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s tunuş -
ta DeniU:iliğimiz için 

ltt11tay, on milyon liralık bir 
Para harcanmasını onadı 
8ıı 80 •• • .. k . b rum uzerıne o onomı 

ı..1Qkaru derli topla söz söyledi 
~ •ra . 27 

tt ~itıy · (A.A) - bugün karşılığı döviz hususunda ne dü 
Q taarı 10 başkımlığında top· şürülmüş olduğunu sormuştur . 
lıaıe,i~tay da deniz yollara Mazhar Müfit , kanun layiha· 
llıek ii , karşılığı 10 senede sile ileri sürülmüş olan hususatıa 
'1arı,1'~e 10 milyon liralık yerinde ılınm ı ş bir karar oldu-
~ k.111111 u~.u~unda selahiyet gunu söylemi§ ve fakat bu vapur-
L iı Yall Ror~ıülmüştür . ların almmasilc deniz yolları iş· 
"'dr08u arı ışletmesinin va- }etmesi ile vapurculuk şirketi ara· 
~'-'•k ' 11 hem ihtiyaçlarını sıodaki seyrüsefer :tonaj nisbet-
ç.hıarı"~- ökonomik bir su- lerioi deniz yolları işletmesi lehi· 

1'-tf .. r a" YÖnu·'aden hem de 'blAI d · " ne ı a e eccğıne nazarı dikka· ~ • eın . , 
tadan rııyet ve intizamı ti celbederek sahillerimiz ara • 

•ti il Yenilemek lüzum ve sındı takdire · dt"ğer bir surette 
t) GI•,' ~hükumetçe teklif muvasala temin etmek için büyük 
it Gıtti danun heyeti umu· külfetlae katlınmı~ buluna dj-
Q h il e .. · qlianıı ~oz alin Saylav- ğer milli bir ~irketin korunması 
Yolları . I\ıtabcı ( İzmir ) i"in tedbirler alınması liizımgel-

~tı" •ıletmcsioın vapur dig· ini ·söylemifltir . 
t ' Ye 'l . :o ••liarı Ilı enmesinde"i za- Saylavlarrn bu mütalaalarıu· 

lht~ bi:ttnekte beraber bu dan soura söz alan ökonomi ba· 
.t'YaçJ kısmının müstea· kanı CeJal Bayar, kanun layıhaflı 
ı... •rı k ı Üt .... ,lin· arıı amak için ile alakadar olarak büyük bir bas· 

~de hta'Q~ ve mütebaki kıe- sasiyetle ileri sürülmüş olan mü 
ct~ •tJ Sonra ihtiyacı· taJaaJarı yerinde bulduğunu 
~ hp~'Puıların memlc~e- söyliyerek ticaret filomuzun uzu 

hı, t •rılrrıasıoı milmküo ettiğimiz gibi tekamül etmesi 
•da·ı ..... '".•anc kurulmasına l k • · • "k · · k l -.. mem e etımızın o ooomısıoe n 

cııoi . 
l'o1t ıatemiştir . halinde menfaat vermesi hepimi-

)'l>ıla raz ( Ordu ) kredi ZİD arzu ettiği büyük bir gaye . 
bôyJ ' alış Veriılerin ve dir . ,,. e uz 

~, .... fııiıl u~ ••delerle ya- Celal Bıyar, deniz yolları iş· 
1~·~ oı.c, erıle birlikte pa- letmesi için iıtenilen 10 milyon 
~re~ tıoa nazarı dikkı· lira tahsisat ile ticaret filosunun 

t"lt Yılda hiı milyoo li - \ birden ve yeniden yaptırılmak 
Cak olan takıı·tıer G · i ~ - - rı [/, d - erıs cıçcıncu 1 ırt \ e --

lürk Fransız dostluğu 
tQı 
( ~ı ~arıştırmayı iş edinenlere 

1~~ki ~~ün ) ~~~şıt veriyor . 

~ •
1sYan bashnldıktan sonra Suriye 

~~=•sicurnhuru Parise gidiyor. 
/114111 l'urk· 1 tı diiveı· ıye Cumhuıi· 

~il~ ıy . l 
~ ı.''h _ tsıy e Fransa 

il.. "liL "e I .. b 
~,'"')o dö .ıu nan yüce 
\ tt gOt(i§ Martel arasında 
~b.ı ltıt)i itilrıeler, bazı efkarı 
t~11 g6ru

4
Yad etmiş olan

•t h,,~, ineler hakkında 
llh 

1 llıtrn ~tnecralarda ha 
.. b ·~· 1 ~~ İt l"k sevketmiş ve 

~ "' 
9
thtLi\' •ın hınrad 1slerin 

ı\iL et v • • 
ıs;'~k ~r nııRtır 

ttç hi, d .. . 
)t "tn L osıJuk havası 

"tı il g .. 
~'w Ltalhur· Orü,melcu.le 
ı ., 'it . •Yeti)•I F 
ııaı. 1 l' ık· C rausa 

" l) ı ıtıe 1 k . . lttı 'ıa d rn c etı hır 
ııtı • ostıuk b 

l.iıyet' ıa ıtaln-

buna istinaden ittihaz edilmesi 
lazımgeleo tedabiri ahiz ve bun 
dan böyle vukuu melhuz her han· 
gi bir hudüt biidiseisnin iyi kom· 
şuluk dostluğu içinde hallini ka· 
bul etmi~lerdir. 

Binaenaleyh mandater hüku
met, miic:takbcl İskenderun san · 
cağı hakkındaki taahhüdatını tas 
dik etmekle beraber her iki hü· 
kumct arasıııda yapılan Ankara 
itilaflarına da hürmetkar olduğu 
ou temin etweyi aızu eylemiştir. 

Diğer taraftan Tiir kiye Haıic:ye 
nı Z:irt"li de her iki memleket ara
sındaki hududun gayri kabili teb 

- Gerisi clordtim1 firlikte ~ e Zikrederek, 

\1~,~tlt~arın kır gezintisi • 
\ ~'1-r~ıı~ 11

' 1k Partisi ·· t • • -M - ·· ·· c ·· ·· 
~·"·~· il hi " uye erı a}'ISın uçuncu uma gunu 

ı ~:"ti), !:'.> 'k ır gezintisi yapmağa kaı ar vermişlerdir . 
ııı ,, • ('it 1 
·~, 1

1tlir•k il ı ve Halkevli beı kişi iştirak edebilir. Ancak 
llı•l,t •lt~Ieri:.tınclc isteyeolerin 30 Nisan 935 akşamıoa kadar 
~'k 1, ~e bild~ lllerku nahiyesi muhasibi İbrahim llurdur'a 
~ lda •rınel · ıA '1\iı. te he . erı azımdır . Bundan başka her Fırkalıoın 

lla '' g· Yetıne .. . d LAf'<l" 1 ,,._ •dcc k muracut etmesı e ırıta ı ır . 
'ti 'el e lcr C 

ıı, ~ tl•hiye . uma sabahı saat yedide Cumhuriyet Halk 
•ıır buı sınde bulunacaklar ve hususi nakil vasıtaları 

Uqdurulıcrktır . 
C. H. P. Merkez 

Nabiye R. 

Ş. Bozdoğan 

-- • •• 
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Karşıhk kılavuzu 
Türk dili araştırma kurumnnun 

yt .. plığı Osınanlıcatlan Türkçf'ye kar· 
1 şıltk kıl11vuzu üçüncü sayfamızdadır. 

1 
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Eskişehirde ~ 

HalKevi tarafından 
yeni kurslar açıldı 

Eskişehir : 27 (A.A) - Halke-
vi dikiş ve nakış kursundan son · 
ra bir de ticaret bilgileri, Al· 
manca , resim kursları açılmış· 
tır. 

Güzel sanatlar kolu da ban- ı 
dodan başka bir caz ve orkestra 
teşkil etmiştir , 

Halkevinin yapılmasına baş· 
lanmıştır. 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara : 27 (A.A) İcra ve
kiJl~ri heyeti bugün İsmet İnö· 
nü'nüa Reisliği altında toplanarak 
muhtelıf işler üzerinde görüşme
lerde bulunmuş ve bu işlere aid 
kararlar vermiştir . 

Bursa da 
C. H. Partisi UçüncU 

toplantıs :nı yaptı 

Bursa: 27 (AA) - Cumhu· 
riyet Halk partisi Bursa Vilayet 
Kurultayı kararına göre kezalar 
idare heyetlerinin ve belediye 
reielerinin iştirakile parti başkanı 
Bursa Saylavı Sadi Konuğun baş 
kanlığı altmda Vilayet kurumu 
merkezinde üç ayda bir yapılan 
üçüncü genel toplantı dün yapıl
dı . Uzun süren bu toplantıda 
partinin iç ve halk hizmetlerine 
aid koouşmaJar oldu . 

Verimli bir çok kararlar alın
dı . -
ltalyan prensleri 

Garb Trablusunu 
ziyaret edecekler .... _ 

Şehir Meclisinde 
Şehir planı hakkında Profesör Yan
sen ile yapılan mukavele onandı .. 

Bütçe işleri bitirilemediğinden meclis 
toplanmalan 15 mayısa kadar uzatddı .. 
Şehir meclisi dün gene top

landı ve gündcliklerdeki maddele· 
ri konuıtu. 

Bu maddeler al' asında, ilk 
olarak mezarlıklar talimatname 
ve tarifesine ait sıhhat encümeni 
mazbatası vardı. 

Buna göre, yeni mezarhlcta 
hususi aile kabrıstanı yapmak 
istiyenler için para ile iki türlü 
yer ayrılabilecek ve \:.unlardan 
birisi on iki metre dürdüllükte, 
ötekisi de dört metre dördüllükte 
olacaktir. Bunların metre dürdülü 
birer lira üzerinden belediyece 
iatiyenlere satılabilecek ve bun · 
ların dışında kalan yerlere de her
kes cenazesini pitrasız gömebile
cektir. 

Bu mazbata olduğu gibi onan· 
dı. 

Gündeliğin ikinci maddesinde 
l\lezarcı oğlu Süleymanın beledi
yeye olan rüsum bo:cunun, Mali· 
ye borçları için çtkan bağışlama 
ve indirme kanununa göre indi
rilme si isteği ve istek üze · 
rine kaı,un encümeninin mnba
tası vardı. 'Mazbata, bu isteğin 

yerine f getirilemiyeceğini anlatı
yordu. Meclis te böylece onadı. 

Gündeliğin üçüncü madde1i, 
ıehrin yarınki bayındrrlık planı· 
nı vapıcak olan Profesör Y aa
sen ile belediye arasında ıöz ke · 
simi yapılan mukavelenir. koouı 
ması iti idi . 

Bu sorum üzerine başkan Tur 
ban Beriker uzun uzadıya ıöz 
söyledi t az dileği anlattı ve mu· 
kavelenin okunduğu biçimde o· 
nanmaaı meclisin reyine kon
du . Meclis bu işi de istendiği gi
bi onadı. 

Gundeliğio dördüncü ve be
ıinci maddeleri , bazı imar ve 
münakale işleri hakkında idi, 
bunlar da onandı • 

Gündelikte konuşulacak baıka 
madde kalmamıştı . Bu arada 
üyelerden bir çoğunun imzasile bir 
takrir verildi . Bu takrirle, büt-

çenin düzenlenmesi i~inin 1) so
nuna kadar bitmiyeceğine göre 
kanunun verdiği izne dayanarak 
ıehir meclisi koouşmalarıoın 15 
mayısa kadar uzahlma11 isteni
yordu . Bu di istendiği şekilde 
onandı ve önümüzdeki 4 mayıs 
cumartesi günü gene toplaomak 
üzere oturuma son verildi . 

- Versay gene çiğneniyor 

Almanlar yeniden 12 denizaltı gemi-

Türk heyeti 

Moskovada ziyaretleri
ne devam ediyorlar -·-Moskova : 27 (AA) - Tiirk 

misafu feri dün de Moskova mü· 
essesaJ ve teşekküllerini gc.,,miı
ler ve Sovyet Rusya ~coebi kül 
tür münasebetleri cemiyetini ıi 
yarct ederek Sovyet alimleıile gö 
rüşmi.iılerd ir • 

Akşam Türkiye büyük: elçisi 
Vısıf Çınarla birlikte "İz~estiya,, 
muharriri Bubarioi ziyaret etmiş
lerdir · 

İsveçli alimler 

Şimdiki dünya harita
sında deCiişiklikler 

yapacaklar 
il D il 

İstokbolm : 27 ( A.A ) -
Sven Hedin İsveç etnografya ve 
cografya cemiyeti meclisine I 927 
senesinden 1935 senesine kadar 
merkezi Asyada yapmış olduğu 
seyahat hakkındaki intibalaruıı 
bildirmiştir . 

Sven Hedin sefer heyetine İŞ· 
tirak etmiş olan dört jeolotun 
yukarı Asyanın ilk haritasını tan
zim etmiş olduklarını ve merkeıi 
Asyaya ait geniş bir harita hazır
lamıt bulun duklarıoı vt binaen
aleyh ~imdiki haritaların yeniden 
gözden geçirilmesi icabedeceğini 
s6ylemiştir . 

Habeşistanda şakavet 

! devam ediyor 

Asmarara : 27 (A.A) - soy. 
gunculuk vakaları huduttan ate• 
de Setiye yakın Habeş toprak· 
Iarında deVlm etmektedir • 

Garb Trablusu : 27 (A.A) - • k/ b ·ıJ • d ·ı 
Prens ve prenses dö Piemont bu Si yôpfıraca arını resmen l lr l er 

Dört Etyopıyli •eyyabın hay
dutlar tarafından hUcuma maruz 
kaldıkları ve tımamile ıoyulduk
ları haber verilmi§tir . 

ayın 20 sinde beklenmektedir. • Çan kof, Georgiyef 
ler Prens ve prenses Trablusun Bu hareket, Versay andlaşmasına y . B 1 h .. k... t• 

C • h ı . • • • • • . • b• k 1 enı u gar u ume ı 
ve yrenıipue .un aşlıca mınta- ındırılmı~ ıkıncı ır yumru mu~.. tarafından affedildiler 
kalarını ziyaret edeceklerdir . -:# -:# 

Şereflerine büyük şenlikler Londra : 27 (AA) - Alman- da büyük bir endite uyandırmış-! 
yapılacaktır · yanın her biri 250 tonilalonluk tır . Sofya : 27 ( A.A) - Burgez 

yakınanda Sent Anastazi adasında 
geçenlerde hapsedilmiş olan t"ski 
bışvekillerden Tzankof ve Geor· 
giyef yeni blikfımet tarafından ser
best bırakılarak bugUn Sof yaya 
gelmişlerdir . 

Lehistanda Iran 12~denizalta gemisi inta etmek Bu kararın mayısın ikinci 
sanatlar sergisi kararı Berlindeki İngiliz ataşe- haftasında Londrada başlıyacak 

Varşova : 27 (A.A) - Baş
bakan :tran sanatları sergisinin 
açılma resmini yapmışllr . 

~~------···~------~-

navalıoa tebliğ edilmiştir . olan müzakerel~r üzerinde ne gi-

İngiliz hükumeti bu kararan bi tesirlerde bulunacağı henüz 
mayısta Londrada yapılacak olan belli değildir . Şu nokta şayanı 
logiliz - Alman deniı müzakere- dikkat görülmektedir. 
leri üzerindeki tesirini nazarı i- Deniz müzakerelerinin arife-

8 i r uçak akrobaıf e, tibare alacaktır. Her iki tarafın sinde Almanyanın bu ani kararı 
Sofya : 27 ( A.A ) - Eaki bao • 

vekillerden Cankof ile Georgiefin 
Sofyaya movasalAtları hadiaeıiz 
geçmiştir . Çünkü kendilerini 
hamil olan tren her türlü nüma· 

gdtcek müıakeıelere bir başlan Be-rlinde İngiliz- Alman müza· 
gıç. olmak üzere teati ettikleri fi kereluindco evvel almış olduğu 
kirleri ihlal ed~n Alman kar:uı mecburi askerlik kararına ben· 
İngiliz bakıınlıkları malıafıli için zememekt~dir . 
büyük Lir sürpriz olmuştur . Ga/si ikinci flrtikde 

yişin vukuu önüne g•çilmek üzere 
ıebrin haricinde tevakkuf etm;§ .. 
tir . 

il 

Son Berlin lngiliz - Alman 
müukerelnindc bu mesele meV- 'r 
ıuubr lısediJmemiştir . İugiliz ka 
bioesi yakı ııda battı barekethıi 

tayin edtccktir . V craay muabe· 
desinio Almanyayı denizaltı g<!mİ· 

Birkaç gun sonra 

ı .. ri ınşa etmekten meuetmekte 
o'duğu ~lıemmiydle kaydedilmek
tedir . 

İngiliz hükumeti hu lıuıuıtaki 
Berlindeki elçisi ile muhaberede 
hulun naktadır . Alakadarlar şu 

Halkevimizin büyük fedakar
lıklarla ve masraflarla hazırladığı 

Mete piyesini seyredeceğiz 

.. noktayı bilhassa hatırlatmakta Bundan 22 asır önce Asyayı hakioı olmuş biiyllk bir Türk Ha· 
kanının .. Tanrı kutu Mete >; nhı aşk ve kahramanlık macaraaını 
anlatan Mete piyesi Mayısın ilk haftası içinde Asri sinemada temsil 
edilecektir . 

Almanyada paskalya münase· 
betile yapılan uçuş mnnavraları 

eınasuıda görülen heyecanlı bir 
sahne : 

Hava akrobatı Oskar , uçak 
120 kilometro ile yol aldığ sıra · 

dıı lar : 

Almıoya kaıa kuvvetleri bak· 1 

kında aldığı kararda ayni şekil- 1 
de hareket etmi§tir . Her iki ha· 
rekeli ile Versıy muahedesini 
çok aıikir bir ıekilde ayakları 
altına almaktadır • 

Londra : 27 <AA) - Alman
yanıo denizaltı gemil.,ri inşa et-

Dekor , resim , boya , kostüm , ışık , renk ve maozara ... ff ,pıi 
ve hepıi bin bir üziintü ile hazırlanmıştır . 

Coşkun Güven , M~allim Necmi , Marangoz Kadri piyesin bu 
cebbesini başarmışlardır . 

Bu glizel piyesi Jıalkevi temsil şubesi amalörlerl hazırlıyorlar. , 
Hazırlanınız .. Hazırlanınız .. Hazırlanınız .... 



~~------~·--------~~ 

l\lançuri hükumeti tarafından 
konmuş olan petrol Monopol ya· 
sası dolıyısiyle ortaya ç ıkan ça· 
tışmalar gün gtçtikçe çetin· 
leşmekt r dir. 

Japonya geçenlerde Büyük 
Britanya ve Bırle~ik Amerika 
hükumetine vermiş olduğu bir 
notada, .Mançuri devletini tanı · 

mamış olmaları dolayısiyle, hu 
iki devletin de, bu sorumda he· 
saba kat ı lmalarını istemt k hak 
lan olmadığını bildirmıştir. 

Türkiye dıj bakanı Tevfik 
Riittü Aras, Ccnevrede gene 
boğazlar ve boğazların tahkimi 
aorumuou ortaya attı · 1 

Tevfik Rüıtü, geçen çarıım- 1 
ba günü Almanyanın Versay and· 
)aşmasını bozması dolayuile fev · 
kalide olarak toplanan ve Al
manyayı suçlu bulan konsey top 
Jantııına ba~kaolık ettikten son 

ra bir sırasını getirerek bu .bab 
ae girmiş ve konseydeki arka 
daşlar1na Loun aodlaım11m1D 
iki aınır mıntakasanı yadsüel bir 
bale koymak ve boğuların tah
kimini menetmek suretile Türk 
eğemenlijini tehdid etmiş oldu
ğunu söylemiştir • 

Bundan sonra Türk dış baka-

yeniden gözden geçirilecek iye 
boğazlara t.bkime kalkışmakta 

kendisini neden haklı görüyor? 
Türkiye ile Bulgaristan ulus· 

lar sosyete'3inde üyedirler ve iki· 
ıi de onuo anaya11sıoa bağlıdar· 
lar • 

Bu iki devlet hiytarafhk ve 
yarğıçlık andlışmaları imzala
mışlardır . Ve her ikisinin de ulu· 
sal asığlarınıo gl'rçektrn birbirine 

1 

karşı olduğu umulmaz . 
Eğer bu düşünler , bugünkü 

Türkiyede soa sözü söylemek 
mevkiindc olan asker realistltre 
fazla akademik göıünürse diye 
lim ki , Türkiyeoin nüfusu da or · 
duıu da Bulgarhıtaadan fazladır . 

Bu suretle Türkiye , Trakya-

Bundan başka Mançuri, Ame 
tiluoın keod:sine doğrudan doğ· 
ruya müracaat edebilecrği müs 
takil bir devlet olduğunu da DO 

tasında batır la tmıştır. 
Amerika bu notaya bugüoi, 

karşılığını vermiş ve bunda, ePki 
düşünce sinden ayrılmamıştır. 

Vaşiogtoo bu karşılığıada, 

nı, Almaoyaoın uki müttefik
lerinin bütün askeri köstt'klerden 
ııyrıldıkları bir sırada Türkiye. 
nia Karadeniz ve Çıoakkal~ bo · 
ğaılarına tahkim etmek hakkını 
istiyeceğini ıçıkça ortaya atmıı 

nın gayri askeri mıntakesanda kuv· 
vetli asker kıtaları buluodurabile· I 
cektir . Nitekim buluodurmal..ta · 
dır da . 

Mançuri devletinin meydana gel
mesinden hponyaoıa mesul ol · 
duğuou ve bu hareketinin dev
letler misakıua ve açık kapı sıya 
sasına ayknı olduğunu söylemiş 
tir. Bundan dolayı, Amerıkan pet 
rollarının müsavatsız bir mua
mele görmesi durumunu Japonya 
meydana getimiş olduğundan bu 
durumu ortadan kaldırma ödevi 
de Japonyaya dlişmektedir. 

tır . 
T evfık Rüıtünün .bütün bu 

Hkeri detişmelerin yapılmasın 
dan ıonra da boiaztarda arsıu 
lusal gemicilik ve ticaret gidit 
geliıine biç bir pürüz çıkmıyaca· 
İ1 bakkıodıki teminatı konuyu 
daha hoş bir hale getirmiş de 
iildir . 

Konseyde ve uluslar sosyete. 
ıiade kendilerini ilgilendiren it 
leri olduğu için ortaya ~gelmiı 1 

olan Franıız ve İnğiliz murahhas
ları her halde ortaya yeni çıkan 
bu teklifi iyi karıılamamışlar· 

dır ' 
Bu sorum, Con Saymenin de 

ı6ylediği gibi heınen görüıüle
cek bir evedide olmadığı gibi 
ilgililer, bunun için kendi özel 
düı6ncelerini Hklamaktıdır . 

Hiç ş6phe yok ki, TürkiyeQ 
laül&iimeti hu dileğini etgeç orta
ya atacaktı. Avuıturyayı, Mıca 

rietan1, hele timılde Türkiyenio 
komouıu olan Bulgaristana aske
ri haklarda eşitlik verilmesi ko· 
nuıulmuı ortaya kontluğu ıu Rı· 
ralarda Türkler bunn bu dilek· 
terini ileriye ıürmek için bir be
hane yapmıılardır . Fakat bu, bir 
behaneden fazla bir :ıey değil· 
dir • 

Fakat bu iki hadise arasın
da mantıki bir il1ıi bulmak im 
kinsııd.u . Almanyanın -ve Tllr· 
kiyenia - eıki müttefiklerinin 
kendilerine St· jermeo, Triyanon 
ve Nöyi andlaomalarınan yükle
mitlolduğu askeri kayıdlardaa 
kurtarmak için uğraıacakluı ta
biidir . Onların komşularile aı 
lcerlilcçe eşitlik istemelerinin ye· 
ri belki vardır; fakat bununla 
TOrkiyenin sarasını getirip kendi 
andlaımasının bir maddesini tle· 
iiotirmek iıtemesi arasında bir 
benzerlik yoktur • 

Türkler • Avusturyalılar, Ma· 
carlar ve Bulgarler gibi kendi 
lerlae dikte ettirilen bir barış 
andlıım111 imzalamam ışlardır . 
Onlar; tımamile •tit haklarla 
ye etil şartlar içiı. <le uzun ~zun 

konuımalar ve paurhklardan son
ra Loıan mualıedesici imıal"
mıılardı . 

Bulkonuşmalaıda bulunao bir 
kimse müttefiklerin mi, yolua 
birbirioden ayıı düıünmeğe be§ 
ltyan mubetaplarırıa doğuda )C 

aiden düımaolığıo başlaması göz 
dağım ve rerek Türkı,., İıı mi rrı:ıcl 
deleri dıkle ettird ı k 1 etiai pr ka'a 
ıöyliyebilir 

Avusturya ve Macıtıis ta ıı ın 
atken gelec~ji i le hemen biç. 
b;r ilgiıi olmayan Türkiy~. Nöyi 
ındla§masıodaki aekeri maddeler 

Aynı zamanda Tüt kiye Balkan 
anla~masında hir üyedir ve Bal
kınladaki öteki devletlerle olan 
mün1Sebetleri fazlasiyle doetçadu.1

1 
Bundan dolayı Bulgaristaoın 

yeniden silihlenmuı imkanı , 
Türkiyenin boğazlar sorumunu 
yeniden ortaya çıkarması için 
bir sebep diye onınamaz . 

Bundan Türklerin bugünkü 
günde Lozında daha fazla şeyler 
koparmış olmaıarı gerekliğıni dil
şünmekte ve o zaman İtalya, Fran
sa ve İogilterenin muvaffakiyetle 
karşt durdukları imtiyazları şimdi 

Amerika hükumetini petrol· 
dan daha çok temelli bir sorum 
olan Çindc bir Japon monopohı· · 
nun kurulması işi ilgilendirmek
tedir. 

Bundan böyle, hu işler etra· 
fındaki bütün haklarını muhafa 
za etmekte olduğunu ve Çındcki 
ispon monopol durumunu tanı 
madığını bildirmiştir. 

ele geçirmeğe çalıştıkları anlamı bugünkü boğazlar durumunun 
çıkarılabilir . değiıtirilmuioi iyi karşılamaları 

Bu durum, bir baıka türlü de için ortada hiç bir sebep yoktur . 
anlatılabilir • Cenevrede genel Bu şekil , arsıulusal bir soru· 
durum hakkındı söylediği bir di mun belki de bir zaman için ya· 
yevde Litvinof , kıyıları Türk pılmış bir kotarma şeklidir ki böy-
baroları ile korunmu~ ve denizi le durumlar bazao şaşılacak kadar 
Türk torpil tarlalariyle döıenmiı uzun sürerler • 
bir boğazın en ıaldııılabilir nok· Trova savaılarından bugüne 
talarana denizden daha kolayca kadar Çanakkale boğazının kepan 
yaklaşma imkanı bulunacağı ümi- J ması , yahut açılması için binl.rr 
dini ortaya atmı~tır . Rusya zaten I ce insanın kını , Gelıholu yarım. 
bugünkü boğazlar idaresi şuldine adası topraklarına akmıştır . Ora-
karşı önce protesto da buiunmuş· da bir çok Fransız ve lngiliz ·~· 
tu . Bundan dolayı Türkiyeoin kerleri de ölmüşlerdir . Tabii , 
mutlaka Rusya ya askeri ve bahri Türklerin yolunca ileriye sürdük-
gizli bir anlaşma ile bağlı olduğu leri dileğia Cenevr~de diol~nme -
sonuncunu çıkarmak Jazımgelmez. ğe ve konuşulmağa değeri vardır. 

Böyle bir ıeyin mevcudiyeti Fakat Türklerin diledikleri dı ği 
resmi olarak tekzip edilmi§tir . şikliği elde edebilecekleıi pek va 
Sonra Rusya Sü bakanlıği pek ala rid görülmez i zira buna karşı 
bilir ki Türkler ber iki boğazı da bir çok kuvvetli belgeler vardar . 
1915 de müttefiklerin yaptıkları Bu sorum i Rusyadan, Türki· 
ıaldırışa karı1 yapıldığmdao daha yed ı n ve bütün Akdeniz ulusların · 
kıaa bir zamanda , kır ksekix ıaat dan başkalarım da ilgilendirir . 
içerisinde kapayabilir l er . Almanyadan Bulgariı.tana kadar 

Fakat iti bir kat daha emni- karadeniz ve boğaz yolundan is 
yet altına almak için olacak ki tifade eden bütün devletleıin bt» 
İngiltereoio pek tsaslı telakki sorum konnşu!<luğu zaman reyle. 
ettiği Loıan andlışmasimn askeri rioi almak gerekliği vardır . 
bir maddesinin yeniden gözden Alman ıilablıoması yüzl.nde11 

gtçirilmesi bahsinde Litvioof , telaş ve heytcana düşen batı dtv 
Türk teklifine yardımcı görün- 1 letlerinin bir gün bayflanacaklaıı 
müıtür. 1 bir değişmeyi onamaları için ıcbcb 

Fransa , İtalya ve İngilterenin yoktur . 

Tokyonun · 
85 kilometı o 
Şinınli g.ırhi 
tıindc bulu . 
nun bu yaııur 
ll n ğ, g· ·Çt !t\ 

lerdc \'tıkun 

g lc:ıı z lzulo 
tıırı fitfld.J iıı 

ıl f ııo lıı.ş lo 
nıış vo ıt.ıı:ıt · 

ı .. rce (, ~ kıran 

miıthiş luvlar 
bir çok or- ,. 
rnnn yang.n 
lorma sebe· 

Azama 

biyet vermi9tir . 

yanardağı 

Altun diye satılan beşibirlik 
Meğer altun suyuna batırılmış bir 
bakırdan başka bir şey değilmiş! •. 

~----~----.-.·-------------
Şelırimimizde açıkgözün biri 

kalp bir beşibirliklc evvelce ta 
nıdığı birisini dolandırmak is
terken yakalaomı§tır · Bunun na 
sıl ve ne suretle yapıldığını aşa· 

ğıya yaıı)Oruz : 

Ne diye beşi bir yerdeyi nhin 
olarak benim yanımda bırakıyor· 
sunuz • Bu ihtiyaç nasıl olsa her 
~ün devam edecektir . Ak akça 
kara güa için . En iyisi bunu sa
hn ve paıisile bir müddet geçinir 
gid( rs:niz • diyo• . 

1 

iılb •• .,,, ~ .... 
artan ucibe 

- Birinci firtlkden 1 ;ı llırrtt .. 
6• rtta ysP ,. d .. 

Almanya l •IDa vcrsaY ııı~ ol, 
gibi bir kene daha •,.j ıe t-~.diği 

· etler•... So '1 
ahedesinio mecburıy ktedir · ~ 

k ·.. eoıe ı ıı' ~1111 8 başı!)• olara çıgn ıil,ıı ı 'O 

hareketleri ile Ahn•0 Y' diPe b• ı tıorrı 
. . k di kell '• tltti ma meselesıoı eo 11 g11 ltıa 'h 

tdıığUO ıo· tj l 
\etmek karannda 0 .,sı11 • k()110 

F k t btı .,.. d 
termektcdic . a a proJ · t ete 
sal bir silalısıı.lan!Ua berb'-" Ptıi, 

. 1 . .. ·· 1 cek olan e~ııo ıııbda f 
de ı erı suru e t ,toı ıt ~ 
bir kootrola ınuvafakıı 1., d• •tıca 

.ırne u naıı b 
sarfı nazar edecee• ~.ti .

1 
1 

bO le 
o maz . ur•• 'ttıJııı 

Alman karanoda~ l~or ,,ile• hi, ı. 
Jbr.. reuh~ 

ması Hizımğelcn te ~tadır . ~ as, 
nc zarı itibara al ma ~ ~ı~!t 

Kasım oğlu l\lustafa adını ta
şıyan 1. ir açıkgöz iki gün önce 
Kasab Kadir ağaotn oğlu Cab· 
barın yanına gelerek son dertce 
ihtiyJ\cı olduğundan kendisine iki 
lira para vermesioi ve buna kar 
§t da elinde tutmakt&. olduğu bir 
beşi bir yerdeyi rehin olarak hı 
rakacağmı söyliyor . Cabbar te 
reddüdsüz olarak btşi bir yenle
yi 11lıyor ve ona iki lira veriyor . 

Ve Mustafa ,ile beraber bir 
kuyumcuya giderek beşi bir yer
d e-yi gösteriyorlar . Kuyumcu hu· 
na bakar bakmaz Lkalp y;ni al
tun :suyuna ~batııılm ış olduğunu 
söylüror . 

ııuıııı uılflll"""': 'I ~i . • 1J1 . uımnııımıııınnnnmm tıınmıtınJ!j11111lU11 •• b et ç 1 ' ~ 1 

i bu gece oo ~ıııki 
~ ~ laat 

Mustafa ikinci günü yine 
Cabbarır. yanına geliyor . Bu de
fa da ihtiyacından söz açarak üç 
lira istiyor . Cabbar kendisine : 

Mademki ihti) arınız vardır . 

ilkbahar koşuları 
ikinci koşu önümüzde
ki Cuma günü yapıhyor 

3 Mayıs 935 Cuma günü şch 
rimizde yapılacak olan İllibahar 
at koşularına ait kroğramı aşağıya 
yazıyoruz : 

Birinci koşu : Üç yaşındaki 
baliskan arap erkek ve diıi tay
lara mahsustur . 

İkrami yesi 320 liradır . 
Birinciye 245 liradan ma · 

da bu koşuya giren hayvanlar için 
verilen duhuliye ücretlerinio mtc 
muu , ikinciye 55 • üçüncüye 20 
liradır . 

Duhuliyeai 3,20 liradır . Sik · 
let 56 kilodur . ( bir tay koşusu 
azaomıı olanlara dörder kilo 
ilave olunur . )mesafesi 1·100 met 
redir . 

İkinci koşu : Dört ve deha 
yukarı yaşta 1935 de kazs odığı 
ikramiytler yekunu 150 lirayı dol · 
durmayan yerli , yarımkan ırap 

'e hııl iskan arap at ve kısrakla· 

rına mahsustur . 
ikramiyesi 255 liradır . Birin 

ciye 180 , ikiuciye 55 ve üçüncü 
ye 20 liradır . 

Dubuliytai 2,55 liıadır . 
Siklet dört yaştakiler 58 kilo 

ve daha yukarı yaşl '.t kiler 60 
kilo taııyacaklardır . 

Mesafesi 2200 mettcdir . 
Üçıirıcli koşu : Dört ve <leha 

yuka11 yaşta"i halitıkao arap at ve 
kısraklara mahsustur . 

lkramiyui 445 liradır . 

Cabbar hunun üzerine polise 
g· derek meseleyi tanlatıyor . . 

Polis Mustafayı yakalayor , sor· 
guya çekiyor • Mustafa bunu 
başkosından aldığını söylüyor . 

Şimdi bu bt şi bir yerc::lenin 
kimler tarafuıdan yıı pıldığı ve 
Mustafanıa eline nasıl geçtiği 
aranmaktadır . 

Bir tavzih 
-·-1'Lirksözü gazetesi mıidt1rlti • 

ğılne : 
28- Nisan-935 tarih ve 3206 

sayılı dünkü gazetenizin ikinci sa -
hifesin<le ( Kııri ş i klly(·tlorinde ) 
serlevhah yazıya : 

Mevzuubahs arsa temıı ınen <lol 
durulmuş bir haldedir . Fuhr1ka -
mızın suyu mübPrrit vasıtasilo se· 
neler<lenbcri devri daim suretila 
kulla nılıyoı . Su katiyen horicc ~·ı

karılmıyor· 

Esasen kııriiniz, akan sulorın 
hangi fabrikaya ait olduğunu ya· 
zıyor. Arsa sahibinin bunt.ln hiç 
bir suiholi olmadığını muhterem 
gazetenize yazmanızı dilerim. 

Kala{} oğlu Ali 

Vilayetlere sebze 
gönderiyoruz 

Komşu vilayetlere bilhassa An · 
kara • İstanbul , İzmir ve Malat· 
yaya her gün çok miktarda ka · 
bak , brzelye, semizotu, inginar 
ğöndeı ilmds. tedir. 

Domates, salatalık , taze fa 
sulya piyasaya az miktarda gel· 
diğinden bunlardan pek ez göo· 
derilmektedir . Hir haftaya ka
dar hunlardan da kafi miktaıda 

gönderilecektir . 

kilo , beş ve daha yukarı yaştaki · 
ler 58 kilo taşıyacaklardır . 

Mesafesi 2600 nıetretlir • 
Bu koşuya girecek olan hay 

vanların kaydcdılmeleri yarın ak 

i Eczane . ~: n 
'1 • , • rı utlıt hıe 
~ Kalekapı eı\ a . ı·r ı."•fı 
§ ı;I( 1 bı 
~ M Rlf at czaııtı-'''- _,~ L ı~ı 
~ • ~ 1'tıııı 
;;-:mı n ıııı ·ımıııııımııı ı ıunı~ ()ıı0 

l~t· urnef'I '· 1 ıı:ı 
Daimi ene ,,, u 

:.:.:.:.:.:.---ogled I~ ~'~e~ 
•• D duP 5t içi 

Daimi encu°:'e ffadi )311) e~· 'oı ıı 
evvel V .ıli Tevfık ıc (C 1e ~~,ıııa 

.. d t pl•"'° ., ,i1111 
• "'tlı~ baı:ıkanlıgın a 0 

1 ii'e 1dt L • k~"ıt ar ııı• uj 
cümeııe gdtn ai ,1ıof111i tıııı 
görüşerek kararlar al<Sf111 ~,: 
Ka ralsall k&Y111 

d t'~a =-------::: 01~r ttıtı• 
ı:ııak•'°ı s~'r t. 

Karaisah kay oeb' İ • ~ ~llıt 
· • olan I' • b•f ~ askere gıtmıŞ ödeVl jf , ~l 

}iğini bitirdiğin de~ jıe geltJI de11~, 
. k ·· re cebrırrı rı 

gıtme uze " tt •• 
tir . c;ıll~ ~ t 

dır• 
Hırsızhk, dol~ ~·· 
~ r.tuh'-' ;' 
Vukuatlılardao bit çob• ~-

mazan oğlu Ahmet uo" dO~U 
. . ·ı .. kuzUS 
ıkı koyunı e uç d ğıod•0• ~,b \t)r 
dırıc1lık suretile al 

1
• ··i d" Ao dt 

bı•ı"' ~o~ 
oğlu Şertf adıPd• iiÇ t•'" Ş - \) 
met oğlu Hasanın ı ıırd•0 ~ı~ t ~ 

ku•l 1 et 
çaldığından , vu da .Ab"' ~rıı ~,~ 
settin kızı f atlJJ• .,11 ç~l•

1 ~iti' t.&t 
· deo l'Şı d• '\: 

Fatmaoıo evıv fa 8dı•> .
11
Je' 

Hakkı oğlu .Musta yer1 ~'~ 
. oyUO d d' 

si belediyt!oıo d c;1n ' ~,ır 
bir futbol topu çal ~·{at 1'ıı1 ~ ~· 
met kızı Hatice ve .. 

1 
de tl•'

1
•."d' 

'k' kıt• e ı 
ce adlarıoda ı 1 b'r kıııll ~.,ç 
zı Saadet adında 1 "'pıP 

'k' ı· parayı d•'. tuttuğu ı ı ıra şıır 
tıklarandan yakalarııP' ttl,ı 

c;laf11' 
Yangu1 ba.,. ·ıı/'' 

----- yiroı', iı"'' 
1 at ıı' 

Evvdki gece 9 tıio• 61cı 
ı:ııa 1 ~r 

lodo fadrikasıoıP J:>Sf' ,ıı'' 
b. yargıo f' J•' 

sinde ufak ır . e 0 r•Y' ,rıo 
.. - ı ·· ve etfc1ıY ·ıs• goru muş efeB• 

dan fabrikanın aıJJ cıt•~ 
.. t" ~c . 

eöndiirülnıuş ur · . coio 111•' 
1akıO 1,11 

y angınıu, n Jcıf' tı' . 
rık• tJ J ı~ yapm&sı ıdao ~ tıt• ,,, 

hf"i tlll dan ileri ge '0 
1 

Birinciye 370 ~liradan mada 
bu koşuya giren hayvaular için ve · 
r ilen duhuliye ücretler inin mec- -----------·--------------":"'"" 
muu , ikinciye ss . üçüncüye 20 Uzak Şarktaki 

• 61' 
zelzele facııl 

şaın bitecektir . 

liradır . 
Dulıuliy t> ai 4.45 lrnrnştur. 
S klet dört yeşımlakıle• 56 ki 

lo, beş ve dalı,, yukarı yaştak ı l r 
58 1'ilo laşıyac • l<lard ı r . 

Bu koşuya gelinceye kadar 
kazandığı ikruniye(C"r ye~ünn 500 
liıayı clolduraı•la•a lH•ş ro r ki o• 
dahs f zlııs ı nı lu~ zaı.ımış olanlara 
sekh-n k lo ilaH C":di ir . 

.l\Jt saf si 3500 mrt redi r . 
lh>rılıirıcıi ı oşıı : Döıt 'e J .. \ ı a 

yukarı )' <l § t .s ki yt rlı, yaıımkan 
ıı rnp ve lı , ı: :-. ka ı :t ·;. p y .. lıı .,_ lo 
r;tkl .. ı a nı ıı. h !Hı , ıu . • 

lkr fil )I' i 300 l i ,j ,. 

Bi i c il e 2::!5 , t i i c yr 5~. 
üçü CÜ) C 20 ıİradı r . 

Duhuliyesi 3 lir6dır . 
Sikld dört Y•§ındakile.ı 56 



( TürkSözft) 

Denizciliğimiz • • 
ıçın l, __ So_n_D_ay ___ a_k_la_r __ I 

'lııı - Birinci firliklen arlan 
Ilı .eaindek' 
~tıbe ı zaruretler esha· 1 Kendilerini tatmin nokt11ın 

•ur,tte . XDızbatasında geniş dan t ı ~ rar «:!deyim ki kredi ile ge-
dolıy;ı~f edilmi~ bulun mi yaptırmış olan memleketin • 

ijtdiğın· 81 
e tekrara lüzum milli iktisadiyatını !zedelemiş ol-

~ 1 
kaydederek demiş· mıyaQl'ktır . 

l lltı e" 
1
. Tersantden bahsettiler . Ea-

01lartt? ıyeyim ki buna mil- cümeolerde de ukadsşlarla uzan 
leketj naınıoa ihtiyaç kadar boylu konuştuk . Memleketimiz 

Glla iht~ nakliyat emniyeti de medeni ve muasır bir eanatın 
kon0:.•ç ta vardır • yeniden vücude gelmesi biıi iev-
tdctek 1b bakını sözlerioe de· alade mütehassis eder • Mıli zev· 

1~1 1İıı \'e ktr §eyde olduğu gi- kimi , milli gururumu okşar • 
1~da fark retli alış verişleri Ancak bu milli guruıuo yam ba-

LehiStan - Almanya 

aresında birleşme 
duyuğu yalanmış - -
Varşova: 28 (A.A.) - Askeri 

mahafilfo gazetesi olan "BoJska 
Zbıoioa,, gazetesi Almanya ile 
Lehistan erasıoda aktedilmiş ol 
duğu ileri eürüleo muahedeyi ya 

lıo olarak tavsif etmekte ve bu 
haberi uyduranların uluslararası 

vaziyetteki cabillikleıine bir de 
fil olduğunu yazmaktadır. n •ncak .. 0l"c11ğı tabii oldu- şında bir de maliyet hesapları 

~tı bir onceden girişilmiş vardır ve ea nihayet işin verimli Ökonomi b!lknnı döviz mese_ 
~n ile b"dtakını büyük işler olup olmaması gibi mühim bir lesi üzerinde <lurorak hükumetin 
,h,ıt .... , 1~i ('e~en toplu bı'r pa· mesele vardır • 1 .ı h · l ~ ı .... ıı; _ bu ıusus üzerinue nssasıyct e 

ııı, ı_ lnkarısızlıg~ıodan bu Celtll Uayar hundnn sonra ticu- .1 ~ı: L ıı;ornb· t f J • • 1 k · · dur<lugrunu ve ıılıuacak gernı erin 
"'ı.ı~.ı\ ınezon bul mık za re ı om uz ıçın mem e et ı~~ınce l 'h •o bedelinin Türk mah o arak ı raç 

1~~~1 .• 1.etı~ld.uğunu kaydetmi• bir sııntiye vücudu ğetirmekte 1 1 k 
"lıı ~ıı; Y f t ı ı .ı h eJi mesinin ş:ırt tutu acoğını ay 
ı. tr11 lllızle ecoebıA mem- men aa o up o mauığı ususunun . ~· '•s dotıniş, deniz yolJcın işletmesı ta· 
.'ili t b •bdaıd kredi mali- seldhiyettar bfr zuta tetkik ettiri-
' c a · ı ğ' · ·· b b' · rafından ahnacok vapur:nr yüzün-

l ıli1ki . ttiz ettirdikten sonra ecr ını ve mus et ır notıccyo Ya· 1 k . 
nıqat ~·, rılacıık olursa hükumetin bu hu- den bu idare ile vapurcu u şır-

a e b' k ·r· k · ·ı keti arasındaki vapurculuk şirketi 
Lı il fı'yat ttıinde gemı'lerı'n to- susta ayrı ır te lı ı anunı ı e 1 h' b' f k } 1 ı· } . 
111 

a ey ıne ır ar ıusu e ge ırc H-
~htAı·r 1 nıaıumdur • kamutnyu gclecPğini ve her iki 

"ı 11 b · · d b kt d lt•cı?ği hakk ı nda ileri sürülmüş olan 
;.1'•fı .. d~a siyctlerı'n bu me- ışın e u n0 a an ayrı ayrı tet- l k l h' b' 
11 

... muta rıaya arşı l o ıç ır zaman 
ı ı ' nıa· ı~ k kik edilmesi lazım~t:hlığiııi işaret L Clkik 1 ve tc ·oik şe. ., milletin şahsi kabiliyetini körlet-

t~'ıtıi~A edecrğiz . ederek onun için demiştir ki: 
{Oıı "gdd·~· Bunu onun ile korşılaştırmak mek, milli sermayeyi heder etmek 
İ~f oıııi İt'bgı. takdirde elbet istemiyorum. Sobelıi ne <le grlinco niyetinde değiliz demiş ve nroda 
• 

1 ltıerte~ a.rıle düşüncemiz bu fıloda müteı dJ .t gemilerin iltibasa mııcip bir nokta görülü-
b~ Y• teşkil etmekte· mevcudiyeti ve hepisinin s ıyrise- yorsa Lir teklıfi kanuni yapıldığı 
~ ~~~ Oluy

0 
• fer kabiliyetinin başka bnşka ol- taktirde kemali dikkatle totkık edi-

1' lıı l:tl r kı alış veriş yap- ması o müessese do intizam Ye vü- lorek bir neticeyu isal ediler.eğini 
olııı lltlak, 1. . d . 

~ ası§ e ımız e peşıo cuda getiremez . Bundan dolayı- ilave eylemiştir . 
td'1111ı b" •rt drğildir • dır ki gemilerimizin teknik cvsa- Ökonomi bakanı Celdl bayorın 
t~ biıı:Ylib . kıedi yapılacak fını tayin ettikten sonr4 ve bir in - iıohatını müteakip maddelere ge-
\~tk ve b· t~yacımızı teka- tizam llairesindo seyruseferde sü- çilmiş ve kabul edilmiştir. 
t, ~ laııın~zıoı aldanmamış ratleriııi ortıracıık bu proğramı Duna nazaran deniz yolları vo 
~ Paca; ır · mızı tatbik ettiğimiz zamnn her Akay işletme idarelerinin yeniden 
ttıı· 'lnıı iı T" k' C h k h d' l . . l'k lıa ilk uı ıye um- halde bundan da a ço oşnu ıye- yaptıru.cağı vapur ar ıçın sene ı 

~Ilı Ve son işi değil· tinizi muciı . olacaa.tır. Bunun için . taksitleri 500 bin liradan aşağı 
hllı 'tıdiifer . dir ki gemilerimizin a rzettiğim g;- düşmemek ve 1935 senesinden 
~I 1llın !0şıah , aaoayi bi sulhtı:ı ve seferde işimize yara. başlıyarak 10 sonede ödenmek üzere 
Cıde d Ycrıne gctirilmeıi yacak evsafta yaptırılması bizim 10 milyon liraya kıı<lar , gelocr.k 

Sovyet Rusyada 
Yeraltı şimendiferleri 
15 Mayısta işliyecek .. 

Moskova: 28 (A.A.) - Ko 
miserler heyeti ve merkez icra 
komittsi Moskova yeraltı şimen -
difealerinin teslimi hakkında 
hükfımet komisyoounua verdiği 
muvafık rapor üzerine yeraltı şi 
mendiferlerinin 15 Mayıstan iti· · 

1 haren işletilmesine karar veril
miştir. 

Fransa - ltalya ticari 
münasebafl 

Paris : 28 ( A.A ) - Frnnsa 
ve lt .. lya arasında ki siyasal koouş · 
mrlar doğrudan doğruya kati bir 
ticui itilaf e]de etmeğe tahsis 
oluomuftur . Bu anlaşmanıo İtal
ya murahhaslarının Paris sergisint-

yapacaklara ziyaret esnuında im
zalanması muhtemeldir • 

Birinci fıkra mucibince Akay 
idaresi için yaptırılacak gemilerin 
bedeli 600 hin lirayı geçemez . 
Alınacak gemilerin bedelleri ida · 
relerin sermayelerine ildve olunur 
ve 2248 numaralı kanunun 12 
inci maddesi mucibince deniz yol 
ları işletme idaresinin: senelik kar · 
!arından umumi heyet kArarile 
tahsisat tefrik odilmiyl3rek bi
rinci madJe ile tahsis edilen 
9,400,000 lirn maliyece ıılocoklı
lnra ödeninciye kadar kdrın toma
mı hazineye verilir. 

Kamutay,Ankara stadyomu için 
getirtilecek malzemenin gümrük 
resminden muafiyetine nit kanun 
ile askeri ve mülki tekaut kanu
nunun 4 üncü maddesine ek kn-
nuo layihasının birinci müzakere

t'irtik : 3 

Asri sinemada 
29 Nisan pazartesi günii akşamından itibaren 

Mevsimin on neşeli fil imi 

Canım Paris-.. 
ilave : UmumT uzu Uzerine : 

Venedik '' şarkısı -,, -
Bugün gündüz umuma tenzilath matine 

iki bucukta son defa 
• 

Baltalı cellat 
pek yakında : Boğaziçi şarkısı 

5357 

' • • Pek yakında • 

Asri sinemada ••• 

Kurşuna dizilen kraliçe 
Pola negri 5360 

---------------~--~~--~----~~~~~~~---~~ t•lıeıı:ı:k•Ynı mevzu üze- için bir zaruret halindeJir ve he- senelere sari taahhütler icrasrna 
tdtce~· tayız , ve bunda yeti fenniyeıniz için bir iman hıı- ve mukaveleler aktine iktisat Ve 

tsız · liodedir. ı kili mezundur. 
lerini yaparak pazartesi günü top- ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!anmak üzer~ dağılmıştır. 

----------------------------------------~, 
Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 

--------------------------------------------
Felce uğramak - İomeye uğ-

mak 
Mefluç - inmeli 
Felek - Gök, çığnı 
Fem - ağız 
Feo [ tatbiki ilim yerinde ] -

Fen [ T. Kö.] 
Fer - Fer 

Örnek: Gözümde fer kalmadı. 

F crağ - Geçirim 

Örnek : Bu evin size ferağı 
için vergisini ödemeniz lazımdır -
llu cviu size geçirimi için Vt'rgisini 
ödemelisiniz • 

Ferağ etmek - Üstüne geçir
mek, üstüoe çevirmek 

F rragat - Özgeçi 

Örnek : l\Iilli işlerde feragat 
gö~termek lazımdır - Ulusal i~lerde 
özgeçi göstermelidir • 

Fcrag.t etmek - Bırakmak, 

çekilmek, vazgrçmek, elçekmck 

Örnek : 1 - Gelin, bu işten 
feragat edin - Gelio, bu işi bıra · 
kın - Gdin bu İ§lt!D vaz geçin -
GeJin lm işten elçekin . 

2 - K1ralhktan feragat etti -
Kırallıktan çekildi . 

Feragat sahibi - Ôzgeçen 

Orıır.k : Bu gı·nç gn~t>ktı•n 
frragnt ırnhilıi lıir adammış - Bu 
ı:;t•ııç gerçekten özgc·ç~n bir .ıdumnıı~. 

l\hufdalpe ı est - As·ğcıl 

Önwk : Mnıfııaı1H'rt'Sl olun· 
!ardan, vııtıııııı h ıyır gelmez - A· 
~ •ğcıl olarılarılar: pııdıı lıu}lr gclıııı z. 

Fertılı - F er:ıh 
Feraset - Y11 lgö ü 

Örnek : llii)ük iyasi i ı: lı · rı! 
gir'.i §f'rıl cı r. en lazım olıın ; f'y, frra 
.,, · tıır - Bii)iik s iyıı1ıal işlere giri · 
ş ,.ııf t•ı ı• 1' 11 ~· · rı;kl i olc1 n :>''}', y ıılg(} . 
riidii . 

F crasetli - Y algöı ür 

Örnek : Ferasetli adam, t n 

gizli ve karanlık şeyleri de önceden 
görür - Y algörür adam, en gizli 
ve karanlık şeyl~ri de önceden 
görür • 

Ferd - Ferd [ T. Kö. ] -
(Fr.) lodividu 

Ferdi - Ferdiğ - (Fr.) lodi
viduel 

Ferdiyet - Ferdiyet - (Fr.) 
lodividualite 

Ferdi aferide - Hiç kimse 
Feri - Dal, ayrıntı 

Örnek : 1 - Bu meselenin 
dört for'i vardır - llu sorumun dört 
da1ı vardır. 

2 - İı:in aslına bakalım, feri'
leri lıir yana dursun - İşin a~lına 
bakalım, ayrıntı 1 arı bir yana dursun. 

Füru, teferruat - Ayrıntılar 

Füru ( arda t~rimi ) - İnen 
ler 

Usul ( arda terimi ) - Ağan
lar 

Ferid - Tt>k, eşsiz 
· ferma - buyuran , süren , 

emreden 

Ornek : Hiikümfernıa - Hü· 
küm süren 

Fcrmao ( Bak : emiraamf') -
Buyrultu 

Fcrmanf erma - Hükmeden 
· fersa - · bitiren, hırakmıyan 

Ürnek : Tııkt•tfcrsa - Güç 
lıitir<'rı 

TalıammiiHersa - o.yanık 
bırakm1y:ın 

Fersude - Eski , yırtık, yıp 
raoınış 

Ferş tmek - Yaymak, döşe-

m ek 
Mefruş - Dö~"Ii 
Mefruşat - Döşeme 

T. f riş etmek - Döş"mek 
Fcry .. ıl - Ha> kın 

Örnek: Gf'cı·nirı karanlığı için 
de hir feryad duyuldu - Gecenin 
karanlıgt içinde l.ıir haykırı duyuldu. 

kılavuzu 

FC'ryad etmek - Haykırmak, 
bağırmak, çağırmak 

Örnek : Neye feryad ediyor
sunuz - Ne haykırıyorsunuz (Neye 
bağırıp çattırıyorsunuz ) 

F erzend - Oğul 
Fesh - Bozma, değıtma, (Par· 

lamentolar terimi ) 

Öruek : l - Aramızdaki mu· 
kaveleyi ft'e.h edelim - Aramızdaki 
ecizlr§meyi lıozalıın . 

2 - Fran~ız kalıinesinin par· 
lamc•ntoyu feshi üzerine - Fransız 
kabinesinin parlamentoyua dağıtması 
üzerine • 

Feshetmek - Bozmak, dağıt· 
mak ( Parlamentolar terimi) 

Örnek : 1 - Almanyamn as· 
kerli~i yeniden kurması, Versay mu
alıedesini foshetwektedir. - Alman· 
yanın ııskerligi yeniden kurması , 
Versay andlaşmasını bozmaktadır. 

2 - !•'cansız kahint>si parla
mentoyu feshetmek istedi - Fransız 

kaLineoi parlamentoyu dıığıtmak is· 
tcdi . 

İnfisah - Bozulma, dağılma 

Örnek : l - Aramızdaki an· 
laşrnauıo infisahı yü1.:ündt•n - Ara· 
mızdaki anlaşmanın lıozulnıaeı yü· 
zii ııcl,.n . 

2 - lngilterrdc parJaııırnıonun 
infiı:-'!llıı - İngiltere<le parlamentonun 
da~ılması . 

Mütefessih - Bozulmuş, çü 
rümüş, kokmu~ 

Örnı·k : Mtitdt'ı<silı bir cemi
}"l't - Bozulmuş (ı.:iirünıÜ§ ) lıir eos· 
yı tı~ - !\liitf ft.ı;sih etlerden yemek 
yapıııarnalı - Kokmuş cılı•rdt'n ye· 
mt'k )'apıııanıalı . 

T fessüh etmek - Bozulmak, 
çü ı ümek, kokmak 

Fetret ( faEı•lı.t(ı saltanat anla 
mıua) -Kıugıışa devıi (Fr) Aoar
cbi~, inttrıegııc 

Fettan - Oynak 

-------~...,,. ----~~----~----~--~--.---~--------------~--------------~------.... --~--... 

Gaz,benzin< Mazot Motorin ),Motor ve ~tak i nn yağın ı zı al ırken 

her yımıe dünyaca ıunınm•ş, ( Sok on i - Va kum ) 

.\1üstohsilAtı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorin ini 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yağhı rını (VAKuM O J.., l NG ırgovi l yağlıı rı ) 

'' 
(Sokoni- Vakum) 

'' 
Markalarını toşıyon Tnnekeli Ye Dökme mal iarı rı ı i ·t .. y nız . Çn ıı kn 

parnnızı en temiz mola Ye en eyi YtJ soğlam nmbolojn vn meklc tas ı r 

ruf ettiğin i zi göreceksiniz . 

2 A O A N A Selanik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 
4987 20- 20 

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

Bu akşam 
En gıizel proğraınlorından birisini takdim eder 

YİNE İKİ FiLM BERABER 

1 - Çılgın hayat 
Mümessili : . YİLYAM BENS 

Fı:ı vkolodo zoYkli , neşeli Motrogoldvin Mayer süpr fılmi 

2 - Tehlike adası 
Birinci kısmı 

Fevknlade lı cy ı1ca n lı avontör fılm 

Bugün matinede son defa olarak 

Bosna sevdaları 
Tenzilath fiat 

Gelecek proğram : KARA VAN 
5356 
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Türk - Fransız dostluğu 

- Birinci flrlikden arlan

dil ve tecavüz olduğunu tekrar 

teyid eylemiştir. 
işte bu zikredilen mevadla, 

doıt olan bu iki muazzam dev
let, Sancağın Türkiyeye iadesine 
dair tekevvün edeıı yılan hava
dislere bir nihayet vermeği der· 

pi§ etmi~lerdir. . . 
Bu anlaşmada bu ıkı muaz-

zam devlet, ayrıca aralarındaki 
hudud meaailiyle iktisadi, ticari 
ve mali bir çok mesailin de bir 
sistem dahilinde serian düzeltil
uıesini karar altma almıılardır. 

Her iki devleti muazzamanın 
mütekabil hakimiyetine riayet 
edilerek aradaki ınlışmalar, her 
bir noktada tımaman sabai hu· 
sule[ gelmiştir. 

İki taraf tan ittihaz edilen bu 
mukarrerat, hududlarda ber iki 
taraftanl yapılması melhuz her 
türlü fesad ve fitne esbabının 
izale ve ref'iae bundan böyle 
bududlarm tam bir ıükuoet ve 
asıyiıini temine kafidir. 

- Yüce komıer dö Martel 
önümüzdeki Pazartesi günü Be
ruttan Halebe gidecektir. 

Kont dö Martel, Halepten 
Dirzora gidecek ve orada hazır
lanın İlkbahar sergisini gezdik 
ten sonra Suriye - Türkiye hu
duduna giderek yeni demiryolu 
nun açılma resmini yapacaktır. 

Bu açılma merasimine Tür
kiyeden de bir heyet gelerek işti· 
rak edecektir. 

- l\lelc:keden gfllen hususi 
bıberlere göre, Kral İbaissuudun 
oğlu Emir Suud Mayısın sonuna 
doğru bir Avrupa seyahatine çı 
kıcık ve bu seyahatte kendisine 
Hariciye V cziri Fuad HamZI yol
dıa olacaktır. 

Emir Snud evvela Parise gi · 
decek, oradan Londra ve Berlini 
ziyaret ettikten sonra Ankarıya 
uğrayacak ve Suriye, Mısır yoJu 
ile Hicazı dönecektir. 

- )futıd tetkikatını yaphk
tın ıonra Uluslar derneğine ve 
rilecek raporunu hazırlıyan Kont 
Rober Dokc Fran&1ya doğru yo 
la çıkmıştır. 

- Reiıi Cumhur Me hmed 
Ali Abidin Mayıs sonuna doğru 
Parise gitmeleri takarrür etmittir . 

"Yeni Gün,, 

Bağdat: Bağdadın iç siyasa· 
sıoda esen fırtını kesildikten, ye
ni kabine gelip te Cenup a7iret~ 
lerini yol9 getirdikten sonra ar
tık berlc:eı işiyle gücüyle uğraş
maya başladı. İt karııtırmağa yel
tenenlerin emekleri boıa çıktı. 

Hışim Paşa kabinesi idari 
istikrarı birlettirmek yolunda iş 
baıındıki adımlardan sıkı sıkı 
hesap sormaktad1r. 

Ve Uluı, gönlünce it görül
mesini iıtemektemektedir. 

İtler böyle yoluna girince bi· 
ıiaci Gazi de Şimal s~yahatına 
çıkı.. Muıulı uğrıyacak, oradak 
gözel köşkte şeyhlerinin baş· 
kını Şeyh AclJ Yaverin şöle 

1 

. 
aiade bulunacaktır. 

i Emir Abdullah, Ayan Reis 
Seyid Mehmed, Müdafaai milliy 
Reisi Cafer Paşa askeri ve dıh 
bir çok rical de birlikte gittiler 
Şimalden dönüşte Cenuba da gi 

e 
3 

. 
. 

decelclerdir. 
. Yeni asker alma kaounu çık 

tıktan ıonra halk arasrndı aşker 
Jik ruhu işlemiye ba§ladı. Mek 
teplerde de askeri talim usul 
kabul edildi. Bu talimlere şimd 
lik gönüllü büyük talebe geli 
yor, haftada iki gün ~apılıyor: 

. 

Ü 

i· 
-
e Yeni bütçede birıci temsıl 

fazla tahsisat kondu, yeni tekili 

Jıpılacaktır. Irak il.e _yadille~ sı 
yasal .~~ öko~omının baglar 

t . . 
ı 

,erkifurılecekhr · 
yeni l\f ebusan Meclisi inli . 

Ad ana B arsası M 1 1 uam~ e erı l 
PAMUK ve r~2'.A 

Kilo Fiyatı 
CİNSİ .En En çoL.. 

Satılan Mikdar az 
K. s. K. s. Kilo . 

Kapı malı pamuk '10 
Piyasa parlajtı ,, 
Piyasa temizi ,. 35 37 

1 laoe 1 45 l 
iane il ı 
Ekspres 1 

1 

ı •Klevlant 1 
1 

YAPA~I 
Beyaz 

1 1 1 Silah 

Çf Gt T 1 

Ekspres . 

1 

iane . 
Yerli "Yemlik,. 1,80 

1 

,. "Tohumluk,. 
1 

HUBUBAT . 
Bu~day Kıbrıs 1 

,. Yerli 
,, Men tane 

1 

Arpa 
Faeulya -
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 8,75 

l1 ~' . 1 
.... Salih '.Efendi -·=~ .. 

.o «I -Düz kırma .. 
~s Simit " - c: **"' Cumhuriyet o_ 
== iil ~> ... 
iN ::s " r-- (.)o -r5üz kırma ,, . 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

28 / 4 / 1935 İt Baokaemdan alınmııtır. 
Son tim PtM 

Mayıs Vadeli 
1 

6 56 Liret 
1 

9 ol 
Rayşmark 1 97 

Temmuz Vadeli 6 51 
Frank"Fransız,, 12 '06 

Hazır 6 80 2S Sterlin "lo~iliz,. 606 
Hint hazır 5 74 Dolar "Amerikan,. 79 61 

1 Nevzork 11 85 Frank "lsviçre,, 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şorımıza yeni gelmiş olan doktor TalAt, bu kerre lstiklAl mektebi 

civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde hor gün öğleden 

sonra hastalarını kabul etmeğe başlamıştır .5104 26-30 

Pazar ve salı günleri fukaraya parasız bakılır. 

Sayhan vilayeti daimi Seyhan Defterdarlığından 
encümeninden : Karyesi Cinsi Dönüm 

28-3-935 tarihinden itibaren Kızıltahta Tarla 500 
yirmi gün müddet le o çık eksiltme· Sofulu .. 30 
ye konulan ve 18-4-935 tari- ,, ,, 60 
hinden itibaren de müddeti en gün .. ,, 45 
uzatılan (9793) lira (37) kuruş ke · ,, ,, 10 
şif tutarlı Adana koşu yerinde ya· ,, .. 45 
pılncak tribün inşaatı 935 senesi ,, • 55 
Mayısın doknzuncü perşembe günü ,, )) 45 
saat onda pazar lıklo. ihale edile-

" 
,, 55 

cektir . 
" 

,, 50 
isteklilerin Vilayet daimi eneli-

" 
)) 55 

menine gelmeleri iltln olunur.5361 )) 
" 51 - » 54 " Dişçi ,, 
" 

500 53 

' M. Nedim Yurtman ,, )) 500 52 
,, )) 500 45 

" " 500 45 
Yeni Otel karşısında açtığım )) .. 40 

diş muayenehanemde saat 6 <lan 
" " 

250 48 
21 ro kadar hosta knbul ettiğimi 

" 
,, 40 

ve tedavi ve diş imo.li hususunda ,, , 500 55 
muhterem müştorilerime azami )) 

" 
500 40 

teslıildtı gösterdiğim gibi cuma 
" 

)) 45 
günleri fukara İçin tedavi ve diş )) 41 • 
çekmek beleştir .5228 1 ,, )) 70 

9 - 30 • .. 48 , )) 40 
3 

hepsi 105 i bulacııktır. Bu dı yeni 
)) )) 

Solu bahçe Nehir bırakın- 6 
nuf s sayımına göre nufesun art-

kıntısl bahçe 
mosındandır. 

Y ısia Pışanın Irakta kalması Hazineye ait yokarıda cins ve 

gerekli olduğundan Cenevrcye miktıırı yazılı tarlaların iki ı;en .. lik 

gıdecek Irak heyetine Adliye ba· icarı 4-5-935 tarihine nıfüwJıl 

kını .Mebmed Zeki ba§kanlık cumartesi günü saat 15 Je ilıaltı 

edecektir . edilmek üzere on beş gün mliJ-

Berut Amerikan mektebinden detle açık artırmnğa ç.ıaarılJığın 

bir heyet Bağ~ada geldi. Bunlar dan taliplerin yüzde 7,5 tem in ot 
burada tatili geçircek ve asarı akçalarile birlikte Milli Emldk i<lıı -

. . bap hazırlığı baıladı. yeni mec 
liste yedi aza artak olacak v 

ıtikayı ziyaret etmek için Muıul resine mürncaatlorı ililn olurııır. 
1 

ve Gcrküke \le gideceklerdir. 23-26-29-2 5341 e 
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Tl'~R KiVE 

Z:IR~AT~ 
BANKA5l 

DARA• 
BiRiKTiRE~ 
RAl-IAT (;Ot;t' 
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f brilC' 

Belediye 

Asri gazino ve parklar icara veriliyor 

_, _____ I Kalağzads 8 .~ı· 

i 1an1ar1 dan: r11olc "8 ~;,er' 
F nbrikaınızda pııer ıııii§tf) ~aJ•' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~- leriolansny~ dr~ gU~ ~P 
· ı rı 00 ,ıır I' mızın sığorta 0 •. JJet t• e 

1 

Kemernltı mevkiinde Asri gazino ve kuru köprüde 2 numaralı camlı 
kahve ve Prodestan mezarlığında arsıı ve kolordu civarında Yıltlız par· 
kı ve bitişiğindeki Seyhan parkı ve hükumet içerisinde 1,2,3,4,5 nu · 
maralı alt kat yazıhaneler ile 1 ,2,3,4,5 num'lralı üst kat ynzıhnneler 

ve Karşıyaka da Misis yolu üzerinde 5,7,9, 1 l, 13,29,31,33,35,37 ve l(n -

rataş yolu üzerinde 23,25,27 numara, Belediye önünde 1 numaralı sa
tış barakası Y ağcamii önünde 2 numaralı satış barakası ve hükumet 
içerisinde 3 numaran baraka vo kolor<lu civarında 4 numaralı baraka 
açık artırma ile kiraya verilecektir. 

ihale 14-ll-935 solı günü saat on beşte belc<liyo encümeni oda
sında yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart· 
nameyi göreLilirlcr . 

İshkliler ihale giinü teminallarilo birlikte hulcdiye cnciimcniM gel-
meleri ilan olunur. 5358 29-2-5-9 

Yarbaşı mevkiinde buğday pazarı~da divan yolunda 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 vu Pazar yeri 

cihetinde 52. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 numaralı 29 dükkan 
açık artırma ile icara verilecektir. 

İhale 7-5-935 salı günü saat on beşte Belediye cndiıncni odasındrı 
yapılu.c~ktır. İstekliler her z~mıın Belediye hesop i~lcrinde ş ırtrıam"yi 
görebılırler . 

istekliler ihale günü teminııtlarile birlikte Belediye eııcümcnine 
gelmeleri ilAn olunur. 523 l 21-25-29-3 

Adnnanın Bucak mevkii o le BoleJiyo nltınıla 26 ııuınn rolı bı•drnr w 
30,32,34 numaralı bnkkol ve 36 nuıırnr..1lı loknntn vo nıii~t~ıııil/\tı v~ 
Kale kapıaınJıı 1 /2 benzinci ile 2/4 nurııarnlı ,tükkı\ıılur Vcl l<unıer allı 
mevkiinde 188/15 numaralı snatçı dükkı'nı u~·ık urlırma ile icorn vüri
lecektir . 

İhale 11--5-935 cumortosi giinü saat on boşt~ BPlediyo oncı.irrıcni 
otlnsınJa yapılocaktır. istekliler her Ztlmıın belodiyo hesrıp işl··riıııfo 
şartnameyi görebilirler. 
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İstekliler ihale günü teminotlurılo birlikte Boleuiyo encümenine gol· 
rn ,ı~r~ ilil ı olunur .5351 > 25-29-3-7 
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