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lerinden sonra ••. 
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Anlaşılamadı 
-~~~~~~ ..... -~---~-

Bertin gönı,meleri bitti. lngiliz 
Dıt Bakanı Sir John Simon Lon -
dra'ya döndü, yedek Dı• Bakanı 
vaziyetinde olan Bay Eden de Mos 
kovaya gitti. Dönfü7te Var..,va ve 
Prag'a uğrayarak Lehistan ve Çe-
koalovaıkya'nın son durum hakkın
daki görütlerini öğrenecek. 

1Almanyan1!1 ~eklif ettiği Rusya aleyh-
tarı bloka lngilizler mu.halef et ettiler 

Berlin görüflllelerinden $OllJ"a 

çıkarılan bir tebliğde "3 Şubat 
Londra bildiriminde sayılan sorum 
!ardan hepsinin görütüldüğü ve 
noktai nazarların aydınlandığı" 
bildirilmeıkte ise de aydınlanan 
noktai nazarların ne olduğu anla
bhnamaktadır. Bunu öğrenmek için 
resmi olmayan kaynaklardan ge -
len haberıleri gi>zden geç-irmek ge 
rektir. Ajansların ve lngiliz ve 
Fransız gazete muhabirlerinin ver 
dikleri haberlere göre, Almanya 
batıda hava lokarnosu imzalamıya 
aleyhtar değildir. Genel bir silah -
sızlanma andına girm~ye de hazır
dır. Ancak orta Avrupa'da istatü
icoyu muhafaza için bir taahhüt al
tına girmiyec.eği gibi, Rusya ile bir 
M!lrte flllk lokarnosunu imzalama
ya yı&11afJIUYOr. 

Almanya'nın orta Avrupa'da 
lruvvetletmeaile üç büyük devlet 
emniyetlerini tehlikede görmekte
dir: Bab<la Fransa, doğuda Rus
ya ve cenupta ltalya. Hitler Al -
manyuı 1926 batı lokarnosunu ka 
bul etmek ve bunu yeni bir hava 
lokarnoau ile de takviye etmekle 
lı.iç olmaua fimdilik batıdan elini 
kolunu çekiyor demektir. Esasen 
Hitler, Sar sorumu halledilmez -
den önce, bu topraık parçasını Al
manyaya ekledikten sonra Alman
yanın babda bir dilevi kalınıyaca
tını söylemiftl. Almanya, batıda 
toprak pefinde olmadığını a<iyle -
mel.le Frama ve lngiltere ile ken
di arasındaki davayı halledilmiı; 
aayıyor. Beni cenuba ve . doğuya 
doğru genl9lemekte serbest bırakı
nız demek isıtİ•yor. Orta Ayrupa 
ve doğu° anıJlatmasına girerek el -
!erini bağlamak i&tememeeinin an
lamı ancak bu ola:bilir. 

lngilterenin bu Alman nokta! 
nazarını ~asıl telak<ki edeceği iyice 
bilinemez. lnırflizler doğu lokar -
nosunu hiç bir vakit benimseme -
miflerdir. Ancaık Fransa, kendi 
emniyetinin bu kadar dar bir çer
çeve içine aoıkulmaaına razı olmı -
yacağı fÜpheaizdir. ilci yıldır aiya
aal h&diseMrin giditi, Fransa'nın 
emniyetini Ru•ya'ya dayadığını, 
Ruıya'nm da Fraınsa'yı emniyet A
millerinden biri saydığını ve son ay 
lar içinde bu !kombinezona ltal -
ya'nın da katıldığını göstermekte
dir. Fransa, ltalya., Rus}'9. t>esanü
dü bugiinıkü siyasal giditin en gö
se çarpan hadiselerinden biridir. 
Bu devletlerden biri, emniyetini ö
telcl iki devlete dayamıf görünü -
70r. Gittikçe kuvvetlenen ve kuv
vetlendikçe de baskı&Ull arttıran 
bir Almanya karfısında Fransa 
için doğu cephesi, batı cephesi ka. 
dar, Ru•ya için de bab cephesi, 
kendi sınırı kadar önemli olmut -
tur. ltalya için de vaziyet buna 
benzer. Dollfuss öldürülünceye ka 
dar ilci yıanı da kollamak lstiyen 
ltalya, hele Roma protokollerini 
imzaladıktan sonra mukadderatını 
Fl'a.llaaya bağlaınıttır. Bunun için
dir ki, Almanya, batı hakkında ol
duğu gibi, doğu ve cenup hakkın
da da teminat vermiye razı olma
dıkça bu üç devletten her biri ile 
WAfamaz. 

Anlafaımayınca ne okcak? Eaa
ten timdilci gi<lit te devleüerl ora
ya doğru ııötüriiyor. Fransa, Rus
ya ve İtalya ile siyasaları bu dev
letlere uygun gelen devletler ara. 
aında bir andlatma yapılacak. Al
manya ve anda girmek iatemiyen 
diğer devletler de açıkta kalacak _ 
lardır. 

Bu, Avrupa'nın genel sava,tan 
Önce olduğu gibi ikiye ayrılması 
demektir. Gerçi ilk azmanlar a -
ç!kta kal d letler arasında ' and 
ıa.malar mzalanmıyabilir. imza . 
!andığı zaman da kar,ı tarafa göre 
sayıf bir kombinezon gibi görüne
bilir. Ancak tarihteki örneklerine 
bakılacaK oluraa, görülür ki , bir 
defa Avrupa' da iki devletler züm· 
re..i meydana gelince, bu zümrele
rin kuvvet bakımından denkle,me-

_______ ...,.. 
Con Say men tayyare ile Londraga döndü. Lord Eden de 

Berlinden doğruca Moskov4ga hareket etti 
--o-

lnglliz mahaflll 
mülakatlardan 
Qm"tvar değil 
LONDRA, 27 (A.A.) - Sir Jon Si

mon, ıabah tayyare ile Berliınden hare
ket etmiştir. AmsteTdamda öğle yemeği
ıni yiyerek öğleden şonra Londr-eya ge
lecek!U. 

lngiJiz dıı iıleri bakanı, T empelhof 
hava meydanında, Baron Von Neurath, 
Van Meisner, lngiliz sefiri Si.r Eric Phi
lipı tarafından teşyi edilmiıtir. BB}' Hit
ler, hususi muhafaza kıtaatmdan bir bö
lük göndermiş, bölük, $r Joluı Simon, 
tayyaresine binerken kendisini ıelfun)a. 
mıf!ır. 

Diğ~ tan.itan Bay Eden, Moolrnva
ya hareket ehniştir. 

lngiliz dıı iıleri bakam, Londraya 
geldikten sonTa kabinede izahat vere -

ce~-;,drada, Berlin ziyaretinde dde e- Lord Eden Parlattın hareket ttl.rke11 lngilh selirl Sir Corc Klark ile 
(Devamı 6 ıncı oahlfede) konuşuyor. -····················· ................................... ,,,,,.,~., ., .. ,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,., 

Habeşistan ve Almanya 
italya ile lhtllaf çıkarsa Almanya 
Habeşlstanı mı lltlzam edecek 

Almanyanın Habeşistana askeri müte
hassıslar ve tayyare fi :o1arı 
göndereceği de bildiriliyor 

PARIS, 27 A.A. - ' ._ 
Havas Ajansı mWıa- .· 11,~ 
biri, ~ağıdaıki haberi 
kaydi ihtira:ııi ile net- \ ., 
retmektedir: "Echo [! - ·r..-1111 
de Paris" gazetesinin ~ 
Habeşistandaki ı<efi - il'* 
rinden gelen bir ra • ~ 1/a.~ 
porda, yeni Alman ııe l.,.ı . c "" 
firi Dr. Kirsch&times'- · 
in, 18 Martta Ha~ 
İmparatoruna itimad 
namesini verdiği ve 
ayni zamanda İtalya 
ile Habeşistan arasın~ 
da bir ihtilaf vukuu 
halinde Almanya'nın 
Habeşistan tarafım il 
tizam edeceğini söyle 
diği rivayet edildiği 
kaydedilmektedir. l . 

Bundan ba~ka, Al- HoheJ! mparatoru btr merasim esnasında.. •• 
manya'nın bir talim heyeti, ukeri mütehasat11lar ve tayyare filoları gön
dermek suretile derhal yardım edeceğini bitdirdiği rivayet edilmektedir. 

ll.t 
Bebekte 6 dükkan yandı 

Yunan/standa 

Meclls bir defa 
için lçtlmaa 
davet edildl 
ATINA, 27 (A.A.) - Meclh, hü· 

kUmetin, awere verilecek cezalarla 
muhtelif nlahırt halc
lmıc:Wııi programını 

taavip etmek üze re pertembe günü 
ıt;..,.!ar .... caktır • 

l ntihabat, iki ay 
ıonra yapılacak 
ı .... 

Yeni mec!i., teı 
ldıl&t kanununun e
ea91na ait olmıyaf"ı 
k .. ımlarını l.ltdil, k
ra kuvvetinin t.ak 
Tİyeıoİnİ tasvip ve İi· 
,....... Jağvedecekıtir . 

Bu mecli~ı.ı, 250 
yerine 300 mebus Bay Çaldaris 
bulunacaktır. 

Ankara elçlai Atinada 
ATINA, 27 (Milliyet) - Dün me

zun.en buraya gıılen Anb.t-a elçio.1 Bay 
Sakellaropulos Batbalıııı.nı ziyvet ede
rek hayli müddet röo-üımüştür. 

M.,bı.tslar toplanmaia ~dı 
ATINA, 27 (Milliyet) - Dün 

Batbakan Çaldario, general Kondilis 
medi&i. mebuıan reisile birlikte görü~ 
rek ;yarın - beıte mecliısi mel>uıı.arun 
bir defaya maluuı olmak il.,...., tloplan.. 
masma kanır vermitleırdir. 

Meoliein bu toplantrsınde. &fbakan 
Çaldaıris isyan hareket:ile alakadar olan
ların müesoft- bir ibret 0t"§kil edecek ıu
rette ceulandınlacaklarmı eöyayecek, 
ordu ve hiikfunet memurları ...,..mda 
Y"Pılacak ta.tiye -1eı.ini, ve kanu
nu esasi tadilatını, ayan meclisinin il
gasına karar verildiğimi mevzuu bahse
decek, hükUınetin icraatının -'ikini 
fftiyecektir • 

Meclisin Çaldaris kabinellİıne mut
lak bir itimat vereceği ıüphetıizdir. 

Divanı harpte 
ATINA, 27 (Milliyet) - Atin" fev · 

kalô.de divanı harbinde dün 11Uçlulann 
müdafaaları yapılnuıtır. 

hyanc.ı grupun reisi Sarafio miida · 
faası .,......mda cumhuriyetin tehtikede 
olduğunu zaımetıaıinden her'*etle i~ · 
tiğini •Öylewnifl:ir. Hareket ~ kimden 
emir aldığı hakkında divan reisi va bii· 
kumet komi.erinin <1..allenne C8Vllfl 

veııııetııi.ı ve bunların fazla •rarlan ü
zeri- Bulpristana kaçan gıımenı.I Ka. 
menoau reis olarak tanıdıimı ve ondan 
emir aldığını aöylemiıtir • 

y ang1n hıra kılan maltız ocag"' ında n çıktı mek o:::: ,:;u!::ıa~~~.;·ü~aalar;:~:;· 
tır. 

d •• kk " } h • h b k l d /ayan ne zammı hazırlandı? u an arın epsı a şap ara a ar ı . ATINA, r1 <MiWyeı) - Hanyame-
bu•u Pisfulaki:sin evinde bulunan evrak· 
tan is.yan hareketinin temmu>Odanberi 
hazırlanmakta olduiu anlat....,.tı kea -
dicinin Kıut1En0S ve erkanı harbiye 
reisi Bakirçi ile yaptığı muhabereler -
den o.-duda İsyanın bazırlanmaw için 
yapılan bütün faaliyetler onaya çık
mıştır. Pistolakisin Plati:zıi ve Pabulas 
ile tealli ettikleri mektuplar .ıa ele g'* 

Evvelki gece saat 2,15 de, Bebek
te, Cevadpaşa caddesinde bir yangın 
çılıırnı ve altı dükkan yanmı'§tır. Be
bek bahçeıine ait baraka şeklindeki 
ahşab dükkanlardan 89 numaralı aş· 
çı Mustafa, saat 24 de dükkanım ka
padıktan aonra maltız ocağını iyice 
söndürmeden diikkinın kenarına bı .. 

sine doğru bir cereyan ba,Iar. E -
ninde sonunda denkleşir. En denk 
geldiği bir sırada da savaş ba,ıar. 
Genel savat ta böyle müvazene si
yasasından doğmııttur. On altı yıl. 
dır bu yola dütmiyelim di:ye dev-

rakını§ ve ate,in teairile tahtalar kız 
mıt ve birdenbire parlıyara.k yangının 
çılmnaaına sebebiyet Vermİ§otİr. Hava 
rüzgirlı ve sert olduğu için, itfaiye -
nin gayretine rağm.en, biri bO§ ve diğer 
)erinde e§ya olduğu halde altı dükkan 
yanmı§lır. 

let adamları çalışıyor. Fakat gö -
rünüyor ıki, bütün dileklere ve ~a
Iı,malara rağmen, o yol üzerinde 
yürünüyor ve o neticeye doğru gi
diliyor. 

A. Şükrü ESMER 

mittir . 

ı Bugün 4 üncü 
ı S;\ .. •f"'.CCl. 
1 .................. . 

r -, 
B. Çaldaris Meclisi Mebusa
nı perşembe günü içtimaa 
davet etti. Meclis hükumetin 
icraatını taıdik edecektir. 

Tel• { l'düdürı 24318, Y•aı ı,ı.,i müdürü; 24319 
• idare •• M•tbaaı 24310 

Çinde bir •eylap esnasında Çin askerleri 

Çin deki müthiş seylap 
Yang- ise' nin taşmasından dolagi 

10-50 bin kişinin öldüğü zan ediliyor 

Sular lkiyü:ı köy ile birçok ıehirleri kapla· 
mıştır. Zarar hesap edilemiyecek 

derecede bilyüktür 
ŞANGHAY, 27 (A.A.) - Yang -

Tse'un tqmasmda:n dolayı bir çok 
kimseler ölmüştür. Şimdilik yapılan 
taılı.minl ... , 10,000 j\e S0,000 ölü ara -
ımdacbr • 

Sular, 200 kadar köy ile bir çok 
tehirleri kaplamıştır. 

NANKIN, ll7 (A.A.) - Yanır -

Tse suları, yeniden, bazı yerlerde beıılıo 
~eri yılmuflır . 

Ahali, damlar Ü$ilin.de veya ağaç 
tepelerinde bulunmaktadır. Zarar, 
hesap edilmiyecek kadar çoktur • 

Hopei eyaletindeki Cbaıır - Y ung 
tehrinin vaziyeti ı.aı- korioınçtur. 
Halk, ınılıırla mıııluur bulunmaktadır. 

Doğru haber 
Güzel yazı 
iyi baskı 
Temiz resim 
C:: aglam fikir 

GAZETESi 

1 - Tan, daima doğnıyıu yazan, doğruyu ham ve
ren gazete olacaktır. T 

2 -Tan, haberi he?bsten önce abnak, y1ne herkes. 
ten önce ve çabuklukla okurlarına bildirmek 
19in hazirlaruyor, 

3 -Taın dlruyocunun gazetesi, onun dilegının Mil• 

!kesi VE DA1MA SOZO OZONE UYGUN, 

HALK, F1K1R, JNKILAP GAZETES! OL
MAK 1ÇIN HAZIRLANIYOR, 

••• 

A 
N 

BALKANLARDA İSTİHBARAT TEŞKiLATIMIZ 

Memleketimizi yakından alakadar eden komşu memlaket merke21t. 
]erinde, Balkanlarda : 

SOFY A, BELGRA D, ATINA, BOKREŞ 

gibi •ehlrlerde, doğrudan dıo~yv. ve yalnız TAN için çalı,acak, en de
ğerli Türk gazetecileri ara11ndan seçilmiş hususi muhabirler bulundu. 
raoak, Balkanlardaki politika, fikir, san' at ve s.por hareket 1erjn1 
EN YAKIN VE öZENLl BiR ALAKA iLE TAKiBE VE TEBARUa 
ETTlRMEGE ÇALIŞACAKTIR. 



1 Ak lHİ TEFRiKA : 77 

' imparatorluğu 
--dflli.---= -

yıkıldı 

Her hakkı mahfıadur. Yazan: Son Yemen valiai Mahmut NEDiM 

Ba.kan harbinden sonra vaziyet 
ne hale girmişti? 

lt:t.hatç!lar iş başına tekrar gelince-Mahmud 
Şevket Pş.nın sadrıazamlığında -

Paris kongresi günlerinde 
- Arzularımızı ve mukadde- den perde arkasında saklaruyor-

ratımızı uzun uzadıya tafsile fİm- yordu. Mıaırdaki bir merkezde Fi-
dilik mezun değilim. Beni bu hu- listindeki yahudileri casuslar va-
susta e~bette mazur görürsünüz. sıtuile Suriye ile irtibat tesis ede-
Fakat kıSM:a arzedeyim; Araplar, bilmiş bulunuyordu. Bunların ha.-
daha doğru&u Osmanlı hakimiyeti ştnda meşhur Halclrulazam ile Re-
altmda yata-yan Araplar yurtla fikul8..zam vardı. Bunlar Essayyi
rmda ademi merkeziyet idaresine hat, yani sayhalar diye beyenna-
ka vutmaık isterler. Arzularımızın meler neşrediyorlar, bütün Arap-
bir cümle ile ifadesi bundan iba- lan kıyama, isyan ve ihtilafa sev-
rettir.,, ketmek istiyorlardı. 

ittihat ve Terakki esasen Paris- Şenf Hüseyinin Cemal Pata· 
teki Osmanlı sefareti vasıta.siyle yı kandırmak için Şama gönderdi-
bu kongreyi adım adım talcip edi- ği oğlu Şerif Faysal da harekete 
yordu. Abdülhamit Zühra~nin bu geçmezden evvel Suriyede tüphe 
beyanaıtı üzerine büsbütün telaşa üzel'ine y<.\alaruıu, ve cürümleri 
düşen fırka, derhal M~tat Şükrü sabit olmuş bazı iftirakçılann af· 
beyi Abdülkerim Halil ile birlikte fı iç.in de canla başla çalışmış fa-
Parise gönderdi. kat muvaffak olamamıştı. 

Abdülhamit Zühravi ile arka- Harbi umumi görüldüğü vechile 
daşlarım, dilediklel'ine kavuta· bütün iftrakçılara geniş bir mey-
cakları vaitlerile Istanbula davet dan açmıf bulunuyordu. ipin ucu 
ettirdi. artık lngilizlerin, Fransızların ya-

Esasen Arap rüesasına cesaret ni düşmanların elinde idi. Fl'an-
ve kuvvet veren, lstanbuldaki fır- sızlar ve lngilizler her ihtimale 
ka ibtıilafları ve ittihat ve Terakki- kartı zaten senelerdenberi günün 
nin karşısına evvela kuvvetli bir- birinde Arabistanda bu ~uretıe 
vaziyette çıkan Hürriyet ve itila- İflerine yarayabilecek anasırı elde 
fın onlara büyük bir istinatgah o- tutuyorlar,bilhassa Mısırda bu bu-
labileceği ümitleri idi. susta bir hayii faaliyet sarfoderek 

Kaıoil paşanın da Suriye için a- her ş.eyi hazırlamı' bulunuyorlar-
demi merkeziyet taraftarı olduğu dı. 
ve bunu Arap rüesaya söyleyip va- Harbu umumiden evvel Balkan-
itlerde bulunduğu da maliimdu. !arda olduğu gibi Su!'İyede kanlı 

Osmanh hükumeti Balkan fela- hadiseler çıkmadı ise, bu, bu iş i-
keti ile kuvvetsiz görünüyor ve bu çin günün gelmediğindendir. Bu 
h •rİci felaketle dahili ihtilaflar, oyunun başında olanlar cebrü şid-
bekliyen fırsatm gelip çattığını detle, kan dökmekle emellerine 
gösteriyordu. ' nail olamıyacaklanm biliyorlardı. 

Bu fırsattan istifade edemedik- Bu sebeple Suriyede yavaş yavaş 
te:ı sonra ne zamana kadar, na - is gönnek istiyorlar ve bir harp 
sıl, neyi bekliyeceklerdi? Fakat ~atlayınca harekete geçmeği ter-
Babıali va:kası ile Kamil paşa sa- eih ediyorlardı. 
daretten çekildikten sonra işler Vakıa harbi umumiden önce Cebe 
gene karıştı. lidürüzde bazı isyanlar olmuştu. Bu ' 

ittihatçılar tekrar İf bqma ge- da lngilizlerin elile oluyordu. An-
lip Mahmut Şevket paşa da sada- cak, mevzii olan bu hareketler Os-
rete geçtiıkten sonra Kiimil Pllf&• manlı İmparatorluğunu biraz yor-
mn ettiği vaitler de suya düşmüş mak, ara sıra üzmekten başka bir 
eldu. Adeıoi mel'keziyete ıttıihat ve maksat istihdaf etıoiyordu. 
Terakkıi taıbiatile, asla muvafakat (Bitmedi) 
edemezdi. Suriye iftirakçıları bu
nu bildikleri halde gene ümitleri
ni, keşıniyorlardı. Hdbuki ittihat 
ve Terakki bük:Umeti Berut, Şam 
ve Haleptelııi Arap kulüplerinin 
kapatılması için emirler veriyor, 
böylece yiddet göstermeğe başlı
yordu. Bu yüzden az kalsın Berut
ta hadiseler de çıkacaktı. 

F aıkat P·aris kongresi dağılıp ta 
Mitat Şükrü beyin tavaaautile ora
dall'ilerin bir kısmı lstanbula ge
lince, onlara karşı verilen taıhıi 
vaitler tutulmuştu Abdülhamit 
Zühravi 4le arkıadatlarmdan bir 
kaçı ayan aza.lığına intihap edil
mişler bazıları.na da mülkiye mü
fettişi iği gibi -.zifeler verilmifli. 

Balkan harbinden sonra, o za
mana kadar sakin kalan lrıa.klılar 
da harekete geçmiş bulunuyorlar
dı. Siyasete kanfDUf olan Iraklı
zabitler El'ahdil l1'&kl isminde giz
li bir ceıoiyet kurmuflardı. Bu ce
miyete mensup olanları harekete 
sevık~den doğrudan doğruya En
ver Pata aleyhtarlığı idi.Enver pa
fanın kuvevte dayanarak birden
bire yükselmesini bir türlü haz
medemiyorlardı. Bunda belki hak
sız değillerdi. Fakat bundan mü
teessir olan yalnız onlar olamazdı. 
Ve bu teessürlerinden bir Türk -
Arap ihtilafı çıkarmanın da ne 
mevsimi idi, ne de manası vardı. 
Bu teşekkülün başında o zaman 
hırs ve kinlerinin kuvveti zeka ve 
aklı selimlerine - maalesef - ga
lebe çalmıf değerli gençler de var
dı. 

Harm umumide El'ahdil lraki 
Suryelileri de sinesine almak için 
lraki'sini hazfederek yalnız El'a
hit oldu. Bunun etrafına bütün if
tirakçılar toplanmışlardL Bilhassa 
Suriyeli askerlerden Nasuhi Buha
ri, Ş~ı Eyyubi Riza Rikap bey
ler de ıt batına geçmişlerdi. 

Harbi umumideki bu tefekkül 
doğrudan doğruya memlekete bi
yanet tdi. Fakat birçokları belki 
yaptrkları fenalığın derecesini 
kendi kendilerine ölçemiyorlardı. 
Biraz sonra ise bu meş'um oyunun 
bafma me~hur Lavrens geçmiıı bu
lunıwn• valnız kendini gösterme-

Grip salgını 
Muhtelif vilayetlerimizde 
salgın ne vaz·yettedir? 

ANKARA, 27 (A.A.) - Sıhhat ve 
!çtm.i muavenet velıilliğüıden bildiril
mitti.r: 

11 mart tarihinden 25 mart 935 ta
rihine kadar yurdumuzun grip hastalığı 
vaziyeti ıöyledir: 

ikinci tebliğde ha.mılığını oalgın şek· 
fuıi muhafaza ettiği ve yeniden salgın 
halini aldığı bildirilen viliyetlerinrizden 
Aydın, Bura, Çanakkale, Denizli, lı -
parla, fstanbul, lzmiır, Karı, Konya, 
Kırte\llı-, Kü"tahya, Mardin, Teı.irdağ, 
T <>kat vilayetlerinde salgtn durmuş, has 
ıtahk buralarda hemen tektük vakalar 
halini ahnııbr. 

Balıke.ir, Çorum, Burdur, Malatya, 
Man:iaa, Niğde, Ordu, Samsun. Seyhan, 
Sivas Sinop ve Van vilayetlerinde pek 
hafif bir §ekıilde olmak üzere devam et
mektedir. 

Amasya, Kayseri, Muğla vilayetlerin
de hastalık salgın şeklini alınıştı:r. 

Çankırı, Erzurum, Gaziantep, Gü -
müşane vilayetlerinde şimdiye kadar haıı 
tahk görülmemiştir. Ankarada hastalık 
salgın halini almamakla beraber son haf
ta zarfında biraz artmıştrr. Diğer vila
yetlerde ha&ta:lıl< tektük vakalar halinde 
görülmektedir. Bursa ve Diyarbekirde 
konulan ihbar meobur\yeti kaldırılmış -
trr • 

Ruhani kisveıer 
nizamnamesi 

AKARA, 27 (Telefonla) - Ruhani 
l<iave giyilemiyece~ine dair olan kruıu· 
nun tathlk suretini gösteren nizı:mna • 
me, hazırlanmış olan izah.name ile bir -
likte ta:bedilmektedir. Bakanlık bu ni -
zamname ve izabnameyi bugünlerde yi,.. 
layetlere yollayacaktır, 

Siirdin ağaçlandırılması 
SllRD, 27 (A.A.) - Siirdin ağaç

landırılmuma batlanmııtır. Uç bin 
ağac dikilmiştir. 

Hava raporu 
Sıfır hararet derecesine ve deniz 

seviyesine indirilmi:ı barometre bu sa• 
bah: aaat 7 de 765, 14 te 763. Hara • 
ret derecesi 7 de 4,.5, 14 te 8,5. En yu
karı hararet derecesi 9, en aşağı 4,rı. 

Rüzgar poyrazdan esmiştir. En yn
laırı ~ürati saniyede 6 metreye çıkınıı· 
tır . 

MiLLiYET PERŞEMBE 28 MART !~35 

HARİCİ HABERLER 
Belçika da --Yeni kabineye itimad 
beyan edildi 

BRÜKSEL, 27 (A.A.) - Sağ ve Li 
beral fırkaları parlamento grupları, 
bilhassa Belçika frangı' meslesinde şid 
de!li mukavemetlerden sonra, Yon Ze 
eland kabineıı.ine itimad etmişlerdir. 
Bilhas&a liberaller içinde, Belçika fran 
gını bugünkü vaziyette muhafaza et -
mek isteyen kuvevtli bir azlık görü). 
müttür. Liberaller, hükiim.etin, Fran -
gın sukutuna tamamile mani olabile
ceği kanaatindedirler. Fakat çokluk, 
bugün memleketin içinde bulunduğu 
müsteana tartlardan dolayı Van Zee -
land'ı iktısadi kalkınma tecrübesine 
giri~mek için ı erbest bırakmak lazım 
geldiği fikrindedir. 

Van Zeeland, kabinenin beyanna
mea.i.ni, cuma gÜnÜ okuyacaktır. 

Japonya • • 
ıçın 

-o-

Cenevredeki J '-POD mu
rahl ası neler söy liiyor 

TOKYO, 27 (A.A.) - 1935 de Ce
nevrede!.i Japon heyeti murahhasasmın 
başrnda bulunmuş olan Bay Y osuka ,Mat 
sualm, Japonyanm uluslar de!'neğinclen 
çekilınes.i münasebet.ile verdiği bey....at
·ta demiıtir loi: 

Japonya bugün yeni bir devreye gir
mektedir. Ben bu devreye hususi bir 
mana atfediyorum. Hetıkea, dünyada hiç 
bir kuvvetin Japonyarun ôLerlemesine ma
ıni olamıyacağını anlayacaktır. Pek ya
kında bunu öğ.reıııeceğiz, eğer dünya 
devletler, bunu ~ iyi anlarlarsa bu 
dün}"ıtllln menfaatine olacaktır. 

~ıemeldeki Almanlar 
KOENlGSBERG, 27 (A.A.) -

Alınan iatihbara.ı büro5Uıtun verdiği 
maJUmata göre, Kaunas harb divanı· 
nın verdiği kararlardan aonra, aokak~ 
iare!,• alaylar te§ekkül etmiş ve halk 
(Kahrolsun Litvanya ad el eti, Memel
deki Atman kardeşlerimiz için adalet 
İsteriz.) diye bağırmıştır. 

Yt:n S yam kralı şerefine 
LOZAN, 27 (A.A.) - Siam mu · 

rahhaa heyeti, genç Kral Ananda şe· 
refine bir çay ziyafeti vermiştir. Bu zi 
yafette, lsviçre siyasi adamları ha .. 
zır bulunmuşlardır. 

Meşhur iki boksör arasında 
NEVYORK, 27 (A.A.) - Nev -

york hükiiıneti dahilindeki atletizm 
komisyonu, ağır .. ik!et dünya şampi
yonluğu müaabakası için Max Bear'a 
müstakbel hasmı olarak James Brad
dock'u kabul etmiş ve Braddoclı. Üze
rindeki faikiyetini İspat etmeden, 'M'ax 
Bear'ı Schmellıng ile dövüşmekten 
mene.tmİ§t.İr. 

Carnera, Max Bear ile çarpışamıya. 
caktır. Çünkü Braddo ile döğüşınek tek 
lifini rededtmiştir. 

Le •. kabinesinde 
VARŞOVA, 27 (A.A.) - Bazı hü

kiiınet gazetelerine nazaran, aıyasal 
mahafilde meclisin tatilinden sonra ka 
binede değişiklik olmaaı muhtemel ad 
dedilmektedir. Bu takdirde meclia hü
kiiı<".et bloku reisi Miralay Slaneck, 
başvekil olacaktır. 

Fransız - İtalyan müstem
leke andlaıması 

ROMA, 27 (A.A.) - Meclis bü • 
Mlat'ı, Fransa ile ltalya arasında 7·1 • 
1935 tarihinde Roımada imza edilen Af. 
ri:ka meseleleri 1hakkındaki anlaıma He 
T..abhugrap - Sudan ve ltalyan Soma
lisi Kenya hudutılarınm tahdidine dair 
olaıı lngiltere ltaılya anla§lnldarını mü
zakere ~çin bu sabah toplaınnuşlar ve 
pek yakında çalqmaya bqlanıak üzere 
kom1ayoolar tqlııii etmirlerdir. 

Eski bir kadın mezarında 
bulunan eşya 

AREZZO, U (A.A.) - ltalyada 
F uglia numıakasında eski Romalılar n· 
manma ait bir kadın mezarı bulwımuı· 
tur. Mezarda bulunan toprak kapların 
içinde tuvalet qyası, küçük cam fişeler, 
mücevherat var<lrr. 

Almanyadaki Lehliler 
VARŞOVA, 27 (A.A.) - S.llezya 

mıntakası ayan meclis.inde cereyan eden 
bir müzakere •Irasında, hükiimet blo • 
kuna mensup mebus Kocur Alman 
Silezyaamda Leh ıilıalisinin fdaketli 
vaziyeti ve bilhassa Beuthen şehrin • 
deki Leh kollejinin Ya7-iyeti hakkında 
bir takrir vennişt&r • . 

Unıversite 
Rektörlüğü 

ANKARA, 27 (A.A) - Üniveraite 
rektörlüğüne bir eı::nebinin getirileceği 
hakkındaki haberi doğnı olup olmadıgı
ru soran bir muharririm:ize maarif bakanı 
aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"fstanbul On:iversitesi re'.rtörünün bir 
ecnebi olacağı hakkındaki JByİalar doğ
ru değildir. Hükiimet hi~ bir suretle O- ' 
niversite idaresinin bir ecnebiye tevdi .. 
ne ~uvafakat edemez ve gerelili bul • 
maz. 

Esasen bugün bir rektöıiük meselesi 
yoktur. Bugünkü rektörün muvaflakı • 
yel'li mesaisini emniyetle takip eıliyo • 
ruz. 

Urf anın kurtuluşu 

Silahlar 
-o--

Fransız meclisinde sos
yalistlerin bir teklifi 
PARIS, 27 (A.A.) - Bay Ffandin, 

harp siJahıları imali hat.kında bir tah -
k;kat komisyonu teşkili için, sosyalist • 
!erden biri tarafından yapılım teklife mu 
halefell ederek, parlamentonun, harp i
malatmı kontrol etmekte olduğunu söy
lemiş ve: 

"Bu zamımda, gerek Fransanın ve 
gerek müttefiklerinin milli müdafaaları
na ait teşkilatın, böyle açıktan münaka
şa edilmesini kabul edemem.,, dedikten 
sonra, itimıat meselesini ileri sürmÜ§ .. 
tür. 

Mecfu, 210 reye karı• 374 rey ile hü
kıimete itimat ctmiıtir. 

Alman yada 
Patronlarla amele arasında 

birlik kurumu 
BERLIN, 27 (A.A.) - Almanya e

kanomi bakanı Bay Scha<:ht, Lap?nğ'
de toplanan Alman İJ cıepbesi kongre -
sinde, pa~a .....,,lenin, it cephesi 
namı elbnda birlepıc bir kurum teşkil 
edeceklerirıi söykmiıtir. 

Bu i.tıibarla pMroıı ve amele teşkilatı, 
müsta11oil ohnaktan çıka<:aı. ve ulusal iş 
cephesi kurumu içinde mezcedif.,cektir. 

Bu kararı muhik göstermek için, ileri 
sürülen sebep iş cephesi ole patron ku -
ruınlan arasında cid<lı müşkülat hadis ol
omakta bulımmas.dır. 

Garibaldinim arkadaşı 
MILANO, 27 (A.A.) - Garibaldinim 

arkaılaşlanndan şimdiye kadar hayatta 
kalmış olanlarmdan bini daha Galarate'. 
de ölmüştür. Bu, Cesar Giardini ismin
de bir eczacıdır. Kendisi henüz 17 ya • 
şmda bir genç olduğu halde GaribaJdi i
le gönülü olarak gitmiş ve 1860-1866 
muharebeleııine iştirak etmiştir. Öldüğü 
zaman 93 yaşında idi. 

Sır Con Saym~n Londraya 
döndü 

LONDRA, 27 (A.A.) - Sir Con 
Saymen, •hava yol.ile saat 15,45 de bu
raya gelmiş ve söyliyerek hiç bir şeyj ol 
madığıru beyan etmiştir • 

Leh kabinesinde dei'Fi.,-kiik 
VARŞOVA, 27 (A.A.) - Bugünler· 

de biır kabine tebeddülü vukua gelece
ği haber veriliyor. Değ;ıecek o!.an yalıııı 
başbakan olma)'lp diğer bir kaç bakan 
da rleğ.şecektir. 

~ 

.. ......... ıımı ........ 

Yunan bayramında --
Atatürk'le Yunan 

Reisicumhuru ara
sındaki telgraflar 

ANKARA, 27 (A.A.) - Yunan 
milli bayraıım münasebetile Reisicumhur 
Atatürk .ile Yunan Reisicudıuru Bay 
Akıksa:ndr Zaimis arasında af&iıdaki tel 
gnliar t .... ti edihnift:İrı 

Bay Alelosandr Zaimis Hazretlerino 
Yunıanistan Reisicumhuru 

ATİNA 
Yunan mllli baynmu münasd:.etile 

zatı devet.lerine en dostane ve en hara· 
retli ıtehritdeııimi arza şıitab w 1"fııi ea
adetmizle dost Y umıaıı miJ.leıinin refahı 
hakıkmdaki 1ıemennilerimi kabul buyur• 
nmnızı rica ederim. 

ıKıamal. ATA TÜRK 
Reisicumhur Kam.fil ATATÜRK 

ANKARA 
Milli bay.-am münasebetile zab ~v

letlerinin vaki t;ebrilderinden, fevkalade 
mütehassis olduğum halde en lnııraretli 
tetefd<iiı'leriııııin w tahai ......Jetinizle i
aı Türk milletinin .-efalJıı h-ıııkıkındaki -
mimi temennllainıin kabulünü rica ede
rim. ~ 

Alekıandr Zai.mıiı 
Atina gazetelerinin yazdıkları 
A111NA, 27 (A.A.) - Bütün g-.teo 

ler, Elen ulusıd bayramı miinaııebetile 
Tüı1kiye Ba§Vekili ile hariciye bakanın
dan 'hükiimete gelen tebrik telırraflannın 
metinleri neı;redl.yorlar. 

Vradini gazete..i diyor ki: 
"Bu tebrikler, dünkü kahnı.mım mu• 

haaımlanımz ve bugÜn dostlarnnn ve 
ayni zamanda mesai a>ıkadaılarımız olan 
lardan geldiği iç.in ElenJ.emı kalbinde 
bilhassa derin bir akia bulacaktır.,, 

Kaymakamlar 
Arasında 

ANKARA, 27 (Telefonla) - iç Iı
ler bakanlığı ikinci şube müdürlüğüne 
Foça kaymakaımı Bay Hilmi, Bahçe ıkay
makamlığma Kıilisten Bay Nuri, IMJi se 
Bursa umuru lıukulciye müdürü Bay 
Necmettin, hlahiyeye eski lzmk kayma
kamı Bay V<ihi:p, F oçaya A:kılağ made
ninden Bay Nusret, Gerzeye Varto kay 
makamı Bay Vehbi, Mihaliç J.aymakam
lığına Kavaklıdan Bay Kazım, Kavak -
lıya Seyhan vilayeti eski emniyet mü -
dürü Bay Memduh tayin edilmiılerdir. 

Muamele vergisi 

D~i 
Atatürk Kont de Martel'i 

kabul buyurdular 
Mülakat b·r saatten fazla sürmüıtür. Suriye 
fevkalade komiseri bugünAnkaradau ayrılacak 

ANKARA, 27 (A.A.) - Reigicüm 
bur Kama! Atatürk bugün Fransanın 
Suriye ve Lübnan fevkalade komiseri 
kont de Martel'i Te Fransa büyük el
çisi Bay Kammerer'i kabul buyur -
muşlardır. Dıı işleri Bakanı Bay Tev
fik Rüştü Arasın da hazır bulunduğu 
miiJikat bir saatten fazla sürmii.§tür. 

ANKARA, 27 (A.A.) - Fransarun 
Suriye ve Lübnan fevkalade komi -
seri Kont dö Martel'in Ankarayı ziya· 
reli dolayısiyle, Fransa büyük elçisi 
Kammerer bir öğle yemeği ziyafeti 
verım.iştir. Bu ziyafette Dıı işleri baka
nı Tevfik Rüştü Aras, polonya büyük 
elç.i&i ve Bayan Potocka, ltalya büyük 
elçisi ve Bayan Galli, Japonya büyük 
elçisi, Belçika maslahatgüzarı ve Ba· 
yan Motte, Bay ve Bayan Cevad Açı
kalın, Bay d' Andurain ve jay ve Ba-

Resmi 
ANKAKA, 27 (A.A.) - Resmi teb

ıliğ: 
Fnnı;anın büyük elçisi payesini ha

iz ve Fıransa cumhuriyetinin Suriye ve 
Lübnan fevkalade komiseri kont de 
MarteJ, Türkiye başbakanı, Dışarı iş -
ler, lçeııi işler, Adliye, Ekonomi ve güm 
rük ve inhisarlar bakanlan ile iki mem
leketi alakadar eden meseleler hak -
kında göriişmüştür. Fransanın Timri -
yedeki büyük elçisi de bu görüşmelere 
iştirak etmiştir . 

Aşağıdaki meseleler, Uetkik mevzu
unu teşkil eylemiştir : 

1 - Hudutlar ve hudwt münasebet-
leri, 

2 - Demiryolu müııak.Ma.tr. 
3 - Ticari mübadeleler . 
4 - Türkiyede Suriyelilere ve Suri>. 

yede Türklere ait emlak . 
5 - Hakkı hıyar -1ı.ipleri mesele • 

s.i. 
6 - Mali meseleler. 
7 - Muhtelit ;sıasyonlar. 
Fransa ile Türıkiye araamda mevcut 

dostaru> münasebetler ve Türkiyenin 
§arı.ta Fransız mandası altında bulu -
nan devletlerle idame etmekte olduğu i
yi komşuluk münasebetleri dolayısile bu 
noktai nazar taatileri tam bir teşriki me
sai ve 'büyük bir doslluk havası i!;linde 
cereyan etmiştir. 

• 

yan Alphond hazır bulunmuşlardrr 
Fransa büyük el?ai Bay .Kammerec 

yine ayni uıünasebetle Anadolu kulü · 
bünde bir akşam :zİ.ya.feti venniştir. 

Bu ziyafette başbakan İsmet lnönil, 
dış işleri ve iç i1leııi bakanları, 1 ran, lırı· 
giltere ve Sovyet Rusya büyük elçileri. 
Kamutay başkan vekili, Muır ve Y u · 
gosla:vya elçileri, Riyaseticumhur kati· 
bi umumisıi ve ba,yaveri, Kamutay dıt 
işler encümeni başi<anı ile dış itleri ba· 
kanlığı erkanı, fevkalade kom:iaerin re
fakatindeki zevat, Fransa bü ·ük elçili • 
ği erkaru hazır bulunmıışlardı:r. 

ANKARA, 27 (A.A.) - Fransann> 
Suriye ve Lübnan fevkalade komiseri 
Bay de Martelin yarın saat 10 u 40 geçe 
A<lana trenile şehrimizden hareket ede
ceği bırber alınmıştır. 

Tebliğ 
Dışarı işleri bakanı: 
Türk ır!kmdan olırn hususi bir statü

ye tabi obnaları itibarile hkendenın mıJ 
takasının ; dari balomdan hususi bir re· 
jime sahip olduğwnu lıatıruatması üze
rine M. de Martd. Fransarun hkencleruın 
sancağının nnıhtariyetıini muhafaza et· 
mek ve bu husu~ lıald<ında iki hükumet 
arasında mevcut olan itilaflara riayetıi tı 
miıı eylemek azminde olduğu hakkmda 
teminat venniştir. 

Fevkalade komiser ile Dışan iılet 
Bakanı iki memleket arasındaki hu • 
dudun dokunulamaz ve ihlal edileıne:ı: 
olan mahiyetini yeniden teyit husw • 
sund.a mutabık kalmışlardır. Daimi hu 
dut koın.isyonunun önümüzdeki içtim& 
devre.ini 17 Haziran 1935 tarihin • 
den i tibareıı Şamda aktetmesi takar• 
rür etmiştir. Hudut mmtakalrırun a • 
sayi~ ve huzurunu ali.kadar eden dj .. 
ğer kararlar arasında bu mıntakalar· 
da işlenen cürümlerin failler; ile bu 
mıntakaların haricinde işlenen cürüın 
lerin failleri olup bu rruntakalara illi • 
ca ebnİ§ olan kimselerin .iadei müc .. 
r!min merasimi yapı1makeızın müteka 
bilen iki hükUmet memurlarına tet · 
limi karar altına alırunı§'tır. Bu gö· 
rü~melerin mevzuunu tqlcil eden bıi· 
tün meselelerde tam bir noktai na • 
zar ayniyeti mevcut olduğu anlaşıl • 
!Dı..!Stıl'. 

lstanbul belediyesinin isi ikrazı 
ANKARA, 27 (Telefonla - lstanbul belediyesinin, belediyelef 

bankasından yapacağı istikraz ve viliiyet ile belediyenin muhtelif iflerl 
etrafında bakanlıklar ile temas etmek üzere lstanbul valisi Bay Muhid· 
dinin bugünlerde şehrimize geleceği haber verilmektedir. 

Bir ikramiyeye karşı iki bilet 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Müddeiumumilik, r;ocuk esirgeme 

kurumunun ulusal ökonomi ve biriktirme kurumile birlikte yaphğı piyatı 
konun büyük ikramiyesi olan 5000 liranın alınması için ibraz; edilen ay
ni numaralı iki bilet sahipleri hakkında tahkikata devam etmetkedir· 
Tahkikat iki, üç gün sonra bitmif olacakhr. 

Ağız kavgasının acıklı sonu 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Evvelki gece şehrimizde bir kavga 

dan çıkan teessüf edilecek bir vak'a olmuştur. Yenişehirde eski saylav· 
fardan Bay ishak Refetin evinde oturan Ziraat Bankası kasalar memtd 
lanndan Bay Nii:r.ım ~e kayın biraderi Bay Mahmud arasında ağızla 
başlayan bir kavgadan sonra, Bay Mrıhmud eniştesi Bay Nii:r.ımın sol gö 
zünü bıçakla tamanıen oymuştur. Bay Nazım da Bay Mahmudun dişle
rini kı.rmı, kalasını sağ tarafından ağırca yarmıştır. Her iki yaralı has
tahaneye baldırılmışlardır. Müddeiumumi İfe başlamlf, mecruhlann ta· 
bibi adli ile muayenelerini yaptınnıfhr. Hazırlanan tahkikat evrakı üçiifl 
CÜ müstmıtikliğe verümiş ve ilk tahkikata başlanmışhr. 

Memlekete 
muamele 

sokulacak 
hakkında 

eşgaga ait 
izah bir 

ANKARA, 27 (A.A.) - lktisad 
Vekaletinden: Kontenjan kararna -
melen hükfunelllerine göre iktisat V.,.. 
killiğinin müsaadesiyle memlekete so
kulacak e§yaya aid muamelelerin ça
buk yapılabilmesi ve fazla sorgulara 
mahal kalmaınıası içjn alakadarlar a· 
şağıdaki hususları ehemmiyetle göz Ö· 
nünde tutmalıdırlar: • 

1 - Kararname ile ithali vekilliğin 
müsaadeaine bağlı bulunan eıya için 
siparişten evvel izin alınması lizımdır 

2 - Sipariş izni verilen e~yanın bu 
izinde gösterilen müddet içinde mem
lekete getirlmesi IS.zandır. 

3 - Herhangi bir madde hakkında 
yapılacak müracaatlar da va:rsa evvel
ki muhaberenin tarih, numara ve dai
resi, ölıhali istenilen qyanın maıbiyeti, 
mikdan, kıymeti, men§ei, tarife nu
marası ve hangi giimrüğe ve ne za
ım.aıı geleceğinin açık olarak yazılma11 
ve bir orijinal fatura ile bir örnek ve 
iki tasdikli tercümenin gönderilmesi 
lazımdır. 

4 - Reklam eıyası için yukanda 
yazılı husuaata ilaveten birer nuınu

'Denin de gönderilıneai İcab eder. Müı 
terilere parasız dağıtılmak üzere dı -
şardan parasız nlarak gönderilen Ü· 
zerlerinde reklam olduğuna dair fahri 
kaamın açık iıaretleri bulunan, pal'& 
mukabilinde dağıtılacak olmıyan ve 
yerli tedariki ırayri kabil veya ımİİf -

verilebilecektir. Alınan nmnunele1 

ya tasdilc edilip aiimrüğe göndeıife-

cek veya sahibine iade olunacaktır. 
S - Kontenjan döviz ve memlek• 

anlaşmalarına aid hükümler hakkıll 
da alakadarların evvela mahalli tiİI' 
kofis şubelerine veya ticaret odalar' 
na veya gümrüklere giderek izahat i• 
tcmeleri ve tereddüde düşülen ahV' 
de iktisat Vekaletine müracaat e~ 
!eri 'İşlerini kısaltma bakımından tı>Y 
dalıdır. 

6 - Vekalete gelen yazılara 24 ~ı 
at içinde cevab verilmekte, teıkikJI 
mühtaç olan işlerde iae bw husus de'. 
hal sahibine bildirilmektedir. 

Urfa buğdayları 
URFA, 27 (A.A.) -Türkofi• IJ 

fa buğdaylanrun ihracat için vilayet 
ticaret odasiyle m1:habereye ıriril 
ımiıtir. Urfa mezruatı bu sene için Ç' 
feyizli görülmektedir. Satıı iıleri ti' 
zim edilirse Urfaıun iktısadiyab Ç 
düzelmiıtir. 

B. Pavlof itimatnameıiıı 
verdi 

URFA, 27 (A.A.) - 11 Nisan Ur
fa kurtuluş ba)'<'lllllJmn yddönümü ôıçin 
belediye ve Halkevi tarafından bü • 
yük hazırlıklar yapılmaktadır. 

ANKARA, 27 (Telefonla) Ham ka
uçuk kullanan müe....,lerin vaki tikayet
leri üzerine Maliye bakanlırı, meınle - ' 
kete it>hal edi:ren bam kauçuktan mua- ı 
me_, ..ergisi a\mıp almamıyacağını tel· 
kik etımeıktıec6r. Baka..t•k Aynca ırüm • • 
rüklere ve Ekonomi bakanlııklarımn da 
bu husıtstaki mütaleıMorını oornıuıtur, 1 kül olan reklam eıyl\nın ithaline izin 

ANKAR. , 27 (A.A.) - Bulıat • 
çisi Bay Pftvlof h~tın Reisi.cumluır ı..:. 
mi.l Atatürk taraf dan kabul ~ 
mutat ..-.aimle itin.tnmı ı H .ıı 
diın etmiıtir. 
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Yırtık paralar 
Bu mevzu o kadar işlendi ki, aa

nınm şimdi o paralar kadar yıp • 
ramıs olsa gerektir. Bununla bera
ber -·doğrusu - her rastladığım ba
na bu isten ,ekvacı göründüğü için 
ben de' tekrar bu bahse giriyorum. 

Bilmiyorum Avrupada bir yır -
tık para meselesi var mıdır?. Ben 
rcuıtgelmedim. Hattii Yunanistan· 
ıla o kadar pis, o kadar hırpan~ ve 
)'tığlı kaymeler gördüm ki, elıme 
tll.mağa iğrendim. Ama onunla al
dığun turunç reçelini parmakları
ını yalayarak yedim. Kimse o para
.)11 almamayı hatırına getirmezdi. 
Bizde bu kiiğıt paraların geçimi de 
6ir teviye giaen bir çizgi gütmü -
yor, birgün l>akıyoraunuz, delik de
fik olmu, bir yüzlük kağıdı seve 
•eve alıyorlar, ertesi günü kena • 
rında ulak bir lekesi var diye gı
cır gıcır bir banknot elinizde kalı
Yor. Bunun sebebi nedir? .. 

Bıı inif çıkışın başlıca sebebi 
bizde eski paraların değiştirme u
ıulünün güçlüğü, bu yoldaki tali
matnamenin herkesçe anlaşılacak 
kadar sade olmamasıdır. Zaten yır 
tık paralar yüzde doksan beş tek 
liralıklardır. Bunlar da ekseri ta -
limattan, bankadan lalan anlamı -
yan fakir tabaka elinde dolaşıyor. 
Günün birinde ya bir bakkal, ya 
bir tramvay kondöktörü bir lira -
da süphe edip almadı mı, o gün 
<ıkFma kadar bu hiidise yirmi beş 
kipye ve ertesi günü bunun cezri 
rnurabbaiyle çoğalarak büyük bir 
kalabalığa yapılıyor. Bir de bakı
yorwunuz, eltseri çatlak ve yapııık 
olan tek liraları sürmek güçleşiyor 
ıue nihayet bir resmi makam beya
natta bulunarak bu paraların g~
mekte olduğunu bildirmeğe mec -
bıu oluyor. 

Halbuki bu çok daha basit bir 
1ekilde halledilebilir. Maliye Ve
kaleti kiiğrd paraları bastırırken 
elbette bunlara bir eşkime müd -
tleti koymuştur. Bu k{iğıtlar sittin 
aene gidecek değil yal Onun için 
bunlar "geçer mi? geçmez mi?" 
diye halkı işkilletecek kadar eski· 
meden değlf.tirilse mesele kalmaz. 
Hele finuli 4 milyonluk gümiq li
ra da basıldı. 

Ben Londrada iken og • 
>"em/im: ikiye bölünmi:if bir ln
ıriliz kaymeıinin bir parçasını kay
betaeniz de yalnu. diğer parçasını 
bir tanıdığınız bankaya götürseniz 
ııize bütün bir kayme veriyor oe 
diğer yanmı iptal ettirmek için 
hemen lngiltere bankasını haber
dar ediyorlar. ikinci parça gidince
getireni 1H1Tguya çekip belki hırpa
lıyorlar da.-

Yırhk veya lekeyi santimetre 
murabbaı üzerinden ölçerek kii -
ğıdın itibari değeri üzerine tak • 
aim etmeye gelince; bu belki pek 
mükemmel ve modern bir usul • 
dii1" amma bana halk için, hatta 
bunları değiştiren vezneler ve vez
nedarlar için güç tatbik edilir ve 
( Arbitraire) karakuşi hükümlere 
müsait bir uırul gibi geliyor. Esa -
sen yırtık paralardan devlet bfr 
kar beklememektedir. Binaenaleyh 
bu ifi kökünden hal için yırhk tek 
liralıkları piyasadan çekseler çok 
İyi olur. Çünkü bir yırhk parayı 
aldıktan ıronra süremiyen, yahud 
tamamına süremiyen ve bu yüz -
den ziyan edenler var. E, neden 
halk durup dururken zarar etsin 

· ve neden devletin parasının için -
de velev ki pek cüz'i bir kısmına 
"geçme%'' damgası vurulsun? 

B.FELEK 

1 KURSA 1 
(lı Bankasından alman cetveldir) 

27 MART 935 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTIKRA7.1.AR 1 TAHViLAT 
istikrazı dahili 97,25 
1933 Er' .Lnı 99 Rıt.t.un 10,7& 
Kuponsuz 29,62,50 An. müme••İl 52,80 

11 27.SO An. tahvili l. 45140 
" 111 28,30 An. tahvili ili 50,50 
" JiSHAM 

t, Bank••• Nama 10 t Reji kuponıus 2,28 
.... Hamiline 10,15 J Telefon 14 
,. ., Müessis 991 Terkoa 17,-
. .c· ıuY• t;umlnı· Çimento 13,10 
riyet Banlcaıı ~.60 ittihat d.y. 9 
-ı r arn•ay 29150 S•rk dey. 0.95 
Anadolu hisse 25,80 Ilaly• l,6& 
.., t-iayriy• 16 Şark m. ecsa 4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franau F. 12,03,50 Prai 18,98,75 
Londra 604 Belırat 35,03 
Mi .;.no 961 Mo•kova 10,96,SO 
NUy rk 79,40 Berli.n 1,97,60 
Cenevre Z.45.,30 M•drit 9,80,50 
At na 83 8% Budapette 4,4.;.1,13 
Bru ae-1 3,68..2& V•r,ova 4,21.25 
Aın•terd•m 1,17 43 Bukreı 78,27 
So. a 66.26 Vjya.na. 4_.22,43 

N U K UT (Sahı) 

JCurı.ıf Kuruı 

20 F F •rı.aıs 169 20 1 la-.1çre 815 
1 Dola.r 125 l Pozet.a 18 
1 .. Çek YS I Mark 43 
ı < .. 23 •o ı Zloti 22 
1 iste lın 604 20 J.ey 17 

20 1.. llJ 20 Dinar 66 
l L~•• 23 ı Çerno•iıı; -.-
lo F r ı.,ka ı ıs Albn 932 
llO D 24 M..-:.idiY• •ı 

1 Fl..ı "" ll nk.nor 240 

Ş EH i R HABERLERİ ~ Ünüıtlffe ±±~-i 
1,, - ~·~J'I 

ıa.. .................................................................................... ımaı......... 
EKONOMl 

Tütün stokları 
Tüke.ndi --

Elde kalan z m1kdar 
tütün de satılıyor 

İzmir ve lstanbul piyasalarında satı· 
hk tütün stokları tamamile tükenmiştir. 
Yalnız, Samsun ve Bahada bir k'l!Ç mü
teferrik yerli tacir:!,,.. elinde az miktar
da tütün kalmıııtır. Bu y?i ecnebi tiitün 
şiriretkriınden biri yalnız 932 · 933 malı 
<Ju.lünden 8 milyon kNo tütün satın al -
mıştır. 

Bir ay sonra §<'hrimiı: piyasasında 
Çek rejisine ew münakasalarn ait tes -
limfere batlamıcaktw. ıBunlardan arta 
ıkaJan Lir lno1111 otoklann da Ahnanya
dald trö&t harici fabrikalara ııatılm:ası 
muhtemeldir. 

Film resmi moselssi halledi:di 
Sinema mlmlerindcn alınacak mua • 

me'le vergi&i, giimrük ve inbioarlar ha -
kanlığının diiınlrii nüshamttda nep-etli -
ğimiz tebliği ile balleclilmi1tir. Filinler
den eslciısi gibi metre başına ödenen kira 
ücretleri.ne aıazaran l"e$İm e.lmacaıktır • 
Bu itibarla, smema iic:retleri.nm artması 
ıgibi bi~ vaziyet mevzuu bahis değildir. 

lzmir üzüm pıy~sa~ı 
lzmirde kunı iizfun piyasası durgun

laımışt:r. Bu durııunluk meV&im icabı 
teWı:ki e<Eılmektedir. Bununla beraber 
muhtelif memleketlerle olan alış veriş
lerimiııin son zamanlaroa birırz giiçleş • 
tiği ve bazı sebeplerden dciayı maiları· 
mızı almak için gösterdikleri möıküla -
tın da bu durgımlukta amil olduğu zan
nedilmektedir. Piyasanın bu durgunlu
twıwn diğer bir s..bebi de, tek tük alı
nan siparişleri ibracatcdanmızm mev • 
cut ıtok mallarındım lcapatmaılannda a
·ramıalıdır. BüyUk sabılar ümrt eden ilı
racıeıtçılaır evvelce aldııkıhırı üzümler< tıa
mamile satamadıklarından ellerinde ka
bın stoklan yeni ğparişl.ere ka:rııhk tut
malota ve bundan dolayı fazla alış veriş· 
lere g.iıımwıektedirler. 

Bulgıristandan ceviz ağacı 
ihracatı 

Bulgar hükumeti, ceviz ağacmm yai
mz Ziraıat banl<aaı vasıtaslle ihraç olu -
,...biıleceğine daW bV kanuıı layıhası ka
bul ebni1tir. , _______ .,.... ______ _ 

Yolcu tarif esi 

Birinci mevki için yemekli 
biletler satışı düşünülüyor 

Deni:a nakliyatı tarifeler:ini tetkik 
eden tarife komiıyonu, dün yolcu ÜC· 
retlerini de gözden geçirmeğe başla -
mı~tır. Komiıyon, (zmir - Mersin yol
cu ücretlerini yüzde 25 niıbetinde in
dirmi§ttr. Daha bazı hatlarda da bir 
mikdar tenzilat yapılabileceği umu -
luyor. Oğrencliğimize göre, komi•yon 
muayyen bazı hatlarda, birinci mevki 
kamaralar için yemekli bilet sat•ıını 
mecburi tutacaktır. Bu mesele e h"a -
fında dün Vapurculuk §irketi ve De
nizyollan idareai mümeHilleri noktai 
nazarlannı bildirmitlerdir. Komhyon 
çalışmalarına devam ebnelı:.tedir. 

Tartı aletleri 
-o--

Halkın radyo ile bilgisi 
daha arttırılacak 

Eczanelerdeki bir çok hauas tem

ziıler ile dİğ<S" aletleftniıı:ı ekonomi ba
kanlığının ölçüler müfottiıliği, Sağlık 
baiunhğırun eczahaneler müfettiıleri 
ile bir arada teftiş edileceği haber ve -
rilnnıti. 

lstanbul mıntakası ölçüler baımüfet
tip. Bay 0.-han bu mese~ diğer mese
leler hakkında §U izahatı vennioıt:ir.: 

"- Maliimdur ki, bütün tarb ve öl
çü a!etleıi. tetkik edilmektedir. Bu hıl
kiık İ§İ geniş mikyasta olduğu için, ko
lay kummı belediye memurlan yaparlar, 
güç ve ince tarafı ile de blmn fen me
murlarımız ve müfettiJlerimiz mqgul 
olıw. 

Eczanelerdeki haM&S teraziler ve ölçii 
kıı- belediye memurlarının vazôfelerine 
girmez. Bizim fen mıemudanrnız tara • 
fından tetloik ve müfettişlerimiz tanı -
hndan t.ltiş ~mı:... Sı:lımye müfettfıle· 
rinin bu "" nıe noktadan ittirak edece
ği hakkında malumatım yoktur. 

- Muayenesi ıbitmiyen ölçü aletleri
nin muayene edibne • i için nisan &onu
na kadar mühlet verilmitri, bumm tek· 
rar uzatılma~ı laznn :ıelecek mi? 

- Hayır, katiy""'! Muayene edilıne
mit aletlerin h<:ıni nioan sonuna ka • 
dar muayene edilnU§ olacaktır. Müdde
tin uzatılması mevzuu baba değildir • 

- Metre sistemi ölçüler hakkında 
malumat ......,,,ek üzere bJ., kurs açıla -
caktı, ne oldu? 

- Bu kut"s nnıayye:ı hir müddet de· 
vam eden veya muayyen zaınwmlarcla a· 
çılıp kapanacak olan bir kun değildjr. 
Bir kere kendimize lazım olan fen me
mırrlarmı alacağımız zaman, loen~· 
n.e istediğimiz l.lelmik bilgiyi venrııek i
çin ll>-20 gün IÜren 'bir kurs açarız. 
Sonra beynelmilel ölçüleri henüz yeni 
kabul etmit olmamız yüzünden halmı 
bu ölçüler hııkkmdaki bilgisi pek azdır. 
Bu noktadan balon hôlgitiııi m tbo ınak 
için radyoda ve dikel- maba:llerıle ""'1 -
ferarular v~ suretile çalııılmak
tadır lııi, bu da bir kurs mahiyetindedir. 
Ankara radyoııunda konferanılara baş · 
lanmıştır. lsranbul radyosunda da V<I"· 

dirilmeaoi için çalıtdmaktadır. 

Şirketler heyeti umtmıİyeleri birer birer toplanıyorlar. Dün de birçok şirketle
rin toplantısı yapıldı. Bu resim Fethiye Maden fİ.rketi toplantın•nı gÖsteri3·or. 

ŞiRKETLERDE 

Yıllık 
Toplantılar 

Tünel şirketi bu sene de 
kar etmemiş 

Dün Tünel Şirketi hissedarları Bay 
Halici Ziya Unaklıgilin reis.Jiği altın
da toplanmı§tır. idare heyeti raporu 
tasvip edildikten sonra, eaki idare be· 
yeti ve mürakıpler yeniden ...,çilmiş • 
lerdir. Şirket bu sene, geçen sene ol
duğu gibi kar etmediğinden, hissedar
lara temettü verıniyecektir. Tünel şir
ketinin zarar ettiği haber verilmekte~ 
dir. Son zamanlarda tünel yolcuları -
nın ınıikdarı azalmış ve günde 12 - t :> 
bine imniştir. lstanbul ile Beyoğlu a
rasında yeni te&is edilen tramvay hat
ları tünel yolcularının azalmaama se
beb olmu§tur. Umumi harbden evvel 
l.tanhul ve civarında yeraltı demiryo· 
1u işletme imtiyazını alınış olan met
ropoliten şirlceti heyeti wn..myesi de 
dün Bay Halid Ziya U§§aklrgil'in ~ ... 
liği altında toplanımfbr. Bu ıirket 
harbden evvel te§ekkül etmiş ve hiç 
bir zaman faaliyete geçmemiştir. Bu 
itibarla dünkü toplantısı bir şekil me
selesinden ibaret kalnuttır. 

Eski tütiin rejisi 

Hali tasfiyede bulunan tütün reji· 
ıi tirketi hissedarları heyeti umumi • 
yeai de dün toplanmıı ve idare heye
tinin tasfiye işleri hakkında hazırla -
dığı raporu tasvilı etmiııtir. 

Şark Demiryolları lş:etici Şirketi 

Ta.ofiye bnlinde bulunan Şark De
miryollan işletici kumpanyası dün öğ 
leden evvel fevkalade olarak toplan -
mışıtır. ş;rkethı meclisi idare aza.ından 
Bay Chaısserio'mın riyaset ettiği bu 
toplantıda, 15 Kanunusani 935 tarihin 
de seçilen dört k~ilik tasfiye heyeti
nin üç ay içinde yaptığı i§ler gözden 
geçirilmit ve ayni heyet tarafından te 
aelliim. edilen şirketin bilanço va7İye· 
ti teabit edilmi§tir. Neticede tasfiye it 
!erinin devamlna karar verilmiştir. 
Hiç bir tarafa borcu olmayan bu kum 
panyanın birçok yerden alacaklan bu
lunmaktadır. Bugün elindeki para 
mevcudu da 79, 562, 442 liradır. Bü
tün alacaklar tahail edildikten sonra 
mevcud para hi .. edarlar arasında tak 
sim edilecektir. Tasfiye itleri de ya -
kında bitirilecektir. 

Diğer fİrketler 

Şark Demiryollan Türk Anonim 
§irketi dün öğleden evvel yıllık top • 
lantumı yapmıtlır. Toplantıda tirketin 
bir senelik faaliyeti görüşülmüJ(ür. 

Bundan ba~ka Milli ve ittihadı Mil 
li sigorta §irketlerile, Balya Kara Ay· 
dm §irketi dün yıllık toplantılarını 

yapmı§lardıı·. 

Dühan Jİrketi 

932 yılı temmuzundanbe.-i tMfiye 
halinde bulunan Duban §İrketi dün 
öğleden sonra Galata Aaikw-asyon ha 
nında yı'lık toplantıaını yaptnıfbr. 
Toplantıda t3sfiye heyelinin raporu 
okunınut ve bir genelik ç.alıtma"' göz 
den geç'.-lmiştir. Bundan sonra kar 
ve zarar hesaplan tetkiık edilınit ve 
neticede tasfiye itlerinin devamına ka 
rar verilmi§tir. 

Vapurculuk ıirlreti - Vapurcu -
luk tirketi umumi heyeti bugün saat 
14 de tirketin Liman hanındaki mer
kezinde toplanacktır. 

ViLAYETTE 

Bulgaristana gön
derilecek köylüler 

---Mübadele edilecek köylü
lerin listesi hazırlandı 
Silivrinin Kurfallı köyünden Bul • 

gariatana gönderilecek Bulgarların liı 
tesini, dün Silivri kaymakamı Vilaye
te getirmiştir. Bunların Bulgaristana 
gönderilmeıi için Şark Demi:ryolu kum 
panyıuıı bir katar hazırlıyacaktır. 
Kurfallı köyünde yazılı olup ta btan
bulda oturanlar da bulunduğundan 
bunlar hakkında ne yapılacağını vila
yet, içişleri Bakanlığından sormuştur. 
Bulgaristanda Kediören köyündeki 
Türklerin de Kurfalh köyüne getiril
meleri için Gerekli olan tertibat alın
mıştır. Kediören'den gelecek ırkdaşla. 
rmuzm burada hemen müstahıill hale 
girmelerine çalqılacaktır. Esasen bu 
mübadele iki köy halkının isteklerile 
olduğundan giden ve gelenler t&§ı -
nan bütün "§ya ve hayvanlarım götü
n.cekler ve ııetireceklerdir. Bundan 
dolayı, gelecek göçmenlerin yerleşti -
rilmesinde de sıkıntı çekilmiyecektir. 

*Bay lbrahim Tali - Trakya u -
muıni müfettiti Bay lbrahim Tali, dün 
vilayete gelmiı, vali muavini Bay Rük 
neddin Söze.-'i ziyaret etmiştir. 

* Damızlıl. yumurta - Vilayetin 
kurduğu Halkalıdaki tavukçuluk enıı
titüaünde cinı tavuklardan alınan yu 
murtalar, dam.ızhk olarak köylülere 
verilmeğe batlanmıftır. 

Y cdi istida ile istenen i§ler - Dün, 
biri vilayete gelerek yedi istida ver • 
mi§tor. Birden verilen bu iatidalarda 
iatenilen, öne l!Ürü]en itler biribirin -
den gülünçtür. latidalanrun birinde 
7 milyon para basılmas•ru, teklif et -
mektedir. O~eki istidıılannda da bir 
takı"' ıslahattan dem VlL-mııştıır. Bu 
adaının akli müvazene.sinden §Üphe e· 
dilmittir. 

Mülteci Yunan 
Zabit eri 

General de pansiyona yer
leşti, bir yere çıkmayor 

Yunan isyanına ittirak etm.it ve bi
laha.ra topraklarımıza iltica ederek 
lstanbula gelmit olan 6 ıncı Yunan fır 
kası kumandanı General Anagnoslro
puloa ve refakatinde bulunan zabit • 
!erden ikisi BeyoğlundA Zambak so -
kafmda bir Rum pansiyonuna ye.-leı· 
mişlerdir. General henüz &ivil elbise 
y&ptırmamıf olduğu için hiç bir yere 
çıkmamakta.dır. Diğer zabitler sivil o
larak ıehirde dolaımaktadır. Mülteci 
mbitler, Atinada asileri muhakeme et
mekte olan Divanı harbin kendileri 
hakkında vereceği karan bekliyorlar. 
Mülteciler, Divanı harbin vereceği ilk 
karardan sonra kendi vaziyetlerini ıta 
yin edeceklerdir. Bunların baılıca Ü -
midi ileride bir af kanunu ilan edil -
me.indedir. Yunaniatana dönmek~ 
yegane çare de budur. 

Leh radyosunda Türkiye 
için verilen konferans 

Dün akııam Leh "'dyot<unda Lehi•
tandaloi Tüırkler hakkında profesör Ko
v..ıiHri tanıfmdmı bir konfemna veril -
mi§lir. Bu koıılennıı dinliyenlerin, bir 
diyeoelde.i va .... a lehista.n aefaretine mü 
raoaet etmeleri ııazetemize bildirilm;ş -
tir. 

Suriye fevkalade komiseri Bay Marterin Ankara İn"aşyonvnda lıar,.l<ınmasıtıı 
lfÖd•r•m bir intiba 

MAHKEMELERDE 

Bir büyük 
Adam Poliste 

Bu büyük adamın macera 
ve marifetleri neymiş? 

Dün Müddeiumumiliğe Şevket ad
lı bir suçlu teılim edilınittir. Bu ad,.,. 
mm auçu kendi&ine mevki sahibi bir 
adam siiaü vererek it buhnak bahane
sile ötekini berikini dolandmna.ktır. 
Şevket kendisini birçok ııafclıiJlere pa
ta :ııacle olarak tanıttımıq, sonra ela 
her işi yapabileceğine i~dırmıştır. 
Aziz, Mehmed Ali, An.delip, Ha.san, 
lmıail, Mehmed adlı erkeklerle, Mari, 
Hasibe, Şerife, Haliıme adlı kadınlan 
her birinden 13, 20, 21, 25, 50 lira al
mak suretile ayn ayrı dolandırmıştır. 
Kadınlara daktiloluk bulacağını, er • 
keklere memuriyetlerinde kendilerini 
terfi ettireceğini ve İ§&İZ olanlarına iş 
bulacağını söylemek suretile yapılan 
bu dolandırıcılıklar devam edip du -
rurken Şevketin ipliği pazara çıkmı~, 
polis yaka.sına yapıpnış ve onu müd -
deiumumiliğe vermİ§tir. Müddeiumu
milik Şevket hakkındaki tahkikat ,., .• 
rakı ile birlikte aorıru daireıine sev -
ketmigtir. 

Kömür de~oları aleyhine 
bir dava 

Dün dördüncü hukuk mahkeme -
sinde Kuruçeşme kömür depolan da
vasına devam edilmiştir. Bu dava 
uzun :zamandan beri görülen bir iştir. 
Avukat Bay Hidayet Hadinin temsil 
ettiği Kuruçeşmeliler kömür depolan 
yüzünden evlerini kiraya veremedik • 
leriıni, evlerindeki qya!arm harab 
olduğunu kömür tozundan oturmak 
imkanını kaybettiklerini iddia ebnek
te ve bu hale mani olucu tedbirler a -
lmmasıru iıııteımektedirler. Böyle bir 
dava evvelce bir başka kömür depo
.ııu aleyhine açılmıı, mahkeIIMO davacı
ları haklı bularak o kömür deposunu 
mani olucu tedbirler ittihaz etmeğe 
ve tozun intişarına m.i.ni olmak Üzere 
kömür sathından itibaren beş meh"e 
yüksekliğinde dıvar çekmeğe, içeri 
doğru kapalı depolar vücuJe getir -
meğe mahkUın etmişti. Bu kOOnür de
posu da teminab inşaiye olmak Üzere 
icra dairesine beş bin kü5UI' lira tevdi 
etmişti. Davacılar vekili Bay Hidayet 
Hadi diğer dep<>lar hakkında da ay
ni kararın 'Verilmeai.n.i i.s.tememekte 
dir. Duru:ıma gelmiyen ıahitlerin cel· 
bi için haıka gÜne bıra.lulmııtır. 

Bir taleteyi nasıl tavladı!ar? 
Bahri adlı bir mekteb talebesi za. 

btıaya müracatala kendiıine bir kalp 
altın •ürüldüğünü iddia elmiı ve elin
deki altını zabıtaya vermiştir. Fakat 
zabtın. altını tetkik ettiği zaım.an bu -
nun kalp oln1ayıp aahte ve altın auyu
na batırılmı§ bakır para olduğunu gör 
müı, Bahriye nasıl a.ldatıldığmı aor -
muttur. Bahri aokaktan geçerken bir 
adamın bu altını satmakta olduğunu, 
bir diğer adamın da : 

- Yedi lira ver de vereyim diye •6· 
rar ettiğini, fakat satıcının vermedi • 
g;n;, nihayet kendisi de yedi lira ver
diğini, o z.aman: 

- Sen ~ktepliain, fazla paran yok 
tur. Al bakalım diye yedi liray« ver -
diğini aöylemİ§ ve o adaınlann eıkali
ni tarif etıniıtir. Polialer tarif edilen 
eşkalin meşhur ve sabıkalı tavcılar -
da·. Kazımla Muradın eıkali olduğu -
L u gÖrımÜ§>)er, hemen ikisini de bu ... 
lup getirmitler ve Bahr.iye göıtenniş
lerdir. Bahri kendilerini dolandıran -
!arı karı11nda ırörünce hemen yaka la
ı na yapı§DUf, onlar da suçlarını iti -
raf etmiıtir. Kazım ve Murad dün Ad. 
lıyeye vel"ilmiştir. 

Eroinciler 
Di>n sdriz.İncİ ihtisas mahkemesinde 

Bebekteki imalatlumelennde a.letlt:ri ve 
imal ettıikleri eroinler ile birlikte yaka
lanan Cemal ile arkadaşı Nikonun du
rui"'a!arına devam edilmiştir. Dünkü 
celsede müddei umumi iddiasını yapa -
cakt:ı, fakat suçlular miidafaa şahitleri 
gösterdiklerinden bunların dinlenmesi 
içi.> duruşma önümüzdeki cumarteıi gü
nüne bırakılmıltır. 

Ayni mahkemede Amavutköyünddô 
bir evde eroin fabrikası lesi. eden • .ıa· 
clenci Emil Kupanos ile komüniıt Z•ya 
-.e tlaydarm davalarına bakılmış.tir • 
Tahkikatın derinlettıiri:lmeai için daha 
bazı §ehillerin dinlenmesine lüzum gö " 
rü.lmüı ve duruşma cumartesi eüniine 
bırakıbnııtır. 

Küçük haberler 

:ı Bugün Milwoke vapurile lalim· 
bula bir eeyyah kafilesi gelecektir . 

:ı Evkaf umlSJl müdürlüğü vekale
tini yapmakta bulunan Başvd<B.let 
müstef"rı Bay Kemal lstanbula gel -
mİ§tİI". Bay Kemal evkaf idaresinde ba· 
:zı tetkikat yapacaktır . 

:ı Eviaıf nnıhakema.t işleri müdürü 
Bay Latif e~ umum müdürlüğün • 
den vaki olan davet üzerine bugün An
karaya gideeeklir . 

'1- Dört aydanberi Beyazıt cam&inde 
yapılmakta olan esaslı tarninıt bitiril
miştir • 

:ı Vilayet aygır clep .. ımda mevcut 
aygırlardan meri<eze, Çatalca, Bakır • 
köy, Silivri, Yaiova, Kaıt&I. Uakiidar, 
ve Beykoz kazalarm1ı 15 ..;...,,.la ay• 
gırlar gönderilecek ve o gündmı it:ilıa. 
ren •ıfat (aşiım) ameliyesine tıapna • 
caktır • 

:ı Kazalarda damızlığa elverişli 
olmıyan at ve buğaların eneme (bur -
ma) lanna 4 nisandan itila•"" ba,la -
nacaktır. Ayrılan baytarıar y~.mıda 
kazalara gideceklerdir. Ayni zar..ao>da 
rüam mücadele.i ile meşgul olunacak
tıl" • 

Y .;.Z Ihodala: ı 
llık bahar kokuları demet de

met etrafı doldu .. mağa başladı ... 
Her taraftan yeni bir hayat fışkı
rıyor ••• Kuruyan dallar, yavaş ya
vaş terliyor, ıslanıyor, tomurcuk-
lar gözlerini açıyar ... 

llık bahar, çiçek/erile, yaprakla
rile, parlak günefİ, durgun denizi 
ile her yeri neşe ile kucaklamağ<ı 
basladı ... 
Damların çinkolannda tempo 

tutan yağmur taneleri, sıcak güne
ıin altında havalanıyor, uçuyor, 
bulutların bile izini göırtermeden 
uzak, irak ellere hicret ediyor ... 
Arhk ne sokak başlarında masat
lanan soğuk rüzgarlar yolumuzu 
kesecek, ne kalın fanilalar içinde 
biizülerek burnumuzu, kulakları • 
mızı ısıtmağa çalışacağız ... 

ilkbahar kokulan, ağaçların ye
ni açan yapraklarile her taralı yel
pazelemeğe başladı ••• Nihayet pal
tolar çıkıyor, gamseleler atılıyor, 
ve fanilalar na/talin kokulu san • 
dıklann içinde mumyalanıyor ••• 

Artık gün, ince keten elbiselerin, 
tiril tiril ipeklilerin, kısa ve hafi/ 
tüllerindir ... insan vücutlannı sı -
kı bir cendere içine alarak onları 
şehirlere hapseden kışın istibdadı 
bitmiş ve yazın serbestisi, demok
rasisi ve istikliili başla:mışhr. Bu 
istikliil, yavaş yavaş, plajlarda ka
dın erkek, zengin fakir bilii istia
na herkesin müsavatına kadar ile
ri gidecektir. Evet, ılık bahar ko • 
kulan, yaz kokulan etrafı kucak
lamağa başladı ••• Herkes cildinin 
bütün mesamatile bu temiz hava -
yı teneffüs etmek için açılmağa ko 
yııldu. .. 

Yaz geliyor •.. 
Bu yaz moda acaba ne olacak? 
Hele kadınların birinci meşga -

lesi pimdiki halde tama:mile bu • 
dur. Yaz modellerinden bahseden 
gazeteler şimdi çok satılmağa bQf
ladı. Şık bayanlar soruyor: 

Bu sene şapka ne biçim olacak? 
Küçük mü, büyük mü, geniş ıeritli 
mi, dar tepeli mi? 

Elbiselerde ne renk aranıyor? 
Kırmızı mı, mavi mi, çalabademi 
rengi mi, turuncu mu? .• 
Kumaşlarda ne fiept modadır? 

Emprime mi? Düz kurnaf mı? 
Krep birman mı? krep saten mi? 

Sayın bayanları temin edelim 
ki, hiç endife etmesinler, kriz do
layısile mi nedir, bu sene elin.eler· 
de büyük tenevvü vardır. Her cins, 
her nevi kamcq modadır. iş yakı.f
hrabilmesini bilmektedir ..• 

Erkek modalarına gelince: 
Bundan hiç bahsetmesek daha 

muvafık olur. Çünkü dünyanın u
mumi gidişahn<ı bakılırsa, bu mo
danın hiç te hopa gitmiyecek bir 
'ekilde olduğu zannediliyor ... 

Öyle görünüyar ki erkekler için 
bu sene fQpka modeli bir zehirli 
gaz maskesi, ve elbise model.i de 
hiiki caket alhnda bir zırhhr •.• 

Fakat temenni edelim ki İsmini 
harb Allahı Mars'dan alan bu 
Mart ayı çabuk geçsin ve gene her 
kes sevimli yaz modalarını dü . 
fÜnmeğe baf/asın ... 

• • • 
Ne ise, yav~ yavaş ılık baharo 

kavuşuyoruz. Her taraf, taze çi • 
çek kokulan içinde canlanıyor. 

Taze bellenmiş tarlalarda top • 
rak kokuları tütüyor ... 

Mümtaz FAiK 

HALKEVINDE 

Halkevi muhasebe k1sm1,ı 
yazılanlara 

lstanbul Halkevinden: Niaan batın
da açılacak muhasebe kurolarma ya
zılma müddeti dolmut ve kadrosu ka· 
patılmıttır. Bu kursa, ıiımdiye kadar 
kayıtlarım yaptumı§ olanlann mek -
tep tahadetnamelerile hüviyet cüz -
danlarmı yanlanna alarak 2 Nisan 
935 Salı giinü saat 18 de Cağaloğlun· 
daki konferans salonumuzda bulun • 
maları rica olunur. 

Edirne Halkavi r&3İm sarg.si 
İstanbul Halkevinden: 

1 - 15 Mayıs 1935 tarihinde Edir
ne Halkevi tarafından Edirnede eski 
Türkocağı binaaında bir resim sergisi 
açılacaktır. 

2 - Serginin müddeti on beş gün
dür. 

3 - Bu sergiye eser göndermek is
teyenler gönderecekleri eserleri ve 
mikdannı bir mektupla May11 iptida
aına kadar Edirne Halkevine bildire
cekler ve bu eserlerini Mayısın beşin
de orada bulunduracaklardır. 

----<>--

Avrupaya tayyare postaları 
1 Nisandan ib"baren Air Fnmce'ın 

Avrupaya tayyare seferleri tekrar bat· 
nyacaktır. latanbuldan her çar§amha 
ve cuma ııünleri hareket edecek bir tay 
ya,.., belli baş), tehirler iç·in yolcu, po•
ta ve marşandiz alacaktır. 

1 stanbuldan hareket edecek bir yol
cu Biikreş, Budapeşte, Pariı yola ile bir 
günde Londraya varacaktır. 
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halkının dilek beraberlig-ine Istanbuldan 

çıkamıyanlar 
tercüman OIUJOr Bir tanıdığun geçen gün bana 

Bugün de Bay Esad Muhlia ve Bay Hidayet 
liadi'nin cevaplarını neırediycruz 

Belediye sular idaresinin fazla su \ !etle anlaşılmakta bulunmuştur. Eğer 
paras2 tahsili iç.in tatb.:k ettiği usulun [ şular idaresıinin mütaleası kabul e-
sakMılıiı etrafıdak.i . anketimize de- dilmek laznn gelse idi, o vakıit &aatle • 
vam ediyoruz. Bu husu,,;ta avukat Bay rin üç ayda bir değil, her gün muaye· 
Esat Muhlisin de mütaleasını sorduk. nesi gerekti.,, 
Suallerimiz şunlardı: Bay Hidayet Hadi de ayni fikirde 

Ne:er sormuştuk? sor!~':1'at Bay Hidayet Hadiye de 

I - Terkos Şirketi kurulurken 
yani 1889 tarihinde yapılıp bu şir
ketin Istanbul belediyesine intikali 
üzerine aynen onun üzerine geç -
miş olan "abonelerle idare arasın
daki mukavele,,nin 4 üncü mad
desinde: 

(Şayet sarfolunan su abone se -
nedinde muayyen miktarı yevınisi 
bilhesap, bir seneye isabet eden 
mecmu miktarı tecavüz ederse 
beher metre mikabı fazlasınır 
derhal ödemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahate 
nazaran terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarını bitirme
miş biı aboneden senelik asgari 
miktara değil de üç aylrk taksitler 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

II - Terkos idaresinin bu mu· 
kavele harici olarak istediği üç ay
lık fazla su bedelini vermeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halinde 
idareye ne gibi mes'uliyet/er dü
şer.' 

Na Ct. Vap a:dık ? 
Dedi ki: 
- '-Bir kere ~ahhüt seneliktir. Ve 

bunu her hangi bir hadise vukua gel • 
mediği takdirde böyle kabul etmek za
rureti vardır. Çünkü söylediğiniz mad
deıerde geçen sözler hep sen& üzerine 
geçmektedir. TaksMerin üç ayda i>ir 
aiınınış olması senelik taahhüdün ma
hiyetini tebdil edemez. 

f aahhüdün senelik olduğu kabul e· 
d:.;nce, su ıarfiyatrun fazlalığı veya ek
s~kliğl, yani abonenin sarfettiği suyun 
l<.ahhüt etliği miktarın fevkıinde veya 
c!ı.ı:nunda olması ancak ıene ni.:hayeii.:nde 
yap lacak hesap neticesinde anlaşrla • 
cagı cilietle, daha üçüncü aym hita
·" .• Ja senelik taahhüdün ifa edilip e
dJmediği anlaşılmaksızın bir aboneden 
r a.ıa sarfiyat bedeJ.i alınıvennes< doğru 
o.madığ-ına ve abone hukukunun ihla.li 
d~mek olacağına şüphe yoktur. 

Malümunuzdur ki taahhütlel'de mu
kavelelenle, tarafların hukuku ayni de
recede görühnesi hukuk mevzuatsnın 
en başlıca hedeflerir.den.dir. Bir çok 
aboneler senenin bir kaç ayında gerek 
istirahatleri ve gerek tedavileri için 
başka yerlere git!l.ikleri ve evlerinde 
bır dırhem ıu oarfetmedikleri halde •e>
ne:ik taahhütleri muktezasmı ifa etmek-
te olduklan herke&in maliimudur. 

Eğer taahhüt senelik olmadığı ter
kos su idaresinin bilfarz sayfiyede bu • 
lunan abonelerden yazlıkta bulun • 
dukları müddetçe para almaması icap 
ederdi. 

Bundan başka bazı evlerde kzş so
ğuklarının vüoude getirdiği ince catl • 
lalclardan sızan suyun bedelini abone
l~in muntazaman vermekte olduğu gÖ• 
rÜimktedir. Kaldı ki söylediğiniz 4 Ün· 
cü madde de gayet sarihlıir. 

Maddede aynen (abone ısenedinde 
muayyen miktarı yevmisi bilhesap bir 
seneye isabet eden meanuu miktarı 
tecavüz ederse) sarahaıti bulunma11'1la 
göre, hesap olunacak ıu sarfiyahrun 
bir ıeneye i.abet eden mecmu miktiara 
göre hesap edilmesi zaruridir. Bu he • 
oabın üç ayda bir yapılması icap ettiği 
tak.ın.de maddede takyit gerekti. H..J. 
buki madde senelik taahhüdün 365 gil0 

ne taksıimi sureti.le m&ıw ı yevminin 
lıe1&p eclilecep söyl<mif ve bu he
sabın sene sonunda Y"Pılacağı deli • 

Milli tefrika: 141 

Duvarda çengelli bk tahta vaT· 
dı: Buna .birçok entari, ceket, pan· 
talon asınıtlar ve bunların tozlan
mamaları için bir yatak çar,afı 
örtmiitlerdl. Nezahet bu örtüyü çe
kerek tekroar ettıi: 

- Allıııhını seversen bak! giyi
lir mi bu? 

Nazmi, kadının bir ucunu kal
dırdığı bir paltoya istemiye iste
miye baktı. Ne p;s, ne eskimit 
şeydi bu .. Bu sll'ilda bir çatırdı i
titil~. Nezahetin çekifi, esasen 
ı;engelli tahtadaki eşyanın ağrrlı-

. ğma dayanamnayan bir çiviyi ye
rinde11 çıkarmıştı. Tahta bir tara
fa sarktı. Bu sarkış paltoyu asılı 
olduğu çengelden kurtarmı~tı; ye
re düttü. 

Nazminin yüreği bir hop edi-
verdi. 

Bu palto ... 
Bu, yenleri ve y~ k"!Sı, kir<len 

- Sular idaresi ile aboneler arasın
daki mukavelenin 4 üncü maddesıinde 
(şayet sarfolunan su abone senedinde 
muayyen miktarı yevmiısi bilhesap, bir 
seneye isabet eden mecmu miktarı te
cavüz ederse, beher metre mikabı fazla
sının bedelini tarifedeki. fiyat üze -
rindcn derhal ödemeye abone mecbur 
tutulacaktır) denilmektedir. 

Bu maddenin sarahatine göre sular 
idaresi henüz senelik asgari su mik
tannı bitirmemiş bir aboneden üç ay -
lık sarfiyata bakarak taksitle birlikte 
fazla su bedelini tahsil edebilir mi? 

- Hayır edeme~. 

Çünkü bu madde gayet ,.arlhtir. 
Maddenin içınde (bir seneye isabet e
den mecmu nLklan ~-cavüz ederse) 
kaydı olduğwıa göre, fazla su sarfiya· 
tlmın ancak S€:;ne s<>11-unda tebeyyün e
deceği anlaşilinalı:tadrr. 

Binaenaleyh, idare üç ayda bir yap· 
tığı hesaba göre fazla •u bedeli ala· 
maz. 

- Sular idaresi mukavelenamenôn bu 
maddesi hilafına hareket ederse, muka
velenin feshi lazım gelir mi? 

- Mukavelenin bir maddesinin ye
rine getirHmemes-inden feshi lizrm 
gelmez. 

- Sular idaresinin talebi üzerine 
yalnız fazJla su bedelini vemayen abo
nenin suyunu kesmesi haiinde ken -
disine ne gibi mesuliyet düşer? 

- Bu hale göre, suyu kesilen abo· 
ne sulh mahkemesine müracaat edene, 
hem suyunu aç.brabilir, hem de .suyun 
kesiJmesinden doğan zararların öden .. 
mesini istiyebilir.,, 

Üz Türkçe i e 
Bilmeceıniz 

Osmanlıca kar~ıbklarını yazdığımız k .. 

limelerin öz. türkçe mukabillerini bulo.rak ıek· 
limizin boı hanelerine yerleıtiriniw; ve keae ~ 

rek ' 1Milliyet bilmece memurluğuna" aönderi
niz:. Dojru halledenler araaında kur'a çekiliyor 
ve kazı.n~nlara hediyeler veriyoruz. 

Müddet: BugÜn akıama kadardır: 
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Mtıeılifı: Nazmi Şshıb 
katran sürülmüte dönen palto ••• 

... Kahve rengi .... 

... Tiftik.. palto... astan bakla
va, baklava dikitli bir palto idi. 
Bu palto, onun paltosuydu. 

Yüzü kıpkırmızı kesHmitti. Ba
tı döner gibi oldu. Bir sürü fena 
hatırlar kalasınm içinde ardaroa. 
tiınşeklendi: 

''.Aliye ile araaı niçin açılmıştı? 
Hediye ettiği pırlantalı iğneyi ö
merof atırdığı için ... ., 

"En tecrübesiz senelerinde bir
denbire parasız kalmasına kim se
bep olmuttu?,, 

"Ömerofun süt ninesinin evinde 
yaptığı hırsızlık. .. ,, 

"Marinin delirmesi göstermiyor
muydu ki onda büyük hakaretlere 
tahammülü olmayan bir onur var· 
dır? O genç kızı delirten ha:kare
hin sebebi de bu palto değil miydi? 
Eğer paltosunu bıraktığı yerde •bu-

lstanbulda geçim güçlüğü çektiği
ni yana yakıla anlatıyordu. 

- Anadoluya gitmeği denesen 
e ..• dedim. 

Yüzünü buruşturdu: 
- lstanbufdan ayrılmak kolay 

değil ... Anadoluya gitsem belki, 
elim biraz daha genişliyecek ..• Fa
kat; buraya öyle alıstık ki .•. Sonra 
da, tutalım ben gitmeği göze al
dım. Bizim bayan biliyorum ki, 
gitmek istemiyecek!,, 

Kendimce bu söze, canım sıkıl
dı: 

- Senin karın, sana bağlı de
ğil mi? 

- Bağlı olmasına bağlıdır a
ma, lstanbuldan ayrılmak ona 
güç gelir. 

-Niçin? 
- Çünkü, buralıdır. Bütün ya-

kınları, burad'adırlar. Anadoluya 
giderse, kimsesiz kalacağını sanı
yor. işte en aykırı ve kötii düsü
nüşlerimi:ulen biri: lstanbula bağ
lılığımız! 

Sultanlık çağırula, mantarlar gi-
bi, başkalarının sırtından geçin
meğe alışanlarımız, lstanbul sınır
larından dışarda sudan çıkmış ba
lığa dönerlerdi. Eski lstanbul, A
nadolu ananın memelerini durma
dan çekiştiren açgözlü bir daya 
çocuğuna benzerdi. Bugün o eski 
lstanbul kalmadı. Fakat eski ls
tanbullularıi'an kalan bir takım gö
renekler, bugün de yaşıyorlar. 
Kaplumbağa gibi kabuğumuz için
de yaşamaktan daha bıkmadık mı? 

Salahaddin GONGöR 

Kut!u Bir Niıanlanma 
Dış Bakanlığı Müsteşarı Bay 

Aııah Akse! ile Haseki hastanesi 
operatörlerinden Avni Aksel'in kız 
kardetleri Bayan Şefkat ile keres
te tacirlerinden Bay Rasim Cafer 
Gölsel'in oğlu Turgud Gölsel'in ev
velki gün T oka.tlıyanda ni~lan • 
ma töreni yapdmıft:ır. Her iki gen
ce kutluluklar dileriz. 

İstanbul Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Az lwlılıı.nı:lmıt veya yeni 200--400 
yumurtalık bir kulu~ malcinesl alına -
cağınd;m ...ıanak istiyenla-in vilayet da
iresinde Zh-aat MüdiiTlüğüne müracaat• 
lan. (1467) 

Prof. Dr. KERİM SEBA T1 
BabıAll, Ankara caddesi .'il4yct karşı-

1 sında 23 numaraya nakletmiştir. 

Dr. A. KUTIEL 
Karakily Topçular caddesi No. 33 

1743 

3 - Cari 4. Oztürkçe bir iaim 4. 
4 - Sene 3. Şöhret 3. 
5 - Tra.k,.ada bir nehir 4. Kapan 3. 
6 - Ekaik değil 3. Ati 4. Nota 2. 

7 - Dilek 4. Bir çal•ı ileti 2. 
8 - Bir villyetimiz 9. 

9 - Yama 2. 
10 - Ahzuita 9. 
11 - Valide 3. 

lup del'hal T ekiııdağma dönebil
miş olsaydı, tayyare geldiği za
man "lamet.,•in yanında bulunabi
lecekti. Acaba o gece, küçük bir ih
tiyat, genç kızı o kötü ecelden kur
taramaz mıydı?,, 

Bütün bu felaketleri bağlayan se
bep hep bu palto idi ve bu paltoda 
gene Ömerofun evinde bulunabili
yordu. Aaah bütün felaketlerinin 
bllfı hep bu Ömeroftu. Delltek bi
riktirdiği paraları da o yemişti. 

Gözleri kararmıftı. Ha taban
canın tetiğin; çeksin ... 

Şimdi, Nezahet paltoyu almıf, 
karyolanın üstüne koyuyordu. Ve 
bereket versin ki paltoyu kunıaf 
tarafı üzerine serdi de Nazmi as
tarm sapasağlam durduğunu far • 
kedebild:i .. .Bu sefer içi sevinçle 
hoplayıvermitti: 

Palt<ınun astarı sökülmüte ben
zemiyordu. 

Hemen tabancayı indirdi ve bir 
sekişte karyolaya yanaşıp paltoyu 
aldı; 

- Ömerof ! Mademki bütün ser
vetim bundan ibarettir demek isti
yorsun. O halde ödeşelim. Paltoyu 
bana ver. 

Ve, yüzünde alaylı bir gülümse
me belirirken; 

- Hem kim bilir ... - dedi palto 
suz kalınan belki yeni bir palto al-

HIKAY 
Bugünkü program 

ISTA N BUL, 

KATİLLER 
17,30: lnkılip dersi. - Üniversiteden nakiL 

lzmir aaylivı profesör Mahmut Esat Bozkurt 
18,30: Jimnafltik. 18,50: Aida operaaı (üçüıı· 
cü perde) 19,30: Haberler. 19,40: Cavin kar· 
deıler (,an Duetto). 20: Sağlık ve ıoyıal 
y-.rdım bakanlığı namına konferans. ProfeıÖr 
doktor Fahreddin Kerim Gökay (uyku bıf· 

O gece son vapuru kıaçırmıştım. 
Otelde yatmaktan başka çare yok
tu. Bir tanesine girdim. O ka • 
dar yorgunum lci, yatağın temizli
ği, odanın şusu, .busu, haıtta fiati 
için hile söz söylemeğe mecalim 
yoktu. Gösterilen odaya girdim. 
Ceketi atarak kendimi şöyle kıtır 
kıtır yatağm içine bırakıverdim. 
Ne kadar uyuduğumu bilmiyo
rum. Galiba valcit geceyarısmı ge. 
çiyordu. Yandalci odadan gelen 
helecanlı seslerle gözlerim açıldı. 
Doğruldum, ıkulak verdim. Biri di
yordu ki: 

- Sus canım, fazla gürültü et, 
me, yan odadakileri uyandıracak
sın. 

- Onlar davul çalsan uyanmaz
lar yahu! Horultuları duymıyor
musun? 

- Peki ama, ben sendeki asa
biliği anlamıyorum. Bu iş mü
kemmel oldu işte ... 

- Orası öyle .. Nasıl Samiyi en· 
se:rinden kestim .. 

Birdenıbire tüylerim ürperdi. 
Komşu odaya gelen bu herifler 
kimlerdi? Birisini ensesinden kes
mişler ... iki odanın arasında kilitli 
ol·duğu anlaşılan bir aralık kapısı 
vardı. Onun için yan odadan ge
lan ~eyler daha vüzuhla ş.idiliyor
du. Muhavereye kulak kaıbarttım: 

- Fakat o da ama uzun çırpın
dı ha .. Az kalsın tadını kaçırıyor
du. 

- LB!kin o senden güçlü kuv -
vetıidir, iri yapılıdır. Mukavemet 
trunesi tabii değil mi ya? .. 

lçime ıhir korku geldi. Ya hun
lar aralık kapıyı şöyle zorlayıverip, 
benıim odaya da girerlerse ... belli 
ki bunlar katil herifler ... Bir cina
yet işlemekten geliyorlar. Aklım
dan birçok müdafaa tedbirleri ge
çirdim. Onlar lro,nuşuyorlardı: 

- Eğer odada olmasaydı da, •bir 
arsada olsaydı, daha iyi olurdu. 

- Eh, öyle tertip edilmiş, ne 
yapalım? 

Dehşetim gittikçe artıyordu. 
Sesleri biraz yavaşladı. Daha ku
lak kabartarak dinledim: 

- Ama çaldığm parçalar da en
festi. 

Bu fiskos arasında hazan da 
lmhkahalar fırlatıyorlardı. Ne vic
dansız adamlardı bunlar? Ölüm
le bu kadar alay olur mu? 

Da.ha fazla tereddüt edemezdim. 
Tam manasile haydut, katil cana
var insanlarla komşuluk ~dile
mezdi. Ayaklarımın ucuna basa 
basa yavaşça kapıyı açtım. Merdi
venlıı_ri gıcırdatmamağa çalıfa
rak atağı indim. Otelciyi uyandır
dım. 

Adam uykudan daha açılama
mıştı. Söylediklerimi dinleyince 
afal a.f al yüzüme haktı : 

- Hemen polise haber ver, de
dim, otelinde katiller var. Burada 
da ıbir cinayet yapmasınlar. Çabuk 
yakalata.lnn. 

Otelci taşkınlrldan don gömle
ğin üzerine pantalon ceketi giydi
ği gibi batı açık fırladı. Az son
ra polisle beraber geldi, polis ba
na sordu: 

- Ne var, nerden biliyorsunuz? 
Anlattıt:rj. Katillerin nasıl mu

haverelerine tahit olduğumu söyle
dim. Hemen tabancasını çekti. Fi-

mağa m~hur olursun.. Karın da 
obu pis feyden kurtulur. Değil mi 
Nezahet? 

Geri geri kapıya kadar gitti. 
Sakallı adamın nihayet gülümse
mİf olması garson Aliye cesaret 
vermi9ti. l>oğrulmağa çalıştığını 
görünce ensesine bir tekme indirdi: 

- Köpek! ömerof hu köpeğe 
iyi bak. Cinsi nadir bulunur ohu mel. 
unun? 
Tabancayı cebine koydu: 
- Bu bana lazım ohu. Elinden 

kaza çılmmş, artık böyle oyuncak
larla oynama ... 

Ve odadan çıktı. Merdiveni ya. 
vat yavaş ·indi. Kahveye müşteri
ler gelmeğe h11Jflamıttı. IBalıkpaza
rı kiifesine kadar müthif bir me
rak ile yanarak gitti. Orada bir 
defa h&fmı geriye çevirdi. Takip 
edilmesinden ve paltoyu almasın
dan tüphe etmelerinden korkmut
tu. Kimsenin kendisine bakmadı
ğını anlayınca astarın ötes.ini beri
sini bir yıldırım süratile muayene 
etti. I,te o zaman diltmemek için 
bir kasap dükkarunm kapısına da
yandı. Gözleri kapanmıştı. Başını 
•havaya kaldırdı. Ağzından uzun 
bir; 

- Ooooh ! - çıktı. 
Sonra .birdenbire kendini to

parladı. Koşar gibi, uçar g~bi yü-

şek süroü. Otelci eline bir soba 
maşası geçirmişti. Benim de elime 
·bir , •süpürge sopası geçti. Polis 
önde, otelci ortada, ben en arkada 
merd;,venleri hırsızlar gibi çıktık. 
Sofada polis otelciye dönerek sor
du: 

- Odanın balkonu falan var
ını? Başka taraflardan kaçamaz
lar ya. .. 

- Kaçamazlar, ama pencere
den kendilerini afağıya atarlarsa 
o başka ... 

Sonra beni gösterdi: 
- Y alnrz beyin yattığı odada 

bir ara kapısı vardır, fakat kilitli
dir. 

Polis başını salladı: 
- Biz onu açmağa vakit bıraık· 

mayız. Birden bastırırız, onların 
ilk şaşkınlığından istifade eder, 
kelepçeleri geçiririz. sen yalnız ih
tiyaten beyin yattığı odanın kapı
sının önünde dur. 

Polis gösterdiğimiz kapıya yü
rüdü, vurarak yüksek sesle: 

- Açınız, dedi. 
içeriden evvela hiçbir ses du. 

yulmadı. Bunun üzerine polis ka. 
pıyı tartakladı: 

- Açınız diyorum size! Kapı-
1 yı ikır.dırmaymz. 

Bu defa kapı açıldı. Uzun saçlı, 
solgun benizli bir baş göründü. 
Polis şiddetle emretti: 

- Eller yukar ! 
Ve bütün heyhetile odadan içe

ri gidi. Odada kesik bıyıklı, kü
çük vücutlu, orta yaşlı başka birisi 
daha vardı. ŞBfkın ŞD.fkın ·bize ba
kıyorlardı. Polis sordu: 

- Hüviyetiniz? 
Orta yaşlı zat: 
- Otel defteri~e yazdırmıştık, 

dedi. 
- Ben hakiki hüviyetinizi soru

yorum. 
Kapıyı açan genç karyolanın 

ucuna astığı ceketinin cebinden 
hüviyet varakasını çıkarıp göster
di. Polisin omuzundan gözücile 
baktım. O zaman ne haltetmiş ol
duğumu hemen anladım. 

Za:ten mesele de orada anlaşıl
dı. Gençler bir yerde verilen tem
silden dönüyorlarmış. Sami diye 
ismini iş_itıtiğim ensesinden k~silen 
adam, haydutlar reisi, uzun saçlı 
genç te ıbu haydudun sevgilisini 
~açrrdığı aşıkmış .• 

Hatta polise o gece ·temaiılin 
bir de programını verdiler. Tgı.sil
den maada, ·bir de konser vermİf· 
fer. Utandım, utandım. Kimsenin 
yüzüne bakmağa celaret edemi
yordum. 

Şimdi bir yerde bu sefer haki
katen katillere rastlasam, galiba 
gidip polise vemıeğe cesaret ede-
miyeceğim. 

SEM 

aıbhısaaıı) 20,30: Stüdyo aigan orkestrası. 
21: Bayan Refika Tekta~ (tan) piyano jle. 
21.20: Son bu.herler, bor!\a:;ır. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Rfdyo caz ve tan&'O ol"keatrala 
rı. 

175 Khz. M O 5 K O V A, 1724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Temsil. 19,30: Köylii 

için söylev. - Köylüye konaer. 21: Offenba
chın uLa Belle Helene,, adlı operetinin radyo 
a.daptaayonu. 22: Almanca yayım. 23,05. fran· 
ınzca. 24,05: lapanyolca. 

832 Khz. M .O 5 K O V A, (Stalin) 361 ,., 
19.30: Konser nakli. 22: Dana musiki!i. 
223 Klu. V A R Ş O V A, 1345 m. .. 

18,15: Bachın doğumunun 250 inci yıldönüntıJ 
münasebetiyle bir tem•il. 19: Sitar konaeri. "" 
Sözler. - Pl&k. - Sözler. 20,35: Şarkılar• 
21: Hafif musiki. 21,45: Duyumlar. 21,55: Sö~ 
ler. 22: Akşam konaeri. 23,lS: Salon musiki• 
24,30: lngilUce konfe-r.na. 

Kbz. L E I P Z I G, 382 m. 
18: Piyano musikisi. 18,30: Sö:zler. 18,50= 

Okonomi. 19,10: Konferana. 19,30: Halk ıar· 
kıları. ve muaikisi. 20,40: Sözler. 21: Duyum" 
lar. 21,10: Dana musikitıi. 23: Duyuoılar; 
23,20: "ilkbahar,, adlı tkeç. 24: Yeni mu•iki 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Kuartet konaeri, 19: İngilizce der•· 

uKarnaval düğünü,, adlı opera, 22,45: Duyut11· 
lar. 23,35: Şandor Bura çingene orkestrası. Z4ı 
2: Bacbmann kuarteti. 1,05: Son duyumlar. 

Klu. P R A G, 470 m. 
18,20: Şarkılar. 18,40: Ziraat. 18,SO: .Al·

0 manca yayım. 19,50: Almanca duyumlar. 20,l, 
Pli.k. 20,15: Ruıça ders. 20,30: Salon kuartelL-
20,50: Belçika mu•ikiai. 21,05: .. Kristof l(o· 
lomb,, adlı radyo piyesi. 23: Duyumlar. ,23,t6ı 
Brünodan radyo orkealra••· 

1195 Khz. F R A N F U R T, ZSI m. 
20: Çocuk ma•allan. 21: Duyumlar. 21,1S: 

Aoton Brücknerin eserlerinden 4 numaralı 
Ea • dur konaeri. 22,,20 Neteli konaer. 23: Du· 
yuı:nlar. 23,15: Bachcn eaerlerinden konser. 24: 
Brealaudan nakil. 1: Gece mu•ikisi 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Cbopinden piyano musikiıi. 19,50: 

Yarının programı. 20ı Stuttsarttan nakil. 21 1 

Duyumlar. 21,10: "Dorf unterm Herrn adlı 
skeç.. 21,40: Yeni şiirler Ye balJadlar, 22: Dao'' 
23: Duyumlar. 23,25: Muallı.:ili. revü. 24: M.o· 
•iki • 

740 Khz. M U N 1 H, 405 m. 
18,50: Oda muaikisi. 19,JOı "Kan ruhtur,, 

adlı yayım. 19,50t Duyumlar. 20: MuaikİIİ• 
ıii.r ve halk tiirleri. 21: Duyumlar. 21,lOı Şefi 
musiki. 23: Duyumlar, 23,20: Proıram ara•1• 

24: Yeni musiki. 
574 SUTTGART. (Mühlekor) 523 m. 
19: Dera, 19,15: Sözler. 19.30: Plik. 20: t'AıJ" 

aikili bir •ezinti 21: Duyumlar. 21.lSr "Atk 
ve kahve" şen yayım. 22: Pli.k. 22,45: Stenoı· 
rafi. 23: Duyumlar. 23130: Gece muıikiai. 

Yarınki program 
1 5 TAN BUL: 
17,30: lnkıl&p deırıi. Üniverıiteden na.ki.I • 

İzmir aayli.vı Profesar Esat Bozkurt. 18,3~!' 
Jimnaıtik - Bayan Azi.de. 18,50: Muhtolı 
pl.iklar. 19.30: Haberler. 19,40: E,ref Şefik 
Spur. 20s Bayan Nimet Vahit (tan) piyaıı0 

ile 20,30: Bayan Bedriye T.üzin ( ıan) Ve# 
mircaz .. 21,15: Son haberler. Borıalar. 21.JO 
Stüdyo orkestrası. 221 Sütdyo caz ve tanı0 

orkestraları . 

Zayi makbuz 
Galata Ithaliit Gümrüğünün 9373 

numaralı beyannamesi için almış oldu· 
ğum 1193 lira 98 kuru§-luk 222047 nıı· 
mara 2-12-934 tarihli depozito mak · 
buzu zayi olduğundan yeni&! alınacak· 
tır. Hükmü olmadığı ilfuı olunur. 

Fuat Baban 

MEŞHUR RÖVÜ 

GiORGES WHITE 
G .zel genç kızları, danaörleri, 
komikleri ve musikisi ile beraber 

Pek yakında 

SUMER sinemasında 
ı;eliyor 

İstanbul 'un her köşesinden koşan halk kütlelerine 

SUMER SiNEMASININ 
Büyük salonu dar ırelmektedir. Sekiz günden beri görillmemiı bir 

muyaffakiyetle gösterilmekte olan emsalsiz ve mubteıem 

MOSKOVA GECELER 
filmi bir kaç güa daha ıösterilecektlr. Henllz görmlyenlerln ıoP 

fırsattan iıtifade etmeleri tanlye olunur. 
Oynıyanlar: ANNABELLA • HARRY BAUR - P. RICHARD 

WILİM ve ROD SANDOR çıgan orkeıtraıı 
FOX JURNALDE: Yıınanistaa ihtilaline dair en son teferruat 

ve yeni şapka modelleri 

rüyütle tramvay caddesine çıktı? 
Galata hanlarından birine daldı. 
İkinci kattaki helaya girdi. Girdi
ği yerin ne kadar pis koktuğunun 
bile farkına varmamıttı. P·altonun 
omuz tarafından astarı tırnaklıya
ra:k ditliyerek yırttı. Bir banknot 
tomarı çıkardı, acele acele saydı: 

- On tane yüzlük. - diye mı
rıldandı - Bunlan bu kıyafetaiz
likte iken kimseye süremem. 

Sonra eteğin bir tarafım parça
ladı. Oradan da iki üç tomar on
luk ve .beşlik banknot çıkardı: 

- Şimdilıik •hu kadan çak hile •• 
Paltoyu, yırtılan yerlerinden 

bir teY dütmemeai için dikkatle 
katladı. 

On dakika &011ra Galatarun kü
çük bir hazır ellmeci dükkanına 
giriyordu. On on ~ lıiralık bir ha
zır elbise beğendi. Bu dükkanda 
gömlek, çorap ve kundura da aatılı 
yordu. Derhal deği,ti. Eski kundu· 
ralarile eski elbiselerini bıraktı. 
Paltoyu alıp Karaköye yollandı. 
Orada büyük bir mağazaya girdi. 
Evvela bir valiz satın aldı ve para
sını verip paltoyu içine koyduk
tan sonra ikıinci katına çrktı. Üs
tündeki elbiseden daha iyi bir kos
tüm, da:ha ıiyi bir gömlek ve bir 
çift i.skarpin aldı. Ve gene derhal 
giydi. Bu sefer çıkardıklarını vali-

ze koymuflıu. Sonra bir otomobil6 

atlayıp doğru Beyoğluna gittıl. fıı• 
iri terziai yağlı mütterisini görilJ1• 
ce çılgın -bir nete ile koUarını aç'-• 
ı-ak koftu. 

- Aman beyim nerelerdesin 1 
Ve üstündeki elbiseyi yadırgıv 

yan bir gözle süzerekı 
- Kuzum pafam .• - dedi__.... 

herhalde Anadoludan geliyor~ıı· 
nuz. Bu çuvalı nasd aldınız. scı· 

- Sorma.. kumatlarını çıkar• 
Gideceğim, acele işim var. Yarııı' 
düzüne kostüm, ,bir pardesü yaptı• 
racağım. .. 

Terzi ve ikıi çırağı hemen en gıı· 
zel kum,.•lan yıgv ddar. Naznıi ıı• -. "'// 
zun pazarlık etmeden iki tane yıı 
lük ıbanknot uzattı. lBUyük bir J3e
yoğlu otelinin adresini vererek! 

- Yarın cumadır.. - dedi __.... 
Cumartesi aktamı saat befte "e: 
yaz çizgili, lacivert kruvaze 1'05 

tüm otele gelmelidir. 
Ve hava adam akıllı karard~ 

tan sonra düşen yağlı miltterl 
nasıl uğurlayacağın ıbilmiyen tjr• 
ziye selam vermeden sokağa fır a• 
dı. 

- Beyefendi .• = Be;ef~ndi: .. gcltüreJ:m beY)iıt1' 
(Bitmed• 
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Viyanada Türk eserleri 1 Umumi 
Avrupa konseri 

Josef Marks Viyanada iki Türk 
akşamı tertib etmiştir 

3. 4. 935 çarşamba akşamı saat 22,45 
to Viyana ~adyosunda de~erll eserle:riıtl 

dılııliyeceğimi.z Cemal Reşid 

Gelecek garşamba akşamı ( 34-
935) lstanbııl saatile 2,45 te Viya· 
Jla raılyomnia bütün Avrupa din· 
leyicileine siirpriz olacak bir kon· 
aer verilecektir. Konser tamamile 
Türk bestekarlarının eırerlerinden
dir. Vi~ın en tamnmıf musİ· 
ki müteh.ıasıslarından Profesör 
Joseplı. Marx'ın tertib ettiği bıı 
konser memleketimizde yetişen gü 
~ide musiki bestekôrlarımızdan 

Hasan Ferid Alnar ile Cemal Re· 
ıidin eserlerinden (erettüb edecek
tir. Konsenlen 6ndıı Türk musiki
si hakkında Joseph Marx tarafın. 
dan kısa bir konferans verilecek
tir. Ç~ınacak eserlerden Hasan 
F ericf inkiler şunlardır: Preliid ve 
lki milli atımı havası. Bu dans ha
valan Rumeli oyunile Zeybek ha
vasının münavebe ile gelmesidir. 

Cemal Reşidin eserleri de kon· 
ıervatuvar konserlerinde bazan 
ılinlenilen konserto kromatiği ı·~ 

1 Enstantaneler adlı eserleri dinle • 
tilecektir. 

Bundan maada 4 Nisan alısamı 
Viyananın tanınmıs konser s~lon· 
/arından "Kleine Musikvereinsaal" 
da da gene yuluırJa adı gefen bes
tekôrlann eserlerinden ikinci bir 
konser verilecek ve musikiyi be • 
ğenmelrte pek müfkiilpesent olan 
Viyana muriki sevenlerine birisi 
CenwJ. Re,ld ve diğeri H<Ban Fe
riJin yaylı aazlar küatüon.ındlln 

ba,ka piyano parçalan ve daha ba 
:ı:ı ulak eserler de dinletilecektir. 

Türk musikisini Avrupanın gö. 
beğinien bütün Avn.ıpaya dinlet· 
meie muvaffak olan bestekôrları
mızı takdir eder ve kendilerine da
imi muvaffakıyetler temenni ede
riz. Eserlerine piyano ile refakat 
etmek için Cemal Refid gefen !;ıal 
ta, Hasan.Ferid de bir kaç gün ev
vel Viyanaya hare/ret etmişlerdir. 

Hasan Ferid Almar'm kıymettar eser
leri Viyana radyosundan 3. 4. 935 çar-

şamba akşamı dinlenecektir. 

Konser Avusturyanın en tanınmış 
musiki müdüılerinden Osvala Ka
basta tarafından dirije edilecek -
tir. 

Turgud Bleda 

l.stanbul radyosunda Zittll' • Solo kon• 
ser/erini tfinledijima Herr Şrayber 

Nisanın 6 mcı Ouma.rtefi akşa
mı Budapefte radyosunda bütün 
Avrupa radyolarınm nakil suretile 
yayacaklan ıhiT Yugoslavya konse· 
ri van:lır. Umumi Avrupa konseri 
adı verilen bu konserler aon Lon
dra uluslararası radyo toplantısın· 
da ıkararla,tırıldığı üzere yarını 

saatten fazla ·süremiyecektir. Bu u
mumi konserler daha bazı kayıd 
ve şartlara taJbi tutulmuştur. Bu ya 
rım saat zarfında çalınacak parça
lar o memleketin milli bavalann -
dan mürekkep ola .. ~k ve hu oaT • 
çalar da en yüksek san'atkarlar ta
rafından çalınacaktır. Yugoslav -
yadan 6 Nisan akşamı saat 22,15 
te dinletilecek olan bu konserde 
Belgrad opera artistlerinden Ma -
daım Teodora Arsenoviç şarkı söy
liyecek ve kendisine kral sarayının 
orel-.ıı.tra heyeti refakat edecektir. 
Ayni zamanda radyo oııkestrası da 
bazı havalar, çala.caktır. Bu me -
yanda ulusal Sırb dans havaları da 
işitilecektir. 

--.--~,----H-A--FT_A_L-lK--P-R-OGRA_M ______ l --.--
31 M_·rt pa.zar 

175 Khz. M O S K.O VA, 1724 m. 
11,161 Ulusal musiki. 1St laveçç• yayını. 

17,30: Parti yayımı. 18,30: Kızılordu İçin ka· 
rııık konser. 19,30: Kolkozl;;ıı.r için danı ve 
hafif muaiki. 22: Almanca yayım. 23,05: ln
ailizce yayım. 24,05: Edebiyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (St•lön) 361 m. 
18,30: Bir opera temsilini nakil. 22,45: Dana 

muaikiai. 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Orkeatra konseri. 18,40: Çocuk yayımı. 

18,50: Sözler. 19: Piyano birliiiyle tarkılar. 
19,45: Gençlik. 19110: Spor. ı9,15: PIAk. 20,45: 
Konferan•. 21; Hafi.f orkeatra konaeri. zı,45: 
Duyumlar. - Söı:ler. 22: Pli.k. 22,30: Edebi. 
yat. 23: Rekli.mJar. 23,ıS: Yeni musiki. 24: 
Sözlr. 24,05: Hafif muaik,i. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
12,30: Radyo orkeıtraıı. 18,05: Romen mu

•ikiıi. 14: Duyumlar. 14,40: Hafif mu•iki. 
18: Romen muıikisi. 19: Duyumlar. 19,15: 
Hafif musiki. 20: Konferanı. 20,20: Plik. 
21: Radyo tiyatrosu. 22: Spor duyumları. 22,-
10: Bariton ıarlular. 22,30: Operet musikisi. 
23: Duyumlar. 23,25: Kon•erin devamı, 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,30: Münihten nakil. 19,10: "Köylü atkı11 

adlı skeç. 20,20: Konferan ... 20,35: Spor du~ 
yum lan. 21: Şen muıiki (farkı, harpa, k•i
lofon, piyaoo ve dan• orkestra•ı.) 23: Du-
7umlar. 23,30: Dana muıikisi. 

Kbz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,05: Plılk. - Sözler. 20,35: Radyo piye•İ. 

21,50: Radyo orkeıtraeı. 23: Şarkdı soli•t 
kon•eri. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
19,25: Sözler. 19,30: Keman kon•eri. 20: 

Rekl.&m ve pl9.k. 20,30: Ulue.al yayım. 21: Ka
rııık yayım.. 23: Duyumlar. 23,20ı Kahveha
ne mu•iki .. i, 24: Dan• plikları. 

545 Khx. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
19,30: Piyano konıeri. 20,15: Konferans, 

20,15: Budape4te konser orkestrası. (Şarkı
lı) 22,15: Duyumlar. 22,45: Çingene musiki•İ. 
24: Heinemann caz takımı. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,45: Pli.k. 18,50: Almanca muıiki1i yayım. 

19,50: Almanca duyumlar. 19,55: Pl&k. 20: 
Duyumlar. 20,05: Populer orkestra konseri. 
20,55: Sözler. 21,10: Karıtık prorram. 22,10: 
Tiyatro. 23: Duyumlar. 23,20: Plik. 23,25: 
Plak. 23,30: Caz ve l:ı.afif mu•iki. 

ROMA.NAPOLl·BARI 
18: Opera veya tiyatrodan konıer nakli. -

Söz.ler. duyumlar. 21,45: "Wiener Blut" adh 
Franz Lehartn opereti. 24: Son duyumlar. 
~ILANO TORINO FLORANSA, TRIYESTE 

18: K~ntık kons'er. - Sözler. 20,15: Plik. 
20,60: Spor duyumları. - Pl&k. 21,20: Mono• 
loj. 21,45: Lonbardonun "Lüna Park,, adlı o· 
pereti. 

ıs n p2 zart esi 
175 Khz M O S K O Y A. 1724 m. 
21: Tiyatro yay· mı 22 Almanca yayım. 23, 

lnl'ı .ıı. e J•1ım 24 05· Macarca 7ayım. 
2 Khx. M O S K O Y A (Stahn) 361m. 

t O ~1oıkova oper s nda verılei ek opera 
ı lıni na.ini 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1J45 m. 
17,45. Pi~ 18: Çocuk pro.W;ramı. 18,15: 

Sozler 19,10: Şarkılar. 19,2.5: Sôzl9r. 21: Mu .. 
ııkıli yayım. 21,45: SöıJer. 22. Senfonik or· 
lıeatra konseri. 23: Re ıanıla.r. 23,15: Repur
taJ, 23.30: Hafif mu•iki 2-..,05: Hafif mu.iki. 

823 Kbx. il U K R Ş, 364 m 
13 - ıs Günüdz halk ya1uru. 18; Sözler, 

18,15: Liaztin eswlerıııden koru.~r ı_,,.,:, . .a..ı j 

• 

ztin tarkılanndan. 19: Piyano musikisi. 19130: 
Ra.dyo orkestl'au. 20: Konferans. 20.ZO: Pl.ik. 
21: Sözler, 21,10: Oda mu•jki•İ. 21,40: Kon
ferans. 22: Şarkılar. 22,30: Saksofon mu11iki· 
si. 23: Duyumlar. 23,25: Hafif musiki.. 

Khz. L E l P Z 1 G, 382 m • 
19,55: Aktüalite. 20,10: Şarkılar. 20,40: 

kimya bahai. 21: Duyumlar. 21,10: Karıtık ya
yım. 23: Duyumlar. 23,20: "Gekraenktes Ehr· 
gefuhl,. adh radyo piyesi. 24,10: Danı musiki
si. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,55: Plak. 19,55: Sözler. 20,30: Piyano . 

Keman ıonatlaı:1t. 21: SQzler. 21,30: Popüler. 
radyo orkeatrası. 23: Reportaj. 23.15: Plak. 

686 Khx. B E L G R A O, 437 m. 
19,30: Almanca ders. 20: Reklimlarlar v• 

plak. 20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 
21: Belgrad operaunclan na.kil. 

545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
20: Almanca ders. 20,30: Piyano efakatile 

flüt kon•eri. 21: "Bi nisan,, adlı karıtık yayım. 
22,05: Duyumlar. 22ı-25: Çinıene musikisi 23: 
Hava raporu. 23,05: Opera orke•tra•ı. 24,20: 
Pli.k kon•eri. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,20: PJik. 18,25: Sözlr. 18,35: Pli.k. 18,40: 

Şakılar. 19,05: Almıtnc::a yayım, 19,SO: Du
yumlar. (alnı.anca.). 19,55: Plak. 20,10: Plik. 
20,15: Ru•ça drs. 20,30: Orke•tra refakatile 
şarkJlar. 21,45: Güzel sanatlar. 22: Koro kon
•eri. 22,25: Gürcü mu•iki•İ. - Duyumlar. 23· 
15: Pli.k. 23,30: Almanca duyumlar. 

ROMA-NAPOLl.BARI 
18130: Filharmonik kon•er, - Sözler. -

Plak. - Sözler. 21,45:: Campari proıra.mr. 
22,45: Varyete. 23: Cazbant. 24: Duyumlar. 

MİLANO, TORINO, FLORANSA, TRIYESTE 
18,30: Filharınonik mu•iki. - Der5. 20 20: 

Karıtık musiki. 20,JS: Flak. - Sözler. 21,05: 
Duyumlar. - Pl~k. 21,30: Konferan•. 21,45: 
Sözler. 23: Piyano • Keman kon•eri. 

592 Kly. VıYANA 507 m. 
19,10: Hafif musiki. 19,35: Ders. 

20: Duyumlar. 20,10: Güzel sanatlar. 
20,20: Sözler. 20,40: Haftanın duyum 
icmali. 21: Şen yayım. 22,30: Halk ha. 
vaları. 23: Duyumlar. 23,10: Akşam 

konseri. 24,20: Duyumların sonu. 24,40: 
ÇarH Gaudr:io cazı. 

2 N saı salı 
175 Khs. M O S K O Y A, 1724 m. 
21: Senfonik konıer. 22: Almanca. yayını. 

23,05: FrRnsu::ca ya.y•m. 24,05: "Çarlık Ruıya,, 
•ında Boltevikler •n••ıl ça.ltııyorlardı. ?,. adlı 
Felemenkçe yayım. 

832 Khx. M O S K O Y A, (StaHn) 361 m. 
18,30: Tiyatro nakli. ı9,30: Bir konser nı:ı.k-

li. 22: Dan• muıikİ•İ. 24: lıpanyolca yayım. 
223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19: Popüler tarlalar. 19,15: Sözler. -

Reklamlar. 19,45: Pli.k. - Sözler. 20,35: Po
lonez eıerlerinden prelüdler. 20,50: Aktüali· 
te. 21: Hafif orkeatra konseri. 21,45: Duyum· 
lar. 21,55: Sözler. 22: Leh muıiki•i. 23: Hafif 
musiki. 23,30: Sö:rler. 23,45: Hafif musiki. 

823 Khx. B U K R E Ş. 364 m. 
13 • 15 Gündiiz plak yayımı. 18: Plak. 

19: Duyumlar. 19,15: Kon$erin devamı. 20: 
Konferan•. 20,20: Şaı·kılar. 21: Sö2:ler. 21,05 
Senfonik konser 22: Konferan•. 22,15: Kon 
serin devamı. 2J: Duyumlar. 23,25: 1-laEf mu 
aiki. 

Khz:. L E 1 P Z IC. 382 m. 
19,50: Şiirler. 20,20. Şen plildar. 20,40: C 

zel sanat yayımı. 21: Duyumlar. 22~ Akşaı t 
mu•lki•i (Leipzia senfonik orke~traın.J 23. 

Duyumlat'. 23,20: Johann Sebastian Bachın e
serlerinden konaer. 24: Dana nıuıikiısi. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m 
18,115: Pl&k. 19,45; F'ran&ızca dert .. 20,30: 

Sözler. 21: Kabare numaraları. 21,45: Ede· 
biyat. 22,15: Koro konseri. 23: Soliat konaeri, 

686 Kbz_ B E L G R A O, 437 m • 
19,25: Sözler. ı9,30: Ders. 20: Re!dAmlar. 

ve pl.8.k. 20.15: Duyumlar. 20.;30: Uluısill ya
yım. 21: Plak. 21,20: Sö:.der. 21,40: Belgrad 
filharmonİ&İ tarafından •enfonik konaer. -
Duyumlar. Pl.i\k. 

545 K~ •. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: O l!I ra orlteı:ıtraıı. 19: Fran•n:ca dı rııı. 

19,30: Piyı:nıo - keınan konseri, 20,15: Sl~eç. 
20,45: K'.lise ınusikisi. 22,25: Duyumlar. 22 55: 
Çingene musikiai. 23,10: Hava raporu. 23,50: 
Almanc.&. konfera.nır. 24,10: Ku;;ı.rtet konaeri. 

Khz. P R A C:. 470 m. 
18,45: Viyolonsel kon•eri. ( orkeatra refa• 

katile.) 19,05: Bor••· 19,15: Musikili almanca 
ya)'lm. 19,50: Duyumlar. - Plak. 20,30: Ha
fif orkestra muaikisi. 22,35: Jeremina• radyo 
orke•tras1. 23: Duyumlar. 23,15: Pli.k. 23,30: 
Kuartet konseri. 24,05: lrıgilizce duyumlar. 

R O M A • N A P O L 1 • B A RI 
18,30: Karıtık konıer. - Sözlıı:tr. - Pli~. -

Sözler. 21,45: Koro konıeri. 23,30: Hafif mu• 
aiki koiıri. 24: Duyumlar. 
MILANO, TORINO, FLORANSA, Tröyeote 

18,30: Plik. - Duyumlar - Der• .. 20: Ka
r14ık konser. - Plak. - Sözler. 21,45: "ilk 
ritorno11 adh üç perdelik piyes 24: Duyumlar. 
24,10: lspanyolca yayım. 

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

yon. 20,30: Ma." Schönnherr id.....,sin
de Viyana çocuk .korosu konoeri. 21,35: 
Sözler. 21,45: l<talyan koro musikisi. 
22,30: Duyumlar. 22,40: Sözler. 22,50: 
Plak (Senfonik konser.) 24,30: Dan• 
musikisi . 

3 N"s1n çar~amba 
175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
21: Tiyatro nakli. 22: lnsiliı;ce yayım. 23, 

05: Çekçe yayım. 24,05: Almanca yayım. 
832 Khz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 
18,30: Moakova operaıında veril~ek temıi

li nakil . 

223 Khz. V A R Ş O Y A, 1345 m. 
18! Konferan•. 18,15: B•ch ve Haendelin 

•rıa.erlerinden kli. .. ik konaer. 18,50: Konfe•an•. 
19: Slav farksları. 19,15: Şen akeç. 19,30: Söz· 
ler. 20,05: Muhtelif. 20,25: Spor duyumları. 
20,35: Armonik orkestrası konseri. 20,50: 
Aktüalite. 21: Opra parçaları. 21,15: Vilnadan 
nalcil. 21,45: Duyumlar. 22: Ch.opinin eserleri. 
22,30: lngilizce konferan•. 22: Leh 4arkıları, 
23: Rekl8mlar. 23,15: Hafif musiki 

823 Khx. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 . 15 Gündüz pli.k yayımı. 18: Radyo or

keıtraıı. 19: Duyumlar. 19,15: Dans parça
ları. (radyo orke•traaı .. ) 20: Konferan•. 20.20 
Operet pli.kları. 20,45: Konferan•. 21 105: Ro
men musikisi. 21,50: Konferans. 22,05: Salon 
orkestrası. 23: Duyumlar. - Hafif mu.iki. 

Kbx. L E 1 P Z l G. Jı... 
lS'. Şarkılar. 19,35: Konferanı, 20: Şen 

konser. 21; Duyumlar. 21,15: UJuılar yay•mı. 
21,45: Orkestra konsri. 23: Duyumlar. 23,20: 
Vc-t'dinin t.anınınıı eıerlerinden pli.klar. 24,20: 
"lans mu.11lkiai. 

Khx. S T O K H O L M., 426 m. 
18,t5: Plak. 19,45: Almanca ders. 20,30: 

•Özler. 21: Asi.er mızıkil•ı. 22: Sözler. 22,30: 
li.k, 23: Yeni dan• nıu .. iki•i. 

Plakçılar 
Ve radyo 

Plak fabrikaları Avrupa rad • 
yolannın çoğuna plaklarmı çal • 
dırırlar ve buna mukabil ücret al
mazlar, fakat her pli.kın markasi
le numarasını çalınmazdan önce 
ve sonra söylettirerek satıt için 
reklam yaptırırlar. Son zamanlar
da bazı radyo idareleri ile plak 
fabrikaları arasında ihtilaf çıkarak 
radyolara bu fart dıı.hiHnde plak 
vermek istemedikleri bildiribnişti. 
Öğrendiğimize göre B. B. C. (lngi 
Uz) radyo idaresinin de lngiltere
deki plakçılarla arası açdmıt ve 
artık lngiliz radyolarında hiç plak 
çalınmamasına karar verilmi,ti. 

Pol on7a rı,yoları çok 
bağ011iliyor 

Polonya raryolannm yayımla • 
rı Avrupamn her tarafında pek ho 
9a gitmektedir. Şark Almanyasile 
Yugoslavyadaki amatörlerin çoğu 
kuvvetli Va....,va merkezini dinle
dikleri gibi buradaki birçok tanı • 
dıklarunızın da en sevdikleri is • 
tasyonlardan biri bu postadır. Var 
tovanın bilhassa gece 23 ten son· 
raki yayılmalann pek cazib bir 
hafif musiki ile son moda dans ha 
vaları tetkil etmektedir. Bu mer • 
kez dans parçalarına ait notaları• 
nı Londradahl en yeni dans parça
larındn seçmektedir. 

CJzayir radyosunuıt geliri 
Cezairde a~kerler tarafından 

işletilen ve eski sistem, uzaklar -
dan duyulmıyacak derecede zaif. 
leyen bir gönderici posta vardır. 
Bununla beraber burada dinleyici 
ler günden güne dinleyici mikdan 
çoğalıyor. 30904 aboneden Cezair 
radyo idaresinin senede 1600000 
frank geliri vardır. 

ı 
lstanbul radyosunun p-amofon plak

lan çalınmasına mah:.us dai.re ve 
plakları çalan memur 

686 Khx, B E L G R A D, 437 m. 
20: PIJ.k. - Rekli.mlar. 20,15: Duyumlra. 

20,30: Uluu.l yayım. 2ı: Jübliyş,nadan nakil. 
22: Radyo orke&tra&ı. 22,30: 0r"kestra ile 
,arkılar. 23: Duyumlar. 23,20: Kahvehane n1u• 
ıikiai. 

545 Khx. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
20,10: Piyano kon•rİ. 20,50: Şürler. 2ı,10: 

Budapefle konae•İ orke•tr-a•ı. 23,ı5: Duyum
l~r. 23,:5: Salon orkeatraın. 1105: Son haber
ler. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,30: Plftk. 18,40: Okonomik yayım. 18,50: 

plik. 18,5 :&Duyumlar. 19,05: Amele yayınu. 
19,15: Almanca yayım. 19,50: Alma.nca du
yumlar. 19,55: Plik. 20: Muhtelif. 20,25: Kli.
ıik v•l•ler. 21,30: Sözler. 22: Snıetana •alonun· 
d;ın naklon filharmonik konaer. 23: Duyumlar. 
23,15: Opera muıikiıi. 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18,05: Kuartet konseri. - Pli.k. - Sözelr. 

22; Bir opera veya tiyatrodan na.kil. Son du· 
yumlar. 
MILANO, TORINO, FLORANSA. Triye•te 

18,05: Plik. - Söı:ler. 20,20: Kaı·ışık kon
•er. 20,15: PIB.k. 21,05: Ouyuınlar. 21,30: Söz· 
ler. 21,45: Plak. 22: Senfonik konser. 24: Du
yumlar. 

592 Kly. ViYANA 507 m. 
19,50: Duyumlar. 20,10: Ulusal 

yayını. 20,20: Aktüalite. 20,35: Asker 
konseri. 21,35: Sabahtan akşama kadar 
Viyana hayatı. 22,35: Duyumlar. 22,45: 
Yeni Tüti< nıusikioi. (aynca tıahilô.tı 
okuyunuz). 23,45: Esperantocu ya
yım. 24: Duyumlar. 24,20: Dans mu• 
siki si. 

4 Nisan ~erşsmhe 
175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m. 
21: Kon•ervatuvar talebeıinin karııık mu

ıiki kon•eri. 22: Almanca yayım. 23,05: Ka
dın saati. (fran1oı.zca) 24,05: lspanyolca (ayni 
yayım.) 

832 Khz. M O S K O Y A, (Stalön) 361 m. 
18.30: Edebiyat. 19,30: Şarkılı yayım. 
223 Khz. Y A R Ş O V A, 1345 m. 
18,15: Popüler kon•er. 18,50: Spor. 19: Pl&k. 

19,ıS: Edebiyat. 19,30: Muhtelif. 19,45: P14k. 
20,07: Duyumlar. Spor. 20,35: Plıi.k. 20,50: 
Aktüailate. 21: Muıikili yayını. 21,45: Duyum· 
lar. 22: Sözler. 22,30: Triya piyano konaeri. 
23: Rekl&m. 23,15: Hafif mu•iki. 23,35: Eski 
ıarkılar1 24,30: fnaili.zce sözler. 

823 Khz. B Ü K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plak yayımı. 18: Salon or· 

keatraıı. 19: Duyumlar. 19,15: Salon orkes
trasının devamı. 19,50: Konfe,rana. 20,35: Of. 
fenbachın °Leı Cente• d'Hoffmann,. adi. ope· 
ra. (Bükreı operaaından nakil.) 

Khz. L E l P Z 1 G, 382 m. 
19,20: Radyo orkestraaı. 20,40: Konferans. 

21: Duyumlar. 21,10: 11Venin man ein Autn 
hat,, adlı skeç. 22: Dans mu•iki•i. 23: Duyum .. 
lar. Spor, 24,10: Johann Seba•tİan Bachın e• 
aerlerindao ora kon•eri.. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,45: Hafif muıiki. 19,45: lnıiliı:ce derı. 

20,30: Şarkılar. 21: Radyo tiyatro•u. 23: Plak. 
konseri 

686 K~z. B E L G R A D, 437 m. 
19,30: Pl8.k. 91,45: Rek.l.ô.mlar. - Sözler. 

20,15: Duyumlar. 20,30: Ulu~a.l yayım. 21ı 
Konser. 21,30: Grieri.n eserlerinden ve İbsenin 
"peer G.ynt,, inden sahneler. 23: Duyumlar. 
23,20: Kahvehane konıeri. 

545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
19,30: Pl.ik konseri. 19,55: Şiirler, 20,30: 

Pe1te operaıından Verdinin "I\ılaakeli Balo,, 
operası. 21,30: Sözler, 22,30: Duyumlar. 23,45: 
Sözler. 23,50: Çingene musiki•İ. 

Kbz. P R A G, 470 m. 
tA,..20: Piyano kon•eri. (Bach • Buaoni pre-

büdleri.J 18,40: Ziraat yayımı, 18,50: Alman-

5 
s 

1 Radyolar sigorta eaıııy 
Birçok 116Yler sigorta edilir fakat / 

radyo makinelerinin kendi firma· j 
!arı tarafından uzun zamanlar için 
sigorta edildiği şimdiye kadar işi
tilmiyen bir yeniliktir. Alman ve 
Avusturyada yeni tatbik edilmeğe 
başlanılan bu sigorta sistemi yal
nız bir fabrika garantisinden iba. 
ret kalımyarak ikaza neticesinde 
de bozulacak radyo makinelerinin 
fabrika tarafından tazmin edilme
si ikaıbul ediliyor. 

Garanti, ki hu da bir nevi sigor
ta sayılır, buradaki tücçarların tat 
bi!k ettikleri bir usuldür. Mesela 
piyasamrZ'da satılan maıkinelerin, 

muayyen bir müddet zarfında, bir 
yerinde herhangi bir bozukluk vu. 
k:ua geldiği takdirde aletin eski 
hale getirilmesi bu mağaza tarafın 
dan deruhte edileceğine dair bir 
teahhüdnaııne verilir. Bazı &atıcı
lar lamba bozulmasını taahhütna
meye dahil etmezler. Her müeste
se malını garanti eden bu taahhüt 
nameyi başka, ba.fka ,ekillerde 
ka;bul etmiştir. Kimi makinede altı 
ay zarfında görülecek bir ıbozuk. 
luktan, kimi de bir sene içinde bo
zulmasından mesuliyet kabul e • 
derler ve lambalar da dahil olmak 
tartile bunlar sigortadan ziyade 
bir fabrika garantisidir. Yukarda 
sözü geçen sigorta iti ise tamami· 
le bir sigorta sistemidir ve bu usu
lü bütün radyo fabrikaları mütte
fikan kabul etmişlerdir. Şartlar hü 
lasa .plarak şunlardır: 

Bir radyo makinesinin satın alın 
dığı günden itbaren bir buçuk se
ne zarfında herhangi bir kısmında 
bir bozukluk vukua gelerek ma • 
kine normal vaziyette iflemiye • 
cek olursa fabrika veya acentası ta 
mir kahil olmadığı takdirde taz • 
mine mecburdur. Bu müddet için
de yangın zuhurunda makine ya -
nı\cak olursa bir yer.isi verilir. Bir 
evden diğer bir yere göç edildiği es 
nada sarsıntı veya herhangi bir 
kaza yüzünden makinede olacak 
bir sakatlığı fabrika tamir veya 
tazmine hazırdır. Bir kaza netice
sinde cereyan fazlalığından veya 
tazyikından makinenin lamba ve-

ca yayım. (nakil.) ı9,50ı Almanca duyumlar. 
19,55: Pli.k. 20: Duyumlar, 20,10: Pl.ik. 20,30ı 
kuartet kon•eri.. 20,45: Sözler. 21: Piyano 
konseri. 21,20: 1'l•veç kibritleri, ,adlı yayım. 
22: Radyo orkeatraııı. 23,JO: Ouyutnlar. 23,25: 
Şrammel musiki•İ. 

R O M A - N A P O L 1 - B A RI 
18,05: Şarkılı konser. - Pl&k. - Muhtelif. 

21,45: Senfonik konser. 24: Son duyumlar. 
MlLANO, TORINO, FLORANSA, Triye•te 

20,2~ Karıtık konser. 20,55: Pli.k. 2ı,05: 
Duyumlar, - Plak. 21,45: "La •chiavaın Ara
bia,. adlı Alfrcd Silvanın opereti. 2·1: Sözler. 
24,10: lıpanyolca yayım. 

592 K!y. ViYANA 507 m. 
19,30: Tütün ve tütün ti.-yakileri. 

19,55: Tiyatro bahisleri. 20: Duyum
lar. 20,10: Memleket duyumları. 21: 
P.iak. 21,35: Josef Ho!zer idaresinde 
radyo orke~trası. 22,30: Duyumlar. 
22,40: Eğlenceli .konser. 23,20: Schu
bert konser:i. 24: Kar , duyumları. 
Z.4,10: Duyumlar. 24,30: Çarli Gaudrio 
cazı. 

5 Nisan cumı 
175 Khx. M O S K O Y A, 1724 m. 
18,30: Tiyatro nakli. 19,30: Moskova ope

rasında verilecek temıili nakil. 22: Çekçe Yrf 
yım. 23,05: lngilizce yayım. 24,05: Almanca 
yayım, 

832 Kbz. M O S K O Y A, (St.lin) 361m. 
18,30: Büyük Moıkova opera•ından na.kil. 
223 Klu. Y A R Ş O Y A, 1345 m. 
18,15: Org kon•eri. 18,40: Sözler. 19,30: 

ReklBmlar. 19,45: Plik. 20,07: Sözler. 20,35: 
Şarkılar. 20,50: Aktüalite. 21,15: Senfonik kon• 
•er. 23,30: ·şiirler. 24,05: Pli.k. 

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

kestraaı. 19: Duyumlar. 19,15: R•dyo orke•
tra111. 19,30: Plak. 20: Konferans. 20,20: Çift 
piyano iie karı,ık 1conser, 21,ıS: Filharmo
nik takun tarafından •enfonik konser. 23: Du· 
yumlar. 

Kbz. L E I P Z 1 C, 382 m. 
ı9,20: Mandolin orke•traıı. 20,20: Plak. 20, 

40: Sözler. 21: Duyumlar. 21,15: Ulu•al ya
yım. 22: Operet mu•iki .. i.. 23: Duyumlar, ıpor. 
23,20: Orkestra konseri. (Dre•t filharmoni•i. 
24,20: Danı pli.kları. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
19: Plak. 19,55: Sözler. 2ı.15: Popüler. aen .. 

fonik konser. 22,15: Sözler. 23: Soliıt konıeri. 
666 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
19,30: Popüler ıarkılar. 20: Reklam ve plak

lar. 20,15t Duyumlar. 20,30: Uluıal ya1ım. 
21: Zağrehden nakil. Duyumlar. 23,20: Plik. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m • 
18,35: Lajos Rajter idareıinde opera orkeı

traaı. 19,40: Spor duyumları. 19,55: Stenoıra
fi dersi. 20,.20: Pli.k. 20..SOı Dıt duyumlan. 
21 10: Küçük tiyatro. 22,40: Duyumlar. 23ı 
Pi~ano . keman refakatile tarlalar. 24,10: Çin
gene musiki•i. 1,05: Son duyumlar. 

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

yım. 20,30: Opera temsilini na.idi. 23ı Duyum
lar. 23z15: Plak. 231301 Rusça duyumlar. 

ROMA-NAPOLl·BARI 
18: Viyolonıel konaerl. - S&zler. - Du

yumlar. - Plak. 21,451 Karııık kooıer. 22,35: 
La. bugia no 16., adlı piye., 24: Son haber· 
ler. 
MILANO, TORINO, FLORANSA Tröy .. t• 

18,05' Hafif muoilri. - S6zler. Pitk - Söz· 
ler. 21,45: 0 11 violinaio di Cremona,. adb üç 
perdelik piye•. 23,15: Orkestra ve koro tara .. 
fından valaler ve tarli.ılar. 

592 Kly. VIYANA 507 
20: Duyumlar. 20,10: 

yım. 20,30: Holzer ı·a<lyo 
' 

m. 
Ulusal ya
oırkestraaL 

ya transformatörlerinin tamiri 
deruhte edilir. Bundan maada b 
kast olmadığı anlaşılmak ıtartile 
sirkat neticesinde z:ayi olan ma u
nenin yenisi sahibine verilir. 

Radyosunwı bozulması kork:usi. 
le veya sigortaya yazılan bazı se • 
heplerden dolayı radyo makinesi 
almak hevesinde olmayan hiç kim 
se bulunmaz ki bu yeni sigorta faı1 
lannı okUyup ta yeni bir makine 
almak merakına düşmesin. 

Doğrusunu söylemek liz1J11 gelir 
se biz bu ha.dar fedaki.rlık etme
lerini hiç bir fa.hı-ikanın buradaki 
acenteııinden istemeyh. Bizim is
tediğimiz esaslı bir fabrika ganuı
tisl veya mektubudur. Bir çok tanı 
dıklarmıız vardır ki satın aldıida-
rı makineler az bir zaman aonra 
bozulur ve acente&i bile tamirini 
deruhte edemez. Makine yabancı 
ve ehil olmıyan ellerde aylarca do 
!aştığı halde kimse yapmak iki' la 
rında değildir. Maksadmuz bunuıı 
onune geçilmesidir. Her feyden 
öru:e alınan makinenin muayyen 
bir zaman i9in bozulmaması ve bo 
zulunca da tamirinden emin olun
ması lazımdır. Meseli bugün sağ
lam bir radyo maıkinesinin bir bu
çuk seneden önoe tamir edilmeğe 
götürülmesi caiz değildir. 

Bor.ılursa ya bir lamba-
nın veya diğer bir kıs-

mını fabrika hatası yüzünden bo
zulmuf olduğu fiiphes:izdir. Şu tak 
dirde birbuçuk sene zarfında her 
neresi bozulursa bozulsun fabri· 
ka tamirini kabul ebnelidir. Bura
da fabrika olmadığı için de bun • 
dan acenta mes'uldür. 

Fakat piyasamızın radyo tüc. 
carları birleşerek Avrupadakiler 
gibi müttefikan bir garanti \\ekli 
kabul etmiyecek olurlarsa bunu a· 
lıcılar satıcı ile hususi surette hal
letmelidirler. Şöyle ki radyo alı • 
nan müesseseye bir garanti mek . 
tubu yazdrrtarak usulü dairesinde 
pul üzerinde satıcıdan imza alın
malıdır. Bunu yapanlar çoğalırsa 
tüccarların da belki aralarında Av· 
rupada olduğu gibi bir garanti sek 
li kabul etmeleri ihtimali vardı;. 

---
21,35: (Plıil:ipp) adlı temaıil. 23,2E: 
Duyumlar. 23,35: Hafif havalar ve şar-
kdar. 24,05: Duyumlar. 24,25: Plalı. 
(Uluııtan scliimlar) adlı Avusturya mu• 
ıikisinden mürekkeb konser • 

6 Nisan cumartesi 
175 Kbz. M O S K O VA, 1724 m. 
18,30: Fransız operalanndan parçalar. 21 1 

Karııık muıikili yayım. 22: Almanca yayım. 
23,05: Fransızca yaJ'lm. 24,05: lıveç.çe J'&)'lm. 

832 Khz. M O S K O V A, (StaBn) 361 m. 
19,30: Senfonik konaer. 22: Odo mu.ikisi. 

24: ltpanyolca yayım. 

225 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19: Çocuk programı, 19,30: Sözler. 19,401 

Plak - Sö.ı:ler. 20,35: M•ndolin orkestı. :t.ıı. 
konıseri. 20,50: Aktüalit•. 21: Lemhergden t•• 
yaJ'lm. 21,JOı Rekl&.mlar. - Duyumlar. 21 5Clı 
Konferan•. 22: Sca.ha di Milıi.no operasınd.·n 
naklen Gounnod'nn "FAUST,. operası. 

S'l3 Kbz. BU K R E S, 364 m. 
13 - ıs Gündüz. plik 7ayımı. 18: ilkbahar 

mu•ikiai. 19: Du,-umlar. 19115: Hafif n1uai
ki. 19,45: Konferan•. 20,05: Plik. (Romen m11 

•İki•i.J 20,30: Konferanı. 20,45: Radyo c:a.z.ı 
22: Konferans. 22,15: Yuco•1a.-ya Avru.,a. 
kontet'l. (Belıradda.n.) 22,45: Sözler. 23,0~ı 
Duyumlar, 23,30: Hafi.f muıilc:i. 

Khz. L E l P Z 1 G, 382 m. 
19,ıS: Şiir Te ıarkılar. - Sözler. 19,45: o. 

pera pli.klan. 20,25: Aktüalite. 20,40: "Ok· 
raı;ı.yahlar" adh yaynn. 211 Duyumlar. 21,ıOı 
Şen program, 23ı Ouyuml•r. 23,30~ Belva~lın 
naklen Yul'otlavya Avrupa konseri.' 24: Dıtı~s 
mu.ikisi. 

Kbz. S T O K H O L M, 426 m. 
19,lSı Oda mu•iki•i (Şarkılı) 20,30: Kabare 

numaraları. 21.30: Söı:ler. 22: Plil.k konşı.-ri. 
22,30: Sözler, 23: Yeni danı musikİ•İ. 

686 Khz. B E L G R A D. 437 m-
19,30: Şarkıl•r. 20: Reldlm ve plaklar. 20,1~1 1 

Duyumlar. 20.30: Ulusal 7ayım, 21: Kral or~ 
keıtra takımr, tarafından k.onser. 22,15: AV
RUPANIN NAKLEDECEGI KONSER, K al 
orkestrası; radyo orkeatra•ı ve opera art:sı
lerinin iıtlrakile tarkılar •• uh.ıı&I dandar, 

545 Kha. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Konıervatuvard.an nakil. 19J;O: Çin· 

sene muıikiıi. 20,30: Konferan•. 23,10: Da· 
yumlar, 23,30: Çlnaene muaik.iai. 24,20: Man
diat• caz takımı. 1,05: Son duyumlar. 

Khz. P R A G, 470 m. 
ı8,20: Hafif mu•İki. 18.SO: Amele yayımı, 

19: Almanca mu•ilcili yaJ'lm. 19,50: Almanca 
duyumlar. 191 SS:Plik. 20,ıS: Aıker mızık&· 
sı. 21,30: Ekıantrik caıı: plakları. 21,.30: Dans 
musikiıi. 22: Sözler. 22,15: Belaraddan Avru· 
pa konseri, 22,45: Plak. 23: Son duyı.ımlııtr. 
23,15: Pl9.k. 23,30: Bratial&vda radyo orkes~ra. ... 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18,10: Konıer. - Sözler, duyumlar, pli~. -

Sözler. 22: Bir opera v•ya tiyatrodan nakil. 
MILANO, TORINO, FLORANSA, Triy .. -e 

18: Kon•ervatuvardan nakil. (Bachh kon-
seri.) - Sözler. - Plak. Sözler. - Pli~· 
- Sözler. 22: $kala di Milino operauuJ. ., 
Goundoun "f auat,. operası. 

592 Kly. VIY ANA 507 m. 
19,15: Halk ıarkıları. 19,45: Du· 

yumlar. 19,55: Ulua duywnları. 20,0,; 
Erkek korosu tarafmdan şen şarkılar. 
20,45: Filme dair .Ozler. 21,10: K · 
sik operetı musikisi. 22,15: Büyük k• .
ser. 23,10: Duyumlar. 23,20: Yeni o ~ 
ret musilcismin devamı. 24,10: Duyı ,. 
!ar. 24,30: Dans mumrui. 
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Osmanlıcadan türkçeye J Almanyanıp teklif ettiği Rusya aley-
karşılıklar kılavuzu tarı bloka lngilizler mu halef et ettiler 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Öz türkçe köklerden gelen sözlerin karpsına (T. Kö.) bel

Jeği (alameti) .korunUftur. Bwıların her biri hakkında sıras~ ile uz
manlanmızın (miitehassı•) yazdarım gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni kanan karıılıklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re, lransızcaları yazdmır, ayrıca örnekler de konulmuflur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü İflenmİf ve kullanı
lan fekilleri alınmıflır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türk
çe "çek" kökünden gelne ~il gibi. 

Aile - Arda - (Fr.) Famille 
Örnek: Aile resisi cemiyetin en kud· 
si vazifelerinden biridir - Arda kur
mak sosyetenin en kutsal ödevlerin
den biridir 

Ailevi - Anlal - (I<r.) Familial 
Ornck: Aralarındaki ailevi ravabıt -
Aralan:ıdald arda! bağlar. 

/\ile evi - Oeek - (Fr.) Foyer 
Ailcperver - Evcimen - (Fr.) Atta
che iı son foyer 

Örnek: O, pek evcimen bir edamdır 
- - O, pek aikpcrver bir şahıstır. 

Ahh-Aıi<a 
Örnek: Derakap - arkasından, he· 
men arkasından 

A'. be (Bak: Badire) - Zorgeçit 
Akamet - Kısmık, sonuçwzluk -
r • r > StCrilite İnfrttt:tuosıte 
AkiVIlete uğranW< - Sonuçsuz kalmak, 
so su ğa uğramak, sonuç \.'er-

r 
llrn•k Bu , , akamete uğradı - \ 

uç. - kaldı . 
Ak._.m<>t uğratmak - Sonuçsuz hı
"' "'k. V""'1>Sİz bıralnnak - (Fr.) 
h e dre sterile 
/: k m- kııır, .sonuçsuz. verim.s.iz -
(F , Sterile, İnfructueux 

im k:ılmak - Sonu gelmeıiıek -
( 1 r ) Rester sans risultat 
Ak dem - ilk, önee, örn:d<i - ( Fr.) A. 
v.nt. prcccdemrııent 

Örnek: Akdemi vazaifimiı - İlk ö
devimiz, önce.ki ödevimiz. - Bundan 

ak.:!em sinizle görüşmüştük - Bun· 
dan önce sizinle görüşmüştük. 

Ak<lctmek - Ba~ - (Fr.) Con· 
tracter, conclo.are un acte public ou privC 
Örnek; lki devlet arasında akdedilen 
muahede mucibince - iki devlet a
rasında bağıtlanan andLışın.aya göre 

Aıcid - Bağıtçı, bağıtlayan - (Fr.) 
Contractant 

Ornek: Aki<liynin imzaladıkları. (im
za: T. Kö.) vesika - Bağıtlryanların 
ınualadıkları belge 

IY<d - Bağıt - (Fr.) Acte 
Örnek: İzdivaç erkekle kadını birleş
tiren bir aıkiddir. - Evlenme erkekle 
kadını birleştiren bir bağıttır. 

Aı.ibet (enam) - Son, tonunda, hele 
(Fr.) Fin, a la fin, enfin 
Örnek: A.ıribet gelebildi - Hele ge• 
lebildi. 
Akılıinde - Art.ası 11ra, ıırdı ura, ar

dınca - (Fr.) lmmfdia ttment ap
res, ;. la ıuite 

Ak! - Akıl (T.Kö.) - (Fr.) Rai8on 
Aldi - Uoaı - (Fr.) IQti.onneJ 
Örnek: Mesaili akliye - Usal sorum
lar. 

Akli oelim, bi_. Miİlll - 5qdu711 -
(Fr.) Bon ııens 
Ömcık: Aldı selim ııahibi olan adam 
bunu yapIDRz - Safduyuau olan a
dam bunu yapmu. 

MU:' - Akılh (T. Kö) - (Fr.) Sage, 
ramonrı.able 

~ _ v;.:,:Pai - (Fr.) Mangcur 

AIW - Yamıt - (Fr.) Rcflecteur 
Öme~: Sat!>ı derya, bir am gibi, sa

hildeki ebniyenin DWinl gösteriyor
du - Denizin yüzü, bir yansıt gibi, kı 
yıdaki yapılann gölgelerbıi göeteri
yordu. 

Aks - Yanaı - (FF.) Reflct 
Ornek: Ağaçların göle vuran yansı
ları - Eşcann göle vuran alr::isleri 

~setmd. - Yans-ıı - (Fr.) Se ref
leter 

Akl>dtirmek - Y-.bn ... - (Fr.) 
Ref!Eter, projeter 

Akraba (neaeben) - Hum> - (Fr.) 
Parents (par le aeııg) 

Ak..ı. ve tulliibt- Soysop - (Fr.) 
us parants prochea et eloign&. 
Almm-Ta~ 
Ö~k: Onlar, birıöirinin taydaşıdır 
- Akranıdır. 

Aksi - Son, en- - (Fr.) E:ııtreme 
Altl8yı garb - 'Uııaldıetı - (Fr.) Ex

treme - Occident 
Aluayı ...S- Uzakdofu - (Fr.) Ex· 

trcme - Orient 
Aksi - T .. - (Fr.) lntraitable 

Aksi sacla - Yaııb - (Fr.) Echo 
AJni Mıda Yermek - Y~ 

örn.,.k: O, öyle yüksek sesle haylu
nnca dağlar. t"flar yankulandı (ak
si sa da verdi) 

>J.aiilimel - Teploi - (Fr.) REaction 
Örnek: Her cebrü tazyik bir abülii
mel tevlid eder - Her zor ve batla 
bir tepki doğurur. 
Alm .. - Kuduz - (Fr.) Enrage 

Alcurane - Kuclurmu-, kuduzca
sma - (Fr.) Rageusement 

Alil - pelı:eyi - ( F~ Tr~s bien, par
fait 

Alillıalihi - Olclufu ıribi - (Fr.) Tel 
qu'il est 

AJaimi sema - AHum - (Fr.) Arc -
en - cicl 

Alaka - llitik, ilgi (mW.sebet an-
lamına) 
Ornclı: 1. Bu ~erin konuştuğumuz. 
•?rumla bir ilişiği yoktur - Bu işle
rın bahsettiğimiz mesele ile bir ala
kası yoktur • 
Jf. Bu işte bana karşı ı;östenniş oldu
ğunuz ilgiden dolayı pek duygulan
dım - Bu işte bana kar'I' ibraz etti
ı:in "z alakadan dolayı pek mütehaniıt 
oldum. 
Alakabahş - ll~en - (Fr.) lnterea

sant 
Alakadar - W,il;li, ilgili - (Fr.) lntc

resse 
Alakadar oltoaa - ilgilenmek -

(Fr.) S'intfrcsse 
Ömek: Bu bihm sorumları na ilgilen-

memek elden gelmiyor - Bu tne6aİli 
ılmiyeye alakadar olmamak mümkün 
olmuyor. 

Alaka kat'etmek - ll;ıik kesmek 
Alakadeırilimkin - Olablldiği kadar 
Alakaderilistitaa - Elden geldiği kadar 
AJiııkü\li.bal - Şöyle höyle, olduğu ka~ar 
AJamcleinnas - Göz önünde, herl<eşın 

önünde 
Alameratibilmn, aledderecat - Sırasın-

ca, •ır.aların.ca. 
Alamet _ Belde!< - (Fr.) Si~nal 

Örnek: Bir ulusun en büyük ~sal 
beldeği dil birlıgidir - Bir milletı.n 
en büyük milli a15meti lisan vahdetı-
dir. 

Ald _ Yaraç - (Fr-) lnstr~ı;t. 
örnek :.Sez wykme yaracı dll, .':Jım;.e 
yaracı kulaktır - Aleti tekellum ı· 
sün. aleti scmı kulaktır. 

Ala! ve edevat - Avadanlık - (Fr.) 
Ustensi.le 

Aliıy'ş - gösteriş 
AloddC"Vam - Boyuna 
A\.,..acay'p (garib) - Yabansı - (Fr.) 

Etrangt, lıi'"'ırre 
Örnek: Yabansı bir kılıkla kar.;ımıza 
çıktı - İl noU11 a apparu dans un ac
coutrement Ctrange. 

Aleliıeele - Çarç..buk - (Fr-) ala 1'ate, 
promptemcnt, avec cmpressN.::.ı 

Ale!:.de (tabü anlamına) - -
(Fr.) Nonnal ı 
Onıek: DeVTimlerde ilerleme noma 
b yolda olmaz _ lnkılablarda tc· 
r~~ki alelade bir hat takib etmez. 

Gayrrtabii - Dışnomal - (Fr.) Anor-

mal b k 
Örnek: Bu çocuğun bu ya~ta u ~ 
dar boylanması dı~omaldır - E 
çocuğun bır vaşta bu kadar. bo,\an• 
maaı gayritalı.i (anorm•l)dır. 

Alelô.mya _ Kör-körüne . • 
Alelekscr, ~kseriya - Çok vakıt, ç~.uk 

_ (Fr.) Souvent, la plupart des fo1" 
Alelgafle - Aµanıu., aıuızm - ( Fr.) 

Soudain, soudaine"ıent. . . 
Alelhusus - He1e - (Fr.) Partıculı· 

crment, tout particulierment . 
Örnek: Her işte, hele ulu"."l ışlcr~.• 
elden geldiği kadar özen g~st~nnedı· 
d:r. _ Her işte, alehusus.milll ışl7r. c 
!ika<lcrilimkan itina gostennelıdır. 

Aı!&.nfinwl - Ayn ayn, 'bir« birer, te-
ket' teker . 

Alelıtlak_ Genel olarak - (Fr) D une 
Façon absolue. d'une façon gcne':1\ı 
örnek: Bu sözüm yalwz sız.e eg ' 

ene! o'2rak bütün işrnenleredır - ~u 
g_ .. -..en size deı;"il alelıtlak buaozum _.. 
tün mcnıurlaradır. 

Alelıtlak - Rasgele, nasıl oluna obun. 
- (Fr.) N'importc qui, n'importe quoı, 

quelconque • 
örnek: Rasgcle bir i~en çagmmz -
Alelıtlak bir ~;nur çağmn:b.ra _ 

Alel\ımum - Bütun, s.....ı 
(Fr.) En genhal, genfraleme11t 

A1->- Sancak - (Fr.) Etenıdard 
AJeın (ahan .,ılaıı-) - Acun -

(Fr.) Monde 
Al-nt'lmul (cihanıömul) - Acunsal -

(Fr.) Mondial kaftnmak ne 
Örnek: Acunsal bir ad . 1 bir 
büyÜk onurdur - Alemşümu . 
şöhret ihra"Z etmek ne büyük şcreltır. 

Alem (kainat anlamına) - Evren -
(Fr.) Univers. E 

Alem ümul (kainat anlamına.) - v-
..,...!ı _ (Fr.) Univenıel .. 

Alenen - Açıktan, açıktan açığa, go:ıı· 

ıöre 
Aleni -Açık 
Aleneher - Tanlayın - (Fr.) Des 

J'aube 
Omek: Tanlayın lora çıktrm -
Alesaeher kıra çıktım. 

Alewevi)'e - Bir düzeyde - (Fr.) 
uniformCment . .. 
Örneık: Ktazancımm aramızda hır du
zeyde payla~ız - K~nrnızı ~eya
nemizde alesseviye taksım ederız. 

Alettafıi\ - Uzun UZBdıya 
A\ettahmin - A§"iı yukarı 
Ale ·tevali - Arka arka:v-
Ak· _Alev (alev - yalav'dan) - (Fr.) 

Flamme 
·Aleyh_ K.arıı - (Fr.) Contre 

Ornek: Bu işte bize karşı mısınız? -
(Fr.) Etts • vous contre nous dans 

cette affaire ,__, __ 
Aleyhte olao>lar - K.şı o!JWIŞ< 

örnek; Bu onergeye kaJll oJ.a;ı1:4r el· 
!erini !ııııldırsııı ! (önerge - teklıf) 

Aleylıı... - Kar,m 
Ornek: Ben bu işte size karJınun. 

Aleyhte söylemek - Kötülüğüne ııöy
!em8 _ (Fr.) Dire du mal, parler en 

de!aveur . k"' .. 1 .. Örnek: O, h~r vaıkit berkum otu u-
ğüne ıöyler _ (Fr.) Tout le temps, 
il dit du mal des autres. 

Lelı _Yana - (Fr.) Pour 
Ornek; Bütçe için 399 sayl~vdan ~.so 
si yana 149 u kar.ıı oy verdi - But
çe hakkında 399 mebustan 250 si leh
te 149 u aleyhte rey verdi. 

Lehte olmak - Yana olmak - (Fr-) 
Etre pour, etre en faveur 

Lebdar (taraftar) - Yanal - (Fr.) Fa-
vorable 

Örnek: O, bütün Kamutay hayutm•la 
bize yanatlıktan ayrılmadı. 

Lehinde söylemek - lyiliğine söylemek 
_ (Fr.) Parlcr pour, parler e.n ~a .r~-:_eur 

Örnek: O, her vakit senın ıyıhgıne 
söyler. 

Ali - Yüce - (Fr.) Haut 
;..ı:..., ..... ı, _Akı - (Fr.) Gfocreux 

örnek: Aktlık, ahlak güzelliğinin 
'latlak bir belt'd:idir - AUceıııırbhk 
hüsnü ahlakın alimeti bahiremdir. 

Alil (ama anlamına) - Kör - (Fr.) 

(Başı 1 incı sebifede) 
dilen intiba ne olursa olsun, bunlann in .. 
ıı:iltere dıı siyasasmdan mesul ıahıs ta
rafından bizzat elde edilmit olmMı ve 
intibaların bizzat Bay Hitlerden alınrmı 
bulunması iyi olarak telakki edilmekte· 
dir. 

Bay E<len, Moakova, V ıorıova ve Prai 
dan döndükten s....-a, en ziya.ele ıılaka • 
dar devletlerin bütün görü~l ... i elde e· 
dilmiı olacaktır. 

Böylece, Stresacla Bay Mussolini, 
Sir Jobn 5imon ve Bay Lava! arasında 
yapdacak miizaen:lıer içm li=m olan bü 
tün unsurlar elde mevcut olacaktır. 
Bir anl(Jfma tqebbüsü ya.pılmıf 

değildir 
İngiliz bal<anlarmm Berl:in ziyareti, 

istihbari mahiyetini t:amamen muhafa
za etmektedir. Her hangi bir anlaıma i· 
çin bir tqebbüs yapılmıı deiücJir .ı
bilir, Avrupa aamf'Dlln gaye olarak ko
aulduğunclan beri, ılnpD baHamlannrn 
fi.kirlerinde doğrudan doğn.ya her han· 
gi b!r lngi.!iz - AJman anJaımaısı mevzuu 
baboohnaımştır. 

Genel bir Avrupa anlaşması, yalnız 
lnıı:iltere, Fransa ve ltalyeyı değil, fa
kat Bay Ec!enaı temas etmek iize1'e bu· 
lunduğu diğer devletleri de alakadar et 
mektedir. 

Sefirlerle yapılan toplanh 
BERLIN, 27 (A.A.) - Alnmn is -

tilrbarat büroeundan: Diln alqam Bay 
1-iit..\.r (il.Ta. .u1daıı Sır Con Si .. 
mona verilen veda ziyafetin · 
den •onra, Sir John Siman 1 ncil· 
ı....., sefaırctinde, FranSJZ, Belçika ve 1-
talya aefirlerini kahıH etmiştir. Bu top
lantı bakkında dışaı·ıya biç ir malumat 
5rz:mamıştır. 

Tuna misakına yapılan itiraz 
LONDRA, 27 (A.A.) - Taymis ga 

zcte ~Jıer.!inden ala.raf< neşrettiği bir ya• 
zıda, Tuna ve doğu andlepıvrhn mcee
lel.,.-inden bahsedeftk diyor iri: 

Salı günü bu hususta yapdan görüş
meler e-.mda, Almanya tarafmdan 
Tuna misaluna karşı yap.lan stırazın 
ı>d< ziyade ş·udcıli olduğu, dofu misakı 
için muırn.s.ııt bir tarzı hal bulunm&11 
&se, imkansız denilme-zse de fwka!Bde 
müıkül olduğu intilıeı teeyyiid ebnİf· 
tir. 

Almanyaıııın Cenevreye avdetine ...
lince, Abnanyarun (Müsavat) kel.ime -
sinden ne kastettiğ;..m açık bö- surette 
izah edilmiş olduğu -laplıyor. Kanıda, 
denizde ve havada .W..,.,.j müsevat me -
ııel .. eri, diğer meseleler heWono:la oldu· 
ğu &ilıi, umumi bir surette ııöriltülmüı· 
t\iır. 

Streaa l<Dnferanaında muhtelif nalı:· 
tai nazarWm ~-çalııı -
lac~ı ıüpbeoiz ve lıa konfenı.naı diia' 
devlıetlerin ele iftinJDle diler bir kon • 
feransm tal.ip etmesi nw.b~I bıdun • 
maktadır. Alm.ı -.Jet adamlannm be
yanatına lnırifterenin Stre.ada eli~ 
devletlere teblii edeceii bir teblii diye 
bakılrraa, bu teblip metni ıu •uretle 
teabit edilebilir: Almanya tam bir müsa
vat esasına müstenit bir hava misakına 

Aveugle 
A~ -S~t- (Fr.) Eatropic 
AIAI - lıroil - (Fr.) İn!inne invalide 

~rnek: İğci! savaşçılar - Malul ga-
2iler. 

AJ;im - Bilgin - (Fr.) Savanı 
Al'.n'iilili - Eneyi - (Fr.) TrEs bien 
Alul al - Enyüce - (Fr.) Supmeur 

Allah - Tanrı - (Fr.) Dieu 
AHalıa ,...,..r1adılc - E-. kaı1 - (Fr ) 

Adieu . 

~ime - 8i6&e - (Yr.) Savantissiıne 
....u.ı.. - Bulafm - (Fr.) Soui.lle 
Ami - Kör - (F.-.) Aveugle 
Ama-Körlük 
Amade - Hazır (T. Kö.) - (Fr.) Pret 
~Ü tüd- Gdim gidim- (Fr.) Va 

et Vlent 
Amd (Eiif) - lı, iılev - (Fr.) Acte 

action ' 
Örnek - Her işlev kpkiııiyle eıittir 

- Her amel aksiilinıcli ile müsavidir 
Amele - lıçi - (Fr.) Oırvrier . 
Amelmande - ltt- blmJı - (Fr.) 

Invalide, incapable de travailler 
Amik - Derin - (Fr.) Profond. 
Amt1 - Edte - (Fr.) Facteur 

Örnek: Soeyal işlerin etlreleri çok ve 
karışıktır. - İç_timal İ§lerin iırıillerl 
müteaddit ve mudildir. 

Aminen- Sağlıkla - (Fr.) Sain et sauf 
Amir - Bat, üst buyunnaıı - (Fr.) 

Chef, aupmeur, celui qui ordonne ou 
conunande 

Örnek: Üstten aldığım emre göre -
Amirimden aldığım emre nazaran -
Her işte bir buyurman olmalı - Her 
işte bir iınir olmalr. 

- İlmİz - le kanı* 
Örnek: ~tiftııniz - şaka ile karışık. 

Anı ve tmnil - Kapsal - ( \<'ı.) Englo
bant, extenait et ;.":J:rebentril 
Omek: Am ve hare«etler -
Kapsal lırareketler 

Amm-Amca- (Fr.) Oncle paternel 
Amme, ammete - Hala- (Fr.) Tante 

pat emelle 
Amme - Kanıuğ - (Fr.) Le public 

~.rnek: ~~~~ız kendimiz için de
gil, kamug. ıçındir. - Siyimiz nefsi
miz için değil, immc içindir, 

Hukuku 8mme - Kamusal türe - (Fr) 
Droit public. · 
Ömelc: Özgenlik kamusal türenin en 
değerli hükümlerinden biridir - Hür
riyet, hukuku ammenin en luymetli 
ahkamından biridir. 

Amud - Dike - (Fr.) Perpendiculaıire 
Amudi (kaimen) - Dil<el (Fr.) Per

pendiculairement 
Amudu fikari - Belkemiği - (Fr.) Co. 

lonne vertebrale 
• iunuz - Öğreten - (Fr.) Qui ense

igne, qui instruit 
Ornek: Marüetimuz - Bilgi öğre
ten. 

An - An (T.) - (Fr.) Moment 
An'ane - An- (anmaktan ana ana 
sözünün tekrarlanmasıdır - tckr.ır: 

T. kö) - (Fr.) Tradition 

ve bi.- teslihat mukavelesine ittinıke a
ma•Jedir. Baıka tabirile, Almanya baıka
lanrun da vazgeçeceği bütün teslihat -
tan vazgeçecek, fakat başkalannm mu· 
hafaza edeceği bütün teslihatı istiyecek· 
tir. 

1 şin hüliisası 
BERLIN, 27 (A.A.) - Röyter a -

iansı bildiriyor: lki gün mii!r%Jemeden 
sonra elde edilen inti.bam hulaoası ıu • 
dur: Bay Saymen ve Bay Eden Berlin
den, burayı ziy-e haklı olduklarrga 
her zam:ı~en farla kani olara:I< aynJ 
maktadırlar • 

Sovyetlerle elbirliği 
LONDRA, 27 (A.A.) - Bay Austm 

a...m.erıain, "Pravada,, gazetesinin Lon 
clra muhabirine verdiği beyanatta: 

"Her banei bir Avnıpa emniyet sis
teminde, Sovyetlerle eılbirliği yapJmau 
lüzumunda hıiç.1Nr fÜpbe yoktur.,, de • 
mittir. 

Mumaileyh, t""ki ve ~lrezi Awu-. 
pa emniyetinin, garbi Avrupa emniye -
tinden daha az ebemnVyetli olmadığını 
ve Bay Li!Wnolıın, "sulh, tala.im kabul 
etmez,, şeklinde söylediği sözün, ulus
ı..,. kurumunun esas fikri olduğunu ili
ve elmİJlir. 

Fikir aynlıklan 
BERLIN, 'Z'1 (A.A.) - Alman - ln

giliz mii~ esmıamda lilir ayn
lıkları açıkça görülmüştiir. Fclmt, doğ
rudan doğnıya müukerelerin, bu ı.;iı>i 
aynlıkları açıkça gÖPtennesi na. tai na· 
mrmdan ,ayanı erzu olduğu beyan e -
dilmdı.tedir. 

Bay Edenin Mo kova, Va:rşova ve 
Prag seyıJıatleri ayni ıekilı!e, yani i tih
bari bİrt..'T ziyaret mahiyetinde görül -
mektedir. 

A vnıpa vaziyetine ait ahvalin, Stn>
sa konferansında.n evvcl tamamen tavaz
zuh edemiyeceği takdir edHmelctedir. 

Alman siyasi ricali, lnıri!iz mahar.:;. 
nin memnuniyetine iıtiralı: etmd.-t..dır. 

Vaziyette deği.fiklik yok mu? 
BERLIN, 27 (A.A.) - Havaı hu· 

•usi muhabirinden: 1 ngila murahhas 
heyeti mahafilinden toplanan intibııler, 
bugünkü v~ sekiz gün evveYtinin 
tamınni!e ayni olduğu merkezindedir. 
Mesul mabfellerin inkiaan barizdSr. 

Evvelki ırün, Tuna ve Şan mi...ıda
n haldrmda ~eden~. 
bazı ümitler uyandımııştı. Dün,, ıuker
iıilı: meselesine tema• edilince vaziyet ka 
ranmpır. 

Bay Hiller Alman siliıhlaım>ıuaun 
gayri muayy.,'n bir .eviyeye İsa.linin AJ
tnm'Y" için hayati bir mesele olduğuna 
~ etnııİt Ye yegiae t.aYVUnllJUD, 
hilihera Sir Con,imon lantluıdım Stre
sa konf'CTan&ıoch. anlablmoık üzeno, AJ
lllMl tezini açıkça izah etmit olduğunu 
sö,,femiF. 

Bu sözlerden haırl olan intiba, ln -
gilU..-enin Almaın tezinin avukatı yapıl
mak istenildiği IJIC!t'kezİndedlr. 

lngi&iz murahhatla:rı, bundan fena 
halele sıkılmqla.-dır. 

Mükcilemelerin ncti.cui 
LONDRA, 27 (A.A.)- Hava• ajan-

Ancehlin - Bilmiyerek, bilmezlikle -
(Fr.) Sens savoir, sans connaissance 
de cauııo 

Andeap - Büılıôil - (Fr.) Roeeienol 
ADıi - Sert - (Fr.) Dur, aev&-e 
Aııifen - Demit:ıcek, biraz yuluında -

(Fr.) Tout a J'heure 
Aqıyap - Adı.adan, kendi yokken -
(Fr.) En a.on abaence 
örnek: 1 - Arkadan söz söylemt-k 
ayıptır - Anilgıyap söz söylemek a-

yıptır. ""' 
2 - Kendi yokken hakkında hüküm 
vermek dogru mudur/ - Anilgıyap 

~kında hüküm vermek doğnı mu
dur? 

Ankıırip - Yakın<la - (Fr.) Prochaine 
ment 

Anbstin - Bile lıile, bil<> ôotiye -
(Fr.) Exprôs, intcntionncllement. 
Örnek; 1 - Bu i§i bile bile yaptım -

Bu işi anlraatin y .. ptım. 
2 - Bile istiye bu i§e giri~tim -
Ankaııtin bu i§e ğiriştim . 

Ansamimilkalb - Ozyürekten - (Fr.) 
Sinchremcnt, en toute siucCriti, du 
fond du coeur. 
Örnek: Özyürekten size saygılarımı 
ıunarım - Ansamimil.kalb wzc arzı 

ihtiram ednim. 
Anut - inatçı (T. Kö.) - (Fr.) Tetu, 

. entEtE 
Ar - Ar (l) - (Fr.) Honte 

Örndı:: Arsız - Biir 
Ari (Bal<: Rey) - Oylar - (Fr.) 

Voix, votcs 
Örndı:: Bu sorumda oylar dağıldı -
Bu meselede ara teşettüte uğradı. 

- ari - Süsliyen, bezeyen, ıenlendiren 
- (Fr.) Qui pare. quı :ı.nc 

Örnek: Alemarii - Acun süsliyen 
(bezeyen) Meclisara - Dernek ten· 

lendiren. 
Ariiım - Dinlenme - (Fr.) Repos 
A.ra.mga!ı - Dinlenek - (Fr.) Lleu de 
re pos 
ÖrncJı:: O gece çay kryısmda bir <lin
Jenek tuttular - O gece çay ııabilin
de bir arfungiih ittihaz ettiler. 

Araste - Bez~ - (Fr.) Decore, 
orne 

Ari.yiş - Süs - (Fr.) Parure, oıcn.ement 
Araz (Bak: alamet) - Bel dek (" ıyın

ptôme,, anlamı Terlın koluna veril
miştir.) 

Arazi- Toprak - (Fr.) Terre, terrain 
Örnek: Ekilmemis toprak - Arazii 
gayn mezrua - (Fr.) Terre non cul
tivCe 

(1) Lehçetiilli\gat'te elifle yazılarak 
türkçe gösterilmiştir. Divanı üıgat • it
Türk'te ••ır,, ar demektir. Bugün Anado 
!uda "ırsrz11 !ÖZÜ vardır. Radlof'ta Kır
grz ve Azeri lehçelerıinde <ar> Kazan 
lehçesind-c "er,, de bu anlamadır. 

Arabça "ar,. haya demek olmayıp 
kusur ve ayıp demektir.Bundan gelen 
••tayir., de kınamak anl~mındadır. 

11 muhabirinderı: lnııiliz dipl.omaai ma
hafi!ine göre, Sir Con Simonun avdetin· 
den evvel, yeni inkişaflar vukuu i.hti
mali hesaba katılmak ~ntile şimdilik, 
Berlin mi.iıkalemeleri, vaziyetle görüle
biliT bir küşayiş husule getinnemiıtir. 

Mükalemelerin akameti tahakkuk e
derse, bunun Almanya ile bazı noktalar 
üzerinde uyuımanın imki.nıızbğından 
değil, fakat Almanya ile Rusyayı ihtiva 
edecek, Şarki Avrupaya ait müıterek 
bir emniyet sistemi tqkilinin kabil ol
maınasmdan ileri geldiği diişünülmdde· 

dir. -
Almanya tarafından teklif edıldiği 

görülen, Rusya aleyhta.rı bir blok leş • 
lciline Lonclr.mın muhaJ;f olduğu ltaydo· 
lunmaktadır. 

Jn._ril~ gaz.etelerinin mütalcalan 
LONDRA, 27 (A.A.) - Bu sabahki 

lngiliz gazeteleri, Berlin mük?tlemeleri 
hakkın da pek az tefs.iratı ihtiva etmd< • 
tedir. Gazeteler, tabminattıı bulunmaz
dan evvel, Sir Con Simonun beyanatını 
bcl.!.:meği tercih etmektedirler. 

Daily Teleg=ph gıı2elesİ, Almanya
nın, muahedelerin tadiline ait •eri me -
talibinin wun listesina derc.-..4.tiktt=n son
ra bilhassa şunları yazıyo.-: 

"- İngiliz mümc:ıallcri, Almaııya ta 
rafınc!an bu gibi müdtle:yata intizar .ı. 
miyorlardı. ALnanyamn ıark misa.lana 
gÖsterdiği itilalg;rizl:<, • ahsrzlarırna Ü· 
midini pek ka.;~csız bir .eale ifrağ et -
mcktedir.0 

'1 Marnirıg post,, gazctesro.ın d. plorna· 
s.i muhabiri, Berlin mükile.;nelerinılen 
tes-eşıUh edcın iil>aın bcdbinane oldu
ğunu yazmaktadır. Y akm b'r tarihte 
Alm·:ıyanm münlerlt kafarak, ba~larm
da Fransa ve Rusya bulumn:ık iızet"e 
muabalderin radilioe aleyhtar kuvve~li 
bir kütleni.n te§ddı:ül edeceği pek muiı· 
temel göriilmektedir. Fransa ~e lngii • 
tere gibi, ltalya dahi, Almanyarun lfl • 
,,.,.sü arzusu önünde Rusyayı feda ede
cek, kısa görüşlü bir politika takibinin 
t..,liketi olacağım tıısdik etmektedir, 

Hitlerin vaziyeti, elbirliği s.iyasetini 
gayri mümkün cleğJse böle, mü~ül lal
maıktiMlw •• 

Alman gautelerinin ;ya:ulılılan 
BERLIN, 27 (A.A.) - Alman istil>

ıı..at biin>aundan: Aım- - lngiliz ırö
rii§meieri bakkmdaı Völki!er Böbahter 
gazetesi ıunlan yazmaktan: 

"Mad>.- yapılan tebliğler ile 
Sir Con Sinxmun bey-tı, gö..üpnelerin 
ilıi terıııfa da faycbıb olduğunu isbat et • 
mektedir ki, bu, yalon bir illikbal için 
mesut bir bap"IPÇ tepil ..... ' tedir. 
B~h, -ı. de.let aclanlan ara
unda doirvclan doina,. göriipı 1 iu 
ulualar an.11 vaziyette hakiki bir taralr
ki yapıımleceğine dair Alman noktai na
zan doinı idi. 

y iiksek bir lngiliz fB)ıs.iyebnin be -
yanatma istinat eden Döyçe Algemayne 
z~. 1anlan .öylüyor: 

"Husu.si bir anlapranın ta.'ıaldtuku, 
ır.....ı bir a.nlaprıa tahakkuku için çok fe 
na olaadı:h. Bu nıoktai - pek alıii 
olmaık, müstakbel ııörüımeler içıin bü
di....ı.tif olarak kalmıılıdır . ., 

lıı.ıPıiterenin politikada oynadığı a
ınıanevi role itaret eden "Berliner Ta • 
gablatt Sir Can Simooun B.dinoı Fn.n 
sa "Ve ~ bir mutemedi olarak ıreJ-
diğini yazıy~. . . . 

"Gennarıie,, ırazeteaı, Sir Con Sunon 
ile Bay Edenin her hanııi bir Avrupa 
konbiwwwıon.-la Almanyamn faal bir o
..,,, olıınılı • ı-ım ectilmeııiniD ....ı.
tıedbidi bir ı-eket cleğ1I, f.kat i;mımlu 
bir hareket olduiona b.ni oWm:lennı 
yazmaktadır . 

Bay Hitler, Boy Con Samyen 
LONDRA 27 (A.A.)- WM<l Price, 

Deyli Meyi Pzeteainde ~ bir ma • 
kale.inde diyor lı:İ: 

Bay Hitlerin Berlin müzakneleri 11· 

rasmda aldığı cıidcli rakip yazİ,..Ö dola
yıaile Saymeni~ _tem ~~imıe~. ...._,_ 
""' aıduia btiyetle llOyl~ır. 

Tulihat..-l-
V ARŞOV A, 'Z'1 (A.A.) Gazeitıı Pols

ka Berlin malwecile neırettiii lıir yazı
da diyor lıi: 

Teslihat meselesinde bir anlapnaya 
intizar edebilıiriz. Baılıca m~ ıfran 
sanın, mutasavver A....-upa anlaına&ı 
~.....m.ıe Almanyanm bufı:w .-a -
vaıı- karı• Uhar etbği t.,,,.yüldeclir. 
Alınanyanın askeri teçhizatı hMdmıda 
mühim tanzlerde bıj~ya iırmde ol
duia bildiriliyo1'. ~ A~pu! ha"." 
mukavelesi meselesınde vahim biç bir 
ınokt& olmadığı beyan eclilmektedir. Tu
- mitıMmıa reiiııce, İngiltere, müdaha
lıe tabiftnden - anlatıldığsnm tama • 
...:;., tasrih edilmesi nnıvafık o\acai:ım 
T<O bu noktanın alakadar hiilün dede!· 
Min i§tinılıile aydınlatılması icap ede
ceğini kaba1 etmiştir. 

Bay Eden VarfD<>adan geçerken 
VAa,.ş<)VA, 27 (A.A.)- Bay Eden, 

Sovyet Ru~y8Dlll Lonclra ..liri Bay 
Maysiıi bent-incle olduğu halde bu • 
gün Var~ ~eçmiılerdir. ls!;-ayon
cla Polonye ı-iciye -zamın muma • 
sillerile 1 ngilteft elçiliii memudarı tıı
rafmdan oelamlanmıfbr · Aymi trende 
Mo.kovaya gitmekte olan lııg1liz mat
buat grubu da vardır. 

Bay Lavalin beyanat.ı 
PMIS, 27 (A.A.) - Bay Lava!, i.
medioinde, R....a anlqmalermm 

=vıkeresi münasebetile yaptığı bey• 
natta denıiıtir ki: 

"lta1yan hültômet reioi için .. olan ~n 
nettarlığımı yeniden beyana !uzum ııo
rürüm. O. ulualarma:ıı arasmda. yabıtz 
hususi menfaatlann halli lııBfi olmadıiun, 
ayni zamanda muztarip Avrupada müt-
terek gayretlerimb:i t.nım nefine ._.. 
fetmeldiğİmİz muvafık olacaiuu anm • 
mıştır. 

7 kanunuııaniden beri ınlil-1clit ve-
silelerle bu teıriki mesai .,;,...ııaamcla .ı. 
vam edeceğini bilfiil göotennittir. Son 
defa, Yugoslavya balıkmda fili yaldat • 
ma arzusunu gÖ&termiıtir ki bu yaklq
um olmadan orta Avnspada lıantm le§• 
kiDt}andrnı.-.ı tqeblıüsü boı lıir tcY 
olur. O, bu suretle, oiyeııal ceaarelİ ve 

l 
l'OLISTJ! 

Bir amele düşüp yaralandı 
Kuruçeımede Sümer vapunondııd 

kömür botal!makta olan Recep oğlu 
Ahbap ismindeki amc!e kalastan yeni 
düferel< ağır surette yaralarunıt, Bey • 
oğlu erkclc has~ yatııılnıqtu. 

Tıiklid fşle.· 
Kadıköyünde bir lokanlllda çalışan 

Alber, Nes:inı, Kanıbet >>mindd.i üç gar 
son lokantanın pul biçimhıde müşteı-i
ye verdikl<ri fiıleri lokantanm mühürü 
ile taklit ederek müşterileTe pN'a mu
kabümcle sattırdJdarı anlaşılmış ve 
hepsi polis taraimclan yakalanmıştır. 

D . .ı 

BillZ, .. üş sn ÇJ. U • 
G~ı..1ac1a y ülo.e&.kaldır.mda otu.-an 

7 Y&flannda Nesim oğlu Mouı O.ınm· 
clS.i çocuk köprünün tiogıuısı vaour 
iskelesinde oyllftrken d....Ue d<ış;,_Üş 
ise de k-nlrruşLLr . 

Eıektrii< kGnt1~1 d .;ı 
Gedik-da l!Mat>Ö} e so!<ağıncla 

kunduracı Nikagosun evinden eldi· 
trik kontağından y;mgm ç!cruJ ne de 
söndürülmüıtür . 

T ıı ı.:ş n y .. takiar 
Arap camiinde S-ızeyb.L: sokaÇın

da Rıımazanr.ı evinden yanı;ın çık.m" 
yataklar kısmen yruıt!ı!ı halıfa son~J· 
rülmü,.tür. 

açık görüıüle uluslar ımuı müzııkcre!eri 
kolayla tıraaıkbr. Alma<ıya, 1 ın:ırl 
blrihli kar.:ı-ile moabedenin bes:inci fas
ı... ihlal ve kendisini diğer uluilanı bağ· 
\3yan mecburiye! eri ilga etınd< İst ı;i 
~u sırada talya gibi büyük bir nıem!e
ıkcbn Lrluılar anııı tesanüd eserine mu
zaherette bulunması ferah verici bir şey· 
dir.,, 

Bay Leva!, aon P • s görüşme' • in1 
hatırlat1m1 ve bu miililkata kendi:;' e B. 
Suviç ve Edenin uami tebliğlerinde üç 
hükıimetin tam tesanüdünü teshil et -
miı olduklanru beyanla demitbr iri: 

Stresada Bay Mussolini ve S.ymen 
ile yapılacak görüşmeler müşterek ba -
nş ;>yasamımı hiç bir ınemlel<ete kar· 
ıı tevcih edilmit olmaclığmı ve iste& ·
miz emniyeti herkes için İstediğimiz te
yit edecdotir. Fransa, berkesin §<'ref ve 
haysiyeti dahilinde barışı ~emine matuf 
dan basit ve açık battı hareketi daima 
muhafaza edecel<tir. Bu siyasette devam 
için, diğer memleketlerin dahili re;;m • 
lerinden endiJe etrnel<iiğVnize sebep yok> 
tur. 

Bay Lava!, Roma aeyahırtinden son
ra Mookova 4'eyahatini yapacağını söy
ledikten sonra ıu sln'etle denm etrni,. 
tir .• 

Emniyetin tesiai>ni bütün milletler ve 
bütün hükümetJere ınüflereken tesis 
cayıdine devam edeceğrz. Bu aiyuet:J• 
lıiç bir kinneyi tecrit etmeye matuf ol
madığmı ır<»temiek için, mi.aaldarwr8% 
§.İıınclideu cınlera iitihMı: etmeir istiyenle
re dlıiııa • "'21 alctw Bu, lagild 
bakımları henüz Ber.linde bulunurlarken 
yapmaya lüzum gördüğüm bir beyanat· 
tır. Atman,,., al)'Tllu.11 mümkün olma
dıimı bildinnelidir. Almeınya, müsale • 
metpa wer milletlerin davetini daöı.
reddederse, bunu .-ıl haklı ıröaterebi· 
lecd<tir? Ve sooıra kendioile tımilde yap 
...... İstediğimiz bir su.lh eoerini frendi 
müabereti olmalnızıu yaptıiumzdan 
-ı1 fİl<iyet edeb<leodrtir? Burada ne 
ne oDUıt hukuk müaavatı ve ne de Ce· 
nevreye prta tibi avdeti me•zuu bahis· 
ıir. Bütün nwmleketlerin iatediği bant 
içm dii• milletler... ittiralü uteaip İl
t-cliğni öiıelmdt mevzuu lıo.histir. 

Bay Laval, 1931 ele Briy- ile Bed
ne •Yalıat oodeıbo fÜDttl Bdı;.I ı W
lunm barıtı tahakkuk etmit ıaaıoılenl< 
ıı:ö~ t<Wlı ve hey.-u lıabrW • 
~ ........ demittiı' lüı 

Buvün, ittibk clostluklaranw oldu
ğu g;bl nıilhafaza ediyor ve bunları ço
p!tmak w takviye etmek istiynnız. Fa· 
bt e.demiııde F........,.. ksıdi mü.W.· 
.-._ biz:zoıt temine azmebnİf ...,_, ıi
"1111Clır. ..u,;bdmizclen ~ olmak için, 
kuvvetli ve mütuıhit kalalan. 

T cksib edilen fa;yİalar 
BERUN, 27 (A.A.) - Dıt ipi 

Bek-1 Bay Von Neurat!ı ile mü...,. 
Von Bülnvun istila ettiklerine dair o • 
ı.. ıi+WJetW, yan rmmi mabafıil tara
fından tazip edibelttedir. 

ROMA, 27 (A.A.) - Berlinde in· 
gili:ıılerle Almanlar araamda yapılan 
görüpnelerin neticelerini Rcana mat • 
buatı, \$1lumİ bir anlaım• için mütait 
bir mahiyette addetmektedir. Gior • 
nale d'ltalia, 1.._iliz bakanlarmm Ser 
lini ziyaretlerinin bir nevi mallimat al 
ma ve verme kabilinden olman ih'b""1 
le hiç kimsenin Berlinde yapılan gÖ· 
rüJmelerin ba.z ıitiliıflara veya mu.yak· 
kat temye .....etlerine müncer ola • 
cağını beklememi§ olduftmu yazmak 
tadır. Bu seoaete ıöyle devMn ediyor: 

Mnıfi unhlrlar 

ilk menfi unsur, reıımi tebliiin ~ 
tarafın noktai nazarlarının yekcliğ.,... 
ne yaklaıtırılmatı imkAnına telmih el· 
mekten kaçınma için göııtermit oldu • 
iu ihtimamdır. ikinci menfi .......,., bU 
gün Auna• duasından babaetmeii ter 
cih eden Alman matbuatrnm Berliıı 
görii~leri neticelerine ait olan ınü• 
talealanndak:i hararet fidanıdIJ".,, 

Ayni gazete mütalealanna de,,..., 
ile diyor ki: 
Şu bale nazaran Berlin görüpnel.,.. 

rinden aonra umumi anlaıma yolun • 
da hiç bir terakki elde edilmemiJ al· 
duiunu idida etmek mümkündür. 

lngiltere bu anlapnarun tahakkn· 
ku imkinmı elde etmek makaadiyle 
büyük meaai ııar!ebniıtir. Fakat bU 
meaainin bota gitmiı nlduiunn kabul 
etmek zarureti vardır. 

Streşa'Ja 
Gerek Giornale d'\talia ve ııerel' 

Tribuna gazeteleri Berlin göriifme 
!erinden ııonTa kalya, Franaa ve la • 
giltere aruında yakında Streaada alı 
teclilecek olaJl luınf ransın vaz!f~;. 
nin daha ziyade anınİyet k...--
oldııfunu yazmalttadır. 



MÜTEFERRİK HABERLER 
•ELEDIYED• 

Erken 
Bağıran satıcılar 

Bir çoklarının sekizden 
-evvel bağırdıkları anlaşıldı 

Mahallelerde .,.ı.ahleyin aekizdeıl ev
vel satıcıların bağırmaları menedilmişti. 
Dün sabah lıtanbulun muhtelif ıa..afla
nnda bilhaua Beyoğlu ve Şiflide &aat 
yedide aatralann yükad< ıesle mail.arını 
aattı.kları görülmüt ve belediye memur
ları tarafından bu aatıcılar yakalanmı -
tır. 

Belediye dün bütün b.ymııkamlddara 
gönderdiği bir raporda buna çok dikkat 
edilme.W bllirmifl:ir. 

suı meseıesi iç:n yeni 
bir proj1 

Belediye süt meseletoini halle karar 
venni-ş, mutahassıdara bu hususta bir 
de rapor bazırlatmııtrr. 

Bu raporla birHılı:te bir de ,..ı.rin aüt 
tevziatnu idaı·e İ9İn proje yapılmııtır. 

Bu projeyw göre belediye ıütçülede 
ayn ayn uğıratm'Y&caık ve bir mües.seae 
kuracakt.-. 

Bu müeaıeH daBna belediyenin kan
trolu altında olacak ve süt tevziatı bu 
müeıseae ıarafından yapılacaktrr. 

Ancak bu projenin tatbiki içiıı bir 
kanun çıkmalı lizun geldiğinden bele • 
diye pro;...mi Dahiliye vekaletine gön
dermiştir. 

V ekil.etıçe muvalık görülürse proje 
Kamulaya MM<edilec:ektir. 

Ter"os bir yıllık projesini 
tatLik etti 

lstanbul Terkoa idaresi 934 yılı i.çiı> 

haz.-lamıı olduğu projesini tamamen 
tatbik etmiıtW• 

Buna göre htanbul taraflarının au 
tevziatı kôımilen bitınittıir. Bil!ıassa Sa
matya, Aıksımly taraflarında evlere ve
rilen ıırlardan bafka ıokaklarde. da muh 
telif musluklar yapılmıştır. 

Bu musluklardan herkes iatifade e -
decektir. 

Birkaç .hın yeni ağaç dıkildi 
Belediyenin ağaç dikme fmdiyeti bit

miştir. Şehrin muhtelif taraflarında yol
lara dikilen ağaç miktarı bir kaç bini 
geçmiştir. 

Ayrıca O.sküdarda Kızkule•ine ba • 
kan ırrtlara da bir çok ağaçlar dikibniş
tir. Mutahaımlann söylediğine göre bu 
ağaçlar tutmuştur. Bir kaç ay aonra Üs
küdar sırtlan yemyeşil olacaktır. Gele
cek aene ıehrin diğe.- taraflarına bu a • 
ğdçlardan dikilecektir. 

OtoiJUs ıorvisleri 
Belediyw lstanbulun muhtelif •emt • 

lerindeki otobüs servisleri üzerinde tet
kikat yapmış, bir de proje hazıriamıı • 
tır. Tramvay tirketi bu yıl içinde yeni 
servisler haz.-lari<eo belediye otobüs 
ııerWsler.i içOn hazırladığı projeyi de tir· 
kete bildirecek ve yeni hatların buna gö 
re tanzimini istiyecektir. 

Belediye otobüs servisini idare et • 
mek istemediği için bu suretle halkın ih

. tiyacmı temi.ne çalışacaktır. 

~ol( .. om .. runu htzla fıy_tia 

satanlar 
Ekonomi Bakanlığı t..-afmdan te.bit 

edilen kok fıyatından fazlaya 68tan ta
cirler aleyhine kanuni muamele yapıla
caktı. lstanbul belediyesi İstanbul ve 
civanndaki kok tacirlerini sıkı surette 
kontrol ederek fulaya kok ıatıp &at • 
madıklarlnı araştırmakta idi. 

Öğrendiğimize göre lstanbul Hava 
gazı firketıinin gazhane fabrikasmda kolı: 
fiyatlarına zam için kürd. ve çuval para 
11 diye müşteriden fazla para alınmıştır. 

Bu vaziyot üzerine beled.yeye tiki· 
yet yapıldığından belediye tahkikata bat 
hıımıı ve gazhanenin fa-zla para aldığını 
teabit ebniştir. Belediye gaz ~irketi hak 
kanda kanuni takibata başiamışcır. 

Gayrı mübadı.l~rin 30.;ın 

lngi.iz lirası 
Gayrimübadiller Cemiyeti, Yunan 

bükı1metinin lağvcdibıit olan Muh\,e
lit mübadele komisyonu vasıtasile hü
J.timet emrine vermi şolduğu 30 bin 
lngiliz lirasının, gayrimübadillere da
Cıttırılmaaı için Maliye Bakanlığı nez. 
dinde teşebbüste bulunmağa karar ver 
mittir. Cemiyet Başkanı Bay Hü.nü 
ve umumi katibi Bay Şahap ve idare 
heyetinden General Esad gelecek 
hafta zarfında bu makaatla Ankdı:" -ta 
gideceklerdir. Gayrimübadillere şim • 
diye kadar verilen bonoların ta.fi • 
yeaine kadar yeniden bono tevzii_ mev· 
zuu bahis değildir. 

Senelik toplantı 
29-3·!135 cuma günü saa~ 9 da htan

bul Halkevinde birliğimizin köycülük 
kolu aenelik toplantısını yapacaktw. Bir
ıik üyelerinin köy fikriyatı bakımından 
hazırlıayacaldan -tetkikleri 28-3-935 per-
teıınbc al<ıaımma kad ... göndermeleri. 

Günlük konuıma ç ... çeveai: 
1 - Fe.adiyet raporu, 
2 - Rapor üzerinde konUfIDalar, 
!ı - T. · <ılı:unnuuı ve miinlıkata· .. 
4 - Yeni seneler için '-'İyet ~

!eri, 

Bey Mahmud Esad go.liyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) - lnki

Mp denini .. meı. üz- lmW ayla•ı 
Bay foWamud E.•d Bcnıkurt Anlc.-adan 
lııarelıııet etmist.ir. 

MA.A.RIFTll 

Maarif müdürleri 
T alima tn amcsi 
Şimdilik yirmi be§ vilayette 

tatbik edilecek 
Maarif müdüdükleri için yeni bir ta• 

lima1ıname Y"'Pılmtttı• 
Bu talimatnameye göre, bütün Tür

kiyedeki maarif müdürieri yükaek mek
tep mezunu olacak ve l<endilerü>e ay • 
nca vasi alilhi~ verüecelı:tir. 

Maarif vekideü yeni talimatnamenin 
timdiliık 25 vilayette tatbikine karar 
vermittir. 

Bu 1canın göre, Ankara, Antalya. 
Balıkesir, Buna, Denizli, Diyarbekir, E
dirne, Erzunım, Es.kif"lıir, Giresun, lçel, 
lstanhul, lzmir, Kars Kastamomı, Kay
_.;, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğıla. 
Samıun, Seyhan, Sıva.s, Trabzon ve 

Y ozgatt.aki maarif müdürleri. yüksek 
mektep mezunu olacak ve mmbU<aı.a· 
rmdaki Ol'la mektep ve meler de bu 
makamlara t8lıi olacaktır • 

Diğer vilayetlerde eokiai. gjbi maarif 
müdürleri yalnız ilk mektep itleriJ>e ba
kacaldardır. 

Hususi mektepler ti cır et 
moesse~esi değil 

Huıuıi ve ecnebi mdoteplerin biter 
ticaret mile...,..,;. olupolmad.ığı Maliye 
vekaletince Cıeticik dielmektıe ıidi. 

Dün, utanbul mıu.11 müdürlüğü.ne 
bildirildiğine göre, ecnebi ve hususi 
mektepler.in birer tİ<:ııret müesaeaei ol
may>p hayr müeuesi olduğu kabul e -
dilmıi ş tir. 

Bu ouretle fiınıliye kada- tahaldı:ui< 
şubelerince hususi melrteple.-den isteni
len kazanç resmi bundan sonra alınmı
yaeııicıtıT. 

T aıebe Birliği yaz seyahati 
tertip eaiyor 

Milli Türk Tal ebe börıiği yaz tatilin
de Antalya. Srvaı, Samsuna birer tetkik 
seyahati tertip edecektir. 

Tal ebe birliği §İm diden Nafıa vekil • 
Jetine müracaat ederek talebe ic;:iıı ayrı· 
ca bir ronzilat yapılmasını dilemiştir 

Ameriı<adan bir din cemiyetinin 
müracaatı 

Aımerikada bir din cemiyeti l ıtanbul 
Üniversitesine müracaat ederek evren .. 
sel bir din kabul edilmesini teklif et • 
miştir. 

c..niyet ayni zamanda Milli Türk 
talebe birLiğine de mia"acaat ederek ta
lebeyi Amerikaya davet elımİtıir. 

Fakat din cemiyetinin t~ redde
clilrniı, daveti de kabul edilmem>§tir. 

Tıp Fakültesınud ımtıhan 
şaki 'eri d ğ 5·irildi 

Tıp fakültesinde imtihan !ekilleri de
ğiştirilmiştir. Dün Üniversite rektör -
lüğünce kabul edilerek Tıp fakültesi .ı... 
kanlığma gönderilen imtihan şekline gö 
re, fakültede ımıf ve sömstr imLharu kal 
dınlmııt, bunun yerine Üç doktora yak • 
lama~. ını.'-•''-l.4uı.ı.._ ı..u.ı·. 

Birinci doktora yoklaması 3 sömea
tir sonunda teşrih, flıiyoloji ve hayati 
kimyadan yapılacaktır. 

2 inci doktora yoklaması umumi cm· 
razdan yaprlacaktrr. 

.• 3 ücün doktora yoklaınası da 8 inci 

söıne.tr oonunda hıfz .... hhadan ve da · 
biliye, hari<:iye, etfal, veladiye ve akli. 

yeden yapılacaktır. Eskiden bir denten 
dönen talebe ayni uwfta kalırdı. Fakat 
yeni imtihan tekline göre ıömeıtr nİ • 

hayetinde muvaffak olamıyun ancak bir 
sömostr ıonunda iml<ihana girebilecek
tir. 

SPOR 

SP< rcu' ııırı rl a vet 
Futbol federasy<>nundan: 
Milli takıma namzet olarak evvelce 

çağınlan idmancılanın cuma günü spor 
levazımatı ile beraber saat on be~te Tak 
•İ.mde bulurunaları tebliğ olunur. 

- - o--
YENi NE.SRIYA?' 

YARIM AY 
Bu 26 büyük sahife ve zengin mün

derecatlı mecmuanın dördüncü sayısı, 
nefis bir kapak içinde bir tablo ila
ve:.ile çıkmıştır. 

Mecmuada Naci Sadullahın Morg • 
da yaptığı reportaj ve ifşa ettiği • ır . 
lar, (Holivudun ve bütün ainema ile . 
mini allakbullak eden kitap) ba~lıklı 
yazılar okumıya layıktır. 

Ha t" 
Hafta din 16 sayfa, bol münd...-ecat 

ve güzel renldi bir çok resimlerle dolu 
olarek çııktı. 

" Parm~k izi .. mecmuı~sı 
Bu menıkh zabıta valıaları ve heye

.....tı maceralar mecmuanrun 8 inci &a• 
yısı da intiıu ebniıtir . ----o .. vet 

Ülküdar Fak.:a-Je...., yadım cemiyetin
de..: Üıküdar FM<irlcre ,.-d- cemiye
tinin senelik kongre•İ 29-3-1935 cwna 
günü öğleden evvel s:aat 10 da Ooğ-ancı-
1-da f..ı.. binatıında yapılacağmdan 
n\uhlerem azanın te,rifleri rica olwıur. 

Edirnenin kara •• •• gunu 
Halkevinde heyecanlı bir toplantı 

yapıldı, şehitlerin 
çelenkler 

mezarlarına 
kondu 

EDiRNE, (Mllliyet) - Edirnenin 
hakiki ...ı.iplerinden gaspedilerek mu
vakkat bir zaman için semigiln edildiği 
günün yddönümü, Edirne Halkevinde, 
bütün memleket münevverlerinin bir
letik gönüllerile anıldı ve 19ı3 faciaaı 
içten heyecanlarla tel'm edilerek T üıi< 
gücünün §uurlu hedefleri bütün mede
niyet kar-tısında açıkça gö&terildi . 

Saatı 15 te Edirne müdafaasında ıe
hit olanlann ruhlarını takdisen mevtuı
lar okımurken, halkevine yığın yığm bi· 
rilı:en halkın telhacümleri bitmiı ve tam 
on dö..tte müfterek bir ağızdan söyle • 
nen ntiklill marı- müteakiben aöz .... 
~an eri<ek muallim mektebi miidürü B. 
Reşadın 26 martın yükselmek ve kendi 
benliğine J<avuşmak mevkiinde bulunan 
Edirne Tüıi< gençliği ôçin umıtıulma -
ması icap eden bir gun oldugunu kay
dedeo-ek günün lıeyecaım. tercüman ol
muştur. 

Bay Rep.ttan aonra söz alan ede • 
biyat mualli.mi Bay Nihat, dünün idare-
aile bugünün idaresi ara.smda eaaab 
mukayeaeler yaparak Aıtatürlı:e haf 
bağlayan bir milletiın ölürken bile ıe
ref ler yaratarak öldüğünü ve bu mil
letin, aadece, yafaln&k için terefle öl • 
mek içıİo doğmuı bir mi.Uet olduğunu 
ıöyliyerek, ta§lmı heyecanlarla allot -
landı. 

Müteakiben kürıüye gelen liıe tale
besinden Bay Ahmet yalnız orada bu • 
lunanlara değil, 17 milyon Türkün bü-
tun bir heyeti mevcudesUıe hitap e-
diyormışcasına yüksek heyecanla 
haykırarak dedi ki : 

"M..ı..adunız, elem.lerimize ağlamak 
ve emellerimizi zağlama.klan ibarettir. 
Ne kimsenin ınurlarında eözümüz var; 
ne kimsenin gönlünü kmnak isteriz. 
Unutmamak ve dalına hatrrlmnak bi
zim beşeri hakkınuzdn-. (Trakyayı iı
teriz. .. ) diye haylm-anlar asla unulma
malıdırlar ki okuyan ve muntazaman 
takip eden şuurlu bir kütle halinde ça
lqıyor ve yÜrÜyoruz • ., 

Bay Alımetten sonra kürsüye çıkan 
erkek mırall:m mektebinin heyeoa.nlı 

• 

hatibi, genç ve c~kun talebeai Bay 
Şaban taşkın 150 bin kişilik kahraman 
bir ordunun müşterek uğultusu halin· 
de yükselen heyeamlı ıeıı>le mütehey
yiç dinleyicilere ve bütün cihan efkarı 
umumiyesine kar11 ıu veciz sö..Ieri ıÖy· 
ledi : 

"Tıfthe bet eğdiren Atatürkün he
yecanlı çocukları, Türk yur<lunun batı 

munnı al kanlarile çevreliyen (Balkan 
karbi) tefUtlerinıi derin .aygdarile a
narlarken, bütün bir acun luwgısmdi> 
tek bir noktaya iJaret etmek istiyecek
ler ve diyeceklerdir ki: 

"Haydi, ulus çocukları, ..-ay için
ılo kabukları soyulmuş ağaçların ziya • 
retine gidelim demeıl< auretile beyec.ın· 
larmıızı ifade edecek değiliz. Zira, 
Türk milleti o kadar güçlü ve kuvvet
li bir hale gelmiştir ki, kendisine aada. 

kat ve muhabbetle uzanan her eli aev
gi hiuile karşılamakta ve dizine yasla
nan her temiz başı muhabbP.tle okşa • 
maktadır. Ancak heri<ese anlatmak İ•te· 
riz ki irade ve f<Nrlarmuz kanay.ın gö
nüllerimizin içlıi heyecanlarını aır•tura

cak kadar taşkındır •·e gücüınü.ı: ıuur· 
auz beyecanlıan lizmı olduğu anda 
kahredecek kadar &§kındır.,. 

Bay Şabımın aürekH all.ışlarla ve u
ğultu halinde yükıelen (brav-0.") aea • 
)erile kartılanaıı hitıabesiııden sonra kur· 
süye gelen kız muallim mektebi tale · 
bellinden Bayan Rebianm çoık içli ve 
hüzünlü manzumesi gö.ı: yaşlarile din
lenmiı ve Türk milletinin şuurlu heye
canlarını tema.il eden bu kutsi toplantı· 
ya ıühayet verilirken, ilri kola aynlan 
memleket gençliğinin bir kı«mı saray 
;çinde söğüt kabuklan yıyerek can ve
ren şehitlerin yüksek hat:ralanna çe . 
lenkler götümı~e giderken, ikinci ko
lu da Edirne • Karaağaç ıosesi üstün · 
deki abidesine konulacak çelenkl~ri mil
li marşlar söyliyerek omuzlam.ıtlar ve 
Atıatürkün hey keli önünden Merice 
doğru yürümüşlerdir. 

Behçet VERiM 

1 ı.S ı , ., ... öUL HARiCi ASKERi Kl"fAA 1 lLANLA.K 

Cin&i 

Arpa 

Miktarı 
Lira 

240.000 

Bedeli 
Lira 
10,800 

Eksiltmeye İhalenin günü 
girme parası saati 

810 13 nisan 935 cu
martesi saat 15 de 
Babaeski 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı Arpa kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye girecekler kanuni otura
cak yer göstermeğe ve ticaret odalarından tasdikli vesika bu
lundurmıya mecburdurlar. Bunlar muvakkat teminat makbu
zu veya banka temiJ?-at mektubu açma saatinden bir saat evvel 
komisyona verilmiş bulunacaktır. 
2- Şartname istiyenler her gün komisyonumuzdan bedelsiz 
alabilirler. Eksiltmeye girecekler belli gün ve saatte Lülebur
gazda Askeri satına·ma komisyonunda bulunmalıdırlar. 

Lüleburgazdalci kıtaat i
çin açık eksiltme suretile 
11800 kilo nohudun ihalesi 6 
nisan 935 cumarte.;İ saat 16 
da yapılacaktır. Bedeli 1091 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 

· girme parası 81 lira 87 kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler ka· 
nuni oturacak yer göstermiye 
ve ticaret odalarından tasdik
li vesika ve şirketler namına 
girecekler vekaletname bulun· 
durmıya mecburdurlar. Şart -
namesini almak istiyenler her 
gün eksiltmeye girecekler yu
karıda yazılı gün ve saatte Lü 
leburgazda Askeri satına'ma 
komisyonunda bulunmalıdır
lar. (1559) 

Yerli fabrika lı-.r mamu·a -
tından ve b:her ki csunun tah 
min edilen fi atı 1 [ 8 kurus o -
lan 15000 kilo pamuk ipliği 
kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. ihalesi 14-4-935 pa
zar günü saat 11 dedir. Mu -
vakkat teminat 2115 liradır. 
Şartnamesini 141 kuruşa al -
mak ve örneklerini görmek is
tiyenler her gün komisyona uğ 
rayabilirler. Eksiltmeye gire
cekler muvakkat makbuzlari
le arttırma eksiltme kanunu
nun 2 ve 3 cü maddeler; nde 
yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektu.,\arını iJıale saatin
den en az bir saat evvel An -
karada M. M. V. satınalma ko 

(ı560) 

misyonuna vermeleri. ( 1523) 
'i- 'i- ,.. 

Beher tanesinin tahmin e
dilen fiatı 70 lira olan 500 ta
ne mahruti çadır ihale günü 
talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksilmeye kQpul
muştur. İhalesi 14-4-35 pazar 
günü saat 11 dedir. Muvakkat 
teminatı 2625 liradır. Şart -
namesinin 175 kuruşa almak 
ve örne:'iini görmek istiyenler 
her gün, eksiltmeye girecek -
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı -
rı'mış teminat makbuzlarile 
kanunun 2 ve 3 üncü madde -
lerinde yazılı ves;kalarla bir
likte teklif mektuplarını iha -
le saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada 1\.1. M. V. Satın
alma komisyonuna vermiş bu 
lunma!arı. (1561) 

* • • 
1 - Kırklareli kıtaatı için 

91 ton sığır etinin kapalı zarf
la ihalesi 6 Nisan 935 Cumar
tesi günii saat 15 de Kırklar
eli komisyonunda yapılacak -
tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
yirmi binyirmi lira, muvakkat 
teminatı bin beşyüz bir lira -
dır. 

3 -Teklif mektuplarının i
hale günü saat 15 e kadar 
Kı: l~!--eı; Satın1'.lma Komi& -
yonu Reisliğine verilmesi 

(1397) 2116 

1 Oev.lt Dtn i~}O~-;:ı L.mania·ı iş Jt nJ Umun ıdaresı ilAnları . 
. Bedeli muha~eni 7500 lira olan 15 milyon kırmızı boş 

bılet kartonu 10 rusan 1935 Çarşamba günü saat 15 30 da ka 
palı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alın'acaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin562,50 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
dördüncü maddesi mucibinceişe girmeğe manii kanuni bulun 
madığına dair beyanname ve tekliflerle birlikte iki tane nümu 
neyi ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme
leri laznndır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 
dairesinden1 Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden ve iz. 
mirde lzmır mağazasından tedarik edilebilir. (1449) 

2193 

Beher M3 17 lira tahmin edilen 1000 M3 çam tomruk 7 
nisan 1935 pazar giinü saat 15,30 da Ankarada ldare binasın 
da Malzeme Dairesinde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 cü maddesi mu
cibince işe girmeğe manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerinin ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli. 
ğine vermeleri laznndır. Bu işe ait şartnameler Ankarada Mal 
zeme Dairesinde, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğün 
de ve Eskişehirde Eskişehir mağazasında parasız olarak dağı-
tılmaktadır. (1562) 

Belediye Sular İdaresindenı 
idaremizin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf-

la eksiltmeye konulmuştur. 
15 m/m lik kurşun boru 15 Ton 
20 " .. " " 2 .. 
30,,""" 2,, 
40,. .. "" 2,, 

lhale günü 3-4-935 çarşamba günüdür. Teklif zarfları o 
gün saat on dörde kadar. müdürlüğe verilmiş olmalıdır. Bu sa
atten sonra getirilecek zarflar alınmaz. 

Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sıraservilerdekl 
idare binasında vezneye uğrayıp bir lira vererek şartnameyi 
alabilirler. (1545) 

1 .cı\'1LAI<; .., EY ı IVı BANKASI iLANLARI 1 

Satılık Arsa 
Esas No. Mevkii ve nev'i Depozito Lira 
524 Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde Halit 

ağa sokağında eski 16 yeni 24-26 numaralr 
229-50 (İki yüz yirmi dokuz buçuk metre 
murabbaı) arsa. 

646 Divanyolunda Klod Farer caddesinde Dost
luk yurdu arsasından ayrılma 23 Parsel numa 

280 

ralı 241 metre murabbaı arsa. 965 
Yukanda yerleri yazılı iki arsa peşin para ile satılmak üze 

re açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin tafsilat için her 
gün, arttırmaya girmek için de 10 nisan 1935 çarşamba günü 
saat onda şubemize gelmeleri. (70) (1540) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halıların münakasası 1 1 nisan 935 

tarihine kadar temdit edilmiştir. 
Şartnamede tadilat yapıldığından yeni şartnameyi gör

mek üzere taliplerin Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna 
müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 
de 11 nisan 935 günü saat 14,30 a kadar teklif mektuplarını 
komisyona ·;ermeleri ilan olunur. (1541) . 
lstanbul Varid t Tahakkuk 
Müdürlü,ünden: 

2466 sayılı buğdayı koru ma karşılığı kanununun birinci 
maddesile vergiye tabi tutulan undan mamul makarna, şehri -
ye ,irmik, ve her nevi bisküvi bu kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 2643 sayılı kanunun birinci maddesindeki C fıkrası 
mucibince 1 nisan 935 tarihinden itibaren paketle satılması 
mecburidir. 

Ancak evvelce vergileri verilerek fabrikalardan çıkarıl
mış ve perakendecilere satılmış olan açık veya kapalı kaplar i
çinde bulunan bisküvi, makarna ve şehriyelerden 1 nisan 935 
tarihine kadar sarfedilmemis olanlar mezkiir tarihten sonra 
da paketsiz satılabilecektir: Şu kada-r ki bu kabil ellerinde 
bisküvi, makarna ve şehriye bulunanlar rr.evcut mallarının 
cins ve miktarını mübeyyin biı beyı::.nname tanzim ederek ni
sanın birinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları Maliye 
Tahakkuk şubesine vereceklerdir. 

Bu lazimeye riayet etmiyenler hakkında takibat yapılır. 
(1555) 

Ger-Yikpaş da Jandarma 
alu· a Komisyonunda,: 

Satın. 

Jandarma matbaası ihtiyacı için 25 kilo puvantiye (pirinç 
çizgi ilci puntu) ve 3; kilo gire puvantiye (pirinç çizgi iki pun
tu) ve 30 kilo ince kalın (pirinç çizgi altı puntu) ve 8 kilo ince 
kalın (pirinç çizgi iki puntu) ve 10 kilo oluklu çizgi (pirine~ 
ilci puntu) ve 50 kilo kurşun (altı puntu) ve 200 kilo muh -
telif karentür ve 15 kilo dar on ilci puntu yazı ve 4adet(70x75 
santim genişliğinde) kalemdenibaret dokuz kalem matbaa mal 
zemesi açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 14 nisan 
935 pazar günü saat on beşte Gedikpaşadaki binada komis -
yonumuzca yapılacaktır. Hepsinin bir İstekliye veya bir veya 
bir kaç kaleminin ayrı, ayrı isteklilere ihalesi gerek olan bu 
malzemenin hepsinin tasarlanan tutarı 1056 lira 25 ve ilkte
minatı 79 lira 22 kuruş olup her kaleminin ayrı, ayrı tahmini 
bahalarile ilk teminatları şart kağıdında yazılıdır. Şart kağıdı 
parasız komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin hüviyet cüz
danları ve ilk teminat malsandığı makl-,uzu veya banka kefalet 
mektubu ile beraber belli gün ve saatte komisyonumuza gel • 
meleri ( 1522) 
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Dr. 1 H S A N S A M l -~ 
~ut veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ibtilatlanna karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

Ku' lanrnız. Sütıınllzü arttırır. Çocuklann kemiklerin! kuvvetlendirir. 

• Elektrik mnhendisi 8. Refik'in 

ANADOLU 
Ameli ve mufa1sal Elektrik, 

Makioa kitapları. Depoıu: Pos

tane arkasında Basiret hanı 

kahvecisi 2226 

Türk Sigorta Şirketi • 
Deniz yolları ( Ca.cl V akır H- lnanbıll 

rhtiyat ve Sermayeslı (1.000.000) Türk Lirasıdır. Ace!.§1- ıEıc!ll, \~!batı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanad• 

.. __ .,.Han. Tel 22740---· Nama muharrer hisse senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir. 
lürklye lı Bankaaı tarafından tetkfl olunmuıtur, İdare mecllal ve mildiirler · 
heyeti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yeırU. Tilrk Sigorta Şirkeo 
ttdlr. Ttirkiyenin hel' tarahnda (200) ti geçe11 acentalannııı hepal Türktilr, Tilr• 
ki)enln en miihim r feaaeaelerinln Yebankalannın aigortalarını icra etmekteıllrı 

iMROZ YOLU 
. KOCAELİ vapuru 28 Mart 

PERŞEMBE günü saat 16 da 
Tophane rıhtımından kaikacak 
gidişte Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroza dö
nlişte bunlara ilaveten Şarkö

ye uğrayacaktır. (1525) 2268 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalarını en İ> i ıeraitle ı·apar. Haaar Tukmanda Hrarları ıl1r' al 'l'B kolaylıkla ödet. 

Telgrafı IMTiYAZ - Telefonı fst. 20531 1610 

•• > ~ <:.. • ..,. • - 1 

. . .... il TRABZON YOLU 
KARADENiZ vapuru 28 Mart 
PERŞEMBE günü saat 20 de 
Hon~ '•·R lra~:ı.r. 11526) 225q 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 -Adanada Atatürk parkı etrafı, heyeti fenniyedeki pro 

jesi üzere tahdit edilecektir. 
2- Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruştur. 
3 - istekliler bu İte ait ev rakı bedelsiz olarak heyeti fen· 

niyeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar giinü Daimi 

Encümende saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
6- Muvakkat teminat miktarı (333) lira 15 kuruştur. 
7 - İstekliler şartnamesinden yazılı evrakı ibraza mecbur

durlar. 
8 - Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda şartname

sinde yazılı vakitte daimi encümen riyasetine verilecektir. 
2156 (1432) 

fstanbul Liman İşleri Umum müdürlütünden 
1 - 1 Niııaıı 935 tarihinden iti haren Liman rüsumu dahi rıhbm 

rüsumu gibi gümrük beyanname )eri muhteviyatı üzerinden ve tek 
bir makbuzla tahsil olunacaktır. 

2 - Kollfİmentonun idaremize e tasdikine hacet kalmaksızın es
babma ordino verilıneainin serbest olduğu acentalara bildirilml9-
tir. 
3 - Tahsilat mukabilinde e.ha hına makbuz senedi verileceğin -

den pul masrafı kendi11'ine ait olmak üzere tüccarın icap eden pul
lu makbuzları araması lazımdır. 
4- Liman ve rıhtım rtisumunun beraberce tahsil edildiğini na

tık idaremizin tasdik terbi gümr tik beyannameleri üzerinde görtil
medikçe Gümrükler tarafından muamele yapdmamaın Gümrtikler 
B~dürlüğünce gümrüklere tebliğ edilmittir. 
5 - Supalan etya için tüccar daha evvel giteleriınize müracaatla 

liste alacak ve bu listeyi gümrük manifestosuna ibraz edip beyan
naesine numara kaydettirdikten sonra bu suretle tekemmül etmiş 
olacak olan beyannamesile gişelerimize gelerek muamelesini yap-

tıracak ve rüsumunu tediye eyliy ecektir. 
2198 

Belediye Sular idaresinden: 
idarenin ıatın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf-

la ekıilbneye konulmuştur: 
15m/ m lik ana musluğu 800 Adet 

200 " 
25 " 
50 " 

1500 " 

l 

,20 " " 
"'3o '' '' 

" 
" 

" 
" ıt() tt '' '' " 15 ,, ,, Zarb ,, 

" " 
" " 
" 

20 " " 
30 " " 
40 .. 'ı 
60 '' '' ,, '' 
1 O ,, ,, musluk şapkası 

15 '' " 
20 " " 
30 " " 

'' '' ,, ana musluğu ıapkaaı 

" " "° '' '' '' '' 15 ,, ,, Joj ,, 
15 ,, ,!' Şapo font 
Basma ıı,.;eşme musluğu 
40 m/m yangın mushı.~u tiji 

60 " " •, " 

100 " 
50 " 
15 " 

3 " 
100 " 
50 " 
50 " 
10 " 
10 " 
10 " 
ıs ,, 
20 " 
20 " 
50 " 

60 " " " " 50 " ihale günü 3-4-935 çarşamba gÜnüdür. Teklif zarfları o 
gün aaat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olmalıdır. Bu 
saatten sonra getirilecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye girmek 
latiyenler Taksimde Sıraservilerdeki idare binasında vezneye 
uğrayıp bir lira vererek şartnameyi alabilirler. (1487) 

• 2245 

1 lSTANBUL BELEDiYESi ILANLARlf 

Bqiktaşta Tramvay caddesinde Büyük Türk Denizcisi 
Barbaros Hayreddinin Türbeı l etrafında fuzuli olarak gömül
müı olanlara ait mezarlar kaldırdacaktır. Barbarosla veya 
ünlü Türk Denizciliğile alakası olmıyan mezarların sahipleri 
tarafından bir ay zarfında :kal dırılınak üzere Mezarlıklar Mü-
dürlüğüne müracaatları. (1130) ısıı 

Belediye Muh~be kadrosundaki 50 lira ücretli memur
luklar için müracaat edecek taliplerin en aşağı orta mektep 
mezunu olması ş;ettır. Lise mezunları ve daha yüksek mektep 
mezunları tercih olunacaktır. Müsabaka imtihanı martın 31 
inci pazar giinü 14 de Belediyede yapılacaktır. İstek!ilerin 
fotoğraflı bir istida ve mektep '?<>hadetname veya vesikası ile 
Beled've reisliP:ine mürac~a~'a n lüzumu i!an olunur. (1553) ., 

lstanbul beşinci ;cra memurluğun
dan: Mahcuz olup paraya çevrilınem.e 
karar verilen Beşikbtıta Teşvilciye ma
hallesıinin Kağıthane ve &.,tan sokak

. •larmda kain 1 harita ve esiri 29 yeni 
89/ 6 arsa nwnanıılarile mürakkam ve 
308/60 metre mürabbaı mahaJ]j havi 
müfrez arsaya ehli ,'llkuf tarafından 
4629 lira kıymet konulmuştur. Mezkiır 
arsa açık arttınnaya vazedilnüt olup 30 
nisan 935 te salı günü saati 14 ten 16 

Z;. Y ı - Galata ithalat gümrüğün
den alınmış olan 14938 numamlı ve 
18·2-935 t>ariıhli beyannameye ait 
259724 numaralı 1980 lira!hk depozito 
makbwıu zayi olmu§tur. Yeni.4 alın.a • 
cağından diğerinin hükmü yoktur. 

Muamm ... 

ya kadar dairemi:z.de açık arttırma ou - A&liye mahkemeleri yenilane büro-
retıile satılacaktır. Artırma bedeli kıy- sundan: Davacı - lsmnbul Evkaf ida-
meti muhammen~.:...:- yu''zde 75 nı· bul--·~· resi ile dava olunan Mevlevihanekapı-
duğu takdirde mezkur arsa alıcı Ü&tün- 1tnda Aydm Kethüda mahalleaıiıw:le 
de btrakılacaktır. Aı..i ha.ide son arttı. y 1 dd , aya ca esinde 5 No. da Hüamnettin 
ranm Uaalıhüdü baki. kalınak Üzere art- ara&ındaki davanın yeniJenme mu.anu>-

tınna 15 ııün müddetle uzatrlarak 15 lesi sırasında: ikametgahı meçh.d bu • 
mayıt 935 !;Br§8mha ırüınü saat 14 ten lunan Hüsamettin hakkında ilanen teb-
16 ya kadar ırene dairunhıde yapdacak ıligat yapıhnaauııa karar 'Verilmi§ bulun· 
olan açık M'lıbrmıı.sında ~ür gayri dug" undan ted.it<ıa.Uın yapıla~A aı 2 ma.-
menkul en çok arttıranm üotünde brra- -o 

y11 935 as.at 10 da büroda hazır bulun
lolacal.tır. Arttumaya ııOnnd< i&tiyen • 
1 

ınım lü-~wnu lıebliğ makamına kaim. ol-
er mezki\r arsanın loymeti muhaumıe-
--ıru· · ·"'-de 7,5 _:... .. _...:...,_ _,_ mak üzere ilin olunur. (9803) 
~ nı- u.......,.......pey,..çe ~~~~~~~~~~~~~ 
ııini veya milli bir bankanın mektubu • 
mı h...,.;J bulunmaları lazımdır. Hakla
rı tapuya yazılı o.lmıyan İpotekli ala • 
cıaklrlar ile diğer alaka>dararun irtifak 
hakkı Mlıiplerinin bu haldamu ve hu· 
ıusile faiz ve mıı&rafa dm olan iddia -
!arını ilan gününden iıtiba:ren 20 ıün 

içıinde evrakı müıbrtıelerile birlikte dai· 
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tapuda müsecc.. olmıyanla. 
rm satış bedeli.nh> payfaşma.sından ha
riç ka.brlar. Müterakim verıri, vakıf i
caresl, Uenviriye ve tanzitıiye resimJeri 
borçluya aittir. Daha fazla malumat al
mak ôstiyenlerin 10 rıHan 935 ten iti -
haren dairemizde aç.ık bulundurulacak 
olan arıttmna fal'l:namesile 934 · 3791 
numaralı dosyasına mü~a~"'.l. !~a mez ... 
kür do•ya derununda me·:~ 't'I a~a.nın .. 
evıaf ve saha ve ıairesini havı vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu anhyabiJ..., 

celderıi ~an olu-. 

l«anbul üçüncü iaa manurluğu~ 
danı ŞitHde Clabi aokıağmda T aluin 
Bey apartımanmda mukim Ahmet Ce
nap ve yine ayni yerde mukim Aziz Ce
ı.p ve yine ayllİ yerde mukim ikbal 

Cenaba ı Türkiye lı Bankasının, Ahmet 
Cenap ve ıürekası Komandit tirketiın • 

den alacağı olan üv bin üç yüz otuz i
ki lira ve ayrıca 3-9-1932 <t.arilılnden jı.. 

tibaren her üç ayda bir hesap ve resül

male kalbedilmek üzere senevi yüzde 
dokuz faiz ve yüzde üç komisyon ve 
175 lira avukatlık ücreti alacağı olup 

mezkur ~et hakkında üçüncü icra 
dairesiniıl 932 - 4805 numaralı do&ya

sı lle ve haciz yolu ile yaptığı takip ne

ticesinde mezkür fİrlrec.&n emvalini bu
lamadığından mezkGr alacak hakkında 

haciz vesikası ioıt:ilıııal ve l<ollek~!ııy· 
ri mahdut mesuıliyetll ferik bul • 
ruz aıfatı ile haldaıuzda dairemizin 
935 · 131 numanolı dosyası ile ve ha;. 
c:!İz yolu .ile takip edilmek üzere miira
caat etmİf tir. T arafımza ııönderileo Ö· 

deme emrine müha§irin verdiği moı~u

hata nazaran ikıımetgôlhınızın meçhul 

bulunduğu anlaııldığmdan haklar1111:ıı-

da ilanen tebliırat icrasına karar veril
ıniJt&r. Tarihi il&ndan i.tibaren bir ay 

zarfında mezkür borca kartı bir iti... -
zmız vana şifahen veya tabrirene dai.
ranize açıkça bildirmenlz :itiraz ebne
diğiıWı takdirde mal beyanmda bulun

manız mal beyanmda bulunrnauann 
hapi•le tazyik ediJeceğinl:ıo ve ıayeıt hi
lafı hakikat mal beyanında bulunUl'sa
ruz hapisle cezalandırılacağıruz ve bcır
cu takip talebinde yazılı ıei<.ilde öde -

mediğiniz takdirde cebri icraya devam 

olunacağı ödeme eml"İ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. (9789) ............................................................... 

Umumi Ne,riyat ve Yazı ı,ıeri 
Miidürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

A•liye mahkemeleri yenileme büro
sundan ı Davecı - l-.:ıbul evkıal ida
re.ile dava ol~ Çar§ambacle Fethi -
yede katip Mü.Wıaddin mahallesinde 
Camiçrkmazı soıloağmcla 6 No. da Ka -
dinko arasında müteha<ldis alacak dava
•ının yenilenme muamelesi ura11ndaı 

haılen ikarnetgahr meçhul bulunan müd
deialeyhe iJiınen teb!Jsat yaprnsına 

kara.. veribniı bulunduğundan tetıki -
katın yapılacağı 2 mayıs 935 .....ıı 10 
da büroda hazır bulunmaısı lüzumu teb
liğ makamma kaim ohnak üzere ilan o-
lunur. (9804) 

Kadıköy •ul:lı icra daire•indenı Bir 
borcun teımiı:ıi istifası zmmmda malı • 

cwı olup Mlblımık paraya ~evrilmesi 

mul<an-er bıalunan muhtelif dno ev et· 
r-w 84-935 pazarteııi ırünü - 10,30 
dan 12 ye kadar Ortaköy çarıı&mda a. 

'ık arttınna ile sablaoağmdan yüzde 

iki buçuk delliliye reami mü§lerisine 
aiU olmak Ü2ere Wipleıin mezkur gün 

""' aaaıtte mahallinde bulunacak memu

ra müracaat eylemeteri ilan olunur. 
(9791) 

Beyoğlu 4 lincll. ... lh hukuk maJıke. 
ıne.ınden ı T erekeolne mahkemece el 
konulan ölü avukat Lütfıi Fikriye ait o· 
Lmak Büyükadada Nizamda Ziya Pa1<1 
sokağında 3 - 9 namamh köşkite mev~ 
cut karyola ve yatak takımları, yazı -
Jııane ve kütüphane, yemek odası takı -
mı ve büfe, gllF'derob ve saire ev "fy& • 

., aç.ık 8il'lıtuma •ureltıle 2-4-935 salı 

günü Mat 1 O da ...tılacaktır. J~eldi 

olanların g&terilen gün ve ..... ııte ma· 
hallinde Adadaki köıkte haıııı- Wun • 
malan ilan olunur. (9796) 

Eski Oım111.nlı İmparatorluğunmı 
Taksime uğranllf 

Düyunu umuml
yesl meclisi 

Pario 22 Mart 1935 

iLAN 
1 Haziran 1939 dıan itibaren yıi tak

&i'tiıni 700,000 a!ltm Türk liraşma var
dınnak için müterakkıi paiyeleri te§kil 
eden 1933 müzeyyel mukavel~e
l<:i intikaJ devresinden vazgeçtiğini Türk 
hükumeti Düyunu Umumiye meclisine 
bildinniştir. 

Ayni zamanda mukave>lenameıleld 
700,000 altın Tiiri< linı.sı yıl lBlnıitinin 
kaffesmi 1 haziran 1935 den itıiha.ren 
devlet bütçeııine sureti kat'oyyede va
zebneyi Türit hükUıneti taahhüd ebnİ§-
tir • 

intikal dııvre&i -aında yıl talmt. 
tinin Uamamlanması ıiçin ( F onds Spe
cıial) den kalım ve bu sebepten dolayı 
hükumete intikali lazan gelen bakiye 
ile mezkiir hükumet tarafından yüzde 
7,5 1933 · 34 talıvillerıi ahnmıı ve ifbu 
tahviller medWn nezdinde depo edil-

mİftİr • 

. 'f.··· . ·I , . . . 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Bat ve dit ağrılan • Artritizm - Romatizma 

Belediye Sular idaresinden ı 
idaremizin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Buşkale 600 Adet 
Boru 600 ,, 
15 m/m ana musluk şapkaaı 800 ,, 
20 " " " 150 " 
30 " " " 50 " 
40 " " " 50 " 
60 ,, ·Volan ,, 20 ,, 
60 ,, ,, Vana içm 10 ,, 
40 ,, Manşon 150 ,, 

·150 " " 25 " 
200 " " 25 .. 
Deve Boynu dökümü 30 ,, 
Tübülür 30 ,, 
ihale gÜnÜ 3-4-935 çarşamba gÜnüdür. _ 

Teklif zarfları o gün saat on dörde kadar Müdürlüğe ve· 
rihniş olmalıdır. Bu saatten sonra getirilecek zarflar alınmaz. 
Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sıraservilerdeki ida
re binasında vezneye uğrayıp bir lira vererek şartnameyi ala-
bilirler. (1486) 2244 

1 EV K A F MU D 1 R 1 YET 1 I LAN LA R-1 1 
Değeri Pey akçesi 
Lira K. Lira K. 
198 90 14 22 Macuncuda Seyid Halife mahallesinde 

Fenai çeşme sokağında eski 25, 22 yeni 73 . 
ve 73 mükerrer No. lı bostan ve bekar oda
ları arsasının İbrahim E vakfmdan olan ve 
633 metre terbiinde bulunan muayyen ma
hallin yarı hisseıi. 

67 50 5 10 GalatadaArapcamii mahallesindeKalafat 
cı caddesinde Kalafat yeri arkasında 143 
No. lı dükkanın 1-4 hissesi. 

629 20 A7 19 Galatada Arap camii mahallesinde Mah
mudiye caddesinde 206 No. lı dükkan ile 
fevkinde ve Doğru yol sokağında 9 No. lı 
mahallin 1 720-6720 hissesi. 

506 25 37 96 Mahmut paşa mahallesinde Şeref Efendi 
sokağında eski 9 yeni 49 ve 49-1 No. lı al
tında fırını olan kagir hanenin 1-4 hissesi. 

37 60 Z 82 Yenikapıda Katip Kasım mahallesinde 
Y enikapı c addesinde eski 71 yeni 69 No. lı 
üstünde bir odası olan kigir dükkanın 1-8 
hissesi. · 

214 25 16 10 Babı Caf eride Ahıçelebi mahallesinde 
Yumurtacılar caddesinde eski 316 yeni 80 
sayılı dükkanın 1-7 hissesi. 

7.Jl 00 5 63 Ahıçelebi mahallesinde Zindan kapı cad-
desinde eski 290 yeni 56 sayılı dükkanın 
3 - 240 his sesi. 

Yukarıdaki hisseli emlik satılmak üzere dört hafta müddet
le arttırmaya çıkarılmıştır. Ar ttırması nisanın 6 cı cumartesi 
günü aaat 15 de Encümende yapılacaktır. İstiyenlerin ihale 
gününden evvel Mahliilat kalemine gelmeleri. (1177) 

Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Evvelce vergisi verilerek fabrikalardan çıkarılmış ve pe

rakendecilere satılmış olan ve açık veya kapalı kaplar içinde 
bulunan bisküvi, makarna ve şehriye 1 niıan 935 tarihine ka 
dar ıarfedilmemiı olduğu takdirde ancak bu nevi mallar mez • 
kiir tarihten sonra da paketsiz satılabilecektir. Alakadar • 
lar bunlar için bugilnden itibaren 31 mart 935 akşamına ka -
dar mensup olduklan Maliye şubelerine ellerinde bulunan bu 
malların miktar ve cinslerini gösterir bir beyanname verecek 

lerdir. Bu beyannameyi vermivenler hakkında kanuni takibat 
yapdacaktır. (1566) 


