


Hitler polis . teşkilatı 1 apu ve kadastro ücretlerinin maaşa 
geçirilmesi hakkındaki layiha 

Yaba.nc_ı_· -m-"-e--m-le-ketlere. 1 
~ . ' 

sığınm·ış Almaiılar or-
Futbol hevesi 
~ (Başmakalden devam) 

de karıılarındakilerin durumlarını 
bir dakka gözden kaçırmıyacak

tır. Futbol kimin önüne ve çalımı
na gelirse o bu topu amaca en ko
lay yetiıtirebilecek olan arkadqı
nı hemencecik kestirecek ve ona 

Ankara, 2 (Kurun) - Kamutayı sayııı 900 kadardır.Hükumet, yeni 
maliye encümeni, tapu, kadaıb'o kadastro kanununun tatbik uıul • 
ücretlerinin maaşa geçirilmesi !erini formüle edecek bir nizam • 
hakkındaki layihayı tetkik ve ta- name projesi hazırlamaktadır. Bu
dilit yapmadan kabul etti, layiha günlerde devlet şurasına gönderi. 
bütce encümenine gönderidi. Bu lecektir. 

tadan .kaldırılıqor 
yıl kanunlaıtırdması ve haziran- Nizamnamenin, kadastro heyet· 
da tatbikine geçilmeıi kuv· !erinin çalışma tazrları ve i§ verim
vetle muhtemeldir. Bu kanun lerine müsbet ~ekilde müessir ola-

Paris,, (Hususi) - Kaçmlan tehrinde Hitler polisi bir Alman vereuktir. la maaıa geçirilecek memurların cağı sanılıyor. 

gazeteci Jokop iti gittikçe g~nişli· mülteciıini yakalıyor, bir otomo .. Futbol ıoy1al dirimde (ictimai 
Yerek mühim safhalar gösterme - bile atarak, lıviçre gümrükçüleri hayatta) kimi vakit bir it evinin 
g .. e batlamııtrr. Paris~e, Fransaya ile alay eder bir tarzda hududun kazancı, kimi vakit bir harpte ulu· 
ııgmm;, ıJ olan Al~anları aldata - öte yanma geçiı·iyor. Memel dra -, ıun bahtını yükseltecek bir zafer 
r~k ~eınl~ketlerine iade etmek, mı pek o kadar bilinmit değildir, l (• o ur. Kimi de bir çevirgenlik ı· 
buna imkan olamayınca kaçırmak anlatalım: · · · tlare) makinesi, yahut herhangi 
ve ıonra Almanyada siyaıi poli • Önce Almanyaya ait iken tim· 

bir kurumun amacı olur. Bu ör· 
sin eJine dü§ürmek için tqekkül di Litvanya arazisi içinde bulu - neklerin hepşinde dileğe erim yön
etıni§ muazzam bir şebeke olduğu nan MemeJ: Şehrinde, 1934 ilk • 

demi apğı yukarı birdir. Bu da 
ortaya çrkm. ıAtır. baharında bir ihtilal kopacaktı. 

~ dediğimiz gibi her kitinin içerisin. 
Bu yolda çalıtan güya yardım Bu ihtilal Göngsbergdeki Alman 

1 de bulunduğu kurumun dileğini ve 
cemiyetleri vardır. Meseli. paraya 

1 

hücum tubesi tar~fından akı lıca 
ihtiyacı olan bir Alman bu cemi. hazlt'lanmıftı. Hıtler taraftarları bütün arkadaşlarını gözönünde 
yete' müracaat edince kendisine toplanmıt tedhitçi takımtar teşkil tutarak en faydalı bir tekilde çalı. 
soruluyor: edilmiı, emirler verilmitti. Fakat ıabilmeaidir. 

' '-·Para istiyorsun, pek iyi pa· Litvanya polisi nasılsa bu auikaıt lıte salt bu gerçekliği dü,ünerek 
ıaportun var mı? teıebbüıünü hiasetmiş ve·t934 lıtanbul okulluları (mekteplileri) 

Bu adam pasaportunu çıkarıp Şubatının ilk günlerinde bunların arasında yapılmakta olan §ampi. 
veriyor. Bunu tetkik edecek gibi iki ba§lıca reiıini, Jorj Yezütis ile .yonayı yüreğimizle takdir ediy~ 
göriinen cemiyetin adami eline a'. V:altet Priı'i tevkif etmişti. ruz. Artik (lazla) olarak bu tür-
lıp yırtıyor, ıonra mülteci Al 1• Yeyütiı, bir kaç hafta evvel, lü bir tampiyonalar ile hiribirin1 
mana diyor ki: ı a.ıi makamatile konuımak için, yakından tıı.nıyan bir çağdaki 

- Şimdi ne- yapacaksınız? Berline gittiğini anlattı. Priı ise gençlerin kaynaşmalarından ayrı
F ransız polisi pasaportu olmryan- Memeldeki Alman konsolosu Dr. ca faydalar doğacağını şüphesiz 
lan ·yakalayıp huduttan abyor.· O Straka gül saksısmm ketfedildi • görüyoruz. 
zaman daha ıefil olacaksınız• Si .. ğini. Y ezüliı'l.n her şeyi ıöylet-liği- ASIM US 

ÇALIŞMALARI BiTEN VILA • 
YET UMUMi MECLiSLERi 
Ankara, 2 (Kurun) - iç Ba • 

ka.nlığma gelen ma1umatta bazı 
vilayetler umumi meclislerinin ça· 
lıtmalarmm bittiği anlafılmııtır. 

Vilayetlerden bir kaçı, h~ırla • 
dıkları bütçelerini göndermitler 
fakat bunlarda noksanlık görül -
düğü için yerlerine geri çevrilmiı
tir. Umumi meclislere verilen bir 
direktife göre, yeni bütçelerde, 
1933 mali yılının tahsilatı esas tu
tularak varidat ve masraf ona gö
re tevazün ettirilecektir. 
BAREMDEN ÖNCE ÜCRET A • 
LAN MEMURLARIN MOKTE • 

SEP HAKLARI 
Ankara, 2 (Kurun) - Söylen • 

diğine göre, yeni barem tadilatın. 
da, baremin neşrinden önce ücret 
a1an bugün de çalıflllakta olan 
devlet müstahdemlerinin maafa 
ukillerinde müktesep hakları mu· 
vafık bir formülle tanılacaktır. 

ZONGULDAK KÖMÜRÜNUN 
NAKLiNDE 

Ankara, 2 (Kurun) - Zongul. 
dak kömür yükleme İ§lerinde de ~ 
miryollarının dahili nakliyatta ter· 
cih edilmesi, bu hususta Ökono • 
mi Bakanlığına salahiyet verilmesi 
Bakanlar heyetince kararlaştırıl • 
mı§br. 

ANKARA BANLiYÖ TRENLE • 
RiNDE YENl TENZILA T 

Ankara, 2 (Kurun) - Devlet 
demiryoUarı idaresinin, Ankara 
Banliyö trenlerine mahsus yeni 
tenzilatlı tarifeler hazırlamakta 
olduğu, bu tarifenin geçmiş yıllar· 
dan farklı bulunacağı; lstanbul. 
dan doğru gelecek ziyaretçilere 
hususi kolaylıklar temin edliece • 
ği söyleniyor. 

DIŞ BAKANIMIZ 
Ankara, 2 (Kurun) - Dış ba .. 

kanı Bay Tevfik Rüştü Aras'm a· 
yın 10 unda Cenevreye doğru yola 
çıkacağı söyleniyor. 

:ı~ p<\rl\ verelim. Ana vatanınıza ni bildirdi. itinin ehli olan memur · • • 
dönünüz. Orada n~~ıörecek" böyle Cliyordu: ilk tedrısC!J mğ.(et.tişl~rİnıJ.l. 
s\m~t\~.~ıw,i~iJl ıi~e ~!r avdet VC• - Söyledi ve bi)a yqıyor. ve başmuaJJimlerinin m~-
sikası da veriı'iz. Bu. •ÖZ, . beceriksiz Yezütia kam zamları 

Bu A1man aPan.ıp Almanyaya hakkında bir ölüm karan idi. ~u ilk tedrisat müfetti§lerinin ve gelmiı, eski Babıali caddesine düpnü~. 
giderııe, elı.·.n. deki avdet ~esikasın· hadisenin alt tarafım biz ıöyle • yamn yüzyıl oradan aynlmamı§br. 

ı• d• ha! mualimlerinin makam zamla- Vartan ozamanki Babıali caddeıİn· 

""' r•.., 
_.. (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

Fransız ordusu 

1eşkilô.t yenileştirilecek; 
Fransa, müdafaa ter

tibatı alıyor 
dan tanılacağı için hemen aiyasi miyelim de Litvanya a ı ıvanmm 

Poförin eline du"Üyor. Bu yolda ittihamuameıinden okuyalım: 
rının bir hazirandan itibaren kal- de kitapçı dükkanlarında çıraklıkla i§e 

~ dırılması hakkındaki karar üzeri· batlamıt. az zamanda türkçe ve erme-
aldanmıuanlar. ya cebren tutulup "Naıyonal Soayaliıt fırkası, · ku .. w • b' ' , ne muallimlerin yer yer içtimalar mce 0 yu!J yazma ogrenmı§, ır mal· 
gönder~liyor, yahut kaçırılıyor. kendi!erine zararı olacak olan ye- d baaya ginni§, önce mürettip, sonra da 

• h k k d. yaparak bu mesele etrafın a mü-Hitler aleyhtarı olanları böylece zÜtı$i ma vetme ararmı ver ı- muharrir olmu~tur. Vartan, gazetecıii-
birer birer yakalayıp Almanyaya ler. Başma fi~nt koydular. Mar • zakerelerde bulunduklarını ve bu ğe ba~ladrktan ıonra kendi kendisine 
iade etmek için çalııan bu teşek _ tin yirmi üçüncü günü Vanagat a- zamların kaldırılmanıaamı hüku - lngilizce de öğrcnmi~tir; ondan sonra 

kii ı d P d d b . d ·· d ta · metten ve saylavlar ........ ızdan rica da bir arabk lna'iJtereye gidip gelmi§ • .. ller ıviçre e, ariste olduğu ın a ıra am once en yın e - ·'"... . .... 

gihi Londrada da bulunuyor. dilen bir yere otomobil ile ıelmit- ettiklerini yazmıştık. Ankarada tir. 
Vartan elli yıl lstanbulda çıkan 

Komfu devletlere ıtğr-m" _o • ti. Yüzetiı, Priı, ve daha batkala· toplanan ~ırka grupunun bu zam· 
• ._. "T türkçe ve ermenice gazetelerin pek ~o· 

la" Almanlan yakalamak .. yahut rı da biraz ıonra orada bulundu • ların kaldırılmamıuı yolunda bir ~. d d •• • 6 .. n a muharrir. mütercim, veya oıya 
mahvetmek i~in o m~mleketlerde lar, Yezütiı'i yakalayıp otomobi • karar ittihaz ettiği dün Ankara · memuru olarak çah~nuşbr. 
kutulan gizli polis tetkilab kom - le attılar; Yezütiı bağırmağa ba!· dan lstanbuldaki alakadarlara ge
!U devletleri hakkiyle teli§ıl dü .. ladı. Yolda Pris otomobilden a~ .. len bir telgrafta bildirilmittir. 
fÜnnektedir. la.dı. Artık Yezütiı ölmüıtü. Onu 

Maten gazetesinde Stafl\n Lo • Opstana köyüne getirdiler, bir 
.zan, buna dair yazdığı bir bat yük arabasına koyarak nehrin kı-
~zıda diyor ki: ' y11ına götürüp ıuya attılar. 

"A 'manlann bir tek kelime bi- Bu da netice itibariyle bir ci • 
le ıöyleınedikleri (Bal) dramiyle nayettir. Bu cinayeti irtikap eden 
gene Almanyanm görültüler ko .. dört kiti Litvanya ınahkomeai ta· 
pardığı Memel: ,ehri dramı a~ • rafından idama mahkUm edilmit
ımda kar1Jık\ık: uyandıran garip j tir. Halbuki , bütün A18:41.anyada 
bir b~nzeyiı vardır. Herkeı Bal bunlann terefi için nümayifler ya
hldisesini biliyor. lıviçrenin bu PılQllf\ır. 
-·"_"'_"_.___ Bir daha ıöyliyelim ki, Balda· 

Dr. Fuat, Yüzb&;tı Bay Talit'br. ki hadiıe ile bu mesele araıında 
Merdiven üzerindeki beyaz garip bir benzeyiı vardır. Her iki 

gömlekliler de hutanede yetİJtİrİ· itten §U anlqılıyor ki. Alman 
len Efganlı talebedir. hudndunun etrafmda, ecnebi 

Yapının üstüne yazılı (Rıfkt nıemleketler içinde bir Hitler po • 
Sanatoryumu,, adı!1m altında gör- liı te§kilatı vardır ve kendi 
ditğünüz 1311 tarihinden yapının memıleket eri içinde imi§ gibi ça -
es1ciliği anla~ılmamalıdrr. Orad-" lışmaktadır. Her iki hadisede de 
Hi~~i Şems tarih kullanılmııtrr l<i Alma"nlara zaran dokunan adam· 
1311 bizim eski tarihimiz hesabile lar görülüyor ve bunlarm ortadan 
1347 ye yani 1932 ye raslar. Yapı kaldmlması kararı veriliyor. iki -
Ef ganistanda aayısınrtl arttığı gö· sinde de bir otomobile atıp ceben 
rülen binalardan bidair. kaçırmak var. Yalnız fark tudur 

Gazetemiz gerek yurtdaşları· ki. b;ri ba'tırdığı için öldiiTülüp 
mızın Efganlılarm ilerlemesi, ge· nehire atılıyor, gazeteci Jokop ıeı 
rek .bu ilerlemedeki hizmetlerini, çıkaimadığmdan hududun· öteki 
buna karsı Ef..,anlıfo.rın gösterdik- • tarafına götürülüyor. .. . . 
leri kadirbilirliği ~•eviner.ek kay- . Almanyanm ister ıarkmda, iı-
deder. ~ . , ter garbin de olaun komşu memle· 

.Habeş~er bir teklifte bu
lundu'ar 

Ceneire, 2 (A.A.) - Habeş 
hükUmeti, uluslar kurumuna İtal
ya - Habet görü§melerinin Ce • 
nevre, P&riı veya J..ondrada yapıl
ması için yeni bir tel<lif notası ver
mittir. 

............................................. 
ketlerin emniyet içinde olmadık -
ları görülüyor. · Halbuki Uluslar 
arası hukuka bu suretle tecavüz • 
ler vaki olurken Uluslar Birliği 
krrtaıiyeci bir varlık mu haf aza et. 
mekte devam ediyor ve hiç şüp • 
heıiz millet!er arasında sulh ve a
daleti hakim kılmak için bitmez 
tükenmez raporlar okumakla met
ğul bulunuyor.,, 
ISVlÇRE HÜKOMETl ALMAN· 

YAYA NOTA VERDl 
· Berlin, 2 (A.A.) İsviçre hü • 
kumeti, Almanyaya verdiği bir 
notada, nazi aleyhtarı olup "Is -
viçreden kaldırılarak Almanyaya 
böfürüldüğü,, idcHa edilen Alman 
gazeteci Jakob'un derhal iadesini· 
ve onu kaçıranların tecziyesini is· 
temektedir, 

Yatı yetmiti geçkindi, böyle olduğu 
halde nafakasını temin edebilmek için 
çalışmakta devam ediyordu; fakir bir 
adamdı, namusluydu, sevilirdi; karısı 
ve küçük bir çocuğu vardı; hayatı ıı • 
kınh içinde geçiyordu. Geçenlerde yol· 
da kendisine rastgelen eıki bir tanıdı -
ğı ona: 

- Vartan. ibtiyarlamıtını, yahu! 
Demişti. Vartan bu hükmü kabul 

etmedi: 
- Yaşamıyorum ki, ihtiyarbyaynn! 
Diye ceva."> verdi. Sahiden onun 

ıessiz ve sıkıntılı ya~ayı~ma hayat d~· 
nilemez; zavallı eski arkada~! 

Son günlerde hastalanmış, i!!İne gi
demez olmu~tu; kendi isteği üzerine 
Bulgar haatanesine kaldınlnuşb; niçin 
bu baıtaneyi iatediiini soranlara ıu .:e· 
vahı vennit: 

- Bulııar hastanesi bizim mezarlı • 
ğa yakın; arkadaılar yorulmaamlar! 

Bmm Kurumıı BQ§kanlığmdan: 
Gaz~teciliiimiz eıki emektarlann • 

dan, Kurumumuz eıki Üyelerinden bj. 
rini daha kaybebTÜt. Bay Vartan dün 
bir daha gelmemek üzere araınızdan 
aynlmıtbr. 

Cenazesi yann (bugün) on birde 
Feriköyijndeki Ermeni kilisesinden 
kaldmlarak Şi,lideki mezarlığa gömü • 
lecektir. 

Arkadaılarımzt, hemen her gazete -
de hakkı ve her gazetenin gönlünde ye

ri olan bu vazifesever arkada~lannm 
cenaze merasiminde bulunmaya çağın. 
yoruz. 

Paris, 2 (A.A.) - Hava• ajan
sı bildiriyor: 

Başbakan B. Flanden, mebu • 
san meclisinin tatili dolayı!ile hü • 
kumete tam bir itimat gösteril • 
mesini istiyen beyanatı sürekli al • 
kışlarla kar§ılanmıştır. 

Almanyanm silahlanması hak
kındaki Alman tebliğlerinden ban 
seden B. Flanden demiştir ki: 

"Alman ordusu, ihtiyatların 

çağrılması, askeri tayyarecil:ğin 

tesisi ve kabili sevk balonlara kar
şı müdafaa tertibatmın alınması 
ve evvelce ilan olunan 36 fırka ha· 
ricinde topçu teşkilatı vücuda ge
tirilmesiyle itmam olunacaktır. 

Fransa, bu ordu karşısında hü
kumet, ıur.u çekinmeden söylü· 
yor, müdafaa tertibatı almak mec 
buriyetindedir. Ve buna askeri 
tedbirlerle ve barışın idamesinde 
alakadar olan diğer devletlerle ya. 
pılacak askeri mukavelelerle mu
vaffak olacaktır. Derhal ahnmaıı 
lazım gelen tedbirlerden başka, 
Fransız ordusunun te§kili.tı yeni.· 
leştirilecektir. Hükiimet, her ne
vi ahvalde ulusal müdafaayı temin 
için vazifesini yapacaktır. Bu ıe· 
hepten eğer memleketin emniyeti
ni mu haf aza için uzun ve büyük 
gayertler sarfına mecbur kalırıa 

efkarı umumiye bütün soğuk kan
lılığını muhafaza etmelidir.,, 

B. Flanden bundan sonra ma· 
li meselelerden bahsehnİf, hazin~ 
vaziyetinin iyi olduğunu bildirmi~ 
ve altın esasının muhafaza edile
ceğini bildirmiştir. 

Bundan sonra meclis, hükumete 
itimat beyan elmiş ve 28 mayıı-a 
kadar içtimalarına nihayet ver· 
miştir. 
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İMLER 
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~. Dal dan dala~ 

Moskova 
Konuşmaları 

S 8,,;,ı Bertin .eyahati yük-
Maliye şubelerinde ·yeni teşkilat 

Bu da benim 
anketim! 

Gozetelertlen ba.zı•ı OTGATlf 

bir takım anketler ~ıyor, ~r.rna bu
na bir takım •orgrıl41 ıoru)!Or. Fa· 
/tat bu ıorguların ve bu l'OriruJara. 
ot."1ilen lc'll;>fdıkların ;,ind• bcnan 
•a&maları do bulamıyor. 

aym . ki ..... 
k t-~ Alman ı.te erı onun-

ıe ten a ..... w 

J _L ı;ukulauzluga, haran· 
tıe anc"" . d' Al 
1 

k ··ri.imelere bır son ver ı. • 
t ta ya d.. . ..... R 

,.ırı unya goru§u, oma ve 
manytı al . d . .,. 

Tahakkuk müfettiş ve memurlarının bir kısmı diğer 
vilayetlere gönderilecek, yeniden memur alınacak 

~~~~--~------~--
LonJra anla§m arının çı: ıgı sı· 

l 
Jt.§ında kalmaktadır. Bunu 

ntr tır • • • • 
ı..,,.fiiz ettiren Berlın r.ıyaretının 

teV"* • f 'd' 
fa1Jası müsbet değildır, men ' ır. 

Berlin seyahatinden sonra in· 
giliz devlet adamı Eden Moıkova
ya giti, Nazilikle Markscılık ".as~ 
biribirinin tam terıi iıe, bu ikı nı· 
zamı temsil eden devletin de dı§ 
siyasaları ve metotları da böyle bi
ribirine aykırı yollar tutmaktadır. 

Aldığımız mevsuk malUınata 
göre, bir hazirandan itibaren ma-

liye ~ubelerinde yeniden teıkilal 
yapılacaktır. Bu teşkilatta tahak

kuk müfettiş ve memurlarının bir 

kıs-nı yeniden Bursa, ukitehir. 

lzmir, Ankarada yapılacak teşki
lata göderilecek, bunların yerine 

yeniden memur alınacaktır D!ğeı

taraftan bazı vergi tahakkuk te • 
Berlin Londraya kar§ı yüksek-

ten aldı. Asık suratlı konuştu. --
Moskova ilk hamlede barı§ yo- Kumbara 

killeri de değiıtirilecektir. Bu ara
da beyannameli mükellefler he • 
men hiç kalmıyacak gibidir. Bun
dan başka tahsilatta da banka u
sulü tatbik edilecektir. Bu yüzden 
bir kısım memurlar açıkta kala . 

cak ve bunlar diğer şehirlere ve 
lstanbul tahakkuk şubelerine ta ~ 
yin olunacaklardır. Bu seneki ver· 
gi tahsilatr geçen senelere nisb-et· 
le fevkalade iyidir. Bu sene iıtih-

Bir kayıp 

lak vergıinin cibayet usullerinin 
de düzeltileceği söylenmektedir. 

Mükeleflerin haklarını koru • 
mak için hazirandan itibaren iti. 

razları tetkik etmek üzere yeni . 

ti"r. üç komisyon teşkil olunacak· 

trı-. Bu komisyonlar 929 senesin • 

elen 934 at-nesine kadar olan baka· 

ya vP.r~ileri tetkik edip bir netice· 

ye bağlıyacaktır. 

Onun çİn, ifte ben, buırün ulu~ 
orta herkeain, her zümrenin, hu 
meılelı •ahibinin oc iter tlk/ı fikri 
batında inıanın c~o.p ıJerebilece
ği ailamakıllı ıorgu ortaya ahyo• 

rum. Bakalım, benim bu urgufarı· 
ma J oğru dürüst lrimler cea1op ve• 

rebilecek? 
Sorgular: 
1 - Bernar Şouun •ti.kalıntla mı 

çok IJul rJaı, RabinJ11·anaf T ogonm 

mu? 
2 - Bir çuval ıamanJtm lıaç ki-

lo duman ~ıltar? 
lunda en büyük emperyal.iıt der>- • • 
letler nasıl i§ birliği yapabileceği.· ikramıyeSl 
ni anlattı. Metotlarını ortaya ser- A k d ekilen piyan· 

T 
. . ·z . .. d .. K l Rade- n ara a ç 

Değerli bir mühendisimiz 
öldü 

lstanbul 
gümrüklerinde 
Yeni servislere ait işler 

tamamlandı 

3 - Kızılcalaamomın ltabbuin
tle kaç pencere vcmlır? 

4 - Nurullah Atanın plağa okU· 
cluğu en mqllur gaul lıa.ngi.itliT? 

5 - Ahmet Velik pafanın Hi
tan cemiyetinde Molyer kentlisine 
ne hediye göndermi§ti:r? 

di. ezanı ı erı sur u. ar . . . d kimler kazandı 
kin Edenin seyahatinden bır ıkı go a k b "kr·-i· 1 • • 1 8 kasının um ara ı .,..&& 
gün önce yazdığı makale Ber ının ~ .an . nda Ankarada çekil ' 
dünya barışını nasıl, Sovyet Raı· yesı hır nııa b . d 141 nu 

k ıl _J ., l t milltir Galata JU esm e 
yanın na1ıl ar§ aa ıgını an a • :s • h 'b. ba Ah 
mak itibariyle ehemmiyetliydi. maralı ~fmblaOrOOa ıalı';aı rıı!:nııtır 

. h t · B met An e 7f 
Edenın Moskova ıeya a 1 er· ı b y Asaf 1 

linin tam aksine bir hava içinde 238~9 heıapSOnul~ar_a ıbe~ etnfr•:.tir. , · 
d 'k. . Bekıre de 2 ıra ısa :s 

geçti. ~u ~~nud§mab~l~ ~ ı verım Bunlardan baıka lsta.nbulde 
elde edilmıştır ene ı ır · 1 bay Ali Rı 49033 hesap numara 1 

J - Gerçi Moıkova konuşması, N 'll'd bay Ahmet Hamdi, 
~I.. b. k .1 za, azı ı e 

Bedin konu§ması gıl{ı .. r eşı 1 . d ba an Şükran, İstanbul · 
'd' K ,. l 1 zmır e Y hareketı ır. atı sonka~ vğil~ ;~- da bayan Aliye Kazım, bayan Fer-

rimler elde etmek deme e ır. hunde Cevat, Konyada bay Nu • 
Fak.at f;f oskovadan gelen haber· rullah, lzmirde bayan Muazzez, 
ler, Litvinolun, Et/enin Varfovaya Aiıkarada bayan Sacide Sadberk 
hareket ederken söyleJiği cümle: lstan:bulda bay Celi.lettin Hasan, 

"- Sizin muvaffakıyetiniz bi~ Adapazarında ay Nimet Hilmi, 
~!'" ......... 1r:linb;vP.1İmİ-r. nlaL!akfıTua ] d Ad sozu Mos.-ı3vanın Roma ve Londra yuzc:. ı:.- ı~ ........ " .. u! aı• ır. ana· 

anla§ma?arının gerçekle§me$İ için da hay Mustafa Ali, hmirde bay 
Mos~o:u:ı:Ia aykırı tlüıünceler ol- Yı1dız Mehmet, Beyoflunda ba . 
ma:lığını göstermiıtir. yan Ay,e, Adanada hayan Hay ~ 

Roma ve Londra anltJ§maları riye, Kadıköyünde bay Bülent, 
Ankarada bay Cemal Oıman, An· 

önünde Sovyeller cümhuriyetinin karada bay Müceddit Sabri, lz 
harehet noktau, Türkiye • Sov· ınirde bay Nikola A. Depollo, Be· 
yet dost'uğt!, Balkan andl"§man yoğlunda bayan Müzeyyen, Gala· 
ve küçük anlaşma, küçük anla§ma tada bayan Sofiye Alıcıoğlu, Bur· 
Fransa andlasm<darına bağlı idi. sada Bay Necmettin Tevfik, 1stan· 
Bu l:cıkcmdan° Moıkova ıeyahati- bulda bayan Nilüfer, bayan Nec· 
nin 7aten ncuıl karıılanacağı da- ]a M. izzet, Milista bayan Ayten 
ha önceden tahmin edilebilirdi. Emin, Samıunda bay Orhan Asaf, 

il - Edenin ıeyahati bu hava lstanbulda bayan Leman Musa, 
içinde tahakkuk etti. Bu lrava A11- Beyoğlunda: Bavan Roza, Zongul
rupa barı§ını mıntd:avi andlcqma· dalda bayan Ane, Mersinde .. ha -
lar sınırları içinJe tetkik ediyor· yan ismet, lstanbulda bay Uzer 
Ju. Rif at da elliJer lira kazanmıılar-

Doğu andllJ§maıı, Tuna bloku, dır. Bunlardan bs.şka yüz yetmi~ 
hava Loharnosu Avrupa ban§ını kumbara sahibi de onar lira ikra· 
tutmak için birer destek •ayılıyor- miye kazanmışlardır. 
Ju. Yeni belediye memurları 

Mo11kova konu§malarından an- yol paralarını toplamak için 
la§ıldığına gör€', Sovyet ve fngiliz k b belediyeye almaca otuz eş me· 
hariciyelerine göre Avrupa barı~ nıurun belediyenin diğer vergile· 
dünya bt!rııının bit parçası şeklin· rini de toplamalarına karar ve • 
de görülmü1 ve andlafmalar eıaıı rilmiştir. Bu memurlar konturat 

S2dri Ertf m resmi, temizlik ve aydmlatma ver-

(Somı 4. cıi su.yıfanııı 1. ri sütmıumla) gilerini de takip edeceklerdir. 

..... 

-Dcrniryolları ldareıi geçen 
~ucuz ~elerler yapmııtı, Bay 
f':"l" u um •• 

_ •• Bu yıl da bu laydalı yol

da Akay ile Şirketi Hayriye Je 

yüriiyecekmi§ .. 

Dün sabah sa-
t onda acılcb ö • 

ıiim haberini aldı· Gümrükler batınüdürile ihra • 
;ımız Mühendis ca.t ve ithalat gümrüklerimiz, da· 
Bar Ahmet A . hili ticaret gümrüğü müdürleri 
srm memleketi - dün. gümrükler Bakanlığı tetkika! 
miı.de değerli bir ! müdürü bay Mustafa Nuriiıin bat• 
ı't•n tı.danuydt. 1 kanhimda. da iki toplanma· d~b'; 
Kendhıi 192(; dn ı kapmışlardır. 

doğmu~. tahto'ôilhıi Gümrük ıerviılerinin alacajı 
orada bitirdikten ~ekiller teıbit edilmittir. Bu aervi .. 
..;onra Mühendi~ let"in tetkilinde bay Mustafa Nu • 

Ralll ı.etlı. ntektebine girmis,.· ı rinin tetkikleri eaaı tutulmu.tuı-
Ahmet Aliım \e 1321 de hirinci • • • 
Jikle mühendis diplomasını almıştır. Bay Mwtafa Nuri dün a.kıa.ın. 
o sırada Hicaz hattı inşaatına baş • yeni aervislerin' vaziyetlerini liil . 
Janmrstı. Bay Asım birka~ genç arka· 
daşlyl~ beraber oraya memur edilmiş. 
şimendifer inşaat saht\.Sında 'rütk 
gençlerine gel'çekten mf'lıftep olan bu 
hatta. yararlığı besbelli olan ve fenni 
kudı·et gö~h.·ren terin. föı ~arımı geç • 

dir.meJc üzere Ankaraya sitmi,tit. 

Kendistle konuşan bir muhaniri • 
nıize de tun1arı .Sylemi,tir: 

"- Dün ve bugün yaptığımız 
topluntrlarda ı~tanlıui giimıi.ikle • 

miı:ıtir. rinde memurh.11·m alacaktan yeni 
Bay A~ım Osmanlı hilkimi)etinin .vaziföleri ve kuruhırak yeni şıcr • 

zeYaline !.:adar ~alı~mı~ • .sonra. Ana • 
doluya dönerek lzmir - Kasaba. hat· visleri konu:ıtuk Ve bu isleri La -
tında. tamirat reh'1iğinde, b:rimin i~ • mamladık. Bu akşam .\nkaraya 
gali iizerine de mühendis mektebinde gidiyornnı. Rir kaç güne kadar· 
(3:l6 - :.J:l9) a kadan hocalıkta bulun- tekrnr döneceğim ,•e tetkikatrma 
muştur. . . . de\•a.m edeceğim . ., 

Talebeleri kendısını l1er zaman "'""""""'11111uuıfüwa ıı~uuıı.annuıun11aıMı~•1ı wııw1ımıw\llJWIJ""""1Uwııııın 
saygı ile anarlar. Bay Asım :Jil9 da ~ında Hacı Emin 11okağıntla :!6 ııay1. • 

seı·be:st intıaatta ~alı~ma)"a ba~Jamış, Lı euinden lı:aldınla>·ak nnmazı Tt!s

bil' in::;aat 'l'ürk Anonim ~irketini dkiyed~ ktlttuıt·ak, ıwrıra ıJlecid.i~e 
teı;kil edere!-. daha çok l1İmendffer in· /..:iiyii1ıde1'i nıewrlrğa giinıül~cektir. 
~aatıncla ~a.lr~mayıt ba.~lamıştır. Daha 
sonra Yol n~ YapT Limited, ondan 

·onra da Kendir ve Keten ~ua.rii 

Bay Afi RtzanJn refikası 
öldü 

6 - Bir inıan yolda giderlcen 
Ba)I Maz.har Oımantn kar§111na 
geçip Je kı:rlt clela: '~Kırk inip, lur· 
kı: ·Ja kalpa kınlı küp!,, Je,.e Bay 
Mazhar Oıman ona ne CftJaP ve
. rir '! · 

7 - Merhum Kavalıiu Hamtli 
hayahnJa kaç patlıcan tlolmaın 
yemiftir? 

8 - Bülüdıto.nın ökonomi bo--
• kanı kimdir? 

9 ........ GroenlanJ belecliJI' rei.i 
nasıl intihap olunUT? 

10- Niyagttra ıelaluinJ.e ham .. 
ıi balıjuu ncııd aolarlar? 

11 - N':ı.rettin Hoca mı iyi luf· 
bol oyno.rtlı, Evliya ~ebi mi? 

12 - YetlilruleJen Eminöniine 
ludar gidip gelme ltaç atlı.mda? 

13 - Tarihte altı parmaklı hii
kümdarltıY hangileridir? 

14 - Çemberlitafrn teltaüt aylı· 
ğı kaç kuruttur? 

· ıs -- Marlen Ritrih iflrank 
çorbaaırtın üzerine boza mı içer, 

ıalep mi? 
itte benim anketim, iıte beni111 

torıularam Ja bunlaraır. 
Bu on bq •or•uya Joinı eetJfl11 

vereceklere Niz.amettin Nazi..Rn rtr 'l'ürk Anonim -:;;irketinin kurnlmala -
nnda itge olmu tur. 

latanbul Sıhhat ve lc:;timai Muave . 
net müdürü Doktor Ali Riza Bayaun • manlarrntlan b;rer tane hediye. c· 

un refikası ve Calataaaray liaeai Tarih tliluelttir. Bizzal kı~ımhtı' in~t~ında buluna • 
cak kadar ~inıendiferciliğe kendini j 
\'ern.~i~ ola.n. ral~.~~~li .. bundaki büyük l 
tecrubelen ıle ustunluk kazanmı~tl: 

Kendisinden daha hirç,lk hizmet -ı 
ler beklenen bir ~ırada lıötiin aile ar-

da~ını. al'l.acla:larını acılara atan 
rahmetliyi hayırla anar, ardaşınrn, 
arkıulaşhtrının acılarını pa:dm~ırız. 

.y. 

Cenaze bugün iiyle üzeri Nişanta-

muallimi Cavid Bayıun'un anası 1'e Oaman Cem•I K•ygıeız 
ıabık Ceı:air Bahriıefit viliyeti ~dar ____________ ..._;.._. 

ma kumandanı merhum C.neral Şahin. 

in kııı &yan Bedriye dün rece ftHf i 
dimajidan vt-fat etmi~tir. Ceiuınsi bu. 
ıün Be~ilct.ııı• lhlamur caddeııindeki e- • 

vinden kaldırdarak Be~ikta, camiinde 
namu1 lohndtktan ıonra Yahya Ef•n• 

di m~:tıtrhima defnedilecektir. Bay Ali 
Rizaya ve ailesine tu11iMerimizi bildi· 
ririz. 

Baroda seçim 
Baro umumi heyeti dün saat on 

ahı buçukta Halkevinde toplan -
mı!lır. idare-- heyeti raporu,, bilin• 
ço okunduktan ıonra intih•ba.ta 
ıeçilmif, birinci reiıliie Bay H• -
aan Hayri, ikinci reiıliie B. Mek· 
ki H!lm1et ıeçilmittir • 

- • • 'Adalara, Moclalarn, Bo· - .. Bu JekilJe mÜfceri çci ar· Bay r-;::a·· ._. ... • • • ~ ....... m - oı-r sun CNllll'_. 
ğazlara ucuz ıelerler tertip etle· ttyormaf .. Sen n~ Jer.tn? 

cekmif .• 
tarla lttnoplann da böyle bit tariJ• 
yapmalı olttllarına ,elH.. Daint 
ılo.tam! 
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Moskova 
Konuşmaları K k · 

_. (Baştarafı 3.cU sa11ıfada) umaş açıran bir adam qakalandı 
Avrupadan Büyük Okyano. /ııyı. '.:;:.kadar ııenifletilmek iııen. Seyyah mevsimi Vagon Li memurla- Komünistlik mi? 
MoskovakonU§malarıbuanlam. Yapılan imtihanda elli ter- rından bir Fransız •• Şahabettin ısminde bir 

genç, adliyeye verildi 
Komünistlik tahrikatmda bu . 

lunmağa teşebbüs ettiği iddiasile 
yakalana.n Şebabettin isminde bir 
genç, dün polisçe müddeiumumi · 
liğe gönderilmiqir. 

da geni§ öl~de bir barı, uaaını .. k J 
kurmaya çalqıyor demektir. cuman azandı orj Bertu suçunu inkar 

Şu halde AvPUpa için kabule· Bu a.ym sekizinde Dorik isimli etmiyor .• 
Jüen andln•mal,.... ..:-t--:n,· u--L Tranıatlantik vapurile Jehrimize "Va .. on L. 1 J ~ ... , ..... ~..... MUK •• •• A ·ı e1 ı,, memur armgan 
Şarkta Amerika, /ngiltne, Japon· ~ ~z mer.t :a~ı seyah gelecek· Jorj Bertu, dün akşam üzeri mah. 
ya, Çin ve Sovyet Ru•ya arcuında tır. ym on ıkiaınde General Fon keme kararile tevkif edilmittir. 
da tatbik etmek imkanı olabüe- Ştroben vapuru bu yıl üçüncü de· Tevkif edilmesinin ıebebi Sirke 
cektir. Bu mretle barq daha ge· fa holara~ üç yüz el~i A1man aey • ci garından çıkarken üzerlnde ka· 
nİ§ ölçüde perçinlcnmif olacaktır. ya 1 ıetırec.e~ ~e ~ırmi üçünde çak kumaş bulundurmasıdır. 

, A • • Ü • l Monte Rozo ısımh vapurla bin Akıı:.am u··z · · ·ı b' ı· nsya ı~ın en lliirü en andltq~ AI s en sıVl ır po ıs me-
ma tezi sanıyorum ki zamamntla man seyyahı gelecektir. muru refakatinde müddeiumumi. 
ortaya atılmq bir harekettir. in- · Bazı seyyah vapurlarmm )ima - liğe getirilen Jorj Bertu, Sulatnah
gÜterenin, F ran•anın, Amerikanın nımıza gelmiyeceği hakkında §a· met birinci sulh ceza mahkemesi
Çin meaeieıi etrafında konuıtıık- yia:lar çıkmışsa da asılsız olduğu ne gönderilmiı, orada hakim Re 
ları günlerde yapdan bu teklif ,a. anlqılmıttır. şit tarafından sorguya çekilmiş • 

bucak muvalfakiyet. kazanmak Diğer taraftan, ıeyyahlara ter . tir. 
imkanını göater'IJlfJ!kteJir. ~anlık edecek olanların imti _ Jorj Bertu otuz dört yaşında, 

Çinin Japonya. ta:ralıruian. faz· hanlarının neticeai anla§ılmış ol • tıknaz, mavi gözlü bir adamdır. 
laca iatismarına karıı fareler arı· duğundan önümüzdeki pazar gü. Fransız tabaasındandır. Türkçe 
yan V aıington, Lonclra böyle bir nü yeni ehliyetnameleri verilecek- bilmiyor. Bunun için mahkeme 
formüle zaten muhlaf idiler tle· tir. Söylendiğine göre elli kadar salonunda bulunanlar ara.amdan 
nebilir. terci.iman imtihanda muvaffak ol· hukuk fakültesi talebeainden ö . 

Sovyetlerle l~gütere ara.wula muıtur. mer Fethi, tercüman seçildi. Hi ~ 
Asya meseleleri i~in yapdacalı an- kim Reşit, ıordurdu: 
l(lfmalar ela yeni diplomcuinin UCUZ BtR SEYAHAT -:- Kendisi gardan çıkıyormu~. 
takoiklerinJen birini te,kil eJe· Haber verildiğine göre Buda • Polıs memurları, elbiıe•ini fazla. 
cektir. Pettede may11ta açılacak olan U· ca §işkin görmü9ler, ıüphelenmit-

E
J • M k ·-' ı. luslararası: ticaret ·-gı"sı"nı· ao··r • ler, arama yapmı~lar. Neticede 
.aenın os ovaaan QU dip/o· --· • 

mast mr.ıvaff akıyetle döndüğünü meğe ve oradan Viya.nayı gezmek yünlü bir takım kuma§ bulunmuş. 
üzere Milli Türk seyahat acente . Locasında yapılan arama.da da 

:ıanıyoruz. 

Sadri Ertem 
liji tar~fmdan ucuzca bir sun'i ipekten ve ketenden kumq· 
L. • seya • lu ele geçmif. Bunlara ne diye • 

Esnaf işleri 
nat tertip edilmiıtir. cek? 

Her cemiyet kendi hesa
bını 1 utacak 

Hukukta 
imtihanlar 

Esnaf c~mjy~tleri müsterek bü· Talebenin imtihanlar Üze 
rosunda bo.~ı Mmselerin~ vaıifele- rinde dilekleri var 
rine son Yerildiğini ve büronun 
yed bir ~ekil alacağını yazmışbk. Üniverıite .hukuk fakültesinin. 
Bu hus:.ısta, esnaf mürakabe biiro· ıon ımıf talebesi halkeviııde top· 

su müdürü Bay Galip Bahtiyar Ue !anarak bµ yıl yeni tathjk edil . 
f;t •• •• tü"k B' · -- mekte olan hukuk fakül' t·s·ı ı"mtı' • 
• oruş · ıze fu ızaha.ti verdi: "' 

"Mü§terek biiroda birlqen eı- han talimatnaıneainin çok 11ln ol· 
nal cemiyetleri, mali vaziyetleri ve duğu, kendilerinin iki yd evveline 
hükmi §cthsiyetlerini kendileri iJo:.. kadar eski talimatname ile ders 
re edeceklerinden mü§terek büro· gördüklerinden yeni talimatname· 
Ja bazı memurların yapacakları nin bazı madd~erinin değiştiril • 
vazife kalmamt.flır. v myet kem· nıesi lüzumu etrafında görütmüt 

dilerine bildirilmi.1tir. lerdir. 

''Vagon Li,, kondüktörü, tasdik 
etti: 

-:- Evet, doğrudur! 
- Peki, hu'nUn yaaak olduiu • 

nu, memlekete kaçak olarak ku -
maş sokulmasr kanunen suç teıkil 
ettiğini bilmiyor mu imit? 

Jorj Bertu, §Öyle cevap verdi: 
- Yasak olduğunu biliyordum. 

Fakat, bu hareketin bu derece va• 
him bir netice ortaya koyabilece
ğini düşünmemiştim! 

Hakim Retit, lstanbulda mu • 
ayyen ikametgahı bulunınamaıına 
ve kaçma11 ihtimali olmasına gö
re, suçlunun tevkifi icap · ettiği 
noktasından tevkif kaTart verdi. 
Jorj Bertu, "Mersi!,, diyerek ha -
kimi selamladı. Biraz ıonra tev • 
kifhaneye götürüldü. 

Bu gencin "yeni gidiş,, ismi al
tında bir mecmua neşretmek üze· 
re olduğu, bu mecmuaya koyduğu
yazıların komünistlik propagan . 
d~sı mahiyetinde bulunduğu, e . 
vınde yapılan aramada da Ba . 
tumda çrkarılan "Komünist,, isim. 
li gazetenin bir sayısı ve komü _ 
nizme dair bazı kitaplar ele geçti· 
ği söylenilmektedir. 

Beşinci istintak hakimi Suud 
bu husustaki tahkiatı derinle~tir'. 
meğe başlamıştır. 

Akıl hastalı kıarı hastaha
nesinde kadro taştı mı? 

Dün sabahki gazetelerden biri 
Bakırköydeki akd hastahkları has
tanesinde kadro taştığı için yüz el· 
li hastanın ailelerine teslim edil . 
diğini, hastane mevcudunun bin 
ıekiz yüzü geçtiğini yazıyordu. 
Hatsane batdoktoru dün bu husus
ta demiştir ki: 
"- Hastanenin kadrosu zaten 

1800 kişilikdir ve dolmamıştır 

Yeniden 150 hastanın toptan aile: 
le.rine teslim edildiği doğnı değil. 
dır. Yalmz iyileşen hastalar h ı:>r 

zaman ailelerine verilmektedir.,, 

Eski liman şirketinin tas· 
fiyesi işi 

Eski liman §İrketi umumi he • 
yeti bu ayın yedisinde toplanacak
tır. Bu toplanmada, tasfiye heye -
ti başkanı, şirket hissedarlarına 
taıfiye bakında izahat verecek • 
tir. 

Şimdilik lzmirde bulunan liman 
tasfiye heyeti başkanı bay Fikri 
Altan ve bay Süleyman bugünler
de tehrimi:::e gelecekler ve tasfi • 
ye raponınun hazırlanması işile 

uğraşacaldardır. 

Filmlerden alınacak vergi 

Belediye mezbahadan ver· meselesi 
gi alınmamasını istiyor Filmlerden ahnan vergilerin a· 

Bt?nı.lan evvel mütterelr büroda Talebenin aralarında seçtikleri 
bütün cemiyetlerin huapları bir bir heyet Dekanlığa ve Rektörlü • 

.... 
elden diate ediliyordu. Ba ıekü ge müracaat ederek i.ıntihan üze. 
iyi olmakla beraber, bcw hesap ' rınde dileklerini bildirmitlerdir. 

karı;ıh!ıklarır..a meydan ı1eriyor • Üni~enitede çıkan bazı fayİa • 
du. Şimdiden aonra he,. cemiyet lara göre bu dilekler yerine geti
lrendi hesabını tutacaktır. ribnezse bir knrm talebenin im • 

Eanal cemiyetleri nizamname • tiha.ne girm~ye~kleri söylenmek • 
•İ mucibince her cemiyetin kentli tedjr. Dün ünivenite Rektörü Bay 
v~ilele~ini iyi yapabilmeli i~in Cem!l kendisiJe görüten bir mu • 
butç:::lerı ma.zbut uaıdara bağlan- barririmize bu meseleden haber
ml.§lır ve teavün üe meal eki terak- dar o1madıimı söylem ittir. 
kiye mühim bir pay ayrılmı•tır. 

Hazirandan itibaren belediye. zaltılması için sinemacılar namı . 
ye bağlı Karaağaç müeneaelerin- na Ankaraya giden heyet dün 
den ve bu arada mezbahadan da dönmü~tür. Bakanlık bu heyete 

vaziyet lstanbul ticaret odası tara-
fından müştereken tetkik edilerek 
kendisine biıldirilmesini istemiş -
tir. Heyet dün ticaret odası genel 
katibi bay Cemal Atay ile konuş
mu~tur. 

Filmlerden alınacak vergiler 

--~--

Bogazlar 
Komisyon raporu

nu bastırarak 
gönderdi 

Bir yılda Boğazlardan geçen 
harp gemileri ve ticaret vaparlor 

•ayısı 

Boğazlar komisyonu 934 yılı 
na ait raporunu bastırmı§, Mille! 

ler Cemiyetine gönderilmiştir. Ko 
misyonun :raporuna göre geçen se 
ne Boğazlardan 39 harp gemis 
geçmiştir. Bunlardan 27 Fransı 
muavin gemisi Karaden:zE: gitm' 
ve sonra Akdenize dönmt.i~tür. 
Japon kruvazörü 12 Nisanda lt 
tabnula gelerek 16 Niıana kada 
kalmış, 17 Nisanda Çanakkale bo 
ğazından ~ıkıp gitmiştir. 

2 Amerika sahil muhahzı J f 
Temmuzda lstanbula gelnıi~ 15 i 
ne kadar kalmıttır. 2 Fransız de 
n\zaltı gemisi 24 Ağustosta gele 
rek 4 Eylulde Akdenize ghmittir 
l F omen mektep gemisi 3 eylüld 
limnnımızda3 gün kalarak Akdt 
nize g.:ı.miş, 16 eylülde tekrar gele 
rek Karacienize açılmıştır. 

2 F:amız destrüyeri 1 l ilkte§ 
rinde geliJ> beş gün kalmı~tır. 

2 Romen destrüyeri istinye-
de temizlenmek için 15 ilkteşrinde 
gelmiş ve yirmisinde Karadeniı' 
açılmıştır. 1 İngiliz kruvazörü 1~ 
ilkteşrinden 22 sine kadar lstaıt 
bulda kalarak Eğe Denizine git· 
miştir. Gene 1934 yılında boğaı' 
)ardan geçen ecnebi ticaret geJ11İ' 
ieri mecmuu 6612 dir. BunJarde.1' 
1667 si İstanbul limanına gelmi~, 
4945 i trantiı olarak geçmiştir. Is 
tanhul limRnında iı gören vapur 
lardan ltalyan V!-.PPTl!'-Q. birin'-'' 
Komen vapurları ıkıncı, Yunan -vş• 
purları üçüncü, İngiliz vapurları 
dördüncü sırada bulunmaktadır· 

Transit işinde Yunanlılar biriıt· 
ci, İtalyanlar ikinci, f ngiliı ler il· 
çüncü, Norveçliler dördüncü geli· 
yor. 

Yirmi iki milletin vapurları h· 
tanbul limanında iş yapmış, yin1'İ 
dört milletinkiler transit geçmif 
lerdir. 

Gaynmübadil bonoları ne 
vakit yükselir ? 

Gayri mübadillere ait doıyalar· 
dan şimdiye kadar 2500 • 3000 
kadar dosya Ziraat Bankasından 
gayri mübadiller komisyonun& 
devrolunmu§tur. Devir muamele· 
sinin bu ayın on betinde biteceği 
umuluyor. Bu iş, daha uz~dığı 

takdirde komisyonce bir tedbir a· 
hnacağı söylenmektedir. 

Gayri mübadil bonolarının kıy· 
meti hakkında komisyon re.isi Baf, 

Faik Nüzhet demiştir ki: 
"Devir muamelesinin bitmesi i• 

le birlikte, komisyonca elde edile'1 
malların mükemmelen tefrik ve 
taksimi yapılıp da bu malların ne· 

"3" Kültür mu··du··rıu··g"" u·· 
Kahvecilerin de vaziyetini tel· 

ki/.ı ediyoruz. Cemiyederirıin iyi Ba; Haydardan açılan lstanbul 
olduğuna gördük. Modern kahve. kültür müdürlüğüne yeni bir tayin 
ler yapa.ca.k kooperatif bir ıirket yaprlmamı!hr. Duyduğumuza gö
kurabilecekleTdir, zanrıecliyoram.,, re buraya eski kültür müsteJarı 

kazanç vergisi alımu::ağı belediye
ye bildirilmitti. Varidatı bir mil~ 
yonu geçen mezbahadan vergi &· 

hnmaması, bu varidatın karşıbk 

gösterildiği birçok hizmetleri ge· 

ri bırakılacağı diitünceaiyie bele· 
diye, lçi,leri Bakanbğma mUraca· 
at ederek Karaağaç müesseseleri
nin kazanç vergisinden iatiana e. 

dilmesini istemi§tİr. 

ticaret odası ile sin.emacılardan 
mürekkep bir komisyon taraf m -1 
dan tetkik edilerek vaziyet Öko • 
nomi Bakanlığına bildirilecektir. 

den ibaret olduğu anlQfılmadıkçt1 
bonoların yükselmesi ihtimali yol:· 
tur. Eminim ki, dosyalar tlev;e· 
dilip, iki ay içinde meaelz üzerin· 
de i.§lendikten ıonra bonolar ken· 
diliğinden yükselecektir.,, • ------------! Bay Eminin tayin edilmesi ku.vvet· l;;;ece nöbetfli eczaneler le muhtemeldir. 

Bu aktam S U M E R sinemasında 

Takdim edilecek GEORGES WHIE'in ınuhteıem 

Samatyada: Teofiloa, Fenerde: Vi. 
ta)i, Şehzadeba!mda; İ•mail Hakkı, 
Şehremininde Nmm, Karagümrükte: 
SQ:ıt, Akurayda: E. Pertev, Divanyo • 
hında: E.at, Sirkecide Ali Riza, Beşik· 
ta~ta; Süleyman Recep, Kumkapıd~; 

Belki$, Zeyı·ekte: Hasan Hulu.-i, Kara· 
köyde: Hüseyin Hüanü, Beyoğlunda; 

D~Uasuda '" Ertuğrul, Y enitehirde: 
S. Baronakl,.an, Mac;kada: Fe13i, Ka • 
ııımpaşada: Merkez, Hasköy de; Halk 
eez<\nesı. 

revüsü 
Bay Emin Kültür Bakanlığı ta-

rafından Ankaraya çağırılmıttır. AŞK çı•ÇEKLERı• 
Bugün gide<:ektir. 

OKULLARDA SERGiLER - Filminin ilk iraesidir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
Her yıl olduğu ıibi bu yıl da ha· Oynıyanlar: (BROADWAY) m sevimli arÜsti (Altın sesli 
ziranda bütün ilk okullarda bir 
h 

· d b adam) RUDY VALLEE. Santınlar Kralkesi ALiCE FAY ve 
azıran an on eı hazirana kadaı- 3' 

sürecek ıergiler açılauktrr. Kül • Broadway'm en güzel kızlan. Şen tarkdar • Nefis musiki • em. 
tür müdürlüğü biT t~im hazırlı- salsiz bir temaşa. - FOX JURNAL-DE: Bütün dünya havadisleri. 

yarak bütün okullara göndermit ... _______ Telefon 42851 

tir. 

L;man kadrosu 
İstanbul liman umum müdürlü · 

ğünün hazirandan itibaren tatbil> 
edilecek esas kadrosunun hazır • 
Iıkları ba§lamışbr. 

Şimdi tatbik edilmekte olan 
muvakkat kadro bir örnek vazi • 
fesi görmektedir. 

Liman umum müdürlüğü, encü
meni bugünlerde toplanarak ıube· 
lerin verdikleri kadro mÜS'Vedde • 
1erini gözden geçireceklerdir. 



- ---- .... ,.. . , - R"UTIÔN 

Kabinesi Yunan 
• 

(Bal tarafı ı. ci sayıfada) karN-, bütün büldimet t~belerinin 

.aeıZ tanİP etmit, hükGmetin feaatçı ~ıaı:-n t~enece -
ileri cerlendırmakta tiddetli tine ıöre biç bır tehlikeyi muta - y 1 c • L d A • k d :~temineylemiftir. u~mınd•iiJdir.D~let. tefkilit: unan 1 ım on os merı a a Ital-

.... U'bin kararım ıev19k yem, aailaır. esaslar uzenne kurul 
Dl-- eril Ü t .. :bed 

İV itleri S.bnı Bay Perik· duldan IOnr& " en m eu ve 1 •• •• "" d ' ~uJ:.u,debuhükmüproteatoet• muYakkatkürek cezaJarmmkııa yan arın tecavuzune ugra 1 
1
• w.. Bqbakana iatifurnı ver- bir hapia cezHmdan sonra tered- • 

m~ aw- 1 di etmiyeceiine Ye firari asilerin c· L d b. 1 1 1 .. • d .. . ı · -C; Çaldaris lç lıleri Bakanı - hareketlf'rinin cezalarını çekme - ım on es ır ta yan a gureşıyor u. uzerıne ımonlar ve 
,anma çaparak bu karardan den Yunaniltana dönemiyecek.. • J f Jd T b ) k•Jd• Y J J 

:;!ıa 1 h .. k&netin hiç bir meauli - lerine berkea kani olacaktır.,, şışe er a 1 ı. a anca ar çe 1 ı. unan ve ta yan se-
t" Y im ud imı divanıharbı kara· Proia ıazeteıinin bu tarzda bir • ·ı b• •b• J • • d•} d k JJ d•• •• ••ı ~ ~ 0 

a 
1 

b, akm lduaunu Jiıan kullanmaaı Maliye Bakanı - yırCJ er 111 il erıne gır 1 er, a ama 1 1 OVUStU er 
rın ~a serbest ır ıt o " ' ·- ı · b ·--L-t üzerine Bay nm kabinede kalmaımı imkansız 
ıoy emıf, u 1&1U1a 

Pcriklis Ralli• iatifaıın• ıeri •I - kılmıttır. 
HARP DIV ANI REiSiNiN 

mıştrr. 
KABiNE MÜŞKÜL V AZIYETE BEYANATI 

DÜŞTÜ Atina, 2 (Kurun) - Divanı -
Atina, 2 (Kurun) - Harp di - harp reiai General Bakopuloı ve· 

vanı tarafından ilk ui kafile•; rilen karar hakkında kendisiyle 
hakkında verilen kararın hlllkça görü9en gazetecilere §U beyanatta 
hafif görüldüiünü ve Yunaniıta. bulunmuıtur: 

d t " - Harp divanı, uzun dütün-nm birçok ,ehirlerin e rroteı o 
mitingleri yapıldığmı bilclirmit - celerden sonra Yunaniatanın men-
tim. Protesto kararlarmın hükU - f aatinin kan dökülmeıiı\i icap et
mete ve mebualara telgrafla rön· tirmediği neticesinde karar ver -
derilmesi kabineyi mütkülitl' mittir. Yakın mazi, kan dökülme-

•~~ f k ma ıının Yunaniıtanm menfaatine sokmut ve hüaumet ır al 
mensup bütün mebuslar bir top • hizmet etmit olmadığını isbat et • 

Jantı yaparak vaziyeti ıörüflllÜf • mittir. 
Harp divanı, müfrit bir kaç 

lerdir. 
Maliye Bakanı Baımacıoilu Yunanlının düıüncelerini nazan 

ile 8afvekilet muavini Bay Saya- dikkate almamıt ve yalnız vicda -
am istifaları da Harp divanmm nınm hükmüne uyarak 'Ye Yuna· 
lcarariyle alakadardır. niatanın yüksek menfaatlerini ıöz 

Söylendiğipe göre, Baıvekil önünde tutarak kararını vemıit -
maaYİDİ Bay Say .. m, verilen ka· tir.,, 
rardan dolayı Harp divan1 reiıi APULETLERI SöKOLOYOR 
ni tebrik etmeai, büldlmet fırkaıt Atina, 2 (Kurun) - Harp di .. 
mebusları ara.unda ıiddetli bir a· vanınca mahkUnı edilen aıi zabit
sabiyet uyancbrmıt Ye lıallineclen lerin rütbeleri bugün mutat mera
fefdlınalne sebebiyet vermittir. •imle r8'edfı.c9, apu etıerlaokü .. 

Bay Sayu kendiaiyle görüşen lürken ve kı\ınçlan alınırken ken
rtı. ... .,-.;..·•· • u~- ..a:-... -W l'!AL du.n.. ~ ..... abit ıüaifonu -
neral Bakopuloa diY&DJD ftrdiii amı aırtlarmda tatımaia liJii oJ. 
kararc:lan dola~ı tebrik ettiii ha - madıldarı,, aöylenecektir. 
berinin dotru olnuıdrimı liylq.. KARARNAMELER NEŞRO-
rek demittir Jdı LUNDU 

" - Ben gece yansından son- Atina, 2 (Kurun) - Hikimle-
ra saat ikide, Divanıharp rei&in - rin ve memurlann liyetegayyerli
den, verilen karan telefonla sor - tini kaldıran, &yan mecli•ini fil· 
dum. Aramızda taati edilen dos . veden kararnameler, dün .... mi 
tane bir kaç söz, karan tasvip et- gazetede netredilmittir. 
tiğim şeklinde telakki ve tefsir e- Mebuaan mediıinin feshini ve 
dildi. Başvekilin vaziyetini ve bu- müeueaan mecliıi intihabatının 
Jacağr hal çaresini kolaylaştuınak da Mayısta icruı hakkındaki ka -
· · · ti·ı tt• rarname de ne•redilmittir. Yeni ıçuı ıs ıa e ım.,, s 

Maliye Nazın Bey Baımacıoğ· Meclis 10 Haziranda toplanacak 
lunun da kabineden çekilmesi, ve hükUımetin icraatını, karama • 
kendi fikirlerini netreden Proia melerini ve kanunu eauideki deii· 
razetesinin Divanııharbin kararı tikltkleri tasdik edecektir. Yeni 
haklcmda yazdriı bir makale ile intihabat uıutlak bir ekaeriyet u • 
alakadardır. ıuliyle yapdacaktır. 

Proia pzeteai yazdıiı makale- 8afbak•n Bay Çaldaria gaze · 
de Harp div•nmm kuannı tasvip tecilere ıu beyanatta bulunmut • 
etmekte .... ~. demektedir: tur: 

- "Harp divanmm karan _ " MiJletin hükômete emni • 
ımanbkan muhakeme ediline laiç yet ve itimadmm yenileıtirilmeıi 
kimseyi hayrete dütürmemelidil". ve büktlmetin teceddüt Ye tasfiye 
Eier Atinada ayaklanan asilerin proırammm tatbikine deftlll e • 
idamı liZ1111 ıelaeydi, iayanm fer· debibneai için intihababn tacili 
dumda feYkalide bir diYanıha:p ne karar 'Yerdik. Venizeloıun 
tarafından ..-erilecek kararla idam memleketi ıürüklediti ıayri tabi
edilmeli idiler. O uman bu idam ilikten kurtulmak için milletin bi
l.em efkin umumiyenin ba d !leği- ze tekrar emniyet ye itimadını 
ne tercüman olacak, hem de Şarki göstereceğinden eminiz.,, 
Makedonyada n diğer yerlerd• iSTiF A FDENLERIN 

"Bir ıerbeıt giirq yapılırken 

Atina, 28 (Huauıi muhabiri-J lar. Türk milli takımının Atinaya 
mizden) - Dünya serbeıt güreı çağrılması ve Yunan milli takımİ· 
fUDpiyonu Cim Londos, Amerika- le bir maç yapması da dütünül
nın Boıton ıehrinde İtalyan güref- mektedir. 

5 - 4 - 935 Cuma günü ya· 
pılacak mıntaka resmi maçları: 

1 - Betiktaı Şeref alanında: 

ç~~i Ga~ibaldi ile güretirken teca- Mektepliler şampiyonamız 
vuze ugramııtrr. 

M
.. · 1 .. b k d Mektep takımları arasında ter-
utecavız er musa a ayı ur

tip ettiğimiz şampiyonanın "Vo-
dwmutl•rdır. Zabıta, aHicLJ..le leybol,, kısmına bugün Darüuafa
ederek, salonu boşaltmış, müteca

ka ve Kabataş liseleri sahasında 
vizleri de ~aka .... ftır. devam edilecektir,,.f utbeHo;aalt .. 

Bütün Yunan •azeteleri bu hi-
d. d zad b h d. kaları da yarın yapılacaktır. 
ıae en uzun u ıya a ıe ıyor-

lar. Atina pzeteleri bu haeuıta Bu -hafta yapılacak resmi 
ıu tafaiJitı veriyorlar: maçlar 

"Cim LontltH, Boden felarinde l b · 
G •LJJ• Jalı" lal .. •tan ul Futlol Hcyetı Baıkan-
an.,..cıı namınu, ı t yan gu- l ., d 

. • I .. . L I L "'d. ıgın an: 
rq~y, e gureıırRen ena na ••e-

Alan gözcüsü Saim Turgut. Saat 
10 da Betiktaı - lstanbulspor ıenç 
takımları, hakemi Nuri Roıut, sa
at 11,15 de Beıiktaı - lstanbulıpor 
B takımlan, hakemi Nuri Roıut, 
saat 13 de Doğanapor. Sümerspor 
A takımlan, bakeqır-~!inlt i4Jcm, 
ıaat l 4,45 de Karagümrük • Orta
köy A takımları, hakem Saim Tur
ıut. 

2 - Fener bahçe alanında: Sa .. 
at 11 de f enerbahçe - Haliç (Şilt 
maçı), hakem Halit Galip Ezgü • 

ler olmuıtur. Bazı ltalyanlar, va- ---------------------
tanc/Qfları olan Garibaldiyı mağ. Silivrikapı cinaye- Kısa 
Uibiyetten lrurtarmak için maçı • d ) •••• Şehir ••••• 
lıe•miılerclir. Zabıta maçı durdu- tın e şüphe er -----Haberleri 
"anları yakalamakla beraber, gü- Silivrikapı cinayeti etrafrndakı 
rqin devamını yasak etmiı, &alo- tahkikat ilerlemektedir. Zan altı
na boıaltmıfhr.,, na alınanlar arasında Rıza adında 

ve öldürülen Perikli ile münaaebe. 
ti olan biri de bulunuyordu. 

Şimdiye kadar yapılan tahki
katta füphelerin daha ziyade bu 
adamın üzerinde toplandığı ıöy .. 
lenmektedir. 

MUHASEBE KURSLARI - Halk• 
vi tarafından aı;dan muhasebe kurılan 
dün aksamdan itibaren ba~laımtbr. 

Dersler her ak§am on ıekizde bat • 
lıyacakbr. 

KÖPRO MONAKASASI - Ata • 
hirk köprüıünün münakaıa bazırbkla
n tamamen bitmiıtir. Bucünlercle ~ 
nakaıa ilan edilecektir .. 

Maçta yil"mi binden fazla se
yirci bulunuyordu. Cim Londos, 
rakibini k11lnvrak yakalamıtb. 
Havaya kaldırarak yere f ırlataca
iı ve ıırtını yere getirece~i sırada 
Cim Londosun üzerine tiıeler, çü
rük limonlar atılmağa baılanmq, 
tabancalar da çekilmittir. Dün, cinayet yerinde yeniden Fen fakültesinde yangının 

Londoı bu tecavüz kartısında 
üzerine atet edileceğinden korka
rak rakibini bırakmıttır. Bu sıra
da ıeyirci ltalyanlarla Yunanlılar 
arasında dövüt baılamıf, ortalığı 
bir panik kaplamıt, Amerika po. 

tetkikat yapdmııtır. sebebi anlaşıldı 

Sovyet mütehassısları 
Nazilli fabrikasının projesini 

hazırlıyan Sovyet mütehassıs he· 

lis~ri ellerinde tabancalar olduğu yetinden bir kısmı dün Moskovaya 
halde salona girerek hidise-lere ön gitmittir. 
ayak olanları yakalamıf, salonu 
botaltnuf ve maçın devamına mü
saade etmemittir. 

Heyet reisi ve "Türkotroy,, i
kinci batkam Bay Zilkin burada 

Üniversite fen fakültesinin bu• 
lunduğu Zeynep Hanım konafm· 
dan çıkan yangın sebebinin, dö· 
çent ve asistanların odaıırun ta• 
van arasında bulunan elektrik tel· 
lerinin kontak yapmıt olduğu an
latılmıştır. 

iayan bayraimı kaldırmağa ha - YERLERiNE 
zırlananlara, hükômetin bütün a • Atina, 2 (Kurun) - Muhale· 
ıilere kartı bu ıekilde muamelede fet fırkalan erkinından Ziraat 
bulunmaia azmetmit olduğu ıös • Bank111 müdürü Gondiba azle -

Türk milli takımı Atinaya 
çağrılacak 

kalmıttır. Bugün Sümer Bank 
Bakırköy fabrikaları müdürü Bay 

fazlı ile Ankaraya, oradan Kay
seriye gideceklerdir. 

Fakültenin nöbetçileri ve on
nada laboratuvarlarda meııul o
lan talebe yangın teaiaatından iıti· 
fade ederek ateıin ilerlemesine 
meydan vermemiflerdir. 

Ünivrsite rektörü yangını IÖD

dürme itinde çalıf&ll talebeye bir 
tqekkür mektubu göndermiıtir. terilecek, bu suretle iıyan hareke- dilmiftir. 

tinin umumiletmeıinin önü alm - istifa eden Maliye Bakanı Bay 
m·ı olacaktı. Baamacıoğlunun yerine Maliye 

D d.k. dı'ğı· müıteaarı Bay Helmıin, Baıveki • ivanıharbin ıim ı 1 ver r-
. ,__ -- Jet muavinliğine de Dinoı Çalda • 
lfllfllll'lhlnıı;;.,;nıııfllllHfllllınnıınHtllllllııuıuııınmııuıu riıin ıetirileceii .c;yleniyor. 

Endülüste Kemal Reis Aıi Zabiıler 20 Bin lrİfİ önünJe 
OrJuJan KovulJa 

1 elrikamı:r., ,awna.ıın '°lrlu· Atina, 2 (A.A.) - Bugün 20 
L-ntltın ı...~!- i · - ___ ..1,. O/raya- _.ı. hk 
•" ._....,. oncın-u b · k · · in önünde .,..eri ma e-
cularUJIQdan ömr tlileriz. ın ıım d 1 13 

me tarafınlan mahkiim e i en 
ııııı1111111ıııın 

Atina, (Hususi) - Yunan fut. 
bol mahafili, 5 Mayııta Yunan 
futbol takımlariyle çarpıtmak için 
Avusturya veyahut Macaristan dan 
bir takım getirtmeği dütünüyor .. 

Kayıeri fabrikasının montajı 
na baktıktan ıonra, Bay Zilkin de 
tehrimize dönüp ayın 18 inde 
Moskovaya gidecektir. 

- 1111 ı •HH-1 t .... _._1111 ... MIMIN ----AINllll•Ullllllı .... 11 ...... 1 .... e .... 111 IH_ı_..._... 

asi zabit ordudan ihraç edilmit ve küçük zabit, asilerin apoletlerini, 
rütbeleri almmıtbr. elbiselerindeki düğmeleri, ve ita· 

Bir zabit, derin bir sükun orta- retleri sökmüı ve .diğer b!r zabit, 
unda, kararı okumuı Ye bu ea- bunların Elen ordusu üniforması
nada askeri kıtalar selim reanıi nı taıımaya li)'ik olmadıklarını 
ifa etmittir. Bundan sonra bir ıöylemittir. 

Üsküdar b amvaylan 
Üsküdar tramvayları ıirked 

murahhas azaaı bay Necmettin 
Sahir dün akşam Ankaraya ıit • 
miıtir. Ankarada ırketin yarma 
milyon lira attırılacak sermayesi 
Ye c arı acak hisse senetleri et • 
rafında :\lakadar makamlarla ıii
rüıecektir. 



~ 6 - KURUN 3 NiSAN 1935 

7ekirdağda Seyhanla Ceyhan 
Yol çalışmalarına gene taşıyor 

başlandı Adana. 2 (A.A.) - Şehrimizde 
ve dağ kısımlarında üç gündür 

Tekirdağ, 2 (A.A.) - Dünden gece, gündüz yağan yağmurlar • 
itibaren bütün bakaya mükellef - dan Seyhan ve Ceyhan ırmakları 
lerle vilayet yollarında inşaata "d · ··k ı b ı yenı en yu se meye aş amışhr. 

b<\şlanmıştır. Bu devrede Tekir. Irmakların geçtiği yerlerde her. 
dağ - Hayrebolu, Saray - Çer· hangi bir zarar olmaması için ter· 
kesköy şoseleri yapımına devam tibat alınmıştır. 
edilecek ve Malkara - Şarköy yo. 
lunun da köy kanun.una göre ya -
pılmasına başlanacaktır. 

HA YREBOLU PANAYIRI 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
8 nisanda Hayreboluda bir hay . 
van ve emtea panayırı kurulacak
tır. Panayır üç gün devam edecek. 
tir. 

HA YVANi.AR MUAYENE EDİ
LİYOR 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
1 nisandan itibaren vilayet mınta
kası içindeki hayvanların ıslahı 

ve dirimi maksadile kaza ve nahi. 
ye merkezlerinde bütün erkek hay. 
vanlar vilayet baytarları tarafın • 

dan muayene edilerek damızlığa 
yaramıyanlar faaliyet sahasından 
çıkarılacaktır. Muayene edilecek 

olan atlarda rüama tesadüf ediliı-
se mallein tatbik edilecek ve has· 

talıkla malul olanlar itlaf edile . 
cektir. 

15 nisandan sonra inanlı aygıı: 
deposuna yeniden 8 aygır daha a · 

lınacak ve mevcut diğer aygırla r
la Tekirdağ, Çorlu ve Malkara is-

tasyonlarında faaliyete başlana . 
caktır. 

Ba~ı hayvanları da c!alak has · 
talığından korumak için 1şı tatbik 
edilecektir. 

Cellat gölii 
Aydın demiryolu üzerinde Cel

lat gölünün kurutulması işlerinin 
son safhasına geldiğini öğreniyo· 
ruz. Geçen yıl ikinciteşrin ayında 
taahhüt edilmiş olan bu kurutma 
işine hemen altı gün sonra başlan· 
mış ve 37 kişilik bir mühendis ve 
fen heyeti çalıştırılarak İşe devam 
edilmiştir. 

Şimdiki halde bir heyet o yöre· 
nin haritasını almış, ikinci bir 
heyet de avan projeleri yapmış, 
bunların kabulü üzerine de kat'i 
projelere geçmiş bulunuyor. 

Avan pı-ojeler evvelce tasdik 
edil~iş olduğu için kat'i projelerin 
de tasdiki geçikmiyecek, bir iki 
haf ta içinde de T orbahda bekle -
mekte olan hafriyat makineleri 
çalışmaya başlıyacaktır. Bu maki
neler bu gibi işler için şimdiye ka
dar kullanılan makinelerin en mü
kemmelidir, Amerikadan getirtil
miş~ir. 

Gölün kurutma müteahhidi Ab
<lun-ahman Naci Demirağ ve şe -
rikle r;dir. Tanınmış su a limlerin· 
den Alman profesörü Rebok'u ge
tirtmiş \ re projeleri bu profesörün 
tetkikinden geçirerek ana hat]ar 
da onun <ll:şünce~erine uymuştur. 
Kurutma işi ve Menderes işleri 

P37 c1e bitm; ş olacaktır. 

Adana da 

Korkunç bir ara
ba kazası 

Adanada tüyler ürpertici bir a· 

raba kazası olmuş, bir kişi ağır, 

bir kişi de hafif surette yaralan -

mıştır. 

92 numaralı körük arabası sü -

rücüsü Hüseyin Keçeciler çarşı • 
sı içinden gelirken arabanın oku 

yerinden çıkmış ve hayvanın ha -
cağına değmiştir. Bundan ürken 

hayvan arabayı sür'atle sürükle • 
meğe başlamıştır. Arabacının bu-

nu durdurmak için yaptığı bütün 

gayretler boşa gitmiş, araba iki 

hayvanın tesirinde Siptilliye doğ -

nı son sür'a•-.. gitmeğe başlamış, 

dört yol ağzında ve pazar yerine 

gidecek olan köşe başındaki lağım 

deliğinin önünde bulunan dört 

b-eş kişiden mürekkep bir kümeye 

çarpmıştır. Bunlardan Derviş oğ . 
lu Selim adında biri kendini kur -

tarmak için arabanın okuna sarıl

mış ve bir müddet bu vaziyette 

gitmiş ise de ok tamamen yere 

düşmüş, kendisi de tekerlekler al

tında kalarak cüvudünün muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralan -

mıştır. Hayvanlar belediye nokta 

memuru Tevfik ile halk tarafın -

dan güçlükle yakalanabilmiş, ara
ba durdurularak daha büyük bir 

kazanın önüne geçilebilmiştir, 

· Derviş oalu Selim bir araba ile 

hemen hükumet tababetine gönde-
rilmiş, gösterilen lüzum üzerine 

m-emleket hastanesine yatırılmış -

tir. 

Adanada çabşnıa saatleri Ftlgos-Çalalağzı denıir Arabanın çarpmasmdai Niğdeil 
f Rüstem oğlu Rasih de hafif suret-

değişl i lJO ll 1 te yaralanmıştır. Bir seyyar şal -
Adana, 2 (A.A.) - Bugünden Filyo:; - Çata "ağzı demiryolu gamcmm kovası ve bardakları kı-

itibaren dairelerde çalı ~ma saati öğren diğimize göı·e, gelecek yıl rılmıştır. Arabacı Hüseyin yaka -
deği•tirilmiştir. Bundan böyle me· sonunda bitirile:ektir. Bu kısımda 

J: I b lanonışhr. 
murl b h t 8 30 d 

.. ~ l irisi 1420 ve diğeri ce 950 metre 

Gümüşane, 2 (A.A.) - Maarif 

ar sa a saa . a, og e - ~ .. . , 
den soma da 13.30 da is basına ı uzunbgun:la olmak uzare bır çoı• Gü11ıüşhane nıua/lim leri 

l 1 
, d" · • tüneller ve mühim imalatı smaiye 

ge ece ~ er ır. 
ve aynca da is· as yon b: naları in -

Konqa belediyesinin şaatı vardır. müdürlüğünce ilk mektep mual • 

b limlerinin mesleki bilgilerini art • 
ülçesi hazırlanıqor Kayserı· .fabrı'kasz J ı tırmak maksadile her hafta per -

Konya, 2 (A.A.) - 935 yılı be- D k f b ·k · ·k· b 1 · G · ·ık k b" . o uma a n ası ınsaatının ı ı şem e gün en azı ı me te ın-
led ıye bütçesi hazırlanmaktadır. · b"t • · I ·, k d 
Büt

. . . . ay sonra ı e:::eg. an aşı.ma ta ır. de tertip edilen program sırasile 

1 emqiz mahkemesi nümune dersleri ve cuma günleri 

A k l 
· hl · · ı de Halkevinde mesleki konferans· 

çe nısan ıçınde toplana.cak o · 
lan §ehir meclisine verilecektir. 

Mart ayında belediye mezha -
hasında 829 baş hayvan kesilmiş· 
tir. Mart kı! münasebeti!e en az 
et kesilen aylardan birisitl ir. 

n ara emyız ma cemes1 1n . 
şa:ı.h iki ay sonra bitecek, yüksek lar verilmektedir. Bir aydanberi 

mahkeme bu yaz tatilinde Eski - 1 muntazaman devam eden nümune 
şe!1irden craya ta.,,macaktır. dersleri, konferanslar, muhitte de· 

KURUN'un edebi tefrıkası 16 Ba kadar kalabalık ve geniş hi1· 
limana Hint denizinde ve Sarı de
nizde ilk defa rastlıyordum. De • 

Melburn limanında iki gün 
yattık. Burada tamamile İngiliz 
havası, lngiliz kokusu var. Pepye. 
ni bir şehir. Fakat her şeyde bir 
hamlık göze çarpıyor. 

Buraya çıkardığımız yükten 
sonra gemi ambarları boşalmıştı. 

Birinci kaptan: 

- Şimdi halimiz kötü, diyordu. 
Y okohamadan alacağımız eşya 
pek hafif şeyler, gemi çok salla -
nacak. 

Bu umurumda değildi. Japon 

denizine r,irmiştik. Birinci kaptan 
Vi1yams (Vilyam) : 

- Anlıyorum. Diyordu. Japor. 
kadınlan üzerine de tetkikler ya· 
pacaksm. 

Ve sonra piposunu çekerek ila· 
ve etti: 

- Geşalar entresandır. Sin~ • 
malarda gördüğümüz alemlere hiç 
benzemez. 

Ölü denizlere göğüs gerdik • 
ten sonra nihayet Japon sularına 
girdik. Y okohama ! 

mirledik. • 

Birinci kaptan: 
- Buradan ala:::ağımız yük ne

dir biliyor musun? 

- Hayır. 

- Oyuncak ve fantezi İpekli -
ler. 

Güldüm: 

- Gelirken taşıdığımız yükür. 
aksi. AIJah vere de hava bastır

masa! Üç gün kadar kalacağımız 
Y okohamayı dolaşmak için derhal 
karaya çıktık. 

Şark limanları diyince bizim 
aklımıza Hüdeyde, Cidde, Bey ~ 

rut, nihayet lskenderiye gelir. Bu~ 

raları fstanbula, Batuma, Kösten· 
ceye göre geri limanlardır. Faka~ 

Dün yapılan ihtifaller 

Fen kurbanlarının mezar1 başında 

Askeri baytar tatbikat mekte -1 söylenmiş, on sekiz buçukta ihti • · 
binde dün fen kurbanları için bir fal bitmiştir. 
ihtifal yapılmıştır. Askeri ve sivil Profesör Server Hilmi ihtifali 
bh· çok baytar saat on dört buçuk· Üniversite diş tababeti ve ecza. 
ta Baytar mektebinin büyük salo- cı mektepleri müdürü merhum 
nunda toplanmışlardır. ilk olarak profesör Dr. Server Hilminin ö -

Parı.st p t•· t't·· .. d .. ' lüm yıldönümü münasebetile dün e as or ens ı usun e ruam M . 
.. . . erkezefendıdeki kabrinde bü -

dan olen yüzbaşı Kemal Cemı]ın yük bir iht"f 1 l B 'h .. .. , ı a yapı mıştır. u ı . 
buyuk kıt adaki fotoğrafları salo lifale bütün Üniversite profesör • 
na asılmış, sonra mektep müdürli leri. talebeler ve kendisini seven. 
miralay B. Nurettin Önal bir söy- ler gelmiştir. Önce profesör Dr. 

lev söylemiştir. Bundan sonra Ka. 

racaahmede gidilmiş, binbaşı Ah· 

medin kabri ziyaret edilmiştir. 

Mezar başında baytar mülazımı 

Bay Remzi, Bay Şehap mektebin 

dahiliye mütehassısı bay Hadi bi 

rer söylev söylemişlerdir. MütP . 

akıben üç sene evvel ölen baytaı 

Selim ve Hamdinin mezarları da 

ziyaret edilmiş. muhtelif sözlel 

Ziya Cemal Aksoy söz alarak mer
humun üniversitedeki hizmetle . 
rinden ve temiz verimli hayatının 
tarihçesinden bahsetmiştir. Sonra 
doçent Suat Gürkan, merhumun 
büyük bir meslek yapıcısı olduğu· 
nu söylemiş ve talebe cemiyeti re. 
isi Turhan, Nazif, Eczacılar na • 
mma Doçent Naşit ve diğer profe
sörlerle talebeler fedakarlıklarını 
hürmetle anmışlar ve birçok çe • 
lenkler konmuştur . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ikinci lnönü zaferinin 
yıl döniiTnii 

Konya, 2 (A.A.) - HaJJı.o,,; ... 

de ikinci Inönü zaferinin yıldönü · 
mü çok parlak bir surette kutlulan~ 

mış ve büyük bir kalabahk önün· 
de zaferin büyüklüğü anlatılmış -
tır. 

Adana, 2 (A.A.) - İnönü za -

ferimizin yıldönümü dün halke -
vinde zengin bir programla kutlu · 

lanmış, bu zaferin büyük anlamı 
hakkın.da hatipler değerli söylev-

ler söylem işlel·dir. 

Bergamalıların fayqare 
cemiyetine yaptıkları 

gardım 
Bergama, 2 (A.A.) - Kurban 

bayramında tayyare cemiyetine 
2600 lira temin edilmiştir. Bu yar
dım, para olarak verildiği gibi 85 
tane de diri koyun verilmiştir. 
............................................. 
rin alaka uyandınnı~tır. Bu ders 

ve konferanslar haziranın on be
şine kadar sürecektir. 

daha uzak olmalarına rağmen 
mesela Hindistanın Karaçi, Bom· 
bay, Ka!küte limanları hele Mel
burn, hele Y okohama limanla,,rını 
gördükten sonra onlar gözünde 
Mudanya gibi kalıyor. Ne ise se
yahatin son limanı olan Y okoha • 
ma rıhtımına ayak bastık. 

Japonya hakkında hepimizin U· 

fak tefek, kitaptan, ağızdan kap· 
ma bilgimiz yardır. Fakat Japon 
milletini iyi tanımak için onların 
içine velevki birkaç gün olsun ka
rışmak lazım. 

T abiatin bütün kin ve hıncı ile 
boğuşan Japonların ne yılmaz, U· 

sanmaz insanlar olduklarını anla· 
mak ancak onların çalışmalarını 
görmekle kabildir. 

A Samsun umumı 

meclisinde 
Dcuu,-,uu, ~ \.H .. n .J - V ııayet U• 

mumi meclisi mesaisini bitirmiş • 
tir. Havza'da maarif hamamı na· 
mi1e meşhur kaplıcanın belediye· 
ye ait yarı hissesinin hususi idare• 
ce satın alınması için bütçeye tah
sisat konmuştur. Havza'da evkafa 
ait başka kaplıcalar da vardır. Her 
iki idare aralarında bir anla~ma 
yaparak Havza kaplıcalarını asri 
bir şekilde ıslah edeceklerdir. 

Adana belediye bütçesi 
Adana, 2 (A.A.) - Şehir mec

lisi toplanı·ak 935 yılr varidat ve 
masraf bütçesini bütçe encümeni· 
ne ha vale etmiş ve günlüğündeki 
maddelerin müzakeresini yaparak 
14 nisanda yeniden toplanmaya 
karar vermiştir. 

Rize belediye meclisi 
Rize, 2 (A.A.) - elediye mec

lisi toplantılarına baslamıstır. 935 
bütçesini müzakere v~e kab.ul ettik
ten sonra belediyeye ait diğer İ! -

leri kararlaştıracaktır. 

kadınlarının ve kızlarının karın • 
ca gibi çalışarak yaptıkları o bi -
ribirinden güzel oyuncakların ~e· 
kilden şekle, renkten renge gire 
gire nasıl meydana geldiklerini 
seyrettik. Bu millet durmadan ça· 
!ışıyor. Zelzele evlerini yıkıyor, 

memleketlerini altüst ediyor. On
lar yine çalı§ıyor. Adeta bu fela -
ketlere alışmışlar gibi. 

Başmı ağrıtmadan işin eğlence 
tarafına geçeyim. 

Y okohamada kaldığımız üç ge
ceyi de geyşaların arasında geçir
dik. 

Bomhay ve Kalküt~deki mecu
si kadınların alemini unutamıyor· 
dum. Fakat Japon kadınlarının se-

f ah et alemindeki dindarlıkları 
Birinci kaptanla ilk gün oyun - H intlileri geride bıraktı. Hani ea

cak fabrikalarım dolaştık. Japon kiden beş vakit namazını kaçır -



"'il!! e:: -

-
Ya.zart: Niyazi Ahmed Okan 

•• Eqüp camıı 
EyüP camii mimarısı, Nurucs . 

maniye, Hekimoğlu Alipaşa, La • 

1 1
. j\zapkapı, Atikalipaşa cami ~ 

e ı, 

lerioe benzetilmektedir. Avlu • 
nııll üç tarafında on iki sütunlu ve 

0
11 üç kubbe~i revak camie bir SÜ• 

tünlük vermektedir. 

Tefrika No. ·-100-

nasıl IJllPlldı ? 
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Kadınlar Birliği 
Kongrede bulunmak için murahhas

gelmeğe başladılar lar şehrimize ----
U1~s~~rarası 1:'-~dınlar Birliği Reisi "Beyaz kitap,, 
yuzund~n sılahsızlanma konferansından çekildi 
Ayın on sekizinde şehrimi~de 

toplanacak olan Uluslararası ka • 
dmlar birliği kongresi murahhas ~ 
ları gelmeğe başlamıştır. 

Birlik ikinci başkan vekili Ba • 
yan Adel Şrayber dün şehrimize 

gelmiş, Londra oteline inmiştir. 
Bayan Şrayber, Türk Kadınla . 

birliği mümessilleri tarafından 

karşılanmıştır .. 

Öğrendiğimize göre, yine ulus· 
laı-araaı kadmlar birliği mensup • 
!arından, Fransanın Milletler Ce-

Camiin ilk yapılışı, yukarda an. 
lattığımız gibi Ak Şemsettinin E, 
yübün mezarım bulmasından son• 
ra.dtr. Burada bir türbe ve karşı· 
sında on altı höcereli bir medrese 
ve bir kütüphane, iki minareli ca~ 
mi yapılmıştı. Bu yapılış tarih; 
(863 - 1458) dir. Camiin yapılışı 
§U beyitle söylenmişti: 

Eyüp camii ve minareleri uza tılclıktan sonra yakılan mahya 
, 

1 
miyeti murahhası Bayan Malater 
Seliybe ayın on dördünde, geçen· 

Çün sekiz yüz altını~ üç salinde bu 
Camii Sutan Mehmet yaptı neY 

EYÜP TÜRBESİ ETRAFINDA 
GÖMÜLÜ OLANLAR 

fatihin yaptırmış olduğu cami BABA YUSUF KARAHlSARI: 
sonralan bir çok defalar değişik· Bayrami tarikatindendi. Beyazıt 
liklere uğradı. camiinde ilk defa. cuma vaız• ol -

(1000 - 1592) de Defterdar muştu. Türbenin büyük kapısı 
Ekmekçi zade Ahmet Paşa camie hizasında gömülüdür. 
bir çok ilaveler yaptı. Sonraları Ü . MÜEYYET ZADE ABDUR -

çüncü Selim, minarelere dokun · RAHMAN EFENDi: "Füzelıiyı -
madan camii temel taşına kadar dihirden,, diye anılan Abdurrah · 
söktürdü, etrafındaki dükkanlarr man efendi kazaskerdi. (922 -
da satın aldırarak yeniden yap · 1516) da ölmüştür. 
tırdı. EFDAL ZADE: (908 - 1502) 

Camiin yapılışma 1213 yılında de harem türbesine gömülmüştür. 
ba~landı. Muharremin yirmi beşin· HA~İP ZA~E= .. <~?1 .. - 1495) 

· ·· ·· t ·· b kta teınelı· a de aynı yere gomulmuştur. 
cı gunu saa uç ucu · · tıldı. Uzun Hasan Efendinin ne • 1

' HASAN SAMSUNl: İstanbul 
zareti ile yirmi sekiz ayda bitiri . kadısı idi. (891 - 1486) da gö -
lerek (1215 - 1800) yılında na- mülmüşlür. 
maz kılındı. ABDÜL VE.Ll EFENDİ: Kadı 
~Ayni yıl Ey·· t·· b . ·ı d" idi. (963 - 1555) de gömülmüş-up ur esı yem en ı. .. 
Yesari zadenin yazdıi!ı tarih tür- 1 tur. .. 
beye asıldı. " 1 Ml~R-İŞAI~: _üçüncü. Seli~~n 

Eyü .. b valdesıdır. Mıhnşah Eyiıpte Eyup 
P canın unda d b" . ı'ac def t . d" n sonra a ır mahkemesı, Humbaracı kışlası, 

~ . a, amn· e ıldi · ve sebepler yaptırmıştı. 
(1236 - 1820) yılında bütün Hatice Sultan, Beyhan Sultan 
camilere mahye yapılmasını fer- da burada gömülüdür. 
man edilince, Eyüp camiinin ıni _ BiZANS KURUNUNDA EYÜP 
nareleri kısa olduğundan, ikişer Ayvansaraydan Eyübe kadar 
şerefeli iki minara yapıldı. İki yıl olan yere Bizans kurununda Koz· 
sonra deniz tarafında olan mina- ınidion deniyordu. Bugünkü f esa · 
renin şerefesi ve bir kısmı yıldı _ nenin. yerinde Jüstinyanos'un ka · 

d k ld 
rm Teodoranm bir l<ilise ve şa -

nm an yı ı ı. Sonradan tekrar yaptmldı. tosu vardı. Defterdarda gene 
J ustinyanos'un on iki kemer üze· 

Sinan paşa harem avlusunun · ld v k"" · b rıne yaptırmış o ugu opni u · 
şa~ırv_a~ı önündeki kasrı, Darüs - lunuyordu. Sütlüce tarafına bu 
s~.a~.e agası Mustafa ağa, türbenin köprüden ec;liyordu. 
buyuk kapısı önündeki sebili, Sul- lcte bu ~ö~rü ve kilisenin bu · 
t~n Osmanın valdesi F eruze Ha - ' lun~ası, Eyüp semtin'! Bizans ku· 
tıce Su~tan cüzhaneyi, İbrahim pa· rununda da bir ehemmiyet verdi· 
şa camıin iç avlusundaki şadırva· riyordu. Eyübe çok yakın, hatta 
m, barizganbaşı İsmail efendi ha- Eyüp denebilecek bir yerde bulu
rem avlusundaki mus1ukları yap . nan Anaı·kirlerin kiJisesi, lstan -
tırdılar. bulun uzak yerlerind-::n ziyaretçi 

bulan bir kilse idi. Bu kiliseyi ku
rununda mütebehhir diye anılan 
Pavlin adlı bir muallim yaptırmış
tı. Kilise sonradan Jüstinyanos ta
rafından yenilendi. Jüstinyanos, 
tehlike1i bir hastalığa yakalan -
mıştı. Uzun müddet kendisini 
kutraracak deva aradı. Hastalık • 
tan kurtulursa kiliseyi yeniliyece
ğini adadı. Ve iyileştikten sonra 
kiliseyi yaptı. Bu vaziyet kilisenin 
ehemmiyetini ve kutsiyetini büs -
bütün arttırmış oldu. 

Prokopis adlı bir tarihçi hu ki
liseyi şöyle tarif etmektedir: "Ha
liç cihetinden bu kiliseye giden -
ler, onu, karşılarında ayrıca bh 
tepe (Akropol) gibi bulurlar.,, 

Kilisenin tarihteki mevkii bu . 
nunla kalmıyor. Haçlılar muhare· 
besinde Kudüsün kUl'tarılması için 
giden Prens Boenmond bu ki
liseyi ikametgah olarak kullan . 
mıştr. Bunun için kiliseye "Fran
sızların şatosu,, da denmiştir. 

Bu kiliseleri, Bulgarlar İstanhu
lu istilalarında yıkmışlardı. 

Fatih lstanbulu fethettikten 
sonra Eyüp camiini yaptırırken hu 
kilise harabeleri bulunnyordu.Hat
ta kilise taşl;rından bir kısmının 
camie kullanıldığı tarihi rivayetler 

arasın dadır. 
(Soıııt yarın) 

BiR CEVAP 
N. R. imzalı mektup sahibine: 
Osmanlı Türkleri kununu baş . 

tan sona kadar yazan bir cok ta
rihler ,·ardrı. Tacfütcvarih 69!) 
dan Birinci Selimin ölümüne ka . 
dar, Pcçevl, Kanuniden tbrnhinı 
kurununa kadar ~'azar. Bundan 
soma ıooo den 1070 sene::;ine ka
dar Naiına, 1071 elen 113·1 e ka . 
dar Ra~it, 1135 den 1111 e kadaı· 
Kiiçiik Çelebi zade Asrın, 1143 

mıyan dul kadınların okunmak 
bahanesile mahalle müezzinini 

ne dair biı- çok kitaplar okumuş, feci oluyor. Yahut olmağa özeni-
o merak bana da geçti. yor. Onun tesir altında kalmama· 

odalarına aldıklarını işitirdik ya. 
Bu ne ise gizli, kapaklı olur. Fa -
kat Japon kadınları ibadet eder 

gibi sefahet ederler. 

Bu eğlencelerin tafıilatmı sıra
sı geldikçe anlatırım. Maksada ge· 

leyim. Bu seyahat kadınlar hak -
kındaki fikrimi 0 kadar altüst et-

ti ki ne olursa olsun, evlenmekten 

korkar oldum. 

Bizim birinci kaptan da benim 
gibi bekardı. o tabii benden çok 

gezmi,, görmüs bir adam olduğu 
için fikirleri h;p görgüye, tecrü • 

heye göre kuvvetlenmi,ti. O işi 
yalnız göreneklere tecrübelere hı· 
rakmaını9. Uzun seferlerde bu ka· 

dın, erkek ve aile münasebetleri· 

Bu Uzak Şark yolculuğundan sına imkan var mı. Ben de gördük
sonra büsbütün başka adam ol · ]erimden ve okuduklarımdan öyle 
dum. Dünyayı başka türlü görme- kuşkulandlm ki kadın artık benim 
ğe başladım. Seyahat insanı çok 1 için bir hayat cırkadaşı olmaktan 
değiştiriyor. çıktı. Ne o, gözlerini neden actın 

Hayret mi ettin? ~ ' 

Güldüm: 

terdi: - Müthiş bir fikir Kaptan. Ka-

- · Bunları hep o seyahatimde:1 dmlar duymasın. 

Hikmet Kaptan yerinden kalk
tı. Raflardaki bir sıra kitabı gös-

sonra okudum. Kadın niçin bir - Ben de cluymasmlar diye 
zevk ve sefahet aleti oluyor. Er - kendi kendimi buraya hapsettim 

kek nicin kadını keyfine göre dü· 1 ya. 
şünüyo.r. Eski devirlerde kadın - Ne yazık ki burada bile en 
ne halde idi. Aile ve çocuk dava - yakın komşun ve en iyi arkadaşın 

l d b · k."kl t" genç bir kız. 
arı ne zaman an erı o eş ı ... 

Bütün bunları bir de felsefe ve ta- Hikmet Kaptanın kırçtl başı 
rih tarafından gözden geçirdim. pencerye doğru çevrildi. Denize 
Fikrim allak bullak oldu. Düşün bakıyordu. Fakat bana öyle geldi 

b
. d t "h · felse kı" kafasındaki ag~ ır düşüncenin 

ki denizci ır a am arı çı, • 

lerde şehrimize gelmiş olan bayan \ Bayan J\clel 
Roza Manus ve Amerika murah . tr halinde iken, Cenevreye gelen 
hası hayan Fast on yedisinde hu- kadınlar için orada muvakkat bir 
rada bulunacaklardır. büro açmaktayız. Azanuzdan ba-

Mısırdan elli kadın murahhas, yan Gur Mi11etler cemiyeti He u • 
Yugoslavyadan 17, Bulgaristan· luslararasr kaClmlar teşkilatı ara. 
dan yine elli bayan şehrimize ge - smda irtibatı muhafazaya mernuı·· 
leceklerdir. dur. Birliğimiz sulhve silahsızlan-

Uluslar arası kadınlar bir lig~ i i · 1 · · · k 
k 

rna ış en ıçın ço çalışmıştır. Bun-
inci başkan vekili bayan Şray . 

her gazetecilere demiştir ki: dan sonra da çalışacaktır. Esa~en 
reisimiz silahsızlanma konferan -

"- Türkiye bug-ün bütün dün-
yanm dikkatini çekmiştir. Bu iti • smda İngiliz murahhası olarak 
barla Türk mekteplerile, Türkiye. bulunmaktaydı.,, 
de kadinlık hayatını tetkik eaece- * * * 
ğim. Türk kadm saylavlarile te _ Bayan Şrayber'in bahsettiği ve 
mas etmek üzere Ankaraya git _ silahsızlanma konferansı İngiliz 
mek istiyorum. Sonra Fransa ve murahhaslığında bulunduğunu 
İsviçre gazetelerinde göıüşlerim söylediği uluslararası kadınlar bir 
üzerine makaleler yazacağım . Fa- liği reisi bayan Ethi bundan bir ay 
kat bu işi o kadar kolay bulmadı- evvel kongreye ait ihzari konuş • 
ğ·rnı için, tetkiklerimin esaslr ]o . malarda bulunmak üzere şehriıni-
111'.lsmr temin yolunda. kongTeden ze gelmitti. İngiliz Başvekili Bay 
soma da !stanbulda kalmak nive _ Makdonald'ın, lngilterenin müda
tindeyim. · f aa kuvvetini sağlamlaştırmasını 

"Kongrede Türk kadmmm muh. istihdaf eden "Beyaz Kitap,, ı neş· 
telif siyasi rejimler altındaki vazi. retmesinden sonra, bu hareketi 
yeti hakkında münakaşalar yapa- prensipine muhalif bularak silah • 
cağ·ız. Dirliğimizin en büyük pren- sızlanma konferansı İngiliz mu • 
:::ipi millet ve mezhep gözetmeksi- ı-ahhashğmdan istifa etmiş ve is • 

zin bi.itün kadınlara hürınettfr. Bu tifaaı kabul edilmittir. 

yüzden bütün dünva kadmlaı·ı a • A k" · d h " yın on se ızın e şe rimizde 

rasında samimi bir teşriki mesai toplancak olan kadınlar konııresi, 
vücude g-etirıneğc muvaffak olu • on ikinci "Uluslararası kadınlar 
yoruz. Milletler cemiyeti toplan- kongresi,, dir. 

ıımıııııutuııu111H11111ııı111ruwı..utııııuı••Mııuııınt11nııııHrıuıtıNHmttııu•nıuuıııWJı.m• --------------

den 11:16 J'a kadar Suphi, 1157 M "k· h 
l 

usı ı ocası aranıyor 
c en 1165 e kadar Azi, 1166 dan 

118
0 k d d Mudanya Halkevi için Bando ve Cu: 
ô e ·a nr Vasrf, 1189 an 1211 

l l C d 
takımı yeti~tirecek Ye icabında milli 

c rnc ar ey et, 1241 den 1283 \! halk muıikisi dersleri verebilecek ka • 

kadar Lütfi tarihleri yazarlar. biliyette bir musiki muallimi aranmak • 

Du tarihleri elde ederseniz bü _ tadıı-. Taliplerin tercümeihal ve ıartla· 
tün vukuatı takip edebilirsiniz. rınr açık adresli bir mektupla ve doğ . 

ı·udan doğruya Mudanya Halkevjne 

N. A. O. bildirmeleri ilan ofunur. 

gözlerine vereceği durğunluğu giz 
)emek için yüzünü benden çekti. 
. Bunu söylediğime iyi etmemiş· 
tım. Zaten şüpheler biribirine ek
leniyordu. Onu kendi gidişine bı
rakmak daha doğru olacaktı. o. 
nu ürkütmeğe lüzum yoktu. 

Anladım ki hu lakırdı onu dü· 
şündürmüştür. Başı bir zaman 
böyle çevrik kaldr. Sonra ayni va· 
ziyette dudakları kımıldadı: 

- Nilüfer iyi bir kızdır. Onun 
arkadaşlığı o kadar samimidir ki! 

Bu teminatı vermeğe neden lü
zum hissediyordu bilmem. Ben za
ten hu bahsi değiştirmek istiyor· 
dum. Dedim ki: 

- Şu halde devrialem seyaha. 
tinden sonra bu kitaplar da fikiı-
lerinizi değiştirdi. ~unları ben de 
okumak isterim. 

Hikmet Kaplan ayağa kalktr. 
Raftan çektiği bir kitabın yaprak· 
larmı karıştırdı: 

- Bu İngilizcedir. Fakat fran
sızcaya tercüme edildiğinide biliyo 
rum. istersen arat. Yahut ben sa · 
na bu mesele üstüne tetkikat ya • 
pan alim!erin isimlerini vereyim. 
Sen dilediklerini bul, oku. 

Ve gülerek ilave etti: 

- Fakat bu iyi şey değil, sen 
gençı;in. Sevecek, evlenecek çağ · 
dasın. Bu yaşta iken böyle eserler 
okumak tehlikelidir. 

- Oh, hiç merak etme Kaptan, 
dedim. Bende o kabiliyet yok. 

Hayretle yüzüme baktı: 
- Neden? Ne kabiiiyetı yoıd 

- Sevmek kabiliyeti. 

(Suııu yaı ın) 
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Üçüncü İcra memw·· 

(Baş tarafı ı. ci sayıfada) le bir mukaveleye ittiraki tngilte-
Jon F nıız - İngiliz beya. renin reddetmiyeceğini zannet · 

yanın, ra . 
n•t .1 t ya çıkan bazı mese1e - mekted1r . ... ı 1 e or a . . d b. 'kb" rk 
1 h kk d 

ki vaziyeti arattırıla· Sıyaıal mahafıl e 1r nı ın ı 
er a ın a · d"d b ·· 

k G 
.. unüşe bakılırsa, görü§· ı mevcut olduğu §tm ı en te aruz 

ca tır. or .. 1 b"I' 
1 

• b .. t1ca mevzuu &ark Av· ettırı e ı ır. me erın a,. ' :r , . ., ·· YOR 
d 

bir aıkeri mütekabil / POLONYA DA uRKU 
rupasın a (A A ) H · sakı tahakkuku olacak· Varşova, 2 •. - avas mu· 
yardım ını habirinden: Son hadiselerin tesiri 
tır · 1 d P 1 h ·· k • f · t .. e kadar Polonya böyle bir a tın a, o onya u ume ının a 

Buııun h k . . d w • f w d · ak aleyhtar idi. Bununla be- vır ve are etını egı ırmege e-
mıs • w • b"J "d k.k y 

b 
bu husustaki kat'i kararın, gılse ı e, yem en tet ı etmcge 

ra. er, 1 d w 1 l bö Je bir misak yapılmasını ta . amade bu un ugu an atı ıyor. 
sa~r eden İngiliz - Fransız tek· . Alma~ hü~m.~t reisin!.n a~~~ 
liflerinin muhtemel muvaffakiyeti gızlemeg~ ~ahı ]uzum gormedıgı 
··zerinde bü ük bir tesiri olacak. p.rka dogru yayılmak tasavvurla· 
u y fk " . .. . _J h rının e ar; umumıye uzerın;.ıe a-
tır. 

Gazeteler, Polonyanın §ark mi· sıl ettiği derin tesirleri, Polonya 

sakı hakkında kat'i vaziyetini alır· saklamıyor. 
ken, önce Londra. sonra da Stre· Haberdar mahafilde dolatan ve 
zada dikkatle tetkik edilecek ha· henüz teeyyüt etmeyen bir riva -
zı şartlar ileri süreceğini zannet- yete göre, Polonya hükumeti, kar-

a.ılıklı ~üzaheret kaydının yerine 
mektedirler. ~ 

h . I daha hülayım bir formül ikame e-
Böyle bir netice, ta mm er ve 

istihbari seyahatler başlar ba§la . dildiği ve yahut ki, İngiltere, A . 

1 h
. l . .. "t vusturya irin de yaptığı gibi, Po . 

maz alaka anan mu ıt enn umı · ~ 
lonya topraklarının tamamiyeti 

leri ile uygunsuz değildir. ll"k 
h f·ı mülkivesini korurnağa mütea 1 

Diğer taraftan, bu ma a 1 top· - . 
b Ed her istitareye ittirak eylemeyı ta-

lanan bütün malumatın ay en k 
y ahhüt ettigy i takdirde, şar ant • 

Londraya dönünce battan aşagJ 
bun bir tetkikten geçeceği noktası \atmasını imzaya amade İmİJ. 

"ULUSLARARASI KURUMU 
üzerine nazarı dikkati çekmekten SlSTEMl ATEŞ DENEMESlN-
hali kalmamışlardır. 

KONUŞMALARIN TEMELi DEN GEÇiYOR !,, 
Varşova, 2 (A.A.) - B. Eden, Varıova, 2 (A.A.) - Yan res-

hu sabah B. Beck'e Berlin ve Mos· mi gateze Polska, B. Eden'in ziya· 

1 reti münasebetile: 
kovadan getirdiği intiba arı uzun 

d 
"Uluslar kurumu sistemi ateş 

Uzadıya anlatmıştır. On an son-
ra bay Beck de §ark antlatmas; denemesinden geçiyor.,, diyor. 
hakkındaki noktai nazarını tefer· İngiliz nazırının Varşovada nasıl 
rüatile bildirmiştir. bir sevgi ile karşılandığını ve hali 

iyi kaynaklardan alınan haber • hazırdaki vaziyetin ehemmiyeti • 
lere göre, mukaveleler hakkında ni kaydeden bu gazete, sözüne 
bat lantlan konuşmaların temeli, şöyle devam ediyor: 
im jy r:a.dar imza edilmit olan "Kartımızda iki hal sureli var • 

ademi te:avüz antlaımalarma da - dır. Ya, hakikatlan hesaba katan 
yanmaktadır. Bunlara mütecavize ıslahat ile bugünkü ıiıtemi tekem· 
ya~~~~ ~dilrnemeai ve mütecavizin mül ettirmek, veyahut ki yeni bir 
tarı 1 a kındaki antlatmalarla A. sistem yaratmak, ki, bu daha güç 
vusturyanın istiklalini garanti için olacaktır. Polonyanm siyasası her 
dü~ünülen antlaşmaya benziyen t'" ı·· b" ur u aıa ıyetten ari olmakla be-
bir koıuilltasyon antlaşma ilave o· nı.ber, hükumet, vaziyetini dd • 
lunac:.aktır. diyetini ih~al etmemektedir, ge • 

İyi haber a lan mahafil, Avrupa. rek lngilterenin gerek Polonyanın 
nın şark 1 ıonm için yapılacak böy- siyaıalarındaki mütterek noktalar 
Eı 

gerek metodlar ve gerek gayeler 
hususundaki ıükUn ve teennidir. 
f ngifü: nazırlarını Paris, Bertin ve 
Moskov!ldon geçerek Vartcvaya 
ıevkeden yol , sulhun mihveri ola
caktır . ., 
ALMANYAYI MUHASARA Yl 

DÜŞÜNEN YOK 
Londra, 2 (A.A. ) - Silahsız . 

lanma konferansı reisi bay Hen • 
derson Dcrbi'de bir içtimada bir 
kaç güne kadar Cenevreye gide • 
rek vaziyeti tetkik edeceğini ve 
zuhuru her hangi bir vakit muh . 
temel HVaşa mani olmak fikrile O• 

rada kalacağını söylemi§ ve de · 
mittir ki: 
"Almanyanın konferans baıla . 

madan evvel oraya iltihak etmesi 
pek ziyade l\l'ZU olunur bir ,eydir. 
Hiç kimse Almanyayı bir muha. 
aara alhna almak fikrinde değil -
dir. 

Almanya ancak diğer devletle
ri de silah11zlandırabilmek için ıi
li.htan tecrit edilmi,tir. Bu sebep. 
le konf eranıa iıtirak kat'iyyen la
zımdır. 

Bay Henderson'un Uluslar Ku· 
rumunun yer yüzünde mevcut en 
büyük siyasal bir kuvvet olduğu · 
nu söylem it ve fakat kabil oldu • 
ğu kadar bu kuvvetten az istifade 
edilmesi dileğinde bulunır.uttur. 

Roma, 2 (A.A.) - "Popolo 
d'İtalia.,nın ba!makalesinde Bay 
Mussolini, şöyle yazıyor: 

•• Her vakit ki, varsanlar (ha 
yaller) şatosu bir kere daha ya • 
pılmak üzeredir. Mübalağa edil • 
miş olan bu nikbinlik şarabına 

bir parça su katmak muhakkak 
lazımdır. İtalyanların müstesna 
varsanlara kendilerini bırakma· 
ları doğru • değilclir. Vazifemiz, 
onları haberdar etmektir. Çünkü 
inkisar kadar inııanm aayretini 
kıran bir şey yoktur. 

tiyoru~. Acunun ümit ve menfa · 
atlerinin ıelecek Streıa. konfe • ( 
ransma müteveccih olma~ı anlatı · ! 
labilir, fakat, Stresanm yeni bir 

1 
devrenin ba,langıcı olacağı kana- ı 
atinden doğan mevsimsiz bir he . 
yecan mevcut olmamalıdır. 

LAVAL VARŞOVAYA 
ÇAGIRILDI 

Paris, 2 (A.A.) Polonya hü -
kumeti, Moıkova seyahati müna -
sebetiyle Bay Laval'i Vartovaya 
davet etmittir. Bu teklifi, Bay La· 
val, kabul etmİflİr. 

Londra, 2 ( A.A.) - T aymis 
gazetesi baımakaleıini, lnıiliz -
Leh mükilemelerini tetkike tah • 
ıis etmiıtir. Bu makalede !U fikir· 
ler ileri ıiin.: l.rn~ktedir: 

"Bay Edenin Vartovayı -;p;iya M 
reti, bu son r.t<ıyfthatinin belki en 
mühim k1ımıcln. Moıkovadaki le· 
maslar ~aycle c!e.ğ~r neticeler ver
mişse <le Sovy~t hükumetinin Av
rupayı timdi ışga~ eden mühim 
ıreseleler hakkındaki dütünceleri 
ovve:df"n rl .. bHir.mekte idi. 

Şark emniyet misakı müzake
relerin mihverini te§ki\ eder. Sov· 
yet Rusya ise bu projeyi ilk teklif 
eden hükumet olmak itibariyle 
§Üphesiz buna taraftardır. Fakat 
Polonya ıimdiye kadar bu proje . 
ye kartı hasmane bir muhalefet 
gösterm ittir. 

Polonyanın ileri sürdüğü se. 
bepler Almanyanınkilere benz~ . 
mcz. Çünkü Po,ony& kendisine ait 
yerlerin cebren elinden alındığını 
iddia eden hükümetler grupuna 
dahil bulunmamaktadır. 

Polonyanın bu emniyet misa • 
kına muhalefeti ıeebplerini, pro . 

jenin kıymetinde ve Polonyanm 
coirafi vaaiyelindc &l'amak icap 
eder. 

Son dakika 
Stresa konfer~nsının k~~meti · Hitler, Şark ondlaşması 

ni azaltır.ak niyetınde değıhz. Sa· • b k b • t kl~Ç.t 
dece bu konferansın burünkü yerrne oş a ır e lp e 
Avrupanın politik ve diplomatik bulunmuş! 
yani büyük varsanlara yer olma · LoQdra, 2 {A.A.) - Reuter a· 
ğa gayri müıait bir hava içinde jansı bildiriyor: 
yapılacağını tebarüz ettirmek iı- Haber veril~ğine göre, son 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıi 
mukarrer bir adet altı prezli ate.ş 
makineai, bir adet ıığma.n maki· 
nası, bir adet otomotik torna 

0

ma· 
kinaai, bir adet torna ·makinesi, 
bir adet büyük prez makinesi, bir 
adet 1M2 beygir kuvvetinde motör, 
bir adet makkap makinesi, bir a • 
det alet ocağı, ve saire demircili • 
ğe ait e§ya, 6 - Nisan - 1935 taM 
rihine raıtlıyan Cumartesi gunu 
aaat 12 den 13 çe kadar bitinci a· 
çrk arttırma suretiyle Tophanede 
Kılınç Ali Paı~ caddeıinde 122 
numaralı mahaldr. sahlacağmdan 
istiyenlerin yemv ve mahalli mez
kurda hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilin olunur." 

Berlin konuımaları eanuı"d• B. 
Hitler, 1ns)liz bakanlanna Şark 
Andlaıması yerine bqka bir tek
lifte bulunmuıtur. 

Zannedildiiine göre bu Al • 
man teklifi, Almanyanın tercih 

ettiği bir ademi tecavüz andlaı~ 

malan ıerisi yapılmumı tekrar et

mektedir. Bu andlqmalarda te~ 

cavüz eden tarafa yardım edilme

mesi hakkında kayıtlar konacak 

ve bu andlatmalar ıeriıi ıonra • 

dan birçok taraflı bir ademi teca -

vüz and!aımaıına raptolunabile ~ 

cektir. 

Reuter ajansınm diplomatik 

muhabiri, bu tarzda bir sureti hal· 

lin Fransa ve Sovyet Ruıya ma· 

hafilinde iyi kartılanmryacaflnı 

zannetmektedir. Çünkü, bu, u· 

daha ileri gibnemelrtedir. F ran • . 
sa ve Sovyet Rusya, ademi teca • 

vüz andlaımalarının orta ve ıark 

Avrupada emniyeti muhafaza~ 

kifi gelmedifi düıünceaindedir • 
Jer. 

Bundan dolayı yukanda bildi -
rilen Alman teklifini emniyet me· 

selesinin halline dofru yeni bir 

)uslar kunımu ıtatülerinden ve 

Briand • Kelloı andlqmumdan 
merhale tqkil eder telikki etmek 
ihtimali yoktur. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 8 
1 - U:. t iiı l•~"- hökfordcu gel<'"I 

sii::lrrin I.m '!:ımıa (7'. Kö.) bc/Jc'§,i 
(c 1 ·mcti) llonmu tur. Bunlarm lıcr 
l :.i lıal;/.-ında ırası ile uzmanl.anm·ı 
:.uı (miitehu sı ) yazılanm gazete · 
Tere t•crer.<'ği:. 

2 - Yeni lam arı luzrşılıkform i) i 
<1)7.rd edi lm<'si için. g<'regınc gör<!. 
f rarı ı.:.çaları J a:.ıluu::. ayrwn önıel-o . 
lcr cfo l.on11/11111şıur. 

.3 - l\ö/,ii tiirkr;f' olan l>clim,.fo · 
rin brıgiinl.-ii i1lcnmi,. ı ·e lmllm11lmı 
~pf;İflcri af111uıı§llr: tsfr af,· olan lwi·. 
<1.<lı iiııiim olan hiil.-iim, tiirkç" ··,:cf• .• 
f;öldindc11 gc f <'11 ş,.J,il gilıi. 

Ceır - Kök ( Fr.) Racine 

Örnek: 1 - Ağacın c,·zri, ) "r "'· 
tında bulunaıı 1.·ısmulu Ağacm 
hök.. "'"r alunda bı•lıınrın kısmıdır. 

11' J"' ı· . l . 
2 _ U ani, otıa kc ımc cczır erı · 

nin clwmmiycti bii) ii/itÜ.~- _Dil -~i
limirulc söz Jiö/dNiniıı om ·1111 bu · 
\ iiktiir 
. Cez;i Köknel ( Fr.) Radic1l 

Önıck: İnkıl!qı i <lrriı:dc c:<'::.ri. /w. 
rehct ctnu•lidir Tkı • rİlll ı~/N-mrlı • 
lrölmel lran•k <•I etmcfi</iı'. 

Cibayet Toplamak 
Örnek : J ergi cibarrti 1 ergi 

toplama ı 
Cibillet Y aradılı§. yapılı~ 
Örnek : i n..-anm r.ibilleıi Jl{~ıl.t,. 

Öyle kalır, uıw tebdil (•tmek pd· 
11ıii§hiildiir İusaıım )UrUllılı.,"1 rw· 
~ı1~ üyl.e hulu-. onu dc'::istirmcl: I"'··· 
.ITJ-: .. o .. 
ou.Çtur. 

Cibillehıiz Südü bozuk. soy • 
suz: - (Fr.) De bas e naissanc•. 
nıaı ne 

Örnek : (). f>l'?k C'ibilleı.,;:; bir a · 
damdır O. f>cl.· siirlii ho:11h (.•oy· 
s11z ) bir ,,damdır. 

Cibilli Doiunıal 

Örnek: Cibilli boylar in '"'11" i · 
çirıc f;ök salml~ gibdi~: Doğım~ıtl 
huvlar i11sanm it,:i11c lwl. :;almı§ 8' · 
lıirlir. 

Cidal (mücadele) Uğraı ( Fr.1 

Luttc 
Ümck: / - ( id,ili lı11) 11t. lwııimı=; 

bin1 1· tarafa ,,;;, ii/;/rdi flcıyat u~ · 
m.~ı. lıcpi mizi bi rrr .''""" :;iiriildctli. 

~ - G,,:r•trlerdı• bu mc-ıclı• ii::c · 
rirıdc biı cidal ba.,ftUlı Ca:eıelc. r 
ıfo bu . umm ii:.crimlc bir uğra~ 
ba)adı. 

Cidalcu 
.. 

Ü111cl.. : O, 111•/: cidıılcri. bir muhat· 
ri1tlil O. ııel: dala~Tmn lıir rn:.ar · 
ti,,. 

Ciddiyet Ciddililt (T. K ö.) 

Ciddi Ciddi 

Cidden Cidden ( 1). gerçekten 

Cife : Ölef (Fr.) fmmondicc 

Cihan Evren (Fr.) Univers 

Cihan Acun (Fr.) Monde 

Cihan Dünya (Fr.) Terrc 

Cihangir (fatih) Alpay 

Örnek: Tarilıiıt ıımnım ilô. cui · 
ği cihtmgirler ltrtısım/a... Tarihi 1 

ad mı yiU. ı•lıtiJi alpm for ara ıntl 1•• 

Cihannüma Göriiluk 

Örn k : E ki rı:lcrirı iiı<tleritıc bı · 
rer cihamıiima 'oparfartlı F.ıtl..1 

11 ) Brı ~Pldl hnldarıda w;ılocol•· 
tır. 

erlerin ii tlt'riı11• lıiıı• ı giiriililh y11 • 

pnrlwdı. 
Cihanıümul Evrensel (:Fr.) 

Universcl 
Cihanıüınul Acurısal Mondia1 
Cihaz Takım ( Fr.) Appare;ı 

Üıııck: J lrl.-tr il: cilw:.ı n,.ı, . 
lrih tlll:ıtıu 

Cihet Yan, yön 
Cihatr erbaa Dörtyon 
Ciheti taalluk llitiklik, ilitkcn • 

lik. (Bak: aidiyet) 
Cilİı Açkı 

Ünwl-: IJii~·melcı İu l'ilcisı bu:ıı/. 
11/l/~//I /)jj~l'llWff•t İti m;/:ı 1 /10;;11/ • 

1 

11111~111. 

Ciıd Deri, kap, tom (T. Kö.) , 

Ünıck : Cild lıa tfllll.lurı IJ<"r i 
lw•tıılı/.lau. Ait alım h<ılıı {ciltli ) 
l'iirl• tarilıi11iıı iit;iirıcii cildimlc 
l'iirl.- t"'ilı:11ill ii~iindi torıı111ıd11 

Cildlemck, tccdil etınck Kapla. 
mak 

Cildlctmek, teclid ettirmek Kap· 

!atmak 

Ürrıek : 1 - llu l:iı111ılw ı cildleı. 
1111•cLcıı (lt'cliıl ı •ttir111ccJ,•ıı ) 8İJ11tlc11 • 
nıt•)İtı lltı /,·it11ıı/,111 /:11platm,,,/1111 
p,i;ııdcrttıe) iıı . 

.:.! - Kiwı,/arwıı <:if,l/f'ltİm ( tc<' • 
lid ettirdim ) l\.it"/'lıırwıı f,·,ııılat . 
tırıı. 

Mücellcd Kaplı 

Cilve Kmtma (Fr.) Coquct · 

tcrie 
Cilveli Kmtkan 

Cilve ve ıive Bayla (Bak: Eda) 

Cin Cin (T. Kö.) 

Cinnet - Çilaınlık, delilik (Fr.~ 
Polie 

i)ruck: KN111İ\i111Je ,•iıweı 1ıcillr• . 
ı i ı;öı iitdii. K endi~itult· d<!1ilif; 
(t;ılgmllf:) lıallcıi göriildii. 

Cinı Cinı (T. Kö.) 
Cinsi CinHI (Fr.) Sexue 
c;,, ,.; M' t 1.i taMi - Cirı d it-giidıi 
Cirm Oylum (Fr.) v;ıumc 

Ürncl: Att·~ 11/,\ım ıı) /rmırmcıı ( t'İr· 
min hmlm-) )'f'I )'11/,11nın 

Ciem Ciıinı ('f. Ko.) (Fr.) Corps 
Cismani Ci•mel (Pr.) Corpo· 

rel 

Ürııek: <.i,ıııımi 1111/, ,,,,ıfm - c;,. 
1111'/ ı•l.·~ihliltlcr. 

Civan Genç 

Civar Yöre (Fı.) Environs 

Örnek : ]( ;;) ii" cİ ,,,,., ıula 'it: ii . 
.' iiu ) öı c•İlldı• 

Ciyadet T eınizlik, tazeli!ı 

Cüd Cömertlik 

Ciıt - Coıma, kaynama 
Cuıa ıelmek Coımak 

Cüda - Ayrı 

Cücmur Cumur (T. Kö.) 
(Fr.) Public 

Cümhuri Cumursal (Fr.) R~· 
publicain 

Cümhuriyetperver 
Republiı·ain 

Cwnurcu :-: 

Cümhuriyet 
J..a republique 

Cumuriyet • (Jı'r.i 

Örnek: Tiirki)t! Ciimlwri ·eti 
T;;rki 'P. Cumuri ·~ti 

CemahiY- Cumhuriyetler = Re • 
pnbliqueg 

Örnek : Amf'rilm Cemalıiri !ıf iit • 

ıehitlt? i = A ttıeriku Birleyl.· Cumu. 
ı iycıleri ' 

Cümle - Cümle (T. Kö.) 
Cümleten - Hep, bütün 
Cümudiye Donyak - (Fr.) Gla· 

cier 
Cünd Aıker = (Fr.) Soldat 
Cür·a Yudum 

Cüret - Atılıanhk. aöziip.klik, •· 
taklık, lcüatahlık (Fr.) Audace 

Cürüm = Suç :-- (Fr.) Dtlit 
Üı nek: Omm böyle bir cürii11ı i,ıt. 

l
. .. 
l) ewğini iimit cırne.:dim -= Onuu 

l>ifrlr.. bir ~"i! ~iliyc<·eğini rrmm11zdını. 
Cüue - Beden 
Cüueli ...:: lriyarı 

Ünı~\;: Cii eli f>ir atlam = iri ,1. 
rı bir adam. · 

Cüzii - Ti"• (i<"r.) Partie 

Örıı k: Kol ve uynh "bedenin ec
za~ı>ulwıdır - Kol t ' C' mal.· betle11i11 
ıikcleriudcndb. • 

Cüc'i = Tikel, pek az. azıcık -
(Pr.) Partitl 

Orııek: <.;ii:."i lıir .sıh ile bunu bi
lill:bilit~i11i: - /Jd; a; (mır.ılı) bir 
t;ufomıı ilr. bmııı bitircl>ilir•itıiz. 

Cii: "i lıiihiimlcr '/'il,·cl hiil;iim~ 
I ,.,. ( Tr:ri nı) 

ç 
ç.h - Ku1u 
Çib1' -= Kal, köle 
Çilik = Çerik 
Çare = Ç arc (1'. (Kö.) 
Çar naçar = l ıter iıtema.. çareıiı 
Çehre =- ~re (T. Kö.) yiiı: 
c.menur = Çimenlik 

CL\itf en sayıfayı çevinniz 

• 



._ıo - KURUN 3 NiSAN 1935 

Vapurculuk 
1 Urk Anonim Şirket• 

tstanbul Acentabğı 
Liman ban. Telefon: 22925 

1 l ı .. - E K Z A M A • · KILIÇ 383 kömür ocaklarına ··----••••-----•• 
lstanbul Kumandanlığı ı M-h d LA O · 11 

Sahnalma Komüyonu Ilinlan ESKl DERl yaralauna ll en İS azım 0n1 Z Y Q a rl 
en tesirli deva J Ali:kada.rlann Zonguldaktaki 1 ş L E T M E S ı 

lıtanbul Kumandanlığı emrin D E R M O Z . id~reha~~ize ve Maden müdüri· Acentelen Karakôy Ko,ırübaşı 
deki kıtaat için ihale edilen (200) ! yetıne muracaatlan. r eı.4't3b2 - Sir&ecı Mübürıiarz:a.Ge _________________________ .. 
ton un pahalı görüldüğünoen tek· - Sirkeci Merkez eczanesi I•-- Han Telefon 22740 •• .. 
ru kapalı zarfla eksiltmeye kon· 1 Beşiktaş icra dairesinden: A I k y l Jzmir Sür'at Yolu 

S A K A R Y A vapuru her 
PERŞEMBE günü saat 16 da 
Galata rıhtımından kalkar 
doğru 1 Z M I R E gider. 

muştur. Beher kilosunun tahmin Fatih sulh birinci hukuk mah • Sahipleri arasında kabili tak . yva ı o U 
edilen bedeli (10) kuruş, ihalesi kemesi satış memurluğundan: sim olmamasından mahkemece i- ANTALYA vapuru 3 Nisan 

!fakat, Sıdıka, Münibe, Saade .. ÇARŞAMBA gu··nu·· •aat 19 da 14/Nin.n/935 pazar günü saat 15 zaleyi şüyu ıuretile satışma karar .., 

1 
d d' S . . b . F tin şayian mutuarıf oldukları Şeh- verilen ehli vukuf tarafından ta- Ayvalığa kadar. ( 1661) 

e ır. _artnameıını er gun m d başında Balaban ağa Mahal-
1 dıkhda sa.tınalma komisyonund.ı ~a. ede Çilingirler sokağmda 14 Bu vapur her pazar günü sa· 

a.t 16 da lzmirden Iıtanbula 
gelir. ı gÖrf'bilirler. Eksiltmeye girecek j ;s:~ 917 ada 20 parsel No. Iı 219 

ler!n 1500 liralık teminat mektu o. ı 
metro terbiindeki arsa izalei şüyu b11 "·eya makbuz ve kanunun 2 

! ;nmnında açık arttırma suretile 2 
Z üncü maddelerindeki v~tıikalar 

mayıs 935 tarihine müaadif per · ta birlikte teklif mektuplaımı bel 
KARABiGA YOLU 
BARTIN VAPURU 3 NiSAN 
ÇARŞAMBA saat 20 Karabi
gaya kadar. 

li sa~tten en az bir saat evvelint> 
şembe günü saat 14--16 ya kadar 
satılacaktır. Muhammen kıymet o· 

kadar komisyona vermeleri. 
lan 876 liranın yüzde yetmiş beşi-

. (]St4) ni bulmadığı takdirde arttıranın 
- SATILIK KÖŞK Fatih Sulh Birinci Hukuk Mah· taahhüdü baki kalmak üzere 18 

Köztepede Y :.,'liyolda traınvay 
• 

ve trene beşer dakika. raesaf ede 
kemesi Satış Memurluğundan: mayıs 935 tarihine müsadif cu • 

elli numaralı kötk satılıkt•T. Etra
fı duvarla muhat dört kat on üç 
oda dut kilar ve balkonla"c hariç· 
te upk odası çamqırhk mutfak 

lfakat, Sıdıka, Münibe, Saade· martesi günü ayni saatte başkita • 
tin fayian ınutuarnf oldukları bet oduxnda aatılacaktrr. 
Şehzadebaşmda Bala.ban mahal · Arsanın yüzü 4,SO dır. içerisin .. 
lesinde Çilingirler sokağındaki 14 de bir kuyusu vardır. 

No. lı arsanın 2 mayıs 935 tarihil'\· 
1 - Arttırma pefin parıl iledir. vesaire bahçesinde müteaddit çam. 

Jar meyva ağaçları kameriyeai ku
yu ve terkosu vardır. Talip olanlar 
cuma günleri gezebilirler. Pazar· 
hk için Bostancıda. TüCC3r soka
ğında Vehbi beyin hane.sine mü· 

de ıatdacağma dair olan ilin va-
~•- h' d ı d , 'k Arttımıaya iştirak edecekler yüz-rel4\aSt ıs.se ar ar an Saadetin ı a 
metgihmın meçhuliyeti hasebile de 7 buçuk nisbetinde pey akçeai 
tebliğ edilemediğinden 10 gün vermeğe mecbw-dur. 

racaat etmelidir. (6039) 

•ött &"····· .. ·······-

müddetle ili.nen tebliğine karar 2 - işbu gayri menkule müsec
verilmit oldunğadan mezkUr ar .. cel ve gayri müseccel ha.k sahiple. 
ıamn yııkarıda yazılı günde aaat rinin tarihi ilandan itibaren 20 
14 den 16 ya kadar açık artırma 
ıuretile satılacağı ilanen tebliğ 

olunur. (6127) 
" ACEL

0

E
0

.SATILIK AKAR H 
ii Samatyada tren ve tramvaYiS .. .. Ü duraklarına birer dakika dör·fi 

1 
li der odalı iki bölük ve altında!: İstanbul Asliye Uçüucü Huh-uk 
;I dükkanı bulunan havadar ve JQ-li Mahkemesinden: 
ii yu vesair müttemilitı havi ev:i Neainıenin kocası O&man beyde 
if satılıktır. Her gün 16,5 dan $On-fi Şef ak sokağında 77 mımualı ita. 
j; ra Aks~ray Kemalpqa cadde.iri nede sakin Kbmı Haıan a1eyhin.e 
U No: 113 e müracaat. (6109) İi açtığı botanma dava.sının icra kr· 
::;:::::::::::::::::::::::::::::::s.-w::::::::=-::r.::.-==:: Jman muhakemesinde kanunu me-

KIRALIK KÖŞKLER deninin 134/138 inci maddelerine 
Bakırköyünde Kartaltepe Mef· tevfikan bofanmalanna dair mah~ 

rutiyet caddesinde 13 diğeri 11 nu· kemeden çıkan 23/ 2/ 935 tarih ve 
1'\larah va•i bahçeleri her ta.rafa 934/ 639 numaralı karan havi na.. 
iiezaretli elektrik, ıuyu mükem· mın mumaileyh Kazım Hasanın 
mel biri 10 diğeri 6 odalı bavadaı ikametgahının meçhul olmuına 
sanatoryom gibi kötkle:: tamamen mebni ili.nen tebliği tensip kılın· 
veya kısmen ayrt ayrı ucuz kb·a.ya mıt olduğundan tarihi ilandan iti
vr:~Heceğinden Galata.da Kredi l>aren 15 giin is:inde mumaileyhin 
Lione bankası yanında Melek ha· temyiz edebileceği tebJiğ makamı
nında 7 numaraya müracaat. ı na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(4086) ' (6126) 

Çin = Kıvrım, büklüm, bQru§ukluk, 
çatıklık 

Örnek: Alm lmm§uğu == Çini ce· 
bin. [(aş çatıldl fjı. = Çini ebru 

D 
Da ;:: Haıtalık (T. Kö.) 

Dad = Tüze = (Fr.) Justict 

(Bak: Adl. adalet) 
Dad = Vergi = (Fr.) Don 

Örnek: Dadı Huda = Tann ver. 
gı.sr. 

Dad = Veri,, aabf = (Fr.) Ventr: 

Örnek: Dadü. $ited = Alı§Ve~ 
Dad = Yanıp yakılma 
Oade = V crilmit 
Dader = Kardeı 
Dadküster = Tüzemen 

(Bak = Adil). 

Dağdağa = Gürültü 

Dağdar = Yaralı 
Örnek: ı·üreğim /irl~at acı.siy~ 

dağclar iken bir de .. = Yüreğim ay• 

nlzk acı.siyle yaralı iken bir de .• 
Dahaınet = irilik, koc:amanhk 
Dahi = Öke = (Fr.) Genic 

Dahil = iç, içeri, içinde = (Fr.) 
• lnterieur 

Örnfk: Binanın dahili = Kura • 
ğrn içi (içerisi) 

Listeye dahil değil = Çizelge i · 
çinde değil. 

Dahilen = içeriden 
Örnek: BlL ilô.cı dalıilen a/,mak 

l<izımdu-. = Bu ilacı içerden alm(J. 
kdır. 

Dahni = fçeri, içsel = (Fr.) !nt~ . 
rieur 

Örnek: Emrazı dahiliye = lçşel 
hastalıklar. 

Bir evin umurrt dalıiliyesi = Bir 
evin. içeri i§leri. 

Dahiliye vekak'i ::-: iç bakanlığı = 

(Fr.) :MinistrCre de J'İnıerieur 
Dahil olmak = Girmek = (Fr.) 

Entrer 
Ömek: Heyeoo dalıi.l ol.an bütiirı 

ôza = Kurala gi,ren bütün üyeler 
Dahil = Sığman, ııJaırmı 
Dahiye = Karahun = (Fr.) Catac

lyamc 
O.halet etmek= Sığınmak= (Fr.) 

Se rcfugicr 

Örnek: Yu.rt(m askerlerinin biı· 
kumı Bulgl'll'ltıra daha/et ettiler ·"'-· 
Yunrrı <Ulterleritıin bir kr.smı Bul · 
garfara sığındılar. 

Dahi= Kınama 

Örnek: Dinimizi krruıyan = Di • 
nimize. dahkden 

Dahi (Pahlü tesir anlamına) ::::; J<a. 
ntma = (Fr.) Action de se meler 

Dahme = 1 - Topfi~k. 2 - (Bak: 
mez;tr, türbe) 

Dalına = Her vakit, bir düzüye =
(Fr.) Toujouns 

Örnek: Dabna bi;;i i§imizden a .• 
l:ı/,or = Her ı•akit bizi i~imizden a . 
lrkor. 

B~kalannı <Ünfomez, dai.ma kerı· 
di söyler = Ba§kalannı dinleme:::. 
birdiiziye kendi &öyler. 

Daimi = Devamlr (T. Kö.) Sürel ;.· 
(Fr.) Continuel 

Örnek: Daimi bir b~ ağrm = 
Devamlı bir b<l§ ağrısı. 

Dair = Ozerine, için, dolayı (Bak: 1 
aid) 

Daire = Defre :::: (Fr.) Cerclc 

Örnek: Daire şeklinde bir ma • 
stt = Değre §ekünde bir mma l 

gün zarfında satıı memurluğuna 

müracaatla haklarını tespit ettir .. 

meleri, aksi takdirde gayri müıec:.

cel hak sahipleri paylaımada.n ha
riç bırakılacaklardır. 

3 - Üzerine ihalesi icra lalı • 
nan müşteri bedeli ihaleyi verme· 
diği takdirde ihalenin feahindeo 

mütevellit fark ve zarardan mes'ul 
olacak ve hu fark 'bili. 

kendiainden alınacaktır. 

4 - DeJliliye ve tarihi ihaleye 

kadar vergiler ve ıair borçlar hiı
seda.rlara aittir. 

5 - Şartname herkesin görebi

leceği surette açıktır. Fazla malu· 
mat alınak isteyenlerin 34 satı§ 

No. ıile salı§ memurluğuna müra· 
caatları ilan olunur. (6125) 

Onwı dairei muhabbetine gire • 
medi == Onun sevgi değr~in.e gire . 
nıcdi. 

Dairenmadar = Çepçevre, çepe 
çevre 

Örnek: Dü§man ordu~unu Jfzi • 
renmadôr ihata ettik = Dü§man or· 
dcuunu ç.epeçr.vrP. :,ardık. 

Dairevi ::; Değirmi :::;: (Fr.) Cir , 
culaire 

Örnek: Dairevi bir sini = Değir . 
mi bir sini. 

Dalilet = Sapınç = (Fr.) Egare -
ment, aberration 

Örnek: Akıl, insanlan dalaletten. 
~·urlarır = Afırl1 insanları sapırıçtatı 
kurtanr 

Dalalete düşmek = Azmak, $ap • 
mak, sapıtmak = S'egarer, tomber 
dans ı•aberration 

Örnek: Dalalete dü~erı milletle • 
re, onların. büyükleri doğru yoln 
gösterir = Sapıtan (doğru yol<lıın 
saparı, azan) u/11.'llara, onların bü . 
yiihleri doğru yolu gösterir. 

Dan ::;: Tumk 

Örnek: Dômi iğ/aline. clü.§ürdii • 
ğii = Aldatma tu;:;ağma dii~ürdiiğil. 

Dama~ ı::;: Güveyi = (Fr.) Oendrc, 
beau·fils 

Daman = Etek 

Dana = Bilen 

Dani! = Bir.i 
Danişmend = Bilgili 

Dar = Ev, yer, yurd 

Önck: Darı dünya = Dünya eui 

Daraban = Çarpma, çarpıntı 

Örnek: Darabanı kalh = Y üreh 
çarpırıtısı (çarpıntı) 

Darat (Debdebe) = Görkem 

1 rabzon Yolu 
COMHURIYET vapuru 4 Mart 
PERŞENBE günü saat 20 de 
Hopaya kadar. (1677) 

Mersin Yolu 
lNEBOLU vapuru 5 Mart 

CUMA günü saat 11 de Mer· 
sin'e kadar. 
NOT: Evve1ce lstanbuldan 
PERŞEMBE günleri kalkan ve 

Payaa' a kadar giden bu postalar 
Nisan başından Birinci T etrin 
sonuna kadar lstanbuldan CU· 
MA günleri kalkacak ve ayni 
proğramla Mersin' e kadar gi
dip döneceklerdir. Bu müddet 
için Payas proğramdan çıka· 
rılmıştır. 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 

Evvelce Beyoğlunda Yenitehir
de Hüseyin ağa mahaleıinde Köş
tebek sokağmda 58 No. lu evde o· 
turmakdalar iken elyevm nerede 
bulundukları bilinmeyen Celal -ve 
Hacı Bakir• a 

Settara olan borcunuzdan dola• 
yı 48323, 48324 No. lu Emniyet 
Sandığına mevdu paranızdan ceııı· 
an 6300 lirası haczediJmiıtir. Bıl 

hususta bir diyeceğiniz varsa ilan 

mamına 600 lira kıymet takdir e

dilen Ömer Avni mahallesinde 
çe§mebaşı sokağında 2/ 1 No. lu 
dükkan açık arttırmaya çıkarıl • 
mı§ olup 1 4 935 tarihinde ıart
nameai divanhaneye talfk edi'lerek 
4-5-935 tarahine müsadif cu • 
martesi günü sa.at 14 den 16 ya 
kadar dairemizde satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak için o/0 yedi bu· 
çuk teminat akçesi alınır. Beledi
ye rüsumu ve ihale pulları mütte
riye aittir. Arttırma bedeli mu • 
hammen kıymetinin % 75 ni bul
duğu takdirde ihalesi yapılacak • 
tır. Aksi halde en son arttıranın 

taahüdü baki kalmak üzere arttn
ma on bet gün daha temdit edile
rek 19-5-935 tarihine müsadif 
pazar günü ayni saatte en çok art
tırana ihale edilecektir. Evsafı bir 
kattan ibaret ahşap ve zemini be -
ton ve altında bodrumu olan dük
kandır. Hududu bir tarafı namaz· 
gah bahçesiyle çeımenin su hazi· 
nesi bir tarafı çefme bahçe soka
ğı ve çeşme meydanı Kabatat ka
rakolu i'le mahduttur. 2004 No. Jn 
icra kanununun 126 ıncı madde. 
sine tevfikan İpotek sahibi alacak 
hlcır ile diğer alakadarlarının ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi 
gayri menkul üstlerindeki halda
rmı ve hususiyle faiz ve masarife 
dair iddiala.r•n evrak. müal»Wtele - tarihinden itibaren Üç gÜn zarfm' 
riyle ve hiHedarların hakkı şufa da 934/8127 doıya numar .'l1'le. 
iddialannın 20 gün için-de icra yazı ve söz i'le dairemize bildir " 
dairesine bildirmeleri lazımdır. meniz, hali hazır ikametgahınızııı 
Alai halde hakları tapu sicilleri ile meçhuliyeti haıebile muliimunuı 
sabit olmadıkça satıf bedelinin olmak ve icra ve iflas kanununun 
paylatmasından hariç kalırlar. iş- 103 .. .. dd · t f"k b . . .. uncu ma esme ev ı an ıs 
bu maacldeı manunıye ahkamına .. 

·· h k t ı k d h f hususta tarafınıza tebliği muktezı gore are e ey eme ve a a az· . 
la mal m•t almak isteyenlerin ıhbar varakasının tebliğ makamı· 
935/ 451 No. lu dosyasına müraca-ı na kann olmak üzere keyfiyet ila· 
atları ilan olunur. (6127) nen tebliğ olunur. (10066) 

Darbe = Çarpı, vurut = (Fr.) Örnek; Dayinler vekili = Alaca!•· 
Coup lılar yekesi 

Ömek: Bir darbede yere se,.di = De'b = Törü = (Fr.) Usage 
Bir vuruşta yere serdi. Debağ = Sepici 

Darbetmek = Oöğmek Debağat = Sepicilik 
Darbt Jllesel = Atalar aozü Debağat etmek = Sepilemek 

Debağhane = Sepile 
Darülace2:e = Kimaeaizler yurdu Debdebe (ve daral) = Görkem 
Daıtan = Deıtan (T. Kö.) Epope Def'a = Kere (T. Kö.) kez 

(T. Kö.) Örnek: Size bunu kaç defa söyle• 
Dastani = Epik = (Fr.) Epique mek lôzcrn =Size bunu kaç kere söy• 
Daü$srla = Yurtsama == (Fr.) !emeli? 

Nostalgie Son defa Tmsurunu afledi)'o .. 
Örnek: M <I$katı resinden ciida kfl.. wm = Son kez suçunu bağ~lıyorum. 

.... .., f Def'aten -= Birden, bir kezin, bit lmco. daüssllayn ugmdı = Dogr. uğu 
kerede yorden ayrı ~·almca yurtsam<rya uğ . 

J_ Ömek: De/aten yüz lira borcım1ı racu. 
Dai!saılaya uğramak = Yurtsamak çıkarıp t:criyordu = Bir ke::in (bir 

k<?rcdc) yiiz lira borcunu çıkanp ve• 
Dav' = Dilev = (Fr.) Proces riyordu. 
Örnek: Borcunu ödemediği için---------~---

aleyhine dava açtım = Borcunrı ö . 
demediği için ona karşı dilev açtım . 

Dava = Sava = (Fr.) Cause 
Örnek: Davasırıı büyiil~ bir belit. 

gatle anlattı = Samsını biiyiil~ u:ı 
uzdilükle anlattı. 

Davacı ;:: Dilevci 

ÖNERGELER 
Kzlavu::; sözleri iizerine. Tıcr liste· 

nin (ULUS) ta ,rTaığrndan ba~lamn~ 
ii:ere bir ay içinde. istek edenler ytt' 
ni bir Önrrgc ilrri siirebilirler. Burı' 
!ar T. D. T. C. GP.nel Katipliğine ~ıı 
;:P./dl altm<la gönderiler.ek.tir: 

Dava etmek ;:::: Dilev açmak = (Fr.) •••••••••••••••111 
lntenter urproces 

Davet = Çağırı = (Fr.) İovitatkın 

Davet etmek = Çağırmak ::;.. (Fr.) 
İnviteı- • 

Önek: Brı ahşam/ti toplantıya si:::i 
de davet ettim = Bu akşamki top • 
lantıya sizi de çağırdım. 

Davetiye = Çağrılık = (Fr.) Lettre 
d•invitation 

Örnek: Onun davetiyesi gönde • 
rilmemi§ = Onun çağrılığı gönderil
memi§. 

Dayin = Alacaklı 

Osmanlıca . ..•... kelimesine Kı· 
laı•uzda .. ....• . karşılığını uygm• 
{yahut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) ....•••• • • 
. ............. . 
................ ., 

Önergem şudur: · • • '(1) 
imza 

( l) Burada bir önerge gösteril · 
miyen yazılar Uzerine bir şey yapıta 
mıyacaktır. 



-

. · le 25 lira, yashk 75 kuruş, bir kilo kuştü· 
~~!a~~~ f yD 75 kuruş. KuıtDyü kumaılar1nın her ren· 

,._,,...rT~- gi vardır. Ucuz fiatla satılır. Hediyelik sa 
~$5't~- Jon yHhkları 4 liradır. 

B tılnm 2S liradır. . T 230 7 
u b ı Çakmak,.ı!ar Bali Zade Kuttüytı fabrıkası. el. /. 

~~l:ıt:a•D·a·, ....... ~ ............................ ~~~I' 

ÇA LI K U Ş U 
Bu hafta çıkıyor. 

------------· 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden : 

M h 
f ka tan ve gemiciler için 160 takım elbiıe için yapılan 

U a iZ P • h' d'fm' . 
eksiltme 13 Niaan 1935 cumartesi günü aaat on bıre te ır e ı ıttır. 

A - Tahmin bedeli h~her takım için 725 kuruttur. 
B _ Şartnamesi lstanbul limıı nı sahil sıhhiye merkezi levazımın-

dan parasız alınır. 
C - Eksiltme Galata da Kara Muataf a pata sokağı~da latan~ul 

limanı sahil sıhhiye merkezindeki komisyonda açık eksıltme suretıy-

le yapılacaktır. 
D _Teminatı muvakbte miktarı 88 liradır. 
E _ isteklilerin terzi ve ehil olduklarına dair Ticaret Odasın-

dan bu davet tarihinden ıonra alın~f bir vesika aranacaktır. 
F _ Ekailtmeğe girecek olanların peyler sürülmeğe baılamadan 

muvakkat teminatlarını yatınnıt olmaları prttır. (1659) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

324/ 328 A. B. C. 341, 370/8,~C, 418/ A, 451, 618 tarifelerinden 
Estonya eıyaaını yurda aokmak is tiyen tacir ve komisyoncuların elle· 
rinde bulunan beyannamelerinin bet Nisan akpmına kadar ait ol. 
dukları gümrüklere ibraz eylemeleri menfaatleri iktizası olduğu .ilan 
·--... .(1673) 

' ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Yapılmakta olan 1·--aı· · · d 1 • ı 5 N' 35 'h' aau 1zuyon ııı o ayısıy e ııan 9 tarı ın-

den itibaren Vefada San Beyazıt Tavanlı Çefme ve Tirendaz sokak
larının bilcümle nakil vasıtalarına kapalı bulunacajı ilin olunur. 

(1675) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inıaıı yirmi 

ıün müddetle ve kapalı zarf usuli le afağıdaki ferait dahilinde müna· 
kasaya konulmuştur. 

1 - Yapılacak mekteplerin i·ki si Tokat Merkezinde beheri ·39486 
liradır. Birisi 2300 liradır. Kazalar da yapılacak mekteplerin beheri 
20542 lira bedeli keıiflidir. 

2 -Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat Vilayetine 
müracaat edilmelidir. 

3 - ihale 15 - Niaan 935 günü ne müaadif Pazartesi günü saat 16 
da Tokat Vilayeti Daimi Encümen inde yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuli ledir. 
5 -Münakasaya ittirak edecek ler bedeli ketfin yüzde 7 buçuğu 

nisbetinde muvakkat teminat vere cekJerdir. 
6-Mün.akasaya ittirap için tş.Ji plerin ehliyeti fenniyesi haiz N_af~a 

Vekaleti veya Baımühendislikten verilmit vesika ibraz etmelen la-

zımdır. 
7 _ Bu ıerait dahilinde tıılip ola nların teklif teminat mektupl~rmı 
· t n'ılen vesikaları havi zarflar mı ihale günü olan 15 - Nısan 

ve ıs e ı E .. R · f 935 Pazartesi günü saat on ikiye ka dar Vi ayet ncuırnen ıyase ıne 

tevdi etmeleri ilan olunur. (1625) 

1 neuı~ ıenıirJDlları n nınıarı illetle Unıonı i~ır~i illnluı 
. h . dilen 1.000 M3 çam tomruk 7 Nisan 

Beh M3 17 lıra ta mm e 
er 5 30 d Ankarada idare binasında Malzeme 1 

1935 Pazar günü saat 1 , a 
D . • l f usul; ile satın alınacaktır. 
aıreaınde kapa ı zar · · ti k . · 12 75 liralık muvakkat temına a a· 

Bu ite girmek ııteyenlerın k 
4 

.. maddesi mucibince 
. . .. . 'k tarı ve anunun . cu 

nunun tayın ettıgı vesı a .. d . b name ve tekliflerinin 
• • •1 • b l nmadıgına aır eyan 
lfe ıınnete manı erı u u R • 1. ... vermeleri li.zmt· . d Kom syon eıa ıgıne 
&JDı rün ıaat 14,30 aka ar d M 1 Dairesinde, Haydar· 
...__ B • "d l Ankara a a zeme . M 
uır. u ııe aı prtname er ...... d E k' birde Eıkitehır a· 
Pqada Tesellüm ve Sevk Müdürlugun eve 1 1i~2) 
iazuında parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 

11 - KURUN 3 NiSAN 1935 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Mahallesi 

K. Mustafa 
K. Panğaltı 

K. Muıtafa 

" " 
" " 
" " 
Cihangir 

" 

K. Panğaltı 
Taksim 

Panğaltı 
K. Panğaltı 

" 

" 

" 
K. Mustafa 

Sokağı 

Yeni Yol 
Büyükdere 

B. P. Kapalı 
Yeni SO'kak 
İpil Sokak 

,, 

Örtmealtı 
Osepyanban 
Sormagir 

B. Dere 
Talimhane 

Cedidiye 
H. Gazi 

B. Dere 

" 

" Vali Konağ 

İpil Sokak 

Numarası 
Adı işi Tarh Hesap Yılı 

Denop Doktor 53 
Ali ve Şeriki Na· Kahveci ve Çay- 37ı 1 
Zım cı. 

Rıza Kahveci 
Virijin 
Zazemski 
Olimpiya 
Papa Yorgi 
Virijin 

Kuyumcu yan 
Orlanilsen 

Pansiyon 
Pansiyoncu 
Pansiyoµ 

Pansiyoncu 

" 

43 
55 
66 
65; 1 

18 

1 

Mehmet Hasan Kahveci 53 
İsmail Vahıi Hayvan 97 

canbazhanesi 
Refail kardefyan Avukat 30 
Mihran Ugurlu- Difçi 14 
yan 
Mehmet Hasan Kahveci 
ve ıeriki Ali 
Mehmet Ali ve 
Hasan 

,, 

18/ l 

18 

Ali ve Şeriki Pastacı ve Çaycı 37 
Hayin Menandi- Sovyethane müs· 44 
yan teciri Hane: 
Alimpiya papa Bot odaları kira- 65 

302 
114 

275 
320 
451 
449 

300 

18 

54 

312 
50 

54 

51 

930 
930 

930 
930 
930 
930 

930 

930 

930 
931 

930 
930 

931 

930 

114 930 
169 2 930 

449 930 
yorgi ya vermek 

Ayazpqa Cami sokak Leon Şirinyan Sobacı 1 7 930 
" ,, " " 1/ 1 7 931 

K. Mustafa Sıra serviler Olğa Pansiyon 2 21 931 
Adları ve İ§leri yukarıda yazılı kazanç vergisi mükellefleri Taksim Maliye şubesine 931 senesi 

Martında vudikleri 930 Takvim yılına ait beyannameleri defterleriyle karşılaştırılmak ıçın Hesap 
Mütehassısları ve tetkika salahiyettar Tahakkuk müfettişleri kendilerinin göstermiş oldukları•. tkari ve 
zati yuvalarında aramışlarsa da . bulamamış ve kendilerinden sağlık verenler dahi olmadığı için beyan· 
namelerin sıhhatini tevsik etmek kabil olamamıştır. 

Kazanç kanununun 86 ncı maddesinin delaletiyle hukuk usul mahkemeleri kanunu mucibince kendi
lerini 15 gün içinde hesap vermek üzere Taksim Maliye Tahakkuk şubesine müracaatları, aksi takdir
de vergilerinin re'sen takdh· edileceği ilan olunur. (1668) 

Tl!!J C2 KiYS 

. ~ ll.QA:AT . . 
BA_NK_ASI 



Japonlar 'A.vrupaila illi sergilerini Munihte açabildiler. Burada. biz.im 
paramızla altı liraya bisiklet, bir gün kullanıp atmak için 60 parayet 
kağıt femsiye, 75 kuru§a bit Japon kızı büyükliiğüncle vaz.o satıyorlar. 

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

'Bi,. Tlintli f aldr. g<>ç<!nlerac 7i<>rı· 
di:·dni uyu~turmu.~ ı·c böJfo bu=lar 
it,:indc gii11h>ı-rı • donmuş bir halde 
kal 111 1 ~· ~ f a!.irirı. giin· 
lerdNı !iOTtr<t lm::.larz 1.-ırılrp dışarı 
çılıar ılr§ınr göriiyor.mnuz. 

Am~rikahlar her ~eyde bir rekar tc· 
sis eden garip İnsanlardır. Bu Amerika
lı da cigara dumaniylc ağzından en çok 
halka çıkardığını iddia ediyor. 

Almanyada, sab'ah' serviılerini yapmak iç~n, iç.in"Je büfeleri b"ulu· 
nan frarnoay arabalara ui.icuda N•lirilrnlJılr. Anıalcler aabah kahvtJ 

[arını tramvaylarda yapmakta ve vakit kazanmaktadırlar. 

l~ie bir sabah ge:zintiai! Bu 

adam, en vah~i hayvanların 

bile ehlile§tirilebileceği iddi· 

asmdadır. Bu iddiasını da e· 

vinde büyüttüğü bir kaplan 

yavrusu ile isbcıta çalışıyor. 

Acaba kaplan yavrusunun fik. 

ri nedir? O, büyüyüp, kuv· 

vetlendikten sonra sahibini 

nasıl yiyebileceğini dü§ünü· 

yor belki de! 

____ __) 

.. 


