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T AN'ın hususi muhabirleri ilk haberlerini veriyorlar 

Yeni Bulgar kabinesiB. Toşef 
tarafından teşkil edildi 

Yeni kabine de Balkan andlaşmasına 
· yaklaşmamak politikasını güdecek 

Bulgaristanda isyan çıkmasından korkuluyc:-r . 
b . · d T ı f b··ı · · k Nafıa ve Demiryollanna ayrılmııtır. Şunendı· SOFYA 21 (TAN'ınhusuıimuha ınn en- eeon· ounere .B h .. ··t k "d 

' d" A d T ef'" f J N • lalova gazeteıı atmu arrın ımu e aı er· la) - Buıün saat beti on geçe Gospo ın n re oş ın er er azırı ·. . d T d K h f Nafia• Y ot f 
b--kaıılığı altında te~I olunan yeni kabine azaları sa· kanı harb zabıtlerın en o .,.. oşuMarho ' d N • dod •. 

...,.. · · · ·ı Or d "lk t a mu ecme ın raydan çıkarak Baıvekalet biruuma ırıttı er. . a a ı op: 
lanb :r-pıldı. Müzııkerel...- oldu. Gospodon Totef yenı 
kabineyi dün teılrile muvaffak olamadığı için bu sabah 
saat doku:ıı buçukta kabineyi t"§lril eclemiyeceğini. Kr~!a 
bildinniıti. Bunun Üzerine Kral Gospodin T.otef'ı bıl~ 
kaydü ıart tekrar kabineyi teıkile memur et~; Uzu'.' ~g: 
raımalardan eonra kabine ıu tekilde tetekkul etmı§lır, 
bildiriyonım : 

&,vekil ı Viyana, Çetine, Atina, n latanbulda ıızun 
seneler aefirlik etmit, Selanik idadiainde v~ Bu!gar H~r· 
biye metkebinde hocalık etmiı olan ve hıç hır parhye 
menaub olmıyan ı Gospodin Toıef, Hariciye B~k~n~: 
Eski Belırad sefiri ve Kralın kalemi mahaus mu duru: 
Gospodin Köse lvanof, Dahiliye Bakanı: G.en_e~:ıı Ra!ko 
Atna§Of, Maliye Bakanı: Milli Banka muduru Raskof, 
Maarif Bakanı ı (Eaki Maarif Nazın) General Radef, 
Adliye Bakanıı Temyiz mahkemesi reis.i: Angel Kara• 
gözof, Harbiye Bakanı: Sofya Gamizo'.' kwn~nda'.'.ı ~~: 
neral Sanef: Okonomi Nasyonal: Eıkı Meaa1 muduru 
Staycı Motaııov (eaki Baıvekil Muıanof değil). 

Teknik sebepler dolayıaile Münakalat nezareti ikiye 

BELGRAD, (TAN1m hususi muhabirinden. Telefon
la) - Yeni Bulgar kabineainin Bay Toıef tarafından ıeç 
vakit teıkil edildiği haberi buraya geldi. General Zlatef 
kabinesinin istifası bura gazetelerıinde mütalaasız kar
~ılanmıttır. Yeni kabine .hakkında ise siyasi mahafilde 
fU kanaat be•lenmektedır: 

"Toıef kabinesi 1934 de Bulgaristanın takib ettiği 
politikaya devam edecektir. Yeni kabine, antant Balka· 
niğe yaklll§Dlamak politikasını güdecektir. Gazeteler 
kabine etrafında uzun boylu netriya.tta bulunmamakta· 
dırlar. Salahiyettar kimselerin söylediklerine göre gaze. 
telerin hu tarzda ha.reketi bititik hududlu bir milletin 
dahili itlerine kantmak korkusundan ileri gelmektedir. 

Belgrad askeri ve siyasi mahafilinde Balkan itilafı. 
nı imzalamıt milletlerin mütekabil emniyetlerini Bulga
riatanıız da temin edecekleri imanı vardır. Burada Bul .. 
ı:aristanda dahili bir ihtilal çrkmuından da endiıe edil. 
mektedir. 

Eşref Şefik 

-Askeri rütbeleri~ 
Karşılıkları 
Cetvel Bakanlar heyeti 

Kadınlar dün birinci 
mitinglerini yaptılar 

tarafından tasdik edildi Dün Beylerbey~nde 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Aake· 

murahhaslar 
veridi ıririttlıelerinkarplıldarıru ıöotennekü- şerefı"ne bı·r zı·ya~et 

&ere &li ukeri ıw.ca hazırlanan cetvel 
L-•--Jar heyeti tarafından tasdik edil· d keki 1 d 1 
""""'' Ar11ulusal kadınlar birliği munhhas- hınca hınç ka ın ve er er e o muş · 
miBıtlru "hu· .. ataki kararname ı...·-ünlerde )arı dün öğleden evvel Boğaziçinde bir tur. h 

- ~ · · · ı d Tiyatronun locaları murahhaslara ta · -ımı· ı··et- > •• çrkacak. . br. Ceıvel aJi. vapur ın•nhsı yapmış ar ır · 
1 

. b .. 
·~ - euc T"" k k d ı b" ı·-· d.. _ı. 1 e sis edilm1 .. olduğundan 40 mil etin ulun , __ 'ar'--- L!ldı"nl-'.,..r. ur a ın ar ır ıgı; un pa ... a ya v , I d 
11.aa ıara fJll.I ••-7... d ·ı .. ·· ld - · · k mu• ahhaıları tiyatroda yer almış ar ı. 

Ordu ru··&.1...-ıeftnin yeni kartı1ıklarını ayni zaman a tali gunu o ugu ıçın a-
UJQI dm murahhaslara Bo ... aziçini göstermek Sahnede bir masa etrafında söz ıöyli-

bildiriyorum. . all Üzere bir program hazırlanuştı. yec:ek kadın murahhaslar toplanmıştı. 
Generaller, Qmır . er Bu maksatla tahsis edilmiş olıt.n vapur Bunlar arasında kadın saylavlarımızdan 

Müıiir: Mareıa), Büyüka0ral . al öğleden evvel Tophane rlhtrmmdan kalk- Bayan Türkan da ıözüküyordu. 
Birinci ferik: Orıeneral, ·7'" mııtır. Saat taarı 17,5 ta Bayan Latife Bekir 
Ferik: Korıreneral, Ko.remır .. Vapurda 40 milletin kadın murahhas- söz aldı ve toplanbnın açıldığını, ilk ıö-
Fırkn kumandanı rnirlıva: !wnıene • ları ile latanbulun ileri gelen ailelerine zün Mil. Emilie Gourd'un olduğunu 

ral, tü~ men•up bir çok kadınlar vardı. söyledi • 
Mirlivaı Toggeneral, Togaıninıl Büyük bir neşe içinde murahhaslar Alyanaın fahri katibi umumisi ve Mil-

Ü•t sübaylar Boğaziçinin güzelliklerini seyretmitler • letler Cemiyetinde çocuk koruma azasın· 
"Vmera,, dir. Kendilerine ikram edilen Türk siga· dan olan Matmazel Gourd, Cemiyeti Ak. 

al · · 1 b 1 bol Tu··rk •eker vamın çocuk koruma •ubesinin çalı•ma-Miralay: Albay r arını ıçmı§ er ve o , · , , 
1 · · · ı d" sından bahsetmiş ve çocukların büyu .. tül-Kaymaka:n: Yarbay ennı yemıı er ır. 

V Bo• 1 k d gı"ttikten son mesinı,· ahlaki ve içtimai vaziyetleri bi-Binbaşı: Binbaşı apur gaz ara a ar · 
ra dönmüş ve öğleyin Beylerbey:i sarayına rer birer tetkik etmittir. 

Asübaylar "Zabitan yanatmışbr. Sarayın havuzlu salonunda Nihayet büyüyen çocuklara sinemala-
Kıdemli yüzbaıı: Önyüzbaıı Türk Kadınlar Birliği tarafından güzel rın tesirinden bahsederek bunların oyna· 
Yüz~ıı Yüzb8§ı bir büfe hazırlanmıştı • dığı fena rolleri izah etmit ve yarının 

Küçük itilaf ve 
Balkan itilafı 

Muahedelerdeki askeri 
kayıt. arın kaldırılmasına 
hiç bir zaman razı değil 

BELGRAD, 21 (Tan'ın Belgrad mu • 
habiri bildiriyor) - Küçük itilafın, mu· 
ahedelerle bağlı devletlerin tekrar ıilah
' .nmasına taraftar olduğu haklundaki 
haberler tamamen yanlııtır • 

Belgrad mahafilinden öğrendiğime gö
re, Balkan it;Jafının ve Küçjik itilafın hu
zurunun her hangi yeni bir müzakere ile 

1 

çıkmaza sokulması ihtimali yoktur. 
Böyle haberler, bu İtte menfaati olan 

1 

devletler tarafından uydurulmuı haber • 
!erdir • 

1 Sovyet Rusya j)e Fr-anaa arasında ya .. 

1 
pılmakta olan mütekabil anlaşmarun ma
hiyeti tatbikiyesi olmadığı ıöyleniyot". 

Etref ŞEFiK 

Paris konferans
ların dan dönüş 

Fuad Köprülü intibalarını 
anlatıyor 

Paris üniversitesinde Türklüğe ait a
raıtırmalar merkezinde konfer-anılar ver .. 
mek Üzere davet e -
dilen Edebiyat Fa • 

1 
kültesi dekaru Bay ' 
Fuat Köprülü dün 

/ ş~rimU:e dönmüş -
tur. 

Kendisile görüşen 
bir yazıcımıza bu 
husustaki intibala . 
rını fÖy]ece hülisb 
etmittir: 

- Bu sene Pa · 
riı Univerıitesin · 
de kurulmu' olar. 
(Türk diline, tari. Bay J:fUAT 
hine ve kültürüne a-

1 

it araştırmalar merkezi) tarafından ter • 
tip edilen konferanslar serisi arasında 
benim tarafımdan da konferanslar veril. 

' ıa.nr·-rm: ;tı. 
"Benimle beraber Pariste Şark dilleri 

mektebi Türk fiJolojiıi profesörü Jan De
ni Dijon Universitesi coğrafya profesö .. 
rÜ ve lıtanbul Üniversitesi eski profesör .. 
)erinden M. Şapi ve Is tan bul Fransız arke 
oloji enstitüsü müdürü profesör Gabriyel 
taraflarından da yine Türklük mevzuu et 
rafında konferanslar verilecekti. 

'"ilk aıra benim olduiu halde hastalı • 
iiımdan dolayı bir ay kadar geç kaldım 
ve ıon konferanılan ben verdim. Bunlar 
Sorbon'da oldu. Konferansım üç taney· 
di fakat üçü de "Osmanlı devletinin ku • 
ruluıu,, mevzuu etrafında ve serili olarak 
devam etti. 

"Bunlar Fransız arkeoloji Enstitüsü 
neıriyatı arasında kitap halinde neıredi .. 

Devamı 5 inci sahifede 

Almanyanın notası 

Cenevrenin hüküm 
vermek salahiyeti 

tanınmıyor 
PARIS, 21 (A.A.) - Almanya'run 

1 dün öğleden sonra Franıa hükıimetine 
verdiği notada deniliyor ki: 

"Almanya hiiluimeti, 17 nisan tarihli 
Cenevre kararnamesini imza ecten de'\ let. 
Ierin, kendi hakkında hüküm vermek sa .. 
Jihiyetlerini tanımamak arlır. Ulu ıdar 
Kurumu konseyinin kararı, Alman)'a'yı 
yeniden itham etmek için hır vesiledir. 
Onun içindir ki, Almanya, bu lcararı 
kat'i surette reddetmekle beraber, bun .. 
da münderiç bulunan muhtejif meseleler 
hakkındaki Alman noktai n3zarını yakın. 
da bildirmek hakkını muhafaza eder.,. 

Nota nasıl yazılmış? 
BERLIN, 21 (A. A.) - Diplomatik 

mahafile nazaran, Almanya, hali cere .. 
yanda bulunan müzakerata devam etınf'k 
imkanlarını mahfuz bulundurmakcadır. 
Zannedi 1 diğine göre, Alman Hariciye ne
zareti, dun akıam Fransa, ltalya ve in 
giltereye tevdi olunan protesto notasının 
tanzimi fmrinde Bay Hitler'in Üzerinde 
itidaJcuyane bir teeir İcra etmitıjr . 

Filhakika, bu protoeatonun patırdılı bir 
şekilde olacağı ve diplomasi ananelerin .. 
den harice çıkacağı tahmin edilmekte idi. 
lııpanyaya da bir suret verildi 
MADRID, 21 (A.A.) -- Almanya Se

firi, kendi hükllmetinin Cenevre mukar-
reratına karşı protc::.tosunu ihtiva eden 
notanın bi rsuretini ispanya hükıimetine 
tevdi eylemiıtir. 

ltalya • Polonya 
VENEDIK1 21 (A.A.) - Bay Suviç 

ile Polonya Hariciye Nazırı Miralay Bel 
görüşmüşlerdir. 

Devamı 5 inci sahifede Birinci mi;lanm: Tüğmen Büfede öğle yemeği yendikten sonra, neslini kuvvetli bir seciye ile yetiştirmek 
Mülazim: Hastüğmen sarayın içi gezilmiş ve saat 16 da lstan· icap ettiğin söylerniıtir. T . 
Zabit vekili: Yarsübay bula ayni vapurla dönülmüştür. Çolc alkışlanan bu söylevden sonra, evfik Rüştü Aras 

1 
ı 

. . 

unanıs an a, ısyan c na
sında Bulgaristana kaçan asi 
zabitler divanı harb tarafın
dan idama mahkum edilmiştir. 

• 
Tel:{ MildGrı 24318, Yaa itleri müdilrilı Wlt 

ldue •• Matbaaı 24310 

TURKIYENlN EN BUYUK GAZETESl 

23 

Salı 

32 
ünü çıkıyor 

1 
salıi:fel 

'-----·-------------------------J EN DEGERLI TURK YAZICI ve GAZETECi
LERiNiN MAKALELERi, FIKRALARIYLE 

Sofya'ya, Belgrad'a, Bükreş'e, Atlna'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 nl·sanda---------- .... 4<UZ4UlUU~KUMU b 

--------32 sahif 
çık yor ODaır~lk 

Yeni tefrikalarımız tunlardırı 

izde casuslu ' • 
Azız HÜDAİ AKDEMIRIN VESiKALARA 

DAYANAN ESER! 

Fatih lstanbulu 
Nasıl aldı? 

Tarihte bir çai devirip yeni bir 
çağ açan en heyecanlı bir sagf a 

1 M ne Kam 
L '' Kavg m 

Hitler'in bütün dünyada 
çok dedikodular doğurtın 

Mahm• 't eaar ••• TAN içi 

bir 
• 

eserı 

•azırladıtı ü.yak bir rom 

Burhan Cahidin ıimdiye kadar 
yazdığı romanların en güzeli 

Edgard 
meraklı 

W allece'in en 
polia romanı 

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

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

23 Nisan salı günü 

Büyük bir havadis 
gazetesi olarak Erbaşlar Dün akşam ıaat 17,5 ta arsıulusal ka- Büyük Birtanyanın tanınmıı kadın mu- b kle • 

Baş gedikli: Hat ı.~u•Kli dınlar birliği Beyoğlunda Tepebaşı kış· rahhaslarından Lady Aıtor, söz almıı· e DlJOr 
Bat<;avuı: Başça.vuşO lık tiyatrosunda büyük bir toplantı da tır. Cenevre'den hareket eden Dışişler Ba- "'5} "'5> <E! n..,.. •ge 

lııııııı ... ~B!i:::.atça~'u:!i:~-uş~c!:'~v~~:~vı-·m-·-:~•-t.ç•a'.·u.t._._._ .. .ı.,ı~e~r~ti;p~e~t~m·i·şt.ir •. ~B·u-.,;t•op~l~amnmtı•d•a•i•'tmiyme•n .. h•e•r ıılıııo .. L• a•d•y .. A•s•to~r•,•d•u•·nk.,.u•· •s•ö•'l•e•ri•ru•· ..,.s.ö.yl•e·· .._ı.a.,.n.ı ... B.~ay;...T.e_v_f_ik~R_u~·t~t~ü_A~r~·•_'ı~~~b-u~g-ü_n_ 1 _~~~-~~ ~~U u0 U ~-=-o ık oy o ır 

/ 



Leqdi Astor bunu izah ediyor 
1 ~iliz parli.ınentoıunun en eıki kadın 

meb'uıu Leydi Aator dün sabahki eks • 
presle Istanbula gelmi§ ve Türk Kadın 
Birliği azası tarafından kar,ılıuıınıthr. 
Leydi Aıtor Perapala1 otel;nde hır iki 
dakika istirahat ettikten IO!lra Beyoğ • 
hında Kız sanat mektebinde teıiı edılmi~ 
olıuı Tiirk kadıııl.i1J'1uı tekiımü!ünü gôs
teren sergiyi ziyaret t:hnit v~ saat on bir
de Kadm Birlili tarafından kongre mu• 
rahhaıları ferdine rertip edilen deniz 
gezintisine ittir?\k e-tmiıtir. 

• • • 
Leydi Aıtıır ;ünü ıehirde geçinniı 

olıaydı, kendlıinl bu,up gÖrÜ§mek, va -
purda veya Beylerbeyi sarayındaki kadar 
@'ÜÇ olınayac ·l<t •. Onu Be)L•beyi sarayı· 
nın l>ilmeoı kaç;ncı kat bahçelerinden bi. 
rinde etrafını'·• lOf J.1!'.an on beı yirmi kı
tilik bir 1Tupa hitab ederken buldum. 
O OÖylerken, ıözlerini, etrafı çınlatan 
kahkahalar araltDdan ı..namile itihnek 
kabil olamıyordu. Çünkü Leydi Astor 
mükenunel bir hatip olduğu kadar da za
rif bir kadındır. 

Kendisine yaklaıtmı ve Tiirkiyeye ge• 
titinden, kongrenin •on celselerinden bi
rinde bulunmaktan başka bir maksadı o· 
hıP olmadığını ıordum. O cevap verdi: 

- Buraya gelmekte hususi makıadım 
,,ardır: O da Kamil Atatü,k'ün büyük 
e•eri.ni görmektir. O dünyada biricik bir 
t"luıyettir. Hitler veya Muuolini gibi 
değil, o cemiyette ve bir milletin haya
tında kadmın ro1ünü herkesten İyi bir ıu 
,rette taı.dir etmittir. Kamil Atatürk kaf. 
b n, ruharı demokrattır. O bu ruh ile ka
ıl bn lqvik ediyor, onlara cesaret veri. 
yar ve onlara müzaheret ediyor • 

''Alatıirlc'ün Türkiyede bugün mevcut 
o!· n kadınlık te§kilatını muhafaza edece
ğı;_ıden eıninim. Ben öyle zannederim ki, 
"furk kadınlığı ileride Atatürk'ün verdi
ği hak!arıa iktifa e tmiyecektir. Onlar, 
buna layıı, oldu'klarını ispat etmekle be
raber da!ıa ileriye gidecekler ve daha pek 
çok !.eylet istiyecekler ve alacaklardır. 
Ataturk, hu memleketin ruhuna nüfuz e
den bir llıa.buttur. Evet, zaten Allah de
yin.ce n~ anlıyoruz? Fikrimize gden bu 
kefınıenın ruhudur ve medliılüdür. 

•Sovyeı Rusya'da da böyle bir mabut 
vardır. B.,.,,ard Sbaw ile beraber Moıko
va•ya gitti·;..., zaman Stalin ile görüpnüı 
tünı. Anla~ım ki o da memleketinin her 

türlü mukadderahnı idare eden bir f"h-
oiyettir. ! 

- lngilterede feminizmin gösterdiği 
terakkilerden memnun mmunuz? 

- Hayır, asla memnun değilim. Çün· 
kü iıler henüz istenildiği kadar iyi git
miyor. lktnad buhran var, siyaset iıleri 
inoanlan endiıeye dütünnekten hali kal
mıyor. Harp tehlikesi ortadan kalkh de
nemez. Yal ruz bazı ulusların harp isteği 
ortadan kalkmııhr. Feminizm, istenildiği 
kadar ilerlmniı olsaydı, belki dünya bu
günkünden daha iyi bir halde bulunacak
tı! 

- Fakat münhaııran kadınlann dün .. 
yayı düzelteceklerinden emin mi.siniz? 

Leydi Astor bu sözde feminiıtlere bir 
tiiriz manası buldu. Erkeklerin düzelte
medikleri dünya işlerini kadınların dü • 
zelhneğe muvaffak olacakları hakkındaki 
tereddüt ve şüphelere iınret ettiğimi 
zannetti. O, kendisine mahsus olan zera
fet ile kaılannı havaya kaldırdı ve her • 
kesin kahkahaları arasında "Aptal!,, der 
gibi bir taVIJ" takınarak sözlerine devam 
etti: 

- Evet ,kadınlar her şeyi düzeltmeğe 
muvaffak olurlar. Zaten b~nce erkek;ik 
kadınlık meselesi mevzuubabiı değildir. 
Bence her erkeğin yarm kadındır. V eJ 
her kadının da yarısı erkektir. Bunlar 
biribirlerini tamamlarlar. Bu itibarla a
ı-runızda bir fark olduğunu zannehniyo -
rum. Erkekler kadınlarla teşriki <nesai e
decek olurlarsa o zaman itlerin iıtiıine 
daha ziyade ümit ile bakmak kabil ola -
caktır. 

Leydi Astor hararetli bir içki düşma • 
nıdır. Bu bahiste kendisine sorduğum 
•uale cevaben dedi ki: 

- Ben içki içmez değilim. Ailem ara
sında ara sıra bir kadeh ispirtolu içki i .. 
çerken bunun çocuklara içirilmemesini 
düşünürüm. Çünkü dünyada bir çok fe • 
laketler içkiden geliyor. Bu beliyyeden 
insanları kurtarmak Iazundır.,, 

Bir vapur düdüğü muhaveremizi kes .. 
ti. Muhterem lngiliz meb'uıunun etrafı 
takdirkirlarile dolu idi. Herkeı bir sual 
aoruyor, ondan bir cevap bekliyordu. Va· 
purda iyi bir yer bulmak isteyenler kat 
kat bahçeleri biribirine bağlayan merdi -
venleri inmekte istical ediyordu. 

"" "" "" 

uma günkü hadise 
Maç hakkında Ulus'un bir yazısı 

>.~KARA, 21 (A.A.) - Ulus ga -
zeteıı, cımıa günü T ak.ıim atadyo • 
r.;.ıncla c<-reyan eden hadioe hakkında 
aşa 'ıdaki YD.zıyı neıret:miıtir; 

Dün gelen lıtanbul gazeteleri bize 
çok çirkin ve çok yüz kızartıcı bir ha 
bcr getirdiler. lıtanbulda üç oyun oy 

l!k için gelmit olan Viyananın Li .. 
'"' -ta k uı F enerbahçe ile oynadı. 

on oyun Yargıç (Hakem) bir Türk 
tu halde alanda yenilen Fener o
•ularmın hücumlarına uğramıf, ko 

., •rımzdan bir ikiıi de ve yargıça 
'? ~uklar ve tekmeler vurulmuf. ite 

cern;tt;. !er de kanıarak hadiae büyü . 
• f, öyle ki dootça bir maç yapma -

ya ı;reldikleri Yerden Avusturyalı fut. 
bolculnr otellerinde dinlerunek için 
va.kit bile bulamıyarak diye:n (ifade) 
venq_e üzere karakola ııitmeğe mec
b - 0t...uılardır. 

Sp.?r • .hlakı ve &porcu aoğuk kanlı· 
lı •zerl<ıde çok ıeyler yazılmı§tır. 
Ne Y• ki bunca yazıların sporcula 
!"'mız ve seyircilerimiz üzerinde hiç bil' 
ız ırakmamıı olduğunu görüyoruz. 
V:irgıça, klıiplere, ıpoT kurallanna ku 
4 '\Jt asmayacak olan veya bir oyunun 

ş"Yunluğu arasında bunlan unutacak 
adar ainirlerine emredemiyen bir o • 

yuncunun bir ıpor alanmda hiç bir iıi 
yoktur. Bir •tadyum ne bir fonımdur, 
ne de buğa döğiifü meydanı ... 

Nasıl olursa olsun düzeltisi aerek bu 

Orman komiserleri 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Ucretle 

çalışan "?"an komiserlerinin m.ıa ge
çi..--ilmelcn .h"!<kında Ziraat Bakanlığı bir 
kanun proJell bazırlamııtn-, 

Konyada bir katil aııldı 
KONYA, 21 (Milliyet)-Uç ki§iyi çif 

te ıle öidürdüğü.,den idama mahkiım e
dilen Beytchir köylülerinden Mehmet 
oglu Mehmet buzün hükiimet meydanm· 
.ıa asılmıştır. 

Konyada bol yağmurl r 
KONYA, 21 (Milliyet) - Ik gündür 

ya, n bol )'"imıurlar çif~ilcr üzerinde 
bu iık sevinçler uyandımu§tır. Bu sabah 
ta tiç saat kadar ıulu kar yoğmııtır. !(,.. 
rın ~yvelcr ve ağaçlara tesir yapm sın 
d~n korkuluyor. 

Beytehir gölü yağan yağmurlardan 
90 santim yükselmiş tir. Gölün etrafın • 
dalci tarlaların su! ımıası tarla aahipleri· 
ni sevindir.mi Ur. 

1936 o.;mpiyadına hazırlık 
PARIS, 21 (A.A.) - Arsıulusal fut

bol federasyonu icra komitesi, mahalli fe. 
dcrasyonlar arasındaki ihtilaflara dair o
lan raporu tetkik eylemiştir. Komite, ra-

rtör Lotsi'nin mütaleasına iıtıirak ve 
kendisini milı:akeratm devmnrna memur 
ehn'ıtir. 

Komitenin 1936 olimpiyadına dair teı
bit eylemi! olduğu meseleler arasında 
ıunlar vardır: 

Saharun tulü azami 130, asgari 100, 
arzı azami 100, asgari 50 yarda olacak • 
tır. Merkez daire>İnİn muhiti 10 yarda, 
orta çizgisinin tulü 8 yarda, kale direl!c
rinin irtifaı 8 kadem, maç başladığı za • 
m n topun ıikleti 389 ili 425 aram ola
ealcıtD'. 

Bu mukarrerat gelecek mevsim batın· 
dan itlb.nın tatbik edilecektiro 

büyük ekoiğimiz Üzerinde ,iımdiye ka 
dar çok ho§ görür davrandık. Spor ku 
nunlarmuz böyle suçları işleyen apor· 
eularmuza çok hafif cezalar verdi. Ve 
bu cezaların çoğu ıüresinden (müdde 
tinden) önce bağıtlandı. Bu ıekilde 
bir aı:-or anlayışının memleket için za
rarlı olduğuna ve bu dÜ§ÜnÜ§Ün va • 

kit kaybedilmeden değipnesi için her 
çareye başvurmak geceğinde artık şüp 
he etmemeliyiz. 

Spor bir terbiye İşidir. Bunun dışın 
da yaşamaya hak yoktur. Yeruneyi İ• 
teyen sporcu yenilmeyi de, ancak çok 
çalıpnak için bir hız alma vasıtası say 
nıalıdır. Hakoızlık apaçık meydanda 
olsa bile bir sporcu hakkmı almak için 
oporcu yumruğunu kullarunaz. Dayak 
yemiş olarak memleketine gönderdiği 
miz bir yabancı sporcunun ülkemiz j .. 
çin ne kötü bir propagandacı olacağı
nı düşünerek uluolanna karşı işlettik· 
!eri suçtan dolayı dayak atanlar ÜzÜ· 
lüyorlar mı, bilmeyiz ... 

Bildiğimiz bir feY varaa, bu çirkin 
hi.diaenin ört baa edilmemesi ve ıuç
luların, ortaya çıkarılarak Örnek ola
cak tekilde cezalandırılmaları lüzu -
mudur. Houörülük çoğun, ıuçun tek 
rarlanmauna yol açar ve biz artık top 
raklanmzıda böyle ıeyler görmek iı • 
temiyoruz. 

Nazi Milis~eri 
Orduya 46 tayyare 

hediye ettiler 
BERLIN, 21.A.A. - Nazi milisleri 

Bay Hitler'e 46 ncı yıldönümü münase
betile 42 tane askeri tayyare armağan 
etmitlerdir. Komünistler tarafından telef 
edilen Nazi kahri'lmanının şerefine ' 'Horst 
vene!" tesmiye edilen bu hava filosunun 
teslimi eınasında, hücum kıtaları baıkanı 
Viktıor Lutze: 

"Bu hediye, Hitler milislerini orduya 
rapteden bağların sembolüdür~, demiş • 
tir. 

Hauplman gene 
mahkemede 

TRANTON -Nev Jersey· 21 A.A.
Hopmanın ist inaf davasının ilk safha
ımın ilk safhası başlamıştır. Mumai
leybin avukatı alakadar makamata 
kendisi hakkındaki idam kararını r:ak 

zettirmek için 133 delil ıerdetmi~tir. 
Avukat icabında meselenin birleş ik 
Amerika yüksek mahkemesine sevke· 
dileceğini beyan etmiıtir. 

Büvük bir yangın 
NEVYORK, 21 (A.A.) - Broklin'de 

lıtriver rıhtnnı üzerinde kain ve içerile .. 
rinde kreozot lastik ve kabili İştial mad
deler bulunan depolarda çıkan bir yangı
nı söndürmeğe çalışan itfaiye efradından 
otuzu dumandan baygın düşmüşlerdir. 

Duman, Broklin'den Nays:ti'ye giden 
yeraltı demiryolu mecrasını da istila et
miştir. Ateı, henüz ıöndürülememittir. 

'1- Madrid yüce mahkemesi Ala va' da 
ve Valensiya' da idama mahkum edilen a
narıist • ıendikalistlerdcn ceman yedi ki· 
tinin cezalarnu tasdik etmiıtir • 

'1- Graf • e nelin balonu Fridrihsha • 
ian'den 111<1t 21.10 da hareket etm:{tir. 

--·· 

Yunan divanı harplerinde 

Huduttan kaçan asiler 
"idama mahkôm edildi 
ATINA, 21 (Huıusi) - Kavalada 

Bulgari.t.ana kaçan iıi ordu erki.nıru 
gıyaben muhakeme eden divanı harb 
kararını vermİ§tir. Firarilerden Gene
ral Kammenoı ile Miralay Bakırcia, 
Binbaşı Burdaraı kaymakam Ponkas, 
Papa&tamatiadia, (Cümhuriyet muha 
fızı) klübü reisi Jatraa, Vasilikoo ve 
avukat Yanniyas idama, Miralay Ren
tio, Gunelakiı, Stradudakiı, Holokot
ronis, yÜzbafl Y anukakla, Polimenoa, 
müebbed küreğe, diierleri de daha 
hafif cezalara mahküm edilmiılerdir. 

ATINA, 21 (Hwusi) - Tersane • 
deki Divanı harbde muhakeme edil • 
mekte bulunan (Cümhuriyeti Koru · 
ma} dernekleri umum reisi General 
Papulas ile arkadaşlarının müdafaası 
bitmiş ve hükumet komiseri Topçu 
kaymakamı Asima Kopulos ittibamna 
mes.ini aöylemiıtir. Komiıer bu ittiham 
name&in<!e maznunların İsyan hareke 
tindeki alakalarını anlatarak her biri 
nin mesuli]ret derecesini tayin etmiş 

ve General Papulas ile dernek erka
nından Ki.misis ve Miralay Vakkas'ın 
idamlarını ve diğerlerinin de muhtelif 
cezalara çarptırılmasını iıteıDi ş tir. 

Avukatların müdafaalarından son
ra divan hükmünü verecektir. 

A manyanın 
Daves borcu 

Amer ka sefiri ve hami'ler 
protesto ettiler 

BERLIN, 21 (A.A.) - Amerika se
firi Daveı istikraz kupon bedellerinin 
döviz olarak tediye edilmemesini, Alman 
hariciye nezareti nezdinde protesto et -
miştir. 

Sefirin böyle bir tetebbüote bulunaca
ğını, Hariciye Nazın B. Kardel Hull, ge· 
çenlerde Va§'ington'da irat eylediği bir 
nutukta ıöylemiıti. 

Diğer taraftan Daveı istikrazı truıtları 
da Alman maliye nazırlığı nezdinde pro
testoda bulunarak devlet bankasmm mu
ayyen ol&ll tarihte 15 nisan vadeli ku -
pon1arın döviz karşılığını emirlerine ha· 
zır bulundunnad.ığından dolayı tik.ayet 
ehniılerdir. 

Alman mahafilinde, bu iki taraflı pro
restonun teklen bir kıymeti haiz bulun
duğu ve Almanya'nın biç bir zaman ta· 
ahhütlerini ifaaan bçınmadıiı beyan e .. 
dilmektedir. 

Ayni mahafile göre, tediyahn tatili, 
halihazırda Almanya'run yabancı dövize 
malik bulunmamaımdan ileri gelmekte • 
dir. Amerika'nın Alınan emtiasırun itha
lini itkili etmekte olmasından da aynca 
pkİlyet edilmekt-edir • 

Romanya da 
Mebusan ve ayan meclis

leri içt imalara nihayet 
verdi 

BUKREŞ, 21 (A.A.) - Mebuaan ve 
iyan meclisleri, idi içtima devreleri
ne nihayet vermiılerdir. Başbakan B. 
Tataresko, kralın nutkunu okumut
tur. Kral, bu nutkunda memleket kş· 
kilatının ikmaline matuf olarak bu ic· 
tiına devresinde yapılnu§ olan işleri e 
hemmiyetle kaydetmektedir. Kralın 
nutkunun son cümlesi ıudur: 

"Şimdiye kadar hükW:netim tarafın 
dan her sahada elde edilmiı ol •n ne· 
ticeler, bir itimat havası vücude g elir .. 
miıtir ki bu hava, kuvvetli bir istinat· 
gah teşkil etmekte ve girişilmiı olan 

iıin ikmali ve devlet kuvvetinin reaa • 
net bulmaoı için bir znnan addet.meb 
te olduğumuz iatikrar rejiminin temi· 
ni için li.zmı olan istinatgB.hlır.,, 

İtalyada eski Fransız 
muharip1eri 

ROMA, 21 (A.A.) - ltalyada seyahat 
etmekte bulunan eski Fransız mubariple
r ir:in şerefine bu sabh Famez sarayında 
ltalyan harp cemiye'.leri reislerinin iıti -
r akiyle yapılan r esmi kabulde Fransız 
ıcfiri Kont dör Şambrön bir nutuk oöyli· 
yerek Kirinal sarayında Fransız muharip .. 
!erini aske.- ve general krala takdim et
miş olmakla müftehir olduğunu beya'I 
etmş ve Venedik sarayında kendisi de 
bir harp mecruhu olan Bay Mussolini'yi 
dinlemekle büyük bir mabzuziyet hisset· 
miş olduğunu ilSve eylemiştir .. Fransız 
sefiri Düçenin bütün Avrupanın hayran .. 
!ıkla takdir ehnekte olduğu açık bir liıan• 
la konuımuş olduğunu ve bu lisanın re
alist bir belagate malik olduğunu ilave 
etmiştir. 

Fransız sefiri bundan sonra hükumeti 
namma eıki Italyan muhariplerine ni~an
lar dağıhnı§hr. 

ltalya • Fransa komitesi Roma'da bu. 
lunmakta olan Fransız muharipl..-i ce • 
mİyetleri reisleri terefine bir ziyafet ver
miştir. 

ATINA, 21 (Hususi) - Orama cli
vanı harbi Drama belediye reisini üç 
sene hapse mahkiim etmiılir. 

Larisa Diııanı harbinde 
SELANIK, 21 (Huousi) - Larisa di 

vanı harbinde muhakemeleri yapıl • 
makta olan i.yan azaları, mebualar, 
gazeteci ve oiyaııiler hakkında §&bitler 
dinlenmektedir. Dün polis müdürü 
§8hid sıfatile dinlenmiş ve hareketleııi
ne ahali arasında galeyan husule ge
tirdiklerini oöylemittir. 

Ordudan ihraç edilenler 
ATINA, 21 (Husuai) - Ordudan 

; 
ihraç edilmiı olan bütün zabitlerin ge
ne hizmete çağırılac:ığı hakkında ga· 
zetelerde görülen haberler Harbiye 
Bakanlığı tarafından tekzib edilmi'° 
tir. Tersane baskınına bakan divanı 
barbde mahkfun edilen deniz zabitle 
rinin rütbeleri dün kaldırılmııtır. 

Balkanlann emniyetı 
ATINA, 21 (Hususi) - Harbiye 

Bakanı ve Baıbakanlık muavini Ge
neral Kondilis Bükreşte çıkan Univer 

sel gazetesi muhabirine verdiği müJa .. 
katta Yunan siyasi 8.leminin dört 
Balkan devletinin temsil ettiği paktın 
Balkanlarda emniyeti temin edeceği
ne emin bulunduğunu i1ive etmiştir. 

Bulgaristanda 
-o-

Çankof tarailar arı 
nümay:ş y<>phlar 

SOFYA, 21 (A.A.) - Demokrat iti 
laf partisi reiai olup, keyfiyeti tevkifi 
halihazırdaki kabine buhranına doğ
rudan doğruya sebeb olan Bay Çan . 
kof'un taraftarları, başkanlarının hap 
&edilmesini protesto için dün akşam 
Sofya aokaklarında nümayi~ teşebbü
oünde bulunmu§lardır. Zabıta nüma
yiıçileri dağıtmııtır. Meıruti bir knbi· 
ne teşkili huousunda halkı, kral Bo • 
riı'e müzahir olmağa davet eden be
yannameler tevzi olunmu§tur. 

Muhakkak olan birşey varsa, oda, 
askerlerin, tamam.ile kenc! : l~a·.nden 
mürekkeb bir kabinenin teşkili husu

sundaki noktai na.zarlarını terviç et· 
tirmeğe çalışacaklarıdır. 

Bu itibarla vaziyet ciddiyetini mu-
' hafaza eb:nekte ve Çankof lehind"ki 
nümayişler ve sabık Dahiliye Nazırı 
Kolyef aleyhinde dağıtılan beya11na 0 

meler dolayııiyle, daha da vehamE't 
keabeylemektedir. 

Bulgar koruolosiuğunun bir tebliği 
Istanbul Bulgar konsolosluğundan 

bildirilmittir: 
Yunan - Bulgar hududunda top ıu 

leri işitilmit olduğuna dair Türkiyede 
çıkan bazı gazetelerde münteşir ha· 
berin asılsız olduğunu Bulgar Ajansı 
tebliğe mezundur. 

Kral, yeni kabinenin teıkili için İ•· 
tişarelerine devam ediyor. Efkan u -
mımıiye kabine buhranını ıükiın 
ile takib etmektedir. Bütün memle • 
kette tam bir sükiın hüküm sürüyor. 

SOFYA, 21 (A.A.) - Kral, yeni 
kabinenin teşkili için İstişarelerine de 
vam etmiıtir. Bay Toıefin bu sabah 
•aat 9 da saraya gittiği ve saraydan 
15 de çıktığı haber verilmektedir. Sa
bahleyin askeri birlik müııneuilleri 
saraya davet edilmitlerdir. Askeri mek 
tepten bir kıt'a, sarayın avluıuna gir 
miı ve Kralı alkıılamııtır. 

Bu nümayiı halk arasında muhte • 
lif mütalealara yol açmııtır. Her ihti• 
rnale karıı zabit ve askerlerin kışlada 
kalmaları karar altına almmııtır. Bü
tün bunlara rağmen bütün memleket· 
te bir oükün hüküm sürmektedir. 

Canlı uzuvların 
Filmi alınıyor 
Uzuvlarımızın nasıl işlediği 

tetkik edilebilecek 
PARIS, 21. A.A. - insan vücu

dundaki canlı uzuvların faaliyeti 
bundan böyle sinemaya alınabil ecek· 
tir. 

B. Darsonval, 8 nisanda, Fransa 
fen akadem isine, Doktör Jorj Ci
yan'm yeni bir keıfini arzetmi~tir. 
Bu keşif, ga yri m üdevver b ir satıh 
ihtiva eden bir takım adeseler saye-

sinde harikülade ışık kabiliyeti olan 
bir objektif'tir. 

Bu objektif ile Doktör Ciyan, vü
cudu beşeri tam faaliyet halinde ai· 
nema §eridine çekmeğe muvaffak ol
muştur. Resimlerin sürati alelade fj. 
limlerinkinin aynidir. Işık menbamın 
kesafeti, gerek haııta!ar ve gerek ma
kineler için bir tehlike teıkil etmiye
cek derecelerde arttırılmış tır. 

Bu keşif aayesinde, dok~öTl<'r, §U 

'eya bu uzvun yalnız hnli ataletteki 
vaziyetini değil ve fakat o uzvu İş· 
!erken tetkik edebilecekler ve teıhis
lerini katiyetle koyacaklardır. 

Japonya • Çin münasebatı Ayni zamanda, kanın §İryanlar i
çerisindeki tarzı cereyanını, nefes bo
ı ulannın inbisatıru, hi.cabı hacizin ta
kallüslerini, midenin fan!:yetini, yiye• 
ceklerin imtisas ve hazmini perdede 
görmek mümkün olacaktır. 

ŞANGHAY, 21 (A.A.) - Japon 
mahafili, Japonyanın Çin elçisinin is· 
tifa11nı mumaileyhin Japonyanın nok 
tai nazarlarını kabul ettiremenıit ol
duğu ouretinde tefsir etımektedil". J a
ponyanın metalibi, bilhassa Japonya 
verilmesi ve Çin]e Jaronya arasında. 
bir tesriki mesai vücade getirilmesj idi. 

Çin, b~ iki noktadan birincisi bak • 

-•HUJalllolHllAllUHllWlllHWW n11-~HH-

kmda Japonyayı tahnin etmiı, ancak, 
pek dikenli bir mesele olan Maı:çuri 
meseleoinde ihtira:ı:i kayıtlar derme 
yan eylemiştir. 
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DA&i 
Japonyada korkunç zelzeleler 

F ormuz adasında zelzele
den 2495 kişi ölmüştür 

Bir şehir tamamen harab oldu. 12122 
ev yıkıldı. 5770 yaralı var 

TOKYO, 21 (A. A.) - Formoz adcmnda bir zelzele olmu, ve 74Z 
kişi ölmüş, 2979 kişi yaralanmıştır. 2295 ev yıkılmış, harap olmuş ve 
2348 ev de zarara uğramıştır. 

FORMUZ ADASI, (Taioku) 21 ( A. A.) - Ba sabah güzel Formüz 
adasını mateme gar ketmiş olan lel aketli zelzelenin neticesinde ölenle • 
rin miktarı resmen bildirildiğine göre 2495 ve yaralananlarınki de 
5770 kişiye baliğ olmaktadır. 12122 ev harap olmuştur. 11346 eo de 
az çok hasara uğl'amıştır. 1 

Zelzele neticesinde adanın l zı yerlerinde vukua gelen yangın baş• 
langıçları ahalinin korku ve dehşetini artırmıştır. Felaketten en ziya • 
de müteessir olan mıntakalar Teioku ve Shinchiku eyaletleridir. Ada· 
nın şimali garbi sahilinde kain bulunan Taioku şehri hemen tamamen 
harap olmuştur. Adanın bugün şimali garbisindeki demiryolları zelze. 
le tesiriyle eğl'ilip bükülmüştür. Bir çok tüneller yıkılmış bazıları da 
yıkılan topraklarla tıkanmıştır. Ada ahalisi harabeler arasında akra • 
balarını aramaktadırlar. Salibiahm er mensuplarıyle zabita memurları 
lasılanz çalı~maktadırlar. 
ilk zelzele Ta;oku rasathanesi tar alından kaydelimiştir. Zelzelenin 

Detachu'nun 20 mil simali sarkisinde olduğu zannedilmektedir. 
ROMA, 21 ( A.A.) -· Trablua ve Sicilyada, dün öğleden sonra 4.30 

ile 7 arasında beş defa, sürekli zelzeleler olmuştur. Dün gece ve bu 
sabah saat 6 da zelzele tekerrür etmiştir. 

Ne nüfusça, ne de malca zayiat yoktur. 

Ankara helediqesi Nafıa bakanı B·' 
Ali Çetın Kayaya teşekkür ediyor 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Belediye meclisi bugün, 935 büt
çesini görüşmüş ve kabul etmiştir. Yeni bütçede bir ikinci belediye. 
başkan muavinliği ihdas edilmektedir . 

Bütçe kararnamesine konan bir madde ile, beledi~{!de çalışan 
ücretli memurlardan maaşlı olarak istihdam edilmelerini iıtiyenler. 
hakkında bütçede muhasaes ücreti geçmemek ve Bakanlar heyetindert 
karar alınmak şartile bu ücretlerin maaşa tahviline belediye başkanlı· 
ğı mezun kılınmıstır. 

Toplantıya s~n verilirken Ankara belediyesine her zaman yardı• 
mını esirgemiyen Nafia Bakanı Bay Ali Çetinkayaya, bu defa elek· 
trik kilovat tarifesini indirmesi m ünasebetile teşekkür edilmesine da. 
ir Bay ismetin takriri okundu ve kabul edildi • 

Sov9etlerle Fransızlar arasındaki 
müzakereler inkitaa uğradı 

MOSKOVA, 21 ( A.A.) - T<B A iansı bildiriyor: 
B. Litvinof ile B. Laval arasındaki müzakereler muvakkaten inkıtaa \ 

uğramıştır. B. Litvinof halk komiserleri heyetine raporunu vermek Ü •
1 

zere Moskovaya davet edilmiştir. ~ 

Ekonomi Bakanının ziyafeti 
ANKARA, 21 ( A.A.) - Bugün Balkan antantı istişari Ekonomi , 

Konseyi delegeleri şerefine Yugoslavya sefaretinde bir kabul resmi yaı 
pılmıştır. 
ANKARA, 21 ( A.A.) - Ekonomi Bakanı B. Celôl Bayar bugün Bal· 

kan Ekonomik konseyi delegeleri şerefine Anadolu kulübünde bir öğ• I 
le yemeği vermiştir. 
• Ziyafette Dışişleri bakanı vekili B. Şükrii Kaya, maliye bakanı B. 
Fuat Ağ~alı, konsey reiai B. Hasan Saka, Kamutay reis vekili B. Nuri, 
bütçe encümeni başkanı B. Mustafa Şeref ôzkan ile milli bankal'!" 
müdürleri, istatistik umum müdürü, Ekonomi Bakanlığı ve Türkofıs 
ileri gelenleri hazır bulunmuştur. 

Sumer Bank genel heyeti toplandı 
ANKARA, 21 ( A.A.) - Sümer Bank heyeti umumiyesini teşkil e- 1 

den büteç ve iktısat encümenleri ile maliye vekili Fuat Ağralı ve E • 
konomi Bakanı Bay Celôl Bayar bütçe encümeni başkanı B. Mustafa 1 

Şeref ôzkan'ın başkanlığında t~planarak banka idare heyeti ile blan
ço ve kar ve zarar hesaplarını tasvip etmiştir. 

Sümer Bank umum müdürü Nurullah Esadın da hazır bulunduğu bu 
toplantıda bazı saylavlar tarafından temenniler izhar edilmiş ve Eko • 
nomi Bakanı B. Celal Bayar izahatvermiştir. 
Bütçe encümeni başkanı B. Mustafa Şeref Sümer ~ankı? "?1umi me • 

sailfi ve başardığı işler hakkındaki takdirkar sözlerıyle bıtmış olan bu 
toplantıya ait müzakerat sa,/ahatı yarın bildirilecektir, 

Sovyet artistleri şerefine 
ANKARA, 21 ( A. A.) - içişleri Bakanı ve Dışişleri bakan vekili B. 

Şükrü Kaya tarafından şehrimizde bulunan Sovyet artistleri şerefine 
bu aksam Marmara köskünde bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyaİette heyeti vekil~ ile bazı saylav/ar ve Sovyet büyük elçiliği ve 

Dışişleri bakanlığı erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Yeni Bulgar başbakanının sözleri 
SOFYA, 21 (A. A.) - Yeni Başbakan B. Toşef teşki! etmiş old~ • 

ğu hükumetin bundan 19 sene evvel açılmış olan prenırıplere tebaıyet 
ederek gerek harici ve gerek dahili siyasette aynı yolu takip edeceği• , 
ni söylemistir. Mumaileyh demistir ki: 
"Geriye dönmek yoktur . ., , 

Kaldırılacak ihtisas mahkemeleri 
ANKARA 21 (Telefonla) - Kars, Lüleburgaz ve Sinop adlı ih

tisas mahkem~lerinin tebliğ tarihinden itibaren, Van, Siirt adlı ihti 
sas mahkemelerinin de bir haziran da kaldırılması kararlaşmıştır. 

Dış bakanlık tasdik harçları 
AN KARA, 21 (Telefonla) - Dış Bakanlık tasdik harçları hak

kındaki kanuna bağlı cetvele bir fıkra ilavesine dair hükumet Kamuta
ya bir layiha vermiştir • 

Bu layihaya göre, yabancı memleketlerde konsolarımız tarafın· 
dar; tanzim veya tasdik olun rı evrakın dış bakanlıkça tasdikinde 
tekrar harç alınmıyacaktu. 



l ~ 

Bakır köy:i:;:ıdeki 
tasfiye!. 

Bakırköyü hastanesinde tasliyf 
yapılıyor dediler. Bunun ne deme l 
olduğunu anlaraınız. Az deliler a
tılacak ve zır deliler kalacak. 

Hayatta zaten aklın insana mut· 
lak laydruı olduğu iddia ed_ile
mez. Liikin şu Bakırköy tasfıye· 
sinin de zararı olduğu muhakkak· 
tır. 

Dikkat etmişimdir: Adı deli~e 
çıkmıs olanlar daima rahat etmıf· 
tir. iki cihetten: 1 - Abuk, sa· 
buk sö;. emesine kimse kızmaz ... 
2 _ Samimiyetinden şüphe edü-
rr..ez ..• 

: çimi çektiğim şeylerden biri ~~ 
adu,nn deliye çıkmamasıdır. Bugu
ne kadar eremediğim bu ( de 11let) e 
bıır.a an sonra eri~eceğimi um mu-
yoıum. 

6akırköyü tasfiye edildiği gibi 
acaba bir de akıllıları tasfiye etme
ye kalksalar?. Seyreyle sen güm
bürtiiyü! .. 

,c namın bir sözü vardır: 
- Yalnız ah:a nazar deymez. 

Çünkü k -..nse b01:kasının aklını be
ğcmnez, der. 

Bir ba,ka ata sözünde de: 
-Herkes aklını pazara vermiş 

ve ger.e kendininkini beğenmiş ... 
dc •. ir. 

Ama bunlar eskimiş düşünceler
dir. Kör kör parmağım gözüne! 
Aptal sandığım nicelerinin benden 
rahat, benden makbul, benden gir
gin olduğunu gördükten sonra hii
lıi benimkinin daha üstün olduğun· 
da ısrar edersem mankafalık ol
maz mı?. 

Fen o kadar ilerledi. Çehreyi de
ğiştiriyor, bünyeyi değiştiriyor, 
boyu uzatıyor, burunu kısaltıyor ..• 
Sesi tatlılaştırıyor... Gel gelelim, 
su ha/atasını açıp akla bir "rötuş., 
yapmanın yolu bulunamadı gitti ..• 
O bulunduğu gün belki rahat ede
cc~lm, ama ne zaman! .• 

B.FELEK 

Amerikanın Sofya elçisi 

geidi 

Dün sabahki ekspresle, Amerikanın 
Cu gnristan aefiri Mister Sterlin ise 
1 nbula geldi. 

Miıter Sterlin, Amerikanın Türkiye 
!cfirini görmek için gezmek makıa· 
d"le gelmiştir. 10 gün kadar burada 
!:aldıktan sonra tekrar Bulgaristana 
clOnccektir. 

Geçen •ene de bir kere İ•tanbula 
gt lmjşti. Dün kendisini gören bir mu
lıarriınize lstanbulu çok sevdiğini, bu
r da bulunduğu müddetçe Boğazın 
ı:üzelliklerini aeyrederek tatil yapa
cağını a.öylemiıtir , 

Difteri aşısı 
!ıhhat itleri Bakanlığı tarafından ve

rilen emir üzerine ilk okulalardan 7 - 12 
yatlarındaki çocuklara difteri &fiil yapıl
makta idi. 

Yeni ve.-;ien bir emirle bundan sonrası 
için bu a§ının yapılınıyarak çocuklardan 
mektebe girerlerken &1bbat ve 6§1 raporu 
ile beraber bir de difteri a§ı kağıdı isten
mesi bildirilmitıir, 

Et:bba odası sergisi 
Etibba Odasında açdan kitap sergisi\ 

büyük bir rağbet k8%8nıyor. Dün de, 
sergiyi yüzlerce ziyaretçi gezmi§tir. Ser 
gi tertip heyeti, gÖaterıilen alakaya le • 
1ekkürlerini bildiriyor. 

1 l<ORSA 1 -----\ ıJ banlnuncıı.ıı alman cetveldir) 

20 NiSAN 935 
A.K.ıAM l'/lATLARI 

IST'.!':RA/LAR i TAHViLAT 
istikrazı dahili 98,25 
Kupon•u• f .Rıhbm 10.SO 
Er.ani 94,25 A. mümeı•il 51 
Kuponıus 29,85 An. tahvili J. 43.65 

,. ıı 2s.20 An. tah•ili ili 48.50 
" 111 28,85 

ESHAM 

J Bankası nama 9,50 1 Reji lr.uponaus 
1 Hamilin• 9,50 T e.lefon 

" " Müeııiı 90 Terkoı 
"" ç· 1 T UrkiJ• Cuıııı.lut• ~en ° 

. b '·-ıı 64 ittihat de7. 
rıyet an- cı: ..... k d 
TramT•Y 30ıSO ı ,.,.... •7• 
Anadolu Jıiıı• 25.20 a..ı,.. 
Sir. Hayri.7• 115,SO Şark m. ecza 

2,30 
13,25 
17.50 
12,30 
9,50 
0.95 
t.56 
4,15 

ÇEK. F!YATLARI 

Franıuı: 12,04 Prai 18,48,85 

Londra 611 Bel erat 35,21 

Mii.no 9,i9,57 Moakova 10,92,25 

Nüyork 79.32 Beri in 1,96.90 
Madrit 5,80,80 

CeneTr• 12,45 
Budapetl• •.49,92 

Atina 83,94 4,21,25 
Brilkael 4168,75 Varıo•• 

Amıterdam 1,17,59 Bükref 78,94 

Sof ya 65,44 Viyana 4,22,25 

NUK.UT. (Solıf) 

K.•nııı 
K urtst 

zo F Fraaua 1811 20 1. 1s.-lçr• 815 

1 Dolu 125 1 Pueta 18 

1 Kur c.ı. 98 1 Mark 4J 

J fil· ••. 2350 1 Zloti 2l 

t sterlin 810 !O L•Y J7 

.lO Lır•T 213 '" Dinar 116 

ıc l.na 23 1 ç.,.no••t 

• F B•lçik.a 115 Aftı• . " 
"' Dr•l:ıı..ai l• M*"" .... i'• .. 

1 Flori• 13 8.!.:,.ot ... 

Ş EH 1 R HABERLERi 
~ ...................... ~~~~----------............................................. __ 

111:.LJ:.DIY/i.DA MAHKEMELERDE. POLiSTE: 

Aşk yüzünden 
Bir cinayet 

Bir adam ayrıldığı 
karısını öldürdü? 

Evvelki gece, gece yarısına doğru 
Oaküdarda çarşı boyunda bir cinayet ol
mu~, Ihsan iuninde bir genç, geçen se
ne aynklığı bet altı senelik karmnı öl
dürmüttür. 

Bu cinayetin sebebi kıskançlrkbr. 
Ihsan, bet sene beraber. yaşa~ığı karı-

11 Sadiyeden geçen sene, ıstemıye ıste
miye Sadiyenin zoru ile ayı;lmışbr~ Ka
rısın: çok sevdiği için de, bır muddet 
ıonra, tekrar evlenmelerini kendisinden 

rica etmiıtir. 
Kadın bu yalvarmaları gülmekle kar· 

ıılamıı ~e ba§ka gençlerle gezm;ğe, si
nemalara gitmeğe başl:ınuştır. Kanımı 
b&lii sevdiği için kıskanan, başkalarilc 
gezmesine taha1nmül edeırclyen i.§rl<, bir 
kaç gün evvel, bir mektup yollamış, Sa
diycden, ba~kalarile gezip tozmaktan vaı: 
geçerek gene eski•i gib; kendisile yafa· 
masını rica etmi;Lir. Sadiye bu mektuba 
cevap vermeyince, İhsan bir bıçak teda
r.ik etmiş, evvelki akşill'n, Ha~e sinema
sının karıı köıesinde, içeride bulunan es
ki kansını beklcmei;e başlamıştır. 

B!raz wnra, Sa iye içeride~ 5ı:k~ı~, 
Ihsan da peşine takılarak yıı:mı Y:nnı 
beş adım kadar yürümüştür. Bıı-den~~re 
kendisini kaybeden lhsan, karısının uze. 
rine yürümüş, elindeki bıçağı sağ kal
çasına saplamı§, kadın feryada_ başlamı_ş, 
0 ilk vurduğu yerden çıkardıgı bıçagı 
a~ ka arkaya başka yer !erine de sapla
mağa devam etmiştir . 

Kadın yaralarından kan akarak yere 

Yrkılımı•: Ihsan kaçmağa vakit bulama· 
:r• ' • k 1 mı~h yetişen polisler tarafrnoan ya a an-

mı,br. . ... ··ı·· k 1, 
Sadiye, hastaneye goturu ur en yo ""a 

ölmüştür. Üsküdar adliyesi i~e el koy
muştur. 

* Kadından dayak yemiş - Galatada 
Safa otelinde oturan Mehmet AJj, kara
kola müracaatla Abanozda 24 numarada 
oturan Fatma tarafından dövülüp tahkir 
edildiğini iddi etmi§tir. 

* Kumar oynayanlar yakalandılar -
Şehzadeba§ında Halk kıratane&inde kah· 
veci Salimin garıonu Abdüllatif ôsminde 
birinin kahvede bir masada kumar oyna· 
dığı haber alınmış, oynayanlat"dan Ad • 
nan, Niyazi, 1 sımail ve Sadık kahvede 
yakalanmrılardır. 

• Bıçağı çekmiş - Dün ak§8111 saat 
20 de Cumartesi pazarında balık satan 
Nuri karakola müracaatla ayni yerde ba
lıkçı lsmailin kendisine küfredip bıçak 
çektiğini •Öylemiş, lsmıül ya!<alanmıf, bı· 
çak müıadere edılerek tahkikata başlan
mııtır. 

$ Kasımpaşada bir yangın - Dün ge
ce saat 22 buçukta Kasımpa§ada Kadı· 
cık mahallesinde, Çeı<ne sokağında Meh
met çavuşun evinde yangın baılaını§, 
evdeki!.,.- tarafından söndürülmüştür. 

CEMiYETLERDE 

T uring ve otom o bil 
kuiübü 

Duo yıllık toplantısını 
yaptı 

Türkiye Turing ve Otomolnl klübü 
dün öğleden sonra Perapalas otelinde yıl 
lık toplantısını yaptı. Toplantı bafi<an • 
lığına gaylavlanmızdan doktor Bay Os· 
man Şevki Uludağ &eçildi. 

Evvela klübün 1934 yılına ait raporu 
okundu. Raporda mürakiplerin çıkardığı 
hesaba göre, klübün 934 yılı bilançosu 
16,375 liraya baliğ olduğu ve 933 yılın:ı 
göre 715 lira fazlalık olduğu yazılıyor 
ve bu yekün içerisinde ekonomi bakanlı· 
ğı belediye, banka ve bazı acentelerden 
s,2ı5 lira yardım görüldüğü zikrediliyor
du. 

Bundan sonra bir yıllık faaliyetten 
bahsolunuyor ve bu arada, Brükselde bu 
yd içerisinde yapılan ulu~I":" .arası sergi; 
sine tütün inhisarımızın ıfbrik ctmesı 
dolayısile ldübün latanb'!la ai~ ':'ki <;•~
ler manzara ve saire resımlennı havı hır 
alb'üm hazırladığı, ayrıca tütün paketle
rine konulmak üzere 4500 tane küçük 
fotoğmflar bastırarak inhisara teslim ~t
tiği, bundan baıka dağcildc klübünün 
çalıımalarına devam ettiği ve neıriyat İf 
)erine ehemmiyet verildiği yazılıyordu. 

Rapor ve klübün bilanço vnziyeti ekse
riy tle kabul edildi. Y alruz batkan Bay 
Osman Şevki Uludağ, raporun bazı yer
lerini tenkit edeceğini söyledi ve de
di ki: 

u _ Ben, ıon ıeneler zarfında iyi ça-
htılınadığı kanaatindeyim. Evveli bizim 
tütünlerimiz hariçte tahm:in ettiğimz iti
ban görmüyor. Bunun çin nevileri sık 
uk deı:;ıtirmeyi muvafık görüyorum. Bu 
ciheti merkezden rica ederiz. 

Ne§rİyat işlerini de kafi gönnüyorum. 
Bize daha ziyade daima okunabilecek 
ıeyler lazımdır.,, 

Bu sözlere azadan Bay Şükrü ıöyle 
cevap verdi: 
"- Tütün meselesi ticari bir mesele

dir. Bununla iıtigal etmeyi programımız 
haricinde buluyoruz. Nc§rİyat iılerine 
gelince: Biz daha ziyade seyyahı alaka
dar eden şeyleri yazıyoruz.,, 

Kısa süren bu münakaşadan sonra, 
idare heyeti ve mürakip intihabına ge

~ildi. E ki idare heyeti ve mürakabe re
ye kondu ve bunlar da ekseriyet tarafın· 
d&n rtynen kabul ediJdiler. 

B~·n<!erı !tOnra aı:~ya çay vuilcrek lop~ 
bntı bi•iı;Jdi. 

Tescil edilecek 
Esnaf ----

Faizciyi öldüren 
Arnavut 

--o-

SPOR 

Cuma günkü 
maçtaki hadiseler 

Sütçü, ekmekç;, otelci gibi Dün 12 sene hapse ve para Fenerbabçe spor k'G,Ü· 
esnaf dı .tescil ediliyor 

Belediye kanununun 18 inci maddesi
nin 8 inci fıkrasına göre: Sucu, garıon, 
hamamcı, tekerci, kahveci, helvacı, bak
kal, otelci, kapıcı, hamurkir, berber, ter
zi, yorgancı, dokun1acı, müskira.!.çı, süt
çü, ekmekçi, kömürcü, ekmek yapıcı, 
kaldırı~ı ve inıaatçdarın 1 mayıst;:,n 31 
mayısa kadar tesçilJerine karar verilmiş
tir. 

Bunlar, bağlı oldukları esnaf kuru.mla
rından beyanname alarak be?ediye iktısat 
müdürlüğüne vereceklerdir. Tesçil edil 
mİyenler ceza görec:kierdir. 

Y vl !"' ti . (.gar, e.ıı:e ı olacax 
Yağ s.atış!arında ,karışık yağların da 

saf yağ olarak satıldığı, belediyece yapı
lan teftişlerde görülmüştür. Belediye, 
yeni yaptı~ı bir bildirimde karışık ve saf 
yağların Üzerlerine karışık veya saf o] ... 
duğunu gösteren etiketler konacaktır. 
Böyle yapmıyanlar cezalandırılacaklar -
dır. 

Çime ·to f al'arı indiri'.di 
Eko:10mi Babnlığından dün vilayete 

gelen bir telgrafta çimento fiatlarınm in
dirildiği bildirilmi§tir. Buna göre mem • 
leketin muhtelif mıntakalarmda muhtelif 
fiatlarla •atılan ç'.mentonun Istanbul fab
rikalarında 934 yılı vasati fiatı 26,5 lira 
olduğu anlaşılmıştır. Ekonomi Bakanlı -
ğınca yapılan telkikatta bir ton çimen -
tonun en çok 22,5 liraya satılması müm
kün görülmÜ§tÜr. Bu fiat, bir ton çimen
tonun lstanbul fabrikalarında nakliye va
sıtaları için de her türlü resim ve tekalif 
de dahil olmak üzere teslim fiatıdır. 

Vilayet, Bakanlığın telgrafını beledi -
yeye bildirmiştir. Belediye, iktısat mü • 
dürlüğü tatbik işine bakacaktır. Şehri -
mizde müteferrik suretıle yapdan çimen .. 
tonun tonu 30,5 lira kadar tutmaktadır. 
Bakanlığın yeni kararile ton başında ol • 
dukça bir tenzilat yapılmaktadır. Bu ka
rar, inşaatçıları sevindinnİ§tir. 

'i- LEVHA PARALARI. - Tente, 
levha, siper borçları bu ay sonuna kadar 
alınacaktır. Bu, belediyel..-e bildirilmi§ • 
tir . 

·Y. YORUK ALI PLAJI. - Belediye, 
Büyükadada Yörük Ali plaji yerini satın 
'Blmağa karar vermiştir. Bu karar, bura
daki yer &ahiplerine bildirihniştir. 

Çocuk bayramı 
Yarın 

Bayram nasıl geçecek 

Yarın Hakimiyeti Milliye bayramı 
ve çocuk baynunı haftasının da ilk gÜ· 
nüdür. Bu münasebetle bugün öğleden 
sonra saat 14 te çocuk esirgeme kunımu 
merkezinde kurum üyeleri bayan Naile· 
nin batkanlığında IOll bir daha toplana· 
caldardır. 

Bu toplantı, bütün nok&anlann konu· 
ıulmaaı ve tamamlamnası için olacaktır. 

Daha dünden 40 tane otcıımobil hazır· 
latılmııtır. Bu otomobiller çocuklan Fa
tih ten lllacak ve urasile belediye, halk 
fnıkası meri<ezi, halkevi, Hililialımer, 
Çocuk Kurumuna uğrayarak kÖprÜ yoli· 
le Taksime götüreeeklerdir. 

Bu merasime iıtirak ed"'l\İyen uzak 
mektepler okurlan da kendi mıntakalan 
dahilinde m.,.-asiın yapacaklardır. 

Yarın öğleden sonra Güllıane parkın· 
da Alemdar nahiyesi kolu tarahndan ter• 
tip edilJ'll bir müaame.-e w üniversite 
koıılerana salonunda da balkevinin ha 
zırladığı bir toplanb olacakbr. 

Konyada 
KONYA, 21 (Milliyet) - 23 ni&an 

bayramını kutlulaıınak için ıebriD her ta
rafında büyük hazırlıklar yapıhnııtır. 
Muhtelif yerlerde eğlenceler tertip edil • 
mittir. 

Yaralı kadınlar 

cezaııına mahkum oldu bü reialiğinin tehi" ği 
Feriköyünde, kefili bakkal Latifin dük- Fen..-bahçe spor klübü reisliğinden 

k~nını. haczettiren faizci Mcnteş Kasavi- Fener bahçe klübü idare heyeti, cuma 
yı hacız esnasında bıçakla öldüren renç- günkü maç münasebetiyle thaddüı e
ber Veysel oğlu Zihninin muhakemesi den vaziyeti ve Jıtanbul gazetelerinden 
ağır cezada dün bitirilm.iit~r. bazılarının bu husustaki neşriyatını 

Katil, Zihninin kendi İkrarı ve din1cnİ· etraflı bir surette tetkik etmiş, ve nok· ~ 
len Mustafa oğlu Süıeyman, lbrahim oi- tai nazarıyla ittihaz ettiği mukarreratı 
lu Liıtfi, bakkal L3.th, polis r._ı.:::cati, rvlu- spor efkarı umumiyes-i.ne arzetmeği bir 
h~ttin, Edip ve Hasan'.ln şahitıikıcrile sa· va7..ife te:akkı eylemiştir: 
b•t sürülmüştür. 1 - Fenerbahçe klübü, 27 senelik ha 

Zihninin suçu ceza l.::ınununun 448 yat. esnasında kazandığı en büyük 
İnci maddesine uygtin gôı ülmiış tehev- şöhreti, ecnebi takımlarıyla yapl'lğı ın°'ç 
vüren katjlden 15 sene hapse ~ahküm )ardaki galibiyetlerinden ziyade, bu le· 
cc!ibniştiı·. Ancak, hadise zamanında ıs maslarda göstennit olduğu teknik ve 
yaşını ibtirip 21 yaşını doldurmamış oldu- nezih oyuna borçludur. Buraya gelen 
ğu için ceza müddetinin altıda biri indi- taknnlar arasında Fenerbahçe jle yaptı
ı·ilmi§ , 12 sene 6 ay hapsine, ceza ~a- ğı oyunlardan memnun olmıyarak mem· 
nı kadar zaman da kanuni mahcuriyet leketine dönmüş bir tek takım gösteı. 
a!tı~da bulundurulmasına, Menteı Kasa- rilemez. Fenerbahçenin Avrupadaki 
vının vere5esine 500 lira vermeğe, hak- §Öhretini de buradan dönen takımlar 
kında 31 ve 33 üncü maddelerin tatbiki- yapmı§lardır. 

.ne, mahkeme harcının kendisinden alın- 2 - Fenerbahçe idare heyeti, ikiye' 
masına karar verilmi§tİr. ayırmalı: mecburiyetinde olduğu hadise-

KarlSIRJ ö.düren ad ·m nin alanda geçen ve kendi takımına 
... tnalluk eden kısımını birinci maddenin 

Kadırgadaki evinde karısı Melahati 
b~çakla öl~ürınekten suçlu tesbihçi Aziz 
oglu hmaol hakkında, ağırceza mahke . 
mesinde, dün karar verilmiııtir. 

Imnailin suçu ceza kanununun 449 
uncu maddesinin b;rinci bendi del&Jetile 
son fıkrasına uygun olduğ'undan 18 sene 
hapsi ve müebb:Je:ı amme hizmetlerin • 
den malıruıniyc.ti kararlattırılmıştır. 01-
dünneden evvel karıslnın söylediği söz: -
lcr tahrik edici mahiyetle görüldüğün -
den, ağır tuhrjkten, cezanın üçte ikisi in
dirilerek 6 seneye, müebbet 8.mme hizme
tinden mahrumiyet yerine muvakkaten 
mahrumiyete, 3800 kuruş mahkeme har
cını vt'nncğe mahkUm edilmiştir. 

TUr ... üJa hakr:rcıt suçu 
Dün, üçüncü ceza mahkemesinde bir 

Türklüğü tahkir davasına bakılmıştır. 

Dava evrakına göre, Rafnel isminde bir 
Musevi erkeği ile Ester isminde bir Mu
sevi kadını, Haliç vapurunda mektepli 
gençlerden birinin çantasını yere atmış 

ve oraya oturmuşlardır. Bu yüzden çıkan 
bir münakaıada Ester, bazı •Özler &Öyli
yerek Türkleri ve Türklüğü tahkir etmiş, 
Rafael de tas tikle suça iştirak elmiş tir. 

Dün, bazı şahitler dinlenmiş, diğer şa
hitlerin de çağırılıp dinlenilmesi için du
ruşma başka güne bırakılmıştır. 

'f. BiR SENE HAPiS. - Eroin satı-
cıhğı yaptığı iddia edilen lbrahimin du -
rupnaaı dün gü,.ınrükteki 9 uncu ihtrıas 
mahkemesinde bitirildi. lbrahim bir sene 
hap&e, 200 lira para cezasına çarpbrıldı. 

'i- IhtHas mahkemelerinde mahküm o
lanlar. - Zonguldak'ta çakmak lafı ka
çakçdığı yaparken yakalanan Osman ve 
Halim isminde iki &uçlunun duruııanaları 
dün 9 uncu ibtısas mahkemesinde bitiril
di. Osman bir sene 15 gün, Halim 11 ayt 
7 gün hapse ınahküm oldular. Ayrıca 658 
lira para cezası ödemeleri kararlaştırıl 
dı. 

çerçevesi içinde tetkik etmekle büyük 
bir teessür duyduğunu gızliyemez. 

Vakıa oyuncularına ait hatalar ve 
bunların sebepleri tahlil olunursa Viya
nalı tak•mın bazı gazet-e~er tarafından 
zaif, adi bir futbol teşekkülü olduğuna 
dair yapılan neıı•iyattan müteessir ola. 
rak alana sinirli bir halde çıkmıt oldu
ğu, ve birjnci gollerine F enerbahçe ta
rafından mukabele edilir edilmez, bu 
miisabakanın da diğerleri gibi beraber
lilde ve belki de mağlubiyetle biteceği 
korkusu)·la oyunu sert ve favullu bir; 
haJe ôöktüğü, ve profesyonel hilelerine 
sap3r3k ma~ı - her ne bahasına olurıi 
o!?un - behemehal kazanmak gayesiyle 
oynamağa başladığı inkar edilemez. Yi
ne hcrke:;İn gözü önünde geçen vaka
lardand:r ki bu sinirlilik F enerbahçe ta
lttm?ndan Niyazinin yaralanarak sahayı 
terk E.tmesine ve Eşrefin de kolunun ıa .. 
katlanmasına sebebiyet verec ... k derece
de ileri gitmittir. Bu hal Fenerbahçe 
oyuncularının bir kısmında bir akıüla! 
mel husule getinniı, ve katiyen ıayanı 
terviç bir hal olmamakla beraber, bun
lara favula favulla mukabele etmek zih
niyetini vermiştir. 

Buna rağmen, karşı terafJn kusurları 
ne olursa olsun, bilhassa misafir olma .. 
ları nazarı dikkate alınarak, aynı şekilde 
hareketten çdcinilmesi bir •por vazifesi 
olduğu için buna riayet edilmemes; ida
re heyetince müsamahaya şayan görül
memiş ve bu harekete cüreti ıabit olan
lar hakkında lazım gelen cezaların klüp 
ce tatbik edilmesi tckarrür etmiştir. 

3 - Hadisenin oyun bittikten son· 
raki kısmına gelince, idare Heyeti bu 
h_uıu&ta nazarı dikkati F enerbahçe aley
bınde muharrcf ne§riyat yapan bazı spor 
n_ıuharrirlcri Üzerine celbetıneği bir va.
zıfe sayar. Misal olarak buıılardan biri· 
nin Stadyomun balkonuna gelerek her· 
ke&e hakem Adil Girayın ayaklar altın
d~ çiğnendiğini, ve yüzü gözü ıiıLin 
bır halde dar kurtulduğunu hikaye ey
lediği zikredilebilir. Halbuki bunu mÜ· 
teakıp görülen hakem bu yolda bir taa· 

Romanyadan gelen talebe ruzdan haberi biıe 01maı1ığm• aöyleıniş-
Dün limanımıza gelen Romanya ban- tir. Sırf bu muhabir tarafından, en bü

daalı Regel Karo! vapuru ile ıehrimize yük punto harflerle, yapılan neıriyatın 
Romanya Universite ta1~belerinden mü- hakikata ne derece uycun olduğunu ve 
rek. k.ep 80 kişilik bir talebe kafilesi gel. ne gibi bir maksatla yeraldığını göster· 
mı§br. mek için buraya c.lercediJen bu fıkra, ' 

cuma günkü hadisenin bazı tahrifatı &e• 

Romanya talebeleri dün rıhtımda Türk ven ellerde neka<lar te§vifata uğramıı 
Tale~e Birliği. tarafından karşılar:ıınıı ve bir halde efkarı U'tlumiyeye :ırzedilmi§ 
şehrın muhtelif. yerleri gezdirilmiştir. olduğunu ispata lı:afi bir delildir. 
Romanya Edebıyat Fakültesi profesörle- 4 - Hakikat ıudur: Alanda her iki 
rinden Wkuvaron'un baıkanhk ettiği ka- taraf oyuncuları sinirli oynamı§lar, VEI 
file _bugün ayni vapurla Atina'ya gide • her iki taknndan bazı ferdlPr spor neza
cekbr. ~a~ebeler Atinadan dönüşte tek- helini muhil harekeU.,.-de bulunmu§o< 
rar ıehnmıze geleceklerdir • lardır. idare Heyeti yukarda da aöyle,(İ

ği gibi, kendi oyuı:cuları hakkında :cap 
eden kararları vermiş, ve ilerde aynı 
haller.in tekerrür ebnemeıi için en sıkı 
tedbirlere tevessül etmiştir. 

Bu hafta içinde gidiyor 
Şehrimizde bulunan Uluslar Kurumu 

Çalııma Büro&u Şefi Moret bu hafta j. 
çinde Ankara'ya gidecektir. 

araba içinde 

Şam1ılar köyünde bir hadise 

Fakat asıl : ·avgn oyundan sonra so
yunma odasına girerken olmuttur k.ı se
yircilerden birinin bir Viyanalı oyuncu
Y~ ta_rruzu ile başlamış, oyun esnasında 
hıç bır fena hareketi görülmemiş olan 
merkez muavin Ali Riza mudahale ede
rek Viyanalıyı kurtarmak istoemişse de 
bu. hareketi yanlı§ anlıyan oyuncu yum
rugunu Ali Rizanın batına indinnittir. 
~':'ndan sonra ortalık karışmış, ve her 
ıki taraf oyuncuları seyircilerin tazyiki 
altında soyunma odasına güçlükle iltica 
edebilmi§lerdir. Seyirciler içeri gireme· 
yince odanın camlannı kırmıtlar ve içe
riye, Viyanalı oyunculara oradan da 
taarruz etmek istcnn§lerdir. Fenerbabçe 
takımı bu gürültü csnaıında onları hima 
ye etmiş, hatta orada muhafazaları kabil 
o]amıyacağını anlayınca yandaki duş. 
yerine geçirerek kendi vucudlariyla on
lara siper olmağa çalışmışlardır. Bu a
rada kaleci Hüsamettinin ahali kamilen 
dağılıncaya kadar ecnebi arkadaşlarının 
"'!uhafazası hususunda gösterdiği itina 
bilha•sa kayde şayandır. Bu gürültü es
nasında atılan bir gazöz şiıesiyle Ali 
Riza hançere.sinden ağn· surette yaralan
mış ve kanlar içinde eczalıaııeye naldo
lunmuştur. Viyanalılann karakola götü· 
rülmesi kendi müracaatları üzerine de
ğildir. Bilakis bu cerh filinden dolayı 
maznun aıfabyla ifadeleri Alınmış, fakat 
Ali Riza onların aleyhinde hiç bir davası 
olmadığını söylediği için serbest bırakıl
mışlardır. 

Evvelki gÜn Balurköyüne bağlı Şam- j 
lılar köyünde bir hadise olmuştur: Şam 
lılar koyu muhtan Halil, köy korucuları 
ile bir ol •<p kolcu Şabanın eviıv. ginnİf, 
karısı Hanifeyi başından yaralamı§tır. 

lı bununla da kalmamı§, evde bulu· 
nan baı}ka bir lc~dı:ı da bu sır3<la yara.
lanmı~tır. 

Tec:ıvüzc uğraynn l.::öylüler dün bir 
l:i:y n~abasm~ bir.erek hlanbula gelrı1'ı-

!er ve adliyeye müracaat etJnitlerdir. Şi
kayetçiler, mütecavizler baklanda taki
bat yapılınadığım idd;a ediyorlar. 

.Mü~dciumumilik. badi•<'ye vaziyet et· 
mıt v~ tabi.l.: adlilikçe yaralıların mua
?'e'~" yaı;ırl~ı.tır. Ayni köyden, Latif 
11?"nd.ı bır ihtıyaı· da dün adliyeye ge;. 
mı~, Muhtar Halil tarafından cece k"" 
od:ıaında dövüldüğünü söyleıni•tir. Mü~~ 
<'eıumuınilik tah!.ikata de\'"11\ ediyor • ---

Bundan da anlatılır ki bu ikinci kmm
dan dolayı F enerbahçe!i oyuncuların 
spor nezahetine muhalif bir hareketleri 
yoktur. Bilakis insaniyet vazifelerini el
lerinden ıeldiii derecede yapmaktan wç 

Dün şehrimize Rolll n 
mebus ve ayanlarınd•? 
b • r seyyah kafilesi ieldı 
Romanya mebusan mecliıi ve i.1-;; 

zaları kendi aralarında Mııır ve Ku P 
bir seyahat tertip etmişlerdir. Roınt,' 
Hariciye vekaletinin talebi ve ıııel>••·"· 
la ayan azalannın arzusu üzerine. :ı:;. 
hat e•naaında evvela Türkiyey• .1' 

1 0
• 

•i kararlaştırılmıt ve 68 kitiden ıba~ gel 
lan kafile ailelerile birlikte dün d" e 
Karol vapurile şehrimize gelıniıletd "~ .. 

Mebuslar, öğle yemeğini "ap~~ O"' 

miş ve öğleden sonra rıhtıma Ç~ca· 
11 

tomobillerle Dolımabahçe ve Yıldız • · 
raylarına gitmiılerdir. . Jer ve 

Mebuslar saraylanmızı gczıılll Jar· 
bilhassa mefrü§'ltı fevkalade ~u!f~· • 
dır. Bundan sont'a, mi\zelere ~ıtf! nnş 
ı,ehrin muhtelif yerleri gezilnıııt•;; 

Mebus seyyahlar aktanı ycıııeğllll 
vapurda yedikten sonra gene 0 

lerle gec.e gezintisine çıkmışl:ırdır 
gel Karo! vapuru bu sabah .:ıat !'
manımızdan hareket edenk ın<'b••: 
azalarını lskenderiyeye götiirecdr~ 

EKONOM! 

Hereke fabrika
stnın vaziyeti 

Bu fabrika da F eshane ile 
birleştiriliyor ,..,a. ... 

Sümer Bank Hereke mensu<~ın 
sının idari işleri şimdiye kadar ~kte 
kendi büro•u tarafından idare ıe 
idi. ~'nın 

Sümer Bank idare heyeti ti ..:,cııeiie 
bütün işlerini F eshane il«:_ bi~!~ dün .. 
karar verınıiştir. ı:ıu karar, ı.an....- ıoıılu • 
kü heyeti umumtye toplant11ıııdı 
luğa bildirilmiştir. (feıbane 

F eıhane fabrikası işlerinin ') jsmile 
Mensucat Türk ~onim ~iı;~!b.;..ııim • 
bir tirket tarafınaan çevrıldır f.,ııanc • 
dur. Hereke fabrikuının iılerı .it iıi ta• 
ye göre daha az olduğundan de . tıere • 
mamen bir taraflı olacaktır. Yaıı~ nak• 
ke'nin memurları F eshane tir~• ~ 
!edilecek ve §irketin ismi old•!" ' 
lacaktır. itlerin birleştirilm.., '
hiç bir memur açıkta kalmıY•. ~fa~· 

Bu birleıtinne yüzünden ~Ilı: ı· 
dalar çıka.aktır. iptidai madd~ 
ki fabrika için birden aabn alı ~ 
maliyet fiatının çok mikıard• I" · • 
bileceği, iti yapanlar tarafındı" 
le UJDUlmaktadır. . ..ı.rt" 

Birle§ODe bittikten ıonra ~ ıJ• 
dokuyacakları kumaılar da cİ~ ~ 
nlacaktır. Kaba ve ucuz satıl•~ Jpı• 
!arın dokunma&J Fe&haneyo ~Jpı· 
Hereke fabrikasında hep iıtce f! ;,. 
maılar dokunulmaoı düıünü~·:_.. 

İstanbulda sebz cı 
ve bağcılık ilerliyo• 

Addda bir baiıçivan yeni yetiştir· 
diği sebzeler arasında 

J.tanıbulda •on yıllarda bağa!ık, 8ıeb• ecilik · ek-'"k ok il leınİF· uıı• z , ç:ıç ,_ ç er .. ük bir Jıııl· 
dan on yıl önceye kadar aon .. d .. J"" ... 
de bulunan baicılık, ziraat • uıu urdu~. 
nün örnek fidanlığından baııcılara .. aııı. 
tığı Amerikan asma çubuklıırıntn '!retıl· 

• .. ··nc1en imd" b ba...._ bir kı· mea. yuzu ı ı am .-M 
lık alıınıştır. 
İstanbul yakınında öyle bailar v~rdır 

ki t .. ı ·· .. .. b' • '-'•-ektedır. , o uz tur u uzu.m ye ıoruau 

Sebzecilik te, vilayet tarafından aç!• 
lan (sebze, yemiş, evcil hayvanlar) ~gı· 
sinden ıom-a büyük bir il..-leme goster• 
mİ§tİr • . 

Sergide, mükafat kazanan sebze yeb§• 
tiriciler, çalıtmalarının her aurecciltl~ bu 
şa ıritmediğini gönnüılerdir. Sebz - ere 
ziraat odası üyeleri tarafından "'!'eh kon• 
feranslar da verilmi• fenni ıekılde ııd>· ·' . ze yetiştirilmesi öğretilmittır· 

Vilayetin Pendik, Kartal, Adalar ııibİ 
yerlerinin de (buralarda havanın ~e
dil olması dolayıaile) yılın her mevounın· 
de (yazlık, kışlık) sebzeleri yeıiıtinneğe 
elverişli olduiu anlaşılınıttır • 

Bu yd, adada mart ayı ıonlancda 
yerli bakla ve marul toplanmıf, kopwrıl· 
mı§tır. 

Çiçekçilikte görülen ilerleme, bu ip 
sanat edinenlere oldukça para kazandır· 
maktadır. 

Eskiden yalnız Mecidiye '1öyünün lb 
lamur tarafına dü§en yerlcr:nJe fülya tar 
laları vardı. Şimdi Beykozun bazı köyle 
rinde en güzel fülya yeti,tirilmeiie ba§ • 
lanını~tır. -·--· .. -· ···-··-·--·--""l bir suretle geri kalmamıılardır. 

Fenerbahçe klübü yukardaki izaha 
cfkan umumiyeye arzederken bu gibi f 
tin maçlarda bilhassa seyircilerin keı> 
sine azami derecede muzaheret etme 
lazım geldiğini ve umumi ıükianet ' 
hafaza edildiği takdirde her luınlİ 
sinirli oyuncunun aıabiyetle yapa • 
ği hareket:n önüne geçilm~k çok 
olacağı hususunu bir kerre daha 
etmeii de Lir nzife addeder. 



ı taal>ul J.mp rat ru Kaotakuzen Bugünkü proğram 
1 S TAN BUL: 

18: Fransızca dera. 18,30: Travyata op<:.·aıı 
(üçüncü perde). 19: Muhtelif pliklar. L ,30: 
Haberler. 19,40: iki pİ.yano caz konseri (Ştro
bel ve Malli). 20: Cavin kardeıler - Mando-
linata orkestrası ile. 20,45: Profesör Liko A· 

mar (Keman konser•}. 21 015: Son baberlel" -
Boraa.lar. 21,30: Radyo caz ve tanıo orkestra• 
sı • Bayan Bedriye Tüziln ıan (Tilrkçe sözlü) 

175 Khz. M O S K O V A 1724 m. 
17130: Parti yayınu, 18130: Kızıl ordu için 

nıusikili proıram. 19,30: Lenin hakkında aöz .. 
ler. 21: Operet, 22: Almanca yayım. 23,05: İn· 
ıiliz.ce. 24,05: Macarca. 

Asrın umdesi "M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 ayhğı 
6 .. 

12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen rvrak geri ..-erilmez.- Müddeti 
l'BÇen nüshalar 10 kuruıtur.- Caz.ete ve 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mii· 
racaat edilir. Ga.z.rtemiz ilinlarıo mıe:a'u· 
1;vf""tini kAbul etme:r 

ıldız sarayında kurulan arsıu- 1 
ı lsal kadınlar kongresine Romanya 
d· bat murahhas olıırak gelen Ba
y n Prenses Kantakuzen, geçen 
gun Milliyet muharriri arkada~ımız 
la gôrüttüğü sırada, memleketimi • 
z aşık olduğunu söylemi~; fakat, 
ger çekten kibar insanlara has olan, 
tevazu•: atalarından birinin vak
t' le lstanbulda imparator olduğu
nu söylemesine mini olmuf. 

Kibar Bayanın söylemekten çe • 
kindiği atası imperator Kantakuzen 
i Bu münasebetle bizim hatırlama· 
nıız gerektir. Bahusus, lıtanbul da
h Türk olmazdan önce bu impera • 

larında bir cenk çıkardı. Kendisi de 
tabii Venediklilerden yana oldu. 
lstanbulun kızıl adaları karşısında 
bir yandan Ceneviz donanması, ö • 
teki yandan Venedik ve Bizans do· 
nanması arasında büyük bir deniz 
sava'ı yapıldı. Cenevizler üstün 
geldiler. Fakat barışıklık antlaşma
sı yapılırken imperator bir çare.sini 
buldu, antlaşmadan Cenevizlilerle 
birlikte kendisi kazandı, lstanbul • 
daki Venedik kolonisi yalnız ola • 
rak zararlı çıktı. 

3"'2 Klı?:. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
19,30: Bir konser nakli. 22: Dana musikisi. j ,, .. __________ _ 
823 Khz. B 0 K R E Ş 36t m. •• 
13 • 15: Gü:ıdüz plik yayım. 18: Radyo or· ö 

Bu sırada çocuk imperator büyü
müş, taht üzerinde büyük babasının 
Başbakanını çekemez hile gelmişti. 
Kantakuzen'e yardım eden kibarları 
sevmeyen halk ta genç imperatorun 
yanını tutmuşlardı. Bir kış gicesi 
tüccar gemisi gibi görünen bir ıemi 
Haliçi kapayan zincirin önüne gel
di, batmak üzere olduğunu söylü . 
yerek limana girmek için izin aldı. 
Hemen arkasından iki gemi daha 
içeriye girdi. Bunların hepisi genç 
imperator Kara Yani' nin askerile 
dolu idi. 

kestrau. 19: Duyumlar. 19,15: Kon•erin deva- Z DiJİmİzle 
mı. 20: Konferans. 20,20: Pl&k (Balet musiki-
,;.) 20,45, Konferano. 21: Oda muıikio; 21,55, ATAru·· R K 
Konferans. 22,10: Napo1iten romanallll' ,,arkı) 
22,35: Çift piyano konseri. 23: Duyumlar. 23,2S 
Hafif musiki nakli. 

tor askerinin en çoğunu Türklerin 
1-:atından seçerek Türkleri latan. 
ıula gelmeğe ve bu şehiri sevmeğe 
lıştırmı' olduğundan, prenses Kan 
~~n'.in Türkiyeye ve Türklere 
eırgısının atasından geldiği için ve 
, mamile yürekten olduğunu da yİ· 
c h:'1 münasebetle anlamı9 oluruz .. 
Bızans imperatorluğu 1345 yılın

d o vakit küçük bir çocuk olan Pa
l l~g SOfUndan V inci Yani ye kal-

ı tı. Küçük imperatora anası, Sa
voY pr~nsesi Anna vasi olmuş falmt 
i areyı Apokaukoı adında bir Ba~
b kail! bır kmıttı. Bu Başbakan 
i eratoıluğu çocuğun elinden ken 
d;sıne alnıağı kurduğu gibi çocu • 
ğun büyük babası il inci An,dronik' 
i BaJbakanı Kantakuzen de impe • 
rator olmak istediğinden ikisi ara • 
und• zorlu bir çekiıme çıkmııtı. 

K~tı:~uııen kibar soydan, akıllı, 
ço' bil,ılı, İyi asker, gayet idareli, 
ııüzel .seyıt.r ince diplomat, ünlü ya· 
zıcı bır ~daırıdı. Kartısındaki Apo
kaukotı ıae ataiiı tabakadan çık· 

ıf, ~·~ imıı,_dadı sever bir zor
~ idı. ı ar i Finlay'in dediği gi· 

Bu asker şehirdeki halkın da yar
dımı ile yaşlı iitıperatorun askerine 
Ü•tun geldi. Kantakuzen askerile 
biırlikte Ayvansaraya kapandı. Böy
le bir patırdı çıkabileceğini önceden 
hesap etmemiş olduğundan, T opka
pıda bir kule yaptırmı• olduğu hal
de oraya kadar gilmeğe bile vakit 
bulamadı. 

Daha sonra bir manastıra kapa • 
narak orada hatıralarını yazdı. lm
perator yazılarında kendisini birçok 
övmüt olmakla beraber söyledikleri 
emniyet edilmeğe liiyik, yazısı da 
Bizans edebiyatının iyi örneklerin
den sayılır. 

Bizans tarihçileri ve onlara 

223 Khz. V A R Ş O V A 1345 m. 
19,45: Pl&k. - Sözler. 20,35: Asker prorra-

mı. 21: Paskalya için ıen havalar. - Duyum
lar. 22: Senfon:k konser. 23: Rekl.imlar. 23,15: 
Hafif musiki ve dana pl8kları. 24: Sözler. 24,05 
Pl&k musikisi. 

686 Kbz. B E L G R A D 437 n>. 
20: Plik, 20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusal ya· 

yım. 21: Zaıreb operasındaki temsili. nakit 
545 Khz. B U D A P E Ş T E 550 m. 
18,45: Bavyera ~ Macaristan futbol maçını 

nakil. 19,45: Keman konseri. (piyano refalr.a .. 
tile). 20~5: Paskalya -1iİİrleri. 20,50: Stüdyo
dan "Prens Bob,, opereti. 23: Spor. 23,25: Caz:
band. 
191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER ıs71 nt. 

21: ııLieaelott von der Pfalz.., adlı musikili 
akeç. 23: Duyumla.r. 23,45: Deniz. duyumJ..,. 
rı. 24: Gece konseri. 

904 Khz. H A M B U R G 332 m. 
19,50: P18k almanca ıarkıar. 20,35: Spor du-

7umları. 21: "Venedikte bir .-ece., adlı opera< 
( Johann Strauas'un). 23: Duyumlar. 23,30: 
Dana. 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca kartılıklannı yudıiımız keli. .. 

melerin Öz türkçe mukabillerini bular._k tek .. 
limizin boı hanelerine yerleıtirerek !.:eıiniz. 
Ve 11Milliyet bilmece memurluğuna., ıönde· 
riniz.. Doğru halledenler arasında kur:"\ çeki • 
yor, k.azananfara hediyeler ..-eriyoruz: 

Müddet: Bugün ak~ama kadardır. 

YaLan: Salfilıaddin GÜNGÖ}! 

En büyüğümüz Atatürk'ün buyru
ğüe açılan özdile doğru gidiş yolunda 
ilk adımlann izlerini bu kitapta gö. 
receksiniz ! 

ıı Bütün gençler ve bütün mektepli- r ı 
ler, bu kitaptan birer tane ediıuneli 
dirler .. , 

Kültür Bakanlığının 
takdirini kazanan 

"Özdilirn.i:zle ATA TÜRK,, 

1 

il 

ı ı 

Temiz ve güzel türkçenin en güzd 1: 
Örneklerini içinde saklıyor! 

50 Kuruştur " 
Dağıtma yeri: Maarif kitaphane• ...................... ~ 

2896 

YENi NESRIYAT 

Büy "k gazete 
Büyük Gazete'nin 26 ncı ıaym çık . 

mııtır. Bu sayıda Mahmut Yesari ve Ni
zamettin Nazif'in yazıları vardır. 

Sinema, hikiye, tefııika, müsabaka sa .. 
hifeleri ayrıca güzeldir. Büyük Gazete'yi 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

ı, zor4ııaların f.Mll kendi fikirlerin
de olmıyan herlıı..i azı saymak ol
duJund'an, kendlıi gibi dütünmiyen 
birçok adamları kendi konağının 
yanında yartırdıiiı bir hapishaneye 
tıknuıtı. ~ır ıün onları gözden ge
çirmek i ın - derin bir a1ulaızhk 
göstererek - tek batına hapishane
ye gitti. Orada genç imperatorun 
ıoyundr.n bir ırıahpus zorbanın ka • 
f sı~ eadi ve kapının yukarısına ası 

uyan Frenk tarihçileri Kantakuzen' 
i Türklerle doıtluğundan dolayı sev 
mezler ve çocuk imperatora ortak 
olduğu için ona zorba adını verirler. 

Yanı bilmecemiz 

__ ı_2_3_4~s_6_1 _s_9_1_0_11/ 1 İs ve işçi 1 
2

1 1 Iİıl ... _________ _._ 

Bize kalırsa Kantakuzen'in Türk
lerle dostluğu Bizans imperatorlu
ğu için faydalı bir - siyasa idi. 
Türkler Anadoluda ve Rumelide 
yerlettikten sonra latanbulun yal • 
nız Silivri ve Terkos ile Türklere 
kartı tutunamıyacağını bu akıllı i • 
dare adamı şüphesiz anlamı,tı. 
Türklerin er veya geç lstanbulu 
alacaklarını anladığı için onları 
sulh içinde latanbula getirerek fay • 
dasız olarak kan dökmenin önünü 
almak istemişti. 

8 • • /VJıllıyeı bu •utunaa ıf "" ıfçı ı•I• 
3 -' • • yenlere tauanut ediyor. ıı .,. •fl"İ 

iatiyenler bir m•ktupla it bür~ • 
4 m mwoa müracaat etmelidirler. 

v~ 

U..'l ..... ~· ~çıkan karışıklık es 
ıh.kan Kantakuzen' e yaradı. 
liıı aclıun 1347 de kendisini 

• .t; lor olarak tanıttı. Yabancı 
+., ~~ dan bir imperatoriçenin va-

,, <"'. , .ıt·ııd k b' . 1 cer. •. • a, Çocu ır ımperator a, 
• hlli hiç te parlak olmıyan 

,11\<•nin ileri ıi.demiyeceğini anlı • 
ar aınıflan latanbul hal'kı 

n'!n imperatorluğunu al 
<'.tıgun 

Ondan sonra taht üzerinde yalnız 
kalan Paleologların Türklere yeni
den dütman olmakla ilkin Kosva
da, biraz sonra Niğbolu' da iki ta· 
raftan pek çok kan dökülmesine se
bep olmaktan başka bir iş göreme
dikleri göz önüne getirilirse, Kan
takuzen'i gelecek zamanı İyi görür, 
sulbü sever bir adam olarak tanı . 
mak lazımdır. 

5 • 
6 • 
7 
8 
9 
lG 
11 

Soldan ıağa 
1 - Tiyatronun baban 7, Dem 3, 
2 - Köpek 2, Aptal 3, Şart edab ı, 
3 - Ç•lıı 3, Babası eıek, ama anası •ıe\ı: 

deiil 5. 
4 - Nota 2, Eaki bir ayakkabı 5, 
5 - Duman lel..eai 2. Beyıir 2, 
6 - Bahçe 4, ince değil 4, 
7 - Kemii"in içindeki 4, Atıki.r 4, 

8 - Erkek 2, 
9 - Etek yavruau 4 1 

10 - Trakyada bir vilayetimiz 6, 
11 - Nihayet 3, iman 4, 

j 

1 

lf arayanlar 
Nakliyat şefi . bir kaç lisan bilir, bh

çok senelerdenberi işte bulunan, ticari 
ve ameli işlerde tecrübe görmüş, bir bay 
iJ arannaktadıT. Galata, Maden han 9 nu .. 
maraya müracaat. 

Dr. IHSAN SAMI .,. __ _ 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wauerman ve Kahn tea· 
mülleri) kan küreyvatı sayılma11. Ti. 
fo ve mtma hastalıkları teıhiıi, id· 
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve su 
tahlilô.tı, O!tra mikroıkopi, huıusi a· 

ıılar iıtihzarı. Kanda üre, ıeker. Klo· ı 
rür,, Kolleaterin miktarlarının ta· 
yini, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. 

2575 

d .
1 
alm torun kendisi de ço· 

;a 1 1TJasının haklarını ellerin· 
~;m ';."~~.ıı. Vasi imperatoriçe An· 
iz , uzlaşarak çocuk imperatorun 
yudüğü vakit Kantakuzen'in kı • 

zı Helena ile evlenmesi kararlattı • 
rıldı. Bu suretle yeni imperator öl • 

Onun için, sayın Bayan prense& 
Kantakuzen'in Milliyetteki arka • 
daşımıza söylediği sözler arasında, 
kadınlar kongrasında acunun sulhü
ne ve sakinliğine dokunan mes'ele
lerin ele görüşüleceğini söylemesini 
kendisinin ulu atasına layık bula
rak saygılarımızı sunmak isteriz. 

Yukarıdan ap.ğı 1 
1 - Rabıt edatı 21 Li.mbada bulunur 5, J 
2 - Beyıir 2, idam et! 2, Eakiden batımıza UVANTi N 

.. kten sonra iınperatorluk yine Pa
l olog soy:ı tun elinde kalacaktı. 
Yalnız, o vakite kadar Bizans tah • 
tı üzerinde, iki imperatorla üç impe
ratoriçe olmak Üzere bet tane taçlı 
k:,; bulunacaktı. 

İstanbullular her vakit alaycı ol
duklarından böyle beş kişinin taç 
ı:iym si pek tuhaflarına gitmif ve 
e 1:i zamanın gazetecileri demek o • 

Sultanahmet Sulh 
Mahkemesinden: 

Uçüncü 

G. A. 

Hukuk 

Mehmet ile Nazifenin şayian ve müş. 

ıi:rdiğimiz ıey 3, 

3 - Kirli 3, Nota 2, 
4 - Bir ıeyin Üzerine tiddetle dayanmak 7, 

ayı yuvası 2, 

5 - Çe~im 3, Cemi edatı 3, 
6 - Arka deiil 2, Küçük bıçak 4, 

7 - Tabaka 31 Rüzıi.r 4, 
8 - Beri 3, Zevce 4, 

9 - Tıpa 5, 
10 - Ahın 4, Hançer 5, 

l l - Bir meyva 3, Beyaz 2, Eıer 2, 

1 'h ·ı d tereken mutasarrıf oldukları Küçiikpa • ı 
n, tarı çı er en biri: "Taht üze. zarda Hacı kadın mahallesinde Külhan Galatada Büyük Tünel hanında 2, 3 No.. 

rinde bet ki,i kuru soğan gibi dizil- oka" d 40 1 "k' d b" 1 
· lu yazıhanede ikamet etmekte iken halen . 1 d. " o· 1 gın a numara 1 ve 1 1 o a ve 1r 

mış er ı. ıye Yazmıftı. Başka bir hela ve bir bodrum katını havi bir bap ikametgahı meçhul bulunan 
tar'hçi de o bet tacın üzerindeki el • Aleksandr Hirge'ye 

1 d hanenin izalei şüyuu zımnında furuhtu I r as arın cam an, taçlılarm giydik • ıtanbul ikinci icra Memurluğundan: 
1 ri mantoların sırması yalancı al. tekarrür ederek müzayedeye vazolunmuş- Baron Derlanje ve Hayros Klayf ve • 

• • d tur. Kıymeti muhammcnesi 450 liradır. O tından, ıçın e yemek yed;kleri kili avukat ral Dilekin 1 teırinievvel 
'- d 1: k Birinci açık artlırması 27 • 5 • 935 tari- · I 1. ki . r.apların a a ırdan oldu/;unu 934 gün emeç ı "ra mukavelesile ıtlemit 

:. hine müsadif pazarteıi günü saat 15 de yaz .~b. ve işleyecek 189 liranın temini tahsili 
lmpera.t".run askeri, yukarda yaz icra kı'ınacaktır. Kıymeti muhammene • zımnında Galatada Büyük Tünel hanında 

dıgımız gıbı, başlıca Türklerden top ıinin %75 ini bulduğu takdirde ihalei 2, 3 No. lu yazıhanede bulunan etyaları· 
anmııtı. F a~at taçının parıltıları kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı takdır- nız hapsedilmittir. icra ve iflas kanunu

c mdMl olan ımperator askerini bes de en son arttıranın taahhüdü baki kal • nun 103 üncü maddesine tevfikan bu 
1 ek için para bulamadığından mak üzere 15 gün müddetle temdit edile- hapsolunan emval hakkında bir diyeceği
} 3~ ytlmdaki zelzeleden harap o : rek ikinci açık arttırması 11 • 6 .935 ta- niz varsa tarihi ilandan itibaren ruhayet 

7 

SAÇ BOYALARI 
Kanzuk Eczanesi müatahzarların • 

dan. Saçların sabit ve tabii renklerini 
iade eder. Kumral ve ıiyah renkler de 
tertip edilmi~tir. Ter ve yıkanmakla 
dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Y egô. 
ne zararsız ve sıhhi saç boyalarıdır. 
Tanınm.t§ eczanelerle ıtriyat mağaza .. 
larında bulunur. 

1 A f · rihine müıadif salı günü saat 15 de icra üç gu··n ı'ç" de bı"ld" · ı· d K n yaso yanın tamıri için Ruıla. ın ırmenız azım ır. ey- htanbul asliye mahkemesi Birinci Ye-
rın gön~erdikleri parayı onlara da. olunacaktır. lpo~ek sahibi alacaklılarla fiyeti ihbarın tebliğ: makamına kaim ol- nileme bürosundan: 
ğ t d h S b k k·ı diğer alakadarların iıbu gayri menkul Ü- mak üzere ilan olunur. (10713) 4 K" el 933 ta "h" d ı ı rııı, a a onra aş a 1 iselerin . anunuevv . rı ın en evve 
z in tlerilli sattırarak tutarını yine zerindeki haklarını ve hususile faiz ve ikame olunup htanbul asliye Ikinci Tica. 
nsk re vermişti. Bunlar da bitince masrafa dair olan iddialarını evrakı müs- f:t ret mahkemesinde derdesti rüyet ve h · 
a Ker. n aylı • ıa kar.ılık olarak, on- bitelerile 20 gün içinde bildirmeleri la . .:. (TAN ) 1 n tanbul Umum Sigorta §İrketi ile Sadret-
lara harp esirlerini dağıtmağa mec- zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil- tin Tevfik arasında mütekevvin dava dos-
bu- ol , ştu. Bu esir Jer Ana<loluda- !erile sabit olmadıkça "'1h! bedelinin yasının yenilemnesi için verilen beyan-: 
k" Tı rkler'n gönderdikleri başka paylaşmasından hariç kalacaklardır. Mü- Küçük ilan Tarifesi name ve gönderilen davetiyenin Sadret-
J, rp es"rlerile birlikte İstanbul esir lerakim vergiler hissedarlara ve dellali- tin Tevfikin ikametgahı meçhlıl olduğu 

Z rla d S tl ıırc:l• ·· · . . A Kuruş beyanile mübaıiri tarafından bilatebliğ ye muşlerıye aıttır. rltırma tartname .. 

SUMER SiNEMASI 
Mevsimin ilerlemit olmasına rağmen en gll.ıel filmleri göster

meğe devam edecektir. 
23 Nisan Milli bayramı münasebetile yuınki matinelerden itibaren 

İki muhteşem film birden 
Londranın en büyük sineması ola "Regal Cinema., da aylar· 
ıöaterilmiş olan 

KIRMIZI WAGON 
filmi. Oynayanlar: RAQUEL TORRES - DON ALVARDO ve 

Londranın Seafonik. orkestrzsı Ayrıca mevsimin muvaffkıyeti 

PRENSESiN ÇILGINLIKLARI 
Oyrıya" ·a r: MARIE BELt - ALBERf PREJEAN 

lıu karaeş ı.ı.ı.r ... ti rıııirlerın ı çol< sevıyoriar idi... Mamafıh 

WİLLıAM POVELL (Müddeiumumi) vazifesi lcd;ı 

SON GÜNAHI 
hasebile mücrim KLARK GABLE'ı cezalandırmak mecburiyetinde 
kalm•tlır. işte: Bu PERŞEMBE akşamından itibaren 1 

••-v•ö.~t•e•r~111 p•c•~•~•F•~•a-s·.zc•a-~."z•~•:i•~•e•~•i •b•~•· v•üA•k•f•~•m•·•!•~-ev•?•u•u•~•u•d•u•r•· • 
I)iyarıbekir Valiliğinden: 

Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yerde in 
şa olunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli Nafıa garaj ve bi
na inşaatı 11 Mayıs 935 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7 ,5 
mikdarmda banka mektubu veya Dahili istikraz verecek· 
lerdir. isteklilerin ya bizzat mühendis veya mimar olması 
veyahut inşaat müddetince bir mühendis veya mimarın 
fenni mes'uliyeti deruhte taahhütnamesi ve bina işini ida· 
re etmiş olduğunu gösterir vesika göstermeleri lazundır. 

Şartname, plan ve keşfini görmek isteyenlerin her gün 
çalışma saati içinde Vilayet Daimi Encümenine müracaat 
etmelidirler. 

Teklif mektupları ihale günü saat 11 e kadar beheme-
hal Encümene verilmiş olacaktır. 2919 (2036) 

Münakasa Tehiri 
Y alovada yapılacak Otel Münaka

sas1 Bir Hafta Tehir Edilmiştir. 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Y alovada yapılacak otelin kapalı zarf usulile yapılacak 
münakasasına girmek isteyenlerden bir kısmının Nafıa 
Vekaletinden alınması lazımgelen ehliyet vesikasını al· 
mağa vakit bulamadıkları vaki müracaatlardan anlaşıl· 
makta olduğundan buna imkan bırakmak üzere kapalı 
zarfların açılması 29-4-935 Pazartesi günü saat 15 ela· 
lik edilmiştir. Teklif mektupları bundan evvel yapılmış o· 
lan ilandaki tafsilat veçhile o gün saat 14 e kadar Akay 
işletmesi Müdürlüğüne tevdi edilmelidir. (2090) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyon undans 

1 - Silahdarağa Fişenk fabrikası binasının çatı, Siva gibi ba 
zı aksamı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
2- Barut fabrikaları muhafız efradı için 81 adet battaniye 

mübayaa edilecektir. 
Keşif ve şartnameyi görmek için her gün ve pazarlığa gir

mek üzere 29 Nisan 935 Pazartesi günü saat 14 de Bakırköy 
Barut f'lbrikalarında satınalm a komisyonuna mürcaat edilme-
sı. 2821 ( 1952) 

lstanbu Üniversitesi Tıp Fakü -
tesi Dekan11ğından: 
Fir~ngi Mücadele Etibbası için Sıhhat ve içtimai l\-1ua

venet Vekaleti tarafından üç ay devam etmek üzere tertib 
edilen kurslara Gureba hastanesinde bulunan Fakültemiz 
deri ve firengİ hastalıkları seririyatında 1 Mayıs 1935 ta
rihinde bırnlanacaktır. 

Bu kurslara hariçten iştirak etmek isteyen pratisyen 
etibbanın sözü geçen seririyat profesörlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (2071) 

_i_-·-·-.=~;;~~; ~~arici Askeri Kıtaatı ilanları j -
1 - Evsaf ve şartnameleri dahilinde aşağıda cins ve 

mikdarları yazılı iaşe maddeleri münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve Istanbul Levazım amir
likleri Satmalma komisyonlarında ve T ekirdağmda As
keri Satmalma Komisyonunda her gün görülebilir. 
3- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına ve ehliyeti ticariyelerini gösterir ihale tari -
hinden bir hafta evvel Ticaret odasından aldıkları vesika
yı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini ve şirket na
mına girecekleri sirgüler · komisyona göstermiye mec
burdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Tekir-
dağmda Komisyon Reisliğine verilecektir. (2062) 

Cinsi Teslim yeri Mikdarı Beh. kilosunun Muvakkat ihale tarihi gÜn ucı 
Kilo Tahmin be deli Teminatı saati 

Krş. San. Lr. Kr. 1 Be• sat !ık b. il" b" d r 30 iade edilmit ve biı· ay müddetle ilanen mperato- Tii k askerine dostlu- si i~bu ilan tarihinden itibaren mahkeme • ır ır an ır e ası 1 
iv u unu unn k ;çin Rumlara _ divanhanesine talik kılınmıt!ır· Talip 0 • :: :'. ',', :; :::::: ;~ tebligat ifasına ve 22 • 6 • 935 tarihine SEıt~1 ır Tekirdağı 
G müsadif Cumartesi günü saat 14 de ye. 

al d 1 i Cenevizler'n hesabı !anların kıymeti muhammenesinin Her fazla satrr <4 kelime iti- 5 k Sade Tekirdağı 21,000 

150,000 23 50 2643 75 8-5-935 Çarşamba Sa. 
15 

' • barile) bir defası nileme muamelesine başlanılmasına a • 
n - bazı haklar vermiati. Ceneviz %7,5 yedi buçuğu nisbetinde pey akçe- rar verı'lmı'• oldug"undan mezku"r gu""nde Yağı 
ı b Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin Y 5 d M lk 12 000 

r una kızarak lstanbul tarafına ıini hi.milen yevm ve saati mezkürda E. bu en büyük gazete•i aeva-ili okurlarına Yeni Postahane binasında kain Birinci a e a ara , 
h ·c ım ttiler~ lmneratorun doğru- minönünde Gülbenl·yan hanında Sultan. hizmet etmek makaadile bir ilan •ütunu •· yenil~me bürosuna gelmedig"'i takdirde Yağı 

d k 
.. çac.aktır. Bu tütunda ilinlarını neıretti.r4 Ekmek .. Malkara 150,000 

~ı;ruya artı koyac1'k kadar ahmet Sulh Uçü..cü Hukuk Mahk•mesi· mek iıteyenler daha ,imdiden Milliyet ida· 2367 No. Iu kanun ahkamına tevfikan lik un 
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Geçen haf ta ki gıizel gazı 
nıüsabakasında kazananlar • ÇOCUK • 

Gü::;?I yazı müsabakasında birincüiği Almanyanın vaziyeti serleV· 
ha ı yazı ile Galatasaraydan Faruk, ikinciliği Cenevre toplanışları ser
lcvh::ı'ı y6zı ile gene Galatasaraydan Muzaffer kazanmışlardır. 

Kendilerinin hüviyet varakalarile birlikte idaremize müracaat ede
rek mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

A!manyanın vaziyeti 
Almanyanın 16 martta Versay mua· 

hedesinin 5 inci faslını ortadan kaldırma 
ia karar vermesinden sonra bütün kuv
vetle garp devletleri ve bilhassa. lngil· 
tere, bu tehlikeli vaziyete karşı bır ted
bir bulmağa çalıştılar .lngiltere nazırla· 
rının bu maksatla Avrupada yaptıkları 
turneler herkesin hatınndadır. Nihayet 
üç devlet batbakanı: B. Flanclin, B. 
~akdona!d, B. Muoolini ltalyanın ıima· 
lınde Streaada toplandılar, Almanyanm 
vaziyetjni görüıtüler, Avrupada bant• 
korumak için alınması 18.zungelen ted • 
birleri kararlaştırdılar. 

ti arsıulusal taahhütlere tezat teşkil et· 
tiğinden kendisine bir ihtarda buluna· 
caktır. 

Almanya tek taraflı hareket etfaEkle 
hiçbir hak elde etmemiştir, ki kararın 
en mühim kısmı budur. Çünki Versay 
andının bozulmasını hiç bir devlet kabul 
etmemiı, ve bunu hukuken olmamış gi
bi telakki etmiıtir. Binaenaleyh Alman • 
yanın ileride, bu tartlar dahilinde bir 
hak istemesine imkan yoktur. 
Diğer taraftan müıterek emniyetin 

tanzimi hususunda anlaıma ahkamını 
daha müessir kılacak tedbirler teklif o
lunacak ve tatbik edilecek, ekonomik ve 
mali tedbirleri tayin edecek bir komite 
seçilecektir. 

Kararın bu kısmı ise, Almanyayı dar 
bir ekonomik çember içine almağa ma
tuftur. 

...... 

ı 

• 

lngiltere, doğu antlaıımasının yapıla • 
rnıyacağına kanaat getirdiği için, kol· 
lektif bir uzlaşma prensibi ileri sürdü. 
Ayrıca, Almanyanm Versay antlaııma· 
•ını bozması nazarr dikkate alındı ve 
F ransanın evvelce Uluslar Kurumuna 
vermiş olduğu şikayetname için lngil
tere ve ltalya Fransa ile beraber mütte
hiden hareket etmeğe ve Fransız tiki· 
Yetini kendi şikayetim gibi telakki et· 
ıneğe karar verdiler. Bu ıuretle Alman· 
yanın vaziyeti nazik bir ıel(Ie düşüyor• 
du .Almanlar de.hal, Do~ antlapnası• 
nın taha «!..!· e<. oınemet.i "-fısmda, bir 
şark ademi ttcavüz m!•elrma glrmeğe ta 
raftar olduklarını bildirctileır, Fakat bu 
bilcliriı de Stresa hava11 üzerinde hiç. 
bir tesir yapmadı, ve nihayet u Uluslar 
Kurumuna intikal etti. 

Şimdi ,bu vaziyette, Almanya Avru
pa ortasında yapayalnız kalmaktadır. 
Ne ıarıktan, ne garptan, ne cenuptan 
bir yardım bulmasına imkan yoktuı·. 
Ayrıca, Fransa hükumeti Sovyet Rusya 
ile bir anlaşma vücuda geti•·m<ktedir. 
Fransa dıt itler bakanı Laval'in Mos
kovaya giderken Var şova yada uğramak 
iıtemesi çok manidardır. Almanya bu 
ıuretle ıarktan ve şimalden, Rusya ve ı 
Polonya ile, cenuptan garpten, Fransa 
ile aıkı bir çember içine sıkışmaktadrr. 

dir mektepte müsamereden evvel hazırlık 

Kurum toplandı, ve F ransl'I teklllıl ıld· 
detli müzakereleri mucip oldu. Bazı dev• 
!etler müzakere açılmAdan konseye bir 
karar sureti dikte ettirilmesini muvafık 
bulmadılar. Fakat bütün bu nutuklara 
ve itirazlara rağmen konsey, üç devlet 
teklifini, Danimat<ka hariç olmak üzere 
kahir bir ekseriyetle <kabul etti. 

Bu karara göre, Almanyanın hareke. 

Almanya henüz Cenevrenin bu ağır it
tihamına cevap vermemiş ve süklltle mu
kabele ebniştir. Alman gaze.tel~ri ise ka
rarın ağırlığını göstermekle ıktifa etmek
tedirler. 

Bu şerait içinde Almanyanın al•cağı 
vaziyeti bütün dünya diplomasisi me
rakla beklemektedir. 

Galatasaray Lisesinden 
FARUK 

Dünyanın en genç yol ka~ifi 
Dü11yanın en genç yol ka,ifi 

Max Reich İlminde 22 ya,ında 
Viyanah bir taelbedir. Bu genç 
Avusturya ile Hindistan arasında 
yenibir otomobil yolu taharrisine 
çıkacaktır. Verilen malfunata gö • 
re, gencin arayacağı yol memleke
timizden ve Irandan geçecektir. 
20,000 kilometre tutacak olan bu 
yol sefer heyetinin parasını Len • 
dra otomobil klübü ile Avust:ırya 
Turing klübü verecektir. Seyahat 

otomobilinde hem alıcı, hem veri
ci telsiz bulunacak ve benzin de . 
posu 1600 kilometre mesafe için 
esans alabilecekmi •. 

Gencin geçeceği yolun birçok 
kısmı ormanlık ve dai:hktır. Max 
Reisch ayrıca Gobi çölünü de geçe 
cek' · r. Bu genç iki sene evvel tek 
bafına motosikletle Sahrayı Ke • 
biri geçmifti. Keza Viyanadan 
Bombaya kadar da motosikletle git 
mi~ ve 15000 kilometre mesafe 
katetmiştir. 

Cenevre top!antıları 
Versailles andlaşmasının askeri kayıt· 

larını kendiliğinden yırtan Almanya'nın 
serbestçe ıilfıhlanmaıı üzerine her tür -
lü diplomatik çarelere bafvuran Fran
sa hükümeti, bir yandan Almanya'ya 
karşı büyük devletlerle anlaıarak bir 
blok kurmağa, Sovyetlerle genit ölçüde 
anlaşrr.,.'\ğa çabalarken, öte yandan da 
Ulu.star derneği konseyine bir protesto 
muhtarası ile müracaat ederek ıikiyette I 
bulunduğu malumdur. 

F ranl'a Uluslar derneğine Almanya
yı şikayet ederken ltalya ve bilhassa ln
giltere'nin de kendisine yardunı olma
sını ve tek cephe halinde bulunulması • 
nı istemişti. Fakat aradaki Roma ve 
Londra anlaımalannm kurduğu dost
luğa rağmen lngiltere tek başına yuru· 
muı. !'"•ansa ile ltalya'nın ıiddetli ıika
yellerıne mukabil, hafif bir ıurette A] .. 
man kalkınınasını tenkid etmiıti. işte 
Stresa konferansrnm hemen ardından ve 
Roma mülakatlarının arifesinde toplanan 
Ulu•lar derneği fevkalade konseyi Fran
sız şikayetini tenkid etınektedir. Unu
tulmamalıdır ki 16 martın yarattığı si· 
rurli hava ile Stresa konuımalarının kıs· 
men serinlendirici tesiri muhakkak ki 
Cenevrede de kendini göstermiştir. E
sasen iki yıl önce bir daha Cenevre'ye 
dönmemek üı:ere ayağını çeken Alman
ya'nın gıyabında ceryan eden bir tarafh 
müzakerelerden esaslı ve müsbet itler 
beklemek faza nikbinlik olur. Fransa bile 
Stresa' da V ersailles'ın bozulan maddele
rinin yeni battan yerine konulmasını 
- tatbik kabiliyeti olmadığını bildiğin
den olacak - arzu ve teklif etmemiı. 
yalnız Avrupa emniyetini tehlikeye ko
yan bu zorlu hareketin manen takbihini 
ve Almanya'yı mali ve ekonomik engel
lere bağlayacak müıterek hareketin a
iırunaıını iıtemiıtir. 

Alman national socialiıte'lerinin is
ter istemez bütün dünyaya kabul ettir
dikleri 16 mart sürprizinin beklenilen 
kOl'kulu reaksiyonları ~imdilik bertaraf 
edildikten sonra bütün genel dikkat ve 
alakayı üzerinde toplayan Uluslar derne
ği konseyinde, yalnız bu mesele ile doğ
rudan doğruya ilitikli devletler değil, 
büyük savaıta bitaraf kalan lspanya, 
§İmal Avrupuı, hatta cenub Amerikası 
devletleri kendi menfaatlerile dokunaklı 
buldukları müzakere ve münakatalara 
Ön safda iıtirak etınektedirler. Cenevre
deki bu fevkjllade toplantıya bir çeşit 
hazırlık ve vakıt kazanma kabilinden te
sir eden Stresa konferansı 16 mart emri 
vakiinin yer yer uyandırdığı asabiyetin 
buhranlı ateıini hafiflebniş ve 19ğuk 
kanlı lngiliz politikacılarının ihtiyatlı 1 

hareketleri (Beyaz kitabı) la yaeılan 
gafleti belki bir derece düzeltebilmiıti. 
Bununla beraber elle tutulacak kadar 
ınüıbet, verimli kararlar vermeden an
cak bir takım klasik "temenni,, ler de 
bulurunaktan fazla ileriye gidemeyen • Üçler konferansı gene Fransa hisabına 
hayırlı ve muvaffakıyetli olmayacak bir 
tedbinizlikten siyasal bir "pot,, kırmak
tan kurtulama'ınııtır. Neşredilen _müşte
rek bildirimde yer alan ve Tnyanon, 1 
Saint Germen Neuilly andlarının askeri 
kayıtlarında baz, değiıiklikler yapılma· 
•ına mülayim olan ltalya'nın Tuna ve 
Doğu Avrupası siyasasına Fransa~ın da 
$'lltra§!ığı hissini verebilecek hakikaten 
yersiz bir cümle 1918 statuquo'larının 
ıu veya bu ıekilde tadiline ıiddetle a: 
leyhtar olan küçük andlaıma devletlerı 
arasında vakıtsız bir duş tesirini yapmış· 1 
br. Savaı ıonu Fransız siyasasının durak : 
)"erlerinden biri ve bu devletin· orta ve 
doğu Avrupasında en güvenli 1nuvazen~ 
•İni teşkil eden bu devletleri - velev kı 1 
l>ilmeyerek olsun - gücendirmesi hiç le 
Yararlı değildir. Ayni zamanda Avrupa 1 

banşı için de sağlam bir destek olan ~u 
ananevi kombinezonun sarsılmayacagı 
\'e bir suitefehhüm addedilen meslen Bay 
Laval'le alakadarlar arasında tatlıya 

bağlandığı temin edilmektedir. Avustur
yanın istiklalini garantilemek maksadile 
küçük andlaşma devletlerinin de iıtira
kile toplanacak Roma konferansının ari
fesinde bu iki eski müttefik arasında ay· 
rılık bulunınası pek mevsims:iz olurdu. 
Bugün aradaki siyasal ve . resmi anlaş· 
malara göre Franaa'nın müttefiki olması 
İcab eden Lehistan'ın Fransız thCse'ine 
bağlı kalmayıp Almanyaya karşı sert· 
likte bulunulmamasını istemesi de Var· 
§-Ova'nın siyasal durumunu .daha İyi ay• 
dınlatmış oluyor. lngiltere ise Stresa'da 
Fransa ve 1 tal ya ile yürüyeceğine SÖ.z; 

verdiği halde Cenevre' den sesi nedense 
pek duyulmamaktadır. Anlaşılıyor ki de
ğersiz sözden ço!; özlü işe ehemmiyet 
veren Londra ~kumeti, Avrupa işlerile 
fazla ağır taanhütlerin yükü altında kal:" 
mak istemeyerek, hal& Almanya'nın 3 '" 
ıubat Londra bildirimine yanaşacağı 
umudunu kesmemiş görünmektedir. ln
gilterenin bu yolu tutmasına belki eko
nomik ve harb sanayinde, silahlanma ya
Tışında dev hızile koşan hitlerist tehlike
nin rolü olsa gerektir. Cenevrede bir 
taraftan müzakereler devam ede dursun 
kapitaliat Pa~is ile komünist Moskova a
rasında askeri hükümleri bulunan sıkı 
bir uzlaıma ve anlatmanın planları da 
bitmek üzere bulunuyor. 

Streıa'da lngiltere'nin güttüğü amaç 
Alman silahlanmasına kartı dunnak de
ğil. Doğu andlaımasına, hava lokarno
ıu'na, Cenevre'ye Almanya'yı sokmak i
çin Hitler'le anlaşmak ve açık kapı bı • 
rakmak politikasından başka bir ıey de
ğildi. Almanyaya karıı alınacak ekono
mik "boykot,, kararı ise 11ırf zavahiri 
kurtarmak, bugünkü şartlar içinde pa· 
muk ipliğine bağlanan konferansa göz 
bağlayıcı bir mahiyet, yaldızlı bir süs 
vermekten fazla değeri yoktur. 
Büyük umutlarla açılan Stresa hülyalı 
bir serab olmaktan ileri gidemedi, dile
yelim ki Cenevre'den alınacak ıon, hiç 
olmazsa Avrupa'nın eninde ıonunda için
den ıryırdamayacağı bir kördüğüm ol-
masın. Galatasay Lisesi: 

MUZAFFER 

Talebe bayan hocanın 

Hangisi 
Büyük baba küçük Aabidine 

dedi ki: 
- O kadar çok yürüme, kundu

ralarını eskiteceksin. 
- Peki dedeciğim, öyleyse otu

rayım. 

- Oturmak olur mu yavrum. 
O zanı.an elbiselerin eskir. 

Üç zamandan hangisi 
ihtiyar bir kadın küçük Cemili 

sarf tan imtihan etmek istedi: 
- Mesela, dedi, "ben güzelim., 

dersem, bu, hangi zamana aittir, 
maziye mi, hale mi, istikbale mi? 

Küçük Cemil bir müddet dü,ün-

konferansını dinliyorlar 

1 
Dersanede 

Muallim - Ehli hayvan neye 
derler? 

Talebe - Evlerimizde yafayan 
hayvanlara ••• 

Muallim - Bir misal söyler mi-
siniz? 

Talebe - Fare, sinek, örümcek, 
Pire, tahtakurusu ... 

* * * _ Muallim - Sım söyle baka-
lım, hayvanların etini yeriz, ke • 
miklerini ne yaparız? 

Talebe -Tabağın kenarına ko 
yarız efendim. 

dü: 
_ Herhalde maziye aid olsa ge-

rek dedi. 

t:. ırne. ın meşour Kırpınar ------------------------••ı----·---• Pehlivan 
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Alman yanın 
i Notası 
1 . . (Başı 1 rinci sahifede) 

Her ıki nazır, bu görüpne neticesinde 
kendi hükUmel!lerinin noktai na.zarların: 
da tam bir mutabakat bulunduğunu tes· 
bit etmiılerdir • 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
PARIS, 21 (A.A.) - Son günlerde, 

Alınan matbuatının kullandıkları pek te
cavüzki.r lisana nazaran hemen bütün 
g~zetel~rin .daha şiddetll olacağını tah • 
mın eltıklen Alman notasını tefsir ederek 
Petit Parisien: 

"Bay Hitler'in Üzerinde, eski hatalar· 
da İsrarı tavsiye edenlerden ziyade, nıü-

1 §avirlerinin mutedil düşünceleri müessir 
1 olmuş gibi görüni\yor.,, diyor • 

Figaro gazetesi de, notanın oldukça 
mutedil olan lisanını kaydettikten sonra, 
B.erl~n'in_ istinat eylediği esasların huku
ki hıç bır kıymeti haiz bulunmadıklarını 
if~d~ ve ko~s~yi~ kararında, Almanya'yı 
du!urmek gıbı ~ır maksat mündemiç ol
dugu hakkındakı Alman kanaatini protes
to ediyor. 

Ayni gazeteye göre, Alman notası, Al
manya hükiimctinin milzakeratı inkıtaa 
uğratınamak istediği hissini vennektedir. 
~ERLiN, 21 (A.A.) - Diplomasi ma 

hafı1, Alman notasının Cenevre mücssese
~.i n~zdinde ileri sürmü~ olduğu meseleler 
uzerınde vaziyet almaktan istinkaf etmek 
şartıyle ileride müzakeratta bulunmak İm· 
kanını muhafaza etmekte olduğu müta • 
leasını serdeylemekl~dir. 

Paris konf eranı-
Iarından dönüş 

Başı 1 inci sahifede 
Jecektir. Ben de daha geniı bir şekilde i türkçe bir cilt halinde neşredeceğim ve 
ayni ismi ta§ryacaktır. 

Konferanslarım bittikten sonra dönüı
te Brüksel Universitesi Şark Enstitüsünü 
ve bilhassa geçen sene açılmıı olan Tür-

' koloji şubesini görmek ve oradaki mes • 
Jekdaılarla da görüşmek Üzere Brüksele 
uğradım. Dört gün kadar F ondanıiyon 
Universiter'deki dışarıdan gelecek ecnebi 
profesörlere mahsus olan yerde kaldım. 
Bu ziyaretlerim esnasında hem Pariı'te 
Universite rektörü Profesör Şarleti ile 
diğer profesörler tarafından, hem de 

1 Brükseldeki alakadarlarca çok samimi bir 
kabul görmekle mütehassisim ve müte .. 
ıekkirim. 

"Yurdumuzda Atatürk'ün önderliği ile 
baılaynn kültür hareketleri garp ilim ale
minde büy~k bir alaka ve takdir ile takip 

1 
edilmektedır. Garpte Türk dili, Türk ta. 
rihi ve kültürü hakkındaki tetkikatın Jü. 
zum ve ehemmiyeti günden güne daha 
kuvvetle anlaşılmakta ve artmaktadır. 
Bundan dolayı memnun olmamak elbette 
kabil değildir. Çünkü eski yanlıı düşün
celerle tarihlere maledilen sakat ve hatalı 
göriişlerin bu suretle değişmesi ilmin te
rakkisi namına sevince değer bir hareket. 

1 tir. Bütün hu edindiğim intibaları ve gör
gülcrimi bir rapor halinde Kültür Bakan

ı lığına da bildireceirim • ., 

Bay Hikmet 
Eski maarif bako.nı ve Manisa sayla

vı Bay Hikmet dün de inkilap kür üsün
deki derslerine devam etııni~tir . 

Bir gün evvel hazırlığJnı~ anlattığı 
Türk .. Sovyet anlaşmasının esası olan 
Moskova muahedesini kısaca anlattıktan 
sonra, istiklal harbine geçmiş ve bütün 
safahatı uzun uzun teşrih ederek Yunan 
galibiyet ve sonı·a da mağhib.!yetlerinin 
Yunan iç siyasetinde ne dereceye kadar 
müeııir olduğunu anlatmıştrr. 

Birinci İnönü muzafferiyetini takip e
den gÜnlerde Yunan kabinesindeki te
zelzülü ve bunun Yunan kral hanedanın· 
daki müessir sebeplerini anl;ıtarak niha
yet büyük itilaf devletlerine geçmiş ve 
1eıni~tir ki: 

"itilaf devletleri Anadolunun lnönü 
muzafferiyetı karşısında ikiye bölündü. 
Biri lngilizler, diğeri de ltalyan ve Fran 
sız partisi idi. 

lngilizlcr muharebeyi uzatan bir takım ı 

sebepler icadile Yunan cihetini iltizam 

eder görU.nÜı ktn, l talyan ve Fransızlar ' 
partisi Yunan ordusunun Türklerle ha! 
eacmiyet.:eğini ve mutlak bir müdahale~ I 
nin icap ettiğini ileri sürüyorlardı. Bun. 
da gizli ve aşikar sebepler vardır. Fakat 
bunu 1 ngiliz er kabul etmiyor , yep ye· 
ni bir mii~kül ortaya atarak zemin ve 
za.ınan kazanmak istiyorlardı. 

Bunun içindir ki, bir Londra konfe~ 
ransına karar verildi. Bu karar lstanbul 
hukıimetine de bildirildi. Ancak "Sevr 
ı~uahedesinin tadili için yapılacak oldu· 
gunu söyledikleri bu konferansa yalnız 
htanbul hükıimetinin değil, ya Mustafa 
Kemal paıanın da gelmesi ve yahut O· 

nun göndereceği bir mümessil bulundu
rulmasını,, ıart ko:ıuyorlardı. 

Bu teklif, lstanbuldan Anadoluya bil
dirilirken (tanınmış hır hükumet olan 
İstanbul murahhas heyeti iç.ine girmesi
ni İstedikleri bir Anadolu murahhası da 
bulunmasını söyliyerek gliya ... Anado· 
luya bir kıymet atfetınemek istiyorlar· 
dı. 

Buna mukabil, Mustafa Kemal Paşa • 
~1~ .! evfik Paşaya çektiği bir telgrafın 
ıkı uç satırı bize tamamen anlatıı- ki, 
A:~a~olu hiç le böyle düşünmüyor ve 
hılakıs mağlup ve esir bir hükumetin 
yanında; hür ve müstakil bulunan Ana· 
d~lunun hiç bir zaman beraberlik ede· 
mıyec:eklerini gösteriyordu. 

. Ve bunun içindir ki o zaman dıı işle
rı ba~a~ı olan Bay Bekir Saminin baş
~anl~gı ile Londra konferansına gönderi
ek Leye;, Antalyadan vapura bindirile· 

d
re .

1 
°.n .raya hareket etmiıti. Ve onlara 

enı mııtı ki: • "Oray "t •• · · • a gı !ıgımz ve konferans başla-
yac~g:U zaman, •İzi ayrıca davet ederler· 
se ~ . eransa gider.siniz, etmezlerse dö
nersıruz.,. 

~albuki, Anadolu heyeti konferansa 
çagırılmış ve gitmi t' B d ş ır. 

un an sonra Bay Hikmet, konferans-

un 

bunu an .atlı 

ıç 

t? 

ta olanları tahliİ eder:ı:en, bu ı:-uralı ' 
heyetin hareketini le aıdıgı netıceyı t(;n· 
ki.t etmiş ve der.,iştir ki: 

"Londra konferansı çok büyük bit .ır· 
sattı ve bu fırsatı kEl'cırmamak lazımdı. 
Eğer orada buluna~ murabhaslnrua.~ 

biri ben olaydım, dcrdi1n ki: Sız urtiC 1 

harpte iken ve bir sıirü kan oax.crk D, 

ne diye haykırıyordunuz?. lB~tün ku· 
çük milletlerin istiklalini kurtarmak, o~· 
Jara kendi haklarını vermek, h ke~ın 
mukadderatına sahip olmasını teının Y· 
lemek için harp ediyoruz) demıyor mı)'• 
dınız? .• 

Ve sonra, bizimle mütareke yapark n: 
"Vilson prensiplerine tevfikan mütarclc' 
yapıyoruz. Herkese kendi hakkı oldd " 
hürriyet verilecektir,, demediniz nıiy$ 
işte biz de bugün bunun için harbediY"" 
ruz. Bu prensipleri tatbik iç\n çalıııyo • 
ruz. Cünkü Sevr muahedesi bir muab•· 
de dc'ğil, ölümdür. Biz bundan kurt•!· 
mak İstiyoruz.,, 

Fakat bunu orada kimse söy)eıntdi. 
Söyliyemedi. Londra konferansına gi~ t· 
ken bile sulh yapmak ihtimali olın d G' 
nı yüzde yüz bilen ve bunu çok a ı t 

bir olaganlıkla gören hu murahhas b<
yet, itilaf ricalinin yüzüne gülmege, ort" 

lara hoş görünmeğe çalışıyordu. 
1 stanbul hükumetinin murahhasları. 

Sevri bile imzalarken lstanbuldan çık • 
mamak, padişahlarının gözüne girW 
ve bazılarının da efendileri olan İ 
devletlerine hoı görünmek cihetini cı~· 
şünüyorlardı. 

Fakat bizim murahhas heyeıiınk • 
korktuğu cihet ne idi? •. Onlar da d•b• 
fena bir vaziyete düşmemek mi iıtiyor· 

lardı, fakat bundan, yani o zamanki hsl· 
den daha ötesi var mıydı? .• 

Londra konf.:ransı milli misakı yulı" 
sek bir kürsüden bağıra bağıra okı.ı<1',k 
ve itilaf devletlerinin yüzüne haykıJflllk 
içir çok güzel bİt' fırsatken, bunu yapııtı·;fu~ı 
mıılardı. ~~~ı l 

Belki mülayemetle ve aşağıdan alaı~ l~ 
bir çok şeyler koparabileceklerini diıı•" 
müşlerdi. Fakat ne kadar yanlıı bir dıl' 
1lİnce. 

Orada bilakis, şiddetle ve ka!alot tJ 
vura vura bir hak istemek, onların ) 
bklannı onlar tarafından tetkike ve 1 

Jile ve en nihayet tenkide yol açırt:ık ' • 
zımJr.,, 

Bay Hikmet, bu Londra konfeıan 1 

tahlilini yaptıktan ve düıünceJerin1 .. 
dereceye kadar isabetli olduğunu ;,bat 
ettikten ıonre. buna ıon bir nüınune ola• 
rak ta Londra konfer.ınsın.dan • --===~~1 
pılan b;r düveli itilafiye toplantısını ~ 
rak, oradaki müzakereleri "" konuımal 
kelime kelim~ açıp: 

"Yunan kuvvetlerinin Anadolu/ 
muvaffakıyetsızliklerine lngilizlerin 
şekilde bir ön ayaklık ederek ltalyan 
Fransızlal'ı !itinnekte olduğunu,, anla 
rak dersjne nihayet verdi. 4 

Kadınlar dün birine; 

... , ~i.~~J 1.~.~i~! X~P.!~~u~ .. .ort Tı 
h k 

zere dort gun evvel Londradan etmiıtir. 
are et etmiı ve d"" bah 1 b 1 

gel . ı;· un sa •tan u a Bayan Türkandan spnra prense• • aJ d 
mıı . .. lmı ,_ı ıc Lady Astor .. . taguzene ıoz a ttır. Romanya ~ og 

alk ı ' bunu soylemıı ve pek çok olan prenses çok kuvvetli bir hatiı> ,Jd/ 
'! anmııtır. . . . an 

Bundan sonra, d .. k d I k h k ğu ıçın pek çok alkıılanmııtır. ne tf . unya a ın ı are e· . . · • 
lındenTb.ahk~etıniş ve bilhassa demiştir ki: PrenKseds bılhassab.~e~kıtır ~f ı . :.-tiıı'1 
. - ur ıyeye ilk geJü • 1 t b I - a rnın en uyu vazı esı ""'def 
ılk görüşüm. Burada {o;dÜkleri:,, an b:n~ hayatta erkeklerle boy ölçüşmek 
pek çok ıevindirdi. onlara yardımcı olmaktır. 

Atatürkün kuvveti" ·· ·· ·· T"" k Gündüz akşama kadar çalıtmıt yorgut' k ı goruşu ve ur uıı 
adınının bugünkü muva.ffakıyeti olma· argın evine dörunüı olan kadın, kQa' 

saydı bugün biz burada toplanamıya- bu ıztırabını unutturacak tatlı dild• bo• 
eaktık. , lunmalıdır. 

Biz dünyanın her tarafındaki kadın· Bundan batka, bütçesini de ona 
!arla alakadarız. tevazün ettirmeli ve erkeğe tam yardım· 

Türk kadınının istikbalinden çok şey- cı olmalıdır. 
ler umuyoruz. Bazı memleketlerde• ka • Prensesten sonra Hint kadınlar birliği 
dınlann hakkı yoktur. Biz bunlara cesa· reisi Mrs. Husain, söz almıştır. 
ret vermek için buradayız. 

Kad J Hintli murahhas bilhassa demiştir ki: 
ın ardaki hareket bir nevi ihtilal ç · do 

b k "d' - ocuklarm ve cemiyetin en iyı •· ar': ~tı ır. Ayni zamanda bir tekamül 
eserıdir. tu olan kadındır. Kendi çocuklarının 

Ih · en iyi mürebbisi odur. 
tılal hükumetleri deg'i•tirir. Fakat 

bu bey ı ·ı 1 b ·"' Cemiyetin ruhunu, manevi, içtimai se-. ne mı e ir ihtilaldir ki medeniye 
tı değiştirir. viyesini yükseltecek gene kadındır. Ka· 

Esasen medeniyeti değiştirecek olma. dının vazifesi mesut bir aile, münevver 
saydı hen alakadar olmazdım. bir cemiyet ve asil, sadık, cesur, doğnı 
I Biz. en İyi erkeklerle ve en iyi kadın. bir millet Yetittirmektir • ., 
arı hır araya getirip daha salim bir dün- Bundan sonra Avusturalya murahha

Y1 a yapmak istiyoruz. Bu manevi cesaret· 11 Mm. Linda Littleı"ohn ile Polonya mu· 
e olur • 

B rahhası Mm. Szelakovıka kadın hak. 
undan 25 sene evvel 40 milletin ka· 

dını burada lstanbulda toplanacak Türk lanndan bahsederek pek çok alkıılanmıı· 
k;dınını da, buna peçesiz olarak iştirak !ardır. 
e ecek demiş olsaydık herkes bizim cin- Nihayet birlik reisi Madam Aıbi, söz 
net getirdiğimizi zannederdi. Bugün bu- almış ve toplantıya gelenlere teıekkür 
rada toplanabiliyoruz. etıniştir. 
d "Bu dünyada kadınlar/, istediği şu· Toplantıya alkışlar arasında nihayet 
kur: Daha İyi kanun ve daha müsavi verilmiştir . 

anunlar .•. ,, -•••a:=ıa•••••••••ı1ı 
1 

Lady Aıtorun sözleri pek çok alkış-
ı8n1mış ve bir çok defalar sürekli alkış
arBa kesilmiştir • 

T·· kida~. sonra, Antalya saylavı Bayan 
/'~ n soz almııtır. Bayan Türkan, 
ur. ~e. olarak söylediği nutkunda Türk 
tarıhının dünkü ve bugünkü günleri ara· 
~~dt bir mukayese yapmış ve bu arad~ 

ur < kadınının haklarına da temas ede
b~k' .. cumhuriyet devrinde Türk kadınının 

ut':'n haklarına sahip olduğunu ilave 
etmış ve alkışlanmıştır. 

Bayan Tiiı·kanın sözlerini muallim Ba· 

YURDDAŞ; 
Bir, bir daha iki, bir daha ü 

işte bu her yeni bir, nasıl evvel
kileri çoğaltırsa senin de Banka 
daki hesabına koyacağın bir lira 
tasarruflarım öylece çoğaltır. Se
ni kuvvetlendirir. Koş bankadak. 
hesabına para yatır. 

M. İ. ve T. C. 
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Acrbadem, Akasya kokulu 

karşılıklar kılavuzu 
••D•• 

Getinnek 

Jale - Çiğ 
Ornek: Nesimi nevbahar ja1cler S<ıfi ın 

- Baharın esini çigler saçsın. 
Jandanna - Jandarma 
Jenk - Pas 
Jiyan - Azgın, kükremit 

Ornek: Şiri jiyan - Kükre.mş aslan 
Jul.ide - Dağnık (saç), Kanıık 

IK 
Kabahat - Kabahat (T. Kö.) 
Kabih - Çirkin 

Ornek: Bu, pek kabih bir harekettir
Bu, pek çirkin bir hare.kettir. 

Kubh - Çirkinlik 
Ornck: H rcketbizin hü nu ve kub -
hunu sizden ziy .... de sizi görenler an • 
lar - Ha ekstinizin giızellik veya çir 
k" h ini sizden ziyade sizi görenl r 
, nlar. 

K b"l - Olab"'"r (Bak: Miımkun) (U -
mumiyetle bilmek fıiliyle t .. rif edilır) 
Kabil (makule) - Gibi, çe§id, türlü, 
cins 

Ornek: Bu kabil (bu m kule) adam
lardan hiç hoşl .. nmam - Bu gıbi (bu 
ç it, bu türlü, bu cins) adamlardan 

Hasan T uvalel 
ve 

Gliserin Sa~unları 
Hasan zeytinyağından ve Haaan 

kreminden ve Hasan ibiyatından 

yapılmıf olup gliserinli ve tuvalet 
içi-n nevileri vardır. Cildi yumuıa

hr. Güzel ve nazik ciltli kadınlara, 

çocuklara ıayanı tavsiyedir. Avnı

panın terkibi meçhul yağlanndan 

yapılmıı sabunlar cilde mazarat 

vereceğinden bunlardan sakınınız. 

10 • 15 • 25 - 35 kunııtur. Toptancı 

lara tenzilat. Haaan deposu, Anka
r , lsta.nbul, Bevoğ)u. 

L1se ve Orta 
Mekteplerinin kütüphaneleri için 

Müderris K. Kömürciyan asarından: 
Yeni harflerle:- T enzilJi bedeli Kr. 
Aııneli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacılık 105 
lktısad ilmi 87,5 
ihtisas muhasebeleri 175 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 70 
Logaritma cedvelleri (yeni 
rakamlarla) 56 
Bcıtlıca satıf yeri: ikbal hütübhanesi 

Jstanbul Dördüncü icra Mcmurlu -
ğundan: 

Tamamına 1464 bin dört yüz allmıı 
dört lira kıymet kesilen Büyükadada Ya
lı mahallesinde Bahçe sokağında yeni 8 
eski 19, 27 numaralı kuyulu ve bahçeli 
lusmen kargir kısmen ahıap evin dörtte 
üç hissesi daiTemizce satılmakta olup 
,artnamesi 8 • 5 • 935 günlemecinden iti
baren divanhaneye asılarak 25 • 5 - 935 
günlcmecine rastlayan cu~rtesi gunu 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık 
artırması yapılacaktır. Artırmaya gire -
bilmek için 'o1,5 teminat akçesi alınır. 
Birikmiı vergi belediye resimleri ve va
kıf icareai müıteriye aittir. Artınnada 
ıayrimenkule takdir edilen kıymetin his
seye isabet eden miktarını bulmak prt 
olup aksi halde üstünde bırakma, ikinci 
artırmaya kalacaktır. 929 tarihli icra ve 
ilJas kanununun 119 uncu maddesi muci
bince ipotek sahibi alacaklılarla diğer a
lalcadarlann ve irtifak hakkı ıahiplcrinin 
cayrimenkul Ü erindeki haklannı husu • 
sile faiz ma r, fa dair olan iddialarını 

mü bit cvraklarile birlikte 20 gıin içinde 
dairemize bildirmeleri lazım olup aksi 
halde hakları tapu sicillcrile snbit olma -
dıkça satıı b~e'° nin paylaşmas·ndan ha
riç kalırlar. D hn gcniı bilgi edinm (, İs· 
teyenlerin 934 2407 dosya numarasile 
dairemize müracaatları ilan olunur. 

(10710) 

hiç hoşlanmam. lar ara ındayim . 
Kabil (makule) - Kategori (terim) - Kabus - K°"rnbasan 
(Fr.) Categorie Ornek: Eutun gecem mahuf bir ka-
Kabiliyet - Yetenek bus içinde geçti - Biitün gec m kor 

Ornek: Kimseden kabiliyeti haricinde kunç b'r kar bsan icsinde geçti. 
olan işi istememelidir - Kimseden Kabza - Sap, tutak 
yetenıgı dışında olan i i i tememeli • " zrt!"l '. - Alm k 
dir . Kad 'i: le\ ~ t - Boybos 

Kabiliyet- (lstidad anlamına) - Anıklık Or 1.: ~ "'d iı kam t'nin u elli ine 
Ornek: Onun kabıliycti daha ziyade 1 °"' - Poyunun bo unun 
içtimai s hadadır - Onun anıklıgı gü elli in hayradım. 
daha çok sosyal alandadır. Kader (Muk dtierat anlamına) - Kn-

Kabiliyeti intiba sahibi - Duyuılu (Bak. c' r (T. Ko.) k skil - (Fr.) Destin 
His ) Tali - 1 - Tal', 2 - Sur (l' Kö.) -
Kabiliyeti inhilal - ETigenlik (Bak: (Fr) Chance, "Ort 
Hali) Kad'd - Kurada, iske1et 
Kabili tahk'.k - Gerçinlenebilir (P.'1k: " d·h, grh, şetm - Sövgü, ıövme 
Hakikat) Zem - Yergi, yemıc 
Kabi i tahakkuk - Gerçeklenebilir(Bak: Zem!TIÜ kac!"h - Yergi ve ıövgü 
Hakikat) Kad"m - Bayrı 
Kabili inhina - Bükülür (Bak: Gayrika- Ornek: Mi elhdim bu köv halkı bu 
bili inhina ) ormandan ihtitab edegelmiştir - Bay 

Ornek: Kabili inhina olan şeyler Ü· rıdanberi bu koy halkı bu ormandan 
zerınde ı lernek daha kolaydır. - Bil odun kesegelmiştir. 
kulur şeyler iızerınde işlemek daha ko Kıdem - Oncelik, bayrıl·k 
laydır. . Kıdcm'i - Yümlü, uğurlu 

Kahili inhilal - Erir (Bak: Hall) Kı.: '~a - Eıkiler 
t. hlli inhilal maddelCT - Erirler (Bak: Kad;r, zikuch-et - Erkmen 
l hilal) Ornek: Kadir ona derl"'r ki, hangi i e 
Kabili hazf - Kaldırılabilir (Bak: Hazf) v zivct etse bir encama isal eder - Er 
Kabili afiv - Bağış1anır, Bnğışlanabilir k'llen 0,...1 de~lıor ki, hangi i e el koy-

Ornek: Do rusu bu cürmünüz kolay s:ı bir sona ~ötürür. 
kolay kabili afiv yörünmüyor - Dog- K•· •,.et - Erle 
rusu bu suçunuz kolay kolay bağışla- Ornek: Kudreti beşeriyenin bir had-
nır (bağışlanabilir) görünmüyor. di vardır. - insan erkinin bir ucu 

Kabili ekil - Yenebilir vardır. 
Kabili İzale - C.iderilebilir. Kadr - Değer 

Ornek: Bu leke kolayca kabili izalcdir Ornek: Kadrini bilselerdi ondan da-
- Bu leke kolavca giderilebilir. ha çok istifade ederlerdi - Degerini 

Kabili itiraz - Söz götürür. bilselerdi ondan daha çok fayda1anır-
Orn k: Sozünüz pek dogru ise de, lardı. 
bir noktai nazardan knbili itirazdır - Kadirdan, Kadirşinas - Değerbilir 
Sözün uz pek dogru ise de, bir bakım- Ornek: Buyuklerimiz çok kadirdan 
dan soz göturur. (kadirşinas) adam1ardır - Büyükle -

Gavri kabili itiraz - Söz götürmez rimiz çok degerbilir adamlardır. 
Ornek · Gayri kabili itiraz bur hanlar- Kadirnaıinaı - Değerbilmez 
la sozu'1u ispat etti - Söz goturmez Ornek: Ona karşı pek kadirnaşinas 
kanıtlarla sozunü tanıtladı. davranıldı - Ona karşı pek deger -

Kab'le - Ebe bilmez davranıldı. 
Kabile - Oymak Kafi - Yeter 
Kabl - Once Ornek: Artık bu sıkıntılar kafi - Ar-

Sizde vavrunuıa r, Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek 
bu haf ta çocuğunuzun da birikmiş bir çok parası olacaktır. 

Oksüren'ere: AYRAN HAKKI EK 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( tlncil Vakır Haa r.tanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır .. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

"J iirkiye iı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve müdür e 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkeJI yegAne Ttlrk Slııorta Şirke. 
t\dlr. Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçe~ acentalannım hep•I TUr,tiir. Tiir· 
ki enin en mühim n i:e••e•elerinin vebankalarının •iıortaıa .. 1111 icra etmekle lir. 1 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
1 iaortalanm en iyi ıeraitlo 3 apar. Ha .. r Tukuunda ıararları ıilr' a~ ve kolay laklı ödıt. 

Tel~raf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

~ c 

lstanbu' Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No. Semti l)e Mahallesi Solıağı 

1523 Büyükdere Lokanta 

2588 Edirnekapı E. Sarı Yanko 

eski Alipaşa Y. Uç bey 

3843 U&küdar Muradreis Dudu oğlu 

4109 BeyoğluHüaeyinağa Mumhane 

4157 " 
,, Küçük ıiıhane 

4315 Galata Hacı Mimi Lüleci Hendek 

ve Beyazıd 

4702 Galata Şehıuvar Şimtir 

4763 Şiıli Tramvay E. Kiıirthane Y. Hür· 

Emlak No. 

E. 74-7 563 metre arsa 

Y. 35-7 

11 80 metre ana 

E. 18 96 metre arsa 

21 69 metre ana 

3-12 96 metre arsa 

41 12 metre ananm 8-18 hiı. 

17-19 51 metre arsa 

E. 99·101-103 1463 metre araa 

nan 96-33 hiı. 

Hiueye wöre muha 

Kıymeti 

564 Açık arttı 

320 
" " 

116 
" " 

138 " 
,, 

207 
" 

,, 
56 " " 

4026 ,, 
Ornck: Kablettarih - Tarihten önce tık bu sıkıntılar yeter 

M
Mabakabdl - o

5
nceki, gcçenk. BBu kkaddarını kafi g~nnedd!n.iz ~i? - E. 8, Y. 16 Alııap hane 

a a - onra, sonra ı u a arını yeter gorme ınız mı? 

istasyonu riyeti ebediye tepeli 

5315 SanyarYenimahalle Bahçe 
Kabr - Kabir (T. Ko.) Kaffe - Hepsi, bütün, tükeli 32-34 Kiııir gazino ve üs-
Kabul - Kabul Ornek: KSffesi aynı cinstendir - Hep 
Tas .. ı'b _ Onam · · · d' tünde ahıap hanenin • sı aynı eınstcn ır . 

Ornek: Bu teklifi tasvibi alinize ar- Gayrikafi - Yetmez 20-9 hiasesi 
udi yorum - Bu önergeyi yüksek O· Ornck: Bu kadar say gayrı kafidir -

•u~~~~m~~~~~~~~uT~a~~~a~~b~e~n~n~a~w=n=u~v~onr•u~m~.L-----~~~B~u~b~·~d~aü~~~~1~~~~~~y~e~t~mLe~zru.~~~~~~-~y~~~~~d~a~e~•=•=hy~ilip~~k~lle~•m~~~ .. hp~b~m~~lb~~U~U ~~~t 

5342 " " 
Pazarbatı 
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Benzeyiş Bereket 

o 

Ablak 
Ihk bir gün .. Neriman kitap o • 

kurken uyuya kalmış. odaya am':4 
2adesi Fikret girer. &rdaktan hır 
Parça su alarak kızın yüzüne ser • 
per, Neriman birden uyanarak ye
rinden fırlar) 

Neriman - Kim o münasebet- I 
sizliği yapan? Sen misin? Utan mı 
yor musun? 

Fikret - Bunda utanacak ne 
var? Şaka yaptım. 

Neriman - Bu pka değil, lde
ta ahlaksızlık .. 

Fikret - izah eder mi&iniz ha-
nnnef endi ? 

Neriman - Ahlaksızlık ya.. 
Fikret - Ahlak nedir ? 
Neriman - Ablak nedir mi? 

Ahlak şeydir. Yani .. Biraz evvel 
kitapta okuyordum. (Kitabı ala• 
rak sa.hif al arı çevirir, ~kur) ahla • 
kın esası şudur: Kendimize yapıl
masını istemediğimiz feyİ ba.fka • 
sına yapmamak Sen uyuıken, bl • 
risinin yüzüne soğuk su attığını is
ter misin? Hayır değil mi? Ö hal
de bana su atınan ahlaksızlıktır. 

- Bu hesapça "kendimize ya· 
pddığım istediğimiz şeyi başkası
na yapmak ta ahlak kaidesine uy
gun, öyle mi ? 

- Tabii .. 
- Ö halde müsadenizle .• (Fik-

ret Neriman1 birden kollarına alır 
ve öper) • 

' ' 

- Kannı herka beğeniyor, hnka 
takdir ediyordu. Neden boıaduı?.. 

- işte onun için ;ya ••• 

Şaşılacak şey 
- Eyvah, hasta son nefeabıi ver 

di. 
- Hiç inanmam. Ö kimseye bir 

şey vermez. 

Merhamet 
Dilenci - Merhamet edin, ftf(l • 

yorum, titriyorum.. 
Zengin - Sırtına bir palto giy. 

&ene .. 

Latif sahil 
- Ne latif sahil değil mi? 
- Evet, geçen yaz kayna.nam 

burada boğulmuftu. 
Yüzden beri 

Hasta - Doktor, acaba hutah
ğım tamamen geçecek mi? 

Doktor - Hiç fÜphe etmeyin, 
istatistiklere göre hastalığınız yüz 
de doksan dokuz tehlikelidir. 

- O halde? 
- Tedavi ettiklerimin yüzün • 

cüsü sizsiniz. Doksan dokuzu öl • 
düğü için kurtulacağınız muhak • 
kak. 

Gezmek 

• 

Cezmi yeni tanıştığı Seaada an- On beş evlat babası Salamonun 
!atıyordu: en küçük oğlu Rafael Balat ilk 

- Annemden ikiz olarak doğ- mektebinde okuyordu. Bir sabah 
dum. Kardeşmi bana o kadar ben- mektebe gelince, hocasına müjde 

Elbiselerde bu 
sene moda 

Akşehir San'atkarJar idman y 
kendi vesaiti ile bir bando teşkil 

ziyordu ki, hazan annem bile al· verdi: 
danıyordu. Bu yüzden başıma gel- - Dün bir kardetim daha oldu. 
medik feyler kalmadı... - Ya?! Adını ne koydular? 

- Vah vah... 1 - Muiz ... 
- Mesela bir defa mektepte kar iki gün sonra hoca Rafaele sor-

detim hocanın altına iğne koydu, du: 
beni koğdular. - Muiz ne yapıyor, büyüyor 

-Vah vah! mu? 
- Gene bir gün sokakta bi'risine - Onun adı timdi Muiz değil, 

dayak attı. Beni mahkemeye verdi- değiştirdiler. Hayim koydular. 
ler. -Neden? 

- Vah, vah! - Annemle babam hatırla • 
- Daha sonra bir kız sevdim. mışlar ki Muiz isminde batka bir 

Kardeşim aldı. çocukları daha var. 
Cezmi daha anlatacaktı. Sedat 

sözünü kest: 
- Merak etme canım, dedi, 

Allah büyüktür. Eğer bir gün ölür
sen, senin yerine de onu gömerler. 

Muhabbet 
- Ah karıcığım, geçen günkü 

kazada sen de bulunsaydm, senin 
de bir tarafın kırılsaydı, kimbilir 
ne kadar üzülürdüm. 

- Allah vermesin, ben seni ü
zeceğime, kendim üzülmeği ter • 
cih ederdim. 

O vakte kadar 
- Ne o, hazırlık mı? 
- Evet, tayyare postasile Mı-

sıra gidiyorum. 
- Mısıra tayyare postası var 

mı ya? 

- Doktor, sekiz gündür harareti 
sabahları 38,?, akşamlan 39,5. 

- iyi ya, iyi ;ya, muntazam itiyad
lar sıhhat sayılır. 

Bir aynı daha var 
Efendi sokağa çıkacaktı. Önüne 

konan ayakkaplarma bakarak u
fağına seslendi: 

• amprrmlere 
doğru gidiyor 

KEMERiN RENGi BUTUN ' 
MODAYA HAKiM BiR 
ROL OYNAMAYA BAŞ 
LAMIŞ VE HER ŞEY 
KEMERE UYMUŞTUR 

Sokakta bir kalabalık.. Bir kala
balık .• Herkes durmuş elile biribi
rinebir şy gösterip gülüyor .. Ne ı 

var acaba? .. Tek tük cümle kırın
tıları kulağa çarpıyor: 

- Gördün mü?.. Bak.. Bak .. 
Dansözmüş.. Varyeteleri için giy
diği elbiseyi değiştinneği unut -
muşta onunla sokağa çıkmış .. 

- Yok yok efendim.. Filanca 
yerdeki kıyafetli baloya gidiyor -
muş .. 

-Gördün mü? .. Büyük annesi -
nin paçalrğmı giymiş galiba .. Her 
kesin nazari dikkatini celbeden ba
yan bütün bu mütalaalara hak 
verdirecek bir şekilde giyinmişti 
doğrusu .. 

.f 

"Akşehir sanatkarlar 

AKŞEHiR (Milliyet) - Cümhuri
yet halk fırkası salonunda ~arımız 
sanatkarlar idman yurdu tarafın
dan bir çay ziyafeti verilmiştir. Zi
yafette memleketin büyükleri ve 
münevverleri hazır bulunmuştur. 
Sanatkarlardan bir arkadaş top
lanma maksadını izah ederek, ken
di yurtları tarafından vücude geti
rilmiş olan bando mızıkasının yurt
larına bir çok zaruri ihtiyaclar aç
tığı ve bu ihtiyacları belediye ve 
fırkanın yapacağı yardım ve mÜ· 

zaheretile temin edeceklerini ve 
bu hususta belediye ve fırkamızın 
yardımlarını esirgememelerini is -

• 

idman yurdu bandoau 

temiştir. 

Hazır bulunan belediye 
Bay Agah Yalçın ve fırka 
Aziz Perkün gençliğin bu 
nun yerine getirilmesine -·•1-

larını vadetmişlerdir. Bundf' 
ra.gençler spor yurdu b~lr 
kat Bay Mustafa Şeke 
himaye ve teşci edilmesı 
ye ve fırkanın olduğu gibi 
ze düşen vatani bir yüküm 
nu ve Akşehirde mevcut 
lüplerin himaye edilmesini 
mif, hasılı çok samimi bir 
çinde bu toplantıya son 
tir. 

- Karım hazırlanıncıya kadar 
o da olur. 

FerGset 

- Yahu bu ne? Biri rugan, biri 
videla ... bu kadarcık şeyi de anla
mıyor musun? 

- Ne bileyim efendim ... Bunla
rın bir aynı da aşağıda var. ister
seniz onları getireyim. 

Eteği beline kadar kırmalı, kol
ları şalvar paçası gibi, yakası cici
li bicili bir entari giymiş, eline yi
ne kırmalı ve pembe ipekliden ya-
pılmış bir şemsiye almış salına sa
lma yürüyordu .. zmir viliyet meclisin· 

Tüccardan Zafiru çırağını bir a
lacak tahsiline göndermişti. Çocuk 
biraz sonra geldi. 

Efendim ne imiş?. Bu kıyamet 
195 in de değil de 1936 nın mo
dası imiş. Eğer 1900 ün modası 
1936 da tekrar moda olacak
sa daha çok vaktimiz var de
mektir. Moda olduğu zaman 

verdiği karar 
- E, ıne oldu, herifi gördün mü? 
-Gördüm. 

- Ne dedi? 

Sehpa önünde 
idam edileceklerin son arzuları 

sorulur. Müddeiumumi muavini de 
sordu: 

Şaşal suyu için yeni tesisat yapıla 
- Hiç ... 

- Bir isteğin var mı? ve herkes öyle giyinmeğe başladı
ğı zaman biz de giyeriz. Herkese 
gülünç olmamak için çok sade o
lan şimdiki modaya uysak daha iyi 
değil mi? 

. !~MlR, (H.Muhabiriınizden) -1 :n1z, ucuz ve bol miktarda 
V ılayet umumi meclisi devre mesa- sıdır. - Paraları verdi mi? 

-Yok. 
- Vermem mi dedi? 
- Demedi ama ben anladım. 
- Nasıl anladın? 

- Bana iki tokat vurdu, kapı 

- Var efendim, çince öğrenmek 
istiyorum. 

Askerde 
Bir genç askere daha yeni alın

mıştı. Bir gün elleri ceplerinde ve 
laubali bir tavırla karargahta ge
zinip dururken alay kumandanına 
rastgeldiği halde selam vermeden 
geçti. Kumandan kendisini çağır
dı: 

Filhakika bu senenin modelleri 
çok sadedir. Düz veya emprime 
bir elbise, ve ayni kumaştan yapıl
mış olan kemer, çanta, ayakkabı 

ve eldiven .. Mesela bunlar yılan 

derisinden çok şık durur. Fakat, 
ifrata vanlmıyan hiç bir moda yok 
tur. İşte bunda da bir yenilik, bir 
hiç görülmemişlik icat edilmiştir: 

İsini l>itirmek üzeredir. Bu meyan- Mesela bir şişe suya 1 
da İzmir için çok kuvvetli ve fay. J1en yüz paradır. Şimdiki 
dalı bir kaynak haline gelen Şaşal suz ve taahhütsüz şekil, 
suyunun idaresi keyfiyeti de bugiiıı nız ~unun bunun istifades· 
lerdc kararlaştırılacaktır. fine tabi bırakmaktadır. 
. Şaşal membaı otomobille 1zmire birkaç gün içinde meclis 

dışan etti. 

Sevda 
bırh s.aa~ mesafededir. Geienlerde sı bekleniyor. 
şe rımıze gelen mütehassıs Alman Abidin 

Umumi meclisin i Çok zengin bir kadın genç Av
ram Leviyi sevmitti. Birgün kolları 
nı delikanlının boynuna doladı ı 

- Seni seviyorum, dedi, ben se
ninim, kendimi tamamile sana ve
riyorum. 

Avram Levi sordu: 
- Ostünüzd6ki elmaslar da bera 

bermi? 
Benden mi öğreneceksin? 

Biribirine candan düşman iki 
zengin tüccar bir yerde karşıla -
fırlar. Aralarında bir münakaşa a
çılır. Bu esnada biri ötekine der 
ki: 

-Para kazanmak için yüz tür
lü yol vardır. 

- Evet ama... Nrunuskarane 
kazanmaik yalnız bir türlüdür. 

H .. ? - angı91 o. 
- Bilmiyorsan, benden mi öğ-

reneceksin 7 

Yardım 
iyi kalpli bir bay sokakta gider

ken, bir çocuğun kapı ziline yetit· 
meğe uğrattığını görü. Acıyarak: 

- Dur yavrum, ben çalayım, de-
-di. 

Zili uzun uzun çaldı. Çocuk kah 
kaha ile güldü. Hayretten şaşıran 
Layın kolunu dürterek: 

- Haydi kaçalım, dedi, şimdi 
içeriden çıkarlarsa size dayak atar

- Oğlum, sen benim kim oldu-
ğumu bilmiyor musun? 

- Hayır efendim. 
- Ben miralayım. 
- T ehrik ederim efen(lim. Ben-

deniz daha askere yeni girdim. He
nüz neferim. 

Banyo 
- Bu ne pislik monşer, yıkan

san a. .. ' 

- Yıkanıyorum, her sabah ban
yo yapıyorum. 

- Öyleyse banyonun suyunu de
ğiştir. 

Ameliyat 
Operatör, bir hastanın elini a • 

yağını kesiyordu. Bir aralık h sta 
çok inlemeğe b~layınca, operatör 
kızdı: 

- Sus yahu, dedi, sen inledikçe 
elim ayağım kesiliyor. ' 

O da ayakkabı ve kemer hasırdan 
olursa çanta ve eldiven de hasır -
dan olacak, kemer kumaştan olur
sa hepsi de kumaştan olacak. 

Moda icat eden büyük müesse -
selerde emprime modelleri çok gö

rülmektedir. Hatta Ayakkabılar 
bile emprime kumaştan yapılmıs-
tır. 

profesörü İzmir ve havalisindeki 
suları t~tkik ederken Şaşal suyµ· 
n~n haız olduğu evsafı çok parlak 
gormüştür. 

G Şaşal ıuyu birinci derecde vali 
eneral Kazım Diriğin alakası ile 

nıeydana çıkarılmıştır. 
Membada büyük bir su deposi-

le geniş bir havuz ve muhtelif 
çeşmeler vardır. Ayrıca bir arslan 
heykelinin ağzından da mütemadi
yen bol su akm'!ktadır. 

,Vali, şimdiye kadar ayrılan az 
rnıktarda tahsisatla bu tesisatı yap
tJrnuş, parklar ve ağaçlıklar vücu
de getirmiştir. Şaşal membaının da
he. genit kaidelere imkan verebil
ınesi için bazı tasavvurlar vardır. 

Eldivenleri naad Burada yüzme havuzlan, sıcak 
temizlemelidir banyo mahalleri vücude getirile-

cektir. Membaın İzmir tarafına dü
Geçen sene aldığınız yazlık be- şen kısmındaki dağlarda körpe ve 

yaz eldivenler berbat olmuf. •• Sim taze çamlıklar vardır. Mevcut tnsav 
siyah! Yıkaaanız da çıkmıyor. U • vura göre bu çamlıkların dibinde 
valasanız, çiteleseniz de çıkmıyor. muhtelif kür evleri kurulacaktır. 

Çünkü eldivenin arasında küçük Cumaovasından kaynağa kadar 
ük · ah k ı olan yolun yapılması için de vila-küç"' sıy no ta ar hasıl olmu•. 
1 -...L k .,. yctçe çareler bulunmuştur; İzmir 

Bun arı ~narına değme yiğitin memurin kooperatifi, memba su-
daha doğrusu değme bayanın kar: larının satışını uhdesine alm~k için 
değil... teşebbüs etmiş ve vilayet umumi 

- Peki şimdi bunları kaldırıp meclis azalarının mahallinde bir 
sol~ağa mı atmalı? letltik yapmalarını temin için de 

lar. Hayır; fakat bunları temizle • Ş:ı.şnJda bir kır ziyafeti vermiştir. 
Ne zaman? menin usulünü bilmeli. Eğer şimdi Bu ziyafet dün yapılmış ve çok eğ

size bu usulü tarif edecek olursak knt·e~i geçmiştir. Bütün azalar, ga-
Bir gün k Sult~ln Mhurbat sad·. - Kocamla hep dargın duru;yoru~. ve siz de üşenmeyip tatbik ederse- zetecıler gitmişler, bu mevkiin ve 

rayın başdo toru ı e so et e ı- - Allah, Allah, neden? suyun hakikaten İzmir için büyu .. k 
D kt ıb. · d d K t h • • niz göreceksiniz ki o siyah nokta • yormuş. o orun e ısesm e e - avga c meme ıçın. b.iı· kazanç kaynagv 1 olacagw 1 netiır-e-

k .. ··k bı"r delik varmış Murat bu lar sanki üzerinden bir sihı"rbaz T uçu · K • sme varmışlardır. 
deliğe parmağım sok~, hem oy- ayıp ettı m deyneği geçmiş gibi kaybolur. A l 
nuyor, hem konuş·;yormuf. Oyna- On senedir biribirini görmemit Eld d' 51 membada radyoaktivite 15 
dıkça da delik büyümüf. iki arkadaş, bir yerde karşılaştı • ivenin parmaklan içine bir ır. Aşağdaki çeşmelere inince 12 

Murat söz arasında sormuş: lar. Uzun müsafahalardan sonra az pamuk doldurun. iyice tıkıştı • h~ dküşmektedir. Azalardan büyük 
- Siz deliye ne zaman zincir biri sordu: rm. Sonra bu puflalaşmış eldiveni ır ısmı kooperatifin ileri sürdü. 

vurursunuz? - Refika Hanım nasıl? iyidir- içi amonyak dolu bir tasla bera • ğü talebin kabul edilmesine taraf-
- Doktorun elbisesi bir karış yır ler inşallah? ber bir kutunun içine koyun .. Ku- t,ar~ırlar.h Bazıları da doğrudan 

tıldığı zaman.. Diğeri teesüfle cevap verdi: tunun ağzını iy'ce kapayın. Eldi • cogruya ususi muhasebe tarafın. 
Evıl•lik - En ummadıgwım b·ır zaman. b · ı b' dan idare edilmesi lüzumuna ka-ven oy e ır gece amonyağın ya. nid' l K 

refikamı elimden kaybettim. W• ır er. eyfiyet meclisin verece-
Hakim kadın şnhide sorduı nında dursun. Amonyağın tebah • gı karara bağlıdır. Ancak ı;u var ki, 

ve verilen katt 
Umumi meclis ikinci 

da hükfunet dairesinin .. 
içtima salonunda vali S ·· 
mi Kepeneğin batkanl 
yaptı. Atatürkten gelen 
tel yazısı derin sevgi i 
lendikten sonra geçen j • 
zalarm intihap yerlerin 
mazbatalar okunmµf ve 
bul edildiği halde Su 
suf, Abdullah, Kangald 
Ulusoy, haklarında gelen 
lerin encümence tetkik 
rilmesine karar verilmiş 
de bu azalar için yapılan • 
rin ve a.zi.lrktan uzaklq ologt 
isnat olmadığından b 
hataları da kabul edilmi'i...itiıne 

ikinci konuşulan meı/A .& 

gal kazasının Sıvas, E 
üzerinde bir istasyon ol 
rüye nakli için kaymak 
zırladığı rapordu. Meclis, 
üzerinde daha esaslı te 
masına lüzum görmüt ve 
Dahiliye encümenine ha 
tir. 

Sıvasta mevcut dokuz 
dört tanesi hala icarla a 
nalarda bulunmakta ve 
1300 lira kira bedeli öd 
Satılığa cıkarılan Ame.: 
ınesinin (6) bin liraya sa 
sı ve mektep ihtiyacının 
1 kar ılanması yolunda 
daresinin gönderdiği t:ezıldlııı; 
muş, fakat üç kısımdaıt i.1111~'.!ıı. 
hastanenin mektebe elv 
dığı anlaşıldığından tel lif 
dilmemistir . 

- Evli misiniz? - Vah vah, bir hastalık filan huru sayesinde lekeler yavaş ya _ k T 

Manral altında K d · · · kt" HAk• b t mı? ooperatife devredildigıw• takdirde a ın ıçını çe ı. a ım za ı a t d k h il - Hayır, bir muuıka netı" cesi.. vaş s rarır ve sonra or a an ay .. n"a 8 inde yapılacak tesisat için 
Çocuk, mangal altında honıldı • katibine seslendi: A -r bolur. b 

h - Yaz, evli deg"il '· şikile kaçtı. azı şartlar konacaktır. Şimdiki 
Yarak uyuyan kediyi görünce &o hald · ı 

Hakim erkek ı;ahide sordu: Gaf Bu usulü y.ıkayamayacağınız her e şışe er halinde sablan sudan 
inen annesine koştuı . T beş ku ·b 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Caletaaarayda K.anzUk ec:ıııabl• .. -Anne gel, kedi kavrulacaK. - Evli misiniz? _Taktim ederim, zevcem.. türlü güdere eşyalar hakkında da I dr~ş gı i yüksek bir fiat isten 
_ Neden? Erkek içini çekti. Hakim zabıt . _ Ya .. Şerefyap oldum efen • tatbik edebilirsiniz. Deri kemerle- me tte n·. Bundan başka bazı satı- kuımnda Sahne sokaiıncla 1 

• • ? katibine seslendi: d B h d l "!ı.lar h le de yapmakta ve suyu ka· rah apartımanda 1 nunm11o 
- Fııkırtısmı f9itmıyor musun ını.. en anımefendiyi kayın val rin, eri clüğmc erin üzerindeki le- t . •-----------------~~--~_._.;.-----'-~_,,..,,,,...___~L-~~~~~.c L~~~~-----''--''---""-------~~~~~~"'-----~~-~~~~~----=----ı~r~ı:.ı.::.:1~nn!..Y.'l!-...a.ı..ı.ırı:llUI!.... latAnilPn sııvıın _ı 



ay uyanma an yu
tohumlarını ve a 1 

OT. Tahta kuruıu, ıinek, ıiniıinek, gü,,.. ve bütün haıarat uyanmağa başladı Havalar ısındık aha a ı ·1ı B .. ı·· h b k""k"" d k · · ına. bolca Fayda Hrpiniz, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. İiütün yaz bu mJzlr h! :ı..;t~!n rkur~uİ: ~ara o u~ en ~ı?1ek .•çın haıaratın yuvalarına ve etyaların Üzerin~ ve odalarınhavaaına ve tahtaların, duvarların ker.arla· 
hamamlarda bulunan küçük uöcekleri, tırblları, kümes hayvanııbnda, köpeklerde bulunan pireleri b~tler nebatat veca . v~ r~at ~ dc~aınız.llBılb.:~a apahrtalımanldard.a), '!'ulbakl":r~a yemeklerınizi.__er.~akınızı telvis eden hamam böcekleriıü, abdeıl-
ıu: Ankara, lıtanbul Be)uilu. ' ı, agaç ar uzenn e brlı arı eme Fay a ı e ınıha edınız. Kutusu 30 buyuk SO~uruıtur. Bir kiloluk kulu 80 kuruıtur. 

Necatidir , nezle, ba' ve diş ağrılarının kat'i ilacı Asipirol Deposu: 
Babçekapıda Salih Necati Ecza· ~ -•Hİ ~ 

L 1 MAL 1 

LAVED 

GISLAVED : 
yerine bqka mar· 

ka veriyorlar 
Aldanmayınız 

GISLAVED 
Markaıına 

dikkat ediniz. 
enin Yerli mallar paıarlarında ve umum kundura 

satan mağazalarda arayınız . 2395 

alova' da otel iµşası 
palı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

işletmesi Müdürlüğünden: 
kıiltmeye konulan it "Y alovada otel inıa111t dır. 

rik, Kalörifer ve sıhhi teıiıat ve diğer teferrüatJ 
• ., Keıif bedeli (350. 816) lira (95) kuruıtur. 
u İte aid ıartnamel er ve evrak ıunlardır. 
kıiltme ıartnameıi. 
ukavelename lahikası. 

enni ıartname. 
it it lahikası. 

Elektrik teıiıatma aid umumi şartnam~. 
it tesisatı lahıkaıı. 

lörifer teıiıatı umumi şartnamesi. 
1t 1t fenni şartnamesi. 

la :_"1~r~ahal liıteıi. 
r işte aı:ak ili tesisatı fenni ıartnameıi. 

ak- ·· t ' t f " • • " '?.· k: sanaor eıHa ı ennı şartnameıı. 
~ ~ tiya> zolaıyon vantilaıyon şartnamesi. 

' : ru''ll ere yatağının değiıtirilmesine aid şartname. 
İnşaat keşifnameıi. 

, ~ 'eler. 
:,::= bu şartnameleri ve evrakı (17,5) lira 

cug • t Akay İdaresi veznesinden alabilirler. 
bedel 

den al'' iltme 22-4-935 tarihinde Pazartesi gÜnÜ saat 
~-a -~:l\.ır.-~··~l tada Köprü batında Akay İdaresinde yapılacak-

nmız at 
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ı (uy 
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ıiltme kapalı zarf usulü ilt" yapılacaktır. 
siltmeye girebilmek için iıteklinin 17783 lira mi!· 
'nal vermeıi, bundan başka aşağıdaki veıikaları 

göstermesi lazımdır. rıldı. thaf e 
d""kte rot 
leolo· ediyor bin liralık Otel, Banka veya idare binası yap-
y ~-l"Jıb:ım a~ı ?.a dair Nafıa Vek~ !etinden alınmış bir vesika. 
tı uzı ornek:lunakaıa şartnamesınde yazılı vesikalar. 
~~t?r• oJsu; 1 klif mektubları yukarıda 3. üncü maddede yazılı 
'\'. kın d~ ·• ıaat evveline kadar Al.ay Müdürlüğünde getirile-

ch J · n Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir 
Rİ> ~~ SÖnderilecek mektubların nihayet 3 üncü madded~ 
e • • kadar gelmiş olması ve dıl} zarfın mühür mumu 
1

• patdmış olması l~ımdır. 

' 

sır a olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 17 40) 
Jt"ba 2715 \ 

Orn !!!"".:----------------------------------__.:~~.:_ 
r~·obul Sıhhi Müeaıeseler Sa-
mand.ln ~ K • d 

ı. ~nı -,,_,~·\a omısyonun an: 
~e yurduna lüzumu olan (2000) metre lacivert el • 
aı şartnaıhe ve nümuneıi veçhile kapalı zarf usulü 
Ye konulmuştur. 
esi: 25-4-935 ıalı günü saat 15,30 da Cağaloğlun
ü~ürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
mmi bedel: Kumaşın beher metresi bedeli 485 ku-

vakkat teminat: 727 lira 50 kuruştur. 
eklilerin cari seneye ait ticaret odaaı veıikaaı göster 

tnameler bedelsiz olarak Tıp Talebe yurdu idare. 
abilir. 
klilerin belli gün ve ıaatten evvel muvakkat temi

z veya mektupları ile ve yukarıda yazılı vesikalar i-
ona müracaatları. ( 1811) 2660 

~otun dünyada t~nınmıf olan 

REVUE SAATLERi 
Şatış yerleri: 

Beyoğlu İst:klil cad. 393 No. S Mıaırlı. 
Gala lada, Tünel ıokağında 29 Nıı. lu . . 

Atatürk.Heykeline Aid 
• 

Müsabaka ilanı 
Denizli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Denizlide Cumhuriyet meydanında dikilecek (Ata
türk) heykelinin yapılmaaı müsabakaya konulmuştur. 

2-Müsabakamüddeti 1-4-1935 tarihinden 30-4-1935 
salı günü ıaat 16 ya kadardır. 

3 - Heykel, tabii büyükhiğe nisbetle bir buçuk misli ola
cak ve bronzdan yapılacaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul veyahut ya 
hancı memleketler güzel sanatlar akademilerinden mezun ve 
heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkarlarından bulun • 
maları ve yabancıların bu şartlardan başka on ıene Türkiye
de ikamet etmit ve ticaret sicilinde mukayyet bulunmuş olma· 
ları lazımdır. 

5 - Müsabakaya iştirak edecek heykf'J..traşlar müsabaka 
müddeti içinde Denizliye kadar maarafı ve ~balaj ve sigorta· 
sı kendilerine ait olmak üzere heykelin 1-16 nisbetinde alçı· 
dan bir maketini yaparak vilayete göndereceklerdir. 

6 - Heykelin kaideıi vilayetçe yaptırılacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahıuı komisyonu tarafından 

birinciliği kabı-l edilene 200 ikinci gelene 100 lira mükafat ve· 
rilecektir. 

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

9 - Pazarlık şartları ayrıca tesbit olunacaktır. Müsaba
kaya iştirak edenler pazarlığa esas olmak üzere heykelin bede
li hakkında tekliflerini de bildirmelidirler. 

10-Tafıilat almak istiyenlerin vilayet makamına müraca
nt etmeleri ve bu müsabakaya ait şartname nüshaları latan· 
bulda Güzel ıanatlar akademi si müdürlüğüne, Ankara ve iz • 
mir vilayetleri muhasebei huıu siye müdürlüklerine gönderildi
ğinden fazla malfunatı oralardan da almaları ilan olunur. 

(1750) 2584 

Maarif V eka et· nden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih - coğrafya, fen 

bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, İngilizce muallim 
muavini olmak isteyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar 1 Ten1muz Pazartesi günü latanbul Univer-
siteıinde başlıyacaktır. 

3 - Bu İmtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevin

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

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücud 
arızalarından salim oldukbrını isbat eder tasdikli hekim rapo· 
ru ibraz etmeleri. 

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

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklan takdirde 
1702 numaralı kanunun 1 nci madde :nde gösterilen dereceler 
dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta • 
yin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları ha z olan namzetler bir istida ile 
Vekalete müracaat edeceklerdi . Bu istidaya şu vesikalar bağ
lanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl v .ya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarının a

sıl veyahud suretleri. 
C) HüsnC.al mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idareıinden nümunesine tevfikan tasdik 

li aıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflar, 
Bu veıikaların en ıon 1-6-1935 tarihine kadar Vekalete gön 

derilmiş olması lazımdır. Bu tarihten ıonra Vekalete gelmiş o· 
lan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istida • 
lar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. 

(1957) 2849 

Istanbul ltihalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 
lstanbul Gümrüğü için 4 aded itfaiye merdiveni ile keza 

iki aded demir merdiven ve iki balyoz balta ve kanca mü
nakasa ve ithalat kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrası 
na müsteniden pazarlıkla münakasaya konulduğundan 
talib olanların pey akçesi ile münakasaya gİrebliecek şe· 
raiti havi vesaiki yedine alarak 6 Mayıs 935 Pazartesi gü
nü saat 14 de İstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil 
Komisyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. (2077) 

MÜJDE!~ 
Sabırsız:ıkla açılmasını beklediğiniz 

ZÜMHUT YAlOVA KAPllCAlARI 
15 Nisandan itibaren açılmııtır. 

Nisan ve Mayıs ayı zarfında geleceklere Otel ve 
fiyatlarından % 40 tenıillt yapılır. 

Yalnız 24 saat kalmak lbere geleceklere, 

Ba•yo 

Vapur, Otobüs, Banyo, Otel,Yemek 
da bil tenzilatlı karneler. Karneler kllprü, Adalar bilet gişesi le 

- Yataklı vagonlar gişelerinde ıııtılır. • 2777 J 
Eskişehir Be ediye Başkanlığındau; 
Es~şehirde takribe~ 40 kilo metre mesafede kaplanlı dağın-

daki menbalarda şehirde yapılcak depoya kadar suyun isale -
sine ait eksiltme evvelce ilan edilmiştir. Bu eksiltmeye talip zu
hur etmemit ve şartnamenin taksit bedellerinin tediyesine ait 
16 ve 1 7 inci maddeleri hükümleri 936 ve müteakip senelerde 
yapılacak tediyata senevi yüzde yedi faiz verilmesi, şartı kon • 
mak suretiyle değişiklik yapılarak işin tekrar bir Mayis 935 ta· 
rihine müsadif Çarşamba günü ihaleıine karar verilmiş olduğu 
ilan olunur. (1933) 2802 

İstanbul 7 inci İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 47 40 lira 

kıymet takdir edilen latanbulda Alemdar mahallesinde 
Kapalıfırın sokağında eski 11 yeni 19 No. lu kagir bir e· 
vin yarısı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 22-5-
935 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birirci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulduğu tak
dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 6-6-935 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinçi açık arttırmasında arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde sa
tış 2280 No.lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satış peşindir. Arttırmaya İştirak etmek İsteyenlerin kıy
meti muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi ve· 
ya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan id· 
dialarını evrakı müıbitelerile birlikte ilan tarihinden iti
baren nihayet 20 gÜn zarfında birlikte dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaımasmdan hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel
lit belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malfunat almak isteyenler 1-5· 
935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934-7554 
No.Iu dosyaya müracaatla mezkiir dosyada mevcut veıa
iki görebilecekleri ilan olunur. (2072) 

Kartal Malmüdürlüğünden : 
Sahibinin ismi Hisse mikdarı 
Virjini Tamamı 

" 
" .. 

Ahmed Fehmi 
Hacı Beaim Paşa 
Zaralaramiyan 
Mihran 
Azaryan 
Viktorya 

Un değirmeni 
Tamamı 

Halide ve Halil 
Derviş Pata 
Avram Yordan 
Kahrıman 
Cemal 
Salih Rauf K adi1e 
Feyzullah vakfı. .. " .. 

.. .. .. .. 
" 
it 

l 2-7 hissesi 

12-7 hiasesi 

Cinsi 
Bina 

Arazi 
Arazi 
Arazi 

Tamamı 
Bina 
Bina 

Köyü 
Kartal 

" 
" .. 

Pendik 

" .. 
Maltepe .. .. .. .. 

Arazi 
Bina 
Bina 
Arazi 
Arazi 
Arazi Maltepe 

Hamam ve 
ahırlar 

Yukarıda cinı ve hiaae mikdarı yazılı emlak ve arazi 
vergi borcundan dolayı açık arttırma suretile satılığa çı
karılmıştır. Birinci ihale 7-5-935 Sah günü, kat'i ihale de 
18-5-935 Cumartesi günleri saat 15 de Kartal Malmüdür
lüğünde yapılacağından müracaatları ilan olunur. (2068) 
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Kesmi ıiAnlar Türk Limited ~ rketınden: 1 
Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık 

Vuifesınden ayrılmış olduğundan kendisinın şırkat namına • 
'ur hanır bir paravı almaia ve muamele • arınaqa ~alihiyet• kal · 1 

madı"ı ılan olunur _ 


