
Gümrüklerde işleri kolay
laıtırmak için, dünden itiba
ren, servisler arasında de
nemelere başlandı. 

FlATI 5 KURUŞTUR 

lngilterenin 
Güddüğü siyasa 

Sahih ve Başmuharriri: Surd Saylavı Mahmud SOYDAN 

10 uncu aene No. 3290 SALI 9 NlSAN 1935 

Yunanistanda örfi 
intihabattan bir ay 

idare, 
evvel 

;ani 19 Nisandan itibaren 
kaldırılacaktır. 

Tel: { Müdürı 34318. Yazı l,lerl mtıdilrüı 
idare •• Matbaaı 24310 

Z4311 

• 

Danzig'te yapılan saylav seçiminde 
Nasyonal sosyalistler yüzde altmış 

ekseriyet kazandılar 
~-----------·-----------------l'f 
Mıntıka lideri ''Bu netice Danzıg'in tamamen bir 

Alman şehri olduğunu gösterir ,, diyor -- ISVEÇ 
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SOFYA, 8 (A.A.) - Maliye memur-
larmdan komünist RadenkoPun ihtila -

aiyle alak"dar olarak, polis, komünist ha 
ı·ekıJ ı:: wcnsup ı,.,,,-ım bir çok tevkifat 
yapmı§br. Ezcümle Mopr iamind"*i u • 
lusfar arası kurumun Bulgar komitesi a
zasının hepsini tevkif ebnittir. Bu komô
tenin Paristdil merkezi büro ile muha • 
bcrah müsadere edilmiştir. Bu muhabe
rattan anlatıldığına göre, Bulgar komi -
tc•inin pc.k fazla mali vesaiti vardı ve 
son seneler zarfında Paristen yedi mil .. 
yon leva muavenet görmüştür. 

Esnaf bankası 
t·oısuzlu~u 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Esnaf 
Bankasındaki yolsuzluklar tahkikatı 
evrakı !çitler Bakanlığı tarafından 
Devlet şiıraaına veriJımi§tir. 
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MimaT Sinan ve onun büyük eaerl Süleyman/ye 

Mimar Sinan 
Büyük 'fürk 

bugün 
ınımarının hatırası 

ya dedilecek 

Sinan için tertip edilen ihtif tıl 
Buırün Mimar Sinanın ölümünün yıl Mimar Sinan hakkında malumat verile· 

dönüınüdür, Bu büyük mimımn batıra· cektir. 
11nı Y~d için bugün öğleden ıonra Mi· AkfaJD radyoda Mimar Kemal tarah"' 
~ ~ınanın Süleymaniye camü kö§'t • dan bir konfer&ıM verilecektir. 

aind"*i mezan batında bir ihtifal yapı • Mimar Sinan kimdir? 
lacakbr. J Mimar Sinan Kayserjde doğmuf, de~-

. ıtanbul Halkevi tarafından tertip ıinne ıuretile yeniçeriliğe alınmııtır• 
edılen bu ihtifal öğleden ıonra dörtte Yavuz Se1iın '"-"mda latanbula geleo 
başlayacakhr. Sinan bir çok .eferlere ittirak etmit ve 

9üzel. Sanatler akademisi ile Yükıek bu eınada köprü yapmak gibj mühim 
Mühendia mektebi talebesi namına bir itlerde kendi sanat kudretini ıröstemıİf' 
talebe ve belediye namına imar müdürü tir. Kanuni Süleyman zamanına kad"' 
Ziya ve Halkevj namına da Abdullah bir çok camiler ,medreseler, kütüpJıAne-
Ziya birer ıöylev söyliyecektir. ler, köprüler yapan Sinan Kanuni Sü • 

Bugün bütün ilk ve orta mekteplerde (Devamı 6 mcı ııaJıifede) 

Gümrük ve inhisarlar 
Bakanlığı teşkilatı 

Proje Başbakanlığa verildi, memur
ların ag,ıkLarı arttırılıyor 

ANI_URA, 8 (Telefonla) - Giimriik melen için yeni dereceler kabııl ec!ilınir
ve 1 nhisarlar Bakanlığı vazife ve kurum tir 
projesini ha§bakanlığa vermıittir. Bakan
lık projenm hazırlanması sebeplerini i

Mevcut teık.ilatta iki türlü bapnüdü~
lük usulü kaldınlmıı ve baımüdürlerın 
gümrük muamelelezile mqgul oJmamll . .' 
11, kadrosuna bağlanacak müdürlükler U· 

zerinde mürakabe vazifest yapması ka • 
bul edilmiıtir. 

z~ eden esbabı mucibesinde:"halen güm 
ruk memurlarının vazifelerine taalluk e· 

cien hükümlerin çok eskimit olduğunu ve 
son yıllar içinde milli i:kt .. adın korunma
" yolunda alman tedbirlerin tatbiki dola
Y15ile yeni vaziyetler meydana geldiğini 
anlatmaktadır. Bu sebeple tatra memur
luklarının aayııını indirmek ıuret.'Je, çok 

memur kullanmak yerine az, fakat ehil 
ve ihtiyaçları IB.min edilmit memurlar 
kullanmak esası kabul eclilmit ve IBfl' 
memurlarının maa~ dereceleri yükıeltil
mittir. 

Gümrük müdürlerinin maaılarma da 
zam yapılmıttır. Bilhaua idare ve merkez 
mermırluklarmın maaıları ıırtırrlnuf, mu
ayene aınıhna menaup mernur9ın mea
leki ihhsaı ve meı'uliyetleri nazarı dik • 
kate almmıt ve mesleklerinde ilerliyebil-

TAN! 

DOCRU HABER 

GÜZEL YAZI 
TEMİZ BASKI 
CANLI RESİM 

• 
ATİNA 

Merkez kadroaunun teabitinde ) eni 
bazı kurumlar vücude getirilaUf, teftiş 
heyeti kadrosunun da geniıletilınesine 
zaruret basıl olmuştur,, denibnektedir. 

Projenin esaılanna göre Gümriikl~r 
umum müdürlüiü kadrosunda ekonomı 
ıubeai, n"fİr itleri tubeai tetkil edilmek· 
tedir. Proje; bütün ıubelerin müdür ve 
memurlarının vazife ve salahiyetlerini. 
yeni teşkil edilecek servislerin yapacak· 
lan iıleri saymaktadır. 

Gümrwderde tahsili emval kouıUyon• 
lan tetkiJ edilecektir. Bu komisyonlar, 
gÜmriik vergi ve cezalarını tahsil, ırüın· 

(Devamı fi ıncr ııabifede) 

DOCRUYA 
DOCRU 

YANLIŞA 

YANLIŞ 

DEMEÔİ 
BORÇ B ı LİR 

• BÜKREŞ 

BELGRAD 
SOFYA 

BÜTÜN 
BALKANDA 

A 
HALKIN 

DERDİN 

KENDİNE 
DERT EDİNİR 

HUSUSi 
MUHABiRLER 

• 
EN BÜYÜK 
TÜRK GAZETESİ N 

INKILABIN 
BEKÇiSiDiR 

• 
• 

EN BÜYÜK 
TÜRK GAZETESj 



T ARlHI TEFRiKA: 88 

Her hakkı nwlıfradlD'. l'uaru San y.,,..,. 11alüi Malımuı NEDiM 

fngiliz 'er Aden'e nasıl girmiye 
muvaffak oldular? 

1 •••••• 1 

H indistan umumi valisinin tasdik ettiği 
muahedename-ilk adım ve .. yerleşme •• 

lngilizlerin doatuyum. Doıt-
1 •ğum hakiki ve daimidir. Dostlu. 
ğn uymıya.n en küçük bir hareket 
bile benden sadır olmıyacaktır, bu
nun için Cenabı hakkın huzurunda 
kassem ederim, benim tebaam İn· 
gilizlerin ifgali altındaki memle
ketlere ve ıizin tebaanız benim 
memleketime dost olarak girip 
crlcacaklardır. Mührünüzle ne ya
;araanız omı ifa edeceğim. Buna 
dn Cenahı hak phidi adildir.,, 

Ne basit, ne sade ve kısa bir mu· 
k aveledir değil mi? Fakat bunun
la İngiltere Adene komşu bir top
~ağın sahibini kendine bağlamış o
luyor. Ve bu iti görmek için tek 
ailıih patlamıt değildir. 

Size, lngilterenin o zaman bize 
lrolllfu Arap topraklarına nasıl a
(iım adım ilerliyerek girdiğini göa
teren bir başka vesika gösterece
~im. "Bu itilafname 1882 senesi 
kanunuaaniıinin 21 inci günü Hin-
distan valii umumisi tarafından 
Kalkütede tasdik edilmiftir. 

- 1849 senesi martının yedin
ci günü Hindiatan hükiinı.eti namı
na kaptan Henz ile kendisi ve va· 
rialeri namına Lihic sultanı Ali 
Muhsin Ful arasında münakit 
muahedenin befinci maddesine 
tevfikan (Hormaksar) köprüsün
da.n Aden dağlarına kadar bena
Jıı teşkil eden arazi lngiltere hükii
ınetinıı ait olmak üzere takarrür 
etmit ve Sultan Ali Muhım Faz! 
ve varisleri tarafrndan lngil
tere hükUmetine kartı &adikane 
hareket olunduğu ve yukarıda mez. 
kilr muahede ahkiınına tamamile 
riayetkar bulunduğu müddetçe 
$erElk kendisine ve gerekse Yaria
lerine ayda (541) dolar verilece
'ti kararlqtm.lmış idi. Bu defa 
Sultan bin Ali Muhsin ge
rek kendi namına, gerekse varia
leri nanuna olarak (600) dolar &u· 
yaritlatı teınettüatından ( 500) do
lar tuz hasılatından ki ceman 
(1100) dolar ,ehri muhuaa.satı o
lan (541) dolara ilave olunarak 
aylık muabassasatınm (1641) do
lara iblağ edilmek tartile (Hor
makaar)m farkından itibaren ye
di ve rubn mil t?ınale kadar çıkan 
ve oradan üç ve rubu mil farka 
müteveccih olarak (lmad) a kadar 
imtidat edeın b ir noktadan Şeyh 
Omıaıı vadisinin bir mil 'imaline 
ve oradan (Vadii yenlen)İn bir 
mil dahilindeki bir noktasına ka
dar imtidat etmek üzere cenup ve 
cenubu garbiye müteveccih bir hu
dut dahilindeki araziyi (25000) 
yirmi bet bin dolar mukabilinde 
l ngiltere hükfuneti İftiraya muva
fakat etmittir. 

1 Madde - Sultan Faddal bin 
J\li Muhsin gerek makbuzu olan 
(25000) dolar gerekse aylı"!< mu
hasaıatına (1100) dolar ilavesi 
h asebile yukarıda hududu temdit 
edilen arazinin lngiltere hükfune· 
tine ait olduğunu ve gerek kendisi 
t.-ırdfından gerekse varisleri tara
fından ileride de hiç bir müddei· 
y nt serdetmiyeceklerini tasdik e
der. 

2 Madde - Salahiyeti tamme
Y!. ha!z Aden valisi Fransiı Loç, 
H ı n dıstan valii umınnisl namına 
Sultan Faz! bin Ali Muhsine 
ayda 0641) dolar vermeği taah
h Lit eder. 

3 Madde - Sultan Faz! bin 
Ali Muh&in ile Aden valisi Fransiı 
Loç bundan evvel aralarında akde. 
el il mi~ olan it;lafnamenin mülga ol. 
duğunu beyan ederler. 

4 Madde - Lahic sultanı Ade
ne giren ticaret mallanndan resim 
almak iıakkmı eskisi gibi haizdir. 

5 Madde - Aden vilayeti dahi
line kaçıp sultan tarafından iste
nen askerleri Jngiltere tarafından 
.kendisine iade olunur. Sultanın 
tebaasından olup bir cürüm işliye
rek Adene iltica edenler hakkında 

;.}a lngiltere hükfuneti ayni muame-
leyi yapar. Lahic sultanı da Aden
den Liilıic ve mülhakatma firar 
eden lngiJiz asker ve tebaalarını 

Jade etmeği deruhte eder. 
._ 6 Madde - Adeıı büki'&meti ~ 

hiç ıultarunın tavaiyesile ıultan a· 
ileaine mensup bazılarına Adende 
vazifeler verebilir . 

7 Madde - Lahiç sultanının ve 
varislerinin araziıi evvelce oldu
ğu gibi gene İngiltere hükumetinin 
himayeıi altındadır.,, 

imzalar. 
Bu iki vesika İngilterenin ha

zan müstemlekeleri herhangi bir 
arsa alır gibi satın aldığını göster
miyor mu? 

Haksız mı? Kan dökmede n, 
beyhude harp masraflarına girme
den gözüne kestirdiği toprağa böy
lece sahip olmanın yolu varken, 
neden bllf}ca yollara sapaın ! Ben 
San'ada, kar,ımdaki bu sultanlara 
bakar dü,ünürdüm. 

Filhakika kartımda hadsiz he
sapaızo (sultan) vardı. Vakia bizim 
dokuz nahiye dediğimiz (nevahii 
teı'a) da dokuz, daha doğru.su kaJ. 
bur ü&tünde on üç sultan vardı. 
Fakat ıultanların maiyetindeki 
(ıultan)ları da hesaba katarsak 
bunların sayısını ben değil, kendi
leri bile bilmezler. Bunların için
de İngiltereden ayda yirmi bet 
dolar tahaiıat alanlar bile vardır. 
Bunlar bizimle İngilizler arasında 
adeta bir (etatampon) vazifesini 
göri" yMJardı. 

Asırlardanberi ehemmiyetini 
kaybetmemi~ çorak ve kurak top
rak, Arapların tabirile yeryüzünün 
cenneti Aden, lngilizlerin gaz ve 
kömür deposu, deniz ve hava sefi. 
nelerinin büyük limanı Aden, So
mali, Mısırlı, Sudanlı, Hicazlı, Ye
mer li, Fransız, İngiliz, Rum, Er
mer i ... ilh. ile meskiin ve birçok 

fakirleri zengin etmi' Aden, kar
deti Habili öldürdükten sonra 
Kabilin kaçtığı Aden, rekabetine 
dayanamıyarak defalarla Romalı
larm bombardıman ettikleri hal
de hınçlarını alamadıkları Aden, 
Harbi umumi başlayınca Yemenin 
brtıaında bir dütman kaleıi hali
ni almıftı. V akia bizim bu kaleye 
girebilmemiz pek mümkün değil. 
di. Elimizdeki vesait bu iti becere
bilmemize müsait değildi. Fakat 
Aden kapılarına kadar dayanabi
lirdik. Mükemmel toplarla müceh
hez mqhur (Cebelülhadid) ile de
niz arasında, yani kara toplarile 
deniz topları arasında barınan A. 

deni kapısının eşiğinde bekliyerek 
tthd it etmekten başka yapabilece
ğimiz bir it yoktu. Bunun için de 

Hüıeyin Hilmi patanın Yeme n va
liliği zamanında onun bütün ga y
retlerine rğmea İngilizlerin Babı
ali ve •arayı fevkalade tazyik et
ıneleri neticesinde elimizden çık
Dllf ve lngilizlere geçmit olan Ne
vahii tes' ayı tekrar ele geçirınemiz 
lazımdı. 

lngilizler bir taraftan Adeni 
emniyette bulundurmak, bir taraf. 
tan da Yeınene ya va, yavaş, sessiz 
aadasız sokulabilmek için bu do
kuz nah:yeyi Osmanlı imparator
luğundan almıtlar, bu suretle San· 
aya otuz saatlik bir mesafeye ka
dar ya.klaşm19lardı. 

Dü,ünüyorum; biz de kan dök
meden Aden kapılarına kadar yak
l14amaz mıyız? Ve biliyordum ki 
dokuz nahiyedeki mltanlar lngiliz. 
!erden çekinmeseler kapılarını 
bizt açmakta tereddüt etmiyecek
ler. Fakat onlar da iki atef arasın. 
da kalını, bir vaziyette idiler. Biz 
kartımızda ıultan kılığında İngi. 
liırleri görüyorduk. Hakikat bu i. 
di. Fakat ne olursa olsun bir tec
rübe hiç bir zarar veremezdi. 

Bunlara evvela Rida feyhülme. 
tayihi Salih T ayri pata ile haber 
ı:önderdim, ben de San'adan ha. 
reketle Yerime gittim. ip kazasın
da lıulunan ve o zaman yapılacak 
bu harekatı idareye memur olan 
13 iincü fırka kumandanı miralay 
Sait bey ile bulu9tuk. Şeyhleri de 
beraberimde getirmiştim, onlara 
esasen 'öyle demif im: 

~itmedi). 

HARiCi HABERLER 
Yunanistanda son vazi11et 

Orfii dare, intihabattan 
bir ay evvel kaldırılacak 

Divanı harpte ıahitler, evve!ce küreğe mah· 
kum edilen bjr zabitin, isyan hareketinde çok 

mühim rol.er oynadığını söylüyorlar 
ATINA, 8 {Hususi) - Dün pazar ol

masına rağmen buradaki iki divanrharp
te de muhakemelere devan edilmiı ve 
ta!ıitler diırlcwuiıtir. Tersane beskmı 
>uçlulanru muhakeme ecen Divana bazı 
ıahitl~r gelr;ıediği iç.in bu nlar•n ih"'aren 
celbi kararlaıtırılmııbr. Harbiye mekte-

bi ihinci kafiJe i syancıları munakeme$İ.n. 
de suçlular re.~ıerilıin ve kendilerine e· 
ır. ir verenin Çiırantles olduğunu söyle • 
mektcdirler. ç ·gandes İ>c ılk kafile ara• 
sında muha kl·.ne edilerek müebbet k üre
ğe mahkUm <>.mu~ ve d•.kcrlik rütbesi de 
~fe<ıihni;tir. Bur..ın İçin tekrar mubake
!DP.) e ıevki iuıJcan han · •ndcdir. 

ilk kafile a•iftre idam cezau verme • 
c!iğinden dolayr bazı ga-.c.olerin ;,;ıcu • 
cıuna uğrayan eski divaıuharJl reiıi Ge
ı~ra l Bakopul ı>t yeni ta.tin edildiği me· 
muriyeti kabuı ebniyeıek tekaüthığünü 
istemiştir. 

General Kondiliain konferansı 
ATINA, 8 (Hususi) - Atina garnızo

nu zabitlerinin dün ask~ri kuh.ibündeki 
toplanblarrnda Başbakanlılc mııavini ve 
Ha•b.İye bakanı General Kondilis bir kon 
fel'ans verrniştir. Gene•al Kondilis Yu • 
nan milletinin hakkını i•ti\'dat için za • 
bitlerin gösterdikleri cesaret ve fedakar
lıktan dolayı kendilerini tebrik ec!erek 
demiıtir ki: 
"- Venizelosun millet arasında ihdas 

ettiği nıhi intizanuıızlrk memleketi dahi
li har4.e kadar ırlltiirdü. Şimdi ise ordu, 

Haikın içine 
Giren otomobil 
Fransada bir yarış esna
sında feci bir kaıa oldu 
ŞATO TIYERI, 8 (A.A) - Otomo

lıil yanıı esnıumda feci bir kaza olınuı-
tur. Yarıp iıtirak eden uabalardaıı biri 

halk arasına ırirmittir. Uç ölü ve 22 ya
ralı vardır. Yaraldardan üçü ümitsn bir 
haldedir. 

PARIS, 8 (A.A.) - Dün Chateau· 
Thierry yakın .oda vukua gelmit olan 
otomobil kazaımda yaralananlardan 
iki kiti aldıkları yaralardan müteessi
ren ölmüılerdir. Bu suretle ölenlerin 
mikdan beıe çıkını.ıtır. 

A vusturyada 
A 1manya ile bir io birliği 
yapılması t•vsiy~ edi iyor 

VIY ANA, 8 (A.A.) - Avusturya zi. 
raat nazın Reihter, Salzlıurg'da irat ey
lediği bir nutukta, Almanya ile Avus • 
turya arasındaki sıyual ihtilafe 1'lğtnen, 
iki devletin, hiç değilse takas suretile ik
bsadi bir it birliğ.i teaİI etmelerini tav.i
ye etmİfl.İr. 

Pren• Starhember11e kar~ 
ViYANA, 8 (A.A.) - Salzburg'da, i

ki bin köylüye aöylemit olduğu bir nu • 
twkta, ZM-aat baıkaru ve köylü fırkası re
isi B. Rei.ther, reisleri Prens Starhem • 
berg'e lcar§ı disipline muhalif hareket • 
l ... de buluıımalarmı Heimvelıren'lere tav· 
siye eden devlet müstetart Siger'm beya
natından babıetmiı, Avusturya köy lüle • 
Anin her hanııi bir diktatörlülc hard<eti
ne ımıbalefet edeceklerini bilclimıiş tir. 
Blllldan oonra B. Reitber, Pren• Star • 
hemberg'i bu gibi tahrikatta bulunım 
muavml<rine kıqı tiddetle harekete da
vet etmittir. 

Bu toplantı, köyiüler arasında Heim • 
vehren'leriıı nüfuzuna brıı bir muvaze
ne tesisi için mevcut temayülün bir teyİ· 
di olarak tefsir edilebilir. 

Auuıturyada geçid resmi 
VIY ANA, 8 (A.A.) - Dün yapılan 

büyük bir ask..-i g. resmi münıuebe • 
tiyle, Batvelril Şuınig, bir mmi yevmi 
neırederek, o~duyu, müteveffiı Dolfu11 
tarahndan çizilen ve pyesi Avusturya • 
run a.tikla!, huzur ve temini hukuku olan 
yolda yüriimeğe davet etmİfl:İr. 

Bulgar - Leh kültür 
mukaYelesi 

VARŞOVA; 8 (A.A.) - Bulgar kül 
tür bakanı Bay Radefin Vartovayı zi
yareti münaaebetile Bulgar • Leh kül 
tür mukaveleai bugün İmzalanmııtır. 

Harici küçük haberlerı 

'1- Bombeyda Worü malıalleainde ki· 
in bir donanma fişeği fabrikasında vukua 
gelen bir infilak neticesinde 12 kiıi telef 
ohnuştur. 

Jf. Pa.Ute Almanya milli hokey takımı 
Fransız takmııru bire kartı yedi "'Y' ile 
yeruniıt:ir. 

:(. Son gÜnleo- zarl•...!a altr F elemcnk 
tayyaresi Londraya uç milyon altın Ster
ling kıymetinde altın getinni,ler ve bu 
altınlar derhal Londra bankalarına yıtlı· 
nlnuıtır • 

alltık milletin arzu ettiği doğru ve mun· 
lazam yolunu bulmuıtur . ., 

General KondiliAn bu konferansı em· 
ri yevmi olıtrak bütün kıtaata tamim edil 
mittir. 

Universitede tasfiye 
ATINA, 8 (Huıusi) - BugÜn Gene

r · Kondilıiı'in riyaseti altında toplana • 
cak Bakanlar heyetinde Üniversite de

le n..arı ve muavinJe~ ..... lalfiycsi .:nra:r
latbnlacaktır. Kültür Bakam Oniversi· 
teden ayı-Uacaklar ile y.,..ler:ine getirile • 
ceklerin bir listesini hazırloımıştır. 

Bazı gazeteler Milli tiyatrode V eniz ... 
l.iot unsurların bulunduğunu yazdıkların
dan burada tasfiye yapllacağı oöyfon • 
mektedir. 

/darei örfiye 
ATINA, 8 (Hususi) - intihabat ma

yısın 19 unda muhakkak yapılacağından 
birinci ordu kumandanlığı idarei örfiye· 
niıı de bir ay evvel yani bu ayın 19 unda 
kaldırılacağını bildirmiı ve bütün divanı
harplet"m o güne kadar ellerfodcki iıleri 
biııirınelerini tebliğ ebnİJl:ir. 

Memlekete dönenler 
ATINA, 8 {Hususi) - Venizelos ile 

Napoliye kaçan bahııiye zabitlerinden on 
bet küçük zabit evvelis.i gün Pireye dön
müıleroir. 

Burada çıkan Tipos gazete.i diğer gel
mek Uteyenl.,,.., "V enizeloru öldürüp 
memleketimze geliniz,, diye tav&iyede bu 
hmmııılrtadır. 

Amerikada çok 
şiddetli fırtına --Fırtınadan 34 kişi öld!'.i 
yii derce yaralı v .;ır 

NEVYORK, 8 (A.A.) - Şiddetli 

bir fırtına, Amerikanın cenub orta ve 
garbında mühim hasarlara aebebiyet 
veM1.İftir. Luizyanda, Misisipide, Tek
aaa ve Floridada hortumlar görülmüı 
tür. Şimdiye kadar 34 telef kaydedil
rnittir. Yüzden fazla yaralı vardır. 

Binlerce kiti yeraiz yurtauz kalmııtır. 
Yalnız Gloster tehrinde üçü kliae ol
mak Üzere 150 bina harab olmuftur. 

General Ludendorf 
70 yaşında 

BERLIN 8 (A.A.) - Bay Hitler, ' . . 
aıağtdaki emirnameyi netretınııtır: 

General Ludendrof, yarın 9 Niaan 
doğumunun yetmiıinci yıt.\önümünü 

terit edecektir. Bu münasebetle Al • 
man milleti, büyük kumandanının 

harb eana11ndaki unutulmaz hizmetle
rini derin minnettarlık hisleriyle hatır· 
layacaktır. Şükran borcu olan bu his
ain tesiri ile 9 Nisanda bütün binalara 
bayrak çekilmeaini emrederim. 

Hoilandada bir kaza daha 
KOPENHAG, 8 (A.A.) - Fulmen 

adası cenubunda dün mühim bir tı·en 
kazan olmuıtur. Bir makiniat ölmüş ve 
yİrmi. kadar yolcu ağır surette yara • 
lanmıttır. 

Mançuride iki asker 
treni çarpıştı 

TSINKlNG, 8 (A.A.) - Mançuri 
cenup fİmendileri üzerinde bir Japon as
keri treniyle Mançuri neferleri nakleden 
adi tren ... mda bir çarpııına olmu§ ve 
Japon trenine bağlı ve mülıünmat yüklü 
bir vagonda i.nfilik vı.ku bulmuştur. o. 
tuz kadar nefer ölmüt ve bir çok da ya
ralı vanlır. 

Habeşistana gönderilen 
silahlar 

ADEN, 8 (A.A) - Cibuti'den gelen 
bir habere göre, Hahe§İstana gönderil • 
mekte olan silihlar ve mülıimu.t Fran
sız Somalisinden ııerbeotçe geçoniıtir. Bu 
s.ilahlann geçenlerde Almanya, lıveç ve 
Danimar'lıadan gönder.i!miı olduiu IÖY· 
leniy.,.., 

MASSAOUAH, 8 (A.A.) - Nazaria 
Sauro ve Vilcania vapurl..n aoker ve mÜ· 
hlmmatı bim.ilen bul'aya gelm.iılerclir. 

Mı.ıılı amele Eritreye gidemiyecek 
KAHiRE, 8 (A. A.) - Röyter Ajan

sından: Habet hükümeti, Habeıi:tan hu· 
dudundan denize giden yolları yapmak 
üzere, 4 bin Mısırlı amelenin Eritreye 
hareket ebnekte olduğu hakkındaki ha
ber üzerine ulwJar kurumunun dikkati· 
ni celbt~ti. Muır hükumetinin, bu 
maksatlA eidecek anıe!enin hareketini 
m nctmekte devam ettiği burada teyit •· 
.ı.:ı,..eı.ıeclir. 

Dış işler bakenı geliyor 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Dı, İfleri bakanı Bay Tevfik Rüştü A• 

ras bu akşamki trenle lstanbula gi tmiştir. 

Ankara gazinolarında oyun yasak 
ANKARA, 8 (Telefonla) - An kara belediyem 1 h~randan itiba. 

ren kahvehane ve gazinolarda tav la ve kağıt oyunlarını ya.ak ede • 
cektir. 

Kamutayda görüşülen işler 
AN KARA, 8 ( A.A.) - Bugün Bay Nuri Conkerin bQfkanlığında 

yapdan Kamutay toplantuında reş it kadın ticaretinin men'i hakkında 
11 birinci teşrin 1933 de Cenevred e imzalanan mukavelenin taıdikl 
hakkındaki kanun ile Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı bütçeainl 
kabul etmiştir. Bu bütçe konunu ile yiiksek mühendi. mektebinin 935 
yılı masarifi kaı·şılığı olarak 495.782 lira tahsisat verilmiştir. 

Yine bu toplantıda Suriyede Tür klere ve Tiirkiyede Suriyelüere ait 
emlak hakkındaki itilôfnamenin altı ay daha uzahlmtuım göuten kanun 
da kabul edilmiş ve Divanı muhase batta açık bulunan bir azalık için ya
pılan seçimde bu yere Muhasebatı umumiye müdürü Bay Mehmet Ali 
seçilmiştir. 

Kamutay perşembe günü toplan acaktır. 

Sovget Rusyada 12 yaşından yu
karı herkes idam edilebilecek 

PARIS, 8 ( A.A.) - Moskovada n bildirildiğine göre 12 yaşından yu 
karı herkesin ,idam hükmü ele dahil olduğu halde,. ceza kanununun bü. 
tün hükümlerine tabi olması merke zi icra komitesince kararlaştınlmıf -
tır. Bundan maksat çocukların işlemekte oldukları cinayetlerin önüne 
geçmektir. 

Par is sefirinin ziyafeti 
PARIS, 8 ( A.A.) -Türkiye büy ük elçüi, Bay Suat bugün bazı Fran· 

ırz profesörlerine bir öğle yemeği vermi,tir. 

Japonya· hava kuvvetleri artıyor 
TOKYO, 8 ( A.A.) - Hükumet, hava miidalannı kuvvetlendirmek i

çin hemen b~ senelik bir pllin hazı rlamıya karar vermiştir. Bu plana 
göre, bir çok tayyareci mektepleri ~ılacak ve yeni hava müdala!lsı a· 

layları te,kil olunacaktır. 

inhisarlar koruma sandığı 
projesinin esasları 

1 ••••••• 

60 yaşını dolduranlara koruma hakları 
verilerek alakaları kesilecek 

ANKARA, 8 (Telefonla) - inhi
sarlar konuna sandığı kanununa ek· 
lenen inhisarlar memur ve müatahdem 
leri koruma sandığı kanun projesi Bat 
bakanlığa verilmiıtir. Bu projenin e
aa&larına nazaran, koruma hakkı hiz. 
met müddetine göre hesab edilecek
tir. Bu müddetin 1934 Haziranı batı· 
na kadar geçen kısmı için koruma hak 
kr iıbu tarihteki aylığın yüzde dör • 
dünün, o müddet zarfındaki ücret ola 
rak geçirilen hizmet aylarına zarbı 
ıuretile tahakkuk edecektir. Tütün 
inhisarı memurları tasarruf • konnna 
ıandığırun tasfiye&i üzerine koruma 
haklarım almıt olanların o sandığın 
bozulduğu mali yıl oonuna kadar ge
çen hizmet müddetleri hesaba katılmı 
yacaktır. Haziran 1934 den oonruı i
çin, memurun aa.ndrğa girmesinden 
oonra aldığı aylık tutarı esaa olacak ve 
sandık •ennaye&İne göre tesbit edile· 
cek ve yüzde dokuzdan ll§'lğı olmıya• 
cak bir nisbet daireainde heaab edi
lecektir. 

Memurlar ve müstahdemler, 24690 
&ayılı kanundan hizmet müddeti, ma
liiliyet ve ölüm itibarile istifade ede· 
bileceklerdir. Hizmet aeneleri inhisar· 
!arın hüki\met idare&İne geçtikleri ta• 
rihlerden itibaren memur müıtah· 
demlerin sicillerindeki malumat ve 
veaikalara göre hesab edilecektir. Ma
aıları ücrete çevriJmjt olan Tuz inhi
ıarı memurlarının hi:mnetleri 1933 yı· 
lı haziranının birinden baılıyacaktır. 
60 yafmı geçınİ§ veya 25 &enelik ~İz· 
met müddetini doldurmuı olanlar ıda 
reden iliJiğini kesmek ıartile konı· 
ma aandığından istifade edebilecek· 
!erdir. . 

inhisarlar idaresi 60 yaıını doldur· 
muş; olan memur ve müıtahdemlerin\n 
koruma haklarını vererek iliıiklerini 
kesebilecektir. Koruma hakkını ka• 
zanmadan istifa edenlerin veya açrk· 
ta olup ta alakasını keamek bteye~lı;· 
rin aylıklarından sandık sermayesı J· 

çin keıilen paralarla, te~fi zam~an ve 
itlemit fa.izleri kendilerıne V.!nlecek· 
tir. Da.imi memur ve müatahdemlerden 
muvakkat menıur ve müıtahdem sı
nıfına geçenlere knrum~ haki~. tama 
men verilecektir. Vazıfe yuzunden 
sakatlanan memurlara fU nishet dahi
linde koruma hakkı verilecektir: 

Sakatlık derecen Kaç aylık verileceği 

1 18 
2 ıs 
3 12 
., 9 
6 6 
6 3 

Sandık evlenme, lıaatakk, zelzele, 
sel, yangın gibi hallerde memur va 
müstahdemlere üç aylığı geçmemek 
Üzere yüzde bet fa.izle borç pa • 
ra verebilecektir. Disiplin cezaaile a· 
lakası kesilenlere koruma haklannm 
üçte ikisi verilecekti~-. z~~ı, ih~i • 
lô.s, s h~eki.rhk ve ru,vet gıbı vazıfe. 
yi ıui• ma.I •uçundan üç ay hapiı ve• 

ya ağır para cezaauıa mahkliın olan
ların idareye olan borçlan keaildik· 
ten oonra koruma hakkından geriye 
kalanı kendilerine veya miraaçılanna 
verilecektir. latifa ıuretile aynlmıt o
lanlar, idarece cezalandmlarak çıka 
nlanlar, kadro dolayııile açıkta kalan 
lar, vücutlerinden iatifade edilememe
sinden dolayı çıkanlanlar eski hizmet 
!erinden dolayı koruma haklarım ala 
mıyıu:aklardır. Konuna sandığı ev a· 
lacaklara yapılacak talimatname • 
ye göre yüzde bet fa.izle ödünç para 
verecektir. Yalnız, hu para almr c:ı.k 

bina değerinin dörtte üçünü keçe:ni
yecektir. 

Lehistanın nüfusu: 
33,200,000 

VARŞOVA, 8 (A.A.) - lstaıl:t"· O· 

fiııinin neırettiği rakamlara göre, g~en 
yıl 273.874 evlenme almasına mul<RIHI 
hu yıl 277.255 evlenme olmuıtur. Doğan 
çocukların adedi 868.675 den 881.615 • 
kadar çdanııbr. Olenleftıı adedi de 466 
bin 210 dan 479.684 e çskmııbr. Bu su
retle tabii yükselme hemen hemen de • 
ğipemiıtir. 1933 senemnde 402.465 i
ken lıu sene 401.931 olmuıtur. Bu he • 
saplara göre Lehistanın 1 kanunusani 
1935 senesindeki nüfusu 33.200.000 miJ,. 
yon olarak tahmin edilmektedir • 

Bayburd Hatkevi on dört 
çocuğu giydirdi 

BAYBURT, (Milliyet) - Bu yıl 
kentimizde açılmaaı büyük bir alaka 
ve sevinçle brıılanan halkevimiz var
lığını günden güne daha ziyade duy""' 
maktadır, 

Bu yll yalnız yedi ıubesi ile çalı • 
tan lıalkevi bafkanlığına "'emlcketin 
sevilen simalarından Bay Bekir Sıtkı 
Akkoyunlunun seçilme&i pek Ye.betli ol
du. 

ilk varbimı göoterea içtimai mua• 
venet ıubeaidir. Bu ıubenin batında 
doktor Bay Salihaddin Cimcoz bulun· 
maktadır, 

Bu ıube on dört öksüz çocuğu giy• 
dirm.iıt:ir. Bu sabada aıı memuru Bay 
Şevketôn de çok yardnnlan dokunmak· 
tadır. 

Merı.ifonda yüz _ -·· 
sünnet edilecek 

MERZiFON, (Milliyet) - Çocuk 
esirgeme kurumu bu defa da sekiz ya· 
ımdan yukan yüz çocuiu (sünnet) 
ettirecektir. 

Mahalle başına aek.iz çocuk isabet 
etmektedir. Batında bulunduğu ıün • 
denberi oonsuz faaliy.,tlerile kendisini 
J.J t:'~eae sevdiren, hUik doktorlarrmı:ı:
d. n Bay Cem.il bu aon t• ~Jbii•i.le do 
halka bir kat daha kendi · evdirmi~ • .... 



Ş EH 1 R HA ERLE .ı 
ViLAYETTE 

Yaz 
iş • sa atı 
Mayıstan itibaren çalışma 

saati değişiyor 

GUMRUKLERD/:." 

Gümrük işlerinde 
Kolaylık 

Muhtelif servislerde dene
me er yapı.masına b.ış.andı 1 

iki tramvay 
Arasında 

B;r biletç:nin başı ezildi, 
hııstaneye götürülürken 

öldü 

' 

Gazete meselesi 
Son günlerde lstanbulclan ge

'•n lı; ipler Bakanı Bay Şükrü Ka
)'a yakında Ankaracla bir matbu
cıt kongresi toplanacağını gazete 
müdürlerine söyledi. Bu kongre
de ne görüfülecek, ne kararlar a
lınacak? Bunu fimcliclen hiı; biri
miz kestiremeyiz. Ancak ne de ol
ta bir yenilik ve ilerilik rejiminin 
m<ıtbuata verdiği ehemmiyeti gös
termesi yüzünden bu haber bizi 
•cvinclirebilir. Çünkü: 

Bizcl e belli ba,lı bir matbuat 
mcselui varJır. Bu matbuat me • 
selesi nedir?. 

Aı;ıkı;a görüşelim.. Türkiye sı
nırları iı;incle basılan gündelik 
bütün gazetelerin top yekunu gün
de altmış bini bulmaz. Bu ra!ıkama 
İyi dikkat edin. Buna mukabıl Sol
;yada çıkan Utro adlı Bulgar gaze
tesinin günlük baskısı 60 bindir. 

Bu rakkamların karşı tarafları
na ni.ilus sayılarım yazalım: 

Bizimki 18 milyon. (Bulgarla
rınkini yazmıya lüzum görmüyo -
rum) 18 milyon nüluı günde 60 
bin gazete okuyor. Bunu bir gaze· 
teyi iki kip, hatta üç kifİ okuyor, 
diye h<'saplayalım ela günde gaze
te okuyanların 1Jayuı 180 bin eli • 
Yelim. Bu he11apça Türkiyecle ga
zete okuyanların nisbeti yüzde bir 
elemektir. Bu, bugünkü devrin ya
fayıf fQrtlarına hiç uymıyacak bir 
fe,,Ji:-. Bu ni~bet hiç bir medeni 
ülkede bu kadar küı;ük değildir?. 

Dairelerde kış iş sa •' i bu ay sonunda 
bitecek, mayıs 1 da yu iş •aati ba~lıyı· 
caktır. Akşamlan çı·ıtma saat 17.30 da 
paydoı edilecektir. 

Buğday satışı tahkiKat fez:ekesi 
btanbul Ziraat Bankasında buğday 

aatııından dolayı yapılan tahkıkat •o.,ıın· 
da tanzim edil.,r fezlekenin ,.;ıayet idoN 
heyetine gönd<nldiğini bir gazete f"7 • 
mıştrr. 

Oğrendiğimize göre fezlclce henüz vi
layete gelmif değildir. Fezleke Z•raat 
Bakanlığmdan ecçtikten sonra usuıcn j .. 

dare bcyetine gelecektir. 

Vergi kom;syonunda 
Yeni kazanç kanununa göre, vergi 

komiıyonunda doktorlar için yapıla -
cak vergi tarhiyatı esnasında bulun· 
nıak üzere, Etibba odasından Beyoğ
lu komiıyonuna Dr. Nami, Süreyya 
Kadri, latanbul komisyonuna Dr. Ne
şet Oaman1 Nazmı Hamdi oeçilerek 
ııönderilmiıtir. 

Gümrükler tctkfüat müdüri.i 8'ıy 1 
Mustafa Nuri, dün Ankaradan §ehrııni2e 
gclmittir. Gümrük ıılerini kolayiaştırıcı 
servislerin teşkili ıçin dünden jt-ibar1..n 
dencmcleı·c b.qlanmı tır. l denemeier 
htanbul ithalat ı;umruğüııde yapılı ıakta 
dır. Memurlann yerlerini dc:ğiıtirnıcı1 ve 
muamel.il.lln daha çabuk çıkarı1n1asını te
min edici tedbirler almak suretile ny so
nuna kadar tecnibe)ere devam cdilccef< .. 
tir. Mayıstan ıtibuen j·cni şekillerin 
kat'i olarak tatb"luna geçilecek, diğer 
gümrüklerden 50 kadar memur da lstan· 
tanbul gümrüğü emrine verileccktır . 

Fabriı<aya k_çırııan eşy.ı 
Gümrük kaçakçılıgından suçlu bulu

nan Bay Y "§ua Behar ve arkada,ları • 
nın duruşmalarına sekiı.inci ihtısas mah
keme.inde devam edilmcktecfa. Suçlula
ra ait fabrika ve , aliye defterleri arasın
daki farkı tesbit .ımek üzere te§kil edi
len ehli vukuf diin toplanmıştır. Avukat 
Bay Hamdi, kimyaııer Bay Celiıl Tahsin 
ve Bay lbrahim Necatiden müteıckkil 
ebli vukuf tetkiklerini bu hafta içinde 
bitirecektir. Hazırlanacak rapor, doğru
dan doğruya .ihtısas mahkemesine tevdi 
eıülecektir . 

Dün sabah Tophanede bir tramvay 
kaza11 olmu~ ve bir biletçi ölmüıtür. 
Galatada Hacı Mimi mahalleainde otu 
ran tramvay biletçiıi Esad sabahleyin 
altı buçukta Galatada Doğruyuldan 
geçmekte o]an vatman Hasanın kul· 
!andığı 241 numaralı tramvay araba-
11na, Eıninönünden kalkarak Bebeğe 
gitmekte iken aksi taraftan binerek 
asılmıştır. Bu eônada Tophane tara
fından Karaköye doğru gelmekte olan 
353 numaralı araba arasında ka1rnış 
ve zavallının başı ezil,'llİ§tİr. Esad te .. 
davi için Beyoğlu hastahanesine götü
rülürken yolda ölmüıtür. Tramvay 
vatmanları hakkında takibata batlan· 
mıt ve müddeiumumilik kazaya elkoy 
muştur. 

Acaba bunun 1ebebi nedir?. 
- Gazetelerin fena baaılınası mı?. 
- Muharrirlerin değendzliğl mi?. 
- Yazıların yavanlığı mı?. 
- Halkın okuma isteğinin azlığı mı?. 
- Kanun kayıtlan mı?. 
- Pahalılık mı?. 

V allcıh bunlardan hangisidir; 
hangÜeridir? Yahut bunların dı • 
fında kalmış ne gibi bir feydir? 
Bunu bilmem. lıte mümkün olup 
t<ı Ankaradaki basın kongresinde 
ben de bulansam bu rakkamları i
leri sürer ve bu vahim matbuat 
krizinin bir ticaret İfİ gibi değil 
de hallan aydınlatılmaaı yönün
«len tetkik eclilmesini ve bu 
oiıırnamak haatalığımn nereden 
11elıliğinin aTGfhnlmarını uterim. 

. Eier bugünkü halile lralırsa bi
ıı:ını matbuatın yava, yava, sade
ce nıeraklı tefrikalarla halla oku

maya ııı:ıiıran bir taktın basma ka
ğıtlardan Ve kıliıelerden ibaret 
kalmasından ciddi suretle korku
labilir. 

Bana sorsalar: 
- Söyle bakaJnn, Bay Fddt? Senu 

bizim gazeteler neden okunmaz?. 
Hemen cevap veririm: 
- Dilnyada okunan gazeteler gibi ol

Dıadıldanndan. 

lfte Ankara kongreıinde görü
fiilecek en mühim basın meselesi. 
Eğer o kongreden aonrcı bizim 
lrtatbuatıaki Anemique çehre bi -
:rax renlıleniru ve okuma ve baırkı 
adetleri yükselmiye başlarsa bu
nun pereli piplıesiz bu kongreyi 
toplayacak olan iç l,ler Bakanına 

EKONOM! 

Yeni nav:un ücret
lerinden şikayet 

Deniz nakliyatı için hazırlanan yeni 
navlun ücretleTi tarifesi, tacirler arasın
da bazı ıikayetlere yol açmıştır. Yeni ta· 
rifede bir çok ticaret emtla11 ayn ı.aJem-
1er b..ıinde ııösterilmemi§tir. Bu yüzden 
maiıiyetine bal<ılmadan ba çc* Ç<!§it em
tia için yüksek ücret istenmektedir. T 11-

cirl ... , her türlü ticaret malına ayn ayn 
nakliye ücreti koruılmasıru zaruri ııörü -
yonar. Ticaret Odatı bu istek etnfmda 
tedıilder yapmaktadır. 

Av derisi 
Şehrimmn a.. derisi piyasau d....,.n. 

hıa de'fl"e&.İoe ginnqtir. Fiatler bir hayli 
ıevfelDİf(ir. Bu haha 1500 kader ......,.. 
derisi sablmakla beraber ıneTIİm ba§ın
clalci aatııl•a nuaran düıüklük vardır. 

OlçUler için tetkikat 
Olçüler dairesi müdürü Bay Bdcir 

Srtkı, bua'ün, tetkilılerde bulunmak üzere 
Romanyaya siclec:el<tir. 

lngiltere i:e t:cıreı mUzakere'.eri 
Türkiye ile lnıriltere -•ndıııki tiaıri 

mii:ııakerelere İ§tiril. için Aıık.or.ya ııit • 
mit olan İn8iltcre """'"'ti tİc:aret mümea
aili Bay Woods bir kaç ııüıı için latan • 
bula gelıniıtir. Bay W oodı dün bize, An· 
karada miizakerelcre devam edilmekte ol· 
duğunu ve her iki tarafı memnun edecok 
bir itilaf elde ediJeceğVıi ümit etmekte 
bulunduğunu oöylemittir. 

Suriye parası kote edildi 
Su1'yed.., memld.etimize selen mal • 

)ar içiıı •enetJer.· SW'iye veya Tim< lirası 
üzerinden yazılıyordu. Suriye liratı bor· 
•ada kote olmadığından ı:nü§kiilat çıkı • 
y...-du. Şimdi bir Suriye kuruıu bir Fran 
ırz ftwıgı Ye (20) Tiirk lirası da lNr Su
riye ın-ı olarak tesbit eclilmiıtr. 

k:t fıatları 
Bugünlerde et fiatlennde, bilhassa ko· 

yun etinde bir y iikselme van:hr. 40 • 45 
l<uru§a 11anlan etler bugün 55 • 60 kuruşa 
satıhnaktadır. düfecehıir. 

B. F
ELEK Per~embc günü Erzurwndan gelen ko

yu nlar canlı olarak kilosu 26 kuru§" sa· 
tılııuıtır. Haftada asgari ilı:i üç bin k.> -

Bir kayıp yun selôrke.u, bu hafta ancak Din t.:ıne 
.., geln>İftir. Bu aylar koyuıM.mn en zayı( 
,. ... eri tıbbiyenin coki yetiıtirdiiı,i zc- zamanını ıe~lcil etmektedir. Halbuki mcz 

ltiilardan Salacaklı adı ile manıf dol.tor baha resmi koyun başına alındıiından 
8 a h • Muğlacla zayıf hayvanları kestirmek pahalı olmak-
Öknüştür. Baha 308 tadır. Sayım resmi de bu aylarda ~ 7 
laoi!ıinde ltti!ıat ve maktadır . Kasaplerm ilk bıçak dedilden 

Takas )O.suzluju tahkikatı 
Takas yoltuzluiiu tahkikatına ai.t e11aı 

evrakın suretleri per"'"1lbe giinü Güm -
rük ve inhisarlar Bakanlığına gönderile· 
cektir, Bakanlığın tetkikleri tamamlan -
dıktan sonra evrakın vilayet idare heye .. 
tine verilmesi muhtemeldir. Vilayet ida· 
re heyeti muhakemelerine lüzum göste
rilen m~urlar hakkında bir kanır vere· 
cektir • 

Zati eşyadan istih ak 
verg:si alınmıyor 

Ecnebi memleketlerden gelen yolcula
ra ait zati e~yalardan i•tihlik vergio.i a
lınmaması hakkmda.ki karar gümrüklere 
tebliğ edildiği için tatbikına seçHmiştir. 
iki gün evvel gelen yolculardan bazıları 

iatihlak vergw ödememek için zati eıya
lanru Galata yolcu aalonunda bırakmış· 
!ardı .Bunlar, dün, emaneten alıkonulan 
eıyalan geri almışlardır • 

Yolcu salonu 
lnıası bitirilerek nafıa mühendiılrri 

tarafından teslim alınan Galaıa yolcu sa· 
lonu dün açılmıftır. Bu miinaııebetle bir 
çok kimseler salona gelerek yaprl•ın yer;. 
likl<Ti görmüşlerdir . 

GI. İsmet İnönü 
Bafha.kan General lamel lnönü, 

dün öğleden aonra Heybeliden vapur
la lstanbula imniş ve göz dok.toruna 
uğramııtır. General ismet lnönü, ak· 
ıam Heybeliye dörunü§lür. 

Çocunu ezen şoför 
Dün aabah Samatyada Ağabama

mmdaki otobüs kaaaaında Mikahar is 
mindeki çocuğun ölümüne ıebebiyet 
veren şoför Hikmet evrakı ile bugün 
Adliyeye verilecektir. 

Deri eri kaldırmak istiyen er 
Bir deri ticaretine ait 2500 lira kıy 

metindeki deriyi mal sahibine para ver· 
meden kaldırmak isteyen kruniıyoncu 
Niko ile, Şerif, şoför ve diğerleri hak· 
kmda polisin yaptığı tahkikat bitiril· 
mittir. Suçlular dün adliyeye verilmiı· 
!erdir. 

Kasıd görUimedi 
Küçükayasofyada oturan Cevad 

ıur üstünde dola§ırken müvazeneıini 
kaybederek düşüp ölmüştü. Yapılan 
tah!«katta bir kasıt olmadığı anlqıl
mıttır. 

Bir ev kısmen yandı 
Kuzguncukta lcadiye caddesinde 

oturan Avram, Eliza, Sünbül, Diktav· 
raya ait dört katlı evden evvelki ırece 
yangın çıkını§, evin ahşap olan üıt kıı 
mı tamamen ve alt kısmı da kısmen 
yanmıştır. Tahkikat neticeıinde evin 
4 bin lira, etyarun da 5 bin liraya si
gortalı olduğu anlatılmıttır. Y aftgının 
neden çıktığı henüz malüm değildir. 

Kal b sektesi 
Kasmıpaıada Hacı Hüsrev mahal

leainde oturan 63 yaılannda Arif, Ha· 
cı Ahmet mahalleai te§J"'.İfatçı ıokağm 
dan ııeçerken yolda dü,..,...k ölmiiftür. 
Yapılo.n muayeneainde kalb aekteain • 
den öldüğü anlaııhmıtır. 

Taraçada yangın 
I:eyoğlunda Sakızağacı caddesinde 

otunn Eleni taraçada yaktığı mangal 
da ıüt pifinnekte iken yangın çıkmış 
taraçanın bir kısmı yandıktlan ıonra 
oöndürülmüıtür. 

t haziran ayında koyunlar tam kesilecek 

n:r~:.c::yruetitı:: bir dereceye ııelmelıtedmer. Bu aylardan Muallimler Bir lig"' i top 'an tısı 
_ ...... ·--• ' sonra koyun tekrar ucuzlıyacak~. la: {j 

Yotin iliuıına kadar mirden bugiinlerde koyun gelec:ektir. ~·: Muallimler birliği dün Halkevincle yapılarak zenginle§lirilme ·. h lk 
feraıtatlo çalıımıtbr. atlerin biraz düımesinde her halde tesın aenelik kongrelerini yapmııla:rdır. On. kö!lüye ':'e menılekete k....: 'mua~I" a: 
lıtilıat ve Terak • olacaktır. ce birliiin çek.lifi tazim telgraflanna le!"'n vazıfele. rini yapabilmelerııu" · tıme • 
kinin geçirdiği te • mı m il ı ""'""'-uf ve fasıla Yaptığımız tahkikata ııöre, koyun ta- Reiaicümhur, Büyijk Millet Meclisi ve nl ; 
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ua 1hl.

1
erin tanıtmalarını ve 

- dolu 25 k ~ fiat er an a§llla annı ı erletınek · • d b dc1rt1nc1en aonra S. . cirleri Ana ya unış ... n v • Baıveki.letten ııönderilen teıekkür tel luflJ>alar ne 
1 

•
1 

ıçın e u • 
1. .L.L. 1 d.kl · hald telgrafla alınan cevaplarda fi ·ı k" kk "d h . . ... • ~ zme er, eg e1'<eler tertı" "Dİkto tek:nır .,....,. ı cııı e, . . . . • ııra arı e es ı muva at ı ant eyetı bı 1"1bı ıılcr vardı Bund • 
k tli ı---'· te · bu fiate koyunların verılmesınm imkanı 1 ok E·'-" "d h t l"f .. I • an aonra ınuh ııvve o...- - L:u:..,ı.....: •• : rapor arı unmuıtur. ....ı ı are e- e ı ıoz a anlar da bi-ok t-e .• 
ıcl..kiiiüoclen &Onnı 

1 
olmadığı ......,.~ .... ur · heyeti bundan evvelki kongrede taaa' !erde !>u.1~11§ ve bilb~11a s;ynıuCa • 

lstanbıılda bir ıube teş.Julı düşünülduğü Çünkü Sıvıutan bfodirilen bir koyun I . 
1 

. ı~·-"· ba··-ıd ._ fer; bırlıgın en mühim nok d 
"aınan hatıra geleınlor arasında Baha da Haydarpa§aya kadar iki lira masrafı icap anan lf erı __ ...,,., .-u ı5ını ve k k (B lı b IAllina o-
"a"<lı. Meriıum bir müddet ıonra cemi- ettinnektedir. Bunun lstanbul rıhtmıma kendilerinden aonra aeçjlecek yenı i- le::~~=ri ve~§ b":fla~!' ıahib olabi. 
}"etin hatalarını tenkide batlaııut ve lr>- çıkarı:lmıuı da 20 kuruı tutmaktadır. dare heyeti için de bir çalı§!Da prog· le çahtab"lm-:°. ı.r .• unet. ve .birlik-
luJap namile bir gazete çrkarmı§$8 da, Mezbahada ite 230 kunıı alımnaktadır. ramı hazırladıklarını aöylemiıtir. Bu bir binanı'n t:,:;n ;}çın. ~endı.lerıne ait 
Cazeteoi bilahare tatil edilmittir. Sığır fiatlerine gelince; hemen hemen programın bazı yerleri alkı§lar!a kabul n nı 11tedi. 

Merhum, bütün bağlılığı _i~. ~ten .. v~ nonnaJ ııibOc!ir. Buııün Hopadan K&ra • edilmit ve iyi karıılanmııtır. Eaas Buna müınaail göriiımelerden aon. 
c ~- ~. d--:, va~-· ile 210 aı"ır, 300 koyun ge- maddelerini teıkil eden temennilrr a· ra gizli rey uıulile yenı" ı"dare heyetı" a. _,, vatanına hizmet e~"' ozu, &0zu ~- r-• M " d b"lh 01 

. Allah ah 1 1. ··'·br· . G-enlerde belediye de her nevi raam a ı aua; ( eıı bir muallim ae•ildi. Bu heyet te L.men h ı.. '·'c'.'.'. ins•n bir adamdı. r me ~Y· """"" ·• k d --ı·· ·· ·· ·· d • ·~ emen -.; etin kilo•undan 9 kurut alınmasını karar ar a aşın o usunu uç ört kiJi ;ıe ~al k" kk es-
i b ·· · E dırtmag"a meydan vermemek ve toplu .•.~uva at idare heyetinin teklif et-

0 k b tt .k la•tırmııtı. Kssap ar unun uzenne • tigı namz ti d t k 

Talebe binicilik 
Öğrenecek 
Sipahi ocağında talebe 

için kurs açıldı 
Sipahiocağmda yeni bir biniciıik 

kunu açılmıştır. Bu kur.,, talebe de
vam edecektir. Her akıam &aat 5 • 6 
arasında burada talebe ata binerek 
talim yapac..Jı:lardır. Sipahi ocağı bü
tün yüksek metkeplere bir tamim gÜn· 
dermiıtir. 

Pr. Fuad KöprUIU 
Bundan bir müddet evvel, iki kon· 

fernna vermek Üzere Parise giden, Ede 
biyat fakültesi dekanı Profeaör Fuad 
Köpriilü, bu hafta ıonunda ıehrimizc 
dönecektir. 

Sorbon Üniversitesi Profesör
lerinden biri geldi 

Sorbon Universitesi profesörlerin .. 
den meşhur felsefeci Leon Bnmıvig 
§Ohrimize gelıniıtir. Profesör 17 
Nisanda Edebiyat fakülteli konferans 
ıalonunda (akıl ve tecriibe) mevzulu 
bir konferans verecektir. 

Hukuk talebesinin gönderdiği 
heyet 

Hukuk fakültesi son sınf talebeai 
namına, İmtihan talimatnameıinin de
ğiıtirilmesi için. te§ebbüıatta bulun
ınak Üzere Ankaraya giden heyetin 
bugün ıehrimize dönmeıi beklenmek· 
tedir. Fakülte talebeleri, arkadatla
nnı Haydarpaıa istasyonunda karıı· 
layacaklardır. Giden heyetin müsb~t 
bir netice almıt olması kuvvetle tah
min edilmektedir. 

Rektörlugun bir tesekkUrU 
Geçenlerde Fen fakülteıinde bir 

yangın çıkmı§, büyümeden baıtınl
mııtı. Universite rektörlüğü, itfaiye
nin ııösterdiği gayretten dolayı bir te
ıekkür mektubu göndermiıtir. 

Hukuk Fakültesi kUtOphanesi 
Hukuk fakültesinde yeni kurulan 

kütüphane İçin Paristeki Sirey ve Pe
dore müeueselerinden külliyetli m<lı:
darda kitap ııelıni§tir. Daha bir kısım 
kitab gelecektir. 

Yeni ilk mekteple,-
Maarif idaresi önümüzdeki der& 

yılında Kumkapı ve eivannda yeniden 
ilkmektepler açmağa karar venniıtir. 
Bu civarda çok fazla talebe vardır, 
Yeni açılacak mektepler için, müsaid 
bina aranmaktadır. 

Mühendis mekteb talebesinin 
te!kiklari 

Mühendiı mektebinin aon &1nıf ta· 
lebeıinin hayata atıhnazdan evvel ha· 
riçteki bütün intaatla ali.kadar olma· 
larma ehemmiyet verihnektedir. Bu 
nıünaaebetle aon aınıf au tubeai evvel· 
ki ı:ün yanlarında tUııan deni ıwol• • 
ıörü Demeio olduğu halde Haydar • 
paşa dalgakıra.nmı ve dün de Derince 
ve Gölcük havuzlarını tetkik etmiıler 
-lir. Yarın da Jııtinye tamir baTUzları
na gideceklerdir. Bundan baıka bu a
yın 20 sinde son sınıf inı•t fQbeai ta -
!ebesi tetkik seyahatine çıkacaktır. 
Bu seyahatte Esk.işehirde ıimendifer 
fabrikası, Ankarada yeni ~at ve 
Baraj, Kayııeride menaucat fabrikası 
ve tayyare hangarı, Malatyada tünel· 
ler ve yeni köprüler gezilecektir. Ta
lebeler dönerken Afyonkarabiaara uğ 
rayacak, orada yapılmakta olan Af. 
yon • Antalya hattı inııaatını görecek
lerdir. Talebe ile beraber, profesör B. 
Oaman Tevfik bulunacaktır. Bu seya
hat talebelerin meılek bilgilerini art
tırmak için çok faydalı ve yerinde o
lacaktır. 

LiMANDA 

Rıhtım parası 

Yo!culardin bilet verilir
ken tahsil edilecek 
Rıhtım §İrketinin hükfunete dev· 

rinden aonra Liman i§leri umwn mü
dürlüğü nhtam ücretleri hakkında yo
ni bir karar venrıiıtir. Eaki Rıhtım ı.ir
ketinin ınukavele&İne göre, lstanbula 
gelen ve lstanbuldan limanlarımıza 
gitmek Wıere vapurlara binen yolcu· 
!ardan nhtım parası alm.maaı icab el· 
mektedir. Bundan böyle, birinci mev
ki yolcuları için 15, ikinci ve üçüncil 
mevki yolcuları için 9 kurtluk, gü • 
verte yolculan için de 60 paralık nh· 
tım bileti kesilecektir. Deniz yolculan 
vapur biletlerini tedarik ederken bu 
ücret kendilerinden alınacaktır. Bu IU 

retle rıhtım paralan hiç akıaklığa ui· 
ratilmadan tahsil edilmiı olacaktır. klor Sabriyi da ay e ı ı..:nomi bakanlığına miiraoııatı. hali ha • bir çoklukla hem ölüye kartı bir ıaygı, .. e er en eıe kül etli. 

230 hem de halka kartı bir Muallimler bir • y enı ıd'!re. heyeti rey aıraıile ıun-1 t b 1 k 11 . mektebi mu• zırda koyun üzerioden ahllM\ ve 11 
• li"" · !ardır· Be•ıncı mekteb b ıı· · Ku·•...,.,L L-berler . • an u ız mua ım . . ku bil gının mevcudiyetini göstermek dü • • · . • a§IDua ımı Sa '"""' ,... 

•llunlerinden Dr. Sabri vefat etmıştır. ğır üzerinden alınan USO nııun ° tiincesi en ileride geliyor v" alkışla kar lahaBdelcidı!' 91 ; K.ı~ muallimden Hüvi· 
*'taarif hayatında uzun aeneler ç~I~ • pek fazla olduğunu, ıığır etinin de, lıo • tılaruyordu. yet. r 57; 1 ncı mektep baımuallimi HAYIRLI KONFERANSLAR - .J4 
~d n s_.abrı"nı·n vefatı, Maarif mıuhitın- yunun da kilosundan 9 kımıt alınclıiı AJıl 80; Haydarpaşa liaeainden Ken N" p H 

k L.'- !ık ola • bil Bu d h t ıı· ı 73 üf' ş an ısan azar günü Yeniköyde alk 
[)e bııyu"k bı"r ı~ .. u-·r uyandmn .. ıı.tır. takdirde pek ço ...... sız cagını • mevan a: as a mua ım ı:re pa ; ın elti§ evlı:i 67. F k 

~~ .ı.: fiat bak --'- ~ k ) · · d ı y d ır a11 mahfelinde Dr. Suad tarafın-, r. Sabri, istibdat devrinde humyet dirmitlerdir. Mezbahada ırene e.... rasız acaı< LO tor ar teJ!llru ütünü. e ekler: Kadıköy dördiin-ü mek- dan çoeulı: bakımı hakkında ve 18 Ni-
\t~Unda •alıımı• ıüriilmii§tür. Ana devam etmektedir • müş, bunı;. daha şimdiden kabul eden akli tepten Oaman 60, Fatih Maarif me • &an P·-·-Le ...;:-u·· kimyager Nur·-'. 
""t ' " ali" l''- yeci bir qoktor için büyük bir sevinç mur Et 41 Be ·ı - . -•cauı •- "" - .. ~~" döndükten sonra mu ım .., u em ; yog u uçimc:ü ınclı: • din Münti tarafından bolmcu gazlar 

~~lldllrJük yapmııtır. On aekiz aene- Be•yüz aeyyah aelecek ile teıekkür mektubu yaz.lmaaı da ka tepten Zihni :n, hakkında konferans veril~ektir. 
ıılenı,., . d I uall" __ ı. 'I' e rarlaıtırılmııtır. Hakemler: Beyoğlu kırk üçüncü 
t b" " " stanbul kız m ım,....... Bu a""" on aekizindo fOhrimize Bundan maada, ölen bir muallimin kt • S b BARO NEREYE TAŞINACAK? -
.. " •ndo tabı""ı ı"liınler muallımı" . bulunu• ,_ in il" ıne "!'•en a ri 93; Erenköy Kız ı;. Baro n" . ib" b 

d betyu··ze yakın Amerikan Ye g ız geride kalan •oluk •ocuöuna yardım·, ıeıinden M h" 93 l b l U . ızamnameSJ mucı ınce aro 
,... or 11

• Cenazeaı" bum;n kaldırılacak, hri • • • a ır ; atan u nıveni- merkezinin Adliyede bulunmau li.zım .::-~ T •- Jul dık aeyyahı gelecektir. Seyyahlar fO kooperatif yapılmasa bile bazı mağa· teıi Genel yr.z.ıcıu Ferid Zühtü 93• 
t..,, "' otvikiya eninde m • mizde bir gün kalacklardır. Bundan zalardan t~nzili.tlı mal alımı temini; Hesap müfetti,Jeri: lıtanbul 
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üncii dır. Adliye .. rayı yandıktan aonra bu 

.. a . •onra defnolunacakttr. Cenaııı• me b••ka muhtelif memleketlere mensup Birlik mecmuasının d•l... umumi bir ektep ba 11· • T imki.n bulunamamııtır. idare heyeti 

,:;n&i~~ 
Ölçüler ve ayarlar 
işittim ki ölçüler idaresi Paru· 

teki beynelmilel ölçül er bllro311n· 
dan 20 bin liraya platinden o-ı ir!.
ıliumılan yapılmıı normal. bir met· 
re ile normal bir kilogram satın 
almlf. 

Daha heniiz işe başlama.dan .ıı
vel 20 bin lirayı tartan ve ölçen 
bu kilogramla bu metrenin hassa
sı, sıcaktan, aoğuklan, rüzgardan, 
yağmurdan, ıslaklıktan kuruluk • 
tan müteessir olmaması imi,. Ya
ni bunlar barometre gibi bir fe)I 
değillermiş. Uzalıp kısalmaz, 
gram/arından bir şey kaybetmez· 
lermif. • 

Ankaracla bu maksatla bir mah 
zen yapılacak ve bu örnek ölçiiler 
orada saklanarak, memleketteki 
ölçülerin ayarlıınmaırında kullan" 
lacakmış. 

Şüphem bu çok iyi bir ,eyJir. 
Bu suretle bozuk ölçüler ılolayııİ· 
le halkın zarara uğramasının önü· 
ne geçilmif olacaktır. 

Pariste de böyle mahzende sak· 
lanan platinden ve iricliumdan ma
mul metre ve kilogram vardır. Ve 
İcap ettiği zaman orada da ölçü· 
ler bu kıymettar mihenk laılanna 
vurularak ayarlanmaktadır: 

Böylece halk kısa metreler, ek
ıik gramlarla zarara uğramıyor, 
"okka heryerde.dört yüz dirhem,. 
tabiri gibi kiloda her yerele bin 
gram, metre yüz santim olarak ka· 
lıyor. 

Memleketimizdeki ölçüler icla· 
resi de, böyle barometreye tabi 
olmıyan metre ve kiloyu sahn al
makla çok iyi yapmıştır. 

F akaı halkın aldanmaması için 
acaba bu kafi mi? Bakın size ufa· 
cık bir /ıikiiye anlatayım: 

Geçen gün annem bir mağaza· 
dan bir kama, satın alacak olmıq. 
Metresine 6 lira istemifler. Niha· 
yet vur aşağı tut yukarı 3 lira ü.ıe
rinde uyupnuşlar. Annem kamafl 
alınca: 

- '.Ah demİf; keşki 2,5 lira de· 
se idim. Belki bırakırdı ... Eğer ~a
yet annem pazarlık etmese idi ııe 
kumaşa derhal 6 lirayı veriverse 
itli. O zaman vaziyet ne olurdu? 

Şüphesiz ıliikki'incı hiç yoktan 
havadan 3 lira daha kô.r eder, ya· 
ni bir metrelik kam<Ift yarım met
relik bir ölçü ile ölçmü~ ve öyle 
yuttwmu, olurdu. 

KiloJa da ayni hal vakidir. Ki
losuna 50 lmm, istenilen bir mal, 
pauırlılrla 25 kuruşa sahlırsa, pa
zarlık etmiyenler yani diline, cer· 
bezesine giivenemiyenler, o malı, 
yarım kilo ile ölçtürerek almıı ele· 
meldir .. 

Bunun yanımla 11edaicli lıaııaiye
d erı bozulan ekıil~n iki milim et · 
renin, ~ l>ııfuk gramın ne ehem· 
mi yeti kalı7 ?. 

Şüphesiz ölçüler idaresi bu tan 
ölçiı ayarlannı almakla çok isabet 
etmi~tir ve kendisine düşen tJazi • 
leyi yapmıştır. Fakat mevcut a
yarları ve ölçüleri daha iyi tanzim 
etmek için evvela pazarlık usulü
nü ortadan kaldırmak lazımdır. 

Malumdur ki, insan oğlu, iricli
umclan platinden mamul, 20 bin 
liralık metreyi ve kilogramı da tah 
ta parçaaı ita/ine koymayı, ve el ili 
cerbezesi ile lizik kanunlarını da 
altüst eJerek bu metre ve kilogra· 
mı, azalhp kısaltmasını, arttırıp 
eksiltme.ini bilir. 

Mümtaz FAiK 

1 BORSA 1 
(iı Bankuınd"n alman cetveldir) 

8 NiSAN 935 
AIC.,AM r'IYATLARI 

ISTllCllAZl.Alt 1 TAHVILA T lstiluau claı.ııı 98 
1933 Er,,,...ı 99 Rıbhm 10.sn 
Kupon•u.z 29,50 An. mümessil 51,35 

u il 28 Aa. tahvUL 1. 44,40 
,. !il 28,47 1-2 An. t&hvili 111 48,50 

liSHAM 
lı Labaı N.-. 10 Reji kapou• 2,21 
• "' Haalliae 10.U Telefon ıl.21 
• n Mü•ı•I• 19 T•r•o• 17,.-
TGrkir• c.-.. Cim•to ıı.71 
riyet banka•• 63,25 lttilıaı ,ı.. o,..ı;o 
Tram••Y 29,50 Şa.rlı: .; 0.91 
Aı.adolu Hisse %5.20 Balya ı.11 
Şir. Hayr!y6 15,50 Şuk a. - • lf 

ÇEK. F.l'ATLARI 
Franıı:ı F. 12.03 Praf l~,ii:t,iS 
Londra 608 Belrat :11. tiC 
Mili.na 964,50 u • .ır..... tl_o4.'ti 
Nüyork 79,38,40 B..rh" l ..... 
Cenevre 2,45,20 M..J.rit 1,60.et 
Atina 83,67 a..ı.,...t• 4,48>1 
Brükıel -1,61 V U't 9•• 4,.20,,,-ı 
Araıterdam 1,17,66 BDln---f 7a.i'tl.9U 
Sol1a 6a,30 Vlyaaa <.>l.33 

N U K U T (Sahı) 
ıc..,.., s:--ıo F. Fra.aıı• Hl :ıo L f, ....... ... 

1 Dolv 125 1 p .... il 
1 ıc ..... ç.ı. 98 1 Mork 41 
1 ~ile A•. 115() 1 Zlo• • 1 ıterJin 810 IO Le7 " IO Liret 113 20 Di.au .. 

IO L..-. il l ç ..... ı. --IO F. Bolcib 115 Alı.. UI sınıi.nde kız muall'ım mektebi tedri• """ h 1 ki d " ~,. m . şmuıı uru arık 93; Beyoğlu yeni Adliye binasında bir yer aynl-
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YÜZÜK 
Maa"m Ester kocasının arka

amdan çok beklemedi. Hayonaçi
yi yola koyunca o da arkumdan 
d~ çdctı, Cevahirci Leonaçiyi, 
ne vakittenberi görmemitti. Ken
disiyle halledilecek çok mühim 
i•i vardı. Onu, kocasiyle evlenme
den evvel tanıyordu. 

Leonaçinin hilekar zekası, sinsi 
kurnazlıkları Madam Es.teri mef
tun eden meziyetlerdendi. Zaten 
onu taparcasına takdir etmesinin 
- sevmesinin diyerek günahını 
almıyahm - sebebl de çok akılh 
ve i•küzar bir adam olmasıydı. A
ralarında hususi münasebetler ol
duğu da rivayet edilmiyor değildi. 

Madam Ester bazı işleri koca
sından gizli tutar, fakat cevahirci 
Leonaçiden saklamazdı. Kalbinin 
bütün esrarını ona açar, aöylerdi . . 

O ne yaman adamdı. insan al
,, tmak ona vergi idi. Madam Es
ter cevahircinin mağazasına gelin
ce, büyük bir heyecan duydu, yü
reııı çarpmağa bllfladı. Leonaçi 
güleryüzle kendisini karşıladı. Ma
damın hararetle elini sıktıktan son-
ra: 

- Madam Ester, dedi, çok ve
fasızlk ediyorsunuz, ne zamandan
beri mağazaya gelmiyoraunuz. 

- Hakkın var Leonaçi, lakin 
çok işlerim var. 

Madam Esteri çok meftun eden 
hilekar ııözlerini süzerek: 

- l,te bakınız Madam, dedi, 
size bu mağazadakilerin hepsini 
fedaya hazırım. Hala muhabbeti
IY'i takdir etmiyorsunuz. 

Bu sözü söyledi ama, bin kere 
de piaman oldu. Kendi kendine: 

-Yahudi söz verir, kulak uma, 
dedi ve korka korke etrafına ba
kındı. Acaba bir duyan olmuf 
muydu? Ne malfun, duvarın kulağı 
var derler. 

Madam Ester sanki inanıyor 
muydu? İçinden: 

- Ne yapsın Leonaci, dedi, ha
zan yalandan huvardalık ta olur. 
• Zaten onu bu yalanları için sev
miyor muydu? T e,ekkür ederek a
sıl maksada girdi. 

- Azizim, dedi, biliriıin benim 
kocamdan gizli bir itim olur, sen
den olmaz. Bende bir elmas yüzük 
var. Modası geçınİf. Onu satıp ye
rine batka bir fey alacağım. Yüzü
ğün değeri iki yüz liradır, sen 
kurnaz bir eanafaın. Enaiaini bu
lup tam değerine aataraan, mem
nım olurum. 

- Madam, ben adamını bulur
eam, değerine de satarım. Siz me
rak etmeyiniz. 

- Çok tetekkür ederim. 
Ester, Leonaçinin dükki.rundan 

çtktı. 
~ ' . ~ 

Madam Eaterin kocası, evlen
di evleneli kanımın bir türlü ken
dia' ne ısınamadığını anlıyor ve 
mütemadiyen bunun sebeplerini 
dü,ünüyordu. Fakat bir türlü de 
işin İçinden çıkamıyordu. 

Evleneli iki sene olmuttu, karı
sına bir hediye almamıfb. Acaba 
bu bayram ona kıymetli bir hedi
ye alsa. ;. -ılbini kendine çekebilir 
mi idi? Bu fikir kendisine cazip 

.. illi tefrika: 153 

Bu, bahriyeli Haydardı ve ka
fayı adam akıllı tiittülemittl 

- Nimeti tanıyama<lm mı? -
•iyordu - Bizim arkada.tın karı-
11. Aslan gibi dört erkek çocuk a
lla•• oldu .. 

- M9,fallah M&.f&llah .. - De
meı"!e mecbur oldu -

Fakat Haydar bir türlü yakası
nı bırakmıyordu: 

- So1le bakalım nerelerde i
din? 

Zaten dans edılmiyor, yürünü • 
yordu demittik a .. Ha nerede ise 
yere bir halı serip, fÖyle bir iyi 
tnr:>fından açıvereceklerdi, fakat 
etr,,fındcıl-ilerin rahatsız olmağa 
ba,ladıkları besbelliydi. 

- Gel benimle beraber .. - de
di - gel büfeye gidelim. 

Ve yetil gözlüyü elinden çeke
rek yan salonlardan birine d.Wı. 
il.,.. van tılar; 

1 
göründü, derhal kararını verdi. 
Zaten bu yıl kazancı da yolunda 
gitmifti. Karısına alasından bir 
hediye verebilirdi. 

Aklına eski arkadllfı Leonaçi 
geldi. Onu iyi taQıyordu. Kendisi 
ni aldatmıyacağına emindi. Ona 
gidecek, karısına bayram sürprizi 
olmak üzere değerli bir hediye 
satın alacaktı. 

Beyoğluna doğru kota koşa çı
kıyordu. Arkadaşının mağazasına 
nasıl geldiğinin farkına varmadı. 
Kanatlanmıt, uçuyor gibiydi. Ma
ğazanın önüne gelince, genit bir 
nefes aldı. Camekana bir göz gez
dirdikten sonra, içeri girdi. Leo
naçi arkadaşının nefes nefese ge
lişinden 'aşırır gibi oimuftu. 

Kendisine buyurun etti ve tela
şının sebebini sordu. Hayonaçi 
sanki mühim bir ihtirada bulun
muş gibi: 

- Sorma, dedi, mühim bir fi
kir, bizim Madama dehşetli bir 
sürpriz yapmak istiyorum. Kendi
sine bir elmas yüzük satın alaca
ğım. Para hususunda düşünme. 
Y almz değerli bir şey olsun ist;
yorum. 

Arkadatı hafifçe sırıttı. 
- Sen hiç merak etme, dedi, 

iki saat evvel bana bir yüzük getir
diler. Sokağa atsan hef yüz lira 
eder. Fakat senin hatırın iç=n dört 
yüz liraya veririm. 

Hayonaçi yüzüğü eline aldı. Ku
suru var mı diye dikkatle muaye
ne etti. Memnun olmustu. Nihayet 
vur aşağı, tut yukarı 380 liraya ar
kadaşını kandırdı. 

Şimdi dü~ünüyordu. Karı•ına 
yüzüğü hed.ye edince, kimbilir ne 
kad.-r sevinecek ve parmağına ge
çir:liği zaman: 

- Ah, benim kocacığım, benim 
güzel kocacığım. diye nasıl boynu
na sarılacaktı. Kendi kendine: 

- Haspayada her fey yakıfır, 
diyorılu. 

Eve geldi, karısına yüzüğü ver
di. Madam Ester yü:r.üifii derhal 
tamdı ve sordu: 

- Söyle, bu yüzüğü nerden sa
tın aldın. 

- Leonaçiden .. 
- Kaça aldın? 
- Yüzüğün kıymeti bet yüz li-

ra .. Ben üç yüz seksene aldım. 
Kadın çar ve naçar: 
-Tetekkür ederim, derneğe 

mecbur kaldı. Bu hediyeden hiç 
te memnun olmamıttı. Hayonaçi 
getirdiği hediyenin umduğu tesiri 
yapmadığına çok müteessir oldu. 

'(. '(. '(. 

M:.ıdam Ester ertsi ızün Leonaç'
nin m3ğazasına gitti. Bu sefer yii
zü asık ve ka,ları catıktı. 

- Leonaçi, yÜzüğü mü sattın 
mı? 

- Evet sattım, hem de yaban 
yere gitmedi. 

- Paralarımı ver öyleyse .. 
- Bu sizin paralarınız, bu da 

benim komisyonum .. 
Kadın paraları aldı. hırslı hırs

lı mai{azadan çıkarken söylendi: 
- Bunu kocamdan baskasına 

satalY'az mıydın, madrabaz· adam? 
- Ne yapayım, sen enai bul de-

MUeılifı: Nazmi Ş,hab 
- Viski içer miyiz hanımlar 7 .. 

Peki öyle ise bize dört viıki .. 
Haydar sarho' aarhof kulağına 

fıııldadı: 
- Y anında!<ini neye tanıştırmı

yorsun? Karın mı? 
-Evet .. 
Bahriyeli derhal Harikanın eli

ni öptü: 
- Dünya ahret kız kardetim -

sin.. Kocanın benden eski arka
d8'ı yoktur. 

Nazmi tam zamanında göz edi
vermitti. Şakayı anlıyan "B. R.,,; 

- Y aaa .. - dedi - Kocamın 
en iyi arkadaşı benim de en iyi 
arkad8'ımdır. Değil mi Nazmi? 

Ve alayı katmerlendirmek için; 
- Adresinizi bize veriniz de 

Haydar Bey ziyaretinize gelelim .. 
- diye ilave etti - Biz bu hafta 
apartman değ:ftİreceğimiz için ad. 
reıimizi aize 

( Oı dilimizle il 
....................................... 

Ucuz gezintiler 
Kendi yurdumuzu en az tanıyan 

insanlar olduğumuzu sır -sı düş
tükçe söyleriz. Yurdumuı:un de
ğil her yanını, içinde yaşadığımız 
yerleri bile tanıyanlarımız sayıla
cak kadar azdır. 

Doima, büyüme öyle lstanbullu
lar biliriz ki, Boğaziçi onlar için 
Kaldağının arkası kadar uzaktadır. 
Heybeliadanın yalnız adını duyar, 
Y eşilköyü; düşlerinde görür, Yaka. 
cığı masal kitaplarında okurlar. 

Son günlerde "Şirketi Hayriye,, 
ile ( Akay)ın ve öteki deniz ve ka
ra taşıma birliklerinin önayak ola
rak yaptıkları gezinti gidiş geliş
leri; çok umuyoruz ki lstanbulu, 
lstanbullulara gereği gibi tanıta
caktır. Gezilecek yerler, yalnız 
lstanbul sınırları içinde de değil
dir. Geçen yıl, büyük bir kalaba
lığı çeken, Sabanca için denen
miş olan demiryolile gidilecek u
zak ve yakın yerlerimizde var. is
ter denizyolu, ister kara yolu ile 
yapılsın, bütün bu gezintiler, bize 
yaz aylarını, şimdikinden cok da
ha tatlı geçirteceği gibi, hava ve 
su değiştirmek yüzünden de ayrı
ca kazanclarımız olaraktır. 

Yalnız, bu İşte ba~1ıca düşünüle
cek şey, gidiç ve geliç bi!etlerirıin 
çok ucuza satılmasıdır. 

Gezinti, ne kadar az oara ile 
başarılırsa, s:ezint;y,,: tekte o !:a
dar artacaktır. 

Salahaddin GONGöR 

YENi NESRIYAT 

Holivud 
Holivut'un 17 numaralı nÜ•hası Suat 

Derviş.in, Münür Süleymamn ve Elif 
Nacinin yazdarı ile intiıar etmiş.tir. 

iyi biJ irad 
Beyoğlun''" en işlek bir yerinde ıe· 

nelik irad safı (2000} lira olan beş kath 
b:r apartıman ıatıhktrr. Taksimde, Sı
raservi!erde Billurcu çıkmazında Ahmet 
Şükrü Bey apartmanı 3 No. ya hergün 
beşten sonra müracaat. 

Milli Reasürans 
• 

TURK ANONiM ŞlRKETlNDEN: 
15 nisan 1935 tarihinden itiba

ren Türkiye it Bankası lstanbul 
~ubesi gitelerinde tirketimiz • his
se senetlerinin 6 numaralı kupon
ları mukabilinde beher hisse için 
safi olarak KIRK kuruş temettü
ün tevziine başlanacağı ilan olu
nur. 

·e (TAN)ın 
Ki'çük lıan Tarifes: 

Kuruş 

Beş satırlık bir ilan bir defası 30 
" ,, ,, iki defası 55 
,. ... .. üç defası 80 

Her fazla satır (on kelime iti- 5 
barilc) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük l'•zetesi aevsili okurlanna 
hizmet etmek makaadile bir ilin •Ütunu a
çacaktır. Bu aütunda ilAnlarını neırettir
mek iateyenler daha timdiden Milliyet ida-
1"eaine müracaatla ilinlarını ve:rebilirler. 

-----i-------------------------------------=-------~ Daima en biiyük fılmleI . . . Daima en çok aevılen artıstler 

F R E D E R 1 K M A R C H ve 
MİRYAM HOPKINS 

Senenin en güzel filmlerinden biri olan 

YAŞAMAK 
Yarın flk ,.am E 

KORKUSU 
L E K 

Üz Türkçe iJe 
Biimecemiz 

Geçen defaki bilmecemizi doiru halleden
'e r ar••ında çektijimiz kur'ada birinciliii: 1 

Kadıköy Mühürdar Safa ap .ımanı A. Tan- f 

c ' .>. n, ikinciliği: Şitli Ahmetbey aokaiı Dr. 1 

C. B. kazanmıtlardır. Matbaamıza gelerek he 

diyelerini almaları kendilerind,en rica olunur. 

1 
2 
3 
4 
!ı 
6 
7 
h 
9 
J 
l 

Geçen defaki bilmecemi
zın hal!edilmiş şe~li 

l ~ • 4 r r .., '1 "I fl'l 11 

Oamanlıca kartılıklarlnı yazdı,; ımız keli -

melerin Öz türkçe mukabillerin i bularak tek
__ u1izin bot hanelerine yerlettiriniz ve keserek 
ıeklile birlikte (F\-1.illiyet bilmece mcmurluiu

na) &'Önderiniz. Doiru halleJenler ara•ında 

kur'a çekiyor ve kazananlara hediyeler veri

yoruz. 

Müddet: Pertembe ıünü ak,amına kadındır. 

Yeni tilmecem·z 
l ? . ~ .. ~i'l<I 11) 11 

1 

1 
lıil 

2 r.ıı B · ~ 
3 il • 1 

4 • • 
5 3 •• ., 
6 
7 • ı 11 1 ~ 

8 • ı • 1 • 9 • • • H o 
L .. "' .. 

SOLDAN SAGA 

1 - Bir ne'Yİ çiçek 3, Bir l'ölümüzün adı 7 

2 - Genitlik 2 Duvar 3. 
3 - Avrupada bir hükUmet merkezi 15. 

4 - Eıarp 4. 
5 - Lezzet 3. Hal, rabıt edatı 3. 
6 - Genit deiil 3. Yaramaz çocuk 6. 

7 - Laz kayığı 4. Valide 3. 
8 - Nota 2. Berf 3. Rabıt edata 2. 
9 - Kulp 3. Bıçak kılıfı 3. 

10 - Ağaç. dallarının çocukları S. Bir veki

limizin aoyadı 4. 
11 - Şart edata 2. Tenezzüh eden 5, 

YUKARDAN AŞAGI 
1 - Gelmekten emir 3. Bir nevi oyun 4. 
2 - Şeref 2. Cet 3. Nota 2. 

3 - Arka 3. Nota 2. 
4 - Zamanı bildirir 7. Bir ıöl 4. 
5 - Kab 4. Beyaz 2. Kirli 3. 
6 - Eline ayaiına çabuk 4. Kapan 3. 
7 - Hiza 4, Çok deiil 2. 
8 - Beyııir 2. Kurnaz 4. 
9 - Vekil 5, Bir kürnea hayvanı 3, 

10 - Bir Bayan Saylav 6. 
11 - Nota 2. Yaman 4. 

Sinemasında 

bu perşem~e aKşJ.mı ;:ı A R A Y sınıırnasındıı 

ROÇILD 
Büyük baoker ailesiaio hayatıoı musa ıver emsalıiz film 
LÜKS DEKORLAR - GÖZ KAMAŞTIRICI S.\HNELER 

Sef.letteo saadde. zafere, zeDı;?İnliğe ve aaalete. Oyoayaolar: 

GEORGES ARLISS - FORI~ KARLOFF · LORETTA YOUNG 

ttihadı illi 
Türk Sigorta Şirke ti 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 •2382 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

17,30: Oniveraiteden nakil - lnkıli.p derai -
Maniıa aaylavı Hikmet. 18,30: Jimnaatik Ba
yan Azade Tarcan. 18,SO: Favat operaaı (Kı • 
aalttlmıtı 19,30: Habeı 1er. 19,40 Piyano Solo 
Pli.k. 20 Maliye Bakanlığı namına konferanı. 
20,30: Demircaz. 21,15: Son haberler, boraa -
lar. 21,30: Radyo orkeıtraar. 22 Radyo caz ve 

htanbul H'lrici Askeri 
K rta ... t il~nlan. 

Yerli fabrikalar mamula -
tından 40,000 metre kaput -
luk kumaş kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. ihalesi 15 -
4 - 935 pazartesi günü saat 
11 dedir. Beher metrenin mu· 

Tango orkeatraları. 1 
175 Kh•. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Kızılordu y~yı· 

mı. 19,30: Kolhozlar için yayım. 22: Muhte
lif dillerde konferanılar. 22: Almanca. 23,05: 

hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak -
kalesi 7200 liradır. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 

Franıızca, 24,0S: Felemenkçe . 

832 Kh•. M Ol 5 K O V A, (Sta);n) 361 
18,30: Moakava operaaından nakil, Volf 

Ferrarinin "Quatre Oeapoteıu adlı opera tem 
aili. 22,45: Danı muaikiıi 24: İngilizce. 

823 Kbz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plik yayımı. 18: Plı\k. 

(Hafif muaiki.) 19: Duyumlar. 19,15: Pl&k • 
20: Konferana. 20,20: PIAk. 20,45: KonferRnt. 
22: Sözler. 22,05: Senfonik konaer. 22: Kon
ferans. 22, 15: Senfonik konaerin devamı. 23: 
Duyumlar. 23,25: Konaer nakli. 

223 Khs. V A R Ş O V A, 1345 m • 

18,15: Kuartet oda muıikiai. 18,50: Sözler. 
19: Hafif havalar ve aırkılar. 19,lSı Tiyatro 
bahialeri. 19,30: Rekl&mlar. 19,45: Pl&k. 20, 
07 Aktüalite, 21: Paderevıkinin eaerlerindon 
konaer. 23: Hafif muaiki. 23,30: Sözler. 23,4S: 

Hafif muıiki. 24,05: Hafif muıiki. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, &!SO m. 

18.35: Paleatrina koroaunun oknıerL 19,35: 
Derı. 20,05: Düo • armonik konaeri, 20,40: 
(Konaervatuvardan.) 22,30: Duyumlar. 22,50 
Caz orkeatraar. 23,10: Duyumlar. 23,50: Dera. 
24,10: Çinıene muaikiai. 

686 Kh•. B E L G R A D, 437 m. 
19,25: Sözler. 19,30: Der•. 20: Rekli.m, plı\k 

20,15: Duyumlar. 20,30: Uluaal yayam. 21: 
Jübliyanadan nakil. 23: Duyumlar. 23,20; 
Radyo orkeatraaı. 

Kh•. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,40: General Ludendorf 70 ya,ında. 20: 

Şen konser. 21: Duyumlar. 21,10: Olakar 
Yoat dana orkeatra••· 22,10: Hamburıdan 
23: Duyumlar. 23,20: Kadın koroau konseri. 
24: Gece muaikiıi. 

PARlS, Kıaa dalıa 19,68 m. 

14: Duyumlar, borsa. 14.30: Konaer nakli 
15,30: lnıilizce duyumlar. 15,45: Denizcilik 
duyumları. 15,50: Pariı hayatı veaaire. 17.SS· 
Henri Tomaainin idareıinde Tadyo orkıe"trl\- .j ... 

ve görmek istiyenler 595 ku· 
ruş mukabilinde M. M. Veki 
leti Satınalma komisyonun . 
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka -
nunda gösterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel teklif banka 
mektuplarile birlikte komis -
yona tevdi etmeleri, (1496) 

2422 
"' ,,. ,,. 

Pınarhisar için pazarlık 
suretile 13 nisan 935 cumar
tesi günü saat 15 de 2500 lira
lık arpa alınacaktır. llk peyi 
225 liradır. isteklilerin Vize -
de Fırka Satınalma komisyo -
nuna gelmeleri. (1792) 

r ~ , 
JliUıy~t 

Aarın umdeai "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 aylıiı 
6 .. 

12 

Türkiye içi.o 
L. K. 
4-
7 so 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

• -============-a--------Dr. A. KU1.,IEL 
P R A G, 470 m. 
18,05: Pl8.k. 18,15: Sözler. 18,25: Pl&k 

l~.;ıo: Almanca derı. 18,45: Şarkılı piyanı:» 
konaeri. 19,0S: Ziraat 19,15: Almanca yayım. 
19,50: Duyumlar. 19,55: PIAk. • Sözler. 20,10: 

Gelen evrak l'eri verilmez.- Müddeti 
ıreçeo nü•halar 10 kuruıtur.- Gazete •e 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
rac..-t edilir. Gazetemix ilinlann mea'u 
ı:v.-tini k11.bul etmez medin mi? Ben de kocandan enai

sini bulamadım. 
Şükufe ŞADAN 

maz mı? 
- Hay hay aslanım 
Bereket versin Nimete .. Kimbi

lir neden? Eski atıkı Nazm'.yi dört 
çocuk anası olduktan sonra da bir 
an hatırlayıp içine bir kıskançlık 
düttüğünden mi, yoksa Haydarla 
arasında garip bir macera başla -
mış olmasından mı, bu muhavere
nin uzamasına meydan vermedi. 
Bahriyeliyi kolundan çekip peşin
de göbek göbeğe sıkıtanlara ka -
rıştırıverdi. 

Şimdi ikisi bir barın yüksek san 
dalyeleri üzerinde yan yana kal
mıtlardı. Bir müddet sustular. Ön
lerine baktılar. Kimbilir neden? 
Göz göze gelmekten korkuyorlar
mış gibi duruyorlardı. 

Dıtarıda müzik bir başka hava
ya batlamıth. 

Garson boşalan kadehleri aldı, 
dolu iki kadeh sürdü önlerine .. 

Dıtarıda müzik "Bis ! Bis !,, ses
lerini bir çarlistonla baatırmağa 
çalı,ııi<en yetil gözlü viski barda
ğındaki kamışı çe!<ip Nazminin 
burnunu dürttü: 

- Ben size dargınım. 
- Neye? 
- Siz bana on lira kaybettirdi-

nız ... 
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ti yorum. 
- Tekrar edeyim de iyi anla .. 

Çocuk! Sen bana tam on lira kay
bettirdin. 

"Siz ve ettirdiniz,, in yerine 
"sen ve ettirdin,, gelince Nazmi 
zekasına derhal hakim oluverdi. 
Elini kızın eli üstüne koyarak ha
fifçe sıktı: 

- Nasıl oldu bu? Anlatsana .. 
- Patronun istediği mülakatı 

yapamadım seninle ... Halbuki bu
senin için güzel bir reklam olacak
tı. Tabii sen akılsızlığın la kaldın; 
ben de on liradan oldum. 

Nazmi kızın bu sefer öbür eli
ni de tutmuftu. Biran gözlerine 
baktı. Sonra onu uzun iskemlesin
den kucaklıyarak indirdi: 

- Biraz hava alsak nasıl olur? 
- Fevkalade iyi olur. Burada 

inaa.n sıcaktan patlıyacak. 

Viskilerin parası verildi. 
Vestiyerden kürkle paltu alın

dı. 
Bir otomobil Taksimden Şitliye 

ve oradan Maslak yolu üzerinde 
bir dağ evine ulaftı. 

Yirmi dakika sonra sıcak bir 
odada, üzerinde iki büyük çanak 
kaynar süt bulunan bir maıaJa yan 
yana oturuyorlardı. 

Plak. 20,30: Orkeatra konıeri, 21,30: Konfe
ranı. 21,45: Keman konaeri. 22,30: Kuartet 
konıeri. - Duyumlar. 23,10: P13k. 

Sütleri içtiler . 
Uzun bir sessizlikten sonra 

Nazmi bir feyler söylemeğe hazır
lanıyordu ki kız birdenbire, sinirli 
bir hareketle ayağa kalktı ve deli
kanlının omuzlarını iki yumruğiy
le, süvari bandosunda davul çalar 
gibi, vurarak; 

- Söyle bakalım .. - dedi -
kimdi o lokantadaki kadın .. 

Nazmi, 
- Bir bat belası .. - diyecek 

oldu-
Yumruklar gene inmeğe batla

dı: 
- Öyle bir bat belası ki emretti

ği yemek listesini garson yarım 
saatte not edebiliyor. Ona kartı 
bu kadar fedakarsın! 

Nazmi gene cevap vermek İste
di, fakat bu sefer ağzını bile açama 
dı. Çünkü kız iki elini dudakları
na dayamıftı. Öyle tiddetle bastır. 
dı ki ellerini çektiği zaman deli
kanlının dudakları çatlamıttı ve 
dişleri kanıyordu: 

- Oh olsun .. - dedi - ne idi 
o gün patronun odasındaki o bakı
şın ... insana çiçi yiyecekmişin gibi 
bakıyorsun.. • · 

• 
- Korkutuyorsun. 

• 
- Aç kurt gibisin ... 
Nazmi, kızın seseinde bir hıçkı

rık sezer gibi olmuştu. Batını çevi
rince onun yanaklarından sızan 
yatları gördü. Birdenbire ayağa 
kalktı. Son derece romantik bir hi
tabeye hazırlanıyordu. Fakat kızın 
gene o anda sürekli kahkahalarla 
giilmeğe batladığıını gördü. Şaşku~ 
fatkın söylendi: 

- Kuzum deliriyor musun? ne. 
ye gülüyorsun? 

"B.R.,, çantasından çıkardığı 
İpekli mendille gözlerini silerek 
kahkahalarını bir kat daha şakrak· 
!aştırdı, ve bağırdı; 

- Her taraf kar içinde. Dağba
tında bir evdeyim ... ve sen ... 

- ... Aç kurt ... 

- Yanımdasın.. ve ben .. 

- Korkmadan sana bakabiliyo
rum. 

- Ooh Barika ... ! 
- Neye duruyorsun? yesen e 1 

. 
- Neye duruyorsun? Tabii iste· 

miyorsun beni? 
-! ! ! ! 
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ÜTEFERRIK HABERLER 
~öyle bir 
ihtira var mı? 

1 
Mahkemeler 

T 
. 

1 emınat para~arı Çocuğun elini 
Kim kesti? 

\ Avcılığı inkişaf 
ı Ettirmek için 

Pr. Bay Samuel Aysoyun 
aleti hakkında mütehassıs 
bir baytarımız ne diyor? 
Oç gün evvel AkJ&m gazteoinde An 

k&.., Bo.ytar Fakülte•• profesörlerinden 
Ray So.mucl Ayso • 
>'un İnsan, hayvan 

ve nebat hastalık · 
larıru teıhiı eden biı 
alet ke§fottiği ya • 
:ulınıttı. Ehemmiyet. 
afkar olan böyle bır 
iJct h•kındB 'i'ür -
kiye ve Almanyado 
İyi bir n1ütehas~ı: 
olar;ık yetiııniş o 
ı ,, Dolınabahç< 
hayvcn hastahan~s~ 
dahiliye ve sariye 
mütehassısı baytar B. !Iilcnet S.!.<.:,;R 
binbaşı Dr. Bay Hikmet Sezer'~ mi.ıraca
at edel·ek mütaleasını sorduk. Doktı>ı
bize dedi ki: 

- Evet, gazetedeki bu haberi ben .de 
okudum. Profesörün (Radio • amplıf, • 
cateur) adım verdiği ve radiesthcrie u .. 
sulünün en hatasız ideal bir aleti alarak 
tavoif ettiği bu ketif henüz Türk t'.b~i 
ve Avrupa baytari mecmualarında klinık 
lnÜ§ahede ve tecrübelerini aydınlatacak 
bW vuzuhla nel"ed;!meınittir. Esasen ga
zetede de Bay Samuel Ayaoyun kendi 
keıfine dair bir izahatı yoktur. Gazete
deki malUmat ilci Fransız mecmuasın • 
dan naklen ahnnuştır 

"Bu k"fif 0 kadar yüksek ve o derece 
lnÜhi.ındir ki, doğruluğu tahakkulı: ets~! 
hası) Pastör tababete bir mikrobıyoloıı 
devri açtı ve inHn ve hayvanları bir çok 
muhakkak ölümlerden kurtardı ise ,Bay 
Saınueı de inııanhğa ve tababete yeni bir 
devre engin ve zengin bir kurlan§ çığın aç,ru; olacaktır, Mcselfı bu ::ıJetin. eh~· 
ıniyetini kendi anlayıııma gore, sıze ızah 
edeyim: 

"Bu illet elimizde mevcut, olmasa da 
Parası mukabilinde fabrikalar yaparak 
herkese satacak. Tabiidir ki bütün dün· 
)'anın böyle mühim ve hatasız bir aleti 
evlerinde bulunduracakları tüphesiz. Her 
bengi bir inaan, hayvan veya n.ebatm 
hasta.tığından mı §Üphe ediyorsunuz? Ar· 
tık hekime hacet yok. Radio - Amplifi • 
c.ateurtü önüne götürünüz, derhal hasta 
~va doğru incizabi harekete geliyor. 
Karımızda söz söyleyen veya yazan bir 
~ aklından nu fÜpheleniyorsunuz? 
Aleti onun baıı hizasında tutunuz. Aklın. 
d~ zo:U :varıa derhal, o f&hıın beynine 
dogı-u ıncızap hareketi yapıyor. Böbre • 
ğin huveyzasmda laf mı var, belinizin 
üstüne tutunca •.• bütün kesif adalat ve 
kemiklerden kilyenin içine kadar nüfuz 
ederek derhal hastalığı gösterici hareke
te baılıyor. Yalnız bu aradaki mesafe 
de bulunan muhtelif tabakaların ayn ayn 
~•talıldan oluraa bilmem bunları teşhis 
•çın kim bilir ne acayip devir ve hareket· 
ler yapacak?.. Daha garibi bu filet her 
ba•taıığı keşfettiği gibi onun ilacını da 
bulursa pek mülhit bir tıp mucizesi oJ.a,. 
taktır. 

"Nisanın biri olsaydı, bunu bir poiı.son 
d'avril kabul edecektim. Bununla beraber 
Aktaın gazetesinin naklen aldığı Fransız 
ınecnıualan belki de bir nisanda çıkmıt
tır. Onu da ayrıca tetkik etmek icap e • 
d~·Araaıra Amsıika ve Avrupa gazetele 
nnde "Hasta bir kalbin çlkarılarak ha • 
l"İçte tamir edildiği ve bu esnada lastik 
s~n'i hlr kalple dever.ırun temin edildi
fi,. gibi ııarip havadi.ler de okuyoruz. O 
~un İ9in bu gibi havadisleri daima kaydı 
•htiyatla telakki etmek ve neşir yanlı§ • 
lıklannın esaanu araıtınnak ıİcap eder. 
Bunun en keatirme yolu iae Ankara.da 
bulunan mu:\terem profesörden bizzat 
bu hu•usa dair ma!Uınat almakt11' . 

"Bugüne kadar AVTUpadaki baytar 
lnekteplerinin kliniklerinde bu usulle 
lu.stalık teşhis edildiiini biliniyorum. o. 
l<uduğum haftalık ve aylık mecmualar 
da da insanların bu tekilde hastalıklan· 
hın teıhiıini aörmedim. 

"Dünya tıp mük.i.fatmı kazanacağın • 
dan emin bulunduğum bu ıkeşif tahakkuk 
ederıe, biz.im hayret ve ıaygı ile gıbtamı· 
za ve profesör Samuel Aysoyun ela tıp· 
talti yüksclipne ölçü bulurunıyacaktır . ., 

Halkevi konferans an 
lıtanbul Halkevi yeni tertib etmiı 

o1 duğu sıhhi konferanslara dün akfam 
dan itibaren baılamı~tır. Bu ~.onfera?ı 
lar uınuma ve serbest olmak uz~re bı
l"er hafta ara ile dört defa ve~ılecek· 
tir. Dün ilk konferansı Halkevı konfe· 
•anı salonunda ıaat 16 da Dr. Bay 
Zühtü Nuri veruniştir. Konferans mev 
2uu (Z'"h • 1·ns·ı hastalık ve bun· u revı ve c 
lardan frengi) idi. . 

Doktor oldukça kalabalık olan dn~· 
1•Yicilerine konferansı bir deds m~h~: 
Yetinde verirken ayni zaınan a 11

1 
~ 

n:t" ·· une en U:zeden getirHmit olan nuın .. . 
Ve Projeksiyon ile beyaz perd~ ~~erı~ 
de büyütülen bütün inceliklerı gosterı 
Yordu , 

. lialkevinin b.ı tc~ebbüıü ve faaliye 
t~; ayni zamanda ve ayni zemin üze· 
~•nde hazırlanmış olan iki broşür çok 
j,&abctlidir. Ancak halkın ve gençlerin 

u gibi konferanslara ehemmiyet ver· 
~e.ıtıeleri ciheti de çok acıklıdır. 3ro
IUı-ler Halkovi konferanslarına dcı:am 
ed...ıere dağıtılmak üzere yapılmış i· b de rağbetsizlik i.lıtimali kRrflimda 
Unların ha~içte de dıığıtılması her • 

Nasıl alınıyormuş? 

Mahmud sa·m:n bir çok 
mahkômiyetlerı de varmış 

Abone yazmak, yanında çahştır
ımak bahaneıile ve teminat iam.i altın
da para almak gibi ıuçlarla aleyhine 
davalar açılagelmekte olan Mahmud 
Saimin bir davaıına da, dün, ikinci ce 
za mahkemesinde bakıbuttır. Eski 
mahkumiyetlerinin ve Edebiyat fakül 
lesinden mezun olup olmadığmın öğ
renilmesi ve hukuku umumiye şahitleri· 
nin dinlenmesi için düne bırakılmı§ o
lan bu davanın üç davacısı vardır. Da .. 
vacıJardan. Şehir Tiyatrosu muhasebe 
katibi Feyzi şunları söylemiıtir: 

Ustura mı, tel m:, teneke 
kenarı mı? 

Dün, ikinci ceza mahkemesinde da
vacısı 12 yaıında bir çocuk olaıı 1..ıir 
davaya bakılmııtır. iddiaya göre, pa· 
zarlarda seyyar yağcılık ve sa1.>uncu
luk eden Hüseyin Avni, pastırma pıça 
ğiyle 12 yaşında Senihin parmilı'i ·ıı 
kesmiş, on be§ gün it yapamamn.sına 
ve parmağının kuaurlu kalmaaına s~
beb olmuştur. Evvelce ıahid olarnk din 
!enen Saffet ve şeref isi:nlerindel<i iki 
çocuk ta, iddiayı teyit etmektedirler. 
Dava edilen Hüseyin Avni, dünkJ mü 
dafaaaında demiştir ki: 

- Ben paatırmacı değilim .•• Yağ, sa 
bun ve peynir satarım. Sabunu 1-t.·l le 
keseriz. Yalnız peynir kesmek için, 
küçücük bir bıçak kullanırnn. O gun, 
önümde dört bet mü;.teri vardı. Ben 
onlara mal satarken, öbür tarafta f:ğı 
lı duran yağ tenekeleri devri:di. 
Biz sadeyağı tenekelerini yarı a~al'J~. 
Bu~lar, brçak gibi kesebilir. Bunun 
eline vurmu§ değilim. 

Maznunun inki.rı Üzerine, dava, ka
rar için, 26 Mayısa bırakılmıştır. 

Hapishanede yatmıya doymamış 
Sabıkalılardan Nafi hapiohan<rlen 

yeni çıkmıştı. Evvelki gün, Fatihte 
bir eve girerek küpe ve sair ufak le· 
fek eşya çalmııtır. Ev sahibi evde bir 
yabancı olduğunun farkına varmış ve 
bağmmağa baılamışhr. Feryada yeli· 
genler Nafii kovalamışlar ve yakala
mışlardır. Nafi, adliyeye verilmiş, hak 
kında takibata batlanmııtır. 

- Gazetelerden birinde bir ilan 
gördüm. Galatada, numarasını hatırla 
··.a~:.d.ığım bir poata kutuau adresi gös 
terilmiıti. Mektupla müracaat ettim ... 
Aldığım cevab mektubunda, Galata· 
da, Ada Hanındaki idarehaneye davet 
ediliyordum. Gittim ••. Mükellef bir ya 
zıhane... 100 lira teminat istediler ... 
Tahsildar olarak çalııacaktım. Asker· 
den yeni geldiğim için, bu parayı t~
darik edip veremiyeceğimi, ma.amafıh 
gayret edeceğimi söyledim:. 5.~ ~.ıra ka· 
dar temin edebildim... Gotu~p v~r
diin. Senet yaptık... F ak~t, Yl':z lıra 
tamamlanmadığı için tasdık ettıreme
dik ... Birkaç gün yazıhaneye uğraya· 
madım. Birkaç gün sonra gittiğim za· 
man, kapıya bir kağıt yapııtmlmış ol 
duğunu gördüım ve matbuat kanu~u
nun 18 inci maddesi hükümlerine gore 
kapatılmış olduğunu anlad"':'. ~o~ra· 
dan, Ankara caddesinde !·enı bır ıda· 
~ehane açıldı. Orad~ 1'alıştırn. -~~~ad~, 
mütekait binbaıı Latıf Bey mudur gos S U 
teriliyordu. Hakikatte Mahmud Saim UÇUn in~ar ed yor 
idare ediyordu. iki buçuk ay zarfında Hamına! Kamberle karısı Hamide 
verdiğim 50 lirayı tamamen aldım. tarafından haneye taarruz ve t..~brü 
Çıkan ve çıkmıyan, Tarih: askeri, F e· ıiddetle fıhizlik!len aleyhine dava 
nerbahçe, Galatasaray, Cümhuriyet açılan, ticaretle uğraştığını ıöyliyen Ali 
Kadını fili.n gibi iaimli mecmualar he- nin muhakemesi, üçüncü ceza mahke-
sabına abone ve ilan kaydetmekle mü- mesinde dün yapılmıtşır. istintak ha· 
kelleftim. Baktım ki, yolsuz itlerle uğ kimliği cebrü ıiddetle ahizlikten men·; 

1 t dan gelen bazı genç muhakemesine karar verdiği için, da-ratı ıyor ve a,ra . -
!erin dolandınlmasına, kefalet narnıle va, yalnız haneye taarruzdan yapıl-
para alınmasına çalışıyor; polis ikinci mıttır. Hammal Kamber ve karısı, 
ıube müdürlüğüne bir ihbar yaptım... Alinin 200 liralarını da aldığını iddia 
Sonradan, bu idarehane de kapatıl· etmektedirler. Ali, suçu tamamen in-
mış ... Bildiğim bundan ibarettir .•• ., kar etmektedir. Duruşma, şahidlerin 

Obür davacı Hamdi de, kendisinden çağırılması için baıka güne bırakıl· 
ayni suretle 60 lira alındığını, on beş mıştır. 

gün sonra idarehanenin kapatıldığını Şeker kaçakcılı nı davası 
ve verdiği paranın 40 lirasını, ceste ceı ~ 
te, Mahmud Saimden geri aldığını Şeker kaçakçılığından suçlu Bay 
aöyledi. Uçüncü davacı, Binbaıı müte- Bekir ve arkadaılannın muhakemele-
kaitlerindea Bay Sadıktı. Bay Sadık, rine dün gümrükteki sekizinci ihtisas 
para kefaleti olarak 100 lira verdiği· mahkemesinde devam edi:miştir. Dün 
ni. Mahmud Sa.im hesabına hiç çalıı- kü cebede bet tahid dinlenmiıtir. Du· 
m~dığını, 100 lirasından da bir para ruşma birkaç noktanın belirtilmesi i· 
bile geri almadığını söyledi. çin baıka güne kalmıştır. 

Mahmud Saim, bunların hepsini iti DAVA REDDEDiLDi - Tünel ba-
raf etti ve: tında eski ttus sefareti binasının ön 

- Müessesenı kapandı; param ol- kısmı yola alınını§; bunun için, bele-
madığı için bu adamlann paralarını rl ~ a leyh:ne, dördüncü hukuk mah-
geri veremedim. Ben 20 senedir mat • kemesinde 37 bin liralık bir dava açıl 
baacıhk ve neıriyatla uğraııyurum; mııtı. Dün, dördüncü hukuk mahkeme 
bövl<' it batıma gelmit değildir ... dedi. sinde, bu davanın reddine karar veril-

. Çağrılan hukuku umumiye aahitle· miıtir. 
rinden Salih oğlu Halilin Zonguldak 

b 1 k * Tramvayda bir vatmanı tahkir, po kömür madeni ıirketinde kati o ara 
"b • d lise de, bırakması için 35 kuruş riit· 

oraya gittiği, Ferdi oğlu Nesı •n. 8
• • vet teklif eden Artinin duruımau, Ü· 

resi değiıtirdiği anlaıılmıt§ı. V ufı og· çüncü ceza mahke:nesinde dün yapıl· 
lu Aıafla Sabri oğlu Mehmed de, ken mııtır. Vatman, Art'inden 500 lira ma· 
dilerine tebligat yapıldığı halde gel- nevi zarar istemektedir. Artin ıuçu İn 
memiılerdi. Bunun için, tahitler din- k&.r etmİ§, ıahidlerin çağırılması için, 
lenemedı·. Gelen tezk--den, Mahmud k im 

~- duruşma, baıka güne bıra ı ııtır. Saimin dolandırıcılıktan, 931 senesin 
de 3 ü~cü cezada 8 ay, 16 gün ve 4 ay BiR MAKiNiST ALEYHiNE DA-
15 gün olmak üzere iki defa; birinci VA_ NeptÜJ\ vapuru ikinci makiniı-
ceza mahkemesinde de 934 senesinde ti bahriye yüzbaıılığından mütekait 
3 ay olmak üzere bir ~a hap'!' ~~- • Rahmi aleyhine açılan gümrüksüz et· 
kUım edildiğini ve muddetinı bıtirıp 
çıktığı anlatılıyordu. Gene birinci ce- ya geçirmek davasına, Sultanahmed 

mahkemesinde, 934 kinu.nuevvelin ikinci sulh ceza mahkemesinde dün 
~: bir sene hapse mahku~ e~ildi.k'. vı: bakdmııtır. Gümrüğü verilmeden geçi 
30 Temmuz 935 de mahku~ıyet·nı. ~· rilmek istenilen etya, bir havlu, bir çift 
tirerek tahliye olunacağı ilave edılı- fOSOn, li.atik ayakkabı, 300 gram da 

yor:;~hmud Saim Edebiyat Fakülte· balık yumurtasıdır. Bunlar, Hayfadan 
sinden 327 senesinde mezun olduğu- gelen vapurun armasında, makine üa 
nu iddia etınekteydi. Y anlıt ~la~•· k tüne tesadüf eden yerdeki varillerin 
Hukuk fakültesine müracaat edılmit • içerisinde bulunmuştur. Dünkü celse-
ti. Hukuk fakültesi, yolladığı tezkere- de davacı yerini tutan inhisarlar avu· 
de böyle bir kimseni~ h~ka kay~.e· katı, bu itin inhisarlar idaresini ala-
dilmemit olduğunu bıld'!"ıyordu. Mud 
deiumumi, gelmiyen ıahıtler.d~n M~~- kadar etmediğini, çünkü bulunan eş. 
metle Vasıfın ihzaren getırılmeıınıt yanın inhisara ti.bi olmadığını aöyle-
Zonguldakta bulunan Halilin ist.inahe mittir. Bunun Üzerine, Istanbul g-üm-
suretile "ahitliğine müracaat edılnae .. rükleri batmüdürlüğünden bu dava-
ıini Mahmud Saimin gösterdiği ~ört ya ait evrakın ve ilmihaberin asıl ve· 
müdafaa şahidinin celbini ve Ed~bıyat ya ıuretlerinin istenmesine ve güm. 
fakültesine müracaat edilerek ~d.h· rükler idaresi namına avukat gönde-
mud Saimin mezun olup olmadırrının rilmesi için muhakennat müdürlüğüne 
sorulmasını istedi ve bunlara karar ve müracaat edilmek Üzere davanın 15 
rildi. Muhakeme 30 mayıs perşembe Nisan Pazartesiye bırakılmasına ka-

h kildi rar verilmiştir. 
günü saat ona.~ı_r_a~~-·~~~~~~----------~~~------

Piog - Pong turnuvası 
Cumhuriyet Gençler Mahfilinden ı 
Mnhfilirniz iki yıldır olduğu gibi bu yıl 

da 1935 Ping . Pong turnuvasını yapma· 
ğı ıöz birliği et:Imıtir. 

1 - Turnuva iki kategorj üzerine \TC 

çifte tasviye usulü ile yapıl~cak v_e şam· 
pıyonlarına madıllyalar ve~ılecekt•r. 

2 - Karşılaşmalar 18 nısan perşem
be günü başlıyacaktır. Her balca perşem 
be cuma günleri de:1am "!d1lc.:cektir. 

J - Bu oyunlard girmk isteyenler 
her gün saat 14,5 Jau 2') ye kadar ~a~· 
filin Beye ;rlu C. H. F. l<a•a. mer~ezı bı
nasında!<i yerine 3 la•ı.• fotog1·&f ıle yazı-

lırlar. . 
4 _ Fikstür 15 nisan pazartesı gunu 

)Ullanlar öni.iııdu k1J.rııl ~le )·aaıııacı1Jctn·. 

Y alovada yapılacak 
büyük otel 

Akay idaresince Y alovada inıa edile
cek olan Büyük Otel münakasaya kon • 
muttur. Münakasaya, yüz bin liralık otel 
veya banka binaıı ya.pmıı olanlar girebl. 
leceklerdr • 

Iapartada yol programı 
ISPARTA, 8 (A.A.) - Vilayetin 

muhtelif yollarında ilkbahar progra
mına dahil olan mmtakalarda çalışma 
batlamııtır. Bu yollarda çalııan mü . 
kellef amele mikdarı bine yakındır. Bu 
yıl programının tamamlarunaıına ça
lıtılacaktır. 

---Tetkik edilen kanun pro
jesinde mühim esaslar var 

Avcılığın inkİ§afını temin edici tel· 
birler hakkında Bolu saylavı Bay Is. 
mail Hakkı tarafından bir kanun pro· 
jesi hazırlanmıştır. HenW: tetkik edil. 
mekte olan bu projede, memleketi.nıi
ze Avrupadan avcı seyyah getirtilme· 
si, av mevaimlerinde büyük av eğl~n
celeri tertibi, avcı cemiyet teşkili.tının 
geni§letil !ilesi imki.nları etrafında mü· 
hinı esaslar vardır. Avcı1ığınuzrn ilerleme 
si arzusu Ötedenberi istenen ve bek
lenen bir arzu olmakla b<raber bunu 
kolaylaıtırı ... ı bir kanun hazırlanması 
çok iyi karşılanmıştır. Avcılar birli ği 
azasından 32 senelik avcı Bay Şekib 
Bebekli, bir muharririmize bu hu.sus
ta ş.unları söylemiştir: 

- Avcılığın ihyası için bir kanun 
hazırlanması hepimizi çok sevindirdi. 
Avlanma zamanlarının, yerlerinin ta
yin edilme!llİ, av hayvanlarının ayrıl
ması, avcılığımız için büyük ümitler 
vermektedir. Mevcud kayıtlar, avcrlı
ğı bir zabtı rabt altına almağa kafi 
değildir. Av hayvanlarının vakitli va
kitsiz öldürülmesine ergeç mini ol
mak, üremelerine imkin vermek 18.
zımdır. Gençlere avcılık hevesi ve aş
kını aıılamak ta yapılacak işlerin ba. 
ıında ııelmelidir. Avlanılacak sahala
rın tesbiti de mühim bir noktadır. 
Meseli. Macariıtanda, av hayvanları
nın üretildiği birçok müsaid yerler 
vardır ki, yabancı memleketlerden a· 
kın akın avcı gelme.sini tem.in eder. 
Burada avlanan hayvanlar arazi sahi. 
bine kalır. Seyyahlar avlanma zevkine 
varmak için her mevsim kafile halinde 
gelirler, avlanır ve dönerler. Kanunun 
bir an evvel çıkmaaını temenni ede· 
riz.,, 

Avcılar birliğinin toplantısı 

lstanbul Avcılar birliği cuma günü 
saat 19 da Bomontide ideal birahanesi 
Üstündeki merkezlerinde yıllık toplan 
tısını yapacaktır. Bu toplantıda yeni 
idare heyeti seçilecektir. 

BELEDIYEDB 

Eski Maarif 
Nezareti binası 

---<>--

Umumi meclis dün saba 
s ınmanna karar verdi 
lıtanbul umumi meclisi, dün toplandı. 

Bazı mazbatalar vardı. Bunlar okundu, 
ait oldukları makamlara gönderildi. 

Bundan ıonra, eski Maarif nezareti bi
nasının ıatın alınmasına dair olan bütçe 
encümeni mazbatası ckundu. Bütçe en
cümeni mazbatasında, bina.nın almmaıı 
muvafık olacağı bildir.itiyordu. 

Azadan Galip Bahtiyar : 
- Bina alınacak, iyi. Fakat hangi tah. 

siıatla a,lacağız, para ne şekilde tednri.k 
edilecek? dedi . 

Feridun Manyaıi de: 
- Bina 40 bin liraya alınacı1k. Buna 

itiraz etmiyorum. Fakat tamir için mas
raf lazımdır. Ne kadar para sarfoluna . 
cak? Bu belli midir? •• 

Avni Adalı da dedi ki: 
- Galip Bahtiyarın sözüne iştirak e

diyorum. Belediyece satın alınacak em
val i.çin ayrrbnıt tahsisat var mıdır? Han
gi tahsisatın, hangi fasıl ve lnaddesinden 
bu para temin edilecektir? .. , 

Bütçe encümeni naınına 
Ziya cevap verdi: 

Abdülkadir 

- Bina bir ihtiyaçtır. Esasen alına • 
cak emval hakkında tahsisat vardır. 40 
bin !ira birden değil, ceste ceste verile • 
cektır.~ 

Bunun Üzerine bütçe encümeni mazba
tası uygun görüldü. Binanın satın alın· 
maıı için belediye riyaset makamına 18 .. 

lahiyet verildi. Bina milli enılak müdür
lüğünden satın alınacak ve bedeli taksit. 
!erle ödenecektir. 

Sonradan motör takılaA 
mavnalar 

Belediye, takma motörlü sandal ve 
mav~l~rdan numara reımi almağa karar 
v~ıştır; Bu hususta bütçe ve kavanin 
encumenınde tetkikat yapılmaktad1T. 
Sonrad":n ~tör takılan kayrk ve mavna. 
lar tesbıt edılmektedir. 

Muğlada yapılacak yollar 
MUGLA, 8 (A.A.) - Bu yıl ilk. 

~ahar çalqmasında mükellef amele 
ıle Dutca • Marmaris yolunda 9 kilo
metrelik toprak tesviyesi yapıhruıtrr. 
I?utca mıntakasında çalııma bitmiş. 
tı~. Daoas yolunda çalııma devam e· 
dıyor. Bu yolda çalııma 30 uncu kilo

metreye vannııtır. Fethlye ile Dolaman 
ara~ı.nd.a .. Ek§Ölik ovasının geçiı yeri 
degıttırılıyor. Dalaman büyük köprü
sünün aya~ları yapılmaktadır. Mükel 
lef amelenın çalııııı bu ay sonunda bi 
tecektir. 

Merzifon izcileri 
MERZiFON, (Milliyet) - Orta 

mektep izcileri her yıl ilkbahar ve yaz 
günleri (cuınalara) mahsus olmak ü • 
zere civar köylere lıetkik seyahatine çı
karlar. 

Bu ;ı:•I da, bu haftadan itibaren ıe· 
yahatlenne batlanııtlardır. 

-------

Galatasaray takımı 
Bu Cuma Libertas'ın karşısına 

nasıl çıkacak? 
Ni:.ayet kat'i surr !te karar verdi

ler: Viyanadan gelecek olan Liber • 
tns takımı ilk maçını bu cuma Taksim 
stadında Galatasarayla oynayacaktır. 

ikinci maç pazar günü Güne§ takı
n •. ile olacak, üçüncü maçı da Fener
bahçe yapcaktı;·. 

Y aptığnnız tahki.kata göre, Galatasa • 
rayın Liber!_3 karşısına çıkaracağı ta· 
kım kat'i surette belli olmamakla be· 
raber şu tekilde olması muhtemel gÖ· 
rülmekted:r: 

Avni 
Lut fi Osman 

lbrahim Fahir Kadri 
Danyal, Fazıl, ? Münev" .... &• Necdet 

Bu tak::nda merkez muhacim yerin
de kimin oy.1ayacağr henüz maliim de 
ğildir. lşittisimize göre, Galatasaraylı 
lar son bir'aç maçta tecrübe ettikleri 
Adnanı :> • •• atmamak ve ~erine başka 
bir merkez muhacim bulmak fikrin -
dedirler. 

Galatasaray, böyle düşün.-nekte yer 
den göğe kadar haklıdır. Çünkü son 
maçlarda gördüğümüz Adnan hiç bir 
zaman hücum hattına faydalı olama
mış, sık sık yaptı/; . favulkrle Galata. 
ıaray hücumlarını kestirerek zararlı 
olmuştur. Takımın g...:ri k~J~:ı. oyuncu
larına gelince, eldeki elemanl:.ra gö
re, bundan daha iyi bir · kım teıkil 
edilebilecc.~'ni sanmıyoruz. Meğer ki 
tanımadığı·""1ız yeni oyuncular tecrü -
be edilsin .•. 

Kaleci Avni, §İmdilik lstanbulu . en 
iyi kalecisi mevkiini muL;ıfaza etmek
tedir. 

Müdafiler yerli takımlara ve oyun 
tarzlarını bildikleri futbolcülere kar· 
ıı az çok m· .vaffak olmaktadırlar. Fa 
kat, yerde kombinezonlarile maruf 
olan Viyanalı muhacinıler kartısında 
ne dereceye kadar muvaffa': _:~_1k· 
!arı kestirilemez. Herhalde, Viyanah
lar ilk maçta sah yabancılığı dola -
yısile yerden c7namayıp ta havadan 
oynamağa kapılırlarsa Galatasaray 
müdafaasının iti bir hayli kolaylaşmıı 
olacaktır. 

Galataaarayın en iyi tarafı ~uavin 
hattıdır. \..1ÇÜ de genç ve ..... :esli olan 
bu oyuncular, Galatasaray • Libertas 
maçında, en güvenebileceğimiz hattı 
te~kil etmekteıl:rLr. Müdafaa ve hü • 
cuma yardım edebilecek vaziyette ol
duklarından müdafaanın fazla aksa • 
masına, hücum hattının az it görmesi
ne m&ni olabilirler. 

Galatasaray hücum hattının verimi, 
merkez muhacim oynayacak futbolcü 
ye göre artar veya ekıilir. Binaena • 

~lı:ıcim oynayaca~~ 

bolcünün kim olacağı anlaıılmadan 
hücum hattı hakkında kat'i bir ıey 
söylemek imkansızdır. Bununla bera· 
ber diğer oyuncular hakkında düşü • 
düklerimizi söyliyebiliriz: 

Galatasaray hücum hattının en teh 
likeli iki oyuncusu Fazıl ile Münev • 
verdir. Fazıl kıvrak oyunu, W siste· 

mine uyan geri ve ileri tarzı ile ümit 
besliyebileceğimiz bir muhacimdir. 
Münevver .... gelince, göz_ çarpan fev· 

Istanbula gelecek 
Rus mus:kişinasları 

Moskova tiyatrosu or k estı a 1 

şefi yakında geliyor ı 
Yakında lstanbula gelecek olan Mos

kova büyük Akadeıruk tiyatrosunun or· 
kestra telii hal kartiati Leon Steinberg'in 

bu seyahatı, bu ay içinde Spvyet operası 
artistlerinin Türkiye<te verecekleri konıer 

!erle alakadar bulurunaktadır. Steinberg, 
Tü~k ıenfonik ori<eıtrasiyle bu temsille
r.in provalarını yapacaktır. 

Orkestra tefi Leon Steinberg, 1892 
tarihinde Petersburg koıervatuvarın • 

dan mezun olmuıtur. Konservatuvarda 
bidayette P.iyano sınıfını bitimıiı, ondan 
sonra da Rlmıki - Korsakof ve Soloviev' 
İn idaresi altında kompozisyon na:zariye
leri derılerini takip etıniı tir. 

Konservatuvardan çıkar çıkmaz or
kestra tefliğine baıhyan Steinberg, ilk 
defa Peteraburg operasında "Nyınphe,, 

operasını idare etmiı ve ondan sonra 
Moskova büyük tiyatrosuna geçmİttir. 
1914 senesinde Par.is ve Londrada ·veri.. 
len Ruı operalarını da Steinberg idare 
etmittir. Steinberg 1928 ıeneainden bu. 
güne kadar Moskova Büyük Akademi ti· 
yatroıu orkestra §efliğini yapmaktadır. 

Steinberır, ayııi zamanda bestekar o
larak ela maruftur. En mühim eıtrleri 
ıunlardır: 

iki senfoni, (Mirrha) balesi, Melüzin 
ve Uyuklayan orman senfonik ıürleri, 
ihtila!e ait ilk mut.iki eseri olan Teşrini
evvel Kantadı, Leninin ölümü için yazı
l~n matem marıı ve yakında müteaddit 
tiyatrolar tarafından sahneye konacak o
lan dünyayı sarsan 10 gün operaaı. 

Son sene zarfında Steinberg Kın! 
meydan senfonik tiir ve tablosunun 

bestesini bitirmittir . 
Muıiki sahaımda ve içtimai it sahasın· 

da yaptığı büyük hizmetlerden dolayı 
SteinbCTg'e 1922 senesinde Ukranya 
Cumhuriyeti halk· artisti ünvanı ve 1934 

senesinde de, mumaileyhin musiki haya
tının 40 ıncı yılı dolayısile, Sovyet hükü-

kalade bir oyunu yoktur. Bu, belki de 
fazla maç yapıp tam bir alıfkanlık a
lamamış olmuından ileri gelmekte· 
dir. Fakat ani, çok dW:gün ve sıkı §Üt 
!eri, en iyi kalecileri bile gafil avlaya• 
bilecek .ı:adar iyidir. Eğer Galatasa· 
ray Adnamn yerine iyi bir merkez mu 
hacim bulabi!irse bir tarafta Fazıl, di 
ğer tarafta Münevver, Galatasaray he 
sabına gol çıkartabilirler. 

Açıklar hakkında, itiraf edelim ki, 
büyük bir ümit beslemiyoruz. Bunun 

da yegane sebebi sağ açığın 
çekingen, sol açığın zara.-lı bir 
inat derecesine kadar çıkan bir 
çalım müptelisı olmasıdır. Halbu;~i 
ikisi de genç ve top kontr<.;lleri az çok 
iyi olan bu i~ oyuncu, biri biraz ce· 
saretine ili.ve etae, öteki ipfli.sınclan 
biraz fedakarlıkta bulunsa, takımla · 
rına çok faydalı olabilirler. Malum · 
dur ki bir hücum hattının muvaffak 
olabilmesinde iki açığın yarıdan fazla 
rolü varda. 

Libertas karşuında daha ilk maçı· 
mızda muvaffakıyetini t-.aenni ettiği 
miz Galatasaraym teklini ve oyur.cu· 
!arı bakkmda düıündüklerimizi böy· 
lece hüli.sa ettikten sonra kulağJmı.:a 
gelen bir haberi de şuracığa kaydede· 
lim: 

Libertaa takımı karşısına çıkat.:::ı'c 
Galatasaray takımında Beıiktaı mu~· 
vinlerinden Feyzinin oynayacağı df' 
söylenmektedir. Eğer bu doğru İse, yu 
karıda yazdrğmıız takımda bazı de -
ği§iklik yapılıp daha kuvvetle bir şek· 
le sokulması da beklenebilir. 

E. H. SAVCI 

Viyanalılarla yapılacak maçlar 

ISTANBUL, 8 (A.A.) - Liberta. 
maç lan tertip heyetinden~ Avusturya 
profesyonel birinci likine dahil Viya· 
nanın Libertas takrnıı 12 Nisan 1935 
cuma günü sabahı lstanbula gelecek
tir. 

1 - ilk maç 12 Nisan 1935 tarihin 
de Taksim stadında Galatasaray takı• 
mı ile saat 16,30 dadı~. 

2 - ikinci maç Güneı klübü ile ı .t 
Nisan 1935 tarihinde saat 1 7 de yı· 
ne Taksim stadındadır. 

3 - Üçüncü maç ta 19 Niıan 1935 
tarihinde ıaat 16 da F enerbahçe •ta· 
dında F enerbahçe klübü ile yapılacak 
tır. 

4 - Fiyatlar herkes ·~·-
Balkon veya husuai mevki 200, tri· 

bün 100, duhuliye 50 kuruştur. 
5 - Giıeler saat 12 den itlbaren vı 

kapılar da saat 13 den itibaren açık· 
tır. 

6 - Mali ıer.. uğırlığı dola) ısilc, 
serbest duhuliye varakaları kaldırıl: 
mııtır. Bu hwıuıta klüp ve ıtadyonı ı· 
darelerine beyhude yere müracaat edll 
memesi bildirilir. 

7 - Muhalefeti hava veya diğer 
herhangi bir sebeb dolayısiyle mad··· 
kat'iyen tehir edilmiyecek, ilan e,;. .n 
saatlerde oyunlara baılanacaktır. ~Ü· 
yük maçlardan evvel kapılarda izdi: 
haıma mani olmak için, yine ehemmı· 
yetli baıka maçlar hazrrlanmıtlır. 

Turizm 

Yakında Mııırda bir 
büro açılaca 'le 

KAHiRE, 8 (A.A.) - Türk devlet 
demiryollan idaresinin ve Turinıı kulü· 
bün mümessilliğini alan Bay Abdüli· 
lab tarafından yakında burada Türki· 
yeye dair bir turizm büroau açılacağı 
haber alınmııtır. Filistin, Suriye v• 
diğer ıark memleketlerinde de ıuh•'•· 
ri bulunacak olan bu büro, Türkıy~<-• 
müteaddit belediye dairelerinin aey • 
yah ıubeleri, sayfiye merkezleri ve 
ticaret odaları ile sıkı bir münasebet 
halinde çahıacak ve halka Türkiye 
ile Mısır ve diğer şark memleketleri 
araımda ticaret ve tur;zm münasetıel 
lerinin artması için l&zrm gelen ma .. 
lfunatı verecektir. 

Bir çocuk, beşiğinde 
yanarak öJdr 

KANDIRA, (Milliyet) - K.azaını· 
zın Bolu civarı köylerinden Keçlllide 
sekiz aylık Süleyman oğlu Yatar iomin• 
de küçük bir yavru dikkatsizlik netice
si yanarak ölmüıtür. • 

Yaıar yanarak u. _. Jen bir hafta ev· 
vel bir soğuk algıruıt.i. neticeli epıce 
hasta olmut ve ıiddetli öksürükler i· 
çinde betiğinde yatmakta imİf. 

V aka günü anneai, komıuların, bas· 
ta çocuğu daima aıcak ıeyler içirerek 
aıcak yerde bulundurulması huıusunda· 
ki tavsiyelerine uyarak Yaşarın be • 
ıiğini, odada yanan ocağın yanına çek• 
miş ' e ' ~ndi ; d-e yavrunun kirlenen bez 
!erini yıkamak için çepneden su alına· 
ya gitmiş. Çocuk betikte bir müddet 
tepelenerek örtülerini ocağa düıür •. 
müı ve bu suretle tutuıarak evveli Y ıJ.. 
zü, elleri ve bili.hara karnı yanmıt 

ve bu suretle vefat etmi§tir. 

meti tarafından (RSFSR) halk artisti 
ünvanı verilmiştir 

Diler artistler cumartesi giinü Kratı 
Mering •· ;ıuru ile ııelecelderdir. 



• 

Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Öz türkçe köklerden gelen sözlerin kar1ısına (T. Kö.) belde

ği ( alcimeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sıran ile uzman. 
larımızın ( mütehassıı) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine gÖ· 
re Fransızcaları .i - yazılmıs . ayrıca örnekler de konalmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü iflenmif ve kullanılan 
şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek" kökünden gelen ~ekil gibi. 
lnsiyaki - lçgüdel - (Fr.) İnstinctif. 

Örnek; İnsanların da insiyaki hare
ketleri vardır - İnaanlann da içgü
del hareketleri vardır - Les bommes 

aussi ont dcs actes instinctifs. 
Gark - Batıma 

Örnek: Geminin garla, yalnız içinde· 
irilere d~ğil. onların akraba ve taallü
katma da büyük bir lel~ket oldu -
Geminin batması, yalnız içindekilere 
değil, onların ı;oyuna sopuna da büyük 
bir felaket oldu. 

Gari<et:mek - Batırmak 
Garkolmak - Batmak 
Müttağrak, ınağruk - Balmıt, batık 
J.tiğrak - Dalım 

Örnek: Hali istiğrakta ne yaptıgını 
bilmiyor - Dalım halinde ne yaptığı
nı bilmiyor. 

Ganetmek - Dikmek. 
Gaseyan ebnek - KU11J1ak 
Gıul - Yunu 

Örnek- İslamiyette mevta badelgasil 
defnolur - İııLimlıkta ölü yunudan 

aonra gömülür. 
Gasletmek - y wnak 
Caıp - Kapaç 

Örn<k : Es.ki zamanlarda derebeyleri 
için gasp bir hak sayıurdı - Eski 
zamanlarda derebeyleri için kapaç bir 

bak sayılırdı. 
Ga11p - Kapman 
Gaspetmek - Kapmak, zorla almak. 
Mağsup - Kapık. 

Örnek - Mağsup, kimin elinde bu
lunursa bulunsun istlrdad edilir -
Kapık kimin elinde bulunurııa ~ a
lınır. 

Gqyetmek - Kendinden geçirmek. 
Örnek ı Gurubun bu güzel ışıklan be
ni ı:aıyettl - Gün batısrnm bu güzel 
J§lklan beni kendimden geçirdi. 

Cauolmak - Kendinden geçmek 
GaJy içinde - Kendinden geçerek 
Cauetmelı - Daıldınnak 

Gevr - Dip 
Davvaa - Dalgıç 
Caybubeliııde - Y okkeı> 

Örnek: Onun gaybubetinde l§lerlne 
kim bakacak? - O yokken işkrine 
lı:im balı:acak? 

Ga,.. - &ek - (Fr.) But 
Örnek! Bütün Türk çocuklarını okut
malı: başlıca gayemizdir - Bütün 
Türk çocuklarını okutmak başlıca e
re~dir - Notre but priııcipal est 
d'inatruire tous lcs cnfants Turcs. 

Hedef - Amaç - (Fr.) But 
Örnek: Ordular 1 İlk hedefiniz Akde
nizdir - Ordular! İlk amacınız Ak
denizdir - Soldats! Votre preınier 

but cst la Mediterrann~e. 
Maicm - Vargı - (Fr.) İntention 

Örnek: Ankant'ya gelmekten maksa
drm sizinle görü§mektir - Ankaraya 

ı:elmekteki varığım sizinle görüşmektir. 
- Sizi görmek vargısı ile (mabadı 
ile) Ankaraya geldim - C'cst dana 
l"intention de vous rencontrcr (de 
cause-r avec vous) que je ~ui• venu a 
Ankara. 

Matlüb - Alacak - (Fr.) Gr~it, avoir, 
crCance 

Örnek: Ondan yüz lira matlübum var 
- Ondan yüz lira alacağrm var. 

Matlub - lsl'ek - (Fr.) DC.ir 
Örnek: Matliibunuzu isal edemiye
ceğirn - İsteğinizi yerine getiremiye
ceğim - Je ne pourrai pas accomplir 
votre desir. 

Mefküre - Olkü, ideye! - (Fr. İdeal) 
Temenni - dilek - (Fr.) Souha!t, voeu, 
demande, 90llicitude 

Örnek: Sizden temennim odur ki -
Sizden dileğim odur ki 

Tmenni etmek - Dilemek 
Cayet - Pek, pek çok 
Gayret (Bak: ceht, say) - Çalışma, ça
balama, dürüşme 
Gayretıe gelmek - Davranmak, can!.n
mak 
C..yrcte gel>nnek - Davrandnmak, 
unlandınnak. 
Gayretket - Y tırdakçı 

Örn.,.k: Arkadaşlık iyi şeydir, gayret
keşlik kötüdür - Arkadaşlık eyi ~y
dir, yardakçılık kötüdür. 

G~vr-Ozge 
Örnek: Gayren-Oiş - Özgecil 

Gayri - - Yad-, - sız, - maz 
Örnek: Cazip - Gözen; gayri cazip 
- Ye.dgözen - milli - Ulusal; gayri 
milli - yadulusal 
Gay~ muvafık - Uygunsuz. 
Gayrı ~ahili icra - Yapılamaz. 

G>ynahl•ki (Bak: ahlak takımı) - Ya-
d. ' Jnal C ı. .. ince okunur) ııhlaluızca 
Gayr~!lis~ki - Eanemez. ' 
~ynıra~~ gayriihtiyari, - iradesizce, 
ııtemekıızın. 

.ö.rnek: 1 - Gayri iradi hareketler 
ıçın kanun cezayı tahlif eder _ İra
desizce hareketler için kanun cezayı 
azaltır. 
2 - Gayri ihtiyari olarak hatırınızı 
kırdım - İstemeksizin hatırınızı kır
dım. 

G.wri kabili afiv - Bağışlanmaz 
Örnek: Bu kusurunuz gayri kabili a. 
!iv netaylç tevlit etmiştir - Bu suçu
nuz bağışlanmaz sonuclar doğurmuş
tur. 

Gayri kabili inhina - Bükülmez 
Örnek: Onun gayri kabili inhina bir 
yaradılışı vardır. - Onun bükülmeı 
bir yaradılışı vardır. 

C.yri kablli itiraz - Sözgöt\lnnez. 
Örnek: Bu, g•>:.ri kabili itiraz 

befaktir. 
Gayri kabili kıyas - Bambaşka, eısiz 

Örnek: O, akraniyle gayri kabili kı
yas bir çocuktur - O, taydaşların
dan bambaşka bir çocuktur. 

Gayri kabili şifa - Onulmaz, oavuş-
maz. 

Örnek: Bu hastalık gayri kabili şifa
dır - Bu hastalık onulmaz (savuş -
maz ) b:r hatalıktır. 

Gayri k.ıbili tohammül - Çekilmez 
Örnek: Onun asabiyeti artık gayri 
kabili tahammül bir dereceye geldi -
Onun sinirliliği artık çekilmez bir de
receye geldi. 

Gayri kabili te-IAfi - Yerine konmaz 
Örnek: Bu, bütün b"'jeriyet için gay
ri k.-ıbili telS[i bir ziya olur - Bu, 
bütün insa.r..~ık için yerine konmaz bir 
kayıp olur. 

Gayri kabili tezelzül - Sarsılmaz, yerin
den oynamaz 

Örnek: Türklü ğün terakki edeceğine 
gayri kabili tezelzül bir imanımız var
dır - Türklüğün ilerliyeceğine sanııl
maz bir inantmiz vardır . 

Gayri kat'i - Kesimsiz, kestirilemez. 
Gayri mahdut - Sınınnz, çevrilmemi§. 

Örnek: 1 - İçimizdeki çalrşma heve
si gayri mahduttur - İçirnizd "ki ça
lışma isteği sınırsızdır. 
2 - Gayri mahdut ara zi - Çevrilme
miş topraklar. 

Gayri mahsus - Belli belirsiz, duyulur 
duyulmaz, duyulmıyacak kadar 
Örnek: Ondaki tebeddül, heniU gay
ri mahsus bir haldedir - Ondaki de
ğişki , ben üz belli belirsiz (duyulur 
duyulmaz) bir haldedir. 

Gayri malum (Bak: meçhul) - Eilinme
dik, bilinmez. 

Örnek: ı - Ortada gayri malum bir 
şey kalmamışhr. - Ortada bilinıne
dik bir ıı<Y kalmamıştır. 
2 - Bu işin akibeti nereye varacağı 
gayri malumdur - Bu işin sonu nere
ye varacağı bilinmez. 

Gayr:i mamur - Şenliksiz, yadbayın
dır 

Gayri memul - Umulmadık. 
Örnek: En gayn memul bir sırada 
karşıma çıkrverdi - En umulmadık 

bir sırada karşıma çıkıverdi. 
Gayn ımnus - Ahtılmamı§, lsuulmamıt 
Gayri meskun - Bot, ıssız 

Örnek: Gayri meskiın bir ada - Issız 
bir ada, Gayri ıneskün bir ev - Boş 
bir ev. 

Gayri mesul - Yükiimaüz 
Örnek: Gayri mesul nakamların mü
dahalesi - Yükümsüz onınların ka .. 
rıgması. 

Gayri muhtemel - Olamaz, olasız 
Örnek: Gayri muhtemeldir - Ola
maz, olasızdır. 

ihtimal - Olabilirlik, olasılık, olasa!, 
lktimal (T.) 

Örnek: Bu işte kazanmak olasılığı 
iktimali göremiyorum. - İktimal
dir - Olabilir, olasıdır. 

ihtimali - Olasık, iktimaliğ 
Örnek: Bu kadar iht!malt bir S<:y Ü· 
zerine harcltete geçmek doğru mu
dur? - Bu kadar iktimaliğ bir şey ü
zerine harekete gesmek doğru mudur' 

Adcmiihtimal - Olamazlık, olasızlık 
Gayri mutabık - Uymoz, uyuşmoz . 

Örnek: Ktnuna gayri mutabık bir 
hareket - Kanuna uymaz bir hareket 
- Kanunla uyu~maz bir hareket. 

Gayri muti - Dikbaş 
Gayri müml<ün - lmkflnıız 
Mümkün - imkanlı 
İmkan - imkan (T.Kö.) 
Ademiimkan - lmkinırzlık 
Gayri münasib - Uygunsuz 

Ömek: Gayri münasip hareketlerde 
bulunanlar ceza görürler - Uygun • 
suz harrketlerde bulunanlar ceza gö -
rürlcr. 

Gavri münbit - Çorak 
Örnek: Gayri münbit arazi - Çorak 
topraklar. 

Gayri müsmir - Verimsiz. 
Ö~k: Gayri müsmir mesai - Ve-
rimsiı çaltşmalar. • 

Gayri müstakar - Dunuz 
Örnek: Siyasi vaziyet henüz gayri 
müstakar görünüyor - Sryasal du
rum henüz dursuz görünüyor. 

Gayri tabii - Dışnomal - (Fr ) Anor
mal 
"Dışnomal .. deki son "),, ince okum
caknr.) 
Örnek: Bu çocuğun bu yaşta bu ka
dar boylanması gayri tabiidir - Bu 
çocuğun bu ya§ta bu kadar boylanma· 
11 dı~nomaldir. 

Gayritabii - Yanıç - (Fr.) Contre • 
nature 

Örnek: Gayritabii yollardan gidilerek 
özlü bir i~ yapılamaz - Yanıç yollar
dan gidilerek özlü bir iş yapilamaz. 

Gayz - Hınç 
Örnek: Gayz ile hareket edenler ek· 
ııeriyetle haksızlığa doğru yürümüş 
olurlar - Hınç ile hareket edenler 
çok kere haksızlığa doğru yürümüş 
olurlar. 

Gazah - Kızgınlık 
Örnek: Gazaba uğradı - Kızgınlığa 
uğradı. 

Gazab etınek - Kızmak 
Hiddet - Öfke 

Örnek' Hiddetle kalkan ziyanla otu
rur - Öfke ile kalkan ziyan.a oturur. 

Hiddet etmek - Öfkelenmek 
Örnek: O kadar 1''"iletlendim ki ken-

Stresa konferansına hazırlık 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

cak olan Fransız kabineai içtimamda 
ba§bakan Bay Flandenin Strezaya 
gitmeaini teklif edecektir. Bu taıkdirde 
üç devletin ba§bakan ve dıtarı itleri 
bakanları Streuda 10!-llanmıı olacak • 
tardır. 

Fransanın /ngiltereden istediği 
LONDRA, 8 (A.A.) - Tayımjı ga

zetesinin Pariı muhabiri yazıyor: Fran 
ıa, lngilterenin Streıa konferansında 
elinde mevcud vesaiti kullanmak ıu
retiyle kendisine müzaheret edeceği .. 
ni ilin etmesi arzusundadır. Zannolun 
duğuna göre Fransada lngilterenin 
kendi dominyonlan ve Amerika ile o
lan münasebetler:inden mütevellid hu
ıusi vaziyet göz önüne getirilmemek
tedir. Şu halde iki tarafın taahhütleri 
ve mesuliyetleri bahsinde yeni birta
kım görüş ihtilafları ortaya çıkacağı 
intibaı vardır. 

Roma teklifte bulunmamış 
ROJ\o A, 8 (A.A.) - Hariciye müs

lel&" Bay Suviç, Mokka Della Kruni
nateye gitmiştir. Bay Muuolini geçen 
cuma gününden beri orada bulunı:nak 
tadır. Alman istihbarat bürosunun bil 
dinliğine göre, Roma, Paris ve Londra 
arasmda cereyan eden diplomasi faa
liyetine rağmen, ltalyan mahafilinde 
Roma'nın ne Par:s'e ne de Londraya 
kat'i hiç bir pli.n, muhtıra ne de tek
lifte bulunmadığı temin edilmektedir. 

Şark misakı ve Lehistan 
V ARŞOV A, 8 (A.A.) - Askeri 

mahalilin fikirlerini yazan Polska Zb
rojna gazetesi, Avrupa gazetelerinin 
ve bilhassa lngiliz gazetelerinin mü
talealarına bakılırsa §ark misakının al 
mıt olduğu tekilde akdi ıuya dü§nsÜ§· 
tür, demek caizdir, mütalea.unda bu • 
lunuyor. Leh hükiimetinin hattı hare
keti açıktır. Lehistan, mÜ§terek bir 
sisteme İştira~ etmekten imtina etmez, 
fakat sulh meselesinin gayri kabili te 
cezzi telakki edilmeaini ve Lehiıtanın 
harici siya.atinin onun ıark ve garb 
koU1Julan ile olan münasebetlerinde 
elde etmİ§ olduğu neticelerin bu sis
temden müteeuir olmamasını ister. 

Bu gazete, mütalealanna devam ile 
diyor ki: 

Harici siyaset sahasındaki bütün le 
ıehbüs]erimiz a§ağıdaki üç unsura ia-

dim - O kadar öfkelendim ki kendi
mi tutamıyarak kaba kaba söylendim. 

Gazıib - Kızgaıı, kapı 
Örnek: Gazup çehresinin neler anlat
tığını ben bilirim - Kızgın çehresi
nin neler anlattığını ben bilirim. 

Cezai - Ceylan 
Gazanfer - Aslan 
Geda - Dilenci, yoksul 
Gehvare - Beti< 
Gencine - Gömü, hazne (T.Kö.) 
Gerdan - Boyun 
f'..erdune - Araba 
Germ - Sıcak, ıssı 
Germ.i - Hız 

Örnek: Aralarındaki dostıulta bir kat 
eaha germi vermek için - Araların
daki dostluğa bir kat daha hız ver
mek için. 

Geıllii güzar - Gidip dolaşma, gezip 
tozma.. 
Gıbta - imren 

Örnek: İmren (gıbta) bir ahJak eksi
ği değildir, sakınılacak olan şey gü
nü (hased) dür. 

Gıbta etınUc - imrenmek 
Örnek: Öyle güzel bir eser yazmış ki 
okuyunca adeta gıbta ettim - Öyle 
güzel bir eser yazmış ki okuyunca 
bayağı imrendim. 

Hased - Kıskançlık, günü 
Hased etmek - Kıskanmak, günüleme 
Hasud - Kıskanç günücü 
G:da - Besin 

Örnek · Gıdasız vücut, yavaş yavaş 
yıpranır - Besinsız beden, yavaş ya• 
va~ y1pranır. 

Mugaddi - Besinli, besleyici 
Gayri mugaddi - Besinsiz 

Örnek: Bazı yemekler vardır ki pek 
lezzetlidir, fakat gayri mügaddidir -

Bir takım yemekler vardır ki pek tat
lrdır, ancak besinsizdir. 

Gilaf - Kın, kılıf 
Gma, i.sıiğna - Doyoalık, bıkkınlık, 

naz (T.Kö.) 
Örnek: Ayni yemekleri yemekten 
gına geldi - Ayni yemekleri yemek

ten bıkkınlık geldi - Bu adam. istiğ
na nedir bilmez - Bu adam doyaalık 
nedir bilmez. 

Gına getirmek - Doysamak, bıkmak 
Müstağni - Doyuk 
Giriv - Çığlık 
Gıta - Zar 
Gıybet - Çelrişıirim 
Gıybet etmek - Çe!ciJtirmek 
Giran - Ağır 
Giranbaha - Değeri çok. 
Giran gelmek - Ağırammak 

Örnek: Onun bu vaziyeti bana çok 
giran geldi - Onun bu dµrumunu çok 
ağırsındım. 

G;rdolı - Çevrinti 
Girdibad - Kasırga 

Girift - Girinç 
Örnek: Önümüzdeki mesele çok girift 
bir iştir - Önümüzdeki sorum çok gi· 
rinç bir iştir. 

Giriftar olmak (musab ve duçar olmak) 
- Tutulmak, yakalanmak 
Girive - Çıkmaz 

Örnek: Onun bu giriveden nasıl kur
tulacağını bilmiyorum - Onun bu 
çıkmazdan nasıl kurtulacağmı bilmi
yorum. 

Girye - Ağlama 
Grup - Grup (T.Kö.) 
Gubar-Toz 
Gudde- Bez 
Gudruf - Kıkırdak 
Gulgule - Çığıltı 

Örnek: Derken bir gulgulc koptu -
Derken bir çığıltı koptu. 

Gulüv - Oıüntü 
Gulüv (kıyam anlamına) - Ayaklanma 
Gurab - Karga, kuzgun 
Gurbet - Y aclel 

Örnek' Gurbette kald'm - Yadelde 

tinad eder. Bizzat kendi kuvvetimize 
olan itimad hiasi normal komtuluk mü 
nuebetleri ve akdedilmit olan ittifak. 
!ar. Leh aiyaııctinin bu esaslan göz ö
nüne getirilince p.rk misa.kının Lehis
tan tarafından kabul edilemiyeceği 
kolayca anlatılır. Bay Eden'in ziyare
ti münasebetiyle lngiliz gazetelerinde 
görülen mütalealar, bizim noktai na
zarmıızm lngiliz efkirı umumiyesi ta 
rafından anlaıılmı§ olduğunu göıter
mektedir. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
LONDRA, 8 (A.A.) -Tekmil mat 

buat, kabinenin dı§ 11yaaa hakkında 
bugün alacağı kararların fevkalade e 
hemıniyetini kaydetmekte ve Lord E· 
denin, müki.lemelerinin neticesini biz 
zat arzcdememek mevkiinde bulun
duğuna derin surette eseflenmektedir. 

Morning post: 
- Halli lazungelen eıas mesele, 

lngilterenin bir mutavassıt sıfatile ha 
rekette devam edip ehniyeceğidir.,, 
dedikten ıonra Almanya ile uzlaşma
nın imkansız olmadığını ve fakat bu· 
nun birçok senelere mütevakkıf oldu
ğunu yazıyor. Bu gazeteye göre, ge
çen yazdaki Nasyonal - Sosyalist hare
ketine benzer hô.diselerden korunma
nın en iyi çaresi devletlerin bu kabil 
teşebbüslere zorla mini obc~kların • 
dan emin bulunmaktadır. 

Ayni mevzu üzerinde, Daily Teleg
rapb da diyor ki: 

- Avrupanın müstakbel sulhünün 
anahtarı lngilterenin eliııdedir. Ken
disi, halen ne muhteşem, ne de devam 
lı bir mahiyet arzettniyen tecerrüd 
siyasaaile, Uluslar kurumunun hima
yesi altında, mÜ§terek bir hareket tar 
zına iştirak etmek tıklazı arasında 
muhayyer bulunmaktadır. Nazırların 
ekserisi, mü~terek hareket prensibine 
lngi)terenin müzaheret göstermesi bar 
be mini olabilir ve olacaktır kanaa
tindedirler. 

Times de §U suretle fikir beyan edi 
yor : 

- lngiltere, her harb müsebbibine 
karşı vaziyet almağa azmet.mit görün 
melidir. Bununla beraber, mevcud hak 
sızlıkları t.!a tamir etmek auretile, harb 
sebeb~erini ortadan kaldmnak lazrm 
dır. lngiJiz diplomasisinin bütün gay· 

retleri, Almanyayı uluslar kurumunun 
kollektif sistemine idhal etmeye ma· 
tuf bulunmalıdır. 

Bay &len hcilii hasta 
LONDRA, 8 (A.A.) - Resmen bil

dir:ildiğine göre Bay Eden, rahatsız ol 
duğundan dolayı bugün kabinenin fev 
kalade topl ıntmnda hazır bulunmıya 
caktır. Mumaileyh, toplantı tarihi ö
nümüzdeki pel"}eDlbe günü teshil edil 
mi~ olan Stresa konferanstna gidecek 
olan dışarı işleri bakam Sir Con Say
mene de refakat edenüyecektir. 

Bay Eden, kendi hususi doktoru ile 
bir mütehassıs tarafından muayene e • 
dilmiştir. Bunlar, mumaileyhin sıhhi 
vaziyeti hakkında şu raponı vernıiş
lerdir : 

Bay Eden, son seyahatinde fırtına
lı bir havada tayyare ile sefer etmit 
olduğundan dolayı kalb zayıflığından 
mustarib bulunmaktadır. Endiıe için 
hiç bir aebeb yoktur. Fakat Bay Eden, 
dört veya beş hafta mutlak bir istira
hata mühtaçtır. 

Amerikanın vaziyeti 

VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - Amerika 
dışarı işleri bakanı B. Hull Amerikanın 
Snza konfenınsma müıahit göndermi
yeceğini bildinni>;tir. Amerikanm Lon -
dra, Paris, Roma ve Berl indeki elçileri 
bu konferans müzakerelernden Amm 
kayı babtnlar edeceklerdir . 

Bay Radek,in y<Uısı 

MOSKOVA, 8 (A.A.) - B. Radclı: 

lzvestia gazete.!inde Streza konferansı 

hazni<klarını tetlrik ederek diyor lci: 
uDoğu Avrupasının emniyeti daha zi

yade bu mmtakadaki miiletleri aliıkadar 
eder. Ve bu milletlerin ve hususiyle ken
di ittire.ki ve muvafakati ohnalnızın alı

nacak kararlarla hiç bir veçhile bağlı ol
mıyan Sovyet Rusyanm iştiraki olmak -
sızm Streza konferansı bu meseleyi haJ.. 
!edemez. Halbuki böyle bir iştirak kat' • 
iyyen mevzuubahis değildir. Ve diğer ta
raftan bazı salahiyettar Fransız mabafili 
f'U'k milak:mdan sarfınazar edilmesi 
(çünkü Almanya ve Lehistan huna mu
halefet ediyorlar) ve bunun yerine ulus· 
lar kurumu misalnna mÜ•tenit genel bir 
Avrupa misakı yapılmaarnı iltizam eder 
gibi görünüyorlar. 

"Muayyen bir mıntakada ve muayyen 
ıerait dahilinde aı-yyen devletlere yar
dondan imtina eden Aln.nya ve Lehista 
nın genel bir Avrupa miaakmclan doğa • 
cak taahhütleri mantıkan kabul etmeleri. 
ne ihtimal var cud11'7 Esasen böyle bir 
misak ancak, Ingiltrenin İftirakile az çok 
müe .. ir olabilir. Halbuki, lngittere Av • 
nıpa lotası üzerine her hangi bir taah • 
hüde ıriri§meyİ reddebnelrtedir. Binaen· 
aleyh, açıkça görülüyor ki, tari< misakı 
proje.mi uluslar arası müzakerelerden 
çıkannak ve harp hazırlddannda hulun· 
ma kiçin vakit kazanmak mevzuubabiı· 

tir. 
"Umumi aulhün iclamesini arzu eden 

Sovyet Rusya mıntakavi misaldarla mÜf· 
terek ıulh ıistemi yolunda mücadeleye 
devam edecek ve bu maksat uğrunda A· 
vusturyaya benzemek istemeyen n teh· 
1ike 8.nında batını yorgan altına &İzlemek 
iıtemiyen bütün devletlere müracaat ede 

Türk kadınına 
Gıpta 

(Başı 1 inci sahifede) 
Corbett Aabby 12 Niaanda tehrimize 
gelecek ve hirlik konseyi o günden iti 
haren toplantılarına ba§lryacaktır. 

İngiliz murahhas heyetinden Bayan 
Ali•son Neilans fngilterede birçok ıç· 
timai kadın cemiyetlerinde senelerden 
beri çalııan, tanmmıı, muhterem bir 
kadmdrr, lngiltere içtimai ve ahlaki 
sıhhati koruma cemiyetinin umumi 
katibidir ve ayni zamanda bu sahada 
ne§riyatta bulunan The Shield mecmu 
asının ba~mubarriri ve Uluslararası 
Kadınlar Birliğinin ahlakta mfuıavat 
komisyonunun reia vekilidir. Bayan 
Neilans lngilterede fuhuş ve zührevi 
hastalıklarla mücadeleaile de tanın· 
mııtır. Bu mevzular etrafında lngilte· 
re parlamentosunda mebuslara çok 
defalar izahat vermit ve gazetelerde 
yazılar yazmıttır. Bayan Neilans dün 
bize dedi ki: 

- Türkiyeye ilk defa olarak geliyo 
rum. Burada gördüğümüz mbafirper· 
verlikten çok mütehauis olduk. Hükü 
met memurlarının, halkın ve kadınlar 
birliğinin kongreye kar§ı gösterdik
leri alaka tayanı takdirdir. Diğer mu
rahhaslar bu ayın 14 ünden itibaren 
gelmeğe baJlıyacaklardır. Kongre gün 
)erinde burada iki mitin,~ yapılacak· 
tır. Bu mitingler, husu:ı.i komisyonun 
toplantısından ve raporların kabulün
den sonra olacaktır. 
Amerikan murahhası Bayan Fast 

Kongrede Amerikan murahhası b·. 
lunan Bayan Fast ayni zamanda kon 
grenin matbuat bürosu ,efidir. Bayan 
F aıt ta Türkiyeye ilk defa olarak gel
mi§ ve gördüğü hüsnü kabulden çok 
memnun olmu§tur. Bayan Fast diyor 
ki: 

- Türkiyeye gelince, memleketiniz 
hakkında iıittiğiıın ve okuduğum :ıeY· 
!erin tamamen hakikat olduğunu an
ladım. Burada ümitlerim hiç boşa git 
medi. Türkiyede kadınlığın inki§af bul 
duğu görülüyor.,, 

Bayan Fast bundan sonra Ameri -
kan kadınlarının kadınlık hareketi hak 
kında hususi bir istekler:i olup olma
dığı hakkında sorduğumuz suale ceva 
ben dedi ki: 

- Amerikada içtimai kalkınma ha
reketi batlaıınadan evvel Amerika ka· 
dınlarmın hususi dilekleri mev:ııuu 
bahsolahilirdi. Fakat Amerikada yeni 
idare ile birlikte iktıııadi aahada yeni 
itler belirdi. Bu ıuretle dünya kadın
lığmın isteği ile bizim isteklerimiz 
arasında hiç bir fark kaim.adı. Mese· 
la bugün Amerikada evli kadınların 
çalıJmaması iıtenİyor. Fakat biz bunu 
haksız buluyoruz. Çünkü evli kadı
nın da hayatta bir mevkii vardır. Çok 
defa bu kabil kadınlann kocalarının 
işsiz kaldığı görülüyor. Amerikadaki 
Kadınlık be.reketi ile Avrupadaki ka
dınlık hareketi arasındaki fark olsa 
olsa fertler etrahnda toplanmı§ olan 
muhtelif kadın tetekküllerinin mevcu 
diyetidir. Amerikada fili.n veya falan 
kadının tetkil ettiği büyük kadın te
ıekkülleri mevcuddur. 

Uluslarara.sı Kadınlar Birliği 
Umumi Katibi 

Uluslararası Kadınlar Birliği umu· 
mi katibi Bayan Emilie Gaurd dün bi 
ze vi.ki olan beyanatında ıunları söy
ledi: 

- Türk kadını elde ettiği haklarda 
berkesin gıptasıru üzerine celbetı:nittir 
Bi:ı de, 12 inci kongremizi Türkiyede 
yapmak teklif edildiği zaman, bunun 
nazarı dikkate aldık ve Türk kadını 
ile yakından temu etmek fırsatını el
de etmek için bu teklifi memnuniyetle 
kabul ettik.,. 

Gümrük ve inhi
sar:ar Bakanlığı 
l"eşki;atı 

(Başı ı inci sayfada) 
rüklere bırakılmıt diğer alacaklarla pano 
cezalıanna ait haciz kararlarını verecek • 
!erdir. 

Projen.in muvakkat maddesine göre; 
projeye bağlı k.adrodalO maaı dereceleri 
en yüksek deft<:elerdir. Bu derecelere 
mukabil daha aşağı drece maat ile tayin 
ve teriiler yapdması ve 2006 sayılı kanu
- bağlı bir sayılı ceclvelde yazılı memur
luklardan yer açıldrkça mevkuf tutularak 
tetkillitın tedrici bir ıurelte tatbik edil· 
mesi caiz olacaktır. 

Aylıklar 
Yeni kadroya göre başmüdürler 80, 

birinci smıf müdürler 70, ikinci oımf 
müdürler 55, üçüncü sınıf müdürler 45. 
dördüncü ımıf müclürfer 40, birinci 11nıf 
müdür muavinleri SS, ikinci ıımf miidür 
muavinleri 45, birinci sınıf ..-kez me • 
murlıon 35, ilıinci 11nıf meri<ez memurla· 
rı 30. Birinci sınıf idare mem=lan 25, 
ikinci 11mf idare memurları 20. B:nnci 
sınıf bat muayene ,,_,..rlan 55, ikinci 
srml bat muayene memurları 45, bir:inci 
ırnıf muayene memurları 40, ;kinr..i 11nıf 
muayene memurları 30, üçüncti aJnıf mu. .. 
ayene memurları 20 lira maaı alacaklar
dır. 

Mimar Sinan 
(Başı 1 inci sahifede) 

leymarun bat mimarlığına tayin edilmiş· 
tir. 

Mimar Sinan öldüğü zaman Anadolu· 
da, Rurnelide yüzlerce eser bırakmıştır. 

Istanbuldaki en mühim eserleri Sü • 
leymaniye, Şehzade camileri ile Oıkli • 
darda Mihrimah hatun camii ve Büyük 
çekmece köprüsüdür. Edirnedelü Sultan 
Selim camii Mimar Sinanın en büyük 
sanat eser:idir. 

Her Türkün büyük bir iftiharla andı
ğı bu cami Mimar Sinarun bile çok ho· 
ıu~ gitmittir. 

Danzig'te yapı;aıı 
Say1av seçimi 

(Bap 1 İnci aahifede) 
tir. Bu da Danzir abalisi ekaer:iyetinİll 
Nasyonal sosyalistlere taraftar olduk!•· 
rının ve ~İnnetice D•nzi1r te.hrinin ta.• 
mamen bır J.lmuı tebr:i <'ldu?uı un iıi1' 
delilidir.,, ~ 
Temel yasanın değişmeai için ne 

liizım 
. Y' ARŞOy A, ~ A.A. - Leh gaz<:tel.
rının Danzıgteki hususi muhabiri na# 
lerin bir pilebisit mahiyeti vermeİ. ialO' 
~ikleri intihabat netôce•'.\rfoin on!art'I 
um.itlerini suya dütlinnÜ§ olduğunu yttl' 
maktadırlar. 

Naz.i!er !!'rafından elde edilmiı 011111 
reyler bir m1ktar daha ıırtmıs ise de bu 
mikt~r .k~~.nu esas~nin.tadilfiçin zaruri 
olan ıki ıu]uı ekseny,.! 1 temine kafi de· 
ğ:ildir. 

Gazete muhabirleri, nnilerin yapınJI 
oldukları muanam intihap mücadele.:n· 
den ve 8İyasi rakiplerinin üzerinde icı• 
ettikleri tazyikten ısrar ile hahsetmekt• 
ve bu tazyikin nazi muarızlarının her 
hangi bir intihap mücadelesinde bulun· 
malarına miıni olduğunu kaydeylemekte· 
dir!er. 

Bundan başka aslen Danzigli olan ve 
fakat timdi Almanyada ıakin bulunaıı 
7000 Almanm İntihabata İştirak etini! 
olduğunu da bildirmektedirler. 

Kuryer Poranny gazetesinin muhabiri 
merkez fırkası ile sosyalistlerin infha· 
batta ve bilhas•a intihabatın aleni ol•· 
rak yapılmış olduğu köy intihabatmcaki 
ıuiislimallere kar§ı uluslar kurumu n<Z
dinde letebbüslerde buluıunıwo ha:-ır • 
landıldannı yazmaktadır. 

Bütün ııazeteler, Lehliler.n k&L•nmıı 
oldukları reylerin 1933 intibabatına na
zaran 6750 den 8750 ye çıkmış olduğu· 
nu ehemıniyetle kaydetmektedir. 

Almanlar ne diyor? 
BERLIN, 8 A.A. - Danzi" intihaba

tı neticeleri hakkında mütale;lta bulu • 
nan Volckisclıer Beobachl.,r, ezcümle di· 
yor ki: 

- Danz.igte vaziyetin ne kacldr müş
kül olduğu malumdur. Son haftalardaki 
intihabat mücadeleleri esnasında yen.İ 
Almanyayı kendi gözleri ile görmek im· 
kanına malik olmıyan kimselere Alman· 
ya hakkında yanlı§ bir fikir vermek için 
Nasyonal Sosyalist Almanyaya düşman ı 
lan hain bir takım fırkaların pek kua 
bjr zaman zarfmda ne ıuretle alLıtan altd 
tahrikat yapmış oldukları bilbasoa na • 
zarı dikkate çarpmıştır, Nasyonal Sos· 
yalist memurlara gelince, onlar, uluslar 
kurwnunun kontrolü altında bulunan 
oerbest tehirde her türlü ihtilata mani ol 
malt i~in fikir ve intihap serheıtliğini 
temine müteallik her türlü tedbirleri al· 
mışlardır. Bütün buna rağmen muhalif 
frrkalar feci hir mağlübiyete uğramış · 
!ardır. 

F ranaız ga%etelerinin mütaleaları 
P ARiS, 8 A.A. - 1933 intibıobatına 

kıyaoen ve yapılan nim propagandalara 
nazaran, Danzig intibababnı, Pario ga• 
zetelıwi, yarı muvaffakiyct ve yarı he · 
zimet ııayryol'lar. 

Peti Pariziyen diyor ki: 
- Şayet hezimet teeyyüt edecek .,. 

!ursa, bunun Almanyada derin akiılerl 
olacaktır. Zira bu Naayonal sosyalizmin 
ilk muvaffalnyetnzliğidir. Temel yasa· 
llllt kanun dairesinde değittirip, Dan 
ziırin Almanyaya idareten ilhakmı ra • 
batça hazırlayabilmek için nazilerin, rey
lerin üçte ikisine ihtiyaçlan vardı •• ., 

Pölli Pariziyen yazısına §Öyle netice 
veriyor: 

Nazi propagandasının çok acele za -
ferleri, teşki15tlandmlmış ve inıicamlı 
bir vaziyetin alınma11nı elzem kılmakta
dır. Bu yarı zafer endişe vericidir. Çün· 
kü Berline ta:ııyikinde devam için mÜ>a· 
ade vermektedir.,, 

Övr şöyle yazıyor: 
Uluslar kurumu, Danzig tcık:l&tı Ma .. 

siyesini ,ıimdiye kadar oldo~undan dah11 
dikkatle kOt"umalıdır. Uluslar kurumu 
Bay Göbelsin: "iltihak er veya geçken· 
diliiinden olacaktır.,. sözleı-ini aklında 
tutmalıdır. Bu ıözler ulu•lar kurumuna 
hakiki hir meydan okuyuşhır. Ayni za· 
manda Polonyaya da ciddi bir ihtardır. 

Resmi neticel~r 
DANZIG, 8 (A.A.) - Dun yapı· 

lan seçimlerin ıon resmi neticeleri • 
ne göre, parlementodaki azalıklar §ÖY 
le ayrılmaktadır: Naayonal sosyalist• 
ler: 1933 deki 38 azalığa mukabil 44, 
Sosyal demokratlar 1933 deki 13 azalı· 
ğa mukabil 12, Komünistler 1933 deki 
5 azalığa mukabil 2, Merkezciler 1933 
deki 10 azalığa mukabil 9, Alman mil 
liyetperverleri: 1933 deki 4 azalığa 
mukabil 3, l.ehliler 1933 deki 2 azalı· 
ğa mukabil 2. 

DANZIG, 8 (A.A.) - Birçok lngi
liz gazetelerinin Var§ova muhabirliği· 
ni yapan Lehli Kang pazar ak•.~m• 
tevkif edilmiştir. Lehistanın Danz' p il 

mwni komiseri bunu Danzig Avan• -.,e'/. 
dinde proteıto etmittir. Bay Bother il"• 
seleyi hemen tetkik ederek cevııb vere 
ceğini vadetrniıtir. 

yaptığı seyahatlerde muhtelif memle 
ketlerde gördüğü, tetkik ettiği eserleriı• 
hiç birini taklit etmemesi, yepyeni bir 

Türk tarzı meydana çıkam..ıctr. 
Koca Sinan Süleymaniye camii temel· 

!erini attıktan sonra, ortadan kaybol · 
muş, ve bir daha görünmemiştir. Zaın•· 
nın paditahı Sinanın ortaJan yok olu • 

l"I>& kızmıt ve kellesinin vurulmas1"' 
ferman etmiştir. Tam yedi yıl ıonra. 
Sinan uzun bir seyahatten çıka gelmit• 
tir. Sonradan Süleymaniye camiinin a· 
tılan temellerinin iyi oturması için, Si· 
narun intaatı yedi yıl müddetle tatil et• 
mek lüzumunu duymu§ olduğu anla§ıl• 
mıştır. 

Çağınş 
Milli Türk Talebe Birliği Genel 1{3• 

t:ipliğinden: 
11-4.935 talı günü saat 16 da büyiilı 

Mimar Sinarun ölümünün yd döüDJl'a 
münaaebetile Süleymaniyede mezarı ba" 
tmda batıra11 anıl•cubr. Birlik üyelr 
rinin e 
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Asl·eri tebliP:Jer 1 
ı:scocı verm11 oianlara 
Beyoğlu Ao. Şube&indcnı 
Şubemizde kayıtlı olup ela bedel ver • 

miı butunan efradın 1 may11 935 tarihin· 
1 de ktıalarında bulunmak üzere 30 nisan 1 

935 güıılemeı:inde ıubede bulunmaları 

Şehir~e mütenasip güzel bir heykelin 
dikilmesi için hazırlık yapılıyor 

Sivasta Cümhuriyet Halk fırkası binası 

sıv AS (Milliyet} - Cümhuri • 
Yet Halk fırkaaının bu yılki kon • 
ıreıini çevreden gelen azalarile 
:yapıldığını ve fırka itleri etrafın • 
da ko~p idare heyetini aeçerek 
dağıldığını evvelce yazmıttım. 

Fıtkamızm bu toplantısında il· 
&erinde fazla durduğu itlerin ba
zılarına teınaa etmek istiyorum: 1 
Atıı.türkün heykeli, il Çarşafların 
kaldırılması, 111 Hal'kevi yapısı. 

Bu üç itin esa.alarmdan yürüne· 
nık fırkanın bu yılki çalıfllla proit• 
ranıma konulmasına ve bunların 
bir an evvel tahakkuk etmesi için 
fazla gayret gösterilmesine söz bir 

liji edilmiflir. 
AtatU~ün heykeliı Sivu inkı • 

ltp aavatmda kendine düten ilk 
vazifeyi 4 e:ylül 1919 da yaptık. 
lnkıllp tarihinin ıahifalarmda ken 
dini tanıttı. Sivaa inkılabın her eaf 
bumda daima ileri. hareketlerile 
lıendine bir yer ayırmıfbr. Bu iti· 
barla Atatürkün tehire laydı: bir 
heykeli dikilecektir. Ydlardanbe • 
rl bütün Sivaslılar hasretli göz ve 
f&J"P&n kalplerile heykeli anıp du.
ıuyorlardı. Heykelin daha evvel • 
jfen temel kısmı ayrılmıt ve cüın. 
buiry.t meydanının lımet P&f& 
cadde.ine çıkan yedi yol ağzmdc. 
bir kavi.a ile yeri hazırlamnıftı. Bu 
yıl da toplaoan tehir meclisi içti • 
Jn&ları ııralannda Atatürlc heyke
lbıin dikilmesi konutulurken bir 
an eYVel ketfinin ve proje.inin ya

pılmuına alkıtlarla karar veril • 
lnifti.. O cümleden olarak ta bu it 
I~ uğratmak üzere tehir meclisi 
balan araanxlan bir encümenin 
a:yrılmaema ve bu encümenin ça • 
ı..-1arını f&hir meclisine bildir • 
ınesine de ayrıca aöz verilmi9'li. 

Seçilen encümen faaliyete geç • 
mit ve heykeltrqlar arumda bir 

tnüaahaka açmıftır. Müaaba!m 15 
ıniaanda hitam bulacak ve birin • 

tiiiğl kazananın eseri alınarak pro 
Je aahibine nakdi mükafat verile
cektir. Bu hueusta iyi it yapan bir 
çok aanatkirlarnnız hazırlanmak. 
tadırlar. 

Fniı.a yıllık kongresinde <1e A • 
tatürk heykeline temas edıl<= rC'k, 
helediyenin ba9armağa çalıştı ~ı bu 
f,i bir an evvel ikmal etmesi iç ·" 
ona lazım gelen yardımların, esir
ııenmemesine, bir gün önce heyke
le kavutmak için temelli e~aslar • 
dan yürünme&ine karar verilmit • 
tir. 

SiYaa, türlü güzelliklerinin ba • 
tında yer alacak olan Atatürk hey 
kelinin kendine yakrtanımı. can a· 
byor. 

Çartaf Iarın kaldırılmaaı: Sivas· 
ta etki çağların süre gelen kötü a· 
detlerinden biriıi de Büriik tabir 
adilen siyah beyaz alaca bezler • 
den ibaret bir nevi çar,aftı. Son 
Yıllarda hayli azalmıftı. Kongre 
buna da dokunarak kötede bucak. 
l:a gözüken bu çartaflann da ta • 
nıanıen kaldırılmaaına da karar 
Verıuiftir. Yakın zamanda bürük • 
Ier artık tarihe karı,acaktır. 

Halkevi yapıaıı Bugünkü Hal • 
~evi yapısı çalıtma kollan faaliye
tıai. daha ileri götüremiyor çüırkil 
Yapı çatısı altında fazla insan bu· 

• 

lunduracak genit bir salondan 
mahrum bulunuyor. Onun için 
Halkevi halk için istifadeli kon: 
feranslar tertip edemiyor. Halk ı· 
le tema.um daha yakınl&flıramı • 

yor. 
Ve Halkevi mefhumu içinde top 

!anan bölümlerde varlık göstere
miyor. Bunları gözönüne alan fır· 
ka kongresi Halkevinin çevrede İ· 
yi i' görebilmesi için muhakkak 

surette ihtiyaçlara ceTap verecek 
bir bina yapılmasını çok lüzum • 
lu görmüttür. Bu yıl bir Halkevi 
yapısının planları çizdirilerek li • 
ae kar91smdaki belediye bahçesi • 
ne bir Halkevi kurulmasına karar 
verilmi9'lir. 

Yapıya bu yıl başlanacak ve 

hemen de ikmaline çalıfdacaktır. 
Memleket topluluğuna hareket ve
recek olan Halkevimiz bundan 
böyle daha verimli olarak çahtabi· 
lecektir. 

Halk.evi mensupları bugünlerde 

toplanarak yeni idare heyetini ae
çecek ve inhili.I eden batkanlığa. 

da çal1'kan bir arkadat seçecek • 
tir. __ ! ________ _ 

Elektrik kayaakcısı 
Birinci derecede usta olmak 

tartile bir elektrik kaynakçısı ara· 

nıyor. lstiyenler veai'.ralarile bera· 

ber Bahçekapı'da Tq Handa 37 
No. ya uğruınlar. 

Anadolu Anonim 
TURK SiGORTA ŞİRKETiNDEN: 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şir· 
keti biıaedarlar heyeti umumiye&İ zirde· 
ki mevaddın müzakeresi için fevkala:le 

olarak 12 mayn 1935 tarihine müııadif 
pazar günü aant on beıte Ankarada Tür· 
kiye it Bankaomda içtima edeceğinden 
içtimaa iştirak için en aııığı on hi>se ..,. 
nedine sahip olan hi.asedarlann hiıae se
netlerini toplantı gününden bir hafta ev· 
vel firket iılare merkezine tevdi ederek 
dühuliye varaka11 alınalan ticaret kanu
nunun 37 nci maddesi mucibince ili.n o
Junur. 

Müzakerat ruznameJıi ı 

1 - Türkiye lı Bankası Umum Mü· 
<1 ·;rünün şirketin idare mecliai tabii uz• 
vu olarak telakkisi ve mali müıavirliği
ne tayini hakkında asaı nizamnamenin 
12 nci maddehne bir fıkra ilaV"etİ. 

2 - E1a1 nizamnamenin otuzuncu 
maddesinin tadili. • 

Mecliııi idare 

Osküdar huku1< hiikimtiğinden: 

H;kmet vekili avukat Yusuf Kemal 
tarafından Çamlıcada ku: lisesi üst tara· 

fmda ıütcü Nazmiye nezdinde sakin Hü 
oeyin Dani• aleyhine açılan bo§anma da· 
vasmın icra kılman tahkikat ve muba • 
keme&i tonunda tanıfeynıin kanunu me
deninin 131 ve 138 İnci maddeleri bük· 
müne tevfikan boşanmalanna 28-3-9'.lS 

tarihinde verilen karar milddaaleyh Hü· 
oeyln Danişin ilcametgalıırun meçbuli • 
yeti haoehile mahkeme divanhanesine a· 

addıiı gibi keyfiyet tebiii ,..-ine - • 
mek üzere aynca ıazete ile de ilin olu· 
nur. (10287) 

o a z 

il.in olunur 

330 doğumlu kısı hizmetli.er 
Beyoğlu ~ Şubeoindenı 
5'Jhemizde kayıtlı yerlıi ve yabancı 

330 doğumlu ve bunlarla muameleye ti,. 
bi ve her ne ıuı·etle ııeriye kalımı ehli· 
yetname&İz kısa bizmetliler 1 may11 935 
günlemecinde kıtalanı>da bulunmak üze
re 29 nisan 935 te ıubede hazr bulun • 
malan ilan olunur • 

316-317 baıtayası ve ·328 lilere 
Fırka alikerlik dıııire•inden ı 
1 - 9~ nUa.ıı ceı.b.inde ınız*a vo de

ınfa sınıflanna ayrılımı olan 316 ila 327 
ha.kayası ve 328 dogumlulardan geri ka
lanler ile 329 doğumlular silah aJbna a
lıoacagından alfu<adarların mensup bu • 
lundukian as.kerlık şııbeleriıno muracaat 
etmeleri 

2 - Bir buçuk sene hi:z.mete tabi piya· 
de ımıfına ayrılnuı olan 316 ila 32"/ ba
ka)'Q•İle 328 dogumlulardan ged kalan
lar •iliıh aıtına aımacağından aliıkadarla
rm men.sup olduklan askerlik tubel<rine 
müracaatlan. 

3 - Toplanma günü 24 nİ<lan 935 ol· 
duğu ve bedeli nakdi verecekler.in 23 nİ· 
san 935 akşamına kadar bedeli nakdileri
nın kabul edileceği, 

4 - Bilcümle yoldama kaçaıklarwtn 
şubelerine nniracaat ederek mua.melei a1-
keriyelerdıi tesbit ettiımel<ri, 

5 - Y ukarıki maddelerde oevka tabı 
oldukları bildll"ilen emj,.)erın tayin edi. 
kn gunlerde tubelerine müraoaat ~<me· 
itti, aksi takdirde baklarınd .. askerlik 
mükellefiyeti kanununun ceza alıkİl ~"nıa 
tatbik edilecegi. 

~ev"' tabı oian iar 
Beyoğlu Aı. Şube•indenı 
1 - 316. 32!1 doğumlul.""' kadar (da· 

bil) muı.ka ve d"1Dİ.ı< otnıflanoı ayrılmıt 
olanlar 24 nisan 935 giinlemecind .. ve 
316 • 328 (dahil) bir buçuk unehk pi
yade ıınıfına ayrılmıı olanlar da 24 ni· 
ıan 935 ııünlcmecinde ıevkedile :eklcrdir 

Hu çağırdım oınıflann topianma ııünü 
24 nisan !135 tir. 

2 - Bu çağı' ılan oınıflardan bedel 
vermek iatiyenlerin en son 23 n"an )35 
a~şamme kadar bedelleri kabııl edilcco • 
iı:ioden bedellerin on~ ıört> ).ıbnlmaoı ve 
bu. tari.'ıten sonra mii.Yacaat e-iecek\erin 1 
bedellerinin kabul edilmiyeceji. 

3 - Y ııkarıda yazı.ı t1>plannıa giinÜn· 
l.PD sonra tubeY" müracaat edenler hak· 
kında aıkeri mükellefiyet kamınumm c~ 
za kı-ındaki maddelerin tatbik ediloo.o- ' 
ği ehemmöyetle ilan olunur. 

,,. ,,. "' 
Uaküdar Askerlik ıubeııinden ı 
1 - 316 ila 328 (dahil) doğumlular· 

dan pmdiye kadar ıevkedilmemıt gayri 
müolim efrat 24 rıİlaıı Abahı O ıkül!ar 
Aokerlik ıubWııe müracaat edecekler • 
dir. 

2 - Nakdi bedel yerecek)er 23 nisan ı 
935 *§llllllna kadar bedellerini ver<i>ilir· 
ler. 24 nisandan ıonra bedel kabul edil· 1 
me:1. 

• • • 
Eminönü A•kerlik ıubenndanı 
1 - Muzika, deniz ımıfmdan 316 

lstanbul Gayri Mübadilıer 
Komisyonundan: 

D. No. Semti ve mabaUed Sob.ğı Eınl&k No. Cinlİ. ve lıiNeel 

740 Yeniköy 
803 Bil)'iikclen 

1362 Samatyw. Hacı Hüse-
yin 

3564 Kadddly Onnanaia 
--ıs 
3564 Kadıköy Otmanaia 
16 
4344 Beyoğlu Pangaltı 
4372 l.ıanbul Şeyh ·Meiı-

med Geyliıni 
4386 latanbul Mahmut 

paıa 

4419 Büyük çarıı 
4567 o sküclar Se!Amsuı 
4692 Kumkapı Ta,,.,; 

4823 Büyük çarp 

Çifhı lcau.p n Demirhane 
Bayır 
Kalpakçr çılmwıı 

59 
14 
39 

Ab§llp hanenin 11-14 bit. 
160 metre araa 
Ahl&P hanenin 3·5 bi-.i 

E. Hiriotoverıi, Y. Refit El. E. 4, Y .62 119 metre ANUUn 4-6 hio
teıi 

" • 
Bayır 
Arpacılar caddesi 

Ağa 
Dibek 
Ördekli Bakkal 

Kürkçiilet 

• E. 4, Y. 60 119,50 mea. aroenın 4-6 

111 
32-1 

11 

44 
43 
24 

20 

hisoeıi 
183metreana 
Şapçı hanı ıdtmıla k1aıir 
dükkiruıı 27 ·240 hiueoi 
Kagir mağaza ve aama o
danın 1·3 biaoelİ 
Kigir dükkanın 1·3 bieaeol 
154 metre arsa 
40 metre arııarun 4-6 hi.
oelİ 
Ki.gir dükkan ve il•tünde
ki iki kabn 33-300 bie.. 

Hiıoeye cöre uru· 
hanunen K.. 

627 Açık arttırma 
200 Açık arttırma 

1200 Kapalı zari 

635 Açık •tbnna 

276 Açık artlJlrma 
1188 Kapalı zarf 

268 Açık arttrrm• 

600 Aç1k arttırma 
154 Aç:k arttırm:t 
320 Açık arttırma 

170 Açık lll"tt.rmn 

' 

ila 327 dogunılular yoklama kaçağı 
ve bakaynailc 328 doğumluların artığı Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gÜn müddetle temdiılen oabta çıkarılmııttr. ihaleleri 204935 tarihine 

J ooğumlular. den cumarteıi fiinü saat 14 dedir. Satı~ m ün s•ra:> Gavri mübadil b<>noou iledir. 
tcsa.dii ~ 

2-Piyade•mıfmdan316dahil328 ı :~::::::~~~~~~ıı:::::::::;ıı~:::::::•iİ~~~~~·::::::::::~ .. ~~~~~ıı:~~~~=-:~~311 
dahil doğwnluları 24 Nioan 935 günü ·, ' I- O ô 1 L ~ L A l"-' Tıp Faku"" ites Ue-
aevkedihıek ü:;cre ıilah altına alına· Dr. lhıan Sami 
caklardll'. T"ıfo ve paratifo hastalıklarına tu· Birı Ankara Umumi Mü ürlü· 

3 - Yukarıda yazılı şınıf ve doğum· tulmamak için ağızdan alınan tifo bap ğlimüzde diğeri de lzmit Kagıt kanlığından: 
tutardan bedel verecek ola:-ıl~nn be· landır, Hiç rahatsızlık vermez. H .. T. fabrikasında çalışma'< iz ·e Al-
delleri nihayet 23 Nisan 935 gÜnü ak· keo alabilir. Kutuıu 65 Kuruş. _ manca çok iyi bilir ikı Türk 
ıamma kadar kabul olunur. • 

4 _ Vaktile bedel vermiş henüz, 2475 daktiloya ihtiyaç vardır. Talip 
kıt'aya gitmemiı olan erler de 1 Ma- olanların Sümer Bank İıtanbu 
yıı 9JS "e kıl a .. a bulunma.o. üzere 28 Kadın Terzisi ulı·sfoe müracaa!brı lizı ... dır 
Ni•an 935 te ıubeye müracaat etmele ...................... -

ri. • • • A Z i Z E .J
94 

Fatih A•herlik Şubesindenı 
1 - 316. 327 (dahil) bakayalarile Atalyeahai İstanbul Ertuğrul ma 

328 ve 329 dogumlu muzika ve denia ğazaıından Galatasaray Lı"seıı· 
efradı ıevke tabidirı 

2 - 316. 327 (dahil) ba.kayalarile karşısında l84 No. h apartımana 
328 piyadeler de aevke tabidir. geçirmiştir. 

3 - Bu sınflardan bedel verecek· 
IPrin bedelleri 234.935 akıamma ka· 
dar kabul edilir. 

4 - Toplanma günü 24 Nioan 935 
ıaat 9 dur. 

• • • 
Kadıköy Askerlik Şube•inden: 
1 - Kadıköy A•kerlik tubeainde 

yazılı yerli ve yabancılardan §imdiye 
l.adar aakerliğini yapma.mı§ 316 dan 1 

328 e kadar (328 dahil) doğumlular• 
dan piyade ve deniz 111DJfma aynlmıf 
olanlar bu Nioanda oevkedilecekler • 
dir. 

2 - Bu erlerin şubede içtim:ı sünil 
24 Niaan 935 tir. 

3 - Bedel vereceklerin bedeller! 
nihayet 23 Nisan 935 akıamına ka
dar kabul edilecektir. 

4 - Yukanda yazılı doğwnlardan 
p:yade ve deniz ımıflardan olanlar 22 
Nisan 935 günü ıubeye gelmelerı ve 
yoklaınalannı yapbnnalan Iaznndır. 

OPERATOR 

Doktor Nimet 
Ankara caddesi Zorlu apart
manı No. 21 

Cumadan muda hergUn s .. t 2 • 6 
h•~fılar•nı ~•hııl r"d~r 23911 

~------·ı--Deniz volları 
l~EfMESl 

'-- •~Köµlilıılfl 
Tel '23G - Sirkaci Mllhlintana.ı. ..--·"-Tel. 22740~--
TRABZQN YOLU 
ERZURUM vapuru 9 Nisan 

SALI gllnü saat 20 de Riııeye 

ka 'ar. (1773) 2604 

Beyoğlu ilçüncü aulh hukuk bakimll
iindenı 

Kemal tarafından Tophanede Lüleci 
He11dek ıokağmda 14 nınnaralı lokanta· 
da lokantacı Pancleli ve Y orıri kızı Amel· 
ya haklarında ikame eylediği 65 lira a
lacak davasından dolayı müddeialeyh • 
!erden Amelyanın balen ikametgahı 

meçbul bulunduğu anlaıılmakla Anın 
bakkınd..ki davetiyenin yirmi gün faoı• 
la ile ilanen tebliğine karar verilmiJ ve 
muhakemesi 8-5-935 saat on dörtte ba· 
kılacağından o gÜn Ame•ya mahkemeye 
gelmediği ve tarafından bir vekil ııöın • 
dennediği takdirde ıııyaben muhakeme
ye devam olunacaiı davetiye tebliğ ma· 
kamına kaiın olmak üzere ilan olunur. 

(10277) 

htanbul ikinci iflilı memurluğundan: 
Müf!U o.nan pap zade Abdülkadi· 

rin iflaı iıinden dolay• idare heyetince 
alacaklılann toplanmasına lüzum göıt<!· 
rilmiı olduğundan 224935 pazartesi 
günü oaat 14 de dah-ede hazır bulunma· 
lan lüzumu ilan olunur. (10289) 

Fakültemizde aşağıda ya -

zılı olan asistanlıklar açıktır. 
İsteklilerin Fakülteye müra • 

caatları. ( 1779) 
Radyoloji ?. 
İdrar yolları 
Histoloji 
Akliye 
Hariciye 
Cocuk cerrahiıl 
Deri ve frengi 
Göz 
Diştababeti mektebi için 

1 
1 , 
' 

1 
1 

lıt. Aa. 5 inci hukuk mabkemeıindenı 
Muharremin Cihanırirde Ozoğlu fO" 

kağmıla 27 No. h Vefik B. apartımanı· 
nın 7 ci dairelİ.nde oturan SaiıDe ve Ye· 
niköyde Yeniköy caddesinde 190 No. lu 
hanede Sıdıka ve Kuzguncuk Pll§Alima· 
nı caddesinde 15 No. lu hanede Musta· 
fa, Anadolubiaarında Kandilli caddesin· 
de 71 No. da Bekir aleyhlerine açtığı da· 
vadan ötürü lıtiıla örnekleri ilinen teb· 
liğ edildiii halde ve emri muhakeme 16--
4-935 oalı gÜnÜ saat 14 de tayin kıhn
m11 olduğundan o ııiln ve o saatte mah· 
kemede hazır bulunmaları Yeya tarafla· 
nndan taadikli bir vekil ıöndenneJerİ 
lüzumu beyan n aksi halde haklarınd• 
ırıyaben muamele yapılacağı tebliğ ye· 
nne geçmek üzere ilAn olunur. (10292) 

ser 



aıara 

valarını 

u-uyanma an 
tohumlarını ve ay a rıp t. 1 

• T..,. lnır ...... oivrioinelı, ..... ,,., lıtiWin "-rat uyıuımaia baflaclı, HaTal.r JIUKblı:ça hafU'l vcıllır. Bütün hfOll"Ab kökönden keomek için haf'll'&bn yuv.ılanna ve etyalann üzerine ve oclalannhavaaına ve tahtaların, duvarların kenarla-
l'az ~bol F~ ~ .... tabla inana 7'1"alarmı fayda üe Uıhrip edinb. Bütün yu bu muzır lıa..,..ttan kurtulacak .... rahat edeceluiım. Bilı- apaıtımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, el"Zakınızı telviı eden hamam böceklerini, abdest
~na,I MM, ı.......nı:.. L-"- ldi~;ıı. böeeldnt, b>lL11.ı, lriiaw ı..,-tm..ı.. '-"-!derde buluw phelmi, lıi•t....: neı..t.ı n ·"a-1..- iiwı:.ıdeloi tırtıllan belıemehal Fayda ile imha ediniz. Kutıuu 30 büyük 60kuruıfur. Bir kiloluk kutu 80 kuruf'lur. 
•=ı •• D9I. .. ....., _,,_ .... _., ... ~ 

Hasan clepoeuı Aı' na, ı.tanbal BeyojhL 

-__________________ ,._ ______________ ... ________________ ___ 

Satıt yerleriı 

M Ujde 
Zabıta mımurlar111 mahıus 

200 metroluk mesafeyi 
gBsteri r kıtvvette 

DAiMON 
Ceb fenerleri 

gelmiıtir. Her yerde 1526 
aumara tahtında arayınıı 

ve taklitlerinden Mkının11. 

ANKARAı Sofu zade Mehmet l!:mlu 
lZMIR : HtıHyin Hllıntı 
MERSİN: Hakaksade Rahmi 

SAMSUN: Tursun Eşref 

Üniversite Arttırma Ekailtme 
Ve Pazarlık Komlayonundan: 

Oniverıite Tıp fakültesi teırih binaımda ketif ve prtna • 
meaine eöre t_ş950 lira 89 kuruşluk yapılacak sabit ve müte • 
harrik tesisat ve tamirat iti ka pah zari ile eksiltmeye konul • 
mutlur. 

Eksiltme 20 nisan 9-31 eumarteei ırWi saat 11 de Oniver 
ıitede yapdacaktır. 

Bu ite ait dosya Oniverıltede görülebilir. Eksiltmeye gi. 

Cildim 

lıter yağsın, iıter rbırlr e11in aau• 
rumda değil, terkibindeki "Krema k~pll• 

ğ'tl,, aayeainde "Tokalon pudra11,.nın her tl!rlil 
hanya dayandığını iyi biliyorum. Cildim yatlı 

ama, "Tokalon p11dra11., diğer adi pudralardan 4 
defa ılyade cilde yapışık kalır, tere dayanır ,,. 

mHamatm ırenl9lenmeaine mini olur. 
Ne yapıanıı, ırilndllz ırüne9inde veya ırece aydınlıfıında 

buluııaanıs harikulide ırllzelliğ'in tabii tenin ıize ..-erebilecek n parlaklılı: eaerl 
bırakmıyacak yegane pudra, "Tokalon pudraıı,, dır. Koru bir clld için "Tokalon 
PetaHa pudraıı,, aı yatlı ciltler için "Tokalon pero pudraaı. aı kullanıaıa. 

rebilmek için Üniversite mimarlığından kağıt alınması lizım- 8 A y A N L A R 
dır. (1721) 2550 

AmbalaJ ve komprlmelerln Ozerlnde hallı• 

ll~ın llmsııll olan EB markasını arayınıı 

OSMANLI BANKASI 
fürk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihiı 1863 

Sermayeaiı 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin batlıca ıehirlerile 

Pariı, Marıilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeler! 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. 2388 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Gedikpaıada lst~nbuİ Jandarm; 
S tınalma Komisyonundanı 

Jandarma ihtiyacı için açık eksiltme ile satın alınacak o· 
lan (2500) adet ekmek torbasının ekıiltmeıi 16 nisan 935 sa· 
1ı günü saat on beşte Gedikpa şadaki binada komisyonumuzca 
yap;lacaktır. T orbalarm her biri için taıarlanan fiat yüz yirmi 
üç kuruş ve ilk teminat miktarı 230 lira 63 kuruştur. Şartna • 
mesi komisyonumuzdan parasız alınabilir ve nümunesi de gö
rülebHir. isteklilerin hüviyet cüzdanları ve ilk teminat mal· 
ıandığı makbuzu veya kefalet mektubu ile belli gÜn ve saatte 
komisyonwnuza gelmeleri. (1597) 2415 

l.tanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Ko_mi•yonundanı 

Tıp Talebe yurdu için 641 çift iskarpin olbaptaki ıartna· 
me ve nümuneıi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhalesi: 20 nisan 935 cumartesi günü saat 14 de Ca
taloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı • 
lacaktır. 

2 - Tahmini bedel: Beher çifti 450 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat (216) lira (34) kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp talebe yurdu müdür

Hlğünden alınabilir, ve nümune de görülür. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel teminat mak -

buz veya Banka mektuplarile komisyona müracaatlını. 
6 ~ J stekliler cari •eneye ait Ticaret odaıı vesik<..111 l!"Öıte-

receklerdir. (1725) 'l.'i53) 

Ayb•fılarınıı:ı ı:ahmetalz koleyce geçirmek için 

__ D_e11_ir_yoı_ıır_ı v_a_Lim_a_nıa_n_i._let_m•_U_m•_m_id_ır_esı_· il_an_ıan_ılı FEMİL ve BA GLARINI 
mühim 

Yeni tarife 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edile· 
cektir. Ehli, yabani ve yırtıcı bilfunum kanatlı ve kanatsız 
hayvanlar, bu tarifeye dahildir. Dört Ayaklı ehli hayvanlar 
tam vagon hamulesile nakledildikleri takdirde nakliye ücretle
ri, verilecek vagonların taban satıhlarmm beher metre murab
bıu üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat ıahiplerine•kolaylık olmak 1ç1n· yeni tarifeyi ve 
her mesafedeki nakil ücretlerini gösterir haremli tarifeler sa • 
tılacaktır. Fazla tafsilat için iıtasyonlara müracaat edilmeFdir 

(1723) 2551 

Beherinin muhammen be deli 5 lira olan 1100 tane ban· 
daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın a
hnacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin 412,50 liralık muvakkat temi • 
nal ile kanunun tayin ettiği ve&ikalar11 kanunun 4 cü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanunileri bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis • 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 
dairesinden ve Haydarpaıada tesellüm ve sevk müdürlüğünde 
dağıtılmaktadır. ( 1780) 

ltanbul Milll EmlAk Mtidürlüğündenı 
Cin. ve me'Vidt Muhammen Pey 

Kağıthanede Çağlayan köprüsünden Sünnet 
köprüsüne kadar uzayan çayırın otile 1-5-935 
ila 31-12-935 günlemecine kadar uzayan bir 
mevsim için otlakiyesi 
Kağıthanede Çağlıyan köşkü bahçesinde yeti
ten ot ile 1-5-935 ila 31-12-935 günlemecine 
kadar uzayan bir mevsim için otlakiyesi. 
Beşiktaı: Dolmabahçe sarayı karşısındaki Ba· 
yıldım ve Yoklama bahçelerile sarayın mera· 
sim kapısı her iki yanında ve mefruşat dairesi 
önündeki bahçelerde yetişen otlar. 
Ihlamur köşkü bahçesinde yet işen otları 
Aynalı Kavak köşkü bahçesinde yetiıen otları 
Beıiktaş Dolmabahçe sarayı karıısında Ba • 
yıldım bahçesindeki dut ağaçlarında yetişecek 

tutan ekçeal 
~ Lira 

400 

100 

60 
12 

13 

60 

15 

9 
1,80 
2 

meyva: 130 20 
Kağıthanede İmrahor köşkü bahçesinde yeti • 
şen ot ile 1-5-935 ila 31-12-935 günlemecine 
kadar uzayan bir mevsim için otlakiyesi: 12 1,80 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerlerdeki ot ve otlaki
yeler ile dutlar hizalarındaki tutarlar üzerinden açık arttırma 
usulile satılacaktır. İsteklilerin ve şartlarını öğrenmek istiyen 
lerin 24-4-935 çarıamba günü saat on dörtte pey akçelerile 
müı:acaatları. (M) (1803) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile bastırılacak olan dahiliye evrakının 17 

nisan 935 tarihinde münakaıaıı yapılacağından taliplerinin 
komiıyona müracaatları. ( 1797) 

kullanınu Gayet y11muıak temi• ve ııhhldlr. Evinizde aeyahatlnbde, ıporda 
bütlln rahatınızı nrir. BiltOn dllnya medeni bayanlarının 
ıeve ıeTe F E M 1 L Her eczanede 

kullandıklan llulunur, 

LiMAN iŞLERi 
Umum müdürlüğü Levazım 
Şefliğindenı 

Galatada Rıhbm anbarında mevcud harda demir, Sa9 ve .. ıre 
satılığa çılurılmıştır. Talip olanların malı g8rmek illere meıkfır 
an bar memurlu iuna müracaat eyle111eleri 

Askeri Fabrikalar U. MüdürlüğündenJ 
Kırıkkale Askeri Fabrikaları için Tornacıya ihtiyaç var· 

dır. lstiyenlerin imtihan olma k ve şeraiti anlamak üzere hE°'r 
gün Bakırköy Barut fabrikalarına müracaatları. (1784) ı 

Kars Be~ediye Başkanlığından: 
15 bin nüfusa malik bulunan ıehrimizin elektrik imtiyazı 

uzun müddetle ve müsait teraitle verilecektir. 
1 - Şehrimizden geçen Karı çayından saniyede iki buçulC 

metre mikabı ıu miktarı mevcuddur. 
2 - İmtiyazı istiyenler: Yaptıracakları keşif ve projenin 

Nafıa Vekaletince tasdiki meşrut bulunduğundan kuvvei mu· 
harrikeyi ıu ile olmadığı takdirde motorla tesis edebilirler. 

3 - Bu imtiyaz için belediyemiz bütün varlığı ile imtiya " 
sa talip olanlara azami kolaylığı gösterecektir. 

4 - Taliplerin 1-5-1935 tarihine kadar Karı belediyesi 
başkanlığına müracaatları ilan olunur. (1805) 

Sinirleri kuvvetlendirdij)I 
gibi dlmaj) Uzerlnde de 

tesirini göstererek, uzvlye· 
tin umumT faaliyetini artırır 
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BEŞiR KEMAL-MAHMl'T Cf:VAT 
ECZANESi SiRKECi 

htanbul ikinci iflaı ınemurluğundanı 
Müfliı Refail Faracıya ait Beyoğlun

da Elhamra pasajında 5 numaralı rna -
ğazacla iken mucir vekilinin nezdinde e

maneten mevcut vitrin, camek8.n vesaİ· 
re alacaklılann verdiği karar dairesinde 
pazarlık ıuretile ıablacağından talip o • 

lanlann 16 nisan 935 ıah ııünü saat 11 

de mezkur pasajda hazır bulunmaları İ· 

lan olunur. 110290) 

ç 1 L LE R ve L E K E L E R 

Kanzuk eczanesi müıtahzarlarmdan 

Güzeller Ek•iri 
Balsamin Likid 

Cildin daimi yumuıaklığını ve tazell
ğ;ini arttırır. Yüzdeki çilleri ve lekeleri 
alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Traı• 
tan sonra cilde latif bir tazelik ve tel'in· 
lik verir. 
Tanınmıf eczanelerle ıtriyat ma• 
ğazalarmda bulunur. 
l•MM8HHln•••-aHHMl•IHllMH••••nıuıuıııHll. 

Umumi Neırı. ·1e Yazı lfleri 
Miidü Etem izzet BENiCE 

~zetecililı ue Matbaacılık T. A $.f 


