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konferansının Stresa • • 
ışı 

arı , ondra, 
U UkgörU ayrılı 

çok zor 

1 r 
Stresa'da Macarlar, Bulgar ve Avusturyalılarla 
. kdedi en muahede/erin tadili işi de görüşülecekmiş 
Fransa, küçük ltilAfın fikrini almayı şart koştu 
LONDRA 6 (A.A.) - Londraya 

dönen Bay Eden kendiainin ve Bay 
Simonun yapmıı olduklan aeyabatin 
çok faydalı olduğunu söyleınİ§ ve de
ınİ§tİr ki: 

- Buııün Avrupa vaziyetinin çok 
müıkül olduğunda biç kimaenin ıüp -
hesi yoktur. Ancak, her devlet bu müı 
külatı yenm.eye yardon ebnek iatedi
ğinden bunların bertaraf edilmesi im
kilnaız değildir. Bizim yardınımırz pı 
olmalıdır: Doğru, azimkar ve devamlı 
bir aiyaaet takib etmek ve uluelar ku
rumuna ve mÜfterek aulb 9İstemine 
rrüz.aheret eylemek. 

Seyahatin neticesi 
" LONDRA, 6 (A.A.) - Gazetelere 

ııore, Bay Edenin Avrupa bü.kümet mer 
kezlerine yaptığı aeyaba.tte elde ettiği 
neticeler ıunlardır: 

1 - Va.ziyet, ciddidir. Fa.kat ağır 
bir ihtilaf teblikeıi, aleh'.imum za.nne
dildiğinden daha azdır. 

2 - Müıterek emniyet siatemine 
Polonya muhalefetten va.zgeçebilir ve 
Almanyanın bugünkü vaziyeti muba· 
fa~a etmekte devaJI1 edeceği de mu
hakkak değildir. 

3 - Ziyaret edilen devletlerden 
hiç biriainin askeri taamız niyetleri 
yoktur. Hepsi ıulhün tanzimini tid -
detle iıtiyorlar. 

4 - Büyiik Britanya, siyasetinin esa 
aı olan bu gayeye eritmek iç.in, sağ -
lam ve açık aözlü kalına, A vrupayn 
yardrm edebilir. 
Mıntaka misaklanna itimad yok 
Niyüı Kronikl'e göre, Ba.y Edenin 

aeyahatinin harici neticeleri tunlar • 
dır: 

Mmtakavi misaklara itimad çok a
z'!lmıthr. Şark misakı ölmüıtür. Çün
ku, ne. Polonya, ne de Alına.nya bu
nun faıdesine kani değillerdir. Avua
turyanm iıtikl&lini muhafaza için ta.
ınvvu~. ed~.len miaa.k, can çekitmekte
d ı r. ~unku Bay Hitler, Avu.sturyanm 
kendı mukadderatı ve istikbali bak
k!nda reyini kullanmaama müsaade e 
dılmediğiıni ôdd;., etmektedir. Lokar
no muahedesi, ıadece hafif bir emni -
yet hissi vermektedir, çünkü Franaa 
ve ,Almanya, ıatıki Avrupaya çok sıkı 
baglanım.ıf)ardır ve orada çıkacak bir 
harbe muba.kkak aürükleneceklerdir, 

Bu &'•zete, yazısını JC>yle bitiriyor: 

, 

Londr .. Ja Stresa konleran:nnın eaa.tan etrafında 
Con Sa,,,...n 

Graadl ,,., Sir 

Mütterek harek.ı>t ile, Şurıt arasın 
da yapılacak tercih gecikmiyecektir. 
Gelecek 15 gün içinde yapılacak kon
fera.nılann ıulha veya harbe tesirleri, 
Versaydanberi yapılanlardan daha ge 
nit olacaktır. 

Roma, Paria ve Londra araS1nda 
ayrılık 

PARlS, 6 (A.A.) - Alman istih
barat büroaunun aldığı bab&-lere gö
re, Streza konferansı için yapılmakta 
ola.n ha.zırlıklar Roma, Paris "e l.on
dra hükfunetleri ara•ındaki göriif ayn 
hklarmdan dola.yı ciddi müıkülatla 
karıılanmaktadır. 

Joumal gazetesi diyor ki: 
Fransa geçen cuma.rteai günü ltal

ya, lngiltere ve Sovyet Ruıyaya bir 
teklifte hulunmU§tu. Bu teklif, ulualar 
kurumu çarçeveıi içinde umumi bir 
lmqılıldı yardım mi..tanm immsı hak
kındadır. Ma.a:mafih, §W'a11 anlqılmıt 
tır ki: Bugünkü vaziyet 1914 deki va· 
ziyetin ayni değildir. Çünkü Sovy•t 
Ruaya Almanya ile doğrudan doğru-

ya hemhudud bulunmuyor ve Lehiı • 
tanın muhtemel bitaraflığı kızıl ordu
nun her türlü hareketini felce uğra -
tacaktır. 

Pelit Paria.ien gazeteıi, Fran•ız nok 
tai nazan hakkında uzun tafsilat ver 
mektedir. Bu tafsilat fÖyle hülaıa e -
dilebilir: 

Fransı:ı planı uluslar kurumu miıa
kına. iıtinad etmektedir. Yani, bir te
cavüz halinde uluılar kurumu hemen 
toplanarak müstacelen mütecavizi ta 
yin edecek ve bundan ıonra karıılık
h yardım keyfiyeti tatbik olunacak • 
trr. Görülüyor ki, bu karıılıkh yardım 
miıakı ikinci derecede kalmaktadır. 
Çünkü, uluslar kurumunun kararı ne 
ticeıindedir ki, tatbik edilebilecektir. 

lngiltere ııe Streoa konferan.91 
LONDRA, 6 (A.A.) - Londrarun 

salahiyettar mahafilinde söylondigi • 
ne göre, lngiltere hükfuneti, Streaa 
konferanııru birinci derecede ehemmi 
yetli telakki ebnelrtedir. Jngi!t.,,.eyi 
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Btlfbakan Haydarptıfada Universite rektörü ile gÖTÜfÜyor, kendisine ve
rilen izahah dinliyor, karfılamaya gelenlerin ellerini sıkıyor · -

Başbakan dün geldi 
f smet / nönü şehrimizde bir kaç gün 

kalacak ve dinlenecektir 
d .. B~bakan General İsmet İnönü 
dun sabah fehrimize gelmit ve Hay 
h a~~fa istasyonunda vali Bay Mu 
s"' ın Üstündağ, Emniyet müdürü 

ay Fehmi Vural ve Vilayet erka-

nı ve birçok zevat tarafından kar
tılanmıftır. Batbakan lstanbula 
dinlenmek için gelmi~ ve istasyon
dan, doğruca Kadıköyihdeki hem
tiresinin evine gibni~tir. 

Fırkada toplantı 

Çalaımalarda görülen 
müşküller kaldırılacak 
Cümhuriyet Halk fırkuı vilayet i-

dare heyeti dün aylık topla.ntmnı yap 
tnı§tır. Bu toplantıda kaza idare be • 
yeti r.Uleri de hazır bulmımuftur. Dün 
kü topla.ntıda. kaza idare heyeti reia -
leri de ha.zır bulunmuıtur. Dünkü top 
lantıda fırka arka.dqlannm çahıma 

vaziyetleri görüıülmüı ve arkadaflar 
araamda daha aılo ve ıamimi bir tesa
nüd tanin etmek gayea.i ile faaliyetin 
arttınlına .. kararlqtınlmıftır. Bu ka
rara göre Niıan ayı içinde kaza ida .. 
re heyeti reialeri, nahiye ve aemt ocak 
larını teftiı ederek bunların çalııma 
eanasmda tesadüf ettikleri miiJkülatı 
tesbit ederek daha. geniı mikyasta ça
hıabilmeleTini temin için tetbirler ala
caklardır. Ma.y11 ayı içinde de Vilayet 
idare heyeti reir.i ka.zalarm faaliyetini 
teftiı edecektir. Toplantı aonunda her 
ayın ilk cumartesi günü fırka viliyet 
idare heyeti azaları ile kaza reialeri .. 
nin toplanmaaına karar veril.mittir. 

B. Celal Bayar 
Kütahyada 

KOT AHY A, 5 A.A. - lktiıat ba
kanı Bay Celal Bayar beraberindeki mti
tehas&ıs zevat1a birlikte dün gece ıaat 
~3,30 da ıe~rimize gelmiştir. Bay Ce . 
lil Bayar Kutahyanın ikttsadi vaziyetini 
tetkik edecek ve bu yıl burada kurula
cak olan poraelen fabrikası iılenle meş
gul olacaktır. 

İnkı lab dersleri 
Bay Hikmet'in 

Bugün 6 ncı aahifede 

Kamutay r 

İç işler Bakanı sor· ! 
gulara cevap verdi 
Ankaranın imar müdürlü 
ğü bütçesi görüşülürken 

münakaşalar oldu 
VAN GOLO 

ANKARA, il (Telefonla) - !Su -
ııün k•mutayda kabul edilen imar mü 

dürlüğÜ bütçesinin 
nıüzakereai eana • 
amda küraüye ge -
len Kitapçı B. Hüı 
nü (Muğla) bet ae 
nelik imar plinımn 
henüz aeneai cel .. 
mediği için tatbik 
<>dilmiyen plan mın 
ta.kaları içerisinde 
kalan yer aabiple
rinin muameleleri .. 
nin yapılmadığmı, 

B. Şükrü Kaya bununla lma.r mü-
dürlüğünün Anka

ranın Bayındırlığına enırel olmak bul
ma.kta bulunduğunu ve yer aahipleri
nin mülkiyet hakkından istifade ede
meıneai hukuku immeyi ihlal ebnek· 
te bulunduğunu söyliyerek: 

- Ankara ıehrinin bir an evvel J. 
mar edilebilmesi için bütçeye fazla 
tahsisat konulma11 auretile l&zon ııe • 
len tetbirlerin hükfunetçe almmaaını 
dilerim.,, dedi. 

Bay Şükrü Kayanın U..hatı 
Dahiliye Vekili Bunun Üzerine ıun• 

ları söyledi: 
- f.nkara imar müdürlüğünün çok 

büyük itleri vardır. Yapı ve yollar ka
nununun kendisine yüklettiği vazife • 

Bay Ahmed Ihsan Bay Kitapçı Hüanü 

!erle berab .r ileride Kamu ta.ya ıunu
lacak bir kanunla birçok vazifeler da 
ha verilecektir. Memleketin bütün ıe
hirlerinin imarının mürakabeaini ve 
onlara merkezce yapılal>ilecek yardım 
]arı temin edecek bir merkez müeaa.e
aeıi ola.caktır. Bu itibarla bu müdür • 
lüğü biraz daha. ta.kviye ettik. lbti -

(Devamı 5 inci sahifede) --------
Almanyanın 
Hazırlığı 

B. Radek'in lzvestiya'da 
çıkan bir yazısı 

MOSK~VA, 6 (A.A.) _ bvesti
ya 11!2eteaı Bay Radelôn ( lnıriliz zi
Y"":e~ll<len sonra) bathklı bir maka
leıım neıretmittir. 
. ~a.lede, Taymis gazeteainin Ber. 

tindeki mümesııilirun bir mektubu zik 
redildikten sonra demliyor ki: " 

Bay H.i.tler A•--- . . S b' liği tarafı • ~ya &Çin ovyetler 
ır _ ndan bir tehlike mevcut 

olduguna lngiliz devlet adamlarım ik
naa muvaffak olamanıııhr 

Alman -'"-lama · · B ·Sim . Ed . F ...,.. . ''"'• ay on ile 
em ranaa ile Almanya arasında 

mutavassıt olarak teı•ı.ı.· •--ı~ 
b 1 

_.., e.....,..,e ve 
un ar warta.a.i.le Franaaya Afmanyadan 

korkmaaına mahal olmadıg- b'ld' 
k
.. ıru ıJr .. 

~ ıstiyordu. Halbuki, 30 mart tarih
}i Tan ııazetea.inde Bay Dormesaon ta
rafından nqredilen makalede olduğu 
Prusyaaındaki harp hazırlıld Al . annm • 
m~ ııy~~·~n her ıeyden evvel Fran .. 
sa ile muttcfikleri aleyhine "t -'L 

ldu • . mu evec..,,, 
o gunu gizlemeğe matuf old - . 
bat etmektedir , ugunu ıa-

. Almanyanın ordu, hava ve deniz. tea .. 
li_hatının ~oğalt.ı.lması hakkındaki bü _ 
tu~ metahbatı evvelemirde batı devlet
le~ne kartıdır. Hatta Almanyanm doğu 
mı.akına olan İtirazları da yalnız So _ 
yetler birliğine değil ayni zaman;a 
Lehıstana karııdll'. 

Almanya, h~pten sonra programJ .. 
nı tahakkuk ettırecek veaaite malik bu
lunuyordu. Şimdi orduıuna dayanarak 
metalibatmı bildirmektedir • 

Gerçi Almanyanın timdiki ekonomik 
aanayu umumı harp zamanına niıbet .. 
le oldukça mahdut ve bu memleket lh 
te alakadar olan memleketlerdeo d:;:a 
zayıf~r. Fakat Avrupanın ikiye ayrı _ 
lan hır yol üzerinde bulunmakta oldu
ğu aıikirdır. 

Harpcii unaurlara serbe&ti veri.IU • 
se, askeri ittifaklara ve harbe doğru 
~adiıeler cereyan edecektir. ikinci yol 
...,, vuku bulan değişi.ldilderi gözönü-

(Devanu 7 nci sayrlada) 

büyümüş ve Hind hü~fımeti 
müdafaa tertibatını takviye 
etmeğe karar vermiştir. 

Tel:{ Müd\irı 24318.. Yazı iıl•rl müdürO.s %4311 
idare •• Matbaaı 24310 

Küreğe mahk(Jm edilen ;zabWer den birinin formatn aökülürkerı 

Atinadakl yeni divanı harp 32 
suçlunun muhakemesine başlad 
Muhakeme edilenler arasında Veni· 
zelosun vaftiz çocuğu Pistolakis va 

ATINA, 6 (Huıuıi muhabirimiz - rinden diğer tahitler de ayni ıekilde 
den) - Fevkalade diva.nı harbde ye· ıahadette bulunmuılardır. Mubake • 
ni heyetin huzurunda Harbiye mekte- meye devam edilmektedir. 
bini iıgal edenlerin muhakemeıi baı- SELANIK, 6 (Hwusi) - Buradaki 
lamııtır. Suçluların adedi 32 dir. Dün Divanı harb bugün Serez 19 uncu ala• 
Mirala.y Kritaliı'in riyasetinde yeni yında iıyan eden zabitlerin ınuhake-
tetkil olunan bir diva.nı barbde de iı· meaine bqlamııtır. Burada yeniden te 
yanın ilk gecesi teraaneyi baamağa gi kil edilen ikinci bir divımı barbde pa• 
derken Peramada yakalanan asilerin zarteıi ııünü baıka asilerin mubake • 
muba.kemesi görülmüıtür. Buradaki melerine ba.ılaya.caktır. 
auçlular 14 kiı,.dir. Bunların araaın - intihabata htuırlılı • 
da Ha.nya mebualannda.n Venizelo - ATINA, 6 (Huıusi) - Harbiye Ba 
sırn vaftiz çocuğu P.istolakis de var - kımı General Kondilia gazetecilere ya 
dır. Dün dinlenen ıahitlerden busuıi tığı beyanatta lideri bulunduğu ınilli 
za.brta müdürü Miralay Zeyas, Atina- Radik~ partiainin ahali p~iaile bir • 
da.ki · b. d' 1 . . p· lak.i . lepneaı bwuaunda. Çaldar11 ilet 
terli "Y~. . a ıaeb ennı ıato .:,ın le mutabık bulunduğunu ve her iki 

P ettigıru ve unun tamamen e- tinin gelecek intihapta bir cephe afa 
mzeloaun .damı olduğumt söylemiıtir. cağmı söylemİ§tir. 
Emniyeti umumiye müdiriyeti zabitle- (Devamı 5 inci aalıifede) 

TAN! 

DOÖRU HABER 

GÜZEL YAZI 
TEMİZ BASKI 
CANLI RESİM 

• 
ATİNA 

BÜ KREŞ 
BELGRAD 
SOFYA 

BÜTÜN 
BALKANDA 

HUSUSi 

MUHABiRLER 

• 
EN BÜYÜK 
TÜRK GAZETESİ 

Tan! 

N 

Tan! 

DOÖRUYA 
DOGRU. 

YANLIŞA 

YANLIS 
DEMEGİ 
BORÇ BİLİR 

• 
HALKIN 

DERDİNİ 

KENDİNE 
DERT EDİNİR 

INKILABIN 
BEKÇiSiDiR 

• 
• 

EN BÜYÜK 
TÜRK GAZETESi 

. .... ... ~ .- .. TAN! 



Her haJtln mohluadur. 

Osmanlı 
Arap 

imparatorluğuna karşı 
imparatorluğu! 

dekkede bir muhavere· Emirle kartı karfıya
~ "'.\ r he bakılırsa ne görülürmüş? 

ve nihayet bu adamı idama mah- 1 muvafık görmüttür. Bir Müslüman 
kum edince gene rahat edememif; hükümdar bunu yapmiı.lı mı idi? 

- lyi ama, kitap gibi, o da sağ Dahası var: Sultan Selim Abbıui-
sal;m dolaşıyor. Bu hükümle biz lere gadretmedi mi, onlan tahtı e-
bir şey yapmıf olamıyoruz ki... aarete almak için kadınlan, çocuk-

Db'e kendini yemif durınuttur. larınr bile kılıçtan geçirmedi mi? 
Kevakibi ediyor: O tarihte Endülüste kafirler de 
- "Esbak Hidivilerin, Sait ve Arapları yakıyorlardı. Sultan Se-

lsmail paşaların gafletleri, Fran- Hm Bağdadda ayni feyİ yapb. 
aızların 870 mağlubiyetleri, ve bfr.. Sultan Süleyman da İrana bü-
tün düveli muazzama arasındaki cum ederek onların rafezi olma-
muvazene muhtel olmasaydı Os- )arına sebebiyet vermed~ mi? Ara-
manlı devleti çoktan mahvolmuştu. ya giren ve bu hwıusla aman dili
Buna binaen biz 'imdi, genç, muk- yen nıutavassıtları dinledi mi? Bu 
tedir dindar Hidiv Mısıra istinat e- Sultan Süleyman on bef İslam hü-
deceğiz ki muvaffak olalım.,, kil.metini mahvetmedi mi? T a tar-

Hatip bir hayli daha Hidivi ve ları ezsin d iye Ruslara, Cavalı 
nihayet Arapları methettikten son- Müslümanları ezsin diye Holanda-
ra ~öyle diyor: ddara yardım eden Osmanlı hü-

- Arap üç yüz milyon müslü • kümdarları değil midir? 
nıanm konu9bığu, bildiği dili ko
nuşandrr. Arabm dili bütün Müs
lümanların dilidir. Arap eski bir 
millettir ve Arap eskidenberi mef
rutiyet taraftarıdır. Arap daima 
adil, halim aelim, mütfik, hakpe
rest , insaflı, temiz kalmıfbr.,, 

Hintli, Efganh, Çinli, nihayet 
Türk murahhasları hatta Müslü
man olmuf İngiliz murabbası ö
nünde dakikalarca (Arap}ı müda
faa eden, Arabı göklere çıkaran 
h ~f be kimse tek cevap vermiyor. 
Bu da götscriyor ki Arabın üstün
lüğüı:ü bütün dünya kabul elmiş
t "r. O halde her hak (Arab}ındır. 
Zaten dava da budur. O zamanki 
Anp iftirakçdan i~i yalnız (mili. 
yet) noktasından tutmadıkları için 
elin ve binnetice hilafet üzerinde 
duruyorlar. Son iftirakçılarla ara· 
larındaki fark bu noktadadır. Bir
leşlikleri cilıet ise - birkaç istis
na ile - hepsinin, ileri atılmış, 
mücadele sahasına çrkmış, feda
kar ve fedai rolü oynıyan hemen 
hepsinin ecnebi elinde alet oluşla
rıdır. 

O tar' hte bizim jon Türkler de 
faaliyetlerinin en ateşli devresini 
yaşıyorlardı. Onlar da Avrupada, 
Mısırda ve lstanbulda her tehlike
yi, her mü~külü göze alarak Sul
tP.n Hamide karfı cephe almışlar
dı, sürülüyorlar, zindanlara atılı
yorlar, zulüm ve işkence görüyor
brJ ı . Asla onlarla bunları muka
yese etmek aklımdan hile geçemez. 
Bunu kaydeclitimin sebebi ııudur: 
Bu !·adar açık bir ~kilde maksat 
ve emelkrini meydana koyan A
rap ift irakçılan metrutiyet ilan e
dildikten sonra İttihat ve Terak
kiyi gene i ğfal edebilmişler, gene 
aralarma !.okularak uzun b ir za
man peşinde koftukları (ikirak) 
davalarını unutınuf görünerek bi
ze de unutturmuşlardır. Nasıl al
danmıştıık, nasd gaflet etmiştik, İn· 
1&11 buna bugün bir mina veremi
yor? 

Abdurrahman Kavakibi, eseri
nin sonunda, (Ommülkura) cemi
yetir.in verdiği hafi bir karar üze
rine, Mekkede emirle görüfiiyor. 
Emire soruyor: 

- "Devleti Osmaniyenin dahi 
ve tesiri olnadan bir Arap İmpa
ratorluğu kurmak için cemiyetimi
zin verdiği kararı muvafık ve isa
betli buluyor musunuz? 

E.. · de fu cevabı veriyor: 
•• - "Çok isabet ettiniz. Çünkü 

hicbir millet Araplar kadar lsla
n• ;,. te nafi faydalı olamaz. lsla
miyet ancak Arapların elinde yük
se],.cektir. 

Emir, b'rçok aöyledikten •onra 
d evam ediyor: ' 

Yemende on milyon Müslüma
nın kanına giren kimdir, gene Os
manlı hükümdarlarındaın baş.kala
n mıdrr? Onlar ne din İman, ne 
merhamet, ne insaniyet bilirler. 
Zübeyd ile San'ada Müslümanlar 
bayram namazmda iken Osmanlı
lar tarafından ate,e tutulup mab
vedilmediler mi? 

Sultan Mahmud frenklerin kis
vesini neden kabul etti? Neden 
rakıya, faize müsaade etti, haddi 
şer'iyi kaldrrdı, efraf, savat ve na
kiplerin ortadan kal.drrılmasını is
tedi. Osmanlı hükümdarlarının 
halife sıfatiyle dine hiçlJ:r hizmet
leri, faydaları dokunmadığının i
zah etmek için bu kadarcık söz bi
le kafi gelmez mi?,, 

Bu ı;özlere burada cevap ver
meği mi.nasız buluyorum. Bunla
rın ne maksatla n'çin yazıldrldan
m evveldenberi izah ettiği1J1 için, 
okuyanın, bunların cevabını ken
di kendine bulacağından eminim. 

Emir ıözünü şöyle bit'riyor: 

- "Son padifab ve halife Ab
dülhamit haddızatında iyi bir a

damdrr. Fakat etrafındakilere ka
pılm19 olduğu içıin ondan da bir ha 
yır ummamız imkanı yoktur. 

Abdurrahman Kevakibi, (Om· 
mülkura) cemiyetinin hafi bir iç
timam da verdiği kararları .c>yle 
anlatıyor: 

"l - Kureyş kabilesine men
ıup b'T reis h;lafete intihap edile
cektir, bu halife Mekkede otura
caktır. (1) 

2 - Hicazda bir ŞO.rayi Ommet 
toplanacaktır. Halife bu •iiranın 
fahri riya~etini deruhte edecektir. 

3 - Halifeye bir na1b tay in o
lunaeak ve bu naib bilfiil Şurayİ 
Ummetin reisi olacaktır. 

4 - Bu Şil.rayi Ümmet bütün la
lam hükil.metlerimin sultanları, e
mirleri tarafından intihapla gön
derilecek yüz azadan mürekkep o
lacaktır. 

5 - Halife ŞO.rayi Ümmet tara. 
fından intihap olunacaktır. 

6 - Halife sultanların ve emir
ler:n siyasetlerine müdahale etmi
yecektir. 

7 - Sultanlar ve emirler hali
fe tarafından tasdik edileceklerdir. 

8 - Halifenin ismi h utbelerde 
sultan ve emirlerin isimlerinden 
evvel okunacakdrr. Yalnız sikke
lerde halifelerJı i&mi bulunmıya
caktır. 

(Bibnedi) 

(1) Yani hilafet Kurcyşilere g~e

cektir ve merkezi hilafet Mekke olacak· 
tır. Sultan Hamidi en ziyade kuşkulan
dıran da bu meseledir. Hilafet mesele-

- "Tarihe bakınız, görürsünüz 
ki l•lamiyet ancak Hulefai Rasi. 
din zamanında yüksek kalmışt;r, 
Birnz da Emeviler ve Abbasiler sinin hattı mevzuubahis olmasına ta-
zuınanında böyle idi denebilir. Al hammül edemiyen Sultan Hamit onu o-
Osmanm en büyük padişahların- tinden almağa teşebbüı edenleri nasıl 

affedebilirdi? dan Fatih, belki hakikaten bir fa-
tihtiı·. Fakat o mülkü, menfati di
ne tercih etmiştir. işte Osmanlıla
rın en büyük paditahı dine bu göz
le bakmıştn·. ispanya kralı Ferdi
nand ile gizli bir ittifak yaparak 
aon Endülüs hükümdarı Beniülah
m rin ve oradaki bet milyon Müs· 
lu 1 •11n katliamlarını ve Endüllis
• c.eı.;ren ~iristiyan yapıl!!l!!;l~ı ı 

Bay Hasanın kayın 
•alidesi öldü 

ANKARA, 6 (Milliyet) - Kamutay 
Başkan vekili Bay Haoanın kayın vali • 
deleri Ycfat etmi,tir. Cenazen bugün 
Hacıbayramdan kaldırılarak Cebeciye 
gömülmüştür. Cenaze merarirninde Ka. 
mubıy başkanı, Bakanlar, Say.avlar •• 
tehrimia ileri ıeleuleri bıdunmutlu ,.., 
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Fransız 
Sosyalistleri 
Askerlerin terhis edilme
mesini protesto edıyorlar 

PARIS, 6 A.A. - Sosyaliıt lideri 
Bay Leon Blum, Popüler gazetesinde 
nisanda teThis edilmesi IAzım ge)en as • 
kerlerin daha bir müddet ıilah altında 
alıkonulmalarını tiddetle tenkit etmek
le ve silah altına alınacak ımıfların az 
mevcutluluğu meselesinin ancak 1936 
da mevzuu bahsolabileceğini kaydebnek 
tedir. 

PARIS, 6 A.A. - Dün yüksek as -
keri komite ,gelecek nisanda terhis edi
lecek sınıfm silih altında alıkonulması 
meselesini görii!llllüıtür. Bugün bir karar 
vertlecektir. 

Gandi sahnede 
Hü'- umet müdafaa terliba

tını ta" viye ediyor 
BOMBA Y, 6 A.A. - Gandi hareke

tinin büyüme•i hareketine mebni, Hint 
lriikume~i, müdafaa tertibatını takviye 
etmektedir. 

Gıındi taraftan mebuslar, meclisin 
bu celse.inde 1400 den fazla tadil tak
riri vereceklerdir. Hükumet, mesliıte 
tin- ~· ' e kadar 13 mağlubiyet kaydetmiı
tir. 

Gandi, ;rirai bir kalkınmanın plinı 
nı yapacaktır. Bu pli\na göre, ulusun gı .. 
da rejimi te"1cik edilecektir. Gandi, pro
pagandasına yakında ba~lıyacaktır. 

Romanya 
600 mi ;yon kronluk top 

ve mühimmat alıyor 
BUKREŞ , 6 A.A. - HükUmet ıko

da fabrikasile 600 milyon kronluk top 
ve mühıimrnat sabn alınması için yeni 
bir mukavele yapılması hakkında par • 
li.mentoya bir kanun 1 5.yıhaıı vermit -
tir. Bu 600 milyon Çek kronu 10 sene
de ödenecektir. Yeni mukavele 1930 mu 
kavelesioin yerine kaim olacak ve fiyat. 
!arda o mukaveleye nisbetle yüzde IS 
tenzilat yapılacaktır. 

- ------o•------
Kaçak idam mahkumu 

DALLAS -Tenzas. 6 A.A. -Ame· 
rikanın bir numaralı halk dütmanı Rey
mon Hami!ton, polis tarafından yaka • 
larunııtır. Bu haydut, g-eçen sene yazın, 
idan. mahkiiınlar höc:res.ind<!'n bçmıı· 
tı. 

H~ va taaı ruzlarına karşı 
ROMA,6 A.A. - Hava taarruzları

na karıı müdafaa birliği Roma valisine 
bir sakınma projesi vermişti. Bu proje 
tatbik edilmek üzere hemen alakadar 
dairelerce tetkik olunacaktır. 

Rusyads askeri terbiye 
~Ören talebeler 

BERLIN, 6 A.A. Resmi bir Mosko
va teblifinde bildirildiğine göre, bu se. 
nenin ilk üç ayı içinde dört yüz doksan 
bin erkek ve kız mektep talebesi aske
ri talim görmüş ve bunlardan IS bini 
• memleket müdafaa11 • madalyumı al
mııtır. 

Kral A!eksandr'ın vurul
duğunun altıncı ayı 

BELGRAD, 6 (A.A.) - Bugün Kral 
Alclmmdrın Marailyada feci :ın-ette ö • 
lümü nün altına ayı dönüm gıiı ü dola • 
yı.ile, Belı;rad büyük kiliseoinde bir ru
hani ayin yapılmıı ve bu ayinı!e bütün 
hükumet erkanı, elçiler ve kalabalık bir 
halk hazır bulunmu tur. 

Sovyet ekonomi planlara 
komisyonunda 

MOSKOV A, 6 A.A. - Sovyetler 
birliği devlet eİ<onomi pllinları komiıyo• 

nunda hükiimetin bir lnrarile tensikat 
yapılmşıbr. Komisyonun bunılan böyle 
70 azası olacak ve bunlar plan komiı • 
yonları azasile bildi, leknik ve kültür a
dam!.n arasında komise •!er heyetince 
ıeçilccektir. 

Kürek çekme müsabalı:a
ıını Cambridge kazandı 

LONDRA, 6 (A.A.) - Oxford • 
Cambriı:e kürek çekme müsabakasmı, 
19 dakika 48 saniyede dört buçuk ay 
kazanmıttır • 

Kan 'ı bir seçim 
RIO DE JANEIRO, 6 A.A. - ipti· 

habat esnasında bazı hadiseler ohnuıtur. 
Muhalif mebuslardan 10 kiıi yaralan
mıı, bir çok kimseler de ölmüı yahut 
ağır ıurette yaralanmıılardır. 

Askerden de bir ölü, 4 yaralı vardır. 

Harici küçük haberler: 

• lngiliz kabinesinin tali komitesi 
Loid Corc tarafından verilen ulusal kal· 
kınnıa proieri hakkında kendisile 18 nl· 
sanda ırörüımeğe karar Yermİftİr. 

• Boııtonda Tomaa isminde biri, Bay 
Ruzvelde tehdit mektubu göndermek 
sannı albnda l"'vkif edilmiıtir. 

• Niste ltalya, Fransa, Amerika, 
Belçika, lsviçrenin iıtirak ettikleri arri 
uluıal televizyon konferansı toplamnıt
ttl'. 

" Dünya ağır ııkJet boks ıampİyon
luğu maçı, eylülde, Nevyorkta Makı 
Bear ile Karneı anın galibi Joe Lui ara
&IUda yapdacakln'. ; 

ABERLER 
Memelde verilen 
İdam kararları 

Almanlar n .çiu bu iıe 
müdahale etmiyorlarmış? 

DANZING, 6 A.A. - Hitlerin mu
avinlerinden Rudol Hesa, Danzig'deki in 
tihabat esnasında, Memel'de ölüme mah0 

kum edilen nazilerden bal\l-ederek de • 
miştir ki: 

" Almanyanm kendi evlitlanru hiına. .. 
ye için elindeki vesaiti kullanmaması, 
kendisinin ıulh aşıklığını her ıeyden fa2 
la isbat eder. Almanya, eğer böyle mü • 
teenni davranıyorsa, bu, Avrupa mü~a· 
lemetini tehlikeye dü,ünnek içindir. 
Yabancı ülkelerde azlıklarla ba,ka dev• 
Jet vatandaşlannın haklan aroak kuv
vetle korunabilir.,, 

Sar'dan sonra Danzig 
DANTZlG, 6 A.A. Alman propa • 

ganda bakanı Bay Göbeh bu sabah bu
raya gelmi' ve söyled i ği nutukta Danıı. 
ziglilerin Almanlılı:larını müdafaadan 
katiyen fariğ olmad 1klarıru ve harpten 
sonra cebren kabu ettirilen sun'i h 1ıd ~ ıt · 
!arın Dantzig!ileri ana vatana bağlayan 
manevi baglan koparamadığını kaydet· 
miştir. 

Bay Göbels, bu akşam Danhıig hal • 
kına hi tıaben neşrettiği beyannamede de 
demiştir ki: 

Bundan iki ay evvel Sarlıiar bütün 
dünya önünde Alman olduklarını isb3t 
ettiler. Dantzig halkının da ayni surette 
hc.reket edeceğinden ve Alman uluıu ca· 
mia~una ve onun ıefi Bitlere bağ!ıhğınr 
göatereccğ'İne katiyen eminim. 

Danzig ve Lelı;stan 
V ARŞOV A, 6 (A.A. - Dancig 

loprakla..ında Lehtill!1' tarafından yapı· 
lan intihabat toplantısında Lehistan Ma
liye bakanı Bay Bechnicki Dancigin Le· 
histana sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve 
hayati menfaatlerinin de Lehiıtanla o • 
lan münaıebe' •rini karşıl:kh anlaşma 
havası içinde inkitaf etıtinnek olduğunu 
sövlnniıtir. 

Ee
1

ç~ka frangı ve 
Holanda parası 

--<>-

F.or;n üzerinde mülıim 

sp.!külasyon yl'pı ı 
LONDRA, 6 A.A. - Belçika fran. 

gın'n kıymetlen düşmesi, florin üzerin· 
de hava oyunlarını teıvik eylemit ve 
dün, piyasada mühim miktarda florin 
ıatılmışt:.r. Bu sab! muamelıtıini har": .. 
ret!endiren, Hollanda banlcasmrn Panse 
va!<l olan altm ihracatına nihayet verdi· 
ği hakkında çıkan §Byıalardır. 

Maamafih iyi haber alan mahafil, ev· 
ve!ki gün, 7,25 olarruc tesbit edilen pi
yasaya kartı dün 7,28 olarak tesbit e • 
dilmit olan piyasanın tıınmınile itibari 
olduğunu ifade ediyorlar. 

Diğ<,r taraftan, Hollandadan gelen 
haberler, bu §Byıaları tekzip ile Hollan
da ihTacat enıtltüıünün bugün için vaki 
olacak altın taleplerini is'af edeceğini 
ilan etmektedirler. 

Londra mahafili, Hollandarun, hava 
oyunculan tarafından florin üzerinde ya
pılacak tazyiklere mukavemet edecek 
vesaite malik bulunduğunu söylüyorlar. 

Hollanda telgraf ajansının salahiyet• 
tar bir membadan aldığı hRbere göre, 
banka, bugünkü altın politikasını takibe 
devam edecektir. Paranın kıymetlen dü
ıürülmesi taytalan, hiç bir esasa dayan· 
mamaktadtl'. 

Stratosferde 
25 mil yükıeien yolcu

suz bir balon 
MOSKOVA, 6 A.A. - içinde yol. 

ru olmıyan bir stratosfer balonu Mo• • 
kovadan uçurulmu~, 12S mil uzaktll ye
re inmiştir. Sovyet hükUıneti 2S mil ka· 
dar yüksekliğe çıktığrru bildirdiği bu 
balon içm dünya yüksek uçuf rekorunu 
istemektedir. Balonda, uçu!un inkişafını 
takip etmeğe müsait radyo tertibatı var
dı. 

Mançuko imparatoru 
Japon yada 

YOKOHAMA, 6 A.A. - Mançuko 
İmparatorunu Japonyaya götürmekte o
lan Hiyel harp kruvazörii buraya gel
mişıtir. imparator maiyeti derhal karava 
çıkarak hususi bir trenle Tokyoya va· 
ııl olmuşlar ve istasyonda, Japon impa• 
ratoru ile parlak bir heyet tıarafında:ı 
karşılanmışlardır. 

İsviçreden Almanyaya 
kaçırılan gazeteci 

BALE, 6 A.A. - Burada çıkan Na
tional Zeitung gazetesinin Berlin mu • 
habirlel'İ, kaçırılan ıı:azeteci Bertold Ja
kobun hıyaneti vataniye cürmü ile mu· 
hakeme, ve ibret için de idam edilece· 
ğini yüksek bir memurun ağzından duy 
duklannı bildirmiıt ... dir. 

Almanya, bu meseleyi hiç bir ıuret
le bir hakem mahkemesine tevdi ede • 
cek değildir. 

İrana giden ltalyan 
mühendisleri 

ROMA, ı.; A.A. - Bir çok mühendis 
ve ameledeo mürekkep bir grup lrana 
hareket et.ruıtir. Bunlıı.r, Hazer denizi
ni Basra körfezine birle<tirecek ola" bü 
yük demiryolunun inıas~da çalışacak · 
!ardır, 

Memurların geçim şartları 
hafifletilecek 

AN KARA, 6 (Telefonla) - H ükılmet memurların geçim şartları
nı hafifletmek üzere evvelce Meclisten geri alınm11 olan memurin apar· 
tımanları kanıın projesinde mühim tadüler yapmak ıuretüe yeni bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. 

Posta ve tel~raf teavün sandıiı 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Porta ve Telgraf tefkÜô.t kanununun 

14 üncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında hükumet Meclise bir 
layiha vermiştir. Layihaya göre porta idaresi tarafından makbuzla mek 
tuplara yapıştırılan damga, Hilalüıhmer, Himayeietlal ve emıali pilla
rın beyielerinden şimdiye kadar toplanmı' olanlarla badema toplana • 
cak olanların Posta ve Telgraf taavün sndığına sermaye olacaktır. 

Hava ~emilerinden resım alınacak 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Devlete ait askeri ve sivil hava liman

larına inecek yerli ve yabancı hava gemilerinden alınacak resim hak • 
kında hükıimet bir kanun layihası hazırlamaktadır. 

Habeşistan tekrar raüracaat etti 
CENEVRE, 6 ( A.A.) - Habeşistan hükılmeti uluslar kurumu ge • 

nel katipliğine yeniden telgrafta müracaat etmiştir. Bu telgrafnamede, 
Habesfatan Tan gazetesi tarafından, ltalyanın Eritreye 4,000 amele 
gönd;ı·eceğine ve bunların Masaua ile Habeşistan hududu arasında yol 
inşa edeceklerine dair neşrolunan haberi mevzuu bahsetmektedir. Ha· 
beşistan hükiimeti bu hadisenin ltalya için askeri hazırlıklar mahiye· 
tinde olduğunu ve aradaki ihtilafı kuvvetlendireceğini söyliyerek Habe 
sistan vaziyetinin 15 Nisanda fevkalade olarak toplanacak olan Ulus· 
İar kurumu konseyinde tetkik edilmesini talep etmektedir. Genel katib 
verdiği cevapta, bu talebi konsey azasına tebliğ ettiğini söyledikten 
sonra, bu seferki fevkalade içtimada konsey ruznamesinin yalnız bir tek 
maddeyi yani içtimaı icab ettiren hadiseyi ihtiva ettiğini ve fakat di • 
ğer müstacel meselelerin müzakere si Uizım gelirse konseyin karar ittihq 
zına salahiyeti olduğunu söylemiştir. 

Par is sefirimizin ziyafeti 
ve görüşmeler 

PARIS, 6 ( A.A.) - Türkiye büyük elçisi Bay Suad, Bay Laval ve 
Titülesko ile relikalanna ve küçük anlaşma ile Balkan anltıfması müme• 
sillerine bir öğle ziyafeti vermiş ve ziyafet sonunda görü~eler olmuş • 
tur. 

Ekonomi Bakanı Ankaraya döndü 
KOT AHY A, 6 ( A.A.) - Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar, bu 

sabah bir müddettenberi vilayet iç inde seramik sanayiinin ham madde 
;eri üzerinde tetkikata memur edilen yabancı seramik mütehcuısuile yük 
sek ziraat enstjtüsü jeoloji profesö rünün ve Sümer Bank mühendisleri• 
nin mütalealarını dinlemiş ve labri kanın Kütahyada kurulması kararı
nın isabetini görmüftÜr. Fabrikanın bu yaz burada temeli atılacaktır. 
Kütahyanın bugünkü çini tezgiihla nnı, muattal bulunan ziraat aletleri 
fabrikasını gören Bakan akfam trenle Ankaraya dönmüştür, 

Rusgada S kişi idam edildi 
BERLIN, 6 ( A.A.) - Moıkov adan gelen haberlere görtt Şimalı 

Kafk:ıııyada birtakım idam mahkıimlannı para mukabilinde hapisha • 
neden kaçıran ve bunları defterde idam edilmiş gibi gösteren beı adliy! 
ve hapishane memuru idama mahkum edilmişlerdir. 

Posta, telgraf kanunu 
Yeni kanun projesi kamulaya verildi, 
resmi dairelerden de ücret alınacak 

ANKARA, 6 (Telcfoı>la) - Hüku
met bu ıene muafiyetin kaldırılması i
çin hllZll'ladığı posta kanununa ek ka
nun layibaımı kamutaya vermiıtir. 

Layihaya göre posta ve telgraf ida
resi yaptığı İşlerden dolayı alınacak 
üoretler Bayındırllk bakanlığmca ha • 
zırlanacak ve Bakan!M heyetince tas
dik olunacak tarifeye göre alınacaktır. 

Muvazenei umumiye, mülhak ve 
husuıi bütçelerle idare olunan daire • 
!erden postaya verilecek mektup, ga-
zetıe, kart, mevkut risale, her nevi ba : 
ıılmış ki.ğrt, it kağıtları, poşta paketlerı, 
adreı değiştirmeleri, ar;iye ve ıair hiz
metler gibi Üçte bir nisbetinde ücret atı. 
nacaktrr. Bu ücretler senelik maktu üc
ret olarak alınacaktır. Hilaliahmer, Hi
nıayeietfal ve Tayyare cemiyetlerinin 
mektup ve paketlerinden, aıkeri mektep 
ta'eb•leri, öksüz yatı mektepleri, DarÜf• 
şafaka talebesi ile onbaşıya kadar asker, 

Elektrik ö.çü aletlerinin 
muayene ve ayarları 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Ekonomi 

bakanlığı elektrik, hava gazı ve su ıa

yımlarile ölçü iletlerinin muayene ve •· 
yarlan hakkında bir talimatnıwne ha • 
zırlamıştır. Bakanlık talimatnamede mu• 
~yene ve ayann nasıl yapılacağı, .hal~ı~ 
müracaat şekillerini ve kontrol ışlerını 
ayn, ayn göstermi.ttir. 

Ziraat Bakanlığının 
hazırladığı proje 

ANKARA, 6 (Milliyet) - Ziraat 
bakanlığı damga resminin 32 inci mu • 
afiyetler reımine bir fıkra eklefUcllotİ hak 
kında bir·kanun projesi hazırlamıttır. 
Bakanlık bu layıha ile hükı'lmetin damız 
Jık aygırlarile ahali kıaraklarının mecca· 
nen yapılan çiftleımelerinden doğan )'&V 

rular için meccanen verilmekte olan sı· 
fat ve menıe ıalıa~-tnamelerinoin de dam 
ga re•minden muaf olmasını teklif et • 
m.ıktedir. 

jandarma efradının aile ve yalan akra· 
balarına yollayacaldan mektup ve kart. 
lar, fakir çocuklara parasız olarak dağı• 
tılmak üzere hükiimet.;e yollanan kitap 
ve risaleler, Sıhhat bakanlığının hasta • 
lık raporları, köyler için çıkarılacak ve 
adı Bakanlar heyetince ıe91en bir gaze• 
to ücrete tabi olmıyacaklardır. 

Bakanlardan bu ücretlerin bir aylığı 
peşin alınacaktır. Türkiyenin ıefaret vo 
konsolosluklanna muafiyet veren büku· 
metlerin hududumuz dahilindeki muha
bereleri de ücretten muaf olacaktır. 

Hükumet aynca telgraf muafiyeti• 
nin de kaldırılması hakkında Kamutay& 
bir kanun layıhaaı vermiştir. Bu layıha 
ile de posta muafiyetleri kaldmlan dai• 
relerin çekecekleri telgraflar üçte bir 
ücrete tabi olacak, ücretler senelik ola• 
rak maktu bir miktar Ü7.crinden alma • 
caktır. Yalnız Reisicumhurun telgrafları 
ücrete tabi olmıyacaktır. 

Ücretle un öğüten 
fabrikalar 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Uuetle 
un öğüten fabrikalar için mümasili fab
rikalar satıı kıymetinin v...,tye matrah 
ittihaz edildiği anlatılmıt olduğundan 

Maliye bakanlığT valiliklere bir tamim 
yaparak; fabrikalardaki satıı kıymetine, 
fabrika kapmndan piyasa mahalline ka• 
dar yapılan nakil veıair masrafları da 
inzimam ettiğinden piyasa fiyatı bittabi 
fabrika aatıt fiyatından yükseklôr. Ser• 
mayesi bulunan ve kendi nam ve hesap. 
farına imalat yapan fabrikalar için salı( 
kıymeti matrah olarak alındığı halde i
malatta bunlar için piyaıa aatıı kıym ı ti 
üzerinden vergi ahnn1aır müsavatıızlığa 
mahal vereceğinden ücretle imalatta 
bulunan fabrikalar mamulatı içinde em· 
aalinin fabrika salıt kıymeti üzerinden 
Vl!1'Ji alınmaıı ve bu kıymetlerin de yİ· 
ne evvelki l~bliğ dairesinde ticaret oda· 
)arına ta11dik ettirilmesi icap ed:ceğini, 
bildirmiıtir. 



• 

lfm:L1el<~ 
Bisküvi kalmamı~! 

Dün her zaman alışverif etti • 
·ğim bir şekerci dükkanına girdim. 
Ak,am üzerleri safra bashrmak 
için yemeyi adet edindiğim birkaç 
bisküviyi hep oradan alırdım, ge • 
ne biraz bisküvi istedim. 

- Yok! dedüer. 
Ve anlathlar ki; buğdayı koru

ma kanununu tatbik için bisküvi • 
lerin arhk kapalı paketler içinde 
•atılması emrecl·ilmiş. Paketler de 
henüz piyasaya çıkmamış. Şimdi 
on kuruşluk bisküvi almak için en 
nsağı bir kiloluk bir teneke kutu 
k- !ın c.Jmak lazım. E doğrusu, bu
günkü ekonomi şartlarına çok uy
gun bir şey. 

Ben vergiye itiraz etmem. Yur • 
J • .ma karşı vazifesini bilen ve me
·eni yerlerde ferdin yüklendiği 

.,. ... i külfetlerini yakından görmüş 
bir adam vergiye karşı ohmıaz. La 
kin verginin güçlüklerine, alış tar
zına itiraz ederim. Bir vergi mü
hellelten ne kadar kolaylıkla, ne 
. w.dar belli etmeden alımrsa o ka
~r makbuldür. Çünkü insan ne 

kadar anlayışlı, ne kadar hamiyet
li, hatta ne derece zengin olur1a 
olsun vergiyi sevincinden göbek a
,a.·ak vermez. Bu dünyanın her ye
. ınde böyledir. Onun içindir ki; 
her yerde verginin hafifleştirilme
si mümkün olmasa kolayla.ştırıl • 
ması yolları aranır. 

...,;111,•; şu bisküvi hadisesini ele 
1a'I'~" Bı.. yalnız bisküvi için de

ğil, bütı.ın undan yapılan, makar
na, şehriye, ve saire için böyle imiş. 
Ve bundan maksad da, büyük zari 
lar içinde olduğu zaman bu ma • 
.. • u:ôtın vergisi iyi tahsü edilemi • 

.;ır t•e kaçak oluyormuş. 
Kaçak her Jeycle olur ve kaçak

çı namussuzdur. Amma bu namus· 
! u ;:;a karşı konan kayıtlar namuslu 
rdanı!arı zorlar. Benim JU bisküvi 
1 ·ı!a:namaklığım vakıa görünüşte 
~k ehemmiyetsiz bir şeyJir ama, 

bi•f.üvi satışında beliren güçlüğü 
ccsterir. Bümem maliye kanunları 
ve l.ıınlara dair tatbikat kararları 
r rcnler sokaklarda ellerinde tene-
1-c!crle bisküvi satan küçük satıcı
l!'rı ~imdi görebiliyorlar mı? Bu • 
günkü alımsahm ünitesi çok tıfa • 
ii~dır. Tütüncüler paketle değil tek 
stgara satıyorlar. 

O halde paketle bisküviyi kim a
fo ak? 

Bir, bu yüzden yani aatlfln fUai. 
mo.;ı yüzünden, bir de evvelce bü
yült tenekelerde vergi kaçağı sız • 
mcı ına mani olan kontrol makine· 
~ · ufacık ve yüzbinlerce paketlerde 
nasıl kaçak olmasının önüne geçe· 
cektir ?.. Bunları Jü,iinJiim ue 
nemeliizım dedim. Yalnu aklıma 
geldi. Her vergi için, her ııene, yep 
yeni birer tetbir alınıyor ue bu alı
nan tetbirlerin tam yerind'e olduğu 
sarıılarak alınıyor. Sonra bunun 
kafi ofmadığı anltıJılıyor. Bu ne • 
Jen acaba?. 

B.FELEK 

Bu1gar!arla mübadele 
edilecek Türkler 

Silivrinin KW"falh köyündeki Bul· 
garlıu·la Bulgaristanda Kediören kö· 
yündeki Türklerin mübadelelerine ait 
hazırlıklar bitmiıtir. Bunların müba
delelerine bu ayın onbeyiacle baılana 
caktır 

1 ()RSA 1 ---, •i bctınlııLa:.ındaıt alman cetveldir) 
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EKONOMl 

Yerli ça:r 
Yetiştiriliyor 

Ancak bun~arın nefaseti
ne de dıkkat edilecek 
Son zamanlarda htanbul piya'8.sm

da mühim mikta...Ja yerli çay satılma. 
ia batlamıştır • 

Bundan döri bet sene evvel Tokat, 
Samsun ve havalis.i.ndeki ziraat odalan 
tarafından yapılan yerli çay ekimi tec
rübeleri bir dereceye kadar iyi net.iceler 
vermiştir . 

Bu yıl bu civarJa ve bilhassa Sapan
ca taraflarında ehemmiyetli denecek 
miktarda yerli çay yetiştirilmittir. 

KO:.u ve renk itibarile dı§ardan 
gelenlere pek benziyen yerli çaylar, 
piyaıada 35 - 140 kurut arasında aa
trlmaktadır. e;.. çok müstahıiller, ~ay 
ekimine icap eden ehemmiyeti verme .. 
dikleri için toplandığı gibi satışa konu
lan bu çaylar (35) kuruştan sürülmek
tedir . 

Çay tacirlerind"'1 Bay Tahir, dün 
kendisi.le görüıen bir muhan-.rimi:ze 
bu mevzu üzerinde ıunları anlatımş· 
tır: 

"- Yerli çaylar mahiyet itibarile 
çok fariclrcbT. Koku ve renk benzerliği 
yüzünden ilcisi birbirinden güç a?ri e
dilir. Bugün lstanbula, Cava, Hındıya, 
ve Seylindan oldukça mühim miktarda 
çay gelmektedir . 

Tıcarct anla§ması mevcut olmadığı 
için yalnız Çinden mal getiribniyor. 

Yerli çaylarmuz daha bir hayli İt· 
laha mühtaç vaziyettedir. Elrime dikkat 
ve itina a:östermek bu neticeyi temine 
az çok kiıfi gelecektir • 

Maamafih bir çok kimselerin bun. 
lan gül.uyu vun-" aureıôle kolnıtma
ğa çahttıldarmı görüyoruz. Bu tekil 
zanuiı olduğu kadaT da faydıısızdır.,, 

GOMRUKLERDE 

Nümune 
Gümrüğü 

Yeni teşkilat bu yıl 
tatbik edilemiyor 

Aldığıma -1Umaıta ıöre, gianrük 
ve bm·wler balıankğı iıçiııl bmırlanan 
yeni teıkiJat kanunu projesi bazı sebep
ler dolayıoile yeni mali ....., baılangı • 
andan itiDareıı tatlıilı edilemiyecek
ıir. 

Bu yüzden projenin kamutaya sev
kedıihneli de gecikecddir • 

Buırünkü teıkil&ta nazaran yanın 
mi:lyon liralık bir bütçe C..ZJalıirna ihti
yaç gö•teren yeni "-m projeıindo 
esaslı bazı deği§ildikler yaprlması muh· 
t<meldir. 

Duyduğumuza göre, bu deği§il<lik· 
leııden biri de nümune gümrüğü tesisi 
meıele•i olacalmr. Jl'tanbul gümrükle
rinde, m.,...,ut tetlOlittan ayrı olarak 
bir nürnune ırümniiü 1ıunıı..... fikri 
ıon zamanlarda bir bayii İJlenıniı bir 
mevzu heline gelmiıtir , 

Nümune gümrüğünde gerek çalış
ma, gerek muamelelerin yürütülme ve 
neticelenc!irilme tM"Zlan bımı beıka 
bir ıekilde olacal<ıtn-. B&uıassa, alınacak 
memurlar ehliyetleıi. ve biJci1eri ile te
mayüz etmiı olanlar arumdan •eçile
c:ekıir. 

Bu mevzuun tepülat lcanunu projc
-..ıe yer atn..ı ile zmvri bazı değiı
meler ~caiı da ıımulmalotada. Ali.
kadarlar nümune giimriiğünün iyi bir 
sona vardığı takdirde bütün ırünrülde
re teımil edilmek üzere kurulmaııı ıa. 
ıam geldiği kanaatini güdüyorlar, 

Galata yolcu salonu yarın 
açılacak 

lntuı bitirilmit olan yeni Gal~ 
yolcu aalonu dün öğledmı ~ Nafıa 
mühendislerinden mürekkep bır he • 
yet tarafından tetkik edilmit ve mu
volal görülerek tedim ıılnmııtlJr. Sa
lon yarın açılacaktır. 

Deniz yollarında 
Hat bölümü 
Vapurcularla idare yeni 
bölümde anlaşamadılar 

Vapurculuk p.keti ile Deaizyollan 
idareoi araamda, hat bölümünü yenile
mek makadile batJıyan cörütmelere 
dün de vapurculuk şiriı:etinde dev.,, o
dilmittir • 

Dünkü toplantıya Denizyolları mÜ· 
dür muavini Bay Ulvi, i§letme müdü-

• rü Bay Zekeriya ve vapıırculuk fiıi<eti 
müdür muavini Bay Buriıanetôn İfti • 
ri.k etmitlC11dir. 

iki tarefın gösterdiği iatdı: üzerine 
baflıyan müzakereler iyi bir iııkitaE 
ıeyri cöstermemiı, iç kabotaj mevcut 
htıtlann iki deı>iz müessesesi İçin daha 
kirlı bir uyu!ma ile &;;lünmesi anusu 
menfi ıchilde neticelemniıtir • 

Bu vaziyete göre, yılbaşında yapı • 
lan ve Ekonomi Bakanlığınca tasdik e
dilen hat bölümü gene muteber tutula
caktır • 

Mahkemeler 

Heybeli önlerinde 
lan 33 vatandaşın 

boğu
hakkı 

Dün bu facianın muha
keme s ın e bakıldı 

Geçen Teş.rinievvelin aJ!.ıncı gecesi 
Y alovada.n gelirken, HiisRÜ kaptan i -
dans.indeki F eruzan vapurile Heybe
tiada önlerinde çarpışan faik kaptanın 
İdaresintleki sebze yüklü motörün ar
kasında bağlı &anı!a!da bulunanlar de 
nize dökülmüı ve 33 kişi boğulmuıtu. 
Bu kaza davasına, dün, öğleden ev • 
vel, ağır ceza mahkemesinde bakıldı. 
Once, ıimdi Kütahyada bulunan Ah • 
medin istinabe &uretile müracaat edi· 
len şahadetine ait evrak okundu. Son
ra, Yalova çiftliğinde çalışan Mura~! 
ıahid olarak dinlendi. Daha oonra, mu 
dafaa ıahidi olarak dinlenen Vapur • 
culuk ıirketi kaptanlanndan Musta • 
fa Fikret dedi ki: 

- O gece, ben, Füruzan vapuru 
kaplanı Hüanü ile beraberdim. Mar • 
marada ilerliyorduk ... Saat, gece ya • 
rııından ronra, üçü but:nuştu. Heybe
li ile Maltepe arasındaki fenerleri. geç 
miştik. Hüsnü kaptan: 

- Bat tarafta bir fener görünüyor .. 
dedi ve hemen tornistan etti. Deniz -
de, sağ tarafta, donuk ziyalı bir ~ener 
görünüyordu. Az a.onra, bu fenerın aol 
tarafa geçtiğini gördük. kaza vukuu 
ihtimali kalmıyor gibiydi ... Çok geç -
medi · sai bordadan bağnşmalar duy
mağ~ ba~ladık. Flikalar indirildi ... Ca 
navar düdüğü çı.Jmağa ba,ladık ve 
boyuna devam ettik.., 

Mustafa Fikretten sonra, sıra ile, 
Akay idaresinin Erenköy vapuru kap
tanı Hüsnü, gümrük memuru Etem, 
Heybeli nahiye müdür vekili Vahdi 
dinlendiler. Vahdi, kaza sabahı motö
rün yanına gittiği zaman motörün faz 
la yüklü olduğunu, motörde fe"erde 
görmediıi'ini ıöyledi . 

Gelmiyen bazı şahitlerle gösterilen 
müdafaa tahitlerinin çağrrılıp dinlen · 
mesi için, durupna, 25 Niaan &abahı
na bırakıldı. 

Dünkü celsede, kazada ölenlerden 
birçoğunun babalan, aileleri ve çocuk 
lan dinleyiciler arasında bulunuyor . 
lardr. 

ASKER KAÇAGINI EViNDE MI 
SAKLAMIŞ? - Samatyada oturan 
Bulgar teba .... ndan Ovakim oğlu Sa • 
kalu, bir aaker kaçağını evinde aak • 
laınak soçile zan altına almmıf, altın· 
eı istintak hi.kiıni tarafından sorgu • 
ya çekilmittir. Bazı gazeteler, maznu
nun, evinde sakladığı §&h.ıstan bazı 
malU:mat edinmek istediğini de yaz • 
mıılana da, bu, doğru değildir. Bir
gün, söz ıoıuında, Sakalu : 

- Top arabalan beygirlerle mi çe· 
kilir? c',omiştir. Bu sözden galat olma
ar muhtemeldir. 

Sakalu hakkında, aerbeot olduğu 
halde, asker kaçağmı evinde sakla 
maktan takibat yapılmaktadw. 

B. Halil LO!finin d•vası 
Son Poata gazetesi salıipl.erinden 

Bay Halil Lutfiyi tehdit ile para ko • 
parmak isterken cürmü methut halın
de yakalanan, akrabasından Şevketin 
muhakemesine, ağD" ce24 mAhkemeain 
de dün devanı edildi. 

Evvelce 37 müdafaa f&hidi dinlen· 
mitti. Dünkü celsede, müddeiumumi 
muavini Kitif iddiasını serdetti. Ve 
Türk ceza kanununun 61 inci madde
si nazara alııunak Üzere 495 nci madde 
hükümlerine göre cezalandınlmasını 
İstedi. Müddeiumumi idida1UJJ bitir • 
dikten oonra, davacı Bay Halil I ıltfinin 
vekili söz aldı ve ezcümle §Unları aöy 
ledi: 

- Bu parazit mücrim, hazırladığı 
bıçakla Halil Liitfiyi öldürecekti. Ab
~ullahrn ihban üzerine ki polisçe h•r
tıbat alınımı ve kendisine telgraf me• 
'"'"ru süsü verip yıldırım tela:rafı ı:etir 

diğini aöyliyerek arkaduıyle beraber 
hına içerisine giren Şevkc.t, rnüvekk.iti. 
mi Lrçakla tehdit ederken cürmü meş
hud halinde yakalanmıştır. Suçu, ceb 
ren haneye duhüJ ve :;eceliyi~ bina da 
hilinde sirkata teşebbüstür. 433 üncü 
maddeye göre cezalandırılması İcab 
eder.,, 

Vekilinden sonra Halil Luır: de söz 
o.!mıı ve altrabasından biriailc bu ~· .. 
kilde mahkemede kar§ılaıtığından mu 
leess.ir olduğunu, Şevketjn kendisin .. 
den, hapishanedeyken ve çıktıktan 
M>nra çok yardım gördüğünü, polisin 
takibinden kaçmak için But~ari&tana 
gittiğini, orada Nuri ismini takmarak 
hiç bir a]ika ve nis.beti olmayan zen -
gin bir ailenin akrabasından imi§ gibi 
b:r sene yanlarında kaldığını, orada 
bir fabrikada buldukları i§te de çalı,~ 
mayıp, ~ekerci Recep Ağayı dolandır 
dığmı ve dayak yiyerek kovulup fa. 
tanbula geldiğini. bu parazit geı;iDme 
tcnuryülünün kendi&inde cil>illi oldu
ğunu söyledikten sonra, nef,iim namı
na tiddctle cezalandınlma,ını i!.te
mi,tir. 

Bir diyeceği olup olmadığı ıorulan 
maznun Şevket te, Halil Lutfinir., pa
raca yardımda bulunmak üzere iten. 
disini o ak§atn davet ettiğini, bunun 
için geleceğinden haberi oldu'rtınu sny 
ledi. Bunu bildikleri iddi.> .. te 21 kişi
ı;k imıi yazılı olan bir müdafaa şahi
Ji listeli verdi ve çağınlıp dinlenil • 
meler;ni istedi. Bu ~bitler arasında, 
litanbul Emniyet müdürü, bazı gaze .. 
te sahipleri ve muharrirler de vardır. 
Heyeti hakime, gösterilen ıahitler • 
den her biri için zaruri masraf ola -
rak birer liradan 21 lirayı Maliye vez 
l'eıine yatınp makbuzunu kaleme ib 
raz ettiği takdirde çağınlmalanna, şa 
bitlerin, ceza kanununun deiiıen 45 
İnci maddesine göre ihzaren getiril • 
melerine karar verdi. Durufllla, 27 Ni 
un cumarteıi günü öğleden sonraya 
bn-akıldı. 

Esnaf bankası 
T asfiyt! heyeti daha geniş 

salahiyet iatiyecek 
Esnaf Bankaamm tıufiyesi itlerile 

uğı-a§"D heyet, banka umumi heyetini 
fevkalade bir toplanbya çaiırmağa ka 
rar vermiıtir. Ayın sonlarına doiru 
yapılacak olan bu içtimada tıufiye 
heyeti, yeniden aal&hiyet iatiyecelrtir. 
Bankanın alacalı: ve borçlarına ait ;1• 
lerin taki~inde .. tıufiye muamelatına 
memur edıleu uç zatm ayni zamanda 
hazrr buluıunalan lüzumu bir bayii ak
saklık vennektedir. T aafiye heyeti bu 
~saklığ.ı kaldırmak için oalahiyı;tle
~ g~ıletilmeain.i zaruri saymakta • 
dir. Oıger taraftan baıAadam alacaiı 
olanların müracaatları için bir ıeaelilı: 
bir m~ddet aynlınqtır. Ta.afiye bey eti, 
heyetı umuıniyenin geçenk.i toplantı • 
da verdi"" · . gı tasfiye karanm Ululcn tes·" 
ett k""b ,.... ırme ıçın, anka binaaında mev • 
cud kırtasiye e§yaaından bir kısmmı aat 
.?"I v_e ~esçil man-afmı bu ouretle 
odenuştır. 

Fransız gazetecileri 
Ankaraya gittiler 

Memleketimiz l.e4.kmcla tetkilcatta 
bulunnıaı. üzere şehrimize elmi olan 
Fransız -·et ·ı _ _,_ , g 1 

b- ecı=-uen Bay Sauvage 
ve Bayan Paule Malardot dün ak 
Ankırraya gİ.tmiıJerdir. tam 

Bu seneki otomobil yarışı 
Yarış komitesi dün teknik 

taraflarını .. .. .. 
goruştu 

Türkiye TW"iııg ve Otomobil klöbü 
tarafından tertib edilen otomobil ya- J 
rıılarınm dördüncüsü bu yıl 31 Mayıs 
Cuma günü yapılacaktır. Bu yıl yapı· 
lacak yarışlara büyük bir önem veril
mektedir. Yanı komitesi dün üçüncü 

t~pla~tı~ını yapmıı, teknik iıleri cö • 
ru§JnuJtW". Bu yılki yarıılara Balkan
lılar.':'".. J\!•sırlılar da çağınlmııtır. Bun 
dan oturu memleketimizdL yapılmak
ta olan bu yarıılar, Bir :lalkan uluı • 
lararıuı Jl'.arıJı .teklini almıJ olacaktır. 

lılAARIFTB 

Musikimizde 
ls

1

ahat 

Türkiye dünyanın en nefis iiziİll 
~ /erini yetistirebilen bir r.ıemlekel· 
~ tir. Bilhas~a Ege mıntakası, bunıııt 

için liızımgelen bütün coğra[i feTki~ 
iti haizdir. Bize öyle gelıyoı ' 
eğer Ege sahülerinde bağcıfığı.~~ 

.. ·· ··ı .. • ·· ·· biraz daha ıh· 

• 

Maru( bir Aiman mus:ki-
ı:nasından rapor istendi 

Kültür Bakanlığı meşhur Alman 
musikişinası Bay Hindemit'i davet et
mİ§tİr. Bu zat evvelki gÜn Almanya • 
dan tehrimize gelm.iı ve Ankaraya git 
mittir. Bakanlık Profesör Hindemit' • 
ten Türk musikisinin ıslahı hakkında 
tetkikat yapmasını ve bir rapor ver • 
me&ini İsteyecektir. Profesör Hindemit 
Şark muıikisi üze..inıleki ihtiıaaı ile ta
nınmı§lı.r. Bundan birkaç yıl evTel Mı
aırda toplanan beynelmilel §&J'k mu • 
sikisi kongresine iş.tirak etmişti. 

Haydarpaşa lisesi önündeki 
meydanlık 

Haydarpaıa lisesi önündeki geni§ 
meydanlrğm lisenin bahçesi olarak kul 
lanrl.-.ı için ali.kadar makamlardan 
mü.saade alınmı§tır. Burada bir spor 
sahası viicude getirilecektir. Bundan 
başka, Uıküdar orta mektebi bina11 
önündeki sahada da iki katlı bir jim
nastik aalonu inıasr için Kültür Ba 
kanlığından tahsisat gelmiştir. 

Ma··am tahsisatı ve kıdem 
zammı mese·esi 

ilk tedrioat müfettiılerinin ve bat • 
muallimlerinin makam tahsiaatı ve kı
dem zamları teklinin )İmdilik deği9 • 
miyeceği anlaşılmıştır. Oğrendiğimize 
göre, ilkteclrisat meselesi, kül halin • 
de, Mayıata toplanacak, fırka grup 
toplantısında görüıülecektir. Bir müd 
dettenberi ilk tahail itini tetkik eden 
hususi koonisyon, bu toplantıda rapo
runu okuyacak ve ilk teclriaa.t meseleıi 
hakkında bazı eezri kararlar verile • 
cektir. 

Askeri liselerde imtihanlar 
Askeri liselerin son sınıflarında, 

dünden itibaren iıntihanla.ra baılan • 
mıştn-. imtihanlar 15 gün ıürecektir. 
Diğer amflarm imtihanlanna Mayıs 
oonunda batlanacaktn-. 

Bulgar talebesi geliyor 
Varna Ticaret akademisi talebe • 

sinden bir grup Sofya Univeraite tale
besile beraber paskalya tatilini ceçir • 
mek üzere §ehrimize geleceklerdir. 

Vefa lisesine yeni bina 
Vefa liaeai yanında, evvelce hıuta

hane olarak i111a.sma batlanan ve ya. 
nda kalan ETkfa ait binanın Kültür 
Bakanlrğma verilme•i muvafık görül
miiftür. Bu bina ikmal ettirilecek, Ye 
önümüzdeki yıldan itibaren Vefa lise· 
&İ buraya t&§ınacalttır. Lisenin mü • 
dürü Bay Omıan bu binayı almak iç.in 
çok çalı§IDI§ ve muvaffak olmuıtur. 

Hilaliahmerin mekteplerde 
baktığı talebe 

Kültür Bakanlığı, Maarif müdürlü
iüne bir tamim a:önderetdı:, mektep • 
lerde, Hili.Iiahmer c...Uyetinin, timdi 
ye kadar ne mikdar fakir talebeye ye
mek verdiğini sonnuı ve yardım tekli 
hakkında izahat istemiftir, Bir rapor 
hazırlanarak, yakında bakanlığa ırôn 
derilecektir. 

Kuıtur Bakanlığı başmDfettişleri 
Kültür Bakanlığı baımüfetti)İ Bay 

lbrahim Alaeddin, umumi ıuafettiı B. 
R"'ad Nuri Ankaradan tehrimize gel 
mitlerdir. Saylavlrğa seç.ilen e•ki baı • 
müfettiı Bay Selim Sırn da Ankaradan 
ıehrimize ırelmiş tiı-. 

Anadolunun eski dilleri 
htanbul Amerikan krz koleji pıe • 

zunlan klübünde Bay Martayan tara 
fmdan 14 Niaan Pazar günü saat ı8 
de Anadolunun eski dilleri hakkında 
bir konferam verilecektir. Konferans
tan sonra eğlenceler tertip edilecek • 
tir. . 

Feminizm kongresi 
Bugün de bazı murahhaslar 

geliyorlar 
Uluslararası Feminizm kongreain • 

de bulunacak olan Uluslararası Ka • 
dın Birliği ikinci reia Beyan a.,.. Ma
nus ve umumi katibi Bayan Ponyas ve 
mW"ahhaala.rdan bazılan bugün öğle
den sonra tehrimize gelecekler ve Türk 
Kadm Birliği ba§kanı Bayan Latife Be 
kir ile birlik azaları tarafından kar • 
ıılanacaklardır. 

Sovyet fabrikalarına 
gönderilecek talebe 
Sümer Bank tarafından Nazilli P&· 

muk mensucat fabrikaııı için müteha1-
111 yetiştirmek üzere Sovyet Ruıyaya 
elli talebe gönderileceğini yazmrıtı.lı. 

Sanatlar mektebi mezunları araım
dan oeçilecek olan bu talebenin dün 
Bakırköy bez fabrikasında imtihanla • 
nnm yapılma.ına baılannuıtır. 

Imtihana girmek üzere bet yüz ki
ti müracaat ebniştir. Bu maksatla Ba
krri<öy fabrilmamda Sümer Bank mü
hendislerinden bir imtihan heyeti tefkil 
eclmnittir. Lmihanlar bir il<i gün süre
cdrtir • 

Talebe 18 nisanda Sovyet Rusyaya 
gicl~ • . 

ve uzumcu ugumuz "ld 
na görse, daha fenni bir şek• de 
işletilse, Türkiye, değil sade Adk h~ 
nizin, belki Kaliforniya da a 
olmak üzere bütün dünyanın .en 
·ı · b · .. ·· takası halıne ı erı ır uzum mın 

gelebilir. 
Uzüm diyip geçmiyelim; üzüm 

bugün birçok memleketlerin, ıneba 
sela Yunaniıtanın, balyanın, ve 
hassa Franaanın hayati muelele • 
rinden biridir. Franıaya hariçdt~n 
gelen milyonları çeken üzüm tıt. 
Ç .. k"' ·· ·· b memlelıetlerd• un u uzum u . 
çok mühim biT sanayiin ink•~! • 
na, sarapçrlığa hizmet etmıflıT· · . . . r v• Bugün havası, dauna ns 1 • 

puslu olan Belçika, camekfınl~r ~ • 
çinde kaloriferlerle üzüm yeflftı • 
rerek lngÜtereye ihraç ed_erk~n, 
biz tabiatın bize bahşettiği. ımkan
lardan ve servetlerden niç!" l~ 
geldiği kadar istilade etmıyelım. 

Fü'hakika mernleketimUde iapir
tolu maddeler inhiaarımn tqekkiil 
ettiği tarihten beri, üzümcülii~ ve 
bağcılık ta yavaş yavtıf ilerleınıf IJ8 

f'Uapçılık sanayii de buna adım 
uydarma1tur. • 

Ege mıntaha11nda 1904 t!.e ~ıı • 
tün üzüm ihracatı 36 bin ton ıken 
bu mikdar 1932 aeneainde 65 bin 
tona çıkmtşhr. Bu arada ;,ıi/ıMılô-
tın yükaek rakamlara çıktığı~ 
lm da vardır. Meaela haTbd~-~r. 
ıene evoel, yani 1913 •n-e 
mecmmı istihsaliıtumz 69 bin tona 
baliğ olmıqtur. Ancak haTbden. eti· 

velki oa:ziyetle harpten aonraki_ v~ 
ziyet arasındaki büyük imin go~. Ö 
nünden uzakta tutmamaiıJır. Çan 
kü Ege mmtakası birçolı aeneler 
utüa kuvvetlerinin çi:ımel•rİ alhn. 
tla ezilmi' 11e bir harb ,,,eytl.an_~ ha
line gelmiştir. Onun için bııgun1!Jl 
65 bin t.onu da küçük P~~'::,. 
Yalnız bu rakam bize Ege,,..,....,... 
suula tlalıa iyi bir fekilt!.e ~ 
yı İfal'et etmek itibarile~~~ 
dir. lmıir ve ciuarınJrı _...•5 • • 

mu dalıa lenni şeraite bailanına 
bu mikdar herhalde pek çok yiihe 
lecektir. 

Diğer taraltan memlelıetiınid11 

farapçılık sanayii de son ~ • 
larda hayli ilerlemiftir. Y: en 
birçok likör labrikalan panıb lab
rikalan açılm11, AvrrıpaJan f'IT"I; 
çJığm ulahı İfİn miite'/ıtdftl ıeti • 
rilmİftİr. 

Fakat pınu unutmamalı lbutı ." 
dır ki yard dahilinde şarab lb~k: 
kası açmak, herhangi bir la n 
açmaJ.ıla, müıaui defiltlir. • • 

Çünkü mesela memlekette te,.. 
edilen bir mensucat labriNuıı malı 
telil çeşit mallarla Avrupa ~ 
larına rekabet edebilir. Ve JJ,! 
derhal yerli malını kul[anmağa. t 
lar. Halbuki ırarapçılıkta ıxuıY" 
biiıbütiin ba1kadır. Çünkü bııntla 
aranacak şey evvela markaılır ve 
ıenelerdir. 

Sonra bizde şarab halkın Jıo1 • 
landıiı bir içki değildir. Bıırı~ 
taammüm etmeai ise ıeneler~~ 
taçtır. Ve nihayet şarabı,~"': 
daima markalarına ue mallMC''"en 
ne bakarak alırlar ••• Onun içiıı Y,'1' 
aek liyatlı şaraplarla pnıJiWı .. ~ 
lararası ticarette diğer mentleltel 
lerin şaraplarına rekabel eti_. · 
yiz. Bunan için raraplarla ~ 
ırarap aanayiimizin de alıimell 
zımdır. Bizim bugün için yapacıı • 
ğımız iş, vasat derecede ,arııb Y~ 
parak onu ithalatçı memlıılıe: 
büyük müstehlik kitlesi ar • V:. 
yaymaktır. Bu Ja şarabı, ~ b. 
sıtalarının masralı da üzenııe k: 
diği halde daha ucuza mal etırıe 
le mümkün olur. 

Bugün Avrupanın birçok ~rle: 
rinde lspanyol faTaplannın lı~ 
bizim paramızla 12 kurıı~a aa bır 
maktadır. Bizim hedelimız tle • 
olmalıdır. Bir şişe şampanya ,.,._ 

.. • ~.ı· I •aLı satar· ne yuz ftfe wıı so ra fQ• " • 
ıak herhalde daha çolı. kar et;;;; 
ve bağcılığımıza da o n11bette 
met etmiş oluruz. FAiK 

Mümtaz 

Hava raporu 
deniz sc-Sıfır hararet derecesine ve , 

viyesiııe indirilmiı barometre bu ..ııaJı 
Saat 7 de 759, saat 14 de 761, &an..e 
derecesi saat 7 de 14, 14 te 14,S, en lr 
kan hararet 19,5, en •f<Oi• b8l'anl _ 
Rüzgar lodo•, batı ve yıldız41an m~ 
bavvil olarak esmi9tir. En yukarı 1 
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ELDiVEN 
Rahmi parkın kapı~ın?an ~~ye 1 

ıirinoe ağaçların serınlıği yuzüne 
vurdu. 

0

Gözüneıkeftirdiği fiiyle ten
ı.a bir ke.napeye oturdu. Onlver f. 
tıeye tahsile aelm1' bir gençti. 

Babasının İzmirden ııönderdili 
ıiil para ile kendini idare ediyor
du. Ara sıra parf(a gelir, ldtabıru 
açar, hava almak için oraya ııelen
lerin aleminden uaak, okur' okur
du. 

Yalnız önünden bir kadın ııeçti· 
,, , zamanlar gayri ihtiyari 00..ını 
kaldırır uzaklatan kadnun bir 
müddet' aı'kasından dalar, baka:dı. 

F ak..t ne t..yda? O y&fla çekın· 
g .. ~. acemi, lhıtelik te parasız bir 
be"'" ne ümit edebilirdi? 
Daı. sonra Jıtanbulda kimseyi 

tanımıyordu. Sadece babasının 
dostlarından birinin tavaiye ettiği 
Bcşiktaf taraflarında oturan bir 
t;;.rih mualimini tnıyordu. Bu mu
allim kırk Yatlarında, terbiyeli bir 
adamdı. Evli idi. Genç bir karısı 
ve ondan daha genç dul bir baldızı 
vr.r.lı. Rahmi bay muallimi, bu zi
yaret ho,una gittiği İçin değil, sa· 
dece vazife telakki ettiği için ay
da bir görmeğe giderdi. Batka ta
nıdığı yoktu. Hele kadınlardan 
hiç! 

Of, artık dütünmiyeHm bunla· 
rı .. Rahmi tekrar batını kitaba sok
tu. Tam dalnırtb ki yanı batına ~e
l :p birisi oturdu. Bir kadın mı? E
vet bir kadın ama, ne kadın? İri 
me:Oeteri dütük, çam yarması gibi 
bir tey ... Ya,mın geçkinliğine rağ
men süslü, podralı... Şöyle gence, 
güzel bir şey olsaydı, bu komtuluk 
Rahminin hotuna gidecekti. Fakat 
bu heyulayı ne yapsın? Rahmi ka
dını oradan uzakla,tırmak için bir 
çare dü,ündil, hemen bir sigara 
yaktı. Dumanlarım kasten kadın • 
dan tarafa üfürüyordu. En nihayet 
dumandan bizar olan kadın, bir ter 
ler homurdanarak kalktı, uzaklat· 
tı. 

Bir kaç defa da kanapeye, dala 
konan serçeler gibi, mektep çocuk
ları gelip iliftiler ve oturdukları gİ· 
bi koşup gittikleri bir oldu. Uzun 
bir yalnrzlrktan ıonra, hiç bekleme
diği bir tesadüf taze bir kadın se
si: 

-Vay Rahmi beyJ diyordu, 
böyle yalnız parlda ne yapıyorsu
nuz? 

Rahmi hayretle batını kaldırdı. 
B~iktattalci tarih muallimintn bal
d rzı Şükranı tanıdı. Ayda bir ziya
rete ırittifi zamanlar, fayet salona 
ırelirse daima seHiz, bir kenara ili
tiP oturan, az konutan genç kadın .. 

Rahmi hemen yerinden kalktı, 
kitabını gö.tererek: 

- Görüyorsunuz ya hanımefen
di,çalı,ıyoruz, dedi: 

- Ooo, bu iyi ... Zaten ben sizin 
ciddi bir iiniveniteli olduğunuzu 
biliyordum. Yalnız ıizi dersinizden 
11lıkoyduğuma pi,rnan oldum. Sul
tanahmette bir yere uğramıttım. 
Şôyle hava almak için biraz bura
ya geldim. 

- iyi yaptınız da geldiniz. Bu
gün de hava o kadar güzel ki... 

Rahmi nasıl olmuftu da Şükra-
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- Oğlum. .. - dedi - bu her
h.,Jde bir bafka Nazmi Bey olacak. 
Ben evli değilim. Benim öyle karım 
marım yok. 

Sarıtın çocuk piç kurusunun bi
riydi. Derhal cevabı çaktı: 

- Aaa beyamca ... Şakire hanı
mın sizin hanımınız olduğunu her
kes biliyor. Daha diin aktam Ga
lip bey enitteme sizden selam ge
tirdi. 

Ne münasebet? ... Fakat dur
dur ''ur ... Çocuk bu Refika hanım 
kim oluyor? 

-Annem ... 
- Ya Galip? 
- Fahrünni a ablamın kocn sı .. 
- Mükemmel... demek Makri-

;·köylü Refikanın evinde bu Şakire 
aürtüğünü herkes benim karım bi
liyor. 

Hemen önüne bi• kiığıl çekti. 
S... k11a cevabı vaz:.!ı: 

nın gençllfine ve güzelliğine daha 
evvelden dikkat ebnemİfti. Göl · 
geli iri siyah gözleri, mat bir teni, 
uçları çıkıkça ve hafif ruj kQnmut 
'dudakları vardı. Vücudu, bilhassa 
vticudu bir kanırt gibi serpilmif ve 
ınevzundu. 

Rahmi muhavereyi kesmemek i
ı.>inı 

- Biraz otumıaz mısınız? dedi: 
Zaten ben de kitabı okuyup bitir
mittim. 

- Öyleyse bet dakika kadar o
tururum. Parkıı:ı bu tarafları benim 
eakidenberi hotuma gider. 

Del:ıkanlrnın yanına oturdu. Ai
lesi, tahsili, intihap ettiği meslek 
hakkında sualler sordu. lstanbul
da hazin ve yeknesak bir hayat 
geçirdiğ'ni öğrendi. Rahmi, sanki 
mektepte imtihan ediliyormut gibi 
hafif kızarıyor ve kısa cümlelerle 
cevaplar veriyordu. Yalnız bir 
farkla ... lmt'.handa cevap verirken 
hocanın iri pabuçlarına. bakan iri 
ırözleri, timdi bir çift z~rif iskar
pone ve yukarıya doğru uzanan i
pek çoraplı bacaklara dalıyordu. 

Epeyi vakit geçtikten sonra, Şük 
ran ayağa kalktı: 

- Bizi çok seyrek görmeğe geli
yorsunuz, dedi, halbuki evde her
kes sizi seviyor. Ciddiyetinizle öy
le sempati bıraktınız ki ... Herhal
de srk sık bekleriz. 
Kadın gittikten sonra Rahmi tek

rar kitabını açtı. Okumak mümJcün 
değil! K'tabı kapatıp kanapeve bı
raktığı sırada, bir tek eldiven"in o
rada unutulmuş olduğunu gördü: 

-Vay, Bayan Şükran eldivenini 
unuttu, dedi, yarın götürüp ver • 
meli. 

Ertesi gün götürmedi. Ne daha 
ertesi gün, ne de ba,ka bir gün. O
dasına dönüp de eldiveni cebinden 
çıkardığı zaman, içinde acayip bir 
heyecan duydu. Bu, çok sade, sırtı 
üç siyah çizgili alelade bir eldiven
di. Rahmi baktıkça, Şükranın ılık 
elleri bu güderinin içinde sanki 
canlanıyordu. 

Rahmi her aktam yalnız kalın
ca, eldiveni sakladığı küçük kı tu
dan çıkarır, okşar, koklardı. O za
man Rahmiye, Şükranla beraber o
turuyorlarmıf gibi bir hayale var
ması için gözlerini kapaması kifa
yet ederdi. Bir akfam eldiveni, bu 
ölmüt hayvan derisini öptü ve o za. 
man hakikate erdi: 

Rahmi basit bir tek eldiven yü-
7Ünden Şükrana ii.fık olıruştu. 

Artık Befiktata sık ırk gidiyor, 
evin civarında dolatıyor. Şükrana 
tesadüf ihtimallerini çoğaltmak is
tiyordu. Ve hakikaten bir gün kar
fıla,trlar. Gezdiler, tozdular. Ar
tık ondan sonra biribirlerini sev • 
diklerini saklamıyorlardı. 

• • • 
Bu yeni vaziyete Şükran da mü

tehayyirdi. Nasıl çabucak bu deli
kanlıya kanı kaynadığını ve hatta 
bunu itiraf ettiğini anlryamıyordu. 
Sebebini sordu. Rahmi dedi ki: 

- Basit! parktaki ilk tesadüfü
müzü hatırlarsın ya .. Yirmi dakika 
kadar kanapede benimle beraber n 
turınu~ ve giderken eldivenlerinin 

MUellifi: Nazmi Ş ;hab 
"Efendi ve hanım., , 
"istediğiniz parayı gönderiyo

rum. Bu benim ömrümde kumara 
verdiğim ilk ve son paradır. Bir
daha benden böyle bir tezkere ile 
para arıyacak oluraanız sizi çok 
fena bir vaziyete ıokr ım. Ben be
kar bir adamım. Bur:üne kadar 
evlendiğimi hatırlamıyorum. 

Ve istemiye istemiye seksen li
ralık bir çek yazıp '1'.lektupla be
raber zarfın iç'ne koydu. Çocuğa 
uzattı: 

- Haydi b,l,;alım .. Kır kiri,i. 
. ~ocuk ses çıkarınadı. Kapıyı ! 
ıttı, fakat camlı kapı ittiği tarafa a
çılacağına odanın içine doğru 
a~ıldı ve çocuk geri geri itildi, ve ... 
kım gelse beğenirsiniz? Şakire 
hruıımefendi salına salına odaya 
girmezler mi? 

Nazmi nasıl o masanın ba~ın ·lan 
kalktı, o tabaklar, sürahi. bardak 

Sevişme yoksulluğu 
Seııİfm• yokeulluğunu içten du· 

yan bir soyun çocuklan oldulz. Ya 
çok az seııifiyoruz, ya da, o ka Jar 
yalandan sevişiyoruz ki; böyle se
vişmedense, apaçık cföğüşmek iyi
dir. Aramızda, gidi, birliği, soyle· 
yiş birliği, tutum birliği gitgide a· 
zalıyor. ArkaJaflığın anlamı, kal
madı gibi bir şey ... Bakıyorsunuz, 
en yakınınızda sandığınz kimse; 
sizi yapayalnız bırakıvermiş. Ara
mızdaki köklü bağlantıyı kuracak 
bağlar, öyle çürük ki, en ulak bir 
denemede hemen kopuyor. 

Gerçek! Sevdikleri uğruna ate
şe ahlan eski şövalyeleT çağmda 
değiliz. insanların yürekleri, değiş 
ti. Yüreklerindeki sevgilerin yeri 
değişti. Fakat, ne Je o1sa, seviş • 
menin, canciğer olmantn tadı de • 
ğişmemiştir. Yeter ki, o tadı olan
lar azalmasın!. 

Salahaddin GUNGöR 

YENi NESRIYAT 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin (24) üncü aaym 

çok güzel ve renkli bir kapak iç:nde 
çrkmıştır. Bu sayıda, b\;tün dünya dev
letlerini..n askeri kuvvetlerlne dair çok 
ehemmiyetli bir makale ve h~yect\nh 
resimler \."ardır . 

Türk. orduaunun büyük va.rhğı 
hakkında da, bu makalede, rakamlaı·a 
İstinat eden izahat vardrr. Gittikçe ~ü .. 
zelleten Büyük Gazetenin her sayısı, 
daha mütekamil bir şekilde çıkmakta
dır. Büyük Gazeteyi okuyuculamnıza 
tavsiye ederiz. 

1 
• 

tş ve ışç 1 
i•lılU.)el OU .ıl.n ...1 1•~ .:.. ;ı "~ •fr' l ~"' 

yenlere tava.ısut cdtyor. lf ue ıt\·ı 
i5tıyenler bir mektupla lı bUr"' • 
nu,ıza müracaat etmelid ·rler . 

., arayan ar 
Yaşun 19, tah..;Jim i1k m-..!ctep. Bak-

ka\iyelerde çalıttnn ve pplmcıynn. 
sa.!r ne iş olursa olsun yaparun. 

Adres: Kasımpaıa Tabakhane mey
dan No. 22 Niyazi 
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Unkapanı 2666 Mehmet 

bir tek\ni unutmu,tun. Ben eldive
ni aldım, ıakladrm, itte benim bü· 
tün aklım, fikrim ta o zamandan 
çelinmiftir. Bu eldiven bana hep 
seni dütündürdü, seni sevdirdi. 

Şükran ~ırdı: 

- Ne eldiveni? Ben eldiven fa
lan kaybetmedim ayol? 

- Kanapede bulduğum eldiven 
senin değil mi idi? 

-Yooo! 
O zaman Rahmi bu eldivenin, 

Şükrandan evvel gelip kanapeye o
turan ~i~man karıya ait olduğunu 
anlaım,tı. Demek ki hep o çirkin 
kadının eldivenlerini oktayıp kok
lamıftı. 

Gülerek: 
- Eğer sebep bu ise ne ehem -

ır.iyeti var Şükran, dedi, madem ki 
&eni seviyorum. 

SEM 

ve tepsi nasıl yuvarlandı, karıyı ko 
!undan kavrayıp nasıl odadan, 
yazıhaneden ve handan dışan fır
lattı, Bunu kendisi de anlıyama· 
mıştı. Her ititinde ağzından, yılan 
ıslığını andırır bir ses çıkmıştı: 

- Deeefol kaltak! 
Ve kadını tekme tokat, merdi

venlerden yuvarlaya yuvarlaya so
kağa atıvermiftİ. Hanın her tara
fından kafalar uzanmıftı. Herkes 
hayretle bakakalmı~tı. Bu hali gö
ren çocuk pencereden mi abnıştr 
kendini? uçmut muydu? Allah bi
lir ... Yalnız odaya döndüğü zaman, 
bir dayak atmak için, onu, kanape 
altlarında uzun uzun aramıştı. 

Alnındaki terleri sol elinin tersi
le silerek tekrar yerine geçti. Ha
la; burnundan soluyor ve; 

- Kaltak! - diye homurdanı
yordu -

O zaman, büyük harp seneleri 
içinde Musul hanındaki falcı ba
banın, eline bakarken söylediği 
sözleri hatırladı: 

"Aman çocuk! Sakın merhamet 
edeyim deme !,, 

Bir •:gara yaktı. Üç beş nefes 
çekince derhal tabiileşivermişti. 
Zile bastı. Gelen uşağa şu emri 
verdi: 

Bu karı, bir daha buraya ayak 
bmıyacak! 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
17 30 Univeraiteden M.ki.1 (lnkıli.p dersi) 

Mani:a aaylavı Hikmet, 18,70 Jimnastik (Ba
yan A%ade Tarcan) 18,SO Karmen (3üncü 
perde. 19,30 Haberler. 19,40 Sitar Solo -Cray 
ber- 20: Ziraat Bakanlriı namına konferans, 
20,30 Oda muaikiai •• muhtc:li.f parç.alar plak. 
20,45: Sayiatro Goldenberı ıdare11nde koro 
heyeti, 21,15: Son haberler -borular- 21,30 
Türkçe •Özlü ıan Çadırcı: Radyo caz ve tanıo 

orke•lraları ile beraber. 
175 Khz. M O S K O V A. ı724 m. 
11,15: Karııık kon•er. 15: l&Yeççe yayım. 

17,30: Parti yayımı. 19,30: Karıtık kon&er ve 
dan• havalan. 22: Almanca yayım. 23,05: ln
silizc:e. 24,05: Almanca: Edebi yayım. 

832 Khz M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18.JO: B

0

üyük akademik tiyatrodan: Bir O• 

pera temsili, 22,45: Dana havaları. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 36i m. 
12: Dini musiki. 12,30: Pl&k. 13: Oile kon

•eri ( diniko orkeatraaı.) 13,45: Borsa, du 
yumlar. 14,40: Orkestranın devamı. 17-ı Kon:
feran•. 17,15: Şarkdar. 17,30: Köylü yayımı. 
18: Karıtık kon&er. 19: Duyumlar. 19,l~:ı 
Konserin devamı. 20: Konferan&. 20~0: Plak. 
21: Radyo tiyatrosu. 22: Spor duyumları. 
22,10: Opera mızıkaaı. 23: Duyumlar. 23,25: 
konaerin devamı. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 "" 
18: Trio kon&er. 18,35: Çocuk yayımı. 18,50: 

Sözler. 19: Mart popurileri plakları. 19.20: 
Koro kon&eri. 19,45: Sözler. 20,15: Qpera ha
vaları. - Sözler. 21: Küçük orkestra kon&&
ri. 21,45: Duyumlar. 22: SözJer; edebiyat ve: 
saire. 23,15: Senfonik orke&tra konaeri.. 24.0S: 
Hafif muaiki. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Piyano - keman kon&erL 18,45: Kon

ferans. 19,15: Konferans. 20,10: Düo lrop}>et 
kon&eri. 20,45: Spor. 21: Konferana. - Şarkı
lı kon&er. 22,10: Duyumlar. 22,30: Bu~a~":fte 
kon&er orke&traH. 23,50: Çingene mu&ıkı&ı. 

6S6 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
1!.1,25: Sözler. 19,30: Keman kon&eri. 20: 

Rekl6m ve plaklar. 20,15: Sözler. 20,30: Ulu
•n.l yayım. 21: Orke&tra. birliğiyle tarkılar. 
21,30: Radyo orke•tra&1. 22: Radyo piye&i. 23: 
Spor ve duyumlar. 23,20: ~P. hvehane konıeri. 
23,45: Danı pl61<la "' r 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,30: Alman, ltalyan ve Rus tarkıları. 19: 

Sö:ı:ler. 19.30: Deniz yolculuğu. 20,J'J: Aktü
alite. 21: Adolf adamın "Der Po•tillon von 
Lonjumeau., adlı opera, 23: Duyumlar. 23,30: 
Danı mu&iki&i. 

P A R 1 S (Kısa dalsa) 19~68 m. 
14: Son duyumlar. 14,30: Kon&er nakli . 

15,30: lnsilizce duyumlar. 1~_.40: 5ö%ler. 
160 Ekonomik bahi&. 16,15: Sozler. 16,30: 
.. Journal,, gazete&İnin konaeri. 

Khz. P R A C, 470 m. 
19 50: Almanca duyumlar. 19,55: Pli.k. 20, 

os~ Sözler. 20,50: Hafif musiki. 21 .25: Sözler. 
21,20: "Orge de la Montaırne., adlı Conra.~i
nin opereti. 23: Son duyumlar. 23,20: Plak. 
23,30: Almanca duyumlar. 23,30: Plak. 

Fatih ikinci hukuk mahkmcsi satış 

memurluğundan: 

Bayan Sabiha, Müfide, Zebra, Lut1i
ye ve Bay Halit ve sairenin şayıan mu· 
tasarrıf oldukları Balatta Hamami Mu
hittin mahale•inde Söğütlü bakko' soka
ğında 10 No. ile murakkam 4766 lira mu 
hammeı< kıymetli bir bap hane izalei şu
yu znnnrnda açık arttmna suretile 11 ma 
yıs 935 cumaTtesi günü 14-16 ya kadar 
ve muhammen kıymetin yüzde yet.Mit 
be,ini bulmadığı takdirde aon arttıranm 
taahhüdü baki kalmak ~arıile. 

26 May11 935 pazar günü 14-16 ya 

kadar şeraiti atiye dairesinde başkatibin 
oda11nda aatılacaktır. 

ı• 

1 - Arttırma pefin para iledir.~ 
tınnaya ittiralc edecekler yüzde yedi bu· 
çuk nİ•betinde pey akçe•i venneğe mec• 
burdur. 2 - ltbu gayri menkulde mü • 
ıeccel ve gayri müseccel sah.iplerinin ta· 
rihi ilandan itibaren 20 gün zarfında ıa· 
tıt memurluğuna müracaatla haklarını 

teıbit ettirmeleri akai takdirde gayri mü
seccel hak sahipleri paylaşmasmdan hariç 
bırakılacaktır. 3 - Üzerine ihalesi İcra 
kılınan mütteri bedeli ihaleyi vermediği 
takdirde ihalenin feshinden mütevellit 
fark ve zarardan mesul olacak ve bu 
fark bili hüküm kendi&inden alınacak

tır. 4 - Telli.liye ve tarihi ihaleye kadar 
vergiler ve sair borçlar hissedarlara a ' 

itti.-. 5 - Şarltname herkesin görebile
ceği surette açıktır. Fazla malumat al • 
mak ia:tlyenlerin 12 satıı numarasile ıa.
tıf memurluğuna müracaatlan ilan olu· 
nur. (10206) 

u,ak uzun uzun gülümsedi, Son
ra elini göğsüne basarak: 

-Yallah beyim ... - dedi
eğer bu zapartadan sonra da gelir
se ... Ne yalan söyliyeyim ... ~öyle 
çam sakızı gibi yapışkan bir mah
h'.'ıka hiçbir sey yapamam. 

- Peki ... ben yaparım gene ya
pacağımı? Defol kar~ımdan mis
kin budala! Bir kahve söyle .. 

Bu sırada telefon calmıstı, aç
tı : 

- Allo ! Tahsin Nazmi ortaklar .. 
Ben Nazmi Şehap. 
-. 
- Aa .. buyur ba,muharririm .• 

Ne dediniz? Öbür akşam mı? 
. 

-Güzel oluyor mu bari balola
rınız? Peki başmuharririm ... peki .. 
Vadediyorum. 

- Ne tar•fta dediniz? Sahne
nin sol tarafında ... öyle mi? Peki
efend'm. Tam saat onda orada bu
lunacağım. 

Yirmi sekiz ikincikanun geçe~i .•• 
Her sene bu gece, Bcyoğlunun 

büyük lokallarından biri İstanbul 
gazetecilerinin serefine don'l.ntr. 
En debd .. beli süvare rde bin am-

FREDERİC MARCH 
ve güzeller güzeli 

MIRYAM HOPKINS 
tarafından emaalıi• bir surette oynanan 

Y AŞAMAKKORKUSL 
fi lmi M E L E K sinemasının yenı tir muvalfakiyetidi 

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

Türkiyede bili.faııla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 2383 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karıılıklarını yazdıi .. .i.UZ keli -

1 . .. , .. , .... müna•İplerini bularak tek· me erın oz u a 
limizin boı hanelerine yerleıtiriniz. V • t•~ .. 
limi:si ke&erek. (Milliyet bilmece memurluıu· 
na) ıönderiniz. Ooıiru halledenler ara&ında. 
kur'a çekiyor ve kazananlara hediyeler ve -
riyoruz. Müddet: Pazartesi günü akıamına ka 

darclır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SAGA 

1 _ Sual 6. Eki.lecek yer 5. 

2 _ E&er 2. Nota 2. 

3 - Bir ıark Yll&yetimi.ıı: 3. Beya-ı: 2. Kır· 
mızı 2. 

4 _ y alde 3. Çalp 3. Sonu11a bir (z) ko-
yaraanız yai ta.vaıma dü,er 2. 

IS _ Nota z. C.eni,lik 2. 

e - Çın ... rak 3. 

7 - Kitap 5. Bir kömür clnat 

8 - Kemiğin içindeki. 4. Kut 1eml 4. 
9 - Trabzonlu 3, Bir lrumaı clnsl !_• 

10 - Geniı deiil 3. 
1 l - At•t 3. Lezzet 3. 

YUKARDAN AŞAGI 

t - Bir -wili.1etimis !S. ilim 1. 

2 - Şair 4. Parlakhk 4. 

3 - Bir meyve 3. Cabuk ~. 

................ 1 ..... 

Deniz yolları 
Ace!ı~!' ,Eıc!.ı,~, ~ 

Tel 42362 - Sirkeci MllhiWdana d, 
.. ___ Han. Tel. 22740 1

1 

SKENDERIYE YOL~ 1 
ANKARA vapuru 9 Nisan 

SALI günü saat 11 de İskende
riye'ye kar!ar. (1764) 

ihtira ilanı 
"Demiryollar arabalarına ait maden 

takazu., hakkında iatihaal olunan 23 şu 

bat 1924 tarih ~e 110 aayılı ve "Temaı 
takozu., hakkındaki iıtihaal olunan 23 

ıubat 1924 tarih ve 111 sayılı ihtira be

rat~arı bu defa mevkii fiile korunak üze· 
re ahere devrü C..rağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada, lkLi•at 
hanında Robert Ferriye müracaatları j ... 

lan olunur. 

lıtanbul Tapu müdürlüğündenı 

Yedikulede Sultan Fatih mahallesin· 
de Dabağhaneler itltiaalinde lıkele mey• 
dam caddesinde Umum Debağ esnafı 
na mahauı olan 21 numaralı ahtap De
bafhane mahallinin eınaf cemiyetine a• 

it olma11 dolayıaile ıenet talebinde bu• 
lunulmuıtur. Mahallen tahkikat icra e
d:ileceğinden bu yere ait taaaniif lddia.
ımda bulunan var ue on bet gün zar • 
fında lıtanbul Tapu bat memurluğunıı 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(10193) 

4 - Tazyik aarmliı 4. Nota 2. 

S - Millet 4. Sonuna bir ~ 

çiftleıir 2. Berf 3. 

6 - Kira 3. 
7 - Yırbcı 3. 
8 - K•radenizde bir liman lf. 

9 - Nota 2. Dem 3. 

·---·- '!lliUiy~t' 
Aarın umdeai "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

10 - lranlı 4. 
l l - Şir IS. Kurak aütünden yapıJan içki 5 

htanbul ikinci lcra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmeaine ka

rar verilen 2 adet beygir 10-4-935 Lıari
hine müsadif ç&rfalllba günü saat 16 da 
me:ı:balıa önünde satılacağından talip o- ı 
!anların mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları i15n olunur. 

(10200) 

pul kullanılırsa o gece bet bin arn 
pulden fı~kıran bir ziya lokalin 
salonlarından bütün gölgeleri si • 
ler. En güzel kadınlar, giyinmesi· 
ni en iyi bilen hanımlar, en güzel 
çiçekler, kokular ve kotiyonlar o • 
rada bulunur. 

Gazeteciler balosu, bütün ka • 
valyelerin temiz gömleklerle gel • 
dikleri biricik balodu•. 

Sahnenin sol tarafında otuz ki
tilik büyük bir sofra kurulmuştu. 
Üstü, bol tutarlı yapma kamelya· 
lar ve büyük beyaz krizantemlerle 
süslü olan bu sofranın bütün davet 
lileri ayakta duruyorlardı. Beş altı 
garson bir kenarda, hususi bir bü
fenin üatünde dizili buz kovaların· 
daki ~ampanya ve şarap fİşeleri • 
ni arasıra a!ışkın parmaklarla çe
viriyorlardı. 

Salon dolmuş gibiydi. Öt~de be
ride ancak yirıni otuz boş ıskem
le görülebiliyordu. Caz, ardarda 
•akrak havalar çalıyordu ama, 
henüz kim3ede dans etmek arzusu 
görü imi yordu. 

Kamelyalı masanın başında 
duran bir erkaniharp miralayı bir 
~işelere, bir boş bardaklara, bir de 
tam kar,ı.ıında ayakta duran ve 
tek ~ö7.liiğünün genis, siyah kur • 
d as e . n ·u 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 ayl1ir 
8 .. 

1z ., 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Ha.riç lçln 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen. e•rak seri Teriime•.- Müddeti 
geçen nü&hala"I'" 10 kuruıtur.- Casete ye 
matbaay• ait itler İçin mG:diriyete mü
racaat edilir. C.zetemlx. il.i.nlarıo me&"u· 
ı;v.-tini ka.bul etmez. 

ve aksaçlı bir adama ı 
- Canım Beybaba .. - dedi -

ayaklarımıza kara su indi artık. 
- Ne yapmamızı iıtiyorsunuz? 
- Oturalım artık. 

Aksaçlı adam - ki Hakikat ga· 
zetesi bat muharriri Rüttü Necip 
Beyden batkası değildi - Lakayt 
bir hareketle beyaz yeleğinden al
tın saatini çtkardı, Ka~larını kal· 
dırdı: 

- Daha beş dakikamız var mi· 
ralayım. 

- Bu ne kadar Alamerikan iş 
canım .. Yirmi dokuz kişi bir kişi· 
yi mi bekliyecek? 

Şimdi bütün davetliler masanın 
etrafına çepeçevre toplanmıflardı. 

Rüştü Necip Bey, ekseriyetin 
miralayla bir fikirde bulunJuğu • 
nu anlamak için tek gözlüğünü 
takmağa lüzum görmedi. Mahir 
bir manevra ile lafı değiştirmek 
için: 

- Azizec Barika Ra,it .. - de
di - Sen niçin ti öbür uçtasın .. 

Gözler hep yetil jzlü muhar • 
rireye çevrildi. O, bu yirmi dokuz 
çift gözün bakışından utanmıf gi. 
bi gö?ler;ni bir an kapadı. Sonraı' 

- Haydi bakayım yeri~e ! 



• 
iç işler Bakanı sorgu a-

ra cevap verdi 
(Başı 1 inci sayfada) 

tnal kl gelecek sene biraz daha tak • 
Yiye edeceğiz.,, .. ... 

(_M_u_·-_T_E_F_E_R_R_i_K~H~A~B~ERLER) 
Mecidiye köylü-

Bayaolar gurupu bugün lerin isteği 
müsame releri tesbit edecek _ A •• _ 

ÇocL . Eoirgeme kurunıunun 23 ni- Hukumete ve devlet buyuk-

Çocuk haftası 

maçları Libertas 
Tekrar &Öz alan Kitapçı Husnu Da 

lıiliye Vekilinin izahatına cevab vere .. 
rek: 

lunarnadığından kamutaya gelemediğini 
kaydederek Van gölünde vapur iılet • 
mesi hakkında İstenen malUmat tam o
larak verebilmek için Van gölünün ıi· 
yasal ve ekonomik durumu etrafında 
kısa bir başlangıç yapmayı lüzumlu 
gördüğünü söylemiş ve demiştir ki: 

aan.da başlıya~ ç~uk haftası münase- lerine weni bir müracaat --------Milli takımın iyi bir şekle sokulması betile geçen gunku toplantıda kollara J 

- Benim kasdettiğim planın top
rağa tatbik edilmesidir. Birtakım va

' llandaılar bina yaptırmak ister~er. Me· 
aeıa bunun için yangın yerlenn~~ ar· 
la almak isterler. Fakat bu yer uze -
rinde iılenmemit yer~ olduğund? 
trıüracaat]ara cevab venlmemektedir. 
Buna bir Çare bulmak lazımdır.,, 

"Van gölü geçmiş devirlerin en ma
mur köşelerinden bir sahayı yekdiğe -
rine bağlayan bir iç denizdir. Türklü
ğün ilk devirlerinde Anadoluda büyük 
büyük devletlerin kurulmut merkezleri 
iç denizi idi • 

ayrılmış olan 30 kişiden mürekkep olan yapıldı 
bayanlar grupu bugün saat 14 te ku. 
rum vilayet meııkezinde toplanarak, 
o hafta içinde verilecek balo, müsame
re, ve bahçe eğlencelerine ait işleri gö

Mecidiye köyündeki ev ve ara
zi sahipleri hükfunete ve devlet bü 
yüklerine yeni bir müracaat yap • 
mı,lardır. Bu müracaatlarında di -
yorlar ki: 

için de çok güzel bir fırsattır 

Me:&arlıklar 
Bundan sonra kürsüye gelen Ah

tned Ihsan (Ordu : "I~ büt~<;~i t".t
l.ik ederken ııöziime hır §ey ılıştı. Hu 

Mütemadi ihtilaller, ihmali ... , harp
ler Van ır;ölünü, V anı ve etrafını hara
belerle dolu bir ıaha haline getirrniı -
tir. Fakat bu vaziyet Van gölü ve ha
valisinin cografi ve ekonomik kıyrne -
tini ve bilhassa Tüt1klüğün bugünkü 
ve yarınki vaziyeti itibarile siyasal ehem 
miyelini zerre kadar kaybetmemiştır. 

rüşerek karar verecektir. 
Çocuk Esirgeme Kurumu E..ninönü 

kaza kolu da bakteııiyolog doktor Bay 
Ihsan Saminin başkanlığında çarşamba 
günü saat 18 de nahiye kollan başkan 
ve idare heyetlerinin İ§l:İnlki]e bir top
lantı yapacak ve kaza dahilinde çocuk 
haftasında yapılacak müsamereleri !:es

"Uzun yıllardanberi süren ml\
amelelere rağmen Mecidiye köyün 
deki evlerimizin bahçelerimizin va 
ziyeti halledilmemittir. Y ıllarc~ 
evvel çorak ve çıplak olan bu ye • 
re küçerek evler yaptık. Ağaçıar 
diktik. Şehri imrendirecek asri bir 
semt yarattık. Bu açık hak ve imar 
karşısında eserlerimizin tesbi.t ve 
tapuca tescilini hayli zamandır ala 
kadar makamlardan diledik. lstan 
bul Milli Emlak Müdürlü "'.i iki :ıe
~e evveline kadar hariçten arazi 
ısteyenlere buralarda dönümü yir
mi he, liraya sattı. Bu emsallere gö 
re köy halkı için de muamele v::ırıl 
ma~ını Akça Bakanlığından Milli 
Emlak idaresinden İstedik. Köyü _ 
müzün Tapu heyeti fenniyesince ha 
ritası tanzim edildiği halde üç yıl 
dır netice vermiyen muameleler ce 
reyan ediyor. Geçen yıl Milli Em
lak müdürlüğü emrinde bu itin 
halli için teşekkül eden komisyona 
emsaller göstererek dileklerimizi 
b;!dirdik, fakat netice alamadık. 
Emekler sarfile vücude getirilen 
bahçelerimizi Milli emlak idaresi 
şimdi de müzayede ile satı~a çıkar 
maktadır. Yuvamızda, bahçemizde 
konuk gibiyiz. Her geçen gün het
yüz küsur ev halkını zarar ve en • 
difeye dütürmektedir. Bu vaziyete 
bir son verilmesini dileriz.,, 

Önümüzdeki cumadan hatla • ı 
yarak pazar ve öbür cuma, tehri
mizde üç maç yapacak olan Viya. 
nanın Libertas takrmile temasları
mızı bir kaç noktadan hayırlı gör

danberi muhtelif futbolcülerle ta
kımlar yaparak bu o)'Ullcuları tec 
rübe etmekte ve tanımağa bllfla • 
maktadır. Ancak, tunu aöyliyelim 
ki, buna rağmen, antrenörün çalı.
tırdığı ve gördüğü futbolcüler hak· 
kında köklenmİf bir fikir ve ka
naati yoktur. Çünkü mesela fU ve 
bu oyuncu yanyana oynarlarsa ka
biliyetlerinin en yüksek noktası -
na çıkarlar ve faydalı olurlar. Hal 
buki antrenör bu iki oyuncuyu 
yanyana görmek imkanını bulama· 
mıştır. Bunun da sebebi, ekseri
ya cumaya tesadüf eden hazırlık 
maçlarında, ya tu taknmn veya bu 
takımın tild vesair maçları olması, 
çağnlan oyuncuların muntazaman 
gelememesidir. 

~
Umetin mezarlıklar için bütçede tek
f ettiği 4 bin lira çık~ı!mış, <;•ha • 
ı mucibe olarak ta denılıyor kı: 

(Mezarlıklar için bir layiha gel • 
inek üzeredir.) 

Bu mezarlık1ar meaelesi hepimizin 
Jideceği yer olduğu için hepimizi ala
kadar eder. (gülüımeler). 

Dört gün evvel eski bir arkadaşı -
ıınızm mezannı gönnek için gitmiş i· 
dim. Cebeci mezarlığını gördüğüm za
lnan ölümden, gömülmeden korktum 
(.-ülütmder.) 

Olülerimiri çelenklerle götürüyo • 
ruz. Onlar, ölüler ayak altındadır. 
lstanbulda da bu böyledir • 

(Her yerde de öyle ... se•leri ) 

Acı haralar 

lstanbuldaki acı hatıralar yüreğimi 
lılan yakryor. Yedi, sekiz yıl evvel kar
deıim öldü. Büyük babamın mezarına 
lrötünnek istedik. Yol yokmuı: ( Gö -
lnüloınez) dedider. Nihayet ıur hal'İcin
de \ür yere gömdük. L gün oralar kö
peklerin ayaWan altındadır. 

Hiç olmazsa Ankaradaki mezarlığı 
Y,,palım. Olül ... e hürmet e•eri göstere-
lim. 

Biz imar bütçesinin 4 bin lirasını 
bile aalandık. Hepimiz öleceğiz. Ben 
çoluğuma, çocuğuma vaoiyet ettim: 
(Olürsem, Ankarada Cebeciye gömül
mek istemem.,, 

Bütçe encümeni reisi 
Bütçe encümeni reisi Bay Mustafa 

Şeref (Burdur) Bay Ahmet ihsana 
cevdp vererek 4 bin liranın bütçe
den çıkanlması sebeplerini uzun boy· 
lu izah etti . 

Bay Ahmet lhaan (Ordu): "tee .. üf 
etmem, ölmek endişes.ile değil, ölüle -
rimize hürmetsizlik ve medeni tekilde 
lrurduğunıuz ıebrin mezarlığını bu hal
de tuttuğumuz içindir.,, 

Ondan sonra söz alan Bay Ziya 
Gevher (Çanakkale) Bay Mustafa Şe
refin izahatını gülümsiyerdı söylediği
ne teeıaüf ederek: "Dört bin liranın 
red sebebin; ııülerek değil, elemle söyle
meli idi. Ben burada acrlar içinde ağla
yarak .öylüyorum. Bütçeye 40 bin lira 
lıoyalnn,, (bravo sesleri. ) 

Ziya Gevher Etili ele mezarlıkların ıs
la.hı lüzunmunu tekrarlamıt ve onu mÜ· 
Oeakıp kürsüye gelen Şükrü Kaya me , 
zarlıldarın bugünkü vaziyetleri malum 
obnakla beraber hiç bir devirde bugün 
olduğu kadar bu İ§le alakadar olunma
dığını ve mezar<bkların naııl yapılması, 
Ölülere nasıl hürmet edileceği hususla
rır.ın tayin edildiğini söyliyerek demit
fu ki: 

"Eskiden ölülere naııl hürmet ede -
lim diye dirilerin bütün hayatı zebirle
'hirdi. Şehrimizin en güzel yerleri mezar 
lıklardı, Bununla beraber diğer mezar -
lıklarla kıyas ediline berbat bir halde 
idiler. Sularımız mezarlardan geçerdi. 

Evler mezarlığa bakardı. O hal mi i
:vi idi. Bugünkü mü? Elbet istikbal daha 
iy; olacaktır . ., 

Şükrü Kaya bundan sonra Ankarada 
Yapılacak olan asri mezarlığın yerinin ta· 
Yin edilerek istimlak muamelelerinin de 
Yapıldığını söylemiş ve tel<lif edilecek 

,tahsisat verildiği takdirde inıasına başl .. -
rıacağıru kaydeylemiıtir. 

Bu eörütmeler sonunda kanun reye 
konmuı ve bu müdürlüğe 1935 mali yılı 
lnasrafları karşılığı olarak 171,562 lira 
Verilmit ve karşılık geliri de ayni mik -
tarda tahmin olunmuştur. 

Kanunun reye konulmasını müteakıp 
tekrar kürsüye gelen Şükrü Kaya, al
~ıtlarla ıarşılanan tU sözleri söylemit -
tır: 

"Demincek mevzuubahs olan bu hazin 
trıezarhklar meıelesi hakkında ıimdi se· 
yinecek bir haber aldım. Arkadaşlara da 
•blağ etmeği vazife bilirim. Evvelce de 
-<;ylediğiın gibi hükumet hakikaten me
?arlıklar meıelesile layık olduğu ve sizin 
Verdiğiniz ehemmiyetle mÜ(ıenasip bir 
•·,.~tte meşgul olmaktaydı. Bu iı ben 
1'rakyada ve lstanbulda iken tekrar 
tne''Zuu bahso!muf ve Maliye vekili ar .. 
kPr'aşnnın da taıvibiJe mezarlıklann tam 
frıe~eni ve aıhhi bir şekilde yapılması 
hakkında 15.zım gelen paranın temini na· 
Zi'l.rı dikkate alınmıştır. (Bravo sesle~~ 
alkıtlar) Bunu siz arkadaşlarıma teblig 
etıneği borç bilirim. 
I Dundan ıonra Kamutayın tadil edi • 
en iç nizamnamesine göre h?! ene~ -t'11 lere ili.ve edilen azahklar ıçın seçım 
.:andını, ve pazartesi günü toplanmık 
ll~e•e dağılmıştır. 

Cumhuriyet Şeyh Sait vakasından ve 
onu takip eden hi.diselerden sonra ica'!) 
eden inzibati tedbirleri taınamile aldı. 
Onu müteakıp de oranın umran;:nı gö ... 
zeUti. Bu muntazam bir program halin
de devam edecektir. Ve devam etme•İ 
de lazımdır. 

Van gölü işletmesi vapurları Van 
gölü sahillerinin ve o havalinin birer ir
tibat vasrtalarıdır. iki köy arasında, iki 
ıebir ara11nda devlet_ §O•asını yaparken 
nasıl onun gelirini değil memleketin in· 
kişafını gösterirse, Van gölünün işletil
mesi~de kullanılan vapur ve sa!r vesaiti 
nakliye mülleharrik bir köprü, bir şose 
telakki edilmelidir. Bu bir amme hizme
tidir. Bir irat membaı değildir: Ve u.z~n 
&eneler böyle devam edece~tir. Buııun 
Van gölünün ınühtaç oldugu naklıyat 
vasıtaları ihtiyacın çok dunundadır. 

Elimizdeki bu küçük nakliyat va11ta
ları olmasaydı buğün Ağrı Üzerinde eş· 
kiyaların tüfenk seferleri elan işi~lec.ek
ti. Büyük kumandanlarımızın degerlı ~" 
yüksek çalışma ve büyük fedakô.rlıkla
rile sona vardırılan şekavetin tenkilinde 
bu rölün de mühim rolü vardır. 

Bu gölde işliycn vapurlar üç motör 
ve iki yelkenliden ibarettir. Bundan ma 
ada dubalar da vardır. Ba,nlar o muıta
kayı harbi umumide istila eden kuvvet· 
!erin bıraktığı çürük çarık malzemeden 
yapılmışCır. Orada bir de tersanemiz 
vardır. Tersanede kendi motör)erjmiz 
tamir edildiği gibi mahallin İcap ettir
diği dubalar yapılır ve yerlilerin yelken
li kayıkları tamir ve hazan da yeniden 
yapılmaktadır. Van gölünün bugünkü 
masrafı iıtiskar edilmiyecek kadar az .. 
dır. 50 bin lira demek beş kilometre:ik 
yol derrıcktir. 

Halbuki Van gölünün sahası, ihti
tiva ettiği ve mesahai sathiyesi yarım 
Marmara kad•.r ve onun sahildar ol
duğu arazi çok büyük kıymeti haiz bir 
yerdir. Binaenaleyh Van ile Tatuen • 
Tatven ile Erçiş arasında her hangi 
bir ıose çekmiş olsaydık 60-70 kilo -
metre olduğu İçin belki herbirine 100 
bin lira İn§a masrafı ve 1 O bin lira 
da antrettiyen masrafı vermek lizım
dır. Deniz ıınünakalatı her yerde ol -
duğu gibi burada da ucuza mal oldu
ğu için devletin bugün ihtiyar ettiği 
masraf hakikaten ihtiyacın çokluğuna 
rağmen azunıanacak miktardadır. Van 
gölünün coğrafi vaziyeti malUmu i.li
leridir. Yapılan masraflar da geçen .. 
!erde yapılan bütçelerde müzakere e
dilmi§ haddi asgariye indirilmiıtir. Ge 
çen seneye nazaran 10 bin lira kadar 
da bir tenakuz vardır. 

Ciheti merbutiyetine gelince, bu -
nun nereye merbut olması li.zım gel • 
diği hakkında bir ameli bir de nazari 
olarak dÜ§Ünmek iktiza eder. 

1934 ıenesinde gene büyük ımec • 
liıin müıaade ve tasdikiyle devlet ta
rafından muavenet edilir bir ıahsiye .. 
ti hükmiye haline getirildi. Bu arada 
en ziyade mefgul ol.a!1 ve viti.y<.·t~ !ti
bariyle en çok vesaıtı olan Da~ıl.~y~. 
Vek&letine muvakkaten raptı dJııunul 
dü. Bu zaruret henüz kalkını§ defril
dir. Tabii encümenin mütalea ve le • 
mennisi çok yerindedir. Umit oluna • 
bilir ki gelecek seneki vaziyet encü ... 
menin mütaleasına cevap verecek hır 
mahiyeti haiz olsun. 

B. Şükrü Kayanın bu izahatını mü
teakıp kanun reye konulmu§ bu idare 
nin 1935 yılı masarifi karşılığı olarak 
73 230 lira tahsisat verilıniş ve geliri 
de' 73,230 lira olarak tahmin ~dilmiş
tir. 

bit edecektir. 
llkmekteb başmuallimleri de mm

takalarında, anütettiılerin riyasetin • 
de toplanarak, 23 Nisan çocuk bayra
mı progı"3mlm-ım huırlamağa başla
mıılardır. llkmektepler mıntakaların
da r:erasim yapacaklardır. 
~-----~o-~----~ 

Ayasofyadaki hafriyat 
Ber'in a. kco]oji enstitüsü azasından 

doktor H ... :;;nayder.n nezareti altında, 
Ayasofya cam.Ü avlusunda yapılmakta 
olan hafri)"&ta devam edilmektedir. 

Bir kaç gün evvel bulunan bir kaç 
basamak merdivenin, ve sokağa veya 
kiliseye ait mozaik ç'.ni döşeli bir avlu 
veya bz.hçeye indiği anlaşılmıştır . 

Bu merdivenin üzerinde ve. ön tara
fında görülen tünelin, bazı gazetelerde 
yazıldığı g:bi H:zans imparatoru Kos .. 
tantinin evine giden giz.ti y\ll olmadığı, 
kirli suları ve çirkefleri harice akıtan 
yol, lağım olduğu muhakkaktrr. 

Bir aral:k işaa edildiği gibi, Kostan
tinin, kıymttH eşya ile albn ve gümıiş 
paraları buraya gömdüğü katiyen ya -
land.r. Şimdiye kadar bulunan bütün 
§eyler, me.ı."111cr sütunlar, sütun başıJc 
ve kaideleri, mozayik çini ve bunlar 
g;bi arkeolojik bakımından kıymeti o
lan şeylerdir . 

<;ıkan, mozayik çini parçalarının 
bir kısmı Bizans, bir kısmı Osmanlı 
tezyini sanatlarına ait olduğu anlaşıl -
mıştıT • 

Oün b;r ucu meydana ç•karılan altı 
vecihli bir taşın üzerinde, kabartma 
olarak, kato~_.klerin dini senboiü olan 
bir koyunun kuyruğu ve arka ayakları 
gorünmektedir. Bu taı, tamamen çıka· 
r1ıacaktn· . 

Hafriyatın bu ay sonuna kadar biti
rilineJi iste:.unck:tc..d~r . 

1§ bittii<te.n soma, yanan eski kili
sen: ıı bir ouvarı, li.r koridor ve henıiz 
tamamen açıımzyan merdivenlerle mer
mer sUtun ve ba§lıklardan bJ kısmı, 
tetkik mcraklılarırun gelip görebiımc
leri için açık bırakılacnktır . 

Ta, u memur.ukları lıı.end1 
kazaı rına nakıedı.~cek 

Tapu işıeı ini daha kolaylaştırmak 
için tımdi ::>uJtanıahmette tapu ıdaresın
de buıunan Eminönü, Beşiktaş, Kadı
köy, Üeyoıçlu, Fatih, Sarıyer, Beykoz 
kazalanna a.t tapu memurlnklan ha .. 
zıranctan ıtıoaren aıt oldukları kazalara 
nakled.i.ıecc·ktir . 

liu kazalar dahilinde bu tapu idare
lerine b~na.ar at'anmaktadrr. Bunlardan 
bir kısnuoa oina bulunnıuıtur. 

·r apu e\·rakının bulunduğu binala
rın ayr~ .a b::rer de manzenleri olmaıı 
icap etınc.ktedir. 

D yarıbekirde Atatürk 

iHTiSAS MAHKEMELERi 

iki e:·oincinin cezalan

« ırı ması istendi 
Eroin yapmaktan ve &atmaktan ıuç

lu Cemal, Niko ve Sadetlinin duruıma· 
!arına dün de ockizinci ihtiiasta devam 
edildi. 

Dün de emniyet müdüriyeti kaça:.0-
çılık bürosu memurlarından Bay lbra
hiın ve Bay Atıf dinlendi • 

Cumhuriyet müddeiumumisi Cemal 
ile Nikonan suçlan sab;t olduğundan 
ceza kanununun 403 tim:ü maddesi mu
cibince cezalandn'2lmalannı_, diğer suç
lu Seyfettinin de yaıı küçük olduğu i
çin 65 ınci madde mucibince cezasının 
azalblmasını iıted.i. 

Duruıma suçlu vekillerinin müda-
faalarını yapmaJan için 8 nisan sah 
gününe bırakıldı. 

bir ıatirıi<ada kı.ç.tKcılıı< 
Tophanedeki F ord fabrillalarmda ya

pılan teftişlerde bazı gümrük kaçakçı
lığı yapıldığı anlaşılmıştır • 

Gümrük müfettiılen derledikleri ka
ğıtlan ı~kizinci ihtisas mahkemeıi müd .. 
dciumum..-iğine venniştir . 

Müdd.eiumuı_nilik perşembe günü ev-
rakı tetkik ebnıf ve cumarte&i günü 
mahkemeye vermiştir .. 

memek kabil değildir. 

lik akla gelen nokta; bu gibi 
ecnebi temaslarının spora daima 
bir yenilik ve heyecan vermesi • 
dir. 

Her zaman yazdığımız gibi yi
ne tekrarlayalım ki, her takımın 
senede resmi ve hususi yirmi maç 
yapamsı kafi değildir. B8'ka mem 
leketlerde futbol takımları senede 
en az kırk maç, yani bizim takım
ların yaptıklarının iki misli müsa
bakalar yapmaktadırlar. 

Futbolümüzdeki istikrarsızlık, 
yeni oyuncu yetişmemesi, mevcu
dun bir ilerleme göstermemesi hep 
az maç yapılmasından ileri gel -
mektedir. Bunuıi için, ecnebi ta -
kımlarla yapacağımız maçları, 
mahdut bile olsa, memnuniyetle 
karşılamak gerektir. 

İkinci noktada, Libertas maçla
rının milli takımımızın t~kili hu
'':1sunda çok faydalı olabileceği -
d ·. r. 

Malumdur ki, futbol· federas -
yonumuz bur.dan böyle uluslar a
rası temaslara ehemmiyet vermek, 
bunun için kuvvetli bir takım ya
parak hazırlamak kararını vermİf, 
bu maksatla da İngilterede9 bir 
antrenör getirtmiştir. 

Geld '. ği gündenberi çalıtma ve 
çalıştırma tarzını yakından takip 
ettiğimiz Bay Sleyd, ciddi, bilgi • 
li, iyi niyet sahibi bir antrenördür. 
Memleketmize henüz yeni gelmit 
olan bu antrenör, bir kaç hafta-

lki kumarbaz ka \Jesi 
tutuldu 

Evvelki gece, Beyoğlunda istiklal 
caddesinde Afrika hanmın 35 numara• 
lı dairesinde ve Taksimde Pire Mehmet 
sokağında 15 numaralı evde iki kumar
hane baıılrnııtır. 

Afrika hanındaki daire Rauf adlı 
birisine, öbür ev de Madam Polik u
minde bir um ıkadınına aittir • 

Polis ikinci ıube ahlak zabıtası ku
mar kı·snu memurlarının aldık1arı yerin· 
de tedbwler sayesinde, her iki kumar
hanede de cürmü meşhut temin edile -
bilmiş, Afrika hanında 4 dü kadın ol
mak Üzere 22, T aluiındeki evde de 3 Ü 
kadın olmak üzere yedi kişi yakalanmıı
tır. 

Kumarbazlar ve oynatanlar hakkın
da tahkikata devam edilmektedir. Bun
ların, bugün adliyeye verilmeleri bek • 
lenmektedir. 

Bu kaçakçılık iıinden •uçlu memur- Kavgalar 
g un U lar ıunlardır: Dün Aımaaltında Burmalı handa 

DIYARIBEKIR 6 A.A. - Büyük Ubery! Malozi, Artür Vüster, Gus- çuvalcı lranlı Mehmet ile ayni yerde 
Önderimiz Atatürk'ün Diyarıbekirin tav Fredrik, Efdal, izzet, lbrahim E- çuvalcı Hüseyin kavga etmitler ve bir-

hemıehriliğini kabul ettiklerine rastlı • tem. Suçluların ilk duruıması 13 nisan birlerini dövüp yaralanutlardtr. 
yan 5 nisan Diyarıbekirin Atatürk çü- cumaTtesi günü yapılacaktır • ;c Tophane i•kelesinıfe sandalcı Ah-
nu .. du·· r. Bu münasebetle bugun·· beledıye 22 met · kel d V 1 tar fı d B ik 

ı:ışe tırnak cı·ıa· sı .. e e ange a n an, eı -önünde büyük merasim yapılmıt Ata- T taşta Selam!ık caddesinde Sabahattin 
türkün en büyük tahsiyeti ve yarattığı Cuma günü hkenderiyeden limanı- Ohanes tarafından dvüldülderirıi iddia 
devrimleri hakkında söylevler verilmiı- mıza gelen de · il · · J d" nızyo arı idaresınin An· etmıı er ır. 
tir. Gece de zabit yurdunda Halkevi or kara vapuruna Pireden binen yolcular. 'f. Beyazıtta Çukurçeımede sakin 
kestrau tarafından büyük bir konser ve- ~ Panayot isıninde bir tahıa, kendi- Osman Necati ile Beıiktaıta sakin Fat-
ri]miş ve Atatilrk'ün adı her anılmasın- '- 1 • d L'-smı "arşı _amaga gelen lstelyo og" lu Ko- ma rfan dün adliye binau ônün e .,,... da tiddetle alkışlanmıştır. Diyanbekir 22 

çoya fl§e tırnak cilası ve 4 kutu ••- birlerini dövmüşlerdir . 
~ok büyük bir sevgi ve heyecanla Ata· '--- t ti ._,_ ~ 
' 1'il a ısı venn<en :nubafaza ı 'f. Bir dayak - Bog· azkesen cadde-türk'ünü kutlulamııtv. " memura· 

n tarafından görülmüş ve y-k ı ıinde leblebici Süleyman kalfası Saim 
D~niı:lide himaye heyetleri tır - ~ a anmış- tarafından sebepsiz dövüldüğünü soyle-

1 .H
1 

e.r ~i suçlu ihtisaı mahkemesine miştir • 
Ç8 ışıyor verı mıttır - 'f. Topkapıda Araplar ookağında otu· 

DENİZLİ, (Milliyet) - lik okul Para mı ka ki d ? ran Şevkiye kocası Saimin eve gelme-
çıraca ir 1 me11"nı" merak edı"p sormak u··zere Zeki-)ardaki talebe velileri ile nıuallim E ı vveel~ akşam Köstenceden liına. nin evine gitmi•, fakat Zeki ile karısı 

lerden mürekkep himaye heyetleri nımız • 
d 

• a g l ıp ge~e ayni gece Akdenize Müfide taraflarından dövülmüıtür. 
faaliyetlerine mektepler açık bu • ogru yo una gıde ı "liz 

d k. . . n ngı bandıralı ÇaılRln tez11An· 

A • lunduğu müddetçe devam edecek- Harzıyan vapuru liınannnızda b ı d ıı" 1 ı na a 1 ye Dl !erdir. Gazi okulası himaye heyeti ğu eınada, vapur acentesinin m.::..::ı:..- Kutucularcla seyyar hırdavatçı Mus-

-------o 

h her gün 32 çocuğa sıcak öğle ye • nndan biri ile, bur-adan gidecek ı tafanın ıerıgİ•inden çalınan makas tez-Di va n İ arp meği yedirmektedir. Katipçelebi yolcularldan bir kadın motörle va:u:: gaJu, kalafat yerinde bir dükkanda gö-
yanqır arken, memur!•- ıu""ph · ·· rülerek müsad ... e edilmi•tir. 

b"f d ) olrulası himaye heyeti kimsesiz yav · ı -·.. e1ı uze- ' (Başı ı ınc1 sa ı e e nne yo cu aalonuna getirilmiılerdir. Hırsızlıklar 
Kanunu esasi tadilatı rulardan birçoğuna yerli kuma,Iar Acente memuru yanında iki Tüı<k li-

ATINA. 6 (Hususi) - Kanunu esa dan elbise giydirm;ştir. İstiklal o- ra11ndan ba•ka lın d Kalyoncukollugu· nda Ha1Dn, aynı· ev-
d
.•. h ld ' para o a ığmı söyle-

oi tadilatını yapnc<>k yirmi beı kişilik kulası fakir çocuklar menfaatine ıgı a e, yapılan iyi aramada üzerin- de Kemalin odasından bir takım elbiıa 
heyete reis olarak tayin edilen Streyit sinemada film göstererek elde et • de 5000 ltalyan lireti bulunmuıtur. ve bir halı çalnuıtır • 
bu vazifeyi kabul etmediğinden y~ri- tiği parayı kimsesiz talebelerine Bu paranın yolcu kadın tarafmdan 'f. Y enibahçede Köprübaıı caddesin· 
ne sabık Başbakanlık müsteşarı Say- 1 d de kömürcü Mehmedin dükkanına gele· 

harcamaktadır ıınır arımız ışına kaçırılmak istendig· i 
yas tayin edilmiştir. Eski Hariciye Be- • anlaşılmıştır • rek Erdekten beş gün evvel geldiğini 
kanı Mihalakopulos ta heyetin azalı- T ekirdag" ı Halkevİ bir söyliyen Osman terazinin dirhemlerini y •• • - ğını kabul etmemiştir. Suçlular ha~kında tahkikat yapıl. çalıp kaçarken yakalanmııtır. 

an go U Zaimi• Başbakanın yanında mecmua çıkaracak maktadır: ı:ahkikat yakında bitirilerek ·Y. Sıraservilerde madam Ayanyo ev-
• Ti H ") c·· h suçlular ıhtisas mahkemesine verjlecek-' .. •;NKARA, 6 (A.A.) _ Kamutay A NA, 6 ( usu11 - um urre- TEKİRDA"I (M"ll" ) Ş h de bulunmadığı bir zamanda birlikte 

•~gu B k -' - ı·sı· Bay Znı"mı"s bı"raz rahatsız bulunan " 1 ıyet - e • tir • t d • y · çaldı 
d n ay Fikret S:!ayın baı awıgı.1- • · H Ik . f d d b o ur ugu orgınin ~li lirasını ğı· 
a toplanmıştır. Baıbakanın evine giderek orada yeni rımız a evı tara ın an ay a ir E • bb nı iddit etmiı, y orgi yakalanmııtır. 

'1··/~vlantıya başlanırken başkan, Van Başbakan müıteşarlığına tayin edilen defa olmak üzere (Marmara) adlı tı & odasında kitab 
ç 0 ~ ışletme idaresinin 1935 y•lı b.ıt • T. Çaldarise and içtirmiıtir. Başbakan- bir mecmuanın çıkarılmasına baş- • • Sarhoşlukla taarruz 
l-""nde üzeıinde aç.lmış olan müz:ı.ke- lık muavinliğine General ~ondilisin )anacaktır. Bu mecmuanın çıkarıl- sergısı Dün gece saat 24 te Dabağlarda Tah-
a •

1 
Ye d. evam ediieceg"ini bildirmiş ve söz tayin edildiği hakkında em.im":"",•.e ile · J • d • ak • . . Etıbba Odau aalonlarında 19 niaan sinin kahvesine ayni mahallede oturan 

~an sandalyesı"z bakr- Mavromıhalıs ın mu ması 1
' erın e ugrBfm ıçın flm· cuma günu·· •••t 14 te tıbbı" ve sıhh"ı bı·r M h ·ı H 1 ak el ·~ ıç işleri bakanı Bay Şükrü Kaya- •• d" d • · • d h • b" - e met og u üs nü aarhoı o ar g • 

•;•Çen toplantıda bir ıaylav tarafınd~n vakkaten Hariciye bakanlığı vazife - ı en evımız ı are eyetınce ır kitap oergiıi açılacaktır. Sergiye kon- mit, elindeki ıuıtah ile öteye beriye 
~l\ul~111 o'an suale cevap vererek 0 sini gör~ceği hakkındaki emirnamede komitenin ıeçildiği haberi alınmış ~ ü~e~e bir çok kıymetli eserler ııön- aaldırmıı ve nihayet kahvenin karşısm-

lıllııilı.Mıı.ı,i;,;;,,,~L.;.:,~i,,;,.:,:ıı,,..1ıo11mı1ı..M111ııı.lıııılııllıliıllııilıı~ii .. ılıllillilİllliıll .......................................... .lı.ılll .................... ~~~..!.~d~al.!!!!ii_ba~lık ı Tahpnİn evine taarruz et· 

Viyananm Libertas takımı şeh
rimizde, Galatasaray, Günet ve 
F enerbahçe ile üç maç yapacağına 
göre, antrenör, bu üç maçta otuz 
üç futbolcü görecek demektir. Ya
pılacak maçlar mühim olduğundan 
bu otuz üç oyuncu, tabiatile, kabi
liyetlerinin en yüksek noktasına çık 
mağa çalı'3-caklardır. Bundan ha, 
ka, antrenör, her oyuncuyu asıl 
mevkiinde ve alıttığı oyuncuların 
yanında görerek ona göre bir fi • 
kir edinecektir. 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Gü 
r.eş takımının Libertas ile yapa
cağı maçlardan sonra antrenörün 
bu ve diğer klüpler oyuncuların -
dan yeniden teşkil edeceği bir mil 
li takım, belki en İyi şeklini bul -
mu' olacaktır. Bunun için Libertas 
maçlarının, Milli takımın iyi bir 
şekle sokulması için de çok güzel 
bir fırsat olduğunu söylemekte haJ.. 
sız değiliz. 

E. H. SAlCI 

Gezinti sefer !eri 
lık haf taya bakılır sa dahıı 

ıyi neticeler verece ... 
Akay idareVle Şirketi Hayriyenin 

tertip ettikleri ucuz ıezinh seferlerinin 
ilk haftaaı iyi netice venniıtir. 

Havalar mndığı zaman daha iyi ne 
ticeler alınacağı muhakkak görülnıck · 
tedir 

Diğ ... taraftan h ... iki idare ıie bil 
hassa gezinti postalan için, sürati.." va
purlara ihtiyaç duymaktadırlar. t aiu 
vaya seneden seneye artan rağbel, . , . 
kay idaresinin vapur ihtiyacını b;r h 

daha fazlalaştırmııtır. Elde bu., .. 
vapurlar Yal ovaya en az 6 saatte ~ ·' 
geldiğinden halk Y alovada !azla ... 
mamakta ve Akay idares.i de bura1 a ..tl 

la sefer yapamamaktadrr. Süralii .• 
!arla her iki mü§lo:ül de ortadan ı. -·· .
caktrr . 

Şirketi Hayriye de, Avrupanıu •~' .. -
mıı vapur müesseselerile tahriri t·-· ı.. • 
!arda bulumnaktadır. Şimdiye k .. ... . 
bir çok firmalar mektupla ıart!am.• · .. -
dirmiıl ... dir. 

Şiıt<et yakında en uygun <••. J 

teklif eden finnaya son •ısı - , 
vapur 11marbyacaktır . 

Küçük haberler 

'f. Eski liman prketi genel to;:ı :..• ,!.-
11 bugün yapılacak, hükiımet na ...• _. 
htanbul tahakkuk müdürü Bay "i a .... t 
bulunacaktır . 

'f. Ziraat Bakanlığı tarafından mah
sulatı aniye tahriri tetkikatı için An
kara ziraat enstitüsü asistanlarından 8. 
Sedat Ceialin Alınanyaya gönderilme -
sine karar verilmif'lir . 

'f. Evkaf iıleri hakkında görüımek 
üzere Ankaraya davet edilmiı olan 
evkaf hukuk itleri müdürü Bay Latif 
latanbula gelmittir . 

'f. Teıekkür - lstanbul sıhhat •~ 
içtimai muavenet müdürü doktOI" Bay 
Ali Rıza Baysun refikaaının kaybından 
dolayı kendisini taziyede bulunan dost· 
lartna gazetemiz va11taıile kendisi ve 
ailesi namına teı'*kürlerini bildirmek
tedir. 

mittir. Hüsnü yakalanmıttır. 

Bıçakla kovalarken .. 
Dün Uzunçarşı baıında seyyar satı

cılardan Süleyman ile Galip kavga 
ederlerken Süleyman ekmek bıçağı ile 
Galibi kovalaınıt ve bu vaziyette yaka· 
lanmıştrr. 

Belde patlıyan tabanca 
Feriköyünde oturıvı Murat; Al~ko

nun bahçesinde toprak elerken ~Iı~de
ki tabanca kazaen patlamıf ve gobegın· 
den yal'lllanmıttır. Yaralı çocuk ba•ta· 
neye kaldınlmıttır. 

Bıçaktı sarhoş 
Sarıyerde Nail, sarhoı bir halde .v• 

elinde bıçakla kahveye ııirmif, devn • 
yelere de kartı geldiğinden yakalan· 
mııtır. 



Osmanlıcadan tiirkçeyel 
karşılıklar kılavuzu 

Soyadı aianlar 
lot.anbul birinci vakıf hanında asan· 

l()t' memuı-u Melımet Asmı ve Bursa
da lnegöl Cuma mahallesinde oturan 
valdesi Emine (Pekme:zoi) s..,y adın.ı 
almıilardır. 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T, Kö.) belde

ği ( aliımeti) konmuftur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman
larımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz;. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re lransızcaları da yazılmıs ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
fekilleri alınmıftır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 
'çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
Fiil - Iı 
Fien - itle. qiyle, gerçektıen 

Ornek: lleri ıiırdüğü düşüncenin ka
bili icra olduğunu filen ispat etti -
ileri sürdüğu dülüncenin yapılabile-

ceğiıti işle tamtladı. 

Fili - l'fllel 
Ornek: Yalnız düşünüp tasavvur et· 
mek yetınez, fili olaralı: da harekete 
geçmelidir - Y aluız düşünüp t<ısar-

lamak yetmez, işnel olarak da harekete 
geçmelidir. 

Faiz - Urem 
Omek; Bugünkü günde ancak yüzde 
üç faiz getiriyor - Bugünkü günde 
ancak yiızde üç iırem getiriyor. 

Faiai basit - Dü2 ürem 
Faizi mürekkep - K.atınç ürem 
Fakat - Ancak, yalnız JU var ki, §U 

kadar var ki 
Omek: 1 - Seri, fakat 1tinalı bır 
sa'yile - Çabuk, yalnız özenli bir ça-

lıpna ile. 
2 - Hakkını;ı var, fakat duracak za
manunız yoktur - Hakkınız var, 
yalnız duracak zamanımız yoktur. 
3 - Bu işi başaçıkarmak &izin eli
nizden gelır, fakat başka işlerinizi 
brralanaruz lazımdır - Bu işi başa
çıkarmak sizin elinizden gelir, şu 
var ki (şu kad.u var ki) başka ~eri
J1Ui bırakmalısınız. 

fakir - Y oluul, zavallı 
F akr - Y aksulluk 

Urnek: Bütün hayab fakr içinde 
geçti - Bütün hayatı yokaulluk için· 
de geçti • 

Fali hayır - Yüm, uiur 
Omck: Bu işlerin ilerlemesini yarın· 
ki düıüncelerimiı:in de olacağına fali 
hayır addederim - Bu işlerin ilerle
ı:neııini, yannki düşüncelerimizin de 
olacağına yüm sayarım. 

FNıı-Renk 
Fi.ni - Olez 

Ornek: Her İniBll fanidir, fakat in
sanlığa bırakacağı yüksek bilgiler ba
Jcidir - Her insan ölezdir, ancak in· 
aanlığa bırakacağı yüksek bilgi;ler 
kalızdır, 

,..,,. - 1 • Kötü, 2 • Tüken (zeval an
lamına) 

Ornek: ı - Fena bir iş - Kötü bir 
if. 
2 - Bu iılem bir alemi fenadır - Bu 
acun bir tüken acunudur. 

iFarazi (bilfarz) - Tu1*1nn ki, diye
lim ki 

Ornek: Faraza dediğinizin doğru ol· 
duğunu kabul etsek bile - Diyelim 
ki (tutalım ki) dediğiniz doğrudur, 
ancak ... 

Farazi - Aıtözel -(Fr.)HypothCtique 
Ornek: Felsefe ilmin farazi bir isti
telesidir - Filozofi biilmin astözel bir 
uzabmıdır. - La pbilosophie e&t pro-

longement hypothEtique de la ıcience 
Faraziye - Aıtöz - (Fr.) Hypothese 

Ornek; ilim ve faraziye - Ilim ve 
astöz - La acience et l'bypotheac 

Müddea - Töz - (Fr.) Thesc 
Ornek: M üddea.wu iyi izah etti -
Tözünü iyi anlattı - 11 a bien expli-

1que sa these 
Aksi müddea - Yanbtöz - (Fr.) An

,tihCse 
Ornek: Müddca ve aksi müddea -
Töz ve yantıtöz - Tbese et antitbese 

Farzetmek - Tutmak, saymak 
Ornek: Sizin de benim kadar bu işle 

alakadar olduğunuzu farzetmek isterim 
- Sizi de benim kadar bu işle ilgili say· 
mak (tutmak) i•terirn. 
Fariza (vecibe) - Düşerge 

Ornck: lnkılab uğrunda bütün varlr· 
ğımızı vermek milli farizamızdır -
Devrim uğrunda bütün varlrğrmızı 
vermek ulusal düşergemizdir . 

Fark (temyiz) - Aynın, ayırt 

Ornek: Bu iki söz arnsmda büyük bir 
fark var - Bu iki söz arasında büyük 
bir ayrım (ayırt) var. 

Fari<etmek (temyiz etmek) - Ayırt
lo.ınak, ayırdetınek. 
Farika - Ayırmaç 

Ornek: llmin en büyük farikası, bir 
nu;ım dairesinde çalrşmaktrr - Bi
lı"?ın en büyük ayırmacı, bir düzen 
JÇlndc çalışmaktır. 

lsfona etm• - Ayr-1< - (Fr.) Ex
cepter 

Ornek: Bu kaideden yalnız bir ke
limeyi istisna etmelidir - Bu kural
dan yalnız bir ~özü a yramalıdır. 

htisnaı - Ayral - (Fr.) Exceptionnel 
Ornek ~ lıtisnai vaziyetlerde tutula
cak yollar - Ayral duromlaıda tutu
la<:<ık yollar • 

htısna - Ayra - (Fr.) Exception 
Ornck: Vat:mdaşlıu arasında hiç bir 
b•kımdan ıstısna yoktur - Yurttaş
laı arasııı<l.a hiç Lır Lalumdan ayra 
y•;ktur. 

Il.' ,istiına - Ayra•ız - (Fr.) San& ex
cı.:ption 

Ornek; Her vatandaşın hakkını bi
lau. tıana &ıyanet etmek vazıfcmizdir 
- Her yurddaşın hakkını ayrasız 
korumak borcumuzdur . 

h r.aiyct - Ayralık 
•'•~üu.:ft:. rik - ayı-ık - (Fr.) Divtrs 
Ornck Müteferrik l avat1islcr - Ay· 
nk biJg,tlcr 

T rik - Ay.rtı 
~ ı Aurtı (te nkı k;.bul l<nı z. '"' ..... -.. ... . - '.. . ... ·"" 

Tefrika (nifak anlamına) - Ayırga 
- ( Fr.) Discorde, d~sunion 

Ornek: Vatandaşlar &raöı.na tefrika 
sokır.umalıdrr - Yurddaşlar arasına 
ayırga sokmamalıdır. 

Tefrika (gazete terimi) - Bölem -
(Fr.) Feuilieton 

Ornek: Ga..etemiz yarın yeni bir tef
rikaya başlıyor - Gazetemiz yarın yı.. 
ni bir böleme başlryor. 

:.Fart, ifrat - Atm, atırıhk, a,kın aşkın- 1 
)ık. 

Ornek: l - Fartı muhabbet - Aşı· 
rı (aşkın) sevgi 
2 - Muhabbette ifrat - Sevgide a
şırılık ( aşkmlrk) 

ifrat etmek - Atırı gitmek 
Ornek : Hıç bır şeyde ürat etmeme
lidir - Hiç bir şeyde aşın gitmeme
lidir. 

Faaabat - Uzdiyem 
Ornelı:; Bn makalen;zin fasahatine 
diyecek yoktur - Bu yazınızın uz
diycrnine diyecek yoktur. 
ifade - Diyem, anlatım - (Fr.) E-

Jocution, deposition. 
Ornek: ifadesi bozuk - Diyemi bo
zuk, ifade vermek, ifade almak -
Diyem vermek diyem almak. 

Tanı telaffuz - Deyi§ - (Fr.) Pro
nonciation 

Omek: Her yerin kendine göre bir 
tarzı telaffuzu vardır. - Her yerin 
kendinç göre bir deyifi vardır. 

Tabir - Deyım - (Fr.) Terme, ex· 
pressi on 

Ornek; Bu hareketinizi anlatmak i
çin namı bir ifade bulacağımı biJ.mi.. 
yorum - Bu hareketinizi anlatmak 
1çin nasıl bir deyim bulacağımı bile
rllıyorum - Je ne puis pas trouver d'cx 
pression pour qualifler votre conduite 

Fasıl -Ayrıç 
Ornek: Bu eserin dört faslı ver ki 
berbiri diğerine faiktir. - Bu ize
rin dört ayrıcı var ki her biri ötekin
den üstündür. 

Faaıl - Bölüm (Bak: Bab) 
F aaıla - Ara, aralık 

Fasit - Bozuk 
Ornek: Zamiri fasid - lçi bozuk 

Fesat- Bozut 
Ornck: Memlekette feeat çıkarmak 
istiyenlcre karşı bütün millet müte
yakkızdır. - ulkede bozut çıkarmak 
isnyenltre karp bütün ulus uyanıktır. 

Jfaad ebnek ( Fıtne anlamına) - Bo
zulmak - (Fr.) Corrompre 

Ornek: Ciençıığin ahlakını ifsad et
mek istiyenlere aman yoktur - üenç
liğin abl;ikıru bozutmak iatiyenlcre 
aman yoktur. 

Jhad etmek (nifak sokmak anlamına) -
Arabo:mıak - (Fr.) Mettre la dıscor
dance 

Müfnd (münafık anlaınma) l - Anı -
bo'"8ll - (Fr.) perturbateur, ıCditieux 

2 - Bozutcu 
Ornek: O, mülsid bir adamdır - O, 
bozutcu bır adamdır. 

Müfsid (munahk anlamına) - Arabo-
zan - ( Fr.) Corrupteur 

Ornek; Y ıne bir müfsıtlik ederek o
nu bana kal"jı kışkırttl - Yine bir a
rabozanlık ederek onu bana ka~ı kış
kırttı. 

Faşetmek (ifşa etmek) - Dile vermek, 
açığa vurmak, açmak - (Fr.) Divul-
guer 
Ornelı:: Sırrını faşetti - Sırrını dile 
verdi (açığa vurdu) - ll a divulgue 
son sccrct 

lftaat - Gizaçı - (Fr.) Divulgation, 
rCvtlation 

Omek: lngiliı Hariciye Nazırı, Paris 
müzakereleri hakkında bazı ifşaatta 
bulunmuştur. - lngiliz diş bakanı, 
Paris söyıcşmcleri hakkında bir takrm 
gizaçılarda bulunmuştur. 

Fatih (Bak: cihangir) - Alpay 
Ornck: Tarih büyük fatihlerin adla
nru hürmetle anar - Tarih büyuk al
paylann adlarını saygı ile anar. 

Fethetmek - Açmak almak (Fr.) Con
guCrir. 

Omek: Istanbulu Mebmed ll. aldı. 
(fethetti.) 

Fatiha - Ba§langıç 
Ornek: Işın daha fatihasında iken 
büyük müşküller kendini gösterdi -
IŞL'l daha ba~langıcında iken büyük 
ı;-Uçlükler hndini gösterdi. 

Fci-Uza 
Omek; Fazayı namabdud içine ser -
pılmiş olan yıldız kümeleri - Ucsıu 

bucsuz uza içine serpilmiş olan yıldız 
kümeleri. 

Fazahat (Bak: denaet) - Alçaldık 

Ornek: Bu harekete fazabatten baş
ka bir ad bulamıyorum - Bu hare
kete alçaklıktan başka bir ad bulamı· 
yorum. 

Fazilet - Erdem 
Ornek: Fazilet insan yüksekliğinin 
<ılametidir - Erdem insan yüceliği
nin beldeğidir. 

Fazla - Artık, çok, ileri 
• Omek: l - Bu kılavuzu yüzbinden 

fazla bastırmalı - Bu kılavuzu yüz
lıindm çok (artık) bastınnalr. 
2 - Fazla gidiyorsun - Çok olu • 
yor•un (ileri gidiyorsun.) 

Fecr -Tan 
Ornck: Fecrin i:k ışıklan ufka ye.yı
l. k n -' Tanın ilk ışıklan ufka yayı
l r ..... n. 

Evkaf müdüriyeti muhasibi ..-ulü 
Hüseyin Avni (Arımon), Evkaf müdü
riyeti muhasebe e.as katibi Saliıhi (Say
gmer), e"'4f müdtiriyeti emanet kiti
bi Rıfkı (Hınçal), evkaf mü. muhaıebe 
muavin katibi Remzi (Afoba), evkaf 
mü. mahlulat kalemi katiplerinden Ba
yan Suat (Ertan), evkaf mü. akarat 
kalemi katibi Salih Vicdan (Akyiiz), 
evkaf mü. veznedarı Şevki (Olcaytu), 
evi<af mü. Beyoğlu vezneclan Rifat 
(Bezen) soy adlarını alımtlardır. 

Feda etmek- Vermek, uğruna Yermek 
Urne::k: Vatan için canımızı feda eJ.:
rh:: - Yurd için can.urun venriri.c:. 
Yurd uğrunda uç çocu;:umı verdi (ic
da ettı) 

F cdakar - Ozveren 
Fedakarlık - Uzveri 

Ornek: YaptıE,;1n1~ fedal:arlığı b.i u· 
nutınam - ~ aptığınız Ozvt:r.ı.yı uıç 

unutmam. 
Fehmebnd< (idrak eun<k) - Anlamak 
Mefhüuı - Oklun 

Ornek: licr meı.aumun keli lınc gorc 
bir m~ası varlur - t-1cr ökitnuı1 Y~n
dine gore bir anlamı vardır. 

Fek - Ayırnı:ıı a..çma, koı•a•-ı:.a 
Ornck: Fck1'1 mühür - L\1 urırü ko -
parrna 

Fekkebnek - Aymuak, açmak 
Jntıkak etmel< - A;rılmaı< 

Ornek: Bu sırada Ankacadan ınrı: .. -.k 
etmek benim içın pek g ~çtü~ - .Du 
b !rada An1U:a.r<.ı.oa,1 ayrılıraX benim i
çin pek guçtür. 

F "'~h - Onı.nı 
Urnck: Va.can lı:.'lrcunu oJer:niyı..:nlcrc 
fel;ih yoktur - Yurd borcunu öde
miyenlere onum yoktur. 

F eli\ket - F cl~ket 
Felç - inme, 5alk1 

Felce ui;'Tamak - inmeye uğramak 
Mefluç - ınmeli 
F eldi - Göi<, çıiırJ. 
Fcm -A~ız 
Fen (tatbıkı ilim yerinde) - Fen (T. 

Kö.) 
Fer - Fer 

Omek: G6zümde fer kalm,dı. 
Ferağ - Geçinm 

Ornck; Bu evin size ferağı için vergi
siru ödemeniz lazımdır. - Bu evın 
size geçirimi için vergisini ödcmcHsi
ni4:. 

Fa-ağ etınEk - Uatüne geçinnek, üstü .. 
ne çevirmek 

Feragat - Ozgeçi 
Ornek: Milli ışlerde feragat göster
mek lazımdır - Ulusal işlerde özgcçi 
göstermelidir. 

Feragat ebnek - Bırakmak, çekilmek, 
vazgeçmek, elçekmek 

Ornck: ı - l..ielin, bu işten 1c-ragat e
din - Gelin, b.ı işi bırakın - Gelin 
bu işten vazgeçin - Gelin bu işten el-
çekin. • 
2 - Klrallıktan feragat etti - Kıral
hktan çekildL 

F eraı:at sahibi - 02gcçen 
Ornek: Bu genç gerçekten feragat 
sahibi bir adammış - Bu genç ger
çekten özgeçen bir adammı_ş. 

Menfaatpcreat - Asığcıl 

Ornck: Menfaatperest olanlardan, 
vatana hayır gelmez - Asığcıl olan· 
!ardan yurda ııayır gelmez 

Ferah - Ferah 
Feraset - Yalgörü 

Ornek: Büyük siyasi işlere girişenle
re en lizım olan şey, ferasettir - Bü
yiık sıyasal işlere girişenlere en ge • 
rckli olan y, yalgörüdür. 

F eraactli - Y alırörür 
Ornek: Ferasetlr adam, en gizli ve 
karanlık şeyleri de önceden göriır -
Yalgörür adam, en gizli ve karanlık 
şeyleri de önceden görür. 

Ferd - Ferd (T. Kö.) (Fr.) lndividu. 
Ferdi - Ferdiğ - (Fr.) Individuel 
Ferdiyet - Ferdiyet - (Fr.) Individu-
alite 

Ferdi aferide - Hiç kimse 
Feri - Dal, aynnb 

Ornek; 1 - Bu meselenin dört fer'i 
vardır - Bu sorumun dört dalı vardır 

2 - işin aslına bakalım, feri'leri bir 
yana dursun - I§İn aslma bakalım, 
aynnblan bir yana dursun. 

ı· ıiru, teferrüat - Ayrmtılar 

Füru (arda terimi) - inenler 
Usul (arda terimi) - Ağaıılar 

Ferid - Tek, e§siz 
- fenni. - - buyuran, süren, emrederı 

Ornek: Hükümferma - Hüküm süren 
Fennan (&k: emirname) - Buyurulıu 
Fennanferma - Hükmeden 
• fer5'ı - • bitiren, bll'8lmuyan 

Ornek: Taketfersii - Güç bitiren. 
Tahammülfersa - Dayanık lıırakıru
mıyan 

Fersude - Eski, yırbk, yıpnuınıı:ı 
F ... ıetmek - Yaymak, döıemek 
Mefrut - D i -
Meirupt - •. me 
Tefrit etmek - Oöıemek 
Feryad - Haykırı 

Orntk: Gecenin karanlığı içinde bir 
feryad duyuldu - Gecenin karanlığ. 
içinde bir haykırı duyuldu. 

F eryad ellmek - Haykırmak, bağır • 
mak, çağırmak 

Ornek: Neye feryad ediyorsunuz -
Ne haykmyorsunuz (Neye bağırıp 
çağırıyorsunuz) 

Ferzend - Oğul 
F esh - Bozma, dağıtma (Parlamento· 
lar terimi) 
Ornt'": l - Ararmzdaki mukaveleyi 
feshedelim - Aramızdaki sözleşmeyi 
bozalım. 

2 - Fransız kabinesinin parlamen • 
toyu feshi üzerine - Franan: !aıbine
sinin parlamentoyu dağıtması üzeri-
ne ... 

. -·- . - - ~---

lnkılab ki"rsiisii.nde 

Türk toprakfarını nasıl 
kapışmak istediler ? 

Erzurum kongresine kadar içde ve 
dışda geçen siy asi hadise:er 

Eski Maarif vekili Bay Hilanet iı.kı· 
lap enstitü.ünde dün derslerine devam 
ctmifl:İr. Bay Hikmetin dünkü denini 
yazıyoruz: 

- "Veaizeıloı Me:.'5 adasına kadar 
yerleri istemiJıi. Kral Faysal da bütün 
Arapların bir arada bulunarak müstakil 
olmasını ve mandası albna alınmasını 
istnnisti. 

Ermeni murahhasları kongresine ge
lerek Rusyadaki Enneniıtanı ve Kars, 
Erzurum~ Bitlis, Van, Diyarbe!-;;r, Ha1"
put ve Sivas Viliyetlerile Trabzon vi
Jiyetinin lnr kısmını iıtomi~tİ. 

Cebelibercketi ve Mer•ine kad~r yer
leri de iıtemi~lea·di. Enneni murahh:\s
ları bu kadar yerleri ellerinde tutamıya
c.,klan için Avrupa devletleri buraları is
ti a etsin, 20 sene sonra Ermen!stana ve· 
rilıin. 

Bu senelerde Türıdcr kaçacak, on • 
lar vakalanacak. 

Konferansta bundan sonra lstanbul 
yine ortav a çıktı. 

Amerika iiyanı Avrupa ve Asyada 
yeni yükler almaırnr istemedii;inden bun 
)arın ırönlünü almak içön verir gibi ı:-ö
rünr • '< ve vermemek. Maamaf:h lng:Iİ:ı· 
ler şunu söylüyordu. Eğer Amerika alsa 
bile. Ruoyanın karırsına Amerika çıka· 
cak, lnıı;iliz•er yine kendisini kurtarmıt 
olacaktı. • 

1919 yazında Amerikanın şarkla m81l 
da alamıyacağı anl8'ıldı. Bu sıralarda 
memleketlerde ihtiliıflnr baslad•. Lord 
Cünon, Loid Corc Türkleri~ lst.•nbul
dan çclunasmı istiyordu. Asıl ihtiliif 
İngilizkrle Fransızlar arasındn idi. 

Fransa lstanbulun müştereken lngil
terede olmasını istemiyo-rdu. 

Deniz aıırı bir yerden gitmek sure· 
tile bir yere sahip olmasını istemiyordu. 
Çünkü denizler llımamile lngilizlerin e· 
!indedir. Bunun için Fransa lıtanbulun 
TürWeı· elinde olmasını istemiyordu. Zi
ra Rusların almasını da istemiyordu. 

1920 şubatında latanbulun Türkler· 
de kalacağı iliin edildi. Bundaki amiller 
o vakitki düşman ricali tarafından izah 
edilıtllıtir. 

Bunu., birisi Amerikan murahhasla· 
rının vesaikidir. 

Onlar derler ki: - Türkiyenin pa
yıtahtını bir yere sürmeyip lstanbulda 
ibka etmekle devlet memurlanru mura
kabe e'.•mek daha kolaydır. 

Bu hal ıureti Oımanlı Düyunu umu
miye alacaklannın işini de kolaylaştıra
caktır.,, 

Bu karar verildikten bir gün ıonra 
28 ıubatta lngiliz nazırları lngili2 paY· 
lftınentosum!a lıtanbulu neye terkettik
leıini izah etıni,Ierdir. 

Bunlara göre korktuklan: 
Hükiimet merkezi içeriye çekilirse, 

on~ara te&İ.r yapamayız •• diyorlardı. 
LOOd Corç diyordu ki: 
- Bana kalrraa Ermenileri tenkile 

uğramak tehlikesinde görürsem, 1 stan
buldaki sultanları gemilerin topları al
bnda olmaaını Toro.s içlerinde olmasına 
tercih ederim. 

Bunarlo (muhafazakarlardan nazır
da) diyordu ki: 

- latanbulda bir donanmamız var
dır. Fa~:at Türk hükumeti Konyada olsa 
kuvvetlerimizi gösteremeyip no'.a gös
teririz. Türkler gibi milletler kuvvete 
riayet ederler.,, 

işte bizim hHkUmet merkezim'.zi An
karaya götürürken bir çok, nüfuzlar ol
muştur. Ti. ki donanma kuvveti altında 
bulunalım diye ... 

lzmir meselesine gelelim .. 
24 Nisan 1919 da ltalya Adriyalr.k 

işlerinin istediği g:bi ı...lledihnemesine kı 
zarak Paris sulh konferansını terketrniş
lerdir. O 11rada Anadoluda bazı y ... leri 
iıgal <.tınişlerdir. 

lngilizler lzmiri Yunanistana vermek 
istemôyoriardı. lıalyanlara verilmesini 
nimet bildiler. Çünkil buralan lalyan
lara devretmişlerdi • 

ltalyanlar ı:idinoc Venizelosu En • 
tıellicens Servn şefi Sür Bazil Tomsun 
diyor iri: 

- Klemanso, Loid Corç, Vilson, 
l>ir mülakat İstedi. 

Dramatik bir tavırla müslümanları 
lzmir hıriatiyanlarını katliama davet e· 
den bir beyannameyi ortaya koydu. Hal 
suretini şöyle istiyordu. Bu yerler Yu • 
nanistana venlsin .• Üçler ttklifi kabul 
ett&ler. işgal, muvakkat. Sulhperverane 
olsun .• , lfl:e buradaki vaziyet budur. 

Yt lnız bu i§in garibi muamelder giz
li tutulsun •• 5 mayısta üçler toplandı • 
lar. Orada Loid Corc diyor ki: 
"- 7 mayısta ltalyanlar tekrar kon

~ansa geriye gelecektir. Onlardan ev
vel emri vaki yapalım. lzmiri Yunanlı
lara verelim. 6 mayısta böyle bir karar 
alıyor. 

Almanlara V ersal ıalonunda sulh 
tekliflerini yaparken, Loid Corç erkanı 
harbiye reisine diyor ki: 

- Y ann İtıalyanlar ıreliyor. Derhal 
lzıtllr itini ballediniz. 

Fal<at erkanı harp reisi diyor ki: 
- Yakın bir harbin ba\layacağına bu 

delildir. Fakat Loid Corç emredince: 
"Peki diyor ve Venizelos ile Yunan 

askerlerinin lzmire na11l çıkacağı hazır· 
!anıyor. Karar ıudur: 

13 mayii aabahı Kavalaılan Yunan 
askerleri gemiye bindirilecek. 

12 mayıs akşamı İtalyan murahhas· 
lan- söyliyecelı:ler, onlar protesto e • 
dineeye kadar Yunan aakeneri l zmire 
yaldatacak. 

36 ıaat evvel Osmanlı hükumetine mü
tarekenin 7 inci maddesine güvenerek: 

36 IAllt evvel Oımanlı hkumetine mü 

J. - İ7mir kalesini Fransızlara teslim 
edecelder. 

Fransız teslim alınca Yunan askerle
ri gelecek. Onlar çıkarlarlren bir ıey 
yapmayın •. diyecekler. T..-tip edilmiı 
komedya .. 

Yunan askerleri bir iki tabanca pat
ladı diye bir çok ıeyler yapıyorla-r. Yağ
ma ve ıaire •• Bundan ıonra bir komis. 
yonun wrdiği rapor vardır. 

Bu, Lozandan sonraki nim reımi neş 
riyatta lzmirin Yunanlılara verilmef'İ 
şöyle anlatılıyor: 

- Maamafih Anadoluda lzmir mın
takasının Yunanlılara verilmesi lzm:rin 
malıvobnasını ;ntaç ediyordu.,, 

Avrupada ve Amerikada bir propa
gan~a vardır. 
Tüıi< milli hareket;ıri doğuran lzmir 

vaka11drr .• deri.,,-. Şayet Yunanlılar iz. 
mire çıkarılmaıa veya büyük biT devlet 
çı~sa imiş .. Türkler bunu kabul edecek
mı~. 

Mu$tafa Kemal muvaffak olamazmış. 
Avrupada biT cok devletler gibi Türk • 
ler de bovnu bükük sulh ıartlarını ka
bu1 edecekmiş. 

Ha!buki bu, esassızdrr. Bunun delili 
Adana vakasrdır. Adana, Mers-jn, Ayın .. 
tap, Urfa, Franıı"Zlar tarafından işgal e .. 
dild'' 

Bunları kış ortasında 17 bin ölü bı
rakarak çıkmaları lzmirden evvel gider. 
TürklcT mademki Adanadan Fransızları 
kovmuşlardır. lngiliz, Fnmsrz ve h~I . 
yan lzmire gelse idi. Yine görecekleri 
şey ayni idi. 

Esasen lzmirin milli hareketi baş • 
]angıcı olarak gösterilmesinin ıebebi da 
mat Feri<lin sözüdür. 

ltalyan muralı.haaı Kont Sforça ile 
bir gece konuıuyonnuı: 

Damat Ferit demiş ki: 
- Eğer Türkler tarafından aevilen 

bir devlet lzmiri alsa idi ,başka vaziyet 
olurdu. 

işte kısmen bunlar, kısmen de Türk
leri küçük görmek bu vaziyeti doğur • 
muş(!ur. 

Onlar diyorlardı ki: 
- Almanlar, Avusturyalılar bize ka

fa tutamazlar. Fakat Türhlett kMşı Yu
nanhlan cıkardık, böyle oldu. 

Kont Sforça diyordu lô: 
- Bi7im güzellikle Türklere hulul 

etmeldiğjm;z ve iıtediğimiz yerlere gir
memiz rahatça olacaktı. 

Bir çokları cebren lzınire eirmeii is
tiyorlardı. 

Yani bize göre külbastımız mı yene
celc, yahmmiz mi? Bunu istiyorlardı. 
Bir kaç gün IOllJ'll Kont Sforça Kema
li&tlerden biri ile konuımuı. Kont Sfor
çaya bu zat demit lU: 

- Biz Yunanlılarla mücadeleye ha
zrrlandık. Başka kim gelirse yine ayni 
mücadeleyi yapacağız. V elevki ltalyan· 
)ar olsun .. 

l)iğer hükümlere geçelim 
Türldere bırakılacak ordu görüıü • 

lürlren, Türkiyeye 60 bin kitilik bir ordu 
brrakılıyor. Loid Corç (ıunu yapan Ma
reşal Vilsona diyor ki: 

- Koskoca Kanadada 780 jandanna 
vardır. 

Mareşal Vilaon buna cevap veıi
yor: 

- Fakat lriandacla ela müthit u
kerimiz var. Gene inzibat1111ız Y<!k ..• 

Venizc.los 20 bin asker olmasını is· 
ti yor. 

işte ?mdi lzmirin Yunanlılara vcril
mcı;i lngilizler için büyük bir muvaf • 
faluyet idi. Her muvaffakıyetin zarar· 
ları da olur. 

işte bu zararlan bertaraf ebnek için 
1 ngiliz hiikiimeti çalı§ıyordu. Bunun ö
nüne geçmek için lngilizler tedbire 
başladılar. 

Evvela Türk düşmanlıgınm lngifu
ler üzerinde tekiiıüfü ... Fransızlar ve 
Amerikalılar lzmirin itgalini istemekle 
beraber, biz istemeyiz, diyorlardı. 

lıte lngilizler, lngiliz düşmanlığırun 
Amerikaya, Fransızlara da teımilin.i is
tiyordu. Bu suretle Hindistandaki müs
lümanlara da §Öyle diyeceklerdi: 

- Biz halifeyi tutuyoruz, §Öyle böy. 
le ... 

ltalyanlar Kuıadasma asker çıkarın-
ca, lngilizler derhal protesto ettiler. 
Loit Corç derhal sesini çıkarıyor: 

- Paditalun hukukuna ilifİ)meme· 
lidir. Türklerin terakkisi temin edil· 
sin. Yabancı bir devlet daha Anado· 
luya çıkmasın. Yunanlılara ve Ermeni
lere verildi. Art.ık kimseye verilemez. 

lıte bugünlerde Loit Corç dam'll 
Feridi çağırrruı ve dinlemiştir. Halbuki 
Bulgarları, Avusturyalıları dinlemek i
çin değil, imza edin diye çağırmışlar
dı . 

Damat Ferit konferansta beceriksiz
liği ve ihaneti yüzünden işi baıarama • 
dı. lfadatıncla Ermeni tehciıiıı.i Oa
manlı imparatorluğunun bir zulmu gi
bi göstenli • 

Dü§IDanlar ne aöyledilErse 
tekrar etmittir • 

bunu 

Türkler ırazaba geldi ve keatiler. 
Halbuki bB§ka türlü aöylese idi. Haki
kat aöylenmit olur ve daha muvazza • 
hane hareket erlilmiı olurdu. 

Damat Ferit te böyle söylemedi, ar
kasından da Omıanlı imparatorluğunun 
ayninin jpkasım i.tedi • 

Bulgarjstandan bazı y..-leri -.e gar
bi Trakyayı istemiştir • 

ErmeııUtan ile hudut meselesini mü
:uıkere ederim, demİJtir. 

lzmir tarafından arap vili.yetlcrinin 
oımanh İmparatorluğunda kalmasııu is-

t.e.-niştir. Nihayet Hicaz i9'n bir 
!az eyalet va.zıyeti kabul ederiz. Dii 
J..,,.j muhtar vilayet olarak Osmanlı i 
paralonugunda kcl;ıbilir • 

l'a.u1amilc T ürJ< olan vil.iyotlcri 
men vermek is.tiyoı·. Arap vililyctl 
tamamen İ•tiyor. 

Bu adam milliyet cereyanlarııu 
aa.Jeyi anlamamıı, uman ve hadtsef 
de kavramaıDJşbr. 

x:a-=ı veya mavi l.utaplara gör< 
eksenyet olmıyan yerleri ermcnileı' 
veriyor, buna D1t!ilıabil Arabist..nı ;,ti· 
yor • 

hiliıf devletleri Damat Ferid> rr· 
dan kovmu§lardJr. Bu yotmiyonnuı -
hl Almanyaya kaçmıı olan ittiha15P 
rın Fransa ve Jngiltere tarafından alr 
narak bunların Osmanlı yurduna tel' 
hm.ini İ•temiıtir. 

lttihatçılar fena it YllPGlltlardn-. fr 
kat bir devlet kendi tebaaBtru ken~ 
totın-, kendi cezalandınr. Yoksa bÖY' 
le ıcy istemez • 

Şarktaki vaziyet?. 
Enver P8§<1run idare>1:diği, Erme · 

nilerin isyan.ı ve diğer sebeplerden ~ 
i~tilaya uğnmuıtı. Ruslar ıreriye çeki· 
lince .b~ralan istiJiya uğramııtı . 

.tiınıerce halk camilere doldurula,..I 
yakrlm.ışb. Bura halkı tam ınanuı il• 
J§gJ.1 zuıtmünU gönı1üıtü. Jıtc bunun i· 
çın b~ memleketlerin yabancılara veri· 
lecegi duyulunca buralarda müdaf.,.i 
hukll'l< cemiyeti kuruldu • 

.ifa eanada Yunanlılar" kartı hadui· 
ta da bazı zabitlerin karı..-11 ile t.öY' 
lüler araamda kendilerini koruınal< ıçi• 
toplantılar olmuıtu. 

Fakat hükıimet makinesi mernlekt 
ti kurtarmak istiyenlerle beraber çalı· 
ııyordu. Sazan bir fena adam halkın ., 
leyhinde bulunuyor, bir diğeri de h .. 
miyetli olduğu için ıesini çıkarrnıyoı· • 
du. 

Bundan bafka müttefikler bir çok 
yerlerde a<liib ve cephane depolannı .. 
larak sahille tıaşıycıriardı. Meseli. Kii • 
tabyadan bir kaç ay içinde 300 va:gOfl 
cephane taıınmıt ve denize dölriilmüt • 
tür. 

işte bu zamanlarda Erz.....,.cla bir 
lngiliz bütün crdu teclıizıMıru alıp Sa 
suna götürüyordu. 

Ordu, mahalli hükumet bunlara mu• 
kavemet edemiyor. Halktıan mulıalefct 
edenlere de (Aman kanf'Ollyın) diyor
ıar.ıı. 

19 mayıs 1919 
lıte 1919 maymncla ytldsnm oı<iu-

lan kumandanı Mustafa Kemal paıa 
Samsuna geldi. 

Rusya Bolşeviklikten soma Rumlar 
bep oradan çıkıyorlardı. Rumi"'" Rus • 
yada çok iı yaptıkları için bunhı a i~ 
kalmamııtı. 

Eaasen Yunanlıl.lr Rusya;a bir fır-
ka askeT göndermiılerdi. liolşc vilde: 
bunlar>dan intikam alıyorlardı . 

Bu emada Pontüs hükiimetı yerine 
bir hükümet kumıajı Rumlar tasnrh ~ 
yorku-dı .. Ruayadan gemi . .;eın1 Run1lar 
eeliyor, buraya y..?t>lqbriliyordu. 

Bwılara mukavemet bile olursa, 
gll.lice Rum köylerine gönderiliyocdu. 
Bunlar duyulunca lngiliz, Fr"11sız ku,·· 
vetleri Vahdetlinı prote•to ediyorJ,,r -
dı. 

O zaman Vahde~Un Enver 1'4'~i,nın 
..... eri vmıiyetini tenkıt eden Mu>tafa 
Kemal paşayı oray~ göndermcği duşi..ı
nüyor. 

Yani oradaki '\sl:crler tİmJı b~na 
müııa.wle etmiyor. Muıtala Kemal g•t· 
sin, benim namıma itleri yapsın. \.ani 
Rnmlarm oraya ç.ı:cınasın,, rnıisaade el· 
sın. Bunun için viliiyetleı-e mutlak •aL
hiyetli emider verilmİ§tı. 

10 - 15 gün içinde Mustaf• h.e· 
mal paıa kumandanları, gtivend.iğı nlUtın· 
ları istediği yere koyıouıtur. 

Bütün cephanelerin &eriye çd<.o.ı.~
sinıi istemiı, ve vaz.iy.:t~ hakim o!muş· 
tur. 19 mayısta Mu.talı Kemal pa~a • 
mn Samsuı. çıkması ba11.11: kuvvetiıı 
bir bap sahip olmuı ve hitkumet kuv
vetinden bir kuvvet alırunaaıdır . 

Bu bütün saliihiyetlere rıığınen ıf 
hiç te kolay olmamılbr . 

Samıundan itibaren Er:.t:uruın.' i' .. 
dinceye kadar aylar ırermiştir. O zum•
na kadar lngiliz kumandanı Rı v:.wn 
mütemadiyen ailiihlan taşımı~"' 

Bu vaka Türk tarihWıde, çn, an ,arj
hlnde bir dönüm nokta=ıdır. u ana ka
dar Osmanlı imparatorluğu ve ~ark vo
kut af"iıya gidiyordu. O tarıhte.ıı ih· 
baren yakut Yl&kan ptmeğe ~!a~ .• 

O andaki tW.- bunlardır • 
Bu devrin tark viliiyetlcrind..Jri ıod

dUeleri ar,,,mdaki vuöyet Erzurwn l:o:ı• 
gresidir. Ağustos 1919 da topla.ı><mş· 
tır. 6 aiu•to•ta beyanmuneyi n ~· d· 
mi§ tir. 

1 inci madde unlli hudut dalı .. ınde 
vatan bir küldür, parçalanama<. 

6 ıncı madde manda ve sair, k.ııı.ıl 
ebnez. lngili:i: kumandanı Ravilson bu 
beyannamey.i alnut Avnıpaya götürmiit 
tür. Bu suretle misakı milli anlaıılınış
br • 

Bu daha sonra lstanbul mcbusan 
meclisince kabul edi(m;ı, misakı milli 
olınuıtur • 

Bunlar kabul edildiği tarıhte Kon • 
yada bile l tal yan taburu, Ankarada I>'· 
le lnıriliz bloku vardı . 

Bundan bir kaç ay evvel ,\,. ..ı.ya 
en ezici prtları kalıul etmiıti, 15 - J6 
sene sonra daha yeni kurtulmaia başlı 
yor. 

Bu anda bir Türk heyeti çıkıyor oı
yor lci: Biz tunu, ıunu kabul etmiyo
ruz .•. Diyor. Bu o zamanki hallere ~;;
re delilik idi . 

Erzurum kongresinin toplanmı çoll 
ırüç olmuıtur • 

Vali, mutasarrıf, kumandanlar colı 
korkmuılardrr. Kongre toplandrktao 
sonra bir çokları : 

- Biz nasıl müstakil yaf1U1~?. A· 
merika mandası gibi bir hafif mand' 
kabul edelim. 

Diyorlardı. 
Kongren,n içindeki , dışmdaki mu• 

halefe-le ra_, ... en Mustafa Kemal PaJ' 
bunu kabuı euir~-bilmiıtir , 



• .. 
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Stresa kon eransının 
işi çok zor 

(Başı t inci sahifede) . 
konfransta kİlllİll t...W edeceiı ha • 
nüz teabit edilmit deiildir. 

ln11ilterede ..Ja 6ir ketumiyet ı:cır 
LONDRA. 6 (A.A.) - Jngilt .. ı·enin 

Streıada alacaiı yaziyet hakkında 
kat'i bir k~yet muhafaza ~dil • 
mektedir. Zaıınedildiğine göre, ita! • 
yanın Streaa h•kkmdaki dÜ§Ünceleri, 
londraya bildirilmİftİr. Salihiyett.ır 
nıahfellerde Streaa konferanar, lngı: 
liz bakanlllnllDl iotihhari aeyahatlerı• 
nin bir neticeN Ye bütün ala.kadar dev 
Jetleri toplayacak olan Avı;upa ko,'1. • 
feransmm genif m.ikyaata ~ur lıanrJgı 
olarak telakki edilmekt.edir. 

Stresa' da takip edilecek usul 
LONDRA, 6 (A.A.) - St~~ıada ta

lcib edilecek usul ha.kkrnıla, ıyı haber 
alan mahfellerin verdik!'"':! ~~a • 
ta göre, evvela lngiltere b~umet!• B: 
Edenin yaptıp &iyaretlerlD netıccsı 
hakkında bir rapor verecek ve bunu 
Stresa ı.-feraııamda .hazır 1b~lunadn d Jetlerin miiatakbel uyuet erıne a 
ire~mumi bir m6nakap takib edecek
tir. Her devlet, bu hususta kendi tek· 
liflerini ileri sürecektir. Sir John Si • 
mon, ltalyanm Londra sefiri Bay Gran 
di ile gelecek sıreaa konferaDM bak -
kında görüımüıtür. 

Fransa ııc Slreatı konlerarııı 

PARIS 6 (A.A.) - Bugün topla· 
nacek ola~ b•k•nlar konseyinde, Frnn 
aanm Streaada alacağı vaziyetin ana 
hattan teobit eılilecelı:tıir. Fnınsa, kon • 
feraıua, ulualar kuruıpuna vermit ol· 
duğu utidayı teyid edecek bir muhtıra 
ve bundan başka, uluslar kurumu kon 
..,y;nee kabul edilebilecek bir karar 
Ptojeai verecektir. 

Bu karar projetini.n, Cenevreye Fran 
sa, lngiltere ve Lta'lya tarafından ve • 
rilınesi fikrine taraftar görünülmek • 
tedir. Görüniil<' laalolıraa, Stre1111. kon· 
feranaı, AvnlPlUUll emniyetini, Avru • 
Paya tamil bir formül eaau üzerine 
tanzim meoeleainde bir anla§ID& ta • 
hakkuk ettirebilecektir. Avusturya • 
nın iatiklali heklnnd• Fransa hükU· 
meti, Romede 7 ...... kinunda yapılan 
anlatmalara aadık kalmaktadır. St • 
resada, Nöyyi, Sen Jermen ve Tria • 
noıı muahedelerlııiıı askeri maddeleri 
nin yeniden tetkiki ihtimali meselesi 
ort.ıya çıkana, bu aadece bir (yek • 
lama) mahiyetinde olacaktır. Filhaki 
ka, orta Avrupanm bugünkü askert 
niza.mının deiitmeai için, küçük iti • 
lafın tasrihi ıa-nc1ır. 

F ranaı tl<IMltel.eri n• diyorlar 1 
P.\RIS, 6 (A.A.) - Gazeteler, in· 

gilt~renin Stre.ada alacağı vaziyeti so 
ruşlunnakta vo bu vaziyeti Romanın· 
ki kadar. aarih görmek iatemelrtedir. 

Le p etı t p ariııien, fUD}arı yazıyor ı 
Bay Muaaolini, Streıada müabet bir 

eser vücude ıetiriloıı.e.i huauaunda g. 
rar ebnektedir. 

Echo de Paria diyor ki ı 

dün alqam kendisini doktora muaye
ne ettinniıti. Bu aabah, yataimcfan 
kallnn•ımıtır. 

Mauolini.n bir mulıtırcuı 

LONDRA. 6 (A.A.) - Bay Mus
aolininin Streaa. konferanaı için bir 
muhtıra bazırladıfı ve bu muhtırayı 
Paria ve Londra hükUmetlerine gön • 
derdiii aöylemnektedir. iyi haber alan 
mahafilde aöylenildiğine göre, bu muh 
tıra af&iıdaki noktalan ihtiva etmek 
tedirı 

1 - Almanyanın bir taraflı hareke 
ti ı.u,......_ lngiliz, Fnmsız, ltalyan 
noktai nazarlarmm tavzihi, 

2 - 3 ıubat tarihli lngiliz - Fransız 

tebliğindeki muhtelif hususuatm ta · 
bakkuk ettirilmesi için üç devlet ara· 
smda müıterek bir cephe teıkili me · 
selcai, 

3 - Avusturya istiklili ve bu istik· 
!ili muhafaza için en iyi çarenin ne 
olduğu meselesi; 

4 - Avusturya, Macaristan ve Bul
ıariatanla aktedilen sulh muahedele
rinin bazı ahki.mınm tadili meselesi, 

Şimdiye kadar bu programın mtıh· 
teviyatıru resmen teyid eder malfunat 
alınamamııtır. 

ltalyanuı Fikri 
ROMA, 6 (A.A.) - Stresa konfe

ransı, Almanyada mecburi a'1kerlik 
yapıbnasr Üzerine, Fransanm verdiği 
istidayı tetkik edecek olan uluslar lrn
nımu konseyinin toplanmasından ev
vel, Franaa, lugiltere ve lt~yanm. va
ziyetlerini tcsbit edec~k bır mabıyet· 
te telakki edilmektedır. 

Bu üç devletin, Avrupııda ıulh için 
tehlikeli noktalardan birisinde bir çı· 
ban batı koptuğu takdirde, alacakla
rı müıterek vaziyeti de tavzih etm~ -
!eri İcab ettiği düıünülmektedir. Bun 
dan batka, Streaada Avuaturyanın is
tiklô.line hünnet temini için icah eden 
tedbirlerin de alınması lazımdır. Bazı 
mahfellere göre, ltalyanm, Stres!l kon 
feraııaııu yeni bir ailahlan bırakma 
plaru için hareket noktası yap· 
mak hususunda vaki olacak gayret · 
leri, tamamen boş teli!Adıi edeceğ; ııöy. 
lenmektedir. 

Alman yanın 
Hazırlığı 

(Başı 1 inci ıahilede) 
ne alarak Avrupa kuvvetleri arasında 
yeni bir muvazene le.sisine tevesaül et
mektir. 

Bütün alakadar devletlerin it bera· 
bertiği ve noktai nazar teatisi lazımdır. 
Streaa konferansmdan umumi kara~la
ft engeller çıkannamasını, bilakis bu İ· 
ti kolaylaıtmnasını istemek lazımdır. 

Konforamm b&flıca meselesi, lngiliz 
ba.kanlırı tarafmdan tetkik edilen vazi. 
yelin 3 tubat taribli Fransız • Ingiliz 
tebliğinden vaz geçilmemesini ve bila
ldı bumın tatbik mevkiine konulması j. 
çin mücadele edilmOIİni istilzam ettiği 
busu•ını teyididir . 

Germencik Kırmızı ay 
kurumu kongresi 

GERMENCiK (Milliyet) - Na 
hiyemiz kırmızı ay kurumu aene • 
lik kongresi toplandı. Eski beye • 
tin raporu ve hesaplan onaylan • 
dıktan sonra 935 yılı bütçesi ko • 
nutuldu ve onaylandı. 

Yeni heyet seçiminde: BB.fkanlı 
ğa Ferit, veznedarlığa Ahmed Sa
rıerler, katipliğe terzi Hilmi ve Ü· 
yeliklere de Bayan Kadriye ve Hi. 
dayet getirildiler. Şimdiye kadar, 
bu kurumun b~da çalqan ve çok 
iyi itler gören Cemil Tezer, bele • 
diye ve fırkadalci itlerinin çoklu • 
ğundan bu yıl kurumun başından 
ayrılmıttır. Yeni heyetin daha çok 
çahtacağmı ve kara gün dostu ku
rumun yükselmesine muvaffak o • 
lacağını diler ve umarım. 

Aydın H lkevi okutuyor 

A YDlN, (Milliyet) - Halkevi 
okuma odasına Mart 935 ayında 
2103 yu~ gelmit bunlardan 
1140 ı muhtelif kitab ve 963 ü de 
gazete ve mecmua okumutlardır. 
Gelenlerin 548 i okudan, 540 ı ta
lebe 492 si memur ve 523 ü muh
telif mesleklerdendir. Halkevi kura 
lar tubesi, Aydm hapishanesinde 
okuyup yazma bilmiyen hapisler 
için kW.. açmıştır. Kurs okutanlı • 
ğını okutan saib üzerine almıştır. 

içtimai yardım şubesi de mah • 
pusların huylarını düzeltecek ve 
bilgilerini arttıracak kitaplar te • 
min ederek hapishanede bir külüp 
hane kurmak için işe giritmiştir. 

A vdının bütçesi 
AYDIN (Milliyet) - Belediye 

meclisimiz, Nisan toplantılarına 

başladı. ilk toplantıda encümenin 
verdiği bütçe okundu ve çoğaltıla· 
rak azalara dağıtılması onaylan • 
dı. Bütçemiz bu yıl 129 bin lira • 
dır. Geçen yıl 106 bin lira .idi. Bu 
yıl bütçesinde elektrik in~tı için 
emlak bankasından ödünç alına • 
cak 30 bin lira bulunduğundan bn 
çıkarılırsa bütçe geçen yıldan 7 bin 
lira ek~ik olarak yapılmıttır. 

Feci bir kaza 
DENiZLi, (Milliyet) - Martın 

yirmi 00.inci pazartesi gecesi in-

celer köyüne giden ve köyden Meh 
medin idaresinde bulunan araba 
yolda devrilmit ve içindekiler a • -
rabanm altında kalmı,lardır. Yol· 
culardan bir kadın ölmüf, birisi 
de ağır surette yaralanmıştır. Ölü 
ve yaralı sihhi imdat otomobili ile 
bura memleket hastahanesine ge· 
tirilmişlerdir. 

Naz'lli kazalanada yeni 
mektepler 

NAZiLLi. (Milliyet) - Kaza • 
da mekteb yapma çalıfmalan hız. 
la yürüyor. Kuyucak nahiyesi mer
kezinde yapılac:a!ı: modem mekteb 
yapısının laf ve ciiğer yapı ayğıt -
lan hazırlanarak temel atma reı • 
mi yapılmıftır. 

Atağı Nazillide yapılacak mek· 
teb yapıaınm da temel atma reı • 
minin, mensucat fabrikaaile bir • 
likte ıs Nisanda yapılması dütü • 
nülüyor. IS Nisanda, fabrikanın te 
melatma merasimine büyüklerimi· 
zin de gelecekleri Nazillileri çok 
sevindirmiştir. Nazillinin her ye • 
rinde şimdiden büyük hazırlıklar 
görülmektedir. 

Aydın Halkev nôe konser 
A YDlN, (Milliyet) - Dün ak. 

tam Halkevinde, Aydın sıtma m>i· 
cadele mmtakası ba~kanı Dr. Ru,. 
tü tarafından (Sıtma) hakkında 
bir ,konferans ve arkasından öğ • 
retmen Şefik ve Hüseyin tarafın • 
dan kemıı.n ve piyıı.no ile bir kon • 
ser verildi. Gençler bu konserlerin 
de H. V. Ernst'in (Eleği) sini; 
Gossek'in (Gavotta) sını; De Beri 
ot'un (Adagiyo) sunu ve Franc 
Drdla'nın (Serenad) mı çaldılar ve 
çok muvaffak oldular. 
Adapazarında maçlar 
ADAPAZARI 5 A.A. - lzmit orta 

mel.tehi voleybol takımı tdırimiz ort.a 
mektep takımile iki maç için bugün gel. 
di. ilk maç yapıldı. iki seans beraber ü. 
çüncü seans lzmit orta mektebi takımı 
1..S aayı ile oyu1R1 ka....adı. 

Dün Gençltt b;rı:o;ıe • Sakaryaapor 
A ve B ı.ıalmnlan ,., asında yapılan maçta 
B takınılan 1-1 e kaldıl•. A te.lamla • 
nndan da Sakaryalılar 2-1 galip çıktılar. 

lzmit idman yurdunun davetine ııi· 
den Hilal futbol takımı oyunu 4-2 kay· 
betmi~r. 

l:ı:mit oria mektep voleybol takımla
rile ,.,ıırimiz orta mektep takımının i . 
kinci karşılaımalannda lzmit takımı ga· 
Up gelmiştir. 

Bir köyde büyük yangın 
DENiZLi, (Milliyet) - Martın 

yirmi beşinci pazartesi günü Acı
payam kazasının Çakır köyünde 
bir yangın çıkmıt ve yayılarak on 
beş ev, bir köy odası ve bir mek • 
tep yanmıştır. 

Seyhan ve Ceyhan 
geoe kabarıyor 

ADANA, :1 (A.A.) - Şehnmizde 
ve dağ lı:wmlarmde üç gündür gece 
flÜndüz yağan yağmurlardan Seylıan ve 
Ceyhan ınnaklan yeniden yükselmeye 
başlamıştır. lnnaldann ıeçtiği yerlerde 
her hangi bir zarar olımamaaı içön lel-
tibat almmı,tır. 

Denizli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Denizlide Cumhuriyet meydanında dikilecek (Ata· 

türk) heykelinin yapılması müsabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti 1-4-1935 tarihinden 30-4-1935 

salı günü saat 16 ya kadardır. 
3 - Heykel, tabii büyüklüğe ni&betle bir buçuk misli o!.a· 

cak ve bronzdan yapılacaktır. 
4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul veyahut ya 

hancı memleketler gÜzel aanatlar akademilerinden mezun ve 
heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkirlarmdan bulun • 
malan ve yabancıların bu şartlardan başka on sene Türkiye· 
de ikamet etmiş ve ticaret sicilinde mukayyet bulunmuş olma· 
lan lazımdır. 

5 - Müsabakaya iştirak edecek heykeltraşlar müsabaka 
müddeti içinde Denizliye kadar ma&rafı ve ambalaj ve sigorta· 
sı kendilerine ait olmak üzere heykelin 1-16 nisbetinde alçı-
dan bir maketini yaparak vilayete göndereceklerdir. 

6 - Heykelin kaidesi viliı yetçe yaptınlacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafından 

birinciliği kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira mükafat ve· 
., ktir 

rı.ece • 
8 - Heykel birinci gelen sanatkara pazarlıkla yapbrıla • 

cak, uyuşulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanaatkirla pa· 
zarlığa girişilecektir. 

9 - Pazarlık şartlan ayrıca tesbit olunacaktır. Müsaba· 
kaya iştirak edenler pazarlığa esas olmak üzere heykelin bede· 
li hakkında tekliflerini de bildirmelidirler. 

10-Tafsilat almak istiyenlerin vilayet makamına müraca
at etmeleri ve bu müsabakaya ait şartname nüshaları latan· 
bulda Güzel sanatlar akademini müdürlüğüne, Ankara ve lz • 
ınir vilayetleri muhaıebei hususiye müdürlüklerine gönderildi· 
ğinden fazla malfunatı oralardan da almaları ilan olunur. 

Emniyet işleri 
diirlüiün den ı 

(1750) 

Umum 
.. u-

1 - Zabita memurları için 1200-1500 çift fotin kapalı 
zarf usulile ve 20 gün müddetle münkasaya konulmuştur. 24 
nisan 935 çarşamba günü saat 15 de ihale olunacağından ia • 
teklilerin şartname ve nünıuneyİ görmek için umum müdür • 
lükte müteşekkil komisyona müracaat ebneleri. 

2-Tekliflerle birlikte yüzde 7,5 dan teminat akçeıi olan 
565 liranın ihaleden evvel komisyona tevdi etmeleri ili.n olu· 
nur. (1759) 

Kartal Mal Müdürlüğündenı 
Karyeai Mevkii Cinsi Metro Beher Metro Mecmuu Mu· 

Maltepe Türbe sokağı 

,, '' ,, 
Pendik Karakol sokağı 

M M hammen kıy• 
Lira K. meti Lira K. 

Araa 103 
88 .. 

00 90 92 70 
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Azaryan caddesi ,. 190 
210 

00 50, 
00 75 

95 00 
157 so .. 

Yeni bir Avrupa mi.akı yapmağa 
matuf hal suretinin yegine minası, Al 
manyaya müsmir tekilde mukavemet 
edeıniyecek vaziyette olan devletlerin 
iktidaraızlıklarmr g&twmek olacaktır. ........................ -=----·------................................. . .. Lelder ve Ayayorgi " 

Arabacı ve Raıih 
Efendi sokağı ,, 176 00 75 132 00 lngiliz ve ltalyan noktai nazarları· 

ru ka"'ılaftıruı Le J.,... ıazetesi, fÖY
le yazıyor: 

ltalya noktai nazannın vuzuhu üze 
rinde ısrar etmek faide-.izdir: Bizim de 
takib edece~imiz yol taayyün etmif • 
tir. 

Le Petit Journal, fÖyle yauyor: 
11 Nisanda doğrudan doğruya te -

maa vukuu keyfiyeti, asıl i.tilıdaf edi· 
len feydir. Bu temas neticesinde Fran
sa, ltalya ve lugilterenin anla§mama -
1'l haklan yoktm-., prensibinin derhal 
kabul edileceğini tahmin etmek faz -
la olmaz. 

Lehistan ııe l..aQal'in aeyahati 
VARŞOVA, 6 (A.A.) - Gazettıı 

Poloka • Sulbü arama yolunda • baı
lığı ile yazdığı bir makalede diyor ki: 

Bay Edenin Val'?OYaya yapl"tı zi· 
yaretten aonra ıuna eminiz ki, bu ~ah 
si temas devamlı bir aulhü temin iç , 
Yapılmakta olan &r&§hrmalar yolunna 
çok faydalı olmu§tur. Sulhün idamesi 
hususunda bütün devletler mütteiik -
tir Ancak, bunun tahakkuk ettiril · 
ınesi preruipinde ciddi düıünce ayrt· 
lıkları vardır. lıte bu, ayrılıklardır ki, 
Avrupada sulhün teıkili iti iyileşecek 
)'erde mütemadiyen feualaımaktadır. 
Lehistan, col!"rafi vaziyeti dolayısİyle 
hu meoelenin umumi bir surette hal
lini bekleyemezdi. Ve bunun içindir ki 
V &r§Ova hükumeti, on yakın iı:omfusu 
ile müruuebetlerini iyileştirmek için 
hemen icab eden tetbirleri alm.ııtır. 
tır, Bu yol en kolayı olmamakla bera• 
b.,.. en basiti olmuftur• Kolay olmam.ıı 
tır, çünkü Lehistanm imza ettiği yeni 
-..ıllflnalar uki taalıhütlerini biç bir 
Veçhile ihliJ etmemiıtir. Bundan dola 
Yt ~ranıa dı~n iıleri b~a~. ~~y L_a 
Yalın Varıovayı ziyaretııu buy'!k hır 
"1emnuniyet)8 beldiyonız. Bu ıuyaret 
ltıii, '>ot neticeler vermekten hali kal· 
ltııracaktır. 

Lituinol Be,,.,.,i daııct etti 
. 1:RAC. 6 (A.A.). - Gazeteler, B. 

litvınof'un, Bay Beneş'i resmen Sov· 
Yet Ruıyuına da•et ettiğine ve Be • 
~'in de bu daveti kabul eylediğin<> 
lı aır bir ha•adu nqrediyor1ar. Sonlıa 
nrda vukubulacağı ııöylenilen bu sc-

<IYahatiu tarihi, henüz te;bit edilmiJ 
e'·ı '• 

Ede11 haata 
lONDRA. 6 (A.A.) - ~y Eden, 

Yukarıda cinai yadı (5) tane arsanın peşin para ile teJI!• 
liki 24-4-935 günlemeç çarşamba günü saat on iki buçukt!J: ı· 
haleleri icra lalmacağmdan isteklilerin depozito makbuzlanle 
Kartal Malmüdürlüğünde mütteıekkil satış komisyonuna gel· 
meleri (1575) 2414 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komiıyonundanı 
Haydarpaşa Nümune hastanesine lüzumu olan iki c~ı 

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

ı - İhalesi: 9 niıan 935 sah günü saat 15 de Cağalog • 
lunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır 

2 -Tahniini bedel (3000) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (225) liradır. 
4 - isteklilerin cari seneye ait ticaret oda., veıikaınu göı 

termeleri ve madeni eşya imalile meşgul olduklarına, müeue· 
seve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ibraz 
etmeleri ve bu gibi madeni eşyayı başka müess~lere. ya~ 
mışlar ise taahhütlerini tam ve mükemmel olarak ıfa ettı~e~ı· 
ne dair şahadetname veya mektuplannı veyahut bu vesaı~ 
noterlikçe musaddak birer suretlerini de komisyona vermelerı 
şarttır. 

5 - Şartnameler bedelsiz o!arak Haydarpaşa Nümune 
hastanesinden alınabilir. Ve nümuneler de keza hastahanede 
görülebilir. 

6 - isteklilerin belli gün ve saatten evvel muvakkat te • 
minat makbuz veya banka mektuplarile ve yukanda yazılı ve· 
sikalarile komisyona müracaatları. (1493) 2408 

latanbul dördüncü icra memurluğun· 
l dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
~vrilmeri mukarrer lstanbulda Mahmut 
paıada Handan ban 1-2-3 numaralı oda· 
larda mevcut muhtelif markalı presa, 
makas, zımpara, nıakke.p, kopça ve aaİ· 
re makinelerile bir adet elektrı1di mo • 
törün birinci açılı: arttnmaaı önümüz • 
deki lo-4-935 tarihine müaadif çar•am· 
ba gÜnü saat 9,30-10,30 arasında yapı· 
lacağından istekli olanların mezkur rün 
ve saati<! mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ild.n olunur. 

(10208) 

Bozcaada Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Bozcaadamn Cumhuriyet mahallesi 

ahalisinden ve sinni dolaynile dıııimi bir 
"lil tekayyüt ve muavencte muhtaç 0 • 

A • • • ilan Niko Y orgi Ko.rvel ve nbpt 01111 

çocuğa umur ve muamelitınr teı.-iye ~e 
' öl" Nı eedvir etmek üzc-e büyük anası " -

kola Cenfoti bnaı Anutaşiyantn dört 

sene müddetle nai naabü tayin edilmİf 
o?dı.iu kanunu medeninin 371 nci ın.ıd· 
desi mucibince ilan olunur. (t02l 3) / 



Sümer Bank 

Yerli Mallar 
Pazarlarında 
Pazarların aatbtJ her mal 

gibi yerli eapkalar da 

GÜZEL 

• 
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PUDAPEŞTE ve ViYANA 
Seyahatini tertip etmekte ola.1 

NATTA 
acentalıtı muhterem müşteri 

.sA(;LAM 

ucuz 
1 !erinin yarın akıam Hat 

20,30 daa 21,15 kadar 

lstanbul Radyosunda'd allrprizi 
dinlemelerini rica eder. 

1 ................... .... 

ve •on modaya uygundur 

lstanbul - Ankara - Ba1oğlu - lzmir • Samsun 
ı 

' 

Kapalı zarf usuliyJe 
eksiltme ilanı 

htanbu• 1-hric• Askeri 
Kıtaat ilii.nları. 

1 ,Biri Anka',. Lu!m~ Müdlirlü
ğlimüzde diğeri de lzmlt Kagıt 
fabrika11nda çalı,mak üzre Al· 
manca çok iyi bilir iki Türk 
daktiloya lhtiya~ Tardır. Talip 
olanların Somer Bank lıtanbul 

· Gilmüıhane Nafıa Başmühendisiiğinden ı 
1 - Eksiltmeye konulan İtı Gümii§hane Viliyetinde 

Trabzon - Erzurum yolunun 178 + 500 ve 197 + 000 ve 
217+ 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2x10 ve 3x10 ve 15 
metre olan Ostok, Bayburt, Maden köprüleri İnşaatıdır. Köp
rülerin k~if bedeli 26346 lira 98 kuruıtur. 

· 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri §eraiti umumiyesi, 
O - T esviyei turabiye, ıoae ve kaırir inaaata dair fenni 

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

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

3 - Eksiltme 17-4-935 tarihinde Çarşamba günü saat 15 
de Gümtithanede Vilayet hükUmet konağında Meclisi Umumi 
odasında yapılacaktır. 

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

vakkat teminat vermesi, bundan batka ticaret odasına kayıtlı 
olduğuna dair vesikaYI haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
aaatten bir saat evveline kadar Gümüthane Vilayet hükfunet 
konağında idare meclisi odasında eksiltme komisyonu reisli -
iine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olmuı ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lamndır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1389) 

2406 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sa. 
tınalma Komiıyonundanı 

Heybeliada San;;. ' oryomu için oda soğutma cihazı ve tefer -
rüatı olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - İhalesi: 16 Nisan 935 Sah günü saat 15 de Cağaloğlun 
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 -Tahmini bedel: 1170 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 87 lira 75 !<111'"1l~tur. 

Beher tanesinin tahmin e
dilen fiatı 70 lira olan 500 ta
ne mahruti çadır ihale günü 
talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksilmeye konul
muştur. İhalesi 14-4-35 pazar 
günü saat 11 dedir. Muvakkat 
teminatı 2625 liradır. Şart -
namesinin 175 kuruşa almak 
ve örneğini görmek istiyenler 
her giin, ek&iltmeye girecek -
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı -
rılmış teminat makbuzlarile 
kanunun 2 ve 3 üncü madde -
lerinde yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektuplanru ilia -
le saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Satın
alma komisyonuna vermiş bu 
lunmaları. (1561) 

2425 
'f. 'f. 'f. 

Ordu sıhhi ihtiyacı için sey
yar hastanelere mahsus (Av
rupa mamulatından ve su geç 
mez en iyi Makö kumaşından) 
100 kadar belki daha fazla 
hasta ve ameliyat çadırları sa
tın alınacaktır. 

Taahhüde talip olanlar: Bu 
çadırların şeklini gösteren re
sim ve planlarile birlikte ku -
maşın iplik adedini ve (Şoper) 
makinesindeki mukavemet ve 
alestikiyet derecelerini, çadı -
rm toptan sıkeltini ve sair bü
tün vasıflarını ve Ankarada 
teslim gümrüklü fiatını bildi
rir açık yazılı teklifnameleri · 
ni 1-5-935 tarihine kadar M. 
M. vekaleti Sıhhat İşleri dai · 
resi birinci şubesine gönder • 
meleri ve fazla tafsil:'.t istiyen 
lerin mezkur r· ·~e müClürlü 
ğüne ı '.ira ... aat etmeleri ila 
olL .ur. ( 1 l:l'lı:n 

2427 
••• 4 - $artnameler bedelsiz olarak müesseseden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekleri c -n...,ev"' .,.:,.ı T;,.,.,.et odası Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
vesikası Vf" bu <>ihi j.,Jer yaptığına d,.;,. vpr:ı,._ :J, ,.,.7. edecelcler- için 15,000 kilo kırıklı çorba-
di lık pirinç açık eksiltmeye ko-r. 

6- İsteklilerin belli gün vesaatten evvel teminat makbuz nulmuştur. Bedeli 2300 lira 
veya banka mektuplarını ve yukarda yazılı vesikalarla komis- birinci pey 173 liradır. İhalesi 
yona müracaatlan. (1650? 2440 24 nisan 935 saat 16 dadır. 

1 

İsteklilerin Vizede Fırka Sa-
De v lef Demiryollırı ve Limanları işletme Umum idaresi il4nları tınalma komisyonuna gelme-

'--------------------- leri. (1754) 
Hayvan nakliyatına mühim 

tenzilat 
Yeni tarife 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edile

cektir. Ehli, yabani ve yırtıcı bilfunum kanatlı ve kanatsız 
hayvanlar, bu tarifeye dahildir. Dört Ayaklı ehli hayvanlar 
tam vagon hamulesile nakledildikleri takdirde nakliye ücretle
ri, verilecek vagonların taban satıhlarmın beher metre murab
baı üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat sahiplerine kolaylık olmak için yeni tarifeyi ve 
her mesafedeki nakil ücretlerini gösterir haremli tarifeler sa · 
,Jılacakt,ır. Fazla tafs:lat için istasyonlara müracaat edilmr• ·-ıir 

(1723) ~1 

'f. 'f. 'f. 

Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
için 100 ton un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 1 1250 liradır. 
Birinci pey 844 liradır. İhalesi 
11 nisan 935 saat 17 dedir. 
İsteklilerin belli saatten 
Vizede Satınalma komisyonu-
na gelmeleri. ( 1756) 

'f. 'f. 'f. 

Vize kıtaatı İçin 4300 kilo 
sade yağı açık eksiltmeye ko
nulmuatur. Bedeli 3980 · · -

~ub~sine müracaatları IAzıındır. ........................ 
ihtira ilanı 
(Şeker imalathane ve tasfiyehane u· 

aarelerinin usulü tasfiyesi) hakkında iı
tihıral olunan 22 nisan 1931 tarih ve 1138 

sayılı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
korunak üzere ahere devrüferağ veya İ· 

C8J' edileceğinden talip olanların Gala· 

tada, iktisat hanında, Robert Ferriye 
müracaatları ilan olunur. • 2403 • 

Devredilecek ihtira beratı 
"Bitumlu kaldırmı terkibatı imaline 

dair uıul., hakkındaki ihtira için iktisat 
V eki.Jeti Sanayi Müdürlüğünden alın • 
mıı olan 6 temmuz 1933 tarih ve 1626 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere baıkasına devir ve ya· 

but kiraya verileceğinden bu it için faz. 

la malumat edinmek iıtiyenlerin Gala -
tada Aslan han 5 nci kat 1-4 numaralı 

idarehaneye .nüracaat eylemeleri il8.n o-
lunur. 2539 

Kadıköy sulh mahkemesfoden: 
Mustafanın §BYıan ve müıtereken 

mutasarrıf olduğu Bostancıda Kavaklı 
Bayır nam mahalde kain ve yekdiğer'ıne 
muttasıl eski 51-3 numaralı ve 229 mel· 
re mikabı miktarı bahçeli 3 oda bir hala 
ve mutbah ve içerisinde bir fireni< tu · 
lumba11ru havi 1140 lira kıymeti mu • 
hammineli bir bap hane ile buna mut • 
taııl eıki 51·2 numaralı 287 metre mu
rabba miktarında bahçcli 3 oda bir hala 
ve derununda firenk tulumbası bulunan 
muthalıı havi ve 1199 lira kıymeti mu· 
hammineli bir bap hanenin izalei ıuyu 
auretile satılması hakkındaki ilam üze· 
rine Kadıköy ıulh mahkemesi icra11n· 
da tarihi ilandan itibaren 20 gün müd • 
detle dairede e•habı müracaata açık bu
lundurulan satıı §811namea.İnde yazılı 
terait daireMnde ve peıin para ile 11 
mayıs 935 tarihine tesadüf eden cumar. 
teıi günü ıaat 10 dan 12 ye kadar açık 
artltmna ile satılacaktır. Yevmi mezkur
da mezkur kıymeti muhamminenin yüz
de 75 ni tutar talip zuhur etmediği tak· 
dirde en ıon arttırapın taahhüdü baki 
kalmak üzere müzayedenin 15 ııün tem· 
didile 26 may11 935 tarihine tesadüf e· 
den paZIU' günü saat 10 dan 12 ye kadar 
en çok artıtırana ihalei katiyesi icra kı • 
lmacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesi vermeleri lazımdır. 

Satıt tarihine kadar haliye ve ıabıka 
vergi borçları hiuedarl;ınna ve rüıumi
ye ve tellaliyeıi satıcılanna ve ihale pu· 
lu müşterisine ait olacaktır. icra ve lf. 
las kanununun 126 ncı maddesi muci • 
hince mezkı1r emlak üzerine ipotek ıa· 
bibi alacaklılarla diğer alakadarları gay. 
ri menkul üzerindeki haklannı husu•ile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev~ 
ralcı müsbibelerile 20 gün zarfmda daire· 
ye bild:inneleri ve aksi takdirde hakları 
tapu ıicillerile sabit ohruyanlann sal'ıf 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacak· 
ları ve fazla maliimırt almak istiyenle • 
rin dairede mevcut 935-456 numaralı 
doayaıına müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. (10215) 

ZA Yl - Arabacılar cemiyetinden 
almış olduğum arabacılık vesikasını kay 
bettim. Yenisini alacağımdan zayiinin 
hükmü yoktur. Şaban 

ci peyi 296 liradır. İhalesi 24 
nisan 935 çarşamba günü sa
at 17 dedir. İsteklilerin Vize
de Fırka Satınalma komisyo-

~ ~ ı ' . ~ - • ,, • • 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Baı ve dit ağrılan - Aı-trltlım - Romatiz m• 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan: 
Haydarpaşa Nümune haııtanesine lüzumu olan 35 ka

lem ahşap eşya olba~~ki §artname ve resimleri nümunesi veç 
hile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

termeleri ve ahşap eşya imalil e me§gul olduklarına, müessese 
ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ibraz et -
meleri, on bin lira ve daha yuk an bu gibi İş yaptıklarına ve 
başka müesseselere iş yapmışlar İse taahhütlerini tam ve mü
kemmel olarak ifa ettiklerine dair şahadetname veya mektup
larını ve yahut bu vesaikin noterlikçe musaddak birer suretle
rini bir zarf içine koyup vermeleri şarttır. 

5 - Şartname ve resimler bedelsiz olarak hastaneden alı· 
nabilir. 

6 - isteklilerin belli gÜn ve saatten evvel muvakkat te -
minat makbuz veya banka ınektuplarile ve yukarıda yazılı ve-
sikalarile komisyona müracaatları. (1494) 2409 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inşası yi: -

mi gün müddetle ve kapalı zarf usulile aşağıdaki şerait !' .hilin 
de münakasaya konulmuştur. 

1 - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde beheri 
39486 liradır. Birisi 2300 lira dı Kazalarda yapılacak mek -
tepi erin beheri 20542 lira bedel ketiflidir. 

2 - Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat vila
.> ~tine müracaat edilmelidir. 

3 - İhale 15 Nisan 935 gününe müsadif Pazartesi günü 
saat 16 da Tokat vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7 bu 

çuğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
6 - Münakasaya İştirak için taliplerin ehliyeti fenniyesi 

n i haiz Nafia V ekileti veya Başmühendislikten verilmiş vesi -
ka ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şerait C'hilinde talih olanların tekljf. teminat mek
tuplarını ve istenilen vesikaları havi kapalı zarflarını ihale g' 
nü olan 15 Nisan 1 ~35 Pazartesi günü saat on ikiye kadar · 
laye• rrıcümen Riyaseti!'" ''!vdi etmeleri Hl\" olunur. (1 '"'<:) 

2432 2432 

Y alovada kiralık Hamam, 
Gazino, Mesire mahalleri 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
J(. .. olıcalarda: Köylü Hamamı Bir sene müddetle 

: Üç kardeşler gazinosu Bir mevsimlik 
ı Plaj ,, ,, 
ıTuhafiye dükkanı ,, ,, 

Ayrı ayrı şartnamelerle ve açık arttırma ile kiraya verile
cektir. Fiatlar encümence uygun görülürse ihalesi 15 nisan 
1935 tarihinde saat on dört buçukta yapılacaktır. Şartnameler 
her gün on üçten on altıya l. kadar Akay müdürlüğü levazım 
şubesinde görülebilir. Arttırma esnasında isteklilerin yüzde 
on beş nisbetinde pey vermeleri lazımdır. (1633) 

Askeri Fabrikaları Satınalma 
Komisyonun danı 

Askeri Silah fabrikası için komisyonda mevcut şartname
ye göre 2830 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Münakasa 22 nisan 935 pazartesi saat 15 
Je icra edilecektir. Muhammen bedeli 5660 liradır. Muvakkat 
teminatı 424 lira 50 kuruştur. lsteklilerin bu baptaki şartna
meyi görmek için her gün ve teklif mektuplarile teminat mak 
buzlarını vermek için o gÜn sa at on dörde kadar Bakırköy Ba
rut fabrikalarında Satmalma komisyonuna müracaatları. 

(1741) 

Vmumi Neşriyat ve Yazı işlııri müdürü Etem izzet BENiCE 


