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F1ATI 5 KURUŞTUR 

Rusya lngiltere 
ı..p;. ı..ı.aalarıoadan B..,- Ec\'n 118 

Soviyet devlelı adamları arıı.undaki ııö· 
•utmelcır nlbaretlendi ve bu ııöriifn
ı..-d..., ,.._.. da bw tooblii çıkanldı • .Sar
lin görüımelcnnden aonra çıkarılan teh
liıiin ne kadar mübbem olduğu ıı<»> 
aunde lı..n . ..uac.dr: Oılm1JB, ~loekova zıya
"'ti..J»n neticesinden doıayr umutlanmak 
rerinde olur. 

ıebllgae w.,ıuu ı...ı. .. ruwn Be..lin' de 
ııurı.itlülderi oorwnlar hakkında izahat 
'"''"<lllrl •oylonil~n soma Sowyet 
devle< ademlanı:ı.ın acun barıfUU sai· 
laıuı"i tmnak hakkındaki noktai naza"' 
ları kaydediliyor ve tu .özlerle biuyorı 

vıuıH.ar cu..,.,, ~aaaıına aıt hw nan
ıı• D<r _._ BuyUk HnMrıya ile :.O. 

,..,et ı< ... ya ......... anlafıununaı11ıık 
-dıgı ve 1:1.a,y Etlen ile ı:...nyet <Wv· 
ı.t a......-- ı.ı.ı i&lı.. are&uıda yapal.a· 
8"" do•lça bu- e.uek birliğinin banıı ve --> elıı ı•Ubdat eden beynelmilel me· 
-.in .......... içioı lıirioci deN>cede ....... 
.uyuta na..ı: o.ıdugu ••• 

.h.~.) a ı.hıt ınalltwe arasındaki mu,na.. 
__ _........, tar.nı looır§ı.,nda yuı.-ııloi 
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n or 
B.Eden Dün Varşov y va d 

~~~~~~~- ~·· ~~~~~~~ 

Polonya bir çok taraflı laşmalara 
prensip itibarile muhalif bulunuyor 

Polonya kendi topraklarında gerek 
mütte/ ik ve gerek düşman sı/ atıyla 
ne Rus ve ne de Alman ordularını ~\1 

· 

görmeğe taha"ımül edemiyor ~~~ 
,,~ 

/ 

z 

Kraliyetçi nümayiş yapmış 
Habsburg'ların tekrar tahta 
çıkarılmasını istemiş erdir. 

Tel:{ MUfJ'Urı 24318,. Yası iıleri mGdOrDı 
idare•• 1\1.atbaa: 24310 

a 

24311 

Ge ecek gün erin ve haf· 
tal arın sakladığı sır J 
Şayanı dikkat bir söz ve ses I 
VİYANA, 1 (Milliyet-Hususi muhabirimizden) -

Viyana ço'.~ hassas günler yaşıyor. Her gün yeni bir 
heyecan yaratan, her dakika gazetelere yeni baskılar yapmak 
için fırsat veren hadiseler oluyor. Başbakan muavini Starhen· 
berg'in Haymvehr'lere söylediği nutukta yeni bir heyecan 
mevzuu olmuştur. Starhenberg'in şu sözleri çok dikkate değer 
görülmüştür. 

"-Gelecek hafta ve ayların bize neler ııakladığmı bilmiyo· 
ruz. Avusturya'nın bir Prusya vilayetinden baıka bir şey ol· 
madığı fikri henüz ağızlarda d olaımaktadır .,. 

-. .... - -yuk bar onan almakta· 
w, 111 - ... .ıe wualar ,.....ı muoa· 
-. • ....., ..nbi, ~iik ölçıKle, M..oya 
Me 1°p'*tN &l"MllldeMi aiyas.aJ. rekaJ>e-
1.ua tar-. K ... ya'nın büyıik bir dev· 
ı..t _. .... AvrUI>" da beJ;,.d•ıı• '8.rihten 
Oı11 ' ci wın sonuna kadM' ~ 
.. d ile ~ aa·.a.ındaki munasebot.ieı· .ıy.l 
ıd ... ınca!ı-'mn Avrupa k.lt.aıaJAdaki 
batlıea r.ıalıi ı-·,.... .. Mli. Ji.utya da lllUl· 

.a.· ara.ı mu..-ueınee•·de Lngilt•e'nia 
r ......... ya ı..r., kuı.andıaı lııir luwmt 
.A. )\wtya bırr ~.:t k.uvveıl.J oblo 

da Cenuba qru -lmuya ve AJ<denu
del<ll lDlj.... Jlell-nJ.ı&ıni lılıiıükeye 
ko1 nuya batlad•I<~ surıra, lnııiJiz · 
Kuı rekabe., de t.apıyor. Ve bulun 
ondoı.uaUDcıu uır iç.ınde deveaı adiyo .. 
\JiJııanlı lmparalol'.lujunun m.üıl:lıliİyet:i.
liııoio.l oulY.IMUjru.oU k<M'wnak Iİ.)'&Mı6.I ar· 
ka&mda belir1111 bu rekabet, ,....uı orta· 
~ .... ıoa ""8'au aavatım doğur\IŞ"or. Sonra 
Ucl ~ u.ya Aa)'&' da SeD111emek iateclikçe 
A"lflltare' yİ kMtı....da buluyor. Gerçi 
Alyanuı balMıodaA wak doi'.......a ka
...,.. llli:'*"" _......ue1 . tema.; halon<I&
...... Y "°"" ,_;.·ıa, ban' da, Afıraıüt.uı' • 
..a, l >oel'U, uaak Fkta, A.ya IW1 ti
n_,.de .1<1&1 _,. ... .., oenubımcla laırwa 
nw-uz.u vardu. Bu ılai. nutu:.ı m.uıtakası· 
JUn <wluuıduju y.,..ler O.. ha,..... nol<te.
lardw ....... ,.a ..-..o. inmek, aç.ı. deniı· 
len ç.ı.m...ı. i.b.yor. Jnptare buakmı· 
YOl", .......... 1-a den.a Mgemenliği ur· 
ııılacalr., laem Hindi.tan tehlökeye dü
.-ek-

fıj Atinada 
••• 

protesto mitingi 

Uıı6 ~Mıu .-...... ~ t1.uın ~aa Goj"· 
ru<lur, l<~a•..., tabii telülde ııoni te
- lııaıllM• 'il""' o loadar Mbljjıe olu· 
y...- ı.., 111>1& ywn<la ınııııte.-e K ... ya ya 
Aaya·yı •~us nua.takaıarme. ayırrı.a.yı 

"-"d ediyu •. •'""Ya, 8Jİni lı.oıllau bağ. 
la;,.- i•t....,..ı;ııındcu, bunu kabu ~- .... 
) "" 1 ikliıU Uc 902 yılında ~Yil 
"'· İt ak m...lıyor. Bu iıtllalı. mha,yet 
R y,. .ı. Jai>onya aruında bir &a>af 
fıJ<arıyor, .K.wıya yaoiliyor. Su, cloıayı. 
ııle laıı"'-• mn de zaferidir. K.ınm 
a.va~uıaa Oamanh lmperatorluju ile 
beraber yiM-ioyerek y.lun tarkta Ruı i"' 
,..,,...,..,.;... kaqı koyan lngdtere, 1904 
yumda da Japunya >le b.rW<te yiir\ly• 
...ı., uzak ..,..ı.ta Rua ııenitleoneoine kar· 
ı• ko)'lınuıtur. 

JJ.a ya.atJ,ı.l,D Du yıramilıM'W", ÖM y•odan 

.ı.. O..ta Avrupa'da her iki devlet ıçm 
b.r tehlike belinde belWen Y el1Ô Almm· 
ya karta•- Kuıya lll07 yıı.nda lngil· 
w• ıle anlatıyor. A.oya nüf.u mmblka· 
wuıa aynhyor. Bundan aonra ııecı•l .,.. 
.. ...., kadar arbk lııııiltere ile R1Nya el 
ele yÜt'ÜnMif&erdir. 

uu.a~ ~.,.~ aow-a, iUıoıanya oı-ı.a~ 

dan kal"- MkO loıııiız • K ... reJ,~ı,.,ti 
ıon donmıit<W-· .Fakat bu defaloi reWı · 
lııoMıu ..ı<ıi baokadu-. Soviy•t Ruı) a, 
Çarlık ıtueya•., ııibi, -pery•t o..ııil· 
.ı... ~akat bu elet• llusya'nın ..,,pe.ya· 
loet oi-m""• JıtPt.,... >çin bir tehlike 
eıluyor. lqlkere :>oviyeıt Ru.aya'mn a.ı.u
p;ory aJ.İabil< aJeyhinJ• ~TOP&iJanJ'11JD
Mn korkU)'or, EIDll"':Y~~ aleyhin . 
claki. proper...ı. ınailtere _, DıUMem
W<eleriodeı.i dunıaıunu, komfü>NUi,k 
p.opaıı&ı1daeı da - yurd~ d\lrUM\;• 
... ..,...,,,.., Bol yiiaden bir leaç k<>re 
_.naıel:ııtılıer k..._YOI"· 

Son Uç yal ~ vaaiyel. ıene deııiı-
81İf•. UMk doiuda Japon, ~ Avru· 
pa'da da Alman korkıaou Ruıya Y1 F~~,,. 
"" ya yaklattJnnıı, ul..Mar de.-ner,.ne 
-'--·· : •• ~·· k •--·'tar olan dev· -..unut w -u oya ı.aı-ıaa , 
letier .,,,_ JfJlirmittir. Bu, Ruıy~ nı.n 
okt Iİyu-nda bir iı:ıki18.bdır Garıbdır 
ı.; .... a ... .Oy_,.ıairi ioluilAb da ay• 
ili amillerin - Japon ve ,U...- korl:"' 

... - te.ıri akıuocla meydoına aelaııitti. 

ı ariliterı örnekler alarak ouLu·d""' 
-.ıc:a1er çıkarmak ile buaD ,._Jıf >ol· 
lara .. pıldığını biliycıırua. Fo.kat Moo • 
l.ova' da §&hidi oldu....,_ ııörii ( nıım· 
ZN-a) ka.,...ıacie aıYhlD, 0 taribİu yeftİ 
"'" hık'?ırirü bratwııda mayı:a?" ıuaıi-

• 

riLe muhalif bulunduğunu teyid eyle· 
yen bir makale neıretm4tir. Bu ma • 
kale, Almanyanm f'U'ka doğru genİ§· 
letnek tasavvurlarının po]onyarun mu· 
kavemetile karızlaıacağıru •Öylemek • 
le bathyarak, Polonyamn gerek Nazi 
Almanyarun ve gerek Sovyet Rusya -
sının yardnnıru kabul edebileceğini 
hatıra bile getirmenin gülünç olduğu· 

PolonJ'G, Almanya, Rıu,,.. ııe UtvanyaOahi Meme[ aN1siaini götderlr harita,_ nu ilave etmektedir. Polonya kendi 
topraklannda, gerek müttefik ve ııe

MOSKOV A, 1 (A.A.) - J..ıriltere İn seyahatinin Polonya safhası haf· rek.• düşman ufatile, ne Rus, ne de Al 
mührühaa lon:lu Bay Eden dün alqam !arken, Nen Clıron.icle ııazetesi Kuri man ordularını gönnek istememekte 
Vlll'f<"aya hareket etm.İftir. yer Vartavıki'nin Lonrra muhabiri ta ve bunları kendi hududlarmdan dai • 

Polonyarun IJ<IJIİyeti rafından yazılan ve Polonyanm, bir • ma uzak bulundurmak arzusundadır. 
LONDRA, 1 (AA.) - Lord Ed-. çok taraflı andlatmalar pl'en5,b .iti!. ( (lJc.-aıru 7 inci aahifcdc) .. , ....................................................................................................... . 

Bay Göbels ''Biz kimseyij Halkevlerine 

hd•d . d Yeni hız 
te 1 etmıyOrUZ '' İyor Dün umumi bir 

toplantı yapıldı --~-

Almanya Polonya ko· 
ridarunu, Alsa• Loreni 
Av sturyayı ve Çekos· 
lovakyayı iatememiıtir 

Alman ordusunun 
son yekunu 

K.AllLSRUHE, 1 (A.A.) - Bay 
Göbela demittir ki: ( Kinueyi tehdid 
etmiroruz, fakat kimsenin de bi•i teb 
did etnıeıine müsaade etmeyiz. Biz, 
mukadderatına hi.kinı bir devlet ol • 
duk. Almanya harbi diifünmüyor. 
Bundan bab&ed-ler, katil ııevezeler
dir. Almanya, Polonya koridorunu, 
Çekoalo-.akyamn bir luıımııu, AYU&tur 
yayı, Al .. • Loreni ve daha batka top· 
rakları iatemit değildir. Böyle yalan 
havadiıler neıreden yabancı ııa:ı:eteler, 
..,(hü karııtınnaktadırlar. Devlet a • 
dam1annın biribirlerjne hiirmetr. isti~ 
nad eden bir ıulh kurmalan içıin bü· 

Bay Gllı..lıı 

töB dünyaya bitab ediyorum. Alman • 
ya, en iyi aakerlerini ve fel'efinİ bu 
eulh yoluna koyarak onu hizmetine ıri· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Eski P. T. T. genel müdürü 
hakkında karar veriliyor 
Müddeiumumi, B. Fahri ile B. İhsan 
Cemalin cezalandırılmalarını istedi 

ANKARA ı (Telefonla) - Bugün 
Acıiye ce"" ,;,..hkernesinıle es.ki posta 

htaobuldıı yeni açılan Halkm ..-.. 
leri dün l•tanbul vilayet fırlta idare he
yeti rei. vdrili Bav 
Ali Rıza Ereuı';,; 
reiıliği atımda bir 
toplanb yapmıfiar . 
dır. 

lataobul -.iliıyeti 
fırka idare heyeti i 
zalarınm da bulun • 
duğu bu toplantıda 
Halkevlerinin hazi • llt'~~~ii.t,, 
rana kadar 3 aylık 
bütçeleri hanian • 
mıtlrı. 

O ğı-endiğimize gÖ· 
re Her Halkevi ha- B. Ali RU>a EREM 
ziran batına kadar 
1935 mali yılı içinde 7apac:aldan itleri 
ııöeteren bir faaliyet programı hazırlı· 
yaeaklardır. Bu proııramlar kaza fırka 
idare heyetince de tetkik edildik1- M>n· 
ra vilayet heyetine gönderilecektir. 

htanbul Halkeweri yeni sene içinde 
halka faydalc birçok ıeyler yapac:eklu· 
dır, 

Genç Siyam kralı 
LOZAN, 1 (A.A.) - Siam heyeti, 

Bangkok nıilli mec:liainin, ııenç kral Ma· 
hidol'un sıhhi .ebepl~rden dolayı Lo:tan· 
ela iki sene ve ic:ap ederse daha fazla 
kalmauna·müsaade eden son kararını 
öğreıuniştir. Heyet, Lozandan yann ay
rılaeakbr. 

I ş Bankasının 
Kumbara 

ve telgraf ııenel 
müdürü Bay Fahri, 
muavini Bay Suphi, 
·sici telgraf iflet :ne 

lukları teırih etmiı ve tenzilli tarifenin 
ııeçiktirilmeai için ~pılan itleri hususi 
bir kaste matuf bubnuştur, 

Bay Suphiye gelince; iıin aslım da· 
ha evvelden bildiği halde Bayındırlık 
bakanlığının tezkeresini hiç bir lüzum 

1 ikramiyeleri 

Bay F..tı ri 

··d·· ·· Bay (hgan mu uru 
Cemalin muh lw ,,,. 
!erine de\'&m edil· 
mis iddia makamı .• • ok 
;ddianamu;nı u • 
mutşur. 

iddia nıakaım B • 
fahri i<Dn suçun ce· 
.ı.aaı olan mayıı 

1911 tarihinde ya· 
Pr1an mukaı.:e'enin 

• .. . tarifeye ait olan Ü· 
Çünc:u iaolı,.J,,ki e ... s n alt d ı.·. t • ~ •n a agı pa· 
N anııındaki lnyrnet far'··- d ~ runın evaın ... ~ .... 

• olmadan geçiktirmiı ve ite yalnış bir 
mecra verilmesine sebebiyet vermi«.tir. 
' ·ı k ' .. oem 1lle tedir. 

Bay Ihsan Cemal için de; "itimat et· ı 
tiği bir wnum müdürün emirlerini ye· 
rine getinniı ve müsveddeleri yapmış, 
beğenilmiyen müaveddeler umum mü • 
dür tarafından tashih edilmiıtiT. Bay lh· 
san Cemalin umum müdür ile bu sıkı 
temııaı kendisinde altın eaasımn yer et· 
meııine ve sabit fikir haline gelmesine 
sebep o~muştur. 

Bay lhıan Cemal bu işte umum mü· 
dürün kanuni olıruyan arzularma daima 

1000 liralık ikramiyeyi 
Galatada Bay Ahmed 
Raif, 250 liralık ikra
miyeyi de İstanbulda 
Bay Asaf Bekir ka-
:ıanmıştır. 

ikramiye kazananla-

Yunan maliye nazırı da istifa etti 
A, Tİ~A, (Milliyet- Hususi muhabirimizden) - Yu· 

nanıstanda yer yer büyiik mitingler yapılmaktadır. Bu 
mitingler de divanı harbin verdiği ilk hükümler zayıf ve fazla 
merhamet eseri görülerek protesto edilmektedir. Halk asiler 
hakkında daha şiddetli cezalar verilmesini hükumetten istiyor 
lar. 

• ATINA, l (Milliyet) - Maliye Bakanı Bay Pesmazoğlv b<ııün 
iatifa etti. Yerine kimin geleceği henüz belli değildir. • o. 

G. Sıtkı saylav olacak 
A NKARA, 1 (Telefonla) -Münhal bulunan iki ııaylavlrk ıçin 

Udi\ mahallerinde yakında kıami seçim yapılacaktır.Münhaller~~n 
birine Cumhuriyet Halk partisinin namzedi olarak General Srtkı go~
terilecektir. General Sıtkı bugüne kadar Ankarada fırka kumandanlıgı 
etımiş ve tekaütlüğünli istemiş kıymetli ve sevilmiş bir kumandandır •. 



• 
ş an asının ısan um-

ba r a ikramiyeleri çekildi 
1000 liralık ikramiyeyi Galatada B. Raif ka
zandı. tf.emleketin her tarafında ikramiye 

kazanan talililer var 
ANKARA, 1 (Milliyet) - it Banka· 

emın nİ..an kumbara.Ti iluamiyeleri bu. 
ııün ~- Büyük ~ye olan 
bin lira Galatada Bay Ahmet Raife, il<ilı
ci ikramiye olma iki yüz elli lira latan • 
:.Ulda Asaf Belcire, isabet etmiştir. 

Diğer ikramiye lıa..,.,,,.nlan bildiri • 
yorum: 

Y iller lira kıaananlar 
htan:.uldan Alö Rı~ Nazilliden Ah· 

met Hamdi, lzmirden Şükran, lstanbul· 
dan Aliye Kazım, lstanbuldan Ferhun
de Cevat, Konyadan Nurullah, lzımir~ 
Muazzu, Ankaradan Sacide Sadberk, Is 
tanbuldaın Ceii.Jettin Haomt, Aclapaza. 
nndan Nmıet Hilmi, 

ı:.llıt;er lira ka~nanlar 
Adanadan Mustafa Ali, lzmirden 

Yıldız Mehmet, Bey oğlundan Ayıe, A· 
da dan Hayriye, Kad.köyden Bülend, 
Ankaradan C..,,..i Osman, Ankıaradan 
Müceddit Se.bri, lzmirden Nikola Ad& 
poHo, Beyoğiwwlan Müzeyyen, Galata· 
dan Sofya A.'.."ıoğlu, Bursadan Necmet. 
tin Şefik, htanbulda.rı Nilüfer, lstanbul· 
elan Necta M. izzet, Milastan Ayten E
mi,,. Sıunsımdan Orhan Asaf, lstanbnl· 
dan Leman Musa, Beyoğlundan Roza, 
Zonguldaktan Ayte, M..-rinden lamet 
htanbuldan Ozer Rifat. 

Onıu lira kazananlar 
lst..ınbuldan s..ıabaddıin, Ada.nıız•nn· 

dan Mehmet Adnan, Bafradan Salahad
d:n, Sam.un<lan Abdürrahün Eral, Trab
zonclan Hadiye, lstanbuldan A1i Hamit, 
Ankwad.Mı Süzan Kazım, Beyoğlundan 
Zekiye, Bursadan Remzi, Galatadıan Ma
ide Zeki, lzmirden Pervin, E.ı.işehirden 
Behiç, Beyoğlundan Raşit, E•kişehir • 
elen M. Mazhar, Mjlastan Erdoğan Saip, 
Meninden Sabiha, lstanbuldan Nahide 
Şe.iııet, Aaılmradam Tabrin Hulusi, Di· 
yaıi>dOnlen 8"'"" Oııman, lzmirden Hik 
met, lstanbuldan Recep Eyilp, Beyoğ
lundan Anna Leon, l:ı:mirden Nezahat, 
lzmirden Fahrettin, Kadı:köyden Abdü,... 
rahman, Ad.madan Orhan MwtaC., Azt. 
karadan Mehmet Tank, Necati, Oııkü • 
dardan Halide Hü..,yin, Şefik, Beyoğ • 
lundmı llya, lzmirclen Macide, Isı- . 
buldan M. Kemal, Adanadan Sencer Ni
hat, lotaml!ldan Macide Mümtaz, Os • 
küdardan Mitat bmail, lstanbuldım Ah 
met, Sıvaatan Satahattin, htanbuldan 
Hikmet Mustafa, Kadıköyden Yurda. 
nur, Antalyaclan lbrahim, Beyoğlundan 
Emin, Istanbuldan Selim Salih, Bursa
dan Bülend, btanbuldan Fel'hımde, S.. 
lim, Gaziantepten Nuri Kadri, Beyoğ • 
!undan Yaoel, Trabzondan Oktay, An. 
karadan Galip Sadettin, O sküdardan 
Ahmet Halit, lotanbuldan Dikranuhi 
Danılama~ bmirden Halil, Aıılaın
dan Mübarek Emin, IManbuklan Ner • 
min, Muotafa, ht:anbuldan Oha.nnes, ls
tanbuldan Ziya Mehmet, Beyoğlundan 
Lütfi, Adanadaııı o- Ennen. letaı>
b..ı.lan Merzuka Y akup, An1rarac1mı Sil
le,-- lstanhuldan M. Asaf, Kadıköy· 
d"" Babaettin, Anltaradan Erclal ismet, 

• 

lzmirden Celile Vedat, Galatadan Anaı· 
tasya Zaharyadi, Kadıköyden Nebahat, 
lııminlen Oımım Hü&eyin, Ankaradan 
Rasim, Beyoğlundan Mehlika, Zongul
daktan Melike Ferit, 1 stanbulclan Bedia 
Ubami, Ankaradan Ülfet, Mersinden Şa· 
ban Mustafa; htanbuldan Zihni, Kadı • 
köyden Zehra, Kadıköyden Ahmet, h · 
tanbuldan Ahmet Suat, lstanbuldan Ol 
ga Y orgiyadis, htanbuldan Fehim Ki
fİf, lzmirden Mübeccel Hakkı, Karstan 
Ragıp, Erzurumdan Necdet Samsundan 
Nuri Ahmet, Zonguldaktan Namık Ke
mal mektebi S. 3, Samsundan Bahriye 
Rifaıt, btanbuldan Yıldız Kemal, latan· 
bulclan Hüseyin Cemal, Iatanbulclan 
Barbaros Celalettin, Beyoğlundan Vita· 
li, Gaziantepten Cengiz, Ankaradan Nec 
ta Ahmet, Ali, Beyoğlundan Mari, Ka· 
dıköyden Mehmet, lstanbulclan Nezihe 
Hayri Galatadan Raşe! Behur, lıtanbul

dan Salime Neriman, btanbuldan Nec· 
la Rıza, Konyadan Handan, Istanblll -
dan Melek Hayri, Adanadan Me•erret, 
Sunadan Nimet Şakir, htanbuldan Ce
Wettin Ha~im, Kadıköyden Nedret, An· 
karadan Nedret, Beyoğlundan Heves, 
Ankaradan Süzan Zaim, Kadıköydcn 
Fahriye, Meninden M. Vehbi, lzmirden 
Azize Yusuf, lstanbuldan ZeyneliıbKlin, 
Bursadan Muvaffak, Muniım, Bursadan 
lsmail Mehmet, lstanbuldan Viran Yor· 
ııi, Beyoğlundan Komi, Beya rttan Hans, 
A::ıkaradan Haran Mehmet, Anlmradan 
Fatma, An tal yadan Karlo, htanbuldan 
Eplen St.ard, Istanbuldan Eliz Üzeir, h 
ı-buldan Memduh Abdijrrahman, Bur 
sadan Nezahat, Beyoğlundan Aram, A. 
dapazarmdan Salahattin Mustafa, Mer
.tnden Gülsen, lstanbuldan Ara F ahcel
yan, lspartadan Feriha Murat, Oskü • 
dardan Luiz M. Karolet, Beyoğlundan 
Novart, Ankaradan Bülent lsb.ııl>uldan 
Zeki Mahmut, Ankaraclan Mahmut Ham 
di, Beyoğlundan Luka, Beyoğlı.mclan Os 
man, Sam.undan Necati, Avni, Kadıköy• 
den Hulusi Kamil, Samsundan Cemal 
Mehmet Ali, lstanbuldan llı:bal, Bursa
clmı Bermet, Adanadan Vahdet Demir, 
Tarsustan Duran, lstımbuldan Vitali Şa· 
!om, htanbuldan Aliye Ziya, lstanbul
dan Sabriye lbralııim, Beyoğlunclan O. 
güaıt Pol, lzmirden Reha CenııU, Be • 
yoğhmdan Hikmet Odemiıten Ayten 
Mustafa, Ayvalıktan Kemal Süleyman, 
bımirden Mahmut Nedim, htımbuldan 
Limi TA!ıir, ht:anbuldan Abdulılah A • 
gih, I .. tanbuldan Münire Ahmet, Anka· 
nulan Neriman Melunet Ali, Konyadan 
Muzaffer, Beyoğlundan Mari, Ankara • 
elan Hicran Adil, lstanbuldan Ruten, 
ltıtanbuldan C. Ali, lstanbuldan Leon, 
Trans, htanbuldan lsmail Nuri. Malat• 
yadan Mehmet Recep, Sunadan M h· 
met Retat, lstanbulclan Lebip, lzınirden 
Nevin, Balrk.,.;rden Hakkı Oney, Is • 
tanbuJdan Sitare Ali, htanbuldan M, • 
nol Emanielidis, O slriidarclan Lem ..n 
Lutfi, Gazianıepten A'i Nad~ lstanbul
dan Jülide Cahit, lzmirden Ali Ulvi, An· 
talyadan Mehmet Turııut. 

erkos bir yılda neler 
yaptı, vaziyeti nedir? 
Bir yıllık faaliyet raporu hazırlandı 

ve meclise veri idi 
Belediye aular idv..-i ocm bir -

Uk faaliyetine dair bir rapor hazırla
ıaut ve bu raporu belediye makamına 
vermiftir. Rap.,.. makamdan Şehir Mec 
li.;... gelmiıtir. Onümiizdeki hafta i· 
çinde. Terkosun belediyeye ııeçmesiu 
del!. aonra yapılan İfler Mecliate m.iiz& 
ı...,. edilecek, ve Sular id...--inm büt 
.. ~ ~eni ta~ edilen ıalahat projelli 
~ülecektir. Terkoa VazİJ'etinİn Şe
hir Mecli&inde müvıkereoı( uraamda. 
epeyce miinakaıolar olacafı tahmin 
.,!ilıne~teclir. Sular idarı · •İn rapo • 
runa ııore, IWTelce siinde 32 bin met
re mikabı su verilirloen, bu mikdar 
ıründe 38 bin metre nıiki.bma çıkanl • 
ııuttır. Bir yıl içinde T erlcoı ~ölünden 
çU.arılan su mikdan 11 712,282 metre 
nıikabıdır. Şehre daha' muntazam bir 
ıakilde su İsM_e.i için yeniden 254780 
n:eıre bonı. doşenmiftir, Twkoa ıslah 
ecıılirkeıı, ameliyat dolayuile bir yd 
içinde 9 aiin tehir •ulıonnı ı.cm:..ı. _.... 
buriyeti hiaıl olıınutrur. Süzme havu:a· 
lan da ulah ~il.mit, 10500 metre mJ. 
kab kum temm edilmiıtir. Süzme ha· 
vuzlarmm inşasına yab,da ba§lıana • 
calrtır. lat.mbul cihetine yeniden dö
..... - bonı mikdan muhtelif kaim • 
lüta 4450 metredir. Bu J'eni tebeke 
ile yalnız la!"nbul tarafına ııürufe 20 
bın metre mıkabı su verilebilmektedir 
Y anıım ~ke~ de tenü için yeni 
.ten 34 kilometrelik bonı dötemnea 
için hazırlıklara baılannuttır. lstan. 
Jtuida mevcud 152 yangm mıuluğu 
ası e, Be>:,oğlu cihetindeki 127 yan ~ 
ııın mualuııu da 368 e, Boğaziçindeki 
6 yangın mualuğu da 23 e çıkarılacak
tır . Son bir yıl içinde, nakil vaaıtalan
nm taz,.;lu dolaYHile muht~il semtler 
ele 3b5 bClru lurılmıthr. 1934 yılında 
ıehre verilen su miktarı 12,592,82 
motre mikibıdır. Bu •uyun 284,225 
metre mikabı parasız olarak kı,lal•· 
.-e., a.keri metkeplere ve bazı haata ~ 
h nelen; 119, 148 metre mikabı 2,5 
uruıtan belediye müesııeaeler!ne, On 

ki bin 768 metre mikabı o!uz para
aan umi halalara, 2026 metre mi • 

tir. Bwılarm hepai 6298854 metre mi· 
ki.hı tutm.a.ktAdır. Halbuki havuzlar • 
dan iatihaal edilmı miol<dar bunun iki 
mislidir. Arada kalan 6293428 m.tre 
mikabı ıu yollarda kaybolımaktadır. 
Bir kıllDI da Halk çeflllelerine veril • 
mektedir. Su zayiatı yüzde ellidir. 
1934 yılında abonelerin mikdan 19882 
J'e pkmqtır. Bir yılda artan mikd..,. 
1355 dir. Bundan baıka 1934 yılında 
4387 saat tamir edilmiJtir. Sular \da
reainin 1934 yılı bütçeai fÖyledirı Yıl 
-unda kaaa mevcudu 63324349 li • 
radır. Bu para 46450416 liraaı bir yıl. 
da tebekenin tevıii için yapılan ifler 
luıqılıiıdır. 

Bilançoya göre, 1934 yılında, imha 
ve ihtiyat karıılıklan hariç olm.ak Ü • 
z...., 36945894 lira ııayrio.afl varidat 
tahakkuk etmittir. 

Nazillide 
Yapılacak fabrika 
Senede on yedi milyon 
metre basma çıkaracak 

Nazillide yapdacak PMDuklu men•u· 
cat fabrikasının avan projesi üzerinde 
tetkikat yapmak üzere Nazilliye ıı>tmıiı 
olan Türkstroy'ün ikinci reili Bay Siglın 
in reisliği altmdakiSovyet' mütebaHıa 
heyeti ve kendilerine refakat etmiı olan 
Bakırköy bez fabrikası müdürü Bay 
Fulı dün Saadet vapuru ile lzmirden 
ıehrimize gelmiılerdır. Heyet Kayıeri
ye de uğnunıı, orada yapılmakta olan bez 
fabrikasının montaj itlerini gözden ge
çirmiflerdir. Sovyet beyeti Nazilli fahri• 
kaunm bazırlamnıı olan avan projesı
nin teknik etütılerini yapıp bitinniıtir. 
Şimdi, Moskovaya ııiderek kat'i projeyi 
hazırhyacaklardır. 

Ankarada fabr"kanın avan projesinin 
etutleri hakkınd Sumer Bank müdürü 
ve fen heyeti ile ovyet bey~ti arasında 
IJ.... _ _... ............ , =--.. • ...1;1._:.. .. :_ 

Kraliyetçiler 
Viyanada Habsburglar 
lehıne nümayiş yaptılar 

ViYANA, 1 (A.A.) - imparator 
Şarl'm öliimünün 14 üncü yıldöniimü 
münasebetile, 20 binden fazla mutlaki . 
yet taraftan, Svarrenberg ıarayı önün
de, dün, Habsburıı'ların tekrar tahta çı• 
karrlınalan lehinde tezahüratta bulun
muılardır. 

Kalabalık arasınd.ı, Artidük Ojen, Şu
rayi devlet reisi Kont Hopos, aşağı A· 
vuı>turya valisi von Baan, fiyana aristok
rasisine mensup ıahsiyetler, eski ordu
dan birçok zabiterl, yarı askeri teıekkül
ler ile eaki muhariplerden müfrezeler bu
lunmıutur. 

Tezahürattan sonra Arşıdük Ojen, 
halkın alkışları aruın<la geç>! reami ya
pan muhtelif teşekkülleri teftiş etmişt<r. 

Japonya Avrupa 
İşlerine karışmıyor 

Bunun sebebi po'. itika vazi
yetinin sık değişmesidir 

TOKIO, 1 (A.A.) - Dıt itleri Ba
kanlığı namına söz sö; ! _ ....... .: }e aali .. 
hiyettar bir zat demittir ki: 

- Bugünkü halde Japonya Avru
pa meaeleleri i! alakadar olmamak -
tadır. Çünl.ü politika vaziyeti o kadar 
•ık deği,mektedir ki, bu inkitafı takib 
etmek imkansızdır. Vakıa, 1914 ten 
evvel, Avrupadaki politika vaziyeti • 
nin deği,mesinin uzak doğuda geri 
tepmeleri oluyordu, fakat bu buııün i
çin böyle ~ej;:ldir. Bir ademi tecavüz 
misakı için Sovyet Rusya tarafından 
Japonya nezdinde biç bir teıebbüıte 
bulunu1mamııtır. Fakat doğu demir • 
yollanmn ıatı;ı aJmmnaı için yapılan 
görüJmelerde, Rus - Japon meselele
rinin halli için gö~ler karıılaştınl • 
mııtı. 

Radikal Sosyalist 
Kongresinde 
B. Herriot Almanya hak· 
kında fikir1er.nı söy1edi 

LIYON, ı (A.A.) - Bay Eryo, Ra· 
dikal sosyalist fırkasının kongrea.ini ka
patırken demiıtir ki: 

"- Almanya hakkında be&lediğinıiz 
bazı ümitlerden vazgeçnıeğe mecbur ol· 
duk.., 

Bay Eryo, Bay Hitler tarafından 
Fransaya yapı1- anlaıına teklif mm, Av· 
rupanın ıarkında bulunan ouyük b..r 
devletin hÜrriy.,c ve tamamiyeti i.Je aia
~adar o.tu.ugunu i.lavıt ebııİ.f ve demifbr 
ını 

··- lnkisarianmıza rağmen, Almım
yaya kartı hiçbır mütecaviz .öz aöylemi· 
yeceğSD. Almanya, ıeref ve emniyete 
hakkı olan çalışkan büyük bir ulustur. 

·· Jll32 de ona, tamamen memnunıyet 
verici bir rejim teklif eLtik. Ve onunla 
uluslar kurumu çerç.,,.eainde doatane ça· 
lıtmak i.ated&k. f llkaıt roubdderatına ha
k.mı olan Almanyayı bu- mecbur ebnek 
imkansızdır. 

'"Hununla beoabeı, bir tefriki meuıi 
kabul ebnek iateme:zse, bizi de batkaJa
rile bu teıril<i mesaiyi kabul etmekten 
meneda:nez.,, 

Bay Eryo, harpten evvelki ukeri itı
tifaldar modeli üzerin& değil, fakat dahil 
olmak isteyen beri<eae açık ımırtakavi 
anlaşmalar tarzında mütekabil muave
net misakları yapılmasının teıv.ik ediıl • 
mesi lüzumunu söyliyerek sözlerini bi
tinniftir. 

Fcvkaiade aelabiyet 
AT1NA, 1 (Huauıi) - Meclioi meb'· 

uaandan aldığı .aı.iihyet iicerine hüku· 
met tarafından tatbik edilecek olan is
tisnai kanunlar buııün remli ııazet.ııı ile 
ilin edilecektir. 

Maden sularımız ıçia 
ANKARA, l (Telefonla) - Maden· 

ıularumzı yabancı meoueketlere ııön • 
dermek üzere lıaııiçteo ııetirilecek bit-er 
litrelik boş ıiıelerin 6 ay içinde maden. 
suyu dolarak gene harice çıkarılmak §Ar• 

tJe lemınata bağlanıp ırümrıik remwı
den muvakkat muatiyet usulüne tibi tu
tulmaeı kararlatmJı ve karar gümrükle
re bildirilmiıtir. 

miı bulunacaktır. Mayıa iptidalarında 
faorıkanın temeli atılacakta. 

Su fabrika, evvelce de yazdığonız 
gibi, köylü ve orta halkın kullanacağı 
ba&malan yapacaktır. T ü..tôyenm ilk 
baoma tabnkası olan Nazilli tabrikaam
da •enede 16 • 17 milyon metre basına 
yapılacagı ümit ediliyor. Su miktar meın 
leke,umzdeki ba&ma ihtiyacının <,030-40 
ına tekabul etınelrtedır. liu fabrika için 
mutehasııs amele yetittinnek üzere !>ov· 
yet .l<usyaya bu nihayetinde elli talebe 
gön<leritecektir. Sn talebe, aanatlar mek· 
tebi nıezunları araaından müsabaka ile 
seçilecekW-. Talebe, Rusyada mensucat 
•anayıinın hu&usiyetlerini öğrenecekler
dir. !>ovyet heyetinin inıaat, muharrik 
kuvvetler ve fabrika mütehaHnları bu· 
gun Moskovaya doneceklerdir. Heyet 
reı.si Bay Siglin ve mütehassıslardan 
Bay Sivariyetf bi rmüddet dalıa Türkiye
de kalacaklardır. Bay Siglin ~·ıeri 
fabr1kasının makine montajJarına neza .. 
ret etmek üzere bir kaç ııime kadar Kay
J<:riye gidecek ve oradan htanbula dö
nerek 18 nisanda Mo.kovaya gidecel.t c. 

.... _., _ ...... J 

Alman yada 
1 Nisanda itibaren adliye 

tevhid ediliyor 
BERi.iN, 1 (A.A.) - Adliye Bakanı 

Bay Guertner, Volkischer Beobabter ıra· 
zetesinde adliye itlerinin 1 nisandan 
itibaren tevhit edileceğnden bahiı bir 
yazı neırebnıştir. 1 maandan itibaren 
adliye dairelerinde çalııan memur ve 
müstahdemler, Alıran adliyesi servisine 
geçeceklerdir. Adli müesıeseler, gene bu 
tarihten i.llharen rteicl.'İn m.lı ol • ::aktır. 
~u haie ı;öre adliye idaresi adliye i1leri
r.ı1 tcvhJine ait reronnların ba.ş)ı:ıı,l }t an .. 
d,.:ı beri Almanyada ilk olarak ıslah edil
"ııif idari kmm olacaktır. 

Macaristanda e.kseriyet 
partısı 

BUDAPEŞ1 E, 1 (A.A.) -- "ün Ma· 
caristanda 175 seçim dai: .Wde yapılan 
seçmeler neticesinde Bay Gömböş büyük 
.. 1uv.Ufakıyet kazanımı ve pal"tiıi, gele
cek parlamentoda mutlak ekseriyeti al· 
mışlardır. l.icn* .. parti ·-.in Küçük 
..,.ırtçiler partiilİ ile seç;.,, ant4a1masmı 
niçin bozduğu anlaşılmaktadır. Küçük 
Çift9i1er bu ıcçimde hir çok saylavlık 
kaybetmişlerdir. Hahsburg hanedanına 
mütemayi.J pa;-ti de mab•Üs derecede mu
vaffakıyetsizliğe uğramıştır. 

175 seçim neticesinden 134 Ü Göın • 
bö§ un parti&i olan Uluaal birl;k partiıi 
lehindedir. 

Neticeler 
BUDAPEŞTE, l (A.A.) - Macar 

intihabatırun yarı geceye k adar olan 
neticeleri: 

Ulusal birlik parti&i: 133 
Küçük ziraatçiler: 16 
Hıristiyan ökonomik: 2 
Nasyonal sosyalist: l 
Müstakiller: 1 l 
On bir intihabat dairesinde balot"j 

mecburiyeti basıl olmuıtur. 245 mebus· 
luktan 163 Ü seçilmiştir. ilk ııün yapı • 
lan intihabattan sonra ulusal birlik par
tisi mebusan meclisindeki azalıkların ya
nsından fazlasını kazanmış bulunuyor. 

1 tıı.z. p cn.ıeu &..abef,er 
ATINA, 1 (Hususi) - Fe,'..::ılô.de 

"ıvaıuharbin verdiği karar üzerine Har· 
biye ba:.3ru Ge"1eral Kondilis'in askeıi 
hakimleri tebrik ettiği ve karardan evvel 
...aıbakanın miiodeiw.ıınn . : göru~tüğü 
hakkında bazı gazetelerde ç.kan haber
ler r ükumet mehafilindcn tekzip edil · 
-.ektedir. 

Paraşütle dünya rekoru 
kazanan bir kadın 

MOSKOV A, 1 (A.A.) - Leningrad· 
lı 24 > dtmda Fedorova, oksijen Aleti ta· 
funakıızın, 6350 metreden paraıütle at
lamıı ve kadınlar ara&ındaki dünya re • 
korunu lanmflır. 

Tan.ıye adilcnler 
ATINA, 1 (tfosuıi) - isyanda ali. 

kadar oıo~.darrndan §Üphe •dilerek tev
_, edilen .. üyük fabrıkatör Fix birader
ler iıle Amiral Kakulidi• ıerbeat bırakıl· 

_rdır. ... .................. . 
r~ .. sau ba ıgı 

Dün 1:>ırçok kımseaer eş
lerıo , dostlarını aldattı.ar 

Dün Niıanın ilk ııunıi idi. f'renkler 
bugun bırçok yalaruar uydurarak eş• 
lermı, doallarmı aldatırlar. Hu ıurelle 
gülerler, eğlenirler. Buna da (Nisan 
Balığı) derler. Bu adet yavaı yavaı 
memleketimize de airayet etti . Dün 
Niaanm biri olduğu için sabahtan ak
fam& kadar birçok kimseler doatları • 
nı aldatmağa uğraııyorlardı. Bunların 
içinde pek boşları olduğu ııihl pek tat· 
aızlan da vardı. 

Uniuerııitede 1 
En güzel puvaaoİı davril Univeni

tede yapılmııtı. Hukuk Fakültesi ta • 
lebeai aralarında anlqarak, birinci 
sınıfın ocı- ikinci suuf, ikinci sımfm 
odasma üçüncü •ınf ve üçüncü umfın 
odaaına da birinci sınf talebeai otur • 
muştu. Profesörlerden Bay Samim ile 
diğer profesörler sınıfa ııirdikJeri za • 
man bunun farkında olmamıılar ve 
derslerini vermeğe batlamışlardır. Fa
kat çok g~en takanın farkına var 
mıtlar ve çok gülüımütlerdir. Diğer 
mekteplerde, liselerde ve orta mektep 
!erde de bu kabil latifeler yapılmııtır. 
lstanbulda çıkmakta olan bazı gaze • 
leler puvason davril yapmak i•temit
lerdir. Fakat bunlar hepsi canavar hi
kayesi olduğu için yeni ve güzel bir 
buluı addolunamaz. Fakat Avrupa· 
dan gelen gazeteler arasında çok gÜ· 
zel Nisan yalanlan vardır. Bunlann 
en güzelleri Alman mecmualarından 
bazılanndadır. Bir mecmua şu yalanı 
uydunıyor: 

- Amerikada Kanadada 2,89 bo
yunda yetiştirilen bir at vardır. Bu atı 
be•liyen zat bir gün Kanadada ızezer 
ken en uzun boylu adama teS11düf et • 
mittir. Bu adaımm boyu o kadar uzun 
dur ki atm üstündeki adamm elini il· 
kabmr. At ve adam dünyanın en uzun 
bovlulandır. 

Bir .ı;~ .. r mecmua diyor ki: 
- Bir fakir buz dolu sandık İçine 

girmik, dört hafta kalmııtır. Sandık· 
tan çıktıktan sonra buzlu limonata ife 
dondunıiıı. yiyerek kendine gelebilmiı 
tir. 

Bir baıka mecmua da diyor ki ı 
- Japonyanm meıhur tezgahların

dan birinde kauçuktan yeni bir ııemi 
yapılmıttır. Bu gemi Büyük Okyanu• 
sun büyük dalııalarma ııöre kıvrana 
kıvrana ııitmektedir. Mecmua bu ııe
minin reamıni de k oymuttur • ., 

Mülhak bütçelerin tetkiki ilt:riledi 
ANKARA, 1 (Telelonla) - Bütçe Encümeni bütçeler üzerinde 

tetkiklerini ileriletmiştir,. Kamutayın önümüuleki içtimalarında bu büt
çeler sıra ile görüşiilmeğe başlanacaktır. Mülhak bütçeler Mayısa kadar 
Kamutay umumi heyetinden geçmiş olacaktır. 

Kamutay Perşembe günü top/anıyor 
ANKARA, 1 ( A.A.) - Kamutay bugün Nuri Conker'in baskanlı • 

ğında yaptığı toplantıda, Jandarma umum kumandanlığının 1934 ma
li yılı bütçesinde bir tashihe aid olan kanunu kabul ettikten sonra gün. 
deliğinde görüfülecek başka bir feY olmadığından Per,embe günü top
lanmak üzere dağılm~tır. 

Gazetecilerimiz Almanya9a çağrıldı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Alman hükumeti Türk gazetecilerin

den mürekkeb bir grupu Almanyaya davet etmiştir. Gazetecilerimiz 
on gün kadar do . t hükumetin misafiri olacaklardır. 

I ç işler Bakanı tetkiklerine başladı 
EDiRNE, 1 (Telefonla) - içişler Bakam Bay Şükrü Kaya yanın· 

da umumi müfettiş lbrahim Tali olduğu halde bugün saat on ıekizde 
Edirneye gelmişlerdir. Bakan ve umumi müfettiş vilayet hududunda 
vali, müfettişlik erkiinı, jandarma kumandam, Fırka başkam ve bele • 
diye başkanı tarafından karşılanmışlardır. Meraaim yapdmamıf olma· 
sına rağmen yarım saat içinde her taraf bayraklarla donanm(ftır. lçif • 
ler Bakanı belediyede fırka ve halk mümessillerinin, müfettiflik ve vi· 
layet erkanının ellerini sıkmış, bir müddet istirahatten sonra umumi mü 
letti,,lik evine akşam yemeğine gitmiştir. içişler Bakanı Edirneye gd. 
meden önce Çerkesköyünden itibaren Saray kasabaaından, büyük ve kü. 
çük Maniskalardan, Vize ve Pınarhisardan geçerek halkla uzun boylu gö 
rüştükten sonra Kırklareline gelmi,, öğle yemeğini Kırklarelinde ye • 
miştir. Bakantmızın yarın Alpulludan geçerek Tekirdağına vormaaı 
muhtemeldir. 

Veraset, ;nti fral ver pisinde değişiklik. 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Veraset ve intikal vergisi kanunu, 

tatbikatta bazı zorluklar doğurmaktadır. Verginin tahakkukundaki mÜf 
külat ta, verimin azalrnaaını intaç etmektedir. Bunu gözönünde tutan Ma 
liye Bakanlığı kanunda vergi tahkikatını kolaylaştıracak deği,iklikler 
yapılmasını kararlaştırmistır. Bilhassa menkul nıallarn tecdit usulleri ba 
s;tleştirilecektir. Bundan başka Maliye Bakanlığı Hayvanlar vergisi ka, 
nununun tatb!katında bazı inzibati tetbirler alınmaaı gayesine matuf bi• 
kanun layihası hazırlamaktadır. 

•• 
Oi!rcfici filmi er hakkında kanun 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Ekonomi Bakanlığı öğretici filmle,. 
ha'zkında bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu projeye göre memleketi. 
miule bulunan sinemalar gösterecekleri esaa filmden evvel halk ve ço· 
cuklara mahsus öğretici ve teknik bir film göstermeğe mecbur tutulacak
lardır. Devlet daireleri tarafından getirilecek olan bu öğretici ve tek • 
nik filmler her türlü vergi ve resimden muaf olacaklardır. 

Moskova radgosunda bu akşam 2Td~ 
Türkiye için konser 

ANKARA, 1 ( A.A.) - Moskovanın komintern radya İ•tasyonu 1121 
tulü mevc ile yarın Ankara ııaatile 21 de yalnız Türkiye için bir kanser 
verecektir. Bu konserde meşhur Sovyet kampozitörü Gliyerin Azer 

baycan operası için Azeri dili ve mu •iki•ile vücude getirdiği Şahsenem 
opera"ından parçalar çalınacaktır. Bu parçalar Türk ulusal halk hava 
larının Armonizasyonla kazandığı büyük değere güzel bir nümunedir, 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Yarın saat yirmi birde Mo•kovadakl 
komitern istasyonundan Türkiye mahsuı olarak Şahsenmi operasını 
dan parçalar çalınacaktır. Bu manzum Kerem ile culı hikayesidir. 

Yunan ô.qarı meclisinin feshi 
'ATINA, 1 ( A.A.)-Bcışbakan Bay Çaldam, isyan hareketlerinin 

tekerrür etmemesi için lazım gelen bütün tetbirlerin alındığım bildirmi' 
tir. Bu akşam Bay Çaldaris te,kilatı esasiye kanununa ait emirnamele
ri neşredecektir. Bu emirnamelerle memurların layenazilliği kaldırıla. 
cak ve ayan meclisi feslıolunacaktır. • 

Birinci umumi mü/ ettişlik 
lg l,ler Bakanlığı müsteşarı Bay Vehbinin münhal bulunan Birinci 

umumi müfettifliğe tayini ihtimali kuvvetli görülmekteJir. 

Yeni demiryollarıl Ankara bele-
Yapıiıgor 1 diyesinin bütçesi 
Kömür hav:ı.asından geçe
cek bat elektrikle işliyecek 

ANKARA, 1 (A.A.) - Aldıfmını 
malı1mata göre, Nafıa iıleri bakanlığı 
yapt.ınlmakta olan demir yolları üzer • 
!erinde 47 kilometre uzunluğunda üç 
kısmın inıaatmı miinalauaya koymuf • 
tur. 

Bu ay içinde ihalesi yapılacak olan 
bu kısonlar ıunlardır: 

Filyos • Ereğli hatlı üzerinde ikinci 
kısımlar inşaatı. 

Aydın hattının iki noktuında Bur
dur ve Isparta kısımlan. 

Bunlardan Filyos • Ereğli hattı üz~
rinde Çatalağızı • Zonguldak ara•ındaki 
on kilometrelik ikinci kısmın inıaah tak 
riben iki milyon 400 bin liraya mal ola
caktır. 937 seneai mayı• sonuna kadar 
.ikmal edilmiı bulunacakbr. 

Bundan önce ihalesi yapılan ve Fil. 
yostan baılayarak Çatalağızına kadar O• 

lan 16 kilometrelik kuno inıaatı 1936 
martı içinde ikmal edilmit bulunacağına 
göre, mayıs aonuna doğru Filyos • E· 
reyli battı üzerinde 26 kilometrelik bir 
kmm inşa edilmiı bulunacaktır. 

Bu hat üzerinde geri kalan 48 kilo • 
met.-elik kısmm inşutı ise, bili.lıara ya. 
pılacaktır. Bu münasebetle bunu da iJiı.. 
ve edelim ki, Filyos • Ereyli hattının Ça· 
talağazmdan Ereyliye kadar olan ve 
kömür bavzumdan ııeçen kııım evvelce 
karar verildiği ııibi elektrikle iıliyecek· 
tir. 

Burdur ve hparta kısmılarınm inta· 
atına gelince, bunlardan Aydın hattı Ü· 
zerinde Bal•diz iıtasyonundan baılaya• 
rak Burdura J..ıdar uzanacak olan ve Af· 
yon • Antalya hattının bir kıemını teı· 
kil eden 24 kilometrelik kıımın iıe, 935 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Anı.... 
belediye meclisi buııün Bay Nevzadın 
reialijindo l'oplamnııtır. Münhal bulu• 
nan reia vekilliklerine Bay lbrahim Rauf1 
Bay Kütükçü FeyUnin seç1mi, encümen
ler ıeçimi yapıldıktan aonra Bay Nevzat 
nıecliso verilen 1935 bütçe projesi elnl• 
fında Üyeler~ izahat venniıtir. Bu izahat 
takdirlerlerle kartılanmı§br. 

Ankara belediyesi önümüzdeki mali 
aene zarfında tehir 1olları için 700 lıiıa 
lira aarfedebilmek imki.mıu bulmuıtur, 
Belediyenin otobüe aervisi de eylillcle 
başlıyacalıtır, lselediye Y eniıehir köprü· 
ıünün yanındaki otobÜ• garajini Emlilc 
Bankaaından müsait fiAt ve tartlarle. -
tın ıılmıt ve buruı 100 otobüslük bir ıra 
raj haline koymağa batlamıfbr. 

Belediyenin yeni bütçe projesi 1 ğ. 
yon 186.268 lira 87 kuruttur ve mütev .. 
zin olarak bağlarunııtır. Bütçe encümeni 
yarm bütçe projesini tetkik& batlıya • 
caktır. 

Sigara paketlerine 
ikramiye 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Giimriil< 
v inhisarlar Bakanlı~ ·.;ara p~ >ile
rine ikramiye konulması işini tetkik et· 
mektedir. inhisarlar wnum müdürlüğü 
yakında Samsun tütünü ile Samsun sJ,. 
ııarası çıkaracaktır. Bu sigaraların fiatı 

'nüz teobit edilmenıiıtir. 

Edirncde bol yağmurlar 
EDiRNE, 1 (Telefonla) - Edimed• 

tiddelti soğuklarla birlikte iki günden· 
beri bol yağmurlar yağmaktadır. 

mevkiinden ayrılaralc lspartaya kadar 



Diin bizim taraflarda Nisanın 
·biri idi. Bilmem o taraflarda da 
mevsim bu kadar ileriledi mi? .. 
Kardeş, Nisan gelsin istiyor.""! bir 
taraftan, ytıflanmayoyım. .u.tı~o: 
rum öte taraftan. Bunun ıkısını bı
ribirile nasıl uyuştttTacağız? Nisa
nın birinde herkes biribirini alda -
tıyor. Bıldır da yazdım ya! Za • 
mania Niaanın biri en masum aldat 
ma günü oldu. Ya bir telefonla sizi 
lalan yere bo,una çağırıyorlar, ya· 
hucl ae11inecek yalan bir haberle 
yüreğinizi oynatıyorlar. Aldan• • 
)lorsunuz. Bilmiyorum, neden? Bu 
na Nisan balığı adını takmtflar. A
caba balık çabuk koktuğu için mi? 

Bu yıl gazetelere baktım. Geçen 
yıllara nazaran çok az. balık var. 
Mutlaka krizden olacak. /ğneada
dan gelen kalkanın kilosu 10 hu • 
rusa sahlırken Nisan balığına kim 
va~ıtıfır! 
• Kuzum bana söyler misiniz? Bi
ze bu Nisan balığı merakı nereden 
geldi? Marsilyadan, Porteki:rde'l 
sardalya gelemez oldu, fakal Ni • 
sarı balığı ithaline kimse ses çıkar· 
mıyor. Neden? Acaba aldanmaya 
ve aldatmaya çok mu susadık? Az 
aldatıyor ve seyrek mi aldanıyo
nız? •• Niılan balığı yaptım diye ilet 
kesin yüzünde bir neşe görüyo -
ruın .•• Ne tatlı şey bu! Ben de de· 
neyeyim dedim. ilk rastladığt11'• 
arkadaşa: 

-- Merhaba! dedim. Seni lilôn 
rıot arıyor, bir if verecekmiş. 

Güldü: 
- Nisan balığı mı yapıyor1>.ın?. 

Jetli. 
Tutturamadık. Bu balığın kotii

Ri ne fena kokuyor. Evdekileri al
Jatayım diye: 

-Anne, bana Tayyare piyanko 
... Çtltft ... dedim. 

- ôflum dedi, bu balığı 11 Nisa 
na lwııtlcrr taklayal:rilirsen o zaman 
bellri dinlerim ... 

Bosuldıım, anladım iti; ltimıe 
altlarvm,aealr. Bari beni cıldatım
lar diye beltledim, bekledim. ili • 
fen olmadı. Can nluntısından al
dım elime 1ı<12:eteleri birer, biı-er 
oltud.,,.,.. Ve biraz müteııelli t>l • 
dı-'. Hf! lwıbenle azçok blr Ni • 
•an bcılfliı kokam vardı. 

El4T aldataca/ı yere, Nisa.nan bi
rinde WAın biribirine bir hakikat 
eöyl-ri l.U.mgelıeydi, ne ocak
lar. -yıkılır, ıı. firketkr top atar, 
ne foyalar meyclana ~ıkcmlı. Bere
ket ıuınin ki; Ni.mı balıiı yalan 
dolQn balılulır. Önu sevelim ve 
iırkmiyelim. 

B. FELEK 

Ş.hlt tif,~trosu .on 
te•.uini v-'7or 

Şehir Tİ)'trtroıu oenatkAdan buırün 
.ı.- 8-T Nqit ü bir1i1rte bir veda 
temıi.li bUnolaımıtlardır. a. (Uç _,) i:n ikinci per. 
deoİlli Ş.ihlr Tiyatrosu • lan tem
sil ed-- Ba1 Nafİt ve arbılatJan da 
aynC119 ild ~ bir komedi oymya • 
cakbr. 
Ç~ ııiinii Mı:l'WP' Şebiı-1"i)'at

rosu •nM!ArJanndaıı BeWa, Ne)')'in> 
Ne)')'ir, Ca.bide, Nebahet, Şemye, Se
miha, Galip, Bebnt, VMfi R-. Hi.zım, 
TaJat, Sahh ,Aval, Muıumner, Mahmut, 
Sait ile akaeıvar Hamdi ve auflör Sadi 
Anadolu tıurneoine çıkacaklardır. Sanat· 
karlar enela Ankanıya ıridecekler ve bir 
kaç ı-K v•dikt- sonra Xonyaya p 
çeceklerdir. BUDclmı sonra Adana, Tu
ouı, M ......... ..-lyııfbcılıfr tiııı.U.den Kay• 
ıeriye ve.o.adan Sııınaun, t0nauldak 
)'olu ile Ietw.b..Ja dön-klııc-diı-. 

Bay i.Jotuirul Mut.Un. rolil ~dulu e
..,..ı....ıe a...ı........e ıı...-. ı.--. iltihak 
edecelittr. 

1 BORSA 1 
.{lf ıs-,1ı.aıından almaıa cetnldir) 

1NiSAN935 
~l(fAM FiYATLAR/ 
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• ıtl C.fl ~ tabvôll ıu 50,50 
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10 Rıejl kupon•u• 2,2.I 
lı Ba..ı.eı "..,,ıs talefoa ı 
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• • Mi••• Çimento 12.95 1: u•ki1• ı; ........ _ .. l llihot .ı.,. 9,50 
... , ... Banba ....-y....,.,.,. 29,50 Şark der. o..95 
Anadolu HIN• al,20 tı.111 1,56 
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1
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POLıl>fE. 
• MAHKEMELERDE. Dünyanın en meşhur d411so:le

rinden Arjentinanın danş hakkın· 
da yazdığı bir makaleyi okudam. Bu adam 

Nasıl öldü? 
Sılivrikapı cinayeti hala 

esrarını taşıyor 
Silivrikapı cinayeti tahkikatı her.üz 

enarmı muhafaza etmektedir. Emniyet 
müdürlüğünde dün 
yeniden *i kiti l<'l"· 

guya çekil..-niştir. 
Morg Mlporu ak· 

ıam geç vakit müd
dei umumiEğe vcr:l
mittir. 

Dün bir muhar
ririıniz, cinayetin vu 
kuu şekli etrafır.da 
mahallinde tahkikat 
yapmıı§tIT. Elde et
tiği maliimatı aşa
ğı)'a yazıyoruz: 

Perikli kimdir? 
Per;kli henüz aı

kerliğini yapmamış 
22 yaşlarında be
kar bir gençtir. Ba

. Pcriklı ba11mn tarlasmm 
'.J&tünde kendi a)'n tarlası ve mckiı.nı 
vardır. Daima işi ile meşgul olan çalı§· 
kan kendi halinde bir gençtir. 

Kendisinden maada bir de korucus11 
Hüseyin vardır. Hayvanlan i.;e yatt -:ı 
kalktığı bu adamın komşusu Rıza ve ko
rucusu Seyit ile de öteden beri • bu top
Tnk yüzünden - aralan açıktır. 

Periklinin ona ve babası dört ço • 
culcıarı o.omasnıa rağmen yaliıız otur
maktadırlar. Ancak ıon zamanlarda haa
ta olan damatları (Toma)nın karm 
(Viktorya) doktunın tavsiyesi üzerine 
lı.ocaımdan ayn :raşamııkta ve tabii ba· 
basının evinde bulunmak~. 

Diğer kardeşler Yorgi ve lspiro da ay 
n ayn otunırlar, onlar da ayni bahçe iş
leri ile uğnlpnaktadırlar. 

Cinayet nasıl işlendi ? 
Maktul Periklinin ana11 bu cinayet 

etrafmda tunlan anlatmaktadır: 
"- Pertmnbe giiııü Mı:§111111Ydı. Sa • 

eıt aekizi geçi.yOl'clu. Perikli; Siılivrikapı
don ekmeğini ve yiyeceğini ..ıanıa bize 
uğradı ve "Yemek var mı ana? . ., diye 
•ordu, Ben ele: "Var .. V ere)'İm.,, de • 
iim. Fakat Perikli o gün çok çalııtıkları 
lçin yorgundu. Kendi luırucuau olan 
Hüıeyini de hayvanların ir.tirahaıtini yap 
ım diye kendi damlarında bırakmıştı. 0-
mm iP,. yemeği de eline aldı Ye benden 
ayrıldı. Kapıyı kııpattnn, daha sürme -
!erken blr el tabanca -i duydum. San
ki içime doğdll. H- kapıyı açıp fırla
dmı. Bmm danm yanında k.,..,... bah
çıvan Haydar. ...U...clim. "Kailı Perik· 
ll)"i vurdular.,, dedim. O da oclaaından 
çd.b ve Peril.ün.in mek8nma dojnı yü. 
rüdiik. Tam bizim bahçenin ıonundaki 
wpının kenarında Perikli yüzü ko)'un 
yatıyordu. Ekmeği hali aol kolunun al
tında ve o.ağ eli de sat memesi üstünde 
açılan yaranın üzerindeydi. Yemek ka
bı ileriye ftrlamııb. 

Daha .onra bpiro gddi. Poli.sler iıe 
"9Z'İyet ettn.. .,, 

Suçlu kim? 
Aldığımız malU.-ta göre karii ıre • 

-inden bir ırün enod eywıi .-ı.. Pe
rildi Jiııe -etine ,...,- i-ie gel
miftir. Perikli eve aiilmeden lıir gürültü 
duymuı, bir kaç <iefa ....lendiği halde 
cevap alamamıştır. Gürültü üzerine an
neıi de dıiarı çık:nuş, beraber araştır • 
clıkları zaman bitiıik komıwan bahçı
van Ruarun korucusu Seyidi görmüı • 
ler ve: "Ne oldu, ne var, benim iıte(,, 
cevabile karıılatmıtlard1r. Bu konu~
dan ıonra Peıikli yemeğini almıı Seyit
&e beıı aber kendi yattığı yere gitmif!ir. 
Cinayeôn erteoi gün ve ayni aaatte it
lemneıi aileoinin Seyit üzerindeki ıüp -
heMriııi ~dır. 

Bütün bunlar Rızanın ve üç &)'dan • 
bori ,......ı. çalışan yeni korucuıu Se· 
)"idin hu itle aLiko.dar oldukları zellabıru 
veaıı>lkte ve Perildi aileo.i yalmz onlar
dan ıüpbdenmelı:tedirier. 

l•piro ile bir münazaa 
Bu tarla jüziinclen maktul Periklinin 

kardeşi lapiro ile bir müddet evveı bir 
ı.a,.ı.; ratôii de t...-ı ediln 'dedir. 
F alıat nihayet aralarında bir hal çaresi 
bulunmuı, arazin.in istedikleri parayı b11-
ı...ı.: ve teilarik edecek oJa,. tttlı:edil· 
meıi lcararlaı.mııtır. 

Bu karar, her iki taralm kahul etme
.; ve Periklinıiıı l•piroya utediii .,..,_. 
:rı vermMile aeticelennıiıtir. 

• Bir kız vapul'dan denize düttü, bo
iu)du - Dün - 19,5 de Köprüden 
hareket ...... M I' .... VllpUMI Klnalada 
~ pldiji ...... yapunıA ..._. 
rmda bulunan telefon fİrlretİ memure • 
)erinden ve Bebekte oturan Bayan Me
litıat iomindeki biT genç kız muvazene
oini J<ayMcierek denize diİf111Üttür. Se
yirciler oraamda teli.ı oblllıı. kazayı ha· 
ber alan kaptan de<hal vepuru durdu· 
rarak denize oımdal inclinnipe de, kız. 
cağızın cesedini bulmak kabil olarnamıı-
tır. 

* Fena ıdışmıt - E:rÜpte otu.-an ka
sap Mehmet Polise müracaat eclttel< E
yüpte Akarçeı..-ie oturan 12 yap. · 
nnda Mustafa oğlu Şadan iamiadeki ço
cuğun evvelce beı kuruıluk et alma ba· 
han.,.ile dükkana gelerek 7 lirasını, dün 
de 10 kuruşluk et almak habaneaile dük 
kana gelerek bet liraımı çaldığmı iddia 
el:miıtir. Polis ıuçluyu yakalayarak talı
k.iıkata baıJamııtıı-. 

.y. BiR ÇOCUK HAŞLANDI. - Ye-
nişehiTde Kömürcü sokağında oturan 
Leonidanın 3 yaıındaki Apostıol iwmıin
ılelr.i çocuğv.nun üzerine, ateı üstünde 
kaynamakta olan su dökülerek, YÜcudu
nun bir ~11mı ha~lanmıtlır. Çocuk Şi9li 

Evvelki gece Vniversitede Hayvanat lôboratuvarının çatısında bir 
yangın çıktı ve hemen söndürüldü. Ne gariptir ki bu yangın haberi dün 
bazı gazetelerde bütün binayı ya11mı., gibi gösteriyordu. Halbuki bina 
eskiden ne ise gene öylece yalnız çatısının bir kıs'"ı yanmış olarak ye • 
rinde duruyor. 

UNIVERSITEDE: 

Fen Fakültesinin 
Geçirdiği teh.ike 

-o-

İkinci bir Adliye yangı
nının önüne geçildi 

Evvelki gece Veznecilerin, Fen fa. 
kültesinin bulunduğu Zeyneb Hanım 
konağındaki, hayvanat laboratuvar • 
ları kıanundan yangın çıktığını yaz • 
mıttık. itfaiyeye geç haber verilmeoİ· 
ne rağmen, itfaiyenin bütün takımile 
yangın yerine gelmesi ve büyiik gay· 
retler sarfedilme&i ile Adliye yangı • 
nma benzer büyiik bir yangının ÖnÜ• 
ne geçilmİ§ ve F ea fakiilte&i feci bir teh· 
Jike:ri atlatmııtır. Yaptığımız tahkika
ta göre, yangın saat yirmiyi bet geçe 
Hayvanat enstitüıü doçent ve asiıtan· 
larınm odasının tavan araaından ve 
elektrik kontağından çılmıııtır. Do • 
çent ve asistanlara ait oda, bir ıalon 
üstünde, bölmeli ve ahıaptır. Tavanı 
da yüksektir. Doçent ve aıiıtanlar dünl 
oaat 18,5 ğa kadar laboratuvarların· 
da me~gul olduktan sonra ıritmiıler • 
dir. Yangın da yirmiyi bet geçe çık • 
mııtır. itfaiyenin büyiik gayreti sa • 
yesinde yalnız odanın tavanı kımıen 
yandıktan sonra alet aöndürülmiif • 
tür. Fakültenin nöbetçileri o emada 
laboratuvarlarda meıııul olan talebe 
Fakültedeki yangm tesioatından iıti • 
fade ederek, a.tetin hüyiiıneaine mey
dan vermemiılerdir. Y angm uzaklıir· 
dan görülıniif, sonra da fakültede bu
lunanlar farkına varmıılardır. Dün 
yangın yerine belediye mimar ve mü
hendisleri ile itfaiye müdürü Bay lh 
oandan mürekkep bir ehli hihre gel
miı ve yangının kontaktan çıktığını tes 
bit etınittir. Hayvanat enst.itüıündeki 
eıya 20 hin lira:ra sigortalıdır. Soba
lar oabahle)'İn bir defa yak.ılın•§ ve 
öğleden sonra 5Öndürü1miiftü. Binaen 
aleyh ateıin aobadan çıkması ihtimali 
olmadığı anlaıılınıtıır. Tahkikata de
va.m edilmektedir . 

Balkanlarda mü
nakale, muhabere 

Belgrad kongrelilİne i~tirak 
edecek heyetimiz gitti 

5 Niııanda Belgradda toplanacak 
olan Balkan antantı münakalat, mu· 
haberta ve muvasalat kongresine Tür
kiye namına it'tirak etmek üzere, Eko
nomi Bakanlığı deniz nakliyatı umum 
müdürü Bay Ayet Altuğ, Bayındırlık 
Bakanlığı münakalat reiai Bay Rifat, 
ve Posta Telgraf idaresi telsiz müte
haıım Ba:r Kazımdan mürekkep üç 
kitilik heyet dün akıam ekspreıle 
Belgrada ııitmiıtir. Kongrede ıörüıü
lecek meıeleler ve verilecek karar • 
lar, Balkan antantı umumi l•onaeyin
de müzakere edilmek üzere 18 Nioan
da Ankarada toplanacak olan umumi 
konaeye arzedilecektir • 

Konıırenin say.,.i Balkan devletle
ri araaında den.iz, kara. hava, telefon, 
rad)'o, telırraf sibi münakale ve mu • 
habere vaııtalarınnı alıenkle§l!lrilme
gj, rüıum ve fonnalitelerin tevhidi ve 
lı:olaylattınbnaoıdır. Bunlardan baıka 
bütün münakalat ...., muhaherat iıle -
rini yeknaıak bir hale getiımek ve ba 
zı 11lahat yapmak için müzakereler • 
de bulunulacaktır. Müzakere sonun • 
da vanlacak netice, Ekonomi konae • 
yinde müzakere edilecek ve kabul e
dildiii takdirde Balkan hükiimetle -
rince tatbikata ııeçjlecektir. Bu itler 
bilbaasa ticari münasebat ve turizm 
bakımından çok ehemmiyetli görül 
mektedir. 

ru dolandıran Antuvan Con.i yakalan • 
mıtt"'. 

-" KALB SEKTESiNDEN. - Eyüp. 
te Oluklubayırda Arif;ıaıa tarlumda o
turan Şehremaneti Oktruva memurlu • 
iundan mütekait Bay Fazıl dün Eyüpte 
Şefiğin kahvesinde otururken birdenbi
re y~ düpnüt ve öhniittür. Yapılan 
muayeneoinde kalh •ekteıoinden öldüğü 
anlaıılmııur. 

'fo KAÇAK ETLER. - Belediye za
bıta11nın ~üphe üzerine yaptı.7;• bir ara· 

Halide ve 
Arkadaşları 

Bayan Halide yeni -bir 
tiyatro trupu kurdu 

Kendi lf"lpİle tekrar .ahneye dönen 
Halide 

Şehir TiyatrolUJ\un eoki aenatı.Ar
larmdan Bayan Halide Raıid Rıza ile 
birlikte Anl<arada iken, çıkan bir ih
tilaf üzerine birkaç arbdatı ile Raıid 
Rızayı bırakarak lotanbula dönmüıtü. 
ilk zamanlar hiç bir ,...rde çalıımıık 
istemiyen Bayan Halide bir aralık rad 
yoda monoloğlar aöylemeie baılamıı, 
nihayet arkada9larile bir tiyatro he • 
yeti kunnağa karar venniıtir. Bu ka
rar üzerine Şehir Ti:ratrooundan, Raşid ı 
Rıza tnıpundan açıkta kalan sanat • 
karlarla görüpnü§, bunlar da 1111.uvafa· 
kat etmiştir. Bayan Halide Tiyatro he
yetinin hem müessisi, hem de müdü
rü 11fah ile derhal faaliyete geçmİ§, 
Pangaltıda Tan aineına11 aahibi ile 
görüşerek buraııım da kiralamıştır. 
Bundan sonra birlikte çalııacaklan ar 
kadBfların kadrosunu da hazırlaınıt· 
tır. Bu kadroya göre B&_yan Halide ile 
çalı'8cak sanatkarlar ıunlardır: 

Kadınlardan Şayeste, Mualla, Behi 
re, Erkeklerden: Zihni, Hadi, Hakkı, 
lamail, Lütfi Ay, Mehmed ve Şeref. 
Bu sıınatkarlan idare edecek Ba)'&n 
Halide olduğu için Tiyatro he)'etinin 
adı (Halide ve arkadaılan) olacaktır. 
Heyetin rejiaörlüğünü de Bayan Hali
de yapacaktır. Heyet; ilk olarak I. 
Galibin (Çam sakızı) ru temıil edecek 
tir. Bu eserin pruvalanna baılanını§· 
tır. ikinci eser de (Velinin çocuğu) 
olacaktır. Bunun da hazırlıklan hitınit 
tir. Halide ve arkadll§lan tnıpu yal
nız vodvil ve komedi eaerlerl temsil 
edeceklerdir. Bayan Halide bir mu • 
harririmize demiıtir ki: 

- Arkadaılarımız çok kıymetlidir. 
Tan ıinemaımd.a ilk tema.ilimizi ve • 
r...,.,ğiz. Bu itte muvaffak olacağnnıza 
kanaatim vardır . 

Fırka büyük 
Kongresi 

Parti umumi kongreoinin 9 ma)'ııta 
Ankarada toplanacağı htanhul vilayeti 
parti teıkilitma da tebliğ edilmiıt.ir. 

Parti vili.yet koagreaincle murahhaa 
ıeçilıni§ olan Bay Cevdet Kerim ince • 
dayı, Ali Rı:.a Er..,., Faruki Dereli, Ba. 
yan Hakkiye Eınin kongrede lıtanbulu 
temsil edeceklerdir. 

Parti kongresinde htanbul murahhaı· 
lan htanbul vilayet kongreoinde tl>ohit 
edilen dileklerden baiuedecelı:lerdir. 

Eoaıen C. H. Partisi Genel katipliği
ne bv dilekler evvelca gönderilmit oldu
ğundan htanbul vila)'etıİ murahhaolan 
bu dilekleri umumi kongrede tekraıiıya· 
caklardır. 

Manifatoracılar cemiye
tinin balosu 

Mıuıifaturacılar ve Tuhafiyeciler Ce
miyeti nisanın dördiincü perf<llılıe gÜnü 
akfaİnı Turins palu oalonlannda mutat 

Ders değil 
Dua öğretmiş 

-o-

Hasköyde sinegoncfa 
öğretilen dualar 

Musiki nağmelerini, ince ve :c; 
rif ~·ücudünde hatlar şekline kaı 
beden, beşerin bütün duygularını, 
ihtiraslarını, hi:ı!erim ve nelrede
rini kollarının, bacaklarının kalça• 
larınırı ve !ıülôsa bütün malsa/lan· 
nın içine hapsedebilen bir kadı~ın 
dansın aleyhinde bulunmıyaca,ıı • 
nı tabii tahmin edersiniz. . .. 

Hat>köycle Naftali Sina!onunda 52 
Muaevi çocuğunu okuturken )'akala • 
nan Avram. Levi iunindeki Muıevinin 
muhakemesi, dün, birinci ceza mah -
kemesinde bitirlmiştir. Levinin ders o 
kutmadığını, bayram yaklaşırken, bu 
çocuklara dine ait ilahi ve dualar öğ
rettiği iddiacı, dün dinlenilen bu Si· 
nagon haham. Yakon11n da tabidliği • 
le sabit gOrülmüş, maznun hcraet et • 
ımitlir. 

Arjentina'nın makaleııne K".re 

1 

dünyada hersey danstır. ln;;an<, •1; 
•an eden, vü;,..düne şekil ver~n! rı
mitsizliklerini gideren, neşes~nı ~e
ren danstır. Dan• bilmiye:ı bır /i.-rı 
se zerre kadar kendisini aırJtmaıı· 
nı bilemez. .. Hü!asai kelôın, a:;s
yedi derele deva olan sa~•·~. b~ 
humu gibi, Lokman lıehim gı 1 1 

Ferih ı Te~f .k yaşım kUçU!t-
mekten vaz mı teçti? 

1929 ıenesi ıriizellik kralir,eıi Ba
yan F eriba Tevfiğin iki )'a, l<ıiçülmek 
üzere Betinci Hukuk mahkeme&ine 
müracaat ettiği yazJ)mtf, kendiai, bu
nu tekzip etmitti. Evvelki gün, gün al 
mak üzere, Beşinci hukuk kalemine 
müracaatı beklenen kraliçe müracaat 
etmemiştir. Eğer, kaleme müracaat e
dip gün alınazsa iddia ıukut edecek, 
Bayan Feriha da, böylelikle yatının 

küçüklüğü iddiasından vazgeçmiş ola
caktır. 

Gizi kambiyo alım satımı 
yapanlar 

Dün, gizli kambiyo ahın.salımı yap 
mak auretile Türk parasının kıymeti
ni koruma kanununa m ... halif hareket 
te bulunan bet kiıilik bir f<'bekenin 
yakalanıp Adliyeye veı·ildiğini )'az • 
mıtttk. l\lüddeiumımıilik, teheke ef • 
radırun tevkif edilmelerini iatiyerek 
birinci mii&tantikliğe havale etmiştir. 
Birinci i&itntak hi.kimi Bay Ramazan, 
oarraf Bulgar tebauıudan Behar, Ka
nii, Leonida, .....-af T eologos, t>eyysr 
a.atıcı Ha)'İnı Alçe ve diğer bak Be • 
hardan mürekkeb tebeke efradını aor 
guya çekmig, f.İmdi.lik tevkif edilme
lerine lüzum görmiyerek ıerbeıt hı • 
ralmugtır. l•tintak hakimliği, aorgu 
ve tahkikata devam etmektedir. 

• Çanta)'! niçin kapmıı - Dün, Ü· 
çüncü ceza mahkemesinde, Beyoğlu 
caddesinde tramvay durağında, Ma • 
dam Marinin el çantasmı kapıp ka • 
çarkeıı yakalan.an Alinin muhak.em..U 
ne bllfl.aıuııı§tır. Alinin üç ıabıkuı var 
dır . Mevkuf olarak muhakeme edil • 
mektedir. Ali, dünkü celsede, biriıi 
tarafından boğazının keıildiğini; u • 
zun zaltlAtl hutahanede kaldıktan 
sonra çıktığını; aç, aefil ve perifAll 
kaldığı için kendine hakİın olamıya • 
rak Marinin elinden çantayı kapt•ğı· 
nı aöylemiı, auçunu itiraf etmiıtir. Mu 
hakeme, phidlerin çağırılma11 i<,in 
batka güne bırakdmıg!lr. 

• Satılan eıya kin>in? - Dün üçün 
cü ceza mahkemesinde, Eyüpte, Ca • 
mi>lıı.ebir karpanda, Şarlı: kıraatbaneıi 
ıahibi Vefa tarafından açılan emni • 
yeti au.iiıtimal davaıma baılandı. id
dia ıudur: Veli, gene orada bakkal 
Şe•ki ve ortağı Muotafaya, kıraalha· 
-mi. efYUile beraber, kiraya ....,.. • 
mittir. Konturat zamanı bitip kiracı· 
lar dükkw bırakırlarken, etyadan 
bir kısmını vermenıitler ve oatınıılar· 
dır. Dün yapılan sorguda, maznun!ar, 
sattııldan eıyanın kendilerine ait ol
duğunu aöylemiflerdir. Muhakeme, ıa 
bit ça.ğınlma11 için baıka giine bırakıl 
mııtır. 

• Eksik tartmıı - Ekaik mal ııat
maktan ıuçlu pazar eımafından aebze 
ci Bekirin muhakemesine, dün, birinci 
ceza mahkemesinde batlanmıttır. Be· 
kirin tesbit edilen suçu ıudur: Hay • 
darda oturan hanım ve Nafia, yedi ae 
kiz ak kadar evvel, Unkapanında, Ye
filtulumbaıla, Pazartesi pazarından, 
iki kilo bir, bir kilo da bir kiloau 8 ku· 
rugtan Ay§ekadın fuulyesi almıtlar • 
dır. Aldıkları faıulyeyi az gÖrmÜ§lor, 
~ bir yerde de tarttırıp eksik ol• 
duğunu tesbit ettikten aonra, beledi
ye poliıine müracaat ederek zabıt 
tutturmutlardır. Maznun Bekir, ek • 
aik vermediğini idida etmektedir. Mu
hakeme, Çatalcaya tayin edil- hele• 
diye polisi Baırinin istinabe auretile 
tahidlijine müracaat edilmek üzere, 
batka zamana bırakılmııtır. 

• On lira ceza alınıu:ak - Damııa· 
11z el leraziıi kullanan, Unkapanında, 
Ee.kizaman aokağmda Bakkal Anaataı 
oilu Alelui terazilerini muayyen va • 
kitte damgalabnayan, Beyoilunda, 
Galibdede caddoainde B•kkaı Mah • 
mud oğlu Mehmet ve Yaver oğlu Ce
lil, ölçüler kanununa aykm hareket • 
!erinden dolayı, dün, birinci ceza mah 
kemesinde onar lira para ce:aauna 
çarptrrılmıtlardır. Alekıin.in cezuı le 
cil edilmiıtir. 

Bir lira para ce.za.sı - Ali Rızanın 
do•yaunı çıkarmak için bir lira rüt • 
vet alırken cürmü methut halinde ya 
kalanan giiımrük tahrirat katibi Sah • 
rinin nakzen yapılan muhakeme&i ii • 
çüncü ceza mahlı:emeoinde dün bitiril
mİ§, Sabri, oekiz ay ha..">ıe mahkUnı e· 
dilmiıtir. Eaki karar, bir ıene hapİ• ve 
Üç ay memurluktan mahrumiyet ceza 
K}'dı. Bir liranın çok az bir para ol
ması noktaımdan, Temyizce bozul • 
mutlu. 

Esrarkeşler 
Dün sekizinci ibtiıaı mahkemeıine 

topln olarak esrar içmekten ouçlu ola • 
rak altı kiti verilmittir. Hüııeyin, Şükrü, . . . i 

şeydir. h 
Dansetmeaini bilen bir adam a 

yatı un':'tur, ~a7atın yorgan!~ 
nı, endışelerını unutur ve • -. 

_1il • • e•ı ve notalannın her çetTeı ıgr. • 
dikeni üstüne bastıkça. onların (ITO 

d l dk d .. ~-anın en 
sın a yuvar an ı ça un~ .. !" 
büyu·· k saadetine kat•uşur \·e ıorı rı, 

--~ bi srıarzın kayıılarından ih:aue r 
rette yükseklerde, çok yüksekler • 
de dolaşır. 

Arjentina'mn bu sözlerine ftıf' 
mamak lazımdır. Fil~ka me:,;_ 
/eklerine son derece baglı olank 
zı kimselerin yalr.ız o mesle ıerı 

yer· zevk ve neşe aldıkları, ve onu h. 
den göğe kadar çıkardıkları va ı· 
dir. Mesela rekor kıran bir 1';"ya· 

· · elini · · "md at o-recıyı er•enız, ııze, ktan 
labilmek için havalara uçma B. 
btıfka çare yoktur.,, diyecektir. 1!' 

h b .. ük kcy ın 
gazeteci, ayatta en u~ . ceek • 
gazetecilik olduğunu soy~ıy • 
tir. Bir doktor hiç şüphesız, _aparı 
eliılit ameliyahnın değilse bil~'. eıı 
korkunç bir hastalığın te~~zıbi; 
den duyulan ne,enin en buyu elıin· 
zevk olduğunu anlatmaktan f 
miyecektir. lı • .. e 

Bunların hepsind~ de h~.ç ~p bir 
siz meslek gayretinın . bu>:° 'nın 
tesiri vardır. Fakat Arıe~ki
bu ıözlerinde de uf~cı~ Vakıa 0 
kat parçan yok deği}dıT·h ,., ola 
zaman dünyanın halı "ya ef: an· 

b. da ırıs 
cak, olacak amma, ıraz 
lar rahat edecekler... . 1 

7 -t b .. bile ayni ll~ye 
~en ugun ._ı•,,Je Je-

yok mul. Herkea dans,_, 
ğil mi? . bıı 

Diplomatlar, o ,ehir sen~İar ..• 
fehir benim Fokstrot oalynrtJ'O Ha. 

ltalya davul zurna Ç ıyor. 
befler hora tepiyor... :z;a • 

lngiliz liraaı ile dolar kaç k fi 
• en kıvra 

mandanbert tangonun imJ. buna 
gürlerini göıterdiler. Ş '. mii· 
Belçika frangı da iltihak ettı, 
kemmel bir "T riyo" o/Jrılar ·•· 

Venizelos adcJarla elele tutuşa-
' _J F kat ne rak bir mazurka oynıwı. a • 

~are ki parke çok cilalı imİf• ayagı 
kaydı ve yuvarlandı... A11ıı1tul")'a 
'Almanyada çalınan cazbcutd0 a)'Qh-

1 a ne • ğını uydurmuş, donmu• u~ ve 
ri üzerinde boyuna vals edıyod_ .. 
dönüyor •.• Döndükçe ce b~ onu 
yor... . d. 

M · t "Dam" değifltT. ı. acans an a ıle 
Hem ltalya hem de A/manY 
Çardaş oynuyor... he 1 

V el hani dünyanın hali ya ~~r 
'Arjentind'nın hakkı yok ,,ııı 

siniz? FAiK 
Mümtaz-

o 

Kaptanların 
Terfi imtihanları 

. t'baPları 
Giremiyenlerin ıoı 1 k 

gelecek yıl yapılaca jıı>ti· 
Terfi etmek lıteyen ka~~I>eoiı fic;ıı· 

hanlarma dün ()rtaköydeki • 0 kii iıll" 
ret mektebinde haflanln'Jtır. D~ 12 k•P"' 
tmhana muhtelif tnııflara. ınerııu bir hafı.' 
tan i~irik etmitt:İr. Jmtihanl~ıla ,.rak 
devam edecektir. Imrilı•n ~edil~ 
• tİhml be.-; tarafmdBD t . --'i ,ıt>· 
mi r-- '--•• L:.. .,,..f ,.,.. • .. 
ve muvaffak .........,r .... r .uı ..... 
rilerek kendilerine birer eh •Y 

• ti(ıall • 
r.ileeektir. . . ıJerin irıJ rclı 

T "rfi isteyen roakınll G• 
• ba 1 acaktır· ıflı<• 

Janna da bugun § ~ ·ııJer iİÇ ~rı tiJıı"' 
kaptan ve gerek maJrinı ıarılal' rırı · 0• 

D . • taraftan bazı k•P Lu,;ycıı 
ıger ı ak .,..ecv .. 0 

"nl . elerde bulunuı •dd•tl"' 
ııu et"ı ı . "'" d 11· 
de olduklarından ~ıihd. ı>iin al 1 rı 
kııalığına itiraz etmıtl•r1 '.:... i~. ·· bun,,... ... .... -c 
nuz malümata gore . tiha"" •. ,eı. 
kabul edilınemittir. Bu "';ecck ,rıı• el> , 
ven kaptanlann ancak ge , . ..ı.aee , . tih•"" ..... 
n.• edilecek olan :· ·ııniıtir· 
leri kendilerine b ırı ıJi -o- . ,de 

·rterı b 
lngiliz ataşe ın_11~ t.I<iP ;rifl 

Yunan iıyan hareka ,,.,,ıı~~ 
·,_; olan :l"'::.oı 

Yunanııtana gıu .. •J • brnbl-t' 
tlalkanlar Atoıemiliterı 



Sayru uklarda 
uhran 
hranm hek ce anlamı tudur: Say· 
un bitim.i, na&"ekcte .ı.."Dleıı •. Bunrat 

h · hekimi inin büyük bir bölügiı 
b b an ü une kurulmuştu. Gerçek, .m
leyici buzan (1 ı tabiat; Natuv medicat 
n ) dedi imU esne ·~e sayruluk öz .. 
lü (cevheri) rasın:laki ıon savaı; 
iyiletmeye bu keıtinne dönÜ§; sayru· 
luğ"' , .ımini _ Oıl~ı bu satdırıt ka
dar ı.rıklı (faydalı) ne olab:lir? 

Atalanı ız buhranı çok değerli tu • 
tarlardı. "'"' ş } ~z yd once . azıhnıt 
türkçe bir bitikten şu ıö !eri alıyorum: 
"bula an Yuna.. dilince bir lıasun bir ha
ıumla durutmağa derler, cenk vaktinde, 
fÖylelrim bir müddet biribirile cenk e
Mrler. Ta kim birisi fırsat bulup künd ve 
it İflİJe. Miihlet ve aman vermiye An • 
c:ıihFin (bunun gibi) hastalık maddesi 
tııo' ' 11a iki haıun gibidir; biribirle cenk 
eder. Ol müddette eğer madde pişe ,ta· 
biat calip ola. 1 anrı fermanile ,abiat 
kuvvetinin alameti peyda ola. Ve i.yi 
buhr- eJl.ye. Eğer madde müstevli o
... bıl>iat aciz ola, derhal tabiat acizli· 
jinin eseri belire. 

Pea malüm oldu kim buhran hastalık 
halinin tagayyürudü<, bir halden bir ha
le, ya eyu, ya yaramaz.,, 

Koca Türk hekuni bedeni_. sayruluk 
araımdak.i ıavaıı ne iyi görmüı ! Beı yuz 
7d sonn bi:: de öyle göniyoruz. Şu var 
ki, bizim ıörüıümüz daha derin ve daha 
a•nit- Bununla beraber aşağıda göre • 
...ıcoiniz, ıeae ek&ik .. 

Buhran ertaya çıkmak için neler o • 
luJor? Bedenin içinde hl!tlar denilen •u • 
a.r hazaiaaır, eokilerin dediği gibi, pi • 
,..., dıflll1Ja alıllaeak bir bale gelir. Mo
llıer eeki hekimlerin bu düıünüıleri, bu 
.......... ile ne !radar eğlenmit, gübnüı 
- 1-lıeoi ııüldürmüıtü • 

Molôor'e ıelinciye kadar, hekimlik Buk 
ratm, Çalinoı'un düıiincelerinden ay· 
niııMmlfb. Hep onlann ardınca gitmit • 
ti. Helııim lıilsilerinde "pi§llle., nin "piş
mit biltArm,, yeri yoktur. Bunlarla ıÖH 
pipoem, IMkimlikte bir dütüncenin oer 
pil•ok Jetİfme.İ içUı, kurunlar içinde 
- lıııhklara pdiiini ıö•termek ~indir. 

of. """ + 
u- &iirmiyen, tez ııelip ııeçen, ııün

lsi MJ'ıh sayrukiarda buhran pek belli 
olud ortaya çıl ... Onu bir INı.kıtta ta· 
,.....mız: Hep bir arad. bir ıürü hadi -
Hl ki, hepsi sag • ..gın yeniden ·rulup 
dıizuı....: 1c yarıyaaık mahiyet ıey • 
ler •.• Batlıcaları ıunlardrr : 

At .. ltulmmı, •l"J Lİ.;·denbire düıer, 
.Moijer ıJevleameıinde olduğu gibi. Bi • 
nblri ardıınClll düşer, barsak tifoounda ol-
4wiu ci>i. .. Çok tez de ateı düırneden 
,._ ,,.ı-.ııl.ıan p11rlar. GöLleri yıldınr, 
•••t """' pbi. "Buhr n ııelmeden ön.
ce .,..... •• dayanma : ııüçtür., derdi ......._ 
~ bulanını ile kan nuhranı beraber 

..... ıc.- 1 1 · lonnaı Juvarlakcıkların 
,.,_ ...ı.r. Lökaitler ve bunlar arasm
.. ı 1 • Jıkleri 5°" oı.n&ar çoialır. Say • 
" iıil 1 •le yiiz tllttuiu ıünlerıle bun 
ienD ,...... tek pıkirclekliler artar, 

A-. dü;i.ııce ılomarları.1 vu ası ela 
'6zı•. N.....ıe o .,Is- 11t.ıflar •• 

Sei"ttn Jeaiden kuruluıuncla
0 

löko • 
..,.,._ bu deiifiJdiiin rolünü pek i,t 
lıilaıir oruz. Kanın aeriim decliiimiz sol 
kıann ıla bafk.!atl)'cw. Protoidler, lipid
lw, ,.... uitler, ılilroz araaındıııki ni .. 
loe1ihr boz..tuJCW. 

Bir de 9İ.ıik buhranı var. Sidik lıirden
lıin artar, üre, klorür ve foefatlar bota· 
DIY.-ir. Sidik kalevileıir. Aletler içinde 

1 .... bir aridoz hiaıl olur, oeyrulu • 
t--- dofru kalevileımeie hatlar. 
~ eidikleloi bu tabii unıurlann 
.. iifn>"İ h, _, lııir İlsİye (nıUMda) ulat 
-- içindir. 

Sailık düzenlni kunnak. 
Bir del&itim clalua var. Prof. Atar'ın 

oynanıiome nuıneural et cellulaire de • 
clij-i ••• antikorlan oöyliyorum. O neone
a.r loi, lllJ'"lluiun teoiri ile ortBya ÇI • 

-..ı.r. Sa,nduiun tünıme&ile batbaıa 
ı.eraber ıiderek bazı 1-ssaların deiiıme· 
Iİ ele var. Leucop,.lactique •e Lenet· 
ec>rnıe..-t.., bu h....tardan biridir. Sa, 
nınllD aiiı ••iinün hjftım lepooitier Ü• 
_.;,..ıe. Y~iı deiitikliktir. Bir de 
l,.eDC~lle haa-ı vardır ki, Leko
ıitlerİ i~ ve onları lrab terleri hap· 

Milll tefrika: 145 

baıtlamı•ll· Fakat sözlerini tamam
layamadı. Kadın koluna yapıf1111' 
ve inler ıibi bir aesle; 

_ Nazmi .. Naznıi .. 
Demit ve garsonun falt-.ı gibi. 

acılan gözleri önünde, kirli çama
tırların üstüne çöküvernıi.ıi. Naz
mi de ancak; 

- A .. a ! - diyebildi -
Zira Lu kadının Nazmiyi görün

ce bu hale gelrne.i ne kadar tabii 
ise Nazmin · n de onu tanıdığı an
da hayr tten donakalması o dere
ce tabi° di. 

Nasıl hayret d:nezdi, f tırmaz. 
dı Nazmi ki l ·~ k'.rli ye!dirmeli, 
pis bqörtülü ve ı 1 k ayaklarına 

j .. - ' no u. 
Başbakan General ismete soya

dı olan lnönü, bir yıfdönümü de
ğil, bir tarih dönümüdür. 

lnönünde, denenmiş olan Tür
kün karabahlı idi. Birinci ve ikin
ci lnönülerdir ki, bize; yaşamak 
yolunu açtılar. Yurdun bu yalçın 
kayaları üzerinde, kanlarını akı
tan Türk erleri, kendi varlıklarile, 
bütün bir yokluk içinde en çetin 
bir savaştan yüzaklığı ile çıktılar. 

Bugün, Türkiyenin iç ve dış sı
yasasını, yorulmaz omuzları üstün
de tutan ismet fnönü Büyük Ön
derin buyruğu altınd·a giriştiği on 
bef yıl önceki lnönü savaflarile ne 
karlar öğünse yeridir. Fakat ondan 
daha çok biz, öğünelim ki, yal<ın 
geçmifimizde, iki lnönü, bir Tomlu 
bınar kazandık. Ve bunlann hep
sinden üstün olarak yepyeni, tap
taze bir ulus, ve bu ulusun b:ınrı
da bir Atatürkümüz ve bir /~et 

1 ve Jşçı 
M.llıyet bu mtunda 1f ve iıçı ıstı· 
;yenlere tavassut ediyor. Iı IJ• ~çi 
iati;yenler bir mektupla Iı büro> • 
muza müı acaat etmf!lidirler. 

lı arayanlar 
Orta Ticaret mektebinden aynı za· 

manda Daktilo Kunundan birincilikle 
mezunum. Makine ile ıüratli • yaz.o.rım. 
Sabahtan ak"""8 kadar çalıımak Ü ıere 
ticarethane ve yazıhanelerd" İt arıyo • 
rum. Az ücrete razıynn. Hesap işlerin
den de anlarım. Mektupla (Gedikpaşa, 
Tatlıkuyu civarında EMrci Kemal cam•i 
ıokak No. 12 de Ali vasıtasile Bayan 
Nuriye) adresine bildirilmesi. 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 21 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan : Ekrem Retit. Besteli· 
yen: Cemal Re,it. 
Oç saatin ikinci perdesi Na.it ta

rafından Küçük bey tiyatroyu 
ıeviyor 

TIFOBİL 
Dr. Ihsan Sami 

Tıfo ve paratifo haıtalıklarına tu-
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 
!arıdır, Hiç rahataızlık .ermez. H~ı·· 

keo alabilir. Kutuıu 55 Kuruı. 
1884 

Sipahi Ocağından: 
Batkan seçimi toplantm 12-4-935 

cuma ıünü saat 16 ya bırakılmııtrr. 

Sayıı"1 Üyelerimizin o ıün buluıvnaları· 
nı dileriz. 

oedecek bir kabiliyete koymaktır. Bu 
hassa buhran zaman"le sağlığın büıbü • 
tün yerletmediği ııünlerde arlar. 

Buhran ali.metlerinin biribiri Üzerleri
ne yaptıkları karıılıklı tesirleri bilıni • 
yoruz. Biloeydik, bunlardan öbürlerine 
kumanda edeni bulut ve böy!elilde .ağ
lık düzenini kurardık, tabiat törelerine 
bat eğerek ... 

Yoksa değeri ikinci derecede kalan bir 
buhran alametini ortaya çıkarmak, ıağ • 
lığı yeniden kurmak için yetiımez. ilaç
larla aleti düıürmek gibi ... 

Yalnız ateı mi? Düzeni bozulmut be. 
dende daha başka neler olup bitiyor, ne
ler dönüyor. Ne dolapler ve - fırıldak-
lar ... 

Dr. Ruoçulı:lu Hakkı Uzel 

Muellifı: Nazmi Şehaa 
zanan veya kaybeden hannnefen
dinin kızı Calibe ... 

O nazlı, o üzerine titrenilen, 
o hoppa, neteli, ten Calibe .. 

Bir bardak kırılmıt buz getiren 
garsona; 

- Bizi yalnız bırak .. - dedi -
Bir dakika sonra ayılan çamatır

cı Calibedn öğrendiği sergüzeft 
çok basitti. Fakat acı ve minilıy
dı: 
"Şitman Rüstem Abidin beyin 

paralarını iç edince, ona mühtaç 
kalmı,Iardı. Hanımefendi, Refika 
nın evine da,'anmıfb. Poker para
Siz oynanmıyacağı için mücevher
lerini satmı ı. Fakat bunlar az za. 

··• • 
Sermayeyi ediye 

yükletmiş .• 
Hani geçende; bir zavallı Sirke

ci, üc renkli kediyi bulacağım di
ye e,\nde avucundakini erit• , 
kendisine bu oyunu oynıyanlı..rı 
sonradan d'avaya kalkışmıştı. 

Dün, aramızda u Eirkecinin sÖ· 
zü geçti. Birisi dedi ki: 

- Canım, insan, bir k~dinin 
12 bin dolar etmiyeceğini nasıl o
lur da düsünemez? 

Öteki güldü: 
- Ne yapsın? gözünü hırs bürü

müştür! 

- Öyle demeyin ... Para, her
kesin en zayıf noktasıdtr. Şimdi; 
bilen bilmiyen, sirkecinin macera· 
sını dinleyince k"mbilir, neler di
yorlar? 

Ben, atıldım: 
- Zavaliı sirkeci, sermayeyi kc

diy yükletmiş, derler. Ba~ka ne
diyecekler ? .. 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
175 Khz. M O S K OVA, 1724 m . 
21: Senfonik konıer. 22: Almanca ya.yım. 

23,05: Franuzca yayım. 24,05: "Çarlık Ruıya0 
ıında Boltevikler naıJ ç.ahşıyorlardı. ?,. adh 
Felemt!nkçe yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalôn) 361 m. 
18,30: Tiyatro nakli. 19,30: Bir 1'onıer nak-

li. 22: Danı muıJikisi. 24: l•panyolca yayım . 

223 Khz. V A R Ş O V A. 1345 m. 
19: Popüler tarkılar. 19,15: Sözler. -

Reklamlar. 19,45: Plak. - Sözler. 20,35: Po· 
lonez eaerlerinden prelüdler. 20,50: Aktüali· 
te. 21: Hafif orkestra konseri. 21,45: Duyum· 
lar. 21.SS: Sözler, 22: Leh musikisi. 23: Hafif 
musiki. 23,30: Söl:ler. 23,45: Hafif musiki. 

823 Khz. B U K R E Ş. 364 m. 
13 • 15 Gündüz plıi.k yayımı. 18: Pli.k. 

19: Duyumlar. 19,15: Konserin devanu. 20: 
Konferans. 20,20: Şarkılar. 21: Sözler. 21,0S: 
Senfonik kon•er. 2:?: Konferanı. 22,15: Kon
aerin deva.mı. 23: Duyumlar. 23,25: Hafif mu
siki. 

Khz. L E l P Z IC. 382 m. 
19.SO: Şiırler. 20,20: Şen pl.ô.Llar. 20,40: Gü

zel tanat yayımı. 21: Duyumlnr. 22: Aktam 
muaikiıi (Leipzia: ıenfonik orkeıtraıı.J 23: 
Duyumlar. 23.20: Jo nn Sebaıtian Bachın e• 
•erlerinden konıer. 24; Dana muaıkisi. 

Kin. S T O K H O L M • .ıaı; m 
18,45: Plik, 19,45: Fransızca ders .. 20,30: 

Sô;ı:fer. 21: Kabare nurnaralan. 21,45: Edtıı
hiyat. 22,15: Koro konseri. 23: Soliıt konseri. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m • 
• 19,25: Sözler. 19,30: Derı. 20: RekIAmlar. 
ve pli.k. 20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusal ya
yım. 21: Pl.ik. 21.20: Sözler. 21,40: Belcrad 
filharmooisi tarafından aenfonik k.onaer. -
Duyumlar. - Plak . 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Opera orkeatrasa. 19: Fransızca Jerı. 

19,30: Piyano - keman konaeri. 20,15: Skeç. 
20,45: Kiliıe musikili. 22ı25: Duyumlar. 22,55: 
Çina:ene musikisi. 23,10: Hava raporu. 23,50: 
Almanca konferan•. 24,10: Kuartet konıeri. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,45: Viyolonael konseri. (orkestra refa

katile.J 19,05: Boraa. 19,15: Musikili almanca 
yayım. 19.SO: Duyumlar .. - Plik. 20,30: Ha
fif orkestra musikiai. 22.lS: Jereminas radyo 
orlıı:estra•ı. 23: Duyumt.P. 23,15: Plak. 23,30: 
Kuartet konseri. 24,0Sı lnıilizce duyumlar. 

R O M A • N A P O L I • B A Rl 
18,30: Kaı-ıtık konser. - Sözler. - PIAk. -

Sözler. 21,45: Koro konseri. 23,30: Hafif mu· 
•İki koisri. 24: Duyumlar 

MILANO, TORINO, FLORANSA, Triye•I• 
18,30: Plak. - Duyumlar - Der• .. 20: Ka

rıtık konser. - Pli.k. - Sözler. :tl,45: "ilk 
ritorno., adlı üç perdetik piyes 24: Dvyumlşr. 
24,10: lspanyoh.1' J'•Y-. 

592 Kly. VlY ANA 507 m. 
20: Duyumlar. 20,10: Uluoal ya. 

yun. 20,30: Max Scbönnherr idare.in
de Viyana çocuk kOl'Olu konseri. 21,35: 
Sözler. 21,45: ltalJan koro musikisi. 
22,30: Duyumlar. 22,40: Sözler. 22,50: 
Plak (Senfonik konser.) 24,30: D~." 
musikisi • 

ZA YI - Galatada 1 thali.t gümrüğü
nün 27589 ve 29832 No. lu ve 23-3 ve 
3-5-932 tarihli 2 ncıi beyannamelerin za. 
yi edildiğinden yenileri çıkarılacağından 
eskilerin hükmü yoktur. 

Marko Oziel 

Fahrünnisa ile randevu evlerine 
giUiğini saklamıyordu. Fakat Rüs
tem beyin ııtkınclan iğrenmitti. 
Anası, o mağrur hanımefendi ku
mar parası için kızını satmağa da 
kalkıtmıttı. Kız fikrinden dönme
memi.ti. Bunun üzerine bir sabah, 
çok rakı içilen bir hovardalar mec
lisinde uykusuz geçen bir gecenin 
sabahı anasının öldüğünü öğren
mitti. Sonra günler geçmif, birçok 
tesadüfler ve hi.diseler gelip çat
DUftı ve nihayet... aklından hiç 
geçirmediği teY oluvermitti: 

Şimdi, Rüstem beyle evli bulu
nuyordu. ilk günler paradan yana 
sıkıntı çekmemi.ti ama, Rüstem 
borsa oyunlarına dadanıp mah
metvifti servetini. Şimdi iskelede 
tütüncülük ediyordu. Maamafih 
Nazmi kocasından bahsederken 
hep kısaca "Rüstem fÖyle,. (Rüs
tem böyle) dediğine dikkat etti. 
Demek ki ona adam akıllı ısınmıt 
veya alı,mıt b.ıılunuyordu. 

Fakat bütün bu sergüzettin en 
enteresan tarafı ne idi bilir misi. 

. ? 

Bilmecemiz 
C çen defaki bılmecemi:r:I doğru halleden

ler ara•ında çektiğimiz kur'ada birinciligi : 
Ga:r:i O~man Pat• orta mekt b E. 11 den 330 
Bay Sait Tevfik, ikinciliği Tophane Akarau 
eadde•İ No. 7 Bayan Meliha kaz:anmıılardır. 
Hediyelerini matbaamız:dan aldırmaları lır.an -

dilerinden rica olunur. 

Geçen defaki bilmecemi
zın halledilmiş şekli 

1 ' ~ 4 'i 6 7 il q 1111\ 

1 
2 
3 
4 
~ 
6 
7 
E 
9 
l 
L 

u t. N t. L "·• O t t. ~ 
AŞ••••••TAN 
T8•AD•Ç•1Z~ 
'JTOMOB i L••K 
iANA•iN1LT1 
tN•SAL•••ER 
C•AY•G•B ı z.~ 

,.<ARA a t T • N • Z 
~LA•AÇIK•EIJ 
E ı ~ S E T • P EM B ~ 
LA MAKAS!"lEK -Oamanhca karıılrklarını yazdıiımız keli -

melerİ;,, öz türkçe mulıı.abillerini teklimi:r.in boı 
hanel~rine yer!eıtiriniz ve keserek (Milliyet 
6iln1ece memurluğuna) l'Önderiniz:. Doğru 

ha1le-tlenlcr arasında Kur'a çekiyor ve kaza
nanları\ hediyeler veriyoruz, Müddet pertem· 

be ıünü aktantnıa kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 ') ~ 4 ~ fi 7 8 q 1011 

1 
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SOLDAN SAGA 

ı - Bu ayın birincl aüni.ı yuttuğunuz ıey 

(11) 

2 - Nota (2) 

3 - Cari ( 4). Bir vilayetimiz (S). 

5 - Ah 2. 

6 - Akıl 2. Arka 3. Berf 3 . 

7 - Bir meyva 4. 

H - Söhret 3, Beyaz 2. 

9 - Serıem 5. 

10 - Tevil ıötürmiyen teY 5. Erkek 2, 

11 - Mahıul 4. Geyiği ile me,bur bir nehir 

(3). 

YUKARDAN ASAGI 

1 - Biıünah (6). 

2 - lbtida 3, Akıl 2. 

3 - Zaman bildirir 4. Bir meyve 3. 

4 - Nota 2. Atıf rabıtası 2. 

5 - lstiflıant z. Kuvvet 3. Vadedilmit,1ey 4 

6 - Çift deiil 3. 

7 - Kırmızı kan 6. Muhatap 3, 

8 - lıim 2. Bir muıiki i.leti 5. 

9 - Aıi 4. 

10 - Adet 4 

11 - Anadoluda bir dai 5. 

1 A11kerı teblı ıer 1 
ı---·..;._-' 

~ı&a h,zmetıı eruco 
330 doğum u·ar 

Beşiktaş Aı. Şubesinden: ihtiyat za. 
biti yetişecek kısa hizmetlilerden 330 
doğumlu ve bunlarla muameleye tabi o
lanlarla geri kalmıt olanların deniz ıı· 

nıfından ııayri ehliyetnamesizleri lhti · 
yat Zabit mektebi hazırlık kıtaaına 1 • 
Mayii • 935 tarihinde oevkedileceklerin
den bu gibilerin oevki için mezkıir ta • 
rihte ıubede hazır bulunmaları ve ııel

meyenler hakkında maddei kanuniye 
tatbik edileceği ilan olunur. 

Kadın ııözlerini bitirince odada 
kısa bir sükUıı oldu. Nazmi duydu
ğu azaptan boğulacak olmUfbı. Ba
•ını bir pencereden dıtarı çıkardı. 
Sonra birdenbire geriye döndü. 
Çam-.ırları bir torbaya doldur
mağa batlıyan Calibeye; 

- Hanımefendi... - dedi -
Bu zahmetten vazgeçmenizi rica 
ederim. lskencenin bu derecesine 
dayanamıyacağım. 

1 

Bu nazik ııözler, tatlı bir nisan 
sabahı hiçbir aımna akıl erdirme
diği büyük tabiatin ortasında nem
li yapraklarını doğan günete gös
tererek tomurcuklanmağa savatır
ken, birdenbire kararan gökten 
düten bir yıldırımla kara bir kü
tük olup yere serilen bebeğin o tef 
tali fidanı Calibeaini bu, suratı 
yetıni' sene yatamıt gibi burufuk, 
yırtık terlikli diti gövdede tekrar 
diriltir gibi olmuttu. Dolan gözle
rini Nazmiye daldırarak deli gibi; 

- Hanımefendi... hanımefendi.. 
- diye ııöylendi - bu ben miyim? 

Ve bütün o acı aerencamı uydur· 

su E • MA 
Yarın akşam; Ameri' ada aylardanberi oynanmakta olan 

AŞK ÇiÇEKLERİ 
Meşhur musikili ve şarkılı RevllsünU gösterecektir. 

Altın sesli adam En güzel yıldız 
RUDY VALLER ve ALiCE FAY 

Büyük mizansen • Göz kamaştırıcı danslar - mnhteıem musiki 
Broadway'ın en latif en gllzel kııları. 
Pek güzel ve pek zengin olan bu film laerkeııin atımda dolatacaktır 

Yerler evelden aldırılabilir. Tel. 42851 

YARIN AKŞAN b'i E L ):; K ainemaaında Halkımızın sevgilisi 

MARTHA EGGER TH'in 
BiTMEMİŞ SENFONİ ve ÇARDAŞ FÜRSTİN den ıonra en ıon 
çevirdiği 3 üncü büytlk filmi ve ŞAHESERi: 

VİYANA BÜLBÜLÜ 
Viyana bülbülü ismiie şöhret bulan Viyanalı artiat THERESE 
KRONES'ın hayatı - AŞKLARI -TATLI ve MiSİLSİZ SESİ Ye IS
KANDALLERI Numaralı biletlerin bu günden aldırılması rica 
olunur. Tel. 40868 

ttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirke ti 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait teraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentaıı bulunmayan tehirlerde acenta aranm•ktadrr. 
Telefon ı 4.4887 +2382 

YENi NESRIYAT 

Hukuk gazetesi 
Cccat Hakkı Ozbey tarafından fran· 

sızca neşredilmekte olan (Hukuk Gaı:e· 
tesi) zengin mündrecatla intişar etmiı· 
tıir. 

Bu nüshada Morg müdürü Profesör 
Sainı Ali Dilemrenin adli tıbba, eııki Ad· 
liye Bakanı Profesör Mahmut Esat Boz· 
kurtun Türk ihtilali balumından huku
ka, Profesör Mustafa Reşidin Fransız 
temyiz mahkeme&İ kararlarına, Cevat 
Hakkı Ozbeyin mali kanunların tetkik 
ve tenkidine ait yazılarile, Profesör Ri· 
chard Honig, btanbul mektupçusu O.· 
man Nun, icra memuru Rasihin muhte· 
lif ve faydalı mevzulara ait yazıları, e -
tütleri ve tatbikat kıamı vardır. 

Havacı.ık ve s~or 
Havacılık ve Spor Mecmuaımın 139 

uncu say111 çıkmııtır. içinde Batbakan· 
lığının onuncu yılını bitiren General fı ... 
met lnönü'niin bir portre.ile fU yazılar 
vardır: Türk Kutu - Behçet Kemal 
Çağlar, Türk Kuıunu kullarken -
Mahmud Beliğ, Türk Kuıu (tiir) -
Server Ziya Gürevin, Türk Kuşu - A· 
bidin Daver, Romanyada mühim bir uçak 
yanıı, Tayyare Cemiyetmin on yılı için 
dütün<:eler, H.va Hukuku - Rifat Tat· 
kın, Spon:.ı..r tayyaresi - Ziya Alet, 
Fr......,. laa--'1iıncla yenilikler, On bet 
mily- oyl&DQ lrtayyare, Türk Ulusu ve 1 

Tayyare CemiJeti . 

iz ınecmuası 
Onuncu .. ,.... çrlrmııtır. içerisinde 

Universite prafHiirlerile t•_,f bil· 
ginlerimiaiaa l<Qmetli yazılan Yarda-. 
Güzel ile ııevıi araamda: Ahmed Ham 
ıli Tanpınar, baıürıkü paikolojinin 
felsefi ma- Onl. Prf. Reichenbad• 
Baıbakanımr:ım onwıcu yılı: KAmm 
Sevinç, Iı ve Toilorima ı Doçent Dr. 
Sadi, eaki Y..- oİJaaİ nazariyeleri : 
Hilmi Ziya, Aleota: Profeııör Barla • 
lini, Marksa kartı Niçe mi? Dr. Fuad 
Sabit. 

la metguldü. Nihayet çek defte
rini tekra.r cüzdanına sokup doğ
ruldu: 

- Calibe hanımefendi .. - d .. 
di - Bunlan alınız. Bir k1111111 
yüz ve bir kMDll yüz elli lira ola
rak doldurulmuttur. Hepsi bin li
ra tutuyor. Çama,ırcılığı bırakınız. 
Giyininiz, kup.nınız .. Siz bir hanı· 
mefendisiniz. 

Calibe derhal gözyatlarını .U
di. Hatti gülümsedi de .•• Sonra 
ııülerek Ye çılgın bir deli gibi ko
p.rak odadan çılitı. 

O zaman Nazmi bir ıigara yak
tı. Aynada yüzüne baktı; 

- Ben ihtiyarlamamıtmı.· -
dedi-

Az sonra bahçeye çıkarken, 
gördüğü sahnenin hayreti hala 
gözlerinde dumanlanan garson o
nun 

- Zavallı Cavit! Bedbaht ço
cuk ! 

Diye mırıldandığını duymuftu. 
Çekingen bir tavırla yanma yak
lattı: 

Suıtarıabmet ıuDı ma!ıkemeai tiçün
cü hukuk hikiml.iğindenı 

Kadrköyünde Mühürdar mevt.iiade 
77 miikerıw- ....-ra1ı R- ..... _, 
denmekle ..-uf ......,...n izaleyi ıüyuu 
zunmnda tanzim kılınan harita mud • 
hince mukaddema satılan analardan be· 
kiye kalan: (4, 10, 11, 16, 19, 32) hari
ta nınnaralı arsalann milzayedeai mev. 
cut ~i mucibince 4-S-9311 cu • 
ınartesi ııünü saat 16 da icra kılıaaca • 
iından talip olanlann ve daha fazla ma· 

ıu.-ı i.u,.-ı.rin 934-3 .ıo.,. -
sile icra ~rluiuna mürııcaatlıan. 

(10034) 

Deniz .rıolları 
Ac 1,f ~ ,EIC& ft1 \~ ''•ıı 

Tel 41381 - 1irtrıec1 Mllı......._d• 

---H- Tel 22740 ~--· 
AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 3 Niaan 
ÇARŞAMBA gOnü Aat 19 da 
Ayvalığa kadar. (1661) ..., .................... .. 

Asrın umdeai ••M 1 L L l Y ET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 a:rlıiı 
6 " iZ 

Türkiye İçin 
L. K. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç için 
L. K. 
8-
ı4 -
28-

Gelen ••rak •eri ••rilmes.- Müddeti 
s~en nü•b.alar 10 kuruttur.- Gaz.ete •• 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mii· 
racaat edilir. C.•etemia ilAnların me•'u· 
1 i y.-tini kaLal etmez. 

te üç tabk ltalyan makarnasını 
yemifti. Ve Nazmi adeta ürkerek 
ona bakarken; 

- Beyahu.. - dedi - iyiki 
buğdayın para edeceğini haber 
verdin. Yoksa yanacaktım. 

- Anlamadım. 
- Senin anlayacağın bunlar 

üç gündür zamanlı :ııamanıq hep 
buğdayın düteeeiinden bahseder
ler. Tura çıkarız lafı döndürüp do
lııtıp buğda,a ıetirirler. Bilmem, 
rakı içeriz buiday fÖyle buğday 
böyle ..• Sabahleyin merhaba buğ
day ... buğday •. buğday. Şimdi an
ladım maksatlarını, demek beni 
yuvarlamak, korkutup mallarımı 
elimden ucuza koparmak iıtiyor
larmıf. Sen ayrıldın, Narin hemen 
bir fiat verdi. 

- iyimi? 
- Piyaııı:dan otuz para fazla. 

Hiç verir miyim? 
- Vermezsen eteklik edersin ! 
- Neye? 
- Ayol, ben bütün o lafları, on· 



a.11·plar 
ı::t: --a -va 

l" luılwır 11• 1. i'urk '" J""'"f ,,......., ort.&an )OC) l:>olftl<lja &'""."°• 
"-'"a •aıla _ .... lıcılll Hrtı• 6oiuklar oluycr .,,..,...., o;:JamL.r Fffeh 

AlafJ..,. -•"""' "'"""" )'ii.ıı tuttu ... )'ani art.& t.•f ~~"l""·ına 
"' ...._. - p1Ji. ArlıA kaha yönlüler, kürkler, •f :-ız sar'" 

Ahi""• ,,..J- uyına/I ldnm. Bahann moda"ı ne 
1 mJ p IHr J«a M,y)'llı·ler - tl•r•H reVaftatlrr. Sonra lıua mantolar 

'- ... lem• ,...,..,ı.c.,. h ,,,.,.ıolar, ••lıMİ tlihl dar belli tlejiltllr. 
~ .W.. 1tcp 11!6i miiJımc1 Wr ıelııilJc omu~lartlan aıağı tlolru .ar.ı.-
111 61 t • .ı-!arwt IH>lla...,.. ş•linc•, koU.r, lıuadır. V • ba,...,, kimo
,,. ,_ı ~ r<"if, b_, d-a JirHlıtcn Wi~11üliidiir. IJil~r t<U«ft&'l b., 
,..., •utiiw.:Nri, to.yyflr/er!, mawtoolar• w4I krao-atlar, eıarp!ar çoh •'"' 
l•ıırAıw.:l.ir. De=< kcMtnlc.T eltoud•rı yapılmıı llf""rpları yefo$t ll°bi •ar

..... ,.. Ufbın•oı kcı•t::rd"" içeri 11e~'İrmekte.lfrlCT. !cu:rlc.-. iu &-.,·.ın
cloı rıltt!• ı.;,. ti f:iml. jJttj/a etmekt•tlirlcr Du oon a.ul b<>yvnlan &:rn 
_,,., fto:nla lçbt herhalde ötelıinden d"ha ıiyaıl• ,.._.ı taıJ~)oe4V. 

.lteıtkler• 11dince; .,..,.plann u* kraııatl::ır .. ı f"l'kanın ı·engile j,,.. 

IU.., et-1 bltlıaua ıok iyidir Gerıe e/.osetlcn, damalı kumaılar.lan 
.,.,.,.,_ ...,..,.,... rizgit; ipcldiferdu1, ~talardan aeçilmİf ef"'plar lı11 
- ıolc ,,........,,,.. N.fc bunların l.enarlanna 1Jeya}ıuJ uçlarutcı W. •r 
m.,.Ac ıp.~ ~u; sa da#ıa ~ lıoi4 111J.r. 

• Fvet bu sene efarplar, kravatlar üzerine marka kJymak 
usulü son derece modadır. Bir vakiıler erkeklerin gön.leklerine varın 
caya karlar ilerı gıden bu moda geçen seneler ~rlmdo itibardan düı· 
mu;tü. Fakat bu s.ne tekrar görünmeğe baıladı ı;c hatla sali'ın halini 
aldı ... Şımdi sade eşarplar ve kravatlar üzerine değil, ayni zamanda 
ıapkalara da markalar konuluyor. Bunların elle iflenmİf olanları ol
duğu gibi taştan plak şeklinde yapılmıı olanları da vardır. Küçük ka
dife bir §apkanın Üzerinde böyle taıtan bir marka hem şapkanın gü
ııelliğini arttırmakta, hem çehreye ve st.ç!,.,·a do1..ıı f>tlı l>ir r•mk, bir 
manzara vermektedir. Spor elbiselerinde büyük ceplerin ünrine iılen
mi11 küçük ıJe halta bazan büyük markalar da çok güzel görünmekte
dir. Pariste iri me§in kemerlerin üzerine 11ene deriden yapılmıı marka 
tokalar takan şıklar bile uardır. Marka İptilası yalnız kadının harici 
manzarasına hıikim değildir. Kombinezonlar, gecelikler, p!jamall!r ve 
hatta mendillerde bile marka modasını görüyoruz. Büy:Jk yt!nli, ~cniı 
opor eldiıJenlerinin kol kapaklarının kavuştuğu yere bile ufak parlak 
metalden markalar iliştirilmektedir. Bir marka iptilası o kadar •c.lgın 
bir ıekil almıflır ki bazı gece elbiaelerinin üurinde bile yer tulmağa 
b"flamtflır. Yalnı~ bunu i'=m etmemek ve ıJÜcudü birçok mühürlerle 
Örtülmüı açık bir i.tida ıeklin• ookmamak lazımdır. 1 

Oerd 
athnd 

n ardan 
oD · nl ra 

- ---· -·--

/ gi bir f'!.VSİ_l}e 
GôCIJS VE ENSE ADALELERi 

ı
KLE:.T SAl''E.Sl.VDE NA
L AZ ZAMAN l 4. ~Fl!J 
A BıRDEN KUVVETLE

NIVERIRf 
Si:.: Bayan Nedi.yı beMct tanı -

-..:s•mııı, f b."'lllt All..h için bir la • 
kırda, ıüıı:el kudzr veııHli.m. I lem 
de aade pael .ı... W.. mi? Onun 
alW talca- lıııııız fl-dl .or bul·WMW. 

İri iri tahrirli ııö:aleri vardır. 
Holda ııibi a~ vardır. lpeık gibi 
saçlawı vanirr. Hele çeneai, bele 
çene&!? ApıAde. a.1tide tekeri kı • 
rar ailııi lııonupr .. Sacle konutm..sı 
1'l~L Ç-einin piçimi de enfes • 
.-:-• Y w\a ıiJti topuiKıirtır. 
Hallıulrl bir de ltardefl1U be.km ı 
Leyli. oadaa ·• y .. kll~iiılc: oima.ı
l'l!l. rajmen NKl ·dan bellı.i ~rt 
y~ böyilk röııterir. 

SalııMiT 

ClinkU miibu-ek toaahw -
tom\ul, &ıı1111&z 1IK tıluıasdır. M;i-
l-.ı.rafin W. vii.owlüne b.lnıitı yele- ' 
t~r. ~bnr ırivdeye hanwr itleri-
ni, y ... pilf.vlan, yer pil&.,,lıı.rı .. Pi- l 
l&v y...ac fena defildk. Değildir 
ama adam ve bahuwa aarf bir genç 1 
kız cMfer W.raftwı nhhi vaıııtalar- • 

ı.. tilman..la=ı-1- m nl ol.n..Jı 1 y d k } } 
dır. itte Necll üe Leyla araaında- j Üz e j SİVİ Ce er 
ld fMll ... Yaka& onun yedi"'m' D IS r:ı..cab~. 6 ;.&..:u. o,,,~ ıo.tcmeyeo. bir tek 
ela Y• .._ t.-dieine iyi bakar. iı:ad.., var ı.i><lırl Güzel olıanlar, A.Ualıı.ı 
Omm ~n birisUıin ıerdanı aure.hl l:ıu v«gİIÔRİ muhatazaya, pek süzei ol -
rtbl dl&, llMlll. in iki çenell<l.ir. mıyanl ... da bww. temme ıı:ece ıı:\lnaırz 

Ilı: ,...it bir ııenç kızın ne ka· ._,......,rlar. Çünl<ü meıhw- ı...- .Oz vvdır: 
~ aojÜ old-tunu his fark etti· Kadının lauvvetı süzelüj'dir., derler. 
ıd• •f HaJb.W 0 da kard-i gibi. Madem liİ bll böyı.dir, lıir atlet nasd kuv-

--, v ..... tlüpnemeı, ~ .... alın antren().. 
~ yapsa tok gefmeden çe- nwR - ve bir • cjim telcip Mderae n...-
ne&l.a altmiaW btittla etleri eri- ıoaılıA d .. l'"""U.:i' .>i ~ :ırauıak için qa-
Mı, _..m pel bir ll'ent kız olur. ı....,ııc1 ... G.' ,._..i neler bo&ar? •• ikn-

a.km abıe Hecli-nın çUt çefte- ""'• .., in<ıe, • müıı.nuO., çİı&9Üİ bir !<a-

y• -.&ni olmak '-hı kııllandıjiı u • clmıa ylizıi bi! iriA ufaklı oOvilcelmu ia-
"Y tıil&et ahmcla çirkitııletir ş.. h.ı.Ie lw ka-

MıJi. aalata.ynn: .ım, kremnin cinrini, podr-• marka-
Juauıı için liH uaul vardır: aını dütünmezden evvel yüzöndelııi ıu 
8ıWnei uaul ystakta tatbik edi- Nvileel.eri yok etmenin çareıine bakma-

lb-...... enale,,h bunu yapmağa )ulu-. Pcki ama "" yapıuak"! .. 
tı W. I> lllf.rri değildir. Bun- ilk önce yiyeceie dikkat .-1.idi~. 
... ...._ re.hat bir jimnutiğ:i dün- Az et ve çok rebze ve yemiı yemeli, çok 

oüt içmOllidir Yiyecelt:t- aonra hazım 
16'ııa .ı.. ...... \av.iye edemez. kol~latı~a ç.alıımalulır. Bu ıuulün 
Halre h ' el ~ .. Yatakta aırt Üa- mıtlıalıılaak bir kaç ıı:iin içinde faydaları· 
1ıll ywıtıoalıeını:s. Y aatıitı omuzları· nı sörecekıtiıııiıı:. Fakat eier, bu b>r kaç 
ıuzuı. altı- ko,-ac:akaını:ıı, o tekil- gün ipinde aivi.lcel.r tamamile yok ol -

-
·-·· ıclalmi. mahllll ille 1liza..ü ... 4'e ~ 1:1 lııi ~ınız botluk- -.--

ta ..Jl-aılllı:. Bundan aonn. yapa- ft.ıiluiyon yapınıu v-u- aamphree MI l'I"· 
-tıııuz ..,. f'141urı lktı ya~ ı.-oline mentlııolee fo iP'· 
indlırlp ı..Jdmudr. Axons• benMi..ee 10 gr. 

ı. pler bu harek.ft yedi •• ~ pricip..e 2 •· 
ki& i./a ı.ilıııar edin. Ve sonra o- ıtu ... ee de vmtıecr- 30 dunla 
na ladtır çıkarın. Görecekainlz ki Bunları euahuaeclen tenoiın edebilir • 
ıwı Wr müddet zarfında çifte ger- ıtiniı. 

Çillere karşı 

.. _. ,._.,.., yav&f kaybolau.k • 
ttr. 

Sanar geldi. Biitiin evlere, oinemala
ra kapananlar ıı:üneıli, sıcak sünleri 
ıı:örünce kırlara dökülmeğe bafladılar. 

Filhakika bugünlerde, kırlarda, tarla· 
larda, papatyaları eze eze koımanın, 
ıı:ezmenıin zevkine doyum olmaz. Fak at, 
bayanlar cildinire dikkat edin! Mart ve 
nisan ıı:üneşi, yaz güneıinılen daha çok 
yakar derler... Yanmak bir ı•Y değil, 
nuıl olsa moda; fakat ciltleri nazik <>
!anlar n bilhaua sarııuılar, çillerden 
korunm...! dır. Çöller, çok ıı:enç olanlwm 
yüzlerini bozmak ıöyle dursun, güzel · 
liklerine ayn bir güzellik ilave ederler. 
Hatti ıairleri çilleri, ckmejin yaldıalı 
&abuğuna, kınalı yapıncağa benzetirler. 
l-al<at on aiti yqını ıı:eçcn bir kızın çil
leri yü~ünü lekelemekten batl<a bir iıe 
yaramaz. Onun için daha yüzünüzü le· 
keler sarmadan evvel çareıine bakmAlıaı
n::z. Güneıe çıkmadan evvel yüzünüzün 
.Deri do~ oJan yerlerine, burna, ya .. 
naklarm ön tarafına, çeneye bol krem 
'H: üzeriae ya kınnızı veya okr bir podra 
aiirün. Çünkü bu renk pod.,..ar ıı:ünoı 
ai.yaıınm cilde kadar geçmesine mini ~ 
lur. Bundan baıka beT sabah yüzünzü 
bromhydrate veya biaulfate de quirune 
:.! haz1rlanan biT mahlü ·· <kayın. Bu 
kimyavi maddeler ultra - vioieta ıuaatı
run cildi bozmasına mihidir. liu mıadde
ı..; . , kreminizin içine • süzel
lik ıuyunu7 karııtırabilir.iniz. Veya 
~ ( '>iıu ' de quimne, 30 gr. gülıu· 

deha rahataızdır. Fakat artık ne yu ve 20 gr. gli.er.izıi karııtırıp öylece 
yapın yapın da bef dakika ay~a yüzünüze ıüreniniz P.:. '·· .ızın ıç .. ıe 

ika "hareket tif'D&D olmayanla· 
re. ıla tavel1• edilir. Çünkü bu ML· 

yeti. eıuenln adaleleri kuvvetle -
llİr ve ıö.:ııellettr. Aklımıza ıı-elmit· 
kes aöyltyelimı Hani bazı zayıf 
lrimHkrin enae.inde iki kurtun 
boru si'»i damar vardır. Bu da -
ınarda çifte çeneler kadar çirkin
dir. ltte bu ha.reket onların orta
dan kaybolmaeına da hizmet eder. 
Yalnız tu noktaya ayrıca dikkat e
din: Bu "hareketi yaparken kuv • 
v"tle tenelfüı etmek li.zrmdlt'. 

Eier nef .. inlzi tutacak oluraa
ıu10; sonra tffldetH bir kf ağrısına 
llfraramız. 

Şimdi ıı-eleltm ikinci 1Mule: . Bu 
U.ul Amerlı:an uaulüdllr. Ve bıttl
~ biraz ııariptlr. Bu usule çiklet u 
lllltl derler ... 

Ne ,_.tınız 1 Mefhur Aınerikan 
aalt.amnı çifte ıerdanın azalma•~ 
'i'e ır~ adalelerinin sertletmeııı 
~•ueunM ltüyük tesirleri vardır. 
li<>t Yet"h malı kullanmak laterse
lllıı: bunu yerli eakızla da yapabl-
11,.eiııi:ı: ya. 

Bu kadar izahattan sonra şim· 

durma"'a katlanın. Ağzınıza hır de %5 miktıarmda bitulfate de quinine 
il "ki t 1 n karı~bnrıanız ::.tediğiniz kadar güne!t• 

P• ~"" aakız ve yahut çı e .. a ı . ' - ,,.. d 11ezebiliToinıiz. batınızı arkaya bırakın ve on . I· 
tinizle ıüratla ıakızı ilğnemıye Halıların temızıenmesi 
batlayın. Görecekainiz her hıı:~e~et { u yaldaflD&ğa ba§L dı '• her evde 
gerek e11&enizin ve gerek goğ~il- ele yaz temizlikleri bqıar. Odalar ıüpü-
nüzün adalelerini harekete geçı · rülür. Tahtalar r.inilinir, kıt elbiseleri 
recektir. Ve her çiğneyi,inizde sandıklara kalkar. Haldar r.ilkelenir. 
göğıünüz yukarı kalkıp inecek • Bekçıler çağırılır. Halılar iplere ıerilirı 

Pati pati pat! ... 
tir• 1 1 · · Zavallı hahc.tklar koca ıopalann dar· 

Bu hareketin göğüa ada e ennı heleri altında inim inim inler 
aertlettinnek, kuvvetlendir~e~ .v~ Halbuki halıların bu tekilde temizlen-
çifte çeneye mani olmak _gil;>ı iki meaı, onlarm ömürlerini yan yarıya in-
büyük hi:ıı;meti vardır. Yanı !>h laf dJTır. Onun için bunlan uıUlü deirer.in-
la iki kut vurulmut deınekttr. Za- de temizlemek liznndır. Zaten halıyı ne 
mandan daima &z-ami iııtifadcyi te kadar dövıeniz yalnız üzerindeki tozla· 

"k 1 1 rı kaldmramız, yoksa yağ lekeHıri v....U. 
min etmeyi dlitünen Amen a 1 ar re olduiu ıı:ibi kalır. 
bu eanada ılSz adalelerini de k~v- o ha.ide halıyı na1<l temizlemeli? 
vetlendinnek için göz bebeklerınl Her zaman için bir aüpürıı:e ile ıüpür-
sağa aola oynatmağı tavsiye eder- mek kafidir. Fakat daha büyük bir tıe • 
!er. Fakat siz 0 kadar ileri gitme- mizlik i&teniyoraa o vakit, daha batka 
yin. Bu hareketin iki faydası ki.- türlü hareket etmek lizımdlT. Bunun i

çin halıların üzerine çay posaları ekin. 
fidir. ul Tozlar bu ıslak posalarm üzerine yapı-

İfte Bayan Necla bu iki us il 1ır. Son•·a bir ıüpürge ile bunları aüpii-
mükemınelen tatbik ettiği için bu- s lr\l R1F~<dl ~ lkö ıresn m o e ır rün. Hah gayet parlak ve temiz olur. 
gün çok zarif, çok güzel ve ince Çay posaS< yerine iyice kıyılmıı lahana 
bir kız olmuttur. yaprağ-<, salata yaprağı ve buna müma-

"Ah, gerdan gerdan altında do- Yukarıda sinema artistlerinden Girıa Rogers'in güzel biı· mantosunu, ail ıeyler de ku!landab:J:r. 
·· ·· d" sag" da Germaine Aussey'in taftadan bir elbısesini, so!da Li~e Delamav' Fakat eğer halıyı yağlı mııddelcrdcn 

la,an Leyla ablasının sözunu ın- adamakıllı k:.ırtarmak isteniyorsa, o za-
........ ._.._.L .... ..ı..ı.....ıa.U.;J.. ...... Mli'il' !.r...L.1'iliıCı.Q,ılirlWlılııılıilı·;ililı.iii;ıW· 111·~· ıiiii':iııııli·~o:.;,· __ ı:,:n~İ n::,c~e:;_:;kii~·:,:· r;:k~m~ai:in::,tı.,:o~s~u!.!n!!u~~Ö!!. r;!:İi~o::;r!sı~ı,::n.::ıı~zm:;Allflilılilalilh;;,ı:_· ,:;re;s~i;:;:n:!,ıd~e_ı~~e~r.~.e;,ııg~u~· z;:e;!,l~b~i!:rlg~e:...__ı!!l·Aı"n bu raklatı ve yahut çay poso.sı-

de eki im: • 

ürkleri 
muhafaza 

nası~ 

etmeii 

Güvelere karşı 
YAZIN KURKLERI iYiCE SAK

LAMAK HARABIDEN KUR 
TARMAK iÇiN EN GUZEL 
EN UCUZ USUL VE ÇARE 
NEDiR? 

Havalar ıaınmağa batladı. Gü
net artık etrafı kızdırıyor. Artık 
kürklerin de kaldırılması zamanı 
ıı-eldi. Fakat kürklerin muhafazası 
hakikaten mühim bir mes.?ledir. 
Çünkü maazallah üzerine bir güve 
üştümü, artık o kürkten bayır gel
mez. Bütün tüyleri avuç avuç dö
külür. Kürkün üzerine naftalin 
ve yahut tütün tozu ekerseniz o da 
deri için zarardır. Onun için bazı 
bayanlar yaz geldi mi kürklerini 
kürkçüye verirler ve orda sakla • 
tırlar ... Parası bol olanlar için bu 
en iyi usuldür. Fakat evinde kür· 
künü saklamasını bilmiyen bir ka· 
dm da ev kadını değildir. 

Öyle iae ne yapmalı?. Mesele 
ıı-ayet basittir. Kürkünüzden ıki 
k&rlf daha uzun bir torba dikiniz. 
Bu torba her türlü kalın kuma~tan 
yapılabilir. Fakat en iyisi yıkan • 
.-ııuf Amerikan bezinden olan • 
lardır. Bu torbanın dibine biraz 
naftalin tozu ekiniz, ıonra kürkü
nüzü bir elbiae askısına geçirip bu 
torbanın içine aallandırınız. Sonra 
askının asacak yerinden torbanın 
ağzını bir sicimle boiunuz. Bura
ya da bir avuç kadar naftalin ko
yunuz ve tekrar üatünden bir iple 
boğunuz ve askının çengeli ile tor
bayı dolabmızın içine aıınız. Al
tında naftalin olduğundan güveler 
alttan g'İremez. Uatünde yine bir 
naftalin yıAını bulunduğundan bu 
da güvelerin girmesine manidir. 
Bu suretle bütün yaz mevsimi kür
künüz bütün lıı.ataratın taarruzuı>
dan muun kalmıt olur. Ve kısın 
torbayı açtığınız zaman kürkünü
zü tekrar bıraktığınız fekilde bu
lurııunuz. 

Y alnı:ı: torbayı iyice dikmek la· 
zundır. Onun için el dikitile iktifa 
etmemelidir. Çünkü el dikit sey
rek olur. Ve güvelel" buradan ko· 
!aylıkla içeri ıı-irerler. Torbanın ke 
narları ~ift makine dikişile diki • 
lirse her halde daha iyi olur. 

nat mahlilılii içıind -lıııtmak ve ondan 
sonra bu ameliyeyi yapmak lazımdır. 

Ter !e eleri 
Zavallı Nevin gena annesinden 

azar itiliyordu. Anneıi bu ıefer iyi 
kızmıttı. 

- Sen, diyordu, beni iflas mı el 
tirecekain 7 Sana herıı-ün yeni hır 
eıvap mı yapacağım?. Bir giydiğ i n 
entari ile bir daha adam yanına çıİi 
manın imkanı yok. .. Kolktukların 
beline kadar ter lekesi içinde, açıl 
renk esvap yapeam bir türlü ko -
yu_: renk yapsam, rengi ağarıyor. 
Ben seninle ne yapacağım?.. itle 
ıı-ene Güzinin düğününe yeni bir 
eavap yapmak li..zım ... 

Ama doğruıunu aiz söyleyin ... 
T erliyoraa bunda Nevinin ne kn • 
bahati var? .. 

O sırada içeri arkadatı Güzin 
girmitti. Meaeleyi anlayınca: 

- A kardetim sen biç merak. et· 
me dedi. Ben senin terden rengı u
çan entarini yenilerim. Yeni ena'> 
yapmağa lüzum kalmaz. Siz d; 
kalay tuzu bulunur mu? Yok"'~· 
Dur ben bir ko,u gidip evden a.a· 
yım bizde vardır. . 

Güzin kalay tuzunu ıuda erittı. 
Buna bir fırça batırdı ve kumaş·n 
rengi uçuk yerlerine ıilrdü. Fakat 
kumatın iyi taraflarına tatırmıı mn
iia çok dikkat ediyordu. Sonra o le 
keli parçayı temi~ s~ya ~a_r...:p_t_ı. ___ ,. 



·-

karşılıklar kılavuzu 
Listenin neşrine devam ediyoruz 

1 - Ôz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) belde
ği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman
larımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
·e lransızcaforı yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiv ve kullanılan 
fekilleri alınmıffır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

Gami (cemeden anlamına) - Tophyan ı 
Hıtpsayıım 

Mecburiyet - Zor, yüküm 
Örnek: Bu işi yapmağa ne zorum 
(mecburiyetim var ) Örnek: 1 - Camii mehasin bir adanı

drr - İyilikleri kendinde toplayan bir 
adamdır. 

2 - Bu eser, o mesele üzerindeki bü
tün malfımatı camıd.J - Bu izcr, o so
rum üzerindeki bütün bilgileri kapsa
maktadır. 

Ciunit - Donmuş, cansız - (Fr.) Inani .. 
me 
Can - Can (T.) 
C..nhıraş - Gönül koparan (Bak: dillıi
raş) 
Canan - Sevpi 
Cimi - Kıyan - (Fr.) Criminel 

Ömek: Caniler, beşeriyetin karhaları 
sayılsa becadır - Kıyanlar, insanlığın 
çibanlan ııayılsa yeridir . 

Ci.nayet - Kıya- (Fr.) Crime 
Örnek: Bu öyle rasgelen bir suç değil, 
adeta bir cinayettir - Bu, öyle rasge
le bir suç değil, bayağı bir kıyadır. 

Cinai - Kıya! 
Örnek: Cinai bir harekette bulundu -
nuz - Kıyal bir harekette bulundu-
nuz. 

can;p - Yan, taraf ( T. Kö.) 
Cônipdar - Yancı 

Örnek: Ordunun canipdan olan Liva 
- Ordunun yancısı olan tuğay. 

Car - Bürgü, pürgii, Ç8l"Jaf 
C&ri - Ak,..., yürüyen, yürür, geç• -
(Fr.) Courant 

Örnek: Akar sular - Miyahı carlye
Eaux courantes 
Yürüyen işler:;-- Umuru cAriye - Af
faıres courantea . 
Yürür (geçer) kural - Kaidei diriye 
- regles courantes 
Kanunun hükümleri bu işte de caridir 
- Kanunun hilkilmleri bu işte de yil
rür (geçer) 
l\ta.hi ciri - bu ay . 

Cereyan - Alnm, yüriim, akıntı, gidi~, 
hareket - (Fr.) Courant, marche 

Örnek: Ökonoml akımları - İktisat 
cereyanları - Courants 6conomiques 
İşlerin &idişlni (cereyanını) beğeruni
yorum - La man:ıbe des affaires ne 
ıne plait pas 
Gazetelerde bu oya kartı bir hareket 
var - Druıo !es journaux D y a un 
courant contre cette opinlon 

Cereyım etu>ek - Alanalc, geçmek, geç
ınekte olmak • 
Örnek: Cer<ıyen eden (c-tmekte olan) mil 

zakereler- Aramuoda geç.en (geçrıı<:k
te olan) ııllyleşmeler . 

Ciorih - 'r....ı.,... - (Fr.) Blesseur 
CerbebıH!lı - Y-1llll'lllk - (Fr.) Bles-
HI 

Cenna - Yara (Fr.) Blcıısure 
Mecruh - y..,...ı,, yamlammı - (Fr.) 
Bless~ 
Cisuı-ç..t 

Cimıduk - Çaııtlıık - (Fr.) E.plonna-

&s~ıltık etmek - Çaptlamak - (Fr.) 
J)spionner 
Cavid- 0-gi 
Cavidan! - Beoıp 

Örnek ı Millete nafi işler gbrônler ta
rihte cavidani bir nam ilıraz etuıit o
lurlar - Ulusa faydalı işler görenler 
tasihte bengil bir ad kazanını§ olurlar. 

Olygir - Tutan, yerleşen 
cazibe - Sevim, aevimlilik, almı alunlı
lık, göZ«ili&ı: - (Fr.) Sympathie, char-

""' e&.ibe kuvv.rti - Çekim - (Fr.) Force 
d'attmcti.on. 

Cazibeli, cazip - Sevimli, alunlı, gözenj 
~ (Fr.) Sypmathiqm, clıarmant, attre. 
7ant 

Örnek: Ne cazip bir yüzü var - Ne 
gözen bir yüzü var. 

C'aziheaiz - Sevimaiz, alımaız, yadgözen 
- (Fr.) Antipatiıique 
Cftzibemlik - SevimaizJ;k alımsızlık 
.'\fadgözenlik - (Fr.) Antiıı:,thie ' 

Örnek: 1 Bilmem nasıl bir cazibesizli· 
ği var ki, hiç yüzüne bakmak istemi -
yorum - Bilmem neaıl bir sevimsiz - J 
!iği (alımsızlığı) var ki, hiç yfüüne 
bak;ınak istemiyorum. 
2 - Cazi~eslzlik fıtr1 bir §Cydir -
~~!Szenlik yaradılıştan gelen bir şey-

e~...._-; Kon..ı.hlı, lldleldiı. - (Fr.) 
oltronnene, peur 

bııır- Zoma 
l:ebin - Koıbk, lldlek - (Fr.) Pol
~~ pturcux 
E:b:-n - Alııı 

-:- Zor, -lama - (Fr.) Porce, 
lonttaante 

Örnek: Demokraside zorlama ( cebr) 
yoktur. - Dans la d6mocratie il n'y 
a pas de contraintc. 
Z?' ve b•ıkı ( cebril tuyik) a:ltmda iş 
gormek - TraY9iller tıous la contra
inte. 

:e1>ren - Zorla 
Örnek:, Onu zorla (cebren) getirdim 
- J e 1 al amenE par fotte. 

lechur olımıık - Zorundan kalmalc, 20-

unu duymak, aoru alımda kalmak 
Örnek: Bu işi yapmak zorunu neden 
duydunuz? (Neden mecbur oldunuz) 
- Dün ak;><m Ankaradan yola çrkmsk 
zorunda kaldım (mecbur oldum) 

~ecburetı - Zorun, zor altında 
Örnek: Bu işi zorun (mecburen) yap
tım. 

lecburi - Yiikümsel, yükümü altında 
- , Fr.) Oh!.igatoire 
Örnek· Kanuna riayet f't:;lt.!t biitJn 

Ne zorun vardr ki, dün öyle davran .. 
dm 
Vergi vermek yurttaslık yükümlerin -
dendir. 

Cebretmek, icbar etmek - Zorlamalı: -
(Fr.) Forcer 

Örnek: Kendini zorlamak - Cebri 
nefsetmek - s'efforcer. 
Beni bunu yapmağa zorladı (icbar et
ci) - İl m'a force 

Cehri - Zorlama, zor altında - (Fr.) 
D'un-e maniere forcCe, sous la contrainte 

Örnek: Zorlama 'cebri) yürüyüş -
M<arche forcee 
Zor altında (cebri) yapılan işlerde so
rav yoktur - On n'est pas responsab
le des actes accomplis sous la con
trainte 

Ced - Büyük baba, dede - (Fr.) Grand 
pere 
Ceddani - Atayilc - (Fr.) Ataviquc 
Ceddaniyet - Atayikfik - (Fr.) Ata
visme 
Cedde - Büyük ana, nine - (Fr.) 
Grand'mCre 
Ceddi ala - Soyl<ökü - (Fr.) Souclıe 
Cedit - Yeni 
Cefa (eza) - Üzgü 
Örnek: Bana ettiğiniz bu cefarun sebebi 

nedir - Bana verdiğiniz bu !i2güniln 
sebebi nedir? 

Cehd - Dürüş, cete (1) - (Fr.) Tache, 
effort (Bak: gayret, say) 
Cehdetmeok - Dürüşmek, çalıflllak, uğ
raşmak, çabalamak - (Fr.) S'efforcer, 
tkher • 
Cehren - Y üluek sesle 
Celadet - Babad1Tlık 
Celbetmek - Getirtmek - (Fr.) Man
der, faire venir 

Örnek: Onu buraya getirttik ( ce\bet
tik) - Nous l'avons mit venir ici 

Celbebnek - Çdmıtiı: - (Fr.) A.ttirer, 
faire comparaitre 
Celi (Balı: ap!rar) - Açıi<, apaçık -
(Fr.) Clair, ouvert, Evident 
Celpname - Geldıiri 

Örnek: Bir celpname ile çağınlan her 
vatandaşın çağırıldığı makıama gitmesi 
vazifedir - Bir geldiri il~ çağınlan her 
yurddaşm çağınldığı oruna gitmesi 
borçtur. 

Celııe - Oturum - (Fr.) Siıance 
Ö)"nek: Bugün Büyük Millet Meclisi 
üd celse yaptı - Bugün Kamutay iki 
oturum yaptı . 

Cemadat - Cansızlar - (Fr.) Corps 
lnaninıes 
Cemaat (Maşer) - Omdı - (Fr.) Mu! 
titude, communaute, foule 

Örnek: 1 - Beyruttaki Ermeni Örneği 
2 - Köylüler örnek halinde geldiler 
3 - Büyük örnekler ka!"§ısında söylev 
vermek 
~ - Maşeri hareketler - Omeksel 
hareketler 

Cam - Çoğul - (Fr.) Pluriel 
Örnek: Türkçe bir söz arap kuralıyle 
çoğullanmaz. 

Cemehnek - Cumlamak, toplamak -
(Fr.) Additionner 

Örnek: Biribirinc ben,:emiyen şeyler 
cumlanmaz. 

C<ırnan - Cwnlaynı, ciimleyin - (Fr.) 
En tout . 
Cemiyet - Sosyete (T. Kö.) (2) -1 
(Fr.) Societe ı 

Örnek: İnsan sosyetesi Ceıniyeti 
beşeriye 

Cemiyet - Birlept - (Fr.) Associa -
tlon. 

Örnek: Avrupadald işçi birleşitleri -
Avrupadaki amele cemiyetleri 

İçtimai - Sosyal - (Fr.) Social 
Örnek: İçtimai işlerde iki gidiş var -
dır; bunların birine inkılap, diğerine 
tekamül derler - Sosyal işlerde iki gi
diş vardır, bunlann birine devrim, öte
kine evrim derler. 

Cemile - Hatıır hoşluğu 
Cenah - Kanat 
Cenini sakit - Düşüt 
Cenk - Cenk (T. Kö) 
Cengaver - Vunışkan 

' 

Örnek: Büyük cengaverlerin adları ta
rihe geçer - Büyük vuruşkanlarm ad
lan tarihe geçer. 

Cenup - Güney 
Örnek: Avrupanrn ccnubundaki şiphl 
cezireler - Avrupanın güneyindeki 
yanmadalar. 

Cephane - Cebe 
Cephanelik - Cebeill< 
Cephe - Alın, yüz, yüze! - (Fr.) Front 
faça de 

Örnek: Evin yüzü denize karşıdır. 
Yilzel fotoğraf, yanal fotoğraf 

Cephe - Yöney - (Fr.) Front 
Örnek: 1 - Ordularımrzm şark cep
lıffinde bir tebeddül yoktur - Ordu • 
la.nmızın doğu yöneyinde bir değişik -
lik yoktur. 
2 - Muharebe cephesi - Savaşboyu 
3 - Ateıı_ cephesi - Ateşboyu 

Cerahat - irin 
Cerbe:>.e - Çeçenlik 

Örnek: Onun cerbezesi önünde bir -
dcnbir~ şaşaladım - Onun çcçenliği 
önünde birdenbire şaşaladım . 

Cerbezeli - Çeçen 
Örnek: Cerbezeli adamlar, kendilerini 

olcluklarmdan daha parlak göstercbi
J;ı lcr - Çeçen ad3mhr. kendilerini vl
<h:~larm<12n dl!ıa parlak gösterebilir -
],,,;r. 

Acaba 
Neye çarptı? 

Bir Yunan şilebin"n Çanak
kalede geçirdiği lıı:aza 
Evvelisi gece Çanakkalede bir deniz 

kazaaı olmuştur. Dün yaptığnnız tahlfi .. 
kata göre vaka ıudur: 

Sipnoz isjnıJi ve Yunan bandıralı bi · 
tilep iki gün evvel kereate yüklü oldu
ğu halde Karadenizden çıkmış ve lim~
nımızda icap eden ınwamcle.;i görüldUk 
ten sonra Çanakkaleye doğru yoluna de
vam ebnişt,r. 

Şilep gece vakti Çanakkale boğazı ön
lerine yakiatlığı zaman henüz ne oldu
ğ\ı anlaşıla.mıyan b;r cıisme çarpmı§hr. 
Hadiae ani ve şjddetli olduğundan ve §i
lep te ağız ağza yüklü bulunduğundan 
gemide bulunanlar telaıe düımüşler ve 
hemen telsizle etraftan imdat iste.mşler
dir. 

Haıliseyi evvela Denizyollarmın tel· 
•İz ahizesi almış ve derhal löman kontrol 
.W.-esine bildinniştir. Bunun üzerine 
dün Çanakkaleye telgraf çekilerek ha
clioe hakkında ma!Wrıat iatıenmi§tir. 

Geminin çarptığı oiomi:n büyük bir 
mavna veya küçük bir vapur olduğu tah
min edilmektedir. Sipnoz vapuru Gala
tada Kanakario acentesöne menaup ve 
3.000 ton h.acmindedir. Acente müdürü 
dün funan dairesine çağırılarak hidise 
hakkında maliımatı iatenmiş, fakat mü
dür bu talem hayretle karşılayarak ha
cliıeyi henüz duyduğunu oöylemiştıir. 

Çanakkaleye çekilen telgrafa, dün geç 
vakte kadar cevap gelmemiıtir. Maama· 
fih hadise bugün tamamen anlatılmıı o
lacaktır. 

İran konsolosunun ziyafeti 
Iran Konaolosu Ferruh Han dün kor 

diplomatik şerefine bir ziyafet vermiş -
tir. 

Öraek: - Onun yiğitliğine söz yoktur 
-· Il n'y a pas a dire pour son coı.:ragl~ 
Bunu yapmağa yürek (cesaret) ister. 
Ne cesareti (cüret anlamına) - Bu ne 
küstahlıkl 
Muharebede büyük bir cesaret göster-

di - Savaşta büyük bir yüreklilik gös -
terdi. , 
Onun bu kadar kabalık ettikten sonra 
gene ne2dinize gelmesi doğrusu büyük 
cesarettir - Onun bu kadar kabalık 
ettikten sonra gene yanınıza gelmesi 
doğrusu büyük bir çeklnmezliktir. 

Cesaret etmek - Göze almak, kori<ma • 
mak - (Fr.) Avoir le courage, oser 

Örnek: Söylemeyi göze alamadı ( ceııa
ret edemedi) - İl na pas eu le coura
ge de parter 
Geceleri s<>akğa çıkmağa korkar ( cesa
ret edemez) - İl n'a pas le courage de 
sortir pendant la nuit. 

Cesaretlendinnek - yüreklendinnek 
Ceoaretlenmek - Yiireldenmek, göze al
dırmak - (Fr.) S'encourager 
Ceset - Ceset (T. Kö) - (Fr.) Corps, 
(cadavre) 
Cesur - Yiğit, yüreklö - (Fr.) Coura
geux 
Cesurane - Yiğitçe, yiğitcesöne, yürekli
cesine - (Fr.) Courageusement 
Cetvel (kanır! 11111.) - An - (Fr.) Ca
nal 
Cetvel (liste an!.) - Çizelge - (Fr.) 
Table, tableau 
Cetvel tahtası - Çizgeç - (Fr.) Regle 
Cev - Kav 

Örnek: Cevvi havada - Hava kavın
da. 

Cevap - Cavap 
Cevaz - izin (T. Kö .. ) 

Örnek: Kanunda buna izin y.-.ktur -
Cevaz yoktur . 

Cevazı istihdam kamrı - Atanabilmek 
kararı 

Örnek: Açığa çıkarılan o memur hak
kında cevazı istihdam kararı verildi. 
-Açığa çıkarılan o işmen hakkında a
tanabilmek karan verildi . 

Cevelan - Dolaıma 
Cevf - iç, kof, oyuk 
Cevher - Evin {kimya ve felsefe terimi 
olarak) maya, öz - (Fr.) Substance 

Örnek: Mayası (cevheri) bozuk bir 
adam - Un homme de mauvaise subs
tance 
Özlü (cevherli) bir adam-Un homme 
de bonne (forte) substıance 

Cevr (Bak: Cefa) - Üzgü • 
Örnek: Bu kadar cevre tahammül mUm 
kün olanuyor - Bu kad-ar üzgüye da
yanmak elden gelmiyor. 

Ceyt - A.aı...r (T. Kö.) 
Ceza - Ceza (T. Kii.) - (Fr.) Peine 
Cezai - Cezel - (Fr.) Pena! 
Cezaen - Ceza olanık 
Cezai nakli - Para CE28oı 
Cezbetmek - 1 - Göz almak, 2 - çek
mek - (Fr.) Attirer 

Örnek: l Yüzünün parlaklığı insanı 
cezbediyor - Yüzünün parlaklığı ;11-

sarun gözünü alıyor. 
2 - Bilmem nasıl bir his beni yanınıza 
ce2betti - Bilmem nasıl bir duygu be
ni yanınıza çekti. 

Cezire - Ada - (Fr.) İle 
Şipltl cezİl"e - Yat"ımııda - (Fr.) Pres
qu'ile 
Cezm (azın ani.) - Dölen - (Fr.) Ac· 
tion de ac dCtcrminer 

(!) Radlof, Yakutca, Kırgrzca "cete,, 
tözünü "cehd,, anlamına diye göster .. 
mektedir. Gene Radlof'da "tam olgun
luk, kuvvetin en· iyi çağı, insanın eriş .. 
kinliği hali,, anlamına ahnan "cet,, sö
zü de vardır. Bu "cet,, ve "cete,, sözle
ri Arapc;ada aslı cebd anlamına gelen 
"ciddiyet,, in de kökleridir . 
(2) Aslı en. eski Türk köklerine daya -

TıılAARIFTB 

Hukuk son 
Sınıf talebesi ---
imtihan talimatnames1 
değişmezse imt.hana 

g.rmiyecekler 
Hukuk Fakültesi son sınıf talebe mü

messıllerinden bir grup Halkevinde hu-
. sus] bir toplantı yaparak, ycıU iıntiban 

talimatnamesi etrafında gÖrÜ§mÜjlerdır. 
Bu toplantı çok heyecanlı ve münaka -
şalı olmu§hır. Yeni imtihan talimatna -
mesi çok sıkıdır. imtihanların arasında 
hiç fi..&ıla yoktur. Uot üste her gÜn ayrı 
bir dersten yapılacak olan tahrın ımti
hanlarda muvaffak olamıyanlar, yapıla· 
cak şifahi imtihana kabul edilmiyecek· 
ltrdır. 

!)on sınıf talebeleri taHmatnamenin 
kendilerine leş.mi edilmemesi için tcşeb
büsalta bulunmağa karar vermiılerdjr. 
Son ıınıf talebeleri, bu nokta için, Üni
versite Rektörlüğüne, Kültür Bakanlığı
na, Büyük Ulus Ka.mutayma müraca.":\t 
edeceklerdir. Hukuk son sınıfta 200 ta
lebe vardır. Talebenin iddiasına göre, 
talimatname baki kalırsa imtihana he,, 
birden girmenıeğe karar vermişlerdir. 

Türk okutma kurumu Kongresi 
Türk Okutma Kurumunca her aene 

nisanın ilk cumasında Darünafokada 
yapdan kongre bu •ene ilerde baıkaca 
ilin edilecek bir ııarilıe bırakılnuıta • 

Bursa lisesı mezunıarı kongresi 
BıJsa Ji&e&i mezunlar.1 5 nisan cumi\ 

günü lstımbul Halkevinde ıenelik kon
gresini yapacaktrr. 

Profesör Or. Server Hi1mi ihtifali 
Dışlıababeti ve Eczacı mektepleri mü

dürü merhum Profesör Dr. Server Hil
minin ölüm yıldönümü mimasebet:ile bu
gün eaat 12.30 da Merkez&fenclideki hab
rinde talebeai tarafın bir ihtifal yapıla
caktır. Bu ihtifale Univeraite, Dittaba
beti ve E ezacı mektebi profesörleri ile 
talebesi ve kendisini ıevcnler iıti:riik e
deceklerdir. 

Niste yapılacak 
Konkur hipikler 

iştirak edecek Türk ekipi 
bugün sridiyor 

Miralay C•ııtlet 
Bilgitin 

lleincl Mi!ılô1'i.·n. 
Saim Polaıhan 

Bu &t>ı>e Niste yapılacak Ulualara
n&ı askeri konkur hipiklerine iştirak 
edecek olan Türk ekibi bugün öğle -
den sonra Patria vapurile Niııe hare
ket edecektir. Müsabakalara girecek 
Türk ekibi tudıır: Ekip Şefi oüvari bi
nicilik mektebi müdürü Miralay Cev -
det Bilgiıin, kaymakam Saim Onhan, 
yüzbatı Cevad Kula, birinci mülazim 
Eyüp Oncü, birinci mülazim Cevad 
Gürkan, birinci mülazirn Saim Polat· 
kan, beraberinde dokuz at götürecek 
tir. Onlar da ıunlardır: 

Kısmet (Karacabey haruında yetiş 
miş Türk atı), Çapkın (Macar atı) 
Serkeş, Ceylan, Yalçın, Çakal, Gü -
dük, Sakarya ve Akın (bunlar da Fran 
aadan alınmış olan Anglo - Arab ve 
Anglo - Norman atlandır) Müaabaka
lar 17 Niaanda bll.§lıyacak ve 25 Ni -
sanda bitirilecektir. Konkur U:p:l..ler 
hepai mani atlama olmak üzere 12 mü 
ıabakadan ibarettir. 

Türk ekibi bundan üç sene evvel de 
Niıteki müıabakalara iıtirak evlemiş
ti. Zabitlerimiz bu defa daha kuv -
vetli ve daha i.yİ hazırlanm1~ old.ık -
ları halde Niae gidiyorlar. Bu ""eki 
Uluslarara11 aakeri konkur hip'kl~ri
ne on bir millet ittirak ebnektedir. On 
lar da ıunlardır: Türkiye, Almanya, 
Fransa, ltalya, lıviçı-e, lrlanda, Is -
panya, Portekiz, Holanda, Belçika, 
Polonya. 

Müsabaklara girecek yabaru.ı ekiple 
rin her biri 15 - 20 ııeneden beri bu 
mii&abakalarda çalııan dünyanın en 
kuvvetli ekipleridir. 

Bu tene müsabakalara girecek mil 
Jetlerin adedi, diğer &enelerden fa:.. -
lndır. Şimdiye kadar konkur \.ipik ta
rihinde bu kadar çok ekibin •·ir arada 
toplandığı ilk defa görülmektedir. Bu 
itibar ile müaabakalar çok heyeranlı 
ve enteresan olacaktır. 

Beyin ve sinir hekimleri 
toplantısı 

Beyin ve Sinir hekimleri Bakırköy 
Akliye ve Aaabiye hastahanesinde ay 
!ık toplantısını yapmııtır. Dr. Bay E
tem Vaasaf, iktidarsızlık hakkında 
tebligatta hulunmuı, müıahedelerini 
anlatmıştır. Bu mevzu etrafında Prof. 
Nazını Şakir, Ihsan Şükrü, Mazhar 

d i . 

BELEDiYEDE 

Ekmek fiatı 
Artmıyacak 

Son on beş günlük fiat 
değişmiyccektır 

Her sene bu aylarda, buğday fiatled 
yükseldiği için, ekmek üzerinde de te· 
siri görülüyordu. Fak at, Zi .. aat Bankttsı 
bazı yeni tedbirler alarak, yıl mahsulü 
zamanına kadar, un fiatleri Üzerinde hoc 
hangi bir yükşelişin önüne ,j'eçmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh ekmek fi•t.\eri 
artmıyacaktır. Hatta son on beş gi~nli.ik 
narhta on para inmiştir. 

2 binden tazıa t.ahvehane ver! 
!içişler Bakanlığırun emri mucilrnce, 

emnıyet müdürlüğü l&tanbuldaki kah•e
haneleri teabit etmeğe başlamıştır. Bu 
kahvehaneler hakkında bakanlığa bir r~
por gönderilecektı;r. Yapılan tetki:.ata 
göre, lstanbulda büyük küçük (2) bin
den fazla kahvehane vardır. Bu tetkika· 
tın kahvehanelenn a•rileştiri.lmen ve 
tahdidi işi ile alakadar oldugu söyJtn -
mektedir. 

Arabe:cılara vesika veri;ecek 
Diğer bütün nakil vasıtalarında oldn

ğu gibi, arabacılann da belediyeye çagı
rılarak bunların muayene ve tesçi) edil· 
ınesi kararlaştırılmıştır. Arabacılara bı
rer vesika verilecekltr. 

Karaağaçtakı soğuı< hava 
mahzenhtrı 

Kara.ağaçtaki .oğuk hava ma!ızeıı'eri
ni dünden itibaren beiedıye bızzat işlet
meğe baılamııtır. Bu suretle Karaağaç 
soğuk hava mahzenleri diğer depol.ı.rla 
birlikte çalışarak fiatler Üzerinde naz.m 
bir rol oyruyacaktır. 

Bisküvi ve makarnal&r 
açıı< satıı mıyacak 

Şimdiye kadar açık bir tekilde s.ıtrlan 
makarna ve bia.kUviler, dünden itib~4' en 
ölçülü paketler içindt aatılmağa ba~ıan
mışt<r. Fakat evvelce piyasaya çrkanlan 
açık makarna ve bi•küvilerin ıatışı de· 
vam edecek, ancak, bu ıek.ılde yenı.Jeıı 
piyasaya mal çıkarılamıyacakbr. 

Kabzım!llar haıe sıgabilirler 
Kere~tecilerdeki şehir muvakkat hiıli 

bir hazirandan itıbaren faaliyete geçe· 
cektir. Kabzımallar, piyasadaki tüccar· 
ların buraya aığamıyacaklarıru çı.iPkıi 
200 kabzımal olduğunu, halbuki halde 
ancak 66 yazıhane bulunduğunu ileı1. sür
müşlerdi. 

Belediyede alakadar bir zat kabzımal
lara cevap olarak diyor ki: 

- Kalumıalların bu iddiasr doğru 
değildir. 200 kabımıal değil, ıwcak <tO 
lıabzımal vardır. Hiile bol bol aığ;ıbilir
ler. Hiil faaliyete başladıktan aonn, bii
tün kabzunallar buraya t<:>planacnktır. 
Belediye kanunu, bu hakkı bize ve•miı
tir. Hiç bir ırürültü, patırtı olamaz .•. 

Kilo uzerinden mezbaha res.ni 
Mezbaha reilı>İnin kilo üzerinden alnın
cağı yolundaki kararın hayvan tacit-l~d
ııi telate dü§ürdüğü malfundur. Oğl-en· 
diğiıniz.e göre, yapılan tetkikat bu şikii
yetlerin haldı olduğunu göstreııniıtir. 
Mezbaha reomi 9 kurut Üzerinden alın· 
mağa baıladığı günden itibaren buzha
ne, nakliye ve ahır ücretleri kald.uıl:ııcak
lır. Bugiin uğırlar için 100 kuruş bu.z
hane ve nakliye, 80 kuruş ahır parası ;ı
lımnaktadır. Bu ücretlenn kaldırılm;.sı 
masrafı bir miklar hafifletmektedir. Kı
lo usulünün tatbilô tarihi henüz karar
laıımamıştır. 

:t- ŞEtUR MECLiSi TOPLANDI. -
l&tanbul umumi mecüsi dün öğle~en 
sonra toplandı. 1932 yılı kat'i hesap ra· 
poru mazbataBI madde madde okunarak 
müzakere edildi. Mazbatanın müzakere· 
ıinin devamı perşembe gününe bırakıl
dı, meclis tatil edildi. 

:t-KARTALDA uri mezarlık. - Ka:· 
tal belediye&i kendi hütçesi ile asrı bir 
mezarlık yaptmnağa başlamıştır. Me -
zarlığın etrafına yakında bir duva• çe · 
kilecektir. 

'fo BEBEK BAHÇESi kiralanacal<. -
Belediye bu yaz Bebek bah905ini kfrala
mağa karar vennittir. Bahçeyi tuhcal< 
kiracı, bahçede bazı asri tesisat yeı-otıra
cak.tır. 

Belediye kooperatifi 
ne alemde? 

Belediye memw-in atihlak koopem
tifi yıUık kongresini yapmıştır. Koope
ratif bu toplantısından ıonra, üçüncü 
faaliyet yılına girmiıtir. Kooperatif ku
rulduğu valut 800 aza ile işe başlanmış, 
bugiin aza miktarı 1200 e çıkmı§tır. Bi
lançoya göre, ietihlik kooperatifi ıon 
bir yılda (600) limlık varidat faz.la11 
göstermektedir. Bu para ortaklara, is
tihlak ettikleri maddeler niıbetinde 
tevzi edilecektir. Mayıatan itibaren tev· 
z.i.atıa başlanacaktır. Y apdan heaaba gö
re her ortağın kooperatife 24 lira borcu 
bulunmaktadır. Kooperatif §İmdiye l<d· 
dar ortaldarına 57 bln liralık kredi aç
mııtı:r. ---
Romanya sefiri yakında 

geliyor 
Romany:ının Ankara otra elçiliğine 

tayin edilmiş olan Bay Floti yakında 
şehrimize ,...ıcccktir. Bay Floti Balkan 
konferanslarında Romanyayı temsil et-

GUMRUKLERDE 

Komisyonculuk 
İşleri düzeliyor 
Proje kabul edildi. Birlik 

için oda teşkilata yapılı_yor 
Aldığımız malümata göre, gümrük 

komisyoncul.ığu için hazırlanarak Gürn
ı-ük ve ınhi&al' nı 8akanhğıt..a gondel·ı· 
len proje kabul edilmiştir. Meciise sev· 
--~dilerek yakında kanun halini alacak 
olan bu proje ile f,Ü· ük !co~ y -- _ ..ı
ıı .. ğunda aranan kanuni ehliyet ve vasıf· 
..... , tüccar m- . ahdeml'!:rı ve şi:.. · ket mu· 
temetlerinden de aranacaktır. Yeniden 
komisyonca!uğa giı·eceklerin en aş~;ı 
bir yd staı gönnele.ri de şar .. h:o.şulmu:1· 
tur. 

Komisyoncular Birliğinin Komisyon
Ct&.ı.aı· Odası şekline çevrilmesi esas iti .. 
[ rıJe kararla§mlştır. Bunun için Avu .. 
. tlar barosuna : akm bir '•şkılô.t vücu· 
da getirilecek, ayrı· 1 b ·: nizamname ha:. 

ı·Jar..acakbr. Y ni. kanund ., muvazaa1ı 
ı, yapanlar hakkı da ce:<ııi hükümler de 
oı.ıluı· ... naktadır. Böylelikle, bugün mu -
v=aa41 şekilde çalıştıkları iddia edilen 
- .... o k..--:. ..... -. ~ahsııı : 1rük mua1",1elelerini1 

takipten ayrılma~rı icap :leccktlir. Mu• 
VBZ• "h İŞ gÖrlı!la. • " ani o!nı..-.lk için 
bilhassa Ticaret ve Sanayi Odaaınca ve
rilen tüccaı· ves: !~cları sıkı bir kontrola 
tabi tutulacakbr. 

Bundan ba:;ka güowüklere verilen ao~ 
bir emirde ciro muamelesi ıuretile güm· 
rük işlerini takip eden kimoelcrden mu· 
amele vergisine eaae olan faturalann a
ranmaııı bildirilmiştir. Bu uıiı.I muvaza
alı iJ görülmesinin önüne bir derece ge
çeceklıir. 

lslahat iç n yapı:an tetkikler 
dev..ı.m edi}Or 

Gumrük işlerini kolaylaş twıcı tedbir
leri tosbit etmek üzere şehrimize gelen 
gümrükler umum müdürlüğü tetkikat 
müdürü Bay Mustafa Nuri çalıpnaları
na devam etmektedir. Dün öğleden ıon· 
ra gümrükte Bay Mustafa Nurin.iıı de 
işUirak ettıği bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda gümrükle.- bıqmüdürü Bay 
Seyfi, htanbul ithalat gümrüğü müdü
rü Bay Tahain Fazıl, Galata itha!At güm· 
rüğü müdürü Bay Memduh, dahili tica
ret müdürü Bay Ihsan bulunmuşlardır. 

Giimriik idaresinde yapılacak değitik
lilder, ilave edilecek yeni aeı:visl..- etra
hnda görüıülınüt, muamela.hn gÜnÜ gü· 
nüne bitiribnesi imkanları etrafında mii• 
dürlerin mütaleası alınmıttn-. Dünkü 
toplantı akşam oaat on ııekize kadar ıür
müştür. Bay Muotafa Nurinin ıelırimiz
delci tetlrikleri bir ay kadar •ürecektir. 

Oç aylık y111i kontenjan 
Uç aylık yeni kontenjan kararnoıme • 

ıiınin tathikme. dünden itibaren baılan • 
ım§"lır. Şimdiye kadar eski kontenjan lieo 
teai üzerinden ahdi tarifelerle alakadar 
mallıa"a ait tahsiaat alıp ta gümrükten 
malını çekmiyenlerden taho.isatı geri alı• 
nıyordu. Bu hükmün bütün kontıenjan 
maddelerine teımil edildiği dün güm
rükılere bir tamimle bildirilmittir. 

Takas yolsuzluğu tahkikatı 
1"aku yolıuzluğu tahkikatını bitiren 

müfettişler heyeti, Gümrük ve lnhiMrlaı 
Bakanlığının isteği ü~erine esaa tahki -
kat evrakının bir suretini hazırlamağa 
baılamııtır. Bu ıuret, gelecek hafta iç.in
de bakanhğa ırönderilecektir. Talı.kik at 
evrakının adliyeye verilmesi bu ıuretle
nn bakanlıjjm tetkikınden 5<>nraya kal
mıştrr. 

Danimarka sefiri Atınaya 
gidecek 

Danimarka sefiri Bay Ak•el aynı za• 
manda Danimarkanın Atina ol'ta elçisi 
olduğu için yakında bir ay kalmak üze- , 
re A.tinaya gidecektir. Danimarka kon· 
aolosu Bay Tınğır i:oin\j olarak Deni •, 
markaya ırideccktir. . ' 

Küçüh haberler 

'1- C. H. F, Binbirılirek semt ~ağı· 
nın Divanyolunda Sıhhat müze•İ karşı
sındaki merkezinde perşembe akşamı ....
at 20 de bir tıoplantı yapılacaktır. Bu top 
lantıda Profesör Dr. Bay Akil Muhtar 
sıhhi ve fenni bir konferanı vereceklıir. 

'fo Bôr kaç gün evvel ıeiınmize ırelen 
ve Bu,....ya giderek bazı tetkikatta bulu· 
nan Batbak<.nlık Müıt"§&f"ı Bay Kemal 
Blll'ladan ..:önınüı ve Ankaraya götıniı
tir. 

:t- ZUHREVI HASTALIKLAR IÇll'I 
BiR KURS. - htanbul Halkevi, züh· 
revi hastalıklarla mucadele için, niaan<J> 
aekizinde batlamak Üzere bir kurt aç -
mıştır. Bu kur• bir ay devam edecek ve 
herkes gelip istifade edebilecektir. Ta
nırunıt zührevi hastalıklar mütehauıı• 
doktorlar, seri halinde konferanslar ve
receklerdir. Bu konferaıular ayrıca ba• 
•ıbruş, broşür halinde hazırlanmıştrr. B~ 
broşürler, konferansa gelenlere tevzi e• 
dilecektir. 

'1- AYLIK VERiLDi. - Nisan umu· 
mi maatı dün verildi. 

:t- HALKEVININ MUSAMERESI. ' 
htanbul Halkevi 4 nisan perşembe al« 
ıamı ıaat 17.3() da Beyoğlunda .,.Jıj 
Fransız tiyatroaunda bir miiamnere ve
recektir. Bu müsamerede Viyana konset' 
valuvarın .;an mezun Bayan Danailof ta• 
rafından bir piyano konseri verilecek •' 
(Kahraman) piyesi temsil edilecektir• 
Müsamereye herkes gelebilecektir . 

'fo Marmarada zelzele felaketine uğt• 
•• P 1T1uhtelif 



B. Eden Varşovaya var ı 
(Başı 1 inci ııahifed~}. 

Polonyanm büanü niyet aahibt oldu • 
..... u teyid ederek bibnekte olan bs 
.,..ıu..ıe: (Carb deTletlerinin dava• 
PolODJ'a.Dlll da davaaıdır. L&klıı Polon 
J'&run dayaaını da onlann beoimoeme
ı...; llsmndır.,. diyor. 

Teıyi meı aaln" 
MOıSKOVA, 1 (A.A.) - (11' -

-ffaktyetler diı.rim- Si&İD muvaffa • 
Lyetiııiz bizin muvaff&kıy.tim.iz olR
eaktır. ) 

Bay Lltvinof'•n, Bay Edesı V arşo • 
,.aya ıiderken aöylemiı old~~. bu tef 
)'İ aözleri, lnıiliz • SoyYet ıoru..-mele · 
rini aaran üm.id yerici doet.- hava>'! 
akaettinnektedir. Bay Eden, büyük bır 
kalabalığın muvaffakıy~t ~-ni • 
leri araUDda hareket ebnıtbr. 

Sulh lilıri kapandı 
MOSKOV A, 1 (A.A.) - Havaa A.

}anamdan: R&MDİ Sovyet mahafili, mü 
aakerelerin neticelerinden çok ıntı:m • 
nundurlar. Tebliğin bazı kıaınıları ve 
bilh.._ iki devlet mümea&illerinin, 
her iki tarafın topraklarının tam .. mi· 
J>etini tanımak iradelerini izhar eden 
beliğ cüınleai bütün .ümidi.eri bile g~ç 
mekı.ed:r. Tebliğ, dıkkath okundugu 
&akdiı·de tark misakını Almanya ile 
Poloaya;a açık bırakarun ln.; iltere 
(leğil, fakat Sovyet Rusya olduğu an· 
Jalılmaktadır. Sovyet Rusyanın bu ha 
lıiki muvaffakıyetine amil olan şey • 
ler, Bay Hit!erin mübalağalı müddei-

bdt>-. Hüliaa, olarak, bu seyahat, 

E diplomaaiıinin hatalan Üe B. 
d-m buluıu niyetine ve Bay Litviııo 

maharetine iıtinaden fikir yürü • 
tenJ•i baldı çıkannıttu-. Bay Edenin 
akinl.ırinden birisinin ıöylediği gibi: 

ba timdi tanizlenınit bu1unmakta
\re Londra ile Moıkova aru·~da 

iima.llı bir tetriki meaai muhak'"k • 
br.) Berlind- beri vaziyet aydmlan
maı.ı..dır ve bugÜn, Bay Eden V :ırt<>
vaya doğru iıtihbari ııeyabatine devam 
•ylerken, aulb fikrinin bir puan ka • 
•alllDlf olduğunu ıöylemek kahildır. 

tebliğ neden geç neıredil · ~iı ? 
MOSKOVA, 1 (A.A.) - Havaa 

muhabirindenı Bay Lltvinof ile Bat 
Eden tarafından müşterekeıı hazırla
nan tebliğin MoskOYa aaatile 18 de 
lletredileceği iliı.n edilmi,ti. F .. kat teb 
liğ biraz geç nefl"olunmuıtur. Bunun 
aebebi, Bay Ed-'in metinden t.,lı:nf· 
la Londra kabinesini malilınat•ar et • 
mel< iıtaıneoidir. Bu i.titare neticeıin
de, Sovyetler in Londra aefiri Bay Ma
loki'nin lngiltere aefareti ile Sovyet 
Ruaya Dıt işleri komiaerliii araaında. 
tebliğin kııt'i metnini tesbit için mÜ• 
t-...di:rcn gidip geldilti haber alın • 
mıfhr. 

Bay Edenin :ııiyaretleri 
MOSKOVA, 1 (A.A.) -Bay Eden, 

dfua aabah Moıkova yeraltı demiryolu 
.,u ırezmif, Sınolenık duraıı.ndan kal 
kuak bir aaat aüren bir yolculuk yap 
mıfbr. Oğleden aonra. Moakova civa 
nndaki tayyare fabrikaamı :oiyaret et
aıittir. 

LONDRA, 1 (A.A.) - Bay Edenm 
Bay !lta.lin, Molotol Ye Li!Yinof ile yap 
.,.ıt olduğu ır~enlen bah&eden 
0.,.1 T e)graf ıazeteei, S-yet hük.6-
metiaioa netrolunan tebliğe lngiltere 
hük6metinin • battiı. Almanyanın iıti· 
rala olmakaızm bile • akt..dilecek bir 
ıuk :mUakı aiııtemine taraftar oldu • 
lua• ifade edecek bir tekil Yermek bu 
• undaki fiddetli arzuaunun yeni bir 
takım ıörütmelere yol açmq olduğu. 

"""• bu müzakerelerin pazar ak.tamı 
•b'.ut bulundufwıu yaz:ınaktadır. 

Bay Eden, -ıümat alıp venne kabi.
linden yapmıf olduılu ..,yahat hitam 
buhnadan ve Londra kabinesi müzak• 
relerde bulunmadan °"""' hükUıneti • 
ni hağhyacak herbanıri bir n.idde lnt 
lunamıyacağını aôylemİ§tİF. Bay Sta • 
lin muhtelif memleketl.m biribirin • 
den ayn olan ihtiyaçlarım w mümey
yu: naıflannı anlamak huouııwıdaki 
elit-ayeti ile lngiliz murahha•h,., üze
"-de derin bir intiba bıralamttD" 

Rekabet bitti 
LONDRA, 1 (A.A.) - Deyi He • 

Ndd, Rua • lngiliz tebliği hakkındaki 
ınütalealarmı (lngiltere ile Sovyet Rua 
ya araamdaki rekabet hitama ermit
w) bathiı altında netretmektedir 

Bu sazetenin Moekovadak.i diplo
maai muhabirinin Moekovadan bildir
difine göre iki m«nleketin te~riki mo 
ıNPo.cJeo babaeden tebliğm ihtiyatlı li
'anı Avrupa ve bütün düıı,ya sulbü için 
bir Ti.lua}'I meydana çıkarmaktadır. 
Bay Litrinof'un aulhün tecezzi kabul 
etmez bir l"Y olduğu auretindelu ıö • 
sü bundan böyle Avrupa aiyascliıt'. n 
..aslı preıuıipi olacaktır. lngi\izlcrle 
Sovyetler, herhangi bir milleti çember 
içine almanın arzuya tayan olmadığı, 
Almanyanm sul~ ıiyaaetine iıtir>ki • 
nİ1l mühim oldugu ve mutlak bir hu • 
kuk müaavab tanımak ........tiyle Al • 
manyaya kartı ihliskiı.rane muamele 
edilmea.i huauaunda müttefiktirler. 
Maamafih Almanya, teaia edilmesi i11-
tenilen emniyet aiatemine i~tirakten 
imtina ebnek ıureliyle bu aiste:nin te
.. aüa ebneaine mani o1ama2. 

Jcap eder•e •İlôh 1 
PRAC, 1 (A.A.) - Dıt iıleri Ba· 

ilanı Bay Benea, (Reia ~~zarik'in e
..-i) adıyla açılan aergıyı gezerken 

demittir ki 
_ Sulbü 

1
jcab ederae ailahla son ııe· 

ıeauruze kadar mııhafaza edeceiiz. • 
Bay Benea, Çek m;Jletinin kendi.i

ni aoğuk kanlılığa ve ce"!1"~te alıtür-
lı>a.aı lüzumunu iliı.ve etınıttll'. . 
1'ran•u 11ıueteleri tebliği na&ıl felsır 

ediyorlar ? 
PARIS, 1 (A.A.) - ~~·k~~a teb· 

liğ; ile Berl:.n görü~melerını muteakı~ 
l>etredil~ müphem tebli~ n~."'?d~ı 
fark, matbuatm nazarı dıkkatını ç.k· 
lllekto Ye gazeteler, lngiliz • ~ov~et 
Dlükilem.elerinden açıkcasına nıkbına 
he neticeler çıkarmaktadır. 

Petit Parisien diyor ki: 
Sovyetlerin Bay Edene ~(;acer 1 k. • 

,.,.. hararetli hüınü kabul .... nerlın 
"• Moekova mükô.leıne ve .!ebliğlerı ~ 

ıunı.pı...., teabH edecek bir hadise 
oldup ve lngiliz diplomaai faali)·eti
nin, ıaTb devletleri Ü Almanya ara
ımdaki miinuJ•atlll ı...ilmeıine mİı.• 
oi olacağı neticeaini izhar eylemekte
dir . ., lngiliz • Sovyet uzlaıınıuından 
bahaeden (Matin) her iki memleket mü 
_.ııı..nnin Almanyaya yeniden mü
ftc&At huıwunda tereddüd etmemit 
olduklarını kaydediyor. 

(Echo de Parla) de diyor klı 
Tebliğin metni fevkaliı.de aamimi 

ve h..-aretlidir. Bunu bütüıı ıümulü i. 
le anlayabilmek için ıimali ıarki kar
ıılıklı müzaheret andlaıma projeai • 
nin, bilbaaaa Bay Eden ile muhatap
larının nazan dikkatini celbeylemit ol 
doğunu hatırda bulundunnak Iİı.7.ım -
dır. BundllD böyle, gelecek haftalar 
zarfında Franaanııı, orta ve tarki Av
rupadaki müttefiklerile lngilto•rden 
birini tercih etmek mecburiyetinde ka 
lacağnu kimse iddia edemez.., 

JurnaJ, Mo&kova tebliğindeki huliiı 
v• aamjnn.jyeti inki.r etnıemekle bera
ber, tunu yazıyor: 

Bu tebli ğin heciefini mübaliı.ğa et • 
memek gerektir. Bu, yan remıi müs .. 
tahberatın mahoüa derecede dunun • 
dadır. Londra, Moskovaya meydanı ..,... 
beot bırakmaktadır. Tebliğ, ıark and
lapıuuına ittirak edecek olan devlet
ler le, bunun haricinde kalacak olan in 
giltere arasında tam fark gözebnek • 
tedir.,. 

Nihayet, F igaro da diyor ki: 
Şayed Fürer, lngiltereyi, Bolşeviz

me kartı bir nevi ebliaalib muharebe
sine sürükleyebileceğini zannebnişse, 
bu, kendiainin ikinci Vilbelme aon de
rece benzediğini ve Dıt ıiyaaayı Ha4-
emtlu selefinin ayni zihniyeti ile ida
re eylediğini göaterir. 

Bay Ed,en Var~ovada 
V ARŞOV A, 1 (A.A.) - Lord An· 

tbony Eden, beraberinde lngiltere dış 
itleri bakanlığı ıube müdürlerinden B. 
William Straııa, bakanın parlamento ki· 
tibi B. Robert Cranborn ve buauısi kati
bi B. Rob...rt Hankey olduğu halde, ıa
at 21 de Varıova istasyonuna gelmit ve 
burada Polon ya dıt itleri bakanı B. 
Beck, P olonyarun Londra büyük elçui 
B. Raızir-ki, protokol umum müdü<ü 
B. Romer, dıı itler bakanlığı buauıi ka· 
lem müdürü B. Deııbiaki Ye lngiltere bü
yük elçiliği haf katibi, at.qenıiliteri ile 
mahalli hükUınet erkanı tarafından ial'ık· 
bal edilmiıtir. 

ı.taıyon aalonunda ima bir müddet 
konuıtuktan aonra misafirler Avrupa o• 
&eline gitınitlenlir. 

Bay Eden n. diyor 7 
VARŞOVA, 1 (A.A.) - Bay Ede

rıin :Dyu-et; programı ıudurı 
Sah: Dıı bakanı ile görüpno, Cum

hur bafkanı tBrafından kabul. 
Çarfambaı lngiliz büyük el?iiinde 

öğle yemeği ve Avrupa clunımu bllklan
da görüımeler. 

Bay Eden ıu beymıatta buluıımuıhırı 
Şahai tema• ve intibaların ebeınmiye!l 

az görülmemelidir. Bu görüımelerin ta
kip edilen amaca en iyi yardımcı ala • 
caidarına kaniim. Sıkı bir iı beraberliği 
n doğrudan doğruya temaslar, uluslar 
derneği .Uteminin esaslı unaunandır. 
lngiltere ile Lehistan siyasaları İle bu 
ıiatune dayanmaktadır. 

Lehistan hükumeti mümeuilleri ile 
görüımelerim bu eserin tahakkukunda 
mühim bir rol oynayacaktır. 

Re.mi tebliğ 
VARŞOVA, l (A.A.) - Lehistan 

~jantı aşağıdaki reami tebliği bildiriyorı 
.tSu.ı ecnebi gazeteler, Lehistan dıı it· 

leri bakan .J. oeck'in FransTZ büyük el
çisine Franaa dıt itleri bakan'lvn muta• 
aavver Moakova aeyabetından bahaedİ• 
liri<en keııdiainin Lehistan bükiimeti ta· 
nıfmdan bir davete intizar etmemeıi li· 
mn geleceğini aöylediği tarzında bir 
haber neırelmİ!lerdir. Bu haber kat'iy· 
yen aıılırzda. Fransa .. Lehistan müna· 
ıebatı bakımmdan böyle bir beyanat ka
biü •aavvur bile değildir. 

Ruıyadan ayrılırken 
MOSKOV A, 1 (A.A.) - Bay Eden, 
Sovyet Rusya ve Lehistan aıııırlarını ge. 
çerken Bay Litvinof'a bi rtelgraf gön • 
oermİf ve Sovyet Ruayada geçirdiği 
müddet zarfında hakkında gerek Bay 
Lı:tvinof ve gerek diğer Sovyet ricali ı ... 
rafmdan gösterilen aamimi büsnii kabul· 
den dolayı tetekkürle•İ:Ü bfldiınniftir. 

ltalyan gazeteleri ne diyor!. 
Mll.ı-•NO, 1 (A,A.) - Alman utib· 

1>arat b\İrosu bildiriyor: ltalyan gazete
leri Moakova konufll\alan neticelerin • 
den ve Moıkova ile l.ondra araamda gö
rulen ve oekJ.c· "lmiycn - • ~lctı..n ~ 
nuniyet~erini göstermektedir • 

Carriere Della Sera'nm Moskova mu
habiri elde edilen neticelerin bütün tah
minlerin fevkinde çıktığnu bildirmekte
dir. Ayni g. zetenin Londra muh~biri de 
Mo•kova konuımaları neticesinde çıka· 
rrlan tebliğin Londrada iyi tesirler yap
tığını, lngiliz • Sovy~ münasebetlerinin 
çok iyileşmİt bulundugunu ve burada, 
Sovyetlerin dünya ihııilali hakkındaki 
büyük .komüniat fikrinden vazgeçmiı ol
dukları hiui baıd olduğwıu yazmakta
dır. 

Eski P. T. T. 
Genel müdürü 

(Batı 1 inci sahifede) 
içi:n tebliğ ıekilleri bulmak isremiı ve 
o yolda hareket etmek ıuretle vazifesini 
ıuiiatiınal etmiştir.,. denilmektedir. 

Bu ıebeplerden dolayı Bay Fahri ve 
lhaan Cemalin bu hareketleri vazifeyi 
ıuüıtimal eder mahiyette görüldüğün· 
den ceza kanununun 240 ıncı maddesine 
tevfikan 3 ay hapiı ve 3 ay memuriyet
lerden mahrumiyetlerine, Bay Suphi
nin de ceza kanununun 230 uncu mad· 
desine tevfikan 30 lira ağır para cezasi· 
le tocr )eaine karar verilmesini istemit
tir. 

man or usunun 
Son yekunu 

(Ba§' 1 inci aahifede) 
rocektir. 

A.1- ""'·-BERLIN, 1 (A.A.) - Havaa muha 
biıindon: Alman Maliye kanunu bu• 
güıı n&Jredilınittir. Bu kanun, icabı • 
na göre, idari Ye aair mahiyette her 
türlü muraf ihtiyarına hükiimeti me
zun kılmaktadır. Gene bu kanuna na
zaran, yeni harb gemileri inıaaı için 
verilen tahaiaat bakidir. Aakeri bir 
membadan haber alındığına göre, har 
be iıtirak etmİ§ amflardan m-da u • 
muıni ordu mevcudu 9 milyon nefere 
baliğ olacaktır. Mecburi çalıtm;t. mü
kellefiyeti, askerlik hizmetine bir ne
vi hazırlık olacaktır. 1901 • 1910 aı
rufları sekizer hafta, 1910 • 1915 il· 
ruflan da altıtar ay talime çağınla • 
caklardır . 

Ordu mevcudu fU &uretl~ taka.im e
dilınektedir: Evevl3., Reicbavebr için, 
bilnazariye 100,000 meılek askeri. 
Saniyen, zabıta hizmetinde müatah · 
dem, profeıyonel 100,000 efrad. Mub 
telif aınfların davetlerinden hasıl ola
cak kuvvetler: 1915 liler takribe n 600 
bin, 1916 lılar takriben 400,000 1917 
liler takriben 350,000 1918 liler takri 
ben 300,000 

Bu rakamlar ordu mevcudu mese
lesinin kolayca hallini mümkün kıl • 
makta ise de mali müşküliı.tı mucib • 
dirler. Efrada verilecek gündelik kır· 
kar fenig 'den ibaret olacak ve efra • 
dın kanlarına 45 mark ayhk ve ayn
ca da çocuklar ve ev kiralan için de 
tazminat verilecektir. Yeni ordu, fi -
len 200,000 profesyonel askerle kur'a 
efradından terettüb edecektir. Yakın
da net redilecek kanunlarla bir büyük 
erki.nıharbiyei um11 miye teaiı oluna .. 
caktır. Yükıek aakeri ıiiranın ordu, 
donanma ve hava kuvvetleri mümeaail 
!erinden terekküb edeceği ve buna rea
men tebrie edilen Lüdondorf ile Çin
deki ıeyahatini yarıda bırakan Fon 
Sekt'in de ittirak eyliyecekleri zanne
diliyor. 

EKONOMl 

lnegölde tütüncülük 
Bu aene kazamızda tütüncülük hay 

li ilerlemi§tir. Kalite itibarile de geçen 
yıllardan çok terakki vardır. Ea~.i~.en 
geniı yapraklı ve kaim damarlı tu~n
leri yetiıtiren pek ~ıtır. lnhi~ 
idaresinin bu aeneki fiyatlarından t\ı
tüncüler pek meınııundurlar. Tahmin 
etmedikleri fazla bir kazanç emekle • 
r jnt: _. 1>ül ettiği için kendiler·.>·" 
tütüncülüğe kartı daha fazla bir ha • 
yat uyandırmııtır. Tütünlerin tartı, tM 
tim, kalitelerinin tayininde ve fiyat ta 
yininde idare ekaperlerinin gösterdik 
)eri kolaylık ve nezaketi çiftçiler tak
dirle anmaktadırlar. Ekaper Bay Mu
ammer her fıraatta çiftçilere en iyi tü 
tün yetiıtirmek usullerini anlatmaktan 
zevk duyan, mesleğini seven bir genç· 
tir. Bay Muamm• tütüncülük hakkın 
da Halkevinde de konfe,......lar vere-, 
cektir. 

8riıKsel sergisi için ucuz fiatlar 
27 niıanda açılacak olan uluılar araJI 

Brükael ıergiıine memleketim;zden itti· 
rl>.k edecek kimMiler için ılemiryolu üc:
relılerinde bazı tenzilat yaprlrrııtır. Tür
kiye hududuna kadar muteber olan bu 
tenziliı.t yiizde otuz niabetinded'.r. Bun• 
dan baıka llulgarisbwda yüzde Jıl, Ro
manyada yüzde 25, Macariato.,da )Üzde 
33, lsviçrede yüzde 30, Franaaıla yüzde 
otuz bet tenzilat yapılmıtbr• 

Sergi münasebetile Belçikarun her ta
rafını gezmek iatiyenler için 5 · 10 gün· 
luk tenzilaUı abonman biletleri çıkarda· 
cakbr. Bet günlük abonman karnesi 130, 
yirmi günluk abonman karne>İ 230 Bel
çika frangıdır, 

inhisarlar umum müdürlüılü aergide 
teıbir edilmek iizere timdiye kadaı pek 
çok tütün, oigara Te içki göndennittir• 
Sergiye 23 munlekot iştirak etmektedir. 

Şirketlerde toplantı.ar 
Anoniııı ıiri<et heyeti umumiyeleri İÇ• 

ti.malanndan bir çoğu mart ayı içinde 
bit:irilmiıtir. Ek-"yet olmadığı için geri 
b..-.ıan bir kıaım toplantdar da nisan 
sonuna kadar ı.-ml'UUIUf olacaktır. 

SPOR 

Altıncı 
Balkan oy'unları 

Fener stadında yapılacak, 
tarihi henüz tesbıt edilmedi 

Altıncı Balkan oyunlan bu yaz teb • 
rimizde yapılacakbr, latanbulda ınaa1 ... 
•el bir ıebir stadı mevcut olmadığı 
İçin, huıuıi statlardan ıeraıti en ziya .. 
de bu İ§e uygun olan Fener stadı oyun· 
lar için muvafık görülmüştür. 

Oyunların teknik programı heniiz 
tesbit edilmemİ§ae de, klasik atletizm 
numaraları maliim olduğu için, bunlar 
geçmiıteki bet oyunun programına ba
kılarak üç güne takaim edilecektir, 

Oyunlar için atletizm nıevaimimiz gÖ· 
zönünde tutularak bir tarih tesbit edile
cektir. Henüz kat'i tarih belli değildir. 

Galatasarayın bir tavzihi 
Galatasaray Kulübü Umumi K.at'pli· 

&inden şu mektubu aldık: 
"Gazetenizin 1 nisan 935 tarihli •e 

3282 ıayılı 5 ınci aayıfasırun beıin"i ve 
altıncı sütunlarında çıkan bir ya11 da, 
kulübümüzü yakından aliı.kadar eden bir 
nokta hakkında, aşağıdaki tekzibu:rizin 
aynı ıütunlarda netr ve dercini dil<riz. 
(Matbuat kanunu madde 48 · fıkra 4 
mucibi) 

Yazı ıahibi Bay E. H. Savcı, son Ga· 
latasaray • F enLrbahçe maçı hakkondr., 
kulübümüzün hakkını ktndi apor te,ı..ı-
• . 

Şirketi Hayriyedeıı: 
Halen tatbik edilmekte olan 
PERŞEMBE AKŞAMLARI: 

k11 tarifcaiııde 4 Nisan 1935 tariHrıden ltıoarerı her hafta: 

kôPRÜDEN Anadolu • hattıma 20,05 de hareket eden 162 aumaraiı sefer 

• 

168 .. .. 
170 .. .. 

vapur 

1' Rumeli ,, 
., /ü.ııdar·Çengetk8f " 
., _ Harem- Salact.k ,. 

rCUMA ~-aAJILARiı 

20,35 .. .. .. 
21,15 .. .. ,, 
19,10 .. .. 

,Köprllde, Anadolu hatbn&' 7,15 ,. ,, 
" 

206 .. , . 
" Rumeli ., 8 ,. ., .. 210 .. .. 
,. Harem--Salacak ,. 7,30 ,. ,. .. 

Hareket eden seferler gezinti postaııına tahsia edilmittir. Bu poıtalarda ıfdip gelme tam bilet 
111au yolculara % 50 tenzilatlı bilet verilecektir. 

Dönüt parçaları Cuma günleri her srferde kabul edilf:cektir. Cumarte91 gDnll 107, 113 ve 115 
numaralı seferlere kadar (Bu seferler dahil) ve Harem-Salacak hattının tekmil sabah seferlerinde 
mutcLer o:acağı ilan o uaur. 

Yalnız Perşembe akşaru arı 170 numaralı sefere V aniköy, 168 numaralı sefere K reçburnu ve Rum· 
eli kav'i!°ı Cuma •abah • rı , 206 n"m~·alı ~ .. fe •e y,., ; ı..ıtv ;9 . • ı.ı ... i ila,.e olundu .............................................................................. 
lsta0>bul üçüncü icra memurluğun • 

dan: 
Dairemizin 931-3881 No. lu doıyasİ· 

le Merhun ve mahcuz bulunan Kireçlik 
kömür madenleri Türık Anonim şirketi
ne ait beheri yİrmİ lira kıymet itibariye· 
ainde: 3000 adet tam bedeli ödemniı, 

12000 adet aülüı bedeli öderuniı mec -
mu hiuelerden 7350 adedi hamiline ve 
7650 adedi ise nama muharrerdir. Mez
kiir buse senetleri lıtanbul Dördüncü 
vakıf hanında esham ve tahvilat borsası 
önünde 8-4-935 tarilıine müaadif pazar
teıi günü aaat 11-12 de açık arttırma ıu 
retile paraya çevrilecdrtir. Almak is.ti. 
yenlerin n>aballinde bulu-cak memu
nına müracaatlan ili.nolunur. ( 10033) 

l stanhul Asliye beıinci hukuk mah
kemesinden: 

latanbul belediyeııinin Tabtablede 
Cedit banda kömür müteabhitiği ile 
meıgul V alsemııki aleyhine açtığı ala
calı: davaamdan dolayı V alsemakinin İ· 
kametgihı meçhul olduğundan kendisi
nin 30-3-935 tarihinde mahkemede ha· 
zır buluıunaaı için ilanen yapılan tebli
gata rağmen gelmediğinden hakkında 

gıyap karan verilmiı ve emri muhake • 
me 2S..5-935 tarihi.ne düıen aalı ırünü aa· 
at 14 e bırakılmıı olduğundan o gün ve 
o aaatte mahkemede hazır bulunmaaı 
ve aksi takdirde H. U. M. K. 401 ind 
maddesine tevfikan hakkında gıyaben 
muamele yapılacağı i'ebliğ makamına ka 
im olmak üzere ilan olunur. (10026) 

htanbul Sinci icra memurluğundanı 
Samatyada Hacı kadm mahalleainde 

Pamukçu Tatyoa sokağında 71 No. malı 
cw: hanenin muhafaza tedbiri olarak aa· 
hibine lüzum ıörülmüı Ye doayaımda 
mevcut ketifname i§bu tahminin 248 li
ra ile mümkün olduğunu teabit eylemit· 
tir.ltbu tamiratın İcraa.ı daha dun fiyat. 
la yapabilecek taliplere pazarlıkla ihale 
edileceğinden iıteklilerin 6-4-35 cwnar
te.i günü lal dörde kadar ht.Mıbul be
ıinci icras111m 934-1363 No. dosyasına 
müracaatlan ilan olunur. (10016) 

lıtanbul altmcı icra memurluğundanı 

Sofya variıleri: Andon Andonyadia, 
Varil, Evyeniya ve Nimfi. Adres: Ba· 
kırkôy Sağız ağacı Kır aokak N o. 10. 
Kemalci adamcıoğlu tarafından aaliye 4 

cü hukuk mahkemesinin 29-12-934 ta
rih w: 34-1128 aayılı ilamına müıteniden 

kaydın taıbihini istemekte olduğundan 
yuıkardııki adreıe gönderilen icra emir
lerine müha§irin verdiği metruhata na
zaran İkamc4ıiıhlarmm meçhul olması 
dolayı&ile icra emirlerinin ilanen tebli • 
ğine karar verilmiıtir. 118.run gazetede 
neıri tarilıinden it.ibaren bir ay zariında 
bir diyeceğiniz varaa dairemize müraca
at etmeniz ve bu ilin icra emri yerine 
kaim ·olmııık üzere ilanen tebliğ edilir. 

(10036) 

isi Bay Hamdi ., _,_,..__ noktai 
• LllllD ucn D.i'l:SI 

huauaı olarak aorulınuıtur. 
2 - Maçtan ıonra, nizami müddet 

zarfmda kulübümüze itiraz mekhıbunu 
htanbul ~ut~ heyetine vermİ§tir. H_: 
Y d, tek:ni:. bır mesele olduğu için mek
tubumuzu kendi mütalealartle bember 
Federaayona v ~tir. 

3 - Gö.-üldüğü 11ibi meaele F ederaa
yonda tetkiktedır. 

4 - Muhtelif Federasyon ve aalibi. 
ye1ıtar kımselerdeııı m.eleyi aoımakt ... 
~~dımız, b<:.1le bir vaziyet karımn-

dıg~ teşkilatların aldığı kararı .,,. 
verdigı hükmü bilmek arzusudur. Zira 
bazı meselelerde, Federasyonumuz t.ua
fından alınan kararların F 1 F A 

ok 
. • • • • nrn 

n tai nazarı0; , tamamen tevafuk etme
mekte olduğu cörülmüıtür. Mesela biz
de yarıda kala. bir mz . , oynanmıyan 
mudd~ ıç~ tleknrlattlıyordu. Halbuki 
bu ~ekıl, bilibare alakadarların itirazı ;,. 
zenne F. 1. F • A. dan ıorıılmu• ve F d 

ld
• • e .,. 

. aıyon a ıgı cc.. ıap üzerine noktai . na .. 
zarım tashih ebniştir. 

5 - Mu?arririn de.:i.iği gibi poıta pa
raı~~ verdikten sonra, bir hakkın aübu. 
tu ıçm, bunu hususi mahiyette diledi
ğimiz otoritelerden sormak da hakkı • 
mızdır. Zira bu Galatasaray • Fener • 
bahçe meaeleıi değil, memleketin yarın
ki ıpor mesele! Tile alakadar mühim bir 
keyhyettir. 

6 - Nihai kararın verilmeıi hakkı · 
nın spor teıkilabmua ait bulunduğunu 
takdir edecek kadar ıpor disiplinine rıa
)\.! kclr ve hi.arnJ..:tkMız.. 

htanbul üçüııcü İcra memurluğun • 
dan:Paraya çevrilmeoine karar ve..-ilen ve 
yeminli ehlivukuf tarafından tamamına 
2840 lira kıymet takdir olunan Büyüka· 
dada Maden mahalleıinde Zarifi ıok• • 
ılında ea.ki 59 mükerrer yeni 6 No. lu i
çinde kuyusu 3, 4 ağacı bulunan ve el .. 

yevm bahçe olarak kullanılan ve 1420 
metre M. araa.nm tamamı açık arttırm~

ya vaz edilmiş olduğımdan 4 mayıı 935 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 
ila 16 ya kada• dairemizde birinci açık 
arttırma suretile aablacaktır. Arttırma 
bedeli kıymeti mubat1l'""inenin yüzde yet 
mit betini bulduğu takdirde gayri men· 
lı:ul müşterisi uhteıine ihale olunacak • 
tır. Aksi takdirde aon arttıranın taahhü
dü baki kalmak ü:zere 15 ııün daha tem· 
dit edilerek 19-5-935 tarihine mÜMdif 
pazar ııünü aaat 14 ila 16 ya kada< keza 
dairemizde yapılacak olan ikinci açık art• 
lırmsmda dahi arttırma bedeli lcıymeti 
muhamminesinin yüzde yebnit beş.ini 
butn.dığr takdirde aatıı 2280 No. lu 
bnun ahkamına tevfikan ıreri bırakıla • 
cakbr. Arttınnaya ittirak ebnek iıtiyen
lerin mezkiir gayri menkulüıı kıymeti 
muh&ıınniı ı · ııin yiizde yedi buçuk .-.. 
betinde pey akçesi veya milli bir banka· 

nm teminat mektubunu hamil bulunu.
lan lizımdır. Haklan tapu aicillerile 1&· 

bit olmıyan İpotekli alacaldrlarla diğer 

alikadarlarm w irtifak halckı sahipleri
nin bu haklarmı huıuaile faiz ve rnaaarl· 
fe dmr olan iddialarını ilatı tarihinden i
tibaren yinnl gÜn zarfında evrakı müıbl
telerile bidikte dairemize bildirmeleri il 
znndır. Akoi takdirde haklan tapu si • 
cillerile aabit olme.dıkça aatıı bedelinin 
paylaımaıımdan hariç kalırlar. Miitera· 

lcim vergi, vakıf icaresi, ta.n2İhlt ve ten
virattan mütevellit belediye rüıumu bc.1"9 
!uya aittir. Deha fazla malCiınat ıılmalr 
utiyenlerin 20 nisan 935 cumartesi gÜ· 
nünden itibaren herkeoin görebilmeıl 1-
çıin daiıı emizde açık bulundurulacak art· 
tırma prtnamesile 932-3125 No. lu do•· 
yada mevcut n mahalli mezkilrun ev• 
saf ve meaaba ve aairesine havi vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu görüp, an • 
layabilecekleri ilan olunur. (10022) 

htanbul dördüncü icra memurluğun• 
dan: 

Tamamına 1920 bin dokuz yüz yirmi 
lira kıymet kesilen Çadırcı çelebi ma • 
halleande Sandalcı aokağmda eski 22 ,.... 
ni 14 No. lu kıamen kagir knmen ahıap 

evin 240-60 hisaesi dairemiz tarafından 
aatılmakta olup J&rlname 24-4-935 giin· 
lemecinden itibaren divanhaneye aaıla • 

rak 4-5-935 ııünleınecine rastlayan cu• 
marteai ırünü ıaat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arttınnaaı yapılacaktır. 

Arttınnaya girebilmek iç.in yüzde 7,8 te

minat akçeai .ı..-. Birikmiı verıri bele
diye resimleri ve vakıf icaresi müıteriye 
aittir. Aı ltım•da gayri menkule keıi· 
len kıymetin yüzde 75 ılni bulmalıc f&rt 

olup Mrlİ halde en aon arttıranm taah
hüdü yerinde nhnelr üzere artın- ıs 

gün daha uzatılarak 19-5-935 süııleme • 
cine raıtlayan pazar günii ayni saatte İ· 
kinci arttmna11 yapılacak ve bu arttır

mada da yine kıymetin yüzde 75 ıinl 
bulamazaa 2280 No. lu kanun ahkamına 
tev6kan aabf geriye bırakılacaktır. 2004 

No. lu İcra kanununun 126 ncı maddesi 
mucibince ipotek sahibi alacaklarla di
ğer aliıloadııriıırm ve irtifak halda aalıip
lerinin gayri menkul üzerindeki haklan· 
ni huıu9İle faiz ve maırafa dair olan id
dialarım müsbet evraklarile birlikte 20 
gün içinde dairemize bildinneleri lazım· 
dır. Akıi takdirde haklan tapu ıicillerile 
aabit almadıkça aatıı bedelinin paylaı· 
maaından hariç kalırlar. Daha senit bil-
11i edinmek istiyenlerin 934 • 3778 doı
ya numarasile dairemize müracaatlan İ· 
lan olunllt'. (10019) 

Beyoğlu birinci ıulh hukuk hakim
liğinden: 

latanbul Vilayetinin Zonguldakta Ha· 
ki madeni müdürü Adil aleyhine ikame 
ettiği alacak davaımm neticesi.,de iki 
yüz lira farkı fiatın yüzde bet faiz ve 
yüzde bet ücreti vekaletle birlikte 16 ey 
lül 341 tarihinde kabili temyiz olmak Ü· 

zere tahsiline karar verilerek gönderilen 
başkatip ihbarname&i biliı t blit iade e
dildığinden batkatip ihbarnamesi maka· 

l stanbul Harici Askeri 
Krt,.,.t jl;,nl"'"'· 

1 - Beher tanesinin talı· 
min edilen fiab 700 kuruş o· 
lan yüz bin tane portatif ça· 
dır kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 -Çadırlar Avrupa mah 
olacaktır. 

3 - İhalesi 9-4-935 cumar• 
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
31,750 liradır. 

5 - Şartnamesi otuz beş 11· 
ra mukabilinde almak ve ör• 
neğini görmek İsteyenler her 
gün öğleden ııonra Komiıyo· 
na müracaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
kanunun tarifab dairesinde 
muvakkat teminatlarile art· 
tırma ve eksiltme kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki vesi· 
kalarla birlikde teklif mektub
larmı ihale günil ve· saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti Sa· 
tmalma Komisyonuna ver· 
mİJ.. buluruı \alan. (797) 

(883) 2417 

• • • 
Beher tanesinin tahmin e· 

dilen fiah 70 lira olan 500 ta· 
ne mahruti çadır ihale günü 
talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla ekııilmeye konul· 
muştur. İhalesi 14.4.35 pazar 
giinü saat 11 dedir. Muvakkat 
teminatı 2625 liradır. Şart · 
namesinin 175 kuruşa almak 
ve örneğini görmek istiyenler 
her gün, eksiltmeye girecek • 
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı· 
rılınıı teminat makbuzlanle 
kanunun 2 ve 3 üncü madde · 
lerinde yazılı vesikalarla bir· 
likte teklif mektuplarını iha • 
le saatinden en az bir saat ev· 
vel Ankarada M. M. V. Satın· 
alma komisyonuna vermiş bu 
lunmaları. (1561) 

2425 
• • • 

Ordu aıhhi ihtiyacı için seY· 
yar hastanelere mahsus (Av· 
rupa mamulatından ve su geç 
mez en iyi Makö kumaşından) 
100 kadar belki daha fazla 
haıta ve ameliyat çadırları sa• 
tm alınacaktır. 

Taahhüde talip olanlar: Bu 
çadırların şeklini gösteren re
sim ve pli.nlarile birlikte ku · 
maşın iplik adedini ve (Şoper) 
makinesindeki mukavemet ve 
alestikiyet derecelerini, çadı • 
rm toptan sıkeltini ve sair bil· 
tün vasıflarını ve Ankarada 
teslim gümrüklü fiatmı bildi· 
rir açık yazılı teklifnameleri • 
ni 1-5-935 tarihine kadar l\f, 
M. vekaleti Sıhhat işleri dai· 
resi birinci şubesine gönd~r • 
meleri ve fazla tafıilat istıyen 
lerin mezkur ~· '')e mü~ürlü 
ğüne r ürac,.at etmeleri ilan 

...,... (J C"~ 
oh ..... ur, 2427 

1 l-" 935 per:embe r ... , 
saat 15 ..ı" "ha1e-;i i'~·· edilen 
232 bin •~fta -· 

1 



Herkesin evinde 
her ıeyden evvel 

bir şiıe 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. İçilmesi kolay ve zevAliair. Müferrıb, müıeyıindir. Mide ve barsaklara zarar vermez ve aıış· 
tırmaz. Güç bazimleri kolaylaşt·rır. Kabııı:lığı defeder. Mide şi,rl:inlik ve yanmalarını giderir. Fazla bir ye

mek ve içmeden sonra hissedilen yorgunluk ve 9işkinliği hafifletir. Ağızdaki tataızlık ve kokuyu ızale eder 

MAZON iıim ve markasına dikkat. Doposu Mazon ve Betton ecza deposu, Bahçekapı İş bankası arkası:ıda No 12 
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Yüzü11 GENE 
HARA BOLDU 

• • • 
ÇUNKI: 

POKER 
L y 

fra4 bıçağını 

KULLANHADIM 

ELEKTRiK CEP 

FENERLERİ 

Ye.ıl icad olarak ııa

tanb 400 mcıtrelik me

safeyi aydınlatır. Fene· 

rin boyu 23 santimet-

redir. Ağzındaki bllyOk 

cam yuvarlağı krlıtal· 

dendir. 

Satı Yerleri~ ANKARA: Sofu ıı:ade Mebuıet Emin 

MERSİN: Hak•ksade Rahmi 
3/ IZMIR : HllHyin Hllınll 
il SAMSUN: Tursun Eşref 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirlceti,-Tesis Tarihi: 1863 

liermayeıh i0.000.000 İngiliz lirası 
Türkiyenin baılıca ıehirlerilct 

Pariı, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'dtt 

Mısır, Kıbrıa, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoılavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. ~388 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
• 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiti 

11 Nisan 1935 de dir. 

Büyüt ikramiye: 200,000 lira~n 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10,000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık 
mükAf at vardır. 

Aakeri Tıbbiye Mektebi Mü. 
dürlüğün en: · 
1 - Mektebimiz tabip kıı mma fen ve tıp fakülteleri ıer -

t talebelerinden istekli ve ııhhi ahvali tam ve kabul şerai
tini hai• olanlardan bir miktar ıimdiden kayıt ve kbul edile -
cektlr. 

2 -Taliplerden yüksek ıınıflarda bulunanlarla iyi dere -
celiler tercihan kabul edilecek tir. 

3 - Evvelki i an müddetinin hitamına mebni kayıt mua
ıneleainin niaan on betine kadar temdit edildiği ilan olunur. 

(1666) 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 560 lira olan 8 adet mahruti çadırla, 

muhammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendiı çadırı açık 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

Ekailtme 17 nisan 935 Çarşamba günü ıaat 1 Sde Anka -
reda Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapdacaktır. 

lıteklilerin Ticaret odaıı vesikaıı ve 61,50 liralık muvak
kat teminatlan ile birlikte ayni gÜn ve saatte komisyonda bu
lunmaları lizondır. istekliler bu husustaki ıartnameleri para 
ıız olarak Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünden ala-
bilir1er. (1603) 

YER L 1 MAL 1 

GISL YED 
Dünyanın en •ağlam 
LA STİKLERI 

vıı son moda kadın 
Erkek - Çocuk 

TE İS 
Ayakkabları 

GISLAVED 
yerine başka mar

ka veriyorlar 
Aldanmayınız 

GISLAVEDI 
Markasına 

dikkat ediniz. 

• 
Karaağaç müessesatı Müdür
lüğünden: 
Soğuk hava depoları 1 nisan 935 tarihinden itibaren bele

diye namına Karaağaç müessesesince idare edilecektir. Bu ta -
rihte depolarda bulunan eşyanın sahiplerinin hüviyetleri mües 
ıesemizce malfun olmadığı cihetle 1nisan935 den evvel depo
larda mevcut eşyadan çıkarılmak istnilenlerin nevi ve miktarı 
ve markalarile kime ait olduğunu mübeyyin yapılacak beyan -
namenin mezkUr depoların es ki müteahhidi olan İstanbul Ka 
ıaplar Türk Anonim Şirketince tasdik edilerek getirilmesi, bu 
yolda vesika gösterilmiyen eşyaların çıkarılmasına imkan ol-
madığı bildirilir. ( 1627) 

Kartal M~I Müdürlü~ünden: 
Mevkii Cinsi Metro Beher Metro 

M M 
Lira K. 
()() 90 
()() 90 

Mecmuu Mu

hammen kıy
meti Lira K . 

Maltepe Türbe sokağı 
,, ,, '' 

Arsa 103 

" 
88 

190 
210 

00 5ff 
00 75 

92 70 
79 20 

95 00 
157 50 

Pendik Karakol sokağı 
Azaryan caddesi ,, 

,, Lekler ve Ayayorgİ ,, 
,, Arabacı ve Rasih 

Efendi sokağı ,, 176 00 75 132 00 
Yukarıda cinsi yaılı (5) tane arsanın peşin para ile tem

liki 24-4-935 günlemeç çarşamba gÜnü saat on iki buçukta i
haleleri icra kılınacağından isteklilerin depozito makbuzlarile 
Kartal Malmüdürlüğünde mütteşekkil satış komisyonuna gel-
meleri (1575) 2414 ... 
Universite Arttı1'ma Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundanı 
1 - Uµiversite Morfoloji binasında ağaçtan imal edilecek 

Ye bedeli keşfi 3935 lira 47 kuruş olan tesisat itleri 4 nisan 
935 perşembe günü saat 15 te Universitede ihale edilmek üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - istekliler sözü geçen işe ait dosyayı Üniversitede gö
rebilirler. 

3 - isteklilerin bedeli keıfin yüzde 7,5 teminatlarını U- · 
niverıite muhasebesine yatırıp makbuzlarile zarflarını ihale 
günü saat 14 te Universite U•muıni katipliğine vermiş olma -
ları lazımdır. (1300) 2405 

Esas No. Mevki ve nevi Depozito Lira 
524 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Ha· 

lit ağa sokağında eski 16 yeni 24-26 numa
ralı 229-50 (lki yüz yirmi dokuz buçuk 
metre murabbaı} arsa. 280 

646 Divanyolunda Klod Farer caddesinde dost 
luk yurdu arsasından ayrılma 23 Parsel 
numaralı 241 metre murabbaı arsa. - ~65 

Yukarıda yerleri yazılı iki arsa peşin para ile satılmak ü
zere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin tafsilat için her 
gün, arttırmaya girmek için de 10 nisan 1935 çarşamba günü 
saat onda şubemize gelmeleri. (73) (1540) 

Dev'et Matbaası Müdürlüğünden: 
Repertuvar makinesinin eksiltmesi 9-4-935 salı giinü saat . . 

~~~ ~ 
~PİRİN al./ 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

lstanbul Baroau Başkanlığındanı 
19-3-93S tarihindeki Baro heyeti umumiyeıinde elueriyet hasıl olmadı~ cihetle 

nizamnanıeo:nizin 14 üncü maddeıi mucibince toplantı 2-4-935 tarihine düten ıalı 
gününe bırakılmı!}tır. 

Dahili nizamnamenin 14 ncü madde si mucibince yazılı günde topla.-.bda bulu
nacak aftuı.daşlarm miktarı her kaça baliğ oluna olsun ruznamede yazrlı itler hak· 
kında müzakere icra ve karar ittihaz edi leceğin<len avukat at-kadaılarm 2-4-935 1&• 

lı gÜnÜ aaat lS de Cağaloğluna Halkevi ıalonunda luu.ıT bulunmalanıu dilerim. 

RUZNAME 

1 - 934 ıeneıi heaabımn tetkik ve kabulü. 
2 - Hesap müfettiıi tayini, 
3 _ 1 Niaan 935 tarihinde müddetleri bitecek olan bh-lnd ve ikinci reblerile 

on inzibat mecfui aza11run yerine yenilerinin intihabı. 2401 

HALİ TASFİYEDE BULUNAN 

İST ANBUL TORK ANONiM 

Su Şirketi 
Su fİrl<eti hisııeclaranı z:İrde muhar

rer nıznıımedelri mevaddı müzakere et
mek üure Ticaret kanununun 361 nd 
ve ıincet nizamııaınei dahilinin 37 nci 
maddelerine tevfikan IS mayıa 193S ta
rilllne müadil çartaınba günü oaat 11 
buçukta ,m.etin Beyoğ-lunda 1 stiklal 
caddesinde 390 No. lu Nannanlı YW"du 
hatunda 6 No. lu dairede fevkalade ola
n.k umumi içtimaa davet olunurlar. 

1 - lıtifa eden Bay Sadettin Ferid 
Talayın yerine bir tasfiye memurunun 
tayini, 

2 - Bay Sadettin Ferid Talayın ken
di idareııi için zimmetinin ibraaı. 

Heyeti umumiye yalnız nuna veya 
hamiline muharrer laakal 2S hine oene
dine oahlp olan hisseclaran iıtiral< edebi
lirler. {Nizamnamei dahilinin 33 ncü 
maddeM). 

(Hamiline muharrer hine senedine .a 
hip olMl hissedaran heyeti umumiyenin 
lçtimaına kabul edilebilmek için tarihi 
içtimadan taakal bir hafta evvel ıenetlcr 
rini tevdi ebneğe mecburdurlar. (Tica
ret kMlunu madde 371) 1 ı Banka•ına 
ve yahut Ounıanlı Bankaaına tevdi edile 
bilir. 

Kendilerine nama muharrer ve fB}ııi 
bir duhuliye varakaaı verilecektir. 

Şark Demiryollarmdan: 
Saygı değer halka haber veririz ki 

ana hattına mahıuı gidiı - dönüş bilet
lerinde avdet kupanları iç;n kabul edıi -
len 14 gün meriyet müddeti S nisandan 
itibaren biletler yolcular tarafından gi
ıelere ibraz edilerek talep vukuunda be
her 7 gün mühlet için ayrıca ve makbuz 
alınarak ıidit - dönüş fiatı mecmuunun 
yüzde 10 u niobetinde munzam bir te -
diye mukabilinde olmak üzere her iki 
7 f"" gÜnlük müddet için temdit edile
bilecdrtir. Bu temdit 14 günden fazla o
lamaz. 

OPERATOR 

Doktor Nimet· 
Ankara caddesi Zorlu apart· 
manı No 21 

Cumadan maada hergdn s .. < 2 • ~ 
, .,~t~lır•nı k~hıı1 r<l~r 2'.\96 -
VAPU CULUK 

TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
İstanbul Aceotalığı 

Liman Hen, T • !efon: 22925 

<ZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her PER 

ŞEMBE günü ıaat 16 da Galata 
rıhtımından kalkar doJlru İZMİRE 

---

Sinirleri kuvvellendirdlı')i 
gibi dima!) üzerinde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumf faaliyetini artırır 

200 .JtOo-. 
KAŞ.,_.,_, .. ,._~~~ 

latanbul dördüncü lenı. momurluğun• 
danı 

Tamamına yeminli ehli vukuf tara • 
fından (800) lira kıymet takdir edilen 
Erenköyünde Göztepe mahallesinde Çif
te havuzlar sokağında eaki 18 M. yeni 
18 No. lu ve 918 metre murabbaı alatm
daki tarla dairemiz tarafından ıatrlmak
tadır. Şartnamesi 28-4-93S gününden i
tibaren Divanhaneye asılarak 4-S-93S 
gününe rastlıyan cumartesi günü ıaat 
on dörtten 16 ya kadar dairemizde açık 
arttırması yapılacaktır. Arttırmaya ıi -
rebihnek için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Birikmi§ vergi belediye re
simleri ve valı:ıf icaresi müıteriye aittir. 
Arttınnada kesilen kıymetin yijzde yet
miş betini bulm,k tart olup alui halde 
en son arttıranın taahhüdü yerinde kal
mak 'artile arttırma on beş gün daha 
uzatılarak 19-5-935 gününe rahlıyan pa 
zar günii ayni saatte yapdacak ve bu 
arttırmada yine muhar .. 1men kıymetin 

yÜzde yetmiş beıini bulmazsa (2280) 
No. lu kanun ahk5.mına tevfikan satı~ a-e 
ri bıralulacaktır. (2004) No. lu icra ka· 
nununun 1?.6 ncı maddesine tevfikan İ· 
potek sahibi alacaklılarla diğer alaka • 
darları ve irtifak hakkı sahiplerinin gay 
ri menkul üzerindeki hakları husu•ile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarım müı 
bet varaklarile birlikte ve yirmi gün i
çinde dairemize bildirmeleri lazundır. 
Aksi halde hakları tapu oicillcrile sabit 
olmadıkça ıatış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kall1'lar. Daha geniş bilıri e • 
dinmek iıtiyenlerin 34 - S916 dosya nu· 
marasile dairemize müracaatları ili..n o-

lunur. (10023) 

ZA Yl - 573 sicil numaralı ardb3cıltlo 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yen.isini .Ja. 
cağımdan eıkisinin hükınü yoktur. 

Arabacı Selim oğlu Kimm 
. .................................................. " ....... , 


