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Marmara kıyılarında zelzeleden yedi köy yıkılmıştır 
----------------------~----------------------------------------------~ 
laval ve Mussolini anlaştılar 1 Marmara adasında ve Erdek' 
İtalya - Fransa 
Yakınlığı 

Mu&6olini ile Laval ara61ndaki 
gÖrüfllleler bitti ve Fransız dq if:er 
bakanı dün Paris'e döndü. Bu görüı
melerin •ürdüğü üç gÜn içinde Ro
ma'dan gelen bir yığın duyum ara
•ındıuı, ltalya ile Fr.......,'nm ıöyle 
bir anlaımıya vardıkları görülüyor: 

1 - Musaolini ile Laval, ilk önce, 
genel ııyasa. Üzerinde görü~ler ve 
her ikıi uluı (devlet) adamının ara
amda, bu bakandan , bir görÜ§ bir
liği olduğu anlaıılmıf. 

Uluı adamları arasmda yapılan 
gÖriİ§melerden aoııra bu yolda bir 
bildirim (tebliğ) çıakrmak ötedenbe
ri aıyaaal tutumun gerekliği sayılır. 
Bunun içind r ki bu sözlerin Üzerinde 
durubııaz. Oteki anlapnalara ııelin
ce; onlar da §Öyle kıaaıltılmaktadır: 

2 - Fransa, ltalya'nm Afrikadaki 
dileklerini az çok yerine getirmeyi 
onaylamıştır (kabul etmiıtır). ' ı u
nua'ta:ki ltalyanlar, yapılan yurtla§
lık kanunun:ı göre, birinci karmdan 
aonra Fransız yurtt&§ı olacaklardL 
Yeni anlatmıya göre, birinci karın 
yerine, ikinci karın k011ulmu§tur. 
Bu, İngiltere ile Fransa arasında Tu
nus'taki M..ıtalılar için 1923 yılında 
yapılan anla§UUYa uyııundur. Fransa 
Trablus ve Somali sınınnı ltalya'nm 
dilekler.:ne az Ç<llk uygun biçimde de
iittirmektedir. Afrika ııeniıtir. Fran
aa.nm burada.ki imparatorluğu da 
büyiiktür. Bir kaç bin kilometre top
rak Fransadan ltalya'ya, ve yahut 
ltalyadan Franaa'ya geçnıİ§. Bunun 
büyük bir değimi olamaz. Ne Afri
ka'daki Fransız imparatorluğunu 
ııörünecek kadar küçültür; ne de 
Afrika'dalci ltalyan İmparat ... luğunu 
&ezilecek kadar büyilltür. Ancak ö
tedenberi sürüp ıriden bu it Üzerinde 
uzl&§llhak, b&§ka itler üzerinde de 
aıılqmıya varmak içıin ortada bir di
lek olduğunu göatenneei bakımından
dır ki, bunun üzerinde Özenle duru
labilir. B;:t ötedenberi ltalya ile Fran
- ara.arndaki Afrika anlaıamamaz .. 
lığını bu bakmıdan gönnüttük. iki u
!ut aıyasasının can yeri Avrupa'da
dır. Fransa ve ltalya'nm genel sa• 
Vattanberi gÜttülGLeri aıyasa §Öyle kı
aaltılab lir: 

Fransa, Avrupa'da istatükonun 
aürüp gitınesini ve hudutların değiı
ınemestni, ltalya iae, bunun tenini 
İster. iki ulut aıyaaaaınm ana çizgile
ri b ribirine uymuyor. Ancak her i
kioini de birlettiren bir durum var• 
dır: Gerek ltalya, gerek Fransa Avus
turya ımırlarının değiımemesini isti
yorlar. Daha doğruau, bu ülkenin Al
nı.a.nya,ya kablmasını isteım.iyorlar. 
Son yıl 'çinde böyle bir korku belir
djğinden ltalya Franaa'ya yakla.,mıı
tır. lıte timdiki göriitmelerm baılan
gıcı da budur. Gerçek her iki ulU§ ta 
Avu•turya'nın Almanya'ya katılma • 
ama engel olmakta anl&flllltlardır; 
ancak bunun ne biçimde yapılacağı 
konu~ulunca ııyasalanrun ana çizgi
leri birbir ne kartı geliyor. Her iki
ainin de bu aıyasalan dallı budaklı
dır. Her 'kisinin de verilmiı sözleri, 
koltuk altına alımnıı küçük uluılan 
vardır. • 

Fransa, küçük andlapna uluılannı 
gÜcendinnek istemiyor. ltalya Maca
r stan'ı koruyor. Bu yüzden az kaıldı 
Roma göriiımeleri ıuya dii§üyordu. 
Ancak böyle bir son da iki ulutun 
arasını büsbütün açacağından ve bun
dan da en çok Ahnanya kazançlı çı
kacağından, Lava! Roma'ya gitmiı
tir. Şunu aöyliyelim ki, bütün Orta 
Avrupa aınırlanru kartılı.ldı garanti 
..ıtma almak gibi bir uzla~ya va
nlamıyacıağı, Laval Roma'ya ııitmek 
üzere yola çıkmazdan önce anlatıl
mııtı. 

Ancak pamuk ıipliğine bağlanıl
mıt olaa da, bu Orta Avrupa itine, 
Üzerinde anlaıılmıı bir it ıüıü ver
mek ııerekt.i. Bize gÖN! Roma'da ya
pılan İtte bu olmuıtur. Çünkü bildi
rildiğine göre, §Öyle anlaıôınııtır: 

3 - Avuıturya'nm bütün konıtu
lan birib"rinin iç iılerine karlflll&
mak için aralannda k&l'fıhkh bir and
lapna yapacaklar. 

4 - Avusturya'nm batı boşluğu 
( iotikli.1) korkulacak bir kerteye ge
lecek olursa, bu ulu'1.ar toplanarak 
karıılıklı daruf&Caklar (i&titare ede
cekler). 

Görülüyor ki bu andl&flDBlarda ilk 
önce düıünüldüğü gibi, Orta Avrupa 
ımırlanrun kartılıklı garanti altına 
alınması yoktur. S:ze ııöre, karııdıkh 
kanımamak andlaımaama Almanya 
bile girebilir. Çünkü Almanlar, A
vuaturya'nın iç itlerine batkalarının 
kan!"'lakta olduğunu aöyleyip dur
maktadırlar. Almanlara göre, Avus
turya'nın iç itlerine ltalya karııma3• 
aa, Nazi fırkası it başına geçer. On
ların ıöy.leyip durduğu ıudur: «A
vtısturya İş. ne kimse karışmasın. Se
çimde herkea kendi düıünüıüne bıra
kılsın, Nazi fırkası İt başına geçer.> 
Ancak eğer Avusturva \ıine karıtıl
tnaaın sözlerinden dilek, Avusturyn· 
da Nazi !ırkaaının İş batına geçmesi
ne yer v~rmemek ise, iş değiş. r. O 

Anlaşma bayram içinde 
Romada imza edildi 

B.Laval Fransaya döndü. Macarlar, Al
manlar memnuniyetsizlik gösteriyorlar 

Anlaşmanın esasları nedir? 
1 

Bay Mu•solini ile Bay Laval ve an aıaşmanın im:r.aıandığt .Şigi aarayi 

ROMA, 7 (A.A.) - Reuter ajanaı bil· J verdiği ziyafette ezcümle ıunLın ıöy • 
diriyor: kmiftir: 

F ranaa ltalya ..ı....,,...ı Bay La...t ile "ltalya Te 1 taly- hükfuneti birçok 
Bay Musl<ilini ~ında bugün imzaLm.. aeneM.rden sonra Fransa dıtan i§leri 
mııtır. bakanını selimlmnalda baı.tiyaırdır. 

KaJ'fllıklı nutuklar Bu seyahatiniz Fransa - ltalya 
ROMA, 6 (.i\.A.) - Bay Musııolinl yalanlapnaamm müllbet bir ernareaidir. 

Fransız dq bakanı Bay Lava! ıereline (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sarre kimin? 

Bu pazar günü Sarre'lılar 
reylerini veriyorlar 

Almanların lehinde ve aleyhinde 
tezahürler oldu 

Fakat Almanlar emin 2örünüyor 
( Sarda bu ayın on Ü• 

çünde umumi reye müra· 
caat edilecek. Bunun için 
•İnİrler bayii gergindir. 
Beş ırün sonra Sar ıehir
lerindeki rey sandıkların· 
dan çıkacak neticeyi bü· 
tün dünya bekliyor. Bu 
olgun sanayi memleketi 
kimin olacak? Almanya· 
nı.n mı, Fransanıo mı, lren 
dinin mi? Uzaktan gÖriİ· 
nüıe bakılırsa, Almanlar 
biraz kendilerine güveni
yorlar. Bu ırüvence rağ
men el albndan propagan 
dalarını da eksik etmiı de
ğillerdir. Pazara kadar ge
lecek haberlere intizaren, 
bayram içinde ajanslar ıu 
malümab verdiler:) 

Rev basladı 
SABRUK, 8. (A.A.)

Sar reyİamına ait ilk pus
lalar dün saıidıklara abl
mııtır. Bu reyler, pazar 
gÜnÜ pek ziyade me11ul 
olup rey vermeğe vakit 
bulamıyacaklan tahmin e
dilen polislerle, hükfunet 
memurlarının ve ba.st&ha
ne ile hapishanede yatan
ların reyleridir. 

Sarda Almanların proPaganda ali,leri:. Ne 
li::""'°!.i'~.!l.... açlık, ne aoğuk 

Bu suretle reye iıtirak, ihtiyari oldu• 
fundan ve dün rey atnuyanlarm, bu iti 
pazar gÜnü de görmeleri caiz olacaim
dan, rey •ennek hakkını kullananlar aıı 
olmuıtur. • 

Kar,,lıklı nümayifler 
SARBRUK, 7. (A.A.) - Alman cep 

hesine mensup alaylarla Hitlerciliğe kar
fl tarafın teıkil ettiği takriben 80 bin ki-

vakit yeni andlapna, Metternich'in 
yüz yirmi yıl önce yaptırdığı tanrıaal 
(mukaddeıı) andlapruya benzer ki, 
hunun amarı, her ülke amırı içindeki 
ulut biçim: ... in olduğu gibi kalmasını 
karıılı.ldı garanti altına almaktı. Bu
nun bugün ne kadar yürür bir it ~ 
duğu dütünülecek bir aora.ktır. 

Avuıturya batı botluğu korkula
cak bir kerteye gelince; kOIJl§U uluı
lann toplanarak k4r11hklı danıımala
rma gelince; bizim bildiğimize göre, 
buna benzer b ·r yüküm bugün de var
dır. Avustu,.Ya'nın batı botluğu St. 
Geıımain andlaımasile ve ondan son
ra yapılan bir ıürü anlatmalarla ga
ranti altına ahnmııtır. Geçen tubat 
ayında bu yandan her hangi bir kor
ku belirince; lngiltere, Frans" ve 1-
talya'nın birbirine danışacaklan da 
bir bildir'm ile acuna yayılmı~tı ( i
lan edilmitti). Bunun içindir ki biz 
yapılacağı bildirilen yeni andlaşma
yı, on beş )'f'.danberi yapılan andlaı
malar ve anlaşmalar ile girişilen a-

tilik alaylann karıılaıması hadisesiz ol
muıtur. 

Sarbruk tehri, nazi aleyhtarlan tara
fından aöylenecclt nutuklann radyolar
da dinlenmesine mi.ni olmak için elek
trik cereyanmı keamiı ve hatip Maka· 
braun'un transformatörü açmak için yap 
tığı te§ebbüsler ıemereaiz kalmıttır. 

O zaman program harici hatipler 
(Devamı 6 ıncı aahifedel 

da.ki...,.. bir feY eklenmiyeceğini U• 
marız. 

Roma'dan Jİmdiye kadar gelen du
yumlar karııaında, iki ulutun dıı 11-

yaaaaında, ilk Önce söylendiği g:'hi, 
bir emek birliği yapılmaama doğru 
büyük adını atıldığı anlatılma.mak
tadır. Arada gi:ııli bir andlaflll& ya
pıldı mı; onu bihniyoruz. Yoksa iki 
ülkenin ana aıyualan .,.ı.,·.; kadar 
birbirinden ayndır diyeceğimiz geli
yor. Bu solo görüımelerden 1H11utlana:n 
bir talum Fransız gezeteleri de az 
görmüı olacaklardır ki, bunun bir 
baılangıç olduğunu yazmaktadırlar. 
Bizce bu iş üzerinde yarın ;çin de bir 
teY söylenemez. Fransa lıalya sıyaaal 
geçiminin yarınki biçimi, her iki bü
yük uluş arasındaki geçimin geileceğ.i 
gibi, yarınki genel aıyaaal duruma 
bağlıdır. Bunun da ne olacağı belli 
değil. Bugünkü sıyaaal kantıklık için
de yirmi dört saat ;teriyi göreb.le
ne ne mutlu! ..• 

A. Şükrü ESMEil 

1 

1 

1 
• 

te sarsıntılar devam ediyor 
Halk adayı terke karar verdi 

Milliyet muhabiri zelzele yerinden bildiriyor: Bütün 
Çeşme yol arı kurudu, köyler yıkıldı, yer altından korkunç 
gürültüler ge1iyor, Hilaliahmer yardıma koştu, ölenler var 

BANDIRMA, 8. ve onu takip eden sarsmt•!ar Balı~e~ir 

( "ll" ) ve Erdek ile Marmara adaları havalısın· 
Mı ıyet, ge_ce J'.aruı de müthit tahribat yapmııtır. 

Erdekten pmdı gel- • • Bayramın ikinci günü saat 10 u 52 
dim. Zelzelenin mer- dakika 43 saniye ııeçe lstanbulda bir 
kezi Marmara adası- zelzele bissedilmiıtir. Bu zelzele fevkül-
dır. Felaket tahminin merkezi lsta.n~ulun 150 - 200 kilome!re 

I k • _ .J d • B · • • cenubu garbı sın de olmuıtur. 
ev uıue ır. • ınncı Bu zelzele evinde rahatça oturanla -
ıarsıntıda bılhassa a- rın hiasedebileceği derecede olduğu için 
danın cenubuna düşen \<apu daQ her tarafta duyulmamııtor. 
nahiye merkezi Gün- J Bundan sonra rasathanede iki g~ -
d • Kalemi köyleri E .. cıluc. denberi başka hiç bir zelzele kayded~l • 

ogu, ad • memiştir. Halbuki dün Balıkesir ve cıva· 
tamamen anın fıma rındaki muhabirlerimizden aldığımız m• 
linJeki Asmalt Ve Sa- Iı'.imatta zelzelenin yapbğı tahribattan 
raylar köyü kumen uzun uzadıya bahsedilmektedir. An~k 
harap olmuıtur. zelzelenin devam ettiği baklanda malu· 

Adanın kar,ısında-

ki diğer üç ada üz.erin- '1'! 'o'.,. 
deki bef köy de olduk- ~ ••Ul"'l•r 
ça hasar görmüftür. .·0~ 

Hallı taril edilmez de- l!:=~=0==============1 recede sıkınh ve heye-
can içinde perişan bir Zelzelenin feci tahribat yapbğı Erdek havaliai 
haldedir. Adada dere- ile Marmara adalannı 8')sterir harita 
ceai henüz anla,Jmıyan çöküntü· 
ler olmuf ve bütün çefme yollan 
kunımuftur. 

Sarsıntılar devam etmekte yer 
alhndan korkunç gürültüler gel -
mektedir. Bu •on vaziyet karfı•ın
tla halk adayı kat'i olarak terke 
karar vermİf ve oradaki imdat he
yeti de vapur gönderilme•İ için i
cap edenlere telgrafla müracaat 
etmiştir. 

deti alhnJa yardım bekliyor. 
Geçen cuma günü akıamı lstanbul 

merkez olmak üzere Garbi Anadolu ve 
Trakyayı büyük bir dehıete sürükliyen 

mat yoktur. 
Balıkesir muhabirimizin verdiği ma• 

lUmaU ıudur: 
BALIKESiR, 7. (Miiiiyet - Zelz& 

lenin Balıkesir ve civarındaki tahribatı 
oldukça mühim bir ıekildedir. ilk gÜn
lerde anlaıılmıyan tahribat halı:i<ında vi· 
!ayet makamına muhtelif kazalardan res· 
mi malumat gelmektedir. Bu malı'.imata 
göre zelzele bilhaaaa Erdek ve civarın -
da pek çok tahribat yapmııtır. 

Bilhassa Erdeğe bağlı Marmara na• 
hiycıinde Gündoğdu köyü tamamen de
necek derecede harap olmuıtur. Bir çok 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Marmara adası lelaket:r.edele
rine Erdek ve Bandırma halkı ace
le bir yardım olmak üzere Erdek
liler 300 liraya yakın para ve 3000 
ekmek, Bandırmalılar da (1800) 
ekmek ve 65 çadır göndermişler -
dir. Bunlardan başka Balıkeair 
Halk Fırkası 100 lira göndermiş
tir. Adalar halkı açtır, soğuğun fid Marmaranrn en güzel limaıı lanndan Erdek'e bir bakı, 

·y ~~i'it~i;~~ ............. E~··ç~k·b~ğd~y·~~t~~·gi:-
Elçisi geldi k ) • d•k e er arasına gır ı 
Burada dıı işleri ba-

Dış ölkelere geçen yıldan 36 milyon 
kilo artık buğday sattık 

kanımızla 
uzun vakit görüştü 

Elçi itimataamesini vermek 
1 için Anakaraya gitti 

ltalyarun Ankara sefirliğine tayin e
dilmiı olan Belıırat orta elı;isi M. Carlo 
Galli pazar ııünü ıehrimize gelmiı ve 
Perapalaa oteline misafir olmuştur. Ye
ni sefir Üç gÜn tehrimizde kaldıkbm 
•oııra itimatnameaini Cumhur Baıkanı 
Atatürke takdim etmek üzere dün ak -
ıamki treııle Ankaraya gjtmiıtir. 

Buğday ihracatımız 1934 yılında §İm· 
diye kadar rastlanıruyan büyÜk yelıiın
lara Tannış ve Tiiri<iye buğdav tara.;n. 
de hakiki bir rekor te§kil etmittlr, lhra-

teren son istatiıtikleT, aradaki farkın e· 
bemmiyetini bütün açıklığile ortaya l<oy· 
maktadır. Geçen yıl, buğday ihracatımız 
( 1,128,000) kiloyu geçmediği halde 

Yeni sefir evvelki ııün Perapalaa o
telinde bulunmakta olan Dııiıler bı*anı 

(Devamı 6 ıncı aahifede) 

B. Rüştü Aras 
Cenevreye gitti 
Dış i~leri bakanımız ilk· 
önce Belgrada uğrayacak 

Milletler Cemiyeti konseyine riya• 
set edecek olan Dııiıler bakanı Bay 

Tevfik Rüttü Aras 
evvelki f'iin Anka
radan ıebrimize gel. 
mit ve dün akıam• 
ki treııle Cenevre
ye gitmiıtir. Bay 
Tevfik Rüıtü Aras 
evvela Belgrada uğ
rayacaktır. Cenev .. 
reden dönüıte Ati
naya uğrayacağı ha
ber verilmektedir. 

Milletler cemj -
- yeti konseyinin bu 

T. Rüıtü Ar s toplanııında Sar me 
selesi ile lra01 • 1 rnk 

hudut ihtilafı ve daha bazı meseleler 
müza!:.!:T~ edilcce!.tir. 

catuınzın eıki yılıiaı-.a ıLJu~., .................... .. .i (Devamı 6 mcı sahifede) 

O:r. türkçe ya:r.ı örnekleri 

Gücsüzlük bir suçtur 
Şu ltalya - Habet İ§İ (U.fonten) 

in Kurt - Kuzu masalına ne kadar 
benziyor! Masalı hepimiz bilmz: 
Kurdun biri yolda ııiderken kurt, bir 
kuzu ile kartdatıyor. Kurdun karnı 
aç, kuzunun da eti körpedir. Kurt 
kuzuya: 

- Sen geçen yıl niç::n •benim su
yumu bulandırdm? 

Diye çıkqıyor. Kuzu: 
- Ama Bay kurt, ben ııeçen 

yıl doğmamııtım bile ..• 
Diyor. Ancak kurt, nede o!laa, ku

zuyu gözüne kestirdiği lç.in bfaama 
laf ııinniyor, kulaiı yalvarma iıitmi. 
yor: 

- Oyle Ue, eliyor, auyumu bulan
dıran annendi. Ancak ha o, ha aen, 
hep bir değil mi ? 

Ve saldırıp yavnıcağızı parçalı
yor. 

ltalyaya, gittikçe üreyen çocukları i-
çin toprak gereklidir, Habetlilerin 
.ainde de bir çok bO§ toprak var. 
Saldırmak aç.in bundan iyi ip ucu mu 
olur? Şimdi aöylendiğine bakılırsa 
büyük devletler bir araya toplanıp 
bunu göriiıeceklenniı. Atı alan Uo
küdan geçtikten aonra, işin yoksa, 
ıen tek bacakla aft<adan aeğirt dur ..• 
Hem ne görü~ekler? Kimin kime 
bir söz söylemeğe, kimin kimi kına • 
mağa yüzü var ki? Büyük savat ıo • 

1 
nunda şunun bunun topraklarını ken
di aralarmda paylatanlar da bu bü
yük devletler değil miydi? Afrika 
ve Asya bir çapulculuk tabloaundan 
batka nedir? 

Diplomatlar, iıtedikleri kadar, 
g:'zli sıyaaa kalktı desinler; görünen 
köy kılavuz jstemez. Baıkın yalnız 
dağ baımda değil, sıyaaa alanında da 
geçen bir akçadır. 

Bot yere kend:iınizi aldatmıyalnn: 
Acun kurulailı beri kurt kuzuyu yc
miı, denizler yaratılalıberi büyiik 
balık küçük balığı yulımuftur. Bun
dan ötesine yaldızlı hap derler. Ben
ce bir kurt • kuzu masalı, bir ltalyan • 
Habet vurutumu bin bir aıyaaal gö
Jiitmeden daha anlamlıdır. 

B !meliyiz ki bugÜn yer yüzünün 
dipdiri y&§ıyan tek türesi ıudur: 
Suçlu görünmek istemezsen ı.üçlü ol
mağa çalııl Barutun kuru, kılıcın 
keskin i.ae kapmm önünden geçen kurt• 
lar senin yüzüne kuzu yumutaklı
ğile bakarlar; yoksa en temiz eldi
veııli Bay Ambasadör en ıimşek ba· 
kı,Jı kurt olur çıkar. . 

Barı,, öyle ince bir f dandır ki 
yalnız savaşa anık olanların tarla.sın· 
da yetişebilir. 

Ben candan bir banş adamı otdu
ğum içindir ki ordumuz:ı. gönülden 
bağlıyım. 

1-.oil Müftak MAYAK.ON 

• 
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T ARIHl TEFRiKA : 7 

lngiltere, ita/ya ve Mısırdan para, 
talimat alan araplar 

Dahiliye nezareti alelacele tifre ile malumat 
istiyor - Ahmet Kibsi 

tutulacatı sırada Mısırda itleyen şebeke •.• 
Filbakika Muır Hidivi Abbas Onu ben bir nümune olarak zık· 

Hilmi Patanın böyle bir niyette ol- rediyorum. 
duğuna dair muhtelif yerlerden Ecnebi konsoloslar da kapitülas-
bazı feyler itittiğini fakat bunlara yonlara dayanaralc keyfimaye'4 
inanmadığını söyledikten sonra son hareket etmek sevdasında idiler. 
defa bu hususta Mısırdan aldığı Bu husustaki arzu ve emelleri-
mektuplan gösterdi. nin hududu yoktu. 

O, her feyden evvel Seyit Ahmet Dahi!iye Nezaretinden Nazır na-
Kibsinin rahat durmak istemeyİtin- mma müsteşar Samih Rifat Beyin 
den, mtüemadiyen her ite burnunu imzuile gelen 75843/8 numaralı 
sokarak bir teYler yapmak beve- ve 6 mart 329 tarihli fU talırirata 
sinde olduğundan, ecnebilere alet o bakınız: 
lan bu adamdan kurtulmanın yolu
nu bulamadığındaaı tikayet ediyor
ilu. 

imam Yahya ile görüştükten 
sonra Talat Pataya şu cevabı yaz
lbm: 

"Keyfiyet sureti münasebede 
imam hazretlerinden soruldu. 
Harp esnasında ve daba evvel ve 
conra M<sır Hidivinden hiç bir 
mektup almadığını, yalnız geçen
lerde Yemen mebusu Seyit Ahmet 
Kibsinin Mnırlı Osman pap. Ab
'dülhamitteın gelen bir mektupla 
bir gazete getirmif olduğundan pa
~yı mmnaileyhe cevaben ve Hidi- 1 
ve resen iki mektup yazarak gene 
bUmecburiye Kibsi efendiye irsal 
edildiğinden bu mektupların mu
maileyhten ahzile mütalea edilme
sini kemali saffetle cevap verdi. 

MezkGr mektupların hülaaası: 
Ecanibin lslimlar hakkındaki te
cavüzat ve niyatı zalimanelerine 
kartı İslimların Oınnaaılı bayra
ğı altında lüzuma ittihadmdan iba 
rettir. Bu mektupların sureti mu
aaddakalan namı aamilerine posta 
ile irsal kıJındL ı 

Seyit Ahmet Kibsi efendi esasen 
ayan olmak hayaline dütmüt ve 
Mrsır ümerasından bazılarını lmam 
hazretlerile muhabere ettirmekten 
malcsadr müprünileyhin elinde ol
Cluğunu onlara ve Hidivin kendisi
ni sevdiğini ve iltimas ettiğini f. 
mıım hazretlerine ihsu ile naili e
mel olmak fikrinden münhaistir ki 
fe4(ende ayan olamadığından dola
yı imam hazretlerinin müteessir 
olduğunu (Elehram) gazetesile i· 
Itn ettirmesi bu fikrini müeyyittir. 

Kibsi efendiyi de celp ve böyle 
feylere bir daba kanpnemaımı 
kendisine tediden ihtar ve bir daha 
böyle bir harekette bulunursa bak. 
kında bila istizan pek tedit mua
mele yapacağmır ihsas eyledim. İ
mam hazretlerinin kalben ve vicda-

Halbuki Seyit Ahmet Kibsi Ye
mende yakıız değildi. Bir kere ak. 
raba ve taallUkatmdan bir çoğunu 
petine takınıftL Arabiatanda, hele 
Yemende ünvan ve lakapların, mü
nasebet ve dostlukların kıymeti 
çoktur. 

Bir (mebus), manası anlatılma
sa bile bir feydir. lstanbula giden, 
orada nazırlarla, Padi,ah ve Hali
fe ile konUfan onlarla bir sofrada 
yemek yiymı., devlet itlerine kan
~ bir adam. 

Ba adam bir yandan da Hidivin 
ve Mısırdaki bir çok ülema ve me-
9ayihin yakın dostudur. 

Yemenli bunları görünce bu a
Clamdan nefret edemez. 

Onda bir kudret ve kuvvet oldu
ğuna kani olur. 

Ve bu kuvvet ve kudret mevhum 
da olaa boyun eğdirir, Seyit Ah
met Kibıiyi cürmü meşhut halinde 
yakalamak lazımdı bu ise mümkün 
olamıyordu. 

Nihayet gene (Dahiliye Nazırı 
Ta.lat) iınztUile gelen B ağustos 
331 tarih ve 2837 numaralı ,ifre 
telgrafta fÖy)e deniyordu: 

(Seyit Ahmet Kibai hakkında 
medan itham olacak vesaik elde 
edilerek ora divanıharbine teslim 
edilerek takibat ifası ve bu tarzın 
tatbikinden medisce bir mahzur 
görüldüğü takdirde mahfuzen la-

b ' . tan u a ızamı . .,, 
En sonunda bu adamı inkar ve 

tevil götüımez deliller vesikalarla 
yakaladığmuz zaman ise o bize 
senelerle yapacağını yapmı• ve ge
ne soluğu Mısırda almı' bulunuyor
du. 

Arabistan da, ,yemende çalıpn, 
Mısırdan, lngil"zlerden, ltalyan -
lıırdan talimat, emir ve para alarak 
isleyen yalnız bir Seyit Ahme' 
GiV.i dPğiıdir. 

Bunlar irili ufaklı yüıleıledir. 

"Hüdeyde Fransa viı konsolo
su tercümanının hükumeti mahal
liye tarafından tevkif edildiği istih 
bar kılınıp fakat esbabı mucibesi
ıne dair malümat alınamadığı F ran 
sa sefaretinden bildirildiği Hari
ciye Nezareti celil esinden it' ar kı
lınması üzerine keyfiyet Hüdeyde 
mutasarrıflığından sorularak alı -
nan cevapta konsolosun tercüman 
olduğunu iddia ettiği tahn tebaai 

1 

Yemenin merkezi Sana.Jan bir 
göriiniif 

Omıaniyeden olmakla beraber ter
cfmuıınlık sıfatı bu baptaki nizam
namenin üçüncü bendine binaen 
tanmmamıt olduğu cihetle darp fi. 
ilinden dolayı mahalli müstantik
liğince tevkif edildiği bildirilmesi
le nezareti mütıırünileybıı.ya m..Jıl
mat verilmişti ...... Elyevm Hüdey· 
dede bulunan Kon.oolos Fransa hü
kUınetinin memurini siyasiye mes
leğine mensup olarak ilk defa gön
derdiği ko~lo• llıtı:lllUr:.ı olması
na göre tölhn merkumun tevkifin
den mutahassıl mesele idareten 
hümü tesviye edildiği halde memu 
ru müşarünileyh müşıkül bir mev
kide kalmayacağı gibi bunun F1·3111 
ra sefaretince de hümü tesiri mu
cip olacağı ... ,. 

Görülüyor ki bir konsolosun ter
cümanı, hem de bu vazifesi bizce 
resmen kabul ve lastik edilmemit 
ve teLe.amızdan olan bir tercüma
nı, sokak ortasında adam dövdüğü 
batta yaraladığı halde sırf konso
los beyin Franaanın oraya memuri
ni siyuiye mesleğine mensup ola
rak ilk gönderdiği konsolos olma
sından dolayı serbest bıraktırılmak 
isteniyordu. 

Ve bu it için lstanbuldaki Fran· 
sa sefarethanesi Babıii.ıiyi sıkıttırı
yor, oradan da bize bu me~eleyi 
(idareten hüsnü tesviye) tavsiye 
ve emredıliyord . Kapitülasyonla
rın bin bir belasından birini tur"-
cıkta kısaca görınüt oluyoruz. 

Halbuki onun elimizi ayağımızı 
nuıl kıskıvrak bağladığını, bizi 
nefes alamıyacak bir hale koydu
ğunu ileride daha güzel, daha et
raflı gJreceğiz. 

Kapitülasyonlar buralardaki ec
nebi memurlarına her hakkı, her 
taarruz ve müdahale hakkmı ve
riyordu. Bunların yazılı şekilleri 
unutulmuş gibi idi, yavat yavaJ, ka 
famıza vura vura ecnebi memuria
rı bizi sersem etmit ve ne yapsalar 
kitapta yeri olduğunu iddia etmek 
ten çekinmez olmutlardı. 

ltalya ile sulh aLdedilınit ve höy 
lece Asir' de bulunan Seyit ldirisi
ye bu hükfunetin yardımı ve tef· 
vikine bir nihayet verilmi~ti. 

-Bitmedi-

MILLlYET ÇARŞAMBA 9 lKINCIKANUN 1935 

HARİCi HABERLER/ 
Havacılığın 
Sırlarından .. 
Kırklar meclisini ortaya 

çıkaran adam öldü 
LONDRA, 7. (A.A.) - İngilterenin 

büyük i.limlerinden mühendis ve man -
"•yatizma eksperi Sir AlfTed E wing öl • 
müştiir. 

M. Ewing, muharebe esnmmda düı· 
man telgraflarını açmak hususunda çok 
büyük işler görmüş olan methur kırklar 
meclisini ortaya ÇJkaran adamdır. 

1914 ilkkanunundan llODl'B Almanyll. 
açık deniz filosunun bütün hareketleri 
bu meclis te;ki:atınca havadan alınan 
düıman telgrafları ile derlıal malum oJ. 
muştur. 

Meclisin çalışma tarzı bu gÜn de cid
di bir surette saklanan bir sırdır. 

Meclisce açılan telgraflar arasında 
Almanya hariciye nazırı Fon Zimmer
maruı tarafından şimali amerikaya karıı 
bazı şartlar dahilinde Meluikaya ittifak 
teklif eden telı:raf da vardır. 

Avusturya 
Başbakanı yeni 
Seyahatte 
Yakında Paris ve Londra

ya gideceği söyleniyor 
LONDRA, 6. (A.A. - Avusturya 

baıbakanı ile dııan itleri bakanının ya
lmıda Pari1e gelecekleri ve oradan da 
Londrayı ziyaret edecekleri söylenmek• 
tedir. Londra mahafili bu ziy;\reti çok 
iyi karttlamakta ve Avus!\fl'Ya dıpn it
leri bakanmm Avusturya bakanlar ile bü· 
yük garp devletleri bakanlan arasında 
tahsi temaslar tea.isi hakkındaki sözle
rini çok müsait bir tekilde tefsir etmek
tedir. 

Gizli bir tünel 
Mançuri - Sovyet hudud.un

da meydana çıkarıldı 
HARBiN, 7. (A.A.) - Röyter ..;an

ımm Japon membalanndan aldığı bir 
habere göre Mançukonun §ark hududun• 
da Hanka ııölü yakmmda Mançuko top. 
raklamu Sovyet topraklarile birlqtiren 
gizli bir tünel bulurunuıtur. Japon kuv. 
vetleri tarafından takip olunan ıakilerin 
bu nuntakada birdenbire ortadan nasıl 
kaybolduldan anJaıılmaktadır. 

İki vapur kaza geçirdi 
SEATTLE, 7. (A.A.) - Dalgalara 

tutularak idaresini kaybebniı bir halde 
olan ve içinde 37 kiti bulunan "Langle
erag,, vapuru, imdadına yetiten "Lan
glee • Breag,, vapuru tarafından Viktor
ya limanına doğru çekilmeğe baş!anmıı· 
tır. 

JAKSONVIL, 7. (A.A.) - Küba i
le FIOt'ida arıuında yolı:ıı taııyan 6678 
tonluk Havana vapuru Floridanın 55 mil 
açığinda kuma otunnuıtur. Bu vapur 
kaptanından imdat telini alır.,-ılmaz kaza 
yerine ilk varan vapur sandal içindeki 
yolcuları kurtarmıı ve suların alıp gö
türdüğü diğer iki sandalı da araınağa ko 
yumuştur. Yolcuların sa:psı 51 dir. 126 
kişi olnn tayfa henüz vapurdan ayrılma
mıştır. 

Bir aaylavın istediği 
VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Saylav , 

Higginı meolis" bir takrir vererek Anı... · 
riıkarun artık Mcluökayı tanımamaunı v" 
Meksibd"k.i el94ini geri ~11nı İs· 
temiftir. 

Bu saylav bir müı\det evvel Bay Ruz• 
velt'e bir mektup yoıllıyarak Meksika hü
kfunetinin din aleyhindeki siyasa11na kar 
ıı protestoda bulunma11nı istemiştir • 

1 Hanc ı kuçuk haoerte 1 
~ Amerika ayan önderleri Ruzveltin 

bafkaıılığı a1tmda toplommı§lar ve A -
mcrikanm lihi adalet divBJUD& girmesi 
meselesini ııörütmü§lerdir. 

* Frama için ölen ltaıy-ı. - Pa • 
riıte Pera Lachaiae mezarlığında Fran
sa "için ölen ltalya.n:lar abidesi önünde 
yeni merasim yapılmıfbr. Meraııimo 
Fransız ve ltalyım eski muharipleri bay• 
raklarla iıtirak ebniılerılir. 

* Korsanlık - Horg Koııgtan 20 mil 
açııkta cürctli bir korsanlık yaprlımı -
tır. Korsanlar, Macaoya giden Çin aalıil 
muhafızı Onting vapuruna aaldınp yai· 
ma etmiller ve üç Çinliı i bcraheı·lerine 
alıp cötürmüılerdir. 

• fogiliz dıt itleri bakanı - Sir Con 
Saymen nilea.i ile birlilrte Pıtris tarikiy • 
le Londraya dönmüıtür. 

* Hitlere ıuikaıt olmadı - Bay Hit· 
le.~e kartı suikast hakkındaki ıayiaların 
doğru olmadığı resmen bilc!irilin,/.<le -
ılir. 

* Siyonist konEeranu - Krakovido 
cihan Siyonit konferansı açıbmıbr. Kon
feransa Polonya, Filistin ile Avrupa 
memleketlerinden 500 murahhas İJtİ -
rak etmiıtir. 

* Zorbalar - Meksikada kantık.lık 
çıkarnuk için Kaliforniyaya sığmmıı o
lan Mcluikalılarm bu maksatlan mey -
dana çıkııuıbr. içinde üç mitralyöz ve 
bir tüfek ve mühimmat bulunan bet 
kamyon yakalanıruıtır. 

* Staviaky'nin yoldaşı - St~visky'r:n 
ortağı olup geçeırlerdo Kazabla01kı da 
ya~alanan bankf>r Pelisıier Pfü~ı'e ı:it -
mck için yo!a çıluırı:lmııtır. 

Suikastta 
Macar suçluları 

Bir çok pasaport memur
ları cezalandırıldılar 
BUDAPEŞTE, 7. (A.A.) - Alınan 

malfunata ı;:öre Uluslar derneğinin ut ... 
ğj üzerine, Manilya .. uikasti mesuliyet
leri hakkında yapılan tahkikat netice -
sinde, ekserisi polis müdüriyeti pasaport 
dairesi memuru olmak üzere bazı Macar 
memurlan hakkında cczp1ar teıbit edil
miıtir. 

Ümitsiz olmayor 
Memleketine dönen Ame
rika murahhasının sözleri 

NEVYORK, 7. (A.A. - Dün akıam 
V A§İngton vapuru ile buraya ı;:elen bay 
Nonnan Daria şu beyana!ıta bulunmuı
tur: 

"Hissiyabmız Loı:ıdra görüşmelerinin 
çok faydalı olduğu ve bir anlaımaya ,.. 
ritmeği ümit ettiğim.iz ikinci bir toplan• 
bya yol açtfiı merkezindedir. Bu ııörüt
melerin ne muvaffakıyet ve ne de aka
met olduğu söylenehüir. Geniı bir nok
tai nazar teatisinde bulunduk.,. 

Bay Nonnan Davis, Bay Matsudeira 
ile amiral Y amamotonun eski bir doslu 
olduğunu ilave ebniıtir. 

Yunan kabinesinde 
ATINA, 8 (Milliyet) - Kabi.ııe Ce - . 

aevredc açılacak olan uluslar cemiyetin· 
de konuıulacak itler üzerinde gÖrÜJ -
müılerdir. 

Lindberg davası 
FLEMINGTON, 8 (A.A.) - Tay

yareci Lindbergin çocuğunu ç.alma.k
la müttehim Haputmanm muhake -
meaine devam ed imiştir. Mahekme ço 
cıığun hizmetçisi Benni Gok'un §&ha· 
detin:i dinleıniştir. 

Balkan bankaları ar asında 
ATINA, 8 (A.A.) - Balkan an· 

la!lilDaSı ökonomi heyetinin tali ko • 
ımGayoı>~an ken.d !erine verilen evrakı 
ve Balkanlar ar.umda bir banka ku· 
:rulmuı işini tetkik etmiılenlir. 

Macar siyasal hayatında 
değişiklik 

BUDAPE.ŞTE, 8 (A.A.) - Macar 
aıyasal hayatının temellerini pek zi
yade değiıtiren bir ıslahat progra • 
mmın yakında parlamentoya veril,.. 
ce~i bildirilmektedir. 

Prograırı, eeçim hakkında ıalahat, 
naibin sali.hiyetlerinin geniıletilm:. • 
.,;, matbuatta ı•lalıat ve bazı koopc • 
ratif teıkilat prenaiplerinin kabulü 
hakkında projeler.i ihtiva etmekl" -
dir. 

iki tren çarpışb 
MOSKOV A, 8 - Leningrat - Mos

.kova hatbnda iki ekaprea çarpıım.ıı • 
tır. B r çok ölii ve yaralı vardır. Bir 
kumı yq'*1}ar .kimilen parç.alanmıı· 
tır. 

Zonguldak müftüsü öldü 
ZONGULDAK, 8 (A.A.l - Zongul

dak müftüsü Bay lbrahim Halda bayram 
gecesi kalp atktesinden öldü. Merhum Si 
vaa kongresiode Atatürkün telgrafla . 
verdiği emirlerini men1>erde hutbede . 
hailca okumak, ifi(alde muciafaai huku • 
k..., b>~Ddl\ ~..ıl·ı:ı • •k gibi hİJ.metlerile . 
milli dava<l ı c~ndait bağlılıklarım g?ster
miıti. Ol:imıı memlekette çok •~· teeuür 
uyaıubrmtfhT. • ~ 

Bir hocamız giyinişte 
önayak oldu 

EDiRNE, 8 (A.A.) - Yıldmm 
camii imamı RiDtem Yılmas fırka ve 
e• reia.i ile bir çok halk önünde aa
nğı ile f...mi atarak f&Pka giy.miş • 
tir. 

Sanğmı atan imam Rüstem, (din 
ve dünya itleri gibi din ve dünya gİ· 
yinifleri de ayrıdır) demittıir. 

Zonguldakta 130 müntabi
bisani kadın 

ZONGULDAK, 6 (A.A.) - Vila
yet dahilinde 775 müntehibi aani nam
zedi fırkaca aeç.ilerok ilan ed !mittir. 

Bunların 130 u kadındır. intihaba 
ait biitün hazırlıklar bitmit olduiun
dan aym aekizindo seçmeye baılana· 
caktır. 

İne bol uda fakir çocuklara 
yardım 

INEBOLU, 6 (A.A.) - Fakir Ye 
kimsesiz talebeye halkevi her gün yüz 
lciıil k tıcak yemek dağıtmakta, Çt\'

cuklara bayn.mda aynca aevindiril -
mek Ü2ero elbise hazrrlanınaktadır. 

Tokat izcileri Samsunda 
SAMSUN, 7 (A.A.) - Uç gündür 

burada bulunan Tokat izciler onunına 
apor evinde bir çay verildi ve $pOr eğ
lenceleri yapıldı. 

izciler Atatürkün heykeline çe -
lenk koydular vo bu gün yurtlarına 

döndüler. 

Afyonda saylav seçimi 
AFYONKARAHISAR, 8 (A.A.) -

Toplanan C. R. Fırka11 kua idare he
yeti Üye ve bütün .k.;vlerden gelen o - , 1 

cak heyetle · ııin birliğiyle saylav 9eçİ -
mine ait ikinci seçicilerin yoklaması ya • 
pıldı. 39 erkek aeçlerek füte•İ vilayet 
fırka ba~lıi:'ma y<.llandı. 

. ' ' . -.......... . . ·.·. ' .. 

• t ~ ~ • ... • • ' .. -.. • 
Marmara adasındaki sar· 
sıntının acıklı bilançosu 

Gündoğdu, Harmanlı, Paşalimanı, Po~ 
raz1ar, Tuzla köyleri yıkıldı 

BANDIRMA, 8. (Milliyet, gece yarısından sonra) -
Marmara adası felaket.inin bilançosunu bildiriyorum: 

Marmarada 137 evden 40 Çınarlıdan 30 evden 4, Gün• 
doğdu köyü kimilen, İ?aşalimanı, Harmanlı, Poyrazlar, Tuz· 
la tamamen, Balıklı yarıya harap olmuştur. Gündoğdu kö
yünden bir kadın, bir çocuk enkaz altında ölmüştür. Har• 
manlıda bir ağır üç yaralı vardır. Başka nüfwca zayiat yoktur. 

Ant alg ada iki genç feci bir cinayet 
yaptılar 

ANTALYA, 6 (Milliyet) - Burada lsmaü isminde bir bakkalı 
gece ikide sahilde bıçakla öldürdüler. 

Katiller 15 yaşında Şükrü ile 20 yaşında Haydardır. Her ikisi de 
tevkil edilmiş ve saç:ıartnı söylemişlerdir. Katiller maktulün sarkıntılı/;. 
ettiğinden bahsediyorlar. 

lamailin cebinden üç yüz lira ını, haltii ağzından altın diflerin• 
aldığ<m söy~işlerdir. Denize atıldığı anla,ılan ceset heniiZ buluna· 
mam!Jfır. 

Ankara -İnebolu yolu ... 
KASTAMONU, 8 ( A.A.) - Vilayetimizin her tarafında üç gün· 

Jenberi yağmakta olan kar dinmif tir. 
Yağan kann yüksekliği şehirde 35 ııantimi bulmuştur. Ankara • 1-

nebolu yollan kapanmış ve kazalarla gidip gelme güçlqmiftir. 

Vi'ayet kongresi 
Cuma günü 
Bu yıl yeni idare heyeti 

seçilecek 
C. H. Fırkası kaza lı:ongreleri bit • 

nU§ .• ·• iki senede bir yapılmakta olan 
vili.yet kongreıi bu yıl yapılacaktır. b· 
tanbul viliyct kongresi e.ym on birinci 
cuma günü aaat (10) da yapdacakbr. 
Kongreye bütün reılrilat nıurahbaslan 
ifti.rak ecl<>celderılir. Viliyet konzreıin
de i4<i yıllık iıJer görüıülecek ve idare 
heyeti raporu okunacak,. yeni seçim ya
pdacaktır. 

Memlekette hava 
Bir çok yerlerde hararet 

düştü, kar yağıyor 
Bayram i\)İnde hava memleketin bir 

çok yerlerinde bulutlu olarak geçmİ§tİr• 
Termometrede düş 11dük görülmüı, ve 
110iuk tiddetlenıniıtir. Trakya, lstanbul, 
Marmara kıyıları evvelki günlere eöre 
iki misli daha soğumuıtur. Ege ve Ak
denizde sühunetin düşüklüğü fazla his· 
aedilınİflir. Bu taraflarda hararet sdmn 
albndadır. 

EDIRNE,6. (A.A.) - Mev.aimin ilk 
kan müthiı bir tipj haline Edirne ve ci
varına yağmaktadır. Soğuk gittikçe tid
detıini arttmnaktadır. 

Orta Anadolu karla 
örtülü 

ANKARA, 7 (A.A.) - Ziraat Veka
leti meteoroloji enstitüsünden alman ma
lümata eöre yurtta geçen 24 aaat içinde 
hava eidip mnumiyetle yağıılı geçmiı • 
tir. Yağlı orta ve doğu Anadolusunda 
kar, diğer yeınlenle yağmur halini almıı· 
tır. Orta Anadolu tamamen brl1l örtü
lüdür, .,.. fazla kar i..ıifaı 29 santimetre
dir. Doğu Anadoluaunda kar irtifaı Karı 
da 35 oaııtimetreyi buhnuıtur. Akdeniz 
kıyılan fazla yağmunu ııeçmiıtir. Ada
nada 23, Dörtyolda dolu ile kanıık 38 
milimetrelik yağmur düıımüıtür. Gün • 
düz S1caklıklen bütün Ana.doluda sh
nn üstünde 1 ila 6 derece etrafmda oy
nmnıflır. En fula Slcak yapan yer D~
yo! olup ııündii:z sıcalıhğı 14 derecedir. 
Gece sıcakları İJe bütün ınmtakıdard:a 
bazı yer hariç tutulmak flll'Üyle eka ... 
nya nfırm altında 1 veya 3 derece et
rafında değiıiklik ııö.wmiıtir. En faz. 
la ıoğıdı: yer Eskitebir olup gece ııcak-

KOT AHY A, 8. (A.A.) - iki gün· 
dür yağan kar ıehirde 35 ile 40, Dubl;ı· 
pınarda 80 santimetre kalınlığına varnuı 
ve yolculuğu zorlaıtırnuıtır. Soiuk ••
fır alh 7 derecedir. 

BiLECiK, 8. (A.A.) - Kar yağ. 
nıaıktıa devam ediyor. Düşen karm ka
lııılığı 16 santimetreye vardL 

Samsunda ırmak taşh 
SAMSUN, 7 (A.A.) - B'.r kaç 

gündür durmakaızm yağan yağınur
lardan ötürü Irmak ca.clde9indel<i ha· 
zı evleri ıu bastı • 

Belediyenin yardımile evlere ııi• 
ren sular boıaltıldı. 

MiLLIYET'in yeni 
adı olacaktır. 

Bina vergisi --Hususi tad lat için 
istatistik istendi 

ANKARA, 8 - Maliye vekaleti, bin 
V""'!ri•i kanu:ıu mucibince yapılan tedi
lita ait vaziyetin istatistik hesabını ma· 
!iye tefti§ heyetinden bir rapor halinde 
istemittir. 

Heyet bu raporu hazn·lamağa baı
lamııhr. Hafta itinde vekalete verecek· 
tir. 

Bodrumda Çl\rşaflı kadın 
kalmadı 

BODRUM, 7 (A.A.) - Muhiti -
mizdo kadmlar çal'f&flarım çakardı • 
lar. Sokak ve çarıı yerlerinde manto
dan baıka giyime rastlanmamakta • 
dır • 

Kazamızda aoy adı alma iti ideı·
ledi, nüfus daireaine kütük kayd<mır 
yandan fazlası aoy adı almııtır. HaJlı 
nüfua da.ireaine te.Cil için devam et· 
moktedir. 

Bafa gölü kimin? 
Hazine göldeki dalyan 

sahibini dava etti 
AYDIN, (Milliyet) - Söke ka

zasındaki Defa gölünün hazineyi! 
ait olduğu hakkında bir ihbar üze 
rine geçen yıl Aydın idare mecı;, 
yerinde arattırma yapmıf, fakat i
ti halledememiş, bir balık müteh_. 
usı ve maliye müfettiti gelerek gö· 
itin hazineye ait olduğunu teıbit 
etmitti. Bunun üzerine göle hazin< 
el koymut, fakat dalyan sahibi 
Bay Hüseyin gölün senelerdir ken· 
di elinde olduğunu iddia ettiğin -
den hazine Söke mahkemeainde 
dava açarak gölün hazinece tasu· 
rufuna büküm verilmesini istemif 
tir. 

Bafa gölünden Menderese açı
lan bir kanal üzerinde kurulan dal 
yandan çok kefal tutulur, vilayetli 
her yerinde satıldığı gibi lzınire vt 
Y unaniıtana da çok halik gönderi 
lir. Evvelce Almanyaya kadar bt> 
dalyandan balık gidermit, dalyan 
da Bay Hüseyi.nin modern teaıaatı 
buz fabrikaaı vardır. 

Zimete para 
AYDIN, (Milliyet) - NÜ.illi 

de tutulan muhtelis tahsildar Arı· 
fin tahsil dairesinde yapılan tara· 
ma sonunda 1118 liralık daba ih· 
tilaa meydana çıkarılınıtbr. 

Gemlikte köylU kadınları 
man!o giyiyor 

GEMLiK, (Milliyet) - Gemli· 
ğin köylü kadınları da manto dik· 
tirıneğe özcnce tutulmutlardır. Bı 
hafta mantoluk sahtı sezilecek de 
recede çok olmUftur. 

Gemlikte fırkaya yazılan 
bayanlar 

GEMLiK, (Milliyet) - Halk 
fxrlca.sına yazılan bayanların adls 
rını bildiriyorum: Nevzat Gökse. 
Dinçalp, Neriman Erer, Kadriye 
Birsen Kutlay, Nerime Tankız öı 
bey, Fatma Sezer Tumer. 

Bugünlerde fırka daba pek çok 
yeni üyeler kazanmıştır. 

• 
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- Gezgin yazıları -

Şundan bundan! 
Londrada yabancı, sütte su gibidir; 

belü olmaz ... içine kaynar. Dilini d11 
kaybeder. Çünkü lngiliz.in yabancı dil 
anlamasına imkan yoktur. Çok dü gö
ryşen lngilizler az değildir ama sayı
lulır. Sıra adamlannda böylelerine 
rastgelmeuiniz. Ancalı büyük harpta 
Fransızlarla veya Belçikalılarla be
rab<r bulur.n1ur olanlar, Alman ü..sera 
karargaiılannda kalnıq bulunanlar o 
dilleri biraz anlarlar. Lök.in yaşayıpı 
6enİ§ akıntısına yabancı ancak ingi
liz.r:e ila karışab.lir. BllJka türlü yapa· 
maz. Londra'dc e .ı, lngılterede on beı 
pbe.si olan bir terzi. evinin dün, mer· 
leezine girdim. ilaç için bir tek lran
a.ııca bilen bulamadılar. Sade fran -
#IZCa değil İspanyolca, almanca lalan 
bilen de yok! O aebepeendir hi; ya. 
bcmcılar burada ing lizceyi bir ayak 
coucl öğrenmeH için c:rc:lc:rcnda da in
gılı'zcc g:;rüşü3:orlar. 

o * • 
Oturduğum kero·a;-ısaraym bir bak· 

/.al dühkimı var ... Bahk<.!lılı ta bura
"" bir .:/emdir. Toz, ta;"Jte, paı·ça veya 
sulu :;eyleıin içinde açıkta 8atuan nes
ne yok. Hepsi paketler ueya kaplcrr i
'i.ndcdir. Yalnız, peynir, ckmeh, J•ai 
ve yEmiı miistesna ... 

/Jakl<alın soğuk havalı vitrininde 
gö..ciime kızarmış tavuk ili~!i ... Bir hal
ta c;,•uel ayni tavuk/an gene orada 
gormii1tüm gibime ge!di. Güflükle 
aordl;n1 .•• 

- Evet! dediler ... U•tüne varma • 
dım. Anlaşılan kızarmıı bir tavuk, bor 
silt kundura gibi bütürı bir mevsim 
camekanda müıteri bekleyebilir. Ya
lan sO:ylüyaı·um sanırsanız teessüf e • 
d•rim. 

• • • 
lıe lıoçta baılarlar, diye meralı et

tim. /Ki takımı her yerde saat yelko
van.:na bağlı ... lıbaşı kaçta i•e o za. 
man çalıf1nağa baılıyor. Lakin kendi 
bllfına buyruk olanlar, yazıhane aa· 
hipleri falan filan artık gelifiırüzel 
onda, on buçukta başlıyor çaıırna • 
ğa ..• Çünkü sabahleyin tuvaletten 
haıka jambonla tereyağmda pitmiı 
ilci yumurtasını, aütlü iki kupa kahue, 
fay veya çukulatasuıı ve incelikten i
manı gevremiı kı:z:armıf ekmek/era bu 
lllfm•ı tereyağını indirmek, gıucteleri 
okumak, trOf almak, ıriYUımek bir hay 
li vakıt alır ••• "" anca o ııaatta iı• ge
lebilir. Y arunda çıkar ••• yemek yeme
i• ..• (/n11ilizl11rin yemekleri hakkuı
da da aynca bir ya.zı hazırlıyorum) 
l'emeği eme eme, tada tada yer. Kah
venin ••k•rini bir eczacı gibi koyarak 
dikkatle karıftırır, sigarasını yakar ••. 
Böyle ağır ez.gi, fımki makam yemek 
yiyen adam ifine iki buçuktan evııcl 
gidemez. ..• Saat beı oldu mu? lngilizi 
yerinde bulamazsınız ... Mutlaka ça· 
)'Ull almalıdır. lıinden fıkamıyanlar 
oldukları yerde bu mide ibadetini ya
parlar .•• ln11ili>ıler için beı çayı bir i
badet gibidir. Kazaya bırakmazlar. 
Çaydan •onra belki bir •aat daha ça
lııır ... Çoğu müeueseler altı buçukta 
kapar, •abf mağazaları yedide ••. Çı • 
karlar ... Bir kıamı ıöyle ayakta ,,.... 
ıeyler çimlenirler ... Bir kıamı enikonu 
yer. Sonra ainemaya yahut tiyatroya ..• 
Oradan çıkarlar ..• gece yemeğine ... 

Şimdi toplayalun: Kahvaltı, öğle 
yemeği, bef çayı, akıam yemeği, gece 
yemeği .•• 

Buna erken kalkanların on buçuk, 
on birde aldığı bir kuıluk yemeğini de 

, ilave ede~eniz ••• Bu kadar yer de ne
den semirme::? .• 

Çünkü ln11ilizler, tallı ve yağlı ıey· 
!eri pek sevmiyorlar. Hatta lngiliz ta
vuk ve piliçleri lastik göbidir. Damla 
yağ bulunmaz. 

Gün saatlannın bölümü bu. Ne ka
dar çalııtıkları meydanda ... 

Haftada kaç ııün çalıprlar? .. 
Cumorte•i öğleyin her taraf paydcu

fuT. 
Bütün maçlar oyunlar, eğlentiler fa

lanlar filanlar hep cumartesi yapılır, 
pazar günleri olmaz. Hatta bir çok ai· 
nemalar pazar günleri kapalıdır. Her
ke•te pazara karıı derin bir hürmet I 
Bu, o kadar ri.yaaızdır ki; Yahudiler 
bile o gün kaparlar. [Var kıyas et ...• 
neydüğin] 

Bankalar, re.mi ve büyük müesaese• 
ler pazartesi öğr.ıden aonra açar •.• Şu 
halde: Günde b.eı, altı aaat. Haftada 
beı gün çallflrlar. 

••• 
Pari.t11 Türk çoktur, orada yerlef· 

miı Türkler gördüm. Londrada görme
dim ve yaptığım tahkikattan anladım 
ki; lngilterede bir mi, iki mi Türk ha· 
lıcı varmıı. Onlar da bizim Türkler· 
den mi, Aurbaycanlı mı bilmem ..• 
Pariste yerleıip te burada neden ohu• 
ma~? .• Bu, bir meseledir. Bunun piri .. 
kolociya yönünden aebeplerini araı· 
!ırmağa kalkmıyorum ama özümde 
yaplığun tecrübeye göre: Çünkü; bir 
Türk için her aziaı f"Y bura_da yok~~-· 
iyi a-u, güzel harıa, tau yıyecek, ıyı 
tütün, kokulu çiçek, bol yemi§ ... Do
kuz. milyonluk Londrada topu tüfeği 
bir tek alaturka lokanta var. Onu da 
Kahyaoğlu iaminde bir Rum tutuyor. 
Türk yemeği, Türk tütünü, Türk kah
vesini onda bulabilirsiniz. 

Geçen gün biraz k~yl~n' bozarı a
na:.~a yoğurt ulmak ıs,edım. Bu aoyle .. 
diğmı lokantaya üç kı:iae yoPr! gon• 
d<'rmıuini t•I (on et.·k Bekle bıre bek
le! Yok/ .. Tekrar te'.efon ettik; .. . .. .. .. . , 

- Gönderdık, ıro:ı:unu seveyım •.. 
diye aıoiı yukarı Anadolu hı"'!°"' b'r 
türkçe . le cevap aldık ... Bekredık, so
ru;•urduk ... Yok ... Gene telef o"; ... An· 
ladılt ki; getiren çırak! (o da bı.zım !.ı, 
raflı) ya:ılrJ yere bırahmıf .. Nere>:"···· 
Belli değıl/ ismini bilmiyor. Henfın 
hemen biz.irn oldufumu• yere gelme· 
aine de intkôn yok; İfi varmıf. Çıktılı 
..,kağa •• Civarda ne kadar apartı • 
ınan, hon ve otel var.sa Mpsinc ıor • 

Ş EH 1 R HABERLERi 
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OKONOMI BELEDiYEDE DENiZDE: 

Maden resimleri 
indiriliyor 

-·-
Yeni kararname Bakanlar 

hey'etine verildi 
"Maden resimlerini indiren kararna

me,, 935 yılı için yeniden hazırlanmış ve 
bakanlar heyetine verilmiştir. Öğrendi· 
fimize göre, yeni kararnamede pek faz. 
la değitiklik yapılmamıştır. 

Maden ihracatından alınan reaimlerin 
daha fazla indirilmesi için yapılan ta • 
savvurlar bazı oebepler dolayıaile geri• 
ye kalmıştır. Yalnız, Zimpara ihracatı 
için teşvik edici bazı kayıtlar konulnıuş· 
tur. 

Bu defa iki yıllık olarak hazırlanan 
kararname yakında Vekiller heyetinden 
çıkacak ve tıalbik sahasına girecektir. 

Keçi boynuzu satışı 
Son zamanlarda meınleketimizdcn 

keçi boynuzu satın almak üzere dış pa· 
zarlardan bir çok istekler yapılmıştır. 
Bu yıl, ltalya ve Yunanistanda m&Mul 
az olduğu için epey satış yapılacağı u
mulmaktadır. 

Hurda incir kalmadı 
lzmir borsasında şimdiye kadar satı

lan 268,000 çuval üzümden 6442 çuva· 
lıru lnbiaar idaresi satın almsştır. ihraç 
edilen üzümler 25 bin tondur. inhisar i· 
daresi 4 bin ton hurda incir satın almıt 
ve rekoltede hurda incir kalmamııtır. 

ŞiRKETLERDE 

Vapurcuların 
iş bö~ümü 
Denizyollarının yeniden 

taksimi görüşülecek 
Vepurcwuk şirketi ile denizyollan i

daresi arasındaki hat bölÜmÜ işi, vapur
culuk ıu.keı.inin yeni ilci vapur almaoa 
dolayıoile, yeniden yapılacaktır. 

Bu bölümü tesbit edecek komiıyom, 
cumartesi günü deniz ticaret müdürlü· 
ğünde toplanaealrtır. 

DiğeT taraftan bu iki müe .. ese ara· 
ımda bir batka bakımdan konujll>alar 
olmaktadır. Fırtınalı havalarda ve &e

fl!l'lerin aksadığı zamanlarda iki mÜeHe
ıe vapurLırmın bir limanda birleşmel&
ri vaziyetini tetkik edilmektediT. 

Bu takdlı-cle, ne kadar araldda kal • 
kacaldarı ve ne yolda yolcu alacakları 

kararlaıtınlacakbr. 
~~~-~~~o•-~~~~~ 

Universite 
Büdcesi 
Rektör B. Cemil hafta 
içinde Ankarada~ dönecok 

Univer•ite rektörü ~ıl ~yramd":a 
00 gün evvel Ankaraya gı~J ve. ~t· 
vekaleti ile tema• ederek, __ .-ver~~zak 

. hakkında görü1mü1tur. Bu mu . e· 
çesı da nt0nra da devam edile
re~~ ~~yramekto"" Cemil bayram hafta11 
cegı ıçm r r . 
içinde dönebilecektir. 

-o-

Bay Ce:al Bay-..1· 
Okonomi bak""muz .. &.Y Celal 

Bayar bayramın birine• gunu ~-
adan rıchrimize gelıni,tir. Bay Celal 

Bayar bir kaç gün şehrimizd~ kala· 
cak, cuma ııünü Ankaraya. donecek· 

tir. 

Terfi edecek komiserler_ 
"-'- -"'' • e ikiı:ıeiiiloten bı· Uçüncüden ............ g •. ..,_,,_. ..•.. 

. "li" terfi edecek emruyet muuunugu 
nncı. ge . . . tihanlan bu aym ıo
komsserlen.nın ı:ın n!." • k . --~'k 

nd ıl caktır ,.,..ıncı omısern • 
ııu a yap 8 

• • terfi edecek· 
ten merkez memurluguna 
lere dair bir haber yoktur· 

Şehir tiyatro ve opereti 
bu akıam,tatil 

Şehir planı 
kime yaptırılacak? 

Cumartesi günü Jüri hey' e
ti toplaıu yor 

Şehir planı için mütehasmlarm ha • 
zrrladı!Jaı, raporları teık:k eden jilri 
heyeti cumartesi günü toplanarak Hı • 
tisaı komisyonunun raporunu dinleye. 
celc:tir. Jüri heyeti mesaisini bir an ev. 
vel hitirerek, Js.taı.buhm planını yapa. 
cak mimari taym cdecdı:tir. 

Atııtur.< köprusü 
Unkapanı kü;>rüsü yerine yapılacak 

Atatürk köprü&unün münakasası b:ir 
tubatta ilan edile.ektir. Münakasa müd. 
deli altı aydrr. Münakasaya yerii ve ec. 
nebi her mali gru;ı pebilecektir. Köp
rünün inıaatını üzerine alan grup en 
çok ~ ıenedc köprüyü yapıp bitirecek
tir. 

Sular niçin akmadı? 
Terkos borularında yapılan bazı ta· 

mirat dola:ı:ııile baynım günll!l'inde, şeh
r.İın bazı semtlerinde terkos ouyu az ak
nuftır. Borularda tamirat yal<mda bi 
tec~ktir. 

ltiaiye mektebi açılacak 
Belediye 1930 ..,...,si bütçesme tah • 

ıisat koyarak itfa.iye mülıendın olmak 
üzere, Avrupaya ilci talebe gönderme· 
ie karar venn.ittir. Bu talebeler, Av • 
rupada tahsillerini bitirerek fdırinıize 
dönecekler ve burada bir itfaiyecilik 
mektebi açılacaktır . 

Otobüsler teftiş ediliyor 
Belediye, otobüsleri ıı.kı ıurctte tefti

"' başJamıştrr. Otobüs ıeyı-üae!er taJi. 
matnaınesine uygun olmıyacak vazjyet:te 
o!an o1obü&lerden üçü on beı gün müd
detle çalıtma!<l'""1 ınenediılmııı!erdir. Bu 
tnüddcti dolduran ve görü:len noksanla
rını tamambyan otdbüateriın tekraT çaj.ı§· 
malarına müsaade edilmilti.r. 

Bundan başka Kerestecöer ile l!.yÜp 
arasında itliyen otobüslerden bqinin de 
elıliyetııiz toför kullandıkları, taLimat • 
nameye uygun hareket ebnedikleri gö
rii)müş ve bunların da on beı gün müd
detle garaja çc-kilmeleri muvatık gU.-ül
müştür. 

Konservatuvır binası 
Şeılızadebaıında yapılacak olan kon • 

servatuvar pli.n müs bakası neticesini 
yazmıflık. Jüri lıeyeti 16 mart tehjtleri 
abideıi e~rafında.ki projeler l~kmda 
henü:.t karar.nı "enncıni.ş.tir. 1\-Jevcut 
plan ve proje'.erden i>irini beğenmek için 
jüri heyetine bir de heykeltraş iliı.vesine 
lüzımı görühr.üttür. Bu h<ry keltraş be • 
tediye reishğınc. aeçilecdı ve !ıeyke!.tra
!m itli<akini mü:eakif) 16 llliU'l tehitleri 
abidesi ctra..c1tı.a ... a o.ır karar venJecek· 
tir. 

Konıervatuvar ve ı6 mart ıeJıitleri 
abidesi birlikte İnta edilmeğe baıiana· 
caktır. Difer taraftan bazı kimseler, kon 
ıervatuvar binasının Beyoğlunda yapıl -
masmı jleri sürüyorlar. Haibuki belediye 
bu bmayı yeptırmak için arsayı ut:mlik 
etmiştir. Gelediye, konservatuvar bir 
met.lep olduğu için yer meseleıinin ikin
ci derecede olduğu fikrindedir. 

Gelediye §ehİr tiyatrosunu T epebaşm• 
da timdi.ki bina yerinde yaptırmak fil<. 
r:.Udedir. 

• Harl>iyede asri hela - Haıbiyede 
mevcut umumi hala yıkbnlanık yeri • 
ne ani bir yeraltı halaaı yaptırıl&aW -
tır. 

Van bele:liye reisliği 
Valiye verilen Van belediye itlerin.in 

valinin çok ağır olan valilik iflerile ui· 
raşmaaınclan gereii gibi eörülmediiin • 
den bakımsız ka' dığı anlaıılmıı ve bu 
yükümün vali üzerinden alınma11na ba· 
kanlar heyetince karar verilmiıtir. 

95 yıllık 

Bir vapurun 
Geçirdiği kaza 

-o-

Bir Yunan vapuru iki gün 
den:z üstünde ç.ılkalandı 

4 kanunu•anide Limanımızdan giden 
Yunan band;ralı Sipiroz vapuru Kilyo· 
ıun 20 mil lı. .. dar açığına çıkınca makine 
&i bozulnıuş fırtmanrn lesirile Kilyoaun 
önlerine doğTu sürüklenmeğe batlamış· 
trr. 

Gemi çift demir atmak ıuretile sula
ra biraz mukavemet etmİl, iki gün a
çdrta ~aladıktan sonra ıulann vazi. 
yetini biraz müsait bularak ve makine• 
!erini pek az tnınir <;derek buğazda.n 
içeri gırmiştir. Gemi açıkta iken gemi 
kurtarma şirketinin kurtancı vapurla. 
rmdan bj<i imdadına gitmi1se de fırtı· 
nadan yardmıa imkan bulamarnıttır• 
Sipiroz vapuru timdi Büyükdere önıleTjn. 
de demiriidir. 

Karadenizde fırtına 
Evvelki gün limanımıza ııelmesi bek

lenen Karıya vayuro fırtına dolaynile 
Giresun limanından çı.kamıyarak vakti • 
ıri gec:kt:irmiştir. Vapur dün de !ima • 
nınu:ı:a gelmemİft:İr. 

Bayram nasıl 
Geçti? --
Resmi tatiJ günleri için 
bir layiha hazırlanıyor 
ş.;k..- baynlmı geçti; fakat hava aa· 

iuk yağmuıiu ve lmrlı olduiundan bayi 
ra:m' e-ğ"Jence!erini seven çocuklann yüz. 
ferini pek giildürmemiıtir. 

Şdıı:.mizde de resmi tıiç bir bayram • 
lal""' alm'11111§, husuıi bayramlaftll&I a< 

yapılmııtır. Bunclada eaki ~tlerd~ ol
duğu ııibi çokluk yoktu. Dinlemneyı ye· 
rinde görüp te evlerinden çılanıyanlar 
ç~•tu. Bayram günlerinde Hilaliahıner 
kuna.nu ~e Türk kadını!.an eJirgemc dı.!r
neği rozelleri dağıtılmış, Hilaıiahmcre 
mahalle ocak kurumlan evleri gezerek 
pao-a toplamı§, Üye yazrnıttn"0 

AnKarada b:iyram 
ANKARA, 8 - BUTada bayram gün· 

lmnde ruç bir resmi bayramlatma olma
mııtır. Husuıi bayraml&§malar bile yok 
denecek derecede azdır. 

Şekerciler tekeT satamad.ıdarmdan ti 
kayet etmektedirler. Bayram günlerin· 
J.;. Ankara boşalımı bir tehir manzara11 
a.ıhlııtrr, l•tanbuJa giden trenler busü • 
ne kadar yolcu taııdrlar. Gelen trenle· 
rin hepsi bo~u. 

Resmi tat.I günlari 
•• ..karadan gelen baberlere göre re•· 

mi tatil &ünlerini gÖsteren bir karıu n 
layihası hazn laıwuaktadır. IAyibM11D e
sası Jiyik bir devlet.in resmi tat.ilinin din 
üe aliılnm olımımasıchr. Bu kanun mec• 
ı;,;n ilk toplmıtısmda müzakere edile· 
cektir. Kanun çıktıktmı aonra reomi da
irelerin kanunda göııterilen günlerde 
tatil yapacaklardır. 

Yeni nikel paralar 
Yeni gümüş liralıklarm buılmatına 

devam edilmektedir. Yakında 50 ve 25 
kuruıluk gümüt paraların da baıtlma· 
ıma batlanacakbr. Elli kuruıluklar tim 
diki bronz bet kurutluldar, 25 kurut • 
luklar da yüz paralıklann büyüklüğün· 
dedir. Bu paraların kalıpları da hazırlan 
mq ve tecrübe baskılarına baflanılmış· 
w-. 

Maamafilı daha evval nikel ufak pa· 
raların ba11Jcıaoıııa batlanacaktır. Bun • 
!ar 10 ve bet kuruıluklardır. Nikel pil· 

raların pulları askeri fabrikalarda ya
pılmaktadır. Darpbane yalnız baıkmnı 
yapacaktır. Bir kurutluk, 20 ve 10 pa· 
ralık paralar bronz olacaktır. Bunlaı· en 
sonra basılacaktır. 

maki na 

l':JL/STE 

Dün iki feci 
Kaza oldu 
Bir çocuğun ayakları, bir 

amelenin elleri kesi di 
Dün iki feci kaza olmuştuT: 
Fatihte Eı.k.i Ali Patada tramvay 

durağı karşısında oturan Bay Muzaffe
rin oğlu 14 yatlarında Niyazi tramvaylD 
arkasına asılarak Şolızad.>h3§ına kadar 
gelmiı ve burada tramvaydan atlamak 
istemiı ise de ayakiarı tramvay altı toia 
kalarak ağır .rurette yaralanmıtth". 

Niyazi tedavi için Cerrahpa§a haıta· 
haı;<&İne kaldmlmıştır. 

ikinci b.ir kaza da Cibalide olmuıtu.·. 
Bay Osep değinnencinin fabri~aıında 
ameleden 20 yaılanncla Fahri oğlu Ke
nan ,tahta biçerken sağ elini makineye 
kaptınnı§ ve pannaklan ezilmi§tir. Ke· 
nan tedavi için hastahaneye kaldırıl • 
mııtır. 

• Böyle hizmetçi - Viyana oteli ıa· 
bibi Vayinberğin hizmetçiıi 17 yaıında 
Yuhaıımun 10 lira kıymetinde yü:ıük 
ile 95 Türi< lira ve 15 !ngiliz lirası çai
dığı iddia edilnüt. tahkikata batfanmıt • 
tır. 

* Kendi arabasının altmcla - Orta
köycle Kerim ismindeki arabacı arabası • 
na yüklediği yük ile Kuruçeımeye git· 
melde iken araba devriJ.mjı ve Kerim aJ. 
tında kalm:thT. Keri.mtn ayağı kırılınıt· 
tır. 

* Kaza lı.urıunu - Bı.kırköy kaza· 
aına tabi Çıfıt boğazı ki>yünden 19 
ya1ları11da Hüseyin oi"lu Hüıeyin 
evimle tabancaunı temizle/ ken ta • 
banca ateı abnıı ve Hüaeyin sağ elinin 
avu<u içinden yaralanmııtır. Hula • 
haneye yatırılmı§tir. 

• Tutuf"Jl baca - Evvelki gece Şeh
zadel>aşmda Ferah tiyatroıunuo kalori· 
fer bacac ~dan kıvılcım çaktığı görülmüt 
ve tutuıan baca gelen itfaiyenin yardı
mı ile söndÜTülınüttür. 

* Çarpışma - Şoiör Zekuiyanm jda
resincleki 325ı nımıarah otobüı ile vat· 
maın Kemalin idarea.indeki 24 numaralı 
b·arnvay arabaoa Hocapa§'I oebiH önün• 
de çarpıpnış.lar ve otobüs hafif surette 
haaara uğramıtbr. 

* Alacak meseleıindcn - Usküdarda 
Bağ!aıbatmC:ı oturan celep Fahri ile 
arkadatı Hamdi arasında alacak me"'! • 
lesinden kavga çıkmıf, Fehri, Hamcliyı 
çakı i.!e bacağından yaralamrtlır• .. 

* Bir çarnaıııtımıe yandı - Erenkoy 
aanatoryomunun ı;amaıımaııeHnde:n 
yangın çıkını§ ve çamaıırh- tama • 
men ynn.mııtır. Y-angmm çaınaıırcı Şe
rifeıün gece ele§İ söndünnedeıı yattı • 
ğından çoktığı anla1dmııtır0 

* Tabancalı adam - U•küdarda Bur• 
•ah Hakkı, Knlar ağaıı ~a-lleainde 
Seyfinin kahvesınde üç el ulalı atmıı, 
yakalaıırmıfbr. 

• Yukarıdan apğı - Taluimde bü • 
yük Akarca aokağmda 45 n....-alı ev· 
de çamaıır asan Madam Mari sokağa 
<lüıerek bir kaç yerincleın yaralııınmıı • 
tir. 

• Emu·, eroin - P.-uler bayram 
günlerinde bazı kahvelerde aratuma • 
lar yapmıtlardır. BUDler araunda Ka
ıımpatada Kulaluızda Kadrinin evinde 
dolap içinde 20 ııram esrar ve 7 paket 
eroin bulunmuflut"· . 

Küçük Mu~ Paşada sabıkalı Ahı· 
di:nin kahvesinde e&rar içildiği haber a· 
lmmıt, yapılan anunacla Abdinin kar • 
deti l'ahnnin üzerinde 60 gram eanlr 
buılunmuıtur. 

• Hem kel .. - Sabıkablardan Meh • 
metle arkadatı Hasan, lı;ahveci Ya§llJ" 
Kumlıapıda Agobu.n meyhaneainde iç • 
mitler ve sonra para vemıek ve almak 
meoele.inden aralarında kavga çı:kmıJ 
her üçü bir olarak meyhanenin camlan· 
nı kırırutlardır. Gel..., pofü Yaf'U"U\ üs
tünde 20 gram da esrar bulınuttur• 

* HırNz - Eminönünde 53 .....-nıılı 
kabzımal H üıeyinin kapalı bulunan dük· 
Kanının arlca kapısından Akselôli Mus
tafa girmİ§, bazı eıyalar çalmı§ ise ele 
yakalanmııtır. 

• Ev aranınca.. - Muhafaza teıkiii • 
tı memur lan bir ilıba.- üzerine N un iı • 
minde binnin Kulaksızdaki evinde arat· 
tımıa yapmış.larchr. . . . . 

Araftomada bir dolap ıçonde yınna 
snma yakın -.na 60 ,... er~ 7 
paket içinde 350 4IT8ID kadar erom bu· 
lmımuttur. Nuri yakaıl81l1DJ1Cır• 

ması için .• , 
Bütün Avrupa gazeteleri harıl 

harıl yeni sene İ~İn temennilerde 
bulunuyorlar. iyiyi temenni etmek 
hepimizin dı~eği, hepimizin iateği. 
dir. Fakat acaba if dilekle olıır 
mu? 

istemek gayet kolaydır. Yap-
mak daha zordur. lıtenileni yap

m.~k İs~ da~a büsbütün mü1kül
dur. Eger şımcliye kadar her iste

nilen şey yapılmlf olsaydı, dünya 
gül gülistan olurdu. 

. Evet İ&temekle olmuyor. lşte
nıleni yapabilmek için bir kudret 
te lQ.zım geliyor. 

Yeni sene için gazeteı't!rin ve 
ba,Iıca devlet adamlarının ternen

?ileri; iktisadi buhranın bitmesi, 
ış yollannın ticaret ve sanayün 

yenid~n açtlmuaıdır. Vakıa bu te
mennıyi yapmak için yeni seneyi 

beklemenin lüzumu yoktur. Her 
ne zaman olursa olıun böyle bir 

arzu göstermek daima mümkün 0 
labili~. F ı;ıkat nedense böyle te-
mennılenn daima yıl başlarında 
bayram~da, sevin~li günelrde 
yapılması adet olmuıtur. 

d
• Fran_sız Ba,veküi M. Flandin 
ıyor ki: 

Yeni .8e'!ede harp ,0nrasıncl.:ı 
yapılan ı.ktıl<U/i hataların, daha 
çok tashıh edü,.ceğini zannediyo
rum. Bu auretle uluslar arası tica
ret daha hızla açılacak, ve mem-
Ie?ıe.tler arasındaki münasebat ge
nışlıyecektir. 

Diğer taraftan lngiliz gazete
leri 1933 yılı ile 1934 yılı arasın
da yapılan banka muamelelerinin 
daha la:ılalQftığını, bunun i1lerin 
yeniden lxqlıyacağına bir delil ol
duğunu söyliyorlar •.• 

ôbüryandan geçen sene zarfın
da yaptığı bütün iktisadi hamlele
ri hiç bir semereli netice vermi
yen Amerika Reisicumhuru mem
leketi dahilinde bulunan 5 milyon, 

İpize İf bulmak için çalıpyor. 
Konveden tahırisat almağa uğra
flyor. 

Fransa ltalya ile Afrika üze
rine/eki iktisadi menfaatlerini tan
zim ediyor. 

lngiltere Japonyanın rekabe
tine karıı bir ıet çekmek cmelilc 
çalışıyor ••• 

Bu çalışmaların hepsi devletle
rin ökonomik kalkınmaları ve 

memleket&rin yeniden refaha ka
vupnıısı içindir. Fakat acaba 193S 
istenilen neticeyi verecek, buh ra
nın dalgalı çukurlarını boylayan 
milletler refaha doğıu tımıani:ıbi
lec~kler mi? işte anlaşılması, hal· 
ledılmesi en mü,kiil olan nokta bu
dur. 

Bizce buhran kolay kolay gi
dec~e beru:emiyor. Çünkü yara 
bir ameliyat ile kökiinden silinip 
kazınacak gibi c/eğildtr. Bütün 
zorluklar ve kan,ıklıklar ruh, zih 
niyet Ve terbiye sistemindedir. 

Her devrin, ta tarihten ev. 
veJki zamanlardan tutunuz da bu. 
güne kadar zamanın icabatına g& 
re bir terbiye ve tedris ıristemi 
vardır. 

Onun i~in uuıayilcşmenin de 
kendiırine göre bir terbiye ve ted~ 
n. mtemi olmalıdır. 

Bugün hemen bir çok mektep. 
/erde talebeye An.tonun lelselesi, 
Yunanı kadimin ilahları vesafre 
vesaire öğretiliyor ela, diğer ta • 
raftan gençlerin sınai ve ticari 
terbiyeıi ihmal olunuyor. 

Şehir tiyatroıunun artillleri bayram 
günlerinde fazla. çalııtıld~ ".e çok yo
ruldukları için dinlenmek ıbtıyacmı duy 
muılardır. Bunun için bu ak~ Tepe
ba§ı tiyatroıunda d~, ~ranıız bya~ • 

En aailam çelik makineler kaç yıl 
yaıar? Bu, kullanıfQ göre, değİfİr. 
Fakat bildiğimiz ba•kı, dikiı makine· 
ferinin ömrü elliyi geçmez. Hele mo
torlar kedi, köpek gibi beı on yılda 
göçüp gider. 

bir 
1 

cak rahat koltuk, dinlenecek yumuf'lk 
köıe aranz. Ve büyük ozanımız Ab
dülhak Hamit gibi ömrü ıür, zevk ve 
neıe içinde geçenlerimiz bile yetmiıi 
Of!nca artık özü kırrumuı yaprak ha· 
!ine 11elirler. Y ata;yıılan bir titreme· 
den ibaret kalır. 

Müzelerde 
Yangından 
Korunma 

Onun içindir ki buhranın ilk 
~öriinüfii makinenin ilk görünüpii 
ile beraber on sekizinci anrda ol
muş ve o zamandanberi muhtelil ~ 
lanlalarla daima tekerrür etmİJ ~ ,. 

- tir. · 

d da temıil verilmiyecek, temsillere 
ıun a , "hare d dile yarın akıamdan ılı n evam e • 

cektir. 

duk ... Halimiz 11örülecck ~ir ıeydi •.. 1 

y kalar kalkık, şap/ıt!lar one basık . . 
E~er c11pte ... Sırtta u .. penneabl ... Kı· 
ıa kelimelerle: . k 1 

_ Size şöyle §Öyle bır paket bıra • 

tılar mı? 
Bizde bır dinamit pa. t ' ar~§tıran 

pol's hafiyeleri kılığı vardı .. !!•~aye! 
b. ·m yo&urtlorı civarın en buyuk bar 

ızlı · · emanet dairesinde bulduk. O· ate ının 
rcının memuru da.: b 

_ BU. de sahibini bulamadık ta, u 
ne olacak diye düfiinüyordulr. ' 

Dedi. . d b . . 
Halbuki paketin . ~~ın e . ızım 

adres açıkça yazılı ıdı. Dikkat~ o.l~a· 
ıına dikkatli adamlar/ •• Haydı bızım 
Anadolu Ufağı Karam~nlı çı~~ yon; 
lif ~etirdi ... Ya aütbeaut ~n~ıl~ ~!"il' 

· h"b" · b /mak 1Mn ustun • palitı:..'-'" sa : ını u r· . .., 
deki adresi okumayı akıl etmedı mı. • 

LAı>dra: 31 kanunuevvel ı 934 
8. FELEK 

Size 95 yıl iı!eyen b.r baıka maki· 
neyi anlatacağım. Bu, dünyanın petrol 
kralı &ayılan ;milyarder Rokleller'dir. 

Geçen hafta dok•an beşini bitirip 
doksan altı J'aıına 11iren bu adam hala 
ifinin bafındadır. Aıınmaz, bozulma.a 
tılıımlı bir makine gibi iıleyen Rok • 
lefler' e bu kuvveti veren nedir ıanır· 
"nız? Para mı? hayır. Bol gıda mı? 

1 Hayır. Zavallı midesi bozuk olduğu 
için aiitten baılta bir feY ne y11r, ne i
çer. Peki, doksan beı )IQflnı bitirdiği 
halde pnçler gibi çalııan bu adamın 
tıhımı nerede?. 

Biz;im en durgun ve dü.a YllfGYlf' O· 
lan memurlarımız bile otuz yıl ıonun· 
da iıten çekilirler. Elli yaıından son
ra hepimiz. cıııataaı bo;ır;uk, ailindirle
ri Gftnmıı makineler gibi pcırdanuıla 
baılaruı. En babayiğit olanlanmız alt
mııından ıonra adamakıllı kaıııar, gö
zünün feri kaçar. Dizlerinin dermanı 
kesilir ve hafı:uuı ailinir. Artık otura-

Doğu insanları hep böyledir. (Za • 
ro) nun (i 50) yılı bir ömür deiil,. if· 
kcncedir. Şu halde batı adamları ıle 
araınuzda bu yaşaY'f farkı nereden ge• 
liyor? Bunu bir ıatırla söylemek ka· 
bildir: 

- Çalııma ve yaşama ıekli. 
Aunıpada iıten çekilmif ihtiyarlar 

da 11örürıünü:z:. Yüz.lerind': b~im 
gençlerde az gördüğümüz bır. aaglı~ 
rengi vardır. Bizim iıtsn çckılenlen· 
mUı hurda makineler ııibi ek ııc yama 
tutmayacak kadar aflllmıılardır. Ça
lqma ııistemimiz bizi ;>epratır, harcar. 
Onların ı;all§ma &istemi çak kazandı
rır a.a yorar. Jıte bütün tılsım bu. 

Y aıaımayı bir angarya gibi almanın 
ıonu tabii ömrümüzü kısaltıyor. Ot11-
de bafdöndürücü kazanç iıl•rİ içlndr. 
didinen bir adam doksan b111 yaıını 
doldurduğu halde gençler gibi çalıJır. 
Yaıamayı bilmek le bir iıtir. 

Burhan Cahit KOROGLU 

• 
Sıcağa karşı hassaı telef on 

tertibatı yapıldı 
Müzelerin yangın tehlikelİnden ko • 

rumna11 jçin tertibat alınmaktadır. EY· 
veli müze binasının her tarafında oto
matik telefon tertibatı yapılmııtır. Yan· 
rın tehlikesi bat gö~terince ziller müze 
binaımın her tarafında çalmakta ve yan 
gını derhal haber vermektedir. 

Bundan baıka binanın her tarafında 
tazyikli ıu tesioab yapılmııtır. Otoma · 
tik ilet, 45 derecelik hararetin tıeıirile 
harekete gehnektedir. Müzedeki tertioat 
bir aya kadar bitecektir. 

Dijjer ,-espıi müeıaesatta da bu kabil 
tertibat yapılması dütünülüyor. 

1 Küçük haberler 1 
• Türkiye jçki düpnanlan gençler• 

kurumu dün T okatliyaıı salonunda bir 
danslı çay vtterek Üyelerini bir aray11 
toplamı~tır. Çay çok samimi ve eğlenc~
li olmuıtur. 

Binaenaleyh bu alete km-şı koy 
mak için alınacak tedbirlerden bi
ri de euvel emirde gençliğin sı • 
nai ve ticari terbiye ile yetiştiril
mesi, yani tedris ıristemlerinde bir 
inkılap yapılmasıdır. . 

Mümtaz FAiK 

iN HiSARLARDA 

Afyon alımına batlanıyor 
Uyuıturucu maddeler bhiArı ida .... 

~ piyasadan afyon al.onma batlamtılr ;. 
çın 1011 hazırlıklan tamamlamak üzer .. 
dir: idare, bu husuıta lzmir ıubeaine d4 
talımat göndermiıtir. 

_Bu yıl, köylüden ve tüccardan müJıj~ 
~kda~da afyon alınacaktır. Afyon in • 
hısarı ıdaresinin elindeki •toklar bitme• 
mittir. Fakat, Yugoslavlarla yapılan 
ıon anlatmalar dolayısile, uzak prka. 
yapılacak afyon ıatıtları için hazırhkh 
buhınulması icap etmektedir. Diier ta • 
raftan gelen haberlere göre, Avnrpada 
afyon stokları tükenmek vaziyetinde cıı. 
duğu lçin fiatlar biru yiiluelmiftir. _. 
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Ve klasik er yapmalı ••• 
Geçenlerde, kalabalık bir mecliste, 

mekteplerin edebiyat programları Ü· 
zerinde göri4üliirken bu husustaki 
fikirlerini anlatan bir entelektüel, 
yalnız Divan edebiyatının değil, gar• 
bm klasik dediğiıniz edebiyatının da 
mekteplerde okutulmasında bir fayda 
gC.rmediğini oöy'lıüyordu. :3u zatın ka· 
naatına göre Humere artık okunmağa 
değmez, Moliere, Racine ve Shakes
peare'i okuınadansa Gide gihi,Gorld 
ve Bjornson gibi bugünün ileri aanat
karlannı okumak daha iyidir ve insa
na daha çok §'>Y öğretir. cMadem ki 
her §eyde tekamül eıastır, diyordu, 
ıu halde neden en mütekft.ınil edebi
yatı yapan bugünün diı.hilerini çocuk
Janmıza okuDnuyoruz da onlara geri 
olan ve bir aürü eakimit, bayat vo 
köhne nazariyeleri ve kanaatları ya
yan eserleri okutuyoruz?• 

Tekamül kaidesi eğer dünyada 
mevcut her §ey ve her tezahür için 
değişmez v" kat'i bir kanun olsaydı 
bu fıkirler bir dereceye kadar müna
kaşa götürürdü. Halbuki sarih ve qi. 
kar bir surette görülen bir keyfiyet 
vardır ki o da maddi ve din.am.ik teka
mül yanında güzel sanatlar aaha.aında 
medeniyet ilerledikçe devamlı bir ge
rileme husule gelmesidir. Bunun ae
bepleri muhtelif surette izah edilmiJ
tir. Bu izahlar arasında en mantıki 
görüleni tudur : , 

Sanat boş zamanı fazla olan geri 
aanayi ve geri cemiyet muhitlerinden 
daha fazla hoşlanır. Sanat asudelik 
ve istikrar ister, halbuki mekanik te
kamül bilh:c.sa batdöndürücü bir hız 
.. tdığr son zamanlarda insana pek &2 

boş zaman bırakmakta, mekanikte ve 
me!<aniğin yardnnile cemiyet hayatm• 
da pek fazla süratlenen deği§llleler 
istikrarı ortadan kaldll'Ulakta, yaşa· 
mak mücadeles-i daha çetinleştiği iç.in 
inaanlarrn, ı:ihinlerinde maddiyete da
ha fazla yer vermelerile de aa.natın 
inkişafı için ,)azını olan §artlar git gi
de o tadan kalkmaktadır. 
Müşahede ettiğnniz bu tabii oluşun 

aebepleri üzerinde durmak v" onları 
muna.ka§a etmek mevzuumun dı§m -
dadır. Bu müşahedeyi, önüne geçil -
mez bir tabii kanun olarak kabul et
tikten sonra ç<>euklarmırza en müte
kamil edebiyat diye son devrin ede
biyatından parçalar veremiyeceğimiz 
kendiliğinden ortaya çıkar. 

Şıiphesiz ki bugünü<ı edebiyatında 
düne bakarak tek'l, teknik ve dil 
zenginliği bakımlarından bir ilerle -
me vardır. Fakat bu teknik ilerleme
ler yanında edebiyatın ozu olan 
«fond> da, yani mana v" muhtevada 
bariz bir gerileme gorüyoruz. Mo -
dem edebiyat ne Homere, ne Sha -
kespeare, ne de Moliere ayarında bir 
adam yetiştirebilir. Sanata pek fazla 
değer verilen Soviyetler Birl<ğinde 
yeniden bir Doatoyevski'nin ortaya 
:;rlmıası bugün için erişilmez bir ha
yal g:bi görünüyOI'. Düne bakarak 
roman ve edebiyat vadisinde müşahe
de edil ·' durgunluk ve tereddi, §İİr 
aa.hasır ~a büsbütün trajik bir hal alı
yor. l .ıgüoJıı tiiri müt~ surette g.,.. 
ridir. ..ünkü ıür, edebiyatın en halla 
•lmmr lınak itibarile medeniyet ıler
lemeleı "nden en fazla zarar görmüt
tür. Ronsard'larr, Muuet'leri ve Bau
delaire'leri yeti~tirmiı dlan Fran1.anm 

şiir sahasındaki son mah•ülleri ele a
lmır şeyler değildir. Vaziyet böyle 
iken naaı l i s.tersiniz ki çocuklarımıza 
edebiyatı bugünün mahswlerile tanı-• • 

lstanbuldaki yer sarsıntısının 
başı Erdekte olduğu r;ok geçme· 
den anlaşıldı. işitiyoruz ki, yıkı· 
lan evler, su baskınına uğrayan 
köyler var. 

Kızılay ( Hilatlahmer) burala
Ta yardım elini uzatarak ilk ağız
da bin lira gönderdi. 

Ne yazık ki Kızılayı anmak i
çin hep böyle kara günleri bekli
yomz. Bapmız ağırmadıkça onu 
anmak kafamızdan geçmiyor. 

Kızılayı düfiinmek için yur
dun her hangi bir yanında yangın 
olmasını, yerlerin sarsılmasını, kıt
lık baş gös.termesini mi beklemeli? 

Bir kurrım ki, bize yarın dara 
düştüğümüzde el uzatacaktır. O 
kuruma gerek ki iyi gününde ve 
iyi günümüzde yardım edelim. 

Bo~uk ve genişlikte, parça 
parça, azar azar yapılacak yar· 
dımlar, korkunç günler eriştiğin

'de, Kızılayın bize en geniş kerte-
' de yardım etmesini kolaylaştıra
caktıT. 

Bugünkü on kurrı1un yarın ba· 
şımı:z: dara geldiğinde yapılacak 
yüz kuruşluk yardımdan daha ya
rarlı olduğunu unutmıyalım. 

Salahaddin GlJNGôR 

talıın, en yüksek edebiyat örnekleri 
i~e bu gördüklerinizdir, diye, onların 
önüne dünün büyük uataları yanında 
pek cüce kalan bugünkü.erin eserle
rini aerelim. 

Yeni edebiyatı hiç mi tarutmaya
lmı? Bu edebiyat büsbütün okunma· 
ğa değmez bir şey midir? Hayır, böy· 
le bir iddiada bulunmuyorum. Elbette 
ki son asır edebiyatının en belirmiş e
serlerini de öğretmekte fayda vardır; 
her şeyden Önce mukayese yapmak 
i:nıkamnı vermiş, teknik sahadaki ilor
lemeleri tanıtmrı oluruz. 

Talebelere bir edebiyat kültürü ver
mek için edebiyat programlarını Ho· 
mere' den ba11atınak mecburiyetinde
yiz. Yalnız edebiyatın geçirmiş oldu
ğu merhaleleri gösctermek için değil, 
en yüksek edebiyat doruklarnu !a -
nıbnak için de mutlaka batlang11;tan 
başlamak lüzumu. vardır. 

Edebiyat, kimya gibi, fizik gibi aon 
terakkiler ve son ke§iflere göre for· 
ımüller içinde kalıplaştırı an bir İ•Wl 
değildir ki onun son tezahürlerini Öğ· 
retmekle il<.t.ifa edelim. Edebiyat, kay· 
naklarına doğru ilerlendiı<çe durula· 
ıan, arılaıan ve güzelle§ell bir akar 
•u gibidir. Gerçek, kaynağa doğru 
çıkmak ıçin akıntıya kartı kürek çe
kilil'ken biraz güçlükle kar§ılatılırı 
fakat alınan zevkler de çekilen güç
lüklet' ni•betinde bol ve derin olur. 

Zaten bu güçlüklerdir ki edebi -
yatla pek sathi olarak alakadar olan
lara klasikleri yavan ve okunmağa 
değmez gösterir. Ha!lbuki kıaaiklerin 
zenginliklerini aramak, gömülü ol • 
duklan derinliklerden kazarak çı • 
karmak lazımdır, ÜzeTinde durulduk
ça, ve derinliklerine inildikçe bu ha
zinenin değeri anla§rlır ve bu güzel· 
tiklerin anahtarı ele geçirilir. Gerçek 
edebiyata varmak için klaaiklerden 
baıka çıkar yol yoktur. 

Yaşar Nabi NAYIR 

ittihadı l\'illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:l'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

llJtı Telefon ı 4.4887 ~ 7 

1' il' frfvilra: 62 

- Ne? ... Aaaa. .. Refika teyze i-

Je mi? 
\ -Tanıyor musun? 
1 -Bir yerde prezante etmitlerdi, 
1 peki ama, sen buna bir atk •mektu· 

bu... Bir hediye falan eönderme· 
!din? yahut ben hatırlayamıyorum. 

l Galip bir kahkaha daha attı; 
l - Mektupları bu bana gönderir 
1 çünkü o bana atıktır ve ben bun-
dan al~ığım para ile yatarım. Son· 

1 ı-a gene ancak bunun için sarma -
1 tıklara sarılıp balkonlara tırmanı
' rım .. Makriköyündeki evde bu otu-
nır. 

1 - Ben Fahrünnisa oturur zan· 
nediyordum. Y anılmışmı demek? 

l 
Galip gene kahkahalarla güldü? 
- O da orada oturur ... 

?? " - ...... . 
- Canım senin de bu gece ne 

kadar budalalığın üstünde! ... Fah
rii 

bıüe.ıır,; Nazmi Şehap 
-Neeee7 
- Hayret mi ettin 7 Kadın pek 

genç değil mi? On üç yatında ev· 
lenmnt yavrum ... 

Nazmi ne diyeceğini tatırmıştı; 
bir kaç saniye kadar sustu, sonra; 

- Peki ama Galip .. - dedi -
sen bu kadının parasile yatadığıru 
söyliyorsun,halbuki Refika hanım 
hiç te zengin değildir. 

- Zengin sayılabilir. Bir çok 
zengin dostları vardır. Bilhassa, 
en başta şu me,hur Sadun beyi say! 
Sonra Fahrünnisa da epey kazanır. 
Benim Fahrünni11anın nişanlısı ro
lünü oynamamın sebebi de bu Sa
dun beyin işimizi çakmaması için
dir. 

-?? •• 
- Sadun beyi tannruyor musun 7 

. . . . 
- Betki duymu ... undur ama u-

Meyhaneciliğe ••• 
Meyhanede tezgah başı alemi 

yapıyorlar. Rakıların biri boşalma
dan, biri doluyor. Mezeler, boylu 
boyunca mermer masaya dizilmi,, 
döküm saçım, herkes dilediğinden 
alıyor. Mezelerin nevi çok ama, 
miktarları o kadar az ki, bir çatal 
saplayışta tabakta bir şey kalmı
yor./ ki Ermeni müşteri, içten epey
ce mırıldanmağa başadılar: 

- Bizi kırlangıç kuşu sanmıştır
kl bu gıdar az meze veror! .• 

- Söylesek de, çokça koysa •. 
llçüncü müşteri, bu mırıltılara 

iştirak etmiyor, yalnız kıs kıs gülü
yordu. 

- Zo senin ağzına kilit vurmuş
lardır? Meyhaneci tanıdığın adam 
ise, ne duruorsun? 

Ôtekl gene gülümseyerek: 
- He .• dedi, tanıdığım adam

dır ama, söylemem, çünkim o es

kiden kuyumcu idil •• az meze geti
riyor ise hakkı var .. 

- Kuyumcu ise, ne olmuş? 
- Şu olmuş ki, hep ince işle ui-

raştı. Tırnak ucu gıdar elmaslara
rasında ömür geçirdi. Şimdi mey
,haneye düşünce bocaladı. Şu kü
çücük istavridi sazan balığı gibi 
görüyorsa, hiç ,aşma! .. 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Fran•ıı:ca dera. 18,30: Jimnastik. (Selim 

Sırrı Tarcan) 19: Danı pl&kları. 19,30: Haber
ler. 19,40: Omor Bah• tarafıqpan piyano refa
katile tarlular. 20: Hafif muaiki plftkları. 20,30: 
Bali.li.yka orkeatraaı. 21,15: Son haberler. 21, 
30: Radyo orkestra, 22: Radyo caz ve tanao 
orkestriilJJ. 

823 Khz. B U K R E Ş, 384 m. 
13 - 15 Plii.k ve bahea-ler. 18: Radyo orkea• 

tra•r. 19ı Haberler. 19,15: Oda. musiki•İ. 20: 
Konfea-ana. 20.20: Pl&k. 20,451 ? ??? 21,05: Ke· 
man konıeri. 21,35: Romen ıarkılan. 22: KonM 
fet'an•. 22,15: Salon orkestrası. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35; Kahvehane kont.et'i. 19: Dera. 19,30: 

Konserin devamı. 19,55: Masal1ar. 20,30: Bu
dapefte operasından nakil. (opera temsili.) 
24,15: Pliiik. - Hallerler, 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
18,40: Spor bahisleri, - Kadın saati. 19,30: 

Ev muaikİ•İ. ve farktlar. 20~40: Güniin yenİ· 
Jikleri. 21,10: Stutt.arttan. 21,45: Gençlere. 
22,10: Atk t•rkıları ve valalar, 23ı Haberler. 
23,30: Frankfurttan dana. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 

19: Trin piyano kon•erl. - Sözler. 20r Or· 
kestra ko.ıseri. 20,40: aHberler. 21,10: Saar 
ne,riyatı. 21,45: Milli neşriyat. 22,15r Dana 
Muıikisi. 23: H>'lberler. 23,30: Dan• musikisi. 

Khz. STOKHOLM, 426 m. 
18,45: Plik. 20,45: Sözle,., 20,30: Kenıan ve 

pİya..to solist konseri. 21,15: Tiyatro. 23ı Ye· 
ni dans musikiai. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
20: Yeni dramatik sahnelerden. 20:30ı Halk 

muaikisi. 21: Haberler. 21,10: Saar. 21,4S: 
MilJi neıriyat. 22,15: Şaheser konser. 23: Ha· 
berler. 23,25: Muaik.i parçaları. 24: Neıeli ıar· 
kılar, 

904 Khz. M O N 1 H, 405 m. 
18,50: Şarkılar. 19,10: gl or akeçi. 21: Ha· 

herler. 21: Haberler. 21,SO: Gençler!!!. 22,15: 
Çitre ve armonik*lcon-seri. 23: aHberler. 23,20: 
Helainıopro•tan naklen; Fen lan lya halk ı•r· 
kılarr. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,30: Plak. 18,44• Haberler. ıs,so, Pllk . 

19,10~ Amele neıriyatı.. 19,20: Almanca neşri· 
yat. 20,10: Aaker mızıkaır. 20,95: Sözler. 21,10 
Cazbd.n'J. 21,40: Edebiyat. 22: Çek filbarmo• 
nisinden n.ak11. 23: Maberler. Z3,1S: Plak. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Piyano • ktıman konseri. 18,25: Diyaloğ. 

18,JS: Plik. • Spor. 19,15: Şarkılar. 19,45: 
Okonomik bahisler. 20: Hafif muaiki. - Ak· 
t.üalite. - Hafif musiki. - Sözler. 21: Pli.k. 
- Haberler, 22: Chopin konaeri. 22,30ı Kor.· 
ferarıs. 22,40: Şarkılar. 23: Rekl1m • Danr. 
pliii.k •arı. ve m uıikiıi. 

Khz. S T R A S B 0 U R G, 349 m. 
19: Paritaen nakil. 20: Sözler. 20,lS: Konfe· 

ranı. 20,30: Solist konseri. 21,::1"\l: Haberler. 
21,45: Parİ•ten nakil. 22,15: Almanca haberler 
ve aaire. 24: Büyük konser. 

yoğluında kos kocaman bir evi sat· 
tı, parasını olduğu gibi Refikaya 
verdi. Zaten aramızdaki gürültü
de bu para yüzünden çıktı ya .•• 
Sadun Bey eve sık srk gidip gelme· 
ğe başladı, bunun üzerine Refika 
bir müddet benden kurtulmak İs· 
tedi. Bunun ehemmiyeti yok. F aıkat 
parayı da kesiverdi. Ben de taban
caya asıldığım gibi topunu önüme 
kattım. 

Nazmi duvardaki yağlı boya re
sbnleNlen birine gözlerini daldır
mıttı. Sözünü bitirince Galibe sor
du: 

- Bu kim? 
- Büyük babam Nasred.ılin pa-

fa ... Trablus valisi imİf ... ölümün
den az evvel mütir olmu, ... 

-Ya bu? 
- O da ananım babası Sakip 

ağa .. esnaftan bir adammış ... 
-Ya fu7 
-- Babam ... beğenmediğin itilaf-

çı ... 
Nazmi yavat yavaş yerinden 

kalktı, arkadaşına yaklaftı. Elile 
başını ok~yarak: 

- Galip ... Benim karde9im ... 
- diye mırıldandı - Bunların j. 
çinde hiç Refikaya benzer bir ka
dının parasını sızdırmıt olan var. 
mı? 

Asrın umdesi " MiLLiYET " 

Geçmez lira 
ABONE ÜCRETLER 

Türki1e için Hariç 
L. K. L 

Arkadaılardan Mudilı anlatıyordu: 

- Bugün hayatımda hiç yapmadığım 
hir §eyi yaptım. Bir garsonun ha.tonla 
kafasınr yaraladım. 

Biz de §altık: 
- Allah allah, dedik, nasıl oldu bu 

it? 
- Efendim, Arkadaılann ak§amlan 

toplandıktan bir meyhane var. Ben her 
zaman öçki lçmem bilirsiniz. O gün ca
nnn istedi. Kalktım, oraya gittim. Hep 
beraber içtik, konuıtuk, gülüıtük. Hesap 
zamanı on bütün lira verdim. Garson üs .. 
tünü getirdi. Ben de bakmadan cebime 
alıtım. Evde ne göreyim 7 liralardan biri 
kof ... köre versen almaz. Ertesi sabah 
gider, geri veririm düşüncesile yattım, fa 
kat ertesi sabah garsona parayı geıi ver
mek kabil olmadL Herif öyle suratıma 

baktı ki &anki ben parayı baıka yerden 
almrımı da, gelip kendisine yutturuyor· 
muıuın gibi bir hali vardr. Sinirime do
kundu. 

- Bu geçmez parayı dün ak§am bana 
veren sen değil misin? 

- Nası olur efendim, biz müşteriye 
böyle para venr,eyiz. 

- Vermeyiz değil, verdin iıte ... Lira· 
nın üstünü getiren sen değil misin? eh, 
bu lira da oparalann içindeydi ... 

- Y anlııınız olacak beğim. Belki bir 
baıka yerden ahnıı olacaksınız • 

Zaten sinirim üzerimdeydi, bu ıon ıöz 
üzerine Jirayı garsonun gözü önünde 
cayır cayır yırttnn, kafasına da bir bas· 
ton indirdikten sonra çıkıp geldim. Ha· 
li sinirim üstümde.-

Muslihin terbiyeli, uslu, mütevazi, Y<l· 
!ansız, riyasız, hele kavgadan hiç te 
hoılanrı:_ayan !Pr insan olduğunu bildiği. 
miz için. bu hadisenin ehemmiyetini kav• 
rayorduk. Çocukcağız hem lirasından ol
muıtu, hem de dünyada yapmadığı bir 
ıeyi yapmrştr. 

Bir arkada§ teselli makamında söylediı 
- Canım olağan iılerdendir, dedik, 

bele. timdi ıu son ııünlerde bu geçmeyen 
liralar herkesin baıına bir it açıyol". Da
ha üç gün evvel de benim başmıdan geç· 
ti. Bir tek liram vardı. Sağlam para ol· 
duğuna emindim. Evdeki çocuğumu bak
kala gönderdim. Oteberi aldırdım. Ara· 
dan on dakika geçti, ya geçmedi. Bak· 
kal kapıyı çaldı: 

- Begüm, bu para geçmez, değifıİvcr, 
dMnez mi? 

Cebimde başka para yok. Evde de u • 
!anacak misafirler sahneyi gördüler. Hü· 
tasa yerin dibine geçtim. Bakkala para
sını sonra vereceğimi anlatıp ta savunca· 
ya kadar akla karayı seçtim. Fakat her- I 
kes meteliksizliğimi anladı. 

Fakat Muslih hala sinirlerini yatırama· 
mııtı. 

- Ben ıenin yerinde olsaydım, o ada
mın da önünde parayı yırtar, kafasına bir 
ıey vurur, kapıyı yüzüne kapatırdım. 

- Evet, ama o zaman daha rezalet o· 
!urdu. 

- Rezalet bizde değil, onlar da ... 
Bu sırada içimizdeki bu maceraları d!n 

leyen arkadaşlardan birinin kıs kıs gülü
tii nazarı dikkatimizi celbettit 

- Ne o Ihsan? diye ıorduk, neye gü. 
lüyorsun? Gali'lta bir yerde rezalet çıkıtı 
ıhoşuna gidiyor. 

- Yok vallahi değil, dedi, Rezalet 
insanın hoşuna gider mi, yalnız bu .iıte 
kabahat bizde? 

Hayretle yüzüne baktık: 
- Ne diye kabahat sende oluyor? 
Bir şey ıöyleyeceğim ama kızmaym. 

Muslihin gittiği meyhanede o gece biz 
hep beraberdik. Garsonu eskiden tanı-

- Demek ki böyle bir vaziyeti 
bunların hiç birinin terefile uygun 
bulrnıyorsun ... 

. . . . . 
- O halde Galip •• Bunlara layık 

olmağa çalı, ... 
Ve romatizması tepmi' bir ihti· 

yar gibi ayaklarına güçlükle baaa
rak, sallana sallana odadan çıktı ... 
Evden Çfktı.Bunun Hademe Aliden 
daha beter bir illete tutulduğunu 
anlamıştı: 

Ruh frengisi .... 
Artık hiçbirisini görmilyordu. 

lmtihan başlamak üzere idi. Ders
ler kesilince kitaplarını, defterleri
ni almış ve Galatasaraydaki apar
tımana çekilmişti. Şimdi sabah ak
fam hraıl harıl çalışıyordu. Marl 
yi ara sıra çağırıyor, birlikte sine
maya gidiyorlardı. Pokerde hisse
sine düşen çekleri kırdırmak için 
'bankaya gitmittl. 

İstanbul tarafına on gü
0

n hiç in
memişti. Bir gün dönüşte tarihçi 
Hayreddine rastlamııtb. Hayred
din; 

- Gel.. ocağa fÖyle bir uğraya
lım .. - dedi - iyi bir konferans 
var. 

Bu konferansı dinlediler. Konu
tan düzgün konutuyorou. Kiitah· 

rım. Elimde geçmez bir lira vardı. Gar
sonu göz iıaretile çağrıdım: 

- Sen JU !ırayı al, benim hesabımı 
gör, hunu bir müşteriye ıü1ersen ne aıa 
sana yirmi kuruş bahşit veririm. Süre-
mezscn ben her zaman buraya geliyorum, 
bilirsin, gelıirir değiştiririm. 

Yirmi kuruı bahşiş mi garsonun hoıu
na gitti, yoksa o da benim ıı;ibi az çok 
bahşiş bırakan devamlı bir müşterinin ho
!UDa mı gitmek istedi; nedir, lirayı mem 
nuniyetle aldı. V alı, Muslihçiğim vab~ de 
mek menhus herif bizim lirayı sana yut· 
turmuı ha. .. 

O zaman kimde can kaldı. Hepimiz 
güldük. Hatta Muılih bile o sinirli hali 
ile güldü. 

- Cannn, ne ehenuniyeti var, dedi, st:n 
de o lirayı bana versin diye garsona ver .. 
medin ya. .• 
Doğrusu da bu! hatta benim de bu it

te hafif tertip canım .;kılmıştı. O sırada 
arkadaşlardan demindenberi hiç sesini 
çıkarmayan ve hatta hiç gillmeyen Sedat 
birdenbire makaraları bırakmaz mı? 

Bu sefer hepimiz dönüp ona baktık. 
Sedat hem bir elite belini tutarak katıla
sıya gülüyor, hem de bir elile kafama vu 
ruyordu. En sonunda ırühnesi sükunet 
bulunca bana dedi ki: 

- Aptal o lirayı dün ben aana yuttur
dum. Bir lira borç istememiş mi idin? 
ben lirayı verdim. Fakat ama, garson 
marson, sopa mopa taAımam. Liramı i 9 .. 

terim. 

ALENI TEŞEKKÜR 
Ani ölümü ile ailemizi yese bürüyen 

zevcim Andon Petridisin cenaze mera • 
siıninde hazır bulunan ve çelenk gönde
ren .. gerek tahriren ve en saınimi tees
sürlerini izhar eden muhterem zevata 
teessürümden baş alamayıp ve ayrı a;. 
rı teşekkür etmenin kabil olamadığından 
çok samimi tctekkürlerimi muhterem ga 
zetenizin delaletini rica ederim. 

Kederdide ailesi 
lstavrula A. Petridu 

3 a7uiı 4- 8 
6 .. 7 50 14 

·-~~12'"-~~"~~~~1~4:....~~-...:::28 
Gelen eTrak 2'ef'İ •erilmez.- Müd! 

ce~en nüıha.lar 10 kuruıtur.- Ca.tet 
matbaaya ait ifler için müdiriyete 
raca.at edilir. Gazetemiz il&nların m 
liyetini kabul etmez. • -Kutlu bir nişanlan 
Akşam arkadaşunızm baş y 

il Bay Necmeddin Sadık'ın kızı 
yan Necla ile Üsküdar ceza r 
ğinden mütekait Bay Mazharın 
Bay Vedad'm nitanlanmasr g 
pazartesi ır\inii Perapalaa ote · 
yapılmrttır. 

Bu merasimde Meciliı B&§kanı 
zon Ozalp ile ökonomi bakanı 
Celal Bayar, Dl§ iıleri hakanı 
Rii§.tü Aras, vali Muhidd'.n Us ·· 
ve her iki tarafın da bir kaç yüz 
tu hazır bulunmuıtur. 

Bu nİ§&Dlamnannı her iki tar 
ç.iıı de kutlu olmaanu dileriz. 

İçki düşmanlarının dan 
çayı 

Y eıU hilat cemiyeti gençlik te ' 
tarafından dün azası §erenne Toka 
otclinde bir danslı çay verilmiştir. 

Çocuk bakımı hakkın 
öğütler 

Çocuk esirgeme kurumu (Hima 
Etfal) annelere 90Culdarınm bakıl 
usullerini göneren öiütler hazrrlamı 
Bu öğütler süt çağındaki bebeklere 
rinci aydan batJayıp 12 inci aya ka 
ne ıekilde balulacağnu bildirir. latey 
fere her ay için bir öğüt parasız ola 
gönderilir. Ankarada çocuk E.&irg 
kurumu ba§kanlığma bir mektupla 
cuğlHI kaç aylık olduğunu ve bir 
adreı bildirmek kafidir. 

Kurum; çocuklarm terbiye ve hal 
ı,klarr baı.kında aorulaoıı.k suallere 
parasız cevap verir. ,, ________________________ ~ 

Bu akşam MELEK • 
sıneması 

ROSY BARSÖNY - WOLFF ALLBACH • 
RETTY ve G E O R K AL E X AN D ER 

tarafındaa bir ıurati fevkalldede temıil eclllmlt 

AKŞDAN KAÇILMAZ 
eğlenceli, 

muzikalini 
vakayii hazırayı musavver, •evimli, 

neşeli ve danslı komedi 
takdim ediyor. 

Cidden ıörülecek bir film... Emaalaiz bir temaşa ... 

ve 

Sigortalarınızı Galatarla Onyon Hanında Klin 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 8 

yenlerin gözleri önünde öyle bir A· 
nadolu kasabası çizdi ki, her yerin· 
de mermer fiskiyelerden su fıtkır
maktadır ve her yapı yemyefil çi· 
nilerle süslüdür. 

O gece apartımana döndüğü za· 
man odasına bir türlü ısınamadı. 
Gözleri Kütahya çinilerile süslü 
duvarlar ve memıer ağızlardan 
fıtkıran serin sular görmek istiyor
du. 

Hatip Kütahya kadınlarının da 
portresini yapmıttı. Mariye baktı, 
baktı, baktı... Hatibin portresine -
benzer tarafı olmadığı için kanape
ye uzaındı, yattı .. 

Kim bilir nedwı güzel rum kızı
na, bir türlü ısınamamıttı bu gece 7. 

• . . . . . . . 
lmtihanlann bu aerket talebe i

çin kötü neticeler vereceğini tah· 
min eden muallimleri birer birer 
hayrete dütürdüğü günlerden bi
rinde Tünele doğru giderken Aliye 
ile burun buruna geldi, müthiş bir 
yorgunluk ve dalgınlık içiınde idi. 

- Ne t\lrafa Nazmi? 
- Hiç... Serseri serseri dolaşa-

cağım. 
- Benim de yapac~k bir itim 

yok. Bizim imtihanlar bugün bitti. 
- Benim daha bir iki tane var ... 

bir ba,ka it yoktur, tavsiye eder 
serseri ıerseri dola9. 

- Y almz mı dolatayım? 
Aliye gayet zayıf bir sesle kon 

fUyordu. Fakat bir teye fena hald 
hiddetlenmişe benziyordu. 

Yumruklan sıkılmıttı. 

Di,lerini gıcırdatıyor ••• Ve, b 
nundan soluyordu. Gencin gözleri 
ne gözlerini dikerek bir daha sor 
du: 

- Yalnız rnt dolatayım? 
O zaman Nazmi, ne demek iıte 

diğini anlar gibi oldu. Gülü'"tn.1enıe-( 
ğe çalı,arak; 

- Yalnız ne demek arslanım .. 
-dedi - haftalar var ki biribiri· 
mizi unuttuk. 

- Kim kimi unuttu 7 
. . 

- Ben İmtihanlara hazırlanı· 
yordum. 

-Bende ... 
- Demek ikimiztn de kabahad 

yok.. . 

-Bilmem. 
Kızın koluna girdi. Taa Hürrl• 

yeti ebediyeye kadar yüriidll· 
ler. Sonra ·bir tramvayla Galataaa
raya geldiler. Ali yenin hala kendi· 
sinden ayrılmak niyetinde olmadı· 
ğını görünce; 

- Gel.. - ded'-



ı yırma kabiliyeti -
;. Radyo dalgaları biribirine yak

tıkça makinelerin de merkezleri 
rıştırmayacak kadar ayırma ka

r.-- iyctlerinin arttınlmaııı icap etr, .ktedir. Ayırma kabiliyetlerinin 
: 1ni tabiri ( aelektivite) dir. Bir 
" k fenni tabirler vardır ki labri-

laboratuvarlarıntn sessiz dört 
varandan çıkarak herkesin ağ -

8 ıda dolaşmağa ve popüler olma-
1:" ba,lar. Bu tabirlerin s;oğunun 
ıa- inen mı ifade ettiği anlaşıl. 
.L· 3kta ise de ne kaııtedildiği bir tür 
, ıu tam manaııile bilinemez. r. Mesela otomobile merakı olan

r da olmıyanlar da bilirler ki 
•irt, altı veya seklı: silindirleri var 

Y r. Fakat bunları bilenlerden bir 
1 klan ııilindirin ne ifade ettiğini 

!mezler. 
işte radyolarda da selektivite-

" n nasıl temin edildiğirri bilmiyen 
dyo meraklıları da az değildir. 
Bunun ne olduğu yukarıda bah
ttiğimi:ı gibi istasyonları ayır-

tan ba,ka bir şey olmamakla 
1Taber selektivitenin ncııııl temin 
'ildiğini anlatalım. Bunda ku":ı-

" ağımız tabirler ve misaller rad
ı lenninden his; anlamayanların 
ı anlayacağı tarzda olacaktır. 
Her radyo alanın ilk ııorduğu 
)': "Alacağım bu makinenin se
ktivitesi nasıldır?,, di)'e sorduğu 
ıı kelime)'i şö)'le tasvir edebiliriz: 
Bir kum yığını önünde bulundu

• uzu farzedelim. Kumun içeri
nde ince, orta ve pek laalın kum-

• ır ve hatta taş parçaları da vardır. 
umları eu )'apılırken elduğu gibi 
ekten gegirerek işe yarı)'acak en 

• ıcelerini ayırmak igin illıönce tel
ıri Be)'rek bir elek kullanmak la. 
undır. ikinci defa orta derecede 
ir elekle iş görür ve nihayet en 

e bir elekten geçirerek kumu 
ıimize )'arar bir hale getiririz. 

Rad)'O aletlerinin içerisinde de 
Ö)lle eleklere benze)'uı bir terti

vardır ve bunlar elektrik ce
eyanile süzgeçlerden gegirdikten 
Dnra hoparlöre nakleder. Düfiln-
1elidir ki 120 den fazla alınabi
n rad)'O istasyonlanı:ıın faaliyeti 
asında makinenizle bulduğu. 

bir İstasyonu ikinci birinin ta
tma uğratmadan güzelce din

yebiliyoruz. 
Bunun igin de aesin üç veya dört 

ela süaüzlmui liizımgelir. Radyo 
inlemekten maksat yalnız iataa
on a)'lrmaktan zi)'ade sesin tatlı
'.ğının da muhafaza edilmesi oldu
una göre, daha ziyade süzülecek 
lan seslerde aakınılması icap e
er. Bilhassa bizzat imal edilen a· 
~tlerde bu nokta dikkate alınmalı
ır. Çünkü fazla süzülen sesin ta
iiliğile hakiki ahengini de muha-

edemiyeceği şüphesizdir. Bö)' 
e haddinden zi)'ade se!ektivite te
rıin eden bir montajlı alet boğuk 
ıir ses verir. Bugünkü radyo istaa
onlarının biribirinden dalga uzun 
rığu arası dokuz kilohertz olduğu
ıa göre aletin de bu selektiuiteyi 
emin etmesi yeter. Lüzumundan 

la selektiv aletlerde yüksek ses 
i notalar ahengini kaybeder. 

Bunun için son sistem radyo «· 
etleri arasında azami selektivite 
okuz kilohertzten ibarettir. Hal

JUki Amerikan laboratuvarlarında 
rapılan tecrübelerde piyasa)'a he
ıüz gıkarılmıyan tecrübe 'makine
erinde temin edilen azami selek
ivite iki kilohertze kadar indiril
niştir. Bunların montailarında ne 
ribi değifiklikler yapıldığı henüz 
!'izli tııtulmaktadır. 

Turgut BLEDA 

Çok Kuvvatii kısa dalgalı 
istasyonlar 

Kısa dalgalı radyo iıtasyonlan
ım en uzaktan ititilenleri timdiki 
ıalde 40 kilovat anten kudretini 
ıeçmemektedir. 16 metre ile 50 
netre tuli mevç arasında nefriyat 
rapan bir merkezin dünyanın en 
ızak yerlerinden ititilebilmesi i . 
in, kudretlerinin bir kaç kilovat
an ibaret olması yeter. 

Amerikadan en iyi i•itilen kııa 
lalgah postaların kudretlerinin 8 
•eya 10 kilovat olması kafi iken 
laha iyi duyulması için bugün 40 
ilovatla da çalıtanları mevcuttur. 
"Columbia Broadcasting Sys · 
m" radyo tetekkülü şimdi 50 ki

ovatlık bir postan'.n intasına ka • 
ar vermiştir. Mürsilenin yapılma- 1 

ına batlanmıt ve istasyon itareti 
!arak "T B S" harfleri konulmuş
r. Bu merkezin Avn a'dan ko
yca alınabileceği tahmin edili 

or. 
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1 Pratık bilgiler 1 
Yeni makine alanlar top

rak bulamazlarsa ne 
yapmalıdırlar? 

Ekseriya radyo aletlerinin bi• 
toprak hattına ihtiyaçları vardır. 
Fakat birçok yerlerde de toprak 
hattı bulmak mümkün olmaz. Her
kesçe bilinir ki toprak hattının en 
sağlamı au borusundan almamdır. 

Buda peşte 
Kısa dalgaları 
Bundaın iki hafta önceki pazar 

günü ilk tecrübe programlarını gön 
dereceğini o haftaki aayıfamızda 
bildil'mit olduğumuz 19,52 metre 
dalga uzunluklu Budapeşte kısa 
dalga istasyonu ümit edilmiyecek 
kadar iyi ititilmittir. H. A. S. itare-

1 
tini tatıyan bu kısa dalga postası
nın ikinci olaraık ne .. riıratı da .. ~. 

Su borusunun uzak olduğu yerler- rT'ı:::'.11~~ .-.-.----r--- -. 
dea getirilen hatta pek kaim (3 1 

miHmetre) bakır tel kullanılmıya
cak olursa toprağın kuvveti yolda 
zayi olur. Ve bu tekilde alınacak 
topraktan istifade edilemez. Bazı • 
kimselerin dütündüğü gibi bu hat 

doğrudan doğruya toprağa gömü- i~t~~~~~~""::'":;:~~~ len bir parça tel ile de temin edile. 1 
mez. Bunun için bu vaziyette bulu-

1 nulan yerlerde toprak tesisatına 
muhtaç olan makineler İçin ne yap \ 
mak lazımgeldiğinl dütünelim. 
Çok defalar ayni işin ikinc1 kulla
nılacak kısaca, fakat iyi izole bir 
anten hattı ile mümkün olduğu 
buı fen adamları tarafından oıta.
ya atdma:kta ve tatbikatı da pek 
iyi neticeler alındığı görülmektedir 
Bizim de tecrübelerimizle de haki
•katen toprak yerine ikinci bir aıo
tenin çok iyi netice verdiği sabit 

Roma spiker( Skotto 

oldu. Likin her alette bilh11.1sa mon 
tajı eski olan aletlerde ikinci ante
nin pek ite yarayamıyacağı mu • 
haklı:aktır. Çünkü bu tarzda olan 
bazı montajlarda kuvvetli bir top
rak hattı kullanılmadığı takdirde 
hoparlörde hafif bir cereyan uğul
tusu peyda olur. Bu uğultuyu an
caık toprak tesisatı bertaraf eder. 
Halbuki yeni sistem aletleriın ço • 
ğunda bu uğultu yoktur. Bunlarda 
toprak hatlarının vazifesi antenin 
kudretini biraz arttırmaktan baf
ka ·bir ite yaramaz. Şu takdirde bu 
nevi aletleri olanların anteni bet 
altı metre claha uzatmakta toprak 
hattına ihtiyaçları kalmaz. Fakat 
radyonun bulunduğu oda su boru
suna yakm ise buradan bir toprak 

Roma rad)'oauna bir bak'f 

çen pazar günü saat 16 ile 16.55 a
rasında idi. Bu defa da mükemmel 
i'itilmi9 olan postanın bu haftaki 
pazara i9leyip itlemiyeceği prog
ramlarda gösterilmeım.tir. Daimi 
netriyatlarm ne va.kit batlayacağı 
da ıbildiriknemektedir. 

Sovyet halkı verılecek ko~ssr
lır hakkında tenvir ediliyor 
Sovyet radyolarında klasik ve 

ıenfonik konserler verilmesi karar 
lattırılmıttır. Bu konserlerin b" 
çok kimselere yabancı geleceği 9üp 
hesizdir. Bundan böyle radyolarda 
bu grbi konserlerin verildiği esna
da halkın ·bu musik•den zevkalma
aı için konser aralarında lazımge
len musiki bahisleri görü9ülecek 
ve halk dinliyeceği kO!llSer hakkın
da tenvir edilerek bu yüksek musi
kiyi anlamakta ve ho9lanmakta 
mütkülat çekmiyecektir. Bu gibi 
bahislere Çekoslovakya, Romanya 
ve daha batka radyolarda da da1-
ma büyük konserlerden önce tesa
düf edilir. 

Londrada yeni bir studyo 
Londrada lngiliz radyolarının 

olduğu biınada gayet büyük stüd
yolar bulunduğu halde B. B. C. rad 
yo idaresınin çalıtma şartlarına 
göre kafi gelmediğinden ayrıca bir 
konser stüdyosu arannııt ve niha.' 
yet eskiden patinaj yapılaın Mai
da • Valde binası salonlarının bu 
it için kullanılması münasip görül
müttür. 

.. ... . .......... ·---···-·-·-·· .. ·-·· 
hattı almak pek doğru olur. Maki
nenin ihtiyacı olmadığı anlaşı!dığı 
takdirde ilerde bafka >bir yere nak
ledildiğiınden veya makine ba9ka 
bir odaya götürülecek olunsa top
rak hattının kullanılmasına lüzum 
kalmaz. 

Bu akşam "Helsinki,, de verilecek ve muhtelif Aurupa rad)'Oları tarafın
dan nakledilecek olan Fenlandi)'a halk fQFkılarını söyliyecek kızlardan 

milli kıyaletlerile görünenlerden bir grup 

• 1 HAF ALlK PROGRAM 
13 2incı Kanun Pazar 

1 N S TAN BU Lı 
18: Otel T OIC&tliyandan trıın•tniıyon, çay I&• 

ati tela iz caz. 19: Jimna•tJk • Se~m Sırr Tar
can. 19,30: Haberler, 19.30: Hayiatro Golden• 
heri' koro heyeti. 20,10: llafif nıuaiki - pli.k. 
Y0,40: Havayan k:ı.r Zelceriya ve arkadatlarL 
21,15: Son haberler, 21,30: Bayan Emine lh
ıan tan: Radyo caz ve t:Ango orkestrası ile bir
.ilkte. 

7j3 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
1 ... : Danı. 18,50: Konferans. 19: Sözler. 201 

Ha.fif orkestra musikisi, - Aktüalite. 21: Ak
ı•m konıeri, 21,45: Haberler. veıaire. 23: Rek 
li.m konı ... i, 23,25: Danı muıikiti, - Sözler. 
24,051 Danı muıikiai. 
823 Kbz. B 0 K R E Ş, 364 m. 

12ı Ruhi muıiki. 12,301 Hafif muıiki, 13,JOı 
Pliik, 13,50: Hafif mu,iki, - Sözler, 14,40: 
Plü, 17: Uluıal neıriyat. 18: H.fif musiki. 
191 Haberler, 19115: Konserin devamı. 20, Kon
feı4na. - Pli.k. - 20,30: (Vicle:imül) ir.imli 
popüler nqriyat. 21,30: Romen muıikiıi. 221 
Orkestra. 23: Haberler. 
K~. L E 1 P Z l G, 382 m. 
19: Berlinden nakil (Radyo orkestrası.) 21: 

Akıam konıeri (ıarkıfı,) 23: Kolonyadan: or
kestra.. 24: Neıeli muıiki ( aenfanik.) 1 - 3: 
Stuttl'U'ttan: Halk muıikisi ve dana parçala
n. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
20ı Muhtelif ıarkılar. 20,30: Uluıal pro

aram. 21: Pl&k. 21,10: Relclim. 21,20: Piye•. 
2.2: Kralın orkeıtraaının konseri. 23,45: Po· 
piller ıarkılar. 24,15: Sözler. 24,45: Pli.k. lı 
Sö:ıJ•r. l,30ı Plik. 

841 Khz. 11 E R L l N, 357 m. 
• 19: Küçük radyö orkeıtraaı. 21: Frankfurt 
tan nakil, 23ı Keza., 24: Neıeli musikj (ıenfo· 
aik). 1 - 3 Halk musikisi ve danslar. 

645 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19t20: Harpa konseri. 1!' 50: Piyano refa· 

~ati le orkeıtra. 21; StüdyoJ an tiyatro. 22,50; 
Haberlerı spor. 23,10: lmre Magyari çingene 
takımı. 24,15: Danı muaiki .. t nakli. 1,0S: Soıı 
lt.aberler, 

14 2inci Kan un Pazartesi 
l N 5 TAN BUL• 

18: Franıızca derıı, 18,30: Dana muıikiıi, 
pl&k, 19: lstanbul halke.-i Soysalı Yardım fU• 
beıi namına doktor profesör Osman Şerafed
din Uludağ. 19,30: Haberi r, 19,40: 5 <.u .::> ve il'• 

ı.ı uıikiıi pli.k. 20: Yurdumuzu bilelim; Selim 
Sırrı T aı -can, 20,30: Gotama caz Bayan, C.H, 
Şan 21,15: Son hAberler. 21,30: Bayan Bedriye 
Tlizün ••n radyo caz ve tanl'O orkestraları 

223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,35: Şarkıl a r. 18,50: SözJer. 19,15: Piya· 

•o (franıtz e ı · rlerinden.) 19.45: KRdın. 20ı 
Söz1er. 21: H:fif musiki.. 21.45: Hab"rler. 22: 
Eıki konıervatuvar talebesinin konseri. -
Konferanı. 23: Rekliml.ar. 23,15: Dan• • 

823 Kbz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plik neşriyab. 18: Hafif 

musiki. 19: Haber1er, 19,15: Konıerin devamı. 
20: On.i•erıite. 20,20: Pli.k. 20,45: Konferans. 
21: Noel musikiıi (Avrupa.dan gelen yeni 
plaklardan.) :ı: Haberler. 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 251 m. 
18.30: Ünnt musikiti, 19: Gençle re. 19,15; 

Kitnplara. dair. 19,30: NeıeH ıözler. 19,45: 
Haberler, aktüalite. 19,50: Eğlenceli musiki. 
20,45: Aktüailte. haberler, 21,10: Elektro p.il
kile Leoncavallanurı (Palyaço} operası. 22.30: 
Konfea·anı, 23: Haberler, •por. 23,30: Oda 
musikiıi. 24: Şen akıam konseri. 1: Cec:• mu
ıiki•i.. 

Kh::t:. L E I P Z I G. 382 m. 
19,20: Halk farlnları. 19,55: Pli.k (a.sker ıar• 

lnları.} 20,35: Sö:ı:ler. 21: Jiaı... .,, , • 
Orkestra konıeri. 22,10: "Nikotinden zebirlen" 
ble,. adh ıkeç. 23: Ha.berler. 23,30: Dana. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Orkestra rafa.katile tarlalar. 19,25: Söz

ler. 19,30: Ders. 20: Pli.k. 20,05: Rekl.iımlar-. 
- Haberler. - Uluıal proıram. 21: Zagrep 
opera11ndaki temsili nakil. 23: Son haberler. 

841 Khz. B E R L 1 N 1 357 m. 
18,30: Opera pl.ikları. - Spor. 19,30: Şarkı 

V• piyano muıikiai. - Sözler. 20.20: Marıla.r. 
20,40: Aktüali.te - Ha.herler. 21,10: Solist ba
riton ıark1ları. 23: 1 laberler. 23.20: Neteli, lc,8 .. 

rııık konıer, 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Salon muaikiıi. 18+55: Hikiyele-r. 19 30: 

Vaıner'iri "Dio Meisteraanger von Nü:-nbe'rc 
iıimli opera temsilini na.kil 24,25: Çingene rn-:: 
ıikisi. 24,0Sı Haberler. 

15 2inci Kan un Salı 
1 N 5 TAN B ü L• 

18: Almanca ders. 18,30: Jlmn ... stik, Bn7an 
Azade Tarcan. 113..,30: Danı muıikisi, 19,30: 
Haberl•r, 19,40: ViYoloniat Bülent; Keman •O· 
Jo, 20,tOı Orkeıtra pliik. 20,40: Stxdyo hafif 
muıiki orkest'"aaı. 21,20: Son habeı-ler. 21,30: 
Radyo orkeıt'"••ı. 22ı Radyo caz ve tanl'o or· 
keatralan. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
,. 18: Pıyano konseri. -Sözler. 18,35: Piyano 
ıar~ oda .m.uıiki kuartetti. 19,45: Sözler. 20: 
Hafıf muukı. - Sözler. 20,30: Hafif musiki
nin. devamı. - Sözler. 21: PJB.k. - Haberler. 

ŞEH 

23,30: Reklimla.r. 23,4S: Konferana. 24105: 
Dan• I' W• ."kisi. 

823 l..bz. B Ü K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüı: pl5-k nıetriyab. 18: Ra.d:ro

ca:ıı 19,: Son moda ta.nsolar. 19,15: Radyo e&• 

&ının de•a.mı. 20: Konf'era.n•ı. 20,20: (Reılim
farkıları.J 20,45: Konferans. 21,05: Noel ıarlu
ları . 21,45: Konieran•. 22: Romen muıikiıi. 
23: Ha.herler. 23.25: Orkeılranın de,,amı. 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 2Sl m. 
19,30: Sözler. 19,SO: Eğlenceli konıer. 20, 

45: Aktüalite. 21: Haberler. 21,10: Haydn ve 
Schumannın eserlerinden ıa.rlalar. 21,SO "Ayak 
kapçı ve üzerine ıair,, isimli ıkeç, 23: Haber• 
Jer. Z3,15: Spor. 23,30: Halk musikisi. 24: 
Plik. 1 • :S Gece konseri. 

Kbz. L E l P Z l G, 382 m. 
19,20: Halk mu.ikisi. 20,30: GW:el sanatlar 

Ye tarih, 20,50: AktüaJite. 21: Haberler. 21,10: 
Strauısun eıerlerinden operet ıarkaları. 23: 
Haberler, ıpor. 23,20: Pli.k ınuıikiıi. 24! Ei· 
lenc:eli muıik.i. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
20,15: Haberler. - Uluıa.I neıriya.t. 21: Pi

yano - keman kuarteti. 21,30: Sözler, 2Z: Rek
lıi.m. 22,15: Viya.nadan nakil. 23: Haberler. 23, 
20: Orkeıtra refakatile ıarkılar. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
18,30: Markı Regerin eserlerinden trio kon-

ser. - Skeç. ~9,30: Brabmsın eserlerinden 
ıarkılar. 20: Schubıert trio konseri. 20,30: .t.nıe 
le için. ~0,40: Aktüalite. - Haberler. 21,10: 
Nett::li küçük radyo orkestrası. 22: Kabara 
muıikiıi 24: Köniırı bergtt'n nakil. 

515 Khz. BU D AP E Ş T E, 550 m. 
19,10: Opera orkeatra.-1. 20,35: Şiirler, 21,lOı 

Şarkılar. 21,55: Haberler. 22,15: Viyanade.n 
n nkil. 23,30: Haberler. 23,35: Pli.k. 24,20: Çin
gene muaikiti. 24,05: Haberler. 

J 6 2inci Kılrıu ı Ç.irşlml.a 
INSTANBUL• 

18: Frannzca. ders. 18.39: Jimnastik: S e-lim 
Sırrı Tarc:an, 19: Dans musikisi, pli.k. 19,30: 
Haberler, 19,40: Piyan.;ııt bayan Kari Oakan 
piyano ıolo, 20,10: Hafif muıilı.i: pl&k. 20,30: 
Balalayka orkestrası, 21,15: Son haberler. 21, 
30: Münir Nureddin f&n; Radyo orkestrası. İ• 
le beraber, 22: Radyo caz ve lango orkeılrası.

1 223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,35: Şarkı lar. - S por. 19: Sözler. 19,15: 

Trio konser. 19,451 Ekonom~k konferans. 20: 
Pl&k. - Sörler. - Plak. (SakJ.ofon.) 20,50: 
Spor, 21: Koro konseri. 22: Cbopinin eıerle• 
rinden konıer. 22,30; lngili.zce konferıil.nı . 22,40 
Piyano .. keman lı:onaeri. 23: Dana. 

823 Khz. B Ü K R E_Ş, 364 m. 
1 3- 15 Plik. ıründüz netriyatr;. 18: Radyo 1 

orkestrası. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkest
ra&1n1 devamı. 20: Konferan•. 20,20: Revü 
muıikiıi. 20,45: Konfe!-rans. 21: Johann ~lrauı 1 
ıuun operet mueiki parcaları. 22t Müta.lea .22, 
15: Strau11ıı konıerinin devamı. 2Jı Haberler. 
23ı25: Kahvehane konseri.. 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 251 m. 
19: Aktüalite. 19,45: Haberler 19,50: Mu•I· 

ki. 20,45: Konuımal11.r. 21: liaberler. 21,10: 
Bizim Saarım1z. 21,45: Saar eençliğin• ulusal 
neırlyat:. 22,10: Karııık pro .. ram. n: Haber• 
ler. 23,~0; Da.na. 1: Gece lı:onıeri. 2 .. 4: Geca• 
konıeri. .. 

Kbz. L E l P Z 1 G, 382 m. 
18,10: Sesli filmlerden plaklar. 18,30: SÖ1!!· 

ler. 18,50: OkonQmİ bahsi, 19: Keman konıo
ri. 19,40: Sözle r . 20; Macar muıikiai. 21: Ha
berler. 21,10: Ulu:..J netriyat. 21,40: Gençle .. 
re. 22,10: Şarkılı Macar musikiıi. 23,10: Ha
berler. 23,30: Oda mu&ikisi. 2.4.10: Dana. 

S4J Khz. B E R L l N, 357 m. ~ 
18,40: Kıt •pQru hakkında doktor tav•jyele• 

ri. 19,05: Skeç:. 19.30: Mu•iltl ve t•rlular. 20,. 
40: Aktüallte. - l.Jaberler. 21,45: s-r gC!'nç· 
le-rine ulusal netriyat, 22,10: Rndyo orkestra
••· 24: Sesli film ve op,:?:.C,t parçalarL 

545 Khz. B U D A Y .1:::. $ T E, 550 rn, 
18,30: Macar tnrkıları. (Piyano refakatile.) 

19: Ders. 19,30: Ca.1!!l>ana. 20,10: Sözler. 20,301 
Muıikili karıfık neıriyat. 21,50: la•İçre muai· 
kisi hakkında ıözler. 22: Bernden naklen fs
viçre muıikisi. 23: Haberli-er. 23~0! Pertis 
çİnl'ene takrmL 24,15: Fransızca haberler. 241 

05: Salon ve caz gıusikisi 24,30: Son haber· 
ler. 

17 2·nci Kanun Perşembe 
l N S TAN BUL• 

18: Almanca ders. 18,30: Dana rnuıikiıi. 19. 
:n: Haht=rler, 19,40: Vi}:l;;:,ni .. t İ•kende. 1 ismet 
Hayrullah ıololar, 20,10: Seı mu•ikisi plik, 
20.Z~: Stüdyo ıigan orkeıtraaı, 21,15: Son ha
berler, 21,30: Radyo orkeıtra11. Z2: Radyo
ca:ı ve tanso orkestraları. 

223 Rhz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Orkeıtra. - Sözler. 19,20; Koro kon .. 

ıeri. 20: Piyano mus-ikiıi. ---\ Sö"Z:ler. 20,30: 
Şl'l.rkılar. (plB.k.) 21: Filharmoni beyetioin aen. .. 
ronik konseri. 22: Paznand.an naklen konıer. 
23: Rekl&m konıeri. 23,15: Da!iA musikisi. 

823 Kbz. B ü K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz pli.k netriyalı. 18: Radyo 

salon orkeıtraıı. 19: Haberler. - Konferans. 
20,15: Noel t•rkıları, 20,30: Bükreı operaun· 
da verilecek operayı nakil. 

1195 Khz. F R A N K F U R T. 251 m. 
19,20:- Yeni •iirler. 19,45: Haberler. 19,50 

Şen muıiki. 20.45: Haberler. 21,10: Orkestra 

88 ŞAi 

refakatile viyolontel konseri 22,30: Sözler. 231 
Haberler~ 23,30: Halk muıikiıi. 24 Dans muıl• 
kiıi. (Solist tenor Sch.midtin iıtirakile.) 1 -3: 
Gece konı,..:;.i.. 

Khz. L E I P Z I G, 382 m. 
18,20: Fıyano iiiüsikiıi. 18.SO: Sözler. 19,lOı 

Karıfil.c • i'.iıt kooıeri. 20,20: Ak~üalite. - Köy 
lü netriyalı. 21: HaberJer. 21,10: Koro itti· 
rakile koro konseri.. 21,SO: ' 'a Vtan, ,iıimli •ke9 
23,20: Orkestra konıer•. 

841 Khz. B E R L l N, 357 m . 
18,20: Piyano muıikisi. 19 'lı5: "Konradin r•" 

itet aus,. adL skeç. 19,40: HaJk makinelerinin 
yayıhtına dair sözler. 20: Dört perdeli 0 Trou 
badour,. operası, (Cramofon pliklarile.) 21,10& • 
Yeni iarkılu. 23: Haberler. - Şarkılann de .. 
vamı. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: N•t•li m.u•ild. 19.,25: Reportaj. 2l,40r 

Söxler. 22,15: Pli.le.. L:on•ıerL 22J)O: Siyaıa.J 
program. 23.20: Haberler. 23,40: A.ıker mın .. 
kası ' -J,OS: Rabe~r 

18 2inci Kan un Cama 
1 N 5 TAN BUL: 

12,30: Plftk neşriyatı. 18: Çay aaatiı Otel 
Tokatliyandan tra.nsmİ•yon, telsiz caz, 19,201 
Çocuk hik&yeleri. 19,50: Haberler. 20: Hava• 
yan kitRr, S.ir,.t ve aTkada,Iıın . 20,30: Kemı:ı.n 
ıoloı viyoh: niıt Nejat, 21: Şiir, 21,15: Son ha
berler, 21, ... 0: Radyo orkestrası, 22: Radyo ca• 
ve tango orkeıtraları. 

223 Khz V A R .) O V A, 1345 m 
18,15: Keman kon•eri - Söı:ler vesaire . 

19,15: Pl&t.. (oda musiki11i.) - Sözler. 20: Şa• 
kı,nr. 20,20: . .\ktüel bahiı;ler, 20.30: Plik. -
Sözler. 21,15: Senfonik konaer. 23,30: Şiirle.-. 
23,40: Reklim konseri. 24,05: Dana • 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz pl;ik 11C!'1t1jrah. 18: Karrtık 

radyo o;'keıtrası. 19: ~a~Prler. 19,t~: Raclyo
orkettraaı. 20: Konrerana. Z0,20: r k. 20,45 
Konferıfns. 21: Piyano ile caz mu5i'ıd•i. 21,301 
Şarkılar, 21,50: Sözler. 22,50: Radyo salon Oil" 

kestraıL (arada haberler.) 
1195 Khz. F R A N K F U R T, 251 m. 
19,15: Sözler. 19,50: Şen muıiki parça1arı. 

21: Haberler. 21,15: Hamburgtan ulusal nl!trl• 
yat. 22: Muılki nakli. Z3: 'i-1. herler. 23,15: Ye
ni 4flrk1la.r. 23,45: Spôr. 24: Kantık neıriyat. 
1 ~ 3 Gece konıeri. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,20: Kli.ıik danalar. 19.20: Danı muıikisi 

20,10: Şarkı pli.kJarı. '.?0,45: Sözler. 2lı Haber 
ler. 21,15: Hamburstan: Uluaal netriyat. 22: 
Solistlerin İttirakile orkestra konserl. 23ı Ha· 
herler. 23,20: Oda muıildıi. 

686 Khz. B E L G R 'll, T, 437 m. 
19,45: Muhtelif ıarıc.ılnT. 20,3-0: Ulusal pro .. 

ıra.m. 21: Zal're'pt!'n nakil. 23ı Haberler. 23,201 
Bir eazi.nodan muti.ki nakli. 

811 Khz. B E R L t N1 357 m. 
19,30: Şarkıl.-r. 20: M.ııındotin mutikiıi. 20,40 

Aktiialito, haherlef'; 21,IS: Ul•eal neırjyat 221 
Orc muıikisi. 22,15: Maka Reıerin e•erlerin
den 23: Haberler. - Koıu habt:rleri. 23,JOı 
Tarihi n•ır&yat. 

:;AS Khz. B U D A P E ~ T E, 550 m. 
18,35r H111fif muıiıki. 19: Amele neıriyab. 

19,55: Sö:r.fer, 20 30: ATrupadan. nakil 23,301 
Haberler. 24,15: Heinemann cazı. 2 1 05 : !>.,n 
haberler. 

19 2inci Kanun Cumartesi 
223 Kbz. VA R Ş O V A, 1345 m. 
18,50ı Orke•tra.0 19: Sözler. 19,15: Keman 

musiki•i. 19,45: Sözler. 20: Piyano refakatil .. 
ıarkılar. 20,30: Pli.k. - Söı:.ler. 21: SoliıtJer. 
iftİrakile orkestra konıeri.- Sö:zJar. 22: Şarkt
lıar. - Sözler. 23: Reklarnı.~r. 23,lSı Dans. 
24: Sö:r.ler. - Dana pl&kları. 1 ı Danı. 

823 Khz. B Ü K R E Ş, 364 m. 
13 .. 15 Pl9.k. 18: Radyo Orkealraıs .. 191 Ha• 

herler .19,15: Orkestranın devamı-:" 20: Konfe· 
ran•. 20,20: Plik. 21: Radyo cazı, 22: Konfe
ranı. 22.16: Radyo cazının d•vamı. 23ı Ha
barler. 23,25: Kahvehane muıikiıi. (nakil.) 

1195 Kbz. F R A N K F U R T, 291 m. 
19,50: Karıtık bir ıaat. 20,45: Haberler 

21,15: Mains ıehir tiyatroı .. nd n • p: •·· 
gen Veiber von Vindaar., isimli operet tem•l• 
li. 231 Haberler. 23,30: Danı. 1 • ~ . u, .,c .ı· 
seri. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,50: Haftanın haf>erleri. 19,05:- Yeni sÖ:r.· 

lük. 19,20: Aktüalite. 19.35: "Floııefart auf 
d~r verra,. isimli .skeç. 20,35: Eıldmolaı la ayı 
avında. 21: Haberler. 21,10: Karttık neıriyaL 
23: Haberler• spor. - 23,20: Danı muıikiıi. 

686 Kbz. B E L G R A T, 437 m . 
20::0: Ulusal netriyat. 21: Muhte-1-r arlular. 

21,30: Reklimlar. 21,40: Rom;;n mu .. -.ui. 23,30 
PIB.k. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
19,20: "Çalınan ben,, adı. ıkeç. 20: Flüt mu" 

aikiai. 20,30: H•lk ıarlnları. 20,40: Aktüalite. 
haberler. 21,10: Sözler. 21,.20: Lachenin Land· 
aberıı'o, t dlı skeç (musikili.) 23ı Haberler. 23,30 
Danı, 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18,30: Gltar musikisi. !9,10: Sö7ler. 19,45: 
Salon kuarteti. 20,16: Hiki.yeler. 20,451 Şarkı
lı piyeı. 22,30: Haberler. 22,50· r " u~iki nakli. 
(Salon muıikiıi.) 23,40: Opera orkeıtraıı. 2:4 
05: Haberler . 

tıs .. 
ŞECAAT, 1, Alplık, 2, Batırltk, 3, Yiğitlilc, 4, Yüreklilik, 

(Bak: Besalet, cesaret, hamaset, kahramanlık, mertlik.) 
ŞECAATLi, (Şeci,) 1, Alp, 

SONA!, !kili, 

~EC~R. 1, Ağaç, (Türlü lehçelerde "ağaş, ağas, ynğaç, 
yıgaç, ıkaç, anğas, yıvaş, $ekillcrini alır.) (Bak: dirabt,) 
U ŞECER~, 1, Ağaç, (Bir tek ağaç, man.) 2, Döşeme, (A· 

c şecereıı man.) 3, Kütük, (Aile şeceresi man.) 
ŞECi, (Bak: Şecaatli.) 
ŞEDiT, 1, Bayrav, 2, Berk, 
ŞEF. 1, Baı, 2, Başbuğ, (Askeri şef man) (Bak Reis, kıı 

nıandan.) 
Ö ŞEFAAT, 1, Atun, 8, Bağışlayu, baiıolayı, 3, Gömck:, 4, 

tun, ütün., (Bak: Cufran, mağfiret, tavassut, ittim.at ) 
ŞEFAAT ETMEK, 1. Dilek etmek, 2. Geç;rtilmek, 3. kol• 

lamak, kalmak. 
ŞEFAAT iSTEMEK, ötiinmel, 
ŞEF AA TÇI, Utülcçü, ' 
ŞEFFAF, 1, Arınık, 2, Ayaı, ayaz, 3, Cite, 4, Duru, S, tı.. 

dırar 
ŞEFKAT, Sevgi, (Acıyarak:, eıııirgiyerek duyulan ıevgl 

man.) (Bak: Merhamet, refet, rikkat, rahm, mihribanhk.)' 
ŞEFKAT GÖSTERMEK, 1, Acımak, 2, Esirgemek, 
ŞEHADET, 1, Kere, kcrclti, 2, Tanıklık, (Bak: Şahit. it .. 

hat, istişhat.) f 
ŞAHADET ETM~, 1, Aygaklamak, 2, Kerelemek, 3, 

Tanıklık vermek, 
ŞEHADETNAME, !, Çek, 2, Tanıklık. 
ŞEHADET PARMACI, 1, Ben,. parmaı}t, 2, Sok emek, 
ŞEHAMET, Batırltk, (Bak: Besalet, cesaret, ıecaat, dt-

llrlik, bahadırltk, kahramanlık,) 
ŞEHBAL, 1, Kanat, 2, Teleke, 3, Yelki, (''Yelldsiz kuı 

olmaz.,) (Bak: Per, blll,) 
ŞEHKA, 1, Bışan, 2, Hıçkınk, 
ŞEHKA ETMEK, 1. Burlamak, 2. Hıçkırmak. 
ŞEHLA, (Arapçada eşhcl müennesi olarak siyah, kızıl, 

Jlcivert ve koyu mai renkler arasında bir renge boyanmış 
göz ve öyle göz sahibi manasmadrr ki ba mana ile dilimiz .. 
de de çakır, kmcır, kmır, kongar, konur ıözleri vardır. Fa.ı 
kat osmanlıcada bu söz hüsniliibir olarak ıası manasma 
kullantlmııstır.) 1, Şaşı, 2, Yantır, yılık, · 
ŞEHLEVENT, 1, Baylan, 2, Civelek, 
ŞEHNIŞIN, 1, Bakıncak, 2, Çclki, 3, Çıkartma, 4, Çıkm .. 

5, Kalrma, (Bak: Balkon.) 
. ŞEHR (Şehe;r,) !, Bahğ, balık, 2.J<;eıı. kent, 3. Kermen, 

kirme~ 4, Sar. 5, Tor, 15, Toy, 7, Tura, (Bak: Belde, kasa• 
ba, medine). 
ŞEHRAH, 1, Büyük yol, 2, Oin yol, 3, Ulu yol, 

SÜRAHi. t. Can;k, 2. Karık. 
SÜRAT, ı. Çabukluk, 2. Eşme, J. Evme. "acele man.11 

4, Hız, 
SURATI iNTiKAL, 1, Çabuk anlama, 2, Saklık, 3, sc-

a:ck. 4, Varıt, 
SOREYYA, 1, Örge, örgev, 3, Ulker, 
SÜRUR, 1, Biyenç, 2, Kantğ, 3, Kıvanç, 
SURUT, 1, Ayalru, 2, lr, irlama, irlayı~. 
SOTUN, 1, Anlık:, 2, Bafam, 3, Ba&'ana, 4, Bakaıı, 
SÜVARi, 1, Atlı, 2, AUığ, 3, Binici, (Bak: rikıp.) 
SÜVARi BÖLÜCÜ, Ülüş. 
SüV ARI TAKI Bl, Bökevill, 

• 

ş 

ŞADAN, 1. Öirünçillüıi, 2. Sevingen, 3. Sevinçli, ıevtnıen. 
(Bak: Memnun., mesrur, mahzuz, mesut.) . 
ŞADAN OLMAK, 1, Krvanmak, kuvanmak, 2, Sevınmck. 
ŞADI, 1, Bayka, 2, Kcvanç, kuvanç, 3, Sevinç. (Bak: Haz. 

aürür, meserret, memnuniyet.) 
ŞAFAK, ı, Aklık, 2, Alaca karanlık, (arapçada ıabah 

l'iln doğmazdan Önce O)an kızıllık YC alaca karanhia "fecr,. 
akşam gtin battıktan sonrakine. "şafak" denir. Osmanlıca.· 
da "şafak., eözil de (fecr) yerıne almmqtır.) 
ŞAFAK SÖKMEK, 1. Tan ağarmak, 2. Tanğlanıak, 3. 

Tan atmak ("Tan attı, gün cloğdu . .,) (Bak: inficar.) 
ŞAH, (Ataç dalı man.) 1, Budak 
ŞAH DAMARI, 1, Ozek, 2, Yürek ipi. 
ŞAHAP, 1, Ağan, 2, Ağma, akma, 3, Ale•, 4, Ot ya.lmı, 

5, Ot yıldız 6, Yaruk ot, 7, Yıldız sağması, - sitmeıi1 • 

ıüiıncsi, 
ŞAHiKA, 1, 13elek, belik, 2, Cindoruk, dindoruk, 
ŞAHiT, 1, Aygak, 2, Dantk, 
ŞAHM (Şahım), 1, Çöz, 2, içyağı, 3, Yağ. 
ŞAHS (Sahıı.) 1, Bireii, bircğü, 2, Karaltı, 3, KarantL 

4. Kimerse, S. Kimsno) ~. Kimse, 7. Ki5iJ 8. Öz, (Bak: Fert. 
zat. nefs.) 
ŞAHSEN, (Bak: binne!s, bü:zat) 
ŞAHSI, 1, Kendi, 2, Kensi, 3, Ôzgil, (Bakı Hususi, zati.) 
ŞAHSiYET, 1. ÖılUk. 
ş.Alıt, ı. AJ'b.~ &Y'llkça, (ıımuml olarak s6yliycn ınan.) 
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f iHiyet'in Romanı: 78 
Anlaşma bayram içinde 

Romada imza edildi 
(Başı 1 inci sahifede) 

Yazan Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

Yiizbaşı Ladoux: Marthe, dedi. Pro
jeniz çok caziptir fakat tehlikelidir 

Bu yakınlığı bir taraftan mümtaz sele
finiz ve siz diğer taraftan uzun zaman .. 
danberi ben arayorduk ve bunu, Fran
aa - ltalyan münasebetleri çerçevesin • 
den ç•karak daha geniı bir m.ina, A vru • 
paya ıamil bir mana alan müşterek mak
satlarla istiyorduk. Yalmz memleketle • 
rimizi alakadar eden hususi meselele
rin halline değil, fakat ayni zamanda bir 
olan menşciıı4.zin bizde yarattığı ülkü • 
.nün teyidine çalııtık. Hüiasa 

[ Marthe Richard Fransa casusluk 
teşkilatı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve ilci cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü rnac~-. 
ralardan sonra Alman casuslarının reısı 
.tlaron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malümat almIJ ve bunları 
rransaya bildirmi~tir. 

Fon Krohn evvelce bu otele in
mişti fakat Madam Ester Alman 
!arı bir türlü çekemiyordu ••• Fon 
Krohn'a o kadar berbat hizmet et
mişti ki Baron orada kaldığı müd
detçe aralarında münakafa biç ek
sik olmamıştı ve nihayet Baron 
madamı fena halde azarlayarak 
oteli bırakmıth. Buraya gelip be
ni görmek istemeyeceğini biliyor
dum. 
Hiç olmazsa dedikodudan uzak 

olurdum. Fon Krolm sıhhatimi sık 
ıık tclefolna sormağa karar verdi. 

- Korony'e gidiyorum, dedi •• 
Odamda, sevincimi gizlemeğe 

lüzum görmedim ve az kaldı tele
fonda da: ne iyi!. diye bağıracak
tım. 

Baron bir kaç gün için bu'!&dan 
uzakl~ırsa ben de nihayet Parise 
kadar bir .kaçamak yapmak fırsatı
nı bulurdum.. Kapiten Ladoux'ya 
gidebilir ve beni bunca zamandır 
ae için habeniz bıraktığım öğrenir, 
ve bilhassa büyük tetebbüsümü ona 
anlatır bu işi muhakkak batarma
mız için yardımını isterdim. 

Artık bu ezici mücadeleyi biran 
evvel bitirmem lazımdı. Telefon
da: 

- Ben de, dedim, sizin yokltığu. 
nuzdan istifade ederek Marianda 
ya gidip Zozonun Rus arkadatları
m ziyaret ederim. Bakalım belki 
Zozodan bir haber alabilirim ... Bu
radan gitti gideli .ne olduğunu hiç 
bilmiyorum. 

Filhakika bundan bir ay evvel 
Zozonun Madridden gidebilmesi 
için bu arkada,lar masalını uydur
muştum .•• Sözde bu Rus arkadaşlar 
Zozonun lsviçreye geçmesi için 
çok uğra~ışlardı. 

Baron belki de kıskanç olduğun
dan ve Sen Sebastiyendeki tesa
düflerden, plaj flörtlerinden korlı:
tuğu için sevinçle kabul etti. 

Ertesi gün verdiği karara rağ
men geldi beni otelden aldı. Gara 
kadar götürdü ve Marianda için 
biletimi de o aldı. Bu nezaketinden 
memnuniyetle kendimi mahrum e
debilirdim ... Marianda'ya kadar git 
meğe ve orada bir kaç saat bekle
meğe mecbur oldum... Paris treni 

• gece geçecekti. Onu kaçırmamalı 
idim. Çünkü •eri hareket etmek 
mecburiyetin.le idim. 

Ertesi gün Parise gelir gelmez 
doğru 5 inci büronun Avenue Mar
ceau 38 ye nakledilen yeni yazıha
nesine koştum. Bir kolum boynum
da a•ılı idi hala ı • .,Jtuk değneği 

ŞAR 

2. Bak,ı, 3. Cirav. 

1 
kullanıyordum. Tanınmayacak te· 
kilde zayıflamıt fevkalade kuvvet
ten dütmü•tüm. Maddeten bitkin 
bir halde idim asabım gergindi fa
kat beynim makine süratile itliyor-
du. • 

Beni bu acınacak halde gören 
kapiteo Ladoux hayretinden yerin
den fırladı. Ona ne maddi ıstıra
bımdan fikiiyet etmeğe, ne de ge
çirdiğim ıergüze,tleri anlabnağa 
niyetim vardı. Bütün kafamı yalnız 
büyük bir muvaffakıyeti hayali 
kaplıyordu: Fon Krohn'un kasası .•• 

Fransa gizli te,kiliitına, benimle 
rabıta tesis etmeği bile ihmal etti. 

fi için, bana yardım e~ediği için 
fena halde kızgındım. Yüzbatıdan 
içimi bofaltmağa ve bundan sonra 
itimin biru lı:olaylaştırılmasıru ia
teıneğe gelmi,tim. Bir koltuğa yer
l~ir yerletmez: 

- Yüzbaşım, dedim, bana itima
dınız olup olmadığını bilmek ister
dim. 

Kapiten Ladoux evet manasına 
bqını salladı. 

Devam ettim: 
- Zozo size bir meıktup getir

di ... Aradan bir ay geçti. Hala ce
vap bekliyorum. Kendi kend;me 
benimle alay edi'ip edilmediğini 
soruyorum. .. Projeme ne dersiniz? 

Kapiten Ladoux bir müddet dü
fÜndü: 

- Marthe, projeniz çok büyük
tür ... cok caziptir. Fakat, sizin için 
çok tehlikelidir. 

- Yüzba,ım, tehlike bana ait
tir. Ve ben onu kabul ediyorum. 

Fon Krohn'un kasas~nı açan da
laverayı bildiğim için onun cebin

den anahtarları a•ırma.ktan ba,ka 
yapacağım hiçbir iş olmadığını söy 

!edim. Fakat kapiten Ladoux'nun 
bana bir yardımcı göndermesi la

zımdı. Ve bu adam muayyen saat
ta sokakta pencerenin önünde dur

makt?.n başka bir it yapacak de
ğildi. Baronu bir narkotik'le uyu

tacaktım. Ve ıonra pencereden 
kasanın bütün muhteviyatını dıta· 
rı fırlatacaktım. Ve sonra ayni nar
kotikten kendim de bir miktar ala

caktım ve ertesi sabaha kadar ba. 
ronun evinde bir güzel uyuyacak. 
tun. 

Bunu anlatırken bile coşuyor • 

dum. .. Şu anda safi hırs ve sinir 
kesilmiştim. Devam ettim: 

- Kapiten, kasanın muhteviya
tı eğer sizi enterese ediyorsa bana 

yardım etme!isiniz. Ve eğer bana 
yardım etmiyecek olursanız derhal 

Parise dönüyorum. Bu itin sonunu 
artık getirmeliyim. Çünkü mücade
le kuvvetim kalmadı ve kendime 
hakim olamıyorum. 

-Bitmedi-
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Orta Avrupa husuıunda her birimi • 
zin kendi dostluklarından vazgeçmesi 
mevzuu baılıis değildir. Mevzuu bahis o
lan şey, Avruparun teskini Tıma hav • 
zasmda her devletin hayati menfaat za. 
ruretlerini umumi mahiyetteki icaba! 
ile telif etıncktir. Bu şerait içinde öyle 
zannediyorum ki, - siz de benimle ~ <>
raber teslffn edersiniz - aranuzdaki on
lapnalar, baflarnak İstediğimiz eserde 
beraber çalıımak istiyen devletlerin 
..-ıfaatler:ine muhalif ve batta sadece 
bizlere münhaıır olduğu şekilde tefsir &o 
dilemez ve edilmemelidir. 

Bay Laval aıağıdak.i nutukla cevap 
vermİF: 

"Fransada derin bir akis bırakacak o
lan ıözlerinize teıekkür ederim. Size 
memleketimin aeiamıru getiriyorum. Si
ze bu ziyareti yapabihnerne hii.diselerin 
.irnki.n venniı olmasmdan dolayı hah • 
tiyanm. Hatmlaruııtt ki, ben bu ziyareti 
daha 1931 de taaarlamıttım. Buıtün 
mümtaz selefim Bartu'ııun aeıiııi duya· 
cakbnız ve bizi bura \ ı bir araya toplı • 
yan asil davaya bizmetı ederken ölen 
Bartu'yu heyecanla aruyorum. 

Giriıtiğirniz müzakerelerin muvaffak 
olacağına inmrum bulunduğunu bundan 
bir kaç gün ~el ayanda bildirmiıtim. 
Fransa ile ltalyaruıı uyuımaaı lizım idi. 

Nüfuzunuzu A vrupanm lı:izmeti.ıe koy 
makJa sulhun muhafazaıı için zaruri o
lan bir yardunda bulunmuş olacakaımz. 
Filvaki daha geçenl ... de Ceaıevrede ihti
laf tehlikeleri berta..af edildi. Ancak ıullı 
henüz emniyette değildir. Sulh bizden 
çok dikkatli itina ister. Uluslar daha zi
yade beklemek istemiyorlar. Kararsız • 
!ık ve çok defalarda sefalet içinde yafı· 
yorJar. Htt blrimizi.n vazifeıi il.k önce 
vatanmı müdafaa etmek ve onu daha 
kuvvetli ve daba güzel gömıektir, 

Anla§manın esaslan 

iki tarafın anlatma metinleri ezcümle 
şunları ihtiva etmektedir: . 

1 - Genel siyasanın baılıca meıeleaı 
hakkında görüı birliğim te&bit eden bir 
zabrtname. 

2 - Avusturya Maau-istan imparator
luğunun varilli olan komşu . ~evl~le~, 
hudutlanna riayet etmek ve ıç J§lerıne 
karışmamak için mütekahil t.ir mu~vele 
aktetıneleri hakkında ve ltalyanın bır tav 
s.iyeıi. 

Bu devletler ıunlardır: 
Almanya, Avusturya, Ma~ıtan, Çe· 

koslovakya, Yugoslavya, Lehistan ve 
Romanya. 

3 - lstitari bir antla,ma, Fransa ve 
ltalya bu anlatma ile, Avu•t~ryayı .'~. • 
dit eden hadiscler vukuu halınde bınbır· 
!eriyle istişarede bulunmağı taahhüt e· 
deceklerdir. 

Almanya, Macaristan, ç..koalovakya, 
Yugollkıvya, Lehistan ve R~ya 1;>" 
diplomatik iıtirake davet edilmişlerdır. 
Fakat Almanya ile Macariatanm kabul 
etmeleri şüphelidir. 

4 - Şimal Afrikasınr~' Fr:'~""' - ı. 
talyan müstemleke meaelelerını halleden 
bir mukavele . 

Doğru mu? 
PARIS, 6 (A.A.) - Hava• ajanaı 

bildiriyor: 
Amerikan ajansı, Fransanın 1 tal yayı 

Habeşiotanda askeri barek~Lta bulun • 
makta serbest b<raktığını b:ldirmektedir. 
Halbuki mesul Fransız mako.mlan bu ha 
beri kat'i olarak tdaip ediyorlar. 

Almanlar memnun deiil 
BERLIN, 6 (A..A.) - Alman '""tbu

atı Franrz - lta)y..., anlaşmas.ı hakkın
da gelen haberleri büyük bir memnuni
yetaizlikle karşılamaktadır. 
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ŞAK, ı, Çatlak, 2, Yarçık, 3, Yarık, 4, Yrrtmaç. 
ŞARKI SÖYLEMEK, 1, Eyitlemek, 2, lrlamak, 
ŞART, ı, Ba4. (kayt man.) 2, Baylav, (Bak· Bağlar, 

ŞAK (K) ETMEK, l. Bıçmak, biçmek , 2. Burtarm:'lk, 3. 
Çatlaunak, 4. ikiye ayınnak, ikiye biçmek, 5, Kırmak, 6, 
Taktamak. 7, Yarmak, 8, Yennek, 9, Yırtmalı:, 10: Yirmek. 

SAK (K) SEFE ETMEK. Ağız açmak. 
ŞAKI, 1, Basrmçı, 2. Haydut, 3, Karakçı, 4, Kazakçı. S, 

Oi:ru, (Hırsız man.) 60 Oletçi (Katil man.) "Bak: Asi, 
cşkiya, haydut, kuttaı tarik.,. 
ŞAKIR. 1. iyilik. bilir. 2. UtlılJi. 
ŞAKiRT, ı. Boegot, 2. Boş~tluk. 3. Oğrcnen, 4, Oyrcn· 

cik, oyrencük. 5, Yamak, (Usta yanmda sanat öj:renen çı~ 
rak. man.) (Bak: Talebe) 

SAKUL. 1. Dik, 2, Dimik, 3, Seltik, (Bak· Amut, kaim.) 
ŞAKULi. o;kine, (Ba: Amudt) 
ŞAMATA, ($ematct), 1, Coğr, 2, Davış, davıştı, davu~. 

~. Gürültü, 4. Patrrdı. (Bak: Gulgule, velvele.) 
ŞAMATA ETMEK. 1. Alcamak, 2, Bağırmilk, bai;rıs· 

mak. batırıp çaj"ınnak, 3, Çafrışmak, 
SAMDAN.r (Şem'adan,) 1, Dikck, 2, llekmen, 
ŞAMiL, (olmak,) ı, Kabsamak, 2, Kaplamak. (Bak: 

Sümul,) 
ŞAMPiYON, Böke, büke. (Bak pehlivan.) 
ŞAN, 11 Adak, 2, At (Nam ve şöhret man.) 3, Atai, a· 

tak, 
ŞANS, 1, lrg, 2, Pirce, 3. Suiur, 4, fıır, 5, Uiur, (Bak: 

Baht. tali, kader.) 
SAP, ı. Açu. (acı, asıl ••hamrz,, man.) 2, Sağ, ıey, zcy 
ŞARAP, 1, Bor, 2, Çağır, 3, Çakır, 4, Dolu (mec, memlQ 

man.) S, içesi nc~e, (meşrubat, man.) 6, içki, "meşrubat 
man ... 7. Sıkık {Aıir tercümesi) 8, Surma, 9, Sücil, stici, 
10. Sücik, 5Ütük, (Bak: Hamr, mey, sahba, bade.) 
ŞARAPHOR. Borcu. 
ŞARAP HOR. Sulanç. 
ŞARAPTAR, Sağuçi, sucu, (Bak: ıaki,) 
,ŞARBON, (Hastalık man.}, 1, Kara kabarcık, 2, Kara 

yakrruı:ca. 
.ŞARK, 1~ Doğu, 2, Gün doiuşu, 3. Guncy, {Gun do~su, 

ıark ve günc1 ıtörcn. cenup man.} 4, Gün toğar, 5, Kün 
(ıı.oı ı. 6, Kiin doğı$T, 7, Ki!n toğusık, 8, Kun toiusı, (Bak; 
H v<. • 'it" •k. m·,tla.) 

SAr.'<J ŞIJ\ı':AL1, Önrc, 
ŞARKI.! Güneri, 
SAf,KRÜZCARI, 1. Doğ?ı ye1i. 2. Gün yeli. 3. Tan ych. 
ŞARKTA, 1. llgerü. 2. Ongdüri. 
ŞA~Kl. l, Crr 2, Deyı'j, lUmumi olaralc her tür1U nc"'.İ· 

ftc mRn.) 3. Ez&"\, 4, lr, S. Sar, sarın, 6, Sakı, şoaknn, 7, 
TUrku, 8. Yır 1 

• 

bağlagı) 3, lrselik, 4, Pudak, (Bak: Kayt.) 
ŞARTLAŞMAK, Könüımek, 
ŞARTIYLE, Uzerc, 
.ŞAŞAA, ı. Balkız, 2. Çoi, (Yanmış kömür, kor, man. 

da) 3, Gösteriş, 4, Parıltı. 5, Parlaklık, 6, Sür, 
ŞAT, l, Gür&üvcnç, (Şadü handan, man.) 2, Oj:rünç, 3, 

Sevinçli, (Bak: pdan ıadi,) 
ŞATIR, ı, Butur, 2, Çevik, 3, Gi.ıleryüı.lü, 4, Oıkay, 5, 

~n. 6, Şayan, 7, Tıj:rak, (Bak: Şetaret.) 
ŞAYAN, ı Dcğe.r, 2. Tetimlii, 3. Yakışır, yaraşır, 4. 

Yon (Dak: Li.yik, münasip, reva, seza, p.yeste.) 
ŞAYANI HAYRET, 1, Kaykaç, 2, Şaşacak, taırlacak, 

3, Tanma1ı. 4, Tansuk, (Bak: Hayret.) 
ŞAYAN! HÜRMET, 1, Ayançanğ. ~Belli kiıi (Mutebe· 

randan man.) 3, Eli öpülecek, 4, Göricm, 5, Saygıdeğer 
(Bak: HünneL/ 
ŞAYAN! iT MAT, 1, Güvenilecek, a:üvenilir, 2, lnamh, 

3, İsançlı, (Bak: itimat.) 
ŞAYAN 1 MERHAMET, 1, Acmacak, 2, Esirgenci, (Bak: 

Merhamet.) 
ŞAYAN! TAACCOP, 1, Şaşrlacak, 2, Tanlamalu, (Bak: 

Taaccüp). 
ŞAYANI TAKDiR, l. Beicnilen, 2, Buyan, (Bal<: Tak

dir.) 
ŞA YESTE, 1~ Deier, 2, lmrai, lmnak, 3, Te;imlii, 4, 

Uyar, uye-un, 5, Yakışır, yaraşır, 6, Yarasık, (Bak: Llyik, 
münasip, reva, seı.a, şayan,) 
ŞAYET, ı. Abani, avant. ("Aabanf tostun erze - şa

yet dostun olsa bile, abani etkü pozla pu pekler - Şa ... 
yet bu bci:ler iyi oluru.,. 2. Buğay, (Olmak gerek man.) 
3, Ola ki, olur iri, 4, Tutalım. tutalım ki, (Bak; eier, ger,) 
ŞA YIA, 1. Cari, 2, Çav, 
SAYIA ÇIKMAK, 1, Bunnak, (Bak Şuyu, işaa, intişar.) 
.ŞEAMET, l, Kutsuzluk, 2, Sor, ıor, 3, Uiursuzhık, Bak: 

Nuhuset,) 
ŞEAMETLi, 1, Kotsuz, 2, Uğursuz, (Bak: Meşum, men

hus.) 
SEBAB • ET. GcnçHk. 
ŞEBEKE, l, Ağ, 2. Tor, (Balık ve kuş avlarııfa yarar 

ağman.) 

ŞEBIH, 1, Bek.deş. 2, Bendeş, 3. Benzck, 4, Benzer, 5, 
Benzeş, 6. K'p, 7, Okşa$. (Bak: Adil, emsal, hemta, ma
nent, mesil. misJ. müşabih, mail, nazır,) 
ŞEBNEM. 1, Bcsen, bcsejp, 2. Çık, (Batka lehçelerde ru. 

tabet. rutuhetli, kı·1n2 lehçesinde çorba, et suyu man.) 3, 
Çiğ, 4, Çiıok"•ı, S, Moldur. 

• 

lngili:ıler memnun 
LONDRA, 8 (A.A.) - Fransa - 1-

talya uzla1masrnm imzalanması Lonclra
da derin bir memnuniyet uyandırmıı -
tır. Bu uz:laıma yalnız Avvusturyaya 
ait olan kısmından dolayı değil, fakat 
Fransız - ltalyan münascbatmm hava
ıını açtığı için ehemmiyete pyan görü). 
mı<ktcdir. 

Silahlar ııe Almanya 
ROMA, 8 (A.A.) - Röyter ajansı 

ıiıu'babirinden: .., 
Resmi tebligde zil<T·. geçmemekle be

raber, Fransa -ltalya uzlaımaaında, 
biç ıüphesiz, silahiarm tahdidi :neael&o 
'i de dahildir. ı 

Bu hususta d,. bir itilaf hasıl olduğu ı 
zannetmektedir ki, bu itilaf Franaanııı, 
Almanyayı tekrardau uluılar kurumuna 
ııirmeğe davet etmesi sayılır • 

I mzadan eııııel 
ROMA, 7 (A.A.) - Reuter muhabi • , 

rind~n : 
7anned<JJiğine göre F •.•nıa ile ltalya 

anlaşmasmın ana hatlan ıunlardır: 
1 - Tunuataki ltalyan tebaası tabii

yetinin iki nea.il için daba mulıafl\Za .. di- ı 
lecekleri. 

2 - ltalyaya, Tibesti de Maddif'in ıi· 
malinde 800 mil kadar geniıl,..:te bir 
arazi parçası ile, Fransız Somilisinde Ba· 
bil Mendep buğazı civanncle 40 mil ka
dar uzunlukta bir arazi verilecelr, fakat ; 
bu son anıziye Obak limanı dahil olma• 
yacalrur. 

3 - ltalya, Cibutille Adcfü Abalm de
niz yolundan iki üç bin bine satın ala· 
caktır. 

/ngiltere Aııusturycı) . karıırruyor 
LONDRA, 7 (A.A.) - Reuter ajan. 

ıından: 
Avusturyanm tamıın:üyetiııe dair iıti· 

tari antlaımaya lngilterenin ittirak ede
ceğine dair Romadan çıkan haberler bu 
abalı Londrada teyid edilmemiıtir. 

ita.yan gc:ete.erinin ya:ul<kları 
ROJ\1A, 6 (A.A.) - Bütün ltelyaıı 

ma~buatı Franaız - ltalyan doıtluğımu 
u]uılar arası manasını tebarüz ettinnc.k .. 
tedir. 

Yarı resmi Giornale d'J.talia gazetesi di 
yor ki: 

"Lava! - MuHolini mülakatı altı ay 
süren büyük bir diplomatik faaliyetten 
sonra vuku bulmaktadır. Bu diplomatik 
faaliyet endi§e verici son hadiseler için
de yapılmıştır ki, bu hadiselerin batlıca-
11 Ahnanyanm sila!ılanrnak hususunda 
krn-!i kendisine verdiği hareket serbe&t
liğ iulusal duygularında savaJÇılığın tek· 
rar uyanmaıiyle birlikte süratle silah • 
la.mıaya koyulmaaıdrr. Buna kartı iıe 

ıılıca Avrupa devle'; .rinin biribi.rine 
ya~:ı:ılaşması zaruridir. 

Lava! ne d'yor? 
ROMA, 8 (A.A.) - Bay Lava!, Fran-

18 - ltalyan anlaş.malanmn imzaam • 
dan ıonra 1 tal yan gueteciJerine §U be-
yanatta bulunmuıtur: . 

Afrika m,se!eleri hakkında ımzaladı
ğnnız mukaveleler adilanedir. 

Kararla§tırdığımız ıiy.a~a,. hi~. ~nıs<;: 
nin aleyhine değild 1. Bılaıus bütun hu
kumeıler, yalnız banşm tesisini amaç tu· 
tan bu iıe iştirak ede'bllirler. 

iş tamamlanmıı de ·.,:ıdir, çünkü, ~-nş 
işi azim ve sabır ister. Ben Romay~ u .. 
mitle geldim. Ve ıimdi itilafnnız hır ha
kikat olmuştur. 
Mu!ısolininin Fransı2 ga:z.etecilerine 

Sözleri 
ROMA, 8 (A.A.) - Stefani ajanaı 

bildiriyor: Fransız • ltalyan anlaşma· 
tarının imza3mdan sonra Bay Musso· 
!ini ve Bay La.va! Fransız ltaly~n mat
buat mümessiller"ni kabul etmışler • 
dir. 

Bay Mussolini Fransız matbuat 
miiı10essillerine demittir ki: 

Onümiizde iki türlü me,..,le vardı: 
Birisi yalnız Fransa ile ltalyayı a.la • 
kadar ed'yordu. Diğeri ise, ~umı m~· 
aelelere yani Avn.ıpa ve dunya vazı· 
yeti~ temas etmekte idi. 

Hem genel m~eJeler Üzerind~ 
hem de FranMz • ltır;1yan meselelen 
üzerinde tam bir anla:ımıya vaaıl ol • 
mak emelile ite baıladık ve buna da 
muvaffak olduk. 

Genel veya Avrupai diyebileceği • 
miz aahada da <tilaflar elde ettik. 
lmza edilen bu itilaflarda, muhte 
mel vaziyetler kar1111ııda, F ra~ız 
ltalyan mÜ§terek batı• .. h~e~etını tes
bit ettik ki, bu çok mühımdır. 

Genel meseleler üzerindek" F ran· 
aız • Jtalyan arılapnalan hiç kimae • 
nin aleyhine değildir. 

Şimdi bize lazım ot.an fe~!. kend!· 
mizi mübalağalı bir mkb nlıgm daı· 
ma tevlit ettiği tehlikeden kurtar
mald'J'· 

1935 senesi, Fransız • ltalyan an· 
lapnalannm verdiği bir saadet:1e 
başlıyor. Şimdi öyle bir zeka ve-~ ımı
le çalışalım ki, bu anlapnalar dunya· 
nın kendilerinden beklediği semere • 
leri venin.,, 

Amerikada 
VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - Roma 

anlatmalarının imzaaı haberi ve bil •. 
haua hunlar araamda Ailmanyanm lll• 

l&hlanmaııı hakk.mda bir protokol 
bulunmaf! bu.auau hariciye nezaretin• 
de büyük teoir icra etmiıtir . 

.. * .. 
LONDRA, 8 (A.A.) - Dün ak· 

f&Dl Londraya dönen Simon şu beya
natta bulunmU§llır: 

ltalya ile Fransa arasmda haaıl o
lan anlaımalardan do.layı memnun ol
malıdır. Şimdi Franaa batbakanı Bay 
Flandin üle Bay Lavaiin bu ay aonun
daıı evvel Londraya gelmeleri muh -
temeldir. 

Teıebbü• yapılmam'§ 
BERLIN, 8 (A.,4..) - Bazı ecnebi 

mahafilden çlk.an haberler hilafına 
olarak Fransa büyük elçiai dün Al
manya hariciye nezaretin~ Roma m.ü
l&katlan ile alakadar olarak hiç b'.r 
rffllJİ tetebbii&te bulunmamııtır. 

Yeni ltalyan 
Elçisi geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bay Rüıtü Aras ile tanıımııtır. M. Cal
li henüz itimatnamesini takdim ehnemi§ 
olmakla beraber, Bay Tevfik Rüıtü A • 
ras ile nim resmi ıurette görüımü.ftür. 

Bay Carlo Galli 

Mülakat epeyce uzun sürmiit ve Dııiı
ler bakanımız ile ıefir, Avrupanın umu· 
mi ıiyueti etrafında uzun uzadıya 1rö • 
rütmÜ§lerdir. 

Sefirin tercümei hali 
M. Carbo Galli 1878 de Floransada 

doğmuıtur. Romada hukuk tahailini bi
tirdikten •onra 1904 te konsolosluk meı· 
!ekine girmiıtir. Bir müddet halya ha
riciye nezaretinde hizmet ettikl'en sonra 
1905 aeııeainde ltalyanın Triyeste kon· 
solosluğuna tayin edilmiştir. M. Calli bu 
mesleğinde çabuk ilerlerni' 1912 de tek
rar Triyesteye tayin edilmittir. 1913 de 
lıkodra ceneral konsolosluğuna. 1914 te 
beynelınilel Arnavutluk kontrol komis· 
yonu azalığına ve J talyanı"t harbe P."İrİ· 
şinden bir ay sonra da baılrumandanlık 
mülkiye itleri umumi ki ı:pliğine tayin 
edilrnİ§ ve 1918 e kadar bu vazifede kal 
nııtbr. M. Cal'i harpten sonra Triyeste 
valisi mülkiye işleri katipliğine tayin e
dilmiştir. Ve aüfera konferansı ltalyan 
murahhas heveti ateşeliğinde bulunmut 
ve Londra. Paris, Bulonya ve Brükıel, 
Spa, San Remo konferan•ları müzakere
lerine iıtirak etrni,tir. 1921} aeneıinde 1-
talya kralı tarafından Sen Moriı ve S•n· 
Lazar nişanlarile taltif edilrniıtir. 1922 
rle lta~yanın Paris sefareti müsteşarlı
;-rma ve ayni ı-enenin kanunusani.sinde 
~ >m Ceneral konsolosluğuna. 1924 te 
Tahran ve 1!'25 da Lizbon elçiliklerine 
ve 1928 de Belgrat orta elçiliğine tayin 
edilmiş ve Ankaraya sefirliğe tayin edi· 
!inceye kadar bu vazifede kalmışhr. 

Deruhte ettiği vazifelerde muvaffak 
olan M. Gallinin Ankaradaki yeni vazi .. 
fesinde de muvaffak olacağını ümit ede
riz. 

O•--------
Marmara adasında 
Ve Erdek'te sarsın 
tılar devam ediyor 

(Baş: 1 inci sahifede) 
evler yıkılmış ve bir çok ahırlar da çök
müşl<Ür. insan ve havvan telefatı hak
kında tam ve kat'i malUmat aJınamamıt
tır. Çünkü Marmara nahiye&İne telefon 
battı ile bağlı bulunan köydeki tahribat 
yüzünden telefon direkleri de yıkılmış
tır. 

Maamafih Gündoğdu köyünden ka
çıp Marmara nahiyesine jJtica edebilen 
köylülerin anlattığına göre, ilk zelze~e 
halkı birdenbire şaşırtmııtı r. Bir çok ev· 
ler çökmüt ve halk korkudan büyük bir 
dehşet içinde ıahile doğru koşuımuştur. 
ikinci zelzele esnasında daha büyük tah
ribat olmuştur. 

G;;,,doğdu köyünden batka Aamah· 
dere köyünde de zelzelenin tahribatı faz 
ladır. Bu köy halkı da Marmara nahiye
.sine kaçıp canJannı kurtarmışlardır. 

Marmara nahiyesinde de bir çok bi
na'ar yıkılmıştır. Bir kadın ve bir çocuk 
enkaz altında kalmış ve ölmüşlerdir. 

Çıkan ıiddetli bir fırtına yüzünden 
Marmara nahiyesi i!e Erdek arasındaki 
bütün telefon ha~~arı keıilmiıtir. Bu se
bepten Marmara nahiyesi ile civardaki 
köylerin vaziyetinden haberler alınaına
mııtrr. 

Hilaliahmer zelzelenin Balıkesir ve 
civarındaki tahribatından haberdar olur 
o'.ınaz derhal buradaki şubeye 1-o"•'.> lira 
ile 2SO çadrr göndermiıtir. 

Hilaliahmer memur;arından Sait bu 
para ile çadırlan "efnni~tir. Derhal fe
laket yerlerine gidilerek muhtaçlara ve 
felakete uğrayanlara yardım edilecektir. 

Ajansın verdiği haber 
BALIKESiR, 7. (A.A.) - Güçlü 

sarsıntıılar yüzünden halk arasında çıkan 
umumi teli.J az zamanda yatıımıştır. 
Zelzele bu merkezde yıkıntı yapmaınıf· 
tır. Yalnız beı on ev hafifçe zedelenrnit
tir. Vilayete gelen resmi malumata göre, 
zelzele en çok Erdek civarında göze çar
pacak yıkıntılar yapmaktadır. Erdeğin 
Marmara nahiyesinde Gündoğan köyü· 
tamamen denecek derecede yıkılınııtır. 
Bir k11nn köy halkı motörlere 11ğ1nmıı, 
diğer bir kısmı da yağm ... lardan korun
ma kayguşuna düımüıtür. 

A•malıdere köyü halkı da nahiye mer 
kezi olan Marmaraya kaçarak canlannı 
kurtarmıılardır. Marmara nahiyesinde 
bütün yapılar hasara uğramııtrr. Bir ka· 
dm ve bir çocuk yıkıntılar altında kala· 
rak ölmüıtür. Halk açıktadır. Çıkan fır. 
hna yüzünden Erdek ile Marmara arasın 
da telefon ve telgraf konuımalan kesil
diğinden Marmara nahiyesinin akibetin
den malumat alınamamııtır. 

Vasat Alipaşa camiinde ratLıılı!ırr 
Son zelzeled~ hus lftnalarda ufak te

fek çatlaklıklar hasıl olmuıtur. Evkaf İ· 
daresi de büyük binalarını, bilhaua ca-

En çok uğd 
Satan öJkeler 
Arasına g"rdi 

(Başı 1 incı sahifede 
mevsim batlanğıcı ıayılan 
sene başına kadar yapılan 
(37) milyon kiloya vanmıtır. 
36 milyon kiloluk büyük fa 
İhl'llcatımızın bir y.I içeriıind 
aisbetini tesbit etmektedir. 
,tabmjnler, önümÜzddô yd · • 
day aatıılanıun daha bir kaç 
tacağı.nı gösta uıektedir. 

Türkiye, bir yıl içinde dıin 
li batlı buğday ibraç eden 
ID'ama girmiıtir. 

Ziraat müsteıarmın söyle 
Ziraat bankaaınm buğday i 

tınnakta olan ziraaıt bakanlıjı 
n Bay AUI: tunları söylemittir 

- Ziraat bankasının htan 
sinin buğday muamelelerini t 
geldik. T ettiıler on beı gün 
recektir. 

Teftişlerimizin neticelerini 
pona bakanlığa bildireceğiz •• 
yolsuzluık iddiaları hakkında 
liyemem. Çünkü teftişlerimiz 
tir. Hiç bir kimseye itten el 
değ;,ıdir. 
Buğday ihracatımız ıiimı 
Geçen aenelr.i buğday &t 

cak ıs milyon kilo kadar imi 
lar sarfeclilinek üzeredir. Y eoİ 
boldur. Ve memleketin ihtiya 

- .raat balıanlıiı müsteıarı 

ladır. Bu itibarla yeni sene 
den 100 milyon kilo kadar 
raç edebileceğiz. Klering m 
bütün ihracat emtiamız için 
buğdaylarımızın ıatıılannı da 
tır. 

Banka htanbul piyasauna 
karmıyor. Fakat icabederae 
stoku vardır. Her halde ha!ktıl 
uğratılmasına ve ekmek fia 
kü.nden fazla yükıelmesine 
miyecektir. 

Sarre kimin 
(Başt 1 inci sahifede 

halka hadiseler hakkında mal· 
miılerdir. Naziler trenlerin ge 
gel olnıuılar ve köpriileri tu 

Nihayet uluılararaaı polisi 
toplanan miihendisler vasıta 
trik cereyanı verdirilmit ve 
Maksbreau ile komüniıt Pford 
arasında nutuklannı söyliye 
dir. Maksbreaun ıehrin idare•" 
faıist çehresi gösterdiğini aÖ 
sonra "Sarın ne olacağmı 13 .. 
de göreceğiz,, derniıtir. 

iki hatip tarafından Hitl 
şı yapılan hücumlardan sonra 
aöyliyerek ıükunet içinde lre 
mü9Jerdir. 

Kaç kifi? 
SARBRUK, 8. tA.A.) 

dünkü tezahürat hakkında u 
tefsiratta bulunmaktadır. 

Hitlerci gazeteler Alman 
zahüratçılarının ıayıımı 350 
mekte ve HWer alcyhtan 
Hitler tezahüratına \ >abclut 
sis ederek müşterek cephe t 
!arının •ayısını 150 bin göste 
ler. 

istatistiğe göre 
SARBRUK, 7. (A.A.) - Ş' 

idaresinin iıtatiıtiğine göre, d~ 
taraftan Sarbruka gelen tezab 
adedi 75 bine Varm•şbr. 

Hitlerciler "Sar bizi 
diyorlar. 

BERLIN, 7. (A.A. - K 
aının huzurile dün açılan Ber · 
gisinde ıöylediği söylevinde 
Sar halkının kendisine Alma 
bağWığını bütün dünyaya 
imkanını verecek günü yıllar 
!emekte olduğunu aöyle/ktefl 
cümle derniıtir ki: 

"13 - 1 tarihinde, Sar A 
manyaya dönmek için rey v 
Hitlerin dediği gibi, artık A 
Fransa arasında toprak ihtilafı 
ğı gibi iki milletin anlaf'll811.,. 
lacak bir ıebep le kalmıyaca 

Sar hakkındaki kararın 
hinde olacağından emin bulu 

mileri çatlaklık veya baıka ( 
!ık olup olmadığını anlamak 
den geçirmiıtir. Büyük ca 
batlı bir arıza y~ktur, bu yaP1 

lam oltlu~ için hatta "Sıva!aı1 
leden müteessir olmamı,tır. 
sat Ali paşa camiinde bazı 
laklar görü·müştür. Bunun c 
tehlike teşkil edip etmediilİ 
mek . .,dir. 



~ Öz Türkçe ile 
a1 Bilmecemiz ' 

G.çen. hilmecemizi doiru h.alleden!er ara· 
taıda sektiiiırniz kurada biriacilijiı Sarry~rd• 

'ık 71 num•rada Bayan Bedia Şadan, iki.nciiii 
Oakiidar laa ••aat mektebi tınıf 8 numara 
49 Bay&n Naz.ime ka.zanmııla.rdır. 

< 
~ ~Utf~ .ldarWıııemi.ze kadar teırif ederek 
si bedı7elerıru almaları kend.ilerinden rica olu· 

nur. ,. 
:';.. Ceçen delaki bilmecemi· 
;;.- zin halledilmiş şekli 
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>ir 
bİ' Oamaolrca karıılıklarını yaz:dığnnız keli· 
~ melerin öz tU.Yk~e mukabllier:ni bularak ıek· 

!imiz.in boı hanelerine yerlet llriniz ve kesip 
~ (MilJiyet bilmtto memurtuı:-una) rönderiniz. 
uP' Doinı halledeııler ara•ında kura çekiliyor 
ıt' •• kaunanlara hediyeler veriyoru.s. , Müddet: 
J P•rıemb• sünü alcıamuu. kadardı r. 
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Hasan Ecza Deposu 

ve 

Hsan Müstahzaratı 

Sa bibi 

HASAN AHMET EAŞARAN 

Saygılı milşterilerlnio ve 

abbablarıaııı \; ayramlarınj 
kutlulıır· 

m. .................. .. 

Hararet 
vasıtasile 

ref' edi~en sancı ... 

HASAN KREMi 
ihtiyarları gençleştirir 

ve gençleri güzelleşti-
• 

rır. 

HASAN KOLOHYASI 
Dünyanın en nefis li

mon çiçekleri kolonya
.sıdır. 90 derecedir. 

HASAN Yasemin, Lila 
Viyolet losyon ve la-

vanta:arı çiçeklerin 
inceliğin rul:udur. 

NEsrin Knl~ngası 

ve 

Hasan ko:onyasının 

yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

Hasan Brigantini 
Genç'.erin hayat ar

kadaşıdır. Likid ve ar
jant:na nevileri bir şa
heserdir. 

• " • 1 1 . . . . . 
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NEOKAlMiNA 
Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Artritizm - Rumatizma 
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Romatizmanız, Nevraljiniz va.na, 
vücudünüzde kırık~ık hissed·İyoraanız 
veya bel ve &a. r ınafsal ağrılanndan 
müşteki İ5enİz; ıstırabın ne deı"ll ek o~
duğ-.::ıu biI:t·siniz. Fen, had bir sancıyı 
teskin için uzun ve mütemadi bir ha
raretle hassas mahallin etrafına ka
nın t ehacümü 18.zon olduğunu gös.te
riyor. May ler tebahhur eder. Çaına

ŞU"I kirletir ve mütemadi bir tedavi ifa 
edemezler. Meşhur deEkli Al cock ya
kı~an ise tamamen zail oluncaya ka
dar sancılan te~kin eder. Bütün gece 
veya bütün gJ.n cildiniz Üzerinde tu-

tab lirsiniz. Siz çalışırken o da sizin 1 -----------·---. 
için çahş:r. 1 Istanbul Harici Askeri 

1 ' • ı 1 1 1 1 1 • Bir Allcock yakısı, müterne~kiz, mü- Kıtaat ilanları . 
teneffiz ve daimi bir hararet tevlit ı---·----------J 1 1 1 1 ı • ı '• mı - , .... • : 111 

•' " - SOLDAN SACA 

1 - ld, t•hrayin 6, Lezzet 3. 
2 - Kormer 2, Dem 3. 

1 

3 - MatİJen 4, nota 2, ceı:ire 3. 

! 

4 - Cere1an 4, valide 31 beyrir 2. 
6 - Ziraat 4. 
6 - Bıçağın kılıfı 3, beya-a 2.. 

i:I 

7 - Ben deıiil 1 o deiil J, bir küme• bay••· 

~ 
Jjl 

·~ 

Ilı 3, bal ameleai 3. 

8 - Tok değil 2, fa.hr, hu, meserret 6. 
9 - Ka.hra.man 5, nota 2. 

10 Bir denizim iz 3. 
11 - Zeri1at 4, gözün üatünde 3. 

YUKARDAN AŞAC.I 

1 - Satlu mail 6 1 ilü.rıaet 8. 
ı f Z - Pay 4, bir •Ü.t h&y_.anı 4. 

3 - Jiallc, kalabal•k 5. 
ı 4 - Yemek 2, rabıt eda b 2. 
~ S - Be1aa 2, huzur, int, nezt 3 • 

0 f e - Çoıeuk yemeji 4, kıtır 3, ıeniılilır. a. 
_..,,. 1 - BüJiik anne 4, tawla oyunundaki t•Y 3. 
~ 8 - Beyaa 2, 7ama 2. 

9 - Cet 3, tok deiil 2, Lir iki harfi iki 
,./_ defa tekrar edin ku.ıun dudağı olur 2. 

I 10 - Kan J'Olla.rı. hay•an ölü,ü 3. 
1 l t - Tabaka 3, u&un deiil 4. - ----~-----

:) ÇAGIRIŞLA.R 
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Güzel san'atlar Birliği 
Mimarlar toplantısı 

4' Güzel aanatlar birliği mimari şube -
il sinden· ,ili . 
;,i Yıllık kongre 11 - 1 • 935 cuma gü-
;t' nü .. at 15,30 da toplanacağından bütün 
1 azanın eelmoleri rica o!unur. 

-----o--

,J YENi NESRIYAT 
lı'-------

"' Holivut 
Holivutun 4 numaralı nüshası zengin 

. 'I münderecat ve resimlerle çıkmııtır. 
:ıı' 

..,... Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci sınıf mütehaaııı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

9559 

eder ve kanm tehacümfüıe badi olUT 
ve bütün ağrıları si!ip süpürür. 

Eütün eczahanelerdc 40 kurup. aa· 
tdır. 

MUHIM: Taklitlerinden aa.kmmak 
için Kartal markalı ve kırmızı da: re
•li ALLCOCK yakılannı muırrren is
teyiniz. 

lıtanbul dördüncü İcra memurluğun
dan: 

Tamamına 34.950 lira kıymet takdir 
edilen Beyoğlunda, Yazıcı malı.aile ve 
sokağında yeni 5 No. lı Zelliç matbaası

nın büyük kısmının üçte bir hiueıi va 
yine tamamına l 0880 lira kıymet takdir 
edilen ayni mahalle .,,e sokakta ve mez: .. 
kUr büyük matbaanın içinden veçilen ve 

aynca ıokllklara methali bulunan yeni 7 
No. lı kü~""' kısmın dörtt ~ IY.r hissesi ... 
çık lll'tlrrmaya konulmuş olup 20·1-935 

tarihinde flll'tnameleri divanhaneye ta· 

lik edilerek 11 • 2 • 935 tarihine müsa -
dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Lstanbul dördüncü icra dairesinde a• 

çık arttırma suretilc satılacaktır. ilk art 
brma muhammen kıymetinin yüzde yet .. 

miş beşini bulma ı şarttır. Aksi takdir

de 26 - 2 - !>35 tarihine rastlayan salı 
günü ayni saatte ikinci arttırma yapıla .. 
c::ktır ve bu artt:rma muhammen kıy -

metinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde 2280 No. lı kanun mucibince 
borç tecil edilecektir. Ar .•:ıımaya İ§tirak 

için yüzde yedi buçuk teminat akçesi a
lınır. Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi müş:teriye aittir. Hak1arı Tapu 

sicillerile sabit olmayan ipotekli alacak· 
lılar ile diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve husu• 
~ile fazla ve mesarife dair olan iddiala -
rını ilin tarihinden itibaren yirmi gün 

içinde evrakı müspitelerile birlikte bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmayanlar aatıı be

delinin paylaımasından . hariç kalırlar. 
Alikadararun bu ınaddei kanuniye abka 
mma göre harekeU etmeleri ve daha faz. 
la ma.IUınat için isteyenlerin 934 • 490 

doıya numaraıile memuriyetimize mü· 
racaatlan ilan olunur. (6805) 

SEVE SEVE OKUNACAK BiR ROMAN 

I• PEK ipliği ş-ibi ince, ipek kumaşt~n yu~u-
şak hır orta Anadolu kızı o .an guzel 

d s E L BATAKSIZ 
~ TERTEMiZ 
tJ 
~ DAMIN KIZI 

~ 
1 

Romanı yazan: AKA GÜNDÜZ - Basan: Semih Lutfi 
Kolaylık ( Eski SUHULET ) Bitilı evinde ıatılır. 

Kalp bas·ularındaa aak:nıaız. ( ÜÇ KIZIN HIKA YESl ), ( ON
LARIN ROMANI ), ( KOKAiN ) Romanlarında SEMiH LUFFl 

OKUT AN'IN ko'aylık ( EsH Suhulet ) Bitikevinde aatılır. 

(BU TOPRAGIN KIZLARI) Basılıyor 

--T LI LOPEUi 
Ben ''Tbe Ene~ c opaedia Britannie<ı" adlı ansiklopedi cüzleri satıyorum. 

Alıcı "§akıdnki adrese müracaat etsin: ' 
Sarı Alemdar apartmanı No. 7 Kur tuluı . lstanbul. Ziya. 

1 - Kolordu Karargah bi
nasının kaloriferle ısıtılması i
çin tertibat yapı acaktır. 

2 - Keşif bedeli 1564 7 li
radır. 

. ... 

3 - ilk pey parası 1174 li
radır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile Çorludaki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme giinü 15 I· 
kinci kanun· 935 Salı saat 15 
dedir. 

6 - Fenni ve hususi vasıf· 
ve §artlarını görınek iııtiyenler 
her gün ve eksiltmeye girecek 
lerin belli gün ve saatte Çorlu
daki Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

,, .• DAoA 
8iQiKTiREN 

·RAl-IAT--ı; D~R 

• 9565 

7 ,- Teklif mektupları ek
siltme s:ıatinden bir saat evve
line kadar kabul edilecektir. 
(729) (8802) 67 

Devredilecek ihtira beratı 
"Hamis Kiyanos mayünin tahkim u .. 

sulü., hakkındaki ihtira için lktısat Ve
kaleti Sanayi müdürlüğünden alınını~ o
lan 29 i<kHnun 1925 tarih vo 316 - 310 
numara!ı ihtira beratının ihtiva etti;;· hu .. 
kuk bu kere ba!ka.ına devir ve yahut i· 
cara verilmesi tek:if edilmekte olduğun
dan bu hususta fazla malUınat edinmek 
istiyen zevatın lstanbulda, Bahçekapıda 
Taı hanında 43 - 48 numaralarla mürak
kam idarehaneye müracaat etmeleri i -
lan olunur. (6577) 
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lıtanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Reisliğindenı 
Bedeli keşfi 4579 lira 52 kuruş olan Heybeliada Sanator· 

yomu ıuneliyathane ve laburatuvar kalörifer tesisatı inşaatı 
açık eksiltme usuliyle münakasaya konmuştur. Münakasa 15 
ikinci Kanun 935 salı günü sa -ıt 15 de ve Cağaloğlunda Sıh
hat müdürlüğündeki komısycnumuzda yapılacaktır. Taliple 
rin teklifnamelerini, cari seneye mahsus Ticaret odası ve fen· 
ni ehliyet vesikaları ve Istanbul NaEıa Baş mühendisliğinin 
vesikasını ve yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminatın vezne· 
ye yatırıldığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu İ· 
le birlikte aynı gün ve saatten evvel komisyon re!sliğine ve
rilmesi lazımdır. Talipler bu husustaki şartname ve evrakı 
keşfiyeyi 23 kuruş bedel mukabilinde Sanatoryomdan alabi
lirler. Tafsilat almak isteyenler de Heybeliada Sanatoryo-
muna müracaat edebilirler. (8771) 40 

l EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
Kira Uzu 

1 - Boğaziçi, Büyükdere, 
T t F 08 1 L --... Hacet sokak 13 No. h Ev 935 Mayu bitimine denlü 

Dr. Ihsan Sami 2 - Ramide Cuma mahalle-
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu- jsinde 44 No. h dükkan 

tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 13 - Çarşıda bedesten kapısın• 
935 

" .. 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her· da 22 No. h dükkan 936 ,, 

" keı alabilir. Kutusu 65 Kuruş. 4 - Süleymaniyede tiryaki 
121 çarşısında 41 No. dükkan 

-------------- 5 - Ramide Cuma mahallesin· 
936 ,. " 

D o k t o r --- de 42 No. lı dükkin 
OR H Q RU N İ 6 - Kartal, yukarı, sovanhkta 

936 " " 
Valde kıraathaneıi yanında dükkan 936 

•---Tel: 241:S1 7 - Eminönü, Köprü meyda· " " 
182 

Dr. Hafız Cemal 
i Dahiliye mütehassısı 
Cumaılan batka günlerde ıaat 

1 (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

9560 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze! 
.C.latasara)da Kanziık eczahaneıi 
karşısında Saltne sokağında 3 nama• 

ralı apartrmanda 1 nunıara. 

9~58 

• 
nında 2 No. h Mağaza. 937 ,, ,, 

Yukarda yazılı ev ve dükkanlar sıralarında yazılı uzlarla 
kiraya verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Tutmak iste· 
yenier 12-1-935 cumartesi günü saat on beşe aenlü Evkaf 
Müdüriyetinde/Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (8867) 

82 

Belediye Sular ldaresindenı 
Kıt dolayısile su saatlerinin dondan kırılmaması için ted· 

bir almalanru sayın müşterilerimizden dileriz. (74) 

1 İnhisarı r U. üdürlüiünden1 
idaremiz için 200 tane selvi fidanı pazarlıkla satın alına· 

caktır. Taliplerin şartnameyi gördük en sonra fiyat vermek 
üzere yüzde 7,5 teminatlarile beraber 10-1-935 perşem e gÜ· 
nü saat 14 te Cibalide Levazım ve MB. şubesine müracaat· 
larr. 30 

1 

----- -------' 

Deniz yollar1 
Ace!t~~ .E.!!17 Ek~lbaıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzadı 

...--· Han. Tel. 22740 --llllİİ 
TRABZON YOLU 

CUMHURiYET vapuru 10 ikin
cikanun PERŞEMBE saat 20 
de Galata nhtımından kalka -
cak g"Uitte Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gi
reaon, Trabzon, Rize, Hopaya. 
Dönütte bunlara ilaveten Pazar, 
Polathaneye · irrayacaktı (83) 

IMROZ YOLU 
ASYA vapuru 10 lkincikanun 
PERŞEMBE günü saat 16.da 
Tophane rıhtımından kalkacak 
Tekirdağ, Gelibolu, Lapseki, 
Çıı.ııakk..Je, hlıroza ı.i•te ıl -
veten Şarköye uğrayacak. Te
kirdağına uğramıyacaktır. (77) 

KARABIGA YOLU 
ANTALYA vapuru 9 ikincika
nun ÇARŞAMBA saat 20 de 
Tophane nhtımmdaaı. kalkacak 
giC:itte Tekirdağ, Mürefte, Şar· 
köy, Karabigaya uğrayacak. 
Doniltte 7alnız ş~"i:iye uğ ı· 
yacııhtır. (~O) -

BARTIN YOLU 
MERSiN vapuru 9 ikincikanun 
ÇARŞAMBA günü saat 19 da 
Sirkeci nhtımından kalkacak. 
Giditte Ereğli, Zonguldak, Bar
tın, Amasra, Kuruca.tile, Cide -
ye. Dönütte yalnız Kurucatile 
ve Amasraya uğramıyacaktrr. 

(81) 

MERSiN YOLU 
ANAFARTA vapuru 10 ikinci
kıinun PERŞEMBE günü 11 de 
Sirkeciden kalkacak gidişte iz. 
mir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin, Payasa, dönüfte ilave -
ten Taşucu, Çanakkale, Gelibo
luya uğrayacaktır. (82) 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 9 ikincika
nun ÇARŞAMBA günü &aat 19 
da Ayvahğa kadar. (84) 

..-ı ........ ____ __ 
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Merkezi: ANKARA 

Tamamı ödenmiş • 
sermayesı 

Türk Lirası . 

Türkiyenin her yerinde sube ve muhabirleri vardır • 

ÜNAKASA iLANI 
İstanbul Amerikan Koleci Müdürlüğünden 

( Robert Kolec • Amerikan Kız Kaleci ) 
Mektebimizin kız Ye erkek kıımı lan için lazım olan et, ekmek Ye bak· 

kaliye eıyaaı münakasa ile ve kapah zarf uıulile oalıuı ahnacaktır. Teklifle
rin 20 ikincikinun 1935 ten evvel verilmeoi liznndır. lotiyenler flll'tname 
suretini mektep adresinden alabilirler. (6569) 

MANL B 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1853 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin baılıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubalari 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 14 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

BÜYÜK 
.. 

T ~yare Pi_ n osu 
18 inci Tertip 3 üncü Çekiı 

11 2 inci Kin un 1935 dedir 

Büyü~ i~iamiye: 50,000 lira~ır 
162 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundans 

Cinai Tahmin Jhale 

1 - Mektep Ambarında mev
cut köhne eşya 

bedeli tarihi 
96 i 21-1-935 

Saati 
14 

2- Makkap ve saire 90 21-1-S35 15 
Mektep ambarında mevcut köhne eşya 15 gün müddetle 

açık arttırmaya konulduğu gibi atelye için lüzumu olan Mak
kap ve saire de açık eksiltme ıuretile alınacaktır. isteklilerin 
eşyayı görmek üzere her gün ambar memurluğuna ve arttır· 
ma ve ek~iltme için de belli saatlerde komisyona müracaatla-
rı lüzumu ilan olunur. (39) 195 

• a r. 

lstanbul 'ubesi: Tel. 
Galata şubesi~ " 

u 
t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR ı . 

Fabrikada Teslim K ~ P ŞEKERi 40 Kuruıtur 
KRIS 'f AL ,, 37 ' 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

15 

Satılık Un, Kereste, Çivi 
Galvaniz Fabrikaları: 

Fatih Kazası Kaymakamlığındanı 
Mıtvkü Maballe1i Sokaiı Kapı 1 Cinsi 

Numarası 
Sablacak Tamamının 

Hisse Kıymeti 

Balat 

" .. 
" 

Kara' aş Vapur lıkel11I 59,59/2,59/4 

•• " 
u " 

" " 

5915 
57,57/1,5712 
61,61/l ,6112 
91/3,63,64 
59/1,59/3 

Miktarı Lira 
108 Hhim 8000() Kagir un fabrlkaıı ve mliıte· 

milltı ve aabit alatı 

Kagir Çivi farika11 
itibariyle 44 Hhmi 

Yarısı 3000 
KAgir galvaniı fabrikası ve mlit· 

temilitı va klgir d11po 
Yarısı 16200 

Kigir Kerede fabrika11 ve 1abit Yarısı 
aletleri 

18750 

Hulnece muamele vergl.dnden borçlu Osep değirmenciy.an efendiye alt e111afı yukarda yaıılı fahri· 
kalar tabJill emval kanu<1uaa teYfikan 1ablmak llzere 21 giln miiddetle ayn ayn arttırmaya konulmuf· 
tur, l.teklilerln ıartnamelarlıal görmek için berglln, atttırmaya iştirak için de lllı: ihalelerinin yapılacafı 
ikinci kanunun on ikinci Cumarteıi ıtıntl 1aat iki de teminatlariyl• Fatih Kaymakamlıfına •llracaatlan 
ilia olunur. [86()1) 31 

Devredilecek ihtira beratı 
"SeUüloz mahlwü iıtihıaline ve bun· 

larclan ıun'i ipekler, fihnler Ye b..- mÜ· 
muil mevat imali 1Mulü,, hakkmdaki ih
tira için lktııat Veki.leti Sanayi müdür
lüğün.len iıtilual edilmiı olan 10 ilkki· 
nun 1933 tarih ve 1580 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
baıkaaına devir ve yahut icara verilece
ği teklif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malumat edinmek iııtiyen zevahn 
lıtanbulda Bahçekapıda Tat hanında 

43 • 48 numaralarda kiin idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

143 (6576) 

Fabrika ve Havuzlar 
Çevirgenliğinden: 

- 935 senesi için Havuzlardaki raspa i§lerini üzerine almağı 
iıtiyenler 9-1-935 çarıamba günü saat 11 de yapdacak pazar-
lığa gelmeleri. 58 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Samsun - Sıvas kısmına mahsus 

Yüzde 60 ve Bandırma· Manisa lasrnına mahsus yiizde 
50 tenzilata, 31mart935 ıonu ıa kadar devam edilecektir. 

(57) 

22042 
43201 

Avr pad 
ile 9000 

Yazan: A. Şükrii ESMt1 

Satış yeri~ Ahmet I-1• 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kuruf 
ZAMAN 

\.. -
Kitap battan ıonuna ~I 

adeta bir bardak tatlı ıu il 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Eamer J 
datmuz bu yorucu fakat fl 
dalı seyahatten bot görütlet 
intibalar basıl ve bunları 1 
vaffakiyetle teıbit etmi9tir. 

AKŞAM L 

Kitabı okurken lmaD J 
memleketleri geziyonmıt fi 
bir hiı duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı otuidufunus' 
den gezmek, eğlenmek ve 
dalanmak için bu kitabı alıf 
kuyunuz. 

HABER 

Kitabı okudulunuz 'd~ 
tanla kendinizi aeyahat ~ 
ıiniz zehabına kapılacakfl'j 
Aynı zamanda üıtifade edeO" 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kiıtüphanesinl ~ 
liyecek olan bu notlar, bil 
küçük, kadın, enkek berlı 
elinde gerekli zarif bir kiı.P 
muftur. 

-·•~•••••••••••••••••a••••••••••••••M• .. :::::1 
Umumi Ncfriyat ue Yazı: 

Müdürü Etem izzet BEJii 
Gazetecilik ue Matbaacılık 1· 


