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Viyanada büyük bir nüma: 
yiş: Habiıburgların tahta 
çıkarılmaları isteniliyor 

- 2 inci aayıfamızda -

18_1 inCi Yı 1 • Sayı : =8=1=8=9=· =1=2=7===Y=UJ=-=lı=ıc=n=· =T=eı=ef=o=nu=:=z4=3=7=g======S=A=L=l='=2=="::.l•=a=n=(=4 =ü=n=cu=· =ay=)=1-=9=3=5=========1=da==r=e=T=el=e=fon=u=:=Z=43=7=o==O==S=a=y~ıa=ı=S=K=u=r=u='~=-I 

B., Eden şimdi de Jt arşovada Lelıis- Vali Üstündağ tiyatro iş 
/an devlet adamlarile ~örüşügor lerimiz için ne diyor? 

f oldaş Litvinof, lngiliz diplomatını "sizin muvaffaki
yetiniz bizim muvaffakiyetimiz olacaktır!,, diye uğ.urladı j 

...-: Varıova, 1 (A.A.) - B. Eder. 

Gelecek mevsimi 1. Galib'in yirmi 
beşinci yılı jübilesile açacağız 

ltalyada yeni 
seferberlik 

bi f §U beyanatta bulunmuttur~ 
· "-Şahsi temas ve intibaların 

S gelen Avrupa gazeteleri ltal-on 
1 

• 
yanın yeni bir seferberli~ hazı~· ıgın~ 
bildiriyorlar. Habeş - Somalı sı~n. 
kav aları baş gösterince )1.ussohnı 
otu: beş, kırk bin kişi kadar asker 
toplamıştı. Bunları parça parça ~f : 
rikaya göndermeğe başlamıştı. \ enı 
bir seferberlik hazırlığı ise daha ge • 
niş bir ölçüde yapılacaktır. Şimd~. s~: 
Jah altında olup bırakılması gunu 
gelmiş olan askerler de siyasal du -
rum aydınlanıncaya kadar tutulacak
tır. Böylelikle lalya Mayıs sonuna 
kaadr <700,000) kişilik bir ordu hazır-
lamış olacaktır. . . 

İtalya böyle bir sefer~erh.ğı n~~~n 
gerekli buluyor? Yedi yuz ~ın kışıl~k 
orduyu hangi yönden gelebılecek bir 
tehlikeye karşı hazırlıyor 1 

Bu sorguya doğru bir cevap bula -
Yolda§ Litvinol 

ehemmiyeti az görülmemelidir. Bu 
görütmelerin takip edilen amaca 
en iyi yardımcı olacaklarına ka
niim. Sıkı bir it beraberliği ve doğ
rudan dojruya temaslar, uluslar 
derneii siıteminin esaslı unsurla
rıdır. İngiltere ile Lehistan siya
saları ise bu sisteme dayanmakta
dır. 

Lehistan hükumeti mümessille-
riyle görütmelerim bu eserin ta. 
hakkukunda mühi~ bir rol oyna
yacaktır. Büyük memleketinizi 
ziyaretimi ve Maretal Pilsudski ile
tahıen ıörütmek fırsatını memnu· 
niyetle telakki ediyorum.,, 

B. Edenin ziyaret programı ıu-

dur: 
Sah: Dıt Bakanı ile görü,me. 

Cumur Batkanı tarafından kabul bilmek için uzun boylu kafa yorma • Var,ova, ı (A.A.) _ Lord An· 
ia sebep yoktur. Mussolini bunu bir • th Eden beraberinde lngilte· 
k.'l~ gün önce fa§ist ocaklarının doğu- ony. . ' ~ be .. d.. (Sonu 10. cu sayı/anın 1. ci sütununda) 
ıunun on altıncı ytl dönümü bayram- re Dıtıılerı Bakanlııı fU mu ur-
ları yapılırken (Venedik) sarayının lerinden B. William Strang, Ba. ==============~== 
balkonundan elli bin kişilik bir kala- kanm parlamento katibi B. Robert Go··bels 
balıla kar'şı yüksek sesle bağırmış - Cranborn ve hususi katibi B. Ro· 
tır. 071• ki, ini -••• lemde impa • 
~ ı,rdalannı yem ..,.... e d d saat 21 ~Sllqta 
i1frnlıip ·başh,nın Almanyaya karşı ae arşova istasyonuna ge mış ve JJOr 
silaha davraarı anlamı pek açıktır. b\ıre.da P.olggu.j)qiileri Bak•p.ı '7 

Ge~ealeıde paelo7Ja (~· ·· 
IDIY~) :5ar işine kendi diletfnce ditzen B. ıs.ek, PoJonyanın Londra bu- "Al k d 
veren ~lmanya mecbqrl ask~rı~ ,YOR• yük elçiıi 8. Raazinaki, protokol manga, mu a -
demıaı .. rçeklettfrdJkten (tahakkiık umum müdürü B. Romer, Dıt Ba- deratına /ıakim bir 
•ttirdikten)..-oııra atisünU nereye ee,·i· •---1 " h .. k 1 ··d·· ·· B 
recekl ltalyan1ar 1'•-.u a lllSia. b - -AAll ıaı uauıı a em mu uru • J l t IJ. / 
luyorlar ve Alman eğ':'men11tt!n ~enliiıki ve lnıiltere büyük elçili- ue'O e Oıu U ,, 
(hikimiyetinin) Avusturya üzerine fı hat kitibi, Attemiliteri ile ıoa· Kariıruhe, 1 (A.A.) - B. Göbels 
inmesini (Brenner) geçidini tutan I - halli hük6met erkinı tarafından demiıtir ki: "Kimseyi tehdit etmi
taJya için büyük bir tehlike görüyor· istikbal edilmiıtir. yoruz, fakat kimıenın de bizi teh. 
lar. istasyon salonunda kısa bir dit etmesine müsaade etmyiz. biz, 

ASIM US müddet konuftuktan sonra misa· mukadderatına hakim bir devlet 

( Sonu !. ci 3cı-y-ıf-cın•ı•n-3-. cü siitununda) firler Avrupa oteline gitmi,lerdir. olduk. 
Almanya harbi dütünmüyor. 

Almangada büyük erka
nı lıarbiqe kuruluyor 

Bundan bahsedenler. katiJ geve. 
zelerdir. Almanya, Polonya kori . 
dorunu, Ç~kt'slovakyanın bir kıs . 
mı.111, Avuııuryayı, Alsas Loreni 

Muhiclclin Vıtünclağ 

1stanbul Şehir Tiyatrosun 
j uu yıl için oyunlarını bildirdiğini 
yazmıştık; lstanbul vali ve bele 
diye reisi Muhittin Üstündağ, d .. 
yazıcılanm.ızdan birine şunl 
söylemiştir: 

- TiY.•tr'l nıev•imi kapandı; 
yılın · •• d .• -~·· .ıuna inançla Ye ıe • 

vinçle bakabiliriz. Her iki tiyatro 
için bütçelerine tahmin edip koy• 
duğumuz ıelirin hepsi elde edil • 
mittir. Şehir Tiyatrosunu ikiye 
bölerek opereti sürekli ve ayrı bir 
ıahnede halkın bu yoldaki dilek· 
Jerini lcarıılıyacak batlıbatına bir 
aüe11e1e yapmaaı düıünmüttük; 
bu dü9ünce ve kararlarımız mu· 
vaf f akiyetle batarılmıt demek o
hıy :>r. 

(Sonu 5. ci aayıfamn 4. cü sütununda) 

Yunanlılar, cezaları lıafif buldular 

Harp divanının kararları . 
· ~rotesto edildi 

. 
;o~,.-; .leri görülen zabitlerin erilrulan 

uzaklaştırılması için lıarp Bakanına 
ge~iş salalıiget verildi 

Yunan kabinesinde 
istifalar 

Bu hafta içinde neıredilecek 
bir kararnamede vazifelerine iha· 
net etmit olan zabitlerin ordudan 
uzaklattırılması İçin harbiye nazı· 
rına salahiyet verilecektir. 

Ati na, 1 (Kurun) - Y unanİI • 
tanınmuhtelif tehirlerinde yapılan 
mitinglerde, Atina harp divanı -

mn son kararında asilere kartı ıö .. 
terdiği merhamet proteattJ edilm{f, 

lıtilaıını veren Maliye Bak~n~ j daha tiddetli hareket edilmesi ta· 
B. Bcumacı Oflu lep edi!mittir. Be 1. 1 {A A ) H mu· ı Muhtelif sınıfların davetinden r ın, . • - avas 1 

ha birinden: Alman maliye kanu- hasıl olacak kuvve~ er: 
nu bucün neıreclilmittir. Bu ka • 1915 liler, takrıben 600.000 
nun, icabına aöre, idari ve aair 1916 ,, , . " 400.000 
mahiyette her türlü masraf ihti • 1917 ,, , " 350.000 
yarına hükumeti mezun krlmakta- 1918 ,, ,, " 300.000 
dır. Bu rakamlar ordu mevc.udu me. 

Gene bu kanuna nazaran, yeni selesinin kolayca hallini mümkün 
harp l'emileri intaaı için verilen kılmakta iıe de mali mütkülitı 
tahsisat bakidir. muciptirler. Efrada verilecek gün-

Askeri bir menbadan haber a- delik kırkar fenil''den ibaret ola· 
Jındığına göre, harbe ittirak et • cak ve efradın karılarına 45 mark 
mit sınıflardan maada umumi 1r- aylık ve ayrıca da çocuklar ve ev 
du mevcudu 9 milyon nefere ba- kiraları için de tazminat verilecek-

Atina, l (Kurun) - Atinad:1. 
çıkan Proia ıazetesine göre son 
isyan hareketine 476 zabitin itti • 
rak ettiii tahakkuk- etmit ve a • 
leyhlerinc kanuni takibata batlan. 
mıttır. Bundan batka 350 büyük 
ve küçük zabit aleyhine son isyan 
hareketine taraftarlık göstermiı 
oldukları zannile idari tahkikat 
yapılmaktadır. 

YUNAN KABiNESiNDE lS
TlF ALAR 

At:na, ~ (Kurun) - Maliye D&· 

zırı B•y Baımacıoğlu ile Batvekıl 
muaYini B. Sayas istifa etmitler
dir. Meb'uıan meclisinin son ka • 
rarında verilmit olan karama • 
meler bugün neşredilecektir. 

(Sonu 5. ci sayılanın 4. cü ıütunallllo) 

Jiğ olacaktır. Yeni ordu, filen 200.000 profe3-
Mecburi çahtma mükellefiye · yonel aıkerle kur'a efradından te· 

ti, askerlik hizınetine bir nevi ha- rekküp edecektir. 

zırlık olacaktır. Yakında netredilecek kan.unlar-
1901 • 1910 sınıfları sekizer la bir büyük erkinıharibiyei umu-

hafta, 1910 - 1915 sınıfları da al- · t · ı · aktır mıye esıs o unac · 
lıfar ay talime çağırılacaklardır. 

k Yüksek askeri tlirasının ordu. 
Ordu mevcudu f U suretle ta · l . • 

donanma ve hava kuvvet erı mu· 
•İm edilmektedir: 

b·ı messillerinden terekküp edeceği 
Evveli, Reichsvehr için, ı na· 

. ve buna resmen tebrie edilen Lü-
zariye 100.000 mes1ek aıkerı. 

_ı den -lorf ile Çindeki seyahatini ya· 
Saniyen, zabıta hizmetinae -

O 000 rıda bırakan Fon Sekt'in de i~ti • 
lhüıtahdem, profesyonel 10 · 
efrat. rak eyliyeceklcri zanne~iliyor. 

B. Göbel, • 

ve daha batka toprakları istemi~ 
değildir. 

Böyle yalan havadisler netre
den yabaf\C.ı gazeteler, sulhu ka· 
rııtırmaktadırlar. 

Devlet Adamlarının bir birlerine 
hürmete iatınat eder bir sulh kur. 
maları için bütün dünyaya hitap 
ediyorum. 

Almanya, en iyi askerlerini \"e 
şerefini bu ıulh yoluna koyarak 
onun hizmetine ıirecektir, 

~. ··-
Sir Saymen, Berlin görü1 melerinin neticelerini 

lngiliz kabinesine anlatıyor! 

-
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Viyanada -büyük bir nümayişBugdag tahkikatı fezle

Habisburgların tahta çz-1 Italyafdabyenl_ık· bir Ank~~!~~~~-d~~~!~e m~~~ :tica. 
k l l . t ·ı · se er er 1 tahkikatı fezlekesinin tetkikine retane1er arasında hususi telefon 
arı ma arı ıs enı ıqor .... (Ba§me.kalden devam) devam edilmektedir. Öğrendiii. hattı bulunduğu fezlekede tesbit 

Viyana, 1 (A.A.) - lmperil • ı Hopos atağı Avusturya valisi Von 
tor Şarl'm ölümünün 14 üncü yıl - Baan, Viyana Aristokrasisine 
dönümü münasebetiyle, 20 bin - menaup ıahsiyetler, eski ordudan 
den fazla Mutlakiyet taraftarı, ·birçO'k zabitler, yarı a•kert teıek· 
Svarrenberg sarayı önUnde, dün, küller ile e~ki muhariplerden 
Habıburglann tekrar tahta çıka - müfrezeler bulunmuıtur. 
rıln,a!an lehinde tezahüratta bu - Tezahürattan sonra Artidük 
lunmu~lardır. Öjen, halkın alkI:§lan arasında 

Kalabalık arasında, Arşidük geçit re•mi yapan muhtelif tete1t • 
Öjen, ŞQraYi Devlet reiıi Kont kül'eri teftit ebnİ!tİr. 

Japo~ya Avrupa pol t kasile alakadar 
olamıyormuş, çünkü .. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Dıtiıleri Ba- ] mesinin uiak doğuda geri tepme
kanlığı namına IÖz söylemeğe sa- leri oluyordu, fakat bu bugün için 
llhiyettar bir zat dmiıtir ki: böyle deiildir. Bir ademi tecavüz 

"- Bugünkü halde Japonya· misakı için Sovyet Ru•ya tarafm
ATJ11pa meaeleleri ile alikadar ol- dan Japonya nezdinde hiçbir te· 
mamkta-dır. Çünkü politika vazi • ıebbüıte bu1unulmamıttır. Fakat 
yeti o kadar aık deiiımektedir ki, doğu demiryoHarının satın alın -
bu inkifaf ı takip etmek imkinıız- inası için Y•pılan ıörütmelerde, 
dır. Vakıa, 1914 ten evvel, Avru· Rus - Japon meselelerin.in halli 
padaki politika vaziyetinin değİ!· iç"n görüıler kartılaJtırılmıştır. 

Avusturya başbakan mu- Be çıkada fiatlar yük-
avininin beyanatı seliyor 

Viyana, 1 (A.A.) - Bathakan 

1 

Brüksel, l (A.A.) - Bakanlar 
muavini Sta~hemberı, Kaymveh • heyeti, manu1z surette fiat yük -

reh'lere &Öylediği bir nutukta de· &eiitlerine kartı §İddetli bir müca-
. · • • del& 8Çll'&)'a k~ -.~tir • 

fco ~,iç ve dıt banıın • Ökonomi bakanı bu aabah bü
znnan altına alındılma kanaat 
getirdiğimiz valcıt mülki me1ıale
lerimize döneceğiz. Eğer mecburi 
askerlik hizmeti tekrar yapılırsa, 
~ askeri tqddNller meTcut ol
makta devam edecektir. 

Gelecek hafta ve ayların bize 
neler eakladığını bilmiyoruz. A -
wıhiryanm Prusyanın bir vilaye
tinden batka bir ıey olmadığ, f ilc
ri, henüz turada, burada dalat -
ma'ldadır. 

A lmanya .. Litvanya tica
ret münasebeti 

Kaunaı, 1 (A.A.) -Almanya
nın ökonomik mukabelei bilmiiil 
yapması üzerine Abnanya - Lit· 
T&nya ticaret münasebeti ııfıra İn· 
mit bulunuyordu. Fakat Almanya 
Kaunu'a bir ticaret mümeasi1i 
7ollamıt ve bu mümessil resmen 
devlet adamlarile temasa geçınit~ 
tir. 

Trablusgarp hava kuv· 
vetleri 

Roma, 1 (A.A.) - Trabluı
garp hava kuvvetlerine tahsis edi
len, üç motörlü bir bambardmıan 
tayyareai, dün ıabah yediyi on ıe
çe Monteçelyo kararsahıııdan u
p.rak onu elli geçe Trabluaa v,r. 
ınıftır. Bu suretle, 3 saat 40- da. 
kikada katedilen Monteçelyo .. 
Trabluı arasındaki mesafJ 1.100 
kilometredir ve tayyare, saatte 

300 kilometre •ur' atle uçıııuıtur. 
KAYSERi FABRiKASINDA BEZ 
OOKUNULMAGA BAŞLANDI 

An..wa, 1 (Kurun) - Kayseri 
f abriıkuının bir kıaım teıisatı ik • 
mal edilmit ve burUnden itibaren 
bez dokunmuma ba,!anmıttrr. U
mwn tesisat temmuza kadar biti
rilecek ve fabrikanın açılma reımı 
yapılacaktır. 

yük mağazalann, koopertiflerin 

Te diler maddeler aatıcılarmm 
mümessillerini kabul etmi§tir. 

Fiat ,.Ukıe1iti hakkında tahki -
kata memur edilen memurlar ya
kında bir rapor vereceklerdir. 

Moskova radyosunda Tür· 
kiye jçin konser 

Ankara, 1 (A.A.) - Moıkova-

nın K-emUıtern radyo iatuyonu 
1724 metrt: tulü mevci He yarın An 
kara ıaatiyle 21 de yalnız Türki
ye için bir konser verecektir. Bu 
konserde mqhur Sovyet kompozi-
törü Cliyerin Azerbaycan operası 
için azeri dili ve musikiıiyle vü • 

·cuda getirdiği tahsenem operasın
. dan parçalar çalınacaktır. Bu par-

çalar Türk uluıal halk havalarının 
amıonizaıyonla kazandığı büyük 

delere güzel bir nümunedir. 

Sü9eyş kanalından geçen 
gemiler 

Roma, 1 (A.A.) - Süven ka
nalının 1934 yılma ait seyrisef ain 

istatistiklerine nazaran bir yıl i • 
çerisinde kanaldan geçen gemiler, 

1933 e nisbetle 2 milyon fazla.siy· 
le 32 milyon tonilatoyu bulmuftur. 

Kanal varidatı 1933 de 852 

milyon iken 1934 de 856 milyona 
balii olmuıtur. 

· Yeni bir uçma rekoru 
· Londra, 1 (A.A.) - lnıiliz 

tayarecilerinden Girof, Avustural· 
ya ile İngiltere arasındaki yalnız 
ba,ına uçma rekorunu 13 saat 10 
dakika 40 ile kırarak Aynmpne' de 

karaya inmittir. Girof, bu uçufu 
yedi gün ve yirmi saat zarfında 
yapmıttır. 

İtalyanların gözünde bu tehlikenin me göre, Ziraat Bankasile buğday edilmittir. Fezleke tetkikatının bu 
önemliğinl <ehemmiyetini) anlamak muamelesi yapan bazı tüccarın hafta içinde ikmal edilerek neti
isin son günlerde siyasa alanında Ro- Bankanın lstanbul ıubesinden ya- oelendirilmesi kuvvetle muhte • 
ma hUkOmetfnin aldığı duruma biraz rım mil• r kı d meldir. 
dikkat etmek kıifidir: Almanya mec. .,on ıraya ya n yar ım 
burt agkerlik yoluna girince Mussoli- .. --.--------.-.-----------
ni Habeşlilere daha tatlı bir dil kul- Muddeıumumi, eski posta umum müdürü 
lanmağa başlamıştır. Onun için ~Jki k J l 
de ltalyan - Habeş sınır çekişmesinin Ve ar QaQŞ arz İçin Ceza istedi 
yakında pamuk ipliğine bağlandığı 
duyulacaktır. 

Almanyada nazller i~ başına geç -
tikten sonra MusMlini ile Hitler iki 
dost devletin hüktlmet başkanlan gi
bi görüşüyorl"rdı. Ve M~lini Al • 
mnnyayı re,izyonist siyasasında açık· 
ça fı~kırtıyordu. Avwıturya Baıbaka
nı Dolfu 'un ölümü ile biten azıdan 
(isyan) sonra bu durum birden bire 
değişti. Ve l\f~solini hemencecik A -
vusturya smırlanna bir ordu gönder
di. Bu ket ltalyada yapılan yeni se • 
ferberlik hareketleri daha çok geniş
tir ve bu seferberlik gene nazHerin 
Avusturya üzerinde besledikleri arzu
lardan ileri gelmektedir. Bu bakım -
dan İtalya Fransadan ziyade bugUn 
Orta Anupada revizyon düşmanı gö
rünmektedir. ltalya \ Ba bakanı Mus· 
solini Hitlerin j~ başına geçtiği gün • 
lerdc nazllere arkavermit {müıahe • 
ret) olmaktan pişmanlık duymakta • 
dır. 

ASIM US 

Yeni demiryollan 
Aabl'a, t (AA.) - ..U.l.f* -

mız malümata göre, Nafia İfleri 

Bakanhgı yaptırılmakta olan 
demiryolları üzerinde 47 ki • 
lometre uzuoluiunda üç kısmın 
intaatmı münakasaya koymuıtur. 

Bu ay içinde ihalesi yapılacak 
olan bu kı11mlr §unlrdır: 

Filyoa - Ereğli hattı üzerinde 
ikinci kısımlar inıaatı. 

ydın hattının iki noktasmda 
Burdur ve Isparta kısıımlan. 

Bunlardan Filyos - Ereğli 
hattı üzerinde Çatalağazı, Zon • 
guldak arasındaki on kilometre • 
Hk ikinci kısmın intaatı takriben 
iki milyon 400 bin liraya mal ola. 
caktır. 

937 senesi Mayıı sonuna kadar 
ikmal edilmi§ bulunacaktrr. 

Bundan önce ihalesi yapılan 
ve Fil) oıtan bqhyarak Çatalağ • 
zına ka~a~ o!an 16 ı, : Jometrelik 
kıımın inpatı l 936 Martı içinde 
ikıul edilmit bulunacaima ıöre, 
Mayza ıonuna doğru Filyos - E· 
reyli hattı üezrinde 26 kilometr~ 
lik bir k111m İn§• edilmit buluna. 
caktır. 

Bu münasebetle bunu da ilave 
edelim ki, Filyos - Ereğli battı -
nm Çatalağzmdan Erejliye kadar 
olan ve kömür havzaımdan ıeçen 
kıımı evvelce karar verildiii gibi 
~lektrikle içtiyecektir. Burdur ve 
Isparta kısımlarının intaatına ge
lince, bunlardan Aydm hattı üz~ 
rinde Baladiz istasyonundan bat. 
lıyarak Burdura kadar uzanacak 
olan ve Afyon - Antalya hattı .. 
nrn bir kır.mım te§kil eden 24 ki • 
lometrelik kısmın ise, 935 Birin .. 
citeırin sonunda ikmal edilmit 
bulunacaktır. 

Ankara, 1 (Kurun) - Eskir ihmalle tavsif etti. Bay lhıan Ce
poata, telgraf umum müdürü bay malin ıube amiri ııfatile Bay F ah
F ahri ile arkadatlarının muhake. rinin emirlerini tatbikte? mes'ul 
melerine devam edildi. Muhake . lllmamakla beral er Nafıanın em

menin bu celaeıinde müddeiumu • rinin 11eçikmesine sebebiyetinden 
mt iddianamesini okudu. Davayı Fahrinin •uçuna i,tirak ettiğini 

iddia etti. Bay Fahri ve Bay Ce • 
uzun uzadiya izah eden müddei -
umumt, bülün bu itlerden B. F ah
rinin mes'ul olduğunu söyledi. 

Bay Suphinin, Nafianın emrini 

ıeciktiren doıyayı istemeden ev -
vel emrin doıyasız kabili teblii o-

matin 240, Bay Suphinin 230 un
cu maddelerle cezalandırılmaları
nı istedi, Suçluların müdafaaları 

2 nisana. kaldı. Suçulu avukatları 
ceza isteğindeki esbabı mucibeyi 
zayıf ve kabili ret görmektedir • 

lup o1madığını tetkik ebnemesini ler. 

DEVLET DEMIRYOLLARINDA 
TENZiLAT 

Ankara, l (Kurun) - Devlet 
Demiryollarının Samsun - Sivas 
kumında yüzde 60, Manisa -
Bandırma kıımmda yüzde 50 ol • 
ınak üzere umumi tarife üzerine 
yapılmakta olan tenzilat bugün • ... _ w...___ _...__,_ --uW.•• 

MONA .. KALA T VEKALE:fl ltl .. 
DAS FDILECEOl HABERl 

DO(mU DEôlL 
Ankara, l (Kunın) -Ciimbu· 

riyet sazetesinin Münakalat Ve • 
kaleti ihdas edileceği yolundaki 
haberi üzerine müracaat ettğimiz 
salahiyet sahibi zevat, böyle bir 
veka let ihdas edileceğine dair 
Nafia Bakanhğmda hiç bir malu
mat ohnadığm:r resmen bildirdi • 
ler. 

OCRTLERlN MAAŞA 
TAHViLİ iŞi 

Ankara, 1 (Kurun) - Maliye 
teıkilat kanunu projesi bugünler
de Bakanlar heyetinde kt>nuıu a
caktır. 

Layiliaya bağlı kadroda ücret 
eaa.aJarı muhafaza edildiğine göre 
bu yıl ücretlerin nıaafa tahvili me. 
selesinin tahakkuk etmiyeceği an. 

latılmaktadır . 
ŞARK DEMlRYOLLARI KUM • 

p ANY ASiNiN BlR ISTE~l 
Ankara, 1 (Kurun) - Şark 

Denıiryollan kumpanyasının ls • 
tanbula yaptığı ~eker nakliyatın • 
da rıhtım resmi vermemesi hak -
kında olan müracaatı maliyece 
tetkik ve reddedilmiıtir. 

Kumpanya, rıhtım resmini ve • 
recektir. 
T AHMlL ve T AHLlYE ŞiRKE -

TiNiN RESiM ALABlLECE
(il MERAKIP 

Ankara, 1 (Kukun) - htan · 
bul tahmil ve tahliye !irketinin 
Galata ile iç limanlar arasında 
demirliyen, münakalat yapan me. 
rakibin muhteviyatı gümrük mua. 
yene•ine tabi tutulduğu takdirde 
resim alabilmeei huıuıundaki mü-

iTiRAZLAR TETKiK KOMlS· 
YONU BAŞKANLI~! 

Ankara, l (Kurun) - Maliye 
itirazları tetkik komisyonu bat • 
kanhğına eski Balrkesir aaYlavı 
Bay Vaıfi tayin edildi. 

iŞ BAHKASI KUMBARA 
PlYNJ.GOSUNDA KAZAI :.\N 

~ANANJ,.AR 

Ankara 1 (Kurun) ._ ı a1'lca. 
sının senelik kumbara p:. ·angosu 
çekilmittir. Büyük ikramiye olan 
1000 lirayı Bankanın Galata ~· 
besinden 141 nuınar•l· Kumbara 
sahibi Bay Ahmet Raif kazanmıJ
tır. 250 !iralık ikramiye, lıtanbul 
ıubesinden 23876 numart'lı kum -
baranın sahibi Bay Bek"re isabet 
etmittir. untetif şubelerden ah ' 
nan 10 kumbaraya yüzer, 20 kum. 

barayn 50 §er, 175 kumb~ a:ra o
nar lira çıkmıJtır. 

MUSAFA KEMALPAŞA KAZA· 
SINDA ATATÜRK HEYKELi 

Anbra, 1 (Kurun) - Mustafa 
Kemalpafa kazasında Atatürk'ün 
bir heykeli dikilecektir. Heykel 
iki metre 10 ıantim yükıekliiin • 
de olacaktır. Atatürk, resmi üni • 
formalı ve pelerinli olarak temıil 
edilecektir. Heykelin kaideainin 
yüksekliği dört metre ve betondan 
olacaktır. 

BURSA KIZ LISESl MÜDÜR
LÜGÜ 

Ankara, 1 (Kurun) -Türk sna. 
arif cemiyeti Bursa Kız li.esi mü
dürlüğüne Sivas Erkek muallim 
mektebi müdürü Bay Murtaza ta• 
yin edildi. 

GÜMRÜK TA YINLERl 

Ankara, l (Kurun)- Tetkik mü· 
dür'1üğü katibi 267 Şebabettin, 
Ankara G. tetkik memurluiuna, 
Midye gümrük idare memuru 396 
Osman Natık, Tıbıl gümrük idare 
memurluğuna, İstanbul ithalat 
gümrüğünde açık katipliğe dıtar-

Gene Aydın hattı üzerinde racaatı uyjun glSrüimüıtür. 
Tuzönü mevkiinden ayrılarak lı • - - · ··-.. •""""" -"'" mııı:ıı:ıuııııııııuuwnilii 
parlaya kadar olan 13 kilometre· Birincitetrin sonunda bitirilmiı O• 

dan namzet olarak 1699 Ali Zih • 
ni, Antep gümrük katipliğine dı • 
~ardar ruınızet olarak 1700 Ha • 
san, Akçakoyun1u katipliği:n.e dı· 
şardan namzet olarak 1701 Ha>: • 
rettin tayin edildiler. lik ıube hattı ise ayni ıuretle 935 lacaktır. 

.. 
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Tanzi'-'at 
Ede . .:!•Sırruun .., •. Nazilli fabrikasına yakında başlanıyor 

Geçerken 
Gördüklerim 
Bqikıa,, lnanbalan en 1ıo1abtJ. 

lılt Nmtlerintlen birülir. Vapar, 
ITamuay, oıobü tlaraklamun laer 
aaaıint!e buraya tlöktüiii iruan fa .. 
ları, bGflıtı yerlerin bir,ofıını/an 
Jalaa yiikla ue tlalıa iialiintliiT. 

':;:."'::;..':Aç kaldım ve çan-l Yılda 17 milyon 
Jeblyat tanlaı tlalaa laa· 

tayı kaptım ! metre basma 
Sımnın lritabını ben · çıkarılacak 

"E ~özüyle ıeılıilt oe ıalaay·ı f ramvayda mı yapmış 
Yiil e imlıGn yo'/ıtar. Böyle k b ki . d '? Nazmi fabrikumın ilk projeıi· 

ı.ı• • ... • .ıe ala dnmn- yo sa e eme ye11n emı ni hazırlamıt olan ve yerini ıöz. 
b • aıaya gırmegı cı -.-

• Agah Sı"ının '/ıitaplanntla ı Beyojlu caddesinde Mari ia- den geçirmek üzere Nazilliye gi • 
~ • • phe ilim ue tami· minde bir kadının elçantaamı kap· /l den Sovyet heyeti dün sabah §eh-
,,,,,--- en aya ce • • • d .. H 
J_ tlikkatl h mmivetle y.r veril- maktan suçlu Alinin, lıtanbul Ü· rımıze onmüttür. eyeten bir 
,. e, e e " 1 k b ·· M k 'd ,,:etidir. Edebiyat tarihlerinin ,ok çüncü ceza mahkemeıinde mevkuf ı açı. ugun os ovaya gı ecek • 
_,..,.kanına giren, onları ken· olarak muhakemesine baılanmıı·l lerdır. .. 
~ •• .ı ... • praklar haline br. Sovyet mutehaaııs heyeti 
'!.IUeJ'ını ııeg.r.u ya "T.. k t 'k' . . . B z·ı 1'. b• mı.u el EJ.ebiyat Evvelce üç aabıkası olan Ali, ur 1 roy,, ı ıncı reısı ay 1' • 

.oyan ~ r "':ı ';·.yat tarihi sorguya çekilirken töyle dedi. kin'in riyaseti altın.d•dır. 
ttni.hi ~,, .. - arılıin"I "en;kleri oer· - Bir çocuk .,;,iazrma b;çak Sovyet heyeti buradan önce An· 
.)'enne otü ten or ' k 'tm' · M" h l • • dayamııtı. itte• gırtlaiımda yara· · araya 11 ıştı. ute &1111 ar 
melerülır. • K . d " 1 N ·ı 

B .. e/J..r bizim kütüphane·ı nm izini görüyonunuz, beni haa-ı r:y-:r~y~kane uı.ramıt ~r ~e. azı· 
a om . .. t k ld drlar bir müddet te- ı e a rı ın ılk pro1eımın tek. 

lerimide bir haylı yekUn tutar. dan~yde a ır tabu, tti'I H nik etütleri yapılmrttır. Soma he. 
• _.ı b · at kati i,.;nJe avı en aonra rcu e er. as Dioan eue ıy ı rosu ~-· A 1 k t . • yet ile, Sümer Bank ur.ıum mü. 

tut (te·k-e) l-J.en b-'ı· ta, yorgun ve açtım. ç ı eaırı· d.'r1" ..... f h . d •1.1_ yer an .. ""' ""' 119& d .. d - u ugu ve en eyeti arasın a •~ 
yarak henüz miirelıkebi lnırumı~ ·~ kı7;1' bu ka ~ ıçı~ ~uç prijenin etütlerine ait olmak üze· 
yan ymi kiıaplaJ'a lıaJ.ar bu hiilı- ldıra bu un ujunu so

1
nratban ° 0_0~ re bir protokol imza edilmiştir. 

.. lı .. l"k ekmeuinİS itim çantasına e a m. .uenı j k ,. . 15 . ınu oerme te ... , u ~ • : .. d"I ak I d , atı proJe temmuzda verilmış 
Banan •ebebini edebiyat tarıhı gor u er, Y a an ım · olacaktır.' 

yazan muha"iTlerin kalalarında, Dava, Beyoilu sulh ceza mah· Nazillide kurulacak olan fahri· 

Boğazdan kaçan 
dişçi aleti ! 

Müddeiumumi, dişçinin 
beraatini istiyor! 

Bir müddet evvel Bakırköyde> 
ditçi Ağnidiıe diflerini tedavi et· 
tiren Omer Yılmaz iım.nde bir 
mektep talebe.inin boiazrna kü .. 
çük bir alet kaçmıf, hastanede te
davi altma alman ıenç, devamiı. 
ıurette muayeneye tibi tutulmut, 
bojazdan kaçan alet, tabii aeyri. 
ni takip ederek dıf&ll)'a çıkmıt .. 
tı. Bu hidiaeden dolayı ditçi aley. 
hine açılan davaya ait muhake • 
me, lıtanbul üçüncü ceza mahke
mesinde son safhaıına ıelmittir. 

Müddeiumumi muavini Ekrem, 
dünkü muhakemede müJaleaamı 
aöylemiı, doktorun bu i§e tedbir
ıizlikle sebebiyet verdiği sabit ol
madığını ileri ıÜTerek, beraetini 
iıtemiıtir. 

ilmi anlaYf.flarınJ.a aramalı gerek- kemesinden geliyordu. Sulh ceza ka köylü ve orta halkın kullandı
tir. mahkemesi, suçun trı.anvay içeri· ğı basmayı çıkaracaktır. Temeli· 

Bizde eclebiyal tarihi yazmak sinde itlendiği noktasından suçun ıain mayıı batlangıcında atılması 
iıtiyenlerin 'oğu .aıyal bir hatlue temaa ettiği maddeye göre, dava· dütünülüyor. Çıkarılacak buma z 
olan edebiyatı ıarihin aaalüne ar yı ceza mahkemesinin aali.hiyeti mikdan ıenede on altı, on yedi ührevi hastalıklar için 

Muhakeme, p.hsi iddia, müda
faa ve karar için batka güne bı • 
ra'kılmııtır. 

gun bir ıelıilde tetlıilt etmeli bir dahilinde ıörmüf. Ali, çantayı milyon me~re kadar tuta:aktır. Bu konferanslar verilecek 
neoi afır yük ıaym:ııltırtlır. Banla- tramvay içerisinde dejil, tramvay mikdar, dahili buma iıtihLikinin İstanbul halkevi zührevi ~asta-
rın çoğa bir ilim ltalaına •lriP ol- bekleme yeri civarında kapbfını, yüzde otuzunu teılril etmektedir. lıklar hakkında bir konferans ıe-
maktan ziyade alelatle bir edebi- söylüyor. Bundan baıka bu fabrikada riıi tertip etmittir. Dört hafta IÜ• 

yat amatörü WinJ• ~ oe Mahkeme, tahit Doranm ve ha· çahtmak üzere Sovyet Ruıyay3 recek olan bıa konferanslardan 
,~.. ~ • t ""Wlltl,,..,,...,.. - ... !":=.. :liür ybitletin uaı- 50 talebe ıönderilmeti kararlq • birinciti ıekiz ni1&11da doL.t- ba• ... mıqlartlır. I ..., »

1 
"l'Z'Jır.: ~==~::""'~+-,,.~-,--n--~..,-'"'.~; -~ "' 

n masını rar aştırdı. tırı ıştır. Bunl•r, menıucat sana- ıman un tarafından verilecek-
Bunların aerleri laalil bir laar yiinbı. hua~iyetler~ pğrenecek • tir. Diğer 1konferanılar da birer 

~::tt'i:ı"': :::::=: Silivrik•pıd&ki cinayet lerdir. Gönderilecek olan talebe, hafta ara ile olacaktır .. ıcon1...._. 
.,...,.,. SilivriJrapıda ~ karanlıim. eanayi mektebi talebeai araauı · larda sühreYI haatalıldann seçme 

Dün, bir tlonuma ııfrGmlftun. 
Genif ana yollGTtlan birinJen ... 
~yortlam. Sağ taralı battanhaıa 
kaplıyan an labrilıaanı .~. 
burnuma afır 6ir /roka Fptı. /Ja. 
lamur caJJainJe itlim oe llılamar 
caJJai Befilılaflmmn paannı, . 
~rııanı lcucaltlıyan en iflelı )101. 
dur. Onan ii'n ba alır koka • .,... 
,ekten afırlap10rda. 

ilkin mpı )'Cliın bodanlanı 
iti dere afzı da böyle düfiin.meme 
hak verdirebilirdi. 

F aJı.t lıar,.Iaıhfam 6ir tanulclı, 
~yaklarımı 1aya irdirdi. Meler 
bu kolıa, hiç alıluntlan •epni,_ 
bofka bir ıeyden ötürii"imif. O,..,.. 
lattrlıça ben ıaıtam. Bellıi ama tle 
hotunuza gider, daha tlofnım be
l~iyenin gözüne ilifir diye ya. 
mağı kurdum. 

Şimdi Tunuı boyunda oturanla
" tedirgen etlen, kızdıran bu ko
ku, meğer helali bir bayram miaa
lirinden boflıaı tlefilmif. 

ÇobanlGT, Jıarban aiiriilerini. • 
rcqa yaymqiGT. Hayoanlann ol· 
lGTmı oraya dölımiifler. K°'lar 
da kentli labrikalannı.n ultilı, ktP 
ru büıiin verimlerini oraya~ 
IGT. Otlar~. Pfnenrnif, ö
telıilerle IJirl.,.,.Jı finulilıi alır 
ioh,,. toprafa isirmifler. . 

Eler yanalmı70raam, ~ 
.6a .ar&lerin MlüplmM• -
,,,,,.,,.. olır. Koyan 6apna alınan 
6a para tla a tlefiltlir. Holbalıi .,.,.... • da aldtiıillen Perildi ismindeki dan mii9abab ile ıeçilecek Ye bir tekli, konmmuı muJA;larla .,.. 

mektepler için ,,::= ~ ram a..enc:iııin kim tarafından öldii- aya kadar pleceh kl~rdSümi'r. D--•- reaimlerle saaterileceii sibi 'bma • 
riilclü18 l.enüa &ell" ı bJ' Dün So.,et eyeti er ua.ua Jara ait filmler de ıöaterilecek-;"'!_':L bandakn. tamamen uzak bu- tahkikat, ehemmi79~e ~=~;.'=ti~ BalnrkBy fabrikuı müdürü Bay tir. IConferanılar butmlacak ve 

Uftffl(.UI gere fır. nlıyor. Fulı ile beraber bulunmutlardır. daiıtı!acaktır. 
Mektep iPJı htaulanmıf olan Ceset, morıa lralclınhmt ve Sovyet Rusyaya gidecek olanla,. 

edebiyat tarihi muharririn belen- otopıi yapılmıfb. Oto" netice- inp.at, muharrik kuvvetler ve fab· 
tliği lalan veya filan ıairin, o mde ceaetteki tabanca kurıunu çı rika mühendiı1eridir. Heyet reisi 
edibin tellallıfını yapmak demek kanlmıt ve arqbrmada ele- geçen Ba~ Zilkin ile diğer mühendis Şu· 
tle!Z.!1Jir. taba 1 d h · . varıef burada kalacaklar, birkar 

ıt" nca ar an angısıne uygun .. . . . :f 

Ol-n bir o~-'e bir lıiilıürün ld ~. t ,_ •t• • • "t h gun ıonra Kayaerıdekı fabnka • •- ..... ..,. o u5 .. nun eauı ı ıçın mu e asaıı· , 
ge,mifini oldııfa gibi canlandır - 1 tatb"katta b lu im tur nm monta1ına nezaret etmek üze. 

arca ı u nu Uf • K . "d ki d' malı. bir cemiyeti kGTalıterler ba • M üdd • • re ayaerıye gı ec:e er ır. Fakat 
kımınt:lan yen.iden İnfa etme/rıir. I" orgdrap~ru.nu ~ eıum~ı- çok sürmeden tekrar dönecek, 18 

Bamın i,.in her ıevden önce ı~e rCiban ermıt~r. l.ı~r;::un aln· nisanda Moskovaya gideceklerdir. 
~ " 81 ta ncaya aıt o JIU ..... un an&• S h · · N ·11· • flUllGTa iJaıivar vardır. Jd ... .. J •1 ekt d"ıt Bu ovyet eyetının azı ı fabrı .. 

Şehir tiyatrosu sanatkar
ları yarın gidiyorl~r 
Şehir tiyatrosu ıan'atkirların • 

dan bir grup yarın aabah)ci tren. 
le Konyaya ııidecektir. Neyire 
Neyir, Bedia, Cahide, Nebahat 
Şevkiye, Semiha ile Galip, Beh • 
zat, Hazım, Talat, Sami, Avni, 
Muammer, Mahmut, Vufi Rıza. 
Sait gidenler arasındadır. Konya. 
da bir kaç temsil verildikten son. 
ra Adana ve Menine gidilecek.tir. 

Siiriilerin •elifintle o ltaJGT ti· 
tiz davranan, acqamıntla •öziinii 
tlört "'anlar, bilmem nip,. iflerini 
yalnu; bu lıadGTla 6itmif aayaralı 
oralara bir dalaa aframoırnılGT. 
Şehrin iflek yerlerini afıla tlön
dürmek, belediye )'GOlanna ,.. 
lıaclar uygıındur? diye aormı,._. 
ğım. Belki halka lıoltıJlılı ol""' 
diytt bu yotnızlufa luıtlanılmqtır. 
F allat •iiı üler tlalılıp wittild• 
Sc>n"a oraıınrn temiı:lenmemaine 

alıla yalıan gelecelc bir -6ep la
lamtyorum. 

"~ • ıı ıgı ıoy enı m e • me- '·- _ ka ,. · · · · 1- iyi bir /el.eli lıültür. imdi on bir ki • aaaı t. ı pro1esını getırmek üze-
li _ Vailıolan tanıyacalı ita . seleden dolayı f " re hepıi birden tekrar memleketi-

""' ilmi lnıtlret,,. .ala/aiyet.. zan altındadır.. I mize dönecek~ri tabiidir. 

B 
~~ ._~ Suçlunun kım o dujunun bu • 

u lln aıuunı. *'flnUJrGll uıır e • 1 d d k ca... ku _._~ • .- ~ ·~ L!- •• .__ .ı ıün er e mey ana çı a gı v • ..,_.,,_ .-.,.. .,.,. aozmen1JU1ncııan 
lıaf"1 bir ıey aayalamaz. vetle umuluyor. 

,Aaala Sırrının kitabına gelin • :-yatı=nı=,=iyı=.=ç=al=.,=an=bi~.:-r=:lr~al~an=ın=y=o~
ce; Olllia akı tanil, iyi oaika ralma bir illMll emelinin aeri 
toplamanın bütin hrmıaiyetlerini olt1Talı lıa6a1Je teredJ.üt etmiyo • 
görüyorıu. ra. 

Agôlı Sı"anın tanWnat edebi • Sadri Ertem 

~·· 

Serbest bırakıldılar 
Borsa haricinde muamele ya . 

parak Türk paraımı koruma ka • 
nununa muhalif harektte bulun • 
dukları kaydiyle yakalanan Ga • 
!atada Arraf lıak Bahar, fAk Ba. 
harın kansı Lida, sarraf T eölogos, 

Alçe, Hayim, ıeyyar Atıcı ll&k 
Bahar, ıorıuya çekildikten sonra, 
serbest bırakılmıılardır. 

Ecnebi paruı alım, aatımı yap· 
tıkları noktuından dava edilen 
bu bet kiti hakkında birinci iıtin
~ dairesi tahkikatmı derinleıti· 
nyor. 

Bqiktaı bel.,,iyainin ..,,_, 
/,ilgili ellerde, p.ı diifiin• 6ar 
lGTda oldrığuna Wınanlann 6a 
türlü ten göriinütlerden ,.. 1ea4., 
incineceğini anlamalı lıola7'1sr. 
~en tle bu inananlımlan 6iri7'm. O 
ınanl§laJır '/ıi bu 8Glalan yaqo. 
rum. /perintlen birinin dnde bir 
kere nöbetle oralGTmı· dolaımaıı, 
bu iılelt yola böyle bir luıle tlilf
mekıen kurtarabilirdi. 

S. Gezgin 

- Ela artık meo.im geldi .aydır - •• Bu yıl ıö1'• bir ao:yli)'*le - • • Eı, dodtan- rualtlapnak - Aman ne yapıyonan Bıq 
ıflcr,y Güliim.. iki oJacılı tatap.. H baıamı dinlemek utiyorıım .. A· Giilim? 

caba nereye gitaem1 

11117 Giillbn - Alnnt.,. ISplqo
rane tlodtım.. Birdenbire .,.,,,.. 
6yle ffaGl'etli bir in..,. olartılı ... 
rindin iri/ •• 
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Viyanada -büyük bir nümayişBugdag tahkikatı fezle

.Habisburgların tahta çz-1 Italyafdabyen1_ık· bir A~~~~~~~ğd~~!!~em~~~:ıica· 
k l al . te ·ıı·qor se er er 1 tahkikatı fezlekesinin tetkikine retaneler arasında hususi telefon 
arı m arı ıs nz ...... (Başmakalden devam) devam edilmektedir. Öğrendiği· hattı bulunduğu fezlekede tesbit 

ttalyanların gözünde bu tehlikenin me göre, Ziraat Bankasile buğday edilmiştir. Fezleke tetkikatınm bu 
önemliğini <ehemmiyetini) anlamak muamelesi yapan bazı tüccarın hafta içinde ikmal edilerek neti· 
için son günl.erde siy~a alanında .Ro- Bankanın latanbul !Ubesinden ya- celendirilmesi kuvvetle muhte .. 

Viyana, 1 (A.A.) - lmpera • ı 
tor Şarl'ın ölümünün 14 üncü yıl -
dönümü münasebetiyJe, 20 bin · 
den fazla Mutlakiyet taraftarr, 
Svarrenberg sarayı önünde, dün, 
Habshurglann tekrar tahta çıka· 
rrJn.a!arı lehinde teuhüratta bu • 
lunmu~lardır. 

Kalabalık arasında, Arşidük 

Öjen, ŞQrayi Devlet reisi Kıont 

Hopos a§ağı Avusturya valisi Von 
Baan, Viyana Aristokrasisine 
mensup §ahsiyetler, eski ordudan 
•birçok zabitler, yarı aıkeri teşek· 
küller ile eeki muhariplerden 
mü frezeler bulunmu!tur. 

T ezahüratıtan sonra Arşidük 

Öjen, halkın alkı:,Iarı arasında 
g~it resmi yapan muhtelif teşe1' -
külleri tefti§ etmi!tir. 

Japo~ya Avrupa polit kasile alakadar 
olamıyormuş, çünkü .. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Dışiıleri Ba. 1 mesinin uzak doğuda geri tepme· 
kanlığı namına. aöz ıöylemeğe şa· leri oluyordu, fakat bu bu·gün için 
lıihiyettar bir zat dmi1tir ki: böyle değildir. Bir ademi tecavüz 
"- Bugünkü halde Japaııya· misakı için Sovyet Rusya tarafın

Avrupa meseleleri i1e ali.kadar ol. dan Japonya nezdinde hiçbir te· 
mamktadır. Çünkü politika vazi. gebbüste liu1unulmamıttır. Fakat 
yeti o ~adar &Ik değişmektedir ki, doğu demiryol!arının satın alın • 
bu inık:ıaf ı takip etmek im•kinaız- inası için yapılan görüımelerde, 
dır. Vakıa, 1914 ten evvel, Avru· Rus - Japon meselelerinin halli 
padaki politika vaziyetinin değiş- iç~n görüş1er karşılaştırılmıştır. 

Avusturya başbakan mu- Be çikada Hatlar yük-
a vininin beyanatı seli yor 

Viyana, 1 (A.A.) - Başbakan 

1 

Brüksel, 1 (A.A.) - Bakanlar 
muavini S~arhemberg, Kaymveh • ,heyeti, mana11% surette Hat yük. 

reh'lere söylediği bir nutukta de· seii§lerine karıı §İddetli ·bir müca~ 
~ ~· • ~ delo ~aya kaTar vennittir • 

~o~~~~' iç ve dıt barışın • Ökonomi bakanı bu sabah bü
znnan altına almdıima kanaat 
getirdiğimiz valat mülki meşgale
lerimize döneceğiz. Eğer mecburi 
askerlik hizmeti tekrar yapılırsa, 
yarı aıkert tete'kk\iller mevcut ol· 
makta devam edecektir. 

Gelecek hafta ve aylarm bize 
neler aakladığmı bilmiyoruz. A -
vuıturyanm Prusyanın bir vilaye
tinden başka bir şey olmadığı filc
ri, henüz turada, buru.da dalq • 
maktadır. 

Almanya - Litvanya tica-
ret münasebeti 

Kaunaı, 1 (A.A.) -Ahnanya
mn ökonomtk mukabelei bilmisil 
yapması üzerine Almanya - Ut .. 
vanya, ticaret münasebeti sıfıra in
miJ bulunuyordu. Fakat Almanya 
Kaunas'a bir ticaret mümessili 
yollaml§ ve bu mümessil resmen 
devlet adamlarile teroasa geçmiş. 
tir. 

Trablusgarp hava kuv· 
vetleri 

Roma, 1 (A.A.) - Trabluı
garp hava kuvvetlerine tahsis edi
len, üç motörlü bir bambardmıan 
tayyaresi, dün sabah yediyi on ge· 
çe Monteçelyo karargahından u
çarak onu elli geçe Trablusa var
ınııtır. Bu suretle, 3 sa.at 40- da. 
kikada katedilen MonteçelyÖ • 
Trabluı arasındald mesafe 1.100 
kilometredir ve tayyare, saatte 
300 kibmetre ıur'at'le uçınuıtur. 
KA YSERI F ABR'lKASINDA BEZ 
OOKUNULMA~A BAŞLANDI 

Alli..\ara, 1 {Kurun) - Kayseri 
f abrikuının bir k11ım tesisatı ik • 
mal edilmit ve bugünden itibaren 
bez dokunmasına ba§!anmıttrr. U
mum tesisat temmuza kadar biti-· 
rilecek ve fabrikanın açılma resmı 
yapı~acaktır~ 

yük mağazaların, koopertiflerin 

ve diler maddeler satıcılarının 
mümessillerini kabul etmiştir. 

Fiat yükıe'liti hakkında tahki • 
kata memur edilen memurlar ya
kında bir rapor vereceklerdir. 

Moskova radyosunda Tür· 
kiye için konser 

Ankara, 1 (A.A.) - Moskova-
nm Komiııtern radyo istasyonu 
1724 metrt: tulü mevci iıle yarın An 
kara saatiyle 21 de yalnız Türki
ye için bir konser verecektir. Bu 
konserde me§hur Sovyet kompozi-
törü Gliyerin Azerbaycan operası 
için azeri dili ve musikisiyle vü -

·cuda getirdiği şahsenem operasın

'dan parçalar çalınacaktır. Bu par· 

çalar Türk ulusal halk havalarmm 
annonizasyonla kazandığı büyük 

değere güzel bir numunedir. 

Sü~eyş kanalından geçen 
gemiler· 

Roma, 1 (A.A.) - Süveyş ka· 
nalının 1934 yılına ait seyrisefain 
istatistiklerine nazaran bir yıl i . 
çerisinde kanaldan geçen gemiler, 
1933 e nisbetle 2 milyon fazlasiy
le 32 milyon tonilatoyu buhnuttur. 

Kanal varidatı 1933 de 852 

milyon iken 1934 de 856 milyona 
baliğ olmuştur. 

· Yeni bir uçma rekoru 
· Londra, 1 (A.A.) - İngiliz 

tayarecilerinden Girof, Avustural· 
ya ile İngiltere arasındaki yalnız 
ba~ına uçma rekorunu 13 saat 10 
dakika 40 ile kırarak Aynmpne' de 

karaya inmiştir. Girof, bu uçuşu 
yedi gün ve yirmi saat zarfında 

yapmıştır. 

ma hükumetınin aldıgı duruma bıraz ·ı 1. km d ld' 
d'kk t t k k .. f.d' Al ec rım mı yon ıraya ya yar ım me ır. 
ı a e me a ı ır: manya m • 

burt askerlik yoluna girince Mussoli-
ni Habeşlilere daha tatlı bir dil kul- Müddeiumumi, eski 
Janmağa başlamıştır. Onun için belki k J l posta umum müdürü 

için ceza istedi de ltaJyan . .Habeş smır çekişmesinin ve ar auaş arı 
yakında pamuk ipliğine bağlandığı 
duyu lacaktlr. 

Almanyada naziler İ§ başına geç • 
tikten sonra Mussolini ile Hitler iki 
dost devletin hükumet başkanları gi
bi görüşüyorlardı. Ve l\fussolini Al • 
manyayı revizyonist siyasasında açık· 
ça fışkırtıyordu. Avusturya Başbaka
nı Dolfustun ölümü ile biten azıdan 

{isyan) sonra bu durum birden bire 
değişti. Ve Mussolini hemencecik A. 
vusturya sınırlarına bir ordu gönder
di. Bu kez ltalyada yapılan yeni se • 
ferbedik hareketleri daha çok geniş
tir ve bu seferberlik gene nazilerin 
Avusturya üzerinde besledikleri arzu
lardan ileri gelmektedir. Bu bakını -
dan İtalya Fransadan ziyade bugün 
Orta Avrupada revizyon düşmanı gö. 
rünmektedir. Italyaı\ Başbakanı Mus· 
solini Hitlerin iş başına geçtiği gün • 
lerdc nazilere arkavermiş (ntüzahe • 
ret) olmaktan pişmanlık duymakta • 
dır. 

ASIM US 

demiryolları 
:Ank&ta, 1 (A.A.) - >Jclap • 

mız malumata göre, Nafia itleri 
Bakanlığı yaptırılmakta olan 
demiryolları üzerinde 47 ki • 
lomelTe uzunluğunda üç kıs.mm 
inşaatını münakasaya koymuştur. 

Bu ay içinde ihalesi yapılacak 
olan bu kıumlr şunlrdır: 

Filyoı - Ereğli hattı üzerinde 
ikinci kısımlar inşaatı. 

ydın hattının i•ki noktasında 
Burdur ve Isparta kısımları. 

Bunlardan Filyı0s - Ereğli 
hattı üzerinde Çatalağazıt Zon • 
guldak arasındaki on kilometre • 
lik ikinci krsmm infaah takriben 
iki milyon 400 'bin liraya mal ola
caktır. 

937 senesi Mayıs sonuna kadar 
ikmal edilmi§ 'bulunacaktır. 

BQJldan önce ihaleai yapılan 
ve Filyostan başlryarak Çatalağ .. 
zına. kt\~a" olan 16 ldometrelik 
kısmın inıaatı 1936 Martı içinde 
ikmal edilmit lbulunacaima göre, 
Mayn sonuna doğru f ilyos - E. 
reyli hattı üezrinde 25 kilometre
lik bir kısım in~a edilmiş buluna. 
caktır. 

Bu münasebetle hunu da ilave 
edelim ki, Filyos - Ereğli hattı • 
nın Çatalağzından Ereğliye kadar 
olan ve kömür havzasından geçen 
kısmı evvelce karar verildiği gibi 
tl~ktrikle içtiyecektir. Burdur ve 
Isparta kısımlarmm inşaatına ge-
lince, bunlardan Aydın hattı üze-o 
rinde Baladiz istasyonundan baş. 
lryarak Burdura kadar uzanacak 
olan ve Afyon - Antalya hattı • 
mn bir kısmını teşkil eden 24 ki • 
lometrelik kısmın ise, 935 Birin .. 
cite~rin sonunda ikmal edilmit 
bulunacaktır. 

Ankara, 1 (Kurun) - Eski f ihmalle tavsif etti. Bay lhean Ce
poata, telgraf umum müdürü bay malin şube amiri aıfatile Bay F ah
F ahri ile arkadaılarının muhake" rinin emirlerini tatbikte? mestul 
melerine devam edildi. Muhake . '>lmamakia bera~ er Naftanın em

menin bu celsesinde müddeiumu _ rinin geçikmeıine sebebiyetinden 
mi iddianamesini okudu. Davayı Fahrinin suçuna iştirak ettiğini 

iddia etti. Bay Fahri ve Bay Ce • 
uzun uzadiya izah eden müddei -
umumi, bülün bu i§Jerden B. F ah
rinin mes'ul olduğunu söyledi. 
Bay Suphinin, Nafianın emrini 

ma'lin 240, Bay Suphinin 230 un
cu maddelerle cezalandırılmaları
nı istedi. Suçluların müdafaaları 

2 nisana kaldı. Suçulu avukatları 
geciktiren dosyayı istemeden ev • ceza isteğindeki esbabı mucibeyi 
vel emrin doıyaaız kahili tebliğ o- zayıf ve kabj)i ret görmektedir • 
lup o1madığmı tetkik etmemesini ler. 

DEVLET DEMIRYOLLARINDA f lTtRAZLAR TETKlK KOMIS· 
TENZlLA T YONU BAŞKANLIG.I 

Ankara, 1 (Kurun) - Devlet 
Demiryollarının Samsun - Sivas 
kıs.mında yüzde 60, Manisa -
Bandırma kısmında yüzde 50 ol • 
mak üzere umumi tarife üzerine 
yapılmakta olan tenzilat bugün • 
cloaı. ı .. u,. ..... __,. -u.a:.ıo ... L.. ... _ ......... ,..ıı •• 

MONAKALAT YEKALETl IH .• 
""' • !1{4111 

DAS EDILECEG.l HABERİ · 
DOORU DEl'ilJ.; 

Ankara, 1 (Kurun) - Cümhu
riyet gazetesinin Münakalat Ve • 
kaleti ihdas edileceği yolundaki 
haberi i.izerine müracaat ettğimiz 
salahiyet sahibi zevat, böyle bir 
vekllet ihdas edileceğine dair 
Nafıa Bakanlığında hiç bir malQ. 
mat ohnadığınr resmen bildirdi • 
ler. 

üCRTLERlN MAAŞA 
TAHViLi IŞl 

Ankara, 1 (Kurun) - Maliye 
teşkilat kanunu projesi bugünler
de Bakanlar heyetinde kı>nuşula
caktır. 

Layihaya bağlı kadroda ücret 
esuları muhafaza edildiğine göre 
bu yıl ücretlerin maaşa tah'Vili me. 
selesinin tahakkuk etmiyeceği an-

la11lmaktadır · 
ŞARK DEMIRYOLLARI KUM • 

p ANY ASiNiN BiR lSTEG.l 

Ankara, 1 (Kurun) - Şark 
Demiryollan kumpanyasının Is • 
tanbula yaptığı şeker nakliyatın · 
da rıhtım resmi vermemesi hak · 
kında olan müracaatı maliyece 
tetkik ve reddedilmiştir. 

Kumpanya, rıhtım resmini "e · 
recektir. 
T AHMIL ve T AHLtYE ŞlRKE · 

TiNiN RESiM ALABILECE
Gt MERAKIP 

Ankara, 1 (Kukun) - lstan · 
bul tahmil ve tahliye §İrketinin 
Galata ile iç limanlar arasında 
demirliyent münakalat yapan me. 
rakibin muhteviyatı gümrük mua
yenesine tabi tutulduğu takdirde 
resim alabilmesi hususundaki mü. 

Ankarat 1 (Kurun} - Maliye 
itirazları tetkik komisyonu bat • 
kanlığına eski Balıkesir ıaylavı 
Bay Vasfi tayin edildi. 

iŞ BArJKASI KUMBARA 
PlYNhGOSUNDA KAZAt:.\N 

.K.A~ANANLAR 

Ankara l (Kurun) -lı Ban'k"· 
sının senelik kumbara p::·angoıu 
çekilmiştir. Büyük ikramiye olan 
1000 lirayı Bankanın Galata ~· 
besinden 141 nu.mar-1 "Kumbara 
sahibi Bay Ahınet Raif kazanmış
tır. 250 1irahk ikramiye, İstanbul 
şubesinden 23876 numare.lı kum • 
baranın sahibi Bay Bekire isabet 
etmiştir. Muhtelif şubelerden ah . 
nan 10 kumbaraya yüzer, 20 kum· 
haraya 50 şer, l 75 kum·bc.:·aya o

nar lira çıkmıştır. 

MUSAFA KEMALPAŞA KAZA· 
SINDA ATATÜRK HEYKELİ 

Ankara, 1 (Kurun) - Mustafa 
Kemalpaşa kazasında Atatürk'ün 
bir heykeli dikilecektir. Heykel 
iki metre 1 O santim yüksekliğin • 
de olacaktır. AtatüTk, resmi üni .. 
formalı ve pelerinli olarak temsil 
edilecektir. Heykelin kaidesinin 
yüksekliği dört metre v~ betondan 
olacaktır. 

BURSA KIZ LiSESi MÜDÜR· 
LÜGÜ 

Ankara, 1 (Kurun) -Türk ına .. 
arif cemiyeti Bursa Kız lisesi mü
dürlüğüne Sivas Erkek muallim 
mektebi müdürü Bay Murtaza ta• 
y~n edildi. 

GÜMRÜK TA YlNLERI 

Ankara, 1 (Kurun)-Tetkik mü· 
dürlüğü katibi 267 Şehabettin, 

Ankara G. tetkik memurluğuna, 

Midye gümrük idare memuru 396 
Osman Natık, Tıbıl gümrük idare 
memurluğuna, İstanbul ithalat 
gümrüğünde açık katipliğe dışar· 

Gene Aydın hattı üzerinde racaah uyğun görüimüştür. 
Tuzönü mevkiinden ayrılarak lı · "'"""111•· """"'"'""111"111"""''"'111""""'""""''""""""'"111mııııım11111111ııınn 

dan namzet olarak 1699 Ali Zih • 
ni, Antep gümrük katipliğine dı • 
~arda?? !'..runzet ok..rak 1700 Ha • 
san, Akçakoyunlu katipliğine dı· 
şardan namzet olarak 1701 HaY. • 
rettin tayin edildiler.

1 

partaya kadar olan 13 kilometre.. Birincite§rİn sonunda bitirilmiş O• 

lik şube hattı ise ayni suretle 935 lacaktır. 

.. 
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Brüksel sergisi 
Yol paralarında yüzde 

otuz tenzilat var 
Öğrendiğimize göre, 27 nisan . 

da Brükselde açılacak olan ve in
hisar idaresinin iştirak ettiği Brük. 
snl sergisinE. gitmek isteyenlere 
memleketimiz demiryollarmda 
yüzde otuz kadar tenzilat yapıl -
mıştır. 

Ayni usul :liğer devletlerce de 
alınmış, Bulgaristan o/0 30, Ro . 
manya o/o 25, İsviçre% 30, Fran· 
.sa, % 35 tenzilat yapmıflır. Bu 
vesil~ ile Belçi:kaya gitmi! olan -
lar, orada beş veya on beı gün için 
bütün Belçikayı dolıqmak üzere 
pasa:larından çıkardacak timen-
diferpasilarmdan istifade edecek
lerdir. 

! Bunlardan birincisinin fiatr ye. 
Cli, ötekininki on lira kadardır. 

Belçika sergisine bizimle birlik
te 23 devlet iştirak etmektedir. 

iki bın amele İŞSJZ mi 
kalacak? 

Lastik fabrikaları, kauçuktan 
alınan istihlak vergiainin fazlalı • 
ğr dolaylsiyle, bu yıl keten ayak • 
.kabı yapmağa yeni baılamıılar • 
dır. 

Duyduğumuza göre Bu f abri • 
kalar, bu yıl az miktarda :keten a· 
yakkahı yapacaklardır. 

Bu yüzden iki bin kadar. ame • 
IP.nin işsiz kalacağı söylenmekte· 
clir. Bu işçiler alakadar yerlere 
müracaat ederek vaziyetin cÖko . 
nemi B:ıkanlığına bildirilımesini 
istemişlerdir. 

K adıkoyö~n-de ...... M-ahmutba
ba mezarhğı kaldınlıyor 

Üsküdar tramvayları şirketi ta· 
rafn:~ :lan Ka.rlıköyünde Kurbağah 
der~ae Mafimutbaha mezarlığı sa· 
tın. alınmıştır. Burada büyük bia
rrara j y.:ıpzlacaktrr. Şirket Alman
yay~ ye~iden &ekiz araba umar • 
lam;~t:r. 

Kad1nlar kongresi 
UJusiararcuI Kadınlar birliği 

ikinci reisi Bayan Roza Manua'un 
haf taya şehrimize geleceği haber 
a ımnqtır. Nisan 18 de Yıldız sa· 
rayır. 1a umumi kongre toplana • 
caktır. 

General Kazım Karabeki
rin bir mektubu 

General mütekait Kazım Kara 
Bekir iınzasiyle fU mektubu al· 
dık: 

"Şeker kcıçakçıaı Kara Bekirin 
muhakemesi bcqlığı altında gcu:e· 
telerde bir havculia gördüm. Bah
aolunan Kara Bekirle •oyumun 
hiçbir alaka.ı yoktur.,, 

Danimarka elçisi 
Danimarkanın Ankara, ayni zav 

manJ a Atin.a elçui olan Bay Ak
sel Norgaard yakında ~hrimi:ı: • 
den Atinaya gidecek, orada bir ay 
kadar kalacaktır. 

Danimarka konsolosu Bay Tın· 
gır da yakında mezunen Danimar. 
kaya giderek bir iki ay kalacak • 
tır. 

ı~ece nöbet~I eczaneler ı 
Samatyada: Teofilosıı: Fenerde: 

Hüsamettin, Şehzadebaşında: lbra • 
hir.ı Halil, Şehremininde: Nazun, Ka· 
ragümrlikte : M. Fuat, Aksaray da: 
Sarım, Ankara Caddesinde Eşref 
Neşet, Sirkecide: Beşir Kemal, Be • 
il.taşta: Ali Riza, Beyazıt • 

ta: Cemil, Zeyrekte: Yorgi, Ga • 
Jatada: Hidayet, Beyoğlunda: Güneş 
.,. Kanzok, Pangaltıda: Ka.rakin 
J{ürkçiyan, Kurtuluşta: Necdet Ek • 
rem, Kasımpaşada: Yeni Turan, Ha
l rcıoğlunda: Yeni Türkiye eczanesi 

SiYASA 

Kollektif emniyet 

Şehir Meclisinde 
Gerek Sir Con Saymen'in Bet

lin, gerek Miater Eden'in Mo•lıoVd 
seyahatine ait tal.Uat, ~ok gWi 
tutuluyor ve ancak ilri naınll 
lonJra'd.ı birle,erek aeyahatlm· 
nin neticesini tetkik etmelmmlett 
•onra vaziyetin aydınlanacafı oı 
aydınlatılacağı aöyleniyor. 

981,662 Hrahk açık ne bir suiistimal, ne de bir yolsuzluk neticesi değildir, 
varidalln tahsisatı karşılamamasından ileri gelmiştir 

Şehir meclisi nisan devresi top
lantılarına dün aaat on dörtte bay 
Necip Serdengeçtinin reistiği al · 
tında batlamııtır. Belediyeye bağ· 
h Sular idaresinin 934 yılı faaliyet 
raporu ve bilançosu tetkik edil • 
mek üzere hesaplan tetkik encü
menine gönderilmişti; Karaağaç -
taki soğuk hava depolan için be · 
le diyece yeni bir tenzilith tarife 
hazırlanmıttı; bunun iktııat ve 
bütçe encümen.lerince tetkik olun. 
ması kararlaıhrılmıttır. 

Bundan sonra vilayet ve beledi· 
yenin 932 aeneai heeap keıimi 
bakkmda hesapları tetkik encüme
ninden gelen mazbatanın okun
maaına bqlanılmıttır. 

Hesapları tetkik encümenin 
mazbatası koca bir kitaptır. Maz. 
batanın başlangıç kısmı dün oku· 
nulup bitirilmi~tir. Maddelerin 
müzakeresine geçilmeden önce 
Refik Ahmet Sevengil söz almış, 
tunları söylemiştir: 

- Tetkiki hesap encümenin re· 
isi veya mazbata muharririnin bi
ze bu hususta biraz da ağızdan 
izahat vermesini rica ederim. 
Mazbata 1932 hesap vaziyetini 
anlatırken bir aralık geçen medi • 
si hayli meşgul etmiş olan 982.000 
küsiir 1irahk mukabili nakdbi oi-
·--··-••JN111K1•""9ftllatıuınıu1111111 .. tUUHUUHM.•Mllr.ı•11flhlltntrı""' 

Bir lira rüşvetten 
bir sene hapis ! 
Gümrük katibinin ceza 

müddeti dün indirildi 
Gümrük tahrirat katipJiğinde 

bulunduğu sırada Ali Rıza ismin· 
de bir it sahibinden bir lira rüt· 
vet aldığı iddiasiyle lstanbul üçün
cü ceza mahkemesinde muhakeme 
edilen Sabri, bir sene hapse: üç ay 
memurluktan mahrum kalmaya 
mahk:Um olmuıtu. Temyi-ı mah -
kemeai, bu kararı alınan rÜf 'V'etin 
pek az olutu itibariyle cezanın nis
beti nokwından bozmuf, dün ye
niden celae açılarak bozmaya U·· 

yulmuıtur. 

nuyarı tahsisat meteleıinden de 
bahsediyor. Şehir meclisi edebi • 
yatına geçen sene ilave edilmiş o· 
lan bu "mukabili nakdisi olmıyan 
tahsisat,, sözü o zaman etrafile İ· 
zah edilmişti; f akt içimizde yeni 
arkada§larımız vardır; belki be • 
nim gibi unutmuş olanlar da. ola-

bilir. Encümendeki arkadatlarmıı
zın bu noktayı da anlatmalanm 
el ilerim.,, 

Bunun i:.zerine hesapları tetkik 
encümeni reisi bay Revfik Türe 

çık bulunduğunu açıkça söylemek Sir Con Saymen'in lngilterey• 
lazımdır; ancak bunda bir auiiıti. 

dönüıünden Avam Ka:marascnJa 
mal, bir yolsuzluk, filin yoktur. 

~ok kııa •Öder aöylemeainin ae-
0 yrl için bütçeye konulan yol tah- bebi de buydu. 
ıisatı o senenin varidatmı karşılaa 
mamıttır; tahsisat bakiyesi ondan Fakat her feyİn •İzli tutulma" 
sonraki seneye devredilmİ!tİr; ıına bu derece ehemmiyet oerild.i· 
böylece üıtüıte gelen yılların tah- ği halde gizli kalmıyan bir 110/dd 

ıiaatı bir hamur olmuıtur, bu ra· Almanyanın '1

kollktil emniyet,, r 
kam ortaya çıkmıştı; mazbata p saaı ile alakadar olmak İltemcdi-
mızda maddeler arasında sırası ğidir. 
geldikçe izahat verilmiştir. Esasen O halde Streıa 'lt.onlaansr.ntla 
bir aene içinde sarfedilmiyen tah- artqtırdacaA oe tesirleri ölçülecelı 
siaatın müteakip seneye devri u • en mühim mesele bu olacalıtır. Ni• 

söz almış, uzun boylu izahat vere· sulü kaldırılmı9tır; artık ancak tekim Bay Eaen'in MoikooaJd 
rek 1932 yılı hesaplarını tetkik e- paraca kartılığı olan tahıiaat dev- konıqtuğu en belli batlı maelenirı 
derken bütün sarfiyatın usul ve 
kanunlara uygun, defterlerin ve 
evrakın muntazam olduğu görül • 
düğünü söylemiştir. Refik Ahmet 
Sevengilin sorduğu ndktaya da ce
vap vererek şunları söylemİ§tİr: 

redilebilir; onun için bundan son. de bu olduğu, heT ıeye rafmett 
ra bir daha böyle bir vaziyet olmı· o.nlqdıyor. J 
yaca.ktır.,, Bu böyle oldafrına söre Fr, 

Tevfik Türe'den sonra Avni ile ltalya, Almanyaya lıarıı .lya
yağız aöz almış, paraca kartılığı .etlerine yeni bir veclae verm.i 
olmryan tahsisat meselesi etrafm· mecburiyetinde kalacaklartlır. 
da haısas ~,.vranılmasmı ve sırası Acaba lnailtere Je Alman- -

- 1932 yılmda 982,662 lira a• b >1-
gelin.ce u maddelerin dikkat ve ya uyarak Şar-lı lo'/ıarnO«lna. gir • 

u"' .. _'""'"'"ı""'"'"' .. 'N"''"'""'-'"'""' .. ,_ ehemmiyetle müzakere edilmeaini mekten vazgeçecek mi? 

İsan ıöy1emiştir. lngiltaenin bu likirtle balan" 
----- Ma.z'batanın heyeti mnumiyesi 

etTafındaki müzakere kafi ıö . matlığı anlQfılıyor. lngiltae Al " Canavar hikayeleri ber
mutat tazelendi 

rülmüı, gelecek celsede maddele- ntanyanın doatlağana büyiilı bit 
ehemmiyet vennelJe beraber, INrı

rin okunup konu!ulmaıma karar 
dileriyle tam bir anlapna dairuitr •• · •t f l b • verilmiftir. Meclis perşembe gü • unıversı e a e esı J lıarkt ettiği Jevletlerden ~ 

J h / " nü saat on dört buçukta toplana-- mamalı lilninJe oltlağuna 'IÖyll 
ue OCQ arına pu- caktn-. •mıııııa yor. Hatta lngilterenin, kendi ü/11' 

vason davril,, yaptı Eyüpteki kırathane re.intle brı~a~an uki Al~ ,,.a.-
A d · b" d '""' ·ı,· • · Jemleke.lerinı Almanyaya ıade r 
vnıpa a nı~n ır e oırı ınnı • .. y ılcrelı ba ıle'Olelle ._.. bir doatlak 

aldatmak adettır. Uydurulan ya- VC iÇ D C 1 eşya. tesia etmek iatecliğine tlait 'Oflril4n1 

lanlara "Nisan balığı,, ismi veril- haberlenle, tamamyle anins fe

mektedir. Yalanlar, uyduranları Eşya meselesinden açılan lakk olunmakta oe lngilferenİtl 
güldürmekte olmasına rağmen a}. bir dava, mahkemede... "kollektil .,,.,.q.t,. aanna .,..~ 
danan'ları da hayli kızdırmakta • lstanbul üçüncü ceza mahkeme· ltalacqğı temin et/iJ,_AceGİT. 
dır. Bu garip adetin aon aeneler· ai, dün yeni bir muhakemeye bat· Bumınla beraber ocai~ hak· 
de bizde de nedenae bir hayli yer Jamıştır. kımla bir hüküm vermei için /tem 
tuttuğu görülüyor. Dün şehirde M.oakova seyahatinin, J.em Streıa Bu, bir emniyeti suiistimal da· 
bazı kimseler biribirlerini aldat · konleran8ının neticesini beklemek va.ardır. Davacı Veli isminde bil' 
tıklan gibi bazı gazeteler de oku- lmmaır. zat, dava edilenler de Şevki ve 
yucularına "Poisson d' Avril,. ö. R. Do§ru1 Mustafadır. Davacı, Şevki ile 
yapmaktan kendilerini alama • Muıtafanın ticarette ferik olduk- ı-------------
mıtlardır. Bu arada bermutat de- lannı, Eyüpte "Camii Kebir,# kar· Gümrüklerde yapdacak 
nizde tutulan canavar! hikayeleri §ıaındaki ''Şark,, kıraath&l'M'-tini, yeni teşkilat için 
de tazelenmiştir· içindeki demirbq eşya ile birlik- lstanbul •e Haydarpap ~· 

Dün Ünivenite talebesi de ho- te kendisniden kiraladıklannı. a- rüklerinin yeni alacağı tqkilitm 
calarma böyle bir nisan ıakux radan bir zaman geçtikten ıonra tatbiki için tehrimizde çalqan 
yapmı§lardır. bina tahliye edili:liii sırada, ene~- gümrükler bakanlığı, tetkik mü • 

Hukuk fakültesi ikinci ve üçün· C'.e içeride bulunan bazı eaanın dürü Bay Mustafa Nurinin bat. 
cü sınıfları, den saatinde yerleri-

eksik olduğu görüldüğünü, bunla- kanlığmda dün lstanbul gümrü • 

Teırinievveldenberi mevkuf bu
lunan Sabri, kendisinin rüıvet al· 
madığını, mühim ve mahrem ma
hiyette olan bir dosyayı gösterme· 
diği için Ali Rızanın kendisine kız ni değittirmişler, ikinci amıf üçün
dığmı, "ben, sa.na dosyayı çıkar- cü smıf dersanesine, üçünücü sı • 
mamağı gösteririm,, decliğini ve 1 mf ikinci :unıf dersanesine girmiş· 
biraz sonra ''işte, benim dosya nu- tir. İkinci sınıfa usul denine Bay 
me:ram budur,, diye bir ka3rt ge- Sıddık Sami, üçüncü sınıfa da 
tirdiğini söylemİJ, müdaf aaıına Medeniye dersine Bay Samim gir· 

rın kendilerine ait olmıyan bu eı· ğünde bir toplantı yapılmııtır. 
yayı benimseyip baıka yere ta§ı · Toplantıda, lstanbul gümrükleri 
dıklarmı 'V'e kısmen de sattıklarını baımüdürü Bay Seyfi Aydın, Hay 
ileri ııürüyor · dar pata gümrüiü ),qmüdürü, Ga· 

Dava edilenlerden Mustah.. lata, lstanbul, Sirkeci gümrükleri 
sorguya çekilirken tunları söyle _ müdürleri, ithalat ve ihracat rüm· 
di: rüklcri müdürleri ve diğer bazJ 

§Ciyle devam etmiıtir: mişlerdir. 

- Kağıdı içine bakmadan cebi- B S dd l s · d b l ay ı ı t ann erse at a • 
me koydum. Meğer bu kağıdın i-

mıf, ve bir aralık tahtada "Danı • 
çerisinde, evvelce numarası tesbi t b 

pin~, diye bir ketime yazılı u • 
edilmi! bir lira varmı§ !.. Kağıtta 
para aardı olacağmı hiç aklıma ge- lunduğunu görerk 90nnu•tur: 

tirmemittim. Ben, bu İ§te hüsnü - Bu damping kime?·· 
niyetimin kurbanıyım. Bir insan Talebe cevap vermemit, bu 
rüşvet alacak olsa, hiç bir liraya hal profesörün dikkatini çekmi~, 
tenezzül eder mi? Esasen mühim o vakit ders verdiği tal~henin ij. 
bir vazilede değildim. Bh· dosya ç.üncü sınıf talebesi olduiunu an· 
görmek için rüıvet verilir mi? .. lamı§tır. Fakat denine devam et. 
Kaldı, ki mühim bir vazıfede ol- mittir. 
ıaydım bile, gene rütvet &lmaz • 
dım ! Ben, masumum! Üçüncü sınıfa giren Bay Samim 

Müddeiumumi muavini Ekrem, de dersine devam etmit ve bir a· 
bozmaya göre suçlu lehine hare . ralık karşısında ikinci sınıfın bu 
ket edilmesini, cezanın azaltıl· lunduğunı.. anlamıfbr. Fakat pro· 
masını istedi. eis Hikmet, aza fesör dersine devam ederek tenef · 
HU.eyin ve Tahir, ceza müddetini füse kadar ikinci sınıfa üçüncü sı· 
bir ıen~den sekiz aya indirdiler. J mf dersi vermiştir. 

- Ben, Şevkinin feriki deği • memurlar bulunınuılardD'· 
lim. Onun yanmda aylıkla çabtı· Bay Muatafa Nuri, bütün nse • 
rım. Konturatnameye terik sıfati· murların vaziyetlerini gözdeıı ıe • 
le değil, tahit ııfatile imza attım- çirmekte ve nıemurlar aramıda 
Şimdi dükkanda bulunmıyan ef • yeni vazife taksimi yapmaktadır. 
ya, zaten Velinin malı değildi. Bay Mustafa Nuri bu itJerle bir 
Radyo da ıahsan satın aldıjım bir ay kadar mefgul olacak ve baka•· 
radyodur. Dolayısile bir emniyeti hk ile de temas etmek üzere AtJ.· 
ıuiistimal iti mevzuubahsolamaz. karaya gidip gelecektir. 

' 
Dava e~ilenlerden Şevki de, 

Muıtafamn kendisile terik oldu· 
iunu, sonradan kendiıinin kıraat
haneyi Mustaf aya bırakıp yalnu: 
bakaliye itile uğrattıimı, tahliye 
sırasında devir ve teslim muame -
leıinin Mustafa tarafından yapıl
dığım, kahvehanedeki etyadan 
hepsinin müeccire ait olmadriını 
anlattı. 

Mahkeme heyeti, §ahitlerin ça· 

Ekalliyet hocaları için 
kurs açılıyor 

tık kısım ekalliyet hocalarına 
usul tedris ve pedagoji gösteril • 
mek üzere tatilde bir kura açıla • 
caktrr. Kuraa ıirecek olanlarm 
iiıteıi hazırianmaictaciu • 

........... , ••• ntu1tı•ı~· ... •• ... ····------· 
iırılmuı için muhakemeyi batka 
giipe bıraktı. 
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!!'~ jaı:JYOK DENiZ ROMANI 1 Gömbe:afr:~:~~:in mu- vali Üstündağ ti yatrO İŞ• 
R ;isl Budapeşte, 1 (A.A.) - Dün 1 ? 

Epdu .. ıu·· ste Kemal eis - Macaristanda 175 seçim dairesin- erimiz için ne diyor • 
_ de yapılan seçmeler neticesinde 

.J B. Gömböş büyük muvaffakiyet 
l/elrika No: 62 1 1 Yazan: ishak FERDi I k 
... 

1 
- kazanmış ve partisi, ge ece par · _.. (Baş tarafı 1. ci sayıfada) [ 

Şehir Tiyatrosunu iki koldan ( 
çalıştırmak denemesini yaparken 
fiyatları da şimdiye kadar tiyatro 
haratımızda görülmemiş derecede 

olmıya değer bir genişleme gös • 
{erir. Önümüzdeki yıl bu tecrübe· 
)erden daha çok istifade edece • 
ğiz. Küçük çocuklarımızın timdi· 

ye kadar yerine getirilmemİf olan 
tiyatro ihtiyaçlarını karşılamıya 

lü•kJerı· K!lr~ sul!lrınıızd!ln uza~ıoetırınız. :ı:~;_a ~~!~~t ;::::::~7~ ~: f I U U U UUH V çük çiftçiler partisiyle seçim and • 

O 1 
h 1 h!loı~nı~uınız ı }aşmasını niçin bozduğu anlatıl ~ n ura ue Uuglu UJ • maktadır. Küçük çiftçiler bu se 

çimde bir..;ok saylavhk kayhetmiş-
ucuz ve her keseye elverişli ola · 
cak tekilde yaprmıtık. çalışarak tiyatronun terbiye vazi· 

felerini yapmıya çahtmak da, ile· 
rideki programımızm esasların • 
dan biridir. 

D.. n karargahında Ebukasım bu sözleri, gece yal. 
uşma ? ruz kaldığı zaman arkadaşı (Yu • 

neler oluyor suf Kemişe} ye de anlatmıştı. 
Ebukasım, Sultan AbcfolJahm 1 Yusuf Kemişe, Sultan Abdulla • 

vükelasından Yusuf Bini Kemişe hüssğirin çok sadık bir bendesiy
ile birlikte EJhamra burçlarından di. Ebukasıma: 
çıkarak (Sintafe) ye gitmitti. . - Haydi canım, sen de bu söz. 
İspanyollar Endülüs ıulh heyetı- lere inandın mı?. Türkler htan • 

ni büyük merasimle karşılamışlar· buldan ordu getirinciye kadar 

d Garnatada arlıktan bir ferd sağ ı. , :r 

(Sintafe) düşman kararg~~ı~a kalmaz f. ... 
en yakın bir sayfiye mahallı ıdı · Diyerek, Ebukasımı sulh şart • 
Kral f erdinand tarafından buraya )arını münakaşasız kabul etmeğe 
general Gonzaleve ile, lspanyo.l teşvik ediyordu. 
şövalyelerinden, kralın mutemedı Ebukasım çok okumuş, akıllı bir 
Don F erdinando Zafre mürahhas adamdı .• Sekiz yüz yıllık bir dev • 
olarak gönderilmişti. Jetin yıkılma mesuliyetini üezrine 

Kraliçe lzabel, bu ilk konuşma- alacak kadar çılgınlık eseri göste
mn iki tarafça da gizli tutulma· remezdi .. 
sını arzu ediyordu. -Ya Yusuf! Ben torunlarımın 

Eıbukasmım teklifi üzerine Sin- lanetinden korkarım .. Kendi evi· 
taf ade bir gece kalındıktan sonra, me düşmanı kendi elimle nasıl so· 

heyetin gamataya en yakın karye· kayım?. 
ferden (Cerine) de konuşmaya de Diye cevab vermişti. 
-vam edilmesi kararlaştu"ılmıştı. General Gonzalev hazırladığı 

General Gonzalve İspanya hü • sulh şartlarını kapalı bir zarf için
kUmetinin ne zeki ve dessas diplo- de kral tarafından getirmit ve En
matlarından biri idi. Hem orduda dülüs heyetine • sultana takdim e
hem de siyas-et sahasında bir çok dilmek üzere vermişti.. 
muvaffakıyetleri görüldüğü için, Ebukaum, Yusuf Kemişe ile 
kral ve kraHçenin kendisine fev • düşmana fikir beraberliği göster· 
kalade itimadı v'ardı. memelde beraber, Garnataya dön-

Ko,. ... !'rna heyeti (Cerine) ye mek için üç gün mühlet istedi .. 
geldiği zama.n, Garnata aurlarını Don Ferdinando: 
:•mhasara eden düşman askeri iki - Hakkınızdır .. Sarayda düşü · 
yii2' nı•tre g~riye çekilmitti. Ateş nüp müzakere edeceksiniz! .. 
durmuştu. Dedi.. Gonzalve: 

Kraliçe İzabel ilk İf olarak Ke- - Üç gün sonra gene burada 
mal Reisin lsDanyol aular:ndan bilşelemi .. Sultanın vereceği ce · 
çekilme&ini Endiıluolülere teklif vapları gene birlikte konuşuruz. 
ettirmişti. Diyerek, Garnata heyeti sur ka • 
General Gonzalve,, Garnata sulh pmna kadar askerle beraber gö • 

b h 
d türdü .. 

heyetine Kcaml Reisten a se er. Dün F erdinando da hadiseyi 
ken şu sözleri söyleıniıti: krala anlatmak üzere cepheye koş· 

"- Türkler Akdenizde Vene - iu .. Kralın huzuruna çıktı: 
diklilerle uk sık karşılaşarak çar - _ Eğer Ebukasım olmasaydı, 
pışmaktadırlar. Türklerden korka· herşey yolunda gidecekti, haşmet· 
rız .. Fakat, Türk donanması En . meah ! Bu adam Türklere çok gü· 
dülüse yardım etmek için, kara ul d veniyor .. Ya kara s arımız an 
s1.darımızda daha ne kadar zaman Türk donanmasının bir an evveJ 
bekleyebi'lir?. Karaya asker çıka- çıkarılmasına bakalım. Yahut bu 
rıp Garnatayı muhasaradan kur - adamın sulh heyetinden azli için 
taramazlar .. Donanmamız bugün Eınir Saide el altnıdan bir haber 
için onları sularımızdan uzaklaş • gönderelim ... Bu herif işleriınizi 
tıracak kadar kuvvetli değildir. Fa d k 

alt üst e ece " • 
kat, 'biz muhasarayı uzatırsak, Ke· Dedi. Kral Ferdinand: 
mal Reis acaba bundan fazla 

memleketimizde klahilecek mi ? .. - Öteki ua da onun fikrini 
Yani açıkça demek istiyorum ki, tasvih ediyor mu? 
onların mevcudiyeti size bir şey Diye sorunca, şövalye cevab 
kazandırmıt olmıyacaktır r. Bi~, verdi: 
aramızdaki ihtilafları kendimiz - Hayır. O tamamiyle bizim 
halledebiliriz.. Hudutlarımızdaki sulh şartlarımızın kabulüne taraf • 
asayi~sizlikten siz ve biz mes'ulüz. tar .• Hatta sultanın da bu fikirde 
Türkler bu ihtilafı halledemezler · olduğunu ima etti. Fakat, Ebuka· 
Mevki ve vaziyetleri bunu yapma· sım bir taraftan Türk donanması· 
., müsaid değildir. Onlara bel na dayanıyor. Diğer taraftan da 
~:olamamanız, sizin için hayırlı Gamatada ki mücahitlerden endi. 

,,, k r (1) ~e ettiğini söylüyor. 
o!aca tır · " (Soım yarm) 

Halbuki Garnata heyeti reisi E· 1 -------'--
hukasrm, Kemal Reisin yanından 
Yeni gelmitir.. Kemal Reis on~: 

(1) Endülüs tarihi · C. 2. 
Şeyh Mehmed Ali Bin 
Elhazar. "- İspanyollarla anlaşmak sı • 

zin için faydalı ise, anlaşınız .. Fa· 
kat, bu anlaşma hiç bir zaman E~- Bir çocuk yandı 
dülüs devletinin yıkılmasını tacıl y enişehir kömürcü Lutfi sokak 
edecek esaslara dayanmsın. Eğer 30 numaralı evde oturan üç yaıın· 
böyle bir tehJi.ke ile k&r~ılaşırsa • d A t l kaynamakta olan su i-

. 1· b' haber a pos o 
nız, hana hemen gız ıce ır d . d .. nıüş yarı beUnden aşağı. 
gönderin! lstanbula yazıp bir or u l çıne uş ştır' Çocuk Si&li çocuk 

sı yanmı · ~ :r 
getirteyim.,, hastanesine kaldırılmıştır. 

Demişti ... 

krdir. Habisburg hanedanına 
mütemayil partide mahsus derece
de muvaffakiyetsizliğe uğramış· 

tır. 

175 seçim neticesinden 134 ii 
Gömböşün partisi olan ulusal bir
lik partisi lehindedir. 

Iskrim turnuvası 

Roma, 1 (A.A.) - Bir eskrim 

turnuvasında, ltalyanlar, Belçika, 

Fransız ve Alman ekiplerini mağ· 

hip ederek, Gotiye . Vignal kupa· 

smı kazanmışlardır. 

Kamutayda 

Yukarıda söylediğim gibi neti
ce cesaret vericidir. T epebatı Ti · 
yatrosunda uluslar arası tanınmış 
yüksek ve değerli eserleri halka 
süreklice gösterebildik. Haftada 
bir gün parasız gösterilen oyunlar 
da gençlerimizin hayatta karşda · 
şabilecekleri türlü meselelerde u· 
yanık bulunmaları noktasından 

faydalı olmuştur. Gene tiyatronun 

ikiye bölünmeısi yüzünden elde e· 
dilen bina imkanından istifade 
ederek her hafta konservatuvar 
orkestrası Fransız tiyatrosunda 
herkesin takdirlerini kazanan 
konserlerini verdi; halkımızın ce
vapsız kalan musiki san'atı ihti · 
yacını böylece karşılamaya çalış · 
tık. 

Pek 'büyük gayret ve fedakar· 
lıkları memnuniyetle görülen ar • 

tistlerimizin de biraz daha terfihi 
imkanını halkımızın rağbetinde 

arıyacağız. İstanbul halkının de • 
ğerli san'atkar çocukları için bu 

teveccüh ve yardımı edrgemiye • 
ceklerini şüphesiz görüyorum. 

Şehir tiyatrosu aan'atkarların • 
dan sahnedeki hizmeti yirmi beş 

yılı dolduran iki arkadaşımız hak· 
kında bundan önceki yıllarda ya· 

pılan jübile sırası bu sene 1. Ga • 
lib' e gelmiştir. Önümüzdeki ti • 
yatro mevı..imini bu tezahürle aça· 

Ankara, 1 (A.A.) - Kamutay 
bugün Nuri Conker'in batkanlı • 
ğında yaptığı toplantıda, jandar · 
ma umum kumandanlığmın 1934 
mali yılı bütçesinde bir tashihe 
ait olan kanunu kabul ettikten 
sonra göndeliğinde görüşülecek 
başka bir şey olmadığından per • 
.şembe gü"ü toplanmak üzere da· 

ğılmııtır. 

Bu netice, elbette ki, memnun cağız. l "'(it. • ...,, t ... 

Yunanlılar, cezaları hafif buldular 

/Jk 9umurfa mahsulü 
lneholu, 1 (A.A.) - Bu sene· 

nin ilk yumuTta mahsu1ü 550 san~ 

dık olarak bugün İspanyaya ihraç 

_... (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

Atina, 1 (Kurun) - Son isyan 
hareketinde methaldar olmuş töh
metile tevkif edilmiş olan Yuna -
nistanın bira krah Tiks biraderler 

ile Amiral Kakulidis bugün serbest 
bırakılmışlardır. 

Atina, 1 (A.A.) - Başbakan 
B. Ç~ldaris, isyan hareketlerinin 

Fen fakültesi bir yangııi 
tehlikesi atlattı 

Evvelki gece aaat sekizi bet ge· 
çe üniversite fen fakültesinin hay
vanat enstitüsü bitişiğindeki dö· 
çent ve asistanlar odasında yangın 
çıkını§, oda ve bititiğindeki salon 
kısmen yandıktan sonra söndürül
mü~tür. 

Ateşi ilk önce, bu kısma bitifik 
olan kimya laburatuvarında ders 
vermekte olan kimya §efi Bay Se. 
lahattin görmüş, bir taraftan itfa. 
iyeye haber vermiş, diğer taraftan 
talebesiyle yangını bashrmağa 
koşmuştur. 

daha temini çok güç olan bu kol. 
leksiyonlar itfaiyenin vaktinde ye. 
titmesi, Bay Selahattinin de yan
gın başlaması sıralarında görme· 
si neticesi kurtulmuştur. 

Yangının ne suretle çıktığı he
mz kat'i surette anlaşılmış değil
dir. Dün belediyeden bir mühen· 
dis, bir mimar, itfaiye müdürü 
Bay İhsan yangın yerinde tetkikat 
yapmışlardır. 

tekerrür etmemesi için lazım ge • 

len bütün tedbirlerin alındığını 

bildirmiştir. Bu akşam Bay Çal • 
daris, te,kilatı esasiye kanununa 

ait emirnameleri ne9redecektir. 

Bu emirnamelerle memurların la

yenazilliği kaldırdacak ve ayan 

meclisi fesholunacaktır. 

ŞARK DEMlRYOLLARI 

JLAN 
Saygı değer halka haber veri

riz ki ana hattına mahsus gidit • 
dönüş biletlerinde avdet kuponla· 

rı için kabul edilen 14 gün meri· 

yet müddeti 5 Nisandan itibaren 

biletler yolcular taraf rndsn giıe· 

lere ibraz edilerek talep vukuunda 

beher 7 gun mühlet için ayrıca ve 

makbuz alınarak gidiş· dönüt fi· 

ati mecmuunun 7r 10 u nisbetinde 

munzam bir tediye mukabilinde 

olmak üzere her iki 7 ter günlük 

müddet için temdit edilebilecek · 

tir. Bu temdit 14 günden fazla o· 
lamaz. 

lstanbul, 1 Nüan 1935 
MODlRIYET 

lıtanbul Asliye Mahkemeleri 
iki,;ci Yenileme büroıunclan: 

4/ Ki. evvel/ 933 tarihinden ev· 

vel ikame olunup IST. Asliye bi· 

rinci ticaret mahkemesinde der· 
desti ruyet hazine ile Yuıuf köse 
oğlu arasında mütetevvin dava 

dosyasının yenilenmesi için veri • 
len beyanname ve gönderilen da • 

vetiyenin müddeialeyhin ikamet • 
gahı meçhul olduğu beyaniyle mü· 

başiri tarafından bilitebliğ iade 
edilmiş ve bir ay müddetle ilinen 

tebliğat ifasına ve 20 Mayıı 935 

Yangının ilk önce ~avandan 
çıkmıt olması, elektrik kontağı 
neticesi olduğu hissini vermekte • 

Vaktinde yetiten itfaiye icahe· dir. tarihine müsadif pazartesi günü 
:ı t db" J • I k b y saat 14 de yenileme muamelesine oen e ır erı a ara yangının Ü· angının sobadan çıkmadığı 

· · ı b ba•lanılmasma karar verilmiı ol • yümesıne mam o muş, u suretle anlaşılmıştır. :r 
duğundan mezkur günde Yeni pos-

feci bir hadisenın önüne geçmiş- Diğer taraftan sigorta şirketi 
tahane binasında kain ikinci yeni· 

tir. de tahkikatını yapmıştır. Söylen-
leme bürosuna gelmediği takdir· 

Yangının büyümesi, fen fakül- diğine göre yalnız hayvanat kol- de 2367 No: lu kanun ahkamına 
lesinin çok kıymetli hayvanat kol- leksiyonları yirmi bin liraya ıigor- tevfikan yenilemenin gıyabında 
leksiyonlarını mahvedebilirdi. Bir talı bulunmaktaydı. yapılacağı ilan olunur. (468) 
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ULKEMiZDE 1 
Zonguldakta 

Yapılan voHar 
ViJayet umumi mecl~si 

toplanhs•nı bitirdi 
Zonguldak, 1 (A.A.) - Vi'la . 

yet meclisi çalışmasını bitirmiş 
935 ydı bütçesini S61 bin lira o
larak kabul etmiştir. 

Vilayet meclisinin üç yıl önce 
onayladığı 63S bin lira tahsisat tu
tarında vilayetin b:rinci üç yıllık 
yol programı on altı ayda muvaf. 
fakıyetle başarılmıştır. 

Meclis 656.600 lira tutarındaki 
ikinci bir üç yı:Iık yol programı 
daha çizmiştir. 

Yeni bütçede kültür işlerine 
194.148, Ba.yır:lırlık İ!lerine 334 
hin, ziraat ve baytar işlerine 13 
bin 500, sağlık ve hayır işlerine 
34.000, türlü masraflara 64.346 
ve hususi idare islerine 47.682 li
ra tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsi • 
sat :ırasında Atatürk heykeli için 
17 bin, halkevleri yapı ve idar~ 
masrafları için 12 hin, spor ve iz
ci teşkilatı için 1500 lira konmuş
tur. Diğer hayır kurumları için ay
rılan tahsisat 21000 liradır. Genel 
meclis;n verdiği kararlar, vilaye
timizin önümüzdeki yıllar içinde 
yeni bir bayındırlık ve genlik ya· 
ratacak güç ve hızdadır. 

Dün akşam halkevi salonunda 
meclis üy'eleri şerefine vali tara
fından büyük bir ziyfet verilmiş
tir. 

Bolu vilaqeti umumi 
meclısi 

Bolu, 1 (A.A.) - Vilayet ge. 
nel meclisi yılhk toplantısını bu. 

·gün bitlmnş ve daimi encümen ü• 
-' yel~inheçmiştir.Bütçe 222.860 li· 
ra adi, 145.090 lira fevkalade ol
mak üzere 367.950 lira kabul edil
di. 

Umumi meclis üyeleri şerefine 
C. H. F. vilayet heyeti tarafından 
40 kişilik bir akşam ziyafeti ve 

gece de fırka salonunda 120 kişi
lik çaylı dans verildi. 

lnebolunun ithalat ve 
ihracatı 

fo~bolu, 1 (A.A.) - İnebolu 
iskelesinden 935 mart ayr içinde 
97.500 lira değerinde 1.168 ton 
ihracat 88.850 lira değerinde 386 
ton ithalat yapılnıaışbl. 

/.,faraş umumi mecUsi 
Maraı, 1 (A.A.) - Umumi mec
lis bugün toplantısını bitirmiştir. 
Bütçe 302.268 liradır. Bu para • 
dan Nafıaya 40.174, Maarife 72 
bin 763, Sıhhat işlerine 12.532 
lira ayrılmıştır. 

ur/ada 

Hakimin ölümü 
Mevkuf 'ardan bazıları 

bırakıldı 
Urla hakimi bay İhsan Ziyayı 

katletmekle suçlu olarak Urlada. 
tevkif edilmiş olan dol:uz kişiden 
altısı tahliye talebinde bulunmuş
lardı. Urla adliyesi bu talebi red
dettiği için itirazen tetkik edile ~ 

rek b ir kal'ar verilmek üzere tahli
ye talebi İzmir ağırceza mahke . 
mesi riyasetine gelmişti. 

İzm:r ağır ceza mahkemesi bu 
itirazı tetkik etmiş ve avukat bay 
Sabri, keresteci bay Salih Zeki, 
eski nüfus katibi bay Hasanrn 
250 şer lira nakdi kefal~tle tahli
ycbrin,i kararlaştırmışl!r. 

Maznunlardan dava vekili Bay 
Fehmi, kardeşi bay Ahmet ile l:ay 
Abdurrahman haklarındaki tahli
ye talebi reddedilmiştir. 

Baf1ada bakılan fakir 
çocuklar 

Bafra, 1 (A.A.) - Çocuk esirge· 
me kurumu bu sene 50 fakir tale
beye her gün sıcak yemek vermek
tedir. 

1 okatia da yol yapma 
faaliyeti 

Tokat, 1 (A.A.) - Vilayetin 
bütün yolları üzerine ilkbahar in
şaatına başlandı. Tokat • Niksal • 
Reşadiye yolunda 1.315, Erbaa • 
Samsun yolunda 1 .682 amele ve 
Reşadiye - Köylühisar yolunda 
542 amele çalışmaktadır. 

Şebinkarahisarda bir 
konf-erans 

Ş. Karahisar, 1 (A.A.) - Bu 
akşam haştanbaşa dinleyicilerle 
dolu olan Halkevinde askerlik §U· 

besi başkanı Bay Hamdi tarafın • 
dan tayyarenin lüzum ve ehemmi
yeti hakkında çok canlı ve çok 
kıymetli bir konferans verilmiştir. 

Sii1tte 
Siirt, 1 (A.A.) Halkevinin atlı 

sporcuları civar köylere atlı birse
yahat yapmışlar, köylülerle temas 
etmişlerdir, 

Siirdin teşcirine devam edil • 
mektedir. Mezbaha civarında ye
niden altı hin ağaç dikilmiştir. 

Şehrimizde bir çocuk bahçesi 
yapılması için teşebbüslere baş -
lanmıştır. 

K ütahga umumi meclisi 
Kütahya, 1 (A.A.) - Kırk 

gündenberi içtimalarma devam 
eden vilayet umumi meclisi çalış
masını bitirmiştir. Bütçe 560 bin 
lira olarak kabul edilmiştir. 
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Yazı masasının üstü kitap, gaze· 
te, defter yığınlarile örtülmüştü. 
Koca ciltler yerlerde sürünüyor, 
atılmış gazete'ler odanın ötesinde 
berisinde tümsekler yapıyorlu. 

Güldüm: 
- Keşke komşunuza burayı da 

gösterseydiniz, dedim. Belki biraz 
derler toplardı. 

Pek ileri gittiğimi sanarak ilave 
ettim~ 

- Nekadar olsa kadın elidir. 
Böyle kalmasına razı olmaz. 

Kaptan boş bulundu: 
- Kaç kere topladı, kaç kere, 

dedi. Başa mı çrkar? 
Biraz evvel yatak odasını gös .. 

terirken Nilüfer için: 
- Bir gün evi geziyordu. Gör

dü de şaştı. Demişti. 

Sorgu hakimi olsam iki söyleyili 
arasındaki açık değişikliğe mim 
koyardım. 

Hikmet Kaptanın eski bir oku· 
mak meraklısı olduğunu bilirdim. 
Uzun seferlerde, deniz üstünde 

Toptan satış 

933 ve 34 yıJları aı asında 
bir mukayese 

Sular idaresi neler yap
tı, neler yaptıracak? 

İstanbul Ticaret odası statistik 
bürosu 1934 yılı toptan satış fiyat
larını gösterir bir Endeks çıkar . 
mıştır. 

Abonelerin sayısı ve gelir arttı. Filitre 
havuzlarının yapılmasına başlanıyor 

Bu Endekste elli iki değişik 
Belediye sular idaresj 934 se

nesi çalışmasına ait olan raporu 
bastırmış, belediyeye ve,miştir. 

maddenin toptan satış fiyatlan 
vardır ve hu fiyatların 1933 yılı -
na nazaran daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu raporda geçen sene yapılan 
işler şöyle sayılmaktadır: 

yeye devrinden sonra iki yıl için
de iki milyon metre mik&p fazla 
su verilmiştir. Geçen yıl şehre ve
rilen on ıki metre mikap sudan 
285.225 metre mikabı parasız o· Ancak hu yükseklik büyük de

ğildir ve fiyat yüksekliği daha 
çok zahire fiyatlarında kendini 
göstermektedir. 

Gıda maddelerinin bir kırımın. 

da düşme, nebati gıda maddele . 
rinde d~ biraz yükseliş vardır. 

Keyif verici maddelerin de fi. 
yatları artmıştır. iptidai madde · 
ler fiyatlarında da genel bir art · 
ma vardır. Fiyat!arı artan bu mad 
deler bilhassa ihraç ettiğimiz 

ma idelerdir ki, bu da sevindirici 
bir hab~r·dir. 

Madenlerimiz de de 1933 yılı -
na göre az bir yükseliş kendini 
gös~ermekte::Iir. Kumaşlar artan 
madde,er arasmdadır. 

Yeni Romen elçisi yakın
da geliyor 

Haber aldığımıza göre, Ro -
manyanm Türkiye elçiliğine: yeni 
seçilen Bay Fileto yakında mem -
leketimize gelerek Ankaraya gi -
decektir. 

Bay Fileto, Romanya hariciye 
nezareti matbuat müdürü idi. 

Ba 'kan konferansına iştirak e . 
c!en Romen heyeti arasında bulun
duğu gibi son defa Ankaradaki 
Bnlknn ko:ı:;eyi topl'1ntısm;:ı 
gelen bay Titülesko'ya refakat et· 
mişti. 

Eksik mi tattmış? 
Yeşil tulumbada zerzevatçılık 

eden Bekirin, Bayan Hanımla, Ba· 
yan Naf\aya eksik tartarak mal 
sattığı iddiasiyle muhakemesine, 
İstanbul birinci ceza mahkeme • 
sinde dün devam edilmiştir. 

Belediye polisi Basrinin Ça • 
talçada istinabe yoliyle ifadesi a • 
lmmak üzere muhakeme başka 

güne kalmıştır. 

Anonim şirketlerde 
Anonim şirketlerin yıllık umu· 

mi heyet toplantıları bitmiştir. Bu 
toplantılarda bulunan Ökonomi 
Bakanlığı müfettişleri, dün tica • 
ret odasında toplanarak konuş -
muşlardır. 

Bazı sebepler dolayısiyle dört 
şirket umumi heyet toplantısını 

yapamamıştır. Bu şirketelere top· 
lanmak üzere yirmi Nisana kadar 
mühlet verilmiştir. 

oyalanmak ihtiyacı ona hu zevki 
vermişti. Şimdi bu dinlenme dev
rinde onu daha derin bir okuma 
deryasına gömüldüğünü görüyo
rum. İngilizce bilirdi. Odanın üç 
duvarını kaplıyan raflar türkçe, 
İngilizce kitap dolu idi. 

Şöyle bir göz gezdirdim. De • 
nizciliğe, felsefeye, daha ziyade 
tarihe ve romanlara ayrılmış sıra· 
lar var. 

- Buraya imrendim Kaptan, 
dedim: Bu kütüphane .benim de 
hayalimi dolduran bir şey. Bir gün 
benim de bir evim olursa en güze! 
köşesi hiş şüphesiz kütüphanesi o
lacaktır. 

Hikmet ~aptan yerdeki dağınık 
mecmuaları, gazeteleri toplamağa 
çalışıyordu. 

- Burada vaktim pek boş geç· 

"T erkos gölü civarında yaptırı
lan bir binaya konulan iki buiıar· ı 
lı tulumbanın yardımı ilt? günde 
şehre otuz sekiz bin metre mikabı 
su verilebilmektedir. 934 yılın

da terkos fabrikasında 8 278.730 
ton kömür harcanmıştır. 

larak hastanelere, kışlalara, 
119.148 metre mikabı 2,5 kuru§ • 
lan belediyeye ait müesseselere, 
8126 metre mikabı sokaklan sula
mak için yedi buçuk kuruştan be
lediyeye, 5.874.487 metre mikabı 
da on beş kuruştan abonelere ve· 
ri!miştir. 

Uzunluğu 38 kilometreyi hu · 
lan isale tesisatının üzerindeki 
sifonlardan günde 32 bin metre 
mikabmdaYı faz)a su geçirmeye 
imkan otmadığından bunlar 45 
bin n:1;:trc mikap su akıtacak bo
!ularla rlt"ğiştirilmesine lüzum f!Ö · 

rülr.ı ıh. şimdiye kadar 2547 met
re boru dc,şenmiştir. 

B•ı yüz den geçen sene zarfın
da sekiz &;ün kısmen, bir gün de 
tamamen su kesilmiştir. lhtiya· 
ca göre öteki sifonlar da değişti • 
rilecektir. Miktarı arlan suları 
süzebilmek için Kağıthanedeki 

filitre havuzlarının bir an önce 
iki misline çıkarılması umumi 

Şehre verilen su miktarı ile 
bunlar arasındaki 6.293.428 metre 
mikap su farkı, şebeke yo1ların • 
daki zayiattan, yangınlarda kul • 
lanmaktan ve halk çeşmelerinde • 
ki sarfiyattan ileri gelmektedir. 
Geçen seneki su zayiatı bu suretle 
yüzde eliyi bulmaktadır. 

933 yılında abonelerin sayısı 
18527 iken 934 yılında 19882 ye 
çıkmıştır. iki yıl içinde abone mik· 
tarı 1684 adet artmıştır. 

934 yılında yeni tesisat için 
464.504 lira harcanmıştır. 934 yı· 
lında~i gayri safi varidat 369.458 
liradır. 

proje icabından olduğundan dört lngiliz elçi . b .. ı· r 
f ·ı· k' f·ı· h sı u~un ge ıyo pre ı ıtre ve se ız ı ıtre avuzu-

r:un kazılması yapılarak yerleri Ankarada bulunan İngiliz elçi· 
hazırlanmış, bunlar için on bin si Sir Persi Loren ve refikası bu
metre mikap kumun dörtte üçü te· gün şehrimize geleceklerdir. 
darik edilmiştir. Yakında havuz- Kendilerile birlikte, Jngiliz el· 
ların yapdmasına başlanacak, ya- çiliği ticaret at&.şesi kolonel Vude' 
zın l ıepsi çalışır bir hale getiril • un da geleceği umuluyor. 
miş olacaktır. Süzme işi de ya - Uiğer taraftan Yunanistanda 
kıııda a'iri bir hale getirilecektir. bulunan lngiliz Balkan elçilikle • 
Şehrin muhtelif noktalarından ri askeri ataşesi binliatı Sam.son 
her gün alınmakta olan su nümu- da dün şehrimize gelmiş, Londra 
nelerinin tahlil neticeleri suyun oteline inmiştir. 
tamamen temiz ve mikropsuz ol- lng~liz asl<eri ataşesi~:...-Atlna· 
duğunu göstremektedir. da bulunan refikası da birkaç gün 

Şirket zamanında Balattaki sonra şehrimize gelerek birlikt~ 
tulumba çalıştırılmak şartiyle ls- Ankaraya gideceklerdir, 

tanbul yakasına günde ancak on 
bir bin metre mikabı su verilirken 
934 yılında bu miktar iki misline 
çıkarılmıştır. Umumi ısli.Jıat pro
jesinde yangın şebekesinin pek
leştirilmesi için yeniden muhtelif 
kuturda ve 34 kilometre uzunlu -
ğunda boru döşenecektir. 

Esas ıslahat ilerledikye ounlar 
sırasiyle yapılacaktır. 934 yılın -
da şebekenin muhtelif yerJerinde 
365 boru kırılmıştır. 934 de şeh
re yekun itibariyle 12.892.282 .met 
re mikabı su verilmiştir. Bu mik
tar 933 senesinden bir milyon li
ra fazladır. Yani şirketin beledi-

mi yor. vakıa kimseye faydam do
kunmuyor amma ziyanım da yok. 
Bahçe ve denizden geri kalan sa
atlerim okumakla geçiyor. 

- İngilizce kitapların pek çok. 
Raflara göz gezdirdi, gülümse

di: 

- !nsanlar acaiptir. Söylesem 
belki gülersin. Son zamanlarda 
bir bahse merak sardım. Bugünkü 
cemiyet hayatı nasıl olup da bu 
şekli bulmuş. Eski devirlerde bu 
hayatın, bu münasebetlerin karşı
lığı acaba nasıldı. Bu bahis üstü
ne bir çok kitaplar okudum. Hala 
da okuyorum. Mesleğimle hiç a • 
lakası olmıyan bu meseleye nasıl 
merak sardığımı söylesem ona da 
şaşarsın. 

Pencerenin önünde~i koltuğa İ· 
şaret etti: 

Süt raporu 
Belediyenin süt işiyle yakın " 

dan alakadar olduğunu yazmıştık. 
Hıf zıssıha mütehassısı Bay Zeki 
tarafından hazırlanan rapor ikti
sat müdürlüğünce tetkik olunmak
tadır. Süt müstahsillerinin bir tir
ket kurmalarına çalışılacağı söy
lenmektedir. 

Kültür müdürlüğü 
lstan~ul maarif müdürlüğüne 

henüz kimse tayin edilmemiştir. 
Umumi müfetitşlerden Bay Besi • 
min İ!>mi geçmektedir. 

- Otur da anlatayım. 
Garip tabiatli Kaptanın sohbetin· 
deki lezzeti tattığım için bu me • 
raklı hatırayı dinlemek için he -
men koltuğa yerleştim. 

Hikmet Kaptan dört ayaktan İ· 
baret sıpa dedikleri arkalıksız İ•· 
kemle'ye oturdu. 

- Daha gençtim. Senin kadar 
değilse de yirmi sekiz, otuz var. 
O zaman Felemenk vapurlannda 
çalışıyordum. On beş gün istira • 
hat için lstanbula geldiğim zaman 
bir gün acenteden beni aradılar. 
Gittim. Kumpanyanın İstanbul a• 

centası iyi bir adamdı. Beni gö .. 
rür görmez: l 

- Kaptan sana bir iş çıktı ha.
zır ol! dedi. 

Zaten denizcilikte insan her za
man seferberdir. Rusların bir lafı 

" 
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Futbol ve voleybol 
N

. · Ah d Ok Tefrika No. ·- 99-
va.ı:an: ıyazı me an 

Eqüp ve lJÜZ yıllarca süren hu raf eler 
Bı.ırada yüz yı1larca ya§ıyan ef

sanelere işaret etmeden geçemı -
e~ioı. Bu hurafeler, o kadaı· 

müsabaka1arımız 
ltalyan B milli takımı 

hafta Istanbula 
önümüzdeki 
geliyor 

yec ~ . 
k '°'e o kadar karışıktır kı, başlı 

i;~rna bir tetkik mevzuudur. V'"! 
bir kitap yazmak icap eder. Bu 
bur af el erin, uzun yüz yıllar ya§a
ınasma amil olanlar arasında Ev· 
liya Çelebiyi sayabiliriz. Evliya 

k " Çe1ebi Eyüpteki "Can uyusu nu 
şöyle anlatmaktadır: 

"Eyübün şimalindeki ınezaris
tan icinde bir kaç hane vardır. O
rada J bir beyti kadimde bir su ku
yusu ,·ardır. Birinin bir şeyi kay
bolsa evvela pak abdest alıp ku · 
vunun kenarındaki musalla üze 
;.inde iki rekat namaz kılar, sonra 
bir fatihaişerife okuyarak sevabı
nı hazreti Yusuf aleyhüsselamır 
ruhu şerifine hediye eder sonra: 

Mektep takımları arasında tertip 

edilen Voleybol müsabakalarımıza ya -
rın, futbol muıabakalanmıza da per-

şembe günü devam edilecektir. 

Evvelki gün yapılan voleybol mü -
sabakalannın Kabatat sahasındaki kts· 

mı çok heyecanlı olmuş, ilk maç Yeni 
Lise - Şişli lisesi takımlarını karşılaş

tırmıştır. Maç Şişli Lisesinin kati ha . 
kimiyeti altında geçmiş ve bu lise tel 

kımı ma!:r O - 15 ve 4 - 15 · .ızan· 
mııtır. 

Günün en mühim maçını Haydar 
pa§a - Kabata, liıeleri maçı teşl<il 

etmiştir. Haydarpaıa Lisesi talunıı lk 
d::ı·:-eyi çok canlı bir oyun çıkarm:ııı -

na rağmen 12 - 15 kaybetmiı, faket 

ikinci devı·c 8 - 15 kazanmıştır. ,.e 

kazanmada Latir ve Faruk mühim rol 
oynamışlardır. 

Saat 16,30 da: Haydarpaşa - Vefa 
Hakemi: Nuri Bosut 

:\'0'1': 

l'er~<'mb<' giinii maçı olan m<'ktP/1-
ler mümessillerinin dm•r.tiyclcrini nl· 
mnk iizcm. Vakit l' urdu Kitap satı~ 
lnmıın<ı miirnrnut <'lmefori 

Italya (B) milli takımı 
geliyor 

Yugoslav milli takımının gelemiyc· 
ceği anlatıldığı için federaıyon tarafın
dan muhtelif memleketlere müracaat 
edilmitti. Duyduğumuza ıöre ltalyan 
Federasyonu (B.) takımı A takımın -
dan bazı oyuncularla takviye edere'< 
lstanbula yollıyabileceklerini bildir • 
mitlerdir. 

"Ey sahibi pir! Hazreti Yusufu 
Sıddık aşkma olsun, benim falan 
akrabam, yahut falan evladım ya
hut zayi olan şu türl~eşyam nice 
oldu?,, diye kuyunun ağzından a
şağr bağırrr. Derhal sual ettiği 
kimse hayatta mr, mematta mı, 
veya kaybolan eşya isim ve res
ınile nerede, ve kim uğurladiyse 
ve mes'ul deryada ise hangi der
yada ise açıktan, açığa bildirir 
ince bir sada zahir olur. Gayet ,ga
rip bir hikmeti aciptir ki sırrına 
akıl erdirmek mümkün değildir. 
Bu kuyu her neden sual edilse ha. 
ber verir.Lakin mugayyibatı ham-

I b l Yüzyıl önceki halini Galata ıırtlarından gösteren bir resim. 
stan u un l · · 

B 
• k san'atkarane bir ıekil de bir kumaş üzerine if enmııtır. 

Üçüncü devre iki taraf için çok he

ycconlı c~::-ıq, yorulmay~ başlıyan ka 

bataı takımı, atfotik ve nef :ı kabiliy~ıi 

Bizim federasyon buna muvafakat 
ederek 1 talyan takinunm hemen hare
ket etmesini biJdinni§tİr. Bu itibari• 
önümüzdeki hafta içinde ltalyanlarl" 
futbol saha11nda temaı etmemi~ tabak· 
kuk etmit görünüyor. 

sei mah1mei Kur'aniyeden sorul • 
sa istihzadan başka cevap sudur 
etmez. Mesela ''Karnımdaki er -
kek midir, kız mrdrr?,, diye sual 
eden kadın "azacık ye!,, cevabını 
alrr. Hakir bu haceti bir kaç ke 
re müşahede ettim, görmezden ev
vel vukuuna iyice inanmazdım. 
Hatta bir kere kuyudan: "üs -
man dayım hayatta mıdrr?,, diye 
sordum. "Aydincik şehrinde un a
lıyor. Yakında gelir,, cevabı zahir 
oldu. On üç gün sonra Osman 
dayım gelnice "Mahı ~abanın ye
dinci pazar günü nerede idiniz ve 
ne yapıyordunuz?,, diye sordum. 
Aydincik şehrinde un alıyordum.,, 
diye yemin etti.,, 

Eyüpte, bunun gibi bin bir hu· 
rafe yafaınıttır. Fakat, dediğimiz 
gibi bütün bunlar, bazan kitap
ların inandırıcı yazılarından doğ-
mu~tur. 

Burada buoa bir misal göstere-
lim: Eyüpte, etrafı duvarla çev -
rilmif, fakat duvarın her tarafın-

u resım, ço 

da büyük pencereleri bulunan bir 
türbenin içinde yakılan mumla -
rın hiç biri, en kuvvetli rüzgarlar 

neticesinde Sönmemektedir. Bu • 
raya mum yakılmakta, fırtınada. 
karda rüzgarda sönmediği görül

mektedir. Bu vaziyet, bir çok kim· 
selerin aklını çelmiş, türbeye ke • 
rametler atfedilmiştir. Fakat ge -
çen yıllarda bu türbede tetkikat 

yapan bir mimar, hakikati tesbit 
etmiştir. Bu miwar, türbeyi çevi -
ren duvarda açılmış olan pence-
relerin çok aan'atkarane yapılmı~ 
olduğunu fennen isbat etmiş ve 
rüzgarın hangi semtten gelirse 
gelsin, içindeki mumu ıöndüreme· 
mesi, pem:erelerin bu san'atkara• 
ne yapıhtı neticeıi olduğunu göı
tennİ§tİr. 

Eyübün gezme yerleri, diğer 
semtlere nisbetle çoktur. Eski ku· 
runlarda bu semtin batlıca gezme 
yerleri tunlardı: Küplüce'ye ~a -
kan tepe, burada bir de ayazına 
suyu vardı. Bahar aylarında yüz
lerce aile yüksek ağaçlar altına 
toplanır, eğlenirdi. 

Harp meydanı denen yerde her 
··nu·· binlerce atlı toplanır, cuma gu 

koşu müsabakalar~ ya~~r, ~t ü - 1 

. . d oyunlar gosterır.erdı. 
zerın e 

Üstat Ahmet Rasim, Eyüp)üle- ı 

vardır. insan mu.harebeye gider - ı böyle Aynoroz yuvası kurulabi • 

ken bir kere, denize çıkarken iki lir. 
kere düşünımeli>derler. Bunun bir - Yok, pek Aynoroz sayılmaz; 
üçüncüsü de vardır ya. Kaptan. 

_Nedir üçüncüsü? Maşallah konukomşu var. 

E 1 
· k d u·· r kere dücün Başını öne eğdi. Bir §eY hatır -_ v enır en e :r 'I • • • 

lıyormuş gıbıydı. 
meli imiş. 

Güldüm: 
_ Demek ki evlenmek muha • 

rebeye gitmekten, denize açılmak, 
tan daha tehlikeli bir i~. 

- Öyle olacak! 
- Bugüne kadar neden bekar 

kaldığının sebebini şimdi anbyo· 

rum gibi Kaptan. 

Güldü: 
- Yanlış değil. Hayatımın ~~ 

dinç devirleri seyahatte ieçtıaıı 
için kendime bir yuva kurmak 
kısmet .olmadı. Bu yaşta da ancak 

Sonra biraz evvelki bahse dön· 

dü: 
- Ne anlatıyordum. Bizim a -

cente bana dedi ki: - Japonyaya 
kadar gidecek bir İngiliz şilebi 
]imanda iken ikinci kaptan hasta • 
Janınış. Hastaneye kaldırmı§Jar. 
Burada acenteıi olmadığı için iş
lerine bizim kumpanya bakıyor • 
muf. Gemi y okohama limanına 
kadar gidip gelecek. Mukavele ile 
bir kaptan istiyorlar. Kabul eder" 
sen hemen konturatı hazırlata -

yım. 

rin gezmeye çıkmalarını töyle ta
rif ediyor: 

Mahallede üç bet kom§U birle
şir, taze yaprak dolmaları sarar, 
bademli, fıstıklı ,helva bastırır, 

hazırlop yumurtalar yapar, çayır, 
kir'lihamnı gibi ilk taze peynirler· 
den alırlar, bunları çocuklarm 
bindikleri mor, kadife eğer -
li, başlıkları aynalı merkeplerin 
sürücünlerine yükletir, yol üzerin
de ise evvela "Yemiş,, deki Cafer 
babaya uğrar, tesbihten geçer, o· 
radan sahili takip ederek yürüye 
yürüye - o zamanlar araba en . 
der, kayık tehlikeli, Ha1iç vapur· 
lan korkunç idi - dinlene dinle
ne "Tokmak baba,, da dulları, kız-
)arı; 

- Ya kısmet!' 
Diye kotturur, Defterdar iske • 

lesi tarikile doğruca Eyüp çarşısı· 
na varırlardı.,, 

* * . 
Halk arasında yüzü orta ye -

rinden basık olanlara: 
- Eyüplü!. denirdi. 
Bunun ıebebi şöyle izah edil • 

mekte idi. Guya kurban kesildiği 
zaman paya girmek İçin Eyüplü • 
ler burunlarını parmaklıklara da
yar, pay almak için saatlerce bek
lerlerdi. Parmaklıklar, saatlerce 
dalgın kurban hekleyicilerin bu • 
rünlarıni, yüzlerini basık bir ha
le getirirdi. 

(Sonu yarııı) 

Hiç düşünmedim bile. Bütün 
denizcilik hayatımda istediğim 
böyle uzuı. bir seyahatti. O yol Ü· 

zerinde Ad en' den ileri geçmemiş
tim. 

Hemen: 
- Kabul ediyorum, dedim. 
İki saat içinde hazırdım. Ko::a 

lngi.liz kargosu limanda kuman _ 
ya alıyordu. Acenteye gelen bi • 
rinci kaptanla tamştırddar. lngi . 
lizce bildiğim için anlaştık. 

İçim içime sığmıyordu. Hint 
denizini, Çin denizini, Japon de • 
nizini aşacaklmı. İyi de para ve -
riyorlardı. 

Gemi o gece demir aldı. Mevsim 
de sonbahar. Akdeniz oynayıp du
ruyor. Fakat dokuz bin tonluk ko
ca gemiye bu denizler vız geliyor. 
Yükü de ağır. (Karaşı) ya çıka . 

bu devrede daha çok tebarüz eden Geçen hafta Avuıturyayı yenen t • 
Hayda:-pa,a liıesi fakımma 5 - 15 ye· · la1ya A takımı Avrupada İtalyan fut.. 

nilmiştir. Hakem Bay Ali Rıdvan m'l· bolunun ön ıaflrsına ıeçtiğini gölle· 

çı çok güze) idare etmiştir. 

.. . 
Ayni zaha da Haydarpaşa ve Şiıli 

· :-ı h •·-;:.ı:ıi ' :~:·: "ışmalar yapm·§· 

lar, birinci devrede Şifli, ikinci devre· 

de Haydarpaşa kazanmıtlardır 

Vaktin gc;ikmesi yüzünden üçüncü 
devre yapılamamıtbr. 

Voleybol 1ampiyona11nda Haydar -

paşa ve Şişli takımları en kuvvetli bi

rer rakip olarak görünüyorlar. 

TebJiğ 
Mr.ktl'pliler şampiyonası idare 

komitesindl'n: 

3 Ninn Çarşamba günü yapılacak 

voleybol maçları tunlardır: 

Kabataf aahaımda: 

Saat 16 lıtanbuJ - Yeni hı 

Drırii.Hnf aha Sahasında: 

Saat 16 da: Vefa - Darünafaka. 

Saat 16,30 da: ŞiıJi - inkılap, Saat 

17 de: Haydarpaıa - latikli.I. 

Maçların hakemi: Talat l§ık. 

!ıJp/ı:tt>plilcr §ampiyonasc idare lw· 
mitcsind<>n: 

4 Niaan Perşembe ıünü Şeref ıaha· 

ıında yapdacak futbol maçları tunlar . 

dır: 

:t1ü~aba!ta kmniseri Bay Hamdi, Saat 
tam 14 te: Kabala§ - Ameli Hayat, 
Hakemi: izzet Muhittin Apak. 

Saat 15, 15 te: lıtainbuJ - Pertev _ 

niyal. Hııkemi: Halit Galip Ezgü 

rılacak top cephanesi. Melburn ı
çin yükletilmiş çelik ve demir ray. 
]ar var. 

Uzun eser gibi anlatınıyayım.B·ı 
seyahat ben.im için adeta bir üni
versite tahsili yerine geçti. Hin -
distanın başlıca mühim limanları
na uğradık. Bizim tarihlere gör~ 
Adembabanm indiği söylenen 
Seylan fani Serendip adasına da 
çıktık. 

ren en ~aze misaldir. 

B. takımının A. takımı dereceaind.., 
o)mıyacağı muhakkak olmakla beraber 
bu takımın da bizim için çok zorlu bir 
rakip olacRğmda tereddüt bile edile • 
mez. 

Değerli binicilerimiz bu
gün Nise gidiyorlar 
Niıte yapılacak olan aıkeri "Kon· 

kor lpik., lere iıtirak eclecelc'otan heyt:• 
timiz bugün "Patriya., vapunyld teh • 
rimizden yola çıkacaktır. 

Bu ıene Türk ekipi daha kuvvetli 
olarak gitmektedir. 

Almanyanın da ittirakiyle bu yıl 
on millet Konkora girmektedir. 

Konkora girecek milletler Türkiye, 
Fransa, Almanya, halya, lıviçre, lr • 
landa, lıpanya, Portekiz, Holanda, 
Belçika, Polonyadır. 

Türk Heyeti, Miralay Cevdet BiJci· 
tin'in rei.ıiği altında, Kaymakam Saim 
Önban, Yüzbaır Cevat Kula, Birinci 
Mülazım Eyüp Öncü, Birinci MüJwm 
Cevat Gürkan, Birinci Mülllım Saim 
Puladkan'dan mürekkeptir. 

BiniciJerimizin binecekleri 
adlan funlardır: 

atlann 

Kıımet: (Karacabey hnraımdan y~· 
ti~mit Türk atı), Çapkın: (Macar atı), 
Serkeş, Ceylan, Yalçın, Çakal, Güdük 

Sakarya, Alan: Franaadan alınan An • 
glo - Arap ve Anglo - Norman ath· 
rı.) ~ 

Niste, hepıi manialı olmak iizere on 
iki müsabaka yapılacaktır. 

rinde geçti. Birinci icaptan tecrü -
beli olduğu için her yeri biliyor • 
du. Kafalı bir adamdı da.. Bana 
kadm, erkek ve aile münasebetle· 
ri üzerine yazılmı§ ilk kitapları o 
okuttu. 

Açık den.izlerde hava iyi oldu· 
ğu zaman saatlerce karfılıklı o • 
kur, konuturduk. 

Fa.kat Malaga Boğazını geçeı· 

geçmez seyahatin bütün zevki kaç
Birinci kaptan çok iyi bir adam- tı. Müthit bir fırtınanın içine düş

dı. Kafadar olduk. (Bombay) da tük. Bu denizlerde zaten ölü hava 
Hintli kaC:ınların eğlence evleri _ yılın bir kaç ayında görülür. Ka· 
ne gittik. Bakır renkli fakat gü . lan aylar hep fırtınalı. Bereket ge
zel, heykel gibi vücutlu mecusi 1 mi oturaklı. Dayamyor. 
kızlarile ate§ kartısında viski iç · Avuıtralyanın Melburn lima • 
tik. Bu garip memleketin sefahet nına varıncaya kadar göz açama• 
evleri bile birer mabede benziyor. drk. Penim beklediğim yol Japoıt-

Üç gün k~ldığımız Kalkütede ya idi, 
hemen her gecemiz bir eğlenti ye~ (Soıru yarın) 
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lHIİtt\AYE 
Kurt dumanlı 

havayı 

LAOKON 
Çeviren: 

SUUT KEMAL YETKiN 
Fiatı: 30 Kuruş 

V AKIT Matbaası İstanbul 

sever ' ••• 
Yazan: Z. A. 

• 
TAKViM 

• Glln doğuşo. 
Gön batısı 

Sabah namazı 
Ofle namuı 
ikindi namazı 
Akşam namaz• 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçen günleri 
Yılın kalan !!Ünleri 

SALI 
~ Nlsan 

j8 Zilhicce 

:i • .C4 
UUIJ 
:1.00 . 

12..18 
ll'i.5l' 
ıs.:Ja 

20.07 
<l.01 

90 
26') 

lı RADYO 

Çarşamba 

3 Nisan 
29 Zilhicce 

5.4'1 
l8,l'S 
500 
it.IS 
tl'i.!13 
tS,35 
~Ol 

3,57 
91 

2M 

iL 

Umumi Haırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

~- 2 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih -

Sarıkamıştan 
Bu §ube müdürünün kumanda. 

na verdiği dersten dolayı hayret
ler içinde kalarak çıktık. 

dönüşe kadar 
ğu meydana çıktı. 24 T efrinievvel· 
de Çullu köyüne gelerek kolordu 

karargahını buraya yerlqtirdik. ı .. 
kinci ve üçüncü fırkalar bizden U• 

zakta ve ayrı idi. ikinci fırkayı bu 

tarafa naklettirdik. Fakat üçüncü 

fırka daima ayrı ve baflı batın• 

kaldı. Elimiz albndaki 700 kadar 

Kolordu kumandanı Mehmet 
Fazıl Paşa, şahsan cesur, cömert, 

hamiyetli, yalnız mevkiinin ehli 
değil, ihtiyar ve çok sağır, etraf m 

da bir sürü Çedcez atlısı ve bir ta • 
kım Arap kısrakları tafıyordu ki 
bunların idaresi pek miııküldü 

sız ~.iır.agı mübah hilen bu tayf~ 

ile ve onlara uyan kumandanla an 



B. Eden şimdi de Varşov~~~ ~ehis- 1 

tan devlet adamlarıyle goruşuyor 
1 kt d 

bugün B Eden Bu makale, Almanyanın tarka 
tarafı ı ci sayıfada) anma a rr ve ' · · 1 k ı 
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KAY 1 P 
Uıküdar emvalinden 3371 le-

va numarasından maaş aldığım 
29684 seri numaralı cüzdanımı 
keybcttim. Yen isini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığım ilan 
ederim. (6093) 

Naime 

Üsküdar icra Memurluğundan: 

-- csaş . d .. . tihbari seyaha· doğru genı,,eme tasavvur arının 
nezdinde aktam ye- Vartovaya ogru ıs k · t k 

ve Dı• Bıt)cılnJ . d ylerken ıulh fikrinin Polonyanın mu avemetıy e arşı· -------------mn~ 
:s- tıne evam e , . 

meği. . . .. ..k 
1 

.
1
. b. k zanmıt olduğunu söy- la,acağını söylemekle başhyarak. 

Bir borçtan dolayı mahçuz " 
paraya çevrilmesi mukarrer 9 par· 
ça oda takımı bir adet gramofon 
ve plakları ve bir halı seccadesi • 
nin 7 - 4 - 935 tarihine müsadif 
pazar günü saat 10 dan J1 e ka· 
dar Kadıköyünde Batpazannda a
çık arttırma suretiyle sablacağm· 

lngiliz dıplomasi faa1iyetinin, dan taliplerin mahallinde bulun • 
ba. lngılız huyu e çı ı- ır puan a k N . Al 

Çar,-ıı' · ... A d 1 k k b.ldir Polonyanın gere azı manya-
... 1 yemegı ve vrupa u- eme a ı . k S R 1 ğinde life .. .. l Her"oya Göre Almanya sının ve gere ovyet usyasının 

h Jdunda gorutme et. " d k b 1 d b"l -· · h rumu • . M k J 

1 

L"yon ı (A.A.) - B. Heryo.ı yar mum a u e e ı ecegmı a · 
·ı·~ Dıplomatı os ova an ı • ·ı . . ·· ı·· ld 1 lngı ' .. l k adikal sosyalist fırkanın kongre· tıra hı e getırmenın gu unç o U· 

Ugur anır en.· r .. T k d. 
doskova J (A.A.) - "iyi mu· sini kapahrken demittir ki: . gunpu ıl ave etmk ed~e ır. ki d 
"• . ' . · s· · _ "- Almanya hakkında beıledı- o onya en ı topra nrın a. 
ffalriyetler dılerım. ızın mu k .. r·k k d 0

' va ff k"ye ğimiz bazı ümitlerden vazgeçme· gere mutte ı ve gere uşman 
~ffakiyetfoiz bizim muva a 1 

- .. b ld k sıfatiyle ne Rus ne de Alman or-
. . l k ge mec ur o u .,, ' ' 
uınız 0 aC2 tır.,, Ed V B Hcryo B Hitler tarafından dularım görmek istememekte ve 

B Litvinofun, B. en arfo· · ' · · b ' k d' h d 1 d d · ' . .. · ld - bu f ransaya yapılan anlaşma teklı- un arı en ı u ut arın clll aı • 
vay~ gıderken soylemış 0 ugu 1 k b 1 d k . .. . I ·ı· Sovyet gö- finin, Avrupanın şarkında bu u· ma uza u un urma arzusun · 
teşyı sozlerı, ngı ız - • · h.. · d d 
·· · · .. mil verici dos· nan büyük bır devletın urrıyet ve a ır. 
ruşmelerını saran u . . .1 ı·k d ld .. Polonyanm hüsnü niyet sahibi! 

k 
· ktedir tamamıyeb ı e a a a ar o ugunu 

tane havayı a settırme · . d · f k' olduğunu teyit ederek bitmekte O· 

B Eden büyük bir kalabalığın ilave etmış ve emt§ ır 1
: lan bu makale·. "Garp devletleri-

. . ' 'leri arasın • ·'- lnkisarlarım1za rağmen, Al- -
rnuvaffakıyet l~~ennı manyaya kartı hiçbir mütecaviz nin davası Polonyanın da davaıı-
da hareket etmıştır. ... Al dır. Lakin Polonyanın davasını 

1 (AA) - Hava5 söz söylemiyecegım. manya, şe · 
Moskova, · · . h kk ı ı da onların benimsemeleri lazım-. . . ref ve emnıyele a ı o an ça ış-

muhabırınden. b" ı t 
Resmi Sovyet mahafili, müza- kan büyük ır u us ur. 

. . . k 1932 de ona, tamamen memnu· 
kerelerın r.etıcelerınden ço mem· . . · b. ·· tektif ettik. 

d lar Teblig-in bazı k•:nmlarr nıyet vencı ır reJtm 
nun ur · l 1 ı kurumu çerçe · 
ve bilhassa iki devlet mümessille- Ve onun a u us ar 1 k . l d'k 
. . h iki tarafın topraklarının vesinde dostane ça ıtmaA '.s er lı ' 
nnın, er . . k dd tına bakım o an 
tamamiyetini tanımak irndelerınt fakat mu a era b tmek 
izhar eden beliğ cümlesi bütün ü- Almanyayı buna mec ur e 

mitleri bile geçmektedir. imkansızdır. . . . e 
Tebliğ, dikkatli okunduğu tak· Bununla berab.er, hır teşrı~ı ~ • 

dirde şark misakını Almanya ile sai kabul etmek ııtemezse •. b~z~ de 
Polo~yaya açık bırakanın lngil - bafkalarile bu teşriki mesaıyı a -
tere değil fakat Sovyet Rusya ol • bul etmekten menedemez.ık· 

' B H harpten evve ı as -
duğu anla§ılm,ktadır. · eryo, . .. . 

Sovyel Rusyanın bu hakiki mu- ı keri ittifaklar modelı ~z~rıne de· 
vaffakiyetine amil olan teyler, B. ğil, fakat dahil olm~k ıstıien h~:; 
Hitlerin mübalağalı müddeiyatı - kese açık mıntak~vı an aşma. 
d 

tarzında mütekabıl muavenet mı -
ır. d'l 

Hülaaa olarak, bu aeyahat, Al - sakları yapılmasının teşvik e 1 
• 

man diplomasisinin hataları ile meai lüzumunu aöyliyerek sözleri-

B. Edenin hulusuniyetine ve B. ni bitirmiıtir. 
Litvinofun maharetine istinaden Londra, 1 (A.A.) - LorCI Ede· 
fikir yürütenleri 'haklı çıkarmı~trr. nin seyahatinin Polonya safhası 

B. Edenin yakınlarından birisi- batlarken, News Chronicle gazete· 
nin söylediği gibi: si, Kuriyer Var~avski'nin L~ndra 

"Saha imdi teınizlenmit bu muhabiri tarafından yazılan '\'e 
lunmaktadır. Ve Londra :ıe Mos · Polonyanın, birçok taraflı andlaş · 
kova arasmda itimatlı bir teşrikj malara prensip itibariyle muhalif 
mesai muhakkaktır.,, ı bulunduğunu teyit eyliyen bir ma· 

Berlindcnberi vaziyet aydın • kale ne~retmiftir. 

dır.,, diyor. 
B. Beneıin Sözleri 

Prag, 1 (A.A.) - Dışitleri Ba· 
kanı B. Benes, ''Reis Mazarik'in 
eseri,, adıyla açılan sergiyi gezer· 
ken demiştir ki: 

cc_ Sulhu, ica bederse, silahla 
son nefesimize kadar muhafaza e· 
deceğiz.,, 

B. Benes, Çek milletinin soğuk 
kanlılığa ve cesarete alıştırması 

lüzumunu ilave etmittir. 
Paris, 1 (A.A.) - Moskova teb

liği ile Berlin görüşmelerini müte· 
akip, neıredilen müphem tebliğ 
arasındaki fark, matbuatın nazarı 
dikkatini çekmekte ve gazeteler, 
İngiliz - Sovyet mükalemelerinden 
açıkcasına nikhinane neticeler çı-

karmaktadır. 
''Petit Parisien,, diyor ki: 
"Sovyetlerin B. Edene ~öster · 

dikleri hararetli hüsnü kabul ile 
Berlin ve Mosko\•a mükaleme ve 
tebliğleri nrasındnki fark, 8. Ede
nin seyahPIİ sırf istihbari mahiye
tini muhafaza etmeJde beraber, 
lng=ltere Sovyct yakınlaşmasını 

teshil edecek bir hadise olduğu ve 

garp devletleri ile Almanya ara · durulacak memura mürac-aatları 
smdaki münasebatm kesilmesine ilin olunur. (6105) 
mani olacağı neticesini izhar eyle- --------------
mektedir.,, 

lngiliz - Sovyel uzlaımasından 
bahseden "Matin,, her iki memle
ket mümessillerinin Almanyaya 
yeniden müracaat hususunda te · 
reddüt etmemiş olduklannı kay • 
dediyor. 

Echo de Paris,. de diyor ki: 
"Tebliğin metni fevkalade sa -

mimi ve hararetlidir. Bunu bütün 
şümulü ile anlayabilmek için şi • 
mali ıarki kart ılıklı müzaheret 
andlatma projesinin, bilh.u.sa B. 
Eden ile muhataplarının nazarı 

dikkatini celbeylemiı ol<luğunu 
hatırda bulundurmak lazımdır. 

Bundan böyle, gelecek haftalar 
zarfında fransanm, orta ve farki 
Avrupadaki müttefikleriyle lngil· 
tereden birini tercih etmek mecbu
riyetinde kalacağını kimse iddia e. 
demez.,. 

Jurnal, Moskova tebliğindeki 
hulU. ve aGmimiyeti inkar etme
mekle beraber, tunu yazıyor: 

"Bu tebliğin hedefini mübalağa 
etmemek gerektir. Bu, yan resmi 
müstahberabn mahlus derecede 
dunundadır. Londra, Mosko -
vaya meydanı serbest bırakmak • 
tadır. Tebliğ, ıark andlatması -
na iıtirak edecek olan devletlerle, 
bunun haricinde kalacak olan İn
giltere arasında tam fark iÖ7.t -

mektedir.,, 
Nihayet, Figaro da diyor ki: 
"Şayet Fürer, 1ngi1tereyi, bol

şevizme karşı bir nevi ehHsnJip 
muharebesine aürükliyebileceğini 
zanntmiş ise, bu kendisinin ikin
ci Vilhelm'e son derece benzedi· 
cini ve dış siyasayı ha§metlu sele., 
finin ayni 2ihniyeti ile idare eyle· 
diğini gösterir.,, 

lıtanbul 4 üncü icra Memurlu

ğundan: 
Tamamına altı bin elli altı lira 

kıymet taktir edilen Beyoğlund11. 
Pangalh mahallesinin lcadiye so -
kağında eski 8 yeni 6 numaralı 
uf ak bahçeli ahıap hanenin tama
mı açık artırmaya konulmu§ olup 
20 - 4 - 935 tarihinde ~artna • 
mesi divanhaneye talik edilerek 
4 - 5 - 935 tarihine müaadif 
cumartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar lst. dördüncü icra dairetin
de satılacaktır. Artırmaya iştirak 
için yüzde 7, buçuk teminat akçe
si alınrr. Müterakim vergi, bele • 
diye, vakıf icaresi borçluya aittir. 
Artırma bedeli muhammen kıy
metinin yüzde 75 ini bulduğu tak
c:\irde ihalesi yapılş.caktır. Akıi 
halde en son artıranın tenhhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek ikinci 
a.rtbrmaıı olan 19 - 5 - 935 ta
rihine müıadif pazar günü ayni sa
atte en çok artırana ihale edilecek· 
tir. 2004 No: lu icra kanununun 
126 net maddesine tevfikan ipotek 
aahibi alacaklılar ile diğer ali.ka
darların ve irtifak hakkı ıahiple· 
rinin dahi gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evra
kı müııbiteleriyle 20 gün·içinde ic

ra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapa 1icili ile 
sabit olmadıkça ıalıf bt-delinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. A
Jakadarların itbu maddei kanuni
ye ahkamına göre hareket etmele· 
ri V" daha fazla malUınat almak 
İsliyenlerin 934/ 3463 dosya nu
maraaiyle memuriyetimize müra • 
caatları ilan olunur. (6104) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 7 
1 - Öz Türkçe köklerden ge • I 

]en sözlerin knr§ısına (T. Kö.) 
beldeği (alameti) konmuştur. 

Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (mütehassıs) 
yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan kar~ılıkların 
iyi ayırd edilmesi için, gereğine 
göre, fransrzç.aları yazılmı§, ayrı -
ca örnekler de konu1mu!tur. 

3 - Kökü türkçe olan kelime
lerin bugünkü itlenmiş ve kulla -
nılan tekilleri alımnıştır: Aslı ak 
olan hak, aslı ügüm o?an hüküm, 
türkçe "çek" kökünden gelin şeki] 
gibi. 

caıni (cemeden anlamına) Top· 

byan, kapsayan . 
Örnek: J - Camii mchmin bır 

adamdır = /yilikh!ri krrıdindc top· 

lıyarı bir adamdır. .. . .: 
2 _ Bu c er. 0 me~efo uz<'mı~ek. 

b ·· .. 1• 1 canıidir = Bu ı:.er, utun ma uma ı 
O •• ·nd"'·i biitiin bilgilen sorum ıızcrı L'' 
kapcamnh·ıadr r. 

Ci.mit - Donmuş, cans1z - (Fr.) 

!nanime 
Can - Can (T.) 
Canhıraş Gönül koparan (Bak' 

dilhiraş). 

Canan - Sevgili 
cani - Kıyan (Fr.) Criminel 

Örnek: Caniler, be~eriycıin kar· 
haları sayılsa bccadrr Kıyanlar. 
in.sarılığın. rıbanları sayıl a ye~dir. 

Cinayet - Kıyn - (Fr.) Cnme 

Örnek: Bu öyle rastgele bir suç 
dPğil, ôdeıa bir cinayettir Bu. 

öyle ra.~tgelc bir .m~· rleğil. bayağı bir{ 

hıyadrr. 
Cinai - Kıyal 
Örnek: Cinai bir /ıarel:cttt: bu. -

l d ıl ı.·1 rnl bir harrkctrc bıı· 
un ur ı.: n ~ 

lwıdmıuz. af (T K .. ) 
Cilnip = Yan, tar . o. 

Ciiniodar = Yancı 
Öm~k: Ordunun caııipdarı o~on 

l . = O dmwu )ancıcı olan tugay 
,ıııa r .. .. ·-' Car Bürgü, purgu, çar!«' 

Ciri _ Akar, yürüyen. yürür, ıe · 
çer -= (Fr.) Courant . A 

Örnek: Al.ar sular = ıllıynlıı co . 
riyr. - ftrrıx r.ourmıtr..c 

}•iiriiyr.n ;,~l<'r - Umuru cfiriyt• 

A // aire.~ r.011 ran re.'f. 
}'iiriir (SP.t;er} /;ural = Kaidııi 

cari) c rcglcs couraııte.'f 

Kanunun lıiikiimleri bu işte de 
caridir - Kanunmı lıiildim/t'ri lw 
İ§tl' de yiiriir (geçer). 

Mahi cari = Bu ay. 

Cereyan 
gidiş. hareket 

Akım, yürüm, akıntı, 
(Fr.) Courant, mlr· 

ehe. 
Ürnrk: O!.orınmi okrrnları - //; · 

tıcnl rar,·anlan ::: C<mrnnt' f>rono· 

miquc" 
işlerin gidi~iııi ( r<'rcrnnını) bf! . 

ğemrıiyorunı Da marchc dP,ı;; af a · 
f airc. rıc mc plait pas . 

Gazcıelerde bu o)a har§ı bır lıa-
'·-ı rar Dan les joumaux 1 

re'"· .. 
y a un courant contre cette opınıon 

Cereyan etmek Akmak, geçmek 

geçmekte oJ.mak. 
Örnek: Cr.re) an P-dcn ( etmel•tr 

l ) 
.. __ ı.~ .. cler - Aramz:.da gP.· 

o mı mu;;ant;• · 
çerı (geçmekte olan) söyle§mcler. 

Ci.rih Yarahyan (Fr.) Bles - / 
seur 

Ceriha - Yara (Fr.) Blesaeure 
r Iecruh Yaralı, yaralanmıt = 

(Fr.) Blesse 
Uiıus Çaıit 
casusluk Çaıitlik (Fr.) Espi· 

onDagc 
Ciııu:ıluk etmek Çaııtl1tmak -

(Fr.) Espionner 
Cavid Bengi 

CividAni Bencil 

Ürııck: !ıfillrt<' nafi i~for görcn
lı•r tnrilıtl' cnı•id(ıni bir nanı ihraz 
l'tmi~ olurlar - Ulusa faydalı i~leı 
giircrılcr ım ilı t<' fl(•ngil bir mi lwzım
mı~ olm lar. 

Ciıygir Tutnn, yerleşen 
Cazibe Scwim, acvimlilil<, alım 

n!n~lılık, özcnlik (Fr.) Symp a . 
thie, charme 

Uızibc kuv\·eti 
Forcc d'nttraction 

Ciızib .. li, cuip 

Cc!.iın (Fr.J 

ıev:mli, a!ımlr. 

::özen (Fr.) Sympathiquc. char . 
mant, attarryant 

Örııcl..: \ ~ razi p bir yii:ii ı ·m· 
l\"e gib•n bir ) ü:.ii rnr. 

Cazib~ı:iz Scvimciz, alımsı7., yad· 
gözen (Fr.) Antipnthiquc 

Cazibesizlik Sevimsizlik, alım • 
ıızlık, yadgözcnlik (Fr.) Antipnthi~ 

Ömck: 1 - lJilmrm rıa.sıl bir ca • 
zibrsizliği rnr l.i. lıiç yiizünc bak • 
mah istemfrnnmı - Bilmem nasıl 
bir setimc;z!jvi {alımsızlığı) t·ar l:i, 
hiç yii:iinc lw/,·mak istemiyorum. 

2 - Ca:.ibC$izlilc frıri bir §ey • 
Jir = Yadgö:.cnli/.· yaradılı~tarı 8" • 
len bir ~cydir. 

Cebanet = Korkaklık, ödleklik -
(Fr.) Polttonneric, ptur 

Cebbar = Zorba 
Cebin = Korkak, ödlek - (Fr.) 

Poltron, peureux ::-
Cebin - Alın 

Cebr = Zor, zorlama - (Fr.) For
cc, contrainte 

Örnek: l>cmokr<U ide zorlama 
(ccl>r) yoktur. = Dan la democrnıi<' 
il n'y n pns de contrninte. 

Zor ı•r, lm.,1.-ı ( cebrii tazyik) ol • 
tında iş gi)rmrh Traı•aillcr Mllr [,, 
contrairıt<>. 

Cebren - Zorla 

Ürru•k: Onu zorla («Pbr<'u) gc · 
tirdim fr. l'ai am<'nt~ f>"r f orce. 

Mecbur olrMk Zorunda kalmak, 
zoru:tu duymak, zoru altında kalmak 

Ürn<'l~: Iıu i~i ~apnıah .::;orun:ı 
11 dNı <lmdım11::? {f\',.cle11 mrcbur 
olclunuz Diin al.-sar ı Anlmrncları 
·rnla c•l m<1lı- -omndrı 1.alclım im('('. 
bur oldum). 

Mecburen Zorun, zor altında 

Örnek: Ru i~i ::orun (mccburcrı1 
JOfJfım. 

Mecburi Yüküm$cl, yükümü aJ • 
tında (Fr.) Obligatoirc 

Ürn<'k: Kruııma riay(!I Nmel: lıii · 
ıii11 111tmııln~for için mecburidir -
Riiıiin )llTlta~lar lwmmu M)1nah :yİİ· 
l:ümii altındadır l\arımw a\'mal: 
lıiitiin yurttaclnr içirı ";;idim seldir. 
(Uileksrl - ihtiyari ) 

~'c zm un rnrdı l.i. diin ;;,.,,, daı· 

rmıdın? 

r' er ,;i tıcrmef; ·urtla§lrlı· 'iildi . 
miind('11dir. 

Cebretmek, icbar etmek Zorla • 
mak (Fr.) Forccr. 

Örnek: Kendini :orlamok = Ce(,. 
ri nef 5ctmeT~ = ı' efforcer. 

Beni bunu yapmağa :orladı. (ic • 
bar etti) il m'a forcc 

Cebri = Zorlama, zor altmda= (Fr.)' 
D'unc mani~rc forcee, sous la con • 
traintc. 

Örnek: Zorlama (cebri) yürü• 
yii~ = Morchc forcc 

Zor alıuula (cebri) yapılan i~ler• 
<k somu yohtur = Orı n'ost pas r~ -
porısablc de. octc.s accomplis sous la 
contrnintc 

Ced = Büyük baba, dede = (Fr.)' 
Grand pcrc 

Ceddani = Atayik = (Fr.) A • 
cavigue 

Ceddaniyct = Atayiklik = (Fr.) 
Atavisme 

Cedde Büyük ana, nine = (Fr.) 
Grand'mcre 

Ceddi ata - Soykökü - (Fr.) 
Souchc 

Cedit - Yeni 
Cefa (eza) Ozgü 

Örıı<'k: Hona <'ttiğirıiz bu cefanuı 
srbcbi nedir lJrma ı ·crrliğini: b11 
iı:giirıiin sei>Pbi ııcdir? 

Cchd Düruı. cete (I) (Fr.) 
Tache. cffort (Bak: gayret, say) . 

Cehdetmek Dürüımek, çalıt • 

(J) lladlnf, l' almtca. Krrgı.:cıı 
"r.ct<', • • ö::imii "cclıd., anlamına di • 
)C gii ıemwlw~dir. Gene Radlofdll 
"tanı olgunlu/,·, km vctin en. İ)i çoJı. 
insanm <'ri.şl.mlih lıali,, ani.amma • 
lınan "cet., ~ij:.ii de vardır. Bu "cet •• 
r·e 'c tc,, sö:.lrri Arapçada a~lı cehd 
mıl<ımına gelen ziclclfr,.t,. in de l•öl:· 
lcridir. 



~ ıo - KURUN 2 ~1SAN 1935 

Muhtelif ocak tuğlaları, harçları ve 1 
tav ocağı içliği malzemesi 

A...skeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

*S'§§ 

Denizyolları 
::::=:.-::::::::::::::~::=------~ 

l 1stanbul Kumandanlığı ı ıu ACELE SATILIK AKAR 
Satma1ma Komisyonu ilin.lan H Samatyada tren ve tramvaY 

:..------------.: :: duraklarına birer dakika dör· ıŞLETMESi 
t'ıcentelen Karaıcoy Köprütıa.şı 

1 el.4:l3b~ - ')İrltecı M.ühürdu ıa.dt 

Kumandanlığa bağh kıtaat 
hayvanatı ihtiyacı olan 185 ton 

Tahmini bedeli 20.000 lira olan yukarıda yazılı malzeme 16 Ma- ii•-- Han reıeton 22740 --•I kuru otun ihalesi pahalı görüldü· 
yıs 935 tarihinde perşembe günü saat 14,30 da Askeri fabrikalar sa· Ayvalık Yolu ğünden tekrar kapalı zarfla ek· 
tına ima komisyonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartname be- ANTALYA vapul"ll 3 Nisan ailtmeye konmuttur. Beher kiıJo • 
delsiz olarak mezkfu komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· ÇARŞAMBA günü aaat 19 da sounun tahmin edilen bedeli 4 ku· 
minat olan 1500 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat Ayvahğa kadar. (1661) ruş 25 santim olup ihalesi S/Nisan 
13,30 dan itibaren komisyona vermeleri ve kendilerinin de ayni ••••••••••--• .. ! / 935 pazartesi günü ıaat 15 de • 
günde ve muayyen saatte komisyona gelmeleri. (1637) j AK AY ._

1 

dir. Şartnamesini her gün öğle· 
=~·-•ı den evvel Fındıklıdaki Satınalma 

lstanbul milli emlak müdürlüğünden : j iŞLETMESi ı ı Komisyonunda görebilirler. Ek· 
MODORLOGONDEN: , sil~eye gireceklerin 590 liralık 

Mercan Ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 3840 metre H l tath"k d"lm kt l 1 temınat makbuz veya mektubu ve 
bb ı 1 d ı d ı a en ı e 1 e e o an .. 'nd k' mura aı arsa üzerine yapı mış dört katta a tnnı o a ve a tın a 1 k .f . d 

1 
N' 

935 
ta ) kanunun 2, 3 cu maddelerı e ı 

dokuz dükkanlı Yusufyan hanının 240 hisse itibariyle hazineve ait 30 ıı I§ tarı esın e ısan ·ı ik l I b' ı·k t kl"f kt ı ı "h' d . 'b h h fta ves ~a ara ır ı te e ı me up-
h h b d 1 l 1 d l 

1 
rı ın en ıtı aren er a 

1 

. . . 
issesi mu ammen e e i o an 139 77 ira üzerin en 2 Nisan 935 sa ı PERSEMBE GÜNLERi KOP. }arını ıha!~ aaatınden en ~z hır 

günü saat 15 de kapalı zarf uıuliy le satılacaktır. Satı§ bedeli birinci l RÜOEN . · ıaat evvehne kadar Komııyona 
taksit peıin, ikincisi bir sene sonra alınmak ıartiyle iki taksitte ödene· 1 S .. D~kika vermeleri. (1448} 
cektir. isteklilerin 2490 •ayılı kanun hükümleri dairesinde muham· / aat • .Y. • 

men bedelin yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminatlariyle mektup- 19• 15 te Adalara Kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 
larını arthrmaya açma saatinden bir saat evveline kadar lstanbul ı 20, JO da Kadıköy ve Hay·ı 300 ton arpa ve yulaftan hangiıi 
Milli Emlak müdürlüğündeki satış komisyonu reisliğine vermeleri. 1 · darpaşa.ya ucuz olursa tercihan ucuz olanı ah 

(M.) (1375) il 17, 40 da Anadolu hattına nacakbr. Arpanın tahmin bede}; 

1 CUMA GÜNLERi 4 kurut 75 santim, yulafm tahmin 

Diyarıbekir Belediye Başkanlığından: KÖPRÜDEN : 1bedeli5 kurut 50 santimdir. ihale-

1
.. der odalı iki bölük ve albnda 

1 
dükkanı bulunan havadar ve ıu· 

1 

yu vesair müttemilat.ı havi e~ 

1 satılıktır. Her gün 16,5 dan son·ı 
1 ra Aknray Kemalpafa caddeai 
Ü No: 113 e müracaat. (6109) 
::::ıı::;::ım::::=ı:=:::::::ıı:ı::::uu ... n::;.-:::sil 

Asliye 3 üncü Hukuk Mcılık' 
muinden: 

AH Recep tarafmdan T opha • 
nede Boıtanbqı yazıcı çıkmazı 1 
No. da oturan Fatma Meliha a 
leyhine açılan boıanma davum ı 
dan dolayı ili.nen vaki tebliğau 
rağmen gelmiyen müddeu.leyh 
hakkında H. U. M. K. nun 401 d 
maddesine tevfikan gıyap ka.rart 
ittihaz ve tebliğine ve tayin olu· 
nan 15 - 4 - 935 saat 14 de gel· 
mediği veya itiraz eylemediği tak· 
dirde hakkında gıyaben hüküm 
verileceğine ve müddeinin tahit ' 
lerinin dinlenmesine karar veril • 
diğinden keyfiyet tebliğ yeriııd 

geçmek üzere ilan olunur. (6102) 
' 8, 15 de Adalara 1 si 6/Nisan/935 cumartesi günü saat 

Diyarıbekir Belediyesine lüzu mu olan Alatı hendeaiyeden Nifo, J 9, 50 de Kadıköy ve Hay·I j ıs tedir, isteklilerin ıartnamesini ___ K_l_RAL--IK_K_O_Ş_K_L_ER __ _ 

Teodolit, Pantograf, dört adet mira, dört çelik ,erit, üç mukayyet ı' j H k ddarplaşayaf I ~ komisyonda görebilirler. Ekıiltme B-'-k d K 1 M 
t cuur öyün e arta tepe et' 

barometre, ve on jalo 12 - Mart - 935 tarihinden itibaren yirmi ı ' • .are e e en er ~e e~ er. ~e ye girecekler arpa için 1069 lira ve rutiyet caddesinde 13 diğeri 11 nu• 
.. "dd 1 k I f 1. 1 ak k 1 Jd zıntı postasına tahsıs edılmıştır. 1 f • . d 1238 1• 1 k . 
uç gün mu ete apa ı zar usu ıy e mün asaya onu muı o uğun- B 1 d .d. 1 yu a ıçın e ıra ı temınat maralı vası· bahçeleri her taraf• u posta ar a gı ıp ge me 
dan taliplerin teminat akçele riyle teklif mektuplarının 4 - Ni- bilet alan yolculara. % SO tenzi· mektubu veya makbuz ve kanunun nezaretli elektrik, suyu mükenı· 
san - 935 Perşembe günü ıaat on ikiye kadar Belediye Encümenin· / I !atla bilet verilecektir. DönüsJ 2, 3 cü maddelerinde yazılı olan ve mel biri 10 diğeri 6 odalı havadst 
ce kabul edileceği ilan olunur. (1509) ; parçalarının cumartesi gün~' sikalarla birlikte teklif mekhıpla.rı- sanatoryom gibi kö§kler tamameO 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
1 öğleye kadar muteber olJuğuı 1 nı ihale saatinden bir saat evveline veya kısmen ayrı ayrı ucuz kira,
! ilan olunur. (1643) : kadar komisyona vermeleri.(1335) verileceğinden Galata.da Kredi 

Lione bankası yanında Melek h•• 
nmda 7 numaraya müracaat. 

(4086> 
lstanbul 5 inci icra Memrırla-

1.tanbul Sinci icra Memurlu- ğandan: 
ğu.ndan: 18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 7935 dedir. 

Mahçuz olup paraya çevrilme· 
sine karar verilen bir adet karakül 
maron, bir adet koneski kah•e 
renkli çizgili ve br adet bi'beret 
kürk mantolar ile 4 parça Ameri· 

kan Boraan. kürk ve derileri 8 Nieaıı 
~ 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 75.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır. 

935 tarihine müsadif pazartesi gü· 
vesaire bahçesinde müteaddit çam- nü saat 13 den 14 e kadar latan • 
lar meyva ağaçları kameriyeai ku. bulda Mahmut pap.da Kürkçü 
yu ve terkosu vardır. Talip olanlar hanının 47, 48 numaralı kürkçü 
cuma günleri gezebilirler. Pazar· dükkanı önünde satıla.caktır. Al . 
hk için Bostancıda Tüccar soka- mak istiyenler o gün ve saatte o • 
ğında Vehbi beyin hanesine mü- rada hazır bulunmaları ilan olu • 

SATILIK KOŞK 
Köztepede Y eniyolda tramvay 

ve trene be§er dakika mesafede 
elli numaralı kötk ıatıhkbr. Etra
fı duvarla muhat dört kat on üç 
oda dut kilar ve balkonlar' hariç
te uşak odası çamatırlık mutfak 

mak, uğraşmak, çabalamak = (Fr.) 
Mecburiyet = Zor., yüküm 

Ürnek: Bu i~i yapmağa ne zorum 
(mccburiyminı var?) 
S'efforcer, tacher 

Celadet = Bahadırlık 
CeJbetmek = Getirtmek = '(Fr.) 

Mander, faire venir 

Örnek: Orıu buraya getirttik ?cel
betlil<) = Neus l'avon.~ fai.t venir ici 

Celbetmek = Çekmek = Attirer, 
faire comparaitre 

Celi (Bak: a§ikh) =Açık, apa • 
çık = Clair ouvcrt, 6vident 

Celpname = Geldiri 

Örnek: Bir celbMme ile çağınl<m 
her tJatanda§zrı çağırıldrğı makam'ı 
gitmesi tJazi./edir = Bir geldin il'! 
çağmlan her yu.rdd~m çağırıldı~~ 
oruna gi,tmcsi borçtur. 

Celse = Oturum = (Fr.) Seance 

Örnek: Bugün Büyük Millet Mec
lisi ihi celse yaptı = Bugiirı Kamu • 
tay iki oturum yaptı. 

Cemadat = Cansızlar = (Fr.~ 

Corps inanimes 
Cemaat (Ma§cr) = Ömek = (Fr.) 

Multitude sonımunautC. foule 

Örnek: l - Beyruttaki Ermeni O· 
meği 

2 - Köyliiler Ömek halinde gel . 
di[Pr 

:J - Biiyük Ömelcler loor.şuuıd·; 
söylev t'crmch 

4 - ftl(ı.,~ari horekP.tfor = Omelı: . 
sel lıarPketfor 

Cemi = Çoğul = (Fr.) Pluriel 
Örnek: Türkçe bir söz arap kurt,. 

liyle ~oğuUanmaz. 
Cemetmek = Cumlaınak, topla • 

malr = (Fr.) Additionncr 

Örnek: Biribirine ben:emiyen 
§eyler cumlanmaz. 

Ceman = Cumlaym. cümleyin ;:-, 

racaat etmelidir. (6039) nur. (6107) 

(Fr.) En tout 
Cemiyet = Soıyete (T. Kö.) (2 ) 

= (Fr.) Societe 

Örnek: İnsan sosyetesi = Cem.iy1-, 
ti beşeriye 

Cemiyet = Birle§İt = {Fr.) Asso . 
ciation 

Örnek: Avru padalı"i i§<;i. birlc§i t 
lcri = At'rupadaki amele cemiyet . 
lcri 

içtimai = Soysal = (Fr.) Social 

Örnek: İçtimai i§lerde iki gidi~ 
vardır; bunlann birine inTalap, di • 
ğerine tek<im.ül derler = Soysal i~ler. 
<k il;i gidi§ vardır, bunların birinP. 
devrim, ötekint-ı evrim derler. 

Cemile = Hatrr ho,Iuğu 
Cenah = Kanat. 
Cenini sakıt = Dü§Üt 
Cenk = Cenk (T. Kö.) 
Cengaver = Vuruşkan 
Örnek: Büyük cengaverlerin acf. 

lan tarihe geçerr. 
Cenup = Güney ., 

Örnek: A11rupanırı cenubundahı 
~iplıi cczireelr = Aı:rupamn gii.ne • 
)indeki yonmadalar. 

Cephane = Cebe 
Cephanelik = Cebelik 

Cephe = Alın, yüz, yüzel = (Fr.ı 
Front, façade 

Örnek: Evin, yüzü d<'ni::e karşı -
dır. 

Yüzel fotoğraf, yanal /otoğraf 
Cephe = Yöney = (Fr.) Front 

Örnek: 1 - Ordularınu:.ın §ar.'; 
ceph&Uule bir tt?beddül yol,·rur :.:
Ordularımızın doğu yöncğindc b:r 
deği~iklik yoktur. 

(2) Aslı en eski Türk köklerin•., 
dayanan bu kelime hakkında ayrıra 
yazılacaktır. 

2 - Muharebe cephesi = Sava~ . 

boyu 
3 - Ate~ cephesi = Ate§ boyu 
Cerahat = irin 
Cerbeze = Çeç.enlik 

Örnek: Onun cerbezesi öniiıule 
birden bire §Q§aladım = Onun çe • 
çenliği enündc birdenbire ~alo . 
dım. 

Cerbeezli = Çeçen 

Örnek: Cerbezeli adrrmlar, kendi· 
lerini o'ldnklamıdan dalıa parlak 
gösterebilirler = Çeçen aıia.Uar. 
kendilerini olduklnrından daha par • 
lak gösterebli.irler. 

Ceres = Çan, çmgrrak 
Cerretmek = Çekmek 
Cesamet = Büyüklük, irilik 
Cesaret (3) = Yiğitlik, yüreklilik. 

yürek, küstahlık. 

Örnek: - Onun. yiğitliğine sö; 
yol.·trır = l l n 'y pas a dire 1>0ur son 
courage 

Bunu yapma~a yiirek (cesaretj 
ister. 

Ne cesaret! (cürct aıılamuuı.) = 
nu ne '•Üstahlılı:! 

M ulıarebcde büyiik bir cesaret 
gÖStP.rdi = Sam~ta büyük bir yürek 
lilik gösterdi. 

Onun bu kadar kabalık ettikten 
sonra gene ne:.:dinize gelmesi doğ • 
rusu büyiik ce.sarettir = Onun b11 
lwdar Ttabalık cttil.~terı sonra gen~ 

·anımza gdme~i doğrusu b;iyülc bir 
t;eld.nmrzlil.-tir. 

Cesaret etmek = Göze almak, kork· 
mamak = (Fr.) Avoir le courage, oaer 

Örnek: Söylem.eyi göze alamadı. 

(3) Cesaret iyi anlamlannda. (§C· 

caat) cı, kötü anlamlannda, ciiretif, 
küstahlık anlamına doğru kayar 
cesaret edemedi) = il n'a p<t.! eu f•• 

Bir borcun temini için mahçuz - ·------------
olup paraya çevrilmesine karar ve· 16tanbul Asliye üçiincü Hukd~ 

Mahkemesinden: rilen 300 liralık gayri mübadiller 
komiıyonu bonoau ıehri halin 1 ı Cüzeppe Kaataldinin Ma.9"-da 
ine müsadif perıembe günü ıaat eski Akif bey yeni Majestik apart· 
ıs ten ıe ya kadar ı.tanbut 4 an: 4D&ııund.. S No: lu dairede 111ukinı 

Adriyana Kaataldi a eybine açtı• 
cü Vakıf hanının Borsa salonu ö. ğı 935/ 392 o: lu ihtar davum• 

nünde açık arttırma ile satılacak • kar§ı uıulen vaki ilana rağmeıt 
tır. Arttırma 2 ncidir. Almak isti· cevap vermediğinden muhakeme 
yenlerin yevmi ve vakti mezkurde ııünü olarak 22 _ 4 _ 935 saat 

mahallinde hazır bulunacak me· 13,30 a tayin edilmittir, bizzat ve
mUl"llna müracaatları ilan olunur. ya bilvekale gelmez ise gıyap ka· 

. (6107) rarı verileceği ilin olunur. (6092) 

courage de parler 
Geceleri sokağa çıkm.ağa kork<rr 

(cesaret edemez) = İl n' a pas fo 
courage de sortir pendmıt la nuit. 

Cesaretlendirmek = Yüreklendir • 
mek 

Cesaretlenmek = Yüreklenmek, 
göze aldırmak = (Fr.) S'encourager 

Ceset = Ceset (T. Kö.) - (Fr.) 
Corpı, ( cadavre) 

Cesur == Yiğit, yürekli - (Fr.:ı 

Courageux 
Cesurane - Yiğitçe, yiğitceıine, 

yürekliceıine == (Fr.) Courageuse • 
ment 

Cetvel (kanal anl.) = Ark = (Fr.) 
Canal 

Cetvel (liste anl.) = Çizelıe -= 
(Fr.) TabJe, table, ta.blcau 

Cetvel tablası = Çiz:;eç = (Fr.) 
Regle 

Cev = Kav 

Örnek: Cevvi fıaı•da = JfarJa ka · 

Cevr (Bak: Cefa) = Ozgij 
Örnek: Bu kadar cevre tah.f11nmül 

mümkün olmıyor = Bu kadar ü:gi.i· 
ye dayanmak elden gelmiyor. 

Ceyş = Aıker (T. Kö.) 
Ceza = Ceza (T. K.) = (Fr.) 

Pcine 
Cezai = Cuel = (Fr.) P~nal 
Cezaen = Ceza olarak 
CeZai nakti = Para cezaıı 
Cezbetmek = 1 - Göz almak, 2 -

Çekmek = (Fr.) Attirer 
Örnek: 1 1 - Y W:ünün parlak].,. 

ğı in.1wıı cezbediyor == Yü.%ünün p<ll'· 

laklığı insanın gözünü alıyor. 
2 - Bümem nasıl bir hü beni ya

nınıza cezbetti = Bilmem nam bir 
duygu beni yaııuıı.:a çelai. 

Cezire = Ada - (Fr.) ne 
Şiphi cezire = Yanmada = (Ft'.), 

Presqu'ile 
Ce:zm ( azm ant.) = Dölen = Bö • 

len = (Fr.) Action de sedeterminer 

vında. ÖNERGELER 
Cevap = Cevap Kılavuz sözleri ÜZP-rine, her listf:· 
Cevaz = izin (T. Kö.) ni.rı (ULUS) ta çıktığmdarı b~lczmal-; 
Örnek: Kanunda buna izin yok · üzme bir ay içinde, istek edenler 'J'!· 

tur = Cevaz yoktur. ni bir önerse ıleri siirebilirkr. Bun • 
Cevazı istihdam kararı == Ata • lar T. D. T. C. Genel Katipliğine ~ıı 

nabilanek kararı ~P.kil altında gönderilecektir: Örnek: Açığa çıkarılan o nıcmurlll•••••••••••• .. 
Tınkkmda ceua.:ı istihdrmı /;nrarı rc
ril.di = Açığa çıkanları o i~rnert lra.'-;:. 
kında atanabilmek l:::rarı rerildi. 

Cevelan ::: Dolaı:ma 
Cevf = iç, k of, oyuk 
Cevher = Evin (Kimya ve felseft> 

terimi olarak) maya, öz = (Fr.) Su • 
bstance 

Örnek: Maymı (cevheri) bozul: 
bir adam = Un homme de mauı•oise 
$Ubsumce 

Özlü (cevherli) bir adanı = Un 
/ırt"'tme de bonne (forte) substance 

O.,mnnlıca . .•••.• kelimesine Kı
lavuzda ....•.• . T.'".Qr§ılığmı uygu11 
(yahut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • • •.•••••• 
.. ~ ........... . 
............... 

Önergem şudur: • • • '(1) 
lm::a 

(l) Burada bir önerge gösteril ·ı 
miycn yazılar ilzerine bir §ey yapr1a· 
mıyacaktır. 

• 



IJI satmall lçlll 
ı,.ı lf•IE ıtu•dlr 

Malınım JaJıp tefhlr ederken gellp ıe~nlerJn giz· 
lerlnl kama9t1racak ve etıanızın teferruatanı görmeal· 

...... Peı••·•Nlllll ıa.m.aıarcl•n Akınınız. 
-..·••l'lt91rlllet1Rln ••il•••....,... nlaln ten• 
virat tesisatını tetkik etme§I meccanen deruhde eder· 

................... t ed •lni•ılnlz. on .. 
l'dln zen· 

4.,. ......... 
yolla, el nıe)'danı, Metro Han 

..... • 84 Tel. 44800 

Mususi ŞA'2TLA~ıı;.ız l-IAk'ICIND.A 
GIŞEL"2iMiZDEN MALUMAT ALiNi Z 

-Nafıa Bakanlığınd~n: . 
. teslİlll prtiyle ve klarını kanalı ıle 

Haydarpqada ııf .ıupalan 1300 adet komple telpf fincanı 
-··men bedeli 468 lıra olan 
-cık ebiltme:re konulm~~ • 1 an pazar poü aaat 15 de Anka· 

Elailtme 2/6/935 tarıhıne rast aJ d ._ __ ..._ 
""d"" 1··,un eyapı~ ..... 

rada Lbnlık malzeme mu ur u Irat 35 10 liralık muvakkat te· 
lateklilerln T"ıcaret ?claaı veli ... ~:ekO..:ilJonda bulunmaları li-

lllİDatlariyle birlikte &JDI ,un .e 1 · parasız olarak Ankarada 

d J 1 bu h taki prtname en 
znn ır. ıteldi er usu•. . . ..1- alabilirler. (1652) 
Bakanlık malum• müdtirliiiüllıı:ıw» 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKA Si 

28/3/ 1936 vaziyeti 
AKTiF 

Kanı 

~~~~;;~~.~~~~~-~ ... '.:::.~:.~.~~.~ 1 ~ ~!!!:~: ~ 
Ufaklık ·····················-···---······· ,. 648.590. 58 

Dahllcf eki Muhabirler ı 

'ffirk liruı -·····--···-··········· j L 460.843 85 -

Hariçteki M•haltlrler ı 
Alnn: Safi kilogram 3.806 986 5.354.842. ı o 

Lira 

3434861978 

460843.85 

~lbna tahvili kabil Serbesı dövi:'.lt' 12941694 84 1829653644 

Hazine Tah•lll•rl a 
ı>erubte edlltn emtı.. naktiyc 
ıc1111h1t l..158.748.563.-
Kanunun o ve 8 inci mıd· 
delerlnr revflkan Hızfne tara-
fındın vakf redlraı .. 10.121.623.- 148626940-

lenedat CUzdanı : · 
Hazine bonolın ............... ....... L 2.191.147 60 
flcart senetler ............ ··· · ·· •. . 92. 540 00 3 083.68? .60 

eeham ve Tahvlllt CUZClanı ~ 

{ 

Deruhte edilm evrakı nat-
A tiytnin lı:ll'flhiJ esham ve .. 30 373 707 19 

ıahvilAt (itibari kıymede 1 
B) Stıbest Esham wTıhvilAt .. 4.863.38035 35.237.087.5-l 

Alan ~c c!ö,iz Ozerlne avans ı · 25.247.62 
TahTflAt ünr"oe ıvanı . .965.38682 

Hluedarlar···············-···-················· ············ · 
muhteHt 

Yekin 

99063444 

4SOOOOO
I S 847 945 67 

!59.s05.s2 

PASiF .. , .. ,. ···············-·················-·· ······-········ .. 
lhrivıt akçesi · ................................... --....... .. 

1 adawUld•9'1 Banknotları 
Deruhte edilen evrıı.ı nıı.dye L 158 748.Ş6.'l -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerhıe revfi ,an hızine tara 
fınclan vaki ıetlifaı 10 JiJ 6!3.-

l>erubte edilen evu ı naı. Uyt 
ba!ıııyes .•....••.. .. 148 626 940 -
l\arŞ1h~ tamımen albn olarılc 

Lire 

illveten tedavült vueJiltn J0.000.000.- 158 626940.-

Urk Llraeı Mevduatı • 
Vadesiz ····· ·· ·· ·· ·· ··· ·· · 18 236 624.17 
Vadeli ······· ·· · ·· · ·····- · 18286624.17 

·-----ı DISvlz Mevduafl : 
Vadesiz •··· ··· · ··· ·· ı 1 J 241 594 89 
Vıdeh ············ -·· ··-·· · .799.647.?9 12 041 242 61 

ll•htellf •....... ... ............... .......................... 54 823 S74 24 

Yekin 
2 Mart 1- tarihinden itibaren: 

l•konto haddi ıUzde 8 1·8 - AHın Uzerlne avana Jllade 4 14 

T\!!J C. K iVE 

ZiRA.AT 
BANK Si 



Geçenlerde "A.lmanyaaa zehirli gaz taarrüzu 1eciiibelerı yapıldı ; 
ve halkın böyle bir taarruza nasd kar§ılıyacağı herkese öğretildi. 
Tecrübe ba§lar bQ§lamaz, radyo cihazını ta§ıyan bir araba bütün ıo· 
kakları dola§arak taarruzun ba§ladığını herkeıe bildirdi. Taarruz ıa· 
bahleyin saat 10 da bO§lamıı ve üç buçuk aaat devam etmiıtir. Gazları 
temizlemek için harekete ge~en askerler, oksijenle dolu bir cihaz 
tCl§ıyorlardı. Hal.k, yer altındaki mahzenlere sığınmtfh. Halkın tek
rar sokağa çıkmasına müsaade olunmazdan evvel, aıkerler bütün 
sokakları yıkıyarak zehirli gazların bir izini bırakmamıılardır. 

GECE KONUŞTU 
REŞAT ENiS'iN uzun ve yorucu bir etüdden sonra haz1r
ladığı bu roman, en cılk soysal yaralarımıza korkmadan, 
çekinmeden ve iğrenmeden neşter vuran en kuvvetli bir 
eserdir. Yakında kitap halinde çıkıyor. 

Son zelzeleden sonra, 'Japonlar, yıkılan şehirlerini akıllara tlurgunlu~ veren titizlikle yeniJetl 
yapmağa ba§ladılar ve bu arada asri mimarlığın en güz.el eıerlerini vücuda getirdiler. Re•mini koydd; 
ğumuz bina Tokyoda yapılan büyük tiyatrolardan biridir. 

Japon çocuklarına 
makina· ile yazı yazmak 

öğretiliyor 
Tokyonun il~ m•lıte1Rl•r&ıul. 

çocuklara yaz.ı makinesi ile yazı 
yazmak da öğretiliyor. Bu ıayedd 
ilk mektebi bitiren çocuklar bile, 
hayata girmek imkanını elde edi
yorlar. 

Fakat Japon yaz.ısını öğrenmek 
dünyanın en güç işlerinden biridir. 
Çünkü 3000 kelimeyi gösteren re

simlerden müteıekkildir. Fakat bıı 
3000 kelime de pek mahdut bir lıi-
gatçedir. 

Oniki çocuklu bir Başvekil! 

1 

1 
~ouıluralya BQ§oekili Misler ! .. yons son günlerde Londraya geldi. Kendisi dünyanın en çok çocuk- 1 

~ ada~l~rından ~iridir. Mider Lyo.~s~.~~. tam o~ ~ki çocu!u vardır ve resimde bunların onu i.le bi.r- ı 
lıkte gorulmektedır. Çocukların en kuçugu aıım:sının kucagındadtı'. 

il 
Kürinin kızı 

Radyomu keı • 
feden büyük ilinı 

kadın, Kürinin kt• 
zı Bayan E va Ku· 
rie birkaç gün ön• 
ce Londra:t·a !>ağ1-
rıldr ve valdesinaa 
admı yaşatmak i • 
çin Londrada yap~ · 

lan merasimde ha~ 

zır bulundu. Mat • 
mazel E va anası .. 
nm 18.boratuvann • 
da çalıtrnıı ve da• 
ha sonra musikiye 
merak ederek çok 
değerli bir piya • 
nist olarak şöhret 

kazanmııtır. Fa • 
kat hemşiresi, ilm" 
sadık kalarak bu · 
gün Avrupanın en 
büyük radyo akti -
irte mütehassısla • ·' 
r.ndan biri olarak 
tanınmışbr. 

il 


