı batında harbiye 
mektebi Ankaraya taşınıycw. Kültür ba
kanlığı, şehrimizdeki eski harbiye mck· 
tebi yerinde bütün tedrisatı Almanca o
lan büyük, leyli bir lise açmak için etüt 
yapmaktadır. Binada bazı cleğiıiklikler 
ve tamirata ihtiyaç görülmektedi11ı. Bu 
liıede, Galatasarayda olduğu gibi, türk • 
çe, tarih, coğrafya gibi kültür denlerin· 
den başka bütün tedrisat almanca ola 
caktır. 

ıı-.uai.im me~ ehi Lu se e 
nJ ı<adıir mezun ~erecek? 
Muallim mektebi bu sene 120 mezun 

verecekti. 
Evvelce orta de:recede bulunan mual

lim mektepleri kültür bakanlığının kara
rile lise derecesine yükscltilmİ§ ve mev· 
cul talebeler de iki sene daha fazla oku
mağa başlamıştı. 

Muallim mekteplerine evvelce ilk me!< 
tep me...,unları alımrken iki senedenberi 
orta t .:tebi mezunları alınmakta idi. 

De._cesi liseye çıkanlan muallim mek 
leplerinden bu sene ilk defa olarak mu
allim çıkacaktır. 

Bu muallimler yine ilk mekteplere ta
yin eclileceklerc'ir. 

imtihan 'arda hulunacak 
mümeyy:zter 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin İm· 
tiharu hakkında kültür bakanlığından ye
ni bir emir gelmiştir. Bu emire göre §İm· 
diye kadar ecnebi ve ekalliyet mektep • 
lerinin umumi imtihanına l ıtanbul maarif 
müdürlüğü mümeyyiz göndermekte idi. 

Yeni emirde bu mümeyyizlerin kültür 
bakanlığı tarafından seçileceği bildiri! • 
mit ve imtihanlann ne zaman yapılacağı: 
mektep müdürlerinden ıorulmuıtm. 

• Sam•un lisesi müdürlüğü - Mual
lim mektebi müdürü Hamdinin Samsun 
lisesi. müdürlüğüne tayin edildiği söy 
lenmektedir. 

Almanyada ticaret itilafını 
imzalıyan heyet döndü 

Türk - Alman ticaret anlaımasını Ber
linde imza eden heyetimiz dün sabah ıeh
rimize dönmüştür. Hariciye bakanlığı 
umumi katibi Bay Numan Rifatin reisli
ğindeki heyetle beraber sanayi umum 
müdürü Bay Recai de gelmiııir. 

Bay Numan Rifat, dün kendisini gö
ren bir muharririmize: 

" - Almanyadaki temaslarımu: iyi 
neticeler verdi. Yeni bir anlaıma imzala
dık.,, 

. Demiştir. Bu akşam Ankaraya ıı;idecek
tir. 

Sanayi umum müdürü Bay Recai de 
dün sabah sanayi müfettiıliğinde meşgul 
olmuştur. Bugünlerde Ankaraya d~ne

. ce~ir. 

1 1 • ' unu 
;ç--~ 

diyelim? 
Doktorlar odası, şimdiye ka~ar 

Türkiyede Türk dili ile neşredıl · 
miş bütün hbbi kitablan, mecmu· 
aları ve saireyi gösteren çok güzel 
bir sergi meydana getirdi. 

Bu sergide eskiden tıbbiyeden 
mezun olan doktorların nasıl ye " 
min ettiklerini de görmek kabil " 
dir. Ve serginin en şayanı dikka! 
olan taralı da budur. Çünkü ıerr· 
de teşhir edilen eski neşriyat nı " 
hayet kitab merakldarını alakadar 
eder. Halbuki bu yemin sureti 1ıe;
kesin, Ahmedin, Mehmedin, Al~· 
nin, velhasıl hasta olabilen bii~ 
insanların hayati bir meselesiJır. 
Yeminde deniliyor ki: . de-

"Fakir ve bikeslere hasbillah ıııu --. .. 
vattan, hlri fakir, diğeri gani iki fdııl'C· 
yi tedavi etmek üzere bir anda da~ct ": 
lunduğum halde ücreti kıdemiyeyı ~ 
zarı ehemmiyete almıyarak, evvel3 ı~. · 
rin davetine icabet ve bir an skdcın d 
tisabı afiyet eylemesine sarfı mc<'li en 
geri durıruyacağıma .... 

Hastagandan fahiş ücret ııı•' 1: 
libesinde bulurunıyacağrma ve para 1

• 

mak maksadile hastalıklarım izaın et u 
yip, hizmetime ve lınstaganın halin• :u: 
nasip ücreti kademiye kabul ederek c
halifi vicdan bir surette hareket ct:ııı' 
ceğime, na 

. .. Ve saire ve saire yapmıyaı:a&" 
valldhi .... ,, ... 

Bu yemine baktıktan sonro Jog 
rusu insanın o zamanki doktorlara 
hayret edeceği geliyor, Şu cihtl!t? 
hayret edeceği geliyor ki: Yenı1"t 
ni bozmayan, bozamıyan bir Jo ; 
tor, nasıl oluyordu da yaşıyorJ1u· • Fakat o zaman da apartımafl ar, 
yoktu. Doktorlar sık sık kazQ/IÇla; 
rını inşaata yatırmıyorlardı. fokJa 
apartıman yoksa, han külhan a 
mı yoktu? k-

Şimdiki doktorların yemin ıt 
lini pek bilmiyoruz;. Herhalde Y'1" 
karıda bazı parçalarını aldığ~nıız 
yemin sureti çok eskimiştir. onun 
için asrımızın düşüncelerine P~ • 

gun bir sekil bulunmuştur bellı•· 
Fakat 'acaba bugün biri lakir ve 

diğeri gani iki kimseyi tedavi el· 
mek üzere bir anda davet olıınan 
bir doktor "ücreti kıdemiyeyİ na· 
zarı itibara almadan" evvela Jıon· 
gisinin davetine icabet eder? 

Şüphesiz bunda istisnalar bıılu • 
nabilir; birçok doktorlarımız ııar: 
dır ki, böyle bir yemin etmedik'~ ı 
halde "haıbüllah" değilse bılc 
(hasbelinsaniye) fakirlerin daı ~i
lerine icabet ederler. Memleket• • 
mizde böyle birçok doktorlar saya 
biliriz. 

Fakat maalesef birçolz defalar 
bunun aksine de sahid olmuşuz· 
dur. Hele "lahiş ü~ret" isteyenler 
pek az değildir. insan bir defa ha:ı 
ta olmıya görsün. Hele devamlı 
hastalıklarda bazan bir ev tapusu
nun bir elden çıkıp diğer ele gc-;;
tiği bile vakidir. 

Be, dakika süren üstünkörü bir 
muayene için bazan birkaç günde
liğimizi birden vermez miyiz? 

Bugün, bu yeminin bu şet.ilde 
tekrar edilmesine imkan yoktur. 
Hoş hayatta öyle adamlar vardır 
ki yemin etseler de beyhudedir ya 
neyae ... 

Önun için fazla dilimizi yor"?;ı. 
yalım. Ve böyleleri için biraz İn -
sal! diyip geçelim ... 

Mümtaz FAiK 

Vergi kaça~çı ığı 
Var mı? 

Bir gazete, Süreyyapaıa mensucat 
fabrikasında maliye müfettitlerince ya • 
pılan teftiılerde delteı-lerde tahrifat ya
pıldığı, mühim miktarda vergi kaçakçılı
ğının meydana çıkanldığını yazmııtır. 

Dün bir yazıcnruz bu İ§İ htanbul ta
hakkuk müdürü Bay Talattan sonnuş • 
tur. Bay Talat demiştir ki: 

- Bu müessesede ihbar üzerine değil, 
her yerde olduğu ıı;ibi ,alelusul teftit ya. 
pılmıştır; fakat yazıldığı ribi ortada ta
hakkuk etmiş bir vergi kaçakçılığı yok
tur. 

Deniz yollarının tenzi atlı 
biletleri 

1 mayıstan itibaren tatbik edilecek o
lan deniz yollarının tenzilitlı aylık bi
letleri Ekonomi bakanlığınca tasdik edil
miş ve keyfiyet alakadarlara bildirilmit· 
tir. 

Tenzilatlı seferler üç mıntakaya ayni 
mıştır. Birinci mıntaka Marmara sahille
ridir. Buraya, birinci ıpevki 20, ikinci 
15 ve güverte 6 lira olmak üzere birer 
aylık biletler verilecektir. 

Marmara da dahil olınak üzere Kara
denizden Samsuna ve Akdcnizden lzını• 
re kadar olaıı ikinci mıntakaya SO, 42 .,. 
15 lira olmak üzere iki aylık biletler ,.. 
tılacaktır. 

Üçüncü mıntaka bütün Tü~iye .,.,ı. 
)eridir. Burası için de birinci mevki 65, 
ikinci 57 ve güverte 20 lira olmak jlz.cra 
üç aylık biletler verilecektir • 



iktisadi 

Buhran ve 
Dünya ekonomi kargaşa.lığının 

rn denlerin üzerinde tahammülü a
fan ezicil" ği olduğu muhakkaktır. 
Za en bunu söylemek bir yenilik 
d ~il, hepimiz biliyoruz. Ama ge .. 
n· Iiai ve kuvveti ne kadar; bilhas
sa k;iz Türkiye rnadenciliğini han
gi cephed .... n sarsıyor? ... l~te bu sa· 
tırların mevzuu. 

Buhran en fazla iptidai madde -
)ere tesirini gö&ter4i. Maden cev • 
h rlerin de fÜPhesiz bunların ara -
aındaki yeri de en başta gelir. Bu 
sözlerimizi adetlerle ölçelim: Me • 
sela bakırın tonu 1934 senesinde 
(25.19 4) e, kurtUJtUn (10.3/ 9) a, 
çinkonun da (I 1.12/6) kağıt lngi-
1.z ıirasına kadar düştü. Acun eko
nonıi tarihinde bu adetlerin esine 
teaadiif etmeğe imkan yoktur. Yal
n z tS94 s~neıinde kurşunun (9), 
1886 senesınde çin.konun 13.10/-, 
bakırııı da 1889 senesinde bir kere 
(35) lngiliz altınına kadar düştü • 
ğünü borsa tetveJlerinde rastlıyo • 
ruz. Gene horsa cetvellerini kar••· 
tırarak en diifijk f ~atları ele alalım. 
Bakırın (59) senelik vasati fiatı 
(55.4 6), ~unun 52 senelik va. 
eatisi ( 1 Ş.6 6) cinkonun da 48 se-- , ~ 

nelik '\'&satı fiatı (21. 13/7) İngiliz 
olduğunu IÖtürüz. Halbuki, bugün 
altın ile kur,unun fiatı takriben 
(6), kurtunıan (7), bakırın da (18) 
.terliıı ka~~dır. Eğer bakırın 120 
altın sterlını ll.fhğı zamanları da ha 
tırlarsak, hurünkü maden fiatları -
nın di.işÜfÜ lfağımn aşağ~sı, akılla
ra hayret Verecek nisbettedir. 

Şiıııdi ~e gözümüzü yurdumuzun 
c~vherle~.ıne çevirelim: 

Mesela 1930 senesinde cihan ba
kır pİYAH.lfllın vasatisi (58.2/6) in 
eiliz Iiraııdır. li34 senesinde ayni" 
clns bakırın tonu ,27.3/1) dir. Bu
nu Ti.irk P&ra~ma çevirelim. 1930 
senesinde Lir ton bakır 600 Hradır. 
1934 de iae 172 liradır. Yani İngi
liz lirası ve o bloka dahil memle -
ketler~ baların dütüşü o/0 53, Tür 
kiyede ııe dü9üş % 71 dir. 

Diğer metal cevherlerinde de a
tağı yuk~rı ayni vaziyetimiz var -
dır. Yanı krizin Türkiye cevherleri 
ÖzMindeki teıiri daha fazladır. 
Çünkü bizinı memleketimizde cev -
her fiatmdan bafka, ayrıca da ma
den ıatıtında. (Baz) olan İngiliz li
rası da kınaetinden kaybetmiştir. 
öyle ya, 1930 senesine nazaran ster 
Jin kıymetinden 1934 senesinde 
% 38 kaybetmi§tİr. 
Şimdi, harice sattığımız kömür 

fiatlarmı gözden geçirelim: 
1930 senesinde harice sattığımı"?: 

beher ton kömür İçin hldığımız pa
ra vasati (869) kuruştur. 1932 de 
467, 1934 te İse 342 kuruştur. Bu -
na rağmen bütün maden ihracatı -
mız artmıftır. Doğrusu bu artma 
g .. null rimizi sevinçle şicirecek bir 
1nahiyettedir. fsfkbal içi~ de ümit
lerimiz ne kadar canlapsa yerinde
dir. 

Şinıdi dü,üneliın, maden fiatları 
dünyada düfmÜf, bu düeüsün bizde 
tesiri de her yerden fazla.' O halde 
arz ve talep kanununun haricinde 
gibi gözüken bizdeki bu vaziyet ne
~ir ? .. Mesele, kanaatımızca, basit ~ 
tır. Türkiye maden ihracatının ci • 
han piyuaıında oynadığı rol he • 
'inen hemen hiç mesabesindedir. 
Meseli: diinya kömür ihracatı bir 
l!!lı 

Milli Roman : 10 
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;;;ARAY sinemasında 
Y drın ak·. am sa '3.l 21 de 

· Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz · 

Madencilik! 
milyar iki yüz milyon ton kadardır. 
Bizim ise ancak son sene ihracatı . 
mız bir buçuk milyon tonu aşmı~ -
tır. Binaenaleyh bizim dünya kö -
mürcülüğündeki mevkiimiz binde 
bir gibi pek az bir şeydir, yani biz 
kömür ihracatımızı bir kaç misli 
daha da arttırsak hemen cihan pi . 
yasasının haberi bile olmaz. Fakat 
memleketimizde yapacağı iktısadi 
tesir pek mühimdir. Bakır, kurşun 
ve sair madenlerimiz de ayni ölçü
dedir. Nitekim dünya bakır istih • 
salatı bir milyon tonu aşar. Biz bu
gün için hiç bakır cevheri ih~acatı 
yapmıyoruz. Fakat Ergani madeni 
i,lese, tasavvur ettiğimiz büyük is
tihsal programı tatbik edilse 20 bin 
ton bakırı cihan piyasalarına sev . 
kedeceğiz. Bunun dünya istihsalatı 
ve istihlaki üzerinde ne tesiri o -
lur? ... Buna mukabil her sene 20 
bin ton bakır bedelinin küçük olan 
ekonomi hayatımızda yaratacağı re 
fah mühimdir. 

Demek oluyor ki, bizim krizin, 
krizin de bizim üzerimizdeki tesiri 
ne fazla istihsaldir, ne de stok mal
larımızdır. Zaten en şiddetli buh • 
ran günlerinden de elimizde satıl
mıyarak kalmış normalden fazla 
cevherimiz yoktur. Çıkartabildiği -
miz kadar sattık. Hatta son aylarda 
hükumetimizin yaptığı klering mu
kaveleleri tesirile istihsalimizden 
fazla hariçten alma talebi vardır. 
Şu vaziyetten anlaşılıyor ki, kri

zin maden cevherlerimiz üzerinde
ki tesiri bilhassa bir cephedendir. 
O da fi at düşüklüğüdür. Maliyet fi. 
atlarımız dünya satış fiatlarına uy
duğu takdirde maden ihracatımızı 
rnemleketimizde bir bolluk yarata-
bilecek kadar arttırabiliriz. Diğer 
memleketlerdeki istihlakin istihsal
den az olması buhran amili keyfi -
yet ne bizden çıkmış, ne de bizim 
kapımızı çalmıştır. Onun için hü • 
kumet yardım etti, maliyet fiatları
mız izin verdi, maden ihracatımızı 
çoğalttık; daha da çoğaltabiliriz. 

Sadreddin ENVER 
~ ................... . 

•• 
Oz Dilimizle 

ATATÜRK 
Yaı:an: Salahaddin GÜNGÖE 

En büyüğümüz Atatürk'ün buyru
ğile açılan özdile doğru gidiş yolunda 
ilk adımların izlerini bu kitapta gö
receksiniz! 

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

Kültür Bakanlığının 
takdirini kazanan 

"Özdilimizle ATA TÜRK,, 

Temiz ve güzel türkçenin en güzel 
Örneklerini içinde saklıyor! 

Topraklai:'ımız 
Gazeteler yazıyorlar: 
- Sinob' da petrol bulundu! .. 
Ben buna şaşmıyorum. Yalnız a

cınıyorum. Neden şaşmadığımı an 
[atayım: Türk toprakları, yeryüzü
nün en zengin ergenelerini göğsün
de saklayan topraklardır. Petrole 
gelinceye kadar, bizde kimbilir, 
daha ne gömük'ler var ki, naıııl a
ranacağı bilinmediği için şimdiye 
kadar meydana çıkarılamadılar. 

Belki daha birçok yerlerimizde, 
adı sanı belirsiz, böyle nice zen -
gin damarlar gizlenip kalmıştır. 

Türk toprdklarının verimliliği -
ni, yeni duyup yeni öğrenmiş deği
liz. Bugün Sinob' da, petrsl çıktığı 
gibi, yarın da söz gelişi Bitliste 
bir altın damarı fıskırabilir. Bun
dan iki yüz yıl ö~ce, Zonguldak 
dağlarının birer kömür deposu ol
duğunu kim biliyordu? Erganinin 
bakırı, üç bin yıl önce nerede idi? 

Bundan şu anlaşılır ki, yurdu -
muzun toprakları altında; daha 
pek çok kaynaklar var. 

Bu kaynaklar, alttan alta; sin -
miş, uyuşmuş, gün görecekleri gü
nii bekliyorlar. 

Cümhuriyet rejimini kuran bü
yüklerimiz; toprağın üstüne oldu
ğu gibi altına da el attılar. Bizden 
sonra geleceklerin, yeni yeni fışkı
ran ergene'lerin getireceği bolluk
la, bizden çok daha erinçli günler 
y~şayacaklarına ben şimdiden ina 
nıyorum. 

Salahaddin GVNGöR 

/~ 
Bugünkü proğram 

t S TAN R U L: 
17,30 inkılap derai - Üniversite namına kon· 

ferana - Mani&a şa.ylavı Hikmet. 18,30: Jim· 
naatik (Bayan Azade Tarcan). 18,50: Muhle • 
lif plaklar. 19,30: Haberler. 19,40: Bayan Rit.l 
Mahmut Şan - Piyano refakat!le. 20: Ziraat 
Bakanlığı namına konferans. 20,30: Koro Ma
yistro Goldenb .. rg idare,;inde. 21: Bayan Ka· 
zım (Keman aolo). 21,15 Son haberler - flor
snlar. 21,30: Raclyo Caz ve Tango orkest.aları 
ve Bay Çadırcı (Şan • Türkçe ~özlü) 

175 Khz. M O S K O V A 172t m, 
11,15: Şarkılı konıer. 15: Sözler. 17,30: ~ul'tf 

yayımı. 18,30: Kızıl orduya yayım. 19,30: Dan'J 
"e karııık koııser. 21: Mikrofon tiyatrosu. 23: 
lngi[izce :rayım: 24: Almanca. 

382 Khz. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
18,30: Operadan nakil. 22: Danı muıilı.iıi. 

823 Klız. B 0 K R E Ş 364 rn. 
12: Koro konıeri. 12,30: Plak (Şarkılar,) 

13: Radyo salon orkeıtraaı. - Duyumlar. 13,50 
Konıerin devamı. 14,15: Duyumlar. 14,40: Ha· 
fif muaiki. 17: Köy yayımı. 18: Romen muai
kiıi (Plak). 19: Haftanın haber icmali. 19,15 
Plak (Dans musikisi). 20: K:>nferana. 20 20: 
Plak (Rooı c.n ınuıildıi). 21: Radyo t:yalroau. 
Z2: Spor. :...2, . O: Bayan E a ssarab tarafındau 
şı.rkılar. 2 2,..,0: Operet popc.rileri. 23: Duyum• 
!ar. 23,25: K '.lnıerin devamı. 

223 K hz. V A R Ş O V A 13 !5 m. 
19,5.,: Plak. 21: OFeret musikisi . - Sö:r.ler. 

22 ,30: S:>list konseri. 23,30: Hc.fif muııki v<? 
danı muıikısı. 

686 Khz. B E L G R A D 437 m . 
20: Reklam, plak. - Konferans. 20,30: Ulu· 

sııl yayım. 21: Mai!lard'ın "Les Dragona de 
Villara., operası. 23: Duyumlar. 24: Danı plak· 
~~ -

5-t5 Khz. B U D A P E Ş T E 550 m. 

50 Kuruştur 
Dağıtma yeri: Maarif kitaphane& · 

1!:1, 10: Asker mı:;:ıknaı. 20,15: Stüdyo piyeıi. 
1 22: Spor. 23,30: lmre Maıı:yari Sigan takım ı. 

23,-tS: Cazband. -· . 2896 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesiNo. 33 

2447 

191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 1571 nı. 
19,30: Yeni sesli plaklar. 20: Paskalya halk 

farkıları, 21: Spor. 21,10: Dans muaikiai. 23: 
Duyumlar, aktüalite. 23,45: Deniz raporu. 24: l 
Danı. 

904 Khz. H A M B U R G 332 m. 
19,45: "Amerikanvari gülüt., adlı ten yayım. 

20,15: Org konseri (Kiliseden). 20,50: Hava 
raporu. 21: Danı muıikiai. 23: Duyumlar.23,30 
Musikili program araaı. 24: Dana musikisi. 1 

1934 senesi nihayetine kadar Alman
yaya haraı·etle yapıhnakta olan toprak 
mahsulleri ihracatı son üç dört ay için
de tam bir durgunluk geçirdi. Bu dur
gunluğun sebebi Almanyada satın alma 
mezuniyetini veren devlet kontrol daire- 1 

sinin koyduğu fiat hadlerinin memleke
timiz iç piyasa fiatından çok aşağıya dü
şürülmüş olması idi. 

Münir Nurettin 
( GÜRSl:'.S) 

Ya·nız bir defaya mahsus Mü
tenevvi program, halk türkü
eri ve piyano refakatiJe uJusa 

mus ki parça1 arı 

Almanların bu hareketi kendi piya
salarında mahsuJlerimize karşı artan ta
leb ve rağbetin pek tabii neticesi olarak 
ortaya çıkardığı fiat yükselişinin önünü 
almak ve bu suretle iç piyasada bir düş
künlük yaparak daha uygun fiatlarla sa· 
tın alma yollarını hazırlamak içindi. Bu
na sebeh olarak da Türkiye ihracat nıal
larının fiatlarında uluslararası fiatlarına 
nisbetle yüzde otuza kadar bir fazlalık 
olduğu iddiası ileri sürülüyordu. 

Bu iddia hakikate yakın olabilir. Fa
kat makul olur mu? Ahnan ithalatçıları
nın. dünya piyasasından daha ucuz al
mak imkanı varken bu imkandan istifade 
edememeleri tabii sebepsiz değildir. 

Dünya ticareti b1,1günkü ekonomik 
şartlara gÖl'e serbest rekabet sahasından 
uzakl..1şrnış karşıhkh menfaatlere daya
nan husu~! ticaret anlaşmaları çerçeve
si içine girmiştir. 

Umumi buhranın doğurduğu bu tica
ret sistemini kabul eden memleketler, 
muahedeler ve anlaşmalarla bağlı ol
dukları memleketler lehine mütekabilen 
fedakarlıklara katlanmak . raecburiyetin
dedirler. Nitekim Alınan malları, Türki
yeye ithalinde her türlü kolaylıklardan 
istifade ettiği gibi, Türk ithalatçdarı ta
rafından satın alma şartları ve tarzı da 
hükumetimizin hiç bir müdahale ve kon
lToluna tapi tutulmamaktadır. 

Türk alıcısı ile Alman satıcısı arasın. 
da fiat kararlaşması tamamile serbest 
bırakılmış ve hatta devlet, kendi müba
yaatının klering anlaşması olan mem(e. 
ketlerden yapılması mecburiyetini kabul 
etmekle onlar lehine bir tercih hakkı 
verilmiş olmasına karşı, Almanların biz
den alacakları malların fiat kesiminde 
serbestliği kaldırması ve bunu bin türlü 
kayıtlara ve güçlüklere boğması karşılık
lı menfaat prensiplerine uygun bir hare
ket sayılamaz. 

Bundan başka, Türk ihracatçılarına 
mallarının paralarını ödemekte de güç
lükler çıkan!dı. Bu güçlükler, Türk ihra
catçılaı·ına karşı yapılmış haksızlıkların 
en mühimmidir, ve halen de devam et
mektedir . 

ihracat ticareti az karla yapılır. Bin 
tür"ü kayıtlar ve şartlar içinde güçlük
le çalışan ihracatçılarımızın elde ettik· 
leri bu ki.içük karı gecikme faizine ver
clikleri ve hatta bir ço!dannın da bu' 
yüzden tamamile zararlı çıktıkları mey
dandadır. 

Bütün bu acı hakikatleri ortaya koy
maktan maksadımız, yeni anla~manm 
kat'i bir mahiyet alacağı şu sırada bu 
mühim noktaların dikkat nazarlarından 
uzak tutulmaması içindir. 

Yeni anlaşmayı temin ederek memle
ICetimize dönen murahhaslarımız hundan 
sonraki ticari münasebetlerimizde ihra
catçılarımızın şimdiye kadar uğradıkları 
haks•zlıkların ve güçlüklerin önünü 
alacak tedbirleri almış olduklarım uma-
ı·ız. 

B.G. 

)ın 

1stanbu Levazım Amır--.... , .. - 1 ,. 
T an ~rı 

Yüzbin kutu et konservesi 
7-5-935 Salı gÜnÜ saat 15,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli beher kutu 45 
kuruştur. Şartnamesi 225 ku
ruş mukabilinde Komisyondan 
alınır. Teminatı 3375 liradır. 
Eksiltmesine gireceklerin bel
li günde ve saat 14,30 a kadar 
tekliflerinin şartnamesinde ya 
zıldığı veçhile Tophanede Sa
tmalma komisyonuna verme • 
leri. ( 1992) 

* ... 
Asker Konağı Müdüriyetin 

ce 13-11-934 tarih ve 389-8 
No. lu 2000 kilo patates ve 500 
kilo kuru soğan için müteah · 
hit Asım namına yapılan ayni
yat tesellüm makbuzu zayi ol
muştur. Yenisi verileceğinden 
hükmü olmadığı, (2060) 

Ist. as. 6 mcı hukuk mahkemesin-
den: Simonof klZl Sara tarafından, ko
cası Istanbulda atik Mustafapaşa mahal
lesinde, Kilise sokağında 1-16 sayılı ev
de oturan Mihal Mihailidis aleyhine 
açılan boşanma davasında, müddaaleyhin 
ikametgahı meçhul olduğundan hukuk u
sulü muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince arzuhalin on beş gün 
müddetle ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan bir nüshası mahkeme divan
hanesine asılan dava arzuhaline ilan ta
rihinden itibaren on gün içinde, lstan
bul asliye mahkemesi altıncı hukuk dai
resine müracaatla cevap vermesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak Üzere ilan 
olunur. (10688) 

1 sl. Asliye mahkemesi yenileme bü-
jrosundan: 

lstanbul Evkaf idaresi ile dava olunan. 

lar lstanbul Şehzadebaşında Emin Nu

reddin mahallesinde ve caddesinde 281 

numaı·alı hanede Tevfik ve ka.-ısı Fidnad 
aleyhine açılan alacak davasının yenilen

me muamelesi sırasında: lkı.metgahı 

meçhul bulunan Tevfik ve Fi.dnad hak. 

kında ilanen tebligat İcrasına kara.. ve

rilmiş bulunduğundan tetkikatın yal1ıla

cağı 22-5-935 saat 1 ") da bü.-:>da hazır 

bulunmaları lüzumu tebliğ m;ıkamına ka 

im olmak üzere itan olunur. (10698) 

Osmanlıca karıılıklarıru yazdıiımız 
melerin öz türkçe mukabillerini bular 
limizin hoı hanelerine yerlettirerek 
Ve "Milliyet bilmece memurluiuna,. 
riniz. Doğru halledenler arasında kur.'\ 
yor, kazananlara hediyeler verİyoruı:: 

Müddet: Pazartesi günü akıamına k 

Yeni bilmecemiz 
1 9 

1 
2 • ., • 3 ~- ,. , 1 

1 1 4 • • 1 1 
5 • • ı • , • 6 • • 

1 
7 • 111 
8 il • • • 1 

9 d • • ] HL.:: • 11 - Soldan sağa 
1 - Tiyatronun babası 7, Dem :; , 

2 - Köpek 2, Aptal 3, Şart edatı 2, 

3 - Çalgı 3, Baban eşek, ama anas 
değil 5, 

4 - Nota 2, Eski bir ayakk .. bı 5 
5 - Duman lekesi 2, Beygir 2, 
6 - Bahçe 4, lnce değil 4, 

7 - Kemiğin içindeki 4, AMkar 4, 

8 - Erkek 2, 
9 - Etek yavrusu 4, 

10 - Trakyada bir vilayetimi· 6 . 
11 - Nihayet 3, lman 4, 

Yukarıdan aşağı 
1 - Rabıt edatı 2, Lambada bulunur 
2 - Beygir 2, İdam et! 2, Esk iden b 

giydiğimiz şey 3, 

3 - Kirli 3, Nota 2, 
4 - Bir şeyin Üzerine tiddetlc Jcıya 

ayı yuvaaı 2, 

5 - Çeşim 3, Cemi edatı 3, 
6 - Arka değil 2, Küçük bıçal< 4, 

7 - Tabaka 3, Rüzgar 4, 
8 - Berf 3, Zevce 4, 

9 - Tıpa 5, 
10 - Abus 4, Hançer 5, 

11 - Bir meyva 3, Beyaz 2, Eser 2, 

Zayi ve til < rd n 
düşmüş pas&po, t 

İstanbul İran general konsolos! 
dan ita kılınan ve Haydar oğlu 
Hoşank namına ait olan 18057 u 
ve 322 hususi numaralı ve 17 M 
1310 ve 9 ağustos 1931 tarihli pas 
başka bir kimsenin elinde görülec 
lursa kanuni ta!dbat icra olunacaktı 

.illiy~· 
""' J· ın umdeai ''M 1 L L 1 Y E T" 

ABONE 

3 aylığı 

6 " 
12 

OCRETLERl 
Türkiye için 

L. K . 
4-
7 50 

14 -

Hariç içi 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müdd 
gf'çen nüshalar 10 kuruştur.- Gazete 
matbaaya ait işler için müdiriyete 
racaat edilir. Gazetemi7 il 3 nlnrı" mes 

rtini kabul etmez -
an 1arifesi 

Har i k Hay ai Kaza ve Otomobil 

Beş satırlık bir ilin bir defası 
iki defası 

" •' .. uç defası 
Her fazla satır ( 4 kel;me iti-
lı:ırile) bir defası 

Kuruş 

30 
55 
80 

5 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük gazetesi sevgili okurlarına 
lıizmet etmek makrıadiJe bir ilan ıütunu a· 
çacak.tır. Bu sütunda ilanlaı-mı nefrettir· ' 
rnek ısteyenler daha ıimdiden Milliyet ida· 
P•sine müracaatla ilanlarını verebilirler. 

-=============~mı 

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

Türkiyede bi1afasıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 2383 

tir. Şu halde bir ilci saat sonra düşman dı. Yüzbaşı d şan çıktr. içlerinden bir za- tila etmiıti. Meliha ölümün yaklaştığını nu bir düıman hayatını adem uçuru 
buraya gelmiı bulunacak ... O zaman biz, bit güzel bir türkçe ile: hissetti. Fakat metanetini ve soğukkanlı- yuvarlıyordu • 
burada en az düşmanı ilci saat işgal et • - Teslim olunuz, diye bağırdı. As • lığını muhafaza ediyordu... Bu esnada bir kurşun yüzbaşımn 
mek mecbun.yeti.ndeyı·z Çu-·nkü' ı·c'at k 1 • . h aft ~·A ld k Yarım saat daha geçtı·... sünü parçaladı, yüzbaıtı send .. ledi. . r e • er erınız er tar a mag.up o u, artı " ,,.. 
d d k .. .. .. b·ı · · · T ki K Göğsünden sel gibi kan akıyordu. en or unun opruyu geçe ı mesı ıçın ür ye ve Türk ordusu yoktur! Bütün askerler şehit düşmüştü... a-Feda r Böl Ok 
bu şekilde hareket etmek lazımdır. Bu • Yüzbaşı hiddetli bir sesle cevap ver • lede yü2lbaşı ile Meliha kalmıştı. Yüzbaşı kalbeşer bir kuvvet sarfederek doğr: 

YAZAN: Y l l Dl Z nun için hepimiz o"lu"'nceye kadar ça p di· yaşlı go··~lerle ona baktı. Onu kucakladı Göğsünden akan kana parmağım b._ 
T fi...Ls-ı bağırdı: r (• · ~ 
~ rindi. Yüzbaşı Cevdet onu teı;elli edecek şacağız. Belki. biz öleceğiz, fakat bizim - Mad;:m ki b·z buı·ada vaıız ve ya- ve alnından öptü ••• Sonra yavaş bir sesle: Duvara yaklaştı ve oraya ,son kuv'li 

- Hazırol!.. birkaç söz söyledi. Melih~ sus.mu~ onu sarfederek, titreyen ellerile şu iki 
Askerler toplandılaa... bu fedakarlığurıız vasılasile yüzlerce, şıyoruz Türkiye de vardır! Teslim olmı. - Beni affediyor musun, Meliha! dedi. . 

li 
dinliyordu .•. Belki biı kaç saat sonra ona binlı-rce kardeşimizin hayatı kurtulmuş yacağız, ıon neferimiz ölünceye kadar Me~iha, hararetle yanan elledle yüzba· meyı yazdı: 

Gür ve kuvvet ıea tekr .. a- emr-"ltı' ·• k w d"' .. .. .. 'h ld Yaş s T""rk'ye! .... .. avuşacagınr uşununce musterı o u.. olacaktır. Sizi, vazife baıtında cesur ve çarpışacagwız! ll . k - a ın u ı Selam d t :s şının donmuş e erıni sı tı. S 
- ur .• Ve sükunet buldu... fedat<nr görmek istiyorum.,, Yüzbaşı içeri gır· di ve emir verdi: V k onra, yerde sürünerek Melihanu 

Askerler bu kahr"'---
0 
•• 1u.·yu·· 8 . Yiizbaşı ona bir tabanca verdi. e te • nı k d ki t ba .. -.... _., ır saat sonra yan yana kazılan iki Yüzb~ ' t A k l h . 1 At l na a ar ya aş ı, şını onun go2 

biiı.-...t)e ~ .. 1am· '-dılar. Ve bu se· a~ sus u. s er er er "'eyı ana- - E ••• ra•· kucakladı Olu··mu .. n yaklaştıgwını hı"s· d . - ... .., - "' me k h ·· ··1 d f dil · b " • ·•• ayadı, gözlerini kaı)adı. Olmüo.tü. ! 
lanı zara a raman OLU er e ne mış u- mı .. lardı. Ve her türlü fed- 1-~rlıgwa haz... Ate" , _lamıştı. Sı"la·h seslen· her ta • . l d. o·· .. d. t :s · · d · bi "' CUMl • ., setmış er ı... uc:man mutema ıyen a eş d 'f · . · 1 mera.ımı, enn 'r ıeı•:z. 1 d y··zb b" t ht ·· · d ı f 1 · " sın a V"'"'' esını yapan ınsan ara ma ... unuyor u.. u aşı ır a a uzerıne şu ı ar. ra ta )\On.se dı; bütün muhit at.., .. yag-mu· ..... 
1 k j,.ı.nde be.. dakika kadar ıu··rdu··. yazıla k ba d'k v v -"'- 1 ....., ediyordu. Yüzbaıı silahının başına gitti. mu·· ~te'"ih b-ır ı·fade vardı Du"'şman r T ,.. rı yazara mezann şı ucuna ı - ... ... .,.. runa tutu mu.. aı'bı· ı·dı'. ilk hamlede du··.. • d · il~ LJ d b. · · ld "' • • D · :s • .,, Meliha, yer eki ı iuı ar an ırın~ a . ı ve 

erin bir teessür bütün muhiti iotila el· ti: .A~adan iki_ saat kadar b.ir zaman geç • rnan epeyi zayiat verdi. Çünkü Türk as- bir feryat işitti, başını geriye çevırdı bak madiyen ateş ediyordu. 
inişti. Herkes müteeasirdi. Kalpler ayni "Ey yolcu! Önünden geçtiğin bu me· mışt1. Askerler hazırlanıyorlardı. Bu sı- kerleri mahfuz bir yerde bulunuyorlardı. tr ve deli gibi yerinden sıçradı. Bir adım i Fakat şatodan ateşin kesildiğini g( 
heyecanla .... rpıyordu Cö'zler ay · a d t · · k k rada bir silah atıldı. Ve nöbe• .. ilerin se·ı· ı·ı"'rde, Meliha go··g-su·'nden kanlar akarak c". c.· .... dular. Bekledı.ler.. Hı:-, bı· 

r- • - nı man- z r a va an ıçın anını a ıtmış genç bit- İıtitildi: "11' " Maamafih ümit yoktu. Ancak bir iki sa- ~ " '" 
zar•va mu·'teveccihti Bu ıah b k h k h ır yerd~ yatıyordu ..• Yüzbaşı onun yanına yok. Sonra· kaleye dog-ru ilınlcı ...., · ne, u a • a raman yatıyor! Onu hürmetle ıeJim- at kadar düşmanı i .. gal etmek mümku .. n o-
ra · ı h d l'- la 1 - Düşman geliyor "3' yaklaştı.. Düşman içeriye girince mües:.ir bir 

macı ınaan arın ru un a vo aı;an r ya- a! ... ,, y··....ı.. d ı ··· lal:il:cekı.i. Geride ric'at eden ordunun ratmıştı. ~ ~ . U:.r;oaıı erna. odasından çıktı, asker- _ Meliha, Meliha! diye haykırdı.. • ıo ile kar~ılaş.mıştı ... 
1 am bu sırada gürültüyü işiten Meli. ~ lerın başına geldı. Hakikaten düşman köprüyü geçebilmesi için sonuna kadar Ses yoktu. Çdgın gibi onu sarstı, deli lngı[iz zabiti askerlerine emrett 

ha odasmdan dışarı fırlamış .,e aşağıya Aradan bir saat geçmişti, Ric'at eden askerleri şatoya doğru yaklaşıyorlardı. mukavemet etmek lazımdı. gibi bağırdı. Fakat ses yoktu. Meliha öl- - Selam dur! 
~fti. Yüz.başı ve askerleri bir cesedin ordu kalenin önünden geçiyordu. Süvari, topçu ve piyadeden müteıekkil Bir saat geçti. Türk askerlerinden ye. müştü. Yüzbaşı ağhyarak onun soğumuş Düsman askerleri bu kahraman 
Oftünde aelam vaziyetinde görüne~ hay ' - Askerler kalenin önüııe çıkmışlar, munta muazzam bır asker kütlesi kaleye doğ- disi şehit dütmüştü. Harp bütün şiddetile alnından öptü. Kanla boyah sinesini göz· leri ı:ürmetle selamladılar ... 
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öluQUn kendi kardeşi olduğunu gördü. A d!· Topçu, süvari ve piyadeden müteşek- Yüzbaıı emir verdi: nun içinde yüzbaşı ve Meliha ile beraber ğukkanlıbğını muhafaza ederek yerinden Bu ınitddet zarfında Türk Ot 
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Kadın1ar kongresi bir 
etti 

çok 
kararlar kabul 

_.... Başı 1 inci sahifede 
Kongre Gourd'un raporunu mütte

fikan kabul etmiıtir. 
Bir senelik faaliyet raporu .. 

Birliğin Londradaki merkez buro • 
ıu umumi katibi Catherine B~P!'1 

küraüye çıkarak Londra merkezının 
bir yıllık faaliyet raporunu okumu.~ • 
tur. Bu rapor kongre tarafından mut· 
tefikan kabul edilmiıtir. 

Bundan sonra birliğin veznedarı Ba 
Yan Yon Dorothe Velaen birliğin ma· 
li vaziyeti hakkında hazırladığ.! ra : 
J!.oru okumu§ ve bu rapor da muttefı· 
kan kabul edilmittir. 

Hediye edilen el çantası 
Bu sırada kongre birinci baıkan ':e

kili Roıa Manus Londra merkez b~ • 
l'osu umum ki.tibi Bayan Bompas ın 
fevkalade faaliyetini takdir için kon• 
gre tarafından hitıra olmak Üzere ken 
di , ine bir el çantası hediye etti ve çok 
".lkı,landı. 

Mesai bürosu raporu 
Bundan aonra mesai bürosunun ra .. 

poru okundu. Bu rapor Valin tara -
fından verilen şifahi izahattan sonra 
ay>1cn kabul edildi. 

ikinci defa kürsüye çıkan Gourd 
ar>ıulusal kadınlar birliği ile uluslar 
kurumunun teıri.ki mesaisi hakkınde1. 
hazırladığı ikinci bir raporu okuya : 
rak ulu&lar kurumundan gördüklerı 
Yardımdan dolayı kongre namına u • 
!uslar kurumuna bir tefekkür telgrafı 
çel:Jmesini teklif etti. Kongre hem 
a:>oru, hem de bu ıon teklifi kabul 
etl'.. 

Uluslar kurumunun tefekkürü 
Uluslar kurumu uımumi katipliği 

nüo'lsili Prenses Radziv:iil kürsür;:I 
çtkarak uluslar kurumu namına kon • 
greye teşekkürlerini bildirmittir. 

Esaretin ilgası meselesi 
Esaretin ilgası hakkında icra komi· 

lesi tarafından hazırlanan bir rapor 
vardı. Bu rapora göre 1926 senesinde 
Uluslar kurumunda eııa.retin tarifi ve 
ilgası ve bunu ıimdiye kadar ilga et
memiş olan devletlerin derece der~e 

!sareti ve insan ticaretini kaldırmagı 
taahhüt ettiklerine dair olan mukave
lenıımeden bahaediliyordu. 

Prenaea Radzivill kadın ve çocu~la· 
rm bu hususta himayesi için 25 N11an 
da Cenevrede bir komisyon toplana • 
cağı ve komiayonun ıon top1.antıs~~~~ 
Türkiyeyi bir kadının temsıl .ettıgını 
ıöylemit ve bu münasebet!e dığer .ka· 
dın teşkilatlarının da komısyo!"' ~ıre~ 
kadın murahhas göndermelerı faıdelı 
olacağını hatırlatmıttır. ~Jl!'Or ve bu 
teklif alkıtlarla kabul edıldı. 

Bre•ilya murahhıulan geldi 
Bayan Manus Brezilya murahhas _he 

yetinin lstanbula gelerek . ~on~reye •t· 
tirak ettiklerini heyete bildırdı ve ls
tanbul belediyesinin latanbulda top • 
lanan bu kongrenin bir hitırası ol ... 
mak üzere kongreye ait bütün ne§~· 
yat teklif ve kararların Istanbul m~
zesinde hususi bir yerde aakl~mag~ 
karar verdiğini kongreye teblıg ettı. 
Belediyenin bu kararı alkı,Iarla karşı· 
landı. 

Yarın resimler çekilecek 

Bayan Manuı bundan sonra yarın 
ıaat 13 de ulusal kadın birliği heyet· 
!erinin ayrı ayrı resimleri çekileceği
ni söyliyerek bütün azanın _ha~ı~ bu .. 
Iunmalarını ve Bulgar heyetı reısı Ba· 
yan lvanof'un ağır hasta olduğunu t~· 
essüfle bildirerek öğle tatilind~ _hı~ 
heyetin kendiıini ziyaret edeceğı.nı soy 
ledi ve huıusi bir heyet.in ~önderılme
ai müttefikan kabul edıldı. 

Ruznamede birliğin ana ya•ası~da 
yapılacak değitikliğin müzakeresı de 
vardı. Saat 13 e gelmif olduğundan 
bunun müzakeresi öğleden sonraya bı 
rakıldı. 

O ğled en sonra 
Kongrenin öğleden sonraki ~else • 

ıine Bayan Schreiber ba§kanlık ettı. Ruz· 
na.mede muhtelif komisyonların hazır 
ladığı raporların müzakeresi ve karar 
suretlerinin kabulü vardı. 

Sulh komisyonunun kararı 
Sulh ve uluslar kuruımu komisyo· 

nu başkanı Amerika murahhası Jo~e-
phİne Schain kürsüye gelerek komıs
yonun hazırladığı raporu okudu. Ko • 
misyon başkanı verdiği izahatta karar 
auretinin Cenevrede sili.hsızlanm~ ko
miayonu ile yapılan t~ıl~ netıce .. 
sinde hazırlandığını aoyledı ve aynen 
kabulünü istedi. 

Bu kararda deniliyordu ki: 
Şarkta, garbde milyonlarca kadını 

temsil eden kırk kadın kurum~nu!', 
aulha hizmete amade oldukları bıldı • 
r"ldikten ve milletlerin harbden çek· 
t ~ • · lar ıztıraplar zikredildikten 
ıgı acı ' 1 "ht·ı·f 

her millet kadın arının ı ı a • 
•onra .. lh 1 ak 
!arı adalet fikrinden .mil u . emh kokar . 
halletmeleri ve her mı etın. a ı-?a rı 

d "lm sini hüklımetlerınden ıste· 
ayete ı e . "b" 

bıeleri ve müıterek emnı~~t prbensı ı· 
. • rette kabulu ve unun 

nın umumı ıu . . r t 
tnilletlerin mütekabıl bir hm:ıu ıye 

"h . 'l ·ıı tlerin eıas a arına zı nıyeb e lllll e .. · d 
tnütekabilen riayet eaasında mu~~fX:~ 
olması ve mütecavize yar mı ef 1 d • 

. .. "ray an tara a a, 
nıeu ve tecavuze ug. d 1 rda bu 
aiyasit iktısadi ve malı yar ~~ti~ifların 
lunulması ve uluslar ara•ı 1 

1 
sal ha· 

lıihey adalet divanı ve arsıd u h ır 
ltem mahkemeleri tarafın and'l a ': 
Cemiyeti Akvama müzaheret e 

1
1 m~~1'· 

&ilahların azaltılması, silah ima ve •· 
caretinin kontrol a1tına alınması ~e 

'1• 'l il'"' k ntrolu" tavsıye \lı tayyarec ıgın o .. b · 
ediliyor ve terbiye sisteminin as~e.rı ır 

l•ki'.de takib edilmesi protesto edılıyor• 
du. 

Kararda bundan başka ıilahsızl.an· 
tna. konferansının silih imal v~ ... ~ıca· 
il'"etinin kontrolü hakkında verdıgı ka 
l'arın kabulü için her memlekette pro 
Paga.ndalar yapılması isteniyordu. 

Bayan Schain'in okuduğu bu karar ıu· 
; h V f" J,.. ht~ 3Öz söyliyen bulun 

1 
bul edildi. 

Kongre hiitıra pullan 
Belçika murahhası Grinberg kürsü 

ye gelerek kongre hatırası olarak Tür 
kiye hükumetinin çıkarını§ olduğu pul 
!ardan dolayı hem hüklımete, hem de 
Türk Kadın birliğine tetekkür etti. 
Bu pulların çıkarılmasında hizmeti geç 
mit olan Bayan Grinberg pul hasıla-. 
tından bir kısmının arsıulusal kadın btr 
ligi ile diğer ulusal kadın birliklerine 
ait olduğunu söyledi. 

Kürsüye gelen Bayan Guord, pulla· 
rın çıkarılmasında hizmeti görülen 
Belçika mu~hhasına tefekkür etti ve 
alkıtlandı. 

Evli kadının tô.biiyeti meselesi 
Bundan sonra evli kadının tabiiyeti 

meselesinin müzakeresine geçilmi~tir. 
Birliğin icra komitesi tarafından ha • 
zırlanan bu teklifte evli kadınlara ev· 
lendikten sonra da eski tibiiyetlerini 

muhafaza etmek hakkı veı;İlmesi İı· 
teniyordu. Bu münasebetle kongre ha§ 
kam 1933 yılında Montevideoda im • 
zalanan muahedenin kadınla erkeğe 
tibiiyet meselesinde müsavi ha~ verdi 
ğini hatırlatarak b.u ~uahede_yı. de r~ 
ye koyacağını bildırdı ve her ıkı teklıf 
hakkında söz söylemek isteyenleri kür 
süye davet etti. 

Bunun üzerine biribiri ardına söz a· 
lan Fransa, Lehistan, Yeni Zelanda, Ma

caristan, lngiliz, Holanda murahhas· 
ları hemen hemen müttefikan Monte· 
video muahedesinin ancak kadınla er· 
keğe müsavi hak verdiğin~ ~?'lb~k~ k: 
dının da müstakil olarak tabuyetını m 
haf aza edebilmesi İcab ettiğini ile~i- ~Ü 
rerek muahede ile iktifa edilem4:dıgı· 

ni, daha şümullü bir . karar venlme~J 
lizım eeldiğini ıöyledıler. 

Bu mesele hakkında söz alan Türk 
murahhaslarından Bayan Nebahat Ha 
mid Montevideo muahedesinde me~
zuu bahsolan müsavatın bir prensıb 
meselesinden ibaret olduğuna işaret e 
deı-ek demiştir ki: 

"'Biz haklarını müdafaa edemiyen 
kadınları korumak mecburiyetinde • 
yiz. itibarla Montevideo muahe 

desini ~ iyaca ki.fi bulmuyor ve kon
grenin teklifini kabul ediyoruz.,, de
di ve alkışlandı. 

En sonra söz alan kongre ba§kanı 
Madam Ashby, mevzuu bahis muahe
denin kadına müstakil tabiiyet hakkı 
vermediğini, birliğin İ&e evli kadının 

da müstakil tabiiyet hakkına malik 
olmasını istediğini ıöylemiı ve müna· 
kaşalara nihayet vermek için Monte
video muahedesinin reye konulmasını 
istemi§lİr. Reyler tasnif edadikten son 
ra 11 murahhas heyetinin muahede le 
hine, 13 heyetin de muahede aleyhine 
rey verdiği tesbit edilmiştir. Türk mu
rahhas heyeti de aleyhte rey vermiş
tir. Montevideo ımuahedesinin ekseri
yetle reddi üezrine, evli kadına müs .. 
takil tibiiyet hakkı verilmes:ni iste • 
yen merkez bürosunun teklifi reye kon 
mut ve 3 muhalif reye kartı ekseriyet 
le kabul edilmiıtir. Müztenkif kalmış 
olan Mısır heyeti başkanı Bayan Saraui 
paşa reye iştirak etmedik_le~inden do 
layı mtüeessif olduğunu bıldırerek, Mı 
aır heyetinin noktai nazarına gör.::, zev 
cinin tabiiyetinde kalmak mecburıye • 
tinde olan kad :nın kocasının t ab iye ti
ni kabul etmesi, zevcesinin memleı,e .. 
tinde geçinımek mecburiyetinde bu 1U· 

nan erkeğin de karısının t8.hiiyetine 
geçmesin :n daha muvafık olacağını an 
!attı. 
Kadın ve erkek arasında hukuk 

müsavatı 

Bundan sonra kadın ve erkeğ in h er 
türlü haklarda müaavi olması hakkın
da kon1İsyonun hazırladığı karar eu
retinin müzakt.resine başlandı. Ko • 
misyon reisi Fransız av~a~.tların ;.:an 
1\1.arto Maria V eronne kursuye gele • 
rek karar suretini izah etti. Kaı·ara 
göre nafaka ve ailesini terkeden er· 
keğin mahkeme tarafından hült~': di
len nafakayı hazan verı..'llekten ıstın ~ 
kif etmesi ve ecnebi memleketelre gıt 
mesi halinde, nafaka hakkındaki hü
kümlerin ecnebi memleketlerde de tat 
bik edilebilmesi için arsıulusal muka
veleler yapılması temenni ediliyor ve 
nafaka vermiyen erkeği hapsetrnck -
tense çalış.tırma mües!eseleri~e ~e.vket 
ımek daha doğru olacağını bıldırıyor-

du. 
1 Burada gene Montevidcoda ka~u e 

dilen ikinci bir muahede meselesı ~ey 
d ktı 1933 senesinde Montevı · ana çı · .. p 

deoda KU:ba, Oroguvay, Ekvator, ~ra
guvay hükiimetleri arasında aktedılen 
bir mukavelede kadın':' her_ sahada er 
kekle müsavi hak verılmesı esası ka· 
bul edilmitti. Holanda murahhası Ba· 

yan Louise van Eghen bu. mu.kaveleye 
kongrenin i:ttirakini teklıf edıyord~: 

Bu fjkrin leh ve oleyhinde bazı soz· 
ler söylendi. Amerika m~r~hhası !Ja· 
yan Schain, Amerika teşk•latı esasıye
sinin bunu kabule mi.ni olduğunu v~ 
çünkü Amerika Birleşik hükllımetl~r!• 
ni tetkil eden 48 ~ükUm~tin !1er bırı
ne bunu kabul ettınnek ımkansız ol· 
duğundan Amerika murah~a&ları~.ın 

bu meselede muhalif kalacagını soy-
ledi. 

Bazı murahhaslar mukavelede tadi 
ii.t yapılmasını istediler. Türk mu-
rahhası Necile Tevfik, bu mukavele e
sasen kabul ve devletlerce ta•dik e • 
dilmiş olduğundan tadili kabil olamı· 
yacağını söyledi. 

Neticede uluslar kurumu birliğin bu 
r..1ukavele~e i§tirak edip etmiyeceğini 
sormu§ olduğundan kongrenin prensib 
itibarile bunu kabul etmekte olduğu
nun bir mektupla bildirilmesi, komis
yonun her sahada erkekle kadının mü 
savi hakka malik olması hakkında ha 
zırladığı raporla beraber kabul edildi .. 

Saat 18 e geldiğinden başkan celseyı 
tatil ett i. Bugün pazar ve ayni zaman 

Fransa - Sovyet 
Rusya anlaşması 

Başı 1 inci sahifede 
leceği hususundaki israrından ileri ııel • 
mi§tir. 

Fransa kabul etmtp:se 
Eko dö Paris, Fransanın kabul etmek 

mecburiyetinde kalacağını, zira böyle ol· 
madığ:ı takdirde, Sov)"etlerin, Yugoslav• 
yanın, Romanyanın, Türkiyenin ve Yu· 
nanistanın kendisinden yüz çevirecekJe .. 
rini tahmin etmektedir. Böyle bir ihti • 
mal karşısında Fransa • ltalya itilafının 
tSbi bulunduğu ltalya ve Tuna zümresi
le vaki uzla§manın akibeti ne olacağı ca
yisual görünmektedir. 

Petit Parjsien, lokarno mukavelelerini 
nazarı dikkate almağa mecbur olan Fraıı 
u.nın, Sovyetlere ancak Ren andlaşma .. 
sının ahkimı mucibince vaki olan taah .. 
hüdatı dairesinde müzaheretini vaded~· 
bileceğini yazıyor. 

Air NouveUe, Fransız - Sovyet müza
kerelerinin teehhuründe bir tehlike gÖr· 
memektedir. 

Diğer taraftan quautidien gazetesi de, 
Fransız nazırlarının, uluslar kurumuna 
dahil iki memleket arasında aşikar su • 
rette bir askeri ittifak akdini tazammun 
eden' bir metni imzalamaktan İstinkaf ey 
!emiş olmalarını memnuniyetle kaydet • 
mektt dir. 

Fransa ne istiyor ? 
Fransız hükiimeti, itili.fın ana hatları .. 

nı, mütekabil yardım otomatizmi esası 
üzerine değil, fakat uluslar kurumu kad· 
rosu dahilinde tesbit etmek arzusunda .. 
dır. Müıküller ve gcçikmeler bu yüzden 
doğmuştur. 

Figaro gazetesi şunları yazıyor: 
- Kör körüne bir otomatizm mesele· 

si mevzuu bahsolamaz. Vaziyeti takdir hu 
susundaki serbestimizi muhafaza etmek 
niyetindeyiz. Aksi takdirde efkftrı umu .. 
miye bu misakı tasvip etrr.ez.,, 

Jurnal gazetesi, bu misakın ciddi bir 
teehhüre uğrıyabileceğini zannetmemek
tedir. 

Almanların protestosu 
LONDRA, 20 A.A. - Alman hüku • 

meli, Londradaki elçiliği vasılasile, İn
giliz hükUmetine, Cenevre kararını pro • 
testo eden bir nota göndermiştir. 

Kısa olan bu nota, Cenevre kararına 
karşı umumi bir protesto mahiyetinde • 
dir. 

SPOll 

Bayrak yarı5ıarı 
26 nisan cuma günü saat 14,5 da ilk 

Balkan hazırlığı tecrübesi olarak bay· 
rak yarı§ları yapılacaktır. Müsabakaya 
iştirak edecek klüplerin esami listelerini 
23 nisan sah günü ak§amına kadar fede
rasyon merkezine göndermeleri rica olu .. 
nur. 
Ya~·ı ş!ar: 

1 - 4 x80 bayrak bir tur. 
2 - 4x350 bayrak herkese bir tur. 
3 - 1000 metre hendikap. 
4 - 3000 metre hendikap. 
S - Yüksek ve uzun atlama. 
6 - Disk, Gülle, Cavelo. 

* * * 
Islanbul bisiklet heyetinden: 
1 - 26-4-935 cuma günü 3 üncü bi

sil,!et tC'ş vik yarışları yaptlacaktır. 
2 - Yar ş iki snııf üzerinden olacak

tır. i kinci sınıf bisik' etçi)er Mecidiye kö
yü nden hareketle Hacı Osman tepesine 
gidip gelecek tir. Mesafe 21 km. . . 

Birinci sınıf bisikletçiler yine Mecıdı
ye köyünden hareket edecek ve Hacı Os
man tepesine iki defa gidip gelec~: k1er· 
dir. l\'1c..afe 42 km. 

3 - Yarışa girecek müttefik klüp Ü· 
yelerin:n paza'"~ si ve çarşamba günleri 
saat 17 d n 19 o kad~r Beyoğlu ha!lı:e
vinde bisik~et heyetine gelerek kartlannı 
ahna:arı 18.z;mdrr. Kartı Dlmıyan yarı .~a 
giremez. 

lar.mıyacaktn·. 

Saat 11 de Kadın Birliği tarafından 
murahhaslar şerefine Boğaziçinde bir 
gezinti tertib edilmiştir. Oğle Üzeri 
Beylerbeyi sarayında murahhaslar şe 
refine bir büfe tertib edi1rniştir. Va • 
li Bay Muhiddin Üstündağ ve refika
sı dün murahhaslar şerefine bir çay zi
yafeti vermiştir. 

Brezilya murahhasları dün geldiler 
Kongrede bulunacak olan Brezilya 

murahhasları dün şehrimize gelmişler 
dir. 

Bunlar Brezilyad .. , Kadının Terak
kisi Cemiyetinin ikinci reisi Bayan 
Anna Amelia ile Bayan Cornerio de 
Mendonça ve kızından ibarettir. Mu • 
rahhaslar dün kongre müzakereleri· 
ne i,tirak etmişlerdir. 
Otobüste unutulan mücevher çantası 

ve namuslu bir şoför 

Kadınlar kongresi azasından bir Ba
yan Tepebaşından Yıldıza gitmek Ü • 
zere bindiği otobüste, içinde kıymetli 
mücevherat ve oldukça mühim mik .. 
darda para bulunan çantasını unuta· 
rak çıkmı§tır. Müşterisini kimilen bo .. 
§alttıktan ıonra otobüsün içini kon • 
trol eden toför Mehmed Ali bu çan
tayı bulmuf ve derhal kongreye me· 
mur zabıtaya müracaat ederek sahi-

bini araltırmı~tır. Bir hayli araştırma
dan sonra çantanın sahibi bulunmuş 
ve emanet kendisine teslim edilmiştir. 
Bu dürüstlükten ıon derece meımnun 
olan Bayan ıoföre mühimce bir hedi· 
ye vermek istemi§, fakat, fakir bir 
gündelikçi olan §oförden §U cevabı al· 
mıştır: 

- Ben vazifemi yaptım Bayan, he
diye kabul edemem: 

Bay Mehmed Alinin bu civanınerdli 
ği vak'aya ıahid olan kongre Üyeleri 
arasında büyük bir alaka uyandmnıt 
ve Türk ıoförünün merdliği takdir e· 
dilmiştir. Otamobilciler cemiyeti, bu 
hareketi ile foförler hakkındaki yan· 
lıt kanaatler e yerinde b ir cevab ver • 
m i, olan bu değerli azasına bir tak • 

Türk senfonik 
Orkestrası 

Sovyet orkestra şefi aldığ 
aeticelerdtn memnun 

ANKARA, 20 A.A. - Dost memleket 
~rtistlerinin vermekte oldukları festival-
1..-de Türk senfonik orkestrasını büyük 
bir kudret ve maharetle idare etmekte o
lan büyük Sovyet orkestra §efİ Sev Pet
roviç Ştainberg, ihtisaslarını şöyle hula .. 
sa etmektedir: 

"fdare etmekte olduğum orkestradan 
ziyadesile memnunum. Genç ve dost 
Türkiyenin musiki ve orkestra hareketle 
rinde, daha bidayette alınan bu parlak 
neticeler çok takdire şayandır. Orkestra 
mükemmeldir ve hakiki sanatte elzem 
bulunan artistik bir taassupla çalıtmak· 
tadır. Hepsinin ayrı ayrı meziyet, kabi
liyet ve liyakatleTi vardır. Kendilerine 
daha lüzumu olan, artistik terbiye ile ar· 
tistik disiplindir. Tecrübeli şeflerin ida
resinde çalışmak suretile, bugün kendi. 
lerinde noksanca bulunan çalış virtüozi. 
lesini de ırlacaklaı-dır ki bu suretle or • 
kestra mükemmel ve kusursuz olacaktır. 

Evvela pedagojik kültür ile malümatın 
lüzumlu derecede bulunmadığı b.ir ka~ 
i.let grupları için profesörler li.zımdır. 
Buna bir çare olarak bir kaç zaman için 
muhtelif spesyalistler celbetmek icap e· 
der zannındayım. Spesyalistler bir kaç za 
man kaldıkltan sonra yetişecek olan müs 
tait artistler, arzu edilen noktaya vaııl 
olmak üzere, terbiye işine kendi kendile
rine devam edebilirler. 

Bunlar, idare etmekle büyük bir zevk 
duyduğum orkettra için samimi arzula
rımdır. Diğer taraftan orkestra son defa. 
ki konserlerde orkestra bakımından ga
yet zor parçaları o kadar güzel çaldı ve 
bunda, sonraki konserlerde çahnacak da 
ha zor parçaları o kadar mükemmel pro
va etti ki orkestrayı teşkil eden bütün 
arkadaşlarımı tebri_ki kendime çok sevinç 
1i bir v_<ızife bilirim. 

!itainberg, sözünü bitirirken dost Tür 
kiyede istisnasız, herkesten görmekte ol
dukları samimi ve candan hüsnü kabulü 
tebarüz ettirmiş ve TÜrkiyeden unutul· 
maz çok tatlı ve dostça hatıra1arla ayrı· 
lacağrnı bildinniştir. 

Boğazlar meselesi 
Ve ıngiıizıer 

Ta m s ne diyor? 
LONDRA, 20 A.A. - Taymis gazete 

si, Türkiye Dış bakanı tarafından Ce • 
nevrede orta:ra konulan Çanakkale me
selesine telmih ederek diyor ki: 

lngiliz, Fransız ve ltalyan hükUmet .. 
lerinin şimcfi Çanakk:ıl~ tejiminde her 
hangi bir değışikliği iyi bir surette kaı·· 

l §>lamaları için aşikar \ııç bir sebep yck
tur. Bu re}:m, nihai bir surette halledil
miyecek olan ulusal bir meselenin mu -
vakhat tarrı halJidir. Ve bu kilbil mu· 

1 vakKal tarzı haller ekseri tıayret verici 
bir surette devamlıdrr0

Jar. 

Bununla beraber, Türk mutalebesi. her 
defa Cenevrede resmen oı taya konulduk
ça tabiidir ki hakkaniyet dairesinde din. 
lenmeye IAyık olacak ve öyle de dinlene· 
cektir. Fakat Türk hiikumetinin teklif 
edeceği derpiş olunan tadilat için hiç bir 
muteber sebep mevcut gibi gözükmüyo1·. 
Ve bu tadilatın lehinde müteaddit kuv
vetli deliller mevcut bulunmaktadır. Di • 
ğer cihetten mesele Sovyetler birliği, 
Türl.iye ve Akdeniz devletlerinden baş
ka, Almanyadan Bulgaristana kadar bü
yük Tuna cereyanında istifade etmek te 
olan devletlerin heps;ni alakadar etınek
tcdir. 

Bu dev:e tlerden her birinin de mese
lenin müzakeresine iştirake hakları bu -
lunmak icap edecektir. Almanyanın tek
rar siliıhlanmaıının dqğurduğu arsıulu • 
sal tehlike endişesinin, batı devletlerini 
bir gün m~teeısif olacakları bir değişik· 
!iği kabule amade kılması için sebep yok
tur. 
~-----~,o-------

Ankarada bir 
Otomobil kazası 
Eiekirik şirkft mudürre-
rinden biri ttvkif ~d dı 
ANKARA,_ 20 ~Telefonla) - Akköp

rüde otomobıl!e b.'r a~am çiğnediği için 
Ankara elektrık şırketı müdürlerinden 
Bay _Kınar hakkı~da. müddei umumilikçe 
tevlkif kararı verılmış, kendisi tevkif e
dilmiıti. Bay Kınarın vekilleri kefaletle 
tahliye kararında bulunduklarından müs 
!antiklik 5 bin lira nakdi kefaletle tahli. 
yesine karar vermişti. Fakat müddei u • 
mumilik bu tahliye hakkında itiraz hak. 
kını kullanınıı ve ağır ceza mahkemesi 
bu itiraz üzerine vaziyeti tetkik ederek 
itirazı haklı bulmuştur. Ağır cezanın 
verdiği karar Üzerine Bay Kınar tekrar 
tevkif edilmiştir. 

Hava raporu 
Sıfır hararet derecesine ve deniz sevi

yesine indirilmit barometre bu sabah 
saat 7 de 758, 14 te 759. Hararet dere"' 
ıi saat 7 de 8, 14 te 12. En yukarı ham• 
ret 15,5, en aşağı 7 dir . 

Rüzgar poyrazdan esmiştir. En yuka
rı ıürati saniyede 8 metreye çıkmıştır. 

--o-

Kayser hasta 
AMSTERDAM, 20 (A.A.) - Sosya

list Het Volk gazetesine göre, Doorn 
§&tosunda oturan sabık kayser Vilhelm, 
§iddetli bir gribe tutularak hastalamnış
tır. 

Bu haberin 

lzmirde atiı tramvagiar ka.kılJOr 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Kordon atlı trQ111vaylarının belediyeye dev· 

ri hakkındaki Vekiller Heyeti kararı bugün tebliğ edilmiştir. Bu tram 
vaylar Mayısta derhal seferden kaldırılacak, kordondaki servis mevcud 
otobüslerle temin edilecektir. 

incir •• •• ihracatı ve uzum 
IZMIR, 20 (Milliyet) - lktısa d Vekaleti Standardizasyon şubesi 

mütehassısları şehrimize gelmiş, üzüm ve İncir mahsullerimizin standar· 
dizasyonu ve bunların maliyetini tenzile hizmet edecek rasyonalizas • 
yon tedbirleri hakkında tetkikata b aşlamışlardıı. 

Mütehassıslar bugün Bursada v e ofiste üzüm, incir tip ve fiyatlarını 
tetkik etmişlerdir. Tüccarla ayrı, ayrı görüşerek mütalealarını alacaklar· 
dir. Netice bir raporla bakanlığa bil dirilecektir. 

Uş11kta bir /,afil asıldı 
UŞAK, 20 ( A.A.) - Simavın Kırık kavak köyünden Ali oğlu Hiı· 

seyin hakkındaki öliim cezası bu sabah saat üçte infaz edilmiştir. Hii· 
seyin evli olduğu halde başka birisi nin karısı ile münasebetini engelsiz 
yapabilmek için ve sonra da evlenmek çarelerini aramak maksadile ka· 
dının kocasını öldürmekten suçlu idi. 

Bu ·f!aristanda 
abiı•e ışinde 

zorluklar var 
--o--

B. Toşe f kabin eyi bir türlü 
teşkil edemedı 

SOFYA, 20 A.A. - Kral B. To
şef'e hudutsuz ıalalıiyetler bağışlamışsa 
da yeni başvekil, kabineyi teşkil hu
susunda bazı güçlüklerle karıılaşmak
tadır. 

General Zlatef, yeni kabineye girmi
yecektir. Harbiye nazırlığını, General 
Radef üzerine alacaktır. 

Yeni kabine, Kralın temamile tasvi
biı:i haiz olacaktır. 

ı<ral, baıvekili serbestçe intibah eyle
diginden, bu defaki hükiimetin meşruti 
bir mahiyet arzetmekte olduğu kayde
dilmektedir. 

tSazılarına göre, yeni hükUmetin bu 
suretle teşekkülü parliunanter rejim.ı 
doğru bir adınıdır ve bunu, askeri ma
hatil, mü1aid blr tarzda karşılıyacaklar
dır. 

Bir k.ıbine fekli 

SOFYA, 20. A.A. - B. Tochef'in 
müstakbel kabinesinin şu tarzda teşek
kül etmesi muhtemeldir : 

Hariciye neza!'eti B. Kuıeyvanoff, 
maliye nezareti B. Kanazirıki, adliye ne
zareti B. Dikoff, harbiye nezareti Gene .. 
ral Zlateff. 

Muvakkat nazırlar listesinde, sabık 
başvekil General Z iateff ile beraber, üç 
yüksek rütbeli zabıt dahil bulunmakta
dırlar. Evvelki kabinede adliye nazırı 
olan B. Dikoff, demokrat fırkası reisi 
Tzankoff'un tevkifi üzerine İstifa etmiş 
idi. 

Zorluklar nereden geliyor? 
SOFIA, 20 .A. A. - Kabine buhranı· 

na henüz 1-ir hal çaresi bulunamamıştır. 
Kabineyi te§kile memur edilen sabık na· 
zır B. Toşeı-f~ muhtelif siyasa adamları 
ile müzakerelerine devam etmektedir. 
Fakat bu müzakereler, şimdiye kadar bir 
netice lemin edememi§tir. 

Toşeff, istifa eden adliye nazırı B. 
o;ı,01f'a yeni kabineye dahil olmasını 
teklif etmiştir. Dikoff, Doktor Tzan
koff'un affı şartile bu teklifi kabul ede· 
ceğini söylemiştir. Söylendiğine göre, 
eski nazırlardan General Radeff ve mi
ralay Koleff, bu teklifi reddetmi,ler ve 
kabul eail diği takdirde, yeni ka!Jineye 
girmekten İmtina edeceklerini söylemiş
lerdr. 

Eski başvekil B. Zlateff'e harbiye ne· 
zareti tekl.f edilmiş fakat kabul etmemiş
tir. 

B. Toşeff, gazetecilere, vaziyetin he
nüz çapraşık olduğunu söylcmi§tİr. 

Bu akşam, Kralın huzuruna çıkacak 
olan Toşeff'in, kabineyi teşkil edemiye
ceğini söylemesi ilıtimal dahilindedir. 

Ta} yart: me~debi açılmadı 
ANKARA, 20 A.A. - Ankarada bir 

sivil tayyare mektebi açıldığı ve bu mak 
ıatla muallimler getirildiği hakkındaki 
haberler doğru değildir. Gelmi§ olan mü 
tehasııslar Türkkuşu kurumu için getİ· 
rilmiştir. 

Va i Ankarada 
ANKARA, 20 (Telefonla) - lıtanbul 

vali ve belediye reisi Bay Muhiddin Üı· 
tündağ bu sabah şehrimize gelmiştir. Bir 
hafta kadar şehrimizde kalacaktır. 

-<>--

Bursa valısi 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Bursa 

valisi Bay Fazlının Evkaf umum müdür
lüğüne tayin edileceği haberi salahiyetli 
makamlar tekzip etmektedir. 

İzmir dağlarına kar düştü 
IZMIR, 20 (Milliyet) lzmiri çer-

çeveleyen dağlara kar düştü. Hava bir
denbire soğumu§tur .. 

İzmirde sürek avı 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Cuma ova

sında tertip edilen sürek avına vali ge
neral Kizım Dirik, fırka reisi Bay Avni 
Doğan da İ§tirak etmi§lerdir. Her hafta 

sürek avları yapılacaktır • 

Malmüdürleri arasında 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Ceyhan 

malmüdürü Hulusi Eğerdir malmüdürlü· 
ğüne, Urfa muhasebe katibi Kazım Gü , 
müş Hacrköy malmüdürlüğüne tayin e· 
dilmiılerdir. 

1 lngiJiz parlamen ... 
tosu ve kadınlar 
Bir komisyon teşkil edi· 
lince, aman bir de kadın 

aza bulunrıun, diyorlar 
Mebus Bayan Turber• 

vill'in beyanatı 
Arsıulusal kadınlar birliği kongresine 

i§tirak eden lngiliz murahhaslanndan 
ve lnııiliz parlamentosu azasından Bayan 
Picton Turbervill, dün bize kadınlık me
seleleri hakkında şayanı dikkat beyanat· 
ta bulunmuştur : 

- Size heyeti murahhasamızın çehre
sini bildireyim. Burada 24 lngiliz mu· 
rahhası vardır. Bunlar arasında fngilte
rede intihap hakkı mücadelelerine itti~ 
rak ettiğinden dolayı hapsedilmit olan 
iki kadın vardır. Bunlardan biri Law· 
rens, diğeri de Brawndır • 

Kadmın intihap hakkını elde etm•., 
hayatta büyük değişiklikler vücuda getir 
di. Bugün i.vam kamarasında 15 kadın 

ve 600 erkek mebus vardır. Bu 15 kadı· 
nın yapacağı işler pek büyüktür. 

Kadınlar avam kamarasına girmeden 
evvel, kadınları alakadar eden bir liı.yi· 

hanın mecliste tasdiki için beş altı sene 
lazım geliyordu. Fakat kadınlar mebu• 
olunca her sene meclisten kadınlığı ala· 
kadar eden üç dört kanun çıkmağa bat• 
!adı • 

Yarın lstanbula gelecek olan avam 
kamarası azasından Lady Astor, 16 ya• 
şından aşağı olan çocuklara içki satılma• 
sını meneden bir kanunu mecliıten ge
çirtmeğe muvaffak olmuıtur. 

Gebe kadınların idamı 
Ben de idama mahkum olan gebe ka· 

dınlar hakkında bir kanun teklif ettim. 
Bu kanuna göre, idama mahkı1m olan ka· 
dın gebe iıe idam edilmiyecek ve çocuk 
dünyaya geldikten sonra mahkômun ce
zası müebbet hapse tahvil edilecektir. 

Bu kanun 1931 de kabul edildi. Bu ka· 
nunu lngiltere, kadın mebuslara borçlu· 
dur. Kadın mebuslar olmasaydı böyle 
bir kanunu çıkannağa imk&n yoktu ve 
600 senedenheri erkekler bunu dÜ!Ün
memişlerdi ... 

lngilterede serbest mesleğe mensub 
kadınlar 

lngilterede kadınlara intihap edilmek 
hakkı verildikten sonra, muhtelif mes
leklere giren kadınların miktarı artmış-
tır. 1921 de kadın doktorların adedi 
1253 iken, 1931 de bu miktar 2810 a. 
cıktı. Diş hekimleri ayni ıene zarfında 
296 den 394 e, hastabakıcılar 94,381 
den 118,909 a, kadın mimarlar 29 dan 
107 ye çıkmıştır. 
.............. 1 ......... 

iLAN 
Türkiyede icrayı faa1iyet eden bÜ· 

tün sigorta şirketleri tarafından nıüt· 
tefikan ittihaz edilmİ§ olan karar 
mucihince her ne şekilde olursa ol· 
sun müşterilere komisyon, iskonto ve 
ikramiye vermek kat'iyyen memnu ol 
duğunu yeniden muhterem halka ha· 
tırlatırız. 

Ayni zamanda, lktııat Vekaletin· 
ce musaddak ücret ve tarife nizam· 
namesi ahki.mının tatbikı mecburi o· 
lub hilafına hareket cezayi müstelzim 
olduğu ilan olunur. 

Türkiye Sigortacıları 
Dairei merke.ziyeıi 

Türkiyede çalı§an bilı1mum Sigor• 
ta tirketleri tarafınd&.:ı müttefikan İ t· 
tihaz olunan karar mucibince, her ne 
tekilde olursa olsun, müfterilere ten· 
zilit ve iskonto yapmamızın ve komis· 
yon vermemızın kat'i bir ıuretette 
memnu olduğunu muhterem mÜ§teri
lerin ve cemiyetimiz azalarının naza· 
rı dikkatlerine arzolunur. 

lktııat Vekaleti tarafından müsad· 
dak tarife fiyat ve ahkamının tatbi
kı mecburi olub, işbu tarifeye muga· 
yir hareketin memnu olduğu ilan olu
nur. 

Türkiye Sia'orta prodöktörler 
l>Miği 

2741 

Kesmi iJanlar Türk LiimtedŞırketınden: 1 
Şirketimiz tahsildarı Necmeddia Sadık 

Vazifesınden ayrılmış olduğundan kendisinın şirket n amına 
tı er bant\ bir parayı almata ve muamele ı a pmağa sa lahiyeti ka l 

madığı i:aa olunur. 



Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Ôz türkçe köklerden gelen sözlerin kar,ıaına (T. Kö.) belde

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

2 - Yeni konan karfılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re Fransızcaları .i. yazılmıs. ayrıca örnekler de konulmuııtur. 

lnkılab dersi: 

Türk-Sovyet dostluğu 
nasıl kuruldu? 

Kovayı inzibatiye - Scvr - 23 Nisan
S ov iye t dostluğu 

Eski maarif bakanı ve Manisa saylavı 
Bay Hikmet dün de inkilap kürsüsünde
ki derslerine şöyle devam etmiıtir: 

kelimesinin örneği lüzumsuzdur. 
"Ahiren lzmire vaki olan hücumlar 

3 - Kökü türkçe olan kelimele rin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
fekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
lf1ad •tmek - Erdirmek, uslamak, ye • lıtiğrab etmek - Yabansımak (Bak: 

demek, yönemek (Bak: ikaz) garabet) 

Son dersimizde Sevr muahedesinden 
bahsetmiı ve her bir kısmının ayrı ayrı 
ö!dürücü mahiyette olduğunu ve bu mu
ahede tatbik olunursa bir milleti yüzde 
beş yüz öldüreceğini izah etmiştik. 

tard ve refolunmuı ve ciheti askeriyece 
düveli itilafiye ile birlikte şakavetlerin 
önüne geçmek üzere tedabir ahzine te
vessül olunmuıtur." 

Örnek: ı - Sizi hakikate irşaJ etmek istiğrak - Dalınç 
isterim - Sizi doğruya erdirmek iste- Ornek: Okuduğu türküyü istiğrak için 
rıın. de dinlediler - Okuduğu türküyü da-
2 - Bu genç, pek eğlence ye daldı, o- lmç içinde dinlediler . 
nu irud etmeli - Bu genç pek eğ!en- lıtihale - Değiıin 

Fakat ayni adam ertesi günü bir şifre 
daha çekiyor ve: 

"lzmit mıntakasında aıayışı temine 

ceye daldı, onu uslamalr. Örnek: Her inkılab, birçok istiıhalele-
3 - Aklı ermiyenleri irşad etmek vazi- rin bir araya gelmesiyle olur - Her 

lstanbul hükiimet ricali bu muahede 
hakkında ne düşünüyordu?. Acaba bu
nun mahiyetini an)amıılar mıydı? .. 

Babıiliden alınan evraktan bunu anla
dıklarım görüyoruz. Tevfik Paşanın Pa
rise murahhas olarak gittiği tarihlerde 
gönderdiği bir arizadan muahedcnin 
öldürücülüğünü anladıklannı okuyoruz. 

memur müfreze 4 haziranda Alem dağı
na karşı yürüyen ( Bagiler) le müsade-
me etmi§ ve 100 kadar aakerin de o tara .. 
fa silah'arile kaçmaaı müfrezenin tama
men ricaline sebep olmuştur ve bu su • 
retle kuvvai inzibatiyenin ilgasına mec-

feınizcür - Aklı ermiyenleri ycdcmck devrim, birçok değişinlerin bir araya 
1ı<>rcumuzdur. gelmesiyle olur. 
4 - Yüksek bilgileriyle yalnız bizi de- lst;hlaf etmek - Yerine geçmek 
ğil bütün milleti ir§ad etti - Yü\sck lıtihale etmek - Dehinmek 
bilgJcriyle yalnız bizi değil bütün u- Örnek: lpekböceği kelebeğe istihale 
!usu yönedi. l eder - lpekböceği kelebeğe değşinir. 

Binaenaleyh bunu çok iyi gören ve 
anlıyan Osmanlı devleti murahhasları; 
umuahede e~sından değişmedikçe imza 
edilemez,. dedikleri halde, kendilerinden 
beklenilen bu hareketi yapamamışlar, 
mukavemet gösterememiılerdjr. 

lrtiıat - Bağlanım, bağlantı istihfaf etmek - Hafifsemek 
Örnek~ AraJarındaki sıkı irtibata na - Örnek: Kuvvetli insanlar, düşmanları-
z ran - Aralarındaki sıkı bağlamma nı istihfaf etmezler - Kuvvetli insan-
(bağlantıya) göre... !ar düşmanlarını hafifsemezler. 

irtica - Kay taklık İıtihkak - Hak (Bak: Hak) 
Örnek: lıtica hissi, inkılabı hazmede- İstihkar etmek - Küçükseınek 
"1iyenlerde doğar - Kaytaklık duy • İstihlak - Yoğaltım 
gusu, devrimi sindiremıyenlerde do .. Örnek; Memlekette yer1i mah istihJa 
far. ki - Yurdda yerli malı yoğaltımı 

irticalen - Doğaçtan, tasarsız, hazırlan- lıtihıal - Üretim 
llıadan (Bak: Bilbedahe) Örnek: Adana'da pamuk istihsali arı. 
Örnek; lrticalen bir nutuk irad etti - rnıştır - Adana'da pamuk üretimi art-
Doğaçtan bir söylev verdi. rnıştır. 

lrtidad etmek - lnanından çiktnaı., dön lıtihaal etmek - Üretmek 
mele Örnek: Afyon istihsal etmek için haş-

İrtila - Yükseklik baş ekerler - Afyon üretmek için baş 
İrıihal - Göçiim haş eker1er. 

Örne,k: Pek kıymetli bir mucidin irti- 1 stihza etmek - Alay etmek, eğlenmek 
halı - Pek değerli bir bulmanın gö- Örnek: Kendisiyle ;;tihza edenlere kı-

1 
çumü. 

11isam etmek - Sınaylanmak, resmı 
düşmek 
Örnek: Ufukta irtisam eden bir yelken 
- Ufukta smaylanan bir yelken. 

lıtqa - Alımsaklrk 
Örnek: İrtişa bir memleketi harab e • 
den hallerden biridir - Alımsaklrk bir 
ülkeyi yıkılayan hallerden biridir . 

J..,ı:.et - Doğruluk, yerindelik, yanılmaz. 
1 k, isabet (T. Kö.) 
\.... rı1ek: Her bir meselede görülen isa
bet §ayanı hayrettir - He.r bir sorum
da görülen doğruluk (yanılmazlık, ye
rindelik, isabet) şaşılmağa değer . 

lııabet etmek - Düşmek, tutturmak, 
diİtgelmek, i11abet etmek. 

Örnek: Attığı kurşun tam hedefe isabet 
etti - Attığı kurşun tam amaca düş • 
tü (düşgeldi, amacı tuttu, isabet etti). 

İsabeti l'e)' (vuzuhu nazar, feraset) -
Yalgörii 

Örnek: Devlet ricaline en çok muktazi 
olan bir şey de isabeti reydir - Devlet 
adamlarına en çok gerekli olan bir şey 
de yalgörüdür. 

l aabot ettirmek - Dütgetirmek, isabet 
ettirmek 

isal (iblag) etmek - Ulaştırmak 
lsar etmek - Esirgememek, bol bol ver
m.k (Bak: bezletmek ) 

labat - lsbat (T. Kö.) 
İ sga etmek - Eslemek, ıöz dinlemek 

Omek: Size verilen nasayihi pedera 
neyi isga etmelisiniz - Size verilen 
babaca öğildleri eslemelisiniz. 

İsm - lıiın (T. Kö.), ad 
J.Xiln etmek - Yurdlandırmak 

Örnek: Muhacirleri iskan etmek üze
re yerler tefrik edildi - Göçmenleri 
yurdlandırmak üzere yerler ayrıldı. 

ismet - Anğ 
Örnek: İsmeti her türlü ş.iibeden beri 
olan - Arığı her lekeden beri olan. 

lsnad - Oınet 
Örnek: Bu gibi isnadat ona hiç bir za
rar veremez - Bu gibi üsnetler ona 
hiç bir za tar veremez. 

t.nad etmek - Üsnemek, yas.damak, üı
tüne aJ.,,~ 

.ıun bir kabahati yoktu, fa • 
..ıahati ona isnad ettiler - Onun 

b.r suçu yoktu, ancak suçu ona üsne -
diler (yasdadılar, onun üstüne attılar) 

israf - lıraf (T. Kö.) 
Jııib'ad etmek - lraluamak 

~rnek: Böyle hareket edeceğini ishb'· 
ad <tmezdim - Böyle hareket edece
ğini ıraksamazdım. 

lstibşar etmelı; - Müjcie almak 
Tebtir ebn•k - Müjdelemek 

Urnek: Memnuniyetle tebşir e<lerim 
ki - Sevinçle müjdelerim ki 

istical et,J:e:. - E vomek, çabuk olmak 
(Bak: acele etmek) 

lstic!ab etmek - Getirmek, çekmek 
Örn k: Dikkatini isticlab etmek isti -
yordu - Dikkatini çekmek istiyordu. 

ı. .. a (Arzuhal) - Dilekçe 
la i<lad - Anıklık - (Fr.) Aptitude, ca-

J·aci:C 
Örıoek: İşten çok düş~nmede göster • 
digi İ:;,tİdadla tanınmıştı - iş.ten çok 
düşlinmede gösterdiği anıkhkla tanın -
ınıştı. 

J s:ı~ ..... 1e etmek - Borç almak 
lı iJ::.I <imek - Çıkarmak 

Örnc!:: Sözl. ri~d :n ne düşündüğünü 
is• dLI etmelıydır.ız - Sözlerinden ne 
dU5ündüğünü çıkarmahydınız. 

zıyordu - Kendisiyle alay edenlere 
(eğlenenlere) kızıyordu . 

lstihzarat - Hazırlıklar 
lıtikamet - Doğruluk 

Örnek: istikametten ayrılmadı - Doğ 
ruluktan ayrılmadı . 

istikamet (veçhe) - Yönet 
Örnek: Bu istikamette gidersecjz ).<öyü 
bulursunuz - Bu yönette giderseniz 
köyü bulursunuz . 

istikamet almak (Teveccüh etmek) -
Yönelmek 

Örnek: Bölük o tarafa :Stikamet aldı 
(Teveccüh etti) - Bölük o tarafa yö
neldi. 

istikbal - Gelecek 
Örnek: İstikbal için birçok düşü:-ıceleri 
vardı - Gelecek için birçok düşünce
leri vardı. 

istiklal - Erkinlik 
Örnek: Türk milleti istiklalini Ata. 
türk'e medyundur - Türk ulusu, er . 
kinli ğ ini Atatürk'e borçludur. 

lstikn•h etmek - Der:n!emek 
Ornek : Amakı kalbimdeki düşünceleri 
istiknah etmek mi is•iyorsunuz? -
Yüre ğimin içindeki düıünceleri derin
lemek mi istiyorsunuz? 

istikrah - Tiksinti, iğrenme 
Örnek; s,m'i hareketlerden istikrah e
derim - Yapma hareketlerden tiksini
rim (iğrenirim) 

istikrar - Durluk 
Örnek: F ansız frangının istikrarına 
çok çahş:lmıştr - Fransız frar.,r;ının 
durluğu iç·n çok çalışılmıştı . 

lsti.luar etmek - Çoğumsamak 
Örnek: Bu parayı istiksar etmeyin -
Bu parayı çoğumsarr.oa.yın 

lsti'qaf - Açı 
Örnek: !s·_iJ-saf tayyaresi - Açı uçku
su. 

ls6kfaf etmek - Açılamak 
Örn-k: Düş-anın vaziyetini i'.':t kr;-af 
etmek üzere bir kol yolladı - Diişma
nın d-Jrumun:.ı açıla~ak üzere bir kol 

~la~. / 
!stili - Salgın 

Örnek: Eu topraklar bir vakitler düş
man icıtilasına uğramış:ı. -Bu top .. 
raklar bir vakitler düşman salgınırıd 
uğramıştı • 

lıt 13.da bu!unmalt, müstevli olmak 
Salgın etmek · 

istila etme.k - Kaplamak, basmak 1 
Örnek: Çekirge her ta· afı istila etti -
Çek:rge her tarafı kapladı . 
Düş nan!arın isti11i ettiği yerler -
Düş:narıların bastığı yerler. 

!stilim etmek - Ne olduğunu sormak 
Ürnek: Neticeyi istilim ettiler - Sonu· 
cun ne olduğu!'lu so:du'ar. 

İstilzam etmek - Lüzumlaştırmak, ge • 
rcktinnek 

Ör.,ek: Cezayı i;tilza'Tl eden bir hare
ket - Cezayı gerektiren (lüzumlaştı 
ran) bir hareket. 

lstiman etmek - Aman dilemek 
Örnek: Asiler istiman ettiler - Azı 
yanlar a-nan dilediler. 

lıtirr.hal etmek - Önel istemek 
istimzaç - Yoklama 

Örnek: Bu meseleyi istimzaç için size 
geldım - Bu sorumu yoklama için si
ze geldim. 

istimzaç etmek - Yoklamak 
Ornek: Bu meseledeki fikrini istimzaç 

edeceğim - Bu sorumdaki fikrini yok • 
lı~ acağım. 

lstinad etme!c - Dayamnak 

Haydi bunları yapımıadılardı. Fakat 
hiç olmazsa bu cesareti göstererek mu
kavemet edebilenlerle olıun dövüı 
yapmamalı idiler . 

Halbuki onlar hem muahedeyi imza et
miş, hem böyle bir dövüş için de ( kuv· 
vai inzibatiye) denilen bir ordu teşkil 
ederek Anadoluya saldırmışlardı. 

Kuvayi İnzibatiyeyi niçin 
kaldırdılar 

Bundan bir müddet sonra bu kuvvet 
dağıldı, lstanhul hükilmeti tarafından 
lağvedildi. Onlara bir tecrübe oldu. Ve: 
"Biz bu çarpışmadan vazgeçelim de on
lar düşmanlarile başbaşa kalsınlar,. de
diler. 

Fakat bayır ... Böyle bir ıey mevzuu 
bahsolamaz, Çünkü 26 haziranda Damat 
Ferit, Versayda iken htanbulc!a vekale
tini yapan şeyhislam Abdullah efendi bir 
şifre göndererek diyor, ki: 

İstirahat - Rahatlanmak, rahat 
istirahat etmek - l<ahatlanmak, dinlen-

mek 
Örnek: istirahat etmek için buraya 
geldim - Dinlenmek için buraya gel
dim. 

1 stirham - Yalvan 
Örnek: İstirhama ]üz um yok, ış:nızı 
yaparlar - Yalvarıya lüzum yok, işi
nizi yaparlar . 

J,tirham etmek - Yalvarmak, yakarmak 
Örnlk: İstirham ederim, cürmümü af .. 
fediniz - Yalvarırım, suçuma bağışla
yınız. 

İstırkab - Çtkemezlik 
Ör.1ek: Alıcenab olanlar baıkalarırı. is
tirkab küçüklüğünü göstermezler -
Akı olanlar başkalarını çekemezJik kü
çüklüğünü göstermezler. 

lıtisgar etmek - Azımsamak 
Ör.ıek: Kendisine tediye edilen meb • 
lağı i.Gtısbar ettiğine hayret ettim -
Kendis:ne ödenen parayı azımsad; ~ına 
saştım. 

ht;•kal etn!ek - Ağırsamak 
Örnek: Misafiri istiskal etmek dcgil, 
o:ıa ikram etmek lazımdır - Konu ğ u 
a ;ırsarr~k değil, ağırlamak gerektir. 

istismar etmek - işletmek, Sömürmek 
Örnek: 1 - Bu makinekn böyle mu
attal bırakmakta bir menfaat yoktur, 
onları istismar etme:iyiz - Bu maki -
n.leri böyle işlemez bırakmakta bir 
fayda yoktur, onları işletmeliyiz . 
2 - Kend.sine karşı irae buyurduğu. 
nuz me .·hamete istinaden sizi istismar 
et.11ek istiyor - Kendisine karşı gös
terciiğiniz acımaya da}anarak sızi ~ö • 
müruıek istiyor. 

Müıtamere - Sömürge 
Örnek: On dokuzuncu asırda Avrupa 
düveli muazzaması müstamcreler edin
mek hevesine düştüler - On doku . 
zuncu asırda Avrupa bilyük devletleri 
sömürgeler edinmek isteğine düştüler. 

istisna - Ayra (Bak: Faric) 
lıtisna etmek - Ayramak 
lıtionai - Ayr:ı, 

lıtisnaiyet - Ayralık 
lıtişare - Danıı 

Ör,1ek: Münim işlerde ıstı'!"r• ile ha
reket etm.ek doğrüdur - Onemli işler
de danı~arak hareket etmek doğrudur. 

lı6ımam etmek - Sezinlemek 
ürnek: Öyle b.r ıey olduğunu istişmam 
ediyorum - Öyle bir şey olduğunu 
sezinliyorum. 

latitaat, takat - Gü~ 
Örnek: İstitaadmin en son haddin\! 
kadar - Gücümün en son derecesine 
kadar. 

lstitale - Uzatı 
Örnek: Mesele, yalnız kendi hudutları 
dahil.nde kalsa gene bir şey değil, bi,· 
takım istitaleler de oldu da - Sorum, 
yalnız kendi sınırları içinde kalsaydı 
gene bir şey değil, bir takım uzatılar 
da ortaya çıktı da. 

İıtitar - Örtünme 

hı ,a - Çeki '. im 
örıek: İsti a, her ,a-,,an hizmetten 
içt!aub n:ana :>ına ge1me.J - Çekilim, 
her za -an i · en kı. .. ın:na anlamına gel 

Ornek : Hayatında kendinden başlro 
kimseye istinad etmedi - Hayatında 
kendinden başka kimseye dayanmadı. 

Örnek: Veçhi di11irayı kamer bir seha
bı muzlirnle istitar etmişti - Ayın gö
nül süsliyen yüzü karanlık bir bulutla 
örtünmüştü. 

İstitrad - Arasöz 

,... . 
lıt>fa etmek - Çek:!mek 

Örnek: Makamından istita ederek 
Orıı.,1cr.rlan ctkilerek. 

lstifayı kusur e!mek - Suçdilemelc 
Örl"tk: Vakt nde pr!medigi için istifa
yı kusur et•i - Vaktinde gelmediği 
ic;in ıucdi1 edi. 

lı~ ade et-tc - F ayC:a görme'< 

lst'nadgiıh - Dayanç 
Örnek: Bütjn istinadgiihım sizs;niz -
Bütün davancım sizsiniz . 

1 stinas etmek - Alışmak 
lsıi.,sah etmek - Kopye etmek 

Örnek: Bu kitabı ist'.nsah etmek ıçm 
yir.:ni lira istedi - Bu kitabı kopye et
mek için yirmi lira istedi. 

istintak - Sorgu · 
rirnek: Öne" cnu is intaka 

Örnek: Burada bir istitrad yapacağım 
Buraya bir arasöz koyacağım. 

u.usun düze~tmesi 
1 - Dün çıkan kılavuzun ikinci 

sütununda insani karfılığı olan 
insel kelimesinin yanına lnsaniğ 
de ilave olunacaktır. 

2 - Gene ayni sütunda inzibat 
karşılığı olan Yasa kelimesi Y asav 
olarak tashih oluna 

buriyet görülmüştür.,. 
diyor. 
Görüiüyor ki, vazifesini anlıyan kuv

vai inzibatiye neferleri. birer birer ve 
hatta toplu olarak öbür tarafa geçip bu 
hamiyetleri ile lngiJizleri teıa,a düıürü
yoriardı. Bu tarihlerde kuvvai İşgaliye 
kumandanının: 

"Ben burada sıkıtıım. Kafkasyada, 
Batumda ne kadar asker varsa, hepsini 
alıp buraya getireceğ}m.,, 

Diye Londraya müracaat ettiğini Ma
reıal Vilsonun not defterlmnden çıkardı
ğnnız bir karardan anlıyoruz. 

Bütün bunlara rağmen, f ıtanbul hü. 
kumeti hain gibi hareket ediyordu. Tek 
sebebi şuydu: 

Padişah tahtı terketmemek, lstanbul
dan çıkmamak için her şeyi feda ediyor 
ve vükeliıı da onun uşağı ve paralı kö..ı 
!eliğini yapıyorlardı. 

Kuklalar ve uçaklar 
Bu vatan haini, ihanet edici insanları 

o zamanki düşmanlar naııl görüyorlardı .. 
Bir de bu ciheti arayalım: ı 

Acaba onları sıkı§11lış, bir vatan par
çasını olsun kurtarmak için çalışan birer 
vatanperver mi? .. Yoksa kendilerini kuk
la ve uşak olarak mı kabul ediyorlardı? .. 

1 ngiliz harbiye nazırı Çorçilin o za
manki notlarına ve eserlerine ya.zdığı 
bir kaç parçaya göz gezdirirsek bunu 
gayet açıkça anlarız. Bu zat bir yerinde 
diyor ki : 

"1920 haziranında Yunan büyük ta
arruzu muvaffakıyetle ilerlerken, • mua
hede perçinlendi ve Damat Ferit tama
men muhiane bir kuklalar kabinesi ve 
hükumeti teşkil etti.,, 

Biz Dumlupınarı kazanıp, lstanbul ü
zerine yürürken gene Çorçil: 

"lstanbuldan kovuJmağa hazırlanır ve 
askerleri yendirirken sultanı, nazırları, 
mütarekP şartlarını tamamen ifa ederek 
bize itaat eden ve bu bağlılığı göstererek 
vatanlarına hainlik yapanları burada 
tcrketmeğe nasıl razı olacaktık?,, Di
yor. 

Kont Sforça ise, bir eserinde padişah
la görüştüğünü anlatırken onun için şöy
le der: 

"Manen zayıf, kararsız, en çok hane
danını ve kendini düıünen, manen ve 
maddeten işini bitirmiş. bir soyun örne· 
ğidjr.,, 

Bütün bun'ardan görülüyor ki o za· 
manki düsmanlar bile o:ılara menfi bir 
gözle bak;yorlardı. 

Sevr ve biz 
Şimdi bu Sevr muahedesinin bizim 

bakımanızdan tesirini r-örelim: 
Bu muahede ile milli hükumet hiç 

me~gul olmamı§tır. 
Ancak propaı;anda için ço!< i§İne yara· 

mış, bunu tercüme edip asker, sivil, za
b"t, nefer ... herkese dağıtarak: ulşte bi
zi böyle yapmak istiyorlar, halbuki bu 
bir ölümd:ir. Böyle ölmektenıe şerefle 
ve dövüıere:k ölelim.,, diyerek gayet is
tifade etmişlerdir. Daha doğrusu bu 
muahede Anadolunun işine yaramıştır. 

Şimdi Sevr muahedeıini bitirdik. Mil
li hükllmet İcraatına geçeJ.im. 

Milli hükumet nasıl kuruldu? 
ne yaptı 

ilk Büyük Millet Mecliıi 23 nisan 
1920 de teıekkül etmişti. lstanbulun iş
galinden beş hafta kadar sonra. 

. lik gaye: Hükumet kurmak, ordu teş
kıl etmekti. Biz burada dııarı işleri ba
kımından olan faaliyeti tetkik edeceğiz. 

ilk iş, Ruıya ile irtibat, temaı t'esİs 
etmek olmuştur. 

Ayni gayeye giden bir kuvvetle tanış
mak ve anlaşmak lazımdı. 

Bunun için Rusyaya bir heyet 
Başta Bay Bekir Sami ve Bay 
Kemal vardı. 

gitti. 
Yusuf 

Tam bu tarihe tesadüf eclen 1920 ya. 
zında Sovyet Rusyanın vaziyeti ise §Öy
le idi: Kendisine vukubulan bütün taar
ruzları kırmış, içerden muhtelif mürteci 
generallerin idare ettiği orduları mağlup 
etmiı, lngiliz ve Frans12ların taarruzla
rına da muvaffakıyetle mukabele etmiı
ti. 

Bu galibiyette sebepler vardı. Fransız
ların donanmasında bolşeviklik çıkma
sı.. ve halkın bolıevikleşmesi korkusu. 

lngilizlerin de htanbulu boşaltacak
lan düşünceleri. 

Bunlardan batka Sovyet Rusya Varıo 
vayı alacak kadar Lehlilere galibiyet ile 
topraklar çiğnemiı ve tam kat'i muvaf
fakiyeti zamanında yenilerek çekilmit i
.. de memleket dahilinde kendilerini 
tamamen kurtarmış bulunuyorlardı. An
cak en mühim ümitleri her iki yan da 
kaybetıniı oldu. 

Ruslann; propaganda ile 
bütün dünyaya yaymaları, 
Fran11zlann da, bolşevikliği 
çinde boğma emelleri. 

boltevikliği 
lngiliz ve 

Ruıyanın ı-

Bu neticeler tabii hep o gün içindir ve 
elli sene sonraya kadar ne olacağı fÜphe-

• • • • • s 

MÜTEFERRİK HABERLER 
CEMiYETLERDE 

Yo'suzluk 
Var mı? 

--o--

M:ınifatur c11ar cemiyeti, 
esnc.f biırosuncıan 

n.ç.n ayıı dı? 
Manifaturacılar cemiyeti, ticaret oda .. 

sına bağlı birleşik esnaf mürakabe bü
rosundan ayrılmııtır. Bu ayrılıp sebep 
b:rleşik büroda bazı yolsuzluklar yapıl • 
dığı iddiasıdır. Manifaturacılar cemıyeti 
ba~kanı Salahaddin hadiseyi bize şöyle 
anlatb: 
"- 928 denberi manifaturacılar cemi

yetinin reisi bulunuyorum. Arkadaılarl:ı 
uzun müddet çalııtık. Cemiyetin faydala
r1ndan bahsederek esnafı bir çatı altına 
topladık, epeyce paramız oldu. 

Bir gün esnaf mürakobe bürosundan 
bir zat gelerek bize bir çok vaitlerde bu
lundu ve hepimizi bir dam altına topla
mak istediğini söyledi, Muvafık bulduk 
~e bizde birleşik biıroya dahil oıuuk. A· 

radan zaman geçti. Bir gün bize bir tez. 
kere gönderdiJer, Bu tezkerede birleş_k 
büroya 1134 lira borçlu olduğumuz bil
diriliyordu. Hayret ettik. Çünkü buna 
imkan ye>ktu. Niııayet yaptığ .mız tetki -
kat sonunda anladı"' ki, büroda yersiz ve 
Uiulsüz masarilat yapılmış, e~nafa yar
dım faslından 101 lira para kesilmiş .. 
Bundan başka kitipfere maa11 vereme .. 
diklerini ıöylecliler. Halbuki bİ , elen 
bilançoda maaşlar tevzi eclilmi. 

Kendilerine birleşik bUroda1t cAJ rılaca
ğımızı söyledik. Kabul etmediler. 

Bizi tehdit ettiler: 
" - Yüzde otuz bet verip oturacak· 

sınız, aksi halde sizi dağıhnz ! 
Dediler •. Burada bir sürü borca soku

luyorduk. Bundan baıka askere giden 
bir arkadaşımıza on lira alabilmek için 
pek çok uğr&fıyorduk. 

Birl~ik büroya girmeclen evvel aylık 
masrafımız 75 lirayı geçmiyordu. Ora. 
ya dahil olduktan sonra bu masraf 140 
liraya çıktı. Bundan başka orada bulu
nan bir çok eşyamızı da bize vermiyor -
lar, mahkemeye müracaat etmeyi çirkin 
buluyoruz. 

Bu acı haklkatler kartııında her ne 
pahasına oluna olsun bürodan ayrılma
ğa karar verdik ve ayrıldık. 935 senesi 
kiınunusanisinden itibaren birleşik büro 
ile alakamız kalmamıştır.,, 
Duyduğumuza göre esnaf cüzdanları 

işlerinde bir yolsuzluk meydana çıkarıl
mııtn-. Ciizdan için pul parası olarak es
naftan 3000 lira para tahsil edilmit, fa • 
kat bu tahsilat tecliye edilmemiıtir. Ti
caret odası bu hususta tetkiıc:at yapmak
adır. 

Milli hükumet ilk iş olarak 24 ağus
tosta Rus ve Türk murahhasları arasın
da sathi bir muahede projesi hazırla. 
dı . 

Ancak murahhaslar yola çıkacakları 
zaman, harici}re vekili Çiçerin, murahhas 
Bay Bekir Sami ile görüşürken demiştir 
ki: 

(Ermenilere müaaadekir davranın12 

ve onlara toprak veriniz.) 
Bu teklifi alan murahhaslarımızdan 

Bay Yusuf Kemal geri gelmiştir. 
Şimdi vaziyeti bir tetkik edelim: 
Uşağa kadar ilerlemiş olan ve Balıke

sir, Bursayı alan Yunan .. , 
lstanbul işgalde. Cenupta lta!vanlar 

ve Fransızlar ... Şark cephes~ df': B\•ni. 
Bu vaziyet t.r rşısında yaln:z bir ümi. 

dimiz var: Ruslar. V:! fakat onlar da 
"Ermenilere ytı verin,, diyorlar. Bu bir 
hükUmet için çok korkunç ve ezicıdir. 
Ankarada bir gevşeklik görüldü. Bazı 
kimseler, hatta ileride olanlaı· dediler ki: 

Bu son ümidi beslediğimiz devlet te 
vaziyetimizi anlamıyor. Buna mukabi] 
biz de ona dediğini yaparak dost ola-
lım ..• 

Halbuki bu misakı milliden bir feda
karlık olacaktı. O vakit Mustafa Kemal 
bütün nüfuzunu kullanarak hatta şiddet 
kullanarak bunun önüne geçmiş, (kati
yen bir karış yer verilrnemeıi) hakkında 
karar alarak Moskovadaki murahhasa 
tebliğ edihniş idi. 

Esasen bolşevik hükümeti, bu iki ırk· 
tan birini beğenmeğe mecburdu.,, 

Bay Hikmet, bundan ıonra Türk • Er
mem • Sovyet münasebetlerim ve ilk 
devrecleki mütekabil anlaıamamazlıkları 
uzun uzun izah ettikten ıonra: 
"- Çiçerin, bir nota ve Lenin de Ata-

türk'e bir mektup göndererek aradaki 
suizanları kaldırmışlardır. 

Yeni bir heyet olarak Bay Yuıuf Ke~ 
mal, Bay Rıza Nur, General Ali Fuat, 
Rusyaya gitmiılerdir,. diye devam et
miştir: 

"Bu esnada bir harp batlamııtı. Bu 
harp edenl<T de Gürcülerle Kızıl ordu 
idi . 

Biz de, bu aralık Gürcülerin Ankara
daki elçisi ile anlaşmağa açlıııyorduk. 
Ardıhan ve civarını almak İçin teklifte 

bulunduk, fakat bunlar bizi oyalayarak 
cevap vermek istemiyorlardı. Bunun 
farkına varan Mustafa Kemal, bir gün 
elçiye: 

-" Şubata kadar bunları vermezse· 
mz, harbederek alacağız., demi,tir. 

Ve hakikaten onlar da fazla karşı ko· 
yamıyarak bu havaliyi tahliye ettiler. 

Batuma gelince : 
Gürcüler, bunu bize bir hecliye olarak 

vermek istiyorlardı. Halbuki burada bir 
menşevik kuvveti gizlemek maksatları 
vardı ki, buna da Ankara razı olmuyor
du. Ve nitekim Batum da yerli ahali
nin alkışları arasında tarafımızdan ahn· 
dı, onlar da gemilerine binerek ayrıldı
lar. 

Bundan bir 

1 A merikada dış 
Siyasa cemiyeti ---Cemiyetin katibi faaliy 
hakkında izahat veriy 

Arsıulusal kadınlar birliği kongre 
de Amerikayı temsil eclen murabba 
arasında Aınerikada dıt siyasası cemi 
katibi Eayan Eı~er G. Ogden bul 
maktadır • 

Bu cemiyet, Amerikaıla halkı arsı 
sal kadınlar hareketinc!en haberdar 
mek için teşekkül etmittir ve bugün 
binden fazla azası vardır • 

Esther G. Ogden dün bize dedi ki 
- Bir tetkik büromuz vardır ki 

tün dünya matbuatını taki:p ediyor 
her hafta bir bülten ve on beş günde 
mecmua çıkarıyoruz. Sonra sık sık u 
mi konferanslar tertip ediyoruz. Dış 
yasa üzerinde mütehassıslar umumi k 
feransla.r vermektedir. 

Cemiyetin merkezi Nevyorktadır. 
tinglond.aki büromuz hükumet mahafil 
temas ederek Amerika siyasetini takip 
diyor. Şimdiye kadar bir çok etüd 
yaptık ve ciltlerle kitaplar çıkardık. 

Cemiyetimiz harpten sonra kurul 
Harpten ıonra Amerikada dış siya 
hakkındaki alaka artmıştır. 

Bu da Amerikanın siyasası nok 
nazarından tek başına kalamıyacağı 
bir delilidir.,, 

23 Nisan ba)ramı 
proğramı 

/stanbul Halkevinden: 
(Türkiye Büyük Millet Mecli.in 

ilk açılma günü) bayramı a~ağıda 
program dahilinde Universite konfe 
rans salonunda kutlulanacaktır: 

1 - Kutlulama 23 Nisan Salı sa 
(14,30) da ba~hyacaktrr. 

2 - Şehir bandosu tarafından J, ( 
181 marıı çalınacaktır. 

3 - a) lstanbul Halkevi Üyelerin 
den lsrnail Habib bir söylev, 

b) lstanbul Halkevi Üyelerinden 
nir Müeyyet Bekman bir şiir. 

c) Yüksek tahsil talebesinden Mil 
Türk Talebe Birliği Baıkanr Rükne 
din bir söylev. 

ç) Yüksek Tahsil talebeıinden 
bit bir söylev, 

d) Yüksek ta hail talebesinden Is 
mail Hakkı bir söylev, 

h) Yüksek tahıil talebeıinden Pa 
kize bir söylev, 

f) Yüksektahsil talebesinden Oı 
man bir söylev söyliyeceklerdir. 

4 - Şehir bandosu bir konaer ver 
cektir. 

5 - Kutlulamağa hep bir ağız.la 
ve tehir bandosunun iıtirakile söyl 
necek istiklal martı ile, nihayet veril 
cektir. 

6 - Bu toplantı bütün yurttaşlarıı. 
açık olduğu gibi arzu edenler radyo 
ları ile <le dinliyebileceklerdir. 

Ayasofyadan çıkan tar ıı 
evrak 

~yasofya tabakalarında b:r;ok 1'1 
rihı evrak saklıdır. Müzeler idares 
kıymetlilerini ayırunak için bunlcrJ 
Sultanahmed medre .. Ierine nak'E'tt r 
meğe karar ve-nniıtir. Medr~!.eler· rı 
tanıirine baılanmııtır. 

lstanbul ikinci İcra memurluğundarı 
Bir borçtan dolayı haciz altına alın p p• 
raya çevrilmesine karar verilen mütc ne 
vi el iıleri ve u.ir antikaya mütear'i~ 
eşyalar Galatada Bahtiyar hanında biri' 
ci katta l No. lu mahalde 24 nisan f: t 
çarşamba günü saat 9 dan 10 a kadar • 
çık arttırma ile satılacağından talipleri~ 
belli gün ve saatinde mahallinde haz• 
bulunacak memuruna müracaatları 934 
379 dosya numarasile i18-n olunur. 

(10696) 

Gıdai kuvvet 

HASAN 
FISTIK ÖZÜ YAGI 
Zayıf ve cılız olanlara fa:zlıı 

gıda lazımdır. J,te Hasan Fıstık 
Özü yağı, gıdai mevaddı ve bil· 
hassa vitamini ve kalorisi çolı 
bol olduğundan bilhassa çok za· 
yıf olanlarla vereme istidadı o· 

!anlara az zaman zarfında kat'i 
tesirini gösterir. Hasan Fıstık Ö· 
zü yağının bir kilosu 100 kilo 
zeytinyağına muadildir. Mideyi 
rahatsız etmediği gibi iştihayı 
tezyid eder ve bir kilo Fıstık Ö· 
zü yağı için zayıflar, bilhassa ço· 
cuklar laakal 1-2 kilo kazanır· 
lar. Hasan Fıstık Özü yağı kıı 
ve yaz içilir. Çocuklara ve genÇ· 
lere, solgun genç kızlara ve h3 
yattan zevki azalan ihtiyarlar' 
çok büyük faydalar temin eder· 

HASAN DEPöSU : Ankar' 
lstanbul, Beyoğlu, Şifesi 75, of 

ta 125, büyük 200 kuruttur. 



1 a.nbul dördünciı icra -murlugun· 
dan: 

lstanbulda Mmrlıoilu hanındaki 8 
So. lu yazıhaneainde mukim iken elyevm 
nerede olduiu belli olmıyan avukat Ali 
Nihada: 

Müvekkiliniz Zeynebin mühendiı 

Zafiyeti umumiye, iftaha11zlık 

FOSFATLI 

1 tanbul Gayri 

..,. kuYYetalzlik bllibnda bliyllk faide Ye tesiri gllrlleD 

ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanınız. Her eczanede satılır. 2445 

Mübadiller Komisyonundanı 
Abdülkerim Fende ipotekli olan ııayri 1 
menkuline 19·3-935 ııününde yapılan 
takdiri kıymetin raporlarını tetkik husu
ıunda 103 üncü madde mucibince 23.3. 

935 de tarafınıza yapılan tebligat üzeri
ne valıi itirazınızdan dolayı ehli vukuJI 
... memur ücretlerinin üç gün içinde ta · 
>af rnızdan Yerildiği hlkdir<le yeniden 
takdiri kıymet yapılacaiı .ı.:si takdWe 
konan kıymeti kabul etrnit addolunaca• 
fırına dair tarafınıza yollanan ÜÇ günlük 
muhtara bila teblii geldiğinden bu bu • 
auıun ıreftl< ıi:ıin ve gerekse müvekkili. 
niza ilanen teblijine karar verildiğinden 
llln ı.rilıiınden itibımm üç ;ün içinde eh
livukuf ücretlerinin verilerek yeniden kıy 
met takdir ettirtebileoeğiniz akllİ takdir
de loonan kıymeti kabul elmit addoluna
caiına dair olan muhtara yerine kaim ol 
-1< üzere keyfiyet 934-939 dooya nu • 
mar..a. tarafınıza ilanen tdılit olunur. 

D.No. Semti ve Mahallul Solıala Emlıilı No. Cinııi ve Hiue•l Hiaaeye göre muhammen 
kıymeti 

3537 Uakiidar ,Altuniııade Mütevelli ç...-M 9 918 Metre araa 184 Açık arttırma 

3537/l • • 10 .. .. .. 184 .. .. 
3537/1 .. • 11 .. .. .. 184 .. .. 
3537/3 .. • 12 .. .. .. 184 .. .. 
3537/4 • • 13 .. .. .. 184 .. .. 
3537/11 .. .. 14 .. .. .. 184 .. .. 
3537/6 .. .. ıJ,5 .. .. .. 184 .. .. 
3537/7 • .. 16 H .. 184 ,, .. .. 
3537/8 .. .. 17 .. .. .. 184 .. .. 
3537/9 .. .. 18 .. .. .. 184 .. .. 
3537/10 .. .. 19 .. .. .. 184 1 .. .. 

(10686) 4001 l&tanbul Balıkpua· 
n Rüatempqa 

Canba:ıı hanı 42 

le~ dördüncü len memuriuiun· 
doıoı 

Kalaıtlljı. Feneryolu caddesinde 33 

eayılı köflı:te mutıuarriien mukim iken el 
yem• •reele ~iu belli oGıyan 'Zey· 
aebeı 

Mlllı~ Abdiilkerim Ferlıde ipotek· 

il olup dail'Mlİzoe paraya çevrilmelde bu 
lunaa Kalamıı w Feneryolu caddeoinda 
83 oayıh köfkiiniim 19-3-1935 gününde 
yapılan vaz'iyet •• ~ kıymet mea • 
kar a"J'ri menkulünüzün heyeti umumi
y...UW. -.,, .... ehlivukufu tarafından 
(12572) )i,.. kıymet takdir edilmiı ol • 

mııMa aıyüen yapılan bu takdiri lu,.._t 
""~un •ekili kanunina avukat Ali 
Nihat tarafından tetkiki hlHUSU 103 lin
cii ı-6cle mucibince Ali Nihada bildiril
mit ve l'RUlnllİ)eyb tarafından bu kıyme
te İbraz edilmİf olmakla ehlivukuf ile • 
rellerinin üç ırün içind• ıretirildiğl tak-

dirde pden takdiri kıymet yapılabilo
oeii blHıuu 31-3-935 tarilıH kararımız 
lkt:İoı:ulftdan olup bu yolda vdô.lini:ı Ali 
Nlhada yol:lanan üç ııünlük muhtara mu 
maile,yb vekilinizin de adresinde buluna
madıfı cihetle bila teblii geldiğinden key 
6yoot6a pnık vekilinlH ve ııerekse she 

fıs.- tehliğine karar verildiğinden ilan 
tarihinden itibaren üç ırün içinde daire
mi- müracaatla iktiza eden ehli vukuf 
liel'&lıiM teslim edildiği takdirde yeniden 

kıymet t.ıılulir edilebileceği ak.I takdirde 
koaaıı eaki kı7111eti kabul etmiı addolu
nacaiına bu•ıuuna dair olan keyfiyet üg 
pnlülı: -.lıtara yerine kaim olmak için 
'34 · ft39 dosya ııunı.uile tarafuıa.. 
jll._ telıtif cıftuıur. (10887) 

htanbıd 3 llncll icra memurlutun-

dan : Paraya çevrilmenne karar verilen 

sardirop, karyola, killin ve ııair ev etY .. 

eı 29-4-935 pazarte&i günü aaab ondan 

on biı-e kadar açık arttınna ıuretile Bey. 

oifonda htikliıl caddeoinde Bay Saffet 

aparhmanmın 3 N o. lu daireainde aatıla
cağmdan istiyenlerin memuruna müra .. 

caatlan ilan olunur. (10683) 

4618 Beyoflu Kurtulut 

Deniz yolları 
.._!ll ıE~Y ~J_,. 

Tel 4Z3G - Sirkeci Milbilrdanacl. 

.. __ .,.H.n. Tel. 22740•ı---rı 
SKENDERIYE 'VOLl 

ANKARA vapuru 23 Nisan 
SALI günü aaat 11 de İsken-
deriyey• kadar. (2054) 

TRABZON YOLU 
GÜLCEMAL vapura 21 Ni

asn PAZAR günli aaat 20 de 

Riz11y11 kıdar (2025) 2884 

X.tanbul dördüncü icra memurluğun• 
danı 
Tamamına yeminli ehil vukuf tarafın· 

dan iki bin ü9 yüz on dokuz buçuk lira 
kıymet takdir edilen Usküdarda Kefce· 
dede mahallesinde Karaca Ahmed cad
desinde eski 97 yeni 367 • 369 No. lu l 
ki bab hane açık arttırmaya konulmuş O· 

lup S-5-935 tarihinde §artnameıi divan· 
haneye talik edilerek 22-5-935 tarihine 
müsadif çarf&lllba günü s:ıat 14 ten 16 
ya kadar htanbul dördüncü icra dairesin
de açık arttırma ile aatılacaktır. Arttır
maya iıtirBI< için yüzde yedi buçuk temi
nat akçen alınır. Müterakim vergi ve b& 
lediye ve vakıf icare rl müşteriye aittir. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
ylizde yetmiı beıinl bulduğu ve birinci 
derece mükellefiyeti temin ettiği takdirde 
müıterisine ihale edilecek aksi halde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zeıre arttırma on bet gün daha temdit 
edilerek 6-6-935 tarihine müsadif per-
ıembe günü saat 14 ten 16 ya kadar i
kinci arttırma yapılarak birinci derece 
alacağı temin etmek tartile en çok art· 
tırana ihale edilecektir. 2004 No. lu icra 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 

Evvelce lıtanbulda T•~ılarda Hacı 
-ne İpotek sahibi alacaklılarla diğer alBl<adar· 

Muıtafa mahallesinde Paıa aokag" mda ' ların ve i<·tifak hakkı sahiplerinin hu 
4 numarada iken bil?ıhara Yunanistana haklarını ve hususile faiz ve masarife 
ıidip m..a.ur mahaldeki ikametgahı bi • dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
llnemiyen Vasil Vaailyadise, 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri 

lotanlnrl ikinci icra memurluğundanı lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicille· 

iç Ticaret Umum Müdürlüğündenı 
Sigorta Şirketlerinin teft1<; ve murak ab~si hak~.ndaki 25 · 6 • 934 tarhli ka • 

nun hükümlerine göre ve Deniz nakliya t sıgorta ı~ıle çalışmak üzere tesçil edil. 
mi§ olan ecnebi sigorta tirketlerindcn "Levant Marin asuranı nakliyat 1 · orta 
ıirketi" bu kere müracaatla Türkiyede ki muamelatını tatil ederek tasfiye;! ka
rar verdiğini bildirmiıtir. Bu şiı·kette alacağı olanlann Galata' da Billur hanında 
3 .. 4 numarada bu şirketin vekili Bay Ja k Hateme ve İcabında veki.letimize mü .. 
racoat etmeleri ilan olunur. 2393 

Deşpİna Hacı Anaatasyadia ve kızı rile ıabit olmadıkça aatış bedelinin pay- M •• d 
Yetııimaninin İ•tanbul üçüncü noterliğin laıpnıuından hariç kalırlar. Alakadarların Akay ı~letme•İ u ürlü&ündan: 
den ---"'-li itbu maddei kanuniye ahkamına tevfi- ,._ 

t...W.. 1 Tefl'İni evvel 9.::4 tarihli kan hareket etmek ve daha fazla malii- Yalovada üç kardeşler gazinos~un bir mevsimlik kirası 481 
bir kıta kira mukavelesine müs~eniden mat almak istiyenlerin 34 • 288 dosya lirada isteklisi üzerindedir. Fazlasıle kiralamak isteyenlerin 
?alamıt olduğunuz lstanbulda 1 a~~ı • No. au ı'le memun'yetimize müracaatları t h f" d"''-'-" · · 'l f" t az go" "ld" w" d ' u a ıye utu<am ıçın verı en ıa ru ugun en Plaj _ 
le.rda hacı Mıntafa mahallerinde 1:-.p ilan olunur. (10694) zinosuna istekli çıkmadığından, müzayedeleri 24.4.g35 Ç ga_ 
sokağında 6 No. lu dükkana ait kira be- şamba günü saat on dört buçuğa uzatılmıştır. Isteklilerı· abr 
delinden 1-1·935 tarih.inden İlİl><lren ve 1 1 E .. 1 l • n U htanbul Harici As,{erı 

11 

saatte ncumene geme erı. (202l) 
aylık 36 lira yedi buçuk kuruı hesabilo f( ıt:,;ı.t• ;ı; 0J rı ---
ı,ıemi! aylı.klardan alacağı olan mebali- --- ._.;;...;,,;.;.. _______ ., 

tin temini i.atifa .. için borçlar kanunu. 6644 kilokcyunetiaçıkek Türkiye Ziraat nkası I are 
nun ve icra ve iflaı kanununun olbapta- 1 El 'it ı ec ·sı· Fevka a"' de u A siıtmeye conmuştur. csı - m H 
lo mevaddına tevfikan kiralanan yerde 1 eyet 
tdıtı lıspıe alııun cmvall11izin paraya mesi ;:ı Mayıs Pazar günü saat 

Uyelerine: 

• . ------ .. "' 

1 t:.VKAr MııDll<IYl:.11 iLANLARI ] 

100 

150 

55 

• • 

51 

40 3 

77 25 

Diyarı beki Valiliğinden: 
çevrilmesi alacaklıya izafeten ve vckalc· 15 dedir. Bir kilosunun mu -
ten daıremize murnca:ıtta bulunan vekıli hammen fiatı 40 kuruştur. ilk 
avulut Ziynedd'n tarafından istcmlnu~ pey parası 200 liradır. Şartna· 
omasına mebni bu hususta tarafınıza teb me ve evsafını istekliler her 
!i6..; lazıın gelen ödeme emri ikametgahı gÜn Ko. da okuyabilirler. Ek
hazıramzın meçhuliyetı hasebile tebliğ siltmeye geleceklerin belli gün 
kılınaıruyarak tebligatın bir ay hakkı i· ve saatte teminatlarile beraber 
tiraz tayini suretilc ilanen icrasınn karar Corluda Satınalma Komisyo -

. Bildirir ki: Umumi heyetin ~oı:ı~antı günü olarak ilan edil _ 
m.ş olan 9 Ma.~ı~~ Perşembe ,?unu, C. H. P. Büyük Kurultayı
nın toplantı gunune rastladıgından Umumi Heyetimizin t 
Jantı günü 19 Mayıs Pazar, saat 15 e bırakılmıştır. (2o~i) Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yerde inşa o

lunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli Nafıa garaj ve bina inşaatı 

verilmi• olmakla tarihı ilandan itibaren • 1 1 • (2063) ' d nuna ge me erı. 

rin evsaf ve şartnamesiri al • 1 Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahk 11Mayıs935 tarihine müsadif Cumaı·tcsi günü saat 12 ye ka-
mak üzere (bedelsiz olarak M. ı mesinden: Beyoğlunda Abanoz sokağı:. dar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

• • • mezkur müddet ~arfında 935 • 370 oş-
M. V. Satınalma Komisyonun da (25) No. Iu evde oturmakta iken 10.. Eksiltmeye İştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7 ,5 mikda
dan verilecektir.) Eksiltmeye 4·935 te. öl~n Yorgi kızı Para~kuvi rında banka mektubu veya Dahili: istikraz vereceklerdir. istek 

ya numarasilc iaanın durması hakkında 15275 lira fiatla ihale edilen gireceklerin belli gÜn ve saat- (Uıkma ısını Olga) nın terekesine mah. lilerin ya bizzat mühendis veya mimar olması veyahut inşaat 
oöz veya vazı ile bır itiraz• kanunide bu- beş aded kı'~yton sı·stemı· otok· t M ı· ı l l kemece et konmuştur. ilan gü•u"nden mu"ddetı'nc b" üh' endı's veya mı'marm fennı· mes'ulı"yetı· de 

, u e a ıyeye yatırı mı" 45 e ır m • 
1 d kd

. d en miıdde- hh' h " ba. ılamak Üzere alacaklı ve vereceklı'ler'ın h ahh • b' • • • 'd • ld w •• 
un.-na ığını~ ta ır e muayy ları taksimi mütea ıdi tea - lira 63 kuruşluk vezne makbu- b ru te ta ütnamesı ve ına ışını ı are etmış o ugunu goste-

l
. bi • · · L L-: 'cra suretila ır ay ve mirasçılann üç ay içinde Bey-j • '° tmesını mutca."<ıp ceı,n ı hu" dun" u" ı"fa edememesı"nden bu h b k rır v s"ka .. t l . l• dı zu veya ut an a temı"nat mek ·ı d" e ı gos erme erı azını r. 

devanu munmelcyo tevessül kılınac,.ğı b k k og u ordüncü ıulh hukuk mahkemesine Ş k • l • h l kere nam ve hesa ına açı e - tupları ve 2490 No. lu kanun· müracaatları ve vaktinde alacaklarını artname, plan ve keşfini görme ısteyen erın er gün ça ış· 
maliimunuz ola.ak ve. bu baptaki ödeme siltme suretile satın alınacak- da yazılı vesikalarla Ankara - kaydettinniyenler hakkında medeni ka- ma saati içinde Vilayet Daimi Encümenine müracant etmelidir 
enrinhı tarafınıza tebliği makamına ka· Ih I · 8 5 935 Ç b d M M u 561 5 ler . . . tır. a esı · · arşam a a . . V. Satmalma Komis- n .~un . ve • G9 uncu maddeleri hük- • 
lıın bulunmak üzer: kcyf >et ilanen !cb-..J günü saat 14 dedir. istekli le • yonuna gelmeleri. 2061 ) ınu taıbık edilec gi ilan olunur. Teklif mektupları ihale günü saat 11 e kadar behemehal Eıı• 

llıııııı.~~~ıılo:'~°"':':....::.:<ı_ooe~ı:' ~~~----··· ... · ............................................................. -..-..~~(1=0~70~1~)~~~c=ü=m:::en:e:..:_ve:r~ilmişolacaktır. (2036} 
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Güf, Limon, Amber, Fujer, Şipr, Leylak, Revdor, Flördamur, Acıbadem, Akasya koku.ı.u 

HASAN TUVALET VE GLİSERİN SABUNLARI 
Hasan zeytinyağından ve Hasan kreminden ve Huan itriyabndan yapılmış olup gliıerinli ve tuvalet için nevileri vardır. Cıldi yumuıabr. Güzel Te na:ı:ik ciltli kadınlara çocu <İua şay2r>1 t•v

li)edır. Avrupanın terkibi meçhul yağlarından yapılmıt ıabunlar cilde muarrat yereceğinden bunlardan sakınınız. 10-15 25-35 kuruştur. Toptancılara tenzilit Hasan depoıu. Ankara, lslant.u, t.,e>uı: u 

1 - Konya Ereğ. sinde yaptırılacak 

EZ F ABRIKASININ 
bakiyei İnşaatı eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen 
keşif bedeli 606.432,53 liradır. 

2- Bu işe aid evrak şunlardır: 
a) eksiltme şartnamesi 
b) Mukavelename 
c) Fenni şartname 
d) Projeler . 
e) Vahidi kıyasi fiyat ve keşif. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara 

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

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

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

m~k Üzere en az bir bina inşaatını muvaffakıyetle bitir
mış olduğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Eksiltme 27 -4-935 tarihine müsadif Cumartesi 
P"iinü saat 15 de Ankarada Bankalar caddesinde kain U-

2788 -
il .uu1 Sıhhi MuesseseJer Satın_ 

ı.Dla komisyonuodanı 
~onya Doğum ve Çocuk bakımevi için bir aded Pompalı a

melıyat masası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
1 ·ihalesi 25 Nisan 935 Perşembe günü saat 15 de Cağal

oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla -
caktır. 

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

ter~elerı ve belli gün ve saatten evvel teminat makbuz veya 
· ~ .. Jı:tuplarile Komisyon\ müracaatları. (1987) 

2853 

Dahiliye Vekaletinden: 
Aded Aded 
50 Karyola 100 Çarşaf 

100 Battaniye 100 Yorgan kılıf~ 
100 Yastık 50 Dolap 
200 Yastık yüzü 50 Yatak 

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

Eksiltme 29-4-935 Pazartesi günü saat 15,30 da Dahiliye Ve 
kaleti binasında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacak 
hr. M~vakkat teminat mikdarı 187,5 Iiradır. isteyenler bu hu
sustaki şartnameleri almak ve nümuneleri görmek için her gün 
eksiltme komisyonuna müracaat edebilirler. 

Talihlerin 29-4-935 Pazartesi günü saat 14,30 a kadar İcab e
den. belgelerle birlikte teklif mektublarını Dahiliye Vekaleti 
eksıltme komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

2717 (1815) 

Nafıa Şirketleri Baı Müfettiş
liğindenı 
. Evl~r i

1
çtde Yapılacak elektrik tesisatının şirkete münhasır 

bır ha 0 u olmadığı: İt sahipleri tarafından arada bir sorul -
makta~r. Bundan ötürü, imtiyazlı elektrik ıirketinin yalnızdı
ıa~ı ~eaısah .Yapmak hakkı olduğunu ve (Satie) hususi ticaret 
evının kend_i hesabına İçeri tesisatçılık yaptığını bildiririm. Şu 
h8:~de evle.rınde elektrik tesisatı yaptırmak isteyenler gerek bu 
muea.aeae ıle gerekse müstakil tesisatçılarla anlaşmakta ser • 
besttırler. (1904) 

. 
~-

BÜYÜK 

TAYYARE Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1. ci teşi~esi 1 1 Mayıs 1935 dedir 
Büyük ikramiyesi 20.000 liradır. 

Çocuk Haftası 

1 I ' , ' 

- Kumbara Haftası 

Sizde yavrunuza ft Bankasından bir kumbara. ahnız. Gelecek ıene 
bu hafta çocuğunuzun da biritcmioı bir çok parası olacaktır. 

ZİRft~AT MAKİNALARI 
.61 NCI SÜDOST SERGiSi 

Breslau (Almanya) 16 - 19 Mayıs 1935 
01 L a n d m a c h 1 n e n m a r k t S U d c a t - A u • t • 1 1 u n il 

B r •• 1 a u • 16. - 19. M • 1 1 9 3 D 

~ 

Ziraat maKinaları, alat ve edevat, ehi havvanlar seı·glsi, 
tahta ve maden itleri ı çın makinalar, ziraat ve naklıyat 
ma\(inaları, radyo için yedek aksam. yazıhane makinalaı;ı 
_inıaat ve kaldırım ferfiyatı icin makinaıaJ! 

Tafsilat ve ziyaret ruhs 0 tı: Bilumum Ha~burg- Amerika - Li.,ie 
vapur acentalıkları ve MİTROP A ıeyabat iuarehaoeleri vaııta
sile alınabilir. 

1 lFOBıL --
Ur. Ihsan Samı 

Tifo ve paratifo haatalıkla.rına tu 
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 
Jarıdır, Hiç rahatsızhk vermez. H c~ı 

kes alabilir. Kutuıu 55 Kuru~ 

2475 

Dr. CEM S'in 

NASIR İLACI 

En eski nasırları bile pek kısa bir za· 
manda tamamen ve kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ecza. 
nesi, her eczanede bulunur. Ciddi ve 
müessir bir nasır~icıdır. 

2761 

ihtira ilanı 
0Ateş ıilihları için sulp nazımlı ka

ma,, hakkında istihsal olunan 30 mayıs 

1931 tarih ve 1191 sayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile konmak üzere ahere 

devrü ferağ veya icar edileceğinden talip 

olanların Galatada, iktisat hanında Ro. 
bert Ferriye müracaatları ilin olunur. 

2764 

iLAN 
Geliboluda, Alaaddin mahallesinde 

Yalı sokağında 36 No. da ki.in ve Ge
libolu Değirmencilik Türk Limited 
Şirketine ait ve sağ tarafı Riza ~y -

den Hacı Y akoya geçen mukadem 
bahçe elyevm kiğir mağaza ve hah • 
çıvan lamail veresesi bahçesi aol tara .. 
fı yol arkası Hüseyin ağa veresesi ha
nesi ve Mustafa kaptanın hamamı ile 
bahçesi, cephesi, ıosa yolu hudutlarla 
mahdut un fabrika11 binasile derunun
da mevcut makine alit ve edevatı te
aiıatı ta.afiye münaaebetile açık arttır .. 
maya çıkanlmııtır. 

1222 metrodan ve ıağ kısmı dört kat 
ve bir bodrum, aol kısmı üç kattan 
ibaret kigir binalarile mÜ§temilitı, 

120 beygirlik bir İngiliz buhar ma
kinesi, bir buhar kazanı, altıaı Alman 
ikisi Fransız sekiz adet 60 santimlik 
silindir makinesi, takDDlarile beraber 
üç adet Fran11z taıı, iki adet buğday 
fırçaıı, iki evrika, 2 çop ıaıör, be§ a· 
det Fransız triyorları, bir lavaj maki
nesi takunlarile beraber, üç beygirlik 
İngiliz gaz motörü. AEG markalı bir 
dinamo, bir Zürich markalı vals tor
nosu, bir makap tezgihı, 2 donki, bir 
filtre 4 irmik eleği, Anne Giesecke 
markalı üç adet bilanıiıter, Miag mar
kalı 2 adet otomatik badcül elevator
lar, adi ve kontrol elekler, kepek fır
çası, kayııların ipekleri, delice eleği 
yedek angrenajlar, yedek silindirler, 

1 mangeceler, anahtarlu ve fabrikaya 
müteallik bütün alat ve edevatı. Talip 

1

1 olanların mezkUr binaya ve derunun
da mevcut makine ali.t ve edevata er• 

i
l babı vukufça takdir edilen kıymetin 

yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak -
çelerile beraber müzayede günü ola

rak tayin edilen 5 mayıs 1935 pazar 
günü saat 10 dan 12 ye kadar lstan
bulda Bahçekapısında 4 ncü Vakıf ha 
nı 4 Üncü katında 11 - 13 No. lu yazı· 

hanede tasfiye memurlarına müracaat et
meleri ve teklif olunan bedel haddi li
yıkı olduğu takdirde yevmi mezkurdft 
ve bulunmadığı takdirde birinci teklif 
muteber kalmak ııartile 15 gün sonra i
halei kat'iyyesi icra kılınacağı ve fazla 
malômat almak iıtiyenlerin lıtanbul<la 
Tütün Gümrük, Yağcılar sokak 30 - 32 
No. lu mağazaya müracaatları ilin o1u-
nur. 

Hali tasfiyede bulunan GELiBO
LU DEGlRMENCILlK TÜRK 
LMD. Şirketi Tasfiye memurları 
Avukat Y eıua, Salamon Sengo· 

ıi, Neıim Assa 
2910 

lstanbul be§inci icra dairesinden: 
Dairemizin 935 - 196 ve 935 • 195 •ayı· 
lı doıyalarile haczedilerek satııına karar 
verilen Tophanede Süheyl Bey mahalle· 
sinde enli yoku~ta 6 numarah marangoa 
fabrikasında yazıhane, divnn, karyola, 
gardorop ve ıaire 25-4-935 pertembe 
günü saat ondan on bire kadar •atılaca .. 
ğından taliplerin yevmü mezkiırda me
muruna müracaatları ilin olunur. 

(10685) 

Umumı Neşriyatı ve Yazı işleri 
M ıid u t.tem h:zet 8 :~ 

Gazetecilik ve Matl-<ı<ıcıl:k J. A. Ş. 


