
.Fıtansız -Sooget gartlım 
antlaşmasının metni 
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1S· 1 iDcıi Yıl • saıı : 8220 • 180 
mıRm?mlR&li 

amutayda dün inhisar
ar bütçesi gürüşüldü 

lzmirde bir adam keserle 
kaıısını öldürdü 

lzmir, 4 (Kanan) - Bqin beı
rada feci bir cinayet iflencli. J~dn
ci Aziziye mahalleainde oturan 

-12.--
KURUN ........ 
Hediye 
Kuponu - Kesip seldaymız 

ldan Tchfoou ı 24370 

Yunan divanıharbintle, 
Gtı. Metaksas dedi ki: 

Hükii.met suçludur I 
Çünkü Veoizelo u idarenin 935 geliri 42 milynn 

175 bin lira tahmin edildi ( 
Osman iıminde biriıi birkaç ay· 
danberi itıizdir. Oıman, ve ço • tile a etti 

~akara, 4 (A.A.) - K•ımıta· 
ha: Fikret SılaJJD bqkanlıimda 
...__ YapllUf olcluiu toplantıda 
'-aı ..,-la•lann tepii muuniyet
lerini laılclmlmuı için viki talep
lerin dene aonuna bırakılmalan 
'-ıcıanclaki muhtelit encümen 
llaabaları okunmut ve kabul edil._._.. 

,..ır. 

Anbra ıarı imar müdiirlilfü, 
~. ,.ukNJc ziraat enttitüaü 
•e E•kaf umum müdürlüiü 1934 
hlı lriitçelirinin maddeleri arum· 
4- llriinable yapılmalma ait ka· 
._..la; kahl ecl\ldikten IODl'a, İtı· 
hi1arlar idaresinin 1935 yılı büt· 

(8-u 9. OK aıwıtonın 1. ci ritutıunda) 
:::: 

Mam.. 4 t-A.A. > - Mlfrit .. 
ClilW'ler, ~.-.p., Su Jltf .. 

" lttledir• ~-~ ... ~ 
clcletle itıal edertdı, Udklll ~ 
ebiaitlerdir. Amerib -~ 

~lmit ve 7erlne Filipin 1-yra• 
·~ittir. 

Gene d&n, Kabua7~da 47, San 
lwe1omo•da 2 •• Santa Rota'da 
S lciıi ilmüttür. . 

Kan,ıklıjln birclenbiru Çilana· 
•ı ve oldukça ıeniılemea 1 hüld\· 
~ erkbını ,..ırtmıfl& da, Ma 
llillada Amerikalı ve Filipinli 
8loO ..Ur INluncl~dan bu~ 
h kartı bir hüc11111 Vukuunda" 1 
lcOJıimhnuror. 

R .... i makamların haber Ye"· FBipin AJ.,.,.,ltı ManilOJan 
clilderine ıire, Sakdaliat'ler, daha Bir 11,,,..rtı 
~e, adam bqma birer do-
ı., iaae t,oplamıtlarcb. aaauu tUclik etillii nsere 14 ma-

Japonya konaoloeu 8. Künura, Jlat& ppdac&k olo r.,._.. 
lceıadi ta&IJiimetinin hilere de1tek karfı durmaktadırlar. 
olcluiuna dair rıkardan rivayetle· A A ) Bahriye 

7 M&niy, 4 ( • • - • .. 
ri tekzip etmittir. tüfeklilerinin müdahal~~· lu • 
• Sakclaliıt'ler, Filipin adaları &iilmeclen S'.akdalıat uyanı· 
••tildllinin derhal ilinin• iıtemek- zum ı ı· . .,;.,. kuvvetleri ta
te Ye 1945 1e11•i için derpif edi· nıa yer ı J&D 

leıa tam iltildllden enel hükümlü- t .. -
11
-,,-a -5-. oi aiitımMftda) 

~~:~iati=·ha~le~re:p:•:in~i~n~temel::~1:•~<~S~on~u~~;·~~:-~==~=~:==== 
Televızıon evlerde 1n111anılnt•J• ., .. ,_.,.-•• 

22 kişinin • idamları istendi 
. 

cuklarma amelelik yapan karın 
Hanife bakmaktadır. Kanımın 
kendiaini bealemeai üzerine O. 
mu iti biilbütün tembellite VUl'· B Maksimos tıbbiye 
mat, kahveden çıkmamaya batla • 

işleri bakanı oluyor 

mıtbr· 
Busün Olman evden çıkarken 

kanundan para iltemif, kacba 
paraaı olmadıiuH ve alacalı yeY • 
miye ile de çocuklarına ve keneli • 
ıine MmD ıetirecejini aöylnıit · 

~WM.f(~)T_ ... 
••"• ı~,,ıa plfl'.ek on iki 
,..,~ :tAiiJ .. ett.rak ,.. 
.. -.kt• olan lkJu Rulardaa 
~üret_. ah...,aları ....,. 
f&y&n olauyanlarmdan ıa:rrileri • 
nip tabiif ... imiıe alınmaları hak • 
kmda hükUınetimizle Milletler 
~leli murabba.tan arumda • 
kl ~üzakereler bitıuit ve u.yıu 
mühim bir yekbe varan Beyaz 
Raalarm tabii1etimize ahnmalan 
alibdarlara 'bildirtlmittir. 

ey yok! 
Beşiktaş lclübünde 

neler olu11or ? 
Karı, 4 (HuauıO - Dört ıün· 

de Kurla bet defa zelzele oldu. 
Birçok binaların duvarları çatla .. 
dı, yıkıldı. Halk korkudan dqan· 
da yatmaktadır. Diıor nahiyesi İ· 
le buna tibi 38 köyden iman kiil· 
liai yıkılmıf, Kanın Boruluk, Ka· 

y yıkıl 
yatıyor 

i111D&Dın Sıdık kı&,leri kA1Di11ie 
,..ıolmıttır. Nifm zayiatı Mirila 
kat'ı olarak heUi detilclir. lkma 
aayİatı pek çoktur. zelaele denm 
etmektedir. HükGmet liZm ıe · 
len yardmn 7aplnllktadır. 

( 801tu 2. ci 114yı/mnn 3. ei ,.,,,.. 

Betiktq klü· 
bümiizde aza a• 
l'&llncla bazı ah• 

lat11••mubk • 
lar oklutunu 
1azmı1bk. Dün 
klübün müeniı 
aaalarınclan B. 
Abdülkadir Zi • -========:==:===============::::..===:=-
1a klüptelri iki· l' Üz bin kişinin önii,,de 
lik etr&fmcla 

B-·"~:-'İr · ~-:;: ai!Fle • Bay Y evtiç iç ve <lışaf 
" - Be~kta§ klübü tıpkı F~ -

nerbahçe klübünde olduğu gibi sıyasayı anlattı 
müesis azalar tarafından idare 
olunur. Nizamnamede gayet açık • . 
byı~ •;ardır~ ~~ Jd\ibünün J .BelırAt~.1 (f\A.) - Avala•· ı ·Aleka&adr'11t.-C1n1 aft!I'* içia mue• fZ111. cı. 1Udl ~üt.. ~~rm-:-. • . , . w. . . V• •· 
Söyleml<1ıti~ 8 -- 5 qi değiıl . ve biııll~ r llarrbı lrlttib l''Y~ Ya • 
dir. Mtit!ssis)er 26 senedir yaşayan Bay "!~~iÇ. dün fıkfflll aaat 17 de ~ .. .,. iralı inlcinci Piyer., di 

klübü idl\re edenler, yaşatanlardıt. k~od~ı~sı~ ticldetle ~ılıyan yüa ye N.iftı. 
Klübe bugün girmiş ve tecrübeye bın kıttnan yapmıf ~lduju bir aeç- Toplanbya Bqkanlık dm ... 
gil"iı:ımcmiş bir azanın hemen rey ".'e toplantııı~~ ıöz alarak bir olan Belarat belediye bqkaaı .,_7 
sahibi olmasını cemiyet için za • töy:;:l ~lemattir. lliç, a6zü Batbakan baJ y ntiç'• 
rarh gör,i.iıon1z. ennde l>ayraklar tqıya11 yerdi. 

atlılar bulunan ka,.tüler, halk • ~ 
ra,rnda yer akmtlardı. Olen ~ (BOtCM 9. °" aore/•fltft 4 • .. ,..,_..., 



e!!!!!!!!!! ~ -~UKU.N s .MAİ° ıs ıYJs 

F f 8nsız - S_ovyet yardım 
antlaşmasının metni 

Paria, 4 (A.A.) - Franaa • 1 -Andlaımanm üçüncü mad-
Sovyet kartılıklı yardım andlq . desi, · uluslar kunımu konseyi ta
maaı, bqlangıcında, ba.np kuv . rafından Kovenan'ın 16 ncı mad
vetlendirmeie, ulualar kurumu deai mucibince lizmı gelen tava'· 
andlqmuınm hükümlerini sağ . yel~r ifade edilir edilmez, akit 
lamağa ve bir Anupa · ıenel brraftar]ardan her birinin, bu·tav
~zlqması. hazırlamaia matuf ol · siyelere tevfikan; diğerine der • 
duğunu haber ~ermektedir. hal yardım etmekle mükellef oldu. 
. Andlatmaum birinci maddesi -1 ğunu tasrih iç.in konmuıtur. 

ne göre, Fransa ile Sovyetler bir . Konseyin, tavsiyelerini icap 
liği, herhangi bir Avrupai dev eden aüratle ifade eylemesi için. 
let tarafından tehdide maruz kal - her iki tarafın, el birliğiyle ha
dıklan takdirde, Cenevre andlaş. reket etmeleri kabul edilmittir. 
masımn onuncu maddesi hüküm- Şayet, konsey tavsiyelerde bulun· 
le,rine uygun olarak, gereken ted- maz ve ittifakla reyi beyan etmez. 
birleri &lmak huıu'!lllda, . derhal ae, yardım mecburiyeti gene de 
biribirleriyle iıtipre edeceklerdir. baki kalacakbr. Kezalik, and . 

ikinci maddeye göre, bu iki laımada mevzuubahis karıılıklı 
devletten biri, bizzat 1ebebiyet yardım mecburiyeti, iki taraftan 
vermeksizin taamıza uğradığı tak· birinin ancak öz topraklarına kar
dirde, ıene Cenevre andlqmast- ıı vuku bulacak taarruzlar bak . 
nın yedinci mad~eainin üçiincü fık- kındadır. 
rasma tevfikan, öteki devlet, der- 2 - Andlaımanm hükümleri, 
hal yardıma ıelecektir. akitlerinden herhangi birinin, ub-

Uçüncü madde, Cenevre andlq. tesinde bulunan meırut mükellefi 
maaının 16~ı maddesi mucibince yellerle kabili telif olmadığından 
ayni yardmım yapılacağını ifade dolayı, kendisini arsıulusal ma -
etmoktedir. - hiyette mücazata maruz bırakacak 

Dördüncü madde de, andlapa· surette hiçbir veçhile tatbik gör. 
nın, barııı temin için gereken miyecektir. 
tedbirleri almak hususunda ulus - 3 - Akit devletler, kartılılili 
lar kanununa muhavvel vazifeyi muvafakatlariyle, icabı takdirin· 
tah'dit eder mahiyette olmadığı tas de, kendilerince muvafık görü • 
rih edilmektedir. lecek, doğrudan doğruya veya . 

Beşinci madde, andlapnamn hat ki, dolayısiyle olıun, gene 
tasdikini ve beı sene müddetle bu kabil andlqmalara iıtirak et . 
bunun Cenevrede kaydettirilmesi- mek hakkını biribirlerine tanıl • 

n-i bil cliı·n1ektedir. makta.dırlar. 
'Bir yıl önceden haber verilmek Bu muhtelif andlqmalardaki 

f~r.iyle, andlatma feahedilmedi · teahhütler, halihazırdaki andlaş
ği takdirde, hükmü ıonsuz ola • manın ihtiva ettiği teahütlerin ye-
r~'k clevam edecektir. rine ıeçecektir. 

· ·Akitlerden her birinin bir yıl 4 - Her iki devlet, itbu and • 
önc!!dcn haber verip, bunu feshet· laımanın aktiyle sonlanan müza 
me.ı: ~ hakkı vardır. kerelere önceden, Avrupanın 

.. Bir şey yok ! 
.- (Baıtarafı 1. cl sayıfada) 

Cemiyet ve nizamname hak • 
kin'da hükumetçe hiç bir tebliğat 
yoktur. Bugünkü kanuni mevzuat 
da nizamnamemizin mahfuziyet 
hükmünü teyit eder. 

ıimali tarkisindeki bütün devlet • 
leri ihtiva edecek bir emniyet and
lqmasına varmak gayesiyle giri
tilmit olduğunu beyan ederler. Bu 
devletler, tunlardır: 

"Sovyet b{rliği, Almanya, Çe
koslovakya, Polonya, Baltık dev
letleri ve Sovyetlerin komıulan. 

Bu andlaıma ile birlikte, Sov
yetler, Fransa ve Almanya aruın· 
da bir yardım andlatmaaı daha 
aktedileçekti. Bu andlaşma İnu· 
cibince de üç akit devletlerden bi· 
ri, bir diğerine tecavüz ettiği tak· 
dirde, üçüncü devlet, tecavüze 
uğrayan devlete yardımla mükel
lef olacaktı. 

Zelzele devam 
eqiyor 

( Baıtaralı 1 inci ıayılaJa) 

Ankara, 4 (A.A.) - Kainuta • 
ym bugünkü toplantnmda lçif • 
leri Bakanı Şukrü Kaya Karsta o· 
lan yer deprenmeıi hakkında §U 
izahatı vermittir: 

"Sayın arkadqlanm, Büyük 
mecliıi acıklı bir hadiseden ha -
herdar edeceğimden dolayı çok 
müteessirim. Güzel yurdumuzun 
en güzel bir yerinde yer depren -
mesi oldu. Vatandaşlarımızdan 

bir çokları vefat ettiler. Ayni za· 
manda zayiat da ehemmiyetlice • 
dir. Fakat kaybedilen malın kıy -
meti ne olursa olsun tek bir Tür • 
kün hayatına değmiyeceği için o
nu kaydetmiyeceğim. Müsaade 
buyurursanız buradan son gelen 
telgrafı okuyayım. Yer deprenme
si otur olmaz vali ve icap eden ar 
kadqları, sıhhiye tetkilitrm d~ 
beraber alarak deprenmenin oldu
ğu yere gitmit ve vaziyet hakkm· 
da yaptığı tetkikatı Digor nahiye· 
sinden bize ıbildirmi!tir. Yer aar· 
smtısı hakkında vaziyeti anlamak 
için Digor nahiyesine gitmiftim. 
Alınan ve yapılan muavenet ve 
yaprlmaıı icap eden tedbir sıra • 
sile arzedildi: 

Yer sarsıntısının yer altında 

çöküntüden husule geldiği ve bür
kini hadise olmadığı anlatıldı. 
Sar11ntmın merkezi Digor n.ahi • 
yesi merkezi takriben 500 kilo • 
metre nıırf kutrunda bir daire da· 
bilinde sarsıntılar tesir etmi!lir • 

Bu dairenin merkeziiiden iti -
haren 15 kilometre muhitindeki 
köyler tamamile harap olmlJ!tur. 
Telefat da bu muhit içindedir. 
Bunun haricindeki kımnda evler 
kıımıen yıkılmıı ve kıımi küUiıi 
çatlamak suretile huara uğramıı· 
tır. 

Hidiıenin menıei hakkında bir 
hülasa yazıldı. 

Bu hadiıeden Digor nahiyesi 
dahilinde 25 köyden 709 ev tama• 
men yıkılmıı ve bu meyanda 68 
ölü, 70 yaralı ve 8 de kayboldu • 
ğu kat'iyyetle tesbit olunmuıtur. 
Hayvan zayiatı çoktur. 

Kağızman kazası mmtaka11nda 
ve Digor nahiyesine hudut olan 
döt köyde 30 a yakın ev yıkıldığı 
ve iki insan yaralandığı anlatıl • 
mıttır. Ve hayvan zayiatı yoktur. 

Arpaçay kazuınm yine Di.ıor 
nahiyeıine hudut o1an köylerinde 
bazı evler yıkıldıiı ve bazılarmm 
hasara uğradığı anlqılmııtır. 

Digor nahiyesi hududuna te • 

Klübün bugünkü hükUmetçe 
müseccel nizamnamesine göre 
klü pten ihraç ve kayıtlan terkin 
edilen bazı kimseler vaktiyle elle
rine geçirdikleri hükümsüz hüVi ~ 
yet varakalarına ·ve lisanslara is -
tinaden umumi heyeti topla.maya 
kıyam . etmişler, hatta klübe men -
sup ve hadisenin mahiyetini bil -
miyen bazı arkadaşlardan da im • 
za toplamışlardır. 

Klübümüzün gazetelere verdi -
ği sarih tebliğden sonra asli aza 
vaziyeti anlamış bulunuyor. 

Akitlerin el'in arzuya değer sadüf eden Merkez kazası köyle
buldukları bu üçüzlü andlatmanın rinde de bazı evler yıkıhrn§tır. in· 
aktine, ıimdiye kadar, hadisat san zayiatı yoktur. Hayvan tele -

tşte bu baylar girme hakları 
olmadığı halde klüp binasına gir
mek ve burada kongreye yapmak 
ist~mişlerdir. Biz buna mani ol • 
duk. Kendilerini aza addediyor -
!arsa alakadar rnakarnata müra -
caRt ederler. 

Klübün nizamnamesi ve mun -
tazam defterleri karşısm(ia iddi -
alannm bir hakikat ifade edip et
mediği o zaman meydana çıkar. 

Klübümüzü hakkiyle temsil e
den idareci ve sporcu arkadaşlar 
klübümüzün yasasına riayetkar -
drrlar. . 

Beşiktaş klübüiıöe ·kayde de -
ğer bir şey y~tur.,, . - ,, 

• 

mini olmuıtur. fatı vardır. 

Mahaza, Fransa • Sovyetler yar- Açıkta kalan muhtaçlara Karı 
dım · andlaımaaının mukellefiyet - halkının 525 lira ve Kızılayın bu
leri, gene bu evvelce mütasavver, rada bulunan mevcudundan 430 
üç taraflı andlatmanın hudutları lira ile Karata un f abr~kasmın te _ 
dahilinde kabili tatbiktir. berrü ettiği 30 çuval un tevzi edil· 

Kezalik, . 29/ 11 / 923 tarihli miştir. Bazı köylerde de 37 kadar 
Fransız - Sovyet ademi tecavüz mi. çadır ciheti askeriyeden verflmit
sakı .mucibince ve bu defaki and- tir. Yıkılan köylerin halkı açrk -
latmanın umumiyet itibariyle hü· tadır. Biran evve~ evlerinin inıa
kümlerine halel getirmeksizin, yu. sına yardım etmek icap eder. 
karıda 2ikri geçen üç taraflı and- Bu sarsıntı teıirile nahiyeye gi
latmaya dahil bulunmıyan devlet- den ıose üzerinde köprüde men • 
lerden birinin, akitlerden birine fezler de kısmen yıkılmıtbr. 
tecavüzü vuku bulduğu takdirde Bunlara iqe yardımı olarak iki 
diğ~r ~it ta~~_f , .. ~ü~ecaviz~, il~: bin lira li.21m olduğu gibi ev in • 
tiJil_m devamı . m~d~etin~e yar: taatına hane batına 40 -50 lira 
dundan kaçmıy~caktır. ·Ii.zımdır. Bunun için 40 bin lira 

Ecnebi memleketlere· gönderilen za 
hirelere verilen ikramiye kaldırılıyo ' 

Ankara, 4 (Kurun) - Elli bin paıa, İzmit, Samsun, lzmir, 
tondan fazla nakliyat ve ecnebi dırma, Mersin istasyonlarından 
memleketlere ihraç edilen zahire- cenup demiryolJarı iıtasyonlarJJS • 
lere ikramiye verilmeıi uıulü bir dan yapılacak arpa, yulaf nakli 
Hazirandan itiba.rn kaldmlacak - yatından tenzilat yapılması de~ 
tır. Bu tarihten itibaren Haydar- demiryollarınca kabul edilmittir· 

Romanyadan gelecek 
muhacirlerin emlaki 
An.kara, 4 (Kurun) - Türki. 

yeye hicret edecek Türklerin Ro • 
manyada bırakacakları emlakin 
Romanya hükUıneti tarafından sa· 
tın alınması etraf mda Bük.ret el 
çimizle yapılan müzakere. müsbet 
bir tekilde neticelenmif, Roman -
ya hüldimeti Romen parlimento • 
ıına bu husuıta bir kanun liyihas • 
vermittir. Bu layihada muhacir 
emli.k bedellerinin ne tekilde öde
neceği, emlakin nasıl alınacağı 
tespit edilmittir. 

Almanya yumurtalarımııl 
fazla alacak 

Ankara, 4 (Kurun) -lspan1' 
hükUınetinin yumurtalarımızı i~ 
hal ebnediği hakkındaki netriy,ı 
hakkında ofis reis muavini Ba1 
Necdet dedi ki: 
"- Bu ıayiaların kutı mah 

la çıkarıldığına §Üphe yoktur. M• 
ritteki murahhaslanmızla lspall 
ya hükUmeti murahhaıJan ar• 
sındaki müzakereler yakında i 
müabet bir Jekilde bitecektir. 811 
nunla beraber Almanyaya yıl ' 
murta ihracı için tertibat alınıyor 
Almanya, lehimize bir kontenj•~ 
ayırmayı kabul etmiıtir. 

Transit gemilerden 
alinacak resim 

Ankara, 4 (Kurun) - Kamu- fzmire kükürt yollanaca~ 
taya ge!en bir liyihaya göre, J,. Ankara, 4 (Kurun) _ Jznıit 
~~I lımanında yalnız zaruri ih · gazetelerinin kükürt ihtikarı hal<' 
ıyaç arım temin veya acenteleri- kı d d ki ı ·· · e ı t k n a yaz ı arı yazı ar uzerııı 
e emas etıne üzere , talimatna. 5 .. B k "d'· . . B•! 

l d ki h
.. .. umer an mu ur muavını .. 

me er e ükumlere uygun ol- Şükrü d d. k". 
ak .. k b. e ı ı. 

m uzere ve ısa ır zaman kal- " K"'k" t ı · k k- 1• • - u ur mese esı artı ., 
'?'~ tartıy.le gelen transit gemile· mamı!br. Kambiyo ve serbest d& 
rının transıt hakkını kaybetmeme viz meaeleleai tamamen halledik 
leri ve tranıit ıemilerden alınacak · ld ~ d ·· .. ·· d k. h f· . .. . mı§ o ugun an onumuz e ı a 
reamın yuzde 25 ekaık almmaı, tadan itibaren lzmir limanıa haf 
teklif edilmektedir. tada 200 _ 300 ton kükürt çı 

AVRUPA YA GJDE.CEK muı tMnin ~a .... : ... ;.. ııı.. .;_ .. : 
A;:>Kl:.Kı JALEUEL""EK ayın sekizinde lzmire varacaktır.,, 

Ankara, 4 (K~run) - Aalteri 
mühendis ve fen memunı yetittir
mek üzere A vrupaya gönderilecek 
talebenin altıpr ay müddetle rİ· 
yaziye, dil ıtajı gördükten sonra 
esas tahsile bqlamalan kabul e· 
dilmiıtir. 

TÜRKiYE - SURiYE 
HUDUTPROTOKOLUNA 

iLAVE 

DAHiLiYEDE IKl TAYIN 

Ankara, 4 (Kurun) - DahiliYd 
Bakanlığı tabiyet müdürü S-1 
Muzaffer terfian mülkiye müfet· 
tiıliğine tayin edilmi~, yerine de 
lzmir hukuk iıleri müdürü Bay.}.• 
li Fuat getirilmiıtir. 

MENSUCAT F ABRIKASI 
MALZEMESi 

Ankara, 4 (Kurun) - Türki- Ankara, 4 (Kurun) - Sümr' 
ye • Suri~e hudut rejiminin kont- Bank tarafından Ereğli menauc"t 
roluna dair olan protokola yeni bir fabrikası için klering mukaveletİ 
madde eklenmittir. Buna göre. mevcut memleketlerden getirile ' 
Türkiye ve Suriye hükfunetleri hu- cek muhtelif tesisat malzemesiııİJ1 
dut mıntaka.sı dahilinde itlener. Ökonomi Bakanlığı izniyle tahdit 
bütün suç faillerini mütekabilen harici olması Vekiller Heyetince 
yakalamayı taahhüt etmiJlerdir. l<ararla!tı. 
!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!I!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~ 
yardım yapılması muvafık olur. I 
2000 1iranm Hilaliahmerden tel - ı . 
grafla yardımına müsaade buy · 
rulmaıı ve inpat için lazım olan 
40 bin liranın da ne ıuretle te -
darik ve tesviyesi icaP. edene ifa
sına acele müsaadeleri rica olu -

Yeni Evkaf kanunu 
layihası· 

Ankara, 4 (Kurun) - Yeni E"' 
kaf kanunu layihası Adliye encii' 
meninde müzakereye ba§laııd1• 
Vakıfların bir kısmı Evkaf umuıs' 
müdürlüğünce, diğerleri mütevel' 
liler tarafından ıeçilen heyetle' 
tarafından idare olunacak, müle' 
velliler Evkaf unıum müdürlü' 
ğü ile idare meclislerinin mürakl' 
besi altında bulunacaktır. ' 

nur. 
Kars valisi 

C'ıcvdet Ertuğnd 

Arkadatlar bu vak'a memle -
kette derin bir hüzün ve acı uyan
dmnıttır. Hüktimetiniz taziyet di· 
}emektedir. En büyük taziyet edi
lecek makam ili heyetiniz olduğu 

için hen Büyük Meclisi taziyet e

derim. Mem1eketimizin yüksek 
alika11ndan doğan faaliyet bu 
acıyı unutturacaktır. Mahalli ted
bir, hükUmetin aldığı tedbirler ve 

Kızılayın her vakit olduğu gibi 
buraya da yetitıne1i, maddi kımu 
az zamanda telifi edecektir. 
Önümüz yazdır. O havalide 
bahar bqlamak üzeredir. Halk 
fazla ıztırap çekmeden en yakın 
bir zamanda çatı altına alınacak· 

idare meclisi reis ve azalarııııJ' 
Hukuk ve Mülkiye mezunu ihti ' 
saa sahibi tecrUbedide olmal-'

1 

şarttır. Umum müdürlük İ§leri i' 
çin ayrı bir nizamname yapıla ' 
caktır. _.,ı! 

tır. Yalnız teli.fi edilemiyecek bit 
fey varsa kıymeti vatandaıları1"1' 
zın bu vesile ile vefatlarıdır. 

Batkan, meclisi ili bu habercle'I 
teeaaür duymuştur. icap eden ted' 
birler ali.kadar makamlar ve h• -
yır müesseseleri tarafından aht11' 

cak ve kafi yardımlar yapılaca1' ' 
tır.,, 



~Daldan dala 1 
Maruzatçılar ! 

. Birkaç gündür gazeteler gene 
iilenc:ileri ele altlılar; onlara oe
>'İJtirip duruyorlar. Fakat, ayni ga· 
leteler, •on günlerde kendi itla· 

Seyyah işleri ı Kültür Mü~Orlüöün~e r 
Gümrük işleri 

Müsteşar Bay Adil 
şehrimize geldi (1 reltanelerini hiç boı bırakmıyan 

(nıanı.zat) ~ılartlan acaba ne için 
~ bcıhıetmiyorlar? 

Turizm ofisi yerine ko
misyon kurulacak 

Turizm ofisi tef kili için Anka· 
rada yapılan toplanbya giden Tu· 
ring klüpten Bay Şükrü A 1i ile be· 
tediye aeyyahin şubesi müdür:; 
Bay Kemal Ragıp şehrimize dön. 

Yeni teşkilatın tat
bikıde başlandı Gümrük ve İnhisarlar Bakan -

lığı müste,arı Bay Adil Okulda.~, 
dün Ankarada.n !ehrimi:r.e aelmiş· 
tir. 

Gün geçmiyor ki bu maruzat
~ılcın.n ikisi, üçü, hatta bazarı Jö:-· 
ılii, beıi matbaalardan içeriye 
claınlamcmn ve: 

mü,lerdir. - Bir maruzatım var: Bende· 
tıi:t hasbelkader ..... 

Diye ba§lıyan mahut beylik te· 
~erlemeden aonra bir miktar akçe 
''teme.in! 

Bunlardan biri evvcli•i gün bi
tim matbaanın merdiveninde be· 
rıi bir kalesleyiş kalesledi ki olur 
1ey değil ••. Ben ki kendimi bu i~
ercle hayli piıkin, kolay kolay kul 

lstanbuldan giden iki murah
haım verdikleri izahat ile Turing 
klübün raporu alaka ile dinlen · 
miştir. 

Kültür müdürlüklerinin yeni 
talimatname mucibince İstanbul 
kültür müdürlüğünde yeni tc~ki • 
lat yaptldığrnr, itlerin kültür, 7.at, 
muhasebe, istatistik olmak üzere 
üç kola ayrıldığını yaznuştık. Bu 
bahis üzerinde dün mütemmim 
malumat aldık. 

Kültür kısmının bakacağı itler, 
okulalarm terbiye, tcch;s, idare it
leri, kütüphane, müze, halk tel" • 
biyesi, teftiş, tetkik, ilk tedrisat 
meclis ve mecburi tahsil işleridir. 
Bu işlerle kültür müdür muavin • 
}erinden bay Şevket Süreyya Ay • 
taç meıgul olacaktır. Bu kııınm 
işlerinde dört memur çalışacak -

,. ~ima:: sanırdun. Fakat, heril~i 
0ilu. bu sefer bCl$ktn çıktı; beni 
ıicdgın zamanımda tongaya bas· 
trrclı. Elimde bir kağlt okuyarak 
tn- b• • "k k J.' • r ... ,, ızrm yu ıe mer uJenın o · 

' tq Yerine gelince baktım karııma 
~ağı% çehreli, ınrım gibi; fakat kı· 
~Clleti biraz solukça biri dikildi: 

- Ne teıatlü.f yahu, ben de si• 

a~ :te geliyordum. 
-Hoyırola? 
- Beni tanıdınız değil mi? 
- Tanıyamadım. 
- Hele iyi bak, hele iyi bak! 
- Tanıyamadım yahu/ 

Toplantıda ayrılan encümenle! 
gümrük, pasaport işleriyle diğer 
seyyah i şlerini tetkik edecekler ve 
sonra yeniden bir umumi toplan tı 

yapacaklardır. 

ikinci toplantıda memlekete 
seyyah getirmek için alınacak ted
birlerle kurulacak teşkilat me•ele· 
si görüşülecektir. 

Turizm ofiıi yerine devamlı 
bir Turizm komisyonu tetkili da.· 
ha muvafık görülmektedir. Hariç· 
teki propaganda tamamen bu 
komisyon tarafından yapılacağı 
gibi seyyah işleri de gene komis · 
yonca idare edilecektir. 

Belediye aleyhine Pariste 
açılan dava - Tevekkeli Jememifler, ki-

6c:ırın gözü perdeli olur! diye... Belediye reis muavini Bay Ha· 
dô- 4Yot, beni bütün lstanbul, bütün midin reisliği altında dün Bay 
ik f1eyoğlu tanıyor Ja siz niçin tanı· Muhiddinin odasında bir toplantı 
af• l'l'ıtyorsunuz? yapılmıştır. Bu toplantı~a avukat 
af - Söyleyin bakayım, kimıini~ Bay feyzi Daim, muhtelıt mahk: 
ılc ai~? melerinde umumi ajan Bay Emın . - - _<;,.;7' 1-nim "ene ki.m olJuiiu· A ,~ ~;ftı ......... ;+.. nrofesörlerinden 
r.,, ~ tanımayın ••• Tanıyıp da yüre- Ba; Ali Kemal, ltalyan avukatı 

1111tiz parça parça olacağına bana Vuçino ve belediye hukuk heyeti 
~rqdan bir iki liracık uydurun, bulunmuf, Periye bankasından 

iye r~llkü mesele hayat memat me•e· yapılan istikraz hamillerinden ha· 
ai l,•İclir. · zılan ta.rafından Pariste Sen mah· 
et· Naııl boı bulundum, daha 'doğ· kemesine açılan dava etrafında t ttıar.ı ba§ımdart •avmak için: iıti,ari mahiyette görülmüttür. 

-Bir iki lirayı geç Je sen tim· Yeni ticaret anlaşmaları 
eli, §urada ihi çeyreğim ıJar, onu 
Ql ! için konuşmalar 
·- J ki çeyrek pek az ... Hiç ol- Yabancı memleketlerle olan ti· 

l>l~a dört ol.un! · caret muahedeierimiz üzerinde 
- Fazla on param yok, alırıa11 b&§lıyacak konuşmalarda bulun • 

Q/ ! mak için murahbular gelmekte ve 
Yiiziinü buTU§turarak onluğu Ankaraya gitmektedirler. 

Qfclı, aola J.o··ndu··. Döntlii amma o- d b 1 k Bu arada Ankara a at ı:aca 
"tın ttrkascndan redingotlu, Yaflı· l . Türk_ Bulgar tıcaret 
~q biri (Haber) in koridorunda 0 anhydenı. . . Sofyadan rüsumat 
'f<l'J' mua e eıı ıçın . 

fıma fıktı: .. dürü Bay Y ordan Mıt • 
- Z .. ,.l • b d . • tanıd•· umum mu .. 

alıa ı erı en enızı · k f BuJaar milli bankası mu • 
'1rı; t b •A o ve :ı d 

a u... ~d .. .. bay Aıen Çolakof Sof ya an 
- T _J k' .. ' uru · A cınıyamuu un, ımsını.:. mütehassıs ııfatile gelmı• ve n -
- Bendeniz yeni hastanede~ karaya gitmişlerdir. 
~m 1 . Evvelce iki .ay kadar uzab . 

- Yal Germ;ıı: o/şun! T · k Bulgar ticaret 
;r '7 MI"' olan ur -fQn.-; Evde çoluk çocuk aç, peri· m:ahedesi mayısın on ikisinde 

bitecektir. 

tır. 

Zat işleri: Remıi okulalar, 
Türk hususi teknik, azlık, yaban
cı okulaları ile lise ve orta okula -
1ar mas alarma ayrılmıştır. 

Bunlardan resmi okulalar ma • 
ıaıı; sicil fişi, kadı·o ve mezuniyet 
işlerine bakacaktır. 

Hususi ve ecnebi okulala.r1n ma· 
ıasr Türk hususi okula1a.rı, yaban· 
cı ve azlık okulalan iki kısma ay• 

rılmqtrr. 

Muhasebe itleri masası bütün 
okulaların hesap ve para verme iş
lerine bakacaktır., 

istatistik masası da okulalaı-:n 
talebe sayısı ve diğer hususi ista
tistikler işile meşgul ola.caktrr. Bü· 
tün bu masalarda otuz memur ça· 
lrşacaktir. Bu memurların merci • 
leri zat, muhasebe ve istatistik 
kısmı için müdür muavini hay A
di], yabancı ve azlık oku1alar kıs
mı için de müdür muavini Bay 

Nurullahtır. 

Bundan sonra kültür müdürlü -
ğüne gönderilecek her kiğıdrn ya· 
nmda masa şefinin ve müdür mu .. 
avinin imıası bulunacaktır. Bu 
teşkilat dünden itibaren ta.tbik c· 
diJmeğe başlanmıştır. 

Kültür miidürlükleri talimatna
mesi mucibince müfett:şlerin ver
dikleri rapor1arı okumak, ehem -
miyetli kısımlarını işaret etmek, 
inzibat komisyonuna girecek işle· 
re bakmak üzere itk tedrisat mü. 
fettişlerinden biri seçilecektir. 

Kültür müdürü ele bu teskilatm 
~evcut talimatname ve ka~unlara 
göre yürümesine çahtacaktır. 

Öğretmen okullarında 
Öğretmen okulalarr imtihan ~ 

Jarı bu yıl yeni lise ve orta okula • 
lar yoklama talimatnamesine gö • 
re yapılacaktır. 

tet Ve o, daha •öz.ünü tamamlama· Dig~ er ta.raftan bugünkü.T .. ürk .-

'

clq11 biraz önceki yağız çehreli ka· d erın 
e , Fransız ticaret muahe esı uz. • : 

e~~, bu sefer acele ile beni tanı· ı k gı li , ~ d b tadilat yapahi me ıçın • 
<lıtııyarah §imdi bana tlert yanan e azı b" f "Ver ıt' te"fk!' • h ·ı· . ·ı .. akereler ır ne ıce • 

Şehrimizde kız ve erkek öğret
:ınen okulafarmdan bu yıl üç yüz. 
den fazla talebe mezun olacak • 

.. 11z, pak, reclı.ngotlu en ın ya· rı§ı en muz · b · 

Bay Adil. 1 tanbul gümriiklerin
de yapılan yeni scrviıi ve ıatı§ İ! • 
)erini gözden geçirecektir. Dün 
bay Muıtaf a Nuri ve ':bay Seyfi 
Aydın ile gÖrü§mÜştür. 

Bay Mustafa Nuri İstanbul güm
rük hudutları içerisinde bulunan 
Edirne giimrüğünü gözden geçire
rek dün lstanbula dönmüştür. 

Keresteciler hali haziran 
başında açılıyor 

Kerestecilerdeki ıebze halinin 
in,aatt bu ay sonuna kadar bitmiş 
olacak, Haziran başında da haJ 
Rçılacaktır. 

Kavun ve katpuzlar da halin 
ortasında Sa.tılacaktır. Halde ça· 
htacak hamaJJar te$pİt edilmekte· 
Jir. Bunlara pay yerine ayJİk vP.-
rilecektir. 

Ticaret Odasında 
Ticaret odası tetkikat ve iatih· 

barat müdürü bay Hakkı Nezihi 
Erkson dün Ankara ya. gitmiıtir. 
Kendisi ticaret oda~an koDg1'esİ 
üzerinde meşgul olacaktır. 

Istaııbul ticaret odur taraf m M 

dan haztrlanan rpporlann idare 
heyeti tarafından tetkiki sürmek • 
tedir. Tasdik edilince kongre baş
kanlığına gönderilecektir. 

Yeni Liman tarif esi 
Ökonomi Bakanlığı ta.raf mdan 

' tasdik olunan yeni liman ücretle-
ri tarifesi henüz, latanbul liman 
umumi müdürlüğüne bildirilmiş 
değildir, Kömür ve su tarifesi çolt 
ucuzlatrlmrştır. Rıhtım ücretleri 
zaten ucuz olduğundan bir deği • 
tik!Hk yapılmamıştrr. 

Liman umum müdürlüğü şim· 
dilik antrepo vazifesini yapan 
mavnaları kaldrrmıyacak ve nh • 
trm antrepolarmm ihtiyaca yete • 
cek bir !ekle girme.sini bekliye • 
cektir. 

Merakeş valisi Istanbulda 
Merakeş valisi Seyit Tami 

GJavoi, katibi Stova ile dün §ehri· 
mize gelmi§tir. 

Mister GJavoi mütenekkiren 
gelmit bulunuyor. Şehrimizi gez. 
dikten sonra gidecektir. 

Dün, Fransa elçiliği erkinın ~ 
dan birkaç ki,iyle şehirde bir do • 
la,ma yapmı!hr. 

Belediyenin davaları 
4 

Belediye hukuk itleri müdür 
muavini Bay Eıref bu akşam An
karaya gidecek, Devlet ŞUn.smda. 
ki bazı davaları takip ederek neti .. 
celendirecektir. '1tn.... k b" • "d . edi~i için Fraıua ile de yem ır 

ııt Q.I '4 so ultlu; onu u:ım ı arenın m g ak üzere konuş -
"'<ımlarınJan sandı: muahede yapm d 

trr. Bunların önümüzdeki cumar • 
lesi gününden itibaren tatbikat 
imtihanlarına başlanacaktır. İm -
tihanlar tedris usulü 'hoca1arından 
kurulacak bir heyet tarafından 
yaptlacaktır. 

FW --..-.wazuı..._,tfff!W._,.,M,t!:t:rr_T_c_ eet 

bik edileceği şayi olmuştu. · Fa • 
külte dekanına sorduk bu La·berin 
a.sılsı::z: olduğunu söyledi. 

m alara ba~Ianmakta ır. 
._Beni tanıdınız değil mi? ah d 
Ot k. d M aonunda diğer mu e e 

e ı ~nrır r ayıs d" ... .. 
::.-~· ··· hükümden uşecegı ı -- r d , tamamen . b" <ınıyama ım. . amana kadar yem ır 

- Hele iyi bak, hele iyi bak! Tçıu~;ko_:_ Fransız ticaret muahede· 
._ Tanıyamadım yahu! k 

S·ı imzalanaca tır . 
. - Tevekkeli dememi1ler, .zen• 

eırıin .. .. d 1· l J" Yeni bir Türk - İngiliz ticaret 

Bay Cemil Ankarada 
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_IGezintiler : 
---

Karsta ölenler 
Diin,kü gazeteler, acı bir sule 

haykırdılar. Kar•ta yer •arsılm~. 
toprak uzun ve keakin bir inilti
den sonra ırgalanarak evleri yıh· 
mıf, canlar~ . lnymı§. Demir bat·· 
sak/arı de!İlen yapıların yakın
tılarr altında ölenlerin sa:vıst b~ 
yüzü geçer diyorlar. Yar"mılar ti~ 
bini a§ıyormuf. Bir damla Tilrk ka
nına diinyalarc az gördbğümiiz §rt 

RÜnlercle omuzlanmfza çökc.•n bu 
ycuı, yüreğimiulen hiçbi1 tıvun

ma •ilemiyecek. 

Yüzlerini görmediğimiz, aeıle· 
rini duymadığrmız bu adamlar 
kimlerdir? Bilmiyoruz.. Fakat e
cıları gönlümüzde ve çığlıkları kc.
laklarımızcla titriyor. O kapanan 
gözlerin içinde §Üpheaiz genç ba.
kıflar, ömre doymam~ olanlar 
ııe belki de henüz yeni açılan/o,,. 
vardı.Onlardan gelecek olanlart Ja 
heıaplarıak bu beı yüz., bq binlik 
büyük bir yığın tutar. Türk ül
kesi, yara.Jılııın elinden derin bir 
.yma altlı. Kar•a dört yandan im
dat ko§turulduğunu okumak, yü. 

reklerimize biraz su ıerpti. Fa. 
kat gene bu muf tuyıı veren tahr

lar arasında ''Ağrıdağı,, nda yeni 
battan patlama. işaretleri belirdi
ğini gördük ve tüylerimiz ürper
di. Demek günün birinde bu bu· 
lut Y'1§maklt dağlar, kanlı •orguç
larla ihtilal bayraklarr çeltec~k· 
ler! .• 

Bunun ne uğur.uz bir fey oldu· 
iunu kim bilmez? .• Yazık lci len· 
ni, bilgitti., buluılariyle böbürlenen 

inaanlığın en büyük aÜfmanına 

karıı kolları bağlı bir kurbanlık 

koyundan kalır yeri yoklUT. Uç· 

saz bucak.ız boıluklar i~inJe «· 
yın ne vakit, naııl, hangi nolrtaJa, 
kaç •aniye tutulacağını biliriz J~ 
·ölüleri mezarlarından lırlatan 

' çatıları bQ.§ımıza yıkan, varlıi<· 

mı::dan niıan bırakmıyan .ar.-ın· 

tılar karfuında beynimiz kötüriim· 
dür. Ayın aaat kaçta tutaldcağmı 

bilf1!-ekte •Ü• değerinden bQ§ka bir 
§ey yok; fakat bir aaniyede kor
kunç ağzıyla ülkeler yutan .ar.ut>

tıların kopacağını biımemelt lelô· 
kettir. Zaten öğünJüğümüz; bu. 
lutlanmızın çoğu, bize daha lay· 
~cuının kapılarını bile açmryar. 
Bin yıllık inıan emeğinin kurdu

ğu .araylar, mazgalları Jibintle 
azguı ortluların lo•lanna yıllarca 
kcırtı koyan kaltder, yaraddqut 
bir tekmeıiyle tuz buz olur. 

Beni en çok üzen ıeylerden biri 
Je Kar1ta daha kqın bitmediği 

günlerde bu ıarnntrnın olmandır. 

Sağ kal.anlar için, yarcıl.ılar için 
1 

can acıııntlcın, kartlq yasından 

bcqka bir de ıoğuğun çullanı§t be

lalann en mnturluıu olur. uoı. 

üm,. e ~are yok, fakat •arııntınırı 
bcqka zararlan yurtdQflo.r tıTa

sında payla§ılır•a yük haliller. 
Bari onu yapalım. 

S. Gezgin 

Bay Recep Peker 
Cümhuriyet Halk partisi genel 

katibi Bay Recep Peker dün ak
şamki trenle Ankara ya gitmiıtir . 

gozu per e ı o ur, ıye... ] nıatı icin konutma1ara da 
e,11 

8 eriki derhal i§i ~aktı: an af ~kt d" 
0· - Haydi ulan! dedi, kime nıı· devam etme e ır. 

~ClrQ • ı...o[un • • • 

Üniversite rektörü bay Cemil 
Bilge üniversite 1bütçesi etrafında 
Bakanlıkla. temM etmek üzere 
dün a'lqa.m Ankaraya gitmiştir. 

HUKUKFAKÜL~lNDE
Anka.ra hukuk fakültesinin imti • 
han talimatnamesinin şehrimiz 
hukuk fakültesinde de aynen tat• 

ROMA HUKUKU lMTlHANI 
- Hukuk fakültesinin (Roma hu
kuku) imtihanı perıembe günü 
yapdaca.ktı. İmtihan fakültece gö. 
rülen lüzum üzerine on üç mayıs 
pazartesi gününe hırakılmı§lı.r. 

YILLIK GEZiNTi _ Hukuk 
fakültesi talebesi yıllrk gezintisi _ 
ni on yedi mayıs pe?Jemhe RÜDÜ 
Yalova.ya yal>llcakbr. 

Mide, Barsak ve karacl§er 

r.ahaf aı:hld.;,rtna 

ıt' 

l>~ YQpıyormn, hep aym "' - ltlırım gibi merdıvenlerı ın· 
ctııuyuz! ıJ~ yı 
llıınu .. • ·k' • b" J ters· Jıl~r . .v·· n ıızerıne ı ısı ır en c ı Kaygıaı% 

tiıi;" f rrlayıp hiddetli hiddetli O•m•n em• 

AFYONKARAHISAR 
Madensuyu 
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Gumans, 
biliyor 

Türkçe 
mu? 

' Bir F7ansız 
Gazetesi Yazıyor: 

Müddeiumumilik, bu hu-
susla tah!dkat yapacak! Kapalı çarşıdaki hadise, 

Kibrit şirketi müdür muavin • 
Gumans aleyhindeki Türklüğ\.i 
tahkir davasına ait muhakemeye 
Jstanbul üçüncü cexa mahkemesin. 
de dün sabah devam olunmuıtur. 

Dün aaba.hki celsede üniveni
te profesörlerinden lbrahim F az,l 
ve inhisarlar müdür muavini 
Hamdi, şahit olarak dinlenilmiş· 
}erdir. 

lbrahim Fazıl, Gumanaın Türk· 
leri seven bir adam olduğuna, ha· 
karet yollu söz aöylemiyeceiinden 
emin bulunduğuna tahitlik ebniş· 
tfr. Humanıın avukatı Sadi Riza, 
tahit Hamdiden bazı hususlarda 
izahat almmaıını istemiı, Hamdi. 
sor.ulan feylere cevap vermitth. 
Bunun üzerine Guman.m avukatı, 
verilen cevaplann birkaç noktala
rına şiddetle itiru etmittir. 

Müddeiumumi muavini Ekrem, 
§aihtlerden bir kısmının Gumansm 
kafi derecede türkçe bildiğini, bir 
kıımınm da bilmediğini söyleme· 
ferine göre, davanm esasiyle ilİ§iği 
bulunan bu cihetin, bir ehlivukuf 
heyeti taraf mdan katiyetle tesbiti· 
ni, böyle bir heyetin, kibrit tirke· 
ti evrakına müdür muavininin ver· 
diği şerhleri gözden geçirmesini 
liizumlu gördüğünü bildirmiıtir. 

Mahkeme heyeti, bu cihetin İ· 
cap eden vesikalar buldurularak 
tetkik ve 'halli için müddeiumumi
liğe mühlet vermiı, muhllkemeyi 
başka güne bırakmıfbr. 

Polis haberleri: 

Çarpışan otomobiller 
2201 numaralı otomo'bil F ati· 

he götürmek üzere Harbiyeden 
aldığı yolcu Ali Rıza ile Tak.time 
giderken o taraftan ıelen 1844 
numaralı otomobil ile Sipahi o • 
cağı önlerinde ça.rpıfmıılar, iki a
raba da has.ara uğramııtır. 

Kırdan otomiibil camlarmdan 
biri yok.ulardan A1i Rııanın ka· 
~ııWan yaralamnasına sebebiyet 
VCJ"Jllİjtİr. 

Sandaldan denize düştü, 
kurtarıldı 

Ana-dolu hisarında oturan .ey
yar sütsü İbrahim dün arkadatı 
lsmail ile birlikte sandalla Akın • 
tı burnundan geçerlerken vapur 
da\ga.11 ile sandal ıallanmı~ ve 
lbrahim müvazeneıini kaybede • 
rek denize dütmütlür. imdadına 
yctişilerek kurtarılmıttır. 

Bir çarpışma daha 
lıtiklil cadde.inde kilise soka· 

iında şoför Suadın idaresindeki 
2402 numaralı otomobil ile laa
km idaresindeki 2202 nuı:paralr o
tomobil manevra yaptıkları bir 
sırada biribirne çarpmışlar ve ça
murluklarının kırılmasiJe netice · 
lenen hadiseden her ikisi de da • 
vacı olmadıklarını bildirmişler -
dir. 

KALP DURMASI - Topka • 
pı saray müzesi mütekaitlerinden 
60 yaş1armda bay Cemil düıerek 

ölmüş, yapılan muayenesinde kalp 
durmasından öldüğü anlaşılmış • 
tır. 

DORDONCÜ KATTAN DÜŞ
TÜ - Tarahyada Beyoğlu cad • 
deıinde 7 nuınaralı evde oturan 
mualli'n bay Hulusinin hizmetçi -
si 20 ya~mda bayan Zer.afet evin 
dördüncü katında çalııırken mü · 

6ug·ünkü maç Tak- Karı, koca ve baş· Perşembe günü ya· 
simde yapılacak ka iki kadın, pılacak tezahürat 

lıtanbulcla to"'<man ltaclıff. 
gereıi münaıebctiyle T ürlc 
/arından ~e Türk inlcıla 
bc;hıeden bir f r111111z kadın I 

Olimpiyakos maçları tertip he-

yetinden: yakalandılar 
1 - Yunanistan şampiyonu 

Olimpiyakos takımı ikinci maçla~ 
rını bugün ıaat 17 de Taksim sta
dında yapacaktır. 

2 - Maçm hakemi Bay Şadi 
Teze.andır. 

3 - Stadyo.m kapıları saat 13 
len itibaren açık bulundurulacak -
tır. 

Çağrılan futbolcular 
lstanbul mmtakaıu futbol lı<'ycti 

başkanlığından: 

Ap.iıda isimleri )'azılı futhoku· 
ların 6 - :i - 93;, Puartesi günü sa
at 17 de futbol malzcJ11eleriyle bera
ber Reşiktaş Şeref ~t~ında futlJol 
kul'suna gelmeleri: 

Beykozdan: Daniş. nehadir, Na • 
mık, Mustafa. 

lstanbulspordan: Samih, Salih, 
Fahri_ Enver 

Vefadan: Haluk, Süleyman, En • 
nr, Münir, l\f qstafa Gazi. 

Sül~ymanh '"den: Ruhi; Sabri. 

Kendilerini zehiriiyenler 
Son giin'lerde yapılan ara!lır · 

nıalar morfin kullananların bil · 
hassa yüksek tabaka arasında ol
duğu neticesine varmııtır. 

Alakadarlar bunun ıebehini 
diğer uyufturucu maddelerden da
ha kolay olarak -piyaıadan bulu -
nabilmeıine atfetmektedirler. · 

Piy&N.ya mOl'lin verenlerd•n 
bazılarının morfin döküm halinde 
iken "kaçak morfin yaptıkları id -
d_jalar arasındadır. 

Muhafaza ve emniyet teşkila · 
h bu itle yakından ala.kadar ol • 
maktadırlar. 

Hintli seyyahlar 
Evvelki gün §ehrimize geldi .. 

ğini yazdıimuz otomobille mu • 
kavemet yarıtına çıkan üç Hi11tli 
aeyyah dün Edirne yolile gitmit • 
qerdir. Oradan muhtelif memle -
ketler eeçerek Londraya gidecek 
lerdir. Seyyahlar dün de yazdığı • 
mız 1ıibi biraz geciktikleri için İn· 
gHiz kn.lının tahta çıkıtının yirmi 
be§inci yılı kutlulamaaında bulu • 
na.ınıyacaklaraa da kıamen baıka 
yolla gönderdikleri bazı hediye'le
ri krala .-ereceklerdir. 

Hintli ıeyyahlar, dün kendile • 
rinden bahıeden türkçe 1ıa-zete • 
lerden de otuzar tane armaian o· 
larak alml!lardır, Hindistana gö· 
türeceklerdir. 

Davut Ali ve Mir Mazhar is • 
minde iki HintJi ıeyyab daha şeh
rimize ıelmittir. Bir ikj ıüne ka · 
dar Ankaraya aideceklerdir. 

1 Gelenler, gidenler 1 
Bay Nail - Belediye muhasc· 

heci muavini Bay Nail dün aktam 
Ankaraya gitmiştir. Belediyeler 
bankasından istikraz edilecek 
(750) bin lira işini neticelendirc· 
cektir. 

Bay t>eçd - Bulgarie;tanın Tür • 
kiye clçiliii başkfıtjpliğine getirilen 
.Belgrad Bulgar eJsilifi;i başkatibi 
Bay Nikola Pcçef şehrimfae gclrniş • 
tir. 

Yarın Ankaraya gidecektir. 

"Dobraho,, yu çalen kim? 
Huriye, tevkif edildi 
Akçakocadan lstanbula gelen 

ve Sirkecide bir otelde oturan bir 
aile mensupları, dün akşam üze . 
ri polis tarafından adliyeye geti -
rilmişler, müddeiumumulikçe Sul· 
tanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesine gönderilmişler ve orada 
hakim Salahaddin Demirelli ta • 
rafından sorguya çekiJmi,lerdir. 

Bunlar, mütekait bir memur ol· 
duğunu söyliyen Mchmetle kansı 
Huriye ve bunlard<ın başka Ayşe, 
Emine isimlerinde iki kadmdır. 
İddiaya göre, Kapalı çar§ıda ma
nifotracı F uadm dükkanından 
253 kuruş de&crinde "Dobrako,, 
elenilen bir kuma§ parçaşı aşırıl • 
mış. işte üçü kadın, biri erkek 
dört kişinin yakalanmalanna sc • 
bep, bu ... 

Önce Huriye ıorıuya ~ekildi: 
- Kumaş parçası sizin eviniz • 

de bulunmuş. Ne diyecekşiniz? 

........ Biz, dördümüz, çarııya git • 
tik. Öte beri alacaktık. Bir aralık 
biribirimizden ayrıldık. Ben yal • 
ruz b~ıma bir kunduracı dükka. 
nma doğrulmuş, camakandaki a· 
yakkabılara bakıyordum. Derken 
")'O.l'UTnJa.n hı:rıln s·~ .. n Lir-h ... ~-~, 

yere bir şey düşürdü. Baktım, bir 
kumaş parçası.. Hemen elattım, 
kumaşı yerden kaldırdım. Giden 
kadmın arkasından ko§lum. O, 
çabuk çabuk uzağa gitmişti. Ben, 
o kadar çabuk koşup yeti~emedim. 
Bağırdım, ama sesimi işittireme · 
dim. Kadının gitiği yoldan çar • 
şının Nuruosmaniye camii kapı • 
sına cloğru yürüdüm. Bu sırada bir 
çocuk koşup geldi yanıma, yapıf· 

tı koluma.... Meğer bu çocuk işte 
o davacı olan adamın dükkfınm -
dan geliyor, aşırılan kumaşı arı · 
yormuş. Yerde bulup sahibini a · 
radığım kumaşı aldı elimden, be • 
nj de poliıc yakalattı. Ben suçıu • 
zum bu itte ... 

- Siz dükkana Mç gitmemi~ mi 
idiniz? 

- Hiç ayak baımamıJ!ım. O -
raya ayak basanlar, şu Ane ile 
Emine .... Benden habersiz git -
mişler, kumaş bakmak için, ... bak· 
mı~lar, beğenmemi~ler ... 

- Sizi Nuruosmaniye camii av· 
lusunda yakalamadılar mı? 

- Yok, yok... Çarşının te o 
tal'af ındaki kapısmdfln dr!arıyn 

çıkmamı§hm ben ... 

- Burada kumaşı çarşaf ınızm 
pelerini altır~nn, göğsünüzden çı· 
kardıkları yazılı? 

- Yanlış! .. Elimde tutuyor -
dum. Ben o kumaş parçasını .. 

Bu aralık mahkeme salonunda 
bu!unan bir ~en&, hakimden Hu • 
riyeyi müdafaa etmek için mü sa· 
ade istedi. 

- Siz kimı;iniz? 

- Ben, annemin oğluyum. O. 
köyden lıtanbula yeni geldi. Ken· --------------1 disini müdafaa edemiyor. Müsa -

vazeneıini kaybetmit aıaiı diifüp 
muhteljf yerlerinden yaralanmıt .. 
trr. Beyoğlu erkek hutaneaine 
kaldırılmıştır. 

ade ederseniz, ben bir çift likır· 
dı söyleyip, onu müdafaa edeyim! 

- Oğlum, mahkemede suçluyu 
avukatı müdafaa eder. Sizin bu 

C. H. F. partisi kaza reisleri 
dün öğleden ıonra parti vilayet 
merkezinde toplarak 9 Mayıs per 
§embe günü yapılacak tezahürat 
etrafında ıörütmüılerdir. 

Geç vakit belediye reis muavi· 
ni Bay Hamit ve vali muavini Bav 
Rüknettin de parti merkezine gel· 
mitler, reis vekili Bay Ali Hıza 
ile ayni mevzu üzerinde konuf· 
mu,Iardır. 

Nüfus sayımı ----Kaç memur lazım olduğu 
araşhnhyor 

Kaymakamlar vali muavini 
Bay Rüknettinin reisliği altmd~ 

bir toplantı yaparak birinci tetrir. 
de yapılacak nüfuı sayımı hazır
lıklarını gözden gesinniflerdir. 

Belediye harita tubesince ha· 
zırlanan numarotaj föylerinden 
birer nüshasının kazalara gönde
rilmesine karar verilmiıtir. 

Kaymakamlar bu ay zarf ınd• 
mmtakalarında tetkikat yaparak 
nüfuı şayımı sünü yekun itibariy
le kaç nıemura ihtiyaç. olacağını 
tespit ederek neticeyi viliyete bil
direcelderdir. Alınacak yekun Ü· 

zerine nüfus yaıımında. ç•lı§~ak 
memurlar tayin edilecek ve bun· 
lara. birkaç gün naıari iı:aht.t ve
ruecektır. 

yolda söz ıöylemeie salahiyetini? 
yoktur! 

Hakim, Huriyeden ıonra Ane 
ve Erninenin aorplarmı yaptı. 

tesinin yaz.ısından: 

Bugün Fransayı geçen m 
ketler vardır: Mcıela Türk' 
Vaktile hasta adam denilen 'f~ 
yede bugün onun kahraman 
Atatürk altı asırlık inkılabı oll 
sen~ içinde yapmıttrr. Kaf 
açtı, peçeleri yırttı, haremde 
.{ulan kadınlara tahıil ve spor 
lrini verdi. Bugün Türk atat 
da çalı,an genç kadın dün 
e::n ıüıelidir. 

Atatürk .son zamanlarda, 
nesinden aldığı derelerini kad 
hıtk!arı için olan dütünütlerin' 
sas tetkil ettiğini,. ıöylemittir. 

Türkiye hükfuneti dünyanıll 
fo.ninist hükumeti olduğu içiıı 
~ı konare münasebetiyle yapt 
ğı posta pulları üzerine Avrup 
meıhur kadınlarından baıhca•' 
resimlerini koymuştur. fraot' 
çin seçilen kadın Bayan Küri' 

Türkiyedeıı ıidecek ınektu 
bütün dünyaca radyomun mu 
olan bu meıhur kadının çehr 
götürecektir. Niçin bu kadın 
hisini en ince, en doğnı hürme 
le ilk defa yükseltmek f~refini 
ka bir memlekete bıraktık? 

Su?h, edebiyat, fen, çalıt 
bütün bunlar pullarda gösteril 
Vft cidden çok iyi 9lmuıtvr. 
, .,.ı.ı,..,.""'' ı ıuı 1uc:5c: -0.uruu•Jl 
bi sojyk bir durunıda değil, 
tün kadınların ıöılerinde o 
ayni büyük ümit ve ayni tesir 
hiyane bir surette canlandırıl 
tır. 

Onlar yerde bulunan kuroat par· FRANSIZ ELÇlLIGl ATAŞ 
çası işinden hiç haberleri olmadı · B. LAV ALLE BERABER MOS 
ğmı, o gün o dükJcana kumaş bak- KOVAYA MI GiDECEK? 
mak için girdiklerini, fakat bir yakında Moıkovay" gide 
fey aı•rmadıklarmı, kumiıf parça· olan Fransız DıJ i1leri Bakanı 
aı işini ak~am üıtü, beraber otur • Laval'e Fransanm di~er ırıenıle 
dukları Sirkec:ideki Oamarun o • ketlerdeki f>lçiliklerinden ele b' 
teline döndükleri .zaman öğren • erkanın refakat etmesi ihtinuılİ 
diklerini .söylediler. En 60n sor - leri sürülüyordu. 
guya ~ekilen Huriyenin kocas1 f raJlıanm Ttirkiye elçiliğirı 
Mehmet de, uzakt.an bir kadının aakcri ataıe Kolonel Dö Kurıol 
yere kuma! par?SI düşürüp hıılo. un Moskovaya gideceği hav• 
gittiğini ve karısının da kumafı dün lstanbulda .§ayi olmuıtur. 
yerden 2'hp onun p~şi sıra koştu- Fransız aıkcri ata§esini düP 
ğunu ~ördüğü yolunda ifade veı· rerek havadisin uhnı kendiairı~ 
di. sorduk. Haberi olmadığını ıö>'4' 

Hakim Salahaddin Demirelli. , di. 

vaziyete ~öre Huriyenin tevkifi • F ) d 
ne, kocası Mohmetle Ayıe ve E - ı j j pin 3 d 3 J arın 
mınemn serbest bırakılmalarına 

karar verdi. Muhakeme davacının 
ve şahitlerin çağrrılması için on İ· 
ki mayıs saat on dörde kaldı. 

Hnhim, şerheıt bıraktıklarına 

.şu ihtarda bulundu.: 

-- O gün ıiz de ıeleceksiniı. 
Davacının ve ıahitlerin sizleri 
görmesi lazım. Sakm gohneıneı -
lik etmeyinjz. Eğer gelmiyecek o
lursanız, wnra hepinizi tevkif e · 
derim.! 

Esrar kaçu an 

karar verilmiıtir • 

isyan çıktı 
iJlllr' tBaş taralı ı. ci sayıfadl 

rafından baıtmlmıt olması 
meldir. 

59 ihtili.ki öldürülmüt ve 
kanları yakalanınııtır. 

iyi hazırlanmı§ olan S•kd 
harekeli, valinin .ve asker tc" 
vctleri kumandanının v•ıif o i' 
hı uzakta bulundukları bir 

manda baılamıttır. filipinlrrd1 

kikat yapmak için toplanan 
merikan komisyonunun r• 
Filipin adalarının müstakil 
demokrasi şeklinde kendileri~ 
dare etmekten iciı; oldukl 
yamaktadır. 

KURUN'a abotı' 
olunuz 
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1 Endülüste Kemal Reis 
yazan: l.W FERDi -

1 TJrilıa No: 93 
1 • 

ın111 Reis, fiırtntı sıkıklırıı~ı ölOm 
ırııılı il çıkllSb 1 

Sinan nerede kaldı •• ? 
Ayıenin kolu iyilepnitti .. 
Genç kız sol kolunu kaybettiii 

liinclenberi, Endülüsiin kurtula • 
<:ağından ümiclini kemıitti. 

Sinan bir müddet Musa ile doıt 
01mut, onun evine gitmİf·· Fakat, 
lon isyan sıra11nda tekrar Ay,e • 
Din evine sıgmımtb·· 

Sinan Gamatadan kurtulamıya-
C&iını anlayınca ölüm aramağa 
baılamıtlı .. Kendine kıyamıyordu. 
kenar mahallelerden birinde ta • 
llıdıiı bir büyiicüclen zehir Ut~ 
nıitti. 
Sinan büyücünün ıetireceii zehiri 
İçip allliek ietiyordu.~tis ınüe· 
liinıanlarmm memlekete yaptık• 
ı.rı fenalrJr ı6rıdükçe inunbim· 
daıı bile nefret ediyordu. 

Eier Ane ile tanqımamıt ol.ay· 
dı, Sinan çoktatı öJmüttii .. 

Onu IOD isyan& karqıliıaktan 
iheneden Ane olmufbl· Musa a • 
tdıan bir edEektioŞebrin müdafaa
ar için bqma toPladıtı Hben bet 
"ıilik iuvvetle sarayı ha1111ai& 
littiii zaman, Sinanı da~ 
t.temitti. Ane 01111 o ıece son top· 

tıya ıönderemediti için, Sinan 

lk•hmtıtı •• 
Ayte: 

Dediii zaman, Sinaa: 
- Ketke ben de öteki mücahit • 

ıil»i çaıpqarak ölseydim. 

Diye cevap ...GJtti. 
Sinamn bu cevabı Anenin ru • 

'-c1a yeni bir atk fırtm&IJ impar
aı .. 

- Sen M2im milaıfİl'İIDİUİD ! ... 
~ vatanmm için, senden önce 
6lnıe.i icap eden kimteler var ••• 
~r canmı ölümden airıerler • 
~. aenin ölüme ablma• .ebep 
ıre lüzum yoktur! dedi. 

Sinan c:anmclan besmitti: 
- Bu faciaJI ~ölmek 

İati1orum, dedi, zenıinler hil& 
liil ,..,.klı cariyelerinin kollan a• 
~ f&1&P içerek eileaiJorlar· 
~ mahallelerdeki fakirler i• 
)iyeıc:ek eteke ve deve eti bile 
~orlar. Bu pnpei• taham· 
- edemiyorum, Ane! 

k.._ mabalWerd• dolaf1Mk, 
~anlı hlr iman ifia, lrabil delil
' Lhtlıktaa tlisllrinia iiltiiD • 
ele cloktmaia mecati olma7an fa· 
kirlerin )'iizlerl ..., .... olmafbl • 
8-l tanfta .zeaıinler büyük • " 
~ am'barlanmn kapılan WüıM 
~~yaba keneli ailelerini 
"•-S1elerini cfiitibNyorı.., ıece-

~~encelerinden teri blmıJor-
Sla&n: 
.._ Bu haikaalıta, bu duypluZ· 

.~.tahammül etmek için. İDlaDID 
~. latt•n olmalı! .. 
~Yordu.• 
~ çektiii ıstırabı körler .. 
~bile ıöriiJor ve .-,.,or • 

Pa1cirler biıbç defa Elr_.. 
~aiderek~-· 

,i'J"'llllbııdan inak .......... 
~ii'. Saltan AWuJla. 
~ W> aefil balEa ~ 

·drıl!Wer .-..... ~ 1 

-Y &fllm•k, onlarm hakkıdır. 
Açların karnını ben mi doyuraca· 
irm? Açlıktan ölenlere yardım et· 
mek elimden ıelmez ! .. 

Diye cevap vermifti •• 
Milletini lfl\'eD ve dütünen bir 

hükümdar, açlara . kartı elbette 
böyle bir cevap veremezdi •• 

Halk, 0 ıün<Ien IODI'& sultan • 
dan ve onun bütün ailesi efradm " 
dan ve menıubininden nefret et .. 
miflİ. Fakirler, bu ihtitam ve deb
debe yuvumm etrafından bile 

1eçmek iatemiyordu • 

• • • 
Ane, fel&ket pnleri uzadıkça. 

Siaanı ..kitinden çok daha fazla 
..... ı ......... etmeie, pe
ıindea kotmai• bat)amıftı. . 

Siun•, büyücüden zehir bek· 
lecliiini kimse bilmiyordu. 
, Bir gün Sinan yerli kıyafetiyle 
eokaia çıktılı zaman, Ane de ör
tünerek arkasından fırlumttı • 

Sin.an dolambaçlı yollardan ıe-. 
çerek, kenar mahallelerden birm. 
1aph. 

Ane de SİnaDID peıinilm Pli· 
yor, fakat kendisini ,Wermeinek 
için kalabalık arasından yürüyor .. 

du. . 
Sinan, bir küçük evin önünde 

durdu. AYtt;ı Sinanı uzaktan gör 
1ot:&. 1 uı ~"• . 

Sinan kA,.daa ~· fİrblC4tJ 
A,p aobim Jtap-~ KoinfD 
çOCUkJarmdan birine: 

-Burul kimin evidir?. 
Diye sordu •• 
çocuk duclainu bükerek: • 
- .lmiyew musun? • dedı •• • 

Bu evde methur büJiicÜ Hayyat o-

turur. 
Ane fÜpheye düttii· • 

Simmn biiJÜCÜ Hanatm evinde 
ne iti vardı?. 

sokakta bir müddet d~ • 
te~ aonra, ıeri1e döndü.. EYRMt 
ıeldi.. 

Ane merak ye~ ~· 
Sinam beklifordu. Bu sıyuetia ıç 
JÜaiinÜ elhette SiDaDdaa ijnme .. 

c*i.. . 
Sinan, Anenin tamdıiı ~ • 

lann en az 7alan IÖJl.,•nlenıto 
den biriJdi... h 

_ Biru ..ıa,tınr.am. bana er 

. --·-... --~mc1an •inim. .. ,. ..... ~ 
Diyordu- . 
Ayfe, 0 IÜD eve daa.lüiil za • 

man, SinaDlıs yapy....,ac:almr 

ulamıfb·· . 
()aullla ne yapem da evlenein .. 

d
., 
ı... ı.ındea 

Garnatat"P dlat ~ .... aUn-
dütm••~ -
~om: . 

cc - ... - ~ teYl)'OJ'Um ... 
Senu.le ........ i.tiyonmı.,, 

D 
• ıtola1 biT it delikli •• 

,_ 
0 

a&a çok düfündü.. Saat· 
:~ .. Akfama kadar clii-

~ fili& meydanda 1oldu· .. 
~lara emaer ıölseler düt • 

milf; lfinef çoktan hatm~ .. s..- o süne kadar, Wyle ıu-
aet t;atbktul ..... IJOkald& b1 • 

~· ~ merakından çıll~ · 
. C1J4,,,.ru .,., ) 

~koNoMi -»r~~ 
~~~~:;..:.;.-===== M1'L 

Yumurta işlerinde 
değişiklik yok Y•n•• N;yad 4.hmed Ob• 

ı._..ıa Tiirkyıımurtal..,ına fatih camii ve civarı 
Tefrike No. -129-

kartı gıkarılan ıüçlük yüzünden . 
ortaya çıkan vaziyette dün bir de-
iitme olmamıttır. 

Bu vaziyetin lıpanyada yapı -
lan bir yanlqlıktan ileri ıeldiği 
söylenmektedir. 

Me.eli; Banelona limanında 
yumurta ıerbeıtçe çıkarılırken 
Valimi ya fünanında buna mini 
olunmaktadır. lıpanyaya gönde .. 
rilımek üzere 13 bin sandık yumur 
tanın Karadeniz mıntakuında bir 
Alman vapuruna yükletUdiğini 
yannı!lJk. Vaziyetin bu karıtıklı
iına raimen bu yumurtalar lı -
panyaya gö~ktir. Bundan 
batka lapanyayadaki acentesin .. 
den muvafık c~vabuu alan bir ya
hudi finnuı da 700 aan.drk JU • 
murtayı ispanyaya ıöndermek ü • 
zere hazırlamıttır. Bu yummtalar 
buaün ispanyaya gönderilecek • 

tir. 
TaciTler ellerinde bulunan yu • 

murtaları buzlıanelere ko)'lllU! -
lardır. lıtanbulun ıüıııdelik yu • 
.iıurta sarfiyatı 200 küçük sandık-

tır. 1 h .. Bir habere göre, apanya u • 
kUmeti, kontenjanın bittiğini, i • 
kinci defa verilen 25 bin kental • 
li1ı kootenjanuı 1ayri resmi oldu· 
tunu ileri .umıektedir. 

Madritte ppılmakta olan, "J9!' 

ni 1'tırk-~ ~ lılüza 
kerelerimn ne n~eye nrdılı .h• 
nüz tehrimizde bilinmemektedır. 

Basın Kurumu · 

~··. •••te ... 
hiplerini çapıyor 

lıtatlbDI Balll IC•rrutauulan: 
Ma&baat Umum aiidtirlQbce, 

25 MaJl8 1936 tarihinde Aakarada 
toplanacak okan matbuat koncresme 
Istanbalclaa iftirak edecek murah • 
hulann secf,ıni ne isimlerinin 10 Ma· 
yısa kadar blldirllmesl iti 'f8Zife ola
rak Kurmnamuza nrllmfftir· Bu se
çbai ppmak için apiıda isimleri ya
zılı pzete aaJüpleriDID veya kendi 
namlaruıa seçime fttlrak için gazete 
saldplerlace verilmiş ya11lı vekllet -
nameyi Jlamll arkadaılarm 7 Mayıs 
au Salı ...... t 13,30 ela Basın 
Kanma aerllMinde yapılacak tap • 
lalltıya selmelerinl dileriz. 

OC1lk mecınut11ı:. 
Afacan 
Çocakllel 
ca1.,u.n~ 
Mektepli çoquk 
Olgu eocak 
Mnle#&. nrr:mualan: 
Top 
Spor haftası 
Muallim sesi 
smtmaaHtınl 

\ 

Mimar 
lttaftbal Baro mecmuuı. 
Istanbul aerlriyatı 
Teclavl notları 
Farmakaloı 
Dit tabipleri 
Tıp dilnyuı 

Verim 
Otekltlp 
Asker!, tıbbı baytarl 
Tlberldlloz 
Tedavi serirlyatı 
AmeU elektrik 
Tedavi aerirlyatr 
Esnaf 
İstanbul Baytari mecmuasL 
Hukuk 
Gol, spor 
Saloa lletJ111Ualanı 
Hafta 
Hollvut 
Yedigtin 
Blytlk Gazete 
Yarım Ay 
Pır..-. 
JllValf #J.,..zan; 

Süleymaniyedeıki Hürrem Sul·ı metre uzunluk ve 11,40 meır. , .. 
tan türbetinde ikinci Selimin oğlu nitliktedir. Samıcm yirmi bir 
Mehmetle ikinci Ahmedin kızı, kubbesi vardır. 
türbenin dı,ında da ikinci Musta· Stileymanlye kütüphanesi Bi • 
fanın kızı Safiye Sultan gömülü- rinci Mahmut kurununda Sadr& • 
dür. zam Köse Muatafa Bahir paf&DUI 

Bu türbenin bir kısmı oyma çi • önayak olmuiyle kurulmuttm· 
nilerle yapdmıtbr. Kütüphane, Süleymani7e camiinla 

Kanuni Süleymanın türbeıi. içinde tunçtan yapılaı )MlllD8k • 
sekiz ;yüzlüdür. Yirmi dokuz sü· lıklar ile •J'l'llmıttır• Bu parmak• 
tuna dayanan, üatü örtülü dehlizi lıklar mhe mGdiiril Hamcli be#; 
ile bu türbe, bu nevi eserlerin en 'tarafından tamir edi~. 
güzeli aaydmaktadır. T6rbenin Kitaplar, timdi camiin kartı• 
dıt yüzleri oyma ve çok nadir mer- smdaki kütiphanecle buhmmak • 
mer tqlarİa kaplanmıftır. Kapı· tadır. 
sının ültündeki Yetil mermer üze
rinde yaldızlı harfle Kanuninin Ö· 

lüm )'Ilı olan 974 Rkamı yazılı 
bulunmaktadır. 

Kubbe, duvarın bir buçuk met
re mesafesinde tekiz parfir sütun 
üzerine ve ıekiz kemere dayan· 
maktadır. 

Duvarlar, mai zmıin b.-in• 
beyaz sedefli çinilerle ıüalüdür. 

Camları renklidir. 

KiLiSE CAMii 
Bizans kurununda Aya Teodo

ra To Tironoa adını tqıyan kilise 
camiinin brulut tarihi kat'i ola -
rak bilinmi7or. 

Kat't ~ rinyetlerden bi· 
ri fUChır: KUiae a,.anclan ve Kal· 
kedonya ruhani meclisine ittirak 
etmit olan Sforuyas tarafından 
imparator Makalın kunınunda 
-®~ azap görmiiflerden Aya Te-
Odor TDtiroaelı .....ıa Jll•ll•ıt.-
tıd'. 

ikinci mayet; putlara kurban 
kesmekten vazıeçerek dini ui • 
runda camnı feda eden imparator 
Limiyuaun ordu kumandanların • 
dan bulunan Büyük Aya Teodor 
namına yapıldıirdır. 

Bütün bunlardan bqka bu kili· 
ıenin Aya Akak)'UI Hepteakalon 
kiliıeti olduğu ela iddia edilmekte. 
dir. 

Bu kiliae, Şeybislim Ş..Settin 
Molla Girani tarafından cemie 
çevrilmiftir. 

Kilise camii sarnıcı yirmi seki• 

Klroflu 
Kararlz 
Atkba 
Kllfllr Jlec!lftUahırı: 
Uyan11 
Yeni Adam 
Fikir hareektlerl 
Darfllbedayi 
Yeni TfJr'tt 
Yaşamak Yolu 
Müzik ve San'at 
Mülkiye sıyual bllrl. 
Yolların sesi 
Bilgi 
t~f Dlfmanı 
lz 
izlerimiz 
Yücel 
Oz dilimize doğru 
Franaız~a: 
Be7ollu 
La Tvql• 
ı. Reındtllq• 
Janaal D'odhat 
latan bul 
Rumca: 
Dlmokrala 
APoynmatinl 
Ta Neot.era 
Ermenke: 
Arevelk 
Aztarar 
Norlar 
J .... at 
Alrnante: 
Ttbfdlcle Ped 

FATiH 
Fatih camii, büyük tadU'ftDID 

kapııı üzerine Hattat Ali bin So • 
finin ıs.ı.n;1Je yasıhmt olan ki .. 
tabeden anlqıldılma Pıe 887 
)'Ilı Cemaziülalıirinde (1463) 4t 
yapılmaia batlanmıf, 875 Rece • 
binde 1471 yılında, yani tam ..ım 
yılda yapılmııtır. 

Camiin mimarı Sinanı ~tilctir. 
Camiin yapdqınm ')'lldinümUnde 
almUt, kendilhdn yaplDlf ~ 
Kumrulumeecitte ı&nUlmüftlr. 

Bu camiin bulunduia ,_.. 
pabik'in CJturmakt& oldaP ...... 
..... Haftl'İJUD kiliteli ... .. 
kilise, harap oldaktul .... .. 
rar yapileiaamqtr. Fatih, tr& ._. 
burada ild iDIDareli Wr -.rd 1"'fr. 
imlı. c.i, (114 - ı•~ 
ikinci Beyuıt laanmunU, (1171 
- 1786) yılmda Uç MlJ'ik ........ 
leden hayli h1f'P&lanclr. Ve ller 
defasında tamir sördü. .. ....... ~ 
mnüsGacl ........ _...ôl .. 
mutbL Oldakp. eiddtd elaa W 
selzeleclelmım.iJle bira.,_ 
leri çökmiiftU. 

Oçündi Muatafa lürramaiD-. 
mi ta•ami1le yıkbnldı. T.....ıL 
yeniden kuruldu Ye bet pi P ....... 
raJc tekrar yapı)dL (1 

ikinci defa, biabütiin hatlra 
tarzda yapılDUf olduiunda• F~ 
bin yaptırmq olduiu ilk tekil~ 
bolmuftUr. 

Camiin 8n tarafındaki ....... 
ilk mimari tarzını mahafua .ı 
melde olduiu iddia ecli ...... 
Burada on tekiz ıübm ve Jİlllli 
ki lmb1Je nrclır. 

Fatih w kamı ikinci..,._... 
aımeei G~babar Saltuam tlldılli 
ri bun.eladır. 



il 

Müreftelilerin derdi 
"Şarapçılıkta kar yok, 

karılan suma da yok 
cibreden çı
bahasına!,, 

Mürefte, (Hususi) - Bizim gen!f • 
Jiğimizde l\füreftenin rakıları pek 
meşhurdu. Şimdi rakı ynpı1mıyor, şa

raln şöhret almış. Buradan her yıl 
orta hesap olarak hıtanbula bir bu • 
suk milyon kilo Yapıncak üziimii 
gönderilmekte, bir buçuk milyon ü • 
ıüm de ayrıca şarap YC P<'km~zc sarf· 
olunmaktadır. 

Bu üzümlerden çıkarılan şarabın 

miktan da bir buçuk mil) on iki yüz 
bin kilo kadardır. Bundan :::J $ene e,·. 
vel l<'ran a hağlarmda Filoksra oldu· 
ğu zamanlar, burada on dört milyon 
kilo şarap t:ıkarrlmı , :Fransaya 6 -
7 milyon kilosu ~e,·kolunmuştur! 

Şimdiki şaraplar ise memleketimiz -
de sarfolunmaktadıı·. Hu şarapların 
bir kısmı siyah. çoğu da beyazdır. 

Dereceleri ise sene mahsulüne göre 
12 - 14 tiir. Her sene bağlara (100) 
bin çubuk dikilnH'ktedir. 17 kadar da 
şaı·ap yapanlar nrdır. 

Buranın bağcılariyle şarapçıları 
arasında daimi bir anlaşamamazlık 
vardır. Kabahatm kimde olduiunu 
anlamak güçtür. Her iki taraf da 
kendisini haklı gö termeğe uğraş -
maktadırlar. 

100 kilo üzümden orta hesap ola -
rak 63 kilo şarap ~ıkanlmakta ve ge
riye kalan 2;) kilo cibreden de yüzde 
S kilo suma alınmaktadır. 

Bu köyde de \'asati olarak senede 
bir bu~uk milyon kilo şarap çıkarıl -
maktadır. <U~mak) derenin üzümle
ri çok iyi olduğundan Jstanbul piya· 
sası oranın şaraplarını tutmaktadır. 

Gazi ,.e Ho~ köyleri Mürefteden bil . 
' J. ükt~ 

ller; sene birer suretle hükumeti -
mizin nimetlerine m.uhar olan l\fü -
reftelilerin yalnız bir dertleri rnrdır 
ki, o da: Soma derdidir! Bura hal -
kının yegane maişet \asıtası bağcı -
Jıktır. Bunlar, üzümk!rini üç kuruş -
tan şarapçılara satarlar. lki kilodan 
bir kilo şarap çıkar. İmal masrafiyle 
beraber şarabın kilosu dokuz kuruşa 
mal olur. Şarapçılar bundan bir kar· 
lan olmadığını söyliyorlar. Onların 
karları geri kalan cibreden yaptıkla· 
ı·r l!IUmadan imi~. inhisar idaresi yüz 
derecelik sumayı Paşahah~esinde 
ambara teslim şartiyle 20 kuruşa al
makta ise de bunun iki kuruşunu da 
imaliye masrafı olarak kesiyormuş. 
Sevk ,.e imal masrafları şarapçılara 
ait olduğundan bunların ellerine an· 
cak 6 - 7 kuruş ge~iyormuş. 

Bu suretle zarara uğrayan şarap
çılar üzüm fiyatını (60) paraya ka· 
dar düşürmek suretiyle zararlarını 
telifi etmeğe mecbur kalmaktadır -
Jar. Sonra hu 20 )\uruş fiatın da sa -
bit olmadığını \'e gelecek sene belki 

• daha noksanına mübayaa edileceğini 
inhisar idaresi söyliyormuş. 

Işte bai sahiplerinin gittikçe za . 

rara uğramaları ) üzün den bağcılık 

yıldan yıla mah,·olmaktadır. inhisar 
idaresi ayni somayı rakı amillf'rine 
300 kuruştan satmakta imiş. Halbuki 
hükumetimiz bağcıları korumak için 
bir dönüm bağı beş sene ,·ergiden 
muaf tuttuğu gibi meccanen Ameri -
kan fidanları da teni etmekte ve Fi
loksra mücadelesi jçin de birçok mas
raflar ihtiyar etmekte iken beri ta • 
raftan her hangi bir daire müdürü -
nün idan•ye yaranmak i~in fiyatları 
kırması :; üzünden halkımız hükume
tin bu atıff'tlerinden istifade edeme· 
mektedir. 

Binaenaleyh. ikinci umumi müfet
tişliğin dikkat gozune arze • 
dilmeğe pek ı;;ayan olan hu ekonomik 
meselenin yani üzüm satışına eı-as o· 
lacak olan bu suma derdinin bağcıla· 
nmız lehine halledilmesi :son dere -
celerde temenniye ~yandır. 

İnhisarlar idaresi sumanın litre -
sini eski"i gibi (~2) kuruşa alacak 
olurı;ıa hu yilzden bütün Türkiyenin 
. uma ıimillerine azami elli bin lira 
kadar fazla bir para ,·erecektir ki. 
hu para ile bağcılarımız ihya olacak, 
aksi takdirde ise yakında birkaç ,.i • 
liiyet halkının bağlarının ) erine yel· 
ler esecektir!. 

R. T. Cantürk 

,,. Konya San'at mektebinde -
Konya mıntaka aan'at mektebin -
den hu yıl yirmi genç mezun ola • 
caktır. Mektebin talebe mevcu • 
du yüz altmıt yedidir. 

:,. lamirde Fınncılar Kao~rati
li- Izmirdeki fırıncılar; (Fırıncı
lar Kooperatifi) tetkiline ve bu 
kooperatif va11lasiyle it görmiye 
karar vermiıler, ite baılamıılar ı 
dır. Kooperatifin esas nizamna . 
me projesi hazırlannuıtır. 

Kooperatifin yapacağı itlerden 
birisi fırıncılara lazım olan unu 
toptan temin eder~k kooperatif or
taklarına tevzi etmektir. Fırın . 
cılar ve ekmekçiler kooperatife 
sermayelerini koyarak gireceklel'· 
dir. 

Her üç ayda bir kooperatif ge· 
nel heyeti toplanarak sermayenin 
kazancını ortaklarına dağıtacak -
tır. 

~ Tele/onla konıültcuyon - İz-
:nirle İstanbul arasında telefon mu
haberesi ilk defa olarak bir sağlık 
konsültasyonu için kullanılmııtır. 
Izmirde doktor Bay Abdi Muhtar 
bir hastasının tedavisi için tele · 
1 onla Şitlide doktor Bay Ethemle 
konsültasyonda bulunmuıtur. 

KURUN'un edebi tefrikası: 47 

Kaptanın her zamankinden da· 
Ja sür'atli adımlarla geri döndü -
iünü pencereden gördüm. 

• ~ ı;ı 

Bugün Pendikten adeta hasta 
gibi döndüm. Batımda sersemlik, 
içimde bir ezginlik var. Hasan 
Ret.in dolması midemi bozdu ga
liba ... 

Ortalık aydınlık. lstanbula gel
diiim zaman daha aktama iki sa
at vardı. 

Tembel, itıiz bir adamın duydu· 

ğu can sıkıntısı bir burgu gibi dü· 
şÜndükçe içine itliyor. 

Ağır ağır Tunele yürüdüm. 
Bu saatlerde oraları adeta ten

ha. Kapalı dükkanlar insana terk· 
edilmi! bir !ehir hi11i veriyor. 

Şimdi Pendikten ne diye erken 
kaçtığımı dütünüyorum. 

Bunun cevabını vermek imkanı 
yok. 
Canım sıkılmadı. Bilakis gece· 

nin uykusundan bathyan bir he
canla oraya gidiyorum. Niçin. Q. 

Bartında 

Bir köy muhtarı 
daha öldürüldü 
"T•rl•yı kim ekecek?,, 
meselesinden ~ıkan 
kavga kanla bitti 

Geçenlerde Bartında Kozuca· 
ğız yolunda bir köy muhtarının 

öldürüldüğünü yazmıttık; Bartın 

da son günlerde bir köy muhtarı 
daha öldürülmüttür. 

Bu ıon cinayet Kurucqile na-
hiyesinin bir köyünde, bir tarh 
yüzünden olmuftur. 

Yakanın tafailitı tudur: 

Kurucaıilenin llyaıgeç!di kö 
yünden Hasan oğlu Aziz, bir tar · 
layı on yıldır ekip biçmektedir. 
Kızılkilse köyü muhtarı Ali oğlu 
Hasan, hiaaesi bulunduğu bu tar· 
layı bu yıl da kendisi ekmek İs· 
temif, bunu teklif etmek üzer~. 

yanına kardeti lsmaili, üvey oğlu 
Ahmedi ve karısını alarak kalkını• 
llyasgeçidi köyüne gitmittir. Muh. 
tar Hasan, Azizi tarlada bulmut 
teklifini yapmıttır. Aziz buna ra· 
zı olmayınca aralarında gürültü 
çıkmıt; iki adam atıımağa bat . 
lamıtlar, h'atti. döğüşmeğe hazır . 
lanmıtlardır. 

Bu sırada elinde bir sırıkla kav. 
ga yerine ııelen Hasan oğlu Mus
taf a adında birisi - kendisi dedi
ğine göre - kavgayı yatııtırmak 

için kavıacıları ayırmak istemit 
ve muhtar Hasanı tutmuıtur. 
Muhtarın beraberındekıler de A· 

zizi tutmutlaraa da o nuılsa el· 
lerinden kurtulmut, çektiği bıça
ğını, önce muhtar Haaanın üvey 
oğlu Ahmede sallamıt, onu göğ · 
sünden hafifçe yaraladıktan ıon · 
ra, Mustaf anın tuttuğu muhtar 
Hasanın üstüne atılmıf, koltuğu -
nun altından omuz batına kadar 
derin bir yara açmıttır. 

Azizin bıçağı, bir tiryanla mü· 
him bir asabı kopardığı için, muh
tar Hasan bir çeyrek saat sonra öl· 

müttür. 
Cinayet derhal merkeze bildi -

rildiği için, Cumuriyet müddeiu -
mumisi Bay Nurettin, beraberinde 
hükumet tabibi bulunduğu halde, 
motörle Kurucatileye ıitmit, biz
zat tahkikatı idare ettikten sonra 

dönmüttür. ' 
Katil Azizle, maktul muhtarı 

tutarak ona yardım. ettiği iddia e·· 
dilen Mustafa yakalanıp tevkif e· 

dilmi,lerdir. 

rası benim adeta bir baba ocağı. 
Baba yar111 sandığım kaptan bana 
eıki evimin hayatını canlandırı· 

yor. 

Fakat yalnız bu mu? 
Bu olsa bugün niçin oradan i· 

deta kaçtım. lstanbulda bekliye
nim yoktu. Şu halde .. 

Yava! yavat içimde bir düğü-
mün çözülmeğe batladığını hiue· 
diyorum. Bugünkü ııkıntının başı .• 
Evet oradan baılıyor. Onun eve 
dönÜ!Ünden sonra .. 

Bu ihtimal bir an içinde kafa· 
mm içinde çaktı. 
Kanımın damarlarımda adeta 

akıtını duydum. Batım ateı içinde 
kaldı. Kendi kendimden utandım. 
Utandım değil korktum, iğrendim. 
Böyle bir dütünce, böyle bir duy· 
gu nasrl olur da bana gelebilirdi. 

Bir Türk san'atkirı 
Koza şifleme makinalarını Avrupa 

dakilerden ucuza yapıyor 
Adanada Avrupadan getiril . 

mekte olan (koza tifleme) ma . 
kinelerinin aynini yapan bir Tür!< 
sanatkarı vardır. Bu · sanatkar 
Yağ camii yanında uf ak bir ate!
yesi bulunan Edip ustadır. Usta 
Edip, bu makineleri naaıl yaptığı · 

nı fU Auretle anlatıyor: 
- ilk mektep mezunuyum. On 

dört yıldanberi marangozluğu bir. 
çok uıtaların yanında devamlı bir 
surette çalıtmam sonunda elde 
ettim; sana ti ilerleterek müsta
kil bir atelye açtım. Plan çizmek 
proje yapmak gibi i!leri de Al

elan aşağı, çok çabuk 
mut. Hakkımda bu propagan 
yı yapanlar menfaatlerine sak 
lık gelen komisyonculardır. 

Oyl"! ya fabrikalar; benim 
tığım ayni Avrupa makineleri 
saf mı haiz ve 650 liraya malo 
makineyi bırakıp da niçin 1 l 
lira versinler! Yaptığım mak' 
ler meydandadır. Şimdiye ka 
hiçbir ~uretle bozulmuı değild' 

Fabrikalar Türk sanatkar 
tarafından yapılan ve her şeyi 
li malı olan bu makinelere iıt 

gösterirler. 
man sanatkarlarının yanınCla ça· ----====----------===---~~ 
hıma sonunda öğrendim. Fabrika 
lar, Avrupadan Adanaya (ko7.a 
tifleme) muineleri getirtiyordu. 

Bu makineler bet sene evveliye 
kadar Adanaya itler bir vaziyette 
1700 liraya maloluyordu. Dü -
tündüm, taıındım. Bu basit ma 
kineleri bir Türk sanatkarı niçin 
yapamasın?. Makineler üzerin • 
de tetkikat yaptım. Planlarım 

çizdim ve hemen ite giri,tim. De· 
mirci ustalarının da yardımı ile 
bir makine yaptım. 

Bunlardan bet ıene önce Cum· 
huri yet fabrikasına iki tane, ge · 
çen yıl da Gilodo, iş f abri~alarına 
bir tane yaptım. Bunlar bugüne 
kadar hiç aksamadan çahııp dur 
ıne.ktadır, 

Şimdi de Kadı köyünde Halisin 
fabrikasına iki tane yapmakta · 
yım. 

Bu makineler bildiğimiz gibi 
pamuğu kabuğundan ayırıyor ve 
kütle haline getiriyor. Şimdi 
Avrupadan getirilen ve 1100 lira· 
ya malolan bu makineleri beıı 

montajını yapmak ıartiyle ve itler 
bir vaziyette 650 liraya satmakta· 
yım. Bu makinelerin yedek par· 
çaları da tamamen Adanada Türk 
aanatkirları tarafından yapılmal; 

tadır. 

Bu makineden baıka, fabrika· 
lar için amele tarafından görül· 
mekte olan itleri yapacak bazı 
parçaları otomatik olarak yap· · 
maktayım. Bu suretle fabrikacı· 
)ar amele hususunda kazanmıt o 

luyorlar. 
Yalnız tee11üf ettiğim bir tarar 

varsa o da guya benim yaptığım 
makineler Avrupada yapılanlar · 

O mağrur, dik batlı kız ıçin 
duyduğum ,ey sadece onu gülünç 
bulmaktan ibaret değil miydi? 

Böyle, ıı-.uhakkak böyle 
Bir kahkaha attım. 

Tünel batının inik dükkan ke -
penklerinde kuru akisler bırakan 
bu kahkahadan kendim de kork
tum. 

Kendi kendime: 
- Budala olma Feridun - de· 

dim. Alemi kendine güldürmek 
mi istiyorsun. 

Adımlarım kendi kendine hız
landı. 

Adeta arkamdan kovalıyan bir 
tehlikeden kaçıyordum. 

Konutacy, oyalanacak bir a
dam arıyorJum. Bana öyle geliyor 
ki yalnız kaldıkça o iğrenç, o mü· 
nasebetaiz, o saçma, o gülünç fikir 

Türk mahsulü 
lzmirde standardizasyo 

bürosu kuruluyor 
İzmir, - On bet günden 

üzüm ve incir mahsullerinin st 
darizasyon işini tetkik için §Chri 
mizde bulunmakta olan heyet t 
kikatına ait raporunu Ekon' 
Bakanlığına göndenniıtir. 

Heyet, üzüm, incir tetkikatJ11 
dan sonra zeytin yağı ve palanı 
mahsullerinin standarizasyon · 
le metğul olmağa batlamıttır. 

Haber alındığına göre mab 
lün standaHzasyon işi kanuni 
keıpettikten sonra İzmir ve la~ 
ouı ve Menındc bırer ~::>taııcı .. : 
zasyon) bürosu teaiı edilece 
ihraç edilecek mahsuller bu b"' 
taraf mdan damgalanmadıkça i~ 
raç edilmiyecektir. 

Mahsulün standarizasyon 
tamamlandıktan sonra üze 
Türkçe, Fransızçt ve İngilizce i 
barelerle "Türk mahsulü,, ~e 
"Türk mamulatı,, damgası vurtl 
lacaktır. 

~ Ayvalık muallimlerinin ge 
tiıi - Ayvalık muallimlerind 
büyük bir küme Edremide gitJll 
lerdir. Müfettit Zeki Ülkenin 
bulunduğu bu seyahat çok gii 
bir tekilde geçmiıtir. 

llk ve orta okula 
Edremitte pek samimi bir su 
karıılanmıılar, orta mektebe nıi 
fir edilmi9lerdir. 

Erteıi günü tren ve otomobili 
le Güre köyüne gidilmiıtir. 
daki okutanlar da meslekda.Jlat 
na kır ziyafeti çekmi,Ierdir. 

kafamın içini kemirecek. 
(Löbon) a girdim. 

Tanıdık kimse yok. 
geldi. Telefon hüceresine gird 

Fazılı aradım. Hizmetçi Ad• 
gittiklerini, son vapurla gelee 
lerini söyledi. 

Acaba lrmalar evdeler miydi 
Onu bulsaydım çok sevinece 

tim. O beni eğlendirebiliı·di. 'f e 
fon ettim. 

Bugün de herkes gezmekte. 
lar da Bebekte bir ziyarete git1S' 
)er. 

Muhakkak bir arkada!, ya 
bir kadııı bulmtt.lı idim. 

Her adımda gözlerimin ön" 
gelip dikilen o zeytin yapraklat 
dan kurtulmak için ne yapmal 
dım. 
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Londrada bayram 
~~~·~~~~~~~----~~~~~~ 

lngiliz kralının 
hazırlanıyor 

Bütün lngiltere 
jubilesi • 

ıçın 
• Sarışın Bebek! 

Bütün lngiltere ve bütün Bri
tanya imparatorluğu, bir düğün~, 
bir bayrama hazırlanır gibi hazır· 
la.nar ak Kral Bet inci Corcun tahta 
geçmesinin 25 inci yıldönümiı

nü kutlulamağa başladı. 

gelmeğe hazırlandılar. Ve çetin 
bir mücadeleye giri§tiler. Başve. 

kil Asküyt, lordları şiddetle teh
dit ediyor ve memleket sarsıntdaı

geçiriyordu. 

kral ile sarayı, içki kuJlanmayı kal. 
dırdı. 

Yalancı kontes hapsedilecek 

6 Mayıs günü, lngiltere, dün 
Yanın dertlerini unutarak, Avrupa · 
nın içinden çıkılmaz karışık işleri· 
ni bir tarafa bırakarak günlerce 
devam edecek olan bu bayraml.ı 
llleşgul olacak! 

İngilizlerin bu zamanda kral
lık müeuisine ve kralın yıldön~- 1 
.ınüne bu kadar ehemiınyet ver
tneleri, başkalarına çok tuhaf gö 
rünebilir. Fakat lngilizlerin bu 
va:ıiyeti kendilerine mahsus bir 
haletiruhiyeyi gösterir. Sonra in 
giltere kralım bütün Brilanya im- 1 
Para torluğu parçalan •d. '· . 

birliği koruyan biricik makam ol· r 
ınası. lngilterenin ona s1ms1kı hı· 
tunmasım intaç etmektedir. 

191 O dan baslıyarak 1935 yr · . ~ 

lına kadar devam eden 25 yıl için· ı 
de dünyanın hemen her t~raf mdıı 
ihtilaller koptuğu halde lngihere . 
anc~k bir sürü reformlara şahit 
oldu.· Bunların arasında lngiliz 

lo.-dlar kamarasının nüfuzunu kay. 
betmes1 Irlandaya muhtari' ~t ve· 

• - , •• • • • '!' 41 ... ırı, ı ıa Sl· 

Böyle şerait içinde tahta otu · 
ran Kral Corç, Başvekil Arküyt'i 
çok iyi karşılıyarak vaziyeti ko · 
nuşmuş ve kabinenin mütaleasın1 
tasvip etmişti. 

Bunun neticesi olarak muhale · 
fet gevşediği gibi lordlar da yeni 
kanunu kabul elmİ§ ve krafüğr da, 
lordluğu da birlikte yutacak bir 
ucurumun açılmasına karşı gelin · 

mişti ! 
iki yıl geçmeden 

muhtariyeti meselesi 
allak bullak etti. 

lrlandanm 
lngiltereyi 

Erzak vesika ile verildiği za . 
man Kral Corç ile ailesi de herke, 
gibi yiyeceğini, içeceğini vesika i . 
le aldı. 

Harp sırasında Londrada bir 
takım çılgınca eğlenceler ba,la 
mıştı. Kral Corç buna karşı kaş • 
larını çatmış ve harbin devam et -
tiği müddetçe eğlencesi olan ti ,, 
yatroya gitmemiş ve bütün vaktini 
milJete hizmet için hasretmişti. 

Çok geçmeden Ingilterenin Biı· 
yük Harp gailesini savmakla baş· 
kalarmın uğradığı sıkıntda.rdan 1 
kurtulmadığı anlaşıldı ve memle . 
ketin içi tıkır fıkır kaynamağn 

başladı. lngillere ihtilal uçuru . 
munun kenarına varmıştı. Kral 
Corç bu sırada "ha.rpte gösterdi
ğimiz birlik, fedakarlık ve muka· 
vemet, kazandığımız sulhten isti
fade etmek için de lazımdır. Bun· 
larla beraber çalıtmak ve tutum· 
lu davranmak ihtiyacındayız,, di· 
yerek büyük hadiselerin önüne 
geçti. 

Daha sonra lngilterenin başın· 
dan geçen en mühim hadise, 11 
gün süren umumi grevdi. Bütün 
amele çalışmıyordu ve bütün iş 
müesseseleri kapanmıştı. Bir ta • 
rafla amele, bir tarafta bütün mem 

Paris - Burada türlü türlü ma · ı 
ceralara atılan Deniz Mişar adın· · 

r 

da bir kadının son muhakemesi ya- ' 
pılmıttır. Kendisine "Sarıtın Bı 

Sart§ın Bebek: Deniz Mişar 

bek,, dedirten bu kadın her şey· 
den önce Kontes dö Bo - Giyö ün· 
vamm takınmıftrr. 

Birçok aşıklarından bazılariy. 
le evlenmiş, botanmış, fakat hep
sinden türlü türlü istifadeler te
min etmiştir. Hatta hunlardan 
birisi kendisine bir milyon frank 
vermişt bu para ile sahte kontes 
bir antikacı dükkanı açmıştır. 

Sarı,m Bebeğin işi bununla 
bitmiyor. Dolandırıcılık, dolan . 
dıncıhğa teşebbüs, hileli iflas, 

Bayan 
serbest 

Staviski 
bırakıldı 

Bayan Staviıki 

Paris - Staviıki it ini tetkike 
memur olan komisyon, mevkuflar
dau muvakkat tahliye istiyen bir· 
çok kimselerden yalnız üç kişinin 
dileğini kabul etmiştir, Bunlar· 
dan biri Staviskinin kanıı, diğeri 
eski bir avukat olan Gibu Ribo, Ü· 

çüncüsü de gazeteci Piyer Dargüs
dür. Bunların tahliyesi 1933 §U· 

hatrnm yedisinde çıkan, yirmi bet 
martta tadil edilen ve ıahsi hür· 
riyeti himayesine taalluk eden ka· 
nuna dayanmaktadır. 

)'asal beraberliğin tesis edilmesi, 
amele fırkasının propagandacı 
bir gruptan bir fırka haline gele · 
rck "muhalefeti temsil etmesi ve i · 
kı clef a iktidar mevkii ne gelmesi, 
umurni bir grevin vuku bulması, 

leket iki ordu gibi karşılaştı. A
mele bu teşebbüsünde mağlup ol· 

muştu. Fakat daha mühimmi ln

emniyeti suiistimal cürümlerinden lllllllllnllllllOllllnl 111111111111UU111 RIUIUllll111Ulltth lllUUllllUJlllllUlllll IUUMUllH"" 

bütün medeniyet aleminin temel· .... 
!erini sarsan büyük harbin kopma· 

. gilterede sınıflar arasında muha-
rebenin batlamış olması ve amele 
sindikalarınm intikam almak i -
çin hazırlanmasıydı. Kral Corç 

suçlu bulunuyor. Den.iz Mişar ti. Sarışın Bebeğin ara sıra ken
mahkemede hakimin sorgularına dilerine çevirdiği i,vebaz gözleri 

sıkılmadan, hatta hazan kahkaha · hiç bir tesir yapmamıştır. Muha
JarJa gülerek cevap veriyordu; fa. kemenin sonunda sahte leont~ dö 
kat jüri heyeti bu kadar saygısız- Bo . Liyö beş sene hapse mahkum 
lığa karşı fena halde sinirlenmiş· oldu. 

sı hep bu yirmi beş yıla sıkı!mr~· 

tır: 1 
. Bu müddet içinde l~gi)ter~n1;ı 
ıçtimai şeraiti bir inkılap geçırd! 

lngiliz Kralı çok sevdiği 
clniz kıyafetiyle 

bu işte de kendini gösterdi ve bu 
• 1 sıra.da '·'son günlerde vuku bulan 

hadıselerin acı taraflarım unuta . Küçük Nikol'in izinde 
ii halde Ingilterenin .. a_vam kama~- ' 

b .. .Jngiliz muhafazakarları so · 
ra.sında bir tek komunıst me 1

•-

bulunmuyor, lngilterenin büyük nuna kadar döğüşüp İrlanda muh 

b. ht ta.riyeti layihasını reddetmeğe ka 

rak memleketin en mühim imti • 
han karşısında gösterdiği sebat ve 
intizamı kovalamah ve geçmiş; 

bırakarak istikbalin verdiği ümit 

ile sürekli bir sulhün teminine ça· 
lı!malıyız,, dedi. Böylece fırka 

Arama işlerine falcılardan başka 
mün~ccimler de girişmiş ! 

l"niistemlekelerine tanı ır mu a· 
tiyet verilmekle beraber bu domin· rar vermişler. Irlandalı milliyet . 
Yonların başvekillerinden müte-· perverler ilıtilal bayrağını kaldır 
ıekkil bir konferans bunlara ait mak üzere hazırlanmışlardı. münazaalarınm daima fevkinde 

kaldığım gösterdi. 
müşterek itleri idare ediyor. Kral Çorç, işin sarpa sardığım 

· k g·o .. ru'·nce iki taraflı hu. s.usi. _sureHc Bugün kralların rolünü izama 
Kay~er Vilhelm Felemen le - d A 

l d k aradakı ıhtılafı ar· yer kalmamı•tır. ncak aahsı'yet 
ıürgün, Habsburg hanedanı Be · temas e ere . ::r ::r 

1 l e iki tarafın bı· sahibi olan hükümdarlar fırka mu''. 
crikada bil' sıg-ıntı, çarlığın kökiı lattırmağa ça ·~ 1 

v 
1 

· ı .. .. elerine yol arr· cadelelerine girişmiyerek ve buh-
krnlmnı oldug-u halde lngilteredP. ribir erıy e goruşm _ 

· y ı b yolda kapanmaga ranlı dakikalarda vaziyetlerine ya. 
kral, yirmi beş yıl önce tahta o· tı. e mese e u 

1 d 
raşan sözü söyliyerek ve tavrı a-

turdugu- zaman karşılandığı teza· baş a ı. • 
H k k üzereyd! larak vazifelerini yapmış olurlar. 

hüratın tıpkısı ile kars.ılanıyor. Büyük arp opma · · k bulmuş A· Kral Corç bu şekilde hareket ede-
M · · Hersek cinayet• vu u , 

Kral Corç ile Kraliçe arının k d' t' · l'b 1 h 
bu sevgi ve saygıyı kazanmak hu· vusturya Sırbistana ülti~at~?1unu re 1raye ını ı era ' mu afaza-

. Rusya seferberlık ılan et· kar veya amele olan her başvekili-
susunda sahsiyetlerinin büyük bi.- vermış, b h kete rnuka- ne göstermekle ve iabaamda bulıı-
A • • •• k . Almanya u are · ::r ::r 
amd olduğund~ şuphe yo tur. mış, k d ferberliğe başla.- nan fırka ne olursa olsun onu baa. 

. bele edere o a se ::r 
Kral Corc, muhafazakar, hbe F derhal faaliyete geç· knlarından ayırt etmemekle mev· 

~ . · mıs ransa 
tal, amele. başvekilJerle karşılaştı- . "' I 'lt de Belçikanın bita.. kiini muhafaza etmiştir. 
~ • J • mış, ngı ere d . 
gı halde hepsine aynı muame evı - • h"' et edileceğine aır Ingiltere halkının ve Britanya 

. 1 raf tıgına urın 
Yapmış ve hiçbir vakit fırka hıs e· . . t 1·..ıti. Elhasıl Avru· imparatorluğunun ona gösterdigwi 
. ' temınat ıs em 'J 

tıne kapılmamıştır. Onun başhrn kenarındaydı. Kral bağlılık bundan ileri geliyor! 
rn . . d b d pa uçurumun . f 
czıyeh e u ur. Corç Cara müracaat ettı .ve se e~· O. R. Doğrul 

Kral Corcun, tahta geçtiği gü:ı· .~/d durmasm1 rıca ettı. ===-.,.....-:====--~,,.......,~ ........ .,..._-
d d

. berhgı ur . . B 
enberi bütün devri büyük ha t · b müracaat boşa gıttı. u 
1 Fakat u K l C 'l 3 e erle geçti. . t kar,ısında ra orç mı 

vazıye . f d , 
Kendisi daha tahta oturur otur· . · voıhdetinı muha aza e ere'<' 

letıntn . 

Şarap seven dok
torlar konğresi 

Paris - Geçenlerde Fransada 
Şonron şehrinden kaçırılan küçük 
Nikol meselesi bütün Fransayı 
meşgul ediyor. 

Tevkif edilmiş olan Sokley'in 
bu işte yalnız olmadığı, başkası
nın yahut başkalarının hesabına 

çalıştığı hakkında yeni bir zan ha· 
sıl olmuştur. Bununla beraber bu 
adam bu sorgulara karşı itidalini 
hayrete değer bir tarzda muhafaz·~ 

etmekte ve masum olduğunu israr 
la söylemektedir. 

Araştırmalar gene evvelki ha 
raretiyle devam ediyor. Polisle . 
re, falcılara şimdi müneccimler 
de katılmıştır ! Son günlerde me. 
sele büsbütün ba~ka bir yola dö
küldü. Bir sıra küçük Nikolün öl 
mediği havadisi çıktı. Arkasm
dan daha ziyade heyecan veren 
bir haber duyuldu: Nikol bulun
muştur. 

Vakıa Nikol henüz bulunma 
mışsa da, polisin mühim bir iz ij. 

zerinde olduğu fikrini kuvvetlen 

~'az dahili bir buhran ile karşıla<:· harbe girıneğe karar verdı. 
tı. Kral Corç, bütün harp seneleri 

Londrada şarap seven doktor ı hastalrklarında sarab . ı ·· ·. 
l f d b

. k . ın •o u,, ..,.1 
ar tara ın an ır ongre yapıla - bi mevzular vardır. • 

Lordlar avam kamarasından .. d• h.,.lkla beraber her s.kmtıy:ı 
' d · ıçın " "" çıkan bütçeyi kabul etmemişler 1

: öğüs germesiyle tanmdı. 
1910 da ı"ntı'habat yenilendi ve h· g 11 )" .. h. Bir aralık bütün a co u mu ım· 
beraller iktidar mevkiinde kalarak mal işlerinde kullanmak icap et· 
bütçe · .. ··tt"I Bunun üzeri· h lk yı yuru u er. k' ıni~ ve harp müddetince a ın ta· 
n lordların para işleri üzerinde 

1 
rap, bira vesair içkilerden vazgeç· 

n··r hazır·ı 
ti u~nu kıran bir kanun mesi istenmişti. Herkesten önce 

landı. Lordlar bu kanuna karft 

cağı .?~.her anlınmışhr. Bu kongre- Dünyanın her tarafından ge) • 
ye butun memleketlerden murah· mi~ olan "Şara d k 

• y p seven o tor _ 
haslar gidecektır. Bu arada bizim lar,, ın rnurahhaslarr Leman gölü 
doktorların da murahhas gön · etrafoıdak1' baala ki -:. rı gezece er -
dermesi muhtemel görülmektedir. dir. 

Kongrenin ruznamesinde, "Şa- Kongre, Ağustosul') 26 
raptaki vitaminler,, ve "Gıda~ızlrk 27 sine kadar sürecektir. 

smdan 

direcek bir hadise olmuştur. Bu 
işle ilk günlerindenberi alaka.dat 
olan Cenevre hususi polisi Rota 
Şomon da kurt köpeğiyle olan a.• 
raştırmalarını bırakarak Şamleri· 
ye gitmiştir. Y amnda komiser Ko
ı·iJ]ak, Liyon şehrinin iki polis 
müfettişi ve bir de meçhul adam 
bulunuyordu. Bunlar istasyonda 
büyük bir otele gitmişler ve orada 
gelen ve giden seyyahların isimle
rini taşıyan listeleri tetkik etmİf· 
lerdir. 

Onlar bu işle uğra§ırken iki po
lis müfettişi de istasyon kapısını 

tutarak son trene kadar bütün ge· 
len yolcuları gözden geçirmişler· 
dir. Akşam hepsi birlikte otomo· 
bile binerek meçhul bir istikame
te gitmiş ve ertesi sabah dönmÜ~· 
lerdir. 

Şamberi polislerinden biri d" 
hazır bulunduğu halde yeni bir 
müzakere yaptıktan sonra herhiri 
yeniden muhtelif istikametlere 
gitmişler ve nihayet Liyon şehrin
de buluşmuşlardır. Burada Şo

monla bir telefon muhaberesi ya
pıldığı söyleniyor. inanmaya de
ğer bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre Şomonda kiiçük Nikolün aİ· 
lesiyle yapılan bu telefon konus-
muında çok iyi ha.herler veriln:is 
olacaktır. Nikolün bulunduğun~ 
dair olan havadis bundan çılmn~ 
olacaktır. 
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ıstanbul Bcle~ly~sı ilanları ,-
-----=~~--~-~----------~----------.....;, Yürük Ali Pilajı Büyükadada 

Projesi Münakasası: 
lstanbulda Büyükadada Yürük Alide yapılacak pilaj ve gazino 

projeleri için bir müsabaka açılmıştır~ Müsabaka r.nüddeti Haziranın 
birinci cumartesi gününe kadardır. Müsabakaya her mimar ve mü
hendia girebilir. lstanbulda bulu nan müsabıklar bu tarihe kadar e· 
serlerini postaya vermit bulunmalı dır. Müsabaka için iki derece ta
yin edilmit olup birinciye 350, ikinciye 100 lira verilecektir. Müsaba .. 
kaya girmek istiyenler müaabaka programiyle harita almak için leva
zım müdürlüğüne muracaat etmeli dir. (8.) (2337) · · -· 

Gazi Köprüsü inşaatı 
eksiltmesi 

· lstanbul'da mevcut Unka
panı köprüs·ü yerine "Gazi 
köprüsü~, adı ile yeniden ya
pllacak dubalı demir köprü
nün yapllması eksiltmeye çı
karllmıştır. 

f:l.- Eksiltmeye konulan iş: 
Proj~ -ve şartnamelerine göre 
yapılacak duba üzerinde de
mir köprü ·ve teferrüatı olup 
keşif bedeli "1,690,84 7,, Bir 
milyon altıyüz doksan ·bin se
kizyüz kırk yedi Türk lirasıdır. 

B - Proje, şartname, izah
oa me, mukavele projesi ve 
ek~iltnıe şartnamesi bir dos
ya halinde olarak 50 lira mu
kabilinde lstanbul Belediyesi 
Levazım· Müdüriyetinden te
darik olunabilecektir. 

C ~ Eksiltme, şartnamesi
ne uygun olmak şartile 17 /10/ 
935 Perşembe günü saat 15 
de lstanbul Belediyesi Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

- Eksiltme kapah zarf u~ 
sulile yapllacaktır. 

E - Muvakkat teminat mik
darı 64, 7 50 "Altmış dört bin 
yedi yüz elli,, Türk lirasıdır. 

F - Eksiltmeye girecekler 
eksilme şartnamesinin 4 ün
cü maddesinin "F,, fıkrasında 
gösterildiği üzere ehliyeti fen
niye vesikası almak için · Be
lediyede teşkil edilen komis
yona 17/8/935 günü akşamı 
saat 17 ye kadar müracaat 
edeceklerdir. 

G ~ Eksiltmeye .. girecekler 
teklif ·m'ektupların·ı .· ·ih.ale gü-

ı 

1 

. . . . . •, • . ; . , ~ ;.: . • :-....:..ır:. .• . \~ ,,f • 

Umumi Haırpte TAKViM 
!'AZAR Pazartesi • 5 Mayıs 6 Ma}·ıs 

2 SErER :l SEFER 

Gila doğu~ .ı.53 ~. {!ot 

1 hatıraları Kafkas cephesi 
.... 32 - Yazan : Erzincan Saylav• Aziz Samih ..,1 . . ~ 

Çesıni 

Cüo batısı 19.09 19.10 
Sabah namazı .ol. 22 4.!0 

Lazistan ve Trabzon sahillerini Bu ın1 
Öğle namazı l!.1 t u.ıo 

ikindi ııamazı 16.0i 16.04 
19,lO Akşam namazı (9.09 

Yatsı namazı ~0.5.fr 

imsak ,,~6 

20.56 
7.1'4 
136 

k k • • Y hl ıayJa., oruma ıçın avuz zır ısı ,., dareı· 
h . d• a.tnn top ve cep ane getır ı nadığ 

Yılıo grçen güııleri 13:1 

Yılın kalan ı:iinlerl 231 2~0 -, RADYO 
Bugün 

1STANBUL: ' 
17,30: lnkdAp dersi, Üniversiteden 

nakil, Sinop saylavı Yusuf Kemal, 
18,30: Jimnastik, Bayan Azade Tar· 
can, 18,50: Muhtelif plaklar, 19,30 
Haberler, 19,40: Mayistro Golden -
berg idaresinde koro heyeti. 20,30: 
Ziraat bakanlığı namına konferans, 
20,30: lki piyano caz konseri (Ştro -
bel ve Ma1i)~ 20,50: Keman solo Ba· 
yan Kazrın, 21,15: Son haberler. bor -
salar, 21,30: Radyo orkestrası. 22: 
Radyo caz ve tango orkestraları ve 
Çadırcı (Şan). 

17:i Khz • .MOSKOVA 1724 
!1,15: Senfonik konser. l:J: Söı • 

ler. 17,30 Parti yayımı. 18,30: Opera 
temsilini nakil. 22,55: Almanca. ya • 
yırn 23,0:>: lnglllzce. 24,05: Almanca. 

823 Khz. BÜKREŞ 3M m. 
12: Kilise konseri.12,30: Radyo or

kestrası. 13,30: Mitica Gretzu orkes. 
trasr. 14,15: Duyumlar. Konserin de· 
vamı.17: Köylü saati.18: Dlniko or • 
ke~tra:c:ır. 19: Duyumlar. 19,15: Hafif 
musiki. 20: Konferans. 20,20: Plak. 
20,15: Konferans. 21: Radyo orke3 -
ro:;u. 22: Spor. 22,05: Şarktlar. 22,:15: 
Radyo orkestrası. 

Bu iki telgraf Başkumandan -
hkla O. K. nın noktai nazarlarım 
ve .kanaatlerini ve O. nun halini 
ıöstermeıi itibaTile pek mühimdi.r 
Bu telgrafname ordunun halini 
tamamile tasvir etmi§tİr. Bunun 
neticesi Mahmut Kamil Paşanın 

tebdil olunacağım kendisi de bili~ 
yordu. Fakat evveke tehir ettiği 
halde .sonradan yazmaktan meni · 
nefis edemedi. 

O. K. lığı ile Ba, K. lık arasın
daki kanaat ihtilafı evveldenberi 
vardı. Çünkü Ba§ K. lık bilmem 
nereden mülhem olarak ayda, i
ki ayda bir k~re düşmana taarruz 
tavıiyeıini adet edinmişti. Mah • 
mut Kamil P,. ise elimizdeki ef .. 
radın a.on menabiimiz olduğundan 
ve kendi tabiri veçhile damızlık 
kaldığından bililüzum tek bir a • 
dedinin bile feda edilmesine ta • 
raftar değildi. Baı K. ın her ta • 
arruz tavıiyeainin imkanı olmadı~ 
ğr bir çok muhare'belerle anlatılır
dı. Eminim ki Ba., K. bk bu iş'a .. 
rata göre tebdili kanaatle değil, 
fakat nuulahaten susardı. O. K. 5!5 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

19,15: Salon orkestrası. 20,35: nmın bu ıon cevabı şimdiye kadar 
Sözler. 21: Varşovadan nakil. 21,35: yazılan reddiyelerin en ağırı idi. 
Şarkılı konser. 22,40: Duyumlar, 2.'3, Bat K. hk ile O. K. lığı arasındaki 
10: Reportaj, 23,45: Çingene musiki· bu ihtilafı efkirm K. O. K. !arının 
si, 24,25: Cazband. aiz)ice Bat K. bğ.a valki olaıi iı'ar· 

841 Khz. BERLlN 357 m. k larile körüklediğini sonradan öğ -
20: Radyo orkestrası ve orosu. nelim. Al>clüll<fırim ve Yusuf 1z. 

2o,4S: Duyumlar. 21: Şarkılı konser. ,.re 
23: Duyumlar. 23,20: Spor duyumla· zet paıalar O. K. na kartı daima 
rr. 23,45: Dans. lazgm ve kırgm rörünüyorlardı. 

223 Khz. V ARŞOV A 1339 m. O. K. nm K. O. K. hiı gibi yük • 
19: Oda musiki:!Jl, sözler, plak. 20. ıek kumanda mevkiindeki bu ze• 

35: Musikili skeç, 21.3o: Viyana vals vata karşı taltifkarane ve müla • 
plakları, 21,55: Sözler, konferans. • 
22,45: ~uyumlar. 23: Reklam. 23,15: yımane muamele ve muhaberesi-
Senf onik konser. 24,05: Dans. nin aczi meslekiıine atfolundu .. 

592 Khz. VİYANA 507 m. ğunu ve kendilerini mütefevvik 
20,05: Genç bestekar eserleri. 20, İktidarda zannetmelerini mucip 

35: Şarkılar. 21: Leh ho.lk musikisi. olduğunu hükmediyorum. Bu iğbi· 
<Varşondan) 21,30: Viyana musiki 
popurisi 23: Duyumlar. 23,35: Dans. rara misal olmak üzel'e atideki 
24,35: Sözler. 24.50: Viyana kuartet valkayı zikredeceğim: 54 A. Kö· 
musikisi. ıe Mehmette ordu ihtiyatı olarak 

180 Khz. PARtS 1648 m. tertip ve emredilmişti. XI. K. O. 
22: Napolyonun doğumunun yıl K. bu alayı istihdam etmek üzere 

dönümü münasebetiyle asker mızıka· a1aya emir vermiş ve ıevketmiş• 
sı. Duyumlar. 23.30: Hava raporu, 
23,35: Dans musikisi. tir. O.K. lığı da bu hareketin mu· 

vafık olmadığını K. O. K. na bil· 
Matbaamıza gelen eıerladen: dinni1ti .• Abdülkerim pqanın ce .. 

yeni adam vabı kendi üslubunun tahririne de 
70 inci sayısi çıktı. İçindekiler.. ne güzel bir misaldir. 

İsmail Hakkı (Kadın birlikleri aley· Zate Mahsustur: 684 SlYtŞLl 
hindeyirn. Lord Anbury vaktin kıy- 3. Ordu kumandanlığına 
meti. Denizdeki hazineler. Siyasa ıı· G: 25/Xl/1331 zate mahaus §ifreye: 
cunu. Bedri Rahmi ressam ile demir. 
cı. Kadri Giirün muallimler arasın· Ordu ihtiyacına tefrik edilen ala -
da D. D. Bromley Açlık ve çocuk do· ya K. O. yeniden bir vazife ver· 
ğumu. Feridun gençler arasında, memİftİr. Yalnız timdiye kadar 
Vahdet Gültekin rnünaka.şa niçin oJ. va.zifedar olduğu mühim bir işi 
muyor? Abdulfeyyaz Tevfik, arz idame ıçın emirde ve tebligatı 
kabuğunun hareketleri. Ten • •• 

ta'bııyede bulunmuıtur. Bu damak kitler, tetkikler ve karikatürler .• 
Yeni. adam okunacak bir fikir gaze-ı P.d.~ devamen temini için niyeti 
tesidır. halıııye merbuttur. Zaten oralar· 

nü nihayet saat 14 de kadar 
Belediye Daimi Encümeni, Re
isliğine makbuz mukabilinde 
vermiş olacaklardır. 

H-Daha fazla malumat al
mak isteyenler Belediye Fen 
işleri Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. B. (2366) 

e bö 
da matlup veçhile bir şey yapılntı' iller· 

. t l 
dığına göre bu tebeddülatı emrı)' larınr 
esnasında büsbütün boş kalacıı.~lhı,§ v 
alayın mesaisi kel evvel idame eY' af ın 
lem ek emniyesine müstenit idi "e nu 

·ı so bu vazifenin mezkur alaya verı · Uk 
. . • d k dı'l• V• 

mesı ıçın or u ma amma arze ıoyle 

diği de 34 ve 29. F. lara yazılnt~ " 
bununla da tarzı istizan muhafazl "el . 
i şekil edilerek F.. lara gönderi~· Soyf1 
nıiştir. Hiç bir vakitte tahdit edı• eıf c 
len bir kumandanrn haricinde h3' e11 '.

11 

rekctte bulunmak-iyiden mutadı j.,'n 
b
. 'l(l 

değildir ve bundan zerre kadar 1 1İtıe 
le le:ızet almam. Jıa ·· 

• o 
Bir mesaii aliyenin bilainkrta : l.i 

damesin.i temine matuf olup ·bıt loru 
gaflet ımı.naaını mutazammm or etli 
mıyacak bu hareket benim kana•' alar 
timce takdire bile şayan görülece~ an. 
ahvaldendir. Köse Mehmet gedi· Ul e 

ğinde ve K.O. mmtakası içind~ 11t •· nın 
müdafaa hattı dahilinde kalaca~ lttt 
bir alaya ordutarafmdan tahkiDlat ~i g 

ve müdafaa da edilmekteki gayrİ İr 
tabiiliği ve işe memUT otan böyteti 'kal 
bir alayın ç;lıştırılmasr, nazaretİı~~~ 
ve yine her ıeyi bu tertipte orduY' 1~ i 

"' ait olması muktazi görülür ki bır ter 
nun idamesine ve bir neticei müfİ' :?•te 
de vermesine kat'iyyen imkan gör b'İni 
ın~orum. Mahaza tarzı icra "' d ~ lt 
riayetkar bir meslekle daima hıı ~ ~ 
reket eylediğim haMe bendenizi 
cerihadar edilmemesini rica eder rııa 
ve bütün cihanm alam ve ekdarJ111 ~lı k 
ve ~edait ve mahrumiyetine göğii• '~ı, 
gerebilecek fıtratta olan bendeııİ' tır §ı 
zin bu gibi bende ebeden olmıyıı.~ 'Q 
ahval üzerine lisanı muahazata ~ !~}> () 
hammüle kudretyap o:lmadığmı at' lııltt 
zile takdimi ihtiram at eylerim Ef' ~tr,; 

(Devamı var) dıı-, 
aınmıııuıı1HK111ttaıı•nıımrınn ... nmmanıttmrmınrmmuun111111""'"'"""1"" l\hia 

BORSA 
[Hiz,lannda vıldız işareti ..,ıanlar üze· 
rinde 4 5-935 de muamele "örenler· a.a 

1 dir.] Rakamlar kapanış fiatlanrn ~öste~ ~tl,t 

- rtukut (S~) 'tla 
• Londra rıos. - • Viyana 
* r-;eyyork 126. - * Madrlı 
• Parls 168. - * Berlln 
• MllAııo 206, - * Var~ova · 

lf Brüksel 85, - • Budapeşte 

* Atlna 24, - • Bükres 
• Cenene 8f4 ·- • Belgrat 
• Sofya ~4. - * Yolıcıhama 
• Ammrdı ·ıı s.ı., - * Altıo 939, ... Yuk 
• Prag !Ol, - * Mecidiye 44. sO \>i\k 
• !itolr:ho'm ll2, ~· • RIDkDOt uo._~ l 

Çekler (kap. sa. 18) dı q,. 
• tondra 608 7.~ * Stokhl m 3. 1940 ~·h 
• Nevyork 0.79SO • Viyana 4 2561 1 

.,. r rr.s 12.055 • Madrlı s:a2...... ~0tc 
• Mllino 9.6!ı65 • Bcrlln l,9769 QUie 
* Brilkse 4.69~8 • Varşo•a 4,21r-

0 ~ab·, 
• Atin~ S•.3017 • Budapeştc 4,:.ıJ.•6 
* Cenevre 2.4587 • Bülı::reş 78,5990 l'a.tı 
* Sofya 64,466-0 • neıgrıt :t~.~s' ~a a 
• Amsterdam 1.177~ • Yokohama 2.sozS 
* Prag fQ,05 - • l\l oskovı f090 ~~ 1 

.===========~ \'a_ 
E S H A M ''l~ 

~ I~ Bankls• 9.5•ı rra.mvay )9,~ liı-al 

!
•Anadolu 25.20 • Çimento as ıo.7 lt\ 
ıja Reji 2 30 Ünyon ne~. -, ... · l~ 

Şlr. Hayriye 15.50 :::ark Ocl. -·.,,, t:tı~ 
*Merkez: Bankası 51'.'0 Ralya -. "" 'a.t· 
1 

U Si ' k -' t · l ı . , gOrtH -,00 , u m. ecz:ı -. ~ 

! Aomootl ı I,65 Telefon -·' 1 ' 
::=:==========~~ "iala 

lstlkrazlar tahville~ d~v 

•1933TürkBor. l ~0.6:'i Elektrik -·"" itti) 
• . . il 2s,ımı Tramvay 3f.; ltl'd 
• • , - IIl 29.40 Rıhtım l7· lf 1 

lstllcruı Dablll J 9'1.50 • Anadolu t '' oO 
ltrganl lstlL;raz:ı 94 2!> * Aoadola n 44,ııO lll~c 
ltl!~ A :\I IO, - Anadolu 111 4~"' ~İtn 

• Sıvu-F'.rzunım~= ~ 1\ !lnıc•~ll A. !'I ~ 



amutayda dün inhisar· 
lar bütçesi görüşüldü 

. (Baıtarafı 1. ci sayıfada) 
•ınin müzakeresine geçilmittir. 
llıünuebetle söz alan Muila 

11avı Hüsnü Kitapçı, inhisar i • 
._..,..__İnin ıeçen yıl tütün alım ve 

bını itlerinde nazım rolünü oy· 
dıirnr, hurda incir itinde de yi

HIPl.Otıböyle yapmak ıuretile müatah· 
erj büyük bir sıkıntıdan kur • 

1f olduiımu kıvançla anlat • 
't Ve idarenin umumi İ!leri et ~ 
ında bazı sorıular ıormuttur. 
ıorgulara kart ılık olarak güm· 
Ve inhisarlar Bakanı tunları 

leıniıtir. ., 
- Hurda incir için daha ev • 
Piyasaya ıirmemizi iıtediler. 
ledikl-ri bu gibi ahtlarda ida· 
İn tuttuğu yol, satıcılarla ida • 
'n menfaatini birlettirmektir. 

enaleyh bu iki menfaat birle· 
piyasaya geçen seneden da· 

önce gitmeye çalıtırız. 
Limitet tirketinin vaziyetini 

Yorlar. Limitet ıirketi için 
listesi çıkan kanunla milli ban· 

llD;llllllN. • ....Jan, bazı tütün tüccarların • 
Ve inhisar idaresinden tetek
-ıecek bir ıirket teıkilini dü· 
\iıtü'k. Milli bankalardan Zi· 

uac:..ıtM. Bankasından ba9kuı bu ite 
IÖatermedi. Onun için yalnız 

.'Wnlı-&':l••t Bankuile yapmak meıeie
-ldı. Ziraat Ba~kaar bir iki ay 

lA•ıtıJIN.., 'bu ite hir karar vermekliği
Nlılflrq ~in l>eklemekliğimizi ıöyledi. 

Ziraat Bankası da ilıgiıizlik 
• lnı İJİ yine idarenin ken
yapmuı icap edecektir ve 

iti, ıimdiye kadar yapmakta ol· 
aibi, idarenin kendi kendine 

...-..... .aai kel=cMtv. 
tenin kendi keiacline yap • 
olduğu ıey mümkün oldu

imitl9M'.~ar bqka memleketlerde 
çojaltıhnaıma çabtmak • 

'-anan, zanneditdiii kadar ko· 
obnadığı teçrübelerle anlatıl· 

• B&fka meleketlerde tütün 
ya devletin inhiannda · 

.___.._',=-· nhut çok büyük fabrikalarm 
albnda ıibidir. Bunlara 

• ~ ıümrük versilerine kar• 
~ ıererek o memleketlerde 

liitiin tatmak kabil olmıyor, 
ih çalıtmaya devam edi • 

~-. . .-'iZ. Yeni tecrübeJe Mısırda 
ık, bu tercübenin iyi netice 
tini ümit ediyoruz. Malla • 
henüz piyasaya çıkm•fbr· 

· kat'i 'bir netice almıt gihi 
lllak zamanı henüz ıe!me • 

• r. 
iilrUcuzluk meselesine gelitace, 

tek mecliı hatırlar tütünde 
0

llde ucuzluk yaptı. 
Bunun üzerine taht da çoial· 

ı..-...... ıu. F-ıc..t varidat bat qaft aitti. 
7et hukUmet ve meclis bunu 

~ı ..... ~ le varidatı tutmayı dütün • 
...... -.. Ucmlabnak sarfiyatı arttı• 

in-, fakat yalnız mesele ıarfi· 
SOialtmak delildir. Varidatı 

•rttınna1c lazımdır. 
~ ınilyon ~atarken 11 milyona 
--1111ıtık. Fakat 10 - 11 milyon 

a&k satalım 20 - 21 milyon 
de "t'aridatı da alalım. Yaptığı· 

' tecrübe ıöıterdi ki, herkeı u· 
liitiin aldı. ıBu ıuretle aabf va• 
~~tı düttü. Varidat da düt· 
&rıclatrn dütmesine biıine 

dık, kalsaydık bu tarifeyi 
~ettirirdik. Ve tütün de 11 
~ ncla bl'r ve belki de çoia • 

1 L~akat h~z ittedik ki, v~~
~ ~Jlaetmıyelim, bunun iÇtll 
ıı:~ elduk ve eskiden indirdi • 

lcuru,un hir kurufUllU P-

ri aldık. Bunu yapar yapmaz vari
dat kendini toplamaya bqladr. 
Ve aene tonuna doğru bu tecrübe 
kati bir ıurette kendini gösterdi 
ki, bu tarife varidat için yolunda 
bir tarifedir. Varidattan fedakar -
lığa razı olsaydık, yeniden daha 
/azla sabaa muvaffak olurduk . .. 

Encümen kilo itibariyle satı§ -
tan 400 bin az aatıldığını arzedi • 
yor. Bu tarife değifikliğinden 
doğmuı bir teY değildir. 400 bin 
kilo az aatıt ancak bir ıene ol • 
muttur. Geçen yılın ortumda ta· 
rif eyi değittirdik ve tene tonuna 
kadar kiloda ekıiklik olmadı. Ek
siklik bu ıene ha1ladı. 

Bunun sebebini yaptığımız tet· 
kikata nazaran, biz müdafaa ver· 
giıinin ilave edilmesine atfediyo· 
ruz. Biliyorıunuz ki, müdafaa ver· 
ıileri geçen sene kondu. Konan 
bu verıi kilo itibariyle satıtı biraz 
dütürdü. Aldıiımız mahlmata ~a· 
zaran timdiye kadar yüzde 4 niı· 
betinde bir kilo diitmeıi vardır. 

Fakat buna mukabil ne aııl tü· 
tün varidatı dü9müttür ve ne de 
Milli müdafaa vergisinden bekle· 
nen miktar azalmıttır. Bunların 
hepsi tahmın edildiği grbi kati 
surette tahakkuk ~tmiş bulunu • 
yor. 

Tuz: için bahsettikleri layiha • 
mecliıtedir. Yükıek mecliı tuz i • 
çin ne karar verirıe hükUınetin de 
onu tatbik edeceii fiiphesizdir. 

Barut için bundan bir buçuk 
ıene evvel ıene bahsettiler, o za· 
man fitek 8 kuru9 idi. Bugün be,, 
kurut kadar indirdik. Bu it uke· 
ri fabrikalara ıeçtikten sonra, 
maliyet fiyatı ilk rün)eı-de hariç • 
ten •etirttilimiz malların maliyet 
fiyatından hiraz yiiktekçe idi. Fa· 
kat yavaf yavaş hariçten aldıiı • 
mız mallann maliyet fiyatlarına 
mal etmeye muvaffak olduk. Ma· 
liyet fiyatı indikçe fitek üzerincle 
de yeni tenzilatlar yapabiliriz.,, 

Gümrük ve lnhaarlar Bakamm 
bu .azlerinden tonra kanunun 
maddeİeri okunmuf ve inhisarlar 
idaresinin 1935 yılı masrafları 
kartilıjı olarak 7 milyon 421 bin 
513 lira tahtiaat kabul edilmittir. 
idarenin 19351ılı 1eliri de 42 mil· 

yon 157 bin lira olarak tahmin o-
luomuflul'. 

DemirJolları itletmesine 1 O 
yılda 10 milyon liralık yeni vapur 
alma tahıitalı verilmeıine ve aı • 
keri v• müUd tekaüt JcanunuDa ek 
kanun liyihalanıun ikinci müza • 
kerelMi yapılarak kabul edilmit • 

tir. 
Bundan ıor.za dahili teiıraflar-

dan alınacak ücretlerin Nafia Ba· 
kanlsimca tanzim ve Bakanlar he
yetince tudik olunacak bir tari • 
feye ıöre alınması • h~~i 
kanun )iyibaaınm hinnc• aoriitiil· 
meıi yapdmıttrr· 

Bu kanunun difer ~ddelerine 
•• .. ••• -; 11111aaııye, hulu • 

ıore muv--- . . "lbak bütçelerle dabıl 
ııye ve mu 

.. .k••ların açık ve kapalı 
resmı m . _ ı.:-ıJ d b. .. 
dille yasdı ~---- arı a ır ucre· 
te tabi tutuJtaaktadır · 

Gene birİDCi müzakeresi yapı · 

1 
hir 1sawıanla yukarda iaimleri 

:. idarelerin her nevi poata 
~bnm ayni ıuretle üçt~ bir 
ijcrete tibi tutlmuı ve poata ida· 
retioin alehlmum potta mürasel~ 
tJDdaıı alacajı ücretlerin Nafia 
a..kaabimca tayini kabul olun • 

muttaı'· 

- ... t - trortUPJ > l1Al9JS 19.U -

Yunan 
Divanıharbinde 

Bay Y evtiç iç ve dışarı 
sıyasayı ·anlattı ( Ha:s taralı ı uıcı ~ı/ada) 

muttur. Papanutaayu, bu mektu· 
bunda ton isy.anr, memlebt için feliketenıiz bir hidiae olarak / ( 80f taralı 1 inci ıagılada) 'da:lri dotthakları, ittifaldan mla • 
tavsif ediyordu. Bay Y evtiç, söylevinin bqlan • huıran ıenel barqa ve anıuluaal 

Papanaataayu, aözlü müdaf a -' ııcında ölen kahraman kral Alek· anlqmalara riayet çerçevesi için
aımda, memleketi normal hayata u.ndr'ın yüce andacı için yapılan de emniyeti korumia yardnn e • 

döndürmek için nasıl çalqtıirnı bir dakikalık ıüktltun ulviyetin . 1ı decektir. ı 
anlatmıf, bir zamanlar, hayal ola· den, Yusoalavya hirliiini kurmak .'Yuıoalavyanın ıenel barı.- o
rak telakki edilen Balkan andlat· İçin timcUki neelin döleninden ve 1 lan bailıhiı, onun arııulueal an • 
masını tahakkuk ettirmek için kral ikinci Piyer'e olan baiblıjın- lqmafara riayet husuaundaki it 
çahsmrt oldujunu ilive eylemit - dan bah.etmiftir. beraberliji, birletik uluıun taaz -
tir. . . .. Bay Yevtiç'in söylevinin bu zu~ ettirilmit olan kuvvetleri, coi· 

Kaf andarıs de bırçok mudafaa kr1mı çok alkıtlanmıttı Ba ba • rafı durum" kendiıine acunda IN-
tahitleri dinletmit, bundan ancak kan .özüne devamla d r.; .. · 'k·· yük bir yer ayırmakta ve ulualar 
.k. 1 c· 0 d b0 d f . emor•r ı. ı ı ıene evve 1n e ır e a aıt· "H' k' b' . . w• • • ara11ndaki rolüne büyük bir ehem 
mi1 oldujunu. Venizeloı ile dai • k ~-· IÇt•ndımae .. phızmı dıle~ımızı~ miyet 1UD1Daktadrr. 

1 ık b lund ... u~ıye ı en tu e eclemıyecejı 
ma .. ara a~ı aç u. eJ ug~. ıibi bu dileiimizi tahakkuk Aha· Küçük antantlar ile Balkan &n• 
nu soylemıf ve Venız oı ı • 

1 
kartm d 1 1 tantlarmm ü7eıinclen oJ--L f • .. be . .. _,.. ına çı aınıza a enıe o a • w-a ıı a· 

çm oteden rı çok agır kc:.ımeler S u __ .ı 1 • tile Yusoılavya orta AvPnn ·•-

il d
"" 'I A • • D• 1 l maz. ~e m~e esi sonuna f ••-ra lR 

ku an 1gını 1 ave. et~ıttar. ın e• ermittir. Balkanlardaki rolünü devamlı biT 
nen müdafaa tahıtlerı de Kafan• G b f y b . . ... ıurette teabit elmi.+ir. Sevin1>le 

d 
· · b ·· ·· .. t · .._: ı eçen a ta ou IJana ıle Zaı- .,. -.,. ar~m u ıozunu eyıt euıuf er • b ak' kaydedebiliriz ki hu rol cok .. 

dir. repte urad ı toplantı kadar bü· • . .. .. , • mu· 

Ş h
't f t' 1 d' 1 H b' yük olan iki toplantıda bulunduk hımdır ve ,butun barıt aevre ulu.· 

a 1 il a ıy e ın enen ar ı· s· . la b _.ı takd. kt 
1 1 1 

• Bak ı .. L ıze ulusal bir gurur hi11i ile di • r unu CallQ&n ır etme e -
ye ve ç t era - _an an aa suç • d. 1 y J __ ı 
lular lehinde ,ahadette bubınmut· yebilirim ki her tarafta Yuıoılav- ~erh UJOI ~an~ .~rınu~l 
lar, isyandan haberleri oklujunu yayı yatatmak, onu yükseltmek, rh' ' ler zatuma Hani. bbuyük ve mud · 

d
'kl · · .. l · l d. onu o'"konoını· ve ı 'nk" f mı o mu9 r. e e u zaman a, zannetme 1 er1n1 ıoy emtf er ır. tosya ı ıta a .. .. • • .. .. • 

Gene şahit olarak dinlenen kavUfhırmak için ayni sararlmaz ç~nku 9ımdt bulun Avrupa, bır 
müıtakiller f~rkası reisi General dölene, enerjiye tesadüf ettim. 48 dönemeçte bulunmaktadır ve ar • 
Metaksaı, maznun aandalyeainde, ıaat sonra Sanjorj ycwtueu, bütün ııulusal lyt.yat ıürprizlııır ve her an 
yalnız muhalif partiler reisleri • acuna Yuıoılav uluıunun dölenini çıkması beklenen maceralaTla do-

nin değil, fakat Başbakan ile Har• ve birliğini bildirecektir. ludur. 
biye Bakanının ve etki Bahriye Hepiniz de biliyommuz ki tim· Avrupa uluaları aramıu-1 yeni 
Bakanının da oturma.lan lazım diki seçim, çok mühimdir ve çok bir devreye ıiriyor, yer yer m . 
ıeldiğini, zira kendisi bundan iki zorlu tartlar içinde ve vahim bir vetler toplanıyor. Bu, Anupanm 
aene evvel Plastiraa iıyanmda Ve- devrede yapılmaktadır. Acunun mukadderatı için kat'i bir önemi 
nizelosun tevkif eclilmeaini teklif her tarafında, etrafımızda ve da· haizdir. Dikkatimize bilha11a 1& • 

ettiii zaman, Bqbakamn bu söz • ha uzaklarda iatiınal ye anormal bip olmamız icap eder, her ne Jra. 
lerinı dinlemiyerek Venizelo111 af· bir dUTUm buluncluiunu ıörüyo • dar harici emniyetimiain ...,.. 
fettiiini ve bu aftan cüret alan ruz. :altında olduiunu .a,tiyebHinek 
Venizelosun ton iıyanı, uzun uza· . B'" . de, Yuıoılav ulueu irı'n ı·lerde .. u· utün sıyaıal, ökonomik, soı· ~ ı · 
diye hazırladığmı aöylemit ve yal ve ahliki kıymetler buhTan na havzasına liyik olduiu ehem • 
hükiımeti, ihmal ve lakaydiyle it· buhran içindedir.. Şartların ve miyeti verdirmek çok önemlidir. 
tam ejlemijt.if. G~oeraJ Metaksa· Juymetlerio blyle ıene1 lrarplifr Bu alanda herhalde W.. ret.,,... 
ım yeni intihabat arifesinde hü • M-incle Y•••-la••a w.an· ..... •.e- et mu L-l ~_.ecl. E 
kUmete kartı Wiyle bir litan kul. ·~ -- .. , -s _..... mec ....... y...... "'· -easen yolu, &len büyük kral Alebaadrm Awupanm iN bllfitündr. bantm 
lanma11, halk arumda kendiaine ç· · ı.ı.....ır. ! t • • tenaiki 'ıt· inde a-ıuJ .. ••J bı·r .... ,· • 
taTaftar kazanmak ve bu suretle ızmJf 0 

u ... u ve 1ı1erı1e emııınt · •• - .. _ 
intihabatta fazla mebuı temin et· le bakan Yuıotlav uluau tarafı11 • fesi vardır.,, 

dan takiheclilmekte bulunulan yol· Bundan sonra aözünu·· iren' 11' • 
rnek maksadma matuftur. '"7 ALAKALARI OLMADIKLARI· dur. Seçecetimiz bqka bir yol yuaya çe•iren bay Y evtiç, 11Tle 

NI SÖYLIYORLAR yoktur. Yalnız bu yolda mertçeıi- demittir: 
Atina, 4 (Kurun) Dün ne ve dölenli olarak sebat etme· "içeri ıiyuamıım inkitafı el 

Harp divanında ııyaaal partiler miz icabeder, 0 zaman nzifemi· betteki aöylediiim harici mesai). 
reiılerinin müdafaaları dinlen· zi yapmı§, büyük ve birleşik ulu- den müteenir olacaktır. Büyük 
mittir. 1umuzun tarih ve ileriıi kartısm· kral Aleksanc:lr, 'Nkuat ve müna. 

Eleftros Vima gazetesinin da büyük borcumuzu ödem it olu • sebatm inkitaf ı ihtibıallerini dü • 
sahibi Limiralisten tonra eski ruz. tünerek her türlü karg.bldarm 
ayan meclisi reisi General Gona· Sözü dıtarı ıiyuaya çeviren B. ve yanlıthkların önüne ıeçmek 
tas kendisini müdafaa ederek iı • Yevtiç dem ittir ki: için 1931 kanunu eauisi He kav • 
yand• hiç bir alikut olmadığını "ArııDluaal münaaebetlerde Yu- vetli bir duvar ~e ıetinnit • 
aöylemit, tonra Gunario ile arka· ıoslavyanm durumu açık ve bel· tir. 
datlarmm kurtuna dizilmelerine lidir. Dıtarı ıiyuaom sizli bir a • 
geçerek kendisi onları affetmek macı ve ıizli arııları yoktur. Bü. 
iıtediii halde bin kadar zabitin yük bir uyanıkla göz önünde tu • 
bu af tetebbüsüne kartı ayaklan • tulan ve dölenle müdafaa edilen 
maları üzerine bundan vazgeçme· ulusal hakları, belli olduğu gibi 

Bu mu.unu eaui, aailam bir 
meanettİT ve ulutal hayat ile· der 
let hayatının rlüzrün IUNtte inJd. 
taf ı için sa.ilam bir eaastır. Bu 
kanunu esasi, Yuıoılavyanm ar. 

ğe mecbur kaldığmı aöylemi,tir. vazifeleri ve hakkile yerine getir· 
Sonra Papanastasyu ile Çiftçi mekte olduğu arııuluaal taahhüt -

fırkası reiıi Milotaı müdafaaları. leri de bellidir. Yuıoalavyanın U· 
nı yapmıılar ve iıyanı takbih e lualar Kurumuna olan baibbiı ar· 
mitlerdir. Sofiliı ile Kafancl arulusal camiaya hizmet hususun-
isyanla hiç alakalan bulunmadı • daki döleni hiçbir zaman tüphe 
gını aöylemitlerdir. Bueün hüku. ve tereddüde mahal bırakmamış. 
met müddeiumumiıi iddianamesi· br. Yuaoılavya, bu noktada dai· 
ni okuyacak, tonra karar verile • ma " d bu ' cektir. on sıra a lunmak istemiş 

ve bu yolda aebat etmiftir. Birle-
Atina, 4 (Kurun) - Tersane tik YuıO*lav ulUMı, diler ulusla· 

uiJerinin dunlflDUI bitmiftir. rın kendisine •Yll ıötteımeleri • 
Müddeiumumi maznunlardan iki· ni ister. Ulusumuz, emniyetin ko
ıinin vecahen yirmiıinin de ııya • namnaar 'Ye diler uJu.lara ve hele 
ben idama mahkümiyetlerini iıte- komıularına sayıı söstermeyi de 
mittir. ayni kuvvetle arzu eder. 

Diğer Atina divanı harbı ka - Yuaoalavyanın arııulusal alan· 
r~ General Vlakoa ile mütekait "" -- - ··--·- , •••• 
bınbatı Hacı Şarriyi ııyaben ida· antlatmaaı konaeyine iıtirak ede· 
ma mahlnlm eylemi9tir. cek Yunan murahhas heyetine 

Bay Maksimos Dışi,leri eaki ~ itleri Bakanı s., Maksi· 

ba 1 
mo. rıyuet edecektir. Bay Malrai· 

. kanı o uyor moa Pazarteai lilıaü tekrar Harici· 
Atina, 4 (KaTan) - Balkan ye nezaretine taJin edilecektir. 

-

ııuluaal münue'betlerde lcat'I ve 
müıbet vazifelerini yapacak olan 
zifa dü!ftlemit ve periıan olma • 
mıt otan wuıal kunetleri için bir 
iımandır. 

Hiç kimse, iıtikbal ve emniJeti 
mizin bu zımamna ili!emea· Bet· 
bakan, seÇme mücadelesinde ye 
ıane rakibin M~ek etrafmda 
birletliii iddia edilen muhalifler 
olduğunu önemle kaydettikten 
aonra bunların prosramları olma· 
dıima, binat bay Maçek'in aeç • 
me mücadeleli eanuında aeçici • 
lerin lcart11ına çıkmaktan ve be • 
yanname nepetmekten kaçmaut 
olcluiuna ifaret et.mittir. Yalnız 
ıurur bellidir ki, muhalefet blo _ 
ku, yahm 5 Ma,.. kadar devam 

etmek ilure Yiicude ıetirilmiftir 

•• Utti ı., Maçek de bu tarihta 
..,... laarelret 1erbeatiaini iltirdat 
edecektir.,, 
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Ankara Valiliğinden: D •• --- Dr. Ihsan Sami ---••-•••• un VE öksUrUk şurubu Y enİ Çıktı 
y. Oksüriık ve nc(cc darlıjtı boğmaca 

1 - Ke~ıt bedeli 2879:-1lira29 kuruıtan ıbaret olan Ankara - Is arın ve kızamık oksürütdcrı için pek te· 
lanbul yolunun 35 + 514 - 97 + 000 inci kilometreleri arasında infa cirll ilAçtır. Her eczanede ve ecza 

edilecek 33 adet köprü ve n:enfez inıaatiyle ham ta§ ihzaratı kapalı N • f -- depolannda bulunur. 19992)1 _ _. 
zarf usuliyıeı t:ksiltmeye kunulmuıtur. eş r l ya ı -- -ı 

2 - Ekt.Htme 6 Mayıs 935 pazartesi günü ıaat 15 de Ali.karada • 3 • ı ist. Le.vazım Amirli§i Satın 
1 vilayet dail!"J encümeninde yapılacaktır. ü n c Ü Alma Komisyonu trAnları 

3 - Jstektiler teklif tnPktuplarmı 935 ser.esine ait ticar~t odası 
vesikası AnJıara Nafıa Be~ Mühendisliğinden ıdmmıf ehliyeti fenni Seri lamam/andı Askeri Tıbbiye mektebi için 1 

ye veıikaıı ~159 lira 60 ku~tluk muvakkat teminat mektubu ile bir 60 takım maa§apka harici e1bise • 1 

likte ayni eün saat 14 e kadar vilayet encümen~ riyaıetine venneleri. -ı Abone Şa1tları: n)n kuma§ı mektepten verilip di- 1 

4- Jı: ait vahidi fiat fenni ve huıuai f?.1tname Nafıa B11, Mü B. . . . lO k .
1 

ğer malzemesi müteahhide ait ol- I 
hendişliiinde-n 144 kurut mukabilinde verili" . ırıncı serz 1 ap mak üzere 7 Mayq 935 ıab günü 

hbu enakı almak ve projeleri görmek :st!yenler Ankar~ Nafıa 236 sı peşin ve her ay saat 15 de pazarlrkla yaptll'ılac-.ak-
Baı MühcntJ:ıliiine mürauatları. (2092) 100 kurut olmak üzere tır. Tahmin bedeli beher takım 12 

636 kuru_ş ... t_u_r ____ •
1 
liradır. Teminatı 108 iiradır. Is • 

/ştanbul 4 üncü icra Memurluğundan: Salo teklilerin belli ıaatte Tophanede 1 
Çırçırda Hacıhasan mahalleıin de Haydar caddesinde atik 33, 35 AlEonı Dode - Haydar Rifat Satınalma komisyonuna gelmele · 

cedit 43 numaralı hanede mükim ve halen ikametgahları mechul b~- •-----A-ı-"le_Ç_e_m_b_e_rı_· ---• ı-i. (2375) 
lunan Tevfik ve Hakkıya. A. Maurois - 1. H. AJiıan 

Emniyet Sandığından (276) lira mukabilinde birinci derecede 25,000 Kilo yufka 16 Malıs 935 Ticaret, Banka, Borsa 
ipotek irae eylediğiniz Çırçırda Hacıhasan mahallesinde Haydar İ' ·'. .... - : .'ılis :-· !m perşembe günü 1aat 14,30 da açık 
caddesinde atik 33, 35 cedit 43 numaralı maa ahır ve arabalık hane-•·-------------·• eksiltme ile ahnacaktır. Tahmin 

Devlet ve ihtilcil nin tamamı 4 - 2 - 924 tarihnide itlcmit faiz ve kumüıyon ile birlil.- bedeli 3375 liradır. fıteklilerin 
le 428 lira 96 kuruıun mezkılr tarihten itibe.;en bermucihi mukavele Lenin - Haydar Rifat ıartnameıini göraıek üzere her 
borçlu hesabına itleyecek faiz kumüıyon ve yapılacak biliimum ma· Sosyalizm gün ve ekailtmeye gireceklerin 
sarifi icraiye ve ücreti vekaletle beraber temini tahıili için ipotekin pa- __ K_. K_an_t_ık_Y_-_5_a __ ıı_iha_z_e_k_er_iy_a_,. 1 253 lira 13 kuruşluk teminat mek· 
ıaya çevrilmesi yoluyla 1 t Nisan 934 tarihli takip talebi üzerine ad- J. Rasin Külliyat 1 tup veya makbuzlarile belli saat· 
ıeslerinize gönderilen ödeme emirlerine mübatir tarafından verilen 1•---A-'~---e.ı.i_t_-_H_ . ..,N_az,,__1m ___ • te Tophanede ıatınalma komiı • 
me§ruhattan mezkur adreste olmadıiınız anlatılarak ili.nen tebliğat l§çi ıınılı ihtilcili yonuna aelmeleri. (2296) 
ifa11na karar verilmittir. llin tarihinden itibaren bir ay zarfında yu. Lenin - Haydar Rifat * 11- • 

karda yazılı borç ve masrafları dairemizin 934/ 2483 numaralı dosya- Ruhi hayatta laıuur 
sma ödemeniz lazımdır. Borcun tamamına veya bir kıımına ve ya- Dr. Yr.,ır _ Dr. Hayrullah 
hut alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız var ise yirmi Isfahana doğru 
gün zarfında yazı ile veya şifahen bildirmeniz lazımdır. itiraz müd- Piycr Loti _ ı. H. AJiıan 
detini takip eden on gün yani ilan tarihinden itibaren bir ay zarfmda ı---~1~. ~R-a-sı~.n-K~ü~ll~iy_a_t_ı":'l':"'I -
borç ödenmez veya itiraz olunma.z ıa İpotekli ıayri menkulün ıatıla Ahmet Re!it _ H. Nazım 
caiı ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

(2386) 

Devlet Oemiryollır1 ve limanınr1 iıletme Umum i~nresi ilaınarı 

]kinci seri 10 kitap 
201 U pefin ve her ay 
100 kuruş olmak üzere 

634 kuru,tur 

GorioBaba 
Birinci Münakasa.aı feshedilen ve muhammen bedeliyle miktarı Balzak _ Haydar Rifat 

nşağıda yazılı karpit 20-5-935 pazarteai günü saat 15,30 da ka- •----D-c_l_il_ig-~i-n_P_a_i_k_ol_o_j_in-.--.. 

palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında 1&tın alınacaktır. Dr. Bemard Hard _ İzzettin 
Bu ite girmek istiyenlerin 1040 ,625 liralık muvakkat teminat ver- •------·-------'• 

meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü madde- ilkbahar Selleri 
si mucibince ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyann11.- •--T_u_·r_g_en_}_·c_f _-_s_am_i _z_. _su_ .. r_e_yy_a_• 
me ve teklifler ile ayni gün saat 14, 30 a kadar komisyon reisliğine ver- Engerek düğümü 
meleri lazımdır. Bu i!e ait §artnameler parasız olarak Haydarpaıadn F. Moryak - Peyami Sefa 

Harbiye mektebi için 175 bin a· 
det yumurta 18 Mayıı 935 cumar· 
teıi günü saat 15 de açık eksiltme 
ile alınacakt?r. Tahmin bedeli 
2625 liradır. Şartna~eıini göre· 
ceklerin her gün ve iıteklilerin 196 
lira 88 kuruş ilk teminatlarile bel· 
ti saatte Tophanede aatınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. (2297) 

• • • 
25,000 kilo patates, 10,000 ki

lo kuru ıoğan, 11,000 adet limon 
18 Mayıı 935 cumartesi günü sa
at 14,30 da açık ekıiltme ile a.h
nacakhr. Tahmi1' bcde'li 1767 bu· 
çuk liradır. Şaratnamesini aöre -
ceklcrin her gün ve isteklilerin 
132 lira 56 kunı§ ilk teminatlarile 
be11i saatte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (2299) tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesinde da- •---J-.-R-as_i_n_K~ül"""'l-iy-a-tı~il~--. 

ğıtılmaktadll'. (2362) Ahmet Re§it - H. Nmm -------------
c. · M'kt M h b d l' Jstanbul 4 üncü icra meınurlu • 

Karpit 75Ton 

mıı ı arı u ammen e e 1 Samimi saadet 
Lira ğundan: Tolsto} - t. H. Alişan 

13875 Bir borçtan dolayı mahcuz o -
lıtatiıtih 

Kim ya ger alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

lup parayı. çevrilmeıine karar ve
Andrcles - Suphi Nuri 

rilen ev ve dükkan etyaıı 8-5-
Çocuk düşürenler 935 carşamba günü saat 9 dan 1 O 

H. G. Mcnııuier - t. F. Rasim a. kadar Divanyolunda Biçki yur 
t-------:"'.""~---=--:--:.-------•ı 

ilim 11e F elıele dunda açık arttırma ile ıatılaca .• 
M'lris Şilk - Hilmi Ziya ğından iıteklilerin mahallindeki 

utanbulda çahımak ve 126 liraya kadar ücret verilmek üzere Kim 
1aıer alınacaktır. Talihlerin; diploma, nüfus cüzdanları, askerlik ter : 
laia vesika ve ewakr müsbiteleriyle Umum Müdürlüğe müracaattan. 

(2370) 

Cemiyetin Asılları memura müracatları ilan olunur. 
Frederik EnKelı - Muhittin ( 6854) 

tur. 
Adres: Galata posta kutusu 1255 

Diı'tabibi 

NURi AHMET 

Beyoğlu Atacami kartııında 
Bur• eokak No 1 

SALAMBO 

Üçüncü seri 10 kitap 
132 si peşin ve her ay 
100 kurut olmak üzere 

582 kuruştur 

Flober'in dünya edebiyatına e- Yeni ilmi zihniyet 
bediyet için mal olmut emsalsiz 11----B-ac_·--~---H_. ~Zi~·y_a ___ • 
romanıdır. Ali§anzade tarafından Hükümdar millet 
layık olduğu itina ile tercüme e - Ruıel - Galip Kemali 

dilmittir. 27 forma -125 Kurut· •-----K-o._m_ü-.n-i:z-m-----• 
tur. Lenin - Stalin - Buharin 

Dahiliye Müteha11ıaı 

Cumadan bqka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lstanbul Di· 

vanyolundaki (118) num:ıralı hu·I 

susi kabinesinde hastalarım kabuı' 

eder. 

Muayenehane ve ev tdefon\I 

22398, Kı,lık telefonu 21044. 

DIŞ DOKTORU 

Dbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Haydar Rifat .• ·------Günün iktııadi i~leri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Cümhuriyetler 
Kı efon - H. Rifat 

Tercümenin rolü 
H. Ziya Ülken -----·· Değiıişler 

Ovid - S. Zeki AKTAY 

Laokon 
Lcssing - Suut Kemal 

Kapitalizmin Buh•c...nı 
Gaetan Pirov - A. Hamdi Başar 

SALAfl/80 
G. Flauber - 1. H. Aliıan 

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaası - Ankar:ı caddesi 

lSTANBUL 

t LAN 
933 şencıi içinde Gazi Oıman 

Paşa orta mektebi birinci &ınıfın· 
dan aldığım tasdiknamemi kay • 
bettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü yoktur. (6871) 

lstanbul - Kabataş Ömer Av
ni mahallesi Taşth çıkış sokağı 11 
numarada l\Iehmet oğlu Cemal. 
~~~-~---~~--~ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentderi. K:ırai.öy 1<6,riilnşı 
Tel 42~62 - 'iirkecı Miaüniarzaciı: 

--- H.ar. 1 clefoıı 2~740 

lskenderige Yolu 
ANKARA vapuru 7 Mayıa 

SALI günü saat 11 de isken • 
deriyeye kadar. (2385) 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru S Ma .. 

yıs PAZAR aünü aaat 20 de 
Rizeye kadar. (2356) 

Dün ve \'arın 

Terc\lme lrllllfyatı 

Sayr: 31 

J. Rasin 
l\ülliyahndan 

iV 

T ~rciime eden 
Ahmet Re!it ( H. Naıım) 

lıtanbul - 1935 

Satıldığı yer: 
V AKIT Matbaası - htanbul 

Flata 60 Kurut 

lstanbul dördüncü icra meJll 
luğundan: 

Yeminli ehli vukuf tarafın 
tamamına makinelerden ari o 
rak kırk bin~ yüz lira kt 
kesilen Boğaziçinde Çerıgeikö 
de Kuleli caddesinde e•ki 55 
49, 49 - 1 No. lu k&rıir ke 
Vejetalin ve Soman fabrikası 
zan yeri ile arıa ve depolar da 
mizce açık artırma ıuretile .. tı 
lığa çrkarı!mıt olup tart 
~935 aünlemecinden iti 
ren divanhaneye aıılarak 
935 günlemecine raılıyan 

teıi günü saat 14 den 16 ya b 
dairemizde satılacaktJl', Arttı 
ya girmek için <Jo 7,5 teminat 
çesi alınll'. Birikmit verıi bel 
ye reşimleri ve vakıf icaresi 
teriye aittir. Arttırmada tahnıi11 1 
dilen kıymetin bulunmUt ,..rtd 
929 tarihli icra ve iflas kanuııt'~ 
nun 119 uncu maddesi mudbiP"' 
İpotek sahibi alacakh1ar ile d" 
alakadarların ve irtifak hakkı 
hiplerinin gayri menkul üzeri 
ki haklarını hususile faiz ve d 
ıarife dair olan iddiala.nnr nıiif 
bit evraklarile birlikte ve yi 
gün içinde dairemize bildinnel• 
ri lizrn1dır. 

Akıi takdirde haklan tapu tİ 
cillerile ıabit olmadıkça sat19 b' 
delinin paylapnuından hariç 
lırlar. Daha fazla bilgi edin 
iıtiyenlerin 33/ 266 dosya No: 
dairemize müracatlan ilin olu 

İstanbul asliye birinci hı 
mahkemesinden: 

934/ 1067 T. Anadolu Kont1' 
varı Limitet tirketi vekili Mer 
ile Yani lzidoridiı T anqipo• 
lıtanhul Tütün gümrüğü 17 nu 
rada Yani Boyaciz arasında aÇ' 
la.n 263 lira 54 kurutun tahıili 
lehine mütedair bulunan dav. , 
cari muhakemesinde, müddeı• 

leyhlerden Yani Boyacıdize teb,' 
liği muktezi dava arzuhali sureti 
nin mwnaileyhin ikametgihıJ1~ 
meçhuliyeti haıebile H. U. M· 'J 
141 inci maddeıine tevfikan 
gün içinde cevap vermek ü:ıere. 
linen tebliğine ve muhakenı 
de 29-6-935 cumarteıi g" 
ıaat 14 de talikine karar verild.f' 
olduğundan mumaileyh Ya~i .. ~ 
yaciz yevm ve vakti mezldJP'. 
mahkemeye bizzat gelmediği ~· '6 
bir vekil göndermediği takd~ 
hakkında muhakemenin ırf,,pr 
cereyan edeceti mahkeme div.ı'., 
haneıine talik edilen arzub•l,._ 
davetiyenin tebliii makam
im olmak üzere ilan olunur. 6' 



Maarif Vekiletinden : 
b" 1 - Orta T edriat mekteplerinde Türkçe, Tarih - Coğrafya Fen 
ıl~iıi, Biyoloji, Riyaziye, F ramızca, Almanca, lnrilizce mualli,;, mı> 

avıni olmak iıtiyenler için bu seneimtihan açılacaktır. 
2 - imtihanlar 1 Temmuz pazartesi ıünü lıtanbul Univerıituin 

de bqlıyacakbr. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklann: 

A) - Türk olınalan, ' 

• 

8) 20 den eklik ye 45 den fazla J&tla olmamalan, 
C) - Hüınühal er'babmdan oldukları, cinayet ve cünlia nevin 

~en mahkUmiyetleri olmadıiı hakkında mahalli viliyet veya kaz• 
•clare heyetinden bir muhata ibra• etmeleri (halen memur ve mual 
I~ olanlar bu kayıttan militana olup memup olduklan daife amiri 

ilin vereceii vesika k&ftdir.). 
D) Her tiirlü Jiutalddan ve muallimlik .tmeye mani ricut an 

ıalanndan ıılim olduklarmı iıpat eder tasdikli hekim raporu ibraz 

•tnaeleri, 
Muallim mektebinden mezun olanlann en az iki den aeneai mu· 

allimlik etmit bulunmalan Jizım dır. 
4 - Namzetler imtihaııda muvaffak olduklan takdirde 1702 nu 

llaarah kanunun 1. ci maddesinde göıterilen dereceler dahilinde her· 
laanıi bir orta tedriıat muallim muavinliiine byin edilecklerdiı. 

5 - Yukandalri prtla• ı haiz olan namztler bir iıtida ile vekilett 

llliiracaat edeceklerdir. Bu ;,ıidaya fU veıikatar bailanacaktn'= 
A) Nüfuı tezkeresinin aııl veya taıdikli 11ureti, 
B) Tahsil derecelerine ait phadetname veya veıikalarımn asıl ve-

J'alıut ıuretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idarainden nümuneıine tevfikan taıdikli 

•ıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fi§ : 

F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüiünde kartonıuz fotoiraflar, 

Bu ve.ikalann en ton 1/6/ 1935 tarihine kadar Vekalete ıönde· 
libniı olması lbuadır· Bu tarihten sonra Vekalete ıelmit ol11n veyı 
8Yrala müabiteti noksan gönderilmit bulunan iıtidalar hakkmda mu. 
aaa.le yapdmıyacaktır· Keyfiyet ilin olunur. (1957) 

Kimya Malzemesi 
.c\skeri Fabrikalar U. MüdürlüğÜnden: 

Tahmin edilen 1:.ed.U (400.000) liıa olan yukarıda mikdarı ve 
i yuılı malzeme Askeri Fabril'alar Umum Müdürlüiü Satın Al· 

~ komiıyonunca 20 Ma11• 935 ta"hinde puarte9İ pnü aaat 14 de 
Dtzarlıkla ihale edilecektir· Şartname (5) Ura mukabilinde komis
ondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira ve 
~490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezldir 

ilin ve saatte komiıyona müracaat tan. (2286) 
......._--~~~----------------------------"'.:""'."'"~-::-------

11 - KURUN ;j lf \ YJS 193:; -
TC!J O.. K iVE 

l\QAAT 
f3ANK~I 

Salu "b i: ASIM US Netriyat Miidürih 
VAKiT Mathuss - t.tanbul REFiK Ahmet SEVENGIL 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 39 

.... Tabit etmek - Saptamak- (Fr.) 
cıixer 
d Tescil etmek - Kütüğe geçirmek, 

tr
eftere geçirmek - (Fr.) Enregis • 
ır' inscrire 

Co 
Tesem - Avunç, avuntu - (Fr.} 
1180lation 
T111em bulmak - AvUJtmak - Se 

eonaoıer 
d Teeelli etmek - Antmak, avun· 
urmu - (Fr.) Conaoler 

l>i :reselsül etmek (Bak: Tevali) -
ıılenmek, dizilip gitmek, zincirle • 

ltlek - <Fr.) Se succeder, s'en chainer 
tU Teaettflr etmek - BUrilnmek, ör
ae ıuaek, kapanmak - (Fr.) Se voiler 

couvrtr, s'enf erıner 
<r T .. ntP (Bak: ihmal, terahi) -

r.) N6(Jbreftce 
Teshil etmek - Kolayla§tırmak 

- (Fr.) Faciliter 
~!•hin etmek - Isıtmak - (Fr.) 
"IUlllffer 

18 
Teshir etmek - Almak, ele s~ir· 

e ek, büyülemek - <Fr.) Conquerlr, 
IUJorceler aeduire 

Tes'ld etmek - Bayramak -
<F.r.) Fater 

Te'atr - Etki - (Fr.) Effet 
Tesis (Bak: Müessese) 

(~e9fat - 1 - Koyaç, koyra, 2 -

ti 
: mUeseesat) - (Fr.) lnatitu • 

on 
Tesis etmek - Kurmak 

'ta°{eM.in etmek - <Bak: sflktln) -

18 
kl§tıqaak, sakinleştirmek, elindir • 

.... e
1 

• •iiktln vermek - (Fr.) Apaiser, 
- nıer 
.a T• lih etmek - Sfllhlamak -
"rnıer 

Tesellüm 
etmek - 'f eelim al • allan ıekilleıti ( ıekil aldı). 2 - Yedi &adan teıekkül eden 

heyeti murahhaa - Yedi üyeden 
meydana gelen ıalkur. mak-Teslimiyet - Yerinim, verinselik 

_ (Fr.) Capitulation, resignatlon 
Teslim tesellüm - Alaca verece -

(Fr.) Formalite de Jivre et de reçu 
Teslis _ 'Oçleme - <Fr.) Tripler, 

trinite 
Tesmiye etmek - lsiınlemtk, ad· 

la111ak, ad koymak, isim vermek -
(Fr.) Nommer, denomıner 

Tesmiye olunmak - lsimlenmek, 
adlanmak, ad konulmak, isim veril· 
mek, denmek - (Fr.) Se nommer, 

s'appeler 
()rnek: Anadolunun birçok yerl~ 

rinde vereme ince hatalık teıml11e o
lunur. - Anatlolunun birçok yerle • 
rinde vereme ince hatalık denir. 

Tesri etmek - Süratlendirmek, 
hızlandırmak, tezleştirmek - (Fr.) 

Accelerer 
Tesrir etmek - Sevfnclirnıek 
Tenid etmek - Karaluaak 
Tesviye etmek - Düzlemek -

(Fr.) Ntveler 
Tesviye ruha - Düzeysiç 
Tepub ıtınek - Kol salmak, dal-

Janınak _ (Fr.) Se ramifier 
Tetblh - Benzetiş 
Tetbih etmek - Benzetmek 
Tefdid etmek - Sertlendirmek, 

sertıemek. artırmak, afırlaştır -

111
ak - (Fr.) Rendre dur, qrraver 
Teşebbüs - 1 - Girifllle, 2 - Gi· 

rişi* - (Fr.) Entreprise 
Teşebbüs etmek - Girişmek -

(Fr.) Entreprendre 
Teşekkül - Şekilltnme - <Fr.) 

Formation 
TetekkUI etmek - Şekillqmek, 

şekil almak, meydana gelmek, kurul
mak - (Fr.) Se former, M eonsti • 
taer. s'organiser, se composer 

3 - Milli itimada iatinaden teşek-
lclJl eden ıu banka - Ulutal güvene 
dayanarak kurulan fU banka. 

Teşekkür -Teşekkür (T. Kö.) 
Tetennüç - Buruf 
Teşenntıç etmek - Buruşmak, bu· 

runmak 
TeftrrUf etmek - Onurlanmak 

tereflenmek ' 
1'eşettüt - Ayrılaşma, datılma 
TeşeUm etmtk - Kötümsemek 

şomsamak, kötüye yormak ' 
Teşevvttı - Karmaşhk, karışıklık 

- (Fr.) Embroutllement 
Te§vff etmek - Karıştırmak, bu· 

!andırmak 
Tethir etmek - 1 - Göstermek 

2 - çekmek (sillh). 3 - Serıemek' 
- CFr.) Eırposer ' 

Teşhis etmek - Tanımak, seçmek 
- (Fr.) Reconnaftre 

Teşkil etmek - Şekillemek, şekil 
•ermek, meydana getirmek kurmak 
hikmünde olmak. demek 'olmak ' 
(Fr.) Former, constituer, organiH;" 
com_poser ' 

Ornek: l - Şuratla bir müaelleı 
üıkil edelim - Şurada bir içleme 
ıekUligelinı (buna bir üçleme ıekli 
verelim). 

. 2 - Bu hareket çal11mamıza iyi 
bir mebde teıkU eder - Bu hareket 
~ımamıza lgl bir baılangıç mey • 
dana getirir. 

3 - Bir ılrket teıkU etmek - Bir 
ıNyete kurmak. 

4 - Bu hareketiniz kanunen bir 
cllrllm teıkU edtr - Bu hare~tinü 
kamınca bir suç hikmündedlr (de • 
mektir). 

Taazzi - Urget 
Taazzt etınek (teşekkül etmek) -

Örg~lenmek, örgenmek - <Fr.) S'or· 
1&D1&er 

Taazzi ettirmek - Uğremek, ör • 
gel emek 

Milttazzl - Urgen - (Fr.) Orra· 

nise 
Uzuv - örıe - (Fr.) Organe 
Teşne ;-- Susamış, susuz, susak -

(Fr.) Al tere, aMOiff e 
Teşri etmek, teknin etmek - Ya • 

samak, kanun koymak - <Fr.) Ugi· 
f erer 

Kuvvei adliye - Tüzetgen kuv -
,·et - (Fr.) Pouvoir judiciaire 

Kuvvei icraiye - Yürütren kuv • 
vct - <Fr.) Pouvoir executif 

Kavvei tetriiye - Türütcen kuv • 
vd - (Fr.) Pouvoir legislatif 

~~şru - 1 - Törümlü - (Fr.) 
Ugıtıme, 2 - Kanunlu, yollu -
(Fr.) Legal 

Gayri Meşru - 1 - Törümsllz _ 
(Fr.) Illegitime, 2 - Kanunsuz yol· 
suz - < Fr.) llleral ' 

Teşrifat - Protokol 
Teşrif etmek - Şereflendirmek 

onurlandırmak - <Fr.) Honorer ' 
Teşrih - 1 - Dilge (terim) , ~_ 

ta(~ak: şerhetmek) - (Fr.) Commen
ıre 

Teşrih etmek - 1 - DiJgemek ? 
(Bak: şerhetmtk). '.-
tak Teşrik etmek - Ortaklamak or 

etmek - (Fr.) Associer ' • 

Co1T:~~~~ı::Si - Elbirliği - CFr.) 
Te "k' etm şn ı ~esaf etmek - Elbirliği 

bore'ı~' elbıretmek - (Fr.) Colla • 

İştirak - o •-LJ . (Fr) ... ---c· t' r.,.. ık, bırgelik _ 
• .amıu ıa ıon 
Teşvik etmek _ ı Q 

mek, ön,·ermek _ (P';- ı:evklendir. 
2(F- Ayaklandırmak, .)kışknı~~=akqer, 

r.) Soalever -
Teş · t mek. yı e mek - Ufurlamak, geçir· 

Tetabuk etmek u 
gelmek - (Fr) o_- Yf mak, uygun 

T t bb · oc con ormer 
T:ı:vv~ etmek - l~delemek 
T ü ç - Taçglyım 

e mme - Tilmre 
Tevakki - Koranm k 
Te,·akki etm k a, sa ınma 

kanmak - <F )e S- K_orunmak, sa • r. e preserver 
Tevahhat etmek - Urkmek -

--~~~~~~~~· 
~ T tim - Teslim (T. Kö.) - (Fr.) Ornek: 1 - Semada bir kavıi ku· 

~ah teftkkül etti - Gök g#Jzünde bir 

(Fr.) S'effrayer ---... 
Tevali etmek - Süremek, kova • 

laş!"ak, arka arkaya ıelmek, btrlbl • 
rinı kovalamak _ (Fr.) Se aucdder 

• Tevarüs etmek _ Mirulanmak. 
mıraıı almak - Heriter 

Tevatür - Yaypz _ (Fr) B 
meur, brult • 11 • 

Tevazün etti&mek (Bak· M 
~e) - Denkleştirmek _ (F~ )u':!!,· 
lıbrer • ...._.,. 

Te\ cih etmek - Çevirmek, d.& t 
rultmak, ~öneltmek _ <Fr.) -; 

Teveccuh etmek _ Çenil doğrulmak. dönmek yöneı...:9ek, 
(Fr.) Se diriger ' -

:rc.\'d!at - Yatırı - (Fr.) Dfpôt 
revdı etmek - (Bak: EmAnet e~ 

mek) - (F.r.) Deposer -ı 
.. Tevehhüm etmek - Kurunt a 

!~k~ek, vehme düşmek, vehim):- • 

Tevekkül etmek - Belbailamak 
- (Fr.) Sc reslgner 

Tev'em - Et. ildz 
~e,es.-.~ etmek - Genitlemek 
'J e\ essul etmek Sanlmak -

(Fr.) Entreprendre 
Tenttür etmek 

O'r.) Se tendre 
Gerilmek -

Tevezztt etmek - Dağılmak 
Tevfikan - ... e göre (Fr.) 

D'apr~ 
Te1 fik etmek - Uydurmak 11 

gunlaştırmak, ,araştırmak -' clr ). 
Conf ormer • 

( 
Tevhid - Biret, birleştirme 

Fr.) Uniflcation -
Tevhid etmek - Birleştirmek hl 

retmek - (Fr.) Unifier ' • 
Tevil - Eve le, çe\ ri 
Tevil etmek - Elelemek ri mek. ' çev I• 
:re\"ldf - Tutsama _ (F ) tatıon r. Arres-
Tevkif etmek D 

koymak, tutsamak (u~durmak, ah • 
Tevkifhane • T- r.) ArrHer 
T ·k - ut.alık e1 fi etmek _ v k"l e ı etmek, ve • 

(L\ttfen aayıfayı çeviriniz) 



Kadıköyünün Romanı 
Yazan: Saf iye Erol 

rakın da 

kil bırakmak, yerine bırakmak. l 
Tevlid etmek - Doğurmak 
Tevsi etmek - Genişletmtk - · 

i(Fr.) Elargir 
Tevsik etmek - Belgelemek 
Tevsim etmek - İsim koymak 
Tevzi etmek - Dağıtmak 
Tenin etmek - Denkleştirmek, 

dengelemek 
Teyakkuz - Uyanıklık, tetiklik, 

ayma . 
Teyid etmek (Bak: .Müeyyide) -

Berkitmek, sağlamak - (Fr.) Con • 
firmer 

Tezahur - Göı:-teri 
Tezahurat - Gösterim - (Fr.) 

Demonstration 
Tezahur etmek - Görünmek, gö -

ıükmek, meydana çıkmak - (Fr.) 
8e demontrer 

Tetıad - Kaışıtlık 
Zıt - Kar~ıt 

Tezayüd etmek - Artmak - (Fr.) 
S'accroitre augmenter 

Tezebzüb (Bak: Teşen'Üş) 
Tezehhür etmek - Çiçeklenmek -

(Fr.) 1''1eurir 
Tezekkür - Görüşme 
Tezeyyün etmek - Bezenmek, süs· 

lcnmek - (Fr.) Se parer 
Tezhih etmek - Yaldızlamak -

(Fr.) Dorer 
Tezkar (yad) etmek - Anmak 
Tezkiir etmek - Anmak - (Fr) 

Mentionner 
Tezkere (tahrirat) - Bitik 
Tez,·ir - Dolan, yalan dolan -

(Fr.) lntrigue, machination 
Müzen·ir - Dolancı 
Tezyid etmek - Artırmak - ( Fr.) 

Augmenter 
Tezyif etmek - Ala.)a almak, n -

şağsamak - ( Fr.) Dcdaigner, mcpri
ser 

Tez.) il etmek - l'lamak, eklemek 
Zeyl - Ardala - (1''r.) Appen -

dice, supplement 
Tezyinat (Ziynet) - Hezek 
1'ezyinakı - Bezekci 
Tezyin etmek - Bezemek süsle -

mek - (Fr.) Parer. orner 
Tezyint - Ileıekı;;el - (Fr.) De -

coratft • 
Örnek: Sanayii tezyiniye - Be -

zekael arlar - <Fr.) Aris decoratifa 
Tıbkı - Tıpkı (T. Kö.) 
Tıla etmek - Sürmek 
Tılsım - Tılsım (T. Kö.) 
'fıyn - Balçık, ~amur - (Fr.) La 

boue 
Tıynet (Bak: Hilkat, cibillet) 
Ticarethane - Tecimge - ( Fr.) 

l\laison de commercc 
Ticari - Tccimel - O'r.) Com -

mercial 
İhracat - Çıka (l•'r.) };gportation 
ldhalat - Gire - (Fr.) lmpor -

tation 
Tilavet - Okuma 
'rilmiz - lzdemen - (Fr.) Dis -

ciple 
1'imsal - Sim, sembol - (Pr.) 

Symhole 
Şebih - Simi, simil 
Töhmet - Suç - (l<'r.) Dclit 

Tufeyli - Karaboğaz, ekti - (Fr.) 
Parasite 

Tuğyan (Rak Feyezan) 
Tuhafiye - 1'ürlüç 
'fuhaf - Tahaf (T. Kö.) 
'l'uhfc - Armağan - ( 1''r.) Sou -

,·enir, cadeau 
Tul - Boy, uzunluk - (Fr.) Lon

gueur 
Türbe - Türbe (Yakutçe "tüör -

be,,) 
Türş - Ekşi - (J<'r.) Aigı c 
Türrühat - Abuk sabuk 
Tütuk - Bürgü, dm·ak - ( Fr.) 

\~oile 

Tüvan (Hak: Takat) 
Natüvan - Halsiz 
Tii'°ey~ - Tümek - (J<'r.) Corolle 

u 
Ubudiyet - KuHuk, kölelik -

( Jı'r.) 8en-itude 
Ubur etmek - Geçmek, aşmak -

(Fr.) Pa~er, franchir 
Ubuset - Somurtkanlık, yüz asık~ 

lığı - (Fr.) Rdrogneml'nt 
Ucube - Danak - (l<'r.) Monstre 
Cdhuke - Gülenek, gülmece, gü

lence - (Fr.) <'omedie 
lldul etmek (Bak: Nükül etmek) 

- \·azgeçmek. geri dönmek - (Fr.) 
~e rctracter, reprendı-e 

Jlüyük Okyanosların altı, artık, 
dünya ü:erindc olduğu gibi ~n rahat 
dolaşılabilecek bir 1j(1kle girdi. Bir a· 
partımanda odanızda nasıl hariçle 
al<ikanı:ı kcsmiycn bir telefonunuz 
varsa, bir dalgıcın da böylece bir te • 
lefonu var. 

Son yapılan bir deniz ara'!tırma • 
sında, telefondan denizde ilk defa 
olmak ü:ere istifade cdilmi~tir. 

IJalgıç gördüklerini dakikası da -
kikasına yukarıya bildiriyor. (Solda
ki resim). 

(Sağ taraftaki resim) Cenubi Af
rika boksörlerinden .Jfak Don. bir fi
lin 1200 ile 1500 kilo arasında olan 
ağırlığını düşünecl'k olursanız, bu 
meşhur boksörün, fili devirmek üze -
re olan yumruk kuvı:etini dii~ünebi
firsini=. 

Dahilin uma 
kulelerini ..tarihte 

unutulduğunu zan
. nediyorduk. 

Fakat,, son A· 
merika postasr ile 
gelen bir resim, 
bunu yanhş çı • 
kardı. 

Babilin asma 
bahı;eleri, son .se
nelel'de .Ne,·yoı· -
ka ge!;mi~tir. 

Skay Kroper 
ismini verdikleri 
büyük apartıman
Jarın füıt katında 
bahçeler yapılı : 
yor. 

Bu hah~elerin 

Nevyorka bakan 
manzarasını, bü • 
tün seyyahlar, 

Kadıköqünün Romanı 
Yazan. ~~afİlJe Erol 

Yakında 

dünyanın en gü • Rinflislanaa. ııalnız insanlar garl p bfrlakını <'ambazlıklar yapmıyorl 
zel manzarala • llu, Jıaycıanlara da sirayet etmiştir. Sol taraftaki ayının oynamaaına d;j 

, rından biri olarak kat ediniz. Sağda bir keçi, toprağa çakılmış bir bastonda dört ayağı ·· 
· anlatıyorlar. rinde duruyor. 

Ufuk - 1 - Ufuk (T • .Kö.) -
(Fr.) Horizon, 2 - Gözerim (Ufku 
mer'i) 

Ufki - 1 - Ufkiğ, - (Fr.) Ho -
rizontaJ, 2 - Düz 

Uf ul etmek - Batmak. dolun -
mak, sönmek, inmek - (Fr.) Cou • 
cher, s'Cteindre 

Ufunet (Bak: 1'aaffün) 
Uhde - Üste - (lo'r.) Charge 
Uhunet - Kardeşlik - (Fr.) 

l<"raternitc 
Ukab - Karakuş, 'l'avşancıl 
Uknla - Bilgiç 
Ukde - Düğüm, boğum, ilinti -

(Fr.) Noeud 
Ukubet (Bak: ceza, eziyet) 
Ulühiyl't (Hak: Nabud) - 'l'an • 

rılık - (Fr.) Dh·initc 
Ulüv - Yücelik - CFr.) Gran -

de ur 
l'lüwü cenap - ( 1'"r.) Magnimitc 
Ulvi - Yüce - (Fr.) Sublime 
lTmde - Kök, dip prensip 
l'mk - Derinlik - (Fr.) Profon· 

de ur 
Umman - Dolay - (Fr.) Occan 
Umran - Bayındırlık - (l<"r.) 

Prospcritc 
Umum - J\'.amu 
Umumi - Genel, kamusal 
Umum müdür - Genel direktör 
Menfaati umumiye - Kamuğa • 

sı - (Fr.) lntcret puhlic 
Efkfm umumiye - Kamoy (ka • 

mu oy) - (Fr.) Opinion publique 
Reyi am - Genoy (genel .: oy) -

(Fr.) Plcbiscite 
Umur (Bak: maslahat) - lş. is • 

Jer - ( Fr.) Affaire • 
Umuraşina - lşbilir 
Cmurdide - Görgülü - <J<'r.) 

ı-;xpfrimentc 
Unf - Kalabalık, sertlik - ffr.) 

Violence 
Unf ile muamele etmek - 'l'ersle· 

mek, kaba davranmak - (Fr.) Tra -
iter a ,·ec ,·iolt>nce 

l'n"'ur - tike - ( 1''r.) Element 
Ornek: Ana..'lırı crbaa - Dört ilke 
Unsuri, iptidai - İlkel - (Fr.) 

Elcmentaire 
Vm·an - 1 - Başlık - ( 1'' r.) Re· 

putation 

Uruç Ağmak, yükselmek -
<Pr.) Ascension 

Usare - Sıkta - (l<'r.) Sur 
Usul - Usul (1'. Kö.) - Mcthode 
Uzuv - Örge - (J<'r.) Organc 
U2wu his - Duyak 

Ü 
lJbüvnt - Babalık, atalık - (l<~r.) 

Paternitc 
flcrct - Aktı - (1''r.) Paternite 
ücret <hekim, arnkat ücreti) 

Onurluk - ffr.) Honorain• 
ücreti maktua - Kesenek 
Üftade - Düşkün, düşmüş. 
Üknüm (Bak: Umde, rükn) -

(J<'r.) Pirincipe, hypostase 
Clfet etmek - 1 - Sokulmak -

(1'"r.) Frcquenter 
:! - .Alışmak - (Fr.) ~·hahituer, 

3 - Görüşmek, konu~mak 

Om -Ana 
ümera <Askerlik terimi) - Ossu· 

baylar 
ümid - Umut. umaç - U1'r.) 

Espoir 
Naümid - Umutsuz - ( Fr.) [)(:. 

sespcrc 
Om met - Ömet - ( Fr.) Peuplc 
Ümmi - Okusuz, okuma yazma 

hilmez - ( Fr.) tlletrc, igııorant 
Örnek: Memlekcttrn ümmiliği 

kaldırmak irin - Yurddan okusuzlu
ğu kaldırmak için 

On~iyct (Bak: Ülfet) 
Orcüfe <Bak Ecacif) - (Fr.) 

Fausse nou,·elle 
Üryan - Çıplak, caYlak. yalın -

(l<'r.) Nu 
f'shui - llaftnlık - (Fr.) llch · 

domadaire 
CslUh - f'slüb (1'. Kö.) - ( J<'r.) 

Style 
Ustad - l ' sta, öniit, üstat (T. 

Kö.) 

Ostüre - Mit <T. Kö.), !Ur~e1' 
üstiivanc - Ym·ak 
Gstürnnevi - Yuvul 
Üzlct (Bak: inziva) - (Fr.) ıı 

raite 

v 
Vabeste. - Bağlı 
Vacib - Gerekli - (Fr.) Ohli 

toire 
Yad - Adanç - (Fr.) Prome-' 
~ezr - Adak - (Fr.) Voeu 
Yade - Ödcl, gün - <Fr.) Delal 
Vadetmek - Adamak, söz ver 

mek - (Fr.) Promettre 
\'adettirmrk - Sö7. almak 

( Fr.) Fairc promcttre 
Yadi - Dere 
\ "afi (Bak: kafi) - Suffi.:;:ınt 
Vafir - Bol - (l<·r.) Ahondaııi 
Yahnmet - .Ağırlık - (Pr.) Gri 

"ite 
Vahdet - Hirlik - <Fr.) Unioll 
Vf•hi - Hoş - ( f.' r.) \ ·ain, futfl' 
Vahid - Bir, tek 
Vahim - Ağır. korkulu. tehlike 

li - ( Fr.) Gra,·e 
\"ahşct (Bak: gadr) - Yabaıtl1~ 

) abanilik - (Fr.) Solitude, sau,·• 
geı-ic 

Yahşi (Bak: gaddar) - Yat>ıJ' 
yabani - <Fr.) Saurnge 

Vahy (Bak: ilham) - (l<'r.) 19' 
piratior 

Yaız - Öğütçen - (Fr.) Prcdi 
Ccltcur ' 

Yak'a - Olgu, olga - (Jı'r.) fi 
\ ·akfe - Durgu - <Fr.) Arret 
\"akrr nefsetmek - öz"erme1' ~ 

(Fr.) ~e consacrer 
Vakf - Bekit 
Vaki ( Vikaye'clen) - Korur/ 

( Fr.) Prcsenatit prc,·entif 
Vaki olmak - Olmak 

A rriver. ınoi r Iİ<'tı 
F.mrl Y;'lki - Ohıt - <Fr.) 

RCCOmpJi 
\ ' akt - \'akıt (T. l\ö.) 


