
a ıyet· ve ecne ı me ep
lerdeki Türk muallimler ara
sında tasfiye yapılacağı 
doğru değil. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

talya a salahiyettar bir zat 
Habeıistanla ltalya araıın
daki müzakerabn lnkıtaa 
uğramadığını söylemektedir 

Tel. { Mndnrı :uııa, Yam ltl•rl mndiUnı ~ll 
• idare •• M•t*ı 24310 

JHalktan fazla alınan para 
. 1 .1.·erkos idaresinin yanlış gol 
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lngiltere-Sovyet Ru~ya arasında noktai 
nazar uygunluğu var. T ehliğ neşredildi 

• 

]ournal de Moscou, Almanqanın fJazigetini Avrupada 
patlıyacak bir bom baua benzetmektedir lanmıı, ve~': p~~::~: tarefından 

PARIS, Sl (A..A.) - Bedin mükaleme ,-:::-.,.-......,.----,;~<::.---~•'"-"c-....,..,,,..,.,..~. --------------.... , ıelamlannuılardır. 
loriai müı..lalı foııiJJıı matbuatm.m ma- TEBLJGv içeri ifler Bakanının Trakya ıeyıthMİ 
lreo olduğu müoaid inti>alarm balı:ilmtl dört ırün ıürecektir. 
hale tetabuic ettiii aıılaıılmaktadır. Slr 
Con sn- Bay Eden Mool<ovada 
t.ulundukça mut..faza eylediji tam ke • 
tumıiyete raimen, dü.kü _gün İngiltere 
eehri Sir Corc Kleri.'lıı Haridye nazın 
Bay Lavall ziyaret edip te lllookovadaki 
ftZİyet hııldmnda miilemmim malıimat 
+ameoi de bunu eöıtertı>d<tedir. Diğet
tıınıftan Bay La....ı, Sovyet elçi.! Potesn 
kini kabul edrelr, kenıliainin Moaovaya 
ınulaMVVQ' eeyahatiue d.ir eörüflDÜf ve 
lkmııli bu eeyoıhati teyid edecek oı... pro 
jeler ""' ezcümle .... ımdl....-aı bak • 
kında mllıt ı ek t.ıti' Ua bulunmuıtur. 
En ...,,.. Bay Lava!, Habet aelirini de 
kabul etmlt ......... her Uil meml ... eti 
alakadar eden eııld birtakım fclari meaail 
elen bahaeyliy«ek, Jtalya -Habetiıtan il-

(Dnuıu e mcı eahifede) Bay Eden Moskoııa yoluncla 

LONDRA, 31 (A.A.) - Reuter 
a}ann Ma.kovadan utihbar ediyor: 

Jngili:ıılerle Rudar ar=ndaki gö
l'Üfmeler hitama .,.,.,;,tir. Gece neı
rolunan bir tebliide bilhaua bu gö
rütnıelerin hali haz.ırdaki beynelmi
lel voziyetin baılı~a unıurlan hak
kında icra edilmİf olduiu ve bunla
nn ara.sına ıark mi&akı ile 3 ıubat ta
rihli Franoa - ln11ili:11 tebliğinde mün
deriç rrMoelelerin ve /ngili2 - Fran
n.s münaıebatmın Hliimna taalluk •· 
den meaailin dahil olduğu beyan edil
mektedir. 

Baıtanbafa tam bir hayırhahlık ve 1 

.•amimiyet havaaı içinde cereyan et • 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

•. ,,,,,,,,.,, ••.• t••••t••················ .. •••••••·•••·•••• ................................................... . 
Üsküdar-Kadıköy 
Tramvayı 

Sermaye 1,5 milyon 
liraya çıkarılıyor 

Yeni idare meclisi 
dün ıeçildi 

idare meclidne yenid.n ıeçilen Bay 
Necip Serdenııeçti toplantula 

Uoküdar - K.adtlı:Öy Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketi dün öğleden evvel 
..... ı 11 de ydlık toplantısını yapmıttır. 
Ayni ıirket dün fevkalade bir toplantı 
daha yapmııtır. 

Toplantılarda ıirketin en büyük hiue
darı olan belediyeyi temsilen reiı mua
vinleri Bay Nuri, Bay Hiimit ve bükıl
me Mllllna da Bayındırlık Bakanlığı baş
mıifettiıi Bay lbrabim bulunmuılard:r 

E vvelıi yıllık toplantıda ekıeriyet ha 
eıl olduğundan celN açılnut ve Divana, 
en büyük hiaaedar uf tile Bay Hamiıt, 
Bay Nuri ve murabbaı &zil Bay Nec • 
meddin Sabıir ıeçilmitle.-clir. 

Evvela idare mecliııi raporu olnırunut. 
tesu.ı ve mehemeye taalluk eden !atım
ı..,. eözden 11eçirilmi4tir. Raporda ııöıt• 
· en Uaküdar §el>ekeain.in takviye&i ve 
kadıköy ıebekeıimn tevoü için lazım o

(Dcvanu G met sahifede) 

1 

1 

Atina Divanıharbi kararını verdi 

Suçlulardan hiç bir kimse 
idama mahkum edilmedi 

Halk kararı 
Şiddetle alkışladı 

En büyük ceza 
müebbet kürektir 
A 11NA, 31 (Huıuıi mulıoılıirimiz. 

cl~Q.) - Atina Divanı harbi eece -t ild 
-.~ muhakesne etmekte bulunduju iliı ıru 
ruptaın 28 ıuçluya ait kararını •• :ııif&ir. 
İdam hükmü yoktur. Bu karM'll ıröre MI 
ralay Sanatiı, kaymakam Çiyandes, Ste
fanokea ve mütekait kaymak.n Spaôı, 
binbatı Triandofilides, Çigandee, yüzbatı 
muavini Skulidiı, Malaırari ve oiviller -
den ilci kiti müebbet küreğe, bir yüzbatı 
muavini ile ilı:i birinci mülizim, bir bat
çavu,, ve bir ?""I ile sivillerden dört ki 
ıi yinniıer aene kü':"ğe! ?iı-_ça~! ~n SC: 
ne ağır bidemata, bır bi~cı mülazmı, ~ır 
çavuı iki oer.e hapoe ve bır çavuı ta bir 

(Dc"""11 6 ıncı aahifede) 

Bakanlar heyeti 
Toplandı 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Bakanlar heyeti bugün MareJOI 
F eıızinin ele İftirakile 14,5 ta top
lanmıf ııe toplanh 11eç vakite ka
tlar devam etmiftir. 

Türk maliyesi ve 
borçlırım1z 

PARIS, 31 (A.A.) - Huıuıi mu
habirimizden: 

Borçlar itilafının lehimize d~iı 
ettiği intikal devrinde tenzilattan ıar
fınazarla tam te.luit vennek huıuıun
dakıi karanmız burada çok iyi bir te
o.ir yapmıfbr, 

Gazeteler bunu Türkiye maliye -
ainin munta2am aal&bına delil .ayı • 
yorlar. 

İki vergi hakkında 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Maliye 

Bakanlığı muamele ve iıtihlak verııiieri 
hakkında bazı ihaai malıJmat toplam.ağa 
lüzum eönnüt. deitet'darlıklar ile ...... -
müdürliilderine bu buııut.a bazı ıualleri 
ihtiva ede• cedveUer ,ıındenzıittir. Bu 
cedveller eldorUlup bakanlığa iade o
lunacaklll'. 

tuttuğu tezahür. etti 
Yaptığımız anketin neticesi şudur: 

Terkos haksızdır .• 
Halktan vakitsiz fazla su paraaı alan terkoe idaresi hakkında teh· 

rimizin en maruf hukukçuları nezdinde yaptığımız anket bitti. Ce
vaplan (Milliyet) te çıkan hukukçuların ezici bir çokluğu terkoı~ 
haksız olduğunu söylediler. Bu cevaplar bizim iddialanmıza ve biTbi\ 
rine bpı bpma o kadar uygun idi ki artık her gün ayni teYİD tekrart 
demek olacağı için elimizde mevcut bir çok diğer cevapları neıre lü· 
zum görmedik. Ve bu anketimizle Terkos İdaresini hak ve hıı.lk Ö
nünde mahkfun ettik. 

Bir gazete için neıriyatının hakka ve halkın dü,üılcelerine uygun 
olduğunu görmek büyük bir hazdır. Biz bu zevki tadarken hukuki du· 
rumunun bu kadar zayıf olduğunu görnıüt olması lizım gelen Terk~ 
idaresinin biraz olsun kaygulanmıt olduğuna inanmak isteriz. Çünkü 
üstünde bu kadar m&rlıf hukuk bilgininin ittifak ettiği bir kötü a· 
ziyeti yarın mahkemerı gidebilmesi çok muhtemel olan bir abone adli· 
ye yolunda da yürüttü ve terkoaun tahsil ettiği bu fazla parayı g•rİ 
vermesine dair bir karar aldı mı bu ciddi bir idareye utanç verecek 
b&d;ıe olur... ' 

Onun içindir ki; bu anketimizin Terlcos idaresine doğru yolu gS.. 
termit olduğuna ve burulan sonra artrk o kanunsuz yolda gitmekte ı .. 
rar etmiyeceğine inanmak istiyoruz. 

Diğer taraftan haber aldığımıza ::':re T erkos idaresinde çalıf&D• 
larm hemen hemen hiç birisi bu vaziyeti tasvip etmemekte fakat 
kimseye bir feY ıöyliyememektedir ler. Çünkü orası bir ticaret müesae
aesi olmaktan çıkmıt artık belediyenin bir tubesi olmu' olduğ\ından 
belediye reisi ne emir edene onu tatbik etmekte ve buna kartı a~ı3' 
açamamaktadırlar. 

ikinci bir havadise göre de '1iu kadar ııykrrı gittiğini gören Ba· 
yındrrlık Bakaplığı Terkos idaresine l>ır ihtar göndermeyi dütıinmelı:· 
tedir. • 

İtalyan ordusundaki 
Almanlar 

VIY ANA, 31 (A.A.) - ltaly11n or
du&una memup, Alman ırkından ol.uı 
bazı efradm Tyrolda firar ettikleri • 
ne ve bunlann Avusturya memurları 
tarafından yakalanıp hududa Mıvk v., 
ltalyan memurlanna teslim edildik -
!erine dair çıkan taYİa, reeınen t..ıc • 
sip ediliyor. 

Alman ordusuna lazım 
olan arazi 

BERLIN, 31 (A.A.) - Milli mii
dafaa bakanı, orduya lazım olan a
raziyi temin etmek üzere, husuıi bir 
büro teaiı etmiftir • 

Bu büro, askeri ihtiyaçlar için a• 
lımnaaı matlup olan araziyi, çiftçi • 
!erden lotimlak etmeğe mezundur 

Bir kaıtı mahauı ile mütemadiyen=============-==.,,.,.· 
Avuıturyaya tevcih edilen bu çeşit 

haberlerin yalancı propaııanda m11hi-

yeti hakkında nazan dikkat celbo -
lunuyor. 

en heyecanlı ro-

bulacakamı:ı 1 



/eti mai bahisler 1 Rl HABERLER 
Efkarı umumiye 

Bu kez de konufJDAfarımız ef- ! ti, kurumlar kuruldu, arayıtlar 
karı umumiye etrafında dolattJ. yapıldı ve eıı ıonda da birdenbire 

Arkadqlardan birisi: "Ben tul Her fey ve herke. auatu ve san• 
bu efkirı unıumiyenin ne olduğu- ki bir fey olmamıf ııibi herkea 
nu bir türlü anlayamadun 1 O ne • yerine çekildi! 
dir? G..zeteler midir? Basılıp da. Halbuki meydanda inanı kı • 
ı]~ :.c:r türlü yazılar mıdır? E- ran, vicdanlar üzerinde iz bırak • 

fer böyle iae, sayılı olan ve ekse· mıt kartılıklı ittihamlar vardı 1 
riyetle halktan ayn bulunan bir Bunlar ne oldu? 
kaç adamın bütün bir balkın duy- - Terbiyeci arkad~ - Bu gi. 
gularma ve fikirlerine nuıl tercü- bi hadiseler halık ve gençlik üze
ınan olabileceklerini bir türlü kes- rinde de fena ve kötü izler bırak-
tiremiyorwn; böyle de~lse o ne- maktan geri kalmaz. Şeref ve 
dir? Nasıl kendisini gösterir?,. haysiyet duyguları gevter. Birbi-

- içtimaiyatçı arkadaş: "Ef • rimizi kolayca ittibam etmek a . 
karı umumiye meselesi hakikaten deti yerletir. Gitgide iyi ile kötü. 
karı,ıktır; onu tüm (tam) olarak doğru ile yalan, temizle pis ara . 
göstermekte güçtür. Fakat her ne ımda ayrılık kalmaz. 
olursa o sun o vardır; o öyle bir - içtimaiyatçı - Saymakla 
varlıktır ki el ile tutulmaz, göz ile bitiremezsiniz! içtimai hi.disele . 
gönilmez, fakat her zaman ve her rin doğurdukları dalgalann bütün 
yerde bulunur ve olduğunu his • seyirlerini, bıraktıkları bütün iz • 
settirir; o topluluk itleri ile uğra- leri takip etmek güçtür. Onun için 
an tek te.k adamların veya ki kurum çevre itleri ile uğratanlar bu gi -
!ar m i9l..ri ve güçleri, yaptıkları bi hallerde çok ihtiyatlı d vran -
ve tuttukları, hakkııı.da büküm ve· malıdırlar; gürültülü hadiseler çı-
ren bir varlıktır. Görülmüyorsa kardıkları zaman, sonuna kadar 
d!t. kıymetleri ve ölçüleri o tayin götünneği de göze almalıdırlar. 
eder: Havada uçar ve herkesin Yoksa kamusal (amme) vicdan 
b~ı üzerinde durur, yaptıklarını hqımızm üzerinde durmut hakka· 
göz altında tutar ve hükümlerini im ve herkesin ağzı ile hükmünü 
verir. Bir çok ifleri biz bu görme- verir! 
diğimiz varlığa kendimizi beğendir Bakkalm bqmı sallaya rak 
mck için yaparız. Bir çoklanm da "ne ise bayım,. sözleri ile gös er • 
ondan korkarak yapmayız! Bi • diği kutku ve sallantı (tereddfü) 
naenaleyh bir çevre ne kadar kuv- doğrusu ki bende de, ıende de ve 
vetli ve canlı ise, onun umumi fi · herkeste de vardır! Belki haklı 
kirleri ve duygulan da o nisbet · değiliz; fakat &UÇ kimindir? Suç 
te kuvvetlidir. O nisbette tesir ya- iti batlayıp bitiremiyenlerde, or • 
par. Bazı yerlerde o itlek ve atıl- tada bırakıp çekilenlerde değil 
ıan ve bazı yerlerde de sinsidir, mi? 
saklıdır, kendia.ini hemen göater • Tasavvur ediniz ki ben sizi ve 
mez: Fakat her ikisinde de hüküm- siz de beni para a.tırmakla kar-
lerini vermekte gecikmeyiz. Hür ,ılıklı ve herkesin gözü önünde 
ve serbest memleketlerde muhte - i.ttiham ediyoruz. Bir çok gürül-
lif fikir ve duygu akınlarını tem- tülerden, haftalarca süren didif • 
ıil eden gazeteler ve yazılar, onun melerden sonra, birdenbire ve it 
bir dereceye kadar tercümanı ola- salahiyetli mahkeme tarafından 
biliyorlar. görülmeden, ikimiz de meydan • 

Hür ve serbest olmıyan yerler· dan çekiliyor ve artık susuyoruz; 
de ıse, onun tercümanı olmaz ve bizi itilip dinliyenler üzerine bu 
o asklı kalarak, alttan alttan itler! hal bir iz bırakmaz mı? Ve bu iz 
Fakat saklı olsun, açık olsun o var- de tabii olarak kufku olmaz mı? 
dır ve çevrenin itleri ile u~ • iki 'ıktan birisi, ya biz birbriimi-
lar. ne olursa olsun onu hesaba zi ittiham ederken, düşünmekıi • 
katmalıdırlar. Çünkü yukarıda da ıin, ihtiraslarımıza kapılarak tu • 
dediğim ııibi, bütün kıymetleri ursuz hareket etmitiz - ki o hal
ve ö çüleri tayin eden odur ve ter· de - artık çevre işleri ile uğr&flllak, 
cüınansız ve sinsi olsa bile hüküm- kabiliyetinde olmadığımız güneş 
!erini verir • ., gibi aşikar olmuştur, ve yahut bi-

- Oçüncü arkadaş - Bu, o ka· !erek, anlıyarak, temizlik ve dc:-ğ
dar doğrudur ki dün bile garip bir ruluk namına hareket etm'~i;,; , u 

hi.dişe ile kartı!~ Hayretler halde hangimiz n haklı olduğu sa-
ic;inde kaldım., Koıntu bMdcaldan lah:yetH bir mahkeme tarafından 
yumurta alıyordum. Yım>urt ıının tayin edilmelidir! Edilmediği hal· 
taze olduğu- and içtikten sonra de loqku ve sallantı pek tabii ol-
;ı..;,,ı..,,.Oire: "Sizden bir \öz sora· maz mı? Şimdi efki.rı umumiye • 
::..gım., dedi. "Ne eoracaksm?., nin ne olduğunu anladınız mı? 
aedim. (Haniya geçen yıl bizim - Anladım: Kuvvetli bir şey: 

Marsilya cinayetin e 

Büt ·· n ustaşilerin 
Mesu iyeti var 

Kral Aleksandnn ve M. 
Bartu'ouo ka r e aid 

tahkikat • 
MARSILYA, 31 (A.A. - istintak 

hakiminin, Hav~ı muhabirine beyan e,-· 
lediiine ıı:öre, M8r ya auiMastirıde, 
Valiçko nam diğer Ke!.,...en'in arkadaş· 
lan olan li!itün U filerin ınuhak· 
kaktır. Zi,,. bunlar işlenen cinayetı"n 
Ö11ee ha dar olmu Iar ve işlenmuine 
de yardmı • lerdir. Bu , k gtıh 
lannı teri.ettikleri umaa (bayük bir i9 

ıı:önneğe) ıı:ittilderini bildiriyorlardı. 
Kendileri, f°Nn ya, iki apı ıırup halin• 
cleııırinnitler •• Fontenblo ile P "se g1t 
tiıkten oo Va!ı\çl<o, Krayuo ve Kva 
t..;J, nam diğer Kttıriter, arkacl.ııi farın • 
dan aynlar i tida "vinyon'a aonra da 
Ekı . x ... ritmiııen!i:r. 9 il teşrinde, 
Kvaternik, (5arı kaitilı) i bulma., 
gittiğini IÖylİyerek diğer iki Ş 0 0 

• n 
uzaklaşmıı Ye onun o kadından al ığı 
sila 1 i Valiçko, kralı ve M. Bariu 
yu öldürmiittür. 

lspa y'Kl 
MAD T, 31 (A.A.) - Yeni ka· 

bin yi te "le memur radik 1 Oııder 
Bay Lerroux ile halkçı çiftçilerin başı 
Bay Robleı arasında buırünkü müla . 
kat kat'i olacaktır. 

Bay Lerroux, Bay Robleı ile birle· 
şip temenni edilen bant kabinesini 
teşkilden imtina ettiği takdirde, ilk 
te~rin isyanını taıfiye ile mükellef bir 
ekalliyet kabineainin te§ekkülü ile ik· 
tifa etmek lazım gel~ektir. 

A manyada 
Demir ıstihsa:atı hep silah

ıanm1ya hasredilmiş 
BERLIN, 31 (A.A.) - Havas muha· 

birinden: 
Ruhr havzaaındaki biiyük aanayi ıe

hirlerinin mali vaziyetleri vahimdir, Şe
hiT bütçelerinin açığı, Bohum'da 20 miJ. 
yon, Düiıberg'de 17.000.000, EHen'de 
10.000.000 marktır. Belediyeler, meınur 
maaılan kabilinden birinci derecede mıu 
raflan ödemeğe dahi yetiıemi.yorlar. 

Bunlar, Prusya'nm ve Almanyanm müs
tacel yardmuıu rica etmektedirler'. 

Resmi istatatiklere göre, yalnız Rubr 
havzasında, kömür istilısaı.ab, 1933 ~ 
.-inde 77 milyon tondan 1934 aeD(llin· 
de sa milyon tona çılanıı ve ,_ 1932 
1<:nesinde 479.000 ton olan aylık bımı 
ç~!:ik istihsalatı da 1934 te bir milyon to· 
nu tecavüz etmiıtir. 

Bundan anlaıılıyot" ki, büyük demir 
aanayÜ Alman teolihatına çalı§DU§, bu 
vaziyet dahilinde, 11nai ;.tihıali- aoy
ıal hayat üzerine beklenen teııirleri ola
mamı§tır. 

bu şelıiremanetinde bir çok gürül· Onun hükmünden kinue kendisini 
-Wler o du, komisyonlar kuruldu; kurtaramaz! Esaen'de hfila 1.000 nufuıta 28 i yar· 
arayıtlar yapıldı sonra ne oldu?) - içtimaiyatçı - O, bununla dan ile geçinen iısizlerdir. Bu nisbet, 
dedi. "Hangi gürültüler?,. diye sor- da kalmıyor; toplu yaf&yışm açıl- Bohum'da yüzde 35 ve Dortmund'da bin· 
dum; ''bu bizim esnaf bankası ' maımda ve yükselmesinde büyük de 42 dir. 
ile kadınlan çalıttmna kurumu et- roller oynar. Biliyorsunuz ki bü. -.---. -----. ---.---
rafındaki ııürültüler! Hatırlamıyor yük tehirler, büyük ihtiyaçlarını 1 Adrıyatıkte §ıddeth fırtına 
muaunuz? Şimdi İfİtiyonız ki Es- yaptıkları ve sonraları yavaş ya. ROMA, 31 (A.A.) - Son derece 
naf Bankası dağıldı; ~!eri görül • n., ödedikleri borçlar ile görür - ıiddetli bir fırtına, Adriyatik sahil • 
dü, ortadan kalktı. Fakat bazı fey- ler: Ve bu borçlar ekseriyetle şe- !erinde hüküm sürmekte insanca bir 
ler söylemwfti, o ne oldu?., "Sa- hir ha~kınm kendisinden yapılır. çok zayiata aebep olmaktadır. Maddi 
na ne? . Bu ııibi itlerle uğl'afır • Halk ne yapılacck i,lerin kendi haa&r büyüktür. 
sm?,. diye cevap verdim. "Bu faydasma olduğunu bildiğinden ıe V" d "h · . 
memleketin halkından defil mi· vinçle tehrin yardımına kotar.yal- ıyana a ı anetı va tanı ye 
V:•"' Anlamak i.ti:roruz !,. dedi. ruz elverir ki ortada inan olsun, gü suçluları 

e cevap vereceğimi bileme • ven olsun! Fa.kat bu inan ve güveni [ ViYANA, 31 (A:.A:.) _"--'in 
dım: Biraz tereddütten sonra. de kuran, umumi duyguların ver- 1 ~~ 

- Bilmiyonmı dostum! kb,. diği hükümlerdir. t~kilatmm eaki aa!Uıftye r "ıri rene· 
d

.. d" d ral l..oenıer de dahil Oldu" bald• 
ıma ufme un, edim. Açıkbr ki bu hükümler, kar,ı ... 

• B~ kutlrulu bir bakqla be- (aleyhte) olursa ve umwnl duy • bu tetkilata m.enap 21 kiti, ihaneti 
m sey~ ~ ı.... •• 'I 1 d V•laoiye cünnünden dola~ ni• n i· ,.,. ... e ~ını _,ayarak ııu ar a kufkulu bulunursa, gü • ,., 

- Her ne ise bayım! Diyerek ven ve inan kınlu; böyle yerler- kinci günü Viyana aakai mahkıtme-
yumurtalıı;rıru kağıttan bir kese • de halle, hatta vermekle borçlu ol- ainde muhakeme idileceklerdir. 

ye yerleftirerek bana •erdi. duğu vergileri bile istekle ödemez- Buıgaristand i yaı:ı çık-
- İçtimaiyatçı - Görü10rau. ler! İ'1e vergi toplamaktaki güç-

nuz yal Halk unutmuyor! Hatı • lülelerin asıl kaynağı!. tığına dair haber ek:ıip 
rumda her feyi miaıliyor ve bük- - Evet! Evet! içtimai Y&f&· ediliyor 
münü veriyor. Bir çevreyi idare 11.ıa bir tek yanlıt hareketin aa,. 
edeoler, iman pnkolojisinin bu hu- yılmaz aonlan vardır'. SOFYA, 31 (AA) -

· ....:..: ı . .ı Jansı bildiriyorı 
ausıy.,..... unutmama 1<1ırlar: Öy- Ag"aog"lu Ahmed B ı · -'-
le davrııDID!llıdırlar ki verilen bü- u ranatan ... kanplddı.lar ve hat-

kümler velev aaklı ol8Wl, Yelev sin- Surı·ye Komserı· ti iıyaru çıktığına dair yabana m•'l'l. 
•İ olsun, kendilerine kartı olan i- leketlerde çıkan fayia.lar tamamen aaıl 
nanı azaltmıum. Meseli b-U-- • --- aızdır. Memleketin her taraftnda"1<Am ......,. 8 d- M ' bir ıükiln .. anı,... 
im gösterdifi itı Saftan başa bir • O artei io B. T. Rüıtü 
hata idi. Ye onu ortaya •tm•m•h Arasa çektiği telgraf Leh hariciye nezaretınde 
idi ve yahut atıldıktan sonra, ANir" o.. -

ka.ı__ •• ""lm I' "d" . ·~"" 31 (A.A.) - Franaanın 
sonuna U11C yuru e ı ı ı ve Sunye ve Lübnan fevkalade komiaeri 
halka inan güven verecek bir ne- Bay de Marte!, Tiiriı: topraklaruu ter-
ticeye götürmeli idi! Halbt*i gü. ~~~ Dııan itleri Bak.mı Bay Tev 
rültüler göklere kadar -·'··-'dı fik Ruftü Araa'a llf&itdaki telgralı ~ön. 

~ u .ı-'·lirı • 
halkın gözleri önünde ittihamlar -..., 

nıJd • 1 "Fransız manduı altmdakı~ devletler 
sav u, lf gazete ere diiftü, Bil· ~:-ziıa~e girerken, bana kartı Tüıtı:iyede 
yül- Millet Mecli•ine kadar akset- gosterilen çok samimi hüsnü kabuld-
" dolayı zab i.lilerine derin minnettarlığı. 

A b" mı bildirmekle haz duyuyorum. Türk. 
ra utanda O•manlı İmpa· Fransız do.duiundan miilbem olan ı.o-

ratorluğu naaıl yıkıldı i..imli ta- nııflll&ianmı:u mütekabil itiımt ve 
rihi tefrikamız bugün befinci dooıtça teırilıi -..; hanaı içinde geç. 
~ayılamr:ula-lır. meai komtııluk mü-.elıetlerimi:ııi daha 

ziTade ko~tır.., 

İtalya· Habeıistan 

Müzakeratın son 
Vaziyeti nedir? 

Selahiyettar bir zat iokıta 
haberini tekzip ediyor 

ROM.At 31 (A.A.) - ltalya ile Ha
~ MUIDclaki miinasebat hakkın • 
.ı.ki yabancı müstahberat dolayıııile, aa· 
lihiyettar lıir memur, dün akıam: (Ha-
Libelı:ri • vuiyetle, doii'udan doğru • 
ya m - inkıtaı araaınıla dağ ka-
dar faıiı: nra..;.) demifl:ir. Yan resmi 

ij 1 tanı.ti ltalymı • Habeı iti· 
ıa&Dnı inci nMHldMİnin neiyet ha • 
linde bülundufunu tanih ediyorlar, bu 
madde: 

1 - Doğrud:in doğruya müzakemı, 
2 - Uzlaımayı, 
3 - Hakenie mÜJ'aA>Mtı clerpİf etmek 

tedir. 
SOo ltalyan teklifinin bir usul teklifi 

olduğa ve bunun Habeşistan tarafın • 
claiı reddinin, doğrudan doğruya mÜn· 
karatın devamı İçin yeni bir uıul düşün· 
mcğo rniıni olmıyacağı kaydedilmekte • 
dir. BU müzakeratm devamına imkan .,. 
t..madığı takdirde uzla~ya müracaat 
edileee1rtir la, bu da, müzakeratm inkı· 
taıoı tazammun etmekten çok uzakt:r. 
Habcpıtana vermiş olduğu son notada, 
ltalya bu son usu'e müracaattan İstin .. 
kaf etmediğini göstermiştir. Ve haliha • 
ztrda, ıon Habe~ notasına vereceği ce .. 
vabr tetkik etmektedir. 

Habe,Utanua notaM. 
CENEVRE, 31 (A.A.} - Habeşista

nın Patis sefiri Tecke .. 1--lawriat, Uluılar 
kurumu genel k5.tipliğine bir nota gön
dererek ltalyan - Habet dostluk muahe
denameııinin derpit etmekte olduğu ha. 
kemlik kormsyonunun hemen teşkilini 
talep etmiştir. 

---o•----·---
Be'çikada 

Sosyalistler de yeni kabi
neye itimat ediyorlar 

BRÜKSEL, 31 (A.A.) - Sosyali.t
lerin fevkalicle kongresi, kendilerinin 
,..,.; Van Zeeland kabineıfue ittiraKleri· 
ne dair olan umumi meclisin karat'lannı 
müzakere etmek üzere toplanmıp. Sa. 
yalistleri Bay Vandervalde, §imdilci hÜ· 
kumet.iıı, halihazırdaki vaziyette, tasav • 
vur edilebilecek en iyi hükıimet olduğu 
nu söylemiı ve demittir ki: 

"- Bay Tönis istifa ettiği zaman, 
ben, kendimizin bu derce uçunımun ke
narında bulunduğumuzu toılımin etmiyor 
dum. Ve intihab.ta kadar, muhalefet il· 
nıfıoda kalabilmenizi temeımi ediyo • 
dum. Karşımızda iki ıık vardı: Ya kabi· 
neye dahil olmak, yahud ki diktatörlük 
mahiyetindeki bir hükilmetin temel ya • 
ıasına tecavüzünü görmek. Bay Van 
Zeelaod'clan vaziyet hakkında izahat .ıl· 
dıktan sonra, frangın kıymetteıı düıü • 
rülmeai fikrine biz de iştirak rnecbur:iye
tinde kaldık . ., 

Kongre, hükilmete itimad eı-ğe ka· 
r.ar vermiş-tir. 

Ayan da tasvip etti 
BRUKSEL, 31 (A.A.) -Ayan meo 

!isi, 20 muhalif ve 19 da müttenlrife kar 
fi 110 rer ile Van Ztıeland kabinesine 
itimad beyan etmiıtir. Bu netice, kabine 
nin beyannamesini, hükümete husuıi sa 
lahiyetler itasıru ve paratWl kıymette dil 
şürülmesini taıvib mahiyetindedir. 

Frangın kıymeti 
BRUKSEL, 31 (A.A.) - Bu -.hah 

toplanmq olan kabine, Belçika frangı 
kıymetinin indirilmesi nisbetini yüzde 
28 olarak teabit etmiıtir. Borsalar, yarm 
açılacaktır. Yüzde 28 nisbeti esası üze· 
rine kambiyoların kontrolüne batlanıla· 
oaktır. 

Hükümet, ecnebi memleketlerden Bel
çİkA randlan iatenilmiı olduğunu biJdir
mittir. 

Harp çıkar11a 

irleş "k Amerika 
Devletleri ne 
V.azıyet alacak? 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - Ayan. 

dan N ye' · başkanlığında toplanan .ı. 

Jih ti<:areti tahkikat komötesi, Amerika
nm bittitaflığını, memleketin yeni bir 
harbe süriildemnetiııe mini olacak su • 
rette 9İzen bir proje tetkik etmektedir. 
Silihlara ambargo vaz'ı, harp mmtaka· 
aına gitmek isteyen Amerika tebaa11na 
P port verilmemesi gibi kayıtlardan 
başka, bu proje harbeden devletlere ve 
ya bu devletlerden her banııi bir teba
aaına Amerikadan gerek umumi ve g&o 
rek husuıi aurette ikrazatta bulunulma
llDI meaoıtmektedir. Runelt'in bu pro· 
j e taraftııı' olınuı umuluyor. 

Litv İıyalılara müşkilat 
KOVNO, 31 (A.A.) - Alman hü· 

k~e · ~-~etteki naziler alay • 
hiıie enlen olum ve hapia kararlar. 

bir ıaikabele bilıni&il olmak üze
re, Litvanya tabiyetinde bulunanlara 
lrauit vizeoi vermekten imtina etmek· 

dir. 
LitY&Dy~, Polon,_ ile diplomaıl 
ıuebetl.erı olmadığından, bati Av· 

nıpaaına gıbaek iatİyen LitYanyalı • 
lar. i~in biricik yol, Memelden deni:ıı 
tarıkıle aeyahat otznekt>• 

istihlak vergisinde değişiklik 
ANKARA, ul (Tele/onla) -Bıuı tnaddelerden aluıan iatilılalf 

vergiırine müzeyyil kanun projtti Gümrük Uıt lnh~r:.O,. Bakrınlığına 
uerilmiftİr. 

Bakanlık proje üzerinde vergi noktai rı~ndan yapılmQ81 fô.. 
zım gelen değifiklikleri tesbit edecektir. HQber aldığıtnıza göre, kamı· 
nun bazı hükümleri tauzilı edilmekte, bazı resim hadleri çoğaltdmakıa
tlır. 

Mevcut kanundaki ~uklu ue yünlü mensucata ait hükümler İ· 
le mahlut olan e,ya uergilerinin de gümrük kananunan 9 uncu macldc

nne göre tahakkuk ve tahnl edilmen derpİf olunmtıflur· 

inhisarlar Bakanlığı teşkilatı 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Gümrük ve ltıhiıarlar bakanlığı te~

kilat kanun projesi bugün gümriikler mü•tef(ın Bay Adilin reisliği al 
tında toplanan bir komisyonda tetkik edilmiftir. 

A 1manya harbe mi hazırlanıyor? 
STOKHOLM, 31 ( A.A.) - Almanlar, ıoıı Z<ımanlarda laveçten 

birçok at almışlar ue bunlar için iki misli liYat ,emıişlertlir. 
Diğer memleketler atlannın tabi olduğu YÜz Jıark mark gümrük re& 

mine mukabil lsweç atlarının 500 marfı reame ta•İ olduklcm göz önü
ne getirilecek o~arsa anlaşılır ki Al manya, harbe ~Qz;ırlanmaktadır. 

Trakyada yapıla
cak köy ev eri 

&limar Aptullah Ziya 
ne diyor? 

htanbul aHlkevinin diplomalı mimar
lar ..... ın.ıa açtığı yeni müsabaka hak· 

:Onda bugün de 
.,,. muharririmiz 
.ızun senel« Ana • 
Joluda gezmiı, bil
ııaasa memleketin 
<Öylüıü ile çok Y•· 
.• mdan bağlan bu • 
ı unan mimar Ab • 
Jullah Ziya ile ıı:ö • 
"flllÜttiir. 

Abdullah Ziya • 
.ı n cevab& ıudur ı 

" - Gazeteniz • 
Jeki anketi gördüm. 

rtbdullah ZIYA. Bu işle ben de 
uğrapnakta ol · 

duğumcl- gôzümden kaçmadı. 
Arkadaşlar ıp bıraz yanlıı anlanuı • 

!ardır. Bununla beraber hepsi Halkevi· 
nin yaptığı bu güzel müsabakadan mem· 
nundurlar •e çok sevirunitlerdir. Halkevi 
gibi memleketin kültürü ile uğraıan bir 
ocağın köyi diitüniirken memleketin mi· 
marlarma da uğramayı düıünmeai bizi 
en ço kaeYindiren cihet olmuıtur. 

Bu müaabakayı lstanbul Halkeri bat· 
kanı Refi Ceıiil Bayar düşündü. Müsa • 
boıkadan gaye köylüniin uluorta intaat 
yapnıuırun önüne geçınelr, köyl.-imin 
cumhuriyetin ve Türkün lıarakt.mo uy• 
gun temiz bir tekil vermektir. 

Bu it tebirde bir bina yapmaktan güç
tür. Arlcaclaılarm dediği gibi köyü ve 
köyliiyü çok yakından tanımak litzundır. 
Memleektin iklimi, köylünün iatekleri bu 
işte birinci planda gelir. Halbuki bunu 
etüt için de köy kör clolatmak li.zımdır. 
Trakyanın altı yedi saatlik bir yer oldu
ğu düşünülürae arkadaılann bir tatil 
gününü bu memleket itine venneleri 
hem memleketi yakından tannnalan, hem 
de netıico olarak ortaya kafadan ve bil
giden çılmuı bir köy tipinin doğmasına 
y•dmı edeceğinden çok hayırlı olacak • 
trr. 

Bununla beraber son senelerde yapı • 
lan müaabakalarda, bir çok yabancı mi· 
madara rağmeıı daiına kazanan Türk mi
marlarının bu hayırlı ve güç iti de bııta
rabilecek kadar memleekti yakından ta
nıdıldanna, bilgilerinin, tecrübelerinin 
ki.fi olduiıma benim imHım v•dn-. 

Zat., son aeaelerde mimarlanmwıı 

bu atılııı, bu ilerleyiıi, bu memleketle • 
vwliğidir ki memleketin büyüklerini 
böyle miisabakalar açmağa götürüyor. 
TeklW ediyorum: arkadatlardan Trak
yada bir cuma günü ufak bir re:ıint:i. ya
pacak olanlar bu İ§t• muhakkak muvaf
fak olac•klardır. Onlar bu itlerd<on çok 
daha güçlerinde bile bw türlü yoksul • 
luğa katlanarak çalıımıı ve müaabaka· 
lan kazannuılardır. 

latanbul Halkevinin bu deierli itini 
alkıılarken Türk mıimarlarmm bu pro
jede do muvaffak olduldaıına tahit ola
cağımızı timdiden oöyliyebilirim,,. 

Tramvay şirketile 
yapılan müzakere 

Ankarada Nafia vekaleti ile mü • 
zakerede bulunan, tramvay, elektrik. 
tünel tirketleri sermayedar grup mÜ· 
llle1&illeri Bay Ronırer ve Bay Bro
sens dün akpmki ekspNlle Pariae 
dönmüılerdir. 

Müme11iller ay oonunda Brükael
de toplanacak olan sermayedar gru· 
puna Ankaradak:i temaılan hakkın • 
da maliimat vereceklerdir. 

Oğrendiğimize göre, Nafia veka • 
leti ile lramYay, elektrik ve tünel 
tirketler:i araaındaki müzakere inki • 
taa uiramamııtır • 

Nafia Vekaletinin teklifleri kar • 
pw:nda mümeaııiller aali.hiyetleri ol • 
madıjını ileriye ıürmüiler ve aerma· 
yedarlarla temo edeceklerini söyle
oniılerdir. 

Atatürkle Irak Kralı 
arasında telgraflar 

ANKARA,31 (A.A.) - Irak kra· 
h Gaziyülevvel Hazretlerinin valde • 
terinin vehtı lolayıııile Rei&icumhur 
Atatürk ile "-1 Haaretleri araamda 
&Jağıdaki telgıaflar teati edilmittirı 

Haşmetlu Birinci Gazi Hz. 
lrık Kralı 

BAGDAT 
Validei hafll&tanelerinin vefatı 

dolayıııile zatı talıaneleri.ne en derin 
teeaaiirleriıni atzederim. 

KamalATATURK 
Kama! AS.türk Hazretleri 

ANKARA 
Validemin ölilnıü dolayıslle tel0 

grafla vaki tazifetler:ine te§"kkür e. 
der ve zatı devletlerine yürekten u· 
zun ömürler dilerjn. 

GAZI 

Muvazenei umumiyeye 
alınacak kadrolar 

ANKARA, 31 (Telefonla) - •~· 
mir ve Haydarpa§&daki bulaşıcı ve 
ıalgın bastalıklar haataneleri mü
tehaııaıı tabip ve ıliğer memurlar kad 
rolan müvazenei umumiyeye alm • 
maktadır. 

Almanyaaıo yumurta 
kontenjanı 

ANKARA, 31 (A.A..) - Alman • 
ya memleketiıni>:o nisan 1935 ayı i
çin B. aınıfından 1,000 k-tallik yu. 
murta konteajanı ayırmııtır. 

T enzilath seferler başlıyor 
Şirketi Hayriye n Akay idarele • 

rinin ya mnııimi için bıtbikine ka • 
rar verdikleri yar< ranye ucuz bilet 
tenezzüh seferleri bu peqembe akşa• 
mmdan itibaren 1>a1lıyacaktır. 

Her hafta ~be alqamı ve 
cuma sabahı kaldmlacak olan •apul' 
lar Boğzm ve Alı:aJtn bütün iskeleler, 
için yolcu alacaı.tardır. 

Tenezzüh ae~rleri mevsim müd • 
delince aürecelır. oonra kaldınlacak
tır. 

Yuıoslavyadaki emlak 
aahiplerinin müracaatı 

Yugodavyada mnli.ki bulunanla • 
rın, maliye bakanlığında müteıelı:kil, 
komisyona gönderib:ne.k üzere, vila • 
yete verecekleri beyannameler hak· 
kındaki mühlet dün bitmiıtir. 

Şimdiye kadar (300) müracaat ol 
muıtur. Vilayete verilen beyanname 
!':~• diİ? -:ktam maliye bakanlığına 
gondenlmı1tir. 

Maliye Bakzuılıiı:ndaki komiıyoa, 
emli.k mukabili - kadar para nr:İ· 
leceğini tesbit edecektir. 
................. 1 ... 

Antalyauın gittıkçe güze •. 
leşmesine çalııılıyor 

ANTALYA, ('Milliyet)-Antal
ya da duml!ld•n devam eden bir 
imar faaliyeti vardır. yeni Beledi
ye mecli•i fdırin ııüzellctmeai için 
çok çahtınaktadır. Nafia Vekile. 
tinden ııelen bir Mühendia tara
fından fdırin yeni bir pli.nı yapıl
dı. Bu plan Belediye bütçesini 
aarsmıyacak tekildedir. Ayni za
manda tehrin tabii güzelliklerine 
layık modern bir plandır. Beledi
ye bütçesiırin TUS&ti nisbetinde is
timlik ve imar iflerine devam edi
lecektir. 

Bundan bafka Devlete ait ve 
husuai pek çok binalar yapılmak
tadır. Bilhaua Halk pazarı karşı
sında (25) bin liraya yapılacak o
lan yeni İnhisarlar binası tehrin 
bu semtini daha ziyade aüalüye
cektir. Binanın temel atma mera· 
aimi yapılmı,tır. 

Halkı mutavaurt ellerden kur· 
tarmak için yapıla.o (Halk pazarı) 
açdnııftır. Fakat binanın pazar 
teklinde idareai Belediye için pel. 
verimli olmadığından ve arzu edi· 
len gayelere mütabık gelmediğin
den pazar, son Belediye meclisi 
kararile Hal tekfine ifrağ edilecek 
ve binaya veni kısımlar ili.ve edi· 
lecektir. 



Lfm:Liö?N1 Ş EH 1 R HABERLERİ 
Hava gazı muslutu 

· On seneden fazla ııar ki; günde
lik gazetelere yazı yazarım ııe bu 
ya:zılanma "Felek" imzasını ata • 
nm. O zaman bu atlı neden ·~ -
mip olduğumu finuli bana sorsa • 
lar, inanın ki; hahrlayamam, la· 
'kat bu imza ile o kadar yazdım ııe 

IKONOM! 

Jspanyay~ 
Bir heyet gidiyor 
Bu heyet yeni bir ticaret 

anlaımaıı yapac k 

Yapılacak 
Tasfiye yok --Ekalliyet mektepleri hoca 

1 ları arasında değişiklik
yapılmıyacak 

Dört er ek 
Bir a ın 

•-<>-
Dün bunlar tevkif edildiler 

ve Müddei umu ']iğe 
verildiler 

CEMiYETLERDE 

Hilaliahmer 
Kongreleri 

Güzellik telekkisi 
Şöyle tecrübe görmüş bir kimse· 

yi karşınıza alın ııe kendisine fU 
suali sorun: 

- Bir kaılın ne gibi evsafa ma
lik olmalıdır?. 

Muhatabınız ister kadın olsun, 
ister erkek olsun evvela omuzlan• 
nı silkmekle iktifa edecektir. o kadar yazdım ki; nihayet Mat· 

buat ôleminde babamın bana ver • 
Jiği uim unutularak tanıyanlar be 
ni "Felek" diye çalırmaya başla
aılar. Bu benim de hofU11ta gitti. 
Çünkü "Felell' adı bugünkü hüııİ· 
yeti aiınca;·a kaılar ona on senelik 
emek sar/ettim, ona benim istedi
ğim ile halkın utediğine inandı -
ğım fekilde ~kiçledim, dövdüm ve 
ifledim. O katlar ki, ondan aynla
mıyacalımı anlayarak en sonunda 
kendime soyaılı olarak aldım. Bu 
gün bu adın bafkalannca bir de • 
geri var mıdır. Bilmiyorum, daha 
doğrusu bilmiyordum. Çünkü hırsı 
o!mıyan, iddiası olmıyan bir ume 
kim kıymet verirdi?. Aldanmııım. 
Birtakım aılamlar, içlerinde yan • 
yana çalııhğım ve arkadtlf sandı· 
ğım kinuelerle birlikte "Felek" di 
ye bir ıra:zete çıkannakta kar ol • 
duğana düfiinmii,Ier, para kazan. 

0

mak l~n on senedir, büyüttüğüm 
bu f(>CUğan adından istifadeye kal 
kıfmı,Jar, Para kazanırlar mı, ka
zanamazlar mı, orasını ne düfiinü
rüm, ne de beni alakadar eder. 
/fin sinirime dokunan tara/lan fU• 
dur: Bir mıılıarririn yan ııe soya
dının, ona lrlg haber verilmeden 
bir gazeteye isim olabilmesi ve 
matbuat arkada,Iığı i'1nde buna 
yapabilenlerin bulunuflldur. Me • 
deni memleketlerin bugünkiJ mes
lek :ziimrelerl bağlan, sanırdım ki; 
böyle bir harekete değil mani ol
mak, hahra bile gelmuine engel 
olurdu. Gene aldanmıfım. Böyle al 
dandığımı görerek "F ele'Jt' adını 
o gazeteye verifte de bir kasıt ol
madığını dü,anmek ütedim ... Ula 
cık bir tahkikat bana gösterdi ki; 
onlar bu isimden meded ummak • 
tadırlar, içerisine ya:ıacaklan eser 
lerinden değil. Çünkü; iki gün ev
vel, bu yeni gazete ile al/ikam ol
madığını ve kanuni yollarla böyle 
bir gaute çıkmasına engel olaca
ğımı bu mtunlarda yazınca hemen 
matbuat memurluğuna kopnup • 
lar. "Fele'Jt' ümine bir de (Kan
bar) ilave etmifler. Tek fU (Fe • 
leh) atlına dokunulmasın diye! 
Biliyor musunuz, bu hôdiıe bana 
hiç beklemediğim bir gurur huıi 
verdi. Ben de bundan sonra her 
iyi marka gibi arhk İm.zamın alhna 
(taklitlerinden sakınınız!) yazısı
nı yazacağım. 

Size bir ulak fıkra: 
Eski devirde Şarki Anadolunun 

aaha mekteb girmemiı olan bir 
köyünden bir delikanlı askerliğini 
yapmak üzere lstanbula gelmif. 
Se!imiye kışlasında müddetini bi • 
tirmif, giderken de her zaman çok 
hoşuna giden ııe musluğunu açın
ca yanan havagazı beklerinden 
birini koğuftan s-Oküp köyüne gö
türmüş, duvara mıhlamak ııe açın
ca ışıklanmak için. U st tarafını an 
/atmaya hacet yok!. 

Şimdi bir sual ııar: 
Matbuat kanununda gazete İsmi 

olamıyacak feylere dair ulak ka
yıtlar ııar, lakin birinin soyaılının 
gazete adı olup olamıyacağı yazılı 
değil. Çünkü o kanun yapılırken 
soyadı yoktu. Biz ıoyadını aile ııe 
sal.si hüııiyetlerimizi, kalabalıkt;;m 
a.vı rma/, '"İn aldık, Halbuki he • 
n~~ bunun temin edildiğini de gör
muyoruz. Herkes biribirinin adını 
almakta ııe bu yüz,/- be, on se· 
ne sonra bir sürü miras ve ttaarrul 
ihtillılları çıkması zemini hazırlan 
maktadır. Şimdi bir de gazete ismi 
aJ_ınıı;or'. Y a_rın öbür gün herhangi 
b~r aıle unıı açık saçık bir piyese 
hır meyhaneye belki İnadına bi; 
köpeğe de konacak. Buna ne ile 
hangi hak ııe yol ile karfı ko..,,.ca: - :> ,,_ 
gız ... 

B. FELEK 

Beledive meclisi bugün 
•Oplanıyor 

l atanbul ~mumi meclisi, bugün öğle
~..,. ıonra, hNan devresi toplantılarına 
~ hya.caktır. 

~ıri kah."clıanelcr. - lçif<fer Ba • 
ka .. a-ı, beledıyeye bir tamim &'Öndere
rek numune olacak ~ri kabvelıa.neler 
'Viıcud~ getirilme.ini tavaiye ctmitti. s.,. 
1 ıye il<bsat i1lcri müdürlüğü, bu mese
l.. hakkında tetl<ikotta bulunmaktadır. 
Oniiuı.izdeki yaz mevs: 'nele iki asri 
•>'llzl:lı: kahvclıane açılr..ası için bazı nıü-

' .. . . 

b~ya ile mevcut ticaret anlapnaaı· 
nm miidcleti bitmittir, Yeni bir anlatma 
i?ı müzakerelerde bulunmak üzere ya
rm l•paııyaya bir tıicaret heyetimiz gi. 
dec:ekt.ir, Heyet izalanndan bir knmı 
dün •abalı Ankaradan ıehrimize gelmiı
lerdir. Bir iman azalar da buııün gele • 
oelderdir, 

ihracat ınallarmuzın iyi bir alıcm o
lan ispanya ile akdedilecek yeni itilaRa 
ticaretİ.ınQin tuttuğu ıeyir her iki taraf 
İçin de çok verimli neticelere varacaktır, 

Ankara muhabirimiz de bu yolda bize 
dün gece ıu telefon haberini verdi: 

ANKARA, 31 (Milliyet) - Son za· 
manlarda ispanya bükiimetü memleketi
mizden ispanyaya ithal ecliimekte olan 
yumurta kontenjanını tahvil etmiş ol • 
doğundan vaki fİl<iyetleri nazarı dik
kate alan bükümet hpanya ile mevcut 
ticaret uzlaımaımı yeniden gözden ge
çinnek ve memleketimizden hpanyaya 
ithal edilen yumurta vaziyetini daha e
tMlı bir surette hallederek yeni bir ti
caret uzlatması eaaılannı lıpanya hü • 
kı'.imetile temas ederek hazırlamak üzere 
TürlrofU kontenjan bürosu şefi Bay Nec· 
miyi Madride göndennektedir • 

lıviçreye ham afyon 
gönderilecek 

l ıviçredd<: :,i.r afyon fıılırikaaı, bam af 
yon alıp yap .. şmı .mıak üzen Afyoa 
inlıi-ı ile anla§tmfbr, Bu anlft§maya 
ıröro. yalanda hMn afyon gönderilmesine 
baflanacalttır, 

Sümer bank kazanç vırgisi 
verecek mi? 

Yeni kazanç kanununun birinci med
dea mucibince umumi, mülhak ve h ... 
auai bütçeli daire ve müeneaelerle umu• 
mi hizmetlere yarayıcı cemiyetlere ait 
~ bir l'•Y• takip eden müee-..lerin 
kazançları verl'iye tibidir. Bu kanunun 
iatilıdaf ettiii müeueseler •a11nda Sü· 
mer Bank ta ıayıı.-ktadır. 

Dün &'Öriittiiğiimü alakadarlar, Sü
mw Bankın kurduğ.ı fabriluılarm teıvi
ki ııan.yi kanunundan ntifade ettiiüıi, 
bu itibarla vergiye tabi oı.-1 lizmı 
geldi;ini aöylemiılerdir. Mamafih, Sü • 
mer Bank lıtanbul ıubeseindn henüz bu 
yolda bir istekte bulunulmuı değildir. 

Balkan ekonomi konseyi 
toplantısı 

11 martta Belgradda toplanacakken, 
ıon Yunan i.ayam münaaebetile &'eri J.a.. 
lan Balkan antandı komünikasyon k0&
ııresi, 6 ni4anda toplanacaktır. 

Türkiye namnıa kongreye İftiralı: e
decek olan dehiz nakliyatı umum mü • 
dürü Bay Ayet, Devlet DemiryolJen .,.. 

ki 18Jlum müdürü Bay Rifat ve telsiz 
mütehaum S..y Kazım bugün Belgrada 
gôdecelderdir. 

Münakalat Birliği diye 
bir şey }O~ 

Sa:bah l'azetelerinden biri, l'enit sa -
lüıiyetli bir münaı...lat birliği tesis edil· 
meai hakkında bir proje ba:ıırlandığın • 
dan bahsetmekte idi, Oğrencliğimi.ze gö. 
re, böyle bir projeden alakadar ve sa • 
lahiyettar kimselerin haberi olmamğı 
ıı>l>İ böyle bir ihtimal de viırit göriilme
melrtedir. 

._J _B_O...;;R..;:S;,..:,A.:,__ı 
Ut B&nkuından alman cetveldır J 
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Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin • 
deki muallimlerin vuiyetlerinin yeni
den tetkik dolayısile, güya, bu mek
teplerde bir tasfiye yapılacağına dair 
bazı 14yialar çdmııtlır. Böyle bir tas
fiyenin ulı yoktur. 

Bu tayialar Üzerine, bir çok kim • 
ıeler maarife müracaat d<!S'ek yeni • 
den muallimlik iıtemiılerdir. Halbu
ki münhal muallimlik yoktur. 

Tıbbiyeliler ve Ti.Irk inkıiabı 
Eski adliye bakanı, Bay Mahmut 

Esat, pet'fembe günü öğleden ton • 
ra, Halkevinde (Tıbbiyeliler ve Türk 
inkilabı) mevzulu bir konferans ve • 
recektir. 

Kazayı yapan talebe ne olacak? 
Geçenlerde hukuk fa.külteainde, 

kaza neticeai bir tabanca patlallllfr 
Mülkiye mektebi talebe&inden Bay 
Cahit yaralamnııtı. 

Bay Cahit iyi olmUf ve hastane • 
den çılanıttır. Tabancanın sahibi Hu
kuk fa.kültesi ikinci ınuf talebesin • 
den Bay SUTı hakkında üniver&ite 
inzibat meclisi bugünlerde karar ve • 
recektir. Bu karan Kültür Bakanlığı 
da tudik edecek, ondan sonra tatbi
kine l'eçilecektir. 

Odun yerine kok kömUrU 
Onümüzdeki kıt mevaiminde, 

mekteplerde odun yerine kok kömü
rü yakılmaaı kararlattınhıuıtır. 

Bir kısım mekteplerde fazla mah
nıkat kullanıldığı, mahnıka.t madd ... 
!erinin iaraf edildiği anlft§ılmııtır. 

Maarif idareai bu noktalar üze • 
rinde de tetkikat yapmak.ta.dır. 

Muallimlerin kıdem zamları 
Muallimler Birliği muvakkat ida

re heyeti, dün öğleden llOOJ'& topla • 
naralı:, muallimlerin kıdem zamları 
ve makam tahsiaatı meselesini göriiJ
müttü.-. 

Muvakkat idare heyeti yakında, 
umumi kongreyi toplanttya davet ,.. 
decek ve bu toplantıda y.ıidaı idare 
heyeti seçilecektir. 

Tarif eler bitti 
Vapur yiik ve yolcu tanfeleri Ü· 

zerinde tetkikat yapmakta olan tari
fe komiıyonu, toplantıınu, deniz ti • 
caret miidürliiğünde dün yapmıf ve ka 
rarmı vermiıtir. 

Komisyon, gerek yii.k, gerek yolcu 
na•lunlarmı fazla bulmuı, her ıkisi 
üzerinde de, eaaılı tenzilat yapmıı • 
tır. 

Ekonomi Bakanlığı deniz ve ha\•a 
miiatetan Bay Sadullah Güney, ko • 
misyonun teıbit ett~i tenzilatlı ta • 
rifeleri alarak, Bakanlığa tasdik ettir 
mek Üzere, dün akpm Ankaraya ha
reket etmittir. 

lstanbul muallimleri 
tayyare alıyorlar 

lstanbul muallimleri, orduya he -
d:ye edilmek üzere bir tayyue alma· 
(.a karar vermiılerdir. 

Bunun için de her muallim, aali 
maaıının yüzde birini, her ay tayya
re cemiyetine bırakacaktır. Toplanan 
bu para ile lıtanbul Muallimler Bir • 
ligi namma bir tayyue alınacaktır. 

l'OLISTa 

Katil kim belli değil 
Silivrikapı dııında bahçıvan Salla

bat Dimitrinin 25 yatındaki oğlu Pe· 
rildinin bir arazi alım satımı yiizün
den öldürüldüğünü yazmı§trk. 

Dün, zabıta 'l'ürlr parasının kıymetini 
koruma kanununa muhalif ha.ı;:ket eden 
gizli ve kaçak ol.arak kambiyo muamel~
ıi yapan bir şebeke yakalamıştu:. Bu ,e. 
beke aarrailık ve seyyar kart satıcılıe' 
yapan dört erkekle bir kadından ibaret
tir. 

Bunlar sarraf lsak Behar ile karısı 
Leonida ve ıııırraf Teoloğos, seyyar kart 
postalq Hayim Alçe ve !Sak Bcharıhr. 

Hayim Alçe ile kart postalcı Iaa~ Be· 
har pul koleksiyonu ve kart postal sat
mak bahanesile seyyahlara sokularak 
kambiyo toplamakta ve bunları götilrilp 
sarraf !sak Behar ve Teoloğosa satn•ak 
ta imiıler, Onlar da gene bunları gizli 
olarak ötekine berikine vermekte imiş 
!er. Uzun umandan beri buftları ta!<ip 
etmekte olan zal:ırta dün beşini de ~ur
mü meşhut halinde yakalamış ve g 'ti ip 
müddeiumumiliğe teSilm <tmiştir. Müd
dciumumillk suçluları albncı sorgu hJ.
kinii Bay Muhiddinin huzuruna vk•t· 
miştir. 

iki tıırsız mah Om oldu 
Dün birinci ceza mahkemesinde iki 

hırsız hakkında mahkumiyet kararı ve· 
rilmiıtir. Bu hırsızlardan biri sabıkalı 
güruhundan Hasan oğlu Andon Hüse • 
yindir. Andon Hüseyin hırsızlığı kencli
liııe it ecliıımİ§, ömrü hapishane ile mah· 
keme arasında l'eçen bir adamdır. MJa. 
liiınandır, fakat arkadaılan kendisıne 
Andon adını da hediye etmiılerdir. 

Dün birinci cezada yapılan durupna-
11nda hiıkimler Andonun bet aene4 ay, 
22 gün hapıe konulmasına, hapu cna
•ını bitirdikten ıonra bir o kadar da erı· 
niyeti umumiye nezareti albnda bulun· 
durulmaama karar veımiılerdir. 

Diğer mahküm edilen hırsız hmail 
oğlu Halildir. Fakat bunun iılediği ıuç 
Andon Hüıeyinin suçuna göı·e çok ha
fiftir. Hakimler J....,.;J oğlu Hal.il.in de 
bir ay müddetle hap•e konulmasına ka· 
rar venniılerdir. 

Perişan Suad! 
Dün müddeiumumiliğe Periıan Suat 

adlı bir hıreız te.lim edilmi§Iİr. Bu hır· 
•ız kapm açık duran apartmıanlara l'i· 
rerek halı çalmaktan suçludur, 

Periıan Suat en son olarak Elmaı a
parbmanmdan bir balı çalmı§tır. Bun · 
dan ıorıra bir batka apartımana gİrmİh 
tam halının ucundan yakaladığı sırada 
kendisini takip eden poliıler tarafından 
yakalanmıı ve müddeiumumiliğe veril
mİJtİr. 

Müddeiumum.ilik Pttiıan Suadı altın· 
cı >OTgu hakimi Bay Muhiddine ıevket
miı, tevkifini iıtemiJt.ir .. 

:Y. ŞEKER kaça.kçdarı. - Dün seki· 
zinci ihtısaı mıılıkemesônde teker kaça.k
çrbğmdan ıuçlu Karabekir, Sabri ve 
Hayreddinm duruımaıına devam edil
mittir. 

11.k tahkikat evrakını derleyenler şa· 
IUt olarak chnlenmiıtir. Şah•tler tutu.an 
zabrtların doğruluğunu tasdik etmişıer
diı-. 

Durutma, esaaa temas edecek d .. ğer 
ıahitlerin dinlenmesi için çarıamba gü
nune bırakrlmııtır. 

:Y. TURK. ~RANSIZ mahkemesi. -
Turk ~ Fransız muhtelit mahkemesi re-
isi M, Aser 25 nisanda lstanbula gele
cektir. Bu mahkemeye müracaat edenle
rin evrakı tasnif edilmiı olduğundan M. 
Aser gelir a-clmez muhakemelere baf!o.
nacnktır. 

Bu mahkemede ;imdiye kadar 30 dos
ya hazırl&nmıttır. 

Küçük haberler 

• Deniz ticaret müdürlüğünün bir 
t mimi - Deniz ticaret müdürlüi;ü, 
büliin limanlara bir tamim gönder • 
miştir. Bu tamimde, gemi ıstı1ahlan
nın te&bit edilerek bildirilmesi iıten-

Eminönü kaza koogresı 
dün yapıldı 

Hilaliahmer cemiyeti Eminönü ka· 
•ası yıllık kongresi dün kaza mer • 
kezinde toplanmı~tır. 

Bu da bir cevaptır. Fakat biraz 
daha sıkııtırırsanız size fun/arı 
söylemeğe mecbur kalacaktır: 

Kongrede Hilaliahmer vilayet i -
dare heyeti ba~kanı general Ali Ça
lımlı, Cumhuriyet Halk Fırka11 Emin
önü kaza baıkanı Bay Tevfik, ve di
ğer Üyeler bulunmuılardır. 

- Şimdi bana öyl~ bir sual sor· 
dunuz ki tlerhal ceııab veremem. 
Müşkül, kanşık bir ıual ... 

Bundan sonra kendisine hitap 
ettiğiniz fQhıs eğer kadın ire fU 
sözleri sıralayacaktır: Kongreyi kaza batJ<anı Ramazan 

ude Bay Cemal açını§ ve gelen üye
ı .. re teıekkür ettikten sonra kongre ri 
yasetine ıehir meclisi azasmdan Bay 
Haıan Fehmi, yazıcıhklara da Fener 
nahiye müdürü ve Alemdar hilaliah
mer nahiye b~kanı Sabit ve Emin • 
önü temizl İ§leri memunı ve Be • 
yazıt hililia.hmer nah.iye bafkanı B. 
.Kazım •eçilıniılerdir. 

Kaza bft§kanı Bay Cemalin oku • 
duğu bir yıllık çalııma raporunda 
fakir ailelere kömür dağıtıldığı, 283 
gıdıuız ve yoksul talebeye öğle yeme· 
ği verilmek ouretile 1800 küsür lira 
sarfedildiğini, 48 veremliye ikiJer ay 
müddetle günde yumurta ve 300 gram 
et 'ermek ıuretile 600 liralık yardım
da bulunulduğu yazılınıttı. 

Bunlardan baıka eski Üyelere ifa· 
vct•n 4009 Üye yazılmak suretile bir 
ıene zarfında 6878 Üye kaydedildiği 
de anlatılıyordu. 

Rapor alkıılarla kabul edilerek in
tihabata geçilınittir. 

işlerinin fazla olduğundan hah • 
aile kaza reisi Bay Cemal istifa et -
Liiiini ıöylemit. yapılan seçim neti • 
ceainde idare heyetine asıl üye olarak 
Ramazan zade Bay Cemal, tüccaı· B. 
N .. cip, Bay Atıf, Bay Kmaciyan, Day 
Petro Freaktim, Bay Orhan Rem7.i 
Bay Vitali Bahar, Bay Nedim •~çil -
misi erdir. 

Merkezi umumiye murahhcl.a <.ola
rak ta <loktor general Besim Omer j. 
le Bay F eridunun gönderilmesine ka
r~r verilmiştir. 

Hesap bakıcılığına da Bay S>bit i
le Bay Hüsnü intihap edilerelı k ·n· 
f; " ye nihayet verilıniıtir. 

Balıklar nereden 
Gelip nereye 
Gidiyor? 
Balıkçı ık en5tİti:sü tetkik

lerine ba~lıyo: 
Balıl<çıhk enstitüaü profesötlcd 

yak nda Marmarada ve KA:radeni7de 
ilkbahar tetlrikatına çıkacaklardır 

Blıkçılık l'emi•i hazırlannuşlır. 
Hazırlanan prograıma göre ıtenıi 

evveli Karadenize çıkacak ve bir ay 
kadar Karaden.izde dolattıktan sonra 
Iıt.anbula gelecektir.. Bundan ıonra 
Marmaraya gidılecektir. 

Bu tetkik seyahati esnasınJa bil • 
ha .. a balıkların gelit ve gidiı is~ikft· 
r~etleri tesbit olunacak ve bunları an
lamak üzere balıklara bir çok işr\!t

ler konaca.ktrr. 
Tutulacak balıklar ilkbahar ôalığı 

o)dugu için bunların kuyruk1arıoa u
fak birer halka takılacaktır. 

Geçen yıl da takılmıt olan bu hl\l· 
kalar vasıtnaı ile balıkların :teiit ve 
~ id iş istikametleri muntazaman • ,.. , 
b"t olunmuttur . 

J\ncak Türkiyede yalnız bir ;,,,ıık 
<:n•titüsü olduğu için balıkların vazi .. 
yeti hakkında tam malümat elde et
mek müşkül olmaktadır. 

Balıkçılık mütehassısları T\;r.<iye 
ırib geniş sahile malik olan ve şim 
diye kadar balıkları üzerinde tctki • 
kat icra edilmiyen bir memlel..cttc 
bir enstitüden istifadenin zor olrlu .. 
i;u kanaatindedirler. 

Oğrendiğimize göre mütehassıslar 
.. .\kdeniz, Marmara ve Karadeniz ı.a
hillerinde hiç obnazaa birer balık is
taıyonu yapılmasını istemektedirler. 

- Bir kadın iyi olmaiı, samim~ 
olmalı, zeki olmalı, idareli olmalı, 
akıllı olmalı ... Şu olmalı bu olma· 
lı ... 

Ve sonra ha/ilçe gülümsiyerek 
"işte benim gibi!." demek isteye • 
cektir. 
Eğer muhatabınız erkek ise söz 

lerine muhakkak: 
- Bir kadın güzel olmalıdır, di· 

ye başlıyacaktır. 
Çünkü eğer bu adam eııli İ3e bıı 

sözleri karısının hopuna gider. E • 
ğer evli değilse, Mecliıte b.ul~nan 
bütün kaılınlara, hatta en çırkınle
re bile iltifat etmis demektir. 

Peki amma kad~nlar neden bu 
evsafı sayarlarken güzelliği en baş 
ta söylemezler?. Çünkü, çünkü Ki!· 
zellik bir kadın için öyle bir •an • 
attır ki bunu söylemek bile lazım 
değildir. Kadın diyince zaten gü
zelliği de beraber anlamalıdır. 

Bu hususta yerden göğe kadar 
hakları vardır. Çünkü güz.ellik ~i~ 
meziyet değildir. Güzellik, harıcı 
bir manzaradır. Hatların, satılıla
nn, renklerin, biçimlerin ahenktar 
ııe iyi bir şekilde imtizacıdır. 

Ve sonra bu !:atlar, ıatıhlar, 
renkler dünyanın arz dairelerine , ki 
göre o şekilde imtizaç ederi~.' .. 
heyeti umumiyesi göze hoş goru • 
niir. 

O halde güzellik bir meziyet olı 
maktan ziyade, iklim gibi coğrafi 
bir telakkidir. Alrikanın ortasın • 
dahi zenci kadınları kocalan için 
bir ideal değil midir?. Gidin de 
bunlara karılarının korkunç dere-
cede çirkin olduğunu söyleyin. Val 
lahi sizi çiy çiy yerler... Ve ~u?· 
da da hakları vardır. Çünkü sızın 
çirkin bulduğunuzu onlar güzel 
telakki etmekte hürdürler, serbest 
tirler ... Ve eğer •İz de onlara mese· 
la Beyoğlu caddesinde tesadüf et· 
tiğiniz kadınların güzelliğinden 
bahseılerıeniz, alacağınız cevap 
ekfi bir kahkahadan ibaret olacak· 
lır. .,.,,., 

v .. ,,_ --Fakat şimdi biz, Alriktı"y., - ~~ 
rikayı, Aııu:rtaryayı bırakalım da 
bizim güzelliğimizden (yani ka • 
dınlanmızın güzelliğinden) bahse 
delim. Bu güzelliği her yerde gö· 
rürüz. Plajlardaki tam güz.ellikten 
tuhın da salonlardaki kısmi güzel 
liğe kadar her yerde gö:ziimüze 
çarpar. Zaten bir kadının yüzünü 
ııe yüzün ve civar hudutlarını gör
düğünüz zaman onun güzelliğini 
anlarız. 

.Şura,. muhakkatır ki, kadınla · 
rın güzelliği, bir ô.hcn, bir nisbet 
ve tenasüp meselesidir. Çenesi, Y'! 
nahları, burnu, kulakları, gözlerı: 
dişleri, alnı, velhasıl herşeyi ycrlı 
yerinde ve biribrlerile ahenktar o
lan bir kadın güzel telakki edile
bilir. 

AK~AM FiYATLAR/ 
ISTIKRA7LAR 1 TAHViLAT 

Jatilcr••• d•hili 97,25 
1933 ErırtDJ 99 Rtlabm • 10.71 
Kup naua 20,27,!>0 An. nıumetail 51,85 

" Jl Z?,?O Art. ta.hTili J. 44,40 

Katilin kim olduğu henüz tamami· 
le belli değildir. Dün Saımatya polis 
merkezince nezaret altına 8..lmarak 
ifadelerine müracaat edilen Perikli
nin kardeıi lspiro, Arnavut Malik, 
bahçıvan Süleyman, ve karısı Hatice, 
bahçıVan Halit oğlu Ahmet, Todoros 
oğlu Vangel, bahçıvan Rtza, Mah • 
mut ile korucu Sait, Bekir, Seyit ol • 
mak üzere 11 kiti Samatya polis mer
kezinden ikinci tuhe müdürlüğüne 
gönderilmiılenlir. 

reiıler~ kendi mınta.kaları 
dahilinde inta edilen ve itliyen küçük 
gemi cinai riru, biçimlerini, techizat 
'Te tertibat isimlerini gönderecekler-
dir. 

Bu hususta iktisat vekaletine bir de 
rapor verilmittir. Vekilet yeni aene İ· 
çinde balıkçılık enstitüsüne daha faz. 
la ehemmiyet verecek ve talebe mik· 
lô\rını da arttıracaktır .. 

Bizi ona güzel dedirten ,ey, alış· 
hanlığın ııe itiyadın kuvvetidir. 
Eğer mesela ta Hazreti Havva.· 

dan beri, kadınların çenesinde ~.ır 
tek göz olsaydı, burunu alnın!n uı· 
tünde yayvan, ufki bir vazıyet~e 
bulunsaydı, saçlar çeneden aşagt 
sakal gbi sarksaydı, iki gözün ye· 
rinde iki tane ağız bulunıaydı, 
hiç endişe etmeyin bunu da güz.el 
bulurduk ... Ve belki bugünkü ka • 
dın çizgileri ııe hatları o zam.an 
müthiş bir lacia bir sakatlık telak
ki edilirdi... . • 

• ili • 28.20 An. labili ili 50,50 
ESHAM 

lı Bankaaı Nama 10 f Reji kupoasu 
,. .. Ka.milia• ıo,ıa 1 Tete1011 

• ,, Mü•••İ• 991 T •rkoa 
Tiirkir• Cudu· Çimento 
ri1et Ba•kaıı 63tZS ittihat dey. 
y,...••J' %9,SO ~k dey. 
Anadolu Hiıı• 25,20 llal,.a 
Şir. Ha,.,.:,.. 15,50 Şule m. ecsa 

ÇEK FiYATLAR/ 

2,211 
14 

17,.-
13,20 
9,50 
Cı.116 

ı.aıı 
4.85 

Franııa F. 12,03,50 Praf 11,06,35 
Lo•dra 605,50 BeJarat 35,20,Sl 
Miliao 960 Mo.ı,ova 10,97 25 
Nilı7orlr: 79,40 Berlin 1,97,75 
Cenevre 2,45,70 Madrit S,80,.25 
A.tina 83,82 Budape-ıt• 4,ıs2M 
BrükıeJ 4,11,34 Varıo•a 4,23,65 
Amıterdam 1,17.71 Bükreı Ys.23,16 
Sof7a 65,81 Viyana 4,26,6'.,) 

N U K U T (Sahf) 
ICunıı X-.ruı 

ZO F. Fran11a 188 20 1. la••cr• ili 
1 Dolar 1211 l Peaet.a 18 
1 Kur. Col& 98 l Mark o 
1 Sil• AT. 23.50 1 Zlod 12 
1 lıterlin 605 ZO Le7 17 

213 20 Dinar ııa 
23 1 Cerao•Jı -.-

118 AlbD 
2• MecidiJe 

T a.hk;kat devam etmektedir. Ma
l iğe ve korucu Seyide ait tabancalar 
muayene edilmit ve bu tabancaların 
kullanılmadığı anlatılmııtır. 

Morg henüz raporunu vermediği i. 
çin ceıetteki kurıunun kim.e ait ol
duğu da tamamile kcstirilememit· 
tir. 

• Otomobil çarpb - Beyoğlunda 
F aikpafa cadde&inde oturan Y org iye 
ıoför Şenğin kullandığı 2348 
numaralı otomobil çarpmıftır. 

• Bir hb'aız yakalandı - Adalar 
ukeleainde Haaibeye ait bir dikit ma
lı:ineıini, Sarayburnundan gümrüğe 
ait bir vapurda aerdiimen Hüseyin ve 
Siileymaıun ayakkaplarmı çalan ve 
daha bir çok kimseleri dolandırmak 
suçile aranılan Eıref dün köprü üze
rinde polia tarafından l'Öriileroek ya
kalanmııtır. 

• Hırsızlık yaparken yakalandı -
Bebek caddesinde muallim Bay Feri• 
dunun 13 numaralı evinin bahçe ta
!'afınd~n merdiven dayamak sureti-

Ni&an ınaaıı - Niaan umumi 
maa.§ı, bugün verilecektir. 

• izci cemiyetleri - Kisve kanunu 
talimatnamesi mucibince, izci cemi • 
yetlerinin elbise ve rozetlerini, ma • 
hallin en büyiik mülkiye memuruna 
müracaatla tescil ettirmek li.znndır. 
Bu cemiyetlerden henüz bir kısmı mü· 
racaat etmemiıtir. Poli• muamelele. 
rini ikmal etmiyen cemiyetler hakkın
da tetkikata baılamııtır. 

• Tetkikat yapmak için - Yük • 
aek ziraat enatitüaü aa.iıtanlarından 
Bay Sedat, ziraat bakanlığı tarafın
dan, tetkikatta bulunmak üzere Al
manyay gönderilmittir. 

• Viyana radyosundaki konser -
Viyana radyosu, genç aanatkarlan • 
mr:ıdai'ı lriymetli bestekar Ferit Alna
nn çal'fa,rnba alqamı eaerlerinden ..,_ 
çilDıif ·· 1 parçalar çalacaktır. la • 
tanbul r40olyoau o ak§&mki Viyana neı· 
riyatını daha iyi alabilmek için bazı 
tedbirler ittihaz ebniıtir. 

Bir doçentimiz ve 
Alman hemıehriliği 
Univeraite Hukuk Fakülteai doçent

lerinden Bay Yavuz, Almanyada Hei-

delber;; t<:hri fahri 
hemtehriliğine M • 

çilmiı, ve bu ıehir 

belediyeoi tarafm • 
dan kendisine bir 
hemtehrilifı: Yeti • 
kMı &'Önderilmiıtir. 

Bay Yavuz tah
silini Almanyada 
yapmıı, bulundu • 
iu muhitte kendi • 
aini çok ıevd.iımiı 
kıymetli bir l'en • 
cimizdB, 

Bay YAVUZ AJn.ııı..n, bir 
kaç ıene keneli ara • 

larında bulunarak tabail eden bir Türke 
fahri hemıehrilik vermeleri ilk defa vaki 
olmaktadır. Bay Yavuz'a Heidelberl' 
fahri hemıehriliğoinln uğurlu olmatm1 

O zaman da bugün olduğu.gı~ı, 
kadın yüzünden cinayetler, ırıtı • 
harlar olur; betbaht O,ıklar, ·.~~a 
ları çenesinden •arkan tek go 
kadının dizleri dibinde ağlarlar • 
Jı ... 

O zaman da gene ihanet, yalanı 
sevgi, kin, hırs olurdu ... 

'b. 
Onım için güz.ellik .iklim ''./ 

yalnız coğrafi bir vazıyet Jeği ' 
ayn zamanda felaket gibi, saadet 
flİbi bir alifkanlık me:reJ.eıitlirkiın 

Zaten dünyada hepim~~ ha de
olan kudret alı,kanlı ı, ,.,, ıh>-aıl 
ğil •ılir?. 



H KAY! 
y o unu şaııran aşklar 

Oniveraiteye ııirdiiim 0 =•n 
on tekiz Yatlarında Klim. Arhada.-

E 
Sezai de benimle benber 
veniteye SİNJOl'd". Tat!, u ... 
çıkblı.taıı ao- burada de. bi

zi aJlMDaDllfb· O fet.efede, ben 
eıielıiyattaı-dmı. 

Hiç aakl•m?m ki OD aekiz f9-tt
aeldijim lıalde, kalbim lı.ill 
~. S.Ydsnm ıiıılıl oku da
ha oraya doimı ';il. ltoe& Onl
Tenite içinde ben nadir •:rıl1r 
bhrwmanlv•nım. 

Sezai ile b..,...ır, panwnuı ol • 
madığı için, bir yere aidemiyor, 
yağmurlu ha.....Jar,la kütüphanede 
okuyor, günetli günlerde de par
ka çıkıyorduk. 

itte gene böyle parka gittifimi:ıı 
bir gün Cemileyi tannnıttım. Sarı
tın bir kızdı. Yüzü tcffaf denecek 
kadar temizdi. Koyu mavi gözle
rinin öyle tatlı bir gölgeai ve ca
na yakın bir bakı91 vardı ki ... 

Oturcl.ıığumuz kanapenln üstün
den geçerken, ba91nı bana doğru 
çevirdi. Gözlerimiz ilitti. O vakit 
kaibimde ilk tatlı aaraınbyı duy
dum. 

Sezai hiçbir teyin farkında de
ği!Ji. Genç kızın uzaktan gelir
ken siloetini gönnüt olsa bile, yak
la,tıktan aonra dahi bu vücuttan 
taf!ln b' )inemez na.ad aırlı cazibe
yi ~ezememiftİ. 

Birden lakırdıeını keaerek ko
l unıu çekti: 

- Yahu, dinlemiyor musun? 
- Şey, affedenin, budala gibi 

dalıvermitim. 
O tekrar nutkuna batladı, ben 

ge'le düyama daldım. 
Ertesi gün parka yalnız gitmeğe 

h . zırla..'lıyordum. Bir gün evvelki 
g ib, ayni saatte mavi gözlü, teffaf 
yuı::lü kıza rastgeldim. Parkın bu 
ta aftaki tenha yolundan aheste 
b · te geliyordu. 

Gene bir gün evvelki gibi başı
nı bana çevirdi, gözlerimiz bir da
ha ilitti. Genç kızın uzaklatırken 
i<;' ni çektiğini sezer gibi oldum. 
E enim yerimde bir batkau olsay
dı , hemen kıza yaklaşır, konutma
ğa çalıtırdı. Fakat aksi gibi ben 
çok çekingen tabiatli bir gençtim. 
Sokulaunadım, iki defa tattığım 
sihirli heyecanı bir kere daha tat
mak için ertesi günü beklemeğe 
mecbur oldum. 

Bu çok kısa tesadüfleri çoğalt
mak arzusiyle ondan aonra tatbik 
ettiğim manevralardan bahsede
cek değilim. Bir gün yol pek tenha 
idi. Kız da kar9ıdan geliyordu. Gu 
•-:fer bütün cesaretimi toplıyarak 
t"·u·; q.~'ım ve hatta ... hatta fap-

ı-~..ftl. __ ;ı.r arak aelim verdim. 
Onun da bana gülümseme ile 

mukabele editi, hatta yürüyütünü 
yava,latması benim için bütün hü
viyetimi altüst eden bir ıürpriz ol
muftu. Bu ıefer durdum, bir fey
ler söyledim ama, neler söyledim 
b ;lmiyorum. 

Yalnız hatırımda fu var ki, o 
gün ve onu takip eden diğer gün
ler hep havanın güzelliğinden, la
tanbulun manzarasından, bir par
ça da tiirden, edebiyattan bahset
m!,tik. 

Arkada91m Sezai aon günler • 

M. ' lli tefrika: 144 

. . . 
- Hot 1 Bu tatlı ~ha tehlikeli 

tarafı yok değildir. ' Vtkera., sattı· 
ğı silahların parasını fabrikada al
dığı için tabit olan bitene metelik 
vermez. Fakat Abdülkerim sipa
riflerini alamamaia b&11layınca 
dütmanını öğrenmekte gecikme. 
mittir. Derhal mukabil taarruza 
geçti. Şunu da Mlyliyeylm ki Atlu 
dağlarının köylerinde de az çarıklı 
erkAnıharp yoktur. Faraza bunlar
dan biri Siklit adaları arasında bir 
gece 1 tal yan bandıralı bir tilebl 
bom\,alayıvermittir. 

- D~nizde ~üthit bir 
0

fırtına ... 
her taraf karanlık. Birden elek
trikler sönüyor. Nöbetçi çarhçı iki 
küreği arasına saplanan iğri bir 
hançerle soluksuz yere yuvarlıı , ı
yor. Baş anbarda ve baş altındaki 

a kamaralarında bombalar r .t-

1 
ele balimdekl det\Pkliti farket
mi.n. Çünkü ondan mümkün mer
tebe uzaldaııyor, hele park zam&· 

m, mutlaka yalnız kalmafa çalıfı· 
1ordum. Benden aebebini sordu. 
Ben de saklamadım, ıöyledim. 

- Bir gün parkta önümüzden 
ıeçen mavi gözlü, sanım kızı ha
tırladın mı? 

-Yool 
- Öy)eyae, ben ıeni tanıftıra

)'lm. 

- Oh, bilirsin ya ... benim kız. 
lerla, kadınlarla o kadar alıtveri
tim yoktur. Fakat güzel hatırın 
için bizi biribirimizden ayıran bu 
hanımefendiyi de selamlarız. 

itiraz ettimı 
- Bizi ayıran mı? Yok canım .. 

tey ... maksadım ilk zamanlar onu 
korkutmamak için yalnız kalmak
tı?. Bugün öğleden sonra benimle 
gelir mi .. in? 

Sezai, o gün öğleden sonra be
nimle beraber geldi, onu Cemile
ile tanıftırd ım. Fakat genç kızın 
arkadatımın elini sıkarken adeta 
titrediğini ve derin bir heyecan 
geçirdiğini hissettim. Cemileyi o 
kadar sevmeseydim, böyle bir gay
ritabiiliği abdallığına verirdim. 

Birkaç dakika konuttuktan son
ra, kız-

- Ben artık gideceğim, bugün 
çok itim var, dedi. 

Gitti. Kendisine hergünkü gibi 
yoldatlık edemediğime içim yanı
yordu. Sezai: 

- Galiba kız benden korktu, 
dedi. 

Belki doğru söyliyordu. Çünkü 
Cemileyi ne ertesi gün, ne daha 
ertesi gün görme.:!im. Omit3iz bir 
halde boyuna parkı artınlıyor

dum, yahut ta onu iki defa gör
düğüm pastacıya uğrar diye, ora
da da bekliyor, bekliyor, bekliyor
dum. 

Acaba hasta mı oldu? Yoksa 
tatlı maceramıza bir ba,kasını ka
rı~tırdığıma mı cani sıkıldı? 

Dördüncü gün, parkta Cemileyi 
her zaman beni beklediği kanape
ye oturmut buldum. Elini sıkarak: 

- Ne oldun Cemile? dedim. 
Bilsen öyle merak ettom ki. .• Allah 
atkına söyle, birkaç gündür neye 
gelmedin? 

Ben de yanıbatına oturınuttum. 
Küçük elini avucumun içine aldım. 
Birden Cemile bol gözyatları i!e 
ağlamağa batladı: 

- Ah, dedi, neden bunu bana 
yaptın? Biliyordun ki, arkada,ın 
beni sevmiyordu, neden onu bana 
takdim etf n? Eminim, o beni sev
miyor, o gün başını kaldırıp bana 
bakmağa bile tenezzül etmedi. Ne 
olurdu, ben gene hülyalarımla kal
aaydım, itte pekala avunup gidi
yordum. 

Ellerimin birdenbire donduğu
nu hissettim. O dakika Cemile de, 
ben de ilk aşklarımızın inkisar ve 
ıstırabını tatıyorduk. 

SEM 

Mu6ılı t.: Nazmi Şahın 
lıyor. Bu da kafi gelmiyor, belki 
İçerdekiler denize flika indirip ka
çarlar diye flikalara da birer kü
çük saatli bomba yerlettiriliyor. 
Tabii gümbür gümbür denizin di
bine. 

. . . 
- Bütün bunları yapan yirmi 

bet yatında bir Rifli genctir. A
ma ıınm mı ıırım. ltl tuhafı, dok
san dokuz bin azrailin felaketler 
ve afetlerle teniı oynattıkları bu 
geminin güvertesinden bu yirmi 
bet Yatındaki gencin kaçıp kurtu
labilmesindedir. 

-?? ... 
- Evet sandallardan birini de-

nize indirmit ve kaçabilmiştir. 
-Tuhaf tey ... - diye mırıldan

.dı Tahsin-
- Daha tuhafı var. Gemi batar

ken ancak yirmi metre açıkta bu
lıınuyormu9. Maliim a .. Bir gemi 

Kısa söz er 
• Kendi bildiğini ba.pkalarının 

bilmeclifini sanmak, bilimsiJifin 
en kötüsüdür. 

• Açık gözlülükte, en gerekil 
'ey, nrasında kapalı gibi görün· 
mektir. 

• Bakmak, lxı,ka, görmek b"f· 
hadır. Görmek iı;in bakmak yetiş· 
mez. Bakmadan görenler olduğu. 
gibi, bakar körler de vardır. 

• Kendini dev aynasvıda ııören
ler, ayna ile yüzyüze gelmekten
ı;ekinen kim•elerdir. 

• Para kazanmak için, ilk önce 
yürek kazanmalı. 

• iki su, bir ekmeğin yerini tu
tar. Ancak bu su iyi su olmamalı
dır. 

• T utunduh:an ife, kendilerin
den bir fey vermiyenler, o İflen 
bir şey beklemesinler! 

• ilk vuran kazanır, fakat, karşı
lığına da dayanmak İster. 

"" Korruk umduğunu yemez, b'ul
duğunu yer, demifler, Ummadığı
nı yiyen, bulmadığını yiyen kanuk
lar yok mudur? 

Salahaddin GONGöR 

Üz Türkçe ile 
Bfmecemiz 

Osmanlıca kartılıklarmı yazdıiımız k•· 
limelerin Öz türkçe ınu.kabillerini bularak tek• 
limizin bot hanelerine yerleıtirinis ve kese .. 

t"ek "Milliyet bilmec.e memurluiuna" ıönderi

niz. Doiru halledenler arasında kur'a çekiliyor 
•• k 111ıxa nanlara hediyeler veriyoru z. 

Müddet: Bugün aktanıa kadardırı 
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SOLDA NSAGA 

1 - Umumi 5, Husu•İ 4 

2 - Yemek 2. Milliretin yeni adı 3. 

3 - l•im 2. E•er 2. 

4 - Bir •••ıtai nakliye 8. 

S - Valide 3. Emin 6. 

6 - Ay1 yuvası 2 . Kayık 3. Erkek 2. 
7 - K a mer 2. E i ri kulenin adı 4. 

8 - S iyah 4. Köpek 2. 

9 - Nota 2. A t iki r 4. 

10 - Duvar 3. Bir renk S. 

1 

11 - Nota :?. Tersinin en iıine yarayan i.leti 

S. Y a rna 2 . 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Çörek 4, iptida J. Yet Z. 

2 - Ark.adat 2. PttilJiyetin yeni adı 3. Kır-

mızı 2. 

3 - Bir rakam 2. Bir vek.:İimİı;İo soyadı 4. 

4 - Elması ile m .. hur bi.r memleket 6. 

5 - Nota 2 . Cet 3. 

6 - Alim 6. 

7 - Asyada bir devlet 3. Şiıenin te pesin
de 4. 

8 - Jıimleri tıfat yapan edat 2. Kimse 3. 
9 - Eski bir Türk medeniyeti 3. Ayı yu-

...... 2. 
10 - Trabzonlu 3. Çabuk 3. D 1rtan 3. 
11 - Bir yaz mey•aıı 5. Yama 2. 

batarken sular etrafta ne varsa 
looop içeri çekerler. Riflinin bat· 
tığı yere geliyormuf. Fakat Allah
tan olacak, deniz çok dalgalı oldu
ğu için açılan sular çabucak ka
panmıtlar, saaıt.1 gömülmemit ... 
Ve ne olmuf lrilir misiniz? Gemi· 
nin güvertesinde denize yavarla
nan bir yolcuyu dalgalar almıtlar 
ve ... getirmişler, sandalın içine bı
rakmıtlar. 

-Hayreti 
- Evet Lapacı zade bey. Fakat 

asıl hayret edilecek nokta kosko
ca bir gemiyi batıran, çarhçıya hiç 
acımadan hançeri bıdiren bu katı 
yürekli Rif fedaisinin yaptığı in
sanlık vazifesidir. Böyle bir fela
kete sebep olan adamdan ne umu
lur? Dalgaların getirdiği baygın 
adamı bacağından çekip tekrar 
dalgalara atmak değil mi? 

- Hayır .. Rifli bilakis .. derhal 
kulağını onun göğsüne dayamıt 
ve kalbinin çarptığını anlayınca o 
dalgalarda, o borada delice salla
nan sanadalı batı bot bıralmiıt ve 
baygın adam ayılıncaya kadar fil· 
kaklarını, kollarını "ha babam 
ha 1., uvalamıttır. 

- Ne buyurursunuz beyler bu 
kahramanlığa ... 

- Ne diyeceiim ... - diye ha-

Bugünkü program 
175 Kba. M O S K O V A, ı724 m. 
211 Tiyatro yayımı, 22: Almanca yayını. 23. 

OSı lnıiliı.c• yayını. 24,0Sı Macarca yayım. 
832 Khz. M O S K O V A, (Stalio) 36ım. 
18,30: Mo•kova operaıında verilecek opera 

temsilini nakil. 
22:1 Khz. V A R Ş O V A, ı34S m. 
17,,45: Pl&k. 181 Çocuk proıramı. 18,151 

Sö:ıler. 19,10: Şarkılar. 19,25: Sözler. 21: Mu· 
aikili yayım. 21,45: Sözler. 22: Senfonik or• 
ke•tra konaeri. 23ı Rekli.mlar. 23,15: Repor-

1 

taj. 23,30: Hafif mu•iki. 24,05: Hafif musikL 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 .. 15 Cünüd:ı halk yayımı. 18: Sözler. 

18, tSı Liı:ıtin eserlerinden konaer. 18,35: Lis· 
:stin farlularından. 19: Piyano musİkİ•İ· 19,301 
Radyo orkestra••· 20: Konferaaı. 20.201 Pli.k. 
21: Sözltlt". 21 ,10: Oda mueikiai. 21,401 Kon· 
ferans. 22ı Şarkrlar. 22,30: Sakıofon musiki
si. 23: Duyumlar. 23.25: Hafif muaiki, 

Asipin Kenan 
Khz. L E I P Z l G, 382 m • 
19,55: Aktüalite. 20,lOı Şarkılar. 20,40t 

lr:imya bahsi. 21ı Duyumlar. 21,10: Kantık ya· 
1ım. 23: Ou7umla.r, 23,20ı "Gekraenktea Ebr• 
ıefabl,. adlı radyo pi1eai. 24,10: Oaaa muaiki· 
ıi. 

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

budur. İsmine dikkat buyurulmas1 •l394 

Kb .. S T O K H O L A. , 426 m. 
18,55: Pli.k. 19.SS: Sözler. 20,30: Piyano • 

Keman •onatları. 211 Sözler. 21,JOı Popüler. 
radyo orkeatraaı. 23: Reportaj. 23.15: Plik. 

686 Kh•. B E L G R A D, 437 m. 
19,30: Almanca ders. 20: Rekli.mla.rl.ar va 

plak. 20,15: Duyumlar. 20,30: U1uaal yayım.. 
21: Belırad operaaından naki1. 

545 Kba. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
20: Almanca ders. 20.30: Piyano efakatile 

flüt konaeri. 21: uBi ni•an., adlı karı tık ya yun. 
22,05: Duyumlar. 22,25: Çin.ene mu•ikiai 23J 
Hava raporu. 23,05 : Opera orkeatraaı. 24,,20: 
Pli.k konseri. 

Kb1: . P R A G, 470 m. 
ı8,20 : P lik. ı8,25: Sözlr. ıS.35: Plak. ıa,40: 

Şa.kılar, 19,05: Almanca yayım. 19,50: Du• 
yumlar. (almanca). 19,55: Pli.le. 20,10: Pl&k. 
20,15: Ruııça drs. 20,30: Orkestra refakatile 
ıarlular. 21,45: Güzel aanatlar. 22: Koro kon• 
ıeri. 22,25: Cürcü musikisi. - Duyumlar. 2l• 
15: Pli.k. !3,30: Almanca duyumlar. 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18,30: Fillııarmonik konıer1 - Sözler, -

Pl&k. - Sözler. 21,45:: Campari procramı. 
22,45: Varyete. 23: Cazbant. 24: Duyumlar. 

MILANO, TORINO, FLORANSA, TRIYESTE 

Deniz yolları 
A2t~e!- ıEıc!.ı_ptE .J~ 

Tel. 42362 - Sirbci Miihürdana.ı. 
---·Han. Tel. 22740 ..,. __ _ 

lSKENDERfYE YOLU 
l Z M 1 R Vapuru 2 Nisan 
S A L 1 günü saat 11 de İaken-
deriye'ye kadar. (1618) 

2416 

KAl:SIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

18,30: Filharmonik muailci. - Ders. 20,20ı 
K ... , ,k muı;k;. 20,ı5: Plak. - Sözler. 2I,05: r.,id8 ekşilik V8 yanmalarına 
Duyumlar. - Plak. 21,30: Konferans. 21,45ı 
Sözler. 23: Piyano • Keman lconaeri. ı . karfl iyi ve zararaız çare 

592 Kly. VIY ANA 507 m. 

20 ' 

1~!~~.!:~ 2~~~i:kicü!~
35

~a~t'::~: 1
1 MAZON MEYVA TUZU 

20,20: Sözler. 20,40: Haftanın duyum 
icmali. 21: Şen yaymı. 22,30: Halk ha- 'ur Mide ve barsakları alıştır-
vaları. 23: Duyumlar. 23,10: Ak§am J C • 
konseri. 24,20: Duyumların ıonu. 24,40: maz Ye zarar vermez. MAZON 
Çarli Gaudrio cazı. 1 isim ve markasına dikkat. 

•. rc1mıız Tiyatroımnda 
Gece saat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem Reşit. Besteli· 

yen: Cemal Reşit. 
2 Niaan ıalı günü akf811U n~cvıimin 

ıon tema.i li 
1784 

1 t~ ve l cı 1 
-~ 

Milliyet bu •Ütunda if 11e İfçİ i&fj. 
yenlere tavaasut ediyor. lı ue İf!'İ 
İstiyenler bir mektupla Iı bür<> • 
muza müracaat etmelidirler. 

it arayanlar 
Otü, çama§ır, ortalık ve Nl.İre hiz. 

metlerinde kullanılacak becerikli, te
miz bir genç bayan it arıyor. Şerait 
ehven. Adrea Pazarcık oteli 8 numa· 
rada otelci Ahmet vasrtasile Şemsi. 

Fatih ıulh üçüncü hukuk hakimli
ğinden: Halen Bakırköy emrazi akli· 
ye ve asabiye hastanesinde bakım al· 
tında bulunan htanbul poliı müret • 
tebatından 1791 numaralı po!i. Ce • 
male karısı Hayriyenin 30-3-935 ta • 
rihinden itibaren vaai tayin edildigi 
ilan olunur. (9950) 

ZA YI - 4255 numaralı ve 12-8-
34 tarihli beyanname muhteviyab 
e§ya için verilmit olan teoni.nat sene .. 
dine ait 115 numaralı ayniyat mak • 
puzu zayi olmuıtur. Y eniai almaca • 
ğmdan hükmü olmadığı ili.n olunur. 

Muammer 

ğırdı peynirci zade Pehlivan bey 
- baygın adamın harikulade tali
i varmıt derim. 

- Haniya beyleri Uç tane kal
dı! Piyangodan alan yok mu? 
kazanan iki yüz bin lira kazanı
yor ... Talii olan! Talii olan! 

Bir piyango satıcısı cıyak cıyak 
bağırarak aokaktan geçiyordu.Şit· 
manların üç adım ötesinde durarak 
bağırdı: 

- Taliine güvenen yok mu 
beylerim ... haydiii ... Uç tane kaldı. 
Haniya taliine güvenen? .• 

Şitmanlar can arkıntisiyle başla
rını çevirdiler. Nazmi gülümıiye
rekı 

- Gel.. gel.. - dedi -
Ve satıcının uzattığı üç biletten 

birini çekti. 

Garsonun getirdiği buzlu limo
natalara yutkunarak bakıyorlar 
ve kamıtları saran kağıtları acele 
acele yırtıyorlardı. Lahanacı zadeı 

- Bu sene mahsul çok iyimİf ... 
- dedi - Buğday fiatleri düşe-
cek sanırım. 

Tahsin dütünceli dütünceli mı· 
rıldandı: 

- Düterse ben yanarım.. Elim
de geçen seneden epey mal var. 
Bu sene için de bir sürü tarla ka-

Deposu : Mazon ve Botton 
ecza deposu, İf Bankası arka· 
•mda N". 12 Bahçekapı. 

liakırköy ıu lh hukuk mahkemesinden: 
Bakırköy Zeytinlik mahalles.inin Orta so 
kağmda 30 numaralı hanede mukim iken 
15 mart 935 tarihinde vefat eden Bay 
Şemsinin terekesine mahkememizce va .. 
zıyet edilmit ve ölüden alacaklı ve borç
lu olanların kanunu medenini 561 inci 
maddesine tevfikan bir ay zarfında ala
cak ve borçlarını deftere kaydettinne • 
leri ve varislerin de kanunu mezkurun 
534 Üncü maddesiııe tıevfikan üç ay zar• 
fında ispati veraset ile mahkemeye mü
racaat etmeleri, ak•İ takdirde terekenin 
hA2lİneye devr ve ôntikal edeceği alaka
daranın maili.mu olmak üzere ilin olu-

nur. (9977) 

Fatih ıulh üçüncü hukuk hô.kimliğindenı 
Mahkememizce terekesine vazıyet o

lunan ölü Hüseyin Hüıniye ait (522) li
ra kıymeti muhammeneli Karagümrük
te Derviı Ali mahallesinde Karakol so
kaimda 6 numaralı bir bap hane ile ge
ne müteveffaya ait (114) lira kıymeti 
m..ı.-neneli Otakçılarda Ahçıba§ı ma
halleıinde ve sokağında 9 numaralı bir 
b.p ı.an. 2 • 5 · 935 tarihine tesadüf e
den Pertembe günü saat 11 de mahke • 
mede hilmüzayede satdacafından talip 
olanlann yüzde yedi buçuk pey akçele· 
rile birlikte mezkur gün ve saatte mah· 
kemede hazır bulunmaları ve fazla taf
silat almak iotiyenlerin her gün 935/304 1 

numaralı doıyaya müracaat eımelel'İ lü-
zıunu ilan olunur. (9976) 1 

pattım. Buğday bir kurut düşerse 
ben sırtüstü yerdeyim. 

Narin beyin yüzünde de bir en
dişe eblinnişti. Peynirci zade Peh
livan Beyin gözlerinde bir memnu
niyet sezen Nazmi müdahale etti: 

- Hata ediyorsunuz ... Avrupa 
gazetelerini hiç okumıyoraunuz 
beyler.Bilmiyor musunuz ki bu se· 
ne Amerikada mütbit kuraklıklar 
oldu. Arjantin Pampas)arında top· 
rak kavrulmut kıymaya dönmüt .. 
Bilakis bu sene buğdayda büyük 
it var büyük .. 

-?? .. 
- Hem zannederim Boltevik· 

!er ziraat itini becerememitler • Zi
raat bankasile temasa giritmek Ü· 
zere imitler. Bir Kırım kıtlığı da
ha olmasından korkuyorlannıf. 

Ve sonra pek mühim bir haberi 
istemeden ağzından kaçınnıt gibi, 
suıtu. 

Lahanacı zade: 
- Ha .• Bak bunu ben de duy

dum .. - dedi - dün Beyoğlunda 
Ruı Lokantasında garsonlar konu
fUyorlardı. Hatta Okraynada iı • 
yan bile çıkını,. 

Narin zade gözlerinde bir ihti
ras parlayıp sönerken sordu: 

-Tahsin bey depolarınızda ne 
kadar mal var? 

- iki yüz vagondan fazla .. 

Bozcaada S. Hukuk Hakimliğinden: 
Bozcaada kuabasından Y orgi Yarı .' 

nalci vekili Sokratın, kasabadan Panai 
Yarınaki ve halen mütegayyip Zafiruda • 
Yannaki haklarında açtığı fuyuun iza· 
leai davaırnın nakza tebaan ciri muha· 
kemesinde, ikametgahının meçhuliycti
ne ~inaen müddeaaleyhimadan ga•p · 
Zafırudaya, müddeabih bahçe..:.. kabıJi.· 

yeti taksimiyeıi bulunmadığına mütedaır

ehli vukuf raporu mazmununa tevfikan 

ilinen gıyap kararı tebliğine karar ve. 
rilıniş ve muhakeme de 24 • 4 • 935 çar. 
şamba saat (14) raddolerine bırak:ılmıı 
olduğundan, mumaileyhanm, belli du • 
ruflD& gün ve ıaatında Bozcaada ıuJh 
hukuk mahkemesine gelmediği veya t.aı• 
tikli bir vekil göndermediği takdirdcı 

davanın gıyabında rüyet ve intaç edile
ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (9956) 

Betiktaf ikinci hukuk mabkemeıindenı 
Beşiktaıta Şenlikdede mahallesi Şe

hit Mehmet ıokağında 5 sayılı evde o
turmakta iken ölen Ahmet terekesine 
mahkemece el konmuıtur. Olünün bı • 
raktığı eıya 7 nisan 35 pazar günü saat 
14 te açık artırma ile oatılacağından is
teklilerin o gün mahallinde h.ızır bulun· 
maları ilan olunur, (9997) 

Bakırköy Sulh hukuk rnalıkemesindcnı 
Y eıilköyde Şevketiye mahallesinde Ba
demli sokakta 8 No. lu hanede mukim 
iken 28 şubat 935 tarihinde vefat eden 
Suryadiranın terekeAne mahkememizce 
vaziyet edilmit ve ölüye borçlu ve ala .. 
caklı olanlann kanunu medeninin 561 
inci maddesine tevfikan tıarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında mahkemeye mü
racaatla alacak ve borçlarının deftere 
kaydettinneleri ve iddiayı veraııette bu, 
lunanların da mezkiir kanunun 534 üncil 
maddesine tevfikan üç ay zarfında iıpatı 
veraset ile müracaatları, akai takdirde 
verasetin hazineye devr ve intik:al olu· 
nacağı alikadaranm malümu olmak üze, 
r• ilan olunur, (9978) 

Aınn umdeıi "M 1 L L l Y E T" tir 

ABONE ÜCRETLERİ : 

S ayhiı 
8 " 12 

Tiirkiye lçin 
L. K. 
4-
7 150 

14-

Harl~ lı;;la 
LK. 
a-

14-
28 -

Gelen ffrak seri •eri.ima.- Müddeti 
Q'flÇen nüabalar 10 kuruıhlr.- Gazete •e 
aıatbaaJa ait iılar içi• müdiriyete mii
ı acaat edilir. Gaaetaaıis ili..nların meı'u 
liyetini kabul atmaz. 

- Tarlalardakini hangi liman. 
da toplıyacaksımz? 

- Bir kısmını lzmirde, bir k11-
mını Antalyada.. Maamafih daha. 
bir karar vermedim. 

Bu sırada bir garson Nazmiyi 
hürmetle selamlamıttr: 

-Ne var? 
- Çamatırcı emretmiştiniz be-

yefendi? 
- Eey .. al matmazelden anah

tarı ... Çaınatrrlar kanape üıtünde 
duruyor. 

- Siz ufak bir zahmet ya!Jac;ak. 
sınız efendim. Çünkü biz bu ça
matırcıya lif anlatamıyoruz. 

- Kovunuz, öyle iıe!.. Neaine 
aksilik ediyor? 

- Efendim, o otelin adamı de
ğildir. Otelde çamaşırcı tutmadı 
patron bu ıene ... 

- Yaa .. peki öyle ise... Beyler 
bana müsaade ederler mi? 

• • . . . . . . . . 
- itte ... bunlar. Uç İpekli göm

lek ... bir düzüne mendil. iki çifi 
İpekli çor _p ... bir me ·!il. .. bir şu 
sonra şu yerdekiler ... Bir de .. 

Lot koridorda duran çamatırcı 
kadının önünden hızla geçmi' ve 
onun ark.ısından odaya girdiğ:ni 
hisesdince çama~ ır:arı r0~termeğe 

(Ilitmodi) 
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Arat:>tet·arıd 

imparatorluğu ------...!_ .. _ -
yıkıldı 

Ya.aan: Son Yemen ualui Mahmut NEDi/ti 

Suriyeyi ele geçirmek için Araplar 
nasıl hazırlanıyorlardı? 

Suriyedeki hazırlıklar· Osmanlı ordusu Kafkas-
larda ve Çanakkalede çarpıtırken• · 

Ari~adan sokulan hançer 
Yazrkır, efendiler, Turani, Kıh- bulabilmek mümkün değildir. bu 

tani, Nmnani, (1) gibi her biri ib- sefer de, bilhassa Harbi umumi i-
lisane bir feylanetle dinimizin ve çinde devleti aleyhine kıyama as-
mübarek yurdumuzun hain düş- la razı olmadı. Onun haleti ruhi-
m ınları tarafından icat edilmit yesini bildikleri için bu tehlikeli 
bi,-takım cereyanlar sizler arasın- oyundan Yemende çabuk vazgeçti-
da ihtilaf tevlit etmesin. Türk ve ler. 
Arap yedkiğerinizi seviniz bir:bi- Ben, Yemenin o zamana kadar 
rinize mütekabilen hürmet ediniz sık sık ayaklanmış olmasından 
ki ayni gayeye matuf hizm~tleri- istifade etmek istediklerine ham-
niz müsmir olsun, yok~a her iki- )ettiğim bu gizli t~ehbüslerin 
niz için de inkıraz felaket ve esa- , başka taraflarla rabıtası olabilece-
reti muhakkaktır . ., ğini asla tahmin edemezdim. Şe-

Şüphe yok ki Cemal p~anın bu rif Hüseyini bilirdim, fakat onun 
•Özleri birçoklarını uyandırmıştır. bu kadar nazik bir zamanda böyle 
Fakat Mıeırdaki merkez bir türlü bir hiyaneti irtikap edeceğine 
11ahat durmıyordu. Beyennamelcr keadimi inandıramıyordum. Ba-
nefrederek, gazetelerde makaleler husus büyük oğlu Emir Ali Medi-
yazarak Arap efkarını zehirleme- nede, ortanca oğlu Şerif Fay:al 
ğe çalıtıyorlardı. Suriyede bu söz- lstanbulda ve sonra Şamda idi. 
!eri dinliyen ve bilhassa bu sözle- Meğer onlar buralarda iken ha.ha-
re muhatap olanlar ise bihakkın ları Şerif Hüseyin Mekkede lngi-
ki bıyık altından gülüyorlardı. !izlerle anlatmakla metgülmüş. Şe· 
Çi>n!<ü elli seneden fazla bir za- rif Faysal bu anlatma işini örtmek, 
mandır, gerek Avrupada, gerek gizlemek için Cemal p94anın ya-
Mıtırda, ve lstanbul ile Arabi~ta- nından ayrılmıyordu. Hatta pek 
nm her tarafında çalışmış olan A- yakında büyük bir ku~~tle gele-
rap iftirakçıları bekledikleri gü- rek Dördüncü orduya ıltıhak ede-
r.~n geldiğine kanaı.t getirmişler- c~ğin.~ de. vadetmiş ve böylece Şe-
dı. Onlar şimdi Osmanlı hükume- nf Huseyın Cemal paşadan o sıra-
tinin Çanakkalede, Kafkaslarda da on binlerle altın almağa mu-
ne ı;etin bir mücadeleye girişmiş vaffak olmuştu. 
oldllğunu, bu yüzden Suriyı;nin Büyük harp bittikten sonra Se-
as1rnrsiz kaldığını görüyorlardı. rif Hüsey:nin - şimdi Şarki Er-
Bir taraftan da Fransanın ve müt- den Emiri olan - Oğlu Şerif Ab-
tefiklerinin neticede galip gele- dullah mağrur bir eda ile hitap 
ceklerine de inanmış gibi idiler. ettiği Araplara bastonile ufukları 
Çünkü onlara mütemadiyen bu iti- göstererek, muhayyel bir Arap im-
mat telkin ediliyordu. paratorluğunun hudutlarını çizmi~ 

Suriyedeki Arap iftirakçıları ve demişti ki: 
Cemal paşanın etrafında toplan
nn,lardı. Bu sebeple Cemal paşa 
v"ziyetten emindi. Halk esasen isi 
gi'cü ile m~gul bulunuyordu'. 
Bu elebaşılar rahat durdukça sü
kun ve huzurun bozulması elbette 
mavzuubahis olamazdı. Fakat a
caba bu elebatılar rahat duruyor
lar mı idi? 

Cemal p~a ne olursa olsun bu
na inanmı'1J: Umumi vaziyette 
Suriyede biz bir bozguna uğrama
dıkça bu adamların sessiz sadasız 
bckliyeceklerini gösteriyordu. Hal
buki bilahare anlaşıldığı vechile 
bu görÜf hiç te doğru değilmif. 
Çünkü biz Suriyede hakim bir va
ziyette bulunduğum.uz, diğer cephe 
!erde bile tuttuğumuz bir sırada 
bizi içimizden vurmak için Suri-

ı yedeki Arap iftirakçdannın hare
kete geçmit oldukları görüldü. 
Sayda ve Sur taraflarında bir kı
yam hazırlandığı haber alındı. Bu 
kıyam hareketini hazırlayanların 
başında da gene latanbuldaki El
müntedil edebi reisi Abdülkerim 
vardı. Bu adam Cemal paşaya us
lu oturacağını, her emrini ifaya a
made olduğunu vadettiği ve bu va
dir.i tuttuğunu göstermek için de 
bazı hizmetlerde bulunduğu ve on
d:ın birçok paralar da aldığı halde 
işle nihayet harekete geçmİftİ. 

Suriyede kuvvetimiz yoktu. On

lar bundan İstifade etmek istiyor

lardı. Suriye sahillerinin bot nok
talarına gelen Fransız gemilerinin 

getirdikleri yahudi caauslar onla
ra Mısırın emirlerini l:afıyordu. Bu 
emirlerle de aleyhimizde harekete 
geçiyorlardı. Fakat bu hareket yal
nız Suriyeye münhasır kalmıya
caktı. ötede, Hicazda da Mekke 
Emiri Şerif Hüıeyin lngilizlerle 
anlatmıt bulunuyordu. Bir yandan 
da Y ernende 1111&111 Yahyayı kan. 
dırmap çall'fıyorlardı. Fakat i
mam Yahya bu it.adata kulak as
mazdı. Onu thndlye lcadar böyle 
avlarna4a çok çalıftılar. Fakat iti
raf etmek isterim ld imam Yahya 
ecnebl pe.rmafiyle hiçbir zaınan a. 
yaklanmıt defildir. Bize kartı mü
teaddit defalar vukubulan kıyam
larında ecnebl tefvik ve parası 

( 1) Asıl Arapların kabilesi Kıhtan 
kabilesidir, Numani de keza eski bir 
kabiledir. Hail Arabi»tanın muhtelif 
Jroılerinde, Yemende ve Hicazda dağı
nık bir halde bu kabilelere tesadüf edi
\lr, Suliyeôe Al'llphğın menşeine gltınek 
kaıı<l.il.e bu iııimlerl dillerine dol&dddaın 

Su~iye if.t~ılarınııı Kıtt:ını ı.. 

- Büyük Arap imparatorluğu 
artık bir hakikattir • 

l~te Şerif Hüseyin bu tuzağa 
düşmüttü. Bir yandan padisaha sa
dakat mektupları yazar. bi~ taraf
tan dördüncü orduya bin be~ yüz 
hecinsüvari göndermek üzere ol
duğunu bildirirken, lngilizlerle 
yaptığı gizli müzakerelerde bu A
rap İmparatorluğu hudutlarını is
tiyordu. Hıra onun gözlerini bürü
mü,tü. Tarihe büyük bir Arap im
paratorlu diye geçmek, işte Şerif 
Hüsey:ni felakete sürükliyen bu ol-, 
muftur. 

Şerif Hüseyin lngilizlerle nasıl 
anla.şmı~tı. Mekkedeki kıyam pat
lak verinceye kadar bize meçhul 
kalan bu hakikat, harpten sonra 
netredilen tarihi vesikalarla mey
dana çıkmıştır. Bunlardan anlıyo
ruz ki Şerif Hüseyin lngilizlere 
ilk teklifini 2 temmuz da yapmıt
tır. 

Bu tarihte Şerif Hüseyin Ce
mal pa,aya olduğu gibi bana da, 
Yemene muvaffakıyet temennile
rini yazıyordu. Giriftiğimiz çetin 
mücadelenin muvaffakıyetle neti
celenmesi için elinden geleni ya
pacağını, benimle tefriki mesai e
deceğin~ ba~a yazıp duruyordu. 
Halbuki Şerıf Hüseyin o tarihte 
lngilizlere arzı hizmet ediyormuf. 
Mekke Emirinin lngilizlerle naaıl, 
ne teraitle anlattığını bilmek fay
dalıdır. Bu husustaki vesaik bize 
tunları öğretiyorı 

"Şel"if Hüseyin İngilizlere 915 
temmuzunda yaptığı ilk teklifle, 
Osmanlı hükumetine karşı düt
manlarile elele vermeğe razı oldu
ğunu bildiriyor ve bunun için, A
rabistanın timalinde Mersin ve A
danayı ihtiva eden ve 37 inci arz 
daire.inden lran hududuna kadar 
uzayan sahanın muhtariyetini is
tiyor. Şarkta Iran hududu boyun
ca Bura körfezine kadar, cen .. p
ta Adenden maada Bahrimuhltl 
Hindi ve nihayet garpta Bahriah
mer ve Bahriaefit Meraine kadar 
hududun teabitini taJ_.. ediyordu. 

J ·ı· 1 - ... ngı ız er bu talebe verdikleri 
~vapta hudut tel.bit etmenin he
nüz Z&ma.nı olmadığını söylüyor
lar. 

GtUı~~o v~~o 
I"I"I. ilsa. ba.ka.II"I.1Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayÜ takip ediniz 
en §ayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu muıabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri İftİrak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 15 ve aırgari 30 
ıatır olmaırı, kağtclın bir tarafına yazılmış bulunmaırı lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü ak9amına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya veri:melidir. 

Geçeu nıusaoa, ayı kazananıaı' 
Güzel yazı müsabakasında birinciliği Galatasaray lisesi on birinci 

sımftan Suphi Çoşkan, ikinciliği Haydarpaşa lisesinden 1633 numaralı 
Rıdvan kazanmışlardır. Kendilerinin hüviyet varakalarile idaremize mü 
racaat ederek mükalatlarım almalarını rZ~a ederiz. 

J.i.manyanın vnz.iyeti 
Franıız ı>aıvekili M. Pien·e - Etienne 1 kon.cranaı oplandı, M. Pierre Lava!, 

Flandin ile Hariciye nazırı M. Pierre La- Lord Anthony Eden ve M. Suvich't"" 
vaı ın Londra·ua lngiliz devlet adamları teşekkül eden bu konferansta Frans,._ı, 
ri..e yaptıl<.1arı görüşmelerden sonra nı..:~· lngiltere, ltalya hükümetlerinin no"tai 
rcttJkteri J ~tıiJat uar.hıi teuÜl!(ve l' ranıta nazarlarında tam bir tesanüt bulundu!;u 
ve lng4tere' nin Almanya'ya kaı·§ı - bu görülmüı ve her üç hükumet 7 kanunu· 
•onuncunun Uogu andıaşma>ına ve bır oani ve 3 ıub3t tebliğlerinin dahilinde 
hava Locarno su.na iş-br&k.i şartiie - o~an gayeler.inde uyuşmuşlar. 
bazı askeri ınUsaada.tta bulunacaklarını Nih.a_, ~t Sir John Smıon ile M. Antho-
bild;rmişlcrdı; bu surette Almanya'run ny EJcn dünyaca beklenilen Berlin yo· 
isted:ği hukuk müsavatı da tcmın edil· cuJukoarına çıknuşlar ve orada Rt:irh 
miş otacailtı. öu hu&ustakı mUzakeı-eler bü.cuınet reisi ve Hariciye bz.kanı ile iki 
l ngı ... ı~renın u.J.ıdesme bırakıldı. -'{ apı.an günü tamamen dolduran uzun konuş-
dıpıomasi konuımatarında Aımanya na· malarda bulunmuşlardır. Almanya 'run, 
va Locarno'ıuna esas iLbarile muvafa- son kararüe, askerlik hukuku itibarile 
kat ettıiğini bılcL.rdi; lıoğu andlaşm~ı>~ dit";er devletJere muadJ ve müsavı vaz!... 
hakkında ba:.!ı sualler sordu ve karar •ÇJn YL:lte rr.Jzak-0reye gıri§eceği umulmakta 
lngihz nazırlarını Berlin'e çağırdı. Bu idi. Hakikalt te öyie olmuş, müzakerat 
davet kabul ve seyahat tarı.111 martın ılk çok açık cereyan etmışt.i.r. Bunun için, 
günü o~arnk teı:>bıt edild1. Anc~k bu ta- tngı.Lz nazırlarının seynhati çok iyi ol· 
r.nten bir iki gün evvel Herr H.tler has- ınuş.tur, diyebiliriz. Neşredilen rtumi 
lwandı ve gorutmeler geri kaldı. Bu tcbıii;den fazla bir ıey anlamak kabil 
hast.Jığın gerçekliğe uymadığında bü- dcgıldir. MJzakeratın 3 şubat tebliği 
tun oUnya oıruklı. tngıltere parlamento- dahılinde ııeçtiği ve semere '·enniş bulun 
sunda rvıilli Müdafaa Lütçesi konuşulu- duğu bildiri.tmektedir. Sı:t:an duyumlara 
yorJu, hiik~mct fazla tahsisat ııtiyordu; gore S1:mon, müşterek bir emniyet sis-
bu 11kıhlanma11ın esbabı mucıbes.ni teş- temi vücude getirilmedigi lakd.rde Al-
kıi etın"k üı:ere de "Ak kıtab·' ı neşret- mauya' i.ln çekinen bütCn devletlerin bir 
nuşı..i. liu kitap~a Alman si.ahlann•asına araya g-.;J~rcK. b~r ,.Coalttion,, yapınala-
goı;.;ı .. ş bir yer ayrılmıştı. işte t Uhrer·ın rından koduıJacağmı söylemiıt.i.r. Al .. 
haa .. ~uıgıru bu kıtapta araıuaa dogru O· manya ~vyetlercıen - nedense? - en4 

luı·. ~u ha;tal.ğın ıyi•eşmesi bek.enıldi- dışe etmektedır. Fakat çok açıktıt ki 
ğı bir sırada, lJ martta Alıtlfill devlet !:>ovyetlerın iıtıraki obnadan Urta Av-
rciıi yabancı a•kerı ataşelerlne Alman • rupa guvenini ~:mıin etmek imkansızdır. 
ya'nın b.;_r hava filosu yapmak kararım öugünkü vaziyette Rusya memnun 
bildirdi. Bu sözler Avrupada, tabıı ola· degıldır. J:'ravda lngiltere'yi - bilerek 
rak, hoş kartılanınadı. Daha bu sersem- veya bılıniyerek - Aı.manyaya yardım 
tik ge91neden, Avrupa, ikınci yumruğu ile itham etmektedir. 
da yedi: 16 martta Amlanya mecburi Amerıka - <.:ordell Hull'e göre -
askerlik hizmetini yeruden kurdu ve ba- seyirc1 vaziyetindedir. 
rı§ zamanında ordu mevcudunu 36 fır- 24. 3. 1935 tarihli Le Teınp• gazete-
kalık 12 kolorduya ':'!aştırdı. B~ suretle si "La Position de la France,. iıimli bat-
Versailles muahedesının beşıncı faslının makalesinde bunun M.. Laval'ın Pala.iıs-
en mühim maddesini tanımıyc;>rdu ki b?'; Bourbon,da verdiği nutukta belli oldu
bütün faslı ç>gnemek d~tı. Bu ~a:u- ğunu söylüyor. Fransızların ltalya dost-
y~t. karşıs_ın_da cıki golıp devletler ıçın !uğuna kiymelli bir mevki verdiklerini, 
ıııdilecek ıkı ;ı:o_I vardı Ya Almanya ıle bu do&tlugun ıembolik bir je9tten iba-
müzakeı·eye gırııeceklcr, yahut ta harbe- ret olmadığını bugünkü Yugoslavya ... 
decelderdi. Süngülerin dünyayı. düze~ • lıalya yakmla;mıuınm 7 kanunusani gö-
temedığini 1914 - 18 ~vaşı g~st~ıı- TÜflll"lerinden doğduğunu ilave ediyor 
trr. lngıltere üzerine duşen vazifeyı tak- Görülüyor ki Fransızlar daha çok !tal: 
dir ederek birinci yolu tulmuf ve Alman- ya'ya güvenmektedirler. 
yayı liemen protesto etnıi.ı~r. ~otan~ M. Mu11olini ise §Öyle •Öylüyor: "Bu-
eıannı (muahedelerle tahdıt edi~".11. '~- lutlu ve kararsız olan bugünkü siyaıi 
liıhlar bir taraflı hareketlerle degııtın- iklimde ltalya bir ıükün manzarası ar-
lemez) fikri tetkil etmektedir. Bu nota zeder. Zira ltalya gerek ruh ve gerek 
yumufllk bir lisanla yazılmıtrı. Bunun •ilah itibarile kuvvetlidir!., 
için Fnn11zları ve Sovy_et R~ı~ayı ':"em- Diğer taraftan Alman Oedihatı Bal • 
nun etmemiıtir. lngiltere r1 takiben kanlarda da yeni bir durum vüeude ge-
Franoa ve ltalya da Ahnanya yı pro~· tinniştir. Malômdur ki Avuıturya, Ma-
to et.m.Ierdir. Fransız notası ıert bir caristan ve Bulgaristan da muahedeler-
dilledir. Her hangi bir mü:zak~red". b~y;- le bağlıdır. Şimdi bu memleketlerin da 
nelmilel mukavelelel'm ye~ı:il'et ihlalı Ahnanyayı taklitlerinden korkulmakta
hakkin~a ~ararJ.aı:m .n-:zan ıubara alın· dır. Avuıturya bunu ihsaı etmişti. Bu 
mıyacagı ;zru.ı ~tbr. ~lmanya, bu devletlere müzahir olarak ltalyayı gö-
notilllın bugunku ahvale gore yazılma~ rüyoruz. Italya'nın bu huıuıtaki prensi-
rnış olduğunu ve binaenaleyh kabul edı- pi ıudur: Muahedeler ebedi değildir tek 
lemiyeceğini bildirmittir. Italya da Ver- tanflı da bozulamaz. • Macarista~ ve 
tailleı'ın bozulamıya~ğ.1nı ıöylemitse Bulgaristana karıı ilk ıeı Bükreı'ten 
de Baron von Neurath tan bu muahede- ··ks ldı". Trianon ve Neuilly Ve ·ıı 

· dha lk eli" ' k yu e · • l'laleı run a evve en gıne ımza oymut de" "ld"rl 
olan devletler tarafından ihlal edildiği gı ' . 
cevabını almıttır Küçük ltıılaf ve Balkan andlaşma11 

F Alınan.-~ -'"h tı · · UI ı batkanı T'tulesco ıulh muahedelerinde 
ransa ..,..ı a ıÇ>n u' ar - . "klik ima b ·r ala Kurumwıa da bqvurmuı ve Konıeyin d.egıtı yapı . 11~. ~ un . vasrt • 

· diki" ba '---- T---"'- R"" t'" A M rile muhalefet edilecegını Panı ve Lon-
ıım '"""" ""'""' uş u raı, oı- , ·ıd· - d"lcli kova ve V arıova •eyahatlerinden ıonra dra da bı ırmege memur e ı ve yola 
11 nisanda yapılacak Stteıa konferan- ç~k~. B~~ad'da ıunu ~ylediı "Görd~ 
11ru gözönünde tutarak Konseyi 15 ni· ki ıımdıki ahval ve ıeraıt al!Jında noktaı 
oanda toplantıya çağ...;,,ıtır. naz~rlarnnız arası~~~ a-ı:niyet bir, te-

Almanya mecburi aıket'lik karanna sellıden ~ d~ uyüJı; bir kuvvet~ .. :" 
ıebep olarak Franıa'da askerlik müd - Bulgarııtan ~n yeru ~nkara Elçıaı 
detinin iki seneye çıkarılmallnı göster- Pavlof, Bulgar .. ı.anm Newlly muahede-
ınittir. Gerçeklik tudur ki: Bu mel'ele ıi_ni. t~ tar~!~ feshe te§ebbüs etmiyece-
1930 da oilalı11zlanma konferansı ihza- ğmı soyl';"".ftir... .. _ . 
ri komiıyonunda görütülmüıtür. Bu U?'u~. ~r h.ukum vermek la<ımgelır-
kon>İsyonun eylül 1930 da Cenevre'de se dıyebilınz kiı 
neırettiği raporunun a•kerlik müddet- Bugün her ıey lngiltere'nin elındedir. 
!erine ait B k11mmda, Belçika'nın tekli- Bu devletıin vazifesi zıt iddialar ve muh-
füe bir istıisna kabul edildiği bildiriliyor telif enılişelet' arasında tevazün temin et-
ki fran1a'ıun hareketi buna uygundur. mektir. Bu çok mühim rolünii Lord E-

Almanlara göre mecburi askerlik biz. den'in Moskova ve V arıova seyahati• 
metinin te•iıi fİmdiye kadar halledilme- rinden sonra Stresa konferan•ında oy-
mit dünya politika meseleleri üzerind~ nıyaca~ı kanaatindeyiz. 
ıemere verecek müzakerelere vannak ı- Alman ailô.hlamnau fazla alıenuniyetli 
çin lazım olan muvazeneyi te~kil etml'k- değildir, diyebiliriz. Şu itibarla ki, Al • 
tedir. manya gizliden gizliye Versailleı'I 

J ngiltere, notasında, evvelce karar • çiğnen»şti. Nihayet, açığa vurulmuıtur, 
laştırılan ıeyahatlerin yap~ıp y~pıl.amı- Unutmamak laznndır lı:i koca Almanya• 
yacağını da sormuıtu .. ~erlın musaıt ce· yı 28 haziran 1919 muahedes.ile uzun 
vap verdi; seyahat ı.anhı 24 mart olarak müddet bağlamak imkansızdır. Meıela, 
tcsbit edildi. Almanya'nın ~a~an ile ha· fikrimizce, ıudur: Almanya'nm bu ha-

Garip bir hulya 
Kara duman geliyor l 

Güç iılerden biri, yazdığını bilmi- bilmiyen ve okuduğunu anlamıyan 
Savulun/ .• 

yen ve okuduğunu anlamıyan biri•ile muharrir, Mei•l'in Galatasaraya yaz-
münak&J&ya girmiı olmak felaketidir. dığı mektubu •Ütwıuna geçirmek ve 

Ben böyle bir felakete uğramış bu- tepe•ine lir ıatafatlı (Tekzip öyle ~!~ 
lunuyorum. Ancak güç itleri baıar - maz, böyle olur) başlığı koymakla bu-
maktan ayrı bir zevk duyduğum için yük bir şey yaptım zannediyor .. 
bu felakete göğüs gereceğim. Ah zavallı ... Ona, Galatasaray 

Bakınz. size iş.i anlatayım: Meisl'e mektup yazmamııtır dıyen 
Galatasarayın 1 • O yenildiği son kim?.. Meislin mektubile Galatasaray 

F enerbahçe • Galatasaray maçını ya-

1 
hak kazanır diyen kim? .. Neyi tek -

zarken, bir aralık yan hakemaiz oynan zibe kalkıyor ve bu mektubu neıret• 
dığı için Galataaarayın itirazlarda bu- melde neyi iıbata yelteniyor?.M 
lunduğunu anlatmış, itittiğim rivayet- Galatasaray kendi spor teıkilatı i-
lere göre de o klübün bu it hakkında çincle hakkını aramıı mıdır? Hayır, 
beynelmilel federasyona müracaat et- aramamııbr. Baıka taraflara müraca• 
!İğini bildirmiştim. Hatta (bu doğru at etmiı midir? Evet, etmiıtir. Bun • 
ise) kaydile Galatasarayın yanlıı ha- lar Cınnhuriyet ıpor muharririnin ken-
reket ettiğini, kendi spor teıkilatın - di aatırlarile sabittir ve mesele de 
daki heyetler nezdinde teşebbüste bu- budur. Şu halde Cumhuriyetin dünkü 
lunması Jd.zımgeJeceğini yazmııtım. kendi yazısına (Tekzip öyle olmaz, 

Ertesi gün Cümhuriyetin spor mu- böyle olur) başlığından münasibi 
harriri .. ki son yazısına imza koydu- de olamaz. 
ğuna göre Ahmet lhsannuı - benim ri- Arkadaşım Eıref Şefik dün bana 
vayet şeklinde verdiğim havadisi par- bir hikaye anlattı. Bu hikaye, beni 
mağına dolayarak, aşağı yukan şu ıa defaatle yere vurduğunu söyliyecek 
kilde ve farklı olarak tekrarladı: kadar hayale kapılan yazı ıahibina 

«Galatasaray klübü yan hakem - pek uygun düıtüğü için anlatmaktan 
siz oynanan bir m;ıçın muteber olup geçem.iyeceğim: 
olmıyacağını federasyon reisinden sor- Bir kasabada, sesi gür çıktığı için 
muş, müsbct veya menfi cevap ala • kendini kuvvetli sanan yecuc mecuc 
mo;·ınca lngiltere, ltalya ve Avustur- birisi vanruı ve (Eytı ... bana Karadu
ya federasyonlarına birer mektup ya- man derler ... Dünyada bir ben varım, 
zarak keyfiyeti sormuştur.• bir ben varım) diye bağınp dolaıır -

Me&ele; Galta&arayın beynelmilel mıı. Gene bir gün böyle bağırarak do-
federMyon yerine lngiltel'e, ltalya, latırken karşısına biri çıkmı§ ve yum· 
Avusturya veya Hotanto federasyonu- ruğu vunınca zavallıyı yere çökert .. 
na mektup yazıp yazmadığı meıeleıi miş .... Ka.raduman dü~tüğü yerden ba--
değild:r. insan po&ta paraoına kıy - tını kaldmnı§, sözünü de geri alama• 
dıktan aonra Şarloya da mektup ya- mıı: (Ve bir de aen varaın!) demif. 
zabilir, Çin kumandanına da ... Posta Ahmet Ihsan da (Bir ben varım) 
idares.i hiç bir zaman göt:ii:-mem de- diyor ama bunun zoraki olduğuna ve 
mcz ki... içinden (bir de ıen varnn!) diye tek-

Asıl mesele (bu klübün, federas· rarladığına eminim. 
yon reisimize her hangi bir 1ekilde Hoş görürüz, vazgeçsin Karadu • 
müracaat edip müsbet veya menfi manlık taslamaktan ... 
bir vevap alaımadığı) meselesidir. Bir de, daha imzaya varmadan ev· 
Tekzip edilen nokta, budur. Nitekim vel yazının içinde birer imza gibi gö-
iki gün sonra Cumhuriyet gazetesin- ze çarpan (patavatsız), (anlayı1112) 
de bir mektup çıktı. Federasyon reisi (yalancı) kelimeleri var. Ahmet lhıan 
Bay Hamdi Eminden gelen bu mek • pek iyi bilir ki anlayıf&ız, patavatsız 
tupta takriben deniliyordu ki: ve yalancı olsaydım, ilk itim kendı-

«Cumhuriyetıe şöyle bir fıkra oku- sine çoktan (anlayıflı, patavatlı ve 
dum. Bu iı hakkında Galatasaray klü· doğru sözlü) demek olurdu. 
bü ne resmi ve ne de hususi bir şe • E. H. SAVCI 
kilde bana müracaat etmiı değ;Jdir. uı uslar arası at yarışına 
Ancak evde otururken bana telefon 
eden Galatasaray klybü reisi benden giden biıılcilerimiz 
sadece filan federafyonun adresini Bu sene de nisanın 17 nci günü Fraıı· 
sormuştur.> tanın "Nice,, ıehrinde uluslararaıı at 

Bir kere Cumhuriyet spor muhar- ;yarışlan yapılacaktır. Geçen sefedci ya-
ririnin bildirdiği doğru olsa idi, fede- rıtlara girerek çok iyi neticeler ile dö • 
ra•yon rei•i bu mektubu göndermek nen zabitlerimizin verdiği büyük mnni-
lü>umunu hissetımezdi. Sonra o mek- yetle bu sene de yarıılara iıtirak ediyo-
tup, ne Milliyette çıkan bir yazı va ruz. 
ne de Milliyet spor muharririnin ver- Y arıta girecek olan Türk ekipl ya • 
diği bir havadiı üzerine ya.zılmıf de- rın limannnızdan kalkacak olan Patriya 
ğildir. Doğrudan doğruya, bir klübün vapuru ile Nice'e hareket edecektir. Ka• 
baıka federa•yonlardan akıl tanııma- file, Binicilik mektebi müdürü MiralaY 
smı mecburi ve makul göstermek kay- Cevdet, Kaymakam Saim, yüzbaıı C... 
gu&ile «o klübün kendi feJeraıyon vat Kula, birinci mülazim Cevat Gürkan, 
reisinden müsbet veya menfi bir ce- birinci mülazim Saim Polatkan, ikinci 
vap alamadığını» iddia eden gazete mülizlm Eyüp Oncü'den mürekkeptir. 
ve o gazetenin spor muharriri için Bu kafile ile birlikte 9 tane de yıırıt 
yazılmıttır. ab götürülüyor. Bu hayvanların araıın~ 

Bu ciheti anlattıktan sonra gele- da geçenlci Nice yarıılarında birinôliği 
lim Ahmet ihsanın dünkü (Tekzip ve üçüncülüğü kazanan Kıonıet ile Vi- p 

öyle olmaz, böyle olur) batlıklı yazı- ya.nada iyi derece almıt olan Gadük t• 
vardır. 

ıına: 

llk it olarak ıunu söyliyeyim ki 
muharrir, kendi satırlarının araıına 
Hugo Mei.Iin mektubunu koymakla 
büyük bir 4abet göstermiı: O mek
tup ta olmasa bir sütun yazı içinde 
İpe aapa gelir bir satıra teıadüf im
kanı kalmıyacak ... 

Nasıl imkan kalsın ki yazdığını 

kütle yeni ıergiizeştler için mi hazır
laıuyor? 

400.000 tonluk filo; Meme!... Lehiı· 

Bizim ekipiı:niz, Almanya, Fransa, lr· 
landa, Hollanda, ispanya, Belçika, Is -
veç ve ltalyadan mürekkep olmak ii:oer• 
8 ekip ile karıılaşacaktır. Bu •eneki mü-' 
oabakaya Almanya ile hveç takımhrn 
ilk defa ittiriık ediyorlar. Zabitleri.mis 
Nice'e büyük bir emniyetle gibnekl• • 
dirleT. 

ı 
tan koridoru .•• Nereye gidiyoruz? 
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Almanya istediklerini aöyledi 
Avruparun oiyasal durumu gene aynı 

karıştklıgı muhafaza ediyor. lierlin ko
nuşmalarından bir netice çıkmadı. iki 
gün devam eden bu konupnalar, bir yan· 
dan Hitler, baron von Neurat, von Rib
bentrap; diğer taraftan Con Simon, Bay 
Eden, lngilterenin Berfin ıefirinin ara· 
lannda oldu. insana bu adeta bir kon
ferans manzarasını veriyordu. lngiltere 
Alma.oyanın hangi ıartlar dahilinde 
Uluslar Kurultayına ve silahları bırak
ma i~ine döneceğini, Tuna ve doğu ant· 
!atmasına girebileceğini öğrenmek iıte -
mişti, Almanya, Con Simon'a en kat'i ıe
kilde istediklerini ıöyledi. Berlinde ln
giltere; Fransa ve ltalya'mn mümeııili 
olarak telakki ediliyor. Con Simon Ber· 
tine riderken fik~r anhyacağını, hiç bir 
karar veremiyeceğini söylemiıti. Bay 
Edon dahi bu maksadı tahakkuk ettir • 
mel<, Ruı ve Çek devlet adamlarının du
rumun gerginliği üzerindeki düşüncele
rini öğrenmek istemişti. Bunun için 
Moskova ve Prağa gitti. Bundan dolayı 
Hitlerln ileri ıiirdüğü tartlar üzerıne 
müıbet veya menfi bi~ cevap derhal ve
rilemezdi. lngiltere, Almanyanın dütün
celetinl on bir nisanda toplanacak Stre· 
ıa konferansmda ıöyliyecektir. Alman
ya her t•Yden önce Ruıyadan çekindi
finl, ona karşı kuvvetli buluıunak lüzu
munu duyduğunu, Rusya aleyhine bir 
blok yapmanın iyi olacağını ıöylecfi. 
Moming poıt "Almanyanm geniıleme e
meline Rusyayı feda edemeyiz . ., diyor. 
Bu, lngilterenin fikridir. Pek yakında 
batta Fransa ve Rusyaıun bulunneatı 
muahedelerin tıııdiH aleyhinde bulunan 
kuvveti; bir blokun tetekkül imkanının 

mitlerdi. Tuna ve bele dojlu antlaşma11• 
na a•la ;yanaşmadılar. Çünkü orada Ruı· 
ya var, dediler. Almanyanm Uluslar Ku
rultayına dönmek için ileri ıürdüğü bet 
ıart belki onun dünya ıiyua iı!eıninde 
yalnız kalmaaına ıebep olabilir. Hitlerin 
ilk istediği Dançii koridorunun ortadan 
kaldmlmaudır. Bu, Lehlilerin ifine gel· 
mez. Buna mukabil ıark hudutları ileri
de değişmiyecektir, diyor. ikinci ola~k 
Çekoslovakyada yqayan bir buçuk wl
yon Almanı ana vatanda bırakacak ıe -
kilde Çek - Alman hududu düzeltilecek· 
tir. Evvelden de yapmak iıtedikleri A!
manya - Avusturya gümrük ittihadı ıı_ı
bi Avusturya iktııaden Almanya ile bır• 
leteeektir. Almanya, askerliğin her sa -
hasında müsavat ileri ıümıüıtür. Hav• 
filoıu Ruı hava filoıundan af'li' kalma
mak ıartile F raıua ve lngiltere hava fi· 
)osuna müsavi olacaktır. Havaya ait b~ 
talep deniz harp filooupa da teımil edıl
ıniş, 400 bin bonilatoluk bir kadro bak 
olarak iıtenmiıtir. Karada mecburi aı· 
kerlik uıulünü ihdas edip te V ersa:ı: '?u
ahedesinin betinci faslının en muhım 
maddesini ilga ettikten ıonra bir ıey ,,. 
teyemez. Berfin konuşmaları Almanya
nm 4tediklerini kat'i olarak dünyaya 
öğretti. Bay Eden Moskova ve PraB~': 
bu devlet adamlarının ne iıtedikJcrın• 
öğrenecek, bütün tıeklifler Streoa:d.~ 1

:.: 
giltere, Franıa, ltalya aruındakı uçl. 
konferanımda konuıulacaktır. Şüpheos• 
en mühim hadi•e bu üçler k?.nf~~n11n: 
varaca~ neticededir. Oyle gozukiiY~ ot 
bu konferansın neticesine 1 "l::lar :;:;:,,. 
timdiki kapr.lı teklini mulıafua 
tir. 



man
1

ıcadan türkçeye 
karşıııklar kılavuzu 

L;rfenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Öz türkçe köklerden gelen •Özlerin karşısına (T. Kö.) belde

ği (alameti) konmuftur. Bunların her biri hakkında aıraaı ile uzman
larımızın ( mütehass") yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine giJ. 
re fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

3 -- Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmİf ve kullanı:an 
~ehilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı üğüm olan hüküm, türkçe 

"çek., höl.ünden gelen 'ekil gibi. 

lligayrii.aatin - lradeo;zce, iatemiyoreb: 
- (Fr.) Invo1ontairemcnt, sans aucune 
i. tc':ltion 

&günah - Suçıuz - (Fr.) Jnnocent 
llihaddü payİllD - Uçıuz bııçauz, uÇtUz 
bucMurz, tükenrne-z - (Fr.) Sans terme 
Iti limi~ 

Örn"k: Önümüzdeki deryanın biıhad
dü payan uzaklılcJQn - Önümüzdeki 
denizin uçsuz buçsuz uzaklıklazı. 

Bıı...l<kın - hakkiyle - (Fr.) Juste
mcnt 
Biheng&m - Vakitsiz - (Fr.) İntem· 
pestif 

Bihin - Eneyi (En eyi) - (Fr.) Le 
meilleur 

Bôlıude - Boş, faydasız - (Fr.) 
Inutile, superflu 

Bihut - Senemlcmit, bayım 
CJ>Uzur - Rahatsız (T. Kö.), tt'<liTgjn 

(tor.} Sans rcpos, gene 
BıhW- - Hüneniz (T. Kö.) - (Fr) 
Sans habiletC~ !J;lnl talent 
llibzat - Doii;utlu - (Fı:.) Bien ne 
Bikarar - Kararsız, kal11n1ız, ra.hatıız 
- (Fr.) İndecis, instable, agitc 
ı:!.ik<oran - S.nsuz, sınırsız - ( Fr.) İlli
mitl. sans borne ni limite 
Bikes - Kimsesiz - (Fr.) Seul au 
monde, sanı famille 
Bilcir (Bekaret) - Kızlık - (Fr.) Vlr
gınıtc 
BiJa - ıız, - sızın 

Örnek: Düşünmeksizin - Bil5teem
mül. 
Parasız çalıstı - Billücret çalıştı. 

Bi.Ua.ııla - irasız, artsız arasız 
Örnek: Günde bilafasıla on saat çalı
tarak - Günde arasız on saat çalışa
rak: 

Bilahare - Sonra, oonradan - (Fr.) 
Apres, ulterieurement, plua tard 
Bilaistiona - Ayrasız (Bak: fark) 
Eilakia - Tamtersi - (Fr.) Au con· 
traırc 

Örnek: Ben sana bu işte dü~manlık 
etmedim, tamtersi (bilakis) d06tluk 
ettim. 

8:lavauta - Araçsız, doğrudan dofru· 
ya - (Fr.) Directement 

Örnek: 1 - Kendisiyle bilavasıta 
görüşmek daha iyi olur - Kendisiyle 
doğrudan doğruya görü~k daha iyi 
olur. 
2 - Bilava'1ta vergiltt - Araçsız 
vergiler. 

Bilvasota-Araçlı, araçla - (Fr.) lndi
rcctement, avec interm~diairt 

Örnek: 1 - Halimi kendilerine bil
vasıta bildirdim - Halimi nndileri
ne ara~la bildirdim. 
2 - Bilvuıta tekilif - Araçlı ver
pilcr. 

Bilbedııhe (irticalen) - T-.z, baz,r. 
lanmadan - (Fr.) En lınproviaant 

Örnek: Buyazıyı bilbedahe yazdım -
Bu yarıyı hazırlanmadan (t89aruz) 
ıaazdım. 

Bllc~e - Bütün - (Fr.) Tout, toute, 
tous. toutes 
Bilfarz - Tutalım in, cliyoelim iri (bak: 
faraza) 
BiU.tiyar - Dileiiyle, ietejiyle 

Örnek: Bütün bu müşkill4ta bilıhti
yar göğüs gerdi - Bütün bu güçlük· 
lere dileğiyle (isteği ile) göğüs gerdi. 

Bililtizam (Bak: ankastin) - bile bile, 
bile istiye 

Örnek: Bunu bililtizam, yapbnrz, zan
nederim. - Bunu bile bile yaptınız 
oı:11nınm. 

Et.iştirak - OrtlklaJ& - (Fr ) Par as
soci:ıtion 

Örnek: Bu isi biliştlrak yapalım -
Bu işi ortaklaşa yapalım. 

C.il;~~fa!, (Müttefikan, müttehiden) Qy. 
bh.ıgıyle - (Fr.) A l'unanlmite 

Örnek' Aklığına (beraetine) oybirli
ğiyle karar verildi. 

Bi!itf ak, (Müttefikan milttehiden) -
Elbirliğiyle ' 

Örnek Bu işte elbirlivyle hareket 
edelim. 

Bilkiilliye - Biiobütün, bütün bütün 
- (Fr.) Entifrement 
BiJmünasd>e - Sll'80ı dü•üncc ımısı 

1• • • 
ge nıee, ırrasında, ııra düıür_. sıra_... 
sını buiaTN<, ın,uını geliıııen:k _, (Fr.) 
A nropoe, a l'occaıion de 

Örnek: 1 - Her ne kadar bu mesele 
ılerıde aynca anlatılacaksa da burada 
bilmünasebe ıurasmı aöyllyelim ki: 
- Her ne kadar bu aonım ileride ay
rıra .. _ .anlablacakaa da, burada turası 
duştugunden (geldiğinden) ıurasuu 
ııöyliyelim ki .. 
2 - ~ilmiinaaebe dilfilndüklerlmi 
ken<l.aıne anlattını - Sznıımı getire
rek (dilşilr<1'ek, bularak) diifUndUk
Jerimi kendia!ne ,anlattmı. 

Örnek: 1 - Bu bimanll sözleri brrak 
- Bu yavan sözleri bırak. 
2 - Bu dediğinizi bimana buluyorum 
- Bu dedığniizi anlamsız buluyo
rum. 

Bünar - Huta 
Biınecal (Bak: Bitap) - Bitlciıı 
Bimuhab.i (Bak: Bıperva) - Çekinmez 
• Bin - Gören 

Ömek: Doğruyu gören - Hakil<athin 
Bina - Kurağ, yapı - (Fr.) Batisse, 
batiment. 

Örnek: 1 - Ankaranın binaları, A· 
nadoluda yeni başlıyan mamuriyetin 
alametidir. - Ankararun kurağları, 
Anadoluda yeni başlıyttn bayındırlı
ğın bcldegidir. 
2 - Bu bina ne kadar zamanda biter? 
- Bu yapı ne kadar zamanda biter. 

Binaberin, bina6!18leyh - Bundan ötü
rü, bundan dolayı, bunun üzerine -
(Fr.) Par consequent 
- binaen - • den ötürü, • den dolayı, 
için - (Fr.) A cause de 

Örn~k; İşi başına gelmesinden ötürü 
(dolayı) - Vazifesine ademi devamı· 
na binaen Hatır için - Habra binaen 

Bint - Kız - (Fr.) Fille 
Bipayan - Tükenmez, ıoıuuz. 
Bi_.va - Çekinmez 
Birader - Erkek kardet, kardeş 
Biraderane - Kardeıçe 
Birinci Ferik - Org_,.J - (Fr.) G'
neral 
Binam - Varsam - (Fr.) Hallucinati-
on. 

Örnek: Asabı o kadar ıarsılouş ki ge
cesi gündüzü birsamlar içinde geçiyor 
- Sinirleri o kadar &arsılmıf ki gecesi 
gündüzü varsarular içinde g<çiyor, 

Birun - Dıt, dıtan 
Si.sat - Yaygı 
Bitap - Bitkin 
Bittamıim - Kuranıl< 

Örnek : Bu işi bittasmim yaptığınız 
anlaşılıyor - Bu iti kurarak yeptıı.
nız anlaşılıyor. 

Bive - Dul 
BivaY" - Sığınııkın: 
Bim - Bezgin 
Bizatihi - K..,.ıa;jÖnden 
Bizatihi müteı.a.ri< - Keneli iı">r 
Bizzarure - lıter istemez 
Bizzat, binıı«iı - Kendi, kencliai 
Buğz (Bak: Adavet) - Hınç 

Örnek: Bana karşı beslediği buğzun 
derecesi bu hareketinden anlaşılıyor -
Bar.o karşı beslediği hıncın derecesi 
bu hareketinden anlaşılıyor. 

Buhar - Buğar - (Fr.) Vapeur 
Buhl - Cimrilik 
Buhran - Buhran (T. Kö.) - (Fr.) 
Crise 
Buhur - Tüllü 
Buhurdan - Tütoülük 
Bum - Bayi<u§ 
Burç - Burç (T. Kö.) 
Burhan (Delil) - Kanıt - (Fr.) Preuve 

Ornek: ünümüzdeki işlerin de başa 
çıkanlıacağıoo en iyi burhan, şimdiye 
kadar başarılan işlerin büyüklüğüdür 

- ünümüzdeki işlerin başa çıkarılacağı
na en iyi kanıt, şimdiye kadar ba~n
la.n işlerin büyüklüğüdür. 

Buse - Öpüş - (Fr .. ) Baiaer 
Butlan - Botluk, çürüklük. 
Buud - !ram - (Fr.) Dimension 

Örnek : Ebadı selase - Üç ıram 
Buy-Koku 
Bülı.tan (İftira) - Karaç 

Örnek : ü, herkese her zaman bühtan
da bulunur - ü, herkese her zaman 
karaçta bulunur. 

Biiki - Ağlama 
Bülent - Yüksek 
Büiı'.ığ - Erginlik - (Fr.) Puberte 
Bünye - Yapı - (Fr.) Constitution 

Örnek: İri yapılı bir adam - Un hom· 
me de grande constitution. 
Sağlam yapılı bir adam - Un homme 
de forte constitution 
Çürük yapılı bir adam - Un homme 
de leible constitution. 

Bürehne - Çıplak, yalın - (Fr.) Nu 
üürl<iın - Yanardağ, volkan (T. Kö.) 
Bürkani - Volkanik. 
Büruz - Ortaya çıkm.~, belirme 
Büt (Sanem) - Put 
Büıı:ürk - Büyük, ulu. 

c 
Ci -Yer 

Örnek: Burasını cayi letlrahat lttihaı: 
ettim - Burasını dinlenme yeri edin· 
dim. 

Ciıbeel - y eryw 
Örnek: c.e.beca ağaçlarla ıüalenmi§ o
lan bahçede - Yer yer ağaçlarla aüs
lenmlt olan bahçede. 

Cadde - Cadde (T Kö.) 
Cih-Orun 
Cahil - Bilm~, b;Jimsiz, acami, toy 

Örnek: 1 - O adam, cahilin biridir 
- O adam, bilim•cıin biridir, 
2 - Cahillik yüzimden bu hatay.ı 
diıştüm - Acamılık (toyluk) yüzün
den bu hataya dü~tüm. 
3 - Cabil ise cahilliğini tanısın -

Biln\et ist bilmezliğini tanısın. 
Örnek: Cehalet yüzünden inı;anın e· 

Cebi, cehalet - Bilmezlik, bilimsizlik 
!inden neler çıkar - Bilmedik yü-
zünd n insanın elinden nel<1' çıkar. 

Cih.il3ne - Bilimsizce 
Tecahül etmek - Bimezlikten gelmek, 
bilmezlenmek, bilmez görünmek 

Örne"; Pek iyi bildiğiniz bu i'!te ne
den tecahül ediyorsunuz - Pek iyi 
bildi inız bu işte neden bilmezlikten 
geliyprsunuz (bilmez gôri.inilyorsunuz, 
bilmezleniyorsunuz.) 

Mütecahilimc - Bilmezlikten gelerek, 
Bilmplenerek, Bilmez görünerek. 
Meçhül - l - Bilinmedik - (Fr) Jn. 
connu 

ürnek . .Bu i§in bilinmedik (meçhfıl) 
tarafı lcıalmadı - 11 ne reste aucun 
côtC inconnu 'dans cette affaire 
Bilinmedik (mcçhUI) bir adam önumü
ze çıktı - Un bomme inconnu ap
parut devant nous. 

2 - Bilinmez. bellisiz - (Fr.) İncofınu 
incertain 

Örnek. Akıbeti meçhı'.ıl bir işe girdi -
Sonu bilinmez bir işe girdi - 11 s'est 

engage dans une afiaire dont la fin si 
inconnııe (incertaine) 
3 - Tanınmamı§ - (Fr.) İnconnu, ig
norC 

Örnek: Avukatlık ki linU bizce ta· 
nuunamış degıldir - Sa reputation 
d 'avocat n'est pas ignorCe (inconnuc) 
de nous. 

Meçhüliyet - 1 - Bellisizlik, karanlık 
- (Fr.) L'inconnu, l'obscurite 

Örnek: Bellisizlik (meçhfiliyet) için· 
deyim - J e reste dan• l'inconnu 
Dört yanım karanlıktır (karanlıkl<ır
lçindeyim) - Je suis entoure d'ob'°u 
rite 
İnsanlığın ilk çağlan bellisizlik (meç· 
hfiliyet) içindedir - Les prel'niers 
Sges de l'humanite restent dans l'ob· 
scurite 

2 - Tanınmazhk - (Fr.) Etre ingnorc, 
Etrc inconnu 

Örnek Tamnmazlrk içinde öldü gitti 
İl est mort ignore de tout le monde 

Maliim meçhül - 1 - Bilinen bilin· 
miyen - (Fr.) connu inconnu 

Örnek: Bilinen bilinmiyen birçok 
kimseler - Des gens connus et incon• 

nus. 
2 - (Terim olarak) belgin, yadbelgin -
(Fr.) Le connu, l'inconnu 
Meıhızr - ı - Onlü - (Fr.) Celcbre 
(celebrite) 

Örnek: Bay... ünlü bir }"aZ3rdır -
M ... est un krivain cel~bre 
Edison dünyanın ünlü adamlarından 
biridir - Edison esi une des cclebri
tCs mondialcs. 

2- (Mahut ıuılaınma) Hel'kesçe bili· 
nen, hep bildiğimiz, hani tU bildiğimiz 
- (Fr.) Fameux 

Örnek: Nasreddin Hocanın herkesçe 
bilinen (Hep bildiğimiz, hani ıu bil
diğimiz) anlatığı - La fameuse .ı
necdote de Nasreddin Hodja. 

3 - (Maruf anlamma) Tanmnuı -
(Fr.) Connu, bien connu 

Örnek: ü, tanınmıJ bir mühendistir. 
- I1 est un ingcnıcur connu (bien 
connu) 

Şöhret - 1 - On - (Fr.) Renommee, 
celebrite 

Örnek: Süel ün - A9keri şöhret -
Renommee milltaire 
Büyük bir ün (tölıret) kazandı -

- İl a gagne une grande celebrite 
2 - Tammmıl& - (Fr.) Rcputarion, 
ren om 

Örnek: Bu adamın köyünde tanın· 
mışlığı iyi değildir - İl ne jouit pas 
d'une bonne reputation dans son village. 
3- Soyadı 

Suişöhret - Kötü tanınma, kötü lanm· 
mıtlık - (Fr.) Mauvaise reputation 
Hüınü fÖbrel - iyi tarunma, iyi bmın
mıthk (Fr.) Bonne reputation 
Şöhreti kazibe - Yalancl ün - (Fr.) 

Fausse rCputation. 
Iştilıar etmek - Tanınmak, ünalınalc, 
ünsalınak - etre connu, gagner de la 
r~putation 

Örnek: 1 - ü zat, güzel yazı yaz· 
makla iştihar etmiştir. - ü adam, 
güzel yazı yazmakla ünalmıştır. (Ün• 
salmıştır.) 

2 - Ustalığiyle iftihar eden - Usta 
tanınan 

Cafıim (Cehennem) - Tamu - (Fr.) 
En fer 

Cahiıni - Tamuoal - (Fr.) İnlernal 
Caiz - Olur, olabilir. 

Örnek: Yapılır §eyler, yapı:labilir teY
ler, Yapılması caiz olan şeyler. 

C&li - Yapmacık, yapmacı•dı - (Fr.) 
F eint, oiımule 

Örnek: Böyle cali hareketlerden va. 
geçiniz - Böyl<! "apmacıklı hareket 
!erden (yapmacıklardan) vazgeçiniz 
Ciliyet - Ya-ılı 
calip - Çebn, çeirici 
Örnek: Calibi nazar bir hareket 

Gözü çeker (çekici) bir hareket • 
Cim - 8""dak, kadeh (T.) 
Cime - Giyenek, geyai 

Ornek: Tebedili came ile - Oiyene
ğini (geyaiıı.ini) defiştirerek 3 - Bunu bilmllnıııebe kenru.ine 

eöyl.,.eniz - Bunu ..._ diitüııce 
(gelince) kendlılno e!Syleaeniz. ÖNERGELER 

Bilmü,.ı-ie - aar.relr - (Fr.) Par 
voie d'observatlon 
Bilmüvacehe - Yüzyibe, Ylb.lettirerelr 
- (Fr.) En confrontant, par vole de 
confrontalon, mettant facı l face 

Örnek: 1 - Şahitleri bilıniivaeehe 
dinledikten sonra - Taruklan yU.-
1 .. rirerek dinledikten aonra. 
2 - Düşündüklerimi bilmüvacebe 
kendisine aöyledim. - Dilşündükle
rimi yüz yüze kendiaine aöy!edim. 

nim - Korku 
flimağz - Beyinsiz - (Fr.) 1nintelli
ı:ent, imb~cile 
Bimanô - Yavan, anlıım>tu- (Fr.) in-

Kılavuz •özleri üzerine, her liı renin (ULUS) ta ,aktığından bafia
mak üzere bir ay i,inde, istek eden !er yeni bir önerge ileri siirebilirler. 
Bunlar T. D T. C. Genel Katipliğine şu fekil altında gönderilecektir: 

' • • kar9ıh-Oımanlv~. . kelimesine Kılavuzda. 
ğmı uygu~ (yat.ut: yeter) ııı>-m üyorum. 
Sebeb-r ı kısaca . • • . . . .. . • • • • • . . 
Önergem tudur: • • • (1) imza 

( 1) Burada bir önerge göııtıerilınlyen 

1 EL L .G 
(Ba~ı 1 incı aahıfrde) 

miş ol"'ın bu g0rÜ4meler esnasında 
Bay Eden, Bay Litvinofa /ngiliz na
zır[a,.ile Alman Başvekili arasında 
cereyan etmiş olan müzakereler hah. 
hında malıi.mat vermİ§tir. 

Bu göriişmelerin Aurupanın vazi. 
yetini aydınlatmaya medar olacağı 
husıuunda mutabık kalınmı§tır. 

Bay Eden, Stalin, Molotof, Litvi
nof fimdiki beynelmilel uaz.İyette 
u:uslar kurumu prensiplerine tevfi
kan Aurupada müşterek bir emniyet 
•İstemi vücuda getirilmesinin her za
mandan daha ziyade lazım olduğu 
husus~nda mutaüık kalmışlardır. 

Bundan sonra tebliğde Sovyet 
devlet adamlarının, teklif edilmiş O• 

lan mütekabil yardım mlsakının her 
hangi bir devleti istihdaf etmf'mekte 
olduiJunu ve gerek Lehistanın ve ge
rek Almanyanrn bu misaka muua
fakatlerinin kabul edileceğini be
yan etmif oldukları bildirilmektedir. 

Tebliğde, beynelmilel siyasete mü
teallik her hangi bir meselede Bü
yük Britanya ile Sovyet Ru3ya ara
.tında ilıtilcil mevcut olmadığı ve b;n. 
netice Bay Eden ile Sovyet z:rnam· 
dar:arının iki memleket arasıncla ya
pılacak dostane bir teıriki mesai
nin st1lhü ve emniyeti istihdaf eden 
bc,J-·nclmilel me8ainin inkişafı ıçın 
btrinci derecede ehemmiyeti haiı: ol
duğu kaydedilmektedir. 

Üsküdar-Kadıköy 
1 ramvayı 

(Ba§ı 1 inci sahitede) 
lan malzeme ve geçen ıene yapılan in
taat wbetinde hatların almış olJuğu 
vaziyet İmza edilmittir. 

Bundan sonra gene hat1ar üzerinde 
yapılan tetkikte 5600 metreden ibaret O• 

lan ve tek olarak ifletmeye açılan Uskü
dar • Kısıklı hattının 1930 yılı bidaye
tinde on buçuk kilometre u~unlugu ve 
geçen ıene m§B edilen Kadıköy ıebeke
aile beraber 24 kilometreyi bulduiiu an· 
la§ılmıştır. 

Bundan batka, yeni hatlar açıldıldan 
ıonra geçen ıeneye nazaran 585 bin yol
cu fazla taıınıruı olduğu ve mevcut la· 
rifeye göre birinci mevki fiatlerden yüz
de 36, ikinci mevkiden de yüzde 19 nis
bet:inde tenzilat yaprlmıt olduğu görül
müıtür. 

Müzakereden ıonra belediye reio mu· 
avini Bay Nuri, bilanço kô.r ve zarar be
aaplarının kabulünü İ&lemİftİr. Umumi 
heyet bunları kabul ve ta.tik etmiştir. 

Bundan ıonra idare mccliai intihabı 
yapılmıı ve evvelce kur'a ile çıkarılım§ 
olan Bay Necip Serdengeçti tekrar azalı· 
ğa, Ticaret Odaoı reislerinden Bay Ziya 
murakıpliğe oesilmi~ler ve bu ıuretle yd
lık toplantı bitiriJmiıtir. 

Fevka.ade top anlı 
Hi11eclarlar bw müddet istirahatten 

ıonra fevkalade olarak yeniden toplan
mıflardır. Bu toplantıya ıebep, tirket 
ıennayeoini 500 bin lira arttmnak •ure· 
tile bir buçuk milyon liraya çıkarmak 
dileğidir. 

Umumi heyet bu Luausta müzakerede 
bulımmuı ve neticede idare mecliıinin bu 
teldifi muvafık görülerek be1<tr liralık, 
yüz on bin hiue ıenedi çıkan=.k ıure
tile oermayenin bir buçuk milyona çıka
rılmaoı kararlB§tınlmııtır. Şirketin 934 
yılı he...bı ......... 1 •• ar tılmıttrr. 

500 lira kar var 
Bakırköy bez fabrikası kooperatifi 

dün öğled.., aonra fabrika binaımda 
yıllık toplantumı yapmııtrr. 

Toplantıda bir yıllık faaliyet gözden 
geçİrİlmit ve neticede (500) lira kar gö
rülerek toplantıya nihayet verilmıi•tir. 

Atina divanıharbi 
Kararını verdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
-.e hapse mııhkı'.ım edilmiıtir. Sivilltt· 
den dört kiti de beraet etmiıtir. 

Samiin bu karan pek fazla alkıtla • 
mı§br. 

Deniz zabitlerinin muhakemesi 
ATINA, 31 (Huouıi) - Dem za • 

bitlerini muhakeme edecek olan Divanı 
harb bugün işe baıJamıfbr. Bu Divanı 
lıarbde muhakeme edilecek deniz zabit
lerinin adedi 228 dir. Bunlann İçlerinde 
Amiral Ruumı ile Cümhurreiııi yaver • 
lftmden Kivoclea te vall'dır. Kivodes tev· 
kif edildiği gün memuriyetinden azledil 
mittT. 

Selanik Divanı harbinde 
ATINA, 31 (Huıuıi) - Selimik Di· 

varu hart.i ilk kafile otuz zabitin muha· 
lı.emeıine bathımııtır. Buırünkü celoecle 
f8)ıitJer dinlaıaııiıtir. 

Kadınların tava.autu 
ATINA, 31 (Huouıi) - Yu-..iata • 

run bütün kadm teteJokülleri Divanı harlı 
lttde muhakeme edilmekte bulunan asi
ler fıaktonda verilmesi muhtemel idam 
ve lnırtu1t11 dizihneM cezalanrun önünü 
alma üzere hükı'.ımetle Divanı barbler 
heyetlerine teairatta bulunmak üzere ari 
zeler göndetuıJıltsdir. 

ATINA, 31 (A.A.) - Divanıharp, l· 
ııileriıı ilk grupuna ait davayı hitinuiı· 
tir. Bunlar, 30 kitiden ibarettir. Atina 
&silerinin batı olan miralay Saraphla 
hapıeclilmiıtir • 

--<>-

HaYa raporu 
Sıfrr hararet derecesine ve deniz 

seviyesine indirilınit barometre bu aa
bah: Saat 7 de 749, 14 te 748. Hara
ret dereceıi 7 de 6, 14 le 5,5, en yu. 
kan hararet dereceei 8, en ataiı 4,5. 

Rüzgar poyraıı:dan emı.i,tir. En yu
karı ıürati saniyede 13 metreye çık • 

Moskova görüşme!eri iyi bitti. 
kalıyor Almanya yalnız 

(Ba ı 1 inci sahifede) 
tilafına ınütenl!ik herhangi bir noktaya 
temas dalıi etmemiştir. 

/:•i işler görüldü 
MüSKOVA, 31 (A.A.) - lngiltere 

sefaretindeki reuni kabul esnasında, Bay 
Eden Havas muhabirine: 

- iyi iş görmüş olduğumuzu ümit e
debiliriz. demiştir. 

lngiliz heyeti murahhasasına mensub 
diğer bir zat ta demistir ki: 

- İngiliz heyeti m.urahbasasının inti
balarındaki hususiyet şudur: 

~u seyahat oldukça semere vermiş, 
lngılte~e: Sovyet havasını tasfiye etmit 
ve her ıln tarafın biribrini daha iyi tanı
yıp, daha iyi anlamasına vesile olmuş -
tur. Sovyet Rusyııııdan İngiltere Hariciye 
nezare'.i~e. telg.raf gelmesi başka, talm • 
]arın btribırlerıle yüz yüze tanışmaları 
gene başkadır.,, 

Bir mertebe ketumiyet muhafaza e· 
d;lmek]e beraber, tarafeyn arasında mü· 
hirn meseleler ÜTttinde noktayı nazar uy 
gunluğu müşahede edildiği açıkça aöy • 
lenmektedir. 

Anca!< bazı tali noktalarda ufak le -
fok tadili.t yapılmMı gerekmektedir ki, 
h u da, mükalemelerin me,bu olduğu kar 
şılıklı İt.İmad ve anlas.1na havasile kolav
l~ı;maktadır. L'-'""'d E.deınin~ lnrrilterenin 

' ··-'- l , ~tlr• mJ&&K.rnı A manyanın haricinde da-
hi akdetmek husuaunu hüsnü suretle der 
piş eylemekte olduğu hakkında beyaMI· 
la bulunduğu tahmin ediliyor. Diğer la· 
raftan, uzak !ark mesaili de mevzuu ba
his ~dilnıiştir: Bu hususta büyük bir ke. 
lumıyet muha,aza edildiğine isarct et ... 
mele lazJn1dır. lnq-iliz heyeti m.;rahlıasa
lilnd~n beyan edildi~ine 2'Öre, Sta1in, ken 
dileri ürerinde çok iyi bi~ tesir bırakmıt· 
hr. 

Ne karar a!ınacak? 
LüNDRA, 31 (A.A.) - Havas mu· 

habirinden: Diplomatik mahafilin tah • 
minlcrine gött, Lord EderVn avdetini mü 
tealub Stresa konferansmı hazırlamak Ü· 
zere Paris • Roma arasında muhabere et 
mek lazım gelecektir. O zaman, kabi • 
nenin vaziyeti, gelece.k hafta sonların .. 
dairi içtimada taayyün etmiş olacaktır. 
Sıyasal mahafile nazaran, hüklimet üç si 
yasa tanı arasında muhayyer kalacak • 
tır. Biırincis.i, uluılaı- kunJmunun başkan 
lığı altında, kollektif emniyetin teessü • 
süne iştirak etmeğe hazır bulunan dev -
letler1e bir1e~mek, ikincisi, Times gaze -
teainin aon bir başmakaleainde ileriye ıü 
rülen ve müstacel gayretlerin bir hava 
andlaşması ve bir de silah tahdidatı and 
laşmaıına haannı icab ettiren ve Tuna 
ve Şark andlaşmalanrun intacını daha 
müıaicl bir va:Dyete talik eyleyen duru· 
mu kabul etmek, üçüncüsü de, (bekle • 
mek ve gözetlemd<) oıyasasını benimse
mektir. ittihaz olunacak hal swetinin bu 
3 sıyas.a arasında mutavassıt bir 1ekll .. 
de olacağı tahmin edilmektedir. 

Komünist propagandası 
MOSKüVA, 31 A.A. - Hava. Ajan 

sı muhabmnden: Dün öğleden sonra, B. 
Litvinofun tehir harici enncM. Bay Eden 
ile Bay Staline arasında ce.-eyan eden 
mükilernelrin neticeleri ve ~ekli hakkın· 
da, Sovyet mahafilinde en büyük bir giz 
lilik muhafaza edilmektedir. Bununla be 
raber, hakim olan fikre ıröre, bu görüş· 
meler, nikbinlikle muhakeme edilmekte
dir. 

1 nıriliz ve Sovyet tezleri .... smda ~ 
bir prenoip ihtilafı görülu-ruttir. Ko • 
müniat propagandaaına aid mesdelelere 
gelince, Sovyet mahfelleri, lngiltereye te 
minat verildiğine dair olan haherfen tek 
zib ebudctedir. Bununla beraber, bu me 
ıelenin mevzuu bahsedilmesi tabii görül 
mektedir. Bilhassa Hindistanın hudud 
mmtaıkalarındaki lngiliz • Sovyet müna 
oebetleri hakkında Moıılı:ova tarafından 
lneiJtereye yırtıfbncı teminat verildlği 
zannolunınaktadır. Bundan başka Sovyet 
devlet adamlarından biri, komünistliğin 
artık eskiıi gibi muhakeme edilmediği
ni ve 1914 tarihinde sosyalistlik nasıl te 
Jaidci ediliyorsa, komüniıüiğin de hugÜn 
ayni tarzda telakki edilmeıi icab ed.,.,.,. 
ğini oöylemiıtir. 

lngiliz gazeteleri ne diyorlar? 
LONDRA, 31 (A.A.) - Obattver 

gazetesi, lnailtere ile AJn.nya araun • 
claki esaslı noktai nazar farklarını kay • 
<!ederek, lnırilterenin ıulha taraftar dev
letlerle birlik olarak, kollektif emniyet 
siotemini takviye ebııeıini tavsiye ediyor. 
Blakiı, ( Scıutatör) İnmuı ile Sunday 
Timescle çıkan bir bendde lngilt-v.n 
tanıharlık etmekten içtinab eylemeıi 
ifade olunmaktadır. Bu iki noktainazar, 
böylece lngiltereyi ikiye bölen zıd fikir
leri göstermektedir. 

Sergileri ziyaret 
MOSKOVA, 31 (A.A.) - Bay Eden 

ile refakatindeki zevat dün modern garlı 
oanalr müzeııiııi ziyaret ebniıler ve ora• 
da birçcık - kalmıılardrr. Daha oonra 
kızıl ordu merkez ev;- gitmiıler ve ora· 
ela reuem Gnkovun oergWnİ, ukeri ka 
bineyi, kütüphaneyi ve Kızıl ordu müze 
eini gezmitlerdir. 
Journal de Moscou'nun mühim 

bir makalesi 
MOSKOVA 31 A.A. - Jurnal dli 

MOlku ıazeı.i 'bat makaleııincle, Berlin 
müli.katınm lngiiterede oldukça revaç 
bu.lan bir hayali dağıtmıya yarayacaiı 
muhakkak olduğunu bi)direreık diyor ki: 

Bu hayal, bilhaaaa yumutak va J&hıt 
ikna umlleri:rle Bay Mitleri progrıımm
clan vazaeçiıınck ve onu amniyet ıre ha
nı icabatr önünde daha anlatU' bir hale 
ptirmck ümididir. Berlin mülakatının ne 
ticeleri meydandadır. lngiliz bakanları, 
Bay Mitlerin banıı temin ve bizzat Al • 
manya ile birlikte diğer memleketlerin 
emniyetini takviye için batka devletler· 
le teıriki mesaiye amade olup olmadığını 
sorduldan vakit, Bay Mitler kendilerine 
kırt'i turette bir (hayır) kelimeaiyle ce • 
vab vermiıtir. Doğu anıllqmasma ~ttirak 
ten, karıılı4dı yardmı preoıaipi. tatbikm • 
dan ve Pmdiki teldiyle Tuna andlaşmaıı 
nı kabulden imtina edilmiştir. Abnanya 
burulan ba~ka, kenıliıini Cenevreye da • 

ir ok taıcbelerle ce 

vab vermektedir. Keza silô.lılan da tah• 
didden imtina eylemektedir. 

Bay Hitlerin Berlin görüımeleri cı
nası'.'.d~ Alman Nasyonal sosyalizminin 
komunıst te~lik<:sine karıı mania olmak 
husus~nd~ı .tanhi vazifesi haldundaki 
nazarıyelerım uzun uzadıya izah et . 
~lduğuna dair haberlere inanmak :::t 
tır .• An~ak! Sovyetler Birliğine kar; seri 
vazıyetı bır Alman taarruzu imk" .. 
t I l anını g~ 
eren u .u~ ararasr matbuatının Berlin ma 
z~eresının bu cephesi hakkında müba-
lagalı davranmış olduğunu zannediyo • 
ruz. Bay Hitler ilhak ve tevessü progra 
mma dahil olan bir Sovyet aleyhtarı la· 
arruzu hoı görmektedir. Beyanatların
d?•. hududlann tadili programından ha
kikı maksadı bu olduğu manası cXam· . 
Bay Hitlerin ilk darbeyi Frans~ya ve";~ 
~~os_lov:'kyay~ veyahııd lta1vcı.t t'l(. 1• 

~ne ındırm~ ıstediğini ayni açıklıkla 
;tiraf edemıyeceğini göz önünde bu 
undunnak liizımdır. Bazı Alman 
ııyaset adamlarının Sovyet aJeyh 
tarı tah ·k· ı b rı a ve sergüzeşt arayan 
eyanatJarına rağmen bunJar ku,·vctl' 

~eslihat~ ve .... bu tcslihatı takviye için hu
1 

.. 

~t~~z ımkanlara malik olan Sovyetler 
Bırliu,:ın genış arazJs.ini i&tiliya kRlkı~ .. 
mak gıbi istisnai teh:ikcyj anlyamıyacak 
kadar ne akıllarını kaybetıniılcs-, ne de 
tarıhte.,-ı alınan dersleri unutmuılardır . . 
.Bay Hıller.n Avrup"" haritasını değiş•· 
mek teşebbüoüne şarktan değil garpt;""' 
haşhyacagı ve Sovyet Rusyadan baoı:k n 
taan-uz htdeflerini tercih edeceği k~v~ 
v~tle. '."uhtemeldir. F aaliyetleriııi Sovyet 
BırJıgının hakihi kuvvetine istinat etti .. 
ren Sovyet sıyasa adamları, biitiin rl;f,.._ 

yanın Sovyetler Birliğine )arttı. •• 
ceğini zannetmekten çok uzaktırlar. 1'..e
za, Alman tehlikesi iınünde Sovyetlel' 
Biı·liğinin mtidafaası Avrupa bant sıya· 

• tasının en mühim meselesi olduğunu ve 
Sovyet hudutlarının Avrupa haritas1n1n 
en tehlikeye maruz hatları olduğunu da 
düşünmemektedirler. Sovyet efkarı u • 
mumiyesi, meseleyi daha derin ve daha 
§ÜmüHü bir surette ortaya koyuyor. Bu 
efkarı umumiyenin teliikkiıine göre, Av· 
rupanm merkezine konulmu~ ve herhan
gi btr zamanda ve herhangi bir istika. 
mette patlıyacak bu bombaya karşı ha· 
kiki ve müesıir tedbirler ittihaz edi.me-
lidir. Berlin mülakatından ve Bay E • 
den'in iki taraf jçin memnuniyeti mu
cip bir tarzda cereyan etmekte olan Mos
kova gÖrü§lllelerinden oonra hanı dost
lan daha ıonra ne yapılmak li.znn gele
ceğini soruyoı·lar. Bunun cevabı timdi 
daha kolay verilebilir, Çünkü, bu müla
katlu vaziyeti. senit mikyasta aydınlat
mıı ve baz.ı meaeleleri baoitlC§Iİrmif<er· 
dir. Avrupa timdi fU şıklar karşısında 
bulunuyor: 

Ya, memleketler için Hitler Alman
yasını taarruz maksatlannı takibe ce- . 
oaret bile edemiyeceği hakiki bir emni-. 
yet teıui i~n oarfı cayret etmek, yahut 
dünyayı ıim<liki kepnekeı içinde bırak..' 
mak, harp tehlikeleri vaziyetini uzatmaL 
ve tiddetlendirmek ve Hitlerizme hiç bi( 
ıniınia mevcut olmaksızın oergüzett ha
zıl"lddermı ikmal imkinını vermek. 

Bu iki tıklan batka bir tarzı hal yok· 
tur. 

Bir Ruı diplomatı ne diyor? 
MOSKOVA, 31 (A.A.) - Ruı dip· 

lomatlanndan biri bugün Havaa Ajan11 
muhabirlerinden birine §Öyle demittirı 
"B. Eden'in ıeyahati neticesinde elde 
edilmit olan muvaffal.ııyetler ümitleri • 
min fevlaindedir. 
Yapılan göriipnelerin bu turetle mcsul 

bir neticeye vio.ıl olmasma ıeb.ıp bir taral 
tan B. Eden'in Moıkovadan evvel Ber
liıııi ziyaret etıııiı olması olmuıtur. Çün· 
kü mumaileyh bu sayede Alınan telıli • 
kesine kartı Ruı zimamdarlarının his
-ekte olduldan korkuyu anlam~tır. 
Diğer taraftan U211k prktaki gerginlik 
bu nçticelerin huıül bulmaaına medar 
olmuıtur. 

1ngiliz lordunun arkadaılanndan biri 
§Öyle demittir: "18 oene devam eden bir 
ayrılıktan IOJll'8 Jngiltere Sovyetler bir
liğini tanıyor. 

lngiliz mahaliline göre 
Bununla beraber ingiliz mahafili, 

elde edilmif olan neticelerin ehemmiyet 
ve ıümulünü tahfif huıuaunda urar et
mel<le ve B. Eden'in Moakovaya lngifü 
kabinesinin müzakerata memur bir hü • 
kiimet adamı aıfatile değil, maliimat al· 
mağa ve vermeie mmnur bir nazır sıf .. 
tile ııitmiı olduğunu hatırlatmaktadır· 
ı ... 

Bundan bQ§ka, lngiliz • Rus mukare
neti büyük bir mikya•ta - Bay Edenin 
arkadaılannın tabiri veçhile - "Alman 
Batvekili B. Hitlerin fevkalide olen dip. 
olmaııi acemilijinin,, neticeoidir, Alman 
Baıvekiılinin batb banketi, uzlaımaya 
matuf olan hw ti' lü arzuları a"ü.ı ede
bilir. 

Bir tavzih 
Istanbulopor klübü kongre baıkan· 

lıiından: 
Cumartesi günü çıkan ırazete ve 

apar mecmualamıda Gün"f klübil ta• 
rafından klübüınüzo bir birleşme tek· 
lifi valı:i olduiuna w bu teklifin kon· 
gre heyeti QIDUmiyeıince reddedildi • 
iine da.ir bir takım yazılar lntiıar et• 
mittir. 

Bu bapta oorulan bir ooırguya klüp. 
haıkanlığınca cevap verilerek retml 
bir teklifin vaki olmadığını ve bina• 
enaleyb bu huıuala her han&İ b<r mil• 
nakatanın icraoma lüzum bulunma • 
dığını beyan etmeai üzerine bu meae· 
lenin bugün mevzuu bahıedilemiye • 
ce ·İne müttefikan karar verilmi tir. 

f 



Uşak biraz 
Bakılmak ister 
Elektriği de, suyu da, 

yolu da birer derttir 
UŞAK, (Milliyet) - Türkiye 

aanayiinde mühim yer alan ve ba
caları aemaya kale gibi dikilen 
fabrikalar diyarı Utak çok bakrm
eız kalmıf ye ihtiyaçlan gittikçe 
büyüm'' ..• 

Ufak.. Türkiyede lstanbuldan 
eonra hemen hemen ilk defa elek
triğe kavutan; fakat bugün elek
trik itinin idaresizliğinden en ge
ri kalan bir kasa.ha haline gelmit
tir. 

Elektrik firketİ. aermayesinin az
bkı ve idare itlerinin düzelmemesi 
balkın tenvirat ihtiyacını temin et
memif ve edememektedir. 

Şehrin birçok aokak ve mahalle 
yolları karanlıktır. Tenvir edilen 
)'erler de çok ziyasız ve elektrik 
ziyası ihtizazlı olduğundan göze 

e zararlıdır. 
Elektrik işinden sonra an ihtiya

cı da kayda değer ehemmiyettedir. 
1 Çefme sulan bir merkezde toplan
madıimdan yaaın birçok mahalle 
~eflDe)eri kurumaktadır. Beledi. 
yenin de bir eu deposu olmadığm
Ban itfaiyenin yangında faydalı 
olmaaı müfküldür. 

Elektrik 'l'e su ihtiracmdan M:>n

ra yol itlerinin de ge'l',ek gittiğini 
aöylemek lazımdır. 

Birçok mahalle ...e hatti tdırin 
en güzel Ye en baknnlı olması i
cabeden istasyon caddeei de ağaç
.,,. ve çok bozuk bir ..,kildedir. 
Y azm toa:dan ve kıtm çamurdan 
bu yollardan geçmek için bir mu
ke ve çizme giymek lazımdır. 

lstuyon civarındaki belediye 
çöplüğü, Yiran evler ve mezarlık
lar trenden geçen yolcu itterinde 
fyi bir intiba bırakniamaktadu. 

Çorumda umumi meclis 
toplantıları 

ÇORUM, (Milliyet) - Vilayet 
unıumi meclisi toplantılarına de
vam edilmektedir. Vali, Bay Arif 
Aykacm batlcanlığmda toplanan 
vilayet meclisi ,ehriı:ı ve çevresi
nin bayındırlığı, yükseliti için mü
him kararlar vermek üzeredir. Ço
rum vilayet yollarını büyük bir 
dikicatle yapan vilayet meclisi son 
toplantılarında aağlık müdürlüiü
nün Mulajlar müzesine yardım e
derek ıslah edilmesine ve memle
ket sporunun cansız ve verimsiz -
!iğini gidermiye çalışarak bütçeye 
tahsisat koymuf; bu, arada Sun
gurludan meclise üye seçilen Bay 
Osma.nın seçiminde kanunsuzluk 
olduğu yolunda yapda.n tiki.yetle
ri ara,tırarak, seçimde kanunsuz
luk olmadığına karar vermiştir. 

Vilayet umum meclisi toplantı
larına denm etmektedir. 
iki lira harç için karısını kaçırdı 

ÇORUM., (Milliyet) - Çorum 
köylerinde berberlil.; eden Kadir 
isminde bir adam Bayramda karı
•• ve iki çocuğu ile Hatab bogazı 
<lenilen yerden şehre gelmekte i
ken yolu kesilerek eski e'f' sahihi 
Şevket önüne çıkmıt ve "iki lira 
borcunu ver, yoksa karını ahko • 
nım,, demiştir. Berberin üze-inde 
parası olmadığı için sonra verece
ğini söy!emiş, fakat Kadir arka -
daşlarmın yardımı ile adamcağı
zın karıanu alıp e&VUflllaftur. Ya
kında buluruııı karakola yapılan 
tikayet üzerine jandarmamız der
hal bu Şa.fkın adanıı ve arkadat
lanru yakalayarak Adliyeye tes
lim etmi~ir. 

Çorumda tayinler: 
ÇORUM, (Milliyet} _ Çorum 

l r '1iıarlar müdürü Bay Ferit T e
l-:' rdağa tayin ed~lerek gİbni~ ye
rine Amasya lnhısarla~ müdürü 
B y Hilmi selerek vaztfetıine be+ 
lamışbr. 

Doğum evi doktoı !arından E • 
tem Seçkin Malatya Doğum evi ka 
dm hastalrldan miitdıusıslığına 
tayin edilerek vazifesi batına h.,. 
reket etıniftir. 
N--zillide yeni mektenler 

NAZILLl, .(Milliyet) - Nazil
liı<ie mekteb yapma faaliyeri de -
vam etmekte Te hızlanmaktadır. 
\'azılar köyünde başlanan mektıeb 
bitirilmek üzere olduğu ııibi yapısı 
:yarı kalan Hamzalı köy mektebinin 
fapııma da tekrar haslan"'t~tır. 
Yakında bitirileceği umulmakta -

&r; 

almüdürlüğünden: MEMLEKET 
HAIERLER.i 

Kaı•> esi M~vkjj Cinai Metre M. Beher Metre Mecmu 
M. muham-

Germencikte yeni 
Fırka binası 

Y ozga tta bir 
Demirhane 

Nazilli fabrikası 

Arsa ve malzeme hazır, 
yakında inşaat başlıyor 

1 Bakımsız duruyordu, şim
di cayır cayır çıkarıyor 

Belediye gayet geniı bir 
arsa teberru etti 

NaDlli (Milliyet) - Nazillide 
yapılacak -v:•• fabrikuı için 
Nazilli belediyeai 146 bin 679 met
re murabba arsa teberrü etmitlir. 
Fabrikanra müdür ve mühendisi 
Nazilliye gelmittir. Tetkik için ge 
len Rus ve Türk mütehassıslardan 
müreklı:eb heyet iki gündür Nazilli 
de tetkikatla uğratmıflar ve Na -
zilli belediyesine, fabrikanın gele 
cekte gireceği kalıbı gösterir bir 
albüm vermitlerdir. Heyet itini bi
tirerek lzmire hareket etıniştir. 
Müdür ve fabrika mühendisi Na -
zillide kalacaklardır. 

GERMENCiK , (Milliyet) -
Germencik kredi kooperatifi ge -
nel heyeti toplandı. Yeni heyete 
Dr. Sabri, Zincirci Nuri, Hasan 
Nuri, Bekir Kaçar ve Mehmet Hil
mi mürakipliklere de nahiye mü
dürü Yalçinkaya fırka yazğıru 
Hüaeyin Kırbıyık 'l'e bank memu
nı F a.ik aeçildiler. 

Germencik belediyesi tarafın -
dan C. H. F. binası yapılmak üzre 
verilen ve Gennenciğin en eyi bir 
yerinde bulunan 38 metroluk ar
sanın muaıneleai bitmittir. Esasen 
ta, ve tuğla ve kireci hazu bulu
nan binanın yapısına bugünlerde 
batJanacaktır. Yalınız, bina yakı
nında enelce belediye tarafından 
yaptırılan bir ölü yıkama yeri var
dır? bunun buradan kaldırılması
nı çalıtkan belediye başkam T ev
fik çevirenden dilerim. Bir de es
ki park yatağına yaptmlacak 
genç!& salonunun ketfi yapbrıl
mllbr. 5,200 lira kadar tutuyon;a 
da bir ealondan ~ bir ,eyi ol
madığından bunun fırka binası 
yanındalııi bot araaya yaptırılması 
ve ihtiyaca daha uyğun bir proje 
yaptırılması düşünüldüğünü Bay 
Terlikten öğrendim ki hakikaten 
çok ieabetlidir. Belediye tarafın -
dan yaptırılacak 4,300 lira k~ifli 
mezbahanın temelleri ka.Ulırılnıa
ğa başlanmıttır. Yakında temel 
atma merasimi yapılacaktır. Ger
mencikte eskiden daha ciddi ve 
plinlı bir çalışma var. iyi ~r
malar dilerim. 

Kırşehirde eaki dükkanlar 
yıktırılıyor 

KIRŞEHiR. (Milliyet) - Fırka 
ve hükUmet kent tüccarlarını be
lediyeye toplıyarak pek yıkık de
necek b.dar eski diikkiinlvm yur
du çirkinlettirdiğini etraflıca an
lamıthr. Ertesi günden itibaren 
halk kendi kendine dükkinlarıru 
yıkmağa ve kente yalatacak her 
türlü esenlik tartlamu gö~eten 
ya,ı:ırmağa aöz birliği etmitlerdir. 
Belediye, örnek dükkanın temeli
ni merasimle attırmlfbr. Halkta 
niyahetsiz bir arzu ve istek Yardır. 

Bozdoğanda yeni mektep 
BOZOOCAN (Milliyet ) -

K•z•mTZda geç.en yıl yanan mek -
teb yerine yaphnlan modem mek 
tebin yapı11 hızla ilerlemektedir. 
Vilayet bütçesinde 35 için de 5 bin 
lira tahsisat Yerildiğinden yapının 
yaz aylarında bitirileceği ve gele
cek ders ıenesinde yeni yapıda 
derslere batlanacağı umuluyor. 

Çocukların bu uuğu maden 
GEMLiK, (Milliyet) - Gem

liğin Gazi M. Kemal mektebi ço
cuklarından Lutfi arkadaşı Kad
ri ile Ilıca yakınlarında &mıf mü

-zeleıi içın mackn ararlarken '- ir 
albn renkli parça bulmutla, _. .. 
ÇocuktlU' nwallimlerinin madenler 
baklandaki izahatından bunu b' 
altın olabileceğini tahmin e~t ':
'er, hemen okutanları Sıyrete göı 
te,mıek üzere buradan sevinçle ay. 
rl•rnJJ1ardrr. Yavrular bu sırada 
polis Nureddini görmüşler, ona 
da meseleyi anlatmı,lardll'. Şimdi 
Gemlikte bir altın damarı bulun
duğu tarzında sevinçli rİYayetler 
ağızlarda çalkamp duruyor. 

Polİ5 meseleye el atn>ıfhr. 

Bozdogan köy }O ıan 
birliği 

BOZDOCAN, (Milliyet) -
Kazamızda kunılan köy yolllU'ı 
birliğinin iyi çalıtmaları görülü -
Yor. Birlik kıuulduktan 110nra bir 
Çok köy yolları yaptırılmq ve bu 
arada kaza ile Muğlayı birleştiren 
Yol da b 'ti' ·1 · · ı n mıthr. 
Bozdoğanda yeni caddeler 
K 80Zl>oGAN, (Milliyet) -
d:';:ja:da belediyenin son aylar
Beled" 1'Uaala~ da çok hızlandt. 

IJe Yem nı>dan mekteb yapı 
~ınl~l~~aki sebze bahçeterini 
ıı ım,... eda....,k . l ınttır. Yenı caddeler aç -

YOZGAT, (Milliyet -Vila
yet tarafından on eene evvel ufak 
tefek tamiratın yapılması için açıl
mıt demirhane yakın zam•- ka
dar muattal bir halde idi. Değerli 
valimiz Bay Baranın yardımlariy
)e vilayet tasarruf sandığı idaresi
ne verilerek yeniden faaliyete ge
çirilmiftir. Vilayetin imar ve te
rakki hıuusundan hiçbir zaman ça
htmadan geri durmıyan valiınU 
tamiratbanenin ihyası için sönmez 
bir mesai ile çalışmaktadır. De
ğerli ustalar getirilerek bu meyan
da Fahri isminde bir mühendiı 
de tamirathanenin çevirgenliği ve
rilmiştir. Tamirathaneye lazım o
lan afat ve edevat mübayaa edil
diği gibi, evvelce mevcut binaya 
bir çok ilaveler yapılmak suretile 
bina tevsi edilmiştir. Bu arada ta
!11irathanede marangozluk, araba 
ımali.thanesi, dökümhane, demir
hane gibi fubeler vardır. Yepyeni 
araba yapılmağa baflanmıf, pul
luk, su tulumbaları, sobalar, su de
poları, veu.i.r alatı zurraiye de ya
pılmakt:adır. Elyevm taınirathane
de kırk amele çalıtmaktadır. Vila
yetin ihtiyacını temin ettikten ma
ade kazaların da ihtiyaçları te
min edilmektedir. Önümüzdeki se
ne de köylerdeki iki tekerlekli 
kağnı arabaları kaldmlarak, bila-

Gemlikde ıhlamur ağaçları 
GEMLJK, (Milliyet) - Gem

liğin bütün büyük caddeleri ıhl -
mur ağaçlarile aüaleımıektedir. 

Fen Fakültes.inde yangın 
Dün gece saat ona doğru Fen fa

kütleai hayvanat li.boratuvarmdım 
yanguı çıkmııtır. 

o ... haı yel:İfen itfaiye at"fİD te
veaaüüne meydan vermemittir. Yangı· . 

Çağırışlar 
lotanbul halkevinden: 
Koro deni umumi provalarma bat-

1 
!anmak üzeredir. Mazeretleri yÜzÜn
den han derslere gelemiyen kayıtlı 
talebenin 3 niaan 935 çarıaımba &'ÜDÜ 
ıaat (17,30) da yapılacak olan ge
nel toplantıya her halde celmeye 
çalıpnalannı dileriz. 

hare bedelleri taksitle alınmak su- AKAY 
retile köylülere arabalu dağıtıla- ,--- --111!. 
caktu. Ayrıca memlekette b;r sa-
nayi uyandırmak makaadiyle tami- lıletmesi müdürlüğünden: 
rathaneye yeniden otuz kadar çi- Halen tatbik edilmekte olan kıt 
rak alınacak ve bir de çırak okulu tarifesinde 1-Niıan-935 tarihin-
açılacaktır. den itibaren her hafta 

Köylüler kendi mektep
lerini kendileri yapıyor 

GEMLiK, (Milliyet) - Gem
lik köylerinde kültür işleri pek i
yi gidiyor. (Fıstıklı) da köylülerin 
gayretile yepyeni bir okula ya -
pıldığı gibi, (Karaca Ali) halkı 
da pek iyi bir mektep yaptırmış
lardır. Müfettit Halim ve kayma
kam Gani köyleri ırezerek kültür 
itleri hakkında halka fikirler ver
mektedirler. 

(Kurtunlu) halkı da köylerin
de eskiden kalma okulalarınm ta
mir edilerek çocuklarına muallim 
ırönderilmesi için yalvarıyorlar. 

Yozgat hapisanesinde 
miEet mektebi 

YOZGAT, (Milliyet) - Halk
evi Vilayet hapishanesinde üç 
dershaneli Millet mektebi açmıt
tır. Her dershanede elliter vatan
daş okumaktadır. Bütün mahbus
ların kalem, defter ve kitab ihti
yaçlan Halken tarafından temin 
edilmittir. Dereler haftada iki de
fa olmak üzere puart.esi ve per
şembe günleri saat 14 ten 15 e ka
da.rdır. Bu dersleri fahri olarak 
merkez okutucularından 6 okutu
cu kabul etmittir. Her pazartesi 
ve pertembe günleri ayrı, ayn o
kutucula:ı. gitmek suretile münave
be ile dersler Yerilmektec!ir. T ed
riaat \iç ay devam edecektir. 

HaUnwinin ve değerii okutucu
larımızm yardnntariyle Yozgat 
Hapishanesinde okumayan hiç bir 
vatandaş kaJm,.yacaktır. Dersler
~~ ~aada ayrrca cuma günleri de 
ıçtımai ahlaki konferanılar veril
mektedir. 

PERŞEMBE GÜNLERi KÖP
RÜDEN: 

Saat Dııkika -19, 15 te Adalara 
o, so da Kadıköy Ye 

Haydarpaşa ya 
17, 40 ta Anadolu 

hattıaa 

CUMA GÜNLERİ KÖPRÜ-
DENı 

8, 15 te Adalara 
9, 50 de Kadıklly Ye 

Haydarpaoaya 
Hareket eden Hferler gezin

ti postasına taJasis edilmiştir . 

Bu postalarda gidip ıelme tam 
bilet alan yolculara % 50 ten
zilatla bilet verilecektir. Dö-
Üf pıırçalanmn Cumartesi gü

nü özleye kadar muteber o1-

-duğu ilin oluaur (1643'-

ittihadı Mi 1
- i 

Türk Sigorta Şirketinden: 
27 Mart 1935 tarihinde alelade 

olarak toplanaıı hiuedarlar heyeti a

mumiyeainde firketimiz hiaaelerinin 

14 N .. la lnopOllu mubbilinde kazanç ve 
buhran ver&'ileri teni ııraımda kesı1 • 
mek üzer. hiae h&fllla 180 kunlf te
mettü tevzii takarrür ebniı olduğun
dan 6 nioan 1935 tarihinden itiba • 

ren Galatada Unyoıı hanında tirke

timiz ..eztıeaillden tediyaıta bulunu

lacağını hi11edarlanmıza bildiririz. 

Dr. A. KUTIEL 
Ktrakcy 1 opçuıar caddesi No. 33 

lstanbul Sıhhi r~ üe seseler Sa. 
t .. nalma ~omisyonundan: 
.. Heybeliada Saımtoryomu icin oda soğutma cihazı ve tefer. 

ruatı olb t ki - · k ks"l 
1 1

ap a . şartnamesi veçhile açı e ı tmeye konmuştur. 
d sJili hal~.aı:. 16 Nisan 935 Sah günü saat 15 de Cağaloğlun 

a 
2 

_ ~ Mu~~lüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 ahmını bedel: 1170 liradır. 
4 

- Muvakkat teminat 87 lira 75 Jc..ınır~ur. 
• - ik't.name1er bede' siz 0 .ırak müesseseden S1hnab1lir. 
'ilca sıbltmeye gireceklerin c .. • ~· eye ai~ Tica~et odası 

ve. sı ve u <Y "b• • l • · "k "b d k1 dir. ., ı 1 ış er yaptıı;: ına daır ves1 a ı raz e ece .er-

6 - İsteklilerin b-"· .. 1 • t kb 
veya banka m cw gun veıaatten evve temma ma ~z 

yon. 
.. ektu

1 
plarmı ve yuk~rda yaı:ı.ı ves!kı!arla komıs

muracaat arı. ( 1650) 

Malte~ 

" 

Kl\raağaç Araa 
.;okıt,ğı 

L. K. 
58 

L. K .. 
00 60 

küç•~k ... alı " 85 00 70..· 

men K 
L. K. 
34 80 

59 50 

Caddesi -~ 
.. .. .. 48 00 1'K. 33 60 
" " " 40 00 11 28 00 
" " " 32' 00 70 22 '!O 
Yukarda cimleri yazdı 5 tane ananın peşin para ile temlı~-

leri 2S-4-935 günlemeç Pertembe giinü saat on iki buçukta 1
• 

haleleri icra kılınacağından iııt eki ilerin dipozito makbuz!ariv' e 
Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna ge -
meleri. (1592) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin İnşası yİr -

mi gün müddetle ve kapalı zarf uaulile aşağıdaki şerait d.ıhwn 
de münakasaya konulmuştur. . 

1 - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde beherı 
39486 liradır. Birisi 2300 liradır. Kazalarda yapılacak mek • 
teplerin beheri 20542 lira bedel keşiflidir. 

2 - Şartname pli.o ve modelleri görmek üzere Tokat vila
yetine müracaat edilmelidir. 

3 - İhale 15 Nisan 935 gününe müaadif Pazartesi günü 
saat 16 da Tokat viiayeti daimi encümeninde yapı:acaktır. 

4- Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keşfm yüzde 1 bu 

çuğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
6 - Münakasaya iştirak iç in taliplerin ehliyeti fenniyesi 

ni haiz Nafia Vekaleti veya Başmühendislikten verilmiş vesi · 
ka ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şerait dahilinde talib olanların teklif, tenıinat mrk
tuplarmı ve istenilen vesikaları havi kapalı zarflarını ihale g ı
nü olan 15 Nisan 1935 Pazartesi y· ·saat on ikiye kadar 'i
li.yet Encümen Riyasetine tevdi etmeleri ilin olunur. (1625) 

İstanbul Gümrükleri Baı ~\.
dürlüğiinden: 

1 Nisan 1935 de mer'İyete girecek olan 2004 sayılı kararna
menin 11 inci maddesinde tayin edilen 15 günlük müddet bıı 
kararnamenin neşrinden evvel 468 sayılı 6-3-934 tarihli res • 
mi emirle beyannameler üzerinde müddetsiz olarak bırakılma 
ama izin verilmiş bulunan kontenjanlara şamil olduğundan l 
Nisandan itibaren 15 gün zarfında muamelesi bitmiyen kon -
t~njanların iptali ile beyannamelerin 2004 sayılı kararname
nin 11 inci maddesi mucibince yeniden sıraya konulacağı ala-
kadarlara ilan olunur. ( l 63:Q. 

Arttırma, Eksiltme 
•• 
Universite 

ve Ihalat Komisyonundan: 
Üniversite Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi Enatitilaünde k~ll 

ve şartname&ine göre 2078 lira 37 kuruşluk inşaat ve teaısal 
İşi kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 18-4-1935 Perşembe günü saat 15 de Oniverait• 
de yapdacaktu. Uk teminat 15 5 lira 88 kuruştur. 

Bu inşaata girebilmek için resmi dairelerde 1500 liralık k 
teminah yapılmış ve iyi netice vermiş inşaat ve tesisat yapmıt 
olduklaruu veaaikle iabat etmeleri la.:ımdır. Şartname ve pro -
jeler Üniversite arthrma, eksil tnıe komisyonunda görülebilir • . 

(1632) 

Yüksek iktisat ve Ticaret mek
tebi Müdürı· ğünd n ı 
• Mekteb kütüphanesi için yabancı dillerde yazılmış muhtel~ 

kit?::-lar açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
851 liradır. İhale 17 Nisan Çar §amba giinü saat 14 de yapıl~ -
c:aktır. Şartname her gün mektepte görülebilir. lateklilerin ı • 
hale gün ve saatinde Fındıklıda bulunan Yüksek Mektepler 
Mes'ul. Muhasipliğinden alac.kları yüzde yedi buçuk nisbet°ll 
de tenunat makbuzlarile birlikte bu muhesiplikte toplıtnacak 
komisyona müracaat etmeleri. ( J561l 
~~ -- -~~~- cc:.;_~~~~~~~~~--=---------

stanbul Deniz 
dürlüğünden : 

Ticareti 
•• c.-

Akay işletmesi ve Şirketi Hayriye idaresi 1 Nisandan itiba
ren Perşembe günü akşamiyle Cuma aabahları bütün hatlar 
için "Yalova hariç" Köprüden birer (gezinti postuı) kaldır.~ · 
caklardır. Bu postalar için bilet tarifelrincleki tam "güiİ§ do. · 
nüş" biletleri ücretlerinden yüzde 50 eksiğine gidip gebne b~ -
letleri çıkarılarak köprü kişelerinde satılacak ve bu biletleı:?' 
dönüş parçalan Cuma gününün bütün ve Cumartesi giiıı~un 
saat on ikiye kadar olan döniif postalarında geçerdctir. c;aın • 
ti poatalannm hareket saatleri alakadar idarelerce ilan o'u:,:ı; 
caktır. (16~-

l.tanbul Baş Mii ... Gümrükleri 
dürlüğünden ı 

Çekoslovak anlaşmasına bağlı 2 No. Iu ıatede 1!z~~.J~-~n : 
tenjanlar 3 Mart 935 den itibaren yenilendiği bilaıruv'': 
den bu listedeki tarife poziayonlarmdan ellerinde b~aıı ~ğ
cir ve komiayoncularm beyannamelerini üç N~0ri, 
leye kadar aid oldukları Gümrüklerce ibraz. ey; • ~ _ 
aksi •akdirde vaki olacak iddiaların dinlenmiyececı ılan o. 



Nisan Balığı sanmayınız 
1 Nisandan itibaren 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarlarında 

Devlet Memurlarına 
/ Veresiye Mal 

Pazarlar, yerll malların en güzelini, en 
iyisini, en sağlamını ve en ucuzunu çok 
müsait şartlarla memurlara satacaklardır 

Her ne ararsanız bulursunuz. 
latan bul Beyoğlu Galata 

-·. ·-
Zafiyeti umumiye, lftahaaızlık n kuvvetaizlik hAlitında büyük faide n tesiri g6rılıen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanınız. Har eczanede satılır. ı 907 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

C Oncl V akıl Haa lstanb11l 

rhtlyat ve Sermayeslı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir. 

1 ti.rklya lı Bankau tarafmd.an teıkll olunmuıtur, idare macllal Ya mlldilrle. 
~eyetl \18 memarlan klmllan Ttirklarden mürekkep yagina Tilrk Sigorta Şirk .. 
tldlr, Ttirklyenln har tarahnda (200) il geçen acentalarınuı hapal Türktür, Tilr• 
ki> enin en mtihlm nrfe••e•elerlnln Yebankalannın •lsıortalanıu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ılırortalarım ea ı,ı .. raitle yapar. HaAr wkuuada ııararları ıür' al ,.. kolaylıkla ödet. 

Telgrafı iMTiYAZ ·Telefona fst. 20531 

Öksürenlere l KAT R A N H A K K 1 EKREM 
latan bul Gayrimübadiller Komi•yon undan ı 

Doe.,. No. lemd w lcıblt Emlik No. Cinai " lliMetl Hiueye göre muhammen 
.,,.,,.ıw ıcı,._u 

B<>lıııdçl Y~ K~tı' 
Ura .. E.adı 4 Al>tıııb ,._., llıırwnı, 128 Açık 11ritırma 

Y...ıı e 
108'7 ICaclıı.&, 0--.iaMWı 48 H--.in 3-24 hMaea 800 Aç• uttırmıı 
3564 

" • ~Yoturtfı-
Yeni Mühürdar F.-1 

119 ııe-........,..c..şı.ı..e., 838 Açılı: w tta ım 

3564-1 .. • e1 l 18,llO metre ............ "tıiı .... 832 Açılr .ıtama " .. 
~ 

" • 83 118,25 metre ... _ " lllNeM 631 Asık wttınna " .. 
3564-3 

...ı e " .. es 118 metre ~ 4-8 Ma....ı 619 Açık arttuma 
3564-4 .. " .. ,. 87 118 metre ..-un 4-8 Maoeai 629 Açık arttınn• 
3S64-I • • Eııld Y olur!MM 611 101 metre - "t.ı.led 439 Açık wllnllM 

..., TalimhMM 
3864-6 .. • Talimlıwıe Y1 84,llO metre ....,nm U hiııoe .. 344 Açık uıttnıua 
3664,10 

" lıılkım 82 l18 meb'e """"""' U M.....ı 630 Açıılı wttn11• • :1684-U • 62 118 ..-.. ıaraa.nm " hlueal 630 Açllı: ....ıtınnıı " " 3684-12 
" 82 118 metre &flaDJn .C..Ş bUoed 830 Açık erıtmua " 

,. 
31184-11 • R.,k Et. 82 118,60 metre aroaıım 4-8 hlıııeol 832 Açık • lbıiiM • 3864-14 • • .. 82 118,60 mette aroaıım " lıbıen 832 Açık a tbıııw 

4196 ı.ı...o..t ıı..w.. . Yemlt l.ı..ı..f Eıld:U KAeir dükkan n ilotilncleld oclaloırm 285S ıc_ı. zan 
- .Alı!~ ııl ııW Yeni ı 9 · 120920-S04000 hlueli 

Y •·ı-ıda ~ Ju:ılı "'1lf menkuHe r on aün mllddetle tem.diclftı oabta çıkan lmıttno. Mlluıyedeleri 11-4-938 tw!Mı"" 
te...ttıf ..ı. p ......... s6nG - 14 de .... Satıı mlinbaınwı Ga)'l'imübıı.dil bono.iledir. 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
.... N. fabeal Mllkellefin lıml Ticareti Ticaret ettiği •• No. aranılan ıittiif mahal 

defter •e •eaaik 
1 Hocaıı. Obe1111ea Aıropyıııı Trikotaj Hobyar Şam· Oıtkat 930 tak· 7.5.933 de Be-

b han vlm yılı ruta gittiği 
1 lımn&ıı feyh Hlaeyln Hah ko- GBmriik ara• 1-2 930, 931 17-9-932 de 

Tibriııi miıyoncuıu lık sokak 932T.YILI lrana glttlif 
Moeapafll 'f8 Eminhll ıubed mükelleflerinden olup buradaki lılerlai terk ile yabancı memleke

te rfden " adrealerl bulunmayan yakarıda evleri •• ticaretleri yazılı mükelleflerin yerdikleri beyanna· 
meleriıala tetkiki için yılları hizasında gösterilen tak Tim yılına ait defter •e bel gel erini iliiııdan itibaren 
bir •1 ~de ıubelerlae ibraz etmeleri ve bu müddet zarf .. da ibraz etmedikleri takdirde haklarında 
m·w=ıleyi kaauniyenia yapılacağı hukuku uıul muhakemeleri kanunu hükllmlerine tevfikan iliiıı olunur. 

• (1636) 

EKZAMA-
ESKI DERi yaralarına l ı 

En teıirli deva 
DERMOZ 

Sikeci merkez eczaneıi _, 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketindenı 

30 Mart 1935 tarihinde Ankarada 

Türkiye it Bankaaıııda alelade ola • 
rak toplanan hiıııedarlar heyeti umu· 

miyeainde tirketimiz hiaaelerinin 10 
numaralı kuponu mukabilinde kazanç 

ve buhran vergilerinin tenzilinden 

oonra lıi1MJ batına 150 kw-u§ öden • 
meu takarrür etmiı olduğundan 5 ni

oan 1935 tarihinden itibaren Türkiye 
it Bankaaı Ankara idare Merkezi 

ile lzınir ve Bursa ıubelerinde ve Ia
tanbulda Dördüncü Vakif handa ıır
ketiınizin muameli.t merkezinde ve 

a:yni zamanda Galatada Onyon hanın· 
da tirketin umumi acentahğmda le • 

di:yta başlanacağmı hioaedarlaronıza 

bildiririz. 

Bakırköy ıulh lıakimliğindenı 

Bakırköyünde Cevizlik mühaıebeci ıo 
kağında 29 No. lu hanede mukim İ· 

ken 18 niıan 934 tarihinde ölen Sa
bit Paşa kızı Saniyenin terekeaine 
mahkememizce vaziyet edilmiş oldu
ğundan ölüden alacaklı ve öl;iye borç· 
lu olanlann tarihi ilandan itibaren bir 
ay içinde müracaatla alacak ve borç· 
lann deftere ka71t ettirmeleri ve 
ölümün varisleri olduğunu iddia e -
denlerin de tarihi ilandan itibaren üç 
ay içinde veraset ililm.ile mÜl'acaat ey
lemeleri aksi takdirde veraıetinin ha
zineye intikal ede<:eğİ kanunu mede-
ninin 534 üncü D1addeaine tevfikan 
alakadarlara maliim olmak üzere i-
liın olunur. (9979) 

Sultana hmet beıinci sulh hukuk 
mahkemesinden: htanbulda Beya ~u
ta Mercanağa mahallesinde Fuat Pa
ıa caddeıinde evinde oturmakta iken 
akıl haatalığı ile baata 0Lma11 baae • 
bile vesayet altına alman Emine Me· 
liha namı diğer Naciyenin bu kerre 
latanbul ma.hkemei asliye üçüncü hu
kuk da.irelinden aldığı ilam münde • 
recatına nazaran hacrin kaldmlma • 
ıına ve kanunu medeninin 379 uncu 
maddesi mucibince bir müıavir tayi
nine karar verilmit ve mahkememize 
bildirilmiı olmakla mezkıir karar veç· 
hile Emine Melihanm iateğile latan· 
bul Liman ıirketi hukuk mii§aviri a· 
vukat Eoadın mÜ§llvİr tayinine karar 
verilmiıtir. Keyfiyet iliın olunur. 

(9980) 

htanlıul 6 ncı icra memurluğundanı 

Bir borçtan dolayı paraya çevrilmeıl 

mukarrer manifatura qya11 3 • 4 • 935 

çarşamba günü oaat 12 den 13 e kadar 

htanbulda YetiJdirekte Sedyan banın· 
da satılacağından talip olanlaraı mahal· 

linde bulunacak memuruna müracaatları 

ilan olunur. ( 9954) 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

1 - Kırklareli lataatı için 
1 

91 ton ıığır etinin kapalı zarf· 
la ihaleıi 6 Niıan 935 Cumar· 
lesi gÜnÜ ıaat 15 de Kırklar· 
eli komiıyonunda yapılacak • 
tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
yirmi binyirınİ lira, muvakkat 
teminatı bin beşyüz bir lira • 
dır • 

3 -Teklif mektuplarmın i-
hale giinü ıaat 15 e kadar 
Kırklareli Satınalma Komiı • 
yonu Reisliğine verilmeıi 

(1397) 2418 

• • • 
1 - Açık ekıiltme ile 5000 

kilo benzin alınacaktır. 
2 - Bir kilosunun muham· 

men fiyatı 36 kuruştur. 
3 - llk pey parası 135 lira· 

dır. 
4 - Açık eksiltme&! 154-

935 Pazartesi günü &Bat 15 te· 
dir. 

5 - Şartnamesini okumak 
isteyenler her gün Çorludaki 
komisyonda görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekle • 
rin belli gün ve saatte Çorluda 
ki komisyona gelmeleri. 

(1638) 

Umumi Nefriyat ve Ya%1 ipleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ş. 

Kapalı zarf usuliy1e 
eksiltme ilanı 

Gümüıhone Nafıa Başmühendisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane Vilayel1nde 

Trabzon· Erzurum yolunun 178 + 500 ve 197 + 000 ve 
217 + 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2x 1 O ve 3x 1 O ve ı 5 
metre olan Ostok, Bayburt, Maden köprüleri inşaatıdır. Köp
rülerin keşif bedeli 26346 lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumıyesi. 
D - T esviyei turabiye, şose ve kagir inşaata dair fenni 

şartname, 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli, 
G- Proje. 
İsteyenler bunları 130 kuruş bedel mukabilinde Ankarada 

Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden ve Gümüşhanede Na 
fia Bl§mühendisliğinden alabilirler. Ve İstanbul, Trabzon, Er 
zurum Başmühendisliklerinde mütalea edebilirler. 

3 - Eksiltme 17.4.935 tarihinde Çarşamba günü saat 15 
de Gümüşhanede Vilayet hükumet konağında Meclisi Umumi " 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1976 lira mu.

vakkat teminat vermesi, bundan başka ticaret odasına kayıtlı 
olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Gümüşhane Vilayet hükfunet 
konağında idare meclisi odasında eksiltme komisyonu reisli • 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazdı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1389) 

2-406 

Devlet Dıımiryollırı ve Limanları ifl&tma Umum idaresi ilanları 

Beher M3 17 lira tahmin edilen 1000 M3 çam tomruk 7 
nisan 1935 pazar giinü saat 15,30 da Ankarada idare binasın 
da Malzeme Dairesinde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 lirahk nıuva~at temi;'1atla 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kan~un. 4 c? maddesı mu· 
cibince işe gİrmeğe manileri bulunmadıgına daır • beyann.a~e 
ve tekliflerinin ayni giln saat 14,30 a kadar koınısyon reıslı • 
ğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şar~~ameler Ank~r~d~.~~l 
zeme Dairesinde, Haydarpaşada tesellum ve sevk mudurlug~n 
de ve Eskişehirde Eskişehir mağazasında paraıaz olarıt.k dagı· 
tılmaktadır. . (1562) 2412 

l.tanbul Milli Emlak Müdürlütiindenı 
Muhaın· 
menK. 1 
Lira , 

FENER: Tahta minare Ulah kilisesi eski 14 yeni 97 
12· 14 sayılı evin 3·48 payı. 

FENER: T evkiicafer Yeni sokak eski 5 yeni 7 sayı- 828 
lı ev. 
FENERı Abdisubl§ı Şerbethane sokağı eski 10 ye 300 

ni 12 sayılı evin 1·2 payı. 
ARNA VUTKOY ı Ayanofri sokağı eski 70 yeni 6, 219 

6-1 sayılı ev ve dükkan arsasının 2-6 payı. 
ARNA VUTKOY ı Dere sokağı eski 22 yeni 15 ıa· 515 

yılı evin 13·20 payı. 
ARNA VUTKOY ı Dere sokağı eski 58 yeni 54 aa- 138 

yılı evin 2·3 payı. 
ARNA VUTKOY ı Yeni Çeşme spkağı eıkl 8 yeni 279 

6 sayılı evin 1-4 payı. 
KUÇOKPAZARı Hoca Hayrettin Kazgancılar so 288 

kağı eski 62 yeni 60 sayılı dükkanın 1-2 payı. 
KOÇOKPAZARı Tahtakale Uzunçarşıcaddesles· 91 

ki 101yeni300 sayılı dükkanın 19760.291840 payı. 
GALATASARAY ı Yazıcı mahallesinin Yazıcı so 1477 

kağı eski 79 yeni 93 aayalı evin 2·3 payı • 
FERIKOY ı Birinci kııım Koıtantin sokağı eski 18 900 

yeni 80 sayılı ev. 
KAMERHATUN ı Tatavla aaıı.tçJ sokak eski 52, 311 

54, 56 yeni 54, 56, 58 sayılı iki ev ve bir dükkanın 
1-4payı. 

KAMERHA TUN: Kurtuluı fırın sokak eski 20 ye· 638 
ni 20 sayılı ev. 

BAKIRKÖY ı Zeytinlik orta sokak eski 19 yeni 19 288 
aayılı evin J .2 payı. 
KASIMPAŞA: Emin camii iheın çıkınazı .. ki 10 720 

M. yeni 1 aayılı ev. 
KANLICA: Kandilli kilise sok•k eski 75 yeni 51 135 

sayılı evin 1-2 payı. 
BOYOKPANGAL Ti ı Elma dağı ve Nalbant sokağı 444 
eski 42, 13 yeni 62,2, 13 sayılı kayden iki ve halen iki 
ev ve bir dükkanın 2-6 payı. 
BOYOKDEREı Büyükdere caddesi eski 198, 200 729 

yeni 209 ıayılı dükkan. 
AKSARAY ı Katip Kasım Y enikapı harici ve Hi· 527 

sardibi sokağı: yeni 13,6-1 sayılı ev ve dükkanın 1-2 payı. 
FATiH: Hoca Hayrettin Kiiçük Karaman caddesi 1661 

eski 25 yeni 33 sayılı dükkan ve üstünde odalar 
Yukarıda yazılı mallar 16·4·935 Salı giinü saat 14 de pe .. , 

ıin para ve açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin yüzde ye· · 
di buçuk pey akçelerini vakti muayyenindeD. evvel ya tırmala· 

(F) (1649) 
> 


