
Feminizm kongresinin bir 
kısım murahhasları bu hafta 
geliyor. Kongrede kadın say 
lavlarımız da bulunacaklar Sahih ve Başmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 

FlATI S KURUŞTUR 

Basın kongresi 
iç Bakanı Bay Şükrü Kaya ile 

lstanbul gazetecileri arasında ya· 
Pılaıı istifadeli bir görütmede ge· 
lecek may11 ayı içinde Ankara' da 
bir ha.sın kongresi toplanması ka
rarla.şb. Basın aonımu henüz 
halledemediğimiz büyük itlerden 
biri olduğuna göre, bu karardan 
Ötürü sevinç duyduk. Basın aoru
ınunun halledilememesi, ne cu-
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Şark Misakı.94yapılamıyor il 
Eden, bDtDn Avrupayı içine alacak 
bir uzlaşma yapılması kanaatindedir 
Bir ita/yan muhabiri, Fransızların Şimali şarki hu
dutlarına külliyetli asker sevkettiklerini bildiriyor 

• n a -
maıı dolayisile General Kon 
dilis Başbakanlık muavinli
ğini Üzerine almıştır. 

Tel:{ 

.r 

Milclilrı 24311, Yan itleri mtıdDrGı 14311 
idare •• Matbaaı 24310 

.. --

ıSel8nlkten blr manzara 

Divanı harbin kararı Üzerine 

mur)uk hükUınetinin bu ite gerek 
olan önemi vermemesinden, ne de 
bu meslekte çalıtanlarda iyi ni
Yet olmamasından ileri gelme
~iftir. Bir çok ıiyual ve aoyaal 
ışlerde olduğu gibi, bum itinde 
de çok ıendz ve tecrübemiz az. 
dır. Soma tunu da unutmamak 
gerektir ki, basın iti buna bağlı 
olan bafka itlerden ayn bir it o
larak tedlrik konuşu (mevzu) 
hile olamaz. Bu, çek dalh budaI. 
lı bir demokrasi itidir. 

. ~ununla beraber, ırazetelerl
~ızın bugünkü dunnnu demokra-
11 hayatında bizden da.ha az tec
rübeli ve bizden çdk geri olan öJ,. 
kelerden de geri olduğunu kabul 
etmek gerektir. Bunun içindir ki 
bunun ıebeblerini arattırarak bu
na çareler aramak yolunda bir a
drm tCfkil edecek olan Ankara 
basın kongresinin çok yerinde bir 

Asi Yunan yüzbaşısı dün 
sabah kurşuna dizildi 

MabkGm son dakikaya kadar idam edileceğini 
bilmiyordu. Hükmü duyunca düıüp bayıldı 

SELANIK, 6 (Huauai muhabiri
mizden) - Selanik divanı harbinin J 
idamma karar verdiği aüvari yüzba • 

1111 Volania bu aabah erkenden kur • 
tuna dizilmiftir. 

(Devamı 7 inci aahifcde) 

toplantı olacağına inanırız. 
Basın, demokra.inin ve cumur· 

luğun dayandığı elemanlanndan 
biridir. Çünkü demokrasi de ay
dınlanmış bir kamusal düşüne ( ef. 
karı umumiye) dayanır. 

Büyük Fransız devriminden be
ri yapılan baş yasalarda yer bu
lan basın özgenliği (hürriyet), fU 
\'eya bu yazmanın ve gazetecinin 
Yazı yazmak hakkı değil, kamu-
nun olup biteni öğrenmek hakkı· 
dır. Bunun içindir ki, yeni anlam
da gazetecilik büyük Fransız dev
riıni ile bati ar. Daha önce de çı
kan gazeteler vardı. lsveç'te 17 in
ci asrın ortasında çıkan Po.t • Ti
dende, Fransa'da gene·on yedinci 
l\Sırda çıkan Mercure de France, 
İngiltere' de on sekizinci asnn or· 
\asında Examiner, ltalya'da Diario 
di Roma eski gazetelerdir. Fakat 
hunlar, olup biteni basan liaftalık, 
aylık gazeteler idi ve siyasal ha
Yatta rol oynamlf değillerdi. 

Siyasal aazetecilik on doku
tuncu aann mahsulüdür. Ancak 
gazeteciliğin saygıya deler bir 
nıeslek halini aldığını görmeldiği
Jniz için bu asrın içerilerine doğru 
epeyce yürümek gerektir. Geçen
lerde büyücek bir kitap halinde çı
kan Times gazetesinin tarihini 
okuduktan sonra bu gazetenin bir 
okuyucusu, nıethur Walpole'un 
cclngiltere tarihi» adlı eserinden 
basın hakkında bir fıkra alarak 
gazeteye göndenni9. On doku7.un· 
cu asrın baf langıcında lngilterede 
gazete ve gazeteciler hakkında ne 
dütünüldüğünü aöstermeei dola • 
)ı&ile dikkate def er. W alpol• 
diyor ki: "Günlük gazetelere ya-
21 yazarak yetişen gençlerin avu
katlllc yapmaları 1808 yılında 
llıenedilmitti. Yirmi yıl sonra ln
ıriltere'nin bat hikinn Tnne. b~ 
tnuharririni yemeğe davet ettığı 
l'akit, he.rke. flltırmıftı. Bum 
ınahvi gerek olan bir beli, ıaze· 
leci de ezilecek bir mikrop sayılır
dı.,, 

Basının bu kadar atalı görül-

Bay Laval 

LONDRA, 6 (A.A.) - Tayndı ga • 
zetesi Bay Eden'in Prag'ı ziyaretinden 
husule gelen neticeleri tetkik etmekte
dir. Bay Eden Çekoslovakyanın, Al • 
manya ve Polonya red cevabı verşeler 
bile Fransa ve Sovyet Rusya ile ıark 
mi&aknu imzalamağa hazJT olduğunu 
müıahede ebnİftir. Mamalih, Bay Be
neı bu mukaveleyi imza ebneden evvel 
Bay Lavaı tarafından Moskovaya yapı
lacak ıey~ net&cesine intizar edildi
ğini de aöylemipir. Bay Benea'e göre 
Polonya'nm fikrini deiitt:imıea ihtimali 
yoktur. Her halde kabule pyan batka 
bir bal preli hul••• na Parie • 

Bay Muaaolini. 

Moakova • Pra# misakı hakikat haline 
geçecektir. 

Umumi bir uzlaşma miaakı 
Taymiı gazetesi Bay Benea'in bu mü. 

taleasını hülasa ederek tark misakının 
eski teklinde tahakkukuna artık imkan 
kalmadığım kayd~dir. Bay Eden 
Avrupada ban§ı temin ebnek için takip 
edilebilecek ye-pne nıulün artık mıırta-

Bay Con Saymen 

ta misakları değil fakat bütün Avnapa. 
)'ı içine alacak umumi bir uzlaşma oldu 
.ğu kanaatine varmıştır. 

~--=!!iz siyasal mahafilinde Bay Ede. 
nin bu ıeyahatlerıi malumat nlm k noktai 
nazarından çok faydalı olduğu kanaati 
vardır. Vakıa hal çareleri bulmanın ko
lay olacağına intizar caiz değilse de hiç 
olmazsa bu seyahat Bay Eden'in her ban· 
gi bir çarenin dahi gayri kabil olduğuna 
dair menfi bir kanaatle avdet etmesi gi
bi bir netice de vennemiştir. 

Taymis'in Varşova ve Parıs muhabir. 
(l.Jcvamı :' inci sahifede) 

................................................................................................. 
Çinde komünistlerle harp jG. ismet lnönü geliyor 

ANKARA, 5 (A.A.) - ~ba-

H Ok Q met kuvvetleri Oçbin !:1a!·:::~ınö::~;ir.~:;:~ 
trenle lstanbula gıtmıf ve durakta 

maktul Verdl•ıer K~tay Batkanı! ?~anlar ver~-
ya.eü cumhur katibı, batyaverı, 

. ÇinJe laülıamel lnwoetlmnl lJaN etlen General Şanlı Hay Şelı llıl 
muhaluı arcurnda 

HONG KONG, & (A.A.) - ReADeD 
h&M alındığına göre, Kveysav vi:laye • 
tinck: komüniıt kuvvetlerle harbeden hil· 
klımet ordusu, üç bin asker kaybetmif· 
tir. Bütün eçnebiler, Kveyaav viliyeı;niın 

merkezi olan Kvayzan tehrinin cenubu 
tA1°kiıine ~imek emrini almıtlardır. 

Hükumet kuvvetleri otuz millik bir 
meufe üzerinde ric'atleri eınaıamda üç 

(Devamı 7 inci sahifede) 

bir çok saylavlar ve bakanlıklar i
leri gelenleri taraf ındaın uğurlan
mıftır. 

Ekonomi Bakanı 
Kütahyaya gitti 

ANKARA, 5 (Telefonla - E
konomi Bakanı B. Celil Bayar se
ramik sanayii etrafında tetkikatta 
bulunmak üzere öğle trenile Kü • 
tabyaya hareket etti. Ekonomi Ba- 1 

kanı Kütahyada bir kaç gün ka
lacaktır. 

Feminizm kon-
• 

gresı programı 

Bu hafta içinde de bir kısım 
j murahhaslar 2eliJor 
1 

düğü devirden, Timea batmuhar- beraber yansa, üç sütunluk hava· değil, kir itidir. Bu biçim gazete-
ririnin lngiltere'de ikinci bir bat- distir. Bir yangın söndürücü kedi- cilik İtalya'da, Ruaya'da ve Al- ' 
•ekil sayıldığı devir arasında an- yi kurtaracağım diye hayatını fe- manya'da yapılamamıtbr. Fakat 
ealc: bir babnbk zaman geçmiftir. da ebe bet IÜtunluk hava.eli.tir.,, onların da basın için en iyi çare-
Cerçek on dokuzuncu unn ikinci Açılan çığır Heant'ün anlattı· yi buldukları iddia edilemez. An-
~. batı Avrupasında basının d d k 1 d Ked. -nl'T\A. cak bu bir reı'im aonımudur. 
en kuvvetlı' olduğu bir zamandır. i• yer e e ama ı. ı J--· 
n_ sa da yandı diye uyduruldu. Bu Bugünkü uluslararası durumunda 
uu, 1890 yılma kadar devam edi- · h d' zmak siyasi sorum her ülke kendi re1'imine uygun bı'r 
J'or. Bundan eonra Amerika'nın çetıt ava ıs ya • 

B A 1 da t-mı·ı edildi Mübaligva basın politikası gu·'du'·yor. Basın nüfuzu duyulmıya hatlar. atı v- ara -., · ' 
l'Upaaında basın bu ,Silde ileri- heyecan, yalan, titimıe, sürüm için hakkında güdülen bu siyasa üze • 
lericen, Amerikada büyük terma· her f8Y caiz görüldü. Kamuaaldü· rinde söz söylerken, o ülkenin re-

TOrklyenln en bOyOk gazetesi 

BiRAZ DAHA 

SABRED1N1Z! 

Otedenberi halkmu:ı.ın ga:ı.ete olıumad.,.. 
Jan ıikciy.t etmek, GJet haline g•lmiftir. Bre 

iddiada bulunanların çokluğu, kabahati ahaliye ~li-ı.; 
)•erek, •anki halkta okumak ar:ı.ıım olmadıiın• •Öyle~': 
laterler. Hakikat bu tniıtlur? Yani memleketimw• h..,. 
mı Btuete okumuyor,, yokaa B~teler mi - bis IHql• 
olaralı - daha fa:ı.la okunacak halde değili~1 

Sis - kendi heaabunua - ıu kanaatfe)Ü Mı 
MEMLEKETTEKi GAZETE KRiZi, YANI OKVYVCıJı 

NUN OKUMAMASININ SEBEBi, daha çok Bantel.,.,. 

mi:ı.i haber, yo:ı.ı ve bcukı bakımlarından üatün lcaUtJ• 

Jıkaraman.aklığırru:ı.dan ileri Beliyor. Bu kôli deiibnlı 

gibi, tekniiimdd•, arapça harller devrinin latin ,,_,. 
,__ _______ lerine çevrilmiı e•lıi, bayat ı•lıillerinden kurtul~ 

SPORCULAR! 
Memleketi: ıbde ıpor, 

bilhaua futbol hareket
lerine, (TAN), büyük 
yer ayıracaktır. Memle
ketimizde ıponı, bele 
futbola canlandırmak, 
hiç olmaua diler Balkan 
memleketleri mikyaıma 

çıkannalr itten bile de-
lildir. Fakat bunun için 
daha cah11nak, me -
totla, bl1ci De, anarıiyi 

ortadan lraldıraralr calıı-

TA ! T ' il 

1 - Memleketimizi alikadar eden en mllhllll 
merkezlere kendi hususi antenlerini kurarak,, 

2 - Memleketin en değerli gazetecilerini ken
di kadrosu içine alarak ve bunlara edebi kıymetJ~d 

,. · he tünün etYa ve hadiseler hakkın • Jimi üzerinde de söz söyleniyor 
,,.e, Yüksele makine tekniği, ye • bold B' l d kti B Cfııı, ID&laJ, hikaye .atmıya batlı· dairi ölçüsü kay u. ır gün P • eme r. unun içindir ki tu iyi- ' mak llnmdır. 

yü' ·ek romanlar. TAR/Hl ESASLARI YJKJIA· 

YAN TEFRiKALAR yazdırarak, sinemaya, fen

ne, kadına, modaya ve halkı alakadar eden dalı• 
bir çok meselelere ayırdığı sahifeler dolusu .sengİll 
rnünderecatile 

,. re inek dogvunır. Bir gün inek pi- dir, bu kötüdür diye kestirilip atı-
,,.~ 1 y re doğurur. Enteresan teY yazılım amaz. Fakat Şekli ne oluna olsun 
• ülcıaek tiraj Amerika gazete • hak.k ·ı 'l · · 7 S her reı'un' basının hı'zmetı'ne müh' • cıJ.iğinin amacıdır. Gazete satıl- da ı at ı e ı gt&ı var mı o-

sın. yaz l . .. . ok ran yok. Bu Amerikan gazetecili- taçbr ve bU hizmeti de ancak ken-
ttı ' u 1 an feyın onemı Y - ği az zaman içinde Avnıpa'nm disini genitletecek ve yükseltecek F • • L 

r. oiç unutmam: Amerikanın . i rtl .• d b emınızm RVngreııinl açacak olan 
haaı k _ 1 H nf her ülkesine yayıldı ve serpinti• f& ar ıçın e yapa ilir. Bu tartla- Kadınlar Birlı·x1• Reı'.: L~ti·le Be~r n ro.n earst'ün bir ko eran· · · • •• ... m 
•ını dinleınittim. Diyordu ki: bize kadar gelmittir. n temın etmıyen rejim içinde 18 . 

FUTBOLCULAR! 
Ça1atmanm Dk ıartı, ai
raadan ı•7in beyecanmı 
duymalda baflar. (TAN), 
•ize, ba heyecanı Yerme-
te ve ıpor faaliyetleri
nizde önayak olmaia 
aavancaktır • 

YALNIZ DOÖRUYU YAZAN, 
TERTEMİZ BASILAN, ._ :·~ir nıahalle yanarsa, gazete- Gazetecilik artık yüksek .ana- çalıtan gazetecilik o rejim için ~ o1:-U';!:~ ;:::: :!'!!:: 

._ IÇın . yiin bir fUbesi haline girmiftir. değil faydalı, terefli dahi olamaz. sinde bulunacak murahhaslardan •j,j.. s;.ı.. P•et.Dla olacaktır! 
11ı;s._~....._--=ı~....EU'.llDL.aüıtıullu.JL_...Jlll.XilW.l:.....L.L:.:.:.::....==....!.:::..:...._~.....a.ıld..-1....L_a.:....:_ ..... .L~.:....~..:....~..:...:~....c.&&.L...:.:....~~.1:?..1:._...L..::.=..::..:.._=.:~::::::~___:~~~!!!!~!!.J!L..L.J.::=...!!~~~~~J 1.1-IL --.-.•--• 1 ... -~. ~••••l•Rıvn• 

TAN ÖZÜ SÖZÜNE UYGUN 



Isviçrede Naziler tarafın
dan kaçırılan bir gazeteci 

/:ter • .ııkkt. mohlıudur. y......,,, Son y.,,._ llGWİ Mahmut NEDiM Bu gazeteciyle münasellattar olan iki Alman 
Bereket versin ki büyük devletlerin kadını Londrada ölü olarak bulundu 

arasırıda ihtilaflar bitip tükenmiyor min~~~e;:e!~e ~"!t:e t!~::.".U:~· ı Zeb'.rlendikleri zannedilmektedir. Fabi· 
an son zamanlarda Jakob lehinde yar • 
dım İstihsaline çalışmıftı. o • u o • ı tevkif olunarek Almanya ya kaçırılmıştı. 

Osmanlı ı ürkleri nasıl görülüyor, Araplarla 
münasebetleri nası tasvir ediliyordu? 

Bu gülünç bir teYdir. Ya aczini life ve Padip.hlar bu camilerin 
~ 'ıniyor, yahut bizi gafil zannedi- menberlerinde isimlerinin zikredi· 

. .ır. Bu İmparatorlukta halk leceğini bilmeseler, dütünmeseler-
sevgi ile değil cebrü tiddetle, :zu. di bunları da yapmazlardı. Onlar 
lüm ve itkence ile idare ediliyor. lslimiyeti de körü körüne kabul 
Zaman değİfmİ,tir, lstanbuldaki· etmişlerdir. Bu sebeple bu dini aaı
ler biraz bqlarlDI çevirip te kom· layamamı~lar,oDUn hurafatına ka
ş:.ılanna baksalar gözleri açılırdı, pılmıtlardır: Mezarlara mum yak
bunu bile yapmıyorlar, yapamı· mak, bezler bağlamak gibi bed'at-
yorlar. Oamanlı imparatorluğun- ları din zannederler.,, 
da hürriyet yoktur, bütçe yoktur. Hatip burada sözüruı fasıla ve-
Buna mukabil rütvet, iltimaa, is- rerek, karşısındaki Türk murahha-
raf, sefahat haddini ~ıttır. Mü· ama baktı ve töyle devam etti; 
temadiyen borçlanıyorlar, borçla· - "Kardeşimiz Türk murabba· 
rını veremedikçe memleket veri· sından özür dilerim. Bu sözlerim 
yorlar, bizim hukukumuzu, mena· aırf hakikati ifade edebilmEl< için 
fiimizi hürriyetimizi kafirlere ve- söyleniyor. Yoksa bir kasit yoktur. 
pyorl~. Kuvvete boyun eğmek bir Bu sebeple bana gücenmesinler, 
adet oldu. En büyük musibet de çünkü doğru aöyliyen seni ağla-
budur. tandır, güldüren değil!, , 

Milietin itlerini kim görüyor, Salonda derin bir sessizlik var· 
nasıl görüyor nasıl görüyor, iyi mi dı. Bütün murahhaslar dikkatle, 
fena mı, kimin haberi var. Bere- merakla hatibi dinliyorlardı: 
ket venin ki büyük dev~lerin a- - "l,te, nihayet o halde gel
raımdaki ihtilaflar bitip tükenmi- dik ki, insan töyle dütününce a· 
yor, yoksa işimiz neye varırdı. yaklannın altında ezilen otlara, 
Mahvolmadrk mı bilmiyoruz, eğer nebatlara bile gıbta ediyor. Çün· 
daha olmadıksa Allahtan bafka kü onlar bile yeroen çıkıp yaVILf 
kime tükredelim? yavaş yükselir, semalara doğnı kal. 

Oamanlılarm, Osmanlı impara· karlar, biz İse mütemadiyen küçü
torluğunun idaresi bir devenin ö- lüyor, alçalıyor, yerin dibine doğ
küz bqi.le gezmesi gibdiri. HükU- ru iniyoruz. Tekrar ediyorum: Bu 
met hi.kim olduğu milletin ahli.k, hal devam edemez inkıraz yolun
tabiat ve mizacını almalıdır. O. dan durup dönmemiz, uyanmamız. 
mantılar bunu hi.li. anlayamadılar. kurtulmamız lazımdır. Bunun için 
Emeviler, Abbasiler istila ettiler de mutlaka kıyam etmeliyiz!., 
bir memleketlerin halkına ben· Diğer bir ictimada söz alan 
zem1,lerdir. Selçukiler, Eıneviler, (Omınülkura) sahibi 9öyle diyorı 
A veziler de aşağı yukarı böyle - "Cemiyetimize bir merkez, 
yapmıtlardrr. Bir kelime ile bun- daimi bir merkez intihap etmek 
lar Araplaşnqlardır. lazımdır. Dütündük, bir hayli mü· 

Mogol ve Tatarlar da Fanlq • zakereden sonra (Mısır)da karar 
mı,lar, Hindııl•tJ»ıpar<lır. kıldık. Çünkü bugünkü genç, gay-

Bu huıwıtA yalnız Oamanlı yıır, mukadder ve fazıl Hidivi i
Türkleri bu işe akıl er<lirememit- kinci Abbaam büyük himayesine 
)er, bir istisna tefkil etmitlerdir. ııt!mmak bizim için en makul Tiı 
Ve asıl ,aribi bu halleriyle iftihar dilrüst bir hareket olacaktır. Bu 
da ediyorlar. Olduklan gibi kaJ. dindar Arap reisi bizi her hususta 
dıklanndan bahsederek övünii· sıyanet edecektir. Bundan eminiz. 
yorlar. Bu gafletlerine ne demeli, Bize bu emniyeti veren sebepler 
ne etmeli? çoktur. Onları burada saymak is

temem, hep bilirsiniz. Bu büyük 
Haydi bunu yapmadılar, peki zat bütün lalam paditahlarının ve 

ne yapbla.r7 emirlerinin iiçnde dünya ahval ve 
- Arapları Türidettirebildiler, eiyasetine itlaı tanımı olan, terak· 

ne de kendileri Araplllf&bildiler. kiyab siya.siye, umraniye, ilmiye, 
Son zamanda çıkanlar, yeni ne- ve medine ile uğr&fan asil ve bü-

ıiller ise Fransızlqmağı, Alman- yük bir aileye mensuptur. Bu aile-
latmağı tercih ediyorlar. Bunu ni· nin mazisi tan ve terefle doludurı 
çin yapıyorlar, neden bu yola sapı-
yorlar, bunun hiçbir maakul sebe· Osmanlıların biraz olsun yük-
bi yoktur. Ancak Araplara kaqı selmesi, uyanması da gene bu ai· 
besledikleri büyük adavet onları le gayesinde olmuştur. Osmanlılar 
bu yola sürüklemittir. Onların A· her feyİ Mısırdan almışlar, iktibas 
raplara kartı adavetleri büyüktür etmitlerdir. Bunları bilmiyen var 

ani bul mıdır. Devletialiyei Osmaniye me· deyi~imize inamnay ar una-
b:lir mi bilmem, eğer böyleleri deniyet ve uınran yolunda birkaç 
varsa, onları ikna edebilmek hiç adım atmış iae bunları Mısırlı 
t-e zor bir it değildir. La.kır<lıyı Merhum Mehmet Ali, lbrahim Fa· 
fazla uzatmamak için, kısaca, zıl ve Kamil gibi zevabn himmet 
Türklerin ağızlarında dolaşan ba· ve gayretlerile yapabilmiftir. Hat. 
tt •özleri hatırlıyalım, Türkler ti. Mısır emirelerinin bile bu hu· 
Araplar<lan bahsederken neler susta yardımları olmuttur. Türkle-
aöylerler, bu sözler ldeta grubu rin meşhur ricalinden Retit, Ali, 
eınsal sıra.ama geçm:iftir. Onlar Fuat, Kemal, Mithat, Avni ve bü· 
me.eli. Hicaz Arapları için dilen· tün diğer Türk ahrarları, bunlar, 
ci Arap, medine dilencisi, Mısırlı· hep Mıaır ümerasının yetittirdiği 
lar için kör fellah, Arap çingenesi, adamlardır. Öyle değil midir, bun-
kıpti Arap, Suriye Arapları için ları inkar edebilmek mümkün mü· 
ne Ş nıın tekeri ne Arabın yüzü, dür? Mısırlılar para ve kuvvetle 
ıriyah Araplar için köle demezler bu ricali adam etmişlerdir. Bu da 
mi? Her siyah hayvandan bahse- hiç garip görülmesin, çok çocuk 
derlerken Arap demezler mi? Ge- babasını - ister istemez - rüşde 
ne diielrinde mütemadiyen fU söz. ıevketmiştir. işte bu da bir misal 
ler dol~: Piı Arap, Arap sayılmaldnr.,, 
aklı, Arap çenesi şöyle edersem A- Abdürrahman Kevakibi bu tarz. 
rap olaynn. Arap nerede tanbur da birçok söylüyor. Bugün niha-
nerede? yet bir tebessümle karşılanacak 

itte birkaçnu aaydığmuz bu ha. kadar manasız olan bu sözleri, o 
karet sözleri Tür klerin Araplara zamanki kafaların, bilhassa Sul-
kartı besledikleri adavetin dere- tan Hamidin nasıl telakki ettiğini 
cesini açıkça göstemiyormu? Bu- gözönüne getirmek lazımdır. Sul· 
na kllrfl İlle Araplar sade bir tek tan Hamide yapılan hücumlar ara· 
cümle ile mukabele ederiz, 0 da aında onu bu derece sinirlendiren, 
bir darbi me1eldir: "Oç feY fesat çileden çıkaran, deli edeni az bu
Te iz'ac için yaradılmıştırı Bit- lunur. Bu kitap gerek yazıht tar
}er, çekirreler ve Türkler., vakii. zı, gerek hücumları noktasından 
bir sözümüz daha vardır. O da o vakit Sultan Hamide ve Osman· 
Türklere bilhaMa bedeviler(Rum) h imparatorluğuna dşman geçi· 
derler. Bu da Türklerin dininden nenler elinde nasıl bir .,Weser te· 
fÜphe edildiği için böyle söylen;r. li.kki edilerek bir (hadise) adde-
Fakat bunda haldumız yok mu? dildiyse, Sultan Hamidi de oka· 
Türkler din için ne yapmıtlardır. dar yormuş o kadar köpürtmüştür-
Bu husustaki bütün gayretleri, e· ki, günlerle her işi bırakarak bu İt· 
.serleri biıic;aç c iden başka bir le meşgul olan padifah dilinden 
fey midir. Onlar emin olunuz bu (Kevakib; ismini düşürememit, 
camileri de y&J>ma·dardı, eğer h11 l· (Şjtmedi) 

Bu hadise Isviçre ile Almanya arasında 
bazı suitefehhümlere yol açmış ve Isviç· 
re hükumeti kendi topraklarında bir a • 
damın tevkif edilmesini Almanya nC?din· 
de protesto etmişti. Dün gelen telgr- flar 
Almanyarun Isviçre protestosuna ..:evap 
verdiğini bildirmektedir. Aynca Lon • 
drada Jakdb iş:Ie münasebettar bulunan 
iki kadın ölü olarak bulunmuş ve Ingi
liz merkez hükumetinde Nazilerin gi zli 
gizli foaliyette bulundukları zehabını u
yandırmıştır. 

Bu ~iısusta aldığrmız telgrafları aşa· 
ğıya koyuyoruz: 

BERLIN, 5 A.A. - Diplomatik ma· 
bafilde Almanyarun, gazeteci Bertold 
Jaıkobun tevkifi hakkındaki hviçre pro· 
testosuna cevap vermek üzere olduğu 
bildirilmclrtedir. Almanya, gazetecinin 
Alman toprağında ve tamamen kanuni 
tartlar içinde tevkif edildiği ve buna bİ· 
~en kend:rinin lsviçreye iadesi mevzu
ubahsolaıruyacağı iddiasınd_;< ll"M" et . 
mekte ve bununla beraber iki msnlel<et 
arasrnılak:i 3-12-21 tarihli hakem m119he. 
desi muc.ibince hoıkeme müracaat edilme• 
sini kııl>ul etmektecf:r. 
londrada ölü olarak bulunan iki 

Alman kadını 
LONDRA, 5 A.A. - iki Alman mu· 

hacir kadının ansızın öliimlen sebebi he 
nüz karanlıktır. Bunlardan biri maruf 
feminist Dora Fabian, öbürü de Matild 
Wuruın'dur. Bunlar Londradaki apart • 
,_,,Janııda ölü olarak bulunmuılardır. 

Prens Stabrenberg 

Anşlus sözün Ü 
işitmek istemiyor 
Prens Heimver reislerine 
hitaben bir nutuk söyledi 

VIY ANA, 5 A.A. - lnnahudı:cla, 
Heimvehr reislerinden 700 nün kartıarn• 
da söz söyliyen Prena Stahrenberıı: 

- Artık Anılus sözünü işitmek iıto-
miyoruz.,, demittir. t 

Sonra, İmparatorluğun tekrar ihya. 
oı itine ıreçerek "Avrupa ekonomik &a -
h&IUlln ideali,, olan eski Avusturya • 
Macaristan imparatorluğunu teeuürle 
aıunıı, fakat, bir dereceye kadar bunun 
yerine geçecek olan Avusturyayı i.stih. 
li.f eden devletler ara•nda nyasal ve .,. 
konomik anla§1nalar yapılmasını temen. 
ni etrniıtir. ı 

Nihayet, buıiinkü vaziyette Habo • 
b ... glarm avdetinin Avusturyv.mn mu • 
hekkııi< aurette istilasına tebep olacağı
m ıöyliyerek demiıtir ki: 

- Habsburglann tekrar tahta geç • 
meleri meselesi ancak küçük itilaf dev· 
letlerinin inkiph Te bizzat Avusturya• 
da ittıifıııkm temini ile kabil olacaktır . ., 

lngiltere ile misaklar 

LONDRA, 5 (A.A.) - Lord Roter· 
mer, Deyli Meyi gazetesinde hulasaten 
ıunlan yannalctad!T: 

- Hakikatte, büyük Britanya bir mi. 
sak imzalayacak değildir. Fakat tehli • 
keli ınesuliyetleri mucip olacak fahri bir 
reislik mi bekleniyor? . ., 

Lord, misak ilılal edildiği takdirde, 
ltıdyanm Avusturya üzerine yürüyüıü • 
nün, 1914 de BelçOkamnlône benzer bir 
bitaraflık ihlali olaeağou ilave etmetke
dir. 

A ınınuryaJa mecburf =kerlik 11e 

lngilter• 

LONDRA, 5 A.A. - lngiltere hü· 
kUmeti, Avusturyamn mecburi asker • 
lik hizmetine dair olan talebi hakkında, 
ancak Cenevreye müracaat vaki olduğu 
sanan vaziyet alacakt... lnriliz battı ha 
reketi notayı müdafaa eden delillere ve 
d;ğer alakadar devletlerin görüılerine 
göre teab't edilecektir. 

o 

Madridde 
Yeni Lerroux kabinesi 
toplanh arına başladı 

MADRIT, 5 A.A. - Lerroux kabi
nesi ilk toplanbHm yaprnııtır. Kab'ne 
ulusal korunma, işsizlik ve esas kanun 
11lahatı meselelerini tetkik etmek ~ 
re üç komisyon teıkiJ etmİJtir. 

MADRIT, 5 A.A. - Radibl fırka· 
ıına maısup ve eski it bakanı Bay Jo
se Eıtadela'nın, iç bekaru tayin olun.an 
Bay Portela Valdares'in yerine Katalon• 
ya valiliğine tayini muhtemeldir. Müd· 
dei unnımi, birinci teırin Barselon İb· 
tilimde suçlu Bay Kompany• ve eski 
Katafonya ekseriyeti batında olanları • 
nm otuz sene bapialerini ine mittir. 

Şantajcı bir konteı 
PARIS, 5 (A.A.) - Parisin en yük. 

sek ailelerinden birine mensup olan kon· 
lıes de Labar de Danne perıenbe günü 
Vannes ıehrinde §anlaj töhmetile tevkif 
edilmi,tir. Kontes o ıehirdeki tüccarlar· 
dan birine bir mekrup göndererek ken· 
diline 8.000 frank verilmediği halde tüc· 
carın küçük çocuğumı kaçıracağım teb· 
dit makamında yazmıştı. 

Fabian'nm apartmanına bir it.aç ay 
evvel Nazi memurlan ııirmit ve \ıiç Lir 
kıymetli eşya kaybolmadığı halde ynlnız 
bazı vesikalar alımşlarclı. F abian eski 
Rantağ azasından Rosenfeldt'in kati • 
besi idi. 

Alman muhacirleri arasında 
heyecan 

BAL, 5 A.A. - Röyter bildiriyor : 
Bayan Fabrian ile Wunnun dün Lon 

drada esrarengjz bft- sua·ette ölümleri AI .. 
man nnıhacirlcri arasında umumi bir su
rette heyec:.n uyandmnıştır. Hatta bun· 
!ar artık ne dereceye kadar emniyette ol
dııklarıru düşünüyorlar. Ö len hu iki ka· 
dın Nazilerin Londradaki faaliyetlerinin 
önüne geçmek İçin mühim bir rol oyna· 
mıılar ve gazeteci Jakob işine memur 
hviçreı; adliye memuruna mühim mal(i. 
mat vermi~lttdi. 

/rwiJterecle •İyaai cemiyeder 
LONDRA, 5 A.A. - Bazı ge.ze~ele· 

rin iıki Alm.-m kadrrun ölümü ile lngilte
rede gizli bazı ecnebi siyasal cemiyetler 
•asında münasebet tesis etmeleri üzeri· 
n, avam kamarasında bir mebus bu iddi
alann tahkiki ve lngilterede hiç bir si
yasal cürmün irtikap edilmesine mÜoa· 
maha edil.miyeceğinin l"emini isin ted -
birler almıp alrnmadığcnı aonnuı ve bu 
hususta cevap veren iç bakanlığı mÜ•te
ııarı Bay Kn.k~ icap eden tedbirle • 
llİıı almmıı olduğunu ve 8 nisanda ya· 
pdacak tıbbıadli tahk>katmın hadiseyi 
tenvire matuf olduğunu bildiımiştir. 

Japonlara cemile 
Amerikan deniz manevra

ları Japonyadan uzakta 
yapılacak 

V AŞINGTON, 5 A.A.- Japon ulus 
ve hükiimetini rencide edecek bir hare· 
kette bulunmak ist...,;yen Bay Roo>e
velt, deniz maoevnllarmm pro~ranırru 
değiştirmiştir. Bu man•vralar mayıs· 
ta, bahrimuhitikebirde ve Japon toprak· 
!arının 3300 kilometre uzağmda J"'Pda· 
mktır. 

Silahsızlanma 

Konferans reisi Henderson 
Cenevrede temaslar 

yapacak 
CENEVRE, 5 A.A. - Sililısıtlanma 

konferansı reisi Bay Henderaonun önü· 
müzde<ki haftanın ortasına doğru bura • 
ya ııelmesi beklenmektedir. Bay Hen • 
deraon evvela ticarete ait sililı febrika • 
lannın kontrol komisyonu tarafından 
yazılan raporla umumi raponı tetılııiık ... 
decektir. Bu raporların reisin ııelmeai • 
ne kadar bitirilebileceği ümit edilmekte
dir. 

Bay Hendersonun 15 nisan için Ce • 
nen-ede toplantıya çağrnlmış olan kon· 
sey içtimamdan istifade ederek oraya 
gelecek olan muhtelif siyasal adamlarla 
ımıumi silahsızlanma meselesini müna
kaşa etmek istiyeceği zannedilme!ktedir. 
Bu meyanda gelecek Iİliıllllzlanma kon· 
femnsrrun toplanb tarihini tesbit etmek 
üz..., bu konferansın idare bürosunu 
toplıyacağı da ihtimal dahilindedir. 

·--0 

Fransada 
Hava programının tahak

kuku için ayrılan para 
P ARiS, 5 A.A. - Populllire ıazete

ai, mali komisyonun peqembe günkü 
cel1e1i haldcmda ıu haberleri vennSl:e
dir: 

Bay Flandin, 1933 senesi iç.in milli 
müdafaa hava işleri programının 800 
m:lyon frank ve 1936 aene&i içinde bir 
milyar frank olarak ,derpif edildiğini 
söylemiştir. Malzeme ma-.afı ise 3 se· 
neye taksim edilebilmek Üzere 4 milyar 
beı yüz milyon frank kabul edJmiştir. 

Bay Flandin, Fransamn, 1923 sene· 
sindenberi, ordusu için 134 milyar frank 
sarfetmiş olduğunu ilave etmittir. 

lsveç te tedbirler alıyor 
STOKHOLM. 5 A.A. - Büyük er· 

kam harbiye reisi hükümete yazdığı bir 
mektupta uluslar arası vaziyetin kanı· 
ması netice.i olarak lsveç mücWaa kuv 
vetlerini lizım ııelen harp silablarile teç 
biz etmek üzere tedbirler alınmasını is. 
temiıtir. Erkô.ııı harbiye reisi bundan 
batka askerlerin ıiındil<i müdafaa tefki· 
latı dahiliode talimlerini claba iyi bir şe· 
kilde yapabilmeleri için ayrıca tedbirler 
alınmasmı istemiıtir. 

Japon murahhasının 
vesikal<ın çalınmış 

TOKYO, 5 (A.A.) - Londra deniz kon• 
feransmda Japonya murahhası Kore'nin 
!ıükUrnet merkezi olan Seul ıehrine va· 
"' olduğu vakit beraberinde bulunan 
diplomatik eıyadan mühim bir kısmının 
kaybulduğu görülmü,tür. Bunlar ara· 
smda bulunan vesikalann çalındığı zan
nedilmektedir. 

Çaldaris rahatsız olduğundan G. 
Kondilis Başbakanlık muavin

liiini üstüne aldı 
ATINA, 5 ( A.A.) - Bay Çald arisin rahatsızlığı dolayısile general 

Kondilu ba.pbakanlık muavinliği vazifesini üstüne almıştır. Vükela 
heyetine memur bakanlardan Bay Mavro Mihalu dış işleri bakanlığınıı 
vekiileten deruhte etmiştir. Sabık dış işleri bakanı Bay Maksimos Yu· 
nanistant Cenevredeki fevkalade içtimada temsil etmeği kabul etmiş· 
tir. 

ATINA, 5 (Hususi) - Hariciye Bakanlığına da vekalet etmekte bu· 
lunan btlfbakan Çaldaru birkaç gün Kigüadaki evinde i.tirahat ede
ceğinden bu müddet zarfında hariciye iflerini muvakkaten aandalyesiz 
Bakan llfavromihalis idare edecektir. 

AT/NA, 5 ( A.A.) -Atina ajansı bildiriyor: 
Reisicumhur, başbak"n Bay Ç aldarisi maliye bakanlığına, lıarbiye 

bakanı general Kondilisi Başbakan muavinliğine ve devlet bakanı Bay 
Mavromihalisi de dışan İJleri bakanlığına tayin eden emirnamele. 
ri imzalamıştır. 

B. Musso ;ini taqyare ile seyahatte 
TUDA, 5 ( A.A.) - Bay Mussolini bu sabah saat 9,15 de bizzat 

kendisinin idare ettiği tayyare ile Forliye hareket etmiş ve Küçük Alp 
dağlarını 6000 metreye kadar yükselerek ve şiddetli rüzgarlarla müca· 
el ele ederek aştıktan •onra 10,30 da Forlide yere İnmiştir. Bay Mussolini 
Rocco Dello Caminateye gitmiştir. 

General Görinf!, Lavalın Moskovaga 
gitmesini münasip bulmuyor 

DANTZIG, 5 ( A.A.) - Alman haııa nazın general Göring saylaı 
meclisi intihabatı dolayı•ile söylediği nutukta elemiştir ki: 

"Dantzig'in teşkilat bakımından Almanyaya bağlı obnamaaı oka, 
dar mühim değildir. Esaslı olan şey onun yürekten Alman olmandır, 
Almanya Dantzig'i cebren ele geçir meğe muhtaç el eğildir ve bunu asla 
yapmıyacaktır. Hitler diğer milleti ere verdiği sözden katiyen dönmez. 
Fransa Almanyanın kendine el uza tmağa lıazı.r olduğunu nihayet anla. 
yacağını ümit ederim. Komşumuz Fransızlar •ulh meseleleri hakkında 
o kadar kaygucla iseler dıfQrı iJler bakanı Lavalin Moskovaya gitmen· 
ne hiç te lüzum yoktur, Berlinde durman halidir.,, 

General Göring, Almanya - Polonya münaaebetleri hakkmcla da iki 
memleket mukadderatının sulhü m uhala etmek olduğunu söylemiş v;ı 
demiştir ki: 

"Almanya samimi ve namıulu olduğunu lsbat edecektir.,. 

Süprüntüler 
___.,_ 

Almanyada tazyikle inıaat 
malzemesi haline 

getirilecek 
BERLIN, 5 (A.A.) - Ev süprüntü· 

!erinin hususi bir muameleden ıonra taz. 
yiki suretiyle yeni bir inşaat malzemesi 
imal edil~ektir. Bu maddeden ya~lan 
levhalar keçe kada.t elastiki, ağaç gibi 
sağlam ve mantar kadar tecrit hassası· 
nı hiz ve bilamel gayri kabili iştialdir. 

Yunan Başbakanlık 
müsteşarlığı 

ATINA, 5 (Hususi) Başbakanlık 
müstep.-lığma tayin edilen T. Çaldaris 
bugün cumhurreisi hu:rıunmda and iço • 
cektir. 

Yunan ordusunun tasfiyesi 
ATINA, 5 (Hususi) - Ordunun 

tasfiym baldmıcla ne~dilen i.atiıııai ka. 
nun üzerine ordu müfetti§lerinden ııene
ral Petridisin riyasetinde yüksek rütbe. 
li zabitlerden teıekkül eden komiayon 
ite bql8Dll§br. 

Moakovada Aysel filmi 
gösterildi 

MOSKOVA, 5 (A.A.) - Dün bura· 
da Aysel (Bataklı damın kczı) ismindeki 
sesli Türk filmi göırterilmittir. Filmin bu 
göaterili§oinde Moskovanm deri gelen ıi· 
nemacılBl'le Türkiye büyük elçili ve 
Sovyelller dıt bakanılığı yüksek msnur· 
iMi ve Sovyet Rusya ve ecnebi gazete· 
ciltt hazır bulunmuılar ve filmi takd,rle 
k.oıtdamıılarclır. Bu münasebetle filmi 
çe.riren Ertuğrul Muhsine ve Türk sine· 
macdarına çekilen tebrik telgraflarında 
Aysd filminin realizm ve uluıal yolu ta• 
kip eden Türk sinemacdrğrrun te:ırkkisi· 
ni RÖstennekte olduğu bilbassa ipret e· 
dil:n'ı~ir. 

Cenup uralında yeni 
demir yolıara 

MOSKOVA 5 (A.A.) - Cenup U. 
ralınrla müteaddit demiryolları in~ası ta· 
savvur edilmektedir. Bilhaa.a geçeo se
ne ba~larum Ufa • Maırnitigorsk hattının 
inşası çabuklafbrtlacık11r. inşa edilmek
te olan hatların yalnn: iktı&adi değil ay· 
ni -nc1a askeri bakımlardan olan fay. 
dalan bilhassa kaydedilmektedir. Bu hat
lar Go ... ki, Moskova ve Lening<.ıd fab. 
rikaları P"ibi orta Ruıy.•nm biiyük fahri· 
kalan ile bq senelik planın neticelerin· 
den rlan Magnitigorok'deki mühim ma• 
den merlr.ezi arasındaki mesafeyi kıaalta• 
caktır. 

Amerikada işsizlikle 
mücadele 

VA:jlNGTON, 5 (A.A.) - Her ıki 
meclisin yaptığı bir konferanıta, iısizli· 
ğe kartı koyacak nafıa itleri projesi bak· 
kında onlaıma hasıl olmuıtur. Bu }r<>je 
4.880 n hyon dolarlık bir masrafa lilzum 
ııo•termektedir. Projenin kabulü, k.-1un 
li.yibasının meclisler laro.fınd~n tasdiki· 
ne doii'ru atılmıı bir adımdır. 

Radyom la 
Tedavi evleri 
Sağlık Bakanlığının izni 

olmadan açılamıyacak 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Sağlık 

ve Soysal yardan Bakanlığı radyoloji, 
Radyurıı w elektrik.le tedavi müesse • 
seleri hakkında yeni bir kanun projesi 
hazırlamı§br. 

Bu projeye göre, münhauran ront· 
gen ııığı vasıta.ile teıbi.s veya hem tet
his ve hem tedavi veya radyum emanu
yonu veya radyum mürekkeplerile ve • 
yahut her nevi elektrik iletlerile tedavi 
yapmak için müe11ese açmak Sağlık Ba· 
kanlığının iznine bağlı olacaktır. Bu mÜ· 
easeıeler yalnız mütehaH11 belge&İ al · 
mıı hekimler tarafmdan açılabilecektir. 

Üniversiteliler greyi 
PARIS, 5 (A.A.) Lil ve Dijon fakül. 

teleri tıp ve hukuk talebeleri ecnebi 
talebeye gÖ&terilcn kolaylıkları profıesto 
için grev yapmıılardn·. Hiç bir hadiae ol
mamııtw. 

Kölelik ve Habetistan 
CENEVRE, 5 (A.A.) - Uluslar der· 

neği kölelik komisyonundaki ltalyan de
lege•i;.in, kölelik usulünü idame ettiğin· 
den dolayı HabeJjıtanın Uluslar derne· 
ğinden çııkanlına11m istediği hakkındaJ.1 

baberltt resmi mabafilde tekzip edil • 
mektedir. 

Kolonya Üniversitesi 
KOLONYA, 5 (A. A.) - Yeni ünf. 

versitenin küıat resmi bugiin kültür ba· 
kanı Bay Rost'un "'1,kanlığı altında bü· 
yük merasimle yapılmıştır. Belediye re
isi ve kültür bakanı tarafından bu mü • 
nasebetle nut .. klar söylemniıtir. 

Balkan antantı konaeyinde 
BELGRAT, 5 (A.A.) - Avala ar 

janaı bildiriyor: 
Atinada ikincikanunun üçünder 

dokuzuna kadar toplaıımıı olan Bal· 
kan antantı konaeyinin verdiği ka • 
rar mucibince, Balkan antantı devlet 
!erinin murahhas ve mütehau11ları 
bugün dört komisyon halinde Belgra'. 
ta toplantılanna baılanuılardır. 

Komisyonlar afağıda.ki meaelele • 
ri tetkik edeceklerdirı 

J. - Demiryollan münakalatı, 
2 - Nehir ve denizyollan müna· 

kali.tı, 

3 - Hava münakalatı 
4 - Poata, telgraı, telefon n te 

ıiz münakalatı ve mubabcratı. 
Komisyonlar bütün bu mMelele 

hakkında müıbet teklifler h'azırlay" 
caklar ve bu teklifleri tasdik edilme! 
üzere Balkan antantı konseyinin ge 
lecek toplantısına sunacaklardır. 

Amanullah Mekkeden 
döndü 

ROMA, 5 (A.A.) - Afganista< 
eski kralı Amanullah Han Mekke • 
yahatinden dönmüıHir 



l:LEK. 
Haftanın ya""' 

Kunduralarım 
Allah kimin varsa bağı1laaın, 

benim bir çift kunduram var:!ıı. 
Ara sıra ayağıma giyerim. "Kun
dura bQfa giyilmez ya!,, demeyin, 
Mümkün olsa benimkileri bapma 
giyeceğim ama, kalam daha ayak
lafmadı da ondan giyemiyorum. 

Bu kunduı-alanriı bir çifttir de
dimdi, değil mi? •• Bu bir çift kun
clura benim bafll71ın belasıdır. A
yagıma giydiğim halde •.. Atamam, 
acırı:.ı. Kucak dolusu para vermi
:ıimd .... Bir kenara bırakamam, bi
f<mliair. Sıra:Jına göre giymeliyim, 
fJoyatırım, cilıilatırım, parlatırım. 
Bütün bunlara rağmen ayağıma 
giyaim mi bir feryattır lxqlar. O 
ko.dar ki eliilemin kunduralarıma 
bakmasından dolayı utanırım. Bu 
utançtan gün olur ki, kunduraları· 
mı çıkarıp atmayı, yalınayak kal -
mayı daha yek bulur, tercih ede • 
rim. 

Zaten hepimiz, kunduralarımı -
zın esiriyiz. Onlar -ne isterse onu 
;yaparız. Sağını sola giymemizin 
yolu var mıdır? ••• Bunlann yüzde 
doksanı ayağımızı ııkar, Canımızı 
l'akar, bizi burnumw:dan ıolutur. 
.Sn rıkaramayız. Gene avuçla pa
ra verir bu b<q belii.ı ayakkabları
nı alırız. Benim kunduralarım üs
telik gevezedir de. Yer, yurt, za -
man ve münasebet düfÜnmeden 
gıcırdar. 

Bir gün bu kunduralarla lngil -
terede bir müzeye gitmiştim. Bü
tün halk müzedeki antikaları bıra
kıp bana bakmağa bcqladJar. O 
kadar sıkıldım ki, anlatamam. Dü
pinün bir here! Bir lngiliz müze
sinin durgun sükıitu içinde benim 
kösele tabanların gıcırdamasını! .. 
Nihayet utancımdan topuklarımla 
yurümeğe mecbur oldum. O da bir 
İlolay iş değildi. Lakin hem kun
dura giymek, hem ses etmemek i
çin ba_,k<ı çare bulamadım. Bu da 
çok yorucu oluyordu. A-
ra sıra bir OOf pavi -
yon bulunca henıen bütün ta
banlarımla yürüyor, kunduraları • 
mın olanca serini çıkarıyordum. 
Eğer o ara iren biri girerH nerede 
ve ne vaziyette olursam olayım, 
hemen durup ya lsanın çarmıhına, 
Ya Kleopatranın tacına bakıyor -
dunı. 

Eskiden potin kundura giyilen 
devirlerde, gıcırdamıyan /nındura 
makbul değıldi. Hatta, derlerdi ki, 
kunduracılar bu ıeıi vermek için 
kösele/eri pastırma ile muamele e
derleTmİf. Ne yaparlarmıf bilmem 
ama bildiğim pudur ki aki kundu
ralar gıcırdardı. lialta bunu gös
teren bir de ,arkı güftesi hatırla -
rım.· 

Bu güfteyi buim neslin alhn -
dakiler bilmezler. Katiplerle alay 
eder bir farkıdır. Mcrliim ya vakti
le adı sayılan iki çqit adam var
dı: Asker, l:atip. Bir baba çocu
ğunu ya aaker yapar, ya katip. 
Bunda da müessir ailenin rocuğu
nu geceyatısı mektebine verip ver· 
me • esi ve aile içinde asker olup 
olmaması idi. O zaman da mizaç 
bugünkünden daha ileri olmamalı 
ki musikiye kadar girmif, katip • 
/erle alay etmeyi düpinmÜf. Belki 
işitmifsinizdir: 

U sküdara gider iken aldı da bir yağmur 
Katibin paltosu uzun eteği çamur 

fClrkısı. Bestesi ve i/aaai yavan
dır ama manası hôla tazedir. Hep 
o Vıbiidar o yağmur, o çamur, o 
hiilip ııe o ıızun palto ... 

Bu farhının alt tarafında pöyle 
bir parça vardır. Yeni pirler gibi 
pek vezni ve kafiyui yok. 
0Xundurası gıcır mıcır o da veresiye. 

biçare katipler., 

lfte bu tarihi farkı ile ahiden 
kıuıduralann gıcırdadığını ispat 
edebilirim. 

Nereden nereye gittik. Ben ken
di kunduralanmı anlatıyordum de
iil mi? 

... Ve bunlar 0 hale geldiler ki, 
fİmcli ayaklanm bapmdan fazla_ 
•ea çıkarabiliyor. (Bu, bafımın dıl-
•izliğinden mi, ayaklarımın yüz • 
•İizliiğünden mi bilmem) Şikiiyct
~İ~im. Nereye gtisem: herkesin gÖ· 

u bende. Rahatsız oluyorum. 

li Harekcı_tır:ıda serb~st .. ~eği· 
, '?· lıtedığım gibi gezıp yuruye -
"'Yorum. Halbuki ötekiler ne ka
~r rahattırlar. Ne gittikleri, ne 

triidükleri, ne ilerledikleri belli. 
•<:ı-clnmadan ,kimseyi tedirgin el· 

l';•eu • ,.,_, • 
n •es ız sad;;ıaız üteaı .... eıı 

Ş EH l R HABERLERi 
~ ....................................................................... ~ ... 
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Ter hin sandığı 
Genişletilecek 

Sermayesi on altı bin 
liraya kadar y"kseldi 
Belediye Kapalıçartıdaki terhin saıı• 

dığmın faaliyetini genişletmek için, ikt.ı· 
sat işleri müdürlüğü tarafından bazı tet
kikat .Yaptırmaktadır. Terhin ıandığıoın 
fal<ir ve orta halli ailelerin ani maddi ih
tiyaçlarını gidennesi, daha geniş ve 
muntazam bir tekilde çalqması için Jr.ı. 
zı yenıi tedbirler ahnacalrtır. Sekiz sene 
evvel iki bin lira sermaye ile il" başhyan 
sandık şimdi on altı bin lira sermaye ile 
çalrım:.ıctadır. Sandıkta en fazla 25 lira· 
ya kadar ilorazat yapılmaktadır. Halk bu
raya mücevherat, hah, diğer kıyn\etli ev 
eıya11 gibi bazı Jeyler bJTakarak para 
almakta ve küçük bir faiz mukabilinde, 
bilahare borcunu ödemekte ve terhin et· 
tiği e1yayı almaktadır. Şehrin bilhaua 
az gelirli ailelerini muhtekir faizcilerin 
elinden kurtarmak için, bu s~ndığın fa
aliyet&nin genitletilmesi lüzumlu görül
mektedir. 

Btlediyenin terhin oandıiiı son bir se· 
ne içinde 1904 muamel~ yapmış •·e 16041 
lira ikraz etmiştir • 

Sebze haıi geniş etilecek 
Kerestecilerde yapılmakta olan 

meyva ve .. bze halı 15 mayıs.ta be -
lediyeye teslim edilecektir. 

Halin zemin asfalt kısmı bitiril -
mek üzeredir. Deniz kwnına yumur
tacılar için de iki daire yapılmakta • 
dır. Hal mevcut ihtiyaca kifayet rde
miyeceğinden jl~ride geni§letilecek, 
ıimdiye kadar muval<kat sayılan bu 
hal, htanbulun daimi hali olacaktır. 

Diğer taraftan halin Meyvahoş 

tarafına gelen büyük duvann dibine 
her biri yüz metre mürabbaı on dört 
mağaza yapılacaktır. Bu dükkanlar 
kavun, karpuz, limon ve porta•~al 
kab:umallarma tahsis edilecektir. 

Bu kısımlar İn§a edilinceye kadar 
~imdilik yoğurt ve hariçten gelen ke
silmit kuzularla icap edene pala 
teı ıabtı hale alınmıyacaktır. 

.Yapılan bir hesaba göre, beledi • 
yenin halden alacağı senelik selir uç 
yüz bin lira tutacaktır. 

Temizlenen borular 
F eriköy ve Kurtuluı semtlerine, 

borular temizlendiği için fasıla ile 
terkos ouyu verilmektedir. Borular te
mizlenince eıkisi gibi au verilecektir. 

Si mitçi fırınları 
Belediye simitçi fırınlarında da 

hamur yoğurma makineleri kullanıl
masına karar vennİ§tir. 

Küçük film makinaları 
Memleketimize selea seyyahların bu

radan hatıra olara mmızsa filmleri 
götürmelerine iıpkan ~emıelıı: üzere, be
raberlerinddıi küçiilr n kullanJlmot film 
makinelerinin gümrükten muaE olarak 

&'~ müsaade edilmitfi. Bu 
film makinelerinin zati qyadan sayıla
rak, muafiyetinin diğ.ır )'Oiculara da 
teımili kararla§tınlmıt ve gümrüklere 
emir veıilmiıt:ir. 

1 H()RSA 1 
(it Bank .. 11nda.n alman cetveldir) 

4 NİSAN 935 
AK.;;iAM tlYATLARl 

ISTIKRA7.l..\R l TAHViLAT 
r.tikrau dahili 97.25 
1933 Er,,.uu 99 Rlhtım 10.SO 
Kupon••• 29,37,50 Aa. mümea..U 50,95 

il -n ,flf.l Aa. talnili 1, 43.30 
,: J J J 28,22,50 An. tahYili 111 48,50 

ESHAM 
İt B&nkaıı Nama 10 Reji kapo•ıuıı 
"' • HamilU-. 10.11 T.&Joa 
• n MÜ••İ• 99 Terkoı 
Tfirkiy• Cum .. a- ÇJmento 
riyet l»ankaıı 13 ltti ... t de7. 
Trıun,,•J' 29.SO Şark de7. 
Anadolu Hit.ı• 25 BaJp 
Şii. Hayri7a 15.,50 $arlı -. eca 

2,211 
14 

17.-
12,615 
9,50 
0.96 
ı.a .... 

ÇEK. F YATLARI 
Franuz F. 12,03,!0 Prai 18,98 
Londra 607,50 BeJ•r•t 34.94.50 
Milin SM,25 Mosko•• 10,91,50 
Nüyork 79,50 Berlim 1,97,80 
Ceı:ı.evr• 2,45,38 Madrit 5,79,45 

Atin• 83,67 Budapeıt• 4,50,25 
Brüksel 4,67,90 Varıo•a 4,.20,17 

Amsterda.m 1,17,96 Bükreı 78,48.25 

Sof1• 66,09 Vi1an• 4,23,30 

NUKUT (Sahı) 

lCaroı IC.11ruı 

20 f. Fraıu•• 189 zo 1. ı ...... 11111 
1 Dolar 125 1 ,_ ... ıa 

ı K•r. Çek 1111 ) Mark o 
1 fıil• A•. 23.50 1 Zloti 22 
1 sterlin 610 20 ı.., 17 

ZO Liret 213 20 Diu.r 111 
10 Le•a Z3 l Çornoolt ~ 
10 F. Bel<;ika 115 Al- 8.32 
10 Drahnıl 24 Mecldire 41 

l FlorİD 83 Ban.Juaol 240 

---·-· .. -·-··-· ... ·-.. ··------.. 
gibi yürüyorlar, yürüyorlar, yürü· 
yarlar. 

Allahım! Ne nimettir bu susiz 
sodasız yürümek, ilerlemek. Ne ni
mettir, gıcırdamıyan kunduralarla 
gezmek adım atmak ... Dedim ya! 
Benimki aycıkhabı değil ba, be • 
lası ... 

< 
lllAA/(lrJJ:. 

Dünkü talebe 
Kongreleri 

Ta'ebe kooperatif Birliği ve 
· Bursa liseainden yetişen1 er 

dün top andılar 

Türkiye içki Aleyhtarları Gençler Kurumu dün saat 14 te eski 
Fransız tiyatrosunda bir müsamere vermişlerdir. 

Evvela iıtiklal marşı çalınmıf, bundan sonra Y eşilhiliil marsı söy
lenmiştir. Bunu ikinci reis lbrahim Zatinin bir nutku takip et;,,iştir. 
Bundan sonra cemiyet reisi Bay Fahrcttin Kerim içki aleyhinde bir 
konferans vermiftİr. 

Bundan sonra (Bir aile lacia:Jı) isimli bir perde:ik bir piyes tem
sil edilmi, ve alkışlanmıfhr. 

iki Fransız 
Gazetecisi ge 'di 
Meml~kette bir tetkik 
seyahati yapacaklar 
L'lntranıigeant ve Matin gazele • 

leri muharrirlerinden Bay M~rcel 
Sauvage Matin sazeteai ve La fem • 
me de F~nce muharrirlerinden Bayan 
Malardot, Bayan Panle dün şehrimi
ze gelmişlerdir. 

Bay Sauvaııe Ankara ve Anadolu
da bir t&tkik seyahati yap!Icaktır. 
Fransız meslektaşımız dün bize dedi 
ki: 

- Ben yeni Türkiye baı.kında 
tetkika.tta buhmacağun. Fakat oiz 
bana bu yoldaki tetkiklerin §imdiye 
kadar çok kereler yapılmış olduğunu 
oöyliyeceksiniz. Evet öyledir. Ben 
Türkiye hakkında umumi ve tam bir 
etüde yapmak istiyonım. Bu tetkika
tıma latanbuldan değil, Ankara ve A· 
nadoludan b~lıyacağım. 

Yarın Ankaraya gidiyorum. Orada 

Ba§velcil general ismet Inönü, Dıt it

ler Bakanı Bay Tevfik Rüttü Arat ve 
bir çok zevat ile göriifeceğim. Sonra 
Anadol..,un bir çok tcbirlerini, yani 
Sıvaa, Kayaeri, bmir, Samsun, Trab
zon, Adana sibi ıehirleri ziyaret ede
ceğim. 

Buralarda aoyaal, siyasal ve edebi 
hayatı tetkik edeceğim. 

Sonra yeni Türkiye ile eaki Türki
ye aruında bir mukayese yapacağmı. 
Bu arada en esulı tetkikat Ankara 
hakkında olacaktır. 

Bu tetkikatmu 20 - 25 makalede 
yazacak, sonra da bunları bir kitap 
halinde nep-edeceğim. 

Filhakika Türkiyedeki teralr.k.i ve 
tekamülün dikkate değer ve biz gaze
tecilerin de bunu dünyaya tanıtmak 
vazifemiz olduğunu bilirim. 

Garpta ekseriyetle Türkiye hak • 
kında yanlıt fikirler vardır. Ve Tür
kiyeyi elan Claude Farrere ve Pierre 
Loti Türkiyesi zannediyorlar. l§te ben 
yazılarnnla bu kanaati değiştinne
ğe çalııacağun_, • 

Bayan Malardot ta diyor ki: 
- Ben büsbütün baıka sahada ça

lıf&cağım. Türkiyede beni kadınlık 
hureketleri ali.kadar ediyor. Türk ka
dını b\ll'Ün bizi geride bırakmıştır. 
Biz Fransız kadınları Türk hemıire· 
lerimizden çok gerideyiz. Türk ka • 
dınlan rey hakkına maliktirler, me · 
buaturlar, fakat be henüz bu hakları 
eld .. edemedik. 

Bu sebeple Türkiyede, kadmlığın 
ıiyui ve içtimai tekemmülü hakkın· 
da tekiklen:le bulunacağım.,, 

Şehrin uhhati 
letanbulun ıdıhi vaziyeti gittiloçe dü

zelmektedir. BıW iki ay evvel aylık difte
ri vukuatı ayda doksana kadar çıkmııtı. 
Sıhhat müdürlüğünün ilkınekteplerde on 
bet bin kadar talebe qılama11 ve aıı is
taıyonlarmın faaliyete geçm~ difteri 
vukuat1111 çok azaltıruıtır. 

-
.... 

Balıkhane 
Is ah edilecek 

Yeni balıkh&n ~ için hük\ı. 
metten maddi yardım 

istenecek 
Belediye, timdiki iptidai balıkha

nenin yerine, fenni tesisatı ihtiva e
den asri bir balıkhane İnşası için tet-
kikat yapmaktadır. · 

Marmara ve civarı dünyanın en 
çeş"tli ve en lezzetli balıklarını sinc
•inde toplannmaına rağmen, asri bir 
balıkhane bulunmaması yüzün-len 
bunlardan layikile istifade edileme
mektedir. 

Beledi7e iktiaat i§leri müdürlüğü, 
balıkçılığı inkitaf ettirmek için ala
kadarlarla temular yapmaktadır. Av
lanan balıkların yalnız ıehir ihtiyacı 
için değil, bütün Anadoluya taze bir 
şekilde &'Önderilmeıü, komJU memle • 
ketlere ihracat yapılma11, füme balık 

yapmali: ve balık konaervec:iliği ea'.\ • 
ıınm kunılmıw için lazım gelen ted
birler almacaktır. 

Bunun için de mali bazı imkanlar 
aranmaktadır. Asri bir balıkhane !e
s.isi için hü.kUmetten maddi yardım 
istenecektir. 

Bu hususta hükU...et nezdinde te
ıebbüsata giritilecektir. 

Seyyahlara eşya satışı 
Liımm-- selen aeyyahlarm, §<iıri 

ziyaret ııünlai ek.....;ya cun.ya teoa • 
düf etmektedir. Cuma olunca, bütün ma 
ğau ve dükk&nlar kapalı bulunmaıkta, 
seyyahlar hiç bir fCY &ömıedikleri için 
alıt verit edememektedirltt, Ecnebi sey
yahlar daha ziyade halı, yecli mamulat 
e§yası, §arka mahsus antikalar satın al
maktadırlar. 

Belediye Turizm ıubeainöı tavaaau
tu ile, Akay idare.;, bu gibi efya satan 
dükkan sahiplerine Tophanedeki Akay 
salonunu kİraJamııtır. Bundan sonra, 
aeyyahlarm en çok rağbet ettikleri eıya 
cwna olmaaıııa rağmen, bu ..ıoncla aatı· 
lacakbr. 

Alemdar nahiye ocağında 
konferans 

C. H. F. Alemdar nahiyesinde her 
on bet &ünde bir verilnıekte olan kon· 
feranslar.ı- biriti de __ _.__ .. .. 
ak . ,.._.,,_...., gunu 
. tam•. 16at 20 de DıvanyoluncJaki na-

hiye bınası ocaklar merkezind ·ı •t• even-Dnf tr. 

. Top!antıya bir çok Üyeler~ et
IDlflercli. Bunlar arasmda rold • b 
·-•-- •-'-il di • ugu a • y...._ ....- e yordu. 

Bu toplantıda profesör Bay Akil M h 
tar tarafından insaıııların t-'-'--w· .. u 
d · bi •- aı.am une 

- r •onfenms verilmiı "" projelui
yoııla taı, tunç Ye demir devirl-:...... •t 
levhalar söKaitmi,ın.. -· -~ aı 

• • 

--
Ankara lisesind;;; yetifen gençler cemiyeti dün . . . . . . 

...ı. 

T okatlıva;Ja a-

Yüksek tah•il talebe kooperatif 
birliği umumi heyeti dün saat 10 da 
halkevinde toplandı. 

Toplantıyı Bay Faruk aç!.. idare 
heyeti raporu okundu. Raporda ser -
mayenin 300 lira olduğu ve 177 lira 
83 kuruş temettü temin tttiii zikre
diliyordu. 

Raporda sermayenin az)ığından, 
binanın darlığından şikayet edilmekte 
idi. 

Bundan oonra mürakabe heyeti 
raporu okundu. Ve kabul edildi. Mü
teakiben yeni intihabata geçildi. 

B&.fkanlığa yüksek iktiaattan Ha • 
di, vekilliğe Tahsin, azalıklara da 
Rüknü, Muhlia ve lbrahim seçildi
ler. 

Bursa lisesinden yetişenler 
roıgresi 

Bursa lisesinden yetitenler kurumu 
dün yıllık kongresini yapmıştır . 

Kongre başkanlığına Hukuk fakül
tesinden Şahin, ikinci batkanlığa Tıp
tan Talat, katipliklere mühendisten 
Şe..t.i ve Zübeyr ıeçilmıer. 

idare heyeti raporu okunduktan 
sonra nizamnamenin değiştirilmesi 
Bursa kız lisesinden yeti§enlerin de 
bu kuruma girmeleri konutulmuttur. 

Neticede ruzname ve nizamname
nin değiıtirilmeaine dair bir kayıt 
konulduğundan yeni seçilecek idare 
heyetinin toplayacağı umumi bir kon
grede bu meselenin görü§ilJmesine ka
rar verilmit ve yeni idare heyeti ae • 
çilmittir. 

Lutfi, Cevat ülkü, Feyzi, Avm, 
Adnan, Sali.haddin, Sadık yeni idare 
heyetini tetkil etmektedir. 

Beyojjlundı yeni bir mektep 
alınacak 

latanbulda talebe sayısı ber ._e 
artt:ğı için, mektep ihtiyacı da o ııia
bette ziyadele§mektedir. 

Bilhuaa Beyoğlu tarafında bu 
aene mektepıizlik aı.kmtıaı olmıqbır. 
Bu sebepten Beyoğlunda bir mektep 
alınma.s.ı için umumi mocliaıte.n on se· 
kiz bin lira taluisat istenmiıtir. 

ilk mekteplerden kıç talebe 
çıkacak 

Bu sene lstanbul mektepleriDden 
9500 kadar talebe mezun olacaktır. 

Bu ıniktar geçen seneye nazaran 
1500 fazladır. 

ilk mekteplerin im(ihanl.n bir ha· 
ziranda baılayıp 12 hazirana kadar 
deyam edecektir. 

Askeri lise ve ortamektep 
imtihanları 

Askeri lise ve orta mekteplerin 
son ımıf iııntihanları buırün b~a-
ınaktadır. 

imtihanlar bu ayın on betinde bit
miı olacaktır. Diğer ınufların imli • 
hanı mayıo aonunda yapılacaktır. 

Hukuk talebe heyeti 
Ankarayı gitti 

Hukuk fakülte..i aon ımıf talebesi 
namına, imtihan talimatııameaiııin de
iiıtirilmeai için, Kültür Bakanlığı nez· 
dinde letebbüu.ta girifecek olen ilç 
kişilik heyet dün akfalil Ankaraya. 
gitmiıtir. 

Bu heyet, Ankarada yeni imtihan 
talimatnameoinin yalnız birinci ve İ· 
kinci aımf için tatbik edilmesini, ken· 
dileriniıı bu talimatnaımeden muaf tu· 
tulın1UJDJ iıtiyeceklerdir. 

Galatasaray lisesinde konser 
Dün Galatasaray liıeırinde, muallim

leri Bay Seyfettin ve Saai Aıahn ye
tiıtirdiği taılebe, velilerine ve ırüzic!e da
vetlilerine pek muvaffaıkiyetli bir komar 
venniılerdir. Iııtikli.I ve Galataaaray 
marıları ile baılanan bu müaamereda 
gençler Şiıbertin (Bitmemiı Senfonisi) 
ile Mo;zartın (Haydn) ve Bec:htan pek 
mute,. parçalar çalmıılardır . ----

Nazilli fabrikası için 
yetiıtirilecek ustalar 
Sümer Bank tarafından NaziJli faori· 

kasında çalı§mak üzere ecnebi mcınle • 
ketlerine gönderilecek gençTer Bakrrköy 
fabrika3mda toplanm.ıktadırlar. Bunlar 
basmacılık itlerinde yeti~tirileceiderdiı·. 
Bunlar çinkograf, pantograf, ince torna· 
er, maden ve ah§ap üzerine oyma işleri 
yapacaklardır. Nazilli fabrikasında u<la
batılık ve uıtabll§ı muavinligi yapacak 
olan bu gençlerin ekaeriıi Sov) et ~uı
yada altı ay kadar ıtaj görecekl ... dir. 

Esnaf cemiyetleri bürosu 
Eınaf cemiyetleri mürakabe ve müş

terek büro teıkiliitı küçültülerek yedi 
kiti açığa çıkarılmı§tD". Bundan ıonra 
l.er cemiyet maıaıı muhasebe ve para it"' 
lerine de bakacaktır. Bu ıurelle büro 

Günü.~' ---==--- . JJ 
Habe~ tarih nelen 

bir yaprak 
A<"rupanın son dedikodııları, karı

§ık meseleleri, bu kılanın dlftnaa ge
çen bir sürü hadioeleri unutt=rd.a. 
E•kiden ga;z;etelerde ilk mtunlcrı 11· 
gal eden Habeı meHleıİ, yerim Al
manyanın '1lôslanma11na, Eden\n. ·~· 
ya.hatine bırakarak iç .ahifclcrc ıkın 
ci planlara çekildi. Fakat Aımıt> ı:ıın 
kendiıile daha :ziyade me§gu~ ol"ı~sı 
/ô;z;ım geldiği bir sırada fGTkı Alrı k 
kadaki hadiseler de ihmal edılue 
gibi değil4ır. Habe§lerle ltalycıı la~ 
uzun zamandanberi devam eden mu• 
:zal<eralı iyi bir netice)·e bağlay.ama
dılar. Diğer taraftan ltalya, E_rıtre : 
de bulunan /talyan aileleı-inın ge~ 
çekilmelerini bildirdi ve niJıayet daıı 
Romadan fU telgrafı aldık: 

«Habeıistanın bir harbe ha;z;:rlatı• 
dığı anl0§1.lmaktadır ... 

Karanlık bir ihtimali açıkça_ "!i>~ 
dana vuran bu telgraf çok mana.~ .. 
dır ve f<Zrki Alrikanın illerinde -~~ : 
yük &;, tehliken;n lıanat genlısınJ 
hildirme lıted İr. . 

Avrupanın son geçirdiği ıi)la~ı u. 
askeri buhran karıı.sında Habeflstan 
11nırlarında patlıyacak bir bomban~,. 
dünya sulhü için ne b.''yiilı bir facıd 
olacağını hesap etmelı ,;olı ~ol~yd~ 
Onun için temenni edelim lıi ihtıl . • 
çabuk halledilsin, ve bu gergin ııa:zı• 
yet bir an evvel dü:z;elereh bütün ita" 
kunç ihtimaller bertaraf olsan. 

Vakıa Habeş/erle ltalyanlar ara.• 
•ındaki ihtilal yeni bir teY değilJır, 
U zmn zamandanberi fCITPlf"" man• 
laatler, nihayet bugÜ/ı gene ortaYf' 
atılmqtır. Habeşistanın, eğer bır 
harp çıkarsa, bunda ne derece~. ka· 
dar muvaffak olabileceği lıestırıl",.i 
mu. Çünkü Habeı ordıuu, bogön lı' 
harbin en birinci vcı.ıta.n olan rn~ ı• 
neden mahrumdur. MeHIÔ Hab•ıt• • 
tanın on adetçik tayyaruine lıarf' . 
ita/yanın 1800 tayyaren vardır. F~· 
kat Habefler bu noksanlannr, bır 
beyaz iatiliisına karşı büyük b~ ~arP. 
kabiliyeti, tesanüt ve inanla telafı et• 
mesini bildiklerini evvelce çolı lıuıl • 
vetli bir wrette O.bat etmiılerdir. 

Tarihin yapraklarını çevirelim: 
1895 
Bu tarihten on dört Hne evııel Kır! 

mı:z;ıdeni.z aahillerinde A•ab'a yerle • 
ıen ltalyanlar nihayet nülıuı. mınta E 
kalannı büyütmüşler ve bilahara . • 
ritre namını alan mıntakayı ellenne 
geçinnif!erdir. .. • 

O zaman da Habefiatan bugun·ı"·) 
dulu kadar bir derebeyi (FeoJalı İil 
mcuqarası a=ediyorclu. lrfahte i 
fefİer ıırasmda müthiı bir rclıube 
ııardı. Habeıiltanı (Protelıtora) 1-
tına almalı gayet kolay gibi idi. a• 
/tat ltaJya derhal, imparator ;ft'•"~ 
lilı'in idare6İnde bir beyaz ı.til~ 
karıı va~yet alan ııe birlqeıı mütt~~ 
hit bir deulet kar,.sında kaldığın• go 
dü. 

imparator çalı basiretli bir ~":"" 
dı. Ayni _,,._,da bari2 t.1ılilı,• er 
karJUUlda ccm "" fiddetli tedbırler 
almcuını bilirdi. 100 bin kiplik -~ 
duyu Rcu Alula'nın ülarnine te ;:! 
etti. Bu kamandan lilhalıi~ 
luap akademisinde staj l"'P,._.~ 
Fakat harbin nasıl l"'pılacaiın• . rl 
70rda K.arı .. ında General Barah• • 
nin ;cİaruinde 15 bin Jıiplik bir ordu 
vardL Bu ordu gayf!t kuvvetli toplar
la mücehhemi. 

ltalyan JıumanJanı, eu11el~ ~end~: 
an• Habeılcrin hücum etme•ını _be 
liyordu. Çünhü hendi meııkii mu.tah• 
kemde idi. Halbuki bilmukabele R~ 
Alala ltalyan ordusımu balundu11• 
yerden çıkarmak İ•tiyor ve onu adet· 
ç• rok la:ııla alan ordanle h<atırına
lı düfiinüyordo. 

Tam üç ay iJıi ıef birbirlerin• ka; 
fi sabrrla t1e hile ile mulıaııemef ettı· 
ler. Nihayet Habeı kumandanı ltal ." 
yan kumandanını bulunduğu mevltı
den çıkarabildi. 

Çünkü ltalyanları, ltalyan i.rtih • 
barat dairesinde bulanan bir 1ıaı.cı 
c:cuu• tarafından J.andınruf "". .~~b~t 
lnıvayi 1tiilliyesinin geri çekild.,,..• lıı 
dirmifti. Bunun üurine General. s.:; 
ratieri hemen bolundoiu mevlıid 
çıktı ve ilerlemeie baıladı. Habef!~r 
tcıarnıza geçtiler. Ve ltrılyonlan. !' 
dağ silsilesinde aıkıffırarak _,,,.~ 
ettiler. ltalyanlarvı tap -baları "! · 
tabi bu dallarda hurda birer dernır 
lrülff!.U.den ibaret JıaldL Bu ınahar•· 
bede ltalyanın :z;ayiah fil idiı 

6,000 asker. 
300 :zabit. 
72 top (yani bütün toplan) a 
General Arimondi ve General D 

Bormida maktül düımüıler ve Gen•
1
-

• o -ral Albertone yaralannuı H enr 
muıtu. . nı11 

Bunun Ü.zerine ltalya Hobe,ata 
tam istiklalitıi tanıdı. 

Habeıistan kumandanı bir harp a
kademi6İnden me;z;un olmadığı ""t(J," 
polyonun muharebelerini adam a 1 I· 
tetkik etmediği halde mu:mller ~ 
mıİıto. Çünkü Habefi•tanın toprak"" 
rını İyi tanıyor, kendisini iyi taıuyor, 
ve ea.susları uanta.sile ltalyan onlu • 
aunu iyi tanıyordu. 

Açtığımı;z; tarih sahifesini kapıya· 
lım ... 

Mümtaz F AIK 

Küçük haberler 

'!- Maliye bakanlığı müıaviri ~y f-1· 
phand Ankaradan lstanbula gelmö§llr• 

'fo Fransanın Sofya sefiri Mösyö La
bouret bir kaç ııün kalmak üzere febrı· 
mize gelmiıtir • 

'fo Dün Galatasaray liaeıinde t~1"be 
tarafından muvaffaki elli bir Jı.onoer ,.,. 
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Tekrar üzerine :....V_a_k,_i_t-.i-z_k_o_c_a_m_a_l_a_r_ Vartan ... 

"Aceba bu mevzuu timdiye ka
lar hiç bir yazımda harcamamıf 
mıydım? Uzun zaman gazete ya
'zıaı yazı~' da bu endi,eyi duyma,. 
mıt muharrir zannederim ki yok 
elenecek kadar azdır. Tekrardan 
korkmak gayet tabii<lir; çünkü 
;tekrar bir muharririn en çok de
·~er verdiği, yani kendisini dikkat
le takib eden karilerini kaybetme- -
sine sebeb olur. Benim yazımı bir 
gün tesadüfen, vapurda veya bir 
\ekleme odasında yapacak b~ka 
bir işi olmadığı için okuyan ka
ri, adımı unutacak ve bir daha 
benim yazılarımı aramıyacakaa, 
beni naııl ali.kadar edebilir? Za
ten öyle geçici karilerin hiç bir 
muharriri anlamalarına imkan 
yoktur; çünkü her yazı, aynı ka
lemden çıkmaz daha önceki yazı
ların iıter istemez bir devamıdır. 
Onların manasını tamamlar ve 
kendi manası, mevzuu da ancak 

lan biraz olsun hatırlamamızla 
amamile aydınlanır. 
Devamlı karilere ise, ikide bir 

•yni mevzuları görmekten usanç 
ıelir. Devamlı dedim, bizi seven, 
Jü,ündüklerimizi payla.tan deme
dim. Çünkü onlar, kendileri için 
de değerli ve doğru olan bir fikrin 
her fırsatta ileri sürüklenmesinde
ki lüzumu takdir ederler. ~unun 
!çin muharririn karilerine kartı 
birtakım vazifeleri olduğu gibi 
karilerin de muharrirlere karşı va
zifeleri vardır denilebilir. Bunla
'nn başlıcalarından biri müsamaha 
değil, onun bazı noktalar üzerin
de dunnasına, kendilerini biraz 
sıkmasına müsaade etmektir. (Ka
riin yine bathca vazifelerinden 
biri de, muharririn bir söylediği 
ile başka bir söylediği arasında 
tezad olduğunu söylemeden önce, 
o iki noktanın biribiri ile uzla.ştı
rılamıyacağını iyice tetkik etmek
tir. Vauvenargues: "Pek az feyİ 
biribiri ile uzla.ştırabilmeniz (con
cilier ), görü~ümüzün pek derin 
olmamasından,, der) ( 1) 

Bir muharrirden daima yeni 
sözler, yeni mevzular beklemek 
onu ister istemez sathi olmağa da. 
vet etmek demektir. Çünkü üze
rinde uzun uzun, iyice dütündü
ğümüz mevzular, benimsediğimiz 
fikirler bizi elbette ki hemen bı
rakmaz. Bırakırlarsa onları iddia 
ettiğimiz kadar benimsememişiz, 
Üzerlerinde cidden çok dütünme
mişiz demektir. Bunun içindir ki 
l:>ir muharririn ikide bir aynı mev
rna dönmesi daima fikirlerinin 
ulığım, hayalinin darlığını değ;!, 
bazan da tersine olarak firikleri
nin bolluğunu değilse de sağlam
lığını, hayalinin genitliğini değil
se de derinliğini gösterir. Çünkü 
- birkaç yıl önce çıkmıt b_ir ya
ıısını sadece adını değittirip tek
~ar sürmeğe kalkıtan garib ve ni
loıayet acınacak kimseler müstes
na - bir mevzudan yeniden ıöz &· 
çan bir muharririn onu biraz da
ha zenginleştir'r, ona ilk bahsetti
ği vündenberi geçen tecrübelerini 
de katar. Onları katmıyan, ya
ni bazı mevzuları kendilerinde ya
•atmıyan, onlar hakkındaki ka
naatini artık tekamülünü bitirmit 
bir fey gibi tasnif ederek onu her
günkü hayatına karıfbrmıyan mu-

illi tefrika: 150 

~ s 

Nazmi cevap vermedi. Çek def
te. inden bir yaprak kopardı ve a
cele acele 270 liralık bir çek doldu
rup uzattı: 
· - İtte size üç aylığınızı veriyo
rum. İmtihanda kazandığınız doğ
rudur. Buraya gelen hanımların i
çinde en iyi imlası olan ve daklilo
Yu en iyi kullanan sizsiniz. Fakat 
arkadaşımla aramda bir mukave
lem vardır. ikimiz birleşmezsek 
müesseseye memur tayin oluna
maz. 

Kadın çekteki rakamı okuyunca 
tek kelime söylemedi çıkıp gitti. 
Bunu gören Tahsin candan ve yü
rekten bir "ooh !,, çekti. Birkaç ci "\· 
kika sonra yazıhane gene tab i a
hengini almıt bulumıyordu. 

. . 

Avrupada hiç bir YQf yoktur ki., 
o y<Zfla inaanlar kocamış •ayılaın
lar. 

Bizde İle, vakitaiz kocamalar, 
gün günden çoğalıyor. Geçimde 
düzensizlik; çalıfma, uyuma, eğ· 
lenme saatlerinin biribirini tutma
maaı, gençlik yı}larının gelifi gü
zel, ıu gibi harcanmaaı ile "koca
ma,. erkence aırtımıza biniyor. 

Kocalık, onaylandığı gün gelir, 
elerler. Bu aöz, çok doğrudur. /. 
çimizcle kırkına girmeden kocalı
ğı onaylayanları görüyoruz. Bu 
vakitsiz kocalığı, üstümiizclen at
mamız için, YQfayıfımızı değiştir
meliyiz. 8Qfka yerlerde, yetmifİni 
afkın in&anlar teni• oynar, ata bi
ner, uztın kır gezintilerine çıkar
lar. Biz İse, otuzuna varmadan, 
göbek bağlıyoruz. Ôllfnceye kadar 
genç kalabilmenin inceliğini elde 
etmek için, azacık ailkinmek, dü
nün adamı değil, bugünün adamı 
gibi ya,amak, yetecektir. 

Salahaddin GONGöR 

htanbul ikinci icra memurluğundan : 

Haciz altına alınrr ~ paraya çev-

rilmesine karar verilen 13 adet bızır 

markalı yanııın aöndünne aletine müte· 

allik etya 134.935 Cumartesi günü 13 

den ıonra htanhul aandal hedestanında 

ikinci açık arttırma ile aabp çıkarıla

cağından talip olanlann mahallinde ha

zır bulunacak memuruna müracaatlan 

ilan olunur. 10157 

htlanbul 7 nci icra memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka

rar veTilen 1 adet boya makinesi ve 

motörü 74.935 tarihine müaadil pazar 

günü saat 10 dan "tiharen birinci açık art 
tınna auretile satılacağından talip olan· 

ların Y enikapı Değirmen sokak 44-46 

No. lu hane içinde hazır bulunacak me

muruna müracaatları ilin olunur. 
• 

harrirlere gelince bunların sözleri 
daima cansızdır; birer gramofon 
pli.kı gibi konuşurlar, çünkü söy
ledikleri çoğu kendi fikirleri de
ğildir, ba,kalarından alıp da ta. 
mamile benimsedikleri de değildir; 
sadece ezberlemnİf, batkaları ta
rafından h()f görüldüğü için ileri 
sürülen sözlerdir. Böyle muharrir
lerin yazılarım ilk görüşte ve ol
duğunu anlamayıp ta takib edecek 
kadar sezgi yoksulu kariler, ayni 
fikirleri hergün ayni tekilde oku
malarına hiç bir mahzur olmıyan 
kimselerdir. Fikirlerini içlerinde 
yafatan, onlarla ya,ıyan, onlan 
hergünkü tecrübelerine kan,tırıp 
tekamül ettiren muharrirlere ge
lince, bunlar daima ayni mevzu
dan bahsetse bile yine ona bir ye
nilik, hem de ilk bakı,ta göze atıl
mıyacağı için daha gerçek bir ye
nilik katarlar. 

Bugün pek sevdiğim bir mevzu
dan bahsedecektim; fakat mu
kaddimesine takılıp kaldım. Bir 
daha sefer onu doğrudan doğruya 
açarım. 

Nurullah AT AÇ 

( 1) Tercüme iyi olmadığı için aslını 
da yazıyorum: "C'est faute de pCnC· 
tration que nous concilions ıi peu de 
choses . ., 

MUellifi: Nazmi Ş:Jhab 
gecesi. .. 

lstanbul bir haftadanberi ya
ğan sürekli karın altında titrerken 
Beyoğlu sokaklara ıtık fıtkırtan 
lokantalarda kızı,arak eğleniyor
du. 

Birinci sınıf çalgılı lokantalar
dan birinde geceyi nasıl geçirece
ğini bilmiyen Nazmi, bir saatten
beri bof duran rakı kadehini dol
durmağa hazırlanıyordu ki gözü, 
lokantaya giren üç kadınla bir er
keğe, daha doğrusu üç kadından 
birine takıldı. Bu yefil gözlü (B.R.) 
idi. 

Kürklü matnosuna bir tekir kedi 
gibi bürünmüştü. Zeki bakı,lariy
le etrafı yıkayarak geçti. Erkek 
Nazmiyi tanı:nu~tı: 

Selamlamıtlar. 
Nazmi arkalarından bakakalm·ş. 

Matbuatın emektarlannclan Var· 
tanın ölüm haberi, kendi.ini tanı
yanları çok müteeaair etti. 

Vartan neşeli bir inaandı. Haya
tı olduğu gibi kabul ederdi. Büyük 
ihtira.lan yoktu. Ondan dolayı ela, 
YQfadığı müddetçe gölgede kalmıf
tı. Kendisinden bahsettirmekten 
hoşlanmıyan bu aevimli ihtiyara 
bir gün, Ankara caclcleaini çıkar
ken ıormUflarcl ı : 

- Vartan! Ma,allahın var! ih
tiyarlamıyorıun! 

Vartan, gözlüğünün altından ba
karak, cevap vermifti: 

- Oğlum ..• aen ne aöylüyoraun! 
Yaşamıyoruz ki ihtiyarlıyalım! 

Gene bir gün Vartana: 
- Kaç yaşındasın? diye sor

muşlardı. Vartan bir müclclet dü
şündükten aonra: 

- Hesabını ben tutmuıorum ki 
bileyim ... dedi.. 

- Ya kim tutuyor? 
Güldü: 
- He&abıncla hiç yanılmıyan 

bir katip vardır. Adına Azrail 
elerler. Herke&inki gibi benim de 
he&abımı o tutar! 

Zavallı Vartan .. • 
Kulakmiıafiri 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanlıca karıılılıclarını yaxchi·•·•ııı:: keli -
melerin öz: tür.lı.çe münaai.~lerini bularak ıek· 
limiı:in bot haneleri.ne yerleıtiriniz. Ve tek -
limizi keaerek (Milliyet bilmece memurluiu· 
na) l'Önderiniı:. Doiru halledenler ara•ında 

kur'a çekiyor ve kazananlara bedi.yeler ve -
riyoruı:. Müddet: Pazarleai günü aktamına ka 
dardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 '.-1 4 ~ 6 7 8 q 1011 
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SOLDAN SACA 

1 - Sual 5. Ekilecek yer 5. 
2 - Eıer 2. Nota 2. 

-ı 

3 - Bir ıark viliyetimiz 3. Beyaz C. Kır
mızı 2. 

4 - Valde 3. Çall'ı 3. Sonuna bir (z) ko· 
yaru.nız yağ tavauna düıer 2, 

S - Nota 2. Ceniılik 2. 
6 - Çınl'ırak 3. 
7 - Kitap 5. Bir L.ömür cinai 3. 

8 - Kemiiin İç.indeki 4. Kuı yemi 4 
9 - Trabzonlu 3, Bir kurnaı cinai S. 

10 - Genit deiil 3. 
11 - Alet 3. Lezzet 3. 

YUKARDAN AŞAGI 

l - Bir ... ili.yetimiz S. ilim 5. 
2 - Şair 4. Parlakhk 4. 
3 - Bir meyve 3. Çabuk ~. 

4 - Tazyik l'Örmüt 4. Nota 2. 
5 - Millet 4. Sonuna bir -i-

çiftleıir 2. Berf 3. 
6 - Kira 3. 

7 - Yırbcı 3. 
8 - K:lradenizde bir liman 5, 
9 - Nota 2. Dem 3. 

10 - lranh 4. 

~araanız 

11 - Şir 5. Kıaralıı: sütünden yapılan içkl 5. 

- Ulan, kıyamet kopmaz a be •• 
yanlarına gider, otururum. Bu ne 
gev~eklik bendeki de.. aylardan
beri bir köy gelini utangaçlığı için
deyim. 

Ve kadehini doldurmaktan vaz
geçti. Onların gittikleri tarafa doğ· 
ru yürüdü. Birkaç adım ötede sa
lon darlatıyor, iki ayak merdiven 
indikten sonra, gene genifliyordu. 
(B.R.) le arkadaşlarının bu geniş 
kısımda yuvarlak bir masa başın
da oturduklarını gördü. Merdive
ni inerken arkasından çağfrldığını 
duydu: • 

- Beyefendi.. 
?? ... 

Bir garson kulağını buğulandı
ran bir fısıltı ile; 

- Sizi bir hanım istiyor .. - de
di -

- Nerede, 
Garsonun göstermesine lüzum 

kalmamıttı. Vestiyerdeki palto ve 
kürk yığınları arasında saklanmıt 
gibi duran kadını görmüştü. Bu 
Tahsinin istemediği daktilo idi ve 
derhal yanına geldi: 

- Ne İstiyorsunuz efendim? 
- Sizinle biraz konuşacağım .. 
- Şimdi vaktim yok.Arkadaş-

larım bekliyor. 

HİKAYE 
KAVUN 

Muhsin iki bıçakta kavunu ilci
ye böldü. Tadına bakmak için de 
ucundan bir küçük dilim kesti. Yü
zü buruttu: 

- öf, dedi, halis kabak! 
Karısı Müzeyyen durakladı, ağ

lamaklı bir yüzle: 
- Şu kavundan da hiç tansı

mız yok, dedi, ne yapacağımı vaJ. 
lahi şaşırdım. 

Muhsin önündeki kavunu itti. 
Sert bir sesle: 

- Götür bunu mutpağa alla
sen ! dedi, ömrümde fU evde bir 
tatlı kavun yemiyecek miyim? 

Kadının gözleri yaşlanınıttı. Bir 
haftadanberi üç defadır ki ayni 
sahne tekerrür ediyordu. 

Muhsin kavuna bayılırdı. Her 
öğle yemeğinde mutlaka kavun 
bulunsun isterdi. Kendisi dairede 
çalıştığı için kavunu almak vazi
fesi de Müzeyysne dütüyordu. Ha
ni bu it te öyle ehemmyets' z it
lerden değildi. 

Müzeyyen hergün öğleden· evvel 
kösedeki manava gider, raflara 
di~ili, sergiye istifli kavunlara 
~öyle bir göz atardı. itte facia da 
o zaman başi,\rdı. Hangisini seç
meli? 

Müzeyyen o zaman kocasının 
kavun hakkındaki tavsiyelerini 
düşünürdü. Ele alıp tarttın mı, a
ğırca olmalı, hafif kokusu olmalı, 
olgunca olmalı vesaire vesaire .• 

Müzeyyen kavunu eline ahr, 
tartar, kokar, olgunluğuna bakar
dı. Bdki bu iyi, yoksa ötekini mi 
alıam? bu uzun tereddütler için
de kavuncu i , ·\adına yetış: r, e
linde bir kavunu havaya hop hop 
iki üç defa atrp tuttuktan sonra: 

- Hanım, derdi, bunu alın, 
beni dinleyin de bunu alın. 

Müzeyyen, manavın bilgisine 
güvenerek kavunu alırdı. iki saat 
sonra da evde gene ayni sahne .. 

- Kavun mu bu be? Halis ka
bak! 

Müzeyyen baktı ki olmıyacak, 
ümitsozliğin ve yesinin içinde bu 
işe bir çare dütündü. 

Manıı. v yakışıklı bir Anadolu u
f&ğıydı. Müzeyyen de gençti, gü
zeldi. Ertesi gün tekrar kavun al
mağa geldiği zaman, manava gü
lümsedi, gözlerini süzdü, sesine 
manalı ihtizazlar vererek itvelene 
işvelene: 

- Kuzum, dedi, bana şuradan 
iyi bir kavun seçer misin? 

Delikanlı kadına daha dikkatle 
baktr. Bu iri siyah gözlerde bir 
mükafat vadi sezer gibi oldu. Der
hal kavunlardan en iyisini •eçe-

rek, uzattı : 
- Buyurun hanı:m hanı:mcığım, 

dedi, bu kavunu afiyetle bir ye
yin de görün. Mal veriyorum mal. 

O gün öğle yemeğinden sonra 
Muhsin kavuna bayılmıttı: 

- Müzeyyen, dedi, itte ömrüm
de ilk defa iyi bir kavun alabil
din. 
Artık müteakip günlerde Mü

zeyyenin sihirli gülümsemeleri, 
kırrtmaları ve sevdalı bakıtları sa
yesinde Muhsin sofrasında kavun
ların en enfeslerihi buluyordu. 

Fakat bir gün kartıdaki bakkal 
kadın Madam Zarohi, bu hergün 
epeyce uzun süren kavun aht veri
'ine başka manıilar vermitti. Mü
zeyyenin itveli tavırlarına dikkat 
ettikçe de hiç tüphesi kalmamış
tı. 

Mahalledeki bir apartımanda o
turdukları için Müzeyyeni ve ko
casını tanırdı. Bir gün duramadı, 
apartıman kapıcısının karısına an
lattı: 

- Gözlerimle hergün görüyo
rum, diyordu. Yazık değil mi Muh
sin beye? Sabahtan akşama kadar 
bu karı için çalıtıyor. Mahallemi
zin namusu iki para olacak. 

Dedikodu bu suretle ağızdan a
ğıza almış, yürümüştü. Hele kapı
cının karısının gözlerine uyku gir
miyordu. Karı bir sabah karar ver· 
di Muhsin daireye giderken önü
ne çıktr ve hadiseyi anlattıktan 
sonra! 

- Neme lazım, dedi, ben söyli
yeyim de günah benden gitsin. 

Muhsin sapsarı kesilmişti. Fa
kat heyecanım belli emedi. Sonra 
i,ittiği sözlere pek inanamıyor
du. Bir defa da kendisi bu işle 
meşgul olmağa karar verdi. O gün 
daireden erkenden çıktı. Karısı
nın manava uğradığı saati bildiği 
için, civarda bir yerden tarassuda 
başladı. 

Müzeyyen hergünkü gibi kavun 
almağa gelince, Boynunu uzattı, 
gözlerini dört açtı. Sahi ... Kapıcı 
kadın yalan söylemiyor. Karısı de
likanlı manavla öyle işveletiyor, 
öyle cilveletiyordu ki, gözlerine i
nanamadı. 

Öğle yemeğinde ber mutat sofra
ya kavun ıvelmişti. Son günlerde 
olduğu g· hep enfes kavunlar
da.n ... Muh•in bir parça alınca yü
zünü buruştur. Müzeyyen korka
korka sordu: 

- Ne o Muhsin fena kavun mu? 
- öf, berbat! Acı bu kavun acı! 
Gene önündeki tabağı itti. 
- Ben sana söyleyeyim mi? bir 
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- Ama bir dakika ..• söyleyiniz 
bakalım. 

- Burada ayalcta olur mu efen
dim? Gelen geçen var. Şurada 
oturuverelim işte. 

Ve yetil gözlü ile arkadaşları
nı:n yuvarlak masasına karşı bir 
masa seçip oturdu. Nazmi de çare
siz yanına ilişivermitti; dişlerini 
gıcırdatarak ; 

- Haydi çabuk olunuz ... - di
ye homurdandı -

Kadın şimdi, derhal başlarına 
dikilen garsonun uzattığı yemek 
listesini almı,tı, kendisine bir çap
kınlık vermeğe çalı,arak; 

- Acelesi ne efendim? - de
di yavaş yavaş .. 

Bu sırada yeşil gözlü ile göz gö
ze gelen Nazmi, heyecandan, ge
ne dili tutulmuşa dönmüştü. Yeşil 
gözlünün kaşları biraz çatılır gibi 
oldu. Sonra birdenbire kalktığım 
ve çantasını alıp arkadaşlarına: 

- Haydi başka bir yere gidelim. 
- dediğini duydu -

Yıldırımla vurulmuşa döndü .... 
~ersemledi. Acaba kendisile göz 
göze gelmit olmak mı canını sık
mıştı? Utancından kulaklarına ka
dar kıpkırmızı kesilmişti. Yanın
dan geçerlerken tekrar göz göze 

· · "ni 

ruyordu: 
- Beni çalıştırınız ... - di

yordu - arkad~ımzın beni iste
memesini neye hamledeceğimi bil
miyorum. Bu benim izzeti nefsime 
dokunuyor. Bir kadının onurunu 
niçin kırdınız. Beni müdafaa et
meniz lazımdı. 

- Bir konsome, bir çulluk kı
zartması, kırlangıç tavası, yürek, 
ispanaklı biftek. .. 

Diye bir sürü yemekler ısmarlı
yordu. 
Artık kam tepesine fırlamıştı. 

"Bu kadın amma da enai yakala
mış ha!,, gibilerden ikide bir, alay
lı alaylı, suratına bakan ve sonra 
kıs kıs gülerek elindeki küçük def
tere söylenilen yemekleri not eden 
garsona; 

- Bana bak ... - dedi - bu ha
nımın istediklerini ver. Al tunu da. 

Ve eline bir beş liralık sıkıştı
rıverdi. Sonra hiddetle, yerinden 
kalktı, karıya selam vermeden ves
tiyere doğru yürüdü, paltosunu al
dı, çıktı, gitti. 

Aradan bir haft~ ge
0

çti geçmedi. 
Bir gün ... bir salı günü yazıhane 
de yemek yiyordu. Uşak, bir genç 
ocu "un kendisine bir mektup ge· 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
17,30: inkılap dersi: Oniveraiteden 

nalcil ·Manisa "\)'lavı Hikmet. 18,30: 
Jimnastik - Bayan Aza.le Tarcan. 18,50: 
Muhtelif plaklar. 19,30: Haberler. 19,401 
Spor Etref Şefik. 20: Universite namı
na ·konferanı. 20,30: Demircaz. 21,15: 
Son haberler .. Boraalar. 21,30: Bayan 
Bedriye Tüzün tan tüdcçe ıözlü radyo 
caz ve tango o~kestralan. 

175 Khs. M O S KOVA, 1724 m. 
18,30: Fran•ıa: operal•rından parçalar. 21: 

Karııık muaikili yayım. 22: Almanca yayım. 
23,05: Fransızca yayım. 24005: la•eççe yayım. 

832 Khz. M O S K O V A. (SIAlôn) 361 m. 
19.30: Senfonik konaer. 22: Odo muıiltiai. 

24: lıpanyolca yayım. 

225 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 

19: Çocuk proıramr. 19,30: Sözler. 19,401 
Pli.k - Sözlel'. 20,35: Mandolin orkeatraaı, 
kocııaerl. 20,SO: Aktiia.lite. 21: Lemberl'den ıen. 
7ayım, 21,30: Rekl&mlar. - DuJUmlar. 21,50: 
Konferana. 22: Scaba di Milino operasından 
naklen C.ounnod'un °FAUST., opera11. 

823 Khs. 80 K R E Ş, 364 m. 

13 - 15 Gündüz plik ra:rımr. 18: ilkbahar 
muaikiai. 19: Duyumlar. 19,15: Hafif muai· 
iri. 19,45: Konferans. 20,05: Pli.k. (Romen mu
•İki•İ.) 20,30: Konferan•. 20,45: Radyo cazı 
22: Konferana. 22,15: Yuıoala•ya AYrupa 
konaeri. (Bell'raddan.J 22,45: Sözler. 23,05: 
Duyumlar. 23ı3Q: Hafif mu•iki. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,15: Şiir ve ıarkılar. - Sözler. 19,45: O· 

pera plikları. 20,25:. Aktüalite. 20,40: "Ok
ranyalılar., adlı yayım. 21: Duyumlar. 21,tOı 
Şeıa proıram. 23: Duyumlar. 23,30: B•lsradtn 
naklen Yuıoalavya Avrupa konıeri." 24: Danı 
muıiki•İ. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 

19,15: Oda mu•ikiıi (Şark.ıh) 20,30: Kabare 
numaraları. 21,30: Sözler. 22: Pli.le konaeri. 
22,30: Sözler. 23: Yeni danı muıikiıi. 

686 Khz. B E L G R A D. 437 m. 
19,30: Şarkılar. 20: Reklam .... plaklar. 20,lSı 
Duyumlar. 20..30: Ulu•al yayım, 21: Kral or
keatra takımı, tarafından konıer. 22,ISı AV
RUPANIN NAKLEDECECI KONSER: Kral 
orkestrası; radyo orkeıtra.ıı ve opera aı;ti•t .. 
lerinin ittirakile ıarlular •e uluıal danslar. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Konaervatuvard.an nakil. 19,SOı Çin .. 

sene muıikiıi. 20,30: Konferans. 23,10: Du· 
yumlar. 23,30: Çingene musikisi. 24,20: Man
dist• caz takımı. 1,05: Son duyumlar. 

Kkz. P R A G, 470 m. 
18~0: Hafif muıiki, 18,50: Amele yayımı. 

19: AJmanca musikili yayım. 19,50: Almanca 
duyumlar. 191 SS:Plik, 20,15: Asker mt11ka .. 
u. 21,30: Eksantrik ca..z pli.kları. 21,30ı Dan• 
musikisi. 22: Sö:r:ler. 22,15: Bell'raddan Avru· t • 
pa konseri. 22,45: Pli.le. 23: Son duyumlar. 
23,15: Plik. 23,30: Bratial&vda radyo Ol'kestra• 

"· 
ROMA·NAPOLl-BARI 
18,10: Konser. - Sözler, duyumlar, plik. -

Söxler. 22: Bir opera veya tiyatrodan oakil. 
MILANO, TORINO, FLORANSA, Triyeıte 

18: KonaerYatuvardan nakil. (Bacbb kon-
•eri.J - Sözler. - Plik. Sözler, - Plik, 
- Sözler, 22: Skala di Mil.i.no operasından 
Goundoun 11Fauıt11 operası. 

592 Kly. VIY ANA 507 m. 
19,15: Halk ıarkıları. 19,45: Du

yumlar. 19,55: Uluı duyumları. 20,05: 
Erkek korosu tarafından ıen tarlalar. 
20,45: Filme dair aözler. 21,10: Kla
sik operet musikisi. 22,151 Büyük kon
ıer. 23,10: Duyumlar. 23,20: Yeni ope
ret muıikisinin devamı. 24,10: Duyum• 
lar. 24,30: Danı musikisi. 

daha bu manavla alıt verit etme .. 
Sittin senedir mütterisiyj.z, hala 
bize de mi kazık be zaten bu na
mussuz heriflerle aht verit eden 
de kabahat .• 

Müzeyyen kocasının bu kadar 
siıiniyeti kartısında boynunu bük
tü. Sesini çıkarmadı. Gözleri y&f
landı. 

Ertesi gün manavı değittirmiş
ti. Fakat yeni dükkandan aldığı 
kavun, kabak mı kabak çıkmıştı. 
Öğle yemeğinden sonra, Muhsin, 
kavunu tattığı zaman pek enfes 
buldu: 

- işte kavun dediğin böyle o
lur, dedi, ben sana bir fey söyli
eeyim mi? Sen bundan sonra ka
vunları hep bu manavdan al ... 

SEM 

- Nerede mektup? 
- Efendim kendisi getirecek· 

mit. 
- Söyle gelsin. 
On dört on bet ya,larındll sarı. 

şın ve temiz giyinmit bir çocuktıı: 
bu. Zarfı ten bel tenbel yırttı. Fa· 
kat sen misin yırtan? Ağzındaki 
lokma, gırtlağından bir türlü geç
miyordu. Naıd geçerdi ki zarftan 
çıkan mektupta tU dört satır yazı
yı okumuttu: 

«Nazmi Şehap Beyefendiye» 

"Zevceniz Şakire hanımefendi
nin kumarda kaybettiği seksen li
rayı zevcem, sırf ıize kartı olan 
hürmetini ifade için, kendi terzi 
parasını bozarak ödemitti. Bu sek
sen liralık alacağımızın mektul- u
muzu getiren çocuğa zatıalileri ta
rafından derhal ödeneceğini bili
yoruz. Hürmetlerimizi kabul bu-·u
runuz Beyefendi.,, 

Mektubun altında fU iki imza 
vardı: 

"Galip, Refika.,, 
Korkunç bir suratla haykırdı: 

- Hangi kaltak yemiş bu haltı! 
Kimmi4 bu Refikalar, Galibeler, 
Şakireler? 

SonTa sinirli sinirli, gevrek gev• 
rek güldü: 



Sumer sinemasınd~ 

Aşk Çiçeklarl 

Bu film baştan 
aşağı dans muzik 
eğlence ve revü 

filmidir 
Bu hafta Sümer sinemıuında 

gösterilmekte olan Afk çiçekleri 
ienndeki Amerikan filmi haftan 
tona kadar bir revü filmidir. Da· 
ha filmin ilk sahne.inden Georgel 
Wb.ne'in büyük bir revüsü geç • 
ınekte olan tiyatroya. giriyoruz. 
Fakat biz her seyirci gibi aa.Iona. 
i'İrmiyoruz, koliae gidiyoruz. Ko-
1iate, revünün bllf artistleri Jimmy; 
!le Kitty hazırlanıyorlar. 

Y elpa.ze etki inde olan ve güzel 
luzlar tarafında.n te9kil edilen per
de kalkıyor ve revü batlıyor ... revü 
devam ediyor ... ve revü bitiyor ... 
filin de bitiyor. 
Afk çiçekleri filminde çok güzel 
tarkılar, çok güzel kızların yaptığı 
çok güzel danslar, numaralar var· 
dır. Fakat bir revü filini, ne kadar 
aüzel, ne kadar muazzam olursa 
olsun hiç mevzusuz yapılamıyaca· 
ğı ı,;ın kolis arasında, artistlerin 
h.ususi hayatı gösterilmekte ve 
filmde mevzu varmıt hissi veril • 
mektedir. 

Revünün bir kız artisti, truptan 
bir adamı sevmektedir. Fakat o, 
yıldız Kitty'yi seviyor. Kitty ise 
uzun zamandır oyun arkadatı olan 
Jimmy'yi sevmektedir. Fakat Jim· 
my tütün kralının kızı Barbara. ile 
alakadardır. 

Bu zincirleme atk, filmin daha 
doğrusu revünün sonunda çözülü
yor . Genç artist sevdiği adama, 
ICtty oyun arkadatı Jimmy'ye ka· 
vu~uyor. Yalnız Barbara. açıkta k a
lıyor . 

Kalabalık bir girls grupu tara. • 
fından yapılan güzel numaralar 
görmek ve bu numaralara refakat 
eden kıvrak müzik ile şarkıları 
dinlemek istiyenlere Afk çiçekleri 
filmini tavsiye ederiz. 

Seyirci bu filmi seyrederken ha· 
kiknLen eğlenceli vakit geçirmek· 
te, fakat salondan çtkar çikmaz 
gözünün önünde bir yığın kadın 
bacağından ba.tka bir teY kalma • 
tnaktadır. 

SARAY SiNEVASINDA 

Esrarengiz hane 
.S'essız film zamanında Mujokin'in 
çevirdiği bu eser sesli filmde maal-

esef çok muvaffak olamamıştır 
yınca onu da öldürmeğe tetebbüs 
etmi1tir. Fakat o yarasının verdi· 
ği müthit acıya rağmen polislerin 
önünde her teyi güçlükle söyliye • 
biliyor. Bu itirafın ta.bitleri zaval 
lı adama bir bardak rom verecek
leri yerde yarasını sarsalar, derhal 
bir doktor çağırsalardı her halde 
daha çok doğru hareket etmit o • 
lurlardı. 

Jules Mary'nin romanından alı· 
nan Esrarengiz hane ismindeki 
film bundan altı yedi sene evvel, 
aes~iz film zamanında gö .. terHmiş 
Ve çok muvaffakıyet kazanmıştı. 
Bu romanda da timdiye kadar ya-
2ılmıt olan cinayet romanlarında 
olduğu gibi k1&kanç bir katil, ta · 
lihsiz bir kadın, sevmli bir çocuk, 
İyi bir ihtiyar vardı. Kendi nev' in-
de olan eserlerden hiç bir ayrılığı 
hiç bir değifikliği yoktu. Fakat fil· 
me o kadar iyi alımnıştı ki, hare • 
ketler o kadar canlı idi ve Mo JU· 

kin öyle tabii oynuyordu ki bu a
lelade eıer filme alınınca biı· ta • 
heıer olmuttu diyebiliriz. 

O zamandanberi terakki de" a· 
d ı mlarile ilerledi. Sesli ve süzlü 
sinema icat olundu ve Gastoıı 
Rudeı sessiz ıinemada çok mu • 
vaffaJciyet kazanan Es~arengiz ha· 
neyi yani karısını, hakikatte kadı· 
nın babası olan bir ihtiyardan kıs· 
kanan sanayicinin hikayesini fil • 
ıne aldı. Genç adam ihtiyarı hiç 
sevmemektedir. Ve sevmediğini ıle 
belli etmektedir. Bir gün ihtiyar Ö· 

lü olarak bulunuyor. Katil acaba 
kim? .. Tabii ilk akla gelen genç 
kadının kocasıdır ... Tevkif edili · 
Yor ... mahkiim oluyor ... 20 sene i
çin sürgüne gidiyor. Halbuki za • 
vallı adamcağızın hiç bir şeyden 
haberi yoktur. Asıl katil bir çok 
h "d· a ıselerden sonra ormanda mün· 
~evi bir hayat süren bir adamın 
ıfşa fi a 1• e meydana çıkıyor Katil o- , 
nun bıldi. İni &Ö li -~,e · :ni anla • 

Filmde heyecanlı sahneler yok 

değildir. Fotoğraflar da iyidir. 
Fakat ne yazrk ki artistler hiç te 
muvaffak olamamıtlardır. 

Mesela münzevi şahsiyet alaka

yı celbedecek bir surette canlan • 

dırılabilirdi. Fakat Balpetre bir 

film artistinden ziyade çok güzel 

konufan bir melodram artiıtine 

benzemektedir. Hele takma saka-

lı pek belli oluyor. Ve konuturken 

Viktor Hügo'nun Cain'inin son 

parçalarını ezbere okurken, tak • 
ma sakalına çok yakışan haller ta

kınıyor. 

Blanche Monte!, George Mau -

)oy, Rolla Norman tabii oynıyabil

mek için bütün gayretlerini sarfet

mişler fakat bütün hareketlerinin 
sun'i olduğunu saklıyamamı,Iar · 

dır. 

Filmin başlangıcında bir çocuk 
hailesi de vardır. Esrarengiz hane 
filmi bu hafta Saray sinemasında 
göoterilmektedır. 

uıaaıaua 

Resimler 

§ Robeta filminde Virginla 
Reid geniş şapkaların pek yı;ıkın
da moda olacağını pös • ern?ıyor 

mu? 

Sokak Çiçeği 

F ransisko Go 1 l bu 
filminde de her 
zamanki gibi şirin 

'Ve güie. dir 
& Diana Napier Mimi filminde 

§ N evyorktan Holivuda hicret 
eden bir yıldız Jirne Knlg:ht 

MELEK SiNEMASINDA 

Viyana BOlbUIU 
Bitmemiş senfoninin sevimli artisti 

Martha Eggerth bu filminde de 
tatlı sesile halkı teshir ediyor 

Bu hafta Melek sinemasında gü- ı 
zel sesli Martha Eggerth'in Viya
na bülbülü isminde yeni bir filmi 
gösterilmektedir. 

Reıi bir çamafırcı dükkanında 
çalışmaktadır. Fakat tiyatroya de 
lice bir merakı vardır. Geceleri ev
den kaçmakta ve tiyatroya gitmek· 
tedir. Tiyatronun baş aktörü Ray
mund da çamaşırlarını Resi'nin 
çalı,tığı dükkanda yıkatmaktadır. 
Resi bir gün hayranı olduğu ak -
törün kirli çamaşırlarını almağa 

gidiyor. Kendisini tiyatroya alma
H için yalvarıyor. Fakat Raymund, 
çamaşırlarının listesini vererek o
nu kapıdışarı ediyor. Liste bir no
ta kağıdına yazılmıştır. Notanın 
üzerinde de Raymund'un arkadaşı 
F rantz tarafından bestelenen gü
zel bir vals vardır. 

Musikiyi çok seven Resi dükka
na gelince bütün arkadaşlarını 

lu or O sırada elen bir müş-

teriyi piy~oya oturtuyorlar. O ça. 
lıyor Resı söylüyor. 

Öbür tarafta Fı·antz harıl harıl 
notaı:ını aramaktadır. Nihayet 
Ray~~n? notayı çamaşırcı kıza 
verdıgını hatırlıyor. ikisi koşa ko
şa dükkana gidiyorlar. Dükkanın 
önü adam almamaktadır. Resi'nin 
güzel sesi bir çok meraklı celbet
miftir. Biraz evvel evinden kov • 
duğu kızın klVrak sesini duyan 
Raymund onu tiyatroya alıyor ... 

Resi ile tiyatronun orkestra şe
fi olan Frantz sevitiyorlar. 

Resi için bir muvaffakıyet dev
resi başlıyor. Tiyatro her akşam 
dolup boşalmaktadır. Sesine ve 
kendisine hayran olanların adedi 
her gün artmaktadır. Bunların a
rasında Jaraf isminde bir de lord 
vardır. 

Frantz, lordu kıskanıyor ve Re
si ile darılıyor. Frantz'ın kendis]e 
konuşmak istemediğini gören Re-

.ı. de lordun evlenme teklifini ka
bul ediyor. 

Nitan gecesi lordun bir dolan • 
dırıcıdan bafka bir tey olmadığı 
anlaşılıyor. Tevkif ediliyor. Efk&. 
rı umumiye lordun dolandırıcılık-
larında Resi'nin de alakadar oldu
ğu kanaatindedir. Halk sokaklarda 
Resi'nin ismini ta91yan ilanları yır
tıyor. Onu tiyatroda bir daha gör
mek istemiyor. 

Yalnız Raymund ile F rantz, Re
&i' nin tama.mile masum olduğuna 
inanmaktadırlar. Raymund gece 
tiyatroya gelen balkı teskin edi • 
yor, Resi'nin de lordun dolandırı
cı olduğundan kat'iyyen haberi ol
madığını söylüyor ve buna herke
si inandırıyor. F rantz herkes ta • 
rafından bırakılan Resi'ye dönü
yor ve onu tekrar tiyatroya getiri· 
yor. 

Resi de nihayet muvaffakıyet 
ve saadete tekrar kavuşuyor. 

Bu filmde Martha Eggerth her 
zamanki gibi ıevimli ve güzeldir. 
Söylediği şarkıları neşe ve heye • 
canla dinlemek kabildir. Yalnız 
güzel sesli artistin böyle üst üste 
çevrilmit filmlerini gördükçe ken· 
disini fazla yorduğuna ve sesinden 
azami istifadeyi dü~ündüğüne ka
ni oluyoruz. Maamafih film heye· 
ti umumiyesi ile çok güzeldir. Valı
ler, müzik te enfestir. 

Bu \ıafta ipek sinemasında So
kak çiçeği ismindel<ıi alınanca söz· 
lü film gösterilmektedir. Bu film 
de F ransisko Gol'in timdiye ka
dar çevirdiği bütün filmler gibi 
hareketlidir, zevklidir ve bundan 
ha,ka. sevimli artistin bütün kabi· 
liyetini gö~terebileceği bir mevzu 
üzerinde itlenmittir. Hikayeyi kı· 
saca anlata.hm: 

Eva büyük babası ile büyük bir 
tehirde Yatamaktadır. Oturdukla
rı evin kirasını bir türlü vereme • 
dikleri için kapıdıtarı ediliyorlar. 
Sokaklarda şarkı söyliyerek ge • 
çinmekten b8.fka bir çare bula.mı· 
yor .ar. Bir gün gene Eva şarkı söy· 
lerkeıı, polisin takip ettiği bir hır· 
ıız kızı yakalıyor ve takipten kur· . 
tulmak için onun elbiselerini giyİ• 
yor, kendi elbiselerini de kıza bı· 
rakıyor. 

Her ne kadar gayri tabii olsa da 
bir erkek elbisesi giymekle herkes 
Evayı erkek zannediyor. Bu, ola· 
çak fey değildir. fakat Franziıko 
Gaal, sokak çocuğu kıyafetinde o 
kadar tirindir ki vaziyetin gayri • 
tabiiliğini unutturuyor. 

Eva, artık Peter olmuştur. Ga • 
ze te satmağa batlıyor. Ve gazete 
sürmek için yalan haberler ilan e

derek ortalıkta dolatıyor. Aslı ol· 
mıyan heyecanlı havadisler bağı • 
ran bu oğlanı oradan geçmekte o

lan doktor Blender polise teslim et 
mek istiyor. Aralarında bir müna
kata ve çekişme çrktyor ve bu bir 
otomobil kazasına sebebiyet veri
yor. Polise dütüyorlar. Peter, dok· 
torun merhametini celbetmiştir. 

Biraz evvel polise teslim etmek i11o 
t erken, şimdi onu polisin elinden 
kurtarıyor ve bir garaja. itçi olarak 
yerlettiriyor. Peter doktoru sovme
fe başlam19tır, Ona. müşteri cel • 
betmek için türlü teytanlıklar icat 
ediyor. Doktoru kııkanıyor ve bu. 
birçok zevkli sahnelere vesile olıJ> 
yor. Nihayet Peter'in kadın olıiu· 
ğu meydana çrkı:yor. Doktorla bir· 
letmelerine artık hiç bir mani kal· 
mamıttır. 

franziska Gaal halcikaten ~ok 
ıtirindir ve yalnız onu görmek için 
Sokak çiçeği filmi görülmeğo de· 
ğer. 

Türk sinemasında 

-------------------------Hissi ve tarihi 
Büyük bir film 

Pagan ini 
Türk a.inemasında bu hafta 

1 

Paganini isminde büyük bir film 
gösterilmektedir. Bu filmde Napol
yon zamanında Ya.tlYan çok mef" 
bur ve o nisbette de serseri bir 
kemancının uzun bir macerasıııı 
görüyor ve bu vesile ile de güzel 
parçalar dinlemek fırsatını bulu • 
yoruz. 

Paga.nini filmi ayni zamanda 
tarihi bir filmdir. O devrin sara)' 
!arı, adetleri ve genç prensesleri~ 
atk maceraları büyük dekorlar ı· 
çinde pek güzel canlandırılmış~ır: 

Napolyon devrinin hllfrnetın.1 

göstermek için hiç bir masraf esır 
genınemittir. t• 

Filmin mevzuunu burada anla 
malı: çok uzun sürer. Esasen e~e· 
rin bütün merkezi sikleti bir .~15:. 
ruhunun üzerinde dolllftığı ıçın • 
!imde toplu bir mevzuu aramak.~ 
abes olur. Çünkü nihayet Pagan: nı 
nin bir çok prensesleri baştan çhı· 

h. k te · kardıktan ve hayatını ır ço 
likelere maruz bıraktıktan sonra 

· b' k ma · c· filmin sonunda yenı ır af .. 
b ld • u .:ı· 

rasının peşinde kay o ugun ' 
rüyoruz. 

Filme gelince, fotograflar ıı~.i 
yet güzeldir. Şarkılar ve m~~j: 
parçaları enfestir. Bütün artıs r'· 
ayrı ayrı mu.vaffak olmuşlar ' · 
yeti umumiyesi itibarile ga~cl · 
henktar bir eser vücude getumı~-
lerdir. 



O man!ıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

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

zi (alameti) konmuftur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman
larımızın ( müte/'ıassı.s) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan lıar~ılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re lransızcaları da yazılmıs aynca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenm iş ve kullanılan 
fekilleri alınmıfhr: Aalı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek., kökünden gelen ,ekil gibi. 
Nakliyat - Taııma - (Fr. ) Transport 

Örnek: Bizde nakliyatı bahriye git -
tikçe terakki etmektedir - Bizde de
nizsel taşıma , gittikçe ilerlemektedir. 

Vesaiti nakliye - Taııma araçlan -
(Fr.) Moyens de transport 

Örnek: Vesaiti nakliyenin en yenisi 
tayyaredir - Taşıma araçlannın en 
yenisi uçkudur. 

.Encam (Bak: akibet) - Son 
Örnek: Encamı kar kaleyi düşmana 
teslim etti - İşin sonu, kaleyi düş -
mana verdi. 

Encümen - Komi.syon - (Fr.) Com• 
misaion 

Ömeolr: Askomlayon - Sous - Com -
mlsaion j 

Encümeni diniı-Al<adeıni (T. Kö.) -
[Fr.) Academie 
Heyet, ..-lia - Kurul - (Fr.) Asscm
blee, Consdl 
Heyeti umumiye - Genlnırul - (Fr.) 

Aasemblee generale 
Heyeti vel<ile - ıı..kaolar kurulu -

(Fr.) Conseil des min.istres 
Koıııgre - Kurultay - Congres 
MüpYİr - Oempnan - (Fr.) Con • 
şeiller 

Örnek: Müşavirlerinin fi.kirlerini an
lamadan iş yapmadı - Daruşmanla
nnm düşüncelerini anlamadan it yap
madı. 

Şura - Daruııt - (Fr.) Conseil 
Örnek: Maarif Şüıisı - Kültür da • 
nışıtı 

Şürayi devlet - Darupy - (Fr.) Con
seil d'Etat 

Encw.t-Abt 
Enci- - Tay, boybos 

Örnek: Endamlı bir genç - Boybos
lu bir genç. 
Giydiği elbiae endamına uygun düş • 
memİ§ - Giydiği uruba, tayına uy
gun dil~ 

Endamı mevzun, nıütenaaibül....ı.n, b
meti D>eV2UD aalllbi - Taylan 

• enclaz - Atan, atıcı, ıııtmtt 
Örnek: Tirendaz - Ok atan. 
Lenger endaz - Demir atmış. 

Ender - kini&. 
Örnek: Ender olarak bize gelir - Az
rak olarak bize gelir. 

Endif9 - Kaygt 
Örnek: Hayatının oon günlerini bil· 
yük endişeler içinck geçirmitti. -
llayıatııun son günlerini büyük kay -
gılar içinde geçirmişti. 

Enin - inilti 
Örnek: Enini yürekleri parçalıyordu 
- İniltisi yürekleri parçalıyordu. 

.f.ı*az - y ıf<mh 
Örnek: En.kaz altında kalanların ade· 
di bini tecavüz etmişti - Yıkıntı al
tında kal-anlann sayısı bini aşmıştı. 

f.ftllluzeç - Kip - (Fr.) Type 
Örnek: O, bir enmuzeci edebdi - O, 
bir edeb kipi idi. 

f.naal - Nesöller (T. Kö.) , ürenle.
Örnek: Ensali ~tiyeye enmuuc; ola -
cak hareketler - Gelecek ürcnlere 
k:ip olacak hareketltr. 

Neol - N..nı, üren, ~ 
Örnek: Nesli ati - Atı üren 
Kimin neslindendir? - Kimin döliin
dendir? 

f..,..c:if - Uydurmalar, düzmeler 
Ornek: Bu eracife ehemmiyet verme
clilı: - Bu uydurmalara ( diiEmelere) 
önem vermedik. 

Orciife - Uydurma, düzme, yalan dolan 
Erimi! - Dullar 

Örnek: İtam ve edimi! maaşları -
Öksüz ve dul aylıkları. 

Et·azil - Sıynlılar, yüzsüzler 
Örnek : Erazili nasdan - Budunun 
yüzsüzlerinden. 
Erazil takımından - Sıyırıklar takı • 
mındıın 

Erl,.ı, - (Ehi anlamına) - Er, Erdikli. 
Örnek: Bay M . i~inin eridir ( erba
bıdır) - Bay M. yapı işinde erdikli
dir (erbabtır). 

Erbabı n-aı;ı, - iti olanlw 
Ert..ain - Karalat 

Örnek: Erbain kırk gün sürer - Ka· 
ra_kış kırk gün sürer. 

Erkan (Rüesa anlamına) - Baf<DIUl 
Örnek: Erkanı devlet - Devlet baş
manian 

Erkanı askeriye _ Gen....Uer 
Etkiru harbiye - Kunnay - (Fr.) E
tat • major 
E~ harbiyei umumiye - Gend kur
..,,.! - (Fr.) ~tat • major general 

Erkanı h~ .zabiti - Kurmay subay -
(Fr.) Off• cıer d'etat-major 

Erz - Pirine 
Er.z.Jı - Azılı 
Örn~~: B.urada çalışan amele, erzakı
nı koylerınden getiriyorlar _ Bura· 
da çal:şan işçiler, azıklarını köylerin
den getiriyorlar 

Erzan - Yakmr, yaraşır 
Esalet - /\sallrk, asalet, aıillik, aksoy
h.ık, tözünlük 

Asil - l - As:tlh, asi!, eltıoy, tö2ün 
2 - (Veki l karşı tı ) Esi 

Örrıek · Bu iş t e csal eten ~ulunuyo 
rum - B u jştr esi ol~rak bulunuyorum 

E.arct - Kullu lı - ( Fr .) Servitude 
Örnek: Türk mıllc ti esarete taham • 
mü! edcm rz - T ürk ulusu kulluğa 
dayar• ma z. 

X::sarel (O• ·e ve uhı&l a rm yabancı lö ra 
ıruılıkfırdveti ar.l~:nına) - Kölemenlik 
- (Fr. \ Escl•vage 
Örnek· Hindliler asırlarca esaret ha • 
yatı r.ecirdiler - lTİnflliier aaırlarca. 

kölcmt,li'. havatı R.cc:ird !er. 

Eaaret ( Harb esirliği anlamına) - Tut-
...ıdrl< 
Örnek : Düşman ordusunun baıku • 
mandam da esarete diL~müştü - Düş
man ordusunun başkomutanı da tut · 
saklığa dü~müştü. 

E sir - Tutoııık, tutkun 
Örnek; Son -muharebede düşmandan 
on binlerce esir aldrlc - Sonsavaşta 

dü~mandan on binlerce tutsak aldık. 
Hüsnünün esiri olmuştu - Güzelli • 
ğinin tutkunu olmuştu. 

E•iriıne - Kulca, kölece 
Örnek: Onun yanında esirane çalış -
mıştım - Onun yanında kulca, köle
ce çalışmıştım. 

Eau - Ana - (Fr.) Fondamental 
Örnek: Ana kurallar - Esas kaideler 

Eaas - Aırl - (Fr.) Fond 
Örnek: Asılsız bilg'ler - Esassız ha
vadisler 

Esas - Dip - (Fr.) Fond 
Örnek: Dipsiz sözler - Esassız sözler 

Esaa -Temel- (Fr.) Fondement, baae 
Örnek: Temel koyma - Vaz'ı esas 

Esasen - Temelinden, aslından - (Fr.) 
Au fond 

Örnek: Esasen ben bu işin böyle ola
cağım daha evvel sezmiştim - Aslın

dan ben bu işin böyle olacağını daha 
önce sezmiştim. 

Esasi - Anasal, köksel - (Fr.) Consti-
tutionnel 
Örnek: Köksel türeler - Hukuku esa
siye - Droits constitutionnels. 
Arı.asal kanun - Kanunu esasi - Loi 
constitutionnelle. 

Esasi - Enbatlı, baılıc:a, başın - (Fr.) 
Fondamental, essentiel, principal 

Örnek: Büdce devletin en başlı (baş
lıca, başın) işlerindendir. 

Esatir - Mit (T. Kö.) 
Örnek: Oğuz destanında Türk esati
rine aid pek mühim izler vardır - O
ğuz epo~de Türk mitine ilişkin 

pek önemli izler vardır. 
Eabab - Sebebl...-

Ömek: Esbabını hazırlamadan hiç bir 
işe teşebbüs etmemeli - Sebcblerini 
hazırlamadan hiç bir işe girişmemeli. 

Esed - Aılan 
Esef - Esef 
Müesııif - E aefli 

Örnek: Onun bu müessif haline yal
nız ben değil, herkes acıdı - Onun bu 
e11efli haline yalnız ben değil, herkes 
acıdı. 

Teessüf etmek - Esef etınek, eaellen. 
mek 
Örnek: Size teessüf ederim - Size e
ııef ederim. 
Uğradığınız felakete pek çok teessüf 
ettim - Uğradığınız felakete pek çok 
eseflendim. 

Eıer - lzer - (Fr.) Oeuvre • 
Örnek: Hayatında çok eser vermek is
tiyenler, cok ve özlü çalışmalıdır -
Hayatında çok izer vermek istiycnlcr 
çok ve özlü çalışmalıdır. 

Eskis- Taslak - (Fr.) Esquisse 
Örnek : Müzeci Hamdi Beyin bir es • 
kisini bin liraya satın aldılar - Mü
zeci Bay Hamdi'nin bir taslağını bin 
lira}'a satın aldılar. 

Eslaf - Geçmişler, Önceller 
~rnek: Nesli hazır, ahlifa yalnız e\• 
lilfın eserlerini değil , kendi yarattık
la rını da ulaştınr - Bugünkü üren, 
gelecekltre yalnız geçmislerin eserle
rini de ğ il, kendi varattıklarını da u
laştırır . 
Biz, ~la.! ve ahlafa nümune olmJlıyız 
- Bız, onceller ve arılıllara örnek ol
malıyız. 

Esman, esmanı baliğa (Bak: bedel) -
Tutar 

Örnek. Esmanı baligası bin liradır -
Tutan bin liradır. 

Eına - Sıra 

Örnek : Bu esnada dört k'si birden iis
tüne atıldı - Bu sırada dÖrt kişi bir
den üstüne atıldı . 

Eanaımda - Sıraıında 
Örnek : Cebri yürÜyüs esnasında faz. 
la mola vermezler - Zorlama yürüyüs ' 
cıııra11nda cok mola vermezler. ~ 

E.....,. - 1 ..:_ Sır (T. Kö.) - (Fr.) 
Uvstere 

2 - Giz - (Fr.) Secre_t 
Eııırarengiz - Srrh 
Esı...- - Katrr 
Eshaı - Kişiler 

Örnek: Eşhası mühimme - ö~emli 
1 kişiler. 

Etia (şua) - Şuvağ 
ln ıia etmek - Şavmak 
Eıirra (şeri r ) - Azılılar 

Örnek : Eşirranın melcei - Azıhlarm 
sı ğına ~ ı. 

Eık - Göz yatı 
E ş:Ci\I - Şekiller 
E lciya ( şeki) - Haydutlar 

Örnek : Bu dalflar bir zamanlar eski
ya yatağı olm~ştu' - Bu dağlar, bir 
vakıtler haydutlar yatağı olmuştu. 

Eşruı (ıeni) - Yırtlaz 
Şenaat - Yırtlazlık 

Eıraf (ve ayan) - ileri gelenler 
Örnek • K3'tamonu eşrafından - Kas
tamonu ileri ~elenlerinden. 

EK OM 

Yun ani~ tıınıa 
ihracatı 

tütün 

Y unani~tandan 1934 yılında Alrnan
yaya 16 milyon kilo tütün ilıraç edöl • 
rııtıtir. 1933 de ise 14.388.873 l<ilo ihnıç 
etmittir. 

Portakal sto~ u 
Şehr m'.zde Dörtyoldan portakal sev

kiyatı dunnuı gibidir. Y alruz Karede • 
nizden pek az portakal geliyor. Piyasa
da seki2 bin sand•k portakal vard ı r. Ve 
şehrin ihtiyacına kafi gcld ) lecektir. 

Eir müıe h .;,s sıs ı ti·a i 
Zorgu ·dakla 

Ekonomi bakanlığı murakıplann&ın 
Bay Fahrdtinin başkanlığı a ' tında bir 
mutahaHıslar heyeti Aııl<aradan fehn · 
mız gelerek Zonguldağa gltmi,tir. Ba
kanlık heyete lüzumlu gördüğü bazı tet
kkat yaptıracaktır. 

Eşya - Eşya (T. Kö.) 
Evbaı - Ayakts.lmnı 

ç' Liberfas ,, J!eliuor· 

Viyana ılar üç t~kııµı
mızla karşılaşacaklar 

Şild maçında Fener bahçe 3-8 qendi 
l\1illi 

.. 

takım namzetleri gol 
Galatasaraya üç sayı 

yemeden 
yaptılar 

dün 

Eve - Uç, yüce • , , 
Evlad - Çocuklar, oj:ullar 
Evvel - Önce 

Örnek: Bundan evvel - Bundan önce 
Evvela - ilkin 

Örnek: Evveıa şunu söyliyeyim - Ön
ce şunu söyFycyim. 

Evvelü ahrr - Eninde sonunda 
Örnek: Evvelü filıır bu borcu ödiye • 
cektir - Eninde sonunda bu borcu 
ödiyecektir. 

Eyyamı bahur - Kıulısı 
Eza (Bal<: cefa) - Eza (T. Kö.) Üzgü, 

Üz Ü 
Örnek: Çok eza ı;ekti - Çok üzgü 
çekti. 

Ezel - Üzel, öncer.izlik 
Ezeli - Öncesiz 

Örnek: Ölüm, insanlar için ezeli bir 
endişed;r - Ölüm insanlar için önce
siz bir kaygıdır. 

Eziyet - Eziyet 
Örnek: Çektiği eziyetleri ben bilirim 
- Çektiği eziyetleri ben bilirim. 

Faal - lşçı;n, İfçİmen 
Örnek: Faal bir adam - 1şçen bir a
dam, 
O, pek faaldir - O, pek işçimendir. 

F aaı;yet - ltçenlik, itçimenB< 
Örnek: Bu hususta gösterilen kıa\i • 
yet, iyi neticeler vermiştir - Bu işde 
gösterilen işçenlik, iyi sonuçlar ver -
miştir. 

Onun faaliyetine diyecek yoktur - O
nun işçimenliğine diyecek yoktur. 

Facıa - Acın 

Örnek: Bu aile bu yıl üstüste facıalar 
geçird' - Bu arda bu yıl üstüste acın
lar geçirdi. 

Feci - Acıklı, acınh 

Fecaat - Acıldılıık, acınlılık 

Örnek : G;riştiğiniz işin fecaotini iha

t~ ·~~biliyor m_usunuz? - Gir " şti~ i . 
ruz ışın acıklılıgını (acınlılığıru) kavn
yabiliyor musunuz 1 

Fahôı - Aım 
Örnek: Bu pek fahiş bir teklif - Bu 
pek aşırı bir önerge. 

Fubuf - Utsuzluk 
Örnek: Gençleri fuhşa sürükliyenleri 
kanun tecziye eder - Gençleri utsuz
luğa siirükliyenleri kanun cezalandırır. 

Fahr, iftihar - Krvanç 
Örnek: Memleketimizin her mrafın • 
daki terakki nümuneleri, yüreklere if. 
tihar veriyor - Ülkemizin her yanın
daki ilerleme örnekleri yüreklere kı
vanç vtriyor. 

Fahri - Onuraal 
Örnek: O, bu vazifeyi fahri olerak 
deruhte etti - O, bu işi onursal old· 
rak üstiinc aldı. 

Fahretmck, iftihar etmdı: - Kıvanmak 
Örnek : Garp matbuatının Türkiye 
hakkındaki makaleleriyle insan iftihar 
ediyor - Batı basınlarının Türkiye 
hakkındaki yazılany}a insan kıvanıyor. 

Faide - Fayda (T.Kö.) 
istifade etmek - Fayda görmek, fayda-
lanmak - (Fr.) Profiter 

Örnek : Bu yıl adanın havasından çok 
fayda gördüm (istifade gördüm istifa
de ettim) - Cette annee j'ai be~ucoup 
profıte de la cure que j'ai !aite aux 
lles. 

1 sti.fade etmek - Aaığlanmak - (Fr.) 
Profiter 

Örnek: Bu fm•attan asığlanarak (is
tifade ederek) size şunu da söylemek 
isterim ki - Prolitant de cette oc -
ca!ion je voudrais vous dire que ... 

Müfid - Faydalı 
Müstefid - Faydalanmıı 
Menfaat - 1 . Aaığ, 2. Çikar - (Fr.) 
Inıerct, profit 

Örnek: 1 - Bu işten ben hiç bir asığ 
(menfaat) beklemiyorum - Je n'at· 
tends aucun interct (profit) de cette 
affaire. 
2 - ıf a]n~~ kendi çıkarını (nıenfaatı
nı) duşunur - 11 ne pense qu'a son 

inthet (profit). 
Faik, Miitefevvik - Üstün 

Örnek: O, her işte akranına faik ol
maya çalışır - O, her işte taydaşları
na üstün olmaya 93lı_şır. 

Faikiyet, tefevvuk - Ustünlük 
Örnek: Miisademede düşmanların a
dece faikiyeti bile ileri yürüyüşümü
zü durduramadı - Çarpışmada düş
manların sayıca üstünlüğü bile ileri 
yürüyüşümiizil durduramadı. 

Tefevvuk etmek - Üsgelmek, üstolmak 
Örnek: İnsan daima emsaline tefevvuk 
etmek arzusuyla hareket eder - !n -
san, her zaman benzerlerine üstolmak 
(üstgelmek) arzusuyla hareket eder. 

Fail - ltleyen - (Fr.) Auteur 
Örntk: Bu suçu işliyen - Bu cürmün 1 
faili. 1 

; 

l 
• 

Dün yapılan aokak koşusuna iftirak edenler 
Geleceğini geçenlerde hah...- verdiği

m:İz Viyananm birinci küme dördüncÜIÜ 
profesyonel Libertu fuıhol takanı bu 
hafta içinde ıebrimize gelecektir. 

Viyanalı futbolcular ilk maçlarım Ö· 
nümüzdeki cuma günü yapacaklardır. 
Ondan ıonra pazar ve gene cuma cün
leri ikinci ve üçüncü oyunlarını oynıya
cak olan Viyanalılann ilk müsabakayı 
hangi kulüple yapacağı henüz kat'i ıe
kilde kararlaıtınlmamıtlJr. 

Bu Viyana takımı ile olan maçları, 
F enerbabçe, Galatasaray ve Güneı ku
lüpleri müıtereken organize etmektedir
).,.-, ilk maçı Galataaaraym, ikinciyi Gü
ncfİn, sonuncuyu da F enerbahçenin oy
naması kuvvetle muhtemeldir. 

Uzun bir zamandanberi futbolculan
mızın ecnebilerle temasını görmediğimiz 
için, üç birinci ıınıf kulübümüzün Vi • 
yanalılarla yapılacak maçları merak ve 
alaka ile takip edileceğine eminiz. 

Yapılacak üç maç luıkhmda bu hafta 
içinde, kat'i kararlar verildikçe sıraule 
okuyucularımıza maliimat vereceğiz. Şiın 
dilik Libertu takımını tanıtmakla ikıi
fa edeceğiz. 

Viyana lik maçları tasnifinde Rapid 
birinci, A'bmira ikinci, Firs.t Vienna Ü· 
çüncü, übertas dördüncü gelmektedir. 

Llbertas takımı, daha fazla genç ve 
atlet oyunculardan mülıetekkil bir takım 
olarak tanınmıftır. 

Llbertasm aııl takım kadrosu ıöyledir: 
Kovar, Kirbes • Yellinek, Lebeda • 

Förster • Friihnürt, Brousek • Semp • 
Şnayder • Vita · Budkovski. 

Takımın en ıenç oyuncusu 22 yaşın· 
daki kaleci, en yaşlısı d3 31 yatındaki sol 
müdafidir. 

Sağ müdafi, sol muavin ve merkez 
mühacim, timdi !ikin başında gelen Ra
pid kulübünden alınmıt oyunculardır. 

Kaleci Avusturya genç milli takımın
da kalecilik etmiııir. Müdafilerin ikisi 
de mukavim ve futbol bilgileri kuvvetli 
oyunculardır 

Muavinlerin üçü de genç, atetli, mü
dafaa ve hücumda kabiliyetli futbolcu · 
!ardır. Sol muavin takımın kaptanıdır. 

Sağaçık 25, solaçık 23 y31ındadır. i
kisi de süratli ve tehlikeli mühacim]er .. 
dir. Fakat buna rağmen hasım kaleleri
çin en büyük tehlike olan sağ içle ortıa 
mühacimdir. iki seri açığın nıeharetle or
taladığı topları bu iki oyuncu gole çe -
vinnek hususunda büyük bir teknik ka· 
biliyeti göstermektedirler. 

ilk maçı Galatasarayın yapması mev
zuubahis olduğuna göre, bu kulübümü • 
zün misafiri ... karıısma kuvvetli bir ,e-

kilde çıkarak iyi bir netice almasını te
menni ederiz. 

Mi .li takım h11z.rlıgı 
Milli lakmı namzetleri, diın öğleden 

sonra Taksİln stadında, Galatasaray ta
kııru ile bir hazırlık maçı yapt.tlar. 

Galatasaray takımmda kaleci Avni ile 
Fazıl yolı:tu. Buna mukabil milli takım 
da hayli zayıflı. Çünkü Kadıköyünde 
Haliçle filt maçlarıru oynayan Fenerbah· 
çelilerden hiç biri gelemcmiıti. U.ıelik 
sabahleyin ukı bir maç yapan Güneı ta· 
kımmdan da iki oyuncu alınnuıtı. Bun
lar ayni günde ikinci maçlarını yapmıf 
oluyorlardı. Güneı mühacimlerinden 
Necdetin sol müdalia alınmış oJmaşı da 
milli taknnm, bilha11a müdafaasının pek 
iyi olmadığını gösteriyordu. 

Buna rağmen Necdet müdafaada ıo
fukkanlılığı ve hesaplı oyunu ile vazi
fesini tamamile yapl.t. 

Milli talmn müdafaası ara ura boca
lamalda ve mütkül vaziyetlere düımekle 
beraber Galatasaray muhacimlerine hiç 
bir sayı fırsatı vermedi. 

Hücum halıtına gelince, sn-atile Sala· 
haddin, Rasih, Mubteıean demir gibi 
sıkı ve mahirane tütler e milli takıma üç 
sayı kazandırdılar. 

Oyun heyeti umumİ)>esİ itibarile mil
li ta)um lehine geçmekle beraber iıtenil
cliği kadar güzel olmadı. Çünkü biıinci 
devre sonlarına doğru ve ikinci devrede, 
hasım, bazan kasti denilecek kadar sert 
ve favüllü oynadı. Hatta bir defasında, 
karş11ındaki iki muhacime adnn altınnı
yan sabık mühacim ve yeni ınüdafi Nec
det, iki oyuncu arasında §iddetli bir ma
kasa alındı ve biraz tetik davranmasaydı, 
sakatlanması muhtemeldi • 

tsiz, bu tdöldt?!.:i hazırlık maçlarından 
milli takım oyuncularına pek fayda gel· 
mez zannındayız. 

Milli takımın dünkü kadrosu töyle 
it.. : 

Hüsamettin (F.B.), Necdet (Günet)
Hsan (1. Spor), Feyzi (Betikuıt) - Lüt
fi (Vela) ·Enver (1. Spor), Eıref (Be
tiktıq) • Şeref - Rasih (Güneı) - Sala
haddin (!. Spor) - Muhteşem (Vefa). 

Fenerbahçe galip 
Dün Fenerbahçe ıtadmda oynanan Fe 

nerbahçe - Haliç tilt maçı 8-3 Fen ... le
hine bitmittir. Müdafaaımm sol tarafı 
çok aksaması yüzünden üç ııol yiyen Fe
nerbahçe bir aralık ancak bir sayı farkla 
galip vaziyette bulunurken muhacimleri· 
nin ııayretile dört gol daha çıkararak 
bet sayı farkla maçı kazanmıırw. 

Feminizm kongresi programı 
(Baıı 1 inci aaylada) 

kısmı bu hafta zarfında ıehrimize ge
lecektir. Kadın murahhaslar, kongreden 
evveJ yeni Türkiyeyi görmek, memleke
timizde kadınlık hayatı hakkında tetki· 
katta bulunmak için kongreden bir kaç 
gÜn evvel btanbula gelmeğe baılamıı
lardır. 

Kongrenin ruznamesi hazırlanmııtır. 
J...ongre, 18 nisan perıembe glinü saat 
10 da açılacaktır. Evvela Türk Kadın 
Birliği Batkaru Bayan Latife Bdcir mu
rahulara bir hoıgeldiniz nutku söyliye
cd<, bundan sonra kongre baıkanı 
Bayan Corbett Aıhby bir açılı§ nutku 
söyliyecektir. Bunu muhtelif murahhas 
heyeti batkanlarının nutukları takip e
decektir. Kongre öğleden sonra sulh 
komisyonunun rapurunu ve kadınlarla 
erkeklerin çalı§tna teraitinde müsavatı 
hakkında bazırlanmıt olan raporu mü
zakere edecektıir. 

Aktam üzeri Vali Bay Muhiddin Us· 
tiindağ murahhaslar şerefine bir aktam 
yemeği verecektir. Kongre 25 nisan per
§CtJtbe gününe kadar her gün sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere iki toplanb 
yapacaktır. 

Kongrenin toplantı günlerinde yapı • 
lacağını yazdığnnız iki mitinııten biri 21 
niııan pazar günü saat 17,30 da Tepeba
ıı tiyatrosunda, diğeri de 22 ni""!" pa-

zartesi ııünü aynı saatte Univenite kon· 
ferans salonunda yapılacaktır. 

Kongı-ede Türk murahbaslan arasın· 
da kadın saylavlarmuzdan bazıları da 
bulunacaktır. Bu meyanda Bayan Selma 
Naiman, Bayan Mihri Pektaı ve Bayan 
Türkan bulunacaklardır. Bayan Mihri 
Pektaf sulh ve Bayan Türkan da kadı
nın vatani vazikleri hakkında birer nu
tuk söyliyeceklerdir. 

Kongrenin devam edeceği günler için 
murahhaslar ıerefine gezinti!« tertip •· 
dilmiıtir. 

17 niıan çartamba aktamı kongre baı
kanı Bayan Corbett Asbby Perapalu o
relinde murahhaslar ıerefine bir resmi 
kabul yapacaktır. Bu resmi kabul, mu -
rahhuların biribirile tanıtmasını temin 
edecektir. 

19 nisan cuma günü Dolmabahçe sa
rayında Türk Kadın Birliği tarahnclan 
murahular terefine bir çay verilecek -
~ir. 21 nirıan pazar gÜnÜ Boğaziçinde bir 
gezinti yapılacak ve dönütte Dolmabab
çe sarayında istirahat edilecektir. Saray· 
da murahhaslar terefine bir büfe bulun
durulacaktır. 

Kongre günlerinde murahhasları Yıl· 
dız sarayına götünnek için Beyoğlu ile 
ıaray arasında otobüs servisleri yapda
eakhr. Murahhasların tramvM·larda be· 

n e rı 

Ankaradan ge.di 
Dünya po:it;ka hadise!eri 

etrafında görüş:erini 
l!n'atıyor 

Japonya'nın :\nkara oeliı i Bay iye • 
ma~ Tokugawa ıtima~namesini Cumhur· 
Teial hazretle•ıne takdiın ettıkten ve An· 
~arada ıiyasİ bazı ternaslard.l bulunduk· 
t~n sonra hlanbula gelmışt.r Mu!>te
Ef Avrupa 1'1t4'seleleri haltk.uuJ,\ sorulan 
suallere ceva~n §&yanı d :!t Ka[ beyanat· 
ta bulunmuştur . .Sefir cenap .. arı Ttirkiye 
hakkında demiştir ki: 

- Henüz memJeketiniz.i iyi~e görmek 
imkanını bulamadım. Fakat /\nkaranın 
çabuk inkitafını ve yeni Tiırkiye fikri • 
nİn bafanlmasmı hayretle m.ötabede et
tim. Ayni suretle yeni Ttırlaye - Japon
ya ticaret muahedesinin tatbikından do
ğan neticeleri de anlamak kabil olama· 
dı. Fakat öyle zannediyorum ki htt şey 
yolunda gidiyor ve iki hükUıneti mem • 
nun edecek bir §ekilde gidiyor~, 

Sefir bundan s.onra .ttlmanyanıu 't/ er· 
say muahedesinin asken kayıt.arını Kal
dınnası hakkında fikri aoruıunca §U ce
vabı \•ennifbr: 

- Almanyanın bu mu..e,tde tuttuğu 
uıUI, bittabi ahşılmıı bır tarz deG:iıc.ıJr. 
Fakat hükumet kendi hareketiru k t »d.i 
noktai nazarına göre tt:(ıir eder. 
A vrupada pek yakın mcnatii oun~, an 
Japonyanm bjr mümessili sıfaWe, ue
nim, hu mesele hakkında vazıh bır ıl:>i(
ta.i nazar serdinden çekinmem JiızJmge
lir .• 

Emniyet mesett?.si 
- Emniyet meselesi de sırf b:r A vru· 

pa meselesidir. Bu misakların uzak ıark 
ile bir alakası yoktur. Bununla bcrabCT 
Japonya A vrupada sulh ün muhafazasm
dan dolayıaile alakadard1'. Ve Avrupa 
ıulhünü temine matuf olan her ıey ta· 
rafmuzdan müsait ıurette karş ılanır. 
Bittabi Sovyet Rusyayı ve komşularını 
alakadar eden işlere kartı da lakayt kala
mayız. Bu sebeple Japonya bu memle
ketlerin siyasetini alaka ile takip etmck
te<Ur.,, 

Japonya - Ameriha m-iinascb.:ı"ı 
- Japonya - Am...-ika Birleıik dev-

1".tler mü~~ebab çok miıbimdir. Hiç 
kimse bu ıki memleket arasında bir harp 
ihtimalini görmekten memnun olmaz. 
Bu iki m<nıleket iktnadiyatının biribi
rile olan sıkı münaıebeti o derecededir 
lıi bu bal harp ihtimalini son derecede u· 
zak bulundurmaktadır. Filhakika Japon
ya Amerika pamuğunun yüzde 70 ini it· 
hal etmek~dir ve biz de bir çok mah•u
]ibmızı ve bilhassa ipek istibsaJiıtımızı 
Amerikaya ihraç etmd<teyiz. ipek, ihra
cabınızm mühim bir kıamıru teşkil edi· 
yor. itte bu ve diğer bazı sebepler Ameri
ka ile Japonya arasında bir harbı hemen 
de iınkinsız bir hale getirmektedir.,. 

Japonya • Çin müna•ebatı 
- Çin ile daha dostane bir §ekıl al • 

mıı olan münasebatımızdan çok mnnnu· 
nuz.Oyle zannediyortıın ki bu komşumuz 
kendi mukadderahru kendileri iclare 
etmekten karlı çıkacaklarını ve uzak 
Jarl<ta sulhün ancak alakadar iki hiık;i. 
metin tetriki mesaisi ile muhafaza edile· 
bileceğini artık anlamı~br 

"Mançuri, ıimal demiryolunu 'Sovyet 
Rusyadan satm alm"Jtır. Bu iki memle
ket ve Japonya, üç komıu mcmleltet a
rasında dostane münasebatrn teeısUsünt 
engel olan bu meselenin hallinden d<>la
yı çok mes'vtturlar. Çünkü, ne denirse 
de.-..!sin, Japonya Sovyet Rusyaya kar§ı 
aıla bir tecavüz emeli beslemiyor ve cnı 
hiç bir veçhile mütkülat çıkannak isi 
yor • ., 

Japonya ve Ulualar Kurumu 
- Japonyanın tekrar Cenevreye dön 

meline ihtimal verecek ıimdilik hiç b;r 
emmare yoktur. Uluslar Kurumu j:,i • -
ne ~•ıvel Mançuri hükiimetı:ni ta -mH~ • 

reddetrnitti ve elyevm bu f;). ırden vu
geçeceJı gibi de görünmüyor. Bu fer.Ut 
dahilinde Japonya, Uluslar Kuru.,- una 
dahil devletler araımdalri yerini, y e i -
den iıgal edecek değildir~. 

POLIST• 

Bir çocuk 
Pençereden dü~tü 
Ba~ındao yaralana 
tedavi altına alın 1 

Fenerde Abdi Subaıı mahallesinde 
Jncebel aokağıııda 23 nunw-alı evde otu• 
ran Cibali pal.is memurlarmdan Melıınet 
Alinin 2 Y•tmdaki oğlu Miııat evın pen
ceresinde oynarken sokağa düşmü' ve 
batı~ ,,.....ıamnııtır. 

Mıtat tedavi edilmek üzere hastaha
neye kalclınlmııtır. 

Yakalanan dilenci kadın 1 ar 
Mahallelerde küçük çocukları kan • 

dınp sokaklarda gelip ııeçenleri izaç e- . 
den dofııu.z dilenci kadm yakalanmıt ve 
adliyeye tulim edilmiılerdir. Bunlar 
mahkemeye verileceklerdir. 

Zorbalı'~ 
Silivrikapıda oturan balıkçı Mehmet 

oğlu Ismail Yedikulede oturan Turba • 
nın wabasma balrk tablasını koymak is
temiş, fakat Turhan buna razı olmamış· 
tır. Bu yüzden aralarında kavga çıkmış 
ve lsm~l _Tur_h~na ~ıçak çelaniştir. Tur 
hanın ııkayetı uzerıne hmail yakala • 
nara!< tahkikata baılanmııtır. 

, ........................................................... , 
dava seyahat edebilmeleri için kendile
rjne birer paso verilecektir. 

Murahhaılara kongre hatıra11 olmak 
üzere, rozetler dağıtılacaktır. Kordela· 
dan ibaret olan bu rozetler üzerine fı·an· 
sızca olarak "Xll congres de I' Allıance 
Jnte1'nal~onales deı femmeı - U tAılaY 
arası Kadın Birliği 12 nci kon'!l"eıi,, iba· 
resi yazılmıştır. 

Kongre gün . ·r"İncır Yıld17 ~arayında 

ucu~ bir büfe hvfundu~uli\rakhr .. 
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ark l\l~isakı 
_ tI;a)ı 1 inci sahifede) . 

ı .... ı ayni fikirdedirler. VIU'fova muhabi
ri 3 nj~da ne§ı·oJunan resmi tebliğden 
dolayı ltalyan, Franaız ve Sovyeti ma
baiitirun inkısarlarını &aklamamakta ol· 
dW.ıannı bildirmolıtedir. Bu mahafil 
daha •arih beyanata intizar etmit olduk· 
larmı aöylemektedirler. Diğer taraftan 
Polonya retmi mahatili Bay Eden';n se
yahal..ınden çok memnuodurlar. Çünkü 
bu seyahat neticesi olarak Polonyımın 
men. i vaziyeW esbab•nın bundan sonra 
Loııdrada ve Londra vasıta.sile Parüte 
daha ıyı anla~ılacağına kanaatleri var· 
cin. ı ngıliz harici aiyasasınm bir çok cep· 
heıerı ıtibarile Polonya Iİyasasile mu· 
tab.U<atta olduju da memnuniyetle tes· 
b.ı «lıLuektcdir. Bu mutabakat yalruz 
takip o.unao gayelerde ve usUl.lerde de 
ınevc;.attur. 

J a • sın • .uiı uhttbi.r şily ~ y~u .. 

makt~dır: 
i· rans,ada ~ark misakı meselesinde müı 

bet nctıcelere varmak ümidinden vazg&
çilme teınayühi başbıruıtrr. Şimdj da· 
ha ziyade Ulu.tar k.,. ~mu çerçevesi da· 
bilinde mnumi bir anlaşma arzusuna ye· 
niden c!önülmüıtür. 
Fransa şa»k hudutlarına asker mi 

sevkediyor 
ıı~ .. NO, :> \A.ı .) - Komere Del

la !:>eıa ıngiliz nıaJ&>uatının Streşa kon· 
ferann ı • ..kkında bu konferansın yalnız 
Sir C"" ~aımen ile Bay Eden tarafından 
muhieli, 11ükumet merkezlerinde yapı· 
lan telotı..< seyahati neticelerini Fransa 
ve lta:, .. ya bildirmekten ibaret kal"ca· 
ğına dair olan neınyatı ile meıgul ol • 
ınaktad r. Bu ;;a<el.,, böyle bir progra· 
ının çok dar oıdujunu ve eğer bir netice 
alınmak iıtenilinıe Streoa'nm müzakera
tı ile mü.bet hareket arasında bir birleş· 
".'.e hatır teşkil etmesi lizımgeldiğini 
soylerlektedir. Umit olunabilir ki bu· 

"IO 1<.,dar yalnız her taraftan fikirleri· 
tnp!arnakla iktifa elmit olan Fransa 

ve lngiltere timdi mü.bet bir karar itti· 
haz edtcekı.ir. Aynı gazetenin Paris mu· 
habiri ıu malumaı. vennektedir: 

1-Tans .. da şark hudu\llarına müteveccih 
olarak külliyetli aduri hareketleri ha • 
b.::r venlmektedir. 

Mütekabil yardım mi.akı 
PARIS, 5 (A.A.) - Matbuatın 

umumi t. nayi.ilu, mütekabil yardım 
mooaklann:n bir an .wvel tahakkuku· 
nu istem_ktedir. 

1 Popolo d'ltalya) nm son maka • 
le. ' le bildirilen son ltalyan aksüla • 
melleri hakkında (Lü Jurnal) ıunlan 
yazmaktadır: 

lngiltereden beklenilen, Büyük 
Er tl.'.Lnyanın &İyaaetine muhalif doğ • 
ı·u lan doğruya bir iıtirak değil, fa • 
kat, ihtilafların uzlaımaları ve yatıt
tırılmalar ile önüne geçmek hayalin • 
den vazgeçmesidir.,. 

( Lö Jurnal), Bay Musaolininin id· 
d<a ettiai gibi, küçük itilafın mesu • 
hyetleri üzerine lüzumu ile emri va
kiin Önüne geçmeai lüzumunu kaydet· 
mektedir. 

( Pöti Parizien) §Öyle dii§ünüyorı 
ltalya hükiimeti, (Popolo) daki ma· 

kale ile, bir A vnıpa misaknm az ta • 
raftar görünüyo.- gibidir ve bu maka
leden, faydası ve hal'eket imkaru ol· 
ınıyna düsturlarla alakadar olmamak 
lıUM.ı•undaki ket'i iradeaini istihraç et• 
nıd.; kolaydır. Streeada çekinilıne5İ 
laznn "elen teY de budur.,, 

Rus • Fransız misakı 
PARIS, 5 (A.A.) - Fransız· Rua 

hlÜzakeı-elcrine devaın ediliyor. Zan
nedi diğine göre, Bay Laval cumarte· 
•i tüaü yapılan Fran11z teklifine Sov· 
yet Ru:ıyanın verdiii ceTahı bildire -
cektir. 

Bu teklif, bir Avrupa planı üzerinde, 
bi .. mütekabil yardımı tahakkuk ettir • 
ıncye mütemayildir. Fransa, bu misa
ka girmeye hazır olduğunu Rusyaya 
karşı taahhüt etmeye amadedir. Ve 
her iatiyenin girebilmesi için de ka· 
pı açık bıro.kılacaktır. 

Bay Lavalin, Moskovadan dönü~te 
Val"fOvaya uğrayacağı teeyyÜt etınek· 
tedir. Bay Laval, Sovyetlerin daveti 
daha önce yapılmq olduğundan Mog. 
kovayll. Va~ovadan evvel gidecek
tir. 

Streıada neler konUflllacak? 
PARIS, 5 (A.A.) - Alman ıstih

bar;:ıt bürosu bildiriyor: 
1 yi malumat alan nıaJıafilde ba · 

knnlar meclisinin Streaada müzakere 
ed"lecck üç mühim mesele hakkında 
cumaı-teai günü lazım gelen direktif. 
leri teshil edilecefi aöylenmektedir. 

S re!tadan aonra Moakova ve Var· 
tovada da görüşülecek olan bu me• 
•ele:er şunl..,.dır: 

1 - Franoız, lngiliz, ltalyan mo
sai biı·liği, 

2 _ AlmanY.a tarafından mecburi 
••kerlik uaulünün kabulü üzerine 
F ran•a tarafından uluslar kurumuna 
Yapılan müracaat. 
3-Şark mioakı, 
Maamafih bu busuıta verilecek di

rektiflerin gayet ala..tiki olacağı ve 
Bay La vale Streaada icap eden teteb· 
b_ü•leri yapabilmek için sal.ahiyet ve
rıleceı:i tahmin edilmektedir. 

Bu konferans (ngiliz bakanları tara• 
fından mubteljf hükumet merkezlerinde 
Yapılan tetkik müzakerelerinin ıon saf· 
h,,.ı olmakla bereber kati rrıahiyette l<a· 
~arlaı i~tilıaz ede<:_.. değildir. Eğ..- Str&
b;"•n verdiği netioeler AlmanYar.' ~iğ_er 
& t l!ouferana.a davet ebneğe muıaıt aae 
; "'.Y Moe Donald o konferansa ıa.baen 
·:l•_ruk elme9inin ıayaru arıu bulunması 
ı ıtırnaı·, v d ar ır. 

K Edenin dönüşü 
h..ı,· ?!.ON YA, 5 A.A. - Röyt..-in mu• 
n• "";• ktama doğnı Bay Edenin otd.i~ 
.ı., ı · "I l)'llleıımiı olan lngı'IZ 

v et ad Ua anır, Yemek yôyordu. 
4. d Y Ed.,,,;,, katibi, Lor<iun ı.u • .ıuh 

.... 1-.·a veya demiryolu ne hare· 

yapılamıyor MEMLEKETIA:\~ 
:;;~. aeyııbat yapını• olduklarını Semikok fabrikası inşaatı ilerledi 

1 

vAPUKCULUI.\. 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 

1 f.t~r. ,ı 
K ,+not 

KOLONYA, 5 A.A. -Bay Eden bu 
sabah caat 11,8 de Brükesl.Oatand ekg. 
presi ile hareket etmiştir. 

Mac Donaldin Strua •eyahati 
LONDRA, 5 A.A. - Timea gazete• 

einin parlamento muluıhiri yazıyor: Baı• 
bakan Bay Mac Donald ıiındilik Stresa 
l<onfenmsma lftirak etmek fikrinde de-
ğildir. 

Fransız resmi ınahafiH Fransa tara• 
fmdan ulslar kunununa verilecek karar 
ıuretinin evvela Stresada müzakere edi· 
leceğine dair Lo11dradan gelen bir hava• 
diai İyi lıarşılamııtır. Haber alındığına 
göre Franaa hükUımeti de bu karara bi· 
lahara Alman hükumetile müzakere ka· 
pmru kapamıyacak bir tekil verilmesi 
husuıundaki lngiliz mütaleaıma ittirak 
etmektedi.t". 

Fransa hariciye nezareti mütekabil 
müzaheret esaslarına müstenit bir Fran• 
sız • Sovyet misakı akdi için yaptığı ıon 
teklife Moıkovanın cevabını beklemek • 
tedir. Bay Lavalin Sovyet cevıı.bmı ya• 
rm toplanacak olan kabinede okuyabile
ceği tahmin olunmaktadır. 

Alman teslihatı ve fngiltere 
LONDRA, 5 A.A. Bay Winston Çor

çil, Alman teslihatı hakkında mü7.akcre 
açrlmasıru tekrar istemiştir. Bay MacJo· 
nold bu müzakerenin tatli celseoi esna· 
unda yani 18 niaanda yapılmasını kabul 
etmifıir. 

Fabrikanın öntlen 

ZONGULDAK, (Milliyet} -

Ulusal madenciliğimizin ve öko • 

nomi savaşımızın en mühimlerin • 

den olan Zonguldağın Oz:i!mez 

mevkiinde kurulan kok fabrika~ı -

umumi görünüşü 

run inşaatı geceli gündüzlü devam 
etmektedir. Fabrikanın alt kısmı 
bitmi' ve bazı makineler yerleşti
rilmiştir. Bet altı aya kadar fabri
kanın iflemeye b'4ltyacağı umul
maktadır. 

1 
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letanbul Acentahğı 
Uaaa Han, Telefon: 22925 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU vapuru 7 Nisan 

PAZAR aaat 20 de Rizeye 
kadar. 

BARTIN YOLU 
BARTIN Yapuru 6 Nisan 

CUMARTESİ saat 19 da Cid-

deye kadar. 

MERSİN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 7 Nisan 

PAZAR saat 10 da Mera ine 

• ~r 
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BAKTERlYOLOJ1 
LABOkATUARl 

Umumi kan ıabliLitı, frengi noktaı 

nazarından (Wasıennan ve Kabn tea· 
mülleri) kan küreyvatı aayılmaaı. Ti-

1 1 - Beher taneııınin tah· 
min edilen fiatı 700 kuruş o· 
lan yüz bin tane portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Çadırlar Avrupa malı 
olacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat 
31,750 liradır. . 

5 - Şartnamesi otuz beş li· 
ra mukabilinde almak ve ör· 
neğini görmek isteyenler her 
gün öğleden sonra Komisyo· 
na müracaat edebilirler. 

ltalya ve şark misakı 
ROMA, 5 (A.A.l - Mümtaz bir l-

talyan devlet acı-.; beyanatında deıniş· Aydının yeni 
lir ki: 
"- ltalya şark misakını, L<"histan s b •• t • 

Gezginci 

fo ve ısıtma hastalıkları teıhisi, id· 
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve su 
tahlilô.tı, Oltra mikro•kopi, husuai a· 
tılar istihzarı. Kanda üre, şeker. Klo- 1 
rür, Kollesterin miktarlanrun la· 

yini, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
kanunun tarifatı dairesinde 
muvakkat teminatlarile art· 
tırma ve eksiltme kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki vesi· 
kalarla birlikde teklif mektub· 
larmı ihale günü ve saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti Sa· 
tmalma Komisyonuna ver· 
miş bulunıı taları. (797) 

girdıği takdirde memnımiyetle .. ~ul... ene u çesı 
der. ltalya bu misaka teve:cuhk~rdır. _.,.._ 
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satıcı ar 1798 ---- (883) 2417 

Arıcak Sovyet Ruaya ve l.ehıstan ıle o- U "' h ) 'f 
lan münasebetler dolayı&ile büyük l>ir ih- mumı meclis mu te 1 Aydında dükkanların ka

panmasına s~bep oluyor 
AYDIN, (MiJliyet) - Vilayeti-

Göz Hekimi OPERA TOR 

Doktor Nimet 
Ankara caddesi Zorlu apart
manı No. 21 

tiyat giiıtemıek m..,huriyetindedir. l· 
talya Sovyet Ruıya ile çok iyi münase
betlerde bulunmaktadır. Lehistan ile de 
münaıebetlerıi ihtirazk~r olmakla bera
ber iyidir. Lehistanm Al.manya ile takip 
ettiği ıiyaset dolayısi'e ve şark mi.akı
na muarız bulunduğundan bu misakın 
imzası Lchiotanı kat'i olarak Almanja
nm kucağına atacaktı'· Diğer taraftan 
Lehistan Tuna misakının teminatçılann
dan biri olduğundan 1 t~lya l.ehislanın 
müzaheretini esaslı tdiıldci eder . ., 

Hudut/an takviye 
PARlS, 5 (A.A.) - Şimali tarki 

hudutlarırun ve iatihkimlarınm mu • 
hafazasını temin için cenuptan üç 
piya~e tabunı gönderilmi~tir. 

Divanı harbin 
Kararı üzerine 

(Başı l inci sahifede) 
Divanı harbin hakkında idam ka· 

ran verdiği yÜzhaııya tebliğ olunma· 
mıftl. idam mahk\lmu dün alı:ıam öte· 
ki mahkiimlar ile birlikte yemek ye
mİ§ f&rap bile içmiıtir. 

Diğer mahkı'.imlar gibi bu da idam 
edilmiycceğine kani olarak divanı 
harbin kararını beklemekte idi. 

Sabahın bet buçuğunda karan 
mahkiimlara tefh~ edecek memur • 
lar hapisaneye gelınifler ve mahkum
lan arralayıp karan okwnuılardır. 
Volanla hakkındaki idam karannı ı. 
ıitince bayılmııtır. Beı on dakika 
sonra kendiıine gelmiı ve kararın 
i.nfaz edileceği tekrar edilıııiıtir. 

Bunun üzerine mahkiim askerlik 
rütbesinin ref'i için Y edikuleye götü
rülmüıtür. Orada Selinik garnizonu 
efradı tarafından teşkil edilen bir di· 
vanda rütbesi ve apoletleri sökülüp 
kılıcı kırılınıı, ve saat yediye doğru 
son duasını ve itirafını yapmak üze -
re yanına bir papas çağırılmııtır. Dİ· 
ni meraaim yapıldık.tan aonra mah • 
küma son arzusu aonıJmuş.tur. 

Bu esnada kocasının idam edile -
ceğini haber aları karısı ağlayarak. 
mahkiimun yanına ginnittir. Yüzba
ıının karı~nndan ayrılması pek hazin 
olmuttur. Yüzbaıı ıon arzuau olarak 
&a;m.imi arkadaıı yÜzbap Papadopu • 
los ile görüpnek iatediğini aöylemit 
bunun üz ... rine mevkuf bulunan arka
dllfı da yanma getirilmiıtir. Bu iki ar· 
kadllfm da ayrılması pek hazin ol • 
mu,tur. 

Son dakikaya kadar soğuk kanlı· 
lığını kaybetmiyen Volanlı kurtuna 
dizilmeden üç bet dakika evvel ken
disinin boı yere kurban gittiğini 1912 
r,.,.ne&indenbe.ri Ma.ke-:lonya, vkrayna .. 
ci a ve daha batka harp cephelerinde 
vatanına hizm'Jt ettiğ·ini ve bu defa 
bu harekete kumandanı general A • 
ragnoıtopuloıun (Anagnostopulos ıeh • 
riınizde bulunan kaçan generaldir) 
verdiği emir üzerine ittirik ettiğini 
söyleınittir. 

Bundan sonra kuquna dizecek 
manganın kumandanından ellerini ve 
gözlerini bağlamaımaımı İstem.ipe de 
zabit: 

- Kanun böyle emrediyoc- ben de 
yapmağa mecburum! dem:iıtir. 

Nihayet mahkı'.im direğe bağlan -
mıt ve bir iki dakika sonra da atılan 
kurşunlarla <!elik deıik olarak ölmüı· 
tür. Cenazesi karısına teslim edilmiı· 
tir. idam mahallinde kalabalık bulun
mamıştır. 

Giritteki meukullar 
ATINA 5 (Hususi) - Ciritte ....,v. 

kuf bulun~n as.ilerin Atina fevkalade 
divanı harbinde muhakemeleri yapıl
masına kar&,· vcrilmİ§ olduğun an ge .. 
tirilmeleri emredilmi§tir. 

Gonalasın mallan 
ATINA 5 (Hıuuıi) - Mülga ayan 

mecl;ıi rei~ V enizeloı parf · lider 
muavini Gon"ttaaın emvalinin hac7:i • 
ne emir veriimi~tir. 

Yunr-n;standa süktin 
ATINA, 5 (A.A.) - Atina ajanar 

bildir:pr: . 
Atina harp dıva"1 kararının do • 

fasılların tahs satını 
onayladı 

A YDIN, (Milliyet) - Vilayet ge- miz genel kurultayının son toplan· 
ne meclisi ıon toplantrıını yaparak tısında Aydın ticaret odasından 
bu devre toplantılarını sona erdirdi. gelen bir dilek te konulmuttu. Ti. 
Vilayetin 935 gelir bütçesi 564988 li· 1 caret odamız bu dileğinde, şarı
ra olarak kabul edilmiıti. Muhtelif dev 
Jet vergilerinden alınacak vilayet his mızla kaza ve nahiyelerde her 
sesi 254718 lira yol parası, nakdi 240696 hafta kurulan pazarları kovalıyan 
ve beden 42000, muhtelif gelirler de gezgincilerin dükkan ve mataza 
27575 lira tahmin edilmitti. Masraf sahiplerine büyük rekabet yaptık-
bütçeıinde de adi bütçede huauıi mu ları, bu yu .. zden bir çok tüccarla. 
hasebe masraflan 50043 lira 95 ku • 
nı~, Nafia kalemi 17949 lira 41 kunıı, rm dükkan mağazalarını kapıya· 
Maarif 217455 lira (geçen oeneden 39 rak işi gezginciliğe bindirdikleri, 
bin eksik) baytarlık ve ziraat 7625 bunun vilayetin ökonomi durumu 
lira elli kuru§, hastaaane 55002 ve üzerinde çok fena tesirleri görül· 
muhtelif masraflara da 46813 lira 13 dügu··· bildiriliyor. Ve bütün vila.· 
kurut, hepsi 402688 lira • l b 

Fevkalade bütçede Nafia idari kı· yet çevresindeki pazar arın ır 
snn 10200 lira, Nafia 139,400, Maa· günde yapılması isteniliyordu. Bu· 
rif inıaatına 6500, hastahane inıaatı· nun leh ve aleyhinde birçok üyeler 
na 3000, bepsi 159,100 lira onaylan- söz aldılar ve sonunda dileğin ge-
mqtır. Maarif bütçesi geçen oeneden dah fi 
çok &J&ğı olmakla beraber vaziyet •• lecek yıl bu yönden a etra ı 
kadro tamamen muhafaza edilmiıtir. arattırma yaptırılarak teklif edil· 
Yalnız Yenipazar yatı mektebi ola - mek üzere anıablandı. 
caktır. Hastahaneye fazla olarak 2000 
lira cerrahi aletler tahaiaatı konulmuı Genel vilayet kurultayımız bu 
tur. Senede 6-700 lira giden buz için yıl da İzmir ve Denizliden Aydına 
de bir makine alınacaktır. Bütçe ittifak birçok köyler istedi. Bu ara Kara
la onaylandı iae de hususi muhaoebe 
kısrruna bir doktor Üye kırmızı kart casuya Denizliden 7 köy verilmesi 
verdi. Bu doktorun muhalif kaldığı için başvunılması onaylandı. Fa· 
nokta bir haya cemiyetine ayrıldn D 
1000 lira olduğu, bu paranın diğer kat, bu kazanın geçen yıl eniz-
cemiyetlere verilmesinin daha yerin· !iye bağlanması için yapılan bat-
de olacağı kanaatinde olduğu müza• vurma karşısında Denizli vilayet 
kere sonundaki münakaıalardan ö:i • 
rendim. Daimi encümene yine eski üye kurultayının bu çok haklı isteğe 
!er: Etem Kadri, Emin Akkayn, Is • ne diyeceği merakla bekleniyor, 
mail Hakkı Akdeniz ve Vefa Tarlıan k 
•edldiler. Grip hak ında konferans 

lliıiıiiiilııiiıiıiı ______ ,___ AYDIN, (Milliyet} - Aydın 

Çinde Kom Ü- Halkevinde Dr. Muhlis tarafından 
Grib hakkında bir konferans ver-

nİ St. e r~e harp miştir. 
Bu. Konferansına b8'larken 

(Ba!}l 1 inci sahifede) 918-919 yıllarında gribin 18 ayda 
bin maktul vermiılerdir. Komünist kuv- 20 milyon insan götürdüg"ünü, hal· 
vetlerinin öncüleri, yüz bin kitilik Ku-
deiyang ıehrinin on beş mil yakıruna buki 18 inci asırda 100 sene süren 
kadar gelmişlerdir. Dün ııkıom kanlı çar vebanın 15 milyon adam öldürdü· 
pışınalar olmuı, bu çarpı~malar bu aabah ğünü, grib ilk ,iddetile 75 sene de. 
da devam etmiıtir. Harekatı bizzat ida· vaın etseydi, Acunda tek insan 
re eden bükiimet kuvvetleri ba:jkwnan· kalmıyacağını aöyliyerek gn"be na• 
dam Şankanek, komünntlcrin ilerleme-
lerine mi.ni olmayı tecrübe için elinde aıl tutunulduğunu, hastalığın sey• 
mevcut bütün kıt'aları sevketmiıtir. Dün rini ve ibtilatlannı uzun uzun i· 
alt~ saatlik bir muharebeden sonra kızıl zahetti. 
orduyu akamete uii'rabru§a benziyor 
idise de. eörünüıe nazaran bazı muvaffa. 

Dr. S. Şükrü Ertan 
Birinci ımrf mütebuaıs 

(Bô.bıali) Ankara caddeıi No. 80 

1604 
Cumadan maada hergtın oaat i · (ı 
r-ılar•nı kıhııl f'der 2396 

Y .. ksek iktisat ve Ticaret mek· 
tehi Müdürlüğünden ı 

Mekteb kütüphanesi için yabancı dillerde yazılmış muhtelif 
kitı.-~lar açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
851 liradır. İhale 17 Nisan Çarşamba gilnü aaat 14 de yapıla • 
caktrr. Şartname her gün mektepte görülebilir. isteklilerini• 
hale gün ve saatinde Fındıklıda bulunan Yüksek Mektepler 
Mes'ul Muhasipliğinden alacakları yüzde yedi buçuk niıbetin 
de teminat makbuzlarile birlikte bu muhasiplikte toplanacak 
komisyona müracaat etmeleri. (1569) l430 

İstanbul Liman 
Müdürlüğündenı 

işleri Umum 

Evsaf ve aatın alma flU"lları: idare le•a.zım 111beainılen liirenil..-r 600 toa -
den kömürünün aç.ık eluiltme ile 10 niaa n 935 ~ günü aut 16 da jba(eal 

:yapılacağı ilan olunur. 2530 

Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
Motörler için 15-20 ton benzin alınacağından kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Yüzde 7,5 teminat 465 liradır· 
ihale 21-4-935 pazar günüdür. Taliplerin teminat akçasmt 
malmüdürlüğüne yatırdığına dair makbuz ve yahut banka 
mektubu ve yahut tahvilatla birlikte ihale gilnü saat onda 
komisyona ve şartnameyi görmek üzere pazar ve çarşamba 
günleri müdüriyete müracaatları ilan olunur. (1616) 

lstanbul Liman 
Müdürlüğünden: 

işleri Umum 

l -"-"L 15 M -"""bı ·-~·--· ıoo dareıniz için lüzumu bulunan 25 M maMOUt meıe, . ......,. ,..,.,..... 

Pıraçoluo açrk eksiltme ıuretile 10 nisan çarıamba günü aaat dörtte LimNı banID• 

da Umum Müdürlükte ibaleai yapılaeek tır. Alınacak eo•a hakkmda fazla tafsil&l 
almak istiyenler Haydar hanındaki Veaail ıubemize müracaat etmeleri- 2529 

kiyetsizlilderle kar~ılaımıştır. Bütün 
misyoncder Kudeyang fehrinden çekil
miılcrdir. 

Süt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
günlerde pek ziyade mübalağalı ıa -
yialar neıredilmiıtir . 

Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 1821 

Efkan umwniyenin bir kısmı ta • 
rafından lüzumundan fazla merha • 
met eseri adıledilmit olan bu kararın 
doğurduğu ilk İntibadan sonra §İmdi 
artık siyaaal mahafilde ve halkın ge
niı tal;akalarmda fikirlere sükunet 
gelmiıtir. 

Bunlar baıhca amacı memleketin 
de siyıual bayatın düzelmesi olan 
Çaldaris hükfunetinin hattı hareketi 
ne kedar doğnı olduğunu anlaınıtlar
dır. Bundan baıka, inkar kabul et • 
mez bir hakikattir ki, bazı gazetele
rin ortaya attıktan bütün §Ayialara 
rağmen ıükUn ne Atinada ne , e di .. 
ğer mıntakalarda hiç bir zaman ve 
hiç bir suretle bozulmamııtır. 

Bugün mebusan meclisinin dağıtıl
ması, ayan meclisinin ilgaıı ve ıili.hlı 
kuvvetlerle dairelerin muzur un.sur· 
tarından temizlenmeai hakkındaki ka· 
rarnamelerin nefJ"inden sonra bütün 
umumi dikkat 19 mayı' intihabatında 
tc-merküz etmittir . 

Bu İntihaptan çıkacak. olan m~c • 
liı, parlimento rejim.ini yeni ekono .. 
mik ve soyoal §<'Ylere uydunnağa 
ve geçmitte hi.dise oJan nifakl.,rda'l et· 

ri yeni &İyaıal hayatı temine ınatuf o .. 

lstanbul Gayri Mübadiller 
Komisyonundan: .. 

D. No. Semti - mahallesi 

73 Galata Kem.anket 

253 Bebeı< 

290 Büyükadıı Yalı 
641 Ayvansaray ea1ıi 

Mu.ıafa pqa 

946 Büyükada Karanfil 
1137 Burııaz adau 
1142 Büyükada Karanfil 
1534 Galat. Kemankeı 

Sokağı 

Şeftali ve Kan oğlu 

Bebek caddeai ve Eczacı 
çıkmazı 

Yazıcı 

Papaa 

Emlak No. 

13-15-16-18 

128 Eski 
2ı8 Yeni 
24 
3 

Cinol ve hiuesl 

Kigir bane ve bir diikki· 
nm 14-96 bisaeai 
262,SO araa 

Ah§ep hane 
Kaair hanenin 1-5 hiıseai 

50 metre arsa Paskal çıkmazı 
Mezarlık 1148,50 metre ana 
Lalabatun ve Çarkıfelek 2-12-14-13 Eski 931 metre arsa 

4 Mükerrer 
16 

Topçular 70 Kip dükkan ve üstünde 

938 Açık arttınn" 
658 Açok arttırma 

283 Açık arttırma • 
175 Açık arttırıne 

20 Açık .,.tt..-
230 Açık arttırma 
456 Açık arttırma 

odalann 11,50-81 bis&elİ 871 Açık arttınnıı 
4414 Heybeli.ada Ş•diye 13 Ah§ep hane ve bahçe 356 Açık arttırma 
4407 Heybeliacla Turgut reiı, yenı ı uva 12 Ahşap düklı:iın 4&1 Açrk "._'"ttRm 
Yuk~ı~a evsafı yazılı ııayri menkuller on ııün müddttle aahşa çık•rılmııt,,.. ihaleleri li-4-935 tarihine leaaduf eden car<• 

· ·· Ca ri Mübadil bOl'0'1• ile<lir. 
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her ıeyden evvel M E y v A T u z u mek ve içmeden ıonra hissedilen yorgunluk ve 9işkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder 

bir şişe MAZON l•im ve markasına dikkat. Doposu Mazon ve Betton ecza deposu, Bahçekapı iş bankası arkasında No 12 , 
-en bÜijÜk Jro3 bende .. Müjde 
ôda , ' 

f'llllllll 
llll\Y· ~,~ 

fra~ 
hıçaqımr. 

Zabıta memurlarına mahsus 
200 metroluk mesafeyi 

gllsterir kuvvette 

DAİMON 
Ceb fenerleri 

gelmiftir. Her yerde 1526 
numara tahtında ar•yınııı 

ve taklidinden sakınınııı. 

Satış Yerleri: ANKARA: Sofu zade Mehmet Emin 
İZMIR : Hllseyin Hll•nll 

1 MERSİN: Hakakıade Rahmi 
111 SAMSUN: Turaun Eşref 

( ISTANBL 
Cinai Miktarı Evsafı 

Kırmızı boya 150 kilo T eolin marka 
Siyah boya 100 ,, " 

,, 
Beyaz boya 30 ,, " " Kur§uni boyıı.. 30 ,, " " 
Alaminyon boy• ~O ,, " " Otomobil cilası 'O kutu Siyonis 

" 
Vernik 6 kilo Fili.ten " 

BELEDİYESi iLANLARI 
Teminab 1 Cinsi 

~ Motör fırçası 50 tane 

Miktarı 

~ Otomobil ampulü 250 ,, 
1l Bant izola 50 kutu 
] Büji 300 tane 

ı:ı Kablo lastiği 100 metre l Mağneto anahtarı 30 tane 
ı-- Mağneto Ratini 25 çift 

Evsafı Teminatı 

Sapları bükülmüş telli 
6 ve 12 mumluk 
Beheri 5 M. olacak 
250ai ince 50ai kalındır. 
7,5 M. M. eb'adı 

i 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci T ertlbin 6 ıncı Çekiti 

11 Nisan 1935 de dir. 

Büyü~ i~ramiye: 200,000 Lira~u 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10,000, 

5,000 liralık ik-rami yeler ve 50.000 liralık 
mükafat vardır. 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI \ 

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

lit ağa sokağında eski 16 yeni 24-26 numa-

646 

ralı 229-50 (iki yüz yirmi dokuz buçuk 
metre murabbaı) arsa. 
Divanyolunda Klod F arer caddesinde dost 
luk yurdu arsasından ayrılma 23 Parsel 

280 

numaralı 241 metre murabbaı arsa. 965 
Şallak macunu 1 O Şi§e 

Şaft mil lastiği 2 tane 
Hidrolik fren pistonu 20 ,, 

,, ,, 
Muhtelif boya 
Muhafaza lastiği 

~ Mağneto anahtarı 10 ,, 
~ Mağneto kömürü 10 tane 

Mağneto kömürü 1 O tane 
l l!l Kuru pil 30 ,, 
~ El feneri 25 ,, 

Bo§ mağneto içil'\ 
Marelli mağneto için 
Marelli mağneto için 
Boş mağneto için 
1 ,5 volt tejer marka 
İyi cins 

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 çar§amba günü 
:8 saat onda şubemize gelmeleri. (73) (1540) 

Kalay 50 kilo 
Salmaıttra 20 ,, 

Amyant fitili 5 " Bakır tel 100 ,, 
Galvanizli tel 50 " 
Nişadır 10 " Hortum ipi 800 

" Tel halat 100 
" Radyatör lastiği için 

kolya 100 adet 
Ala hortum ,, ,, ,, 100 kilo 
Radyatör lastiği 40 metro 

Benz Motopomp ala 
rakor lastiği 
Ala sepet bezle be-

50 " 
raber 100 ,, 
Hortum fırçası 50 ,, 
Vantilatör kayı§ı 100 ,, 
Vantilatör kayıtı 50 ,, 
Soğuk yama 50 kutu 
Siyah yama 50 ,, 
Kaynak makinesi 1 O adet 
Süpap iğnesi 40 kutu 
Supap kapağı 20 ,, 
Kayı§ raptiyesl 30 ,, 
Hava pompası 10 tane 
Generatör lastiği 50 metre 

Grasör 15 tane 
Kiriko 5 ,, 

" 2 " 
Kalbüratör meme a-
nahtarı 25 ,, 
Sünger 50 ., 
Sarı toz bezi 100 ., 
Benzin süzgeç ce-n 10 met. 
Perçin çivisi 4 kilo 
Perçin çivisi 1 kilo 
Makap ucu 200 tane 
Makap kolu 1 O ,, 
Tornavida 25 ,, 
Çekiç 15 ,, 
Fırdöndü 10 ,, 
Yağdanlık 15 ,, 
Demir testere 30 düzüne 

Kurbağacık 15 tane 
Seri anahtar 10 ,, 
Pense 30 ,, 
El gazocağı 5 ,, 
Zımpara taşı "kom
ple,, 
Pafta takımı 
İngiliz anahtarı 
Yedilik çift ağızlı a
nahtar 
Çelik civata 
Tezgah mengenesi 
Demir testere kolu 
Tenekeci makası 
Boya fırçası 
Karpit fener beki 
Zımpara macunu 
Zımpara kağıdı 
Ztmpara bezli 

4 
3 

20 

,, 
" 
" 

15 .. 
500 " 

5 .. 
10 " 
15 " 

120 " 
150 " 
120 kutu 
100 " 
500 tane 

Çivi 
Eğe 

50 kilo 
200 tane 

Lastik hortum nntre 

Sıkleti 7 ı27 
1-2 par. 3-8 ya~lı 
olacak. 

:ı:ı El feneri ampulü 100 ,, 
patnuk j El feneri pili · 50 ,, 

Osram ve Filips marka 
1-İertris marka 
Muhtelif 

Jl 2462 
·~~~~~~~~~~~~~~~~-

6M.M. 
0,9 M. l'v... 
1,5 M. M kutrunda 
Kalıp konprime 
6,5 ve 15 M.M kalmlığmda 
9 M.M kalmhğmda 

Muhtelif boyda 
Muhtelif boyda 
İçi bezli 20 S. M. bo,r 

4 S. M. genişlik 
Baklalı 2,5 S. M 
İyi cins 
İyi cins 
Pirinçten 
Muhtelif boyda 
Muhtelif boyda 
Domuz tırnağı 4 S. M. boy 
4 K. G. hava basacak 1. 
bezli 

1,5 tonluk 
3 tonluk 

Fiat, Zenit için 
lyi cins 
İyi cin• 

3-5 M.M kadar 
5M.Mkadar 
3-12 M. M. 
12 M. M. 
24 ve 34 S. M. boy; 
1 librelik maa sap 
Fiat ve Mersedes için 
Kalın tenekeden 
lki ağızlı 
28S. M. boy 

·§ Otomobil sigortası 100 ,, 
~ Elektrik sigortası 150 ,, 
!-' Elektrik sigortası 150 ,, 
.~ Elektrik sigortası 200 ,, 
; Seyyar el lambası 5 ,, 

6 amper ) 225 tanesi 220 
1 O amper ) 27 5 tanesi 11 O 
15 ve 35 ) 

~ 

~ 

; Seyyar el lambası 75 metre 

Sapı izole edilml.,. 
Kablo çelik tel sarılı 
12 voltluk Volt ve ampermetre 8 tane 

Mağneto kömürü l O ,, 
,, Komple 6 ,, 

Benz arazöz için 
Üç adet dörtlü marelli 
İki adet dörtlü boş 
Bir adet altılı boş 

ltfaiye müdürlüğü için yukarıda miktarlarile muhammen 
bedeli ve teminatları yazılı 93 kalem muhtelif malzeme cinsle· 
ri itibarile bet lasma ayrılarak ayrı, ayrı açık eksiltmeye konul 

§ muştur. İstekliler nüınunesi itfaiye müdürlüğünde ve şartna
~ mesini levazıın müdürlüğündegörebilirler. Eksiltmeye girmek 
] İstiyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı 

vesika ve hizalarında gösterilen teminatla beraber ihale giinü 
·a olan 11-4-935 perşembe günü saat 15 de daimi encümende bu-
~ lunmalıdır. (1547) 

~ Gala tada Karaköyde Y enicami mahallesinde Karaköy 
caddesinde 20, 22, 24 numaralı kagir lokanta ve birahane İs • 
teklilerin tekliflerine göre 936ve 937 senesi mayısının nihaye
tine kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla arttırmaya ko
nulmuştur. Bu yerin senelik kirası 6744 liradır. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünden parasız alınır. Muvakkat teminatı 
505 lira 80 kuruştur. Bu mahalle istekli olanlar 2490 numara· 
lı kanunda vesika ve teminat makbuz veya mektubunu ve tek 
lif mektuplarını havi kapalı zarflarının ihale günü olan 15-4-
935 pazartesi günü saat 15 şe kadar daimi encümene vermeli-
dir. (1621) 

Yollar şubesi için lüzumu olup metre mikabına 330 kuruş 
bedel tahmin olunan bin metre mikabı Sultan Çiftliği kumu i
le metre mikabma 220 kuruş bedel tahmin olunan 200 metre 
mikap adi kum açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi le -
vazıın müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iatiyenler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 280 lira 50 kuruş te • 
nıinatile ihale günü olan 11-4-935 perşembe günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (1531) 

Amerikan circirlı 2 
21 S. M. boy yarısı ka~UK ~ 
Ort .. boyda benzinl:ı yanar 1l 

Fazla devirli ~ 
1 -4 ila 3-4 olacak ~ 

Yollar şubesi İçin 60 ton yerli kıriple maden kömürü açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bir ton kömürün muhammen bedeli 
16 liradır. Şartnamesi levazıın müdürlüğünde görülür. Eksilt
meye gİrır.ek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka 
nununda yazılı vesika ve 72 liralık teminatile ihale günü olan 
11-4-935 per§embe günü aaa~ 15 de daimi encümende bulun-
malıdır. (1532) 

Y ar111 25 S.M. yansı 32 S.M. ':, 1 E V K A F M U O I R I y E T I 1 L A N L A R 1 1 
] 1 - Çakmakcdarda Valde hanında60-61 No.lı Oda 936 Mayıs bitimine 

1-4 ila 5-8 parmak 
25 K. G. döğme çelik 
Çelikten büyük boy 
20 ve 28 S. M. boy 
Yarısı muhtelif boyda 
100 çift 50 tek memeh 
Deoütchbranz ince ve kalın 
O dan 2 ye kadar 
00 dan 1 e kadar 
3-12 S. M. boy 
Muhtelif cins ve boy 

kiibz" 

~ 2 - " " " 6 " " 936 " " 
.~ 3 - " " ,, 59 ,, ,, 936 " " 
::ı 4 - ,, " " 65 .. ,, 936 " .. 
ın 5 - •ı " " 37 " .. 936 .. ,, 

6- " " " 28 .. " 936 " " 
7-Çartıda Varakcı Han sokağında 14-16 dükkan 936 ,. ,, 
8- ., Hacı Memİf ,, 11-9 ., 936 ., ., 
9 - Kasımpaşada Türabi ,, 25-23 No. Arsa 937 ,, ,, 

Yukarıda yazılı mahaller sıralarında yazılı uzlarla kiraya 
verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Tutmak istiyenler 8 • 
4 - 935 pazartesi gÜnÜ saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetin-

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halıların münakasası 11 nisan 935 

tarihine kadar temdit edilmiştir. 
Şartnamede tadilat yapıldığmdan yeni §artnameyi gör

mek üzere taliplerin Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna 
müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 
de l 1 nisan 935 günü saat 14,30 a kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri ilan olunur. (1541) 2411 

•• 
Universite Arttırma, Eksiltme 

ve lhalit Komisyonundan: 
Üniversite Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi Enstitüsünde ' ıe§if 

ve şartnamesine göre 2078 lira 37 kuruşluk inşaat ve t.,siaat 
işi kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18-4-1935 P erşe mbe günü saat 15 de Üniversite 
de yapılacaktır. tık teminat 15 5 lira 88 kuruştur. 

Bu İnşaata girebilmek İçin resmi dairelerde 1500 liralık kati 
teminatı yapılmış ve iyi netice vermi§ inşaat ve tesisat yapmış 
olduklarım vesaikle isbat etmeleri laznndır. Şartname ve pro. 
jeler Üniversite arttırma, eksiltme komisyonunda görülebilir. 

2433 (1632) 

ı Devlet Demiryollırı ve Limanları i~letme Umum idaresi ilanları ) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
boya malzemesinden birinci kısmı 21-4-935 pazar, ikinci kısnn 
22-4-1935 pazartesi ve üçüncü lasım 23-4-1935 salı günleri 
saat 15,30 da Ankarada idare binasıııda malzeme dairesinde 
aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin kıaıın bir için 1855.80, kıaıın 
iki için 468.84 ve laaıın üç için 1001.25 liralık muvakkat temi 
natla kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 cü maddesi 
mucibince işe girmeğe manileri bulunmadığına dair beyanna· 
me ve tekliflerini eksiltme gün leri saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazım dır. Bu işe ait şartnameler Anka 
rada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Cinai Miktarı 
Kilo 

( Kaynamış Türk bezırı 1000 ) 
(Kaynamış İngiliz beziri 40000 ) 

Kıaım(Kaynamış ince bezir 2600 ) 
1 (Neft yağı 10000 ) 

(Sikkatif 2200 ) 

Cinsi 

(Vernik kopal 
Kısıın (Vernik Flating 

2 (Kırmızı model verniği 
(Renksiz kristal vernik 

Cinsi 

'(Kurşun üstübeci 
(Çinko üstübeci 

Kısım (ispanya üstübeci 
3 (Kaba üstübeç 

(Minyum de Flomh 

Miktarı 
Kilo 

2100 
3200 

50 
20 

), 
) 
) 
) 

Miktarı 
Kilo 

5000 
25000 
4800 

12500 
7000 

J 
) 
) : 

> ı r 

Muhammen bedeli 
Lira K, 

24744.-

Mu'tammen bedeli 
Lira K. 

6251 20 

Muhammen bedeli 
Lira K. -

13350.--< 

Ne,riyah id~~e eden : MU MT AZ F AlK 


