
Içbakanı geliyor 
Ankara, 28 (Kurun) - /§baka

nı Bay Şükrü Kaya bu ak§am Is! 
tanbula doğru yola çıktı. 

Küçük ve Balkan anlaş
maları Başkanı Paris ve 

Londra yolunda 
2 nci say.tamızda -

18-1 inci Yıl • Sayı : 6185 • 123 Yazı İ§lcri Telefonu: 24S7g C U M A, 29 MART (3 üncü ay) 1935 idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

1 
Moskova, 28 (A. 
A.) - B. Eden 
dün akşam Ne-

Almanyanın aldığı en son süel (as· 
keri) düzenler üzerine Avrupada sı -
ya1'al durumun trpkı 19H yılındakine 
döndüğünü yazanlar ve söyliyenler 
çok oldu. Çurçil gibi bir takım İngiliz 
devlet adamları daha ileriye bile git
ti. Tehlikenin 1914 yılından daha bü- · 
yiik olduğunu yüksek sesle haykırdı. 

Gerçekten işlerin görünüşü bu ker· 
telerde korkunç mudur? Yirmi , yıJ 
önceki acun ile bugünkü acun arasın
daki benzerlik bu kadar çok mudur? 

19U yıhnda Anupanın durnmu 
şöyle kısaltılabilir: 

O vakit gene bir yanda Almanya, 
öbür yanda Jı'ransa karşıla ~mışlardı. 
Bu iki devlet biribirlerine diş ve bıçak 
biliyorlardı. Fransanm yanında üçlü 
anlaşma ile kendine bağlı İngiltere 
ve Çarlık Rm;yası vardı. AJmanyanm 
yanmda da Avusturya - Macaristan 

bulunuyordu. ltalya ise üçlü antlaşma 
ile gene Almanya ve Avusturya - Ma
caristanın yanında duruyordu. Ancak 
gizli bir anlaşma ile Fransa ve lngil· 
tere yönüne geçmiş bulunuyordu. 

lşte Genel Sa,•aş ilkin bu devletler 
arasında başladı. Ondan sonra heı· iki 
yana daha birçok devletler katıldı. 

Dugün Almanya yalnız başınadır. 

goreloje Sovyet 
hudut istasyonu
na varmış ve bu 
sabah Moskova .. 
ya gelmiştir. İn
giliz diplomatı, 

Dışişleri komi
serliğinin mü .. 
messili ile lngil
terenin Moskova 
konsolosu tara• 
fmdan hudutta 
karşılanmıştır. 

Sir Saymen ' 
BerlinJen Ayrı. 

lırken Neler 
Söyledi? 

Berlin, 28 (A.. 
A.) - Röyter a· 
jansı muhabirin~ 

den: 
Tempelhof lia

va meydanından 
Sir Saymen, Berlin tayyare iıtasyonunC:la 
kendisini kar§ılıyan Fon Nöyrat ile birlikte 

hareketin.den evvel Sir Con Say ~1 bahtiyarım.. Sadece dostane bir 
men §U beyanatta bulunmu§tur: noktaı nazar teatisinden ibaret o. 

"Büyük Ulusun reisini tanımak 
teNfiae .nail o'Wujumdan dolayı (Sonu 9. cu aayıfanın 1. ci sütunmu)l.ı) 

Artık oJarak (1914) yılındaki kadar 
sil!hh da dei::rildir. Yalnız Versay 
muahedesınfn ffrdrgi ynz bin kişilik 
ordu kadrosu içerisinde eski impara
torluk ordularının kamutanlarını, sü
baylarınr bütün yanlımcr takmlları 
le beraber şimdiye kadar tutmuştur. 

r-.,.,-...,.....,.. __ 

Bu ordu içerisine alınan askerleri yük-

ASI M US 

(Sonu t. ci sayı/anın S. cü sütununda) 

r __..._ ..... _ -- --1 
Liseler 

Me~ur yetiştiren 
birer fabrika mıdır? 

Manisa Saylavı Bay Sabri 
Toprağın Maarif hakkında Ka
mulaya teklif ettiği kanun pro
jeaini 8 inci sayıfamızda bula-
cakıımz. _.. _ _ ___ ( 

Türk - Bulgar dostluğunda ilerileyiş 

52 Türk ve Bulgar ailesi 
mübadele ediliyor 

Bir Bulgar gazetesi, Ankara, Sof ga, Belgrat 
arasında yapılacak bir misakın Balkan su/hunu 

daha ziyade gerçekleştireceği düşüncesinde 
Bulgaristanda çıkan Yug gaze -

tesi, Türkiye - Bulgaristan mü • 
nasebetlerine dair Govedorov tara 
f mdan yazılmış olan bir yazı neş
retmiştir. Bu yazıyı oiauğu gibi a
lıyoruz: 

Adapazarı Ticaret Bankasının ' 

Tophanede bir tütün 
deposunda hadise 

Bulgariıtanın yeni Ankara etçiıi, 
Ba§bakanlıktan çıkarken 

Son yaz mevsiminde Türk -
Bulgar münasebetleri zehirlenmiş 
gibi olmuştu. lki komşu devletin 

Kamal "Atatürk tarafından kaf;ul e'dilen Kont Dö Martel 
Cümhurreiı ıarayında 

Suriqe· f evkalô.de komi
seri Ankaradan ayrıldı 

Ankara, 28 (A.A.) - Fransa.. fik Rü~tü Aras ile Riyaseticümhur 
nın Suriye ve Lübnan fevka1ade ha§ yaveri Celal ve Başbak&nlık 
miseri Kont de Martel, bugün saat hususi kalem müdürü Vedit, Fran-
10/ 45 trenile şehrimizden Adana- sız büyük elçisi B. Kammerer, An
ya hareket etmiştir. kara emniyet müdürü, Merkez ku-

Kont de Martel, Türk ve Fran - mandanı, Fransız büyük elçiliği er-
sız bayraklariyle süslenmiş olan 1 . · 

durakta Dışişleri Bakanı Bay T ev· (Sonu 10. cü sayı/anın 3. cü sütununda) 

Yunan harp divanında son celse 

· 10 asi zabitin ve 3 sivilin 
idamı istendi 

•• 
Olüm cezalarını tasdik etmemesi için 
Yunan Cumhurreisine baş vurdular 

Atina, 28 (Kurun) - Harp di
vanı bugün son celsesini yaptı. 

Son celsede müddeiumumi 10 asi 
YunanC"Zabitinin ve isyana karışan 

Yazan: Hakkı Tarık Us 

Yarınki sayımızda 

~------·----------

üç sivilin ölümle cezalandırılmala 
rım istedi. 

Atina, 28 (Kurun) - Reisicüm 
hur Bay Zaimise divanıharplerce 
verilmesi muhtemel olan idam ce
zalarını tasdik etmemesi içinı bir 
müracaat vuku bulmuştur. Bu mü
racaatı yapanların, isyanda par -
makları bulunmak suçile tevkif e
dilmiş olan muhalif partiler baş -
kanlarından Kafanclaris ve Papa 

(Sonu 9. cu sayı/anın ' 5. ci sütununda) 

~ 

Mektepliler şampiyonası 
Gazetemizin himaye ettiği. fıitb'ör 

maçlarına devam · edild~ 
Dünkü maçlarda Yeni lise, Boğaziçi, Diırüşşafaka 

takımları raki~lerini yendiler 

1 
menfaatlerini mahvetmek için düş-

! 1 

ı manca propagandalar yapılıyor · j '-:--
j du. Bulgar aleyhtarı olan bu pro . ' 

Kendilerine i§ verilmiyenlerden bir grup 

( Y azısr D uncu sayrfamrzda) 

pagandahu· ga.'l.etc ">lilun.!armı kap ~ 8ır maçların bütün tafsilatı beıinci, diğer reıimleri son sayr/anva-
hyordu. dadır. Buradaki resimde Vela - Boğaziçi liıeler~ ma,ında Boi~ 
(Soıııı 10. cu s..ıyı;aııın 1. ci siitw;.o:ü\ı) nin firikikten kazandığı gol anını 'görüyorsunu:. 

• 
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Bay Titülesko dolaşıyor 
Küçük ve Balkan anlaş- 1 

nıaları Başkanı Paris 
ve Londra qolunda 

Ayni şayialar 
Romadada 

Dolaşıyor 
Roma, 28 (A.A.) - Romada 

dolatan tarialara göre, bir harp 
vuk11und•, Alma11yJ., ltalra:ra 
kartı Habetiıtana yardım edecek
tir. Viyana, 28 (A.A.) - B. TH:ü·l 

lesko Bratialava'dan buraya gel· 
mittir. 

B. Titülesko, küçük itilaf mü· 
messlllerine, B. Benes ve B. yev
tit ile yapbğı görüımelerden ma· 1 

IUınat vermittir. B. Titülesko bu 
aabah Pariı. ve Londraya hareket ' 
edecek, on beş gün sonra, siyasi 
ıahsiyetlerle göriiımek üzere tek· 
rar buradan geçecektir. B. Titü
leskonun, döndükten ıonra Mos. 
kovaya gitmek niyeti vardır. 

Prag, 28 (A.A.) - B. Benea i
le B. Titülesko arasında Bratisla
vada yapılan görütme, bugün öğ
leden sonra devam etmiştir .. Gö
rütme tamamen kardeşçe bir hava 
içinde geçmiıtir. 

B. Titüle•ko, Bratiılavadt.n st· 
at 21,12 do Pa.riı ve Cenovara 
doğru hareket etmiıtir, 

Görüşmeden sonra, B. Bene•, 
Havas ajansının bir muhabirine, 
B. Titülesko ile ıon hidiıeler, Ro
ma anlatmaları, Tuna mlaakına 
iştirak meıeleıi ve •ilahları brrllk· 
ma itiyle alakadar meseleler hak
kında noktayı nazar teatişinde bu
lunduğunu ve bütün noktalar ÜZ."S· 

rinde mutabakat mevcut olduğunu 
aöylemiı ve demiıtir ki: 

- Yugoslavya Batbakanı B. 
Y evtiç telefonla müzakerelerin 
neticesinden malômattar edilmiı· 
tir. Bu itibarla küçük itilafın Üf 
devleti namına söz si;ylemese at· 
lahiyettanm. 

Lavero Faaciıta ıazeteıi, lnıiliı 
menbalarmdan ıelen bir h•beri 
nakletmektedir. Bu haberde, Al· 
man,.nın Adiıababadaki yeni H· 

firi doktor Hirt - Stiment'in, Ha· 
bef hükilmetiııe, hükGmeti namı· 
na, ta•kert miitoha1111lar, ta71are 
filotillaJuı ve muallimler vermek 
ıuretiyJo yardım teklif ettiji bil· 
dirilmıktedir. 

ffu haber, bazı lta1y& mahfıly 
lerinçc tavıih edilmektedir. B\I 
mahfeller, bu haberin Adiıabab&" 
da iararla dolaıtıiını öjrenmiıltr• 
dir. 

lngi tere bankasındaa Fransaya yapı
lan esrarengiz altın sevkıyatı 

Y •ni Alman ••firini , itimat • 
namııini vtrdlil ıUndtn bir ıUn 
•vvel Hablf iıt.n imparatoJ\I lir~ 
f ından kabul edil~rtk ıtsrUıtülil , 
ve Almanyanın tekliflerini bildir. 

. cliii ıöylsnmektedir. Verllmeıi 
teklif edilen teçhizat arasında 

30 tank olduğu ıöyJenm~ktodir. Londra, 28 {A.A) - Deyi Meyi 
bir makalesinde diyor ki: 

İngiltere bankaıından Fransaya 
yapılan esrarengiz altın aevkiyatı 
v~ Selsi 0ılranıtnuı yeniden dür
mesi yüzünden Esham Borsasın ~ 
daki kararsızlık çoğalmı§tır. 

Altın blokunun istikbali hak • 
kmda bilyük endişeler izhar edil-

Yunan milli bayramı 
münasebetile 

Anlwa, 28 (A.A.) ....,,.,. Yıman 
Milli l>•n~ı münasebetiyle Baş· 

o.kan Gener"l ismet İnönü \'~ 
Dı§!n ltl~ri Bakam B y Tevfik 
Rüttü Ar•ı ilo Yunan Baıbakanı 
ve Dııarı itler B~am B y Çalda· 
i! arr sında teati olunan tebrik 
ır ıg kkür telgraflarıdır: 

'~bakan Bay Çaldaris Hz.ne: 
ı 44n Milletini bu bayram gü

llllıaıile zatı devletlerine CÜmhuri .. 
yeti . hükUınetinin en hararetli te~ 

rtklerini ve atil dost Yunan rn 'l · 
Jetinin saadet ve refahı hakkında 1 
eamimi temep.nilerinıi ~rzeıtnekle 
ba.hti>:&rım. 

mektedir. 
lngiltere bankası Franaaya 

derhal 12 milyop altın İngiliz Ii -
rası gönderilmesi için tedpirler 
almıttIT. 

Bugün de bu kadar par~ gön .. 
derilmesi pek mühim addediliyor. 
Çünkü daha gesen Salı ıüııii altı 
milyon gönderilmitti. 

Napoli, 28 (A.A.) - Veliaht 
iştihkam kıtaatını teftit etmittir. 
Bu kıtaat eveke vapura binmİf O· 

lan diğer hizmetlere ait kıtaat Ue 
birlikte ve VUlkanya vapuriylo 
Doiu Afrikasına hareket etmİf· 
lerdir. 

1914-1935 
Kamal Atatürkle .Mısır 

krah arasında 
Pr' (Ba§qıakaldtn devapı) 

sek ktiltUrlü Alman gençleri ar~ın • 
dan secmek ve bunları ıabit ve ku • 

Ankara, 28 (A.A.) - Reu1· manda; olarak yetiftfrme~ yolu il• 
cümhur Atatürk Mısır Kralı fuad yeni bir büyük Alman ordusunun 
Hazretlerinin d~ğumlarmm yıldö. · kadrolarını kurmuştur. Bir halde ki, 

·· ·· .. b t• ı y d k' t ı meeburt aslserlik röndeınl U• jetenil-numu munaae e ıy e a§agı a ı e d,y, . t lld·~· kadar asker .. . . ıp, ıarnan ıs en ıgı ,. 
yazısını ggndernutbr: toplanabileceği için daha bugünden 

Zatı Hatmetanelerinin dojuın· Alınarıranın eıki ordu~µ c1nlanmıı 
larmm yıJdönümü mlinaıebıttiyl,, sayılabilir. 
en aamimi tebriklerimi ye ıahıt Fakıt Almınnnın her JmnrJ bir 
saadetleriyle Mısırın refahı için 0 • savat lçirı bugUn kara ordu1nrmdan 

· · · · zinde havı tnohmna ıUvendf#i an· 
lan ternennılerımı uzederım. .. laoılrynr. Jnglllz ve Franşıı ııutele-

Kamôl Attıtcırlr rl dı 1936 )'lhnctı bu ~i Dikenin hava 
Kral Fuad Hazretlerinin verdi· filoluı biri Urildltl hllldo ıtnt Al· 

ği karıılık da ıudur = merı1•nm hava fllolarırta Uıtü.ıı f)la • 
Nazik temenni ve tebrikleriniz· mıyaeajınr )'fZIP durmaktJdır, Ne 

den qolayı hararetle teıekkür ed&- kadar i irllme pıu1 llfln1mıf ol~a 
bu tUrJU yaıılann .ceno bir anltmJ bu· rim. Şahsınız ve Türkiyenin refahı lunıcafı ela açıktır. 

iSMET lNöNO için ~amimi teırıenııilerimi arıet· Evt&. Avu.ıurfa - Mıurlatan ır• 
ANKARA mekle bahtiyarım. tık nkf halinde deflldlr. Ancık f>u 

Başbakan İsmet tnönü Hz. ne: Fuad lktı dnJetten •rda kalan tn büyük 
H~raretli tclgraflarından dola· Italya hava fi )osunun bfr pıuç•, buıllrıkü Mııearintan, ı•n• 

gönlünden Alm•nr!L IJ• blrllktJr, 
71 zatı devlet)er'ne samimi ıuret· yenileştirilmesi Utt fllndan UmumJ .vı ın 4otur. 
te te,el&Ur eder v~ a~il Türk mil· dutu Lehi tan ile Hltler .AlmanyllSJ 
Jetinin refahı hakkındaki temen.. R<>ma, 28 (A.A.) ,....... Bay Mus. arıunnda ılıli bir ıınlıtma buhmdu • 
nUerimlc birlikte hali an<' doştlu· ıoJini tarafından hava filoıunun iu dı Akltrnımamaktldır. 
iumun ve yülue)t hürmet ve tak. yenilettirilmeıi if'n 26 Mayıı En ıonrn. Almanya Ut Vıak J)o ' 
dirim·n teminatım kabul buyµr !I 1934 ıarfhinde ıltı tentlik bir juda ol n J.,pony~ aroınd• btr >• ~ 

"hl t • bit d'lmı' id1' kınlık v.rdır ve f>u yanıklık Jfttlk~ı manızı rica eylerim. mu e .eı 1 t · 
ş· d' b "filet .. · daha açık belirmektedir. Nitekim oq Dışişl ri Bakanı Bay Çaldaıis ım 1 u mu ~ ıeneyC' ın• zamanlarda (Berlin) ile (Tokyo) a • 

Hazretlerine: dirilmittir, Hava filoıunun yeni p ru1Pd!\ doinıdan doğruya kDRQjld•· 

Yunan Milletinin bayramı mü· letfrilmeti, Hava itleri Bakanlı"' bilecek bir telsir.: iJeti kurulmuş bu• 
ğı müateıarı Bay Valle'in hav• Junmaktadır. naıebetiyle zatJ devlet'er:ne oa • ı bütçesinin meltuıan meclisinde Duna kır§ı Fransanıq yanında 

mimt tebriklerimi arz ile kesbi 1 müzakeresi esnaıında söylediği kendi~i He elbirliii edebilecek d&'vlet. 
•eref eder ve koım~u ve dost kah- ı t•~ı ·ı p nr""Jnda 11 

:s f h h ._._ veçhile, bir milyar 200 milyon 1:. er var. w ya ı e ran11a tt ._ 

raman azamet v~ re a ı aıaun· 1 1 kt bu bnkımdan bir y;ılunlı~ .plmuı:tgr. 
d k. h 1. .1 . . k rete ma o aca ır. ttb·· d ,.. .... k A tl d a ı ararct ı temennı enmın a- - -· 11111111111111 _ _. _ _ "'"""-•"'"- v ur yan an .. ~uçu n aşma ev. 

'ulünü rica ederim. dukları dostane tebriklere kartı Jetleri vardır. Fakııt Fransanm asıl 
TEVFiK ROŞTO ARAS hararetli •e ekkürlerimin kabulü • 1 en güçl~ nnddaşı (müttefiki) olan İn• 

" 
1 

• • ı gllterenın durumu son günlerde tUP· ~leri Ba}quu Tevfik Rüştü nü zatı devletlerınden rıca eder helenmiştir. İngiltere Frano ile Al• 
- Aras Hazretlcdne: ve bıı fırınttaıı bilistifade ıt.ıill manya arasında arabulan (mutavtıB • 

Milli bayram münasebetiyle ~~st millet.in refahı hakkında en .s~t) rolünü almak dileği ile çek~ngen 
göndermek lutfunda bulunmut ol· ıyı temennılerde bulunurum. bır durum takınmı§tır. Amerikaya 

Balkan ökonomi konseyi münakala 
komitesi yakmda Belgratta toplanıyoı 

Ankara, 28 (Kurun) - Martta} maımin zaruri bulunduğu bildiril 

Belgratta toplanma11 mukarrer 
Balkan ökonomi konseyi münaka· 
li.t komiteıinin içtimaı, ton Yu • 
nan hidiıeleri münuebetiyle geri 

brrakılmııtı. Dıt Be. aııhğına ge • 
len bir tebliğde, bu komitenin An· 
karada yapılacak toplantıdan Ön· 

mittir. 
Hükumetimizce yollanacak o 

lan murahhaılardan Nafia müna 
kalit baıkanı Bay Rifat, Paz: 
günü Belgrada doğru yola çıka 
caktır. Bay Rifat lstanbuldan di 
ier m\ll'ahhaılarla birle!tcektir 
Heyet Nisanın ilk haftaıında iti 

-=e Belpadd•ki konutmasını yap .. bitirerek döpecektir. 

Ankarada bir yaralama hadisesi 
Ankaar, 28 (Kurun) -·Eıki 

Diyarıbekir Saylavı Bay ishak Ra· 

fetin evinde pıiıaf ir Kadıköyün -
den Müdürdarlı ditÇi Bay Mah • 
mut la hemı ireafnin koca" Ziraat 
Bankaıı kata memurlarından Bay 
Nlıım araımdak' yaralama hadi· 
Hıinin thkikatı müstantiklikçe 1,i. 

23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMI 1 
HAZIRLIKLARI 

Ankara, 28 (Kurun) - 23 Ni
ıanda Ankarada ye.pılacu Çocuk 
S.yramı t•nliklerlnin f evkalid~ 
olm.ıı isin birçok Esirgeme ku ~ 
111mu tırafmdan genit hazırlık -
lar yapılmakt.dır . 

T. T. TETKiK CEMiYETi 
iKiNCi REiS VEKILLl<ll 
Ankara, 28 (Kurun) - Yeni 

baıkan Bolu Saylavı Bay H.,~ 
Cemilin ilk baılumhjında Türk 
T•rihi Tetlrik Çemiyt1ti Halkoviıı~ 
de topl•ndı. Buaünkü tc>p.lanbda 
YYAµf A or nın h tı1' ır dr. 
S.y Hatan Cemilden açılan ikin • 
cj reiı vckillijine M1allim Bayauı 
Af et ·~ildi. . 

ANKARA HALl\EVINI>E 
TEMSiL 

Ankara, 28 (Kurun) -Halke
ırinda amatörlerin it lira.kiyle bu 
ıecı Makbet tem•il edilecektir. 

tır. 

Bu, birkaç gece tekrarlanacak-

HUSUSi lDA~ELER 
BANKASI 

Ankara, 28 (Kurun) _.. Önü • 
ınüıdeki yıl iç.~nd• hususi idareler 
banbıı •diylı bir bankanın teı • 
kili muhtemeldir. Ban~, beledi· 
yeler ba.nkaııımı klırulut ttt&alt. • 
rm• göre orBaniJ:et edilecektir. 

Sermayesin~n de ayni tekilde 
temin olunaçaiı söyJenilmekte • 
dir. 

tirilmif, Niuım we Mah.mudun le 
kifleri kararlatlırılmııtır. 

Kavga •rraıında Mahnıudu 
batı yarılmıt, Nizımın da satall 
ıol JÖZÜ çıkmııtır. Tahkikatta 
anlaşıldığma aörc, fazla içki iç 
mek istiyen Mahmudun arzuıun 
NA:tım t~rafından mümanaat-edil 
miı olması hadi,eyi doğurmuıt 

ALMANLARLA YENi . BiR .. 
TICRET ANLAŞMSJ 

Ankara, 28 (Kurun),,.._ Berlin 
de bulunan sanayi umum müdü 
rünün Almanlarla yeni b!r tica ~ 
ret -.ıılatm•aı müıakeresine paj 
ladıjı söyleniliyor. 

HUSlJSJ IDAREI;ER iŞi ..... 
TETKiK EDiLiYOR 

Ankara, 28 '('Kurun) - ·Husu 1 
ıı ide.reler itini . tetkika memur

1 

~arnutaydaki aaylavlardap ayrı 
lan komifyon, Bay Cemil Oyba .. 
dmm baık1.11lıirnda toplanmakta 
clrr. 

ÔnUmUz eld büyük ırkp. ko 
ır~ıi~de hqsuıt' idarele~~ aiı m~ 
him. b.rllrlar vcrilccoii söyle11i 
yor. 
Y.OKSEK T ASt>lKTEN GEÇEN 

. TAYiNLER 
ANKARA, 28 (KRUN) 

Torul ıulh blkiıni Raufun Afyo 
aza mülizimliğine, eski Ilgın kay 
makamı Abdurrahmanın Bordu · 
mektupçulujuna, Mardin mek 
tupçusu Sırrının Amaıya mektuı>• 
çuluğuna tayinleri ve Konya ev • 
k.f ınüdilril lbrahim Hıkkını 
becayiıleri yüksek taıdike i)<tirA 
etmittir. . . 

TEMYJZ BINASJ BiTiYOR 
ANKARA, 28 (KRUN) ~ 

Temyiı mahkemesi binaıı bitmek. 
Uzeredh·." Muhakemelerin tatili 
esnasında Eskitehirdeki mahkc • 
menin buraya nakli yapılacakt1r. 

Kamutayın dünkü toplantısı 
~~~--~------~~ Ankara, 28 (A.A) - Kamu• 

tay buıUıı Bay liaıan Sakanın 
batkanlığında toplanarak hay • 
Vanlar veraiıi kamınund. )'Apıl "' 
m..ıı ileri •ürülen ıadilita Ait li • 
yiha71 ••YJD 1""1.anının ıelmeai 
dolay11iyJe ıündelijine alarak 
müstacılcm ve tfn:ihan müıak'r' ı 
ve kab\ll etmittir. · 
-11!1·~-·-=-~--l!!! 

nunun ikinci .maddes!nin (A) fık· 
raıı, hayvanların bu kanun muci· 
bince kaydının yapıldığı mali ıe· 

ne içinde dogan yavnılar .teJdin .. 
de tadil edileceği ıibi kanuna -

Yat ihtillfındın dolayı 1934 Nita· 
nrnda kaydedilmi, olan davalar• 

dan r11me tabi olmaıı lium lf: , 
tenler kaçak ıayılmllz - deyen 
bir muvakkat madde iliv~ olun • 
muflur. 

Buna ıöre, hayyan vorıiıi b • 
sellnce, onlal' bundan fiOnra hl,blr 
vakit Avrup" devlttlırtnln kendJ "ra
lıırındakl 'ekltmeJere kırıımıyacak :r 

tarım '''k'~ liÖf1emektedir. 
Şimdi bir raftdan Iı~ransa, dJfır 

yındırn Almanya ı!lrfliltıea kendilerine 
yakın olan dnJeUer ne birllkt49 sflAh· 
larını arttırıyor, her d vhıt yarın ,ı. 
hbilecek bJr savnota. haıkalarımn 
sijçlerl ile kendi gücünü arttırmajı 
~bfıyor. Fakat her devlet "Barış! 
Barış!,, diye bağırdığı halde hemen 
yann acunun bir yanından savaı afa· 
tı pathyacaknnş ribl silAha n vuru -
şa hazırlanıyor r 

ASI._. U~ 

Kamutay bundan ıonra ~evlet 
memurları m••t•tmın tevhit ve 
teadUlüne dair kanunun Maliye 

Ve iletinin ••keri muhaıe1*;i • 
tikler k11mına muhtelif derece • 
lerdon ilive edilecek memuriyet· 
ler hakkmdaki .. kanunun ikild 
müzakereaini yaparak kabul et.-

-mit ve Cumartesi toplanmak üze• 
re dağılmııtır, 



lzv•ttıadan : -
Sovyet Rusya 

lngiltere ile birlikte 
çalışmağa hazır 

Yazan ; B. Radek 

Moakona, 28 (A.A.) - B. Ra· 
dek, uluılar durumuna ve lngilter 
ıiyuasma tah&is ederek lzvestiya 
aazeteıinde nefrettiği uzun bir ma 
ka:lede ezcümle diyor ki: 

''Yeni medeniyetimizi, orta ve 
aarp Avrupalannın ihtiva ettiği 

en kıymetli ,ey) erden iıtif ade ede
rek koruyoruz. Biz, kapitalizmin 
ıoaya) faaliyeti f eli.keti içinde doğ 
duk ve Leninin dediği gibi "feli • 

ketH devreden korkmuyoruz.,, Ye· 
rıi rejimimiz ve yeni medeniyetimi. 
zi kurmak için bir harp felaketine 
ihtiyacımTZ; yoktur. Barıt yolunu 

tercih ediyoruz. Bunun içindir ki, 
Sovyetler birliğini ve yeni bir ha • 
yat kuran uluıları emperyaliıt İn
gittereden ayıran teYlere rağmen, 
Avrupanın en kuvvetli kapitaliat 
devletlerinden biri olan bu devlet 
banflD' tehlikede olduiu hel' yerde 
bant aiyaaumm aarıılmaz bir IU· 

rette takibe kat'iyyen karar verine 
bunG mü.tait kartılanz. 

Bunun temini için, lnrilterenin, 

harbe k&rfı teminatı mıntakavt 
kU!ıhklt yardım antlqmalann • 

el. ara~n ulualata mi.ni olmam .. 
limndn·. Bu ulmlar mezkiir ant. 
lqmalaNl mini olmamuı lizım • 
dır. Bu uluslar mezk6r antlaımala 
ra sirmek iatiyen kimıleyi bundan 
hariç tutmıyacaklardll'. Keza bu • 

nun temini için, cloirudan doinı • 
ya alüadar ·buNncluiu kısımlarda 

bu kabil antlqmalara bizzat kenı
diai de iltihak .et:mek ~.in -
ailtereDİnt s..rı.m bozulmasını iı • 
tihdaf eden ve ıittikçe artan~ 
yiülerin önüne pçilmelİne yardim 
etmeli lunndır. Sov~ler birliji, 

banım kuvvetlenmeti iç.in yapıla • 
w bu çalıfınacla bu ciddi bir ıiı • 
rette hiç bir ıizli müaat olmakaı
zın lnıiltere il~ tefriki mesaiye a
madedir. fngilterenin batka tür • 
lü bir aıyatuı harbe müncer ola. 

cakbr. Bu fel6keti arzu etmiyoruz. 

Fakat bundan herkesten daha u 

korkınAmakta bak1ıyız. Sovyetler 
birliğinin çok viıl araziıi ve ~y • 

naldan milyonlarca imanı ihtiva 
eden tetkilitmın kuvveti, hanı ıi • 
yaıumm bütün dünya halk küt : 
l~Jeri üzerindeki teairi, bütün buDo 
lar, iab1zam edebi'lec:eii fedakirlrk 

lara rajmen, bizim için zafer te • 
minat akına almakatdır. Bu feda. 

kirlıklar, So.,.yetler birliği hük6me 
tine •irr. bir meauliyet yijkletmiye
cektir. Zira her köylü, her İtçi, her 
entellektiiel ""Kızılordunun her ne 
feri biliyor ki, barıı için mücadele 
içinde doğmUf olan lıükUmetimiz, 
on yedi aenelik hayatı zarfmcla, 

anılmaz bir enerji ite ıenel barı· 
!m kuvvetlenmeıi için mücadele 

~tmittir. 

Düşkünlerevinde sağ
lamlar oturamaz 

Çalıpbilecek kudrette kadın ve 

erkeklerin dütkünler evine ıönc:le • 
rildilderi yapılan 'bir kontr->lda an 
latılmıttır. Bu ıibi aağlam kimae • 

ferden dıp.rbkh olanlar memleket 
terine ıönıderilecekerc:lir. latan.bo
lu olanlara da çalqma.Jan aöylen • 
nıittir. Bunlar yine dilenirlene 
belediye hiamederinde zorla çabt
tmlacaklardır. 
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Adapazarı hapishanesine bıçak ve 
esrar sokmaktan suçlu qardiqan ! 
Dün burada katil ve şakavet mahkumları dinlenildi. 
Gardiyan Eyübün, arama yapılacağını da kendilerine 

evvelden haber verdiğini söylediler ! 
Adapazarı hap:ıhaneıi gardi • ntelerinin lazım geldiğini bildirdi Şahit olarak dinleırilen mab • 

yanlarından Eyüp, Adapazarı ve ıordu: kumlardan çoğu, gardi,.an Eyü • 
mahkemeıinde muhakeme edil • - Gardiyan Eyübün, Adapa • bün mahkumların ele geçirdikle • 
mektedir. Bu davada, timdi latan• zarı hapishaneıine bıçak soktuiu, rini gördüğü bıçakları alınadıiı • 
bul hapiıhaneıinde bulunan bazı mahkumlara esrar tedarik ettifi, nı, yahut alıp ıonradan geriye 
mahkumların istinabe yoliyle ifa• arqtırma yapılacağını evvelden verı:liğini, hapiıhanede esl'ar içil • 
delerin·n almma11 kararlaıtml ·ı haber vererek, b!çaklarla eararm meaİnin adeta serbest olduğunu, 
mı§, katilden, t akavetten ıuçlu 1aklanma11 yolunda ınahkiimlan Eyübün aramalardan evvel mah • 
birkaç mahkum, htanbul üçüncü ikaz ettiği iddia olunuyor. Bu hu. k'Gmlara arama yapılacağını haber 
ceza mahkemesinde dün aktam Ü• ıuıta ne biliyorsunuz? verdiğini töyJediler. Huliıa, &f& • 
zeri yemin verildirilmeden dinle- -llll•mımınllllllllRlllUHllMlllUltttıUntMolHll-IUMlllOOHllUllmm- ğı yukarı müıbet cevaplar vere • 
nilmitf r. 28 hk A rek, iddiaları teyit ettiler. Busla • 

Bu mahkiimlar, evvelce Ada· seneye ma Um rı da, Eyübün bıçak, eırar ve ara-

pazarı hapiıhane•inde yatıyorlar- olan Battal ı mayı ihbar iııerinde ba,ı.ca roı 
mıf. Jandarma muhafazaamda • oynadığını ıöylemekle berahr 
mahkeme talonuna birel' birer ıe- diier gardiyanların da vazifeleri· 
tirildiler. Reiı Hikmet, iıt:nabede Bu kararla asılmaktan ni mahkümlarm kendilerinden 
yazdan sualleri ıorarken, kendile- kurtulmıştu. Yeniden çekinmeıini mucip olacak tarzda 
rine mahk6m oldukları için yemin muhakemesi ifa · etmediklerini, mahkUmlarm 
verd:rmediJini, fakat gene doğru• . yalnız bat gardiyandan biraz çe-
yu. söylemek lüzumunu takdir et• ı93o senesı Tem~uzunun . on kindiklerini sözlerine katblar. 

birinci ıünü Çemberhta•ta Atık • - "'*• . .. , =• 
_.....,"'""" ...... MtlNHMWMtıiRHl ..... nı1111tmllllllttlM llfff&l'lllftlf\lll'"S.- '2' - •• • 

alipaıa cami~nin önünde araba• Belediyeye alınacak Aydın hattı Magışta 
ebmize gececek 

Geçen yıl hükumetimiz tara• 
f ından ıatın alınan İzmir . Kua
ba timend~fer ıirketi murahhuı 
Bay Monot dün ıabah Pariıten ~ 
ta.alJula gelmittir. 

Öiriaadliimize *6f• Aydıft' ... 
mendiferleri müdürü Bay Adin de, 
LonJn.da tirket hiuedarlariyle te
muta bulunmuf tur; önümüzdeki 
hafta içinde lıtanbula dönecektir. 
Aydın hattının satın alma meael• 
sinde henüz belli olmamııı olan 
faktit ödeme miktarı hu ıef er an· 
la§ılmıt olacajı cihetle, bu hattm 
da Mayıı ayında hükumetimize 
geçeceği umulmaktadır. 

Afyon işleri 
Dün kendisiyle konuıan bir mu

harririmize uyuıturucu maddeler 
inhiıarı genel müdürü Bay Ali Sa· 
mi, afyon i9lerimiz hakkında fUD• 

ları aöylemittir: 

"lranlılorla ltonaımalannm i7i 
bir rJadidedir. Bugün de lrendile
riyle bir lconUJmd yaphlt. Her laal
de yaltında iyj bir anlaıma yapa
cağız. Alyon alım 11e satq iflen· 
miz de normal INUiyettedir.,, 

Tül'k. Yugoılav afyon bürosu. 
ıaun prk müme11ili, dün Moıko· 
yadan Mançuriye hareket etmit·ıl 
tir. 

cı Saferi öldürmekten ıuçlu Bat • l • t •ha 
tal, ceza kanununun idam cezası memur arın ım l nı 
yazılı olan dört yüz ellinci mad • Yol paralarını toplamak için 
d~ıinin dokuzuncu bendine söre belediyeye alınacak elli lira üc· 
İstanbul AğITceza mahkemeıinde retli otuz bet memurun pazar ıü· 
yapılan muhakemeıi neticeı!nde, nü ıaat on dörtte müsabaka İmtİ· 
bazı cihetlerden cezaıı azaltd • hanı yapılacaktır. imtihana orta 
mak ~retiyle yirmi ıekiz tene a • mektep ve liıe mezunları aluaa· 
ğır hapıe mahküm olmuıtu. Tem· caktır. 
yiz mahkemesi, sübut delillerine 
il:tmemi!, kararı suçlunun yqı 
resmi kayitlerle uıulü daireıinde 
teıbit edilmediği ve muhakeme 
masraflarının tayin olunmadıfl 

no~talarından bozmuftu. 

Deniz tarif el eri 
Deniz tarife komiıyonuncla, 

hayvan, yolcu ve yük nakliyab 
tieretleri konutulmaıına devam e· 
dilmektedir. Eıaılı noktaların k~ 
DUJulmuı Mart sonuna kadar bi
tirilecektir. lstanbul Ağırceza mahkeme• 

ıinde temyizden bozulmuı olarak 
görülen bu dava, dün ıon aafhaıı· er=i~p==o~n=ıe~k=i=z=in=i~t-==e=kım=i=ll=ed=i=i=i=ne=ti=-• 
na gelmiıt!r. ceıine vanldığını kaydederek, 

Suçlu, adli müzaheret el&8m • yat cihetinin ve vakadan t0nra 

dan kendisine avukat tutulmumı çıkan af kanununun göz önünde 
iatemif, mahkeme Baroya yazmlf, tutulmaıını, dört yüz ellinci mad• 
Baro da bir avllkat göndermitti• denin dokuzuncu bendine göre bu 
Fakat dünkü celıede, ıuçlunun clhetler göz önünde tutularak ce • 
doirudan doğruya bir avukat 2a verilmeıini iıtemittir. 
tuttuiu ıörülerek, Baronun aön- Suçlu Battalın avukatı Nuri, 
derdiii avukat, mahkeme karari • müdafaaya giri§mİf, evvelce tat• 
le çek"lmittir. ·bik edilen maddede iaabetaizlik 

Bundan ıonra, mahkemede göıterildiğini, ortada bir "Hatayı 
müddeiumumiliği temıil eden Kübra,, mevcut olduğunu ileri 
Kitif, esaaa dair ntütaleuını bil· ıürmü9, bu ıefer müvekkilinin le
dirmif, ıuçlunun betinci hukuk hinde karar verilmesi isteğinde 
raahkemeıin:n karariylc;, 1330 do- bulunmuftur. 
iumlu olduğunu, dolayııiyle ıuçu Muhakeme, kararın müzakere
itlediii tarihte on yedi yatmı biti· ıi için batka c_elseye bırak'ılmııtır. 

Onillerme bahçe.inde yaphrılacak olan yeni hayvanat ve nebatat enatitüaünün temel atma mera
Iİmi diin .ahah saat onda yapılmqhr. Merasimde üniversite rektörü Bay Cemil Bilge ve bütün prole
Mirla balanmutlartlrr. Fen lalıülten proleaörlerinden Bay Helburm tiir~e olarak bir ıöylev ıöylemİf 
oe yeni YGPJI~ erutitü halılnmlo i:sahcıt uermİftir. Yukcınlıi r.aimler bu mercuimde alınmqtır. 

11 Gezintiler ~ 
Gospodinin 
hakkı var 

''ı'1imar Sinan Bul gardır; Bul
garların Türk oltlukları kadar,, 

Gazetelerin hepai yazdılar. E-
dirnenin üstünde ta ur.aklardan ba
kanlara, geniı bir uluk a~an "Se· 
limiye,, meğer bir.im değilmiı ! O
nu Mimar Sinan yapmamıı! Bir 
Bulgar aanatkôrının yarattığı bir 
"Anıt,, abide imiı ! Oralı bir bil
gin, aeçme bir kalabalığın önünde 
böyle demi§. Naııl dili varıp ta 
aöylemif, diye ftJ§mak neye ya· 
rar? Elin ağzı torba değil iıte .. 

iki yıl önce de "Sinan,, ı benim
aemiıler, cnun bilmem kaçıncı 
göbekte "Paleoluğ,, lar çağından 
gelme bir aileye dayandığını, Rum 
olduğunu ortaya atmıılardı. Ya· 
rın btıfkaları da onu ''Ararot,, 
dağlarından indirebilirler/ .. Eh· 
ramlann altında bir Goıpodin a. 
dını aramalı ya.ak değildir rJ• 
iıtiyen, Himalayanın bir kayaaına 
İmzaaını atarak, kendini, kuruntu· 
ıu kadar büyük bir eaer doğurmuı 
sayabilir. Awnmak utiyenlerin 
önüne tahtaperde çekmek irimin 
aklından geçer? .. Varıın "Şiplra,, 
•teltlerinde ıiıen bir pohpoh ba
lonu da botlulılara ıalwerilsin. 

'Ajanılann 11erdiği ba duyum, 
birsolılannı ainirlendirdi. Kimi 
güldü, irimi çalındı. Ben öyle dü
fiinmüyorum, kızmıyorum 11e G08· 
podinin hakin 11ar, diyorum. Ya· 
fatlıklan topralrlar ütünde dal
lardan btıfka yükaeklikler görmi
yenlerin, komtu aınırlar içindeki 
oarlıklarcla gözleri lcalır. Komıu
nun tawfu kaz olurıa, "Selimi ye,, 
anin ne renk bağlıyacgfmı lıeıti,.. 
melt o 'katlar sor olmtda terelr .. 
Dünyadan 6ira günq gibi gelip 
g~ yaratıcılara tarih, pek aey
rek gebe kalır ve aralarına yüzler· 
ce yıllılr lnırunlar lcoymaılan öte
kilerini doğuramaz. Birkaçının 
6irlqtifi parlak aıırlara ''Altın· 
çağ,, deyİfimiz de bu yüzdendir. 

Koca "Röneıan•,, bu çapta bir· 
k~ "De11,, in omuzları üatüne lnı
rulmadı mı? On yedinci cmr Fran· 
ıcmnı bütün dünyaya ömelı yır 

pan qnz klasilıleri değil mitlir? 
lngiliz •ahneaini, ealri Yunan çö
mezi olmalctan bir tek "Şek•pir,,_ 
kurtarmadı mı? ••• 

Anadoludo izini ehramlarla tlo
IClftıran Sinan, Türk ruhunu ltlf
tan çağlıyanlarla, botlulılardan 

Ofırdı. Mermer elegim •afmalan 
andıran genif kemerler yaptı. 

Go•poclinin ltakkı ciar. Bu türlü 
adamların karıı•ında en aaçıuz; 
duygu imrenme ve benimıemedir. 
Mademki (Sinan) lar, kırmızı bi· 
herler gibi tarlalarda yetİ§mİ)'Or, 
onlara kavuımak için, btıfkalann
dan almalctan lxqka elden ne •e
lir? 

Evet koca "Sinan,, ı Bulgarlar 
hendilerinJen •ayabilirler. Falcat 
bunun için önce kendilerinin Türk 
olduklarını bilmeleri ve gönülleri· 
ni bu inanııla beılemeleri gere/.
tir. 

S. Qezgfn - -Yazın büyük caddeler 
~ yıkanacak 
- Şehir içindeki genit ıokak ve 
caddelerden bir kıımı bozulmut • 
tur. Belediye yaz mevaimine kadar 
bunları tamir ettirecektir. Bozuk 
aokaklar yazın ıulanınca çamur • 
!anmaktadır. Bu sene aokaklarm 
çamurlanmamaıı için bunlarm ıu
lanmayarak yıkanmasına karar 
verilmiftir. 
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Seyyahlara 
kolaylık 

Sapanca gezintileri bu 
yıl 'da yapılacak 

Haber aldığımıza göre, geçen 
sene olduğu gibi bu .ene de Sa
pJ.nca ve Adapazanna yaz gezin
tileri yapıhıcaktır. 

Devlet Gemiryolları ida.reainoe, 
önümüzdeki yaz mevıiminde bu 
gibi seyaha'tlere daha ço.k ehem· 
miyct ·veril~ceğini öğrendik. 

Geçen yaz Turing k1übün te· 
şcbbüsü üzerine devlet demİry1>l
larındn ayrılan gezinti 'trenleri bü
yük rağbet görmü~ü. Bu çeıiı 
trenlerle Adapanr ve Sapancaya 
geçen yaz 70,000 ki§inin gezinti 
yaptığı ıtesbit edilmi§'tir. 

Bundan başka gezinti yapıldığı 
günlerde yalnız Sapancada 150 ye 
yakın koyun kesilmiştir, Ancak, 
giden yolcuların ihtiyacının Sa • 
pancadan tedariki mümkün olma
dığından, oraya Adapazarı tüc· 
carları gelmiş ve yapılan tahmin· 
]ere göre Sapancaya 100.000 lira 
para kalmıştır. 

Bu gezintilerin hu yd daha ço.k 
rağbet bulacağı kestiriliyor. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre dııardan ıehrimize gelecek 
ziyaretçilere vize itlerinde bazı 
kolaylıklar daha temin etmek dü
!Ünülmektedir. Bu meyanda, 
memleketimizin teptilihava vo 
banyo yerlerine raibeti arttırmak 
içjn buralara gelecek ecnebi şey
yahlara bedava vize vermek ta· 
aavvuru vardır. 

Poli9 haberleri : -------· O~narken taş 
Kasımpaşada Atlamal&fı cadde 

ainde aekiz numaralı evde oturan 
on bir ya§larmda Nazım ile Hüs. 
nü oyun oynadrkları bir sırada Na 
zımm batını Hüsnü tqla yara1a • 
ınıJlır. 

KOLUNDAN YARALANDI -
Burıa sokağında oturan ekmekçi 
Oıman bir cam kırılnıaaı yüzün • 
den kolundan yaralanmıı BeyoJlu 
ha.ıtaneıine kaldır!Jmıttır. 

KAMYON ÇARPTI - Yeni c:a,. 

mide ~oför Ahmedin idaresindeki 
3806 numarah kamyona Abkan 
isminde birine çarparak yü:ıiinden 
yaalranmaama sebebiyet vermiı • 
tir. 

Yenibahçe stadgumu 
iŞi ile7liyor 

Y enibahçedeki ıtadyum için be
lediyeler ban.ka&lndan yapılacak 
iatikraz muameleıi bir yandan at. 
kip edilirken bir yandan da ıtaa. 
yum yerindeki arıa sahiplerile te
mua geçilmi§tir. Her ana ıahibl 
ile ayrı, syrı pazarlık edilmekte • 
dir. 

Stadyomu yapmak için yeniden 
müracaatlar başlamı~tır. Belediye 
stadyomu en asri bir ıeldlde yap -
tmnıya karar verdiği için atadyom 
projesini müsabakaya koyacaktır. 

1 

ı-----·---------------------' 1 Buge.ce nöbetçi eczaneler 1 
Samat)ııda: RıdYan, Fenerde: 

Hüsamcttin, Şchzadebaşmda: lsma • 
il llakltı, Şehremininde: .ı. ' azım, Ka -
r<ı.gürnriiktc: M. Fuat. Al\sarayda: 
~arım, Ankara caddesinde: Eşref 
Xc~et, Beşikta ta: 'ail Halit. Beya • 
zıt ta; ('('mil, Ze) rektcJ Yorgi, Sirke· 
cicle: Agop l\linru yan, Galata da Mah
mudiye caddesinde: Mişel Sofronya -
dis, Takı;fmde: Nizamettin, Kalyoncu
ko11uğunda: Zafiropolos, Ş~Iide Ha -
mamdn: Halk, Kammpaaşda: Mer -
kc7., Ha~öyc!G: 'H!l!k ecıanesi. 

ökonomik 
kurumlar 

Türkofis ile müze baş
ka binaya taşınacaklar 
Türkofüıi genel ba!ka.ru vekili 

Bay Mecdct lzmirden şehrimize 
gelmiştir. 

Bay Mecdet bütün Tür.kofisi §U· 

helerini gezecektir. Bay Mecdet ilk 
defa Ufa)t §ube.sine gitmiş ve ora
da halıcılık işlerimizle uğraşmış • 
tır. Bundan sonra lzmirde Ege mm 
takasının belli başlı ihraç madde· 
lerinin piyasa durumları ile me§gul 
olmuştur. Bay Mccdet ~imdi flWİ -
mizde yüks:?k Ticaret ve İktisat 
mektebi ve ticaret müzesi gibi ku
rumları tetkik etmektedir. 5 nisa 
na kadar kalacaktır. 

Bay Mecdct tetkikat esnasında 
İstanbul Tiirkofiıi binaı;ınm piya· 
sa hareketlerini takip edebilmek 
hu.susunda sapa bir yerde kaldığı 
nı görerek Ofise yeni bir bina bu
lunma&Jnı \'e nakledilmesini iste • 
mi§tir. 

Ticaret ve !iktisat mektebinin ya 
nmda bulunan ticaret ve sanayi 
müze.ıirm de ticaret ve aanayi iıle· 
rile meşgul kinuelerin istifade e • 
debilecef;i bir ,ekildc genİ§letilme
si ve piyasaya yakın olması için 
Türkofisi iıstanbul şubesinin t~ı· 
nacağı binaya götürülmesine ka • 
rAr vcril,niştir. 

Bundan baıka bu arada §İmdiki 
halde Su1tıınahn1ette bulunan tica
ri tahlilat liboratuvnrı da Türko • 
fite bağlanacak ve bu suretle son 
eiıtem bir laboratuvar halini al • 
DlJf olacaktır. 

Yeniköy - Büyükdere 
yolu yapıhyor 

Tarabye ile Hacı Omıan ba}'I
n araaındaki yolun inşa.atı tama • 
men bitmiştir. Y eniköy ile Büyük. 
ckre arasındaki yolun yapdmuı • 
na baılanacaktır. Bu ku;ımda ha. 
len bazı yerler İştimlak edilmekte 
ve rıhtım yapılmaktadır. 

Yeniköy - Büyükdere yolu be
ton eaf alt yapılacağı için sonradan 
herhangi bir suretle yolun liazıl • 
maıın• izin verilmiyecektir. Be • 
Jediye, sonradan halkın ıikiyet et· 
meıneıi için telefon, $U, elektrok 
han.gazi teıisatmrn ve bacaları .. 
nın şimdiden yapılmasını ilan et • 
mittir. 

Karısını öldü ren 
Eyüpte karısı Dilb~ri öldür• 

mekten &uçlu Azizin muhakeme • 
sine İstc.nbul ağırceza mahkeme'• 
sinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, tahk'katı ya· 
panlardan iki polisle birkaç mü • 
dafao. §ahidi dinlenilmİ§tİr. Bun • 
dan sonra başka bazı şahitlerin 
çağırılmaaı ve suçlu avukatı Nuri· 
nin isteği kabul edilerek, müvek -
kili Az:iz"n ruhi zafı olup olma. 
dığmm L\dli tıp işleri mü§ahede • 
hanesincc layinl karariyJc, muha· 
keme başka güne ka1.mıştır. 

Halil Hi~m;, U r'PUner 
lıtanbul Bnrosu birind reisi 

Bay Halil Hilmi, "Uyguner,, soy
admı seçmi~ ve tezci! ettirm~§tir. 

Yunan İstana ihracat 
Yunaniıtanda siyaal durutun 

düzelmesi üzerine, ihracatımız da 
eaki vaziyetini almııtır. Son gün
ler zarfında memleketimizden Yu· 
naniıtana. mühim miktarCla balık 
ve biraz da ıigara gönderilmiıtir. 

KUltür işleri 

Bakalorya imtihanında 
muvaffak olamıyanJar 
Lise ve orta okulların yeni imti· 

han 'talimat.namesi mucibince ba-
ri9ten mezuniyet imtihanlarına gir 
mek istiyenlerin nisan sonuna ka • 
dar bakanlığa müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Geç~n ıyrl Bakalorya imtihanına 
giı·miş olaıı talebeden muvaffak o
lanuy.anlar bu yd tekrar imtihana 
girmek isterlerse mart sonuna ka -
dar bakanlığa müracaat eyleme • 
leri lazımdır. 

Bu ay sonuna kadar müracaat 
e~iyenler yeni imtihan §cklilc im· 
tihnna airme hakkını kaybederek 
yeni jmtihap talimatnamesine.gö
re hem sınıf imtihanlarına hem de 
olgunluk imtihanlarına girmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Bakanlık alakadar atlebclerin 
dikkat;ni çekmi§tir. 

KöycüJük kurulrayı 
MilJi Türk talebe birliğinin köy 

cülük kurultayi bugün saat dokuz 
buçukta Halkevi nlonundan fev • 
kalô.de bir toplantı yapacaktır. 

KÜL TOR MEMURLARININ 
MAAŞLARI - Kültür memurlan, 
daktilo ve hademelerinin vili"1 
bütçelerinden verilen maa§larırun 
Kültür Bakanlığı bütçesine konma 
ıı iıtcnmİ§ti. 

Fakat Küllür Bakanlığının biit· 
çesinde fazla t.;ıhsiıat olmadığı i· 
çin bu memurların maaıları Dahi· 
liye Bakanlığının emri üzerine yi
ne vilayet bütçcierinden verilecek 
tir. 

Bu karar alakadarlara bil diril. 
mİ§tir. 

Ucuz yolculuk 

Şirketihayriye He Akay 
yaza hazırlanıyorlar 

f Yapılan 
araştırmalar 

Gümrük ve muhafaza 
mcn1urlarının maaşları 
Gümrük tetkik müdürü Bay Mus 

tafa Nuri tetkiklerine devam et. 
mektediT. Dün İstanbul gümrükle
rini ambar ve yeni yapılan satı§ 
&alonunu baş müdür Bay Seyfi Ay 
dın ile beraber görmüştür. 

Bay Mustafa Nuri, tetkikatı a • 
raaında İstanbul gümrüklerinde ça 
lışan memurlarm da ihtiyacı ne 
derecede kar§ılıyabildiklerini de 
aratlırmnktndır. 

Duyduğumuza göre lstanbul 
gümrüklerinde yeniden bazı ser • 
vislerin açılması ihtimallel'İ çok 
kuvvetlidir. 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
Jıazırladığı gümrük teşkilat kanu. 
nu iayihasına göre, gümri:k me • 
murlarının maaşlarına zam yapıla 
caktır. Gerek gümrük ve gerek 
aümrük muhafaza memurlarının 
çok çalıtllkları halde aldıkları pa· 
ranın az olduğu görülerek bunla• 
rm maa~larına da zam yapılacak. 
br. 

Amerikalı seyyahların bir 
ydda harcadıkları para 

Amerikan ticaret nezaretince 

nqredilen istatistiğe göre, geçen 
yıl içinde Amerikadan - Türki
ye de dahil olduğu halde - ya• 

bancr memleketlere giden Ameri· 
kalı gezginler 295 milyon dolar 
harcamı lardır. Halbuki ilri yıl 
önce bu yekun 821 milyon dolara 
ç.ıkmııtı. 

Buna .kartı 1935 yılında gez -
ainlerin sayısı ı>ek fazla çoğalımı· 
tır. 

Gezgin vnp·darının büyük bir 
kısmını memleketimize getirmek 

için Türkiye Turing ve Otomobil 
klübü tarafından §İmdiden müra
caatlar ve tc,cbbüsler yapılmıt· 
tır. 

Bir avakalın muhakemesi 
Avukat Ahmet Muhtar aleyhi

ne 'talat isminde bir zat tarafm -
dan Sultanahmet ikinci Sulh ceza 
mahkemesinde açılan sövme da • 
vaaı, dün karara bağlanmıştır. 

Bir mübadirn jşine ait tahki • 
kat aıraamda Beyazıt 

0

polis mer
kezince ifadesi ahnan Ahmet 
Muhtarın, bu s!rada Talattan ya· 
kı§ık almıyacak ~kilde bahsetti• 
ği, dnvamn mcvzuunu teşkil cdi • 
yor. • 

JJEJ'OCLU K ZA.SINDA: 

Da:orut oğlu Bay Zekeriya ile lhra
him 'fedik kizc Bayan Emine ismet. 
Hüseyin oğlu nıanifnturacı Bay Ha • 
mit ile l\:adir kızı Bayan Şerife, Ömer 
oğlu telsi~ memurlaruıdu Bay 
1\lahnıut SaJahattin ile Faik kızı Ba· 
yan Sabahat, Rasim oğlu mülhım 
Bay Cemalettin ile Mehmet kızı Ba • 
yan Hatice, ! brahim of 1u muaHmı 
Bay Hamza ile Halit kızı Bayan Fa~ 
mıı, Hacı Ali oğlu biriacl millizım 

Ilay Şel'ket ile 'Il<.'kir kızı Dayan Sa • 
diye, Şeri[ Barutçu oöJu tüccar Ba1 
tehmct rerit ile Hüseyin km Baya• 

.Mükerrem, muallim B:ıy Orhaa B • • 
senJc Ali ncza km llayao Perihan, 
Mehmet E rcf oğlu Bay Me""1et Sey· 
f ettin ile Yusuf Ziya ettin kıu Bayan 
Muazzez, l\lustafa o.Ylu tiiccar Bay 
AH Riza iJe f ustafa Hamdi kızı Ba
yan Fatma, .l\fchmct oğJu garaoıa Os • 
man Saim ile Hüseyin Hayrettin kı11 
Bayan Ha) rünnisa, Osman oflu po1is 
Bay A"Vni .ile Hi lnzı Bayan Hatice. 
Bay Mahnıut • !nz.lııır ile Ywnıf Ke • 
ruın kızı Bayan Fatma .l\fuaJI&, Meh .. 
met Me~ut o:rıu ı.omlıtyoncu Bay 
Mahmut ile lsmail Hakkı km Bayan 
Sıdrlm .. "czahat, Mustafa Selthattin 
oğlu hcs:ıp m<.'nrnr:u Bay Mehmet 
Bchzat ile l mail Nuri kw Ba,an E· 
mine Faize c\'lenmi:krdir. 

EMlNöNIJ 11.AZASINDA; 

l\tustaaf oğlu sandıkçı Bay Hun 
ile Mustafa kızı Baynn Fatma, Jleh. 
met Raif oğlu Kah,·cci Bay İbrahim 
Etem ile Mirnazir Jozı Bayan, Fatma, 
Ömer Lfıtfi oğlu mütekait Bil)' Ta • 
.cettin ile Mustafa Hilıai kau Bayu 
5ükriyc, Scrki oğlu lnınduraa Bq 
Ye.n·ant ile Hu:rık ı,ızı Bay.uı Fua • 
tnuhi, Agop oğlu dişçi Bay ~erkls ite 
Kirkor kızı Bayan Hırropıdna, Yunf 
oilu kalıred Bay Ali ile AW.UU kı
zı Bayan Nermin, Mehmet Şikrü Gj. 
lu müstahdem Ba,r lbrahim ile Bur• 
ban kızı Bayan Rukiye. Salih ofJ11 
şoför Bay J\fızım ile lsmaU km Ba • 
yan Naciye, Mahmut eilu kainn 
'Gaffar lıc lHise.> in A,·.ı.Jm. ...,._ 
l\Iakbulc, lbrahim oğlu resper B&7. 
lbrat\fm ile Milkerrem km Bayu 
Sabriye, Esat Arif oğlu Doktor Bay 
Ahmet Madt He l\Jünir ku.ı »qu 
Selman, • Jchmet Emin oil• Bay .ü • 
durrahman ile Kadri kızı Bapn Ay • 
şc, İbrahim oğlu Bny Mahmut f1e Şe
rif kızı Bayan Feride, M-astafa otlu 
.kamarot Bay Mehmet ile ts.uiiJ lıiD 
Bayan ~Y~ Halil oil• '-'IY«i 
Bay Nihat ile Mehmet kızı Bayan 
Makbule, Bay AH ile Bayan NurJye, 
Bay Hüseyin ile Dayan Hayriye, Bay 
Mehmet ile Hayan Hanelma, Bay Dl
mitri ile Bayan Aleksandr .Ay11tefl
din C\'lenrnişle.rdir. 

BEŞiKTAŞ KAZASINDA: 

Hasan kızı .lliıyan Ka4ri,ve ile 
Mustafa oğlu hl'rbcr Bay lhrahim, 
'Mehmet Nazmi kızı llaJaa Müzen• 
ile TaJıir oğlu dm·arcı Bay Mehmet, 
Ali Riza kızı Uayan Zehra De Ylllllf 
oğlu müJıiıım Bay Zeki, M .. IM& lalı 
Da) an Emine ile TeYfik ojlu mtiJaea. 
dis l\lahmut Tarık, Yani kızı Ef.)'911J'8 
ile Alafc oğ1u amele Yani, Melunet 
Galip kııı Bayan Hatkc Mebrlre le 
l\lchnırt oğlu Bay Arif, Arif imi a.. 
yıın förscn ile lJnsnn oğl• U..... 
cı Necmettin cvlcnmişJe.rilir. 

Şirketi Hayriyenin ıenelik top. 
1antuıı dün saat on beıte Jirketin 
merkez binasında yapılmı§tır. ilk 
olarak idare meclisinin bir ıenelik 
faaliyet raporu okunmU§tur. Bura 
pora göre, şirketin vapurları do • 
kuz milyondan fazla yolcu taıımıt 
tı. Geçen seneye nazaran yolcu a• 
dedi ( 108000) kiti fazlalrk var .. 
drr. Bu fazlalığa rağmen varidat. 
ta sekiz bin lira noksanlık göriil • 
müttür. Bu noksanlık Oıküdar ve 
Bebek hatlarmda yapılan tenzilat• 
tan ileri gelmi§tir. Jdare heyeti ra· 
porundan ıonra blanço, mürakip. 
ler raporu okıtnmuJ, hepıi kabul 
edilmiştir. Müddetleri biten Bay 
Mahmut Nedim, Bay Nuri Can, 
Bay Rept yeniden ıeçilmiılerdir. Hakim Saliıhatfn Demirelli, 

§arla muallak olarak tahkik me • 
ı----

Şirketin bazı itlerini takip et • 
mek üzereAnkaraya gitmiıolan §ir 
ket müdürü Bay Yusuf Ziya dün 
sabah dönmüttür. Bay Yuıuf Zi· 
ya bir muharririmize demiıtir ki: 

- "Ankarada şirkete ait bazı 
ufak işleri bkip ettim. Nisandan 
itibaren gerek Şirketi HajTiye ve 
gerek Akay idaresi tatil günlerini 
Boğazda, Anadolu sahilinde ve a
dalarda geçiı111ek istiyenler için U· 
cu.z tarifeli Yapurlar kaldıracak· 
tır. Bu vapurlar perşembe akşam. 
lan ile cmna sabahlar kalkacaktır. 
Taıife, şimdiki iicretleıin yarısı o
lacald.ır. Bu yan fiatlar gidiş ve ge 
lişli biletler köprüde iskeleerde 
satılacak ve cumartesi günlerinin 
öğle zamanına kadar hükmü ola • 
caktır. 

muru önünde söylenilen ıözde &uç 
unsuru cörülmcdiği noktasından, 
avukat Ahmet Muhtarın beraeti • 
ne ve muhakeme masrafı olan bet 
yüz kuruşun davacıdan alınması· 
na karar vermiştir. 

Maçka tramvayı 
Maçkada Maç.kapalaa önünde 

biten tramvay hattının silahhane ö 
nüne kadar uzatılması nafıa komi· 
acrliği ile tramvay §irkcti arasın -
da kararlaşmıştı. 

Tramvay tirketi hazırlıklarını 
bitirmit olduğundan yarından iti • 
baren inşaata başlanacaktır. 

-•111• .. ın1111ı1twntmı•tıttm111un11m11n•ommınmıı11tuııntuuuauı 1numıunta1 

tetkik safhaı;:mdadrr. Bugünkü top 
lantrda bunun hakkında bir karar 

Yeniden vapur alma işi henüz verilmemiştir.,, 

inhisarlar müdürü 
Bir müddeLtenberi gözlerinden 

rahatsız olduğu için makamına ıel 
mediği inhisarlar yeni umum mii· 
dürii Bay ithatın tedavi edilmek 
üzere Viyanaya gideceği hahr •· 
1ınmıştır. 

Bay M ithatrn bulunmatbjı aa • 
man içinde, muavinlerden Bay Mü 
nir Hüsrev umum müdürlük itleri
ne bakacaktır. 

Eski sarn1çlar 
Büyük hanlarda ve bazı biiJ'&i 

binalardaki eskiden kalma 1&~ 
yuvn&ı haline gelen bu ~lama 
halkın s hhatıni bozdu~ anlqd • 
mı§tır. Belediye, bu sarnıçlum ya 
etmizlettirilme:;ini veya......_ 
ıını ıube müdürleri~ 
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Endülüste Kemal Reis 
T clrib No: H Yazan: ı.w FERDi 

Musı: Kılı&tH önce, ~ıııcı ~ıllBDıca~ 
ellere mtiyıcııız vur, ~iJor~u 

Asilzadeler saraylarında 
eğlenirken ... 

Selim orün bir ıanmtıdan ~k 
korkmUflu. 

Aktaaıa kadar ıurada ilqrada 
dolattıktan ve zenıinlerin kM"le-
haneıine ıirip ~~ IO_.., ni .. 
hayat ortalık dunılunıca •Yİ .. ıel
miıti. 

Muıa merakmdan çatlıyordu: 
Acalta hareketten ıaray yıkılma • 
mıı mıydı? 

Selim: 
- Bizi AUah tedip ediyor, Fa· 

kat, bili uılanmıyoruz .. Hali ıen
ıinlerimizin kollarında İfpanyol 
dilbffleri yatı7or. 

Diyerek içeriye rirdi. 
Musanın gözleri dıtarıya rına. 

mııtı: 

- Neler duydun bakalım? de • 
eli, bu ._raıntıdan ~ok yer yıkıldı 
mı? 
Çaducınm batı dönüyordu: 
;...- Şehir kıyılarında ne kadar 

fa.kir evi varsa, hepei yıkıldı. 
Diyerek, yorıqn ve bitkin bir 

h•lde yataiının içine çöktü. 
- Her tarafta felaket ve ıztı • 

rap .. H•r kötede açlık. Aıtlzade • 
ler demir kapılı aara7larmı kapat· 
mıtlar .. Nefiı yemekler yiyerek, 
şenç lıpanyol dilberlerinni kolla .. 
rında Y•tıyorlar. Hepıinin kulak -
]arı tıkah. Sokaktan 1115• .çların 
f eeyadınl it iden bile yok. Bu mil • 
let maddi, manevi bütün cezalara 
müatahaktır. Bug~n yer aanıldı .. 
Yarın gökten tat 7ajmalı.. Öhir 
ıün vtba .. Kara hümma.. Bütün 
müıibetler biıi bekliyor? 

MuH, çadırcının çok ınüteeuir 
oldqjunu görünce y•nına ıokut • 
du: 

- Merak etnıe, ıahip ! Oqlar bel 
ki bu muıib~en uılanırlar .. Uyuş· 
mut damarları harekete gelir de 
dütmana kartı memleketi müda • 
f aa etmenin bir mukaddes vazife 
olduiumı anlarlar. 

- Bunu hurüne kadar anlunı -
yan bir milletin ıösünii hundan 
ıonra yıldır1111la1' t.ile açamaz. 

- Naııl.. Onun isini huldun 
mu? 

Çadırcı aert bir tavn1a sislerini 
açarak cevap verdi: 

__ Buldum.. Ketke ltulmaıay • 
dım. Keıke, hayalimde J&f•Y•n 
0 mukaddes kadının kim olduiu • 
nu öjrema .. eydim ! 

- Niçin? ... O ltir fahite 111i yok-
ıa? ..• 

...,.... Ketke fahite olıayıb. F ahi-
telerin de biT k&Hti ve duJ~ı 
v•rdır. Onlar da Direr in.anchr. Fa 
kat o, aaraya 91enaup bir adamın 
kız kardoti imif. 

- Desene beni ölümden kurta
ran kadın, bir -.ray l<l>peii~n kar 
deşidri! 
Muaanın tüylıri ÜrP•r•iHi: 
- Şimdi, ölm41diiiPıe l>in defa 

piısnaıum, Selim! 
piımanı• Setlİlll ! Keıke o a\jn M· 
bit olıaydJJSI.. Vat.ııı ujıaruııda 
~rpııtı, öldü dul~rdi. 

Selinı o f\in evi ... ıelirken, ak
tam namazını bliyük u•İd• kıl -
M•tlı; 

- Camiden çıkark"'• 1'ir f11d • 
tı itittim, dedi, yarın ıece müca • 

bitler 7a11ı ezanından ıonra cami -
de toplanacaklannıt. 

M1.1aa bu IÖzleri itidinıee, yeni -
~en dijnyaya ıehnit ıibi HYindi: 

- Sahi mi aöyliyorauıı, Setim? 
Demek ki, aramızda ruhları ölme
aıit ve'kanları kurumanııt inıanlar 
d- varnuı. Acaba bu toplantının 
batına kim ı~ek? 

Çadırcı aösüne devam ederek: 
- Mücahit Selmanm biraderi: 

(Aileıinin nam\llunu korumak iıti 
yenler yarın ıeu Mirada toplan • 
ıınlar ! ) demiı. Belki batkaları da 
vardır. 

Dedi. MU1a açlığını unutınu,tu: 
- Biz bu yolda öleceiiz, Selim! 

Fakat, bot yere ölmek neye yarar? 
Cemaatin içinde elbette sarayın 

hafiyeleri de ıvardır. 
Yarın ıec:e caJnide toplandıkları 

zaman, düıman aıkeri Garnaatya 
na•ıl muhuara altına a\mı!ıa, ıa • 
ray muhafızları da camii Hracak -
lar .. Bir avuç mücahidi diri diri bo
ğacaklar. 

- Ne yapmalı? Baıka bir kur
whıt yolu "J&r mı? 

- (Selman) ın biraderi ceuür 
ltir adamdır. Fuat, tedbiTde ku • 
ıuru çoktur. Cottuju zaman n~ 
yaptıiını bibnez. Bu içtimaın ıizli 
olmasını temin etmek lazım. 

- lıtenen (Selman) ın evine 
rfderim: (Yaptıfmız it tehlikeli .. 
dir. Geride kalan hir avuç mücahi
din de hatını yakacakıınız ! ) diye· 
yim. 

- Hayır .. Bunu söylemek para 
etnıez. O buna karar vel'lllitıe, onu 
bu kararnıdan ançak \ten çevirebi
lirim. 

S 
., 

- en mı. 
.....,.. Evet .. Onun bana itimadı var 

dır. 

- Fakat, o da herkes ıihi ıeni 
ölınüt biliyor. 

._.. Arlık meydana çıkınU za • 
manı ıelmittir. Bu iti daha m\i • 
keaımtl bir ıekilde idare etınek 
lls1t11. Bir ~i toplantıtını bir 
k~ yijz ınuhafı• dajıtabilir. 

- Ne dütünüyoraun? 
- Bütün milleti ayaklandırmak 

lizım. Kanı uyuıu~ aıilzadtlerden 
bir kaçını da içimiıe •lınabyıı. 
Baıka türlü ne yapaak, f aydHız • 
dır. Saraya ı•lebe çalabilmek için, 
Adam akıllı ıilihlanmahyız. 

- Kimıede ailih yok .. 
_ Ben palaların gizli olduğu 

yerleri biliyorum. Kılıçtan evvel, 
1ubcı kullanacak ellere ihtiyacımız 
var. 

- O hatde bu iti yine ten üzeri
ne almalııın ! 

(Sonu ,1arın) 

Arkitekt 
B\l yıldıın itibaren (Arkitekt) adı· 

aı alan mhqar mecpıuıısının (50) inci 
sayısı İstanbul konservatuvar proje 
111üuhakası•a ittirak eden eserlerle 
lıta•bul plim Jüri heyeti raporunu 
ihtiv• ederek çıkmı§tır. Tavı1iye ede-
rir;. 

Çığ1r 
A•karau çıkan bu cüzel ve fayda

lı ... ~uk ıaıem11&11•1• n - 28 inci 
sayıları bir arada olarak rık•ııur. 
Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Mektepliler •• 
şampılJonası 

Dünkü futbol maçlarında Yeni Lise, Boğaziçi, 
Darüşşafaka takımları rakiplerini yendiler 

Gazetemizin himayesinde ya· 
pılan mektepliler futbol pmpiyo 
naımın ikinci hafta11 da, dün ıü· 
zel ve temiz bir hava içinde mu
vaffakiyetl~ yapıldı. Havanın da 
uysun oluıu, mü•abakaların ı:~v · 
kmi bir kat daha artırmıt oldu. 

Daht maçlara batlanmadan ev
vel, kardetlerini teıçie ıelen liae· 
liler, aralarında samimi konuıma
]ar yaparak oyunların neticeleri 
iı7orinde tahminler yürüterek ıii· 
lütüyorlt.rdı. 

Bu müsabakaları tertiptoki 
maksatlardan birini teyit eden bu 
canlı misal, göğsümüzü bir kere 
daha kabartmıı oldu ... Kültür ala
nrmııın kıymetli uzuvlan:u her 
~;ur.an böyle ıörmek isteri:ı. 

Yarının büyük ekiplerinde yer 
alacaklarını, s:ocuklarımız her fır· 
satta ıöıtermit oluyorlar ve fut
bo-ü, bu ıen~ p)'\&ncuların ayaiın
da ıeyretmek, inana hakikaten 
nyrı bjr :ıevk ve buıuıiyet yeriyor. 

iLK MOSABAKA 
Dün ilk müstlbakayı Y enilise 

He Pertevniyal yaptı. Hava hafif 
serpeliyordu. Oyuna Bay Halit 
Galibin iciareıinde 14,10 geçe baı
landı. 

T·ikımlar: 

Yrnilis.::: Gani- Orhan, Mah
mut - Hüıeyin, Muhittin, Şükrü 
- Niya:ci. M\lıt.fa, Hakkı, Re
cep, Faruk. 

Pertevni~q/: Fikret - Reıit, 
Mümtaı ....... Selihattin., Orhaıı, Ah
met - Suat, Manık, Şakir, Gavıı, 
Latif. j 

Y oniliıe, o)'Jln biraı mütevazin 
geçtikten sonra, hakimiyeti teıiae 
muvaffak oldu. Rakibini teh-. 
likeli vaziyetlere ıokuyoraa d-, 
t\cele yüıj.inden bu fırsatlardan ia· 
tifade edemiyor. Pertevniyalde 
i•c umurni bir ahenksizlik var. Bu· 
nu düzeltmiı olşalardı, belki dün· 
kii netice deiitebilirdi. 

Oyunun 16 ncı dakika11nd• 
Pel levniyal bir hiiçuın yapıyor, 

netiçeşiı .. Bu anlarda Pertevniyal 
lehine bir penaltı oluyor ... Herkeı 
muhakkct.k aol ıaydıiı bu c;ez• ka· 
çıyor ve devre berabere bitiyor. 

ikinci devrede Y enilise tekrar 
hakimiyeti ele alıyor ... Ne ,.pıın 
ki muhacimleri ağır ... On beıinci 
dakikada Şükrü, ıaidan inen to· 
pu kaparak ahıi bir hüc&mala Y •· 
niliae lehine ilk sayıyı kazandır • 
mı' oldu. On dördüncü dakika -
dan sonra o)'lln sertleımeie ltatlı · 
yor... Yirmi ikinci dakikada Şük
rü takıınına ikinci galibiyet golü
nü de kazandırıyor. 

29 buçuk dakikada Pertevniyal 
den Şakir takımının lehine bir ıayı 
kazandırmıt old\1 ve bu suretle 2-1 
Yenilise müsabakayı kaıandı. 

Yeniliıeden Şükrü ıüzel oyna· 
mıttır. 

iKiNCi MÜSABAKA 
ikinci müı~baka 15,25 de Bay 

lnet Mllhiddin Apak idaresinde 
Bojaziçi ile Vefa araaında yapıl
dı. 

Takımlar: 
V eltt Lueıi: l\'ıeccıı - uı1an, 

HU.eyin - lbrahim, Rıfat, Ncşi -
mi - Şadan, Abdurrahim, Hik
met, İbrahim, Refik. 

bir initi durduruluyor ve Vefalı· 
lar ıoldan mütekabil hücuma ıe· 
çiyorlar. Soldan ortalayıfı avut 
çizgisi Uzerine yakın abdurahim 

• takımını yegane golünü çok ıüzel 
, hir ıur•lle atıyor. Maç 2-1 Boia

ziçi liıeıınin galebesiyle bitiyor. 
Her iki takımda güzel oynı • 

yanlar: Vefada merkez muhacim, 
ıol açık ve müdafaa Jıattı; Boğa-

• ziçinde ıağ müdafi, Şemıi, ve Ka
zım güzel idiler. 

Boiaiçi ltaleciıi Hı~ırın tlünlrii 
güzel kurtanıl"rından biriıi ı 

Boiazi~i Liıeıi: Hızır - Ragıp, 
Mükerrem - Orhan, Bülent, Fa· 
ruk - Hüıeyin, Kazım, Şemıi, 

Aliettin, Fikri. 
Günün müh?m maçlarından ııı

yılan bu müıabaka, tah111iıderin 

hilafına _çıktı. Geçen aenenin t~ 
piyonluğunu hak etıniı olan Bo
iuiçi liaeıi; bugün iyi bir oyun 
ıöıtermiı ıayılmaı:. Vakı• taknn
larında Şahap ve f eruzan hu ta 
oldukları için yoktu. Fakat umu· 
111i bir Oflln tarıı ıörmemi:ı lizmı 
ıelirken, bumı göıtereınec:liler. 

Halb11ki Vefa seçen .ene ıöı
terditi 07'1ndan daha lfiizel bir 
oyunla ıah•da ıörünüyor .. Bunun
la beraber yetil beyazlıların ara· 
smda da anlatamamazlık var. Yal 
nız bu kusurları umumi olmadığı 
içindir ki takımlarına fazla teıir 
etmemittir. Oyuna Vefanın hü • 
cumiyle baılanıyor. Bu hücum -
ları ofıaytle neticeleniyor. Bun -
dan ıanr• Boiaziçi biraz açılma -
ğa batladı. Oyun ortada ve her 
iki yanm ıahaya müsavi bir te • 
kilde infkal etmek suretiyle de -
vam ediyor. Boğaziçi müdafaa· 
sının ıuur~u oyunu, Vef tllıların 
hücumlarını iyi kesiyordu. 

20 nci dakikada Vefa lehine 
bir korner oldu. Fakat Boğaziçi 
bu tehlikeyi kolaylıkla atlattı. 
Vefa gene Boğaziçi yarım ıaha -
aında oynuyor, fakat, bir aralık 
topu bu tazyik hızından kurtaran 
Boiaziçi muavin hattı, forveytle· 
rine uzun bir paı veriyorlar, bu 
hücum faulle neticeleniyor. 

28 ncı dakikada firikik cezasını 
atan Şemıi bu kurtulu,un semere. 
ıi olan ıolü takımına kazandırı
yor. Birinci haftaym 1-0 Boğaziçi 
lehine bitiyor. 

ikinci haftaymde hafif rüzgi.r 
eımeğe batladı, fakat oyuna ~esir 
edecek bir ıekilde değil... 

Boğaziçi hücuma geçiyor. F •· 
kat mühacim hattının kapalı oy· 
nayııı ıol çıkartmaja mani olu· 
yor. 

Vefa tekrar hücqma ıKiyor. 
Bu aefer hücum daha çok Vefada. 
Fakat neticeıiı. Buna mııl<Al>il Bo· 
jazi,Çi bir iki in it yapıyor ve b\ln · 
lardan istifade ederek ikinci hir 
ıayı kazanıyor. 

20 nci clakikaya kadar haki· 
miyeti elind' tutan V •f alılarrn 
yavaı yavaı nefeı kabiliyetlerinin 
azaldığını görüyoN~· 

OÇONCOMAÇ 

Üçüncü maç Bay Halit lbrJ. • 
him idaresinde 17,18 de Yüce Ül
kü (İnkılap) ile Darüuafaka ara
aında yapıldı. 

Takımlar: 

Darü11alalıa: Selim - Sadi, 
Cenani - Saim, Latif, Celil -
Faruk, Ihsan, Ali Muhittin, Ce • 
ma1, Aliettin. 

Yüce Ulkii (inkılap) : Muhsin 
- Recep, Fahri - Bahadır, lıma
il, Nazım - Rıfat, Yatar, Saraç, 
Cemil izzet. 

llk hücum Darüttafakada, fa. 
kat bu hucum inkılap yanm sa
hasında durduruluyor ve bu ıef er 
inkılap bir hücum yapıyor. Da -
rüttafaka orta muavini bu hücu • 
mu keserek topu ıağ açık Muvaf. 
faia atıyor. 

Darüttafakanm ıüel bir initi
ni ıeyredlyoruz. T-opla beraber 
bet muhacim, rakip kaleye akı • 
yorlar. Allettin, bu gUzel initi 
ortalıyor, top ıaf içte; güzel bir 
tüt ... Fakat top Yüce Olkünün mü. 
dafaaaına çarpıyor. Tekrar bir 
tüt, korner.. Korner de neticesiz 
kalıyor. 

• 
Darüttaf aka birkaç defa ıol a-

çıklariyle inmek iıtiyorıa da he
nüz pe~ ıenç olan ıol açıkları, 
Yüce Ülkünün biraz ıert o)'Jlıyan 
ıağ hafları tarafından durdunılu· 
yor. 

Oyun Darünafaka tazyil$i al· 
tında devam ediyor .. ! lıte 6 ncı 
dakika ..• Aliettin tekrar .. ğdan 
hücuıııda ve ortalıyor. Bu ıüzel 
pası ıağ iç, merkez muhacıma bı· 
rakıyor, o da ıol içe ..• Topu ka· 
pan lhıan ıpğuk kanhhkla takı
mının ilk golünü Yüce Ülkünün 
ağlarına takıyor. 

Bu golden ıonr• Yüce Ollıülü-
ler biraz açılm•ia h4fhyorlar. 
fakat bu takımda da bai,.ıhk gö. 
ze çarpıyor. Ferden iyi cyuncu
lara malik olan bu liae, bu bai11ı:
hk yüzünden oyun 1öttere•e111iı· 
tir . 

9 uncu dakikada Aliettin aıu· 
hakkak bir gol kaçırıyor. Fakat 
bu maçın baılangıcındanberi yağ· 
murla karıtık bir ıuretıe fazla eı
meğe baılıyan rüzıi.r ıidd~tini 'it 
tikçe artırıruth, Top kontrolü çok 
güçleımiıti. 

28 inci dakikaka muhacimler 
hatalı bir §ekilue durdurulduju 
i~in hakem firikik cezası veriyor. 

25 paıt•n çok güzel bir çekit· 
le Ihsan, takımının ikinci ıalibiyet 
golünü kazandırmış oluyor ve 
devre 2-0 bu suretle bitiyor. 

ikinci devrede Yüce Olkü Y. 
raı çanlamağ~ b-.ılıyor. F•k•t bu 

26 ncı dakikada Boğaziçinin (Sonu 10. cu sayı/anın .f. cü sütununda) 

, 
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ml~L-KfM.iZ Dfil~ 
ücretlerini arttırdılar 

lzmir umumi meclisi azası arasında 
hararetli münakaşalar 

lzmir vilayeti umumi meclisi J Dikkatinizi celbederim. Takrirde 
son günlerde hararetli münakata - 19 imza vardır! 
farla geçen bir celse yapmııtır.. Bay Ahmet Şükrü (lzmir) - Ev 

Azadan on dokuz kişinin imza
ıiJe verilen bir takrirde azanın içti 
ma baıma aldıkları yedi liranın 

on liraya çıkarılması istenilmiştir. 
Bu takrir okunduktan sonra f(>yle 
bir müzakere geçmiıtir: 

Reis İzmir valisi General Kazım 
Dirik - Bu teklifi başkanlık büt
çe bakımından bir falıhayır adde -
der, bütçe vaziyeti düzelmit ola· 
cal: ki, böyle bir teklifte bulunulu 
yor. Herhalde bir yerden elli bin 
iira bir fazla bulunmuş demektir. 
Ha!~uki ben bütçe de altmıt se -
kiz bin liralık bir a5ık bulunduğu· 
nu zannediyorum. 

Bay Ahmet Şükrü (lzmir) -Bu 
takdirde lzmir üyelerinin imzaları 
yoktur. 

Bay Yusuf Ziya (Bayındır) -
Arkadaıımın bu sözü genel kurul
tayda ikilik ihdas etmek istedikle
rini gösteriyor. Bunu hiç tahmin 
etmemiştim. 

Bütün meclis üyelerinin mali va 
ziyetleri müsaittir ve buna ihtiyaç· .. 
ları yoktur. Fakat içtimai bakım -
dan bunu istemek bir haktır. Ci -
var vilayetlerde lzmirden daha 
fazla ücret veriliyor. 

Eczacı Bay Ferit (İzmir) :__Ar· 
kad~mıız Yusuf Ziya ikilik ihda
srndan bahis buyuruyorlar. Geçen 
yıl bütçe darlığı yüzünden memur 
kadrolarında tenkihat yapıldı. O 
vakit ilkit olarak umumimeclis üye 
}erinin de ücretlerinden fedakar -
irk yapmaları ileri sürüldü ve bu 
yıl tatbik edilmek üzere üye ücret
leri yedi lira indirildi. Bu takriri 
imzahyanlar arrsında Bay Yusuf 
Ziya da vardı. Ne çabuk döndü • 
ler? Bu takrire muhalif arkadaılar 
da vardır, ikilik yoktur. Binaena -
leyh onaylayanlarla muhalif ka -
]anlar tespit edilmek üzere ayrı 

ayrı reye konulmasını teklif ediyo-
rum. 

Takririn onaylanması reye kon
'du, 8 üye el kaldırdı. Bu sırada 

Bay Yusuf Ziya bazı üyelere el 
kaldırmalarını iıaret ediyordu? 

Meclis baıkanı ''Tesir yapmayı
nız,, dedi. Bu suretle takrirde im
zuı bulunanlardan çoğu müsten -
ldf vaziyette kalmıt oluyordu. 

Vali General Kazım Dirik -

velce takriri imza etmİ§ bulunan -
lar burada reylerinden dönebilir • 
ler ve belki de müstenkif kalmış • 
lardır. 

Avukat Bay Fehmi Koral (Ber
gama) - Takrir garip bir hava 
yaratmııtır. Ben bu takriri veren -
lerin geri almalarını ve hatta bir 
daha müzakere edilmemesini ri -
caederim. 

Takrir imza lamı§ olan ]ardan ba 
zıları, baıta Bay Yusuf Ziya olmak 
üzere bu teklife itirazda bulundu -
lar. 

Bay Hasan (Bergama) - Mec -
lis ekseriyetinin verdiği bir takri· 
rin müzakere edilmiyeceğini ıöy• 
ledi aksi reyde bulunanların mik -
tarı anlatılmak üzere aksinin reye 
konmasını istedi. 

Bay MuratÇinar (lzmir)-Tak 
riri imza edenlerin onu sonuna ka 
dar müdafaa etmeleri lazımgeldi
ğini, kendisinin de bu takriri İmza 
etmediğini söyledi. 

Avukat Bay Ekrem ( Ödemiı) 
- iki şeklin de ayrı ayrı tekrar 
reye konmasını istedi. 

Vali, takriri kabul edenlerin el 
kaldırmalarını bildirdi ve 16 el 

kalktı. Aksi reye konunca ela on e· 
lin kalktığı görüldü. Bu şekilde 

takrir onaylanmış oldu. 
Karşılık bulunmak üzere bütçe 

encümenine havale edildi. 

Mersinde sinema 
ücretleri 

Mersin belediye encümeni 
sınemanın müşteriden aldığı 

i.ıcreti fazla bularak bunun tenzi -
line karar vermiıtir. 

Evvelce sinema locadan 200 bal 
kondan SO, birinci mevkiden 35, 
ikinci mevkiden yirmi beş kuruş a

lıyordu. Belediye encümeninin ka

rarına göre balkondan 40 birinci 
mevkiden 25, ikinciden 15 kurut 
alınacaktır. 

Sinema müstecirleri encümenin 
bu kararına itiraz etmi§lerdir. iti-

raz istidalarında bir çok sebepler 
ileri süreek bu fiyatla sinemanın 

iılemiyeceğini bildirmektedirler. 1 
tiraz tetkik edilmektedir. 

KURUh'un edebi tefrikası: 11 

Kendi kazancım bana yetiyor -
C:lu. Fakat artık çalıımak istemi • 
~ordum. Yirmi yıl deniz üstünde 
gezmittim. Artık toprak arzusu -
nu duyuyordum. Bekar, kimsesiz 
bir adamdım. Bu para beni belki ö 
lünciye kadar beslerdi. Fakat ha -
zır para dayaıunaz, derler. Dün -
yanın bin türlü hali var. 

llisılr, senin anhyacağın bir za-
9111 dütündükten tonra §Öyle bir 
Jdlye çekilmiye karar verdim. Ca
DıIID büsbütün denizden uzaklaı • 

mak ta istemiyordu. 
Aradım, gezdim .. dolaştım. Ni -

hayet burasını buldum. Eskiden 
bir Rum zengini yaptırmış. Sonra 
bir mühacire vermişler. O da de -
nizden hoılanmadığı için satılığa 
çıkarmıf, lusmet bizimmiş. Geçen 
yaz yerleştik buraya! • 

Hikmet kaptan eski tatlı anla • 
tııile bunları söylerken hayatını 

doldurmuı insanların rahatlığı ve 
ağırlığı ile memnun, bahçesine, e
vine bakıyordu. 

lzmirde 

Okutanlar için 
taksitle ev 

lzmirde birinci Kordonla erkek 
lisesi arasında kurulacak (okutan
lar mahallesi) için çalışan yapı ko
mitesi lzmirde vali General Kazım 
Dirikin baıkanlığı altında toplan
mı§ ve aylardanberi hazırlanan iş-

ler konulmuştur. 
(Okutanlar mahallesi) nde iki 

yüz ev inıa edilecekti, halbuki ev 
yaptırmak için müracaat edenler 
(205) okutandır. Daha da istekli· 
ler vardır. Ankarada bulunan yapı 
kooperatifini it başına çağırmak 

ve anlatmak için f zmirde bir ku -
rum hazırlanacak ve noterlikten 
tasdik ettirilecektir. 205 orta okuta 
nın toplantısı yapılacaktır.Kurumu 
ilk tanıtmak için yapı yaptırmak is 
tiyen okutanlar yalnız yirmibeşlira 

vereceklerdir. Ortaklığı tanıtmak 

için de beıer liradan 20 hisse ala -
caklardır. Bu hisselerin tutarı yüz 
liradır. 

Evler üç sınıf üzerinden yapıla
caktır. Belediyenin; okutanlar ma-

hallesi için vereceği adadaki arsa 
fiyatlerinin indirilmesi için yeni -
den belediye baıkanlığı nezdinde 
teıeb büste bulunacaktır. 

Bir haftaya kadar Ankaradaki 
yapı koperatifine ya teklifte bulu
nulacak, yahut ta seli.hiyetli bir ar 
kadaı görüımek ve tartları tesbit 
etmek üzere Ankaraya gönderile • 
cektir. 

lzmirde atnınmıı ve mühim ser
mayeli mimar ve mühendislerden 
mifrekkep bir grupta Ankara yapı 
kooperatifinin teklif ve §artlarına 
göre muallimler adası üzerinde ya
ı. :·ccak inşaatı almak için hazırlan 
ntrıktadır. 

Bu işin mayıs veya hazirana ka
dar batarılacağı tahmin edilmek -
tedir. 

Karasu ve Gelegüle 
bataklıkları 

Konya mıntakaaı sıtma mücade
lesine bağlı Aksa~aydaki dört bin 
hektar vüs'atindeki Karasu ve "Ge 
legüle,, bataklıklarının kurutulma 
işine baılanmıştır. 

Pek büyük bir alan kaplayan 
Karasu bataklığı için açılacak ka
nal 19 kilometre boyunda ve 6 met 
ro genişliğinde olup bu ameliye se
ııe nihayetine kadar devam edecek 
tir. 

Gelegüle bataklığının kurutul -
masının Nisan ayı içinde ikmali 
tahmin olunmaktadır. 

Hasan reisin getirdiği kahvele • 
ri içiyorduk. 

Hikmet kaptan devam etti: 
-Bir kaç ay oluyor. Bir kaç ar-

kada~ bir şırket yaptık, Marmara 
kıy!~arında sefer yapmak için or -
ta boy gemiler çalııtırmak için. 
Tecrübemiz olduğu için bu karlı 

bir şeydi. Bu şirkete ben de on bin 
lira verdim. Şimdi bana ayda yüz 
lira veriyorlar kendim de çalışsam 

bir kaç misli para kazanmak ko • 
lay. Fakat dedim ya, artık canım 
istemiyor. Burada çok güzel çiçek, 
sebze Y•ltiştiriyorum. iki sandalı • 
mız var. Biri motörlü. Onunla ba
lığa çıkıyoruz. Bunun arkasında • 

ki bahçe de bizim. Orası sebze bah· 
çesi. Evin sebzesi taze taze oradan 
yetiıiyo~. Burada adeta bedava ya 
!lyoruz. Et yediğimiz pek az. Ar -

Aranavutlukta bir yolculuğa ait notlar 

"Bir dostun kanı kati yen 
feda edilemez ! ,, 

Kuleye girdik; memleketin usulü üzere 
silahlarımızı kapının iç tarafına astık l 

-2-
Bir yabancı gaZ€tecinin yazdrğr j himaye eden suçluyu takip etmeyi 

bu yazının birinci parçası 27 ınaıt bir namus borcubilir. Scyyahlann 
tarihli gazetemizde çıkmıştır: himaye edildiğini bundan anlıya .. 

"Yolumuza devam ediyoruz. Ö- bilirsiniz. Bundan başka ınalisörle
nümüzde ve aşağılarda tahayyül rin Z€nginlikte gözleıi yoktw·. On
edebileceğiniz derecede fevkala - lar için dağlarda serbest bir yaşa
delik gösteren dağlar sıralanıp gi- yış, güzel bir karabina, bir de na
diyor. Takip ettiğimiz dar izden mus kafidir.,, 
başka bir yol görünmiyor: Burala- Yavaş yavaş takip ettiğimiz iz 
rım pek iyi tanıyan katırlarımız daha iyi bir hale gelmiyordu. Ar
bile şaşırıyor. Karadrina nehrinin tık yükseklerde nadir, dağılmıt ev 
suyu ile çamlarını sulayan karan - ler gözükmeğe başladı. Bu, bir 
hk orman içinde yaşıyan bir fert köy, daha doğrusu ev kırpıntı11, 

bile yok. Hakikaten burada bir yukarı Arnavutlukta tesadüf e • 
jandarma bile bulunmıyor. Bunun deceğimiz yegane insan toplant111 
böyle olması pek tabiidir. Kendi idi. Büütn buraları o kadar fakir 
reislerinden batka hiç bir sahihi - yerlerdi ki, bir kaç kabilenin an -
yet sahibi tanımıyan malisörler cak bir kiliseleri vardı. 
şüphesizdir ki, herhangi tahkikatı Yolda ağır yükler altında iki 
kolaylaıtıracak vaziyette bulun - büklüm olmu§, giden kadınlara 

mazlar. rasgeliyorduk. Monsenyöre aoru • 
Bize klivuzluk eden Kişa iti - yordum. 

madımız olduğu, dağ halkının mi- - Dağ rejiminde kadının duru-
safirperverliğini bildiğimiz halde mu nedir? 
yine emniyet meselesini görüşmek - "Kadınlar mükabelei bilmisil 
ten kendimizi alamıyoruz. Bize ar- den hariçtirlar. Hatta bir dere .. 
kadaılık eden Monsenyöri temin ceye kadar takdis edilirler bile. 
etmek istiyor: Bir genç kızın yahut bir kadırun 

hürmet görmemesi pek nadir. Bun
- "Erkeklerinden hiç olmazsa 

lara yapılacak bir taarruzun pek yüzde ellisinin vicdanında bir ci -
nayet lekesi bulunan bu memle -
kette hiç seyahat etmemişsiniz. Bu 
nunla beraber size temin ederim 
ki, burada bulacağınız emniyeti 
başka bir yerde bulmanıza imkan 
yoktur. Malisörler kanunu kat'idir. 

Bir yerlinin himayesine giren, 
misafir yahut dost olan bir kim...c:ı.e -
yi öldürenlerden kat'iyen acımı -
yarak intikam alınır. Bir Malisör 
babasının yahut kardeşinin kanını 
aramaktan vazgeçebilir; fakat bir 
misafirin, yahut bir dostun kanı 

hiç bir zaman feda edilemez. Mi -
safiri veya dostu öldürülmüş bir a
dam intikam almadıkça arkadaş -
Iarrna görünemez; bunu büyük bir 
namu.s.5Uzluk sayar. Bir adamın, 
misafirini, dostunu öldünnüş olan 
akrabasından birini ve hatta kar
deşini öldürdüğü nadir değildir. 
Bu dostlar ve misafirler iki kısma 
ayrılır. Biri, her tehlikeye karşı 

kuvvetli bir şahsiyetin himayesini 
elde etmiş olanlar; diğeri, kan bor 
cu, olduğu, yahut bir tehlikeöen 
korktuğu için yolda birinin hima -
yesinc sığınan, bir eve iltica eden 
kimselerdir. 

Bir misafirin emniyeti Uıah -
hüt edildiği halde öldürmüşse onu 

kada bir (Dolayoba) köyü var. 
Her sabah oradan taze yumurta, 
tavuk, süt, yoğurt, getirirler. Bir 
tavuk yirmi kuruş. Koca bir kase 
yoğurt beş kuruş. Sonra biz bura
da nefis bal'bunya avlarız. Bura -
nın barbunyeleri meşhurdur. 

Şöyle bir bakarsan köy haya -
tı. Fakat eğlenceli. Tiren ·seslerini 
uzaktan işitiriz. Ben ay geçer lstan 

bula inmem. Bir şey lazım olursa 
Hasan reis gider. Sana evimizi bir 
gezdireyim bak. Yaptıran tabiat 

sahibi imif. Küçük amma bize çok 
bile. İki tane de misafir odamız 
var. Niyetim kıta doğru bir boyat
mak. Ne dersin komşular gibi ben 
de beyaz mı yaptırayım yoksa ma
vi, pembe falan mı? Senin zevkin 
vardır. Ne kadar olsa Avrupa da 

gördün. 

vahim neticeleri vardır. Bir kadını 
öldüren "iki kan,, borcuna girmit 
olur. Öldürülen kadının kocası in
tikam almağa mecburdur. Bunu 
yapmadığı takdirde karısının aile
sine karşı kan borcuna girmit o • 
lur. O zaman onlar kesıdi.ini öl • 
dürmeyi bir vazife bilirler.,, 
Konuşa konuşa gidiyorduk. Gü .. 

neıin batmakta olduğunun farkın
da bile değildik. Klavuzumuz Ki
şa, hava kararmazdan evvel bir 
sığınacak yer bulmak mecburiye • 
tinde olduğumuzu ihtar etti. Da • 
ha henüz Orosktan pek uzakta bu
'lunuyorduk. Dağlar arasında ba • 
zı kulelerin ışıkları yanmıftı. 

Daha bir çeyrek saat yürüdük • 
ten sonra Kişa iler edi Arnavut • 
ça: 

-Mira dita. 
"Günaydın,, diye bağırdı. Bir 

dağlı ile konuımağa baıladı. Mon
senyörün. Oroskta nüfuzlu bir tah· 
siyetin dostu olduğunu uzun uzadı
ya anlatırken Malisörün yüzünde 
memnuniyet alametleri görünüyor 
du. Nihayet klavuzumuzun ardı 
sıra kuleye girdik. Memleketin u -
sulü üzere silah1arımızı kapının 

iç tarafına astık. 

-Bilmem. Renk için herkes bat 
ka düşünür. Amma yalıya beyaz 
yakıtır galiba. 

- Evet, evet oeyaz. Nilüfer de 
öyle söyledi, o kızın zevkine emi
niyetim var. Ben çok gezdim, çok 
milletin kadınını gördüm. Bilmem 
amma bu kızın kendine göre bir de 
ğiıikliği var. 

Sen nasıl buldun? 
Hikmet kaptan lakırdısına bir 

kaç nokta koyup böyle birdenbire: 
- Sen nasıl buldun! 
Diye sorunca durakladım. içi • 

me yeni bir şüphe düıtü. Acaba 
kaptan bir gönül fırtınasına tu -
tuldu da kendini haklı çıkarmak 
için haıkıılsrr.;c;. ;alanca ;ahitlik 
mi ettiriyor. 

Böyle bir ihtimal karıısında ih· 
tiyatlı bulunmak gerek. Çünkü 
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o l:İ~ Inkılô.p kürsüsünde dersler 

~-~AA:\~~1,~ '"ihtilal, milletlerin kulla 
Yazan: Niyazi Ahmed Okan ' ;.fr~k~~.. __ 

95
_ nacakları en son silihtır, 

I stanbulu·n 14 mahallesi 
Boğa meydanı, lstanbulun fethi ı 

kurununda büyük roller oynamıt • 
tır. Bu hadiseyi, Vefa semtini ya
zarken anlatacağız. 

SEKiZiNCi MAHALLE: Şeh -
zade camii ile Laleli aemti ve Be
yazıt türbesine kadar olan yerdir. 
Bu mahallede Kayıer T eodosun 
sarayı ve §ehrin büyük mektepleri 
vardı. Boğa meydanının bir kısmı 
da sekizinci mahalleye dahildi. 
Laleli camii yerinde eski bir mek
tep Bayezit türbeıinin yerinde 
misafirhane vardı. 

DOKUZUNCU MAHALLE: 
Kumkapı ve Y enikapı ıemtleri idi. 
Burası, ıehrin buğday ambarları i
le ,ehrin bir meydanı idi. 

Arkadyoıun sarayı ve fetihten 
sonra bodrum camii yapılan Mir 
Leon kiliaeıi burada idi. 

ONUNCUMAHALLE : Fatih 
camii ile çevreıi idi. Havariyun 
kiliseıi ile sonraları Kıztaıı adını 
alan ıütun buradadır. Fatih ca -
miinin, Hav,ariyyun kilisesi arsası 
üzerine yapılmıt olduğu rivayet 
edilmektedir. 

) 

~ ') p o s 

ON BiRiNCi l\µHALLE: Fa -
tih camiinin bulunduğu beıinıd te
pe üzerinde idi. Bu mahalle, impa
ratoriçelerin mükellef kasırları ile 
süslü idi. Bugün küçük Mustafa 
Papda bulunan Gülcamii, on birin 
ci mahallenin içinde idi. F etbiye 
camiinin bulunduğu yer, Sultan 
Selim camii yeri bu mahalle için-

Buonclelmonte taralınclan yapıl mı§ ve "Vatikan,, kili•eıinin kütüp
hanesinde bulunan lıtanbulun kiliıe ve ıütunlarını göıteren plan. 

~e idi. 

OM iKiNCi MAHAtLt: Yedi
kule cihetinde bulunan yedinci te
pe üzerinde idi. 

Planda itaret edilen numaralann yerleri: 1 - Balat kapııı 2 -
Orta kapı (Unkapanr kap111) 3 - Balıkpazar kapısı, 4 - Sencorciyuı 
manaıbn 5 - Senclimitriyuı manaıtm 6 - Jüıtinyen'in atlı heykeli 
7 - At meydanı, 8 - Zeyrekte Kilise camii, 9 - Havariyun kilisesine 
yakın bir yerde Arkanj ıütunu, 10 - Jobanniı de Petra kilisesi, 11 -
bıparator sarayı, 12 - Sen Markuı kiliıeai t;ı - Aya Yuhaniı (Eğri. 
kapıda) 14 - Kamidi kapısı (Topkapıda) 1Ş - Kayserlere mahsus 
AJtm kapı (Yedikule kapıaı 16 - Sen Yuhaniı, 17 - Sen Anclre kili -
aeıi, 13 - Meryem Ana kiliıeıi, 19 - Büyük liınan, 20 - Kumkapı 

malıalleıi, 21 - Jüatinyen kiliıeıi, 22 - Papa kap111, 23 - lmparatot' 
sarayı limanı, 24 - T eraane. 

Y enibahçe, Mevlevihane ka -
pısı ve Samatyayı içine al -
makta idi. Peryolit manastırı bu -
günkü Sulu manastır - "Sığır pa
zarı,, bu mahalle içinde idi. 

Bu pazarda Kayser T eodoı kuru 
nunda Bergamadan getirilmit bü • 
yük bir öküz heykeli vardı. Bakır
dan yapılmıf olan bu heykel, ölü
me mahkum olanların idam edil -
diği yerdi. 

Bu idam teklini tetkik edecek o
lursak, kelimeyi yerine kullanma -
mıt oluruz. 

Çünkü mahkum, heykelin 
içilM! konur, sonra altından alet ve 
rilerek ifkence ile öldürülürdü. 

Rumca adı Eksi Marmara olan 
Altımermer de on ikinci mahalle i
çinde idi. Vakti gelince bahsede -

yaf lı erkeklerin sevgileri de pek 
hırslı olur. 

ceğimiz Altı mermer, lıtanbulda 

hayret edilecek efsaneler doğuran 
bir yerdir. Bu uydurma efaanele -
rin çoğu zamanımıza klldar gel -
mittir. 

ON ÜÇÜNCÜ MAHALLE: Bü
tün Galata on üçüncü mahalle sa -
yılırdı. 

ON DÖRDÜNCÜ MAHALLE: 
Edirne kapııından Ayvansaray 

ve T ekfür sarayı semtlerine kadar 
uzardı. Küçük Muatafa Paıanın 
bir kısmı da bu mahalleye dahil -
di. Altıncı tepeyi it1al eden bu ma 
halle, büyüklüğünden dolayı iki 
kısma ayrılmıştı. Birinci kısmı o 
vakit Hidomon denilen ıimdiki E
dirnekapısı tarafı ile Kariye ca -

mii idi. Sen Jorj manastırı, hamam 
lar, kiliseler, tiyatro bu mahalle -

- Komtunuz bizi seyrediyor ga 
liba! 

Omuzlarımı silktim: Dedim. 

- Bilmem, dikkat etmedim. - Nilüfer mi, çok terbiyeli kız-
Hikmet kaptan batını denize dır. Buraya geldim geleli o kadar 

doğru çevirdi. Yirmi yıl cenkle, -1 iyiliklerini. gördüm ki! Eksik ol -
tiği bu denizden korkar gibi alnı masın hem yalnız bırakmaz. Onun 
buruftu. Gözleri dalgalandı. Son- la tavla oynarız. Çok defa balığa 
ra dudakları kımıldadı: çıkarız Tavıan adasına geçeriz. İyi 

kürek çeker, belki kullanmasını da 
kürek çeker. Yelken kullanmasını 
da öğrettim. 

- Demek beyaz münaıip. E -
vet, ma ii denizin kıy11ında beyaz 
yalı .. Onlarınki gibi. 

Hikmet kaptan komıum .. n bahsi 
Onlarınki gibi deyince batımı 

komıu yalıya doğru çevirdim. U - açılınca tatlı tatlı anlatıyordu. Be-
ni büyijmüt, yeti§mİş akran gibi 

zakta eve yakın yüksek bir çamın 
d il _ ..ı b' k ld .. konuıulur bulunca tıpkı babamla a arı arasınua ır ımı anıt go- w • • 

.. t konuıtugu gıbı rahat rahat anlatı-
zume çarp ı. d 

yor u: 
Dallann arkasındaki ~ık pence - ince ruhlu bir çocuk o, dedi. 

Nelen "Nilüfer,, in batı çekildi. ı Bu kıtı çok iyi geçirdik. Burası 
Hikmet kaptana: köy gibi. Ben kahveye, gazinoya 

de idi. Edirnekapııının tarihi ehem 
miyetinden biri de, Senatonun bu • 
rada bulunmaıı idi. imparator bu -

rada İntihap ve kabul olunur, al -
kıtlamr, sonra Ayasofyaya ıötürü
lürdü. 

On dördüncü mahallenin ikinci 
kısmı Eğrikapı tarafları idi. Bura
da büyük bir sarnıç ve Haliçe doğ
ru uzayan kısımda da hamamlar, 
kiliıeler bulunuyordu. 

(Sonu yann) 

Yeniköy Sulh Hakimliğinden: 
Sarıyerde Türbe sokağında 36 

numaralı evde mukim akıl hasta • 
lığına müptela deniz yüzbaıısı Sı
racettine babası mezkur evde mu
k:m mütekait Cemal Üzgünün va
ıi tayin olunduğu ilan olunur. 

çıkmam. Çok geceler onlara gi -
derim. Geç vakitlere kadar eğleni • 
riz. Nilüfer §arkılar çalar. Oyun 
oynanz. Bazen de roman okur, din 
leriz. Benim eski gemici hikaye -
leri de pek botlarına gider. 

Bu bahiste pek ileri varmaktan 
korkmuı gibi birdenbire lakırdıyı 
değiştirdi:. 

- E .. Demek timdi Taksimde 
bekar hayatı geçiriyorsun ha. Na
sıl çapkınlık ettiğin var mı, yoksa 
Avrupadan gelirken ... 

Güldüm: 

- Demin anlatmı§lım zannede
rim. Yalnızım. 

Eıki çapkınların yaptıklarını 

gizlediklerini bildiğim için Hik -
met kaptanın bu araıtırmaıma kız 
madmı. 

Vakit epey İ'lerlemitti. 

Bay Mahmut Esat dün ihtilalin mil
Jetler için bir hak olup olmadığı 

mevzuu üzerinde ders verdi 
lzmir saylavı Bay Bahmut Esat mukaveleler,, ve "Emil,, adlı 

Bozkurt, dün inkılap kürsüsündeki serlerinin Lokun fikirlerinin b' 

dersine devam etmi§, devrimlerin 
milletler için bir hak olup olmadı
ğı mevzuunu anlatmııtır. Bay 
Mahmut Eıat, dersinde büyük İn
giliz ilimi Lok'un fikirlerini esas 
tutarak büyük devrimleri bu fi. 
kirlere göre anlatmıJ, hükmüni.1 
vermittir. 

Bay Mahmut Esat, dersine bat
larken "Milletler müesses otorite
lere, hükiimetlere karıı ihtilal e· 
debilirler mi? ihtilal çıkarma~ta 
hakları var mıdır?,, sualini sora
rak, Lok'un bu husuıtaki fiikrle
rini fU cümlelerle anlatmııtır: 

- "Lok' a göre ihtilal, milletle
rin, mazlum milletlerin zülüm· 
elen kurtulmaları için otoritelere 
karıı kullanacakları en ıon ve en 
çetin ıilahtır. l htilal Lok' a göre 
milletler için münak"§a götürmi
yen en ali haklardır.,, 

Bay Mahmut Esat, gene L'ok'un 
fikirleri olarak milletlerin, ne va· 
kit ihtilal çıkarabileceklerini ıu 

misallerle g.öıtermiftir: 
1 - icra heyetleri keyfi idare

ye baıladıkları, 

2 - icra heyetleri vatanı düt
mana teslim ettikleri, 

3-icra heyetleri,~illetin idare
ıini temsile vasıta olan intihap ka· 
nunlarını tanımadıkları vakit, 
milletler ihtilal çıkarabilirler. 

Bay Mahmut Eaat Bozkurt, ı.:~ 
kun fikirleri inkitafa baıladıiı 

kopyası olduğunu söylemittir. 
Bay Mahmut Esat, bunda 

sonra: 

- "Bayanlar, Baylar.. Bü •• 
bir Türk ulu.unun tarihte ıallan 
iclareıinden, Jerebeyliklerden, ta 
hakkUmden çektiği, Franıız mille 
tinin çektiğinden daha azdır 
neclilmuin.,, clemif. 

Abdülhamit ve V ahidettini 
saltanatlarını anlatmıflır. 

Bay Mahmut Eıat, 1908 ibti 
laline kadar her gün saltanat ida 
resinin yaptıklarının kendilerin 
kir kaldığını söylemif, Vahidetti 
nin, dütman ordularına müttefi 
diyerek onlarla birletiP kaçtığın 
da anlatarak derıine son venniı 
tir. 

Hlllllahmer toplantllar1 

BUdliahmer Eminönü kaza fUbe 
ıinden: 

Kazamızın 935 yılı umum mecli!l 
31 - 3 - 935 Pazar günü saat H te 
Yenipostahane caddesindeki kaza 
merkezinde toplanacafmdan üyeleri • 
mizin gelmelerini dileriz. 

TEPEBA'I 
ŞEHiR TIY A TR OSU 

TE.MSIJ_:LER1 
Bugün saat 14,80 da 

Bu ıece uat 20 de 

Unutulan ,_. ... ,...._ 
Adam $ıhiPT111tN111 

zaman herkes tarafından iyi kar• Yazan: ın 
ıılanmadığını, birçok muarızlann Nazım Hikmet 
çıktığını, fakat Lok, ıakınmaluı
zm, korkmakıızm milletlerin hak· Yalnız bir hafta 
kını haykırdığını "milletlerin ihti· için ... 
lal hakkı vardır, ve olmalıdır,, de
di ğini ıöyliyerek 1783 Franıız ih- -------------
tililini ve bu ihtilal hakkında bir 
çok ilim adamlarının fikirlerini 
anlatmıttır. 

Bay Mahmut Esat, ihtilallerin, 

Lokun fikirlerine uygun olarak 
doğduğunu, milletler "bıçak kemi· 
ğe dayandıktan sonra harekete 

geçtiklerini, anlatarak tarihi va
kalardan misaller getirmiş, Fran· 
sız ihtilalinden önce fikirleri bes· 
liyen Jan Jak Rusonun "içtimai 

Eski baba doıtundan müsaade 

istedim. iki elimi birden tuttu: 

- B'u kadar çabuk mu, gece kal, 
daha anlatacak çok ıeylerim var. 

Diyordu. 

Ben de öyle hi11ediyordum. Fa
kat toför otomobili gölgeye çek -
mit, beni bekliyordu. 

Özür diledim! 
- Çok uzağa kaçmıısınız Kap

tan Bey. Bununla beraber sık sık 
gelmek iaterim. Buraıı tam bir is -
tirahat yeri. 

Hikmet kaptanın gözlerinde ilk 
defa yaflar gördüm. 

Sesi titriyordu: 

- Yavrum Feridun, diyordu. 
Sen evladım aayılıram. Biz ha -

banla kardeften yakın sevİfirdik. 

Ben dünyada neslini tüketmit bir 

Eski Fransız Tlyatro•unda 
Bugün saat 14,30 da 

Bu ıecı uat ZO de 

UçSaat 

Operet: 3 perde 

Yasanı 

Ekrem Reıit 

Seateliyen: Cemal 
Reıit 

adamım. 

.~ .......... . 
~ıhirT"1pta.m 

ııın 

L 
Evlit sevgi.ini tadamadım. Bu

sürdüğümü anladım. Bana bu acı· 
yı duyurmak istemezsen beni yal
nıız bırakma.. içimde kablqıp ka
•lan evlit sevıi.ini çöz. Beni baba 
bil. 

Damla damı. yqlar kuru, ıert 
yanaklarındaki çizgilerden süzü -
lilp akıyordu. Ben de müteessir 
olmuıtum. Bu candan baba doatu 
ne kadar samimi idi. 

Onu teselli etmeğe ça1ıttım: 

- Üzülmeyin kaptan Bey. Bu. 
raıını evim gibi ıevdim. Benim de 
kimsem olmadığını bilirsiniz. Sizi 
ıık ıık ziyaret edecefime emin o
lunuz 

( Sonıı yannJ, 
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Şerbetten tatlı 
portakallar! 

Yazan: O. C. K. 
- Yemekten sonra portakal senden aldığım bu portakallann 

çok iyidir, dostum! yarısı tuzlu, yarısı biberli l 
- Öyledir, portakal yemekten Manav, gülerek: 

sonra cidden faydalıdır. - Dua et ki, dedi, size tuzlu, 

- Hem hazmı kolaylaştırrr, biberlileri rasgeldi, ya soğanlı, 

hem insanın iç~ne serinlik verir, sannısaklıları rasgelseydi ne ya· 
hem kanm damarlarda rahat do- pacaktmrz? 
laşmasma yardım eder! - Nasıl soğanlı, sarmısaklıla· 

- He1e mübareğin iyisi olursa! rı? 

- Nasıl olacak? Biz §U kartıki - Evet, bele mübareğin iyisl 
olursa ! 

musevi manavla ne vakittir kartı· 
- Ben, geçende bir manavdan hkh rekabet yapıyor, biribirimizi 

tanesi beşer kuruta ili, nefis, seç· çekemiyol'duk. Ben, geçen gün 
0

• 

me Alanyalar almıştım, aman azi- na bir oyun oynamak için kendi 
zim, ağzınıza layık, mübarekler 

dükkanda yokken bütün cevizle -
§erbetti ıerbet ! 

rini aşı boyasıyla maviye, kırmı· 
- Hakikaten Alanyalar da boş zıya, ye§İle boyamıştım. o da tut-

ama, =ne Dörtyollar yok mu, ade- mut, kendi evinde her taraflarını 
ta fUnıp, şurup ! 

iğneledikten sonra, saatlerce tuz-
- Bu tabaktakiler Alanya mı, lu, biberli, sarmısakh, soğanlı su· 

Dörtyol mu? da yatırdığı bir alay portakalı re-
- Bunlar., halis Dörtyol .• Dört· tirmiş, ben de dükkanda yokken 

yolun da en güzeli ... Ben, bunları hizi.m portakalların üstüne bo§alt· 
altışar buçuğa Beyoğlu Balıkpa· 

mı§ •.• 
zarından zor aldım .•• Dün gece bir 

~~~--~----~~-~ 
kaç tanesini soyduk, bizim çocuk- Düğün 
lar pek bayıldılar! Tavsiye ederim 

Doktor Bay Hamdinln kızı Bayan 
dostum, siz de portakal alırsanız, Gülbiz fle Bay Alinin oğlu Bay Rah-
yerini tarif edeyim de bundan mi evlenmişler, düğünleri dün gece 
sonra gidip oradan alm ! Kadıköyünde Süreyya sineması salo· 

- Öyle yapayım bari! nunda yapılmıştır. Kutlu olsun. 

- Ey, buyurun bakalım! 

- Yeriz efendim, acelesi ne? TAKViM 

•• - Buyurun canım, buyurun! 

- Siz Cle tiuyurun ! 
CUMA Cıımar•esl 

29 Mart 30 l\lart 
24 Zilhicce '; 5 Zilhicce 

Ev sahibi Bay Tiryandafil ile Gttn dotıJşu s.<ts 5.47 

misafiri Bay Agop yemek masası· Gün batısı 18.29 J8,:\I 
Sabah namazı li5 0 ş 20 

nın üzerinde duran ayaklı porta- Ogıe namuı r2. ı 9 u. 19 
kal tabağından birer iri portakal lk'Jndı oam~ı ı~uı ı.~.~2 

ıd ı Y . Akşam namaz• tB.29 18.31 
a ı ar. emeğın üzerine ağızla- Yatsı oamazı 

2
'1.

02 20 
oı 

rının sulan akarak portakalları lmsılı: •.08 4,04 

soymaya başladılar. Bay Agop: l Yılın geçen günleri 81i 87 

1 
Yılın lı::alan eünleri 270 269 - Hakikaten çok güzel porta· .._ _____ ._ _____ .....; 

kala benziyorlar. 1 B Q R 
- Hele siz, bir lokma alm da lr S A ~ 

o zaman anlarsınız, ne portakaldır ! ı Hız1larında vıldız ışareti 'llanlu üzc

bunlar? l ı ı rinde 28 3- 935Je nıuamele görenler· 
Biraz sonra elindeki soyulmu§ 1 dir.j R:ıı< amlar lr .ıpanış tiatlaonı J{Österır 

portakaldan bir dilim ağzı na a. 1 1 rtukut (Satlf) 
tan Bay Agop yüzünü bunııtura. ll • Lo .ôra 605, - • \'lyoına 't4, _ 

rak karşısındakinin yüzüne bak· • l\cvyork 12.s - * Maı:lrlı t7, -
• Pırls 169 - * Bcrlln ıf:'I, _ 
• Mtltao 1'08, - • Varşova t.ı. -

• 1 rük~e ı ıo - • Rudıpeşte ~5, -
~ ti ıa 24 50 * RUkreş 16. -
• l enene 814. - • Bcl~rar ı;,, -

• fofya ~•. - * Yo~oharııa 34, -

tı ••• 

- Nasıl buldunuz Bay Agop? 
- Bilmem! ... Biraz tuhaf? 
- Nasıl tlıhaf 

., 

l 
• Amsccrdı ı 1!4, - * Altın 9S6, -

• Praı IOl. - * Mectdtre ·45 - ı 
• <>rokho•m :H.. . • R~nknot '40. -

- Tuzlu bu portakal yah\I! 
- Tuzlu mu, nasıl tuzlu? 
- Yiyin de bakınl 

Bay Tiryandafil de elindeki pot 
takaldan bir dilim ağzına atınca 
o da yüzünü bunı§turdu: 1 

- Allah Allah! 
- Ne .oldu Bay Tiryandafil? 
- Benimki de biberli! 
- Nasıl biberli? 
Kendj portakalını misafirine u

zatarak: 

- Bir lokma alın da bakın! 
Bay Agop da kendi elindeki 

portakalı evsahibine uzatarak: j 
- Öyleyse aiz de bundan bir 

lokma alın da bakın! 1 

-
1 Çekler (kap. aa. 16> j 

• Londra 60tı :-0 • Stokhlın 3 ~068 
• ' f' ' 'or~ 0.793"40 • Viyana 4.2 9S 
• 1 r 12.\15 • !\ladrlt S.81'J.S 
• !\ ı,ano 9.6010 • Rerlln t,97 13 
• Brüı.se 3.803.ı • Varşon 4.21711 

• Atin~ 53 9 7 · • Rudape~te 4 • .f.%!1 1 
• C'encı r 2.4 64 - Bükreş 78.3719 
* Sory.a 66,3-160 • ncıınaı :ı11.oa 
• Amsttrdam ı.t7n1 ,. Yokohama 'Z.8.150 
• Pra~ fQ,0114 • l\' oskova 1095 u 

- . ESHAM 
1$ Raokası 

Anadolu 
Reıı 

• 'lr llavrıv 

Merkez Rı"tıs ı 
l . Ml!Ort 
l'on onr• 

ı ıı. 1 ramvay 
ıt!i.80 • <,'lmento as 

27 Oayon l>U 
f!'i o ırk ile?. 

<f O Halyı 

- .oo 
l 1.110 

ark m. ecza 
reıeron 

>.9,-
l3.I~ -.--.--. -.-
-.-

Tabaktaki altı portakalın altısı ', ı==--=======-~ .. ~~='111 
i!. t :Crazlar tahviUer 

da keıildi ve üçünün deniz suyu ı==-===========!I 
gibi tuzlu, üçüniin de tur§U auyu 1 i• l93JTürkBor. ı .9.~o Elektrik - . -

ı 1 • 11 27,!!0 frımvay 31,75 
gibi biberli oldugwu anla•ılınca Ba.v * rn "8 ıo R h 'S' 

1
. • • L • 1 tım li. 'o 

Tiryandafil hiddetle portakalları ' l1tıtrtzıDıhlll 1 01.r:; A11dola • 45 40 

Manisa say/avının Kamutaga· teklifleri 

Bugiinkü Liseler memur yetiştireıi 
birer fabrika · mıdır ? 

''Ankara ve lstanbul haricinde bulunan bütün ortamektepJerin ve 
liselerin tedrisatı zirai ve ticari bir hale konulmalıdır,, 

Bay Sabri 1 oprağın maarif lıakkında teklif ettiği 
kanun projesini neşrediyo_ruz 

Manisa Saylavı Bay Sabri Toprak 
tarafından maarif hakkında Kamu • 
taya bir kanun teklif edildiğini yaz • 
mıştık. Layihanın esbabı mucibe kıs· 
nıında hülasaten şunlar işaret olun· 
maktadır: 

" lstanbul Vniverıiteıinin ıslahı 
ve tekcimülü hususunda sarf edilen 
gayretler, himmetler cidden her ıu • 
retle takdire, tahstne sezadır. Ancak 
bugün Vnlversiteden beklenen fayda· 
ların tam nuıtlfJp derececk vücuda 
gelmemesi baılıca tı§ağıdakl sebepler
den ileri gelmektedir: 

A - Mevcut liselerden gelen tale· 
benin: 

B - Yüksek muallimlerin ckrıle • 
rini takip edecek surette yetiştirilmiı 
bulunmamalarıdır. 

C - T aleebnin, tedrisi Ue muvaz • 
zaf ecnebi hocaların liaamna vakıf ol
mamalandır. 

D - Talebenin, ecnebi lisana. aıina 
olmadıkları cihetle ecnebi fen ve ilim 
kütüphanelerinden ilmi veya f ennJ 
gazetelerden ve risalelerden istilade 
edememeleridir. 

R - Talebelerin muhtaç olduklan 
kitaplann da lisanımızda yazılmış ol· 
mamasıdır. 

Bu sebepler ortadan kaldırıldığı 

zaman Universitemiz birçok Vniver • 
siteler armında güzide bir Vnlversite 
olacak, çıkan gençler hakiki Ulm ve 
fen sahibi bulunacaklar ve memlekete 
daha nafi birer unsur olacaklardır •. ,. 

Bay Sabri Toprak bugünkü liseler 
hakkında şunları söylemektedir: 

"Liseler, verimlerine göre tevılm 
edilmek istenirse birer memur f abri. -
kaBıdır denilebilir. Bunun için mek • 
teplerden ne çocukların anaları ve 
babaları memnun ve ne de Tıükumet 
memnundur. 

Jatanbul ve Ankara liseleri timdi· 
kl ıekillerinde muhafaza edilerek ya. 
vaı yava.f aıı tah3ile bihakkın Uıgik 
talebe yetiştirilebilecek hale getirU • 
melidir. Bu suretle Maarif Vekaleti
nin uhtesine düşen güçlük te tahdit 
edilmiş olur. lstanbul ve Ankara şe • 
hlrlerl haricinde bulunan bütün orta 
mekteplerin ve liıelerin tedrisatlan 
zirai ve ticarı bir hale konmalıdır. 

Üniversitede, lôbotaruvarlar talc. 
beye dalma en son ke§fedllen dletleri 
göstermek, kullandırmak husuılan 

temin edilmek vacip olduğu gibi ta • 
lebelerin her nevi tecrübeler yapabil· 
meleri için de her türlü alet, eşya ve 
levazım bol miktarda depo edilmiı 
bulunmalıdır. 

Yalnız kitaba, karatahtadan olan 
tedrisatın ne neticeler verdiği uzun 
devirlerden. bert görülmektedir. 

Vniveraite ve enstitü laboratuvar. 
ları için ldnm binalan tamir, ıslah v~ 
tevsi etmek, bunlar için muktati her 
nevi alat, eşya, levazım ve kitaplar 
tedarik edilmek, Üniversiteye talebe 
yeti§tirecek Harbiye ve Galata.saray 
binalarını tamir etmek için Maarif 
Vektileti bütçeaine ılmdilik iki mil • 
yon liralık bir tahsiaatı levkaldde ve· 
rilmelidir. Bu talısuat nihayet dört 
senede sarfolunmalıdfr.,, 

Bay Sabri Toprak'ın kabulünü 
teklif ettiği kanun projesinin başlı • 
ca maddeleri şunlardır 

KANUN LAYİHASI 
BlRtNCt KISIM 

Madde 1 - 2.5 sene Üniversitenin 
rektörü, ecnebi bir mütehassıs prof e. 
sör olacak; rektör muavini de bir ec· 
nebi lisanına bihakkın aşina bir Türk 
müderris bulunacaktır. 

Madde 2 - Türk müderris, mual • 
lim, muavinleri maaşları, nihayet be' 
sene zarfrnda iyi bir dereceye iblağ 
kıJınacaktır. 

hayat şartlyle o1acaktır. Ancak, te • 
kaütlük ve maJQ~lyet müstesna diğer 
her hangi bir sebeple kilrsüsilnü, va
zifei tedrisfyesini terkeden veya etti
rilen müderrisler bu madde ahkamın· 
dan münferit olmıyacaktır, tekaüt 
kanununa tabi bulunacaklardır. 

lKlNCl KISIM 
Madde3 - Jstanbulda Pangaltıda 

bulunan eski Harbiye mektebi binası 
Maarif VekAletine devir kılınacaktır. 

A - Bu mektepte tedrisat Alman· 
ca ve Alman muallimleri tarafından 
icra olunacaktır. 

B - Mektebe JeyU ve nehari iki kı· 
sım talebe almacaktır. 

C - Talebe ücretlerit mektebin 
(Muallim maaşları idare ve iaşe i • 
lah .. ) bilcümle masraflarını temin e· 
decek surette tayin kılmacaktır. 

D - Hakikaten fakir ve müsabaka 
neticesinde en liyakatli görülen ço • 
cuklardan, senesi zarfmda alınacak 

ücretli leyll lalebenin haddi aıamt 
yüzde on nisbetinde meccanen alına. 
bilecektir. Daha fazla fakir çocuk 
kaydedilmek istenildiği vakit fazla 
fakir çocuklara ait mukarrer mektep 
ücretlerini hükılmet tediye edecektir. 
lşbu kanunun neşrinden sonra vaki 
hali yerinde olup ta mecc;nen kayde
dilmiş olduğu, veya devam etmekte 
bulunduğu tahakkuk eden ço.cuklar • 
dan, bu kanunun neşrinden sonraki 
müddet için vermemi' oldukları ted· 
ria ücretleri 881en ve bunun nısfı mik· 
tarı da eezaen tahsil edilecektir. Bu 
parayı vermiyenlerin kayitle.ri terkin 
olunacaktır ve böyle çocukları kabul 
edecelıt memur ve amirler azleililt!cek
tir. 

Fakir çocuklardan mee~nen neha· 
ri alrnacaklarm miktarı tayin 9 un • 
cu maddede mezkur komisyonun ka • 
rarına bağlı olacaktır. 

Madde 5 - Galatasaray mektebi 
de, dördüncü maddede muharrer bü
tün şeraiıe tevfikan orta tedrisah da 
havi bir lise olacaktır. Ancak burada 
tedrisat Fra08Jzça ve Fransız mual • 
limleri tarafından yapılacaktır. 

Madde 6 - Her iki lisede Tilrk di
Ji, Türk tarihi ve coğrafyası teddsJne 
ehemmiyeti mahsusa verilecektir. 

Madde 7 - Her ki lisede tedrisat 

dariki ve yerlerine vazıları, diğer her 
türlü sarfiyatın temini, her iki lise • 
ye getirilecek ecnebi hocaların harcı •. 
rahlarınrn verilmesi içjn Maarif büt· 
çesine iki milyon liralık tahsisatı !ev· · 
kalade konacaktır. 

Bu tahsisat, 1935, 1936, 1937, 1938 
seneleri bütçeleri dahilinde bcheme . 
hal sarf kılınacaktır. 

Madde 13 - Her iki liseye kayit 
kıhnacak talebelerden alınacak ,.e 
hükumetten verilecek paralar vatan
daş ve saire tarafından yapılacak Ya· 

kıf ve hediye meblağ ve saire hüku ... 
metin tensip edeceği bir bankaya ko· 
nacak, bu hususta Maarit VekAJJtin
ce tertip olunacak talimatnameye tev
fikan mektep idaresince sarfiyat ya. 
pılacaktır. · 

DÖRDÜN CÜ KISIM 
Madde 14- Üniversite ve diğer ali 

mekteplerde tahsil zımnında lstanbu· 
Ja ielip aileleri bulunnuyan, hanlar. 
da, pıınsiyonlarda barınan talebe itin 
milceddeden verilecek veya askeri 
kışlalardan veya emlaki ınllliyenfn 
münasiplerinden ayrılacak binalarda, 
yurtlar yapılacak, bu yurtlarda Uc -
retli ve ücretsiz odalar olacağı gibi 
paralı ve paru11 lokantalar da ihzar 
edilecek, talebeftin, zihni, ahlAki, be • 
dent terbiyeleri için sinema, kütüpha· 
ne ve idman yerleri vücuda getirile • 
cektir. 

Madde 15 - Fodla ve çorba ve sa
ire suretiyle infak için vakfedilml§ o. 
lan bütün nkıfların varidatı bu ta. 
lehe yurtlarına tahsis kılınacaktır. 
Evkaf müdüriyeti umumiyesi bu :rari· 
datın tahsili içln ancak yüzdt1.1i tah ~ 
sil masrafı alacaktır. · · 

Madde 16 - işbu kanun tarihi neş: 
rinden itibaren meridir. 

Madde 17 - lşbu kanunun icrasına 
Maarif Vekaleti memurdur. 

Fen kurbanlarının 
hatırası 

Nisanın ikinci ıalı ;ünü aaat on 
dörtte aıkeri baytar tatbikat mek 
tebinde bir toplantı yapılacak, fen 
kurbanlarının hatırası anılacaktır. 
Bu topantıya bütün baytarlar ça
ğırılmaktadır. 

programları çıkacak talebenin Üni -ı---------------
versite tahsilini kolaylıkla takip ede- Dr. Hafız Cemal 
bilecek şekilde behemehal tanzim kr • 
Jınacaktır. Dahiliye Mütehassısı · 

Madde, 8 - Her iki lisenin mü • Cumadan haıka günlerde aaat 
düdcri müteha~ıs birer ecnebi ola • (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· 
cak ''e muallimleri Türk bulunacak- vanyolundaki (118) numaralı hu· 
tır. •u•i kabineıinde hastalannı kabul 

Madde 9 - Her iki lisenin ders eder. 
programlarını tertip etmek, program· Muayenehane ve ev telefonu 
ların sureti tatblkrnı tesbit eylemek, 
çocukların ne suretle terbiyelerine i- ??398 Kıtlık telefonu 21044. 
tina kılınacağını tayin kılmak, idare· 
lerinin şekillerini göstermek, bunla -
rın layikiyle tatbik edilp edlmediğini 
mürakabe etmek hususları n bunla· 
rın layikiyle tatbik edilip ed.ilmedilini 
rünün riyaseti altında Universte ted· 
ris heyeti azasından müntehap üç ec
nebi profesör ile üç Türk müderris • 
ten müteşekkil bir komisyona ait ola
caktır. Bu liseler muallimlerinin inti· 
hap ve nasıpları, tebdil ve azilleri de 
ancak mezkOr komisyonun teklifi ii • 
zerine Maarif Vekaletince icra edile • 
cektir. 

Madde, 10 - İstanbul ve Ankara -
dan başka yerlerde bulunan bütün Ji. 
se mekteplerinin tedrisatı ziraat ve 
ticaret ilimleri esasları üzerine tan -
zim kılınacaktır. 

K URUN 
Gündelik Styut Gazete 

İstanbul Ankara caddesi, (V AKIT) yutdu 
TELEFON NUMA.BALABI: 
rıw itleri telefonu: 14179 
idare Uılefonu s 24870 

Telgraf adresi: İstanbul - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 
Poıta kutuıu No. 46 

Senelik 

6 aylık 
ı aylık 

ı aylık 

Türkiye 
HOO Kr. 

730 ,, 
(00 
ıso " .. 

ttln Ucretleri: 

Ecnebi 
:noo Kr. 

1450,, 
100 .. 

IOO " 

Ticarl lllnlann llln ıa.yıtalarmda san -
timi 30 kuruıtan baflar. tık aayıtada 2150 
kunııa kadar çıkar. 

BUy1lk, fazla devamlı Uln verenlera 

UÇONCü KISIM ald ayn tenzııa.t vardır. 
!esimli ilinların bir satın 1 O kuruıtur 

Madde 11- Üniversitenin, ona KUollk UAnlar: 

merbut enstitü, laboratuvarlar ile di- Btr defa so, fkl detuı so, u~ defaaı 65, 

yakaladı, soluğu Balıkpazannda- ' Cr~aııı lstltraıı 99• Anadolu il 45.40 

1 

tQ!1' " \1 .ıo Aıııdoln rıı 46,-
ki manavda aldı: , S•v••·ll'rzunım 9~ • 'lGmıc~ıı ~ ~t.llO 

ak§am - Bu ne İ§ be adam, 

Maarif Vekaleti nasıl müderris a· 
lacağına dair bir kanun yapacaktır. 
Bu kanuna tevfikan intihap kılınmış 

J olan müderrislerin maaşlan kaydi 

fer müeesesatıa ve iki lisenin tamir • dört defuı '71 ve on detuı 100 kuru§tur. 
leri, inşaları, tevsileri Universtte ve Uç aylık llAıı Yet"enlerhı blr def.. beda· 
liseler için lazım bütün lletlerin, ede~ vadn'. Dört ııatm g-eçen 1lln1ann fazla 

ıatırları beş kunıtt&n heaP.. ed,lllr. 
vatın, eşyaların, levazımın, kitapla ·1••11!1-••••••••••ii 
rın ve sair her türlü ihtiyaçların te :· 
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Bay Eden Moskovada Yoldaş Litvinofle görüştü! 
~ (Bq tarafı ı. ci Myıf ada) 

la.n 1nıiliz • Alman ıörütmele • 
rinden muayyen ve derhal tatbik 
edilecek neticeler beklemek yanlıt 
olur. Fakat B. Eden ile Alman· 
yada yaplıiımız bu ve buna ben • 
ıer temulann iyi dütünen her Al
man erkek ve kadının bütün kalp • 
lcri ile istedikleri ıayeyeye yar
dım edecejine kaniim . Bu ıaye 
acun bantının idameai, evrende 
hüsnü niyetin büküm sürmesidir . 
f nıiliz ulusu ıalip veya mağlup 
diye bir teY bilmemektedir. lngiliz 
ulusu herkes için müsavi bir mua. 
mele istemektedir. İngilizler dün • 
yanın berhanıi bir köıesinde olur
sa olsun tahakküm teıebbüsüne 
kartı duracaklardır. lnıiltere 
herkeı için müsavi bir uzlatma ve 
dostluk istemektedir. 

lngiliz Hülrameti, Ne Yolda 
Hareket Edecwini Henüz 

Bilmiyor! 
Londra, 28 (A.A.) - Hav~s 1 

muhabirinden: 
" Dünkü nazırlar meclisi hita · ı 

mındaki intibaın, mütevveı ve ih
tiyatkar bir mahiyeti haiz olduğu 
kaydedilmektedir. 

Sir Saymenin bugün avam ka . 
marasmda seyahati hakkmda kı. 
~• bir beyanatta bulunması muhte· 
meldir. 

Dün öğleden ıonra davet edilen 
lnıiliz ve ecnebi matbuat mümes
&illerine, kendiler1ne hiçbir beya -
natta bulunamıyacağını bildirmit
tir. 

Daha dün ıabah Deyli Tel • 
grafm Bertin.den almıt olduiu be. 
yecanh haberin hakika~ uygun 
gibi oldujuau teyit eden' salibi• 
yettar mahfeller, dı! itleri baka • 
nının • vdetinden sonr::. bir,ey ıöy 
Temek iste clir. 
Reımi ihtiyat ile mukayyet ol . 

ma.yan s · yasi ııahıiyetl~)· bu nokta
la\rm, Deyli Telgraf mu'•1birinin 
bildirdiği ka:lar ıarallatl c bildiril· 
meM·,. oldc 'u kanaP.l°nc!edirler. 

Bununla beraber, bu noktalaı 
Hith.~ilerin g5rü"l~4iin hülasa· 
aını tc~kjf et-ı-c'~tcdir. 
@@4~~--=- ... _,.. - ----..... ~~-

Bu görüt ve fikirlerin heyeti u-ı 
mumiyesinden, dün aktam, ıiya
si mahfellerde fU netice ~ıkarılr- 1 
yordu: 

HükUnıet henüz hattı hareketi· 
ni layİJl etmemittir. Evvelce ma
IUın olan biribirine zıd nüfuzlar, 
hükUınetin içinde olduiu gibi dı
tında da tesir icra etmekte devam 
ediyorlar. 

Bu itibarla, kabinenin, Sir Say
menin raporunu alıp tetk\k ettik · 
ten sonra kabul edeceği neticeler 

hakkmda timdiden tahmir.lerde 
bulunmak vakitsiz olur. 

Bununla beraber dıtitleri baka
nının kendisine bildirilen ısrarlı 
taleplerin yalnız mahiyetlerin & m 
değil, fakat ayni zamanda tekil
lerinden de kuvvetle müteheyyiç 
olduğu tezahür etmektedir. 

Mu haf azakir nazırlarla ıiyui 
ıahsiyetlerin, Almanyanın ittira·· 
kine açık kalan miaaklar vuıta • 
siyle emniyetin mütterek bir su • 
rette tanzimi fikrine gittikçe da • 
ha taraftar olduklarını bildirme · 
lerine intizar edilmelidir. 

Lonılra Konleramına 
Almanya da Çağırılcıcak 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli 
Meyi' e ıöre, dünkü kabine içti -
maında, yakmda Londrada top -
la.nmağa davet edilecek olan Av· 
rupa devletleri konferansına Al -
manyanın da çağırılmaaına karar 
verilmittir. 

"Bant Emniyetini Bozanların , 
Şiddetle Mahlmm Olmaları 

Lôzım!., 

Nevyork, 28 (A.A.) - Nevyork 
Taymis diyor ki: 

- lngiltere '~ Uluslar Kuru· 
mu mUAliedesini imzahyan bütün 
aevletler. Kurumu hr eteve rai 
men mu haf aza için hazır olmalı -
dır. Almanyanın her yapbğını 
ve tehditlerini mahviyetle kabul 
etmek Uluılar Kurumunu intiha -
ra davet etmek olur. Avrupanın 
umumi emniyetine kartı meydan 
okuma teklinde indirilen bu dar· I 
b'"'. "ükıit ile geçi~tirilcmcz. Bu: 

emniyeti ihlal edenlerin tiddetle l 
mahkum edilmesi luımdır.,, 

Fransız Gaz.eteleri de Şöyle ı 

DüıünüyorlCJT ~ 

Pariı, 28 (A.A.) - Bütün 
Fransız sazeteleri, müttefikan, Al
man müddeiyatının Deyli T eleı· 
raf'da bildirildiği tekilde olduğu., 
na inanmanın gayri kabil olduğu· 
nu yazmaktadırlar. 1 

Lö Pöti Puizyen gazetesi di. 
yor ki: 

- Bu gibi müddeiyat ileri sür· 
mek için deli olmak lazım gelir. 

B. Hitlerin, bu kadar muazzam 
iddialar yapmı! olmasını tasavvur 
imkansızdır. Almanların ileri sür-

dükleri Almanyanın muahe-
deleri ihlal ederek kendine mal et
tiği tefevvuklara nazaran değil, 

fakat Londra protokollarma na · 
zaran tetkik edilmesi lazımdır. -

Ekselsiyor tunları yazıyor: 

- Almanyanın uygunsuz, hay
ret uyandırıcı metalibatında bü
yük harp tehlikeleri vardır, bu, 
Sovyet Rusya, Polonya, Küçük i
tilaf, Avusturya, ltalya ve İngilte
reye kartı ivazsız bir meydan oku
ma hareketi letkil etmektedir. -

Eko dö Pari: 
Çekoslovakyaya kartı artık mey

dan okumnuıtur. Dedikten son
ra, ltalya ile küçük itilafın, müt· 
terek dütman tarafından biribirİ· 
}erinin kucaklarına atdmıt oldu· 
juna nazan dikkati çekiyor. 

Lö Jurnal, Hitlerin 550.000 ki
tilik muvazzaf bir ordu, 420.000 
tonluk bir donama ve üstelik 4.000 
avcı ve bombardıman tayyaresi İa· 
tedifini yazıyor. 

Gazeteler, lngilterenin ne ya • 
pacağrm sorusturmaktadrrlar. Eko 
dö Pari diyor ki: 

- lnriltere için, Alman hege · 
monyasının yolunu kesecek bir 
nevi mukaddes tedafüi bir ittif a . 
ka hemen hemen doğrudan doğ -
ruya girmekten ba9ka bir ıey kal 
mıyor. 

Maten ıazetesi: 
- Kollektif bir ıulh tanzimi 

= 

taraftarlarını lngilterede büyük 
bir ekseriyet tetkil etmesinden do· 
layı sevinmektedir. 

Lö Jurnal ise fÖyle dü§ünüyor : 
- lngilizler Seriinin tızlaıma 

kabul etmez olduğunu ketf ettiler 
ve Moskovanm da Almanyadan 
qağı kalmıyacağından ıüphe edi
yorlar. Yalnız intizam unsurları· 
nın grup haline getirilme~i lüzu
munun anlatılacağı gün gelecek
tir. 

Amerika da Endiıeye Bcqladı 
Va,ington, 28 (A.A.) - iyi 

haber alan mahf ellere göre, Ber· 
lin görüşmelerinden dolayı hüku-

met enditededir ve inkisarı hayale 
uğramııtır. Bazı nafiz muhitler, 
Almanyanın muahedeleri ihlal et· 
tiğinden dolayı Amerika tarafın

dan protestc edilmesine taraftar
dırlar. 

Son dakika 
Eden Litvinof la görüştü 

Moskova, 28 (A.A.) - B. E
den öğleye doiru B. Litvinof ta
rafından kabul edilmiıtir Sovyet· 
ler birliğinin Londra büyük elçisi 
B. Maiski ile lngilterenin Mosko
va büyük elçisi Lord Çilston mü· 
lakatta haı:ır bulunmuılardır. 

lnglllz krah, Slr Saymeni 
kabul etti 

Londra, 28 (A.A.) - Kral, Sir 
Con Saymeni kabul etmittir. Mü
lakat 45 dakika devam etmittir . 
Sir Con Saymen, hükümdara Ber· 
lin ziyareti hakkında maltbnat 
vermittir. 

Diyanet işleri memurları 
tayyare alacaklar 

Ankara, 28 (A.A.) - Diyanet 

itleri tetkilltmda çalpn memur- ' 
ların bir tayyare ıatm alması iç:n 
her ay asli ayhklannın yüzde bi
rini tayyare cemiyetine bağııla • 
maları için Keıan müftüsü Bay 
Selim Demirin yapmıt olduğu tek· 
I:f, Diyanet itleri batkanlığmca 
uygun ıörülerek bütün müftülük • 
lere tamim edilmittir. 

. 

Yunan Harp 
Ojvanında 
son celse 

_.- (Baş tarafı ı. ci sayıfada) 

Anastaıyoyu böyle bir akibetten 
kurtarmak maksadile yaptıkları ve 
onların adamları olduğu zannedil 
mektedir. 

Nümune efzun taburunu ayak • 
landırmıt olan ve timdi Atina di • 
vanıharbinde muhakeme edilmek-

te olan elebatılar idam edilmezse, 
mevkuf muhalif partiler reisleri de 
böyle bir tehlikeden kurtulmUJ o

lacaklardır. Atina divanıharbi, ilk 
isyan kafilesi hakkındaki kararını 
bu akıam verecektir. 

Selanik divanıharbi, orada mev 
kuf asilerin muhakemesine cumar 
tesi günü batlanacaktır. Venize • 
losun muhakemesi, Hanya divanı 
harbine havale edilmi§tir. Kendisi
nin muhakemesi gıyaben görüle
cektir. 

Venizelosun vaftiz çocuğu ve 
Hanya mebusu Pistalakisin evinde 

bulunup Plaıtraaa hitap edilmit o
lan bir mektuptan iıyanın kanunu 

saniden beri hazırlanmıt olduiu 
anla§ ılıyor. 

a. Maka1moa dıt bakanll· 
§ını ,enlden Uzerlne aldı 

Atina, 28 (Kurun) - Çaldariı 

kabinesi tamamlanmıt saylav Mav 
ro Mihalis kabineye memur edil· 
mit Trikopia Epir umumi valiliii· 
ne tayin edilmittir. 

Bugün eski hariciye bakanı 8. 
Makıimosun tahlif edilmesi ve 
tekrar hariciye bakanlığım üzerinf'! 
alması mühtemeldir. 

Türk - ispanya ticaret 
anlaşması feshedildi 
Türkiye - ispanya Ticaret 

anlqması feshedilmiıtir. Eski an· 
lapna hükümleri 24 Mayıs 1935 
tarihine kadar meriyette kalacak • 
tır. 

Yeni anlatma için müzakerata 
bqlanm1ftır. 

Üs m a ıı 'ı ca dan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 3 
1 - Öz Turkçe köklerden re· verd;,.,. Requete mabyız. Aıümani - Göktel - (Fr.) ce. 

len aözle'l'in karJıaına (T. Kö.) Ari - Arı (T. Kö'.), yok. · 11z - Örnek: Arzuhalirnde yazdıiun veç· Aıi - Azıyan - (Fr.) Rebelle, leıte 
beldeği (alameti) konmuttur. (Fr.) Exempt, ıanı, affranchi bile - Dilekçemde yazdıion p. revolte Omek: Batlanna bir belayi uiima-
Bunların her biri hakkında sırası Ornek: Şe-kilaiz - ,ekilden iri - Arzu talep - Sunum ve iıtem - Ömek: Aıileri tiırümir ettik - A· ni sibi nazil oldu - Baılanna gök1el 

Sanı forme. Her türlü kötülükten an- (Fr.) Offre et demande zıyanlan darmadaiın ettik. bir beli gibi indi (Bela • T. Kö.) 
ile uzmanlarımu:ın (mütehusıı) dır - Her tür~ü mesaviden> iridir. Omek: Arz ve taleb, iktı1adiyabn lıyan - Azı - (Fr.) Rev<1lte, re . ·itim - · içen 
yazılarını ıazetelerc vereceğiz . Arifine (harüane) - Ortaklata - mühim bir kanunudur - Sunum Ye beJlion Ornek: Hunifim - Kan içen 

2 - Yeni konan kartıhkların (Fr.) Par cotisation iıtem, ökonominin önemli bir kanunu- Omek: Yunaniıtanclaki ıon azı ha • Apr - Ondalık - (Fr.) Dima 
İJ•i ayırt edilmesi için, ıereğine Ariyet - Eğreti dur. (Kanun T. Kö.) reketi baatınldı - Yunaniıtandaki ıon Atık - Aıık (Aıukmak • apkmak' 
ıöre, fransızcaları yazılmı,. ayrıca. Ariz ve amik - Enine boyuna Asi - Gilti - (Fr.) Comme iıyan hareketi baıhrddı. tan) - (Fr.) Amoureux 
ôrnekler de konulmu~tu1·. .\rus - Gelin A.an - Kolay - Fr.) Aiae, facile isyana müteallik - Azıi Aıikar - Açık, apaçık - (Fr.) 

Arz - En, sen, aenitlik - (Fr.) Asab - Sinir - (Fr.) Nert Om 1 Clair, OUYert evident 3 K"k"" r· k olc.n l·cl' l ek: ıyana müteallik hareketle-
-

0 
u ur çe · ıme e· ·ı Larıeur Aaib - Sinirler - <Fr.) L•ıı nerfı I Omck: Bu iıteki maktadnnız a-=1.:.-. · b ·· k.. · 1 · k il ri kanun tecziye eder - Azığ hareket- ~ rın uıun u 1f enmıf ve ·u anr • /\rz - Dünya (T. Kö.) - L. terre /\sabi - Sinirli - <Fr.) Neneux dır - Bu iıte-ki varcrnnız açıktır (ana-

k A 1 leri kanun cualandmr. (Ceza-T. Kö.) ...... r--Jan !e illeri nlınm1!tır: s ı ak. Ornek: Dünya ııırüneıin çevruinclc Aıabiyet - Sinirlilik - (Fr.) Net"-
1 

çıkbr). •= Aıitan - Etik - (Fr.) Seuil 
o!an hak. aslı ügüm olan hüküm, döner - La terre toume autour du voıite 1 Aıina - Tanıt, tanıdık - (Fr.) 

Aıiyap - Değirmen - (Fr .) Mou-
türkçe "çek,, kökünden relen te· ıoleil · Atabileıme - Sinirlenme - (Fr.) lin Connaiu ance 
kil "b' Arzetmek (takdim anlamına) - Enervement Ornek: T&nıdıklanmdan biri - A· 1 - ı.. Asker - Asker (T. Kö.) - (Fr.) 

Arazi - Yer - (Fr.) Terre. terrain Sunmak - (Fr.) Offrir Asabilefmek - Sinirlenmek - (Fr.) Soldat ıinalanmdan biri. 
Arbede - Patırdı - (Fr.) QuerePe, Örnek: Hürmetlerimi arzederim - S'enerver Atiret - Oymak - (Fr.) Tn"ha 

Aıl - A11I (T. Kö.) - ( fr. l Fon- · · tumulte, dispute Say;-ılanmı ıunanm Aıabiletlinnek - Sinirlendırmek - 1 Aııyan - Yuva, konaç- (Fr.) Nıd, 
(F dement, originc, racine, principal Ardiye bedeli - Yer kira11 - (Fr.) Arzetmek - Söylemek, demek, bil- r.) Enerver ı home 

1. Ö Aıla - Hiç bir vakit, cuda - (Fr.) Droit d'en"--A.t dirmek (IÖz \'eya yazı ile), yazmak - R.sarı atika - ntükler - (fr.) - aıup - - kanıtmcı u....., Jamaiı 
Arıza - Aksa - (Fr.) Entrave (Fr.) Sounıettre, preıenter, r.resenter Antiquitc Ömek: Dilaıup - Gönüı unıtmcı 
Arızaya uiramalc - Ak1a:ra uğra· par ecrit Örnek: l.tanbul öntükler müzeıi Aılen - Aslın - (Fr.) D'origine Ata1et - Tenbellik, üıenç, üten • 

maJr - (fr.) S'entraver, etre entrave Örnek: 1 - Mütaade &uyurunanız Atayiı (emniyet anlamına) - Gü- Aıli (mümtaz) - Özgül - (fr.) genlik, iılemezlik - (Fr.) lr.ectnit' 
Or:ginal ö • Ornek: ltlmiz bir akıaya utradt - arzede)'İm - izin verir1eniz töylire· ver.ılik - (Fr.) 5eı:urite rnek: 1 - Derılennde tenbe1ll1c 

d Ö Ornek : Mesaili asliye - 07aül ıo- · ltimiz bir arızaya uğra ı. y,m. mek: Memleketin iıiyiti yerin . ediyor - Atalet göatenyor. 
rumlar. ArJD - Encebe - (Fr.) Aecident 2 - Arzettiiim veçhile - Dediğim dedir. - Olkenin güyon1iii yerinde . 2 - Otenç. vücudu da ruhu d• ezen 

du terrain gibi dir. Aıliyet (mümtaziyet) - Ozgü'lük bir hasta!ıktrr - Atalet bedeni de 
Ömek: Bu yol üzerinde arui arıza. 3 - Arzettiiim noktai nazardan - Atayif (huzur ve ıiikiin aıuanuna) - (Fr.) Orisinalite ruhu da ezen bir hut&lrktır. 

ları pek çoktur. - Bu yol ÜHrİnde Bildirdiiim bakımdan - Bayaallık - (Fr.) Tranquilite örnek: Bu eserin nsliyeti 1ızdır - 3 - Ataletten içtina'b edin"7. - O. 
G nl d d Bu izerin özıüllüiü azdır. ensebeler pek çoktur. 1 4 - eçe er e e arzetmıttim - Atayİtıwik (ademi emniyet anla • ,enıenlikten talunınız. 

• 1 D J ' (F ) A · r 1--.ı d tan 1 A1r - Aırr (2) - {Fr.) Sif"Cle ""n ı - • ıaıı - r. ccı- '--eçen ıı::rue e yazmıı . mma) - Güvennıizlilc - (Fr.) n • 4 - ltleınezlik kadar intam yıpra· 
dente 1 Arzı ihtiram etmek - Yüünmek ıecurite Aıude - Rahat (T. Kö.) tan bir feY yoktur - Atalet k11dar İn· 

Ornek: Da1-alı arazi üzerincie yapı· ı Örnek: Büyüklerimize anı ihtiram Atel - Bal - (Fr.) Miel Aıüman - Gö!c - (Fr.) C'iel sanr yıpratan bir feY yoktur. 
lan ~ - Dalplı topraklar Ü· ederek - Büyük!erimiz önünıi• yükü- Aıpri- Azar, en azı> en küçük, en (2 ) Kamus' ta "asr, rsr. usr, uıur. . Abl _ Tembel, Üfen&en, ü~eç _ 

..-inde yapılan denemeler. 1 
nerek •flliı - (Fr.) Minimum ıckillcrindc gösterilen bu MSz "zaman <Fr.) Pare11eux, indo1ent, inactif 

Ariza, takdime - Swıu 1 
Ana - Anu (yarıu'dan) -- (Fr.) Ornelc: Bu iti bitirmek içm en az anlamma,. eösteriliyor. Türkçede "za. Atebe (bak: asitan) _ Et ik - (Fr.) 

Ornelr: Mab1D11tı lliyıye b:r ariza Dem (en 8f8iı) ilci 47 çabflWllb~ız - Bu it' man,, demek olan "uz,, köküne "r,. eki Seuil 
verelim - Ytilaelc oranlara hir 111=na~--=Anu=:ha:l~(u:ti:·•=>_::-=._:Di:":ltlr~~:_-=<:F_:r·::>...:_:ilana=:• .:et:ı:Dlk~jp~·n:_:u::!pn=·~iki~·~·~1~pl~q~·:..ı...!ı~ctiril~·~·~tr~e~lrJY~a~pılmıt~~t~ıir~kç~e....!ao~ .. z~d~ü[:r :.:.,· -L-•11:....U.ıW'.t:en.aızwı.n.ce:ıız::b:lımL __ ......... ..:....o 
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Türk -Bulgar dost
luğunda ilerleyiş 

..,.. (Baş tarafı ı. ci sayıfada) 

Bwıwıla beraber Türk - Bul· 
ıar anlqmaıını ve birlik çalııma • 
um takip ettirecek bütün ıartlar 
daima mevcut idi. 

Türk - Bulgar dostluğu gerçek 
leıecek bir mahiyettedir. Çünkü 
lvkiye ve Butgariatanın de~amh 
bfiyiik, tMnfaatJeri hiç bir noktada 
biribirine muhalif ~ldir. Türk. 
Jerin 'Ye BulıarJarra haJia milliyet· 
pernrJiii iki komşu devletin M• 

mimf a1anJc birim Ç&llJIDUllW. mi 
Dioluaaz. 

Salilaiyetetar Bulge.r ınaltafili 

için ıarki Trakya, ...-zi, taleOine 
dair bir mana if a<le etme E-

T aribi hidiıeleri ve her ıeyin 
hakiki tarafını dikkate alan Ata • 
türkün Türkiyeainde tie Bulgariı • 
tu topraklarına .kartı biç bir itti . 
ba mevcut deiildir. Bulıar vatanı 
uırlarca kafi derecede kanla su • 

lan.mııtır. Her iki hükumet tara • 
fmdan g6ıterilecek biraz hüsnü ni
yetle mübaciTlerin emvalini meae • 
feti de ediline bi,. surette taviye 
edilelHiir. 

Balkanların hiç bir tlld'•ftnda ol
:aaıyan büyük bir din ve btni hür· 
ri.,a ile uyuai hubk Türkiye&ie 
wnhr; Bulaariıtaada oWuiu aibi 
YlJl'mlav __... Bulsar aıılqmaıı 

Türk - Bulgar anlaımaaına .bir 
eqel teı'kil edemez. Bilakiı biri 
diğerinin gerçekleımesine yardım 
eder. Ankara, Sofyfl, Belgrat ara
sında yapılacak bir misakı miftf 
avlhumı daha ziyade ıerçek~r • 

mit ~hır· 
Y e:-~1. Türkiye bütün mukadder&· 

tını :..e dehaaiie Türk milleti ve 
ffiavle'ti iÇtililyeni l>iT devir ve yeai 
bir ufült a~an Kami1 Atatürkün 
eline vermi!liı'~ 

Harpten IOft1I& Bulıar hiilmmet 
leri zamen ama Türk ailletiae 
brtı 4uyclu1darı en iyi 49Yl'ltkn 
ifa\le -etmeı.ıa ıwi kahnamıflar ... 
dır. 

Şiadiki Bulpr tniıdimeti reiıi 
Gen~ral Zlatev de B.lpri.tama 

Ateh-B9nllikhk- (Fr.) Demence 
Ateh setU.ek - Bunamak - (Fr •• 

Etre dement 
;\tef, ı.araret - Alet (et,~) 

- (Fr.) Feu. fiivre 
On.ek: Ha ..... .,. •ttl. 
Ategede - Ateget (1) - (Fr.) 

T~mple du in. 
Ateşin - Aletten- (Fr.) De '8u 
Ornek.: Y....,m meWJeJi attıtt-ttir 

$8-. abs j~ aWı. - L'illCeDdie • a · 
Coaer.'1 la Qmr.tİılr ll'un .-rcle de feu. 

htefin -Ataıli - (Fr.} Archınt, 
pi. d'ardeur. pleba 4• feu 

Örnek: Atqli -- - Parolea _.. 
deales 

O, ttelli hir yuardır - 11 e.t un ec
rivain plein d'arcleur 

O, ate)li Wr Q'kastır - il nt un o

n'leur plein de feu 
Abıpal'e - Abt ~ - (Fr.) 

Foadre ele guerre, foudn d'jloqamce, 
'de .ı.. .t .du Semme 

Omek: Ju t.,imen Nftfla bir ateı 
parçası kesildi - Ce lieutenant devüıt 
_,.. foudre de perre dan• la bataille. 

O, bir atq )llıM'Ç8Uclır - JI eat de fll::1 
et de .flamme 

.Atfetmek - Oatüne atmak. y.Mta· 

mak - (fr.) Attribuel' 
Omek: 1 - B1111u hen yapmadnn, 

benim üıtüme attılar - Banu ben 
yapmadım, 'bana atfettiler 

2 - Bana ,,....ı.un eözleri bm AÖ,Y• 

luıedim - Bana atıfedila .siisleri 9'en 
söylemedim. 

Ati (bak: jıtikbaJ) ·- Celecek, alt, 
ileri 

Örnek: Bu adam iltriaini (ahımı) 

dGıiiamez 
4tl,m -ftıericle - '(Pr.) a Tavenir, 

pluı tar• 
( 1) Çıkacak olan .. Ekler DerEiai. D· 

de "•t" ekine lwkmu, 

Tophanede bir tütün 
deposunda hidise 

Bazı işçiler çalıştırılmadı. iki taraf da 
vaziyeti başka türlü anlatıyorlar 

Adapazuı Ticaret Ba.nkaıınm da ç.alrşanların hepsi sekiz on se • 
Topeneaeki tiıitün d~osunda ça - nelik işçidir.,, 
lıtmakta olan itçilerden iki y~ el. Depo müdürü Bay Salim Nuci de 
li kadarı dün işlerine devam ede • ı ,unbrı söylemiştir: 

memiıler, deponun kal"!ııındaki - ''Depomuz hiç bir işçinin işi
kahvede beklemi,lerdir. Bu haber, ne son nrrni~ değildir. Amele ara
"amelelerin grev yaptı,, şeklinde ' smda bir çokb.r~ın faten anla • 
cluyulmu~, bir ınuhanirimiz hadi · mcıdıkJaıı görü'dii I\a~·ışık iş ve -
aeyi tespit etmek üzere vaka yerine ıivorlar. Ustaba::.ılardan birinin de 
ıiderek amele ve depo müdürü ile ehliyetsiz olduğ~ görülmü.~ür. Bu 
görwıınüıtür. ustabası ile ehliyetsiz ameJ-eleri çı-

Dün çal.§mıyan ameleler ıunlan k.anp onlann yerlerine ba§kalannı 
ıöylemitlerdir: alacağız. Bu amelelerin mikdarı 

- Bir gün evvel bize hiç bir ~ey da otuz, kırk kadardır. 
söylenmedi. Bugiin depoya gelin -
ce: 

- tş yoktm.. Çalrşnuyac:ıksı: . 
nız .. Deililer. 

Biz ne oldugunu anltyanıadık. 
Bizi işten çrkaracaklaı;ımş. Bura -

.................. 1. ........ .... • • ............. 

Cumartesi günü bütün işçiler ça
lışacaklardır. Bı~~n onlara iş ve .. 
rHememesi, işin bulunmadığıdır. 

Cumartesi günü ayni kadro işe 
devam edecektir. Y almz ehliyetsiz 
işçileıin ycrıne yenileri a.l~ak • 

Türkire .ile olan dostluğunu teki· t.ır.,, 
müJ ettirmek ve kuvvetlendirmek Gene bazı i!çiler aralarında eh • 
arzunitda olduğunu beyan dmit· liy~tsiz İ!Çi bulunmaciıiıaı,. ken~i
tir. W.ar seneral-leri İ1 ad.anıdır- 1 len~e k~!' .y~dan h~~ cün
lar V4!! aakeri cicldiyeti .pek sever • ~elfklennı 1~~~ ıçın .~~~ • 
ler. Bu şart!er içinde Teodor Pav- g~, ~at':" iıınncı .sınıf bir 1ıçmm 
Nvua Ank-aıG 'Bulgu elçiliğine ta- yuz yırmt kunıt .~ .almta.kta ol· 
yiaı eıirhne1i, bu ,;atın yalan: yeni duğunu, her vakit ı:adı~ olmaia 
Tidti,.e,yi " Ollı1i teeis edenleri ta- hazır buluadwldarmı eoyiemekte • 

nuaıı .-. .. ındu cleğtl, llYlti za - dirler. 
..... Türk - BW.ar müna!ebet Dün çeıbfJllıyan amelelere he • 
ininin dayanması li.zımıelen etU nüz kat•i tebliiat yapdqaadığı için 
lar iizeı imJe 1lÇlk fikirleri buhmma meselenin mazilli yarm aıdaıtdımt 
ır itlba~ 'bit" muvaffakiyettir. olacaktır. 

52 T\irk ve Bu~gar ~lesi =:ııS==·~o-Ti=-=.._~fi-eım!llv!!l!l:lk_a_tl!l!!l!:i==d-e~ 
mübadele ediliyor :1 -

sofya, 28 <A.A.> - Dıtitleri komiseri 
Bakanının resmen tebliğ ettiğine, 
göre, Tiırkiyıe ile yaprlaın bir an • 
lefma neticesinde, S2 Türk ve Bul
gu aile1i, l S niaanda mühadde e. 
dtlec:ek, müöadele menaHarı hü -
lnimetler tarafımdan yapılacak • 
tır. 

Den-eçhiati, berveçhizir - Aşağıda. 

- (f'r.t C.Onıme il .. it 
Atik - Eski - (Fr.) Ancien 
Atı - Suıamı~lık, ıuıuzJuk - (f"T.) 

Seif 
Ornek: 1 - ilme karşı büyik bir 

tqı varda- - Bilİnle k8l'!1 büyük bir 
auaamıtlaiı vm'Cllr. 

2 - .Aq ic;iade çırpman mecr.uh -
Suıuzluk içinde çırpınan yaralı 

A11U - S--U! - (fr.) A•aoiffe 
Avam - Karal - (Fr.) l'libe, pepu· 

lace 
Ornek: E.W tarihler Avam Ye Ha. 

VM mücedeleleriyle c!oludur. - &ski 
tarihler karallar ve ağ;Jlarm çarpııma · 
lanyle doludur. 

Avuapeeead - Karalak - (Fr.) o--. ..... 
Omek: O, avam~aendine hareket

lerde bulunuyor - O, karalak~a J1ar~· 
ketlerde bulunuyor 

Annprojc - Öntaser (proje - ta
nr) 

Omelr: Bu hinanm avan!)rojui yn
prla. - Bu ya?Jının önt .. an ya!)ddı. 

Avare - Boşgezen 

AY'eYe - Havlama - (FT.) Aboie
anat 

Avaz (aavt, aada) - Seı 
On.ek: Sesi ~ğı kadar - Avazı 

çıktığı kadar 
Ava avaz - Bar bar, bangır hanı•" 
Örnek: Bar bar bağırdı, bangır ban

CIT lleimh 
Avdet - Dönme, .lönüt (fr.) 

Retoar 

Avdetle -Dönüıün 
Onnık: Avdetle ıize uğranm - Dö

nüfin size ujanm 
Avae- Yardak, rardakçı - (Fr.) 

Aide, ··•iüirıe, acol,.&e 
Oruk: Ba a.iyl ••...,ile beraber 

dertlut &ttilm:. - Bu U17W ,.,..wcı.. 

_.. (Ba.§ tarafı 1. ci sa.yıfada) 

kim tarafınd•n uiurl&n111ıf ve bir 
polis müfreZMi k~ıtta 1elimlamı9 • 

Mihmandar lan .Dıtarı itleri ita· 
Jc:.ı.ııhiı huauai kaleminden RTfkı 

riJe (yardakçdarile) birlikte yakaladı· 
lar. 

Avcnk - Salkım, hever& - (Fr.) 
Grappe 

~ aver - Getirici, WetİNll 
öl"IWk: Melilavw - Usaaç ...-.-. 

-..ç getirir.i 
Avn - Yardım - (P,..} Aide, .. 

COUl"I 

Avihte - Aa .. asdmıt - (f'r.) 
Pendante, Supendu 

Avize - Aıman - (Fr.) L'Utre 
Aya (l..k: auba) - Aaıh - (Fr.) 

Eat-ce que, ıerail-ce 
Ayan - Açık, apaçık,.1M&li, 1'ıeöel

li - (Fr.) Clair., ..,..._t, eftdent 
Ontik: Bu işteki maksat peli ayan· 

- - Bu i§teki varsı apaprtır. (hea.. 
bellidir) 

Ayan - Bayarlar - (F.r.) No&ahleı 
Ayan ve eıraf - ileri •elenler - f 

( Fr.) Lee .notableı, lea notaı.ilitea 
Omek: Memleketin ayinı - Olke • 

nin bayarlan 
Ayar - Ayar (ayımralda) 

(Fr.) Reglqe 
Miyar - Ayıraç 

Omek: Hüsn ve kuhlıun miyan-
Jyilikle kötü~üiün ayıracı. 1 

Ayb -Ayıp 
• ayende - Gelen, pliai 
Ornek: H°' ayende - Not ı•l• 
Ayin (Şamanlard:ı "oyun,, iyin aa-

lamındadır. Halk araıında "aym oyun,. 
ıözü vardır.) - Ay.ın - (fr.) CAre
monie 

Aynen - Aynile (1akutsa ayJ\J'm) 
- (Fr.) ldeatiquement 

Ayniyet - Ayınbk (T. Kö.). i4ien
tite (T. Kö.) - \Fr.) laadentitH 

Ayni - Aynı. icleatik - CF.r.) la· 
dentique 

ArJar - Delcsi - (F.r.) F...._ 
Omek, o pek mnar 1ıir ' • -

Mektepliler 
• 

şampıyonası 

(aa,taf'af ı 6. •aııt ada) 
hilrimiyeti; birkaç dakika sonra 
tekrar rakiplerine bırakmaya mec
bul' oluyor. Çünkü top kontrolüne 
Darüşıafakalılar fazlasiy"le hi · 
kim. 

Darüf!afaka muhacim hattmm 
en büyük hatası ayağında topu 
fazla tutmasıdır. Belki bu suretle: 
kazanacakları say11ara mani ol -
dular. F u~lo. çalım yapman bu 
korvevt hakikaten tehlikeli ola -
cak. 10 uncu dakikada Darüna -
faka kaleciıi yersiz bir çrlnş ya · 
pıyor ve kaçan top Darüşşa foka -
nın boş kalesi önünde duıuyor .. 
Fakat Cenani yer"nde ve fodaka • 
rane bir çıkı~la hiç şürhe yok 'ki 
muhakkak bir gole mani oldu. 

Fakat rüzgarın şiddeti her iki 
takım için de oyunu mütkülleftİr · 
melde devam ediyor. Bu suretle 
oyun 2 ·0 Darünafakanın lehine 
bitti. 

Yüce lllküden Bahadtr, bmail, 
Rıfat iy.i oynadı. Darii§!afakalı • 
lar ise takım itibariyle hepsi iyi 
idi. 

Bu yolda ~andan muvalfakiyet 
y.vruJar .• 

M. Sıtlıı Salur 
""""''"''"'"'""""111nmm11111111111•Hı uıımnu111111ı""n nıı"nımımm tHfflNlftmu 

Ruş~ü, Kont de Martele hududa 
kadar refakat elemektedir. 

Fransız el~isi bu aabah 
f9hl"lmke .. liyor 

Fransız elçisi Bay Kamerer, dün 
sabah Suriye 'Ve Lühnan f ev kala • 
de komiHri Kont de .Martel ile bir 
likte Eıkitehire kadar gitmiştir. 

f.J'l.DUZ elçisi ~skifehirden ıece 
ıeç.Kek olan Ankara -:- lstanbul 
ekspreıine binerek bu saban te'hri· 
1lllİae plecek'" aaat 11 de Onyon 
FraDHZde Franın: ticaret odaımm 
yapacaiı toplantıya riyaıet edecek 
tir. 

Bu toplantıda Fransız elçiıinin 
Türk - F ranıız ticaret münaıe • 
hetlerine dai~ bir nutuk ıöylemeıi 
muhteıneldir. 

O pek elekçi bir adamdır. 
Anat - Jçken - (Fr.) hıroıne, 

grand buveur. ıoulard 
Aza (Mecliı azası anlamına) - O. 

,.. - (Fr.) Membre 
Omek: Türk Dili Tetkik C'mıiyeti 

Umumi Merkez Heyeti Azaamdan -
Tiirk Dili Arattırma kurumu genel ö
zeli ü,.Jerinclen. 

An (ueuv anlamlM) - Orge -
(Fr.) Organe 

Örnek: Azayi vücuttan her birinin 
bir ftllİfeli Tardır - Beden ör1telerin
den her bi!'inin bir İ§İ vardır. 

Azad - Am ( Lebçet.iil-lugat'ta ve 
Radlof luıoiltinde türkçe olarali. gö.te
rilmitfu.) - ff'r.) Cngıi, liberation 

Azamet - UWuk - (Fr.) Gran. 
deur 

Ornek: Onümüzdeki meselenin a • 
aameti llilıirdir. - Onümuzd*i soru-
mun ululuğu bellülir. 1 

Aametli- Ulu- (Fr.) Grandioae, 
Majeatueux 

Aı::aımt - Çahm, .kurum - (Fr.) 
O.tentation, Orguei:l 

Azamet.fürut - Çal1m Htan, ku -
nam satan - (Fr.) Poaeur 

Ornek: O, az..ıtfuruıluktım bir 
tirlü vaz ~mez - O, klll'llm Ab· 
cıbktan bir türlü vaz geçemez. 

AzametJj - Kmumlu - <Fr.) Po· 
aeur 
Aıuunat MtMak - Çalmt satmak, h.3. 

bürlenmek 
A-mi - Çoiay, e1anca, en büyük 

- (Fr.) Ma _ _.. 

Omek: .Azami sa)'l'ebni .arfetti -
Oimaca Çll'fqmatnı lnillandı. 

Amp - 'Ezinç - (Fr.) f'etne, tour· 
ment 

Ornek: Asap içinde llfeçeft bİT gece 
- Ezinç jçinde ıeten bir sece. 

Ad.o - A..- {T. Ke.) - (1'r.) 

f~tanbnl Altıncı lcra memur 
ğundam 

Dolmabahçe Ekselsiyor Apa 
tmıanında 10 No. da Yani Tre 
sa: 

Sotir.iy.atiia S. G. ve biraderi 
r nin 26 - 5 - 930 tuihli em 
muharrer eenede müst~niden 
lira 72 kurU'§ alaaktarmı tah 
ıçm 10 - Kinunuen-el -
tarihinde 934 5074 No.h doıya 
le i flia yolu ile ödeme emri gö 
der'lm'~ iee r!e Yıani Tl"emtt 
Dotmabahçc Ekıelaiyor apertım 
mnm 10 nume.r•smda hulunma 
yıp ikamelgi.hı dahi ~çhu1 old 
ğu müba,fr meşruhahndan anla 
tdmakla d•iremizce ilanen 'teb1i; 
tine karar ffrilmi,tir. l,bu Hin 
gezet~e °Ç&bğı günden rttbaT 
bir ay zarfında alacaklıya ol 
borcun öde~iği takd :rde ifl 
sınız ist1't1eceği ödeme emTİ ma 
kamına kaim olmak üzere iline 
tebliğ ohınur. ('602 

lst.anhul J\inci kra mt!mtu-ht 
ğundan: 

Mahcuz ve ıatılmaıına kar 
verilen hane efyası 31 - 3 - 93 
tarihinde Pazar .günü ıaat 9 d 
Kadıköyünde Pazar malıalliml 
birinci açrk artırma ile satılaca 

ğından tal' p olanl~ın mahallin 
de hazır bulunacak memunm 
müracaatleri ilan olunur. ( 6019 

Sultanahmet Bir;nci Sulh rna 
kemesinden: 

Tüccardan Hakkı Zaimin E 
minönünde Sebzehane 90kafmd 
Meıut Bey hanında 6 numarad 
komisyoncu Hristo Ninidia zim 
metinde matlubu bulunan 1'50 li 
ranın tahsiline dair ikame eyledi 
ğim davanın cari muhakemesind 

' müddeialeyh mahkebıe gününd 
gelmemit ve müddei ves1ikini ib 
l'lZ ite"\bUfıa\:eme liliKUin !erece 
sine gelmi§ ve mu~ k 
r&Tmın ilinen tebliğ-at icrasına ka 
rar vet"ilmit buluDJDaıma binae 
muhakemenin muallak bulundu" 
29 - 4 - 935 tarihinde Pazarte• 
si günü saat 10/ 30 da mahkeme. 
de hazır bulunması akıi, takdirde 
muhakemenin gıyaben icra ed=Jc-
ceği ilin olunur. (6016) 

Gronderie, reprimandc 
Azimet ve avdet - Gidip gelme -

(fr.) Aller, retour 

Omek: Ankaradan lıtanbula azimet 
ve avdet için yatak tattam - Anka· 
radan lstaabula sidip pime yatak tJat· 
tum. 

Aziz (eiue anluvna) - Eren -
(fr.) Saint 

Oraek: Hıriıtiyan erenlerinden (a
zizlerinden her biri için ... yorlu sünü 
özaülennıiıtir. 

Aziz, muazzez - Sevgili - (fr.) 
Cher, Cheri 

Azletmek -- Kald1111111k. yol ver • 
mele, ifinden çıkarmak - (Fr.) Detti· 
t11er, conıedier 

Azm - Bölen 
Ornek: Yu.naai•tandam M>n ........ 

reketi aırasn:da baıtakiler bd;rük :lıir 
dölen ve soju.ldcanldık (um "• itidali 
dem) söaterdiler. 

Azmetm* - Dölenmek 
Omek ı Be,armağa clöJenınek \ 11& • 

metmek) yan batannak demektir. 
Azvetmek (Bak: atfelmek) - U. • 

tüne almak, yutamak. 
Azlil·de - lnciamif-(Fr.) f roiaH, 

bJeaae 

(De, amı ,·ar} .. ,,. . 
"ULUS,. GAZETESiNiN 

00.ZEL TMELEJU 

Dünkü kılavuzda iki kfiçilk di:ıi yan
hp olmuıtur. Okurlamn<zdin bağıı 

dileyerek bunları aşağıda düzeltiyo -
ruz: 
ı - (iıgt) söztmtin yanına (Hak: mum 
sebet) denilec~k iken (ilgi, münaıebet 
anlamına) deni'lmi§tlr. (A1e1acaylp) 
sözünün yanına (garip) yaztlac:ik iken 



Banko Di Roma 
lstanbul merkezile lzmir şubesi ve Galata ve 
Beyoğlu Bürolarının 31-12-934 tarihindeki 

Blinçosudur 
AK T 1 F T. L. 

KASA 

Banknot 
Altın 

Gümüş 

Ufaldık 
Çekler 

\ 

Ecnebi paralan 

Vad .. i ıelmit kuponlar 

Dahllt muhabir bankalar 

Harici muhabir bankalar 
Reporlar 

Huiae bonoları 
S.aeclat cüdanı: 

• 
Vadesine üç ay kalan 
Vadeıine üç aydan fasla kalan 

Eabam ve tahvilit cüdanı 

Bonada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

Avanslar: 

Eıham-;;-tahvilit mukabili 
avamlar: 
A) Borsada kote olanlar 
B) Boraada kote olmıyaalar 
Emtia Ye veaaik üserine anular 
Seneclat üserine &Yanalar 
Sair mütenern teminat iiserine 
&Yanalar 

Borçlu hesabı cariler 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 
Teminatlı 

Kabulledmizden dolayı borçlular 

~r .muhteljf.AoıduJar 

ipotek mukabili avanslar 

f ttirakler: 

1 - Sair banka ve hanka mÜ•• 
aeaeleri ne~dinde dai•i ittiralder 
2 - Sair ittiralder: 
A - Hi11e senedi 
8 - Adi 
Menkuller 

Makineler 
Kualar 
Tesiaat 
Mef rutal 

Gayri menkuller 

Banka binaları 
Diğer ıayri menkuller 
ilk teaia mesarifi bakiyeıi 

Nazım laeaaplar 

Sermaye 

ihtiyatlar: 

PASiF' 

F ovkalide ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihti1atı. 
Muhabir bankalar 

Me•cluat 

Cari heaaplar 

T....,,.f teYdiclab: 

Vad .. is 
Vadeli: Bir aya kadar 

Bir aydan Wr aeaeye 
kadar 
Bir aenedea fasla 

Tediye -irleri 
Sair muhtelif alacaklılar 

Uzun Tadeli iltikrular 

Talaaia edilmit karflbJdat 
Kabullerimiz 

111,301,-
347,956,91 
- -

•••• 
130.11 

2,748.33 

264,491.85 
322,034.45 

49,327.70 
9,716.93 

M,144.01 
20,711.72 

1,111,334.13 
134,111.-

ll0,2U.08 

1,772,179.U 
563,811.07 

10,728.-
41,IOO.

I0,456.03 
29,431.60 

513,075.71 

- -
990,940.07 

917,803.11 

133,891.-

Ui0,000.-

586,533.30 

59,044.63 

2,211,037.34 

2,331,170.15 

40,673.60 

SOi, ... .., 

149,215.83 

l,711,7U.31 

T. L. 11,411.113.45 

T. L. 
1,500,000.-

l,OD,411.41 

- -
Mrt,t•.IZ 
- -

2,470, 761.-

- -
1,11l,I00.17 

1 ,440,118.13 

14,875.-

497,511.23 

- -
40,873.60 

lf - ıroRUH !9MART1935 ~ 

Diyarıbekir Belediye Başkanlığından:1 

Denizyolları Diyarıbekir Belediyeıine lüzumu olan Alitı hendeıiyeden Nifo, 
Teodolit, Pantograf, dört adet mi ra, dört ç~lik ıerit, üç mukayyet 
barometre, ve on jalo 12 - Mart - 935 tarihinden itibaren yirmi 
üç gün müddetle kapalı zarf uıuliy le münakaaaya konulmuı olduğun
dan taliplerin teminat ak.çele riyle teklif mektuplarının 4 - Ni· 
ıan - 935 Pertembe ıUnü saat on ikiye kadar Belediye Encümenin-
ce kabul edileceli illn olunur. (1509) 

Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan pnliu badiaelHiae ait fo 

orrıflarla ıpor mecmualarında prdDillnBı apor hare· 
ketleriae ait rotograflar valnıı lıtanbulda V AKIT 
k&tlpbaaesinde Hhlmaktıd1r. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 7 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 

Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 
Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 

mükafat vardır. 

------· KLASiK ESERLERDE" 
Yeni Çıktı 

Deli i ler 
OV I D 

S. Z. AKTAY 
Ovl4 ••ki Romanın en bUfUlc kllalk t•lrlcllr. D•il• 
fitler .. utun orta ptlan kapllf• talrln en UnlU ve 

en 8slU ••ldlr. 18 Por111a - 7S kurut 

DatJtma Yeri - V akıt Matbaası - lstanbul 

itfa tahtiaatı 

Talep olunmamıı temettüler ve 

~--~-----------------Kuponlar 

Nazım hesaplar 
Kir 

T. ı;, 

100,000.-

6, 718, 758.31 
18,531.21 

15,413.513.45 

Di Roma 
lıtanbul merkezite lzmir şubesi ve Galata ve 

Beyotlu bürolarının 1934 senesi 

Kir ve Zarar Tablosudur 
ZiMMET 

Muraflar 

Maaıat va ücretler 
idare naurafları 
V erıi ve harçlar 
Sair matraflar 

Verilen faiz 

Verilen komiıyonlar 

Muhtelif zararlar 

Amorti .. anlar 

Muhtelif kartılıklar 

Kir 

MATLUP 

Alman faiz Ye ko•İIJoalar 

"1ttelif kirlar 
Banka hiımetleri ımakabiliade 
Alman ücret Ye Umityonı.r 

Kal;ı.ı,. kin 
lttiraklerden kia 

Geçen aeneden müdener kir 

... , 

113,604.33 

3,188.54 
71,705.62 

T.L 

T. ı.;, 

T. L. 

188,588.49 

178,507.65 

1,711.18 

- -
18,531.21 

381,338.53 

T. L. 
333,043.29 

42,088.22 

10,206.02 

- -
-

385,338.53 

ıŞLETMESI 

• cuıclcrı J<araköy • K6"°'ba~ı 
1 el.4'l3o'l -

0

i rkecı Möhüriuıade 

-- 1 lan Telefon 2!740 --il 
Mersin Yolu 

ANAFARTA vapuru 31 Mart 
PAZAR günü saat 10 da Mer
sine kadar ( 1579) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 30 Mart 

CUMARTESi ıünü saat 19 da 
lzmir' e kadar. ( 1580) 

SATILIK KÖŞK 
Çenıelköyünde Talimhane kal· 

dırım caddesinde 30 No. ye 6 oda
h yeni kötk, meyYadar, aiaçlı, 12 
dönüm baJı, aelimlık, bahçevan 
odası, ahın Ye aaka tulumbalı bir 
ve aynca bir ki, bepıi iki kuyusu 
ile aahibi elinden ehYen fiyatla sa
tdıktır. latiyenlerin Fatih Tram • 
vay duraiında 46 numaralı Doğ • 
ruluk süthanesine sormaları. 

(5943) 

İstanbul lkinci Ticaret Mah .. 
kemesinden: 

Mahkemece satılmasına karar 
verilen ve Şeh Emin Zebaniye ait 
30 çuval Anadolu Kqar Peyniri 
31 - 3 - 936 ıünü saat 10 clıa 
lıtan 'aul zahire boraaımcla açık 
ıerttırma ıuretiyle aatılacajmdan 
talip olanlarm yukarıda ıaıterilen 
ıün Ye saatte meüiir mahalde ha· 
zır bulunmaları ilin olunur. 

(ICl'll) 

lıtanbul Kumandanlıtı ......... ltwie,_ llUlan 1 
lıtanbul Kumandanhiı emrin

deki kıtaat için ihale edilen (200) 
ton un pahalı görüldüğünden ıek
rar kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muttur. Beher kilosunun tahmin 
edilen bedeli (10) kurut, ihalesi 
14/ Nisan/ 935 pazar ,Unii saat 15 
dedir. Şartnamesini her ıün Fın
dıklıda satrnalma komiıyonundıı 
gör<'bilirler. Eksiltmeye ıirecek
ler7n 1500 liralık teminat mektu· 
b•ı veya makbuz ve kanunun 2, 
3 iıncü maddelerindeki vesikalar
la birlikte teklif mektuplannı be). 
li saatten en az bir saat eYYeline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1514) 

• • • 
Kumandanlığa bağlı kıtaat 

hayvanatı ihtiyacı olan 185 ton 
kuru otun ihaleti pahalı görüldü • 
ğünden tekrar kapalı zarfla ek • 
ıiltmeye konmuıtur. Beher kilo • 
seunun tahmin edilen bedel~ 4 ku· 
rut 25 aantim olup ihalesi 8/ Niaan 

935 pazarteıi günü saat 15 de • 
dir. Şartnameıini her rün öile • 
den eYYel Fındıklıdaki SatınaJma 
Komiıyonunda görebiliı4er. Ek· 
ıiltmeye ıirecelderin 590 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ve 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif mektup
larmı ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Komisyona 
vermeleri. (1448) 

• • • 
25 kalem Tıbbi Ecza kapalı 

zarfla ekıiltmeye konmuttur. 
lhale1i 30/ 3 935 cumartt'ıi gü • 
nü saat 15,30 dadır. isteklilerin 
ıartnameaini Fındıklıdaki komiı 
yonda ıörebilirler. Eksiltmeye ıi 
receklerin 713 liralık makbuzile 
kanunun 3. 2 ci maddcelerinde 
yudı olan vesikalarile 1'irlikte 
teklif mektuplarını ihale aaatin 
den bir saat evvel komisyona ver 
meleri. Ve komiayonda hazır 
bulunmaları. (1309) 



Büyük Harpte 
Kafkascephesinde 

Yakında KURUN'da - - 1-'L - ---

Mektepliler şampiyonasında 

Büyük Harpte ~ 
Kafkas cephesinde ' 

Yakında KURUN'da 

çekilen resimler 
~~~~~~~~-~------------~ .................. --------·~~~~--------

Gazetemizin himayesinde yapılan bu maçların bütün tafsilib beşinci sayıfaJl!ızdadır 
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Bunlar 
kirı 

her yiğitin 
değildir! 

Harri Piyi, çevirdiii filmlerden ı termesiai bilmif, hiç yıl1JDlıia ka
çoiu burada ela ıiriilen bir film pılmamlfbr. Bu itleri onun ıibi ya 
artistidir. Hep macera fılmlerinde pabilecek artiıtler yok delilse bile, 
~ot·alan ba artıiatin filmlerinde deh çok ta sayılamaz. Böyle tehlilrefi 
tet Ye hayrete cfütüriicü sahneler hareketler, her yiiidin kin delil -
pek 90~ Bu sahneler pek çok - dir. Bu muhakkak! 
tur. Bu aabneler biç bir filminden Alman filmcilijinin varbklari!e 1 

eksik Qlmu ! iftihar ettiii aıtiatlerden biri olan 
Alman ada bu tarzda filmleri Harri Piyi, yüzüncü filmini çeTİr

crtaya k:yanların en üstünü va • 1 ;.liji ıu sünde, tarzmcla muftffak 
ziyetinde sayılan Harri Piyi, "Ar
tiıt~r i•mindeki yüzüncü filmini 
çeYirdi.· Tam bu ıJr&da Al.manyada 
film hareketlerile mqpd olan dev 
let tqltiiitındaki bir meclilin fah
ri ~lıiıoa ıeçilen bu artill hak • 
kında, Alman. ıazete Ye mecmua -
ları azw;ı uzadıya neıriyatta bulD
nu,orlar. Onun film •h•aında yap 
tıklarıJU Wancbra baHandıra an
lat1Jorlar. 

Bu yazılardaa birinde tiYle de
ni!ıiy'or: "Harri Piyi, claha i• film
lerinclo meharetini heHi eden, deh. 
tel Ye hayrete dütürücü sahneler 
çeYrmrken hayatını tehlikeye koy
maktan çekinmiyen, yübekten at 
layıılar yapan. bir macera film • 
lerj kahramanıdır. O, tam minui
le canbaz bir artisttir. 

Yüksek bacalara tmnaıuf, kule 
tepelerinden dütüf, sarkan bir ipe 
tutunarak tayyareye ye yahut ba • 
lona çıkıt, ıuya babf, saldJr&D u • 
lan!ara kartı kendini bir iıkemle 
ile kol'UYUf aahnelet"lncle, o, az teh
likeye maruz kalm&llllfbr. Bana 
rajmen inalaaret ve ceaaretini p 

olmak lmlrhtvmt fdı..ile elde 
etmiı bir artiıt va#etindedir. lle
ricle iki yiizüncil 'filmini çevirdiji
llİD de yazılacalı, kunetle tahmin 
edilebilir. Her halde bu inıkinıız 
bir teY mahiyetinde olmaktan pek 
uzaktır!,, 

Koyduiumuz reıimler, onu çe • 
virdiii fdmlerin dehtet ve hayret 
ifade eden muhtelif sahnelerinde 
ıöateriyor ! 

Kaçırılan gazeteci 
ne oldu? 

Hitleri kötüliyen ıazeteci Ya
kob'un kaçınldıiını dün yaunıı· 
tık. Yapılan arattmnalar V .... 
man denilen bir aclamm daha bir· 
çok tetebbüalerini meydana çı.
karmıfbr. Bu hidiıe hakikatte 
bir poliı romanına mevzu olacak 
bir mahiyet aöıtemaektedir. 

VeMIDanm lberine, IÜD ıeç • 
tikçe bir takım ıuçlar dıaha ;vük • 
leniyor. Dr"'8 muharriri Coller, 
Profesör HadPrten de bçmla • 
cak pl11afl6r arasında bulunuyor • 
du. Hatti Veaeman tiunlan da 
yok etmek tqehbüıünde buhulclu; 
fakat munffak olamadı. 

Eski komünMt me ............ 
Mm:enberg ile ıazeteci ADerma · 
1J1D ortadan kaldırılmuı tetebbü
aü muvaffakiyetle neticelenmek 
üzereydi. Veaeman bunlarla mü
likat edecek ve Y akoba yaptığı 
gibi ıeuiz aeduız kaçıracaktı. 
Fakat bu adamlar her nedense 
Vesemana kartı itimatsızlık du . 
yarak nıiilikat için daYet edildik • 
leri YeTe gitmemi,lerdi. 

lıviçre poliai Bal tehrinde, Pa· 
ri:s ve Londrau arqtırmalarma 
devam etmektedir. 


