
Türk Matbuat mümessil
leri Almanyaya 

çağırıldı 

Müvazene vergisinin bir 
yıl daha uzatılması 

kararlaştırıldı 
- 2 ncl aaylfada - 2 nci aavıfada -

18· 1 .. c:i Yı1 • Sayı : 6192 • 130 Yuı itlen Telefonu: 24379 CUMA, 5 "iaan (4 uncu ay) 1935 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuru• 

Alman hava kuvvetleri lngiltereninki ile müsavi 
_4flUSfUr1JQdQ 70 bin kişilik munfQ• Baş1Jazıcıların içişleri Bakanını ziyareti 

zam bir ordu teşkil olunuyor Gazeteciler kongresinin 
Fransa, terhisi lazım gelen efradı silah altında tutacak toplanması yaklaştı 

lngiliz bilmecesi 
lngiltere hükumeti Par.ste ya· 

J>ılan bir toplantıdan sonı·~ bir ke· 
re Dıtbakanını Berline gunderdi. 
Doğrudan doğruya Hitleı m dü· 
!Ünceleri soruldu. Obüı randan 
Lord Eden Moskovaya, sonra Var· 
§ovaya gitti, Rus ve Leh c!t-vlet a · 
damlariyle konu,tu. Şim !i de en 1 

•on telyazılarma göre Pra~ ·da bu· ı 
lunmaktadır. 

Londra, 4 (A.A) - Sir John mediğini, hariciye nazırından sor
Simon, ciun Avam kamarası'Dft'l- uttur. 
vaki olan beyanatı sırasınd Nazır: "Evet,, demitfr:·. Alman 
manya hava kuvvetlerinin, ıvekili ile görüttüğüm esnada 
hava kuvvetlerine müsavi b ·~i:l\;Wu· · b • t b' J ) ~:. ı ana, umumı a ır er e , 
ziyete girdiğinin 8. Hitler taraf ~ktlllanya hava kuvvetlerinin in -
dan bizzat teyit edildiğini ·· uvvetlerine müsavi bir hale 

"~•IMiKfdi.,, 
, fazla birıey 
etmiıtir. Li
ını derhal e· 
selenin mü
lmasını tek-

İngiliz hükumetinin amacı çok 
buğranh (buhranlı) bir cit>vreyt: 
airmit olan Avrupa işlerıni ince· 
den inceye yakından görmektir iliii~~flilli a- Şehrimiz gazeteleri 8tıfya%ıcJarılçiıleri Bakanımız Bay Sülırü 

Kaya ile Ondan sonra genel siyas•sına ye 
ni bir yönet (iıtikamet) vermek· 
tir. 

Ancak bugünden anlaşılan şu· 
dur ki Jngi\lere hükumeti o1r ya· 
nında baılıca Almanya ile Lehis
tan, diğer )&nında Fransa .le hal· 
ya ve Ruıyanm bulunduğu takım· 
)ar aruında araltulueuluf.r (mar~ 
vauıt) rolünü almış ve alacak gİ· 
gi görünmektedir. Hele du~u ancl 

1 SiM US --------(Bonu f!. el sayı/anın 5. ci ~ütımwıda) , 
Başbakan yarın 
şehrimize geliyor 

Ankara, 4 (Kurun) - 8tı§ba 
kan lımet lnönü yarın (bugün) 
lıtanbula doğru yola çıkacaktır. 
BQfbakanımız lıtanbulda bir 
halta lıaJar kalacak ve iıtirahaı 
edecektir. 

Altın! 
Toprağı alhna çeviren bir 

ışık bulunmuş 

Seılinik harp divanında idam kararı ..................................... _ .... 
Asi zabitlerden biri 

diziliyor kurşuna 
~~~---.~~~-

Halk memnun; müfritler idam kararını 
beğen i .... l eye a v yan y ı yor 

Ankara da bir vakitten heri ya- miz gazeteleri bat yazıcıları, bu
pılmas1 dütünülen Türkiye gaze· rada bulunmasından istifade ede
teciler kongresinin toplanması ar· rek Jçiıleri Bakanı Bay Şükrü Ka· 
tık yakınlaımıt ıayılabili,. Şehri· (Sonu 3 üncü ıayılaJa) 

Bütün ehemmiyet Uluslar 
kurumu toplantısında 

~~~------~~~ 

lngiliz kabinesi, Edenin raporunu 
dinlemige ~azırlanıgor 

Praı, 14 (A.A.) - Bay Edeni Bay r..ı... ·ı B B b ·· .:.c~n ı e ay enea ara • 
uıun saat 13,20 de tayyare ile ıında ıaat JO c!e b' J b 

Pragdan hareket etmiıtir (S n ıraz evve af• 
• oııu 9. cıı sayıf amu 1. ci sütununeüJ) 

Mektep takımları arasın
da müsabakalarımız 

Atina harp Jivanr;ın kararlarını prolalo için yapılan nümayi lerJ 
'k" .. .. .. f en 

Altın }optığını ileri ıüren 
Düni korrıiıki 

Tarihin en eski devirlnindcn· 
beri İnsanları düşündurcrı birçok 
)arını da sefalete götüren mühim 
bir mesele: Altın yapmak ı Bunun 
Lir hilyal olduğunu idcl·~ cdcıı 

( Sortu 3 ıincu ıayu' oJa) 1 

ı r gorunuf 
Atina, (Kurun) - Sirozda ia- muhakemeleri dün aku-. bitm• 

. l 'k' . .. . 1 k :r-a• ., 
yan etmıf o an ı ıncı ıuvarı a a- ve arar tebliğ edilmiıtir. 
yına mensup 35 zabit ve küçük Bu karar mucibince k d 1. .. 

- 'k h d' d ı em ı su. 
zabitin Selam arp ıvanın a (Sonu 2. ci sayıfanııı 1 • .. t · oı .su ununda) 

Bir boğuşma, iki ölüm 

Ramide hir şof Ör üvey 
anasını öldürdü M . 

1 b ektep takımları arcuınJa tertip ve himaye ettiğimiz lutbol mir 

Evvelki akfam Ramid,.. bir §O· Ramide Cuma mahallesind : ;a :k~~rrna Jün Jevam eJilJi. Dünkü maç!arJa Ameli Hayal, lr 
/ör örıey annesini öldürmÜ"IÜr. Bu Topçu Hacı Hüsnü sokağında 1:1,an bu ııbeı• takımla~ı kazanJılar. "HayJarpaJa - Vela liıeleri ıalırtn 

. . I arı era ere kaldılar M l ·ı t / a~ b · L-
cinayet etrafında bir muharrırr ıı.umara ı evde Hacı Isma j ile k 8 . '. aç ara aı a ı atı eıınci ıayılamızJa o~· 

a yunuz. uradakı reımın .. t lı d I t b 11' ı.-. 
miz. tahkikat yapnııs, şu n.alümatı rısı Safvet, kı7.ı Scnihe, oğlu Hik· d K b . uı ıımın a ı an u ııeıi takımını, alt ,,_, 

mın a a atat - Amelı H t J b. k toplatıu§hr: ( • vı ı ' tı uyıfcıı ııı J. c.ı 111 ııııııı ") o:~ . / aya maçın a ır urtarııı görüyor.,,tlflS· 
c ' ger rcaım er ıon ıayılamız.JaJır. 
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Selinik Harp Divanında Kamutayda 
Müvazene vergisinin bir 

~ (Baştarafı ı inci sayıhda) ve her tarafta ,Jükun ve aıayif hü- l J h . 
vari yüzbqısı Volamis idama, ıü- küm sürdüğünü. söylemiıt\r. yı ua a uzatılmasına aıt 
vari yüzbıl!ısı Galanakis virmi, sü- Harbiye Bakanı General Kon- kanun kabul edildi 
vari birinci mülazımı Olandefos dilis, Atina harp divanımaı son ka- .. Ankara, 4 (A.A.) Kamutay bu· ı 7 •• k tb t •• •ı 
on, dört süvari mülazımı altışar rarı yüz~nden şiddet taraftarı gun Hasan Sakanın başkanlığın_ ur ma UQ mumessı 
aene kürek cezalarına ve diğer ha müfritlerin ve bilhassa milstakiller da toplanmıştır. il •Al 
zıları da daha hafif hapis cezala- fırkası reisi General Met;:ı.ksas ile Bu toplantıda Kamutayın 1934 erı manqaga çara J 
rma mahkUın edilmitlerd;r Suç Jan Rallia ve Stratosun halk ara- yılı birinci ve ikinci teşrin ayları ~ lTl L~ 
lulardan on iki kiti beraat etmİf- sanda yaptıkları tahrikatı ima ede- hesabı hakkındaki encümen maz- Ankara, 4 (Kurun) -Alme.n • I !erinin bir kısmı ile Matbmt 
tir. 1 rek demiJtir ki: batası okunduktan sonra. evkaf u· ya bükiimeti tarafından Almaıı • ··d·· I"..... .. m--.! 

A . kıd ı· .. . .. b l .. d .. ı ··.. .. .. 1935 mum mu ur ugu IDUIDellunsn, 
sı em ı ıuvarı yuz &flit "- Hükumet, mem eket dahi- mum mu ur ugunu yıh büt- yayı ziyarete davet edilen matbu· I .1.... •-~ b" •--f:ıı 

V 1 • L-•-•--..1-•~ ·d •---- 1• tl .. k • • ı.: I · ·· k k b 1 d"Jın• .. .11 . . • man e çı ıgı erıu.m ır a.a ne o o anıa 1M111UUDWUU ı aın 1UU1UI. ın e su ün ve a•a)'lfı muna aza çesı muza ere ve a u e ı •t • 1 at mumeuı erı ayın on Sekızınde ak . ki d" 
infaz edilmek için tayyare ile Ati· etmek için her çare ve tedbire baş tir. Bu kanun ile evkaf umum mh- tayyare ile Almanyaya gidecek • r gıdsçe er 11". 

naya ıönderilmif ve reisicümhu· vurmak cumintletlir. Çünkü mil- dürıüğünün 1935 mali yılı masari- 1lerdir. Tayyare on kitilik ol. Vilayet gazeteleri müme11ill 
run tasdikma arzedilmittir. Şayet let, laüklimete itimat beyan etmif, I fi. karşılı~ı alarak. 2 mil~on 436 duğundan gazetecilerin iki defa· rinin dahil bulunduğu ikinci 
reisicümhur bu kararı tasdik eder· salah:yet de vermi§tir. Memleketi bın 919 hra · tahaısat verılmekte da götürülmeleri kal'al'laıtırılmıı• le bir ay sonra Almany~ ziya 
le, mahkGm yüzbqı yann aabab kendileri idare etmek iddicuında ve bu masraflar karşılığı olan ge- tu. İstanbul gazet eleri mümessil - edecektjr. 
Selinik kıılası arkasındaki anad, bulunanlar, intihabata buyurBUn· liri de 2 milyon 4137.000 lira· tah · -------·----------------
kurtuna dizilmek ıuretiyle idam laT. Halep ora üe arpn Ja burada- min edilmektedir. . BAY IBRAHIM Al.AA T.flN 1 BiRiNCi UMUM M0FE1TIŞLt 
edilecektir. tlır.,, Bundan sonra müzakereaine ıe- KOLTOR MOFETrlŞI Ankara, 4 (Kurun) - Devi 

Selinik diftnıharbinin bu b- Harbiye nazırının müfritlere çilen Van gölü gemi İ§letme ida. Ankara, 4 (K~run) - Bay Se. Şiiri.sı mülkiye dairesi reisi 
ran efkin mnumiyece memmmi- kartı bir tehdit mahiyetinde telak- resi bütçesi üzerine söz alan say• lim Sırrıdan açılaıı Kültür Bakan- Mitabn birinci umum müfettitl" 
~ bıtd•nmqbr. Bu karardan. IC edilen bu ihtanna büyük bire- lavlardan Tahsin San (Aydın) , lığı umumi müfetti!liğine talim tayin edileceğinden bahaolun 
m6fritler de memnaa kalec•kl•r· heımıniyet ·verilmektedir. 23.000 ' liralık bir menfaat ıetiren ve t•rbiye azaaıiıdan bay lbrahim maktadır. 
ü. Mutedil gazeteler, halla sü- bir idareye her yıl 50 bin lira yar· Alaattin tayin edildi. TEKAÜT EDiLECEK EMNIYE 

Ven&el011111 Valm Çoeaflr tla k6n Ye itidale davet etmeie de- dnn yapılmaıını doğru bulmadı - METROK MALLAR TAK- MEMURLARI VE KOMi· 
S-,U7G ç.Jılliyor vam ediyor ve diyorlar ki: "Hü- ğını söylemit, Ahmet Ihsan Tok· SITLERI SERLER 

Atim, 4 (Xanm) -Atina laarp klmet lmYVetlerinin saflannda bir göz bütçe kanununa konmuı otan Ankara , 4 (Kurun) - Met· Ankara, 4 (Kurun) - 296 do 
•ivam, pnn tenaneye ye fllOJ& ayrılık husulü kadar muhaliflere hükümlerle, bu itletme idaresinin rGk mallar taksitlerinin uzatrlma- ğumlu Emniyet memurlan, 
elkoJ'11111f olan aiYil, abit. küçük yardım edecek ve yarayacakf hiç- devamlı hizmetinin hangi veki • ıı itini tetkik etmek üzere fırkada doğumlu polis komi.erlerinin 1 
zabit ve uker otm dert .uçlamua bir teJ yoktur. Şayet müfritlerin lete bağlanacağını ayn bir kanun yeni bir komisyon te,kil edildi. temmuzda polis tahdit k:anc ... 
muhakemesine bqlıyacaktır. Suç- gürültüleri ve tahrikleri yüzünden ~evzuu ~la .. rak hükinetçe tetkik e · Komisyon ilk · toplanlııını ~ • mucibince tekaütlükleri yapıla 
lalar araımda Venizeloıun vaftiz h!11-A- tç" ı ..I'. • dderek hır an evvel Kamulaya teai günü ya-r•ktır. --• ..... rr. UAume ı unsur ar arasmıııa nı- kl"f d"I ..- ~~ 

te ı e ı met· h nd ·· t ···~··············· .. ·· ............................................................... . çocuğu ve Hanya mebusu Pist.ola· 
kis de Yardır. Mevkuf bulunan 
Pistolakis, i.,.anm masrafını ver
mek Ye teraaneye giden asilerin 
bindikleri otomobilleri adamları 
'ftsttaıiyle tedarik etmekle 1UÇla-' 
dur. 

General Kont/ili.in Mülritlere 
IJir llaton 

Attna, (Kunm) - !çitleri Ba
kanı bütün vilayetlerle telefon ve 
telgrafla muhaberede bulUJUDut. 
halkın hükUmete sadık olduğunu 

fak çıkarsa bundan istifade ede- . .. . 1 uauıu a gos er -
cek olan Venizeloı olacaktır. Müf- dıgı. a~zu araamdaki farka iıaret 
"ti .. ül .. 1 k etmıştır. rı er, gur tü ve patırtı arı es- .. .. . 

ı. h!!'-~- t" · · ·· ·· d Butçe encumenı batkan vekili me ı, wwme ı ıtı ve gucun e ra .. 
h t b akm l d Mukerrem Onsal verdiği cevapta 

a: ır a ı il'.,, V n ··ı·· .. 1 .d v enizelo• yaralıymı§ r a ıo u wemı lf etme 1 aresine 
N r 4 (A.A ) B V . yapılmakta olan yardımın encü • 

apo ı, . - . enıze- d h "'kA f d 
1 1 .. d .ddeıı· 1 men e u umet tara m an veri • os şo ayagm an fi ı 'ancı ar I . · .. . 
ela d .. ..1__ ta'" da k lk en ızahat uzerıne kabul edildiği-

:Y uguıı111a11 ya pn n a a- . .. le . V 
mamaktadrr. Dolatan fayialara ~ı ~Y m~t _ve an gölünde gemi 
göre eski Yunan başbakan1 ihtilal ıtletılmesının sadece iktıaadi a • 

~~ lö mad~" aütrnoP1diC1h1.i iaa...J. -...1-liünii &J'&iuıWLD alDHI o ugu l:iıt" m~ir. 
yaradan mu~ariptir. ·. 

Bu izahatı müteakip kanunun 

Bir boğuşma, iki ö üm 
Dahiliye Vekilinin bulunduğu bir 
toplantıda müzakere edilmeıi Jm .. 
bul edilmi.ı ve Kamutay ıündeli
ğinde bu'lunan diğer maddelerin 
göriif ülıııeıine geçilmittir. 

~ (Bqwafı 1 inci aayıfada) ı naaı Safvet arasında ıeçen görüt 
met oturmaktadır. Hacı lama.il me meçhuldür. 
Eclimekapıda belediye temidik it- ilk tahnıinlere göre Safvet . ü- Bnlardan~ müvazene vergi•i ka-
lerinde saraç uıtabğı yapmakta- yey oğlu Hikmete gene izzeti nef- nununun mer'iyet müddetin:rı 
dır. Hikaaet Beyojlu taksisinde ıini kıracak ajır bir lif ıöylemit haziran 1935 den batlama:k üzere 
tofördür. Kendi otomobili var- ve buna kızan şoför Hikmet zaten bir yıl daha uzatdmasına ait kanu
clır~ Otuz yqmdadır. eakidenberi kin beslediği üvey a- nun ıörüıülmeaine batlanırken 

Elli y&fıncla olan Safvet İte Dalma atet etmiıtir. Rakı ile batı y ahya Ga!iP. Kargı (Ankara) tek
Hacı lsmailin ildaci karnıdır. Se- dönen Hikmetin ilri tabanca ile ü- lif edilmekte olan bu kanunun 
aihe Hikmetten küçüktür. zerine ablarak atet ettiiini gören 1935 bütçesiyle birlikte müzakere 

u ___ I edilmesini ileri ıüren bir takrir 
n41Gı amailin bir lmı daha var Sahet üvey oihınun elinden ta -

dır. Ba da Çarıamhada oturmak· banc:asınr almaya savqmıthr· vermiftir. 
tadır, evlidir. Şoför Hikmetin bir Şoför Hikm~tin attığı kurtun . Maliye bakanı Fuat All'Olı söz 
de nİfanlıaı vardır. Hikmetten lardan biri üvey anaamı tam kal - atarak bugünkü devlet ihtiyaçla • 
Safvet ayndır. bine isabet etmif, kadını hemen nnm bu verginin önümüzdeki ae -

Cinayetin itlendili eYde J"&fl• öldürİnüttür. Fakat bu boğuıma nede dahi temdidini icap ettir· 
JUl ailenin efradı bundan ibaret- · eanumda Hikmetin elinde bulu- mektedir. 
tir. Evvelki IÜD laat içe clolra Ull iki tabancadan çıkan kurıun- Verginin mikdarı qağı yukarı 
tof6r Hikmet ne plmif, üç katlı lardan biri de Hikmetin ıöğıüne 14 milyonnu mütecavizdir. 
bulunan evlerinin en alt kat odası- raılıyarak kendisini de yaralamıf, Bundan sarfınazar edilme.i ve
na rirmittir• .Hikmet kendisin~ biraz ıonra Hikmet de ölmüttür. yahut dedikleri gibi masarif kıs· 
kapJJJ açan kn1nırcl .. i Senibeyi o- ~~r iki tabancadaki bütün kurtun- mından tasarruf suretile bunu bat-
daya çaiırmıt ve •emittir iri: lar atılmıttır. kabir tarafa hasretmenin imkiru-

- Seniha... Şimdi baban eeni Seniha, Edimekapıdaki baba- nı göremiyoruz. Bu itibarla müza-
Edirneliapıda bekliyor. Git, ora • ıma gitmif, ağabeysi Hikmetin kerenin tehirine taraftar olmıya -
dan beraberce Cartambadaki ah- kendisine ıöylediği ıözler üzerine cağım. 
lanın yanma ,idecekmİfltDİz. Ba- geldiiini anlatmıfbr. Hacı lımail, Maliye bakanı Fuat" Agrah söz 
bam bana öyle söyledi... oiluna böyle birtey söylemediği alan Yahya Galip Kargı bu vergi· 

Genç kız bu .azlere İn&nmlf, için ·•üphelenmit, "hemen kızı ile nin kabu1üne saik olan zarureti 
hemen giyinerek yola çdmuttJr. birlikte eve dönrnUtler, kapıyı a- ipret ederek ~evlet varidatıucla 
Şoför Hikmet kardeti Serıiha, ev- çıp 'İçeri girince feci vaziyet ile ~u yıl elde ~d~len ~azlalık ~~l~yr 
den aidince hemen cebinden bir kartılatmıslardır. Hacı İsmail , sıle .b'! vergının muzakeresını ıı -
fite rakı lle birkaç J11111Urta çıkar- vakadan Fatih iandllrma kuman- temııtır. 
JDlf, ufak bir tabaia doiramıf, ~l\nlr;mıı haberdar etmi,, Ham - F Tekrar söz alan Maliye .. Bakanı 
ıonra rakıyı içmeye bqlamıtbr. di onbaşı cinayete e1kovmuştur. ua~ A!r~lı buhran ve muva:ıene 
Bu ıırada 8vey annesi Safvet or- Avni 7.annH·"1" adllye <te vakarlan vergılerının konu·lmaıma sebep o-
ta kattaki odada oturmaktadır h b .J d"l • .. .Jd · ... lan sıkıntının geçmit olduğunu • • , a er111\r e , rıııA, m o .eıumumı . . . . . ... . 

ŞofBr Hikmet yarım aatıt kadar muavinler· d~n Ba CP.vdet dna-1 kımıemn 'iddıa edemıyecegını, da· .,., y ............................................ . 
ııakı içtikten ıonra ufak ve toplu vet verine giderek tahkikat yap- kat'i surette tahakkuk e,tmektedir. 
ltahe.ncasını iki eJ;,,e a1m1,, tahta mı~hl". 1 Hikmet üvey anasiyle sık , ıık kav
merdlven1erden Vl•kan çıkmıştır. Soför Hikmetin üvev enuım ga eder, "menhus karı evden bir 
Bu ıırada ıoför Hikmetle üvey a- geçimsizlik yüzünden C>ldürdüğü ı türlü gitmiyor,, dermit. 

ha geçen yıl bu vaziyet aözönüne 1 · ı · b~· ı mecesı· 
alınarak yeniden bazı vergiier ko- ngı iZ 
nulduğunu ıöylemif· ve kanunun ~ (Başmakalden devanı 
kabulü lüzumu üzerinde durmuı • laımaaına doğrudan doğruya 1 
tur. gilterenin karıtJDAk4istemediii 

Denizli ıaylaYı Maznar Müfit çıldır. Onun için timdiye kad 
de hüki'imetçe teklif edilmit olan olduğu gibi bundan sonra ltal 
kanWum bütçe ile aör\iiülmesi hı:- nın (Stresa) tebrinde toplana 
SUtunda israr etmiştir. olan lfonferanstan da bir 

En ıon olarak söz almıt olan beklememek lazımdır. 
~~-- .. · • •• ıti&tltmm9ı~~Pf"anııı;w:.iJ1e1t11lft' 
~eref de.ınijtir- ki: - · ~ -· 

"Filfulkika niüvazene · vergisi 
muvakkattir. Bir ıene için kon· 
muttur. Ancak tevdi edilen bii\ • 
~in bucünldi vaziyetine gCire 
mübrem muraflarm yekii1RP1A 
göre 15 milyonluk bir vergiyi kal
dırmak imkanı olmadığını ben 
tahaen bütçeyi okuyarak gördüm. 

Henüz bütÇeye baflamadık. 
Çünkü Maliye Bakanmın burada 
liiylediği gibi bütçeyi müzakere 
edebibnek için önce varidatın ne 
tuttuğunu bilmekliığimiz lazım ge-

lir. Bunu anlamadan encümen büt· 
çenin müzakeresine geçerse elbet
te kaıiunlann istinat ettiği •arida
tı tahminde güçlük çeker, buniın 
içindir ki bütçe encümeni 'bu aene 
mevcut olan masraftan veya zain
lan müzakere edebilmek için va· 
ridat kanuntanmn temin edeceği 
varidatı anlamak lbımdır. 

Arzettiğim varidat kanunlan 
diier encümenlerden geçip bütçe 
encümenine ıelmediii için bütçe· 
nin müzakeresine henüz geçeme -
dik. Encümenin gelirin ne olduğu
nu anlaması ve masraf bütçesini 
ona göre yapabilmesi için bu ka -
nunun kabülünde zaruret vardır. 

Bütçe müzakeresi esnasında 15 
milyonluk bir yekiinun indirilme
sine imkan görülürse o zaman 
Kamutay bunu indirebif.İT, 

Bu görüımelerden sonra Yahya 
Ga1lip Kargı'nın takriri reye ko • 
nularak reddedilmif ve kanun ay
nen kabul olunmuftur. 

vetleri araıında ortalama ve ·-·-·---
gen bir durum takmmıt ol 
Avrupanm harp ve barıt itleri 
her vakit uzaktan bakacaimı ı·· 
termez. Günün birinde A vru 
nm bir köteainde bir harp gü · 
tüaü kopacak olursa 1914 yılın 
olduğu gibi bir yana kabJabilit• 
Yalnız öyle bir zamanda bu de 
letin nerede bulunacağı buründ 
kestirilememektedir. itte lngilt 
renin bu anlatılamaz durumudur 
ki F ranıızları sinirlendirmektedir· 
Ve birtaknn Fransız pzeteleri lo
gilterenin kendi kuvvetini bugüll" 
den a~ıkça ortaya koyaralt mua
hedelerin bozulmasma 8.rtı clu" 
ranlara kablmadıiı için Avrupa 
barııını tehlikeye dütürdüğünil 
söylemektedir. 

Belki Jngilterenin böyle bir dır 
rum almıt olmasmda tayy~re kur 
vetlerinin büyük bir yeri "tardır· 
Yannm harplerinde deniz kuvvet· 
lerincleıı ziyade hava kuvvetleri
nin daha önemli (ehemmiyetli) 
bir rol oynıyacafı açık oldutana 
ıöre bu yönde biraz ıerida kalmıı 
olan lnailtere hükGmeti bitaz da· 
ha ihtiyatlı hareket etmeli ıerek· 
li bulmaktadır. Fakat lnailtere
nin ihtiyatkirlıiı nereden ıeline 
ıelıin sonu birdir. Bu devlet ıi· 
yua terazisinin iki gözünden biri· 
ne kendi kılıcını koyuncıya kadar 
baaüDki çekifmeler sürüp ıid.
cektir Ye belki de bu devletin sisll 
birtakım hesaplara dapnan ibti
yatkir durumu bir gün ıelecelc 

Kamutay, Türk parasının kıy • Avrupa :ıarbinin sebepleri araant-
metini koruma kanununun iki ıe· da sayılacaktır. ' 1 

ne uzatılmıt olan mer'iyet müd • ------~--A_Sl_M __ U_I __ ,_,_ 
delinin bittiği tarihten sonra üç BELEDiYELER BANKASI 
sene daha uzablmatı hakkındaki MODORLO<aQ 
kanunu da ayni suretle kabul ede- Ankara, 4 (Kurun) - Beledi • 
rek cumartesi günü toplanmak Ü· yeler Bankası müdürlüiüne Jivat 
zere dağılmııtır. va1iai bay Sırrı tayin edileclkth·· • 
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jBaşyazıcıların içiş

i leri bakanını 'ı . Görüş_!er J[I 
İtalya-:: YugQslavyal 

anlaşması 
T zetesi Roma hususi mu-

' h b~1:' ~a mt"Zetesine gönderdiği a ırının E>·-

dan · 
mektubun · ·.ı ·rhl 

Belediye eski Maarif Nezareti bına
sını 40,000 liraya satın alıyor 

· ziyaretleri 
Dır (Baş tarafı ı. ci sayıfada) 

ya'yı dün ziyaret etmişlerdir. Bu 
ziyaret sırasında, bu kongre üze· 
rinde de konuıulmuıtur. 

Ulusal basın işlerimiz bakımın· 

dan bu kongrenin çok f aydah so· 
nunçlara ilk basamak olacağında 
şüphe yoktur. 

1 
Al ııyaııın yenıuen sı a an· 

mab .. tü Avrupada sebep ol·-
masını 11 • 

d 
v ;ta mef gulıyetler ıırum · ugu ae . 

il ttıJya - Yugoılavyanın yenı 
)İ d~, _, .... anı alması esaslı bir hadise 

bıroO.. k k 

Kadıköyünde bir mazarlık T rpmvay şirketine satılmış; 
Ömer Seyfettin burada gömülüdür; kabri yıkılmasın! Kongrenin nasıl ve kimlerden 

toplanacağı, neler kom:şulacağı 
henüz kararlaşmış değildır; ancak 
Mayısın üçü ile beşi arasında top· 
lanarak üç gün kadar süreceği ve 
kongFenin ilk izeri bir Türkiye 
gazeteciler birliği kurmak olacağı 

söylenebilir. 

1 ...nr Bu hesaplanamıyaca a· 
olu,,--. . 1 hAd' Ad iya . 

Jllühım o an a ıse r 
~:'denizi etrafında bir anlaşma 

e ~~imalini göstermektedir. ltalya· 
~ın Belgrada gönderdiği yeni el • 
çi.si bay Gido Viola itimatname • 
ıini verirken, ltalyanın Yugoslav· 

~ ya arazisi asayişini bozmak ve 
t memleketin tekamülüne engel ol
~ mak niyetinde bulunmadığını, bi
.. 1 lAkis iki memleket araımda müsbet 
' ve samimi bir el birliği teklifinde 

bulunduğunu söylemi§tir. Bu söz
ler her şeyden evvel Yugoalavya 
birliğinin tamamile ltalya tara!ın· 
dan tanınmış olduğunu gösterır. 

Bazı iddiaıiara kar§t Belgrat 
1 Httil pek hassas bulunuyordu. a • 

talya gazeteleri, Yugoslavyada 
3 tnanevi ve aiyasal bir birliğin VÜ· 

d cut bulmak ihtimali olmadığın • 
' dan ve bugünkü devletin yapma 

bir teıekkül olduğundan bahse • 
'-' decek kadar ileı:iye gidiyorlardı. 

İstanbul Şehir meclisi dün bi • 
rinci reis vekili Necip Serdengeç
tinin baıkanhğı altmda toplan -

mıttır. 
ÇARŞAMBA PAZARI 

Y edikulede Narhkapı kartısın · 
daki şimendifer yo1u üzerindeki 
duvarın iç tarafında çarıamba. 

"nleri pazar kurulması hakkın -gu • 
d k. iktıaat müdürlüğü tezkere.ı a ı .

1 
• 

mülkiye encümenine gönden mtt· 

tir. A 
SiMiTÇi FIRlNLARIND 

MAKiNE 
Sıhhat işleri müdürlüğü simi~çi 

fırmlarmda da hamurların makı • 
ne ile yoğrulmasını iıtiyord~; bu 
huıuıta belediye zabrtaaı talıına.t· 
nameıine ilave edilmek üzer~. hır 
fıkra hazırlanmıttı; hunu~ . once 
mülkiye encümeninde tetkıkı ka • 
rarlaıtırıldı. 
MEZBAHA ŞEFiNE YARDIM 

Mezbaha şefi baytar Münir 
bir zamandanberi hasta.dır, izin • 

lsveç - Da11imarka 
şimendifer ~rupunun 

işi bitiqor 
Diyarrbekir - Fevzipaşa şi · 

Hıılbuki Marıilya f ac.iaımdan ton• 
re. ne SloveD'ler, ne Hrrvatlar Bel
ıra.t hükUmetine kartı isyan ha • 
reketinde bulunmadılar. Yugoa • 
lavya esas fikri bu suretle bir de
fa daha ve yeni bir kuvvetle gÖs· 
terilmiş o1du. Nihayet ltalyanla • 
rm realiet zekası Sırp, Hırvat S
loyçn kr~lIJğpl!n gedrdiiii !'"ii~ - - --.I!'·- )" ... 1., ..... ,_ vsttmnnı üzeri -
kulalı, hırlıgını gerç.ekleştırmq ne almı' olan laveç - Danimarka 
her memleketin dü§tüğü mütkü - gnıpunun İfİ, bitmeie yakla§lı • 
lat nevinden görmekte geçilane -
di. itte bu aöriif ltalyan cezri si- ğmdan tasfiye muamel~ine bat· 
yasasının değitmeaine sebep ol • Iannuıtır. 
du. Bunun neticeleri çoktur. Bir Grup, bu sefer İran.da yeni bir 
defa ltalyanın Dalınaçya üzerin · timendif er yolu yapmağı üzerine 
de neslediği emeller nihayete er • almıştır. Bu ıebeple Türkiyeden 
miş oluyor. Fakat buna mukabil doğruca Irana gidecekti!'. 

talyada lstri' de, 've Hırvatların Bu yeni itle al&-kadar olmak ü· 
hiç bir emelde bulunmamaarnı is~ zere grup erkanından bay Sakaild 

tiyecektir. lrana gitmittir. 
Bir diğer netice de şudur: Ro • 

manın Hırvatistana kartı olan va· Zonguldolda tetkikat 
ziyetinin tamamile değişmesi. U· Ökonomi Bakanlrğr müra.kiple-
mumi harbin bitmesinden beri 1· rinden bay Fahrettinin batkanlı • 
talya, cenup Slavlannın teıkil e • ğmda olmak üzere bir uzmanlar 
de:2;;i müstakil bir devletin tabii he eti dün sabah Ankaradan gel-

1 Ad . y 1 .. . d 
mJdafaadan mahrum o an rı • • ı.._ ... 1 mevzu ar uzenn e tet· 

mıtve~ 

ya.tik kıyıları için bir tehlike tet - kikat yapmak üzere Zon.guldağa 
k~i edeceg"ini dü!ünüyordu. Bunun.. . . t' Aaraıtırmalar bırkaç ay 

yrf d gıtmıı ır. 
iç:n dama Yugoılavyayı .. za.. 1;1· kt' d ıürece ır. 
şürmek fikri büküm ıuruyar u. 
Hatta Hırvatların ayrılık bar~ket• lspan ya ile ticaretimiz 
lerine yardım etmek bile isteAnı~o: ispanya ile ara.nıızda yapıla • 
du. Şimdi Yugoılavyanm bakımı· . k . ticaT'et anlaşmasının ko-

kla bu ca yenı . 
yetiıuleki bütünlüğü tanıma ,__ 'çin Madrite gıdecek 

y s· nu§u1JU0sı ı . . 
fikirden de vazgeçilmit ve ugo Ankaradan ıehr.mıı.ze 

. . b' l. "' . heyet yarın 
]avya ile dostluk ve el ır ıgı yap· . H et ayni gün ıçerı • 
mak temayülü hasıl oluyor. gelecektır. ey 

1 
k caktır 

. i de Madrite yo a çı a · 
(Sonıı 4. ciJ, sayı/anın 1. ci :ıütı1nu;nda) ı 1 n _ 

. 
lidir, fakat maatJı memur olma · 
yıp ücretli olduğu için kendisine. 
o yoldaki kanun hükümlerine gö· 
re, ücreti verilmemektedir. Bay 
Münir, eski bir memurdur, hizme· 
ti çoktur, vazife başında hastalan
mıttır, kendisinin böyle bir za
manında parasız bırakılması doğ· 

ru değildir, onun için kendisine 
belediye bütçesinden münuip bir 
yardımda bulunulması isteniliyor. 
du; bu işin de bütçe encümenine 
gönderilmesi kararlaştırıldı. 

Kaymakamlıklardaki bazı ko • 
misyon1ara belediye namına gön · 
derilecek azanın seçilmesi reislik 
divanına havale edildi. 

YENi BiR iLK MEKTEP 
llk mekteplerde okuyan çocuk· 

larımrzın sayıaı günden güne art
maktadır; onun için Beyoğlunda 
ilk mektep yapmak üzere bir bi· 
na satm alınması dütünülmüştür, 
bunun için bugün tatbik edilmek 
te olan bütçeden on sekiz bin lira 
münakale yapılması isteniliyordu. 
Bu iş de bütçe encümenine gönde

rildi. 
ESKi BORÇ 

1913 belediye istikrazın.a ait 
olan Fransızlarla belediye arasın· 
J. .. 1., ~""\, .. ..,olon~tT\~• bil" d.ğ\ • 
ıiklık yapılması öne ıürülmüt; 
buna ait tezkere de ka vanin encü· 
menine gönderildi. 
ESKi MAARiF NEZARETi SA

TIN ALINACAK 

Belediye tetkilata bugünkü bi -
naya ıığmryor; bir çok daireler 
ıurada burada ayrı ayrı binalar· 

dadır; bu, bir çok zorluklara 1e • 

bep oluyor;onun için belediye,eeki 
Maarif nezareti binaaını ıatın al· 
nıak istiyor; bina sahibi olan Ma· 
liye Bakanlığı ile muhaberede bu
Junımut; binaya kırk bin lira i.sıe. 
niliyor. 

Belediye reisliği hu f iatı uygun 
görmüt, Şehir Meclisinde: "Para· 
aını, karşılığını sonra buluruz; ıiz 
önce bu binayı bu fiata satın al -
mak için izin verin!,, diyor. 

Azadan Avni Yağız söz aldı: 
- Böyle şey olmaz; bu tezke

reyi bütçe encümenine göndere • 
lim; belediye reisliği oraya izahat 
versin; belki taksitle filin al mır; 
karşılığının da nereden bulunaca
ğı orada anlaşılır! 
Dedi, bu teklif kabul edildi. 

ÖMER SEYFEIT1NIN MEZARI 
Azadan Refik Ahmet Sevengil 

tarafından verilmiş olan şu takl'ir 
okundu: 

Kadıköyündeki Mahmutbaba 
mezarlığının belediyece Üsküdar 
Tramvay Şirketine satıldığını 
gazetelerde okudum. Türk edebi· 
yatının değerli rome.n ve hikaye 
muharriri Ömer Seyfettin orada 
gömülüdür. 

1 - Ömer Seyfettin'in kabri, 
mezarlığın satılnn bölüğünde ise 
bu kabrin yıkılıp ort,.dan kaybol
maSJna göz yumulmasın. 

2 - Ömer Seyfettin'in kabri 
mezarlığın satılmıyan bölüğünde 

iae orası satılmasın. 
Belediye başkanlığının bu dile

ğimi yerine getirmesini ve bu kah· 
rin ne olduğunu meclise bildirme· 
sini rica ederim. 

Takrir, Avni Yağn:'ın teklifile 
belediye reiıliğine havale edildi. 

-1932 yılı hesap kesimi hakkın • 
daki tetkiki hesap encümeni maz· 
hatasının müzakeresine pazartesi 
günü devam edilecektir. 

Liköt ve şaraplarımız 
Donimorkada rağbet 

görüyor 
lnbu ar idaresinin likör\eri\e şa

raplarının Danimarkada büyük 
rağbet kazanmıt olduğunu haber 
aldık. Ec~ebi likör ve ,araplarile 
kartılaıtırıldığı zama~ Türk ma· 
mulitmm bir çok üstünlükleri gö
rünmektedir. 

Öğrendiğimi2e göre dün Dani · 
markaya külliyetli mikdarda, ver
mut ve konyak da gönderilmiştir. 

Hukuk talebesinden bir 
heyet Ankaraya gidiyor 

Oniverıite talebelerinin yeni 
imtihan talimatnamesi etrafında 
bazı dilekleri olduğu yazılmı§b. 
Duyduğumuza göre hukuk ta . 

Iebesinden bir grup, bu dilekleri -
ni Kültür Bakanhğma söylemek 
üzere Ankaraya gitmeğe karar 
vermişlerdir. Talebe yarın yola ç1-

kacaktır. 

Talebe. bilhassa tahriri ve şifa
hi imtihanların kül teşkil ettiğini 
aöyliyerek imtihanların biribirini 
takip eden günlerde yapılması şek 
line itiraz etmektedirler. 

Tahriri imtihanda muvaffak o 
Jamıranlarm şifahi imtihana alın· 
mıyacağı hakındaki kayıt da bazı 
talebeyi çok düşündürmektedir. 

_ •• ŞehrinUu bi1'ok m~e-
l 

,J "-'erce kadın gelıyor· 

- Konleram, Y ıldu: •ar ayında 
toplanacağı için burada birçok 
tertibat alınıyormuı •• 

- •• Fakat bu arada bir Je it· 
f aiye mülrezuine yer veriliyor
muf ki doğrum bunu anlamadım, 
Bay Gülüm? .. 

- 8eynelmüel KaJınlar Birliğİ 
kongruinde bulunmak için •. 

ket eruen yu~ 

muf·· • 

Dünkü ziyarette Akşam sahip· 
lerinden Bay Kazım Şinasi, Cüm
huriyet sahibi Yunus Nadi. Haber 
gazetesi sahibi Hasan Rasim Uı, 
Milliyet genel müdürü Bay Şükrü 
Esmer, Son Posta sahiplerinden 
Ali Ekrem Uşaklıgil, Zaman baş· 
muharriri Velit Ebüzziya ile ga· 
zetemiz st\hibi Asım Us, Basın Ku· 
rumu Başkanı Hakkı Tarık Uı, 
Matbuat Umum Müdürlüğünün 

şehrimiz mümessili Neşet Halil A· 
tay bulunmuşlardır. 

lçiş1eri Bakanı Ankaraya 
gitti 

İçişleri Bakanı Bay Şükrü Ka· 
ya, dün ak§am Ankaraya doğnı 
yola çıkmış, durakta birçok zat 
ve bu arada Vali ve BeledivE; Reisi 
Bay Muhiddin Üstündağ, Emniyet 
M\\dürü Bay Fehmi Vural tarafın-
dan uğurlanmıştır. 

iç Bakaniyle birlikte Trakya 
umumi müfettişi Bay lbrahib Ta-

li de gitmiştir. .. . . 

ALTIN 
_... (Ba~tarafı 1 inci sayıfada) 

kimyagerlere rağmen zamanımız· 

da hala bununla uğı-aıanlar eksik 
değildir. Bu arada Fransa.da Dü· 
nikoviski adında biri keşfettiki ve 

"Z,, adım verdiği br ziya ile top· 
rağı altına kalbettiğini iddia et
mektedir. Bu adamla göcüıen ve 
onunla beraber muhtelif tecrübe· 
)er yapan Rene Südr bu hususta 
§U izaha ti veriyor: 

"Onun bu iıe dair olan naza
riyelerini bilmiyorum. Y alrıız her 
hangi bir toprak olursa ol•un alt'" 
yapacağını iddia ediyordu.. Ben de 
dört nümune götürdüm. a A,, Mö· 
don beyazı, "B,, Pariıte bir bahçe
den aldığım toprak, "C,, Kap Del· 
de yol üzerinden aldığım toprak, 
"D,, altınlı bir kumdu. Bunlar, klr 
§ilin "Z,, ziyası namını verdiği biı 
elektrik ışığıyla iyice pitirilecelc 
ve alhn olacaktı. Onun dediğin• 

göre bu ziya bugüne karlar bili· 
nenlerden hiç birinin fakımıno 

;:,il, · (Lutfcn scviriniz) .. 

Bay Gülüm - Anlamıyacak n• 
var doıtum, yüzlerce kadının bir 
arada toplanıp konuımaıından çr 
kacak harareti bir diifünl 
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fı Görüşı;;:ıfl 
ltalya - Yugoslavya 

an·Ia~ması 
F ATIH KAZASINDA: 

~ (B~ştarah 3.cU sayıfada) 
Daha heni~ Fransa ltalya ile 

hır dostluk anla§ma.aı yapmazdan 
evvr 1 müttefiki olan Yugoslavya · 
nm ortaya a~acağı tehlikeden kur
tulmak için lt.alya, Arnavutluk -
ta, hatta bir dereceye kadar A -
vusturya da, icabı halinde Yugos· 
1avyayı bir çember içine alabile -
cek vasıtalar hazırlamıştı. Bir ta
raf tan da, Yugoslavyaya kar§r 
Bulcaristanı kentlisine bir muhte
mel müttefik gibi aayıyordu. Teh · 
like vukuunda Arnavut ve Bulgar 
ordular, İtalyan askerleri gelince· 
ye kadar bir nevi müdafaa vazi • 
yetini ihdas edeceklerdi. Bugün 
bunlara ihtiyaç ka!mamıştrr. 

Bu duvar, senin mezarın olacak! 
Karabaş mahallesinde Hayrettit 

kızı Bayan Lamia ile Mimar mekte -
bi taleebsinden Bay Azizı Aksarayda 
Abdullah kızı Bayan Fatma ile Bele
diye mezarlık baş mühendisi Ba1 
Saffet Sun, Haraççı Kara mahaUe • 
sinde on altı numaarlı evde oturaJI 
Mecit kııı Bayan Nebiye ile elektrik• 
çi Bay Mehmet, İsmail kızı Bayaıı 
Aftuş ile Saraç Bay Musa, Zeyre1' 
yokuşunda on sekiz numaralı evde o
turan Abidin kızı Bayan Sultana jfe 
Tavukçu Bay Nuri, Cibalide yedi nu· 
maralı evde oturan Ömer kızı Bayarı 
Assiye ile gümrük makinistlerinden 
Bay Mustafa Haraççı Karamebmet 
mahaJlesindcn Mehmet AJi kızı Ba .. 
yan Saliha ile reji müstahdeminin • 
den Bay Yusuf Kenan, Oruç Ga:d 
mahallesinde Mustafa kızı Bayan 
Sazi ile tüccardan Bay Harun, Mu • 
ratpaşada elli ü~ numaralı evde otu· 
ran Salih krzı Bayan Fatma ile Şo • 
för Bay Ismail, Hoca Y eysi mahalJe• 
Çsinde bir numarada Salih Iuzı Ba • 
yan Cemile ile dokumacı Bay Murat, 
Guraba Hüseyin ağa mahallesinde 
be§ numarada oturan Mehmet kızı 
Bayan Safinaz ile kunduracı Bay Ct
lalettin evlenmişlerdir. 

Franaız İtalyan c.nla§ma&ımn 
doğrudan doğruya bir netice=ıi o -
lan ltalyan - Yugoslavya anlat· 
maıı pek büyük ehemmiyette bat
ka bir menfaati haizdir ki bu da 
Almanların Balkanlara doğru i -
lcrlemek istemesini menetmekte • 
dir. l§te Almanların böyle bir ha· 
rekcti kar,ısında İtalyanlarla Y u

goslav larm Cermenlere karşı bir· 
!eşmeleri lazım geliyor. Eğer bu 
iki membket arasındaki ihtilaflar 
ve anla~amamazlıklar devam e • 
decek olsaydı Almanlar Balkan · 
lann hikimi olurlardı. Kral Alek
sandrın defnedildiği gün Bay 
Röhm'ün Belgrattaki hareketi ha
la unutulmamıştır. Almanya 
bu suretle Yugos1avya ile bir el 
birliği yapmak istemi§ti. 

İtalya - Yugoslavya dostluğu 
Almanl nn Balkanlar üzerindeki 
bütün emellerini ıuya dü~ünnüş • 
tür. Bu dostluk dolayısıle tngılte 
renin Akdenizde olan menfaatle· 
rine de hizmet edecektir. Eğer Al
manya cer:uba doğru inerek Tri • 
ye:;teyi ele ~!mı, olsaydı, tahtelba· 
hirlc•ik Tarık boğazını, Maltayı 

ve Sfü·oyş k:ım:.lın.ı tehdit etmeleri 
pek rnu:1t-emeldi. Adriyatik ıahi · 
linde ihi raemleketin anlatması, 

H'."ı.b.a'.,;;;gla::- =~manmda olan bu 
teü:il;eyi her' araf ebniştir. İtalya 
bu a:n'--:mndan t::l~mn.untlur. Hat· 
t ıi b.ı h~dise lr..gilterede büyük bir 
mı:rn:nm~yetb tefsir edilmiştir. 

İt?.lya - Yugcslav anlatması 
nih~yet tahal:kuk etmek üzere -
c!.i:·. Eunun bir emrivaki olduğu 
A ·····:-;a ııelametinin bir tarihi ola· 
cn1d ~. 
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dah ı değildir. 

1 ramvay basamak
larında yapılan 

değişme 
Dört trmvay arabasının kapı. 

smda yapılan tadilattan sonra di· 
ğer tramvaylarda da ayni tadila: 
tın yapılmasının faydalı olup ol • 
mıyacağı etrafında dün yeni bir 
tetkik yapılmıştır. Bu tetkikatı 
nafia ba~mühen:lisi bay lbrahim 
ile bazı mühendi~ler, üzerinde ta
dHat yapl'lan araba ile fehrin muh· 
telif semtlerinde gezerek 
yapmışlardır. Bu arabalardan, 
tramvay yürürken atlamt.>.nın im · 
kanııız olduğu göülmüştür. Zaten 
nıakr.a.t bu olduğu için, diğer tram
vay!arın kapılarında ayni tadilat 
yapılacağı M>ylenmektedir. 

Bun.dan bqka son günlerde 
tramvayların aık, sık yoldan çrk
ması sebebi de tetkik edilmekte • 
dir. Bunun, tramvay raylarının a· 
şınmumda ileri geldiği söylen.i • 
yor. 

Gümrük 
kaçakçılığı 
F ord kumt= an yasının 
Islan bul şubesinde 

Ford kumpanyasının İstanbul 
fabrikaaında bir ıümriik resmi ka
çakçılığı olduğu ha.her verilmiş, 
gümrük teftiş heyeti araştınnala -
ra baılamıthr. Müfettitlerden bay 
Zitll' ~ yapua:n araşur • 

ma neticeienmİJ, gümrükler ve 
inhisarlar Bakanlığına bildirilmiı· 

tir. Bu mühim İ§le Gümrükler ve 
inhisarlar Bakanlığı müsteşarı B. 
Adil de uğrB.§mıştır. Söylendiğine 
göre, ara~tırmalar böyle bir kaçak
çılık oldunu meydana çıkarmı! ve 
auçlular ıekizinci ihtisas mahke • 
m~ine verilmiştir. Ford k"Umpan
yasında çah§anlardan Ubrey Z. 
Meloıi, Artür Vüster, Güstav Fre
dirik, Efdal, izzet lbrnhim Eteın, 
admda altı kiı~nin suçlu görülen -
ler arasında bulunduğu söyleni • 
yor. 

Dosya sekizinci ihtisas müddei· 
umumiliği tarafından mahk"emeye 
verilmiştir. Yakında duru§ma:ları · 
na başlanacal~tır. 

i3"ı-:nci toprak nümaneaini bi1 
~cyu.:k aaat kadar bu ııığın karıı· Filmle.,.den atınaf4 vergi 
aında tuttum; fakat tamamiyle pi· için konuşma 
§İrmcdim. KQ§ilince, piıjirme a· Ökonomi Bakanlığı, filmlerden 
meliy:ıai altının tamamile tavazuh alınan vergilerin azaltılma&I hu · 
etme6i ir.!nmif. Bütün toprak nü· au&unda bir karar vermek üzere 
munelcrimi şırcuiyle bu earar~ngiz. sinemaı:.larla birlikte ticare~ oda· 
ziyaya harfi tuttum ve her birine smın bir rapor hazırlamasını iı · 
daha yü/uek daecelerde hararet temişti. 
verdim. Aldığım netice fU oldu: Ticaret odası, bunun üzerine 

A ve B de hiç bir §ey yok. C de çalıımağa bqlamıştir. Sinemacı · 
bir ton toprağa 11 gram dü.§mek larrn isteklerini tet~ik etmek üze. 
hesa~iyle bir altın izi buldum. D re bir komisyon kurulmuş ve bu 

1 k · · 1 d s· de gene bir ton heaabiyle 4 gram· omsıyon, tıcaret oaasın an aıt 

dan 44 grama kadar altın gördüm. Ömer, Hüseyin Sait, Suat Kara 
işte ben de topraktan altın yapıyo- Osman sinemacılardan bay Cevat 
rum · fakat daha tamamivle kani seçilmişlerdir. 
değilim. Bu tecrübeyi tekrar ede· Komisyon dün toplanmış ve ti-
ceğimi hendi.ine aöyledim.,, caret odası tarafından ~~pılan es· 

Eğer bu doğru ise mesele halle· ki tetkik dosyalanru gozde.ı ge · 
dilmi~ demektir. Fakat yapılan çirmeğe baş!amışbr. 
ma3raf çıkarılan altının kıymetin· berlitaşta: Sırrı Rasim, Eminönün • 
den fazla ise neye yarar? de: Agop l\finasyan, Beşiktaşta: A· 
m> 1i Riia, Gedikpaşada; Asadoryan, 

1 r ı '< < c ret f f ci ~eza nefer 1 CibaJide: Necati, Galatada. l\fahmu • 
· · l diye caddesinde: Mi,Şel Sofronyadis, 

Samatyada: Rıdvan, Fenerde: A. Taksimde: Nizamettin, Kalyoncu kol
:rff, Şehz:ıclebaşmda: Üniversite: Şeh· luğunda: Zafiropolos. Şişlide Ha · 
rcmininde: Nazım, Karagümrükte: mamda: Halk, Ifasımpaşada: Merkez 
A. Kemal, Aksarayda: Şeref, Çem - Hasköyde: Halk eczanesi. 

Bodosakinin 
tehdit davası, 
mahkemede ... 

Tüccardan Bay Bodosaki, tüc· 
cardan ve komtularından bay la· 
tavri ve Yorgiden davacı. lstan -
bul üçüncü ceza mahkemesinde. 
Davacı, bu iki ko.mşusu tarafın· 

dan tehdit edildiğini iddia ediyor. 
Tehdidin sebebi, yaphrdığı bir 
duvannış. Bu i:luvarın yapılması 

hotlarma gitmiyen Bay lstavri ve 
Y orgi, kendisine "Bu duvar, senin 
mezarın ola'::ak!.,, demişler. Teh -
dit, bu .... 

Mahkemede dosya gözden ge -
çirilirken, bay Bodosakinin dava· 
dan vazgeçiş arzusuna deli.Jet e • 
den bir istidasına rastgelindi. Fa
kat davacı, önce vazgeçmeği dü. 
şündüğünü, lakin sonradan caydı· 
ğmı söyledi. 

Suçlu yerinde bulunanlar, sor• 
guya çekildiler. Tehditte bulun . 
madıklan cevabını verdiler. Mu -
hakeme, şahitlerin gelmesine kal. 
dr. 

"Ziyaret maksa
dile gittim,, diyor! 

Fakat ccb-nde bir may· 
muncuk bulunmuş ••• 
Çukurbostanda Bayan V aafi • 

'J' --"·· - • • 1__ _...,,_ __ .... 

cukla açarak hırsızlık maksadiyle 
içeriye girdiği iddiasiyle yakala • 
nan Bay Lutfi, İstanbul uçuncü 
ceza mahkemesinde dün mevkuf 
olarak muhakeme edildi. 

Bay LQ.tfi, bu iddiayı kabul et
miyor, ıöyle diyor: 

- Ben, Bayan Vasfiye ile on 
beş seneden beri tanıfmm. Ken • 
diaini ziyaret m.akıadiyle evine 
gittim. Bahçe kapııının ipini çe • 
kerek &ürgüyü kaldırdım. Evin 
kapısını ~madmı. içeriden ıes, 
aada çıkmayınca, evde kimse yok 
diye geri döndüm. Fakat, etraf .. 
tan konu kom§u beni hıraız ıan • 
dıla.r. Pençereden kadmlar bağı· 
rıp çağnmağa batladdar. Neye 
uAradığımı §8.tırdım. Bir an evvel 
oradan uzaklatmağa baktım. Ko -
şa koşa kaçtım. Karakol iıtikame· 
tinde koştuğum halde, polia beni 
hır11z ıaııarak yakaladı. 

Reis vekili Bay Hüseyin &<>? • 

du: 
- Peki, cebinizde bir ınay • 

muncuk bulunmasınm sebebi? 
- Onu ben de bilmiyorum 

doğrusu ... Fakat, bu maymuncuk 
değil, anahtardır, Hem de ev ka· 
pısı aç.mağa yaramıyan bir anah .. 
tar! 

Bayan Vasfiye, ya§lıca bir ka
dındır. Suçlu yerinde bulunan bu 
adamı hiç tanımadığını, dolayı • 
siyle kendisini ziyarete gelmiş ol
duğu yolundaki iddia.sının aıılaız 
olduğunu ileri sürdü. 

Müddeiumumi muavini Bay 
Ekrem, hırsızlığa teşebbüsün u • 
sulü dairesi sabit olduğunu kay • 
dederek, ceza istedi. Bu arada 
suçlunun müdaf aasınm doğrulu -
ğunu teyit edemediÖine de if&l'et 
etti. 

Muhakeme heyeti, kua bir 
müzakereden sonra, Bay Lutfiyi 
bir sene hanse mahkU:m etti, 

Dünya kadınlar bir
liği kongresine 

hazırlık 
Dünya Kadınlar birliği ikinci 

başkan vekili bayan Şrayber üç 
gün önce şehrimize gelmişti. 

Bayan Şrayber yarın Ankaraya 
gidecek, orada kadın saylavları • 
mızla temas edecek, kü1tür haya· 
tı üzerin~e tetkik yapacaktır. 

Aldığı intibaları İsviçre ve Fran
sa gazetelerinde makale halinde 
yazacaktır. 

Dünya kadınlar birliği ikinci 
başkan vekili memleketimize gel· 
miş olmaktan çok zevk duymakta· 
dır. 

Nisanın on sekizinde şehrimiz. 
de, Yıldız konferans salonunda 
toplanacak olan dünya Kadınlar 
birliği kongresine iştirak etmek ü · 
zere önümüzdeki hafta Danimar · 
kadan da se;me bir kadın heyeti 
geleceğini haber aldık. 

Öğrendiğimize göre heyetin a. 
rasmda, Danimarkanın en çok o· 

kunan gazetelerinden "Arhus 
Stiftstidende,, gazetesinin tanın -
mış muharriri bayan Karl Louiz 
Andersen de bulunmaktadır. 

iV uğfada çahşan kadınlar 
M1:1ğla, 4 (A.A.) - latanbulda 

açılacak Uluslararası Kadınlar 
kongreaine halkevinden Muğla_ 

kadınlığını çeşit alanlarda çalış -
malannı gösterir muhtelif pozlar 
ve vesikalar yollanmrstır •. Halka - -
vınm wpıaaıgı Du 'ma-ıunıafa go • 

re, Muğla ve l<öylerinae tütün iş · 
çisi olarak çalışan on bin kadına· 
mele tütü:... fabrikasına halıcılıkta, 
kerestecilikte ve ticarette ç:ılışan 
1400 kadın vardrr. 
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Lugat davası 
"Minimini Lugat,, ismindeki 

Türkçe - Franıızça lugat kita -
bmdan dolayı müellif Bay Bedroı 
Zeki ile tabi bay Paraıh tarafla • 
rmdan muharriri Bay Kemal ve 
tabi Bay Herkoviç aleyhlerine a· 
çılan intihal davasının karan la -
tanbul üçüncü ceza mahkemesin· 
de dün bildirilecekti. 

Suçluların vekili hazır buluna• 
madığından, kararın bildirilmesi 
ba§ka güne bırakılmıttır. 

Kumaş kaçakçılığına 
ait bir duruşma 

Yataklı Vagon Şirketi kondök· 
törlerinden Jorj Pertevin altı pa
ket, yünlü ve ipekli kumaşı kaçır
mak i~terken yakalandığını yaz -
mıştık. 

Dün Jorj Pertev ile kumaşları 
getirdiği Beyoğlunda T okatliyan 
kartııında atelyeıi bulunan Ba · 
yan Jan Olivye Sekizinci ihtisas 
mahkemesine verilmişler ve du -
rutmalan yapılmıştır. 

Jorj Petev, ıuçunu itiraf etmit 
ve kumaılan Bayan Jan Oliviye
ye getirdiğini ıöylemiştir. 

Bayan Olivye ise bu hediyele · 
rin, neticesini düşünmeden bir 
ahbabı taraf mdan gönderilmesi 
~htimalinden bahsetmit ve ne 
böyle bir kaçakçılığa tetebbüı et· 
tiğini ve ne de Jorj Bertoya ku -
ma§ları ne yapıp yapıp çıkar diye 
bir teY aöylemediğini ileri ıür • 
müttür. 

Duruşma, ıahitlerin getirilmesi 

BEŞiKTAŞ KAZASINDA: 

Beşiktaş Spor sokağında Fazıl 
Bey apartımanrnda N3.znn oğlu Ba1 
Salim ile ayni evde oturan Mehmet 
Tevfik kızı Bayan Naciye, Muradiye 
Dere sokak on numaralı evde oturaıı 
Osman oğlu duvarcı Bay amil ile Sa· 
Jih kızı Bayan Fatma Melek, Orta " 
köy Tüzin sokağında 9 numaralı ~· 
de oturan Selim oğlu Bay Mehmet 
Ali ile ayni yerde oturan Recep kıO 
Bayan Salise evJenmişlerdir. 

Jlkmekteplerde bu yıl 
çıkacak talebe 

Bu sene ilk mektepler~en 950f 
talebe mezun olacakbr. l.eçen-' 

~t~ J"2!~]~!_!.lebe fazla ç.~!' 
llk mekteplerin imtihanı-hazi -

randa batlıycak 12 haziranda bi .. 
tecektir. 

Hususi mekteplerde ders 
veren müdürler 

Liselerde idari vazifeleri olası 

müdür ve muallimierin baıka yer" 
d~ ders vermeleri menedilmi§ti. 
Buna rağmen bazı müdürlerin hu· 
susi mekteplerde ders verdikleri 
an!a§ılmııtır. Bu huausta tetkikat 
yapılmaktadır. 

Danimarka elcisi 
Danimarkanın Ankara elçisi 

bay Aksei Norgaard, ayni zaman
da Danimarkanın Atina sefiri ol· 
duğu için önümüzdeki sah günü, 
Yunanistana gidecektir. 

Bay Aksel Norgaard, Atinada 
bjr ay kaldıktan ıonra tekrar §eh
rimize gelip Ankaraya dönecek · 
tir. 

F eriköyünde terkos 
F eriköy ve Kurtuluı ,semtlerine, 

dün akşamdan itibaren terkos ıu· 
yu ara ile verilmeğe başlanmıt -
tır. Bunun sebebi, ıu yollarının 

temizlenmesidir. Temizlenme de · 
vam ettiği müddetçe au fasıla i1e 
verilecektir. 
ı~~~~~~-----------~~--r Bugün tatil gününü --~ 

En eğlenceli geçirmek 
istevehler 

FRANZISKA GAAL 
ve 

HANS JARAY 
tarafından yaratılan 

80~0~ Ci&eüi 
filmini 

iPEK 
sinemasında görmelidirler. 
~ugün saat 11 de tenzilatlı 

ve diğer bazı noktaların sorulma- J 
• matine 

sı için ·başka gijne bırakılmıştır. ı& .. ---~-------
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dikten aoma, evinin bodrum katı • Liseleri takımları kazandılar 
• d. na ID ı ... • 

Ebu kasımı zındandan 
kaçıracaklar mı? 

O rün, Ayp, biraderi,te nde 
konutuyorcla: 

- SaJtan çıldmmt-· Ne yaptıiı· 
nı bitmiyor .. Ehaka1nn ıibi ntan· 
ıever 'bir ad•mı smd•• attırdı ... 
Anahtarını yanma aldı •• 

ti. 
Sababtanberi Sinanı ıörmemiı-

Sinan arkadqınm yataiının 
Vefa - Haydarpaşa liseleri berabere kaldılar 

kenarına diz çökmiit aj1ıyordu : Behçet, Refii muYaffakiyetli oy • ı mamaları neticesi maçı kaylaetmit 
nadılar. sayılabilir. 

_ Ebaba_. muiandan kur • 

lSTANBUL: 2 HAYDARPAŞA: O VEVA: O 
PERTEVNtYAL: O 

tannak eana diifer ! O, öldürülecek 
bir adam ftl' 1D1dır 7 

- ispanyaya ıelirken ıana yap· 
bin İyiliii ne çabuk unuttun, 
Hüseyin? Bir ıece ı.üvertede ı• 
ne böyle bir kadın yüzünden beni 
kahbece yaralayıp kaçmııtm !. Se
ni o vakit de affetmittim... Koca 
Garnata tehrinde ıönül verecek 
kadm bulaıİıadın da, benim sen· 
den önce ve aenden çok sevdiiim 
biricik Aneyeme mi ıöz koydun! ' 
Ona malik olmak için, beni naııl 
öldürece:!lİD, Hüeyin? Acaba, be. 
ni aldürdükten aonra, onu elde e • 
debilecek miydin?· Çünkü, o, 
yalnız beni seviyordu .. Ve ıeni be
nim batmm için evinde 1&klıyor • 
du. Neden bana ve ona kartı nan • 
körce .davrandıu? .. Şu ıurbet elin
de elele verer5, kardet ıibi Y&f&· 

1&ydrk ne olurdu?. 

lıtanbul Liaeainin tertip ve 
ıazetemizin himaye ettiii mek -
tepliler pmpiyonaaı maçları her 
hafta daha büyük bir heyecan ve 
alaka doğuruyor. Dün yapılan 
futbol maçları çok heyecanlı ıeç· 
ti. ilk maçı Ameli Hayat - Ka • 
batat Liıeleri yaptılar. 

İkinci maç İstanbul lisesi -
Pertevniyal takımlanm karşılaş -
trrd!. Iki takını şöyle dizildiler: 

Oçüncü ~ HaydarJ>&t& -
Vefa liseleri takımlarını kartılat
tılar. Takımlar tu ıuretle 111alan
dılar: _ SultMm onu öldüreceiini ne· 

reclea biliyoraun?. 
- Zindana ab••unn hanliai 

aai kaldı?. Mma eline ıepe1di, 
- ela öldüıtmiyecek miydi ? • 

- Hakkm Yal', kardetim r Sal • 
taQ, canmı eamiJ..t a1tmda bvlun· 
darmak için, hütiiD milletin kamm 
clöktiiıaulden çekinmez.. Fakat, 
De,...- bottur·· Yana elinde ne 
~ Jratacak, ne de taht.. • 

A Wru dütiiDdükt• IODI'&, ,.. ·~·d· 
biracleriaia Jadaima 1•" 1: 

_ Bn IMı memleket için kolu· 
mu fecla ettim.. Sen de canmı 
teltlibFe atmaktan ~i • 
ıin! •• 

- Ne <p.pa'TfllJ, Ane? Ben aa • 
~Wr • den na 

t. 
- Ne mi gelir?. Sen Ebukaıımı 

h.. f.49lr..+ .. " lcnri• ... ~;1;. _;.:_ ' 
- Nuıl?. 

-Zındanrn anahtarım çalarak .. 
Delilwabmn .c;deri cbtanYa 
~ silM açılmlftı .. Kız brcle
flDID aisnubpadı: 

- Beni 6khne mi a&tderiyor · 
ıım?. 

- Memleketi ~ için 
aen, ben. •• Ve bisim ıibi bir çok 
ki-1 .. ., almeJiclir. Garnatayı 

dütman iatilbmdan bqka türlü 
kurtarabilir miyiz?· 

-Sen de Muaanın fikrinde mi· 

ain?. 
- Etbette ••• Sonuna kadar mem· 

Jeketi müdafaa etmeliyiz ..• 

Ane, biraderinin omuzunu ok · 
ıadı: 

- Bu iti aen yaparam.. Yapabi · 
linin! Sultanın ocluma aerbestçe 
airip pliııonaaf •• KimMJe aez • 
clirmeden ana&tamu abp mıdanı 
~! •• 

-Sonra?. 
- Anahtarı tekrar Sultanın o · 

s~ atlarken, omuzuna hafif 
b~ elin deiditini duydu.. Batını 
çevirdh 

- Ay,e ... Sen ml.ni?. 
Ane tek koltfle Sinanı oturdu

ğu yerden kaldırdı: 

- Haydi .. O kahpe arkadaşını 
unut artıK ... ""fUkarı1.a. ~ıhulnn ! . 

- Oma ..... da, J1ll'llö elincl 
bırakmak iateme.zdim, Ay,e !. O • 
DUD kıakançfrktan hatka feııa bir 
huyu yoktu .• Ceıurdu.. F edakirdı .. 
Arkadqı için canım ölüme atmak-
tan çekinmezdi ••• 

- Fakat, aenin için bir kılını bi
le koparmaia ceareti yoktu.. Se
nin sönlünden beni p ..... k üte · 
di ... Ben her tefi biliyordum .• Hat
ti 10n ıece o, uykuaunc:la sayık • 
larken, ben kapmızda ıizi dinli • 
yordum ... Onu uyanık aanmıftmı • 
Senin ıuttufuDU ıorunce, onun 
uyku.unda söylendiğini anlıyarak 
yukarıya çıJanıfbm .• Artık evimde 
MDİ öldürmefe azmetmit bir ada· 
mı daha fazla saJdayamuclım. 

_ Ketke onu erinden ko•a&Y • 
dm, Ane ! Ketke elini kana boya
muaydm ! .. 

_ Bqka türlü yapamazdım .. O-
nu nimden kona1dnn, bizden öç 
almak için, l&l'aya ilk~nce .•eni 
haber verecekti .. O ftkit hepımi* 
mahvolacaktık .• Size yataldık etti· 
timiz için, Sultan bizi de zmdana 

deıııaa bırakD"am!.. EbukuımıD 
llaaal lcectıimı kimae ketfedemez • 

- Ba fikir fena djil .. Y ak•lan • 
mak ihtimali de yok •• 

attıracaktı .• 
Sinan ayaklamun üzerinde du • 

- Hem MD ;rakalaıpnazıın • 
hem de o •• Uünia de kurtulurıu
nm !. Fakat, ben OQUn kurtulma • 
~ ye icap edene aenin, onun ha· 
liu ujnmda tehlikeye düpnene 
raaıyma ••• Emir Said lapanyollarla 

ramıyordu. .•• 
Sendeliyerek ıeriye doiru bir 

ka adım attı.. Kapıya tutundu: ç .. ... , 
_ Onu nereye gomeceıız .• 
- Bahçeye .... 
Si.DU tekrar bqını arkadatma 

yjrdi· 
çe _ Z~•allı Hüaeyin ! Ne de olaa. 

AMELIHAYAT:2KABATAŞO 

Şeref ıtadmda iki takım töyle 
dizildiler: 

Ameli Hayat: Bülent - Neıet, 
Faruk - Şahap, Hüseyin, Tur· 
sut - Refii, Cahit, Galip, Süley • 
man, Behçet. 

Kabatq: Hayati- Cahit, Ri
fat - Hüaeyin, Cihat, Turgut -
Celil, Cihat, Bedii, Rauf, Recai. 

Maça saat: 14,10 da Kabatat· 
lılar tarafından batlandı. Sağ açı
la kadar uzanan topu Faruk keı
ti. Bu aefer açık Ahemt Hayata 
ıeçti. O da keıildi. iki taraf kar · 
tılıtdı akınlar yapıyorlar. Fakat 
Kahatatlılarm akmlan Ameli 
Hayat kaleıi için daha tehlikeli 
oluvor. Ameli Hayat kalesi fri -
~n bir te~f daha atlatb. 
Hakimiyet, ICabatat ıençlerine 
aeçer sibi prüaüyor. 

Fakat dene onuma doina 
leDe 'Wh- bir miYuene baflı• 
yor. Ameli Hayatm IOI müdafii 
Netet pzel OJDUyor. Faruk ob
dar muvaff akiyetli delil. Bir ara
lık Ameli Hayatın orta muhaci • 
mi ıüzel bir aayı fıraalı kaçırdı. 

Ref ii aol açıkta muvaffak ola
mıyor. Behçetle yerini deiitti. 
Bir hidiae; Hakeme itiraz eden 
Ameli Hayat orta muavini Hü;;. 
yin dııarı çıkanldı ve Kabatqm 
akınları arumda birinci devre 
bitti. 

İstanbul Lisesi: Hikmet -
Muslih, Necmi - Zeki, Cahit, 
Hasan - Kemal Celal, Hasan, 
Ferruh, Cihat 

Pertevniyal: Fikret - Retit, 
Namık - Sabaıbattin, Orhan, Sa • 
Jihattin - Kavi, Ahmet, Şakir, 
Mümtaz, Suat. 

15,30 da Bay Halit idareıinde 
oyuna batlandı. 

latanbul Liaeıi on kiti oyniyor
du. Kemal takımda yoktu. ilk a -
kmı lıtanbul yaptı. Pertevniyal 
takımı kartı bir akınla lıtanbul 
kalesine büyük bir tehlike geçirt· 
ti. Pertevniyal ıağ içinin ıü · 
zel bir tütü direie çarparak geri 
döndü. Petevniyal daha faik ıö -
rünüyor. Fakat netice alamıyor. 
lıtanbul takımı tamamlandı. Fa • 
kat aıkıttırmakta devam eden ta -
Ya.f Pel'levn'lyal takımıdır. Birinci 
devre Pertevniyalin hikimiyeti 
altmda bitti. 

Haydarpafa: Necdet - Meh • 
met, Abdi - Zeki, Fahri, Se • 
liın - Rahmi, Rüknü, Cevdet, 
Muharrem, Hakkı. 

Vefa: Mecdi - Hüıeyin, lb • 
•an - lbrahim, Rif at, Neıimi -
Refik, Abdurrahm&J\, Hilmi, lb • 
rahim, Ahmet. 

Bu maçı Bay Nuri Boıut idare 
etti. Maça bir Haydarpaf& ak1nı 

ile batıandı. Fakat akm Vefa ka
lesinde keıildi.Haydarpafa birkaç 
akın daha yaptı. Bunda da neti -
ceıiz kaldı. On betinci dakikadan 
itibaren Vefa açıldı. Devre müte
kabil akınlar arasında bitti. 

ikinci devreye 17 ,25 te bqlan
dı. Bu aefer Haydarpata hikiın • 
di. Rakibini mütemadiyen ıdut • 
tmyordu. 

Vefa da ara sıra akm ..ra~~· 
~akat ik1 taraEm W~~ ~e • 
ırz kafryorclu. OyWi~bitmeaine 
bet dakika kala Vefa gene açıldı. 
Fakat bir netice alınmadan oyun 
aıfıra ııf D' berabere bitti. 

Saat 4, 1 o seçe ikinci deneye 
batlandr. fttanl»al liaeai bir bç a
kın ,-apbktan aonra Pertemiyal 
de akma batladı. T ebHğ 

Sekizinci dakikada bir latan . M k ı·ı e tep ı er tampiyonaam • 
bul akınmda ıeriden bir pas alan dan: 
Ferruh topu ıürdü ve beki atlata- ( 
rak bir ıol çıkardı. Bunun üzeri- cak !~ı~:~ !~:~:a~:apşuıl: : 
ne lstanbul Hıeıi açıldı. Pertev • lardır: 
niyal sol açığı güzel akınlar yara- (Kabatat Sahaımda): Saat 
tıyordu. 

16 da: Şitli - Kabataı takımları 
23 üncü dakikada bir lıtanbul Saat 16,30 da fstiklil _Yüce 

akınında sağdan uzaktan bir tüt OJk·· (lnk J ) u ı ip takımları. 
ve ikinci rıol. Artık hikimiyeti e- Hakem. Voleybol heyeti ua. 
Je alan lttanbul liıeai mütemadi • aından Bay Feridun. 

Saat üçe on kala ikinci devre - Yen adutbrıyordu. (Darüuafaka Sahasında) _ 
ye Ameli Hayat B&Jladı. Kaba • OY11D bu IUJ'etle l.tanbul liıe - Saat 16 da: Darüttafaka - Yeni 
tatlılar bunu haf hattında kettiler ıinin 2 ıalebeaiyle bitti. Liıe takımları. 

b akın 1 lıtanbul Liaeainde sol bek --e S ve ir yaptı ar. Faruk on ... ... aat 16,30: Vefa _ Ameli 
kiz çizıiai üzerinde bir Kabataf • •i iç iyi idi. Birinci devrede ha • Hayat. 
1 b h b• -L·ı kiım oyniyan Pertemiyal muha • H ıyı ata ır tcaı de clarclurdu ve akeın: T alit Özııık. 
bir frikik Ameli Hayata tehlike cimlerinin bu devrede ıol çıkara- 'JnKıuB 
atlattı; .--iiiiiiiİİİİİİiiiii~:-iiiiiii":-:~İiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiıiiiii~iiiiii~~:_iiiili ... _____ _ 

Teşekkür 1 Ameli Hayat •ıkıttırılıyor, fa -
kat netice yok. Kabatqldar ara 
ııra canlanıyorlar. Fakat onların 
hücumJan da bir netice vermiyor. 
iki taraf ta akın yapıyorlar. Fa. 
kat ıol çıkartamıyorlar. Nihayet 

bir ıol: 25 inci dakikada aaj açık
tan gelen bir paaı Süle)'ID&D iki 
bekin araımdan ııyrrlarak Ameli 
Hayat lehine ıüzel bir ıol çıkar • 
dı. 

Haldun rahmetine kavutan Mü· 
hendiı Bay Ahmet Aıımın cenaze 
meraıimrnde hazır olanlar, mek . 

tup ve telıraf larla taziyette bu • 
lunmak ıuretile sonsuz kederleri • 

mize ortak olan vezata derin ıay
ıılarımızı ıunanz. 

Rahmetlinin ailesi namına HA
LİT TAH1R. 

28 inci dakikada Süleymandan --n=--- -------

Bulunan esrar 
Muhafaza memurları Beykoacla 

bir kayıkta Hakkı, Feyzi ve Ki· 
zım adında üç kitinin earar içaiek 
i.tediklerini anlryarak byıiı a • 
ramıılardır. Siyah hir baflıl ke • 
riıinde üç paket halinde bir mifı. 
dar e1rar bularak ıuçlularmı .. • 
ldzinci ibtiıaa mabkemeıine Y8I' 

mitlerdir. ualatırken,tehrin kapılan çarçabuk 
açılır. itte o Yakit üç buçuk mil • 
yonluk, koekoca tarihi olan bir 
millet mahYolur. Hepimiz lapan • 
yol kıba altmda dofranır, ıicle • 

bir feliket arbdatımdm ! Se
=~le uzak ütkelerde ıömınek 
wemezdim ! .. 

ıelen topu Galip Refiiye yolladı. ra1asız ie11Uiller 
Refiinin topa dokunuıu ve bir ıol Clbnluıri11d Gn~ler MahllUntlen: 
daha.. Bu ıolde kaleci batalı idi. Mallfilimi& tarafından her on beş 

Askere çağırmalar 
Ktulıkö11 .A•rll/c p6eWtüa: 
Şubemiz yedek subaylardan (il 

bitlerden) 312 doğumla Huaa Sel&• . ns ... • 
- Dofnı llylüyonun, Ayf8 ! 

Şerefimizle almeyi ben de NDİD 
lıadar İllerim •• 5az .eriyorum· Bu 
"' ,.,... kadar hqarmaia çalı . 
pcatnnf .• 

• • • 
Ay19, birathrini aarap ,ander-

Ayte mınldandı: 
_ Ne mutlu ki bir 1114!Zarı ola .. 

cak ..• Eğer aeni sevmeaeydim, o • 
nun caedini, açlıktan biriblrini 
yiyen kapelderin ve kaplanlarm 
alzma attırırdım !. 

(Sonu yann) 

Çünkü çıkıt yapmadı ve lftJlr A· ıünde bir verilmesi söz birlifi edilen 
---, bedava halk temsillerinin aekfsindsi 

meli Hayatın akmlan araımda 5 Nisan 93S Cama ıUnii Beyoflunda 
bitti. Cümharlyet Halk Fırkası Beyoflu 

Şunu itaret edelim ki, yenil • kaza binasındaki Beyoğlu Halken 
meıine raimen Kabatat daha ,. m~mere saloaanda nrllecektlr. 
zel oynadı. Ameli Hayat ta 'batta Müsamere saat tam 15 te bqlar. Sa

lon 14 te açılır. Salon dolunca kapı • 
Süleyman olmak üzere Nefetı Jar kapamr. Çocllklar aha•ız. ,_ 

mi oğlu yedek hekim Alleııltmeı~ 
(mlllzımı) Mustafa GıyasetUa ı. 

tanbulcla ise illndan 24 saat ip 
Kadık8y Askerlik pbeıdne, harl~ 
• balad.,. mahalli• ukerlllr .. 
ıl vasıtasfyJe otarduta yerla " .... 
bildirilmesini, aksi takdirde ba 
tatbik edilecett: 
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Tarsusta eski izerler 
Gözlü kule höyüğünde bir Sumer 

kitabesi bulundu 

Tarsus tarihin en eski kasaba- ı 
larından biridir. Kilikyanın irfan 
merkezi burasıydı. lsanın Havari

lerinden Sen Pol'ün doğduğu, 
Antuvanın Kleopatrayı kabul etti
ği şehir! Amerikalı bir heyet bıı-

rada, kasabanın kıyısındaki tepe
cikte eski izerler araştırmasına 
ba~lamı§tır. 

Tarsus muhabirimizin yolladığı 
resim, heyeti, bu tepecikte iş sıra-

sında gösteriyor. Soldan birinci, 
Seyhan Kültür Çevirgeni Yunus 

Kazım Köni, sağdan birinci Tar· 
sus Maarif memuru Bay lsmet'tir. 

Tarsusun Gözlü Kule diye anı
lan höyüğünde Amerikalı müte-

hassıs heyet tarafından yapılan 
ıhafdyat ilerlemekte ve hük:umeti

miz namına Adana müze müdürü 

Yalman Yalgın komiser olarak bu
lunmaktadır. 

Hafriyala Martın dokuzuıcu ı 

günü iki yerden ve on birinci gü
nü de bir yerden olmak üzere üç 
istikametten başlanmıştır. 

Bu mezarların bir kısmı taş, bir 
kısmı da kiremitle örtülmüştür. 

Mezarların altında eski bi=- mede
niyetin temelleri de meydana çı-

karılmıştır. Mezarlar tamamen 
tetkik edilip devirleri anlaşıldık
tan sonra daha aşağılara inilecek 

ve bu medeniyet hakkında tarih 
biraz daha aydınlanacaktır. 

Üçüncü hafriyat yeri karma ka 

nşıktır. Burada yapı temelleri, 
sütun başlıkları, tezyinat, ufak te

fek boncuklar görülüyor. 

Her üç hafriyata da ba,Janır -
ken Osmanlı, Arap ve Selçuk ha · 

kiyalerine ait izerlere raslarunış -
tır. 

Roma mezarlarından esatiri 
hayvan bacaKları ve küçük hey • 

keller çıkmaktadır. 
Son günlerde bir de Sumer ki

tabesi bulunmuştur. Bu kitabe kü

çük bir boyun askısıdır. Üzerinde 
iki resim, üç satır yazısı vardır. 
Bu yazı Sumer yazısı değildir. Ye· 

ni Stımer mıhı ile yazılmıştr. Taş 
Birinci hafriyat GözlJ Kule toparlaktır, bir mabuda hatıra o

höyüğünü en yüksek bir yerinde- larak verildiği sanılıyor. 
dir. Burada bir kiremit ve tuğla Bu hafriyat esnasında kab!et · 
işleri imalathanesi enkazı olduğu tarih Cilih Taş devrine ait izer • 
sanılan yapılara raslanmışhr. Bu- k 

ler de çı maktadır. Ufak bir ta§ 
rada kandil, heykelcikler, çanak halta da bulunmuştur. 
ve çömlek gibi şeyler yapıldığı Beş yıl devam edeceği sanılan 
bulunan alçı kalıpl~rından anla · bu hafriyat son metotlara göre i · 

fılmıştır. lerlemektedir. Gözlü Kule hafri -
İkinci hafriyat höyüğün batı yatı neticesi . Kilikyanın tarihlik 

yönünün tam ortasındadır. Bura- durumu aydınlanacak ve mütehas-
da deşme işi kısmen beş, kısmen 
üç metreye kadar inmiştir. Üç 

metreye inilen yerlerde kablelmi

lat Roma mezarları bulunmuştur. 

sısların söylediğine göre burada 
ilk medeniyet esasını kuranların 

Türkler olduğu eserlerle isbat e-1

1 dilecektir. 

Ecnebi ve ekalliyet 
ilkmekteplerinde 

Vilayet ve belediye R " k 1 d. hocalık 
1• I • 1 esmı me tep er e 

mecıserı nası l"h. . 1 l . yap mı ya 
çıkarılacak ı 7 sa a ıyetı o mıyan ar ça ışıyor. 

Tokat, 4 (A.A.) - Vilayet ge
nel meclisi bütçe işini bitirdi. 935 
senesi hususi muavezene bütçesi 
560.811 lira olarak onaylanmıştır. 
Bütçede 151.912 lira nafiaya, 
33.931 lira ziraata, 73.526 lira da 
sıhhiyeye ayrılmıştır. Maarif büt· 
çesinde yedi büyük mektep inşa
atı, ziraat bütçesinde büyük bir i
nekhane yapılması için tahsisat 
konulmuştur. 

Bolu, 4 (A.A.) - Bolu beledi
yesi meclisi Nisan toplantmna bu
gün başladı. Bütçe encümene ve
rildi. 

Antalya, 4 (A.A.) - 40 gün
dür toplanma durumunda olan vi
layet genel meclisi bugün daimi 
encümen seçimini yaparak dağıl
mıştır. Kabul edilen vilayet bütçe· 
si yekunu 531.671 liradır. 

Mersin, 4 (A.A.) - Vilayet u
mumi meclisi çalışmalarını bitir
miştir. Meclis, vilayet bütçesini 
520 bin lira olarak kabul etmiştir. 
Bunun 206 bin küsur lirası maa 
rife ve 11 7 bin lirası yollara, 66 
bin lirası hıssat işlerine, 16 bin 
lirası ziraat ve baytarlık işlerine 
ve 60 bin küsur lirası muhasebe ve 

ilk dereceli ecnebi ve ekalliyet 1 

mekteplerinde türkçe, tarih, coğ- ı 
raf ya, yurt bilgisi dersleri göstere
cek muallimlet·in intihap, tayin, 
tebdil ve tasfiye şartlan hakkında 
hazırlanan rehberi aynen neşredi 
yorııı;: 

1 - Türkiyedeki ecneb: ve e 
kalliyet mekteplerinde türkçe, la · 
rih, coğrafya, yurt bilgisi clers!e 
ri gösterecek olan Türk muallim 
ler resmi ilkmekteplerde n•uallim 
lik yapmak sıfat ve salahiyetinı 
haiz kimseler arasından seçilir. Bu 
arada mualJim mektebi meLunlar 
tercih edilir. 

2 - Muallim mektebi mezunla
rından dereceleri iyi veya pek iyi 
olanlar, ısterlerse, bir serıl! bu 
mekteplerde istihdam olunurlar. 
Muvaffakiyetleri takdirin:fo bu 

müddet iki seneye de çıkardabıiiı. 
Bu müddetler terfi kıdemine mah· 
sup edilir. 

3 - Ecnebi ve ekalliyet mektep 
!erinde muallimlik istiyenlerden 
muallim sıfat ve salahiyetini haiz 
olanlar üç kopyalı birer fi~ hazır
lanır. Fişin birisi müracaat sahi
bine verilir; ikincisi, müracaa~ 

dosyasına konmak üzere ilk ted
umumi meclis masraflarına ayrıl- risat umum müdürlüğüne gönde , 

mıştır. rilir; üçüncüsü de müracaat edi -
Bundan başka vilayet merke· len maarif idaresinde kalır. 

zinde yaptırılacak modern bir 4 - Bu mekteplerde halen iş 
mektep binası için 25 bin lira, gören muallimlerimizden, resmi 
Mersin hastanesine ilave edilecek mekteplerde hocalık yapmaya 
pavyon için on bin liraı. vilayet men e!, fiyak~~i ve.,. yas~ müsait ol-
konağ'ı ın§ası ıçnr ae z;u nm nra ma gı mafCku eten er, r 

tahsisat konulmuştur. mesleki vasıfları haiz muallimler 
lsparta, 4 (A.A.) - Şehir mec- le değiştiriJeceklerdir. 

lisi belediye bütçesini tetkik et· 5 - Derslere muntazaman de-

k ·· t 1 t 1 d vama mani olacak şekilde hariçte me uzere op an ı arına evam e-
mı ıı•mııımı ııı""''"nııııuııımı.ı11m•ıuıuı ıuı• 111rıuımn 11 11ıuı ıınıı ıımıı11m ıınuı 111uı•ı•m 

diyor. Belediye şehrin güzelleşti- a maktadır. 
rilmesi için büyük bir faaliyetle ça Y P Konya, 4 (A.A.) _ Vilayet 

lışmaktdaır. umumi meclisi çalışmalarına de -
Geçen yıl yapılan beton yolur. vam etmektedir. Meclis son top -

kenarlarına ve parka ağaçlar di- lantısında vilayet ve kazalara bağ 
kilmektedir. Park içine de iki be- Iı bazı köylerin yakın bulunan~ka
ton havuz yapılmaktadır. Havuz- zalara bağlanmasını kararlaştır · 
larm yapı işi ilerlemekte ve par- mıştır. 

kın diğer noksanları günden gü- Katahisarda şiddetli 
ne tamamlanmaktadır. fırtına oldu 
Konyada çiçek balosu 

Konya, 4 (A.A.) - Çocuk esir
geme kurumu menfaatine olmak 
üzere Ordu evinde bir çiçek balo
su verilecektir. 

Bununla meşgul olmak üzere 
seçilen komite, bunun mükemmel 
ve verimli olması için hazırlıklar 

Karahisar, 4 (A.A.) - Dün 
gce saat yediden dokuza kadar 
devam eden yağmurla karışık şid 
detli bir fırtınadan birçok evle· 
rin camları km ,mıştır. F ırtma şeh
re bir saat mesafede daha şiddet 
li olmuş ağaçlar kökünden sök 

müştür. 

ayrıca bir sanat veya memuriyeti 
bulunan muallimlerin muallimlik 
şartlarını haiz olsalar bile, yerle· 
rine evsafı haiz mualliml~ı tayin 
edilecektir. 

6 - Yüksek bir mektep müde: 
vimi iken ecnebi veya ekalliyet 
mekteplerinde vazife almış olan 
talebe üniversite talimatnamesin • 
de teshit edilen devam saatleri ha: 
ricinde kafan saatlere müsadif 
dersler hocalığını kabul edebilir · 
ler. 

7 - Yüksek ~ektep müdavimi 
iken ecnebi ve ekalliyet mektep • 
lerinde kendilerine bir hocahk ve· 
ri!miş olanlar, muallim mektebi 
mezunu hukukunu haiz değillerse, 
(yüksek tahsillerini bitirdikten 
sonra) bir sene içinde bir mualli111 

mektebinde meslek derslerinden 
imtihan vermeğe mecburdurlar. 

Evvelce yüksek tahsillerini bi· 
tirmiş oldukları halde hocalıktan 
ayrılmış olan bu kabil muallimler 
de bu rehberin neşri tarihinden iti· 
baren bir sene içinde bir mualliıtı 
mektebinde ayni imtihanı geçire4 
ceklerdir. İmtihana girmiyenler 
veya girip de muvaffak olamıyatı· 
lar, yerleri muallim mektebi me· 
zunlariyle doldurulmak şarlile vıJ· 
zifelerinden çıkarılırlar. 

Matbaamıza gelen eaerler: 

Turizm kılavuzu 
'J'iiı·ld1·~ Tıırin,..,. Ye otomibil klii " 

uu ~ 'İll -- - ·-~-~· 
hal'ılırnıışhr. Bu cild pllipler kunıın 
'a-.al arı iizerinclc bir c;ok bilgild 
~ t>rilııı <'ğc ha~Jaıınuş ve turizm ilt 
i!i,.ikli o1anlara , ·c dünyanın ur.akı 
nıkııı iilkcl~rin e. daha c;:ok otomobil• 
İc :,.C) ahat vapnıak i:-teyenlere ehe· 
ri-.li .biitiin . hilgilcr toplannu~tır. C· 
:- c·~·ıfo hunlarılan ha~ka keneli ülke· 
miıdc yapılacak ı>eyahatlere yar.ıl' 
bilgiler' c hıı müııasehetle konul ' 
mu-. Ynrt intihar re:-imler vardır . ..ı\•:• 
rup;H·lan İ rnna kadar olan ı. alıalard.ı· 
ki ha' n, otoıııolıil , ~imcndifer yolla· 
rınr ' c olomohil ııcniı.i olan yerleri 
..•i~ lrrir harita lar ilıi' e <'<lilmi :;tir. 
r.ı 1 . Turing ldiibiin 193 ı-193;:) yı ı ı· 

c.;in haı-tırılı~t hu {' ,;~r- hel· yıl yrnik· 
ncc·ck. Cok cınck Ycri1mi~ bir yıllı«· 
tır Edin°il111e-.ini tav iye ederiz. 

YEi'il .ADA':'\l 
Tcrhi) eci İsmail Hakkının ~ıkar • 

<lığı bu gazetenin 66 ıncı say1sı çıktr. 
IJu ~ayıda lsmail Hakkının Halkev .. 
lcri ne olmalıdır. Yeni devletin kül • 
tür, programları yazılarmı okuyuıı. 

J~indc daha birçok yazı, rl'sim, ye 
karikatür Yar. Rirns ta kayak yazısı 
aynca ol,unmahdır. 

-----------------------------·---------------------------------KURU~'un edebi tefrikası; 18 

Ben söylerken masanm üzerini Nilüferin gözkapakları yavaş 
düzeltmekle meşgul görünen Ni . yavaş indi, indi. Pembe yüzünde 
lüfer birdenbire döndü. Yüzü yalnız kirpikleri kaldı. Y nvaşça 
pembeleşmişti. Bir zeytin yaprağı- dedim ki: 
na benziyen az çekik, kurşuni göz- - Bu akşam dönüşte zambak -
leri yüzümde, üzerimde dolaştı. lannızdan birazını çalacağım. 
Bir şeyler söylemek için hazırla - Gözkapakları titreyerek açıldı. 
nıyordu. Yüzüme bakmadan gözleri zam-

Hikmet Kaptanın se!Sı aramıza haklara çevrildi. Şimdi profilini 
girdi: görüyordum. Dudakları hareket 

- Feridun neler söylüyorsun etti: 
kuzum. Hasan reis duysa garson- I - Onları kaptana bırakınız. Si-
1uktan istifa eder. ze başkalarını göndereyim. 

Hikmet kapan: 

1 

- Bu kadar ince dil, bu kadar 1 

- Bravo, dedi. Komşum çok te~rifat İnsanın iştahını açıyo~· . 
naziktir demez miydim. insan do· Haydi c.turun bakalım. Hasa:ı reıs 
ğuşta ince, kibar olursa böyle en 1 ustalığım göstermek için fırsat 
küçük şeyleri hile düşünür. Şimdi bekliyor. 
benim de bir arzum var. Bugün Ve seslendi: 
soframızı güzel çiçeklerile süsle · - Hasan, balıklar oynuyor mu 
yen komşum kendisi de aramızda daha! 
bulunsun. Bunu her halde.. Nilüferle meşgul olmak hana 

Nilüfer atıldr: düştü. 

- Bunu istemeyin Kaptan. Bili
yorsunuz ki ... 

Birtakını mazeretler anlatacak· 
tı. Bu sefer onun lakırdısını ben 
kestim: 1 

- Bir kelime .. Kaptanın arzu · 
sunda benim de ricalarım var. U. 
marım ki çiçeklerinizle süslediği · 

niz şu güzel masada bizi yalnız hı· 
rakmazsınız. 

Kaptan güldü: 

- Beni olmasa bile komşunu · 
zu kırmak istemezsiniz sanırım . 

Oturmaz mısınız? 

Ve hasır koltuğu düzelttim. 
Nilüfer itiraz edemedi. Kaşları

nın memnun olmamış gibi oyna • 
dığını gördüm. Fakat oturdu. 

Garip değil mi. Eğelenmek, din· 
lenmek, neş' eli bir gün geçirmek 
için geldiğim baba dostunun bu 
güzel evinde kendimi hiç yabancı 

bu! mu yor, her şeye gülmek, he( 
şeyle eğlenmek ve herkesi ncş'eli 
görmek istiyordum. 

Tıpkı hafta tatilini ailesinin 
yanında geçiren yatılı bir mektep 
talebesi gibi .. Kendimi eski liseli 
sanıyorum. Ve d a ha ikinci defa 
geldiğim bu evde, çocukluğumun 
hafta dönüşlerini yaşadığım Ka • 
dıköyündeki baba ocağı sevgisin· 
den daha lezzetli bir heyecan du· 
yuyorum 

Nilüfere takılışım Hikmet Kap .. 
tanla latife edişim hepsi bu net'e
den geliyor. Haftanın bütün yor • 
gunluğu sinirlerimden süzülüp a· 
kıyor. Hani etrafımda daha çok 
kimseleı olsa s~vlıh:Ceğinı. Cuırtll 
hep konuşmak, gülmek, güldür .

m ek istiyor. 
(Soııu yorw) 
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Yazan: Niyazi Ahmed Oka" 

Haliçte kurulan 

Tarihe karışan lstanbulun eski yalalar1 

1 - KURUN .J lSA'N 19:Ja -

Müfritler, hükumetin asiler hakkında 
çok şiddetli davran"!asında ısrar edigor 

Atina, (Hususi muhabirimiz· 1 
den) - Din size müfritlerın harp 
divanı khr.~rı hakkında y:ıl>lıklarr 

işlerden bahsetmiştim. Hiikumet. 
General M~.!taksas ile 8'lJ. Ralis 
ve Stratosun şiddetli hareketleri / 
karşısında mühim ~edb1rler al. ı 
mak mecburiyetinde kalm.ş ve i· 
?arei örfiyenin mevcu·l:yetineı 
··ağmen meclisi mebusan bahçe -
sinde toplanan halk ancak Atina 
kolorduau :.:l..mandaııınm ı.noassu 

1 
tiyle dağılmışlardır. 

Müfritlerin noktai nazarı hüku· 
metin gaye~ şiddetli hart'ket et 
mesi ve eline geçen bu fır saltan 
azamı derecede istifade eylemesi 
merkezindedir. ihtilal işinde ön 
ayak olanlar asılmalı, Venizelos 
ve taraftarı fırkalara mem.up o 
lanlar hükumet dairelerinden a 

rinden dolayı muhakemeleri gö • 
rüJecek olan kara ve deniz zabit -
lerinin yekunu bir haylidir. Bun . 
lardan bir kısmı katle sebebiyet 
vermek, askeri depoları açtırarak 
hazineyi i2rar etmek ve vatandaş· 
ları cebren silah altına alarak kar
deşleri biri biri aleyhine har be teş
vik gibi ağır cürümlerle maznun 
bulunmaktadırlar. 

Siviller arasında en mi.ihim ~ah. 
siyetler de, ihtilal günü, Sel an· ğe 
gitmek istiyen Papanastasyo, Ka
fandiris, ayan azasından Mavro
kordato, meclisi mebusan aza· 
smdan avukat Zanas, Selanik Ve
nizelist ge :ı.etecileri ve daha bir· 
çok eski mebuslardır. Bu=ı?ar ih
tilali ihza.r ve bu İ§ için tt~un za
mandanberi çalışmakla mütte
hemdirler. 

• ı imalı ve kat'i temizlik yapılması 
!""Çikmemelidir. 

Otedenberi bu mütaleada olan 
General Mı·· aksas, ihtilal İP en had 

Ele geçirilen vesikalar !:lunlar 
hakkında çok ağır cezala• veril

mesini icap edecek kadar mühim
dir. 

Hai:ice Su:tamn yaptırdığı sara landığı için on beş gününü İplik 1 yı şöyle anlatmaktadır: 
yın taksimatı şu idi: hanede geçil·irdi. "Şehri ınezktir evasıtında mev-

!::ı 'tanın oturduğu claire ile hiç Bu gibi vukuatlar bir çoktu. simi erbaın ınünta~ıf ve sukutu 

günlerinde hükumetin mesuliyeli -
ne iştirak ederek sandalyesiz na· 
zır sıfatiyle çalışmı, ve Başbakan 
Bay Çaldaris ile ihtilalcil~r hak· 

1 
Okuyucular1mızdan 

mektuplar 

bir alakası olmıyan Başağaya Mesela: 1 bcrfi.i baran müteradif olup şid. 
ma:ısı.:3 bir daire. Bu dairenin tek - Firuzağada Kırık Salihin deti scrma ve. bürudeti ha\·a rase 
penceresi yoktu. Sultanın dairesi kahvesine İskete Hakkı tezkeresiz endazr cismi bayii geda ve güz~i 

Maliye Bakanın
dan dilek 

kında yaprlacak takibat mesele • 
sinde anlaşamadığı için hükumet 
ten çekilmişti. Bu ihtilaı: mecli 
· b' ) "lı'ahl'i ,\ip Sakar)a,. imzasi)le 

sın ır gün ilk içtimamda mevzuu bir ~azı aldık. l:;tihlal harbi maliıllcile de bir duvarla ayrıimı§tı. Ha· karpuz satarken tutulmuş... zcmhcrir gıiy:ı miite~ıkiti basiti 
bahsolmuş, General Met.ıksasm tice Sultanın dairesinin . pencere- { - On gün... gcılwa olup bu takrip DcfLcl'dar i~ 

lerine ince ve süslü kafesler ya . Ve İplikhane her gün eksilmi - kel esi ile Sütlüce mcyam yah hc8te müfritar.! ~·l·tkuna v~ hü'-umlan
na Bay Çaldaris ve General Kon· 

rint' münhasır i.i~ )iiz liralık bir paıa 
nıül,fıfatr J,ftğıtlan l:stanlıul Uefkr • 
durlığ-rndıı il 19:11 de 41 sa~ ı ill' g(in • 
derilmi•:;;, l9:U te de bunlar )eniden 
yaptrrrlmış il\en taı:ıflyt. "üttıi~rMrn • 
nun hunu daha tıınımırdr~ndan"'ik:"t -
yl'f l'dl•rek Bak:ınlığın iizerin<• :ı ima
sını dilı•.rol'. Göz öniiıw l\Ol'U:l. 

pılmıştr. Bu dair.eye bitişik üstü yen cezalılarla dolup boşalırdı. ve mi.incemit ve o dcr~·ayı malih 
dilis cevap vermi~lerdir. ıc.pah bir dehliz denize doğru u· • -, . 1mdreti rahban1)1e He münak1t o. 

zuyor ve gfü:el bir kög.ke gidiyor· Haliç semtini anlatırken, Hali· lup kali çok kimsenin miinını u-
du. Bu köşkün kepenkleri kaldı- cin kaç defa büyük kışlarda don- bıını ınaıızur .... ,, 

Fakat bu cevaplar ve gazete· 
lerde yazılan makaleler, bir türlü 
bu ihtilafı bertaraf edemiyordu. nla.rak denizden balık avlanmak· duğunu yazmıştık. Bu donmayı bir şair de şu be . 

ta idi. (1168 - 1754) de lstanbulda yitle anlatmıştı: 
Sarayın birinci katında, boy - müthiş bir kış olmuş, Edirnede de Buz iistiindcn geçl'n geldi bana 

danboya geniş odalar ve ortasın- yirmi karış kar yağmıştı. Tarihle· yaz dedi tarihin .. 

Efkarı umumiyenin divanıharp 
kararını iyi karşılamamasını fır 
sat telakki eden General Metaksu 
yeniden hükumete karfı hücum 
vaziyetine geçti. Bu defa yalnı7 
da değildi. Hükumet fırkasından 
olan ve eski nazırlardan hulunaP 

Karısını, kızını ve 
oğlunu arıyor 

da padişaha mahsus bir daire rin, Haliçin buz tutmasını "Yah · Deniz altmış sekizde dondu 
vardı. Üçüncü Selim, hemşireıini besteni Haliç,, diye anlatmakta • buzdan oondeniz geçtim 

ıintalyanın Blmalı J.-asabasırıda 
Şark gih;menlerinderı Yusuf inı:alı 
aldığımrz mektupta şurılar yazılmak· 
tadır: 

l{Örmeğe geldiği vakit birkaç gün dırlar. Vasıf tarihi bu, buz tutma- ( :-;0 n 11 wrm) 
kendisi iç.in yapılmış dairede ka- •• 11111 ııııııaıı ıııııaaııııııııııı ıııııı ıııı ıı ııı ı ııııı. ı ı aııı ııı ııııııı ı ııııııııııı1111111. 

hrdr. 
Hatice Sultanm, gene ressam 

ve m;.mar Melling'e ya!):ıı·mış ol
duğu bahçe, sarayın içinde idi. 

Jş Bankasının tasarruf ikramiyeJe
birincisini kazanan genç rinden 

Bahariye ile Eyüp arasındaki 
iplikhane kayda değer bir yereli. 
Burada, senesi, hırsız, katil, ni· 
zama mugayir harekette bulunan

lar çalıştırılırdı. 
lhtiaap ağaları buraya günde sa-

yrsız amele temin ediyor1adı. 1 
(1278 - 1861) de bile her gün 

tehrin muhtelif semtlerinde yaka 
lananlar iplikhaneye gönderil · 
nıekte idi. 

Bu yıllarda lhtisap ağası bulu· 
nan Hüıeyin Bey, her gün o vakit 

Eminönünde bulun.an daireye bir 
çok kava.slarla debdebe ile gelir, 
bir sandalyaya otururdu. Etrafın· 
daki kavaslar elpençe divan du · 
rup yirmi dört saatlik vukuat def· Yılda iki defa kum hara ı-;ahipleı i 
terini okurlardı. arasrnda c:ekilen 10.000 lira mük[t -

Hüseyin Beyin vukuat defteri • fatlr Jş Bankasr Tasarruf ikrami}e . 
· d · ·· ]erinin birinci ke~idesi 1 :Nisan 9:J.i 

nı inlemesi ve ceza vermesı §OY· b 
tarhinde Ankarada yapılmr~ u kesi· 

le anlatılmaktadır: dede 1000 Jirahk birinci mükMatr lş 
Mesela: O günkü vukuatta şöy· Bankasının Galata şube..;inde 22990 

le bir vak'a okunurdu: Xo.lı kum hara sahihi Bar Ahmt't Jfa. 
- Tavukpazarında yorgancı/ if kazanmrstr. Bar .\hmet Raif :10 ):t· 

Ahmet ... Meyhane kapısından gİ· sında hir gençtir·. ( ib:ıli tütün fahri· 
:rerhm çevrilmi;.. kasında makine ressamrdrr. Hobcrt 

. Hüseyin Bey yüksek ve korkunç { .Kollejden mezundur. 1 
- seıle: Ray Ahmet Raif bir bucuk iki sc -

- On bet gün... nt'denbt'ri para biriktirmektedir. ı n) 
Diye bağırır, zavallı Ahmet E- kadar en el 300.- Jfra) ı hul~n birik • ı 

fend' rn h ı: da yaka · mi,; parasın ı Is Jlankasının Galata sıı-
ı, ey ane Kaprsın " 

IJ<' iıw ):ıtırmı~ \l' bir de kunıhal'a al
mıstır. ~11 sırada U:ı) hml't Haifiıı 

IOO lira)a }akın hirih.mis para. 1 var

dır. Kt'ndbi) le görü:;.enlere taliin bu 
güzel h•.!<adüfündt'n p('h; ziyad(' mem-

nun oldugunu, bu tesadüfün para bi. 
riktirmc.>f, hususund:ıld emeline.> km· _ 

'c.>t wr<liğini "öyJemistfr. H(',.,mimiz I 
talili) i ls B:ınk:ı ~ının gi ... 1•5i (jniinfl<· 
göskrmrı.. ft•dir. 

ÇAY 'l.:lY H'ETJ - ~\nkara Lise • 
lrrindC' ) eti:;;t.'nlrr bugiin 'l'okntliY:ın 
da hi ı· Ç:t) Zi) af (•ti H'l't'cek INdir: Bu , 
7.İ)afcl<.' lıircok tanınmıı yurttaslar 1 
·ıığırılmı--larclır. j 

Ralis, lstralus ve diğer bazı me- Bitlisin ,\zakfor nnhi)t'sinin Fo -
b 1 zah J..ö) iinclcnim. Bii) i.ik Harpte ora· 

us ar da bu noktai nazara iştirak lan istili\ya uğradığı vakit Garzan'a 
ettiklerini söylediler. İş okadar i göc e) ledim. Orıd~n 'l'uzla~a gittim. 

leri gitti, ki Bay Çaldaris. fırka Yolda çalı~t)Ordum. Geri döndiiğiim 
kararlarına riayet etmiyen Ralisi rnh.it h.arrm Şal'i, l\rzım llahibc ile 

fırka haı İci telakki c ıtiği•1= söyle- Xafiye. oğlum Mehmet gerilere gön • 
di. derilmi~. bir daha ~IÖrmcdim. Ogün, 

S. • . J b bugün lıirihfrimiıden annız. Xl•rede 
ıyası rıca arasında u dil ve · · 

k l h.;ıldığrnı hilen Yarsa insanhet na -
a em muharebesi cereyan eder · nırna hana hilclirmt.'sini )aharıyo • 

ken, zabitan arasında da karar rum.,. 

!arın hafifliği yüzünden bir iğbi K <l k .. .. d f' . 
rar husu!e geldiği bildirıldi. Ve • a 1 •0Y.~n e ıkntepe• 
ilk hamlede tayyare ve donanma sındekı çopler kaldırılmalı 
kumandanları istifa ettilerse dt' Kadll..-iiyiindm Zeki im:alc bir o • 
General Kondilis ve Amiral Dos kurumu: 11a;;c11or: 

manisin teşebbüsleri üzerine bv "J\adıkö) iin HiinJ..:tı- imamı. hur -
iki kumandan istifalarını muvak · balı, J\lzıltopr:ıh:. Ku) uhası 't' miicn • 
'rnlen geri aldılar.. 'İl' ~('mtlt•rin Fildr Teı>l'si namİ\ le 

maruf giizef hfr "1t'SİJ't.'sİ \ardır. B
0

u • 
Hükumetle beraber olıtn me rası Çamlıcaya nazır l\('stant' ağadan 

buslar, bunların mensup bulun il(' " ı·· · · · sus u :;;ıı·ın bir tepcl'il,tiı'. dnır 

dukları fırkalar, ihtilali bastırma halkın haU;i l\adıl,ö) iin uzak ı-;t•nıt • 

hareketini yap:-n büyük v~ küçül< lerind('n gelip ili-imhan burada gcri-
.. lb l' b' l k r~nlrr <.·oktur. ru e 1 za ıt er ~ırarrn kendileri· 

ni tatmin etmediğini açıkça söy 
lüyor1ar. 

Miifr:tlerin bu hareketleri hü
kumeti, şiddetli kararlar vermek 
lüzumu karşısmda bulundurmuş 
tur. Yarın burada yeni divanı 
harp heyeti huzuruna çıkacak 0 _ 

lan maın•mlarla, Selanik ve Pire 

bahriye divanıharp'ninin vere ·/ 
cek1eri kararların ilk kara,.ı:lan da 
ha a~ır 1 "'mwacağr muhakkak ad
ded1Jmektedir. 

Muhtelif divanıharplerde ih 
tilal hareketine iştirak eyledikle -

Şr.hıin m;:ını; \l'rt'n g-iirültülii h:ı • 
) a~mdan ı..urtulup 'efl', ki. haftada 
bir gün olsun istirahat etmek için 

kendini kırlara atar , e İ:'.'>tirahat ) eıi 
olan bu gliz('J nıe:'.'>irt•dk maalc ('( hu· 
gün hir çöplük halini alnu~tır. 

Dört tarafı dt>niz ill• l'C\ rili ,. 
.;l'Jıir dahilinde ..;a) ılan böyh' Iıir nıe· 
sirı•)c <·öplt·rin clöf,iilml·sinin ... ehrhi • 
ni anlı) amııdık . 

llalkrn sıhhati ile alakadar olnn 
İıu µisliğin ka Jdrırlrnası nı J.:'l'rt.•İı. iıe • 
lcdi.reden 'c g-erek Kadıköy ka) m:ı • 

l\:tmlığındaıı Şt.'hrin neznfrt , •• ınııııı 
hu~usundal\i nıii--ctkm g:ı~ rctlcıin • 
den hekll'ri:r..,, 
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HlillAY.E 
Çiçekler 1 • • • 

Yazan: Pirandello Çeviren: Ö. R. 
(Baş tarafı dünkü sayımızda) 1 Fakat sıra ona gelince, ellerinin 

• • w .. • • • • 1 yolculuk yüzünden kirli olduğunu 
Mıkof1yo uşagın sozlerını ışı~ hatırladı.. Ve kızardı bozardı. .. 

memit gibi yine yerine oturdu Marta hala, işin farkına vararak 
tekrar düşünceye dalarak bekle . hemen kalktı, onun tabağını da 
Çok geçmeden kapı çalındı: ' doldurdu .• 

Ve uşak hemen koştu: 

- Vurinya, dedi, madam geldi. 
Ve ceketini hemen sırtına ala . 

rak koştu .. Mikofiyo ayağa kalka
rak onu takib etmek istedi.. Uşak: 

- Aman, dedi, biTaz müsaade 
edin... Haber vereyim! .. 

Uyuyan kadm, yatağından fır· 
lamış, saçını başını hemen düzelte. 
rek kapıya doğru ilerilemişti. 

Bir lahza sonra uşak ile Dorni · 
ya, muhteşem ç'-e!rlerle dolu te 
petleri yemek o ,asına 'oğru gö · 
türdüler .. Yem~k odası, bir sürü 
kuyruklu adamlarla doluyordu. 
Mikofiyo hayret etti. Gözleri bu
lut'andı .. Yemek odasından akse · 
den bir kahkaha, ona derin bir ıs· 
tırap verdi .• Tresine, ne diye böy· 
1e gülüyordu! Gözlerini yumdu ve 
düşündü ... 

4 4 :f.. 

Boğuk bir çığ!ık ona gözlerini 
açtırdı .. Marta ha1a karşısında idi. 
Onu ba~ındaki şapka. ve sırtındaki 
kadife manto ile tanlJllak imkan . 
sızdı .. Mikofiyo onu görmekten 
adeta ürkerek: . 

- Mar•a bala! diye seslendi .. 
Muta hala: 
- Ayol.l Dedt, hÖyto ~··"~U... 

mı gfil~nir.1 Haber vermek yok mu? 
Ne vak;t geldin? Bu akşam mı? 
Safa geldin! .. Ho§ geldin, oğlum! 

Mikofiyo cevab verecekti .. Fa • 
kat Marta bala: 

- Dur! dedi, şimdi gelirim! Bu 
gece misafirlerimiz çok.. Biraz 
bekle .•• 

Mikofiyo: 
- İsterseniz gideyim!. 
D~yecekti, fakat duyduğu istı· 

rab, bu sözleri gırtlağında boğdu. 
Marta hala, yemek odasına gir · 

di. 
Mikofiyo, bu odanın kaprsıru a · 

ranıyorken, karşısında bir uçuru • 
mun açıldığım hisaetti. Sonra 
Treainanm: 

- Bir dakika müıaade edin! 
Dediğini işitti ve gene gözleri bu
lutlan~ı .• Demek karşı!aşacaklar. 
dı .. Fakat Tresina görünmedi ve 
yemek odasındaki konuşmalar, 

taz~lendi. Birkaç dakika sonra 
Marta ha1a gelerek onu başka bir 
odaya götürdü ve: " 

- Burada bekliyelim. .Onlar 
yemek yiyor!ar •. Biz burada yiye ~ 

lim ve k-0nuşahm ! dedi .. 
Mikofiyo, sesini çıkarmadı. Hiz

metçi kadın sofrayı hazırladı .. 
Marta hala ile karşı karşıya geçti · 
ler. Mikofiyo, utana utana sor· 
du: 

- Gelecek mi?. Kentlisini hiç 
olmazsa bir görecek miyim?. 

-Elbet ... 
ikisi hiribirlerine bakıp gülüm · 

ae1iler .. Ve bu gülümseme ile bi " 
ribiırlerini san~ci se1amladdar .. 

Marta ha!a: 
- Haydi, dedi, yemek yiyelim! 
Mikofiyo: 
- Evet, dedi, ben de açım! .• 
U§ak ilk yemefii getirdi .. Miko • 

fiyo Marta balaya dikkat etti. O -
nun yemeği nasıl aldığını görerek 
bir f aJso yapmamak istedi •• 

Uşak yemeği verdikten sonra 
içeri girdi ve iki tarafa da nezaret 
ettiği için kapıyı açıp kapadıkça 1 

içeriden sızan kahkahalar, kırık, 
1 

dökük sözler, Mikofiyonun kulağı
na erişiyor, gözleri Marta halanın 
yüzünde dolaşarak cevab arıyor, 
fakat cevab yerine bir şey sormayı, 
bir şey söylememeyi rica eden bir 
eda ile karşılaşıyordu. 

Mikofiyo ile Marta hafa öteden· 
beriden, memleketteki dostlardan, 
uzak yakın akrabadan bahsede . 
rek yemeklerini yediler. 

Bir aarlık Marta bala: 

- Bir şey içmez misiniz? Dedi. 
Mikofiyo şişeyi almak için elini 

uzatırken yemek odasının kapısı 

açddı. ipek hışıltısı ile bir kaç sür
atli adım aksetti ve Tresina görün
dü .. 

Oda gözlerini kör edecek kadar 
aydırilanmış, sesi hayretten du • 
daklarmm üzerinde d~nmuştu . 

Bu ne rüya! 
- Nasr1sm Mikofiyo? iyileş·· 

tin mi? Hasta olduğunu yazmış

tın! Şimdilik annemle berabersin! 
Rahatsın ya! 
Tresine bunlan söy4edikten sonra 
cevQ.p \..U.,, ~\_.a.loewı 5 ..,,....\ .la.-. ' 

dü. 
Marta hala: 
- Yemeğimizi tamanılıyalnn ! 

Dedi. 
Mikofiyo tıkanmıştı: 

- Hayır, hala, dedi, doydum! 
Mikofiya o kadar durgunlaşmış-

tı ki, deminki rüyaya Silpianmış 

gibi idi. 
Marta hala, başını sallayordu. 

O da yemeği bırakmıştı. 

Mikofiyo, biraz düşündükten 

sonra gözlerini yumdu ve: 
- Artık imkansız! Dedi. 

Kapalı gözleri ona aralarında 
açılan uçurumun genişliğini gös -
terdi. Bu kadm, onun T resineşi de
ğildi. Bu kadın, bambaşka kadın · ) 
dı. Kendisi iae ancak şimdi bunun 
farkına varmıştı. Ona memlekette 
bunu söylemişler, fakat o inanma
mıştı. Onun yaptığı ahmak!lıktı. 

Bu yemek odasındaki misafir · 
ler, bu uşaklar, onun 36 saatlik 
tren yolcu1uğu yaparak bu güzel· 
lik rüyası ifo evlenmeğe geldiğini 
anlıyacak elur c-.rsa, kim bilir. 
kendisile nasıl alay ederler, nasıl 
eğlenirlerdi! Tresinenin kendisi 
onu kolundan tutarak misafirleri
nin yanma soksa ve: 

- Efendiler! Şu zavallı yoksu
la bakın. Benim kocam olmak için 
gelmiş! Dese. Kim bilir, <>rtalığı, 
ne müthiş kahkahalar çınfatırdr. 

Gerçi Tresine ona varmayı vaadet
mişti, fakat onun bu kadar değişe
ceğini kim tahmin edebilirdi. 

( Sonu yarın) 

[ TOPLAN f !LAR 
Türk Cerrah Cemiyetinden: 
Türk Cerrahi Cemiyeti aylık top -

lantısıru 7 Nisan Pazar günü saat 17 
30 da Gülhane has tanesinde yapaca • 
ğmdan azanın ve arkaadşların gel -
meleri rica olunur. 

TAKViM 
CUMA 

5 Nlsao 
Cumartesi 

6 Nisan • 2 Muhaarem :1 Muharrem 

Gün doğuşu 
Güo batısı 

Sabah oamuı 
Öğl e namazı 
ll::indl oamuı 
Akşam namaz• 
Yatsı nama?.• 
imsak 

5.~7 5.37 

Yıl ı rı g,çeo güol ı:rı 

Yılı n kalan ~ ünleri 

ra .:ı:r 

4.-!7 
12,17 

11U 4 
18.37 
2'1.11 
;l,53 

9;J 
26:1 

il RADYO 

Bugün 
lSTANBUL: 

I8,37 

4 45 
ı t.1 7 

IS.~4 

18.37 
~O . ı l 
3.~3 

94 
262 

iL 
12,30: Plak neşriyatı, 18: Dans mu

;ikisi plak, 19,.20: Çocuk saati: Mesut 
Cemil, 19,50: Haberler, 20: Q'peret 
parçaları: Pupuriı 20,45: Ki tar Hava
yen Siret ve arkadaşları, 21,15: Son 
haberler, 21,30: Bayan Birsen - Rad· 
yo caz ve Tango orkestraları. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
18ı30: Tiyatro nakli. 19,30: Mosko· 

va operasında verilecek temsili nakil. 
22: Çekçe yafım 23,05: İngilizce ya -
yım. 24,05: Almanca yayım. 

223 Khz. VARŞOV A, 1345 m. 
18,15: Org konseri. 18,4-0 sözl~r 19, 

30: Reklamlar. 19,15: Plak 20,07: Söz. 
Jer 20,35: şarkıla!'. 20,50: Aktüalite 
21,15: Senfonik konser. 23ı30: Şiirler 
24,05: Plak. 

54:> Khz. BUDAPEŞ'l'E, 550 m. 
18,35: Lajos Rajter idaresinde o • 

pera orkestrası 19,40: Spor duyumla
rı 19,55: Stenografi dersi. 20,20: Plak 
20,50: Dış duyumları. 21,10: Küçük 
tiyatro 22,40: Duyumlar. 23: Piyano -
keman refakatiyle şarkılar. 24,10: 
Çingene musikisi 1,05 : Son duyumlar. 

592 Kly vtY ANA 507 m. 
20: Duyumlar. 20,10: Ulusa:l ya -

yım. 20,30: Holzer radyo orkestrası 

21,35: (Philipp) adlı temsil 23,25t 
Duyumlar. 23,35: Hafif havalar ve 
şarkılar U ,05: Duyumlar 24,25: Plak 
(Ulustan sellimlar) adlı Avusturya 
musikisinden mürekkep lmnser. -
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Harpte 

Kafkas cephesi hatıraları 
~- 5 - Yazan : Erzincan Say1avı Aziz Samih 

Taarruz başlamıştı. Fakat ordunun 
akıbetinden . haber alınamıyordu. So
ğuktan ölenler ·kara gömülüyordu 
Kağntlarla bu mevsimde hasta 

ve bilhassa yaralı naklini görmek 
insanın yüreğini parçalıyor. Sağ · 
ları bile d?nduran Deveboynun -
dan bunların geçip Erzuruma git· 
meleri biT mucize sayılıyor. . . 

Hasankaleden Erzuruma gider
ken Korucukta Hilmi bey isminde 
bir zat göı-düm. Kaza . kaymakamı 
iken kazası Rus istiJisma uğradı. 
ğından buradan gelip geçecek has
ta, yaralı, zayıf askerleri barındır
mak ve onlara bir fincan çay, bir 
sıcak Çorba vermeğe memur edil
miş. Fak;,.t asabi ve yahut deli .. 

Vesait olmadığı için biç bir şey 
yapamadığını mazur göstermek is
tiyordu. Kapısını önünde on ce.. 
set yatıyordu. Köy evlerinden bi
risinin kaµxsmı açbrdı. Odun tom· 

ruktarı gibi iistüste yığılmış, istif 
edilmiş cesetler gösteı:di. Soğuk· 

tan taş heykeller gibi duran bu 
vücutlar be>zulmuyor ve kokmu • 
yordu. Bunları niçin gömdürme .. 
diğini sordum. Dedi ki: 

''Soğuktan . kazma işlemez. Ev· 
vela ~dun bulup ve bir gün müte· 

madiyen yakıp toprağı yumufat~ 

mak, sonra. ka'.ıdırmak icabeder. 
Halbuki benim yanımda. ne yaka
cak odun ve ne de kazdıracak a· 

·"::tğı bild:,;imekte olduğundan se-
yahatin nı~' icesini anlamı~ olduk. 
Hasan 1.z.ıet paşa da !stanhula git· 
mek üzere Erzuruma geldi. Ay· 
rılmasınm sebebi hakkın:la birşey 
anlıyamadık. O da yoluna gitti. 
6 kanumıe' velde Enver imzasiyle 
neşrolumuı "9 kanunuevvel için~ 
şey diyeru.iyeceğim. Ordunun ta
mir,, deki maksatlar hakkında bir
arruza başlaması kanunuE"vvelin 
dokuzundedır. 

:=::::::::::::::~=::::::~~~~~~~ç:;;;;:~~=-.1.-.
t ~iiı;,~ 1 ·defnettireytm;c,; ' ~ıt~d u• ~""' !,,.,,.,.,,,,, 

Kanu-nuevvelin betinde Nihat 
ve Vasıf 1:-eyler Erzuruma geldiler. 
Nihat bey amele taburla'l"tnı nak
liye vasıtclsı olarak kullanıp Trab
zondan B"yburda ve Erzuruma 
ve Sıvastan Erzuruma insan ımm
da torbalarla erzak tatımak usu

lünü kQymak istedi. Bunun ya
pılması faydasız olduğunu, Erzu
rwna on i on erzak getirmek için 
iki katını taşıyanlara yedirmek 

lizım ola::ağmı, efradın bu güç 
hizmete dayanamıyacağım anlata· 
madık. Menzil noktalarını, her 
noktada kaç kiti bulunacağını, 

bUnlarm geliş, gidi§ cetvelini v~ 
başkaca talimatları yapıp menzile 
bıraktı. Cepheye gitti. Menzil 
bunu tatbike uğraştı. Tabiatiylı 

mümkün olmadı. Nihat bey df 
dediğini smamı§ oldu. 

dunun maK"sadı on bınne1 

Yeni Çıktı 
Dtin ve Yarın 

Terctime külliyatı 

Sayı: 29 
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Satıldığı yer: 
V AKIT Matbaası - lstanbul 

Zührevi hastalıklar 
için kurs 

İslanbul Halk.evinden: 
Evimiz merkez salonunda, İstan . 

bul <leri ve zührevi hastalıklar kuru· 
mu iclaresinue, bir (Zührevi lıasta· 
lıklar) kursu açılmıştır. Dört devre· 
den ibaret olan bu kursların birinci
si 8 nisan 935 pazartesi günü saat 
(18.30) da ol acaktır. 

Ilu kursta cemiyet umumi katil-i 
Dr. Nuri Osman tarafından (Zülıre · 
vi Jıaslalıklar lıakkmda tunumi ma
Iıimat ve cinsi hastalıklar) anlatıla· 
cak ·ve hastalıkların mulajlar üzerin-
de mücessem görünüşleri , boyalı 
pliinşlarla hakiki resimleri, ve hu 
kursun temas ettiği filmler gösteri· 
lecektir. 

Bu kurslar bütün yurtta§lara açık
tır. 

Böyle mezara; ka~ştnamı§ ·şe· 

bitler gördüm: Öğleyin (Nebi) 
hanına geldik. Orada bir istih · 

kam böluğü vardı. Bölük kuman· 
dam her gelen ge~eni ağırlamak 

tan bıkımş olacak k~, 'emir neferi 

kim sorarsa zabitimiz burada yok, 
diyor. Soğuktan dışar~da kalmak 
mümkün olmadığından ~ğle ye -
meğini yemek için zabit odasına 
cebren gib: girdim. Bölük kuman
danı oradaydı. O mahçup oldu. 
Fakat ben mazur gördüm. Herke-

sin uğrağı olan bu yerde ha,ka 
türlü yapmak mümkünsüzdü. Ya-

nımızdaki yemeği yiyerek hareket 
ettik. 

Erzuruma geldik. Enver pap 
geleceğinden pek h~rareth hazır

Jıklar var. Enver paşa ak~am üs
tü geldi. Buradaki icraatları men· 

zil müfettişi miralay Refik beyi 
maaşsız tekaüde sevkile yerine 
Poselt paşanın tayini v~ doktor 
kaymakamlarından .birinin nefer-

likle ilk halta sevki otdu. Dakto· 
run kab.t.ha.ti sert ve dik . cevap 
vermesi, hl\stalara-hükumetçe ve· 

rilen malzemenin hepsi kullanıl -
makta ol ı:luğundan görülen nok -
sanlardaıı dolayı tekdir kabul et -

memesi >miş. Herkes u zata acı -
dı. Hat'a vali bey l{eşke paşayı 
o hastah~nenin yanından geçir ·· 
meseydik. diyerek teessüf etti. 

Enver µaşa 29 te,Şrinisanide gel
mişti. K::iprüköyüne gitti . geldi. 

Bir gün l::ı ıurumda kaldı. Tekr~r 
Köprükö,•üne gitti. B\l hidip gel· 
melerin s~beplerini biz bilmiyor -

d1.ok. Scnradan ·gelen ordu em • 
ti r.de En11eı paşanın bu cephede 
i:ulunduju müddet~e ordunun 

ı:.~ndi tarld xndan kumanJa oluna-

kolordu cephesinde Rusları sabit 
tutarak dokuz ve onuncu kolor • 
d'1larla Ruslann yan ve geri -
sine yetişerek geri çekilmelerine 

meydan vermeden mağlup ve eait 
etmekti. Başkumandanlık zafer -
den çok emindi. En büyük dü • 
şüncesi düşmanın ihata çemberin
den kurtulmamasım sağlamak idi. 
Bunun için daima on birinci ko • 
!ordunun karşısındaki düşmana. 

sıkı yapışarak ve taarruz ederek 
çekilmemesine çalışmak iç.in emir 
ler veriyordu. 

On kanunuevvelde onuncu ko· 
lordunun Oltiye girdiği haberini 
aldık. Soğuk çok ziyade, derecei 
hararet ''-13,, idi. Havada kar 
zerreleri uçuyor. Yapı§tığı yerde 
kalıyor, toplanıyor, çoğalıyordu. 

Telgraf telleri beyaz ve kalın bir 
halat olniuı~ ağaçlar gelin gibi be
yazlara bürünmüı, hayvanların 
her kılının ucunda bir kar ve buz 
zerresi hasıl olmuştu. Onun için 
beygir kır renkte görünüyordu. 

Hiçbir taraftan bir haber alın .. 
madığmdan herkeste ordunun akı
beti hakkında pek büyük bir en
dişe vardı . 

On birinci kolordu erzak kal -
madığmdan çabuk yetiştirilmesi 
için feryat ediyordu. Menzil va· 
sıtaları k iifi değildi. Vali bey bir 

defalık yüz elli bin kilo erzagı a· 
hali sırtında taşıtmağı üzerine al
dı. Erzurum ahalisi denenmit va· 

tan sevgileriyle bu yükü taşmıağı 
seve aeve kabul ettiler. Otuz ki· 
loluk torbalar yaptırıldı. Mektep 
çocuklarının sırtlarında un torba:· 
lariyle hükumet konağı önünde:ıı 
hareket etmelerindeki fedakarlık 

ve hamiyet nümunesi herkesi ağ
lattı. 

(Sonu. Y,arın). 
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Alman ha va kuvvetleri Ehemmiyet Uluslar Kurumunda 
. ö le hülasa edile· ı ait bir iştir. İngiltere bununla be- ~ (Baştarah ı inci sayJfada) kil etmek tasavvurundadır. As· 

~ f ı ine; sayı~2da) ı noktaı nazar, ş Y b b "f · · k · ~ (Baştara 1 • • ra er, u tarı e ıştıra ctmıye - mıyacağını söylemesi üzerine B. kerlik müddeti iki sene oıacaktır. 
lıyan müzakere'er öğleye doğru bilir

1
: fl la· "'malarm terci-\ cektir. Bununla beraber umum Çörçil, hariciye nazırı tarafından Bu kuvvetler iki kısım olup üç 

ilmistir. ' emniyetini tanzim için vuku l?ula- vaki olan beyanatın, ,imdiye ka· frrkasınnı merkezi Viyanada, dört b ı 
'~~n ı~ ~ 

B~ müzakerelerde lngilterenin I hi
0
· tomat'ık kare.ılıklı mü.za.ıeret cak her te~ehLüse manen müza - dar hükumetçe vaki beyanat ile fırkasının merkezi de Salzburg'da 

Prag- orta elçisi Bay Eddison ile Y h · · kt k dmm taınamiyle reddı. . eretten gerı ~urrnıyaca ır. biribirini tutmadığını ihtar etmiş- buluriacökhr. 
Çekoslovakyanın Londra orta el· ayU i tarzda emniyetin is· 2 - fngilterf', Avrupada sü - tir. Fransa, Terhiai lcizımgelen 
çisi Bay Jon Masa.ryk de · hazır 'k mum temin teıebbüslerini kOnun iadesi maksadyle Alman- Mesai fırkası mensup)armdan Efradı Silah Altında Tutacak 
bulunmuclardır. tı rarını V" ı"le diC.er dPvı• ... , Ter arasında B Ç ·ı• · _J•ı -· p · 4 (AA ) M"IJ"' ··d " l"'kk' o B. Lansbury, . örçı ın :J? egıne arıs, . . - ı ı mu a· 

Mu .. z .. kerelerin hı'•-mında ac.a· hüsnü te a ı. ... cJ d 
.. ~ Y Moskovada bulunmuı olma·k· • :Stresa a, tavassutuna devam e e· J istirak etmiş, fakat başvekil key faa encümeni azaları , harbiye na· 

gyıdaki tebliğ neşrolunınu•tur: 1 • te aga"'h Lulunan lngılız cektir. H.!hassa, !:ıız;Jtere, orada d . d w• • 1 . 1 k" ı "k"') 1 . " 'D - fiyeti ileride erplf e ecegını ve zır arıy e va ı o an mu a Pme erı· 

İngiliz Bakanı Bay Eden bu h:;;~ı~:rahhasası, Polonya dev· l;:endisini, Af manyaya karşı ilcayı 1 maamafih bu hususta hiç.bir va· ne dair h içbir şey ifşa etmP.miş ol
sa hah Prag'a gelmiştir. Dııarı İ§· 1 let adamlarının isti,ari andlaşma ahval ile bilvasıta umumi emniye· tte bulunamıyacağını söylemekle makla beraber, bazı gazeteler, 
lerı· Bakanlıg~ ında yapılan konuş - ı 1 " t" t"'nzı"mı'ne ı' •t' ' ettir- ~ d hakkında ileriye sürü en yegane ın ... " ıra• ~ege iktifa etmiştir. yüksek askeri şuranın, nisan a 
malar sırasında By Eden ile dok· 1 d hı" m t t addeyt· 1 

te',..lı"fi, nazan itibare a amaz ı. memur r u avaası ıye- Sir Jahn Simonun ifadesiyle terhis edilecek efradı temmuza ka-
tor Benes, 3 Mart 1935 tarihli .n kt' 

. v · Bay Eden, bugün, Moskova, ce ır. ondan evvelki resmi beya nal ara- dar silah altında tutmak teklifin · 
Londra tebHg-ı'nin ihtiva etttgı l ·ı· h"'k" t" Al Eerlin ve Varşova noktai nazar · ngı ız u ume 11 manyayı sındaki mübayeneti mevzuu hah-- de bulunacağını tahmin ediyorlar. 
bütün hususat hakkında sa.mi.mi l k. .. k'"]"t m '"stemire habe d etmek· · l:ırmı telif etmekte ·ı muş u a 1 u n r ar sızın, sederken, B. Çörçil, 28 ilk.kanun Askeri Mukaveleler lfi 
ve dostça_ noktaı' nazar teatılenn· ı h · · d 'til" fl ·· ak - bı'lmektedı"r. onun arıcın e ı a ar muz ere 934 B B ld . ,. ı..! 1 b B 1· 4 (A A ) Al . te, . a wın 1n vaK1 o an e- er ın, . . - man ıs· 
de bulunmuşlardır. Varşovada •unu da 0··gvrenmı"oıı - edilebilmesini tasavvur edeme - . . "hb b"' d "C · d :ı 7 yanatına i•aret etmı•tır. tı arat urosun an: otrespon· 

Bay Benes Pragı ziyaretın en ak d kt -;:I' Al A " ~ ' ı1·,. ki, emniyeti tanzim m sa ını me e ır. manyanın vrupa B. Baldwin, o zaman: dance diplomatique,, gezetesi 
ve digver hükumet merkezlerine • · d h · ld 1 güden Avrupai bir pro.je, muv·a·f • ınüvazenesın en arıç tutu uğu "- Almanya, daha uzun müd· Fransız hükômetinin, emniyetin 
Yaptıg-ı seyahatler hakkında ver· 1 b 1 k 1 h" ·· ı' hasıl etm · l"z md k' 

fakl'yetle netı"celene ~ ~e . trın , ıssın esı a 1 rr 1• d I ·ı ·ı ·· · b' · t · · · ' k " k l 1 k 
B Ed ":s' et ng1 tere ı e musavı tr vazı- emını ıçın as erı mu ave e er " · 

digvi izahattan dolayı ay ene 1 f'] t k d diaer devletler tarafından sarfe . tnoilterenin de ı en ış ıra ın en ) :. yete gelemez. Ve İngiliz hükfuneti tetmeğe karar verdiği hakkında 
tesekkür etmi§ ve Çekoslovakya • ~ l d dilen sulhcüyane gayretlere İfti - ' ~ . . d'ua 1 emin bulunma ı ır. hiçbir vakit Almanyanm İngiltere B. Flandin tarafından yapılan. be· 
nln sulh siyasetını uzun uza 1

J' ı · d rak ı'cı"n bu kab'I ·· ke eler· 
Şark andıaşması mese esın e ~ 1 muza r ın h f ku k b l t b h d k b k üzerine ava te evvu nu a u yana ı mevzuu a se ere . u a· 

anlalk~ı mı§teımr. leket bakanlan, lngil· Polonya noktai nazarının Alman· vereceği her fırsattan istifade e . etmiyecektir.,, demi§ti. rarın mütterek emniyeti temine 

Yanın Vazı'yetı'ne katıy' en bag ... h debilsin. V B b d f 1 1 ı·f· • k "' J 1800 Harp e om ar ıman ma.tu gayJ"et er e te ı 1 1m ansız 
tere ve Cekoslovakyamn gene y eh B~. demek oluy.or ki, Popolo 

~ UI 1 bulunmadığı da, arşova m a. Tavymesi olduğunu yazmakta ve müta.leaın· 
, .. lhu··n muhafazası ve us ar · d'ltal' gazetes' d Ik' " "· "" fı'lı"nce bı'r• ... acık garı:p o-örünen ıa ın e, evve 1 gun B ) R ,. l d ı.. .. d' v ı b • -... o erlin, 4 (A.A. - euter ın na şu surete evam etmeH"Le 1r: 
"'urumu siyasetine sarsı maz ag· ' d'J · ı· ı serdedilen ve Stresa konferansı • 
ı · ..ı • 1 bir ısrarla tekrar e ı m. 1f ı. · bildirdig"ine göre, Alman havama· "Fransı7 siyaseti, askeri muka· 
ılıklarını ı' stihdaf euen sıyasa a · dal "Bı" takım sa 'h "ht' il 

Nl.hayet Polony:a zıma.m an, nm r rı 1 tma er h l l 1 1 ku " rının hedefleri hakkında tam bir k d .. t k b. h h afilinde geçen hafta A manya· ve e erle, u uslar rumunun sag· 
Avrupa arazı. statükosunun muha· 1 arşısm a rauş ere ır attı a • 00 h b b d l b d k' f . 1 lllutabakat olduğunu görmüşler · k . . 1.. I mn 18 arp ve om ar ıman anı ir tarz a in ışa mamam o · 
fazasl meseı .. ..:nde, Polonyanın re et,, tayın etmeaı azım ge ece• b I d J • • d •1 Ah d' -· tayyaresi u un uğu söy enıyor · maktadır. Ayni zaman a sı n • 

ır. vaz'ıyetı' h ... kkmdakı· bazı •üpbele- ğini iddia eden noktai nazara in- h l BiR "' " du. lanma meselesine, makul bir a 
BA y EDEN POLONYA YA rı· dagıv tmag"a çalıc.mııı.lardır. gilterede ittirak eden' yoktur. l k l 1 " " Avuaturyada Mecburi Askeri sureti bulunmasına da enge o -

TEKLiFTE BULUNMUŞ Dı'gver tarac...a:n, bunlar, lngiI • 3 - İngiliz diploması mehafi• ) k d r1. Viyana, 4 (A.A. - Avustur- maktadır. Bundan baş a, evam· 
Var•ova, 4 (A.A.) - Hüku - terenı·n tulrkı"' Avrupanm emniyet li, Fransa, İngiltere ve ltalyanm dd l 1 h 11· s r- yat askeri müsavata ait i iaları- 1ı bir barışın teme i o an ma a ı 

nıet gazetesi olan Expreu, Bay E- me•elesı"yle ala"'kadar bulundugu" - Uluslar kurumuna verilecek ve d 
0 m alikadar devletler nezdinde misakların ba§artlmasına da &e 

denin VarlU'\vayı %İyaretinden nu ve bu mıntakaya yarıyacak bir 
1 

konsey tarafından münakaşasız l 
·r dinletebilmek için pek yakında ih· çekmiş olacaktır. Almanya, ya· 

bahsederek lngiJiz Bakanmm Le formu··ı 'bulmaktan ümidini kes _ kabulü muhtemel olan beyanna . zari tedbirler alacaktır. nız tedafüi tedbirler alm;şhr. 
histana hiç bir teklifte bulunma - medigvini de ög"renmitlerdir. menin münderecatı hususunda, bu • 

h bük. ~- · d 5 · d Kabine, bu karant memleketin Fransız suiniyeti, halk ve ara· 
dığı gibi Le istan wuetı e Fazla olarak, Var•ova mehafi- ayın 1 ın en evvel uzlaımıt bu -

d . · · h' b' t kl'f :r müdafaa sistemini takviye mesele· zinin fili bir tarzda himayesini 
ken ısıne yem ıç ır e 1 yap • li, Jncrilterenin eskisinden ziyade lunmalarını temenni etmektedir. 

t d. 0 • ı. _ \ sine hasrttig"i dünkü toplantısı es· iatilza.m elmek suretiyle. Alman· 
mamış ır ıyor. Rusya 1'le aı~•-adar oldug"unu ve Bu oeyanname, Berin ile mü· .ı----e t ı h AA d 1 b larm meşru emniyet ar~larınt 

u gaezte, ngi iz ve Le iıtan nihayet icabı takdirinde, sulhper- zakerata devam için kapıyı açık nasın a a mış r. 
d d ı ı_ y· 4 (AA) Kabı'ne takviye etmektedir. A!ma'lya, na.· 

arasın a evam r ve sı'Kı temas verane emelleri fÜpbe götüımiyen bırakmalıdrr. Belki, 1bu beyanna - ıyana, • · -
larda bulunulmasına daı'r olan I h" meye · b h lt'nde s Jh·· uh dünkü toplantısında mecburi as · hot tecrübelerden ders almak hak· 

bl devletler e ıne teraziyi meylet . , ıca ı a u un m a· 
te iğin ırnühinı bir hadise te!kiJ . kte k' . _. • h' fazası makıadiyle müfter~ken kerlik hizmetine esas itibariyle kın~ haizdir. Yabancılar, Alman· 
ettig-ini kayd d k b tırme n çe mmıyeccgını ısaet· . . A h 'kA h db" .. b' t hd't e ere unun arsıu • . 1 d' hareket edebilmek üzere bı'r ı"stı' . karar vermııtır. vusturya iı u- yanın er te ırını ır e ı ve-

1 1 1 
mış er ır. 

lusal ça.?~a ar~ ~eticeleri hak . ALMANYA, CENEVREYE DÖN· pre tea:hhüdü iliveıi de ka.bu] e· meti bu bapta uluslar kurumunun ya tecavü.ıi bir maksatla yapılmı' 
kın.la buyuk unutler verdiğini ME<:iE HAZIR .. ANCAK dilebilecektir. muvafakatjni elde etmek için te- şekilde şı?Östermekten vazgPçmeli· 
yazmaktadır. VarJova, 4 (A.A.) _ Gazeta HITLERIN TEKLiFLERi tebbüslerde bulunacaktır. dirler. Bu ihtarlar endişe uyan· 

Londra, 4 (A.A.) - fngiHz Polıkanm Berlinden aldığı bir VE TA YMIS iyi malumat alan mahafi1df' dırmı,tTr. Bu enditeler, ancak Al· 
Bakanlarının, istihbarı mahiye~ • habere göre a§ağıdaki çerçeve i • Londra, 4 (A.A.) - Timea söylenildiğine göre hükiimet 70 man askeri kudretsizliği zail oldu· 
te, Avrupa hükfunet merkezle11n- çinde bir uzlatına imkam derpiş gazetesi, Avrupada siyasal duru. bin ki§ilik muntazam bir ordu teş· ğu gün nihayet bulacaktır .. 
de yaptrkb.rr ziyaretler bugün ni· edilmektedir. mun inki~afmdan bahseden baş _ .......................................................................................... . 
hayetlenmiştir. ı -Almanların hukuk müsa. yazısmda diyor ki: mesi için bir temel teşkil edecek. kıymetli bir terakki merhalesi 

Bay Ec!en, tayyare ile Londra- vatına muhalif olmıyacak ve bü - Mareşal Pilsudskinin açıktan tir. İngiliz Bakanlarınm yaptıkta- teşkil eder. 
ya g;tınek üzere, bu akşam Prag- tün Avrupaya şamil bulunacak açığa Lehiıtanın doğu Avrupası - n ziyaretler, bütün Avrupa için Bay Hitler, ayni zamanda ıi · 
dan ayrıiacaktır. bir silah mukavelesi akti. nm bir karşılıklı yardım antlaş - tamamen ayn bir sistemin kabil lahların Uluslar arası kontrolünü 

İngiliz Bakanı bu sabah Çe . 2 _ Tecavüz etmemek, diğer masrna iltihak niyetinde olmadı • olmadığını gösteı-m!ştir. Muhtelif kabul edeceğini de beyan etmi§ .. 
koslovak hükumet merkezine mu- devletlerin dahili işlerine ~üda · ğını söylediği zannolunmaktadır. müzakereler, ayni zamanda tama- tir . 811 va~iyette, psikolojik büyük 
vualatlnde, Hariciye Bakanı Bay hale etmemek ve mütecavize yar- Bununla beraber Mareşal, Le - men kollektif bir sistem ile aıke • bir kıymeti hai7 olan bir kontrol 
Benes, lngilterenin Prag elçisi Sir donda bulunmamak taahhütlerini histanm prensip itibariyle, kol - ri ittifaklar sistemi arasındaki sistemine varT11ak kabildir. Niha • 
Addison ve muhtelif zevat tara. ve bir istiıare usulünü ihtiva ede - lektif bir emniyet ıistemine karşı farkı da meydana çıkarmıştır. yet Bay Hitler, batı Avrupasmın 
fmdan selamlan.mı§tır. cek olan bir ıark andlaımasmm koyacağını da söylememiştir. Bu kar91dan koJlektif bir em· bir J1ava antlatmasını kabul etti • 

Bay Eden İngiliz sefaretane . yapılmasl. Diğer taraftan, Almanyanın niyet manzarası gösteren, fakat ğ)ni de bildirmiştir. 
•ini ziyaret ettikten ıonra Bay 3 _Müdahaleyi tarif ve red · doğu antlaşmasını reddetmesi do· haddi zatında muhakkak surette ihtimal doğu Avrupasına da 
B.enes ile Avrupa vaziyetinin deden bir Tuna andla§masmm layısiyJe bu devletin her türlü kol- devletler arasında gayri sabit bir bir hava antlatmasınm akdi tek -
llıuhteHf safhaları hakkında gö .. ak . lektif sistemine muarız olduğu müvazeneye ve biribirine muarız lif olunabilir. Almanyanın müs. 
rüşnıü§tür. Mükaleme tahminen i· t~ - Garp Avrupaıı h~mda hakkında mesul mehafilde vücut bloklar sistemine götÜrecek olan lakbel deniz konferansı müzake. 
ki saat ıürınüftür. bir ha"°a mukavelesinin 1mzası. bulan fikir de çok acele yer tut - bir mukaveleye doğru gitmemeye refe, ine iftİrakindeki büyük men• 

Bay Eden yarın sabah, kabine Almanya, Uluılar Kurumu nı- muştur. gayret etmek lazımdır. faaller olduğuna İngiltere hük\ı -
arkadaşlarına, Moskovat Var~o'Va za.mnameıi ıulh muahedelerinden Çünkü B:ıy Hitler iki taraflr .Bay Simon ile mülakat esna . metinin kani bulunduğu zannolu. 
ve Prag mülakatlarmdaki ıahsi ayrıldığı takdirde Cenevreye av - andlaşmalar akdine hazırdır ve unda Bay Hitlerin yaptığı beya.. nabHir. 
intiblarmı nakledecektir. det etıneğe hazırdır. bu ayrı ayrı andlaşmaların gene) natmdaki müsbet teklifler şimdi. Görüliiyo t ki, Bay Hitler, bir 
M JNGILIZ SiY ASASININ bir mukvele halinde toplanması • ye kadar çok ihmal edilmiştir. ıerü mfübP. ve kurucu teklifler 

AKDONALD CENEVRE YE TEMAYÜLLERi na ve bu genel mukavele ile bunu Beri in müzakereleri isbat. ebni"' . . 
GiDECEK d " yapmıştır. j~r lngiliz diplomasiıı 

Londra, 4 (A.A.) - Dün, ln- i.mza .e en bütün cevletlerin mü - l tir ki, askeri programını bildiren bir mukavele yapılabilmeıi için 
Londra, 4 (A.A.) - Dai]y He- T Ba.kan!arınm Berlin, Mosko- tecavıze mali, ökonomik ve aske- Almanya, silahların karşılıklı ve ayrı ayrı me• cut olan bütün im • 

rald gazetesinin bildirdiğine gö • gı 1:e Vartovada toplamıı.olduk- ri yaı-drmda bulunnuyacaklarınr umv.mi bir tcnsikini münakaşaya kanlardan i~tifade edebilir ve 
re Ba"'b-1'-an Bay Makdonald Ce- va h · .. · taahhüt etmelel'ine muhalif oldu . hazırdır. 

' s a.K 1 ınalô.mat üzerine arıcı vazı· bunları fazlalaştırabilir ise Avru· 
nevreye giderek Uluslar Kurumu arı 1caı..· · t' ğunu söylemiş.tir. B H"t) d' - d ı ı · yeti tetkjk eden ·ume ıç ımaı~ı ay ı er, ıger ev et erın paya çok büyük bir hizmet etmi9 
konseyinin fevkalade top]antmn· müteakip, iyi haber alan mehafıl, Böyle bir sistem, mütecavizi sarfınazar edecekleri her türlü olacaktır. 
da bulunacaktır. ni fU suretle tasrih etmiılerdir: yapayalnız bırakacaktır. Böyle silah nevilerinden sarfınazar et - --------------
EDENE GÖRE POLONYONIN 1 _Şark &ndlaşması hususun- bir sistem, ayni zamanda Cenev - ırıeye ha.ardır. Binaenaleyh bü . Çocuk bayramına hazırlık 

GÖRÜŞÜ da, lngiltere ıarkta hiç bir teah - ı·e antla~masına muvafık buluna - yük tankların ve endahat menziH 
Varfova, 4 (A.A.) - Havas A- hüt altına giımiyecektir. Müteca. cak ve ittifakları ortadan kaldı . otuz kilometreyi geçen büyük 

· h b" · d k 1 önümüzdeki pazar günü toplana • 
Jansı mu a ırın en: vizin tarifini de ihtiva edecek bir raca trr. çapta top arın inşasından umumi 

Polonya - İngiltere konut • Şark Andlaımasıpm akti ıureti~ • Böyle bir sistem, lngilterenin surette sarfınazar edilebilmesini rak 23 nisanda yapılacak olan ço· 
ınaları sırasında Lord Eden, Po · le emniyetlerinin istikrarını teının barıfı organize etmek .maksadiy •

1 

temin için ciddi imkanlar vardır, çuk bayramı hazırlıkları etrafında 
lonyanm noktai nazarına vazih eylemek, alakadar memleketlere le gayret sarfetmeye devam eyle- bu hal, silahsızlanma yolunda görüşecektir. 
surette vUkuf kesbetmiıtir. Bu 

Çocuk kurumu annefoı· birliği 



AKAY 
fŞLETMESI 
Müdürlüğünden : 

Halen tatbik edilmekte olan 
Kıı tarifeıinde 1 Niaan 935 ta· 
rihinden itibaren her hafta. 
Perıembe günleri Köprüden 

Saat Dakika 
ı9, ıs de Adalal' ve Kar· 

tal - Pendiğe 
20, 30 da Kadıköy ve Hay

darpaşa 

17, 40 de. Moda - Kalamı§ · 
Cadde Boıtanı • 
Suadiye · Bo.tancı 
Maltepeye 

Cuma Günleri Köprüden 
8, ı 5 de Adalar ve Kar · 

tal - Pendiğe 
9, 50 de Kadıköy ve Hay • 

darpaf& 
8, 45 de Moda · Kalanuı · 

Cadde Boıtanı • 
Suadiye - Boıtan -
cıya 

Yalnız pertembe günleri 
«124» No. lu .efere Kartal -
Pendik, cuma günleri «204> No. 
.efere Kartal • Pendik iıkelele
ri i'la ve olunmuıtur. 

Yukannda yazılı ıeferler ge · 
zinti poıtasına tahıiı edilmiıtir. 
Su postalarda gidip iıelıne tam 
bilet alan yolculara o/o 50 tenzi· 
~atla bilet verilecektir. Dönüt 
parçalarının cumarteıi günü öğ
leye kadar muteber olduğu ilan 
olun.ur. «1703» ._ 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim· 
liğinden; 

Merkezefendide Y enikapı mev
levihaneainde oturmakta iken 

Denizyolları 
ıŞLETMESi 

ı'l ccnıelen ı<arakôy Kö,riiD&~ı 
l"cl.4236~ - "ıırkecı Mühürcfarıaat 

Han releJorı 22740 ---

Mersin Yolu 
lNEBOLU vapuru 5 Nisan 

CUMA günü saat ı ı de Mer
ıin' e kadar. 
NOT: Evvelce lstanbuldan • 
PERŞEMBE günleri kalkan ve 

Pay'aı'a·kadar giden bu postalar 
Nisan batından Birinci T cşrin 
sonuna kadar lıtanbuldan CU
MA günleri kalkacak ve ayni 
proğramla Mersin'e kadar gİ· 

1 
dip döneceklerdir. Bu müddet 1 
için Payas proğramdan çrka 
rılmış\ır. (1676) 

lstanbul Kumandanlığı 
SatınaJma Komııyonu llanlan ı 

Kumaudanhk krt'atı hayvana -
h ihtiyacı olan (10) kalem muta· 
biyeden (1130) adet zincir yu\at 
sapr (600) tımar frrçası 500 adet 
alafranga kaıağiye verilen fiat 
uygun olmadığnıdan bu üç kalem 
mutabiyenin ihalesi 8/ nisan/ 935 
pazartesi günü saat ı5,30 dadır. 

Zincir yular ıapının beherine 10 
ve timar fırçaıının beherine 55 ve 
alafranğa ka.fağının beherine ıo 
kurut fiat tahmin edilmiştir. Şart· 
namesi ve nümunesi Fındıklıda 

Satmalma komisyonunda görebi -
lirler. Eksiltmeye gireceklerin 40 
liralık teminat makbuz ve ticaret 
odasına kayıtlı olduklarına dair 
veaikalariyle birlikte vaktinden 
el"el komiıyonda hazir bulunma-

1 
lan. (1692) 

• •• 

AKAY 
IŞLETMES1 
Müdürlüğünden : 

Halen tatbik edilen Cuma 
günlerine mahıus Kıt tarif esine 
aıağıda yazılı seferler ilave o • 
lunmuıtur. 

Saat D. 
8,45 Köprüden 
9,ıo Modadan 
9,20 Kalamıştan 

9,40 C. Bostanından 
9,50 Suadiyeden 

10,00 Boetancıya 
ı 0,30 Bostancıdan 
10,55 Kınalıdan 

ı 1, 1 O Burgazdan 
11,25 Heybeliden 
11,40 Büyükadaya 
17,35 Büyükadadan 
17,50 Heybeliden 
18,0S Burgazdan 
ıs,20 Kınalıdan 
18,45 Bostancıdan 
18,55 Suadiyeden 
19,05 C. Bostanından 
19,25 Kalamııtan 
ı9,35 Modadan 
20,05 Köprüye 
209 No. lu seferin batlangıcı 

Pendikten saat 11,45 tedir. Bu 
sefer Kartala da uğrayarak A • 
dalara geçecektir. « 1704» 

KÜLTÜR 
SER1S1 

No.: 17 

J. BORHARD 

Haydar Rifat 

1 

5 NiSAN 1935 10-KURUN ~ 

ıatanbul Evkaf MüdUrıuıu lllnlan J 
Değeri 

Lira K. 
ı12 50 

ı771 60 

ıGO 00 

145 89 

1400 00 

687 00 

200 00 

172 00 

401 00 

200 00 

292 00 

Pek akçesj 
Lira K. 

12 94 

132 87 

ı2 00 

10 94 

105 00 

Beyoğlu Hüseyinağa maballeıill" 
de Çaylak sokağında eski - ~ 
yeni - 96 sayılı 172,50 metre ar 

sanın tamamı. (4630) 
Galata Bcreketzade mahallesinde 
Cami sokağında eski - 7 yeni - f 
sayılı ı 77 • 16 metre imam meırıt 
tane arsasının tamamı. (3ı2) 
Ortaköy Divanyolu caddesinde e•' 
ki- 70 yeni-80 sayılı ı6 metl'f 
arsanın tamamı. (3056) 
Yemiıde Ahıçelebi Taşçılar cad· 
desinde eski - 285 yeni - 95 ıa
yılı dükkanın ı20/5760 payı. 

(5516) 
Fatih Pirinçci Sinan mahallesi Pi• 
rinçci Sinan camii arsası ile me~ 
cut enkazı. (812) 

51 52 Y enikapıda Tülbentci Hüsamed• 
din mahallesinin Y enikapı cadde· 
sinde eski - 31 sayılı pilim olaıt 
229 - metre arsanın tamamı. 

15 00 

12 94 

30 52 

15 00 

21 90 

(5680) 
Üsküdar Rum Mehmet paıa ma' 
halleıinde Arasta sokağında 6 sa· 
yılı dükkanın tamamı. (2172) 
Y enikapıda Tülbentci Hüsamed'" 
din mahallesinde Sepetçi sokağıo• 
da pilıinı olan eaki - 34 yeni .-.1 

15 aayılı 69 - metre ananın ı.• 
mamı. (568ı) 
Topkapı Beyazidağa mahallesinİll 
Kilise sokağında tramvay cadde' 
aine yakm eski - 6 yeni - JO, 
234 metre ev araumm tamamı. 

(5487) 
Mahmutpaıa Çuhacı hanı üst kaf 
ta eski - 24 yeni - 24 sayılı od,. 
nm 1/4 payı. (2365) 
Y emitde Ahıçelebi mahalleabıl 
Limoncular caddesinde eald - / 
yeni - 67 sayılı dükkinm d 

ı-3--935 t:Juri.b.~ndA ölen ve tere- 27/ Mart/ 935 günü ihale edile· 
keıine mankememizce vaziyet o- ce o an e alfi mutal>iycye talıp 

! unan Aliaülbakinin alacak ve çıkmadığından ihaleıi 6/ Nisan/ 

=~~~~~ ~.~-..---·~·--__.,.AAA --- /~t \~...---~~~':'.~~,:c~~~tt Kadırga Şahsuvarl>ey maha 

borçlularının bir ay ve varis iddia- 935 cumartesi rünü saat 14 de .bı
sında bulunanların üç ay zarfın· ı rakılmıttır. Tahmin edilen bedel 
da mahkememize gelmeleri aksi 440 lira olup muvakkat teminatı 
takdirde terekenin hazineye dev- · 33 liradır. lıtekliler ıartnameaini 
redil~ceği ilan olunur. (10161) ve nümunesini Fındıklıda aatmal-

Kiralık köşkler 
ma komisyonunda görebilirler. 
Ek3iltmeye gireceklerin teminat ı 
makbuz ve ticaret odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesikalariyle bir 
likte vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (1693) 

.,. lf. )1. 

Heı.ric!ye raboratuvarı için bir 

tSTANBut 
Şirketi MUrettibiye Matbaası 

1935 

Satıldığı Yer : 
V A K 1 T KUtUpanesl 

Flafl 80 Kurut 

Bakırköyünde Kartaltepe Met
rutiyet caddeainde 13 diğeri 11 
numaralı vasi bahçeleri her tara· 
fa nezaretli elektrik, ıuyu mükem
mel biri 10 diğeri 6 odalı havadar 
aaııatoryom gibi köıkler tamamen 
veya. kıımen ayrı ayrı ucuz kiraya 
verileceğinden Galatada Kredi 
Lione bankası yanında Melek ha
nında 7 numaraya müracaat. 

adet Pantof oıı cihazı açık eksilt- -------------
meye konr \'!tur. Tahmin edilen DIŞ TABiBi 

bedel 800 lira olup muvakkat te- Nuri Mehmet 
minatı 60 liradır. ihalesi IS Nisan 

(4086) 
935 pazartesi günü saat 15 tedir Beyoğlu Ağacami karıısmda 
Şartnamesini her gün F mdıkhde Bursa ıokak No. 1 
sabnalma komisyonunda görebi. 

Göz Hekimi lirler. Eksiltmeye gireceklerin re 
Dr. ~ükrü Ertan minat makbuz ve Ticaret Odauna 

B'abwi. Ankara caddesi No. 60 kayitli olduklarına dair vesikalar 
Telefon: 22566 la birlikte vaktinden evvel komis 

Salı günler•i •mmec•ca-ne•n•d•ir• .. •llli ' yonda hazır bulunmaları. (1465) 

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye bin-·•na en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ..• 

.. V AKIT idare evine müracaat •. 

SPOR POSTASI 
Memleketimızde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ve 

gençli" hareketlerini ve sporcu geoçliie nrilmesi lazım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 oı okumahdırlar. 

Her verde fiatı S kuruştur. mutla'< okuvunuı 

KURUN' 
Gündellk Styut Gazete 

lataııbul Ankara caddesi, (VAKiT) )'UrdU 

TELEFON ?tıı'lJMARALA.&1: 
Yazı lılerl telefonu: %.tS79 
idare telefonu : MS10 

Tetırat adres!: lstanbnl - (KURUN) 
ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

Senellk 1400 llr. 1'700 Kr. 

6 aylık 730 ,, 1450, 
S aylık 400 .. IOO .. 
l a3lık 150 • aoo .. 

bAn 8cretlerl: 
Ttcart ua.nıarm i1An sayxtalannd& san • 

timi 30 kuMJftan bqlar. llk aayxtada ~ 
lturuşa kadar çıkar. 

Bllyllk, fula devamı1 llb vermlert 
ald ayrı tenzillt varda. 

?c:ıimli ilanların bir aatın 10 Jcuruıtuı 
KUçlik Ulnlar: 

Bir dc!a SO, Ud dcfa.sı 50, Qç defuı l!rı 
dört defası 15 ve on dttaaı 100 kul'U§tur 
üç ayllk llb verenlerin blr defam beda· 
vadır. Dört satın geçen ntnıarm f&Z'lı 
e&brlan be'\ kuru§tan beaap edilir. 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENCIL 

VAKiT Matbaası - İstanbul 

311 76 23 38 

810 00 60 7~ 

Bostan sokaiı etki - 15 yeni 
17 ıayılı 324 metre ananm tamı 
mı. (5495) 
Hırkaiıerifde Muhtesep lılrendet' 
bey mahallesinde Fmn sokağmdl 
'çapı olan Mollaahaveyn canı• 
meırutane arsası. (944) 
Üsküdar lcadiye mahallesind• 
Hamam sokağında eski ve yeni 31 
ıayılı ev ve bahçenin 1/3 pllyı. 

(58) 

Yukarıda mahalle ve ~ckak ve sayıları gösterilen vakfa ait hütütı 
v~ hi!ISl'li yerler sab!mak üz·ere ıs gün müddetle açık artırmaya çı
karılmııtır. lhaleıi ıS/4/935 pazartesi günü saat ıs de Encümende r-
pılacaktır. lstiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle berabel' iha· 
le saatinden evvel Mahlwat Kalemi ne gelmeleri. (1656) 

Devlet ueminullır1 ue limanları i~letme Umum idnmi uınıan 
Hayvan nakliyatına büyük tenzilat 

Yeni tarife 1 Mayıs ı935 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Ehli, yabani ve yırtıcı bilfunum kanatlı ve kanatsız hayvanlar, bu ta· 
rifeye dahildir. Dört ayaklı ehli hayvanlar tam vagon hamuleaiyl• 
nakledildikleri takdirde nakliye ücretleri, verilecek vagonlann ta
ban satıhlarmm beher metre mura bbıu üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat ıahiplerine kolaylık olmak için yeni tarif eyi ve her me" 
safedeki nakil ücretlerini gösterir haremli tarifeler satılacaktır. Far 
la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1723) 

-----------K
1

.t:\SIK ESERLERDE"-
Yeni Çıktı 

DeğiŞlişler 
O li 1 D 

S. Z. AKTAY 
Ovld ~•ki Romanın en bUyUk kllsik talrldir. De§I• 
,ı,ıer bUtiı n orta ~llar1 kaphyan ••irin en UnlU ve 

en tizlU emeridlr. 18 Forma - 75 kurut 

Da~ıtma Yeri - Vakıt Matbaası - Istanbul 





atlıkoqünün 

ROMAIVI? 

Yaliarila: 'KalİtittJf - )\meli Haytit Ortaila: l•tanb'al - Pertevni 
yal maçlanndan görünüıler. Aıağıda: Ameli Hayat takımı 

Örnek: Elbı&ekrini ~kardı - Gı· 
'imlerini çıkardı. 

Elbise dolabı = Uruba dolabı. 
Elhak = Doinııu 
Örnek: Elhak, S(!ji pch gii:.cldi -

Doğrusu. sesi pek giiul<li. 
Elhiletü hazihi - Bugün, bugün • 

kü ıünde, timdi 
Örnek: Bllıfilcıii lıuzihi Orta · 1 -

yada Şamanlığfl itikad df'fı 'J'iirhl<'r 
1-'ardır = Bugiinhii giind,., Orta As.\11· 
da ŞamanlıR" inanan 'l'iirklcr ı·ardır. 

Elhiııl - Sözün k11ası 

Örnek: Ellıa.~ıl. bu gidi§ '"'"" fe· 
lkt>tini hazırlamaktadır - i)ziin hı · 
s<uı, bu gidi§ onun f clalwtini lıa::.ır . 
lanıakıadır. 

Elyevm - Bugün, timdi 

Örnek: ı;/wı•m J\onrndıı 11111/iin• 
- Hugiin l\o;ıwula otw:ım 

Em'a - Bağırsaklar - (Fr.) En · 
trailles, intestins. 

Örnrk: lfoı'ııtla giiriilr11 <1mra::. -
Ila~ır .. akta ~ijrülcn lın talrkl.ır. 

Em'ai galiza - Kalın bağırsaklar 

Em'ai rakika - ince bağırsaklar 
Eman Aman 
Emanet inam 

Örnek: 1 llalw cmmıet T11rırıyıı 
inam! 

Emanet etmek lnamlamak 
Örnek: Bu J1<1rm ı ona cmaııet et . 

tim - Ru ı><mıyı 0110 İnamlmlım. 
Emaneten lnnmlaına 

Ürıwk: İı: IJ11/;anlığı l 11/mrıu/11!,1 
~on l.aralwllm ı irımnlama 'oııtırmı~ • 

ıır. 

ihale Oııterme 

Örnek: l lıalı• ... i ,.fan ) nJıılamadı 
= o.~tl'rmesi hr.niiz '<ıpılnmadı. 

lhaleten -= Oıterleme 
Orn<'k: R11 iş. ilıiil!'terı 'uııtınla . 

cak flu ;, ii~tf'rlı•mc "'fıtınlıwnl•. . " 

İhale etmek = Üıtermek 
Örnek: Alım .<;atım konıi ... yonıı bu

nu. 3::.c ihale etti - Alım satını ko -
mis ·onu lwrm size ii ... tcrdi. 

Müteahhid = Oıtenci 
Örnek: Miitaalılıid Ray il asan 

Giilt<.f,·iıı - Üstenci Bay l/a$an Giil
tf'hirı. 

Taahhüd etmek (iltizam) = Oıten-
mek 

Öı nf'k: !Jıı i~i taolıhiid N1"mcdi 
/Ju i~i İİ<i/rrır11wrli. 

Emare - imge, ipucu (Fr.) İn-
dice 

Ürnck: ra ptığı tulıarriyat nrtfr:ı•· 
.~iwlı• cmı·ul• l•iiçiif; bir rmarc bula . 
bi/ıli l"ııııtığı <ıra~tırma snrıuc11rı<lo 
anı·ah hii;iil• bir imge b11lal1ildi. 

l'ııli~lı•r lnr r•mrırr• fı11lm<1/; i~·i11 

çol.- çulı~tıl11r l'oli~lı•r bir İ/ııt< 11 
bulma/. i,,;i11 çof,· çalı~tılar. 

Emaret - Beylik 

Ürnck: . ı·lçuh İt11/Jfm1torlıığıı. o• 
bir f'11wn•tc biilii11dii - <'l'.,;·11/\ İmJ1<1 · 
nıtoı1u~11. mı bir fı,.\/i~<>: hü/iirıdii. 

İ~fcllllirnr <•miri /;iitiiriim /Jı'\a:;ı.I 
'/ imura iltil'a etti i4,.,,ı/irnr b". i 
1.-iitiiriim /Jı•rn;.ır/ 'J'i111111·11 81fi111</ı. 

Emir B~y 

Emel Um:ıy 

Ürnt'k: Emcl~i:. ı;1;11iil. giirı"§'İ: 
gö/;e bl'Tı::.ı•r l 'maysı::. gi;,ıiil, giı • 
niil ~ıİrı<'~Sİ:. gü/;e brrı::<'r. 

Emin (mutemed) - inal 

Ürıı<'k: O bctıim mninimılir: m•ıı 
itimaıl <'ılı·lıilir.~itıi:. O bNıim İ1w • 
l111ulır ; mıo 15iiı·rrırl>ilir.~İnİ:;. 

Emlak (mülk) Özelge (Fr.) 
Proprictc 

Mülkiyet hakkı - ÖzelgeJik hak . 
kı (Fr.) Droit de propriete 

Ürıwk: l>ı•molıra$İdP miillıi) l'I 
lwf.-1.ı tmım11ıı:;tır Vı•mohrnsidc• Ü· 

p11ııııııı11111111ıııı"11ııı111ıımıııııımıı1111ınıııt1ııııııuın 

Mektep 
takımları 
arasında 
FUTBOL 
lltıtı1111ıttlllllıı.tH111MıtMlltlılnıHllllllHll11N1111~l 

Dünkü 
Maçlar 

Çok zevkli ve 
heyecanlı oldu 
"KURUN,, himaye•ine aldıii 

mektep takımları voleybol ve lufJ 

bol ıampiyona•ının kayde değet; 
\ bir •por ruhu ve havan içinde yü'* 

l 
TÜme•inden, gençlik arcuında uj 
yandırdığı alakanın her gün daha 

1 

1 çok artmcuından büyük bir •evinç 
duymaktadır. 

Futbol mü•abakalarının dün ya 
pılan kı•mı çok heyecanlı olmuf4 

ltur. Ameli Hayat - Kabattlf ti..' 

pafa - Vela li•eleri maçı da •a• 
yuu; berabere bitmittir. 

Maçlara ait ta/ silô.tı 
Beşinci sayıfamızda 

okuyunuz. 

zcfg,.fik hakkı. tflnınmı1tır. 
Emniyet (asayiş anlamına) = Gü -

venlik - (Fr.) Securite 

Örnek: Vatanmıı::.ın Tıarici ı·f! d ı
hili emniyetini ordumuza mPdyu -
rw:: = Yurdumu::mı dı!$al t e ir.s11: 
giiwnliğini ordumuza borc,,:luyu:::; ... 

Emniyeti umumiye - Genel süven
lik 

Ademi emniyet == Güvensizlik, yad
güven =- (Fr.) İnsecurite 

Ürn,.k: Adrmi cmnİ)'''' İt;intlc T:cı . 
lan bir mcrnlt"lictte Tı u;;ur t<: tİ."iİ\ i.~ 
bulunanın:; = Giiı·<'n ... i;;/ik içinde k/'I.: 
/arı hir iilhccl"' b"ysallık bulımama:,. 

Emniyet (İtimad anlamına) - 1 • 
nan = (Fr.) Confiancc 

Emniyet etmek - inanmak, güven· 
mek = (Fr.) Confier 

Örnl'k: llu adama i~ İrım11/111a:; -
On ne /lf'llt prı.~ lui r.onf İ<'r lifi'' 

nf f oi rt•. 

Coc11~11 .'arıa irıorızyorum = .le lt ' 
corı/ic cı•t rmfwıı. 

Bu adama giİL'rnrmiyorum = ] ı• 
"" pııi ~ 1111., <ll'uİr de cunf inm:c a ,.,., 
lıuııımc 

Emr Emit (T. Kö.) (Fr.) 
Ordrc 

Emirname (Bak: ferman) Buy . 
ruhu 

Ürn~k: Gürıderilc•n emirnamedı• 
ycııi rnzi/ t•.~i 11 ·rıc.1 :ikrcdilnıi!llı -
f;ündcri/nı bu Tlıf tuda w•ni iidı oi 

(l\'rtı·a '11;;1/ mıst ı. 
Ems.al - E§, e§ler 

Örnek: Em.wıli güriilmrclil.- bir rr· 
sarı•tlc ılii~mon İİ;;rrin<' atıldı - f;.~i 
gijriilmr•dik bir yiğikıihfo dii~'1HJn ii. 
:erirıt> atrlclı. 

Misil - Kat, e§ 

Ürn<'k: Mi ... li l'I'? m<'rı<'ndi bulun . 
1111) fırı bi,. adam el ı E ~i ,.,. br11::ı•ı i 

Kadıköqünün , 

ROMA!vl? 
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Yukanaa: Haydıırpafa taliımı. Ortada: l•tanbul-Pertevniyal 
maçından görünüı. Aıağ,da: Pertevniyal takımı 

bulunnııyan bir mlamdı. 
Rr~in iiç misli Ott be~ reler - n ..... 

~irı iir. katı orı br§ "der. 
Üç /;at ecza = Üç misli cı•:ıı 
Nazir (misil, mcsil) - Eı 
Mü§abih - Benzeı 
Örıwk: Ayrımı b11lm11ayınl'<l mii -

bilıini aluyım <1"dim - 1yrıını bui ;. 
mcıyınra br11:<':;İ11i aiti\ ım <lı•dim. 

Mü!Clbehet - Benzeılik 
Örnrk: Balm ile oğul arn::;ınıla lıii 

yii/,· bir lwrı:;ı'~lih rnr. 
Şehih Benzer 

Örn<'k: Bir lıii,11ii bi ~ı,bilı = Bcrı
=ı'ı"'iz bir gii:.<>llih 

Teşbih etmek -= Benzetmek 

Örnek: 1\111/<'ma, ma.~11/wlannı:ı 
kacltlirıi ~cı-rc tı·.~bilı cılı•rlerdi - f:,. 
J.;/,.r .w•ı·gilifrrinirı lıo\'111111 ,,,,,.,.,_,, 
lını Z<'I İ r/ l'l'rf İ. 

T aklid Benzet 

Ürııı•k: llrı ·1111ııılcır111 ta/diri /rn, . 
sası lw) ı ·rmaıı ııİrc')" fail.tir ''"'. 
mtınlıımı be11::ı•t ii::.giiliıb .. iılıiir lım·· 
nmlardun ıı.•ttıııc!iu. 

Taklid etmek Benzetmek 

Örıwk: Çocııklar. biiyiihlc•ri t11/,· . 
lid r•dı·r Çorn/;far, /,İİ\'İi/dC'rİ bt't1 
:::eth·ı. 

Mukallid Benzctçi 
Önıt•k: O. 11111!.-allitli11 biridir 

O, brn:r•trirıirı /,iridir. 
~mtia ;, Mal - (Fr.) Marchandi~cl 
Orrıı•k: l ı·ru Jl"'lım gı•len ('mlıı: I 

m·a,1111/a I ı•r11 f1mlmı gı•/prı malla• 
ıır11.~ ı 11 ela j 

Emvali menkule Taşıtlı mallar 
(Fr.) Biens mobilicrs 

maJlar = (Fr.) Bicns immobilicrs 

Ürnck: Emnıli gayrimcnkulcsini'• 
laymcti, cmruli mcnkulcsininkindN• 
daha ro!..tu - Ta§ıt"ız mallarımn d~
ğPrİ, ta§ıllı 111allarmınldnde>1ı dallll 
' .• :ohtu. 

Nakletmek = Taıımak, anlatmak -
(Fr.) Transportcr 

Örnek: Bu lmcuman ta.~ı nrrulıı•ı 
) " mıld<'t::ll'k ir;in iki mand<1 k ~

fi değildir - Hu lwcmııan ln§ı oradı.11 
/ııırın 11 trNm"I. ir;irı ild marula yet . 

lllf':. 

/Ju ma.wılı bana arırıl' mınrm na~·· 
/,.tmi~ti - IJu ma..'f<llı bana anne an -

llClll mıfat1111~t1. 
fftffN11n•n""1tt11111•11ın11t•ıttt1e1tt11ıım111nnı...ı:-- .. ,,.,llMHrttuınttımı...,mnı• 

Ü:'\EHGl·.LEH 
/\ rlm 11;; sü::lcri iizrrirıe, lıl'r li~t<·· 

ııirı (l /,l S) la ~ıhıığıııclan ba~lmıwl. 

ii:rn· bir ar i!,;'in<lc. İçtck edenler )t'· 

11i biı Ü11crgı• ilc•ri siirdıilirlı•r. IJıırı • 
/ar T. /), '/'. C. (,,wrl 1\ôtipliğinc ~" 
.~r·/,il altı11clıı gijrı lı ıilı·t•c>htır: 

< hmwılır11 ....... /.c limcsmc 1\ ı 
im 11::.tlo ••••••• • lwrşılıAm ı "'"S"' 
( rnlıuı: 'el<'ı ) göı miiyoru m. 

. ı•/)( bi: (/.-ı '<ll'Cl) •••••••••• 

................ 

............... 
i),,,., ~<'111 ~ıırlıır: • • • (1) 

i 111:,11 

Ürrwk: Tr•l.-ı11i l c•m rnli mnı lwfo ( 1) Burada bir önerge gösteril 
.~İlli llim11y,.; ı:ı/111 C,.mi\'l'lİıw l('r- miyen yazılar üzerine bir şey yapıh 
di Riitiirı ta~ıtlı mnllarmı Çoc11I; I mıvacaktır. 
,,İrg<•m<' Kıır1111111nn ı·rrdi. .._ ,,A 

Emvali gayri menkule Ta§ıls1.1 


