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Akdeniz banşı ve ltalya 

Mu•olini oe op8an 

Dünkü gazetelerde çıkan bir\ 
tely•zıtına göre halyanın Belgrat 
elçiıi Kont Viola di Kampalto 
Pravda ıazeteıine bir diyev (be
yanat) vemı~, Jtalyanm Yuıos, 
)ayYaya kartı dostluk arzalarJIKll 
cicldi •w• ·, yet ilsi ülke arumcla 
d&llrau ...,...ıar vana bunların da. 

çük andlatma devletlerinden aöz 

açarak: 
"- ltalya, ltiifiilı ontlf(lfmayı, 

canlJığını oe .i)'(Utli llnl•7Jllm 
dinya7a lamtmaf anirılaal (hey
nebpilel) p.l 6ir im•• ..,..,.. 

ASIM U8 

ftltllecelini anlabnıf, sonra kü- (Son" t. ci -.yıfanın 3. cü ritımımda) 

r 

Cum 'ıuriget birliği idare heyeti harp divanına 8fnl• 

kedıligor; Venizelist.erin yeni intilıaba iştirak 
etmelerine izin tJerilmeyecek 

A · 9 (Kurun) - Buraya Amiral Demestihu vuıtaıiyle, 1 
tıhnabe, 1 öre Venizelot, 1- ta)yaya kendiıiyle berabeı ıelmit 

ıelen a r ere 1 . . y b. 1 • L-·I 
N 1. h · nde oturmak· olan uı unan za ıt enne ~ a • 

talyanm apo 1 te rı . 
ta demav ediyar. Kendiıi sıkı bır (Sonu 9. cu sayı/anın 4. cu .!iUununda) 

haf-
albnda bulunmaktadır; __._ ........ _ ...... ______ -. 

mu s· s· ' Otelinden hiç dıprı çıkmıyor. b~- ınan • 
denbire, Roma yolcuları ve. 

1
• .. ·ana, Türk, derken senia bu keli· 

husa Yunanlı yolcular, Venıze- me if! en büyük, en tiatfln 
loau muhtemel bir ıuikuttaD ~u~ oldutuau anlatıyorum,, 
hafaza etmek için Jtalyan poluı • • • 
taraf mdan tiddetli bir tar4llUl al-, Mimar Slnaıa UıtUllliM alt •azanızı 
tmda bulundunıluyor. A • Bçllncil ıall'fall.a Nlecalcıınu 

Venizeloı, yanında bulunan uı 

Baldvine göre uluslar, harbe ula 
acak tehlikeli yolda yürüyorlar 

lngiliz kabinesi Stresa konferansında geniş bir 
hava yardım planı teklif edecek 

Londra, 9 (A.A.) - Parlimen· 
to mahfellerinin fıkrine ıöre, in • 
ıiltere kabineai, Avrupanın tar • 
kına ait mmtabYI miaaktan daha 
umumi bir emniyet ıiıtemi için, 
Streta konferan11nda, hava kuv• . 
vetlerinin tahdidi eauma müate · 
nit ıenit bir hava yardım plim 
teklif edecektir. 

lnailterenin yüklenebileceği ta
ahhütlerin, hudbdunu tayin etmek 

(Sonıı 9. cıı 8ayıfunın ı. ci aütummda) 

Bayanlar! 
Güzel olap olmadığınızı 

anlıgacaksınız 

Diplomatlar ve gölıeleri. 

Tevkif hanede hir hidise 
Üaküdora götürü/e,ek yedi mevkuf gitmemek 

için gürültü çıkardılar 

-a-h-te_k_i_r_lı-k 1 
latanbul tnkifhaneıinüc 

öiJeden sonra bir hidiıe o!muttur• 
Muhtehf hapiıhane ve tevkif • 

hanelerde bulunan mahkGm v• 
ir genç öay Necip Alinin ...muflardan birkı•nu• yer ... 

Dl t f t • .. ri, ltedenberi lüzum 11,iiidükçe 
8'1nadan lstanl.i* ac.l~n Ke- deiittirilir. Bu yer clellttiritct, çok 

mal iaminde bir ıenç, yak' ~nn111- defa rahat durma719 HbeDtir. Ge· 
br. Bu ıencio yakalanmtttına ae. ne böyle b=r vaziyet üzerine. lataa
bep, imza taklit ebnektir. bul tevkifhanesinde buluaan yedi 

Yapılar tahkikata göre, Ke· kitinin Oıküdar teTkifhaneaine 
mal, Bursa<!an lıtanbula yrni gel- ıönderilmeleri kararlqbnlmıt va 
mit, muhtelif yerlere müracaatta bu karann yerine ıetirilmeıi içi 
bdunup, n>uavenete muhtaç oldu- dün harekete ıeçilmittir. 
iundan bahsetmiı, para i.t~mittir. Bir cinayetten dolayı idallllf 
Bu arada Halkevine de ı•tmit ve mahkUnı olup, mahkUıniyet karM 
Denizli Saylavı Necip Atiden ıe- rı katileımemit bulunan Kürt Yu
tirdilini töylediii bir tavıive mek- ıufla diler altı kiti, btanbul tev• Bayanlar; i te ı.ıdzl çok alakadar e-

decek bir sıra yaıı .. Belki en yakını • tubunu vermittir. Bu m~ktupta, kifhaneainde rahat durmadıkları 
nızdan bile sormak istemediiiniz Kemalin yardıma muhtaç olduiu için Oıküctara gönderilecek kafla 
bilclleri ize öiretecek bahisler: Gü • yazılarak, kendisine üç b:n kurut leyi tetkil ediyorlardı. Rahat dur
zeı misiniz, Jiizel olmak için ne gibi kadar "r.ı verilmek ıuret;yle yar- mıyan bu ytıdi kiti, Oıküdara p 
hareketlerde bulunmalısınız, güzel dım edilmesi temenni olunuyor. türüleceklerini öfrenince, balun
artitııtler nasıl güzelleşmişlerdir, bu • 

dl _,, muf.... duldan yerden ba·La yere ıitmeli nun sırrı ne r, ,. .. ıellik ölçüleri ne- ta 
lerdir?. Mektup, ıözden ıeçirilmiı, fÜp. iıtemedilderini eöyliyerk, itiraz_.,. 

Sizin için haıırlanan ba yazıları he uyandırnuı ve im~n·n Necip mitler, bu trrada Kürl Yusuf, f.-. 
gazetemizde okuyacabmız! (Sonu 9. cu at1yıfan&K 4. cü .!U.tununda) (Sonu 9. cu aayıfanıK 5. ci afitmıutetl&) 

Anlmw.,. t.ıanWltı ,_,_,.,.,. ~~ ~ •·~~ ya,llfunu__Soo,e~ ~emilı leolet liyGb'?9" Mn'atlıôrl•ı 1•ın "OiatlliGtt l.ıtınlialtı Atırelıd iJecdlJıt: 
,_,...ait tel.,..J lealHıri oe •n'atlııirların ltüuıyetlen Ttaltlnntlalıi yazıyı 6upn yedıncı aayılamrda ve raimleri .J2 nci ıayılamızda balaoılıau11%. Yu/canlialri ruimler MiJan 
itibaren ıan'at/ıôrlartltın Boyllll Bareooa, Bey Narlz.ov, orlıeıtra ıeli Bay Ştaynhr•, GTIİıtlerlien Bay PiroWol, ue Bayan Malmılıooa'tlrr. 



1!11!!!!9!1 ı - KURUN 10 NiSAN. 1935 

. Fransız filosunda büyük zırhlılar 
fiaşinqton ant/aşmasını Paraguvaq - Bolivya 

Ankarada bir ·otomobil kazası 
Ankara, 9 (Kurun) - Elektrik 

f irketi memurlarından Knot ken
di kullandığı otomobiliyle gece 
saat 3 te Akköprüde, Kızılcaha -
maının Yakaya köyünden Kırçır 
oğullarından Mehmede ve çıra 
yüklü hayvanına çarpmıf, ikisini 
de öldünnüttür. Tahkikat hi'kim -
liği, kazayı yapan tirket müdürü
nün tevkifine karar vermit ve 
tevkif etmittir. 

Öğrendiğime göre kaza sıra• 

11nda Knotun yanında, seyahat 

maksadiyle Almanyadan gelrııİ9 
Müller adında bir kadın bulun• 

makta idi. Gece yaruından sonrlt 

orman çiftliği cihetinden Ankart" 
ya doğru geliyorlardı. 

F , d b k. f jParaguvayhlar, bir Bolivya . ransa a ozaca . suvari alayını mahvettiler 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Tel-J 
graf gazete.tinin bahriye muhabi -
ri, F ransanın bahriye siyasasında 
müliim bir değişiklik olduğunu ha
ber vermektedir. 

F~ansa yüksek bahriye meclisi, 
İllt~kbalde Fransız filosun'ın esa -
sını büyük zırhlıların te,~<il et -
nıesine karar vermiştir. 

Bu suretle al~adar diğer dev-

letlere Fransanm bundan böyle 
Yatington muahedenamesinin 
teabit etmit olduğu miktar ile ka-
naat edemiyeceği yarı resmi bir 
aurette bildirilmit oluyor. Bu mu
ahedeye göre lngilteren~n 5, A -
merikanın 5, ve Japonyamn 3 
zırhlı inıa etmesine mukabil 
Fransa 1,75 nisbetinde inşaatta 
bulunacaktı. 

Dançikde, Hitler propağandacılarının 
oyunları altüst olmuş ! 

Va§ington, 9 (A.A.) - Siya -ı rnit ediyorlardı. Dançig şehrinin 
ıal meh&fil. a!ağ_ıd~ki sebeple~den h~ıusi v.aziye~i ;e ~lmanya - Le
dolayı, Danzıg ıntıhabah netıce . hıstan sıyasetmın ıcapları, kendi -
sinden memnuniyet gösterıyorlar: lerini mevcut tetkilata riayete ic · 

1 - Bu netice, muhalefetin bar etmekte idi. 
muntazam bir tarzda mukaveme- Nazi fırkası ekseriyeti kazandı· 
ti karımnda nasyonal sosvalizmin ğı takdirde, bunun neticesi, Dan
hudutlarım tayin etmittir. çig şehrini Almanyaya bağlamak 

2 - Danzigin vaziyeti mahsu
sasını Avusturyanınki ile hir tutan 
Hitler propagandacılarının py~ -
larını altüst etmittir. 

Avusturya yurt severler: Dan . 
zig intihabatı neticesini Avustur
yada reyiama müracaat etmek ih -

\ im~lini dütünen naz ilerin nikbin
l~ği tadil edecek mahiyett~ görü . 
rorlar. 

~erlin. 9 (A.A.) - H .. vcı.a ajan.. 

ı ı muhabirinden: .Ulusal sosyalist 
rnahfeller, Dançig . intihabatının 
neticelerinden dolayı hayal suku
tuna uğra

1

mıtlardır. Naziler, mu · 
halefeti daima kuvvetli bir hale 
koymak ve serbest !ehrjn teıkilal 
kanununu tadil eyliyebilmek için 
Diyet meclisindeki azalıklardan, 
en atağı üçte ikisini kazanmayı ü-

ve Versay muahedesinin hüküm -
lerini umumi bir şekilde iptal et · 
mek olacaktı • 

Ulusal sosyaiistçiler, 6 azalık 
kazanmıya muvaffak olmuşlar • 
dır. Fakat 72 kişiden ibaret olan 
yeni Diyet meclisinde üçte iki ek
seriyeti kazanmak için daha dört 
azalığa ihtiyaçları vardı. 

Gazeteler, Ulusal sosyalistliğin 
Dançig'de adet itibarile me'vkiini 
.s•iJlawnl-..lafı-. .. h•yde\mno\.\o ~;. 

fa etmektedirler. Bazı Nazi ma · 
hafiline göre, bu intihabatın tesiri, 
serbest tehrin haricinde de şümul· 
lü bir tarzda hissedilmesi lazımdı. 
Burada kazanacakları parlak bir 
muvaffakıyet, kendilerine Me -
melde ve belki de A vusturyada bir 
reyiama müracaat yolunu açmış o
lacaktır. 

Türk - Sovyet zirai teşkilatları ara
sında ilim ve iş münasebetleri 

Moıko•a, 9 (A.A.) - Sovyet 
Ruıya Ziraat komiserliği Hattıüs
tüva civarı zeriyatı mekrezi idare
si tefi Lejeva son zamanlarda Tür 
kiyede bu nevi zeriyat üzerinde 
tetkikatta bulunmuf olan Sovyet 
heyetinin ~ide ettiği neticeler ve 

Türkiye ile zirai sahada iı birliği 
meseleleri hakkında Sovyet Rus -
ya ticaret odasına bir rapor ver
miftir. Bu rapora göre, Türkiye -
nin toprak kabiliyeti ve iklim 

!&Ttlan. Hattıültüva civarı neba · 
~tmm son derece inkitafına · ve 
halen zeredihnit olanlarının daha 
ziyade büyümelerine müsait bu -
lumnaktadır. 

Ruı ticaret odası, Türkiye ve 

Rusya zirai te9kili.tları arasında 

ilim ve it münasebetlerinin taya

nı arzu olduğunu ve bu maksatla 
çalı!tığını bildirmiıtir. Oda ayni 

zamanda Sovyet Ruayada bu sa -

daha elde edilmiş olan neticeleri 

tanıttırmak maksadile bu gibi zi· 

rai neşriyatın türkçe olarak da 

baıtırılmaımı fay dalı bulduğu gi
bi, ziraat ve ziraat ilmi sahala -

rında Sovyet Rusyanın tahakkuk 
ettirdiği eserleri göstermek üzere 
Türkiyeye heyetler göndermyi de 
yerinde görmektedir. 

Dış işleri bakanımız/ ANKARA HUKUK F AKOL TEst 

şehrimizde 1MTIHANLARI 

Dıtitleri Bakanımız Tevfik Rüt· Ankara, 9 (Kurun) -Ankara 
tü Araı dün ıabahki trenle Anka- hukuk fakültesinde imtihanların 
radan lstanbula gelmittir. nihayet bir haftada verilmesi hak

Bay Tevfik Rüt tü Ar as, Pendik- kında müderrisler meclisince bir 
te trenden inerek motörle Heybeli 

karar dütünüLmekte olduğu ıöy -
adaya aeçmif, Batbakan General lenmektedir. Hukuk talebelerin -
ismet İnönü'nü ziyaret etmittir. 

den bazıları böyle bir karar kar -Bakanımız, öğleden sonra A. 
yazpafada Park Oteline inmiş ve 
bir müddet dinlendikten 5onra ha-

!ısında mütkül vaziyete girebile -

cekleri kanaatindedirler. 

zı huıusi ziyaretlerde bulunmUf· .. uı....,.,-." ...... ,.,,._,...,•nıııııı .. 111 .............. ,,., ...... ,"""' ... - ·• 

tur. Rüştii Aras bu akşamki ekspresle 
Öğre.ndi~imize göre Bav Te~fik Cenevreye gidecektir. 

Lapaz, 9 (A.A.) - Harbiye 
nezaretinden haber verildiğine 
göre, Paraguaylılar, dört günlük 
çetin bir savaştan sonra, l- ara piti 

Knotun muhakemesi yakııı., 
baılıyacaktır. 

nehrinin f imal sahilinde Kop ere 
mevkiini işgal etmişlerdir. 

Bu ilerleyişin umumi yaziyete 
tesiri olmadığı ve Bolivyö\ kıtaa -
tının yeni mevzilerine muntazam 
surette çekildikleri beyan ~diliyor. 

Arzuhal encümenine verilen istida/ar 

Asompsiyon, 9 (A.A.) - Har
biye nezaretinin bir tebliğinde, 
Paraguay kuvvetlerinin Parapiti 
nehrini ıeçerek, Bolivyalı!arın iki 
süvari alayını perişan ·ey:edikle -
ri ve birçok da esir aldıkları haber 
veriliyor. 

' Rücat eden dütman, levazım 
karargahındaki bütün kamyonla . 
rını ateşe vermiştir. Paraguay kı -
taatı, Parapiti nehrinin sol sahilin
de, yedi kasaba İşgal eylemişler -
dir. 

Akdeniz barışı 
ve ltalya 

Ankara, 9 (Kurun) - Kamu - ı 
tay arzuhal encümeni, Zekai Ap -
aydının batkanlığında toplanarak 
fu kararı verdi: 

itlerinden ötürü timdiye kadar 
Devlet Şurasına müracaat etme -
yip te Kamutay arzuhal encüme -

nine müracaat eden, istidaları en• 
cümende bulunanların, yeniden 
Şuraya müracaatları müddeti, bir 

HUKUKÇULAR KURUMU -
NUN SAYGI TEL YAZISINA 
BAŞBAKANIN YERDl~t 

CEVAP 

def aya münhasır olmak' ü:ıerft 
geçmemi§ ıayıldı ve encümen" 
kendilerine tebliğat yapıldı. Bu#' 
lar, bugünden itibaren on gün İ • 
çinde Şuraya müracaat edebil•• 
ceklerdir. Encümen bu husu,._ 
Devlet Şurası başkaniyle konut" 
rak iki tarafın noktai nazarı" 
birleftİrmittir· 

YÜKSEK TİCARET MEKTE
BiNDE 

Ankara, 9 (Kurun) - Yük•~ 
icaret mekteminde devam mecbd 
riyeti kaldırılmıştır. 

FIRKA KONGRESi 

Ankar, 9 (Kurun) - Fırka koıf 
gresi için bir tebliğ neşri muhte ' 
meldir. 

~ (Başmakalden devam) 

Revizyonizme gelince Uluslar Ku
rumu bile arıiuluıal andl a§mala
nn haklılık çevreıi i~inde deği§tİ
rilebileceğini göz.Jen uz.ak tutma. 
' 

Ankara, 9 (Kurum) - Batba
kan ismet İnönü, geçen Cuma An
kara Halkevinde yıllık toplantısı
nı yapan Türk Hukukçular kuru -
munun tazim telyazısına şu ceva -
hı vermittir: 

"Asil duyğularınıza teşekkür· 
ler eder, yüce kurumunuza yüce 
hizmetler dilerim.,, 

ZABIT MAAŞLARINA Y APIL.4' 
CAK ZAMLAR LA YlHASI 

mıştır. ita/ya iıe bu türlü değif-
tirmelerin zorla yapılmmına 
ma karıı a1.4rmuıtur.,, 

Demiı. 

İtalyan elçisinin bu sözleri, Fa
şist İtalyanın yalnız Orta A.vrupa
da deği~, Balkanlarda ıütmekte 
olduğu siyasada bar19severliğe 
doğru büyük bir değiıiklik oldu
ğunu gösterir. Bunun sebebi de 
Musolini'nin, Hitler Almanyasın
da göze çarpan siyasa devrimi her 
ülkeden ziyade İtalya için tehlike
li olduğu kanığına ( ltanaat) var
mış olmasıdır. 

İtalyanın Yugoslavya ile anlaş
ması Balkan andlaşmaıı ile an
la!ması demektir. Roma konuf
maları •ırasında bile küçük and
laşmanın adını anmak i!t~miyen 
İtalyan Başbakanı Musolini şimdi 
Kont Violll di Konıpalto'nun ağ
zından bu grupu metediyorsa şim
di artık Balkan andlaşma!lını da 
hoş buluyor demektir. . 

Biz ltalyada gördüğµınüz bu 
siyasal d~ği§imi memnuniyetle 
karşılarız. Şu kadar var ki. bu ba
rıtıeverliğin bir derece daha ev
rim (tekamül) geçirmesi gerekl; 
olduğunu da söylemek isteriz. 

balya gerçekten arsiulusal gü
venliğe (beynelmilel emniyet~) 

yardım etmek, böylelikle kendi 
güvenliğini (emniyetini) pekittir
mek (takviye) arzusunda ise 
küçük andlaıma ve Balkan andlaş . 

ması ile arasındaki eski anla,a
mamazlıkları ortadan kaldırmak 

TÜRK KADINLARININ tLER· 
LEYIŞI T ARIHt YAZILIYOR 

Ankara, 9 (Kurun) - Öğren· 

dınlarımızın ilerleyİfİ tarihini ya • 
zacaktır. Bunun için Kültür Ba · 
kanlığından bazı malumat ve ve- , 
sikalar iıl~miş~ir. ~a~anlık, . ~ro
fesörün ıstedıklerını kendmne 
yollamı~tır. 

POST ACILAR HAKKINDAKt 
KARAR 17 NiSANDA 

Ankara, 9 (Kurun) - Eski pos· 
ta umum müdürü Bay Fahri ve ar
kadaşlarının müdafaaları bugün 
okundu. Karar 17 Niıan çarşam -
ba gününe kaldı. 

YABANCIMEMELEKETLERDE 
TIP T AHStL EDENLER lÇtN 

KURS 
Ankara, 9 (A.A·) - Kamutay 

maarif encümeninin bugünkü 
toplantısında, ecnebi memleket -
lerde tıp tahsil etmiş olup ta Tür
kiyede çalışacakların, lstanbulda 
Tıp fakülteıfoe mülhak bir kurs- 1 
ta olcumadrkları kmmlara ait 
malumatın geniıletilmeıi karar -
laştırılmış, Üniversite kurumuna 
att kanuna, bu hususla, bir mad -
de ilave edilmittir. 

MAKDONALD VE SA YME.N 
BUGÜN HAREKET 

EDİYORLAR 
Londra, 9 (A.A.) Yarın Bay Macdır 

nald ile bay Saymen tayyare ile saat 
ıa..ıo da Pnrise gidecekler ,.e oradan 
da saat 19.40 da trenle StreRa'ya ha
reket edeceklerdir. 

FRANSIZ KABiNESiNiN 
TOPLANTISI 

yetiımez .. Akdeniz çevresinde de Paı'ic•, 9 ( A.A.) BugUn toplanan ka
arsiulusal güvenliğe yardım etme· bine içtimaından sonra neşredilen 

resmi tebliğde deniliyor ki: 
si lizım gelir. Bunun için yapıla- "Kabine nıünhasıran Stresa ye Ce-
cak fey bir Akdeniz andlatması· nevrede tetkik olunacak meselelerle 
dır. Akdeniz çevresinde barışın uğra~mrştrr. Framıız Başbakanı ile 1 
pekiştirilmesidir. Dı~rıişleri Bakanı bu toplantrlatda 1 

İtalya dört yanından Akdeni-z Fransayı temsil edeceklerdir. 
Ut1tt•llll'llHMl llllJll11UlnmmsnnuUtH11UIHHllllltHtlUlllllUUl""1H .. ttUIUht#lımtn11ımm 

ile çevrilmiş bir ülke olduğu için İtalya bu barıf ödevini yerine geti-
bu türlü aı.dlaşmaya engel değil, re bilecek midir? 
önayak .olmak ödevindedir. Acabı ASIM U~ 

Ankara, 9 (Kurum) - Zabİ' 
tan maa§larına yapılacak zarrılsf 
hakkındaki kanun layihası bugil1" 
lerde Kamutayda görüıülecektİt• 

1lT .t.'T".ı. lı.ln..A.,CI l~IJ>U!Z..fı. 

ALINANLAR . -
Ankara, 9 ( Kurum ) - "i"tt\\ 

den 1492 kişi vatandatlığmııı• J' 

lındı. 

ADAM ÖLDÜREN AYE1 
ASILACAK 

Ankara, 9 (Kurun) - An1'• • 
ranın Aktaş mahallesinden Ot• 
küplü Ali oğlu Ayetin, katildell 
ötürü ölüm cezasına çarpı1ı11,,
hakkmdaki kararın tasdiki J<ıı' . , 
mutaydan istenmiş ve Adliye eıı 
cümeni kararın tasdikini onayl•' 
mıştır. 

Altın ihracı 
Zürih, 9 (A.A. ) - Belç.~ 

frangının sukutu ve devletleri' 
silahlanmillarından müteveHit e' 
dişelerin arsıulusal piy..ısa)ard' 
hasıl ettiği heyecan, altın ihrac•tt' 
nı artırmıştır. 

6 N iıan 1935 deki vaziyete ı0 

re, İsviçre ulusal bankası, Niaa11ı' 
yalnız ilk haf tasında, piyas•t' 
119 milyon değerinde altın valaıt' 
çıkarmıştır. Bu suretle altm dö1İ' 
mevcudu 1600 milyona inmit bl" 
lunmaktadır. 

Ulusal banka, 20,38 den F raJI 
ıız frangı satmak suretiyle büti' 
döviz taleplerini isaf etmektedil 

Bu sebeple, vadesiz ta~hhiı~ 
rin miktarı 93 milyon, müted• 
·evrakı nakdiye de 1325 mil1" 
raddesind~ eksilmiştir. 

Gerek matlubat ve gerek r11/. 
fu&.tta müıahede olunan bu teJl,I 
zül karııaında altın mevc.udıııtl 
yüzde nisbeti mühim bir fark t" 
termemekte-dir. 

Mart sonunda, müteda•Jil e<ff' 
kı nakdiye ile sair vadesiı: t:JIJ~ hı 
hütlerin altın karşılığı yıi:ı A 
93,47 iken, 6 Nisanda anc.ak 93, 
e dütmü9tür. 
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• iMLER 

Az gittik, uz gittik 
dere tepe düz gittik 

Şu imanlar garip ıeyler .. 
Bir baJıar .. nız: 

Mimar Sinanı dün saygı ile andık 

l! Gezintiler ı· 
ibret dolu 
günler 

Muolini, laaıHUlan olı ~ p 
~en bir ltalyan Cayyarecüine atfı· 
iı yeni falnıltlulı sımn için moılal
ya talıh. Siyasa olimpim/e bir 
"Zev•,, lıabanlılıfı ile tek 6apna 

''-Eh der.iniz .. in.an oğlu ıaJı. 
tanıyor, ycrlere, göklere hülanecli-

Yor. 

''Sana, Türk, derken senin, 
en üstün olduğunu 

bu kelime ile, en büyük, 
anlahyorum.,, 

Gölıün en uzak yerlerine lıaıl"! 
lranat.ıs ve ilh41MU MUl.:e moto
rün artına binerek yiiheliyor. 

y erl.rln eli bine bir lıannoa ya. 
vaına iner gibi iniyor, rm.&r 8-
nümle bir uıak, d..U bir •m • lıa
rallır itaatli bir air ... 

/naan zekası motör, hendae, fi. 
zilı denen bir acaip varlığı yoktan 
varediyor. 

Zaman elinde bir tirenin bir 
makaraya l'arrlııı gibi sardclı, kü
çüldü, küçüldü. Adeta tükenmek 
üzere .. 

Sabahını karlı dağlarır. sırtın

da, öğle.ini hurma ağaçlarını" 
gölgeıinde, gecuini Jık bir deni
zin kıydarında g~iren inaaıt ze
ltciranı öyle inceltti, öyle inceltti. 
dernire, elektriğe, lıavaya, mya, 
ltlaJene, halız.a ve zeka kudretini 
"ereli. 

Bunlar iyi, çok güzel §eyler. Fa
kat, bu incelen, aiorilen, nasilrle
fen taraflarına /ttırıı i,,...ıann 
bir de MU lıiit lıtJan, lıorlıanf, ip
tidai tıırallorı ela oar. lruon hunu 
iörılüğü zaman insanlıiından u
tanıyor. 

Diyor ki, bu ilm m.Jeniyeti 
yapan iıuanl lira fiiir,,,. 

ihtilalde Mi: aöyliyenlerden üçü 

Büyük Türk sanatkarı Mimar Sana Türk Sinan diye aeslenir-

s. ")" .. .. 349 uncıt yıl- ken sana söyliyecek, Hnin büyük· ınanm o umunun 
dönümü hatırasını, dün, saygı ile lüğünü anlatacak ancak bu kelime 
andık. aklıma geldi ve sana Türk derken 

ihtifal, her ıene olduğu gibi, senin bu kelime ile en büyük, en 
Sinanm en aüzel eserlerinden biri üstün olduğunu anlatıyorum. Bü
olan Süleymaniyedeki küçük ve yük atam: Senin aerlmn yalnız 

b d dd medeniyetle değil, yurt hvgcuın-mütevazi türbesi qm a yap ı 
Merasimde, yükıek mühendis o · da da kale olmaını biliyor. Ve 

ı ti ak l Türk topralılarında manalı bir akulu talebesi, güze sana ar a · 
dCmlal memuplan, mimar ve ta bide olar";" Y!i~ele~ es~~~~d~, 
le lrirlikferi ile halkevi namına senin hüoıyetinı, •enın yu.zunu go
yüzlerce kiti hazır bulunuyordu. görüyoruz. Senin aerlerin abide-

:-AtlMJ''IMCINIG lıaralann tramva- ihtifale, tam saat on altıda baş- leımİf Türk varlığıdır. Ve banla-
,... 6inmiyerı beyaz, gülü~ bir landı. rın hepsi ele, ben Türküm, Jiye 

:rı1tlailiiin ta kentliıiJfr. llk ~ö'• güze) s!_naJ!!r a~de· ha~~ırıyor.,. t 

lhıra>ençüiii 6ir der.• diye olıııt- mi•i ~~ n.mm~ Lır. Or- "'Mimar Sinan bt.~ındaki son 
l!lfP~ .. .,. hlıpSftlileı, proltMiir, han taralın~an aöy~enclı. Öay ~ sgzler belediye mimar müdürü Bay 
~ ,.,__ ~ınoıllın ,._ h&n ,azlerine f8yle bqladı: Ziya tarafından sCiylendi: 
riiten İMtınlıfrn 6lr hıulolc ftlnth. "Arltatlaılar; "Sayın Jinleyicilerim; 
nın ifadesidir. "lla 7" da 6rıraJa Sinanı seven- Güneıli bir yaz pnii Marmara-

H aydi bunlar neyae ne... lerin lıôbaimle toplam/ılı. Ba Jan l•tan6ala Joiru gelinirken gö-
Fakat daha dün ajanata alnı- maar Sinan lwılılnnJa birıey •ÖY- ze bir laat ,arpar. Alt sının mavi 

Jağumuz taptcue bir habeı iJUan. li)Wnu. Ben ele onun b!l7ülJiiiü deniz, üst sının ma.mavi bir gök 
lılıla alay eder gibi bir ıeyclir. laalclanda size ne lıaclar söylesem ve bunların arasında l'Umufd bi-

lnaanlıkla alay etlen okaclar ve aia IHqlıalan taralıntltın tla ne rer çizgi meydana çıkar. Bu çiz
~ok §P.Y var ki belki hangu.· idir .. J~- luular ıöylen•e yetmez ve ancak o giler beyaz birer abide gibi gök. 
ye clüfünürıünüz • Ben st~e saylı- büyüğün bir lıunn ol..,.. Ben Si- ..... _ .. ___ ·----··-··· 

Yeyim: • na~a.haykın.yoram: Bozuk sütler 
Japonyacla bir prolaör, ım"'!'· Sınan, bu senın ,ırakların, 

~ x.:ıd· ıl · yakında iltiharla bakacağın bir B l d. d d 
rator Allah ae8u ır, emlf.. me·•kı·e rıL..,...,-x.. ... Çünlrii öniim"·· e e 1ge huda u ışından Uzalı Doğuda fikir ve ilim ha- ., :r "-utf•.. - l b 
ocraı birdenbire fırtınaya tatalJa. Je Atatürk var.,, ge en sütler ozukmuş 
Şimdi mütefekkirler, ôliwler biri- Sözleri büyük alkıılarla kal'fı· İıtanbul sütçüleri belediyeye bir 

)anan Bay Orhandan sonl'a yüksek iıtida vermi9lerdir. Bu istidada birilerine aoruyorlar: ı d 
u _ Nad olur da imparatora mühendis okulu talebesinden Bay be e iye sınırları dıtındaki man • 

Sadık söz aldı. Hislerini tu cüm- dıralardan gelen sütlerin sıhhate Allah elenemez... ı 
F. .. liaıım görmiyoram. lelerle anlattı: e v~ritli olmadığı ile~iye ıürülmek 
Bazla •oze • el-hatırlat· "Türk Sinan büyük atam, tedır. Sütçüler de dıyorlar ki: 

u aatırların ftH n .... ' " 
tıft J'" .. .. rum' Muhakkak • -··-11

-•- ••• '"' * :== - Dışandan gelen sütler sıh-
lt.oi, nı uı:o ., ·ekranda bet niyetin krıcalı lıuca.ia Y_tlf_aYıfı ın. hl değildirler. Bizim mandıralarY 
b. "~~ •• "'" L,. ın gü- ıanlığın utanılacalı halıdır. lnıan mız ise sıhhi sütler yapabilecek 
ın 'Yıl oncelıi ınıan ze1etdlll .. ·· ·ııik gittik · · O ı 

liin 1..... .• • • 0 unlannın bunları ıorunce, a ili az • . , vazıyettedır. n ar daha az mas . 
f ugıınü, Fır~'!:n Y binlerce ')'il dere tepe düz. gıttık, rafla elde ettikleri sütleri gönde 

OYJ1ailıiını •eyreaıyormnaz.. L baln a gö k b k be 
T • • il · .all ayalı lalrat bir de ar1rarmza ne: r. rere izimle re a t ediyorlar ve 

b ekn_ı'iın eln en Laf-:_~':_ ın· Jük ki, bir arpa boya yol bile git. bizi zarara sokuyorlar. Beledi ve . 
cısınq ınıaıı ann, R a munm ı..--lr.ı birıev · b ·· l · · 

d ,_ __ ı..o ... ı .. • aları memifiz, aemelıten -. " nın u sut en muayene etmelerinı 
an ~ "'n "" onceyı )'Clfam ist · · 

i119c1ncr garip geliyor. j yapamıyor. ıyoru~.,, . 
E /m·L • bi •ı.. Sadri Ertem Beledıye tetkıkat yap:naktadır " ilıtri te ı1ı, en gen r zın· · 

o 

lere tırmamr: ince, narin minare
ler, geni§ parlak kubbeler ... 

Fakat bütün bunlarda bir ince
lik, bir uyarlık vardır.. lıte bu 
göklere, bu denize, bu ulka çok 
yalnıan ıelıli, o )'Umutak çizgile
ri çizen Türk arlritelıcileridir. Ve 
onlann en büyüfii Sinan'ilrr.,, 

Bay Ziya, bu güzel ve hiıli bat· 
langıçtan sonra Sinanm hayabna 
ait kısa bir tarihçe ile yaptığı e
ıerleri anlattı. 

Üstadın Ayasofyayı bile tamir 
ettiğini ve 75 yqında iken Edir· 
neye giderek orada da Süleymanİ· 
ye camijni nasıl yaphğım söyle
di Ye dedi ki: 

"'-Sinan, yetmif dlirt ~m 
.~ti. Faltat tltıima Be~ oe 
laqecanlıyt/ı: "Dalta bilyiilı 6ir 
lm66e yapacafun, Jalaa baflta tiir
lü me•netlere otrırtacafım .•• ,, Ji. 
yortlu. Sinan en büyük eserine, iı· 
te bu hiılerle batlamıf V.? ıahese
rini meydana getirmi§tir. 

Sinanın sanatı daima b'tr tekô
mül yolu üz.erinde yürür. Haya
tının son günlerine hatlar daima 
genç, dinf, laal ue heyecanlı ola
rak ya§amııtır. 

Sinan abidelerini böyltt aırlar· 
ca dayanacak kadar •ağlam yaph
ğı halde ev gibi vücuda ?,etirdiji 
binalardan eaer yoktur. Çünkü 
bunları in.an YClftl)'lf ıartlarının 
deiiıtiiini bilerek yapmıfhr. 

lıte Mayın değer dinleyicilerim; 
buntlan dört yüz. yıl önce Türk Mı· 
nalını yiiceliie çıkaran Sinan böy
le bir adamdı. Böyle bir Sınandı 
Böyle büyük bir aclamdı . ., 

Bay Ziyanm sözlerinden sonra 
merasimde hazır bulunan talebe
ler hep bi·· ağızdan lıtiklil mal'!I· 
nı söylediler ve meraıim bitti .. 

RADYODA 
Gece radyoda mimar Hay Ke

mal tarafından Sinanın hayatı ve 
eıerleri anlatılmıttır. 

)'Clfl)'an ln.Utere, Rıu ve Al,,... 
üllıelerincle birlik lrqlrülünii clo/Gf .. 
hnyor.Cnayirliler, on maJdeli 6ir 
i.telıle Franaaya dilıiliyor. Atina
Ja formalar ıölriiliiyor, Alırapolirt 
mermer direlılerinde yuhalar Çift· 

lıyor ve Berlin, bir büyücü tcma
reai gibi lıaynamakta .•. 

Tarihin la~ bir safında bap. 
1 

nün eti yoktur. Ne Çinin nrlı Ju
oarlarıntl~ ne A.WUn ama lte
merlerinJe, ne ceylan JerilerinJe, 
ne Je JHlpİriUlerde böyle lıarqık, 
böyle lıördüğüm of mııf ,allconlfla· 
ra ralanamaz. 

Dört yıldır Atalı Am.nlraıla 
patlıyan tiılelılm 6ir ıenlilı taban. 
caı, hnlı Ndyelerde g~feri bir 
ainema ıiriJi MınmlfÜ. Pelrin 
kapılarında ölüm nöbet bekler, 
Şanghay bomba yafmar'tıJiyle 
•aradır/ren, Avrupa briç oynıı'10J', 
kokteyl içiyor ve yoyo ~C11riyor
Ju. 

Büyük •Otlfta: 
-AJ.,...,. Je, yarın ölecefU, 

Gİİftimaa Pıt edelim. Adın ya· 
fCllllGll da l&I mı iri? ••. 

Diyenler türemif ve inamalıi, 
yeni bir f el•ele lıurrımu rengin• 
biiriinmiiftü. Zaler mezaı, ağız· 
larclalıi. dört yJlılı lıanlı içlrinin 
acumı 6ile • ....._ An1.mu.1ı. 
ki artılr döfüt lıaancı, insanlılat 
boynuna krrdmaz bir kölelik zin
ciri tahmıyocak .. 'YİT fer Wotbh· 
lar~lıtı: ' 

- Yirmi 6eı milyan ~ 
mal olan ~ 6a mııtlrır1 

Yavarlal, 86bii, tlört lıllte macı
lartla aö7lenen maollcr, berlı.i 
anefmeifen 6cıflıa ıqe YQ7""""1ı. 
Vatanı )'iilı sayanlara JHlfht ~iri
len Fili.tincle lıan oe 'YGf alıa,,or. 
Doğram fU iri ipin uca lcirnNnin • 
linde değil •• Barq poercini, laer 
gün yeni bir lıonleraru oı:afın4• 
kebap etliliyar. 

Bütün dünyada ona lııyım)'GJI 
bizden btqlıa ulıu yalı. 

En çetin hir aaoClflan alnı d 
çıltan Türlr, ülkü i~ oaqepn.a. 
ni bildi. "Ballıan Birliği,, nin ı. 
melini qiniz, altıntla bizim yll#t. 
sek leJalıarlıfunuc balaeahuu. 

Batlıalan aYf/rırma aatir 4a
tanlannı alri 6ir Wlan fapıa si· 
bi kallanmaia lıallnfularlıen bis, 
Tuna lnyılarında, V artlar efelıl• 
rinde, Makedonya toprtılıltııruttla 
yükselen taze merimUtlen va
geçtik. T arilaten çok, yapyan ••· 
çeğin buyruiuna bat efdilı. Genel 
banıın J a bllflıa yolu yoktur. 

Bugün ortalıfı lıanp .._,.,. 
kaır.alar, ulusların ~göaiili

S. Gezgin 
(Lütfen sayıfayr çevirink) 

_ Bay Güllim, fU •aetJn•r ... ltalya ne .,,..Jan6eri ae- .•• Fran" lıatlutlara ulfer gön. . .. Almanya cuhr ıoplııyor., 8 .,, Gtlliln- GaUba faka nraia.,.. 
iti ltaoaJWere w....... ,.,,,.,. halde... deriyor... Netice ne olat:tılr ••• ,_., 61..~ 6lr lfıraltan eU'1a pol:-

1,,,,.,,,,.. ...... ., ..,,,,..,,,,,,,_ 
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Kısa ------ SiYASA 
--•Şehir -;a-- Haberleri 

Fransanın vaziyeU 
ESNAF CEMn-ETLERINDE -

Esnaf Cemiyetleri müşterek bürosu • 

n:ı ~ağh cemiyetlerin ida~~ heyetle.~l ı K ad 101 ar hı· r ıı· g"' 1• bugun toplanacaklar ve muşterek bu-
ronun idaresi hakkında bazı esaalı -~ 

kongresi yakınlaşıyor 
F ranaacl.a on kere nazırlık;,; 

kere b«§ııekillik yapan Bay 1 ;.il 
yö aon günlerde "Fransa telrl 
de!,, adını ttl§cycın bir e.ıcr 1" 
ve bu eseri ile, "Kalpleri f rllfl 

tıoktalar iizerinde konuşacaklardır. 
Esnaf CemiyetJeri yıllık bütçele

rini hazırh:rarak Ticaret odası Esnaf 
mürakahe bürosu müdürlüğüne l"er -
mişlerdir. :Büro bu bütçeleri tetkik 
etmektedir. 

DA1'"SLI Ç.A Y - Galata&araylılar 
Cemiyeti, 23 Nisan Sah günü, Tokat· 
Jiyan salonunda ~aat 17 de bir danslı 
çay ·rcrccektir. 

T WARET ODASINDA - Istan -
hul Tiraret odası r.ıeclisi bugün öğlc
d~ıı sonrn toplanacaktır. 

Sfocmacılarm isteğini tetkik ede -
cek olan komisyon da önümüzdeki 
Salı günü toplanarak Ptinemacrlan 
dinliyecektir. 

BELEDİYE VERG1LER1 - Be· 
Jediyc reisliği • §Ubelere gönderdiii 
hir tamimde. on heş Mayısa kadar 
hütün belediye resim· wrgilerinin 
foplanmasmı bildirmiştir. 

BlR TÜRK DOSTU ÖLDÜ - U -
ıun müddet lstanbnlda Amerikan 
hon!'oloshığunda bulunan Bay Char -
irs .\ilen Cebelittankta ölmüştür. 
Bay Allen, hemen bütün hayatını tı:ı
tanbuldrı. geçirmiş, Türkçeyi çok iyi 
öğrenmiş, samimi bir Türk dostu idi. 
Ge~en sene Amerikanı11 Cebelittank 
kousoJosl uğuna nakledilmjşti. 

Polis haberleri : -------; lskarpinde saklanan 
beş yüz Hra 

CalyoA adında. biT ka.dm Galata 
yolcu salonun.tlan vapırra binece. 
ği ımada şüphe edilerek üzeri a· 
ranmış, ve iaka.rpinlerinin taba -
nmda be yüz dok1an lira bulun· 
duğu görülmüJttır. Kaçakçılık yap· 
mıya teşebbüs eden kadın hak · 

kında to.kibat yapılıyor. 

Sekiz kilo dinamit .• 
Zonguldakta. Muıtafanm dük • 

kanında. ıekiz kilo dinamit ve bir 
mikdar kapıül bulunmu§, ta.kiba· 
ta ba~Janmıttır. 

Sokakta ölüm 
Evvelki gece bir ada.mm Sirke; 

cide Hamidiye türbeti önünde 

yerde yattığı görülmüf, otomobile 
konuTken ölmü§tür. Zabıta dokto
ı u la.rafından yapılan muayenede 
veremden öldüğü anla§ılmifbr, 

Bu adam Edirneli 318 doğumlu 
1 brahim oğlu Salimdir. 

KALP DURMASI - Beyoğlun· 
da Polonya ıokağında oturan ıo-

bac.ı Vensa, Hamalbqmdan ge• 
ç.~rken kalp durmasnıdan ölnıü!· 
tür. 

ıııınııııunıııııı ın11mım11uaıııu1111ı,t1ıı"'uıu.1ın 111HN11&meıtnt1ıf1"CU1fiUJ1t"ltt1Hm1J1lfffl' 

ğüm:len doguyor. Erg~ bu anla· 
.,tlacak ve bir gün §imdi köpürerek 
~o.ğlıyan <"anlı aeller, gene kendi 

yataklarrna dönecekler .. Bıını.t an· 
lamak irin bir kerecik mlcarmıa 
bakmak yeter. Arkaya bakanlar, 

unutmıyalım, ki önlerini de gör
mii§ olurlar. 

S. Gezgin 

nöbet~l eczaneleri 
( 

Snınatyııda; Teofilos. Fenetde: 
Hüsamettin, Şehzadebaşında: Uni • 
'cr~ite, ~ehremininde: A. Hamdj, Ka· 
rngümrilkte: 1\1, Fuat Aksarayda: 
~arım, Anli:ara caddesiııde: Eşref Ne· 
şet, Sirkecide: Ali Riza, Beşiktaşta: 

l'iail Halit, Beyazıtta: Cemil, Zeyrek
te; Yorgi, Karaköyde: Hüseyin Hüs· 
nü, Beyoğlunda Dellasoda, Ertuirul, 
Ytnişehirde: S. Bar<ma'kyan, l'ılaçl\a • 
da: Feyzi, Kasmıpafada: Yeni Tu • 
ran, Halıaoğlunda: Yeni Türkiye ec. 

• 

''Dünya kadınları Türk kadınının bugünkü· hakkına nail mn mazisinden gurur duygtl" 

1 b• ı• l k d•ı • • b h • ki d lan ve Franaanın atisi namıttd 0 a 1 lf erse en l erilli a tiyar sayaca ar lf n j mitle çarpan Fransızların,, tıo#I 
telerde, gerek kitap halinde gör- nazarını anlatmağa çalqtı. Bd' Uluslararası Kadınlar Birliği 

kongresine i§tirak etmek üzer~ 
dün, muhte-Jif milletlere menıup 
dört bayan daha ıehrimize gelmit• 
tir. 

Bunlardan A vusturalya iiberal 
fırkası az'7.sından Bayan Oliver 
kendiıiyle görüten muharririmizt,. 
dem ittir ki: 

- "Küçük YQfımdanberi lemi· 
ni•t olduğum halde §imdiye kadar 
Uluılararaıı Kadınlar Birliğinin 
kongre.ine iıtirak etmemif tim. 
Halbuki bu aeler, kongrenin Tür• 
kiyede toplanacağını duyunca, bü .. 
yük bir sevinçle uzak yurdumdan 
yola çıkarcık terakki ve inkifalla• 
nnın akisleri memleketimize ka· 
dar varan Yeni Türkiyeye gelelim. 

"Bugün Türkiye, hakk:~. ';·::!in 

dünyanın dikkatini çekmi§ bulu • 
nuyor. Bilhana kadınlık ıC.&huın • 
Ja bir,ok Avrupa uluılarını geride{ 
bırakan son hamleleri, bizi bura-ı 
ya getiren en büyük amil olmU§· 
tur. 

"Aı.ıuaturalya mebuslar mecli. 
ıinde yalmz iki kadı11 sayla:vımız 
vardır. Halbuki, bu yıl; Türkiye. 
Je birçok kadın ıaylavlar ıeçildi· 
ğini ıevinçle öğrenelim. Fırıattan 

istifade ederek kendileriyle temas 
edeceğim. 

"Kongreye gelince, kadının me· 
deni haklo.rını kazandığı bir mem· 
l~kc::«e toplanmc;ıu itib~aylc "'-. 

ıJallakiyetle neticeleneceğ:rıi umu· 
yorum. Bütün tlünya kadınları , 

Türk kadınının bugünkü lc.ukuku· 
na nail olabilirse muhakkak ken· 

Kadıköy Su Şirketinin l 
bir yıllık kazancı 

Kadıköy su tirketini.n yıllık bi· 
lançoıuna göre, ıirket 934 şene • 
sinde 35000 lira kar etmiıtir. Fa
kat lk\ncikanundanberi tarife in· 
diri]mi~ olduğundan ~irket bu yüz· 
den zarar edeceğini ileri aürmek· 
tedir. On a.ltt kunıt olan ta.rif c on 
dört kurut otuz paraya indirilmi§· 
ti. J<e,ch~öy lll şirketiqin tarifeti· 

nin yükıeltilmeıi etrafında yaptı· 
jı itiraz Nafia Bakanlığınca tetkik 
edilmektedir. 

Rıhtım resmı 
İıtanbula. gelip giden yokulaT · 

d~:n rıhtım reami a\m.ıyordu. Bu 
reaim alrnrrken bazı hidieeler de 
oluyordu. Liman umum müdürlü
ğü bunun önüne geçmek için de • 
niz nakliyatı yapan müeıseıelel'le 
'J,nlaşmış :ve bu resmin bHet ücret· 
leı-ile beraber alınmasına kal·.:u· 
venni!tir. Liman umum müdürlü· 
ğü buna karşılık olarak, müesıe . 
s~lore yüzde on tahsil ijcreti vcı·~· 
cektir. 

Telefon ve telgraf 
Nafia Bakanlığınca hazırlanal) 

b1r statistiğe göre, ş-ubat ayında 
ecnebi memleketlerle 23864 telsiz 
ve 1240 kablo hattı görüşmeıi ya
prlmııtır. Dahili kablolarla 9740 
teluaf çekilmiştir. Hariç memle • 
:ketlerle 4250 telefon gÖrü§mui 
yapdmı§tır. Ankara ile latan bul 
araımda iıe 11531 konuıma ol • 
n:ıutluı-. 934 &eneıinin ayni ayma 
göre, Ankara ile İstanbul arasında 
3036 fazla konuşma yapılmı~tır. 

diiklerimi. yazacağım •.• ,, iklerle yazıldığı söylenen ~ 
Dinlemek lgin Gelen hemen ;yarııı lngilterc, Anı J 

Dün konaereye, murahhaı ol . ve Almanya aleyhinde acı te 
madığı halde, ıadece yeni Türkiye lerle doludur. 
ve kadın hareketine karşı olan a. • T cnkitlcr oka.dar acı ve o"" 
likuı dolay11iyle ıehrimize gelen tiddetli ki bu üç devletin bir~ 
Jngiltereli Bayan Vayt da §Unları Fransayı yıkmağa teıcbbiiı e 
söylemittir: leri zannedilir. 

"Ben murcılahaa değilim. Kon· Bay Tardiyö'nün anlatıf'"" 
gre ile ıahıen alakadar olduğum re F ranıanın emeli, ş-ulhtiİ· 
i~in kendi heaabıma· lngiltereden sulhü temin etmenin yolunu 6' 
kalkarak buraya geldim. Y O§tm i- mak ltizımclır. 
lerlemif olJaiu 1ıalde,katlınlık da- Ona göre nFranıa tamirat~ 
~cmnı herhangi yerde takipten çe- seleıincle, muahedenın 1;1skri 
lı.inmem •• lstanbula gelerek, Türk kiimleri m~ıeleıincle, MalıJtl 
hemıirelerimin kazandıkları bü • dın planı ve dört devlet miıaJ.ıı.1 
Yiik muvalfakiyetleri tebrik et . sele.inde olduğu igibi her te" 
mek ve kQngre çalı§malarım ya • "evet,, diyecek olursa •ulh ıal 
kımlan görmek istiyorum. maz:, bilaki.z pek fena bir 

"Kaılınlıiı.n ergeç bütün dün- ziyete diifer. Ohaltle Franıdı 
yatla her sahada erkeklerle müıa. nün birinde, §eraitin biitiin ~ 

Diin §ehrimi~e gelen ilti vi !taklar ft-azanacağına vürekten haza/arını silip mpüren ı•e P 

murahhas ile bir dinleyici. inanmıı bulunrıyorum. Bu inanç. sarılmayı f»ir zaruret hali.ne ~ 
dilerini bahtiyar •ayacak/ardır.,, la dünya kadınlıfının bir gönüllü- ren bir emrivakiyle karııl1 

Eıtonyalı Muharririn Sözleri ıü gibi k<tJınlık dtıvaMm takip et· mak iıtiyoua kuvvetli ve mii• 
Gene dün gelen ecnebi bayan- mek i,in lıer yıl memleketten mem· bir devlet olarak yQ§amak asi 

lardan tanınmıt Eıtonyab muhar~ lehete hO§arım •. ,, göıtermeli 8e zerre kadar teıl 
r1r Bayan Neggo da mulıarrlrimi· Avusturyalı murahhzu Bayan yet göstermemelidir.,, 
ze §unları aöylemittir: Şelvarı dün ıehrimize gelnıittir. Ve Bay Tardiyö bu vadia' 

''Bir gazeteci olmak itibariyle Türk Kadınlar Birliği erkanı çok sözler söyledikten sonra.~ 
Türkiye gibi bütün diinya)'t kentli· Dünya KaclrnJar Birliği merkez bil- donalcl ile Musoliniye ele ilil 1 
sinden bııhıettiren bir memleketi rosu azasiyle clün Yıldız aara.yına ikisinin ''gayet yüksek inıa,.lıı' 
elbette görmek ve tanımak iıterim. gidt:rek kongre dolayıaiyle orada ikl~rle bCl§ka mil~etle~n horP .,J 
Bunun irin hiç bir f ırşatı kaçırmt- açılacak olan kadınlar 6ergiıi ile cennJe elde ettiklerı mu~~ 
l"""°-.8 ...... N:ı_..r .. : ...... ~-..:.;..- ~.:.,,. ...... :.ı.... • ... -,.-......., ""'·--r ..... ··-•'--! -f•;~ .. , nı .... ~ • ... ~.,,,.~Jf". 
tilalitte iıtirake gidiyorum. Kon. Merkez büro hugün1 rFUrk Ka- · diyor. t~" 
greye iıtirak etmekle beraber, bil- dınlar Birliii merkezinde toplana- Bay Tarcliyö'nün eaeri ,pJ 
haşsa Türk kadım hakkında uzun cak, konuşmalara devam edecek ba§a bu mahiyette mütal 
tetkiklerde bulunarak, ger~k gaze- tir. doludur. · ,_ 

Eserin İngilizce fercümeft J 

Silivri cinayeti 

Zan altına alınanlar 
serbest bırakıldılar 
SiJivrikapıda Salla.bat Dimitri · 

nin oğlu 22 yafmda Periklinin bir 
gece öldürülmesi üıcrine üçij ka· 

dın olmak üzere on beş ki~i zan 
altına ahnmı§b. Bir haftadan beı-i 

d~vanı eden tahkikat n..eti~ea~nde 
bunların serbest brr11.kılm(lstrıa ka.~ 

ra.r veı-ilmİJ, hepşi de diin aa.lıveril· 
miş!erdir. 

Yalova bu yıl daha 
güzel!eşiyor 

Akay idaresi, YalQvanın imarı· 
no. bu yıl daha çok ehemmiyet 

verecektir. Gelecek yıl Yıt.p111 bi • 
tirilmia ve hazırla.ıım{§ bulQna · 
cak ohm yeni bir otel her Wrlü . . 
konforu ha";, modern bir bina o

lacaktır. Otelin yüzme h'-vuzları, 

asansörü, banyo ve &~ğhk bakı ,. 
mmdan hertürlU tertibat1 bulunı,..· 

Belediyenin borç para 
almasına iz1n verildi 

Muhtelif şehir İ!le:rine harcan • 

mak üzere belediye1er bankaım • 
dan yapılacak 750000 liralık istik· 
raza lç B~ka.nhğmc.a mü:saade e· 

dilmiJtir. Para yakında altnacak· 
tn. 

Dün sabah belediye :n.bıtcur me-

murları erkende11 Eminönü. Y ~ • 
miş, Sir~ec.i dvanndaki bütün 
seyyar ıatıcıları top}ryar&k Emin· 
önii merkezine götürmü§lerdir. 

Bunların ıattıklan yiyecekler • 

den nürnuııtler alındığı gibi ken
dileri de kalabalık yerlerde dur • 
duklarından dolayı da ceza.la11d1-
:nlmışlaı·dır. 

giltereclc iyi lr4Tftlanmamıf ~' 
ğerli ıayılmamııtır. ~ 

Fakat bu uer1 F ranıada "'i 
bir fikir mektebinin lngiftef ~ 
§Üphe ettiğini gö•terdikterı ··fi 
ha F rrın6ayı mütehakkim gD 
clikçe huzursuzluk duyan ~ 
likeli emriı:akiler bekliyen il 
bir gnıpun bulunduğunu Ja 
ediyor. 

/yi anla§m'f oldukları~' ·'1 
süren devletlerin bile biribıta 
den bukadar ıüphe duyduklat' 
devirde her§ey beklenebilir·· -

ö. R. D~ 
ıınııııııt"1ttıt11t1ı~~111weı•,.;l 
Geçmiş Kurun/ar: ,1 

10 nıaan 1 J' 
NANAStNlN E!IRLERt~IY 

BiR YARDIMI . ~ 
Sibiryada üıeramızm celbi İÇ~ 

Gümrük ve lnhiaular Bakanlı- kümetin §İmdiye kadar yaptı~ (1 
büeler nih~yet ıemere vermiıttr• 

ğı tetkikat müdürü bay Mustafa yeti Akvam taı·afındım Sibiry•.~ 
Nuri dün de latanbul gümrükle • ,,,., 

Gümrüklerde teşk1f al 

rİpde yeni tatbik edilecek tekil Ü· 

~erinde uğraşmı§ ve ambarlar mü-

rakibi bay Nuriden izahat a.lmı§ • 
tır. 

man, Avusturya ,,.e Bulgar IJ 'I. 
nıemlekctlcrine nakletmeğe . ."/, 
ıeyyah Nanıen, oradaki Türk ";/ 
nın da aevkine delalet etmiı "e 
rim~ Vladboıtoka getirilmiştir·~ 

•-as?Mlııas ııııı::•ı:snıa:ı s~ 

Bu yıl, Yalovaya gitme mevai . ·········s··u-·M-·E···R·····--·~ 
minin ba,lıyacağr on beş maynt•.n 8 1.1 aktarn sinemasında 

caktır. 

itibaren ıa.bah alctarrı, vapuT se • 
ferl~ri yapılacaktır. Şimdi sabah 

giden vapur akta.m orı:ı.dan kalk -
ma.ktadrr. Yeni şekilde Yalovaya I 
gitmek istiyenler, hem sabah, hem 
de ak9am gidebileceklerdir. Aylli 

şekilde Y alovadap. gellll~k İstiyen· 

ler de henı sabah, hem de ak9am 

gelebileceklerdir. 1 

Seı.rnelmllel birinci mUkifatı kazanmu; olan 

Bü y ük OYUN 
m"'hteşem filminin ilk iraesi mUnaıaebetlle 

MEVSiMll'f SOrt QALASI r' 
Oynayanlar : IWIARIE BELL • Plerre Rlchard WILl

Char,es VAtlEL .. f'ran~ols ROSAY 
Filmin uztJnloğu basebite ıuvareler tam 9 da batlıyacaktır· 

Yerlerinizi eveld~n aldırınız. f 
Hamış Ge"c; kızların bu ttrmi görmemeleri rica oıa.1" 



kayhebaifti
Yapılacak hi ç bir teY yoktu. 
Emir Mebmetl bili bitatleri ta • 

rafından keqditinin tuzaia dütü • 
rüldüiünti tahmin ~,. ...... 

ilk ince belindeki ~ çe
kerek hir kas kİfİJİ ıaraJamk il · 
tedi .. Fakat, Wr b.....,le J1iz Jdti
J• ...... hea. ..ulinli?. 

Emir ..._.tel ditferiai pcuda • 
tarak atnu ıiirma ilte4li •• Ha,..a • 
.... ,....... ...., .. i,.nta .. 

• ._ ,.._ hpaa~I ukerleri aba..,_._ ..... .., halin. 

ele aamuilardı. • 
Dütman ukerleri aı.lllMlan 

yqlı bir zabit Emir Mehmedia J&• 

aı.MN!Sı de talimatna-
m ta H t or •~S..-iıi:~I! 

Hubk f~· . hliıtihan ta
limataalaednfn Dbı maddeleri · 
nin detittirilmeai etrafında Ba • 
ı..aıdda -..ıa Jıiden lnakak 
f talebe llv«i Anka
...._. cla..üttir • 

.. dacak 4eti .. •leria Beq..,. 
lılıp. taUmetu ... 1i lasırl11u fa· 
· "9~t 1'•-=I•• hav•le e • 

eltl•ıtfiae ~ar ~ftir. Ya • 
luada fakiHte mıcliıi tıelu'&r top • 
ı.-rM a.tiftvu...i İAI' eclen 
maclfleleri \etkile edecektir. 

Dittr taraftan Tıp fakalteai ta. 
le"9i ele Dekulıp ~ • • 
d..U imtihan talbm•t·---· 
..... deti,..Jer iltemitl•dir. 

Yeni taımı.tnamede ikmal İllıti· 
haDlan blclınlrmtm. lniühanda 
m ff4 ol&llUJ&ll laı.t. lllUf • 
ta •Wdtadır. Yd ~· J&Pdaa 
..,.... lilltihanlarmda hinnde 
muftffü olamryan talehe hir c!n. 
re atatı dütnaeldedir. Banlar için 
Jenicl-. imtihan olmak mecWıi • 
yeti ftl'Chr. Ta&ne hu atUlün ele • 
tiftirihıntk ilanal initlhanlanmn ... ......... itti,.... 

Dekanlık yakında fakülte mec
liıiai topbyarak bJa u.k etrafm · 
da ıöriifecektir. 

yapan 
alandı 

ivaz efendide nktile hayli çulha· ı Ay,.._..,.. fiia ~ 
lar Yardı.Bunlar, evlerin altfnda hi- nm randlela Mr ele ............... 
tllt adı verdikleri Hstert dokur • la t..aae, turun baricia.le lal • 
)ardı. lıtanbulun M-.. muhitlerin- ...... WL 

ele çok ra ... cannekte olan çul· ,....u&J kapıamdan-------
halar, Tansimattan IODI'& lln • dofru ,_ metre ıidiJince f~ 
dü. Avnapapan çürük -ilan ,_. Atik Koca Mu&afapap. ~ 
li çullaalana •bf loywtiai clö • tir, ki burada ..Jdile A1a p..._ 
t ünlü. 

111mpWi: 
-Silllllarmqı 

o-.-. 
~~~ 

Halter •erit ıline ıöre, &e,oi
luncla kibar ailel• )iiluek fiat • 
la ".ob moda,, diye kaçak elhise 
iataD be ... lwklrmda tald· 
1.atabat1-••11ttır. 

adlı hlr ijliee 1"ılanuyorcla. 
B Iİ i •r Mric;incl miin rakinincltld A.,. Dimitli 

D°tyf: aonım. 
Rehber ıüliiilili 

lıyordu ••• • 
Birbçl&alWJlek-.. 

ta yürüdiler. Bir derenin ...... 
_.t~ir. 

Reltlter Mnlen hqım Emire ft-
.Wi: 

_ Şimdi usaktan bpaa19l ~ • 
dulaımaD bı ...... ,arıceiiz .. 
Sakm Jw;lraJJD!.. • • 

Emir Mehmed atılllll c1.,.ı. · 
rini pkti: t...!.-: ......_.. 

_ Dütman ukeri .,... _... 

...... ~ill .. ı11111te· Er i n has-
alıfı aflrlaıtı 

Bir miiclcletten~i rahateız o • 
ıaıJ .... i bili Naro:;an'm 
hutabiı • in fazlalattıiın-
-. doktor tavair.,i iiurine 
ıaatrik dibi pı P&trikbaae . 
•inclea ....... ak Yeclikule er • 
meni haetaa•İDe ıötüriilmüttür. 

ÇQC barıa ı 
Çocuk ..,........ pkmlatma

•• •ii .... betile clUn bu. toplan • 
L.AAAO..- J4udUl\lr· ı· ..... 
lar, itil' ...... olaaluaua bir 
ara top,._,.. _..um14ilence
ler , ........ ciotl1a ............ 
lar aüçliiiiadea beheet
•itlerdir. 

Olaal a.-ıv. her mmtakanm 
kendi okullarında etlencefer 1• · 
....... ~ •Jl'UDını ,... IÜ • 
nl ltir btlulayacaldamu 
.c5Jt-111erdir. Netice Kijltiir mü
clirlqa ile ÇOC1,lk ..... •u-.-e b. 
l'UBaUDUD 7apacalı toplantıda bel 
li ttl•calctır. ------ya flD elefonlan 

, ...... -'mtelif yea leı ine lroaa
call J&Dl*I hiWinae telefonları 
...,_ ... itfaiJece hir proje ha • 
mlwkiı 4e ....... al..,. ... . 
calr ........ loer 

............... ,ftita .... ol 

ri imaJitbaae.leri ~~ aou 
Ju,met1erini ka,bettiler. 

TEKFOR SARAYI 

Sara,.. 
-...... atllirue 1'Pıl • 

DUf olduiun11 ıiatenne•tettr. • 
IU'&ymiç 1 ..... 

dikbti çabcek...Wy~ WL Yer 
Jr..U.ki on 7edi ,. .... mıuJhJiwı· 
ela Wu"-11 ao~~ düPI 
ıinnekte idi ... ruim ..ıo..11• 
da bir çok kemerli .,....ıen1en 
•tık ıiriJorcl-. 

s..,.. ~ hatta•r, 
renk tuilalarla ıüılia olarak 7• • 
prlBllfb. 



l Mahkemelerde 

• Ebeler nızamınca 

A ., 6 . da t. . k Kırkağaçta 
ııe e esı zamanın ge ışırse, çocu 

doğurtmak için acele edilerek Jalıa evetlZehirli gazıardan korun-
Atlı tramvay 

"' l b k d.. ?/ 1 mak için hazırlık 
çagırı an e ege ne yapma uşer Kırkaiaç, <Huauıl) _ Kırk . 

lzmir'in iki büyük derdi yıllard 
beri bir türlü halledilemiyor. 

Bir ebe aleybnide açılan rubaat· ı paya çekti. Zaruhi, tu cevabı ver· 
aız ebelik etmek da naile bu ebe di: 
aleyhine batka bir ebe tarafından - Ben, dökmecinin kanıımn 
açılan yakıtık alnuyacak IÖz IÖY· öteclenberi ebesiyim. Şimdiye ka
lemek üvuma, Sultanalunet 2 ci dar tam üç çocuiunu almıtımdır. 
salla caa mahkemesinde dün öj· Haber gelince, oraya koftum. E • 
leden aonra bakıldı. beler nizammca, aile ebeli zama-

aiaç kaymakamı Bay Fuat, Mani
aadaki fırka komutam bay Ali Rı· 
taya müracaat ederek h&Ncın zehir 
li gazlardan korunma itleri hak· ' 
kında tenvir edilmesini rica ebnit-

1 

lir. Bunun üzerine fırka komuta · 
nının rönclerdiii bir zabitimiz, 
halka hava hüeum'larından ve ze. 
hirli razlardan konmma çarele . 
rini, vasıtalannı, maskeleri gÖI • 
termitli. Bunun için camilerde 
Cümhuriyet meydanında, askeri 
mahfel bahçeıinde birkaç toplan • 
tı yapılmıı, kadın erkek bütün a • 
hali hazır bulunmuttur. Halkın 
röıterdiii alika büyüktür, bunun· 
la beraber alınmaıı lazım gelen 

Rabauız ebelik ettiii iddia o· nmda yetifine, acele edilerek ça· 
~ Zaruhi İlmindedir. Şipnan, imlan ebe yerinden ka}kar, yeri· 
~ bir icadın olan Zaıulıi, ni eski ebeye bırakır. Kendisi de 
altlmt yqmda olduiunu aöylü • bekter, paradan hiueıini alır. Bu 
~· Kencliıini müdafaa yollu, icadın, ben bunu hatırlatınca kız
tôJle diyor: dı. Kavıa ettik. Likin ben kötü 

- Benim ruhsatsız- ebelik etti- likırdı etmedim! lzmirde GUmrUk taddealnde tıp19 tıpıf giden atll lr• 
iim, doinı delildir. Ben, bundan Mahkeme, bu davada karakol -
Jirmi yedi sene, evvel Haydarpa· daki komiserin ve muavininin ta· 
tadaki ebelik mektebinden taba · hit olarak çaimlmuına karar ver· 
cletname aldım. Beni imtihan edip di. Bu muhakemeyi ele, diier da
tabadetname verenlerden binıi va ıibi yedi mayıı saat on dörde 
de, methur doktor Besim Omer • bıraktı. 

tedbirlerin de zihinlerde büyütül . 
düğü ıibi olmadığı, baait bazı ted· 
birlerle bu hücumlardan korunu -
labilmeıi mümkün olduiu anlqıl· 
mıtlll'. 

lzmir, (Huıuıi) - Kartıyaka • ı l&Dç vericidir. 
ya Yamanlardan akıtılacak ıuyun. 9-10 senelik ıazeteciyim. 
evveke itaret ettiiim gibi, kurt 1 nız benim, atlı tramyaylar 
masalı teklini alması, Karııyaka yazdılım yazmuı yekünu, b" 
halkını nihayet tikiyete ıüriikle • doayadan fazladır. 

dir. Ne yaZ1k, ki bu tehadetname Mahkemede bir tevkif 
baaün elimde bulunmuyor. Bat · 

mittir. Vaktile Kordon atlı tram 

ka bir davadan dolayı bir mahke· 
me dosyasına konuhnuttu. Adliye· 
de ya111ın çıktı, Ayuofyadaki Ad· 
liye aarayile beraber benim taba· 
detnamem ele yandı, kül oldu. 
Şimdi ıize fÖltermek üzere DU • 

manmı verip kaydmı çıbıttır · 
mllk üzere uirqıyorum. Likin, 
bm altmıt Yat~ vardım. Zaten 
alb aydır ebelik ettiiim yok! 

Hlkim Satibattin Demirelli, da. 
laa evvelki celsede hu tabadetna • 
me kayd1111 ıetirmek üzere bir ay 
mühlet verd" ine itaret ederek, 
aorilii: 

- Neden tiıDdiye kadar bu iti 
halletinediniz? 

- Nasıl halledeyim? lı, benim 
elimde deiil ki! •.• Benimle birlik· 
te mektepten çıkanları phit ıe · 
tinem olur? 

- Ofmaz ! Size aon defa olm&k 
üzere pl&Jlıın yecliıine kadar mülı. 
Jet veriyormn ! 

Bundan aonra ebe Nezihe ı;;.. 
fmclan açılan davaya seçildi. o. 
tu y&1mcla oldujunu a6yliyen bu 
da'ftCI, fllD}an söyledi: 

- Topkapıda dökmeci Hayildn 
brumın atnıı tubnuftu. Acele 
1leni çaiırcblar. Gittim. Tam ite 
'-tlarbn bu Zanıhi ıeldi. Bana 
~ çıkıp ıibnemi Miylecli. 
Hakaret etti. Karakola ıittim. Şi· 
kiyet ettim. Orada da beni tallıkir 
etti! 

Hlldm Salihattin Demirelli, e· 
• Zaralıiyi bu itten dolayı ela 801'· 

Beyazıtta bir kunduracı dük · 
kinından poıtal atırdıiı iddiasile 
yakalanan Sabri isminde otomo . 
bil tamircisi bir ıenç, dün akf&ID 
üzeri Sultanahmet ikinci sulh ceza . 

Kaymakamın tqebbüıü çok fay. 
dalı olmu,tur. 

Çanakkale vıliyet 
meclisinde 

mahkemesine ıönderilmit, ıorgu· Çanakkale, (Huauıi) - Vili • 
au yapılarak tmif edilmiftir. Da. 1 yetimiz uınalJDi meclisi 45 rün IÜ· 

vacı ve tahitler çaiınlacaktır. ren çalıımasiyle teklif olunan biıit· 
Karısını mı yaralamış? çeleri varidatla müvazene ederek 

Lingada karııı Umiayı belin· teıpit ve kabul etmiftir. 

Buıün, ileri gelenlerden 22 za· rı, rıhtım idareıi ile birlikte 
tın imzası ile viliyete ve belediye· bi bir müeueae elinde idi. 
ye bir iıtida verib:nittir. Bunda, muayyen bir hiue alırdı. Bu 
h~lkın mütemadiyen tazelenen çe· esıeae, öyle itler yaptı, öy 
titli vesilelerle ıuauz bırakıldığı, rıldaklar çevirdi ki, nihayet 
müteahhidin ve belediyenin vazi. let el uzattı ve it, mahkemey• 
f el erine lakayt kaldıkları bildiri)· tü, bazıları mabkUm edildi. 
mekte ve aonunda hüliıa: Şimdi Kordon tramvaJ 

"Bizden 25 - 80 lira arasında elektriklendirmek meselesi, 
braııtman parası alındı. Artık ıu· kUmet ve belediye ile İzmir 

trik tirketi arasında ha} dan vazıeçiyoruz. Hem paramızı, 
hem de faizini istiyoruz!,, Denil • 
mektedir. Aldığım maliimata gö • 

bir mesele halinde buhmnı9-
Alikadarlardan kime 

den bıçakla yaralamaktan suçlu Maarife 176.258 lira 70 kurut. 
tramvay biletçisi Fahrinin muhake Nafiaya 99.453, Sıhhiyeye 51.411 
meei, letanbul birinci ceza mah • lira 50 kunq. 'Huıuai muhasebeye 

~IQ.~~~~--at.~~~ı.i~~~~~~~~~-t:=t~~~~~~i'L-... ll!'ll&lgr" 
• iiin ppd.-..._, a 70, vilayet mat- da bazı cihetlerde çıkan anlqa · re en, nasıl geçireceiimizi 

lramvay k0Dl1'ol mdriaru • baaıına 4.711 lira aynlmıttır. munazlıklar, su itini sürünceme· nüyoruz. Şirket, beledi~d 
zet, .eyyar bileyici Mustafa, bi · ı"ıtedı·. Beledı·v .. tU ... ~ 1·1 

Bütün viliyet bütçeaj#49.700 li· de bırakmıtbr. J'"" s--.. 
leıtçi Şükrü, Fahrinin kaynanası ra olarak abul edilmlftir. Son o- clü, maamafih, yakında bir 
Firdevs, tahit olarak dinlenilmit· Su, reçen sene akıtılacaktı. Be· ye bailanacaktır! 
•-..ı· larak daimi encümen seçimi yapıl· lediye, müteahhidin tartname ve 
1en1ır. l"kl __ ,...&_ Cevabını al--·-··· mıt, üye I' ere Öı1CUCD eczacı bir ·J----

Muhakeme, L. ..... ka --L.itJerin ,... mukavelename a imı dahilinde mua·· bet hareLet namına -
_, p.u ~ Tahsin Saltık, Biıadan Omıan, 'A -

fınlmuma kalmlflır. Geliboludan Raif, Upaekiden bütün tesisatı tamamladığı kana- bir teY yoktur. lzmirin ...ht~ 
KARAR VERiLDi - ipekli Hamdi aeçihnittir. atindedir. Kendiıine tebliiat ya - bi en müıteana biT yerİJMI., == '----w-- anrlu E~e va· pılacak ve bunları t•mamlamaaı vabancı gözü önünde, bm. __, --ır--...u -~ • Bu seneki çalıtmuuu bitiren u· J 

puru .... L..,1.. ... 111 Hilminı"n dunıt· istenecektir. Müteahhit, bu tebli · bi atlı arabalar, atalı, 
~ll'!r -t mwni meclia valinin kıaa bir aöy • 

muma cliin sekizinci iht; .... mah· lata riayet etmediii takdirde, be· leyip duruyor. 
- tevile toplantı ve ç&lıf1Dalarma 

kemeainde devam ve eaılri kararda son vererk dajılmıttır. lediye aanclitmdaki depozito ak· Sür'at, medeniyet, it 
ıırar edilmiftir. Hitmi evvelce do· çeai aarfolunarak noksan kıırm, dan acıklı bi naziyet! 
ku b h,.A Jm '- Gümüşhane vilayet heledivece tamamlanacaktır. Fa· z ay ap1e ma aum o Uf, uu· J Gazi bulvanndan 
nu da temyiz mahkemesi nakzet • meclisinde kat ıörüniite nazaran ıu iti, daha traınTaylann itlemesi ye 
mifti. Gümütane, 9 (A.A.) - Vilayet bir müddet uzyacaktır. Belki yak. cihetinin de kurtanlmaaı, 

umumi mecliıi meaaiıini bitirmiı· lqtıjımız tu yaz mevsiminde de hemen Kordon tramvay 
tir. 206 bin 808 liradan ibaret o· Kartıyaka halkı ıuya kaYUf&IDıya· betaet içindedir. Buna çare Siirt vilayet meclisinde 

Siht, 9 (A.A.) - Vilayet umu· 
mi mecliıi çal1f1Dumı bitirmittir. 
Adi bütçe 94 bin, fevkatide büt
çe 88.0(8 lira olarak tespit edil • 
mittiT. 

lan varidatından 46.497 lirasını caktır · Ne yazık?·· dır. Formaliteyi kualtarak, • 
mahalli itlere, 59.300 lirumi Na- Karııyakamn bu derdi, lzmirin li tetebbüılerle lzmirin 
fiaya, 88.615 liraırnı maarife, ka. tramvq derdi ile kartı karfıya masalına nihayet vermek 
lanmı da Ziraat, Baytar ve Sıhhat ı durmaktadır. Fakat tramvay iti, dır. 
itlerine ayırmıttır. daha katmerli, daha eski, daha U· 

KURUft'un edebi tefrlkaaı: 2.t liyor mu1UD, çalıtan kadınlar ne 
çabuk harap oluyorlar. Ben, bir 
daktilo tanınm iki yıl içinde adeta 
ibtiyarlayıverdi. Genç kızken ıöz· 
(erinin renıi aoldu. Çeneainin yan. 
lannda burutukluklu peyda ol • 
du. 

sün biraz daha harap oldukça la· 
zelijİDİ saklamak için boyuma 
lnnvet Termeje mecburdur. Ejer 
yarı yolda bir erkek eli, kohma 
girip onu evlilik hayabna döndür· 
meue bu kınk, dökük Y&f&Ylf, 
yudum yudum oman ıençlik usa • 
relerini emer, tüketir. Geri kalan 
bu ıenç kız kadavrası artık ka • 
dınlık vasıflarını ela kaybetmit 
demektir. 

- Ben bilirim canım, di 
Bu Nilüfer, nazik kızdır 
lim. Onun, bizi yalmz b 
ıitmesinde bir aebep vardı. 
yemek sonu rahat rahat 
mamızı düfiindü, hem ele li 
sürprizi yaptı. Getir bakalms 
san Reiı. Bak aen bunu 

- Ona fiiphe mi var! Kadın, 
bir kere tabiatin erkeklerde ohm· 
yan huauıl anzalarile maliildür. 
Edceklerin muvaffak oldukları 
banıi ite, hangi mealeie sineler 
~ onların muvakemetini kıran 
en sisli düpnanclar. Senin fU kü -
Pik mot&rle Akdeniz seyahatine 
çıbbilir miıin? Olamaz. Çünkü, 
lla ince tekne açık denizlere da • 
,... ••. O... motarü UZ11D sefer 
ı.. lllab'Yemet edemez. Sonra 
daha garibi.. Sen bu motörle ka • 

rada sezebilir miıin, ne münaae. 
bet deiil mi? itte, kadmın ajır 
erkek itlerine karıflD&lı ela, bu · 
na benzer. Kuluçka makinesinden 
okkabk ekmek çıkmaz, çocuk fab
rikuı, top, tüfek yapmaz. Kadın 

da, ne yükaek bir diplomat. ne 
beynelmilel bir ıpor tmen, ne ele · 
Dizlere hükmeden bir amiral, ne 
ordulara kumanda eden bir bat • 
kumandan olamaz. 

Kadın ancak erkeie yardımcı, 
yanqma ıibi çalıpbilir. Hem bi-

- Kolay mı? .. Bir ıenç kız ki, 
evinde, ııcak kötainde kadın it· 
lerile metrul olacak yerde ayaz • 
Iı kıt aabahlarmda yatağından fır
lıyor. Kuru bir çay içmeie belki 
vakit bulamıyor .• Sonra kendini 
aokaia atıyor. Günetten, açık ha· 
vadan mahrum, akpm karanlı • 
iına kadar çalıtıyor ve .okaklann 
en kirli ve dolu bir zamampda i-
liklerine kadar yorpd evine dö • 
nüyor. Bu kızm ıeceai ancak ıi • 
nirlerinin ve kemiklerinin ajmmı 
dinlemekle ıeçer. Ve böyle her 

Kaptanla bu dedikochımuz, o 
kadar atetlenmit ki vaktin naaıl 
aeçtijini farketmeclik. Bir aralık 
yanımızda Huan Reiıin aeaini 
duyduk: 

- Kötkte dondurma yapmıt · 
ı E . . t ar.. nmeaın. 

Diyordu. 
Kaptin doğruldu. Bana ıitem

li ıitetııli ~tı: 

mezıin itte l 

Yan gözle baktım. Huan 
elinde maden bir tepıi içind 
tif itlemeli keten bir örtü ve 
kadehlerde dondurmalar. 

Hararet bumıfb. 
Bu dondmmalarm o 

dan geldiiini diifihwniyerek 
men sanldık. Bir kitapta 
tum. Kacimiara erKeiüeri i • 
mek uullerinden bab 
Bazı erkekler midelerinden 
tedilir. Onlann zevkini mi 
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Soviyet artistleri 
y rın Odesadan kalkacak vapurla 

a Istanbula hareket ediyorlar . 

Heyete Başkanlık etmekte olan 
Arkanof 

ılf oskoı-a, 9 ( ...ı.11.) - ılfulıtelif kon
serler t•crmek üzere Türkiııeye gide • 
cck olan Bü11ük Derlet tiyatrosu ar -
listlcri buradcn lıarcketc başlamışlar-
dil". 

llcycttc ljU artistler ı·ardır 
Rüyük Akademik derlet tiyatrosu 

orkl•ı:ıtra şefi Steinbeı·ıı. piyanist bes
frk<İr Şn.cıtokod<;, !la.-; Rirogoı·, .lfc;; • 
=mwurano, ıllaksakova. Soprano, Bar
soı·a, bal('{ arli.'iti .lf<'.'lscrer, Solist. 
Yadan ı•c Nort:.or, Balerin Dudin.<ı -
/;aya, piya11isl Oborin ı·c ıllakoror. 

llc!Jd lliitıiik De det Tiyatrosu 
miidüı· mual"İni Arkanof'un idareısin-
,, ::! •• , •• 

Orkc.ıtra şefi Slcinbcrg ayın üçiin
ch· lınrckcl etmiştir. IJijjt•r arfüıtlcr, 

Odcs(ldmı aıım on birinde kalkan l'O· 
ımrla lstan, "'" lınrel.:t t edeceklerdir. 
llt"'<•tc clalıil bı(lunan dolonisl Ois • 
ir<ılt, ayın mı <Wrdiindt• Türki11<'!JC lıa
rckcl cdcccl.:tir. 

Gidenler Moskorndan lıan·kct c -
dlrlcrkcTI, ba~lo biiyiik elçi llay J" -
' r ('ınar' olduğu halde biitiirı rlçilik 
.~rr'·n·nı Dıs isleri komisaliği yüksek 
(' " ' ~ • il ·farı orti~ilcr l'<' ga;;etcc eı· 
mrmuı . , 
la raf melon uğurlanmıştır. 

.\mtdolu .Ajansının yukarı) a k?Y ~ 
duğumuz telgnıfında bahs:d~: . 
san·atl\arlard:ın orkestra ~efı lk~ 
"' ·· · h r ı ene 1 
St·ırnberg"in tercumcı a ın .. 
~ •· t k· bugun ·· k .. ,.a,·ımızda koymu~ u ' 
gun u · • h"" · ·eti Itnk· 
de öteki san'atkt.lrların un} 
kında mallımat yeriyoruz. 

1 Arka-
Jl<'vcte reislik <'lmektc 0 an b 1 t . . ... k Opera ve a e 

nof, :\fo::-kova Jlu)·u - : • • 
.. d .. r mu·ıvınıdır. 1917 

tivatrosunun mu u ' . t" ·t . .. dı··ımatık ar ts o -
inl,ılabmdan oncc ' . d· 

J k Fıptan ı:-:onı a .ı 
Jaraı, çalı:.nıı:;-tır. n ı ' ' - . 1 sun· 
yeni Sov) et tiyatrosunun kuı ~. ~d· . 
da mm·affaki) etle hizmet ctmı~ ı a 

. Jiarkos operasr-
recilerdendır. 6 ıo;ene ' , . 

.. d .. ·1u··g·ünii ,·apmıştır. !'.':)onr.t 
nın mu uı · .. tro _ 
da l raldn ~verdlonsk opera tı)a 

:sunu idare etmi~tir. 1930 danberi Bü
yük tiyatroda müdür rt\uavinidir. 

Bar:.ova (Soprano) - Astrakan' • 
lıdır. Orta okulada iken ,!1lUZik okula
~ına gidiyordu. 191:i de Mo!ôıko,·a kon -
senatu,·aı·ma girdi. Artistliğe başla
ması 1916 dadır. Operada ~alı~ırken 
konsenatu,·ara dernm etti. 1919 da 
konservatm1arı bitirdi. Se:;inin yük • 
sekliği n tatlılığı, tekniği ve durma
dan çalrşkanhğt kendis;ini Mosko o -
perasr yüksek artistleri aralôiına sok -
tu. 17 yıllık sahne hayatında 2S opera 
ahsiyeti yaratmıştır Operadan baş -
ta oda muı-<ikiRi ile de uğraşır. 1929 -
SO yıllarında lngiltere Te Almanyada 
büyük bir ün alan konserler yermiş -

tir. 
:\Iaksakom CMezzo Soprano) - Bu 

da Astrakan'Jrdır. Hesap işleri i~i~ 
yP.tişmeğe çalışıyordu. lş a~~gmda pt
yano ye ses musikisiyle ugra~mrş~ır. 
19 !9 da Astrakan operasına gırebıl -
mistir: 1923 de A:r.da operasındaki ro
lü~de gösterdiği nıunffakiyet ~ze~i
ne MoskoYa büyük operasına gırrnış-

tir. 
Sahnede calıRtığı ı:; yıl i~inde -iO ope· 
ra sahne;i y~ratmrştll'. En sevdiğin 
en muraffak olduğu rol Karmen'dir. 
Birinci sayı famızdaki resnı i, artisti 
Karmen rolünde gösteriyor. 

Pirogoff ( Baso) - ~ioskovaya 
yakın Razan köyünde do~muştur. A • 
na, babası istemediği halde Moskova
ya k:ıc;tr, Konservatuvara n Ünh:er -
~it('ye girdi. lnkrlap muharebelermde 
cepheye gitmiş. Kızı1ordu askerJerinc 
konserler yermiştir. 1921 de Moskova 
Küçük operasına girmi~. 1921 te de 
Hüyük operaya geçmiştir. Sahnede 3;; 
kadar ;;;ahıs yaratmıştTr. Musorgsky 
Rus operasında Goudounov Ye Kor • 
kunç rnn roHc:dııi, ecnebi OJlera m .. 
da da "Mcfisto,. rnlünde mm·affak ol 
maktadır Sovyet opera sahnesinde 
son zamanlardaki büyük Baso artist
lerinden biridir. Pirogoff, 1817 inkı -
htbından sonra ·,-e tişmi:;tiı·: çok kül -
türlüdür. Eski ncı-;il san'at artistleri -
nin san'at mirasım ~~k iyi hazmet -
mi~tir. Bundan istifade ederek )'eni 
eserler yaratmaktadır. 

hortı:of (Bariton) - Poltaya köy
lerindendir Kiey'de okulada iken ta -
lehe korosunda çnlrşmıştır. 19 !-1 de 
füe\' konsen·atuvarını bitirdi, le şeh· 

rin operMıntı ahndr. 1926 da Mosko • 
ra büyük Opera..<1ına geçmiştir. Çay· 
kov:-;ki'nin operasında ''Anegin,, :Ma -
ca kızı'ncla •·Yel~ki.. ve Karmen'de 
:. Toreador .. rollerinde muvaffakiyet 
göstermektedir. 

Jadan (1'enor) - Bir zamanlar 
,·oroı;ilof'un da ~alıştığı Lugnn loko
motif fabrikasındaki bir işçinin oğlu
dur. 1923 e kadar kendisi de tesviyeci 
olarak orada çaJı~makt:ıdır. Sesinin 
güzelliği musikiye i~tida~ı . f ~~rika 
korolarında anlaşılarak. ~ehır ~ura· 
sınca l\losko\·a konservatuYarına 
gönderildi. Hem konservaturar.da o -
kumakta. hem de tayyare fabrıkasın-

A 

Bir gün lstanbula geben de şö:le 
de aramlıdır. Diyordu. bir Beyoğlu alemi yaşasak. Be~ar-

Bunu Kaptana söyledim: )arm gündüzleri gibi gecelen de 
_Yanlış bir fikir değil. Fa~a~ 

"f nı neş'elidir. 
nihayet bu da, kadının vazı esı -O muhakkak, dedi. Fakat bu-
anlatmış olur. Demek ki kad_ınl_a~, k elerine saklasak daha 

b. . k zı nu ış gec ne yapıp yapıp ızım zev ımı , 
. d · d anı iyi olur. .. .. . _ . 

keyfimizi; ya mı emız en, Y - Ve sinsi bir guluşle ılave ettı: 
humuzdan, ya uzviyetimizin her -

d t _ Çok şükür, daha geceleri -
hangi bir hassas nokta~rn an e • k l 
min etmekle mükelleftırler. mizden fikayet edece yaşa ge • 

Dondurmanın son parçasını ağ· medik ! 
d . Kaptan elliyi geçmişti. Bu id -

zımda eriterek cevap ver ım: d · ·ı·k 
.. k il fl . şerefine diası gösteriyordu ki, emzcı ı 

- Bu mu e e erın . . ki 
H R 

· b" d su ver baka - onu, bir kons~rve gıbı ıa amı§. 
asan eH ır e . . f .. .,, .. 

Açrk denızlerın rrtınaıma goguı 
hm. I .. ·· · 1 k dönüş geren bu eski yapı, çurumemış. 

Tatlı tatlı çene ça ar en B""t ·· b" h ft ın yorgunlugu" · · G.. '"ldü • u un ır a an -treninin saati gelmıştı. omu . l .. 
.,, .. h k it kt kalktım. nu gıderen bu tem be gun, &mır • 
gum asır o u an . 1 . . . · K t b · 

B 
· • ki' tatlı 10hbetlı lerımı gevşetmıttı· ap an, em u ıyı yeme ı ve . . 

tembel tatil günü bitmitti. 1 trene kadar geçırdı. 
B .. t" K tan dedim. Elini sıkarken: - ugun geç ı ap , 
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Bahar Modellerinden Birkaçı 

Gördüğünüz fapka mOJelleri~ Eiu •eneni,;- liaharına ma1iıus mo aellerdir. Soldaki, ~an şeklinaen 
mülhemdir. Yukarı kıımı bir külahı andırıyor. Bir kenarı yüze doğru indirilmiıtir. Ortcıclaki de bir kena· 
rı bir göz iiıtüne .iper oluyor. Ortaıına §erit çekilmif, kulak biçimin de bir liyonga iliıtirilmiıtir. Sağcla
kine gelince, bunun bir kenarı, diğer ikiıinin akaine olarak yukarıya doğru kaldınlmııtır. Kuma§a uy· 

gun bir kurdele. aütüdür ! 

Sol tartilta bir liomple görüyor aunuz. Tayyörün hatları yumuıali iniflidir. Göğüs yeri, /;üzmelidir. 
lı:emer geniıçe ve garnüidir. Çekel, pelerin tarzında kolludur. Sağ ta raftaki kısmen kap tarzında bir 
koıti.im •• Kapa benziyen pelerinli ce ketin yakası erkek ceketi gibi .• Göğüs düğmeleri yerine ~engeller 
konıılmuıtur. Bunlar da ilkbahar modelleridir! • ,.. 

da te,,·iyedlik etmekte idi. 1927 de, 
~foskovada, Stanisla,·sky operaı:-:ına 
alınıyor, bir sene sonra müsabaka ile 
Büyük operaya geçiyor. Çok ~a lı1'ma 
saye!ölinde birinci derecede rol yapan 
artistler sırasına giriyor. 

l\fe..,._erer (Balet artisti) - 190:l de 
lıl 

clo~du. 16 yaşında iken balet dl'rslc -
rinc ba~ladr. 1920 de Büyük tiyatro 
halet mektebini hitirdi. 1921 den heri 
hu tiyatronun balet he)etinclc çalı~ -
maktadır. Yiiksek btidadı. kunctli 
tekniği kcncfü:iui birinci rollere ka -
dar yükscltmi~lir. 

Messercr }aratıcr biı balet üstadı 
olmu:;-tur. Hem klasik , c ı,arakteris -
tik, hem grote:--k danslarında ~ahne 

hususi} etlerini ı,olaylıkla bulmakta· 
dır. 1932 dl'. ~ene balet artisti olan 'e 
lıirlikfr ~alı:;-.ın kız; kardeşiylt• birlik-

ı;:.,... (Uıtfen sayıfayr çeviriniz) 

- Gelecek cuma is takoz oula- ı Gece de ... Ben de teklif sizler ara- ! kağıdımda yazıh. Fakat şimdiye 
cağım, aakm gelmemezlik etme! smdayım ki, yemeğe davet etliler. kadar gününü bellemek fırsatı ol-

Diyordu. 1 Eskiden lstanbulda böyle adet- madı. Lisede iken babamın kitap· 
- Çalrşırım, dedim. Fakat kor· 

1 
ler, doğum günleri, isim günleri larım karıştırırken Şehy Galip 

karım ki komşuların yine rahabız yoktu. Az vakitte yaşamak şekil • Divanının iç sayfasında ~öyle bir 
olmasınlar. leri deği~ivermiş. Belçikada iken iki satır gözüme çarpmıştı: 

Kaptan cevap vermeğe hazırla. bu adetlere çok alışmıştım. Gün "Şehri şabanın on beşinci gcce-
nryordu, tren birdenbire hareket geçmez, arkadaşlaı·dan, doathır - si ::::aat b 'Şlc bir oğlum diiny:ı.ya 
etti. Dudaklarının oynadığım gör- dan birinin doğum giinü, isim gü - gclıni~ ye hiirn1eten biiyiik dedesı 
düm. Fakat biribirine çarpan de- nü gelirdi. Bu, bir toplantrya vesi Huzıı:ıınÇL'Cİ F'el'idunun L mi yeril· 
mirlerin gürültüsü ne söylediğini le olmakla beraber, o zaman be • ıni~tir. lliidaya emanet ola.,. 

bana itittirmedi. nim için masraflı da olurdu. Da · Bunu önce alafranga aya çevir· 
Yerime otururken: vet edilen yere eli bot gitmek ol- 1 mek ı.azım. Böyle de olsa gününü 
_Oh, dedim. Kaptan elbette maz ya ... Orada bana herkeı so - ar.lamak imkanı yok. Onun için 

bu lakırdımı, o ukala kıza söyler. rardı: soranlara: 
Karşısındakinin naza gelmediğini - Senin doğum günün yok mu? - Haber vereceğim. Merak el-
anlasrn. Hayır, farkında değilim, diye meyin! 

~ ·Y. ~ cevap versem, kim bilir beni belki Diye atlattım. Fakat aonra. dü • 
Bu gece Fazıla davetliyim. Ka- de sokağa bırakılmış, anası, baba- şündüm ki, aı·kası gelmiyecek. 

nsınm isim günü imiş. Gündüz sı belirsiz bir fuhuş çekirdeği sa- J 

teklifli ahbaplarım çağırmıılar. nacaklar. Doğum tarihim nüfus (Suıııı varın) 
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Alman tayyareciliği karşısında • 

Almanların dişleri büyü
dükçe iştahları artıyor.~ 

TA 

+ 
Güı:ı doğu~u 
Gün batısı 

KV 1 
Çarşamba 

10 i\isan 
'i ~luhaarem 

.'i.:!9 
18.43 

M 
Perşembe 
ı ı Nisan 

8 Muharrem 
5.t8 

18.44 
1 

ı 

Uınumi Harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

Sabah namazı 4.47 446 
O#le nam.azı 12.16 it. lfi 

'1•• 10 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih 

fransız Generali Nissel'in Lehistanın 
oazigetine dair yazısında söyledikleri 

lkındi namazı 
Akşam namu• 
,. atsı ıı amazı 

imsak 
Yılın ı.:rçerı gilalerı 

l!'i.'ı7 

Ul.H 
21'1.18 

:ı.oı14 

94 

IS.ıi7 

JS,44 
20 20 
3.4l 

9) 

Yeni bir fırka teşkil edilmişti. Cep
heden hasta efrat geri alınıyordu. 

Fransız Generali Niessel Al - ı tayyareleri mecmuunu hesap ede
manlarm silahlanmak karan kar. rek bu devletlerin Almanyaya kar· 
şısmda LehJstanm vaziyetine dair şı çıkarabilecekleri hava silahla • 
yazdığı bir makalede diyor ki: rının 16200 olduğunu söylüyor. 

~ılM talan ııünlerl 

-lı 

2~R 257 

Tifüs salgın bir halde idi .. 
ır= 

"Son aylarda A'lmanlarla Leh· Yüzde otuzu doldurmak için Al · 
liler araıında bir yaklaşma yapıl- manyanın 5400 tayyaresi olm8tk 
mı§ olmasına rağmen, Almanların lazım geliyor. Şunu da ilave ede -
karada, havada, denizde silahlan- lim ki yapılan yüzde hesabı resmi 
mak için verdikleri cür'etli karar rakamlara istinat etmiyor. Maa -
Lehistam endiıeye düşürmekten mafih Almanların dişleri büyü • 
hali kalmamııtır. Bunun delille - dükçe iıtahlarınm artmakta ol • 
rini, Lehistan ordusunun yarı duğu muhakkaktır. 

resmi gazete olan Polska Zbrojna· Polska Zbrojna gazetesi ayni 
nın neşrettiği bir sürü yazılarda zamanda okurlarının dikkatini Al
görüyoruz. Bu yazılardan birinde man tayyare sahalarının teki.mü -
Alman tayyarelerinin tekamülün. lüne de çekmektedir. 1932 Son -
den bahsediliyor. kanununda Almanyada tamaınile 

Anlatılıyor ki tayyareler her tanzim edilmiş 67 tayyare limanı 
bakı§ta daha. ziyade çoğalıyor ve ve birinci sınıftan 23, ikinci ıınıf· 
Almanların havaya karıı büyük tan 110 tayyare meydanı vardı. 
ihtiraıları olduğunu gösteriyor. 1934 yrlı sonunda tayyare li _ 
General Göring Daily Mail gaze- manian 87 yi geçmiş birinci sınıf 
tesine verdiği bir mülakatta, Al • meydanlar 51 ri, ikinci sınıftan o

manyanın Fransa, Lehistan, Bel · lanlar 197 yi bulmuş, hu suretle 
çika ve Çekoslovakya devletleri yüzde elli bir artma hi.111 olmuş
tayyare mecmuunun yüzde otuz ya tur. 
hut kırkma muadil tayyareye ma· Avrupa melmeketlerinin hiç bi· 
lik olmak hakkı bulunduğunu söy- rinde bu kadar saha mevcut de _ 
!emiştir. ğildir. 

Bu hesaba göre, bugün Alman· . Lehistan as.keri gazetesinin ver· 
yanın 2400 den 3200 e kadar tay - diği izahatın ehemmiyeti ıükiitile 
yaresi bulunmak icap eder. Hal- geçiştirilemez. Bu husuı yalnız 

buki hakikat bu mikdardan fazla- Fransamn değil 1 ayni zamanda in. 
dır. gilterenin ve Almanyaya komşu o· 

Berliner Tagblat gazetesi, ln · lan devletlerin dikkatini celbetme. 

riliz, Ruı, ltalyan ve Yugoslavya ~e layıktır.,, 

KtJRUN"\ 
GUndelik Siye.al Gazete 

Uta.nbul Ankara cadde.si, (VAKIT) yurdu 

TELEFOS NUMARALARI: 
Yar.ı işleri telefonu: 24879 
idare telefonu : 24Si0 

TeJrrat adre51: btanbuJ - (KURUN) 

ABO'NE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

Konya Belediye 
mecHsindc 

RADYO 
Bugün 

lSATNBUL: 
18: Fransızça ders. 18,30: Jimnas

tik. Bayan Azade Tarcan. 18,:iO: Muh
telif operet parçaları plak. 19,30: 
Haberler. 19,40: Bayan Halide Pişkin 
teyze Monolog. 20: Konferans. - Ma
arif - lstanbul kız muallim mektebi 
muallimlerinden Hüviyet Bekir. 20130 
Balalayka orkestrası ve koro. 21: Ba· 
yan Ate~ şan piyano refakatiyle. 21, 
20: Son haberler. l.ıorsalar, 21,30: 
Stüdyo orkestı-asr. 22: Stüdyo caz ve 
tango orkestraları. 

17:> Khz. MOSKOYA, 17U m. 
17,:30: Parti yayrmr. 19,30: Kolhoz

lar için ulusal musiki. 21: Possininin 
eserlerinden parçalar. 22: :Muhtelif 
dillerde konferanslar. 22: Çekçe ya -
yım. 23,0:l: lngilizce. 24,0:->: Almanca. 

~:}2 Khz. Moskova, (Stali) 361 m. 
11,:30: BüJiik operada verilecek 

senfonik konseri nakil. 19,30: Keman 
konseri. 22: Dans. 

22:3 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,l:i: Solist konseri. 18,30: Sözler. 

19; Mu~ikili ve sözlü skeç. 19,30: Söz· 
ler. 19,4:->: Plak. (Bach) 20,05: Sözler. 
20,35: Koro konseri. 20,50: Aktüalite. 
21: Plak. <Yeni filmlerden.) 21,45: 
Duyumlar. 22: Chopinin eserlerinden 
konser. 22,30: Konferans. Esperanto
ca 22,4:J: Keman konseri. 23: Rek -
liimlar. 23,l:J: Hafif musiki . 

· :i4.> Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Piyano konseri 21,10: Ulus -

Jaral'asr panayırı hakkında konferans 
20.30: Mascagninin ''CA VALLERlA 
RUSTlÇAN .'\,, operası. ve Lisztin Uç 
fantazi dansfyle rapsodileri. 21,45: 
Dış siyasası 23,10: Duyumlar. Caz -
band. 24,20: Çingene musikisi. 

P ARlS (Kısa dalga) 19168) m 
U: Duyumlar. 14,30: Konseı· nak-

li. 1.),30: İngilizce duyumlar. l:i,40: 
Denizcilik duyumları. 15,:JO: Sözler. 
16,15: Sinema dtıyurn ları 16,50: Karı -
şık konser. 

Senelik HOO Kr. 

6 aylık 730 .. 2700 Kr. 

1450' 

Konya, 9 (A.A.) - Şehir mec • 
lisi toplanmış ve belediyenin 935 
bütçesi maliye encümeni memurin 
maaşatı faslına 2316 liranın mü • 
nakale yapılmasına, mezbaha rü -
sumunun indirilip indirilmemesi 
hakkındaki layihanın tetkiki için 
maliye encümenine verilmeıine, 

Ziraat Bankasından bakiye kalan B Q R S A -
s a.yhk 400 .. 

Bununla beraber tabur yekunu 
(1260) nefer oluyordu. 9 Kolordu
nun 28 frrkası Erzur~ma civar köy 
lerde teşkil olunuyordu. 

Teşkilat yapılmış ve fırka 5000 
~eferlik bir kuvvet haline gelmiş 
olduğundan Hasankale civarına 

alındı. Böylece fırka hem cepheye 
yaklaşmış ve hem de teşkil edile -
cek diğer fırkalara yer bulunmuş 

oluyordu. 
Bu fırkalar Hasankale civarına 

gelince geriye doğru bir akın baş- · 
ladı. Binlerce mariz veyahut mü
temariz asker yolları, meydanla • 
rı dolduruyordu. Doktorlar hasta 
o]mıyanlarınr kıt'~larına yol1uyor, 
fakat ~nların bir kısmı savu,uyor. 
Erzurum. hasathanelerin,e gönderi. 
lenler sürüklene sürüklene yürü -
yor, hastahaneye gideceklerine et-
raf •köylere dağılıyor)ardı. 

Ermeniler alenen düşmanhkla. 
rmr gösterdiler. Muharebenin da -
ha başlangıcında kıt'alardaki Er • 
meni neferler ka.çtı. Düşman tara
fına gittiler. Hatta Ermeni doktor
lardan bile kaçanlar oldu. Halbu • 
ki ordu, bunları kendi öz evladın 

dan hiç ayırmamış, taburlarda on -
başı ve çavuşların epeycesi Erme -
nilerden nasbolunmuştu. Kürtler 
de gerek ceha1et ve gerek te~vik 
neticeıinde kaçıyorılardı. 

34. fırkalarda bi-zzat gördüm ki 
hiç birisi gönülden harbe sokulmu· 

yor, ilk fırsatta kaçıyorlardı. 
Bunların halini o sırada orduya 

nasihat için gelen Şeyh Saidi Kür -
diye gösterdim. 

Dedi ki: 
"Her şeyi söyledim .. Fakat na -

ıihat kar etmiyor. Bu halleri gör -
dükçe Kürd olduğuma utamyo -
rum.,, 

21 bin küsur liranın sureti okuna- ı 
rak kabulüne, elektrik şirketinin ı ! lız1larında vıldız ısaretı "ılınlar üze- Arap efrat zaten harpçu değil-

rındc 9 4 - 935 de nıuamelc nörcnler· dı·r H l b t k d - k 
sermayesinin tenzili hakındaki ı~- " · e e u mın a a a ıogu -

800 .. 
ı aylık ı:ıo • soo " 

tlAn llcretıerl : 
Ticart ilAnların illn sayıfalarmda san • 

Uml 30 kuru§tan b&§lar. nk sayıtada 2150 
kuru~a kadar çıkar. 

BUyük, fazla devamlı nan verenlera 
&14 ayn teıı.zillt vardır. 

~esimli ilanların bir satırı ı O kuruştuı 
Küçük UAnlar: 

Bir deta 30, ikl defası 50, Uç defa.q 65, 
dört defası 715 ve on defuı ıoo kuruştur. 
Ü~ aylık UAn verenlerin bir defası beda· 
vadrr. Dört 11atırı geçen illnların fazla 
n.trrları be:ı kuruftan hesap edilir. 

a. dir. I Ha.ı.; amlar kapanış ti atlarını ı,tÖSterir 1 h yihanın berayı tetkik maliye en _ 111'!:=~===-=-==~~~=-=-=,,.._::_.;_ _ __J_: tan arekete iktidarları bile yok . 

cümenine verilmesine ve umumi 11.::=~=="=u=k=u=t===(~S~a:::::t=.!.:;!ff:)===:lll Gene gayret ve fedakarlık, ars1an 

1 

içtimaların pazartesi ve perşembe • Londra 605, - • \'ivına 24. __ 1 Türk efradına kalıyor .. 
• Ncvyork 12!". - * l\111.irir 17 1 O d l d 

günü toplanmasına karar vermiş- • Paris 169. _ * Berlin 4:-:: r u karargahı Hasanka e ~ 
tir. • ~til~no ııoo. - • \'ar:ova 'H, _ iyice yerleşti .. Evvelce hep birlik. 

- ----------- • Brük ~c ı s.ı. - • Budapeşte Z5, - h"'k"' k d te u umet onag~rn a oturuyor ve 

U " f • Atına 24. -· • Bükrcş 15. _ . 
mUml IlU US yazımı • Ccocm 814 .• • Bclgraı :4, - I tabldottan yemek yiyorduk .. 

h } ki · • Sorva ~4. - * \'olohaıııa ~4. -1 Günler geçip Rusların taarru~un -
azn J art lı * Anı~terda n R4, - * Altrıı < 3i. - -

Statistik umum müdürü Bay Ce· · • Pm ıo '. - * Mecidiye "~. ~o 1 dan emniyet geldikçe herkes ev-
noııııııııııı••ıııı•nM111ıımuııı""'ııı111111uıııııu111111nuıııu1111ı•1111111111111111111111111111111u111 ı- 1 h . . l . d'' ı· • ~Tokho ' m :l~. .. . • ~-nknnt ~.fO, - lere çrkıyordu. Hafız Hakkı Pa . 
ıe Fransa, Almanya, Skandiilavva ve a şe rımıze ge mış, un va J mu- -

• J •• B R'"k dd" ·1 Çekler (kap sa 18) 1 şada hükumet konagMrna yakın bı'r 
saır memleketlerde muvaffakiyetle avını ay u ne m ı e görüş - -~ • • 
turneler yapmıştır. müttür. Bu aahah dokuzda bay f ıı. Lonı.lrıı · tıo~ .~o • sıo\::htnı :i 18-7 evde oturuyordu. Güneş msanı 

Dudimıkaya - Leningrad devlet Celalin i,tirakile bütün kayma . .. !\ eı 1 ork o.111:ııı • \' iyana 
4:ıJ - adeta yakıyordu. Fakat etraf 

tiyatrosunun birinci derece artistle - kamlar vilayette toplanarak 0··nu·· _ '1· 
1

: r ' ız.cı4 - • !\ladriı 5
;
8056 dağları kaplayan kar örtü.sünde • ;\ıılauıı 9.'4~~ • Berlln l.%~·ı b l k 

rindendir. Leningrad halet mektebı"n· • .. d k' lk' 't · · k" . r · •· 4 " \' •'>O ir e e bile yapmıyordu. Ya'nız muz e ı ıncı e§rının on se ızın- * 11ru,;se IJQ,.., • arşova .,. - ?ol 
den çıkmıştır. ::\fektebi bitirir bitir _ d l k l f • Atin~ 84. ı :13J • Rudapeşte 4, ~ı~.ı 1 Hasanlcalel"İn damlarından !'.Okak-

I 
· d ı· t e ya "'ı aca o an umumi nu·· us _ mez ,enıngra ıya rosuna girmiş, :...- • Ccncı re 2.4•3:\ • Riikre• 78,4'» l · t f d .. ·· kl ara atılarak tabaka tabaka biri . 

tekniği ,·e artistik istidadiyle birinci yazımı e ra m a goruşece er · * sorva 65,7713 • l'cl:,raı :l:ı .o:s; 

11 
t d' • Amsıtrdaın ı.1766 • YoJ;ohama ~1.rsıı+• ken karlar eriyordu. Sokaklar ça-

ro er oynamış ır. <Kuğular Gölü), ır. • ı·ra~ 18.·b~6 • '.\loskovı 1088 7~ ınurdan geçi!mez hale geliyordu. 
(Bahçe saray fı~kiyesi) baletlerinde- --~---
ki rolleri bu genç hallerini yükselt _ Belediyede çalışma E S H A M Ordu karargahı Rusların ta.vak -
meğe yaramıştır. saatleri iş Bankası rn.- 1 raınvay :g,- kuf fırsatından istifade ederek or-

Şostakoviç (Ifompozitöı') - lnkr - Anadolu ııs.-1.:; * Çimento a~ t2.65 duyu kuvvetlendirmeğe uğraşır -
13.ptan sonraki içtimai kültür i~inde Mayıs ha,ından itibaren bele - • Heli 1 :ıo Gnvon ne1. -.-· ken Hafız Hakkı Paşa da aklına 

· diyede devam saatleri degwi•ecek- sır. llavrivt rs.~o -.-yetışen Sovyet Musiki yaratmhğrnm :ı: •Merkez Rıınkası 1,3,- • gelen bazı icaraata kalkıyordu. 
en genç ve · en karakteristik bir mii - tir. Memurlar sabahleyin sekiz bu- l 1• ~icort~ -.- Bir gün alay mrzıkalarına si _ 
messilidir. 1906 da Leningradda do - çukta gelecek!erı on ikide yemek _•_1·:_mo~r-ı _ -.- perlere giderek hava çalmasını ve 
ğan Mimitri Ç!ostakoviç, 1916 da mu - tatili yapacakla d B" b ukt .._.; - r ır. ır uç a jstikrazlar tahvmer 

1 
askerin neş'esini getirmesini em -

sikiye başlamıştır. Profesör Nicolai - tekrar vazife ba§lıyacak, he, bu· -
eff'in cİ.erslerini piyano su besinde bi- • t933Tiir~ Ror. ı ,9,m l:lck.uik -. _ retti. Halbuki siperlerdeki askerle 

• çukta akşam tatili olacaktır. · h l" b l k 1 tirmiş, 192:5. de Profesör Steynberg 1 ~ . il •>s,- Tranıva11 3f,N rın a ı öy e mızı a i e neş'elene-
kurslarını almıştır. • .......... nııııuııııı .. ııuııııuı•ııııııııııı• .............. ıuııııuııııı•ııııuııııı•um 1. - 111 ?Mi'~ Rıhtım li. OO 

1 cek değildi. Bilha1Sa Aras ova • 
uuıu- stilı:rtzı Dahili 1 9i,i:- + Anadolu 1 ,._,. _ _ J_ 1_. • l b' · 

Şimdiye kadar üç senfoni, iki ope- 23 Nisa~ size focuğu dfi§ünclü - ı Crıu ı htikm:ı 99. . • __ · · · -.. .. 1 , SllK.laıtU ııper er ırer hendek ha -
ra knmpoze dmişttr. Oç balet, piyano recek haftanın başlanğıcfJlr, 

1 
, te\1ll A ,, ın. ., i.~·~:~~:,; .m ~~:= lf linde idi. Yumutıyan ve çamurla -

ve viyolonsel için sonatlar, film ve 1 Sıvu·t•rzurum r.ı~. - * \luıtte!'."' ~~~!!J ı:an hendeklerde ge...:e ve gün'.du'"z ti tr k JUUllUlllK&MlllllMNl ltff"UıMltllllllt1HlflH«lllMlll lAIUllıttMIU4HHMlllhltUOIHHlllMUIH•lut i;;;;;;i;;;;;;;;--iiiiiiiiöiiiiiii;;;i;;;;;;;i;;;;;~iiiiiiiiııiiiiııiiiii;;;i;.ii;;i! '); '< 

ya o şar rlarr bestelemiştir. kalmakta olan aıker kamil~n ça • 

Bay İbrahim Tali 

mur içindeydi. Hendeklerin kunt-' 
tulması mümkün değildi • 

Neferler tüfeklerini hendeklerin 
üzerine uzatarak ve üzerine de 
~adır bezlerini örterek soğuktan 

tahaffuza uğraşıyorlardı. Bu ıi · 
perlerde ısınmak, belki bir avuç 
buğdayr kavurmak için yaş söğ~: L 

dallarından ateş yakmağa çalışı · 
yorlardı. ,Hepsinde yüz göz çamur 
ve is içinde idi. 

Neferlerden birisini ileri hattı 
gezerken taş gibi bir pel<:simeti ge"' 
veleıneğe uğraşırken gördünı. 

Peksimeti niçin ıslatıp yemediği· 
n! sordum. Hazin bir gülü le dedi 
kı: 

- Efendim, tayınımız f>v,,'1~ıı 
ibaret. lslatırsam iki lokmada bi• 
ter. Ben böyle geveliyerek mide • 
mi avutuyorum.,, 

Bu esnada köylere dağılmış ne· 
ferleri toplamağa zabitler kuman· 
dasında devriyeler yollamıştık. 

Hafız Haklcı paşa 21 Kanunu " 
sanide yemek esnasında dedi ki: 

"Bakınız, ben bugün hastayım• 
Fakat yemek yiyeceğim ve yal .. 
mryacağım. Hastalığı tepeceğiıtl·ı' 

Hakikaten öyle de yaptı. Ak " 
şam yemeğinde yine nöbeti vardı· 
22 Kanunusanide hasta hasta hay· 
vana binerek Hasankale kasaba .. 
sının üzerindeki keleye çıkmıŞ• 
Mülazım Kadri Beyle beraber f o· 
toğraf aldırmıştı. Akşam geldiği 
vakit hastalığı ziyadeleşmişti. Fa.· 
kat sertabip İbrahim Tali Beyirı 
tavsiye ve tedbirlerini dinleme .. 
mekte ıarar ediyordu. 23 Kanunu' 
sani sabahı ikametgahının önün • 
de gördüm. Dedi ki: 

"Ben hasta oldum, fakat yatma' 
dım, Erzuruma gidiyorum. TahsiJl 
Beyde bir kaç gün istirahat ede • 
ceğim. Üç giin sonra ·gelirim.,, 

(Sonu yarın) 

SPOR J 
Bu haf ta ki maçlar 

12 Nisan 935 cuma günü yapı· 
lacak mmtaka resmi maçlan: 

1 - Beşiktaş Şeref alanmdtı• 

alan gözcüsü Şazi Tezcan. Saat 
14 de Karagümrük- F eneryılma:ı 
A takımları, .hakemi Sadi KarsaJl• 
Saat 15.45 de Sümerspor - Hali~ 
A takımları, hakemi Şazi T ezca:ıl• 

2 - .... enerbahçe alanında: sıı· 

at 13 d.e Doğanspor - Ortaköy /4 
takımları, hakemi Ali Rıclvan. 
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SATILIK EŞYA Ya ovada Otel • 
ınsası 

:!I 

Kapalı zarf usulü He eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: lstanbul gümrükleri Başmüdürlüğü satış komisyonunda 

chr) 

1 - Eksiltmeye konulan j~ {Yalova.da otel intası) dır. 

(Elektrik, kalörif er v~ sıhhi teıisat ve diğer teferruatı berabeı·· 

Keşif bedeli - 350.816 - lira - 95 - kuru§tur. 
2 -· Bu işe ait şartnameler ve evrak !Un1ardır: 
A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavelename 1.ahikaSJ. 
C - Fenni ıartname. 

928 senesinden evvel giimrüğe gel mi' ve sahipleri tarafmd.an alın maması yüzünden -.mbarlaa da t 
lanan aşağıda miktar ve kıymetleri yazılı e§yJ. hiz;G.larında göaterilen tarihlerde ıtatdacaktır. Satı, Z 
No. lu kanuna ve beda.va verilen ~artneı.me dahilinde yapılır. Satılan etyanın mik~r ve cinslerini 
terir cetveli Batmüdürlükteki ilan tahtaım• aıılnn§tır. Bu e§yayı al mak istiyenler hizalarında göet 
len kıymet~n % 7,5 ohm teminat akçesini müzayede sa.atinde.n bir sa. at evvel veıneyc yatmn.a)ar1 ı· 
,iJr. lıtektiler aalıf ıaatine kadar korrıiıy()na müracaat ettik!eri tak dirde istedikleri bilgiyi alabilir 
ve eşyaları da görebilirler. (1724) 

Ç - Fenni §arlname lahikası. 
D - Elektrik tesiaatrna ait u nıumi ~utname. 
E - Eicktrik tesisatı lahikaar. 

F - - Kalörifer tesisatı umumi fartnamesi. 
G - Kolörifer tesisatı fenni ş:utnameıi. 
H - Mahal liste$İ. 

1 - S:cak ıu . tesisatı fenni ~artnameai. 
J - Asansör te1isatı fenni ıar~ııamesi. 
K - izolasyon vantila.ayon ~artnameıi. 
L - Dere yatağının değiftiril mt!sİne ait ~artname. 
M - İnşaat ke,ifnamesi. 
N - Projeler. 

Jstiycnler bu tartnameleri ve evrakr - 17,5 - lira bedel muka· 
bilınde Akay idaresi veznesinden ;,Jabilirler. 

3 - Eksiltme 22/4; 935 tarihi:ırle pazartesi günü saat 15 .le Gala
t ada Köprü ba!mda Akay idaresinde yapılacaktır. 

Kap Muhammen kıy. Teminat 

137 

720 

132 

57 

65 

521 

L. · K. L. MüzayeCle günii ve tekli 
4126 68 310 22/ 4/ 935 ~aat 15. Transit açık 

4965 30 

728 84 

12126 33 

2222 75 

7E 05 

arttll"ma 

373 29/ 4/ 935 şaat 14. Transit, açık 
a.rtbrma 

55 29/ 4/ 935 saat 16. Transit, açtk 
arttırma 

910 6/ 5/ 935 ıaal 14. Transit, kapalı 
zarf. 

167 6/ 5/ 935 saat 15. açık arttnma. 

6 6/ 5/ 935 saat 17, açık arttnma. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uıulü ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira muvakkat Istanbul Kumandanhğı 
teminat vermesi, bundan ba!ka a§a ğıdaki vesikaları haiz olup göster· bm=-S•a•tı111na•l•m•a•K•o•m•i•ıy•o•n•u•f•li•n .. l11XJ--ıırı mesi lazımdır. 

Yeni Çıktı 

A - 100 bin liralık otel, banka veya. idare binan yapını§ olduft 
guna dair Nafıa Vekaletinden ahnrnıt bir veşika. 

B- Münakua §artnameıinde yaZih v'ikalar. 

6 - Teklif mektuplar! yukarıda. 3 üncü maddede yazılı !aatten 
bir aaat evveline kadar Akay U. müdürlüğüne getirilerek encümen 

reisliğine makbuz mukabilinde "Verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 cü maddede yazılı aaate kadar gelmiş olması 

ve dıı ıarfm mühür mumu ile iyice kapatılmıf olması lazımdır . 

Poıtada olacak geçikmeler kabul edilme<r:. (1740) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

Keşif bedeli 3850 lira 40 kuruş 
olan yapı malzem~ıi pa.:arhkla a· 
lınacaktır. Paazrhğı 14/ Niaan/ 935 
Pazar günıü ~aat 15,30 dadır. Is • 
teklileı- keşif ve şartnamesini Fın
dıklıda SatınaJma komisyonunda. 
görebilil'ler. Pazarlığa girecekle • 
riıı 289 liarlık teminat makbuz • 
lariyle beraber vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(1812) 

Kıt'at ih ıyacı ıçin 80 ton Ha. -
rna.m odunu pazarlıkla ıatın ahna.· 
caktrr. Pazarlığı 10/ Nisan/ 935 · 

40.000 adet muhtelif eb•atta likör tifesi kapsülü çarşamba günü aaa.t 14 dedir. İs · 1 

1.050.000 adet muhtelif eb'atta konyak !İ~eıi kapsülü teklilerin vaktinden evvel komi&· 
Şartnam~ Ye nümunes; veçhile pa~arlıkla. satın alınacağından yonda hazır bulunrnal~:rı. (1813) 

vermek istiyenlcr;;1 Z9/ 1 93;) tarihine müaadif pazartesi gur:\;; ~aat * * * 
(14) de ( ""o 7,50) güvenmderiyle Cibalide levazım ve mübayaa.t §U· Kıt' at ihtiyaçı için 1818 a.det 
hesine müracaa~::.rı . (1808) yün eldiven açık ekıiltm~ye kon-

4.000 yaprak 97 X ıno eb'adında Sellofan muştur. Beherinin tahmin fiatı 55 

Dtbı ve Yatm 

Tercüme kUDfyab 

So •ı: 30 

Gustave Fla.ubert 

İsmail Hakkı Alişan 

SALAMBO 
1 il 

1935 

Satıldığı yer: 
VAKiT Matbaası ..-- lstanbu1 

Flatı 125 Kuruş 
10.000 adet 36 X 60 eb'adında araları ince b eyaz tefrik }~ağıtlı be- kuruş olup muvakkat teminatı 75 ------~~~~~~~~ 

yaz alcminyom liradn·. lhaleıi 27/Niıan/935 cu - ht.anhul Asliye 3 üncü hukuk · 
250 adet 28 m/ m ala yaldızlı hobin. martesi günü ıaat 15 dedir. Şart - t.an: 
100 adet 25 m im kağıt yalduJı bobin. n.ame ve örneğini Fındıklıda. Sa· Jorjetiı' Panga.ltıda Bekçi so • 

ı tln•lm"' kom••yonunda 0 Örebilir • kak Pe "rtıman da mu daremiz ihtiyacı için 4artname ve nümuneşi mucibince yukarı.· ... .. i"' 0 rnze ap.. m • 
d 1 V · · l · 22 ler Ekş.iltmeye gireceklerin temi • kim Kostantin aleyhine açtığı bo-a. yazılı eşya pazarlıkla sa.tına ınacaktır. ermek ıstıyen erın / 4 ' · 
935 tarihine müaadif pa~arteşi ıünü ıaat 14 de c;o 7,5 güvenme para. 

1 
nat makbuzlariyl~ beri'\ber vaktin· t•ııma davaJmm 8 4 935 ta · 

lariyle Cibalide levazım ve mübayaat ıuhesine müracaatlan. (1665) de11 evvel komisyonda hazır bu • rihli celaede tebliğati!L rağmen gel-
lunmalan. ( 1814) mediğindgn gıyap kararı verilerek 

ıt· ~ :;. dava münlacı tahkik görüldüğün· 

Cinai qya 
4154 küsür kilo 11kletinde muh 
lif fabrikalar mamulatı toz ve ts 
let ~akkarin 

Muhtelif cins pek çok ecza nı 
taln;arat m~dcn suları tuvalet 
yıı.ar vesaire 
Adresli kağ1t, mukavva, etik 
mantar, kapaül veaair muhtelif 
ya.. 

Sessiz dolu sinema filmleri. 

Bh~iklet, ~tomobil, bunlara ait 
sam sair makineler ve muhtelif 
yalar. 
İmhaya ayrılmıf cep fener pill 
tahta parçaları, kağıt v~ıair efyş· 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Aceateleri Karaköy K6pri9af' 
rel.4~362 - Sirkecı Möhürdırz•'' I••- Han Telefon 22740 

Mersin Yolu 
ANTALYA vapuru 12 Ni,.~ 

CUMA günü ıaa.t 1 ı de Mer•1' 

ne kadar. (1829) 

lmroz Yolu 
KOCAELİ vapuru 1 ı Nitsıt 

PERŞEMBE günü ıaat 16 d• 
Tnnlı11n• ,.rhhnnnrl•... J.ea~d 
gidi,te; ekirdağ, Ce • ,r. 
Lapseki, Çanakkale, lrn~ıtı. .? 
nütte bunlara ilaveten; Şa1~~ • 
ye uğrayacaktır. (1830 

DÜZEL1ME 
Tokat Valiliğinden : ~ 

1, 3, 5 ve 6 Nisan 935 t•f ıJ 
"Kurun,, gazetesinde neşrolu 
yedi m'ktep münakasası hak1'ıJJ 
da ki ilan~rnızda yahuz Tokat ~ 
kezinde yaptırılacak iki mekte~ 
ten biriıinin kıymeti "23,QOO,, Jı~ 
yazılacağı ye-rde yanbth~. 
"2300,. lira yazılmıştır. Düıtltl 
lir (1625) 

--~~--.----~~----~-~ 
DOKTOR 

•• 
Kemal Ozsan Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 

Vergi borcundan dolayı haciz altma alınmıt olan 5555 adet mü
ceddet grllnıofon pilağmm :')erakende suretiyle son müzayedesi 13/ 4/. 
935 tarihine mü.sadif C\lmartesi günü saat 14 den sonra yapılacaktır. 
Talip olanların Galata.da. Kilcük Mil~et hanında 24 No. ela buluna-

Heı.riciyc raboratuvarı için bir den evrak azadan Salih Zekiye ürolog - Operatör 

~det Pa.ntofos cihazı açık eksilt - verilmeıine ve tahkikat günü de Bevliye MUlehassısı ~ 
. . • T\rakötı - Eksclsiyor moğ(l• meye koıı:- ~!~tur. Tahmin edilefl 2.S-4-935 ~ant on tayın edılmış-

1 
d 8 .. .. ~1 d 

0 
.. r' 

ywıın a. er gun og e en s 1• 

bedel 800 lira olup muvakkat te· tir. Bizz~t veya bilvekıUe gcJmez 2 • dcrı S • c kadar.. Tel: 4123' 
mirıatı 60 liradır. lpalesi 15 Nisan ıe ıııyaben tahkikata devam olu · ı~•••••••••-lll"" 

.. 
cak o1an aaht heyetine müra.caatla.r. ( 1807) 

935 pazarteıi günü saat 15 teclir na.<;ağı uıulün 401 m:i ınaddesio,e j ___ .......... ·-··--ı• 
1111111

" ~ 
• , ·-····..................... 22553 ....... g_,........, 

Nafıa Bakanılg- ından •. Şartnamesini her gün Fmdıkhda tevfikan 1Jan olumu. (6264) if ACELE SATILIK AKAR .d 
s~bnalma ~omisyon~nda g~rebi-1 z A y 1 !İ Samatyada tren ve trarn~l 

Haydarpaıada. sif ıupalan teslim şartiyİe ve klaring kanalı ile lı~ler. E~~bıJtmeyeT~ırecetkOledrın te· ı Tokat Reşadiye Ga.zipaıa ilk f~j duraklarına birer dakika d~ 
h b d 1. 468 ı · 1 1300 d ı l f f . mmat mal\ uz ve ıcare uına • der odalı i!<i bölük ve altı1' mu ammen e e ı ıra o an a et komıJ e te gra . mcanı k ·tı · l..J ki d . 'k l rn~kteb;rıden 931 .senesinde almış ; il 

arık eksiltmeye konulmu .. tur. ayı 1 0 ;;ıu arına aır veaı a &J" !·dükkanı bulunan havadar ~·e 
:ı :s I b ' I"k k · d f k • olduğum 8 num.aralı ıa.hcıdclna • d 1 a. ır l ·te va tın en evve omıs H yu veaair müıtemilitı havi 

EkaiJtme 2/ 6/ 935 tarihine r ;::.atlayan pazar günü ıaat 15 de Anka· yonda hazır bul\Jnm:ı.lan . (1465) meyi kaybettim. Yenisini alaca • ii ıabhktır. Her gün 16,5 dan fO'j 

rada Bakanlık malzeme müdürlüfriinde yapılacaktır. ğımclan cakiıinin hükmü kalmadı. ıi ra Aka:ıray Keınalpa,a cadd'i 
İsteklilerin Ticaret Odası vesikaft vo 35,10 1irahk muvıt.kkat te İstanbul ihi nci icra mcnmrJu · ğun ilan ederim. <6277) il No: 113 e müracaat. (6109) ~ 

. ğımdan: Şevket :::::::mm::mı::m::;:::m1111m:;u:r.:u=' minatlariy!'! birlikte aynı gün ve aaatt" komiıyonda bulunmc:Jarı la· 
zrmdır. istekliler bu huıust:ıki ıart nameleri pıırıı.sız olaral< Apk~u.cla 
Bakanlık malzeme müdürlüiündeıı alabilirler. (1652) 

Mahcuz olup paraya çevrilme · 
sin.'! karar verilen Büyüb.dada 
Clllli mahaJlesi Servili so~ eıki 

Askeri Fabrikalar u Müdürlüg"' ünden: {1) yeni (G; l) No. lu evd~ me~· 
• cııt olan eJyalar 14 4 935 gu· 

Fabrikalar için muhtelif tezgah ve diğer vesaiti imaliye sipariş ı nünde m2tho.llin,tlf! &3at 14 dan 16 
dilecektir. Maruf ve müt~hassıs firmaları temıil eden ,alakzd.ıı.rlann 1 ya katlar acık arttrr:ma 5ttretilft ~"; .. 

\•ekaletnamelerini hamilen bu baptaki şeraiti anlamak üzere 20 Ni-ı tr!acakttr. Almak iıteldil!rinin 
san 935 tarihine kadar Anknada Umum Müdürlük Fen Şubeıine mü- maha1Iinde haıır bulunma lan i . 
racaat etm~leri. (1747) lan olunur. '6275) 

KiRALIK SATILIK KOŞK 

Erenköyündc Suadiye ha.t bo. 
yımda vaıi bahçeli ve derunundıt. 
iki Jtuyuıu ve elektrik tesisatı 

mevcut ııezar~ti kamileye h~iz do
ku; odah45 ııumrolu köşk kin.hk 
ıve n.tıhktır. Talip o!anlarm itti· 
ıa.lindeki 47 nUlllrova müracaat .. 
tarı ... 

DIŞ DOKTORU 

Ubeyt Salt 
Fatih Kar-agümrük b'amvs1 

durağı, No. 4 
.....-~~~~~~~-_./ 

Sahibi: ASIM US 
VAKiT Mııtpa<>şı .... hterıb111 

N~rint Müdi.irii: 
REFiK Ahmet SEVENCIL 





Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Yurdumuzda Konser Jlerecek Sovqet 

Kadlköylüler yakında 
kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

San' atkô.rları 

s~c:lin itioaren t, 2, ~' ~' numaralrl;;J chr: 5 numara1rsr san"atka·r Yaaan··1- maralı kompozitör Şestoıioviçtir; 7f rolunde ~el< muvairakiyetli bir maky.'·ı ainci sayıFanuzda bulacaksınız. 
bale artisti Measercr'in türlü pozlan - Hind tüccarı rolünde gösteriyor; 6 nu- numaralı artist Pirogofun Şar Saltan 1 jını gösteriyor. Buna dair yazımızı ye- · \. 

- (Fr.) Rcllcment. vraimcnt 
Hakikatglı. - DojTucı:ı, doiru söz. 

lü - Veridique 

Örnek: 11 aliilrotgu ·bir adanı -= • 
JJoğnu·11 bir <1</am· 

Karibi hakikat = Hakilcabı = (Fr.) 
Nraiscmblable ,... • 

' Örnek: Bir romanın me·ı·zml a:. 

çok karibi lvıl•ikat olmalıdır = Bir 
romanın. lwnusu a::. rol.· hakikatsı ol-
blıclır. .. 

Muvafıkı hakikat - Hakikata uy . 

ıun - (Fr.) Vcridique 

Öınck: illurnfıkı lıahikat bir lw . 
bcr ::::: Hakikate uygun bir duyu. 

Hakilcatbin - Doiru görü,lü. 

Hakiki · Olmu, :;;;: (Fr.) Re~l 

Örnek: Bu romanda okuduğunu:. 
.,eyler hakikidir - Ru romanda o/w. 
dUğww= ~f'Jfor olmıı~tur. 1 

Hakiki (Şe'ni) - Gerçek - (Fr.) 
Reel 

Örnek: Riiyada görülen ~eyler luı
lrik'i değildiı - Riiyrıd" gürülrn ~<')' • 

fer gerçek değildir. 
Hakiki - Asıl - (Fr.) Vcritab.Ie 

Örn~k: Bu yuzmm hnkiJ.i rmmm! 
:!udur = Bu yazmm asıl anlamı ~u . 
dur. 

Hakiki Tam - (Fr.) Veritable 

Örnek: Genf'raT ... hal.·ihi b'ir im 
mandandır - General .. · lam bir 
lwmutandır. 

Hakiki ..::: Hakkath, candan = (Fr.) 
.Vrai, ıincere 

Örnek: il ahiki. bir arkoda.r: -=-• 
Candan bir urkadaj (hakikatli bir 
•kada§). 

Hakiki= Doğru = (Fr.) V~ritable 

~mek: Bu ynzı rn::iyetin hakiM 

tahlilidir - Bıt ya=z durumun doğru 
bir çözesidir. 

Hakiki -= Sağici, hakikiğ :::..:: (Fr.) 
Vrai 

Örnek: l:Ju elmas lıakik'i midiı, 
değil midir? - Bu elmas llağici mi • 
dir, tlPğil midir'! , 

Sahih =- Doğru 
T aıhih etmek - Doğurltmak 

(Fr.) Rcctificr 

Örnek: Uıı yanlı., du yıığu Turgıııl 
doğru.lctu. 

Tashih etmek Düzeltmek - (Fr.) 
Corriger 

Örnek: nıı ya::.ulald ymılı.~ları ta~· 

lıilı ı>dirıi:: Uu ya::.ıdahi yanlı ·im• 

dii:•wl tiıı i ::. 
Muhakkak (Bak: Şüphesiz) 

Muhik Haklı (F;·.) Juste [ 
Tahkik, tahkikat Gerçin (Fr.) 

Enquete, instruction 

Önıek: Sıır;lu /uı!;:/mııla talı/;ihaı 

Jupılıyor .'im;fu luıT..l.111da talıki -
lo.rıt J<l[ıılıyor - Sw;lıı luıldanda gr•ı-. 
çirı yaprlıyur. 

Tahkik etmek Gerçinlemek 
(Fr.) s·instruirc, sc livrcr a une en -
qete 

Örnc!..: /'o/is, bıı ciirmü kimin i.~ · 
frdiğini talı/dk ediyor Polis, bu 

sııç11 lıimn işf Pdiğini fıf'r('inliyor. 
Kabili tahkik - Gerçinlenebilir 

(Fr.) Verifiable 

Örnek: Bu i~ eldPki ·vesilwlnra 
göıe knbili tahkik göriirımüyor - B:t 

i~ eldeki bPlgclere göre gerçinlenebi. 
lir görünmiiyor. 

Ledettahkik = Gerçinlendikte =-= 

(Fr.) Aprcs cnquete 

J." ahkikatı adliye = Tüzel gerçin = 1 
(Fr.) Enqucte judiciaire 1 .,,.. -

!O 1 ~ ; 1 

Hukuku amme = Kamulas hakla,. 

(Fr.) Droit public 
ıi ele ge!;irdi = l'armee s 'cst crrıP' 
rcc cfo ıous fes sonımets domirıoıı' 

preliminaire 

Tahakkuk (Bak: sabit) = Gerçek

leşme, kesinleme. 

Ö rnc.>k: V <'rgi ıalwl.-Jwlm = V <?r

ld h<>sirılrme,\i· 
Tahakkuk etmek (Bak: Sabit ol -

ınak) - Gerçekleşmek ==- (Fr.) s~ 

rcaliscr. 

Örnek: Ümidim talıaklml• etti 

ı: 111 ıırl um gı•n. Ph!f'~li. 
Tahakkuk ettirmek ·- Kesinlemek 

Örıwk: T'ergi ı,duıhk.uh eltirmei. 

J Prgi la>.,inl<>nwh. 
Tahakkuk ettirmek - Gerçeklemek 

(Fr.) Rcaliscr 

Ürııl'k: Hu adam biitiin dii..~ürıcc
ler11ıi talwh·lmh <?tlirmi.~tir = Bıı a • 

elam biitiirı dii.~iinccforirıi gerç<>lde~ 

nıi~tir. 

Tahakkuk ettirmek - VarlaştJr -

mak (Fr.) Realiscr 

Örnek : /Jii.~iincı:lr·rini tnlwf;/m !: 
ı•ttirm<'h İ<;İll /ı,.,. ı;arrıy<! bn.~ nırr/11 • 
J>ii.~iind iild rıiııi wırla.~ı ırmal.: i~.:i rt 
lım· ı:m r>_n• brı~ l'lu-dıı. 

Kabili tahakkuk = Gerçeklenebi -

lil' (Fr.) Realisablc 

Ürıı~k: f,abili talıaldmh lf18<lt' • 

ı 111 lor (;,.,<;,,f,·lrnrbilir ta.~arlnr. 

Tahakkuk memuru = Keıinci, ke • 

sinleyici 

Kat'i - Kesin = (Fr.) DCfinitif, ca
t cgoriquc 

Kat'ileıtirmek = Keıinleıtinnek 

Hukuk = Türe == (Fr.) Science ju

ridique 

Hukuki = Türel - (Fr.) Jııridiqur 

Hukuku müktesebe - Edinek hak · 

lar - (Fr.) Droits acquis 

Hukuku tabiiye ~ T abiiğ haklar 

(Fr.) Droits naturcls 

Hakeza - Böylece, böyle, bunuu 

gibi, gene 

Hakem - Yargıç - (Fr.) Arbitrc 

Hikmet - Öken, gİzeyİp 

Örnek: Bu i.5t<! benf m mılamadı 
1 

~un bir lıi/mı<•l rar - B1t i.~te bmıiııı 

wılammlığım bir gi;;;eyp var. 
Hakim Ökmen -= (Fr.) 

Hakim 1 - Egemen 
Souverain 

2 - Hükümen = juge 

Sage 

(Fr., 

3 - Hüküm süren Regnant, prC:-

dominant, prcponderant 

4 - Başat - Dominant 

Örııcklr·ı·: l - '/'iirhiy<'d" 111il/,·ı 
lınhimdir Tiirlll'yr•d<· 11/ııs r•gr•nu•rı· 

dir bı '/ ıırqui<> la ı\aıiun , .. ~, .,oıı. 

f<'r<ll11f'. 

:: - Adliy<' T'ehiilf'ti luikimlm· ir.)11 

Hükkam - Hükümenler. p 
Hükümran = Hükümsüren === ( 

Souvcrain regnant. 

Hakim olmak - Ba§atmak ~ (f' 
Domincr 

Örnek: İstild<il duygusu köklıİ 
lmı bİI' millrt 1-mlay kolay Jı{ıkitrl i 
lwıama:; Erltinlih dm·gu.m k - ,, 
ofon bir 11/11,, lwlay kolay ba;nt~ 
ma:: l ne \atiou qui a wıc co I 
rru'' 111 ujımc/,• s<~ .~on indepcrıJ 
ıı e pmtf ıım [./rf' /acilement dotrıi 

Ü~EHGELER 

1\ılaı 11: .'ö:lı'ri ii::<?rirıc, lıN U~ 
11i11 ( l f ,{ ."i ) ıa ı,:ıhtı~mdarı ba~lt1r 
ii:Prr. bir cı idncfo. istiwm/cr 
ııi l>iı ii11<·r;;e il;•ri .,iircuilirfor. 8 
1a,. '!'. o. T. c. r;,.11,,l K<'iıiplisi" 
~d,·i I 11/ ımda [.!,Örıdcrilccchtir: 

yeni bir lamun. /ıa;;;ırlamahtadır . r·--··---······-lll"J 
Tii:;r> Holwn:ığı lıiilninu•nler irin rı·· V I I ı · · e • · .~nwıı 11·11 • • • • • • • w .ımeıı;ırı 

1Lİ bir hıuum lw:rrlanwl.·tadır /,,. lıınızdıı . ...... .l•ar.~ılığmı 111 
.1li11i.~ırr dP /o j11.~tircı <','1f Prt trnin d,· {nılwt: yctr•r) gi)rmiiyorıım. 
111·,,ıwcr· uu 111111t,·au l'rujel (/,. loi ~cbebi: (kısaca) .••..•• • • 

conc<ırrımıt / ps jugcs. • • · · · • · • • • • • • · • 
.1 - ıllilfot Meclisinde hakim olm• • • • • • • • • • • • • • • • 

Örıcrgcnı .~udur: • • (1} olan lwnaat<? göre = Kamııtayda bii- • /nız<J 
idim $lİrPn lmrıarıta güm = 8r>/o11 lı• e1' 
rnnriction priıpondemnt"- dP. la G. t (1) Burada bir önerge göst 
, 1 miyen yazılar üzerine bir şey -Y' 
n· 

mıyacaktır. 

4 - Ordu, biitiin hakim tepeleri • •••••••• .. .,... 
::apfPlfi Orı/11, biiıiin f>nsnt ft?fır./". -


