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Harp için korkunç icatlar 
Almanya harbe nasıl hazırlanıyor 1 

--------... ~--------

180 santim kalınlığındaki zırh
ları delen mermiler, tayyareleri, 

LONDRA 7 (A.A.) - Daily Chronicle gazetesinin haber 
verdiğine göre: aon 1 S )'II içinde, Alman te~iayenl~ri, bi~birin
den yaman, S yeni harb vasıtası ketif veya ıcad etmı9lerdır: 

1- Bay Maka ôrlih tarafından icad olunarak (Halgar Ul
tTa) adı verilen bir tülek mermisi. Herhangi bir maddeye ifleyen 
bu mermi, 180 ıantim lıalınlığında bir zırhı delmektedir. Bu mer· 
milerden, günde 480,000 tane yapılmaktadır. 

2 - içinde bq tane müteharrik silah ihtiva eden ve dakika
da binlerle mermi atacak olan müteharrik bir krup topu ••• Bun
dan fimdiye kadar 2,000 tane yapdmışhr. 

3- Şiddetli patlayıcı mevad, boğucu gazlar ve haltalık 

1-.. ransa silah altın
daki askerleri ne

den terhis etmiyor 
H!lrbiye naıırı memleke
tın buna ihtiyacı var diyor 

P ARlS, 7 (A.A.) - Harbiye na • 
zırı General Moren, ordu komutanla· 
rına göndermiı olduğu bir tamimde ı 
(Memleketimiz, smrlarıru bir takan 
müdafaa t ... tibatı ile çeweli~ bilmek 
için ağır mali fedakarlıklar ihtiyar et 
mi~lir. Bu tertibat ise, dolu oldukça i· 
ıe yarar.) deıniıtir. 

11 
1 

demir yollarını, toz haline geti
rebilen şualar icad edilmiş 

mikropları ile dolu olup 320 kilometrelik bir saha dahilinde ka
biluevk bulunan bir nevi havai lifek. 

4- Kıskanç bir itina ile sırrı ıakranılan ve Franaa'ya harfi 
görünmez bir set teşkil edecek olan (Z) şuaı. Bu şuaın te.iri al
hnda köprüler yıkılmakta, toplar erimekte, tayyareler parçalan• 
makta, telıü iataayonlan ile demiryollan, zırhlar toz haline inkı
lab etmektedir. 

5 - 10 kilo ağırlığında ve dakikada 600 mermi atan Strange 
makineli tülengi... · 

Ayni gazeteye nazaran, otomobil ile cerrolunan ve dakikada 
1,400 mermi atan bafka bir mitralyöz daha yapılmaktadır. 

Avusturya da 
15 mayıstan 15 eylüle ka

dar mana-.ra yapılacak 
VIY ANA, 7 (A.A.) - Milli Mü. 

dafaa nezaretin.in bir tebliğine naza • 
ran, e.ı.i Avusturya· Macar ordusu,..; 
da muvazzaf, yahud ki İbliyat ufa. 
tiyle hizmet etmiı bulunan yüzbaşı 
rütbesine kadar olan zabitlerin 15 Me, 
y11 ila 15 Eylı'.'il 1935 e kadar icra edi 
lecek ~keri talimlere ittirak için da. 
vet olunabileceklerdir. Maamafih bu 
ittirak mecburi olmayıp ali.kadarla • 
rm kendi isteklerine bırakılmaktadır 
ve dört hafta ıürecek olan bu talim • 
ler emaaındaki bütün maıraflar ken· 
dil.,ri tarafından ödenecektiı. 

ViYANA, 7 (A.A.) - Korespon:lanı 
Politilı: &'azete&İne söre, y ukan AVbatUr• 

(Devamı 5 inci aahifede) 
Vlıııla.- kvrutmm:la bir toplanh 

Bir Macar kahra
manının hatırası 
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satarlar 

Tel ı { M6dürı 24318, Yan itleri ıaüdilrilı 14311 
ldare •• Matbaaı 24310 

Gümrüklerde ko/aq/ık 

Mallar gümrüklerde çok 
bekletilmiyecektir 

İstanbul gümrüklerinde yeni servisler 
kurulacak. Talimatname hazırlandı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Giım· 

rük ve inhisarlar Bakanlıiı l•tanbul 
gümrüklerinde kunılacak. ıeırvialer ve i 
bunlara verilecek vazifelerle çalrtm., 
tarzı hak.kında bir talimatname hazıro 
lamıftır. Talimatname ayın •onuna ka 
dar tecrübe mahiyetinde olmak üzere 
tatbik olunacaktır. Bakanlık teşkilatı 
hakkındaki kanun Haziranda tatbika 
b&§lanmca, tecrübelere göre talimat• 
name aon teklini alacaktır. Taliınat • 
nameye söre latanbul gümrüklerinde 
manifesto, muayene, ambar, muhase
be, tetkik, kontenjan, muamele, mua· 
fiyet, levazmı ve yazı, hukuk ve icra 
aervialeri bulunacaktır. Her serviste 
bir tefle lüzumu kadar memu~ çalrta· 
caktır. Talimatname tatbika &ird•ktcn 
aonra muamele kademeleri azaltılllcak" 
tır. Beyannamelerin çok yere uğra • 
madan. aür'atle muamelelerinin ~itiril· 
mesi- çalııılacaktır. Bakanlık ihtilaf. 
lı itlerin •üratle halledilmesine ve bu İh• 
til&f }'ÜzÜnden mall.-ın gümrüklerde çoli 
lıeldetilmemeaine ehemmiyet vermekte • 
dir. Bunun için de lstanbul aümrüiünde 
lazım &'elen tetbirler alınacaktır. Bu 
sün latanbul kadroaunda mevcud me· 

. murlar ....-.ialere kabiliyetleri, ikti • 
darları - aec:İyeleri itibarile taksim •· 
dileceklerdir. Ltanbul kadrosuna y•· 
Diden memur almak mevzuu bahis de
lildir. Mevcud memurlardan herhan· 

Bay Rana 
ırl biri de açrkta kalmıyacaktır. Taii· 
matnamenin tatbikı i.§lerini btanbul 
ırümrük erk&nile birlikte halletme!< vf 
lazımselen tetbirleri almak üzere tel· 
kik müdürü Bay Nuri yarm htanbul• 
aidec:ektir. Tetkik müdürlüğünü de H 
k&.leten Ankara ırümrük müdürü Bay 
Cevad idare edecektir. 

Ölçüler için Avrupada 
tetkikat Yi:\pılacak ! 
Ölçüler müdürü 

Roman yadan 
tetkiklerine 

ba~lıyacak 
Beı yeni talimatname hazırlandı 

Bu tam.im, ayın 13 ünde terhiaJ 1 • 
cab eden efradm silah alımda tutul • 
m11ları keyfiyetinin 1928 tarihli abzı 
aaker kanununun temamii tatbikı mak 
aadil,ıı alınmıı ıırf bir ihtiyati tetbir ol 
duğunu göıtennektJedir. General Mo
ren, ~aminıini fU sözlerle bitiriyor ı 
( y enı gelecek acemi efradın kafi de· 
recede talim görem.elerine intizaren 
Franaarun .. kendi sükun ve emniyetinİ 
korumak uzere bütün muallim ..-er. 
lerine ihtiyacı vardır.) 

G•neral Vey6and 
PAJUS, 7 (A.A.) - SalWy.ttar 

Almanyanın silahlanması 
Uluslar kurumundan bu
nun takbihi istenecektir 

200 ıene e-.ve) Türkiyede ; 
ölen Rakcezi için bugÜD 1 

merasim yapılıyor 

Ekonomi Bakanlığı ölçüler ve ayar 
dairesi müdürü Bay Beıw. Sıtkı, An· 
karadan ıehrimize &'elmiıtir. Bu alqam 
Köatenceye &'idecektir. Bay Bekir Sıt· 
lu Romanya, Macaristan, Avusturya, 
Yugoslavya ve Bulırarir.tanda ölçüler 
tatbikatı etrafında tetkikle!"de buluna 
ca.ktır. Bu tetkikat, ölçüler teıkilatı • t · 
mız için ba21rlanacak yeni kanun pro ; 
jesinde &'Özönünde tutulacaktır. Aldı· ! 

Bu karar suretinin Stresa'da üç devlet namına 
mütteıek bir tekle konulması da muhtemel 

PARIS, 7 (A.A.) - Fransanm u- 1 ve ıayaru kabul teklifler aerdine &'İ • 
lualer kurumuna müracaatını teyid e- den Sir John Siınonun ziyareti arife • 
den muhtıra ile gene uluılar kurumu aine almıt olduğu iıaret olunmaktadır. 
konaeyine teklif edilecek karar au • Binaenaleyh, muhtıraya nazaran, dün 
reti, önümüzdeki aalı ııünü hükı'.'imet· ya yüzünde hasıl olan sıkıcı vaziyet• 

r. teabit edilecektir. Muhtıra, makine ten Almanya mes'uldür. Onun içindir 
e yazılmıı on kadar &ahifeyi ihtiva ki, Almanyarun mevcud anlaımalar hl 

etmekte ve Almanyanm mecburi aıker lafına olarak ilıtıiyar eylediii tek ıı... 
liii ilan e-.i üzerine 20 Mart ta • raflı tefd>büslerin uluslar kurumu kon 
ribinde Berlin hükıimerine tevdi olu· aeyince takbih edilmesi istenilmekte • 

• @AD protestoyu tafsil eylemekt..Oir. dir. Fransa hiikiimeti tarafından vald 
llunda, Almanyarun böyle bir karan olan teklifin, batta daha müabet tet • 

G....,...IMoren 

ınahafil, c-eraı Veysand'm muhte
lif askeri hidemat arasında irtibat t~ 
•İsine nezaret etmek üzere yakında 
!okrar fili hizmete çağırılacaiı taYi· 
asını tekzib etmektedirler. 

. ' . 
antzıg te seçım 

Utusaı soııyalist fırkaıı bü
yuk muvaff akiyet kazandı 

DANTZIG, 7 (A.A.) - Havu Ajan
••ndan: Da.ntzik iiniforma ile dolu bir te
hir halini alınıtlır. Y ollal'dan &'eçenlerin 
YÜ<de ellisi Nazi elbiseoi ıriyiıuniılerdir. 
Soıyali.t ve komünistlerin propaganda 
vautalan, yazı ve ilanlarla örtülü olan 
111 a..; nıüe&&eseleri tarafından hiçe İnmek· 
l~r. Y alna Lehlil ... fırkalı az çok hare
ket •erbeeti.ini mUhafaza ediyor. Çünkü 
•eçİ<>iJ<w henüz fikirlerini açıkça izhar e
debiı......t ,._, ewner. 

Neticeler 

DANTZIG, 7 (A.A.) - intihabat 1&· 

aı 18 de bitmiıtir. Hiç bir hadise olma· 
::•~ • f.1mtakalardan gelen ilk netice]~ 

llore uluaaJ &0&yali•t fıri<uı geçen ki· 
n_unuıan'dd<i belediye meclWeri seç:imie
....,dekinden .Jaha büyük bir muvaffaki· 
Yde~ elde etmiftir. Danzia:er Werder'in 

O~t • "h )" >bti ap ıruntaKa&ında uluaal &osya • .. ıı ... 379 le rey, aoıyal demokratlar 2, ,,,.,.. 

1.~ 1
• koınünW.tlerle Breç fır4ca11 ve Leh· 

1 eı.- ,.,,.. . 

iadiainl Ulualararıuı camiaya iade • birlerin alınmasını derpif eylediği söy 
-. almak arzusundan mülhem 3-2 ta• lerunektedir. Mahaza her i1U metin de 
,.u,1i Londra beyannameai.U müteakrb henüz takarrür ebnemiıtir. Kabine, 

J H ır-ene kendisine hauaten müsaade (Devamı 5 inci aalıilede) 

Dan ,ehrlmlse 11elen ile muharrlrlmlse l lk ı8zlerlnl ı8yliyen kadın murahha•lar 

Türk kadınlığı bütün dünya 
kadınlarına örnek· olau 

Dünya kadın murahhasları 
gelmiye başladılar 

18 Nisanda ıehrimizde Yıldızda top Uluslararası kadın birliği ikinci reis 
!anacak olan Uluslararası Kadın Birli velıili Resa Manus, &'enel yazgan Ram-
ği kongresine ittirak ebnek Üzere ltal pas ve matbuat komitesi reisi Faal bu 
ya bandıralı Tevere vapurile dün de lunmaktadırlar 
birçok kadın ırelıınittir. Bu meyanda (Devamı 5 inci sahifede) 

Macarlaruı milli kahramanı Rakcui 

Macariatan buırün en b""..::ı. "ili b" kah u_,..., mı 
J~ • ramanın hatırasını tes'it ede:e ~r. Bu kahraman Rakcezi'dir. Ve 
un an tam 200 &ene evvel Tek' d 

tında m nfi b 1 ' ır a· e u undug" u •ırada ·· ı .. t.. Rak . o mu1-
ur. . ·-c~z.ı sade Macariatarun değil, 

belki butün dünyanın .. him . en mu ıah. 
&ıyetlerinden biri idi Çu""nku·· d · · • h"" . • o aona 
•ıyaaı llrrıyet ve din b ·· · 1· · · 
ı h • urrıye ı ıçın ça 
ıımıı ve atta paralann Üzerine (h 
§eydeı evvel hürriyet) .. 1 • . b er 
tınnıttı. aoz ennı aa _ 

Ra~~ezi hakiki bir tef idi. 25 ın 
dan ı~ıbaren On dördüncü Loui~fl 
Papa ıle ve Rusya Çarı ile tam .. e, 

t d · . d .. muaa. va aıresın e munaıebata g· . . 1 • lMfm-ıt ve 
on ann ~efırlerini kabul etmiıtir. Ni • 
hayet on ıene mütemadiyen harbden 
aonra Habıburgların a.akeri kuvvetleri 
karşısmda memleketini terke~-'-
b . . d '""""me~ 
urı:y;etın e kalmıtıır. 
Rakcezi evvela Polonyaya ıritmit, 

Fransada bir müddet kalmıı, ve niha. 
Y~.t ~ayatırun aon on aekiz aeneıini 
ı:urkıyed". Marmara denizi sahille • 
rı':'.de .. &'"Çlrerek 1735 aeneoinde öl • 
muıtur. ,,. ,,. ,,. 

Macaristan maslahatgüzarı M. An. 
tal Ulein • Reviczky bu ölümün 200 
Ü?cü ıenei devriyeıi münaaebetile T e
kı~d~iı. ~atolik kilisesinde yapılacak 
ayını dırude bulunmak Üzere Tekir • 
dağına gitımiıtir. 

B~gün de aaat onda Galatada St. 
Benoıt Macar kilisesinde bu münaae .. 
betle bir ayin yapılacaktır. 

• imuzı malı'.'imata göre, ölçüler için ha• 

1 ' · sırlanacak ye.ıi teıkilatta bilhaaoa be. 
' lediye ayar memurluklan ıolah edile- i 

cek, ihti&aaları ve maatları arttırrln • 
caktır. Bunun için belediye dairelerin 
deki &.yar memurları kurılarda yetiı· 
tirilecektir. Teıkilatm değiıtirilmesi 
lüzumu, daha ziyade belediye ayu 
memurluklarında, ölçü &leli muaye • 
nelerinin çok ağır ve yav&§ &'İtmesin· 

(Devamı 5 inci sahifede) Olçiil.,. dalreıl müdüril B. B•klr Sıtliı 
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I çtimai bahisler 1 Ai•otlu Ahmed 

Hem hür ve hem de 
• 

nızamıı 

Her yandan gelen korkunç ha
ı.-ıer wter iateme:ıı dikkatimi:ııi 
f'raııaaya çevirdi. 

Arkadatlardan birisi: Yahu! 
bu Fransa ne acayip bir ülkedirı 
En genit serbest;Jer içinde en de
rin ve kuvvetli bir nizam 1 

Adeta bU- piyano: Her deliğin.. 
ien ayn ayrı ve biribirine beııze
nez sesler çıkar, fakat birlikte in
tanı hayran edecek bir ahenk ya
ıar ! Henry Beraud cumhurreisi· 
ni ' beceriksizlil<le itham ederek 
ıekilmesini ister. Leon Daudet 
ıumhuriyeti yerlere batırır kralın 
JCrİ gelmesinı talep eder. Leon 
Blum Fransız çağının çürümüş ve 
yıkılmak üzere oldui;'llnu aö:yler. 
Komünistler od püskür ürler. Mü
tekait miralay d e Bobecque dik ta
törlükten bahseder. Tardieu ana 
kanunlarının değiştirilmesi, aya
nın kalkması, saylavlar kamutayı
nın salahiyetlerinin azalması ve 
tersine olarak biikilmet salahiyet
leı-inin çoğalması lüzumunu ile ri 
ıuruyor. Fakat bütün bunlara 
bakmıyarak Fransa gene dünya
wn en nizamlı, en zengin ve en 
lnıvvetli bir yeridir 1 

İkinci arkada,: 
- Bunu da unutmayınız ki 

,ranaa bugün kendisinden hafka 
acunun (dünyanın) her yanına 
c~m•f ve yetmİf milyonluk bir 

l&fıyan müstemlekeleri ida
N ediyor 1 Cumhuriyet fikrinin 
en kuvvetli ve en keskin yapıcısı 
ı.lan Russo bile, Fransa gibi bü
)'iik bir ülkede cumhuriyet ku
rulamaz kanaatinde idi. Fransa 
altm.ıt bet yıldan beri Yatattırdığı 
ve durmaksızın ilerlettirdiği cum
huriyetle, Russo'nun tamamen al
danmıt olduğunu gösterdi 1 

Oçüncü arkadq: 
- Fakat ondan evvel Amerika 

Cumhuriyeti vardı ve bala da dim 
~ Y<lflfOr! 

- Evet öyledir. Fakat iki cum
Jıuriyet arasında genit farklar var 
dır. Amerika Cumhuriyetini ku
ta.o İngilizler, ana vatandan gö
türdükleri kraliyet usulünün an' -
anelerini cumhuriyete geçirdiler. 
i\merikada dört sene için seçilen 
Cumhurreisi hemen hemen bir 
kraldır. O kadar genif 'ali.biy<ot
leri haizdir. Onun içindir ki Ame
rika cumhuriyetine, Riyaai cum
huriyet deniliyor. Çünkü ha.lcım o
lan kuvvet, cumhurriyasctidir. 
fransada bunun aksineJir, orada 
hakim parlmandO', rniHetin aeçti
fi mümeuillerdir. hunun için 
.Fraoaada Klare dah2 eüçtı.ir. Bu. 
rada en geoit aerb~sti içinde ve 
dı9tan, içten akıp gelen bin bir ibti 
raalarm çarpıtmaları arasında mu
vazene ahengi tutmalc hakikaten 
ba1döndiırücü bir ıttir ! Buna bak
mıyarak, gene aynı Fransada bu 
k;.dar aerhe&tiler arasında nizam, 
en tiddetli diktatörlüklerden, en 
an'aneci kraliyetlerden daha kuv
vetlidir. Diktatörlü\ıerdeki nizam 
bir korku mahsulüdür. Ona göre, 
buralarda nizam daima tehlikeye 
maruzdur. Fransadaki nizam ise, 
uzvi ve bünyevi bir nizamdır, kor• 
ku mahsulü değ il. .. Ç :;akü herkes 
eöylemekte ve yaymakta serbest
tir, içten gelen bir nizamdır. Kra
liyetlere gelince: Oradaki nizam 
d.a b ir an'ane, bir inan ııızamıdır. 
Öteden beri halkın muayyt! :ı fahıs
lar n ve zümrelerin idaresine alı~
kınlığı nizrunıdır. An'and yıkıldı 
mı, nizam da uçup gider • Nasıl ki 
biz bile bunun pek çok miıalierıni 
gördük. F ranaada ise ne şahıı var
dır, ne de zümre. Ne de ulusu bu 
phısl~a bağlayan bir an'aı.c! 
Burada İf başına en kabiliyetlı ge
lir. İster köylü olsun ister amt:le 
olsun, ister zengin! Burada yeJ'i
ne esas ferdi kabiliyettir! Ne ga· 
rip ve ne acayip teydir: Asıl ve e
ıası belli olmıyan, ecdadı ve aile
leri kimse tarahndan tanınmıyan 
insanlar devletin b&lın.a geçiyor. 
Yüz milyondan ziyade bir kütleyi 
idare ediyor ve vakti gelince de 
yerlerini gürültüsüz ve sessiz ter
kederek ba.tkalarına bırakıyor
lar. 

- Fakat geçen sene Dumergue 
de diktatörlük kurmak istedi. Mec 
listen dıfDOmal (fevkalade) 
salahiyetler aldı, kanun kuvvetin
de buyrultular çıkarmağa bafladı. 

"Arabi.tanda Osmanlı impara· 
torluğa naal yı/n/clı?., isimli tarihi 
lelrikamu bugün bqinci 11ayla

lulrr. 

Eaa.a kanununu değiftiımek isti· 
yordu. 

- Fakat gördünüz ıpü, çekil
mek mecburiyetinde kald(. Bu es
ki devlet reisine kartı beslediği 
derin hürmetler, hürriyete bağh 
bir milletin co~kun gösterişleri 
(tezabürah) üzerine yerini b'4-
kasma vermekten ba,ka çıkıt bu
lamadı. Yerine gelen Flııoden ise, 
bu dıtnomal sa!.abiyetlerin kul
lanılma.sına asla lüzum görmedi. 
Ne ana kanunları değiftİrmek ve 
ne de meclisi vaktinden evvel da. 
ğılıp yeni seçkiler yaptırmak ihti
yacını duydu. Mevcut kanunlar i
le ve mevcut meclisle pek iyi ida
re olunabileceğini ileri sürdü ve 
hakikaten de b ir sıra muvaffaki
yetler elde etti. Flanden, Fransa
yı, ihtiyar Doumergue' den daha 
iyi anlamıt demektir. Takdir et
miştir ki zorla, kuvvetle değil, u
lusun seciyesine uymakla idare et
mek mümkündür. Ulusun ise se
ciyesi hakikaten yüksektir. Bu se
ciyenin en göze çarpan tarafı vak
ti gelince ve vatan meselesi mey· 
danda iken en derin ve kuvvetli 
hırsları bile susturabilmektir ! Me
sela Fransanm bugünkü matbua
tını okuyunuz. Fransa bugün kor
kunç bir tecrübe devri geçirmek
tedir. Kamusal dütüncenin (efka
rı umumiyenin) tercümanı olan 
gazeteler, bağlı oldukları fırkrua. 
rın programlarından zerre kadar 
ayrılmamakla beraber, lıükUme • 
tin yamba,ında bir tek varlık gi
bi davranmaktadular, Bundan ev
vel de, ayni gazeteler, aralarında 
bu kadar çarpıtmakta iken ve pek 
çokları açıktan ve tiddetle hükU
mete ~ı iken, hükumetin ulusal 
siyasetini bozmazlardı. Fransada 
adettir ki Başvekil gazete muha
birlerini haftada bir kaç kere ka
bul eder ve onlara bükfunetin ta
kip ettiği harici ı>yasetin temelle
rini izah eyler ve hatta onlar ile 
bu temeller etrafında depifmele
re ı:irifir. Fakat ayrılırken, izaha
tından falan veya filan noktanın 
açılmamasını ister ve şimdiye ka
dar en karp gelen gazetelerin bile 
bu isteği tutmadıkları görülme -
miştir. İşte Fransız aeciyesının 
bir yam daha! Sonra, devlet a -
damlarmm vatan meselelerinde 
gösterdikle. J fedakarlıklar ve 
mahviyet te bakôkaten tapınmağa 
de: er bir erdemdir! Radikal-Sos
yalist fırkasının reisi ve bir kaç 
kere Bqvekil olmtıf bulunan Her
riot bu erdemin bir misalini he
men bugünlerde gösterdi. Bugün
kü bükfunet reiıi Flanden onun 
fırkasına bağlı olmamakla bera -
ber bi!haııaa o fırkaya dayanıyor. 
Çünkü mecliste bu fırka en kuv
vetlisidir. Flanden'i dütürmek ve 
Sosyalistler ile anlaşarak onun ye
rine geçmek Herriot için bir bar
dak su içmek kadar kolaydır. He
le kendisinin de bütün memleket
çe pek sevildiği malfun iken. Her
riot hatırından bile böyle bir arzu 
geçirmediğini bir kaç gün evvel 
gösterdi. Radikal - Sosyalist fır -
kasının genel (umumi) kongresi
nin sonunda aöyled!ği bir aöylevle 
fırkasını Flanden'in etrafında top 
lu durmağa ,onu tutmağa pek he
yecanlı sözlerle çağırdı ve bunun
la bir defa daha ne kadar yüksek 
bir vatansever adam olduğunu gös-

terdi. Şurası da ilave edilmelidir ki, 
Fransız ulusu da bu gibi yüksek
lik gösteren adamlarını unutmaz 
ve vakti gelince onlara gösterdik
leri erdemlerin mükafatını verme
yi bilir! 

l ~te Fransadaki geniş serbesti
ler:n yanı batındaki derin nizam 
ve intizamın sırrı! Orada hürriyet, 
ya anarşiye veya köleliğe götüren 
ihtirasların kaynatma11 değil ih. 
lira.alan yatıttıran bir erdemdir! 

Ağaoğla Ahmed 

· Yükseklerde 

Nefes almayı kolayla~bra· 
cak bir alet yapıidı 

LENINGRAD, 7 (A. A.) - Yüksek 
İrtifıol.,da nefes almayı kolaylaıtıran 
hususi otomatik bir alet icat olunmuşhır. 
B_u aletin, diğerlerinden farla, otomatik 
hır ırıeı....izaıe vasıtuile, irtifaa göre la
zım gelen olctijeni ayar edebilmeoidir. 
Soğuğa kartı muhafaza edilmiı vaz1yel· 

te yapılım bu alet 630 gram ağ<rlığında
dır. Ve paraşütçünün arknsına takılı bir 
torba içindedir. 

Bu aJetin yapıcısı ol~n mühendis Be-. 
liakof, bu aleti açık balon içinde stralos-. . ... 

' ' . ... . ~ ~-... t 

Yunan istanda istisnai kanun 

Hakimlerden memurlar- Ekonomi B_a_kanı Kütahgadan döndü 
' ANKARA, 1 (Mıllıyet) - Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar bu • 

dan bir çokları azledildi ~n 
1

A:ıi7;;üt:;;:;,~ü.encümeninde 
. A'!INA, 7 <!:'0-·> - So'! isya_nın nc-1 t<;şhis ~e~k b~n~~. o &':"e ~silerin ı. ANKARA, 1 (Telefonla) - Temyiz mahkemesi Başkanı Bay lh-
tt~ı olaı·ak, ~ükumet, resmı dairelerde çınde. gordiiklerı.nı soylennşlerclir. •anın başkanlığında toplannıakta 0 [an Acil' ·· • • • • ·ı 
tasnye yapmaga başhımııtır. H<trbı)e mektebini İJgal eden iı.inci ka- • . .. . . . •• • • • - ~ye ayırma encwnenı lfım ı t?r 

Bu suretle maarif dli dahil' fil "sil . uhak 1 • '--'·-- eli letmıftır. F.ncamen bılınclıgt gıbı yenı hakımler kanunu mucibince bii • , a ye ve ıye e a erın m eme erme ........, • .. h~L-l • b ·· ald ki 
nezaretleri eıi<anmdan 5 zat açığa ~a- vanda da dün talı.itler dinlenmiı ve ıuç- tun wun en agun 1 an truUlf a göre yeniden clerecelenclirecektir. 
nlınışlardır. lulardan her birinin hadisedeki aliiJr.ıı ve ı· k l "" "h b b 
. ~TINA, 7 (Hususi) - Neıredilen rolleri anlaşılmııtır. Ş anUnU aljl aSl aş akaniıkta 
ıstianai kanwılar ahkliın.ı tatbik edilrue· SELANlı<, 7 (Hususi) - Selanik me-
ğe başlanmıştır. Dün gazetelere verilen bus, siyasi ve muharrirlerinden olup ta AN KARA, 1 (Tele/onla) - Deıılet Şurası wnumi heyetinde göz. 
bir e;nirnaıne ile yükscl< hlıkinılerden isyan hareketile alakalan tahakkuk eden elen geçirit'mesi biten lf Kanunu layihası clün BQfbakanlığa verilm~tir. 
tcmıyız mahkemesi reisi ile beş azanın, yMııi ıeki:t kişinin Lamia fevkııliide di - D ' d 
iki ;.~.reisi n_c be_, azanın ve b~ş ~ida: nnı h~hında mu_bak~':'eriı;rin .e:.kılma- ev et şuraSlTI. a gaz tatili 
yet reısı ile yedi azanın azledıldiklerı ıına daır olan emtr teblıg edil.mj§tir Suç . • 
tebliğ edi~ştir. lıı1ar oraya gönderilmiıtir. ~f! KARA, 1 (T t;lelonla) - Y enıclen hazırlanan Deıılet .Şurası 
.. Devlet . ~u~ası~d'."1 be§ ~umi az~ ile ~tte:t alayının iııilerini mubak,..,,e e- T Cfkılat kanun proıesı Başbakanlığa ııerilmiştir. Projenin bir maddesi • 
uc; raporto~ ~ ~ tub~ re.•n. ve bet aza. dect.0< oıan dıvanı harp yann muhakeme- ne göre mahkemelerde olduğu gibi Deıılet .Şurası da 20 T emmıızdan 5 
11nın azledild ıgı ılan cdilmışbr. !ere başlıyacakbr. E:yliile kadar yaz tatili yapacaktır 

Bunların yerlenne gelecekler de ilin Yerıi bir hrulJQzÖr • 

olunmuştur. ATINA, 7 (Hu. usi) Donanmayı tak- A lman propananda b k . ''Al 
ATlNA, 7 (Hu.usi) - Harbiye ba.ka- .iyeye karar veren hükUmetin bir kru • .... a anı. ma n 

nı ve başbakanlık muavini General Kon- vazör ısmarloonağa karar verdiğini bura d d • d "k d 
dilis g~etecilere yaptığı beyanatta her gaezteleri yazıyorler. or usunu meq ana getır l ıgor 
hangi bir surette olursa olsun intihaba- Haczedilen vapurlar ' il 
tın tehirine imkan olmadığını ve çünkü ATINA, 7 (Hususi) - isyan ile alaka- DAN_TZIG, 1 ( A.A.) - Alman propaganda Bakanı Bay Göbelıı 
memleketin normal vaziyete kavuşmakta dar olarak muhakeme edilmekte bulunan cumartesı akşamı baracla ıöylecliği nutukta, Dış ınyasarlan bah•eclerek 

olup bunun da intihabatın yapıbna.ı ile vapur mücehhizlerindcn Vemikos'un sa- ezcümle elemiştir ki: 
m~~.n olduğunu ıöyliyerel< _P"!'.~akm· hibi b1;11u_nduğu vapuriarm haczine braı· "Bize Cene1'rede hayati hakkımızı 1'e.tnekten istinkiil ettikleri za 
da butun fırkaların arasında bir ıtılaf ya- vet1ilmıştır . man Ceneııreden a"nldık ııe b' b k L-- tl' b' al 

.ı ,~,_.. b 1 od • il" . J ır a çu •ene ıuırare ı ır ı; ıfma esna • 
P masının mw-un u u ugunu av• Eshı Yunan Emnıyeti umumıye el h b k • • el ··ı b ··c1 I · • Al d 
elmİştir. Baıba.kan Çaldaris te intihaba- müdürü ıı~ a ar yapma . ıç~n eg. ' • ~n şı mu .a aa ıçın man or usunu ye-
tın tehir edileceği haldmıda çıkarılan ıa· ATINA 7 (H ' ) Eskid . niJen meydana getırclık. Barış ıçın ledakarlıkl.arda bulunmaya cimade • 
yiıdarı bt'i surette tekzip eylemiştir ti" · ' usus~' d" .. olen emy n'.ye- yi:z:. Keza Fransa ile Barış iı;inde yaşamaya cimacle bulunuyoruz Fa • 

• · umumıye umum mu uru up enıze- k • .. .. el kal ., .. . • 
Davanı harbdc ıahidler dinlendi fos suikastı maznunlanndan Karatanapn at tehlıke onan e makl.ıgırnıza müsaade etnuyonız • ., 

ATINA, 7 (Hususi) - Saliimin ter- tevkifi üzerine istifa eden Ebert gene e.. fl d ' k • 
sanesini.n basıldığı gece Per ....... 'da ,,..Iı:a- ki vazife•ine tayin edilmi~tir. QVQ gemtlerln f!!n allnQCQ reSlm 
!anan asilerin muhakmıerine bakan hah- General Kondiliain nutku 
ri_ye div~n~arbin~e ~n bir ço~. !"'.'itl~r . . ATIN~ 7 (A.A.) _-~':'?'er~ Kon- hakkındaki PT0J0 enin esasları 
dınlenmıştir. Şahitleroen her bın aoıl"1'ın dilis clerı mahfdde aoylecliği bır nutuk-
otomobillcr ile nasd kaldıldanru ve ora- ta, asi zabitlerin icraatım takbih ederek AN KARA, 7 (Telefonla) - De1'lete ait askeri ııe sivil haııa li • 
da jandarmalar ile yapdan müsadem.,ri tasfiye ~dilmij ~batlı ve her tür!~ ·~ - manlarına inecek yerli 1'e yabancı haııa gemüerinclen alınacak resim 
anlatmıılardır. Suçlular arasında bulu • yasal nufuz harıcmde yalnız vazifesıle hakkındaki kanan projesinin esaslan fonlardır· 
nan kaptan muavini Kanari ile Katcrino meşgul olan timdiki orduyu ııena etmit- il Ü • • har · · kal• k · · b · 
Ye vapur mücehtıizlerinden V ernikos'u tir. •• • a1'a ge?1 e"!nın aya 1'e SUY a ınış il~ • • ışı IÇln erg_ır kuvııcti 

Odun kömürü ı,e 
lş _eyen araba ---

Bua rar yüksek 
Askeri dıvanı 

bent.İnden aort aeıa daha Sıyasetle uğraşmacian i~ ni 
ucuza mai1>luyor gördü vazifes n oıtirdı 

PARIS, 7 (A.A.) - Sular ve orman- SOFYA, 7 (A.A.) - Bulgar Ajaosı 
lar idaresine ait ve odun kömürü ile ı§le- biıldiriyor : 

yen bir nak.;l vasıtası, Viyana panayınn- Ordu kumanda heyetlerini ve buna 
daz ı· ransu ınıaat aana)'Dni tet.Dld e,,..,. benzer diğt:r hizmet işlerini alakadar e
c.utir. den meselelerle uğraımak üzere toplan-

.1$u anıl>&, oımanlaıdan i.stıhaal edılcn DU§ olan yüksek askeri divan, vazifesini 
bir nevi ııa'1n propagandasını yapacak - bitiımi§tir. 
tır • .tiu aralJanın Viyanaya kadar sevki, Harbiye Bıılcanı ohmlk hasebile diva• 
"orman cazı,, nın, diğer mahrukat& na- na da baıkanlrk eden Ba§bakan General 
zaran ehvenıyeti.ni j'Östereceııı:tir. Zlateff, yüluek divan tarafından mütte-

Araba, 100 k.dometrede yalnız 50 kilo fikan alınan kararların, laaLn tasdikine 
odun kömürü yakmaktadır. Bu hesapla, iktiran ettikten aom·a nqredileceğini bil
beıı:tinle iıliyen bir kamyon 80 frank sar- dinniıtir. 
fettiği halde, bu araba 17.50 frank sarfet Her sene ilk ve aonl>lıhaftla adi surette 
mekleılir. içtima eden yük .... uıkeri divan, oiyual 

"Onnan gazı., ile i§leyen kamyonlar meselelerle uğraıınaz. 
kul.lanmanm, bati hazırda hiiküm süren Divanın vıWfeleri, oizamııımıel<ırle aa-
onnanc:dılı: buhranma kartı yeııi- bir ftlı surette tayin edilıniı olduğundan bu 

çare olacağı tahmin ediliyor. gibi meseleler, divanın uliıhiyeti harici.n-
Bu araba, Viyaıadan aonra, Miliınoya dedir. Yi>kıek askeri divanın toplaımıaaı 

ve Zagrebe de gidecelııtir. dolayısile hm-içte divanın oiy"sal mesele

Arnavutluktaki 
Yunanlılar 

Lahey divauı akalliyetler 
leh ne karar verdı 

Arnavutluktaıl<i Yunan llkalliyetlerinin 
hukuki meseJeai yüzünden Arnavutlukla 
Y una.ııiıe.n arasmda bir ilıtilif Çllımıf ve 
bu İf Lahey clivaıu adaletine havale o • 
lurunuftu. Dün aldığımız bir telanfa Da• 

:taran bu ihtilaf Yunanlılar lehine halle
dilmiıtir. Telgııaf ıudurı 

LAHEY, 7 (A.A.) - Ulıoalar arası 
daimi adalet divanı Arnavutlııktalci akal· 
liyetler hakkında üç muhalife karıı 8 
reyle verdiği kararda bu akalliyetlerin 
aerbestçe dini ve içtimai müeueıcler ve 
mektepler tesis edebileceklerini ve kendi 
lisanlarnu serbestçe kuUanabilecelderini 

bil dİrmlf tİr • 

ispanyada 
Halkçı ç •. tcucr kabineyi 
<1tvırme~e hazırıt>.nıyor.ar 

MADRID, 7 (A.A.) - Baıvekil Bay 
Lerroux, radiluilleri, demokratları ve 
halkçı • çiftçileri ibtiv• eden eoKi hüku
meti yentden toplamak için bütün gayre
tini ım-fetnıekte olduğunu söylemiıtir. 

Bununla beraber, bu fntı:alar arasın • 
daki anlaıamamazlıl< devam etmekte .,. 
fazla olarak geçenki lıabine t .. 1eldciilün • 
elen uzak tutulan halkçı - çiftçiler hemen 
sade radikallerden müteıekkil bulunan 
kabineye ve bilhassa, bu vaziyetten mes'· 
Ul tuttukları Reisicumhur Bay Alkala 
Zamora'ya kartı husumet göstermekte • 
dirler. 

Binnetice, Korteı meclisinde en mü • 
him zümreyi teşkil eden halkçı - çiftçiler, 
6 mayısta meclis açılır açılmaz kabineyi 
devinnek niyetinde olduklarını haber ver 
mitlerdir • 

Bugünlıü vaziyette bir istihale kabine
ıi dern k oJan Lerroux h~kUmeti, bir kaç 
gün~ · fazla ya~am~k iıt.ed;ğinden, da-

lerle de uğraımıt olduğuna dair çıkan 
haberlerin a.sh ve esası olmadığı gibi ya· 
kında kabinede de~ikl.ôk olacağına dair 
çıkarılan f&Yİalar da hakikate uygun cie
ğUdir. 

Asiler ha ,kanı 

Venizelos nerede 
Oturabilir? 

On iki adanın birinde otur
mak l ÇİD İtalyaya muraCAat 

ettiği tekzıb o unuyor 
Proia, Venizeloı'un 12 adada oturmak 

İ9İın ltalya hükUmetinclen mü ... do i.te-
dığine dair lngiliz gazetelerinde çılanıf 
olan haberleri mevzuu bahsettiği bir ya
zmnda diyor ki: 

"Venizeloo'un ltalya hükiımetinden 
bu yolda müsaade i.teımiı olduğuna dair 
verdikleri havadis doğru değildir. İtalya 
bu müsaadeyi bir çcıık sebeblerdeaı dolayı 
vermek İstemez. Bunlanlan birisi de böy
le bir müsaadeyi verdiği talulirde Elen 
devlelıine pek yakın olan 12 adada Elen 
ulusunun emniyeti aleyhine bir propa • 
ganda merkezi lmrulmut olur. Kaçaık i.si 
başkanı, bütün Avrupa milletleri vicda • 
runda, maneaı kat'i ıukutumı artık anla
mağa b&flan-1.ıdır. Fransada bulunma • 
aııun hiç de hot ıröriilmediii.ni biliyor, 
lngiltere arzu eclilmediiini kendioiııe a
çıkça hildirmittir. Hudutsuz botbiııliiini 
bilenler, kendi.sini küçük düıüren yurd
lann V enizeloo'u büobütiin deli edeceii
ni kolaylıkla talımin ederler • 

1921 de politika düflll&nlan Loncl,.... 
da bulunduğu zaman, o da Londraya 
gidip onların harekatıru Jal<mdan takip 
etmiı ve orada olduğunu da onlara haıluı
ret ııımiz bir tekilde ihsas etmiıti. 

Bir gün, mteveffa Ba§vekil Kalogiro. 
poulous diğer Yunan k<ımisyonu Azalan 
ile Downing Strit' de Loyid Jorju ziya

ret ettikleri esnada, V enizelos tam kartı· 
da bulunan Foreign Offiu'un önünde o
tomobilden inmit ve dostlarını ziyaret 
etıni şti. 

Şin1di tam on dört ıene ıonra ayni 
dostlarına, ancak a siler 'Y ·oraanlar baş .. 

muvaffak 

uzerınclen bır resım alınacaktır. Haııa gemüennın gündüz ınış 1'e kal . 
kışlanndan bir beygir lıuııveti iı;in 25 santim, gece iniş ve kalkmcırın la 
35 11antim alınacakhr. Ayn[ günde bir clelaclan fazla in~ "e kalkışlar 
için resim yüzc/<e elli nisbetinde ek.ik alınacakhr. Hangarlarda konakla 
yan ha1'a gemilerinden alınacak re sim, gemilerin indikleri sahanın met 
re marabbaına göre alınacaktır. Bir haftaya kadar hergün için bir met· 
re murabbaına 1 lıuraş, bir ha/tadan bir aya kadar 20 para, bir aydan 
lazlası iı;in 10 para hangar resmi alınacakhr. 

Hangar clışuıcla konuklayan lıa 1'a gemilerfrıclen günlük, hal ~ ·· ' rJe 

aylık hesabile resmin dörtte biri alınacakhr. Haııa limanlarınd" ·ıırc' t. 
ma mühtaf haııa gemil!?rinclen yardım ücreti olarak saat başına 'nzuhen 
disler iı;in 100, mütehassu amele için 50, makinist için 4-0, amele için 
25 kuru~ alınacaktır. Bu nubetler İf saati lıa:ricinck iki mial~ alınacak
hr. Haııa gemilerinin gece iniş ve kalluşlannda büyük terwirnr ; · '~ " at 
başına sor, .1züçük tenvirat için 100 kuruş alınacaktır. 

Ha11a gemileri için ;yüzde elli lenzilatlı abone ele k aydedilece. , yağ, 
benzin gibi mahrukat gemilere yüz ele on .zam •aretüe 1'erilecektir. Bey
nelmilel ha1'a leclerasyonuna dahil olan turizm tayyarelerinden yalnız 
ini.f ve kalkış resmi, gemiyi araştırma ile soyaal yardım r,ı bi amaçlar gii 
elen hava tayyarelerinclen bütün bu resimler alınmıyaca/~ fır. 

Fransada 
Kral A ieksc ndr ç ıu 

di ı:u .ecek abİd"" 
PARlS, 7 (A.A.) - Yugoslavya lua

h birinci Alclnandr'm hlitıraamı yid için 
bir abide dikmek ına.ksadile tertip edilen 
ulusal gün münasebetile radyoda bir nu· 
tuk irat eyli yen Bay Lava!, dcm:ıtir ki: 

"Civanmert Kral Alelnandr'ın, uğrun· 
da can verdiği &ulhün İ•tlkrarmı teınin 
için mesaimize devam eylem'*te bulun
duğwnwc böyle b;ı· •ırada, Yugoslavya• 
yı Fnınsaya b.ığlı yaıı ıaraılmaz doatluk 
ananesini lıatrnmı.ı:®n çıkarmamaık icap 
eder.,, 

Batın<la !\. an:§8I F rmı§" Desp«e bu
hına.ıı komite, Franaaruıı ve nnı.teml'*e
lerinlıı her kasabasından halktaA para 
toplıyacaktır. 

Bay Y e1'tiı;in bir telgrafı 
BELGRAD, 7 (A.A.) - Bath..kan ve 

dıı itleri bakaıu B. Y evtiç Kral Alck • 
wındrın katlinin altracı ayı miina•ebetile 
Fransa dı ıişleri bakanı Bay Lavalin rad
yoda söylediği nutuk üzeri.ne mumailey
he qağıdaki tel&rafı gönde.rmiıtir: 

"Feci bi rtarzda ölen kral Aleluandrın 
hayat ve ölümünü habrlatan heyecanlı 
ve dostça sözleriniz bütün Yugoslav mil
letini miitehusis ebuiıtir. Bu sözlerde 
müıterek acımızın lıir ifadesini ve millet
lerimizin kardeıçe doatluğwıun yeni bir 
tezahürünü görmekteyim. K.rallık hüku
metinin ve kendimin oamimi ve derin 
dostluğumuzun kabulünü rica ederim.,, 

Framaya gelecek yük.ek ,a}ıai
yetlerin muhaltUIUI 

PARIS, 7 (A.A.) - Fraıuaya gelecek 
olan y.bancı hiiık:ümdariarla yiilud< tah
siyetlerin retmi seyahat va ikameti~ ... 
naunda nizam Te intizamı ve bu sibı ZO
vabn emniyetini temin için, Pari& mm
takası hıuoicinde .ıakadar makamlar tara
fından itti.hu oıu....ea ıedbirleri tasrih 
eden talimat, hükumetçe tascl.ik olunmuı· 
tur. 

Bu talimat bqlıca iki kısımdır. 
Birinci kısmı, Fransada ikametleri l'eh

likeli olan eıhas ve zümreler hııkkında 
vakit ve :tamanile, dahilde ve hariçte tah· 
kikat icrasını tavsiye etmektedir • 

ikinci kısım iıe, seyahatin alakadar 
nezaretçe ıureti tanzimini ve lazım gelen 
inzibati tedbirlerin ittibımnı izah eyle • 

Ha.)V.t.n . vergisi 
ANKARA, 7 (Tcl<."fo,,JaJ - Hayvan

lar ,ergiıi k~nununda y •1J1lan tadllat 
hakkında maliye b.ı.iı;4,. İJğı "alilere biı 
tamim yapnıııtır. Tanume DilZaran bay. 
vanlarrn kayıt muamel~sinin yapıldığı 

mali ıene içinde doğan drı~ .·rlar verKİden 
müsteıına olacaktır. 

Bu ıenc nisamn b.rrindcn on beıiue ka~ 
dar yapılacak olan kayıtta, hazil'an 934 
len bugüne kadar doiimuı olan kuzu ve 

oğlaklar vergiden muaf tutularak kavıt 
defterine yazılmıyacaktır. 934 haziranın. 
dan evvel doğmu §Olanlar iıc, kayda gc
ç:rilerek, v~ye tabi tutuıacaktır. 

Yunanis ahın Anka, a 
c.ç.s . 

ATINA, 7 (Hususi muhabi.nmUJcnJ
Am<ara elçisi Sakdlaropnlon ;:" gii ı • • 
ra mahalli memuriyetine önec,, 
Hariciye Bakanlığ'.nm salahi) .>ltar a .... 
resi Tiiııkiye ile Y uuania.taa aruında gö .. 
rüıülecek meselelere ait bir muhtıra ha
zıriamlıKtadır. 

Ö üm c ... :.ı: s sına 
çarptırıl ı.. 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Bey· 
ıehri Hüseyinler köyünden Mehmed 
oğlu Ahınedin, Şebinkarahisann Bül· 
bül mahallesinden Mebıned oğlu lb . 
rahimin, Urfanın Harran köyünrle" 
lbrahim. oğlu Omerin ölüm cezasın,, 
çarpılmelannı Kamutay Adliye on . 
cümeni kabul ebnİftir. 

Ana merkezleri hariçte 
bulunan şirketler 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Kazanç 
kanununun üçüncü maddesinin A fık 
ruı mucibince ana merkezleri ecne
bi memleketlerde bulunan ıirket Ytı 
mü-elerin, ana merkezlerinin u -
mumi mavallanna iıtirak etmek içJı 
karlanndaıı ayırabilecekleri mikda • 
rın, ena merkezin o seneki pl&nço, 
kar ve zarar hesaplarının mahallince 
noter tasdik usulü dairesinde l..onao -
lolarımıza "ize ettirilecek suretlerine 
nazaran te.,oik edilmesi l:umı:eldiil 
Maliye Bakanlığınca valilere bildiril· 
miftir. 

Hilaliahmer için 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Sağlık 

ve Soysal yardım bakanlığı utma ve fr• 
gi iliçlarınm Hila!ialuı.ıer tarafınclaA 
memleketıı ıokulup, ı .. tıl ası hakkın-

· · · aktadl1'o 



Altına doğru 
Şarlonun bu isimde bir filmini 

g6rmü1tüm. Bir kar fırtıncuına tu
tulduğu zaman sığındığı imdat e
vinde aç kalınca kandural"'"!nı.~y 
r.atıp yemişti. Tuhaf ve hazın ıdı. 

Görüyorum ki; bizim gazeteler 
bazan, Şarlonun açlıkt'!n .papuçla
rını yediği gibi, havadıssız kalın -
ca kösele gibi haberleri kaynatma
ya b~hyorlar. Bunla;dan biri ~u 
mahud (tenzilatlı bılet) haberı -
dir. 

Günlerce, üst üste yazdılar: la 
t::ınbul vap:ırlarında yarı paraya 
<..'ır.an ve iki gün sonra da geçen 
::Ji'} geliş biletleri icad etmişler:. 

Arkadaşlar . habre - bunun us
tü.ndc ;1/ediler. Boru mu bu~ Bu. -
~ün yalnız gidiş parcuı verıp bır 
Dilet alacağız. Ertesi günü, hatta 
Jaha ertesi günü onunla dönebile
ceaiz. E bu ne fedakarlıktır! Bu
nu':. için de Akay ve Şirketi Hayr}
ye müdürleri Ankaraya kadar gıt
mifler. işte bizim gazetelerin ııer
dikleri "dehşetli" havadis bu!. Her 
kes gazetelerde böyle birkaç gün 
'"'ar ile yazılan bu habere sevindi. 
Her feyde olduğu gibi düfünme
den, kalabalık haııasına kapıla • 
rak sevindi. Amma gün geçtikçe 
bu lokmanın ne sıska bir nimet ol
duğu meydana çıkıyor. Bütün bu 
Ankara seyahatlerinin, gazete neş 
riyatının ve etralımızcl'a iıittiği • 
mi:r. velvelelerin aslı şudur: 

Halkın en az iıtifade edebilece
ı; bir tenzilat şekli bulunmak için 
müsabaka açılsa sanırım şu y'!karı 
Yazdığımdan daha yavan bırşey 
bulunamaz. Bizim gazetelerin ha
rıl harıl yazdıkları da işte budur• 
Anlıyamıyorum maksat göz yum; 
~ak mı?. işte tenzilat! diye ten:r.t· 
:~ lôlı etmek midir? .. Eğer koru
..,uyorıa böyle bir tenzilat yapma
'flak, yc.pıp ta ciddiyetini kaybet· 
11ıelıten yektir. 

L>iyorlar ki; 
- Beyko:r.a gidipgelme 45 ka • 

ruştur. 

- Kınalıadaya serçe parmağı 
kalığında bir gül fidanı 1,5 kura· 
pa; bir soba borusu bef kanqa ai· 
,-ler. 

Şirketi Hayriye: 
Yalnız perfembe günleri Son 

Posta yani gece saat ... tle kalkan 
vaour için bu yanm bileti veriyor. 
O saatte kalkan vapur zaten boş
tur. Buna ekseri geç kalan akfam· 
cılar binerler. 

Akay idaresine gelince: 
O da perfembe sabahları 8,45 

postasında bu bileti veriyor. 

Arltıfıldı )'t:, bu kocaman tenzl
liıı ... 

Perfembe sabahı karga kahvaltı 
etmeden vapura binecek zıpırlar· 
la, cuma gecesi aon poıta ile Bo • 
#aza gidecek dört akfamcıya ya
pılacak üç bucak kuruflak tenzilat 
lıtanbulun güzelliğini veren ada
la,.la Boğazı kurtaramaz. 

- Ne y.ı.palım? denecek; buh
°"1 var, yolcu az, masraf çok. .. 

(Bütün bu şirketlerin masral
lcırı ayrı bir bahistir yal Oraya 
'ohunmıyalım. Hir birisinde bir 
licareı müessesesinin haleti rııhi • 
,,..ıni görmem) 

Otedenberi ortaya attığım, hat
ta lstanbul belediyesine bile kabul 
._,tirdiğim bir liJı;r var. Nakil va
atalannın birleşmesi ve böylece 
masrallann azaltılması. 

lıtanbal denizinin Kızkulesin • 
elen bu yana olan kumı başka, Ö • 
büryana olan parçan bapka elde, 
)aşka tarife ve ücrete tabi bulu • 
ınıyor. Allfnlışız da gözümüze bat
mıyor. Bund'an ay kın fey olur mu? 
Devlet büyük deniz seferleri ya • 
pcın bütün Türk kumpanyalarını 
birle,tirdi. Şimdi Türk denizlerin
de birisi devlet malı, diğeri hususi 
rirket olarak yalnız iki vapur çalı
fır. latanbul limanında ise birisi 
!Joiaza, öteki Halice, üçüncüsü de 
'Adalara iJleyen iiç vapur idaresi 
hrdır ve banlar ziyan ederler. 
Masraflarını korumazlar. 

B.FELEK 

L ~irketi umumi heyeti 
Dun Linıan prketi umumi heyeti ıaat 

14 ~- tosılaıımııtır. . 
l>unkü toplanbda tufiye beyetıne ba-

;;,. '-1a!ıiyetler verıilmesi kararlaştırclm~ş-
1(1 • Bu arada .atılması icap eden motor-

ve ınotörsiiz deniz nakliye vasıtaları• 
llııı ti dd 
• , c:aret kanununun 459 uncu ma e-
'"" " sf' h y . 11'.ore .aatılma11 aalihiyeti ta 1ye •-
etine verilmiıtir. 

ta,1J · 8 • 934 tarihinden beri . ç:ıhşru> 
lar Ye ıneınur ve mÜJ'a!upbrinm alaca!.· 

ı Ucret teabit edilmi f.ir 
"tasfj h · 1 

· • ··ı "ta . Ye eyetinde bukna::ı Bay .:ıu ey· 
ı.· 11 •le Bay Fi&ai ı.üla ctmi,Iu yC"rlcrine 
" •<>it ıl . ., ,., ' ' iki t fi . Y• ;amaap cc;;~mt~lır. 3& .. 
· h•1.4raıkıh.ı!;.1:a bir mürakrh-2 jndirilmcşi 

HABERLERi 
............................................................... ı .................................... ... 

llAAHIFJI. 

Müdürün 
İşi çoğaldı --
Bütün mektepler kültür 
müdürlüğüne bağlandı 
Yeni maarif müdürlüklerj talıimatna • 

mesinin tathikinden sonra, ıehriınizdeki 
bütün orta mektepler ve liseler de maa
rii müdürlüğüne hağlamnıttır. Maarif 
müdürlüğünün iıJeri, bilhassa kırtasi mu· 
aınelab çok fazle.laşmıştır. Mekteplerin 
yeni açılma zamanı olmadığı halde, her 
gün maarif müdürlüğüne binle.-ce evrak 
gelip &itmektedir. OğrendiğWnize göre, 
maarif müdürü, sabahın sekiz bu~-....;;"
dan akşam paydosuna kadar gelen evra· 
ka imza atmakla başa çıkamıyor. Maarif 
müdürünün günde attığı imza adedi 
600 ile 600 arasındadır. Atılan bu imza 
miktarı, bir iki ay sonra, mekteplerin im
ithan ve kapanma sıralarında bir mi•li 
artacaktır. 

Tasfiye edi'.ec3k muallimler 
llkmektep muallimlerinden bu yıl so

nunda tasfiyeye tabi tutulacak olanlarm 
son teftişleri bu ay içinde yzpılacaktır. 
Bu son teftişte de menfi rap<>I' alan mu· 
allimler inzibat meclisi kararile tasfiy•ye 
tabi tutulacaktır. lstanbulda 1700 kadar 
ilkmektep muallimi vardır. Bu yekuna 
göre, tasfiye edilecek muallim adedi çok 
azdır • 

:ı. ŞiLEDEKi MEKTEPLER. - M~
arif müdür muavini Bay Nurullah dun 
Şileye gitmi~tir. Bay Nurullah Şile ve ci
varındaki mektepleri gezecek, bazı mese· 
Jel eri tetkik edecektir. 

,,_ MEKTEPLERE dağıtılacak levha· 
lar. - Kültür Bakanlığı, maarif idaresi
ne mühim bir tamim a:öndermi§tİr. Ulu 
önder Kama! Atatürk'ün, tarihi mıtkun
da gençliğe hitap eden kısmı, b..ı.anlık 
tarafından hususi tablolar şeklinde bastı· 
rılmış ve hazırlablnuştır. 

Bu levhalar mekteplere dağıtılacak ve 
her derıhaneye asılacaktır. 

'? YUGOSLAVYADAN bir talebe 
grupu geliyor. - Yugos.lavyarun Zagrep 
ıehrindeki Yüksek Pedagop mektebi ta
lebesinden 25 kişilik bir kaf.il~, paskalya 
tatilini geçirmek Üzeno bu hafta sonunda 
teh1'İmize gelecektir. Telebel~r burada 
leyii liselere misafir edilecektir. 

'I· ISTANBUL Maarif Müdürlüğü. -
lstanbul maarif müdÜJ'lüğü için, eski müı 
teşar Bay Mehmet Eminin üzerinde ya
p>la.n tahminler lruvvetlcnmelrtedir. Bu· 
nunla be1"aber. eski Adana mıntakası ma· 
arif emini Ba~ lsmail Habibin ismi de 
:ıılkredilmektedir. 

'f. MEKTEPLERE TAMIM. - Mek
tepl<re bir tamim gönderilmiıtir. Bu ta
mimde mektep temsillerinin ancak mek
tep müsamere salonunda verilmesi. hariç
te müsamere tertip edilmemeoi bil diril • 
mekteclir. 

l/o HUKUK Fakülte.mele imtihan. -
Hukuk Fakilltesinde olduğu gib~ Tıp 
Fekülteıi talehc&i de, yeni imtihan tali • 
matnamesinin değiştirilmesi için ,Kültür 
Bakanlığı nezdinde tetef>büsatta bulun • 
mağa karer vennif!erdir. Yeni doktora 
imtihanı ta1imatnamesinde, talebeye her 
deroten ancak bir kere inıtih- girmek 
hakkı ver.ilmektedir. Talebe, muvaffak 
olunanuyan dersten ikinci lıir defa İmti
hana tabi tutulmasını istemektedir. 

:ı. Mekteplerde DiFTERi apu. -
Mekteplere ilk defa yazılan çocuklara ya· 
pıhnakta olan çiçek aşısı a:ibi, bundan 
sonra difteri qnı da yapılacaktır. Bu ka
rat', oıhhat müdürlüğünce, lrazalardaki 
hükumet doktorlarına da bildirilmi§tir. 

·Y. Çocuklann difleri. - Geçen yıl ol
duğıı gibi bu yıl da okulalarda okurların 
diş muayeneleri yaprlaca.ktır. Okulalanı 
gönderıilecek dit tabiplerinin tist.,.;, Dit 
tabipleri kurumunca hazırlamnrıtn-. Ço • 
cuklar arasında diıleri bozuk görülenle
rin tedavilenm aileleri yapbrmağa mec
bur edilecektir. Yoksu! çoculda.nııı dişleri 
de paraıız tedavi olunacaktır. 

1 RORSA 1 
ı-------(4 l:>ank'&61nd&n alman cetveldir) 

6NİSAN 935 
AK~AM r/YATLARI 

ISTIKRAllAR ı TAHViLAT 
htikra%1 dalüll 97,25 
1933 ErpAOU 09 lbhbm 10,50 
Kuponıu~ 29,25 An. mümeaaiJ 51 

il 27,80 AD. ı.b.ili ı. 43,95 
" 111 28,2S An. t&h•ili ili 48,60 ., 

ESHAM 
it Bankaaı Naıaa 10 Reji kuponıu:a 2,28 

,. Hamili.ne 10,15 Telefon 14 
: ,, Müeıaiı 99 Tet'ko• 17.-
Türkiye Cu111bu.· Çimento 12.65 
ri;ret bankası 63 lttih•t dey. 9,50 

Tr•un••:r 29.SO Şark d.,. 0.95 
Anadolu Hiıı• 25 BalT• 1,65 
Şir. H•Y•'Y• 15,50 Sark m. ecz• 4.85 

ÇEK F YATLAR/ 
Franırz F. 12,0 ... Pr•i 18,93,75 
Londra 612 Bel ırat 35.18 
Mili.no 950,32 Moıkovı.. tl,0·1,75 
Nüyork 79,25 Beri in 1,96 
Cenevre 2,45,25 Madrit C"80,25 
Ati na 83,67 Budapeıte 4,48,94 
Brükıe-1 4,66,17 Varıo-.a 4,20,37 

Aınsterdam 1,17,75 Bükreı 78,76,90 
Sof ya 63,30 Viyana 4,22,33 

NUKuT (So.lıı) 

AC.\lr\lıı IC.•rut --. SiS 2-l F. F,.....,:ı 189 1 zc 1. ....... 
J Dolar JZS 1 Pu•ta 18 
1 Kur. Cek 93 I Mark 43 
t Sile A•. z,.ı so 1 ZJoti 22 

J lıtcrlin 610 zo ı .• , 11 

20 Liret :ı. İ ır. Dco.r 65 

20 Le•• /J 1 C•rno...ı, 

ao f .... l<;ıka 11 Altın 032 

li) Or•hmi Z P\1erıdıte 

'1t• .. &. C.-,. 

Çocuk bayramı için cliin çocuklan esirgeme kurıırr.unda yapılan top
lantıda 

EKONOMl 

Yeni yıl 
Mahsu Ü 

Bu yı. da buğday mahsu
lünün iyi olduğu an aşı ıyor 

Gelen haberler yeni yıl buğday mah· 
ıulünün çok iy:i olduğııııu göstermekte· 
dir. MevAmô.n kafi derecede yağı§lı geç· 
meıi bunda büyük bir ani! olmuştur. 

Ziraat Bankası, dış pazarlara buğday 
satııma devam etmei<leclir. Geçen ay i
çinde Fili~tine mühim miktarda buğday 
gönderilmişti,.. lavi\)re, Türk buğdayları 
için yeniden kontenjan aymnı§tır. Alınan 
ya ile akdedilmek üzere bulunan yeni 
kliring anlaşması buğdaylarımız için iyj 
bir ihraç piyasası temin ebnektedir. Bu 
ayın sonuna kadar lsviÇTe ve Belçikaya 
da mühim nrJctarda buğday ihraç edile
cektir . 
Buğday itlerinin doğrudan doğruya 

Ziraat Bakanlığı tarafından görülmesi ve 
iki müdürlük ihdası hakkındaki haberler 
kat'ileşmektedir. Aldığnnız malumata 
göre Ziraat Bakanlığı bu hususta bazı 
tetkikat yapmaktadır. Bu İ'kİ müdürlüğün 
ahm, ıatım ve ihracat itleri ile doğrudan 
doğruya meıgul olması, bankanın da 
köylüye buğday mukabili para vennck 
vaziyetinde kalması muhtemeldir. Böy
lelikle silolann idaresi ve diğer teıkiıat 
ta müdürlüklere bağlanacaktır. 

Ziraat Banka .. wnum müdürlüğü me
murin müdürü Bay Mehmet Ali de Bur
sada inta edilen yeni banka binasına ait 
işlerle meıgul olmak üzere ıefınnuze 
gelmiştir. 

Ticaret borsG.sında alış veriş 
Dün te.briaıUde, gıda llM<ldclerinden 

14.560 kilo beyaz peynir, 2550 kilo kafer 
peyniri, 74.288 kilo zeytinyağı, 850 kiJ.o 
ceviz içi, 6300 kilo keten yağı, 6737 kilo 
auıam yağı, ve ticaret maddelerinden 40 
bin 150 kilo kuıyemi gelmiştir. Ayni za. 
manda afyon, buğday, susam, çavdar, de
ri ıatıtlarr yapılmışbr. 

Afyon üzerine 8 muhtefil muamele ya
pılmııtır. Bunların yekiinu 739 kilodur. 
Terkiplerinde yüzde 11 • 12.5 morfin bu
lunan bu afyonlar 745 • 906 kuru§1an sa
tılmıştır. 

2474 çuval un 450 • 470 kurut üzerin
den ve 213 ton buğday 4.13 • 4.35 kunıt 
arasında satılmıştır. 

Bu meyanda 9 ton susam 10.20, 15 ton 
Konya çavdarı 3,17 buçuk, 120 ton sert 
buğday 4.30 ve 2.000 adet porsuk derioi 
çifti 399,5 kunıtıan mu~ele .görmütt~r. 
Bugünle~de borsada dikkati çeken fiat 
değişiklikleri yoktur. 

'fo iSPANYAYA YUMURTA. - Son 
hafta içinde hpanyaya müh~ miktarda 
yumurta gönderihnittir. Llmarumrzda 
bulunan biri Bulgar, diğeri ltalyan ben
daalr iki vapur yulDU1'tıı.lartn nakli iç'.n 
rd<abete a:iripnitler ve bu yüzden nav· 
lun ücretleri bir hayli kınlmııtır. 

Onümüzddri hafta zarfında yapdacak 
aevl.iyatta da ayni tenzilatlı tarifenin 
tatbik edileceği umuluyor. 

_,_ 

B. Hüseyin Ragıp geldi 
Roma büyük elçimiz Hüseyin Ra • 

a:ıp dün ak§a!D ltalya bandıralı F eve· 
re vapurile mezunen tehrimize sel -
mittir. 

• ... 

• 

ViLAYETTE 

Turizm kongresi 
için hazırlık 

Türkiye üç turizm 
mıntakasına ay ılı) or 

Ankarada toplanacak turizm kongresin. 
de konuşulmak üzere Turing ve Otomo
bH Kulübü bir rapor hazırlamıştır. 

Turing ve Otomobil Kulübü, Türkiyeyi 
turizm görütünden üç bölüme ayırmak
tadır. lstanbul, Aııkaz'a, lzınir ve bu mer
kezlerin civarları. Bu vada Konya, An
kanı bölümü içindedir. 

Ankara turUın kongresiod.,., almacak 
iyi neticelerin, turizm iılerimizde yeni bir 
dönüm noktası olacağı umulmaktadır. 

·Y· EDlRNE • lSTANBUL yolu.·- O
tomobil~; gezginlerin memlekelimize gel
melerini kolaylaştınn>.k için Edirne • ls
tanbul yolunun yeni baştan yapılması, tu 
rizm ipnin başında gebnektedir. Ancak 
bu itin, yapılır.ası büyük p.~İ11ya bağlı • 
dır. Hükfunet, eaas itibarile bu yolu yap
hrmağa karar vermiştir. Büt~e ltlÜsait o· 
lunca yol yapılacaktır. 

Bununla beraber §İmdilik l stanbul • 
Silivri yolunun yapılmasına başlanacak • 
trr. Edime • lstanbul yolunun en bozuk 
yeri Çekmecelerle Çatalca arasıdır. Si • 
livri yolunun yapılması, bu yol iiLerinde
ki bozukluğu oldukça düzelfc-cektir. 

·Y. ISTANBUL • HiNDiSTAN yolu.· 

Otomobil gezginciliğinde, Avrupa yolu
nu ele alırsak, Bulgaristan ve Y ugo$lav· 
ya yollan ela kısmen bozuktur. Şu kadar 
var ki, Edirne • İ•tanbul yolu yaprlrrsa, 
Avrupa • Hindistan otomobil yolunun a
çılmasına doiru büyük bir adım atılnnı 
olacaktır. O vakit lstanbul, İstanbul • 
Hindistan yolunun merit:ezi halini alarak 
turizm görüşünden büyük bir kıymet ka
zanacaktır. Son yıllarda otomohil ile s&o 
yahat edenlerin aaym çoğalmağa baıla

mııtır. Bu aeyabat merakı, uzaklara ka
dar ııitmcktedir. 

'fo V ALI de otomobille gezgine çıka • 
c:ak. - Duyulduğuna göre, Vali ve bele
diye reisi Muhiddin Uotündağ bu yıl a
lacağı iznini, A vrupaya yapacağı otomo
billi seyahatle geçinneğe karar vermiı
tir. 

·Y. ECZACILARIN ıeyabati. - Her 
yıl Avrupaya seyahat tertip eden ecza • 
ctlann, bu yıf otomobilli bir kafile halin· 
de Avrupada bir seyahat yapac:aıkları du· 
yulmuştur. 

Şarköyde çöküntü! 
Dört beı gün evvel Şarköyün bet ki

lometre garbinde ve deniz kenarındaki 
ı~ar bir~en bire çökmüş ve bir çoık de
nn ve. a:emı çatlaklar hasıl olmuştur. 

Sahılde de garip bir jeolojik hadise 
meydana gelmiıtir: Oç yüz metre u:nın· 
lu~a ~e-~ metre geniıliğinde olan 
demzın dibi iki metre kadar yükselerek 
kum, çakıl ve yosunlu kayalardan bi7 a
dacık yükselmittir. Buradaki deniz 50 
metre bd~r geri çekiJmit, gerek kara ve 
gerek denızde çok tuhaf manzaralar Le 
limıit tir • " . 

Feci kaz<>yı yapan oı<>l>iia rı .. folC.:ü 

Otobüs altında bir çocuk can verdi 
Dün gece küçülr: biı· çocuk otobüs 

altında c.ın verdi. Bu korlr:unç ölüm 
şöyle olmu~tur. Saat 8,30 da btanbul 
dan Balr:ırköyüne giden 3278 numara· 
h otobüs Snmntyadan geç.erken seKiz 
, .. ~ı. ı·ınJa l\1"1t:aha.r adlı ocu la ar .. 

mıştır. Otobüs Mikaharm beynini par 

çalamış ve hemen öldürmüıtür. Oto -
büsü kullanmakta olan ıoför Hikmet 
yakalanmıştır. Tahkikata devam olun 

MAHKEMELERDE 

Bir komisyon
cunun marifeti! 

Ampulleri satmış, paraları 
kendisi almı~I 

lranlı muaevilerden ampul komisyon
cusu Muııa, dün, Suıtırnahmet ıkinci ~ulb 
ceza mahkemesinde, sorguya çekildikten 
sonra tevkif edilnüştir. Muı•nın suçu 
ı;udur: 

Musa, ampu) komisyonculuğu yap -
maktadır. Bir ticarethaneye müracaat e
derek onlar hesabına da komisyonculuk 
yapmayı, mallanru satmayı teklif etmiş
tir. 

Müoc;ese, kendi adamlarından Moizi 
Musarun yanına katar<ıl<, ampul aabn"1< 
üzere, Büyükadaya yollamııtır. Moizle 
Musa, Adada, bir çok dükkanlara uğra
mrılar ve ampullerden bir kısnunı aabnıf· 
!ardır. Yal ruz, bu diild<ancılarm para.lan 
olmadığından hahıetmeleri ve aldrklan 
ampullerin bedellerini biraz sonra vere .. 
celderini söylemeleri Moizin dikkat gö • 
ziine çarpmış; bir aralık, kolayını bula
rak Musadan ayrılımı ve bis- iki dükka
na uğrıyarak paraları kendisine vermele
rini tenbih ebnİ§tİT. 

Biraz sonra nasılsa, iki arkadat birihir
lcrini kaybetmijlerdir. Bu suretle, satılan 
mallara ait bir miktar para Musarun Ü· 
zerinde kalnuş, elinde kalan ampulleri de 
köpr~de emanetçi Sara'ya bıralonıF. 
Müessese Musayı mab..keneye vermit, 
muhakemesine dün başlanmıştır. 

Musa, dün, müdafaa.mı yaparken, ha· 
d iseyiolduğu gibi, etrafile anlattı ve: 

- Bin"birimizi kaybettik.. Hava b · 
ranruşb .. Son vapura vakit yoktu. M.oizi 
daha fazla arayamadım. Vapunı. athy:ui< 
lstanbula döndüm. Elimdeki ampulleri 
emanetçi Sara'ya bıraktım. Ampulleri de, 
cebimdeki paralan da, götürüp müesse
seye teslim edecektim. Buna vakit kal
madan zabıtaya haber vennişler.... dedi. 

Bu ifade, haı.irni tatmin ebncmişti. 
Musanm tevkif edilmesine ve mubake • 
ıneainin mevkuf olarak devamına karar 
verdi ve Musa, adliyede tevkif edileli. 

Kalp para yapanların 
muhakemesi 

Yenic.amidc, Hamdinin kahve..;nin ar
lra tarafındalô odalarında kalı> giimüt 
<wnhuriyet lirası b:uıp aünnelcten ıuçln 
Ahmet oi:lu Mehmet, Mcbmel oğlu Mus
tafa Celal, Yusuf oiılu Hacı Mehmet, 
M.,.,it oğlu Hakkı ve Yunuı oğlu kahveci 
Hamdinin davalann·ı, ağırceza mahkeme 
'inde diin balcldı ve karara \,ağlandı. 

Simitci Bekire, iki .ümit Hlıp kalp gÜ· 
m:iş lira veren asker Mehmet, 
Yusuf oğlu Hacı Mehm~tt~n alacağı o
lan biT lirayı aldığını ve kalp olduğunu 
bilmiyerek ıimit almak üı.~re ıimitçi Be· 
kire ver<liiini ıöylemiıti. Kahveci Ham· 
di ôe, kabveıiııhı arl<8sıı:daki odada otu• 
ran Celal, H'cı M~lunot ve Hakkının 
kalp para bastı\ •arrnJan hi; : ~ı...ri ,J • 
ınadıifıru aöyli:ı ordu. 

Müıideiumu-,,~ mUft\'ini Bay Kaşif, 
dıin!cü ıddiaımda: 

- •'ara •fon.ek hı.nııunda Cel;.J de 
teşvikte bulunmuştur. 1 arif ettiği yerde, 
tarif tlt:ği ırih, otuTdukh" odanın haca· 
11 i~~rilinde aaklı, içeo'isındc iki kalp ma
deni lira bulunan lı.alıplar ve kimyevi ec
zaıun bulunması, bu ili, Hakkı, Hacı 
Mehmet ve Celilin beraberce yaptıklan
m deliili ile iıhata yeter ..• dedikten •OD· 

n., Hacı Mehmedin Yllf küçüklüğu dola· 
yısile ceza kanununun 56 ncı maddesi 
nazara alınarak Hald<ı, Hacı Mehmet ve 
Cdi.Iin 416 ncı maddenin dördüncü hen 
dine göre cezalandırdmalarmı, Asker 
Mehmet.le kahveci Hamdinin de beraet
lerini İ~tedi. 

Celil, oda arkaclatlarırun kalp para ya• 
pıp sürdüklerinden cürmü meşhuttan an· 
cak iki gün evvd haberi olduğunu, ouçu· 
nun oha olaa, haber veımemek olab.ilece
ğini söyledi • 

Muhakeme heyeti müzakere ettikten 
ıonra, Hakkınm 316 ncı maddenin birin
ci fıkrasına göre 3 sene hapis ve 1000 li· 
ra ağır para cezasına, Melmıedi.n de yaıı· 
nın küçüldüğünden 2 &ene 6 ay hapis ve 
833 lira para cezasına mahki'ımluğuna 
karar vermiıtir. 

'fo FAIZCIYl ÖLDÜREN Arnavut 
çocuğu. - Faizci Menteı Kasniyi öl • 
dürmekten suçlu renç'ber Arnavut Zih • 
ninin muhakeuıesine, ağırceza mahkeme
ainde, dün devam edildi ve müddeiumu-
mi iddiasını serdetti. 

Müddeiumumi yaıı küçük olan Lhni
nin, yaı küçüklüğü nazarı itibara alına· 
nık ,tehevvüren katilden 448 inci macl
deye :-öre cezaJandmhnatmJ istedi • 

Muhakeme, Zihninin müdafaaoını yap
• ması için ba§ka g~_bmıkıldı. 

1 
Tahlisiye ıdareainde 

yenılikier 
Ankarada bulunan Tahlisiye genci 

1 müdürü Bay Necmeddin dün sabah teh· 

1 
rimize dönmü~tür. 

Genişletilmeıine karar verilen tahlisi· 
1 ye idaresine yeniden bazı alat almak Ü· 
1 zere bütçeye yüz bin lira tahoisat kon • 
1 muştur. Bu para ile Karadeniz boğazına 

bir radyofar alınacaktır. Akdeniz boğazı· 
na iki adet ziyalı §'lmandra, Anadolunun 
cenup sahillerine iki fener, Tavıan ada .. 
larına bir fener yaptırrlac:akbr. 

Telsiz mevcclerile seferde bulunan bi,· 
vapurun bulunduğu yeri tayin eden rad
yolar mayu içinde Karadeniz boğazma 
konacaktır. Diğerleri de tedricen yerleş
tirileceklerdir. 

Mannara sahilindeki sis düdüğü zcl
-ıe clolayuile bozulduğundan tamu " • 

Mezar 
Zaman, hayatla başlar ııe ha • 

yatla biter. Kalbimizin ilk çarpı· 
fi zamanın bir iptidası, ve duruşu 
bir intihasıdır. 

Nabzımızın vurusunu saatin 
muntazam darbelerine uydurdu · 
ğumuz anda zaman, bizi bir göl· 
ge gibi takibe koyulmuş derr.ek· 
tir. Ve bu gölgeyi yer yüzünden 
silen mezarcının üzerimize ataca
ğı iki kürek topraktır. 

Omm için hayatı sevenler, za· 
mana scverJerdir. Hayatta muııaf· 
fak olanlar ise zamanını iyi kulla· 
nanlarclır. 

Namütenahiliğin yoğurduğu biı 
hayat dünya yüzünde biraz du
rakladıktan sonra, gene namüte • 
nahiliğin içine gömülecek, bize 
hayatı veren günler, seneler, ni/ıa· 
yet bu hayatı unutturııp ailecek· 
tir . 

Onun için beşerin nesilden nes· 
le devrettiği zincirleme hatıralar 
üzerinde bir iz bırakanlara n' 
mutlu .•• 

Olüm tabiatin bir hükmüdür. 
Ve tabiatin diğer bir hükmü 

de, korkmadan geldiğimiz yolla • 
ra korka içinde yavarlanmaktır. 
Onun içindir ki endi,esiz atıldığı· 
mız hayatı terkederken, büyük 
bir endise duyarız • 

Dünyada, farketmeden, gayri 
ıuuri bir surette kazandığı vüca· 
dün, gene gayri ıuuri bir tarzda 
parçalara ayrılacağını dii~ünclüğü 
zaman titremiyen kaç kimse var • 
dır? • ı 

Fakat ne yapalım ki ölüm, 
endişesiz b~lıyan hayat gibi 
bir hakikattir. ister toprakla ör· 
ti:lrun, ister çelenkle örtülsün, kor
kunç bir hakikattir. 

Y aşıyanların ölüme dair umu· 
mi bilgisi bu hududu geçemez. 
Bundan ilerisini, aramak ise, na· 
zariye olur. Çünkii ölümle haya· 
tın arasını ayıran fasıladan ileri•İ• 
ni b;lemeyi:r.. ôlülerin yapyan· 
larla alakası olmadığı gibi, yap· 
yanlaıın ölülerle ele alakası yok • 
tur. Ama hepimiz ferefle, herke· 
ain hürmetini kazanarak ölmeğl 
bir gaye biliriz. 

Bu ölümün ahrette bir faydası 
var mıdır? Onu bilemeyiz. Fakat 
yaııyanlara bir Faydası vardır. 
Çünkü bir ibrettir. Böyle ferel!e 
ölenler o namütenahi senelenrı 
kenetlediği hatıra zincirleri iiıe • 
rinde fere/ten ve hürmetten izler 
bırakırlar ... 

Hayat zamanla mateberd~r. 
Fakat fere/, namus, 11e herke•!" 
itibannı kazanmak öyle cleğildır. 
Çiinkü nabız meselesi değildir. V• 
ebediyete intikal eder. 

Bizim vazifemiz ue, ölülere a
zami hürmeti göstermektir. Niha· 
yet bizi doğuranlar onlardır. Ve 
onlara yann biz de iltihak edece• 
ğiz. Ve oraya giderken geride bı· 
raktıklanmızın bize ayni hürmeti 
göllermelerini istiyeceğiz. 

Onun için mezaristartlara itina 
etmeğe borçluyuz. Mezar vücu· 
diin f;Üriidüğü bir çakar. Hahra • 
larrn tazelendiği bir beşiktir. 

l' e mezar zamanla mukayyet 
bir hayat olmadığı için, bir abide· 
dir ile öyle olmalıdır. 

Mümtaz FAiK 

23 Nisan 
Çocuk bayramı için 
hazırlık görülüyor 

Çocuk Esirgeme Knnunuııun ıeçen 
toplanbamda çocuk baytW!ll programını 
tesbit etmek için aeçtiği otwı ki!ilik ko
mite dün saat 14 te Kunıın biımsında, 
komite reW. Bayan Naile Tevfik SıJimin 
riy.aetinde toplımımıtır. 1 

Bu toplantıda halka ve çocuklara Ço
cuk haftasmm kıymetini bildirecek huıu• 
sah hazırlamrtlar ve Dağcılık Kulübiinde 
kostümlü bir çocuk balosu tertibini karar 
laştmnıılardır. 

Balonun hangi tarihte yapılacağı va 
Çocuk Haftası zarfında yapılacak ,li,ğer 
toplantı ve eğlencelerin teabiti ile bırer 
programa bağlanması için çarşamba ru· 
nü saat 14 te tekrar bir toplantı yapıla· 
caktır. 

Aynca Çocuk Esirgeme Kurumu A ; 
lemdar nahiyesi kolu da dün akşam Dı; 
vanyoluoda 11hhiye müzeoi kartııın<laki 
nahiye merkezinde nahiye kurum bat~•· 
nı Bayan Mahfu.ze Birinıen'in riyasctın· 
de ve nahiye mrntakası içinde bulunan 
illonektepler maşmuallimlerinin işrira • 
lcile bir toplanb yapmışlardır. . .. 

Toplanbda 23 nisan günü için ~ır m~· 
samere yapmağa karar vermitlerdır. Mu· 
samere Gülhane parkında olacak, ıaat l 1 
te başlıyacalc olan bu müsamere Alemdar 
nahiyesi mıntakası içinde bulunan 1, Z, 
44, 48 inci illmıelıteplerle Yeni Nesil mek 
tehi talebesi tarafından verilecelctir. 

dilmektedir. Yeni konan Sinop sis diidÜ· 
ğÜ faaliyetine munta>.aman devam et • 
mclıtedir. 



_.1--_____ K_R_o_N_ı_K _______ ...___!I Oz dilimizle 1' 
Yaz müjdecileri --

Geçen gün Milliyet yazıyordu, 
bu yıl bahar geç kalmıf. Rasatha
ne Müdürü Bay Fatin öyle söyle
mi,. Mevsim hesaplarına göre da
ha erken ııelmeai lazım iken on 
gün kadar gecİkmif. 

Zaten, lstanbullular bilirler ki 
burada baharın ancak div&n tair
lerinin hayallerinde yeri vardır. 

lstanbulda bahar gelse bile pek az 
sürer. insan baharın tadını &nla
ınadar, sıcaklar birdenbire bastı
rırlar. Çok defa da kıfm arkasın
dan, hiç bahar olmadan, yaz geli
verir. 

Her fehrin kendine mahsus gü
zel bir mevsimi vardır: lstanbulun 
en güzel mevııimi de, hiç tüphesiz, 
90flbahardır. Ondan dolayıı 
Sonbaharın zevki hoştur, 
Tut elinden yari koftur. 

Diyen büyük ,airimizin fstanbu
lu daha iyi anlamıt olduğunu ta
nımak lazımdır. 

lıtanbulda bahar her vakit ya 
geç geldiği, yahut hiç gelmediği 

için yazın müjdecileri olan meyve
ler ve sebzeler de her yıl geç yeti. 
tirler. Bereket versin ki - gene 
Milliyet'in lstanbulda baharın ge
cikt'ğini haber veren fıkranın he
men altına koyduğu bir tel yazısı
na ııöre - Adanada ~e kabak, 
hıyar, domates ve biber yetitmi' 
de satılığa bile çıkarılmıt··· 

Burada eti lüks efyadan sayma
ğa, taze sebzeleri geç yemeğe alış
mış olan biz İstanbullular için bu 
da bir tesellidir. Adanadan bura
ya gelinceye pek kibarlatarak ma
nav dükkanlarının en yüksek de
recelerinde taht kuran o yaz miij
decilerine saygılarımızı yakı;.dan 
sunmağa keselerimiz izin vermese 
bile, onları uzaktan seyretmek de 
bize güzel havaların yakla,tığını 
anlatbğı için, sevinç verir. 

Adanadan gelen telgrafın ha
ber verdiği taze kabak tabii sakız 
kabağı olacaktır. Çünkü sakızka
bağı "cennet taamı,, diye bizde ö
tedenberi pek saygı ile yenilen bir 
yemektir. Halbuki cennet kuruldu
ğu vakit ne sakızkabağı, ne de as
ma kabağı kabak nevileri arasın
da hiç_ tarunmıt değillerdi. Eski za
man tarih kitaplarında adı geçen 
kabak ancak balkabağı olabilir. 
Bizde sakızkabağına "cennet taa
mı,, adı verilerek kendisine büyük 
ıaygı gösterilmesi, bence, Arab'.s
tanda ondan batka bellibatlı hatka 
&ebze yetitmemesinden ileri gel
miştir. Eski zamanda Hacca gi
denlere Arabistanın eşrafı ziyafet 
verdikleri vakit - Orada başka 
sebze bulamadıkları için - sakız. 
kabağı ikram ederlenniş. Yemek
ten sonra da ziyafet sahibinin eli ö
püldüğü zaman, sakızkabağı ye
meğine kartılık olarak, billurdan 
bir kasenin içiresine be, altın bı-
rakınak adet olmuş. Hacılar cennet 
kılavuzları olan Arabistan eşrafı. ' 
nın 5 altın karşılığında ikram ettik 
!eri bu yemeğin ancak "Cen1'et 
taamı,, olabileceğine hükmederek 
dönüşlerinde herkese öylece tanıt
mışlar. Bet altına bir kabak yeme-
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Deyen batmuharririnin emrı • 
ne, babasına naz eden bir yavru 
gibi İtaat etti. Masanın sol batın • 
dan üçüncü iskemleye yaklattı: 

- Hah töyle .. 
Şimdi saatini çıkarıp bakmak 

aırası miralay Beye gelmitti; 
- Artık bir diyeceı,ir.iz yok 

ya .. - diye bağırdı - işte elifi e
lifine saat on. 

Ve saatini can sıkıntısile yüzü • 
nü buruşturan Rüştü Necibe doğru 
uzattı. Bu anda sırtına pırlanta ile 
zarif bir imza işlenmif ince bir sa· 
at daha uzanıverınişti. Ve şakrak 
bir kahkahayla karışık bir ses: 

- Miralayım .. - dedi - haklı
dırlar. Saat tanı ondur. Elifi elifine 
on batmuharrir::n. 

Rüştü Necip sevinçle döntliı; 
- Behey zalim neredesin? Ne

redesin? - diye homurdandı -
S..ni belı:livon.ız. 

ği yiyenlerin kendileri cennetlik 
aayılacağından, cennete layık ola
nın sakızkabağı değil, balkabağı ol 
duğunu bu da gösterir ... Sakızka
bağının 1'ellnetle münasebeti böyle
ce kesildikten sonra, yemek ola
rak kıymeti de daha ziyade söze 
değmez. 

Fakat hıyar için öyle değildir. 
Bir kere, hıyar bütün medeniyetin 
ilk betiği olan Orta Asyadan çık
tığı için medeni adamların hepsi 
hıyarı severler ve ona her yerde 
büyük aaygı gösterilir. Hıyarın i
kinci bir yurdu da Hindistan oldu
ğundan Arya nazariyesini güden
ler de hıyarı kendilerine hemteri 
sayarlar. Rivayet edildiğine göre, 
İsrail oğulları Sina çöllerinde, aç 
ve susuz, yollarını şa~ırdıkları va
kit en ziyade arzuladıkları tey, 
Mısırda iken bol bol yemeğe alış
mıf oldukları, hıyar olmuştur. O
nun için F alestin' de yerleştikleri 
vakit, ilk iş olarak, her tarafta hı
yar tarlaları yapmıtlardır. Kudüs 
tehri harap olduktan sonra da, bir 
yahudi şairi o şehri, hıyar tarlala
rının ortasında bir korkuluk kulü
beye benzeterek, hıyardan bir de 
tiir yapmıştır. 

Eski Yunanlılarla eski Romalı
lar da hıyara çok rağbet gösterir
lerdi. Yunan hekimleri hıyarın si
nirleri yatıştırdığına kanaat getir
mit olduklarından, bez ören 
kadın İşçiler sinir hallerini pek a • 
zıttıkları vakit onlara hıyar tavsi
ye ederlerdi ... Roma şairlerinden
b;ri hıyarı çok sevdiğinden ona 
akıl bile iııonat etmi,ti. Onun 
dediğine göre, hıyarın tarlasında 
iken iğrilmesi gök gürlemesinden 
korkarak, İnsanların yatakta iken 
gök gürültüsünü işittikleri vakit 
yaptıkları gibi, büzülmesinden ile
ri gelir. Büyük Roma imparatoru 
Avgust'un susadığı vakit bir dilim 
hıyar yemeği adet edindiğini ki
taplar yazarlar. Fakat bana kalır
sa, imparatorun susuzluğu gider
mek için ilkin bira içtiği, sonra 
da meze olarak, bir dilim hıyar ye
diği doğru olsa gerektir . 

Orta çağlar hekimleri, daha baş
ka birçok feyler de yaptıklari gibi, 
hıyara karşı gösterilen rağbeti de 
ifrata vardırmışlardı. Mesela bir 
hekim süt emen çocuklar ateşli bir 
hastalığa tutuldukları vakit çocu
ğu bir hıyarla koyun koyuna yatır
mağı sağlık verirdi. Onun fikrine 
göre hastalığın çocuktan hıyara 
geçmesi lazmdı. 

insan hıyar yerken, tabiidir ki, 
onunla beslenmeğ" hatıra getirmez. 
Yüz gram hıyarın doksan yedi 
gramdan ziyadesi sudan ibarettir. 
Bundan başka hıyar midede ça
buk hazmolmakla şöhret bulmuf 
bir şey de değildir. Onun için eski 
zaman hekimlerinin aks;ne olarak, 
timdiki hekimler hıyarı nazik mi
delere layık bir şey olarak göster
mezler. Hıyarın kolayca hazmol
ması için, frenklerin yaptıkları gi
bi, :çi oyulduktan sonra pirinçle 
doldurulması ve pişirilmesi lazım-

Mlıellıfı : Nazmi Ş.Jıab 
Nazmi Şahap masadakileri za • 

rif ve tabii hareketlerle selamla • 
dı. Yeşil gözlüye diğerlerinden pek 
az uzun süren bir selam vermit • 
ti. Sonra; 

- Vallahi .. - dedi - şimdi ha
ta ettiğimi anlıyorum .. Fakat be • 
yefendiciğim, hanımefendileri, bil
hassa miralay beyi ben;m için ra
hatsız edeceğinizi nasıl tahmin e
debilirdim. Ben, yarım .attenbe. 
ri ~u arka salondayım. 

Rüştü Necip derhal yaramaz 
muharririn kulağını tuttu: 

- Otur .. Hala o eski Nazmisin ! 
Hiç değişmemi,sin, ağırlaşamıya • 
caksın ~ocL1k. 

Oturclular. 
Gar.mılar ilk kadehleri doldur

duldarı zaman miralay; 
- Na.ı:ıni Şahabın şerefine .. -

dedi --
Yetil &özlerin parıltısı gözleri • 

'ısa söz.er 
.,. l nsanlar biliriz ki, yok yere 

içerlerler. Gene insanlar biliriz ki; 
içerlemek ne olduğunu bilmez gi
bi görünürler. Birincileri, içleri 
dışlarında, ikincileri de dı,ları İ· 
çerlerinde olan kimselerdir. 

.,. Düşenin dostu olmaz derler. 
Dost olmadığını anlamak için, 
düşmek neye? insanın küçük bir 
send eliyişi yeter . 

.,. Kulağımıza küpe olsun diye 
söylenen sözlerin yüzde birini ku
lağımıza assaydık; bugün kulak
sız kalırdık! 

- inanı bütün olmıyan adam, 
yarım adamdır! 

.,. Çabuk inananlar içinde sağ
lam ve temelli İnananlar da vardır. 

" Her şeyi kötü görenlerin; iyi
den geçtik, kötü iş yapmak dahi el
lerinden gelmez. 

.,. Gönülden gönüle yol olduğu
nu söylerler, günümüzde yollar 
öyle karıştı ki, her gönül, bir yol 
geçen hanına döndü. 

Salahaddin GONGöR 

dır. O vakit de, tadını kaybeder, bi
zim kabak dolması gibi bir yemek 
olur. 

Hıyarın kabukları soyulduktan 
sonra sadece tuza babrılarak ol -
duğu gibi, salata halinde yahut 
tursu halinde yen:lebilmek mezi
yetlerinden batka bir de pomada 
içerİ!ine girerek güzel ellere yu. 
mu.aklık, parlaklık verınek kudre
ti de ona kar'ı gösterilen saygının 
sebeplerinden biridir. 

Adanadan yaz müjdecisi olarak 
b:ldirilen domates, ilk defa bize 
yeni dünyadan geldi<:i için ne As
yada, ne A vrupada domaksin ta
rihi yoktur. Yakın yıllarda birkaç 
hekim domatesin bazı hayvanlar· 
da kankr-~ sebep olduğunu iddia 
ederek, ye,,.,,.klerimizin hemen 
hepsine karışan o güzel renk
li domatese fena bir şöh
ret vermeğe kalkışmışlardır. 

Bereket versin ki, hayvanlar üze
rinde domates salçasiyle yapılan 

tecrübeler şimdiden insanlara tat
bik edilmediğinden, domatesi 
korkmadan yemek için daha hay
li vakit vardır. 

Gene yaz müjdecilerinden biri 
olan bibere gelince, onun medeni
yet tarihinde büyük bir yeri vardır: 
Romalılar devrinde biber ancak, 
kendisinin ilk yurdu olan, Hindis
tandan geldiği için onu Hind deni
zinden Akdenize, Arabislandan ge
çen kervanlar tatırdı. Bu kervan
lardan bir çoğunu da Arabistanda
ki haydutlar vururlardı. Roma hü
kumeti haydutların yalnız zorlukla 
büsbüln yok edilemiyeceğini bildi
ğinden, biberle kervanlarının geç
tiği yol üzerinde meşhur Petra •eh- ' 
rini kurarak açlıktan hırsızlığa çı
kan Araplara iş bulmuş, onlara 
medeniyet götürmüştü... Osmanlı 
imparatorluğu hükllıneti biberin ta· 
rih'ni bilmediği için, Hicaz demir
yolunu yaptırırken her iatas; onun 
kar,ısına birer kale yaptırmıştı. 
Halbuki o Petra şehrinin hala göz 1 

leri kamaştıran harabeleri demiryo 
lu üzerinde4.i Maan istasyonuna 
pek yakındır. 

G. A. 

ni öyle kamaştırmıştı ki, ancak o 
zaman kimlerin arasında oturdu • 
ğunu farkedebildi. Sağında biraz 
tombulca sarışın bir hanım oturu
yordu. Solunda ise yetil gözlü var
dı. 

Bülent sıcak su dökülmüş gibi 
oldu. Bir yumuşaklık dolattı de~İ· 
sinin her tarafında .. 

Rüştü Necip masaya reislik edi
yordu. Nazmiye sağındaki ha.. mu 
gösterdi: 

- Kızım Necla .. Miralay Ihsan 
Beyin kardetinin zevcesi .. 

Sonra miralayı itaret etti: 
- Ihsan Bey .. Damadımın ağa

beyisi. 
- Çok şereflendim efendim. Fa 

kat miralay beyi bir ba~ka yerde 
hatırlayacağımı zannediyorum. 

- ?? ... 
- Siz T ekirdağında bulundu • 

nuz mu? 
- Evet .. 
- Harp senelerinde? Yüzbaşı 

idiniz. Genç bir yüzbaşı. 
Yeşil gözlü "pot kırıyorsun., gi

bilerden hafif hafif öksürünce tas
hih etmek istedi: 

- Şimdi de gençsiniz ya .. 
Bu, masadakilerin tatlı tatlı gü

lüşmelerine sebep oldu. Mıra!a} o
na dikatle bakıyordu. Nihayet ba
,ını salladı: 

AŞK YÜZÜNDEN 
Bütün dünyayı heyecana veren müthiş bir film K A 1 • 

Onnmuzde~i perşembe ııUnUnden itibaren 1 P EK sinemasında f 

BUYUK OYUN 
Müellifi JAQUES f'EY .)E~'e şeref veren b·jyük ve güzel bir eser. Oynayanlar: 

'! ARİE BELL • PİERRE RICHARD WILLM • CHARLES VAN :.L Fransız ıinem ıcılığının bu şaheseri 

SUMER SiNEMASINDA 
BU ÇARŞAMBA AKŞAMI BÜYÜK GALA OLARAK 

ı;rösterileeektir. yerler eYelden temi• edilebilir. Tel. 42851~·-ı----•• 

Oz Türkçe ile 
Biımecemiz 

Osmanlıca karııhklarını yazdıi ••Z keli -
melerin öz tür&ı:çe münasiplerin.i bularak ıek

limiıı:il\ bot hanelerine yerlettiriniz. Ve tek -

limizi keaerek (Milliyet bilmece memurluj-u

na) ıönderiniz. Doğru halledenler araaında 

kur'a çekiyor ve ka:ıı:ananlara hediyeler ve 

riyoruıı:, 

Müddet: Bugün akşama ~adard.r. 
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SOLDAN SAGA 

1 - Sual 5. Ekilecek yer 5. 

2 - Eaer 2. Nota 2. 

-
3 - Bir ıark •İli.yetimiz 3. Beya:ıı: 2. Kır· 

mızı Z. 
4 - Valde 3 . Çal&'t 3. Sonuna bil' (:ıı:) ko-

yal'aanız yaİ tavauna düter 2. 

5 - Nota 2. Cenitlik 2. 
6 - Çın1ı1rak 3. 

7 - Kitap 5. Bir kömür cinai 3. 

8 - Kemiğin içindeki 4. Kut ye ıni 4. 

9 - Trabıı:onlu 3. Bir kumaf cinai S. 

10 - Genit değil 3. 
11 - Atef 3. Leıcıı:et 3. 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Bir vilayetimiıı: S. ilim 5. 

2 - Şair 4. Parlaklık 4. 

3 - Bir meyve 3. Çabuk •. 

4 - Taıı:yik aörmüt 4. Nota 1. 

5 - Millet 4. Sonuna bir ·İ· koyaraanı:s 

çiftlctir Z Bcrf 3. 
6 - Kira 3. 
1 - Yırtıcı 3. 
8 - Karadeniıı:de bir liman 5. 
9 - Nota 2. Dem 3. 

10 - lranh 4. 
11 - Şir 5. Kııırak sütünden yapılan içkl S. 

(TAN)ın 
Küçük ilan Tarifesi 

Kuru~ 

Beş satırhk bir ilin bir defası 30 
., ,, ,. iki defası 55 
,, , " üç defası 80 

Her fazl~ satır (on kelime iti 4 S 
barile) bir defası 

Pek yakında çıkacak o1an Türkiyenin 
bu en büyük gazeteai sevl'ili okurlarına 
hizmet etme1< makaadile bir il&n sütunu a
çacakbr. Bu sütunda ilanlarını netrettir· 
mek isteyenlel' daha ,imdiden Milliyet ida
resine müracaatla i1ılnlartnı vel'ebilirler. 

• 

- Tamam tamam .. Zabitler klü
bünde .. Prafa oynarken bir gece 
biz batbafa kalmıştık. 

- Ve bana denize atılan kö • 
peklerden bahsetmittiniz .. Ve de
miştiniz ki, "Ben şimdiye kadar 
denize atılmış köpeklerden bir 
tanesini bilmiyorum ki, yüzerek 
bir sahile çıkmış bulunsun. Elleri 
kolları bağlı denize fırlatılan kö
pekler boğulurlar Nazmi Bey, 

- Binbatım size müjdelemek 
isterim ki, bir mucize oldu. Deni • 
ze atılan köpeklerden biri yüz • 
mek öğrendi. 

Parmağını göğsüne vurarak ken
dini göstermişti. Miralay ona yanı 
başında oturan ve demindenberi 
her nedens" gözüne iliş miyen za
rif bir esmer güzelini göstermiş · 
ti: 

- Bir tanesini de boğulmak Ü • 
zere iken ben kurtardım.. Tabii 
o tarihte denize atılanla. • a . .ı bo -
ğulanlar sayılamıyac•k kadar 
çoktur ama burada bulunmıyacak· 
ları için size hak vermem lazım, 

Nazmi, bu son sözleri iti!me • 
mişti. Çünkü miralayın kurtardı • 
ğını söylediği köpeği tanımıştı. 

Bu, Dicle kenarındaki aygır ahır
larında görüştüğü Zahide idi Na
., 1 olmuttu bu İf ? 

Pek ya!tında S A R A Y sinemasında 

ROÇILD 
Muazzam, zengia ye muhteıem filminin NA THAN ROÇıLD 

rolinde Bllyllk Aktör GEORGES ARLİSS 
ve kıymetli artist BOR;S KARLOFF ile dilber yıldız LORETTA 

YOUNG tarafından temsil edilecektir. 

Bu filmde, milyonlar sayesinde dllnyaya naaıl rekabet edildiğini 
görecekıiniz. 

ı--~-~.,--

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18: Frı.anaııı:ca ders. 18,30 Danı muıikisi 

(Plil.k) 19 Ha.fif musiki Plak. 19,30: Ha.herler 
19,40: Bay .. n Babikyan t· n. 20: Gavin kardet 
ler mandolinata orkestraaı. 20,30: Senfoni 
Eroika, Bethoven, 21,15: Son haberler, boraa4 

lar, 21.20: Bayan Bedriye Tü7:Ün. Tanl'O 'Ye 
caz: orkestraları. 

175 Khz. M O S K O V A •. 1724 "'· 1 

HAZIN BlR OLUM 

Müteahhid Bay Abdürrahman Na • 
cinin Kainbiraderi müteahhid Bay 

Fuad'in refikası ve avukat Bay Sadet• 
tin Rifat'ın baldızı Bayan Memduha, 

Alman haatahaneıinde yapılan mide 
ameliyatı neticesinde tifayap olamıya 

rak dünkü gün pek genç yaıında ol• 
duğu halde vefat etmiıtir. Cenazesi 
bugün saat 11 de Alman hastahane • 
sinden kaldırılarak namazı Ağacami• 
inde kılındıktan ıonra F eriköy mezar 
lığındaki makberine defnedilecektir. 
Allah kederdie akraba taallukatına 

sabır ihsan etsin. 

;1 ,30: Parti yayımı. 18,30: Y enı Ruı tarla• 1 
ları. 19,30: Kolbo&lara konaer • Piyano • tan 4

• 

21: Karı tık konser. 22: Almanca yayım. 23: 1 
lngilizce yayım. 24,05: Macarca yayım. 
22: Dans muaikiai. 24,05: Büyük ~toskova ----------------

832 Khıı:. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 1 .. --- Şair Göte'nln 
16,30: Sözler. 18,30: Mikrofon tiyatrosu. 

yayımını nakil. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 4 15 Gündüz pli.k yayımı. 18: Radyo 

orkeslraaı. 19: Duyumlar. 19,15: Oda musi-

kisi. 19,45: Yeni muaiki (piyano). 20: Konfe· 

rana. 20~0: Plik ile Franaız muaikiıi. 20,45: 

konferan•, 21: Sözler. 21,0Sı · Ermeni muıi • 

ailc:iai. 21,35: Piyano kooıeri. 22,05: Konfe 4 

rans, 22,20: Şarkılar. 22,45: Duyumlar. 25,10 
Kah•ehane kol\aeri. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 ra . 
18: Çocuk tarlalar, - Söıı:ler. 19,10: Piya

no birliğiyle tarlalar. - Sözler. - Pli.k. Söz· 
ler. 21: Hafif mu•ikl. 2i,45ı Duyumlar, 22ı 

Senfonik konaer. 23: Rekl&mlar. 23,151 Sa .. 

lon musikisi. 
545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Bertha. salon orkestrası. 19,SO: Af .. 

manca dera. 20,20: Tarl'ato • düo knnıer. 
21,10: Tiyatl'o, 23,25: Duyumlar, 23,60; O '" 

pera orkeatraaı. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
20: Rekli.m, plik. 20,15: Duyumlar. 20,301 

Uluaal yayım. 21: R. Starauıadan piyano • ke 
man konaeri. 21,40: Koro konaeri. 22,402: 
Duyumlar. 23: Plak. 

Khz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
20,05: Şarkılar. 20,30: Lisıı:tin eaerlerinden 

Balladlar, 21: Duyumlar. 21,10: Leipzig b~ıı4 

telerinden parçalar. 22: "Köylü kızı,. adlı ı~nı 
ail. 23,10: Duyumlar, apor. 23,30: D•na ve 
hafif musiki. 

P A R 1 S, (K•u dalıaJ 19,68 m. 
14: Duyumlar. 14,30: Konser nakli. 15,30 

lnıilizce duyumlar. 15,40: Sözler, 15,50: Pa· 
ria bayatı. - Konferanı. 16,30: Andre Del
mon caz takımı. 

Khz. P R A G, 470 m. 
19,15: Almanca yayım. 19,50: Almanc" 

duyumlar. 19,55: Pli.k. 4 Sözler. - Pllk. 

20,15: Ruaça ders. 20,30: Şarkı1ı revü. 22 : 
Sözler. 22,15: Rua muıikiai. (Büyük konser.) 
23: Duyumlar. 23,15: Pl&k. 23,30: Almanca 
duyumlar. 

Zahide delikanlının bir pot kır
maması için parmağındaki izdi • 
vaç halkasile oyniyordu. Demek 
ki, evlenmi,lerdi. Buna çok mcm • 
nun oldu. Bu sırada başmuharrir 
sitemli bir sesle: 

Ya:.:•': sana l !..ı.zmi.. - de • 
di - b<!nim ş~refime ~ir tost yap
makta bu kadar gecikeceğini tah -
min etmezdim .. Doğrusu .. Ben ki, 
seni bu kadar severim ve her za
man düşünmüşümdür. 

~ Nazmi d- '.ıal barı.:~ğını kalJıı-
dı: 

_ Oata~ için içelim Hanıme-
fendilerim .. 

Ve tampanyayı çeker çekmez 
baş muharrire döndü. .. 

_ Beni bu kadar çok mu du -
tünmü,tünüz? Diyarıbekir yolların 
da sizden hiçbir medet gelmedi 
bana .. 

- Geldi ama .. Geç yetişti zan-
nederim. 

il' - ..... 
- Af çıktı! Nerede olduğunu 

bilen yok ki, tahliyeni emretsin • 
!er. Nihayet yanlışlıkla Diyarıhe • 
kirden bir kazaya gönderildiğin 
anlaşıldı. Müreffehen Ankaraya 
gönderilmeni etnrettiler. Fakat 
seni Ankarada bulan olmadı. Kaç 
mı,sın. 

Nazmi deh98tli bir kahkaha ile 

VERTER 
isimli meş'ıur kitabı resimli ola· 

rak basılmıştır. 

Türkçeya çeviren A. KAMi 
Fiyab 60 kurut 

Hilmi Kitaphanesi --·• 

lıtanbul Beıinci icra Memurluğun• 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu 
karrer kundura kalıplan ve kundura 
dikit makinesi 10-4-935 Çarıamba gü 
nü saat 12 den itibaren Galatııda Top 
çular caddeıinde 96 numarada Ayak· 
kabı imalathanesinde ıatılacağından 

talipleri mahalli mezkura gelmeleri 
lüzumu ilan olunur. ( 10245) 

lKllliy~t 
Asrın umdeai "M 1LL1 YET" tir. 

ABONE UCRETLERl: 

3 aylıiı 

6 " 
12 " 

Türkiye için 
L. ıc:. 
4-
7 60 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak seri Teriime&.- Müddeti 
.-eçen nüshalar 10 kuruttur.-- Gazete •e 
matbaaya ait itler içiıı müdiriyete mü 
raca.at edilir. Gazetemiz i18nların mea'u 
ı;yr-tini kAbul etmez. 

güldü: 
- Demek beni ıizin için Anka· 

raya getirtmişlerdi. 
- Ne zannettin ya .. 
Müzik çok oynak bir havaya 

b~lamıştı. Çiftler birer ikiter ma• 
sadan ayrılıyorlardı. Başmuhar • 
rirle muhavereyi kısa kesmek is • 
tedi. Hemen kolunu yeşil gözlüye 
uzattı: 

- Kabul eder misiniz? 

Salon o kadar dolu idi ki, çift • 
!er dansetmiyorlar, adeta yürüyor 
lardı.Maamafih parça bitince 01· 
niyanlar el çırparak bağırıştılar • 

- Bis! Bis! 
- Biiis ! 
Çalgı tekrar başlayınca gözii 

ne arasıra ye,il gözlü_,i;n ~T1~P : 

ne yapışan bir kadın eli ilişiverdi; 
Aman Rabbim ! Neçirkin bir eld1 

bu .. Dövüle dövüle yassılaşmış b!~ 
külbastı parçasına benziyordu. v 

1 

her tarafı nasır içinde idi. 
Tempoya ayak uydurarak dö •

1 
nünce kavalyasile karşılaştı. E 1 

bu garip bir şey oldu. Çünkü n~; 
sırlı elli kadının kavalyesi der' ~ 
kadını bıraktı ve Nazmiye s"rı1 1 

verdi: 
- Ah kardeşim na"l•m? 

'Bitmedi) 
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L Her ı.akkı mahlıadur. Y~: Son Y•men c>alüi Mahmut NEDiM 

Trablusgarplı Musevi nasıl 
zen~in olduğunu an/11.tıgor 

••O•• 
Zaman bir sel gibi akıp geçerken 

Mekkede bir toplantı ve son koz .. 
~ 9 _ islim hük\ımet1erden gön- boncuk, ayna, cicili bicili taşlar, 

'.Jı ·ı ek ··ç bı" n ki.ilik muh- allı pullu buıiıab.r topladım ve 
~en ec ceman u T" • ·ı · · K nd" k 
telit bir askeri kuvvet halifenin t~ ıçerı endı~ttımb. e ı ~-
muhafızı olacaktrr. Meldcede bulu- dım en ummak ıgım ır cesar

1 
e 

- --"- bu k t en küçük la- kut uçmaz ervan geçmez yer ere 
n~ uvve e ·1 kad" d w•ı ı~ hük"' tlerinden birine men- daldım. Tatlı dı neye ır egı • 
s~: bir~ Şurayi ümmetin inti- dir? Bu tatlar,.ayn~l.ar, bo_?.~kl~r, 
b h ile kumanda edecektir.,. basmaları fildıtlerı ıle degııJti!dı~. 

.. • "l mühim maddelerini yazdı- Seferlerim biribir~~i-~ak~p ~~·· Ş:m 
ğı :l bu mukarrerat, daha çok u- di Trablusun en buyuk fıldıtı tacır 
zundı•ı·. Teferruata, tatbikata ait !erinden biriyim. 
nr ·:leleri de ihtiva ediyor. An- Konuf&ll lngiltere veya Fransa 
c- : bu kadarı o zamanki Arap değildir. 
iftira:kcılarının'fikir ve emellerini Fakat siz öyle farzederseniz al-
göste~eğe kifayet eder diye dü- danmadığınıza inanmak için ken-
tün<lüm. di kendinizi yormağa bile değmez. 

En sonunda, Mekkede emirle Müstemleke sahipleri kan dök-
bir muhavere daha vardır. Bu hafi memiş değ:Herdi. 
kararlan gören emir, memrıuniye- Ancak bu Musevi tacir de, atıl-
tini izhar ed:yor, bunun - erine dığı yolda yaralana.bilirdi. Bir ya-
kendisine föyle diyorlar: hancının_ hatta aynalar ve bon-

- "Demek ki Türkleri sevmi- cuklarla da olsa - yuvasına yak-
)'or.,unuz ya emir? taştığını gören bedevi hazan sözü 

- "Severim. Fakat bırakın ar- silahına bırakabilir. Bunlar şans 
tık onlar da itimize karıfmasın- meselesidir. 
lar. Kendi mülklerinde kendi i~le- Sessiz sadasız, bir tavuk bile 
:tiyle metgul olsunlar! ürkütmeden zaptedilm~f müstem-

Or.manlıları bilmiyor değiliz. lekeler olduğu gibi, fatihlerini hi-
Vakia bugün en büyük lslam de~- le yemİf ülkeler vardır. 
le .. · onılardadır. Fakat Müslüman- Ancak, biz mevzuubahs olursak, 
ları aldatıyorlar. Hiçbir faydala- İfte 0 zaman (gibi) yi kaldırmak 
l'ını görmedik, göremiyeceğiz. Ab- lazımdır. Biz hiç b!r yere sess7z 
l>asiye hilafetini mahveden onlar- ıadasız ne girebilmif, ne oturahil-
dır. Arapları da mahveden gene miş, ne de çıkabilmişizdir. 
"'"'lardır .• Avrupanın farkındaki Çünkü ne onu, ne bunu, ne de 
1 rı medeniyetini yıkan onlardır. ötekini, bilmi~~z. 

Dört asırdanberi Arap alemi ha- "Sultan Seyidahmedi Fazıl! 
lif.esiz, kör, topal, dil&iz, sağır ve Bütün ecdadınız gibi sizin de 

ba;sız kalmıştır. devleti metbuanız olan lngiltere-
Bütün bunun günahı kimdedir. ye daima sadakatle ettiğiniz bü-

0 """'anlılarda değil mi? 
yük hizmetleri asla unutamayız. 

Şimdi hilafeti ehline, dini ha- Bilhassa bu umumi harbin batın-
nıiıine bıraksınlar. Onlar da salta- danberi sizi yanı başımızda kıy-
natlannın enkazı üstünde kalsın- metl i bir müttefik olarak buluyo-

, lar. Harameyne yardım etsinler ve '--- ı "f ruz. Ölrüsüz hizmetlerinizin bü-uunun a ı tihar duysunlar. :r 

n·z mütaaaaıp deg ... iliz. Her hu··r yüklüğünü nasıl takdir edeceğimi-
d zi ve naııl mukabele edeceğimizi 

v.e _m ü ~kkik ıinaan bizimle ayni bilemiyoruz. 
fikırdedı.r~. ~~ndan emnim. Arap. Şimdi Türkler tarafından i,gal 
ları evdıgı ıçın, Allah, onları fim- edilmif sevgili memleketinizden 
diye kadar ilacı olmıyaın baıtabk- uzakta bulunuyorsunuz. Bizim mi-
lardan muhafaza etmi,tir. Bünye- safirimizsiniz. öyle iken gene bize 
tniz Bağlamdır. gücünüzün yettiği kadar yardım-

. İslamiyeti, Araplığı kurtarmak dan bir lahza çekinmediniz. Eğer 
bızzat Arapların kendi ellerinde- yurdunuzda kalmıf olaaycımz a "\· 
Clir ha çok, daha kıymetli çahtmak im-

Z..Ldla .1 b ir sel gibi aktı, bir kanını bulacağınızdan ve bunu 
rüzgar gibi gelip geçti. bulamadığınız için müteessir ol-

Ve biz batlangıçlarma tahit ol- duğunuza da eminiz. Maamafih 
auğumuz itlerin sonlarını da gör- çok dindar olan askerleriniz ve 
~k. Kaf alarımızm içinde tarihler maiyetinizle, bizim askerlerimiz 
~ıyor. Şimdi gözlerimi yumarak, arasında, ayni safta müfterek düt-
~yle dütünüyoru.m: Kırk sene, el- man Türklere kartı cephe aldınız. 
~-sene evvel (Araplık) davası pe- Bundan büyük hizmet tasavvur e-
Jınde kotan çefit çetit insanlara dilebilir mi? itte bu hidematınıza 
'8ostça, bir kar det ,ibi, bir baba mükaf aten İngiltere devleti f ahi-
ribi gösterdiğimiz tehlike, o za, manesi size 'u feref kılıcını veri-
bıan onlara kendilerini (mukad- yor. Bu kılıcı size verirken büyük 
Cle o; davaları) "ndan alıkoymak, bir memnuniyet ve saadet duyu. 
aldatmak için söylediğimizi, ta- yorum ve sizi tekrar tebrik ediyo-
lıayyül ettiğimizi zannettikleri rum !, , 
tehlike, - yazık ki - nihayet ta- Bu sözler:İ söyliyen bir lıngiliz 
lıa.kkuk etmittir. valii umumisidir. Muhatap olan da 

Biz bu tehlikenin üstüne parma- bir Arap sultanıdır. Fakat siz bu 
fınıızı basarken kehanet göster- sultan lafzına bakarak aldanma-
ıniyorduk. Ancaık onlar, kendileri- yınız • Çünkü bu sultanın bütün te-
ni ve kendileriyle birlikte yurt- baası bizim bir kazamız halkın-
larını darağacına çeken altının dan fazla değildir. Otuz, otuz bef-
Cazibesinden kurtulamıyacak ka- bin nüfusu olan Lahiç sultanı gö-
dar zayıf ve 0 niıbette haris idiler, rüyorsunuz ki milyonlarca nüfusa 
)'ahut barbar bağıran hakikatin se- sahip bir yurdun hükômdarına e-
•inıi duyınıyacak kadar gafil, veya dilebilecek bir muamele görüyor. 
Lile bile kulaklarını tikayacak ka- Jngilterenin müstemleke itlerin-
tlar, bir bafka aeae kulak vermi,, deki hüneri vukufu itte budur. Ye-
~endilerini kaptmnıt bedbahtlar- mende, San'a ile Aden arasında, 
dı. ve Bahriahmer sahillerinde birçok 
Sağ kalanlar admı adım takip sultanlıklar vardır. Bunların için-

etlikleri bu tarih yolunun sonun- de bet altı bin nüfusu olanlar da 
da nefesleri kesilerek durdukları vardır. Fakat bunlardan biri Ade-
>Jarna.n gördüklerine hayret ede- ne gittiği zaman hakiki bir hü-
c .. k ' x.:ıı d 0 

kü"mdar gibi lnailizler tarafından '" vaziyette de5 u er ır. o· 

• • • toplar atılarak kartılanır. 

İ rablusgarpte iken bir gün ~ir 
Musevi, bana nasıl zengin oldugu
tıu ·· ı Şoy e anlatmıttı: 

- Buraya hemeA hemen on pa
~.asız geidim. Bir müddet çarşıda 
~te heri, ufak tefek eski alıp sat-
ı r:~. B ir parça para kazandım, bu 
~t.ıddet zarfında arapçayı öğren
~rrı:. M~sl.ümanlığı öğrendi~. ":' e 
le nun bırınde bir deve kaf ılesıne 
~!tarak (Muhammed) ismile i
~~re gittim. Oraları da gördüm, 

lngilt!;!re bu topraklara nasıl 
sızan bir su gibi girdi ise, oraları 
gene öylece istila ederek hüner ve 
mar\fetle idare ve muhafaza etme
sini bildi ve biliyor. 

Misal olarak bazı vesikalar gös
tereceğim: 

"1889 senesi martının onuncu 
günü Sultan A vn ile Kumandr-
hanz arasında p.rki Hindistan 
kumpanyası namına akdedilen mu
kaveledir: 

(Bi~edi\ 

Kapanma saat- Müsaade 
leı inde yaz tarifesi 

. 
isteniyor 

Dükkanların kapanma 
saatleri değiştirildi 

Dükkan ve mağazaların aıkpmları ka
panma aaal'leri, yaz münasebetile değit
tirilmiıtir. Bu ay batından itibaren, ev
velce saat 21 de kapınuuı ve havayioi za
ruriye satan dükıkanlar saat 22 de kapa
nacaktrr. 

Saat 19 da kapanan diikkanlar da 20 
de kapanacaktır. Perıembe akıam.lan 
bütün düıkkimlar saat 22 de kapanacak. 
tır. 

Et fiatları birc'.en ytlksa:di 
Evvelki günden itibaren et fiatleri 

birden bire yülcıelmittir. Kilo üzerine 
onar kurut zam yapUmıflır. Bunun üze
rine, lokantalarda da et yemekleri için 
por&İyon batına bet kuruı zam yapılmıı· 
tır. Et fiat'lerinin birden bire yüıluelme
•İndc, belediye mühim bir sebep bulama
maktadll'. Bilhassa lokantacdann bu ve
UJe ile yemek fiaıtlerini yük.aelte.-ek ihti
kar yapbklan anlatılmıştır. Son günler
de ~ize, gene evvelki gibi normal 
miıkta.rda hayvan gelmekte ve mezbaha
da kesilmektedir. 

Mezbahada, resmin kilo üzerinden a
lınmasına henüz b&flanmarnııtır. Son fi
at yükıselitioin, yakında kilo üzerinden 
resim alınacağı için, kasaplar tarafından 
yapılan bir emrivaki olduğu söylenmek
tedir. 

Mezbaha resmin.in kilo üzerinden alı
r.acağı haberi üzerine, kasaplar ve celep
ler gi.ırültü çıkarnuflar, et fiatlerinin yük
ıeleceğihi ileri ıünnüılerdi. Halbuki be
lediye yaptığı hesapl:n-da, et fiatlerinin 
yülualmesine bir sebep bulunmadığını 
tesbit ctıniıtir. Mezbaha remni kilo üze
rinden alınacağı vakit, kilo Üzerine isa
bet edccclc rcNın miktan 9 kuruttur. Bu 
miktar reiı üzerinden alınmakta olan res
min aynadır. 

Belediye, esnafın ihtikarına meydan 
vermemek için fiddetli takibat yapacak
tır. 

Küçük haberler 

İran hastanesi k"pandı 
Sultanahmetteki lran hutahanes.i bazı 

sebeplerden dolayı kapanmıştır. Maarif 
müdürlüğü hastahane binasını alarak, bu 
ııada bir iLkmektep açmak istemektedir. 
Bu hususta teıebbüslere girişilecektir. 

~ İstanbul Muallimler Birliği toplan
tısı . - İstanbul Muallimlt-r Birliği, bu
gün ıaat 16 da Ha~evinde fevkalade bir 
kongre yapacakta. Bu ko~e, geçen 
toplanbda görüıülen, kıdem zamlan, ma
kam tahsisatı meteleai hakkında yapılan 
teıebbüalere dair tzahat verilf'Cs ve ye
ni idare heyeti seçilecektir. 

:f. Tıp Talebe Cemiyeti mesleki bir 
mecmua çııkannak için hazırlıklara baıJa
mıthr. Mecmua için bir proje hazırlan -
maktadJT. 

:f. lstanıbul MOZELERINI tetkik için 
.- l$koçyada St. Andrewa Oniverait.,Iİ 
tarih profeaöl"lerinden J. H. Baxter Kül
tür Bakanbğma müracaat ed«ek, labuı
bul müzelerinde tetkikatta bulunmak İl· 
tediğini bilclirmittir. Profesör, müsaade 
edildiğinden, b-J ay sonunda gelerek tet
kikatına baıhyacaktır. 

:f. IST AN BUL • IZMIR telefonu .
Ankara • lıtanbul - lanir • Zonıuldak 
telefomı mayıı ortalarına doğru bitecek, 
konupnaya açılacakbr. 

:(.. DA Y AHSEN cevap hazırlıyor .
Ziraat Bankası lslıanbut Şubea Müdürü 
Bay Ahsen buğday meselesi hal&kında 
hazırlanan rapora cevap verecektir. Bay 
Ahıen cevabım yumaktadır • 

:f. HILALIAHMER Beyoğlu Kaza ıu
besinden: Galatasaray liaeai talebesi Mar 
mara adasında feliiket görenlere yardım 
olmak üzere toplacllklan 2179 kurutu ıu
bem.ize •ennitlerdir. Bu vatan gençleri
ne İnaanJ• duy&'Uiarmclan ötürü tetek
kür otunur. 

,,_ BAY SELiM SIRRI Ankarada .
EvveUci sabah ıehrimize gelen Kültür 
Bakanlığı eski bapnüf'ettiti saylav Bay 
Selim S11T1 dün akıam tekrar Ankaraya 
dönmüıtür. 

:(.. AVCILAR Kulübü toplantısı .
Avcılar kulübü izaları dün akfalD saat 
19 da Bomonti ideal birahanesi üstünde
ki cemiyet merkezinde toplanmıtlardır. 
Bu toplantıda bir ıenelik faaliyet etrafın-
da görüpneler yapdmıı ve yeni idare he
yeti ıeçilmiıtir. 

:(.. ŞEHRiMiZE 300 SEYYAH ıeldi.
Şehrimize Polonya vapunı ile 300 aey • 
yah gelmiıtir. Seyyahlar Filıiıtinden gel. 
mitlerdir. Dün tehrimma görülmeğe de
ier yerlerini dolaımıılardır. Bugün Köa
tenceye gideceklerdir. 

A vusturyada 
(Başı 1 inci sahifede) 

yada bir ulusal müdafaa komitesi kurul
muştur. 

ilkbahar rumi geçidi 
VIY ANA, 7 (A.A.) - Bugün bütün 

Avusturya ııarnizon ıehir1erinde mutat 
ilkbahar resmi geçidi olmuıtur. Viyana· 
daki reımi geçitte Baıvekil ile Reiaicum-

Gümrüklerde ka 'an 
Fransız malları 

Alakadar tacirlerden bir kısmı, Türk
Franaız ticaret anlaşmasına bağlı modüs 
vivendinin feshi dolayısile illıaline mü
saade edilmiyen mallar hakkında yeni • 
den teşebbüslerde bulunmuşlardll'. 27 
şubattan evvel yola çıkan ve gümrüklere 
gelmiı bulunan emtia için de müsaade iı
tenmektediT. Ekonomi Baıkanhğı bu iste
ği tetkik etmektedir. 

ldtl e'yadın vur~ı a.1m1ııy"cak 
lıtihlilk vergisinin tahıil edilmeai için 

ıiimrükleıre verilen bir emirden evvel.ki 
gün bazı karıırkhklar çıknuıt... Ecnebi 
meml!!ketlerden tehrimize geıen yoicula
nn beraberlerinde getirdiık.ıeri zati etya· 
laraun da istihlak vergisine tabi tutıtl -
maaı icap edeceği Ankaradan İstanbul 
günrük müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu 
karar bir gün latanbul gümrükleıinde 
tatb!k edilmit fakat riıler pek karıımıı -
hr. Bunun üzerine İstanbul gümrük mü
dürlüğü vekaletten izahat istemittir. Ne
ticede bu gibi zati eıyadan istihlak ver -
gİsi alınmamaıı kararılaştırılmıftır. Dün 
gelen yolcuların eşyaları iıtihliık vcrgis.i 
alınmadan ıerbeıt bırakılmı§tır. 

:f. Şehrimizde toplanacak olan uluslar 
araıı feminizm kongTesine katılmak için 
dünden beri gelmege başlayan üyelerin 
eşyaları hakkında icap eden kolaylığın 
göıterilmeıi İstanhul vilayetinden güm. 
rüklere bildirilmiıtir. 

Ka~u ı bez erine musaad" ld di 
Ölç üler nizamnamesi hükümleri metre 

sistem:ne uygun olmayan ölçülerin kul
lanılmnsını yasak ettiği için gümrüklere 
geien ve üzerinde yarda işareti bulunan 
pamuklu mensucat, yünlü kwnatlar ve 
bilhassa kaput bezlerinin ithaline müsa
ade edilmiyordu. Dün gümrüklere gelen 
b)r emir.le, ikinci kanunun 31 ine kadar 
gümrüğe gelen bu çeşit emtianın ithal o
lunabileceği bildirilmiştir. 

Mimar Sinan için ihtifal 

Yarın memleketin her tara1andı 
ihq 'al yapılacak 

Büyük Türk mimarı Sinan için ya
rın aaat 16 da bir ihtifal yapılacak
tır Mimar Sinanın Süleymaniyedeki 
m~zarı önünde yapılacak olan bu ih
tifal için Halkevi bir program hazır -
lamııtır. Program ıudur: 

1 - Yüce Türk Mimarı (Sinan) ın 
ihtifali 9 Nisan 935 Salı günü saat 16 
da Süleymaniyede mezannın önünde 
yapılacaktır. 

2 - a) Güzel Sanatlar Akademisi 
Yüksek Mimari ıubffi talebeainden 
Orhan. 

b) Yüksek Mühendia mektebi tale
besinden Sadık. 

c) Belediye imar Müdürü Ziya. 
ç) Halkevi üyelerinden Abd~llab 

Ziya. Birer söylev söyliyeceklerdır. 

3 - lhtifalden evvel ve aaat 14 de 
civar liae ve orta mektep aon smıfla

rmdan aynlarak Süleymaniye ve Şeb -
zade camilerine gönderilecek talebe
ye Mimar arkadaılarn::nz Sinanm bu 
eserlerini gezdirecek ve malUnıat ve
recektir. 

4 - Maarif müdiriyeti, o gün ilk 
mekteplerde Mimar Sinan ve eserleri 
hakkmda malUnıat verdirecektir. 

5 - Ayni gece saat ( 18,SO) de Hal 
kevi üyelerinden Mimar Kemal tara
fından Mima.r Sinan ve eserleri hak • 
kmda (Radyoda) bir söylev söylene
cektir. 

6 - ihtifale latanbul belediye rei.a
liği, Halkevi, Evkaf müdiriyeti, Milli 
Türk Talebe birliği, Güzel Sanatlar 
Akademisi, Yükaek Mühendis me'kte
bi, Mühendialer birliği Mimarlar bir 
liği birer çelenk koyac~tır. Bunun ha 
ricinde İıteyen diğer tetekkül1er de çe 
lenk koyacaktır. 

Marangoz'ar P fas ı nda 
.. Marangozlar Cemiyeti idare heyeti 

dun toplanarak kur'a ile çıkan dört aza 
yerine yeni aza seçmiştir. Marangoz 
Mümtaz, doiramacı Tahıin, tahta tor • 
nacı Mehmet, ve sepetçi Alaeddin mün
hal azalıklara ekseriyetle ıeçilmitlerdir. 

---cıo-

Sıvaı sanatlar cv:nde 
. _SiVAS, 7 (A.A.) - Vilayetin ye

dısı kadın olan merkez ve mülhakat 
umumi meclisi azalan toplu bir hal -
de huıuıi idareye bağlı olan aanatlar 
evini gezdiler. Üyelerin evin maran • 
go~ ve ~ok~a v_e demirhane atelye
lenndeki f aahyetı yakından takib et • 
mişler ve bu müeaaeaeyi bugünkü ha
le getirenleri takdir eylemişlerdir. 

MalUnı olduiu veçhile aanatlarevi 
dokumahanelerinde yapılan halılar 
lzmir aergiıinde birinciliği kazanmıı
tı. Uyeler, sanatlar evinden çok iyi 
intibalarla ayrılmıtlardır. 

Avukat ücretleri 

hur nutuk aöylemiılerdir. Reımi geçitte 
bütün hükumet azaıı ve el~iler he1eti ha
zır buluamutlardır. 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Anka. 
ra baroıu bugün toplandı. Toplantıda 
avukat ücretlerinin tayin ve ter.biti, 
kominikasyonlardan ücret alınmasını 
tetkik etmek Üzere bir komisyon teıkil 
edilmiıtir. Baro 1 Mayısta tekrar t~p-

' lanacaktır. 

(Batı 1 inci sahifede) 
ihtimal ki bunlarda bazı tadilat ya • 
pacaktır. Nihayet, be1ki de karar su· 
reti Stresada da değiştirilerek, her üç 
devlet namına müşterek b ir ~ekle ko· 
nacaktır. 

Laval'in aeyahati 
PARIS. 7 (A.A.) - Bay Laval'in 

ayın 23 ünde Paristen hareketle 25 
inde Moskovaya varacağı tahmin edi
liyor. Burada üç gün kaldıktan son
ra Varşovaya gidecektir. Mayısın ilk 
haftasında ise Pariae dönmüş olacak
tır. 

Bir harb vukuunda • . • 
VAŞiNGTON, 7 (A.A. ) - Mebu -

san Meclisi, bir harb zuhurunda, 21 
ile 25 yaf arasındaki efradın silah al
tına alınmuı için Reisicümhura aala -
hiyet vermiıtir. Bu efrada, mütebu-

111 olmıyan işçilere verilen Ücrete mu
adil bir aylık •erilecektir. 

ltalyan raporu 
LONDRA, 7 (A.A.) - Streaa ve 

Cenevre top1antılan programına dair 
Bay Mussolininin hazll'lamıı olduğu 
söylenen muhtıra lngiliz dıtarıişleri 
bakanlığına gelmiş değildir. Maama
fih, görütülecek meseleler hakkında 
Roma ile Londra arasında noktai na
zar teatileri yapılmııtır. 

Amerika ve şilahları bırakma İfİ 
VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Bay 

Hull demiıtir ki: 
"Sulh, ıilahlan bırakma ve aiyua

nın istikrarını temin yolunda ilerle -
mek, aon derece güçlepniştir. Geçen 
senelerin tecrübesi, bunu isbat ediyor. 
Ayni zamanda, yeryüzündeki inaanla 
nn büyük bir kısmı iısizlikten ve ae -
faletten :muztariptir. Bütün memleket 
lerin, dahili ve beynelmilel sahalar • 
da salim ve ıuurlu bir ekonomi prog 
ramı kabul ederek, ulu:;lararasındaki 
mali ve ticari münaaebetleri iade ve 
milyonlarca işsizlere it temin eylemek 
için bu programı tatbik eylemeleri lü 
~u.m!", bugün, her vakitkinden ziyade 
aııkaı·dır. Bu suretle devamlı bir aulh 
tc:mini ve beynelmilel piyasaların ye
nıden açdmaaı için sağlam bir esas l..u 
rulmuş olacaktır . ., 

Bay Hull, bu beyanatının uluslar
arası bir ekonomi konferans:na davet 
mahiyetinde olmadığını ilave etmiıtir. 
Anlatılıyor ki, Bay Hull'ün bu sözleri 
ıulhün iadesine yegane çare olarılk: 
ulusl~arası ticaretin ihyasını r.ôren 
Amerıka noktai nazarını İzah arzu • 
sundan ileri gelmiştir. Amerika Ha . 
riciye nezareti, kendi siyasasını Bel
çika ile ticaret muahedesini ak;eder
~en tavzih eylemiştir. Bay Hull, Ame· 
rıkanrn tarifeleri en ziyade mazharı 
müsaade devlet prensibine göı:e indir 
mek hususunda sarfettiği gayretlcı-in 
her tarafta hüsnü telakki edileceği 
ümidindedir. 
Almanyanın silahlanması ue Sovyet 

Rusya 
MOSKOVA, 7 (A.A.) - Joumal 

de Moacou, lngiliz bakanlannın, yap
mr§ oldukları ziyaretlerin verdiği ne-

ticeleri gözden geçirerek diyor ki: 
Şark Avnıpaıı karıılıklı yardım 

misakı dört hükUınet merkezinde ya• 
pılan konu ~maların baılıca mevzula • 
rından birini teşkil etmiştir. Bôyle bir 
iatİ§are ve ademi tecavüz misakı Kel 
log ve uluslar kurumu misıklarıwa 
tazelenmesinden ibaret kalacaktır ve 
harbe karşı hiç bir garant.i temin et• 
miyecektir. Karşılıklı yarc'.ım miaaknu 
ihtiva etse bile tesiri evrenselliği nja
betinde makus olacaktır. Bu mi,ak an 
cak mıntakavi misaklara müvazi git· 
tiği takdirde mÜeNİr olabilir. Avrupa 
nan mukadderatı yakında alınacak ka 
rarlara bağlı bulunmaktadır. Bu mi• 
sakın müteıebisleri buna BerJu.. 'e 
Varşovanın da iltihak etmeı.i için gay• 
retlerini arttırdılar ve Almanyanm bu 
misaka iıtirakten imtina etmİf olma • 
amdan dolayı Sovyet hükumetinin 
memnun olduğuna dair Berlinde ya • 
palan telmihlere artık bir nihayet ver
mek lazımdır. Sovyet huUıneti Al • 
manyanın iltihakmı daima temenni et 
miş ve her fm~atta iatif ade ederek 1'u 
yolda gerek Berlinde gerek Vartov•• 
da teşebbüslerde bulunmaktan fariı 
olmamııtır. Bütün bu gay.-etler maa• 
leaef muvaffak olmamııtır. Bay Eden 
ve Simonun Beri.in ve Vartovaya aeya• 
halleri göstermiştir ki, Alman batb•· 
kanı Hitler tark miaakına kartı olan 
düımanlığında ıarar ediyor ve bunu 
Almanyanın başlıca sebeb olarak ileri 
sürmekte olduğu ailahlarda mü_.vat· 
ıızlığm artık ortadan kalkmıt olmaaı• 
na rağmen yapıyor, huauaile ltugiine 
kadar mukadderatını Almanyanın mu 
kadderahna bağlanuı gibi göriinmek· 
tedir. Şimdi uluslar araaı vaziyet af• 
dınlanmııtır ve verilecek kararlarla 
mesuliyet deruhte edilmek zamaDI 
gelmiıtir ve Avrupa aulhünü idame et 
mek zaruretine İnanmış olan :levletler, 
Almanyanın ve Lehiatanın iıtiraki ol• 
m!laa bile bu sulhü teıkilatlandırma· 
lıdır. Almanya ailahlannı her aaat art
tırmaktadır ve 1914 deki aakeri kud· 
retini elde etmeai ve Franaay.a kart• 
adetçe tefevvukunu temin eylemeai 
çok gecikmiyecektir. Bu vaziyet kal'fl 
sında, şimdi Franıarun dostu olan ikin 
ci derecedeki devletlerin daha azim• 
kar ve faal bir kombinezon :ı • ..... ya· 
caklarını kim temin edebilir? Diğer ta 
raftan Avrupanın merkezinde te. s • 
aüm etmekte ohm Alman kuvve-tinden 
korkarak daha timdiden onunla uyut 
mak yollarını anyanlar farketmiyorJaı· 
mı ki Almanya lehinde olarak büyük 
devlet imtiyazlannı kaybedecekler ve 
doıtlannı da elden kaçırdıktan aonra 
Hitlerin müıellah kuvvetinin baziç.-İ 
olacaklardır? Almanyanm, Lehiıtaam 
ve Şark misakına açık veya kapalı bir 
tarzda dii§man olanların teıvik ettik· 
leri yeni manevraya karp ihtiy&tb bu· 
lunmak lisandır. Bu manevra.lan• 
ıayeai mıntakavi miaaldan Awupa-' 
ıa.kı üzerinde yapılacak laur müu • 
kerelerin içinde botmakbr. 

Tür kadını 
(Bap 1 inci sayfada) 

1 Ölçüler içıı. 
T evere vapuru dün aktam aaat 5,5 

Galata nhtımma Y&nafllllf ve miaafir
ler Türk Kadın Birliii azaları tarafm
dan karşılanmıştır. Misafirler doğnıca 
Perapalaa oteline gitmitlerdir. 

ikinci reia vekili ne t!iyor1 
Uluslararası Kadm birliği ikinci re

iı vekili Roaa Manua dün kendiaile gö 
rüten bir muharririmize beynelmilel 
kongre hakkında ıunlan aöyleınİflİr: 

«- Bu aeneki kongrenin lıtanbulda 
toplanmasına çok aevindik. Çünkü 
Türkiye kadınlık işlerinde en ileri saf 
ta yürüyen bir memlekettir. Biz Türk 
kadmlannm bütün faaliyetini kılıka • 
narak ve takdir ederek çok yakından, 
alakadar oluyoruz. Türk lca • 
dmma layik olduğu bütUn baldar 
verilmiıtir. Iıte bu münaaebetJe Ulua
lararuı ka.dm birliği kongresinin la • 
tanbulda aktedilecefi bize aevinçlerin 
en büyüfünü veriyor. 

Kongrede 35 ten fazla memleket tem 
ail edilec~ktir. Bundan evvel hiç bir 
k?"gr~ı~e bu kadar çok iıtirak e • 
dılmemı§tı. Bu seneki kongreye evvel
ce hiç gönnediğimiz Hindistan, Irak, 
Suriye murahhaılanm da bulacağı • 
nuzdan memnunuz. Diyebilirim ki bu 
kongre diğer kongrelere nazaran çok 
daha mükemmel olacaktır. 

Evvelce kongre her üç aenede bir 
toplanırdı. Fakat iktıaadi buhran do
layıaile toplanış zamanı altı seneye çı
kanldı. 1929 da on birinci kongre Ber 
linde toplanmııtı. On ikinci kongre de 
timdi lstanbulda toplanacak. 

Bu kongrede neler görülecek? 
Bu kongrede görüşülecek baılıca 

mühim meseleler tunlardır: 
1 - Evli kadının tabiiyeti 
2 - Uluılararaaı aulhü 
3 - lktııadi buhran. 
4 - Silahsızlanma meseleai. 

. Y an~~an itbaren bir komisyon ha • 
lın~e mu~akerelere başlayacağız. Hu
•'!•• mahiyette olan bu görüımeleri
mız kongrenin üç gün evveliaine ka • 
dar devam edecektir. Bu görüımeler 
aonunda bir rapor hazırlıyarak kon • 
greye arzedeceğiz. Türk Kadın Birliği 
kongre için İcab eden hazırlıklan ümi 
d!~izin fevkinde olarak yapmııtır. Bu 
hızı çok sevindirdi. Bunun için bütün 
dünya kadın murahhulanna mektup 
yazarak vaziyeti sevine sevine bildir
dim. Kongrenin, ıimdiye kadar olan • 
ların. en verimlisi olacağına kat'i ka· 
naatım vardır . ., 

Dün sabah aemplon ekspres~{e la • 
viçre murahhası, uluslararası kadın bir 
liği katibi, Cenevrede çıkan (Kadan
lık hareketleri) iıimli gazetenin mu • 
harriri, Cemiyeti Akvam çocuk e6İr • 
geme kunmıu azaamdan Emilie Gourd 
ıehrimize ıelmiıtir. 

Tetkikat yapılacak 
(Dafi ı lod aahlfede) 

den ileri gelmittir. Ekonomi Bakanı.. 
iı ölçülü itlerde alıcının ve aatıcnuD 
korunmaaı için lazımaelen bütiln tel• 
birleri alacaktır. 
Beı ,,.,ıi talimatnam• /KQırlcuulı 
Ekonaı:ni Bakanlıiı ölçüler nizam• 

nameainin tatbilmu kolaylqtırmak 
için beı yeni talimatname ba.zırlaanı· 
tır. Bu talimatnameler yalunda JDJ9 • 
talla ölçüler ve ayar bqmüfettitlik
lerine bildirilecektir. Elektrik, alact • 

lar, bavapzı aaYJCl)an, IU ~ 
tartı Ye tartaklar i.imlerini taııyan ye 
ni talimatnameler daha ziyade teknil 
eaaılara ve ihtiyaca ıöre haztrlammt
br. 

Normal bir m•lr• il• bir 
kilowram alındı 

Memleketimiz için Pariateki beJ • 
nelmilel ölçüler bürosundan 20 bin il· 
raya platin ve iridyumdan mamUI nor 
mal bir (metre) ile normal bir (kilo
ıram) sabn almmııtır. Bu iki alet b .. 
nüz büroda etüd edilmekte, evsaf ve 
haaaalan te9bit olunmaktadır. Y akm
da memleketimize getirilecek, ölçü ve 
ayar tetkilatmda mevcud normal ölçii 
aletlerinin ayarlanmaamda kullanıla
c&ktll'. (Mette) ile (kilogram) m nm • 
haf azaaı için Ankarada huıuai terti • 
batı haiz bir mahzen inta edilecektir. 
ilerde elektrik, au, havagazı saatleri 
ile termometre, barometre ve takai • 
metreler için de normal birer nümu • 
ne getirtilecektir. 

ÇAGIRIŞLAR 

latanbul Avcılar kurumu aenelik top 
lantıaı ve idare heyeti aeçimini 12 Ni· 
aan cuma günü saat 7 de (Şiıli &omon 
ti caddeai ideal lokantaaı) üatündeki 
merkezde yapacaktır. Kuruma bai!1 

bulunan arkadqların gelmelerini dı· 
Jeriz. 

kendiıile görüten arkadatımı:ıa ıun • 
)arı aöylemiıtir: 

- Ne yalan söyliyeyim, Türk ka • 
dınlannı kıskanıyorum. Burada ka • 
dınla erkek arasında hiç bir fark kal 
mamı§hr. Tam bir müsavat var?ı~. 
Biz de memleketimizde bunun ıçın 
çalııtık. Tam dört defa kadın hal.la • 
nnın tamamını almak için müracaat 
ettik. Parlamento her defasında ka: 
bul etti. Fakat ayan meclisi reddetti. 
Fransada da kadınlar henüz mali!ı ol 
madıkları haklarını almak için mÜn:l• 
katalar yapıyorlar. Fakat orada da • 
hili aiyaaet dolayısile ıinıdilik bu ka· 
bil olmuyor. Maa.."llafih lıviçredrn ev• 
vel bu i,ler~ muvaffak olac;aklaı nu Türk kadınlığı nümunedir1 

Matmazel dün PeraDalu otelinde 
1 ıelifimcle birkaç aandr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ümit ediyorum." 



karşılıklar kı avuzu 
Listenin neşrine devam ediyoruz 

evr muahede~ naml 
ha zır landı? Neticelere bakılırsa 

••••••• 1 1 - öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) belde
'ği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkınd'!. sırası ile uzman-

. larımızın (mütehassıs) yazılarını g~.etelere ve_receg_ı~.. • . .. 
116 Martta Istanbulun işgalinden mak- · 

sat Türkleri korkutarak sulh 
Fenerbahçe, Ga atasaray ve Güneş 

2 - Yeni konan karşılıkların ıyı ayırd edılmesı ıçın, geregıne go· 
re lransızcaları da yazılmıs. ayrıca ö.rnekle!. d~. ~onulm.ustur. 

çetin bir rakiple karşılaşacaklar 
3 - Kökü türkçe olan kelimelerın bugunku ışlenmış ve kullanılan 

şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm o/an hüküm, türkçe 
"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 

şartlarını imzalatmaktı Per~embe günü ıehrimize gelecek 

1 

Litvanya ıampiyonu bulunan L. F. 

Feohetmek - Bozmak, dağıtmak (Par· _mızı boıdu. . .. 
llimentolar terimi) Fıtnccu (Bak: mufsıt) - Bol.utçu b'ır 

Eski maarif vekili Bay Hikmet dün 
inki13.p enstitüsündeki derslerine devam 
etmiştir. Bay Hikmetin dersini yazıyo
ruz: 

mirdeki mezalimi dolayısile lzmirc bir 
tahkik heyeti gitti. lngiliz ve Amerika
lı olan bu he yel Türk davasını haklı 
görmüşlerdir. 

• ve bu cuma günü ilk maçmı yapacak 
olan Viyananın Libertaı takımı oyun .. 
cularını okuyucularımıza tanıtmı~, dün 
de, bu maçların Milli takımımızı t"§ • 
kil için de bir miyar olacağını yazmış• 
bk. Bu hafta çıkan (Top) mecmuası 
Libertaı takımının yaptığı mühim 
maçlar hakkında bazı malfunat ver • 
mektedir. Bu malfunatı naklediyo • 
ruz: 

L. S. takunını 6 · 2 yenmiıtir. Burada 
aon müsabakasını Litvanya Milli takı· 
mile yapan Libertas 4 .. 1 kazanmı~tır .. 
Muvaffakıyetli maçlardan bildigimız 
Lehi•tan turne•i de tamamen galibi • 
yetle bitmiıtir. örnek: ı - Almanya.run aslı.erliği Ornek : Bilmezsin z , o ne fıtoecu 

yeniden kurması, Vcraay muaht:dc::ti - aüamlar - Bilmezsiniz, o ne bozutçu 
ıı i fesh etmektedir. - Almanyamn bir adamdır. 
dskerliği yeniden kunnası, Versay Fuzuli -Boıuna, hak , yersiz 
an<ilaşınasıru bozmaktadrr . Örnek: 1 - ::u konuşmaya fuzul i 
2 - Fransız kabinesi parlamentoyu müdahale etmenize ne de~eli? - Bu 
feshetmek istedi - Fransız kabinesi konuşmaya boşuna (yersız) karışma. 
parlamentoyu dağıtmak istedi. ruza ne demeli? 

.•• sıdı _ Bozuin., dağılma 2 - Bu parayı fuzuli olarak aldılar-
Örnek: ı - Aramızdaki anlaşmanın Bu parayı ha~srz olanL. aldılar. 

- 1919 yazı vakalarında idik. 
Tü,·kün düımanlığıru kendi Üzerin • 

de toplamak iatemiyen lngilizler bazı 
nümayitte bulundular. Yunanlılarla 1 • 
talyanların daha fazla ilerleme$İne razı 
olmadılar. Yunanlılarla ltalyanlar Men· 
dereıi hudut yapmak üzere aralarında 
anlattılar. 

12 adada da anlaıblar. ltalyanlar 
Rodos adası müstesna olmak üzere di • 
ğer 11 adayı Yunanlılara venneğe razı 
oldular. Rodos için de geoit bir muhtıa· 
riyet vadettiler . 

Fakat icraat tamamile ayrı idi. 
Bu heyet diyordu ki: 
- Mütarekedenberi Aydın vilayetin

de hiristiyanlann genel vaziyeti şayanı 
memnuniyet olup emniyetleri tehlikede 
değildi. 

Fakat sonraları bir şey olmuısa iz • 
miri baıkalartna vermek istiyenlerin çı
kardığı taYialardı. 

Yunanlılar ite ehli salip mahiyeti 

Geçen mevsim Lükaemhurg tehrin· 
de üç memleket arasında bir turnuva 
yapılmı~tı. Bu turnuvaya lsviçreden 
kupa galibi Baoel, Almanya tampiyo· 
nu F. C. Fortuna, Viyanadan Liberlaa 
ve Lükıemburg ıaıınpiyonu İftiralı et
mişlerdir. Yapılan maçlar neticesin • 
de Libertaa bu turnuvaya giren takım 
lann hepsini yenmek suretile kupayı 
kazanmııtır. Libertasın bu maçlarda 
elde ettiği en büyük muvaffakıyet Al· 
manya ıampiyonu F .. C. Fortuna ta· 
krmmı 1 • O mağlup etmesidir. 

Krokovi muhtelitini 3 - 2, Varşova .. 
da Polonya klübünü 4 • 3, Loç klübü· 
nü 4 • 1 yerırneğe muvaffak olml!~
tur. Llbertas Fransada on bir maç yap 
mıt ve bir defa berabereyi iıtisna e -
deraek hepsjni kazanmıştır. Noi'Veçte 
yaptığı altı maçın hepsini kazanmış
tır. Norveç şampiyonu Lyn takımını 
3 • O yerırniştir. 

infısalu yüzünden - Aramızdaki an- Füceten - _Aıuızm, birden~ l•koçya · lngiltere 
!aşmanın bozulmaaı yüzünden... Örnek_: Fuc~ten ~·~~t elli - Ansı • 
2 - 1nı:ilterede parlfunent'Onun infi- .. zın (bırdenbıre) o,-_-u . 
sahı - İnı:iJterede parlamentonun Furce - Aralık, de .. !< 
dagılınaıL Füru Atağı • 

~ ... .iteiea.ıih - Ba.zuJmuı, çürümüı, kok- Serfüru mek - Ba'legmek 

lngilizler milli Türkiyeye karşı dost
luk yapmağa da ba~ladı. Anado!uya 
bir çok zabit göndererek görüımek iste
diğini söyledi. 

vercliler. Katliam gibi meselelerin batı 
Yunanlılardır. 

Şayet askeri iuralden maksat asayit 
ve emniyet iae bu İ§ Yunan ukerin·e de· 
ğil müttefik ordulara havale edilmeli -
dir. 

Cumartesi günü 130,000 ~yirci Ö· 
nünde yapılan lngiltere • l•koçya bey 
nelmilel futbol maçı 2 • O hkoçyalı• 
ların galebesile neticelenmiştir. 

'•lUf • 
Omek: Mütefc&&ih bir cemiyet - Bo
zulmuı (çürümii§) bir sosyete - Mü 
tefeasih etlerden yemek yapmamalı -
Kokmuş "ı:tJl.,...-den yemek yapmamalı. 

Tefessüh etmdc - Bozıalmoıi<, çürümek, 
kokmak 
Fetret (faaılai saltanat ıuılaımna) 
K....gqa devri (Fr.) Anarichie, inter • 

regne 
Fettan - Oynak 
Fevc - Böliilr, ı.lum 

Örnü. Fevc fevc - Bölük, bölük, 
takım taknn 

Feveran - Fıt&ırn-
Fevvare -Fıf(unk, dö_. hmye 
Fevk - O.ı 

Örnek: Kısmı fevkani - Üat kısım 
F evKani tabtani - Altlı ü.ılü 
Fevt - 1 - Kayfıetın<M, kaçınnak, el
deo çı.kaınnoık 2 - Olüm 

Örnelı:: ı - Fırsatı fevt eden aonra 
dövünür - Fıraatı ka.,ıran (elden çı
karan) aonra dövünür . 

f"evza (Bak: fetret) - Karır"f& -(Fr.) 
Anarclıie 
Feyezan - T11tma 
Feyz - Giil\fül< 
f eyzdar - Oregen 
f eyz bulmak, feyzdar cıiınıılı: - Gürel • 
mel< 
Feyyaz - Gür, betti<etli 
Fezleke (Bak:icmal, hülba). 
Fııkra - Dölek - (Fr.) Paragraphe 

örnclı:: Yazmızm üçUncü böleğinde 

(fıkrasında - Dans le troisiôme pa -
ragrapbe de votre article 

Fıkra - Anlatık - (Fr.) Anecdote 
örnek: Nasredılin hocanın anlatığı 
(fıkrası) - L'~cdote de Nasred • 
din Hodja 

rlml (terim) - Boiwn - (Fr.) Var-

Füruht - Satma, salım 
F~nımrıye - Alç~ &oylu 
Füru' - Satan 

Örnek: Ma '. umat füru' - Bilı;i se • 
tan • 
Füshat - Geru, '<k 
F esib - Gen, geniş 
!",.tur - Bezginlik 

Örnek: Görü,•orum ki, fütura uğra • 
mı~sınız - Görüyorum ki. bezginliğe 
uğramışsınız. 

Fi>tÜvvet - Alulık. cömertlik 
Füzun - Çok, artık 

Bu esnalarda Sıvas kongresfoi Ali 
Galip ismindeki bir vali dağıtmak İde -
mitti. Bunda Novil ismindeki bir bin • 
ba,, 1 ngilizin parmağı olduğu anlaşıl • 
dı. 

1919 sonb:ı.harında Yunanlıların iz • 

Buraları Yunanlılara verihniş1<1 bu 
da milliyet prensiplerine muhaliftir. 
Türkler ilhakı kabul ebniyecek kuvvete 
serfüru edecektir. Bunu yapmak ise 
Yunanlıların yapacağı it değildir.,, 

Buna rağmen ayni mırrahhaslann 
devletleri lzmiri gene Yunanlılara ver
diler. lngiliz murahhası bunu neden İm· 
za etmiı?. 

du, bütün şerefi kamnmı§ olur - Bu Bunu kısmen bizi memnun eti:nek i-

Letonyada yaptığı turnede memle • 
ketin ıampiyonu olan R. F. K. takı • 
mını 5 - O, F. C. R.iga takımını 9 • 1 
yenmit ve Letonya Milli takımile de 
2 • 2 berabere kalmııtır. 

Fenlandiya ıampiyonu Kameratern0 
taknnile iki defa karıılaıan Libertas 
rakibini 4 • 1 ve 3 • 2 yenmiştir. 

Arai gitti 
lıalya Milli takımının meşhur sol 

açığı Arıinin Buenos Ayrese hareket 
ettiği Bükreıten bildirilmektedir. C .,. 
nubi Aınerikadan gelerek ltalya tabi
iyetine alınan bu me§hur oyuncuT\.ın 
tekrar cenubi Amerikaya gitme$in!n 
sebebi ve ltalyaya dönüp dönmiv~c~
ği haldr:ında malıimat verilmeme.itte • 
dir. ______ .,.. .............................................................. ~ ....... savaşta yenen ordu, bütün onuru ka· ç.in imza etmiş olabilir. 

zanmış olur. Bunlar 1919 un batlıca vakaları- muılardrr. Bundan maksat Türkleri 
Galiba - Belki, görünüte göre, • a ben· dır. Anadoludaki müttefik devletlerin a- korkutmaktadır • 

tam;:ın!)e 

zer 1920 senesine girelim. damlan da etir edildi. ltiliıf devlellle- Venizelosun Londradan kendi m<\1· 
Örnek: Böyle olacağa benzer - Ga • Bu yılda cereyan şudur: rıinin lstanbul hükılmetine Türk münev- leketine çektiği bir telgraf var: 
liba böyle olacak · - lngiltere 7 - 8 ay bizi avutmak verlerini idam etmek hakkındaki kararı _ Fransızlara verdiği teminatı in· 

Galeyan - Kaynama, kaynatma istıer görünmüıtür. Bizim adavetiıniz na karşı da: ıilizlere veriyor: 
Gabavet - Kaim kafalılık, r.-ıankafııılık Örnek: 1 - Suyun galeyanı - Su • onun üzerinde toplanmasın diye... !Gm idam edilirse edilsin, buna kartı _ fngiliz erkô.ru harbiyeıi Mareşal 

örnek: Tcmbellığe çare bun;nur, ga· yun kaynamas ı Almanya , Avusturya, Macaristan, biz de eldeki lngiliz ve Fransız esir za. Vihon hazır olduğu halde harbiye na • 
bavete bulunmaz - Tembelliğe çare 2 - :Halk arasında galeyan uyandıra- Bulgaristanla sulh imzalanınca bizim • bitlerini esir edeceğiz dediler. Bu vazi· :ı:.ın tarafından davet edildim, 
bulunur, kalın kalalıhğa (mankafalı- cak sözler - Halk arasında kaynaş • le de imzalamak sırası gelmiıtio-. yet karşısında idam da durmuttur. Bana dediler ki eğer Türkiye sulh 
ğa)bulunmaz . ma uyandıracak sözler. Artık bizi yıldırmak zamaru ırelınit • I tartlarını kabul etmezse, Trakya ve di-

Gal v - -'- ka tı'. stanbulun inali keyfiyetinin en mü-Gabi - Kalın kafalı, mankafa - (Fr.) eyan etmek - .... ynam ... , ynaş • &..r kısrmlardaki ~leri sizin muhafaza 
mak 1. "ka himmi fU olmuttur: O vakitlere kadar o- ,_. Balourd . 1920 ilkbahannda yıldırma po ıl~ • .ı 1 k "h . 1 ,,ı.. edip edemiyeeeg"inizi soruyorum. Çün • 

yuruannı seven ere ar§ı ı tı ._. r var-Örnek: Bu çocuk okuduğunu anlaya- Galiz - Kaba •ı baıladı. d kü müttefikler size lngiiizler yardım et' 
mıyan bir kalın kafalıdır _ Cet en· Örnek: Ağıza almıruyacak galiz sözler Maamafilı, Fransızlar Meraıta yeni- '· lııtanbulda mı, Anadoluda mı, büyük nüyecektir. 
fant est un balourd qui ne comprend söyledi. - A~ıza alınmıyacak kaba !ip çekildiler. Düımanlarrmız, milli mÜ· devletlere kartı beraber mi değil mi? lngilizler yalnız frakta, htanbulda 
pas ce qu'il Jit. •özler söyledi . cadeleye yardım ediyor diye harbiye na- Mandacı ve &Bire de vardı. asker bulunduracak, lzmirde ve Yunan• 

Gabgab _ Gıdı Gılzet - Kabalık :ımı Mersinli Cemal Paıa ile erkanı ~· Herkes artık anlamııtı ki Mustafa !dara verilen yerlerde aıker bulundur • 
Gabni fahit _ Aıın aldabna Örnek: Sözlerinde ve duru§unda öy- biye reisi Cevat p~ayı i tifa ettirdiler. Kemalin yolu çok doğru yoldu. Düşman- mıyacaktno. 

Örnek: Bu satıştıa galıırti fahİ§ vardır le bir gılzet var ki .. - Sözlerinde ve Kalben bizle beraber idiler. )arın elinin uzanamıyacag"ı yerde bir Bundan baıka Bulgar çetelerine kur-
d d .. ı b" kab lık ar ki Misakı milli adile lstanbulda mec • J caI • 1 · d h tırl tt B 1 - Bu satı~ta aşırı aldatma vaniır. uruşun a oy e ır a v .. • n>el'kez yapmak. Düpnanlıll'la uğraı· 11 yapı a < •ı en e a a ı. u ga• ı 

Ga y k Gam Tasa lisçe kabul edilen Erzurum kongresin • • tan bir muharebeyi tahayyül edemu 
dr - azı Ma" - T al k (h · · ) deki bey-name de -sm·ı bir and olmu•· mak. ns V · 1 ben • Örnek: Bu i•te bana gadroldu - Bu gınum - as ı, pusan ava ıçın -· ·~ • enıze oe ceva : 

1 • Ö l Bu anlaıılrnıt birlik olmuftur • B ril k 1 d b i§te bana yazık oldu . rnek: Mağmum adam - Tasa ı a - tur. - ize ve en ısım ar a ce ren 
Ga.dretmelı: _ YazJc etmek dam. 16 Mart vak'ast Yüzde yüz birlik hiç bir yerde olmex. tardarı yaptırmağı üzerime ,.Jdıtn. Kim< 

Örnek: O adama neden bu kadar gad- Mağmum hava - Pusarık hava. Bizi yıldırma aafhaurun en mühim· Yüzde seksen birlik te mühimdir. itte eenin yardımına mühtaç değilim ... di-
Gamma Y. fil · · 16 _ı.• d 16 martın bize faydası olmu~tur. B ·· · x.... artJ -k rettiler - O adama neden bu kadar z - .ovcu, ç•. mı mart v ... ası ır . • yor. unun uzerıııe en a,. .. f ar yu • 

yazık ettiler. Örnek: 1 - O .• e gammaz adamdır, 16 martta resmi daireler İ§gal edildi. Bu vakadan sonra arlik Sevr mua • letiliyOI' , 
Gadrolmak_ Yazıl< olmak bilseniz, herkesi biribirine katar. - Lüzumsuz yere bir kaç yerde aıkttleri- hedesinin maddeleri tesbit edilmit ve Muahede tartları Osmanlı murah • 
Gaddar, zalim _ Gücemen O ne kovcu adamdır, bilseniz, herkesi miz öl.Urülmüıtür. Hatta canicesine... son ıekli için arkı faaliyet baılamıftı. Ve- haslarına verilince jyice ilerliyorlar. Ba· 

Örnek: Bu gaddann elinden neler biribirine katar • Harbiye nezaretinin mü:Dka takımı ko- nizelos ta faaliyetini arttrrmıJb. hkeoir, Bursa, Uıak ellerine dütüyor. 
çektiğimi ben bilirim - Bu güceme- 2 - Gammazlık onda sanki fıtri bir vuıunda uyurken öldürülmüıtür. Buda- lngilterede ekseriyet bizim aleyhi • Bu taraftan böyle olurken Fransız • 

ure nin elinden neler çektiğimi ben bili • bal - Fitçilik onda sanki doi!unsal laca vahıet, Maksat korkubnak, yılda • mizde idi. lar mayıo sonunda yeniden bir ka~ mağ• 
'°"ırka - Parti (T, Kö.) bir hal. mak. Bir kısmı Türkleri ezmek, diğerim lubiyete uğruyorlar. 28 mayısta Fran • 
fırka (askerlik terimi) Tümen zu'i: ..:_ Zulm (T. Kö.) Gamze - Süzırün bakıt Harbiye nezaretine, muhtelif büro • ise ezmemek lazım diyorlardı. Franaız • aız taburu esir edilince iı değiıiyor. 
(Fr.) Diviııion G-'I Dal -ı.ı.. bo bul Ganem - Koyun lara lngiliz nöbetçisi kondu. lar da Türkler nasıl olsa mukavemet eder Biz de kuvvetlerimizi tanzim için ba• F-'·a •-----'--- - Tümk" omutan "'et - g • ......, ' unma G•...: - Bol, ze-.,.;-, varlıklı O F · P d h ,... "wn«n"""' Gaflet ebnek _ Dalgınlığa gelmek, bot -- -..- zaman evzı ata naza ı. d:yorlardı. Veırizeloı bun·ara ep cevap· ıu iıler bekle.rken 30 mayısta Fransa 
~Fr.) Conımandant de division bulunmak Ganimet - Algı Kapıda nöbetçi var. Okuyup yaza • Jar veriyordu. murahhaslan ile Ankarada bir mütare-
Fralırlca kumandıııu, miıriih• - Tümgene· Gafil_ Aymaz, dalgın, bot Örnek: Muharebede alman ganimet, maz. Fakat gmp oturabiliTdi. O gün it- Veniz.,Jos Pariaten kendi hüki\meti- ke yapddı. 20 ırünlük bir mütareke ya• 

ki nl d ali d l d gal kumandanlığının bir beyannaıneti 25 ba 920 de · Id • örnek: Gafil bulundum - Boş bulun es nma ar a g P or u arı o • ne yazıyor: ıu t 1 yanı... pı ı • 
Fırka eriAru harbiyesi - Tüm .kurmay. d yurrnağa kifayet ederdi - Savaşta e- vardır. Istanbulun İtgalinden •wvel. Fakat bunun a11l ehemmiyeti tu 1-

- (Fr.) Etot major de division. ~I 'avlamak - Dalgmlığa getirmek le geçen algı, eski zamanlarda yenen Duvarlara yapıştırdıkları bu beyan- - Fransız ileri gelenleri ile nörü• • di: 
F t F -• (T Kö ) ğ eli namelerıle müttefik ordusu kumandanı • • 

....., - il'- • • Örnek: Bizi bu i•te gafil avladıruz - ordulan doyunna a yeter tü.n. Fransızlar Türklerin sulh ıartları- Fransız gibi büyük bir devlet bizi ka• F -•-at (Hilkat cı'billet) Y--'ı'·· • G b (E k · lik h flık) Ingilizin imzası vardı. Bunda deniliyor-~ ' - _ ... .._ Bizi bu işte dalgınlığa getirdiniz. ara et " : acayıp • tu a du ki: nı kabul ctmiyeceğini yeni bir harbe gi. bul ederek Ankaraya murabbaı gönd«• 
Fıtri (hilki, cibilll) -da.kiDojunaal''l , Gafil avlanmak - Dalgml.ıia ıretirilmek Yabansılık riıemiyeceklerini ıöyledi. Ben de Yuna- mi_• v. e bir mütareke yapmagı" kabul et-~ (D • sal' · o Ö d h" - ltgal muvakkaNrr. Maksadımız • ogun ı:rı sonun " ı.nce Tegafül etm<l< - Anlamazlıktan ırel • rnek: Bu adamın fikirlerin e ıç -'·tanın küdik Aayadaki ordumuz vaaı- mıJb. 

k ) · B d paditahın nüfuzunu azaltmak değil, ÇO• - •-
unur mek, anlamaz görünmek bir garabet görınıyorum - u a a • tası ile Adanaya, I.tanbula ve diğer la· Fakat bu vaziyet karıısında Inıriliz· 

Örnek: Kendisindeki anlııı.yıg ve ça • örnek.· Pek iyi bildig"iniz bir i<ten mın fikirlerinde hiç bir yabansılık gör ialtmaktır. Bu nüfuz her yerele g<!Çene sımları almak ı"çı'n her teyi yapacag"rmızı !er, Yunanlıları Fransızları 11kı•brmca I 
b k ka sonradan ima d ğil" -. her taraf lngiliz, Fransız idaresi altına • 

u vrayış 0 
e ' niçin tegafül ediyorsunuz - Pek iyi bil miyorum . söyledim.,, Fransızlar Zonguldağa mütareke bibne-

1 frtridir - Kendisindeki anlayıg ve ça- dig" ıru' "z bı·r ı"şte ru"dn anlamazlıktan lstigrap etınd.: - Yabansımak ge;ecek. Hindistanda o'.duğu gibi ... ., den asker •. ı...rdılar. Bunun ıebebini ıcı<t 
b k k d Olma d "il r Bunu itiraf etmek Türkiye bu iti Yani Venizefos yu""ksekten atıp tut • ~ u avra)11J ıonra an eg • geliyorsunuz (anlamaz görünüyorsu - Örnek: Onun böyle hareket etmi' ol· hazmeder demektir. runca: Lafı değiştirdilet". 
doğunsaldir. • nuz)? masma hir te istig-rap etmedim - O- mu!fur. Hilei ·-'iyeye batladılar • ' 

F P.ı.. ecJ • Bir cihet de!ıa var. Vahdettin ile 23 N• """ iat - --, er r<L <L' eh hi A nun böyle hareket etmiş olmasını hiç te ısan Franoızlarla degı""l .IGlikyadakl Fran• 
Ö ....__._ f" tı ı... d """• g..,,., il • ııe - raaD"a , fngilizlerin aktet!.likleri gizli muahede-

rnek: Bu de""""' ıa _,,, para ır Örnek ·. Ga·b·ı gelir bızı" · sevı:ndı•ı·ı"rdiniz, yabansıınadım. 16 marttan sonra 23 nisanda Türki- •ız generali ile mütareke yaplknız. Tabii · ed ri ka dır • de (halifenin nüfuzu muhtelif yerlerde - Bu defterm e ç para · •un' dilerde gelmez oldunuz _ A~·· . Garaz (Öteki anlamı irin, bak: maksat) ye ilk Millet Meclisi kuruldu. derhal mülilrekeyi bozduk. 
F "d Kurtu'--,..· • •a- 3 kuUan.ılacaktrt. Eğer memlekette isyan 1 yei necat - uumıa ra gelı"r, bizi sevindirirdiniz" , ~ı·mdiler • - Ocük • 1 .ı_ 1 b nl · 3 mayısta Türkiye Büyük Millet Mee- Bu esnada mareıal Vilıon V enizelo-.Ö akala-'·'·'-· • olursa nıriliz a ... er eri u an •taata rnek: Haydutlar Y UULW>I zen- de gelmez oldunuz. Örnek: Yüreg"inde besledig"i gıınızm liai bükılmeti toplanıyor. ... diyor kiı 

· d i eli alacaktır) diyordu • I ı:ınden büyük bir fi yei necat ıte • roL, gam, geh, gehi - Kimi had ve payam yok - Yüreğinde bes- 24 nisanda Sanremo konferansı olu- - zmire ıribnekle siz fena ettiniz. 
1 H d tlar kala~_,_,__ · --' Aslı bulunmryan bu muahedenin doğ· . . 
er - ay U ya .........,, zengın örnek: Gfıh gelir, gabi gelmez - Ki- !ediği öcüğün ucu bucu yok. yor. Oımanl.ı devletine gösterilecek ıart- Kendinizi mahvettinız. 

den bü .. ;;ı. bir kurtulmalık istediler. Garazkar - O~en ru olduğunu gösteren beyannamedeki Venizelosı (Evet) dedi. Çok bitik l• ,~ H lon ıni gelir kimi gelmez ~.. fıkra vardır. lann son ıekli kararlaıbrılıyor. 
F.iıran (Bak: feryad) - ay Nagih _Ansızın, apansız Örnek: Hiddetli adamdan deliil, ga • Orada ıon •ekil ıudur: Şark viliı. dl. 
• fiırar - • ywah Örnek: Ormanda dolaşırken, nagah razkar adamdan korkmalı - Kızan a- Sonra gene !.tanbulu •İze bıralrsea • yelleri üzerinde' münakaıa olmuıtur. O zaman Yunanlıların biraz ilerleme• 

Örnek: Dilfiı:lr - Yüreği yaralı kar<>ına iki" adam çıktı _ Ormanda ı.lamdan değil, öçmen adamdan kork- ğız. Ankara, Samsun, Erzurumdakiler d G d i ki &İ bir feY değildi. Nitekim büyük harp-
F 'L • t B ı-- r rahat durursa ... Eğer onlar rahat dur • LOit ürzon emİ§l r : t Al ı.. k dıl T k k ... rıs - u__,. dolaşırken, ansızın (apansızın) karşı • malı . - Ermeniler buraları alamazsa ne eman r azan ar. opn azan-
Fikdan - Yokluk, buıkmmaz1ık ma ilci adam çıktı. intikam_ Oç mazıa o zaman başka ... Diye maddeler dılar. Fakat yenildiler. lıte Yunan ordu-
Fib - Fil<ir (T, Kö.) - (Fr.) Pens~ Gaib etmek - Kaybetmek (T. Kö.) Örnek: İçimde ona karşı öyle bir in • vardı • yapacağız? su ilerliyordu, fakat bizi mahvetmiyor. 
Fôkr - Diiıünce - (Fr.) Avis Gaib olmı:.k, tagayyüp Etmek _ Kay • tikam hissi ....., ki_ İrimde ona karşı Sevrde de böyle şarl1ar vardı. Onlar - Türkler verirler. Çünkü korkar· du. Yalnız biz geriliyorduk. 

Örnek · B ;•te be ' '"......:- 9udur • anlamıyorlardı ki lstanbalda kuvvetli 1 itte bu zamanlarda mare•ala söyledi• • u -. rum ..,....,.. - bolmak öyle bir oç·· duygusu var ki . ar... • Bu i•te benim d'" Un d olmak için Anadoludakilerin silahını bı- - Ya ve-ler.a?. .• ği gibi Sevrden 0""nce Venizelosun kuv • -. l1§ cem JU ur. Caile - Dert (T. Kö.), Sıkıntı intikam almak - Ocalmak ·~~ ~ 
te bcruın" du" •üncem ""dur k rakmak lazımdır. L · c eli k" vei maneviye si kırılmıttı. • .- • Örnek: Ba•rmdaki gaile yetmiyor gi Örnek: Dü•manından intikam alma oıt orç yor J: 

Fikı ld (Yakut ) (F ) İd'· • ' Eğer kuvvayı inzibııti- galip gelse i· ak! • Halbuki daha evvel her ıey ordusu . - e ça - r. "" bi, o da bir başka gaile tahmil etti - için bütün varlığını ortaya koydu - ' - Eğer Ermeniler davalarında h ı ı-örnek · F"-'- diınagm" l·J·--'"den k" la ımı· "b" , D d . .. di, tabii lngı"lizler latanbuldan çıkamaz. •• ve ke--''lerı"ne gu"'veru"yorla-a Erzu • ile yapacag"ıru söylüyordu. · .......-, .., ~· Başımda ı sı ntı ye yor gı ı, o " üşmarun an öçalmak icm bütun var- ~ ...., •• 
doğar - İde dimağın l§lemeainden bir başka dert yükletti . lığını ortaya koydu. lardBı. be named H k . . rumu alır:ar.. Sevr! •. 
doı;;ar • Gala _ Pahalılık 1 · "kamcu _ o •. ·: 1... u yan e ayrıca: er esm 1• Maretal F 01 Mareşal Vilaona diyor Gelecek ders Sevri anlatacağız. 

Fikri - Düıün.el, ideye!, fikrii Örnek·. Kabt ve ~ıa yıllarında •ok li- Ö nek 0 . tik b" da d ti gücü ile metgul olması bazı adam • ki: Bu bizi alakadar eden mühiro bir mua· 
örnek: ı - Fikri mesainin verdi"' &- • r : • ın amcu ır a m ır - !arın iğfalatına kapılmaması lazımdır. h d d" 

•• zu""ldük" - Kıtlık ve pahalılık yılların· Oo ··,gu""der bı" adamd r D' 1 d - iki ~teliklik politika... e e ır · I 
1 yorgwıluk - Dü•ünııel •• 1·•maların ' • r ı · ıyor ar :. Bu ayni zamanda la yan ve Yunan 

..,. ~. da çok u""zu .. ldük Garb Batı Bundan •onra Cemiyeti Akvama ver· Verdi"' yorgunluk. · - B be d b" d t "k muahed-ı"dı"r. 
2 'i_-= fikri kud . İ Gali - Yüksek Örnek: Garb devletleri - Batı dev. dıı·: u yanname e !r e azyı var- meği dütünüyorlar. Bu da olmazsa Ame- ltaly-;;,. 11 adayı Yunanistana ven. 
ııanJann fikriğ erki. retı - n • Örnek: Bu fiat bana pek gali görünü. !etleri, z Bazı adamlar derdest olunarak ken· rikaya verelim. Böylece Sevr muahede. yor, ve Rodosa da ıreniı bir muhtariyet 

Fikri talCb - Cüderıı:e yor - Bu eder bana pek yüksek gö • G:ıret - Yağma, talan, çapul. di faaliyetten ve bu iğfalden melhuz ah- sine bir kayıt koyuyorlar. Ermen.iıtan veriyor. 15 oene sonra reyiiinı o!acak· 
Örnek: O, fikri takib ile hareket eder rünüyor · Garib - Zava.llı, lr:imsesiz valden mesul tutulacaktır.,, hududunu reisicumhur Vılson çizecek • tır. Eğer halk isterse Rodos Yunanista• 
blr gençtir. - O, güdergc ile hareket Galat - Y nnılmıı, yanlı' Örnek: Şu garibe merhamet ediniz - İngilizler güler yüz göstermeğe bat· tir. na verilecektir . 

\. der bir ı:ençtir. örnek: Galiit söz - Yanlış söz, Şu zavallıya (kimsesize) acıyınız. ladıkları vakit bir çok adamlar buna kan. Bu suretle Sanremoda 24 nisanda Bir şartla! ... Eğer Kıbrıs Yunanlıla• 
ril!ıakika - Gerçokten Galatı basor - Göz yanılması Ganlı (Bak: acayib, tulı'!f) - Yabansı mışlardı. Mustafa Kemal Pata Is tan bu· .. aslar kararlaştınlıyor. 29 nisanda Loit ra verilirse .... 
f"iramut etmek - Unutmak Bu benim istasyonda görülmekliğim Örnek: Garib bir kıyafetle ortaya tık la ıı-itmeği istememiıti . Corç lngiliz kamarasında Osmanlı mua· Filvaki lngilizler bu adaların Yunal1' 
Firar _ K.açma den galattır - Bu benim istasyonıla tı - Yabansı bir kılıkta ortaya çık • lstanbula gitmek istiyenlerin umwni hed.,.inin eıaslarını anlatıyor . lılar elinde olmasını da istiyorlardı. Bel' 
Fıır. - etm-'- - K.a--..1. a0··ru""lmeklı"i!ı"mden "anılmadır. tı. fikri karşısında peki demişti. Fakat Is· "B • __ , F"J" 

1
. d"" I . ki de Sevr tatbik edilse idi lncilizJer _ ..., ,..,_ ,. .. , og=ar, ı 11 ın ve ıger yer enn 

Fire.rl _Kaçak Ga!ebe - Yen, yenme Garib (Gurbetzede anlamıoo) - Elııin tanbula gelenler Maltaya sürüldü. muhafazası lngilizlere. Kıbnsı Yunaniatana vereceklerdi. 
FPaf _ Döıenek, döıek örnek: Galebenin yorısı kendine gii Ornck: Yerinden yurdundan uzakta Bu itgal vakaaı üzerine Anadolu da Kilikyanın muhafazası Fran1rzlara ve Ancak ltalyanların f3rh Sevr mua• 
Firı· f.irlrat (iftir9k} _ Ayrılık venmekten gelir - Yenmenin yarısı elgin (garib) kaldı. evvela İstanbul ile muhabere ve müna- Antalyanın ltıalyanlara aittir.,, hedesinin resmen tatbikine bağlı idi. 

-. k a· ·· k r G · ( ki t b") I ·· d"" (F ) aebet kesildi Anadoludaki heyeti temsi Bundan başka Yunanlılar da lzmir· fitade - Dü,mÜf en ıne puvenm• ten ~· ır · ~ı,ze sev a 11 
- çgu u - r. ' • Bu muahedenin hükümlerini bildir • d k y k · dif 

f itne (fcsad anlaııuna) - Bozut-(Fr.) Gol•bc ehn•k - Yenmek İn••inct !iye lstanbul düımanlann eline geçmit· c i unan mınta asına ıımen er, p•' 
"" D 1 L '· • • ö k t J kil h 1 tı"r lstanb il al°'· kalın b mek Üzere Osmanlı murahhaslarını da • pas, mektep gibi bazı imt;yazlar verili· Corruptı·on, s'dı"tı"on, perturllation '1~r.tk: Ü"\manl.,ra pa e1.•e t"t-~t"!'{ u:;ın rne ~ nsan ar a ı arına. a\-van ar , u a CUlamtz amıt r. 

0 c - t r b 1 1 • d 'b" h' 1 vet ediyorlar. 11 mayısta s- d Örnek •. Ortalıkta f"ıtne alametleri gö· ilk önrc ken~i kudretine giivenmek sevki tabiilerine tabidirler - nsan • stan u , zmır, A ana ırı ı te ır er yor u. 
ı " ~ D'" 1 k · · J k 11 h J • ""d""I · e du""şman elı"ndedı"r dı"ye go""rmu""•lerd"r manlı murahhaslarına muahede metni Sevr öyle düıünülmü• hazırlanmış .. ' rü1üyordu _ Ortaklıkta bozut bel a?.Jrr.nır - u!'man arı ycnmt- ıçın ar a 1 anna, avvan ar u;:gu u enn :r ı • :r 

1
_ 

.,,_.. k rl" k' ·· J"d"r kt 1 L h ' ent Ve bunun irin kaçabilen mebuslar tebliğ ediliyor. lır. Her kısmı kendi batına bir milleti O dekleri oörülil)•ordu. ı wo"nCt' en 1 er 1ne guvenmt- ı ı uvru ur~ .. - es ommes agıss ~ . 
~ G '"' Y J • ıı· l · bira~ intihabat ile eski ve yeni mebus. Bu tebliğ edildikten sonra Yunanı• • düreb. 1ir. Hep birden tatbik edil;,.ce Fitf"e (n~ıak an' , 1 1 ) - Ambozmn r .... - rnen par eur ınte ıçrcncc et es anımaux 
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GlUı~~u va~o 
:ı~-. il.sa. ba.ka.I-.-.ız 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en pyanı dikkat bulduğunuz hadise baklanda 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibineı 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibineı 

2,5 lira. 
Hakkı tel ·ilecektir. 

Ba ma11abakaya yalnız lise/~ 
edebilirler. Y azılann gazete l 
ıatır olması, kôğıdın bir tarafına 

mektep talebeleri iftirak 
" azami 15 ve asgari 30 

yazılmıf bulunması lazımdır. 

Bu yazıla, cuma günü akflllllma kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

kazanan~t..r 
Gıize{yazı müsabakasında birinciliği Galatasaray lisesinden F. Har

mankaya, ikinciliği ayni mektepten Mehmet Hu/Usi kazanmışlardır. 
Kendilerinin lıüviyet varakalarile birlikte idaremize müracaat ede

rek müktilatlannı almalarını rica ederiz. 

.t\ VRUP ANil\4 :,ı Y. ~ •• L 
AvrL.p~ •on hafta zarfında çok ka

rışık siya..U hadiselere sahne oldu, ve 
Almanya, :>ovyet Rusya, Lehiatıan, Çe· 
koslovakya gilıi devl~tlerin cihan barışı 
baklanda oldukça zıt fikirler besledik • 
leri görüldü. . 

Öyle iddia edilebilir ki, Avrupa, u • 
muını harptenberi bu kadar had bir si
ya....ı krize sahne olmamıştır. Bu krizi 
tahlil etmek için meseleyi evvela unsur· 
lar •Da tcfr.k etmek lazımdır. Kriz ilci 
unsurdan mürekkeptir: 

1 - Almanyanm, Veroay muahedesi
nin askeri ka;·ıtlaruu ihtiva eden 5 inci 
faohıu yutması, yen>den ordusunu, do • 
nanmasım ve hava kuvvetlerini ihya et· 
rneısi ; 

. 2 - Üç ~ubat tarihinde, Londrada, 
b.ir hava andlapnımnın tatbikinden do • 
kan müfkiilat ve muhtelif Avrupa dev
letlerini mıntıı4c:avi miaaklara bağlamak 
fikri ... 

Evvela bJ"uıcis.ini tahlil edelimı Al • 
rnanyanm Veraay muahedesini yı.rtan 

h"""'etleri bilhassa cenup komıula;ı e.
rusında buyii.k bir heyecan doğurdu. Bu 
SUı-etJe A.r;wmya lllde laıvvetlenmiyor,ay 
ni .<am4'nda İmza koyduğu muahedeleri 
hı~o &aydıçun bildiriyordu. Avrupada 
bu, u~ '-. ttnpacatorluk vüoude ıretir • 
mek ,.lechi$i açıl< bir tcıkilde örüne 
Aımanyaııın 500.000 kİfİ)ik bire ordun 
2il00 ta~yare ve 420.0()() tonluk bir do : 
~ ile o«oıy. çıkması, ır-* Fransa 
•çın, ı:ernk Lehi.tan ve gerekse Memel 
Alman]"':' dolayuiıle Litüanya igin çok 
t~.,.. gorülüyorclu. Ostdik Almanya 

Avusturyarun ilhakım l.tediğini aç.ı. 
ltiraf elmitıi . ça 

sanda T. R. Aru'm h,,pn.nhğı altında 
toplanarak vaziyeti tesbit edecekıir • 

l>iğer noktaya gelince: 
1 ngiıtere hükLıınoı..i A vnıpada barışın 

peı·:ı<ıştirilmeoi için önayak olmak, Av • 
rup.ı siyasasında nazım bir rol oynamak 
iıtetli. ln;:iliz bakanlarından Lord Eden, 
bu fikirle bir turnaya çıktı. Maksadı, Le
histaıu, Sovyet Rusyayı, Ahnanyayı ve 
Çekoslovakyayı ihtiva edecek bir §art 
andlaşması ile bir Tu.na birliğinin tabak 
kukuna ça.lıımaıktı. Lord Eden evvela 
Berline gitti. lngiliz bakam vakıa hiçbir 
t<kilde müzaLerata ginneğe mezun de • 
ğildi. Bu seyahati tamami!e istihbari ma 
hiyette idi. Bu suretle muhtelif memle • 
ketlerin bant hakkındaki fikirlerini Öğ· 
renecek ve bilihara, vazjyet Stresa' da 
toplanacak bir üçler konfenuuında tet . 
kik olunacaktı • 

Lord Eden Afmanyada müsait bir te· 
kilde karşılanda; fııılatt sızan haberlere 
nazaran, Almanyaıun böyle bir andlaı • 
maya ııinneğe taraftar olmadığım gör • 
dü. Bundan ıonra lngiliz bakanı Sovyet 
Ruıyaya gitti. Daima AYrUpada bantın 

kuvvelılenıneııini, ve bant nıkiderinin ka
zanması pye...ım güden Mo.ko • 
va kendisini büyük bir samimiyetle kar • 
pladı, ve böyle bir andJoaımaya ginneğe 
taraftar olduğu~ aöyledi. Lo,.d Eden 
bundan IOllN. Varıow.ya döndü; fakat 
bı.ırada akoi kanaatlar beslendiğini gör • 
dü. Lebiatan ne dost ve ne de dütman 
sıfatile kendi topraklarında, ırerek Rus 
ve ırerek Alman akerlerini görmeğe ta • 
hammül edeıınediğini anlattı. lnırilô:z ba
kam nihayet Prağa uğradı, ve Çekoslo
vak dıt itleri bakam Benes ile kolayca 
tmlaflllril.cli. 

Şimdi va>Jiyet ıu fd<ilde tebellür et • 
mittir: Lc;rd E<I.ı nnnı.ı.lııa mioaklarmın 
tahakkuk edomiyeceği kanaatine varımı. 
Ancak AYnlp da banpıı sağlamlqıtınl • 

Diğer t......t-l:an hadise :rainız menıiıi 
olarak blmıyor, ayni zıın.uda muahe • 
delere bağlı olan diğer devletlere de ör 
nek oluyordu, o devletler ki, timcliye ka
dar muhtelli neticelerle Evisionniste ol
duklarını itiraftan çeki-Utler, yal • 
nız mevcut kuvvetleri miioait ohnadı • ması için bütün Avnıpa devletlerini içine 
kından herhangi bir harekete geçeme • a!.Aııilecek bir ıızlapna etrafında konutu • 
nu~lerdi. Bu meyanda Neuilly muahede- labilccoğini düıünınüttiir. 
Bile bağlı olan Bulgaristan, Saint Ger • Şimdi Lord Edenin bu aeyahaıi etra • 
nıain ile Avustur)a, Tı·ianonla Macaris· hnda Laval, Muııolini ve Con Saymeıı 
1'ını zikredeblliriz. Bu devletlerin de hu- Stresada toplanacr.'..'..u- ve vaziyeti tet • 
kuk müsavatı tanrnuı.ları ve askeri ka- kik edeceklerdir. Fransa, Lehistam ve 
Yıtlardan sıyrılarak harpte kaybettikleri Alman) .yı içine almıya fakat bunlara 
t~prakları td<rar eıe geçırmck için ça • ar !c kapı bı:nııkaıı bir tart. andlafltl"Sı • 
~Ş~ıalan A vrupanın bugünkü nizam ve , mn tah.Jdı:uk edebüeceği f.ikrindedir. 
lnlızamını tamamen bozacz.k ı .. a .. iyette Siren konf"' n11 itte bütün bu mesele • 
idi. N'tekim Almanyanın bu hareketi Ü· 'eri tethlk edecektir. Fakat acaba bu 
zerine derhai aliııkadar devlet.er hare • konefranstnn bir netice çıkacak mı? Hiç 
kete geçtiler; fakat buna rağmen Avuı- zannebnİyonı%. 
turya yine hukuk müsavatnu iled sür • Şüphesiz meseleyi balledebilecdı: ve 
inekten ve 70.000 kitilik muntaz m bir bu husu.ta bir karar verebilecek olan 
Ordu vücude getirmekten çekinıned'. y ;ane kuvvet Uluslar Kurumudur; ve 

Diğer taraftan Fransa harekete gec • bütün dünya 9imdi ğözlerini bu kunım 
ti, ve uluıdar lammı,_ mü"'cut ede · 1 komeyinİn 15 uiıaoda yapacağı toplanb· 
tek Almanyımm Vc.,..ay andlqmasuu 1 ya ı:itmiştir. 
bozınasını resmen protesto etli. Galatasaray Lisesinden: 

Ş'mdi uluslaT kurumu konseyi 15 m • F · Harmankaya 

Genel anlaflP& yolund""'! 

Berlin görü,melerini,; bir son verme· 
den b:tmesi, üstelik, Almanların, logİ· 
liz)erj Ruslar aleyhiııe kqlartmak Ute
ır.e .i acunun biit<iA ülkelerinde korku 
uyanclmnı~ ve biç birinde barıııtan U· 

ınut bırakmamıııtır· 

Göt üımelerin aonuııda, Sir John Si
ınon Londraya dönerken LoNl Eden de 
~oıkovaya doğru yol alını! _.. Rus dev· 
lot ~damlarının pelı: Sok ıayırı ~öatıe~d:ği 
bu ünlü diplomat hemen ilk ııunde 
lronuımıılara bqlamıfbr• 

Önce Anupadaki 11yasal vaziyet Ye 
Dogu andlapnası Ye bunlan tal<ibeıa 
3 tııLat günlcmed.nde Lonclra ve Pariı 
lıiikUınetleritıin ıunduğu bildirimdeki 
(leb'iğdelri) meseleler görüıülmü,tür. 
il ~0,kova büluimelli lnQ':liz diplomatı 
1 eb~aptığı konuımalar .. nasında devam• 
: ~· •urette A vnıpanm ıiındiki nazik 
r '''Yetini batıclatmıı ve yalnız Batı Av· 
,:'P•ıın~a yapılacak andla~malarla barı
,,;,'. ~nun olunamıyacağıru kaydetmiı, 
..: ~ u andbnn bütün uluslara ...,.uli· 
- •ıt-? . .. -.,dl ~ıtr. Bunun arkasından dogu 

IariyledR' ki ancak barııım temin edilece
ğini zikretmittir• 

Görü; meler samimi bir hava içinde ce-
reyan etmiı, ı:erek lngiliz bakanı Lord 
Eden, gerelıoe Sovyet devlet adamları 
Avrupada birleşik bir korunma sisteminin 
yapılmasına ve itbu konuıımalarm 11ya• 
sal vaziyeıi aydmlatmıya yardım eliııe
aine sözbirlik ~ılerdir. 

Bııııdan baıka Rusyanın Hindistan 
IJllll'larmdalci, l~ · Sovyet münase
betleri ve yurt dııında yapılan komünist 
propaı:andalan hakkında Moskova hü
kUmetinoe lnııUtereye li.znngelen temi • 
nat verilm.işllir. Bunu takiben Sovyet 
Rusya ile lngiltereye aıid kartılıklı me
ıeleler gözden geçirilmif, bunların kö
künden halli iıtenerek 19D7 tarihli an· 
laşmanın bir eıinin daha hazırlamnau 
görüıiilmüştür. Böylelikle lnı:iltere ve 
Ru•ya arasında hiç bir ihtil5flı mesele 
kalmamıt ve Lord Eden'in Moskuva se
yahati barq yolunda pek verimli adım· 
br atıl.-.-ma seb,,p <>lmuştur. 

uşmanı 

HUNTSVILI..E, (Amerika) 7 A. 
A. - Dün ııece ele ııeçen bir numa • 
ralı halk dÜ§manı Haınilton ölüm mab 
kUmlan böcreNııe kapatılm:ıqır. Mah 1 
kUın hapishaneden kaçmazdan evvel 
ölüme mahkilmiyetle netioelenen ci • 
nayeıten dolayı yalanda elektrik aan· 
dalyesine oturtulacaktır. 

Yeni bir maden keşfedildi 
MOSKOVA, 7 (A . .A.) - Fen aka

demiai gayri uzvi ve umumi kimya ena 
titüsü profesörlerinden Zviaırintzef bir 
maden ihtira ebniı , bu maden yüzde 
52 iridium, yüzde 25 Ouııium, yüzde 
19 altın ve yüzde 3,5 nıtheniumdan 
mürekkeptir. Bu maden 0,2 den 2 ani 
limetreye kadar kutr .,_ gayrimun
tazam ve zaviyevi tan ..... ~...:rden te~ek -
kül etmekte ve bu taneler, made~i par 
!aklıkta açık gümüş rengi göstermek 
tedir. Bu yeni mııd"" osmik iridium ka 
dar aerttir. izafi vezni 20 dir. Uzeri .. 
ne hızlı vunılursa kmlmakta halbu
ki yavaf vurulursa yaSS1lmakt~dır. U
zerinde hiç bir aaidin tesiri yoktur. 

Yeni madene, Aurrosnik iridiu:m, 
htisar suretile Aurouııirid ismi veril
miştir. 

Belgradda gazeteciler "vi 
BELGRAD, 7 (A.A.) - Bugün 

Kral ikinci Pier'in hususi bir müme! .. 
ıili, baıbakan, birçok hükumet azası, 
elçiler ve ecnebi gazetecilerin buzu • 
riyle Belgrad..:a gazeteciler evinin a .. 
çrlma mere&İmi yapılmıştD'. Bu ev ıeh • 
rin en modern binalarmdan biridir. 

Komiserlik imtil an annda 
muvaffak o.anlar 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Emni
yet itleri umum müdürlüğü birinci, i
kinci komiserlik imtihan evraklarını 
gözden geçirmeğe baılamıştır. lmti • 
handa muvaffak olanlar ancak Nisan 
sonlarına doğru belli oyabilecektir. 

Uenız yolları 
,_2til ,Eıc!...r.ı,. ~~ 

TL. 42362 - Sirkeci Milhürc!onıı.U 

l!:ıı--· Han. Tel. 22740 41--IİİI 
....KI:.NDERiYE YOL~ 

ANKARA vapuru 9 Nisan 
SALI güoii saat 11 de İskende
r;ye'ye kadar. (1764) 2586 

TRABZON YOLU 
ERZURUM Yapuru 9 Nisan 

SALI güoii saat 20 de Riıeye 
lca ar. 11773) 

lot: Aı. 5 inci Hukuk Mahkeme • 
sinden: Muharremin Cihangirde Ozoğ 
lu sokağında 27 numaralı Vefik apar
tonanının yedinci daireainde oturan 
Saime aleyhine ikame eylediği dava • 
dan dolayı evrak suretleri Saimeye ;. 
lanen tebliğ edildiği halde cevap ver
memi§ ve bermucibi talep 16-4-935 ta 
rihine müsadif aalı günü saat 14 de 
tayin kılmmıı olduğundan yevm ve 
vakti mezkurda mahkemede bazD' bu 
lunması, veyahud tarafından musad ... 
dak senetle vekil göndennesi lüzumu 
beyan ve aksi halde hakkında gıya • 
ben muamele icra olunacağı tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ilan olu • 

nur. (10253) 

Dıvanı muhasebat azalığı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Ya • 

rınki kamutay toplantısnda Divanı 
Muhasebatta açık bulunan bir azalık 
için intibah yapılacaktır. Azalığa Ma· 
liye bakanlığı muhıuebat genel mü
dürü Bay Mehmed Alinin intihabı 
kuvvetlidir. 

- Göz Hekimi -
Dr. S. Şükrü Ertan 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze. 
.Calataolll"a~da Kaııziılı eczabanesi 

kar§ıaında Sahne sokağında 3 numı· 
Talı aparttmanda 1 numara. 

1603 

Beyoğlu Sulh mahkemeleri Baıyaz• 
ganlığından: Akf&m ve Milliyet gaze
telerinin 29.3.935 tarihli nü.hasında 
yapılan ili.n ile Galatada hudutları 

malıim ve Kalafatyeri namile maruf 
olan araanın birinci arttırması 30-4-
935 salı günü aaat 15 den 16 ya ve 
ikinci artımına•• da 14-5-935 salı günü 
aaat 15 den 16 ya kadar yapılmak su
retiyle satılacağı ili.n edilmiJ idi. Sö
zü ıreçen ili.nda ismi ııeçen araa hali 
hazınrun 6961 ar§mdan ibaret oldu
ğu ve yukanc:la yazılı gün ve saatler
de açık arttırmaları icra edileceği taa
hihen ilan olunur. ( 10249) 

diplomasi acemiliğinden doğduğunu aöy
lemekteclir • 

Lord Eden ırörüımelerin sonunda 
Leh devlet adamlariyle konuımak üze. 
re Varşovaya hareket etmıştir. Son 
günlerde Hitler'in ıarl<a ııöz dilmıeoi ve 
9 milyon kişilik bir ordu çıkarımya te
tebbüs etmea.i P olonyalılan çok heyeca
na düıürmüştür ••. lngiliz bakanı V arıo
vada Leh diktatörü mare§al Pilsudaki ile 
konuımuı, ve iyi neticeler eide etmiıl:ir. 

Varşova hükiimeti lngilterenin Avua
turyanın bütünlüğünü koruduğu gibi 
kendi topraklarının da tamamiyetini kOl'U 
matı taahhüt eylediği tıakdirde ve daha 
bazı kayrtlarla Doğu andlaşmasını İm· 
zaya hazır olduğunu bildirmiıtir. Lord 
Eden &Örüf~lerin ıonunda Polonyayı, 
Ahranya nüfuzundan tamamen deiihe 
de kumen ayırmıı ve bu muvaffakıyetli 
seyahatini Prağa uzabnııtır. 

Ilüıiin bunlar ırösteriyor ki Avrupada 
b:ırı; sıyaaasının temelleri atılmıı olup, 
b.unu tanıamhvac.tk olan genel anlatma 
bına11 kurulmak iızeredir. Bunun ı>elıice
Lİ Balkan ve küçül< antant ve doğu and
Iaımaaının ~traf •nd• toplad.ğı büyük 
d~vl~tler. bir tarafta olmak üzere Berfin 
hukum~tı yapayalı 12 kalacaktır. 

l 1 Nısanda yaoılaak Streua üçler 
konferansmln sonu ne oluraa olsun 
Almanya bugiinkü vaziyetile, acunun 
gerek sıyaaal gerekse ökono~ 
alanlarında (sahalarında) hiç bir iı 
bafAramıyacağa benzemektedir. 

Diğer taraftan Moskova konu§ln&o 
l~rı hakkında gelen duyumlar, Pa.
rıste kıvançla karııla.nmıı ve Rus u
lusu hakkında sempati biraz dc!ı:ı art
mıttır. Sıya .. I mabafil lngiltere 
Fransa ve Rusya arasında müıte.:k 
bir yardım andının yapıtmasma mu
hakkak nazarla bakmakta, ..., arzu 
eden devletlerin de qtirak edebilece 
ği Doğu barışına aid i~u andın dıf 
~ M. Li.valin Moskova ziyaretin
de ımzalaDAcağuıı ummaktadır. 

. Acun uluolarıru şimdiki bedbin va
zıyetlcrind~n ve her türlü savaş tch~ 
likeleı:inden kurtaracak olan bu 
andların imı:alanma!lnr ve bi,~ genel 
~apııa kurulmasını biz herkesten 

. 

Birinci sınıf müteha&111 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

2380-

la: 2 inci lfli.a Memurluğundan: 

Kurtulu;ta oturmakta ve Y enicami kar 
tısında kunduracılıkla meıgul bulun
makta olan Ni§Rn Terziyarun ifli.aı 2-
4.934 tarihinde açılıp tasfiyenin adi te • 
kil de yapılmasına karar verilmi1 oldu • 
ğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanlarm ve it· 
tihkak iddiasında bulunanların ala • 
caklannı ve istihkaklannı ilandan bir 
ay içinde 2 inci iflas dairesine gele • 
rek kaydettirmeleri ve delillerini ( se
net ve defter hüli.salan ve saire) asıl 
veya musaddak suretlerini tevdi eyle
meleri. 2 - Hilafına hareket cezai 
meı'uliyeti müstelzim olmak üzere müf 
!isin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildimıeleri. 
3 - Müflisin mallarını her ne ııfatla 
olursa olaun ellerinde bulunduranlarm 
o mallar üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak tartile bunlan ayni müddet 
içinde daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmezlerse makbul maze....tleri bulun 
madıkça cezai mesuliyete uğrayacak 
farı ve rüçhan haklarından mahrum 
kalacakları. 4 - 10-4-935 tarihine 
müsadif çar§&IDba günü saat 14 de a• 
lacaklılarm ilk içtiınaa gelmeleri ve 
müflis ile müıterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül eden 
sair kmuelerin toplanmada bulunma
iia baklan olduğu ilan olunur. (10246) 

Sultanalımet Sulh üçüncü hukuk 
hakimliğinden: Oıner ve Kazım ve Nu 
ri ve Alinin ıayian ve müştereken mu
tasamf oldukları lstanbul Hatapkapı 
da Sandeıınir malıallesinde Karakol 
aokağında eııki 36, 38 ve 40 ve yeni 

56! 58, 60 ntıınaralı tabhnda iki bab dük
kanı ve ki.gir üç kattan ve her kat

ta üçer 6iiyük ve b'·er k'" ük' ,_ 
b . h ı· ~ uç owı ve 
ır a a ve en Üst kaıt b" d a ır araca ve 

3 odayı muhtevi gayri menkuı·· . 
1
... unıza-

eı ıuyuu zmınmda furuhtu taka .. 
ederek.müzayedeye vazolunınuı~ 
Kıymetı muhammenes.i 3110 .. b' .. l' uç m yuz 
on ıra.dır. Birinci açık arttır 12 
5.935 tarihine m .. ad"f mıw • 

us 1 pazar günü 
saat 15 de İcra kılmacaktır: Kıymeti 
"'.uh~eneoinin yüzde yetmiı beıi • 
nı buldugu takdirde ihale· k t" . 

ı a ıyeıı ya 
pılacaktır. Bulmadığı takdirde en ııo-
?.a arttıranın taahhüdü baki kalmak 
uzere _ 1~ ~ün müddetle temdid edi
ler~k. ıkincı açık arttırma .. 27-5_935 
tarıhıne mÜ$adif pazart . .. .. . eaı gunu aaat 
15 de ıcra olunacaktır. ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakaclarl . 
gayri menkul Üzerindeki ~ 11bu 
husuıile faiz ve masrafa d . 1 ~d . aır o anı • 
dıalarını evrakı müsbitelerile b' I"k 

20
..• ırı. 

te gun ıçinde bildirmeleri lazım • 
dır: Aksi takdirde hakları tap •. 1 . uııcı-

lerıle sabit olmadıkça satış bedelinin 

••nı 1:~ıas~nın muhakkak surette yapılma w._. ve yapılaçak konaııma p..kt· 

lnıriltere oıyMal n1ahafili bu nelce • 
!erin sırf Alınan dev.et rei!,İ H~ler'ijı 

once yürekten dileriz... ı 
_ Gala~sa~ li~si __ GJ.4 jYJelınıet Hu.usi 

paylatmaaından hariç kalacaklard 
Müterakim biliimum vergiler, telli.~: 
ye müıteriye aittir. Şartname i§bu ilin 
tarihinden itibaren mahkeme divanba 
nesine talik kılmmııtır. Talib olanla • 
rın yevm ve saati mezkıirda yüzde ye 

eli .buçuk nisbetincle pey akçeoini ha • 
mılen 935.9 numara ile Eminönünde 
Dülbcntyan hanında Sultanahmed 
Sulh ü anc hukuk mah.k . .. emes. ;-e mu-
...... - .... • .. rı ilin olunur. ( 10l60' 

ı:sutun aıan;,aaa ı"nınmıt ul•n 

REVUE SAATLERi 
Şatıt 7erleriı 

Beyoğlu İstıklil cad. 399 No. S Mııırlı. 
Gaıatada, Tilnel sokağında 29 Nn. lu Meyer aa 

at ticarethaneıi REVUE fabrikaları Tiirkiyt 
•a+ı,, sub~si lstanbul flaheekapıda Taşlıan No19 -

~ ,,,.,,~~. . • ..Q., ... r. ,.,, . • ,, • - • .... > ~ • . • . 

BUYUK 
Tay~ .. are Piyangosu 

18 fnci Tertibin 6 ıncı Çeki~i 

11 Nisan 1935 de dir. 

Hüyüt ikramiye: 200, 00 Lira~u 
Ayrıca 25.000, 20.000, 

S,000 liralık ikramiyeler 
15.000, 10,000, 

ve 50.000 liralık 
mükafat vardır. 

ÇAL Çıkdı 

Kapsıs 100, kaplı 125 kuruş Sabş yeri İKBAL kiitnphanesl 

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

m~ammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendis çadın açık 
eksıltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17 nisan 935 Çarşamba günü saat 1 Sde Anka • 
rada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapdacaktır. 

lst~klilerin Ticaret odası vesikası ve 61,50 liralık muvak· 
kat temınatlan ile birlikte ayni gÜn ve saatte komisyonda bu· 
lunmaları laznndır. istekliler bu husustaki şartnameleri para 
sız olarak Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünden ala
bilirler. (1603) 2463 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 
Muhammen kıymeti 

KAMERHA TUN: Y enişeh.1r Demirhane ve Keklik 
sokağı eski 16 yeni 16 saydı arsa mahalli
nin 5/12 evin 5/24 payı. 

KAMERHA TUN: Boyacı sokağı yeni 23 No. lu e
vin 1/2 payı. 

EMINONO: Şeyh Mehmed Ge ylani Meyhane soka
ğı eski 17 yeni 23 No • lu dükkBnm 295/ 
1440 payı. 

EMINONO: Ahıçelebi Limoncular sokağı eski 42 
yeni 61 No. lu dükkinm 15/480 payı. 

FENER: Hacı laa Sultan çqmesi sokağı eski 90, 
92 yeni 94, 96 No. lu iki dükkin ve odala
mı 80/120 payı. 

FENER: Seferikoz mahallesi Fener caddesi eski 
158, 162 yeni 128, 132 No. lu kahveha
ne ve odalar ve bir evin 57 /96 payı. 

FENER: Tevkii Cafer Kiremid sokağı eski 81 yeni 
67 No. lu evin 4/12 payı. 

KASIMPAŞA: Eyyühüm Ahmed mahallesi Cami 
aralığı sokağı eski 40 yeni 4 No. lu evin 
3/4 payı. 

YENlCAMl: Hoca Alaeddin Y enicami avlusu es
ki 72 yeni 76 No. lu dükkanın 1/2 payı. 

BOYOKDERE: Gülmez sokağı eski 1 yeni 11 No 
lu evin 1/2 payı. 

BOYOKDERE: Yeni mahalle Pazarbaşı caddesi 
eski 106 yeni 57 No. lu dükkinm 1/24 
payı. 

ROSTEMPAŞA: Küçük Çukur han derunu birin
ci kat eski 3 yeni 3 N o. lu depo. 

HASKÖY: Kumbarahane caddesi ve Halıcıoğlu 
iskelesi aralığı yeni 153, 155 16 No. lu 
üç dükkanın 1/2 payı. ' 

MlRGUN: Boyacıköy Koru caddesi eaki 51 yeni 
55 No. lu dükkan. 

GALATA: Kemankeş Kara Mustafa Paşa mahal
lesi Kara Oğlan sokağı eski<20 yeni 24 No. 

Lira. 

63 

400 

410 

42 

630 

1100 

225 

163 

774 

666 

19 

216 

792 

432 

lu dükkan ve odalar. 1998 
HAYDARPAŞA: Osmanağa mahallesi Oton Efen

di sokağı eski 46 M. yeni 86 No. lu ev. 
YED1KULE: İmrahor caddesi eski 126 yeni 140 

No. lu dükkan. 
ÇARŞI: Yağlıkçılar sokağı eski 47 yeni 19 No. lu 

dükkanın 36/64 payı. 
EYÜP: Takkeci mahallesi Alaca çeşmesi caddesi 

eski 18, 20 yeni 18, 20 No. lu dükkan ve 
oda. 

ŞEHREM1N1: Fatma Sultan mahallesi Ehtem E
fendi sokağı eski 17 yeni 17 No. lu ah-

648 

837 

129 

828 

şab hane. 306 
• Yukarıda yazılı mallar 23-4-935 salı günü saat 14 de pe: 

§ın ve açık arttırma ile satdacakıtr. isteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerini vakti mu ayyeninden evvel yatırmaları. 

(F) (1771) 

d ZA Yl. - Vefa lisesinden 330 tarihin. 
.e alımt. '!'~uğum tasdiknamemi kaybet· 

tim. Y eru11111 çıkartıyorum. Za,iir.in hük
mü yoktur. 
V ef:ı lise.i e.ki talebelerbd,,., No. ı.27 

1. NACI 

ZA YI - 97 sicil numaralı arabacı 

ehliyetnamemi zayi ettiın. Y anisini •• 

lacafımdan hü~ü yoktur. 

Halil Suleynıan 



J 

Grip, nezle, ba, ve aı, agrı arının a ·ı Bahçekapıda nesi 

--- Emrazı dahiliye ---ı ı,-ı---------------••••-•ı ______ I! 
Verem, götü• Rotbart - Luxuosa 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Onca v akıt e latan bul 

fhtlyat ve Sermayesiı (1e000e000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

Tlirklye lt Bankaa tarafından teıldl olunmuıtur, idare mecllll ve mtldürl• 
heyeti ve aıemurlan klmilen Türklerden mürekkep yegiae Türk Sigorta Şirk .. 
tldlr. Türklyenln hu tarafında (200) ti geçen acentalanmıı hepıl Türktür, Tür· 
kiyealn en mühim nılleııeıelerinln vebankalannın ılgortalaraaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
da-ortalanm ea iyi praitla 71par. Hıur nıkuunda ıaraıfarı ıtır' al •• kolaylıkla ısdaı. 

Mütehusısı Muallim Doktor 

ŞEKiB HABiB 
Avrupadaıı dönmiittür Ayuofya 

yerebatan, Hacı Süleyman apartma
nı Cumarteol, pa:ıartesi çarşamba per 
şembe öjtleden sonra Tel: 23035 

................... ı ... 
t!ıU\I 

r iLAN 
8irı Ankara Umumi Müdürlü
ğümüzde diğeri de lzmlt Kigıt 
fabrikasında çalı,mak üzre Al· 
manca çok iyi bilir iki Türk 
daktıloya ihtiyaç Yardır. Talip 
olanların Sümer Bank İatanbu 

Telgrafı 1MTlY AZ • Telefon ı lst. 20 53 l 1 

ubeıine müracaatları lizım~::4 l 
2384 1 -- -- 1 

111 I lstanbuı H3.rıcı Askerı 1 
O ksürenlere •KATRAN H A K K 1 EKREM 1 Kıtaat jl;,nla,..ı. 

• Yerli tabrıkalar mamula-

lstanbul Gayrimübadiller 
Komisyonundan: 

D. Noı S•mti 11• Malıallui Boloalı 

1017 Galata Tophane Koltukçu ç.kma:aı 
Sefer Kethüda 

3441 Uaküdar lcadi19 Çifte Çmar 

3744 

5122 

3798 

3954 

3904 

3467 

394 

806 

?:cninönll Zindan. Zindankapı 
kapı 

Beyoilu Hüseyin. Tarlabatı ve mektep 
aia 
Yedikule Fatih Demirbane ' w 
Sultan Mehmet Camil Şerif 

Y edikule Karan- Demirhan• 
fil Fatih Sultan 
Mehmed 1 

Uaküdar Y-ana. Mantar 
halle 
Burııazadaaı 
Hacı Balat 
Büyiikada 
Karanfil 
Bebek 

Hacı Balat 

lala Hatun 

Der• 

Eml.ôJ. Noı 

e.8 

E. Mü. 6 

69 

153 

E. 97 - 97 Mü. ve bet 
defa 99 mükelTel' y ... 
ni 6 - 8 • 10 • 12 • 14 
• 95 • 97 

E. 123 

E. 37 

20 

42 

E. 18 Mü. Y. 20 

Cinai 11• Bineri HuH:y. gör• 
Muhammen K. 

185 metre arsa 

97 metre arsa 

1110 T .L 
Kapalı zarf 
100 T.L. 

Açık arttmna 
Kagir dükkan 1-6 hiHeai 228 ., 

Kqir dükkanın 2.5-120 125 .. 
Albnda dük.kim havi iki 2040 Kapalı 
kagir hane ve bir ahıap zarf 
hane ve üç ahp.p dükkan 
ve bahçenin 1-5 hiaaeai 
8429 metro evvelce boa- 5620 T.L 
tan halen arsa ve kuyu
nun 1-3 hiHeai 
197 metre arsanın 1-2 
biaaeai 
Ahp.p hane 

Kapalı 
zarf 

100 T .L. 
açık arttırma 

600 .. 

466 metre arsanın 23-100 118 
hiaaeıi " 
Hane 64 .. 

Yukarda evaafı yazılı .. ııa~enkuller on gün müddetle satıp. çıkarılmı9trr. ihaleleri 18-4-935 tarih" ı d"f ..ı 
Perşembe günü saat on dorttedır. Satı, münhıuıran gayrimübadil bonosiledir. ıne esa u en 

tından 40,C'~O metre kaputluk 
kumaş kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. ihalesi 11-4-
935 Perşembe günü saat 11 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak -
katesi 7200 liradır. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek iatiyenler 595 ku
ruş mukabilinde M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka
nunda gösterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdii. (1471) 

2213 
• • • 

Yerli fabrikalar mamula
tından 45,000 metre elbiselik 
kumaş kapalı zarf uaulile sa
tın alınacakbr. ihalesi 13-4-
935 Cumartesi giinü saat 11 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 265 kuruştur. 
Teminatı muvakkateai 7212 
lira 50 kuru§tur. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyenler 597 ku • 
ruş mukabilinde M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka
nunda gösterilen veaaikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdi etmeleri. 

(1472) 2214 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Hikimliğindenı 
Davacı Alinin latanbulda Meyve • 

botta 14 numarada Kab:aımal Hacı 
zade Halil aleyhine açtığı 300 lira a· 
lacak davası üzerine mumaileyh Ha· 
lile ilanen yapılan tebligat üzerine 
mumaileyh muhakemeye gelmediğin
den kendisine, ittihaz olunan gıyap 
kararının, Hukuk Uınılü muhakemele 
ri Kanununun 401 nci maddesi muci
bince tebliğine ve muhakemenin 2..S-
935 tarihin<> mfuadif çarııamba gÜnÜ 

saat 10,30 a talikine karar verilmit 
olduğundan mezlı.Ur günde muhake • 
meye gelmezse mahkemenin gıyabm· 
da devam ve intaç edileceği ilanen teb 
liğ olunur. (10256) 

Asliye mahkemeleri Yenileme bü • 
rosundan: Ha.im Eskenazi ile dava o
lunan latanbulda A.smaaltında 39 No. 
da Ebugali zade Ahmet arasında yan 
gın..,. evvel Aaliye ikinci ticaret mah 
keanesinde açılan alacak davaaınm 

yenileme muameJeıi ııraıında dava o
lunanın ikametgi.bının meçhul bulun 

ı duğunu mübatirin verdiği metnıhat • 
tan da anlaşılmakla ilanen tebligat 
icraaına karar verilmiı bulunduğun · 
dan tetkikatm yapılacağı 1 Mayıa 935 
Çarıamba günü aaat 14 de Yenileme 
bürosunda bazrr buhınmıuı lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i
lin olunur. (10252) 

lstanbul Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için lüzumu bulunan 25 fit miki.bı meıe, 15 M. mjkibı küknar 100 • 

Ptraçolun açılı eksiltme auretile 10 niu n çarşam!>a günü ıa:ıı dörtte Liman hanın · 

da Umwn Müdürlül:te ôha!e•İ tnfailôt 

istanbul Liman işleri Umum 
Müdürlüğündenı 

Evsaf ve aabn alına p.rtları idaH levazım ıubeainden ötTenilecek 600 ton ma· 

den kömürünün açrk ekailtme ile 1n nisan 935 çarıamba ııünü saat 16 da ihaleai 
2530 

Yüksek tabakanın ve zevki ıelim 

sahiplerinin traş bıçağıdır. 

10 adedi 200 kuruıtan lSO kuruşa 
indirilmi~tir. Ecza depolarile büyük 
ıtriyat mağazalarında bulnnur 

• 10 adedi lSO kuruştur. 1 
Devlet Demiryollırı ve Lımanları işletme Umum idaresı ilanlar ı J 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
boya malzemesinden birinci kısım 21-4-935 pazar, ikinci kısım 
22-4-1935 pazartesi ve üçüne Ü kısım 23-4-1935 salı günleri 
saat 15,30 da Ankarada idare binasında malzeme dairesinde 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin kısım bir için 1855.80, kısım 
iki için 468.84 ve kısım 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 giinleri saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazım dır. Bu İşe ait şartnameler Anka 
rada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Cinai Miktarı 
Kilo 

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

Muhammen bedeli 
Lira K. 

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

2-4744.-

(Sikkatif 2200 ) 
Cinai Miktan 

Kilo 
(Vernik kopal 2100 ) 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Kıaım(Vernik Flating 3200 ) 
(Kırmızı model verniği 50 ) 625120 2 
(Renksiz kristal vernik 

Cinai 

(Kurşun üstübeci 
(Çinko üstübeci 

20 
Miktarı 

Kilo 
5000 

25000 

) 

) 
) 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Kısım (İspanya üstübeci 4800 ) 
12500 ) 

13350.-
3 (Kaba üstübeç 

(Minyum de Flomb 7000 ) 
1732 

Kapalı Zarf Usulü 
ile Eksiltme ilanı 

2571 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it "Yalovada otel inşası,, dır. 
"Elektrik, Kalörifer ve sıhhi tesisat ve diğer teferrüatı 

beraberdir.,, Keşif bedeli (350. 816) lira (95) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename lahikası. 
C - Fenni şartname. 
ç _ ,, ,, lahikası. 
D - Elektrik tesisatına aid umumi şartname. 
E - ,, tesisatı lahıkaaı. 
F - Kalörifer tesisatı umumi şartnamesi. 
G - ,, ,, fenni şartnamesi. 
H - Mahal listesi. 
l - Sıcak su tesisatı fenni şartnamesi. 
J - Asansör tesisatı fenni şartnamesi. 
K - İzolasyon vantilaayon şartnamesi. 
L - Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname. 
M - İnşaat keşifnameai. 
N - Projeler. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı (17,5) lira bedel 

mukabilinde Akay İdaresi vez;neainden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22-4-935 tarihinde Pazartesi gÜnÜ saat 

15 de Galatada Köprü başında Akay İdaresinde yapılacak-

tır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 . - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
ha.iz olup göstermesi lazımdır. 

A -- 100 bin liralık Otel, Banka veya İdare binası yap
mış olduğuna dair Nafıa Vek;letinden almmış bir vesika. 

B _Münakasa şartnamesinde yazılı vesikalar . 
6 - Teklif mektubları yukarıda 3. üncü maddede yazılı 

saatten bir 11aat evveline kadar Al .. ay Müdürlüğünde getirile
cek Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuh1arm nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile ivice kapatılmış olması laT.ımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 17 40) 

Tayyare cemiyeti istanbu~ şubesinden: 
Cemiyetimiz Merkezi için alınacağı ilan edilen Ruaca iyi 

okuyup yazma, konuşma ve her iki dile çevirme bilen ve şu
bemize müracaat eden talihlerin bugünkü Pazartesi gunu 
saat on altıda Şubemizde imtihanları yapılacağından müra • 
caatları. (1776) c 

~ -
Umumi Neırıyal ıe Ycu:ı ı ~leri müdürü Etem izzet 81:./VlCE. 

Gazetecilik ve .ıkllbaacılık T A. Ş . . 


