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Almanya her istediğini yapmıya kalkar
sa vaziyet çok tehlikeli bir sekil alacak. 
Berlinde neler 
Görüşülüyor? 

iki gündür Avrupa siyasa.sının 
ağırlığı Berlin üzerinde toplanmıt 
bulunuyor. lngiliz Dıt Bakanı Sir 
John Simon ile Bay Hitler araaın
daki görütmenin neticesini öğren
mek için bütün gözler BerHn üze
rine çevrilmit bulmıuyor. . ,. 

lngiliz Dıt Bakanının Berlın t 
ziyareti ilk düfiinüldüğü vakit gö
riifülecek olan son.mıların tunlar 
olduğu söylenmi~: 

1 - Ahnanya'nın ailah bakımın
dan müsaviliği meselesi. 

2 - Almanya'nın bir batı lo
karnoauna girmesi. 

3 - Almanya'nın Uluslar Der
neğine geri gelme6i. 

4 - Orta Avrupa'nın 1statüko
MlllU garanti altına alan Roma 
protokollerine giNnesi. 

5 - Doğuda istatükoyu muha
faza için bir lokaNıo imzalamaya 
nı.zı olmaaı. 

Sir John Simon Mart baflangı
c.ında yola çıkmak üzere iken, ln
giltere'nin bu bet maddeden ilk 
tiç maddeye büyük önem (ehem,. 
miyet) verdiği anlatılıyordu. Ge
ri kalan iki uıMlde lngiltere için 
ikinci planda geHyordu. 

Bay Hitler 16 Mart bildirimi ile 
biııinci maddeyi halletmiftir. Ger
çek Hitler'in bu kararı protesto 
edilıni,tir. Franaa da Almanya'yı 
Uluslar Derneğine tiki.yet etmit 
bulunuyor. Ancak Almanya'nın si
lah bakımından müsaviliği artık 
bir emri va.kidir. Kimııe bu kara
rm geri alınabileceğini ummuyor. 

Almanya'nm 16 Mart kararile 
Berlin görütmelerinin konusu 
(mevzu) da değİflnİf midir? Her 
be.ide fU söylenebilir ki, eski vazi
yet hayli değitmittir Avrupa ınya
easınm görii.U 16 Mal'i kararından 
i>nceki duruma benzemez. Ancak 
acaba Sir John Simon, Mart hat
langıcında Berline gitmek üzere 
liken gÖl'Üfeceğİ sorumları bugün 
de görüfecek mi? lngiliz Dıt Ba
kanı Londra' dan ayrılırken, Par -
lamentoda beyanatta bulundu. Bu
rada Almanya ile görüfiilecek iş
ler arasında tark Lokarnosunu ve 
orta Avrupa iatatükosunu sayma -
dı. Bununla beraber, BerHn'den 
dün gelen haberler, bu sorumların 
da göriitüldüğünü bildirmektedir. 
Gerçek Avrupa'nın genel bantı ao
nımunda batı, doğu ve orta Avru
pa biribirinden ayrılamaz. Genel 
avqtan önce, Avrupa'nın batısın
da bulunan bir taknn ülkeler emni
)'etlerini Avrupa'nın doğusunda 
olan ülkelere dayamıtlardı. F ran
A ile Rusya araaındaki aüel (as
keri) and bunun en iyi örneğidir. 
Gerçek bugün genel sav&ftan ön
ceıki gibi her devlet batka bir dev
lete wel and ile bağlanmıt değil
dir. Ancak her devletin emniyeti
pi bafka devlete dayadığı da in
icar edilemez. Ortada mıntıka an
latmaları var. Fransa • Rusya 
münaaebetıi var. Orta Avrupa ista
tükoau üzerinde anlafall devletler 
var. Bugünkü durumda bu sorum
lar biribirine o kadar bağlanmıt
br ıki, ya hepsi bir anda halledilir. 
Yahut ta hepsi halledilmemit ka
lır. Avrupa'nın batısında emniyet, 
doğuıunda emniyet&izlik • böyle it 
olmaz. 

Çünkü Almanya'nın ba.tı lokar
noıunu imzalıyarak doğu için hiç 
bir taahhüt altına girmemesi, bir 
yanda emin olduktan ııonra öte 
yanda haakııını arttırma.aı demek· 
tir. F ranaa buna nasıl razı olur 1 

Ayni teY hb1" devlet için söylene
bilir. Bunun içindir ki Avrupa'nın 
barıtı baıkmıından batıda olsun, 
doğuda veya Balkanlarda olsun, 
hep ıonnnlar bir bütündür. Avru
pa'nın bu umunda bu İl
ler her vakitten daha ziyade biri
birine bağlanmlf bulunuyor. Bu - 1 
nun ~indir ki bantın eaalamlqtı- 1 

nlması aorumunda batıyı dofudan, 
fU mıntrkayı bu mıntıkadan ayır
ın k doğru değildir. Bunlar barıt 
zincirinin biribirine bağlı olan 
halkalarıdır. Bir zincirin kuvveti 
de ancak halkalarından en zayıf 
olanın knvveti kadardır. 

A. Şıılırü ESMER 

lngiliz ve Atma-;; Bakanları dün J 

Berlin görüşmes~ni yaptılar 
Uluslar kurumu konseyi Fransız notasını tetkik 

etmek için 15 nisanda toplanacaktır .. 

LONDRA, 16 (A.A.) - Deyli Meyi 
gazetesinin Berlin muhabiri dünkü ln
giliz - Alman temaılan hakkında §U 

malüınatı vermektedir: Sir Con Say
men Alman nazırlarına lngiltere ef -
kan umumiye.inin dütünc:elerinl izah 
etmiıtir. Bu izahata nazaran lngiliz 
milleti Alman milletine karıı hüsnüni
yet beslemektedir. Fakat kuvvetli bir 
hava tetkilatının ve onu müteakıb bü
yük bir kara ordusunun biribiri ar -
ı. .. ,,. teıkiline dair gelen haberler, 
lngiliz efkirı umumiyeaini hayrete dü 
ıürmüı ve hatta bir dereceye ka.dar 
onu emniyetsizliğe aevkeylemiıtir. 
Sir Con Sa~-n>en bundan sonra Avwı· 
turyadaki Nasyonal Sosyalist harekat 
ile geçen temmuzdaki Mya.nı mevzuu 
bahaetmit ve bu mesaile da'İr fikirle
rini izah ettikten sonra mütterek bir 
emniyet tesis etmenin kahil olup ol
mıyacağını tetkik etmek arzuıunu iz .. 
har eylemiı ve demittir ki: 

Müşterek bir emniyet aiatem.i vücu .. 
de getirilmezse Almanyadan çekin • 
mekte olan bütün milletlerin yav&§ 
yavaı bir araya gelerek bir koalisyon 
yapmak suretiyle kend; emniyetlerini 
bizzat temin etmek yoluna aapmala • 
rından korkulur. Avnıpanın bu ka -
dar bariz bir surette ikiye aynlmaaı 
çok vahim neticeler tevlid edebilir. E
ğer Almanya diğer devletlerden müs
takil olarak kendi gayelerini yalnız 
batına takibde devam edecek olursa, 
bu gayeler Alman milletinin nazann
da ne kadar haklı olursa olsun, in .. 
giltere ile Franaarun kendilerini Al -
manyanın günün birinde tehlikeli bir 
vaziyete ilka etmeainden korkarak di 
ğer devletlerle bir itilaf aiyaseti imi
hab etmek zaruretinde kalmalan ihti
mal dahilindedir.,, 

Buqdan sonra Sir Co., Sayınen.in fU 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Cenevreye tekrar dönüş yok 
' 

1 I 

·•"' r __ ,' 
~> 

>< 

(Alımın Baıvekill Bitler mecburi askerlik usulr1n11 kabul ettikten son
ra ihtiyar General Ludendorlu da tekrar lşbaıma çağırmıştır. 1923 de 
Münihte çekilmiş olan bu resim Generalin ilnilormalr olarak Roman -
ya ataşemiliteri ile görüştüğünü gösteriyor. X l~aretli %at, şimdi Ha-

• va N§zırllğını Uzerinde bulunduran Göring'dlr.) 
................... ~ .............................................................................. ..... 

Sıra küçüklerde mi ? 1 C. H. partisi 

Avusturya ve Macarlar da hukuk
1 

Dün toplandı 
müsavatı istigeceklerini sögligorla, 

PEŞTE 26 A.A. -
Bir intihabat toplan -
tısında söz söyliyen 
Başvekil general Göm 
höt, demittir ki: 
"- Macaristan, u

luslar kurumuna mü
racaatla hukuk müsa
vatı İ6teyec.ektir. ltal
yan dostlanmızın yar 
dımı ile bu gayeye e
ritmeği ümid ediyo -
rum. Avrupa davaaı -
nın halli, guya mağ • 
lub devletlere zorla 
kabul ettirilen haksız 
lıkların ve hicabı mu 
rib vaziyetlerin ref'i
ni iktiza ettirmekte • iki Başvekilı Bay GlJmblJıı ve Bay Şuşnig 
dir. 

ViYANA, 26 (A.A.) - Vatan
perver cephenin bir içtimaında, 
Batvekil Şutnig demiftir ki: 

"- Avusturya, istiklaline ria -
yet ettirmek vaziyetinde buhm· 

Terkos anketi 
Bugün Sinci 

sayfada 

1 
mak geretindedir. Bu itibarla o -
nun da bugün, herkes için hukı.k 
müaavab talebine kalkıtması tabii 
dir.,, 

MacarUtan teşebbüste 
bulunmıyacalı 

BUDAPEŞTE, 26 (A.A.) - Sa 
!&hiyettar bir membadan öğrenil -
diğine göre hükfunet, ,imdik.i hal
de Macariatanın askeri huausalta 
müsavab meselesi hakkında Ulus
lar Kurumu nezdinde bir tefehbüs 
te bulunınak niyetinde değildir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Anlıor4'/11 topla""" ip Benlwuı Heyeti umwniye toplanh11ndan 
6ir 68 rünüf 

)ış bakanının izahatı mem
nuniyetle karşılanmıştır 

ANKARA, 26 (A..A.) - C. H. Par
tisi bugün öileclen oonra 1!1 de top -
J.uıdı. 

1 - Sayıım verg!ai kanununun ikin
ci madddinin ı a) fıkrasında yapıl -
maaı hükUınetçe gerekli ırörülen de -
fitiklik hakkındr. .öz alan hatipler din 
lendikten r.onra bu defitikliiin yeri • 
de olduğunu kabul etti. 

2 - Bundan aonra dıt aıyaaal itleri 
hakkında Dıı Bakanı Bay Tevfik Rfıt
tü Arasın verdifl izahatı memnuniyet
le dinledi. 

Takas ve buğday 
Yolsuzluğu 

Evrak henüz heyettedir 
mahkemeye verilmiı değil --
Buğday _yolsuzluğu fezlekesi 

de Bakanlığa verildi 

lstanbul Gümrükler Barmüdlirü 
Bay Seyfi 

ANKARA, 26 (Hususi Muha
birimizden) - lstanbulda Ziraat 
Müsteşar Cay Atılın reisliği al -
tındaki bir komisyon tarafından. 
yapılan buğday tahlcilcatı hakkın
da hazırlanan rapor, fezleke ve di
ğer tahkikat evrakı Ziraat Bakanı-

(Devamı 7 inci sahifede) 

r----------------------~ 
Çinde kuraklıktan 

.. . 
yuz yır-
açhktan mi milyon insan 

kıvranıyor. Habeşistan da 
- :r çarpışma daha oldu. 

• 
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MUdUrı 24318, Ya•ı itleri müdürü: 
ldar• T• Matbaaı Z4310 
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Tilrk Dili Ara.hrma kurumu üyelerinin toplanhnnJa 

Osmanlıcadan türkçeye 
---------------------------------------Türk dili araştırma kuru-

munun hazırladığı ilk liste 
Kelimeler hakkındaki mütalealar 
cemiyet merkezine bildirilecek 

Türk Dil1 Arqbrma Kurumu 
Batkanbiınm beyannamesini dün 
llefretmİftİk. Bugün de Kurumun 
oamanlıcadan türkçeye kartılık o
larak hazırladığı kılavuzun ilk lis
tesini netrediyoruz. Liste 6 ıncı eay 
famızm ilk iki IÜtunundadır. Hep
ıi 7 - 8 bin kelime olan bütün söz
leri günde 150 - 200 er adet ola· 

Suriye komiseri 
Ankara da 

Hariciye bakanı ve Franıız 
aefiri karııJadılar 

ANKARA, 26 (A.A.) - Fransa -
nın Suriye fevkalade komiaeri Bay Dö 
Martel, bu sabah 9,50 de e •pr 'le 
tehrimi- gebniıtir. lotaayon, Türlıı -

(Devamı 7 inci aahlfede) 

rak koyacağız. Bu kelimeler için 
teklifleri olanlar bir ay içinde Ku
rum bafkanlığına bildirecekler ve 
bütün kelimelerin ııetrl bittikten 
ve itirazlar tetkik edildikten son
ra kılavuz kitap halinde T. D. Araf 
tırma Kurumu tarafından netredi
lecektir. 

Nazilli'de 
Yapılacak fabrika 
Mütehassıs Rus heyeti 
tetkikat yapmıya gitti 
IZMIR, 26 (A.A.) - Nazillide bükt 

metçe inşa edilecek olan bez fabrika11 
için tetkikat yapmıık üzere latanbuld.ıı.> 
bet kitilik bir mutalıan• heyet §elıri -

(Devamı 7 inci aahilede) 

T A N 
TÜRKIYENIN EN BÜYÜK GAZETESi 

1 -Ten daima en doğruyu yazan, en doğruyu ha
ber veren gazete olma·k için çalışıyor. 

2-Tan haberi herk89len önce almak, yine lierlles
ten ve her vasıtadan önce okurlanna bildirmek 
için hazırlanıyor. 

3 -Tan okuyucunun ıgazetesi, onun dileğinin ma• 
lkesi VE DAiMA SOZtl OZUNE UYGUN, 

HALK, FiKiR, iNKILAP GAZETESi OL
MAK 1Ç!N HAZIRLANIYOR. 

• • • 

En doğru haber 
En giizel yazı 
En iyi baskı 
En temiz resi.nı 
En aağlam fikir 

GAZETESi 
• 

T 
A 
N 

BALKAN lSTIHBARA T TEŞKiLATIMIZ 

Memleketimizi yakından alakadar eden komşu memleket merkeı
lerinde, Balkanlarda 

SOFY A, BELGRA D, A TlNA, BOKREŞ 

gibi tehirlerde doğrudan dotruya ve yalnız TAN için çalıfacal(, en ·cı. 
ğerH Tüıılc gazetecileri arasından ~ ec;ilmif huau.ai muhabirler buhmdu. 
racak, dünya hadiseleri.ni, fikir, sa n'at ve ıpor HAREKETLERİNi EN 
y AKIN VE öZENLI BiR ALAKA iLE TAKiBE VE TEBAROZ El\ 
TIRMEYE ÇALIŞACAKTIR. 

• 



TARİHi TEFRiKA: 76 
.. 
Arablsta~da;~ 

' imparatorluğu 
..___.,,,__~ -yıkıldı 

Her hakkı rruıhluıulur. Ycuan: Son Yeın•n valüi Mahmut NEDl//ıl 

Araplar 
nasıl 

Osmanlı devletini 
aldatıyor/ardı? 

Arap kulübünün çalışması • Post kavgaları· 
Arap rüeaaaının fikirleri 

Fakat, İstanbulda Araplar tara- demiyerek ortaya ıüriilmüt iddia 
fından tetkil edilmİf olan (Elehal ve taleplerdir. Onları bizim kabul 
Arabi) kulübünün nafiz azaların- edebilmemiz imkan ve ihtimal ha
dan olan Mesud Kevakibinin iste- ricindedir. Herhalde ademi mer
dikleri de (hain) dediği kardeti- keziyete doğru gidiyorlar. Memur
nin istediklerinden farksız değil lar için istediklerini kumen yap
di ki.. makta böyle bir mahzur yok. Fa-

Abdürrahman Kevakibi eğer kat bu onları tatmin edemiyecek
Sultan Hamitten bir kaddrk alıp tir. Esasen bu talep teferruattan i
ta bir kenara çekilseydi timdi met- barettir. Asıl maksatları başkaç.ır. 
rutiyet ilan edilince, tabii daha bü- itte ittihat ve Terakki bu fikir
yük bir makama geçebilmek de idi. Fakat bu fikrini yüzlerine 
için o da bu kulübe gelecek, o da vuramıyordu. O rırada vurmaması 
burada (yaşasın hürriyet) diye da muvafıktı. Uzunca bir zaman 
bağıracakb. aralarında müzakereler cereyan 

Bu kulüpte latanbuldaki Arap etti. Bu müzakerat hazan Arap rü-
rüesaamın hemen hepn vardı. Şe- esasına ümitler verir, fakat bu hal 
fikul Müeyyed,Abdüllıamidi Zeh- çok kısa sürerdi. 
ravi Şükrü.lala, Rıza bey Essulh ve Pariste metrutiyetten evvel te-
bütün diğer Arap mebusları var- tekkül etmit ve bir hayli çalıtmıf 
dı. (1) olan (Cemiyetülarabiye} de met-

Bunlarm (Semsüladi.le) ismin- rutiyetten sonra lstanbula nakle-
deki gazeteleri suya sabuna do- dilmi' ve çok geçmeden Nuruos-
kunmadan netriyat yapıyordu, da- maniyedeki bu (Elaha. Arabi) ye 
ha bafka gazeteler de ne,rettiler. iltihak etmitli. Bir kelime ile bü-
Ve Arabistamn birçok yerlerinde tün Arap münevverleri bu çatı· 
tubeler açtılar. nın altında toplanmış bulunuyor-

Kürtlerin, Çerkeslerin de cemi- !ardı. Bu t~kkül taşradaki, yani 
yeller, laılüpler açtıkları o devir- bilhassa Süriyedeki tubeleri ile 
de Araplann bu kulüp ve cemiyet- kuvvetlenmişti. Bu "1-beler vasıta-
leri gayet tabii göriilüyordu. sile Arabistanda iEtedikleri gibi 

Eaki devirde mahkemei temyiz çalışabiliyorlardı. ittihat ve T e-
ve şuryaı devlet zalıklarmda bu- rakki bunları dağıtmak için çare-
lunmuş ve büyük Ermeni vaka- !er aramağa başladı. Bu çareler a-
aında birçok hizmetleri görülmüt rasında cebir ve zor · ':tu. Ses · 
olan Mradinli Arif bey de kulü- siz ~adasız, gürültü&ü patırdısız, 
bün reiei idi. hiç: r sızıltıya meydan vermeden 

Bunlar evvela azledilmit oJan it görmek lazımdı. 
birçok Arap memurları için yeni Bu sırada 31 mart hadisesi ol-
memuriyetler istiyorlardı. Bu me- du. bu kargaşalık imdada yetitti. 
rnurlann hemen hepM.nin hak.sız Vakıa bu hadise olmasaydı da lt-
yere, hatta aırf Arap oldukları i- tihatçılar bunların dağılması için 
çin azledilmit olduklarını iddia e- bir yol keşfetmiş bulunduk!arın
diyorlar, ve bir tazminat ister gibi dan, nasıl olsa netice ayni olacak
onl.ara yeni memuriyetler istiyor- tı. Çünkü kulüplerin bütün yükü 
!ardı. kad .>.r bütün kuvveti Mardinli Arif 
Sonra da Arap rüesasıridan birço beyde idi. Bu karmakarıtık kaJa
ğunun ayan azalrklarma ve meclisi balığı Arif beyden baııkasının i
vükelaya alınmalarını, ve Arabis- dare edebilmesi gayrimümkün idi. 
tanda hallan türkçe bilmediğin- Halbuki Arif bey yorulmuftu, ba
den bahsederek muamelatı resmi- tını dinlendirmek, bıkıp usandığı 
yede, biRıasııa mahkemeleTde a- bu hayattan çekilip bir kenarda 
rapçanm kabul edilme· teklif kalmak arzularını ihsas ediyordu. 
ve talep ediyorlardı. ittihat ve Terakki de anlamı,tı 

ittihatçılar bunlara lozıyorlar, ki Mardinli Arif bey bu ifin başın
.fakat zahiren uysal görünüyorlar- dan uzaklaştırılırsa, (Elahal Ara,. 
dı. Onlara; bi) kendi kendine dağılacaktır. 

- istediklerinizin hepa:I olacak- Bunun üzerine tuttular Arif Beyi 
tır. Fakat bu, zaman meseleM.dir. Basraya vali yaptılar. Ari.f bey bu 
Şu buhranlı günlerin teli.fı geçsin, me.muriye~~ me.mnuniyetle kabul 
elbette bunlar da nazarı itiha.re a- ettı, ve mustenh, kalktı Basraya 
hnacak, yavllf y&Vllf icıa.beden teY· gitti. Fakat Elahacılar Arif beye 
!er yapılacaktır. diyorlardı. hücum edip duruyorlardı: 

Talat ıbey, bir gün beni bir ke- - Demek ki sen yağlı bir kuy-
nara çekerek aormuttuı nık pefinde kotuyormutsun, Ga-

- Ben, ıbunlan pek iyi görmi- o yen bu imif 1 
yorum. Hoı onların ıııe makptlar - Valilik değil, sadrazamlık 
petinde ko~arIDJ bilmiyecek teklif etmit olııalardı kabul etıni-
kadar kıör de değiliz. Asıl siniri- yecektıin, bize ve kendine hiyanet 
me dokunan, saf ve Mmimt görün- ettin, reddet bu ifi 1 
meleri, bni aldattıklannı zanne- - Yalnız kendini dütünüyor-
derek, bıyık altmdmı gülmeleridir. mUfsun, bir lokma verdiler, ıeni 
Ne derein, aad ınak-tlarmı mu- austurdular, ya arkada kalanlar, 
fassalan ve teferruatile öğrenebil- ııana be&bağlayıp Petine takılan 
diniz mi? Bahusua aralarında tam bunca inııan ne olacak? 
bir ittifakı efkar var mı? - Hüseyin Hilmi patanın tuza. 

Ben deı ğma düttün, fakat bu çok devam 
- Şimdiki halde bu .. lann ara- etmez, ortalık düzeldikten sonra 

smda bir fikir ve emel ittifakı ol- seni n;ene atarlar, ama o zaman et
duğunu zannetmem, Hemen he- rafında kimseyi bulamazsın! 
men bellibllflı bütün Araplar bu- Diyorlardı. Filhakika Mardinli 
rada toplanmıtlardrr. Bunların a- Arif beyi Hüseyin Hilmi pa~ ik
rasında ne yapmak istediğini, ne na etmi ti. Her ne kadar Arif bey, 
için çal~tığını bilenler, bilakis o- kaydettiğim gibi bu iti memnuni
raya hatta ne için gittiğinin bile yelle kabul etmi• ise de, evvela bir 
farkında olmayanlar gibi, ötekine hayli tereddüt etmif, arkadaşla. 
berikine çatmak için devam eden- rının böyle bir neticeyi bekleme
ler, aonra sırf Arap rüesasile ta- diklerinden, onların müahezesine 
nıtmak ve bir dostluk tesis etmek uğrayacağından hatta belki teca
için gidip oturanlar da var. Bu· vüzlerine bile hedef olacağından 
günkü hava içinde orada muzır bir çekinerek bir müddet muvafakat 
~ görülmesi hemen hemen gayri- edememitti. Hüseyin Hilmi paııa 
kaıbildir. Kanaatimce fa}ısi men- uğrllfarak onun tereddütlerini ve 
faal pefinde koıanlar ekseriyeti enditelerini izale etmeğe muvaf
teşlcil ettiklerinden evvela onlar fak olabilmişti. Arif bey Hüseyin 
tatmin edilmelidirler. Tatmin e- Hilmi paşayı eskidenberi çok se
dilMelidirler derken, fU aralık ver, sayardı. (Bitmedi) 
cebrü '1<fdetle susturulmak muva
fık olamıyacağmı dütilnerek be
yanı fikıir ettiğimi de ili.ve etme
llyim. demittim. 

Talat Bey; 
- Ne kadar güleryüz, ne kadar 

bize taraftar bir çehre ııösterirler
ae göstersinler bwıJ.ar muhakkak 
Liziım muhaliflerimizdir. latedik
lerini İnceden inceye tah'jl ediniz, 
iyi~e tetkik ediniz görürsünüz ki 
hep hakimiyetimize taha~ül o. 

(1) Bu Arap mebuslan arasında :ral
ruz Hicaz. Yemen ve Asir mebusları bu 
muhitten ınUmkün olduğu kadar uzak 
kalmışlardır Yemen ve Asir mebusları 
Suriye iftirak~ılarile temas etmekten da
lma ictinap etmişlerdir. Hürriyet ve I
tilaf lideri Sadık beyin bu husustaki 
gayretleri bile boşa ı:\tmi~ti. Hicaz me
busu olarak Istanbulda bulunan Hüse
yinin oğlu Şerif Abdullahın - •imdi 
Şarki Erden emiri - ve di(er bnıları· 
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Sulh için iki 
lztırap yılı 

Batmağa maruz bir gemi
deki şaşkına dönmüş tay

falara benzememeliyiz 
PARIS, 26 (A.A.) - Vensan beledi

ye due&inin kütadı münasebet.ile baş • 
vekil Flandin, uzun bir nutuk İrat et • 
miıtir. Bunda, Fnmıız milletini yeniden 
ve ısraTla ittihada davet eden baıvekil 
demi~tir ki: 

"- Ulwılan tehdit eden lehli.keleri 
sayıp dökecek değiliın. Çünkü nikbin bir 
adamım. Kendi kuvvetiınize güvenmeii
yiz. 

Ulusal korunma uğrunda 15 yıldan
beridir harcanan milyarlar, boşuna gi:
miş değildir. Yurdgeverlik, Fransız ru· 
hunda kökleşmittir. iki sene oluyor ki, 
Bay Mu.soı;ni, 1935 ile 1936 nın, oulh 
İçin ıztırap verici yıllar olacağını .;; vle
mişti. Bizler, batmak tehlike•

0

ne maruz 
bir geminin üzerinde taşkına dönmüş tay 
Calara benzememeliyiz. Biliyorum ki, hu
susi kasdlerle haı-ekct eden bazı nasi · 
hatçılar bu geminin ~ .. şsız olduğunu j. 
lcri ıiırüyorlar. Ben kendilerin. teminat 
Vertnek isteri~ Bunlar, sO!Ja dü$kiinü 
sinir hastalarıdrr. Ve günün birinde bun
lara karşı &opa kullamnak icap ederse, 
lrullaıunakta hiç tereddüt etmiyeceğim. 
Cwnhuriyetle onun hürriyetlerini, bü • 
tün düpmmlanna karşı müdafaa edece
ğim. 

Harp tahsisatı 

Fransa üç 
M'.yar kredi 
Açtıracak 

BERLIN, 26 (A.A.) - Pariıte çı· 
kan Popüler gazetesinin istihbaratına gö 
re, bugün toplanacak olan baıkanlar mec 
Jisi devlet bankası tarafından hükume
te büyük bir kredi açılması meoeleıini 
halledecektir. Gazete, Bay Flandinin as
keri maaraflı:ırın çoğalhbnaıı ıiçın .iste -
diği bu kr. .nin iyi malumat alan maha
file göre, üç milyara baliğ olduğunu ve 
talebin hazine tahvilleri ihracında kar
ıılaıılan muvaffakıyet&izliğin bir neti -
ce&i olduğunu yazıyor 

Danzig 1-.Jazileri 
---. 

Son zamanlarda mütema-
d ye'l hadise çıkarıyo•lar 

VARŞOVA, 26 (A.A.) - Havaı 
muhabirinden: Geçen puar günü Na • 
ziler, D iı;'uı dıı mahallelerinde Sos· 
) al • <lemokratlara karşı bir çok tecavü~
lerde bulunmutlar ve bir dıvarcı ile ai
lesini yan çıplak bir halde aoıkak sokak 
dolaımağa mecbur etmitlerdir. Şu son 
birkaç gün içinde gerek intihabat kavg,.. 
larında ve gerek §8.hsi tecavüzler neti
cesinde 40 kiti yaralamnııtır. 

Diğer ,taraftan _.,.,,t şehlr 7.ahıla· 
sına, Nazi hücum kıtaatı mensupların • 
dan 200 kiti bydohmınuıtur. 

Yeni Belçika kabinesi 
BRÜKSEL, 26 {A..A.) - Yon Zee· 

la.nd yeni kabineaini tetirli etm·~ıir. 

Mcmcl l adiıesindc ölüm 
cezasına çarpılanlar 

KOVNO, 26 (A.A.) - Divanı harb 
Meme) hadioe3i hakkında karP.rını 
vermittir. Emil &ll, Valter, Vanan • 
mand, Vellopa ölüm cezaaın"' mao -
kUnı edilmitlerdir. Vallat kardeşleı 
müebbed küreğe diğer bir çoklar. 
muvakkat küreie mahk6m erilmiı -
!erdir. Bütün mahkilnılarm emvali mü 
aadere olunmuıtur. 

B. Titülesku görüşmclerİDe 
devam ediyor 

BELGRAD, 26 (A.A.) - Bay Yev 
liç ile Bay Titiiletko erasmda yapıl • 
makta olan dünkü müzakereler gece 
geç vakte kadar decvam etm:ştir. Mü
zakereler bu sabah yeniden haflamıt· 
tır. 

F rensız- ltrlyen iti afı 
ROMA, 26 (A..A.) - 7 kanunu.ani

de Roınada ltalya ile Fransa arasında im 
za edilmit olan ve iki memleketin Afri· 
kadaki menfaatlerini tanzim eden ve bü
yıik fa§ist meclisi tarafından tasvip edil
mit bulunan itilafnaıne yakında Mebu • 
san meclisinin ruzname8İııe ithal edile
cektir. 

Avusturya Cümhurreisi 
çekilmiyecck 

VlY ANA, 26 {A.A.) - Rciıicum
hur Miklasın iıt:ila edeceğine ve prens 
Şmrhemherg'.in de imparatcmluk naibi 
nasbolunacağma dair olan fayİalar kati.
yet)e tekzip edilmektedir. 

Duamanis visamiral 
ATINA, 26 (Milliyet) - Bahriye 

Bakanı Düsmani.e Viı Amiral.lilı: rütbe. 
ti ver;lmittir. 

Bır ı;ı.ah deposunda infilak 
BELGRAT, 26 (A.A.) - Karaııo • 

yeviç civarında bir silah deposunda o • 
büı nakliyatı esna.smda yapılan bir ih
tiyatsızlılc, · nfilaka oebep olmuıtıır. Ya· 
n reıımi bir tebl:iğe göre iki amele öl • 
müı ve ÜÇ amele ağır aurette y Jan.. 
mııtır. ·········-······ .. ··--·--··· .. -
nın Suriye lftira.kçrlarındar. niçin uaalr-
kaldsklarını ileride mufasaalan ı:örece-
r· 

Habeşistan da 
Yeni bir hadise 
ltalya huduttaki yeni bir 

çarpışmayı şi<.!detle 

protesto edecek 
OMA, 26 (A.A.) - 23-24 gecesi 

Habe~stan ile Eritre arasındaki hudut 
boyunda yenıi bir hadioe olınuıtur. 

Devriye gezmekte olan bir ltalyan on 
başı ile bir de sivil, Amager civarında 
Setit't., hududu aşmıf bulunan bir Ha· 
bet mii&ezesile karıılaşmıılardrr. Geri 
çekilmek istemiyen Habetler, atq aç • 
rruşlar ve sivili yaralamıılardrr. Onba
fl da mukabele ederek, Habetleri ricale 
mecbur etmiştir. Bunlar, hadise yerine 
bir ölü, 2 tüfek, 60 tane de Eifd< brmk
ıruılardır. 

Adisababadaki lta!ya oefareti, Ro • 
madan aldığı talimat mucibince, bu ye
ni hadiseden dolayı, tiddetli prore•toda 
bulunacaktır. 

Habefistanın tahşiclatı yok 
ROMA, 26 (A.A.) - Habeıist"n se

faretinden vaki olan tebliğe göre, Ha • 
beş hükumeti, katiycn •ulh taraftan ol
duğunu isbat etmek maksadile, Somali 
ve Eritre hudut boylarında talıfit olım
mut kuvvet bulundurn>i'BD8&ı:tadır. 

Td>Hğ, Habe,ismnm mu!Bk me..Ulin 
mugli.Jıane bir tarzda tesviye edileceğine 
kani bulunduğunu ifade ile nihayet bul
maktadır. 

Çinde kıtlık 

120 milyon 
İnsan 
Aç ıktan ölüyor 

NGHAY, 26 (A.A.) - Vaıati 

Yanguz havasında uzun zamandan 
beri devam etmekte olan kuraklık ne
ticesinde müthiş kıtlık ba~lamıştır. 

Açlıktan muztarib olan inıanlann a • 
dedi 120 milyon tahmin edilmektedir. 
Yalnız Nankin'de iane ile YB.4ayanla· 
rın adedi on ila yirmi bin tahmin eci,\ 
ınektedir. Bunlar gıda olarak en pis 
§eyleri yemekten çekinrnemektedirJe,., 
Şehrin civan cesedlerle doludur. 

Balkan 
Anla~masının rolü 
B. Titü esko'nun Be.grad 

gaze:t-..c.lerine soyl.:dı leri 
BELGRAT, 26 (A.A.) - Roman

ya Dıt itleri bakanı Bay TiLülosko, 
matbuat mümes&illerini kahul ederek 
onlara aşağıdaki beyanatta bulunmuş • 
tur: 

- Küçük anlaıma ile Balkan anlaı
mannm rolü çok mühim ve ıulhün ten
ıik ve muhafazası balısinveki mesuli • 
yetleri çok büyüktür. Binaenaleyh her 
ıki organizmın rei.ai t)fatiı' hali hazır .. 
daki beynelmilel vahinı ı- .• diseleri öğ • 
rtmmemezlik edeırıcnı ve menfaatleri .. 
mizin ne gibi şey1erı kabul etmemize 
müsait olduğunu ve ne gibi ıeylere 
aıla ınüsamaha edemiycceğimizi açık .. 
ça söylemekten kendimi mcntdemem. 

Y ngoıiavya batbakanı Bay Y evtiç i
le y:ıpmıf olduğum noktaı nazar tea\ıile
ri .,eticesinde bir keM daha gordüm 
ki ı>mdila ahval ve ıeraiıt akmda nok
tai nazarlarımız arauııdaki ayniyet bir 
le•elliden çok daha bü~ iik bir kuvvet
tir.,, 

B. Titüluko şerefiruı 
BELGRAT, 26 (A.A.) - Kraliçe 

Marie öile vakti Madam Titülealı.o ile 
zevci Romanya hariciye bakanını kabul 
ebniıtir . 

Saltıana.t naibi preoa P.W de ,_t 
13 te Madam Titülesko ve zevam ka
bul etmİf ve onları öğle yemeiine alı
koymuftur. 

Bu ziyafette Madam Y evtiç iie ze• .. 
ci, Y ugoo.lavya başbakanı ve hariciye 
bakanı da bulunmuşlardır • 

·--------
Yunanistanda 
Yeni tedbirler 

• 

Çaldaris· ve Kondilis bazı 
yeni kararlar alıyorlar 
ATINA, 26 (Milliyet} - Çald.triı 

ve Kondiliı bayram tatilinden blli.ati
fade, Ba,ıvekilin Kifiayadaki köıkün • 
de itti saatten fazla gÖrüterek V".iZİ .. 

yeti gözden geçirmiılerdir. Miizake -
relerden tebellür eden neticeler ıun • 
lardır: latisnai tedbirlerin tatbikına 
devam etmek jçin, kanunu eıaıide 
bu tedbirlere münafi ahkamın daha 
bir müdedt ref'İ ayanın iJga11, kl'lnU • 
nu esaside yapılacak tadilat için hu • 
kukçulardan mürekkep yirmi beı ki· 
tilik bir heyet t~kili ve bu tadili.un 
ııelecek Mecliae taM!ik ettirilmeıi •. . - ------------

330 tevkif 
Bulgaristanda komüniıtler 

rahat durmıyor 
SOFY A, 26 (A.A.) - Zabıta, Yi. 

!ayetlerde birçok kmniiniat kurumlan 
meydana çıkarnıq ve 330 kiti tıovkif 
etmİftİr. Difer taraftan Sofya mah -
kemeıi, kcımlinizm pr-gandaaı yap
makt.<n auçlu iloi aokeri öNa. ...... 
kuın etmiftir, 

-- -- ·--- ·-----

D 
Bulgarlar Nöyi muahede· 

• 
sıne dokunmıyacaklar 

8. Pavlof, Bulgaristanın muahedenin askeri 
hükümlerini feshe teşebbüs etmjyeceğioi 

: . T. Rüştü Arasa bildirdi 
ANKARA, 26 ( A.A.) - Bay Tevfik Rüstü Aras tarafından clün 

kabul ecl~en Bulgaristanın yeni Ankara elçisi Bay Pavlof, Türkiye Dı· 
farı lflerı /Takanı ve Uluslar Kurumu konseyi başkanı sılatile Bay Tev 
lik Rüştü Arasa hükiimetinin, Nöyi ancllasmasının askeri hükümlerini 
bir taraflı feahe teşebbüa etmeği asla düŞünmecliğini ve clüşünmiye· 
ceğini ve hilafına çıkan haberlerin aslı olmadığını beyan etmiştir. 

Dışarı lş~eri Bakanımız keyfiyetten derhal Balkan müttefiklerile 
Uluslar Kurumu genel katipliğini haberdar etmiştir. 

istihbaratımıza nazaran Bulgaristanın böyle düşünüşü Ankara dip 
lomasi ve siyasal mahalilinde sempati ile karşılanmıştır. 

Berlin görüşmeleri bitti 
bir tebliğ neşredildi 

fngiliz nazırları dörüvcır1ar 
• 

BERLIN, 26 ( A.A.) - Resmi tebliğ - D. N. B. Alman ajansı bil· 
diriyor: lngiliz hariciye bakanı Sir Con Saymen i•'e Mührühas lordu 
Bay Eden, Bay Hitler ve Almatı Dış işleri bakanı Baron Fon Neurath, 
son iki gün zarfında fngiliz aefiri s;r Erie Philipps ve tahdidi teslihat 
iır[eri mütehassısı Bay Fon Ribberlrop hazır oldukları halele yapılan 
görüşmeler, bu akşam hitama ermiştir. 

3 şu~.a~. tari~li tebliğ~ münderiç meseleler tetkik edilmiştir. 
Bu goruşme.er, tamamıle dostane ve açık bir lisan ile yapılmıf va 

~e~ i~i ~araf~n no~tai nazarının aydınlatılmasına medar olmuştur. Her 
ıki_ ~u.ku"!:."etın takıbetm_ekte oldukları siyaset ile beynelmilel teşriki me 
saıyı ıslah etmek sur,.tıle Avrupa sulhünü temin ve tarsin gayeaini gö
zetmekte oldukları ar. '~şılmıştır. 

.Ingiliz v~. Alman n~ırları, doğrudan doğruya yapı/mı' ve hitama 
ermış olan muzakerelerın semere vermiş oldukları kanaatindedirler. 

Sir Con Saymen, hava tarihile yarın Lonclraya gidecek, Bay Eden, 
mukarrer n!duğu veçhile Moskova, Varşova ve Prağ seyahatlerine de
vam edecektir. 

Belediyelere dağıtılacak güzde on 
Belediye payının Üç aylık listeleri 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Her üç ayda bir dağılmakta olan 
gümrük resmine eklenen yüzde on belediye payının birinci, ikinci ka • 
nunlarla şubat ayına ait üçüncü 3 aylık tevziat listeleri hazırlanmıstır. 
Bu tevz.iatta dağılacak para yekunu 742614 ~ira 60 kuruştur. TevzÜıtta 
l~tanbul bele~iye .hiss~si 139973, Ankara hissesi 14956, Seyhan hisse
sı 14350, lzmır hıssesı 30769, Bursa hissesi 12290, Konya hissesi 9451, 
Balıkesir hissesi 5083 l!raıi'ır. 

Hazırlanan tevziat listesi belecl iyelere tevzi edilmek üzere Belediye 
ler bankasına verilmiftir. Belediyeler Bankası belediyele,.e verilen a· 
vansı be:ecliyelerin 31, 32 33 yılları yüzde bq iştirak hisse/erile, bela· 
cliyelerin aldıkları öclünç para tak~itlerile sigorta barçlarını kestikten 
sonra kalan miktarı belediyelere verecektir. 

Orman kanun projesi ve rapor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Mütehassıs tarafından tetkiki iknıJ 

edilen orman kanun projesi ve mütehassısın bu hususta verdiği rapor 
Ziraat Bakanlığınca gözden geçirilmektedir. Proje son feklini aldıktan 
sonra Kamulaya verilecektir. · 

Proje ormanlanmızd'a yapılacak katiyat, ormanların temizlenme ve 
muhafazası , köylünün oclun ihtiyacını temin gibi esaslan ihtiva et • 
mektedir. 

Sinema filmlerinden alınan vergi 
ANKARA, 26 (Telelonla) - lstanbul sinemacılarının giimrük

lercle sinema filmlerinden alınan muamele vergi8İ hakkındaki pk&
yetleri üzerine gümrük ve inhisarlar bakanlığı lstanbul gümrükler Baf" 
müdürlüğüne, bundan sonra ela, gümrüklere gelecek sinema lilmlerinİll 
muamele vergisinin menu~ pahadetnameri ve faturada yazılı kıymet~ 
üzerinden tahakkuk ettirilmeai lüzumunu büclirm.İftİr. 

Atatürk FransanınSurige fevkalade 
komiserini kabul buouracaklar 
ANKARA, 26 (A.A.) - Fransanın Suriye levkaliicle komüui B· 

clö MarteJ yarın saat 17 ele Reisicumhur Atatürk taralınclan kabu1 ba
yurulacaktır. 

B. Titülesko Belf!rattan ayrıldı 
,, BELGRAT, 26 ( A.A.) - Bay TitüleslJo bugiin öğleden sonra Bal· 

grattaki Türk elçisini kabul etmiftir. 
Bay Titülesko saat 22 ele ıehri nizclen ayrılmıftır. 

Fransada milli müdafaayı alakada: 
eden maddelerin ihracı yasak 
PARIS, 28 ( A.A.) - Nazırlar meclisi, milli müclalaayı alakatlttt 

eden bazı iptidai maclclelerin ihracını muvakkaten meneden bir kar(IT" 
name kabul etmiştir. 

Toplantının sonuncla neşredilen bir tebliğde hükıimetin bazı aske
ri masraflar için Bank clö Frans'clan üç milyar avanıı istiyeceğine daİ1 

olan şayia hilafına olarak hazineye ait hiç bir meselenin fetkik edilme· 
mif olduğu beyan edünıekteclir. 

Bay Lava/ 20 
M oskovaya 

Nisan do 
gidiyor 

PARIS, 26 (A.A.) - Ba sabahki nazırlar meclisi, hemen hatrl., 
mlinlıasıran Bay Lavalin cumarteı İ günü üç devlet ricali arasında 1" 
pdmıı olan mükilemelere dair usrmİf olcluğu izalıatm dinlenilm~ 
hasreclilml,tir. Baluınl.ar meclisi, Sovyet Rıaya taralınclan yapılan Ja 
veti kabul etmi' oltlafundan Bay Laval, 15 nlsancla toplanacak olar. 
Uluslar Kurumu konHyinİn topl ntı ı biter bitmeıı pek müsait ahılD 
V• perail içind• ve ntiiabd neticeler elci• etmek imlı&nına uılı p cıltlııl' 
halde Rusyaya ~iJec•ktir. Mumaileyhin har k t tarihi 20 ni...a Jol" 
~. 
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Yangın telefonu 
Yani elime gazete alıp sinirlen

mediğim gün yok dersem yalan 
.öylememiş olurum. .Mutlaka her 
tanrının günü benim aklıma ve 
mantıkırna uymayan bir feyle kar
fdlJflr, sinirl=irim. 

Dün de bir gazetede belediyenin 
evsahiplerinden üçer lira yangın 
telefonu paraaı alacağını okudum. 
Güya latanbulda yangınların önü
ne geçmek için en birinci çare Av
r.,padaki gibi otomatik yangın te
le/onları imif. Bunun için de 480 
bin lira lazım imif. (Bu rakama da 
pek cıhlım ermez. 480 bin lira ile 
muazzam Febekeler yapılır) Eh! 
gazetenin diyİfİ: Belediye bu maa
rc:lı ne borç olarak, ne de adi büt
çesinden bulamıyacak. Yangın te
lefonu da lazun. Para da yok. Dü
fiinmÜf: Bu para nereden buluna
bilir? Mülk sahiplerinden. Ta -
mam. Ve karar vermif, yahud ve
rece/anif ki; her evden ve aparh
man katından üçer lira telelon pa
rası alınsın. Vallahi, bunu kim bul
duysa a,kolııun. Belediyenin ken -
di variJahna dokunmadan şehri 
imar etmenin en kolay yolu da bu. 
Hem de bu üçer lirayı öyle birden 
bire de almıyacak. Taksite bağlı
yacak. Veresiye dikif makinesi a
,,. gibi. 

Latife bertaraf. Bir garip yol tu 
tuluyor. lstanbula köprü yapıla -
cah, biletlere zam. Şimdi yangın 

telelonu yapılacak; evsahiplerin -
den üçer lira. Gene gazetelerde o
kudum: Po11ta binaları yapılmak 
için bir pul çıkarılacak ve bilmem 
hangi çqid muhabere makbuzla -
•na yapıfhnlacakmı,... Sanırım 

ali hazırda bu çefit bir Adliye bi-
naları pulu da var. Ben bu Adliye 
pulunun örnek alınacağını ve her 
yapılacak iş için bir pul yapılarak 
ifin çaresi bıılunmuf :uınnedilece
ğini ummuyordum. Maliyeci deti
lim amma herhalde böyle her mu
ayyen ife karfılık olarak böyle mu
L'akkat para toplay.,lannı çoğalt -
malı iyi bir maliye sistemi değil -
dir. Devlet birtakım yapılaccJı iş -
ler için masraf bütçesine koydu -
ğu rakamı örtecek varidatı doldu
rabilmek için verKilere zam mı )'(l· 
pacak, yeni vergi mi istiyecek, o
nu yapsın amma her yeni bina, her 
yeni tuisa.t, her yeni köprü için ay 
rı ayn para toplamağa mÜ/lltlade 
etmesin. Bu sistem çok eski ve İp
tidai bir sistemdir. 

Zaten belediye temizlik için çöp 
parası, aydınlık için fener parası, 
yol için yol parası, köprü için köp
rü resmi almakta.dır. Y aphrdığı 
kanalizasyon için de ltığun para11ı 
alacağını biliyoruz. Hatta yeni yap 
tırdı{{ı sokakların inıaat masrafı -
nı istiyecektnif. Şimdi bir de tele
fon parası almağa kalkarsa bil -
mem sonu bu iıin nereye varır?. 

B. FELEK 

V crcmle mücadele gençlik 
te,ki'atı 

Veremle mücadele kurumu mektep.. 
krdeki llililiahmer ııençlik tıetkilatmın 
tıpkısrru önümüzcldQ niundan bqlıya
ralı yapmıya çabpcakbr • 

Hazırlıklara b"!'lannuttır. Her mek
tepte veromle mücadele kolu kunda -
cak ve kola kayıtlı talebelerden ayda 
onar kurut alınacaktır • 

1 BORSA 1 
( lı Baııkaaından alman ceh'aldir) 

26 MART 935 
AKŞAM FIYATl.A.RI 

ISTIKRA7ıAR 1 TAHViLAT 
ı.ıı ....... daJ.Ut 97.U 
1933 Er.-,-ı 811 Rdı- 10.71 
Kuponıua 29,37,IO Aa. mü.meııil 52,80 

• il 27,75 An. tah•ill ı. 45.30 
• 111 25,30 An. tah•ill ili I0,50 

ESHAM 
11 Baaka•ı Nama 10 Reji k•po•11U1 2,21 
,, .. Hamlllae 10,11 Tel.:EoD 14 
• " Mü.•ıılı 99 T vko• 11 r-
l"ürki1• Cu.aiıı•· Çimento 13,10 
ri7et Ban.kan 64.60 ittihat de7. 8.76 
T ram••J' 2t,IO Şark de,.. 0.95 
Aıaadolu lüu• 211,80 Balya 1,65 
Şir. Ha,.rir• 18 Şark -. .... 4.61 

ÇEK FiYATLARI 
Fr11aan F. 12.04 Praq 19,01,90 
Loadra 601,211 Belarat t 34.97.50 
Mili.Do 9.64,54 Moıko•a 10,92,50 
NG,.ork 79,50 BwHa 1,97,75 
c-nre 2,45,112 Madrit 5,81,38 
Atlna 83,40 Budapette 4,44,40 
Briilt•_. 3 64 Varı._ 4,21,50 
Aın.eterdarn 1,17,50 Bü.k:reı 78,50 

fyo Vi,_oa 4,23 

NUKUT (s.rtı,) 

Kunıı Kuruı 

F Fr•n•ıt 1811 20 1. İı••çr• aıs 

1 Dolar 12& 1 p ... ıa ıa 
1 Kar Cok 98 J M•rla 43 

1 i''• A.,. , 2350 1 Zloti 22 
l ıterlın ti02 20 ı .• .., 17 

IQ L r•t 213 ıo Dınar &6 
Lev• 23 J C.:•rno•İç - .-

a F . U lçı1u. 115 Alhn fi 32 
aoo " ıı M..cıdı1• .. 

1 Fi .. , ... .... Banlıı.not 
2 '" 

Trakya da voziuet 

Bu yaz 70 - 80 bin yeni 
göçmen gelecektir . 

Bay 
• 

Ih rahim Tali' in beganatı 
••••••• 1 

Göçmenler en düzgün bir sistem dahilinde 
getirilip yerle•tirilecekler 

Trakya umumi müfetti§i Bay lbra
hinı Tali Ankaraya &İtmek, bakanlar
la temaalar yapmak Üzere Edirneden 
ıehrmuH ııelmittir. Bay lbrahim Ta
li dün kendi.aile görüf"n bir muharri
rhwze, Trakya itlerine dair, dikkate 
değer beyanatta bulunmuttur. 

Muhacir iıleri 
Bay lbrahim Tali muhacir iokin 

meaeleai hakkında demittir ki: 
- Trakyayı, muntazam bir prog • 

ram dahilinde ııelecek olan ırkdat
larmıızla ve istıiabı derecesinde dol
duracağız. Programa göre bu sene ge
lecek muhacir adedi 80 bin kadar tah 
min olunabilir. Bu nakliyat muntazam 
olacaktıı·. Romanya veya Bulgaristan 
köylerinden kalkan kütle daha o za
mandan 'J rakyanın hangi k~yUne ve 
neresine yerl~eceğ.i.nı bilecek ; lcendi 
uğrattıkları İ§e ııöre ayn ayrı mınta • 
kalara yerlettirılecektır. Hun &l~ı ıyi 
ve sıkıntısız bir halde getirip, yerleş
tirmek ve ııelirııelmez yiyeceklerile, 
tohumluğunu hazır bir halde bulun
durmak için yapılımakta olan tertiba
tın sonu alınmak üzeredir. lktııat Ve
k.aleti Deniz ifieri de muhacırlanmızı 
ııetinnek için her türlü iatirahat terti
batını haiz vapurlar hazırlamakta ve 
yollarda aıkıntıya du~ar olmamaları 
eılbabrru temin eylemektedir. Trakya -
da daha şimdiden kiremit ocaklarile 
tuğla hannanlan teaiaine tefd>hüa e
dilerek latanbuldan bu itler için la -
zım olan malzeme tedarik olunmakta
dır. Muhacirleri barındırmak mesele
ıinde en mü,kül İş kereste temin ve 
tedarilı.iydi. Bunu da <!!emekte olan 

ormanlardan huıuai aurette tedarik 
etmeyi lktıaat Vekaleti üzerine alJDJ§ 
bulunmaktadır. 

Sıhhi ifler 
Sıhhi itlere gelince: Muhacirleri -

mizin sağlık İ§lerile uğra§JDak içUı 
Sıhhat Vekaleti; aıhhi heyetler tertip 
etti. Aynca Hili.liahmenle - ıimdiye 
kadar olduğu ııibi - bundan aonrası i
çin de yardnnı daha genit mikyaııta ya 
pacaktır. Hülasa olarak diyebilirim 
ki: Bütün devlet teşkilatı bu iti en iyi 
bir şekilde baf&l'Ulak için bütün •ar-

~oca Sinan için 
lhtifal 

ihtifal programı hazırlandı 
Her ytl olduiu 

büyük Türk mln>arı 
fali 3 ı mart pazı. 
&Ünü - 16 da s .. 
leynmniyedcılı:i tür 
beai önünde yap. 
lacakbr. 

Bu meratıime aiL 
Halkevi büyiik b 
proııram hazırlamı, 
tr. 

Hazırlanan pn 
g-rarnı aynen yaz 
yoruz: 

1 - Yüce Tü. 
ıniman ( Sinan) ı 
ihtifali 31 mart 19;;_ 
pazar günü aaat 
(16) da Süleymani

gibi, bu yıl da, 
.,. · -ın i~ ı .. 

.Koca Sinan 

yede mezaraun önünde yapılacaktır. 
2 - Güzel sanatlar akademİl.i yük

sek mimari tubesi talebeainden Or
han, Y ükoek mübencti• rnSt.oi talebe-
sinden Sadık, belediye i.mar müdürü 
Ziya, Halkevi üyelerinden Aptullah 
Ziya birer söylev ıöyliyeceklerdir. 

3 - lhtifalden evvel ve ıaat (14) te 
civar lise ve orta mektep son .aınıffa -
rmdan aynlarak Süleymımiye ve Şeh
zade camilerine ııönden1ecek talebeye 
mımar arkadaılarımız Sinarun bu eaer
lerini ııezctirecek ve rnaliinmt verecek
tir. 

4 - Maarif müdüriyeti, o &ün ilk 
mekteplerde Mimar S0nan ve CHrleri 
hakkında maliımat verdirecektir. 

5 - Ayni ııece aaat (20, 15) te Halk. 
evi üyelerind<n Mimar Kemal tııın.Eın
dan Mimar Sinan ve eoeıieri baklanda 
radyoda bir söylev aöyliyecıelı:tir • 

6 - ihtifal• Jatanbul belediye reiıli-
il, Halloevl, E vkııf müdüriyeti, Milli 
Türl< Talebe Birliği, Güzel Sanatlar A
kademiıi, Yükaek Mühendis mektebi, 
Mülıendi.ter Birliği, ~lar Birliği 
birer çsenk koyacalrtır. Bunun heri -
cinde iıtiyen diğer teıekküller de çe
lenk koyabilir • 

Dilsizlerin müıameresi 

Bay /brahim Tali 

lığı ile çahpnaktadır. 
Yol faaliyeti 

Muhacr geldikçe ve bunların i.ska
nı temin edildikçe imar iti de kendili
ğinden olacaktır. Yalnız ıurası var ki 
yol husuaunda çalıtılmaktadır. Lüle -
burgaz - Karqtıran - Çcn-lu - Silivri -
lotanbul yolu için fen heyetl.,.-i i.stik
taflannı ikmal ile metguldür. Kıaa. 
bir zaman aonra inıaata batlanacağı 
muhakkatkır. 

Tekirdağı - Muradlı tosesi de ( Ka
rıştıran) da bu §oae ile birleştirilecek
tir. Bu yollar Devlet yollan sırasında 
olarak Nafia Vekaleti tarafından ya
pılacaktır. Bundan baıka Trakya ik
tısadiyatına faydalı olacak biTkaç ye
ı>i yolun daha yapılması kararlattınl 
mııtır. 

Ankaraya, aldığım emir Üzerine gi
diyorum. Hüklımete yeni teklif edil -
mit kanunlar vardır ki bunlardan va
zifeme ait olanları hakkında talimat 
alacağım zannediyorum. Ne kadar ka 
lacağım pek belli otın..z. Belki çabuk 
ve belki de geç dönerim.,, 

Bir para 
Kaçakçı!ığı 

Bir senede Yunanistana 
30,000 lir ı kaçırılmış 
lıtanbul Emniyet Müdürlüğü ve 

Muhafaza teşkilatı memurlan büyük 
bir para kaçakçılığı ~ebekesini mey
dana çıkannıtlardır. Bu tebekenin 
Iatanbuldan Yunaniıtana para kaçır
dığı anlqılmJ§hr. Yani Bini iADinde 
bir fabrika aahibi fabrikasını ve koy
duğu aermayeyi tamamile Yorııi Cô -
vanpulos ve Konatantin Eli.ak&ropu -
los isminde iki ki§iye devrcdel'Ck Yu
nanistana gidiyor. Y orl[i ile Kostan
tin burada Timo Leon i.sminde bir aar 
raf ile uzlatarak Yunaniatana Yaniye 
para yolluyorlar. Bu para aldıkları 
sermayenin faizi adiyle kambiyo mü -
diriyetinin izni olınakaızm, yani ka -
çak olarak yollanmaktadır. Iatanbul
daki aarraf, Yunaniatanda da Aı-am 
Karaınanol adında bir aarraf ile bir
lik olarak hareket etmektedir. E.mni -
yet memurları ile muhafaza menur -
lan kaçakçılardan buradaki Y orgi ile 
Konatantini ve sarraf Timoyu yalıala
mıtlardır. Y orııi Civanopulosun ifad• 
•İne göre bir sene içinde Y unaniatana 
kaçırılan para 30000 Türk lirasını geç 
mektedir. Suçlular .baklarmda tan -
zim edilen evrak ile mtisaı ma.bkeme
nne verilmitlerdir. 

M A A Hı I' ı Jı. ŞiRKETLERDE 

ilk mektep!er 
İçin kitap 
Kültür Bakanlığı bu yaz 

bir müsabaka açacak 
Kültür Bakanlığı, illı: ınaıteple...I• 

okutulan kitapların yaz.ın-ı İ<;İn Ö

nümüzdeki yaz yeni bir müsabaka aç
mqa karar vennişti<. 

ı:: vveoc:e dütünüldiiğü aiıi, iılk mck
tepl.-de tek kıtap UOlllwıun iyi netice 
vermiycceği anlat1lmııtır. Y alnn, bir i
ki kitap, ıek kitap usulüne &öre ipka 
edilecektir . 

Müaabakaya heri.es ırft'd>ilecektör. 
Müfttdat programlarına ııöre yazılmıt 
olan hu e.erler mütehınaıa bir jüri lnra.
fmdım tetki.k olunacak ve mııvahk bu
lunanlan kabul ediiecektir . 

Beğenilen kitap sahiplerine ayrıca 
.iluaımyeler de verileceıktir • 

Maarif müdürü kim olacak? 
htanbul maarif müdiiriüğüne ki

min >tayin edileceği henüz belli değil
d.r. Kültür Hafran.lığmdan bugünlerde 
tobliııat J"ll>ılması beklenmektedir . 

Muavin Bay Şevketı Süreyya Jİm
d:iik vekalet etmdrtedir. Maarif mi.i
"urluğiine kimin ta};n edileceği bak -
l~inucl bazı riva)"etler ileri si.ı.riilüyo...._ 
da, buol.ar kat'i telakki edilmemek la
zım ı:elir . 

E:.cnecı Oniversiteıiierle 
taleba mlJ~adalaai 

Ecnebi iiniveraitelerle talebe müba
dele9i için, ünivenite rektıörlüiii bazı 
tetcbhüaler yapmoıkhıdır. 

Mubteltt fakülıı.ler mensubu talebe
ler, blboil için eaıei>i memMketlerdeiri 
;;..;.er.itelere &önderilecelr, bryrldı: O• 

lwak, o ünivenitelerden de talebeler 
l.tanbula gelerek tahai:I eclec-dı:Jerdir. 

Kbtuphanalerin ıslah ve tasnifi 
Kültıiir Balıaıdıiınm emrile, üniver

site profesöl"lerinclen Bay !Yter, tehri
mizdelri kütiipbm.lerin ıslahı ve t.. -
nıifi i?ı tetkilı:a bo.§lamıttır . 

Ald:ğ1111ız malUınata &Öre, 1 stanbul 
kütüphanelerinden br luommın birlC§
tirilerek, büyük, aari bir kütüphane vü
cude ııetirilmeai dütlfnülmekt....ıir. 

Gayri ;imi mnzulora .ıt kitaplann 
da, mı;ıhtetıf yer leı de, dağınık bir te -
kilde değil, bir tek kütüphanede bu -
lunmaı muvafık ııörül.noKtedir. Pnıl• 
sör Riter, yaptığı tetkikata dair Kü:
tür BManhğma bir rapor verec:eı.tn-. 

Mekteplerde terbiyevi 
spor fil mlari 

Abralıam Alber isminde bir zat 
Kültür Bakanlığ.na müracaat ederek, 
mekteplerde terbiyevi bazı ıpor hlınl. 
ri göstcrmdı: iyin müaaade istemöttir. 

Kendisine mü1aade 
Ahnan aporcu filmlerini 
baılamıtlır • 

veriJ.diji için, 
aöatermeğe 

ilk me11tsp muaı;imleri iç;n kurs 
ilk tedrisat muallimlerinin me.Jeki 

malUınatlanm genifletmel< ve yeni pe

dagoji cereyanlarından kendilerini ha -
berdar etmek için, bu yaz tatilinde teh
rirnizd~ bir kura açılacaktır . 

Bu kursa bütün ilk mektep mual
ım.leri itm&k edeceklerdir. Kurs üç ay 
aüreceıktir. Uç ay sonra, muaHimler bir 
yddamaya tabi hıtulacak ve muvaffak 
olamıyanlar hakkında bazı kararlar ve
rilecekıtir. 

'f. Hukuk fııkülteainde çay - Hu
kuk fakültesi aon aınıf talebelıi, nisa
nın betinde, profesörleri terefine bir ay
nlık çayı verecelderdr. 

Yolcu tarifelerinde de 
tenzilat umuluyor 

Deniz ticar« miidüriüiünde topla
nan tarife koniİly<ıDU, dii.nden itibaren 
yolcu ücıreı.leri .ı.rifeıini &Özden ııeçir
meie baflamqtır • 

Y cıılcu trialuiade de bir miktar 
teızlliıt yapıüıaaiı umuluyor • 

Tramvay ıirketi 
Masraf çıkartıyor 

iki buçuk milyona mukabil 
•1ç yü:ı bin lira ödedi 
Yeni lıir mukavele yapılmaOI İçin 

Ankareda Bayındırlık Bakanlıiı ile 

L~y Han-ses 

trıuuvq p.tıeti 
'?ftlrahı.ulan ara
,JDcla baflanmıt <>
an müzakerelere 
,.,...... edilnıel.

. edir. 
Şirket, Devlet 

,.ıraomcla hükii
_,et aleyhine aç
"' olduğu davada 
akıız çıkmaaı Ü

.erine, hükiimete 
,derneğe mecbur 
,lduğu ve 1926 
ı>eneeindenberi ye . 
ni yapılacak tram
vay hatlanna kar-

ııhk olarak halktan aldığ1 ilü buçuk 
ıntlyon liraya mah•uben ıimdiliı. uç 
yüz bin lira ödcmitlcr . 

Şırket bükiimete ödcnecel< iki hu -
çuk milyon liradan, kendisi tarafmdan 
yapılmıt oı- bazı ma&rafların mdiril
~ lıizım ıelcliğini u.,.-j aürmckted.ir. 

Bu maaraflar da Fatih - Edirneka
pı hattının in,aıı. köprünün tamirat ve 
~r aksim meydat11nın tanzimi ve otobüs 
İf>etme maaraflandır. 

Şnaet bu maaratlo.r çıktıkc n sonra, 
aöriılecek OOaap neticesiıı.de iki buçuk 
mi.iyon liradan artacak parayı ôdeye -
ceğini ve ~1ik buna mahsuben üç 
yüz bin lirayı ödediğini bilctinnittir. 

Şirketin ileriye oürdüjlü bu maanıl
lar belediyeye taalliik eder, bu heaııp
larm görülmesi için şirl<etin ya doğru
dan doğruya belediye ile, yahut befe
diye namına Baymdutık makamı ile le
masa geçmeoi lizım gelmektedir. 
------··-------

EKONOMl 

Komisyoncular 
Odası 

Komisyoncular Birliğinin 
Bakanlığa bir teklifi 

Gümrük komiayonculan için hazırlanan 
komioyonaıluk kanunu projeli örnoii. 
birlil< tarafmdan güınrük ve inhiıanar 
bakanlığına gönderilmitti. 

Om.ek, BakanlıkÇO> iyi Ye eaaah ıö
rülmüttür. 

Komisyoncular &iırliii, bu proje i
le beraber yeni bir tddiftı daha bu
lunmll§, bir (Komisyoncul.- OdMı) t• 
mini iatemıiıtiT. Bu euretle kcınWyon• 
culuğun daha ziyade kontrol ve müra
ı,...., albna alınıılıileceii, teaanüt ,.. 
çalqma balmnlarmdan da çcı&. iyi .,.. 
ticelere vanlacağı umulmaktadır. 

Komisyonculuğ.m bir elden idarui 
için yeni bir tirket kırulacağı yolun -
cWıi b.berler bala.atten tamaımm ... 
uıKtır. Bu hwuıtıa kaniayonculw lıir
Jiği rem Bay Cevat Talat dün kendi· 
sile ııörüşen bir muharririmize tunla
rı ıöylemiştir: 

"- Şirket teıkiJi iti eski l")'ial11r111 
telcrarl..,,.,_ından ı.a.u bir tey deP
clir. Bu haberin doinı mup olmadığını 
alakadar makamlardan biz de aor .. ulc. 
Komioyc>ncular için Y'"Jni bir kanun pro
jesi ha:zırlandığı aırada bu haberin gü
liinç oılduğunu ıöylediler. EKaen bun> 
hiç bir ıuretle imkan ııörü~üyor.,, 

Almanlar çek balık yiyor 
Aimanya.nın balık ihracatı 1931 don

beri &ittikçe azalmaktadır. Bımun ..,. 
bebi, dahili utihliikin arbnaımdan ileri 
aelmelrtedir • 

ltalya - ls'fiçra ticareti 
ltalya ile lıv~ ithaliıtın tanzim& 

b .... uncla anbpnıfi ..... ]talyaya P. 
recek hviç.re malları 1935 yıh içinde 
huıuai ruhaatiyelere ta'lıl olmıyacak-
tır • 

Şirketlerde yıllık lo~lantılar 
Dün S.tgazel latanbul ve Kad•öy 

havapzı Jirkw hinedarlar umumi he
yeti Metro banmda Bay Hüt Ziya 
Uullklıııi!in rei.liii altında toplanmıf· 
tır • 

Jclare heyeti raporu olı.unmıtt oe ı.. 
bul edilınİftİr. Y aııi meclisi idwe aza
lıklarma "' müı alrip}ildere eski aza ve 
mürak:iplw mütıtelikııın ynden teçil
mi !erdir • 

t Şirket im etmediii içftt tı.ı aene 
hiMedadara ..,.ndttii vaniyecddir. 

Dün elelrtrW P'"9ti m..edarW u
mumi heyelıinin de tıopianblı mukar -
rer idiaoe ele ekaeriyet oJmadıimclan 
toplantı batka ![Üne bnwlulmıttr. 

Milanoda 
Türk tezyinah 

.._ 
yardıma mühtaç ve çalıtmaJ<tan a

ciz sağır dilaiz va körlere aarfedilmek 
Üzere 28 mart 1935 perşembe ak§Nru 
aaat (21) de tepebaımda Gardenbar 
k...-tmnda Söayorte ltaliyae kliibü talc>
nunda bir mÜlama'e tertip edilmiı\ıir. Eyüpte yeni verem dispanseri 

Gelecek seneki sergiye 
iştirake hazırlanıyoruz 

1936 ıeneainde Millnoda açılacak 
olan uluslararaaı tezyini 11an'9llar acr
gisine Türkiyenin de ;ftiraki içUı bir 
proaram hazırlanmaaı Kültür Ba~a_n
lığından Güzel Sanatlar Akademıaı -
ne bildirilmitti. Akademi bu hususta 
bir program hazırlaınıı ve Kültür Ba
kanlığına ııöndermiştir. ite baılan -
mak üzere procranıın taıwip edil:me. 

Tıp encümeni top:antısı 
Türkiye Tıp encümeninden: 
27 mart çartamba ııünü aaat 18,5 

ta Etıbba Oduı ...ıonunda prof. A
berndorfer tarafından akciyer karsinom
ları iizerine tebliğ yapılac:tl<tır. Arzu 
edenler l!'elebm. 

Eyüp verem d:ispanaeft yeni binası
nın temeli dün - 11 de atılmıştır. 
Temel atma meruiminde Hililiahm>r 
batkanı general Ali, & ... eral doktor 
Tevfik, ıeneral Ganp ile Verem Mü
cadele Cemiyeti üyeleri ve bir çok 
kim•eler bulunmuılardır. ,_ 

General Al~ temele ilk !aft koy-

1 
muıtur. 1928 yılında Eyüpte açıll<n 

diıpaıwer 9imdiye kadar kira!ık bir 
binada bulunduruluyordu. Yeni bioa'lm 

yapılması iki aya kadar l:ıCtmİ! olacak
tı•·. Bu binanın yapılmaSJ da l 9ta11bul 
Verem Mücadele Cemiyetinin yeni bir 
muvaffakıyet.i olmuştur. 

3 

O yolun yo'cuları! 
Zavallı turpzcu. 
Sirke kokum ve cam luıvano;ı 

pkırtısı arasında geçen nemli f<1-
kat kaygusuz ömrünü ne yavan ı :, 
hırs uğruna kül, köpıür etmiş. 
Ma.karanın biri demİf ki: 
- Vç renkli bir kedi buldun mu 

artık kapat dükkanı, kır geçir tur
'" kavanozlarını, dök sirke lıçıl.c
rını, tamam on iki bin dolar. 

T urpıcu deyip te geçmeyin. On
lar bile doların, ister/inin ne etti
ğini biliyorlar. Bir seyahatimde 
Macarütandan gererken para der
dine düşmii,ıüm. Elli evlik bir Ma
car köyünde "dolar,, değeri ne o.'
duğunu anladılar ve derhal bozdu
lardı. Para, tabiiyeti ne olursa ol
sun değeri oldukça belki Eskimo
lar arasında bile geçer. 

Ne ise Uıküdarlı turfucunun IZ 
bin rl:>lar uğnına alımı, yaşınadek 
biriktirdiği birkaç yüz lirasını ne 
hırsla harcadığını gazeteler yazdı
lar. Acıyanlar oldu. Gülenler ol
du. 

Fakat ne kadar haksız .. 
Vsküdarlı turfUCU cahildi, sal -

tı. Para hırıı, kazanmak, birden -
bire zengin olmak zeııki ile böyle 
bir oyuna kurban oldu. Fakat o
nun düştüğü dolaba hangi okumu,, 
hangi /ilim, hangi akıll~ düfmÜyor. 

Oturdukları yüksek makamların 
nüfuzunu bu hırs uğrunda kufla
nıp yuvar/ananlardan, varım, yo
'ğunu salıp bakara masalarında 
htrrcayanlardan ekmeğinıkn kesip 
piyango kağıdı alanlara kaJar 
hepsi o yolun yolculan Jeğil mi? 

Burhan CAHİD 

Halid Şazi için --Dün Halkevinde bir 
toplaob yapıldı 

Diftabib&mnin Halit Şazi için 
Halkevinde' dün yaphklan 

ihtifal 

Dit tabibi Halit Şninin ölümiinGn 
yıldönümü miinaoebetile dün alqıun 
Ebbba oclawıda bir ihtifal yapıldı, 

ihtifal merasmuni ünivenıitıe dif 
tababeti tubeai müdürü Bay Kazım E
•at açb we merbumım hatırasına h;n... 
melen, hazır bulunanlan bir clak*
sükiota davet etti • 

Profesör Bay Kazun Esat bundan 
sonra bir söylev ıöyledi ve ezcümle: 

- Bu büyük ölünün ruhunu lllziJı 
için yapılan bu toplantıda arlıadaşla -
nm il< aözü bana. verdiler. • 

Dedi Ye Halit Şazinin Tüıtiyeyo illı 
defa cliJ tababetiııi gelirdijiini, ve bu
nun üniveraiteye bağlı bir tube olarak 
teesrüıühiin tamamen Halit Sazjye ait 
bir eser olduğunu söyledi. Bunu müt.,.. 
akıip raılıataız bulunan diı bbabeli fU • 
beR hocalar:ıncl.ı Bay Rittüııün yerine 
bir talebe kürsüye ııelen* merhumun 
huıuıi hayatım aniattı ve bazı hatırala· 
rından bal:ıaettl • 

Bundan sonra meriıumun akrah. 
sm.ı.. ılİf doktoru Bay Ziya Cemal 
söz alanıiıı: , t ı d 

- Bugiin buradaki toplmaı ..- • 
hum Hoılit Şerinin bili -.zcla yqa
clıf- cı..ildir .,, 

Dedi n merhumun ""'7atınd.n bah
~ ı..m.lan aoara talebe tıİrlifi n&llll• 
na Turban ve dit tababeti mektebi ı. 
leb..Uoden Nazil, Halit Şazi iı;ön birer 
aöylev söylediler. San olarak merbıımun 
oğlu Hademi kürsüye gelttek: 

- Babam için buraya ııelon ve o-
nu anan meslektaılara tetetdriir edo-
rim,, dedi ve bu ... relle ıwwwaaiıne niha. 
yat nrildl. 

Mısır Kralının doğduk-
. lan gün 

Dün Mmr kralı Fuat Hazretlerinin 
dolum1111un yıldönümü oldıılun.ı.. 
Mısır konsol .. hanetV>de bir resmi ka
bul yapılmı:p. 

ıi bekleniyor. Serwide tethir edilecek 
eaerlerin hazırlanması ve pa•iyonlar 
masrafı için 23 bin liraya ihtiyaç var
dır. Sergiye Türkiyeden halı, kilim gi
bi efya, bazı or1jinalleri 1[6nderibna
si kabil olmayan etYaııın lwpyeleri ve 
dahili tezyinat nevinduı örnekler ırön
derilecek, bunların bir kımıı burada 
yapılacaktır. Mili.noda yaptınlacak 
Türk paviyonu Türk mitnariai il• Türk 
aanatinin huausiyetlerini ıösterir biT 
tekilde yaptırılac~~· 



Oylar ve kitiltr 

Tercüme 
\ lf 

-----------------------
Öz dilimizle 

Hilmi Ziya Ulken'in Uyanış de
virlerinde tercümenin rolü'nde (1) 
müdafaa ettiği fikir, kitabın adı· 
mn vadettiğinden daha genit ve 
üstündür. Muharrir, bir memleket· 
te yeniletmenin dıtar~.ın gelecek 
fikir akınları ile olacağım, bunun 
için de tercümenin en büyük vası· 
talardan bi.ri olduğunu söylemek· 
le kalmıyor; hattı eserinin sadece 
muhtaaar bir tercüme tarihi olma· 
amı istemiyor: medeniyetin, muh· 
telif çağlarda ayrı ayrı suretlerle 
tecelli etmif olmasına rağmen, bir 
olduğunu isbata 9Ahtıyor. Böyle 
büyük bir mevzuun dört yüz sayı
falık bir cildde tüketilmeaine el
bette imkan yoktu; belki bu ki
ta.bdaki davayı Hilmi Ziya ülken, 
fikir hayatının merkez noktası e
decek ve bundan sonraki eserini 
onu daha ziyade aydınlatmağa 
bağlıyacaktır. "Medeniyetin bir· 
!iği,, gibi hem filosofun, hem de 
tarihçinin çalıtmasını bekliyen bir 
mevzu daima ele geçen nimetler
den değildir; bu yolda çalıtırken 
yapılacak hatalar bile velud olur. 

Kitab & dece muhtasar bir ter· 
cüme tarrhi. olmakla kalsaydı el
bette ki yine alakayı celbe şayan 
olurdu. "Muhtasar,, diyorum; 
çünkü Hilmi Ziya Ulken'in tetkik 
ettiği devre eski Yunanistan ile 
batlayıp bugüne kadar geliyor ve 
tabii olarak en çok müslüman A
rab medeaiyetinin maruz kaldığı 
ve icra ettiği tesıirlerden baluedi
yor. Kitabın bu kıa.mı ne dereceye 
kadar tamamdır bilmem; burasını 
bu itin tarihçileri söyleyecektir. 

Bugün yazılacak bir tercüme ta
rihinin belkemiğini müalüman A
rab medeniyetinin kendisinden 
önceki ve sonraki medeniyetlerle 
olan münasebetlerin tC1kil etmesi 
pek tabiidir; çünkü medeniyetin 
intikali bahsında en iyi bilinen de
vir odur: Yunan. Latin alemi, A
rablar, Avrupa ... Yunanistan'ı da
ha önceki medeniyetleııin mirascı
aı kılmıt olan tesirler ise henüz 
tama.mile ma!Unı değil. "Medeni
yetlerin birliği,, iddiasını bugün 
tarihçe (historiquement) isbat et
mek bunun içıin zordur; belki Hil
mi Ziya Ulken'in kitabına, asıl 
müdafaa edilen fikri hiç haber ver 
miyen bir ad koymwı olması da bu 
rorluğu, imkaruızlığr düfiinmeı;in
den doğmuftur. 

Uyanrş devirlerinde tercümenin 
rolü'nün gene, Yatlı bütün Türk 
münevverleri tarafından okunma
sı ve üzerinde düfiinülmesi zanne
derim ki çok faydalı olacaktır. 
Çünkü son zamanlarda memleke
timizde rercüme havee; uyandı d~ 
nilebilirse de originalli.k sevda5ı 
yine birçok kafalarda tahriblerine 
devam etmetkedir. Her ne ~kilde 
olursa olsun egotisma, kendi ken
dinin içine büzülüp dıtan ile ali.
kasını kesme, ilerlemenin, mede • 
niyetin dÜıfmarudır. Benlik gibi 
bizlik de, sadece inaan oğlu mana.
sına kullanıldığı zamanlar, bar • 
barlığm başlangıcıdır. Hilmi Ziya 
Ulken' "Uyanıt devirlerine yara. 
dıcıhk kudretini veren tercüme -
dir,, diyor; buradaki "tercüme,, ke 
Hmesi yerine (tak}id) de diyebi
liriz. Taklidin gerek ferdin, gerek 
toplulıık!arın inkitafmdaki bayır • 
1ı tesirini gömıiyenler, inkar eden
ler ekseriya devamlı güzelliklere, 
bir vakit hata giden terleri tercih 
edenlerdir. Taklid, tercüme, an -

Milli tefrika: 140 

Deye küçük meydanda fır dö
nüyorlıı.rdı. 

AkfAlll. .. 
Araslanlı semaverin atetini ta

zeleyen garson Ali akpmm gel
diğini anlam?fh. Şimdi oğlundan 
gelinini hatlamak ıalihiyetini ala
mamış bir kaynana hırçınlığı 'Ve 
düzenbazlığiyle dilini kızgın bir 
çuvaldız gibi, bir yılan diti gibi 
kullanmağa hazırlanıyordu. Yak
mak ve ... mümkün olursa zehirle
mek istiyordu. 

Nihayet beklediği dakika geldi. 
Boş kahvenin kapısından •akallı 
adamın boynunu biraz claha bü
kük ve gözlerini bir-az daha parıl
tısız buldu. Al ~ 'ı alaylı öksürdü: 

- öhhö öh!ıu.. nasıl bey ağa
bey itiniz oldu intallah? 

- Hayır .. - dedi sakallı a-
dam - Yarın .. zannecierim k.i bi
ter, 

"Türkiye, tanıdığım 
en iyi askerdir 1,, 

- Franklin Bou11lon -
Fraruız Kamutayında, Türkiye

yi ve Türkleri lyi anlayan ve çok 
yakından tanıyan bir Fransız say· 
lavı andlaşmalann deği11tirilmeai
ni istemiyen ülkeler arasında bi
zim de adımızı anarken fÖyle de
di: 

- Türkiye, tanıdığım en iyi as
kerdir! 

Bugünkü Türkiye ile Fransa a
rasında ilk anlaşmanın altına tu
raaını koyan Bay Franklin Bouillon 
un bu aözüne parmağımızı baama
Jan geçemiyeceği:z;. 

Ağır denemelerden aonra, yer
leşen dostlukların köklü ~luğuna 
en iyi örneklerden biri de Türkiye 
ile FranMZ arasında kurulmUf o • 
lan dos~uk olduğuna kuşku yok
tur. 

"Türkiyenin en iyi asker oldu
ğunu söy/iyen Fransız .aylav dip
lomatı, bütün yeryüzünde bilinen 
bir feyİ, bir dost ağzından açığa 
vurmuş oluyor. 

Biz Türkler, gerçekten en iyi 
askeriz. Atatürk Türkiyesir.de; or
dunun yeri, ulusun yüreği İç· ir. 
Türkiyenin gün oldu ki, bütün var
lığını elden aldılar, topunu, ıüleğ;
ni, barutunu, kilit altına vurddar. 

Ordusuna dağıttılar, gene alla
rım tutsak gibi şu,.aya buray.:ı sü ·. 
düler. Yalmz dokunamadık/an 
fey, onun yüreği idi. O yürek; •on
raları bütün bir gövdeyi ya~attı. 

Bugünkü cumhuriyetin yefCTtıi
ği devlet ağacını, on altı yıl önce, 
Kamiil Atatiirkün Samsun topra· 
ğına attığı çekirdek. yetiştirdi. De
mek oluyor ki, Türkiye her vakit 
için en iyi askerdir. Ordusu yo.': e
dildiği gün o gene en iyi a::ker!er
le dolu idi. 

Alpler ülkesi o!an Frarısamn 
oğlu, anayurt uğrunda ö~mcsini 
çok iyi bilen Türk çocuklarını bu 
bir çift sözle öğerken; gerçeğin 
ta kendisini söy:cmiş oldu. 

Salahaddin GVNGôR 

cak zayıf şahsiyetlerin sönmesine 
sebeb olur; kuvvetliler ise kendi
lerinden en çok uzakl~mak iste • 
dikleri zaman kendilerini bulurlar. 
Tercüme taklidin en tam v belki 
de en zor şeklidir; fakat ona da, 
ister istemez mukallidin tahsiyeti 
karıtacaktır. Bunun içindir ki bir 
memlekette tercüme faaliyetinin 
artması, ne ferdi, ne de milli ka
biliyetin inkitafına mani olur, bila 
kis onlara birer "stimulant" olur. 

Hilmi Ziya Ulken'in kitabını, ö
teden beri pek munis bulduğum 
bu fikirlerin doğruluğunu tarihin 
tehadeti ile de isbat ettiği için c;ok 
aevidim. Girit'in son sayfaları· 
nı buraya olduğu gibi almak ıster
dim; çünkü onlarda -.ıharrir bi • 
zim hıtmamız lazım gelen yolu an 
latıyor. Bütün parçayı almağa im -
kan olmadığı için son satırlarla ik 
tifa edeceğim: 

"Sathi görüflerin dudak büke · 
rek geçtikleri ve "Modası geçmif., 
dedikleri tozlu k:tablar humanis • 
ması (2) her büyük uyamş devri 
gibi, bizim uyanıf hareketimiz<1e 
de dayanılacak ve kendinden hız 
alınacak en sağlam temel olacak -
tır.,, 

Oraya doğru bi~ yol ac;ılıyor; 
ümid edelim ki yolcuları, ilk gün-

MU611ifı: Nazmi Şehab 
Ali dudaklarını biribirine ya

pıftırarak katlarını kaldırdı ve 
burnundan müstehzi bir homurtu 
çtkararak gözlerini ona dikti: 

- fJıeımniyeti yok canım ... Al
dırıt etme 1 İmareti buldun ya .. 

İmaret lafını itilince o s<lmsük 
sakallı adam birdenbire kurtlası
vermitti. Fakat gene o anda ~1-
dırmaktan vazgeçti. Omuzları 
düftii. Dütünceli dütünceli merdi· 
veni çıkmağa batladı. Ali bırakır
mı ya ... Arkasından seslendi: 

- Usta bu aktam beğimizi gör
mek ister .. Ne buyurulur beğiiiim? 

Sakallı adam bu alaya da mete
J;k vermedi. Maamafih sinirli si
nirli; 

- Olur olur ... - dedi - ne za. 
man isterse .. 

- Faraza timdi .•. odanıza git
meden •.. 

- Hayhay •.. düt önüme baka-

l';JlLLIYET 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Fransızca ders. 18,30: Jimnastik • Ba

yan. A1:i.de. 18,50: Muhtelif pliklar. 19.3(): Ha
berler. 19,40: Monoloi - Ba1an. Halide. 20: 
Maarif Bakanlıiı namına konferans, Ga 1a ta
aaray liaeai muallimlerinden Nureddin. il0,30: 
Balalayka orklıitslraaı, 21: Piyano •olo ( pl8k.) 
21,20: Son haberler - Borsalar. 21,30: Bedri
ye Tüz:in ve Mehmet Münir (ıanJ. 22: Radyo 
ve caz orkestraları . 

ı 75 Khz. M O S K O V A. 1724 m. 
17.30: Parti yayımı. 18,30: Kızılordu için 

aözler ve Lonaer, 19,30: Kolkozlara sözler ve 
musiki parçaları. 22: Çekçe yayım. 23,05: ln
&'İIİzce • 24,05 Almanca . 

832 Khz. M O S K O V A, (Stal;a) 361 m. 
18,30: Bir opera temsilini. nakil. 
223 Khz. V A R Ş O V A 0 ı345 m. 
18,15: Piyano - Keman konseri. 18.50: Söz

ler. 19: Şarkılar 19,15: Şen skeç. 19,40: Sözler. 
19,45: Pli.k musikisi (Bizet). - Konferans. 20, 
35: Klisik piyano lır;onseri. 21: Flöt. 21,45: Ou
yumlıır. 22: Cbopin konseri. 22,30: TORKÇE, 
KONFERANS. "LEHISTANDAKI TÜRK
LER,, profesör T, TOV ALSKI tarafnıdan 
(Krakoyadan nakil.) 22,40: Leh uluMI tarh
ları. 23: Rekli.mlar. 23,15: Solon musikiıi. 

Khz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
19,20 O:peretlerden parçalar. 19,45: Aktüali

te - Operet parçalarının sürü.mü. 21,15: U
lusal yayım. 21,45: ' 1THOMAS PAINE., adh 
radyo piye•İ. 23: Duyumlar. 23,20: Dan• mu· 
sikisi. 24: l•lando musiksi. 24,30: Dans musi• 
kisinin •Ürümü. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Plak. 19: ltalyanc:a ders. 19,30~ Çing~ne 

orkestrası. 20,15: Sözler. 21,15: A•ker mızı
kası. 22: Sözler. 22,40: Duyumlar. 23: Piyıtn:> 
keman konseri. 23,45: Fransızca aylık duyum
lar. 24ı Çinef'ne nrkeıtrau, 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,3: Plkk. ı.ler. 19,05: Amele yayımı 

19,15: Almanca d •.ıyumlar. 19,55: Pli.k - Söz
ler. 20,10: Pl~k. 20,15: Aktüalite. 20,25: Sak· 
aofon solo. 20,40: Sözler. 21,05: C.la konser. 
22: Duyumlar. 23,15: Pli.k. 23,30: Fransı:ıca 
duyumlar. 

1195 Kbz. F R A N K F U R T. 251 m. 
19: Sözler. 20: Neıeli musiki. 21: Duyumlar. 

21,15: Uluıal yayım. 21,45: ı•n Yayım. 23ı 
Aktüalite, duyumlar. 23,2: Şen havalar, danı 
musikisi. 1: Gece muıik~si 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
20: Şen sözler 't'e pli.k. 20,40: Haftanın du .. 

yumları 21ı Kısa duyumlar. 21,15: Uluıal ._. .. 
kerlik yayımı. 21~45: Asker mızkaaL (Martlar.) 
23: Duyumlar. 23,25: Sözler. 23,40: Dans mı· 
zıkası .. 

740 Khz. M 0 N I H, 405 m. 
18,50: Konıer saati. 19,10: Sözlf!r vesaire. 

19,50: Duyumlar. 20: Eski aeçit resmi martl•
rı. 21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım. 21,45: 
Radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 23,20: Pro• 
gram araıı. 24' lılanda nıuıikisi, 24: Dana mu: 
ıikisi. 

514 KhT. STUTTGART, (Mü'leker) 523 m. 
18,30: Şarkılar. 19: Ders. 19,15: Sözler. 19., 

30: Eğlenceli mu.siki. 20,15: Arkadat saati. 
20,30: Dans musi.kiai. 21: DuJ'llmlar. 21,15: 
Gençler, 21,45: PiyAno konıeri. 22: Utta Ton 
naumburg" adlı pİy•s. 23: Duyumlar. 23.3Qt 
Kaendelin Lucre;ı;ia kanteti. 24: Danı. 1 - 3ı 
Ge« musikisi. 

Y rı n ki progra 
ISTANBUL: 
17,30: lnkıl&p dersi. - Uni•er•İteden nala1. 

lzmir sayli.vı prof .. ör Mahmut Eaa.t Bo:skurt 
18,30: Jimnftıtik. 18,50: Aida oper>t.aı (liçün
cü perde) 19,30; Haberler. 19,40: Gavi.n kar
deıler (tan Duetto). 20: Sailık ve ıoysal 
yardım bakanlığı namına konferan•. Profeıar 
doktor Fahreddin Kerim Gökay (uyku hıf· 
ııhbıısaııJ 20,30: Stüdyo •İl'•n orkeıtrur. 
21: Bııt.,.:oın Refika T elıı:tat (,an) piyano ile. 
21 ?O· S n J.11h .... l~r borıalar. 21,30: Rlf.dJo 
ork~ştraıı . 2Z Radyo ca.ı. ve tanı-o orke~h·alaı 
rı. 

ı ... NJ NESRIYAT 

Ed-ebiyat ve Edebiyat 
tarihi özü 

Kıymetli muharrir ve edebiyat mu

allimi Bay Sadettin Nüzhot Ergunun 
yeni bir eseri neıredildi. Bu eser "E .. 
debiyat ve Edebiyat tarihi özü,, adını 
taşımaktadr. 

Liıe iıkinci devre olgunluk .imtiha
nma girecekler için yardım kitabı er 
! ... !1 bu eser ayni zamanda en son nesle 
kadar büuün yazanlarmuzı derlôyen, 
şahsiyetlerini ~ebariiz ettiren değerli ve 
Özenli bir eserdir. Dikkat, bilgi ve bü
yi:k bir emekle vücude getirilen bu e
seri tavsiye ederiz. 

!erde mukadder olan alakasızlık

tan yılıp dönmesinler. 
Nurullah AT AÇ 

( 1) Dün ve yarın külliyatı. 1 cild, 
3 ·.; sayıfa, 100 kuruş. 

(2) B.1 kelimeyi "'humanizma., diye 
ez> ile yazmağa ne lüzum var? 

MAK'I 193:5 

Bu akıam M E L E K Sinemasında 
Bey.:ız perdenin en bllyilk yıldızı 

GRETA GARBO 
tarafındab emsalıiz bir surette yaratılan meşbar muharrir PIRANDELLO'nun ölmez romanı 

ç A L 1 N M 1 ş A s K 
Fransızca sözlü Metro • Goldwyn 

Yerlerinizi evelden temin e•'iniz. 
- Mayer filmi 
Telefon: 40868 

·---------------------·-------------· Üz Türkçe i e 
Bilmecemiz 

Oımanhca karıılıklarını yazdıiımız ke· 

limelerin Öz tüırkça mukabill~rini b.Jarak telc.

limizin bot hanelerine yerletlİl"İniz va keıe -
rek "Milliyet bilme<:e memurluiuna" ıönderi
niz. Doğru halledenler arasında kur'a çekiliyor 
ve kazananlara hediyeler ~riyorua. Hal müd 

deti pertembe ıünü a1ııı:tamma kadardır. 
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1 
'} 

3 1 

4 ili 
5 • 1 

6 1 18 
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1 - Se•ahili nıütecavire vapurlarının adı 4. 
Ad:et 4. 

2 - Bir içL.i 4. lıim 2. Deın 3. 
3 - Aralar.-ıı genitletme\ı. 8. Nota 2. 

4 - Bap 4. 
5 - Cezire 3. Yata 2. 

6 -- ~1eyan 3. Beyıir 2. 
7 - Genitlik 2. 
8- M;tlet, 4. Bir oyun 5. 

9 - Etajer 3. Nota Z. Köpek 2. 
10 - Kutun eli 5. 
11 - Büyük bir hayvan 3. H .. m üzüm :t. 
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l - Bir yekiliruizin ıoyadı 4. Dünya 4. 
2 - Serf 3. Erkek 2. Rabıt edab 2. 
3 - Cari 4. Oztürkçe bir isim 4. 
4 - Sena 3. Şöhret 3. 
5 - Trakyada bir nehir 4. Kapan 3. 

6 - Eksik. deiil 3. Asi 4. Nota 2. 
7 ~ Dilek 4. Bir ç.alıı ileti 2. 

8 - Bir vili.yetimi.z 9 
9 - Yama 2. 

10 - Ahzuita 9. 
11 - Valide 3. 

HALKEVINDE 

Köylü için ev modelleri 
htanbul ve Trakya bavalisinde ev 

yaptıracak köylülerimize İyi bir ev nu
munesi vennek ve kendilerini asri ve 
sıhhi birer yuvaya sahip kılmak maksa
diJe iki boy üzerine (köy evim) proje
si htanbul balkevi ta.-afmdan müsaba
kaya konmuıtur. 

Yerli malzeme ile en sıhhi ve en 
uouz ev nümunesi yapacak ıanatkarlar
dan kazananlara nakti mükafat verile
cektir. 

Konferans 
lstanbul erkek liseai felıele mual

limi Bay Mehmet Emin tarafından 

(Fredrich Ditrich ve ondan tercüme 
olunan tarihi eser) hakkında perşem

be günü ıaat 17 de lstanbul halkevin
de bir !conferans verilecektir. Herkeı 

gelebilir. 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci ıınıf müteh.aıııı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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...... Bu akşam SARAY sinemasında--• 
Dünya sinemacılığının en yüksek eseri 

KARiOK 
Mevzuu: gOzellik çerçevesi içiade a~!<, tefkat dolu safdilaae bir aşk 

Yıldızlar: Sebbar esmer yıldız DOLERES DEL RİO ·GENE RAY 

MOND. PAUL ROULIEN- GINGER ROGERS. FRED ASTAIRE 

cidden b:r harika olan bu film, baıka biç bir Beyoğlu sinemasında 
gösterilmiyecektir. FOX JURNAL _____ _. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilatasıla icrayı muamele etmekte olan 

u YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan aigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 1609 

lıtanbul Beşinci icra Memurluğun • 
dan: ipotekten dolayı açık artbrma ile 
paraya çevrfünesine karar verilen ve ta· 
mamma (663) lira kıymet takdir edi • 
len Beyoğlunda Tal;;vladl\ Rus soka
ğında eski 52 yeni 177 kapu ve 8 harita 

numaralı ve 110 metre 50 ıantimetre mu 
rabbı:...nda, Rus ve Simens sokakları kö
şe ba~ında vaki bir ktte ınüfrez rlrsan1n 

tamamı açık arttınnaya çıkarılmı:ı olup 
20-4-35 tarihinden itibaı-e11 :ıaTtnameıi 

herkesin görebilmesi için daire divan • 
hanesine talile edilecek ve 1-5-935 tari

hine müsadif çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul 5 a icra dairesin
de satılacaktır. Arttırmaya iştirak için 

yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yeımi:ı beşini bulduğu takdirde i
hale yapılacaktır. Aksi halde en son art

tmmm taahhüdü baki kalmak Üzere art· 
tmna on beş gün daha temdit edilerek 
16-5-35 tarihine müsadif perıemhe gÜ· 
nü ayni saatre en çok arttırana ihale e· 
dilecektir. 2004 numaralı icra ve ifla• 

kanwıunun 126 ncı maddesin<ı tevfikan 
ipotek aa.'ıibi alacaklılar ile diğer alaka· 
darlann ve :irtifak hakkı sahipleNnin da· 
hi bu ııayri menkul üzerindeki haklarını 
ve l:ıuıusile faiz ve maarafa dair olan id

dialannı evrakı miiıbite!erile yörmi. gün 
içinde daiıeıııize bilclinneleri lizundır. 
Akıi halde !:taldan tapu a.i.cillerie ııebif 

ohnadJcça aatıı bedelinin yaplaştınlma
sından hariç kalıriaT. Alakadarların itl>u 
maddei kanuniyeye göre hareket ebne
leri ve daha fazla malumat almak isti • 
ye..ıerin 934-3719 dosya numerasile me
muıiyetimize miiracaatlan ili\n olunur. 

(9743) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaısıaı 

Cumadan b~ka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

1605 

Askeri tebliğler 

330 dogumıu kısa hizm3tıiler 
Beyoğlu As. tubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı 330 doğum· 

lu ve bu doğumlularla muameleye tabi 
yerli ve yabancı kıaa hizmetlilerin nü· 
fus cüzdanları ve askeri ehliyetname • 
!erini alarak 10 nU&n 935 tarihine ka• 
dar ber gün ıubeye müracaatları i.l.in 
olunur. 

331 doğumlulara 
Beyoğlu A•. ıubeııônden: 
1 - Şubemizde yapılmakta olan 

331 doğumluların ilk yoklamaları 1.6 
nisan 935 pazarteııi ıılinü bitecektir. 

2 - Bu müddetin hitanundan ıcnra 
müracaat edecekler ilk yoklama kaça
ğı vaziyetinde kalacaklarından halda • 
rında mükellefiyeti a&keriye kanunu • 
nun 84 üncü maddesinin tatbik edileco
ği ilan olunur. 

OXYMENTHOL 
ö °KSÜR OK - ·eoGAZ 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze! 
,Calataıara)'cla Kaııziak ecz•han•I 

ka•ııaında Sahne ıokatında 3 numa· 
ralı apartnnanda 1 numarL 

-~--,--------1603 ................. 
'1llliy~ı 
Asrın umdeıi "M 1 L L 1 YET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylıfı 
6 " ız " 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç için 
L. K. 
8-
14-
28-

Gel•n evrak prl Yarilm•&.- Müddeti 
f:t!ÇCn nüshalar 10 kuruıtur.- Gaıı:•t• •• 
matbaaya ait itler için müdlriyata mil• 
ıAcaat edilir. Ga:ıı:etemiz ili.nların mea'u
liyetini kabul •tmea. 

hm. 1 
Ali, züğürt mütterinin patron-

dan yiyeceği zapartayı biran evvel 
görebilmek için muasını tezgaha 
fırlatarak koştu. lki dakika sonra 
gelenin kim olduğunu öğrenen 
patron boğuk boğuk söyleniyordu. 

keyfim gel. .• 
Fakat umduğu boşa çıktı. Zira 

kara sakallı de~bal bir çekirge gi
bi pirinç karyolaya atılmıt ve ta
bancayı kapar kapmaz sırtını bir 
duvara dayayarak şakası yok bir 
aiam -Ue gürlemi.fti. 

- K~rac~a.l;me; perisi Nezahet .. 
Kadın ses çıkarmadan Ömero

fun yanına gitti. 

- Borcumdur, vereceğim. fa· 
kat vallahi param yok ... 

Nazmi tabanca) ' ömerofun ııö
beğine dayadı: 

- Peki .. gels.in bakalım. 
Sakallı adam, perdeyi açınca 

kendini bir odada _buldu. Be.belli 
yaz gününde beyhude yere aıma
mıtlardı bu cami perdesini .. patro
nun odaaı kapısızdı. 

liri kemikli bir adam, pencere
den sokağa bakıyordu. Çok genit 
ce tilteleri kabarık bir pirinç kar
yola üstünde bir kasatura ve bir 
Parabellum tabancası vardı. Yer
de atlas kaplı küçük bir şilte üs
tünde bağdat kurmut bir kadın 
gözüne iliten sakallı bir İıpaz
moz geçirir gibi oldu. Fakat kadı
nın, gözlerini onun gözbebeklerin
den a:yırmadığı halde hiç, bir kılı 
bile cleprenmemişti. 

Pencere önündeki adam başını 
çevirmeğe tenezzül etmemitti; 

- Efendi birader .. - diye ho
murdandı - siz on beş gündür on 
para vermiyorsunuz. Ne olacak bu 
işin sonu ... 

Ali kapı perdesini aralamıf, gez 
de duruyordu. Oooh .. Şimdi pat
ron herifi dehleyiverecekti .. Gel 

- ömerof ! Eller yukarı ! 
-Aaa!.. 
- Aaaa! ... 
-Aaaaa!.. 
Uç hayret sesi bir anda çrkmıftı. 

Sakallı adam bunları aayıyor muy
du ne? Üçüncüsünü itilince he
men sol kolunu perdeden dışarı 
ya çıkardı ve saçlarından kavradı
ğı garson Aliyi öyle bir tiddetle içe
ri çekip fırlattı ki canı çıkasıya.-;• 
ka nasıl düttüyse öyle kaldı: 

-Ömerof! 
- Söyle Nazmi! 
Evet, bu debdebeli patron, Öme

roftan bafkası değildi ve sakallı 
adam da Nazminin tam kendisiy
di. Hırsız Ömerof er.ki mektep ar· 
kadatı Nazmi ile gözgöze gelince 
başını önüne eğdi. Şimdi tabanca 
bala yerinden krmıldanmayan bat 
örtülü kadına dönmüştü: 

- Nezahet! Geç ömerofun ya
nına bakalım. Meğer bütün nümu
nelikler hep burada toplanmıtsı· 
nız. Naaıl? Gene Karacaahmedi 
haraca keıiyor musun? 

- Oturun bakalım, Evvela sen
den başlıyalrm Nezahet. Ne arı
yorsun burada ? 

Buna Ömerof cevap verdi: 
- O benim karımdır Nazmi. 
- Y aaa ... iyi bulı.ıtmufSunuz. 
- O halde seninle konutahm 

Ömerof. Kırk yılın başında bir i,i. 
miz düttü ulan .. O yırtık haaır 
parçasında on bef gün yattık diye 
bizi bu kadar srkmağa utanmadın 
mı? 

- Acı söyleme Nazmi. Senin 
buraya düfebileceğin kimin akh 
na gelebilirdi? 

- F arzet ki ben değildim de bir 
başkasıydı.. Zavallının biri. Ne 
kadar kötületmltsin l 

- Param yok .• Vergi zamanı 
geldi, gırtlağıma kadar borç için
deyim. 

- Kime yutturuyorsun bu ağız· 
!arı? Bütün serserilerden bac alı
yorsun. Kahven hiçte fena itlemi
yor. Esrar kaçakc;ılığı da yapıyor
sun. Zaten bu senin eaki marifetin. 
Şimdiii gelgelelim şu Beylerbeyin
deki halıların hikayesineee .. 

. • 
- Çık pwaları 1 

- Uçe kadar sayacağım. 
- İstenen bine kadar ıay .. lt-

teraen !etimi Mr buraya. Vallah 
param yok. Mehterhaneden çıkalı 
daha iki ay ol.du yahu! 

- Çok mu yattın 7 
- Uç buçuk sene .. 
- Neydi kabahatin? 
- Cinayet. 
- Oo .. iti epey ilerlettin deaen e 
Odada kısa ·bir sükun oldu. Nr 

zahet, en eski itd<ına en yeni ko
cası içıin merhamet dilenen bir 
sesle; 

- Vallahi .. - dedi - elimize 
para geçmedi ve geçmiyor değil·· 
Hatta, çok, pek çok paralandığı· 
mız zamanlar oldu. Fakat ne olıı
yor bu paralar bilmem. Kumar oy• 
nıyor desem, o da değil... Çünktİ 
kumarda hep kazanır.. Onll 
tanıdım tanıyalı sırtında hep bil 
palto ... Bir palto alacak para bile 
artıramıyor. 

• 
- Şuna bak! .• 

(Bitm..:li) 
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M TEFERRİK HABERLER 
Terko• mu haklı. Halit mı? 

MiLLiYET: Bu sorgusu ile ••hlr 
h~lkının dllek beraberllfilne 

tercDman oluyor 
.. 

vrupadan 
Aşı gelecek 

İkinci difteri aıı11 da 
yapılmafa baılandı 
Sdıhat müclürlGii .....ı-ı.a iloi 

,...ınclım on iki ,..,_ ....... sc-lrl~-
,...,h 1 b olan clift.ri ..... f ..... 

teline ......... .,ı;h ı'dniir. Salaiwia 
....._ müdürü aa,. Ali Rıa clün bir 
............... 'bu bıaı•ta ......... IÖJ'
l.mqdrı 

.. _ Şeluimiz.ıle lifi olııaık • _,.._ 
4lp Wıılı • alo adedi ...._ Wni set
tlii ciMIJe ~ \i'" llZllD Z-M ati • ,.. ..... ~ ...... -·d=-· 
... ..-il ,ilmi .... lıiai ı•: 'ıtir. 

iki.,. w.. ........ - +n-e•-
.... Ap İ4;iD 11 dcıl<tor ve 1& ta .dılıi,.e 
"" 1 ........ ilzwe 30 kiti çoılqomk
....... IBir ı...- mektepl..de beniz i
~ ... ,.. lıaflanaıumıfbr. Çünkü ... 
LM;d.W .. ı miktan çak ucbr • Ana
..._ ,..-.ı .... 1 IİpUif ettik. ikinci 
... lıilıtikten ;rirmi sün - üçüncü 
...,.. 1ıqı-c+tır.,. 

--
kuyucunun 
Cesedi çıkarıldı 

Yallının bel kemiti kırıl· 
ıı, birçok yerleri ezilmiş 
Geç.ı ıttn Ba7 Mı• ıd C-adm 
~ t..mzı-ek için ufratD' • 
..... ~kuyunun çi"m"uiJe tap 
ı.k altm .. kalan laıJ'ucu M..ı.a-ıin 
eee.dj ıli1n ~· ltfaiJ'e tetki· 
llm= azma pi p ••• aayeUncle an -
- ld süncle çıkanlahilen kuJ'w:u 
11-idiD _..ıi birçok J'erlerinden e • 
lillmlttlr- a.u-.ıtiDiD ele !mık oldu
h acirüh-6_.m. Ceted l:,.iM Wldk 8-
iilıD.k a... Marsa nııldedilmiftir. 

K!.~if!!~! !!!~~!.a.ı. .._dan Darmn, depoda kırık .... ab 
~ -...ır- u.- bir w.e.ı 
lıileiinl in ıniı ve hafifge yaralan • 
-.,m. 

Tutufill kurumlar 
Din ıaat 11 buçukta Abd! Subap 

lııaahalleainde lncebel tokafmda 88 mo 
lıııaralı .. de oturan Ba7an V atillki ça
._tr :rık-•k için ocak y•knı•t, fa
lıat attıiı fazla tahta ~an 
ldran u-ı-k-1an tututtmmut • 
lllr. Atat, airayetine meydan veribne· 
"-etraftan J'etifenl• tarafından aöoa 
•triil·üıttr. 

Tavuk hırsızlın 
Karaafaç caddeıiDde Tuila har • 

taanmda oturan Antreailı: poliN mlira 
eaat ad....ı., kümain k.apı11 lurılarak 
lı--, tavukla bir horozun ça.lmdrjmı 
IÖ)'laniflir. Yapılan tahkikat netice.in 
4le tavuk luruzlarmnr Haydar ve Yu
tıof İlminde iki tabu olduiu anlapla· 
9-lı: taçlular J'akalanmq, tavuklar ıe 
ti allDIDlftD'. 

"SPoR 

Genç takımlar ara111da 
ttfvik mUsıbakası 

ht.-hl Msntakuı Futbol Heyetin

••u 
1 - llıinci ve iiçüncü küme ldüple-

ııinin lens tthnlan WHE b lıir let
liı: ,,..;;. 1 1 •ı t....ı:ip edilmiflir. Ali· 
lıaıı... lııHip munıldıatlannm 28-3-1935 
......... - ...... - 18 ele ımabılra 
llııerbzine ıelm elıri. 

Z - Ba müı .. 1 1 m talimatna
llaeıi bu topllınbda telılii edilecektir. 

3 - Mm-Hım sönchnniJ'• ldüp. 
... 'bu •• " 1 1 ı- itılirik haldmu 
b,iı ""cık! ..... 

tınbulspır11n yıllık kurultayı 
lıtaaı.ulıpor .-1 )'l'nal•imda•: 
letr=lıoıfspor ldiilıünün ydbk ku· 

l'ıllta:rı 29 3 93& - sünü - 10 
4la 1.-bul baJbyi aalonuncla topla-
............ Uyelerin ıel11 ileri " o süne 
........ llidaıiamu kliibe ,.tıbnrak mtılı:
.... alm·hn rica oı- . 

Cuma maçları 
T. l. C. 1. lt&aniıul mmtab futı.ol ..,._ ~· 
20-3-1935 - ııü•ü 

"-ni lik maçlan: 
1 - Betiktat ş.c alınında .ı.u. 

llizcüaii Nemııi AtcmH K.raııiimnik • 
Siiawapoıı A t.ı....l.ı tut 10 da ı
ır_ H. C. Ezsii. Siileym=İJ'e • Aıwıo 
dolu terfi ımçı -t 15,30 da hakem 
S..phi. Yaa haktmleri Samim Talu ve 
't.ıat u ... , .... 

Not: ltbu tri mas• lıir IM.,ı. 
laatılik ....... niha,.ednde ba 1 11 lilde 
.... cden&p takdirde, on be.- daki
.... iki ılevnı daha zatdacıdmr. 

Z - Feneoiıahçe a.anında al= SÖZ· 
... il AJI lbdvma. Fenerbahçe - Vela 
~ takınıMn - 11 de hakan Ali 
....... Fıa 1 

... Va B. tak
lıın -t lZ,11 w halran Nuri Bo
a.at. 

lstaıbul Kros tanıpiyo1111 
lttaahul Atletizm he,.etindal: 
1 - 29-3-935 taftbinde yap ....... 

'"' c iiıı etliııileo htMıl>ul Krot fMDPİ· 
....... söcülen ........ u...... 5-4-935 
........... tehir edilmiııir. 

z - ........ e••• ı.u:iipler ..... 
..,.. l.+13& ı ııetj sünine kadar 
....... , ••• ...,,,. ·- •• 

1 i il. 
~- .. t.rilatm - ı"ııJ il ıı'ı 
...... naWI ililıara .. 3 1 1 • 

1 - ...... - ... da' 
1 

it 
1 

•• 

Yunanistana 
Para kaçıranlar 

· Bulgaristanda 
Doğruyu görenler 

Bir sarraf ve bir yağcı 
mahkemeye V!rildi 

Türk paraanu konana kanununa 
muhalif olarak Ycınanjetena 10 bin 
Türk 10-- kaçırmaktan auçTu Koatan 
!in ve Timol- adlı iki kiti dün müd
deiumumilife tealim cdilmitlerdir. 
Koıtantin 7afcıdır. Timoı- da nr• 
nıftır. ıtoıt-tin evvelce EWtropoloa, 
Ci\'anapol• ve Yani adlı iıı kiti ile 
orta ..... bilihara lıualarla ortaklık· 
tan aynlınq ve Civan npolot Atİn&J'a 
ıritmİitir. lddiaJ'a nazaran Yani de 
aarral T.imolııınun vaııtatile ve Koa
tantİllİD tavat111tile Civanapoloıa 10 
bin lira ıönıl..,.uttir. Müddeiumumi· 
a: ..,ç1u1an Sulıwıelımet aullı birinci 
ce:ıa mahk-ine ıröndsmit. b&kinı 
111çlular ikametırab tabibi olduju i,:in 
b~klarmdalı:i takibabn ıraJ'l"İ me rkuf 
olarak devamına karar v-:ıtir. 

Kaptanın imzasını taklit 
lnnir vapuru ikiııe1 kaptanı Ba7 

Seyfinin imzaıım taklit ederek 4072 
lira 20 kurut fazla para ıarfmdan ıuç 
lu Müllzmı kaptan Ba7 Şükriiuün du 
rupnat1 dün .Alır cezada bitirilınit • 
tir. Şimdi7e kadar J'apılan dill"llfllla • 
da Şükrünün bu ... çu itlecliği sabit ol
madıtından beraetine karar verilmit
tir. 

Cezası affedildi 
Mali7e tabeilclan U.- zimmetine 

10 lil"ll ıeçirmekt- 111çl11 Bay Rıiıtü· 
nün duruflD&ll da dün Aiır cezada bi 
tir:lmiftir. Ba,. Rüttüniin tuçcı sabit ol 
m111tcır. Bunun için k-ıdiıine bir aene 
bapia cezası verilmİflİr. Fakat bu ıu· 
çu af kanunundan evvel iflediği an· 
laıTlmıt. cezaıı affedilmit, fakat 10 li
rayı öclemetine karar verilmiftir. 

Beraat etti 
2&-2-932 günü Y enilııhpı boe-

tanlarmda bir düiün eanaaında bir cİ· 
nayet olmut. Ramazan iaminde bir ar 
navut vurularak ölmüttii. O zaman bir 
kıı- p.bitlar Ramazanın kardoti Ri
f at tarafından vurulduiunu, bir kı • 
lllD pbitler de diiiün davetlilerin • 
ılea Hüdai tarafm .. n öldiirüldüfünü 
idılia etmitlerdl. Fak.at ııetieeda Mi· 
tün pbitler mahkemede ifadelerıni 
birlettirmitler ve Hüdainin Ramazanı 
öldürdüğünü IÖJ'lemifler, bwum üze
rine mahkeme Hüdaiyi 10-. bap• 
ae, 1000 lira tazminat wınnei• mab • 
küm etmiıti. Fakat Hüdai muum ol
duğunu iddia ederek Temyize müra. 
caat etmit. vak'a yeriDde lr.etif J'apıl
maamı iıtemit. neticede Tem,.iz karan 
bozmut. mnlııık.......,.e J'eni btfbin bat
lanılmıt ve bu aefer davaya Rifat ta 
dahil edilmitti. Bu dava dün bilımit -
tir. Duruıma aonunda Ramazanın kar 
deti Rifatm düiün eınaamcla attıiı ta 
banca ile kazaen vurulduiu anlatıl • 
mıt. dikkataizlikle ölüme aebeb olmak 
tan dolayı ceza verilmeai İcab etmit, 
111ç af kanunundan evvel itt.ıdiii için 
imma dava11 ortadan kaldmlmıttır. 
Hüdainin de ... çıa alaka11 ırörülmemit 
beraetine karar verilmittir. 

Yaş masa· asi mevzuu 
bahis delil 

Türk • Bulgar anlaıma11 
için basit bir kaç kakikati 
açıkça söylemek kilidir 

Filbecle çıı.- Y 111 ıuetesinin 20 
mut tariWi sa,......ı. c. Goweıt.ıraf İID
Zlllile (Bıws- - Türk mii •11•1 .. eri, 
Pariof Am.tnda) hılıMı bir :yazı Sok· 
aıqtrr. 

ıBu ,. .. .ıa, ~ - u•ırler :rii
aiincloa reçw J ı '•o' eri Bal.- • 
Tiri< • ı•ıtıeriııin ı•ı"def#İiin • 
elen Ankara ve !.ta halda lıetlııJ'IP .. 
ha _.. bütün Ta.t. 11•* mtza ve .ı . 
kin umuıııiyetlıne ,..,..ı.. ve Bulpr hü
ldlmetinin Pıli niyet' ±dm, Tinler a 
-leyhindelıi. ıi,..ııinılen •hu Jm llY· 
dama luılMft&in K=nı&t TiirkiJ'eıle 
lıir Bulıra- diitmanhiı had etııiiıi ı.a,.. 
dedildiMteoa - d..m,.or lı:i: 

''Bir Tlirfı; • 8ıılpr -ıapna ve tıet
riki mesaıitini e+ tı\,. dliımnk isin 
biitün ~utlar ve miihim wudar mey· 
danclM1r. Bu, prnjmi, senif vw detaa
L lıir wapna olmabılr. Bu, ekoncımi, 
kültür ve .;,.- temelleri . üz iade doi· 
rıı yollardan .,. film iokipf eden lıir 
tetoilD mcaai cılmabdır. Bulpr • Türk 
...ı.pmaı bir kaç batit hakikı'lin açlk
ça ve 1aırnaz1ıia ....," b: bvrmıi • 
maaıu ... itiraf ediL,,mine lıaibclır. 

Bu belcilmtlw ımılardır: TiirkiJ'e 
ile Bulırıırittanm Miyiik ve d.-nlr 
meınfuıtlsi, biç lıir - .......... 
telif eclil- ZlttİJ'at1erİcı içıiaıla delil· 
dir. Bulprbıfta Tür!derin allan ve 
rea1iat ~ ilıi kOIDfU ...... 
ht, iki doet ıııııillet - + i,i. ve -
reli bir tefriki mı ıriye ..ı. m&ni deiil· 
dir. 

addi ve U,.aai düt6neoa, ..-i "' 
.,.,.n .-.mi Bul.- ........ .ia liı ,.,, 
prld" Trakya biç lıir arai iddieam 

mevzını dejil&r. Mü.bet ıröriitiii, tarihi' 
vaka " bicliael .. için hıcalc tedbir
leri ince lıir eezi... bvr&J'El buııiiD
kü K-nalict Türki,..ı. Bulpr e....,. • 
ima karp ittilıa bealendiiial .c;,.ıane11 
..,.. clerecc haksız ve baJ'IÜ lıir le)' o
lcr. 

Sulh muahedeleriain ııidıledi tazyiki 
akında whmdcır•utu Bul.- vatanı, 
bir kent bir topraiını lıile lnılıli .. 
..... ..,_ için _....._ bal bol te
müı: B~ ................ tbr. Şüplımriz, 
muhacir •m!'l±in lrm-phldı ve ıloira 
lıir .. ı..:ı. bal '2 • .. • ilıi" ~ e 1- - DMI-.., 
lıülaimetin İJ'İ niyetlerile eı1im lıir ... 
lcilde neticeleoaelıilis-. 

Sofya • Be1ıınıt ımlqmıw, Sofya • 
Ankara •nl•P*•Me mini ' #+ten 
lıaıka, onun hakiki layn.nolini alllbilme
Iİ için bir lıqlt.ııcıç naktası tetlril et
melidir. 

Balkan aullıü, h~ lauıuata Balkan
·lann bel kemiği olan üç devlet merke· 
ziıDn yeni ~ • Solya - •Belırrat mi
.-.nın tahakkukile lmvvetı'.enocılotir. 

Yeni Türkiye, mukadderatım dina
mik bir hareket ve diıhiymıe lıir nüfuz. 
Ilı ,.eni bir devir ,.--, Türk devi• 
ti ve milleli İ4;iD ıenit ve aydm ufuk· 
liır açmı Büyük Kanıü Atatiirl<'ün 
elleıine tevcli mı olde bahtiyardır. 

0n..n birinci mütaviri BatveDI ı ... 
mel lnönüdür. ikili de çoktant ıri ve 
iyice mille.ıim:zi tanı:r ve üfi clarecede 
tiııkclir ederler. Ditw ~ulırar 
hükumetleri, lıilha- ınnumi haı>t• 
aonra Türk mille" ine .... ,ı lıesledlkleri 
i,,; duyırulan her f1Natta ifade etme -
ii ilımal eım.nitlerdir • 

VILAYETTB 

iskan iıf eri 
Yeni şekilde 
Merkezdeki iıler kayma· 

kamlara verildi 
hta.....W. iıalran qleri, J'eni hir ,.ı.. 

le konulmuttur. MnacWD iflw, UJ'• 
" '•ı "*'-a ıwitmi;lit. Artm idi il
kin &.•· k 1 7 w .. ei••=- IÖ9-
-- ~wlıaii M "ı+ ', ... Emlik yeriJ. 
nwe·, ............. .-. 

Bımdan - ıelenık dilek kilıdı 
alan ırö .ıı_., blilnimel:çe ıöearilm 
Wria .. :. 4 1 

....... ,.....lialı l 'ı • ... 
ltlriııı mild&tiiiü de ..... Psn-

ltrin iıl<in t•lwite ~ 
salıtımia la ıh-ıtır. 

3 milycn fazlı 
Yeni ka•nç verıriai kenuncıııcla ,... 

pılacak taıfiliıta at ıa,.;ı. ıııiwı a:rı .. 
çıinde Kmnatap verilecelı: ve huiran • 
den itibaren -W,.et cnevkiine sirecek· 
tir. 

Yeni ~ ile, pımdiJ'e kadar bu 
Yersidm. m'wtema ohm bazı mtieııe • 
..ı.. de veoıri ile mükellel 1.Utulacaiwı· 
elan bu ,.azdeoa 3 llııilJ'OD lira ........ 
fala "fWııi a!macaiı IHlmıin .. anmak. 
tadır. 

Ziraat baıkası toplantısı 
Ziraat Benk-ı ır-' heyeti, ber :rıl 

ikinciler" ide toplenır, Fllbt njıempe. 
mecle lıMı dei·ı·'ft'- ,...., ·i• in 
umumi ı..,.eı maJ'll a,yı -....ıa top
lantıya çaiınlımftır • 

Dün vil&yete ırelen bir telsrafla, 
ııeııel heyet ...,ıantımıa ittiriık ede • 
erk murahhaalarm seçilmesi lıildiril· 
mittir • 

ıc-.ler murabbularırıı te911ek vi
layete lıilJia ı celder ve ton MÇilme de 
burada yapılecııldır. 

Ticaret odasıaıa bir tavzihi 
ı.uanbul Tıc:aret ve .s.....,.;: Odası 

nııtriyat tubMl müdürü Calip Beıbti
J'&r Gökerden almmıttır: 

Z& Mart 935 ııüdan• Haber ı•· 
zeminde (Aferin Ticaret oclMma: Er 
zunmı ile Trabzon -mda ıl&rıiryo1u 
;rapbrıyonnllf) ... l .. ı lıir,......... IOD 

aatuWırıdıı (J..-.....ı 1.....-et Odoıaı
DID cumhuriyelİn _...,U yılı mİİDlue · 

betile netnıttiii lıir lrioapta Enurun>la 
Tu••,.. -...ı. lıir pnft\difeo ,.olu 
olduiu ka,.dedilmeldeılir. Daha ıarllıi 
bu mevhum yela bir •e İlıfa ı.rilıi bu· 
t- - ~ 111 4ı ~i hu'' 'eda 
ilıta edilmit olduiu da kaydı 17 'ftU". 

Jrtanbul Ticm-et OdaalDID bu ıraf
letiııe mukabil eli\lmıdar lranlıW daha 
31İyaıle biilnü niyet sahibi çıkmıtlar 
Erzurumla Trab~ araaında lıir ti· 
menclifer yolu olmaclığmı bifa ekl"I be
nıber yi.ne aorup "°"'tbınnllflardır. 

FMrat böyle bir feyİ laeobt lıa,. • 
retle karş.ıam.ııııır. Şimdi ba büyük 
marifetin wd yapılclıiı tetkik • damek· 
teılir) denilmektedir. 

Bugün de BaJ' Besim Şerifin 
m&talaalarını neıredl,.oruz 

Belediyeye batlı sular idareli • 1 }arda delil, en miilrim olan helem 
nin abonelerinden fazla tarfettiii menfudne olan noldaJarde. lcnUea 
w mikdarınm perunu tehail tek· -1•. Hehm t--• ebini ya· 
linıWri hekmılık yolımd•W ea- pıyor. 
ketimi.ze demım ediyoruz. Fikirle· Menlaı Yum otmaimı,_ bir 
rini aklıimuz avubtlaıdan Belim evde hiç - arfeclilmmıektecljr, 
Şerife ele~ -ileri Jin Febt talıılit .....U ııeH-. idare 
ledikten ve Sular idvelinin ıue- paruım jstwıwJııe ve tarfmı teah
temize Yerdifi cıen.bı da tetkik et• biit eltipU ....,_ pams=ı İlte • 
tildaı _... mütalealıımu e"L'\)te. m 

1 hılir. Ba teldl, ld taraf için 
eli. Biz -cWL: llkitt.D _,._d olan menfuderin 
1-4 ncll -ddecWri fil (f&)'ecl ıl « ı ıt w llilıu. ··- ehı -

tarfohman su abonenin taahhüd an, a·11.s1ecı 1ıir taraf aı.,hine 
aenecHncleiııl muayyen mikten J9V" 'N diiw taraf lwyhiu. bir ...Wün 
mW billıe1ep (bir wıeye iMbet e- tati>ik eclilııı ıl d-reLtir ki ba 11111 

den mecmu miktan teca'f'iiz eder- adalrtın, ne lnılmmın laıbili tec. 
ee) beLeT mebe mikibı fazlaaınm Tiz bir mul ohmez. 
bedelini tarifedeki fiy.tı.üz~ıW • hrinci -l!mizi --m.k: 
den cleıhal 6demeye abone m'!C - - Salar idareli fazla 1111 bedeli-
bur tubılıu:aktır.) kaJ.fmm aanha 
tine söre; Sular idıuwinin 1 r-niiz Dl üç ~da bir '-'e tahsil ederse, 
-tik Mlari IU arfiyetmı l>İlar- IJa, lriikmfi naarı: itibera alınma" 
mmnit bir aboneden ÜÇ ayda ltir ~e yan -*aYeleoin feebini mucib O-

lur -? 
N t.bitle birliılıılıe fazla su bedeli Şa cwcıcıı6c ,,.,.Ji 

1 
ni ehnağa hııldu ft.r mıdır? - Kananu medeninin birinci 

- Abone ile wlar idPre1inin • maclde.lncle, (kemmde wehat ol-
ruında münııkit nmkaıvelenin ta madıfı tıekdlrde aıf ve idet& lllÜ: 
maddesinin ...-.hat ve dellleti ile recıuı.t olımar.) diye bir kayıd var-
epifik&r - .-ı alan fazla la.., dır. 
fiye.b bedelinin llll"fJli tahsi.li hak· Burada bılrarrür eden örf iH 1e 

kında bilmem fazla IÖZ 16yleıneie nede bir h-p kesimidir. y ukanda 
lüzum var mıdır? Bu mııddede "bir .ciylediiim gibi maddede bir -
seneye iAbeıt eden mecmu mikda- '-...:ı _ .. dur B 1--1. 
n" denildix.:.- nazaran beseb•tm -re• metw.. • ineme ... ., .. 

•- tmzim edilen mulıaftlename mild 
- ~kat' ve mubwbe e- detinln bir - olduiu ıCSrillmek-
dileceti anlatdımıld.edır. Binaen • teclir. Seıııe ortvmcle çıkan bir ilı-
aleyiı fazla .u mikdan da ancak .,,~..._-do'" -L·---' __ _. __ 
muhasebe neticesinde taayyün ede ...a.-.... aayı .........ün .._vele 
cegı·· c:ilıetle bedelinin de tene ao. ..meyi feıbe« ' ele belda vardır. 
D1mda ödenmeli icab eder. Halba- - Bu adcavele hükmü hilafı • 
ki Sular idare.inin balen tatbik et- na olarak fazla au paruı İl4ıeyen 
tiği usul tetkik eclilecek oluna, be idare, bu parayı vermiyen abone
-.batm her ür avda bir baildiX.:. nin 111)'111111 lmnne kenclieine ne 

,. J •' ..:&..: ---U-.&ler dü-7 ve betti mukavele üç aylık olarak •-· .._.._,_., r-· 

tanzim edilmit ıribi hareket edil • - Mmvele müddeti bir sene -
diği ıörülmekteclir. Fııbt muka- lik oldafıı için, sene ortasında faz 
vele bir - müddetle ııktıeclilmit- la sa bedelini vernıiyWek sene so
tir. B~ bu' lıiJcle ~ na, beab kesimini beldiyen abo-
ket yuıllf ve pyri -ıı4ılrMir Delİne kartı Salar iclareeinin su 

Sular idaresinin: " Bia, venliif 1r.e...- ..W.betini haiz olmeme
miz 111yun paru- alı,.,nn, ver - 11 Ja:mnaelir. Bunun hilafında ha-
meclijimis ...,..n ptU'99IDI almıyo- reket wıkuunda ı- ebonenin ka-
nız . ., den nl -de pelı: nwıcAı d9tö: :aunl ~ ıreÇeri(i:, llllJUDUD 
dir. Eler idare Wyle ._.k Terdi- keai1-inden mütevellit zararla -
ği ıuyun bedelini elnvık gibi bir n vena, tumln Mi'-ini iateme
uaul üzerinde ıaMr edene hunu ,.1 le baldo vardır. Hak ve adalet te 
nız kendi menfaatine olan ~a- bunu icab ettirir. 

Feminizm 
Kongresi 

Yunanistana 
Gidecek Rum~ ar 

Haber p:.ıı-- bu bavaditi J'&- u.·uslar arası Kadınla· r 
zarun ---..• ..al'ıilllDaan CllDID\U'•YetİD 0-

. nıancu yllr müwebetil• çıkardan -- Birliği bürosu geliyor 
de timmcliferler hakkmdelıi yazılan 
dikkatle olnwnadıi> ırörülüyor. A.ılı ıe- 18 N iııanda Yıldızda açılacak ulus-

• ~ 'tilot 1ıoı1ı lararau Feminizm koapmıi bazD'lık· 
S- eterin milıı fİüWWWW« ' en • larma d .. am edilmektedir. Ulutlara· 
...ıen yazlDln 152 inci aa:rıf•mda rau Kadınlar Birliii m-ı..a ._ 
l:ürk cumhuriyet idarcaintn en kıvanç- ız Nisanda lııtanbula ırelecektir. Di • 
lı emaçlanndan okn ulmal fİmendİ· ier murahhaslar da bunu miitealap 
fercilik P.............., teslıiı.ıi için ouyıik ,.hrimize plıneğe hqll)'acaldardD'. 

Geçen · sün Adliye haberleri ara -
ımda Şehir n,.aıroıu artistlerinden 
BaJ'an F erilıa T evfiiin J'llfllll küçült
mek üzere mahkemeye ımüracaat et • 
tiğini J'&ZDUttık. Bayan Feriha Tevfik 
yaıınm küçültmek me..ıeıinin mev • 
zuu baluolmaılığım .ÖJ'lİJ'erek diyor 
ki: 

Buıünkü Bıılpr hükiirnetinin tefi 
General Zlatel, BulamVtanm, K-M· 
tia~ T ürloiye ile clooıtluiımım iııkitafı, 
86jıleml•f"'"• ve mubafm edilmeai 
h•kk•- ' f j mmw ~ ve llir çok 
defalar ifade etmitıir • 

kmıutay tanıfnııdan kabul oıu-n ya· &e,.oilundaki otellw murahbular i • 
ı - ..ıarm bir Uılolotu varclır. çin ücretlerini indireceklerdir, 

Bu ttıMoMm befiııc:i luılemincle İN Konsre nıünaaebefile .-Jırimizde 

Konıoloshaae dündenberi 
pasaport vize etmiyor 
Şelırimizdeki Yunan konıoloaha • 

neai Ati••den aldıfı emir üzerine dün 
denb.i Ycınaniı\ana sidecek rıımla • 
rm paaaportlarmı vize etmemektedir. 
Ticari ,,. adım ıeMbl..ıe ıitmeı. ia
tedildsl tabakkul edenler bundan 
mliat-adır. Bir de 7azm ve S.l&nik 
be,.nebnilel ..... iti umanlannda J'a • 
pılacak turizm t-zfiblerine ittirak 
etmek isteyenlere müıaade edilecek • 
tir. Halıer aldoimııza söre Y ananista 
- sibnek --i7eti J'alnız lıtanlıul 
Rumlarma deiiJ, on iki ada, Kıbnı 
"' Şimali Epir Rumlarına da tamil • 
dlr. Bunların daimi veya muvakkat 
olarak Y-niıtanda iltametleri hak
kında ıeç- - kabul adilnıit ve tim 
ılı,. kadar tatbik -kiine konm• • 
llllf bir kanun bulundaiu ve bu kanu· 
- diindea ltJINı - tatbikma ıeçil -
diti .c;,.ı-.ı.t.c1ir • 

- Ben J'&flllH küçültmek için mah
keme,.. müracaat elmİf dejilim. Yal -
mz nüfua tezı.-i kayiaetmiıtim. 
Yeniaini çıkartma ~'u Nüfuı memur 
luğıma m6-t ettim • 

Sigortll ç . eğil 
Geçen aena KuzlllDCilkta bir J'AD• 

ım olmut. hürriyet ka!ır.manı Ni,.azi 
Beyin kardcai Reıneli "ıaman Beye ait 
kötk yaıuıııftı. O zaman J'apılen tah
lııilıııılıla bu kötkün Iİlorta -- ta
ma edilerek yakıldığı za.ııııı ha11I ol. 
mut. ırazla ve mumla yansın çıkarıl
dtinıa dair bazı hafif emareler de ıö 
riilıince O•man Beyle bu yansını çı -
karmaktan auçlu Koço, Hamparaom 
ve lllllllİI aiır eeza mabkemeaine ve· 
rilmitlerdi. Dün bu tuça ait durutma 
bitıniıtir. Yapılan dilnlflllada ıazm 
ve mumun 7ansmdan 15 sün evvel a· 
lmdıiı, yanırmm da bunlarla çıkarıl
dığına dair hükıme caaı o.arak delil 
bulu.,madıtı, kötkün kaaden yakıldı
iı aalıit cılmadıp için hepsinin her.... 
tine karar verilınittir. 

Umumi heyet toplanhsı 
Y-... lıahtil talebeti lıirliii koo

peratif tirketi idare ıııecılitinclerı: 
ZZ-2-1931 - ırünü 1.tanbul bıılk

eri kocıferuıt taloaunıla yııpıl-tr ev
wılce hıı edilen J'llblr idi amumi 
lıeyat iı;ıtimunız cıiaapaızlılrtan ,. ....... 
lNlllllf ve 5-4-93& c._ günü saat 10 
da ayni talanda J'llP•lmak üzere talik 
edilmiflir. 

NizMı-e ....ıı.tine göre, 5-4-35 
te yapdacak bu toplantıtla nitap aran
IDIJ'•caiınclan bütiia ortaltlann hazır bu
lunmaları bir kere ••ha ilan olunur. 

Ruzname 
1) idare mecliııi raporu ve bilanço, 
Z) Miirüip raporu, 
3) Yeni idare -.:liti ve mürakip 

ıaçimi. 

Bulırar pnenlleri, eakerce kat'iy• 
ti aever•« ve if adaııudıNr. Bu f«"llİl 
~ Pavlofua Bulprittanm Anka
ra eefiri olarak taJ'İn ı ti' 0elİ çok isa
betli bir harekettir • 

Bu yalnız T. Pavlofun yeni Türlıi· 
yeJ'İ ve onun büyük ı.· "inini çok te
melli taruclıiınılan ve Bulırar • Türk 
munaaebeulerinin i&tinacl eıttirilmcai la
zan ırelen - ........... clotnı lıir ıa.. 
-te aabip oldıaiundan değil, pyret
lerini Bulır...uıtanıa Kemalist Türkiye 
arumclaki anlaı- ve tep-iki ......; da
vuma muvaffalojetle v.Wed • "hııeai ;.. 
çin istenilen it utulüne "' lüz.-u o
lan taJui nüfuz ve itibara malik hulım
dujundandır. 

K~iill ltaberl• 

• Knım firkeıtinin heyeti illllillDİ· 
yeıi - Krom tirkeılıi umumi heyeti 
dün toplanmq ve fid<etin bir yııuk 
çaılıf1DA11m ve baaplarmı tetkik etmit
lir. 

• Hülıümet namına bulunacak mu· 
rahhaılar - Şirkelılerin ıeneil toplan· 
tmnd• hükiamet ...... na buJ,_c:ak 
mıırabbaalar viliyet tarafmdtt aeçilnıİt-
tir • 

• Nisan aylığı - Nican aylığc pa
zarteti ıünü verilecektir. 

• DenizJ'ollan itlelmelli müdiirii B. 
Sadettin, Ekonomi Nkanlığc ile lemat· 
larda bulıınmak üzere Ankaraya ait • 
mittir • 

"- izinli olaralı: V artovaya aitmit 
ol• Lehi.tan s .. ı.-ııo!oeu Ba,. Weı· 
,_ ~' •CZ htanbula &elmiftİr • 

Darünafakaldar ........... - Da
rü tafakah ar Cemiyeti cıma ıiinü lll• 

at ( 15) le halkevinde yıllık konpe&ini 
111 Atle hım feıl11•1011t1M ta• ··ı. etti • yapacaktır. Koıqrrede bir :rıllık it'er 
rilm..ı. ı " rilıine ~daı- he- ıor;aıiilec..,ır, 7..U idare lıe,.eti aeçilec:ek-
Jel 0 • ı P••• 4'eri. _. u1. 

Erzurum Trabzon hattının İnfası bak- bir (Türk k.admı çalıpna awıriai) açı• 
landa loanunun ıiiuuaoec:i ıöfterilmit- lacaimı da J'8zmıtbk. Otr-cliiimi • 
:ıir. Kanun - 476 tlır. ze &ÖN, bu _.si vaktin clarlıiı ,.G • 

Sicil kavuıin Ye .-m cerid I• a· zünden ıeriye bırakdm11tır. Yalnız, 
Nttırılına metni de ıörülebilir. Yine Türk k.admmm birçok alanluda na • 
10 yıl • :iaılelıi milli fimendifercilik ler bqaralrilcliiini cırtaJ'a ko:rınak içia 
ımalıaleainin ,...,....... : küçük bir niimune -.iti vücude ıreti-

"Tiirlri e Büyiik Millet Meditinin rilecektir. Aaıl ,....;, ancak iki a7 
çıkarcbiı :...unlar ....... milli ti- aonra açılabilecektir. Bunda, Türk k.a 
__ .ı:.c__:ı:ı. _,,,_, iliın eden· dmlıimm 10 - evveline üdar ve 
.......,,.,.....,,_ r·-··- on aenedenberi 7aptıiı itler tethir o-
leri cumhuriyet bayatımızm en mü· lunacak, srafilder ve iatatiıtiklerle 
lııim vı il alanndan olmak üwe ..-ı.. canlandmluaktır. Bu it için bir ko • 
diyoruz. Bu Vetik•• milli abideleri- mite pçilnıit. _..; idare. tubeai b .. • 
mizi ell&n ,.... ile ıüaliyecek tarihi•- kanlıima nlutal ekoncımı ve &n-
dir" denildikten ._a o kanunlann tab- kurumu batktın1 Ba,. Danit 1CÇ1'1mit-
ı-. loitaba pçia iuıiftir. tir. 

-~~~~--~~~~~-Şu halde Ticaret OclMııun IMı itte- s k 1 
ki (marifeti) Cımılıwi)etiu --ı ,.d. OD a an 
dönümünde wt'.uiii lıir _. ,...... 

c1un lıayındodıiı J'ÜZÜndell hüyiik ... Yunan vapuru 
muta,... çizmit cılduiu timendifercilik 

43 çocuk dedesi 
Bir harp olursa, biz de bir 

tabur olur, gider;z 
UŞAK, (Milliyet) - Upk'a 

3, 4 ..at -Uede Sehi oilu kö-pr<>1111D1Di ilin etmek olmuftur. Ve 
bundan dola:rı da iftihar eder. O ma
blenin - fıkrMı okancluiu ....ıdtı bu 
tıılılOJ'a bqka türlü w weouıek ve 
bilıaa• Halıerdelri ,.aaı1a oldcıju ... 
uluaal dıaJ'.W- clokumcak deo-d• 
tefsir etnMk doinı .,.. H puıkıir. 

d b·ı x.: yünde " 80 • 85 ,..lannda Sewi Yoluna devam e e ı ece.. otla Molla Mehmet 43 çocuk cle-
kaptana bildirildi desi .... s çocuk babasıdır. 

H.ı- Pbi yurd.-ıann mıtbııtıt 
&leminde miilıim lıir ,..,.. tulm!if olan 
bir ırazetenin lıö,le hir hlvaditi J'U• 
... c1an evvel fimdiJe kadar - melele 
rinin ciddiyelıile t.M11-ı olmı Ticaret 
Oda11nclan bu iti 90i'1lP ta nıalümat> al
ma11 ve tüııbetiııi ıri•ermeıi belıılenir· 
di. 

Bet sündmbari ı=annn=da du • Molla Meh-t oldukça ihtiyar 
r- (PcıuidaD) adrııılaki - Y- oldafu fıalcle kiyiin temiz au ve 
,ıı.lıi de dün ıaat 18 da Pn.,. ban- lıaYUI omm dinçliiini yıpratma.
ket ebnittir· o-•m ,.oı- d-
etmeti için Anı.aradan a1lkadarlara IDlfb. 
verilen emlr"dün tahab vapurun a-· M•met afaya IOrdımı. 
teaine ve k.aptanma bildirilmiftİr. Poı - lhtiyarlıimd- 9ik&yetçi mi0 

ıidon, m&DI- :rülriini Cebelittan- ıin? 
ia ıötüımedea Ciace Pire,. ufraJ'a • - Ben ihtiyar llll)'llll7 •• 21 Y&fm-
caktD'. Pirede ır-inin vaziJ'eti teıbit daki delikanlı p.~:r.c::orum .. 
edilecek, BaJ'U Kir,.ako Vealzeloıa 1-~- yerinde. . -ın-
ait ,.üzde 30 hl-in mıı.u- tekli "'°".... ı-.. 

D" A. f D u lzm'ırde kararlattıktan _.. -• balı.ıljl. de ... Oial sen bana beknw beni 
ttlr .man prO 81 r mit olacakta'. Poıtidon, JRnanımızdaa harpler Japilıtti. Yokla ben daha 

lZMlR, (Milliyet) _Alman. kendi mürettebati il• hareket ebnİf • ıençtim. Yafım 80. 85 mla ' . 

yanın tanınmıt profeaörlerinclen tir.•••mı• ll•••••ıııı da. •• 
ve Tübinıen Onivenitıeli belediye , = ,... · llllıııı. - Peki ıned-lri deha ıenç ve 
müteh-ııı Profesör Dr. Limer. MünJerecdlut plrlujamlan diaçlin bir harp oba ırider llllİIİa? 
birkaç ııün kalmek üzere Adriyat- bugünkü raılyo lıauaıli. oe Profl - Elbette. •• Torun ve çat 61a. 
ka vapurile tehrimize ıelm" t ramlanm Jl'CD"llMI baraldalr. Omr runla bir tabur yçar, ben .. ku-
ve doktorw tarafmd- alika ile 

1

, . tlileriz. .. mendlın olur, but.e ıinüllil aicle-
kartılanmıtbr• ı • riL Kınnlar da cephane taflr. 
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Osmanlıcadan Türkçeye G" n"ine !{Öre 

karşılıklar kılavuzu Bir güvercin meraklısiie Bizde sanayi yüz yıldır 
lnkılab kİirsüsünde 

/ık listeyi bugün neşrediyoruz 
l - ôz türkfe köklerden gelen sözlerin kar,,ıına (T. Kö.) beldeği 

(alameti) korvnuftur. Bunlann her biri hakkında ıırası il'! uzmanları
mızın (mütehaaııı) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni lronan karpılıkl.arın iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, 
lranıızcalan yazılmlJ, aynca örnekler de lronulmuffur. 

3 - Kökü türkfe olan kelimelerin bugünkü İflenmİf ve kullanılan 
ıekilleri alınmııhr: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm türkçe 
"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 

Ab-Su 
Abı bayat, iıbı hayvan - Bengisu 
Abıru - Yü:ıuıılo, yiDaiarlan 
Ornelı:: Ab.-uyu ulemayı zaman -

zamanın bilginlerinm yüzakı (yüzağar
tanı). 

Abıru dökmek - Yüz ıu)"l dökmek 
(Bek: tezellül c1mek) = (Fr.) S'hu
milicr "Sacrifier de son amour proprc.,, 

Abiı - Babalar 
Ornek: Aba ve ecdadımudan mün

takıl - Babalanmızdan ve dedelerimiz
dtn kalma ... 

Abiıd, abadan - Bayındır (Bak: Ma-
mı.:r) (Fr.) Floriıısant et pr08pere. 

Ornek: Ankara on yılda bayındır bir 
şehır oldu - Ankara ost devenu en dix 
ans une ville florissante et prospere. 

Abiıdani, iıb&danlılı: - Ba:rmcbrlılt -
( Fr ) l'roıperite "etat de ce qui eıt 

t SSClnt et prospf rc" 
vrnek: Tllrkiyenin bayındırlığı git-

ukçc artmakt..dır La prosperitt! aug-
mente coatinuellcment en Turquie 

UmUTu naf,a - Baymdırlık itleri -
(Fr.) Travaux public• 

imar ei.mek - Bayındınnak 
Abd - Kul (Fr.) Serviteur, esc-

lave 
Abid (Bak: zahit) - Tapkan 

Ornok: Güneş tapkanlan - Adora-
teurs du soleil 

ı badet - T .ı.pınç 
lbadet etmek - Tapmak, tapınmak 
Miıbed - Tapınak (Fr.) Temple 
Abdesthane - Ayakyolu 
Abgün - Mavi 
Abide - Arut - (Fr.) Monument 
Omek: Anadolunım birçok yerle 

rinde Selçuk Türklerinden kalma anıt
lar vardır - 11 existe dans plusieurs re
gıons de J'Anatolie dos monurnents 
appartenant aux Turcı Seldjoucides 

Abidevi (muazzam) - Amlıoal = 
(Fr.) Monumental, col~, grandio&<: 
(Anıtsal'dcki son el • ince okunacaknr.) 

At.eı - Do,, aaçma = (Fr.) Absurde, 
va in 

Ornek: BÖf yere uğrattık = Nous 
fimts de vaina eflorts - Saçma 6ôzlcr 
- Paroles absurdes 
Abuı - Somurtkan 
Abusülvecilı - Suratı asık, asık su

ratlı 
Acaba - Acaba (T. Kö.) 
Acayip (Nida) - ÇolıteJI = (Fr.) 

c·est etonnant 1, Tiens 1 
Ornek: Çoqeyl Demek cavap (T. 

Kö.) vermek istemedi = Tiens, alors il 
n"a pas voulu donner une reponse 

Acayip - Aynlııaın - (Fr) Exccn
trique 

O""'k: Aynksın bir adam -- Un 
homıne excentrique 

Acayip - Tansılı: (Fr.) Merveille 
Ornck: Acayibi sebai alem = Acu· 

nun yedi tansığı - Les sept merveilles 
du monde 

Acayip - Şafdacalı: -- (Fr.) Etonnant 
Ornek: Orada şaşılacak şeyler gör-

dük Nowı y aVQns vu des choscs 
etonnantee 

Acele - Çabukluk, evedilik - (Fr.) 
Hate 

Ornek: Bu ne çabukluk 1 = Quelle 
hate ı . Bu iş evedilik götürmez Cette 
affaire ne souflre pas de bale. 

Acele - Çabuk, evedi = (Fr.) Vitel 
Rapıdement 

Acele etmek, ia.tical elmek - Çabuk 
olmak, evemclı: - (Fr.) Se hater, s'em
presser, sc prca&er 

Aceleye gelmek - Evediye gelmek 
• ,~urmc-k - E vediye getir -....... 

Müstacel - Evgin 
Ornek. MUstacel telgraf - Evgin 

telyazı • 
Müstaceliyet - Gec:ıikmezlik, evgin. 

lik 
Acil - Geciluun 
Acilen, müıtacelen - Tezelden, ge· 

cilmıeden=(Fr.) D'urgence, sans retard 
Acul - Evecen 
Acemi - Ac:amı (T. Kö.) 
Acı'bei ( ucubei) hilkat - Dan.ık 

(Fr.) Monstre 
Aciz - Elain = (Fr.) Incapablc, 

impuissant 
Or'"'lı:: Eksin bir adam olduğu bel

li 1 - Bu adam bu İfİ ba'8rmaktan ek
aindir. 

Acôz kalmııık - Eksinmelı: "'· (Fr.) 
Demcurcr dans l'impuiısance de .. 

Acz - Eluiruik 
Omek: Onun ekainliği doğujtan<lır 

Aceze - K.imaesizler 
Ornek: Darülaceze ""' Kimsesizler 

yurdu 
Acuze - Kocakarı 
Aclib (Balı:: edeb) - Edevt ... 
Örnek: Bu sözleriniz konuşma cdev-

lerine (adabı münazara) aykırı düşüyoc. 
Adabı mu"fel"el - Y &§ama töreni ( 1) 

= (Fr.) Savoir - vivre 
Adabı umumiye - Uual törü "-' 

(Fr.) Bonnes mocunı 
Ornek: Kanun açık saçık yazıları 

utııal törüye uygunsuz sayar = La loi 
oonsidtre les i:critı obsctncs commc 
contraires aux bonnes mocurs 

Adiibü erkan - Yol yöntem, •ıra 
saygı (Fr.) Etiquette, regles du 
savoir-vivre 

Ornck' Bu a<lam yol yöntem (ıura 
saygı) nedir bılmez - Cet homme ne 
conna.it pas Jeı ri:gieı» du savoir-vivrc 

A.clale - Kau (Fr.) Muscle 
Adali - Kasıl (Fr.) Musculaire 
Adiveb - Yaiıhk, diifmanlık (Fr.) 

Animoaite, hostilite 
Adi, adalet - Tüze (2) = (Fr.) Jua

ticc 
Adli - Tüzel = (Fr.) Juridique 
Adliye •okileti - Tüze bakanlıiı = 

(Fr.) Ministere de la justice 
Adil - Tüzemen = (Fr.) Juste 
Adu - Yağı, dü..-n • 
Addetmek - Saymak= (Fr.) Consi

dircr comme .. 
Adem - Yoı.tuk = (Fr.) Neant 
Adem - - sızld<, - mazlık = (Fr.) 

!n.., ir .. , im .... 
Ornek : Ademi istikrar: Dursuz· 

luk (3) inmıbilite 

Ademi mesuliyet: Sorulmazlık = 
Irreıpoıu;abilite 

Ademı imkıin: Olamazlık = Im -
poııaibilite 

A<lese - Gö•gÜ (4) = (Fr.) Lentille 
Adet- Sayı 
Adet - Görenek (Fr.) Usage 
Adet (itiyat anlamına) - Aalıtk~ 

lık (Fr.) Habitude 
Adet, (Taa. .•• ı, örf) - Törü • 

Ue et coutum<..-s 
Adet edinmek - Huy edinmek 
Adeta \ .... yven yürüyütü) - Orta 
Adeta - ı..ayagı lFr.) Tout sımp-

lcmcnt, tout bonnemcnt 
Ornek: Sen bu hareketinle (T. Kö.) 

bana bayağı dü~manlık ettin 
Adeta - E.nii<onu (Fr.) Rt't!lle-

ment, vraWnent 
Ornek; .liugün İJ•Y• '-di.ionu soğuk· 

tur Au1ourd but ıı 4.._ .. vr"'imCJlt \.rC-
dlement) fro:J. 

Adi - Bayağı ( I'r.) Or.: . .> ..Je 
Adit, adide - Çok, biTçok 
Af, ativ - Ba •. -ı: , _ • 1 Pardon 
Affetmek - llaj, .J'aroak (Fr.) 

Pardonner 
Affı huıuıai - v~ıü. bağ.,, k-..\:WI. ba

iıf - (Fr.) Grace 
Affı umumi - fü'.ı.el bdi).ş, büyük 

batış (Fr.) Aınniııtie. 
Afaki - Havadan 
Ornek: Bugün afaki hasbihallerle 

vakıt geçırdik Bugün havadan tıöy -
le§ln<:lerle valat (T. Kö.) geçirdık 

\ uoıccıu k•rşılığı terim koluna veril-
miştir.) 

Afeıide - Y arablmış 
Aferin - Okay = (Fr.) Bravo 
Afet - Afat (Yakutça ııilı.iı: ve efsun 

anlamına gelen ··ap., kökünden.) 
Afif - Sili, temiz = (Fr.) Probe 
,,. _,,... - -...ı. .. cı (Fr.) Soleil 
Afiyet, (Selamet) - Esenlik •• (Fr.) 

Bonnc santi 
Ornek: Esenlik dilemek - Souhaiter 

bonne santc 
Afüyette (Salim) - Esenli 

En bonne sante 
Selam - Esen 

(Fr.) 

Ornek: Selam 1<1na! =Esen sanal 
Selamlamak - Esenlemek (Fr.) 

Saluer 
Selimlapnak - Eıenlepnek 
Agah - BiıİT, anlar, uyanık 
Agaz - Batlama - (Fr.) Commen-

ccmcnt 

Agaıte - Bı.ılaıırruı 
Aguı - Kucak 

(Fr.) Souille 

Ahad - Birler -= (Fr.) Unites 
Abadı nas (Bak: avam) - Karal 
Ahar - BatJ<a (Fr.) Autre, autrui 
Ahbap (At<na) - Bildik - (Fr.) 

Connai.uance 
Ornek: Buralarda hiç bildiğim yok = 

Jc n'ai pas iti de connaissaı;ıces 
Abdar • alızar - Y "!İl 
Ahcn - Demir 
Ahen:in - Demirden, demir gibi =-

( Fr.) De fer, Comme du fer 
Ahenk - Uyum (Fr.) Harmonie 
Aheste - Ağır, yavaş = (Fr.) Lent 
Ahfacl - Torunlar (Fr.) Postcrito 
AhİT - Son, $onunda, en ~on (Fr.) 

A la fin, en dernier lieu, dernier 
Ahiren - Sonlayın - (Fr.) Derniere

ment 
Ahize - Almaç (Fr.) Receptcur 
Ahkam - Hükümler (T. Kö.) - (Fr.) 

J ugements, Prescriptions 
Ahker - Kor = (Fr.) Braise 
Ahlaf - Gelecekler, ardıllar - (Fr.) 

Posterite 
AhliOOyat (ilmi ahlak) - Etik (T. 

Kö.) (Fr.) Ethlque, morale 
Ahlak - Ahlak (T. Kö.) 
Ahıalı:i - Alılakael = (Fr.) Moral 
(Ahlaksal'deki son "L., ince okuna-

caktır.) 

Alıliki - Ahliılı:a uygun - (Fr.) 
Moral 

Omek: Bu hareketiniz ahlaka uygun 
değildir. 

Gayri alrl*i - Ablalmzca, yadelı. -
laksal (5) - (Fr.) Immocal 

LiıahlMci - Dışahlakaal (6) - (Fr.) 
Amoral 

Ahmak - Beyinsiz (Fr.) lmbecile 
Alımal ve eskal - Ağırlıklar (Fr.) 

Cbarges et poids 
Ahsen - En güzd, çok güzel. 
Ahta - içirik =- (Fr.) Visceres 
Abf"b - Ahşap (T. Kö.) 
Abd - Ant, pakt (7) = (Fr.) Pacte 
Ahd - Devir (T. Kö.) -c (Fr.) 

Rcgne, periode 
Ahdetmek - Andelonek 
Abrar - 0.ı;gcnlcr (Bak: hürriyet) 
Ahval - Haller (T. Kö.) = (Fr.) 

C:Uconstancos. 
Ahval - işler - (Fr.) Situation, !es 

Ch08CS 
Omek: Ahval kt:Sbi vehamet etti = 

lşler kötüleşti Les choses tournent 

haşhaşa geçen dakikalar! ne değişiklikler geçirdi? 
''Tavukların çeşitlisini bes,erim fakat Son zamanlarda fabrikalarımız çogal· 

yumurta!arına el sürdürme~!,, mış, bazıları ihrac~ta da başl~mı_şlardır 
Onu, heraabah evin önünden 

geçerken görürüm: Y oku'un ba. 
tındaki bakkaldan, cebine bir ki. 
ğrt dolusu mı•ır yerleffirir. Yala
nımızdaki camiin kubbesinde tü
neyen güvercinler, onu ta uzaktan 
seçerler ve baparlar, etrafmılil fı
rıl fınl dönmeğe ... O yürür, gü
verdnler yürür, o durur, güvercin
ler durur. Nihayet, yoku,un tam 
ortasına gelince, kutlar sağına 1<>

lune. aıralanıp o günkü nafakalan. 
Dl beklerler. Adamcağız, sevgili 
kuşlarını daha fazla üzmek iste
mez. Cebindelci kağıdı çıkarıp, ö
nünde ardında dol&f&ll kutlara a
vuç avuç mııır aerpmeğe hatlar. 
Onlar mıur tanelerini kapı .. rkça; 
ötekinin de sevincden ağzı kulak
larına varır. Y oku,un altba,ına İ· 
ninciye kadar, kağıdın içinde tek 
mısır kalmaz. 

Kutlar, bu büyük hiimilerinin 
ba•ı etrafında tatlı tatlı dem çe
kerek uzaklaşırlar. 

Aylardanberi, her sabah şahidi 
olduğum bir sahne, beni merak. 
dü,ürdü. 

Bir gün, gene, etrafına toplanan 
güvercinlere yem serperken, yanı
na yaklattım: 

- Affedrsiniz, size bir teY 1<>-

- ' racaı:ım ... 
-- Buyurun!.. 
- Sizi, penceremden hergün 

gözetliyorum. Güvercinleri ne ka
dar da seviyonunuz •.• 

mal. La situation s'cst aggravee. 
Ahval (Vaziyet anlaınma) - Dırım> 

Ornek: Ahvali şalıSiiye = Soysallık 
durumu Etat civil - Ahvali sıhhiye 
- Sağlık durumu - Etat de santE 

Abvalü ,.,..,.;.t (Halü vaziyet ,zurulü 
ahval anlamına) - itler, haıll ... = (Fr.) 
Circonstances 

Ornek: Bu ahvalü şerait içinde = 
Bu hallerde ... - Ahvalü şerait müsaid 
olursa işler elverirse, işler uyana .. , 

Ahyanen - Araalnl 
Ahzi&iır etmek, tılızi inlıikaın ebnek -

Ocalmak 
Ahzü girift - Y .ı..alama 
Ahzü İta - Alıt verit 
Aidat - Verimce = (Fr.) Cotisatioıı 

Omek: Bu kulübUn üyesi yılda 50 
lira vcrimce öder. 

Aidiyet (Ciheti lMlliilı) - lli ..... k, 
ilifkenlik 

Aid, raci, dar, müteallik - Uzerfoe, 
içi.n, dolayı, ilişkin (8) = (Fr.) Compe
tent, concernant, appartenant, ayant 
rapport a, rclatif, regardant, cc qui est, 
sur 

Aid olmak - Düşmek (Fr.) Ap -
partenir 

Ornek : Ona bu sözü t1öylemelt size 
aid değildir. - Ona bu sözü söylemek 
siı.:e dlışmez. 

(1) Tören, merasim karşılığıdır. 
(2) Orhun arutlannda (Tüz) Adil, 

(Tüzsüz) gayri adil demektir. 
(3) Dururluktan kısaltılarak kulla -

nılmış olan durluk sözü, istikrar demek
tir. 

( 4) Ayna türkçedir. 
(5) " Yad., kelimelerin başında arabca 

(gayrı) nm ve fransızca (im) in yerini 
tutar. Bu önekler ayrıca yazılacaktır. 

(6) "Dış., kelimelerin başında arabca 
nın (la) ve lranMzcanın (a) sının yerini 
tutar. Bu önek de ayrıca yazılacaktır. 

( 7) T. Kö. Ayrıca yazılacaktır. 
( 8) Osmanlıcada bu kelimeler asıl 

anlamlarından ayrılarak son zamanlarda 
karmakarışık bir hale getirilmiştir. Bu 
dört sözün türlü ku•Jaruşlarınm türkçe
de nasıl karşılanacağını şu örneklerle 
gösteriyoruz: 
1. Bu kağıdı ilişkin olduğu oruna 

gönderiniz. - Bu kağıdı aid ol
duğu makama gönderiniz. 
Expediez cette piecc au depar-

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

tement competent. 
Dün akşamki sözler hep benim 
üzerime (bana aid) idi. -
Toute la conversation d'hier 
ıoir conccrnait ma propre per-
sonnc. 

Bu ev kimindir? ~ Bu ev lcime 
aittir? A qui appartient cette 
mai.son 

Bu işin bana füşlcinliği ( aidiye· 
ti) yoktur ' Ceci n'a aucun 
rapport avcc moi 
Bu iş benim işimdir - Bu iş 
bana aittir · Cette affaire me 
regarde. 

Kayserin olanı Kaysere, Tanrı
nın olanı Tanrıya veriniz 
(Kayserinkini Kaysere, Tan -
rınınkini Tanrıya veriniz.) 
Sıyasal durum üzerine bir söy. 
!ev verdi = Siyasi vaziyete da
ir bir nutuk irad etti = I1 a 
fait un discours sur la situatioıı 
politique. 

Bu sözler sizin için (size raci) 
değil = Ces paroles ne vous 
concernent pas. 

Türkiye üzerine bir yazı - • 
Türkiycye dair bir makale 
Un article sur la Turquie. 

Hafifçe gülümsedi: 
- Yalnız güvercinleri değil, 

bütün kutları severim! Ama, on
lan atefte kızartıp yemek için de
ğili .. Böyle uzaktan bakıp, tatlı 
tatlı .eyretmesi botuma gider. 
Bende kuş sevgisi, çocukken bat
ladı. Bir karlı ııece idi. Pencerem
de bir tıkırtı duydum. 

Bir de ne "akaymı, yavru bir 
serçe kuşıL •. gagasını açmıt, sık 
ırk nefes alıyor. BeUiki, neredey
ae açlrktan ölecek. Hemen, kafesi 
kaldırıp, zavallıcığı içeri aldım. 
Fakat, ölümden kurtarama.dun. Ye 
miyor, içm.iyordıL iki gün, tüyleri
ni parça parça döktükten sonra 
öldü. 

O gün bugün, nerede bir kut 
görsem, penceremin kenarında tü
neyen o yavru serçe kuşu, gözü. 
mün önüne gelerek içim sızlar. 

Ben kuşlan sevdiğim gibi kuş
lar da beni severler. Güvercinlerin 
nasıl yolumu bekled0iklerini, siz de 
gördünüz ya ... 

önlerinden geçmediğim gün, a
deta kahahat etmi• gibi olunım. 

Bir zamanlar, panun vardı. Gü-
verc:inden tut kanaryeye, papağa
na kadar her cinsten yüzlef'Ce kut 
besle..dim. Onlarla bir anub ge
çen günlerimi, hiç unutamam. Dün 
yada benim için en tatlı me,guli
yet, kutlara bakmaktır. 

Evimden içeri sağ giren hayva
nı, dünyada kestirmem. Tavukla
nm vardır, yalnız yumurtalarım 

yerim.Hiçbirine el dokundurmam. 
ömrüm içinde bir kup tüfek attı· 
ğımı bilmem. ökse ile dahi; kut 
tutmamıpmdır. Değil, kt11 tutmak 
öyle günlerim oldu ki, kafesimde
ki kt11lan salıverdim. Ne yapayım, 
elimde değil, severim külhanileri .•. 
!Bildiğim tudur: Kuylardan insana 
zarar gelmez. Kimi tatlı tatlı ötü
tü ile, kimi tüylerinin rengi ile bo
tuma gider. Kim.inin, havada tak
la atışını, kiminin yanık yanık 

demçekifini, kiminin boynunu çar
pıtarak kanat sallayışını severim. 

Horoz dö~reolere fena hal
de kızarım. Şimdiye kadar, hiçbir 
horoz döğütüne gibnedim. 

Hayvancağızları kan revan için
de bırakmak, o ne vahşettir efen
dim ... lstanbulda buna benzer, 
kuş meraklıları çoktur. "Şimdi 80 
yaşını geçkin bir ihtiyar bilirim, 
güveroinlerini başında gezdirir. 
Hani, şu kl14ların başında yuva 
yaptıkları Ferhad gibi. .. Ben de 
bir zamanlar öyle idim. Gözümü a· 
çar açmaz, doğru kafeslerin yanın 
da soluğu alırdım. 

Güveroinler de, ne maskara 
teylerdir y.ı ... Havada takla mı 
atmazlar, derviş giıhi hu mu çek
mezler, göğüsler· · İ kabarta ka
barta mı dol-.mazlar, neler yap· 
mazlar ... Onlar, böyle iki yanımda 
kofuşup, ötüşüp, dola.ttrkça benim 
de keyfim yerine gelir. 

Hey gidi günler... Sabah kah
valtımı bile, güvercinlerin yanın
da yapardım. Onlann batın için, 
sırasında cerrah olur, yaralarını 

sarar, sırıumda hizmetçi olur, pis
liklerini temizlerdim. 

Hasta güvercinlerin sabaha ka
dar başlarında beklediğim olurdu. 

Şimdi, her gün bir avuç yem at· 
mışım, ne çıkar? Bendeki k\14 me
rakını, yirmi bet sene önce görme
li idiniz .. 

Tramvay yoluna çrkınıştık. Bana 
veda ederek ayrıldı. 

Kendi kendime: 

- Eğer, dedim, bütün insanlar, 
bu kuş hamisi zata benzemiş olı:ty 
dı kargalar, beynimizi oyar; ho
rozlar, kümeste birihirini yerlerdi. 
Kesilmiyecekleri için gün günden 
üreyecek tavukların yumurtala
rmı koyacak yer bulamazdık!.. 

Şükür ki, böyleleri ıayrlacak ka
dar az... Yoksa, baykuşu, baş kö· 
teye oturtup fındık üzümle besli
yen kuş meraklılarına rastlamak 
İflen değildi. 

Saliihaddin GVNGôR 

Sinop aaylavı Bay v ... uf K~mal dun 1 O~ı sanayıonde bir kere tutul•· 
ink.ilap enstitüsündeki deni......, de- c:;ılı kabiliyet yoktu. 
vom etmiıtit-. Bay Yusuf Kemalin dün· 1 Bu devlette ticaret -.naycsini ço~.ı-
kü d.,...;ni ya:uyoruz: tacak sebepler yoktu. Meacla ıngıı..:r• 

_ "Avrupada lB tnci asrm orla· teraklri.mde ticaret aermayeoinın ço· 
smdanberi sanayün geçft-diiii b..Uere, ialmaaı, bankaların çoialması en bu· 
değiımelere sanayide inkiliip derle.-. yük amil olımuı ilcem U..manııJıkta bvY' 

Bunun uıl .aebebi ticaret sermaye· le feY olmamı§. Zira ncare• sermaY""' 
aiııin toplanmasıdır. Fakat Av.-.ıpa de- yokmuı ki _,.,yi iiel'lesin. 

. dii'imiz zaman, ımıbtelif uluslardan m~- .. o~.d~ta tdu~iğan g~ri. k;ılr.-~ 
letekkil olduğundan her ulU1ta aaı.ayı T u~lenn ubdıııtııızhgı de&";I, ııôarc..S· 
değişmeoi biT olmmnıfbr • liktı. 

Sırnayide ileri gilmit. ioirilap yap - _T~imat. bazı cibetlerde Osınıu>lılr 
uuı mern1eketler daha fazla garpte • ra ıyilik etmit, hazan da fenafılı: et!Jlll-
kiıerdir. Bunlann batında lngiıtere, ttr • 
Fran•a Belçika ve Almanya gelir. Tan:ı.imat eanal çoculdermı 1-bal•-

Av;upanm baıi<a memleketleri de nrun yenne gitmekt .. n menclmİ§ ve ıııt 
sanayi inki:labı için çalıımııla~dır. Fa- murluk çıkarmı~tır.. . 
kat bugün Fran....la bile, lng.Itere ve Bu sebeple gen Avrupa kıyafeıJeJ1 
Almanyadakı kadar inlri!ap olmııımıf • alH11Dıthr . 
tır. 

Bunun en mühim sebebi deniz aşı
rı tıcaretin ileri gi.trnes;dir. Biz o ta • 
rihlerde ne ke!ifler oıduğunu biliyo • 
ruz. 

Bu .. ure<lle ihtiyaçlar artıru~lır. Bun· 
Jarın makine ile yarnlması icap ediyor
du. Avrupalılar bu ite ha tadı. Karlı 
olduğunu anladı. Bu bal 17 inci ve 18 
inci aı.ırlarda bllcliğımiz ıhtiraıara se • 
bep oldu. Bilhassa ıngılterede dokuma 
makinelerinin, iplik yapma malc:inele • 
rirıin keşfi gibi . 

Bu lı:eptl.,.-de makine ite girmeğe 
haıladı. Hatti. bunlar giycnkleri ku
ma§la..dan daha ucuz tenani ıçİn ma -
kineler üzennde daha çok uğraınlar. 

Onlara ıimdilô bildığimiz kuvvetler 
ilave olunmuyordu. Bunlar rüzgar idi. 
Su >eli. Bunlar bulunduğu Y""leri.ı tarl· 
lanna tabi idi. 

Buhar ortaya çıl.rnca 
Asri inkilip buhar makincsıinden 

•onra ba§ladı. Bu istediğimiz zaman ve 
mekanda kuılanacağıınız makine idi. 
Bımun k"ffi sanayide inkili.bın dö
nüm noktasıdır . 

Buharla iıliyecek makinelerin de
mirden yapılması icap ediyordu. De -
miri itliyebilmek meıelesi orlıaya çık • 
tı. Nwyet bunun üzerine çelik ke§fe
dilcli. O suretle asıl .-!<ineler meyda
na geldi • 

Bu uaulleri hangi meDileket daha 
çabuk elde ettiyse, o memlcl<et batka 
memleketten ileriye gitti. 

Denizaıırı pazarların elde edilme • 
ıinde en zıyade lngiltere muvaffak ol
du. Bunun sebebi deni:z.aıorı pazarlan
nm açılması ile birlikte &ya.al te~
külüdür. J.ngillıe.-e ada idi. Baıka mem
leketlerin hücumuna maruz değildi. 
Dini hürriyet ba~ memleketlerden da· 
ha cince teeaısüı etmİ§tİ. Kanun naza • 
rında bir olmak daha evveldi • 

Dahili gümrükler yoktu. Baıka mem
leketi .ıin t.....m. yoktu. Ekonomik sa -
hada diğer millelieri bu aebeplerden i· 
!eriye geçti . 

Hiôkfunet bir zümre elindedir. Fa • 
kat toprak •ahİpleri hat:.& memleket -
!erdeki gibi değildir • 

l§te lngiltereden sonra diğer mem-
leketlerde de faaliyet başladı. insan 
yerine maloine kuvveti kaim oldu. 

Bu demek tıekırikte ilerileme demek
tir. Bu da sanayi karuluşlat"ı üı.erine le· 
.Ur etti. 

Sanayi atölyede yapılır. Orada usla 
kenı:lie.i, kallaaı, çırağı ile çalııırdı. Son 
ra korporasyonların tazyiki olarak sa
nayiciler evde it görmeğe baıladılar. 
Bundan sonra kapitalizm batladı. 

Sanayi ilerleyince .. 
Böyle böy .e sanayi ikiye ayrıldı. 
Kapitalizm. •. İ§ verenler ... it alan

lar yapanlar. 
Bugün ilerleıni§ ııanayilerin bir çok 

f8rlJan vardır. Bunlar dükkandaki gibi 
değildir. Köyler yavaı ya.vll§ tehre in
kilap eder. 

Bu sebepten muhtelif memleketlerde 
sanayi mmtakalan aynlmııtır • 

Alelumuııı harici ticaretin eaasında 
ela bir tahavvül oılrnuıtur • 

Kendisi barice mamul nıal veriyor, 
aldığı ham madde ve gıda maddesidir. 
Almanya, lngiltere olsun, Fransa ol • 
sun, Belçika hatta diğer memleketler 
obun hariç ticareti<>.de bımlar görülür. 

Sanayide inkilibın son zamanlarda 
siyaset ıahasında bir inkiliıbı daha ol· 
muıtur. O da en ileri geçmiş devleti 
geriye götürmüıtür. 

ISSJ lan evvel Almanyada sanayi. 
don ev ıu Fransa daha ileridedir . 

1 .a.huki Almanya 5al18yide ilerle
yince l .. c-scie batlamıştır. 

I. \J .ı u:a.u, kuvveti, şevketi sanayi ile 
ölçiııu.ro.·Jı.ı. Bugün çelik ve demirle 
JE.\ !i ... i: ve kuv-vet ölçüli.iyor . 

Osmanlılarda sanayi 
Osmanltlık yüz, yüz yinni ıene ev

vel sanayi oldukça ileriye gİtmİJ ve ken 
di İ<encliıı.i idare eden vaziyett'e imit• 
O vakit lngiltere selaretinde katip o
lan biri&iınin eııeri vardır. Diyor ki: 

Kendi kendini geçindirir ... 
Kitabında bir fasılda diyor ki: 
Köylü kendi mallarını İ§Jiyerek 

meydana çıkarırken kendini çiftçiliğe 
veriyor. Malları ucuzlatınız, mübade • 
leyi kolaylattmrsanız, terakki hatlar •.. 

• O kitapta Osnianlıların aanayüıı.i 
kaldırmak için de kunıazlıklar dütünü-
yor. 

O taribleTde H aleptıen 20 - 22 ker
van geçmiş. Bunlann 14 ünün get.ir • 
eliği ıeyler pamuklu menaullllt İmif. 

Trabzon, Bursa, M1Mul, Diyanbekir, 
Bağdat ve Şamda bütün pamuklu men
sucat yapılmnıı. 

Görülüyor ki Oıımanlı aaneyii ken
di hatme göre ileride imit • 

Bunların da t'eSİTleri vardır. Os!J1110· 
lılık son zamanlarda sanayü ıslah et·. 
mek için faaliyete geçmiıtn . Fakat J.;,pV 
tüliuyonlar oldukça, teknu< olmad:k • 
ça, harici ticaret derfcmedtkçe bu:ıJ• 
muvaffak olunan.mıştrr. . 

1927 tahnrıne göre mevcut saııaY1 

müesseselerinin yüzde 20 .; bir kiti aı• 
lesi etradı ile çalı,tığı müesaeselerdir · 
Sanayforuz.in hali henüz küçiık atöıye
lerdu-, dükkanlardır. 

y.,_, binlerce i§çi çalııtıran mü..s-"'· 
sel er yanında bunlar hiçtir. 
Sana~ maden ihraç edenler, 

mabaulitı zİraıye ve -.ayii baıebiY• 
iızennde çalışanlar vardır. Bunlar ı.

OCVYÜ gÖ.tennemektcdir. 

Ziraat ve .sanayi 
Ziraat bwbiitün batka bir ıeydi<· 

htediğimiz mahıulü alamazsınız. Hal • 
huki ~ayide masrafı arttıkça mah••· 
Jü arttrırımJZ • 

Bunun sebebi sanayide i.ıediğicı>İJ 
gibi fabrikaya hükmederiz. htilu•Jd• 
bir mahs ut verir. Ç«buk kazanwız. f: • 
mek 2.İyadeletti mi, derhal mü.be~ uP" 
....-ları da öbür unaurlarla arttır~• 
Dimi..deki fabrikada ÖMedii.imiz gibi "" 
rqırız. Ziraatue elimizde t.rla vardıt• 
Bunun üzerınde imi! oluruz. Fakat _.,. 
da iıleyeıı tabii kuvvettir • 

Onun içindir ki orada istediğiıni:Ô 
y_..,yoruz. Filvaki eker ve biçe?İJ• 
Fakat ekme makineaıi ile çapalamayı.t
Ve bıçnıe mıılöneııi .ile ekemeyiz. z.:::;. 
attc 5anayi karpla.fmca i.noanların 
sarfetmeoi itibari.le .anayi daha kiri>' 
dır. 

1927 ıaııayi tahririne göre fab.;iıll 
mahsulü adam batına bin küaür raJıaıd' 
çıkar. Halbuki ziraatte böyle değiJdjJ'• 

Ne için linpltere 70 - 80 se~. ~ 
ç.iınde sanayi memleketi oldu? Ne i9"' .. 
Çünkü sanayide kir vardır. B~ .'f. 
badelede sanayi tarafının daha -~ 
çıılunaaı hali bila vardlT. Memle&.ett• 
ziraatin İleTleıneMne çalıpnalda ber9: 
ber aanayÜn ilerlemeaine ça1ı,....ı. Jj• 

zımdır. Kaqmnzdaki halk köylüdür. 

Biz.de sanayi aİyaacuı 
Başka türlü türlü cilıetlerclen .. ~..Z 

yie ehemmiyet vennek tava.iye eclİJllP': 
ıedir. Hatta sanayi kongresinde zi,..-t' 
bırakalrm, aanayi yapalım diyenler ço-
ğalmıflır. .. 

Bana göre bunları ziraat, san•Y-
muvazeneli tekilde çalııtırmak laztl11 :, 
dır. Memleketimize son zamanlarda >' 
lalı, cephane, askeri fabrikalar a~· 
tır. Meşrutiyetıte letvi.ki sanayi .kan,.... 
yapıbnıflır. Memleket mamu!atıru k::;.. 
rumak iç.in teıebbüıc girnıiıtir. BuP 
la sanayi siyaseti batlamııtır • 

Sanayi maddelerini gümrük resı'~; 
den muaf olması düıünulmüıtür. f.,ı. 
bunlardan bir netice alırurmaınııtır. ~ 

Yeni Türkiye, muahedeyi ya.p.,,a )ıi· 
en ziyade düıündüğü noktalardaı> 1,. ri de sanayi olduğunu 1339 da 1923 
mirde toplanan iktisat kongresinde '-: 
nayi grupunun temennilerinden ani• 
nz. _.;ııi 

Orada gümrüklerde himaye, te!Jı,t 
sanayi kanununu ıslah ve tadil, "f .,ıet 
ve vesaiti nakliyede busuıi taril ııııl 
sanayi bankırlar, sanayi odaları tef 
için temenniler vardır . ' 

Onlar gösteriyor ki Tüıiı derdiı>İ 
mıı, ne yaptıgım biliyordu • 

Burada umllrnİyet itibarile ~· 
kelimiz.in sanay)cle hangi memal~ • 
duğunu anlamak ist<Taeiı: evvela P" · 

çf memleketidir deriz . . çi 
Sonra mul:rteli:<tir deriz. Han <il' • 

hem sanayidir deriz. Dördüncü ~ 
halede dı§arıya ihr~c~t yapı~bilı~ıt~;.. 

lbraç maddelerımızle , ıtbalitıP"" • 
bakarsak biz ikincideyiz Lozan ""';..ıı 
hede.inden kapitülasyonlar kaldı".'# 
olmakla beraber bir intikal devreSI 
ticaret mukaveleleri kabul edilınttit• , 

lıte teıv.iki sanayi kanununda ıı: . 
bul ediien esas işçi ve makine ku",;.. , 
tine göre muafiyetler vennekti. 1!ı,,;o 
!ar hariçten ithal edilecek ma~,. 
1rümrükten, kazançtan muafiyeb ""ı. 

Beı sene müddeti tatb:k edlldı· .,.. 
Arada 1929 geldi. Yani LozaP ':'..il' 

bedesine merbut ticaret m~vel~ııı 
vaziyeti geldi. Ondan evvel giiın<j;;ııt<' 
rifeleri birlettirildi. Bunlar yapı 

sanayi esas düıünüldü. 
1932 ele hazırlanan bir i~ıaus!'!...e 

re, 923 ten evvel 340 aanayi m...,..
sesi varken, 923 ten sonra 1088 t 

müe11eıı•İ açılmı tır • ı.-
Bunlar art* ba<ı maddelenn tı•I 

ten getm.ine • olmuı~· ., ıJI 
ti ba.zılan da bazı madd..len ıiJıta 
bo.ıem•tl • 



llıgı.~z ve Aıman Bakanları dün Berlin 
•• - • • yaptılar goruşmesını 

(Başı 1 inci aahifedc) 
aözleri aöylemit olduğu bildirilmek -
tedirı 

"Biz Berline Almanyarun ve diğer 
devletlerin iıtirak edeceği ilmi bir iti· 
laf sistemini vücude getinnek im.ki -
nını arattırmaya ıreldik. Büyük Bri • 
tanya hükumeti hiç bir vakit mesuli
yetlerden kaçınmamııtır. Fakat her 
şeyden evvel lngiliz milletini, takib 
olunan yolun en iyi yol olduğuna ik· 
na etmek icab ediyordu. itte vaziyeti 
iyice bilerek bu yolu intihab etmek 
içindir ki, lngiliz nazırları Almanya 
hükumetinin fikirleri ve niyetleri hak 
kında, meoelenin membaında tahkikat 
yapdabı1mek üz..-e Berline gelmişler
dir.,, 

Almanlar Cenevreye pek dönmelı 
istemiyor 

PARIS, 26 (A.A.) - Alman ia -
tihbarat büroau bildiriyor: Havaa A • 
jansınua Berlinden istihbarına göre, 
lngiliz ve Alman müzakerecileri ara
amda Almanyanın Cenevreye avdeti 
hususunda çıkan m..ışkülat, Fra.ruıarun 
protestosundan ileri gelmektedir. 
Müzakereler umumi zemin üze-

rinde olmuş 
LONDRA, 26 (A.A.) - Sir John 

Simon ve Bay Eden, bu aabah, lngiliz 
aefaretbanesine yaptıkları kısa bir zi-
yaretten sonra, Başvekalet dai-
resine ııitmifler ve orada, Lon· 
drada üç Şubat tarihinde net-
redilmit olan beyannamede münderiç 
meseleler hakkında Bay Hitler ile mü
zakereye devam eylemişlerdir. Dün,. 
kü müzakereler, 7,5 saat aüımüıtür. 
Dün, bıı mükalemelerin hitamında 
neıredilen resmi tebliğde, münakata -
ların mevzuu hakkında hiç bir t<>Y 
aöylenrnemektedir. Bununla beraber, 
nıüzakerelerin umumi bir zem.in Üz• 
rinde cereyan ettiği ve her iki taraf
taki anlatamamazlıklan izaleye ma -
tuf olduğıı tahmin edilmetkedir. U -
mumi vaziyete ait bu uzun fikir tea· 
tilerinin, bugünkü mükalemeler eana 
unda, pnün meseleleri hakkındaki 
Alman tekliflerinin daha mufasaal bir 
tarzda tetkikine yol açtığı ümid olun
maktadır. 

/yi anlatılan bir şey 
LONDRA, 26 (A.A.) - Vard J>ri.. 

ce, Berlinden Deyli Meyi gazeteaine 
bildiriyor: lngiliz bakanlan, Bay Hit
ler, Fon Nöyrat, Fon Ribbentrop ile 
~aptıkları yed i aaat temastan sonra 
bir ıeyi temamen anlanuılardır. O da, 
Berline gelerek Bay Hi tler ile kartı 
karşıya konUflDakla iyi yapnu§ olduk 
!arıdır. Her iki taraf ta konll§ID&larda 
büyük bir samimiyet göstermiıler, 
çok açık bir lisan kullanmıılardır. 

Almanlar Sovyetlerden 
çekiniyorlarmlf 

LONDRA, 26 (A.A.) - Royter A· 
jansı istihbar ediyor: Bay Hitler, dün 
Almanynnın Harici siyaseti hakkında 
ve bilhassa §Ark misakı ile Tuna mi -
aakı ve Almanyanın cihan sulhüna yar 
dmu meaeleleri hakkında izahat ver .. 
miştir. lngiliz resmi mahafilinin mü
talea ve düıünceleri nikbinanedir. Al 
manlara gelince, Bay Hitler'in başlı • 
ca dıifünceainin lngiliz nazırlarına Al 
manyanın harici ıiyaaetini anlatmak 
ve alelhuauı Almanyanın Sovyet Rua
yadan kutkulanmakta olduğunu bil • 
dirmE"k olduğu söylenınektedir. Roy -
ter Ajansı, dünkü gÖrüJınelerin Bay 
Hitler tarafından Tuna miaakma kaı
tı Almanyanın takib etmek taaavvu • 
runda olduğu hattı hareketin iz.ıhma 
inhisar etmiş olduğunu bildirmekte -
dir. 

Fran•ı:.!ara ı:öre Almanlar ne 
yapma histiyorlar? 

PARIS, 26 (A.A.) - Alman tar· 
aı hareketini, gazeteler, esasen me .. 
mul olduğu gibi, Londra ile Paria ara
sına nifak sokmaga ve Jurnal 'm yaz • 
dığına göre de, Fransayı, Londra ile 
Moakava araıında mecburen tahyir 
etmeğ .. matuf gibi go.tr 'ektedirler. 
Almanlar, henüz malık ıunmadık -
ları kııvvetli harb teçhizatı hakkın • 
da, müsavat esası üzer.ne tahdidat 
kabul etmeğe hazırdırıar. Tuna and -
lafDla&ı taaavvuru, Alm.1.nyaya naza ... 
ran, Alman - Avusturya husumetini j .. 

dame ettirecek mahiyettedir. Bundan 
başka, Almanya, Sovyetlerle bır ade

•mi tecavüz andlaşma.aı akdinden iı .. 
tinkaf etmetke ve Londrayı Mo•kova
ya karşı ko)"maktadır. 

(Ovr) diyor ki: 
"Almanyanın aldatıcı teklifleri, Lon 

drarun Paris Üzerinde tazyik İcra ede 
rek, Stresa konferansı esnasında, in -
giltere He Sovyetlerden birini tercihe 
mecbur etmeıi.ni kolaylaıtıracaktır.,, 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Alman. 
yanın mecburi aokerlik hakkındaki ka 
rarına dair olan Fransız notaıını tet • 
kik etJt>ek üzere uluılar kurumu kon
seyi 15 nisanda toplanacaktır . 

T eslihat meselesi 
BERLIN, 16 (A.A.) - Röyter Ajan 

aının istihbarına göre bu sabah Hitler 
ilo Sir Con Saymen ve Bay Eden ara• 
unda baılamıı olan müzakerelerin 
başlıca mevzuunu teolihat m eseleai 
teşkil edecektir. Zannolunduğuna 
gore evvela Bay Hitler Almanyanın bu 
mcıcledeki nokta! nazarını izah ede
cektir. 

Bay Hitler nefor İştiyecek? 
BERLIN, 26 (A.A.) - Havaa A • 

janaı bildiriyor: lngilizler ve Alman • 
lar arasındaki gorütmeler, bugün ln
giliz fareıhanosinde verilen öğle 
ye;neti yuzünd n inkıtaa uğramııtır. 
Müzaker icra öğleden sonra devam • 
dilecektir. Hava n muhabiri bugün -
ku ıoruımelenn kara, deniz ve ha va 
meaeleleri h kkında cereyan etmi' ol· 
duiunu bildirmektedir. iyi malumat 
ıtlmakta olan lnıri'i.z mahafili, Bay Hit 
terin ileri süreceği iddia ve delileri da 
ha tlmdiden fil auretle hülasa etmekte 
dirler: Bütün devletler ıilahlarını hı· 
raktıklan halde umıımi sıırette aili.h· 
lum bıralı.ılm.uı, tek bir devlet kuY • 
~etli ....-etle sili.hlandığ• takdird• kuy 
•etle aili.hlanmak. Herhalde 36 fırka 

esu tutulmak auretiyle Almanyanın 
aakeri kııvveti meselesi müzakere cdi 
lecektir. Ayni mahafil diyor ki: Bay 
Hitler, 

1 - 400,000 ton kat'i bir rakam ol
madığından dolayı yeniden deniz tes· 
lihatı yapmak hus113unda ısrar etmi • 
yecektir. 

2 - Almanyanın en kuvetli as -
keri tayyare filosuna müsavi bir aa • 
keri tayyarecilik vücııde getirmesir.I 
muhik ııö•terecek bir hava mııkave • 
lesi akdine her zamandan ziyade ta· 
raflar oıu .... l. ...... ~ a.reyaıı edecek. 

Yeni bir hareket noktan 
BERLIN, 26 (A.A.) - La Correa

pondance Diplomatiko Politik Aile • 
mande, bugÜn lngiliz • Alman görüı
meleri hakkında "yeni bir hareket 
noktaaı" batlığı altında ıunları yaz • 
maktadır: 

Bay Hitler, ilk görüJmeler euıası:n 
da harici aiyaaet hakkında umumi tarz 
da izahat vermiıtir. Bu izahattan Al
manyanm mesuliyetlerini müdrik olan 
diğer her devlet gibi hayati menfaat
leriyle telif etmeğe çalıtmakta olduğu 
istinhat olunmaktadır. 

Berlin görüımeleri Avrupanm hüs 
nü niyet sahibi olan bütün devletleri 
için usuller aahaaında yeni bir hare • 
ket noktasıdır, ya:ni hiç bir millet bat
kasından kendisi için müsamaha elıne 
diği bir f6yİ iıtiyemez. 

Bütün Almanya, infial içinde titri· 
yor. Kovno ukeri divanı, yegane ci -
nayetleri kendilerine muahedename -
lerin temin etmİf olduğu muhtariye • 
tin aiıtematik bir aurette ihli.I edil • 
mİf olmaımı bilamuavenet kabul et -
memekten ibaret olan kimseleri ceza
landırmak iatemiıtir. Bu sebebten do 
layı bu karar, mevcut menafii muha 
faza etmek çerçevesinin pek çok bari 
cine çıkmııtır. 

Görüıülen meseleler 
BERLIN, 26 (A.A.) - Hususi k"y 

naktan öğrenilmittirı 
lngilizlerle Almanlar araaında ya -

pılmıı olan miizakerelerin esaslı mev· 
zuunu ailahlan bırakıma meselesi tet· 
kil etmiıtir. Alman bakanlan lngili:ıı 
arkadatlarma Almanyaya komıu o • 
lan devletlerin son derece ileri vannıt 
olan teslihatlıırına müteallik bir ~ok 
vesaik tevdi etm:şlerdir. Almanyanm 
tcslihata müteallik olan noktai na>:aı-ı 
nm bir guna ibbama mahal kalmıya
cak surette bildirilmiı, )"Ani Alman • 
yanın diğer devletler, ayni veçhile lıa 
reket ettikleri takdirde son mitralyÖ· 
züne kadar silihlarıru bırakacağının 
beyan edilmit olduğu fark ve tahmin 
edilımektedir. Gene bu ailsilei efkar da 
bilinde Almanya ile Uluslar KW"Umu 
arasındaki münaaebetler de tetkik e -
dilmiıtir. Almanyanın noktai nazarı 
mali'imdur. Almanya, birçok defalar 
bi!dirilmit olan ter.ait altında uluslar 
kurumundaki mevkiini almağa ama • 
dedir. Bu lazım tartlardan biri Al
manyanm hukuk müaavatmm t'eamen 
tanmmaaıdrr. Müzakerecilerin Fran .. 
ıanın ulualar kurwnuna vikj müraca• 
atının ihdas etmiı olduğu Ta>:iyeti de 
tetkik etmiı oldukları da farzedilmek 
tedir. 

NazilJi'de 
Yapılacak fabrika 

(Başı 1 inci llllhifede) 
rnize ırelmiıt:ir. Mutabauıa heyet Rusya. 
da Türkıtory İnfaat kurumu mutahasus 
ve mühendislerinden mürekkeptir. Bıı 
heyetle birlikte fabrikanın müdürü ile 
daha bazı mühendisler de ırelmiılerdir. 
Heyet !Cl'efİne akıam Eğepalas.ta bir zi· 
yafet verilmiı ve samimi haıbiihallerde 
bulunuhnuıtur. Mutabau,. heyet hu • 
gün Nazilliye ıriderek fabrikanın kuru
lacağı yeri görecek ve teknik bakımın • 
dan tetkikırtta bulunacaktır. Heyetle bir 
likt.e gelmiı olan lsveçli ru nnıtabassısı 
da fabrikanın kurulacağı yerde yapılacak 
ıu tesi tı hakkında tetkikatta bulwıa • 
caktır. 

Heyet, Nazillide bir kaç gÜn kala • 
rak tetkikabru ikmal ettikten SOIW'll teh· 
rimize gelerek buradan Anıkaıraya gi.cle • 
cektir. Heyetin vereceği rapor ve hazır
lı)'llCBğı plim üzerine fahrikarun iD§ABtı· 
na baılanacaktır. 

Takas ve buğday 
Yolsuziuğu 

(Başı 1 inci sahifede) 
na verilmi~tir. 

Taka• yolsu:.luğu 
Hususi bir komisyon tarafından 

son defa gözden ı:eçirilmekte olan 
Takas yolsuzluğu tahkikatı fezlekesi, 
onbeş güne kadar gümrük idareaine 
ve Adliyeye verilmit olacaktır . Tah • 
kikat evrakının lhtiıaı mahkemesine 
verildiği ve aalBhiyet harici kararile 

reddedildiği yDlunda bazı gazeteler • 
de çıkan haber asıl ve esastan tama. 
mile uzaktır. Hususi heyet, fezleke Ü· 
zerindeki tetkiklerini formalite bakı • 
mından henüz tamamlamamııtır. la -
tanbul Gümrükleri Baıımüdürü Bay 
Seyfi, dün kendisile gÖrü§en bir mu
harririm.ize ıunlan söylesniıtir: 

"- Takaı tahkikatı mahkemeye 
intikal etmit değildir. Evrak henüz 
tahkikatı yapan heyettedir. Eaaaeıı, 
lhtiaaa mahkemesince verilecek bir 
red kararından sonra meselenin tek • 
rar heyete dönmesine imkan yoktur. 
Salahiyettar mahkemeye tevdi edil • 
mek Üzere müddeiumumiliğe gönde -
rilıneei lazmıgelir . ., 

Bizim ötrendiğimize göre, evra • 
kın Ekonomi Bakanlığınca tetkik edi. 
!erek bir karara bağlanmuı vaziyeti 
de yoktur. Eaa&en hazırlanan fezleke 
ıure .. eri alikııdar Barlren1ıld.... gön
derilmittir. 

Suriye komiseri 
An karada 

., 
(Başı 1 inci ııahifcde) 

Franaız be.yraklarile aüılenmitti. Bay 
dö Martel, istasyonda Hariciye Veki
li Tevfik Rüıtü Aru ile Fransa büyiik 
elçisi Kammerer, vali ve belediye .rei.. 
ai, mevki kumandam, emniyet müdü • 
rü, Hariciye Vekaleti ve Fransa sef..,. 
reli erkİlııı tarafından karıılanmı§tır. 
Bir müfreze asker tarafından selam 
ıreami ifa edilıniı ve Bay dö Martel, 
Hariciye Vekilimiz ile birlikte, bir da
ire>i ikametine tabsia edilen Ankara Pa
lasa gitmiıtir. 

Ziyaretler 
ANKARA, 26 (A.A.) - Fransa -

run Suriye fevkalade komiseri Bay de 
Martel öğleden evvel Dq l§leri Baka· 
nı Bay Tevfik Rüıtü Arası ve öğleden 
sonra Batbakan lunet lnönünü ma -
kamlarında ziyaret etmiı ve bu ziya,. 1 

retlet' Ankara Paluta iade olunmUJ • 
tur. 

Ziyafet 
ANKARA, 26 (A.A.) - Dıt tıleri 

Bakanı Tevfik Rüıtü Aras bugün öğ
le üstü Anadolıı kulübünde Bay dö 
Martel §erefine hususi bir öğle ziya -
feti vermiıtir. Bu ziyafette Dıı Iıleri 
bakanlığı ve Fransa büyiik elçiliği er
kaniyle dö Martelin refakatindeki ze 
vat hazır bulunmuıtur. 

- .... 
ANKARA, ;..; (A.A.) - Dıt itle-

ri bakanı Bay Tevfik RÜJtü Araa bu ak
tam 20,30 da Ankarapalasta Fransa • 
nm Suriye fevkalade komiseri Bay Mar
tel terefine bir ziyafet vemıiJtir. 

Bu :Uyafettle Batbakan l•met lnönü, 
bütün Bakanlar, Kamutay batkan veki
li, Fransız büyük elçisi, Dıı itleri en
cümeni baıkanı, C. H. put; grupu bat· 
kan vekili, Riyaoeticunıbur wnlDDi k3.· 
tibi, Baıyueri ve h""1Mi kalem müdü
rü. muhafız ala)'! lnımandanı, Dq itleri 
bqkanlığı ve Fransız büyük elçiliği er· 
kanı hazır hulıınmu§lardır • 

Ziyafeti bütün elçiler heyetinin, ba
kımlar erkanınm hazır bulunduğu bir 
kabul resmi takip etmi§t:ir • 

F evkaliıde komiaerin Ankarada bu
lumnası dolayu.ile dıt iı!eri bakanlı. 
fı, Ankarapalas bu ~ elektrikle do
naülmıt bulunuyonlıı • 

Sıra 
Küçüklerde mi? 

(Başı 1 inci sahüedc) 

Romanya Drt itleri Bakanr Bay Ti 
tüleJ<onun Macari&tan ile Bulga -
ristanın tesl ihat aa.hasmda ki hu -
kuk müıı.avatr haklanda küçük ant
laıımanın nokıtai nazarına müt~al
lik olarak ecnebi gazeteler miımes 
s:llerine vaki beyanatı Macar hal
kı tarafından kat'i bir red ve ade
mi kabul ile karfrlanmıytrr. 

Gümıüki,.rde 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Güm.-

riikler umum müdürlüğii muamelfıt 
müdür muavinliğine üçüncü •ınıf güm
rük müfettişleııünden ı&y c .. t&det ta • 
yin edilmittir • 

Denizli Defterdarı 
ANKARA, 26 (Telefonla) - An

kara milli emlak müdürü Bay Muhittin 
Denizli defterdarlığıııa tayin edilmlı • 
Gr. 

Ankara z;raat enstitüsü 
talebesi İzmire ~idiyor 

ADANA, 26 (A.A) - iki gÜndür 
farlllllzda bulunan ve tetkiki.,.. yapan 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü talebe· 
leri bu sabah Mersin yolu ile 1 zminı git· 
mek üzere ıammzdaın aynlınr§laı·dır. 

A ana Halkcvınıo 
ça 'ışm 1ları 

ADANA, 26 (A.A.) - ikinci lnönü 
:zaferinin 14 üncü yı)dönürnü 31 martta 
f8rD1UZda merasimle kutlulanacaktır. 
Bunun için Halkevimiz 'tarafından zen. 
gin bir program yapılınııtır. 

Son zamanlarda Halkevimizde iyi 
ça)ıf'TIAlar batfamıftır. Dil, edebiyat fU• 
be:ı.i Adana k...-tulut savaşı vesikalarını 
toplayarak bu sa"8fm tarilıinıi yapmayı 
kararlaştmnııtır. Bunun İçin de iılci bin 
defter hazırlammıtır. Bıınlan mücadele
de bulunanlara dağıtacak ve onlardan 
malümat alacaktır. 

Halcevi uriWı ve sergi komitesi de 
A~ kıymetli ve tarihi eserlerini 
toplayarak mükemmel bir albüm yapa· 
cakbr. 

Zilede ~rip salgını 
ZiLE, 26 (A.A.) - Şelırimizde grip 

hastalığı salı;m bir hale gelmesinclen do
layı ilk mekteplerle orta mektep yedi 
gün müddetle kapatılıruşlardır. Hastalık 
ihtilataız hafif geçmektedir. 

İstanbu i da hı va vaziyeti 
ISTANBUL, 26 (A.A.) - Sıhr ha 

raret dereceıine ve deniz seviyesine in 
dirilmiş barometre bu sabah · saa ı 7 
de 767 aaat 14 de 767,5 har&•~t Jere· 
cesi 7 de 4, 14 de 6. En yukarı hara · 
ret derecesi 6. En atağı hararet dercesi 
3,5. Rüzgi.r yıldız poyrazdan esmiş • 
tir. En yukan sürati saniyede 12 mel· 
reye çrkmıftır. 

Japonya uluslar kurumun
dan büsbütün ayrıldı 

TOKYO, 26 A.A. - Dı§Mı 4Jeri ba
kanı Bay Hirata, nazırlar meclisinde bu 
giinden itibaren Japonyayı uluslar ku -
rumuna bağlayan bütün kayıtların orı.
dan kalkmıı olduğunu bildiımiıtir. 

Zeplinın uçu~ları 
FRIEDRICHSHAFEN, 26 (A.A.)

Compte Zeppelin ke"ı' sevk balonu, bu 
sabah Kon.ıana ıröii.ı ü~erinde birkaç 
caatlik bir tecrübe uçuıu yapmııtır. Bu 
uçuf esnuında ıret"8k istikamet tayini ve 
cerek ölçü •.• w.n tetkik edibnitttr' 

latan bul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinai ve hissesi Hisseye göre muhammen 

laymeti Lira • 4-046 htambul Emlnönil A• Limon laıktlı 4 
hı Çelebi 

KagiT mağaza ve üıtündo
.ı:i odaların 795-51840 his
ftti 

941 Açık .ı ttuna 

4329 Beyoğlu Hürey.in ağa Eııiı:i Koltuk yeni Unnr Eski 27 67 metre- 1..2 hi.-! 86 Açık vtmna 
..., Kilhurnu Yeni 17 

4341 Galata ToJ>I- Def. Defterdar Yolrutu 35-35-1 Kagir apartmanın 1-24 lıoia- 1656 Kapalı zari 
terdar 

4491 Beyoğlu Katip Mus• 
· tafa Çelebi • 

4598 Bostancı 

4598 Bostancı 
1 

4598 Bostancı 
2 

Iı><i< 

Çatalçepne 

Çatalçepne 

Çatalçepne 

7 

E.U 16 müker-
rer 3 harita 
Eski 16 miiker-
rer 
E•ki 16 müker-. 
rer, 13 ve 14 ha-
rita 

oeri 
20,50 metre ananın 5-16 308 Açık artt:ama 
biarelli 
166 metre ıırsann:ı tamamı 200 Açık ıırttmna 

221 metre araanm .,,.._,, 224 Aç* arttırma 

290 metre anımın - 290 Açık attuua 

4774 Beyoğlu Hüseyin ağa Eslci Kapan y- ıCapan- Eski 44-46 22 metre aranın lamaml 66 AÇ>k • ttaua 
oa ve Takllİm çefl1ll'Iİ ve 

Turan so!cak\an 
4817 Büyiikçım'fı Bodurum han 23 Bodnım han birinci lı:at o- 400 Açık erttınna 

danm tamamı 
4870 Balat Karabaı Balat ve Sirkeci ve Sul- Eski 174, 170, 97 metre 81'S run tamat111 1230 Kapalı zari 

tan Çepnesi ve Macar 172, Yeui 186 
188, 190, 1 

Yukanda .,..safı yazılı l!&yft menkuller on gün müddetle müzayedeye çıkardırut ve 8-4-935 taııilııiına teAdüf eden pazartesi 
günü saat 14 den itibaren i:halelttinin icrası muk:an-er bulunmuftur. Satıt münbası ran Gayri mübadil bonolİledir. .......................................... ---................................. .. 

Sipahi Ocağından 
Ocak biricik lateğl olan binici

liğin gençler arasında yayılması için 
atlarını arttırmıştır. 

Hergün manejde oaat 17 • 19 a 
değin binicilik dersleri verildiği gi
bi, Salı, Perşembe günleri de ayrıca 
meccanen nazari dersler göıteril
mektedir. Cuma, Pazar günleri lre 
atlı gezintiler yapılmaktadır. lıtek. 
!ilerin birer gün evvelinden bildir-

••••• meleri beyan olunur. ••• 

TlFOBlL 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo haıtal:klarına tu· 
tulmamak için ağızdan a • . ıan tifo bap· 
landll', Hiç rahatsızlık vermez. Hor· 
ket alabilir. Kııtuıu 55 Kuruş. 

1884 

Eyüp SuHı lcra Memurluğundıuu 
Davacı Pipinaruın Küçük Alinin ve -

m anne>i Fatma ile şayian mütasanf 
olduklan Fenerde Sultan Selimde Tev • 
kiicafer mahalle .i Kiremit mahalle ve 
caddesinde yeni 32 numaralı evin kapı
saıdan ıiriJ<bkte zemini çini döşeli ara

lık üzerinde bir ada iki oda zemin kat· 
ta krrmızı çini döıeli büyük mutbah tu
lumba, hela jjı:i kömürlük. ll<inci katta 
bir sofa üzerinde iki od" b.r hela ve bir 
yiİkluk. Uçiınc~ katta bir sofa lkl 
oda bir taraçalı ve yüklük ve 
bir aralığı ve tamwe ihtiyacı ol
mayan elektrik teaiu>tlı ve 34 numara
lı evin kapısından giıildikte zemini çİ· 
ni döşeli aralık ve üzerinde küçük bir 

oda ve bir .andrk odası ve bir dolap ze
nDrı katta kımuzı cini döıeli bir mutbah 
bir hela ilıi kömürlük ve merdiven altı. 
ikinci katta tıir koıidor üzerinde bir o

da ve bir taraçayı havi ve keza tamire 
ihtiyacı ohruyan kagir evler §Uyularm i
zalesi için aç* artbrmaya çıkanlmı, o
lup tartnamesi 27.3.935 çarıamba gü. 
nünden itibaren divanhaneye asılarak 

27-4-935 tarihine müsadif cumartesi gü
nü 14-16 ya kadar satılacaktır . 

Arttırmaya ginnek için 32 numaralı 
evin (2661) lira ve 34 nlımaralı evin da
hi ( 1669) lira konulan kıymet muhaın· 
mi.1lenmn yüzde yedibuçğu teminat a • 
lınır. Birilani~ vergi, vakıf icaresi hisse· 
darlara ve rüsum, tellaliye rr. teriye a· 
ittir. Birinci artırmada kıymetin yüzde 
yetmi~ ~etini buluna müıterinin üstün· 
de bırakılır. Aksi halde en son arttıra • 

nm taalıtıüdü yerinde lc.dmak üzere art· 
tırına 15 gihı daha uzatılarak 13-5-935 
tarihine Tastl1lyım pazartes.İ günü ayni 
aaatte ikinci arttırma yapılarak ihalei 

katiyesi icra edileceğinden ipotek sahi
bi alacaıklilarla diğer alakadarlanıı ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususile faiz ve 

m,..rafa dair olan iddinlannı müıbit ev
rnldarile birlikte ...., 20 gün ic;:inde dai..,.. 
mize b ildirmeleri aksi takdirde haklan 
tapu sicil~rile <abit olmadıkça paylaı -

madan hariç kalacakları ve fazla malu
mat İslıyenlerin dairey,-"zin 935-196 No. 
lu do&)'il:>ına mürn.caatlan ilan olunur. 

(9757) 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
OSUNDA 

fıtJnhul Bılidiıınl 
$~hirTiyi1trosu 

111111111111111 

111~111 

lfo aktam ıaat 
20 de 

.YıUFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 
27 mart çar~ 

badan itibaren 
Unutulan Adam 
Yalnız bir hafta 

1607 
:'{- ~ ,,. 

Fransız Tiyatro~unda 
Gece ıaat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem Retit. Beıteli· 

yen: Cemal Retit. 
1784 

Böbreklerdeki 
dehşetli sancılar 

VAPU C;ULUK 
1 TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Acentalığı 
Li•an Han, Telefon: 22925 

Uç aylık tahamınül~ersa bir ıstırap 
ve 24 saat zarfında tedavi •. 

Bayan F. W. Yazıyor: "Epey za· • 
manda; böbreklenmclen mustarib 
tıiın. llk üç haftarııı doktorla geçir

diın. Verdikleri ilaçlar iyi bir tesir yap· 
mıyordu. Büyük bir müessesenin tah
ta siiıicUıi idim. 1 Pın icabı daimi eğilmek 
mecbunyeti.nde idim. Ne yapa.:ağımı 

pıırıhm. Haınallarımızdan biri ba
na Allcock yakılannı taniye etti. He-

1 nien >ki tane aldım ve ağnymı yerle

re koydwn. Yinııi dakika geçer geç
mez bütün ağnlar.n sükün buldu . ., 

Bu da; Allcock müeuesesine gelen 
binlerce teıekkür mektuplan araıında 

1 
tuhaf bir nümune. Bu methur yakılar, 

kuvvetli ve sı<:ak bir el ıı>bi tutar, ha· 
ra,.eti tevlit ve ağrıyan mahalli teda
vi ...., tıe.ıcin eder. Zahmetli friksiyon· 
lara ı.cet yok. Fena kokıdar kat'iyen 

yok: Sizin çalıştığmız müddet zarfın· 

da o da İfİırİ görür. Allcock yalaü.le 

iki oaniye zarfında yeıine konut' veya 

yerinden kalchnkr. 

Hak:Jıi delikli Allcock yakılarmı ec• 
~ tod.-iık odsl .,. .n.U.. FM • 

rika markası olan Kartal kırmızı daire 
reamiı. dikkat cd>niz. Fiatı 40 kurut. 

Asıliye mahkemeleri birinci yenileme 
bürosundan: 

Bay Mehmet ile Bayan Muazzez ve 
Şükran arasmdaki. davanın yenilenınesi 

e•DaS1Dda miiddeialeyblerin Taksim ci • 
varmda Feridiye Çorbacı sokağında 8 
nuına:rah hanede mukim Şükran ve Mu· 
azzez hammlann mukaddema lstanbul i
kinci tıioaret mablr..._.j...!e vaki taleb 
i.liinen tebliğ edilmiş ise de vukua ıre • 
len adliye yangmında bu İfe ait dosya 
ve teferiiatı yanıruı ve yenileme mua
me!uiıııin Üası için alacaklı tarııhndan 

büromuza beyanname verilmiı olduğun
dan ilcametgihlarmırı meçhul olduğu an· 
!aşılan Bayan ŞükrdJ1 ve Muazzezin ye
nilemenin icrası için tayin olun~ I 
lıazj._ 935 cumartesi günü , ... t 14 de 
müsacZf Yeni postanenin birinci katın• 
da bulunan büromuza gelmedilderi veya 
vekilini göndennedikle.-i takdirde 2367 
allllJIU'A!ı kanunun 6 mcı madde&i mu • 
dhinoe yenilenttkHıİ.n gıyaplarında ya -
pdacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olUDUT. (974?) 

Cenubi Anadolu 
Maden 

Türk Anonim Şirketinden: 
934 iı senesine ait adi suretteki il· 

mum toplanışını yapmalı üzere 23 mart 

935 cumarten giinii için davet edilen 

biase aahipleri davete gelmediklerinden 

hiue sahipleftnin ayni ruznameyİ mü • • 

zakere etmek üzere tiri<et eaas mulı:ave

lenames.i 27 maddesine tevfikan 22 ni

san 935 pazartesi gilnü saat on bette tir• 

ket merkezine a<>imelM ve hiue senet· 

leri veya Banka mektuplannı toplanb· 

dan bir hafta evveline kadar prket mer 

kezine !Mlim ederek dühuliye varakası 

almalan il.iın olunur. 

Müzakere Ruznamesi ı 
1 - 1934 it 1«1Cııi m._ıit ve ho

aabatn. ait idare mecn.i ..., murakıp ra· 

porlan11111 oiı:ıxmıaaı, 

2 - Biliınço ve ki.r ve -- bıeuıpla
nnın taadik ve Mlanı mediııioin ...... ı, 

3 - Muva!ıbten intiıab edilen i<We 
meclia azasnun iatihaplannm taadiki, 

4 - Murllkıb intihab ve ücretinin ta• 

yinile nııedio azannın halıi<a hıı...n.arı • ,... 
nm t.ıılıiıL 

Mersin •Ür'at pos~~sı 
GERZE vapuru 28 Mart 

PERŞEMBE saat 11 de Paya
H kadar. 

AYVALIK YOLU 
KEMAL Yapuru 27 Mart 

ÇARŞAMBA saat 19 da Ay
va!ığa kadar. 

lzmir aürat yolu nisandan 
teşrinienel sonuna kadar lı
taa buldan Perşembe, lzmirden 
Pazar ~ünleri kalkn. 

Zayi makpuzlar 
13888 numaralı ıı-arnam..n.. betin. 

ai maddesi hiilriiml<rine tevfikan 16-9-
34, 11-9-34, 11 9 34, 169 34, 
3G--8-34 tarihlerinde döriziai altı ay 

sonra almak üzere Meıirez Bankasına 

yatınnıı oldujjunnn 3402. -, 1468 ' 
3730.-, 2550~, 798~ ltalyan liretlik 
mebaliğe ait 9357, 9354, 9314, 9313, 
9352 nwnaralı 16 9 34, 11 -9-34, 

11-9-34. 16-9-34, 30-9-34, ta. 
rihl.i 5 kıta makbu:ı:lan zayi etmit ve ye
nilerini almıı olduğumuzdan mezkur za
yi makbuzlann hiç br kıymet "' bükmil 
kalmadığlm bey- ve ilan ecMri:z. 

Sen>ı>e Goırabetia.n 

Hazinedar zade Ahmet Ziya ve ŞW 

Niıan Deminıiyan 

Albert Saadi 

ZAY1ı Apğıda yazılı Gümrük mal« 
buz!.-. kayıptır. Yenisi alırecak. Hük · 
mü yok.tur. 

No. Tarihi 
120083 31-134 
125549 24-3-34 
120265 1-2-34 
128185 26434 
177405 23-6-934 
170150 12-7 .934 

81480 5-4-934 
40029 S.10-934 

Gümrüğü 
latan bul 1 thalat G. 
1 otanbul 1 thalat G. 
lmmbırl ithalat G. 
lıtanbul ithalat G. 
lal.Nlbul ithalat G. 

Galata lthali.t G. 
Galata ithalat G. 
H. Pa:a G. B. Mü. 

ANTALYA 
NAKLiYATI UMUMYE ŞiRKETi --------
ADAPAZARI 

Emniyet Bankasından 
Ad-=rı Eınniyet Bankası Tiiri< A

nonim P.-keti h"ssedarlar umumi heyeti 

aleli.d. olarak 21 mart 935 tarihine mü

sadif pertembe günü Adapazannda Bo

lediye oteli salonunda toplanmıı ve •· 

taiıdalci maddeler ittifakla lıarar altrna 

alınm'ltır: 

1 - Ruznameoirı birind ve ik nci 

maddeleri mucibmc.. 1934 aenesi bitan. 

çocile kar ve zarar hesabının tasdiki ve 

idare meclisi w murakabe heyetile mil

dürl..nn ·ım..ı, 
2 - Beher on tiralsk hilff senedine 

yüzde on temettü tevzii ve tenıettüün 

1 nisan 1935 tarihinde teniine ha§lan

ım.11 haldanclaloi teldi6n kabul ve tas • 

diki, 
3 - Müddeti hitam bul.., idare mec1ie 

azasından doktor Bay Süleymamn ye • 

niden azalığa intihabı ve vefat eden Na

m oğlu Bay lbrahimin yerine muvakka· 

ten seçi.lrnif olan aza Hendcldi Bay Şev· 

ketin asaletinin taadiki ve Keresteci Os· 

man oğlu Bay Talilıi.n vefat eden mu · 
rahhas aza Bay Mustafa Hiilusinin yeri· 

ne mücedcleden intihabı, --
ZA YI - F~tib Malmüdürlüğünden 

!:581 No. lu m.,.. cü~danımı zayi ettim. 
YeniıDni "'-.ğım. Eskiainin hükmü yok 
tur. Müt•ıdt binbatı f'l• • i 

• 
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Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten 
baş ve diı ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması 
. ,, -- . 

BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiti 

11 Nisan 1935 de dir. 

Büyüt itramiye: 200,000 Lira~u 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10,000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 
mükAfat vardır. 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baı Tabipliğinden: 

Haydarpqa Emrazı Sariye hastanesi için mühürlü nümu
neai üzerine yerli malı iki bin metre Amerikan bezi açık eksilt 
me ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli beher metre için kırk kuruştur. 
B - Şartnamesi mezkiir hastane idare memurluğu ile Is

tanbul Linıanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından parasız 
alınır. 

C - Eksiltme 4 nisan 1985 perşembe günü saat 14 de 
Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sa
hil Sıhhiye ' Merkezinde komi ıyonda yapılacaktır. 

D - Teminatı muvakkatesi 60 liradır. 
E-Ekailtmeye girecek olanlarn eksiltmeye baılanıp pey sü

rülmeğe bqlandığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
vezneye yatırını§ olmaları ıart tır. Akai takdirde eksiltmeye gi 
remezler. (1366) 2094 

Fabrika ve Havuzlar idaresinden: 
ihtiyacımız için kapalı zarf usuliyle saç alınması ek

siltmeye konulmuııtur, 
1 - Eksiltme 28-3-935 perııembe günü dörtte baılıya

rak bette bitecektir. 
2 - Şartnamesi her gün idaremiz Levazım ve Ticaret 

Şubesinden alınabilir. 
3 - Fabrika ve Havuzlar Merkez binasında toplanacak 

encümende yapılacaktır. 
4 - Ekailtmeye girecekler hüviyetleri, vekil olanlar 

noterlikten müsaddak vekilliklerini isbata mecburdurlar. 
5 - Teminat akçeai. 1470) 2220 

Üsküdar Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Kadıköyünde Bahariye caddesinde akıam mektebinin üst 
katında açılan atelyelerimizde dikiş, şapka, çamaşır takımları 
ve ev tezyİnatına ait her türlü siparİ§ kabul edilmektedir.Fran 
sız şefier idaresinde olan dikiş ve şapka atelyeleri için Paristen 
hususi modeller getirtilmittir. 

Fiatlar her yerden daha ehvendir, (1491) 
2246 

f IST AN BUL HARICI ASKERi KITAAT iLANLARI 1 
1 - Bir tanesinin tahmin 

edilen fiatı 125 kurut olan iki
yüz bin tane yerli veya Avrupa 
mamulatından olmak üzere 
çıplak aleminyom matra ka
palı zarfla ekıiltmeye -kon
muııtur. 

2 - İhalesi 30-3-935 CU• 

martesi gilnü saat 15 dedir. 
3 - Muvakkat teminat on 

üç bin yediyüz elli liradır. 
4 - Şartnamesini 1.2 lira 

50 kuruta almak ve örneğini 
görmek fçin isteyenler her gÜn 

6ğleden sonra Komisyona tığ
rayabillrler. 

5 - lıtekliler ekailtmeye 
girebllmel< için kanunun tari
rifatı daireıinde muvakkat 
teminat ve arttırma eksiltme 
kanununun 3 CÜ maddesindeki 
vesikalarla birlikte teklif mek-' 
tüplarmı en az ihale saatin
den bir ıaat evvel Ankara M. 
M. Vekaleti Satmalma Ko
misyonuna verıniı bulunmala-
n. (791) (715) 

1648 
.. . . 

l - Yedi kalem erzakm ka 
palı zarfla ihalesi nisanın 8 
İnci pazartesi günü saat 1 O da 
Kırklareli komisyonunda ya -
pılacaktır. Üç yüz altmış altı 
ton arpa tahmin edilen fiatı 
üç kuruş 75 santim ilk pey bin 
yirmi dokuz liradır. 178 ton 
un tahmin edilen fiatı 12 ku-

' 

ruş ilk pey 1602 liradır. 106 
ton bulgur tahmin edilen fia
tı 13 kurut ilk pey 1033 
liradır. Kırk altı ton 
kuru faıulye tahmin e-
dilen fiab 13 kurut ilk pey 
449 liradır. 107 buçuk ton sı
ğır eti tahmin edilen fiatı 22 
kurut ilk pey 1773 liradır. El
li bin sekiz yüz kilo nohut tah 
min edilen fiatı on bir kurut 
ilk pey 419 liradır. iki yüz o
tuz dört buçuk ton kuru ot tah 
min edilen fiatı bet kurut ilk 
pey 879 liradır. 
2- Teklif mektuplarını i

hale günü saat 9 za kadar Kırk 
lareli Satmalma komiıyonuna 
verilmesini ve taliplerin belli 
J:Ün ve saatte koıniıyonda bu-
lunmaları. (1424) 

2180 
• • • 

Açık eksiltme ile 800 adet 
telefon direği alınacaktır. Ek
siltmesi 10 nisan 935 çarıam
ba günü saat 15,30 da-
dır. Bir adet direğin 
muhammen bedeli 150 
kurut ilk pey parası 90 lira-
dır. Şartnamesini okumak is
tiyenler her gün öğleden ev
vel komisyona gelebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve ıaatten evvel teminat 
makbuzlarile Çorludaki Sa • 
tınalma komisyonuna gelme
leri. (1524) 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 27 MART 1935 

Doyçe Bank Und Diskonta GEZELŞAFT 
lstanbul Şubesi 

31 ilkkanun 1934 tarihindeki bilançosu 
AK T 1 F 

KASA 
Banknot 
Altm 
Ufaklık 

• • • • • 1 • • • • -

• • • • 
• ••••••••• 

Çekler • • • • • • • • 
Ecnebi paralan • " . . . . . 

Vadeleri gelmİ! kuponlar 
Dahili muhabir baınblar • 

• • • ,,. . . . 
• • • • • t 

Harici muhabir bankalar • , • • • • • • 
Reporlar • , • t 

Hazine bonoları • • • 
Senedırt cüzdanı • • • 

• • • 
Vadesine üç ay kalan . , • • 
Vadesine üç aydan fazla kalan. , • , 

Esham ve Tahvilat cüzdanı 
Bortada kote olanlar • • • • 
Bcwırada l<ote olımyanlar • • • 

Avantlar 
E•bam ve tahvilat mukabili ava..tlar 
a) Boneda kote olanlar • • • 
b) Borsada kote olnnyanlar· • • 

Emtia ve vesaik üzerine avanolar 
Senedat üzerine avanalar . . • 
Sa;.. müter..,ni teninat Ü'z. avantl:ar 

Borç:lu he.ahi --.. 

• • 

. . 
• • 

• • 

Açık kredi • • . • • , • • • , 
K.nlet mukabili kredj • 
T <ıminatfı • • . • 

Sair muhtelif borçhı}ar • • 
ipotek mukabili A van•lar • 

Kefaletten dolayı borçlular • 

Sennaye , , • • • 
lhtiyatfar • • 
Muhabir bankalar . • • 
Mevduat 

• • 

• • 
• • • 

• • • • 

• • • • • • 
P A S 1 F 

• • • • • • 
• • • J • 

• • • • • • 
• • 

• • Cari hesaplar . 
Taaanuf tevdiatı 

Vadesiz 
Vadeli • 

. . ' . . • 1 • ' 

• J • • • ' ' • 1 

Tediye emirleri ve çekltt 
Sair muh te!il atacaklılat- • , 
Uzun vadela utilı:razlar . , 
.Kabullerimiz . . . • • 
Talep olunmamıt teııoettüJ.,,. ve kuponlar 
K l r • , • • • • 1 • • 1 • • 

• • 
• • 

• • • 
• • 

• • 

Kefaletten dolayı taabhudatımız , , . • , , 

Tin Lira&I 

216.141~ 

70.79 
664.73 

5.277.58 
995.64 

197.468.93 
22.502.-

49.206.95 
72.50 

254.278.17 
-.-

617.182.72 
1.074.l!59.0S 

-.-

Tin Uraoı 

372.920.52 

Tiirl< Lirası 

223.b49.70 

-.-
694.214.22 
110.910.84 

67.021.50 

219.970.93 

49.279.45 

254.278.17 

125.066.43 
201.350.34 

81.016.12 

1.692.141. 77 
6.053.76 

69.394.42 

8.783.747.65 

679.605.50 

Tii<k Llra11 
1.100.000.-

2n.992.32 
-.-

1.864.138.64 

372.920.52 

44.601.77 
22.973.19 

-.-
-.-
-.-

105.121.21 

3.783.747.65 

679.605.50 

Doyçe Bank Und Diskonto GEZELŞAFT 
lstanbul Şubesi 

31 llkkanun 1934 mrihi ndeki kar ve zarar hesabı 
BORÇ 

Maıraflv 

Maatlar ve lkretler , ı ı • , 

idare mıa:araflan • ı , ı ı • • ı • 

Vt.rgi ve ~ . . , • , 
Sair masraflar • • • • • • • • • • 

vam.ı faôz. . •• • • • t • • • 1 

Verilen kuınüayonlar , , , • • • 
Muhtehı zararı. , ı , ı , , , , ı ı 

Aıııortisrrm. • ' • 1 • ' . 
Muhtelif ıkartıhldar , , ı • , ı • • • ı 
K i r • , , • • , ı ı • ı ı ı , , • 

'AI.:J\CAK 

Alıl1JlJ\ f.dz ve lnımGıyon , , • • • • 1 ' 

Muhtelif karlar . • . • • • 1 • • 1 

·Banka •m.metleri mukahiMnde aı......, ücret ve 
kumüıyonlar • 1 • • • • • ' 

Kanıbiyo kan • • • , ı ı , , ı • ı ı 
lttıiraıklerden kar • • • • ı 1 , , • ı 
Geçen ..,...den müdevver kar , ı , , ı ı , 

Türio: Liraıı 

118.919.98 
36.803.96 
19.756.12 
18.765.43 

Türk Ur.,ı 

194.245.49 

48.809.96 
12.154.68 

14.418.74 

-.-
105.121.21 

374.750.08 

Tilrlı: Uruı 

248.597.37 
5.474.32 

89.604.19 
31.174.24 

-.-
-.-

374.750.0S 

İstanbul Sıhhi Müesıeseler 
Sotınalma Komisyonundanı 

Çocuk hastanesi için açık eksiltmeye konulan alat ve ede
vat ile kimyevi malzemenin bir kısmına hiç talip çıkmamı§ ve 
bir kısmına da teklif edilen fia tlar yüksek görülmüt olduğun • 
dan eksiltmenin 10 gün sonraya yani 4 nisan 935 perııembe 
gilnil saat 14 de bırakıldığı ilan olunur. (1534) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan ı 

Haydarpata Nümune hastahanesinin kalörifer, sıhhi teıi
sat, orta ve yüksek tazyikli bu har tesisatı, kanalizasyon, hava 
gazi, soğuk au ıantralı, sıcak su ihzar tesisatı, dezenfeksiyon, 
mutfak ve çamaııırhane malzemesinin ve kazanların ve saire· 
lerin tamir ve montajları pazarlık suretile eksiltmeye konul 
muııtur. İhalesi 31 mart 935 pazar giinü saat 15 Cle Cağaloğ
lunda Sıhhat Mücfürlüğü bina smdaki komisyonda yapılacak -
tır. Keııif bedeli: 96752 lira 6 kuruıtur. 

Muvakkat teminatı 6087 lira 60 kuruştur. 
isteklilerin cari seneye ai t ticaret odası vesikasını g8ster

mesi, 75 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat (1eıhinat, 
yüksek tazyikli buhar ve sıhhi tesisat) yapmış olduklarına da
ir İstanbul Nafıa başmühendisliğince bu İş İçin alınıı oldukları 
fotoğraflı ehliyet vesikasını da göstermeleri şarttır. Bu işe ait 
proje, keşifname, hususi ve fenni şartnameler ( 484) kurut 
mukabilinde hastaneden alına bilir. Pazarlığa gireceklerin bel
li giln ve saatten eyyel muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını komisyona vermeleri lazımdır. .(1428) 

2191 

Büyük Tenzilat~-. 
Şi:te, yorgan, yastık hepsi kuştüyü yuz!e· 
rile 25 lira, yastık 75 kuruf, bir k:lo kuş· 

tüyll 75 kuruı. Kuştüyü kuma~i arının her 
rengi vardır. Ucu:ı: fiath satılır. Hediyelik 
salon yastıkları 4 liradır. 

Bu takım 25 liradır. 

İstıtnbul , Ç ~lrmakçıl•r f!Rli Z•de Ku,t•;vü fabpika••· Tel. 2'Vl27 

Yüksek Mühendis r,~ektebı Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin fiatı Teminat ihale saati 
Kanalizasyon 250 L. 19 L. 14 
Stroboskop 360 L. 27 L. 14,30 

25-3-935 te eksiltmesi yapılacak olan balada isimleri ya· 
zılı mevadda ta1ip gelmediğinden eksiltmenin on gün uzatıla· 
rak 6-4-935 te yapılacağı ilan olunur. (1510) 

~------------------------·! .......... .... 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Tü1'kiye Cumhuriyet Merkez '>anka.aı idare Mecliee hiMedar
lar umumi heyetini 28 nisan 1935 pazar günü saat 14 de Ankara
da Banlca idare merkezinde fevkalade içtimaa ve onu müteakıp 

alelade içtimaa davet etmeğe icar ar vermiftir. Hissedarların Ban· 
kadan gönderilmekte olan davet w.raıkalarmı alarak o gün içti· 
ma saatinden evvel bankaya gelmeleri veya davet verekaları arka 
sındaki vekaletname ile bir müm essi) tayin etmeleri rica olunur. 

Fevkalade Umumi Heyetin Müzakere 
Ruznamesi: 

1 - Nizamnamei esuinin 13 üncü maddesinin müzeyyel son 
fıkra.sının fU suretle tadili ı 

" 32 inci maddenin "e,, fıkrası mucibince verilecek avanslar 
mukabilinde yapılabilecek emisyon II inci madde mucibince ha . 
zine borcuna mahsup edilmit me baliği tecavüz edemez.,, 

2 - Nizamnamei esasinin 2 1 İnci maddesinin f(>yle tadil o· 
lunmaaı: "Madde 21 - Yukarki madde mucibince devir ve ferağ 
olunan ve yahut intikal eden his ae senetlerinin arkalarına keyfi . 
yeti ferağ veya intikal ile yenıi sa Mbinin İsmi Y,azılarak aalahiyet . 
tar imzalar atılır. 8.ir aenedin ferağı fazla tekerrür ederek arka
sında yer kalmazsa afağıki fıkraya göre yeni bir senetle telbdil olu 
nabilir. 

Yanan, çalınan veya sair aur etle harap veya zayi olan hiaae ae
netleri yerine sahiplerinin müra caatı üzerine yapılacak tetıkik ne· 
ticeainde ayni sınıftan en son verilmit hisse senedinin numarasını 

takip eden numarayı havi bir •hiss e senedi verilir. Bu senet eski se • 
nedin numarasının ve onun yeri ne kaim olduğunu gösterir bir 
damga ile damgalanır. 

Madde 3 - Nizamnamei Es asinin 32 inci maddesinin muad • 
del (e) fıkrasının 1 inci cümlesinden sonra afağıdaki cümlenin f. 
lavesiı ' 

''!Banka yukarıda zikri geçen tahvillerle hazine bonaları mu
lı;ahilinde vadeai ve faiz nisbeti hazine ile Banka idare Meclisi a· 
rasmda takarrür ettirilmek ve 1934 senesi nilıayetine kadar itfa 
edilen yüzde 1 faizli lıa.zine bon olannın yüzde 80 i niabetinde o). 
mıak üzere Maliye hazinesine av ana verebilir.,, _ ...___ 

AlelAde Umumi Heyetin Müzakere 
Ruznamesiı 

1 - Bankanın 1934 yılı lda re Meclisi raporumm tetkiki. 
2 - Murakabe komisyonu raporu üzerine biliinçıonun tasdiki 

ve temettüatm teklif veçhile tev Z'İinin taavi'>i. 
3 - idare Meclisinin ibrası. 
4 - Müddetleri biten murak ıplardan 
1 - B ve C sınıfı hisselerine aahip bankalar ile tlrketler tara· 

fından bir murakıp intihabı. 
2 - D Sınıfı hiıaelerine .ahi p hissedarlar tarafmdıan bir mu· 

rakıp intihabı. (1535) =--------1--.................... ... 

lnııiliz Kanzuk ..,_,j 
müttahzarabnclan 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmeıine Ye ke
peklenmeıine mani olur. 

Komojen ıaçlarm kökleri • 
ni kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen ıaçların gıdaaıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihaaı vardır. 

Komojen Kanzuk aaç ekai
ri maruf eczanelerde rtrıyat 
mağazalarında bulunur. 

F alıih Sulh Uçiincü Hukuk Hakimli· 
ğinden: H»en Baknicöy emrazı eAdtye 
ve ualıiye batı..ne.me bMum atında bu
lul1JlJ\ ölü Süleyman kızı &ım.wyw Alı • 
uırayda T~ Selçuir Sultanca• 
ıniai kartmnda Möllet caddeaıiınde 175 •· 
yılı evde otunln Nazirenin 25-3-935 la· 

dı&nden itilı&ı-en vui tayin •clildiii iılin 
olunur. (9741) 

Deniz yolları 
iSLETMESi 
A~ ı Kanıkö, 1Cöpiitıqı 

Tel 42362 - Sirkeci Millıilrdanacı. 
, .... m> Han. Tel. U74Q ._ .... 

) IMROZ YOLU 
KOCAELİ vapuru 28 Mart • 

PERŞEMBE günll saat 16 da 
Tophane rıhtımından kalkacak 
glditte Tekirdai, Gelibolu, 
Lapı~ki, Çanakkale, İmroza dö· 
nliıte bunlara ilAveten Şarkö· 
Y• uwrayacaktır. (1525) 

TRABZON YOLU 
KARADENiZ vapuru 28 Mart 
PERŞEMBE glinft saat 20 de 
Hopa'ya kadar. (1526) 

Uoktor 

Muhip Nurettin 
Bıbılll cadde~indı Türkiye eczanrsi 

karşı sındı 
2229 

Devredilecek ihtira 
berah 

u Ateı vaziyetine ııetinnek için mü • 
tevazln harelı:etli top kımd~,,,1 hakkın· 
dakl ihtire için iat:ılMal edilmlt olan 
1 nisan 1933 brih ve 1614 No. lu lh· 
lira berabnın ihtiva ettltl hukuk bu kere 
bafka11na devir ve yahut icara verilme
ti teklif edilmekte olmakla bu busta fu
la malumat edinmek btiyen :ıevabn Ga 
!atada Aslan han 5 nd kat 1-4 nwna • 
ralarla mürakkam iclarelMneye mür11ca• 
..ııHıııııııHıı•••n•••"••••"•-•••n•-..-.-. 

Umumi Nepiyal &1• Yazı lfleri 
Müdürü Etem la.zet BENiCE 

at eylemeleri ilin 21 


