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Belganın 
Kıymetten düşmesi 

Belçikıa'da Theunis hükUmeti· 
nin devrilmesi ve yerine Van Zee
land kaıbinesinin geçmesine sebeb 
olan buhranın uluslar arası müoa
aebetleriındeki önemi paraamı al
bn grupuna bağlı tutan devletler
den birinin daha altın esasından 
ayrılmasıdır. Acun devletleri para 
bakımından üç gruba ayrılmışlar
dır: 

1 - Paralarını 1 ngiliz lirasına 
bağlıyan devletler. 

~ - PaTalarmı albn eaaaına 
bağlı tutıan devletler. 

3 - Doların bu iki gruptan ay
rı bir kıymeti vaırdır. Ve Amerika'
nın uluslar arasında ticaretinde
ki büyük ağırlığı dolayısile bu da 
başlı başına bir grup sayılmakta
dır. 

Birinci grupta lngiltere ve do
minyonlar ile lakandinavya ülke
leri vardır. ikinci grupta bulunan 
başlıca devletler, Fransa, Alman
ya, ltalya, Belçika, İsviçre, Holan
da idi. Amerika da başlı başına 
bir dolar grupu teşkil ediyor. 

lsterlin kıymetinin düşmesin
denberi devam eden bu ayrılık, 
l..ondra iktisat konferansında da 
devletleri gruplara ayırmıf ve kon
feransın müsbet bir netice verme
•ine büyük ölçüde engel olmu.tu. 

Eski zamanlarda bir devlet pa
ra.sının sağlamlığı ile övünürdü. 
Bir devlet parasının kıymetten dü~ 
mesi, o devlet için ekonomik fela
ket sayılırdı. Şimdi bir takını eko
nomi sukutlanna çare olmak üze
re devletler istiyerek para krymet
lerini dütürüyorlar. Amerika do
ları iki dütünce ile düşürdü: 

1 - Dı9 ticaretini genitletnıek, 
2 - Çiftçilerin borç yükünü ha

fifletmek. 

Dolar ve leterlin kıymetinin 
dü~i, panı.larını altına bağlı tu
tan devletlerin duru mlaTmJ rQk 
zorlattınnıttı. Ancak Fra.n_';,,m 
liderl·iği altmdaici bu grup, bu zor· 
luk1ara rağmen, timdiye k.ıadar tu
tuııabilmİıftir. Çünkü onlar da pa
ra kıymetlerinin düşürülmesinde, 
ondan hasd olacaık faydadan zi
yade mahzur görmektedirler. 

'Belçika böyle para kıymetinin 
düşürülmesini faydalı olmaktan 
ziyade zararlı sayan devletlerden 
olduğundan 9imdiye kadar albna 
bağlı kalmıfh. Ancak altına bağ
lı kalan Belçika'nın dış ticareti 
gittikçe daraldı. Bu ticareti azacık 
ıtenitletmek umudu ile eski Baş
bakan Theunu, yanına Dıt Baka
nı Hyma:oıs ve Maliye Bakanı 
Gutt'u alarak geçenlerde Paris'e · 
gitmi,ti. Gerçi Belga kıymetinin 
altına bağlı olarıak kalmasını Fran
sa da iatıiyor. Çünkü bu gnıp azal
dıkça, geri kalanlar için de para
lannı altına bağlı olarak tutmak 
zorla,ır. Altın grubunun amacı, 
bütün acun devletlerini tekrar al
bna bağlamaktır. Bunun için 
Fransa, altın grubunun lideri sıfa.
-tile, Belçib bakanlarının dertle
rini dinledi. Ancıoık Belçika ihra
catmm yüzde on artmasını temin 
(çin 11heunia tarafından ileııi sürü
len teklifi kabul etmedi. Çünkü 
Fransa, en çıolı: mil&a.adeli devlet 
prensiıbine d·ayanan bir takım ti
caret muahedelerile ayni kolaylık
ları bafka devletlere de göatermi
)"6 mecburdur. :Belçikaya yardım 
edeceğim diye Fransa'nm ticaret 
muvazened altüst olabilir. 

Fransa' dan ,.u"dım görmeden 
Brükııel'e dönen Theunia, kısa bir 
m.man sonra jştifa etti ve yerine 
fimdiki Van Zeeland kabinesi geç
ti. Bu kabine i~na geçeli, bü
tün aG'Wl, Belçika'nın mali zorluk
larına nasıl bir çare bulaoe.ğmı 
görmek için gözlerini Brüksel ü
zerine dikmifti. Van Zeeland için 
tki yol vardı: 

1 - Belçika parasını altından 
&yırarak isterlilli'' e bağlamak. 

2 - Kıymetini düşürerek daha 
•tali• bir kıymette yıne altına bağ
lı kaim . 

Öyle anlaşılıyor ki, Van Zee
land, Belga'yı isterling'e bağlamak 

ememittir. Ancak Amerika' da 
olduğu gibi bir kanun ile Belçika 
ulusal parasının kıymetini düfiir
mü tur. B,..bakan, Belga'ya yeni 
bir kıymet verilerek tekrar altına 
bağlanacağı bildiriliyor. Ancak 
yeni kıymetin ne olacağı henü:ıı 
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Bay Eden'in Rusyadaki 
temasları fay dal oldu 

-----------------

Ruslar Amerika da dahil olmak üzere 
bir Uzak şark misakını teklif ettiler 
• 
lrıgilizler Sovget Rusganın barış hakkındaki açık 
sözlülüğünden, tabii tavırlarından memnun oldular 

LONDRA, 30 (A.A.) - Röyter a- r 
jansmın Moskovadan istilıbaratma göre 
Bay Eden, Bay Staline ile Kremlin sa
raynun sade bir surette döşenmiJ olan 
bir -1onuncla g6rüşmü§'tiir. Bu ...Jonda 
Kari Marx'm b>r portresi bulunuyordu. 
Bay Eden, dün ve evvelki gün Bay Llt
vıinof ile yaponrş olduğu görii'!'Il"let'i ~ı
rasile gözden geçirmiştir. Bu görüşme 
hariciye komiserlerile yapdmq olan gö
rüşmeler gibi dostane ve samimi olmuş
tur. Tet"cümıınlık \•azifesiıni Bay l..itvi• 
nof görmüştül'. 

MOSKOVA, 30 (A.A.) - Bay E
den bugün Bay Litvinofun Moskova ci
varındaki sayfiyesinde dış işleri komise
ri ile müzakerelerine devam ebniştir. B. 
Edenin Moakova :r,iyaretinin büyük bir 
muvaffakiyet göstermeye başladığı an· 
la-şıhnıştır. 

Röyter ajansının huıuai muhabiri .. 
nin gayri resmi, fakat 1yi malilmat alan 
zevatla l<onu!!""'ları, Sovyet riealini.n B. 
Edenin açık ıözlülüğünden ve tabii ta· 
vırlarmdan çok memnun kaldı:klarmı te
barüz ettirmektedir. Bay Edenin bu zi. 
yaret:i bir çok çekingenlik bulutlannm 
dağılmasına ya1'dım etmiştir. 

... 

llzak şark misakı Bay Etlen, Con Saymen Bay Hitlerle görüfiirleren 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Bey 

Hull, Bay Lltvinofun Bay Edene yap • Hull, Uzak §Mk miııakı haldmıda demiş- 1 LONDRA, 30 (A.A.) - T.imea ga • 
tığı "'»'lenilen teklif hakkında mütalea tir kh zeteıinin Motokova muhabiri, gazeteıine 
yürütmeden istinkaf ebni~. Bu tekli- - Amerikanın ıulh misaklanna karşı çektiği bir telgrafta burada yapılacak 
fe göre Bay L;tvinof, Uzak tark mese· vaziyeri maliiımdur. Çünkü Amerika, ilk tekliflerden birinin Fransa, Sovyet 
leleri ile alakadar bütün devletlerin, A- Brinad-lııeHog aiıakr ile 9 devlet muahe- Ruıyaya ve Çekoslovakya arasında bir 
merika da dahil, bir U:.ak fark miırala de.mi imzalamıthT. mütekabil yardım andlaşması olacağını 
yapmalarını &stemiıtir. .. MOSKOV A, 30 (A.A.) - Stalin, bu ,;;,.ıemektedir. 

Hariciye nM:a eti memurlan da bu gun Bay Eden ile yeniden im- gör;jşme l)ey.1: H'.>ra'.d diyor ki: Söylendiğine 
hu•u•t .mütalea yürütmokten istinlraf ya~tı•. Cörügnre Bay ~ .. i .. ofun 

1 

g fri.a in, Uzak ~ta hanım tdame· 

VAŞINGTON, 30 (A.A.) - Bay öğle yuneğl e&nasında olacaMır. (Devamı 5 inci sahifede) 

J 

etini,1..-dir. Bay Edeıne yazlık evinde vereceği bir si için Sovyet Rusya, Japonya, Ameri-

....................................... ....... , .•••...... , .......... , .. , .... ,,,,,,,.,, .......... . 
Bay Şükrü Kaya Trakya-! Altıncı Balkan 

d k• t k•kJ • b ) Oyunları 
a l et l erıne aş ıyor lıtanbulda oluror, düa 

Trakyanın imarı için bir kanun projesi tebligat yapıldı 
h 1 d h 

• • Türkiyede yapılması 934 de A-
a zır an ı, ta sısat istenecek tina kongresinde delegelerimiz ta-

B. İbrahim Talide buj[ÜD gidecektir li~:d:iı!:b~a~en 06;:ı:::~ 
ANKARA, 30 (T.,lefonla) - içeri bu ııene yaz sonlarında lstanbulda 

İ$leT B"kanhıiı Trakyaya muhacir tek , yapılması takarrür etmİftİr, Bu 
( 

ıif, Trakyanın ima karar alakadarlara bildirilmiş ve 
"• i§ini daha eoa.sh bu büyük spor hareketinin Türk 
bir surette yapabil 'il · · f' L! ... ınek içıin bir kanun mı etımn şere ıne uygun ı>İ:r zen-
projesi bazırlamı§• ginlik ve büyük1ükte yapılmaaı İ.· 
tır. Bakanlrk bu çin İcap eden tedbirlerin a:lınması 
kamm projeıi ile alakadarlara bildirilmiştir. 
1934 ve 1935 mali 
yıllan için ayrı ay 
n iki milyon lira • 
hk bir tahıiıat is
temektedir. Proje. 
ye göre ayni mali 
yıl içinde aarfedil-
m.eyen paralar ge .. 

Bay lbrahim Tali lecek senelerde de 
aarfedilebilecektir. 

Bakanlık bu para ile Trakyanm imar 
ve iakfuu itini ele alacak, timdiden 
hazırladığı bir programla bunun ta • 
hakkukuna çaluıacaktır. Bu ciiın.leden 
o~arak memleketimıze gelecek muha
cırler tarlaaı bol olan köylerle yeni ku 
"?1.acak köylere yerleıtirilecektir. iç• 
rı ıtler Bakanlığı Trakyada muhacir-
ler için yapılacak evll!rin birib:irinin 
ayni olmasını temin makaadile ev plan 
!arı. hazırlatmıf, bu plinları bugün 
Trakya Umumi Müfettitliğine yolla. • 
mı§lır. Yapılacak evlerin bütün mal
zemeııi hükiimetçe verilecek ve muha
cirler yapılarını kendileri yapacaklar
dır. Bu ak§am lstanbula hareket eden 
!ra.kya umumi müfettiti yarın içeri 
ı~ler Bakanı Bay Şükrü Kaya ile bir
lı~te Tr'.'kyaya gidecektir. Bay ibra· 
hım Talı, Bay Şükrü Kayanın bu tet
kik ıeyahatine refakat ettikten sonra 
tekrar tehrimize ırelerek umumi mü .. 
fetti91iğe ait muhtelif i§ler hakkında 
Bakanlıklarla temas edecektir. Sala . 

belli degildir. Brüksel' den bildiril
diğine göre, "Belga hiç bir vakit 
bugünkü kıymetten en çok yüzde 
otuzu geçen bir inme göstermiye
cektir.,, 

. O halde en çok indirilirse, Bel. 
çıka parası yüzde otuz dütecek 
demektir. Belçika Belgası tutan
!~ paralarının yüzde oluzunu ye
mden kaybedecekler demektir. 
Yeniden di)'Oruz; çünkü timdi~<i 

' 

içeri 1,1,,,. Bakanı Bay Şükrü Kaya 

hiyettar zatların aöyledilderine naza • 
ran Trakyaya ild aene zarfında en a· 
f8ğı 150 bin muhacirin yerleıtirilebi
le<:eği anlaJılmaktadır. 

içişleri Bakanı bugün Edirneye gidiyor 
lç itler Bakanı Bay Şükrü Kaya 

dün Parkotelde biraz m"§gul olmut 
ve öğleden sonra di§lerini tedavi et • 
tirmiıtir. Bay Şükrü Kaya Trakyada 
ıröçınen yerleştirme vaziyetini gör • 
mek ve yerinde lazım.gelen tetbirleri 
almak için bugün Edirneye gidecek
tir. Bakanın bu seyahati dört gün sü
recektir. 

Belga esasen eski altın kıymeti
nin yedide bir kıymetine düşmü,. 
tü. 

Ancak altın esasına bağlı olan 
ıbir devlet parasının yeniden kıy
metten dü~mesinin, altına bağlı 
!kalan devletlerin paraları üze ·in
deki tepkisi (aksülameli) ne ola
cak? l~e Belga'nın geç;rdiği buh
ranın asıl önemi bundadır. 

A. Şükrü ESMER 

Suikast davası 
Venizeloa suikastı suçlu· 

ları ber aet ettiler 
ATINA, 30 (Hu;susi) - Venizeloa 

ve karısı aleyhine yapılan suikast nıaz· 
nunlarmın muhakemesi dün Ati.na ci • 
nayet mahkemesinde nihayet bulmuş • 
tur • 

Mahkemenin kan.n reis tarafından 
tefhim edıildikten soıwa müzakereye ç ... 
kilen jüri heyeti aaat4erce süren müza
kereden sonra müttefikan suçlulann be
raetini istemişlerdir. 

Mahkeme de beraet kararını venni§. 
olduğundan mevkufların hepııi tahliye 
edi.lmitlerdir. y alıuz çete rem Karata
DB§ başka bir cürümden dolayı da mev
kuf bulunduğundan tahliye edilmemiı· 
tir. 

Venizelosun mallarına haciz 

ATINA, 30 (A.A.) - Bir Amerıika 
bankas1111n Paris şubesi, Bay Verrize · 
losa avam olarak verilen 70,000 ingiliz 
lirasına karşılık olmak üzere Kiryakos 
isimli yük gemisile Venizelosa aiıt bina· 
lara haciz konmasını istemiştir • 

Hükumet memurlan, bu binalar i
le yük vapurunun evvelce haczedihniş 
olduklarını binaenaleyh bu talebin ye
rine getirilemiyeceğini bildinnitlerdir. 

Bulgar - Romen hudu
dunda lı.adiıe oldu. Türk 
lerdcn iki kişi öldü. 

(Tafsilat son haberlerde) 

=---------------------~.~----

Belçika me.cliai Frangın 
kıymetten düşürülmesine 
karar verdikten sonra hüku
mete ıalahiyet vermiştir. 

TeJ •, { MüdQrı 24318, Yaa itleri mUdürQı 24311 
idar• •• Matbaaı 24310 

~ .......................... , .............................. ..... 
Avrupada sınırlar değişemez 

Bulgarlarla Macarların is 
tedikleri hukuk müsavatı 
Fransa hukuk müsa vatının tanınması ihti· 
malini esas itibarile kabul etmiş fakat sınır 
lann kat'iyen değiımiyecetini bildirmiı. 

VAIRŞOVA, 30 (A.A.) - Bay 
Tıitüleııdı:onu,n Bay Lavala ziyaretleri 
miinasebetile Paıiıten gazete Pol&ka
ya bildirildiğine göre, küçük anlaı· 

ma bakımından bugünün en mühim 
meselesi, Macariıtan ile Bulgarista
nm mahlanması meselesidir. ltalyan 

bakanı Bay Suviç, bunların hukuk 
müsavatmın muhtemel olarak tanın
mumı teklif etmit ve Fransa bu tek
lifi prensip itibarile kabul eylemi§ i

ae ele bunun için bu memleketlerin 
Tuna andla§""!sına iltihakını f'lrl koy-

( Devam 5 inci sahifede) ...................................... [ ................. .... 
ilk önce tonaj miktarının 

tesbiti isteniyor 
Tonaj nisbeti teshil edilmezse esk~ 
rekabetin canlanacağı söyleniyor 

Yeni alınacak vapurlar 
Vpurculuk Şirketi u

mumi heyetinin, dört ea 
ki vapunın u.tılmaaı, 
yerlerine yenilerinin a
lınıınaaı yolunda verdi • 
ği karar yakında tatbik 
oahuına konulacaktır. 
Şirket, yeni gemi alma
dan Ön<:e gerek Deniz • 
yolları idareııinin gerek 
vapurculuk şirketinin 
menfaatleri noktasın • 
dan tonajlarm sabit bir 
hale ıretirilmeaine lü • 
zum görmektedir. Çün
kü, bu gün Vapurculuk 
tirketinin iç kabotajda 
sefeı- yapa.bilmek hak • 
kı, aldığı yeni üç gemi 
ile yüzde 31 den kır • 
lı.a yiikaelm1~ bu.l:ın,;:,_..ı: 
tadır. Denizyolları ida-

Ik: m ... ':::t: ~ !;:;,., :k i!,,_ ;: • .;; r..:ıl;l:., ._. 1t' !; .. tü:L"'l 
umumi müdürleri B. Mustafa, B. Sadettin 

reıoi ile ılı-ketin yeni ge-
mi almak husu•unda verdikleri aon k.e. 1 
rarlar, tonaj nisbetlerinin de arlmaar· 
na meydan verecektir. Denize.ilik i§le· 

rir>den anla.yanlar, bu vaziyetin iki 
deniz rnüeaseseai arumda yeniz ve lil 

(Devamı 5 inci sahifede) 

en heyecanlı ro-

bulacaksınız! 
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Arablstanda. 
!HARİCİ HABERLER! 

lmparator1uğu 
--f!lf'--= -

yık.ılclı 

Her hakkı mahlwulur. Yaaaru Son Yemen ııaliai Mahmut NEDIİI 

Cemal Pş. ne zannediyorau, 
neler oldu? Sur iyede 

~~ ..... ~ ...... ~ .. ~·~· .. ·~~-

' 

Arap ar Ermenilerle b r.eşiyorlar - Cemaı 
P~. ın dağıttığ~ altınlar - ~ ısırdan gelen mektup 
ğu bugün tahakkuk etmiftir. Har· 'Mahmut Nedim bey, sen çok 
bi umumiden biraz evvel Suri.yeye namuslu bir adamam, .-hsen te· 
dönen Abdülkerim Halil, ınethur mizsin. Fakat bu kifayet etmez, 
Mahmut kürt Ali ve doktor Ah- çünkü birim nazarmıızda gene 
dürrahman Şehbender ve arka • mahkUın ve suçlusun. Seni istemi-
da.tlarile bulutmuftu. Esasen Is· yoe i!temiye de olsa ifna etmek mec 
tanbulda iken Suriyeden aldıkları buriyetinde kalacağız, bunun bi-
talimatla da it görürlerdi. zi.m için hiç te güç bir it olmadığı-

Harbi umumide Cemal pafa nı söylemeğe hacet yok: Bundan 
(blahiyun) iami altında toplanan kurtulmanın tek yolu v~rdır, o da 
bu gençleri yola getirebileceğini Yemenden uzakla,ıp gitmendir. 
zannetmİftİ. O zamana kadar ade· Bir ikinci yol ela bizim dedikleri-
mi mer.!.:_ziyet pefinde kotan bu· mizi yapmandır. Sen Yemende A-
adıunlann Harbi umumi gibi bi.r raplarm hürriyetine, istiklii.li.ne 
ılfet kartısından davalarını hıra- musallat olmuf bir adamsın. A-
karak, ihtilaftan ikilikten vazge- rapların hürriyetine musallat olan 
çerek, temiz birer vatanperver gİ· her adam, kim olursa olsun ölüme 
bi bütün kuvvetlerini vatanın mü· mahkumdur. Sen ise orada imam 
dafauına hasredeceklerini ümit, Yahya ile hüsnü münasebette bu-
elmİf, bu sebeple onları elinde tut· lunarak, onu Hükfımeti Osmaniye-
mak İ!temitti. Bunlar, mazileri kir· ye sadrk kılıyorsun, halbuki sen ol-
li adamlardı. Fakat yukarıda ·~- masan o da HükUmeti Osmaniye-
ret ett ı ğim gibi temiz aaf ve bil- ye İsyan edecektir. Onu l:u hare-
hasaa aletli milliyetperver görüne- ketten meneden ve bilakis hüku-
rek birçok gençleri iğfal edebili - mete büyük bir sadakatle bağla-
yorlardr. Asri saklandrkları perde yan sen•in, bunu inkar edemezsin. 
ise teceddüt ve terakki idi. Bu ae- Belki mazeret olarak vazifem bu-
beple Suriyedeki ülema ile de a. dur, denı:n, o halde sana en kesfu. 
ralarr açıkb. Gençleri bunların me bir yol tavsiye ediyoruz: Çekil 
pefİne takan kuvvet te bilhasa oradan. istifa et ve uzakla,. Ak. 
bu idi. si takdirde biz bu uğurCla her feyİ 

OkumUf, yetipnİf, dünyayı an· göze aldrk.,, 
lam14 gençler tabiatile medrese ve Pekala bilirsiniz ki fimdiye ka. 
Ü1ema nüfuzuna kartı bir cephe a- dar Memaliki Oımaniyede Bul· 
l ı.;orlardı. ltte burada da kartıla- garlık, Rumluk, Ermenilik cere-
rı ::ıa Aıbdıilkerim Halil gibi adam- yanlan vardı, timdi de buna A. 
lar ç kıyordu. raplık cereyanı ilave olundu. Türk 

Bunlar Cemal pataya ilk za. ise .k7ndi!1i umrtmuf, hatta milli-
manl.arda dehalet etmişler, emri yetinı tela.ff'.:1z .~~~ utaruı; ol-
allına. girdi.:klerini müşterek vatan muftu. Mıllı fıkrin ınhltatı nıha. 
için çallJlllağa amade olduklarını yet inkırazı kat'iyyen intaç edebi-
bildirmi,Jerdi. lirdi. Bundan ürken Türk gençli. 

Cemal paf& da onlara inanmtf, ği pyanı takdir bir intibahla kı· 
fakat mazilerini bildiği için onla· yam etti; Türke Türklüğünü ve o-
rı daha sağlam bağlamak d~ün- nun fazaili namahdudesini anlat-
ceaile kendilerine avuç avuç altın· ma c'hadı milisini ilan etti. Şair-
lar da vermİftİ. Bu suretle Suriye. I~ ·, edi~leri, hatipleri gayede it • 
de ıükun ve asayiti muhafaza e- tifak ettıler. 
debileceğini zanneden Cemal pa- iki üç seneden beri bu sa-
fa artık müsterihti. hada bezlimesai ettiler. lfte bu ce-

Fakat ittihat ve Terakkinin en reyan hilafet' Ormaniyenin te-
nüfuzlu ve asker hatlarından Ce· kemmülü kuvasına yardım etti, 
mal paf&nm Suriyeye geliti bütün fİmdi gördüğünüz ordumuz vucu-
Arap iftirakçılarını &inirlendir, de g~~~i, ~e adeta tesadüfün bize 
mit kızdırmıt. ürkütnıüftii. Bu ha- v:rdırı: mutte~. lerle beraber asır-
.li gören Fransız ve lngilizler ise dıde dm ve dufIDAnımız aleyhine 
onları teekin ediyorlardr. ilıi.nı cihaddan çekinmedik. 

"Cemal p&fa tedit ve azimkıi.r Şimdi ıize temin ederim ki 
ola.bilir. Fakat bu, anoak ittihat Türklük cereyanı, Araplık cereya. 
ve Terakki cemiyeti içinde ite ya- nmın kat'iyen dütmanı değil, onun 
rar. Cemal papnm ise timdi kartı· ~ir~~eri, hatta lazmır gayri müfa.-
11ndaki Fransız ve lngiliz ordusu rıkidır (1) 
için bwıı.m zerre kadar kıymet ve Türk genci, Arahın terakkisini 
ehemmiyeti yoktur. Bir lstanbul bütün hukuku millisine aamp 
muhafm olarak kuvvetli sayılan olmasını bütün canile ister. Türk 
Cemal Pllfa kartımızda bir kuman. gencinin bugünkü mesaisi, Tül'k 
dan olarak nihayet bir adamdır. milletinin milli hissini uyandır
Dayandığı Türk ordusu bafka cep- dıktan sonra Türkü okutmak, Tür-
belerde çarpıfmağa mecburdur. kü çalıfkan yapmak, Türkü esa-
Elindeki lwvvet ona o nıetbur retten kurtaima:k, Türkün sıhhati-
( Cemal Pllfa)lığmı unutturacak ni iade etmek, Türkün nüfusunu 
kadar azdır. arttırmak, mamuriyet ve refahını 

Siz çalıt--•~- d~- tezyit etmek, hülU& Türkü ·yı·r-u ... ıua v•- ediniz.,, 
diyorloardr. minoi asırda ya,ayan milletler a. 

Artık Suriye iftirakçılamım mer- ra:mda hakkı ha:yata malik bir 
kezi, büsbütün, Mısır olmufbı. Bu- UDIW'U muhterem ve mübarek ha-
rada Hakkulıi.zam ve Refiıkulıi.zam- linde ıi.lemin nazarlarına arzet-
la çalıtan birçok hariıler, satdmt- mek nukab mülrimmesine matııf-
lar vardı. Cemal papnın Suriyede tur. Türle genci bu eaa.elan teabit 
altınlarını alanlar, Mısırda lngiliz elti. Bunların temini için brkmıya-
hatta F ranaız altınları ile beaJC: rak, usannuyarak çalıfmağa azm 
neıı.lerin talimatı, emirleri.le hare- ve ahdetti. itte onlardan biri ol. 
ket ediyorlardı. Fakat bunlar çok mak üzere onların lisanından 9ÖY· 
ustaca itledikleri için bH- müddet lüyonnn ki; siz ey Arap gencliği. 
pafayı aldatmağa da muvaffak nin güzide mümesailleri, siz de 
oldular. Mııırdaki Ermeniler de ayni gayoelerin temini için çalıtı· 
Cemal P&.f&run Suriyeye gelmesin. nız. Arap memleketlerinin hanı· 
den istifade etmek iatemitlerdi. imlasile her nevi hileyi ve fe&adı 

- Cemal pqa yalnız Arapların mübah gören ecanibe satılmıf o. 
değil, Ermenilerin de düfDUUlJdır lan mahlUklarm tezviratına kapıl· 
diyorlar ve Araplarla birletznek Hı: ma •ını:ı. Gerek Türk ve gerek A· 
tiyorlardı. 'Bittabi bu da ecnebi rap gençliği söylediğim tarzda o-
parma(iyle oluyordu. nar sene çal19ınrz. Ondan sonra 

' 'Bir gün Yemene gelen posta. etrafınıza baıkınız, yekdiğerinizin 
dan itina ile kırmızı mühürle mü. kucağına o zaman atılınız ve bir 
bürlemnit ve üzeri bana yazılmıf daha ayrılmamak ahdü misaktle 
kocaman bir zarf çıktı. Bu zarf (Lahmın lahmı, demin demi) sır-
SüveYfteıı poetaya verilmitti. Aç- nnm maaadakı olunuz (2) ben 
tim, okudum. Kağıdın anteti de Türk ve Arap gençliğine hitaben 
altındaki büyük· ··h·· d .. ı' tunu söyliyorum ki; bu iki millet • . mu ur e fOY e 
idı: (Cemıyetülarahiyye Yelenne- bir'birlerinden ayrıldıkları anda 
niyye). herhalde mahkumu zevaldir. isli.-

Mısırdaki Arapların Ermeniler· mm bu iki rüknü ıi.zimi arasında 
le birlettiğini, vatanlarını kurtar- ihtilaf çıkması, lılam kudretitıin 
ınak için eleJe verdiklerini ve kur. inkını.zmı tevlit eder ve nihayet 
tulufun pek yakın olduğunu uzun umumi eıaret gayri kabili ictinap 

d 1 b ı.._ o!ur. uza ıya an atan u oeyenneaıneye 
bir de mektup leffetmitlerdi. Bu 
mt:ktupda da 4öyle diyorlaı .lı: (1) Cemal P 

(Bitmedi) 

Istanbulda Türko-

Belçika Frangının düşürülmesi 

Meclis yeni kabineye f ev
kalade salahiyet verdi 

BRÜKSEL, 30 (A.A.) - Sabahın 1 yüMitmekte ve bunu ta.avib etımekte
aaat 6 aında, Mec!Ba henüz müzake,.,.. dirler. Gazeteler, Van Zeeland'm mali 
lerine ve Bay Jaspar ile Bay Van Ze • aiyaıasmı Bay Roozevelt'in siyasaıı i-
eland münaıalanna devam ediyorlar- le mükayeııe etmektedirler. 
dı. Bay J aapar, Amerikanın tecrübe - Gazeteler, Belçika hükiimetinin bu 
ainin Belçiluıya yaramıyacağını göste kararını, dünyada döviz itlerini daha 
riyor ve diyor ki: (Esasen hükiimet, intizamlı bir hale koymak için ileri"" 
muhakkak bir surette enflasyona sÜ· tılmıf bir adım aaymakta ve altın esa-
rüklenecektir. 1926 senesinde bir de- sına bağlı diğer devletlerin de Belçi· 
fa daha paramızı kıymetten düıürme- kayı taklide mecbur olmalannm muh 
ie mecbur olmuıtuk. Bugün gene bu- temel olduğunu yazmaktadırlar. 
na karar verirsek, içtimai ihtilafların Londra borsannda 
önüne gİtmİf oluruz ve bir defe kıy - LONDRA, 30 (A.A.) - Belıranm 
metten düıürünce, parayı tesbit imka kıymetten dii§meai, kaımhiyo piyasa • 
ru olmaz. Bay Jaspar 1926 da hüku - aında bir sarsıntı yapar gibi olmuştur. 
metin, daha evvelce 6-7 indirilm.it o - Bununla beraber öğleden sonra va zi-
lan parayı değiıtirı:neği taahhüt etti- yet sakinleımiştir. Belçika borsaları • 
ğini ve geçenlerde Belçikanın yüzde nm kapanı§ı, piyasanın mahdut faali· 
3 1-2 ile Fransa tarafından teklif edi- yetini izah etmektedir. Sabahleym 
len 3 milyarlık bir konuna ve müvaze- 22-15 te olan Belga, 25 e kadar düt • 
ne sermayesini reddettiğini hatırlat - müı ve borsa kapanıncaya kadar bu 
nuştır. Bu sözler, mecliste büyük bir .- amda kalmrtıır. 
tesir yapmııtır. Bundan sonra Bay Amerikaya rekabet 
van Zc:and, meaek:nin i.ktısadi va • VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Bay 
ziyet cl<luğunu ve altın' arın bankalar Hull, Belçika franırı kıymetinin indi. 
dan ge . .: •;e!.:litine sebeb ulualarası rilm..Mne dair olan teklifin oldukça 
speküla•yonu olmayıp, Belçikalılar ta mutedil olduğunu ve rekabet bakımın· 
rafından bankalardaki mevduatın geri dan vaziyeti tehlikeye sokmıyacağı -
çekilmiı olduğunu &Öylemit ve demiı- nı beyan etmiıtir. Belçika frankının 
tiı· ki: (itte bu oebcbden Bay Tönia, kıymetinin indirihıesi keyf'iyetinin A
Franaızlann yardnnmı kabul etmemit merika - Belçika ticaret itilafına mu· 
tir.) zır olaeaima kaii deyildir. Mumaileyh 

Bay Van Zeland, yavaf yavaı demiıtir ki: 
yapılacak bir fiyat yükseltilmelile, pa Bununla beraber Amerika vaziyeti 
rarun kıyım.etten düıürülmesinin, pek ehemmiyetle ırözönünde tutacak ve 
fazla dÜ§lllÜ§ olan filen mevcut em - Belçika fr.angmm fiyatının indirilm.&-
valin hakiki kıymetini iade edeceğini &inden Amerikan istihaalatı İ.çıİn mu· 
ıöylemiıtir. zır bir rekabet tahaddüı ettiğ:i tak -

Fevkalôde aalcihiyet dirde İcab eden tedbirleri alacaktır. 
BRUKSEL, 30 (A.A.) - Meclis, BRÜKSEL, 30 (A.A.) - Ayazı mec 

12 müstenkif ve 54 mulıaftf reye kar • lisinde maliye encümeni mazbata mu· 
t• 197 re yile Belga'nın kıymetten dü • harriri B14vekil Bay Yon Zeelandın 
ıür:l'.mesi hakkındaki kanun layihaoı aiyaaeti lehinde bir rapor okumuıtur. 
nı kabul etm;ttir. Meclis, bükfunete Bıı raporda hüku~te v~i.Im.iı ~lan 
bir sene için fevkalade salAhiyet te hususi salahiyetlenn t~~ı~ı keyfıy.,.. 
venn.İftİr. tinin parl-.eııtonun tatilını mana~nı 

lngilUı 11azeteleri ne diyorlar ? tazammün etmiyeceğ:ini ve Belçıka 
LONDRA, 30 (A.A.) - Bu sah.ah frangı kıymetinin altın esaama göre 

lngiliz gazeteleri Belçika dövizinin yÜzde 70 ilan 75 nisbet:inin aıağısına 
kıymetten dÜ§IDesi hakkında mütalea düflDİyeceğ:İ beyan olunmaktadır. 

Atina divanı harbinde 

Avukatlar dün de 
müdafaa yaptılar 

A TNA, 30 (HUS\Ki) - 0Wvaıu har· 
bin dünkü celsesi müdaiaa avuka larırun 
yaptrıden müdafaalara i.nhisar eımiıtir. 1 
Buııün öğleden evvel de avukauardan 
Bergamalis mÜ<lafa:<tta bulunmuştur. 
Öğleden ooma ilıi avukat daha müdafa· 
alarmı yapacaldanhr. Müddeiınnumiinin 
bunlara cevap vennesi muhtemeldiir. 

Divan l<ararmı ancak ııktam saat se
loizden ıonn vereceiotıir. 

ATINA, 30 (Huausi) - Buıriln •· 
bahleyin bura divanı harbi muhakeme
lere ba~amıF· ilk kafile olarak divana 
gönderıiılen aailer sırf ikinci piyade ala· 
yrna mensup 30 ... bit ve küçük zabitler• 
dir. 

Bir tevkil Jaha 
ATINA, 30 (Hususi) - isyan ha· 

nketıi ile •Iekacler olduğu anlaııkm Pi
..., mebuslarmdan Hacıbeyis tevkif edil· 
miıtir. 

Hükiimetin iatisnai tedbirleri 
A TNA, 30 (Hususi) - Bugün Bat· 

INııkan Çaldarisin riyaıset:inde toplman ad 
Joiye bakanı ve ~ müsteşarile 
adliye umum lı:atibinden mürekkep bir 
heyet hükümetin netredeceği istisnai ted 
ım.ıen t..ti<:ik ettikten aoMa bunlarm bu 
lıaEta uufmda netir' ve tatbikleri b -
nrlaftınlmıftr. 

Selcinikte 
SELANl.K, 30 (A.A.) - 19 a.i '""'"" 

bit.in ~ Jıeşlıınmqtır. ) 

İtalya radyosunun neşriyah 
ANKARA, 30 (A.A.) - ltalya rad 

yo•u tarafından Bahriaefid havası için, 
7 N İo;an tarihinden itbaren öğleden aon 
ralan Türkiye saatile 15-15 den 18 ya 
.J..adar 1 No. iatasyonundazı vasati tu
lü mevç 420.8 metre -re 2. No. istas
)'onundan da kı~ tulü mevç 31,13 met 
re üzerinden, husuai netriyat yapıla· 
cağı öğrenilmiftir. 

Amerikanın harp bütçesi 
VAŞiNGTON, 30 .A.A.) - Ayan 

ve Mebusan meclisleri, harb bütçesini 
401,998,170 dolar olauk kabul et • 
mitlerdir. Bundan b14ka meclisten or• 
du mevcudunu 118,500 den 165 bine 
çıkaran, milli muhafız kıtaatı yekunu 
5,000 kiti arttıran ve tayyareler aayı• 
aını 900 den 1447 e çıkaran projeleri 
de kabul etmiılerdir. 

İsveç, Norveç ve 
Danimarka 

ISTOKHOLM, 30 (A.A.) - Sala 
hiyettar mabafil lsveç ve Norveç Oı
ıarı işleri bakanları 15 Nisanda Dani 
marka Dııan itleri bakanı ile görüt· 
mek Üzere Kopenhag'a gideceklerdir. 

cağının hamisi tanınmıştı. Suriyeye ge
lince hu cihet, aleyhindeki propagan
dalarda ihmal edilmedi. Bilhassa Mı
sıTdakiler müfrit bir Türkçü olan Ce
mal Paşanın sırf Arapları ezmek için 
bilhassa intihap edildiğini yazıp duru
yorbd ı Cemal P~nın bu sözleri bu 
propoğı>ndalara ka:şı da bir cevap ma
hiyetindedir. 

(2) Bu bir Arap darbı meselidir. E
tin etiın, karun karuııı dçme~r. 

• 

Yunan meclisinde 

B. Çaldaris:n 
Yaptığı beyanat 

Dünkü nüshamızda Yunan Meclisi 
toplantısında Ba§l>akan Bay Çaldari • 
sin anı< isyan hakkında beyanatta bu
lundu~u Venizelistlerin hareketini 
takbih ettiğini telgraf havadisi ola -
rak yaznuıtık. Dün Atina Ajanaı bu 
beyanatı aynen vermiştir. Bunun .ba
zı mühim parçalannı aşağı dercedıya
nız: 

ATINA, 30 (A.A.) - Atina Ajan
" bildiriyor: Dün, Mebusan Meclisinin 
tarihi celaesinde, Başbakan Bay Çal • 
do.ris uzun beyanatta bulunmuı ve de
miştir ki: 

- iktidar mevküni kendia.ine vo
rilmit bir hakkı mükteaeb gibi telak • 
ki eden ve bu fikrile hareket eyliyen 
liberal parti&i b14kanı, memleketin 
idaresini kendisinden ale.n ul.uun ver 
diği hükmü tananak ütemiyor ve bu 
hükmü iptal için her türlü çareye b14 
vurmaktan çekinmiyordu. Halk Partiai 
Venizelosun dört senelik hükiimeti ee 
nasında, o zaıın.anki hükiimeti düıür • 
meye tetebblb içôn balkın haklı hot
nutsuzluğundan iırti.fade etmeyi hiç 
bir zaman aklından geçinnemit ve u
lusun, hükmünü venneye davet edi -
leceği zamanı beldemiftir. Halbuki 
Liberal partili b14kanı, kendi hüku • 
metin.in yaptıiJ vahim hatalar yüzün. 
den ulu8UD itimadını kaybettiğini an -
!ar anlamaz, evveli. ukeri bir cemi
yet teıkil etmit, sonra kendi ajanı a
lan Plaaııiraaı ırülünç olduğu kadar ca 
r>İY'llD" bir mıuiyet gösteren 6 Mart 
t 933 hükiimet darbeıine aevketmiıtir. 
Ulusun ve ordunun müttehid ıurette 
hareketi üzerine ezilen bu auikaadden 
aonra dahi, halk partisinin ve onunla 
İf birliği yapan diğer partilerin hü • 
kiimeti ihtira.alann yeniden uyanman 
nı irrtaç edebilecek her türlü tedbirler • 
den çekinmiı ve 6 mart hareketinin 
organizatörü olan ıiberal partiıi baı
kanını affa kadar gil:mİfı&r. 

Geçen iki ytl içinde, hük:Umet ken
di muhaliflerine kartı hüınüniyetini 
gi\stermekten bir dakika fariğ olma -
mıt. fakat buna ka111 bugünkü bükü· 
metin iktidar mevkiine ıre!diğinden 
her; libere.I partisi batkaru, memle1<e· 
tin huzur ve aükünwıa k&111 yeniden 
harekete ıreçınlı, ve 1 Mart 1935 te, 
Gridden dahili harb iıaretini verrni~
tir.,. 

Bay Çaldaria, bundan sonra isyan 
har.,ketinin nasıl bastmldığmı anlat
mıt ve memleketi, ökonomik buhran• 
dan kurtulaı:. .. k nekahat devre.ine gir 
diği bir zamanda yakaladığı için bu 
hareket neticelerinin daha :Pyade va· 
him bir mahiyet gösterdiğini ve hüku· 
mele halledilmesi lazmı büyÜk yeni me 
aeleler açtığını söylemiıtir. 

Başbakan, nutkunu §Öyle bitirmiı· 
tir: 

- Hükumetin, bu meseleleri hallet
mek için kullanacajı ıiyuanın umu· 
mi hallan, müttehid bir 1Urette lece!· 
li eden ulusun emel ve niyetlerin.in ay 
ridtı. 

Mebusan Mec: li•inin içinde olduğu 
kadar dışında da hal bakan Bay 
Çaldarioi harbiye bak ır-eral Kon 
dil isi ve diğer hüklimet azasını ıürekli 
ıuı::ctt.!' alkW,.'!ıi; n v; s""'ı.ı.ı. icin..ıui 

D 
Bulgar - Romen 

hududunda hadis 
Türklerden 2 kişi öldü 

~~----_.----~~ 

Bulgar hudud memurları, Romen hudud 
memurlarından bir mülakat istediler 

SOFY A, 30 ( A.A.) - Bulgar ajansı bildiriyor: 29-30 mart gecu 
Bulgar - Romen hududunda Balbounar mıntaka.ırrda bir hadüe olmu 
tur. Bu hadise esnasında ayni mıntakadaki Drenova kasabasından i 
ki,C telef olmuştur. 

Salahiyettar memurların topladıkları maliimata göre, 28-29 mar 
gecesi Türk~ercflen mürekkep bir grup gayri mqru surette mezkiir mın
takada hududu geçerek Toterakan Arrondiamam dahilinde kain Siah
bare kasabası yakinindeki Romen hudut karakoluna gitmişlerdir. 29 
mart günü firariler, Kovancılar kasabasında bulunan geri karakola 
sevketlilmişler ve saat 23,30 da Bulgar hududuna sevkedilmişlerdir. Ay
ni zamanda Romen hudut muhalızlan firariler üzerine atef açmıflar· 
ılır. 

Silah ses:erini duyan ve Bulgar hududuna girmiye çalıfan kalaba
lık bir grupun karanlıklar içinde yaklapnakta olduğunu görerek telaşa 
düven Bulgar hudut muhalızlan da evvela havaya silah atmak suretile 
firarileri durdurmak ütemişler ve bunda muvaffak olamadıktan sonra 
atq açmışlardır. Muhafızlar geleı;lerin bir takım tehlikeli kaçakçılrır 
olduklanm zannetmişlerdir. iki kişinin öldüğü ve üç kifinin hafifçe ya 
ralandığı anlaşılmıftır. 

Yaka mahalline gönderilen ,.ıüstantik taralınci'an hemen tahkik~
ta başlanlılmıştır. Bulgar hududu memurlan, Romen hududu memurla 
rından bir mülakat istemişlerdir. 

Maarif teşkilat layihası 
ANKARA, 30 ı'felelonla) - Maarif encümeni, maarif tevkilat la

yıhasını görüştükten sonra kabul etmiştir. 

Tütünleri çalarken yakalandı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Dün ak,am Kulüp sineması yanmcla 

'Bay Etemin tütüncü Jiikkiinına sabaha karşı saat beş radde:..erinde bir 
hırsız girmiştir. Hırsız çekmeceyi yokhımış, para bulamayınca dükkan 
da bulunan tütün ve saireyi toplam ağa başlamıştır. 

Bu sırada dükkanın karşısındaki Eskişehir otelinılen hırsız görül -
nt"ıiş, zabıtaya haber verilerek cürmü meşhut halinde yakalandırılmıştır. 

• 
lngiliz Soma/ısında tedbirler 
ADEN, 30 ( A.A.) - ltalyan • Habq vaziyeti dolayuile alelade bir 

ihtiyat tedbiri olmak üezere /ngı .', ;ı; Somaliıindeki zabitlerine mezunİ· 
J,•.d verilmesi kaldınlmıştır. ltimad a şayan membalardan gelen haber
lere göre Habeşistana gönderilmek üzere bulunan binlerce sandık esle
ha ve mühimmat bunların aevkine ait mezuniyetin vüruduna intizaren 
Dijibouti' de alıkonulmuştur. 

B. Eden'in Moskova ziyare
tinin neticeleri 

LONDRA, 30 ( A.A.) - Röyter ajansı Mcnkovadan öğreniyor: 
Bay EJenin bütün ziyret:<'rinin muvallakiyetle neticelenmiş o/Ju

ğu söylenmektedir. Bu ziyaretlerin çok müsbet neticeler vermui muh· 
temeldir. .. 
ita/yada zabitvekillerinin hizmetler 

ROMA, 30 ( A.A.) - Neşrolunan bir kararnameye nazaran, silah 
altında bulunan zabit vekilleri ve neferlerin askeri hizmetleri harbiye 
bakanının tesbit edeceği tarihe kadar devam edecektir. 

Romanganın Ankara elçisi 
ANKARA, 30 ( A.A.) - Romanyanın Ankara elç~ğine Matbuat 

müırlürü umumisi Bay Flotinin tayin iatimzacına hükilmetçe memnuni· 
yetle muvafakat cevabı verildiği öğrenilmiştir. 

Kamutayın dünkü toplantısı 
ANKARA, 30 ( A.A.) - Fikret Sılayın lxqkanlığmJa yapılan lıu. 

günkü Kamutay toplantısında bacı üyelerin mezuniyeti hakkında Ka · 
mutay lxıfkanlığı tezkeresi ve Kamutayın 1934 ağııstoıı, eylül ayları he
saplanna ait enciimen mazbata/an okunnuqtur. 

Kamutay bundan sonra inhisar tar Umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 16 bin liralık münakale yapılması için olan kanunu kabul d -
mİf ııe pazartesi günü toplanmak üzere dağılmıfhr. 

Bulgaristanda 
Makedonya komitesinin 

öldürduğü adamlar 
SOFY A, 30 (A.A.) - Bulgar Ma· 

kedonyasmda Cumaya civarında dört 
cesed bulunmuttur. Polis tahkikatına 
göre bunlar Makedonya ibtili.l komi
tesi tanı.fındİı.n yapılan bir cinayete 
aittir. Cesetlerden bir tanesi t&§hiı edi 
k.bilmiı, bu ceset eski köylü partisi 
aaylavlarmdan Balabanof'a aittir. Ci· 
nayet 1928 de yapılıınııtır. - -----·-------

Yeni İspanya kabineai 
MADRIT, 30 (A.A.) - Reisicüm· 

bur, Bay Lerrouyu yeni kabinenin tef 
kiline memur etmittir. 

Büyük bir yolcu tayyaresi 
ROMA, 30 (A.A.) - Saoya Mar

ketti adlı dört motörlü yeni tayyare, 
24 yolcu ve 7 mürettebatla Mili.nodan 
Romaya ilk uçuıunu yapmıı ve bu me 
aafeyi ..;.atte vasati 310 kilometre ıÜ· 
ratle bir buçuk aaatte katetmiıtir. Bu tay 
yare Roma - Liyon • Paria • Londra a
rasındaki muntazam hava aeferlerine 
tahaia edilecektir. 

•al tetkil edecek cezalar iıtemiıtir. 
Mcbuaan meclisi sürekli alkı~larla 

Ba.bakan Bay Çaldaria tarafından 
bildirilen hükiimet programmı kabul 
ebniı ve bunu mütealub meclie başkanı 
c:eh.tı.i tatil oylemittir. 

Habeşistanda 

ltalya ile yeni bir gerfİolil 
baı göstermiş 

ROMA, 30 (A.A.) - Malen mu 
habiri, ltalya ile Halı ı · ıtan -mdo 
yeni bir ıerırinliiin b14 ıröaterdiiini 
Adiaababadan aldığı haberlere at · 
fen, bildiriyor. Bu muhabire ıröre, Hr 
beı hükiimeti, uJusal hadiselerine da 
ir olan müzakerata, inatc;ılılda itti 
hanı eylediği timcİtki ltalya ırefiril• 
imkan olmadığı iddiaamdadır. 

ltalyada 6(10 bin kifi ailôh altında 
ROMA, 30 (A.A.) - Ayanda aöy 

lediği bir söylevde harbiye miİatef&J 
General Bestrokki, Afrikaya yakmd 
rönderilecek yeni bir fırkadan bah 
ıetmiıtir. General, ihtiyat olarak saki. 
nan 1912 sınıfını hesab.a koymada• 
ıelecek ay ltalyada silah altında 6C 
bin kişi mevcud olacağmı söylemişti 

Yeni ltalyan kruvaıı:örü 
CENOVA, 30 (A.A.) - 5,550 te 

luk yeni Montecueculi kruvazörü eu 
rat tecrübeleri, sekiz aaat &ÜnnÜf ' 
39 mil sürat elde edilm.iıtir 

Yeni Belediye reisleri 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Tı 

kirdağı belediye reiıliğinc ıeçilen BP 
Muhterem, Kastamonu Merk z bel 
diye reiıliğ:ine ay Cemal, Erzunıı 
belediye ....Ulitine "len Bay Saim 
eeciml :İ tudik edılmittir 
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[ F S LE 0\J I Ş E H 1 R H A B E R L E R 1 .. ~~na&~ 
Salhaneden resim ._ _______ ..________________________________ Para kavgas

1 
Şimdi benim bu yazımı oku • EKONOMl ŞiRKETLERDE ViLAYETTE MAHKEME.U.N.UJ:. Siyaııi ufukların karardığı şu 

yanlar belki dela,acaklar. Çün • B y JI k ] 1 R d .zamanlarda ekonomik ufuklarÜ'a 
kü bu sahrlan •tanbul belediye· ir nümune ı ı top antı ar Too_ rak istiyenler oman ya an da pek parlaklık yoktur. Hele pa-
sinin nıoktai na.zannı müdafaa İçin ra kavgası, bir savaş man.zara.u 
yazıyorum. ipin tuhafı bunu yazar· Müzesi açılıyoı Şirketlerde yıllık toplan- K Kaçan katil kadar etrafa endİfe vermekte ve 
ken oraya men11up büyük küçük an un toprakları geniş her memleket ekonomik •ahadaki 
kiT118e ile de görüşmüf değilim. e·· ~k b IA. . • d tılar devam ediyor vi'.ayetlerde tatbik edilecek Burada yakalandı istenil- karışıklığın ve utikrarım:lığm ö • 

Gazetelerde gördüm. ki; Mali- uyu am a 3 J aergısl e Hükumet tarafından .atın alınmıı lı t nüne ge{;mek irin tedbirler almak-
•• al 510 numara kanuna göre, üç sene d' v • d b k Jd .. 

ye, aılhaneJen kazant; vergısı · ayni binaya alınacak olan Anadolu Demiryolu ve Haydar· iı;:inde yemit ve ekin verir hale '.<<'tir· 'ille ıgın en ıra 1 1 tadır. Bu tedbirler arcuında .zehi· 
mak İ&tİyoTmUf. Çünkü kanunda Türkolıis, Türk ekonomiısıni canlı pata limanı ve halinde bulunan Mer· mek ıartile, memurlara ve yerli aha· Romanyada amcasının oilunu öldü· re karfl panzehirle tedavi rrsuJ ol-
oramn muaf olduğuna dair sara- bir şekilde tesb; t edecek bir nümune •İn • Tarsus • Adana deuıiryolu tir • liye, bırakılmı§ topraklardan bet dö • rerek Türlııiyeye kaçan Salim oğlu Hü· dağu gibi, ba.zatı par1Z;ehirin do • 
h L B • bild'"" . .. d . - k ketlerinin hi ... edar ve umumi heyeti nüme kadar yer verilir. Bu •nUan Ö· yin bakkmda "o""·•-ce ... ., __ , --L'-e· " d ihtil '- , at yoRmuş. enım ıgım mua- müzem vucu e getirmege arar vermi§· dün Galatada Cümhuriyet Merkez .- "" ~" unaır "lınwı& gısr uğu iiçuuı, sarsıntıları :ze-
liyet için değil, vergi almak için tir · Bankasındaki dairesinde t-lanmı• • ne .. a.ürerek kaymakamlara b'.r takını meoince IJevfoif kııran veriılmiı, bunun hirle tedavi usulü de vardır. 

N . d B ·· ebnm' d ~-~ . ,,1 -'- -.- ' ınuracaatlar yapıhnı..tır. Maliye Ba • u···-n"ne Ko"" •tence '·•'-·' mu"'ıldeiumu • sarahat aranmalıdır. e ~Je flm i u muze 1 ız e '~s = ec.,,., tır. Toplantıda §İrketlerin idare heye- k ı - · b · · ı'" b 1 · ı ~~ ..,..... işte Belrikanın parasının kıy-
Sultanıııbmetteki Cıicaret ve sanayi mÜ· an rgı ı~ u ıgm, •tan u a aıt o • oi bükUmeti vasııtasile Salim oğlu Hü- .. 

rnanhlı münakaşası yapacak deği- zesindeki eserlerden de iotifade edıle . ti raporları, bilanço, kar ve zarar he- nıadığını, toprağı çok olan vilayetler· ~eyin;n tevkifini ve teo!imini bükiimeti- metini düfiirmek için aldığı son 
liz. ct\ktir • sapları ve mürakıp raporlarıheokun'.'ı,.:- de tatb>k edileceğini bildirmittir. mizden istemiıtJr • karar bunwı delilidir: 
Şimdiye lıadar belediyenin Ka- Müzede, ıanayiin muhtelif şubele- rr:ke:fü!:.i~teı·r~i~niat dvo~uid~::;...,~f!i :ir- * Kaymakamlar toplandı - Kay· O zaman Salim Hüseyin yakaian- Hiidueyi anlatalım: Belçika 

" _c --'han b f b • · d lııi '-'-'-.< ---•- , --, • makamlar, dün vali muavJni Bay Rük- b"'-'-- h kedil · Lo ·· _ _, _L • 1 _ raagastwu sw e ve u.z a rı • nn e .....,,... aeyrim göster"""" gra. ketine eski idare heyeti yeniden İnli· . .. ,. • ınıı, ....,... uzuruıra sev mıı, na • oteue,..,erı sağuım para ırİlftemini 
kaaı ve telerruahndan ka.zanf Ver· fikler, ham maddeninı istihsali.nden hap edihnİ§tir. Bu zatlar reis Bay Ali nettin S?zer. ın __ b,k~ıgın.da toplan- kim de Hüseyinin Türk tebaasından ol· muhafaza etmekte idi. Çünkü al • 
g isi istemek kimsenin aklına gel • ınam•J.J bir şekle gel;nceye kadar geçir- Ni2ami, Bay Sedat, Bay Safa Feyzi mıı, ıu ı§I~~· goruşmuılerdır: .. mad j:ima ve suçunun adi suçlardan ol· hn esa.nna merbuttu ve merkez 

eli;;; büıtün "81'baları gösteren tablolar, S D K y· lt Genel nufus yaznnı hazırlıkları goz duğuna karar vererek kendisini tevkif 
m ;,, değil' di. Bu 11ene Maliye bura- 0

• ve Dr. Von tau"" ve r. urt ıege d · ·ı · ti B · ı b ""t"" bank~·ı--'a kli;;ıt p--'-ın karfl• .,. fotografilar bulW>a-·'· alçıdan mamul • d B B-ı d R en geçın mış r. u ıt e , u un me • ebnişti - ,,., ..,. -""'ır 
dan kazanç vergisi isteyince be • ......, tir. Mürakrplığe e ay u en e • murlarm çalıştırılmaları ve aksaklığa Hük: wne" t L.__ u"zen" R lıg"ı hemen ekseriya ·'"'--'e 64 le tekıiller yaptrrılacakbr. •ad ....-ilmiştir. Şı.-ket bu ~- hi .. e • ·ı · · · • d"d b ' """'un ne omanya ,..._.... 
lediyenin etekleri tutuşmuş, Mali- Burulan başka muhtelif lisanlarda darl;-,.;,.a yüzde 2,25 kar dağıtacak· yer ven memesı ıçı!' ~- 1 ~n .. tet ır- hükıimetıine haber vererek Salim oğlu yü.zde 70 arasında oynuyordu .. 
yeye itiraz etmiş. Dünyada hangi broşürler neşri de muhtemeldir. Nümu- trr. ler *al;ma;ı gereklı g':ıru1?'.U§ı,y•· .

1 
Hü~yinin tevkif edi1diğini ve Romen Büyük ihracatcı memleketlerin 

l• •"al [ "d b" ne müzesi bilhassa ihracat tacirlerimin mekt o:yald ~ :yaz:.•rülm~ı ' .. ':! ışmAn_::_ı e • memurlarına teıfün edileceg"ini bildi.- • al aJ k ld kl . ma ıyecı ınma ı enen ır ver- Haydarpaşa Liman Şirketi e 0 ugu go uıtür. ....,. ma· ti K-· t . tinaf .. dd . ili hn eııasına s ı o u arı bir 
griye "alırunasın!,, diyebilir? Mali- ve lri>sıtlerin at.ifadesine çok yanyacak· halle mümessillerinin daha fazlaca. ~f · d~• .. enc". ~ d- -~.u ~umuSaJm . • .zamanda daima ihracatçı kalan 

t b ., dd t • B [ d" . br. Haydarpaşa liman ıirketi idare he- 1 nıal d t . d"I kt" • gı ne uşunmuş .. e uşunmuş, an Bel "ka • • b' hl'k k 
ye a 11 re e mış. e e ıye şım- Bundaın ba§ka §ebıimizde açılacak yetinde bulunan Alınan azadan Dr. ış an a eımn e 1 ece ır. · ı · H"" · · t kifi d t ır· çı ıçın ır te ı e yo tu. 
di içeri işleri Bakanlığının tavas- büyük aıınbalij sergisi de ayni binada Veigelt ve Bay Goldenherg'in yerle- Nisan .a

1 
:ylıgk·,t.-UNisanı· aylığı Y1 arın :ıü~denu:":;n'"SoDİ;;ir. n en ve ese u- Çünkü uluslar arcuı ticarettt: reka. 

t • d km' . edil .ı..· B "d ,._ . B M R d ·ı . yarm ven ece ır. cret ı memur ann B .. . S-"- "J tt ·· . b t d nl d • • ü ' hl su unu nca e ece lf· tesıs ec ... ,.,.. u ~ergı e, =Mlcal rıne ay uammer eşa ııeçı mış ve Mart ayhğı da bugün dağılacaktır. .. unun uz.e~e ....,,, og u useyın e e e er aıma aynı s a a, ya. 
Ben Maliyeciliği, hele tahakkuk mallarnnızın rakip memleketler tar9fm. diğer aza. Bay Nizami, Bay Sedad ve Jçiıleri Bakanı _ içişleri Bakanı d~~ t~ ~ b~uru~a çık~~ş, ni alhnla biribirlerin:n karşısına 

İ1'İni hpkı kimyagerliğe benzeti· Jan dış pazarlara arzedilen miimmil Bay Safa Feyzi yerlerinde bırakılmış· Bay Şükrü Kaya dün aı· b 1 d"· Kostence istinaf muddeoumumiligmuı r.kıunr:OrJı. Fakat vaktaki /ngı'[. 
r ·· el · bulu d ul · · 1- B lardır. Şirket bu .ene hiasedarlarına ' v 1 ve e e ı '··-- uı.:_ bildiri!" ek tt ·• · · ... ,,-

rim .• Bmnm taln•tan ispı'rto rıka- numun ""' 0 ur a~tıır. u, ye reisi Bay Muhiddin Uatündag" ile ......,...., wuuoıe ~r . . ':'seyırnn tere alhn esasını terkettı·. Ve Bı'r· 
-..-· ..,. .. Türk ib t d a:kip emleket yüzde 2,5 kar tevzi edecektir. be t bıra:kdma t niJmi•h• Su! ran kimya, yann Üerleyince bell>i raca ç arına r m görüşmüştür. •er s sı ıs e ,,.... • leı.ik Amerika Bay Rosvelt'in te· 

k 'l mallannı kalite, nevli ve ambalaj baJu.. Mer•in • Tarsa• • Adana hath tıanahnıet birinci auih ceza bakimıi Bay ' 
undan tereyağı çı arabı İr. Tahah ınmdan canlı görmek imkanım vere - K d k •• • k J Reşit Nomer Hüseyine serbeıt bırakıl- şebbü11ile doların kıymetini hemen 
kuk İfleri de tekemmül ettikçe celr!tir. Mersin· Tar.us· Adana hattı tas- a 1 Oy ıS e CSi dığını teflıirn ebniştir. yarı yarıya indirdi. O .zaman Bel. 
ummadık yerden ver.n rıkartr. lvte Yeni kurulacak müzenin müdürlü • fiye halinde olduğu için hissedarlara çika uluslar arası 11ahatfia yaya ka[. 

... .. • .. . edil B ~-~· A-'-- ı kar' verilmesi mevzuu bahis deg"ildir. y ·ı t" ·ı· Korucu K"'mı· . ı· n katı' ı ı· •alhaneden alınmak istenen ka. gune tayın · en ay ...... ı ru<araaan enı eş ırı ıyor cı dı. Çünkü diğer ecnebi dövizleri-şehriıni:ze gelmittir Bu §İrketin umumi heyeti toplanbsm- Korucu Kamili öldüren Osmaıun 
.zanç vergisi de bu nevidir. Bir ke- · da tasfiye heyeti ibra edilmiş ve eski 1 nin mütemadi oynamalan, düşüş-
re bu verginin itımi üstünde "ka. Sergilere iştirak komites:nde tufiye heyetini teıkil eden Bay Ali ki katlı yeni iskelenin ~:r~~::.:. ağır ceza mahkemesin· leri dolayısile Belçika ihracatçı • 
%anç" olan yerden alınmak gerek Çar§alilba a:ünü ticaret ve sanayi o- Nizami, Bay Sedad ve Bay Safa Fey· inşasın .;t başlandı Dünkü mahkemede iddia makamı larının rekabetlerine miini oluyor-
d,,;;;l mi?. Belediye ise iimme hi.z. dasında sergı'lere i•tirak milli komi- zi ile müralnp Bay Bülend ~yer· al --~ · o du. Bu, bittiibi memleketin~ . ....,. b t . l ·-•~ K~-'-"- ul '---·- lerinde _ bırakılmı§lardır. Akay i:daresinin ;ş:1eri için Ekono- müt easını s.,....ebniş ve srnanın ce· . • ed -·-r 
metine memur ir müessesedir. Al- esı top ana.,....ur. .,.,..,.e, ua....--..... sı mi Bakanlığı ile tıeınas etmek üzere zayı bafiffetici sebepler nazarı d:ikka- ıne tesır iyor, yurdda işsizleri 
dığı parayı kô.r İçin değil şehir İş· sergilere iftirik için yapılan bazı da • l.zmir · Kasaba demiryolu şirketi Ankaraya giden Akay müdürü Bay Ce· te alınarak cezalandırılmasıru istemiştir. çoğalhyordu. Çünkü lngiltere ve 

h k vederi gözden g....,;..,.cektir. -'-' h · · d"" · D " daf -• · · ba A k h [erine arcanıa için alır. E bunun -.-- Jzmir . Kasaba ve temdidi demir· "'"' ıe rımrze onmuştür · uruşma mu aa yapuması ıçın ş· meri a i racat .zamanlannda pa· 
ka.zanç neresinde?. Türkofis reis \&!<ili yolu Türk Anonim Şirketi dün sabah Bay Cemil Ankarada, köprünün Ka. ka güne bırakılmııtrr. ralarmın kıymetlerini istedikleri 

Zaten belediye varidahndan ka Baz.ı tetkilderde bulunmak üzere Galatada Agopyan hanında yıllık top dıköy iskelesinde yapdaeak değişiklik l\ur~Uıl ı . ırS ı ZJ gibi ayar ediyorlar ve kendi men-
~f vergisi almak demek l•tan- tcıbrin*ze gelen TürkofH reis vekili lanbsmı yapmııtrr. Toplantıda ve ilk ve yeni alınacak vapurlar ile biılet üc • T faatferi neyi icap ed'iyor•a ona ya. 

B M d- d"" ak A-L-- d"" önce idare mecli&i raporn okurunu• ve retlerinde tenzilat yapılması meselele • Çarşıkapıdaki Sinan medresesinin 
bul halkından almak demektir. Be ay ec ÇL un ı~m ......,..ya on· ' · · k pıunrlardı. Para oralarda yurt le-
lediye bütçesinin masraf kısmına müttür • ::ı'fil:t::f !ri":.;.ı' ra:~:~in1::!~:. rını Aı:;,;:~t!:ıfim..ta göre, Kadıköy ~~~:~~~::~r:~ann~=· hi~~ bir eUutikiyet kazandığı hal-
böyle bir şey eklenince büt,.enin GOMROKLERDE Umumi heyet, raporlan muvafık ~ö • iskelesinin yenileşôrıilmes.i için bir pro- k ı de Bel,.;kada dimdik, oldug"u gibi 

, .- c çalar en görü müş vp çaldı~ı kuqun. .-· 
denklig"i bozulur. yeni varidat ara- rerek tasdik etmiı ve idare mecfüi ;b. je hazırlanmışbr ki bu proje Ekonomi duruyordu. Paraları altın esaııına • G ki d 1 k iki" l Bakanl • '-'-uI ed" · · !arla bD-likte yakalanarak adliyeye ve-mak .zarureti hasıl olur. Şimdi jJHn u•• mru•• er e ı·şıer ra edilmiştir. Anca . azanın ça '§• lgJDC8 aynen ""° allll§tiT • bağlı olan diğer devletler de ayni 

r-· ma müddeti bitmiı olduğundan bun- Yeni iskelenin yapılmaıana da Ha· rilmiştir. • d'l 
daha garip bir taralı var. Ka:uınç lar yeniden azalıklara ""'9lıniı!er ve vuzlar idaresi fabrikalarında batlarunış· Mehmet hakim huzuruna çı:kanlmış va.zıyette i ı er. Nihayet isterling 
vergisikanunudahadeğifmedi.Bu KoiayJaoı;:tırıJacak toplantı bitirilmiştir. tır. Yeni oskele iki katlı olacak, vapu- ve sorgusu yapddıktan oonra hal<kmda ve dolar cephesine karşı kaymak 
güne kadar belediyeden kflZ'l1IÇ ~ Türk Ticaret ve Sanayi Bankası run üst katından çıkan yolcular, ™1:e- tevkif karan verilmi§ı.ir • Ü.zere ge{;en teşrinievveMe Brük • 
vergisi istenmezken şimdi neden -o- leılln de üs~ katından yürüyerek, ilke- Bır ı·. ı. sız dahı sel'de bir konferans toplandı. Bu 
isteniyor? Bu bir; Mevcut kadro.arda azami Tasfiye halinde bulunan Türk Ti. lenin köprü ile birleştiği geniş yere ;. konferansa ltalya, Belçika, Fran-

lkincui; eğer bu vergiyi almak k caret ve Sanayi Bankaııı Umumi He · necektir.. Paket postanesinde postahaneyi ta- sa, Holanıfa, Jsvi.çre ve Polonya 
d randıman ahnaca tır t" d'" ·-·ıe.ı D.I.. k d Evvelce, iskelenin üst kabn>n köp. mir eden müteahlııidin çimentolarını ~a. k 

konunca eği,me.z bir kerim ise Giimrüklerimizcleki mesaiden azami ye ı un og en M>Dra .......,e apı a rünün ü&tü ile birlettirilmu.i dütünül- lan, bu hırsızlığa kannuyarak aynca\;. iştira ettüer. Ve müşterek bir e-
buna, içeri i•ler Bakanı ne yannr? Taıhanda yıllık toplantısmı yapmıtbr. mü•tu,·· fakat duba lusımlanmn •ert ha· vardakı" banJ....:- L'~-e .,. __ ,_ L-- • konomik falrpnanın esaslannı ha-,- r-· r.....W- ' imek, i~erin düzgün ve E ı· ı· h · · • --· "'···-· 0 - -·= "'"' rl Maamafilı buna da ,;lkretmeli. muntaz.ım görülmesini temin etmek İ· vve " tas •Ye eyetinin raponı 0 

• valarda sallanacağı göz önünde tutula· daki su tıe•isatırun kurşun borularını .zı adılar. Bu suretle mütekabil 
Tahakkuk i,leri daha titiz ve mü- çô:rı alınması Jiızun gelen tedbirler eto-a. kwmıuş ve bankanın ta.sfiy.,.ine ka • rak bu filôrden vazgeçilmi~tir. sôkınEoğe bağlayan htepan adlı lııı'lız ihracatlarını yüz.de 10 arthrarak, 
kemmel hale gelir11e belki Darü/a. fında mühim bazı etütler hazırlanmak· rar verildiği tarihten timdiye kadar iskelenin üst kısmında bır de güzel İf ba§mda iken yakalanmış ve adiiyeye ilıracat krı.zine kaTfl koyacaklar-
cezeden de kazanç vergin üten • tadw • yapılan itler glörüıü.lmiqtür. Netice • gazino yapılacaktır. teslim ediln:ı:ittir · dı. Fakat olmadı. istenilen netice 

B · ı 1 Imak ·· eh · bank d b t L ·ı· Yeni vapurlar M""dd · .. .....:ı ·ı. 1 •-aru t .J..:• ta menin kanunda bir yolunu bıdan u '! e meşgu 0 uzere f rı· de a mev ua run paraya "~v• ı· u eıum-·~ 1 •~,, e"""" · elde edilemedi. Belrikanın ithala. 
k Ç kü nıUe gelen ırümrülder tetkik müdürü ne ve toplllDacak paranın da hisse • Yeni alrnacak vapurlar me>eleoine Jebile lıaktm. huzuruna sevketmiJ, ha • ·--''--' ~ 

fi ar. ün ··vergi kanun/aran an- Bay Mustıafa Nuriniıı bur...ııılô tedôk- darlara tevz-iine karar verilerek top - gelince, henüz luu-arlaşt•nlmıı kati bir kim de hakkında tevkif kararı venni§. h J'~e 19 düftüğü halde ihraca-
lamak ve tatbik etmek bir ince hü- leri daha bir ay kadar aürecdı:tir. Jantı bitiribniıtir. ,ey yoktur. Ya!D12 deoizyoll.n >dareoi· tir. h yü.zde 35 inmivti ... 
nerdir. OğTendiğimize göre, bu tedalderin Dig" er nrketler ,.n on yeni vapur ahna11 için tabsaat 1· b ' dd ·ı· ~· Buna bir çare bulmak IG.zundı. 

B FELEK netice,incle mevcut memurlan cleği,tir. ,. verilmİftİr. Bu taJınoattan bir miktar ey- st.ın Uf mü eıumumı IQI 
• mek veya açığa çıkarmak mevzuu ba- Uaküdar ve havaliai su §-İrk..-ıi ile rılanık Akay için iki yeni vapur yaptı- Bazı gazeteler Manisa oaylavlığma Muhtelif teşebbüslere girişildi. 

Bir kaldırım h kayesi his değildir. Yalnız, bugünkü kadronun tusfiye halinde bulunan Terkm Şir · rdması ve bu vapurların Adalar ha·ttma aeçi:len Bay Kenan o.erden açık ita. (enllaiyon) taraftarları, (deva-
l11tanbu: kaldırımlarından o ka- en iyi randıman almabilecek ıekillerde keti dün yıllık toplantılarını yaparak verilmesi dü,üniilmüştür. lan lll'lanbul müddeiumumiliğ>ne lzmir luasiyon) taraftarları hemen or - ' 

falııtınlmasr düıüniiliiyor. vaziyetlerini gözden geçirmişl<'rdir. Bu ancak bir fıkır halinde ve gele-
Jar çok fİkayet eJilmiftir ki; ar- Bunlardan ba,ka Zingal, Bomonti ve cek a<:neıer için mevzuu l>ahıolmuş. avukatlarından Bay Süleyman Faiğin taya atıldılar; paranın kıymetten 
t k ·· [' l d d'nl l d Bunun ~in mubtdif vazife ve işler, t · dil - - · .__, ı soy ıyen er e, ı eyen er e AnJLdolu Demiryolu ıirketleri de dün ur • tayın e ecegmı yazıntf"'"''· düRürülmesini ileri sürdüler. Ve 
k L. l B servisler arasında taksim ed.ıecek, bir il k · · ı !ar bi ıl B urıl kal. 1 ' 
anı1aamı1hr .ar. ununla bera • oerviste ancak ,bjrbirile münasebetıar o. yı ı ıstima arını yapnuf ve r Y • -'- . u ~e dmev"._~tkvapl ar ki ı ge .,. Bu haber teeyyüt ebnemektedir. He· en •onunda bu mesele bir k:ıbine 

ber bir dostun gönderdiği fU mek- lık faaliyetlerini gözden geçirdikten c=Uir . .,.,.-er en wı ODU an, es . alman nüz lstanbul müddeiumumiliğine ki. 

lubu aRag"ıva koyuyorum. T~-rı do- lan işlerıin yer almasına iınkan verile • oonra kar ve zarar hesaplarını ıetv·k vapurların yerine Şirke.ot;. Hayriyeden . '-~' •. ._ 
11

. değil" di Sö" 1 buhranı '!eklini ald'r. Şimdi mev • 
r " -· celotıir. iş sahiplerinin muameleleri SÜ· etmişlerdir alınan i:.renköy ve Göztepe vapurları mm get..-..ecegı ve ı r. ye . ki' "kti'd l V Zeel-- _, • 

kunaklı ve okunaklı eyliye! ratle ve kolaylrkla çıkannalan için de · doldurmuştur. Maltepe vapuru da iyi· 'lllİşlere göre bu vazife Bay Süleyman ı 1 ara ge en an anu ııe 
lıstanbulun §erefli bir cadde..i var • aynca tedbirler alınacakttt. BELEDIYEDB den iyiye tamir eltcrilerdt yenileştiriJ. Faıiğa 1eklif edl!miş İse de kendisi bu· derhal ce.zri bir rorette müdahale 

dır: Şİtlİ, Halaskargazi cadd.,..; •.• Bu Duyduğumuza göre, bu esas !r~•· s mqtir. na razı olUWluftır. etti. Ve Belçika frangının hpkı 
~f apartımanlanndan veya gÜz.İde dah"li d la .... "'ki . -· ebze halı" Şimdi sürati gayet Tv;dir. Maltepe B" . k k h k ında R [ ,. bir balkm bu semtte otunnalarından ve • n e yapı n t.,,.., erın gum • .,. ır eroın iÇi ÇiSi .ı " osve tın yaptığı gibi kıymetten 

·- k ._._. 1 bak lı" t kil"t ka vapuru da Adalar hattına veril~i.tı.r. d 
ötürü değildir. Hepimiz de pek iyi bili- ru ve ınuısar ar an gı et a · Ucuz biletler --~ iki karar ü,Wülmesi fikrini ileri sürdü. 
yoruz ki yurdun kurtuluş progo-aJUmı mınile hiç bir alakası yoktur. Kanun Haziranda açılıyor Bilctderi ucuzlatma i•ıne gelince, bu B _ _, kı f" l b' 
(Büyük Atat<irl<) Şi•lide oturdugu" · · k t'" eki" · abn ) • Topal Hasan isminde sabıkalı bir U •ayeue va a ıyat ar ır , proıe.,, s.on ve ·a ı § uu ış o • _

0
_ oene ancak haftada iki defa o.mak üze- . . k F k • k 

ve bugi>o de inkiiap müzesi ismini ver. malda beraber henüz meclise sevkedil- re tenezzüh seferleri ter tip edilmiıtı:r. eroin kaçakçmrun ayrı ayrı iki suç • parça artaca tı. a at memıe e-
dikleri bir evde hazırlamıştıı. Tarihin mit değildir. 200 kabzımal 66 yazı ha- Bu .seferlerde başhyarak biikmJ ı.;, bu· tan dolayı hem 8 inci, hem dokuzun- tin ihracatı kamçıf'tUlacak, sana-
kaydetriğıi ve biz Türkler iç;., de bü • Diğer taraftan, htenbul ve Galata } '-? çuk gün sonra geçecek gıidİf geli§li yan cu iblıis1ts mıabkeınıel~riınde dıruşması yİ hayahna yeni bir hı.z verilecek, 
yük bir kıymetıi olduğu aşikar bulu- neye nası s1ğ<:C!l' yarıya ucuz bileti ... yapılmıştır . yapılıyordu. Dün .liri m<ıbkune de SUÇ• 

llM1 bu evin; bulunduğu bir cadde el • gümrüklerinin ·~irleştirilı:ceği yol~· Kerestecilerde yapılınakta olan ıe· Bütün bilet ücretlerinde bir ucwo • lu hakkında kanaat hasıl ederek karar İfıi.zlerin miktarı azalacak ve son 
bette en şerefli bir cadde demektir. da tıazelenen şayı ar salahiyettar kmı- h" . '-'· t h lini" H · d ı Jatıma YA~A;;.,. inıkan bulu~-·-·tbr. .zamanlarda pek fa.zla kıymetten 

Fakat belediyemiz bu cadd k aeler tarafından tekzip edlilmi..._. Ala. ır muv ...... a a n azıran a açı 8 ~-- ~u vermiftir. 8 inci ihtisas mahkemesi Ha 
eye ay ı- •- • ı J ak d H J · k du··_.,,n gayn· menkuller tekrar kıy. rı bir vurdmn duymazlııl< göstennekte kadar bir zat, bu hususta kenıdisile gö. cagı an aıı m ta ır. a e gll"'eCe [ 1 sanın 14 ay hapsine ve bir sene Kaota ,-

berdevamdır. '(Osmaaıhey) den batla • rÜ§Cn bir muharririmize demiJıtjr ki: kabzımal ve komisyoncuların kayıtlan B O R S A monuya sürülmesine, 8 inci ihtisas metlenecekti. 
yarak (lnkilap müzeaıi) ileri~ine kadar "- Gaita ve htanhul gümrükleri e· Mayıs içinde yapılacak ve dairelerini --------·----- mahkeme&İ de 14 ay hapsile Malatya 

k-'d J · • b" bal (l• Bankaaından alınan cetvel dır) Ad k s na our"" u""Jıne.,·ne yaya w ırım an JW"enç ır ' dedir. $ase>ı bir başmüdürlüğe ve bir jdareye kiralayacaklardır. Kabzı:mallardan • nın ıyaman aza 1 

Yağmurlu günlerde bu kaldırnnlardan bağlı bulunmaktadır. Tekrar her ban· başka, yumurtacılar, yoğurtçular, pa· 30 MART 935 karar yemıişlir. 
r~emez. Oğullarına ilk coğrafya der- gi -bir tevhid vaxıyeti mevzuu bahis de- tates ve sovancılar da halde --•ı•acak- Esrar kaçakçıiarı mahkOm oldu 
ııini vermeiı: istiyen babalar bu kaldı • ğildiT. ,,... , A K Ş A M F I Y A T L A R I 
rımloır :;zerinde en kalın kafalı bir ço- !ardır. Bundan baıka, dışarıda kesilip lSTIKRA7LAR 1 TAHVILA T Dün Sekizinci ihtisas Dlllhkemeain· 
cuia lııile, bir ada, bir telumada veya Kaldı klİ, bu iki şubenin bulunduk- te "'1tılmak Üzere lstanbula getirilen l.ıikrau dahm 97,25 de earar kaçallıÇıbğından suçlu Rqel, 
bir gölün ne denıek oldug" uou kolaylık· )arı mevki batka şekilde bir tevhide kuzular da halde muamele görecek • 1933 

E, 1''"' 
99 llıbb,. 10-75 Avram ve Feyzin.in duru•masma de • . · ı~~ -~--ı ..... _..1: K.uponıouz: 29,27,:;.v An. mümeaail 51,85 ,..--· 

la öğretebilirle.-11 rm .... n v.,....,...,.,,..,.,.,,r.,, tir. Hale girecek e•naf, 3 bin liralık ,. il 27,70 An. tahvili J. 44,40 vam edilmiş ve karar veril~. Bu 
Uç yıl evvel olduğu gibi bundan bir Yunan gumrükıerınde bir karar bir kefalet mektubu verdeceklerdir. .. ııı 2$,20 An. tahv;ı; ili 50,50 karara göre &UÇ tahakkuk ettiğinden 

ifai ay evvel de belediyemizin dikkat mı. 8 mayıs 932 ilen önce Yunan liman· lstanbulda bu maddelerin ticareti· ESHAM ~eyzi 14 ay hapis ile 6000 lira airr pa 
zarını bu noktaya celbeoınittilr. Birıtz da !arına giren ve 

0 
tarihtıenberi Yunan ni yapan 200 kabzımal ve komisyon· it Banı....oı N•m• İo ı Roji k .. pon•u• 2,25 ra cezasına, Avram 14 ay hapia ve 254 

benim seçtiğim tehir kammayı Üyele- .,.;;..,-'"-'erm" de duran pamuk ve ı'pek cu vardır. Bunların hepsi, yeni tali • .. • Hom;liao 10,15 Tolefon 14 lira ağır para cezasına, Rafel de bir 
ri u er ve ıutar ar karımn. kozasından batka bütün etYalar Yuna· matnameye göre, halde birer yazıhane TW-kiy• t;u..,ha· ç;mento ll.20 ~- apıı. ve ıra agır para ce • b dilek) bu ,L I .. -····-"" • " Müeuio 991 Torkoa 17.- h • 200 I" • 
da daha fa:zla kayıtsız davranmamalı kiralamak mecburiyetindedirler. riyet Bonkuı 63,25 ittihat doy. 9 <n zasınll mahkiim edilmitlerdir. 

• nİ$lana serbestçe girebilecektir • ""' -------o dırlar. Halbuki halde mevcut yazıhane Tram,,ay 29,,SO Şark de7, 0.95 
'f. 'f. 'f. mecmuu 66 dır. Hal sonradan geniıle· Anadolu H;ue 25,20 B.lya 1,56 Kaptan ve çarkçılann 

Bu satırları yazarken, size eski se- Mahalleli ile lanl§IDak için bir vakittir tilmeaine rağmen, ancak bu m1kdar ş;,. Hay<iye 15•50 Şark ,., .... 4·65 T f" • "h J 
neleft ait bir bıwtıramı kaydetmek iste- böyle ziyaretleri adet edinelim. Siı.tden yazıhane te&i•i mümkün olabjlmiftir. ÇEK F l y ATLARI er ı ımtı 40 arı 
nm: de ıoruyorum Millter Makferlan, --L.:-. Bu vaziyet karfıaında 200 tüccarın Frana.n: F. 12,03,50 Praj 19,06,35 

....,. 1 J k Londra 605 50 Belsrat 35ı20 83 
Çok yıllar oldu, Amerika.da Kali • ce bir ihtiyacınız v:ır mı? Mahallenin hale nası ıığabi eceği merakla be • Mai.no ıİ6o Moakon I0,97"25 

forniyanın (Santa Su:zana) tcbrmde eksikliği nelerdir? Borcum, besıi bele- lenmektedir. Nü,ork 79,40 Berlin 1,97,75 

~~~ ~kr:ı:~ ı ... a":.~~ad';!"'d0~,:;::, ;~ia!:~~li:!:~ ·~=t:=.0 n'!ı.~ Fakir mahalle!ere çeşmeler ~~.:·· 2·::~ : .. ·t:!~... !:~;:! 
Lıyarelline gitmiştim. Oturup konuşur· oanları keneli gözlerimle görmek ve yıplırt ~acak Brük•el 4,ll.3

4 YBu~'k1,0.•1 • 7
4
8

,23,23·,
6
1

5
6 k k a) ndJ M f·'- • il ba •---•~ de.1!_ Amaterdam 1,17,7'3 

en pı ç ı • ut -ı. •t e uğra • ıonraB-~t'._ J,,.......,..bu bir""• f.,..e-~-- •a· ~-"'...:. Belediye ıu ,ebelı:eoinin gerııifletilme&İ Sofya 65,81 Viyan• 4,26,6'1 
n ( Mald ... t.ın) İllf!rİden sulen· _.,, -.-· V1UU """"'" programını tamamen tatbik edip bi- NUKUT (Sahı) 

di: _ Con ı.--, çalmıyor, mu·v--.-: mı"? Şqtnn ka4dım. tirdikten sonra, ıebrin bilhassa orta ....,. - Ben, muhterem tehir ınecli$i Üye • halli ve fakir ailelerin toplandıiı semt 
HayD". lerimıirin, bu Amerikalı m.,.Jektaşları !erinde, umumi çetmeler yaptırınağa 

- Pap;ss efendi mı? ıritıR kapı kapı dolapnak küHetine ırir· karar vermiıtir. Bu çeşmelerden hal· 
- Hayır. melerini Ktiyecek kadar ağır bıtsmıya. ka bedava olarak bol bol su verile • 
Salona kiıçük boylu, zeki bakışlı cağnn. Onlardan dileğim: Halkın hak- cektir. Onümüzdeki yaz terkosun oeh 

lıiri ırirdi. Bu, yeni belediye ııeçinnn • lı §ikayeUeri karııomda lakayt kalma. re verdiği ııünlük su mikdan 43 bin 
de Üyetiğe •eçilen ( Corç Kalmer) adın· yıp Öf görmeleridir. En büyük haz, va- metre mikibına çıkacaktır. Bu mik • 
ela biri imiı. ,,·fe.Sni gören bir adamın hazzıdır. dar bulununca, büyük caddeler de 

- Ayni maha llede e>turuyonnuıuz. E. H. Ustel yaz oabahları yıkanacaktır. ·-

Kurut Kuruı 

ZO F. Franaıa 169 20 l. lıy5çre 815 
l Dolar 125 1 Peseta 18 
l Kur. Çok 98 I Mark 43 
l Şile A,.. 23.50 1 Zloti 22 
1 latrrlin 605 20 ı..,. 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 

ao L••• 23 l Çemo•iv ~-

• F. Belçika 115 Altın 932 
ao On.hmi 24 M9Cid.iy• 41 

1 Flor~ 83 Bankaoı 240 

Ekonomi bakanlığı, ticaret gemileri
mizdeki kaptan ve çari<çdarla motorcu• 
lann yılltk terfi imtihanlanna baılan • 
ması için deniz ti~t müdürlüğÜne te&. 
ligat yapmı~tır. imtihanlara Ortaköyde
ki yüksek <leniz ticareti mektebinde ya· 
nndan itibaren baılanrlacak ve aym 7 
sine kadar devam edecektiT. 

Öğrendiğimize göre, bir çok kaptan· 
lar bu karara itiraz etmitler, imtihan i· 
çift ayrılan bir ibaftalık müddetin çok az 
olduğunu neri sünııüşlerdir. 

Bilhassa deniz yolları idaresi gemi • 
lerıinde çalııan kaptanlardan bir çoğu 
imtihan için ayrılan müddet içerisinde 
seferde bulunduklarını bildirerek vak • 
tin uzatılmasını İsteınişlerılir. Mesele, 
Ekonomi bakanlığına bildirilmiştir. 

Belçika mecli&inde u.zun ve ha. 
raretli münakaşalar oldu. V. e ni • 
hayet Belçikanın yeni Rosvelt'i 
utediğini kabuf ettirdi. ve fran
gın yüzde otu.z nisbetine kadar 
diifürülmeıri e•cuım kaydu. Bu su
retle Belçika gerek memleket tfia. 
hilinde, gerek memleket dışında, 
ticaretin Ü.Zerine çöken altının a
ğırlığını gidermiş olacakhr. 

Fakat acaba bu iyi bir tedbir 
midir? Bu derhal kestirüemez. 
Y alnı.z ~urcuı muhakkaktır ki u
luslar arası emniyet meselesi hal
ledilmedikçe bu para keşmekefi 
böle dev~ edip gidecektir. Di. 
ğer taraftan anai yahut ticari 
bir bloka utinat etmiyen bir para 
blokunun aşağı yukan hiç bir kıy
meti yoktur. Belçika, panuını dü
ŞÜT11Jesile bu dü,ünceye tercüman 
olmu,tur. 

Mümtaz FAiK 

Yolcu tarif esi 
Yük ve yolcu navlunları tarife ko • 

miıyonu dün de toplantısına devam et • 
mişıir. Komiıyon, yolcu ücretlerindeki 
tetkiklerini bitirmek Üzeredir. Tarife 
bugün kat'i §eklini alacaktır. 

• 



__ I --·---K_a_o_N_l_K ____ l_ f Öz i imizl l' 
Girit medeniyeti ---K-ı-sa-s-öz-1-er __ _. 

Mil'iyetin geçen cuma ırunü, maki· 
neye verı..irken, koyduğu bir tel yazısı· 
na göre, Atinadaki askeri mahkeme, 
komşu ve dost ülkede çıkan ıon azı ha. 
relı:~nde ele geçmiş olan adamların 
~uçlarını meydana çıkarımı olacak ki, 
müddeiumumi onlardan her birine dü
ıen cezaları istemiş ... 

Bu azı hareketinde mahkemenin, 
vazifesi olmadığı için, ıüphesiz hiç a. 
ramadığı bir nokta vardn: Görünüıte 
Atioayi alarak orada hülnimetıin yerine 
ıreçmek isJiyen bir partinin kavgasın -
dan iba1 et olan bu hareket niçin hüku
met merkezinde, yahut asıl Yunanıiata
nın oraya yakın başka bir yerinde çık· 
mayıp ta, Giritte baılamııbr? 

Parti kavgaları dünyanm ber tara
fında görülür, fakat bunlar silillıla da 
obalar, en çok defa ülkenin merkez 
toprak;arıoda yapılır. Bir parti ıefinin 
baımı alarak kendi doğduğu yere ka
dar ~O.nesi ve oradan bat kaldırman 
bayağı bir pıu·ti kavıra11 sayılamaz. 
Şu halde bu aykırılığın ıet.ebini ara -
mak lazon gelir. 

Girit adasında bu sefer çıkan azı 
hareketi hiç te birinci değilclır. Eski
den Girit Osmanlı imparatorluğuna 
bağlı iken ıene bir çok defa o hareketi 
çrkarmııtı. O zamanlar da Giritlilerin 
Yunanca konuştuklarına bakılarak, o 
hareketleri Yunanlılık namına çıkar -
dıklan ve yalnızca Y unaıüstana bağlan
mak isted.ıueri sanılırdı. Halbuki timdi 
YunaniaLI.uıa bağlı bulunuyorlar. Fakat 
Atinadaki hükümeti beğenmedJderini 
bahane ederek bu sefer Y unanistandan 
ayrılıklarını ilan etmek istiyorlar. 

Wriııe azı hareketi tabii bir ıey o
lacak ki, Telemaque hikayesi bile Girit 
fa.una adada Öyle bir hareketin tarifi i· 
le ba_, ...... Fakat o hikaye yazıldığı va
kiJ u..r.t taribi hiç bilirunediğmden 
F enelon o harelı:etin sebebiıni kral ile 
tebaası arasında bir ihtilafa hamleder. 

Otuz kırk senedenberi Girit adasın
da yapılan yeraltı ara1-tırmalan, orada 
Yunan medeniyetinden çok e•l<İ ve c.u
dan ayrı bir medeniyet bulunduğunu 
meydana çrkarmı§ ve Ciridin sayı:.ı ol
linmiyen azı hareketlerinin sebebini de 
bize öğretmiıtir. 

Şimdiki Elen topraklan daha uyku
da iken, yani bundan altı bin yıl önce, 
Girit adaoında bir medeı .. yet başlaıruı
tı. Hkin Afrikaılan gcldıkleri &anılan 
adamların kurdukları (yuvarlak kulü
beler) medeniyeti parlak bir ıey olma· 
aa da, biraz sonra Anadoludan G:ride 
geçen adamların orada kurduk.arı 
( l.Jör.t kôte evler), daha sonra büyük 
saraylar medeniyeti buı taraıflanndan 
timdiki Avrupa medeniyeti ile omuz 
Öpüşecek derecede ~erileıniıti. 

Girit medeniyetirrjn öntükleri (asa
rı atika) meydana çıkıncaya kadar, 
Yunan medeniyeJ. bır (mucize) gibi 
b.rdenbire meydana gelmiı, ilk Akde -
niz medeniyeti ıaıulmııtı. Giridln e•ki 
tarihi meydana çıktığmdanberi Yunan 
tamhi çok detiJ!i. Yunanlıların mede· 
niyeti Ciritten afdıldarı anlqıldı. Zaten 
tarihi i:zah edemiyen (Yunan mucize
si) tabiriJ,in kendisi tarihe kanıtlr. 

.:.ski Yunan tarihçileri Karadeni.zde 
ve nkdenizin batı taraflarında kurul -
muş olan Yunan kolooiJerini ilk mede
niyet merkezleri diy<> kıvançla ırö.ter -
oü1lerdi. Halbuki Giritlilerin onlardan 
~ok önce, Akdenizin doğu tarafını b.a· 
bütün tuıttuktlan &emra, fimdiki lopan
)'&ya, Franoaya, ltalyaya kadar gittik -
feri hatti. Brilıanya adalarına, Baltık 
kıyılarına kadar ticaret malları göilir -
dükleri anlatılmaktadır. 

Girit medeniyetinin ıanayÜne ve 
ırüzel sanatJarma ırelince, yeraltından 
çıkardan öntüld ... insana hayret ver -
mektedir. Eski Grit ıaraylannda oda
lardan her birine kadar ırötürülmüt o
lıan su boruları, buırünkü medeniyet a
damlarının arayıp t.ıa her yerde bulama· 
diktan konforun eski Giritte pekala bi· 
lincliğtta ptennektedir. Alman müte
hau..s.ırm meyd- çıkararak "Pariıli 
Bayan,, adını veıdlderi küçük bir ka
dın heykelinde tapka, tuvalet, küpeler 
hakik.ıtaı on dokuzuncu ıuırda Pariı
teki bir bayanın süıünü pteriyor •.. 

Fikrimizce Gll iıiiıleıuı hiç bir vakit 
kendilerinkind- baıka bir medeniyete 
bağlanmaJanna meydan Vennmnİ! olan 
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- Evin en iyi kızı bu Fahrün-
nisa olduktan sonra, fazla dur-
makta bir fayda yok. 

- Yahu otuz lira verdin ..• Biraııı 
eğlen. •• 

- Sen bana vekalet edersin •• 
Allaha ısmarladık. 

• • 
• 

- itte ben adamı böyle yakala
rım .•• Seni yaramaz seni ! Ver pa
raları mı bakayım ..• 

- Ooo. Tahsin beyciğim ... Bu 
ne hal? Ne kadar şitmanlamıtsı
•ıız. Yallah tanınmayacak bir ha
le gelmişsiniz. 

- Sorma birader. Otomobil ve 
maroken koltuk hastalığı ... Bir ay 
evvel "Mariyenbat,,da idim. Bin 
zahmetle biraz zayıfiatabildiler 
ama. .. buraya gelir gelmez gene 
edci halini buldu. 

- Siz plava dayanamıyonu-

1 sebep onların bu edci ve parlak mede • * Kulaktan dolma bilginleri, 
niyeeleridir. 

Bir medeniyet ne kadar yüksek o- boşaltmcun kolay olur. 
!ursa ol•un, daha önceden bir medeni _ • Aç ayı oynamazmış. Ayı olup 
yet kurmuı olan inıanlan kendisine oynatdmaktansa, insan olup aç kal 
yürekten bağlayanuyacaimı gösteren ması iyidir. 
bafka misaller de vardır. Araplar da, * Para, keneli.ini yiyecek olan -
lslam inkilabından ıonra çok parlak 
ve yüksek bir medeniyet kurarak Türk· ların yanına yaklaşmcrz. 
Ieri, lranhları 11yasal bakımdan kendi· •Sevgi yolunda, sözünde duran, 
!erine bağlamışlardı. Hatti. onlara a- yerinde durmuş olur. Başkalan o-
rapçayı Öğretere* dil birliğini de temin nu gererler. 
etmitlerdi. Fakat dil birliğinin yürek- ,. 
ten birliği temin edemiyeceğini zaman * Ayağında çarığı yokken, ba-
ıröıU..,.di. Yemenin bile islim medeni - şına lesliğen takanlara şaşma! F eı 
yetinden eski ve ondan ayrı bir mede- liğeni görenlerden çoğu, ayağında 
niyeti olduğu için, islim medeniyetini çizme var, sanırlar. 
kuranlarla ayni dilde konuttuğu halde, 
gene hlam medeniyetine yürekten bağ- Zengine dokun geç, züğürde 
lanamadı. Giridi buırün Yunanistan • sakın geç, demişler. Yalmz doku
dan aymnağa çalıtan da ırene onun es· nurken tetikte bulun, sarsınhdan 
ki ve ayrı bir medeniyeti bulunmuı ol- yere düşebilirsin. 
masıdır. * Beyazın adı, esmerin tadı varGint 1897 de Oımanlı İmparatorlu-
ğuna karşı azı hareketi çıkardığı vakit mış. Bana sorarsan, ne adına al -
orada gazete muhabiri olarak bulunrnııt dan, ne tadına! ... 
olan Bay Pierre Mılıe, bir kaç gün olu- * Gelinle kaynana, bir ipte oyna 
yor, Tempı gıue,leoinde yazdığı bir ma- yan iki cambazdır. ip koparsa, iki-
kalesinde Giridli bir hir <&tiyan papa- · b · d b 
sm omuzunda, iki tarafı kvdcin bir bal- aı ır en güveyinin aşına inerler! 
ta taı.dıgını görerek fa!ilığını anlatıyor. Salahaddin GVNGôR 
Bızde de eskıden derviılcrin eUei-ind.,.. 
ki asanın batma küçuk bir örneğini 
taktrkları, bu ılci taraflı balta kurban 
ke&ıneie yaradığı içUı e.><ı Girit - bel· 
ki da.ha batka yerlerin de - dininde 
mukadde• tu~uian bir yaraç (illet) br. 
ü.nt..i papaarn ııuiatıyan olduğu halde, 
omuzunda esıkı \..ill-.t dırıinin mukaddes 
bir alametini laşmıaaı, eski medeniyet
lerin d.nlere karıı da boyun eğmoclik
Jerioi gôıtennez rr.ıi? 

Bu seferki l.iri.t azı hareketini çıka
ranların satın aldıldan ve bir kaç gün 
l&tanbulda konukıanmıt olan gdinı.ı.d'e 
verui:kıe.ri aaıar b .. le u.arldin Yunan me
deniyeundt:n ayrıhğrru ve esiUağıni 
gös~·..!rmek ""~1 konu~mut gib.Wr. .du 
gt:ıtll aa ..... r'"J... ısı.anbuı gazetclerı yaz -
nuşıardı . 

ı.aua.kaa Fenıke kralı Alkinos'un 
kızıd.lr. l:SUyiık şair Omiros bu kızın 
Yunan medeJııyc ... ütden Once, lt&.ı.kya aw 
da11 kralı UWıı h"1 tuctuğunu Vdise 
lctabında a.uatm.ft.ır. Vleki geminin 
adı olan Pos;.don ıae eiki etıanede 
Den;zler 'lanrısıdır. ~al<at bu Tanrı 
Aka.>li yanı. f.ru.-Jri Çanakkale kıyıla
nnd.ı oturur-du. l::fsaı;cye gOre Ege a
da arını o yaraJmıştır. Akaellilerle Gi
rit:ücrm çok kavga.an, fakat her hal -
de çok munaselıet:ieri vardır. Hüiisa 
hep Y ı:nan med.niyetinden önce Gir" t 
medeniyetıne ve Ege medeniyelıne bağ
lı adlar ... 

l..iritlilerin çıkardıkları azı hareke • 
tinde onların ea.ki medeniyetlerinin te
Airin.i hatJra getı.rmekle on~.n bu ha
reke":ni haklı göstermeğe çahımadığon 
ıüplıeıizdir. Benim aradığım şey tarih 
hadiselerine bakarak onlardan tabiatin 
bir kanununu öğrenmektir. Tabiat 
kanunlarında ise haklı veya hak11z ola. 
maz. 

G . .\. 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

fııınhl Bılidiııtıl Tiyatrosunda 
ehirTtiJatrosu Gece saat 20 de 

111iliilj111111 

llllJI! 

JNUTULAN 
ADAM 
Yazan: 

Nazım Hikmet 
Yalnız bir hafta 
ıçın ..• 

1607 
'f- 'f. 

.- nuıııız Tiyatroııunda 
Gece saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan : Ekrem Retit. Beateli
yen: Cemal Retit. 

2 Nisan oalı günü *tamı menimin 
..... ternsıili 

1784 

Mueılifı: Nazmi Şahıb 
nuz anlatılan .. 

- Plav... makarna... canını 
Nazmi o bizim Osküp iti baklava
lara borekl ··<e can mı dayanır •• 
Şi~rim ne olacak? Kadınlar bu 
vücudu modaya muvafık bulmı
yorlarmıt·· Bulmasınlar. Canım 
sağ olsun ..• 

Nazminin bir çek defteri çıkar-
dığını görünce; 

- Ne bu? - diye bağırdı -
- Borcumuzu ödiyelim •. 
- Vallahi olmaz... Acelesi ne 

ayol? 
Nazmi kahkaha ile güldü: 

- Ne de acele ya ... a beyim se
neler geçti. Hem söyleyin ... Yüz
de kaç faiz İstersiniz? 

Ve çeki doldurup Tah~ine uzat
tı: 

- Affını rica ederim. Ankara- 1 
dan çabuk uzaklaşmam lazımgeJdi. 1 

- Öğrendim öğrendim... Seni j 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 Dans mu&ilcisi, plak. 18,30 Jiın
naıtik, Bayan Azade. 18,50 Muhtelif 
plaklar. 19,30 Haberler. 19,40 Silar so
lo - Şrayber. 20 Şehir tiyatrosundan 
nakil . 

175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m. 
11,15: Ulun.) musiki. 15: ls•eççe yayım. 

17,30: Parti yayımı. 18,30: Kızılordu için ka· 
rııık konaer. 19,30: Kolkozlar için dana ve 
hafif musiki. 22: Almanca yayım. 23,05: in· 
ıilizc:e yayım. 24,05: Edebiyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18,30: Bir opera lemailini nakil. 22,45: Dana 

musikisi. 
223 Kbz. VA R Ş O V A, 1345 m. 
18: Orkestra konseri. 18,40: Çocuk yayınu. 

18.SO: Sözler. 19: Piyano birliğiyle ıa.rk..lar. 
19,45: Gençlik. 19,10: Spor. 19,15: Pl.i.k. 20,tS: 
Kon(erana. 21: Hafif orkestra konseri. 21,45: 
Duyumlar, - Sözler. 22: Pl.ik. 22,30: Edebi
yat. 23: Rekli.mlar. 23,15: Yeni musiki. 24: 
Sözlr. 24,05: Hafit musiki. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
12,30: Radyo orkeatraaı. 18,05: Romen mu· 

aikiai. 14: Duyumlar. 14,40: Hafif muaiki. 
18: Romen muaikiai. 19: Duyumlar, 19,15: 
Hafif muaiki. :!O: Konferana. 20.20: Plik. 
21: Radyo tiyatroau. 22: Spor duyumları. 22,-
10: Bariton tarkrlar. 22,30: Operet muaikiaı. 
23: Du,.umlar. 23,25: Konaerin devamı. 

Khz. L E 1 P Z I G, 382 m. 
18,30: Münihten nakil. 19,10: "Köylü atkı., 

adlı akeç. 20.20: Konferana. 20,35: Spor du
yumları. 21: Şen muıiki ( t•rkı, harp' lui· 
lofon, piyano ve dana orkestraaı.) 23C Du 
yumlar. 23,30: Dana muaikiai. 

Kiµ. S T O K H O L M, 426 m. 
18,05: Plik. - Sözler. 20,35: Radyo pİy•aİ, 

21 PQ: Radyo orkeıtraaı, 23t Şarkılı aoliat 
konaeri. 

686 Khz. B E L G R A D. 437 m • 
19,25: Sözler. 19.30: Keman konseri. 20: 

ReklBm •• pJik. 20 : Uluaal yayım. 21: Ka
ntık yaymı. 23: Duyumlar, 23,20: KahYeha· 
ne muaikiai. 24: Danı plikları. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
J0,30: Piy•no konseri. 20,15: Konferans. 

20,45: Budapefte kon.ser orkeatrası. (Şarkı
lı) 22.15: Duyumlar. 22,45: Çinııene muaiki.si. 
2.t: Heinemann caz takımı. 

Khz. P R A G, 410 m. 
18,45: Plik. 18,SO: Almanca Musikili yayım. 

19.SO: Almanca durumlar. 19,55: Pl&k. 20: 
Duyumlar. 20,05: Populer ork .. tra konseri. 
20,55: Sözler. 21,10: Karıtık proıram. 22,10: 
Tiyatro. 23: Duyumlar. 23.,20: Plik. 23,251 
Plik. 23,30: Caz V• hafif muaiki. 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18: Opera veya ti1atrodan konaer nakli, -

Sözler. duyumlar, 21,45: "Wieoer Blut,, adlı 
Franz Leharın op•r•ti. 24: Son duyumlar. 

MILANO, TORlNO, FLORANSA, TR]Y?;:STE 
18: Karııık kooaer. - Sözler. 20,15: Pli.k. 

20,50: Spor duyumları. - Plak. 21.ZO: Mono· 
loğ. 21,45: Lonbardonun "Lüna Park., adlı o• 
per•tİ. 

Doğum - Cümhuriyet Halk Paı-ti
si.oi lstanbul Vilayeti Merkezi Batki
tibi Bay Kazımın bir oğlu dünyaya 
gelmİ.§tir. Baba.11nı tebrik eder, oğlu
na uzun ömür dileriz. 

anlayamanııtlar ... Batına epey be
la gelmif. 

- E ..• buyursanız a.. 
- Arkadatlarım var. Ben senı 

gördüm de geldim. . . 
- Sen gel bizim yanımıza ••• 
- Kendilerini aıkmıt olmıya. 

yım? 
- Ne münasebet efendim 1 
Bu muhavere Büyükadanın bi

rinci sınıf otellerinden birinin ö
nünde, kırmızılı beyazlı bir temsi
yenin altında cereyan etmifti.Tah
sin Nazmiyi birkaç adım ötede bir 
masa etrafında hasırlı koltuklara 
kurulmuş kendisi gibi fitman dört 
efendile tanıttırdı: 

- Peynirci Mehmet efendi za
de Pehlivan bey... Le.Jmacı zade 
Arslan bey .•. Şişman Ali bey oğlu 
Narin bey ... Buna da itte zeytin
yağı piyasasını haraca bağlayan 
methur Lapacı zade derler. 

- Çok şereflendim beyefendi
ler. 

Beyefendiler gülümsemekle ik
tifa ettiler. Lapacı zade kaldığı
yerden konutmağa devam etti: 

- Beni Bulgaryaya kral yap
sınlar. Eğer bu iti on günde hal
letmezsem yuf olsun ervahıma 1 
Bütün silahları yirmi dört saatte 
topl~,diyecekainiır: ki a&kerf de-

T 1935 

Halkın en ço • 
Şen, Çılgın, 

sevdiği fı.mleri yaratm~kla meşgul 
Sevimli, Çapkın, ve Emsalslz 

F R A N Z ISKA GAA L 
tarafından nefis bir surette yarattıjtı en ı;ıen fllml 

Sok« ı Çiç~~ 
2 saat en 'en musiki, en oynak ,arkılar, en eClencell mevzu 

l P E K S El A~I U GECE saat 
9 dı 

Numerolu koltukların evelden alınmaları rica Olunur. Tel. 

,. YILDIZLAR ... 
ŞEN ŞARKILAR ••• 

GÜZEL KIZLAR .•• 
Te görüln eınİf orijnaliteler 

AŞK 
Çiçekleri 
Senenin en şen ve en neşeli 

musik li filminde. Pek yakıııda 

SUMER 
.iNE .ASINDA 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca lı:ar4ılıklarını yazdıiımır. ke· 
limeJerio Öz türkçe mukabillerini bularak ıek
limİ;y;İn bot hanelerine yerl .. til'iniz •• kese -
rek uMilliyet bilmece memurluiuna" ıönderi· 
niz. Doğru halledenler arasında kur'a çekiliyor 
v• kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Müddet: ~&Eartesi rünü ak,ama kadardır. 

Yeni tilmecemiz 
] ? r d &; (, 7 $1 q 1011 

1 lıı 

2 
3 
4 

__:__-=-=..:::..:..:=-=-=---:--'::1-
--'=-=:::._~-=~-=--='=-". 

5 
6 
7 
8 
9 1 

1 (. lıl 1 i1 
ı ı 

SOLDA NSAGA 

1 - Umumi S. Husuıi 4 

2 - Yemek 2. Milliyetin yeni adı 3 

3 - laim 2. Eser 2. 

4 - Bir vaaıtai nakliy• 8. 

5 - Va1ide 3. Emin 6. 

6 - Ayı yuyaıı 2. Kayık 3. Erkek 2. 
7 - Kamer 2. Eiri kulenin ~dı 4, 

8 - Siyah 4. Köpek 2, 

9 - Nota 2. Aıiki.r 4. 

10 - Duvar 3. Bir renk 5, 

11 - Nota 2. Terzin.in en itine yarayan ileti 

S. Yama 2. 

YUKARDAN AŞAGI 

l - Çörek 4. lptida 3. Yet ~-

2 - Ark.adat 2. Milliyetin yeni adı 3. Kır• 

mızı 2. 

3 - Bir rakam 2. Bir vek:;imizi.n aoyadı 4. 

4 - Elmau ile meıhur bir memleket 6. 

5 - Nota 2. Cet 3. 

6 -Alim 6. 

1 - Aıyada bir devl•t 3. Sit•nİ11 tepffİn· 

de 4. 

8 - isimleri sıfat yapan edat 2. Kim•• 3. 
9 - Eaki bir Türk medeniyeti 3. Ayı yu· 

vası 2. 
10 - Trabzonlu 3. Çabuk 3. Doiurtan 3. 
t l - Bir yaz merraaı 5. Yama J, 

Fatih Sulh üçüncü hukuk hiKimH -
ğinden: 

Olü Kabatat lisesi müdürü Mahmu
dun küçük çoc:uklan Halük ve Faruğa 
ablaları Niirin 30-3-935 tarihinden ilıiba
ren vıui tayin edildiği ilan olunur • 

(9909) 

polardan aşırrlanlar kafi gelir. 
Şiddetli bir nizam koyarım, bir as
kerin silah sattığını haber aldım 
mı derhal kurtuna dizdiririm. Hu
dutları da adam akıllı sıktım mı 
mesele kalmaz. Makedonya çete· 
lerile, komünistlerle, yok bilmem 
hangi fıl'ka ile bat edememeleri 
bundan. Tabii bu hal tüccarı fe
na vuruyor. Geçen patırdıda Var-
nada bizim varilleri süngüleyip del
mitler, o canım zeytinyağları p.
rıl tarıl denize akmıt··· Hem efen
dim .. Son kıyamda çiftçiler öyle 
son sistem makineli tüfekler kul
lanmqlar ki hüklimet kuvvetlerin
de bu silahlardan bir tane yolan~ 
Maluma.. Harbi umumiden sonra 
Bulgarlar istedikleri gibi silahla
namıyorlar. Fabrikalar da satamı
yor. Nereden bulmutlar bu herif. 
ler o makineli tüfekleri? 

Nazmi bir kahkaha attı. 
- Neye güldünüz beyim? 
- Hiç ... hatırıma bir tey geldi 

de ••. 
- Hayır, hayır .•. söylediklerimi 

doğru bulmadınzı galiba? •. 
- Ne yalan söyliyeyim .•• Evet .• 

Faraza silah satın almak veya sat
mak gibi bir tey söylediniz ••• Bu 
bir ... sonl'll son sistem makineli tü
feıkler meselesi .•• 

-Evet .•• 

; ,İstanbul Halkının sevgıı.sı 
BİTMEMİŞ 

Güzeller 

-ÇARD Ş 
SENFON 

F U R ~ T l N' ıerin 
yı'dızı İ' )erin 

sesli güzeli, altın 

MARTHA E G GER T H' in 
En son, en nefis ve en gUzel filmi 

v 1 y A N A 8 o L 8 o L o 
Zengin aahneler • İlahi şarlıı:ılar • Enfes bir 

ÖnUmUzdekl ÇARŞAMBA M E L E K 
G?_l'l milsam~r·s· ci., r u"'1°ro'u SRtılm ıkta,'ır. 

ve 

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

Türkiyede bilafaaıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınıs. 

Telefon : 4.4888. 1609 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin 23 üncü saym 

renkli bir kapak içinde fevkalade zen 
gin yazılarla çılanııtır. Bu sayıda bü
yük Türk mimarı Sinana dair çok kıy
metli yazı ve resimler vardır. Bun • 
dan ba§ka, bu sayıda Almanyanın ye 
ni askeri vaziyetine dair, iatatia.tikle-
re dayanan çok dikkate değer sala
hiyettar bir makale vardır. Her hafta 
daha çok güzelleten Büyük Gazete • 
nin her ıayısında, okuyuculara güzel, 
tatlı saatler geçirtecek meraklı tefri
kalar, hilo:iye, sineıma, kadın sahife
leri ve saire vardır. Büyük Gazeteyi 
okuyucularımıza tavsiye ederi2. 

Yeni Türk 
lıtanbul Halkevi tarafından her a

yın &Onunda çıkanlmakta olan (Yeni 
Türk) mecmuasmın 31 inci sayısı çık
mı§tır. Bu sayıda: Ahmed Halid Ya
§&roğlu, Halide Nusrat Zorlutuna, Mah 
mud Yesari, Hateıni Senih Sarp, Se -
lim Sım Tar<:an, Ahmed Ekrem, A. 
Yelman, Nüzhet Erırün, E. Göktalay, 
Salih Münir gibi tanınmıf imzaların 
yazıları vardır. 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 65 inci saym çıktı. 

içinde lomail Hak1cmın Gençler ve 
cinsi tehlikeler yazmyle toplu tedris 
tekniği dertıi hakkında )'9;ZJOI ve daha 
bir çok kıymetli yazılar vardır. 

HALKEVINDE 

M; mar Sinan ihtifali 
Istanbul Halkevinden: 

(Mimar Sin&n) ihtifalinin bundan 
böyl• her tarafta 9 Nisanda yapılması 
karar altına alındığından Evimizce 31 
Mart 1935 Pazar günü yapılacak ıh
tifalin de bu tarihe L .. akıldığı ilan o
lunur. 

--·--
Hayırperver bir ermeni 

1 
Hili.liahıner Beyoğlu Kaza Şube - i 

sinden: Geçenlerde ölen tüccardan 
Arıak Külahyan Efendi Hili.liahmenı 
üç yüz lira bıralonıftır. Otedenberl 
hayır cemiyetlerine ve bahusus Hiliı
liahmel'C birçok yardımda bulurunu~ 
olan bu ölünün iımini hayırla anal"ız. 

- Ben bu itleri biraz bilirim. 
Bulgaristanda herhangi bir komi
tenin para ile silah aldığını zan
nederseniz aldanırsınız. Faraza o 
son sistem makineli tüfekleri Vik
ers fabrika.ar "Abdülkerim,, hesa
bına yapmıştı. Abdülkerimden al
mıtlardır. 

Bu sefer de fİtmanlar birer 
kahkaha attılar. Lapacı zade gö
beğini hoplata, hoplata: 

- Aman efendim .•. - dedi -
Rif neresi Varna nere&İ? 

- Yirminci asırda Buharlı ge· 
mi denilen bir vasıta vardır. Ka
radenizdcn Marmaraya, Marma
radan Adalar denizine, Akdenize 
Ve cebelüttarrkı geçip Okyanosa 
çıkmak güç bir teY değildir. 

- iyi ama ... Abdülkerim zaten 
kendisi mühtacı himmet bir dede •• 
- diye söze karıştı Lahanacı zade 
- silahlarını veri·r mi? 

- Tabii o vermedi, aldılar. 
Ve gülmelerine veya bir tey 

sormalarına meydan vermeden İ· 
lave etti: 

- Bulgarlar Okyanosta timdi 
büyük korsanlık yapmaktadırlar. 
Gün geçmez ki Abdülkerime silah 
veya cephane t14ıyan bir yelkenli, 
bir motör veya bir küçük Alman 
gemisi, kah Romen, kih ltalyan, 
hazan da lngiliz bandırasını tafı-

lş ve işçi 
Milliyet bu IÜtunda İf ile iffi İafİ· 
yenlere tavauut ediyor. lı 11e İfl"İ 
iatiyenler bir mektupla lı biiro -
mu%a müracaat etmelidirler. 

lı arayanlar 
Yatım 19, sanatım bakke!iyelerde 

ve ıapkaCı!l.ıkta çalııtım. Tahsıilmı ilk 
mektep. Adres: Kasımpllf& Tabakhane 
meydan No. 2Z Niyazi 

• • • 
Okur yazarım. Bir ......, jandarma 

başçavu,luju yaptım. Han, otel, ap8l'" 

tm>an, mağaza, h\HUlli yazıhane, dok
tor, depolarda ırece bekçiliği ve ayak 
hizmeti anyorum. Akıam gazetıeıııi me
murlarından Bay Ali va11tuile lomııile 
mür~caat edilmesi • 

., • e 

Han, otel, ~ yaıhane, dit· 
ç~ avukat, doktor, ve bu•uıi daire, mat· 
baalarda, temizlik, bekı;ö, ve ayak hiz
meti arıyorum. Kefıil verebilirim. Ak · 
ıam gazetes.i memurlarmdan Bay Afi 
vasıtasile Emine. 

ÇAGIRIŞLAR 

Beşiktaş Halkevi fiyelerine 
Beıiktıı.t Halkeviııdeını Betlktaı 

Halkevi dil, edebiyat, tarih kolu ilye
lerinin mühim bazı m-1elerl konuf
mak üzere 3. Nisan 1935 çartamba gü 
nü saat 18 de BeJiktıı.t Halkavinde 
bulunmalan. 

·91\Uiy~ 
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Gelen ••rak aarl .... Um••·- Mildcletl 
gf!Çen nüıhalar 10 kurw.ıhtr....- Claxete •• 
matbaa1a ait itJ_.., ith. mldlrl:rete ml
ıacaat adillr, O..x•t••h il.laların m•a'u· 
liyetiai kabul •tmu. 

yan bir Bulgar konan ııemiainin 
eline dütmeain. 

- Dahası var. Bulgarlar bu 
it için ispanya Emniyeti umumiye 
tetkilatından büyük yardımlar gö
rürler. lspanyol hükCimeti lngilıte
re nezdinde bir 9Qic 9i,....I tefeb
büıler yapılma11na ratmen Viken 
fahl'ikasının Abdülkerime durma
dan ailah ta.tımuma nasıl mini o
labileceğini dütünürken, bir lspan
yol casusu teıadüfen,, bir Barae· 
lon meyhanesinde ıarhot i Bul
gar gemiciainin geve~eliğine ku- > 
lakmisafiri olmut' ve bu ipucu ü
zerine Emniyeti umumiye Bulgar 
koraanları ile temasa girmit onları 
kendi hesabına çalıftınnağa bat
lamıttlr. 

- Ne tatlı it! - diyerek du
daklarını yaladı Narin Bey - Şe
ker •.• 

- Şekerden daha tatlı .•. - de
di Nazmi - Silahları alıyorlar. 
Gemileri Portekiz limanlarında aa 
tarlar. Çünkü Portekiz pek Allah· 
lık bir memlekettir. "Bu gemiyi ıoa 
tıyorsun ama bu mal senin mi 7,. 
demek hiçbir liman memurunun 
aklına gelmez. H le ufak bir ko
misyon verdin mı mesele tamant· 
dır. 

(llitınedi) 



...... mm_. ... ._. ...... __ , .. _. ... _. ... _._.~ 

Avrupada sınırlar değişemez 

Bulgarlarla Macarların is 
tedikleri hukuk müsavatı 

(Bap 1 inci aahlfede) 
muıtur. Tuna andlapnası ise bugÜn· 
kü smırlar için mütekahll bir garan
ti kaydı ihtiva edecektir. Muahede • 
)erin tadili hareketinin önüne geçe • 

cek olan bu ıartm küçük anlapna mü 
messillerile S.y Titüieskoyu tama· 
men tatminettiji aeylenmektedir. 

Şark andltıJmcuı 
PARIS, 30 (A.A.) - Matbuat, 

bir çok gazetelerin bir an evvel ak
dini istedikleri tariı: andlaşmasının en 
hararetli taraftarlarmclım say.tan Bay 
Titüleoko ile Bay Lava! arasmdakıi 
tam mutabakata it""'t ediyorlar. 

Pöti Parizyen diyor ki: 
_ Küçük itilaf ile Balkan itilafı., 

Londra protokolünde derp1'i edilen 
kollektif emniyet ıisteminin hararet
li ta.aftarlarıdırlar ve bunun, bir an 
evvel tabaıkkuk etmesini clilemekte -

dirler. Bu iki zümreye göre, Alman
yanın her hangi bir şuursuz hareketi
ne mam obnak için, en iyıi çare §8!'k 
ve Tuna misaklarının auratle aktidir. 
Stresa toplantımıru arefesinde, Fran 
aa ve küçük itilaf devlet adamların
da böyle tam bir fi&cio- uygunluğu 

görmek İnsana kuvvet veriyor. 

Eko dö Pari de diyor ki: 

- Fran&a küçük itilaf "" Balkan 
itilafı arasrndaki iı birliğinin faydalı 
bir aurette devam edebi:lmeN, Paris· 
le Moıkovanın, müıtereıken sulhu ko
ruınağa karar vermelerine bağbdll". 

ıulhu kurtarmak dileyen ulus!ar bir· 
liğinde <kıik halkalardan biri budur. 

Bunun diğer eksiği ise, henüz baş• 
!ayıp ta kat'i ~ekline girememiş olan 
ltalya - Küçük itilaf karşılığıdır. 

Fransız diplomasis.iriin gayretleri 
bu iki noktaya matuf olmalıdır. 

hay ·Ede'nin Rusyadaki temas
ları faydalı o 'du 

(Başı ı inci sahifede) 
lı.a ve lngiltere ara11nda bir anlaıma ya
prlma11 arzuıunu izhar etmiştir. 
Görüşmeler çok faydalı oldu 

LONDRA, 30 (A.A.) - Bay Eden 
ile Sovyet Ruıya idarecileri arasmda ıa 
prlan ııörüpnelerin mevzuu veya tema
yülleri baklanda biç bir resmi maliirnat 
verilmerniı olmaıma rağmen, lngiliz ga
zetelerinin Bay Eden ile beraber giden 
... uhabirieri görÜ~erin sadece 3 ıu
batı Fransız' - lngiliz beyanatında mev
zuu bahsedilen meseleler üzerine yaP.rl
madığmı fakat ayni zamanda Inıriliz -
Sovyet münasebetlerinin muhtelif gö -
rüımeleri üzerinde yapılacağı hakkında 
müttefiktirler. 

Gazete muhabirleri, Sovyetlerin bu 
münasebetlerin inkiıafı için bariz arzu
fannı kaydetmclcte ve tahakkuku bir 
çok senelere bağlı olan büyük iç prog
ramlarla meıgul bulunan Sovyet Rusya 
idarecilerinin sulh için bfiyük bir arzu 
gösterdikleri nokta11nda bilhassa ısrar 
etmektedirler. Bunun için lıe fngiltere
nin te&riki me&aiıi elzandlr. 

Bay Eden&n Sovyet politilıasımn muh 

Alman yanın 

telif cepheleri hdclunda sorduğu sual -
tere, söy!endiğine göl"e, çok açık cevap 
verihnl,ı:ir. Ve bu "akımdan Moskova 
ziyareti çok faydalı ve müsmir olmut • 
tur. 

Söyler..diğine nöre, <lün öğleden son
ra Bay Ede:ı "le Bay Stalin arasında va· 
prlan görüş'.'ne, pek kıy.metli ve menfa .. 
atlı olmuttur. ı 

Bay t::den bugün, Bay Lltvin:--.· ile 
birlilrte Moskova ile civar~ı gezecektir. 
Akşam üzeri lngiltere aefaretinde bir 
aktam yemeği verilecektir. Bay Eden 
yarın akşam Varıovaya hareket edecek
tir. 

Bay Eden tiyatroda 
MOSKOVA, 30 (A.A.) - Röyter 

nnıhabirinden: 
Dün akşam Balet tiyatrosunda veri

len gala müsameresinde bulunmak üze. 
re ıalona girdiği vakit Bay Eden halk 
tarafından heyecanlı ve ani bir tezahü
ratla karşılanmııtır. 

Bütün ıeyirciler, dakikalarca Bay 
Edeni alkışlamışlar, sonra orkes!ra l 
giliz ulusal marıı ile uluslar arası mar
şını çalmıştır. 

istedikleri 
B. Hit er: "Avusturyanın i liakı gayri 

kabili içtinap bir iştir.,, demiş 

Almanganın Rusyadan endişesi 
LONORA, 30 (A.A) - HıwM mu- ı hafaza maksadına matuf her türlü and· 

.... rinden: !aşmada, Berlindeki kadar Romanın da 
Alman müdcleiyatına dair yan res· nüfuzunun tahdit edilmesi ve ileride A-

-• 1--'1'- - - - L -""'-.ıen elde edil- ma· - ·•-4 mıuuuu~ vusturya ulu§unun izbaT edebileceği Al-
IUaat, halen vaziyetin umumi bilanço- manya ıile birletmek arzularının da he-
sunu yapabilecek derecede kafidir. saba katılması lazım geleceğini söyle-

Sililılanma alaıunda Almanya, in - mittir • 
~ere ve Franıa ile hava müıavatı is- Diğer araftan Almanya, garpte bir 
temelde ve bunun için de bu iki devle- karıılıkh müzaheret andlatma11 aktine 
liin Sovyet Ruıyımın hava kuvvetlerine hazırdır. Ancak, Sovyetleri de ihtiva ,.. 
biç delille, muadil kuvveti bulundur - decek bir şark müzaheret sistemini hiç 
ıı:ıalarını ıart koymaktadır. bir zaman kabul etmiyecektir. 

Deniz kuvvetleri bakmıından Bay Alman zimamdarları, ıarki Avrupa-
Jfitler, Fransa bahriyellİlıe ınuadil bir da mevcut iki taraflı uzlqmaların tak-
bahriyeye malik olmak gayesini takip viyesini ve hatta yeniden böyle iki ta· 
wlediiini ima etmittir• raflı uzlaırnaların akdini tavsiye etmek· 

Alınan kara orduıunun aıker mev- tedirler . 
cudu, 550,000 raddeoi.nde te~ olun · Nihayet:, Almanya müstemlekatına 
muıtur. Bay Hitler, bu rakmnda her tür ma}ik olmak hakkını da iddia etmittıir. 
Ui tenzilin, diğer Avrupa ordul•mdan Almanya, ancak bu sayılan müddeiyatın 
.. ayni niıbettıe tenzile bailı olacaiını kabul ve tabnini ıartilectir ki, Cenev • 

ibıao otmittir · reye avdetini derpif edebilecektir. 
Bunwüa • . aber, Almanyanın böy- lngilı\; nazırları, Almanya ile lngil-

le bir tenzile razı olnmoı, Avrupa kıta,. tere arasında bir itilaf akdi hakkında 
ımda mütehanid Sovyet orduı11--;;;;"'v - Bay Hitler tarafından ileri sürülen tek-
cudunun Alman ordmu mevcudunu geç- lif üzerinde durmamıılardır • 

aıemeoile mefl"uttur. Avusturya gazete leri ne yazıyorlar 
Araziye gelince, Abnanya, Belçıika, VIY ANA, 30 (A.A.) - Bay Hitle-

Hollnda ve Fl'ansa ile kendi araların -
d:aki hudutların kat'i mahiyetini teslim 
eylemekte ve lakin ıark hududarının 
daimi itibanru teyitten ômt:ina etmek -
tedir • 

Zannedildiiine göre, Almanyanın 
Polonya koridorunun kaldırılmasmı ve 
Çekoslovak hudutlarının tashihini isQ. 
yecejine dair olan habener, Alman hü
kiımetinin nihai amaçlarına tamamile 
tercüman olmald:adır • 

Bay Hitler, ayni zamanda, Litvan
yanın orada yerleıik bulunan Alman
ların müessea haklarına daha ziyade 
riayetkar olması ıartile, bu devletle 
bir ademi tecavüz andlapıuuı aktet · 
mek niyetini izhar etmittir• Ancak dip. 
lomatik mahafil, bu tasavvurda, Al -

nyan n and lhace Lltvanyada her han-
gi bır u al ini teshil etmek mak-
ıadinı gorm ktcdirler • 

A uıturya mcs le.inde, Bay Hitler 
A • Avus ur ya b" rleım inin gayri 
ka.:ıı ıçtmap bır keyfiyet olduğunu ve 
çu, u Avusturynda kendi taraftarlarınm 
kahır bir e ·ıeriyl!l teşkil cyiedikleriıü 
soyleınittir • 

Mumaileyh, Avusturya işlerinde 
ltalyanın müdah lelerinden şikayet et· 
mıt ve Avusturyanın tamamiyetini mu-

rin AvuıUurya meselesinde ahnıt oldu
ğu vaziyet, Viyana matbuatının protes
tolarına sebep olmaktadır. 

Matbuat, bütün ümitlerini, Moıko
va konferan11na bağlamııtır . 

Krallık taraftan matbuat, Hitleriz-
me ve anlaımaya kartı yegane müeıı -
s.ir ve devamlı kale olarak tavıif ettiği 
krallık meselesinin ıüratle hallinin lü • 
zumunu yazmaktadır. 

Reicbpoıt gazetel.i diyor ki : 
"Ademi müdahale misakı hakkında 

Romanın telakkileri ile Berlinin telak-
kileri arasında uçsu.ı: bucaksız bir uçu
rum vardır. Bay HiLler, 1kinci Alınan 
devletine kartı aldığı vaziyet ile Alman 
eserine büyük bir zarar vermektedir. 

"Viner Journal" Berlin görüşme -
rinin iflaı edifinin Fransız - Sovyet 
dostluğuna sebep olduğunu yazmakta
dır . 

Sovyet Ruıya, Almanya tarafından 
Avrupa uluıları ahenginde kendiıine 
teklif edilen ıerefli mevkii kaçırmaya
caktır • 

"Tag, gazetesi,, diyor ki : 
Berlin, bir vaka oldu, Moıkova iae 

bir hadi1e olacaktır • 

•• • 
muzesı Bursada Yeşil 

Köylü için yaptırılacak 
ev tipi nasıl olma dır? 

Mısır Sultanının 
değerli kur'an 

BURSA, (Milliyet) - Tarihi 
ve mimari kıymetleri itibarile bir
çok kimselerin uğrağı olan Yeşil
cami ve türbesinden başka şehri -
mizde üçüncü bir eser daha Yetil 
deki medreseyi göstermek herhal
de faydalı bir bilgi olur düşünce -
sindeyim. Evvelce, asker kaçağı 
işsiz softaların solukluğunu yapan 
bu yer,Atatürk Türkiyeıini.n büyük 
himmetlerile müzeye çevrilmi,, ~ 
rin dört bucağından gelen birçok 
eserlerle süslenerek oldukça zen -
gin bir ınether haline konulmuştur. 
Roma ve Bizans devirlerini tanı -
tan heykellerden başka gene, eski 
devirlere ait birtakım eserler, elle 
yazılmış kitaplar, tesbihler, altın 
kakmalı pala ve benzerleri gibi da 
ha birço1c eserler bulunmaktadır. 
Türk r ezginlerinden ba~ka, dı' 
memleketlerden gelenlerden bir -
çoğunun bu yerlere uğramaması 

ve bu eserler üzerinde inceden in
ceye araştırmalar yapmamaları ka 
bil değildir. Yalnız, içine topladı -
ğı bu kıymetli eserlerle oldukça 
bir varlık haline konulan müzenin 
tek bir noksanı var: Düzgünsüz • 
lü!<. .. Düzgünsüzlük dediğim za -
man sakın heykellerin sıralanma • 
sı, müze bahçesine ektirilen çiçek
leriı~ dizilme tarzı gibi düzgünsüz 
lükler hatıra gelmesin!. Çünkü; 
yukarıda sıraladığım bu işlerden 
bir yıl önce Bursaya gelen lstan -
bullu bir gazeteci arkad~ bahset
miş, bunların düzeltilmesi için yaz 
dığı bir yazı ile de lazımgelenlerin 
dikkat gözünü açmağa çalı~ştı. 
Benim burada anlatmak istediğim 
idaredeki düzgünsüzlük şeklidir. 
Ne gibi mi diyeceksniz? Bu bat • 
tan başa bir hikayedir. Anlatayım: 

armağan ettiği 
acaba ne oldu? 
da değeri olmayan bu eserler her 
nasılsa müze tavanının bir kö~si
ne atılmış. Aylar yılları kovaladı -
ğı, yağmurlar ortalığı sellere boğ
duğu sıralarda dahi zavallı bir hal 
de bırakılmış olan bu kitapların 
hatınıu sormak bile kimsenin ak • 
lından geçmemi, ... 

Mimarlar Halkevinin bazı şartlarına 
itiraz ediyor ar.Köycülük şubesi reisi de 

mimarlardan fedakar ık istiyor 

Öğrendiğime göre, vaktile Evkaf 
müdürlüğü tarafmıdan Bursa mü -
zesine birçok kıymetli eserler ve -
rilmiş. Bunlar arasında Mısır su! -
tanlarından Berko:kun armağanı 

olan yerde kuran varmış. 

Müzenin tamiri sırasında baha 

Örnek bir 
Evkaf idaı-esi 

Diyarbek:r Evkafı yepyeni 
bir zihniyetle çalı~ıyor 

DlYARBEKIR, (Milliyet) - Şa-\ 
runız evknf idaresi büyük bir gay· 
retle çalı~maktadır. Bir zamanlar 
yalnız. dini müesseselerin bekcisi 
olan bu idarenin bugün ulusal mü· 
esseselerimizin tekamülü ve fayda
lı işlerimizin kuvvetlenmesi için a
zami surette yardım ebneğe bafla
dığını görmekle iftihar ediyoruz. 

Diyaı<bekir evkaf idaresi Şarm 
hayati bir ihtiyaci olan Hamnıvat 
suyunun demir borularla Şar'a akı
tılması için 60 bin lira kaıdar yar -
dnnda bulutırnUf, dağ ve Mardin 
kapılarındaki mezarlrklııırı kaldır
mak surettle memleketin sıhhi ve 
bedii güzelliğine yardım etmiştir. 
Bundan başka oo idare kendi gaye
& dahilinde de çok faydalı itler 
görmüştür. Bunlar arasmıda: 

Berbad bir vaziyette bulunan -.. 
kıE akarlar yeni biçiı:pde tamir edil
miş ve Bağdat caddesimle yeniden 
yirmi mağaza ve birçok dükkan ya
pıhnıttır. Melik Ahmet civarında 
Ablak mescidıi yıkılacak bir vazi -
yette olduğu için oııtadan kaldırıl· 
mif ve yerine güzel bir park yaptı• 
rılmıtbr. 

Eski eserlerden Behram Paşa oa
miini eski vaziyetine halel gelme • 
mek üzere tamir ve bundan altı yıl 
önce Yıldırım çarpmasile yıkılan 
minaresi tamir edilmiştir. Evkaf i
daresi bunlardan batk:a bütün mi
narelere Paratonerler taktırmıt ve 
evladı vakıftan olmıyan kimseler 
tarafından idare edilen vakıf akar· 
!arına el koymuf, sui istimalleri gö
rülen mütevellilerin ellerinden aka
retleri almıştır. 

Denizli daimi encümeni 
DENiZLi, (Milliyet) - Genel 

toplantılarına bu seneki daimi en
cümen üyeleri seçimi yapıldı. Ne
ticede fU dört kişi kazandı. Davas 
üyesi Mehmet, Acıpayam üyesi 
Faik, Boldan üyesi: Cemal, Çal ü
yesi Abdurrahman. Buruardan B. 
Mehmet geçen sene de Encümen 
üyesi idi. Diğer üçü bu ıene encü
mene ırirmişlerdir. 

Günün birinde nedense müze 
idaresinde bir devtirmeye lüzum 
görülmüş. Alıp verme (teslim te -
sellüm) ifinde müzenin başkanı 
olan zat alakalanmadığı için bu 
i' te hademeler arasında yapılmış. 
Müze başkanı ayrıca dıvar İn't8-Sı, 
lahit nakilleri ve satın alınan çi -
çek tohumları için sarf edilen fazla 
para işlerine karşı da göz yummuıı. 
Yahut yummağa lüzum görmüt··· 
Fakat, gene günün birinde müze 
ile türbenin hademe ve bahçıvan
lığını yapan altmışlık bir ihtiya -
rın: 

- Müzede artık eskilere rağ -
bet kalmadı. Dışarı!. 

Sözile i'inden çıkarılması, bade 
menin de hakkını aramak için yük 
•ek makamlara gitmesi, bütün bu 
yazdıklarımın birçoğunu meydana 
çıkarmı,, yapılan araştırma ve ele
mede mesullerin 1609 numara! kB 
nunla müddeiumumili~ verilmesi 
kararla'111ıttır. Doğrudan doğruya 
(suiistimal) suçile mahkemeye ve 
ril11:1 müze müdürünün böyle bir 
tl\.IÇU i'leyip itlemediğini bilmiyo
rum. Bunu, Cümhuriyet mahkeme
leri kuşku yok ki meydana çıka -
racaktır. Yalnız, Berlkok'un arma
ğan ettiği ve yirmibeş bin İngiliz 
lirası değerinde olduğu söylenen 
bu kitahıa diğer eserlerin henüz 
meydana çıkmayışı ile müze müdü 
rünün üstüne aldığı işlerle uğraş 
makta fazla ihmalkarlrk gösterdi
~i anlaşılmaktadır. Gene öğrendi
ğime göre, bu işlerle uğraşmak için 
vilô.yetçe hususi bir komisyon teş 
kil edilmiş, eldeki listeye nazaran 
m~2'eye ait eserler hakkında araf -
tırmalarma başlamıştır. 

Harputta büyük bir 
umran faaliyeti var 

HARPUT, (Milliyet) - Mille. 
timizin kültür kaynağı olan hal
kevlerimizin iki, üç senede başar· 
dığı işler göğsümüzü kabartıyor. 
Harput nahiyesinde yeni bir hal
kevinin açılması iyi bir çalışma e
seridir. Bu halkevinin inşasına ge
çen sene başlanmıttır, geri kalan 
aksamın önümüzdeki mevsimde bi
tirilmesine çalışılıyor. Dokuz 
tubesinin çalıtmasma ait odaları, 
umumi toplantı, müsamere ve kon
ferans salonlarile evimiz cidden 
büyük bir varlık olacaktır. 'Bunla
rı görünce nüfusu 300 den fazla 
olan _kazalarımızda fU mevsimler
de birer halkevi intasına başlanıl
masını kaymakamlarımızdan dile
lemekten insan kendisi,ni alamıyor. 

Harput tarihi kıymetini kaybe
dince mütemadiyen harap olmuş, 
son senelerde buna bir çare bul • 
mak emelile birkaç zengin birlete
rek asri büyük bir deri fabrikası 
açmıştır • 

Y akm vilayet ve kazalara fazla 
ihracat yapılarak karlı neticeler 
alınmıftır. Her tarafta inzibatın 
düzelrtıe$ile Harput bağ ve bahçe
lerine evler yapılarak meyve ve 
ziraat verimleri artmıştır. Eski 
eserler cihetinden değeri fazla o
lan Sarahatun, Kur,unlu, Ulu ca
milerle Kale, Meryek mabedi her· 
keain !İstifadesine arzedilmiftir. 
Harputun tabii tetekkülatile ma
ruf buzluğu, Y arıçavutauyu tan -
zim ve büyük yolları tamir edilerek 
hamam ve çarşı işleri de düzeltil
mittir. Elazize gelen muhacirler 
Harputa yerleştirilerek sıhhi köy 
evleri yaptırılmaya ba,lanmıştır. 
Bitirilmek üzere olan halkevi açı
larak Cümhuriyet meydanı yapıl
mıştır. Ortasına güzel kaide üstün
de Atatürkün heykeli dikilecektir. 

Edirı:ıe umumi meclisi 
işini bitirdi 

EDiRNE, (Milliyet) - Kırk 
beş gündenberi çalıtmasına de
vam etmekte bulunan Edirne vi
layeti umumi meclisi dün geç vak
te !kadar çalı~k maarif, nafıa, 
sıhhat, müteferrik ve fevkalade 
bütçelerini müzakere ve kabul et
tikten ve daimi encümen azalık -
!arma ait seçimi bitirdikten sonra 
vali Salim özdemir Günday'ın kı-

Ha:kevlerinin köy evleri tôpleri ve 
projeleııi hakkında Türk miınarları ara
sında açrnıı olduğu müsabaka etrafın
da dün de bazı rnimarlarımızla konuı
tuk. 

Güzel Sanatlar Akademi&i mebani 
profesörü Bay Arif Hikmet Hol tay di
yor ki: 

-" Halkevinin böyle bir müsabaka.. 
&1ndan şimdi haberdar oluyorum. Ve 
görüyorum ki çok güzel diiıünülmüt 
bir tertiptir. Ancak bu §&rllan daha 
serbest bırakmak muvafık olurdu. 

Halkevinin tercih şart,arından o
lan: 11hhi şartiar, malz=e ve teknik 
noktasından koylü:ıün k~ndi elile yapa
bilm<0•i gibi iki maddesi gayet müm • 
kün olmakla beraber, d>ğerleri mahalli 
tetkikıere ilitiyaç gösteren ve bir proy
lem le§kil eaen mülrım k.Jnnlardır. 

Mesela ucuz olmak meselesi: Bu, her 
rruntakaya gci<e değiıehiL.r. Bir yerde 
muayyen bır m.ktara çıkan bir tip, 
ayni olmak üzere diğer bir mıntakada 
daha çok pahalıya ıcalolabilir. Bunun 
için araziyı, malz _,,,.,.;,,;, nakliyat §art-

larını düıünmd< ve bilmek icap eder. 
Bununla bcrab~r i~e uyması, 1i.zun-
d ... ki bu da ayn ayn mıntakalara göre 
tipleri değiştirmek zarurel>i.ni ibdaı e
der. 

Sonra iklimi, araziyi, köylünün ya
ıayıı ve zevkini bilmeden, Türk zevk 
ve karakterine uyar tipler çıkarabilmek 
mümkün olamaz. Ve en miilum olan 
cihet Türk zevk ve karakterine uyar · 
hk meseles:idir • 

Çünkü bugün Türk zevk ve karakte
ri her sahada mkilap geçiriyor. Bu hu
auıta; mahalli tetlUl<lerden alınacak 
nokta, belki yalnız yaşayı§a uygunluk 
ciheti olacaktır. Maama.:ıh formü de 
vücude getiren evve!a yaşayıı tarzı ve 
ıonra da iklimda-. liunlar tetkik edilir 
de fenni ve asri tı ... rakkıyat İle telif e-
dilirse bugünkü zevke uyar tipler ken
diliğinden vücude getirilmiş ohır . 

Halkevlerinin mimarlan tenvir etme
ai icap eder, ta ki rr.iınar bilmediği ve ta 
nımadığı köylüyü bjrdenbire eski tabiat 
ve itiyaU:arından ayırarak, kendis.inden 
beklenilen tipin çok ayn ve aykm bir 
ıeklini yapmasın. 

Bu işin tek bir ilacı vardır: Her v>. 
layete; o da en asgarı olarak; bir mimar 
göndermektir. Eğer böyle bir ıey yapı:lı.r 
u bu gibi zamanlarda daima onların 
raporları müzahir bir yardımcı olarak 
her zaman ve her •uıusta İ§e yarar bi
rer malümat membaı o\ur. 

Bay Mimar Hüsnüye 11öre 
Bay mimar Hüsnü diyor ki: 
- Bu tertip ufak mikyaıta bir mü

sabakadan ibaret olmakla beraber ıöy
fonecek bir bayii ıöz bulunabilir • 

Mesela her zaman olduğu gibi bura
da da: "Türk zevk ve karakterine u • 
yar olma.k .. ., kaydını görüyoruz. Fakat 
Türk zevk ve kaı-alııteri demek nedir? .• 
Evveli bunu an'amak icap eder. 

Bugün modern mimari denilen bir 
sisi.em vanlır ve bu tddık, konfor yap
maktan ziyade ihtiyaçtan doğan bir ıis
temcfır. Her memlekette, her yurtta 
pmdi bu gözetiliyor. F alı:at bepliİ de 
kendi husuliyetlerini, eski mimarileti· 
nin hala güzelliğini muhafaza eden kı· 
ınnlannı alarak bu yeni tarza ilave et
mekte olduklarından birer karakter gös
termektedirler. 

Bizde iıe buna biç riayet olunma
maktadır, Şöyle yeni yapılara bir göz 
ataroak görürüz ki bunlar bütün yaban
cı ve Türk karakterine" zevkine uymaız 
tiplerdir. 

Bunun yegane sebebi de "jüri,, !e
rin bu ite layikile vitkıf olmamalarr, 
yahut dıxkat ...:memeleri, ehemmiyet 
veı oıemeleridir • 

Hangi Türk mimar, eski mimarisinin 
güzelliklerıinden, detablarmdan, lı.aralı: -
terlerinden alma&ını istemez. Fakat bu 
yapılınca: "Bunda eıkilik var. Mod ... 
rn değil,, dir denilmekte ve ve acayip· 
lik, yepyenillk, benzememezlik aran
maktadır. O zaman Türk môman keı> 
di milli zevkini ve karakterini - mec
buren - bırakmakta ve kazanç için 
yabancı stillere, yabancı tiplere bağ • 
!anmaktadır. 

Bu müsabakada bir ıeY daha var ki 
benim düıünceme çok aykındırı 

" Köylünün; evini kendi elile yap-

sa bir ayrılış söylevile mesaiaine 
nihayet vermiştir. Daimi encümen 
azalıklarına Edirneden Hatice 
Ekrem Demiray, Kavaklıdan Fuat 
Ozan, Uzunköprüden Vahit Ye• 
nilmez, Kefandan Arif ödöl ıe -
çilmittir. 

"' Kırklareli Halkevi tarafından 
aylık bir mecmuanın çıkarılması 
kararlattınlmıştır. 

"' Kırklareli vilayeti orman 
müdürlüğü Edimeye nakledilmiş
tir. 

Kırşehrinde kılık değişimi 
KIRŞEHiR, (Milliyet) - Bu

gün Halk Fırkasında toplanan ka
dınlarımız, elbirliğiyle çarşafları 
çıkararak manto giymeğe karar 
vermişlerdir. Kadınlarımızın bu 
yerinde söz birliğini yaptıkları top
lantıda tehir bandosu da saatlerce 
birçok parçalar çalmıftır. 

ması,, ki bu biraz ş-"rane olan bir ha
yalden ibarettir. Çünkü her şeyden ev
vel bilgi ve fen meselesi olan böyle bir 
iti köylünün yapması, yapabilmesi ne 
dereceye kadar doğrudur? 

Sonra .mimarlarımızdan iki münferit 
tip istenirken, arazi hakkında hiç bir 
maliirı:I t ver;imiyor. Bu nakıotır. Çünkü 
Ön açık, düz, kapalı, ağaçlık arazide 
olmasına göre tipleri başka ba§ka o· 
lur • 

Nüfuı meıelesi, ihtiyaç cihetleri de 
mühimdir. Ahır, samanlık, ıribi köylüye 
her şeyden evvel 18.znn olan ve hayvan
larının en belli başlı "htiyacıru teşkil e
den kmmlar nasıl ve nerede olınahdn·? 
Bütün bunlar bilinmesi lazım gelen ci
hetlerdir . 

Hülasa diyebilirim ki, mimar; behe
mehal araziyi gönneli ve ona göre tipı
ni yaratmalıdır.,, 

Bay Zeki Sayara göre 
Güzel sanatlar bH"üği umumi katibi 

Bay Zeki Sayar diyor ki : 
- Halkevinin ter\ıip ettiği. bu kon

kur; htanbul ve civarları köyleri için 
dar bir çerçeveye alımnıt mahdut bir 
müsabakadan ibarettir. 

Bu bah.D etrafında böyle bir umu· 
miyet yaratarak meseleyi büyültmek; 
zannederim ki, doğru olamaz. Bu kon· 
kurda mimB1'1an çalı§llınnak üzere ter
tip edilmiı küçük mi.kyaıta hir müsa -
baka h;ı.li ve ancak münferit iki ev tıi.
pıine inhisar eden bir huıuıiyet görü -
yoruz. 

Binaenaleyh huna umumiyet verme
melidir. Esasen böyle bir tekilde ve 
umumiyet ifade eder bir konkur da ya· 
pılamaz. 

Çünkü, Türkiye genittir ve iklim 
çok mütehaliftir. Her ayn mıntakada 
ayrı ayn tiplere ihtiyaç vardır. 

Biz bu ufak iıte köycülük kastını 
göremiyoruz. Çünkü o i§; büyük bir 
büro ve teknik işidir. Ve çok geni.şiir. 
Bu müsabaka iıe ht.anbul civarı ve 
köylerine aittir.,, 

Köycülük şubesi reisi fedakarlık 
istiyor 

Halkevi köycülük fubeıi reisi avu· 
kat Bay lsmail Şevket diyor ki: 

--" Bütün bu serdedilen miitaleala· 
ra kartı söylenecek bir söz vardır: 'te 
dakarlık.,, 

Çünkü: Halkevi bütün gayret ve 
didinmeleri araımda köylerini ve köylü 
!erini evıİne varıncaya kadar düıünür
ken ve böyle ufak bir it için de azami 
fedakarlıkla 200 lira gibi bir mükafat 
vadederken, mimarlarnnızm daha faz -
la ,eyler beklememeıi ve onlarm da bi
raz olsun fedakarlık etmeleri lazınıdır. 

Biz bu huıusta gazetelerden ve mİ· 
rnarlanmızdan yardım beklerken bizi 
daha ziyade ve tahammülümü2ü a
tan yeni yeni itlere koıtunnak b>lmcm 
ne dereceye kadar doğru olabilir?. 

Mimarlanmızm Köyü ve köylüyü 
ııanımak, onlarla temaı etmek ve niha· 
yet onlara yeni bir tekilde ev hayatı 
verebihnelerini temin etmek için hazır
ladığımız bu müıabakada mimarları 
konferanslarla biz tenvir edersek; gen• 
ye zaten bir ıey kahnıt olmuyor. Gönül 
i&ter. ki bu itte çalıımayı kuran mimar
larımız olıun; kendilerine veriltm -
kn'k gün gibi uzun müddet zarfında -
köyü ve köylüyii, onun ev ihtiyacı~• 
tanısın ve ona göre bize eserler verun 
bu belki hiraz da feragati nefis ve feda. 
karhkla olacak bir ıeydir ııma muka -
bilinde büyük bir haz ve iki yüz lira ek 
olsa gene bir maddi kazanç var demek. 
tir • 

Trakya ve htanbul civan bel.li bat
lı bir yerctir ki orada kırk günde tetkiA< 
yapılabilir. Hatta Kiiıthane tarafına 
kadar iki üç saat açılmak, köyün ve 
köylünün; Trakya hakkında her insa
na umumi maliimat telkin edebilir. 

Demek oluyor ki gene ilk ıözümüze 
geliyor ... ve (fedakirlık) duyguıuna 
dayanıyoruz. Binaenaleyh lıiraz da 
gençlerden ve mimarlarımızdan feda • 
karlık ve yardım iıterken haklı bulu • 
nuyor'uz demektir.,, 

ilk önce tonaj mık. 
l ~arının tesbiti 
isteniyor 

(Bap 1 inci sahifede} 
zumsuz bir rekabet doiuracağmı aöy
lüyorlar. Dün göf'Ü§tüğümüz bir zat 
bu hwusta tunları •Öylemiştir: 

- Eğer tonaj niıbeti aon bir karar
la tesbit edilmezse ve her iki müeıse
ıe yeni gemi aldıkça bu niıbetler de
ğiıir!"' iş gene eski vapurcular reka· 
betine döner ... Bu da ihtiyaçtan ~azla 
vapur alınma.sına meydan verecektir 
ki, neticede Denizciliğimiz ve bilhassa 
posta vapurculuğumuz için çok zarar· 
h olacaktır. Halbuki, tonajın mesela 
bugünkü tekilde yüzde 40 ve yüzde 
60 olarak bağlanmaaı, iti kökünden 
halleder.,, 

Diğer taraftan, Vapurculuk tirkeb 
de umumi heyetin idare ..,.ecliıine ver 
diği salahiyete dayanarak evvelce yap 
tığı müracaatı yenileyecektir. Şirket 
müdürü Bay Mustafa., kendisile görü· 
ten bir muharririmize: 

- Biz bu lı için Ekonomi Bakanlı
ğına müracaat ettik. Şimdi de yeni bir 
proje hazırlıyoruz. Bu projeyi de gön· 
dereceğiz. N oktai nazarımızı projeda 
esaslı olarak tesb>t ettik.,, demif:tir • 
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Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam 

....... - • 'ı .. (Fr.) Corporel 
0-k: B"Cleııi jtjpphr)ll ken~ ko
~ y8lnu kendi nefsine delil. bü
tim y-ı. faydalı bir İftİI' • .Bedeneel 
ozenlerle kendini korumak, yalıuz 
kendi ösüne delil. bütün yurda fıy
dah bir lftİr· 

.......... _ .. ,. 1 

Bedi - B·ı' 2 a 
BedeYi - üöpr, aöçelıe - (Fr.) No
ınade 

Bedbelıı - Kötücül - (Fr.) Malvdllllt 
Omd<: Bedbatı cNaıı ~m alı:ibeti 
ıyı olmaz - Kötücül olan imuım -
nu iyi olmaz. 

Bedhablık - Kötücüllük - (Fr.) Mal· 
veillance 

Omek: &dh•blık eden, kendine e • 
der - Kötücüllük edeıı, kendine 
der. 

.Bell.ıu - Huyaıaz, kötülwy 
Bedia - Becliz - (Fr.) Merveille 

Onıek: 1 - Buz deryaları iızerinde 
tabimn bir çok bedialarma teoadüf 
olunur - Buz dem r!erj üzerinde tü
remm bir çok bedizlerine r-celiıUI'. 
2 - Bu ça•uwı parça, bir bediadır -
Bu çaımerı parça bir bedizdir. 

S..- 1 - &.- (T. K.ö..), (1) 
2 - Dcıf1111&y - (Fr.) Pleinıe 
lıme . 

BcıL ık - Kıla•ua - (Fr.) GuiOe 
BM ıha - Kölüdil 
~et-Pekçok 

Omek: Dut-n lıarp11adı pek çok 
lıodr:uya duten - llluvacehei idida 
beıayet duçuı bari olan ... ı• - •. h 1 (2) 

B+•m - Behe• (3) - (Fr.) Pre • 
kate 
81' -+d, • t sziaal - H• ..W. -
(Fr.) Ea tout cm 
...... - Heotıir, ber 
B 1 ' "Jill - Haı ı...ı-. - (Fr.) Bn
tialite 
a.ı...-Pa,,İİf'I 
~ek: 1 - Oıwa ~' ilminden 
hiç behreıııi yolı - Onun dil hilimin • 
deıı lıls ilJqi yok. 
2 - Iyilllderhılzden biz de behre • 
ımnd cıllhm - Jyiliı:leriniaden bız de 
pa;y aJabm. 

.... _ Ş. .. fL - (Fr.) P'4 mmt 

....,. ... .., alt......,_ ..... 
, •• 1 .,. 

.._ _ z- (T. Kö.) 
0nıeJr: Ba ip N wk hiç bir 
- (bela) aanall)Gi-

...... - Erpa - (Fr.) Cflllıetmre 

.... - .... (T.Kö.) 
BdP' - UafM - (Fr.) Eloquence 

Orlı*ı Bu mt,ip belliati;yle lııepmıiai 
.... -- .. aybç ,...WUjiyle 
.... . 'd Mlyllkdi. 

... - Uaıll - (Fr.) Dı ' 1 
C>nmı: o.. ...... .., -- pek 
- bıılımur - o- ...... udil .. 
... t* • IMılmıw. 

P*' rt A • •• -La..1..L. wi;d. - 411. --· - - (Fr.) 

..... (llrlb ın1ım-) - Sile (T. 
D.) - (Fr.) Cit6 
..... (febir ............ , - ~ (Şar' 
ıllli) - (Fr.) Wle . 
... , , - y......, --(l'r) Eqloatir 
Bıır.m-Y .... 
• -tJ.11 

Onıelr: Yl1idiii7le llnltl - Şecatiylc 
benam 

.... - B=i - (Pr.) Um 
Beıiııl (Su bendi ""'-> - Biset -
(Fr.) Barnıe 
._.. - Klll, lııille - (Fr.) ır..cJave 
B• I• - lfWı illımla - (Pr.) Ville 

maritime, port de a+11 ece 
... - 0...- - (Pr.) ıru.. enf.anta 

Omelı; Baıl llrd - lard opıı.n 
a.-u-.. ... 
8 ı ıll ali, .. 11 ıılıi ııir - A ....... . 
(Bü: ltl;ym) 

• .... - Cöiiia 
Omek: Semenbec - Ak gö&ü&Jü 

..... - ~ ıötirml, ıetir. 
Ornek: Dilber - Gönül aı.n, - Pe
y amber - Haber getiren 

P.-lter - Beraber rr. Kö.) 
8erMt - JleriU., akbk - (Fr.) Acquit· 
tement 

Omek : Onun beraetilıe bütün onu bi· 
Jcnler phittir - Onun beriliiine bü
tün onu bilenler tanıktır. 

8-ut - Beri!. ı ne, Aldamna 
Berut .m..ı. - Berilenmek, Aldan
...ı. - (Fr.) Etre acqıtitti 

Omek: Beraet etmesindnı çok aevin· 
elim - Aklanmaam.clan çok ııevindim. 

S. 0 ti Dmmet mezlwteeı (4) - Beri• 
bk kudJ, akıeına keUı 
...._ (.M..aumıyet anlamına) - An
hk - (Fr.) lnnoceoce 
Beraın. - Terune - (Fr.) A J'enverıı, 
par contre 

Ornelı: .Meseleyi berakia edelim -
Sorumu teraıne çevirelim. 

Berat - l:Serat (T. Kö.) ~ (Fr.) Brevet 
Beray - ıçın 

ömelı:: Oraya İ§ için gilıti - Qraya 
lı«ayı ma•laha.t gıtti. 

Bw kot - Bca ıut (T. Kö.) 
a.t - Kar - (Fr.) Neige 
Bcaı~ • - ADllaç - (Fr.) Souvenir 

Omek: Şu el yazmu, m"·nde cder
ııeııiz, bende bergUzannız kalun -
Şu el yazmu:, ızm veril'Bemz, bende 
andac:mu kalam. 

Beraıizicle - ::ieçkİn - (Fr.) Select 
vrnek: Aaan oergliıidmıyle şöhret
,_ olan - Seçlı:in izerlenylc un alan 

a.Dava eblMk - Uç-..ık - (Fr.) 
Fure •uter 

Urnelı : Ufak bir dinamit kou b>r ııa. 
leyi uçurdu (berhava ctıi) 
lın peu de dynamite ııuffit a faire 
aauter une grande fortttae. 

8-Mva -a - Uçmııic, laOf& ailmoılıı 
- (Fr.) l:iauter 
a.; (lliünezzeh anlamına) - An, lıeri 
(T. Kö.) - (Fr.) Exempt, affıaııdıi 

Ornek: Kitfei mesa~ beridir -
Hs türlü f-1ılıtuı beridir . 

.....,,;, • (Benıet kazanm:t) -
a..ı "h eklww•eı - (Fr.) Acqui.ıe 
Benci - vıak - (Fr.) Meuaı:er, 
Courner 
lll'ia - Yiikllk 
.IHnye - ...... - (Fr.) De.ıert 
..... - ~ - (Jl'r.) )!;c)ajr.. 

beril - ı _.. - (Fr.) Feuille 
a..- - - · tle .......... - (Fr.) 
Se ınalntemr 

Omek : Dıifiince.ı:nde duruyor - Fik
rinde bedıaaaıhr. 

a...--~ 
...... Bwri-.ıc-
....... - 0..... - (Fr.) Limpide 

Ornd<: Berrak bir - albllda IDCl:" 
cerede kettuıuzar etmek - Duru bir 
ıok altıncıa •&açlıklarda &ezip dol.q
ınak 

Bwl! ... - K....ı.n - (Fr.) Par tette 
Umek: Oraya aUeri bahreıı ıilncler
mektea - berren ıilndeımeıı: daha 
kolay olur - Oraya llllkeri *niaden 
&6ndermekten iııe lıantden göndermek 
ilaha kolay olur. 

BM.oıf - 8ir ,_ - (Fr.) İi part 
Ornek: Şaka bır yana - Litife ber
taraf 

8-tanf etmek - Ortadwıı lwl ... Ullll& -
(Pr.) Ecarter 

Ornek: Her türlü IDCftDii bertani 
ede.-ek -lrwdıı dojnı yilrii,elim -
Her türlü enpllen ortadan kaldıra • 
ralı ftl'l'}'A dotna yilrilyelim. 

...._ -'l>aha )'L ılı 
Benah - Knttılı - (Fr.) J«lıme 

Omek: Bu benahtaıı ....ı sıı-a -
iız. '=kr1-? - Bu kıataktan D1U1 
s*'~ğu ı.ka1ml .__..._...,,... 

B•"et (&.lı: Ş.C..) - Yii•tlik. yarar-
(1) Bedir • ·~ .. plıımmıı olan hk 

"bet (lıed)., lı &ti.. ,,,,_,,,,ela veren Ornek: 1 - Muharebede her lıir ne-
(ir, v, ır, m, Ur) .-Jdnden yapıl, fer bliyilk bir be..ıet &öııtacll - Ba-
- lılr Tlriı lıdk '•· Bu bl!nıenin vqta her bır er biiyw: bu yıındık 
llJllCA (PıclJol IV.) ele "beder., tekli &ötıterdi. 
........ 111 - oı.ra .. ..,,., -- z_- o müllzim, beuletiyle .......... 
,...,. .-1 •ı• plir. bir - llmJftır - o tetmen ;iikli. 
• ;A -c::; ) ·~ldıse ee1ıi plıli • =:~=.bir ün alımpr. 

(3) B'•t' •• TtlrJııııs lllıi tekli .,. Onıelı: Dllbcılt.e - Gilnlü lıliJı 
...,.. <•to") cllr. ...... - Hamı, .... 7 •: ..._ -

(4) Ttlmp ..... ar' - ıeJen (Pr.) Air, llllllique, coqrodtioo 
) 6ll Aııapp (lıi,) * Jdllı:I cıWu- Orneldcr: 1 - Jtöy türldDerinin lıel-

la llıi Tldııge (Beri) ..., de Arapsa telcri pek awluılidil - D;y tiirHJe-
(ıı..Q ...... na-n .ala ... <l'k rinln baftlln ~ ._.._..._ 
w'SS'l.sııı ~- -.a.~A- - KfW. 

• 1. - ,_ - 2 - Siblerial lıir ııı.a.e,e UJ'Clunınk 
- .. dwll 1ılrl .,_ da aa olar- da• •+Jıien areen+n mınldamJW _ 
• ...._,, lilıi .W.- ;ya:ppıdr. SCbleriai bir eapye uydııranıık du • 

(5) 1'11, '-da U'tlk lıaJlmslmıyan daldwı anvndan mmldaıuyor 
(lrlıa) •lutın Allı (ara+m) dlr. 3 - Bu opermm be9tıeııi pek 0a1a: 

ÖNERGELER 
JUi w ~......_iter U.r...U. (UWS) la sılıhfuwl- 6cql .. 

•
............... Wr., IPnıl•. --.,.,.. ,.,. 6ir ..... ileri aiiıe6ilirl ... , 
- .w T. D. T. C. Genel 1CMiıılili• p plıil oltuwla •inılerileulılb: 

o su ı L !O • V -'-~---'-
• • • • • • -?• WllDe Alla~ • • • • • laiqıb-

iım UJ'S- (;abat: :reter) ıihmü)OliiiUf; 
Sebebi:., .... • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • o. • 1 fUdar: . . • . (1) ·-

wıne. - Jsu operanm mw:iği pek ua
taca. 
4 - Yazmak~. beste uydurmak 
ba~lcacıır. - 'l a4.LlJc:ul U...~n.4 , uLücın 
uyuurmak batkad .... 

Bestekar - Daz- - (F.) Compo-
s .. tc:ur 

vrnek: Beynelmilel büyük beetekir
Jar - Aruuluoal büyük düzemenler 

Betaret - MuJde - (rr.) Buruıe nou
velJ.c 

Bet-et - Güleryüz, a'ileryüzlülük -
(l'"r.) Ciaite enıouement 

Ornek : Bizı büyuk bir bepretle io· 
tikbaı etb - Bızı biıyük bır ıiller • 
yuzle karpladı. 
öcpret imanın ıç rahatlığuıdan ıe, 
br - liüleryıizlüııik lD88Jlll1 iç rahat. 
lıgından geıır. 

Bet"f - .... uieryüzlü - (Fr.) Gai, 
joyc:ux, &ourııant 

Vınck: O, beşuş bir adamdır - O, 
&Y&c:ryUZlu bır Mdanylrr. 

~· - lmel - (Fr.) Hume.in 
lırnelı: .t>qeri dııygulacoaıı lı:endini 

kurıannak pek muşlıüldür - lnael 
duyı:uıardan kendını kurtarmak pek 
&ilçtur . 

Bııt ı7et - insel'* m .... ı.1c (T Ko·· ) - ---·- . . 
- (Fr.) Hwnamte · 

Omelı:: 1 - !IC§eriyeıin terakkisi uğ· 
rwıa çalıpnlar - insanlığın ilorleme
ıi ugnına çalıl8Jllar 
2 - Ne yapalım, bqeriyet hali, o da 
öyle anlamış - Ne yapalım, nwellilı 
hali, o da i>yle anbmıt-

Bey- - ÇOI, yabea 
Bey- - .Uı1ev - (Fr.) Dcclaration 

Vrnelı: Dı§işleıri Balamı gazetemize 
dıinku dıyevıeri araamda.. 

Beyan elmell - Sö,.__, demek 
Vrnek. Oerim lıi (aöyıerım lı:i) -
Jseyan eder.mı ki 

Teug _,ek (ilam etmek) - Bildir
mek,~ 
lliD - .bitil! 

vmek: üazcteye bir iliın verelim -
l..ıazeteye bıır b'1it verelim. 

T eWii - . .!liıgiıit 
im --- Bili4 ek 

Omek: Cümleye ınelllm olmıalı: üzere 
ilıin ediyonız. - Herkain bilmui 
için bilıtıyoruz. 

Be;ıren M - Bildirii - (Fr.) Com-
munıqu~ 

Omelı: : Tiırk Dili Tetlr:ilı: Cemiyetinin 
Kılavuzu çılıarrrftn ıuetelere ver • 
cligi beyaooameye ıörc - Türk Dili 
AıaftUma KIJJ'!JJDIJilım KıleYllZn ÇJ· 
kanrlıca pzetdere vercLği bilcliriie 
ı:are 

Beyi - IJetme, aıbm - (Fr.) Vente 
Beyi ve tünıbt - Satıt - (Fr.) Vente 
Beyi ... fİra - Ahm ........ - (Fr.) 
Vente et achM 
8eyn - Ara - (Fr.) Eİıtre 

Urnek: Aramızda - Beynimizde -
lıdıtre omu 

BeJ• · - Aral - - (Fr.) Inter -
Unıek: Aımııu.ı - Beynelmilel -
Intemııtlonel 
Anıılıa·kftnık - lnt'ertıelcanıque 

Be,t - ı:.v 
( Şürdekı "beyt,, in kal'flblı terim 
koluna bırakumqıtır.) 

Bapı&et - \ 1 -~,,,,.. 
vmck: Bi.ıt\İlj otdler dolu oıcıuı:un· 
dan, bır ll'lı:aÔafUl evinde beyt\ltet 
ettim - Biitlin oteller dolu oldulun
den, bır arlıadıııın evinde cecelecbm. 

BeYJine - KmuU - (Fr.) Preuve 
Orneık: Bu evin kenctiııine &MI olduiu· 
nu beyyınat iJe orta;pa çıkardı - Bu 
evm 1'mcfi-!ıı oldu&unu lıanrtJarla 
ortaya çıkardı. 

Beyai - ~ - (Fr.) Oval 
Omck: Beyzi y;vmcte beliren tatlı 
bir tebeuiım - sabü yüzünde beli· 
ren 1a1lı bU" &lilliıı-. 

........... - llel lıol ta k - (Fr.) 
Prodieuer 

Ornek: Varım yolnmu bol bol verir 
(bealeder) - . D procliıue tıoute u 
fortune 
Be.n-D .... ı'ı 

B z-Baci 
Bi·--
Piinm (I») - Dwup ti 1 "ı• -
(Fr.) Sana repos 
lliııni bqi. - Anız, ..,.- - (Fr.) 
Ehonte 

Omek: Bunu yapabilmek için ne ka
dar biarli bay& oimalı - Bımu ya)>I\:' 
bilmek için ne kadar SIJ'flk, ne lıaclar 

-· olmah Bipıre - ç--., _,,allı - (Fr.) 
Pauvre 

Ornek: 1 - Buralarda pek biçare 
kaldDn - Buralarda pek çaralz lrel
clun. 
2 - Bi§ueye - ıwnak mümkün 
•iil - Z.Yalhya acnn...ıı: elden 
ıelmiyCM". 

Bidar - UpM. - (Fr.) Evcill6 
Biô'aıt - Türeı; - (Fr.) Innovatiorı 

Ornelı: Dinler her ,..uıji bid'at di· 
ye -mn krJclmmık .... ı.lıat tc
nkkinin elllmeli ıe• o lıid'aıtlardır -
Dinler ller ;raıihii tiln5 diye - • 
dan lı:aldız-1< .iılıtr, ancak klı ır 
ilin beldeji ceııc o tlireçlcsdir. 

8idllJet - Be9'ancııs, .. ,. - (Fr.) 
Cwwwncemeııt 

Onıelı:: lfin dlJla bicllyftinde bu mlit
klııtı .eyi ·ır ıo - Ipa dalla lılt
lenr mda bu c81lilılı:leri 16yı.nif• wn 

..,,, ... -·. rt ...... ,.....,_ ' ı ... ı, -
(Fr.) Au c:o 'Ci\CC ı« 
..,_ n ı; H L.cu_ wn- •- ---- (Fr.) Dw 
t- lce c:ae, de toute façcın 
Bisllı-V....._. 

Omelc: Glllllblclh - V likidi "91ritaiz 
Bilim - Y: lı rm, ,ad - (Fr.) Bt • 
rqer, incliff&ent 

Omek: 1 - Niçin lıize bu kader bi
ctne clavrıuıı,,_ııa? - Niçin blae 
bu kadar yabencı daYIWIJ}'Ol'9UJ1ıu? 
2 - Biı:lneler ernmda kaldım -
Yadlar lftlUDcla kaldım. 

•.• ,,. Hi· - a-...,..... L+, .. 
lıkla- (Fr.) lnjuete ,..,. 

Türk di i türlü diılere 
nasıl ıeçti? 

ANKARA, llO (A.A..) - Tüıtı Dili 
Anıttrw ..__ Ulua ıentrina 
... oaclım .-... bütün pztılı'ıı4'e sı· 
lıaa ,..ı lıarplılıler W.wn 'r ,...... 
._ (T. ca.).· •cldaii kıa ' 1 •n 
-- h 11 .. h ' ................ 

lnkılab ki;rsüsünde \ 

Milletlerin ihti :al hakk nı 
Diyarıbekir sur 
Dışına yayılıyor 

l l 
Şebria yeni ve güzel biaa-

tanı yan ar, tanımıyan ar ları burada yükselmekte.. 

Bay Mahmud Esad dün mütefekkirlerin 
ihtilal fikirlerini mukayese etti 

l:ıımir aaylavı Bay Mahmud Eaad dünyanın içinde 9ip.--kteme çii-
Boslıurt düa .olulap eilMitüaündeki aemek için Türk milletinia aW. ha -
cı..ıerine deıram etmiıtir. !inde ayalı: üatüıulı bulanmaaı elbette 

Bay Mahmud Eaadıa cleraini neıre- hayırbcbr. 
diyoruz: Bayanlar Baylar. 

Bayanlar, Baylar, lnaanlıtı aeveriz. Şunlan dini.,._ 
Milli iradenin ifacı..i olen kanunla, :riz ki bize iıuanllpa bam llayallerin· 

ra, hakka tecavüz etınit otoritelere, den bahaederler. lnaanlar durmadua 
devlet kurwnlarma kartı koyımak, ih- ailahlıuııyor. S...yaliatJer de, ferma • 
tiW çıkarmak bir milletin hakkı iftl• aonlar da böyle ... SOlıra bunlar bizle-
ckr?. re gelip l&ftf ............ aiırtıim • 

lngiliz Lok'a ıöre bana ıüphe edil· dan, yakında llarplerİil kalkacajmı 
memelidir. Ben de büyük adamın fi- ııöylerken töyle deriz: 
kirlerini cancl- beıüm.iyorum. Bu Bmılar ya aaftır. Yahut caıuıtur. Bu 
yolda diifünmiif Alman mütefekkir • aün dunyadalu devletlerin bütçeleri • 
!erinin aözlerini tahlil etmek iaterim: nin 50 miali harb vaııtalanna tahıiı 

Bundua evvel Lok'un bir fikrini da· edilirken bö1le aözlere ıülmemek ka· 
ha ele alalnn: Millet irad...mclen bah- bil mi 7. 
aediyoruz. lkma iatinad eden kuru • Bir milletin ııeri gelmeie hakkı yok 
mun en ku.--tli ofacainu ıöylü)onız. tur. lradeaini bu 1olda kulla-maz, 
Bililll iNinad eden kurumun en kuv· Bir nnllet esir olacağnn diyemez. Bir 
vetLi olacaimı aöyliiyoruz. Millet Mec inaan bir ferd gibidir. Geriye ıi-k, 
!isleri de böyle. Burada halli lazunge- tarihin geri muesoeaelenne ricat et • 
len bir nokta var ... Bir millet irade • meai hakkı deiildir. Bir milletin, bir 
ıinin hududu v• -1 irade mudak ıahaın eaaretine ginneai kabul edile-
-? Bir milletin aaia, geriye gitmek mez. Şunu da kaydedeyim ki bit mil· 
imki.m var ımcbr 7 Bir milletin iate • letin ihtilal hakki var demek zorbalık 
diji idareyi kurmak hakkı var mıdır? avlanmaaı değildir. Zira zorbalık için 
Ben bu mevzulan zımnen kartdayaa hakkı değildir. 
mülahazalara bazı kitaplarda teaadüf Zorbalarm bulanık aularda balık 
ettim. Fakat aarahaten bunu ıöeteren ıavlamuı deiildir. Zira zorbalık için 
bir kitaba t.aMlüf etmedim. Bence bir hak yoktur. 
milletin irııdetıiilİn de hadleri vardır. Demagojiye dayanarak cebren it 
Bil~ aağ ve serilere ai:tmek huau- batma ıeçeceklere ihtilal hakkı tanı-
auııcla bu iradenin ainirleri ohıak la- namaz. 
zımclır. Bir milletin Y•f&IDll ve ilerle- D..lıa açık bir tabirle bir milletin ih 
- hakkı vardw. Bu, bir millet için tili.J hakkı demek bir milletja, tu. bu 
-zdur. Faluııt bir milletin (ilei'ı.. halda poet kavıau delildir. Bu hain· 
mi:receiim, öleceiim) demeai hak1u fere kartı vatan, miiatebitlere kBl'fl 
ve iradeai yaktur. Böyle bir iradeyi ta- kuaualan hi.kim kdmalı, aiyaai, içti
mmamak gerektir. Hiç değilse baka· mai balamdan bir milleti ilefiye, ıö • 
ken... türmek d-..lstir. ihtilal hareketi bir 

- Neci .. ?. ilim ve akıl hareketidir. Bir milletin 
Çünkü yqama ve ileri1- ıerile- büyÜk -faatleriaia harekete gel • 

...._, Mı 'rtı _.,,,,..,... meafaat.i.. meai demektir. 
- claU uypa olclutwufaa. Milletler Alman ôliml•ri ne ıliyar? 
için -• yok olmak delil, var obnak· Ficllte Nepolyonıın .....,..._ eteı-
tır, ilerilaneldiı. tea ıı-ecelo: nutuklarla çıkb. (Alman 

Hülıımü verelim. ulaauıwı aöylevler) adınclalri eaerini 
Bir •rı tL ftdai mutlaktır. Hu· Türk gençliğine de tavaiye ederiz. 

dutauz ve aininiadir. Bu mutlak ainir- Fichte Lok'dan daha ıümullüdür. 
azlik daima ileri, daima aola doira-.. Lok'ua biraz nikbinlik baklu olarak 
Bir milletin asil- ıitm•ie hakkı ve ımacldeı.. ko)llDUlnclaD Fichtı daha ile 
iradeei ,.a.tm. Gem.de öHiıD vvdır. tiye ıicler. ve mutlak ......U. ilerile. 
Ofmelı ilaıınelr bir milletin bir wım - yolımu kabul eder. Zira z-ana, 
haklu deiifdir. Bir millet bal ile -- melıina, tarihin ıeyrine söre millet • 
ı.a,.... edilemez. Yarm ile ölçiliir. Bir ferin hakkı deiifr. Bu bekıına ııöre 
millet inlibera kanır ,,. ı Bir Fichte daha haldıdır. Ficı.te ilıtil&I 
-ııet iııtibdaddan mutlaluyett- ..... halılrmı aerek ıktıaadi, ....... aiyui 
ı nti,.toe, cümhııriyete, llafta .... INılnalaırclan bir milletin iıdıitaf ve te 
ıı'Daiiil b....,._ :' ' ipe- de da • kbaüliiade bir zaruret halinde kabul 
ha ileriye gitmeji emrecliyona oraya .._,, Fi ••• ..W.- > z • 
da aiı ıie halda vardlr. ÇGnkü luı • müeHeaelerin ortadua kalkma-•, Je 
yat ileridedir. Mocl- tarmt. seri p. tine Y8f&taealıı: tetekküll- bırakma: 
difia miaalini ıiiadiw• lıu ihtilal fel· .. bir ,....,. zarwetidir, eliyor. Lok 
Mflli b,I melen hiç bir ımlna ifa.. ile Fichte ...--deki ...L fark Ficla-
de -'-"· te'nin daha geaif olma•cbr. lnaili• 

Bis ........ izleria -ı eldujımu dalaa aiyaaiılir. Almua bu haldu -i 
deliJ, naaıJ olacağRll akim - manb· leıtiıwıulL ............ ,_. llı.tDadi ve 
lım ica,.._ tızı111i1 edi:r-o içtimai aahalarda da koyuyor • 

ı- iJeriJ19 pter Laılı: yalnız kammdaB ltaı.-li)'OI'. 
lnaanlıfm ..ı;,,,-ı..r..a 1...;,.. d-"il, Fi.,.,._.,. ıöre iktıııadi bir•- İçin· 

il..iyedir. Bm:.;.J-:.Wt. a..U-k ":'. • de ltir miU.tia ilatiW çakanaak bak: 
rillln aJıM,. hareı.ei4 °11tlr. Bir ıııeiJ. ludır. M-11 b"beralism denilen ilıb· 
lelin çiiN4 ıai lilUkaıTw Wr ,.,ı. aep aad mat-melen devlet müdahaleci • 
=e m imlıh -w..-. MiDetı. ;..;.. liiine ıeçmek için brfmnda biı- M· 
b&a çiiıMr e,{bb'::ı etııwn. Bir ";;ii reket balva Wr milletin ihtilil çtluır-
•..s.L, _.,,._ lıİr -""?°' •;r.,, ! ' • malı: haJı:lu Yardır. 
....... ---- DmleU p_...1111 .. 1 • cı.e kalıal ---. Şu haJde Lolı ile FiclM arumdaki 

Fakat Wr milletin çipawww.N mu • fark ,\f-nm claU ..nJı lıulua!lfllo ı. 
luıddw ioe çiinel ailizin daha tefaire mihtaç oı-aıdır. 

Baaün çip _,,.ı. ve çit-ek Nife ili~ iri: 
için dlin)'a .Uzin den tırnatına kadar Diier bü,ak bir A1auuun Nitch•'· 
8'1lhlamıan, ltizim delil aillhl-· ~~~~1_!i~:.:.!:..!=...,"r; m, .iliıWıa mic , 'm W•ı h ;.,,w,., ..,.9m11m ~ r-7- ..-

,,..... o ..,ı.ilıle buhm=eklıi11D1& ıa • t.ek 197 lı...ıi kam ile yazdandır. Kaa-
z...ıır. 100 ltialerce Türk ulı:eri tan- la yavnak, ruh ile cuadan y-krır. 
hin enlaJ'lflD& söre talordaY- nıiJ • Datlerden ..._ en ı... yola, W. 
Y-'- 981ikıhalindtif a6naii halinde, peden tep9Je apfanıdır. Bu yollan q. 
l.....ı.al kapd-.r., Tuna boylum , mak için bacaklar usun oı-bclır. 
da. Afribda, .t.-ada ilerliyorlar- Pı aipler tepeler oı..bthr. 8-bın 
Milycınlerca 1ub7'h..ıin.ıe... talkia edealeria "li7lk ve kanetli lıim 

Bu ne 'biiyük bir •-et .. Bir miJ. aeler oı.-.clır.,. 
1et için ciiı •rt- diinJaJt. dille Niçe ele ihtiWcidir. ltlwin radika1 
bir tw .... lıılmç ..ı...ır. vira ,..; ıla olmaamı ... tb- ,.,O.rdae o1nıa-
.. ~:.. """'-~- '-·-· • iııtiyor. Dallar •i•li-d• ı..na -·r---·· ..,_... ---· ····-~ berini ıôaterir bir vıuıtadır. lnaanm ...._ ......,._, f"tclııl8 fili1'll iati)w. 
- ft e ı Hıli 1 en 1ı1yt1ı .. ..... Bunlarm Mmimi olmea- ietiJW. 2un• 
ile .... h Pi& ............. cle'rike • lana • aamimiai J.alJdlr, cli6or. 
........ Oliiami hakir PriP silolliii Bir ALnua fil-f Şopenhara aö-
.-1.rdır. re: Elde etmek iatedifimia......., bl

Bayaaluı, Ba,,lar, 
Mdn bir d-. halinde ölGm, Türk ta 

riWnıle • 1 ...... ...-ıe. bitin Wr -
tak kaabhlıla demarlarmda baları, 
- ......._ eetlerimizin PfGıme,... 
...... uzatt*lan tabiahn bir aıtaaia
..-. o.la ... _,_ "-li..., 
Ye••:" H hiniy .............. 
tıI.. Baaun içillllir iri büı laasün va
tanlann - hürii ... - ,....,._ içİll • 
de Y&fiJ'Oi'UL Onlar bir vatua bırak • 
-ıı- ncailıri .-.fle, hay.i:retfe ya 
19tmalı için öld&lw. Oliılwr bir dam 
la YAf bile alutmaddar. Oldüler. Ya • 
,.-ek Uteyea Wr millet böyle ı..... -
at edw. Pd iJi ve Mitin tlttünceleıl 
miilihanhn Wlıik ed ılnm mıdeın 

lan ,...ı.m yÜmcla ;aetelere ....... 
eelini öiıwı ft 

,... ıilrl - -ı tiirlii dillere 
. lııölı vennit aLlrir iJice •r' 1 1 j.. • T,,_... Di& a 

Ç111 - Arattınm 1ıw-a Tarih 
1 ., ,, • ,~ ı 1 - .. .. 

lıitüa Tiılı Oj 11 - ıll ~ ... ıım_ 
dm ,.mı.-.. ;öıt.ia lıir laarite ha -
awlanııiı:taclır. Ba haritacla olta Aa;pa • 
do kopup aelen Tiiılılain -cladıan, 
lauıP ,.,a c1aa, w ı' • pıpp ...... 
de J•letl'' ri ae;.twıru•lir . 

Bu harita ile bam beilJ eıılatllrler 
bütün auetelere biMen vwlecetc •e 
kel• - ela lale....ıa tMçelili 1-
lai aüriilen w· ılır t o 1 .. ,..,... 
aönderilec ıktir" 

aemub-' edw. O.........,.. ral· - y_. fimda-, Tarill bin f-t 
tan, fitneden .... birpy aöet.ermi • 
yor. Şııprlıda ıöre aalls a&1er.ri 
ima felalı•f poslarma bmser. s.Dı 
1ı- piyulu ' 1 • tllı • ? 11 • ._. 
..... , .......... ve içinde lsepai böJ'• 
ledir. Hayat INr laa.vaadll'. (Hayat lllİİ 
tarekMiz bir kavaadır) Ot"ada elde 
ailab ölİİilir. 

Bu fikirim tahlile lüzum yc•k. a -
çıtlur. itlerin -•I halletlll-tiui •· 
çtlı9& 1öat1SiJ•· Tarilsiıt ew· ıulariae 
SÖN y•p••, ••• ı, ......... •·hh 
m davet ed&s miUetler ellerinde aılah 
la çalqanJanlır. EliDden aiWımı bD"B 
kanm boJDUllll zincir ıelecıilni •
tarih aöylüyor. 

Buraya kadar millet,_. ihtilal Lak· 
lam..., .. 1 ..... ,. 

lldilil Aalıla ·~ 
Kant ibtiWi milletlere hak olarak 

1uı1ıu1 .._. B- lire •liW ıa.nna, 
lik ve kan clölıGciilllı:tW. Fraaaızlarm 
ilıllili ........... dıri Karta ......... 
mlıktar. lhtilil bir llaık tliJ'e kalla••· 
ı-z. Milletlw tahaıMdiıııw, zulme na 
..ı ı-ıı ko:pmelı - 7 

Kant cevabında biH eli,_. kh 
- lt1>afmtt..Umia aaiiltlm•'ine 

kartı -tbaat lrlfi bir lıuw Httir. Su· 
mm tenkitleri ile hau ifbapwlaldltır, 
hem dı mlUet 1Jauı ohmehillr. lıler n,..,. talıip ......... ,..,_. ı-.uıur. 
Komt'm fikrini "ıalııitle re;m ı den " • 
vel Frwaı lııeauma -.W mıadcla 

DIY ARBEKIR, (Milli)d) - ~ 
')'aJ4Jekir h-i idaresi Kültiir Na
fia, Zuaat Sıhhat, Baytar idareleri
nin -1ekeue özlü ve aınlı eter· 
ler bınıkaıı faüiyetleri için az"Di 
yardmıda bul11._ııiıta ve okulaila
nn çoialma11 için ic:ab eden ted. 
birleri almaktadır. 

. On yıl eTYel huauai idareden ma
&f alan Mı.Hiın ve memurların bir 
yıld•n fazla mw9lermm teraküm
de blıclıjı çok defa ıöriilmekte idi. 
Buıün bu memur ve muallimlerin 
deiil bir .J11lık. bir aylık maatları 
bile tenkümde k•wınakt.adır. 
H-ı idare 10n yıllar içinde Di

yarbekirde bü;yük bir kütüphane ve 
Şart sur dıtma çıkarmak kaadile 
dai kap111 haricinde asri konforu 
haiz kübik tarzda bir Vali ni, ıü· 
zel bir Halke'Vi binuı, büyük bir 
park, Dicle kıyısında büyük bir 
çiftlik, muhitin ihtiyacına kifi 8V 
bin lıralık bir aygır deposu, bir :zOO 
re'Vi hastalıklar dispaıneri, Çermik 
ve Silvan kazalarında birer diapan
aer, Mardin-Eliziz-Diyarbelrir yol
larında bekçi kuleleri, Silvan, Kul 
kazalarında birer büyük nümune
fidanlıiı vücude ıetirmit ve demir 
borularla Şar'a 1U ak.tı!m..t için 
36 bin ve Elektir• için de 1600 lira 
yardımda buhmmuflur. Bundan 
batka bmuai idaremiz Şar yollan
nm yapılmaaı ve Mmdar okulaıı
nm mütekamil bir hale ıetirilmesi 
için birçok yardmdanla bulmtımJt
tur. 

riDden INıhMdeyim. 
93 kuaıma -asi: 
28 inci 33 iindi, 34, 35 inc:i - lcle

lerde 93 kanuna Maeiel "' hiilriimleri 
ihtiva eder. 

- Bir mille! iatedijıi zaman kanullu 
eaaaiıini tadile, baıt•a bata dlfiftlr • 
meie hak aahıltitlir. Millet taluıklıü • 
me, zuhne inukaYWDet lııakk- •ei • • 
clir. 35 inci -dde daha ileridedir. ~
da karar lnllJ'Gl'ı 

- Hi1niaaet, illİllelill ............ 
-dıiı .. _il iayan, ilııtilll aı.illet-
ler için halılım en mühimmi ve e11 li
z-luıdır. Fraaaıa 93 lıa- .aaiai 
..... _ pr ipi • •• •• dir. 
Kaat idi baklL. Lok mu7 .. aa... ıör. 
Kaırt'a. . . ... 
r enm. iki oy e ır u -.; 
de bir madde bul-• f- a• ti 
rmda eliısde türilılta Mbeb ol.Wlir. 
Kaıat si1ı1 lıorbnlar elaWV.. Fakat 
baıalardua korlrmalı d--. hiç bir .. 
kit bir millete inkir halı:luu luıct... 
Y&JW·ee' ... 

(Drtilil halda leca ....... Wr ınils• 
lelin millet balincle miidaf-' _,. W 
luclır.) 

FwJI- ....... kr'NI ..._ ltSml 
dafui nefia halda bir .. mrt• brp • 
111 miıaemet ..mir. 

Ferde tınınen halıt eemiaya -1 ia 
kir edilir?. Kant fwode ll6lüaai .... 
ı..lıla ...._,,. -1. · ı•· Fıılııst 
,__ ltm kalı..ı ettiii halde srllhte 
niçin lııabal etmİ7D1'l 

Bayanlar, Bayhrı 
itaat'• filı:rinin Y6l'izui, t.plllipl• 
~ t-,:evibl..i miüin bir ta-nrla kar

la • 0 

ı alar • 
Kant J- Jak R1110J11 a- mr Jr.. 

bul eder. Tahlil tıd... içtimai -- ~ 
vele etrafında ;bel filıilter-ılıder. 

Bu veaile ile Kant llıir _,. ala clilw 
min.te lrarp tMawilw' ' lıaılıal --. 
MiDi hl' f '; el ~ Ye ... ; z '• .. 

na' ...._.. •• 'ı d da t. 
Melli bir hüimiyet tehJilr..- ...... 
..w.t ........... ~.Kant 
in ailib alarak ele verdiii = ·t •t • 
lıaD ltatb birfey clqilclir. Halllulil 1* 
milletin 1'•kkm• an-ata -···ad 
klft deilltf'D'. Yııt.mıcr ' ' ılır .. 
ki matbuatı bildilıtea ... -· , ....... 
_, 1 ........ ...... cılııhıl bil -

---.ılletiah 'L -· 
-·- k .... 

Şwufli -· ıt ~ ..... _. -dar. Fakat ... -iQetia L!' • b gW 

···-·-··· .............. Wricra .... ti, bir ı.pii heyet, iki .-;ı 1 

b 

itp ........... o1. 17" ?' ... 
pawhtı ;la srlllet ........... -
... ile i 1 ' ı l ılı. 

M ı'-baatu ktakw' .ar. 
•• 1 •• Wr 'Pdı -rlsn ... -

yacak kadar sözü k•Sldlf ~ ..,_ ._ 
pmuk matbubS • eb 'rtıd lra
br7. Qerha1 ... tw ,. - bit it ırzi -
dlr7. MiDete bI.pııe ıw ı• ıa
..... Y apacalr ~ Çlll'P ı l'ı n :11 ail -
lelin ............... ..._ kd 'pe. 
www ı aı tı ..... D ı r• • m W • 
tilil lııalsla M dr. -

Fo-f 1-aDw de llıliW lsaılıllmı. 
.. .,., ••• Bir..Welin •• « .... .. ., .... ...., .................. ... 
mq olmau llw dzo • 

Vakii de J'l''ıP • Wr ~·liai 
1 d·--- _.,.,. » 1 • ~ 

... iyi 1ıir..,.. ....... ... 
m L&.T...._ ..... ._ 
si• ia. 181lı t 'I w 
almuı lizımtlır 1 ıUeıl+• Wr 
Bltlir. ... . 
....... INaülik .. 
iktifa _.ıww. 
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(MÜTEFERRİK ~ABERLER)i 
POLiS Ta 

Perikliyi 
Kim öldürdü? 
13 kişi nezaret albada, 

iki kiti şüpheli •• 
E vYelki cece Silivrikapı dıımda balı-

çınnlık ed• Şııll..bet namile maruf 
Dimitrini.a - oğlu Perildimn meç
hul bir el ~dan öldürüldüjüııü 
J"WDlftlk • 

Cinqete evveli jaııclama vaziyet 
.ınıit ... po& mmtakası da!Winde bu· 
lunduğu ~ polia te tab!oii ... hql .. 

mıfbr • ı__;_~= 
T•lı&ı;h t.ı. Samatya .. .....,......,.. met 

ıu1 olmaktadır. CeMI! Morga bldınl · 
mıp. KUl'fUn çıbnlacakbr. 

Cinayeti kimin yaptıit lıeailıı anla • 
ıOO-fbr· Şimdilik ölen P4'lrilüinin 
kardeı;leri J.piro, Koço ile bunlarm aO
&elerinden üç kadın, Arnavut Malik, 
Mebıı>dt, Siileynmn, kır korucıürmduı 
Sait, Bek.ir0 Sait ve diğer bazı ıal»a1-
olmak üzen 13 lııİtİ - .kına alın
mıtlardD" • 

Cinayetin lıir an.zi meselesinden çık· 
tığı n bir !Jqva neticeoi olduğu zan. 
...,.tilmektedir. Bilh- iki kipden JÜP

be edilmektedir • 
Diin akıam pç vakit bazı müvace

Jaeler yapdmıftır. Failin b11&ün meyda· 
,.. çıloıınlmaaı muhtemeldir. Cinayete 
pütldeinppwni muavinlerinden Bay Fer
hat el koJ111Uıtur • 

Cadde ortasında bir 
kamyon yandı 

D6u a1*ı - 11,6 ta Taluimde 
:rürlı: ......... ı önünde bir yangın olmuı 
tur. 

SU+ Wn bir çuval içinde 30 kutu 
fim otomobile konacağı esnada her .,... 
ulaa filmler birdenbire pslamrt. ııino
ınanm deposu ve bazı akıwııını, ve ilim 
kağıWıırı yandıktan sonra, atq söndü
rülmüftiir. Kamyon aleY!a- içinde kaJ. 
&ğından etrafı epico korklllmurtur. 

Kalb sektesinden 
Kuledibinde Camekan sokağında pe

rişan bir kıyafetle dolaşmakta olan 50 
yaflarmda bir kadın kalp oelııtes.inden 
düşüp ölmüftür • 

Otoıı.obil, motosi .i<let çarpışması 
Oıeıı isıı:ıiinde biri motoırikletle B&

pzıt meydanından geçmekte iken, 2035 
numaralı ıoför Mustafanın idare ettiği 
otomobil ile çarpıımıftır. Osen yere 
dütmüt ve bir kaç yerinden yaralan • 
mı:ptır. 

Bırakıla n çocuklar 
Sallamsöğütte oturan İi<ıi ı.işi tara.. 

fındaıı So • ııkçe me civarına bir haf ta
lı er çocuau bırakılmlfbr- P.W. ta
.,.fmdan çocuk düfkünler yurduna gön
dcrilmiı ve bırakaııla:r hakkında tahki
kAta batlaıımııtu. 

Kamalı s rhoş 
Beyoğlunda Maılımudiye caddesinde 

~oı olarM< niıri. attığı görülen ras
pacı Şevkiııin üzeri ...-mıı bW ı.an. 
bıdumnuştur . 

Tu t uş n kururnl!ır 
Galatada Az•pbpıda kalafat yerin

de Şevk<Jtin tutmakta olduğu .rl numa· 
ralı beki.r odalarında ocak kıırumları 
tutupnuı ise de söndürülmüıtiir. 

SıLepsız iııs· n yara.anır mı? 
Galatada Karaoğlan ıokağında kab

veci Musayı Haci Ahmet.• i•minde biri 
..,oepoiz ~arak bıçakla sol kalçaıından 
yarıdamııtır. Y ıwalı haataneye kaldıni
mıf, Haoi AJı.met yakalanmıftrr .. 

90 y ŞlnJ d .. ı r. ız 
Eyüpte Alinin yıkayarak 11m111 ~ • 

duğu "'---ket, pantalon, yelek ve fımile
aini ayni eantte oturan 00 yaşlar.oda 
Yaşar iominde biri çalnufd'a cia yaka • 
lanmııtır • 

T ı. ılin ~e~o undan yirmi 
ıme.e çıkarııdı 

Tophanede bir tütün deposunda ba
zı mnelelerin iyi çalı§'l1l&IDUI yüzünacn 
depe idarea taıfiyeye lüzum ııörmüş 
ve depoda ı-twııbe günü çalıııılmamıı· 
tlL 

ltçiıler .,....ınc1an ,.;nni kadarı, inti· 
zamm bozulmas- ~bep olan ve itc;i
lerini iyi ça.lııtıramıyan uotabaşı izzet
le birliiote dejiiıtirilmiftir. Depo dün es-
ki ve yem amelelerile birlikte tekrar 
çaiıf'D&ğa baılamııtır • 

Aydın mıntakası lik 
maçları 

AYDIN, (Milliyet) Aydın spor 
mıntakası lik maçlarına dünkü CU· 

ma devam edilmittir. Çine Aydın 
kulüpleri arasında yapılan maçı 
Aydın 2 • O kazandı. Koçarlı yine 
gelmediğinden Söke hükmen_ ga
lip ee.yıldı. Bunun üzerine Söke 
takımı Aydın aaant mektebi takı. 
mile bir maç yaptı. Maçı 1&Dat mek 
tebi takımı 10 • 1 kazndı. Sanatlı 
çocuk dün gösterdikleri tek • 

' oyun bUUin .eyircileri h~yret
t bır takımda paa ve atletik 
kil "Hyeti çok · kııekti. Hiç bir o
vuııcıu y ' ni kaybetmiyordu. Topu 
Sanat kal i önünden alarak Söke 
lı:aleeine kad r süren ve gol yapan 
oyuncular görü dü. Takımı yelit • 
tiren Cdi.I dün herke.in takdir 
ve teb "kini topl.ndı. 

Truvada 
Yapılan hafriyat 
Üç seneden beri dikkate 
ıayan eserler çıkarılıyor 

Amerika BirieP< bükümetleri Cin • 
cinatti üniven.itesi namına Truva hara
belerinde bafriyatUa bulunmakta olan 
profesör Bleıren ve profesör Simple 
evvelkıi ııün Ankaradan lstanbu.la cel
miıler ve diin akıem Truvada yeniden 
hatriyata baılamak iizenı Çeneli Neye 
Ptmılerdir • 

Dün profesör Bleııen ile Penpalaı 
otelinde görüterek Truva hafriyatı 
ve ıimcliye kadar elde edilen -ıer 
hakkıoda izahat aldık. Profesör diyor 
ki ı 

- Truvadaki hafriyat iiç ..,...,den
beri devMn ediyor. Bu oeııe dördüncü 
..,nemizd.iır. Ankarada müzeler ve asa
n atika fUbea müdürü ile görilftükten 
sonra tekrar iıe batl.ııoak üz_, bu ak
f81D Çanakka(eye gideceıi'iz. 

Truvada ilk hafriyat bun.ı.ı elli 
ıeııe evvel yani 1870 <tarihinde yap.t • 
dı. O zaman Alman ilimieriııden Scb· 
limann ve Dörpfeld hafriyatıta bulundu
ı ... Alman iJ:iımleri yaptıklan hafriyat 
neticesinde Truvanm derimilderinde 
tehlr barabeoi olduğunu ve burada do
kuz tabakadan mürekkep muhtelif hara· 
beler buhmcluğuou anlaınıılardır. Yani 
burada evveli bir tehir kundmuf, son
ra bu ıehir zelzelelerden yıkılmıı, bUD
larm enkazı üzerine yeni ıelııiırler bina 
eclilmiıtir. Bu suretle hirbiri üzerine 
yapılaıı tehirler harabelerinin dokuz la· 
baka "§kil ettıiği anlaııhm§'tır • 

lfle Truvadaki hafri;yatmıızın he • 
defi bu dokuz tJabaka.yı tetkik elmek 
ve burada yaşıyan mcdeniyetıleri ve ka· 
bil ~una her tabakanın "-i devre ve 
tarihe ait olduirunu mrl•malsta-. Her ta· 
bakada birçok ev harabelerine rast g&
liyoraz. Madeni ve loprak kaplar bulu
yoruz • 

Dokuzuncu tabakanrn yani en üwtte 
bulunan ıusmııı Helen ve Romen de • 
vu.lerine art olduğunu biliyoruz. Fa
kat alttıa bulwıaıı dığer tabakalar buı.. 
dan dalıa eskidir. 

Bunları henüz anlamağa muvaffak 
olamadık. Şimdiye kadar elde eınq ol
duğumuz eıyadan, alirt ve edevattan, 
madeni ve toprak kaplardan buralarda 
iptidai bir medeniyetin ya~ oldıı -
ğunu anlıyoruz. Meaelit. ikinci ıtıabaka • 
da bronz alıit ve edevat bulduk. Sonra 
her tabo.kayı tetkik ettikçe, nıubtelif 

medeniyetleri birbirlcrile mukayese ede
rek ıonra gelende, evvelkine niabeıle 
biraz inlrifaf mevcut olduğunu gÖl"

dük. 
Şimdi Citadelle içinde çaltııyoraz. 

Bu muhteı.if tabakaları tetkik iııin elli 
ııene evvel Alman i.iimi Dr. Schıimaıı'm 
a9JI11f oHluğu maktaı takip ederek do
kuz tabakayı birer birer görüyoruz ve 
istediğimiz hafriyatı yaparak lıetkikata 
devem ediyoruz . 

Altıncı tabakada bir nec:rop~e, bir 
türbe bulduk. l:lurada küller gördük. 
Küllerin ırrasmda ym>mamıf olarak bııJ. 
durıınnuz amudu fıkari kemikl..-inden 
bu küMerin yakılan insan ceaetıer.ine 
ait olduğunu anlıyoruz . 

Bu küll..- bir sandık içine konup 
yere gömiihniiıtür. 

Bu hatriyat cialıa bir kaç aene ıür&
ccktir. Hüklımet bize yardun ediyor. 
Gördüğümüz kolayhklanla.n dolayı mü
tqekkıııiz. 

Profesör Blegen türi<çe öğrenmek 
azmindedir. " Uç ıeııede pek az öğrene-
bildim, bir kaç sene daha Türkiyede 
kalabilrsem, Üerleteceğimi üınitı ed&-
ruu,, diyor • 

Tramvay şirketi 
l~e goruşme er 

--o-

Ş• mdıuk uun.u, hukiimet 
le8'litlerı t_tKıK edıyot 

Bayındırlık Bakanlığı ile tramvay 
fi• keti araamda yapılacak yeni muka • 
v.,.~namc hak.kında hükumetJe muza -
kereye girifilmiı olan f'İrket mııra.lıfıas
ları Bay Brosenı ve Bay Ronger dün 
al..,mı Brükıele dönmüılerdir • 

fnımvay firketııe bafianınıf ~an 
müzakereler şiındilik durmuftur. Şir • 
ket murahhasları hükUmete bazı tek • 
liflerde bu.unınu§lardır. liaymd.r•lk ısa. 
kanlığı bu tekliıflcri telkık etmektedir. 

Şakete henüz kat'i bir cevap veril
memiı olduğu için murabhaslar, ıirket 
meıi<ezi ile temas etmek üzere Belçıka· 
ya ııitmiflerdir. Yakında müzakereye 
tekrar batlanacaktu-. 

Şirket, evvelce de yazdığımız gibi, 
hükumete vereceği iki buçuk milyon li
raya meluuben ıiındilik 300 bin lira 
ödemiş tir. 

Hiliıiahmer Eminönü 
kaza kon ~resi 

Hilatiabmer cemiyeti Eminönü ka • 
ası konırreN buııün s8M 14 de Posta
hane civarındaki merkezinde toplana • 
caktır. 

T oploıntıda umumi meclise b>r bat • 
ı.., Y9 bir YAZICI ~ecek, kazanın y.t. 
bk raporu a&..unacak, ı:eliT, gider he • 
saplan 935, 936 yılı bütçesi kabul ve 
t d6k edılecek, kurwnun umumi nıec· 
lıi.sine ııön<\ecilecek murahhas ıeçilec • , 
rıelecelr. yıl için heoap müfettişi seçileccl< 
w kururn iÇin dilekler dinlenecektir. 

MAARIFTa 

Mesken bedelleri 
Önümüzdeki yıl ödenmeıi 

için tahıiıat kondu 
11k mektep muallimlerinin geçen 

yıllara ait hak kazandıkları mesken 
bodeU..rinin öniiımiizdeki sene öden • 
mesi için, husuıl idare bütçesine 70 
bin lira tahırisat komnu§hır. Belediye 
Bütçe encümeni vaziyeti temin etmek 
tedir. [çitler Bak.anlığı bütçeyi değiş
tirmeden tudik ederae, önümüzdeki 
yaz ilk mektep muallimlerinin mes -
ken bedelleri ödenecektir. 

Rektör değişiyor mu ? 
üniversite rektörü Bay Cemilin Dıı 

lıler Bakanlığı müıavirlikl~nden bi
rine tayin edileceği söylenm.,ktedir. 
Univereite rektöriüğüne, fakülte kad -
roını haricinden bir zatm getirilece • 
ği de kuvvetle söylenmekted:r • 

Muallim ı er Birllgi tekrar 
toplanacak 

Muallimler Birliği Niaan ortasında 
tekrar fevk.alide bir lrongnı yapacak· 
tır. Bu kongredo muallimlerin makam 
tahsisatı, kıdem zamları meseleoi ye· 
niden görüıiilecek, ali.kadar makam
lar nezdinde yapılan teşebbüsler et • 
rafında izahat verilecektir. Muallim
ler Birliğjnin muvııkkaıı i.dare heye
tinin vazifesine de nihayet ver ı le • 
cektir. Yeniden bir idare heyeti inti • 
hap edilecektir. 

Sinan ihtifali 
Bugün toplanacağım ya2dığııruz 

Mimar Sinan ihtifali, Kültür Bakan -
hğırun tamimi üzerine 9 Nisana t.al • 
mııtır. Halkevi ve Maarif idareai de
ğiıeıı vaziyeti ali.kadar mekteplere 
ve müeaaeaelere bild.İnni§Ür. Evırelki 
program ııene aynen tatbik edilecek • 
tir. 

Ma rif mUdUrlDgU 
lstanbul maarif müdürlüğüne kimin ta

yin edileceğine dair, henüz kat'i bir 1 
ıey yoktur. Fakat lstanbul Maarif mü 
dürlüğüne, eski orta tedriM.t umumi 
müdürü Bay Ham;.Jin getirileceği kuv 
vetle aöylenmetkedir. Maarif muhi • 
tinde Bay Haıııidin getirlmeai umwni 
istek halindedir. 

Köy mekteplerinde imtihanlar 
Köy metkeplerinde imtihanlara 25 ı 

Mayısta baılanması takarrür ebniftir. 
[lk tedıiaat müfetti~leri hazırlıklara 
bqlamıtlardır. Şehir ilk mekteplerin
de imtihanlar Haziranın haftasında 
yapılacaktır. 

4arıf mOdUr ı Uk eri 
tali matnımesi 

Yeni Maarif müdürlükleri talimat
namesi dün orta mekteplere ve Maa· 
rif memurluklarına göndcrilmittir. Ye 
ni talimatnameye göre, orta tedriaat 
müesseseleri de Maarif müdürlükleri. 
ne bağlanmaktadır. T alimatname ta.t• 
bik edilmeğe baılanmqtır. 

Ası sız bir ı hbar 
Beyoğlu 49 uncu ilk uıektep hak>

kmda, Maarif idare&ine ikide bir İh· 
bar yapılmaktadır. lbharm mahiyeti 
ıudurı Bu metkebin lağımları bozuk 
olduğundan fena bir koku n"§l'etmek
te ve talebe gayri sıhhi hir hava için
de çalı~maktadD"lar. Maarif idaresi 
bu ihbar üz · ~ektepte vaziyeti tet 
kik ettinniı, biç hir fena kokuya te • 
sadüf edilmemışlır. 

Fethiye Şirketi Madeniyesi 
Türk Anonim Şirketi 

ORTAKLARINA İLAN 
27 mart 1935 çarf8111ba ııünü ô.di 

.surette toplanması lazımgelen genel ku
Mlmu için yatırılan ortdd* senetleri 
mJdan ticaret yasa.smda ve tiri<et esas 
mukavelename.inde tayin edilen en az 
miktarı tutmadığı içiıı idare ~li.ıi, or
taklar eencl kurumunu 17 nisan 1935 

~ cüniı .- - ~le fİrl<etİn 
Galetada Meairez Rıhtım harısncWQ ida
re merlrezinde "f8iıda yazdı il< toplan
bsı tıüniüiünde bulunmı işler heWcmda 
karar •ana üzıa,e, ikinci defa oiaralı: 
toplantıya çağırır: 

1 - idare meclisi raporu ile ınura
lap nparunun oıkunmau. 

2 - 1934 yılı hesaplarının gerçek
lendmlemsi, mezkur yılın neticelerine 
dair idare meclisinin teklifi ha'.k-nda ka 
rar alnwna.aı ve idare meclia.i üye1erinin 
aldandırılması. 

3 - idare mecli•inin yenilenme•i, 
4 - ladre m .. cüsine veri,ec"" Ön 

hakkı miktarının kestirilm esi, 
5 - 1935 mal1 yılı için bir murakıp 

aeçİıni ve ücretiııin biçİlmellİ, 

6 - Şiriı:etin caıel idaresini çevir
mekle mükellef idare meclı;.i iiyelerik 
çevkgene verilecek ücretin lı:eoWilmesi 
için meclisi idareye aalitlııiyet yeriJmeoi, 

1 - Gerek """8en kendi namlaıile 
ve ~ 8air ~irketleriıı idare meclisi 
Üyesi veya çevnıreni sıfatile 4irketle mu 
amele akdine idare mecmi Üye!eriıııe .... 
laiüyet '"' ıNmeıi, 

Ticaret yasası ve firkatin esao mu • 

kavelenamcsi hükümleı·ine itbu toplan
tıda, mevcut bulunan veya te.ms.il edilen 

ort 1 k senetleı;n:n m 'kt:>n n .. olursa 

olsun, yapılacak törii~cicr mutcleı- o

lacalot•r. 

lstanbul 23 Mart 1!)35 
• 

K A Ş E 

NEOKALMiNA 
Grip • Nevralji • Baı ve Dit ağnlan • Artritizm • Rumati:ıma 

: 1 .,. • • '. 1906 -

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundanı 
D. No. Sami ve m.hall...t Sob.it Emli* No. .. 
1187 Beyoifn K.artWuı 
1389 E.drnekapı e*i 

Mustafa ..... 

Tulumbacı 

Demirci 
9 
18 

Hanenin 4-112 his ... 
Ki.aio' hanaDn 1-ö b~ 

2412 Aksaray Çakır •ia Küçüle Llaıra caddesi 81~1 mıübr. 82,62 metre arsanın --1984 ~ ud 
Kagir mağaza üotii üç bt 148 Aç* m ttamı 
odalarm 30-2880 his..U 

4065 ldaabul Balıkpazan Bal&pamn cacldeııi Eaki 141 

4105 ffeybeliada claj H ...... 

4266 Amavutıköy Büyük ayazma 

4601 Uslriidlır Altilıııl za. Küçük Çamlıca 
de 

Yeni 51 

27-.27-1 

143 

10 

liri aJııap hane ve bahç&- 1413 Kapalı zsl 
ıııin 14-72 hissesi menh•ı 
metre 885 

8- ve bahÇS>in 1.2 hH- 803 Aç* ari1r:ma .... 
1530 metre arsanın taııımmı 1630 ıc-Iı zaıf 

4708 y ~y Umnıoıiya Ut-.iyeni:n ı-... .e ı.t.ç.. 

nİo ıadanda eolııi 1(..,.. 

lcolhane yeni Doğru 

Bii 69 metre - ••ı••• 70 Aç* 11rtorn. 

4760 Heybeliadı Esloi Kilise Y-" lmralı Eı4ı:i 8 Ah1"IP •-•• -
Yeni 141Uıpı 16 

4824 Heyfıeliad. Esiri Yalı yeni Ay yıldız Esıki 46 
ve Rıhtan Yeni 16 

DüldWun 14-48 1ıi-.i 

Yukanda evııelı yazılı gayri menkuller on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıı ve 10-4-935 tArilıine tıeaMüf eden ÇB11&1Dba 

günü aaat 14 den itılıaren ihalelerinin icrası ımıılmrrer bulunmu!tur. Satıı münhasıran Gayri Mübadil bonosiledir. 

•ı--• ı 

Deniz yolları 
,_2~~ ,Eıc!.MY \rJ-., 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdıır:zad• 111--· Han. Tel. 22740 ___ • 

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

2348 

lSKENDERIVE YOLU 
1ZM1 R Vapuru 2 Nisan 
S A L 1 günü saat 11 de İsken· 
deriye'ye kadar. (1618) 

Balya • Karaydın Madenleri 
Türk Anonim Şirketi 

ORTAKLARINA İLAN· 
27 ID- 1935 çaqamba günü il.dİ 

surette toplanması !azım gelen Genel 
kıırumu içhı yatırılan ortak senetleri 
miktarı, ticaret yasasının 366 mcı .... 
,;ri<et esas mukavelenameıinin 27 ind 
maddelerinde tayin edilen en az miktarı 
tııtmadığı içön, .idare meclisi ortaklar ge. 
ne) lrunmıumm 17 nisan 1935 çarıaınba 
ırünü saat ıs te prketin Galatada Mer
kez Rıhtım hanmdalri idare merkezin • 
c!e .qağıda yazılı ilk foplantı günlüğün
de bulunan iJ1er hakkında karm' ver • 
melı: ÜZ'eft ikinci dela olarak toplanmı. 
ya. çağırır: 

1 - idare meclisi raporu ile mura
kıp raporunun dinlenmesi, 

2 - 1934 sencllİ heaaplarınm g.,.,. 
çeldendirilmeıi, mezkıir sene netayicine 
dair idare meclis.inGı teklifi hakkında 
karar verilmesi - 6dm-e meclioi Üyele· 
rinin aklandırılmuı, 

3 - idare meclWnden çııkan üyele
rin )"el'İne diğerlerinin seçimi yahut tek· 
rar kıeııdilerinin eeçilmeoi, 

4 - idare meclillİne veilıecek Ön 
halda miktanrun kestirilınesi, 

5 - 1935 senesi için miirakıp oeçİnlİ 
ve verılecelı: ücretin biçilmesi, 

6 - Şirkeıöın genel iclarea.ini çevir
mekle mii1reW idue meclisi iiyıelerile 
çevİrgene V'el'İ:!ecek ücretin kestirilmesi 
içiı> idare mecliıine -18.hiyet wırilmeıri. 

7 - Gerek tahseıı loendi ımınlarile ve 
gerek ,...;,. ıirketlerio idare meclisi Üyesi 
yahut çevirgeni •ıfatile ıirıketlc akdi mu 
aımele hususunda idıre mecli ·j Üyeleri· 
ne müsaade verilmed. 

Tiaı..-el yasasının Ye firlrotin esas 
mııkavelenamesi hükümlerince İfbıı i • 
kinci toplantıda tansil edilen veya ınev· 
oot buhman crtak senetleri ne miktarda 
oluraa olsun yapılacak görüşmeler mu
teber ola<:aktır. 

Bu toplanbda bilasale veya bilve4cil
ı., hazır bulunmasmı iıtiyen ortal<lar ti
caret yasaunın 371 nci madclerine uy
gun olarak ellerinde bulunan ortak se
nellerini en qağı toplantıdan bir hafta 
evvel yatmna.lan 18.zıındır. 

1 &tanbul, 28 Mart 1935 

DOKTOR 

~usçuklu Hakkı Üze 
.C.latasara)da Ka.nzW. ecnh•-İ 
karıısında Sahne sokaiında 3 numa· 

ralı apartrmanda 1 numara. 

1603 

Göz Hekimi 
D . S. iıkrü Ertan 

ı: uı.. .. ı sınıf mütehaaııa 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

l6J4 

I ISTANBUL BELEDiYESi ILANLAR ı l 
Belediye Karaağaç müeas eaelerindeki eşya ve transit de

polarmm belediye namına işle dilmesi kararlaştırılmış ve ucuz 
bir tarife yapılmıştır. Bu depolara eşya koyacakların şartları 
anlamak üzere ya Galata yolcu salonu karşısında müesseaenin 
et muayene salonundaki muvaklcat merkeze, ve yahut Sütlü· 
cede Karaağaç müessesesi müdürlüğüne müracaat eylemele-
ri ilan olunqr. (1622) 

Telefon No. 
41619 Galatada muayene mahalJinin 
4. 6. 7. Müessesenin 

Gebze lnhisarlat' Müdürlüğündenı 
Gebze inhisarlar müdürlüğü ambarında iki seneyi müte. 

caviz zamandanberi satılmayıpkalan 929, 930 ve932 seneai ürü 
münden 33 ekiciye ait 161 den kte ( 4927) kilo emanet malı 
tütünler 1701 numaralı tütün inhisar kanununun maddei 
mahsusa11 mucibince tarihi ilandan itibaren otuz bir gün müd. 
detle müzayedei aleniyeye çıkarılmıştır. Taliplerin mezkiir 
tütünleri ve müzayede şartnamesini görmek ve pey sürmek 
üzere teminatları ile idaremize müracaatları. (1590) 

Yüksek 4üheadis ektebi Arttır. 
ma ve Eksiltme Komiayonundanı 

Müteahhit nam ve hasabına 28-3-935 de eksiltmesi yapı· 
lacak olan su soğutma tertibatının mezkiir gündeki eksiltmesi 
ne kimse müracaat etmemiş olduğundan on gün uzatılmak su· 
retile tekrar eksiltmesi 10-4-935 de yapılacaktır. Tahmin be· 
deli (930) ve birinci pey akçesi (70) liradır. lstiyenlerin ko. 
misyona müracaatları ilan olunur. (1604) 

T .. rkiye Eczacıları Laboratuvarı 
' Türk Anonim Şirketi idare meclisi riyasetinden: 

20 Mart 1935 de saat 15 de Ca ğaloğluru:la Halkemı.de içtima& da
vet edilen hissedarlar fevkalade he yeti •nmrmiyeainde nisabı müzakenı 
olmadığındaD içtima 7 mayıa 1935 saat ikide gene ayni yerde yapıla· 
caktır. Bu içtimada bir hisseyi tem sil eden hiwedarlarm da reyi oldu· 
ğundan bütün hissedarların ittirakleri rica ohmur. 

RUZNAME 
Beheri yirmi bet lira kıymetin de bin adet bi.e .-edi ihracı eure

tile aennııı.yenin 50,000 liraya ibl&ğı. 

lstanbul Baro•u Başkanlığındanı 
19-3-935 tarihindeki Baro heyeti um uırıİyesİnde ek-1yet La.l olmadığı cihede 

ı•••ı••ı•niıin 14 üncü maddesi mucibince toplantı 2-4-935 brihine dütcn salı 
ciinüne bır'*1lmıı tır. 

DabiJj ni.zamnamenin 14 ncü maddesi mucibince )'11Zllı ıünde topl-.da hulu
nacak arkadaşların miktan her kaça baliğ oluna okun ruzmmede yazdı ifla' lı*· 
kında müzakere i<:ra ve karar ittihaz edileceğinden avukat aftr.adqlerm 2-4-935 -
lı &'İİnÜ aaat 15 ele CaiaJoğhnm Hıılkevi salonımda has bulımmal?l'1DI dilerim. 

RUZNAME 

1 - 934 oeneai b-ı.-.ı tedDlı: ve kabulü. 
2 - Hesap müfetôti ta_yini, 
3 - 1 Nium 935 tarihinde müddetleri bitec* olan birinci ve lkinal .Wlerie 

011 inzibat medi.si azasının yerine yen"le rinin iıntibabl. 

O X.Y·M ENTH OL 
ÖKSÖRÜK·BOGAZ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye müteha11111 

Cumadan bqka günlerde aaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 Kıtiıl< telefonu 22519. 

• 1605 

ZAYi - 1802 wwwıwalı arııbacılık 

ehliyetoamani zayi ettim. Y enioini ala

cağımdan eslririnin bükmü yoktur. 

Aril oğlu lbrahim 

ZA Yl - Gelenheviden aldıinn 1131 
numaralı tasdiknameyi kaybettim. Ye
nHini Çlk:aracağundan eekisinin hiikmii 
yoktur. Cemil 

ZA YI - Elazi:z ....._lik tvbesinden 
alnwt oi<Tu'ğum erhiı tezkeı emi kaybet
tim. Y enWni alacağnndan diğerinin 
biikmü yoktur. 

315 doğwnlu Hüse;ıın oıılu Hasar 



( 

_.lllllSADAPAZARI__. ... 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı ıermayesiı 

2,200,000 Türk ~irası 
TUrklyenln her yerinde fUbe we muhablrlerl wardır. 

Banka muamelatı yapar. 
latanbul •ubealı Telefon 22042 

•ubealı Telefon 43201 

1616 
---. ' ------

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertibin 6 ancı Çekiıi 

11 Nisan 1935 de dir. 

Hüyü~ i~ramiye: 200,000 Lira~u 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10,000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık 
mükAf at vardır. 

lstaobul Liman Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baı Tabipliğinden: 

Haydarpa§a Emrazı Sariye hastanesi için mühürlü nümu
nesi üzerine yerli malı iki bin metre Amerikan bezi açık eksilt 
me ile satın almacaktır. 

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

tanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından parasız 
alınır. 

C - Eksiltme 4 niıan 1935 per§embe günü saat 14 de 
Galatada Kara Mustafa paşa aokağında İstanbul Limanı Sa
hil Sıhhiye Merkezinde komiıyonda yapılacaktır. 

D Teminatı muvakkatesi 60 liradır. 
E-Eksiltmeyc girecek olanlam eksiltmeye baıılanıp pey sü

rülmeğe baş andığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
vezneye yatırmış olınaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye gİ 
remezler. (1366) 2094 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 -Adanada Atatürk parkı etrafı, heyeti fenniyedeki pro 

jesi üzere tahdit edilecektir. 
2- Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruııtur. 
3 - istekliler bu iıe ait ev rakı bedelsiz olarak heyeti fen

ni yeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar günü Daimi 

Encümende saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarfl a olacaktır. 
6- Muvakkat teminat miktarı (333) lira 15 kuruııtur. 
1 - Isteklıler şartnamesinden yazılı evrakı ibraza.mecbur

durlar. 
8 - Teklifler 935 ıenesi nisanının dokuzunda şartname· 

sinde yazılı vakitte daimi encümen riyasetine verilecektir. 
2156 (1432) 

Yüks k ühendis Mektebi Art. 
tırma VeEksil me Komisyonundan 

Ala tın ismi Muhammen Teminatı Eksiltme tarih 
Bedeli ve ıaati 

Optik piremetresi 310 23,25 29-4-935 14 
Orıtart 80 6 29-4-935 14,30 
AydınJatma kuvvetine 2850 213 29-4-935 15 
malik Stroboskop 

Mekteb laboratuvarı için yukarıda yazılı aletler açık eksilt 
meye konulmuştur. Şartnamelerini görmek iıteyenlerin her 
gÜn ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte vaktinden 
evvel teminatlarını yatınp komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(1250) 1924 

YERLi MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en sağlam 
LASTİKLERi 

ve son moda kadın 
Erkek - Çocuk 

TENİS <:!:;a 
Ayakkabları 

GISLAVED 
yerine ba;ka mar

ka veriyorlar 
Aldanmayınız 

GISLAVED 
Markasına 

dikkat ediniz. 
Ttırkiyenin Yerli mallar pazarlarında ve umum kundura 

şa•an ma~~ zıl r-1 ı. • a · n·• ?259 
• 

latanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

1 - Yedi kalem erzakın ka 
palı zarfla ihalesi nisanın 8 
inci pazartesi günü saat 10 da 
Kırklareli komisyonunda ya -
pılacaktır. Üç yüz altmış altı 

1 
ton arpa tahmin edilen fiatı 
üç kuruş 75 santim ilk pey bin 
yJrmi dokuz liradır. 178 ton 
un tahmin edilen fiatı 12 ku
ruş ilk pey 1602 liradır. 106 
ton bulgur tahmin edilen fia
tı 13 kuru§ ilk pey 1033 
liradır. Kırk altı ton 
kuru fasulye tahmin e-
dilen fiatı 13 kuruş ilk pey 
449 liradır. 107 buçuk ton sı
ğır eti tahmin edilen fiatı 22 
kuruş ilk pey 1773 liradır. El
li bin sekiz yüz kilo nohut tah 
min edilen fiatı on bir kuruş 
ilk pey 419 liradır. lki yüz o
tuz dört buçuk ton kuru ot tab 
min edilen fiatı beş kuruş ilk 
pey 879 liradır. 

2-Teklif mektuplarm1 i
hale günü saat 9 za kadar Kırk 
lareli Satınalma komisyonuna 
verilınesini ve taliplerin belli 
gün ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (1424) 

2180 

• • • 
Yerli fabrikalar mamula -

tından ve beher kilosunun tah 

' 
' 

Inailiz Kanzuk eczanesi 
müıtahzarat1ndan 

Saç Eksiri 
Komoj~n Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve ke. 
peklenmesine mani olur. 

Komojen saçların kökleri -
ni kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la -
tif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk ıaç ekai
ri maruf eczanelerde rtrıyat 
mağazalarında bulunur. 

2275 

min edilen fiatı 188 kuruş o - i v APU CULU 
lan 15000 kilo pamuk ipliği 
kapalı zarfla eksiltmeye konul TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
muştur. İhalesi 14-4-935 pa- İstanbul Acentalığı 
zar günü saat 1 1 dedir. Mu -
vakkat teminat 2115 liradır. 
Şartnamesini 141 kuruşa al -
mak ve örneklerini görmek is- ' 
tiyenler her gün komisyona uğ 
rayabilirler. Eksiltmeye gire
cekler muvakkat makbuzlari
le arttırma eksiltme kanunu
nun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel An -
karada M. M. V. satınalma ko 
misyonuna vermeleri. (1523) 

2290 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ıey

yar hastanelere mahsus (Av
rupa mamulatından ve su geç 
mez en iyi Makö kuma§ından) 
100 kadar belki daha fazla 
hasta ve ameliyat çadırları sa
tın alınacaktır. 

Taahhüde talip olanlar: Bu 
çadırların §eklini gösteren re
sim ve pli.nlarile birlikte ku -
maşın iplik adedini ve (Şoper) 
makinesindeki mukavemet ve 
alestikiyet d..!tecelerini, çadı -
rın toptan aıkeltini ve sair bü
tün vasıflarını ve Ankarada 
teslim gümrüklü fiatını bildi
rir açık yazılı teklifnameleri -
ni 1-5-935 tarihine kadar M. 
M. vekaleti Sıhhat işleri dai
resi birinci şubesine gönder -
meleri ve fazla tafsilat istiyen 
lerin mezkUr şube müdürlü -
ğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1605) 

• • • 
11-4-935 perşembe günü 

Liman Han, Telefon: 22925 

TRABZON YOLU 
TARI 
SALI 
kadar. 

Vapuru 2 Nisan 
ıaat 20 de Rizeye 

lzmir sürat yolu niıwmdan 
t~rinievvel sonuna kadar ls • 
tanbuldan pertembe, lzmir· 
den pazar günleri kalkar. 

ihtira ilanı 
(Şeker lıme.lalhMte ve t.as6ye1- u

.....ıerinin uıulü tufiyeıi) haloloncla fa. 
tihsal olunan 22 ıüaan 1931 tariı ve 1138 

•yıh ihtira benrtı bu defa me.trıii fiile 
konmak üzere ahere devrüı:-f veya j. 
car edileceğinden talip olanlann Gala

ta.da, l!.tioat hanmda, Robert Feırriye 
müracae1.lan ilan olunur. 

Iataabul As. befİnci hukuk mahke
mesinden: 

lstanbul Evkaf müdüriyetinin Eyüp· 
tıe Kasım çavU§ mahalle&inde hlambey 
caddesinde 11 No. lu hanode oturan 
Hayriye aleyhine ikame eylediği dava· 
elan dolayı arzuhal ıureti l1llln8İleyha
mn gösterilen adreaine gönderilmiş ise 
de bu namda kimse bulunmadığı ve İka· 
metgahmm meçhul olduğu tebliğ ilmü· 
haberi arkaııma yazılan meınıbattan an· 
la.şıılmış ve '-mucibi talep bir ay müd. 
detle ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiş ve arzuhal sureti mahkeme divan· 
baneaine talik edilmİJ olduğundan müd· 
deti mezküre zarfında cevap verilmdı: 

..., tebliğ malaımı:na kaim olmak üzere 
ilan olunur. (9910) 

Istanbul dördüncü ICTa mmurlu • 
func4an: 

Mahcuz ve paraya çeV1'İılmedne ka • 
rw veTilen yazıhane qyaaı Gamtada -
Li Gümrük caddeai S..va kalfa hanında 
birinci katta 32-34 No. da 34-935 tari· 

Malınızı yayıp teşhir ederken galip gaçe~lerln gözlerlnl 
kamaftıracak ve ••yanız11> teferruatını görmesine mani 
olacak çıplak lambalardan eakınınız. 

Elektrlk firkatinin mUhendlslarl, mU••••••nlzln tenvi
rat tesisatını tetkik etmeAI meccanen deruhd• ederler. 

Kandllarlna müracaatta tereddlld etmeyiniz. Onların 
bir tavslyelerl, sizi, zaman ve paradan kazandıracaktır. 

Beyoğlu, Tünel meydanı, Metro Han 
dahili No. 34 Tel. 44800 

Gedikpaşada Jandarma Satın. 
al ... ,-~~ftlnll-~•-•-uınımHlD•~~"'---<--~-~-

Jandarma matbaaaı ihtiyacı için 25 kilo puvantiye (pirinç 
çizgi iki puntu) ve 35 kilo gire puvantiye (pirinç çizgi iki pun
tu) ve 30 kilo ince kaim (pirinç çizgi altı puntu) ve 8 kilo ince 
kaim (pirinç çizgi iki puntu) ve 10 kilo oluklu çizgi (pirine 
iki puntu) ve 50 kilo kurşun (altı punlu) ve 200 kilo muh -
telif karentür ve 15 kilo dar on iki puntu y zı ve 4adet(70x75 
santim genişliğinde) kalemdenibaret dokuz kalem matbaa mal 
zeınesi açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 14 nisan 
935 pazar günü saat on beşte Gedikpaşadaki binada komis • 
yonumuzca yapılacaktır. Hepsinin bir istekliye veya bir veya 
bir kaç kaleminin ayrı, ayrı isteklilere ihalesi gerek olan bu 
malzemenin hepsinin tasarlanan tutarı 1056 lira 25 ve ilkte
minatı 79 lira 22 kuruş olup her kaleminin ayrı, ayrı tahmini 
bahalarile ilk teminatları şart kağıdında yazılıclrr. Şart kağıdı 
parasız komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin hüviyet cüz
danları ve ilk teminat malsandığı makbuzu veya banka kefalet 
mektubu ile beraber belli gün ve saatte komisyonumuza gel • 
meleri. (1522) 2296 

iç Ticaret Umum Müdürlüğündenı 
Sigorta Şirketlerinin teftiı ve murak abeıi hakkındaki 25 • 6 • 934 tarhli lca • 

nun hükümlerine göre ve Deniz nakliya t ıigorta itile çalışmak üzere te~il edı1-
miı olan ecnd>i ıigorta ıirketlerinden "Levan! Marin aauranı nakliyat ıigorta 
ıirketi" bu ker., müracaatla Türkiyede ki muamelatını tatil ederek tasfiyeye ka· 
rar verdiğini bildirmiştir. Bu ıirkette alacağı olanların Galata' da Billur hanında 
3 • 4 numarada bu ıirketin vekili Bay Ja k Hateme ve icabında veldletimize mil • 

racaat etmeleri ilan olunur. 1934 

ıaat 15 de ihalesi ilan edilen 
232 bin tane makaranın ahn
maıından vazgeçilıniştir. 

(1613) hine müaadif çarıamba gÜnÜ - 14 de --------------------------~ 
"" . . 

Kıtaat ihtiyacı için 1441 
liralık bulgur açık eksiltmeye 
konulınuştur. Tahmin bedeli 
12 kuruş birinci pey parası 
104 liradır. Eksiltmesi 17 ni -
san 35 çarşamba günü ıaat 
16 dadır. Taliplerin belli sa
atte Vizede Askeri satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(1611) 

"" "" "" Açık eksiltme ile 11125 ki-
lo çorbalık pirinç almacaktır. 
Muhammen fiatı 13 kuruştur. 
llk pey parası 109 liradır. 

1 Şartnamesini okumak ve mü-

1 
hürlü nümunesini görmek is
tiyenler her gün komisyona 
gelebilir. Eksiltme günü 15 
nisan 935 pazartesi günü sa -
at 16 dadır. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk pey paralarına a -
it makbuz ve kanun mucibin
ce yanlarında bulunduracak
ları vesikalarla birlikte belli 

açık a: .lmna ile aatılaağmdan talip o
lanların yevmi mmkUrda mııLallinde bu· 
Nnmı memunına müracaatları ilan oJu. 
nur. (9901) 

gün ve saatten evvel Çorluda 
Satınalma komisyonuna gel-
meleri. (1612) 

• • • 
Açık eksiltme ile 47500 ki

lo linit kömürü satın alına -
caktır. Fiatı 12 lira 50 kuruş
tur. llk pey parası 45 liradır. 
Şartnamesini ve mühürlü nü
munesini görmek istiyenler 
her gün komisyona gelebilir
ler. Eksiltme günü 15 nisan 
35 pazartesi günü ıaat 15,30 
dadır. Eksiltmeye girecekle -
rin ilk p~y paralarına ait mak
buz ve kanun mucib'nce yan
larında bulunduracakları ve -
sikalarla birlikte belli gün ve 
saatten evvel Çorludaki Satın 
alma komisyonuna gelmele -
ri, (1~14) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halıların münakasası 11 nisan 93 

tarihine kadar temdit edilıniştir. 
Şartnamede tadilat yapıldığından yeni §artnameyi gor 

mek üzere taliplerin Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonun 
müracaat etmeleri ve münakasaya İştirak etmek istiyenle · 
de 11 nisan 935 günü saat 14,30 a kadar teklif mektupları 
komisyona vermeleri ilan olunur. (1541) 2298 

Gedikpaşada lstanbul Jandarm 
Satınalma Komisyon ndanı 

Jandarma ihtiyacı için açık eksiltme ile satın almacak 
lan (2500) adet ekmek torbasmm eksiltmesi 16 nisan 935 s 
lı günü saat on beşte Gedikpaşadaki binada komisyonumuzc 
yapılacaktır. Torbaların her biri için tasarlanan fiat yüz yİrm 
üç kuruş ve ilk teminat miktarı 230 lira 63 kuruştur. ~artna 
mesi komisyonumuzdan parasız alınabilir ve nümunesı d gci 
rülebilir. isteklilerin hüviyet cüzdanları ve ilk temi at m 
sandığı makbuzu veya kefalet mektubu ile belli ariin v s tt 
komisyonumuza gelmeleri. (1597) 

Umumi Nqriyat ve Yan i,lcri müılılrü Etem izzet BENJCB 
Gazetecilik Te matbaacılık T. A. Ş, 


