
üfettişlcrin makam tah
.iisatlarının kaldırılmıyaca
ğı zannedilmektedir. Sahih ve Baımuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 

• 

'lATl 5 KURUŞTUR 10 uncu ıene No. 3286 CUMA 5 NİSAN 1935 

, 
bitirdi 
döndü 

!,-------
Eden temaslarını 
ve dün Londraya 

Moskova, Berlin ve Varşovanın noktai 
nazarları birbirine hiç uymuyor! 

-------- ..... --------
Stresa konferansından da ümid gok,· asıl uluslar 
Konferansının toplantısına ehemmiyet veriliyor 

Çekoslovakya ile 
lngiltere arasın
da fikir biri iği var 

PRAG, 4 (A.A.) - Bay Eden, bu 
.. bah aaat 8 de buraya gelmİftİr. 
Prag Şark miacıkmı müaaid kar,.ladı 

PRAG, 4 (A.A.) - Reuter Ajan
•ındğı an: Bay Beneain Bay Eden ile yap 
tı "k• ı .a11u a em.e esnasında, Alınaı:ıya ve 
Lehıatan dahil olaun olmaam, Çekos • 
lovakyanın bir f&l'k miaakmı, iyi kar 
tılayacağmı beyan ettiği ve bu iki dev 
letin bili.bara misaka ittirak edecek
leri ümidini izhar eylediği zannolun -
maktadn-. Bay Eden, Londraya git
mek ü2ere, Pragdan tayyare ile hare
ket etmittir. 

Eden Londraya döndü 
LONDRA, 4 (A.A.) - lngiliz ba

luınlımnm ioıtihbari mahiyette, A vru-

,. 

• 

Ç'.Aoalocıak Dıf itim Bakanı B. B•n•• 

~ hük:Ume merkezlerinde yaptıkları 
&lyaretler bugün nibayetlonmittir. Bay 
l!.d- tayyare ile Londraya gitmek ü
_,..,1 hu ..ı.,am Pragdan aynlacak • 
tD'. ıngiliz Ba.kanı bu sabah Çeko•lo
Yak hük.:.r-t merkezine muvaaalatm
da, hariciye ha.kanı Bay Bene. ln!fİI· 
terenin Praı elçili Sir Addiaon .:e muh
t.elif zevat tarafından aelimlanmıthr. 
Bay Eden lnıı'İliZ aefaretbaneeini ziya 
ret ettikt- aonra Bay Benea ile Avru 
pa vaziyetinin muhtelif aafbalan bak 
kında ıöriitmiiftür. Mükaleme tah -
minen iki oaat aürmiqtür. Bay Eden ya 

- __ ,,_, 

• 

l'rawdan bir manzara 

• 

• l 

ı 

rın sabah, kahine arkadaılanna Mosko- , ______________ ___ 

va, V arıova ve Prag müliı.katlannda
ki ıabsi intihalannı nakledecektir. 

Polonya rl• iatiyor? 
VARŞOVA, 4 (A.A.) - Havas A

jansı muhabirinden ı 
Polonya ~ lngiltere konupnaları sı · 

raamda Lord Eden, Polonyanm no'k -
tai nazarına vazih aurette vukuf kes
betmittir. Bu noktai nazar, §Öyle bü
)laa edilebilir: 

iki taraflı uzlaşmaların tercihi. 
Otomatik karşılıklı müzaheret kay 

dınm tamamile reddi. 
Uımumi tarzda emniyetin latikrarını 

temin teıehhüslerini hüsnü telakki. 
Moakovada bulunmut olmakla va

ziyete agah bulunan lngiliz heyoti 
murabhaaaaı, Polonya devlet adamla.rı 

(l>evamı 6 mcı aahifedc) 

l ngiliz sıgasası 
,, 

Ingilizler Almanyayı 
haberdar etmeden iti· 
laflar müzakere edi· 
lebilme•ini tasavvur· 

edemiyorlar 
LONDRA 4 (A.A.) - Dün, lngiliz 

nazırlarmm Berlin, Moakova ve Var
ıovada topların§ Mduklan ma!Unıat ü-
zerine harici vaziyetıi tetkik eden J.a... 
bine içtimaını mütea.kıh, iyi habeı- alan 

! Devamı 6 rncı sahifede) 

1 Avam kamıaras1nda Jı araretli m i.\zakereler 

~ımanyanın hava kuvveti 
•• • lngiltereninkine musavı 

Sir Con Simon bunu Hitlerin 
kendisine söylediğini itiraf etti 

LONDRA, 4 (A.A.) - Sir Jobn 
Simon, dün Avam Ka.maraamda viki - -
olan heyanah sırasında Almanya ha • 
va kuvvetlerinin, lngiliz hava kuvvet-

Ankarada matbuat 
kongresi toplanıyor 

iç işler Bakanı Bay Şukrü Kaya dün 
gazetecilere izahat verdi 

iç iıler Bakam Bay Şilhı-ü ltayu 

Tra.lr.yada yerlettirileeek göçmen • 
~ hakkında.ki tetkikler.ini bitirmit o
_,, I~ itl•r B.k • .,,1 BAY Şükrü Kaya 

r•fa.k •' d • Ari'f ld • ha. 11.ın • yav<>r• Bay o ugu 
. ide dün ak~ırnıki trenle Ankal'aya 

t~ittir. Ray Şükrü Kaya iataayonda 

1,.'.. ı"t •rkanı tarafından uğuı·I~~.~ 
n,. Ekanlık hurn•i kalem muduru 
..,/

1 
krem tedavi için latanhulda kal 

t ır. 

Bay Şiik .. K " 1 1 ~ote ı,.. ru ayA dun stanhu ga -
Otel' dırnulıamr ve müdürlerini Park 

"' e kabul edip kendikı·ilc mea-

gaHl•cilerl• görÜ§Üyor .•. 

!eklerine ait iıler hakkında goru§ • 
mÜf!Ür. Bu görüımede iç Bakanı ga
zeteleri ve gazeteciliği alakadar eden 
işlere dokunulmuıtur. iç Bakanı Ma
yıs ayı içinde Ankarada bir matbuat 
kongresi toplanacağını haber vennİ§ -
tir. Bu kongrede memleket matbuatı
nı alakadar eden iıleı glriitülecektir. 
nu k• .. ·gu memlekette ya~lan ilk mat 
boat topl:ıl'trsıdır ve buııdan gazete· 
ler, gazetecilcl" vo memleket namına 
çok ... ; •ayoı.lar b..k!.nme!<tedir. 

Bay Baldvln 

)erjne müaavi bir vaziyete girdiğ inın 
Bay Hitler tarafından bizzat teyid e
dildıiini ıöylemiıtir. Fill.akika, B. Hit
lerdin, Sir John Simon ile görü~ür -
~en, Alman bava kuvvetlerinin lngi
liz hava kuv\•etJeAne müsavıi bulun. 
duğunu ikrar eylediğine dair olan ga
z~te haberleri parlamentoda az çok en 
dıte uyandırnuş ve dün, öğle üzeri 
mubafazakiırlardan Sir Çarls Kayzer: 
Alman devlet reisinin böyle hirıey aöy 
leyip aöylemediğini, hariciye nazırın .. 
da'.' 10~1Uftur. Nazı~: "Evet dcm..iı
lenn, St< John Simon ih görüıür
eanada, kendiıi bana umumi tabirler .. 
1~, Almanya hava kuvvetlerinin lngi
lı:ı kuvvetlerine müııavi bir bale geldi-

(Devarr.ı (> ıncı sahifede) 

Muvazene 
Vergisi 
Kamutayda mü
nakaşalar oldu 

3. Yahya Galip Yerginin 
azaltilmasıoı istedi 

Memurların fazla ııkm· 
tılarırun önünü almak İ· 
çin bir kanun proJeıı 
hazırlandı. 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Ka

mutay bugün Hasan Saka (Trelı
zon) un batkanlığmda toplanda, Ev
bf umum müdürliiğü 1935 hütçeai 
lcabul edildikten sonra Van gölü 935 
bütçeainin müzakeresine geçildi. 

Lü:ı:umnı:z; memurluklar 
Bütçe heAdooda aöz alan Bay Tah

IÔn (Aydın), bu bütçenin mahiyetine 
ve ""2:iyetine akıl erdiremediğini, bir 
çok m<murlenn ma.aıJ.an isiıı hazine
nin 50 bin lira vennekte olduğunu 

aöyliyerdu 
"-idarede bir çok lüzumauz me

murluklar vardır. Bunlara his liizum 
(Devamı 7 inci sahifede) --lngiltere 

ile ticaretimiz 
Ankara mı1zakerelerinde 
bir ödeme şekli aranıyor 

8/r P•rry Lorralne 

Türkiye • lngiltere araamda Anka
rada batlannuı olan IİCU'İ müzak
lere devam ediliyor. Müzakerenin eaa 
•• ıudurı Türkiye bütün harici ticare
tıinde takaa eaaaını kabul etmİf ve bir 
~ok devletlerle bu eaaalar dahilinde 
anlatmalar yaımuıtır. Faka.t lngiltero 
ta~aa uaulünün mali aiatemine uyma ... 
dıgmı beyan ederek bu uaulü kabul 
etmek i~~~iyor. Bu' aeheple lngille -
reden Turkiyeye ithal edilecek malla 
rın bedellerini takasa tabi olmadan 
kol.aylık.la ödeyebilmek İç.İn dövız İt: 
le~ne ıut k.ayıtların kaldırılması iate· 
nı>ıyor, lngıltereye ihracatımız it!ıala
hmızdan az olduğu için bu memleket
le serbe&t ticaret eaasını kabul edcrni
yoru~. H":.lbuki Amerikaya ibraoatı • 
mız, ıtbalatmıızdan fazla olduğu için 
aerhe~t ticaret eaaaı kabul edilmit v; 
Amerıkadan aldığımız mali b d I 
1 . "'d arın e e 
erını o emek i.çin döviz tahdidetı ko. 
nul.mamışhr. Bmaenaleyh müzakere .. 
lerın eaaaı lngilterenin kabul t k 
• t ed... k eme 
ı~ em ıgı ta aı usulü haricinde ln .. 
gıl~e~e.~en aldı~ımız malların bedel -
lerını odemek ıçin bir bal aureti bu • 
lunması.n~an, Türk • lngiliz ticaret mu 
~avele&ının feshedilen bir madd~ıi ve 
~ıne ko!1ulacak hükümlerin teabi~ind.en 
ıba.rettır. Bu mesele halledilince ı . · 

d.e iki bükfunet arasında aktedile~:~ 
tıcaret muahedesi müzakereaj kol"y _ 
laf~~! o~acağından Al'karada hulun1<n 
lngılız tıcaret mümeaaili kolonel Vo . 
oda bu meaele hakkında müzakerele
r<; devam etmektedir. Türkiye ile ln
gıltere arasında muallikta kain ı ş 
hundan baıka bir meaele yoktur. Tlc~ 
ri mü.zakeratın gösterilen hü&nü niyeıt 
a~yeunde yakmda müabet aurolte n&
t'.ce!eneceği ümit ediliyor. lngiliz aefi
n Sır Percy Lorraine viı.ki olan beya
natı.nda bundan memnuniyetle balı • 
"<;ttiklen s.onra, Türkiye ile lngiltere
nııı sulh sıyaaetlerinin biribirine uy 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

nacak deniz 
Almanyanın çağırılması ih
timali olmadığını söyliyorlar 

Tel:{ Müdürı 24318, Yau ltl•rl müdürih "31t 
ldar• •• Matbaa ı 24310 

General Papulaa, Kafanda..U, Papanaataayu 

Selô.nik divanı harbinde 

Bir yüzbaşının kurşuna 
dizilmesine karar verildi 
İsyan hareketinde bütiln muhalif partiler 

liderlerinin alakadar olduğu anlatıldı 
VenizeJos hasta detli~sancılar duyduğundan 

yatagından kalkamamakta • 
dır. Dolaşan şayıalara göre es· 

(Dtvamı 7 inci aahifede) 
· ~APOL1, 4 (A.A.) - B. 
Venızelos sol ayağından şid-

TOrklyenln en bUyUk gazetesi 
' sn n • u un n n o nwn a en .... , ..... a ... n 

SABREDlNIZI 
• 

Otedenberi halkımızın ga:ııet• okumadılıtto 
dan ıikliy.t •tmek, adet haline 11elmiftir. B• 

iddiada bulunanlann çohluğu, kabahati ahaliy• yükli• 
y.rek, aanki halkta okumak arzuau olmadığını ıöylemelı 
uterler. Hakikat bu mudur? Yani memleketimisde hallı 
mı ga:ute okumuyor, yokaa 11a:ııeteler mi - ba baftd 
olarak - daha faı;la okunarak halde değili:ıı1 

Bi:a - kendi heaabımı:ıa - fU kanaatteyi;ı; M.ı 
MEMLEKETTEKJ GAZETE KRiZi, YANI OKUYUCV-

NUN OKUMAMASININ SEBEBi, daha çok 11cu-telerl

mi:ııi haber, yası t>e baakı bakımlarından üatün kalitel• 

ı;ıkaramarr.aklıiımızdan ileri geliyor. Bu kafi defilnılf 

tribi, tehniğimi:ııde, arapça harfler deurinin latln har,. 
,...-.--------. l•rine çevrilmiı ••ki, bayat ,.killerinden kurtulamamııtır. 

SPORCULAR! 
Memleketi: Jzde •Por, 
bilhasıı futbol hareket
lerine, (TAN), bUyülı: 

yer &J"tfacakttr. Memle-
ketimizde sporu, bele 
futbolu canlandırmak, 

hiç olmazsa diicr Balkan 
memleketleri mikyasma 
çıkarmak ifteo bile de
lildir. Fakat bunun için 
daha çalı,mak, m• • 

dotla, bilıi ile, anarşiyi 
ortadan kaldırarak c;ah$
mak llmndır. 

FUTBOLCULAR! 
Çahfmanın ilk farlı, ui ~ 
raşılan 1e.yin heyecanını 
duymakla başlar. (TAN), 
size. bu heyecanı verme
l:e ve ıpor faaliyetleri
nizde önayak olmaia 
aava14caktır. 

TAN 
Sizin ıazetenİ% ola~akbr! 

T ! • 
1 - Memleketimizi alakadar eden en mühlnı 

merkezlere kendi husus1 antenlerini kurarak, 

2 - Memleketin en değerli gazetecilerini ken
dı kadrosu içine alarak ve bunlara edebi kıymetle~ 

yü' ek romanlar, TARiH! ESASLARI YIKMA• 

YAN TEFRiKALAR yazdırarak, sinemaya, fen· 

ne, kadına, modaya ve ha1kr alakadar eden da~a 
hır çok meselelere ayırc •• ğı sahifeler dolusu zengırı 
münderecatile 

YALNIZ "!JOGRUYU YAZAN, 
TERTEMİZ BASILAN, 
ÖZÜ SÖZÜNE UYGUN 

Halk ı;razetesı olmağa hazırlanıyor. 



• 

içtimai bahisler 
1 ) aıı:an: 
1 Asi'aosi'lu Ahmed 

i.ngiıtere ve l<usya Kutup kaşifi 
lngiltere, Rusya ile Almanya 

arasında hangisini tercih edecek
tir 7 

Bugünkü uluslararaSi düğümün 
açılması bu •ualin halline bağlı
dır! 

Rusyayı tercih ederse, Rus, 
Fransız, ltalyan böliıği.iı:e yanat
mıt olacaktır ve o vakit Alman
ya için yelkenleri indirmekten 
ve Hitlerin kendisi için de düt -
mekten batka yol kalmaz! 

Almanyayı tercih ettiği halde, 
Versay andlqmaamın bir p~v
ra olduğu ve beteriyetin iki bera
ber kuvvet arasında bölüşiile~k 
ardı aıkaaı görünıniyen cehenne
mi bir yqayıp mahküuı olduğu 
anlqılır 1 

V ekıa üçüncü bir tekil daha 
vardır: Hiç bir yana eğilmemek 
ve ortada sallanmaktır ! Fakat 
beteriyet için bu yine kendisiınin 
o cehennemi yqay~ mahkUıni
yeti demektir. 

lngiltere için Rusya ile Alman
ya arasında tereddüt etmek için 
bir çok .ebepler vardır. 

Rusya lngilterenin tarihi has
mıdır. lngilizler, bütün refah ve 
saadetlerini, tarktaki mevkileri -
ne borçludurlar. Bir an için Hin
distanı lngiltereden ayrılmıf ta -
aavvur ediniz, deniz ortasında 
birkaç dipsiz adaya aığınmıt o
lan bu devlet derhal bütün büyük
lüğünü elinden çıkarır ve üçüncü 
dereceye iner! Şarkta ise onun 
yegane korkunç hasmı Rusyadır! 
Bu devlet Hindistanın ta yanı ba
tına lcadar ~tir. Pamir yayla
sı üzerinde lngiltere ile kartı kar
tıya durmaktadır. 

iki yüz senedenberi lngiltere -
nin bütün dıt siyaseti Rusyanın 
fazla ilerlemesine meydan ver -
memeğe doğru yürütülmüftiir. 

Rusyanm tarktaki bir adımına kartı 
o daima iki adrmla cevap verınit
tir. Türkiyede, Iranda, Afgania • 
tanda, ve Çinde onunla uğrB.fa 
uğrfa gelmittir. Vakıa yirminci 
aarm bqlangıcındanberi bu aiya
aet bir dereceye kadar değitti. Uzak 
Şarkta Rusyaya kartı pek kor • 
kunç bir kuvvet varlık buldu: 
Japonya. lngiltere derhal onun • 
la anlattı ve Japonya 1905-6 sene
leriııde Rusya üzerine indirdiği 
vurgunlarla, bu devleti güçten 
aaldı; öteki yandan Avrupanın 
ta göbeğinde lngiltere ile deniz 
yarıtına çıkan ba,ka bir kuvvet 
gözüktü: Almanya! Almanya da 
farka doğru açılmağa batlamıt -
tı. imparator Vilhelmin Nach 
das Orten, tarka doğru yürüyüt 
•iyasetini Abdülhamitle anlllfllla -
11, Bağdat O.yolu tetebbüsü, lngil
terenin dikkatini Rusyadan Al
manyaya doğru çevirdi. 

lngilizler 1907 senesinde güç
ten dütmüt olan Ruslar ile ko
layca anlilftılar ve lranı arala • 
nnda böliiferek, taktaki rekabe • 
te hiç olmazsa zahirde aon verdi
ler, yedi yıl sonra da Ruslar ile 
birleterek, Almanyaya karşı sa -
vaşa gittiler. 

Savattan, lngilterenin bu iki ra -
kibi de oldukça ezilmif, yıpran -
mıt ve güçten düşmüt çıktılar. 
lngiltere artık genit nefes alabi -
lirdi • 

Fakat Rusya, maddeten ezil • 
mit ve yıpranmış idi-se de, savq -
tan elinde müthit manevi bir kuv
vetle çıkmıttı: Komünizm ve Ko
münizmin bütün ezilen ve döğü -
len uluslara vadettiği kurtulut 
beşareti! Müstemleke siyasetini 
~el'in ediyor, .ecnebi boyunduru -
gu altında ezılen budunları kur • 
tulut için mücadeleye çağırıyor 

Fakat bu aralık, Almanya da 
yavllf yavq kendi-sini toplamağa 
başlıyor. En son Hitler çıkıyor. 
Hitlerin kurduğu rejim yaydığı 
fikirler, lngilterede olduğu kadar 
hiç bir memlekette nefret ve hu • 
sumetle karşılanmadı. Bunun iki 
sebebi vardı: Birisi, lngilizlerin 
her türlü diktatörlüğe kar • 
fi besledikleri nefrettir. ikincisi 
de, Almanların eski hali gene ye
rine götürmek İstemeleri. lngiliz
let Almanların teknik alanında 
ne kadar korkunç bir rakip ol -
duklarını umumi savqta gördü -
ler: Biraz daha Alman denizaltı 
gemileri, lngiltereyi açlığa mah -
kUın edecekti. Bu kere Almanlar, 
deniz kuvvetlerini diriltmeğe ko
yuldukları gibi, bilhassa hava 
kuvvetlerini zorlandırmaya baktı
lar. Anversten Londrayı topla
mağı dütünen Almanlar, bu kere 
Hamburg'dan uçurdukları tayya
reler ile, bir kaç saat içinde Lon
drayı alt üst edebilirler! 

Bu suretle gerek Rusya ve 
gerek Almanya yine iki eski ve 
korkunç rakip olarak Inğiltere
nin karşısına çıktılar. 

Şimdi mesele şudur: Bunlar -
dan hangisini lngiltere tercih e
decektir? Ve daha doğrusu: Bun
lardan hangisi lngiltereye gele • 
cek için teminat vererek kandır· 
mağa muvaffak olacaktır, ve ya
hut lngiltere hangisinin temina -
tına inanacaktır? 

lngiliz Dıt Bakanrnın Berli
ne zirayeti, verilen haberlere gö· 
re, bir netice vermemif ve binaen· 
aleyh Almanların verd:kleri temi
nata lngilizlerin inanmadıkları an· 
!atılıyor. 

Bunun tersine olarak diğer 
lngiliz nazırının Moskovayı ziya
reti, gene alınan haberlere göre, 
iki devlet arasında anlatmak im
kanı olduğu neticesini vermiştir. 
Ve filen de bugünkü Rus hükfııne 
ti, bir kaç yıl evvelki siyasetini 
oldukça değiştirmite benziyor: 
içeride, Komünizm esaslarını tat· 
bikte eski sertliği, artık gösterını
yor. Yeni alnııt olduğu bir sırl\ 
tedbirler ile, sağa doğru meylel
meğe bqladığı anlaşılıyor. Dış si
yasetine gelince; burjuva devletler 
le aniatmaaı, uluolar derneğu.<: 
girmeıi, artık b~ka devletıere 
karşı propa~anda yapmak yolun
da.o da dönmüş olduğunu göster
mektedir. Bütün bunlar, lngilte
renin Rusya ile anlatabılmeı.ini 
kolaylattıran alametlerdir. 

Buna bakmıyarak, timdiden 
hiç bir hüküm vermek caiz değil
dir. lngiltere için üçüncü bir yol 
dahi vardır: iki hasım grupları 
birbirine kar,ı bırakarak uzaktan 
seyretmek ve hakem mevkiiııde 
kalmak. Bu tarz onun an ancvi 
siyasetine de uygundur. .Fakat 
o zaman da beşeriyetteki karışık
lığın artması ve devam elmesı de
mektir ki bundan da en ziyade za
rar gören gene Ingilterenın eko
nomisidir. 

Her ,ey, Italyanın Streza teh
rinde yalunda lngiliz, Fransız ve 
ltalyan devlet adamlarının toplan
malarından ve görütmelerinden 
sonra anla\nlacak! Bu toplantı -
dan alınacak netice, lngilterenin 
hangi yandan olacağını göstere
cektir: lngiltere . Fransız, ltal
yan Rus grupuna yarıattığı halde, 
harp olmadığı gibi, buhran ate • 
tinin de izalesi başlangıcıdır ! 
Yanaşmadığı halde harp olmasa 
da, buhran ve aletin azami de -
recede artması demek olacaktır! 

Ağaoğlu Ahmed 

Kutupların vaktiyle sıcak 

yerler o duğunu ıöylüyor 1 
PANAMA, 4 (A.A.) - Nevyorka 

gitmekte olan Amiral Byrd, buraya gel 
diği zaman Reuter ajansı muhabiri· 
ne verdiği beyanatta, kutbu conubiye 
bir daha dönmiyeceğini ve seyahati -
ne dair bir kitab yazmak niyetinde ol 
duğunu söylemiştir. Amiral, Tropikal 
nevinden tahaccür ebnİş ağaçl&r ket· 
fettiğini ve buna binaen kutüblerin vak 
tile sıcak iklimli olduklarına kanaat 
getirdiğini ifade eylemiştir. 

Amiral, ayni zamanda kömür tft • 
baka1arına ve müstebaselerde ıı.:ııt gel 
mit ve daha birçok mühim ketiflorcle 
bulunmuştur. Li.kin, kutbü c~nub njn 
hiç bir vakit ticari noktai n!l7ardit'l 
entereaao olamıyacağını ve ant:ak il . 
mi tetkikat bakımından lı,pizi kıymet 
olabileceğini söylemektedir. 

Avus. ur ya da 

Mecburi asker
lik usuıünü koydu 
70 bin kişilik muntazam 

bir orciu tetkil edilecek 

VIY ANA, 4 (A.A.) - Kabine dün 
kü toplantmnda mecburi aaekrlik hiz 
metine esas itibarile karar vermiıtir. 
Avusturya hükumeti bu babta uluılar 
kurumunun muvafakatini elde etmek 
için tetebbüslerde bulunacaktır. lyi ma 
liimat alan mahafilde söylenildiğine gö 
re hükumet 70 bin kişilik muntazam 
bir ordu teşkil etmek tasavvurur.da · 
dır. Jukerlik müddeti iki sene olacak 
tır. 

Bu kuvvetler iki kıaım olup üı; fır· 
kasının merkezi Viyanada dört fırka 
sının merkezi de Salzburıda bnluna • 
caktır. 

, 

ViYANA, 4 {A.A.) - Avusturya, 
askeri müaavata ait iddialarını ali.ka· 
dar devletler nezdinde dinletcb:!mek 
için pek yakında ihzari tedbirler ala· 
caktır. Kabine, bu kararı, memleketin 
müdafaa ıiıtemini takviye mescJ~ı:;İne 
ha-•n•ettiği dünkü toplantısı esnasında 
almıŞctır. 

Beş saatte 
Tayyare İle l ouıad~~ 
L ... n .a,a gidilebilece.< 

ROMA, 4 (A.A.) - Gazeteler, Ro· 
ma ile Londra arasında havai yeni b:r 
ticaret yolu tesisi için tetkikat yapılmak 
ta olduğunu haber vermeklıedirler. Bu 
mesafe beı saatte katedilecektir . 

d~ava yolu, Belçika, Felemenk, Ren 
va ı ı ve lıviçreden geçecektir. 

Roma ile Londra arasındaki meıa· 
fe 1600 kilometredir. Bu yolda kulla
nılacak olan muazzam yeni tayyareler 
saalıc 320 kilometre katedebilecek ve 
24 yolcu alabilecektir . 

Fransada a.tın esıu;ı 
PARIS, 4 {A.A.) - Bııy Flanden 

ile Jermcn Mactenin izahatını dinle • 
yen maliye komisyonunun içtımaından 

ıonra gazetecilere beyanatta bulunan 
maliye bakanr, Belçika ve Fran;;ız pa· 
ı·aları arasında hiç bir tekcf;uı mevcut 
oln1.t.dtğını söylemiş, başbakan ve bü -
tün hük\ımel ile tam bir &ul'ette muta
bık olarak altın eaasını muhafaza az 
mini teyit eylemiıtir. 

Japonya ve mesai 

konferanıı 
TOKYO, 4 {A.A.) - Japonyanm, 

yakında Cenevrede toplanacak olan 
uluslararası mesai konferanıma itti -
rak edeceği bildirilmektedir. Japonya 
bu konferansa yinni kitilik bir heyeti 
murabbasa gönderecektir. 

Romanyanın Ankara 

elçisi 

ve kendisinin de onlara yardım e-
deceğini söylüyor. lzmir uluslararası panayırı 

ha:ıırlaoıyor 

BUKREŞ, 4 (A.A.) - Matbuat mü 
dürü Bay Ojen Filotti Ankara orta el 
çiliğine ve muavini Jan Dragu matbuat 
müdürlüğüne tayin edilmi§tir. 

Hindiıtandaki badise 
Yeni Rusya batlangıçta bu pro

pagandayı durmaksızın ve bü
tün vasıtalar ile yayıyordu: Bir 
çok yerler~e kalkınmalar, dep -
renmeler yaptırmağa muvaffak o
luyordu. 

Herkesten artık, kendisine do
kunan bu propagandaya karşı ln· 
giltere tabiati ile vaziyet alıyor 
ve iki memleket arasında eski hu
sumet yeniden batlıyor. lngilte -
re yeni Rusyaya kartı engeller 
çıkarmak için, dünyanın her ta • 
rafında elinden geleni yapıyor
du. 

.... 
Arabiatanda Osmanlı impa· 

ratorluğu nas yıkıldı isimli ta
rihi telrikamı:ı bugün be~inci 
•avılamızdadır. 

IZMIR, 4 {Milliyet) - lzmir u· 
luslarara11 panayırı faal komitesi bu · 
gün toplandı. Toplantıda belediye fen 
heyeti re:ıinôn bu sene yaprlacak yenilik· 
ler hakkında hazırladığı esaslar üzerin
de görüıüldü . 

Panayır büroıu tetkil edilcti. Bele • 
diyede faaliyete başlandı . 

Vali general Kazım Diriğin batkan
lıiında umumi bir komite betlcil edil -
di. Komite gelecek perfembe günü top
lanacaktır . 

HERl:.Kl 
DOKUMA F ABRiKASI 

Kum&flıanrun terbiye ve ıslahı için 
Almauyanm meıhur bir müteh,ılssısını 
getirtınôt ve yeıt.i kumaılannı piyaaaya 

ı ıevketmekte bulunmuştur. Y azl '< kos
tümlerinizi ancak Het'eke kuma;mc!-ın 
yapınız ve Hcrekenin çıkaracağı ) cru 
paltolukları bekleyiniz. 

BOMBA Y, 4 (A.A.) - Hükumet 
Karaşide zabıtanın mutausip halk üze· 
rine ateı açarak, mwlümanlardan 30 ki· 
tinin ölümü ve 100 kitinin de yaralan· 
ması ile neticelenen ton facia üzerine, 
kimseyi cezalandınnamağa karar ver • 
miıtir • 

!talyanın Trablustaki 

kuvvetleri 
ROMA, 4 A.A. - Trablusta ve Bin· 

gazide bulunmakta olan askeri kuvvet· 
lerin birleı,tirilmesi üzerine Bingaz.ide· 
ki kuvvetlerin kumandam Tumgeneral 
Nasi, bu kuvvetlerin kumandanlığına ta
yin edilmiıtir. 

İtalya - Habeşistan 
ROMA, 4 A.A. - Reuter muhalıi· 

rinden: 
Dün aktaın resmen beyan edildiği • 

ne ııöre, ltıalya hükumeti Habet hüku· 
metinin harbe hazırlandığı kanaatinde· 
dir. 

lraandalıJar 
Cumhuriyet danı için bir 

plebisit istıyortar 
LONDRA, 4 {A.A.) - Dublinden 

bildirildiğine göre, lrhnda partamenl.lo
ıu tabi.ıyet hakkındaki kanunu kabul 
ebnİftİr . 

Müzakere esnasında B&§bakan de 
Valera meseleyı bal için en iyi çarenin 
bw pteb11it olduğunu ve bu ıuretle u
lus ek•eriyetiıı.in lrlandanın cumhuriyet 
ilanı suretile, tam bir ıstıikliil isteyip 
istemediğinin anlaşılacağını ıöylemit • 
tir • 

Bu kanunun neırinden İbbaren lrlan. 
ılalılar, Büyük Britanya teba.uı olmak· 
tan çıkacaklardır . 

Sıhhat müdürleri arasında 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Burdur Sıhhat müdürü Esad görülen 

lüzum üzerine vekalet emrine alınarak yerine Adana merkez hükı'.imet 
tabibi Bay Şükrü tayin ed'ilmi,tir. Kütahya Sıhhat müdürü Bay Muhid • 
dinin de istilası kabul edilmi,tir. 

7 günde 72 kaçakcı yakalandı 
ANKARA, 4 (A.A.) - Son 7 gün içinde muhafaza tqkilatı tara. 

lınılan biri ölü 72 ~akçı ile, 1700 kilo gümrük kaçağı, 550 kilo inhisar 
kaçağı, 2 balıkçı sandalı, 27 kaçakçı hayvanı ve muhtelif memleketle • 
re ait gümüş, nikel, bronz ecnebi paraları ele geçirmiftir. 

Kazanc vergisinde değişiklik -
Den ız konferansı 

İngıliz kab nesi Alman

ye.nın çağırıl-

Kamu ta ya bir proje verildi 

masını ıyı buımıyor 
LONDRA, 4 lA.A.) - lngiliz kol· 

bineai, Londra - Tokio ve Va§ington 
reemi mahafilitıin tav&İyeler.ine ralt -

men, gelecek deniz müzakerelerine 
Almanyanın ittirakini arzuya ıayan 
görmemektedir. Kabine, 1930 da Lon 
drada toplanmıı olan beı devletin, 
evvelemirde, daha o vakit mükaleme· 
!erine mevzu tetkil eden başlıca meae
lelerdc uzla§ID&lannı müreccah bul
malı.tadır. Ancak bundan ıonradır ki 
bu beş devletle beraber, diğer alaka· 
d&r devletlerin ve bu meyanda Al · 
manyanın da dahil bulunacağı S inci 
bir konferans toplanabilir. 

Beqannameli mükellefler asgari bir 
mi. kelle f igete tabi tutulacaklar 

Mançu', o imparatoru 

Tokyoya gitti 
TOKYO, 4 A.A. - Mançuko impa· 

ratoru Kongtesyi buraya getinnekte o

lan Hiyei dritnotu Japon karaıulanna 
girmiı ve 70 parça harp geınİ•İ taıa -
ftndan karıılaıunııtır. 

Bu esnada yüzden fazla deniz tayya
resi de dri.tno~un Üzerinde uçaTalı. Mi
kadonun misafirini selamlam ışt ır. 

Fırtınadan ö enler 
ANCONA, 4 A.A. - 29 • 30 mart 

gecesi A<lriyatik denizinde çıkmıt olan 
fırtına ••nasında 30 kiti ölmüt ve 150 
motörlü balıkçı gemi&i hasara uğramıı· 
tır. 

Bu garistanın, At na ve 

Prajl' sefirleri 
SOFY A, 4 {Milliyet) - Bulgariıta

run Atina sefirliğine hariciye vekileti 
hukuk itleri müdürü Şipnanof, Prağ •e· 
firliğine de konsolo•luk şubetıi müdürü 
doktor Karacoö tayin edilmiılerdİ1'. 

hır komıtacı öldiı 
SOFYA, <Milliyet) Bulgaristan 

daki {Makedonyalı kardeıler birliği) 
edci idare heyeti reisi Görgi Kondof Sof 
yada ölmüıtür. Bu münasebetle Sofya • 
daki bütün Makedonyalılar büyük bir 
cenaze alayı yapmı§lar, binlerce Make
donyalı mezara kadar giderek söylenen 
n"tuklan dmlemiılerdir. 

1-\yuı.ı nauıyesınde 
ll!ialiahmer kongreleri 

AYDIN, (Milliyet) - Dalma 
nahiyesi Kırınızıay kurumu yıllık 
kongresi toplandı ve batkanlığa 
Muharrem, katipliğe muallim Şa
ban Alp, veznedarlığa Mehmet 
Yılmaz, üyeliklere de Kemal yağ
cı ve Hilmi Kulaksız seçildiler. 

Ortaklar: Ortaklar Hilaliahmer 
kongresi toplandı. Hesaplar göz
den geçirildi, bütçe yapıldı ve di
lekler konuşularak: Batkanlığa 
muhtar Faik Atkın, veznedarlığa 
Abdullah, katikliğe Mehmet Gö
zey ve üyeliklere de lbrahim ve Ra
sim seçildiler. 

Çankırı ağaçlanıyor 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Belediye 
Borsadan getirttiği 200 akasya 
ağacını ,ehrin mühim caddelerine 
dikmektedir. Ziraat Vekaleti tara
fından gönderilen ve Kastamoni
den gelen elma fidanlarından üç 
bini kazalara ve yedi bini vilayet 
bahçelerine dağıtılnııttır. 

Aydında lik maçları 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın

apor alanında lik maçlarına devam 
edldi. ilk maç Söke ve Nazilli ta
kunları arasında yapıldı. Nazilli 
merkez muhacimi kendi bot kalesi· 
ne topu sokarak takımının 1 - O 
yenilmesine sebep oldu. Karapınar 
ve Aydın takımları arasında yapı· 
lan ikinci maçı ise Aydın 4 • O ka
zandı. 
Aydın spor kulübüne birçok ba

yanlar üye yazıl nıışlardır. Beledi
yemiz spor n.ı ;ır.ında bir tenis yeri 
yaptıracaktır. Tenis yerinin kazık
ları çakılmış planının yapılmuma 
b14lanılmıttır 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Beyan 
name usulile kazanç vergiıine tibi tu· 
tulan mükelleflerin zahiri karineler 
üzerinden asgari bir mükellefiyete ta· 
bi tutulmaları halı.kmdaki kanun pro 
jesi hükiimetçe Meclise verilmiştir. Hü 
kiimet, eababı mucibe layihasmda, lı.a 
nunun hazırlaıuoaıı aebeblerini ,.öıle 
anlatmaktadır: 

(Kazanç kanununun meriyete gir • 
diği tarihten beri, cereyan eden tatbi· 
kata göre beyanname u•ulünü büyük 
ve mühim müesseselere haın çok İyi 
neticeler venniı .İle de gayri safi ira
dının mikdarma tabi olmaksızın a lel
itlik beyannameye tabi tutulan bazı 
büyülı: ve mühim müeueseler ko•ıtrol 
müıkü!atından >mfade ederek daha az 
vergi vermek yolunu buldukları ı;ibi, 
beyanname usulüne tabi olmak husu
sunda mükelleflere verilen bıİyar hak
kından da bazı mükellefler istifadeye ka· 
pılmıılardrr. 

Bu vaziyet temin edilmek isten"n 
vergi adaletine uymıyacak ve doğruluk 
tan ayrılanlar için mükifat teıkiJ ede 
cek tekilde olduğundan mahzuru müm 
kün mertebe azaltmak Üzere beyan · 
nameli mükellefri asgari bir mükel • 
lefiyete tabi tubnak mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Bu as.gari vergi, beyannamelerin 
vercekleri vergiye zaınimeten alına • 
cak değildir. Beyannamede bildirilen 
kazanca göre alınacak vergi asgari ver 
giden fazla iıe aagari miktar indiri
lerek mütebakisi alınacaktır) denil
mektedir. 

Kanunda aagaıi vergi nisbetleri çok 
mutedil olarak tesbit edilmiıtir. Ka • 
nun projesinin birinci maddesi, ka -
zanç kanununun 6 ve 7 inci maddele· 
rinde yazılı mükellellerle 47 inci mad
deai mucibince beyanname vennegı 

tercih eden mükellefleri aıağıda yazı
lı esaılar dairesinde asgari mükellefi
yete tabi tutmaktadır. Bu kanunun tat 
bikı znnnmda ıehir ve kasabalarla sa
ir mahaller ihtiva ettikleri nüfus sayı
sına göre ve sahil veyahud demiryolu 
istasyonu olup olmadıklarına göre 6 aı 
nıfa ayrılmıştır. 

Birinci sınf; lstanbul, belediye çem 
beri içindeki yerler, ikinci ımıf; Anka 
ra, lzmir üçüncü sınıf nüfusu 50 bin 
birden vukl'lrı yerle,-1~ 20 bin birden 

\:anluı ı Halkev1 

çalışmaları 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Halke

vi senelik toplanı,ını yaptı. iki se· 
nelik mesai raporunu okudu. Dil 
edebiyat, tarih ve köycülük, içti
mai muamenet, spor ve temisl şu
belerinden maada güzel sanatler 
şubebbsini açb. Bunların yaptıkla
rı itler hakkında izahat verbdi. 

Halkevi hafkanı. Bay Mustafa 
Bayramın bu izahatı alkı,Ia kartı
landı. Ve yeni komite seçimi ya
pıldı. Dil, edebiyat, tarih tubesi 
komitesine, Maarif müdürü Fazıl, 
ortamektep türkçe okutanı ibra· 
him, avukat Şükrü Oğuz, köycü
lük: Ziraat müdürü Ekrem, Mü
nir, Halinı, içtimai muavenet: O
peratör Ruhi, eczacı Mümtaz, dok· 
tor Şerafeddin. 

Spor: Doktor Ziya, Baki, Rifat, 
Hasan Fehmi, Şekip, Temsil: Cec
det, Turgut, Kadri Akın. 

Güzel sanatlar musiki: Saim, 
Burhan, Nasuhi, seçildiler. Mü
menilliklere de Fazıl, Ekrem, Ru
hi, Ziya, Cevdet, Saim. Bu netice 
ile ictimaa nihayet verilmittir. 

Marmara da felaket 

geçirenlere yardım 
INEGOL, {Milliyet) - Marmara 

sarsıntısından zarar gören yurddaıla
ra yardım gayesile kaymakam Bay 
Hatim Günay ve Hilaliahmer Baıka
nı Dr. Bay Ihsan Göksu teıebbüslerde 
bulunarak kaza merkezinden ve köy· 
!erden para toplamıftır. Hayır seven 
müteşebbislerin faaliyet ve halkın da 
fedakarlığıyla iki yüz yirmi dört lira 
altmıt bir kurut toplanarak mahalline 
gönderilmek üzere Hil~liahmer mer -
kezine teslim edilmitlir . 

50 bine kadar olup oabil veyahud do
miryolu olan yerler, dördüncü aınf nü
fusu 20 bin birden 50 bine kadar olup 
aabil veya demiryolu iataıyonu olma.· 
y- yerlerie 5 bin birden 20 bine ka· 
dar sahil veya demiryolu istuyonu o
lan yerler. 

Beşinci •mf; nüfuou 5 bin birden 20 
bine kad&r sahil veya d.emiryolu i•tas
yonu olmayan yerler. 6 mcı aıruf; nÜ· 
fuau S bin veya daha qağı olan yer• 
ler. 

Nüfusan yalı.mda yeni nüfus •ayı. 
mı yapılıncaya kadar 1927 aeneıi nii
fıu aayımı esas tutulacaktır. Kanun 
projesinin üçüncü maddesi beyanna • 
me uıulile kazanç verpne tiJıi mÜ· 
kellefleri, bu kanunun tatbik nokta -
smdan 4 kısma ayırmaktadır. 

Biriııcıi kısımda tunlar vardır: Ban
kalar, bankacılık işlerile İftigal eden 
şirketler, tasarruf ve teavün oandıkla 
rı, bangerler, bangerlik muamelelerile 
uğnşaıı •arraflar, Borsa •imsarları, ik
razatçılar, siıorta komisyoncuları it • 
hal&t, ihracat komiıyoncuları,, ticaret 
ve fabrika mümeasilleri, toptan ihraç 
tacirleri, noterler. noter muavinleri, 
noterlik vazifesini yapan adliye men 
•upları. 

ikinci kmm; her nev.i fabrikalar. 
Uçüncü kmın; beheri 300 ton ve dalu 

ziyade motör iıletenler, tranıit depo 
ve antrepolar İşletenler, madenleri ve 
bu gibi mahalleri kiraya verenler, ıe
hir ve kaaabalarda apartunanlan ve 
nüfusu 5 bin ve daha ziyade olan yer• 
lerde toptan kiraladıklan yerleri par 
ça, parça kiraya verenler veya işleten 
!er. 

Dör<lüncü kı•ım, gayri safi iratlan Z! 
lira ve ondan fazla mahallerde tica -
ret ve ııanat yapanlar. 

Kanun projesine bağlı üç cetvel 
muhtelif vergi mükelleflerinin oınıf, kı
ınn ve vergi nisbetlerini göıtemıeklıe 
dk. 

lıtiblak reımi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Suıai 

müesseseler mamulitının vergiye mat• 
rah olan aatıı kıymetine bu mamulat i. 
çin İstl!nen istihlak resminin de ithal 
edilmesi lazım geldiği Maliye Vekaleti 
tarafından valiliklere hildiramiftiT. 

Karapınar kredı k• 

peratif kongı es 

KARAPINAR, (Milliyet) 
Karapınar zirai kredi kooperatifi 

kongresi gençlerbirliği salonunda 
toplandı. idare meclisi ve müra
kip raporlan onaylandıktan sonra 
görütülecek işlere geçildi. Dıştan 
tayin edilecek müdür, avukat ve 
müra.kiplerin tayin ve azilleri için 
Ziraat abnkaıına aalahiyet veril
mesi hakkındaki madde abamlan
dı. Kurulacak satıf birlik veya ko
operatifine ittirak ve müme1&i1 
seçmek için yeni idare heyetine 
salhayiet verilerek: Mehmet Mu
sa bqkanlığa, Mehmet Nuri T e
keli Halil, İbrahim Kahy~oğlu 
ve bayan Makbule üyeliklere Fa
ik ve Gerenkovalı Mustafa da mü
rakipliklere seçilerek toplantı bi
tirildi. 

Çankırı umumi meclisi 

ÇANKIRI, (Milliyet -Umumi 
meclis içtimalarma devam etmek
tedir. Öğrendiğime göre bu sene 
bütçede oldukça tasarrufa riaayet 
edilmektedir. Bütçenin iki faslı en· 
cümenlerden çıkmıt ve bitirilmittir 

Umumi meclis azalarının huzur 
haklan 1 O liradan liraya indiril 
mittir. 

Umumi meclis daimi encümeıı 
azalarının aylıkları da 125 liradar 
90 Iraya inmittir. 

Vilayet bütçesinin menfaati uğ· 
runa aypılan bu tasarruf çok yeriıı 
dedir. 

Bu yıl sağlık islerine çok ehenı· 
miyet verilmektedir. Ve hastane 
pavyonunun yapılmaaı büttçeye g 
recekir. 

. .... .. 



Otodaki battaniye 
Bir latife yapalım: 
latanbulcla yühaek makam sahi

bi olan bir zatın otomobilinden 
battaniyesini çalmışlar. Gazeteler
de okumuf&unuzclur: Bir (küstah) 
makamın kapısı önünde yatan oto 
mobilden battaniyeyi Qfırmış; hır
auı fidcletle aramakta imişler. 

Bu yüksek makam sahibi olan 
ııayın zat herkes gibi soğuktan ve 
aya/Janmn ÜfÜmeainclen korkar; 
(ben ele korkarım). Onun için a
rabasının içinde ayakları üşümesin 
cliye bir pösteki ve dizleri üşüme -
a<n diye C: e bir battaniye vardır. 

lfte küstah hırsızın kimse gör -
meden Qfırdığı battaniye budur. 

Bu zata battaniyenin çalındığı
nı aöyledikleri zaman ilk sözü 'u 
olmuf: 

- Posta dokunmadılar ya?! 
Ve dokunulmad'rğını öğrenince 

genİf bir nele• almış. 

Anaforculara ikram 
Bir 1iitile daha: 
Dün bana adalarda oturan ve 

çok tanıdığı olan bir dostum gel -
eli. Gazetelerdeki halta •onunda va 
pur biletlerinde yapılan yüzde elli 
tenziliih göstererek, 

- Monter, dedi. Bu anaforcu -
lara ikram •• 

-Niçin? 
- Çünkü kendi he&abına bir o-

tele gidip hafta tatilini geçirecek 
olan. adam cebine bu it için bet 
on 111'& koymuttur. 18 kurut bilet 
farkını dütünmez bile! 

Bundan aaıl kar edecekler, son 
vapurla bizim gibilere misafir ge
len ve çoluk çocuğu gece yan1ı ka
aaba göndertip gizli kapıyı açtrr -
tarak pirzola tedarikine mecbur 
bırakım, altımızdaki . tiltelerden 
birini eksilten anaforculardrr. Böy 
leleri, dütecek yer aradrklan için 
18 kunıtluk fark bunların ticareti
ne daha fazla ~yit verec:ektir. 
Böyle hafta sonunda bana gelir di
ye korktuğum adamlar vardır. Şim 
di bu tehlike daha artıyor demek
tir, doğrusu tasalanıyorum. Bu ik
ram kimseye değil, bu ıınafon:ula
ra yarayacak! •. 

B.FELEK 
Çocukların tatilind'en bahseden 

mektup aahibi zata: 

imzanızı okuyamadım amma 
~ok güz.el mektubunu.zu :r.eu/Je o
~dum. Yakında güz.el likirlerini
:r.ı ortaya atacağım. Saygılanm. 

B. F. 

Posta umum müdürlüğü
nün bir kararı 

Posüo ve telgraf umum müdürlüğü, 
P<>otahanelere gönderdiği bir tebliğ ile, 
gazetelere gönderilen bilmece hal "81"8" 

kaıarından da zarfı açık veya kapalı ol
ıun, aynen mektup ücreti almınasını 
bildirmiıtir. 

Bu karar bir çok çoc:uklann ve ço
culı: ,, .... erinin, sazete okuyuculannın 
tii.iyetini mucip olmaktadır. 

C..Zetelerin tertip eınıderi bilmece
lerfo öğretici ve terbiyevi mahiyeti 
•ar~ır. Bu bilmecelerin gazellelere gön
derilen bal •uretleri >ae hiç bir zaman 
nıektubun ifade ettiği muhabere mana· 
•ına gelanez. Biz de posta ve telgraf 
:?'uın müdürlüğünün bu kararından ıi-

ayet eden bir çok mektuplar alıyoruz. 
Bu mektuplarda kararın gen alın -

""'" ı.tenmektedir. 

1 HORSA 1 
.<it Bankaımdan alman cetveldir) 
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MA11K1'.MELERDE 

Maymuncuk 
iş görmiiyor mu? 

Çukur bostanda bir 
kadının ev.ne girerken 

Lfıtfi isminde biriıi Bayan Vaafi - • 
y-in Çukurboatandaki evine maymun ' . 
cuk uydururken komıu kadınlar tara- ) ,. 
fından görülmÜ§, kadınların bağırma
., üzerine, kaçarken. yakalanmıt ve 
hrraızlığa teıebbüı suçundan üçüncü 
ceza mahkemeaine verilmİ§tİr~ Dün du 
n&flll&&I yapılan Liitfi, müdB.faaıını 
,öyle yapmııtır: 

- Bayan Va.afiye ile uzun zaman
dan beri tanıtırdım. O gün de, herza
manki gibi ziya.ret etımek Üzere evine 
g.i.ttim. Bu evin bahçe kapııı, üzerin -
deki ip çekilerek açılır. . ipi çektim... • 
Bahçeye girdim. Tam bu •ırada, et -
raftan, kadınlar bağırışmaya baıladı
lar. Ben de korktum, kaçıyordum; ka
çarken yakalandım. Bu maymuncuğun 
da nereden çıktığmı bilmiyorum. Za -
ten, bu maymuncuk, hiç bir kapıyı aç 
mağa elventli değildir. T ec:rübe edile
bilir. 

Buna kartı, Bayan V aafiye de, Liıt
fiyi hiç tanmnadığını aöyle:niıtir. Maz 
nunun auçu §Bhidlerin ifadeleı~le de 
sabit olduğundan bir sene hapsine ka 
rar verilmiştir. 

Bodosakinin davası 
Bodoaaki, evinin bahçesine bir dı

var yaphrmı§hr. Dıvar, komıulardan 
Jgtavri ve Y orginin evlerinin nezareti
ni kapa.mıt olacak ki, iki komfU1 Bo -
doaa.ki ile biraz atışmışlar ve bu sıra
da: (Bu duvar senin mezarın olacak!} 
denüıler ... Bodosaki, bu sözü söyle -
melde koJD§ularının kendiaini tehdit 
ettiklerine kani olm~ ve aleyhlerine, 
üçüncü ceza mahkemeainde bir tehdit 
davaaı açmıttır. 

RL 
lf Bankasının kumbara ikrami

yesini kazanan genç 

·· -Senede iki defa kumbara sahipleri 
arasında çekilen 10,000 lira mükafatlı 
lı Bankası tasarruf ikramiyelerinin bi 
rinci keşidesi 1 Nisan .1935 tarihinde 
Ankarada Noter huzurunda icra edil
diğini, bu keşide<ie 1000. liralık birin
ci mükafatı lı Banka.mm Galata Şu
besinde 22990 No. lı kumbara sahibi 
Bay Ahmed Raifin kazandığını yaz
mıştık. Bay Ahmed Raif 30 yıqında 
bir gençtir. Cibali Tütün Fabrikasın
da makine ressamıdır. Robcrt Kollej
den mezundur. 

Bay Ahmet Rıif l>ir buçuk iki •rne· 

POLiSTE 

Feci 
D.kkatsiz'ik 

-o--

denberi para biriktirmektedir. 4 ay k, 
dar evvel 300 lirayı bulan birikmi~ pı, 
ra.amı it Bankaaınm Galata şubesm• 
yatırını§ ve bir de kumbara almıltn·. 
tır. Şu 11rada Bay Ahmed Raffin 400 
liraya yakın biriluniş parası vardıı. 
Kendisile gÖTÜ§Cnlere, taliin bu gÜZ••I 
tesadüfünden pek ziyade memnun ol
duğunu, bu tesadüfün para biriktir -
mek hususundaki emeline kuvvet ver 
diğini aöyleırıektedir. Resmimiz talili
yi I~ Bankasının gişe~i önünde gÖ&ler
mektedir. 

lllAARIFTB 

Bir heyet Anka
raya gidiyor 

• Bundan sonra, Bodoaaki, açtığı da. 
vadan vazgeçtiğine da.ir, komıulanna 
söz venni§ ve hatta bir de kağıt İmza· 
lanuttır. Dün yapılan durupnada, da
vaçı, davasından vazgeçmediğini söyle
mit. devam edilmesini ı>rarla istemit
tir. Bunun üzerine davanm devamına 
karar verilmiı ve tahid çağırılması için 
batka güne bırakılmııtır. 

Bir amele dört parm,.ğın1 

makinaya kaptırdı 

Bu h_yet imtihanlar için 
teşebbüste bulunacak 
Hukuk Fakülle&i üçüncü aıruf ta -

)ebesi namına bir heyet bugün Anka
rada Kültür Bakanlığı ile temas ede -
rek, yeni imtihan tal.imatnameainin 
kendilerine tetmil edilmemesini ist~ 
yeceklerdir. Son sınıf talebeleri, yeni 
imtihan talimatnamesine göre, imti • 
hanların arasında faaıla olmadığından 
ve tahriri tifahi obnak üz.ere, her ders 
ten iki imtihan bulunduğundan ti.kil -
yet ebnektedirler. Talebeler, bu imli -
hanların kül halinde olınaıını ve bir • 
Jeştirilmesini, araya günler konmasını 
istemektedirler. Yeni talimatname ta
lebeyi çok ürkütmÜ§tür. Bu talimat • 
naıne tatbik edilirııe, ilk tahriri imti -
handa yüzde elli niabetinde bir mu
vaffakıyetsizlik elde edileceğini, ıifa
hi imtihanda da bu niabetin daha ar
tacağını ııöylemektedirler. Kültür Ba
kanlığının Darülfünun zamanından 
m \:~evver bulunan son sınıf talebeleri 
için, bu yıl bu talimatnamenin yalnız 
birinci ve ikinci sınıf talebelerine tat· 
biki ile iktifa ebnesi isl-mektedir. 

intihal var mı? 
Müellif BedrM Zeki ve kütüpha 

neci Parsih tarafından, Kemal ve 
matbaacı Herkoviç aleyhine bir inti -
hal davası açılmııtı. Bu dava, karar 
verilmek Üzere, düne bırakılmı§-tı. Da~ 
"anm eaaaı §Uydu: Bedros Zekinin te
lif ettiği ve Panihin bastırdığı fran
sızcadan türkçeye minimini lfıgat, da
"acıların iddiasma göre, Kemal tara -
fından intihal edilmit; Herkoviç'in mat 
bauında da basılmıtlır. 

lt~ ı znunlann aöylediklerine göre 
de, mevzuu bahla lügat, minim.ini JU -
gatten intihal edilerek değil, telif su
retile hazırlanmı§ ve baaılmııtır. 

Dün beklenen karar, auçlu vekili 
mahkemede hazır bulunmadığı için tef 
him edilememit, batka güne talik edil 
nüıtir. 

Bir kLmaş kaçakçı:ıgı 
Dün Kkizinci ihtisas mahkemesin

de, kaçak kumaş gct:rmekten suçlu 
Jorj Bertu ve U!ırzi QJjvyenin duru1-
ması yapılıruıbr. 

Sulh ceza mahkcmeıinde başlanan 

bu daha ihtisas mah .. ~a·.esinc dewedCl
ınişti. 

Vak'a tudur : 
J..-j Bertu §ark ekıpres koncKilıtör-

]erindendir. 1$tanbula gelirken, bazı 
yünlü ve jpekli Franıız kumaı!arı gcL.r
mi.ı, Taıondan ru.ıp çıka.ıken yakalan -
mı§tır. 

Sulh ceza mahkemeıi tarafından ycıı· 
pılan ilk mulıakemcdc suçunu itıraf et
miş ve tevlrif edilmjşti. 

Bertu kumaşları burada terzi Oliv
yeye verilmek üzere getirdiğinı söyle .. 
rniıtir. Bunun üzerine OJivyenin · .. v.u
de arama yapılmıJ ve kenditı de suçlu 
olarak dün mahkemeye getirilmi~tir. 

Jorj Bertu ve Olivye tükçe bilme
dikleri içi.n sorguda bir tercüman bulun
muıtur. 

Bertu diyor ki : 
- Bana bu kuma;ları Pariı.te tan1-

madrğmı bir ıahıı verdi ve la.tanbulda 
terzi Olivyeye vermemi söyledi. Ben 
de bu itle bir lıahşiı al3cağım ümidile 
bu suçu itledim. Bu kwnaıları lstan 
bula bu ıekilde getirmek yasak oldu · 
ğunu bilmôyordum. Fakat bu kadar e
hemmiyetle takip edildiğini zannetmi-

yordum. • di" . • haber . L 
Kumaşları gebr gınu vcrmCA 

için Olivyenin evine gittim. Kendisine 
böyle bir mal getirdiğimi söylediğim 
zaman: (Ben. korkarım, ne yap'1rtlan 
yap. Bence fransaya götürıen de, 
mesele yoktur) dedi 

Olivyeyi geçen &Enedenberi tanırım, 
hır kere de kendioine sel de nichy getiı·· 
miftiın. Madam bunun için bana 2,5 li
ra vermitti. Bu sefer· de kumaşları çı· 
karıp kendisine götürmek istedim, 300 
frank kadar bahşiş alacağnru ümit edi
yordum. Fakat kuınaşlaı·la yakalan
dım.,, 

Terzi Olivye de bu kumaşların ken
di.sine kimin tarafınd"n yollandığını bil
mediğini ileri sürerek şunları anlatmış· 
tır: 

- Ben her sene iki defa Avrupaya 
modaları takip etmek için gider, geli • 
rim. Bu Jorj Bertuyu da seyahatlerim 
arasında tanıdım. Geçen sene aldıiım 
oel de vichy'yi Pariste unutmuştum. 
fıertuya sipariı etıtim, o da g~tirdi. . 

Geçm ı:ün Bertu tekrar bıze gelıp 

Eyüpte Bahariyede Bay HüaeY_in 
Hüsnünün Tuğla harnanmda makı -
niıt Rıza çalıştığı m~· kinede sağ elinin 
dört pannağını makineye kaptınıııı · 
tır. Rıza baygın bir halde Cerrahpaıa 
hastahanesine gönderilmiş ve yatırı!-
mıştır . • 

D1kl<Ana g~ran hırsız 
Gala.tada Mumhane caddesinde 175 

numarab dükknda arpa aatıcı11ğ.ı ya -
pan Niyazinin dükkanından kilidini 
açmak suretile 10 lira çalan sabı'•alı 
Niko yakalanmı~tır. 

Tramvaya asılın çocuk 
Beyoğlunda Gülbahçe fırını altın -

da çahtan 12 ya~larmda Mehmet is -
m;ndeki çocuk lsriklal caddesinden 
tramvaya asılı gittiği sırad~ müvaze
nesini kaybederek yere düşmü"" muh
telif yerlerinden l•:ra1anmıttır. 

Esra,· k ç ıı<çı..ırı ya~ala. ndı 
Gümrük muhafaza memurları, Bo

ğazda umuryerı sahillerinde midiye 
yuklü bir sandal içi:>de bir miktar •rar 
meydana çıkarmışlardır. 

Esrar musadere edilmi§, sandalda 
bulunan Kavak.r Fe\.zİ, Kazım ve ba -
IJ<:ı Hakkı tahkikat evraldame biTJik. 
te ihtisas mah.L ,, ..:ı müddeiumaırnH - • 
ğinc verilmişi.... ,, . 

o-------
Ayasotya av.ut u ıda mey
oana çı.<arı an metdıven 

Ayasofya cam.:i avlusunda eiki e
ser:erm araşt.nna;;ına devanı edtlnıı.-k
te, evvc.cc açılan bir çok yerler bakıl
dıku>n •onra kapatılmaktadır . 

Evvelki gün raıtlanan bir merdive
nin nereye varacagı daha beHi değildir. 
!>unun, ki:iseye ait bir ayazma veya 
odaya varma!ı mümkün olduğu gibi; 
evveJce açrlan Oaman)dık deVTİne ait 
bir ç~şmeye varması da ihtimal dahi -
lindedır. 

Talımi.nlere göre, bir zelzelede yıkı
lan eski kilisenin enkazı orada gcli§İ 
güzel bırakıJmrş ve fİrndiki zem.inden 
iiç mel•.-c kadar aşağı seviyede olan es
ki zemin, atılan tat "Ve topra.klarla dol
durulmuş ve fİmdiki seviyeye yülueltil
mi~tir . 

Kazılan yerlerden çıkarılan çini 
parçalarının üstlerindeki mozaiklerin 
hangi devre ait olduğu daha teshil edil
memiıtir. 

Ayaıolya müzesinin dıf yüzlerinin 
tamirine de bir haftaya kadar bıışlana. 
caktır a 

Çocuk bayramına hazırlık 
Anneler Birliği önümüzdeki pazar 

lesi günü bir toplantı yaparak, 23 Ni
aan Çocuk bayramının progra:mmı ha 
zulamağa baılıyacaktır. Bu yıl, Ço -
cuk bayramı, geçen yıllardan daha 
farklı olacak, mektepliler için bazı 
sürprizler yapılacaktır. 

te Panıten kumaı getirdiğini söylediği 
zaman ıaşırdım. Bana kimse Pariıten 
kumaı yollamaz. Pariıoten böyle elden 
gelen lıOr ktnnaşın kaçak olacağını 
bildiğim için: (Ben bir §eye karışmam, 
korkarım, sen ne yaparsan yap) de -
dim. 

Olivyenin yanında iıçilik eden Her
mine isminde bir kadın, polise Olivye
nin bu adamla daha bir kaç defa ka
çak kumaı getirttiği baldunda bıızı ıöz
ler söylemiıtir. 

Duruıma Herminenin şahit olarak 
mahkemeye getirtilmesi için ba;.ka bir 
gune bırakılmııtır. 

On sek z tin liralık mu na kala 
Beyoğlu tarafındaki ilkmekteplenn 

mevcud talebeye kafi gelmediği anla
tdmıthr. Onümüzdeki d"" ydı batın
da Beyoğlu tarafındaki mekteplere ye 
niden ıubeler iliıve edilecektir. Bu bu 
au• için bütçede 18 bin liralık münaka 
le yapılmıttır. 

llkmekteplerde ne kadar 
ta ebe var? 

Şehir ilk mekteplerinde l Haziran 
dan. iti~aren İmtihanlara baılanacak 
n ımti~nlar 12 gün sürecektir. Ge
çen yıl ılk mekteplerden 7 bin talebe 
mezun olmuştu. Bu yıl aon sınıflarda 
9500 talebe vardır. Hepsi muvaffak ol 
duğu takdirde, bu kadar talebe mezun 
olacaktır. 

Maarif m UdUrU kim o:acak? 
. Ald.~ğnnız malfımata ll'Öt-e, eski Ma 

arıf musteıarı Bay Mehmet Emin, k 
disine, lstanbul Maarif mu""d"" ı···-e~ • 

1 
ur ugu ı-

çl ın ybap1ı aMn tek.lifi ka.bul etmemiıtir. 
atan u aanf nıüdur"' ı ··..... · . 

k 
. . ugu ıçın en 

ço . ısmı geçen bakanlık bat müfetti 
lerınden Bay Besiındir. f 

Muallimler birliği kongresi 
lstanbul Muallimler Bı"rı··· ilt" • 

f kal"d '11'1 mcı ev . a ~ ~ongreai önümüzdeki pa -
~Hı gunu yapılacaktır. Bu kongrede 
bır :aft;. ~vvfl sel.çile~ muvakkat ida
re :?'eı ırun a~ ıyetı hakkındaki ra
Pb?r .dın enhecek~ır. Bundan sonra yeni 
ır ı are eyetı seçilecektir . 

Mektep mUdUrleri hocalık 
yapmayacaklar 

Orta tedrisat talimatnamesi muci-
bince, IDe ve orta mekteplftd ..• 
d .. 1 .. k . e mu 
. ur~ . ' m1;1a_~ınlik gibi, ayni zamanda 
ı~arı ışlerı uze.rlenne almıı bulunan 
kimseler, kendı mekteplerinden baş
k~ yerl~rde dera okutamazlar. Şehri _ 
~·~deki bazı lise müdür ve mua'Vinle
nnın, dıf&nda bazı hususi veya diğer 
bir bakanlığa bağlı mekteplerde de 
aynca hocalık etlikleri yapılan tetki
kattan anI .. ,ılmışbr. Halbuki, Kültür 
Bakanlığı idari işlerle uğr&fan bu gi
~j mu~~imler~, dıprıda ı;alışmağa iJı 
tıyaç gostermıyecek derecede yüksek 
makam Ücreti vertnektedir. Kültür Ba· 
kanlığı, böyle, dııarıda iti olan Iiae 
ve orta mektep müdür ve muavinleri 
hakkında tiddetli takibata baılamı~
tır. Dııarıdaki hocalıklarını hıra.kını • 
yan müdürlerin, müdürlük vazifeleri 

ViLAYETTE 

Yol parası 
vermeyenler 

1732 mükellef, Hadımköy 
şosesinde çalışıyor 

934 yılı içinde ,..ı par.ası ödemiyen 
ve bedenen çalıtJDAtı kabul eden mü
kelleflerden 1732 kiti bir haftadanbe
ri Büyiikçelıın.ce - Hadan.köyü f0Nl9i
nin tamirinde çalııtırılmaktadırlar. 
1934 aeneMııde yol parası verm.iyenle
rin adecü sonbaharda çalıttmlanlarla 
beraber 7232 yi bulmuttur. Vilayet 
hududu içindeki yollann yapılması 
için hazırlanan bet yıllık planın tatbi
katı bir hayli ilerlemiıtir. Kıt münaae
betile ara ·:erilen in,aat dört gÜD<len 
beri tekrar başlamııtır. Gelecek kıta 
kadar 80 kilometrelik yol yapıhrut o
lacaktır. Bu müddet içinde bitin1ecelı: 
-nllar Üsküdar i.xele meydanı ile Ya
lova • Karamürsel, Topkapı - Silivri, 
Edirnekapı - Y eclilıule, Bakırköy - in 
cirli yollarıdır. Gelecek sene de Y alo 
va - Buna, Maltepe - Kartal tooeleri
ne başlanacaktır. Yol programı 1936 
yılının sonunda taınamile bitmiJ ola -
caktır. 

Kadınlardan yo/ ııergi•i 

Kadınlardan da yol parası almona&r 
fikri oon zamanlarda yeniden kurca
lanmağa hatlamııtır. Böyle düşünen -
ler diyorlar ki: 

- Kadınlardan yol vergiai almak 
lazmıdır. Ancak İf hayatmda yer al -
nuyan ve met.lek e<linmemit bayanla
rımız böyle bir kararm dıtmda. tutul
malıdırlar. Yol mükellefiyetini bu §e -

kilde geniıletmek varidat bakımından 
da biı; hayli faideli olur. Yalnız, mü
kellefıyet karannın ıüınulüne girerek 
yol parası öd«u>eleri icab edecek ba -
yanlar için bedeni çalı,._ usulünün 
tatbik kabiliyeti olmaaa gerektir.,, 

Damızlığa elverişli olnııyan 
boğalar 

Vilayet hududu dahilindeki kaza
larda dünden itibaren damızlığa elve
riıli olmıyan a9 ve boğalerm burulma
•ma batlamnııtır. 

Burulma ameliyatı devam ederken 
rüamlı adara da maUeiıı ıı.tbik edile
cektir. Baytar müdürlüğü kazalara lü -
zumu kadar baytar göndemıi§tir 

Afım mevsimi 
Sıfat ( qim) mevsimi geldiii ıçm 

aşım istasyonlarının teabitine batlanmıı· 
tir. Vilayet aygır depoeu müdürü Bay 
Abdülkadir Silivri, Çatalca, Yalova ve 
diğer kazalardaki iataıyonlara giderek 
hazırlıkları gözdM geçinniıtir. 

Bu ayın on bqinden itibaren viü.
yet aygır depoıundalıa aygırlar aıım iıs

taoyonlanna gönderiJecelderdir. 

Bay Abdiillradir Ziraat V elrfı.leti ta· 
rafından vilayet aygır depoouna ..eri
len bir arap atını denemek üzere Ealıi
tebir çıifteler aygır deposuna ııibnit
tir. 

Yalııız bir tifolu var 
P angal tı ve Şitli taraflarında bir 

kaç tifo vakası görüldüğünü yazmıılar
dı. Halbuki yalnız Beyoğfu mıntaka -
ımda nHmı içinde bir tifo vakaaı görül
müt ve icap eden tedbir almmııfl:w. 

Emniyet mUdOrlUğU kadrosu 
genişletiliyor 

btanbul emniyet müdürlüğü kadro
ıunun geniıletilmeoi .için I~ itler ba
kanlığı tarahnd- tedoilurt yapılmağa 
baılarunı§tır . 

Emniyet müdürlüğünün mecut kad-
roou htanbul gibi geniı muhite kafi 
gelmemektedir. 

OğrendiğUnize göre, htanbul emni· 
yet müdürlüğü kadrosu geniıletilecelc 
bundan başka teıkilatma da bazı ilave

ler yapılacaldır. 
A vrupada bir sene kadar tetkilratta 

bulonup dönen polis heyeti ııza1aruun 
da bu hususta birer rap..- "ermeleri 
istenmiıtir. 

ispanya ile yeni ticaret 
anlaımaıı 

Japanya ile aramızda yeni bir ti -
caret anla§lllaııı yapılacaktır.Yeni an
latmanın ihracat tcirlerimize bütün 
kolylıklan temin edebilmesi için Tür
okfisçe ihracat tacirlerimizin dilekleri 
sorulma§ ve cevaplan teabit edilmit
tir. Müzakerelerde bulomnak üzere 
lapanyaya gidecek olan Ekonomi Ba
kanlığı kontenjan müdürü Bay Nec -
minin yann ıehrimize gelmesi beklen 
mektedir. 

ne nihayet verilecektir. 

Muallimler birliğinde yeni 
toplantı 

Muallimler birliği yaaaaında bazı mad 
delerin değiıtirihnesile kongren;n yeni
den toplanmaaı icap etmektedir. 8-4-935 
ı>azartesi günü lıte.nbal Ha1kevi aalo -
nunda yapılacak toplantıya bütün öğ -
....tlnen arkadaılan çağınlmaktadrr. 

Yalovaya seyahat 
Hukuk ikinci ıınıf talebesi profe

sörlerinin iıtirakile gelecek cuma Yalo · 
vaya gideceklerdir. 

Çıplaklık if .ta• ediyo! 
Kim ne derse de.in, dünyanın ahla

ltı ...,. :zamanlarda düzelmeğe baş/adı. 
Her taralı bir mahcupluk dalgan .ar· 
dı. Ne idi o harbin aonundaki açıklık 
s~ıklık? Ne idi o pplak bacaklar? 

Kollıır omuz bQflarında, etekler diz 
kapaklannın, hatta dört parmak, yu
kanaında iri. Elbiseler ııücudü sıkı sıkı 
sarıyor, ııücudün bütün gizli kapaklı 
çizgilerini dqarı uğratıyordu. Şüphe. -
siz bu, ekanomik kri= en yakqan bır 
moda idi. Fakat bu kriz geçmeden ıxz
ziyetin fecaati anlaııldı. Etekler ya•'af 
yalla§ u:r.amağa, dizkapaklan pe_rcle 
perde örtülmeğe baıladc. Kadın cı~cu~ 
/arı gene bol kumaflar içinde çi:zgı1erı 
ni kaybetti. 
Artık caddelerde, sokaklarda, ara • 

baya binerken kadınların i<ula bir ih 
tiyat göstermelerine hacet ka/rnatmltı. 
Geniı kloı etekler altında kolayca ba· 
cak bacak üstüne atmak kabildi. 

Belki bunda edepten ziyade moda· 
nın tesiri ııardı. Fakat nihayet edeb de 
moda gibi cemiyet halinde yafayan 
kimselerin riayete mecbur oldukları 
bazı kaidelerin heyeti mecmuası el~: 
ğil midir? Yalnız bir farkla iri, ~ın.sı 
ahlakta birlik, öteki giyini'I'" bırlılı 
temin eder. lrte o kadar ... 

Fakat her nedense §ehirde pek fa:: 
la riayet edilen (setri aııret) me:!elcsı, 
plôjda aksine tecelli etti. Denize gi -
renler açıldıkça açıldılar. Saçıldıkça 
saçıldılar. Kalçaların bütün hareket -
lcrini hassas bir barometre gibi kny -
deden dar mayolar moda olmağa baı
ladı ... Kollar, omuz baılarmın hudu -
dunu geçinceye kadar açıldı. Sırtın J• 
holleri bele kadar, &le hattô bazan 
biraz daha tl§ağıya kadar, açıldı. Hat 
tô o kadar ki be/kemiğinin 33 fıkra· 
suıdan 30 u bcu:ı zayıf ııücutlarda cilt 
üzerinde sayılabiliyordu. Yalnız göğüı 
körebe oyunundaki gözbağı gibi dar 
bir sargı ile örtülüyordu. Hicabı hôci:ıı 
den bele kadar olan kıım, hiç h;cap 
duyulmadan açıhyor, cıe burası tıp~ı 
iki ağaçlık mmtaka araaındaki tek bır 
ııcihaıı olan bir sahra gibi çı"lçıplak 
bırakılıyordu .•• 

Bu önce ayıplandı. Fakat aonra alı· 
pldı. Ve alqılmca ayıp gönnek u.•ulü 
de unutuldu •.• 

Şimdi, öğrendiğimize göre, bu çıp
laklık/ara da aon zamanlarda ud çe
kilmeğe baılanmıı. Aııustra/yadaki 
Y eni.Cal/e. ııaliri, kadınların ııücudün 
aınuııkı 'J'flpıf'DI ııe dbılıapaklanııdan 
yukaruını, boyundan Q§ağuuıı açıkla 
bırakan mayolarla deni;;ı:,, girmelf!rini 
yasak etrnİf· Burada artık kadınlar. 
1900 &enesi modası mucibince, kırnıalı 
ve bol elbiselerle denize gİTecelr1.r • 
mif .•. 

Yeni - GaUca ııaliainin koyduğu bu 
usul yeni değildir. Bundan üç dört ,.,. 
ne evoel, müteııefla Belçika kralı Al· 
bert te bir emirname ile, deniıı: t'hir
lerinde kadmların ve erkeklerin ma · 
yolarla g<Uinolarda, aahil/erde dola1; 
ıruuını men'etmif, erkeklerin bile go· 
ğüalerini kapayan mayo giymeleri a
aolünü koymufhı. Muelô Be/ç;kanın 
en lülu ııalıil f"hirlerinden olan Ostan
J;da, Konlı'ta, Zut'ta bu kıya/etle aa 
hillerde dolQfGll kimseye teııadüf edil· 
miyorda. Zaten den~ hamamları ora~ 
do bizdekiler gibi sahilde değildir ... 
Kam6alın iiurinde iki tekerlekli ve 
ıiiatü kapalı büyük arabalar vardıı · 
Denize ııirmek İsteyenler bu araba/an 
tutarlar. Ve arabacı bunu atile siire· 
rek aolann geldiği yere kadar götü -
rür. Denize girmek isteyenler ora la 
ııirerler. Banyolannı aldıktan st>rıra 
tekrar arabacı arabayı alır ve' kuru 
yere getirir, müıterilerini bırakır. 

Fakat Yeni - Gol/es ııaliıi son ha· 
rarile bunu da aolJa Mlır buaktı. Avus 
tralyanın bu aa.hillerinde kadınlar ar· 
tclı, denbıe girerken tıpkı günah ç• -
karmak üzere kiweye gider gibi giyi
necekler ııe sonra havuza düpnÜ§ ke
di yaıırunı Bibi ••rnlılam çıkacaklar
dır. Bu mulün hiç ıüphesiz, vücutları 
Arabi.tan lıat.ığı gibı eğri büğrü olan 
kadınlar ip. birfo/ı iyiliği ııardır. Çün 
kü bu sayede etin mühim bir kı5mı bol 
kumQ§ların ııölııeri ve dalga.ı altında 
kaybolacaktır. Fakat denize, denize 
girmek için değil de eğlenmek için gi
den endamlı kadınların ııay haline! .. 
Şimdi düpmüyorum: Eğer Yeni -

Ga/lea ııalisinin ko;ııduğu usul lıtanbul 
da da tatbik edilseydi ııaziyet ne olur
du? Florya, Altın kum, Suad iye plüj
lannın aa.hip/eri muhakkak bütün yaz 
ainek aolarlardı... Gazinolar boşalır, 
aalıil(er tenlıalapr, tuzla suyun t 
tuzu kalmazdı. Bittabi a zoma" , 
teler de: 

cY cu geliyor, be~diye plajlann ıı
lahile meıgul olacak. Avrupadan bir 
mütehaau celbedilecek. Deni:.ıhamam 
/arı asri bir hale ifrağ edilecek• gibi 
havadisleri de görmez.dik. 

Hat.ta ıehir operetindeki, balet kır.· 
/arı bile, bacaklarının arık kemiklerin 
den büzgülü, elbiıeler giymeğe, avuç 
larının ayaamdan ~ yüzlerinden bar· 
ka yerlerini halka gö:ıtermemeiie mec 
bur tutulurdu. Ve belki de iyi olur
du amma, herhalde operet lazla rağ
bet görmezdi •.. 

Aman bunları düşünmek bile insana 
sıkıntı ~riyor. iyi ki Yeni - Galles'de 
değiliz •.• 

Biraz nefea alalım. 
Mümtaz. FAiK 

lsveç- Danimarka gurupu 
muamelesini ta&fiye ediyor 

Fevzipaşa - Diyanbekir ve lnn•k • 
Ereğli demiryollarmı yaptınnakla o'an 
ineç - Danimaı·ka grupu itlerini bitir
mek üzere olduğundan muameleıini 
taıfiyeye bıışlamııtır. 

Grup lranda demiryolu in~aııru lue· 
rine almıttır. 

Şirket erkanından Bay !><t>.ıld !tan
da bulunmaktadır. 



Hattanın Sıyasası 
l - Ke,if seyahatleri 

u luSılar arası münasebetleri Rt. • 

rafındaki alô.ka İngiliz bakan· 
larımn "keıif seyahatleri,, üzerinde top
lanınıştır. Geçen hafta dış b~anı ~ir 
John Sim.on ile Bay Eden Berlinde Hıt· 
ler ile ııörüttü. Bu ııörüşmeden sonra 
Pıt bakanı Londraya döndü. Bay Eden 
Mo..kovaye gitti. Moskovada Stalin, Mo· 
lotof ve Litvinof ile yepılan görütme!er· 
den so .. ra Eden, V at"§OVaya uğradı. Bu· 
gün Praa-'dadır. Yarın da Londra'ya dö· 
necek. Gelecek perşembe günü de Stre• 
ıa' da konferans toplanacak. 

'f. 'f. 'f. 

2 - Görüşükn ifler 

la u kcşoif aeyahatieİ-lncreıtı görü~· 
19 melerin esası 3 şubatta Lon· 

dm· da Lav al ıle yapılan müzakereden 
sonra ne§redil<>n tebliğdir. Gerçi Ahnan· 
ya'nın tekrar •iialılanmasile 16 mart be· 
yannamesinden sonra artık 3 ıuba.t tekli
finın tartları hayli değitıniştir. Fakat bu 
tebliğ in, Almanya'nın tekrar Milletler 
Ce11ıiyetine eeri dönmesi, Orta Avrupa
ve şarki Avrupa Lokarnosuna girmesi 
hakkındaki maddeleri değişmemiştir. 
Gerek Simon ve ııerek Eden'in yaptığı 
ıey~hatkr " ke§-if., mahiyetinde olduğun· 
dan ve bu görüşmelerle her hangi bir ka
rata varmak &ayeıi istihdaf edilmediğin
den bunlardan bir netice beklenemez. 
Bununla beraber, bu keşif seyahatleri 
neticesinde muhtelif devleUerin muay • 
yen n ese1eler hakkında tebellür eden 
no tai nazarlarını öğrenmek le faydalı· 
d.r. Gerçi bu noktai nazarlar henüz bü· 
t "" n vuzuhu He anlaşılamamıştır. Fakat 
en kuvvetli ihtimallere göre, Berlin, 
Moskova ve Varşova'nın 3 şubat teklif· 
leri halôındaki noktai nazarları şudur: 

:{- 'f. 'f. 

3 - Hitler ne diyor? 

A nlaşılıyor ki Hitler garp hava 
Lokarnoıundan maada diğer 

no!<taların hepıini de reddetmiştir. Al· 
manya esasen kendiliğinden silahlandı -
ğından Almanya'nın silahlanması mese
le•i b:r mesele olmaktan çıkmıttır. Ar
trk Almanya'nm silah müsavatı bir emri 
v~kidir. Daha garibi, bugün Almanya 
Franaa'dan ziyade ıilahlıdır. Binaena -
leyh yarın miu~avat istiyecek olan dev
let Fransa olacaktrr. Alman ıilah mü • 
&avatından ve a:arp bava Lokamosundan 
sonra geri kalan üç noktaya gelince; AI .. 
manya bunlann hiç birine yanaımamıf· 
tır. 

1 - Uluslar derneğine ııeri gelmeyi 
i steıniyor. 

2 - Şark Lol<arnosunu imzalamağa 
hazır değildir. 

3 - Orta Avrupada istatükonun mu
hafazası için Roma protokollerine gir .. 
meyi dütüıunüyor. 

Sözün kısası, Almanya banıın kollek
tif bir ıiıteme bağlanmasını iıtemiyor. 
Ayrı ayrı devletlerle iki taraflı misaklar 
imzalamağa hazırdır. Fakat hep bir ara· 
da yapılacak her hangi bir kombinezo
na yanaşmıyor. Yukanki üç meıele hak· 
kında Hitler lnııiliz dıt bakanına şu 
sözleri söyleınittir: 

1 - Uluslar derneği Versailles mua· 
hedesinden ayrılmadıkça haki.ki bir Ulus· 
!ar derneği sayılamaz. Her şeyden evvel 
barış kurumu ile Avrupayı galip ve mağ· 
IUp zünn"esine ayıran bakgız sulh mua· 
hedelerini biribirinden ayırmak !az"" • 
drr. 

2 - Şark Lokarnosuna lüzum yoktur. 
Çünkü Almanya komşularile ayrı ayrı 
miıaklar imzalamış bulunuyor. Sovyeıt 
Rusya ile hudut komıusu bile değildir. 
Lehistan ile münasebetleri çok iyidir. 

3 - Orta Avrupa istatükosu demek 
Avusturya mesele.si değildir, Almanya 
~ona kanidir ki A vuıturyada §,İm diki 
hükWı:ıeti it basında tutmakla devletler 
Avusturyanın dahili itlerine kanşıyor .. 
!ar. Maksat Avusturya'nın dahili işleri
ne kanımarnak ise, o halde Avuıturya 
halkına iıtediği devlet ıeldini ıoeçmek 
hakkı verilmelidir. Hitlere göre seçile • 
cek olan devlet şekli el.. Milli sosyalist· 
liktir. 

işte Almanyanrn noktai nazarı budur. 

Milli tefrika: 149 

Hitler • Simon ııörütmeierinde tebarüz 
eden mühim bir nokta da Hitler'in Sov. 
y.ct Ruıya hakkında duyduiu dütman
bk hissinin derinliğidir. 1921 yılında 
garbi Avrupa Rusya hakkında naıd bir 
duygu beıelemekte idi ise, bugün Hit • 
!er de ayni hisleri taşımaktadır. Acaba 
b_u duygu samimi mi, yok.a kendi siya
·~. ~:J<oatlarına uyduğu için ıni böyle dü
ıunuyor. Bura11 !telli değil. 

'f. J(. J(. 

4 - Stalin ne diyor? 

~ erlinden çok farklı olarak Mos· 
ı:::l kova'da Eden Sovyetleri kol· 

lektif bir sisteme gİrıneğe istekli bul • 
muştur. Eden'in Moskova ziyareti lngİI· 
t~re ile Ruıya arasında yeni batlayan 
bir dostluğun tezahürü mahiyetini almış· 
ta-. V~ şunu söyliyelim ki bu, keşif se· 
yahatınden daha ehemmiyetli ve daha 
tümUIJü bir siyasi hadisedir. lngiltere 
ile Rusya öyle İki devlettir ki - 1907 
den 1914 e kadar yedi sene istisna edi· 
lecek oluna - bir buçuk asrr içinde 
mı>nfaatlerini telif etmeğe muvaffak ola· 
mamıılardı. Bunun içindir ki Stalin, Mo· 
lotof, Litvinof ile Eden arasındaki gÖ • 
rüşmelerin büyük siyasi ehemmiyeti var· 
drr. 

Litvinof, Rus~:a'nın Şark Lokamosu 
hakkındaki noktai nazannı anlattı: Rus· 
yaya göre, şark Lokarnosu Avrupada 
barış ıi,teminin en esaslı ıartlanndan 
biridir. Şark vaziyeti halledilmedikçe, 
ırarpte vaziyet ne kadar sağlamlaştırı • 
lırsa sağlamlaştırılsm, •ulh ve müsale • 
met emin sayrlamaz. Rusya bir 18'"k Lo
karnosu imzalamağa hazırdır. Alınanya· 
nın bu anlaşmaya girmesjni temenni 
eder. Fakat ııirmese de her halde Rusya 
misakı İmzalıyacaktır. İtte Ruı noktai 
nazarının hüli.sası da budur. 

'f. 'f. J(. 

5- Pilsudski ne diyor? 

V arşova'ya gelince; Lehistan 
bükUmetin.in noktai naza.?'ı ne 

olduğu henüz iyice anlaşılamamııtır. Bir 
rivayete göre Lehistan Almanyadan ay
rılmamağa karar verdiğini bildirmiş, bir 
rivayete göre de siyasetini değiştirece • 
ğini &Öylemiştir. Ancak birinci ihtin ıal 
daha kuvvetli ııörünüyor. Lehistan Al· 
manya ile on sene için misak imzahya -
rak şimdilik kendisi için en büyük teh· 
likeyi bertaraf etmiştir. Lehistan bfr ta· 
raftan Rusya, diğer taraftan da Alman· 
ya arasına sıkı:ımııtır. ikisinden de kor· 
kuyor. Fakat daha çok korktuğu Alınan· 
ya'dır. Onunla da anla~mıf bulunuyor. 
Binaenaleyh Alıhanya ile birlikte yürü
miyerek bu devleti gücendirmek isine el· 
vermez. Meğer ki kendisini Alına-;.yaya 
kartı İngilterenin de müdafaa edeceğin
den emin olıun. Malumdur ki 1926 Lo
karnosu yapılırken, İngiltere böyle bir 
taahhüde girmekten kaçınınıştı. Şimdi 
eğer lngiltere Avrupadaki taahhütlerini 
genişletir ve bunları Lehistana da leş· 
mil ederse, o zaman belki Lehistan da 
düşünür. Fakat uluslar arası muvazene· 
sinde en tehlikeli bir vaziyette iken, Al· 
manya ile imzala<lığı misak ile vaziyeti· 
ni sağlamlaştıran Lehi•tanın, durup du· 
rurken, rahatını bozmak istemediği an
latılıyor. 

'f. J(. J(. 

6- Mesele fngiltereye dayanıyor 

/A. vrupanın barışını yeni bir ku-
ruma bağlıyacak olan bu teşeb

büate her devletin noktai nazarı aşağı 
yukarı tavazzuh etm.İt görünüyor. Fa • 
kat lngilterenin noktai nazarı nedir? Bu· 
rası pek belli değil. lngilterenin Alman 
ıilah1anmaıı, garpte hava Lokarnosu im 
zalanmi\51 ve Almanyanın Uluslar der
neğine geri dönmesi hakkındaki noktai 
nazarı bellidir. Fakat bugün için ehem
miyetli olan nokta orta Avrupa ve tarki 
Avrupa vaziyotleridir. BüyÜk devletler 
araamdaki ihtilaflar dönüp dola§ıyor bu 
iki nokta Üzerinde toplanıyor. 

FranMt halya, Rusya umumi bir misak 
ak tine taraftardırlar. Almanya umun1İ 
misak istemiyor. iki taraflı anJaşmalar 

a t JAJJc7il JJ1 

ne görsün? (B.R.} büyük bir ki· 
tapçıya girmiyor mu? 

Kız onu görmemi.ti. Kravatını, 
•apkasını düzeltip arkasından dük
k~ na girdi. 

O zaman burun buruna geldiler. 
Kız gülümsedi. Nazmi başile bir 
s ~!am verdi ve geli,igüzel bir ki· 
t;ıp s'!çip, acele acele parasını ver· 
c!i. Cıkarken kıza selam vermem'•· 
ti Cünkü yeşil gözlere bir daha 
C ';\acııh cesareti kendinde bula-
r. ı ~ tı. 

. . . . . 
Bir hafta sonra bir ak~am . Ka

dıköye gidiyordu. Vapurun orta 
kamarasına girerken, birderbire 
geriye döndü. üst kata çıktı. z: , a ... 
Hakikat gazet •t; · 'e gördüğü ""U· 
harrirlercien bir kaçının gürü'tü 
patırdı e1:1::ı,ıeri kö~~ le (B.R.) ı 
c'r, ;J ; · ; ü. 

Müellifi: Nazmi Ş~hab 
Müthi• rüzgar vardı yukarda .• 

Vapur Haydarpa,aya gelirken •i· 
fayı çoktan kapmıştı. Durmadan 
aksırıyordu. Kadrköyde vapurdan 
en son çıkan yolcu oldu. Bir tütün
cüden sigara alırken; 

- Nazmi Şehap ... - diye söy
lendi - Ben senin ne mal olduğu. 
nu bilirim it! Dikkat et kendine!. 
Bu sefer burnundan yakalanıyor
sun ... Artık ihtiyarladm .. Bu y~ta 
a,k çok tehlikelidir. Ayağını denk 
al anam ..• 

• 

Bir mesele •• 
- lllallah be birader! ne yapa· 

cağız bu kadar daktiloyu? 
Kı, gelmişti Yazıhaneyi k!llori· 

fer adam akıllı ısıttığı için, dışarı· 
dan henüz gelen Nazmi paltosiyle 
:tapkasını, ka,. ı yanındaki uzun 

olyaset takip ..lllebilirı 1 Ô d" I" 1 
1 - Fransa, Rusya ve ltalya ile bir· Z ) imiz e 

likte yürümek • :...--------------..:: 
2 - Almanyamn noktai nazarını ka· 

bul ederek Hci taraflı misaklarla kanaat 
etmek. 

3 - Büsbütün adasına çekilerek eski 
yalnızlık yani "Splendid iıolation,, siya· 
setini takip ebnek. 

İngilterenin tutacağı yol, 11 nisanda 
toplanacak olan Stttsa konferansında 
belli olacıaktrr. Ve bu belli olduktan son· 
radır ki A vrupada umumi siyasi vaziyet 
tebellür edecü:tir. İnzilterenin beynel • 

" milel hayatta oynıyacağı rol hiç bir za· 
rnan buııünkü kadar ehemmiyeUi olma· 
mııtırs 

'lo '!o :f. 

7 - M emel ve Almanya 

A lmanyanın son Berlin ııörüı • 
ınelerile an]a§ılan :ıark siyaseti 

karş1srnda Kavnas' da muhakeme edilen 
yüz yirmi kadar Alman Nazisi hakkın· 
daki karar büyük bir öneııı almaktadır. 
Bu Almanlar, Memel'de çıkarrnağa çalış· 
tıkları bir kıyam dolayısile tevkif edil • 
mitlerdi. Meme! harpten önce Almanya· 
ya aitti. Almanya barış andı ile burayı 
itilaf devleUerine terketti ve ıonra da 
yapılan bir emrivaki ile Memel Litvan
ya'nın eline geçti. Nüfusunun büyük kıs· 
mı Alman olan bu şehir Litvanyaya geç· 
ti ama, 1924 yılında yapılan bir kanunu 
esasi ile bura.sının hususi bir idareye 
tabi olacağııu da Litvanya kabul etti. 
Almanya, Litvanyanın 1924 kanunu esa· 
ıjsine karşı hareket ettiğini ikide bir id
dia etmektedir. HiUer Almanyada İş ha· 
şına geçeli, Memel'de de Milll Sosyalist 
hareketi kuvvetlendi ve b'!nlar nihayet 
Memel meclisinde ekseriyeti ellerine ge
çirdiler. Bir kaç ay evvel de bir takım 
Milli Sosyalistler bir darbe ile Memel'i 
Alınanyaya ilhak etmeğe çalışacakları 
bir gırada içlerinden birisinin kıyamı 
Litvanya hükumetine haber verdiği an· 
laşıbyor. Bunun üzerine diğerieri bu a
damı öldürüyorlar. işte aylardan beri de· 
ram eden muhakeme bu katil dolayısile 
idi. Kavnas mahkemesi yüz yimü kadar 
maznun arasından dördünün idamına ka· 
rar vermiştir. Bu karar Berlinde büyiik 
tezahürler ile protesto edilrnis ve Eden 
ile görüşmelerinde Hitler'e de yardınu 
olmuttur. -

8 - Belganın düsmesi 

R-JI aftan .n diğer mühim bir hidi
U-U sesi Belçikada hükumet değ i ş

mesi ve Belçika milli parası olan Belga
mn kıymetten düşmesidir. Bclga albna 
bağh iken Belçika ticaret muvazenesin· 
deki bozukluk dolayısile kıymetini mu· 
hafaza edemiyor. it başındaki -heunis 
hükUmeti Fransaya baş vuruyor. Ondan 
-da ümit ettiği yardlmı göremeyince isti
fa ediyor. Yerine Van Zeeland ıosyalİll· 
!erin de dahil olduğu bir m;Jli birlik 
hükUıneti t"!kil ediyor ve tıpkı Rfu... • 
vel t'in dolar hakkında yaptığı ıiibi, Bel. 
ıranın yüzde otuz nisbetinde kıymetten 
düşürülınesine karar veriyor. Bir ıtralrk 
yeni Belçika hükWı:ıetinin Belg~yı fs • 
kandinavya memleketlerinin yaptığı gibi 
Sterline bağlıyacağr sanılmııtı. Van Zee
land Amerika Cumhurreisini taklit et· 
meyi tercih etmittir. Belganın kıymet· 
ten dügmesinin ehemmiyeti §Undadır ki 
altın bloku biraz daha zayıflamntır. Şim
di <le Holanda parasından korkulduğu 
bildirilmektedir. 

'f. 'f. J(. 

9- Japonya ve Uluslar Derneği 

K ayde değer olan diğer bir sİ· 
yasi mesele de Japonyarun u. 

lualar derneği ile ilişiğ:nin büsbütün ke. 
ıilmeıidir. Japonya tam iki sene önce 
Ulu&lar derneğinden çekileceğini haber 
vermişti. Bir devlet Uluılar derneğinden 
iki tartla ayrılabilir: çekileceğini habe" 
vermeli ve aradan iki yıl geçmeli. Bir de 
derneğe kartı bütün taal,hütlerini yap
mt§ bulunmalı. Aradan iki yılgeçtiğine 
göre birinci şart tamamlanmıstrr. Fakat 
Mançuko davası açıkta kaldıkça acaba 
ikinci şart yerine getirilmiş oluyor mu? 
Maamafih Japonya çok kuvvetli bir dev. 
let olduğundan bu noktayı kimsenin a· 
ra~tınnağa niyeti olmadı~ı anlaşılıyor. 

A. Şükrü ESMER 

hezaren direğe asmağa sava,1yor
du. 

- illallah be birader! 
:Tahsin ona bakıp avaz avaz ba

ğırarak söylüyordu bu sözleri. Naz
mi hiç oralı olmıyordu. Odayı çok 
sıcak bulmuş olacakti ki ceketini 
de çrkardı. Sonra camlı bir kapı· 
dan kendi odasına girdi. Fakat 
Tahsin bu ... Adamın yakasını ko
lay kolay bırakır mı? Derhal ye· 
rinden kalktı, camlı kapıyı açarak, 

- Sana söyliyorum kuzum .. -
dedi - at fU domuzluğu üstünden 
de beni dinle. 

- Ne olmuş gene? 
- Bu kadar daktiloyu ne yapa-

cağımızı öğrenmek istiyorum ve 
bilhassa .. 

- Evet ... ve bilhassa? 

- Söylesen e canım? 
- Ve bilhassa ... maafmı doksan 

lira olarak tensip buyurduğun kal
tağı buraya alamıyacağımızı söy
lemek istiyorum. 

Nazmi hiddetle yerinden fırla
dı: 

- Hayatım çalışarak kazanan 
bir kıza kaltak derneğe nasıl ağ
zın varıyor? 

Tahsin burnundan gülerek O· 

muzlarını kaldrdı: 
- Kız değil bir kere ... Orasını 

Kaçıran ve kaçırılan 
Bugünkü Hitler rejimine aykın 

giden bir Alman gazetecisinin, ls
viçrede çalyaka edilerek Alman· 
yaya kaçırılması, Avrupa gazetele· 
rinde günün dedikodulan arasına 
girdi. 

Bu gazetecinin gerçekten kaçı· 
rılmadığını, Almanyaya gizlice gir 
mek isterken yakayı ele verdiğini 
ileri sürenler de var. Neyse, işin 
o yanını kurcalamak bize gerek
mez. Ortada dönen söze göre ga· 
zeteci ilk olarak, sığın/lığı başka 
bir ülkeden kendi ülkesine kaçırıl
mış oluyor. Birçok kaçırılan şeyler 
biliriz. Ancak, bir ga~etecinin ka
çırıldığını duyup işitmiş değildik. 

Aramızda, bu Alman gazetecisi· 
nin nasıl kaçırıldığı konuşulurken 
arkadaşlardan biri, söze karıştı: 

- Kaçıran gazetecileri çok gör· 
düm ama, kaçırılanını yeni duyu
yorum! 

Salahaddin GONGöR 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
17,30: Plii.k neşriyatı. 18: Danı mus.i· 

kisi plak. 19,20: Ço.-.uk saati: Mesut Ce
mil. 19,50: Haberler. 20: Operet par· 
çaları. pupurj. 20,45: Kit • Havayen 
Siret ve arkadaşları 21,15: Son haber· 
!er. 21,30: Bayan Birsen - Radyo caz 
ve tango orkestralan. 

175 Kh.z. M O S K O V A. 1724 m. 
18,30: Tiyatro nakli. 19,30: Moskova ope

rasında verilecek temııili nakil. 22: Çekçe ya
yım. 23,05 : lngilizce yayım. 24,0Sı Almanca 
yayım, 

832 Kh.z. M O S K O V A, (Sıal;n) 361m. 
18.30: Büyük Moskova operasından nakil. 
223 Kh. V A R Ş O V A, 1345 m . 
18,15: Or• konseri. 18,40: Sözler. 19,30: 

Rekli.mlar, 19,45: Plak. 20,07: Sözler. 20,35: 
Şarkılar. 20,50: Aktüalite. 21 ,15: Senfonik kon• 
•er. 23,30: Şiirler. 24,0S: Plak. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plik yayımı. 18: Radyo or

kestrası. 19: Duyumlar, 19,15: Radyo orkes
trası. 19,30: Plik. 20: Konferans. 20,20: Çift 
piyano ile karışık konser. 21 ,15: Filharmo
nik takım tarafından senfonik konser, 23: Du
yu~nJar. 

Kbz. S T O K H O L M, 426 m. 
19: Plak. 19.S5: Sözler. 21,15: Popüler. sen· 

fonik konser. 22,15: Sözler. 23: Solist konseri. 
686 Khz. B E L G R A D. 437 m. 
19,30: Popüler ıarkılar. 20: Reklim ve pli.k

lar. 20,15: Duyumlar. 20,30: Ulu.-.1 yayım. 
21: Zairebden nakil. Duyuml111r. 23,20: Plik. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18,35: Lajos R111jter idaresinde opera orke•· 

trası. 19,40: Spor duyumları. 19,55: Stenoı-ra· 
fi dersi. 20,20: Plik. 20.SO: Dıı durumları. 
21,10: Küçük tiyatro. 22,40: Duyumlar. 23ı 
Piyano • keman refakatile tarkılar. 24,10: Çin· 
sene musikisi. 1,05: Son duyumlar. 

Khz. P R A G. 470 m. 
19,05: Amele yayımı. 19,15: Almanca ya

Jım. 20,30: Opera tem•ilini nakil. 23: Duyum
lar. 23,15: Plik. 23,30: Rusça duyumlar. 

ROMA·NAPOLJ.BARI 
18: Viyolonsel konseri. - Sözler. - Du

yumlar. - Plak. 21,45: Karıtık konser. 22,35: 
La buıia no 16,, adlı piyes. 24: Son haber
ler. 
MILANO. TORINO, FLORANSA, T•iyeıto 

18,05: Hafif mu•iki. - Sözler. Pli.k - Söa· 
ler. 21,45: "H wiolinaio di Cremona11 adlı üç 
perdelik piyes. 23,15: Orkestra we koro tara· 
fından valsler ve tarkılar. 

592 Kly. ViYANA 507 m. 
20: Duyumlar. 20,10: Ulusal ya. 

yım. 20,30: Holzer ıadyo orkestrasr. 
21,35: (Pbilipp) adlı temsil. 23,251 
Duyumlar. 23,35: Hafif havalar ve ,ar. 
kılar. 24,05: Duyumlar. 24,25: Plô.k. 
(Ulustan ıelô.mlar) ndlı Avusturya mu
sikisinden mürekkeb kon!<er . 

Geçen defaki bilmecemizi doiru halleden• 
ler arasında çektiiimia kur'ada birinciliii ŞitH 
Abidei hürriyet caddesi. No. 189 Bay Selçuk 

ikinciJiil Erenköy İ•taıyon kartt•ında Meb· 
rure Cevad kazanmıtlardır. Matbaamıxa kadar 
letrif ederek hediyelerini almaları kendilerin· 
den rica olunur. 

Geçen 
ZİR 

defaki hilmecemi· 
halledilmiş şekli 

t 7 ~ 4 S l'i 7 'I 'I Hlq 

1 NlSANBALIGTI 
2 JILA•E•L•a•L 
S AKAR•AKAm G 
4 •TEZ•ADANA 
5 su• O B N•T•Z 
6 US•ART•KARa 
7 Ç ••••ER t K ,,• 
8 SAN•AK T8Tll 
9 U•AllDlilSALAK 
L z ı 1 R v A. E R lil N r 

11111 F !( t N • R E N --
Osmanlıca. kartı ılı klarını yazdı ıi .• nz keli -

melerin Öz türkçe müna•İplerini bularak tek

limi:ı;İn bot ha nelerine yerlettiriniz . Ve ıek • 
limizi ke•erek (1\.1illi.yel bilmece memurlu i u

na) eönderiniz. Doiru halledenler arasında 

kur'a çekiyor ve kazananlara hediyeler ve • 

riyoruz. Müddet: Pazartesi ıünü aktanuna ka 
dardır. 

Yeni bilmecemiz 
] 'l o 4 ~ f, 7 8 9 1011 

... - •• 1 il • ı , . 
1 1 • • 1 • ı 1 -1 1 • 1 , •• 1 1 
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SOLDAN SACA 

1 - Sual S. Ekilecek yer 5. 

2 - Eıer 2. Nota 2. 

1 1• ' 
1 1 

• 
•• ı • 

1 

1 

3 - Bir tark Yili.yetimiz 3. Beya:ıı: 2. kır

mızı 2. 

4 - Valde 3. Çala:ı 3. Sonuna bir (z) ko-

yaraaruz yağ tavauna düter 2. 

5 - Nota 2. Cenitlik 2. 
6 - Çına:ırak 3. 

7 - Kitap S. Bir kömür cinıi 3. 

8 - Kemiğin İçindeki 4. Kut yemi .C. 

9 - Trabzonlu 3. Bir kumaı cinıi il. 
10 - Cenit deiil 3. 

11 - Alet 3. Lezzet 3. 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Bir viliyetimiz 5. ilim 5. 

2 - Şair 4. Parlakl.k 4. 

3 - Bir merve 3. Çabuk 3. 

4 - Tazyik aörmüt 4. Nota 2. 

S - Millet 4. Sonuna bir -l- ko7arıanıs 

çiftletir 2. Berf 3. 

6 - Kira 3. 

7 - Y ırllcı 3. 

8 - Karadeni:ıı:de bir liman ....._ 

9 - Nota 2. Dem 3. 

10 - lranlı 4. 

• 

11 - Şir 5. Kı•rak sütünden yapılan İçki 5. 

1 

Asrın umdeıi "M İ L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayhiı 
6 

12 

Türkiye İçin 
L. K. 
4-
7 50 

ı4 -

Hariç için 
L . K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak g : ri werilm e: z.- Müddeti 
gf'çen nü•halar 10 kuruttur.- Gazete ve 
ınatbaaya ait itler için müdiriyete mü 

1 racaat edilir , Ga:ıı:etf'mİ:ıı: il 7ı nların m~,· 1 1 
•;v.-tini k;tbul etmf'7 

=,~~~A~sk~e~r~i~t~eb~'i~~~le~r~~~, 
Yedek haıdm muıazım 

Gıyasettine 
Mus, •. i 

Kadıköy askerlik şubeıinden: Şube
miz yedek subaylardan (zabitlerden) 312 
doğumlu Hasan Selami oğlu yedek he
kim Asteğmen (mülazim) Mustafa Gı
yosettin stanbulda ise ilandan 24 &aat i· 
çinde Kadıköy askerlik şubesine hariçte 
ise bulunduğu mahallin askerlik şubesi 
vasıta sile oturduğu yerin ve işin bild · ril 
mesini aksi takdirde kanun tatbik ediJe4 
oeği. 

Harb mal O !erile şehit 
yetim.eri çagrılı } or 

Kadıköy askerlik ıubsinden: 

1 - Her sene olduğu gibi 935 sene. · 
sine ait tütün ikramiye defteri yapıl • · 
maktadır. kraıniye alacaklardan Kadı • 
köy askerlik şubesine kayıtlı bulunan 
harp maliilü zabitan İle efrat ve. ıehit 
yetimlerinden henüz kayıt için ıubeye 
belmiyenlerin nisan 15 şine kadar be. 
hemehal gelmeleoi. Gelmedikleri takdir
de defter gönderileceği için defter dı • 
ıında kalarak hakları zayi olacaktır. 

2 - Tey &ayılı günlerde zabitan ile 
efrat çift ıayılı ııünlerde ıehit yetimleri 
kaydediliyor. 

3 - Şubeye reımi aenet, maaı ve nü: 
fus cüzdanlarile bir fotoğraf getirile • 
cektir. 

Osmanlı Bankıuından: 
Yüzde 5 faizli, 1334 - 1918 ihraçlı 

DAHiLi iSTiKRAZ tahvillerine ilişik 
li olup vadesi 1 Mayıs 1930 da gelen 
ve ayni tarihte öclemnesine batlanan 
25 ıayrlı kuponlardan ibraz edilmi • 
yenlerin 1 Mayıs 1935 de Türkiye 
Cumhuriyeti hükUıneti lehine müruru 
zamana uğrayacağı, mezk.Ur tahviller 
hamillel1inin habeııi olmak üzere ilan o-
lunur. 2514 

---Bugün tatil gününü--• 
EN EGLENCELİ GEÇiRMEK ' 

İSTEYENLER 

FRANZISKA 
GAAL 

VE 
HANSJARAY 

Tarafından yaratılan 

Sokak Çiçeği 
film ini 

1 PEK 
ıiaemaaında ııörmalidlrler. Bu· 
gün saat 11 da tenzilltlı matin ,.J 

ALTIN ~ESLl- Şt.N - OYNAK ve GÜZELLER GÜZELi 

MARTHA EGGERTH: Viyana Bülbülü 
fi'minde MELEK sinemasında bir harika gibi alkışlanmaktadır 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine vardır 

geç! kadındır. Ben bilmez miyim 
Şakireyi? 

- Nereden biliyorsun? 
- Bu herkesçe malum bir şey .. 

Ben de biliyorum. Lahanacı zade, 
Peynirci zade de, Narin Bey de. 
hepimiz biliyoruz bunu ... cümle a
leme rezil mi olacağız?. 

- Be birader farzet ki kadın ol
muş ... ne olacak? Bunu koklamak 
için çağırmıyoruz ya? 

- Eli.lem öyle sanır. 
- Sansın varsın. 
- Nazmi oğlum ... senin bildiğin 

bir çok feyleri ben bilmem. Fakat 
benim bildiğim bir iki şeyi de sen 
bilemezsin ... Bu kadın yirmi kiti· 
nin metresidir. 

- Bu kadın hovarda toplantı· 
larında çengilik eder yahu ... Dö
verler bunu! 

- Haydi be... öyle kadınlar 
çok para kazanırlar. Neye gelip 
ayda doksan liraya daktiloluk et
ıın . 

- -Orospunun kimbilir ne dala
veresi vardır. 

Nazmi, Hakikat gazetesinde 
tefrika edilen romanı kitap halin
de bastırmağa ba,Iamıştı. Masası
nın üstü tashih provalariyle dolu 
idi. Onlara el atarken; 

- Peki .. peki •. - dedi - nası' 

istersen öyle yap ! 

Bir saat sonra yazıhane yükünü 
almıf bulunuyordu. Daktilolar 
durmadan ifliyor, bef müşteri gi
diyor, on müfteri daha geliyordu. 

Nazmi bunları kapıların açılıp 
kapanışından, T ahsinin kah ne•e· 
li, kah tehditli, kah sakin konut.an 
&esinden anlıyordu. Bir haftadan· 
beri işleri asmıştı. Çünkü Hakikat 
gazetesinin satışını beş binden 
yirmi beş bine çıkaran romanının 
sonuna bir hata sevap cetveli ek
lenmeden çıkmasını istiyordu. T ah. 
sine; 

- Bu iş bitinceye kadar ben· 
den paso ! - demişti -
Romanın kabına "en iyi dostum 

Tahsine., diye bir ithaf kondurdu
ğu için üstüne yıkılan yüke Tahsin 
ses çıkarmıyordu. Meşhur muhar
ririn büyük bir şöhret kazanan ki· 
tabını ona ithaf etmesi, onu kendi 
şöhretine ortak etmesi demek de
ğil miydi? 

Eh .. bundan haklı bir gurur du· 
yuyordu. Ticaret alemini dolduran 
adı edebiyat alemine de karı••· 
yordu. 

Birden dı,arıda bir kadın sesi i· 
şitildi. Bir kapı açılıp kapandı. 
Sonra bu kadın sesi ile Tahsinin 
sesi perde perde kuvvetlenip kes· 

kinleştiler. Daha sonra dıtarıda 
adam akıllı bir kavga batladı ve' 
bir itişme kakıtma oldu. O anda 
Nazminin kapısı tiddetle itildi. 
Nazmi başını kaldırınca abus su
ratlı bir karı ile karşılaştı: 

- Ne var? 
- Daha ne olacak? Beni daha 

dün tayin ettiniz, bugün tekme to
kat kovuyorsunuz. Memurlarınıza 
terbiye veriniz .. 

-Tahsin bey benim memurum 
değil.. .ortağımdır. 

Hani Tahsinin söylediği kadar 
da vardı· Belki de Tahsin azını 
biliyordu da az söyliyebilınişti. 

Duruşlarından ve kıllarının sert 
liğinden uzun zaman rastık sürül
müş olduğu anlaşılan bir çift ka~ 
altında dünyanın en bed bakışlı ve 
donuk gözleri vardı. Sapsarı di~le
rinde, dudaklarını nasırlanmı' gi· 
bi bunışuk ve kaim derilerinden, 
giyinişinden, kıpkırmızı bir cilaya 
bulanmış tırnaklarından halis bir 
ortamah olduğu ne belliydi! 

- Efendi efendi! - dedi - siı 
bana bakın bir kere, ben böyle 
hakaretlere tahammül edemem. 
Siz dürüst adamlar değilsiniz. İtı1· 
tihanda kazanmadım mı? 

(bitmedi) 



Arat:>lsta.~cJa 

~Osmanlı imparatorluğu 
~a ~---

v "" ~asıl yıkıldı 

.lfer hakkı mahfu;u/ur. Ya:ıcın: Son Yemen ı;aliıi Mahmut NEDiM 

Hamidin geçirdiği Sultan 
kabus.u geceler 

memleketlerine dağıtılan bir kitap· 
geceler • Kürsüye gelen murahhas 

İnhitat sukut korkunçtur, fakat \ si, ilhamı mübenni, kerametlerin 
biz ümidimizi kaybedemeyiz. Çün- musavveri, sultanların sultanı, a-

Arap 
Korkulu 

kü önümüzde misaller var; işte lemin sahibi, dünya ve ahiretin 
Roma, işte Atina ... yıkıldılar, fa. maliki, büt~n .. dünyanın yegane 
kat neden sonra tekrar kalktılar, melce ve hamısı. 
dirildiler, yürüyorlar, büyüyorlar... İşte padişah bu gaf~et yolunda-

Biz de ibret alalım, uyanalım. dır. Hem Allaha şerık oluyor, 
İslamiyet esasen kuvvetle zuhur hem de kudretli, kuvvetli, azamet· 

etti kuvvetle yayıldı, onu kurtar- li ve korkunç oluyor. 
mak için de bugün kuvvet lazım- Padişahın bu hareketine mesağ 
dır. veren ülema Allaha karşı harbe-

ltte cemiyetimizin toplanması- diyorlar demektir. Bunlar nasıl 
nın sebebi budur. Bu kuvveti bul- günahkar olmazlar, din nasıl inhi-
maktır. Kimseden korkmayınız, tata uğramaz! lstanbulda kadılık-
biliniz ki toplulukların, birliklerin lar, memuriyetler pazarlarda satı-
kuvveti yenilemez.,, lan metalar gibi elden ele alınıp 

Reisin bu sözlerinden sonra satılıyor. Milletin işi ayağa düştü. 
kürsüye gelen Fas murahhası di- Oradan artık hiçbir hayır bekle-
)'or kiı nemez.,, 

"- lslamiyetin inhitatına sebep Sultan Hamidin tepesinde bir 
Jlrap olmıyan Müelüman hüküm- bomba gibi patlıyan bu kitap ya-
darlardır. Onların kabahatları sa- vat yavaş ifadesinin şiddetini art-
yılınakJa bitmez. Onların görünüş- tırıyor. Vakıa Sultan Hamide kar-

,Jerine, aldatıcı sözlerine kapılma- tı hariçte çok acı ııeyler yazılmış-
yınız. iç yüzlerini görmeğe çalışı- tır. Bu kitabın ötekilerden farkı 
nız. Bunlar halkı, bütün Müslü- şudur: Arapça oluşu ve bilhassa 
inanları mütemadiyen aldatıyorlar. hilafeti kasdederek, sonunda da 
~unlar mütriktirler. Şer'an bile görüleceği vechile hilafete başka 
lıristiyan hükümdarlar bunlardan Arap rüesasının getirilmesini tav-
daha efdaldirler. Onların Müslü- siye edişidir. Bilhassa Mısır Hidi-
ınanlara hükmetmeleri daha mü- vinin açrkça ortaya konuşuna, he-
reccahtır. Çünkü mesalihi ammeye le bu eserde yapıldığı gibi göklere 
tnlar daha iyi bakarlar, adildirler, çıkarılarak lslam alemine tanıdı-
ınemleketlerin imarına, halkın te- !ışına Sultan Hamit asla taham-
rakkisine daha iyi çalışırlar ve on- mü! edemezdi. 
dan dolayıdır ki Allahü taala "Hatipler birer birer künüye çı-
Müslüman memalikinin büyük bir kıyarlar ve mütemadiyen söylü-
kısmını onlara ihsan etmiştir.,, yorlar. Bunlardan biri de şöyle di-

Bu satırların Sultan Hamidi de- yor: 

li etmemesi imkanı var mıydı. Bü- _ En büyük İslam devleti say-
tün Müslüman memleketlerine 
dağrtılan bu kitabın uzun bir za- dığımız Osmanlı devleti son alt-
p:ıan Sultan Hamit için bir kabus mış sene zarfında kendisini toplı-
laalinde kalışının sebebi okunduk- yabilmek için birçok şeyler yap· 

~ daha iyi anlatılır. Faslı murah- mak istemişse de ne taklit, ne de 

· ~as devam ediyor. ibda edebilmittir. Hele son sene-

"- Misal olarak tunu söyliyebi- lerde büsbütün ümitsiz, berbat bir 
lirim, peygambrimiz bile, beni a- yola sapmıttır. Bu seyahat yüzün-

dil bir hükümdarın zamanında den memleketin iki sülüsünü kay. 
dünyaya getirdin diye Allahına 
tükretmemif mi idi? betmi• ve elinde kalan da harap 

Sonra; Hulagu 635 tarihinde İs· ve perişan bir hale koymuştıır. Ne-
tila ettiği zaman ülemaya müraca- den mi diyeceksiniz: Çünkü baş-
at etmiş, adil fakat kafir bir padi- taki padişah taht ve tacından ha,. 
tah mı, yoksa zalim fakat Müslü- ka bir ,ey dü,ünmiyor. Osmanlı 
man bir padişah mı daha efdaldir hükumetini nümune gibi alan di-
diye sormuştu. Olema ittifakla ğer Müslüman memleketleri de 
fU cevabı verm~ti: Adil fakat ka- bu yüzden fena yollara sapıyor-
fir bir padişah daha efdaldir. Bi- larB~rada Abdürahman Kevakibi 
naenaleyh gözlerimizi açalım, ha- bir murahhasa Osmanlı hükumeti-
kikati görelim: Müslümanlar için-
de bazı münafıklar zuhur etti. nin ve Sultan Hamidin bell'.başlı 
Bunlar hadisleri, hatta ayetleri kusurlarını birer birer saydırıyor: 

1 - ... idare ettikleri memleke
tahrif ederek kendi şahsi menfa-
atleri için yapmadıklarını bırak- tin, halkın, tabiat, ahlak ve diğer 

vaziyetleri nazarı itibare alınarak 
madılar. Böylece nüfuz ve kudret 
sahibi oldular. Arada din sukut e- yapılmı• tek kanun yoktur. 2- bu 

geni• ülkeyi bilmiyen, tanımıyan, 
diyordu, kimin umurunda. hatta bir kerecik olsun gezip gör-

Türkler Bizansı aldıktan sonra memit olan İstanbuldaki birkaç 
Bizanslıların ahlaklarını da aldı- adam sıkı sıkı, merkeziyet usulüne 
!ar. Ve bu yetmiyormuş gibi bu bağlanarak idare etmeki istiyor-
din bezirganları, münafıklar Türk- !ar. 3 - Mes'uliyet hissi yoktıır. 
!erin de başına musallat oldult;f'. 4 - Yalnız Türkten memur kulla -
Aralarına girdiler, onları aldattı- nıyorlar, bunlar da bilhassa Ara-
lar, bin türlü hilekarlıklar yaptı- bistan ve Arapların ahvalinden bi-
lar, tekkeler açtılar (2) Evkafı haberdirler. 5 - Halkla hükume· 
ellerine geçirdiler, padişah ve ha- tin arası açıktır. 6 - Siyasi bir 
lifeyi avuçlarına aldılar. Tarikat lüzum ve mecburiyet olmadığı 
ismi altında hüküm sürdüler, ha- halde bile şeriate uymıyan bir ta-
la da sürüyorlar. kım kanunların tatbiki. 7 - Rüş· 

İşte din, Müslümanlık böyle in- vet, iltimas ile birçok liyakatsiz 
hitat etti ve ediyor. adamların Arapların başına mu· 

Diğer bir murahhas kürsüye ge- sallat edilmesi ve daha saymakla 
!erek söze başladı: bitme?. Esasen aciz hükumetler-

- "evet, arkadaşım doğru söy- den başka ne beklenir. 
liyor Osmanlı memalikinde birta- Osmanlı hükumeti mütemadi-
kım 'sarıklılar ekabire, ta padişa- yen Arapların hukukunu gazpet-
ha kadar sokularak, musallat ola- mi• ve etmektedir. Halbuki bu im-
rak kendilerine ülema süsü vere- paratorluğunun büyük bir kısmı 
rek' din aleyhine çalışıyorlar. Ar- Araplarla meskundur. O halde ne-
tık 0 hale geldik ki, bu me~l~ket- den yüksek makamlarda ~rapları 
te _ yani Osmanlı memalıkın?e göremiyoruz? Sonra aczinden Is-
- üç yaşındaki çocukların bıle tanbul gibi, Hicaz ve Yemen vila-
rütbeleri var. Analarının karnın- yetlerinden asker ve vergi alamı-
da kazasker olan çocuklar var. yor da bunu Arapları taltif için 
Buna tahammül edilemez, yalan yaptığını söylüyor, halbuki sebep 
dolan dünyada ise bu kadarı da faz kudretsizliğinden batka bir fey 
ladır. Padi,ah bu işlere neden ses değildir. Demek ki gayrimüslim 
çıkarmıyor. Sosuna zihninizi yor· olanlar da sırf taltif edilmek için 
mayınız. Ben size sebebini söyli- askerlikten muaf tutulmuşlardır. 
Yeyim: Çünkü onun da maksadı (Bitmedi) 
Ve menfaati var. Bakınız padişah 
Ünvanlarına: mukadı:les mevla, a
:Zameete ve celal rnh;bi, m:sli nazi
ri olmıyan, havat b.,h,eden. Alla
hın gölgesi, peygamberin halife-

(2) ALdürrahır-, l"evakibi burada 
sabık efendisi ve hemşerisi meşhur E
bülhildayı kastediyor ve böylece ondan 
intikam alıyor . 

Ankaraya yöni hatlar 
yapılacak mı? 

Posta, Telgraf ve Telefon idare•İ· 
nin Ankara - lstanbul için ik"nci bir 
hat ve Avrupaya da müteaddit hatlar 
çekeceği hakkındaki günlük gazete neş
riyatı etrafında; bir muharririmizin 
görü~tüğü salihiyettar bir zat demlş
tir ki: 

- idare; bilhassa telefon İ§l~rine 
çok ehemmiyet vermekte ve Ankara .. 
İstanbul ve İstanbul • Avrupa h .. ıları· 
nın çok İyi bir şekle konulma.,ına ça-
lışmaktadır. • 

Son zamanlarında müşterisi artan 
bu hatların halk tarafından tercih e· 
dilmesi muhakkaktır. Ancak ilave hat 
lar yapılacağı hakkında hiç bir malü 
matrmız yok. Ve böyle bir tasavvur ol
duğuna ihtimal de veremeyiz. Çünkü 
fennin bugünkü terakkiyatı ayni hat 
üzerinde ve ayni zamanda iki hatta 
Üç konuımayı yapmak imkanlarını hah 
şetmektedir ve idarenin de en ziyade 
ehemm'yet verdiği cihet bu imk&nı te 
min eylemek cihetidir. Belki ilave hat 
lar rivayeti de bu noktai nazardan 
doğmuştur. 

lzmir . Ankara - ıstanbul hattı in· 
şaatına gelince: Bu İş daha ziyade mcr 
kezi bir vaziyette olduğundan takip 
ettiği safahatı biliyorftrn. Ancak uzun 
müddettir üzerinde çalışıldığına göre 
en mühim kısımların tamamlandığına 
ihtimal verilebilir. 

Pastahanelerde şimdilik bir tebed · 
dül olacağı da melhuz değildir. Maa· 
mafih merkezi umuı ı"nin belki bazı 
tasavvurları vardrr ki bunu tabii hiç 
kimse bilemez.,, ·-------

KARI MEKTUPLARI 

Bir senedir itiraza ccvab 
verilmem·ş 

Adliyeden mütekait Enver İmzasile 
aldığ<mız bir mektupta deniliyor ki: 

"Zevcem Latife Maltepe karye.inde, 
Bağdat caddesinde 58 numaralı evin sa 
hibidir ve içinde oturur. Müsakkafat 
tahrir komisyonu tarafından konulan 
kıymete, Kartal malmüdürlüğüne mü
racaat ederek, 22 mart 934 tarihli bir 
istida ile itiraz etmiıtir. Bundan birkaç 
ay evvel komisyona müracaat edilmişse 
de "henüz çıkmadı,, cevabı verilmiş ve 
bize de hiç bir karar tebliğ edilmemiş • 
tir. Böyle bir seneyi mütecaviz bir za -
man içinde bir itiraza cevap verilmez 
mi Kaldı ki daha önümüzde bu iıin is
tinafı, temyizi var ·u 

L man ide rıısi sarv s erinin 
kapanma saati mesJlesi 
ı stnnbul liman işleri umum müdür-

lüğü bir okuyucumuzun ıikayetine 

karşı ıu cevabı göndermiştir: 

"Milliyetin bugünkü 3.4.935 tarihli 
ve 3284 numaralı nüshasının 4 üncü 
sütununda Gümrükler saat 17 buçukta 
kapandığı halde idaremiz servis kalem
! .-inin saat 16 buçukta kapamnaıı yü
zünden it sahiplerinin işler~nin sekte
ye uğrat,.ldığından şi · ':.yet edildiği gÖM 

rülmuştür. 

Keyfiyetin doğru olan ciheti şudur: 
~-at 16 buçukta kapıları kapanan ls
l "" nbul ve Gajata muamel.it ' 'llemleri 
bu saatten sonra kapanma zamanına ka
dar gelen işleri bitirmekle meşgul o
lup bunları ancak saat 18 de ve hatta 
bazen daha fazla zamanda ikmal edebil
mektedirler. 

Saat 16 buçuktan s.:>nraki müracaat
ların daha evvel gelmiş işlerden üstün 
tutulması doğru olınadığı kadar her 

bir zarur de 1 '3ktan u-
zaktır. Gelişi güzel iş görmekten., ge
. __ J nizama uyaı·ak çalı~mak id.;.remiz 
kadar iı sahiplerinin de menfaal~erine 
uygundur. tdeselenin bu suretle tavzi
hini saygı ile dilerim.,, 

Kuyubaşı sakinleri yol istiyorlar 
"Biz Kızıltoprak Kuyubaşı sakinleri 

yolsu:..! klan o derece bi ve o de
rece müştekiyiz ki bunu size anlata
bilmek imkinıızdır. Yalnız bu yüzden 
uğradığımız ziyanları saymak size yol 
ıuzluk yüzün~en ç<. ktiğimiz me~akka 
tin derecesini anlatmağa kifidir. 

1 - Yolların bozuklui;undan oto -
md>il gel- ,z. 

2 - A. :.a ayni mesafede yolu düz 
gün bir yere 20 kuruşa gelirse bizim 
oraya mutlak .. ilti misli .:.:.cret ister ve 
nazlanır. 

3 - Kışın çamurdan, yazın tozdan 
kiracı gelmez. 

4 - : , ni İstikamette, fakat Bağ • 
dad caddesi Üzerindeki ev, dükkan -
lar ve her türlü mebaninin kıymeti 
arttığı halde bi,:m.kiler ~. ::ıemadiyen 
sukut et• kte ve hatta alıcı bulunma 
maktadır. 

5 - Çocuklarımız emniyetle mek • 
tebe gidip gelemez. Havası g" 1, su
yu bol tabii manzara51 fevkalade olan 
bu yerh yolsuzluk yÜzürden biı· ha
rabeye benzemektedir. Yol medeni 
hayatın baıında gelen bir varlık oldu
ğu halde bu tekamül devrinde bizim 
bu mahrumiyetimizin uzaması doğru 
mudur? Herhalde büyüklerimizin bu 
d~r~irniz!. dinle.yerek bu yerde oturan 
hız oz Turklerı bu çekilmez derdden 
kurtarac;ı.W.ar.uıı ümid ederiz. 

-- - ----- -- ~ --
- -· .. -- - ·- - - .. .... -_ ,;-;_-;;,,-_ ..... ~ -

azaldı mı, çoğaldı mı? 
) Harbden sonra bu nisbet artmış değf

Eski maar~f nezaret~ b~na- dir. Bu da T Ürk milletinin hadise· er 
ıını Beledıyc almak ısıtıyor • • • • •• . 

Şimdirnuhtelifmahkemelerini§gal karşısında sınır mukavemetını gosterır 
etmekte olduğu e.ski Maarif nezareti 
binası, Milli Emlak Müdürlüğü 40 bin 
liraya satılığa çıkarmıştır. Bu binayı 
belediye satırı almak istemektedir. Va 
li ve belediye reisi Bay Muhiddin Ua
tündağ, umumi meclise bir tezkere gön 
dererek, binanın belediye namına sa -
tın alınmasına müsaade istemiş ve bu 
hususta makama salihiyet verHmesini 
rica etmiştir. Belediye Meclisi bu tek 
li!i Bütç~ en~ümenine havale ~tmi~tir. 
Bı~ada ıundı faaliyette bulunan muh
telıt mahkemeler önümüzdeki hazi • 
ran işlerini bitireceklerdir. Belediye 
burasını alınca, müteferrik bir halde 
bulunan bazı şubeleri bu binada top
layacaktır. Mill! Emlak Müdüı-lüğü ile 
ayrıca temas edılerek, fiyatın 40 bin lira 
dan aıağı olması için çalışılacaktır. 

Umumi meclis toplandı 
lstanbul Umum Meclisi, dün öğle

den sonra toplanmı§, ve 1932 kat'i he
a='b r~.porunu~. tetkikine devam etmiş
hr. Butçe Encwneni namına izahat ve 
recek ol~.n Bay Tevfik hasta olduğun 
dan, kat ı hesab raporunun müzake • 
resi ba~ka güne bırakılmıştır. Bundan 
sonra, muhtelif encümenlerden gelen 
mazbatalar okunarak, ait oldukları 
makamlara havale edilmiştir. Azadan 
Bay Refik Ahmed de bir takrir ver· 
miştir. Bay Refik Ahmed bu takririn. 
de, Kadıköyündeki Mahmutbaba me . 
zarlığının satılığa çıkarıldığını duy • 
duğunu, halbuki burada tanınmış hi
kayeci Omer Seyfeddinin mezarı bu • 
lunduğunu, Eğer mezarlı[< mutlaka sa 
tılacaksa, Omer Seyfeddinin kabrinin 
başka bir yere naklinin vicdani bir 
borç olduğunu söylemetkedir. Bu tak 
rir tetkik edilmek iizere alakadar ma 
kama verilmiştir. Meclis perşembe gü
nü tekrar toplanacaktır. 

Otomati < kap.ı tramvayiar 
Tramvay Şirketi, otomatik kapılı 

arabaların mikdarını çoğaltmaktadır. 
Bayındırlık Bakanlığı Başmüfettişi B. 
lbrahimin reisliğindeki heyet dün Ü . 
cüncü defa olarak bir tecrübe daha 
yapmııtır. Yakmda bütün tramvay a
rabalarının kapıları bu tekilde değiş. 
tirilecektir. 

Bir ı ı'd:ı sarfedi'en su 
Tesbit edildiğine göre, ~hrimizde 

bir yıl için 12 milyon metre mikabı su 
sarfedilmiştir. Bunun 6 milyon metre 
ın.i.loi.bı abonelere para ile satılan mik 
dardır. Geri kalanın 3 milyon metre 
mikabı yangın ve diğer itler için sar
folunmuıtur. Fa.kat 3 milyon metre r.'İ 
kaplık su da boşa ve açığa gitmekte· 
dir. Sular idaresi, sıkıntının önüne 
geçmek İçin yeni tetbirler almak ka
rarındadır. 

Femenizm kongresinin ka
cın murahh:tsları 

18 nisanda Yıldız sarayında topla
nacak olan uluslararası feminizm kon .. 
gresine Danimarka gazetecilerin ve Aar 
hus ltifstidente gazetesi muharriri~ 

rinden Bayan Carlo Louiıe'in reitliği 

altında bir murahhas heyeti lt-"rak e
decektir . 

Feminizm kongresine iştirak için 
tebrimize gelmit olan Bayan Adel 
Schrciber yarın ak,am, ınc-mleket~ınız 

hakkında tetkikatta bulunm•k, bilhas
sa kadın mebuslarla görü~me:, :çin Ar.
karaya gidecektir. 

. Bayan ~del Schreiberin Almanyada 
bır çok telifatı vardır. Kendiı.ı de ev • 
velce Rayiştagda sosyal den1okrat fırka· 
sı saylavlarından bulunu)·ordu. 

Kadınlar kongresi ve Muğla kadınları 

MUGLA, 4 (A.A.) - htanbulda a
çılacak uluslararası kadınlar kongresi
n_e halkevinden Muğla kadınlığının çe· 
ııd alanlarda çalıtmalarını gösterir muh-
telif pozlar ve vesikalar yoll t H lk . . arunıt ır. 

a evının topladıg· ı b ı · ta .. M •
1 

u ma uma 
gore, ug a ve köyler· d t .. t.. . . . 
1 k 

ın e u un ııçısı 
o ara çalışan on bin kad el t'" .. f b ik ın am e u
lun a r asında halıcı! kt k t . 'k . ' ı a. ereı ecı-
lı t .. ve ticarette çalışan 1400 kadın 
vardır. 

Şarap ve likörlcrimi:ı Da
nimarkada beğeniliyor 
inhisarlar umum m'"d" 1 ..•... 

d . u ur ugu tım • •re kadar Danimarkaya külliyetli 
mıkdarda §arap ve liko·· "h . 
t . T" k r ı raç etmı§ • 
ır. ur taraplan ve b"lh 

1 D 
. ı assa ver • 

mut ar anıınarkada çok b • .1 . 
k "b t .. .. egeru mıt, 

ço rag e gonnu•tür lnh" "d . 
d .. D . k .,. · ııar ı aresı 

un arumar aya b. 'kd 
l 'k" .. d . . ır nıı ar §arap ve 
ı or gon ermııtır. 

Tayyare cemiyeti kongresi 
Tayr~e Cemiyeti umumi kongresi 

Mayıs ıçınde Ankarada toplanacak • 
tır. Bu toplantıda lstanbul vila' y t• T 

C . . I e ı ay 
yare em~yetı stanbul §Ubesi müdürü 
Bay lsmaıl Hakkı ve Erzurum say! 
B N k

. avı 

ayan ~ ıy~ temsil edecektir. Tay
yare Cernıyetı Istanbul şubesi idare he 
yeti bu hafta içinde birkaç toplantı ya 
par.ak İstanbul §ubesi ile lstanbul §U· 

besıne bağlı kazalardaki §Ubelerin di
leklerini ve noktai nazarların ıtesbit e 
decek ve raporunu hazırlayacaktır. 

Bu rapor htanbul murahhaslan ta
rafından umumi kongreye lst..nbulun 
dilekleri olarak verilecektir. 

[yileıen bazı akıl hastalarının timar
haneden çıkarılarak ailelerine teslim e. 
dildiklerini gazeteler yazdılar. Diğer ta 
raftan da polisin adliyeye verdiği bir is
tatistikten bahsettiler. Bu istatistiğe gö 
re, polis eskiden günde üç yiizü müte
caviz suçlu ile uğraşırken, şimdi bu ra
kam vasati yÜze kadar düşmüştür . 

Bu iki dikkate değer vaziyet hak· 
kında bazı sinir hekimlerimizle konuşa· 
rak, ne düşündüklerini sorduk. 

Doktor Bay F ahrettin Kerim ıunla
n söyledi: 

- Akıl hastalanrun sayısı umumi 
harptan sonra pek fazla artmıı değil -
dir. 

Hasta istatist'.klerindeki miktarın bi· 
raz çoğalmasındaki sebep, bir çok aile
lerin iktisadi zaruretler dolayısile has • 
talarıru hastahaneye yatırmak istemele· 
ridir. Bir akıl hastasının evde bakılma
sı zor bir iştor. Buna mukabil memleke
timizde Bakırköy, Elaziz ve Manisada 
muntazam akıl hastahaneleri açılmıştır. 
Bu sayede aileler hastalarını daha kolay 
lıkla hastanelere koyup çıkarabiliyor· 

lar. işte bunun içindir ki haıtahanelerİ· 
mz:deki girit ve ç•kıt saym dolgun gÖ· 
riinmektedir. 

Yalnız dünya harbinden sonra ve 
bilhassa iktisadi buhran sinirlileri ço -
ğaltımttır. 

A vrupaya nazaran memleketimizde 
suç işliyenlerin az olmasına &'elince, bu, 
b'zim için şükrana değer. Ve Türk mil
letinin hayati mukavemet kuvvetinin 
fazlalığını ve hadiseler kar~mndaki me
tanetini, memleket:mizde iktisadi buh -
ranın sinirler üzerinde d:ğer memleket
lere nisbetle daha az tesir bıraktığını 
gösterir. Bunun için bu yüzden ileri 
gelme akıl hastalıklarının sayısı pek az
dır. 

Avrupaya nisbetle yine şükrana de
ğer bir nokta da, bizde alkol suiistima
li yüzünden deli olanlann çok az olma· 
sıdır, Bu nisbetin hatta daha çok azal· 
masi bizim için bir dilektir. 

- Akıl hastalığına tutulanların çoğu 
kadın mıdır, erkek m.idjr? 

- Bizde en çok erkekler hastalanı · 
yor. Hatti. kadınların 2 misli. Hastalara 
da en ziyade otuz ile elli yaş arasında 
tesadüf edilmektedir. 

- Akıl hastalat"ının biribirlerinden 
çok tahsil !arklan var mıdır? 

- Okuyup yazma itinin bu işte fev· 
kalade mühim bir rolü yoktur. 

Y alovada yapı:acak 
büyük otel 

Akay idaresi tarafından Yalova 
da inıası kararlaştırılan konforlu bii
yÜk otel bir iki güne kadar münaka
saya konacaktır. Akay idare&İ müdürü 
Yeni bina için yerinde tetkikat yapa
rak dönrnüıtür. Mevsim geldiği vakit 
Yalovaya sık ıık tenzilit)ı gezinti va
purları işletilecektir. 

--o-

Den iz yollarına alınacak 
yeni vapurlar 

Denizyollan idaresi müdürü Bay Sa• 
deddin, idareye alınacak yeni vapur • 
)ar için temaslarda bulunmak Üzere 
Ankaraya gitrni,tir. Bu it için hüku • 
metten alınacak on milyon liranın altı 
yüz bin liraaile Akay idaresine iki va
pur alınacak, geri kalan para deniz 
yolları idaresine alınacak vapurlara 
sarfedilecektir. Bunun için de yakın • 
da Avrupaya bir heyet &'Önderilecek • 
tir. 

---o--
Boğaza ve Adalara 

ucuz seferler 
Akay ve Şirketi Hayriye tarafın • 

dan tertib edilen yazlık tenzilatlı se
ferlere dünden itibaren baılanmıştır. 
Bu seferler her hafta perternbe ve cu· 
ma günleri devam edecektir. Cuma gü
nü alınan gidip gelme biletler eumar· 
tesi günü öğleye kadar muteber tutu 
laeaktır. ----Halkevleri kazalara 

bağlanıyor 
lstıanbuldaki Halkevleri teıkilatın 

da bazı tadilat yapılacağı haber alın· 
rnııtır. Oğrendiğimize göre C. H. par
tisi merkezinden gelen bu emirde Is • 
tanbul vilayeti dahilinde açılan bütün 
Hlkevlerinin kaza merkezlerine bağ
lanması ve kaza fırka idare heyeti ida 
resinde bulunması bildirilmİ§tİr. Bu e
mir üzerine Beyoğlu, Be,ikta§, Kadı
köy, Usküdar ve Şehreminindeki Hal 
kevleri bu semtlerdeki kaza fırka ida 
re heyetlerine bağlanınıttır. Şimdiye 
kadar doğrudan doğruya latanbul vİ· 
!ayeti fırka idare heyetine bağlı bu • 
lunan lstanbul Halkevi de Haziran ha 
şından itbaren Eminönü kazasına bağ 
!anacaktır. Maamafih bu halkevlerinin 
teşkilatında hiç bir tebeddül olmıı:a • 
caktır. 

Yeni soyadı 
Alanlar 

İnegöl Sinanbey mahallesinde Bay 
Rüstem oğullan Maltepe lisesinde No. 
733 Mustafa ve Ankara harita umum 
müdürlük şube 5 de Bay lbrahim (Bil· 
ııetürk) soy adım almıılardır. 

Diğer bir hekim ne diyor? 
Diğer taı·aftan ııene sinir hekimle • 

rinden Bay Şülaii Hazımla şu tarzda ko
nuıtuk: 

- Tımarhaneden deliler çıkarılıyor· 
muş; ayni zamanda polisin adliyeye ver· 
diği bir istatistik te gösteriyor ki gUn· 
de 300 suç işl..,irken bugün ancak 100 
suç işleniyormuş? 

- Bu havadisi ben de ııazetelerde u
kuduın ve doğrusunu söyliyeyim, bu 
tarzda neşrini uygun bulmadım. Şuna•· 
min olmanız 13.zımdır ki etrafına zarar 
verebilecek hiç bir hastayı hastane ida· 
resi çıkaramaz. Olsa olsa artık kimseye 
zararı dokunmıyacak, yalnız ailesinin ıef 
kat ve yardımına muhtaç vaziyete gir
miş hastaları ailelerine verirler ve bun· 
da bir zarar da yoktur. Hal böyle iken 
deliler salıveriliyor gibi heyecan ve
rici zanlar uyandıran neşriyat uygun ol 
masa gerektir. 

- iktisadi buhranın alul hastalık • 
larında az çok tesiri olmut mudur? 

- iktisadi buhranla akıl hastalıkları 
m·eseleıini şöyle hulasa etmelidir: 

Akıl hastalığı husule &'elmek için bün• 
yenin müsait olması liznndır. Bünyede 
istidat varsa sıkıntı ve buhranlar o is.ti
dadı uyandırabilir. Fakat bünye metin 
olunca hiç bir endi§eye lüzum yoktur ... 
Türkiye o kadar büyük buhranları hay· 
ranlık veren bir metanet ve kudretle 
yendi ve atlattı ... Bu onlardan daha zor· 
lu değildir ki korkulsun. 

- En ziyade suç iıliyenler kimler • 
dir? Ve ne gibi sebepler suçun iılenme
sinde amildir? .. 

- En ziyade ıuç iıliyenler ruhi bün· 
yesinde müvazeneıizlik ve heyecanında 
ölçüsüzlük bulunanlardır .. Onun için de 
ğil midir ki; dünyanın medeni yerlerin
de yeni nesli daha İyi ve daha mükem· 
mel yetiştirebilmek için bir çok tedbir· 
lere baş vuruluyor. Vakıa her cinaret 
bir cinnet mahsulü değildir; fakat her 
halde ruhi bünyenin az veya çok, 3ml\ 

herhalde b:r rolü vardır. 
- Düne nazaran akıl hastalıktan bu· 

gün daha mı fazladır, yoksa .. ? 
- Bu&'Ün alul haıtalıkllll'r çoğalınıı· 

br denemez. Fakat al:.'trk düşünüş ~ ... 7· 

larımız değişti... Delilere eskiıi gl;:ıİ 
meczuptur diye velilik isnat ediliyor; 
hastadır diye hekime götürülüyor. Belki 
de hasta miktarı ondan artmıı g-ibi gö· 
rümnektedir. Fakat bu tamamen zahi· 
ridir. ' 

I 
Küçük haberler 

• Türk cerrahi cemiyeti aylık top· 
lantmnı 7 nisan pazar günü saat 17 bu· 
çukta Gülbane hastanesinde yapacak • 
tır. 

'i- DUN KONFERANS VERiLE· 
MEDI - Bay Mahmut Esat dün gel· 
mediğinden, halkevinde verilecek olaıt 

Tıbbıyeliler ve Türk inkilabı mevzulu 
konferans verilmemiıtir • 

'i- Deniz Ticaret müdürü Bay Müfit 
Necdet Mersinden başlıyarak Akdcıu' 
limanlarını gözden geçinnck üzere dün 
Toros ekspresile Adanaya ıitmiıtir. 

'i- Toros gençler birliği 11 nisanda 
Park otelde çaylı bir danı tertip etmiş 
tir. 

·'i- Danimarka sefiri Bay Axel Nor· 
gaard ...Jı günü Atinaya gidecektir. 

'i- Maliilgazilerden 5 ve 6 ıncı de· 
receden malül olanlardan 19 malüle em· 
laki milliyeye ait bulunan Balta lima· 
nındaki çilek tarlalarından 11 der dô· 
nüm arazi verilmiıtir. Bunlara ait t:..p., 
senetleri de kendilerine verilmekte· 
dir. 

'i- ikinci kadastro müdürliiğii tara • 
fından kütüklere geçirilmiı ve çapları 
bitirilmiı olan Kumkapı civarında Bay· 
ramçavuf mahallesi ile Küçükpazarda 
Demirtat mahallesinin yakında tapu 
sicil muhafızlığına devirleri yapılacak· 

tır~ 

'i- Tayyare Cemiyetinde Ziyafet -

htanbul Tayyare Cemiyetine bağlı ka· 
dınlar kolu önümüzdeki pazar gUnÜ 

Park otelinde dörtten sekize kadar de· 
vam etmek üzere bir çay ziyafeti tcı tip 
etmiıtir. Çay ziyafetinin basılan Tay • 
yare Cemiyetine teberrü edi!cccktir. 

1 l~ ve ı. ç ı ] 
., 

Millıyet bu sütunda tf c.ıe ıfı4 •~· 

yenlere taı;auut ediyor. Jı "". rır• 
utiyenler bir mektupla ,, burJ • 
muza müracaat etm~lidlrler · 

Iı arayanlar 
Utü, çamaşır, orta işler: yapan ç~k 

kabiliyetli ve terbiyeli ger.ç Bayan 1.ş 
arıyor. Şerait ehvendir. Şemis ı·L<muzı· 
le milliyete J'TlÜracaat. 

>lo ~ 

~6 dır. 
Askerliğimi > .ltım, ya'ım , 

Okur ) , h r. .. j b"7 ;,. olurıa o .. 
k ·ı··· ayak sun yaparım. Gece be çı JgJ veya •. 

hizmeti arıyorum. Sarıyerde Camıı -
ıerif karŞ•!l~nda berber lbı·ah·m efen· 
eli vasıtasile hrnail oğlu Ahmet. 



smanııcaaan turkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Öz türkçe köklerden gelen •Özlerin karıısına (T. Kö.) belde

ği (alameti) konmuıtur. Bunların her biri hakkında 1tra1t ile uzman
larımu:ın ( mütehauu) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karıılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re lranaızcaları yazılmıı, ayrıca örnekler de konulmuftur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
şekilleri alınmıştır: Aalı ak olan hak, aıılı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek., kökünden gelen ,ekil gibi. 
Ebeveyn - Ana baba 

• Ornek; Ebeveyne hürmet evlatların 
ilk vazifesidir - Ana babaya saygı 
Çtx;.ı.Jn.ı .. 1rı:ı ilk ödevidir. 

Ebkem - Ui1aiz, epsem 
Ebr- Bulut 
Ebrar - iyiler, iyciHcr. 
Ebru - Kat 
J::btor - Güdük 
Ecdad - Dedeler 

urnek: Ecdadımızdan kalan eserlor
Dedelerimizden kalan iz erler. 

Ecil - Jç.in, aebeb 
Ornek: Bu ccilden - Bunun için. 

t:cir (Bak: ücret) 
Ecliıf - Ayak takmıı, baldın çıplaklar 
Ecnebi - Yaduyru - (Fr.) Sujct etran-ı 
glr. 

Urnek; lstanbuldaki yaduyrulu -
Les ıuıcts ctrangers A lstanbul 

Eda - Ton (T. Kö.) 
Omek: Söyleyişindeki özgül ton onu 
<>teki ıözmcnlerden ayınyor - Söyle
yitindeki asli (original) eda, onu di
ger nutuklardan ayırıyor. 

Eda (Şive, cilve anlamına) - Bayla -
(Fr.) Grace, cbarme. 
Edalı - Baylan - (Fr.) 
charmant 

Gracieux, 

Urııek : bd.ı.lı edalı yürüyordu -
:baylan baylan yürüyordu 

L~a etmek - Odemek. 
vrnek: Edayı deyin etmek ittiyordu 
- Borcunu ödemek istiyordu. 

ı:. .. ,-tı - Edeb 
ı...ıı .. ıt: \uak: delil) -Kanıtlar 

uı uCK; Davasını edillesiyle izah etti 
- l>ılevini kanıtlariyle açımladı. 

Edib - Yazman 
Ornek: Büyük Türk edibi - Büyük 
Türk yazmanı • 

l!fkarı umumiye - K.unuaaldüıün -
Opinion publique 

.. ıek: Bir memleket efkarı umumi
yes.ini gazetderinde görebiliriz 
!lir illkenin kaınusaldüşününü gaze -
tderinde görebiliriz. 

n ; am - Geneloy 
Sar'da yapılan reyi im -

-· ua yapılan geneloy. 
Efrad - Erat 

Ornek: Böhığe yeni gelen efrad -
JjÖ}ııge yeni gelen erat. 

- efraz - Kaldıran, yüluelıen 
Ornek: Alemefrazı i•yan - Azı bay
ragnu kaldıran. 

- efnız - Parlatan, ay<lınlabıın, luhıflu
ra.1 

Ornek: Dilefrilz - Gönül aydınla -
tan, gönill tutuşturan. 

Ef.ane - Masal 
Efsun - Afsun 

urnek: .ı>u asırda cf&ıına kim inanır? 
- Bu asırda afsuna kim inanır? 

Ehuı - Yazık 
Ornek: Efsus, sadbezar cfsus! - Ya 
zık, yüz bin yazık 1 

• cftan - Saçan, dağıtan, Iİlken, serpen 
Omek: Uürel§an - Inci saçan. 
Etrafa ziya el~ olmakta - Her ya· 
na ışık dağıtmakta , 

- elzi - • .rın-, çoğaltan 
Omek: Meserret efza - Sevinç arttı
ran, (çoğaltan). 

Efziıyit - Artma, çoğalma 
Efziın - Çok, artık, yuknrı 

Urnek: Sinni 25 ten dün, 35 ten efzün 
olmıyanbr - Yaşı 25 ten a:;ağı, 35 
ten yukarı olııuyanlar. 

Ehadiyot - u..-liK 
~:hali, Ahali - Elgün 

Ornek: Ehaliye karşı - Elgünc karşı 
Ehemmiyet - Onem - (Fr.) lmpor -
tancc 

Ornek: Bu işin ehemmiyetini anlama
lıdır -Bu işin önemlıti anlamalıdır. 

Ehemmiyetli (mühim) - Onemli -
(Fr.) lmportant 

Ornek: Bu ehemmiyetli fikirleri ilk 
<ince ondan İ§ittim - Bu önemli dü -

ıuncclcri ilk önce ondan i'lıi.ttim. 
Ehemmiyet vermek - On'&nek, önem 
Ye'1nek (Fr.) AttacbC>" (j., l'irnportance, 
donrıtr de l'importancc 

Omek: Sözlerine ehemıniyet verme -
diler - Sözlerine önem vermediler, 
aôalerin.i önemediler. 

Enli - Evcil 
Crnek: Ehli hayvanlar - Evcil hay
vanlar. 

Ehlil .. t:innek - Evcillefbrmek 
Orn.ek: ,Yırtıcı hayvanları bile ehli
leıtırmege çalışıyorlar - Yırtıcı bay
•acları bile evcille§t:irmeğe çalışıyor -
!ar. 

Ehli vııl<uf, alıli hibre - Ayırtman 
Ornak: Ehli vukufun verdiği raporda 
- Ayırtmarıların verdiği raporda. 

Ehliyet - Erdik 
O~e~: Ehliyet.siz. adamlara İ} verme· 
melidir - Erdıksız adamlara i~ ver • 
memelidir. 

Ehven - Ucuz 
· ornek: Bunun fiatını ehven bulmadı
nız mı? - Bunun pahasını ucuz bul
madınız mı ? 

Eizze (Bak: aziz) - Erenler 
Ekabir - Büyükler 

Ornok: Ekabiri Kureyş Kureyş 
b!iylikkri. 

Ekal - En az, en atağı 
Ornek: i;kalli miıcazat - Cezaların 
en azı 
Ekalli üç saatte oraya vasıl olabilir, 
ondan evvel gidem<z - Enaz üç sa · 
atte oraya varabilir, ondan öuce gide· 
lu z. 

Ekalliyet - Azmlık - (Fr.) Minorite 
Omek: Kamutayda azınlık partileri 
yoktur, bağınsız saylavlanmız vardır 
- Büyük Millet Meclisinde akalliyet 
fırkaları yoktur, müstakil mebusları • 
ınız vardır - I1 n 'y a pas de partie de 
minorite a la Cbambrc, mais il existc 
des independants. 

Elneriya - Çoğun, çok vakit, çokluk 
(Bak: alelekser) 

Ornek: Ekseriya işine vaktinde gel • 
mez - Çoğun işine vaktinde gelmez. 
Ekseriya onu çalış>rken görürdüm -

Çok vakit onu çalışırken görürdüm. 
Ekseriyet - Çoğunluk - (Fr.) Majo -
ritC 

Omck: Onerı:c.niz çoğunlukla kabul 
olunmuştur - Teklifiniz büyük bir ek 
acriyctle kabul olunmuştur - Votre 
proposition est acceptfe a unc grandc 
maıoritC 

Eksibe - Kumul 
Ekanimi selise - Uç örkümler 

Orncri:; Ekanim.j seıase, hıristiyanlık 

itikatlarının ehasıdır - Uç, örküm 
lcr, hıristiyanlık inanlarının temeli -
dir. 

Ekber - Ulu 
Ekiıl - Obur 
El'an - Daııa, henüz 

Ornek: ı;ön<itrdıgıın adam eran gel • 
medi - Gönderoığim adam daha (he 
nüz) gelmedi. 

Elastiki - Esnek - (Fr.) Eiastique 
Urnck: l:..ıastiki cis:mler - L.,nek ci· 
simler. 

Elastuayet - Esnek!Jk - (Fr.) Ela•ti
cıte 

Ornek: Bu ci.nıin dastikiyetı azalmış 
- Bu cismin esnekliği azalmı~. 

Elbet, elbette - Ke&kl. , olarak, uzkes 
Ornek: Elbet (elbette) onun dediği o
ıacak - v.latC3 .ıun d .. cbğı olaca.k. 

Eibae - Gıyım, uruba 
Vrnek: btoı.>iderini çıkardı - Giyim
lerini çıkardı. 
.o;ıbisc dolabı - Uruba dolabı. 

Elhak - Doğrusu 
Urnck: I:;Jhak, sesi pek glizeldi 
Dogrusu, sesi pek güzeldi. 

Elhiletü hazihi - Bugun, bugunkü gün 
de, timdi. 

ürnck: Elh..alctü hi\zihi Orta Asya'da 
Şamanlığa itikad eden Türkler var-
dır - lı-t.- günde, Orta Asya'da 
~am.:uıJıö H1.:ııı. ı·ürl: 1 .:r v1rd1r. 

Elhiısıl Sözün k113Jı 
vrnek: -·-dsıl, bu gidiş o, n felake
tini hazırla"ll3.kt-.,dır - Sözün kısası, 
t>u gidi§ onun felaketini hazırlamak
tadır. 

Elyevm - lluguı>, ıjwdi 
Omek: Elyevm Ko .. ya -'• mukim -
Bugun Ko:ı; ada oturan 

Em'a - uagırsaklar - (Fr.) Entraillee, 
intestins. 

Ornek: Em"ada görillen emraz - Ba
ğırsakta görillen hastalıklar . 

Em ai gıuıza - Kalın bağınaklar 
Em'ai rakika - ince bağınaklar 
Eman - A.n.n 
Emanet - inam 

Ornck; Allaha emanet - Tanrıya 

inam! 
E~t etmek - .namlamak 

Urnek: hu parayı ona emanet ettim 
- Bu parayı ona inamladrm. 

Emaneten - Jnamh•ma 
Ornek: Iç Bakanlığı Ankaradaki son 
k•rakolları inamlama yaptırmıştır. 

lhaıe - Usterme 
Ornek.: !halesi eran yapılamadı - Us
termesi henüz yapılamadı 

lhaleten - Uıterleme 
Ornek: Bu iı, ihfileten yaptırılacak -
Bu iş üstcrleme yaptırılacak. 

ihale etmek - Uıotermek 
Orn•k: Alrm satım komisyonu bunu 
size ihale etti - Alım satun komisyo
nu bunu size üsterdı. 

~1uteabhit - Uotenci 
Ornek: Müteahhit Bay Hasan Gülte
kın - Ustenci Bay Hasan Gültekin. 

Taahhiid etmek (iltizam) - Uıt.ıenmek 
Ornek: Bu işi taabhüd edemedi - Bu 
işi üstencmedi. 

Emare - imge, ipucu - (Fr.) İndice 
Ornek: Yaptığı taharıiyat neticesin • 
de ancak küı;ük bir emare bulabildi -
Yaptığı araştırma sonucunda ancak 
kiiçük bir imge bulabildi 
Polisler bir emare bulmak için çok ça
lıştılar - Polisler bir ipucu bulmak i
çin çok çalıştılar. 

Emaret - Beylik 
Ornek: Selı;uk imparatorluğu, on bir 
emarete bOlündü - Selçuk impan • 
torluğu, on bir beyliğe bölündü. 
lsfendiyar emiri kötürüm Beyazıd Ti
mura iltica etti - lsfendiyar beyi 
kötürüm Beyazıd Tiınura t11ğındı. 

Emir - Bey 
Emel - Umay 

Ornek: Emelsiz gönül, güneşsiz göke 
benzer - Umaysız gönül. güne:ıııiz 
göke benzer. 

Emin (mutemed) - inal 
Ornek: O benim eı-ıiniındir; ona ııı .. 
nıad edebilir.iniz - O benim inalım -
~· r; ona giıvencbi~irsiniz. 

Emlak (mülk) - Ozc•ge - (Fr.) Prop
riCtC 
Mülkiyet hakkı - Ozelgelik hak!u -
(Fr) Droit de proı;ri'•c 

Ornck: Demokraside mülkiyet hakkı 
~; .unıtıı 'i~ır Deın ,t .. aside özeJgclik 
l • kkı tanın :.ı.:ıtu 

da müzakerc:er 
(Ba~ı 1 inci •ahifede) 

ğini ifade eyledi.,, 
Sir John Sirnon, fazla bir ~y aöy • 

)emekten imtina etınittir. Likin nazı
rın bu cevabını derhal ele alan Bay 
Çörçil, mea.e)en.in münakaıa mevkiine 
konulma.aını teklif eylem.ittir. Başve -
kil Mac Donaldın ruzna.menin çok yük 
lü olduğunu, ve bu yüzden yeni bir 
münakaıa açılıruyacağını aöylemesi ü
zerine Bay Çörç.il, Hariciye nazırı ta 
rafından vaki olan beyanatın, ıimdiye 
kadar hükıimetçe vaki beyanat ile bi
ribirini tubnadığını ihtar etmiıtir. 

Mesai fırkası meruuplarından Bay 
Lansbury, Bay Çörçilin dileğine itti -
rak etmİ§, fakat Baıvekil keyfiyeti ile 
ride derpi§ edeceğini ve maamafih bu 
hususta hiç bir vaidde bulunamıyaca
ğını söylemekle iktifa etmiıtir. Sir John 
Simonun ifadesilc ondan evvelki res
mi beyanat arasındaki mübayeneti 
mevzuu !, ;hsedGken, ~ay Çörçil, 28 
ilkkiinun 934 te, Bay Baldvinin vaki 
olan beyanatına iıaret e:~iştir. Bay 
Baldvin o zaman: 

- Almanya, daha uzun müddet in 
giltere ile .. ıüsavi bir vaziyete gele -
mez. Ve lngiliz hükıimeti, hiç bir va
kit Almanyanın lngilter ..: Üzerine ha
va tefevvukunu kabul etmiyecektir.'' 
demişti. 

Aln1onyan.::n tayyareleri 
BERUN, < (A.A.) - Reutcr'in bil 

dirdiğine göre, Alman hava mahafilin 
de geçen hafta Almanyanın 1800 harb 
ve bombardıman tayyaresi bulunduğu 
söyleniyordu. 

Fransa askerlerini terhis etmiyor 
PARIS, 4 (A.A.) - Milli müda -

faa E"ncümeni azaları, Harbiye nazır
lcı.r :,.. '" ,..,,.,".'ı P'! iki.lem~lerine dair 
hiç bir ~ey jf~a etmemi§ olmakla be -
raber, bazı gazeteler, yüksek askeri 
şuranın, nisanda terhia edilecek efra
dı temınuza kadar .silah altında tut -
mak teklifinde bulunacağını tahmin e
diyor!aı 

Emniyet (asayiş anlamına) - Güvenlik 
(Fr.) Securite 

Omek : Vatanımızın harici ve dahili 
emniyetini ordumuza medyunuz -
Yurdumuzun dışsal ve iı;sel güvenliği
ni ordumuza borçluyuz. 

Emniyeti umumiye - Genel güvenlik 
Ademi emniyet - Güvensizlık, yadgü
ven - (Fr.) Insecurite 

Örnek: Ademi emniyet içinde kalan 
bir mrmlekette huzur ve asllyiş bulu -
namaz - Güvensizlik içinde kalan bir 
ülkede baysallrk bulunamaz. 

Emniyet (İtirnad anlamına) - lnan -
(Fr.) Confiance 
Emniyet etmek - inanmak, güvenmek 
- (Fr.) Confier . 

Ornek: Bu adama iş inanılmaz - On 
ne pcut pas Ju:i conficr une affairc. 
Çocuğu sana inanıyorum - J e te con
fic cet en!oant. 
Bu_ adama güvenrmiyorum - Jc ne 
puıs pas avoir de confiance a cet 
homme. 

Emr - Emir (T. Kö.) - (Fr.) Ordre 
Euıimame (Bak: ferman) - Buynıltu 

Örnek: Gönderilen rmirnamede yeni 
vazifesi ayrıca zikredilmişti - Gönde
rilen buyrultuda yeni ödevi ayrıca ya. 
zılınıştı .. 

Emsal - Et, etlCT. 
Örnek: EmsaJigörü~dik bir cesaret
le dii§man üzel1İ:ne atıldı - Eşi görül
medik bir yiğitlikle düşman üzerine a-

tıldı. 

Mini - Kat, Cf 
Örnek: Misil ve menendi bulunmayan 
bir aclıamdı - Eşi ve benzeri bulunmı
yan bir adamdı. 
Beşin üç misli on beş eder - Be§in Uç 
katr on beş eder. 
Uç kat ceza - Uç misli ceza 

Nazir (misil, mesil) - Et 
Müıabih - Benzet 

Örnek: Aynını bulamayınca müşabihl
ni alayım dedim - Aynını bulamaym 
ca benzeşini alayım dedim . 

Mü~ı,e - Ben:zeılik 
~rne~.t".tıaba ile oğul .arasında büyük 
bır muşabehet var - Baba ile oğul a
rasında büyük bir benzeşlik var. 

Şebih - Benzer 
Örnek: Bir hüsnü bi şebih - Benzer
siz bir güzellik. 

T .,.bih etmek - Benzetmek 
Örnek: Kudema, maşukalarının kaddi 
ni serve teşbih ederlerdi - Eskiler sev 
gililerinin boyunu serviye benzetirler· 
di. 

Takl>d - Benzet 
Örnek: Maymunların 1ı.1klid hassası 
hayvanatı sair.ye faiktir - Maymun
ların benzet özgülüğü öbür hayvanlar
dan üstündür. 

Taklid ebnek - Benzetlemek 
Örnek: Çocuklar, büyükleri taklid eder 
- Çocuklar, büyükleri benzetler. 

Mukallicl - Benzetçi 
Örnek: O, mukallidin biridir - O, 
benzetiçinin biridir. 

Emtia - Mal - (Fr.) Marchandise 
Örnek: Avrupadan gelen emtia arasın
da - Avrupadan g•len mallar arasın
d. 

Emvali menkule - Taırtlı mallar -
(Fr.) Biens mobiliers 

Örnek: Tekmil rmvali menkillesini Hi 
mayci Etlal 1'.:cmiyetine verdi - Bü· 
tün taşıtlı mallarmı Çocu le Eııirgeme 
kurumuna verdi 

Emvali gayri menkule - Taııtsız mal • 
lar - (Fr.) Biens immobiliers 

Örnek: Emvali gayrimenkulesinin kıy 
meti, emvali menkulesininkinden de.ha 
çoktu - Taşıtsız mallarının değeri, ta
şıtlı mallarınınkinden dalı• çoktu. 

Naklebnek- Taıımak, anl<ıtmak-(Fr.) 
Transportcr 

Örnek: Bu kocaman taşı oradan bura
ya nakletmek için iki manda kafi de • 
ğildir - Bu kocaman taşı oradan lıu· 
raya taşımak için iki manda yetmez. 
Bu ma"3lı bana anne annem naklet • 
mişti - Bu masalı bam anne annem 

anlatmıştı. 

' tai nazarları bir birine hiç uymayor 
(Başı 1 inci sahifede) 

nın ir.tişari and1aşma hakkında ~l~riye 
sürülen yegane teklifi, nazarı ıtıbara 

alamazdı. 
Bay Eden, bugün, Moskova, Ber -

lin ve V llrfOVa noktai nazarlarını te
lif etmekteki mütkülatı bilmektedir. 
Kezalik,, Var§ovada ııunu da öğren · 
mi,tir ki; emniyeti tanzim maksadını 
güden Avrupai bir proje, muvaffnkı -
yelle neticelenebilmek için, lngiltcre
nin de filen ittirakinden e:'ltİD bulun -
malıdır. Şark andlatması meselesinde 
Polonya noktai nazarının Almanyan~n 
vaziyetine kati.yen bağlı bulunmadıgı 
da, Varşova mahafilince, bi.razcı_k g.a .. 
rib görünen bir t!.rarla te~rar edılmı§· 
tir. Nihayet P ..!..,nya zımamdarları, 
Avrupa arazi statükosunun muh~fa : 
zası meaelesinde, Polonyanın vazıyetı 
hakkındaki bazı §Üpheleri dağıtrnağa 
çalı~mışlardrr. . . 

Diğer taraftan hunlar, lngılterenın 
prki Avnıpanın emniyet meselesjfe 
ali.kadar bulunduğunu ve bu mmta -
kaya yarayacak bir fotııniil bulmaktan 
ümidini kesmediğini de öğrenmiıler • 

dir. I 
Fazla ohmı.I Varşova mahafili, n 

gilterenin eski.ai~den ziyade Rusya ile 
alakadar olduğunu ve nihayeticabı tak 
dirinde, sulhperverane enı.elleri şüphe 
götürmiyen devletler lehine teraziyj 
meylettL.rmekten çekinmiyeceğini hisset-

mitlerdir. 
Stresa konferansından ümit yok 
LONDRA, 4 (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: Bay Edeni~ ~oako
va Varfova ve Prağa yaptıgı :zıyaret 
le; hakkında raporunu dinlemek Üze
re ka.bine cuma günü hu&uai bir top· 
Jantı yapacaktır. Stresa konferan.aına 
lngiliz murahhası tayin edilen Bay 
Saymen ve Eden önümüzdeki hafta
nın başında hareket edeceklerdi.r Bay 
Makdonald'm Streaa konfernnsındAn 
mühim bir şey katiyen beklenmiyor. 
Çünkü Stresa konuımaları Bay Savmen 
ve Bay Edenin yaP.tıklan ziyaretlerin 
tabii bir neticesi olarak kalacaktır. A
sıl uluslar kunımu konseyinin 15 Ni • 
sanda yapacağı toplantıya büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Almanya nasıl uz;/a!fObilir 
VARŞOVA, 4 (A.A.) - Gaze•a 

Polskanm Berlinden aldığı bir habere 
göre aşağıdaki çerçeve içinde bir uz
laıma imkiinı derpif edilmektedir. 

1 - Almanların hukuk müsavatına 
muhalif olmryacak ve bütün Avrupa· 
ya tami) bulunan bir silih mukavele· 
si akli. 

2 - Tecavüz etımemek, diğer devlet 
lerin dahili itlerine müdahale etmemek 
ve mütecavize yardımda bulunmamak 
taahhütlerini ve bir istitare usulünü 
ihtiva edecek olan bir tark andlaşma
sının yapılması. 

3 - Müdahaleyi tarif ve reddeden 
bir Tuna andlıqmaaırun akdi. 

4 - Garb Avrupuı hakkında bir 
hava mukavelesinin imzası. 

Alınaı•ya, uluslar kurumu nizamna· 
meai sulh muahedelerinden ayrıldığı 
takdirde Cenevreye avdet etmeie ha
zırdır. 

Bay Eden Prağdan hareJıet etti 
PRAC, 4 (A.A.) - Bay Eden bu

gün aaat 13,20 de tayyare ile Prağ • 
dan hareket etmiıtir. Bay Eden ile B. 
Beneı arasında saat 10 dan biraz ev • 
ve) batlıyan müzakereler öğleye doğ
ru bitmiştir. Bu müzakerelerden lngil 
terenin Prağ orta elçisi Bay Eddison 
ile ÇekMlova.kyanın Londra orta elçiıi 

Bay Jon Meaaryk de hazır bulunmuş
lardır. 

Tebliğ 
Müzakerelerin hitamında aşağıdaki 

tebliğ nctrolunmuıtur · 
lngiliz Bakanı Bay Eden bu sabah 

Prağ,a gelmiııir. Dııan itleri bakan • 
lığında yapılan konu§malar Bay Eden 
ile doktor Benes, 3 Mart 1935 tarihli 
Londra teblifinin ihtiva ettiği bütün 
husu&at hakkında samimi ve dostça 
noktai nazar teatilerinde bulunmutlar 
dır. Bay Benes, Prağı ziyaretinden ve 
diğer hükiimet merkezlerine yaptığı 
ıeyahatler hakkında verdiği izahattan 
dolayı Bay Edene teşekkür etmiş ve 
Çekoslova:kyanın ıulh siyaset!.ni uzun 
uzadıya anlatımıftır. 

lki memleket bakanları, lngiltere 
ve Çekoılovakyanın genel aulbün mu
bafazaaı ve uluslar kurumu siyasetine 
ııararlmBZ bağlılıklarını i•tihdaf eden 
,;yasalarının hedefleri hakkında tarı> 
bir mutabakat olduğunu görmü,lerdir. 

Bay Macdonald nereye (fidecdı 
LONDRA, 4 (A.A.) - Resmi ma· 

hafil, Bay Macdonald'ın Cenevreye 
veya Stresaya gitrne•i hakkında henüz 
hiç bir karar verilmemi§ olduğunu bil 
diriyorlar. Başbakan hadiselerin inki 
§afrna ve İcaplarına göre ya üç taraflı 
konferans öçin ltalyaya veyahut ulus· 
lar derneği konseyi için lsviçreye gi
decektir. 
Bay Macdonald nereye gidecek? 

LONDRA, 4 (A.A.) - Daily He
rald gazetesinin bildirdiğine göre, bat
ba.kan Bay Mac Donld Cenevreye gİ· 
dert:.k u1us.1ar kurumu konıeyinin fevka· 
]ide toplantısında bulunacakbr. 

Londrada 
LONDRA, 4 (A.A.) - Bay Eden 

seyahati esnasında her gün Londra ile 
temasta bulunmuş olmakla beraber ln
giliz sıyasasının istikameti hakkında 
henüz biç bir karar verilmemiştir. 

Bunun için Edenjn Moskova, Var. 
§Ova ve Pragda edindiği intibaları 
hükumete bildirmesini beklemek lazım

dır. 
Bay Benes'in nutku 

PARG, 4 (A.A.) - Çek05lovak 
hükumetinin, misıı.fir lngiliz lıokanı te
refine verdiği bir öğle ziyafetinde, dı -
§al"ı itleri bakanı Bay Benes bir nutuk 
ira~ ederek ezcümle demiştir ki: 

"Ziyaretinizin sebepleri Çekoalovak
yanın hayati ınenfaatJcrjne tema• et
mektedir. Coğrafi vaziyeti, tarihi, hali 
hazırdaki 11yaaası ve istikbal için olan 
emelleri itibar;Je Çekoalovakyaya orta 
Avrupada hakiki bir vazife tereıtıüp e(., 

mektedir. Çekoslovakyarun dııarı sıya
aaıı ulusların Avrupada bant ve ulus· 
lar 'derneğinde uzlaıma makaadile le§· 
riki mesaiye çalıgan herkesin emrine 
amade bulunmaktadır.,, 

Kolonyada 
KOLONYA, 4 A.A. - Bay Eden, 

fena hava içinde bir seyahatten aonra, 
geceyi burada geçinneğe karar vennit· 
tir. Yarm sabah seyahatine dıll'am ede
ceği ümit edilmektedir • 

Alman gazeteıi ne diyor? 
BERLIN, 4 (A.A.) - Doyçe Al· 

gemayne Çaytung gazetesi, "Stresa 
konferansı reisi,, ünvanJı bir makale.in
de diyor ki: 

Duçenin Almanyanın İstediği hukuk 
musavatrnı en evvel tanıyan devlet ada
mı olduğu Almanyada unutulmıyacaık • 
tr. Obür devletlerin oilahaızlanmau lü
zumunu diğer devletler adamlarından 
daha çok tanıyan Muosolini olmuıtur. 

Eden'in se.11ahati etrafında 

İngiliz Fransız ve Alman 
gazetelerinin mütaleaları 

LONDRA 4 A.A. - Taymis gaze- l:ifler fİmdiye kadar çok ihmal edilmiş· 
tesi Avrupacl~ siyasal durumun inkişa- tir, Berlin müzakereleri iabat etmiıtir 
fından bah•eden ba§yazısında diyor ki ı ki, askeri programmı bildiren Almanya, 

Mareşal Pilsudokiııin açıkta~ açığa •i!~~n karşılıklı ve umumi bir tenn• 
Lehistanm doğu Avrupaamm bir karıı· lrinı mun~ya ~~zırdır. . 
lrklı yardım andlaımaama iltihak niyetin Bay Hıtler,. dıger .~e~.le~':."n ~·-
de olmadığını •Öylediği zannolunmakta- nazar edeceklen her turlu ııilih ne~e-
drr, bununla beraber Maretal, Lehista- rinden sar.?~~ar etmeye hazırdır. Bına· 
nın prensip itibarile, kolldrtif bir emni- e~eyh b~yük ta~rın ve ~n~.aht men 
yet sistemine ka11ı koyacağını da ıöyle- zili ohız .kilometreyı geç~ buyük çapta 
memiıtir. toplarm m~sınd.~ um~mı. s~ret.te ~!"1-

Diğer taraftan, Almanyanın doğu ~r edebilmesını temııı_ ıçın cıddı ıın· 
andblfmasmı reddetmesi dolaynile bu kanlar vardır. Bu hal, ılahsızlanma yo-
devletin her türlü kollektif sisteme mu- lunda kıymetli bir terakki merhalesi teı· 
arız olduğu hakkında nıeıul mahafilde kil eder. Bay Hitler, ayni ~:-nda ai-
vücut bulan fikir de çok acele yer tut- lalıların araSJ ulusal kontrolunu kabul 
muıtur. Çünkü Bay Hitler iki taraflı an edeceğini de beyan etmiıtir. Bu vaziyet· 
!aşmalar akdine hazırdır ve bu ayn ayn le, P~*olofk bü~ülc b!r kıymeti haiz ~-

dl 1 1 b . k ı b ı; lan bir kontrol sıstemıne vannak kabı!· 
an aşma ann gene ır mu ave e a n· ,,_ Nih B u· 1 ba A 
de toplanmasma ve bu ırenel mukavele w<- ayet ay ıt er, tr ~p~run 
il b · -'- b"·ı·· d ı ti · ·· bir hava andlaımasını kabul etıgını de e unu amza cw:n u un eve erın mu b"ldirmi" . 
t · ma1· k "k k • ı ştir ecavızc ı, e onomı ve as en yar• . · .. A da bi hava 
dımda bulunmıyacaklarını taahhüt eti - andllhtmml doguakdivrute:.~;ınla bı"I~ Al-

i · hal"f ld • d ·· ı aşmasının o una • ıne erıne mu ı o ugunu a a.oy eme- .. L-'-L-1 d · k nferanaı 
. t" B .. ) b" • •· · · manY"DID MUS""""" enız O 

mış ır. oy e ır SJStem, mutecavızı ya- .. zak 1 . • trr" aki d-'-' büyük men 
al b ak cak Bö. ı b" · mu ere enne ıf n .-. 

pay. nız ır a tır. y e ır sıstem, f I ld • n in iltede hükUınetinin 
aym zamanda Cenevre andlaşmasına mu kaat. ebr 0

1 
udg~ a il I b"l"ır 

af k b 1 ak · "f kl d anı u un ugu zanno una ı · v 1 u unac ve ıtti a an orta an c·· .. 1.. ki B H•tter bir müı· 
kaldrracaktır. Böyle bir sistem, lngilte- 0~~or _;_,,!Y 1 

' trr ElNP 
· b · '"-'- k dil bet ve .. urucu teıuuıer yapmıt • o--remn arışı organıze etıneK ma sa e 1 .1. eli 1 .. b" _ _.__ ele yaprla-

ıf · d 1 • · · ngı 1% p omaıııı ır muaov gayret sa etmıye evam ey emesı ıçın b"lm . . . t olan bu .. tu··n 
b . J k"I ed k · ( ·1· b ı esı ıçın ayn ayrı mevcu 
ır teme leş ı ece tır. ngı ız a • '-'-"nl d . tif d d b"l"r ve bunları 

ka 1 ki . 1 b""t·· K11K& ar an ıs a e e e ı ı 
n annın yaptı arı zıyaret er, u un f lal bir . A ya çol< büyük 

Avrupa için tamamen ayn bir aistemin ~ . aıbra 1': ııe vrupa 
kabil olmadığını göstermiştir. Muhtelif bir hızmet etmiş olac:ı.ktır. I ? 
müzakereler, ayni zamanda tamamen Franıız gazetelerı ne yazıyor ar. 
kollektif bir aistem ile askeri ittifaklar PARIS, 4 A.A. - Gazeteler, umu • 
sistemi arasındaki farkı da meydana çı- miyet. iti~rile, .Var~ova müka!c:mel~_rin-
karmıştır. Bu karııdan kollektif bir em· den hiç bır yenı netice çıkmadıgı mutale 
niyet manzara" gÖgteren fakat haddi asındadırlar. 
zatında muhakkak ıurette devletler a • Lakin her şeye rağmen bazı gazete-
raımda gayri sabit bir müvazeneye ve ler, Polonyanın biraz kendine ıı:elebile • 
birbirine muarız bloklar oiatemine götü- ceğini ümit etmek istİyOTlar. 
rece!< olan bir mukaveleye doğru ırit • Petrt Parinen: . . . 
memeye ıı:ayret etmek lazmıdrr. - Bay Bek ile marflal Pıl.auds~ı~ın, 

Bay Simon ile mülakat e•na•ıncla B. kati surette: (Olmaz,) demedıklennı tes 
Bitlerin yaptığı beyanattaki müıbet tek lim etmeliyiz.,. dedikten sonra. Bay La-

(Başı 1 inci sayfada) 
mahal.il, lngiltere siyasasının temayül· 
lerini şu suretle tasrih etmiJ:lerdir: 

1 - Şark andlaşması huıuaunda, 
İngiltere farkta hiç bir laabhüd altı -
na girmiyecektir. Mütecavizin tarifini 
de ıhtiva edecek bir şark andlaşınası • 
nın akdi auretile emniyetlerinin iıt ı k· 
rarını temin eylemek, alikadar mem· 
leketlere ait bir iştir. lngiltere, bunun 
la beraber, bu tarife i~t)rak etmiyect.k· 
tir . Maamafih umumun emniyet;ni 
tanzim için vukubulacak her teşebbü
se manen müzaheretten geri durmıya 
caktır. 

2 - İngiltere, Avrupada sükünun j .. 
adesi maksa.dile Almanya ile diğer dev 
Jetler arasında Stresa'da, tavassutuna 
devam edecektir. Bilhaasa, lngiltere, 
orada kendisini, A1manyaya kartı ilca 
yı ahval ile, bilvaaıta umumi emniye· 
tin tanzimine iıtirak ettirmeğe me -
mur bir mutavasaıt addeyliyecektir. 

lngHiz hükUmeti, Almanyayı müs
temirren haberdar etmekaizin, onun hı 
ricinde itilaflar müzakere edilebilme
sini tasavvur edememektedir. Alman 
yanın Avrupa müvazeneainden haric 
tutulduğu hiaırini haaıl etmemeai lazım 
dır ki, diğer devletler tarafından &ar· 
fedilen sulhcuyane gayretlere ittirak 
İçin bu kabil müzakerelerin •ereceği 
her fırsattan iatifade edebilsin. Bu, 
demek oluyor ki, popolo d'ltalia gaze 
teainde, evvelki gün serdedilen ve St· 
resa konferansının birtakım sarih ih • 
timaller kartıaında müıterek bir hat
tı hareket- tayin etmesi lazım gelece
ğini iddia eden noktai nazara lngHte 
rede iıtirak eden yoktur • 

3 - lngiliz diplomasi mahafili, Fra. 
aa, lngiltere ve ltalyanın uluslar ku • 
rmnuna verilecek ve konaey tarafın -
dan bila münakaıa kabulü muhtemel 
olan beyannamenin münderecatı hu ... 
susunda, bu aynı 15 inden eYVe) uzla~ 
mıı bulunmalarını temenni etmekte • 
dir. 

Bu beyanname, Beri.in ile müzake
rata deva.m için kapıyı açık bırakma
lıdır. Belki, bu beyannameye, icabı ha 
linde sulhün muhafazası maksadile 

müıtereken hareket eclebilmek üzere 
bir istişare taahhüdü ilavesi de kabul 
edilecektir • 

İngiltere 
0

ile 
Ticaretimiz 

(Bap 1 inci sahifede) 
gun olduğu, ancak Almanya da dahil 
olduğu halde bütün devletlerin iıtira· 
kile oulhün muhafaza ve idame edile· 
bileceği kuıaatinde bulunduğunu söy 
lemiftir. Sefir, Avrupada bir harb leh 
likeai olmadığını beyan ederek dt'mi'
tir ki: 

- Türkiye ile lngiltere münaıeba
tı çok iyidir. Bu münaaebatın oaf ve •a 
ınimi olduğunu kaydedebiliriz • ., 

z 
valin 9eyahati hal>crinin V arıow.da ha· 
•ıl ettiği derin mahzuziyeti kaydediyor. 

Sab*: müsteşarlardan Bay dö Tessan, 
Pelit Jouma:l'<la fÖyle yuayor: 

- Bey LaYalin eeyahati, PoMınyanın 
wm bir vaziyet bıkım-..- belki de a• 
mil olur. Bunu gerek bİ=at Polonya i
çin ve gerek dünya ıulhü için temenni • 
ye ıayan görürüz.,, 

Gene diğer bir makıı.lcsinde aym ııa· 
zete diyor ki: 

"Moıkova ziyareti bir muvaffMOyet, 
v- seyahati ue, bir hezimet obnuş
tur. Bay Bek, iki bloktan birim terah e
clemiyeceğini söylüyor. Lakin maalese!' 
lrendiıi seçeceğini ıeçm;,ı;... Ancak bu 
intihab, Franaız • Polonya itöfakı ile 
kabili telif midir?., 

Echo de Pw'den: 
- Allah verede, Bay Lavalin seya

hati Polonyayı atılmakta inat ettiği ma• 
ceradan lnırlarmağa yardnn etse. Fak'at 
biz buna pek te güvenmiyelim.,. 

Ayni gazete, ıu sözleri iliive ediyor: 
- Sir Con Simonun Beriinddci mü· 

kilemelerini hulasa eden muhbrası, in· 
gilterenin yapmıı olduğu tetkikata dair 
en mühim bir vesikadır. 

Bu ınubbra, onu okuyan Franaız na
zırlarının üzerinde derin bir tesir yap
mıtıır. Hiç ıüphesizdir ki, bu muhtıra, 
Fnuınz hükUmetinin askeri mahiyettek! 
mukarreratma yabancı değildir . ., 

Pelit Pariaieıı gene diyor ki: 
- Beninde yapılan tetkikat, Alman· 

yanın ilmali hakkında çok bedbinane en• 
dişeler uyandınnııtır. Bu emellerin bir 
takım feci hli.disata müncer ohnaması j. 
çin elbirliğile müstacel tedalıit- almak ik 
tiza eder. Demek oluyor lıci Franaanın, 
ltalyanın ve Sovyetlerin korlıtuldan ka. 
dar vamuı.,, 

Almanların fikri 
BERLIN, 4 A.A. - Alman iıt:ibba

rat bürosundan: "Correspondance diplo• 
matique,, gazetesi Fransız hükUmetinin, 
emniyetin temini için askeri mııkaveler 
akdetmeğe karar verdiği hakkında Bay 
Flandin tarafından yapılan beyanatı m ··• 

zuubahsederek, bu karann müşterek "m 
niyeti temine matuf gayretlerle teEfi .m 
kansız olduğunu yazmakta v.. mütalea
sına ıu auretle devam etmektedir: 

- Fransız siyaseti, askeri mukavele
lerle .uluslar kurumunun sağlam bir 
tarzda inkitafına mani olmaktadır. Ay· 
ni zamanda silahlanma meselesine, ma
kul bir bal sureti bulunmasına da engel 
ohnaktadır. Bundan baıka, dPvamlı ~ir 
barııın temeli olan mahalli misaldarm 
başarılmasına da set çekmit olacaktır. 
Almanya, yalnız tedafüi tedbirler e.lmıı· 
tır. 

Fransız auiniyeti, halk ve arazinin fi. 
ı; bir tarzda himayesini istilzam etmek 
ıuretHe, Almanlann ıneıru emniyet -ır• 
zularıru takviye etmektedir. Ahnanya, 
nahoş tecrübelcrd~n dPrs almak hakkını 
haizdir. Yabancılar, Almanyanm her tcd 
birini bir tehdit veya tecft-vÜzi bir mak
satla yapılmış •ckilde göstermekten vru• 
geçmelidirler. Bu ihtil&flar endi,e uyen
dırmışhr. Bu endişelet' ..arıcak Alman as· 
keri Lr.uilretoıi~Jiği zail olduğu gü:ı niha· 
yet bulacaktır. 



Çorumun 
Eski kalesi 
Bu kalenin birçok meza

lime sahne olduğu 
söyleniyor 

ÇORUM, (Milliyet) - Çorum 
da çok etki çağlardan kalına bir 
kal'a vardır. Kal'anm uzunluğu 73 
duvarlarının kalınlığı 12 metredir. 

Kal' anm dört kotesinde maz
gallar ve dıvarlarm üzerinde biri 
parçalanmış, diğeri sağlam iki adi 
topvardır. 

Kal'anm dıvarlan, muntazam 
yontulm!1', murabba, muatatil, iıı
\ivane teldindeki taşlardır. Bu, taş
lar araamda Latin hurufah ile hak 
olurunut yazı ve haçlara rastlan
maktadır. 

Eıki Çorum Şehrinin bulunduğu 
yerde yübeltilen kal'a vakrt vakıt 
yapılan harblerde harab olmut 
IOn defa, Darritment Türkleri ta
rafından inta edilmiştir. 

Çorum kal'a&ı için, Halk Dilin
de, türlü türlü efsaneler vardır. 

Danitmentler, e9İrleri kal'aya 
kapatarak canlı canlı, yakıyor, de
rilerini yüzere*: içerisine saman 
dolduruyorlarmıf. Ve bundan ötü
rüdür ki, Çoruma, zulüm manau
na gelen Çor-mn denilmit mit. 

Çorum kal'asına habsedilen gü
zel kadınlarda vardır. Amasya Be
yi, Şedadm süzgün bakıth kızı, 
Mihriban da bunlar arasındadır. 

Çonun kal'aaının büyük cümle 
kapısından bafka, arka tarafında 
tek kanatlı bir kapnı daha vardır. 
Cümle kapıımdan içeri girilince 
kartılrklı iki oda görülür. Odalar
dan biri kal'a kumandamnm, di
ğeride ölüme mahkfım esirlerin 
bulunduğu zindamnıt- Zindanın 
kapısı yoktur. Bir insanın sığabi
leceği kadar, birkaç metre yük • 
eekte deliği vardır. 

Kal'arun içinde Selçuk Türkle
ri tarafından yapılınıt küçük bir 
cami ve harab bir ~me vardır. 
17 inci asırda Çoruma da uğramıt 
olan Evliya Çelebi Çorum kal'a
ımdan l.ahıedeı1ten, "kal'anın i
çinde birıkaç hane, anbar ıneadt, 
çefme var idi." der. Methur oeyya
hın yazdıklarından zamanımızda 
Yalnız cami kalmıttır. Kal' anın i
çerisine yeniden evler yapılmıt ve 
bunlann ıayısı bir mahalle ~kil 
edecek kadar çoğalmıttır. 

Çorum kalesi günden güne ba
rab olmakta, yer yer çökmektedir. 

Şehirdeki bazi İDfa&t için kal'a 
latlarmın gizli gizli -.ırıldığı da 
8Öyleınn~edir. 

Eaki çağlum bir engizisyon ya
tağı ve çeş.id çeş.id devirler gönoilf 
olan bu tarihi kal'anm bütün bü
tün harab olmaması için alil::adar
lann drkkatini üzerine toplarken, 
bir dü'1incemi de eklemek istiyo
rum. 

Bugün Çorumda &İlyıaı bir hayli 
çok olan umumi kadınlar için bu 
kal' a biçilmit kaftan gibidir. T e
ı>eciğin yosmaları her akııam ko
nusunu, komşusunu tedirgin etmek 
le kalmıyarak birçok tatsız vak'a
lara da ıebeb olmaktadırlar. Bun
lar kaleye kapatılacak olursa 11-

l.r.1 bir disiplin ile birçok vak' ata
ların önü de alınmıt olacaktır. 

Cevdet BAYKAL 
Notı 

Çonıman r.ruu ,undiye kadar 
)'aulmam1ftır. Ellerde bufonan 
kitablar, Çorum Tarihini aydın!!lt
maktan uzak bulunmaktadır. 

Yıllardan beri Eti tarihi hak
kında tetkikatta bulunan arkada
fımız Bay Rıfat Rami Arıncının, 
Çorum tarihni de yazmağa başla
dığını büyük bir memnuniyet/a öğ 
rendim. 

ÇORUM r AR/Hl nin bir an 
Once çıkmasını dilerim. 

C. B. ---

Muvazene 
Vergisi 

(Batr l inci aahifede) 
)'Okttr. Bunlar bıoWonda Uıabat -'1-
meoi li.znndrr.., dedi. Bay Ahmet Ihsan 
(Ordu) - Biz, venlen bu para ile dört 
tane oria maı:tep idare edebiliftz. Me
murlar tenbel tenbel oturmasınlar. ida
reden aınoMi iotemiyoruz, yalnız me -
murlann it yapmaınu U.tiyoruz. Sonra 
böyle vapur iıleten bir idare neden lk
tİ&Qt bakanlığına bağlanmamış ta Dahili
ye bakanlığına bağlanmıştır. Bu huıus-
1ıa izahat ;stiyonım." dedi. 

Bütçe encümeni namına Bay Müker
rem (!aparta) cevap vererek: 

"- Bu idare vaktile Nafıaya bağlı i-
di. 934 bütçe kanunu idaTenin dahiliye
ye bağlanmaımı münasip gördü. Biz i
darenin iktisada mı, yok.. nafıaya mı 

bağlanacağı etüt ed;!sin ve bu hususla 
Kamulaya bir layıha verilsin dedik. 

Bahçe ııaf<Uı 
Bay Tahsin (Aydın) - 22 bin lira 

varidata kar§ı 73 bin lira s.arfederek bu 
idarede çalışan adamlar yiyip içiyorlar, 
bahçe ıefası yapıyorlar demektir. du i
darenin mevcudiyetini idame için lüzum 
varsa, hiç olmazsa, tiı'1<et yapılım, bu 
suretle her sene 50 hin lira açık vermek
ten kut'l:ulmut oluruz ve dört tane da
ha orta mektep idare edebiliriz. 

Bütün millet mektepaizlôkıen kınlı
yor. Biz is~ orada 30, 40 kişinin tem· 

bel tembel oturmaıma yardım ediyoruz. 
Bu iı değildir. Buna bir çare !&:.mıdır. 

Bütçe 11eri bırakıldı 
Bay Mükerrem (hparta) - Bu mü

eıaese bir kir müessesi deği1dir. Bu mÜ· 
e•1eM iktisadi gayeden hatka gaye de 
t*İp etmektedir. Bu müesesenin iıle • 
meıinde hükumetin yüksek menfaati 
vardır. Eğer daha fazla izahat İlteıriyor• 
1a dahiliye ba:kanını bekliyelim, dedi. 

Bütçe Dahiliye balcanımn gdip iza
hat vennesine kadar gen bontlnldı. 

Mü~ene vergiai 
B ... dan sonra muvazene verırioi ka

-mlnun bir sene daha temdidine dar 

olan kanunun ikinci müzakereai.e ge -
çildi. 

Bay Yahya Galip (Ankara) - Bir tak 
rir vererdc, bütçenin müzal<eresinden ev 
vel bu verl[İnİn uzatılma11 haldmıda.ki 
kanunun &'Örüıülmesinin doğnı olamıya· 
cağını, bütçe l'etlDkatı neticeleninceye 
kadar esasen memurlara bir yük olan bu 
vergiııiın geri brrakılmasmı ve alınması 
mı, veyahut hafifleıtinlmesi mi, lazım 
...,&dilini y-'clen z<;z.den &'eçinlmeoi i
çin kanunun enciimen-e iadeaini teklif e
diyo.-du. 

Maliye Bakanı kabul etmedi 
Maliye va.ili IÖz alarak; vergiden 

•rfınazaa edilmesinin mü ... 'lkünıüz ol· 
duğunu. V" \I& &iuin tehirine tarafts 0-

lamıya.-ğınr oö)'fedi. 

Memurlann vaziyeti 

Seıinik 
Divanı harbinde 

(Batı 1 inci aalıifede) 

ki Yunan başbakanı ihtilal 
günü ayağından almış oldu -
günü ayağından alını şoldu -
ğu bir yaradan mustariptir. 

idam kararı 

SELANIK, (Hususi muhabirimiz -
den) - Selanik fevlurlilde divanı hami 
dün suçluhırm ve nukatlannm son mÜ• 
dafaallll"lnı da dinledikten sonra müza
kereye çekilerek sabahm saat üçünıle 
kararını vermiıtir. Bu karara ıröre So
rez süvari ikinoi alayı yüzbaşılarından 
Valanis idaına, yine yedinci alay yüz -
başılanndan Galanakiı müebbet küre • 
ğe, yüzha'ı Papadopulos 20 ıene küre
ğe ve yüzbatı Ollandezi on sene küreğe 
üç yüzbaşı altıtar ıene küreğe ve rütbe
lerin.in refine, on bir zabitin üç seneden 
yedi aya kadar muhtelif müddetlerle 
hapise mahkUm edilmesine ve on ilci za. 
bitin beraati ne karar verilmiş tir. 

idam kararı cumhur reisi tarafından 
taıd ik edilmek üzere bugün tayyare ile 
Atinaya gönderi.imiştir. Tasdik kararı 
bugün gelirse mahkUnı yarın sabahleyin 
rütbesi refedildikten SOl11'8 kurşuna di
zil ece!rti r. 

Atina ve sair yerterden alınan tel • 
graflar efkan umumiyenin Selanik diva
nı harbin;n kararından memnun kaldığı
nı göstermektedir. 

ikinci l<afiltt 

ATINA, 4 (Husıui) - Atina fevt.a
lide divanı harbi yannki cuma gunu 
muhakemeye baılayacakbr. Yem suçlu
lar kafilesi Salamin tersanesi isyanı e>
naıında yakalanımlar ile bunlann ıenk· 
lerinden miirei<kep 34 zabit ve sivilden 
ibarettir. Venizelosun vaftiz çocuğ" 
Hanya mebu.ıanncı- Piıtoı.lı:ia bu ka
file içinde muhakane edilecel<tir. 

Muhalif fırka liderleri 

ATNA, 4 (Huıusi muhabirimiz• 
den) - Atina dMııu harp müstantikli
ği tarafmdan yapılmakta olan tahkikat 
neticesine isyan hareketinde muhalif par 
ti liderkrinin de alakadar oldukları gÖ· 
rülmüştür. Tahkikat ewakma nazan.n 
Uyannı ele batısı V eni:reloa ve muavini 
de lrendiırinin vaftiz çocuğu bulunan 
Hanya mebusu Pistolakistir. Venizeloı 
İsyamn muvaffakiyetle ba~ılması için 
memleket dahilinde lizım gelen tertiba· 
tı almıt ve muhtelif muhalif fırka U • 
derlerini muhtelif yerlerde isyanı idare
ye memur etmittir. 

Bu meyanda Atina ayan reisi Gona
tas ve tenııldô perverler reisi Kafanda
ria, general Papülas Seliınikte çiftçi ve 
iıçi partisi lideri Papmıasta.iyu, Tnık • 
y..la zürra partisi liderlerinden Stefano

pulos, Epİr<!e yine zürra partisi liderle
rinden Milonas, Ege cleııi2i adalannda 
da Venizelo. partisi lider muavinlerin
den ....... _.,!isi mebuaan reôııi Sofuliı 
iıyancıloınn batında bulunacaklıttmıf. 

Bütün bu liderler timdi mevkuf bu
hmmairtadır. Yakında mubalremelerine 
başlanacaktır. 

Yunanistana gitmek 

Bay Yahya Calip; bu ı.-un tekiif e
dildiği zaman varidat bununla hrlulabi
lecek dendi. Halbu4r:i bu sene bütçemiz 
185 küıur milyondur. Tahsisat belagan 
mabelilğ yelmİ.ftir. Geçen seneki vaziyet steyen rum ar 
bu •- de mevcut bulunuyor. Bu vergi Şehrimizdeki Yunan konsoloshane -
daha ziyade memurLardan alınmaktadır. sinin buradan Yunanistaııa gidecek o-
Mutlaka bu _.ayı almak lazım geliyor- lan rwnların hastalık ve ticaret gibi 
aa her llUl'et]e efyaJUn ve sairenin ucuz.. zaruretler müstesna olmak Üzere, pasa· 
lamadığı, daha zam sördüğü bir sırada portlarını vize etmemekte olduğunu 

'YEN 

Kapitalizmin buhranı 
iktisadi devletçilik müellifi Hamdi 

Baıar, P...U üninnitea profeaönerin
den .Piru'nun (Kapitalizmin buhranı) 
adı eserini (Dün ve Yarın) külliyatı a· 
11nda dilimize çewrdi. 

Bu eser, Fafist l ·alya .ateminin 
kurucularından Botte' nin Mteii üze
rine her memleketin en büyük ekono· 

1 

mioileııi tarafından yazılan eaerierdcn 
Fransaya ait olan kısmıdır. Gerek bu 
eseri yazan Prof. Pirou ve gerek bu e
serinin diğer kısımlarını yaaan alim .. 
ler, her yerde liberal kapitalizm çağının 
bitmiş ve dünyanın timdiden büyük 
çizgilerini ve köklü karakteri.&tikterini 
çizebileceğimiz yeni bir ekonomi kuru •ıu 
na girmiş olduğu neticesine varmı§lar. 
dır. 

Hamdi Başar tarafından muvaffa • 
kıyetle dilimize çevrilmit olan bu kı.içuk 
eserde, yalnız kapitalizm değil, faknt 
ıosyalizm ve düğümlü ikıffad ela köki · İ 

tekilde tenkitlere uğremııtır. Harpt~n 
sonraki dünya tartları, klaıik ekonomi 
doktrmleııini altüst etmiı olduğu ma • 
lumdur. Dünya buhranı yalnız piyana· 
ları ıarsmakla kalmamıı, fikri bakrm
dan da bir anarıi doğurmu~tur. 

Taenif eser• kapitaliznıin tenkidi, 
düğümlü ekonomi, ye.ıi soyaalcılık, ka
pitalizm ve ulusalcılık. kapitalizmin i
lerisi faaıllnnndan lbarellir. Tavsiye e
deriz. 

lstanbul umum 
Sigorta Şı rketi 

Hi&sedarlar heyeti umumiyeıi ıirlte
tin Galatada Sigorta haru binuında bu· 
lunan idare meTke.;nde 31 mart 1935 

tarihinde sureti adiyede toplanarak ida
"' meclisi ve mıralup raporlarım oku

duktan ve 1934 oene.i bilanço ve Ur •e 
zarar hesaplarının tasdikinden sonra: 

Hissedarlara hisse batma 88 kuruş 
dağıblmasma ve Bay Necmettin Muhtar, 
Bay V. Besao ve Bay A. D' Andriıı'yı i
dare meclisi azalığına ve ticaret kanu • 
nunun 323 ncü maddesine tevfikan fir· 
ketle iı yapmaları İç.İn idare meclisi aza. 
larrna mezuniyet verilmesine, Bay lhlaD 
Al~ Bay E. Hodler ve Bay Timoleonun 
1935 senesi murakıplığına tayinine, es
ham ve tahvilat üzerine idare meolioi 
tarafından bugüne kadar yapılan muame 

latı tasdik ile §İl'ket mevcudatmdan ten
sip edeceği miktannnı muhtelif borsa
larda resmen kabul edami, esham ve tah 

vilat üzerine yatmlerak tenmiyesine ve 

huzur haklcrnııı da ıenei sahıka gibi ve
rilmesine karar ve~ti.r. 

>(. J(. J(. 

lstanbul ummn •iırorta tirketi his • 
sedaf'la"na: Heyeti umumiyenin ftl"dİ· 
ği karara göre vergiler indirildikten son 

ra yukardaki temettü 15 nİHD 1935 la· 
rihinden itibaren 10 No. lu fai~ ve 10 No. 
lu temettü kuponlan mukabilinde Gala
tada Osmanlı Bankası giıelennden tah
ıil etmek üzere müracaat eylemeleri be
yan olunur. 

idare Meclisi 

memurlar &'eçiıwnekten aciz iken aldık- bir kaç gün evvel yazmııtıık . 
lan paraya da maaş deniri<en, bir taraf· Paskalya münaıebetıile htanbuldan Evvelce Tahtakalede Bot'On lıanı •• Ja 

Yunani. tana gitmek iıtiyen Rumların 1 •o- t" ~h · d ik tan da bir tiiccar muamelesine tabi tu· 1 """ pazarı ıca.ç, &nesin e en el • 
pasapoı· tları vize edilmemektedir . nerede bul d • 

tutarak kazanç verm...i, buhran verguı K 1 1 k b R 1 h yeYm un ugu bilinmiyen mez-.,.. onso.os u u um arın grup •-
verirlerken bu ve•·gi alınıyor • !inde turist mu:unele•i görmesini de kür ticarethane sah.Oi Hacı Abbas Fey• 

Küçük memurlar münasip görmewğinden keyfiyeti Ati· z.iye: 
Jı".üçük memurJarı ı11 1 1. ı n •::-ecim yii::rün · nadan sormuş fakat henüz bir cevap a~ lstanbul ikinci icra memurluğundan : 

den çeldiklerini dü•ünün, Maliye vekili l"mem:ş t;r. Gümrükler b-'-- 1 • ı h" , ao<an ıgının a ey ınize 
de birden bire vekil olmut değ;Jdir. O Sulıanahmet ikinci sulh hukuk mahke • 
da kü~;:, memııritı~n ne demelı oldu- i T h AL mesinden istihsal ve berayı infaz daire-
ğunu ....Sr. Bu •ergınin azalblması idn m'ze tevdi eylediği 16 mart 929 T. ve 
kırtasiye gibi masraflarm tenzili müm- Ilun ada tüccardan Bay Niyazi ln-
kündür. Ben böyle düşünüyorum, dedi. hi..,rlar fen müfe t t :şi Ali O sman val· ~29"327 No. sına mukayyet ve 94 lira 44 
alkıtlandı. desi üniver&ite cı<onomi doçentlerin- uruşun 21 -11-928 den itibaren yüzde 

Eu icarlan den Ahmet Ali, Hukuk fakültesi me· 5 faiz ve meıarifi haciz ve !ah.ili alauk 
Maliye vekili Bay Fuat cevap vere. zunlarmden Ü•man Nezihinin büyült lı vekili avukat Eyüp tarafından talep 

rek, muzayakanın henüz zail olmadığını, valdesi Bayan Hasibe ölmü~tür. Ce - edilmit ve bu suretle tebliğ için tarafı-
nazesi bugünkü cuma günü Osman- ·· d · ı 

varidatt11 te-zayüdün henüz ikmal edil • bey civan"ldn Afitap sokağında ruza gon en e iCTa emri ikametgahınızm 
miş olduğunu, bu verginin azaltılması- Handan "p artımanından saat ikide meçhuliyeti itibarile tebliğ kılmamıya • 
nı: imkan bulunmadığ •nı, yalnız ıremur- kaldırılacaktır. rak b~ .husustaki tebligatın bir ay müd 
!arın. bilhassa ev İcarları, fazla sıkıntı • __ _ detle ılanen icrasına karar verilmiı ol _ 

lannın önünü almak için bir kanun ha- lstMbul asliye mahkemeleri yenile- makla tarihi ilandan itibaren m zk• 
zırladığını söyledi. ·· dd e ur 

Ba,. Mazhar Müfit (Denizli), la • me hüro•undan : :,uile ::::~:~: :c:~3y4e-!!~=ğ~a. No. 
yıhanın encümene havalesi mütaleasın· Davacı Evkaf müdüriyeti ile dava o- . ınız ve· 
da bulundu. lunan Fındıklıda Salı pazarında Set ü- ~ ıcra~'.n durmım hakkında tetkik et • 

Maliye vekili kanunun kabulünde . d M f d 8 k nnileyec. eg1ınden_ VeJ'a iadei mahkeme yolu 
zerın e usta a paıa za e e irin h~re. t d bir zaruret olduğunda ısrar etti. aı O ugu mahkemeden ah 

Y . ve y ut 
Bay Tahsin (Aydın), Kanunun ka- mi egilne ile olan davanın yenilenme- lemyız mahkemeıinclen bir ka ti 

Kandlraya bir baytar bul edilmesi mütaleasında bulundu ve si esna11nda: Halen ikamelgilhı meç • mediğiniğ takdirde mezkür ra~dgde ~-
neticede müvazene verrisinin bir yrl da· bibne · · .. . -J_ mu etin tayin ~dildi ha uzatılması kabul edildi. hu! olduğundan Yegane hakkında ili\ • nm. mut~mup cebri icra ıurelile 

Türk parası nen tebligat icraıma karar verilmit bu- muameleı mukteziyeye bqlanacağı 
KANDIRA, (Milliyet) - ~~ ve 1 d lümunuz olmııı. ve ol'---taıki · ~-

"-'alarırun vüs'at ve kıymetlerımn e· ANKARA, 4 (A.A.) - Kamutay, Türk un uğundan tetkikatın 5-5-935 saat 10 • d tarafın ~ ıcn -
~-.WJ'eııi dolayue hayvanahğı epice paraınnn kıymetini koruma kanununun da yapılacağı tebliğ makamına kaim ol- mn e ıza tebliği makamına kaim 
ileride bul•-·n ., --dırımın evvelce Juı.. iki oene uzatılınıı olan menyet müddeti- bulunınak üzere keyfiyet ilinen tebliğ 

- ......, . "h ·· d h mak üzere ilan olunur. (10167) ol 

Amerikan bezi yerli 1000 metre 
Yatak yüzü ,, 1000 ,, 
Kaim patiska 100 ,, 
50 No. lı siyah ve beyaz zincirli 
makara 1 O düzine 

Nikel kaşık 100 tane 
Alpaka .. 10 
Emaye kova 27 N. 10 
Sofra tabağı 24 
Çorba 

" 
12 

iki kiloluk surahi 12 
ince su bardağı 24 
Emaye su maşrabası 50 
7 No. 
Emaye beyaz güğüm 4 
34 santim genişliğinde 4 
yuvarlak küvet 
30x40 ,, büyük küvet 4 
Büyük boy tükrük 6 
hokkası 

" .. .. .. .. 
" 
" 

" 
" 
.. 
" 

lzmir mamulatı haza- 24 ,, 
ran sandalye 
65 santim eninde yol 50 metre· 
keçesi 
Dinyom marka zemin 100 M.M 
muşambası ' 

75x50 ve 70x40 bo- 2 tane 
yunda kristal ayna 

Teminatı 
muvakkate 

6,50 

9 

31 

1 

Muhammen 
bedeli 

832 

118.60 

409,5 

10 

Yerli bahçe kanapeai 15 ,, 90 

Emrazı zühreviye hastane si için miktarlarile muhanunen 
bedeli ve teminatları yukarıda yazılı 21 kalem muhtelif malze
me cinsleri itibarile beş kısma ayrılarak ayrı, ayrı açık eksilt
meye konulmuştur. istekliler nümunelerini Ayaaofyada leva
zım ambarında ve şartnamderini de levazım müdürlüğünde 
görebilirler. Eksiltmeye girmek iatiyenler 2490 No. b ka
nunda yazılan vesika ve hizala rmda gösterilen teminatile be -
raber ihale günü olan 22-4-935 pazartesi günü saat 15 de da-
imi encümende bulunmalıdır. (1727) 

Balat atelyeai için lazım olan 500 tane çidene tahtası açık 
eksiltmeye konulmuş ve ihale gününde talibi çıkınadığından 
ihale müddeti 7-4-935 tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi leva
zmı müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iatiyenler 
2490 No. b kanunda yazılı vesika ve 30 liralık teminatile iha· 
le günü olan 7-4-935 pazar günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. ( 1700) 

Hususi idareden aylık alan muallim mütekait ve öksüzle
rin mart 935 den mayıs 935 dördüncü üç aylıklan 4 nisan 
935 perşembe gününden itibaren İstanbul Ziraat Baııkasm· 
dan verilecektir. ~ybk sahiplerinin müracaatlan. ( 1702) 
-~~~~~~~...;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

üdürlü · Ün e : ~I 
4000 yaprak 97xl00 eb'adında Sellofan 

10000 adet 36x60 ,, araları ince beyaz tefrik kiiıth 
beyaz Aleminyom 

250 adet 28 m f m ala yaldızlı bobin. 
100 adet 25 m I m kağıt yaldızlı bobin. 
İdaremiz ihtiyacı için şart name ve nümuneai mucibince 

yukarıda yazılı eşya pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isti
yenlerin 22-4-935 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14 de 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile Cibalide levazım ve mübayaat 
şubesine müracaatları. (1665) .---

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Kariyeai Mevkii 

Maltepe Karaagaç 
Sokağı 

" 
Küçük Yalı 
Caddesi 

Cinai Metre M. Beher Metre Mecmu 
M. muhaın· 

menK· 
L. K. L. K. K. 

Arsa 58 00 60 o 

" 85 00 70 59 50 

" " " 48 00 70 
" " .. 40 00 70 28 00 
" " " 32 00 70 22 40 
Yukar!'cı cinsleri yazılı 5 tane arsanın peşin para ile temlik· 

leri 25-4-935 günlemeç Perşembe günü saat on iki buçukta İ· 
haleleri icra kılınacağından isteklilerin dipozito makbuzlariyle 
Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna gel • 
meleri. (1592) 2431 

1 Devlet Demiryollırı va Limanları işletma Umum idaresı illnları 
~a mevcut. baytarının tahıiı.atile be • nin bittiği tarı ten ıonra uç sene a a unur. (10153) 

raı..r '•mit merkezine all• ıene evvel uzatrıma .. hakkındaki kanunu da ayni u· • Hayvan naklı· yatına mu·· him 
'"•ld>rılması üzerine bura '!•arlık iş- suretle kabul ederek cumarle&i günü Dl ve rsi te drttırma Ekaı· ıtme 
l';'"i 0 zamanclanberi vilayet meri<e- toplanmak üzere dağılmıtbr. • ı A 

Zinden idare ediliyordu • Evkaf bütçesi Ve Pa 1 k K i d tenzı at 
_Bu itin buraca mahzurlan bulun. ANKARA, 4 (A.A.) - Kamutay zar 1 om •yonun an•. 

du d ı bugün B. Hasan Sakamn bafkanlığııacla Ü y • "f 1 1935 t ih" d • "ba t tb"k edı"le• Ku Yakinen görülınüş olması o ayı- ni "t T f kü'lt • "h b" enı tarı e mayıs ar ın en ılı ren a ı 
•ı. uınum ba-·- mu"' du""rlugLİ l:azamızda toplanmııtır . veraı e ıp a eaı teşrı ınaaında k .... if ve "a t k . Ehli b"l k h k t z 
t h ,_ B ı d K 1934 l • •• 13950 ı· 89 ku 1 ~ " r na - ce tır. ·, yabani ve yırtıcı ı Uınum anat ve ana ıı 
il~ . sisatae beraber yepyeni bir baytar- u top anlı a amutayın yı ı mesıne gore ıra ruş uk yapılacak sabit V ••t h 1 

" te kiJ birinci ve ikinci teıırin aylan hesabı hak h "k t • t · • · ka e mu e • ayvanlar, bu tarifeye dahildir. Dört Ayaklı ehli hayvan ar 
• ~ etıniıtir • kındaki encümen mazbatası okunduktan arrı esıaa ve tamırat ışı palı zarf ile eksiltmeye konul • l 

ok ı,a""rnız baylarlığına yüksek baytar sonra evkaf umum müclürlüi(ünün 1935 muştur. tam vagon hamuleaile nakledildikleri takdirde nakliye ücret e-
l! u.a,, 1929 ıeneı;i mezunlarından _..J·ı · rı" "l k J t b t hl b h t e murab-

ay N · ı F - ~ · ı-: yılı bütçesi müzakere ve k bul .,.., mııı- Ekailtm 20 · 935 . , ven ece vagon arın a an sa ı arının e er rne r 
•o ., ebmi Doğru tayin cuill.uf tır" • Bu kanun ile evknf umum müdürlü • e nıaan cumarteaı giinü saat 15 de Üniver b ·· • h dil k · 
u. '"4fes.ine başlamıtbr. Bu ıuretle "fi k 1 • aıtede yapılacaktır. aı uzerıne eaap e ece tır. 
~ un ~.·&mandanberl biraz zahmetle ted- ğünün 1933. mali Y!1! "'"'arı 'rt: rgı B · · . ı () N aklı' yat aahı'plerı'ne kolay 'ık olmak için yeni tarifeyi ve 
..... edil olarak 2 mıiyon 4.>\J,S l:.ı ı: ı-a ' °lh sısat u ıae a ı t nosya · •t d ·· --ı b"I" Ek 1 

..; da!ıa"" ~a~n bakun ve kesim i,le· veftlmekte ve bu mıısı-afla: ka ılığı o- b"lm k · · O · · nıve.rsı eh~ godru e 1 ır. siltmeyc gİ • her mesafedeki nakil ücretlerini gösterir haremli tarifeler sa · 
daııiıi m.uilllt ve muntazam çerçeve lan geliri de 2 r:·ilyon 437,t'OO lira tah • re 1 e ıçın nıveraıte mıma r gın an kağıt alınması lazım- tılacaktır. Fazla tafaı·ıa· t ı"çin is taavonlara müracaat e..ı:ı~ , . dir 
L_ ade ilerliyeceği için burada 1- · 1ı---ı- ,,_ dır i1721) 
- lllenuıundur. • min edı .,._te-· ' ( 1723) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;._~~"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,_;;...;_~"-~--' .. 



,Adapazarı alişa emir malzeme 
imalathanesi Türk Anonim Şirketinden: 

, Merkezi latanbulcla, Galatada Nituta cıyan banmda kain Adapazan ahta!> ve 
·demir malzeme imalathanesi Türi< Anon im Şirketinin 3 mart 1935 tarihinde top· 
laruuı heyeti umumiyeoince tasfiyetine karar verilerek taıfiye memurluldanna 
Galatada SW- Bankta Muzaffer Soysa Ilı ve Fevzi Sayın tayin edibniı olduk· 
lanndan tirl<et dainlerinin tirkettelri hu kukunu nihayet bir tene zufında lıil· 
müracaa iııbat etmeleri lüzumu tkaret k e.nununun 445 inci maddesi mucibince 

ilin olunur. 2399 

İstanbul Sıhhi Müesse•eler 
Satınalma Komiayonundanı 

Tıp Talebe yurdu için 641 çift iskarpin olbaptaki §arlna· 
me ve nümunesi veçhile açık eksiltmeye konulmU§tur. 

1 - lhalesiı 20 nisan 935 cumartesi gÜnÜ saat 14 de Ca
ğaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı -
lacaktır. 

2 - Tahmini bedelı Beher çifti 450 kuruştur. 
3-Muvakkat teminat (216) lira (34) kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp talebe yurdu müdür

lüğünden alınabilir, ve nüınun e de görülür. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel teminat mak -

buz veya Banka mektuplarile komisyona müracaatlan. 
6 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikası göste-

receklerdir. ( 1725) 

Gedikpaşada Jandarma Satın. 
alma Komisyonundan: 

Jandarma matbaası ihtiyacı için 25 kilo puvantiye (pirinç 
Pzgİ iki puntu) ve 35 kilo gire puvantiye (pirinç çizgi iki pun
tu) ve 30 kilo ince kalın (pirinç çizgi altı puntu) ve 8 kilo ince 
kalın (pirinç çizgi iki punlu) ve 10 kilo oluklu çizgi (pirine 
iki puntu) ve 50 kilo kurşun (altı puntu) ve 200 kilo muh -
telif karentür ve 15 kilo dar onikipuntuyazıve4adet(70x75 
tantim genişliğinde) kalemdenibaret dokuz kalem matbaa mal 
ı;emesi açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 14 nisan 
p35 pazar gÜnÜ saat on beşte Gedikpaşadaki binada komis -
yonumuzca yapılacaktır. Hepsinin bir istekliye veya bir veya 
bir kaç kaleminin ayrı, ayrı isteklilere ihalesi gerek olan bu 
analzemenin hepsinin tasarlanan tutarı 1056 lira 25 ve ilk le· 
mi.nalı 79 lira 22 kuruş olup her kaleminin ayrı, ayn tahmini 
balıalarile ille teminatlan şart kağıdında yazılıdır. Şart kağıdı 
parasız komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin hüviyet cüz
danları ve ilk teminat malııand ığı makbuzu veya banka kefalet 
)nektubu ile beraber belli gün ve saatte komisyonumuza gel • 
releri. (1522} 2410 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhanunen bedeli 560 lira olan 8 adet mahruti çadırla, 

muhammen bedeli 260 lira olan 2 adet mühendis çadırı açık 
eksiltmeye konulınuştur. 

Eksiltme 17 nisan 935 Çarşamba günü saat 1 5de Anka -
rada Bakarlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret odası ve11ika111 ve 61,50 liralık muvak
kat teminatları ile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda bu· 
lunmaları lazımdır. istekliler bu hu11u11taki şartnameleri para 
111z olarak Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünden ala-
bilirler. (1603} 2463 

Belediye Sular İdaresinden: 
Evvelce 3 nisan 935 çarşamba günü saat ikide ihalesi ilan 

'olunan kurşun boru ve bronz musluk münakasası görülen lü
zum üzerine 8 nisan 935 pazar te11i günü saat ikiye bırakılmış-
tır. (1698) 2519 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin İnşası yi · -

.mi gün müddetle ve kapalı zarf u11ulile aşağıdaki şerait · hilin 
de münakasaya konulmuştur. 
. 1 - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat !'llerkezinde beheri 
39486 liradır. Birisi 2300 lirad Kazalarda yapılacak mek -
teplerin beheri 20542 lira bedel keşiflidir. 

2 -Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat vila
y~tine müracaat edilınelidir. 

3 - ihale 15 Nisan 935 gününe mü11adif Pazartesi günü 
ıaat 16 da Tokat vilayeti daimi encümeninde yapı'acaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf u11uliledir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keı:fin yüzde 7 bu 

çuğu ni11betinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
. 6 -.- M~akasaya iştirak için taliplerin ehliyeti fenniyesi 

n • haız Nafıa Vekaleti veya Başmühendislikten verilmiş vesi· 
ka ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şerait r! ~ hilinde talih ofa"larrr t.,l-''' ·~ ..... i.-~• ">lek
tuplarmı ve İstenilen vesikaları havi kapalı zarflarını ifıa1 e g .. -
nü olan 15 Nisan ı ~35 Pazartesi gün;: ""at on ;L-ive kadar · 
layef ı:'nriimP1"J Riyaseti"" •avdi etmf"ı .. -· ··~- ~'··•·oır. (1 ~"l\) 

2432 2432 

Ecnebi memleketlere a-iden tüccar ve seyyahlara 

Hanka Komel'çiyale İtalyana 
Sennayeoi: 700,000,000 (ihtiyat akçeoi ı 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin 'ekleri) •atM 
Liret. Frank, fngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
'" ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa edilmi~tir. ( 5~9 l ?J81i 

Deniz yolları 
iSLETMESi 

Aomtet.ri 1 Kanka,. Köpriilıap 
Tel. 42361 - !irbc1 MlllallrDnade 

... __ "- TM. 22740 ___ ııj 

MERSiN YOLU 
INEBOLU vaparu 5 Nisan 

CUMA günü nat 11 de Mer
sine kadar. 

NOT: Evvelce İstanbuldan 
PERŞEMBE günleri kalkan ve 
Payas'a kadar giden bu posta
lar Nisan başından birinci Teş
rin sonuna kadar lstanbuldan 
CUMA günleri kalkacak ve ay
nı programla Mersine kedar 
gidip döneceklerdir. Bu müd· 
det için Payas programdan çı· 
karılmıştır. (1676) 249 6 ........................... 

EKZAMA~
ESKI DERİ yaralarına 1 

En tesirli deva ., il 
~ Si~ci ~rk~cz~s• ~1 

2450 

Doktor 

Q ~~ ~!th'!~ ~anında 
Telefon: 24131 

2398 

lstanbul Harıcı Aııkeri 
K••,.~t jJ;;nları. 

Yerli fabrıkalar mamula
tından 40,000 metre kaputll!k 
kumaş kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. ihalesi 1 1-4-
935 Perşembe günü saat 11 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. T eıninatı muvak -
kate11i 7200 liradır. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyenler 595 ku
ruş mukabilinde M. M. Veka
leti Satmalma Komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka
nunda gösterilen ve11aikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdii. (1471) 

2420 • • • 
Yerli fabrikalar mamula

tından 45,000 metre elbiselik 
kumaş kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. ihalesi 13-4-
935 Cumartesi günü saat 1 1 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 265 kuruştur. 
Teminatı muvakkatesi 7212 
lira 50 kuruştur. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyenler 597 ku -
ruş mukabi1inde M. M. Veka
leti Satmalma Komisyonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. lı ka
nunda gösterilen ve11aikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdi etmeleri. 

(1472) 2421 

"' "' "' 
Yerli fabrikalar mamul& -

tından ve beher kilosunun tah 
min edilen fiatı 188 kuruş o -
lan 15000 kilo pamuk ipliği 
kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. ihalesi 14-4-935 pa
zar günü saat 11 dedir. Mu -
vakkat teminat 2115 liradır. 
Şartnamesini 141 kuruşa al -
mak ve örneklerini görmek is
tiyenler her gün komisyona uğ 
rayabilirler. Eksiltmeye gire
cekler muvakkat makbuzlari
le arttırma eksiltme kanunu
nun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel An -
karada M. M. V. satmalma ko 
misyonuna vermeleri. (1523) 

2424 

ZA YI - 1932 sicil numaralı araba· 
cıhk ehliyetnamemi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan zayÜn hükmü yoktur. 

Hüseyin oğlu Tahir 

ZA YI - 929 senesinde aldığım Li
man cüzdanımı kaybettim. Yenisini çı .. 
karacağımdan hükmü yoktur. 

l(asımpaşada No. 30 Kaaım 

Satılık Eşya 
İstanbul gümrükleri Başmüdürlüğü satış komisyonund:ın: 

928 •enesinden evvel gllmrllğe gelmiş ve •abipleri tmrafından alınmaması yüzünden ambar .arda 
toplanan aıaiıda miktar ve kıymetleri yasılı •tya hizalarında ıöaterilen tarihlerde satılacaktır. Satıt 
2490 No. lu kanuna ve bedava verilen ıartneme dahilinde yapıhr. Satılan eşyanın mikdar ve cin•lerini 
gö•terir cetveli Baımüdllrlllkdekl ilin tabta11na asılmıştır. Bu efY&yı almak isteyenler h ıalarında g6ste
rilen kıymetin % 7,5 olan teminat akçaıını müıayede •aatinden bir saat H'val veıneye yatırm•ları la
zımdır. istekliler satıf •aatine kadar komisyona müracaat ettikleri takdirde lıtedikleri bilılyi alabillr Te 
e9yaları da g6rebilirler (1724) 

Kap Muhammen kıy. Teminat 
L. K. L. -137 4126 68 310 

720 4965 30 373 

132 728 84 55 

57 12126 33 910 

65 2222 75 167 

521 78 05 6 

Müzayede gnan 
ve şekli 

22-4-935 Saat 15 
•İt açık arttırma 

tran-

29.4.935 nal 14. tra•
sit açık arttırma 

29-4-93'i aaat 16 traa
•it a~ık arttırma 

6-5-935 saat 14 traa
mt kapalı sarf 
6· 5-935 •••t 15 açık 
arttırma 

6-5-935 Hat 17 açık 
arttırma 

Cinsi •n• 
4154 ktııur kilo sıkletinde 
muhtelif fabrikalar mamuli
b toı ve tablet sakkarin 
Muhtelif cins pek çok ecza 
mustahsarat maden ıuları tu 
valt1 t •fYHI ve saire 
Adresli kiğıt, mukavva, etiket 
mantar, kapını ve nir muhte 
lif qya 
Sa11iz dolu sinema filmleri 

Biıiklet, otomobil, hanlara alt 
aksam Hİr makineler ve mulıı

telif eşyalar 
imhaya ayrılmıt cep fener pilleri 
tahta parçalan kiğıt veaair eşya -- ~----

lstanbu Gayrimübadil er 
Komisyonundan: 

Hisseye gÖYt 

muhammen K 
D. No. 

213 Y ediıkule imrahor 

257 Büyükdere 
308 Ortaköy 

1046 Burgazadası 
1229 Burpzadası 

1269 Büyükada cami 
1276 Fener Sifrikoz 

1308 Büyükada Cami 
1370 Beyoğlu Hüıeyinağa • 
2352 Akıaray Baklalı Kemaleddön 

Sokaiı 

Hacı Manol 

Çivici 
Dereboyu 
Yeni 

Çarı• 
Gazi Avrenos 
Fener cad. 

Güzeli ... • 
Valide çeıme&i 
Tiryaki Hatan paıa 

E.mliık No. 

ın 

51 
176 

6 
27-27-1 

29 
195-197 

12 
34 

20 Mü. 

1864 Harita 

Onsi ve hisoesı 

70 metre arsa 

69 metre arta 

70 T.I .. 

28 " 
274 metre arta 351 ,, 

450 metre arta 450 " 
Diikki.nı olan evin 1-4 hissesi 500 " 

~nin 14-32 histeti 1096 " 
Hane ve dükk&nın 14 hiııeai 300 " 

Abtaı> hanenin 432-640 hisoe•i 407 ,, 
115 metre arsanın 2-3 hi11eıi 320 ,, 
66,94 metre arsa 2008 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 

eden çarşamba günü saat 14 den itibaren 

on gün müddetle pazarlıkla tahta çrkarılmııtır. !halelen 17-4-935 tarihine tesadüf 

on gün zarfında her gün yapılır. Satıı münhasıran "avrimiibadil bonosu iledir. 

EV"" TİCARET l<:.ŞYASI TAŞIR 
SİZİN TA$1VAC,Ai!.INİZOAN DAHA UCUZA 
İSTRNBUL EŞYR TRŞINMR HOLEHTJF S~ · 

ADRES·- GALATA 

Mehmetolipasa han n·43 
Telefon 41981 

HAZIN YllTllK Bll/;LJIRI 

SANDIJ<LAR 
BL"DA\.'A jp 

1 

Dr. A. KU'l'l~L 
Karaköy 1 opçular caddesı No 3 3 
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Umumi NeşrıJ ve Yazı itlen 
Müdüı · Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . .Ş. 


