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FIATI 5 KURUŞTUR 

Bay Eden 
Moskova'da --lngiltere'mn resmi Dıt Bakanı ı 
Sir John Simoııı'dur. Fakat kabi
nenin bafka bir üyesi daha vardır 
ki, resmi vazifesi mühür bakanh
fmdan ibaret olmakla beraber, ln
giltere'nin dıt işlerinde Sir John 
Simon lııadar salahiyetlidir. Yedek 
dıt bakanı vaziyetinde olan bu 
devlet adamı, Bay Eden'dir. 
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B.EdenMoskovada Uzakşark 
meselelerini de •• 

goruşuyor 
•• • • 

Almanyanın vaziyeti ·tavazzuh etmedi 
A 

lngilizler diyorlar ki: ''Almarıga için iki şık vardır: 
Ya emniyetin tanzimi, ya harbe razı olmak ... ,, 

Bir Fransız gazetesi Bay Mussolini- Yugoslavya ve Çekoslovakya ile 
nin Avusturyada Nazilerin iktidar bir anlaşma imzalamak hususunda 

Franıız ayan meclisi 1935 
senesi Deniz inşaatı kısmı
nın derhal tezgaha konulma 
sına ittifakla karar verdi. 

Tel. { Mi!di!rı 24318, y ... lılori müdnrnı 24311 
• ldar• .,.. M•tbaaı 14310 

Sir John Simon ile I>ay Eden, 
Avrupa'nm bugünkü karıtık du
rumu içinde, logiliz siyasasına is
tikamet vermek için yapılması ge
reık olan "keşif,. iJini aralarında 
paylaftnıfla:rdır. "Keşif yapmak,, 
her iki bakanın da kullandıkları 
tabirdir. Önce Sir John Simon Pa
riste idi. Sonra Paris' e Eden git
ti. Bundan sonra her ikisi 'bir ara
da Berlioi ziyaret ettiler. Şimdi 
Bay Eden Moskova'dadır. Yarın 
V arfOva'ya gidecek. Sonra da 
Prag'a uğrayacak. Bu "keşif,, se
yahatlerinden sonra Stresa' da bir 
konferans toplanacak ve bu kon
feransta lngiliz siyasasının yürü
yeceği yol belli olacaktır. 

mevkiini ele geçirmelerine karşı mutabık kaldığına yazmaktadır 
...----------=--'=-------------------------_;:=-------"---------. Divanı harpte bir taraftan idamları, diğer taraftan insal ve merha· 

Gerçi Avrupa barışı bakımın
dan, genel ııavattanberi hiç bir va· 
kit, bu siyasanın ıbelli olması, bu
günkü kada:r gerekli olmamıştır. 
Uluslar uası geçiminde barış için 
korkulu olan bugünkü durumu 
meydana getiren, Almanya'nın 
Versa.illea andını bozması ise, bu 
karışıklığı sürüp götüren amil de 
lngiliz ıiy&aasındaki mübhemlik
t:ir. Bu mübbemlrk 1914 yazında, 
ttenelsavıaşı doğuran sebeblerden 
biri oldu. Şimdi de siyasal duru
mun durulmasına engel oluyor. 

16 marttan önce, lngiltere, 
Versailleı andının ıbir taraflı bo
zulmasma kartı idi. Bozulduğu 
vakit te Fransa ve ltalya ile im
p.re etmeyi taahhüt ebnifti. Gerçi 
Almanya 16 martta andı yırtınca 
İngiltere, yalnız başına hareket e· 
derek Aıman,...'nın andı ·bozma
ımı protesto etti. Fakat Almanya'. 
yı gücendirmesin diye Fransa ve 
lta:lya ile isti,are etmekten çekin
di. Bundan sonra da Dış !Bakanı 
Berlini ziyaret etmittir. Şimdi ln
giliz gazeteleri, lngiltere'nin Al
manya tarafından ihdas edilen 
emri vakii kabul edeceğini ima e
diyor ~ar. Protesto ebnek başka, 
kabul etmem demek başka i~ir, 
diyorlar. Örnek olarak ta 1856 Pa. 
ris andı ile ailahaızlandırılan Ka
mdeıriz'iın silahsızlanma hakıkm
daki kayıtlarının 1870 yılında 
Rusya tarafından hükümsüz brra
kılmasma kıartı lngiltere'nin pro
testo ettiğini, fak~t aonunda em
ri valcia boyun eğdiğini gösıteri • 
yorlar. Almanya'nm silahlanması 
aorwnunda lngiltere'nin Fral:l'Ja 
ve ltalya ile bU.likte yürilmek iste. 
mediği anlafılıyor. Ancak lngilte
re'nin artık tarihe karışan Alman 
eilahlanması sorumunda değil, or
ta Avrupa ve doğu Lokarnosu so
nmılannda güdeceği siyasayı bil
mek önemlidir. Almanya'nm si· 
18.hlanmaaı artık emri vakidir ve 
lıiç bir devlet Ye kurum bunun ö
nüne geçemez. Devletıler arasın • 
dalci görüşmeler bundan böyle 
daha çoık orta Avrupa ve doğu Lo
kamoau üzerinde cereyan edecek
tir. Fransa, ltalya ve Rusya, orta 
Avrupa'nm ve Doğu Avrupa'smm 
htatüıkosunu korumak için bir ta
knn kombinezonlar yapmayı isti
yorlar. Almanya buna razı olmu
yor. Acaıba lngiltere ne yapacak? 
Ger.Çi yakın vakitlere kadaır ln
triliz dıt siya&a.aı lngiltere'ye ya. 
kından ilifiği olmıyan Avrupa ıit
krine kartı uzaktan ssyirci kal • 
maktı. Fakat bu, lngiltere'nin 
Martt denizile Avrupa'dan ayrı ol
duğu vaıkitle~de yürüyebilen bir 
eiyasa idi. Tayyare, lngiliz adala. 
rmı Avrupa krtasına bititik bir 
toprak pa. ı haline getirmiştir. 
O kadar ki oır kaç ay önce muha
fazakar partisi lideri Bay Bald
win lngiltere'nin hava aınrrları
nın Ren nehn üzerinde olduğunu 
.Oylemı ti. Sınırları Ren nehri bo
yunda olan bir memleket, Avru -
ea itlerine kartı eskisi kadar la
kayıd kalamaz. Bunun İçindir ki 
lngiltere 1926 yılında garp Lokar
nosunu imzalamı,, ~imdi de bunu 
bir hava anla.masile pekleştirmek 
istıyor. 

Fakat orta Avrupa ve doğu 
hakkındaki lngiliz siyasası nedir? 

Sovyet Rusya Dış işleri komiseri Bay Litııinol ile dün Bay Edeni kabul eJen Bay Stalin 

MOSKOV A, 29 (A.A.) - Havas A
jansının MO&kovaya göndermi§ olduğu 
hususi muhabirine göre, B. Eden ile ar
kadaıları Rus hududundan Moskovaya 
kadar olan mesafeyi B. l..iıtvinof'un bin
mesone mahsus olan hususi trenle ·katet
mişlerdir . 

Vagonda ilk mülıalemeler, B. Eden'le 
Sovyet Rusya hariciye komiserliği şark 
işleri ıubesi müdür muavmo B. Win -
berg ve Sovyetlerin Londra Sefiri B. 
Maiski ara11nda haşlamıştır • 

B. Eden'in ziyare~ programı ıudur: 
Muvasalat günü, bir resmi kabul. cu· 

ma gÜnÜ sabahleyin B. lıitvônof ile mü
lakat, öğleden sonra B. Staline ile gÖO'Üş• 
m.., akşam Rus baletleri galesi, cumar
te&i günü B. Eden sabahleyin Fransız 
reHamları galerisjni ziyaret edecek, öğ
le yemeğini B. Litvinol'un sayfiyesinde 
yiyecektir. B. Eden öğleden aonra tı.y
yare fabrikasım ırezecektir. Pazar günü 
Moskovada Ruı resim sergisi ve müte
akiben Kızııl.,,.Ju merkezi gezilecektir. 
B. Eden, hareketinden evvel ıi:kinci Rus 
balet~eri galerisinde hazır bulııı:ıacaktır. 

B. Eden, her tarafı kar ve buzlarla 
örtülü olan Moskova ı.tasyoounda B. 
Litvinof ve 1 ngiliz büyük elç>si Lord 
Chibston tarafından karıılamm§tır. 

MOSKOVA, 29 A.A.- Bay Edenin 
lı:abuiü şerefine verilen ziyafette Bay 
ütvinof ezcümle demiştir ki ı 

"Dünya harbindenberi, bugün olıdu
ğu kadar, sulh haklunda enruşeler olma· 
mıştı. Devletlerin kahir bir ekseriyeti 
sulbü i&tem<Jktedirler. Bazı istisnalar o
labilir. Fakat, tehlik;e noktaları meyda
na çıkarıl mı! ve va zili •urette ıtaytİn e
dilmiş bulunuyor. Bununla beraber han
gi devlet veya devletlerin tehlikeye ilk 
olao-ak veya daha fazla milrtaJ'da maruz 
kalacaklarını tahmin etmek imkansız -
dır. Ve l.>u tehlikeyi' tahrik edenlerin 
hangi noktaları muhafaza etmemiz icap 
elıtiğini açıkça bize bil dinnelerini bek -
!emek safdillik olur. 

Bereket versin ki, Avrupa ve bin • 
netice bütün dünyayı tehdit eden harp 
tehlikesiıu ancak büt>i n devletlerin ve 
bilhaoaa büyük devletlerin müşterek 
gayretlerile önüne geçilebileceği veya 

· harbin maruz bırakacağı tehlikelerin 
mümkün olduğu derec"cde azaltılabile • 
ceği bütün dünyaca anlaşılımştrr.,, 

Lltvinöf, sözlerini 3-2 tarihinde Lon-

Burası belli değil. Bunun içindir 
ki Bay Eden'in Moskova ziyareti, 
bu aralık özel bir önem olmakta
dır. 

Moskovadan verilen haberler, 
lngiliz bakanının Sovyetler tara
fından samimiyetle karşılandığını 
bildirmektedir. Dünkü ajans ha
berleri, Bay Eden ile Bay Litvinof 
tarafından verilen söylevlerin bir 
hulasasını da vermiştir. Bu söy
levlerde doğu Lokarnosuna doku
nulmamakla beraber, her halde 
Litvinof ile Eden aracındaki gö -
rütmelerin baçlıca konusu (mev-

drada taslağı çizi.ren müşterek sulh e " 
seri planlarının mantıki ve haıkimane ...,,. 
ıticeleıine isal edileceği iimıidini Wıar et
mek suretile bitirerek kadehini, lıııg:iliz 
kralı ve lngiln milletinin şerefine kal
dnımıştır. 

V enliğıi cevapta, Bay E<len euüm -
le deınişıtir ici' 

"A vrupanın b11ı1ıünkü sıkıntılı vazi -
yeti, dünyanın büyük devletler mü -
mesıı.ileri erasmda plui münasebeti.... ve 
açrk noıktai nazar taatileri ile ancak di>
zeltilebilir. Fransa. ngilıtere ve halya a
ra:sında yeniden istişareler olacaktır. 
Vazilemiz heri.es Oçin hakkani)"'te mÜS· 
terut ve heri<eMıı hayaiyetini korur, fa-

Bay Eden 

ikaı hepimizin imanımrz olan mii§terek 
emniyet prensiplerine uygun olank bu 
müşküllere bir hal çare&i bulmak ola • 
caktır. 

Almanya için iki flk var 
MOSKOVA, 29 A.A. - Bay Ede -

nin yanında bulunan phsiyetler, lngiliz 
kabi;ıesinin Streoıa konferansından ,;on· 
ra umumi bir konferans yapmak için te
şebbüste bulunacağına dair Londrada 
dolaşan şay:İalar kaydi ilıtiyatla karşı • 
lanmaktadırlar. 

Bay Edene çoık yakıtı olan bft. şalı -
siyet. "Havas,, muhabirine şu beyanat
ta bulunmuştur: 

- Her şey, eeyahatimiz esnasında 
(Devanu 7 inci sahifede) 

zu) bu sorum olduğuna şüphe 
yoktur. lngiltere'nin Avrupa işle· 
ri hakkındaki noktai nazarının da
ima önemi vardır. Fakat bu önem 
bilhassa bugünkü durumda ve do
ğu Lokarnosu gibi Avrupa'yı iki
ye ayıran bir sorumda pek büyük
tür. Bunun içindir ki, genel barış 
bakımından doğu Lokamosunun lü
zum ve ehemmiyetine Bay Eden' -
in ikna edilip edilmediğini sormak 
yerinde bi·r soru olur. F akaıt bu so
runun cevabı ancll!k Stresa konfe
ransında belli olacaktır. 

A . .Şükrü ESMER 

ltç işler Bakanı 
j Ankaradan geldi 
Yarın teftit için Edirneye 

gitme&İ muhtemel 
iç işler Bakanı Bay Şükrü Kaya 

dün sabah Ankaradan tehııimize gel. 
miıtir. • 

Bay Şükrü Kaya i.tasyonda vali B. 
Muhittin Ustündağ, eımniyet müdürü 
Bay Fehmi Vural tarafından karşılan
mııtır. Bay Bakan, Park oteline ırit• 
mi§ıir. 

Bay Şiilınl Kayanın l ıtanbula qU • 
ti hususidir. Burada elitlerine baktı • 
racaktır. Yarın Trakyada bazı teftit
lerde bulunmak için Edirneye ıritme
•i muhtemeldir. 

Bay Bakana hU1Uaİ kalem müdilril 
Bay Ekrem Te yaveri Bay Cemal reı
fakat etmektedir. 

Fırka kongresi 
9 Mayısta toplanacak, dil 
meseleıi de görüşülecek 

Ankaradan veı<ilen maJUınata gÜre, 
Cumhuriyet Halk •Fıri<ası koıı:ııresi ma• 
yıısm dokmıuında toplanacaktır. Konıını
nin bu s.ıfeıki toplantısında dil mesele
si de konu§ulacağı için ehemmiyetli o
lacal<tır. 

Kongrede fırka nizamnameai üzerin
de de müzaıkereler olacağı, bu hususta 
tetkikat yapılacağı söylenmelrtedir. 

8. İbrahim Tali bir hafta 
Ankarada kalacak 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Trak -
ya'ya ait i§ler etrafında bakanlıklarla 
temas etın<!K üzere dün şeluıimize gelen 
Trakya umumi müfettişi Bay lbrahim 
Tali, bugün cuma olmasına rağmen iç 
işler Bakanlığına gelerek ça:lışmışıtır. 
Bay lbrahim Tali şehrimizde biır hafta 
kalacaktır. 

İr~andada 
-o-

De Valera Kralın yaş mera
ıimine iştirak etmiyecek 

DUBLlN, 29 (A.A.) - B. de valera 
mecliste lngiltere kral ve kraliçesinin 
j ubilesinde hazır bul onmak Üzere ken • 
disinin resmen davet edilmiş ve fakat 
B. Mac Donald'a ı;imcliki ahvai ve şerait 
altında bu davete icabetinin inıkansızJı. 
ğını bj)dirmiş olduğunu söylemişllir. 

Bu merasimde sersebt lrlanda hüklı· 
metini Londradaki ali k""'"1er temsil e
decektir. 

metle muameleye mazhar olmaları istenilen suçlulardan bazdan 

Yunan meclisi toplandı 
Metaksas, hükOmeti 

istifaya davet etti 
• 

G. Kondilis'' isyanı sür'atle bastıran 
hükumet yerinden çekilemez ,, dedi 

ATINA, 29 (Hususi muhabirinıi:zden) 
- Mel>'uoan mecli&i bugÜn saat bette 
toplandı. Mecli1•te fevkalade günlere 
has biT manzara ve heyecan vardı. Diğer 
vilayetJ.,,,cfe bulunan meb'mlardan he -
men hepsi ıreimi§lerdi. Bu meyanda muh· 
telil fırlıalara mensup meb'uslar ve 35 
tane de Venizelosı;u meb'us vardı. 

Evveli Başbakan Bay Çaldaris beya· 
natta bulunarak isyanın mahiyetini talı. 

lil etti ve ezcümle dedi ki: 
- Venizelistler, kanuni yollardan P. 

derele memleketin menfaatına çalı§Olalı 
dururken, isyana kalkmıtlar ve vatan • 
daşların biıribirlerini boğazlamaJann. 
sebep olmuşlardu. Halbuki Ahali Fır • 
kası Yunanlıların serbest reylerile ikti • 
dar mevkiine gelmi§ bir fırkadır • ., 

Başbakan bundan sonra hükiim<ıtin 
(Devanu 7 inci sahifede) 

Halkın her akşam Karaköy köprüsü üzerinde zeııkle sey.. 
rettiği, "TAN" ın elektrikli afişi 

Doğru haber 
Güzel yazı 
iyi baskı 
Temiz resim 
Sağlam fikir 

ı - Tan, daima doğruyu yazan, doğruyu haber ve
ren gazete olacaıktır. 

2 -Tan, haberi herkesten önce almak, yine herke.
ten önce ve çabuklukla okurlarına bildirmek 
için hazırlanıyor. 

3 -Tan okuyucunun gazetesi, onun dileğinin ma

kesi VE DAiMA SOZÜ OZüNE UYGUN, 

HALK, FİKlR, iNKILAP GAZETES1 OL
MAK JÇJN HAZIRLANIYOR. 

• • • 

GAZETESl 

T 
A 
N 

BALKANLARDA İSTiHBARAT TEŞKILATIMIZ 

Memleketimizi yakından alakadar eden komşu memleket merkez• 
]erinde, Balkanlarda : 

:::ıOFY A. BELGRAD, ATINA, BOKREŞ 

gibi şehirlerde, doğrudan doğruya ve yalnız TAN için çalışacak, en de
ğerli Türk gazetecileri arasından 3eçilmiş hususi muhabirler bulundu· 

racak, Balkanlardaki politika, fikir, san' at ve spor h ar ek et 1 eri 11 l 
EN YAKIN VE öZENLI BiR ALAKA. iLE TAKiBE VE TEBAROZ 
ETTIRMEGE ÇALIŞACAKTIR. 

= 
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Arablstarıda~ 

imparatorluğu 
--·-~--yıkıldı 

Yaan: Son Yem•n tHıl;.; Mahmut NEDll!ı( 

Abdülhamid 2ühravi agan old1.ı.ktan 
sonra da hükumete ısınamamıştı 

'rab milliyetperverleri ekseriya baıkalarına 
kapılmaktan kendilerini kurtara.mamışlardı 

- Na.ad olur, cannn dedi, bu 
asla varit değildir. Onlar ne der
lerse desinler bizce dütmandırlar. 
Mesela Franaanın günün birinde 
Suriyeyi bir mı- temleke • pmak 
istediğini biz l \ ez değııız ki o
nun - vana - ığfalatına kapı· 
lalmı. Esa.aen orı:.ara da, herhangi 
b'4ka ec:neb.~erle de lehülhamd 
hiçbir alaka ve münasebetimiz 
yok. 

- Ora.aı öyle ... demeğe meobm 
olduktan sonra ilave \!ttim: 

- Bilmeden kapılahilininiz. 
itiraf ediniz ki karfınızdakiler bu 
aanatin ve ilmin ehlidirler. Size 
"Ey Abdülhamit Zühravi efendi, 
gelin bizimle elele verin de Os
manlı devletini yıkalım, Suriyeyi 
bir Fransız müstemlekesi yapalrm,, 
demezler ki •.. Onlar sizin arzula
rınızı, emellennizi, hislerinizi 
kendilerinemaleder görünürler ve 
böylece sizi avlamağa çalıtırlar. 
Ve böyle avlanmıf, bilmiyerek bu 
cereyana kapılmıt olanlar yok mu· 
dur acaba?. 

- Vana lanet olsun, dedi, son
ra pek saf ve samimi bir tavır ta
kınarak: 

- Yoksa böyleleri de var mı 
Mahmut Nedim bey, söyle Allah 
a,kına böyleleri var mı, insan bu 
kadar hain ve mel'un olabilir mi, 
söyle bildiğin bir teY var mı? 

- Nereden bileyim, ded°' .ı, böy
le bir fey varsa sizin bilmeniz la
zımdır, çünkü bizzat ve bilfiil i•in 
içindesiniz . 

Cübbeaini topladı ve aeahiyetle 
yaralallll11' bir adam gibi ıstırab.. 
la bağırdı: • 

- Allah tıJıittir ki kimseden 
9üphe etmiyorum. Bilsem öyles.i
ni kendi elimle parçalarnnl 

- Ben, dedim, sizi ikaz i~ 
aöylüyonmı. Buhranlı günler için
deyiz. DüfJDall bundan istifade et
mek ister. 

- HakJ111n, gözlerimizi açma
lıyız. Fakat görilyorsun ki hüku
mete de söz anlatabilmek müm
kün olamıyor. Hangi birile uğra
talmı. HaUc bir taraftan ..• 

Hemen sözünü keatim; 
- Halkı karıştırmayın. Halk 

bu işte sen çıkmayan bir varlıktır. 
Suriyeyi de Arabistanm her tara· 
fını da btlirim. Halk elde oyuncak 
Japılıyor. Mademki halkın b~ın
dasınız, ona hürmet ediniz ve yok 
yere onun ezilmesine, üzülmesine 
de sebep ohnaymız. 

Abdülhamit Zühravi, gülümsi
yerek; 

- Çok aaabi görünüyorsun, fa. 
kat haksız da değilsin, deyince, 
cevap verdim: 

- Çok samimiyim, bu giditi be
ienmiyorum. Haklı olutum da on
dan, dedim. 

Abdülhamit Zübravi o 7Alllan 
da Fransızlarla tefriki mesai et. 
mi' mi idi bilmiyorum, ancak a
yan olduktan 90nra bile bir türlü 
hükumete ısmamamıt, zahiren 
dürüst göründüğü halde daima ra. 
hat durmamağı tercih etmiftİr. 
Bunu isbat eden vesaik vardır. 

İtte hakiki Arap milliyetperver
leri ek~eriya bu gibi adamlara ka
pılmıtlardır.Bımlar hırslarını, giz. 
li emellerini vatan, millet, istiklal 
ID.fızlannın cazibesile örtmek ma,. 
lıaretini göstermi,lerdir. 

Kahirede bir gün Ebu! urube 
7ani Araplığın babası denmekle 
maruf cidden kıymetli ve muhte
rem bir zat olan Ahmet Zeki Pllf&· 
nın evinde bir Arap milliyetperve
ri ile konuturken ona aormuftum: 

- Suriye, Irak veya Filiııtin, A
rabiatarun herhangi bir mıntakaaı 
hükumetin rizasile veya zorla is
tiklale kavuşsa, bu istiklali muha
faza edebilir mi zannederainiz? 

O, atetli bir ifade ile: 
- Neden edemesin... dedikten 

90nra, bana uzun uzadıya bir A
rap hükumeti idare edebilecek,ye
tişmit birçok fahsiyetlerin isimle
rini sayıp dökmü,tü. 

- Ya Fransa, lngiltere, İtalya? 
diyecek oldum. 

- Onlar, dedi, herhangi nüsta
kil bir Arap hükiimetinin ancak 
uzaktan yardım •ot, hamisi olur
! "e bu htikunı .. n n l<işaı' ede
bı ıneai · · h;çbir feyi esirgemez-

!er. !Bundan eminiz. 
- O halde, dedim, neden Tu

nusa, Fasa, Cezayir, Hindistan ve
ya Trablusgarba istiklal vermiyor
lar. 

- Oraları henüz müstakil ol
maya, kendi kendilerini i.dare et
meğe hazır değillerdir. 

Bu, milliyetperver Arap gençle
rinin o zaman nasıl aldandrkları
nı gösteren bu konufma, o genci 
ikaz için, ona hakikati anlatmak i
çin aarfettiğim bütün emeklerin 
~ gittiğir;i gösteren bir netice 
ile bitti. 

O zaman bu gibi gençlere söyle
diklerimiz, bugün mevcut olan va
ziyeti tasvirden ibaretti. O zaman 
bize inanmayanlar bugünkü haki
kate çok acı ve elim bir nkisarı 
hayalle inanmak mecburiyetinde· 
diri er. 

lstanbulda Zühravi!erin kur
dukları Elahal Arabi kapandıktan 
sonra bunların Arap talebeyi öne 
sürerek Elmüntedil Edebi isminde 
bir cemiyet kurduklarını yazmıt· 
trm. Bu cemiyetin reisi de biliihare 
Cemal pafa tarafından idam etti· 
rilen Abdülkerim Halil idi .. 

Abdülkerim Halilin daha o za. 
man Fransızlarla anlatmı-t oldu

(Bitmedi) 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

Bulgaristanla bir misak 
akdi için bir Bulgar 
gıtzetcsinin ya zdıkları 

Y onıı iımioddı.i bir Bulgar vilayet 
gazel inde Bay Govedarof Tüı k • Bul
gar münasebeti, • dair pyanı dikkat bir 
makale ya21nıttır. Bu makaleyi atağı it.· 
hyaruz: 
G~ yaz mevsiminde Türk • Bul

gar münasebeti çok bozulmuştu. Bulga. 
riıtana karşı iki komşu devletin mena
füni rzrar edecek ıelcilde bir propagan
da ba,lamııb. Türk gaııetelerinin ıütun
lan, Bulgar aleyhtarı yazılarla dolu idi. 
Bir çok tanmmıı muharrirler ve siya • 
set adamları, bizzat kendi manleketle
rinin menfaatlerini ihlal eden ve yurd • 
lanmn tanımnıı dostlarına tecavüz ey
liyen yazılar yazdılar. Halbuki Türk • 
Bulgar anlaşmasının ve teıriki mesaisi
nin devamı böyle şeyler yazılmamasına 
bağb idi. 

Türkiye ve Bulgaristanm devam ede
bilen menfaatleri hiç bir zamıan birbiri
ne zıd olmadığmdan Türk • Bulpr dost 
luğu talıiıldnıık edebilirdi. Bulgıarlann 
ve Türıklerin temiz milliyetperverHği, i
ki komıu devletin ıı:la bir surette tetri· 
ki mesai etmesine mani değildi. Sata • 
hiyettar Bulııar mahafilı.e göre, Şarki 
Trakyada anui dhetinden hiç bir te • 
vessü imali ııüdülmüyor..!u. T arilıi da
fialan, ve hakikat eşyayı da.ima göz Ö· 
niinde bulunduran Kemalist Türkiye i
çin de Bulgar topraklan haldanda her 
türlü arzular, lüzwnsuz tel&k.ki ediliyor• 
di. Bulgar vat.nı, her kant toprağın 
seri>eot telakki edilebilmeoi ıçin bir çok 
aıırlar mıfmda kafi nıiktarda kanla su
lanııuttı. Her iki hülıi'ametin biraz hüs
nü niyet ııöstennesile, milliyetcilerin em
liı.lri meselesini hakkaniyet mm:-inde 
halledebilecek bir usul bulunabilirdi. 
Balkanların hiç bir tarafında Türkler, 
Bulgari•tanda olduğu kadar dhı ve kül
tür serbestisine ve siy2si haklara mallk 
deği:Jdir. Bulgar • Yugoslav anlll§D1llllı, 

Türk • Bulgar anlaşmasına mini ola
maz. Bilakis birisi ötekinin tahakkuku· 
na yardım eder. 

Balkanların beU.emiğini te}kil eden 
Ankara, Soiya ve Belgrat arasmda ya
pılac:aK bir miııak Balkanların aullıünü 
daha iyi tahakkuk ettirir. Yeni Türkiye, 
mukı!dd.,.-atmı cesareti ve dehası saye-
ıinde Türk clevlet ve milleti 
için yeni bir devir ve yeni 
ufuklar açan BüyÜk Atatüıık'ün ellerine 
bırakmııbr. Onun Batbakanı l1met 1-
nönü'dür. llôoi de uzun zamandanberi 
Bulııar milletini tanırlar. Umumi harp
ten aonra gelen Bulgar hükWııetleri, 
Türk milleti için en dostane hislerini i
fadeden fariğ olmamıılardır. Bugünkü 
bükümetin tefi olan General Zlatev, Bul 
gariıtanm, Tüririye ile dostluğunu in • 
kifaf ettinnek ve takviye ebnek istedi
ğini oöylemiştir. Bulg~r generalleri, aa· 
kerlerin ıamiıniyeti.1i severler ve bun • 
lar faaliyet adamlandır. Bu f"TI'İt dahi
linde M. Thodor Pavlov'un Ankara el
çiliğine tayini fazla bir muvaffakiyettir. 
M. Pavlov aade yeni Türkiyeyi ve onun 
büyük ban;lerini tanımaz; ayni zaman
da, Türk • Bulııar münıuebetlerinin is
tiru t edeceği esas hakkmda da sarih bir 
fikrı vardır. Yem elçi, Türkiye ile Bul
gariotan arasında bir anlatmanın tahak
kuku için lazımgelen preotij'e maliktir 
ve usul dairesinde çalıımauııı da bilir. 

\HARİCi HABERLER 
Yeni Belçika kabinesi 

Van Zecland iş başında 
Belçika Frangı kıymetten indi. 

Kabine meclise güvenebilecek 
BRUK.SEL, 29 (A.A.) - Kabinenin 1 

beyannameıııinin ukumnasmdan ve Baş- I 
baıka:n B. Van Zeclandm nutkundan 
sonra ı.ıyaai mahatiı, ıla§hakaıun ç°" 
cüretkirane bir takını mali ve ökonomik 
ı•lahat projelerini tahakkuk ettirmesine 
kafi gelecek bir ekseriyeU elde edeceği 
mütaleasını serdetmektedirler. 

BRUK!>EL, 29 lA.A.) - Y e.ni Bat
bakan B. Van Zecland'm meclute ya • 
pacağı beyanat, mali vaziyet ve BelçJ<a 
parasının vaziyeti dolayısile bıiyıik bir 

,sabır11zlıkla beklenmekte idı. Cekenın 
açılmasından daha bir saat evvel parla
mentonun önünde büyük bir halk kütlmi 
birikmift.i. Bütün tribünler ve sefaretıl ... 
locası da dolu idi. 

Başbakaıı beyanatında demiştir ki: 
"- Belç:ka, Belganın bugünkü altın 

mikyasını değiJtirmcl< mecburiyetinde · 
dir. Hamiline ait ve derhal ödenmeaı la· 
zon geleı ı senetler hakkındaki kanuni 
kayıtlar l ... ğved.lmi§otir. Be.ç.ka, altın e
sas. prensıpı.ne _.J;k kalmakta ve bunun 
uluslararası ış.a.Jyebilme.sin! lL-mİn edecek 
ıera.ı.tin yen~den tesisini arzu etmektedir. 
Belçika, paraların yeniden altın esası Ü· 
z ... ine stabilize edilmelerini temin ede
cek uluslararaaı bir uzlaşma aktının tes
riini bütün vasıtalarla elde ebneğe ça
hıacakbr. Sıma intizaren bükılme!I, par· 
lamentonun diğer büyük memleketleı·in 
de bitahara ittirü edecekleri bir muka 
vcleye müstenit olanıık altın esaınnı ye
mden tesis etmek huausunda bir sene 
müddetle salahiyeti tmmne istemekte
dir. Yeni altın esası vakia bugünkü de
recede olmıyacak. Fakat hiç biır vakit 
bugÜnkü laymetten azami yüzde otuzu 
geçen bir tenezzül göstermiyecektir.,, 

Hükumet beyannamesinin ikinci kıs· 
uunda Belç:ikaıun ökonomi bakmundan 
tlam bir tekilde yeniden tensikini derpif 
etmektedir. 

Mançuridc 

Bir petro . inhisarı vücude 
getirılmeıi lngilterede 

nasıl karşılandı 
LONDRA, 29 (A.A.) - Dıı iJlerl 

bakanlığı Tokyodaki İngiliz sefirin • 
den Mançuri hükümetinin kendi top· 
raklannda petrol oe.tııı üzerinde bir 
inhisar te&İ&ini mübeyyin bir karar • 
name neşretınit o!duğuna dair bir ra .. 
por alrnııtır. 

Bay l.indseye tevdi edilmit olan 
vesika Tokyo hükfunetinin noktai 
nazarlarını tekit etmektedh-. Fıilha • 
ki.ka Tokyo hükümetine göre Man • 
çurinin dahili iılerine müdahale et • 
mek kendi&ine ait değildir ve açık ka· 
pı politikaııı ihlal eclilınemİ§tir. 

lngiliz mabafili diyor ki: Mançu· 
rinin bu suretle dolayıaile tanııunı§ ol· 
ması meselesi ortaya atılmıı oldu • 
ğundan ve ayni mesele hakkında pet• 
rol kumpanyalan ile J"f'ooya hüku
meti arasmda müzakereler yapılmak· 
ta bulunduğundan hali hazırda Ja • 
ponyaya yeni bir note. vermeğe mahal 
yoktul'. 

İspanyada 
• 

Kabine istifa etti. Buhran 
baş gösterdi 

MADRIT, 29 (A.A.) - Kabine 
istifasını rejsicumhura Termittir. Yeni 
kabinenin, eaki kabineyi tqkil eden 
partiler tarafından teşkil olunacağı 

zannedil:n.ektedir. 
Maamafih ei- en mühim parti O• 

lan katolik halk partisi bükiimeti teı• 
kil etmeyi kabul eder ve bakanların 
ekserisini k< ,, :li _.ı arasmdan 
aeçer iee buhranın ehemmiyet kesbet• 
mesi muhtemeldir. 

Kabinenin i•t:ifasmm sebebi Aw • 
tri İayanmdan dcılay:ı idama mahk\lm 
edil- sosyalist tefi Pena hakkında 

bir el karan çıkan)o,_. iDıerine 

kabine azası arıumdaki ihtilaftır. 
MADRlT, 29 A.A. - Kabine bub • 

rarunın bugün baılaınasma intizar edi
liyor. Sebep olarak, Gonzalez Penanın 

affı meseleıi ileri aürülecektiı-. 
MADRIT, 29 AA. - Kabine iotifa 

etmiıtir. Bu iot.ifa Asturi .isyanuıa ifti· 
rak edenler aleyhinde veftlen bazı i • 
dam hükümlerinin iptalini müteakıp ka.· 
bine i~.inde hadis olan müı.kiilattan iıl&
ri ııelmiıtir. 

Belçika ve albn esası 
LONDRA, 29 A.A. - Belçikanm 

muvakkaten altın esasını bıralcaıak ı.a. 
ran mali mahafiii hayrete düşümıüı • 
tür. Sadece, Belçikanın bu karan ile A· 
'"rikarun evvek:e abnıJ olduğu kararın 
biribirlerine a~ benzerlikleri üzerine 
nazan dikkat çekilmektedir. 

Zeplin'in uçuşu 
FRIDRIHSHAFEN, 29 (A.A.) 

Graf Zepelin balonu bu sabah, içinde 
24 yolcu ve bir kaç da~tli ile üçüncü 
hazrrlık uçuşunu yapmı,tır. 

Balon, bu senenin ilk cenubi Amerika 
Hyahatino 6/4 le kalkac;ı.kfu-. 

Dıı siyasaya gelince; Belçika kencfui. 
ırin ökonomik İ•tiklalinin tamamiyetin • 
den kat'iyyen feragat etmemek tar'tiJe 
Belçika menafiine uygun gelecek misak
ları tercihan intihap edecektir. 

Parlamento henüz te•biU edilmeımt o· 
lan bir tarihe kadar içtimalarını tatile 
davet olunmaktadır. 

HükWııet bütün ulusun itimadım ka
zanmak igin elinden gelen her ıeyi yapa.
cakbr. Hükumet, ilk ayların gayet güç 
geçeceğini fakat diğer taraftan iyi neti
celerin zuhur etmekte gecikıniyeccğinl 
bilmektedir • 

Hükfunet beyannamesıinde iç ve dış ••· 
ya'8ya bir iki ciimle ile temas edilmekte 
ve hükUmetin, ulusal ökonomiyi tanzim 
için teıekkül etmiş olduğu tebarüz et• 
tirilmcktedir. 

Alhn esası 
BRUKSEL, 29 (A.A.) - Belçika hü

kumet... mebusan m<:clisınden :>ovyet 
hükumetini resmen tanımak için mezu
niyet talep etınittir .Hükumet ayni .a · 
manda dünyanın cı..ığer büyük devletle
rinin de kt.Dul edec<.Jcıeri b.r misaka tev
fikan altın e.asına sadık ka.mak için de 
meclisten mezuniyet istenuş.tır. 

Şimdiki halde Belçika frangının u . 
t!J<ra.r.nı BeJçi.ka mi..1i bankası temin e
decek ve bu banka, kendi banknotlarına 
mukahıl oir kambıyoyu tanzun sermayesi 
vasrta.iile ecnebi dövız,ec ı aııp satacak
tır. Bu mübadelenin nisı.eb, bilahare ba
kanlar meclisi tarafından tesbıt edi;e<"ek 
ve bu muvakkat rejim, yarından sonra 
başhyacaktır. 

l'arUı bekliyordu 
PARlS, 29 (A.A.J - Belçika frangı· 

run kıymebnin indirilmesi, bir güna hay· 
ret uyandrnrramııtır. Vaziyctıtc ıukun 
vardır. Maamafih bazı obligasyon ve 
ranüarda dütüklük kaydedilmiıtir. 

Fransada. 
. 

Ayan 1935 deniz inşaatı-
nın tezgaha konulmasına 

ittifakla karar verdi 
PARIS, 29 (A.A.) - Ayan mec • 

liai, ta•&ri.la beraber bitirdiği celae -
sinde l 935 -.eıi deniz in.aatı ku • 
JnJn1n tezgi.ha konulmasma- müttefi .. 
kan karar vcnniştir . 

Ayan, işari reyle, la.an'Uzi olmı
ya.n bir müdafaa için verilen kanun 
projesini kabul etmİ§tir. 

ltalyada tayyare şenlikleri 

ROMA, 29 (A.A.) - ltalyada 
tayyare kuvvetlerinin ayrı bir aınıf 
olarak onuncu yıldönümü, Battario 
tayy...-e limamnda ve Bay M11&oolini
nin huzurile mutantan bir ı.ıı.rette tea
bit edilmi,tir. 

Yeni Leh kabinesi 
V ARŞOV A, 28 A.A. - Miralay 

Slavek yeni kabineyi tqkil etmiıtir. Eı 
ki batbakan müsıe-, bütün bakanlar 
eski yerlerinde kalmıılardır. 

Lil Üniversitesi 
Tıp fakültesi talebesi iki 

l'Ünlük grev yaptı 
PARIS, 29 (A.A.) - Lil üniver. 

aites.i tıb fakültesi talebesi, bu sabah 
.iki giinlük bir ~ ilii.n etmiılerdir. 
Talebe, Dı«Dlekette doktorluk yapmak 
ta olan ecnebilere kartı tiddetli ted
birler alınmumr iabemektedirlar. 

Tıb talebesi cemiyeti komitesi, 
ayni zamanda cuma ve CumaTteai gün 
!eri eeoebi doktorlar mikt;ırının 

fazlalığmı protesto etmeye de karar 
venniıtir. 

Şimdiye kadar yapılan nümayiper 
esnumda biç bir badioe olmamııtır. 
Fransanın büyük t&lebe cemiyetleri· 
nin hepıini ihtiva eden ıınilli tal.,be 
cemiyeti tetkilatı bu nümayiılero it· 
tiri.ki kabul ehneııniıtir. 

Fransa ile 

Almanya arasında bir kle
ring itilafı müzakereleri 

PARlS, 29 (A.A.) - Fransa ile Al
manya arasmda bir klering itilafı ak· 
di için cereyan etmekte olan müza • 
kerelerin müsait bir aurette ilerle
mekte olduğu beyan edilmekte ve ıiın· 
diki ;tilafnamelerin dört ay müddet· 
le temdidi ümit olunmaktadır. 

Bu müzakerelere daha geçenlerde 
Pariste ~lamlınıt idi. Bu müzake
reler eınasında Fransa hükUnıeti, dö
viz fazlahğ. hakkındaki Almanyanın 
mühik talebeni kabul etmİ§tir. 

Bundan baıka Fransa hükfunetl, 
ihracatındaki taahhütleri bir t• kım 
takas tedbirlerile tesviye etmeye it· 
tirak eylemek suretile iki memleket 
arasındaki ticaret münaaebatnun in· 
kiıafma çalıımaya amade olJuğ'unu 
bilJirm.iıt.ir. 

Bay Lava/ B. Tiiülesko ile görüştiJ 
PARIS, 29 ( A.A.) - Bay Lao al ile Bay Titülesko arasındaki gö • 

rü,me bir saatten fazla sürmüştür. Bu göriifmeden sonra her !ki devlet 
adamı, matbuat mümessillerini kabul ederek her noktada hemfikir ol
&uklannı ve bugün tekrar görÜfeC eklerini söylemişlerdir. Bay Titüles
ko, Belgrad ve Prag seyahatlarınd an sonra Parise küçük anlaşmanın 

mevcut mesaili hakkındaki mütalea larını getirmiştir. 

B. Litvinof ile Bag Lava/ arasında 
samimi telgraflar 

MOSKOV A, 29 ( A.A.) - Bay L itvinof i~e Bay Laval arasında fU tel 
grallar taati edilmiştir: 

Bay Litvinolun telgrafı 
Moskovayı ziyaretiniz hakflınd a /' ransız fıükü.meü tarafından alın· 

mış olan kararı büyük b:r memnuniyetle öğrendim. Muvasaletinizi ne 
kadar büyük bir mahzuziyet ve ne derece derin bir alaka ile beklemek
te olduğumu beyan etmekle bahtiyarım. Şuna kaniim ki, aranııulaki 
noktai nazar taatileri ve bunların neticeleri, bundan evvelki telôkkile
rimizdekilera'en çok daha ziyade se meredar olacak ve bu noktai nazar 
taatileri memleketlerimiz arasında daha sıkı münasebetler tesisine ha
dim olacağı gibi müsbet sulh zamanları aramamıza da medar olacaktır. 

Bay Lavalin cevabı: 
Ziyaretime ait dostane hissiya tınıza hararetle teşekkür ederim. 11 

ve 15 nisan olarak tesbit edilmif o lan beynelmilel telakkiler hitam bu
lur bulmaz Sovyet hükumetinin se vimli davetine büyük bfr memnuni
yetle icabet edeceğim. Çok yakın bir zamanda MDskovada yapacağı. 
mız görüşmelerin memleketlerimiz in dostane teşriki mesaisi sayesinde 
umumi emniyetin inkifQfı ve sulhü n tarıini sahasında yeni yeni mu • 
vaffakiyetlere müncer olacağına k aniim. , 
Kooperatifçilik kuruma 1<.ongresı 

ANKARA, 29 ( A.A.) - Türk Kooperatifçilik kurumu yıllık kon
gresini bugün Ha:kevinde kurumun fahri başkanı Ekonomi bakanı B. 
Celôl Bayarın başkanlığı altında toplanmıştır. 

Toplcmtıda kurumun üyeleri ve kooperatifler ad1ına seçilmif mu
rahhaslar bulunmuşlardır. Kongre idare heyeti raporunu dinledikten 
sonra hesapları tetkik etmİf ve yeni idare heyetini seçmiftir. 

Bundan başka şimdiye kadar yapılan neşriyattan ayn olarak ilmi 
neşriyat yapılması onaylanmıştır. 

Cumhurreisi Atatürk'e, Başbakan ismet lnönüne kongrenin saygı
larının sunulması teklifi ittifakla kabul edilerek kongre adına telgraf
lar çekilmiştir. 

Suri11e fevkalade komiseri Adana da 
ADANA, 29 ( A.A.) - Fransanın Suriye fevkalade komiseri &nt 

de Martel bugün şehrimize getmiş istasyonda karşılanmıştır. Kont ve 
maiyeti hazırlanan otomobillerle l}elıre inmivler bir saat kadar kaldık
tan sonra Toros ekspresile Halebe doğru yollarına devam etmişlerdir. 

Filistinc 
Triyesteden yeniden 1600 

yahudi hareket etti 
Triyeste, 29 A.A. - Filistin lıattı 

fevkalade servisini yapmakta olan (Ro
ma) ösmôndeıki traıu atlantik, muhtelif 
Avrupa memleketlerine mensup olan 
1600 Yahudiyi hamil olduğu halde ha • 
reket etmiştir. Bu Yahu diler, Fili.atine 
gimıekt:edirler. 

Bu yolcular arasında 1000 atlet var
dır, bımlar Tel ... vinin ikinci makabiyad
lanna ~tirak edeceklerdir. 

lngiliz ve Lehistan konsolasları, va
purun harekıetinde hazır bulurunuılar • 
dır. 

Berlinde kar yağıyor 
BRESLAV, 29 (A.A.) -Uç gün. 

denberi Silezyada dağlık arazide bol kar 
yağmıfbr. 

Bu aabalı B ... Jinde fazla kar NmtJ, 
tehir kalın bir kar tabalıaoı alımda kal· 
ntrflır. 

Malatya da 
Sinema yandı 
Çocuğunu bulmağa koşat 

bir kadın düşüp öldü 
MALATYA, (Milliyet) - Dün ge· 

ce ıineımaıla (Roma ateş'ler içinde) fil· 
mi gösterilmeğe batlandığı •ırada, fil • 
min işbalile yangın çdmuı ve bina yan
mıya başlamıştrr. Loca ve mevkilerdeki 
ha:lk hiribiriııe kanımrı, ortalığı büyük 
bir telaı ve korku almııtrr. Sinemadaki 
oglunun vaziyetini öğrenmek üzere ko· 

fUP gelen .ihtiyar bir ana yangıııı görür 
gönnez dütmüı ve ölnrürtür. Bir aaat i· 
çinde ,koca binanın her tarafı yamru,, 
yalnız t&§ duvarları lrahnıtfıt". Neifuoca 
batka zayiat yoktur. Bina, idarei bu • 
susiyeye demirbaı eşyaıile birliktıe 
SS,000 liraya mal olmuıtur. Binanın çolı 
y..lumnda bulUJBll '°" scnelerdenberi in· 
f&lm& çabıılıp ancak altı gÜn evvel t>ed 
riaata açılan büyük ilkmektep binası çcıi< 
kıymetli ~ı. kurtanlıabilmiftir. 

______________________ .;..;. ________ ..;....~ 
Tal ebe Birliği köycüleri çalışıyor 

Birlik köycülmnin dünkü toplantın 

Milli Türk Talebe B:irli.ğfoin Köycü
lük Kurultayı dün saat onda Halkevi 
aalonunda toplanmıştır. Kurultaya htik
laJ maqı ile baflannuı ve kurultay ha~· 
kanlığnıe Bay Hüseyin aeçiliniı!k 

Evvela Birlik reisi Bay Rükneddin 
Fethi Köycülük Kurukayınm bir yıllık 
çalışma raporunu okumuıtur. Raporda: 
Trakya, lzrnir ve diğ ... vilayetlerde bu· 
lunan gençlerin çal.ı§tnalarından ehem • 
miyetle bahsedilmekte idi. Bi..ı.ik idare 
heyeti bu gençlerin çalı§malarını çolı: 
ıayanı takdir gönnüı ve kendilerine teb
rik yazıllna$ınt iıtemiı, bu utek kabul 0-

luıunuttur. 
Bundan sonra köycülük filıriyatım 

ilerlebne maksadile furtip edilen köy 
günleri ve köy konferanslarmo. bu yıl 
ela devam edilmen istenmiş ve kabul e
dilmittir. 

Talebe Birliğinin ,tertip ettiği Köycü
lük Kurultayına yardımları dokunan 
1ip Fakültesi fuik, kimya doçenti Bay 

Sadi, terbiyeci Bay HıfznTalunan Ra • 
§-İt, Konşervat'uvar müdürü Bay Yusuf 
Ziya, hıfzıssrhha profeaörü Bay Hirte 
Birliğin açık tcıckküıleri bilclirilmiftir. 

Bundan sonra Birlık üyelerinden bazı 
lan bu mevzu üzerinde söz alarak köy
cülük ıuılmm etrafmda tÖz oö)'lemiıler 
dir. 

Bundan sonra Köycülük Kurultaymıı 
yeni çalı§lllll prognumnın tesbit edilme 
si için köy işNrile uğraıacak beı kifiliJ. 
bir idare heyeti aeçilmesi İıt · ı ve b 
istek ekseriyetle kabul edilmiıtir. Heye
te seçilen üyeler ıunlardır: Tahsin Sa 
at, Mehdi, Sadrk, F ılı. 

Bu beyetl Koycu u kurultayına fi"' 
diye kadar gel orları asnif edae 
umumi bir rap ırl.ıyacak ve Birlilı 
idare hey t..,., verecek • Ayni z an~ 
bıı raporda yanı sal fına fd<liru de iz.al 
edecektir • 



f FiJ Eaiitl 
Ah, bir çöpçl olsam! 

Bizim sokağın hiıldetli bir çöp
çüsü vardır. Çabucak kızar. Her 
~eyden evvel çopçü olupına kız -
maktadır. Gerçi okıır yazar değil, 
elinde bir zenaatı yok, gazel la
lan da okumaz ama taliine kız
gındır. Çöpçü oldum diye. Böyle 
taliine küsenler bir tane değildir. 
Benden tutun da size kadar ara -
mızdakiler hiç talimıılen ho!}nut 
görünmezler. Her birinin gönlün
de bO!Jka bir arslan yatar. Ama 
bereket, bu arslanlar hiç uyanmaz
lar. Çünkü bu yürek arslanlarının 
hepsi birer posttan ibarettir. Bi -
zim çö~::nün de gönlünde kim 
bilir ne y:ıtar. Bilmez zavallı ki; 
benim gibi ona gıpta eden, içini 
çekenler vardır. 

Hidıletli çöpçümüz her ttabah 
hıncını ilk önce çöp tenekelerin
den alır ... Bunlann dolusunu te -
kerlekli ıandığa biçimi mahut çöp 
arabasının bO!}ına çaldığı gibi, 
boşunu da kaldırıma atar. Soka -
ağımızın bu ince, zril ve samimi 
ifini yaparken de miiruiıını anla -
mak güç fakat maksadını kavra -
mak çok kolay bir takım bağırtı
lar eder. Şüphesiz sokakta oturup 
ta bu süprüntüleri yapanlara, an
i.an bu adamın yoluna koyanlara 
.över, sayar. 

Bizim hiddetli çöpçü titizdir 
de. Eğer çöp tenekesi kapının ö
nündeki ıuıl yerine düşmediyse o
na bir iki ( fiit!) çekerek hizaya 
getirir. Olur a o sırada ya bir ıan 
kedi, yahut asaletini kaybetmi!} bir 
lioo onun ayaklan altında dola -
Jlr. Bunu görür görmez çinçılit 
kesilir. Bir yakalasa iki bacağın
dan pas gibi ayıracak hayvan ka
çar. Dedim ya! Bizim çöpçü hid
detli adamdır. Çöp araba.ınrn bir 
boıboğaz ağzı gibi açık kapağını 
çeker ve amudi vaziyete geldikten 
sonra - kendi kendine kapansın 
diye - koyuverir. Ba kapak ıs
ıı.z ıokağımızda bir top gibi pat· 
lar ve ıokağı fenlenrlirir. Ba pat
lamadan macunsuz camlarımız 
dazlar. Bo!} çöp tenekelerimiz tın
gırdar ve aralan yatağı yiirekleri
miz hoplar. Hopladı mı hopladı. 
Arkadan beygire mninme bir ses
le: 

- Deee! der ••• 
Beygir aldırmaz. Kim bilir o 

sokağı kaç yüzüncü defa yÜrÜmiİf, 
bu sesi kaç yüz defa İ!}İtmİ!jtİr. 
Günün adı pe.-,embeden salı ol • 
clu, ay eylülden marta döndü di
ye bu (deel) sesini de yeni bir 
haylmna sayacak değil ya! Gün 
görmiif, devir geçirmi!} bir beygir
clir. Arabaya biraz açılır, ama yÜ
rüma. Çöpçü - dedim ya! - bir 
hiddetli adamdır, çeker süpürge 
•ap- hayvanın sağrıınna bir tane 
çakar ..• Hayvan bunu anlar, ve 
hiç inat etmeden yiirlimİye ba,lar. 
Arabanın her çivisi, her ta.',taıı 
her civatıuı, her somuna, her te • 
kerleği tekerleklerin her parmak· 
lığı ayrı bir ses çıkanrken ar"ba 
ela taftan tafa seker ve bu fan zil at 
orkestrasından tatlı bir (tam tam) 
gürültüsü çıkar. Bu nağme biraz 
serttir, biraz beyin tırmalar ama 
kendi sokağımızın, keneli çöple -
rimizin, keneli çöpçü ııe kendi çüp 
arabamızın sesidir; severiz. Ara
ba bu tantanalı yolunda üç m<'tı-e 
kadar gittikten sonra - çöı;çii: 

Dudaklanna olanca uzunluğu 
vererek ata: 

- Çuı! der .•. 
At durmaz. Çünkü (Çuş!) eşe

ğe ait bir hitaptır. At gibi asil hay
van eşeğin hakkını yemez. Çöpçü 
beygirinin bu alicenaplığını hid -
cletli çöpçümüz çekemez. Süpür -
ge sapının ikinci taksitini de ö
der, ama bu sefer hayvanın kala
sına. Beygir, durur; durur değil 
irkilir. Araba durur, yar.dahi ka -
pınrn önünde sırmıını bekliyen 
dolu çöp tenekesi yukarıda size 
yazabildiğim merasim ve sesler -
le boıalrr, yere atılır, tekmelenir, 
kedi kovalar.ır, kapak patlar, 
(deel) sesi çıkar, araba yürür ve 
bütün bunlar gürültü ile mücade
le kanununun simitçiye (sıcak si
mit!) demeyi sıkı sıkı yasak etti
ği sekizden bir buçuk saat evvel, 
altı buçukta olduğu için biz ya -
taklanmızdan fırlarız. 

Ah, bu hiddetli çöpçümüz bi
zim bu uyanıfın:ızı bilse, görse ne 
k:ıelar ıevinir, yiireği ne kadar 
ferahlar ve çöpçülük gunınz ne ka
d kabarır. Belki de çöpçü ol
duğu için artık taliine küsmez. 

Hayatta, hiç bir hır• besleme
dim. Yalnız gençliğimde ramazan 
Javulu çalmağa heves ettim ve 
bittün bir ramazan davul çalarak 
lıızımı aldıydım. Bende ük uya
nan ve sönen hırs bu olmuştu. 
Uıkin bizim hiddetli çöpçünün 
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Kıdem ve 
Makam zammı 

ı 

1 

1 

i 
Muallimler Birliği saylav· I 
lara mektup gönderecek 1 

Muallimlerin kıdem zamLan ve ma-) 
kam tahsiat!armm ka.ldınlmaması i· 
çin htanbul Muallimler Birliii aay • 
lavlara birer mektup göndenneğe ka
rar venni§tir. Birlik ayrıca Kamutay 
Baıkanlığına, Kültür ve iç Jıler Ba
kanlıklarına da mektuplar göndere • 
cektir. 

Söylendiğine göre, bütün memlekette 
hususi idareler bütçelerinden makam 
tahsiaatlanmn kald1Tılmaar ile elde edi
len taaaJTUf yedi yüz bin lira kadar· 
dır. Bu miktarrn htanbula tahmiınmı 
altnuı beı bin lirası U..bet etmekte • 
dir. 

Olgunluk imtıhanlan 
Bu yıl bakalorya iıntihanlan ye

rine konan olgunluk imtihanlarına 
dı~ndan girmek istiyenler için bir 
tamim gelmiıtir. 

Killtür Bakanlığının bu tamimi -
ne söre, imtihanlan> girmek jıtiyen -
ler nisan içinde lazım gelen vesika -
!arla bakanlığa müracaat edecekler -
dir. Bunların Yatları 22 den ~ağı ve 
32 den yukan olmıyacaktır • 

Bir spor filmi 
ldı.'lllln cemiyetleri ittifakı, Alman

yada çevrilen bir spor filmini mek -
teplerde gösterilmek üzere Kültür 
Bakanlığına tavsiye etmiştir. 

Fihn talebenin spora ala.kası nok
tasından ehemmiyetH telakki edilmek
tedir. Filin Ankaraclan teiırimize ge
tirilmiıtir. Sineması olan mekteplerde 
parasız olarak gösterilecektir. 

Gezinti trenleri 
Bu yıl da Sapancaya yaz 

trenleri gidecek 
Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Sa

J>llll<8 Ye Adapazarına yaz gezintileri 
yapılacaktır. 

Geçen yaz, Turing kulübün te§C'lıbü
sü üzerine Devlet Demiryollennca ay
rdan gezinti terenren, büyÜk rağbet gör 
müftü. Bu çe,it trenl.,,-le Adapazarı ve 
Sap.ıcaya geçıen yaz 70,000 lôşinin ge· 
zinti yapbğı teabit ~-

Bundan batka ge>:İnti y11pıldrğı gün
lerde, yalnız Sapancada 150 ye yalan ko 
yun kesi.Imiıtir. Ancak giden yoiaıla
nn ihtiyac:mm Sapancadan tedariki müın 
lriin ohnadığından oraya Adapazarı tüc 
carlııın ııelmiı ve yaprlan tahminlere gö
re Sapancaya 100 bin l!ra pan kalmıı
tır. 

Gümrükleri teftiş 
Şehrimizde bulunan giimrükler 

tetkik müdürü Bay Mustafa Nuri 
güıınrükleri tetkik ve teftlı etmekte
dir. 

Bir haftaya kadar tetkiklerini bi
tirdikten sonra, vaz.iyeti bir raporla 
vekalete bildirecektir. 

1 BORSA 1 
ı----Ot Bankasından alman cetveldir) 

28 l\ıJART 935 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTlKRA7lAR 1 TAHViLAT 
lstikrau dahili 97,.25 
1933 Er• . .1rı.ı &9 Rıhbın 10.15 
Kuponsuz 29,50 An. mümeaıil 52,80 

• il 27,80 An. tahvUi J. <fS,40 
" 111 2.8,10 An. tahvıiı IJJ 50,50 

ESHAM 
lı Bankası Nama. 10 i Reli 1ıeuponau:a 2.,.25 
,, ,, lJ•miHne 10,15 Telefon 14 

• ,. Mü ... ;, 99 l T orkoo 
T urkıY• Lumbu- Çimento 
rl1et Banlcau 64.50 lttihat dey. 
Tram"•J' 29,50 Şark dey. 
Anadolu hiııe 25.80 B.alya 
Şir. liayrİJ• 15,50 Ş.rk m. ecsa 

Ç!"K F!YATLARI 

17.--
13,15 

9 
0.911 
ı.ııa 
4.65 

Fransı:ı F. 12.05 Pra.i 19,01,14 
Londra 606,SO Belgrat 35,08 
Mili.na 960,10 Moıko•a 10,96.SO 
Nüyork 79,39,40 Bertin 1.97,93 
C.ne11re 2,45.64 Madrit 5,81.25 
Atina 83,82 Budapeote 4,43,68 
Brüksel 3,80.33 VarJOY.a 4,21,75 
Am11terdan1 1,17,61 Bü.kr~t 78,37 
Sofya 66.26 Viyana 4,22,95 

N U K U T (Sahı) 

Kuruı Kurut 

20 f, Fran••• 189 2(\ l. İt••çr• 815 
1 Dol..,. 125 1 Pu.et. 18 
l Kur. Çek 118 l Mark 43 
t file A•. 23.60 l Zloti 22 
1 sterlin 604 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dinar 16 
20 Le•• 23 t C•rno'fJt -.-
10 F. Belçika ili Altın '·" IO Drahmi :M M.Kidi7• 41 

1 Florin 83 Banka.ot 240 

çalımı bana bir ııün için bir çöp
çü olmak hırınnı verdi. Şimdi i
çim yanıyor. 

Ah, bir gün elimde ınıpurge, 
önümde çöp arabası istediğim so
kaklardan erken erken geçsem! 
Hayvana istediğim gibi de, çuf! 
desem, çöp ara~n kapağını 
istediğim gibi açıp kapasam, ara
bamın tekerlek/erile kaldınmları 
çekiçlesem. Gözüme Üİfen -6prün
tüleri istediğim gibi toplasam, 
tenekeleri tekmelesem, benim gibi 
uyuyanları uyandırsam ... 

Ne tatlı, ne zevkli, hatta ne 
fehvetli 'ey olur bu ! 

B.FELEK 

Hiliiliahmer Fatih kolunun dünkü kongresi 

Hilaliahmer kongreleri 
Fatih kaza kolunun üyeleri bir yılda 

beşyüzden üç bini bulmuştur 
Hilaliahmer F&tih kaza kolu dün 

Şehzadebaıında Letafet aparlunanın· 
da fırka salonunda fevkalade bir 
toplantı yapmıştır. 

Toplantıda Hilali.ahmerin vilayet 
idare heyeti reisi general Ali Çalmı· 
Iı, Hilaliahmer müfettişlerinden Bay 
Ihsan, Hilaliahmer Emincnü kaza re
isi Bay Ramazan ve bir çok üyeler 
hazır bulunmu§lardır. 

Kongrcyj kolun reisi Bay Vasfi aç· 
mıı ve kongre baJkanlığına Bay Na
oi aeçilmiflir. 

Evvela bir yıllık ça.l1~mn raporu 
okunmu,tur. Raporda bir yılda bq 
yÜz ameleye ilaç verildiği, hariçten 
m.,ınJeketimize gelen otuz Üç kişiye 

21 günlük yemek verildiği, ye:ın.iş 
bir fakir haotanın da Huel<i, Gureba 
ve Cerralıpaşn hastanelerine yatırıl
dığı zikrediliyordu. 

Gene kol tarafmdan üyele.-e ve hal
ka yinni bir temsil verilmiJtir. Beş 
yÜzÜ geçmiyen Üyenin miktarı bir 
yılda üç bini bulmu§tur. 

Rapor konıre heyetince a.lktşlarla 
kabul edilmit ve vazifeleri biten üç 

Darüşşaf aka 
Kongresi 

idare heyeti üyes>nıin yerine yeni Üye
ler aeçilmi~tir. 

Bundan scnra kongreye yeni tek • 
lifler yapılmış, eczacı Bay Arif şim
diye kadar idue heyeti tarafından 
ta§ınmakta olan rozetlerin hariçteki
lere de Alblmımm, bunun hem ko -
la yardan olacağnu, hem de üyenin , 
sayısını aıttrrncağrnı aöy{emi, bu utck
kabul edilmiJtir. 

Bundan eonra Ankarada bulunan 
~emiyet merkezile temasta b•ılunmak 
üzere iki murahhas aeçilmesi isten -
ıniş, Bay Cevdet Kerim ve Bay Vufi 
murahhashğa ııeçilmiflerdir. 

Kolun yeni idare heyetine seçi -
!enler ıunlardır: 

Bay Va.fi, Bay Ceial Feyyaz, 
Bay Emin, Bay Cenıal, Bay Halit, Ba· 
yan Nedime, doktor Bay Ziya Nuri, 
Bay Muaı;nmer. 

Kongreden sonra Bay Yuıfın ka· 
leme a mış olduğu beş perdelik (Harp 
te Hilaliahmer) piye&i Cumh<ıriyet 
Halk Fırkası Eminönü ve Fatih ka· 
zaları himayesindeki Türk Gençler 
mahfeli tarafından lemail edilmiş ve 
tem&il muvaffakıyetli olmuştur. 

Doktorıarın 
Toplantısı 

8ELEDIYW& 

Üsküdarda 
Taş delen suyu 

/ Projeye göre 200 bin 
liradan fazla para lazım 

Tll§delen suyunun uri tesisatla Us -
küdara inrurilm.,,ai için, fenni tetkikat 
lııitmiı. bu hususta bir proje lıazıriammı· 
tır. Yapılan hesaplara göre suyun Uakü
dara ~ için (200) bin liradan 
fazla paraya ihtiyaç görülmektedir. Be
lediye, Pındilik bu parayı temi• edecek 
vaziyette değildir. Bütçede, Ta§delen 
suyu te&isa.Uı için lr.r faad açılrnıak mak
sadile, 1935 yılı masraf lmmma ancak 
( l) lira llıılısia.at konalıölnıiıtir. Uerilci 
yıÜarda bu tahftaat artırılacaktır. 

Manaile işlerine da t hsisat 
ayrıldı 

Geçen yıl malıa& muhtarlıkları Ulk
mq, onların gördükleri ifler, belediyeye 
devredilınitti. Belediye ıubeleri, mah..ı. 
le itlerini üzetleıioe aldıktan sonra, bazı 
zaruri mMrafla:r yapıbnak icap etmif, 
belediyenin esas laı.dro•u ile bu munzmı 
İfin göriilen-ıiği ~dmıfbr. Beledi
ye bumm üzerine 1935 yılı bütçeW>e ıs 
bin lira tı.ıhıisat koymuştllil'. Bu para iko 
mahalle ;şferi daba ıalim bir şekilde gÖ· 
rülebilecektir. 

Sut.er şışaıerde satı. ca;( 
Belediyenın, Istanbulun •Ül İşini. yo

luna koymak lizcre bu defa da lı.arekcıte 
geçtiğini yazımJuk. Hazırlanan raporda, 
sut veren hayvan ahırlarının sıhhi hale 
getırilmesi, bir •Üt fabrika~n kurul -
maaı, sütlerin e,·safı bozulmadan salıfa 
çıkarılması i•tenmekted.'r. 

Şimdi raporun gösterdiği umumi yol· 
1-dan te\.Gcıkat yapılmaıktaclır. Tetkika
tın şonunda İşe baılanöcak ve fabrikanın 
kurulacağı yer teshil edilecektir. SütleT 
fabrikada topU.-c<d< ve burada pastörize 
edildikten ...,.,..... kapalı tiıelere konarak 
N.tılığa ç karılacaktır. Giiğümle ıüt aa
bşı menedileceği için, bittabi seyyar aüt 
satıcılan da kendi.ıilderinden ortadan 
kalkacaklardır. 

Bog.sziçi ılJ GiJeıı rollar 
Ta.rabya ile Hacı O- bayın ara · 

aırulaki yolun int-b toıııaneu bitmiı -
tir. YeıDköy ile Büyükdere arasındaki 
yolun yapılmar.na da yakmda baılana -
aıkbr. Bu losırrıcfa !Wen bırn yerler n
tmmaı. edihnelııte ve rıhtım yapı.lııneık -
tadır. i 

Y eniköy - Büyülukre yolu beton as 
!alt yapılacağı için llOIJ1'adan her hangi 
bir &ID'etle y<>huı kazJmasma müsaade 
eclilmiyecmtir .• 

-o-

Bir radyo alınması için 
hayli mı..nakaşaıar oldu 

Belediye aonra.ı- lıaHum fİkiyet et

Eti L. b .ı muhaden et cemi- memesi .için ıeieıon. •u, eı~ ~va-
ııazı teoı&atınm ve bacalarının ıımdıden 

yeti aaın. tür~çelcştırt.cek yapıin-mı ilan etmiıtir. 
Etiblıa M~ c..niyeünin aylık Stadyom için yapılacak istim:ak Darünafakaltlar c..niyetinin yııllık 

toplantısı dün ~u on dörtte Haikmudc 
yapılmı§tır. Ko~re); cemiyetin lıatk-ı 
Şirketi Hayriye Tef ti, heyeti reisi Bay 
Mehmet 1 zzd. açmıı ve konııre ha§ kan
lığı da ckseriycrıc kend:aine veri.nlıişôr. 

Kongrede e•vda idM"C heyeti yıllık 
çalııma rapoı-u okun<nuıtur. RaJIO?'da 
idare heyetinin l11<>YCut olan üç yüz li -
ra.sın<lan bir m:l.ıarile Darü§§&faka oku
hma bir rad1·e ıılınmaoaı teklif ediliyordu. 
Bu telıılif cemiyet üye!eri arasında fid
detli münıı.kll§&lara yol açmıştır. Cemi
yet üyeoinclen Bay Hüsameddin radyo· 
nun ınndi!ik alııwnamasmı ve eğer rad
yo bu para ile altıı11c3'< oluna cer.-yetin 
paraıız kalacağıru ve radyo için aynca 
bir para l<>planmMmı Utedi. 

Kon;ıre başkanı okula radycmun bu 
para ile alın.raa muvahlı: olacağını aöy
leıli. Bu ıöz gene miinel<afayı harsret -
lendircti. Kongre ba~kanı B~y izzet isti
fa ei!ti. Ve kongre beş dal&a tatil edii· 
di. 

ikinci açıiı,ınJa, kongre başkan!ığ,na 
yeni bil aeçinı yap.iması K.tendi. Uyeler 
tekrar Bay lzzct;n gelmeoini istediler. 
Bay izzet ba;:ka.n.hği umumun arzu.au 
üzerine kabul etti. Ve yeni idare heyeti 
aeç<mİne bıııt!andı. Yeni idare heyetine 
Bey Hüsamettin Gray, Bay Vefik Pal. 
mir, Dürrü ~12~ Rahmi E.aat, Ihsan, Ce· 
mal F Ul\t, ŞulD"U, Togo; ıniirakıplijd.,..., 1 

de Amİır Litdem, Enver Atafırat ·~ilmi, 1 

!erdir. 
Radyo itini idare heyeti haDedecekfa. ' 

toplantısı dün cemiyetin Caialoğlunda -
ki merke:ıc salunwıda Dr. Bay Fethinin 
b;qbnhğı altında yaprlmqtır. 

Toplantıda caniyu< mzamıımnesinin 
son m&dcielc:ricin değiı'tirilmesi Ô$ten -
miıtir. Cemiyet üyelerinden bir knmı 
bunu kabul cımeuııiı ve p.!dedi müna
katalar olmupur. 

Fakat bu dcğipncleri üyenin el<eeri -
yeti kabul .. ttiği iç.in mzamnarneıün bu 
maddi,;ICrJ.nin dc!!§tir:lmesine l..ar-~ ve -
rilmiştir. 

Bundan sonra arapça olan cemiyet ;,_ 
minin değiftirilmeo;i i.tenmiı ve hu istek 
için yeni bir karar verilmıiitir • 

Cemiyete yazılı bulwmn üyeler araam
da bir anket açılacaktır. Ve bu ankete 
gelen cevaplar tm:nif edilerek muvafık 
görülenler wnumi reye konacak, en çok 
rey alan isim cemiyetin yeni ismi ola -
caktır. 

Bay Boissiere 
Oananl.ı Bankuı müdürlerinden B. j 

Boisııiet-e dün Paristen ıelırimizıe geıl -
miştir. Bay Boissiere eski Rrht:sn §ir • 
ketinin tasfiye işleri ile mqgul olrnak
ta-d1T. Şiriretin bugünlerde yapılacak 
hi11edaran toplantısmda bulunaıımkttr. 

-o-

Kanlı bir toprak kôlvgası 
Konyaya bağlı Hatunaaray köyÜ hu

dudunda bulunan bir toın-ak parçaaı i
çin ÜÇ köy halkı kavga etmittir. Netice
de iri lıiJi ölmüt. yirmi be§ kip yara -
lwaıaytr. Suçlu! .... ydralanmrıtır. 

Dün Franaı~ ticaret odası heyeti umumiyesi Union Française'de 
F~a.nsız Bıı;.,konsolosunun reisliği altında toplanmı,tır. Heyeti umu. 
n:ııye aenelık raporu t...dik etmif ve senelik idare heyetini aeçmit
tır. -

Yenibabçedel<i atadyom için Beledi· 
yeltt banka•mdan yapılacak istikraz mu 
ıımele.i bir yandan takip edilirken, bir 
yandan da stady<ım yerindeki arsa aa
biplerile te1L• sa geçilmiıtir. Her a:raa 
sahibi ile ayn ayrı pazarlık edilmekte -
dir. Stadyomu yapmak ;ç;n y<mideıı mii
nıcaıırtla.T baıJarnı~trr. Belediye, Kadyo
mu en aıırdide bir tekilde yaptırmağa ka 
r .... ı" verdiği için ıtadyom projesini mü-
sabakaya koyacaktır. ı 

Stadyum iç.in belediyeye bazı mü
racantlar yaprJIDJ~tır. Bazı yeri~ ma -
li gnıplar intaatr Üzerlerine ahnak is
temektedirler. 

Halbuki, stadyum iÇin, belediye 
bir pl~n müsabakası açacak, ayn! za
manda mali ciheti münakasa yolu i
le h~lledilecektir. Binaenaleyh, mü • 
raeaat eden grup mümeaaillcı-!ne şim
dilik rrl cevabı ....,,.;ım: tir. 

Dü~kün!ar 6\İnde sağ anı.ar 
Çalı~abilecek kudrette kıulın ve er

bldein (DütJ<ünler evi}ne gönderil -
dikleri yapılan kontrolda aniaıılm,.br. • 
Bu gibi sağlam kimselerden dı§arlıkh 
olanlar mendeket!erine gönderilecekler·' 
dir. htanbullu olanlara da çalışmaları 
IÖylıeoecd<tir. Bunlar ll"nc dileniyor -
lana belediye hizmetlerinde zorla ça -
1ı, tıırdacaldardır. 

f'is S'rnıçlar 
Büyük hanlarda ve büyük b<nelar -

daki eokiden kalma •rnıçlann t<miz.len
mediği ...ı.ıılmıfbr. Buralard.ı.i a~u 
halk kullan<lığı için, belediye ıubeltte 
bir t....im sönderet'ek bu gibi sanuçla -
rın sahiplerine temizlettirilmesini ve 7a

hut kurutuhnasmı bildirmiıtir. 

Mezbaha resmi 
Ekonomi balnnlığı mezbafıa reomi 

hakkında bir tıez.kere ile Celepler 

cemiyetinden noktai nannnı son:mııtur. 
Oemiyet, bu hususta enelce göncleırdiii 
raporlardan daba mufassal ..,ı.ilde bir 
rapor hazniayacaktır. D.iier a..aflan 
mezbaha resminin kilo üzerinden elrn • 
ması kanin bir müddet iı;iı> ahir edil • 
mittir. 

Osklldar va KadıköJ Tramvar 
firketine rardım 

Üsküdar ve Kadıköy T...,..,aylan 
ıirkerine 1935 yılında da belediyeden 
60 bin tiralık bir ,...ınn daha yapılma· 
aı muvafık ııörülmü§tiir. Şiriı:etin bu yıl 
içinde iıletmeğe açtığı batlann, ancak 
ı.;.. kaç sene •onra kar ptiTeceği ve .o 
zaman belediyenin yardnnı olmadan pr· 
ketin açığını kapatabileceii umulmak • 
tadır 

3 
• 

,Gümi~ ~ı 
1 V--~~l~J"I 

Saf si.it jçin •• 
lstanbulun henüz halledif,,,c/, 

saadetine erİ!jcmiyeın, ve zamcn 
zaman ısı~p ortaya konduğu h...1-
d e bir türlü kesilmiyen /.ır sitt me. 
selesi vardır. Süt meselesi, lstan _ 
~·ıl'!n ;yol!a;ı, fehrin temi:diı;: İ!Ji 
ıle adet? ~kız ve siitkurdcıtir ı·e 
?nlar gı'?' maalesef henüz rü~twı~ 
ısbat edıp mukaJderatı"' tayin e
dememiştir. 

Dün bir gazetede okuduk: Bele
cl~ye süt işi ile esaslı BırrPlc<! meşcul 
oıacak ve şehrin sıhhatini kurtara
cakmış ... 

Bu havadis yeni tieğild:r. Gaze
te kol~kai_"?nlarını bira:: kanştır
sak, bır, ıkı, bq, ve hatta on sene 
evvelki nüshalardıa büyük punto -
larla gene ayni mueleyi görürıiz: 

"Süt i!}i halledilecek ve fehrin 
sıhhati korunacaktır.,, 

Bunun için neler neler yapılma
dı. Sütlerin sulu olup olmadığı de
recelerle ölçüldü. Ba ka/i gelmedi. 
Asri süt güğümleri meydana çıktı, 
Bu güğümler ağzı mühürlenclıkt. ,1 
s?nra yalnız içindekini boşaltabi -
lıyor ve üzerine yenici en aa ,. •) a 
süt Üiive edüemiyordu. 

Fakat bir takım sütübozuklar 
bunan da çaresini buUalar. Gii -
ğümlerin içine bir dalavera ile su 
koyabildiler. Velhasıl süt mes.ele
si yüzünün akına ve beyazlığına 
yakışmıyacak derecede leci hile • 
ferle karardı. Bu hanısta cütler 
dolduracak yazı.'ar yazddı, ,;.kil • 
yetler yapıldı ve bir türlü İ!j halle
dilemedi. 
N~en? 

Çünkü İ.fİ düzeltmek için uas/ı 
bir faaliyete gİrİ!jilmemifti. Süt 
meselesi daimo müteferrik ve fer
di bir mesele olarak kalıyordu. Ve 
onun için ıehrin ııhhati bir inek 
ttahibinin insafına bağlı idi. Sütçü
ler istedikleri gibi süte su katabi
liyorlar ve liatlerin üzerinde de oy
nıyabiliyorlartlı. 

Halbuki İfe evvela bir ,irket te
$İsi ile baf/amalı geTekti. Ba firke
te belediyenin mühim mikyasta İf
tiraki lci:ırmdı. Ancak böyle bir te-
1ekkül, gerek lıaGıuı, gerek .ütçü • 
lerin menaliini koruyabilirdi. 

Şimdi belediyenin bu İfe bir .üt 
fabrikasıyla ba,lıyacağım memna
niyetle öğreniyoruz. Meseleyi dü • 
zeltmek için bundan IHqka çare 
yoktur. Ancak böyle bir lf!felıkül, 
sütün daha ııcıız ve daha temi% bir 
surette "11ılmanm temin edebilir. 
Sütçülük, yağcılık ve süte miiteal. 
lik gıdalardan dolayı Avrapadq 
mühim bir mevki ifgal eden Hol
landa'rl'a vaziyet tamamilt' bu Je. 
ki/dedir. 

Orada inek ttahipleri sütlerini 
satmak için kapı kapı dolapnaz • 
lar ... Her sabah muayyen bir saat-, 
te çiftliklerin civarından fiTketle
rin arabaları geçer, banlar yol ü
zerine bırakılmış içi süt dolu gü • 
ğiimleri alırlar ve bo!J güğümleri 
bırakırlar ..• Ve firket ay sonunda 
ela inek sahiplerinin hesabını te&vİ· 
ye eder. 

Bu suretle hem sütçüler sütleri
ni satmak zahmetinden, vesaiti 
nakrtye masrafından kurtıılurlar, 
hem de halk ucuz, temiz ve kontroi 
edilmiş süte kava!Jll". Artık inek 
sahibi için sütünü satmamak ihti
mali yoktur. Y alnı.z o bilir ki: ulak 
bir hile yaptığı zaman firket sütü 
almıyacak ve malı elinck kalacak
tır. inek sahibinin münferit bir şe
kilde süt satarak rekabet etmen 
imkan dahilinde değµdir. Çünkü c 
zaman her halde daha çok masral 
ihtiyar edecektir. 

Ho!lanJa'daki. usiilü burada bir 
misal olarak zikrettik. Ba hmasta 
daha bir çok asiiller etüt edilmeli 
ve ona göre ife bQflanmalıJır. 

Mi;mtaz F AIK 
Hamiş: Ankarada A imzasile mek • 

tup yazan okuyucumuza: 
lşi tetkik ettiriyorum. Enditcniz ye

rinde dci'ildir. Yakında bu aütunlarda 
mevzuu bahsederim. HtirmctlCt". 

M.F. 

Tramvay şirketi ile 
yeni anlaşma 

Baymdrrlıık IWnııihiı ile Tramvay 
§irketi arasında yapılacak yeni oınlafma 
hakkında mümlrttede bulunmak üzere 
Aııbnıya gitmİt olan ~ munılıhaalar 

Bay Roaııer ..., B.--s dün Anlıaraclan 
• ..&.-'--!- ..ı . 1 dir Anlarada r--ıı -..-e S' ' i • . eıe:re-
ymı etmekte olan müzakereler henüz bit 
nıemİ§br. 

Aydın hattı 
Geçen yıl hiikiiımetirnizce satın alı -

nan lzmir - K....t>a demiryolu ıiıf<eıbn~ 
murahhası Monot Parlsten tchrimizc 
gelmip. Aydm demiryolu §irketinin 
mümeaaili de Londrada h.iueda:rlarL• te
masta bulunmaktadır. Aydm hattının cL 
mayıs içinde hükiımetimize ıreçmeıi bek 
leıımektedir. 
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Sözlüğüne doğru •• 
Dilimizin yeni ana çizgileri üs-

Bugünkü program 
"Romanların en acayibi hayat. 

tır ... ,, 
Her günün inanılmaz vakıı:larl:" 

dolu olduğunu söyliyen. ve şımd.ı-
ka.da.r türlü türlü şekillerde kun 

ı~r kaç defa r3.$geldiğimiz bu &Ö
~~r ha.yat hakkındaki hükmü doğ
rudur; ancak bundan .bafka bir 
de &&Dlll telakkisinden ılham alı
yor ki işte 0 yanlıştır. Sadece ~a
ya tın acayipliklerle dolu o~dugu-

.. • · omanların ınanıl-nu ıoyu:.nıyor, r . . .. 
maz terler anlattığını da ılen su-

rüyor. 
yalnız bir nevi roınanı, ş"! re

alist veya naturalist denenlen ele 
alarak romanın gayes:nin .. ha!~~ 
olduğu veya muharririn gordu.i"! 
gibi anlatmak (kelimenin he!" ıkı 
mana11 ile anlatmak) oldugunu 
söyliyecek değilim. Bi!akis; ~.n~t
karm, içinde yaşadığımızla ıhş~k-
. b. ~'em yaratmakta tamamıle 

sız ır ııu •• 
terbest olduğunu farzedecegun. 
Evet, romancı (yahut şair, ay~ut 
ressam) istene devlerden, penler
den söz açsın, bir tek kişinin. k<><:a 
bir orduyu, narin bir kız!n hır ej
deri yendiğini anlats!n, yıne .~ayat 
kadar inanılmaz hır şey vucude 
getiremez. Çünkü sanatin gay~i, 
inanılmaz şeyler yaratınak degıl
dir. Onun kaynağı, ışık, bilme, an
lama isteğidir; demek ki o, en an-
1,..ılmazı bile anlatılır, en inanıl
mazı bile inanılır kılmağa çalışır· 
Okuduğunuz roman, seyrettiği~iz 
tablo sizi doğruluğuna, en tabu ve 
bas'.t bir işi en tabii veba.ait ~ir su
rette anlattığına ikna edemıyorsa 
hukmünüzü verebilirsiniz: o r~ 
man o tablo muvaffak olmu' bı
rer ~ser değildir (ve yahut ki siz 
- ona kana.madığınız için - onu 
anlıyamıyorsunuz). C:ı:rvantes .bi
zi bir adamın yeldegırmenlerıne ' . ealdıracağına inandırıyor: ışte sa-
natin kudreti. 

Homeros'un büyüklüğü Ahillevs 
ve Aias gibi insanlığın üstünde 
insanlar tasvir etmiş olmasında 
değil, tanrıların hallerini bile bize 
pek tabii diye kabul ettirebilme -
sindedir. Çağımızın büyük Fransız 
ta.iri Paul Claudel: "O Poete! tu 
n'expliques rien, et par toi tout 
devient explicable" (Ey şair! sen 
bir şeyi anlatınıyoraun ama senin
le - senin dokunmanla - her şey 
anlatılabilir oluveriyor) der. 

Sana.tin gayesi belki bizi, için -
de yaşadığımız i.lemden bir vakit 
için ayırmaktır; fakat götüreceği 
yer, lııanunku-ı aklımıza, sezgimi -
ze daha uygun olduğu için bura -
dan ııüzeldir. Baudelaire'in sevgi
lisini - yahut kariini - davet et
tiği memlekette her 'ey nizam ve 
intizam içindedir: "tout n'eat 
qu'ordre." 

Sanat hayab taahi.h ederek, ka
bul edilir bir hale sokarak tasvir 
eder. Batit ruhlu kimseler dünya -
nın insanca bir haklılık üzerine 
kurulmamıt olmasını bir türlü ka-

bul edemediklerindendir ki onlar 
için yazılan romanlarda saflığı ile 
güzelliğinden başka bir teri olmı
yan kızlar milyonerin oğluna va • 
rır; akıllı ve civanmerd fakir de
likanlılar da yine bir milyonerin 
kızını alır. Bu "sevimli,, lııa.hra. • 
manların çektikleri bütün eziyet
ler, nihayet elde ettikleri saadet
le unutulmaz, iz.alı ediliverir. Çün
kü bir kimsenin, hiç bir hayırlı ne-
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ti~eye varamıyacak olduktan son
ra eziyet çekmesi, o basit nrhlu 
kimseler için anlatılır, kabul edilir 
bir ter değildir. Her itin karma 
karıtrk, haksız kanunlara göre 
geçtiği bu dünyadan sonra bütün 
kanunları muntazam ve haklı bir 
ahiret tasavvuru yine vüzuh iste
diğinden doğmamıt mıdır? Sanat
le dinin bir kaynaktan çıktığını bi
liyoruz. insan oğlu daima ıtık pe
tinde ko,mu,, anlamağa çalıtmıt
tır; dünyada olup bitenleri anlıya
ttıadığı zamanlar, kendisince an -
lafrlır hayali alemler yaratmıştır 
(hayal, h ::o.kikatten basittir). 

Basit ruhlu adamların okudu -
ğu romanlardan biraz alay, biraz 
istihfafla bahsetmek adettir; bu 
alayı ve istihfafı elbette ki bu &a
tırlarda da sezmek mümkündür
fakat bir parça dikkat edilirse o~
larr yazdıran saikle öbürlerini yaz
d~ann~ bir olduğu gözükür. Hiç 
uphesız kafaca biraz yükselmis 

adam, fakir delikanlıların milyo: 
ner kızı ile evlenmesini beklemi -
yor; fakat yine bir hak pe~inde ko
fUyor. Oreste •;n peşine düşen E
rinni'ler, Layd Macbeth'in ellerinde 
gördüğü kan lekeleri, adam öldü
renlerin çektiği nedameti mi tas
vir eder? yoksa adam öldürenler 
böyle terler yazıldığı için mi ne -
damet duyarlar? burası pek belli 
değildir ... 

Sanat izah eder. Yalnız tunu u
nutmamalı ki izah herkes için bir 
olmaz. Kimisi her şeyin inceden in
ceye tahlil edilmesini beklediği 
?aJde kimisi için de bir işaret, ne 
ış gördüğünü pek de belli etmiyen 
bir istiare yefşebilir. Claudel'in 
sözünü yukanda zikrettim: elinin 
dokunması ile her şeyi aydınlatı
veren sihirbaz şair, le mage, her -
kesi memnun edemez. Onu anla -
mak için bizde de görebilmek gü
cünün ilerlemiş olma3ı lazımdır. 
Onun bir tek sözüne kanabilme!i, 
kendimizi bırakabilmeliyiz. Fa • 
kat bu da insanın ilerledikçe daha 
çabuk kandığı suretinde tefsir e
dilemez mi? ... 

Her ne ise, hayatta şaştığımız 
feyler görünce: "Roman gibi!,, de
mek bence yanlış bir sanat telak . 
k!sinden dc:ıır; bilakis, roman be
nı şaşırtınca, beni kendisine inan
dıramayınca: "Tuhaf! bu da ha
yat gibi karışık!,, derim. 

Nurullah AT AÇ 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
fır~"&ur Bıliaiııttl Tiyatrosunda 
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tünde; bocalamadan, sağa sola 
yalpa etmeden yürüyebilmesi :çin 
gerekli ol'tln başlıca iş, artık bü
tünleştirilmiş oluyor. 

Şimdiye kadar eksik olan yanı
mız, bir söz kılavuzunun elimizde 
bulunmaması idi. Türk Dili Araş
tırma kurumunun birkaç günden
beri, gazetelere göndermeğe baş
ladığı listeler bu eksiğimizi de or
tadan kaldırıyor. Bunlar içinde, 
osmanlıcadaki karşılıklarına çok 
uygun düşenleri olduğunu, söyle
mek, doğruyu söylemek olacaktır. 
Sözgelişi önerge kelime~i, "tekli/,, 
İn tam lıarşılğı olan "öne sürmek,, 
i, gözlerimiz;n önünd'e ve kafamı
zın içinde ne güzel canlandırıyor. 

Buna benzer, öz türkçe kökler
den gelme, hiç yadırgamadığımız, 
belleme te güçlük çekmiyeceği
miz daha birçok kelimeler var. 
Büyük Türk sözlüğü için yapılan 
çalı,maları, artı.'ı en verimli bir 
çağına erişm 'ş sayabiliriz. Belki, 
umduğumuzdan daha kısa bir va
kit, "sözlük,,ün ortaya çıkması i
çin yetecektir. 

Ba~:r.nanın bitirme demek ol
duğu günlerde yaşadığımıza inan
malıyız. 

Salahaddin GONGöR 
------··-------

Oz Türkçe ile 
Bi1mecemiz 

Oamanlıca karııhklarını yazdıiımız ke· 
limelerin Öz türkçe mukabillerini bularak ıek· 
linıizin bot hanelerine yerletli.-İni:s ve kese .. 
rek ''Milliyet bilmece memurluiuna" ıönderi .. 
niz. Doiru halledenler arasında kur'a çeJdliyor 
'Ye kazananlara hecli7eler veriyoruz. 

Müddet: Pazartesi sünü aktama kadardır. 

Yeni ~ilmecemiz 
1 7 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 1 • • 7 •'••• •ı 1 1 
5 a ı 1 •' ı•~ 1 •• 
4 1 1 1 1 1•1111 
s 1 1 .• , 1 1 1 1 
6 1 ., aa •I 1 
7 • ı 1 1 ' •ı 1 1 
8 1 1 1 1 ı•ı ,., 
9 1 1 ı•ı 1 1 1 •ı lll 
10 ·•I 1 1 •I 1 1 1 1 
il l llt 1 1 1 1 1 IB ! 
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NALINCI 
Hilmi Hidayet, çok uysal, pek gözü 

açık bir gençti. Esmerce, uhı.k tef.ekti. 
Hasba güzeldi de ... Onunla konuşup da 
ınanyatize olmıyan hemen hemen kim .. 
'I yoktur denilebilirdi. Sevimliliği bir
c.e herkesin nabzına göre şerbet verme
si büyük muvaffakıyetlerinden birini 
teşkil ediyordu. Hiç bir iş tutmazdı. 
Başlıca ahlakın, faziletin ve namuıun 
müdafii olarak geçinir ve bununla şura
da burada övüneı-ek iftihar ederdi. O
nun filt:rine göre in.sanlar tamamile ah· 
lak k:taplarının yazdığı gibi namusu 
mücessem, fazilet sahibi ve terbiyeli ol .. 
en.ası iktıza ederdi. 

Bir gün ahbaplarından Ekrem be~.jn 
evine gıtti. Salonda toplanmış çay içili
yordu. Onu görünce heı-kcs bi.-ib:rini 
dürttü: 

- Ahlak hocası geldi. 1 
- Bu Bay fazilet avukatıdır. j 
- Kötü kadınlar kahyası 1şte bu a-

damdır. 

Gibi fısıltılar işiuldi. Hilmi Hidayet 
aa1onda. bulunanlarJn hepsini tanıyordu. 
Dost! rrnm iltifat:anna ayrı ayn .nuka
belc e:ti. Sonra l:..irkaç fincan çay içti. 
Birçok ~asta ve b'.sküvi yedi. Artık çe
ne.eı·i açılıruştı. 

- Muhterem Bay ve Bayanlar diye 
cöze gir:şti: Dünya yüz~ndeki İn•anla
rın eğer hep1ıi t:erhiyeli ve namuslu ol .. 
saydı, kanuı ıar: rr-..a..ke_reler ve hapis- / 

haneler ve iJaım sehpaları İcat olma .dı. 
diyorwn ben, siz ne dersb.i~? 

Hazır bulur.anlardan hıri tasdik etti: 
- Doğrudc.r Bay Hid ye1: ... 
- Hah ... iı böyle olunca efendim hü-

kiimetk.ı in birçok rra·•oflar.na, bu u- ( 
ğurda birçok uğraşıp Lirl.!nmelerine ne 
lüzıan vardır. Herkes İ l n , gücünü bil
melidir. Bir kl:r.senin diğe< bir ıahsın 
ne parasında. ne malında, ne de kadı· 
runda gözü olmalıdır. Vaziyet bu §<'kle 
g:rerıo tükü:ne:..leriın v~!:i ta~ısili.nd~ 

bile emtk ıarftbniyeccl<!eri de dü~ünü .. 
lür. Kendini bilen her mükellef gidip 
vakti;ıde vergiı:ni verir; öyl.! değil mi? 
Çünkü t.ıh ın borcunu ye:neğe tenezzül 
ebniyen bir adam hüık:Un .. ete kar ı olan 
borcunu tahsildarın istemesine lüzuın 
gönned~n götürüp da'.re&ine t .. s im e

der. Emi.n olun w., o zam'1n hiikümet\crin1 

merasim progra.-nlanru ta.b:kten b.c;ka 

dü§Ünecelieri bir §ey lu unma.:dı. 
Salondakilerden Bay Ali Rıdvan şöy-

le itiraz ettiı 
_ Harp meseleleri ne o.: acak~. 
_ Harp mesekleri mi... amma da 
tınız ha. .. Canım onlar.o çok'.an or

r:.fan kalktıklarını bilmiyor; gihi ı.Jt.rdı 
.. ı·· orsunuz Cemi-·ti AKvam sul.h ve soy uy • , - . . ı·h 

.aıa.ı.. kongreleri ve ~.d~~ı te•.' at ~
seleleri hep dünya yuzundeki harp la-
kırdılannm ortadan kalktıkl~'?":'> ~n: 
,__ milletl..-in tam=..ı..e ıkt11adı 
...,.. ıonra 101. t 
teylerle uğrftŞllcaklarına de ıuet e mez 

mi? al'b Rıdvan - Bay H:dayet, g ' a gaze· 
te okunuyorsunuz? 

Hidayet - gazete mi.... ~ ayaklı 
bir havadıs ve yürüyen hır ~uta!~. oa-. 
lonuyum ... Onun için buna !uzum g?,'
yorum. Bununla beraber eğ~ dedıgun 
şekilde f.,.,t namu.s, ;ffet ve ahlak duygu
l tamamile duyar ve benliği k.uvvet
ı::se 0 zaman mükemmel . cemıyetl~r 
doğar ve bu cenıiyetleri tetkil ede? bu
k\imetler de kavgayı ahU.k ve. terbıY.'.'Y~ 
aykırı telakki ederek harplerın de onu 
almmıt olur. J..akjn muhte~ bay ve 
bayanlar il.k evo:vl hası_aJık. ~plarını 
öldünneliyiz. B1r oemıyetin ıçinde ah
üıbızlı:k, fuhı vesaiTe ııibi bünyemize 
saplanan hattalıklar vardır. 

Gene hazır bulunanlardan Bay Nasır 
söze kan~: 

- Peki ama, bu dediğiniz te0erle 
nasıl uğra§Dlalı, bu bastalı:klan nasıl 
tedavi etmelidir dersiniz? 

- Efendim ... B<r kere mekteplerde 

KESERi 
hocalar talebes :nin kafa.•ına küçükten 
münasip tarzda bu fikirleri sol<malı •.• 
Sonra memleketlerde cinayet ve maceı-a 
romanları yazılacağına mütemadiyen 
saydığım fenalıkları izah eden kitaplar 
yazılmalı, filmler gösterilmelidir. Açık 
saçık kitaplar, hikayeler, flmler ihtirası 
kamçılar, ahlakı bozar, insanı çileden çı
karJt". Velhasıl iste Bay ve Bayanlar, in- ' 
sanlar terbiyeli ve namuslu olunca d""n
ya yüzünde hakiki saadet teessüs ede

cektir. 
Bay Hidayet sözünü burada kesti. 

Biraz sonra dostlarına: Ali· ha ısmarla
dık diyerek ç:ktı. 

Beyoğlıında paznr aknmlarının !ta -
labalığı kaynıyordu. O dl\ bu cereyana 
uydu. Yolda ariı:asından bir kadın ses
lendi: 

- Hidayet ..• 
Ba§ını çevirdi: 
- Oo .. sen misin Sa.b'.ha ... 
Sabiha dc~iği bu kadın uygunsuz ta

kıırından biriydi. Gözleri bol sürme ve 
yüzü pudra ve kımuzılıkla boyanmış ka
riyle kclkob yürüdüler. Sonra bir soka
ğa saptılar. Ve birib:rlerine saymad:k
lan küfür, bir para meselesinden dolayı 
söylemedikleri fena lakırdı kalmadı. Bay 

Hidayet bu kad.nd>n yakasını kurtarın
ca gene yoluna devam etmek isterken 
tekrar bir kadın kolundan yapıttı: 

- Yahu, sen ne utanmaz adamıın .. 
O gece seni b-klednn neye gelmedin 1 

- Şeyy .. vallahi Bayan Mürvet .. bi-
nne randevwn vardı. 

- Peki hangı ı:~ce gekceksin? 
Salı gecesi cicim ... 

Hidayet, bu kadın ayr.ldJttan ıonra 
dii:er bir kadını kolunu tuttu. Bu pek 
güzel, ağır küı klü, göğsünde prnl pınl 
,yanıp göz!eri alan bir gerdanlrk vardı. 
Bu kibar ve ağır tavırlı hanım onun 

göı:!erinin içine baktı: 

- Haydi benimle yürüyünüz ... Bay 
Hidayet size Lebunde bir çay içireyim. 

- Aman Bay Melahat .. Emriniz ba
§ım üstüne ... Çok mühim bir iıim var. 

Beriki koluna girmiş, sım sıkı tutmuı 
bırakmıyordu: 

- f-ıayır bu 1ı.'.ek~tli reddebneyiniz. 
Siz çok sevimli bir adamsınız. Oyle 
ar.lıyorum ki kadmlırra kendinizi sev
dirmekten sonra naza çelancsini bili .. 
yor.;unuz. 

Be .. ;& itiraz etti: 

, - Kat'iyyen kabul ebnem Bay Me
lahat size karşı öyle derin saygılanm 
vardır ki ... Bence bir kadın teveccühü
nü fena kullanmak b:r ahlaksızlıktJt". 
Hunu ise bana ti.yık göremezsiniz zan
nederim. 

- Peki öyleyse... Mademki öyle •.• 
Haydi buyın"lln apartımana gidelim .. 
Bu gece bende kalınız •.. 

Bay Hidayet güldü. Kadının çekti· 
ği tarafa doğru mecburen yüriiyormuı 
göründü. l9imizde namusun ve ahlikm 
müdafö görünüp (iileme verir talkını, 
kendi yutar salknnı) sözüne uygun bir 
çok açık gözleı- de vardır.Cemiyet, şu
nun bun~n swtından geçiruneğealıı
mıı, Hidayet gibi hep kendi tarafına 
yontan bu nalıncı keserlerinden büyük 
zararlar &"Öl-Ür. - O.N. 

1 S TAN BU Lt 
1~,30: Pl8..k neıriyab. 18: Otel Tokatliyandaı 

nakıl, Çay aaati • telai:z caz. 19,20: Çocuk •a· 
ati • hikiyeler • Me•u.t Cemil. 19,50 Haberleı 
20: Keman •olo • l'ıaıat • piyano ile. ZO,.lO: 
Havayan ki tar Siret va arlcada4Jnrı. 21: S.ık
aofoo, Çimbaline, kıilofon aolo (plAkJ. 21,20 
Son haberler. Zl,30: Radyo orkcıtraM ?2· 
Radyo caz ve tango orkealrau. . - . 

ı7S Kly. MOSKOYA ı724 
17.30: Parti yayımı, 18.20: Moako 11 a ope 

raaından bir opera temsilini nakil. 23 05ı 
lnaili:tce: Moakova ayakkabı fabrikaları, 
24.05 Almanc:a, konferan•. 

823 Kl7. MOSKOVA (Sıalin) 361 m. 
19.30: Bir konaer nakli. 22: Dana mcai

k.İ•İ. 

223 Kly. VARŞOYA 1345 m • 
~ 18.15: Viyolonsel konseri. - Sô"Zl" .. 

pl&k. 20.25: Duyumlar. 20,35: Lemberade• 
nakl.,n ko.ro kon•eri. Sozıer-, 21 , t .Jı . _ •. u· 
nik konser. 23,30: Şiirler, 23,45: Sözler. 
24: Ta1yare lıahialeri, 21,05: Salon musiki· 
•İ. 

Kly. LEIPZIG 382 m • 
18,20: Ev muaikiai. 18,50: Aktüalite. 19ı 

(Biz, amele çocukları) adla akeç, 20,0Sı 
Halk tarkıları plikları. 20,40: Kımyaıer 
doktorun yardımcısıdır (konferanıa). 21: 
Duyumlar. 21,15: Ulu•al yayım. 21,SS: Ak· 
f3.m konseri, 23: Duyumlar. 23,20: Sözler 
23,35: fenlandiya ıarkıları. 24 15: Gece mı:. 
aikiai. ' 

545 Kly. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Sözler, 18,30: Cinaone orkeatraıı, 

19,45: Spor duyumları, 20: Amele yayımı, 
20,30: Bertha orkeatratı. 21: Küçük tiyatro 
22: Gazete duyumlan. 22,40: Piyan.o birliii· 
le f&rlular-. 23,30: Plik, 24,15: Mantita caa 
orkeatraaı. 1,05: Duyumlar . 

Kly. PRAG 470 m. 
16,55: Kurtet kooaer. 17,45: Çekçe dera. 

18: Ko.içeden: Radyo orkeatraaı. 19,0Sı 
Amele yayımı. 19,15: Almanca yayım. 19,SC 
Duyu.mlar. 19,55: Pli.k. aözler. 20,10: Plik 
20,30: Radyo orkeatraar. 22: Slav mu•ikiai. 
22,35: Orke•tra refakatile solo konseri. 231 

Duyumlar. 23,15: Plik. 23,30: Ruıça duyuıu 
lar. 

1195 Kly. FRANKFURT 2sı m. 
18,30: Küçük konser. 19: Çocuk yayımı, 

aözler. 20: Şen havalar. 21: Duyumlar: 21,15 

Ulusal yayım. 21,55: Breala•dan. nakil. 23: 
Aktüalite. 23,15: Duyumlar. 23~0: Oda mu
aikiai. 23,45: Spor duyumları. 24: Gece mu
sikisi. 1: Gece konseri 

950 Kly. BRESLAY 316 m. 

19: (Kameraden der Berse • Kameraden 
der Not) adlı Skeç. 19,50: Sözler. 20: Eski 
a-üzel valsler. 21: Duyumlar. 21,15: Ulusal 

yayım. 21,55: Orkestra konseri. 231 

lar. 23,25: D•nı. 

Duyum-

740 Kly. MUNIH 405 m. 
18,50: Şarkılar. 19,05: Sözler. 19,25t 

Radyoda futbol traininıi. 19,45: Duyumlar. 
20: Gando mızıka. 21: Duyumlar. 21~15ı 

Uluaal ,-ayım. 21,55: Senfonik faotaxiler. 

23: Duyumlar. 23,20: Proıram ara.J.J. 24t 

danı muıikiai, 

574 Kly. STUTTGART (Mühlacker) 

523 m • 
19,30: (Gespraec:h im Alltaa) adlı yayım. 

20; Eilenc:eli musiki. 21: Du1umlar. Zl,15ı 
Ulusal yayım. (Sc:hiff İn not). 21,55: Orlu,. 
tra konseri. Z: Duyumlar. 23,301 Halk tarlu-

'!aiüiY~i'1 
Asnn uındesi "M l L L 1 Y E T" tir. 

ABONE OCRETLERl : 

3 ayhiı 
8 .. 

12 •• 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 
ı4 -

Haric: için 
L K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak seri verilmes.- Müddeti 

8ı11çen nüahalar 10 kuruıtur.-. ~azete "!• 
matbaaya ait itler için mUdırıyet• mu
ı acaat edilir. Cas:etemhı: Ui.nların meı'u
\tyetini kabul etmu. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idarui: Galatada Vnyon Hanında 

Acenta.sı bulunmayan 9ehirlerde acenta aranmaktadn. 
Telefol) ı 4.4887 •1608 

--- -· --
- Haydi ... - dedi Nebil - ev-

vela sen git. 
g"liba.. - Gel... dife kaplanmıt büyücek bir oda. 
-! !... - Btlmeden söylüyorsun gali- Yüksek arkalıklı, geniş ve rahat 

(Ç ~ 

a t J~c11 JJ1. 
- Ne yapacağım orada 1 
- Alacaksın itte ... 
-Neyi? 
- Canım sen kullanmıyor mu-

- Hoş... Fahrünnisanın ona ha. "Mabet,,e öyle kol sallaya sal- sedirler yan yana getirilmi9, üç 
metelik verdiği yok ya ... Fahrün- ya girilmez. Adam baJına on .bet duvar boyunca bir at nalı yapıl-
nisa Merinosun metresidir. lira vermek lazım. mıJtı. Yerdeki halı ve sedirleri 

Neler işitiyordu! - On hef lira ... Çok para be? kaplayan ipekli kumaş ta siyahtı. 

l,te bunlar o iyi idare edilemi
yen hürriyetlerin neticeleriydi. 

Nebil, ısmarladığı bir tatlıyı ye
ınİf, kaşığı yalamakla metguldü: 
Birdenbire Nazminin kolunu tuta
rak; 

- ister misin 7 - dedi - se
ninle "Mabet,,e gidelim. 

- Hangi mabede? 
- Merinosun evine canım ..• 

Sen de hiçbir şey bilmiyorsun? 
- lıtanbula yeni geldim ben ... 

Ana.doluda idim. 
- iyi ya .. paran vardır elbette. 

Olmasa bana lirayı sular mıydın? 
Nazmi birdenbire karar verdi: 
- Pekala .. beni burada bekle 

On dakika sonra gelirim. ··· 
Ve valizini alı;J mu'.ıallebiciden 

çıktı. 

Hiç bir tarafında bir ıfık gö- - istersen dönelim.. . Ortada yumurta şeklinde ve di-
rünmeyen büyük bir evin kapısı Nazmi bu mabedi merak etme- ğerlerinden daha alçarak bir se-
önünde durdular. Nebil; ğe başlamı,tı. Izbandut herifin dir gözüne ilitince durdu. Bu se-

Müeflifj: Nazmi Şehıb - Bana bir sigara ver ... - de- açtığı bir kapıdan girip siyah ipek- diri odaya girer girmez göreme-
d di - li bir elbise giyınif, saçları siyah, mitti. Çünkü odada yalnız tavan-
~n a.z ötede durdugu" zaman, Ne- k k · b" l"" bil lci b Ve si'.Iarayi alınca yaktığı kibri- gözleri siyah güzelce bir kadının dan sar an uvvetsız ır ampu un 

....., Nta ~ı ko~!uğu~ sıkı,tırarak ti garip bir sallayışla söndürdü; oturduğu masaya yakla•ınca otuz koyu kırmızı bir abajurla boğulan 
k'~''- azını tofore hır lira uzatır- T f rd en sordu: sonra sigarayı kısa nefeslerle çek- lirayı bayılmakta tereddüt etmedi. çok zayı ışığı va ı. 

meğe başladı. Bu herhalde bir İfa- Kadın bir elektrik düğmesine Nebilin dudaklarından bir ,eh-
- N_~ tarafa gideceğiz? ret olacaktı ki her tarafı karanlık bastı. vet iniltisi çıktı : 
-V Ş';;le .. j evin kapısı hafifçe esneyivermişti. Bir iki dakika kadar beklediler. - Oh şekerini .. oh 1 

ken·e.. aran ık bir sokoğa gırer- içeri daldılar. sonra; Ve Nazminin kolunu çimdikle-
' O Karanlıktı. Oç dört adım atınca - Buyurunuz efendim ... - de- di: 

-.- . , sonra Tıbbiyeye devam 1 T ı·· F h ·· · 
tt d 

a.mhatı bir perdeye çarpmı..+., Ne- di kadın - Nebil B., yolu biliyorsu- - a un varmış. a runmsayı 
e ıy ı .. - dedi - simdi ··k b Y~ 1 mel bir la'bo tu · mu em- ıl bunu açınca gözkamaftıran bir nuz. çıkarmış ar ... 

. . ra varı var. Zaten ı·- d 1 • · d"I "F h .. · k •lar Ne 
d 

ay ın ıga gır ı er. Dar bir sofadan bir batka oda- a runnısayı çı arını, ··· • 
çımız e bir o, bir de Ga'lı"p ada B b k 1 ? N d b Fah oldu. m urası ir koridordu. Tırabzon- ya, oradan bir salona girdiler.Naz- reye çı al'Illlf ar ere e u -

larr billurdan, ceviz bir mer'dive· mi geçtikleri yerlerin fevkalade rünnisa?,, diye düşünürken yarı ka· 
pıy_o_r ~ip ... ha ... fu Galip, ne ya- ne kırmızı bir yol halısı koymuş- güzel dö9eli olduklarını gördü: ranlığa adam akıllı alışan 

B 
!ardı. Rahat koltuklar, yer •ilteleri... gözleri, yumurta ,eklindeki sediı-

- ir kulüpte ortaktır ama ku r T d ı l k lak a p k • - ki kat yukarı çıktıkları zaman Sedirler. rin üzerin e oturan çırı çıp a 

M sima... ara ırdığı yer evidir. iri yarı, ve kıllı bileklerinin yapı- Nihayet Nebil küçük bir kapıyı bir kadını seçti. 
asa arırıda müthi, pa~a d'" .. _ h. d •· ı· yor. M~kriköylü Refik onu aından çok kuvvetli olduğu anlatı- açarak; Sekiz sene, on.ı.ı ıç egış ırme-

. d .ı anrn saye- lan, kalpaklı, bet bakıtlı bir adam - Geç bakalnn Nazmi ağaıbeyi- mişti galiba. .. Yahut bu karanlık 
sın. e anam oldu it•e .. Onun hı"ka'- k 1 .. • . d •o ğda• artı arına dikildi. miz ... - diye mırıldandı - itte onu taze gos.enyor u. 11>a T 

Yeaı uzu.n ... Kızile evlendı·, bn.o...~. N b 1 N ku • •-- göbegı·· üıtünde 
1 

' 

-.-..• e i, azminin kulağına 1·.,1·1- ma'bedı"mı"z... · rmUf•U ve ....... 
t ı, an •• ~ ,ı;i•tü k~ 'ı'-tı ı..;~ h ft o benz k 
danbt-ri geı:e kıza gönu'"l du··,.;;"rmu~-, di: Mabet... duran ıırlı ki.leye der ocamar> 

................................................... :;.. .. ~:T::;- .:,:::,.!,. __ ~:_:Be::n:i~d=e~eo::ka~ca:k~m~ıı~ıa~?~---_!_---~T~a~v~anı~na~,~d:u:var::~ı.::t:m::a~ı~iy~a~h~lı:a::·~~b=i~r~ka::::baikiavucunu ayamıftL 

sun? kokain almaz mısın? 
-Yook!. 
Kulak kulağa konuşuyorlardı. 

Nebil, "abdal 1,, der gibi dudakla
nnı oynatarak üç adım attı. Sedi
rİJı bir kenarına oturdu. Kızın gö
beğinde kabda limonata içmek i
çin kullanılan kamıtlara benzer 
bir şey vardı ona bumunu dayaya
rak perin bir nefes aldı.; 

-Ooh! 
Ve evvelkinden daha uzun bir 

nefes daha aldıktan sonra kalktı. 
Nazmiyi kolundan çekip karfıda 
bir sedire götürdü ı 

- Oturalım ... 
Fahrünnisa, bu sırada kalkmq 

ve çanakla beraber, çıplak kalça
larını fazla oynatan zıplamalı bir 
yürüyüşle odadan çıkmıştı.Nazmi, 
gözlerini onun kaybolduğu tarafa 
daldırarak sordu: 

- Ne yapacağız timdi? 
- Kızlar gelecek.. . 
- Ben gidiyorum .. 
- Neye delirdin mi? 

( &ıilm.l il 



TtJRK SiNEMASINDA 

Ç llyosk'n 
Kutup denizindeki bir 
faciayı ıı6•teren kıy· 
metli bir dokümanter 

Bu hafta Tüdc sinemasında 

sevimli F ran.ız artiııti Albert Pr• 
jarun (Sokaklarda altın) filmine 

ilave olarak Çeliyoskin ismindeki 

dokümanter bir Rua filmi gösteril

mektedir. 

Malumdur iri bundan takriben 

yedi tekiz ay evvel, bir Rus heye
ti seferiyesi, kutüp denizinde bir 

tetkik seyahatine çı'kmıt fakat Si

beryanın timali taıid sahillerinde 

Çeliyotkin ismindeki gemi iki buz 

kütleainin arasına aıkıtarak parça. 

lanmı9b. 

Profesör Şimidin riyaset t>tti

ği bu ilmi heyete bir çok Rus ıİ· 

nema operatörleri de ittir8k edi

yorlardı. l9te bunlar Çelyoskinin 

kutup denizindeki seyahati esna

sında bir çok güzel harikulade 

manzaraları filme almı9lar ve ni

hayet gemi buzlar arasında rar • 

çalarurken de bütün vakayii çe· 

virmltlerdir. 

Film canlı hadiselerin 

Lir aksi olduğundan son 
kıymettar ye istifadelidir. 

güzel 
derece 

Bunu 

eeyreclerken günlerce buz adası 

Üzerinde mahsur kalan Rus ilimle· 
rinin geçirdikleri hayatı ve tayya

weler vautasile yapılan kurtarma 

ameliyesini heyecanla takip etmek 

ınümkündilr. 

Çeliyoskia filmi bu itibarla coğ

rafyaya hizmet eden kuvvetli ve 

canlr bir eser olarak kalacaktır 

Ku!tip denizlerindeki hayati -;;. 

:dyeti merak edenlere ve bilhassa 

mektep talebelerine tavsiyeyi zail 
görürüz. 

o------

-' 
b 

-ı 

..-
Greta Garbo'nun ven" bir filmi 

(alınmış Asi< 

i 
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RKO RADIO PICTURES 

iNEMA 
ll=ll ~ftan on 

•••••••• 
Bu sahifede sevimli iki sinema artisti tarafından tqhir edilen iki 

güzel elbise modeli koyuyoruz. 
Yukarıdaki resimde Hellen Collins'in giydiği pelerinli zarif bir 

elbise görüyorsunuz. 
A9ağıdaki resimde Alice Moore astragan bir kürkten yapdmrt 

mantonu ile pek zarif değil mi? 

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

s 
SARAY SiNEMASINDA 

Kariyoka 
Çüzel kızları muziki 
;bol olan eğlenceli 

neı'eli bir film 
Saray sineması bu hafta Kari 

yoka filmi gösterilmektedir. Bu 
filmde his ve macera anlatılırken 
seyirciye güzel bir müzik dmle -
mek ve güzel girl'lerin yapbkları 
numaraları görmek imkanı veril
mi9tir, 

Gene Raymo.nd müzik merak • 
lıaı bir milyonerin oğludur. Kendi
sinin de babadan miras iki merakı 
vardır: Minik ve tayyare. Niha • 
yet Raymond bu iki zevki birlet • 
tirmek imkanını bulmu9tur. 

Batlı bqına bir i.lem olan, i· 
çinde orkestrası, dansözleri bulu
nan t •yyareaine binip yükseliyor 
ve hav .ı..larda mütemadiyen musi
ki besteliyor. Bu iki merakın hiç 
bir kimseye zararı yoktur. Daha 
doğrusu yalnız babasının kesesine 
zararı vardır. Fakat delikanlı bir 
de üstelik çok havaidir, kadınlar
dan çok ho9lanmaktadır. 

Gezdiği, gittiği yerde ro··' ' : • 
kak bir skandal çıkartıyor . .iç 
bir yerde uzun müddet kalamryo11 
Arkadqı Frecl Aster bunun sebeı 
olduğu rezaletlerin önüne geçmelı 
için elinden geleni yapmaktadrr. 
Ve Genıe son defa Dolores (l r .-'l.io 
ya raatlayrp ta onu sevmeğt: ;la 
yınca Fred bunun ciddi olabile
ceğini aklına bile getirmemifl'İr. 

Nihayet bir çok mact:ralardan 
sonra iki sevgili beraber mesut 
olmağa karar veriyorlar ve evle • 
niyorlar. 

Gene artık havailiğini bıraka • 
cak ve iki genç, nihayet me&Ut 
olacaklardır. Kariyoka filminin 
müziği güzeldir. Artistler vazife
lerini iyi ba,arıyorlar. Tayyare 
üzerinde yapılan varyete mımara
ları filme garip değifiklik vermelt 
tedir. Kariyoka müziği güzel krz
lan bol olan eğlenceli ne,eli bir 
filmdir. 
------•O•------

Vallace .herry'nin bir ıaheseri 

Viva Villa 

Neyse, uzun lafın kısası, Panşo 
kurtuluyor ve memleketten uza , 
yatamanın verdiği azapla ba~ka 
bir diyara gidiyor. 

Aradan zaman geçiyor, Madera 
kendi yanındaki ceneraller tarafın. 
dan öldürülüyor. Bunun üzerine 
Panto Villa intikam almak üzere 
tekrar memleketine dönüyor, etraf. 
tan adamlarını topluyor, ikinci bir 
ihtilal yapıyor ve muvaffak olu • 
yor. 

Nihayet kız kardetini öldürdüğü 
bir adam tarafından tertip edilen 
bir ıuikaste kurban gidiyor. 



tı 

Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Öz türkt;e köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği 

(alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında ııırası ile ul:manlarımı
zın (mütehaıısıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşı.lıklann iyi ayırd edilmesi it;in, gereğine göre, 
lransızcaları yazılmlf, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

3 - Kökü türkt;e olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
fekilleri alınmıştır: Aıılı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkt;e 
"çd<" kökünden gel.en tekil gibi. 

Cad - Yel 
• •dban - Yelken 
ı.,.,Je . - • den •onra - (Fr.) Apres 
Urnck: Badelmevt - Olümdcn sonra 

Badehu - Sonra - (Fr.) Puis, et puis 
lladi - Scbeb (T. Kö.) 
Badire - Koran, zorK"Çit (Bak: aka be) 

Urnck: liu badireden de kurtulduk -
liu korandan da kurtulduk. 

Badiye - Çöl - (Fr.) Dtscrt 
B.gal - Koltuk 

Oroek: Ziri bağalde - Koltuk altın
da 

Bafıtctaı - Ansızın 
»ag; (Bak. Aai) - Azıyan - (Fr.) 
RcvoltC, rebeUc 

UrnDk bagıler derdest edilerek ce 
. u.Jarını gordüler - Azıyanlar yaka· 
ıırt .ı.arak cezatar1ru gördiıler. 

Ban (şehvet) - •<>•ne - (Fr.) Lasç,· 
vıtt. e:otısın. 

Bw - Paha 
Be!ı:ı - Güzellik 
bahar - Ba ıar (1) - (Fr.) Printemps 
l.>ahı - Köonel - (Fr.) Erotiquc, por
nogı•phique 

Urnek: Bahi eserler adabı umumi ye
ye muhalıftir - Köımel izerkr utsa! 
törüye uymaz. 

Ralıil - Cımri 
Bahir (Bak: ayan) - Açık, apa;ık, 
bd.i, be:belli 

Ornek; Okuyup yazmanın tlla•umiı
mıi terakkinin alameti haniresılir -
Okuyup yazmanın yayılması ilerle
menin apaçık bddcğidir. 

Bahi• tututmak, bahse girişmek - O. 
«tmek - (Fr.) Parier 

Orııek: At yar~,,.:arında bahi.i tutu -
lj<lnlar - At yar ışlarınd~ öccşcnler 

Babı· - Deniz 
Bahren - Denizden, deniz yoliyle 
Bahri - Denizael - (Fr.) Maritime 

Ornek: Bahri vesaiti rıakliyt -· De· 
ruz&el taşıt araçları 

Bahri muhırt - Okan - (Fr.) Ocean 
Bahı - Ayıt - (Fr.) Propos, queation 
B.U.. (tutuşulan bahis anlamına) -
O cet 
Bah.tetmek - Ayıtnwk - (Fr) Parler, 
tı al~ er 

Ornek: Son Kamutay ıeçinılerinden 
ayıtan ga..eteler - Les jounıaux qui 

parlent des nouveJJes elections, 
Bahtetmek - Baiifetmek - (Fr.) Faire 
ılon 

• baht - Veren 
Ornek: Fayda veren - Fıı.idebahş 

• bahfi - Veren 
Ornek: Sevinç veren - Meserret • 
bah~ 

Ba!-.t-t - Bağtit - (Fr.) Pourboire 
Baht - Bahrt (T. Kö.) 
Bahtiyar - Bahtiyar (Bahtı yar) 
(Fr.) Heureux 
Bahuıuı - Hele, yalnu - (Fr.) Sı.r
tout. particulierement 

Ornek • Bütün meselelerde, bahusuıı 
iktısat meselelerinde azami ôtina la
zımdır. - Bütün serumlarda, hele 
ökonomi sorumlannda coğay özen 
gerektir. 

Baid - Uzak, ırak 
Biüa - Sebeb 
Biık - Korku 

&ka - Kalım - (Fr.) Perp~tuitl 
Bakaya - Kalıntılar -(Fr.) Les re<ıtes, 
ıolde 

Baki (Bak: Layemut) - Kalız - (Fr.) 
lmmortel 
Baki - Geri, geriye - (f\ ) Re<t~ 

Ornek: l - Bakisi dUruğu biniha

yet - Gerisi bir aüriı yalan. 2 - Beş
ten Uç çıkarsa baki iki kalır - Beşten 
uç çıkana geriye ilci kalrr. 

Baki (Büka'dan) - Aıtlıyan 
ıBaKi kalmak - Artarnak - (Fr.) Sur-
vıvrt 

Örnek: Gemi battıktan sonra arta
yanlar arasın.d;ı buldular - Ap•~• le 
nauflage on J'a trouv~ parmi !es sur-
vivants. 

BakİT - lflenmemiı, el değmemôt, be.l
ta aiınıe.nit - (Fr.) - Vittge 

Urnek: l§lenmcmi§ toprak - Terrain 
non laboure (non cultivf). 

.El değmeıniJ konu (mevzu) - Un 
ıujeot vierge. 
Balta girmemif orman - Forôt vierge 

Bakire - Kız, kızoğlankız - (Fr.) 
Vierge, pucelle 

'Bakiye - Artık, kalıntı - (Fr.) Solde, 
raıte 

Bal - Gönül 
- Kanad 

Bala - Yüce, üat, yukarı - (Fr.) llaut, 
au dessus 

Ornek: Yüce boy - Kaddi bfü.i -
Hautc taille. 
Başının üstünde dolaşan - Baliyi 
serinde dolaşan - A u dessus de sa 
tete. 
Kağıdın yukarısı (ball!sı) - .Le haut 
du papier 

~aliıpervaz _ Şışkcn, yüksekten atan 
_ (Fr.) Fanfaron, pre~omptueux,. 

Örnek. 1 _ O ne biiUpervaz bır a • 
damdır - O ne 5işken bfr adamdır. 
2 _ Öyle bfilapervazlara kulak asma-

malı - Öyle yüksekten otanlare ku
l.ak aı;mamalr. • 

Baliğ (Reşid) - Ergin - (Fr.) Mür 
Baliğ olmak - Ennek, ~ var • 
mak - (Fr.) Attcindre, mürir 

Örnek: 1 - Sinni yirmi beşe baliğ 
oldukta - Yaşı yizmibeşe eroikte. 
2 - Me>ııiye başlıyıalı beri ge.;en za
man iki aya baliğ oldu - Çalı1'?1~Ya 
başlıyalı geçen zaman iki aya vardı. 

&ı;n - Y ast.ık 
BaJiş - Yüz ya•tığı 
Bam - Da.-n, çatı 
ıBi.ni - Kuran, kurucu, yapan - (Fr.) 
Batisscur 

Örnek: 1 - Türkiye Cümhuriyetinin 
ba"lisi Atatürk'tür - Türkiye Cu · 
murJuğunu k ran Atatürk'tilr. 
2 - Süleymamyenin banisi Koca Si
nmdır - Süleyıl"aniyeyi yapan Koca 
Sinandı-. 

BarJiyö - Yöre - (Fr.) Banlieue 
Örnek· lnanbu1ttn b~nııyösu pek gü
zel köşklerle miiztyytndir - İstan
bulun yoresı pd< güzel köşklerle süs
lenmiştir 

Bap - Kapı 
Bap - Böiüm - (Fr.) Chapitre 

Örnek· .lu escıde dört bap vardı•, 
.her biri .....ıı;erindcn mühimdir - E ·.ı 
iz erde don b(.. • _.,., vard:r her t: i öte .. 
kinden önemlidir. 

Bap ( H ·sus) - ı ,, yo~, lt:o:ı:a, sonım, 
şekil, yön, baSım, için, üzerine - ( Fr.) 
Cas, affaırc ".113.nıl:rc, su jet, propos 

Örnek: Bu bapta ne düşünüyorsu · 
nuz, - Bu iste (yönde k0: 1~a. sa -
rumda) ne d-'şıônüyorsunuz - Bu
nun ~çin (üzerine. bu iş içın) ne diışU
nUyorsunuz? - Q'est.-ce que vous 
pensez a ce sujet (:ı ce propos). 
2 - Size ne (hususta) yaxdıı:ı ede -
bilirim? - Size ne yolda (ne şekilde, 
na~ıl bir işte) yal'<lım edebilirim? -
D.e quellc manifre puis-je vous ette 
utile dans cette affaire? 

Bar-Yük 
Bir -Yük 

Örnek: Bu ban girana tahammül için 
- Bu ağır yüke dayanma) jçin. 

bar - Yağ cin-an, aaçan, ıcrpeın 
Örnek; Bolluk sacan - Feyzbü 

Biıri.n - Yağmur 
Bari.el - Soiulr. 
Beni, bürudet - Soğukluk 

Örnek: 1 - Aramızda bürüdet hasıl 
oldu - Aramıza soğukluk girdi. 
2 - Havadaki bürudet tezayüt edi • 
yor - Havanın soğukluğu artıyor. 

Müben-id - Soğutmaç 
Örnek: Kesilmiş koyunların etlerini 
müberridde muhafaza ederler - Ke
silmiş koyunların etlerıni soğutmaçta 
saklarlar. ' 

Tebt-id etmek - Soğubnak 
BAridane - Soğukça, soğuk 

Örnek: Niçin bana böyle baridane mu
oamelede bulunuyorsunuz? - Niçin 
bana böyle soğuk (soğukça) davra • 
nıyorsunuz? 

Biriz, miitebariz - Belirgin 
Örnek: Bu işin böyle olduğu belirgin
dir (barizdir). 

Tebarüz - Belirgi 
Tebarüz ettinnek - Belirtmek 
Tebarüz etmek - Belinnek 
Bas - Gönde<"me 
Bas (Basil badelmevt anlamına) - Di • 
rilme - (Fr.) Resurrection 
Basar - Göz, gönne - (Fr.) - Oeil, 
vue 
Basıra - Görem - (Fr.) La vue 

Örnek: Basıtta havassı hamsenin en 
mühimlerinden biridir - Görem, be1 
duyunun en önemlilerinden biridir. 

Basiret - Öngörü - (Fr.) Prevoyance 
Örnek: Basiret. devlet adamlanna 
çok lüzumludur - Öngörü devlet d· 

damlarına çok gereklidir. 
Basiretki.r - Öngören, öngörülü 

ö..,,ek: Siyasi alemde basiretkar ol
mak lazrmdır - Sıyaoıal acunda öngö· 
rür olmak gerektir. 

Basit (Sade anlamına) - Basit (T. Kö.) 
·- (Fr.) Simple 
Baıit (Gayri mürekkeb anlamına) -
Yalınç - (Fr.) Simple 

Örnek: Basit ve mürekkeb cisimler -
Yalınç ve katınç cisimler 

BaP<Umandan - Başbuğ - (Fr.) Ge· 
neralissime 

Örnek: Türk ordularının B.aşkuman
daru, Atatürk'tür - Türk orduları • 
nın Başbuğu Atatürk'tür. 

.BatJrumanclan - Başkonnrtan - (Fr.) 
Commandant en chef 

Ömek: Şarktaki ordulann Ba4J<uman· 
danı - Doğudaki orduların Başkomu
tanı. 

Kwnandan - J{omutan 
Kumanda etmek - Komutmol< 
Bataet - Ağırlık, yavaılW - (Fr.) 
Lenteur 

Örnek: Bu i~ bu kadar hataetle yürü
mez - Bu iş bu kadar yavaşlıkla ( a• 
ğırlıkla) yürümez. 

Bataet göstermek - Yavaıımak, ağırlık 
gö.temıek -(Fr.) Montrer de la lenteur 

Örnek: İşleriruzde bataet gösterme • 
yiniz - lşlcrinizde yavaşmısyınız (a· 
ğrrlık göstermeyiniz) 

Bati - Ağır, yavaı - (Fr.) Lent 
Bat.ı - Çürük, bot - (Fr.) Faux, ab
surde, vide 
İptal etmek - Çürütınelr. 

Örnek: O adam, benim hakkmu iptal 
etti - O adam, benim hakkımı çürüt· 
tU. 
Bu arzuhalin pulunu iptal ediniz -
Bu dilekçenin pulunu çürütünüz. 

Batd itibd - Boşinan - (Fr.) Fauose 
croyance 
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1 Kari h' ektuı ları 1 
AnuuuıLhı-. .. r ~vkak.arı 

ne ıamıtn aydın ant!cak? 
Anadoluhisıırdan bir ot.uyucumuz 

Milli takım oyuncuları 
dün gene çalıştılar 

yazıyor: s 
Bir buçuk senedenheri Anadoluhisa- Ü/ e 9 m Q niye 

nna elektr:k geldi. Fakat daha düne ka· 
birinci kümede kaldı 

dar Hi.snrm ooka.klarmda bir t~k elek • 
trİ'k lambası görülmüyordu. Hisar hal • 
kının müteaddit müracaatlan üzerine 
ne ise i!t:i adet sokak tambasmın bir~ is-
kele meydanma, biri de Gölou abidesi 
üzerinddı:i köpriinün bir ucuna dikildi. 
Yani ilti lamba ile Hl....- aydınlatıldı. 
Duyduğumuza &Öre hazirandan sonra 
on >ekiz lamba daha ilave edilecdcuiı. 
Bu on •ek:z lamba üç acıt.ağa bir tane 
bile konsa yine yetişmez. Hisarlılar da 
kendi sokak'.armm adamakıllı aydınlan· 
muını isterlet"'. 

Örnek: Batıl itikadlara saplanıp ka
lanlara acunalıdır - Boşınanbra sap
lanıp kalanlara acımalrdır. 

Batm - Göl>$, kuşak f 
Örnek: Dördüncü batında dedelerimiz l' 
birleşiyor - Dördüncü göbekte (ku- l 
şakta) dedelerimiz birleşiyor. • 

B tm - Karın - (Fr.) Ventre 
Batm - lçyüz - (Fr.) Inteme, inte 

rieur 

Süleymaniye . Anadblu dünkü karşılaşmada 

örnek: tsin zahirine değil, batınına 
b;ıkmalı - lşin drş yüzüne değil, iç 

yüzüne bakmalı. 
Batıni - Gizdem - (Fr.) Esoterique 
Bayi - Satan, satıcı - (Fr.) Vendcur, 

marchand 
Örnek. A1;mlarla satanlar anlaştılar -

Les vendeurs et les achctcurı sc sont 
entendus. 

&zan - Arasıra, arada, kimi vn.ırit -
(Fr.) Quelqur!ois (parfois) 
llazı - K;c-ıi, biTazı, bir takım, bir kı • 
• l - (Fr.) Quelque (s) 
Ba~ - Oyuncak - (Fr.) Jouiou, 
j,..,uet 
lli:zu - Pazı - (Fr.) Biccps. bras 
Bazubend - Pazı:bağ - (Fr ) Aınulette 
Mtachc au br as. brassard 
Beca - Yerinde 
Nabeca (Nabemahal) - Yersiz 
Becayit - Almaı - (Fr.) Pennutation 

Örnek: İki memurun bt"Cayişi tasvib 
edildi. - İki işmenin almaşı onandı. 

Bed - Kötü, çirkin 
Bed'endiş - Kötülük diqünen - (Fr.) 
Malveillant 
Beda.'ıet - Besbellik - (Fr.) Evidence 

Örnek: Bu bedahet muvace'hesinde 
diyecek sözüm kalmadı - Bu besbel
lik önünde diyecek sözüm kolınadı. 

Beclııheten (Bak: bilbeda.be) - Tasar
•12, 1'.az•rlamnad~n 
Bect.:.hi - Besbelli - (Fr.) Evident 
Bedası! - Soysuz - (Fr.) De basse ori
gine 
Bedavet - Göçebelic - (Fr.) Vie de 
nomade 
·Betbabt - Bahıtsrz, kötübahıt - (Fr.) 
Malheureux 
Bedb.in - Karaıınsa.- - (Fr.) Pessimistc 

Örnek: Bedbin olanlar, her şeyi ka • 
ranlı:k görüııler - Karamsar olanlar, 
her şeyi karanlık görürler. 

Bedbini - Karamsarlılı - (Fr.) Pessi
misme 

Örnek: Hiç bir işte bedlıinlyc düşme
meliıdir - Hiç bir işte kararnsarlığ-.ı 

dü~emelidir. 
Beddua - ilenç - (Fr.) Malediction, 
Anatheıne 

Örnek: Ana baba bedduası almaktan 
içtinap etmeli - Ana baba ilencine 
uğ• 'maktan korunmalı. 

&del - Kartdık - (Fr.) Contrevaleur 
Örne-k: Senin verdiğin ata karşrlık 
(bedel) sana bir kılrç veriyorum. 

Bedel (Esman anlamına) - Tutar 
Mübadil - Değişmen 

Mübadıele - Değiı 
Örnek: Mübadele, bcynelınilel iktı~ 
di rabıtıılarm başlıcalarından biridir -
Değiş, arsıulusal (2) ökonomik bağ· 
lann başbcalarmdan biridir. 

Tebdrt etmek - Değirtiı ıud. 

T ~clül etmek - Deiiırnek 
Tebeddül - Değitme 
Tebdil - Değiıt.inne 
Mütebeddil - Deği§l<-..t 

Örnek: Bugün hava mütebeddil 
Bugün hava değişken. 

Tcbadül - Değifki 
Örnek: (B) ile (P) harfleri arasmde 

her va.kit deği§ld olabilir. 
Bedel o!arıık - Yerine - ( Fr.) A la 
place de, en remplaeement de 
Beden - Beden (T. KIS.) - (Fr.) Corps 

(1) (Buı~anı Katı) bu sözü Çin'de 
bir putgedin ve TürkiAtan'da bir ateşge· 
din adı diye gösteriyor; kelime Türk 
kaynağından gelmedir. 

(2) Fransızca 0 inter" önekinin dili
mizde karşılığı olan bu "'arsı., önoki hak· 
kında da aynca yazılacaktır. 

- ~ 
Ulus gazetesinin düzeltmen 
Kılavuzun birinci sayısında ilk sayı

lanın dördüncü sütununda 19 uncu sa -
tırdaki (Adli) sözünün karşılrğı olan 
(Tüzel) den sonra fransızca olarak (ju· 
diciaire) yazılacaktır. 

Hukuk teriml_erinden yazı dilinde 
her zaman kuUarulması gerekli olanlar 
için H harfinde (hak) ve (hukuk) ke
limelerinde toplu karşılık1ar gösterile • 
cektir. 

••• 
Kılavuzun üçüncü sayısında, birinci 

aayıfanın dördüncü sütununda 17 ve 19 
uncu satırlarda (asli) ve (asliyet) söz
leri karıısmdaki türkçe karşılıklar (öz
gün) ve (özgünlük) olacak iken yan
lışlıkla (özgül) ve (özgüllük) dizilnUŞ· 
tir. 

Dünün mühim sayılacak spor hi- ı 

dioeleri Taksim stadında milli takı • 
mın egzerl!izile Şeref stadında Süley
maniye • Anadolu arasında yapılan 

terfi müsabakasıdır. 
E&aten birinci kiline ıonuncuı•ı 

Süleymaniye ile ikinci ki:m"'! birinci
a.i Anadoluya her sene nıvir olan bir 
heyecan vardır. O da bu rerfi mii~a
bakıuıdır. 

Süleyma,.Uye ile Anadolu mutat 
terfi miıEabakal&nnı yapt Jar ve Sü
leymaniye 2 - 1 galip ı;elerek ken
disi birinci kümede kaldı, A11aıloluyu 
da gc >e oonci !riiımı>dc brr:ıktı 

Taksim stadında.!ci milli ta!<nn eg· 
zer.aizıne gelince, ıngiıız 6ıntrcno:-~n 
hakemliği altında yı:.pıl:ılı bu tt1.lnn 
mü.a.baka.sı kabul edelım ki, şimdi · 
ye J,adar y~pılanların en ciddisi ve 
en heyecanlısı oldu. 

Muhtemel milli takım fÖyle le:.kil 
edilmiıti: 

Avni (G. S.) 
ikinci deVTede Hüs.am (F. B.) 
Ya~ (F. B.) Faruk (Güneş) 

Feyzi (B.) LUtfi (Vefa) Esat (F. B:) 
Rebii (Güneş) Salah ( 1. S.) Rası h 
(G~) Muhte~m (Vefa) Niyazi 
(F. B.) 

Güneş • htanbulsporun geri kalan 
oyunculanndan mÜt"lekk.il rnuhte • 
liti: 

Corceviç (Güneş) 
Mahmut (!. S.) A•mı (Güneş) 

Fahri (1. S.) Hasan (1. S.) Rıza 
(Günq) 

Enver (1. S.) lamail (1. S.) Necret 
(Güneş) lsın.ail (Güneş) Celal Şefik 

(Güneş) 
IU. nBZMı dikkate çarpan ıey milli ta· 

lstanbulsponm dünkü 

kmım çalııtırmasına iıtirik eden yinnl 
üç o:runcudan dokuzunun Güneı, altuı
nın lstanbulspor, geri kalan sekizinin F e
nert>alıçe, Vefa, Beıikllaş ve aG!atasaray 
kulüplerine mensubiyetidir. 

Güneı ve lstanbul. sporun gösterdik
leri bu varlık cidden takmre değer . 

ilk d"evrede Güneı ve lstanbul ıopr 
muhtelitiniın cidden canlı oyununa ve 
kalecilerinin fevkalade kurta"flarma rağ 
maı milli takım nameztleri, birincisi pe· 
..Jtıdan Mubtetemin ayağıyle ve ikinci
Iİ Salahaddin tarafından olmak Üzere ilci 
gol yaptılar. 1 

ikinci devrede Rasih, MuhJo§..n ve J 

Salahaddin sıra.ile üç gol daha yapa -
rak sayı adedım &eşe çı • 
kardılar, buna mukabil rakipleri 
penaltıdan ve Necdetin ayağ llİle yeaanc 
penaltıdan ve Necdetin ayağı ile y-.ıane 

Bu çalı§<Dadan sonı-a Güneı kulübü
nün sporcular salonunda toplanan iki 
taraf oyırncularına milli takım antrenö
rü kısa bir konferans verdi. 

Bu konferansın en mühim kNnmlarıru 

hüliua olarak naklediyoruz: 
Antrenör diyor ki: 
Kalec:Her topu çabuk uzaklaıtınruyor

lar. Kalecilerin topu çabuk uzaklaşUınna
ları hem karıı tarafın yer tutma.sına ma-
ni olur, hem de vakıt kazandınr. ı 

Müdafiler mukal»I tarafın hücumu es· 
nasında ya geri çekiliyorlar veya yerle • 
rinde bek iyorlar. Halbuki düşmanı müm
kün olduğu kadar unkta karşılamak la
zımdır. T chlike daima kaleden uzak bu
lunmalıdır. Bu takdirde yen.iden vaziyet 
almak için zaman ve imkan bulmak ka
bildir. 

Yan muavjnJer iki haıım araıında du
rarak hiç. birisini marke etmeje muvaf .. 

fak olmadan her ikisini marke emeğe 
çalışıyorlar ve muvaffak olamıyorlar. 

Halbuki muavinler ve müdafiler biribi· 
rile anlaıarak kendilerine en yakın bu
IUn<luklan oyuncuyu marke etmcğe ça· 
hşmalıdırlar. Esaoen maça çıkmadan ev
vel, müdafi ve muavinler k:mi tutac2k· 
lan hakkında aralarında anlaşırlar ve o· 
na göre haunı tak~im ederlerse çok mu .. 
vaft ..k olurlar. 

ikinci bio- mesele de oyuncuların biri
birlerirun yerini L\ıtmaıı meselesidir .. Me· 
sela pas veremiyecek vaziyE. tte olan bir 
müdafi i:erlcdiğ~ zaıru:n diğer ~...r oyun
cu mu~a onun yerine geçip yerıni. 
doldunnaııdrr. 

Muhacımlere gelince; açıkl:'\r derhal 

ortalamalıdırlar. Açık topu ayağında ne 
kadar fazla tutarla luu-ıı taraf oyuncu
ları o kadar yer tutmağa vakıt bulurlar. 

iç muhacimle<" pu vennekte gecild • 
yorlar. Bir de topu kaptırınca bırakıyor
lar. Halbuki sürallle paı vemıek ve topu 
kaptırınca tekrar almak için uğraşmak 
elzemdir. 

iç muhacimlerinin b!r hntaır da nere
ye pas vc:recdcleri1ıi belli etmeleri ve 
karşı tarafa ona göre yer tubnak inıka
nını vermeleridir. 

Merirez muhacim takımın - mühim o
yuncularından bi .... idir. Bu oyu-ncımun dai 
ınıı. hNdı:ette olması, kendisini meri<e:z 
muavinden kurt.arması, demarke v&Uyc. 
te girmes.i, top ayağında ike;t fır.at ka\l'i 
değilken bile ıüt çekmesi lazımdır. 

Bir de favul ve hendbol meselesi gelir. 
Bir egzerıi.zde buna ehenuniyet veril -
mese bile oyuncularm mümkün olduğu 
kadar bu gibi küçük görünen hatalnrdan 
kaçınması lô.zımdır. 

toplantısından evvel 
1 

Disiplin meselesi de mühimdir. Yani 
oyuncular antrerunanlara bile tam zama
nında gelmelidir ve ferdi idmanlardan 
kaçınmamalıdır. 

Çünkü bfr antrenörün gayreti oyun· 

culan gerdi: ferden ve gerclı memleket
leri ıponı hcaabına yülueltmeğe <;ıafış· 

malrtan ibıu-ettit-. 
lstanbulapor kongresi 

1-buI.por kulübünün kongt"eıi 

dün lstanbul Halı.evinde toplannuftır. • 
Cumhuriyet pzetesinde aöriilen j>.ir 

havadis üzerine kulübün Güneş kulS • 
bile birleşmeai mevzuu bahıolmuı ve bu 
hususta bazı miizakCTel~den sonra ida
re heyeti inbhalnna geçilmiıtir. 

Ekseriyet olmadığından bu intihap 
iki hafta tonra yeniden toplanacak kon 
llTI'Ye bmıkrlmıştır. 

Galatasaray Libertaz 
Viya-nadan Fencrbahçe ve Güneş ta

kımlarile maç yapmak ÜZ'C1·e Libcrtaa İt· 
minde bir takım geleceğini yazmıştık. 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre ya 
pılan tekli/ üzeri- Galatasaray kulübü 
de Libertas ile bir maç yapacak ve F ... 
nerbahçe, Galatasaray, Güneı kulüpleri 
bu maçlarm O!'ianİzasyonunda miqt....,.. 
ı.- hareket edeceklerdir. 

E. H. SAVCI 
Ankaradaki mat; 

ANKARA, 29 (TeWonla) - Genç
ler birliği, Alıtnorduyu 2-1 ~di. 

ızmirde lik mat;ları 
IZMIR, 29 (A.A.) - Bugün yapılan 

lik maçlarında Şırrlaıpor Türkıporu 0-3, 
Karşıyaka Bucayı 2 • 3, Altay Altmordu
yu 0-1 y•nmitlerdiı-, Göztepe lzmirıapor 
ma~ı 2 • 2 beraberlikle neticelenmittir. 

l'OLJST6 

Sur dışınaa 
Bir cinayet oldu 

Gece atılan bir .kurşuala 
bir genç öldürüldü . 

Edirnekapı dıtıncla Silivri yolu üz~· 
deki bahçelerden Sal!.ıbaı [)imitriye 811 

olan bahçede bir cinayet olmuıtvr· Gece 
aeç vakte kadar jandarma ve polisin 

ili. b..ı· yapl~ğı arafhnnalar.. rağmen kı>t 
mak kabil olamamııtır. 

Maktul Sallabaş Dttnitriui.ı oğlu To· 
d "'J'- Todo · ' "t balıç.,J"" on ua-. rı gece geç van.t 
ki havdzun kenarında dola§m.lğa çıkr.,tl 
ve bu arada atılan bir tabanca kut1°0 u 
ile ıağ memesi ÜZet"İnden vurulmuttur· 

Ceıret muayene edildiğl zaman vuru· 
!ur vurulmaz öldüğü anlaşJmııtır. 

1 Cinayetin bir garaz ncticeoinde yap• · 

dığı tahmin edilmektedir. . 
Ceset bugün morga naldedİ~tır· 

Tahkikata devam ediliyor. 

Wtlı'~ivenle d1ı~.:r11 çıken hırsız 
Evvelki gece ıaat l,<:; le Bel>~ 

cac!C:esinde muallim F eridunun ~ 
numaralı evine bahçe tarafından gir
diven dayamak sw-etile bir hırsı~ ;,ıi 
miş, fakP.t Feridunun oğlu ke11dı>' • 
gördüğü io;in bir şey al'111lıdan JıaÇ 
mı~tır. e 

Derhal polise baş vunıl'.!!UI •,. 
. . . B· < 

hrrsızın e~kali tarif edılm4~ ,lı 
kil üzerine Rumelihia.arh z&JJu• 

K • ·ı ynk• • takımından Omer oğlu aını .. riJ • 
!anarak Feridunun oğluna go•le dJ" 
rni~tir. Hrraızlık y pmak i&tıyen a 
mm Ki.mil olduğu anla~ılmııtır· 

Bir b kkal dUkkaııında hırs~ 
Dün gece Ramide bir balı.kal d'.

1 
• 

karunm kapısı kırılarak içeri gır! 5 
· kın · · · d buhın•" mıt ve ç.e ecenın ıçın e 1' 

Ura kağıt para ile 180 kuru1 b0
'

0 

para çahnmıttır. _ 

Rami jandarma karakol kunıaP ,. 
• !ıl7 

danlığı ite el koymuştur. Henu• 

IUiar° yakalanmamıştır. 'I 
Çocuğa çarpan otomobı k•"'' 
Okçu Mıua caddesinde yolun , 

tı tarafına geçmek istiyen 13 Y~öt 
ımda Ali isminde bir çocuğ11, 1° ,Jt 
Veyselin idaresindeki 2532 nuınar il' 
otomobil çarparak yaralanmıuıPa 1 

hep olmuıtur. Şoför yaka)anlt' 1~ 
o 

EKONOMl 

Plak da ihrac ediyoruz 
Gramofon pliklan ela ıon zameol; 

da ihraç eıyamız anumcla Ye'.~ il" 
batlalllJlbr. Bilhassa Tiiti< elıalb~eb 'O' 
lunan memleketlere miihimce pliJr. /. 
cleramekteclir. Muır. Arnavutluk, . :,O 
goslavya, Yunanistan ve Bulı:a:'"ı.aı' 
son zamanlarda bizden plak ..ı.naga .,.;J• 
lamqlardır. Bir lnailD p..ke~ ele ~ 
terenin islim mü•Hmlekele,.n>e g 

ıilmek Üzere plak aL-naktadrr. 

ltılya ve zeytinlerim:z 
1111

• 

ltalya iıle Türkiye ansmda. i~.1:,..ı.ıı 
reti umumiyede canlanmak ;.11 • ti 
gÖ9termektedir. ~ünkü ldisinB .v~Y"Jf.' 
clolayıaile Tüıiciye lehine 64 nıil.,:ıJI• 
retlik bir fark vardır. Bu farlı d il>' 
le ltaılya, ithalat1n1 Türkiyeye ~· 
racatı niıbetine çtkannağa çalı~ rd<.,ı. 
Bilhassa bu -.e ltalya zeytitıYai' ._,.ııı 
tesinin azlığı dolayıJile i~j,t~r 
Türiclyeden zeytinyağı ithalı bal< _ı. ~ .. ı ... ıı-· 
lci temeımiyatmı kabul edecegı 

edilmelr.teclir. . '"" 
lm!yanlann zeytinyağına ib~dll 

olduğu ve bu ilrtiyaç.lannı yııl<Joda rı ff 
leketimizclen tedarike bathyacakl• ~· 
bilhasaa ldlring vazi~inin bun"~· • 
ve hatti. mÜeS1İr olacağı anlatı 

.ı... k 1 
Filistinin çıkardığı porta 0~ 

Filistin bu mevsim içinde 6.47 ~· 
sandık portakal ihraç etmiıtir. !:;. ,aP' 
ıtar 1933-34 mevsiminde 4.530.uvv 

dık idi. Buııünkü fiatlar düıükt~: 
Buda peşte sergi si ıçııı 

ücretsiz vize .. e ,. 
Önümüzdeki mayıs ayının ~uı· 

çrl.....,.. on ü~ünde kaı-ıacai< 0~ e
lar anın Budapeıte panayınna ;ıe gi· 
decek olanlardan Romaın~ Y~.,.;ıııır 
deceklere parasrz tranıit vizell ,. ııoıı 
ti için, memleketimizdeki Rmn~Y .;ır 
soloslarma emir verilmiıtir· Gidil ~ 
Iİ 27 nt.anla 13 mayıı ara•mıla ve ...,..;ıe· 
vizesi de 3 ve 19 mayıa ..-asınd• t4< i• 
--'- ' B · 1 . ıabiltrı Ol t,;ıt:Kbr. u paraşız vıze en a rıB g 
çin Romanya kontrol memurJıır.:.Cr tıir 
terilmesi gerekecek olan rnut ,ri 
pasaport ve Budap"fle ticaret "e.,., tt1 
odası tarahndan verilmekte o~ 
gi vesikası ediıvnek ıa:ırmcbr· 

lzmi rle ltalyı arasında 
kaldırılan posta _.. 

lzmir limanı ile ltalya l~rı"'" 
unda ifliyen Yua...lavya vaı>U ·-"...
haftalık postalan kaldınlmı~ ve :. ·-"',... 
15 günde bir ıilcp postası 1ıl 
kumpanyaca laır9r veri)m; 

Yıllık toplantı ıar ı<11 
• • d.. j.gOJ' Bomonb ıirk tinin un 1111 ,-hanında wnuml heyet topl~ yıI111' 

pılımş e pla ıda f.İrketın 
itleri göftiıutıniİ1lür. 



Uzak şark .. .. .. B. Eden Moskovada 
meselelerini de goruşuyor 

\ Yunan meclısi 
Toplandı 

. (Başı 1 inci sahifede) 
eld.t edeceğimiz malômata bağlıdır. Biz 
vazıh müzakereleri, muayyen teklifleTe 
bağlamak istiyoruz. Umumi bir anla§ • 
ma kadrosu çizilip çizilmiyeceğfoi, ka· 
bine ancak bu esas üzerine ıtayin edebi .. 
lecektir. lngiliz mahafili, aleliimum, Aı. 
manyanm her ne pahasına olursa olsun 
açıkta brrakılamıyacağı bir emniyet mi· 
sakı prensibine bağlıdır. Fakat, eğer Al· 
maınya <kendi lııendini açdobı lutı:"akta ~·
rar eder ve hu.mu isterse, mesu·liyetlenn 
saati çalmalrta geçikmiye<:eldıir. . E~'.'i.· 
yetin müessir bir !fekilde tanzunı ile 
harbe razı olma:k arasında, ikisine!= bİ· 
rini tercih etmek lazımdır . ., 

B. Eden B. Stalinin nezdinde 
MOSKOV A, 2 9A.A. - Bay Ede • 

nin saat 6 da Kremlinde Bay Stalin ta• 
rafından kabul edikceği bildirilmiştir. 
Bay MolCJtofi da kabul resminde hazır 
bulunaca.kıtır. 

Bu sabah yapılıp bir buçuk saat SÜ• 

ren Lltvinof - Eden görüşmelerinde Iİ· 
yasal ekono.ııUk görüşmelerle lngiliz • 
Sovy~t mü:ıı:aısebetleri müzakerıe edil .. 

miştir. ld • .. "-' ba Röytcrin haber a ıgına gore, .,.. . • 
kan her iki muhiıt arasındaki müna.se -
betlerin iyireşmesini meınnumyetle \kay. 
delmişler ve bunlan ·inkişaf ettirmek ça
relerini münakaşa etmişlerd1r. 

Uzak sark mesele.-i 
MOSKOVA,

0 

29 A.A. - Bugünıkü 
müzakerelel'de Alıısayı şaft< meseleleri
nin biri11ci derecede mevzuu bahsoldu-
ğu zannedi!mcıktedir. . . . . 

Aksayı şa~kın sakin vazıY<Otile Çwmı 
tamamile lngiliz devlet adamiwmı ol • 
du ğu g:i!bi Sovyet devlet adamlarım a • 
lakadar eden meselelerdir. 

Bugün münakaşa edilen ô&ı:tisadi me
seleler meyanmda Ruıyaya açrlacak 
kredi ile l.,,giliz • Rus <ticareıtlni a:laka • 
dar eden O ttava itıilafmm mevzuu bah
solduğu talunin edilmektecm. 

Ba.y Edenin bugün öğleden sonra B. 
Stıilin ile yapacağı müzaıket"elerin daha 
geniş ve daha umumi bir sahaya şamil 
olmaoı çoık muhtemeldir. 

l . d' , Fransız gazete en ne ıyor. 
PARIS 29 A.A. - Matbuat, Sir 

Saynıenin ( Londra ile Berlin arasm<laıki 
l·~" büyük noktai nazar ilıtiliflannı) i· 
tiı·af eden beyanatı ile, tekzibe mğmen 
Deyli TelgraPın efk3rı teyit eden ifşa
atmrn hakikat olduğunu tebarüz ettir • 
mclııtedir. 

Pöti Parizien şunlan yazıyor: 
- Tekxip sadece Polonya koridoru 

ile Boheımya Almanlarının geri verilme
si işine inhisar ediyor. Bu td<zip. geç 
kalmıştır. Ve tam değildir. Daha ~ • 
diden Alınan müddeiyatınm azametı hak 
kında karannr venniı olan dİi?ya e~· 
rı umumiyesini tatmin etmıyecektir. 
Derin ihtilaflan saklamıyan fakat uy • 
gunsuz hareket etmek istemi.yen Sir 
Saymen ilk günün menfi inti~ ~
mı ve tedbirli bir lisanla teyit etmıştıır. 

Eko dö Pari şöyle yazıyor : 
- Bu çok .kolay <tekzip, daha yaztlı 

ve Hitlerin söyledilderini daha z;ıyade 
aydınlatıcı olsaydı, daha inandırıcı o • 
!urdu. 

Almanyaya karp. 
Ovr gazetesi diyor ki: 
- Avdet e..,asrnda Sir Saymen, ln

giltere için a:bnacak iıki vaziyet kaldrğı
nı saklamamıftn'. Ya, bütün İ•teklerini 
kabul ederek A<Jmanya lre anlaşmak ve 
yahuıt A.m.an Hegemonyasına ' a ı J~ 
kavemet teşkiti ;çiıı yapılacak gayretle
re iş-tirak em.ıek. 

Bu gazete tunları .ilave ediyor: . 
- Söylendiğine göre, Bay Mussoli

ni nazilerin Romada endişe edildiği gi
bi, iktidar .:.ıev<küni ele geçiımeleri:ne 
karşı Avusturyaya yardım için Yugos
lavya ve Çekoslovakya İle bir anlaşma 
lımzalamaık hususunda mutabıktır. 

Lö Jumal diyor ki: 
- Bay Edenin Berlinden ~i, o

na Alım.nyaııın A vrupada rahat temi -
ninden başka şeylere hazrrlandrğmı gÖ•· 
termiştir. <Addi bir müdafaa lazımd .... 
Şat>k misakı, uzlaşma'k bilmez hasım • 
lar arasında biı- i:ttifak şekji alamaz.,, 

T aymis ihtiyat tavsiye ediyor 
LONDRA, 29 A.A. - Taymis ga • 

ıııetesi ™'trettiği bir makalede Lord E
den taralından Mookovaya yap1lan se • 
yahate dair gelecek raponın, bundan ev· 
ve! S...-lin seyahatine dair Sir Con Say
men tarafmdan verilmiş olan izahat ile 
lrarıılaJtrn).acak hükumetin bu hususta
loi noılota.i nazarını tesbite yarayacağ,nı 
)'aZlll8kta ve mütaleasına §11 <tanıda c.e
vam etmdotedir: 

Avrupamn umumi vaziyeti o kadar 
·· tür ki eıt.en ge.lıeoek her türlü be • ::!'attan ..., bilhassa bu gibi beyanata 

tatmat edeced< neticeler öıtihracından ç~ 
kimnek pek doğru olur. • . 

Bugün tadı: misaknu ırmumı bir Av
nıpa anlaşmaamm en mühıim nolctası ad· 
dıı.tmek belki bir hatadır. Almanların 
bu misaka itirazları, herk-.ai İlma etme
"" bile her halde anlaşılır şeylerdendir. 

Her halde bu şark cephesinılıo de 
müşterek emniyetler grupu teşkiline 
gayret etmek bugün de bbil addolu-
bilir, bu grupa ancı<k birbirine müte • 
kabil muavenette bulunmayı kabı.rl eden 
lerin girmesi ve diğer memleketlerin i
ki taraflı ademi tecavüz mi.sakLarile ik
tifa e~teri mümbündür. Lord Edenin 
Moslwıa $eyahati tu<k misakının ebem· 
rniyetini küçültmiytcek ve muhtemel • 
dir ki büyü\tecektir. Belki bütüıı roem • 
Jeiketleri bir a?"ada toplayacak _bir tıırk 
hava mukave)enamelİ müteı.abil müda
faalar vücude ptirehilir .~ava mesele
si garpta olduiu kadar ııal"kta da mü • 
bimdir. 

T eık m4aka kart• Lehistan 
tarafından ilen si.ırülen itirazlarm bazı
lan. eğer bu tekliflerin bw d<ete geçmek 
lbct'buriyetini ık olduklan göı~ • 
'11emİf olsay.Jı ihtimal reel ve ceriı edile
bilirdi. 

Rir memleketin iğer bir hüıkilmet 
e.akerleri tarafından batta muavenet mak 
..,,ılı · ı.ae t>lsa işgali nazaııiyesi ağır 
fıir şe • A li\zım olan şey şarkta ve 
ıtarpta ooni>a .man tayyarelerine kar· 

' • , üdafaa kuvveti teminid İr. 

Fakat asd hayati mesele Alman bükı1· 
metinin böyle mü~ smemlere ta -
raftar olup ohnamasıdrr. Berlin konuş• 
malan ımlaştklığma göre, bu ınoktaya 
menfi bir cevap teşkil etmİ§ltİr. 

Taymis gazete&İ, bu müllaleasmı fll 
suretle bitirmektedir: 

"Garpte bir hava mukavelesi mesele
&İ, ioti!ısal olunan mü•bet neticelerden 
biridir ve bunu az .kıymetli bir şey gilJi 
göstermek doğru olmaz, olamaz. Her la
rafıta ha§ döndürücü bir surette devam 
ellmekte olan o.ilah iınalitı meselesini 
durdımnak için vakit "" zmnan <ta:mamile 
geçmiı değildir . ., 

Almanya ve Amerika 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Alman 

Sefiri B. Lutlıer, B. Huıll'ü ziyaret et. 
mit ve kendi.ile yaptığı yarım <Saatlik 
görüftD" esnasmda, silalılaruna hakkın
da Almanyanın vaziyetini izah etmiştir. 

Hiçbir resmi tebliğ neşredilmemi ştır. 
Fakat zannedildiğine göre, B. Lutlıer, 
A\manya'nın Uekrar ailô.lılanması sebep
lerini anlabnıştır. 

ltalyaıı gazeteleri ne diyor? 
ROMA, 29 (A.A.) - Gazet di 

Populu mülhem olduğu anlaşılan bir 
yazısında şu mütalealan yürüınekte .. 
dir: 

Artık bot ve aldatıcı konferans · 
)arla vakit kaybetnıek imkanı kalma· 
mııtrr. 

Strazada, yeni bir konferans da
vet edilmiştir. Pekala. Fakat bu ka
fidir. Bunun neticesinde ya Alm ı ya 
ile bir itilaf Unkam olduğu anl~ııa
cak, yani A 'manya, Roına ve Lon -
dra uzl~malarmı kabul edecektir ki, 
ancak bu şekilde kendisilo görüşmek 
kabildir. Ve yahut bunları kabul et
miyecektir. Ve o va.kit le &ulhü mü -
dafaa için ciddi bir teşkilata ihtiyaç 
vardır. 

Karyera Dellesera gazetesi ise, 
lngiltere tarafından tatbik edilmekte 
olan tabiyenin ve bunun neticesi o-
larak lngiliz nazrrlarrnm Berline yap
tıkları •eyahatin ne Paris ve ne de 
Romayı bir taahhüt altına alıruyaca
ğını kaydederek, bizzat Mussolini 
tarafından Strazada temsil edilecek 
olan ltalya terazinin kefesine kar,di 
azminin bütün sıkletile basacaktn·, de
mektedir. 

Almanya ve uluslar kurumu 
LO.NDRA, 29 (A.A.) - Sir John 

Siınonun Alınanya ile lngilterenin 
noktai nazarlan arasındaki fa~klann 
çok mühim olduğunu açıkça kabul et
mesi, parlamento mahaffünde çok i
yi bir tesir brrakmı~tır. 

Bu me.hafil, bazı gazetelerin Ber· 
lin görü~eleri hakkındaki müta • 
lealarmın esa& itibarile doğnı ol
duğunu beyan etmektedirler. 

Alımanyanın tekrar Cenevreye av
det etnı.,ıü için Bay Hitler tarafından 
ileri sürülen şartlar, büyük bir hay
ret uyandınruştır. 

Mühafazakarlar, bu şartların ka· 
tiyen kabule tayan olınadığı ve Str~
na konferansının müşterek emniyeti te 
mine azmetmiş olan devletler arasın
daki bağlan daha ziyade sık· 
laştırmaya ,;;edar olacağ. fikrin
dedirler ve Almanyanın da m.e-
talibatından vazgeçtiği takdirde 
Bu itte teşriki mesaide bulunmasının ka 
bul edileceğini söylemektedirler. Bilhas
sa, coğrafi vam yeti itibarile ngilterenin 
hel' hangi muhtemel bir ihtilafta İşe ka
rışması tabö olan mıntakalara ait bir 
karşıldrlı yardım planları yapı\:ması tas
vip olunmaktadır. Ancak tamamile in • 
giliz menafiini gözetmeyi istihdaf eden 
bu telalı;ki, muhafazak.irlann lngiJtere • 
mn diğer yardım misaklanna diplomasi 
yolu ile müzaheret etmesine taraftar ol· 
duk:ları manasrm tazammun ebnez. 

lngilterede Liberallerin ve amele 
partisinin fikirleri 

LONDRA, 29 (A.A.) - Liberal 
ve amele mahafili, Alman metaliba· 
tının şümul ve vesaitinin kendilerini 
hayal inkisarrna uğratmış olduğunu 
gizlememektedirler. 

Alma.oyanın metalibi Berlin mü.ı:a· 
kerelerinin akametinden mütıevellit 
mesuliyeti kabin.,ye atfetmekten iba
ret olan manevrayi müşkül kıhnak 
•uretile hükumetin rakiplerinin tak • 
tik vaziyetlerini zaafa düşürmekte .. 
dir. 

Bazı amele mebusları, Bay Hitlerin 
metalibatının açıktan açığa ve derın 
bir sw·ette yapılacak müza.lrerelerle 
metalibat olarak telif edilmesinı 
tahfif edilme&i mümkün olan azam: 
İşaret etmektedirler. 

Bunların hattı hareketlerinin kıs
men Straze ıkonferansından sonra 
Sir Simonun vereceği malôm:atın şü
mulüne tabi olma.u ihtimal dahilin • 
dedir. Eğer Sir Con Saymen, Alman· 
yanın itilafgirizliğinin önüne geçilme
si mümkün olmadrğınr isbat edecek o
lursa bunlann vaziyetlerinin ımülıinı 
surette zaafa uğraması ihtimal dahi
lindedir. 

Varfouayı :ziyaret 
VAR.ŞOVA, 29 (A.A) lngiliz baka

nı Bay Edenin Varıovayı ziy......ı:i prog 
ramı §Öyledir: 

İngiliz Bakanı, rei&icumhur Mare~ 
Pilıudliki, BaıveC.il, Drş itleri bakam ta
mından kabul edilecektir. 

Amerika 
1 

Alman donanmasının art-
tırılmasına lakayt kalıyor 1 

VAŞiNGTON, 29 A.A. - Salabi - 1 
yettıır mahafile göre Almanyanın 400 
bin tonluk bôr doMnmaya mali4< olmak 
talebine karşı Birleşik Amerika takayrt 
kalacaktır. V ltfÖngton hükiimetinin Lon· 
dmda yapılmıı olan müzakerelerin uğ
radığı aıkametteıı sonra, lngilterenin Va
şington muahedenameıri yerine ka"m o
lacclt yem hır boynelmilcl itilaf vücııde 
getirmesi maksad>le diğer devletlerle 
daha vasi bôr esas dahilinde müzakere 
yaptlması ve bilha""3 bu müzakereler 
Almanya11ın tetrik edilmesi teiclifine 

(Başı ı inci aahüede) 
brarla§bl'<llgı e"""8n anlattı. Bu- gö
re Ayan Mecii.si lıiğvedilecdt ve meb u
aan medisi de tes.ııe<liıerek yeni intıba • 
bat yapılacaktır. yem intihapta mesleki 

.teıekl<U.Uecin t<mıı<İl edii:mesme bııha.55a 

.i\luıa edilecekbr, 
Bay Çaldar•s bundan "onra yapılacak 

di.ğer ısıabaıtı mevzuu bahselıti ve isya • 
nın tenkıı ve ta&tıyesı 'lÇlD alınan teaoır· 
(eri anı.,ttı. •Bu esnada l>eneral Metaksa• 
.c>z aldı ..., alman tedbirleri begenmed,ı,. 
imi b.oıdirerek dedi ki' 

- hükumetin daua şiddetli, daha 
cezri bir •uretto harekeıJ etmeli llizrm • 
dır, Bu tedbır.er kafi deği.di:r. Bunu y&
pamryan hükumetin derhal çekihneıll li.
zundır.,, 

G.._.aı Metalıısas'm bu sözleri üzeri· 
ne, derhal General t(ondifuı ayağa kalk· 
tr: 

- layanı bu kadar •iiratle bastıran 
bir hükümet mevkiinden çekilemez. Ve 
çekilrniye<:el<br. 

AT!NA, 29 (huswsi) - Ba~bakan 
Bay Çaldar• bug:ı..111 ıop.ianacak otan 
meb'usan mecLs.ı.nde yapacağı beyanatı 
hazırlamıştır. h'lüııalıt meb'US1ara riya
set ebnekte buıuıaan ı:J.ay Papandreu uun 
Başbakan ve Harbiye rlakanını zıyaret 
eder"k bugünku meclis içtimaı hakkında 
görüşmüş-.."1r. Haber verildığine grire .. 
muhat.r meı>'usıar bugünkü celsede bu
lunacaklar ve ısyan hareketini takhin et
tıkıertne daır ımza ettikıeri bir beyanna
meyi okuyacaklarorr. 

Keisıcumhur yaveri 
ATINA, ~tt l.ı. . J;J....al)~ .. , - t...umnurreisi 

yaveri yüzbaşı Nvıotv·.; · un İsyan hareke
tini tasvip ettiği antaş-l.ınış ve kendis.i 
tevkar ectlUlli§ıw.r. ı t.rsane i1yanında aliı
kaaı oıdugundan V<ı!vkıt ediJı:n:;;:ş buıunan 

buııDdi~ı tııılH:OÇatas seroest bırak . .mış.ur. 
l~ ayolıye kaçan deniz z~bıı1'1ermden 

husu.s• zaoıta müdürlüğüne gôı10. ... rı1~ 
bir n'.ektupt.a. isyan gec:esi tersaneye ya ... 
pılacak ba.;kına karşı ge.ten zaı>.ı.Lı &dü · 
renıer.ın yu.zoaşı t;Bımokos ve Vardopu
los o.dugu ihbar edilmiştir. 
A· ııı-.A, ~J \l".a..w.u.,.çt) - lskeçe 

Metropo.ud .. nın isyanla a.Ji.kaa;ı anıa~~aı
ğından einvaJ.ı haczediJmiştir. 

,..,, !'U<IA, 29 (Milliyet) - isyan ışlc
ri:ıe ugca~ müs.tanU..kler Ven.lzeJos un 
Atina cııvanıharbinde muhakeme edııi • 
mesıni istemişterdir. 

Divanı harpte 
Divanıharp huzurunda b İr haftadan 

beı·i muhakeme edilmekte olan birinci 
nümune efzun alayr ile harbiye mel<te • 
biındeki lıadisatı çrkaran asiler.in müda • 
faaları dün b>tnu§ olduğundan hükumet 
komi>cri iddianamesini söyılemiştir. Ko
mıser çok şedıt olan bu ıdıhauamesinde 
isyan harcketinın bir tarilıçes.ini yapmış, 
suçlulardan her bıri.ni.n hareket ve mes'· 
uliyeU.ni taym ederek miralay Sarafia, 
kaymakam Çıgonde&, kaymakam Stefa
naku, binbaşı Çigondes, yüzbaşr vekili 
T riand-.vıi<les, Skulid:is, miralay Spe.i& ve 
çavuı Uenta'nm askeri rütbe.ıeri refo -
lunduktan sonra i.damlannı ve keza si • 
villerden Zobu, V amvakiycrs, Calavudaı, 
Mahera Kaliya'run da idamlanru iste -
miştir. 

Oiğer ~u9'ulardan iki yüzbaşı vekili, 
il<i zabit vekili, ve iki sivilin müebbet 
kürek, iki çavuş muavini ile bir yüzbaşı 
vekili ve bir de 5'vilin yinnİ§er .. ene kü
rek cezasma çarptırdnıasıru ve diğ..- suç 
luların tahliyesini talep etmiştir. 

Muhakeme edilmekte olan suçlular 
y imıi sekizdir. 

Komiserden sonra ıöz alan müddeiu .. 
mumi KonsJ.antinu a~ileri ağır ıurette 

takbih ettikten sonra asıl nyaıı reisleri
nin bugii:n YQi>ancı memleketlere kaçmıı 
bulunmalarını ve dolayuıle bugün DIU'" 

hakeme edilmekte bulunan suçlulara ve
rıi.lecek cezada Divanın merhamot ve in· 
saf göstermesi icap ettiğini söyliyereü 
<kmişlıir ki: 

"-insaf ve merhamet adalet İle tev'
emdir. o;vandan bunu beklerim. Bugün 
dökiile.:ek kvdeı kanı memlekellteki ay
nhğı clerinlqtirecektir.,, 

Bundan ıoonra ıuçhrlarm avukatları 
müdafaalarını yapuuılardır. Divan hük
münü bugün verecektir. 

Venizeloııa karşı yapılan suikast 
davası 

ATINA, 29 (Milliyet) - Venizeloa 
~U!ikastına ait muhakemeye cinayet mah· 
kemesiııde devam edilmektedir. 

Dün müddeiumumi iddianameS'ini o
kumuıtur. iBu iddianameye göre suçlu· 
lardan V enizelosa eskiden iki cı..fa ...... 
kast tertip edip te mevkii icraya koya • 
mıyan avukatı Boaini grupunun bu son 
auikastte alakası göriilememi§ ve su9'u· 
lardan eski emniyeti. umumiye müdürü· 
nün suikast hadisesinde kullanılan oto
mobili utın almıt olduiu tahakkuk etti• 
tinden bunun tecziyesi i&temnekteılir. 

iddianamenin diğer suçlulara ait olan 
kıanu bugüne kaimrıtır. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze! 
,Calatasara)da KanzUk ..... ah•nul 

kutmnda Sahne sokağmılıı 3 numa. 
ralı apartımanda l numara. 

1603 

muhalefet ehııeınit olduğu hatırlatılmıı· 
trr. 

Söylendiğine göre Amerika iç.in mü· 
hinı olan nokt l~iltere, Amerika ve 
Japonya ara~ında 5. 5. 3 nisbetinin mu· 
hafazasrdır. Yoksa AVl'upa milletlerinin 
i.lııinci derecede olan bahri kuvvetlerinin 
inkitaf etmesinin Amerika için hiç bir 
ehemmiyeti yok• 

MEMLEKET 
HAi LE 

Çorumda spor 
Neden durgun? 

Gençlere sorsanız, alaka
sız.ıktan bahsederler 
ÇORUM, (Milliyet) - Bu~ aüt~

larda, vakit vakit, tekrarladıgım hır 
derd istek vardır. Bugün tekrar, bu 
derd~, isteğe dönerken, umarım ki~ 
Çorumlu dostlarım, _Memleke.~ •p.onı· 
nun acı bo}luğunu, yureklere uzgu ve
ren ver~m.sizliğıni gidermek içi~ sOz
leşecekler, başbaşa verecek eskı de • 
ğerini buldurnuya çalışacaklardır . 

Çorl.Wll sporu niçin durgwı? 
Buft sorguya karşılık vermezden ön

ce araya Çorum çevresinin sporunu, 
g:içliğini de katmak li.zmıdrr. 
Yazık ki, hkilib, Osmancık, Alaca, 

Sungurlu ve Mecidözü gibi ka.abalar· 
da da bir gençlik sesi, crvrldaşmaaı, 
kaynaşması duyulmaz, işitilmez olmUJ 
tur. 

itiraf ta etmeli ki, komıu vilayet • 
ler de Çorum gibidir. Daba doğrusu 
bu, havali de sponın derin bir uyku
ya dalışı, tatlı tatlı rüya görüşü var
dır. Çorumlu &porculara, bu uykunun 
aebebini sorarsanız, lihzada, kestir -
me ccvab verirler: 

- Alaka yok ki, derler, spor olsun. 
Dikkat ederiım, gazeteci arkad§lar, 

filanca yerin b,.Jediyesi baklanda bir 
yazı yazacak olsalar; belediye dilen
cilere, köpeklere bakınıyor, yollar bo
zuk, sokaklar kdrli dener .. 

Ve dikkat ederim, Bay ba!fkanlar 
küplere biner, haşmetlene haımetle
ne, tekzib ederler: 

- Belediyemiz şöyle çalıııyor, böy
le çalıııyor am.a, bütçemizin darlığı 
şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye .. Ve 
eklemeği de hiç bir zaman unulnıaz • 
ları 

- Gelecek yılda asri helalar yapa
cak ( ! ) şehrin yol.armı asfaltla dö· 
~eyecek, her kö§esini cennete çevire
cek. Say saya bildiğin kadar ... 

Çorum sporcuları da bir klişe ha • 
linde bu alakasızlıktan, parasızlıktan 
tan dem vuruyor, dolayıoiyle kendile
rini mazur ve haklı göstermek İıtiyor
lar. 

Kafamın içi bir türlü kavramıyor. 
Gençlik kimden ve neden ali.ka bek· 
liyor. Eğer (İş) bir (alaka) ile bitiy91" 
sa bundan kolay ne var. Ve heım bln 
ne alaka:..z tehir gençleri bilir, tanı · 
rım ki, yolsuzluk içinde çırpına çırpına 
memleketleri için birer değer, şeref ol 
mU§ kazandrrmışlardrr. 

Yeter ki, gönüllerde .&porun yangısı, 
damarlarda enerji o!&un. 

Diyorlar ki, Halkevi, Hale adlı 
apor kununu, Çorum apı.>runu canlan
drnnak, değerlendinnek için bir teviye 
lfop\anıyor, parlak parlak konuşmalar, 
vaitler oluyormuş. 

Ne iyi, ne hoı, ne gÜzel amma, ku .. 
laklarnnrz duya duya artık duyınaz, 
inamn.az, kanmaz oldu. 

Laf sahasmda bülbül gibi ötenle • 
rin, iş sahasmda dut yemişe döruneme
lerini isterdik, 

Oyle düşünüyorum ki, Yalnız Ço • 
rumun ve mmta.kasının değil, memle
ketin bütün gençliğinin, kahvelerde 
ıaklayan tavla pullarından, papasın 
kızma gönül sunnıaktan, kal'ft yamaç 
lan ben yarattım demekten vazgeçir
mek, kafa&ma bilgi, bileğine güç aft· 
layahilmek için tek bir kurtuluı yolu 
vardır: 

- Gençlik tefkllatınm bir an ônce 
ite ba§larnası ..• 

Y okga, bu gidişle bqka yerlcı'İ bil. 
mem, Çonıın, sporu, bütün bütün unu• 
tulmakla yok olmaya mahkUındur. 

Cevdet Bayakl 

lzmirde bir eroinci 
şebekesi yakalandı 

lZMlR, (Milliyet} - Şehrimll 
zabıtası timdiye kadar bir türlü i
zini ele vermeyen alh kifiden mü
rekkep kadınlı eıkekli mühim bir 
eroinci tebekesini ele geçirmiftir. 
Tepecik aemtinde oturan ve ı:sta.n
bullu Hidayet adında ·.ılunan 

oreşhur bir eroin &atıcısı, kansı 

Adile ile birlikte cü.nnümefhut ha
linde yakalanmıfbr. 

Bunların yalra.lanması diğer bir 
""bekenin de yakalanmasını intaç 
eylemiştir. Hidayet, kullandığı e
roini meşhur sabrkalılardan Ar
salı Ahmetten aldığını itiraf et
miftir. Zabı:taca numrolan tesbit 
edilen beş tek lira Hidayetin ka
rısı Adileye verilerek Arsalı Ah
metin evine eroin almağa gönde
rilmiş, taharri. memurları da peti· 
ne ta.kılmı9tır. kadın eroini alınca 
.taharri :memurları eve girmi9ler ve 
yaıpılan a.raf1:uıma neticesinde bir 
miktar eroin ile eroin tartmağa 
mahsus bir ha.sscu terazi elJe et
mi,Ierdir. Bunun üzerine Arsalı 
Ahmet ve kansı Hatice ile oğlu 
Ali Riza, hı:zmetçisi Kamila tutul
mutlardır. Zabıtaca tahkikat ta.
mile edilmektedir. ruııl eleba,ları
nın meydana çrkanlmak üzere ol
duğu ümit edilmektedir. 

Bu itin meydana ç.kanlmasm
da en çok çalışım ve lzmire gel
diği günden beri .daima bu ve huna 
benzer muvaffakiyetlere erif611 
emniyet müdürlüğü adli lkrson re
isi Bay HuluıI Akgünıüttür. 

Çorlu gittikçe modern biı. 
kaza merkezi oluyor 
Bu yıl Istanbul yoluna başlanacak, 

ge ecek muhacırlara köyler yaoı!aceık 

Çorludan bir görünü1 

TEKlRAKG( Milliyet) -Vila
yetimi:ııin Çorlu k~zaama kadar 
yaptığım bir gezintide oradaki du
yuş ve görüşlerimi ve günden gü
ne her alanda inkişaf etmekte bu
lunan bu kaz:ıdaki çalışma verim· 
lerini sırasiyle diziyorum. 

N ülus fazl a,1.ğı 
927 de kazanın nüfus yazılışı 

19 bin iken bugün bir misli fazla
sile bu miktar 37 bini bulmuştur. 

Belediye işleri· 
İşittiğime göre evvelce belediye 

ifleri pek bakımsız imiş. Kaza kay. 
makamı belediye başkan vekaleti-
ni yapınağa başladığından beri 
bu alandaki çalı~ma tarzları de· 
ğişmiş ve yeni seçim dolayrll!iyle de 
memleketin sevgi ve muhabebtini 
kazanan Bay Refet belediye baş· 
kanlığma getirilmiş ve üç beş ay 
var ki kaymakamla el ele vererek 
belediye işlerini alaka ve samimi
yetle yapmakta ve kent rhtiyacmı 
daima gözönünde bulundurmakta
drr. 

Şimdilik yapılan işler ara&ında 
kasabanın ortasından geçen ve ge· 
nel sağlrk itibarile kente zararlar 
veren "Silahtarağa., deresi kısmen 
kapablmıf ve kapatılmayan yerler
de de tathirat yapılmıt ve şehrin ha 
vasını zehirleyen bu dere temizlen
miştir. 

Şehrin elektriğile ıslah edilecek 
olana su projesi ikmal edilmiştir.Su 
tesisatı İçin belediyeler bankasın
dan ve alakadar bankalardan 60 
bin liranın istikrazı tahtı temine 
alınmıştır. Kent işleri hummalı bir 
faaliyetle ilerlemektedir. 

Muhacir i~leri -
Trakyanm diğer şehirlerinde 

olduğu gibi, Çorluya da şimdiye 
kadar 8 bin muhacir yerleştiril
miştir. Bu yerleştirilen muhacirle-
re yeniden iki köy yaptmlmıştu. 
Bunlar Türkmenli ve Örenler köy
leridir. Bu köylerden ba'ka 60 ha· 
nelik köylere ilave e'dilen hane 
miktarı ile Çorlu köyleri 100 • 150 
hanelikten aşağı oimıyacaktır. Ye
niden 700 ev yapılmış ve 3000 e-
vin inta~ı için de şimdiden terti
bat alınmı,hr. Vücude getirilen 
köyler a.srm icabatma uygun ve 
sdıhıdir. üstleri saz olan evler de 
kiremitle değiştirilmektedir. Köy
lerin geniş alanlarında fidanlık ve 
Ol'man yetiştirilmek için de koru-
lar hazırlanmaktadır. En ziyade 
ho,a giden Seymenli köyüdür. Di
ğer köylere bir örnek teşkil edecek 
olan Seymenlinin 400 evlik planı 
hazırlanmaktadır. Velhasıl Çorlu 
kazasındaki muhacir işleri ve mu
hacirleri barındırmak için çalıt
ma tarzları cidden takdire değer 
bir vaziyettedir. Bu itlere göste
rilen büyük alaka ve hüsnü niyet 
bu kazayı birkaç sene sonra tanın
maz bir hale koyacaktır. Kaza 
kaymakamı Bay T evfiği ziyaret 
ettim. Hükumet mekanizması san
ki modern sessiz bir makinenin ça-

1ı,ması gibi sakin ve seri adnnlar
la yürüyor. Temiz çalışmasile her
kese kendini sevdirınit bulunan 
kaymakam her müracaat edenin 
işini derhal yaptırıyor. Ve işi biten 
hiikUınet kapısını sevinçle bıraka
rak işine koşuyor. işte Tra:kyarun 
modern Çorlu kazası budur. 

Nafıa işleri 

Bu yıl lstanbul yoluna b~lanaca~ 
tır. Bu yol üzerlDdeki köprülerin 
inşaatı başlamak üzeredir. 

Ereğli 

Asarı atikasile tanınan Ereğli 
bir vakitler kaza, nahiye ve niha
yet köy oldu ve şimdi de köydür. 
Ereğli Çorlunun iktisaden her za
man ithal ve ihrac merkezidir. 
Orada şimdilik liman dairesi ve 
gümrük muhafaza teşkilatı ihdaıı & 

dilmiştir. Genel mecliMı bu köyün 
nahiye yapılması özgüsünde bir 
teklif yapıldığı haberi alınıııqtır. 
Bu köyün nahiye yapılmaı;ı Çorlu
nun ekonomik inkişa.fmda büyük 
amil olacaktır. 

Maarif işleri 
Kazanın maarif i:J.eri Je munta. 

zamdır. Hemen ekseri köylerde 
mektep mevout olup vali vekili İt
canın gayretlerile Muratlı nahiye
sinde de tam tetitilatlı modem bir 
ilkmektep yapdmışhr. llk mektep
ler şehir ihtiyacını kaJlılamakta i
se de bu ileri kazada ortamekte
be kat'i i:l:ıtıiyaç vardır. Mimar Si
nana ait olan eser kütüphane ya
pılmaktadır. 

Ziraat ve ökonomi ifleri 
Geçen ve evvelki yıllara nazanuı 

Ekim itleri iyidir. Peynircilik Trak· 
ya genel müfettİflİğİnin alakalı ted 
birlerile elde edilecektir. Peynirci
lik tamamen Türiderin elindedir. 
Belliblltflı ihraç maıtaı olan peynir>. 
ciliğin ihyası ve ihracatın .fazlala,.. 
ması ve rağbetinin temini için ye
ni yeni tedbirler almmaktalır. To 
rak yasasının çrkanlacağı haberi 
burada genel bir aevinç doğumıu 
tur. Romanya ve Bulg-ariatandan 
gelen mektuplardan sızan haberle
re göre bu yıl Çorluya pek çok m 
hacirin akm eC:eceği anlatılmakta. 
dır. 

Germencikte av sporları 
AYDIN, (Milliyet) - Germen

dkte avcılık şporu çok ilerlemek
tedir. Bir yolda Hüseyin Kırbıyı· 
ğın çok yararlığı görülüyor. 15. 3. 
935 tarihinde lzmir Avcılar kulü
bü sürek avcıları kaptanı Mustafa 
Bürhanettin dört avcı ile Germen
ciğe gelmit ve Germencik avcıla
rile birlikte ve bir çok kölüleri do 
beraber alaıak 80 kİfilik bir •Ü • 
rek yapmıtlar 20 yaban domuzu 
ve l kurt öldürnıütlerdir. 

• 
1 ISTANBUL BELEDIYESl iLANLAR!' 

Menba su kaplarında kulJanılmak Üzere 1,160,000 tane 1 
No.lu beyaz, 390,000 tane 2 N o. larmızı ve 85,000 tane 3 No. 

yeşil ve 10,000 tane 1-2 No. beyaz~-ceman 1,645,000 tane 
nümunesi veçhile simens marten çeligınden yaptınlacak kap

r.ül açık eksiltmeye konulmuştur. Boydı çelik kapsülün beher 
bin tanesi 170 ve boyasız kapsülün beher bin tanesine 157 ku
ruş bedel tahmi nolunmuştur. Şa~amesi ve.nümune~i. Leva-

Müdürlüğünde görülür. Eksıltmeye gırmek ıstıyenler 
~490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 197 lira 23 kuruşluk te· 
minatla ihale günü olan 11-4-935 perşembe günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (1501) 
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Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. İçilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve barsaklara zarar vermu ve alış
tırmaz. Güç hazimlerl kolaylaştırır. Kabızlığı defeder. Mide şi1kinlik Ye yanmalarını giderir. Fazla bir ye
mek ve içmeden ıonra hissedilen yorgunluk ve ıiıkinliğl hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder 
MAZON lıim ve marka1ma dikkat. Doposu Mazon ve Betton ecza deposu, Bahçekapı İt bankası arkası ıda No 12 

• • ASIPI~ 
KE~AM 
Baı ve dit ağrıların

dan ve •oğuktan 
korunmak için 

Yanınızda bulun
durmağı unutma

yınız. 

2124 

--- 1 -------

MISIR iŞ Limftet 
Sermayeü ı 100,000 Tirk Lira•ı 

Merkeziı ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKfYE tş BANKASI tarafından teala edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de satılmak üzere emaneten mal 
g6nderenler, hesabımıza, TÜRKİYE tş BANKASI 

ıubelerfnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komiayonla emin bir ıurette 
it f6rmek leteyenlerin MISIR fş Lf Mf TED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRfŞ - İakeaderfye 

1613 

{ Devlet Demiryollırı ve Limanları i~letme Umum idaresi ilanları 1 

Bedeli muhammeni 7500 lira olan 15 milyon larmızı boş 
bilet kartonu 10 nisan 1935 Çarşamba günü saat 15,30 da ka 
pah zarf usulile Ankarada idare binas~nda ıatın alınacaktır .. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin562,50 lıralık muvakkat temı
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
dördüncü maddesi mucibinceişe gİrmeğe manii kanuni bulun 
matlığına dair beyanname ve tekliflerle birlikte iki tane nümu 
neyi ayni gÜn saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme
leri lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme 
dairesinden Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden ve iz -
mirde Izrnir mağazasından tedarik edilebilir. (1449) 2193 

Beher M3 17 lira tahmin edilen 1000 M3 çam tomruk 7 
nisan 1935 pazar günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasın 
da Malzeme Dairesinde kapalı zarf uıulile ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 cü maddesi mu
cibince işe girmeğe manileri bulunmadığına dair . beyann.a1?e 
ve tekliflerinin ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon reısli -
ğine vermeleri laznndır. Bu işe ait şar~?ameler Ank~r~.d8:.~~l 
~eme ~esinde, Haydarpaşa da tesellum ve sevk mudurlu~ 
de ve bkişehirde Eskişehir mağazasında parasız olara.k dagı-
tılmaktadır. (1562) 2302 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundanı 
Haydarpaşa Nümune has tanesine lüzumu olan iki cins 

(300) adet madeni hasta komodini olbaptaki şartname ve nü
munesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihalesi: 9 niıan 935 salı günü ıaat 15 de Cağaloğ -
hmda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır 

2- Tahmini bedel (3000) 1,:radır. 
3 - Muvakkat teminat ( 225) liradır. 
4 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını gös 

termeleri ve madeni eşya imali le meşgul olduklarına, müesse
se ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ibraz 
etmeleri ve bu gibi madeni eşyayı başka müesseselere yap
mışlar ise taahhütlerini tam ve mükemmel olarak ifa etti~e~i
ne dair ıahadetl\ame veya mektuplarını veyahut bu vesaıkin 
noterlikçe musaddak birer suretlerini de komisyona vermeleri 
şarttır. 

5-Şartnameler bedelsiz olarak Haydarpaşa Nümune 
hastaneeinden alınabilir. Ve nümuneler de keza hastahanede 
görülebilir. 

6 - isteklilerin belli gün ve saatten eyvel muvakkat te -
minat makbuz veya banka mektuplarile ve yukarıda yazılı ve-
sikalarile komisyona müracaatları. (1493) 2247 

·Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun 400 tane komple efrat eğe ta
lamı 31-3-935 pazar günü saat 15 te kapalı zarf eksiltmesile 
satın alınacaktır. 
Şartnameıi hergün komisyonumuzdan parasız alınabilir. Kom 
ple eğer talamınm bir tanesine (61) lira (30) kuruş fiat biçil
miştir. Eksiltmeye girmek İsti yenler (1839) liralık ilk temi
nat makbuz veya banlca mektubu, 2490 sayılı kanun ve şart -
namede yazılı belgeler İçinde bulunan teklif mektubu ek -
ailtme aiinü saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (1237) 

1892 

Sipahi Ocağından 
Ocak birlall• latejtl olan blnicl

litin ırençler araaında yayılması için 
atlarını arttl1'mıştır. 

Herırün manejde ıaat 17 - 19 a 
detin binicilik deulerl Hrildltl ırl
bl, Salı, Perıembe ırünlerl de aynca 
meccanen nazari deroler ıröıteril
mektedlr. Cuma, Pazar ırünleri iıe 
atlı ırezlntiler yapılmaktadır. istek
lilerin birer lfÜD evvelinden bildir-

--- meleri beyan olunur. ---
2284 

lıtanbul Harici Aıkeri 
Kıtaat ilanlırn. 

Yerli fabrikalar mamula
tından 40,000 ı1netre kaputluk 
kumaş kapalı zarf usulile sa
tın almacaktır. ihalesi 11-4-
935 Perşembe günü saat 1 l 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak -

, katesi 7200 liradır. Isteklıler 
evsaf ve şartnamesini ahnak 

1 
ve görmek istiyenler 595 ku
ruş mukabilinde M. M. V eka· 
leti Satmalma Komisyonun -

1 dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka-

l nunda gösterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdii. (1471) 

2213 
• • • 

Yerli fabrikalar mamula
tından 45,000 metre elbiselik 
kumaş kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. ihalesi 13-4-
935 Cumartesi günü saat 11 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 265 kuruştur. 
Teminatı muvakkat esi 7212 
lira 50 kuruştur. istekliler 
evsaf ve şartnamesini ahnak 
ve görmek istiyenler 597 ku -
rut mukabilinde M. M. V eka
leti Satmalma Komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka
nunda göeterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdi etmeleri. 

(1472) 
2214 

'f. ,,. 'f. 

Yerli fabrikalar mamula -
tından 40,000 metre kaput -
luk kumaş kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. ihalesi 15 -
4 - 935 pazartesi günü saat 
11 dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak • 
katesi 7200 liradır. istekliler 
evsaf ve şartnamesini ahnak 
ve görmek istiyenler 595 ku
rut mukabilinde M. M. {V eka
leti Satınahna komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka -
nunda göıterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel teklif banka 
mektupl rile birlikte komis -
yona te\~İ etmeleri. (1496) 

2240 
'f. "' 'f. 

23-3-935 gÜnÜ talip çık -
m1yan 232 bin tane muhtelif 
renk ve uzunlukta makaranın 
kapalı zarfla eksiltmesi 1 1-4-
935 perşembe günü saat 15 
de yaptlacaktır. Umumunun 
tahmin edilen fiatı 23600 li -
radır. Muvakkat teminat 1770 
liradır. Şartnamesini parasız 
almak ve örneklerini görmek 
İstiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabilir
ler. Eksiltmeye girecekler mu 
vakkat banka teminat mek -
tup veya maliyeye yatırrmş te 
minat karşılığı alacakları mak 
buzlarla kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikalar-

1 

la birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden en az bir sa 
at evvel Ankarada M. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyonu-
na vermeleri. - (1499) 

2241 

, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan: 
Haydarpaıa Nümune haııtanesine lüzumu olan 35 ka

lem ahşap eşya olbaptaki şartname ve resimleri nümunesi veç 
hile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihalesi: 9 nisan 935 salı günü saat 15,30 da Cağal· 
oğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Tahmini bedel: (9999) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (749) lira (93) kuruştur. 
4 - isteklilerin cari seneye ait icaret odası vesikasını gös

termeleri ve ahşap eşya imalile meşgul olduklarına, müessese 
ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ibraz et -
meleri, on bin lira ve daha yukarı bu gibi it yaptıklarına ve 
başka müesseselere iş yapm1şlar ise taahhütlerini tam ve mü
kemmel olarak ifa ettiklerine dair şahadetname veya mektup
larını ve yahut bu vesaikin noterlikçe ~usaddak birer suretle
rini bir zarf içine koyup vermeleri şarttır. 

5 - Şartname ve resimler bedelsiz olar!lk haıtaneden alı
nabilir. 

6 - isteklilerin belli gün ve aaatten evvel muvakkat te -
minat makbuz veya banka mektuplarile ve yukarıda yazılı ve-
sikalarile komisyona müracaatları. (1494) 2248 

Belediye Sular İdaresindenı 
idaremizin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme .kapalı zarf

la eksiltmeye konuhnuştur. 
- 15m/mlikkurşunboru 15Ton 

20 ,, ,, •• '' 2 '' 
30 '' ,, ,, '' 2 '' 
40,," "" 2,, 

İhale giinil 3-4-935 çarşamba günüdür. Teklif zarflan o 
gün saat on dörde kadar müdürlüğe verilmiş olmalıdır. Bu sa
atten sonra getirilecek zarflar alınmaz. 

Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sıraservilerdeki 
idare binasında vezneye uğrayıp bir lira vererek şartnameyi 
alabilirler. (1545) 2299 

Ecne~i memle~etlere mal i~rac 
e~enlerin nazarı ~i~~atine 

istanbul Ticaret ıe Sanauı Odasindan: 
Ecnebi memleketlere l!hraç edilecek malların ihracından evvel 

odaya müracaatla mell'6 fehadetıı.amesi alınma&1 lazmıgeldiği 
halde buna riayet edilmiyerek maim aevkinden sonra menfO 
p.badetaamesi t.aleb edilmekt'e olduğu görülüyor. Gerek mua
yeneye tabi mevacldan olaun gerek olmaımı ecnebi memleket
lere gönderilecek mallar· için, lıraçdan evvel 04aya müracaıatle 
meJ14e tahadetnameai aılınmuı li.zmıgeldiğini tekrar alabdarla.
ra hatıTlatınz. 

;..iiiıiiiiiiiiiiiiiiiiıi---------------·ı ................. . 
Nepiyah idare eJ911 ı MOMTAZ FA1K

1 
GuetKilik •• matbııuhk T, A. ~ 
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Dr. CEM S'in 

NASIR iLACI 

En eaki nasırlan bile pek kıaa bir aa 
manda tamamen ve kökünden çıkarır. 

Umumi depoıuı lnırilia Kanzuk ecaa. 
neal, her eczanede bulunur. Ciddi ve 
miieMlr bir nasır ilacıdlJ'. -............... _ .. 
Deniz yolları 

iSLETMESi 
Acont~ ' ~ ICöprÜlıafl 

Tel 42362 - Sirkeci Miihiirclarzııcl. !---.. Han. Tel 22740. ---ı11 
TRABZON YOLU 

V A T A N vapunı 31 Mart 
P A Z A R günü aaat 20 de Ri
zeye kadar. (1581) 

MERSiN YOLU 
ANAFARTA •apuru 31 Mart 
PAZAR günü saat 10 da Mer
sine kadar (15?9) 2323 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 30 Mart 

CUMARTESİ günü nıt 19 da 
lzmire kadar. (1580) 2324 

vt'l:.KAIUK 

Doktor Nimet 
Ankara caddesi Zorlu apart
manı No. 21 

Cumadan maada hergUn ıaaı 2 - 6 
hast•luını blrnl edtr 

2262 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassıaı 

Cumaılan b-.ka &\inlerde eaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonuı 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

1605 


