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FlATI 5 KURUŞTUR 

ltalyanın 
Yeni siyasası 

Orta Avnıpa'da silahlı ve güç
}ij bir Almanya'nın belirmesi, ltal-
1a ıiyaaasının istikametini de ta· 
tin etmittir. Genelsav~ önce 
de, genelaavattan sonra da İtalya'· 
llın yürüdüğü yol iyice belli değil-
di.Avrupa ırenelaava,tan. ~ ~~ ta 
taflı ittifak ve üç taraflı ıtılaf zum
!'elerine ayrıldığı bir zamanda 1~1-
Ya her iki tarafı da kollayan hır 
devlet vaziyetinde idi. Tunus'un 
Fransa tarafından itgalinin bir 
tepkiai olarak ltalya 1882 yılnda 
Alınıuıya ve Avusturya'mn ittifa • 
kına ıimıitti. Bununla beraber, 
lta.Iya itilaf devletleri ile de ayrı 
'Yrı anlqmıfb. Fransa ile 1896 yı
lında Tunus anlapasını yaptı. 
Dört yıl sonra Fu ile Garp Tarabu
lıısunun miibadeleaine dayanan bir 
llıukavele imzaladı. 1902 yılında 
Franaa'ya taarruz etmiyeceğini ve 
Fransa taarruza uğradığında 
bitaraf kalacağını vadeden bir an
latma yaptı. 1909 yılında Raceoni
ııi' de Rusya ile anl8,ftı. Bu anla,
llıalar ile ltalya hem Almanya'ya 
İttifakla bağlı, hem ı;le itilaf dev -
letıerile anlatmıttı. 

Genelaavat gelince ltalya, ken • 
diaini mü:?:ayedeye koydu ve ban -
ııi tanı.f fazla menfaat temin eder
~ o tarafa katılacağını bildirdi ve 
nihayet itilafcılarla birlikte yürü
Yerek aavıqa karıştı. Barış yapıla
tağı sıralarda ltalya ile Fransa'nın 
~aaı açıldı.ltalya Versailles' da um
duğunu elde edemedi ve genelsı
~a,tan M>nra istatükonun devamı
ı:ıı istemiyen devletler sırasına ge
~rek bir aralrk onlara liderlik 
hptı. Franaa'ya kartı yürümüt ol
llla.k için Almanya'nm ailahlanma
auıa taraftar oldu. Macari9tan'ı tut
tu. latatükoyu korumaya yardım 
ediyor diye Küçük antant kombi -
ııezonuna kartı vaziyet aldı. An -
cak Veraailles bantını yapan dev
letlerden de ayrılmak istemedir;~. 
ı:ıi her vesile ile .öyleyip durdu. 
ltalya'nın genelaavattan sonraki 
ıiyaaası, ırenelaavattan • önceki ıl
)'aaa gibi iki taraflı idi. 

Muaaolini'yi bu iki taraflı aiya -
ladan ayırarak bir tarafa bağlıyan 
liitler' dir. Hitler it batına geçtik
ten sonra da Muasolini vaziyeti ııla
re etmeğe çalıtmıttı. Şimdi anlatı
lıyor ki Mussolini'nin amacı Hitler 
ile dost ııibi görünerek kendisini 
Fransa'ya ağır pahaya satmaktı. 
liitler de bunu anlamıt olacaktır 
iti, ltalya'yı en yakından alakadar 
eden Avusturya sorumunda hiç bir 
tııüaaadek&rlıkta bulunmamaya ka
tar verdi ve bunu da ııeçen yılın 
ilkbaharında Venedik'te yaptığı 
lıir görii9mede Musaolini'ye açık • 
~ söyledi. iki ay sonra Dollfus'un 
lı:atli ile ltalya artık uluslar arası 
llıuvazeneainde Fransa tarafına ge· 
Çiyor ve güdeceği siyasanın i~tika
llıetini tayin ediyor. Bunu Lava! ile 
)'apı)an Roma görütmeleri takip 
etti. Fn.osa ile ltalya arasınd'l bir 
-Wa+ma yapıldı. Ve nihayet 16 
llıartta Almanya siliiblanmağa ka
rar verdiğini ilan edince; bundan 
Fran1.a kadar ltalya da telıit etme
le b8.fladı. 

Gerçek yeni Almanya, Fransa'
dan ziyade ltalya için bir tehlike 
tılınağa baflamıttır. Dün Alman
)'a'nın kartısında Fransa vardı. Ve 
hu Fransa Almanya'ya laartı gel -
llıek için ltalya'nın yardıru•ııa 
1lluhtaçını9 gibi görünüyordu. Bu
llİinkü görü değitmi,tir ı Alman • 
l>a'nın kartıaında bir ltalya vardır 
~e buna kartı gelmek için de ltal
l'a Franaa'nın yardımına muhtaç 
~ihi görünüyor. Alman tazyikinin 
1 likameti, batıdan cenuba doğru 
lleçınittir. Bu yeni vaziyet '-"lrfı&ın
da ltalya, ansızın istatükoya ta -
"aftar olan devletler sıra.ama geçi
~ftir. ltalya dıt aiyaaaaındaki bu 
~.:.,ıap, Musso!.ni'nin Yugoslav -
~ ile anlatmafa çalıtmuı ve KU

t:'.k antant ile birlikte yürümeğe 
ti r-ar vermesi teklinde belirmit -
'ti.r. ltalya'nın yeni Belgrad sefiri 
d 0 nt Viola di Campalto geçenler
't,e İtimatnamesini verirken, ltalya
~ \ıgoslavya dostluğundan çok ha
k .. 1etli bir dil ile bahsetmitti. Dün. 
İle. 'azetelerde de sefirin Belgrad

Çti<an Pra vda gazetesine verdi-
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Murahhaslar Türk kadın
larına gıpta ediyorlar 

kadınlık noktasından Türkiye 
Avrupayı 

Yıldızda toplanacak o
lan feminizm kongresine 
i§tirak etmek Üzere dün 
de tehnmize dört kadın 
murabbaı gelmi§tir. Bun
lardan Bayan Conlelle 
Olivcr Perapalaı oteline, 
Eıtonya murahhası Ba
yan Şuvartı, Gazeteci Ba· 
yan Neggo ve 1 ngiliz ba
yan Whyte Park oteline 
misafir olmuşlardır. 

geride bıraktı 

Bu murahhaslar dün 
öğleden aonTa büyük 
Türk mimarı Sinanın ih
tilalinde bulunmu§lardır. 
Avuoıturya liberal fırkası 
erkinmdan olan Bayan 
Cordelle Oliver dün Pe -
rapalaı ol>!linde kendiaile 
görüten bir muharririmi· Bayan Cordelle Oliv er ve Bayan Neggo 
ze beynelmilel kongre hakkında ıunla- kadın konıırelerine iıtinık etmedim. Bu 
n IÖylemittir: defa kongrenin Türkiyede olııuuı beni 

"- Pek küçük yaıtanberi feminiı • çok oevindirdi ve hemen memleketinize 
tim. Fakat timci.iye kadar uluslar ara11 (Devamı 2 inci sahifede) 

Istanbulda üç Maarif 
müdürlüğü mü yapılacak? 

Iatanbul Maarif müdürlüğü yeni 
tetkilatıncla, tehriınizin üç Maarif mü 
dürlüğüne aynlmaaı yolunda kuvvetli 
bh· -r.-e vw.r •ır. Söylendiğine göre, 
latanbul Beyoğlu ve Kadıköyünde ol
mak üzere Üç Maarif müdürlüğü ib
da• edilecektir. Yeni Maarif müdür
lüğü talimatnaımesinde İt fazla oldu
ğundan ancak bu tekilde Iatanbul mek 
tepleri idare edilebilecektir. Iatanbul 
merkezinde, daha genit oalahiyetli 
bir Maarif •.ıüdürü bulunacaktır. 

Bay Tevfik Aras 
Dün geldi 

Dıt itleri bakanımız B. Tevfik Rüıtü 
Aras dün sabah Ankaradan tchrimız~ 
gelmittir· B. Tevfik Rüıtü Araa, 15 Ni
sanda toplanacak olan uluılar kuru
mu konaeyine batkanlık etmek Üzere 
bugün Cenevreye gidecektir. 

Venizelosun ge
mlleri satılıyor 

Yunaniıtandaki ıon isyan hareketi 
dolayıaile bir aralık limanmnzda alıko _ 
nulım Nav~a vapuru Pirede haczedil
miıtir. Venizeloıun gelini Bayan Kir • 
yakoya ait o~. bu v~pur ~atılığa çıka
nlmııtır. Cebelultarık a &ıltrıek üzere 
manganez yükü ile Karadenizden gelen 
ve yine Pireye gjden Rosidon filebinde 
de Bayan Kiryako Yenizeloıun yüzde 
30 niıbetinde hiueoi vardır. Bu hiıae • 
de, ayni tekilde satılacaktır. 

Aldığımız ~ı'.imata göre, ayni mal 
oahiplerine aıt bulunan Nikitaıı Ruıoı 
vapuru da Amerikanın Filadelfiya lima
nından Hamburga gelmit ve orada Al
man hükumetince alıkonulmuftur. Yu . 
nan hükumeti namına ııönderilen mü • 

rettebat bugünlerde gemiyi teııelliim ede
cek ve Pireye götüreceklerdir. Marıı 
Ruıoı adındaki dördüncü gemi iae he . 
nüz Santoı limanında bulunuyor. 

Gümrük ve inhisarlar 
memurları 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Hüku
met gümriik ve inhisarlar bakanlığı 

Büyük Türk Mimarı Sinan için dün bir ihtilal yapıldı. Re•mimiz bu ih- memurları kanunu projeaini Kamutaya 
tilalden muhtelif intiba/an te•bit ediyor. Yazısı 3üncü sahifemizdedir. vermittir· 

.......................................................................................... ~.~· .... ·~·~·~·~·~·~· .... ·~·~·~·~·1•1•1•1•1•1•••················ .. ••• 
ği beyanat çıkmı~tır. Kont Viola ı iken, timdi hakem teklifini kabul yasalarını terviç etıni,ti. Fakat ltal-
bu beyanatta ltalya - Yugoslavya etmi,tir. Çünkü yukarıda bir Al- ya artık istatüko aleyhtarı bir dev-
dostluğundan tekrar bahsettikten man tehlikesi gittikçe büyümekte let olmaktan çıktığından bı,ı dev · 
sonra, Küçük itilaf- hakkında da iken, Afrika' da bir takım mace ·a- !etler, Almanya'nın nüfuzuna ıı,ır-
fU sözleri söylüyor: )ara girişmek ltalya'nın itine el - meğe namzettirler. Ve gird•kl•ıri 

"İtalya Küçük itilafı hayatiyet vermez. ltalya bütün kuvvetlerini günden itibaren de, ltalya ile kartı 
ve siyasal fUurunu isbat etmit bir Avrupa' da kullanmak ihtiyacı kar- karfıya gelecekler demektir. :arın 
uluslar arası kurumu sayar.,, tısında kalabilir. Bunun içindir ki Almanya ile birleterek kartıama 

Bu, çok değişmit bir lisandır. Adriyatik meselesinde Yugosla, Y« çıkması muhtemel olan devletle•in 
Bundan batka son buhranlı vazi- ile anla~mak yoluna bile gelmit silahlanmalarına yardım elua,k için 
yet üzerine ltalya Habetistan'a görünüyor. Ancak, ltalya'nın hala Mussolini'nin kısa görüşlü bir dcv-
kartı da tiddet siyasasını değiştir- Macaristan ve Bulgaristan gibi mu- Iet adamı olması lazımdır lıi, Fa • 
mit gibi görünüyor. Musaolini, Ha- ahedelerle silahsızlandırılan ikin- şist lideri hakkında ne söylenir•~ 
befistan ile ltalya arasında çıkan ci derecede devletlerin silahlanma-
.-. h I f h k söylensin, her halde, kısa görüşlü 
v alval i ti a mı a eme havale !arına taraftar olduğu söyleniyor. 
etmeğe ve bu sorumun uluslar der- Gerçi timdiye kadar ltalya, istatii- hir adam olduğu söylenem.,z. 
neği tarafından tetkikine razı değil ko aleyhtarı olan bu devletJ.,ı i;ı ,i. A. Sıikrü ESMER 

harpler kuruldu. 'Venizeloı 
partisinin intihaba iıtirak 
etmesi istenilmiyor. 

Tel:{ Müdürı Z43ıa, Yazı lılerl müdiirih 14319 
idare •• Matbtıaı 24310 

Danzig intihabatı 
Almanlar sukutu hayale uğradılar 
Danzig şehrini Almanyaya bağlamak içbı 

Naziler kafi derecede ekseriyet 
temin edemediler 

DANZlG, 9 (A.A.) - Zop- iki ekseriyeti kazanmak için da-
pat belediye intihabatında Nas- ha dört azalığa ihtiyaçları var-
yonal sosyalistler 15 ve diğer dı. 
muhalefet fırkalan da 13 azalık Gazeteler, ulusal aosyalistli • 
elde etmitlerdir. ğin Danzigte adet itibarile mev· 

BERLIN, 9 (A.A.) - Havas kiini sağlamladığını kaydetmek. 
ajansı muhabirinden: le iktifa etmektedirler. Bazı na-

Ulusal sosyalist mahfeller, zi mabafiline göre, bu intihaba-
Danzig intibaiıatının neticele - tın tesiri, aerbeat tehrin baricin-
rinden dolayı hayal sukutuna de de tumullü bir tarzda hisse . 
uğramıtlardır. Naziler, muhale- dilmesi lazımdı. Burada kaza . 
feti daima kuvvetli bir hale nacakları parlak bir muvaffakı-
koymak ve serbest tehrin tetki- yet, kendilerine Meme!' de ve 
lat kanununu tadil eyliyebilmek belki de Avusturyada bir reyi a-
için diyet meclisindeki azalık - ma müracaat yolunu açmıt ola-
lardan, en a,ağı üçte ikisini ka- caktır. 
zanmayı ümit ediyorlardı. Dan- Alman gautelerinin fikri 
zig tebrinin hususi vaziyeti ve DANZ1G, 8 (A.A.) - İntiha· 
Almanya - Lehistan siyasetinin batın neticesini mevzuu babse-
icaplan, kendilerini mevcut tef- den Alman gazeteleri muhabir-
kilata riayete icbar etmekte idi. leri bu neticelerin Danzig hal-

Nazi fırkası ekseriyeti kazan- kının tamamile Alman oldukla-
dığı takdirde, bunun neticesi, rını gösterdiğini ve uluslar ku-
Danzig tehrini Almanyaya bağ- rumuna yapılan tikayetlerin e -
lamak ve Versay muahedesinin 6aaaız olduğunu kaydetmekte -
hükümlerini umumi bir fekilde dirler. 
iptal etmek olacaktı. Avusturya neticeden memnun 

Ulusal sosyalistler, 6 azalık ViYANA, 9 (A.A.) - Siya-
kazanmaya muvaffak olmuşlar- ıal mabafil 14ağıdaki sebepler-
dır. Fakat 72 kitiden ibaret O· den dolayı, Danzig intihabatı 
lan yeni diyet meclisinde üçte ro~v•m· 2 inci sahif•de\ 

lstanbul - Ankara • Avrupa 
telef on konuşmaları 

Yeni ilavelerle bu hatlar halkır1 
ihtiyacına uygun hale sokulacak 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Posta 1 Bu iki devre bu kadar konuf111ayı 
telgraf ve telefon idaresi, Ankara - lı- geçinneğe yetmediği için Ankara ve l ı
tanbul - Avrupa telefon devrderiain taııbulda birbirile ve Avrupa ile konut· 
ıolah ve 90ğaltılmasına dair bir kanun mak iıtiyen aboneler hazan ıaatlerce sı
projea.i hazırlamıttır. ra beklemek mecburiyetinde kalmakta-

Bu projeye göre mezkur dewele- drl'lar. Halbuki telefon, telgrafa nİ•betle 
rin taııyıcı cereyan cihazlarile ıslah ve büyük kolaylık ve çabukluk temin edc
çoğaltdması ve bu cihazlann vaz ve bildiği takdirde halkın rağbetini celo ve 
tesi "ne mahıuı binalarm yapılması i- ticari iılemine de büyük hizmet edebı· 
çİn bedeli Mlarenin gelecek seneler büt- lecektir. Mevcut devrelerin hallan ko
çes.ine konulacak tahıis.attan verilmek nuprmlanru ıeri ve mükemmel bir •~
Üzere 200,000 l.raya kadar taahhüde rette geçirebilecek evoaf ve f&Tll•r> 
giritmeğe Nafia Bakanı mezun olacak- haiz bir va11ta haline getirilmeıi dcvı c 
tır. !erin çoğalmuile mümkündür. 

"" 'fo 'fo 

Ankara Iotanbul araımda bugün 
ancak ild telefon devresi vardır. Anka
rarun Avrupa kamış.malan da bu devre
den geçmektedir. Ankara ile l.tanbul 
ve Avrupa ara11ndaki konuflll& miktarı 
iıe günde 400 - 500 raddeandedir. 

TAN! 

Bunu gözönünde t tan posta ve lf'"I. 
gref idaresi Ankara - lstanbul arasın<ln
ki hat be.flannda ve mutava11ıl merkez 
leıt'de fennin son ten>kkiyatından olan 
lranıuportör teal8b yaptırmaya karar 
venniıtir. 

Tan! 

DOÖRU HABER 

T 
DOÖRUYA 

GÜZEL YAZI DOÖR' 

TEMİZ BASKI YANLIŞA 
YANLIŞ CANLI RESİM 

• DEMEGİ 
BORÇ Bt 

ATİNA e 
BÜ KREŞ 

A 
HALKIN 

BELGRAD DERDİNİ 
SOFYA KENDİNE 

BÜTÜN DERT EDİNİR 
BALKANDA • HUSUSi INKILABIN 

MUHABiRLER BEKÇiSiDiR 

• N • 
EN BÜYÜK EN BÜYÜK 
TÜRK GAZETESİ TÜRK GAZETESİ 

TAN! 



Alakanın asıl sebebi 
Viyana takımı karşısında üç birinci sınıf 

ku übümüzün müşterek hareketidir 
Epey zamandU" ecnebi takınır ırelme

diğ"inden midir, yaba releoek takımın 
kuvvetli Viyana fui.bolcülerinden tetek· 
kül ebniı bulunmuından mıdır nedir, 
Libert.M maçları lstanbulua her tara • 
fmda -.ıcıa beldeamelmıdir. 

Uzıan zamandanberi takmJe.nmızııa 
ecncli.lorie mıaç yapmamıı alnaunm bu 
m tai<ı U)-clamokta miibİm bir roN 
wırdr. Fakat aııI alika ve mm-aka -
bep oimı ya.lmz bu değWdir. Diğer taref. 
tan Viyana futbolcula-mı sörmelı: .....,_ 
"' de vardır anıa, bu da aıd sebep do. 
fil . 

O Wde, Lii>eırı.. maçhın etraimda 
uyuaan bu alakanın a•d aıniti nedir? 

Ne ol.duirunu anlatmım: 
ı.; .:.mdur ki biır ıeneden fazla bir 

ııaınandı;;.,;,cri, Fenerbahçe ile Gala.taaa
rayın mu~ereık tabın setirtınek sistem
leri boz~ımıı.ftu. Sonra, araya bir Gü
nuıı • Galat "7 ihtililı a-ibi. bir fCY 
sirmı~tıi. Ortada fol yok, yum- yok 
ik n, idm<>cıilerin bazı ymıolq hareketleri 
yüziindmı, dostça ııeçinı:neoi lizım J• 
len Gilneı, Galatuaray adeta dü~ gi
bi ıla~yoruır belki de biri>irinin iıini 
bo ,,..g.. ~ryoriardı. 

na.ıbı.ı.i Lıb- maçları verileııile 
ı:utu,on.z ki üç klüp anu..a.. qler DOi"• 

u&. .. ı i.1ll' vaz;yete ginnek iatidadını 8'Ölıter 
m ~edlr. 

narun kuvvetli bir takımını iiç 
wn k..rşılayacak olan kliiplerimiz, 

Feminizm 
Kongresi 

~ (Bqı l inci ııahifede) 
\elclim. Şunu ilave edeyim ki, buııüa 
Türkiye bütün dünyaara nazarı dikka
tini celbetmiştir. Bilhaua kadınlık nok
tasından biitJÜn Avrupa memleketlerini 
geri b.ralamttır. 
Avueturya ombWMlD medisinde il<i ka
dın aaylay bulunmasına mukabil bugün 
Türkiyede bir çok kadınlar aaylav ol • 

m'-P.,.chr. Bunu memmıaiyede öğren • 
dikten sonra kendilerile temu etmek ı.. 1 
tiyorum. Bu veıile ile fırıattan istifade ! 
ederek kendilerile görüıeceğim. Kon • 
ıırenin, kadının bütün haklanaı kazan
dığı bir memlekettııı toplanmuı dolayı
.ile muvaffalıiyetle netieelenoceiinden 
e;nininı. Şuraaı da muhakkak ki, bütün 
dünya kadınlan, Türk kadını ıribi hak-

e ıv alabilidenıe kendilerini bahtiyar ad 
dedecektir ... 

Gazeteci M. Negga ne diyor? 
Estonyalı muharrir ve ııazeteci Bayan 

Negga dün muharririmize Türk kadını 
hakkında tetkiklerde bıılunacağmı söy 
liyerek demiptir ki ı 

- Gazeteci olmak itibarile, Türkiye 
gibi bütün dünyayı kendi.sinden bah • 
aeltiren bir memleketi uzun zamandan
beri gönnek iıtiyordum. Feminizm kon
ı:resini fırsat bularak hemen geldim. 
Şimdide Sinan ihtilaline ııidiyorum. Kon 
grcye ittirıık etmekle beraber hiç bir ru
aat kaçınruyarak Türk kadını hakkında 
uıun tetkiklerde bulunacak ve kanaat • 
!erimi gazetelere yazdığun ıibi, bir ki
tap halinde de ne,....ıleceğim.,. 

Kadınlık davası 

Park otelde miaafir olan murahhas -
lardan Bayan Whyte fikirlerini mubar
rimize ıöyle aalatmııtn. ' 

"- Ben murahhas değilim. Konııre 
Ue ıahsen ala.kadar olduğum için kendi 
hesabnna lngiltereden buraya geldim. 
Y a;nn ilcrleıniı olduğu halde kadınlık 
davasını her yerde takip etmekten çe • 
kinmem. l ıtanbula daha ziyade Türk 
hemıirelerimin kazandıkları büyük mu
vaffakiyetleri tebrik etmek için geldim. 

Kongre çalıtznalanru de. yalandan la· 
kip edeceğim. 

Kadınlığm er, geç bütün dünyada ve 
ber sahada erkeklerle müsa'fi haklar •· 
lacağı kanaatindeyim. Bunurı içindir ki, 
kadınlık davasını takip için her yıl meın 
leketl1>n memlekete kotanın." 

Yıldızda tetkikler 
Uluslar arası kadın birliği merkez a

uıile Türl. kadınlan dün öii'leden ıon· 
ra Yıldıza sibaiılerdir. Burada kongre 
m~na~tile açılacak olan kadın sergisi 
rezilmiı vo bazı tetlrikl""® buluınulmu<
tur. Sergide bilha11a Türk kadınları e: 
eirgeme derneği ... Hililiahmer kuru• 
muaun eıyaaı tqbir edilecek, Türk ka
dın ııanati bütün dünya kadıt>lanaa ta
nıtılacaktır. 

Uluslar aruı beynelmilel kadınlar 
birliii'i baıkanı Bayan Corbette Asbby 
yarın telırimize gelecektir. Bafkan teh· 
riınizde bulunan murahhaılar ve Tii,rk 
lıadm birliği ta.rafından karııla .. caktır. 
Cuma günü de ,beynelmiJeJ kadın kon· 
ııreaine ilk defa iştirak edecek olan Mı
.,,. heyeti gelecektir. 

Şebrıimizde bulunan merkez büro a
saar bugün Türk kadın birliğinde bir 
toplantı yııparak konırre haz1rlıklarına 
dev..., edecelıl:İı' • 

Kadın ıar kongresi için pul 
Uluılar arası feminizm konııresinin 

18 nisanda Yıldız merasim köşkünde 
toplanmaaı münasebetile ıaz,m gelen 

z1rhklar ilmı.,ı edilmiştir. Köşkte bir 
ıle posta ve telıraf ıubeai buluaacal., 

Gaiataaaray, Güneı ve Fenerbalıçedir. 
Bundan ııınlatıılıyor ki ecnebi takım

lar karımnda ötedenberi birlilııte hare
ket eden F enerbahçe • Galalasanly an
lafmuı yeniden meyıla,. ç.ı.abilecek
tıir. 

Di&'er taraftan ayni anla§IDltıla Gü
neı ile GNata•rayı yan yana görü•ıo· 
nu. Bu da, GMorta..ny ldübiine yeni 

- idare heyeti ııeleli.deoDeri, iki klüp 
araıımda bio- doatluk havası esmeii'e b31-
-.ııii'mı meydana çobrmaktadır. 

F enerbahçe ile Güneşe ı:clince, bun
lar, esasen Günq ldübü kurulalıılaııbe
•i dostturlar. 

Demek ki hundan böyle, bu üç klup 
ara•ında, ecnebi takımlarla kartdaşmak 
ve bu maç.lan organize etmek hususun
da bir itt.irik kun.!omıttur. 

Bunun dev11DJJU temenni etınek, 
futbolüınüze İyilik dilemektir. ÇünkJ, 
artrk miihim maçla-m ve ecnebi takım
larla temaım aıkıl8f8oağmı iimit edebi
Driz. 

1 tte, l...iı--ta.a maçlan etrafında aııl 
alakayı uyandıran bu üç kl i;bün miiJte
reken hru-eketidir. 

Diğer tanıftan merak edilen bir nok
ta da, üç birinci ıınıf ldübümüzüıı, bir 
Viyana blkımı kartumda, ayrı ayn nasıl 
neticeler alacaiıda. Bu mera.kımızı da 
oe.haıla giclereceii'iz. 

E. H. SAVCI 

,-----ııııııııı. 
Danzig 
ıntihabatı 

(Başı 1 inci sahifede) 

neticesinden memnuniyet göste
riyorlar: 

1 - Bu netice, muhalefetin 
muntazam bir tarzda mukave • 
meti kartısında Nasyonal aoı -
yaJizmin hudutlarını tayin et • 
miftir. 

2 - Danzig'in vaziyeti mah
&uaasmı Avusturyanıııki ile bir 
tutan Hitler propagandacıları . 
nın oyunlarını altüat etmittir. 

Avusturya yurd severleri Dan 
7ig intihabatı neticesini A vus • 
turyada reyiama müracaat et • 
mek ihtimalini dütünen Nazile
rin nikbinliğini tadil edecek ma
'ıiyette görüyorlar. 

Leh gazeteleri ne diyor? 
V ARŞOV A, 9 (A.A.)-l>an

zig intihabatı hakkmcla mütale
alar serdeden gazeteler, Sar pi
!ebisitinin usullerini ve delille -
rini serbest ,ehre nakletmeğe te
tebbüs etmi9 ve fakat bunda mu 
vaffak olamamıt olan Nazilerin 
intihap mücadeleleri esnasında 
kullanmıt oldukları vasıtalarla 
elde etmİf oldukları neticeler 
arasındaki nisbetsizliği ehem -
miyetle kaydetmektedirler. Dan
'!igte yapılan intihabat, normal 
siyasi İntihabattan başka bir 4CY 
değil idi. Pilebisite benziyen hic 
bir cihet yok idi. Yapılan intiha
bat, muhalefet tarafında bulu
nan Alman frrkalarrnın mukave. 
met;ni göstermit ve hinnetic:e 
hiç bir değitiklik hasıl olmamış
tır. intihabatın neticesi serbest 
$ehirde ıimdiki vaziyetin istik
rarını göstermekte ve ayni za -
manda iktidar mevkiinde . diğe r 
gruplar tarafından uzun müd . 
dettenberi takibedilmi9 olan 
yolu yani Lehistan ile mücade
le yolunu açmıt bulunan • gru
bun alacağına delalet eylemekte 
dir. 

Gazeteler ve bilhassa Polska 
Zbrojna gazetesi, Lehistan ile 
Danzig arasında münasebetle . 
rin fimdiye kadar olduğu gibi 
timdid.-n sonra da inki~fta de
vam edeceğini ve bu münaseba
tın serbest şehrin beka ve refa
hının sıkı sıkıya Lehistana bağ
lı olması keyfiyetinin bir neti • 
cesi olan değitmez iktisadi ve 
siyasi prensiplere istinat eyliyr
ceı!"ini yazmaktadır. 

1 

buraya liıan bilen memurlar gönderile
cektir. 

Konıırerun lıtanbulda toplaruna1ı mü· 
nuebetile baıtırılmakta olan pullar da 
açılıt ı:ününde kullanılmaya çıkarılacak· 
tır. 

Samsunda •. 
SAMSUN, 9 A.A. - Uluslar arası 

kadınlar birliği kongresi münaaebetile 
a~ı!acak olan Türk k.dını çalışma ser
gıaınde lefhir edilmek üzere kadınlar 
yardnn kurumu tarafından değerli çalrt· 
nıalarl• Tiirk kad•nlr >ına ait bir çok q
ya ve maliımat toplarmvıktadır. 

Yunanistanda yer yer 
divanı harpler kuruluyor 
General Kamenos'un gelecek hafta 

muhakemesine baş.anacak 
Yeni intihan nasıl olacak? 

SELANIK, 9 (Huıuai) - ,,., 
dokuzuncu alayı isil..-iain muhakeme
aine devam edilmittir. Dün dinlenen 
tahitlerdea alay kumandan muavini 
k111m&kam Ziaimopuloo, alay kuman
danı esaaen Asilere taraftar bulunma· 
dığı halde firari ııeneı-al Anoıınotopu
losun tazyikıyle iltihak ettiğini ve is
yanın naaıl çıktığmı anlatmı,tır. Bura 
dalci ikinci divanı harb de Serez topçu 
alayı erkiinı harbiye :z:abitler~nin mu
hakemeaine hatlamııtır. Bu asiler hak 
kında çok ağU" ittihamlar vardır. 

KAV ALA, 9 (Hususi) - Burada 
teıkil edilen Divanı harb muhakeme
lere batlamı§tır. ilk kafile olarak Ka
vala aailerinden 63 zabit ile 33 aivil 
muhakeme edilmektedir. Zahitler ara 
sında Üç kaymakam, dört binbaıı var 
dır. Suçluların çokluğu dolayısile mu
hakemeleri altı günden evvel bitemİ· 
yecektir. Bu Divan ayın on betinci pa· 
zartesi ııünü Bulgariatana kaçan Ka
menoa, Bakerce, Budaras ile dördün
cü ordu sair erkim harbiye zabitleri .. 
nin gıyabi muhakemelerine başlana• 
cağını tebliğ etmittir. 

SELANIK, 9 (Husuai) - Divanı 
harblerde bulunan mahkemelerin tesrii 
hakkında ı:elen emir üzerine Laıniyada 
mevkuf bulunan mebus ve muharrir· 
)erin muhakemelerine bakmak Üzere 
üçüncü bir divan daha t"!kil edilmiftir. 
Bu divan bugünden itibaren muhakeme
lere batlıyacaktır. 

ATINA, 9 (Hususi) Harbiye 
mektebi ve tersane baskını isyancıları • 
nın mubakeınelerine bakmakta bulu· 
nan iki divanı harbde de onda muha
kemelere devam edilmi•tir. Sabitler 
dinleruniıtir. Ter- baskıncıı..;.. bak • 
kında bugün hükllınet komiıeri id d;e-

Paraguay 
Bolivya harbi 
Paraguaylılar yedi k-ısa

bayı işgal ettiler 
LAPAZ, 9 (A.A.) - Harbiye neza 

retindeııı haber verildiğine göre, Pıu-a· 
guaylılar, dört günlük ç~t.in bir Hvaı 
tan sonr~ Parapiti nehrinin fimal a&• 

bilinde kopere mevkiini İ§gal etmiıler 
dir. Bu ilerleyifin wnumi vaziyete te
&iri olmadığı ve Bolivya kıta.atının ye
ni mevzilerine muntazam aurette çekil 
dikleri beyan ediliyor. 

ASOMPSIYON, 9 (A.A.) - Harbi
ye nezaretinin bir tebliğinde, Para • 
guay kuvvetlerin.in Parapiti nehrini ge 
çerck, Bolivyalıların iki ıüvari alayını 
perişan eyledikleri ve birçok ta e&ir al 
dıkları haber veriliyor. Rical eden düt 
man levazım karargihrndaki bütün 
kamyonlarını ateşe vermiıtir. Paragu 
ay kıtaatı, Parapiti nehrinin aol sahi
linde, yedi kasaba itcal eylemitlerdir. 

Sovyet artistleri 
geliyor 

--o--

Heyet büyük devlet tiyat
rosu müdür muavininin 

idaresınde 
MOSKOV A, 9 (A.A.) - Muhto • 

lif konserler vermek üzere Türkiyeye 
gidecek olan büyük devlet tiyatrosu 
artistleri buradan harekete batlamı,. 
!ardır. Heyette §U arwtler vardır: Bü 
yÜk akademik Devlet tiyatroıu orkes· 
tra tefi Steinberg, piyaniat bestekarı 
Şoatokoviç, Baa: Pirogov, Mezzoaopra 
no: Makaakova, Soprano: Barsova, ha 
Jet artisti: Mesaerer, Solist: Yadan ve 
Nortzov, Balerin: Dasinakaya, Piya • 
niat: Oborin ve Makorov, 

Heyet büyük devlet tiyatroau mü • 
dür muavini Arkanov idareaindedir. 

Orkestra tefi Steinberg ayın üçün • 
de hareket etmİftİr. Diğer artistler, 
Odaaadaa ayın onhirinde kalkan va • 
purla lstanbula hareket edeceklerdir. 
Heyete dahil bulunan violoniat Oistrah, 
ayın ondördünde Türkiyeye hareket 
edecektir. Gidenler Moakovadan hare 
ket ederlerken, baıta büyük elçi Bay 
Vuıf Çınar olduğu baldo bütün elçi
lik erkanı, dıfitleri koıniaerliii'i yüksek 
m••mıt·lan, artistler ye gazeteciler ta • 
rafmdan uğurlanmıtıır. 

Y eııi bir bava yarışı 
yapılacak 

LONDRA, 9 A.A. - Londrada bu
lunmakta olan cenubi Avuıturalya bat· 
vekili Bay Butlel' cenubi Avusturalya
nın yüzüncü yıl dönümü münaaebetile, 
Avuıturalya ile İngiltere arasmda ge-

lecek ıene, yeni bir hava yan. 
ti yapılma11 muhtemel olduğunu ıöyle
mi,tir. 

Ayni zamanda, bu yıldönümü ten • 
tikleri komiteııinin reisi buluRAn Bay 
Butlcr, ıenliklerin gelecek birinci lı~ -
nundı, yapılacağntı ''e tayyarelerin öl· 
cu da ta.fıyacağlru il.ive etmiıtir. 

nauıesıni ıöyliyecektir. Harbıye mek· 
tebi suçlulan bugün öğleden evvel mü 
dafaalannı yapmağa batlamıtlardır. 

General Papulasın muhakeme•İ 
ATINA, 9 (Huıuıi) - Biraci ordu 

namına 8.si]er bak.kında dava ikame... 
aine memur olan Psiloyaniı yaptığı 
tahkikatı bitirerek (Cümhuriyeti ko
ruma) dernekleri umum reisi General 
Papulaa ile §Ube reis~erinin divana veril
meaini talep eylemitl'İr. General Papu· 
laı eaaaen mevkuf bulunduğundan ıu • 
be rei&leri içirı de tevkif müzekkeresi 
verilmiıtir. Ayni memur fırka liderleri 
Papaanastaıyu, Kafandariı, Milona. 
ve diğ.erlerinin ifadelerini almııtır. 
Dün verilen emir Üzerine eaki Pire 
mebuslarmdan MarseJ.,. tevkif edil
mittir. 

ATINA, 9 (Hususi) - Bazı gazete 
ler tarafından Hürriyetperver fırkaaı· 
nın 19 Mayıs intihabatına gireceği 

ı nda yazdıkları haberler Üzerine 
buı:ün aalahiyettar makam tarafından 
gazetelere verilen bir tebliğde lideri 
hiyaneti vataniye suçlusu olarak itti. 
bam edilmek!. bulunan fD"kanın inti
habata gİrmeıine imkan olmad11('1 bil
dirilmittir. V radini gazeteıi eski mu
halif mebusların intihabata İftırak et
meleri hakkında henüz kararla ımıı 
bir tey bulunmadığını, bunlardan ba
zı grupların (birlikte çahıan muhalif. 
ler) şeklinde intihabata İştirak etme• 
leri muhtemel bulunduğunu, kati' ne• 
ticenin Mihalakopu!os, Buçariı """' Pa 
paandreo arasında yapilmakta c. la.n 
müzakerelerden aonra anlaıılacağı, 
Buçarisin Epir ve S&ir yerlerde kendi 
taraftarlarile intihabata gireceğini ya 
zıyor. 

Fransanın bahriye 
Siyasası 

-o--

Fılonun esasını büyük 
zırhıılar teşkil edecek 
LONDRA, 9 (A.A.) - Deyli Tel • 

graf gazetesinin bahriye muhabiri, 
Fransanın bahriye siyasasında mühim 

bir değitiklik olduğunu haber veıımek 
tedir. Franaa yüksek bahriye meclisi, 
istikbalde Fransız filosunun esasını bü 
yük zırbldarm tetkil etmesine karar 
vermittir Bu auretle aliladar diğer 
devletlere Fraaıanm bundan böyle 
V atiaııton muahedenamesinin tesbit 
etmi, olduğu mikdar ile kanaat ede· 
ıniyeceği yan remıi bir ıurette bildi
rilmiı oluyor. Bu muahedeye göre In
gilterenin 5 Amerikanın 5, ve Japon• 
yanın 3 zırhlı inıa etmesine mukabil 
Fransa 1, 75 nisbetinde inıaatta bulu
nacaktı. 

Yeni Be' çika 
Kabinesi 
İktisadi kalkınma için bir 

ofis teşkil ediyor 
BRUKSEL, 9 (A.A.) - Kabine, 

dün alqamki toplantıamda iktısadi kal 
kınına itleriyle uğratacak milli bir ofi 
ıin !etkiline müteallik projeleri mü
zakere etmittir. Bay Van Zeeland, Bel 
çika frangı kıymetinin İndirildiii'i an
danberi aeımıayelerin tekrar bankaya 
yatınlmaaında bir fazlalık görülınüt 

olduğunu aöylemiıtir. Mumaileyh ae· 
nebaıından beri milli bankanın altın 
ve döviz olarak kasalarmdan çıkarmı§ 
olduğu iki milyon frangın hemen he • 
men tekrar bankanın kasalarına dön· 
müı olduii'unu beyan etmiıtir. 

lktısat Bakanı Bay Van laaaker, 0-
konomik vaziyetin memnuniyete ıa • 
yan bir ıekilde inkiıaf etmekte oldu
ğunu izah ve hali hazırda ekser ah
valde timdiki fiyatlann muhafaza edi 
lehilec:eğini beyan ebniıtir. Adliye Ba 
kanı Bay Sauden, bazı mıntakalarda 
fiyatların yÜkselmemit olduğunu, an
cak mal bulunamamakta olduğunu 

ııöylemittir. HükU.ınet, malJannı bu ıu • 
retle istok halinde muhafaza eden ta

cirlere kartı icap eden teılbmeri al • 
mak tasavvurundadır. 

BRUKSEL, 9 (A.A.) - Başvekil 
Van Zeeland'm, beyannameainde bil
dirmit olduğu gibi, hükfu:net, yakın • 
da bir ökonomik kalkınma ofisi kura· 
caktır. Bu ofis, memleketin tekmil ik
tııadi faaliyetini yeniden tanzim ve za 
manm icabların.a tatbik için insicam 
alıma alacaktır. Tedricen tahakkuk 
edecek lüzumuna ıöre, bu ofise bir 
takrm tali kurumlar raptolunacaktır. 
Bun(,.r meyanında teminat hesapları, i 

potek ve ulusal meıai ıubderi bıılu • 
nacaktır. 

Boşaltma işleri düzeltiıecek 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lstanbul limanının bugünkü vaıııtalarİ• 

le ticari ihtiyacı karplamaktan uzak olduğu için bu limanda tahmil v• 
tahliye işlerinin ekseriyetle mavun a ve amele vcuıtasile yapılma• 
sı eşyanın İntizamsız, geç ve pahalı yükletme ve boşaltılmasına sebebi· 
yet verdiği göz önünde tutularak bazı tedbirler alınması kararlaşmış • 
tır. Limandaki bu İptidai şekil kaldıkça tarifeler üzerinde icap ettiği de• 
recede tenzilat yapılması da mümkün olamadığından buna çare bul· 
mak istiyen iktisat bakanlığı Gala ta rıhtımının Kamutanlığa ve lstan• 
bul rıhtımının da Sarayburnuna doğru uzatılması etrafında tetkikler.. 
yaptırmaktadır, 

Eski P. T. T. U. müdürünün 
muhakemesi 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Bugün Asliye Birinci Ceza mahkeme• 
sinde eııki Posta ve Telgraf Umum Müdürü Bay Fahri, muavini Bay Sup 
hi ve eski Telgraf işletme müd'iirü Bay Ihsan Cemalin muhakemeleri'!e 
Devam edildi. Her üçünün de hazır bulunduğu muhakemede suçlu vekil• 
leri müdafaalarını yapmışlardır. Avukatlar müfettişin fezlekesile Dev• 
let Şiircuı kararını tahlil etmişlerdir. Müdafaalarını ayrıca yazılı ola• 
rak ta hakime vermişlerdir. Neticede hakim, evrakı tetkilıı etmek ve 
kararını vermek üzere muhakemeyi 17 Nisana bırakmıfhr. 

Londra Ü zerınde hava manevraları 
LONDRA, 9 ( A.A.) - Bu sabah Londranın bir mahal7esinde hava 

taarruzlanna karşı korunma için büyük hava manevraları yapılmıftır. 
Bir tayyare filosu mahalle üzerine dumanlı meşaleler atmıştır. Bu •ıra• 
da maskeli salibi ahmer teJkiliitlan halkı mahzenlere ve hazırlanmış o
lan tahaffuz mahallerine gü:lemişle rdir. 

Memlekette Mimar Sınan günü 
ANKARA 9 (A.A.) - Mimar Sinanın yıl dönümü münasebetile bıt 

gün Halkevinde bir toplantı yapılmış, ayni zamanda Maarif bakanlığı 
tarafından sergi evinde Türk mimari resim sergisi adliye ve maanl 
bakanı Bay Abidin Ozmenin bir nutkuyla bir sergi açılmıştır. Ba ser• 
gide eski Türk ôbidelerinin mimar Sedat tarafından yapılan rolevlelerl 
teşhir edilmiştir. 

EDiRNE, 9 (A.A.) - Selimiyenin yüce mübdii koca Sinanın ölü• 
münün 347 inci yıl dönümü müncuebetile bugün öğleden sonra Selimi• 
yede büyük bir ihtilal yapıldı. 

Tekirdağ, Bordur, lıparta, Ordu ve Eski,ehirde ihtilal yapılmıf 
koca Sinanın eserleri anlatılmıftır. 

Frarısız ve lngiliz başbakanları 
bugün Stresa'ya gidiyorlar . 

LONDRA, 9 ( A.A.) - Yarın B. Makdonald ile Bay Saymen tayya
re ile saat 13,40 da Parise gidecekler ve oradan da saat 19,40 da treni• 
Stresaya hareket edeceklerdir. · 

PARIS, 9 ( A.A.) - Bugün toplanan kabine içtimaınd'an ıonra neJ--
redilen resmi tebliğde deniliyor kit l 

"Kabine münhasıran Streıa ve Cenevrede tetkik olanacak meseleler.: 
le uğra,mıştır. Fransız Ba,bakanı ile Dıfm1 iperi bakanı bu toplanhl"1"
da Fransayı tetnsil edeceklerdir . 

Türkivenin 
Toprak kabiliyeti ---

Rusyadan Türkiyeye 
heyetler iÖnderilecektir 

MOSKOV A, 9 A.A.- Sovyet Ruı· 
ya ziraat komiserliği hattı üıtüva cİ • 
varı zcriyatı merkezi idareıi şefi Leje
va ıon zamanlarda Türkiyede bu nevi 
zeriyat üzerinde tetkikatta bulunmuı o
lan Sovyet heyetinin elde ettiği neticeler 

ve Türkiye ile :zirai sahada it birliği me
aeleleri hakkında Sovyet Ruıya ticaret 
odasına bir rapor vermittir. 

Lejeva, bu raporunda Türkiye hükü
met erkanı ile ziraat itleri bakanı Muh

lis Erkmen ve ziraat bakanlığı rüesa
aı tarafından Sovyet heyetine karıı go

rek tetkikatını kolaylaştırmak ve ge
rek Sovyet Ruıyada yetiştirlmesi mÜm· 
kün olan sıcak memleketler nebatlan • 
na ait koleksiyonlar ve nümunelcr ver
mek ıuretile gösterdikleri büyük alaka
yı kaydederek diyor ki: 

Türkiyenin toprak kabiliyeti ve ik
lim tartları hattı üstüva civan nebata• 
tırun son derece inkitafına ve halen ze· 
redilıniı olanlanmn daba ziyade büyü• 
meleriae müsait bulunmaktadır. 
Ruı tıicaret oda11, Türkiye ve Rusya 

•İrai teşkilitları ıuıumda ilim ve it mü
nasebetlerin.in §ayanı arzu olduğunu ve 
bu maksatla çalııacağmı bildirmittir. 
Oda ayni zamanda Sovyet Ruıyada bu 
sahada elde edilmiş olan neticeleri ta · 

nıttırmak maluadi)·le bu ııibi zirai neı • 
riyatın türkçe olarak ta baaılmasını fay
dalı bulduğu gibi, ziraat ve ziraat ilmi 
sahalannda Sovyet Rusyanın tahakkuk 
ettirdiği eserleri ııöstermek üzere Tür • 
kiyeye heyetler göndenneyi de yerinde 
görmektedir. 

Bay Bompar öldü 
GRASSE, 9 A.A. - Franaaıun eski 

büyük elçilerinden ve eski ayandan Mo
riı Bompar ölmüttür. 

Bom par 1854 tarihinde Metz de doğ· 
muı Bay Pol Kambon'un Tunus ve 
Macİaııukarda maiyetinde çalııDllftı. 
Müteakiben, hariciye nezareti konso • 
losluk ve ticaret itleri miidürlüğünde 
bulunduktan sonra evvela Peterahurg, 
sonra da lıtanhul büyük elçiliklerinde 
bulundu. 

lsveç Habeıistana 
silah mı vermiı ? 

lSTOKHOLM, 9 (A.A.) - Iançtea 
Habetistana ııuya ıilab ıevkedilmit ol
duğuna dair Aden'den verilen haberleri 
tehir eden gazeteler, Habeşistaaa ıilab 

ihracı için hiç kimseye ruhsat verilme. 
mit olduğunu ve fakat ihracat tacirleri
nin, batka memleketler için elde ettik • 
leri ruhs•ttan istifade eylemit olmalan 
muhtemel bulundujiunu yazıyorlar. 

Tabiiyetimize kabul 
edilenler 

ANKARA, 9 (Telefonla) - R6-1 
manya, BuJııariatıan, Y uııoala'fY& mu• 
hacirierinden. 1462 tabı• tabiiyetim~ 
kabul edilıni.ftir • 

Gümrüklerde bekliyen 
peynirler 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Bulgc' 
riatana ihraç ettiğimiz balık ve havyA 
ra mukabil Bulgariatandan memlek,.. 
timize ithal edilen kafllr peynirinin 
beyannamelerde kaıkaval yazıldığı İ• 

çia memleketimize ookulmadığı gö-< 
rülmüttür. Hüklimet, Bulgaristanlai 
mevcud ticaret uzl8fJDaaındaki kafll!' 
peyniri kelime.inden aonra kqkaval 
kelimesinin ele ilaveei beklmıd,. K.a ..ı 

mutaya bir layihe nrmİ§tİr. Bu layilue 
ile giiınrüklerinıizdo bekleyen birik .1 
mit bozulmak Üzere bulWIDIUf olan

1 

kaıar pe)'lLrlerinin memleketimize ecı 
kulmaaı teı.un edilmiı olacaktır, 

Mülteciler için 
ANKARA 9 (Telefonla) - Yurdıt 

muza geldikleri tarihten itibaren bit 
sene için tabiiyetimi:ze gimıek üzere 
müracaat etmiyen muhacir Ye müft .. 
cilerin bulunduklan bir idare heyetin 
ce fakirliklel'i tevıik edilmek fartileıı 
tabiiyet harcından muaf tutulmaları 
müddetinin daha Üç sene uzatılması 
hakkındaki layihayı hükiimet Kamu• 
taya vermiştir. 

Filipin adasının istiklali 
MANILLA, 8 (A.A.) - Filipialilet 

ıiyaıi iatiklaUeııi için yeni bir teşehbüıt• 
bulunmuşlardır. 

Önümüzdeki mayıam 14 ünde bir ple
bisit yapılacıık ve halk geçenlerde Ame
rika reisicumburu Bay Roosvelt tarafıl1" 
dan tasdik edilen ana yasayı kabul ediP 
etmediklerini bildireceklerdir. ,. 
BirAmerikalı gazeteci ö!dıJ 

NEVYORK, 9 (A.A.) - Nevyo~ 
Taymiı gazetesinin sahibi ve müdür~ 
Bay Adolphe bir ıihhat yurdunda vefal 
ebniıtir • 

Amerikada bir idam 
HUNTSVILLE, (Texaı) 9 (A.<\J 
Bir numaralı cemiyet dütmanı 1~~ 

milton, on mayıota elektrikle idam edl' 
leeektir. 

General Ludendorfuo 
yıl dönümü 

BERLIN, 9 A.A. - General Luderr 
dorf'un doğum.unun ye!miş,inci yı1 ,ı· . 
nümü münasebetile buıün bütün ı·t:~'"' 
binalar donalılmııtır. 

• 



• Velinin ıuyu 
Bir ulak müşahede: 
Adalarda içecek nı, yıla:nacak 

ıu, hüi&a bir rehir suyu ~ktur. 
Herkes bilir ki orada "'i''n ya· 
ğan yağmurlarla dolmur kuyu mla 
nnı lrallanırlar. Bircu kudreti olan 
menba suya iç.er. (Bu~~ ne
rededir? Nedır? pek te bilınmez 
amma adı öyledir.) 

lstanbulun incileri, dört adanın 
L • 'nde bir leahveci Veli vardır. F ı 
uırı _1 ı... el. 
karaJ andır. Birkaç b<11ı.q.1 il ır &o 

turur. kı.hoe içer, iskambil oynar· 
•114 be; 0 •1 para kazanır. Bun~nla ne 
lradar geçinilebilir ki?. ölmıyecek 
lradıar ... 

Türk fakirinin en büyük kuııııe· 
ti olan kanaat bu adamın yegane 
senginliğidir. . • 

Giinün birinde adalar beledıyes_ı 
fehrin ııhhatile yakından besledı· 
ği alaka dolayısile memurlarına 
bir emir ııeriyor: 

(Adalarda halk ne ıu içiyor. Bakı
nız, ar~tınnız. Nümune alınız. 
Tahlil el:l:irelim). 

Giisel kanu!. Kqke bütün ls
tanbulda böyle bir arafhrma yap· 
aalar. Kağıthane ııe T erkos suyun· 
dan baflayıp TQf<lelende bitmek Ü· 

sere. 
Bu emri Qlan belecliyeciler, aJ.a. 

tarın kahııelerine dağıld'lkları za. 
man biri de fU bizim fıltara Veli
nin kahvesine uğrayor ııa sorvyor: 

- Gel bakalım! !Bay Veli! Sen 
bu kahvede ne suyu yerinin 1 

Veli: 
- Karata.t auyu efendinıl 

Cevabını veriyor. 
- Eee ıetir bakalım.. 
- Bitti bayım! 
- Taze au ahnıyacak mıııni 
- lıı.lacağunl 

41 da ııell 
Ve:: ::akkalagidiyor. Apı bele

diye taraıından mühürlenmİf bir 
fİfe Karataf ıruya alıyor; getiriyor 
ve belediyecinin önünde mührünü 
açıyor. Sudan bir (nümune) alı· 
yorlar. Bir fİfeye koyup ağsını mü 
hurlilyorlar, üstüne de (kahveci 
Velinin suyu) el iye ya/ta yapı,tırı
yor, tahlil için alıp l[idiyorlar. 

Adtılar belediyesi bundan mem· 
nun. Çünkü ıular kontrol ecNliyor. 
Belediye memuru memnım. Çiinkii 
ııa#esini yaph. Veli de memnun. 
Çünkü su, menba suyu. Lakin ipn 
ayktn tarafını bilmem kavradınız 
mıl •• 

Bir kflre üstünde belecliye mii.hü· 
rü olan bir nryun il-.:nci defa tahli
line ne 5izum var?. Şüpheli su İse 
il•tiinde belediyenin mührü ne ge
siyor l Haydi diyelim ki; bu bire
mirdir. iyi CQltlln ama su tahlil 
edilir ele pis 'ıkarsa ce.zayı Veli 
rıuacek. Çünkü ismi (Velinin su
yu). 

Burada clüfiinecejimi11 nokta fU 
dur: Memur railf'11ayı gaye say
m.,ıır. Genel sağlık gibi umumi bir 
maksada erİf1nek i,in keruNnin bir 
rıanta olduğunu dii,ünmez. Diipin 
seydi, üstünde belediye mührü o
lan kapalı vifeden niimune alıp 
(Velinin suyu) diye tah;;/e gönder 
mezeli. lfte bu hı'ileti ruhiyenin a
'dına (memur zihniyeti) denir. Tas 
#iyesi lliz.ım bir feydir. Netekim 
birkaç ay eııııel hpkı buna benzer 
blr h&Jise daha olduydu. 

Ziraata layılalı kuşlan tutmasın 
lar diye ııerilen bir emir Y enicami 
aııluıunclaki kırk yıllık kuibazların 
dükklinlarındaki. kanaryalann ıa
lıııerilmesine kadar sebeb olmuş-
tu. ltlari iflerimizi r_enileıtirirken 
bu göze görünmez (kiil) ii kökün· 
den temizlemek gerektir. 

B.FELEK 

Anafarta kazaya 
uğradı 

Dun ıelea bir habere göre deniz yol
ı..n idıırelİ heıab- çoıl_, Aomfarta 
vapuru, Meninden 1.imınunııza celirken 
bir kaza geçirmittir. Vapur Alanya a • 
~ıklanna ıeldili zaman pervanesine ıa· 
katlrk im ohna! ve deniz üstünde kal • 
mııtır. Geminin imdat düdülcleıi Meni
ne ıiden lnebolu vapuru tarafından du· 
yulmut ve F etbiyeye kadar yedekte çe
kilmittir. 

Deniz yolları idaresi .ııeıni kurtarma 
ıirketile mutabık kalmıt, ve ıirketin A
Jomdar kurtarma geıniıi dün al<ıam Fet
hiyeye hareket etmiı-ıir. Anafarta, Jima. 
nnnıza getirilecek, Haliçte tamir edildik
ten sonra tekrar oefere alınacakt!rr. Va· 
purun yolcuları lncbolu vapuru ile !ima· 
nunıza getirilecektir. 

M"rinetti lstanbula geliyor 
Methur futuriınıe mesleiinin kuru

cusu olan ltalyan ıairi Marinetti ya~ 
Lında tehrirnize gelecektir. Marinetti 
Lıından iki sene en 1 de bir defa Is
fanbul~ relmit ve burada mesleki hak 

Ş EH 1 R HABE 
'f.KONOMl 

Yeni alınacak 
Ticaret gemileri 

lOmilyonluk tahıisat bütçe 
encümeninde kabul edildi 

Bir hafta evvel Ankaraya giden de
niz yolları iıletmes.i müdürü Bay Sa • 
detün dün sabah tehrimize dônmüıtür. 
Alcbimıa maluuata .ııöre,, deniz yolları 
idaresine yeni gemiler yaptırılması için 
verilecek on milyon liralık tahsisat hak· 
krnda hükumetçe hazırlanan proje büt
çe encümeninden geçmi§ ve kabul edil· 
mittir. Buırünlerde Kamutayda görütÜ· 
Jecelctir. 

Yeni gemileri ısmarlamak üzere bu 
ayın 25 ine doğru Bay Sadettinin reis
liğinde bir heyet Avnıpaya gidecektir. 
Sırasile ltlllya, Fransa, lngiltere, Al • 
manya, Felemenk ve Danimarkada tet
kikler yapdacak, İnşaat firmalarile te -
maslarda bulunulacaktrr. Yeni gemilerin 
üç ftya dört parçasının gelecek yaza ka

dar inl'l edilınit olacajı tahmin edili-
yor. 

Yumurta ihracatımız 
Y wnurta ihracatımızdaki durgunluk 

henüz nonnal bir vaziyete ginnemiıtir. 
lspanyaya yapılmakta olan ufak tefek 
sevkiyat, 24 mayuta bitecek olan ticaret 
anla:pnasnun daha evvel fesheclilmesile 
büıbütün azahnı§br. Almanyaıun mem
leketimiz için ayırdığı kontenjanlardan 
da istifadeye çahııhyor. 

ViLAYETTE. 

Yeni nüfus yazımı 
Bu yıl ikinci teırin ayı içinde yurdun 

her yerinde yapılacak genel nüfus ya
znnı hıuırbklarma devam edilmektedir. 

Nüfus genel mfuliir vekili Celil, bu 
itleri ıö7den geçirmek Wıere Ankaraclan 
tehıiroize gelmittir. Bugün vilayette 
vali muavini Rükneddin Sözerin yanın
da kaza kaymakamlan toplanarak genel 
nüfus yazımı iılerini ıörütecekJ«dir. 

Bu toplantıda nüfus genel müdür n
kili Celalin de bulunarak yapılacak it· 
!er hakkında direkt~f vermesi muhte -
meldir. 

Nüfua yazımına esas olan numerotaj 
itleri ilerlemi1tir. Eksik kalarılarm da bi
tirilmesiruı ~alı.,lmaktadır. 

Nüfus yazımmda gerekli ıı::örülen bü· 
tün menra.rlar kullanılac::aktrr. Bu me .. 
murlara eenel yazımdan önce örnek ya .. 
zunları gösterilecelrtir. 

Genel nüfus yazımından alman neti • 
celer merkeze bildirilecektir. ilmi te -
maslar üzerinden tasnifler yapılacaktu·. 
Merkezde tasnifler yapılırken bundan 
yedi yd önce yapdan genel nüfus yazı
mında Amerikadan gearJen nı makine· 
!erinden istifade edilecektir. 

MUstııhdiminin sıhhi muayenesi 
Her sene olduğu gibi, sıhhat müdü • 

riJetİnde ı...Junan 11hhi mua1ene ko • 
miıyonu bu ıene de bütün müıtahde • 
mİn ve toför, arabacı, kaptan ve emsali
nin muayene.sine ba§lam?ştır. Komiıyon 
dün arabacıların muayene-aile meşgul 
olmuıtur. 

Aygır deposu muduru geldi 
Vilayet ayııır dep05Una verilen Anglo· 

-p y- kan at almak üzere E.ıôşelıir 
çifteler aygır depoıuna gitmİ§ olan vili
yet aygır deposu müdürü Abdülkadir 
gelmqtir. 

l'OLIST• 

Sallabaş Dimitrinin oğlu
nun katili bu'unamadı 
Bir hafta evvel SiHvrilcapıda bahçı • 

v"" Sallabaı Dimit7imn oilu PerikHyi 
öldiirmdc.len ouçlv 13 kifi poM tara· 
fından yakalanarak naaret akma alm· 
mıtlardı. Bunlar hakkında Emniyet mLİ· 
dürlüi;ü ikinci ıubesince tahkikata de • 

vam ediıh·><#tedir. Nezaret altında bu
lunanlardan 11 kiti serbest bırakılmış • 
)ardır. 

~okakta iki ölüm 
1 - Beyoğhındn Paloneza sokaiında 

oturan 65 yll§larmda sobacı Venjan Be· 
yoğlu HlUJ!albaıı caddesinden geçerken 
üzerine fenalık gelmit ,düşel'ek ölmiiş· 
tür. 

2 - Hamidiye türbesi yanında hasta
lanarak yattığı görülen Edirneli ibra · 
hİın cğlu Salim hastahaneye götürüle· 
ceiri esnada yolda ölmüştür. Yapılan 
muayenede Salimin müteverrim olduğu 
anlaşılmııtır. 

Esrar kaçakçı:ı gı yapan 
b:r sebeke . 

' Mvhafaza memurları yeni bir esrar 
kaçakçılığı yapan ıebekenin izleri üze· 
rindedir. 

Yalovada yapılan bir aramada 8 ki!o 
H7ar yalıalanmıflır. E srarlanle beraber 
suç üzeri yakalanan ıuçlular tahkikatın 
derinli§tirilmesi için Emniyet müdür • 
lüğüne !<eslim edilmiıtir. 

Bir kaçakçı kadın 
Dün Ankara vapurile lskenderiyeye 

ııitmek istiyen Calihua isminde bir kadı· 
nın ayakkabılan içinde 590 Türk lin· 
11 bulunınuıtu7. Para kaçakçısı kadın 
hakkında adli takibat batlamııtır. 

kında bir konferans venniıti. Istnnbul 
da futuriste r""imlerden mürekkep 
bir sergi açılacaktır. Sergi için lstan
buWaki aefa,e! konağı ıeçilmiıtir. 

tJtLEBJ)' J;.OE 

Kahvehanelerde 
1 Oyun kalkıyor --

Şehir mecıisi böyle bir 
karar mı verecek? 

Dün Ankara belediye mec:is.iılln kah
vehanelerdelci oyunları mencttiğini ha
ber vennİJtiık. 

Dün lstanbul belediyesinde alakadar 
kimselerle temas etlik. lıı-hul beledi
ye medumin de böyle b:.- kanr venp 
venniyecei;i belli değildir. 

Yarm Şehir Meclisi toplanacaktır. 
Bu yolda azadan bir kısmı tarafından 
bir tekrir hazrriendığı söyk-ıııud<.tedıir. 

Bu haberden kah-:.ane sahipleri 
memnun göriimnemektedir. Oyun kaldı· 
nlınca, mühim bir kısım mÜ§terile•·fo 
kaybolacağını söylemektedirler. 

Yo vergisini toplama!< iç n 
Yol vergisinin daha rmmtazam bir 

tekilde .ı_., iç.in, belecllye y.ruden 
35 memur almı~. Bu mmunann çalış
ma tekli iç.in, bir ta!Dna-.ıe hazırl<ın· 
maktadır. 

Buodan so.ıra yol verıiı.i her yrl i
çinde toplanacak, bııkay• ot.nıık bıral<ıl
mıyacaktır. 

Ya!ovanın 
imar p:anı 

150 yatakb bir ctel 
yaptırı:ıyor 

Y alovadoı 150 yataklı asri ve mükem
mel bir otel yaptınlacaktır. Ollel bina· 
11nın münakasıuı yakında ilan edileuk· 

· tir. Otel gelecek mevııime kadar bitiri • 
!erek açılacaktır •• Yeni otel kaplıcalar
da yüzme havuzunun yanındaki küçük 
otel yerinde yapılacaktır. Bu otelin haJ· 
lrca husuwyeti banyo ve diğer sıhhi te
li.atın otelin alt katında bulunmasıdır. 

Otele tedavi için gelenler asansörle o
telin alt katına ineceklerclir. 

Otelin 300 kifilik bir lolı:an~ı ve ga
Zİ!lOlu bulunacak, ıenit taraçeları, oku
ma ve yazma aalonlan olacaktır. 

Yalonnın iman için bir jlin yapma
lı kabul eden Fransız tebircilik miite • 
haasm Prait, Akay id.ue.ine gönderdi
ği bir mektupla ancak bir ay sonra teh
rimize geleceğini bildirmittir • Planın 
tanzimi bir oene kadar sürecektir. Mü· 
tehaMıs 150 yataklı otelin inşaşını mu• 

vahk bulmuştur. 

Çocuk bayramı 
23 msan çocuk bay ... rnı için hazırlık

lar devam ediyor. Çocuklan koruma ce
miyeti ile maa,;f idareıi arasın... bay· 
ram programını hazırlamalc yolunda kü· 
çük lıir iolııilaf çı4anııt:ır. 

Cemiyet l:k mdrtep talebelerioıin it· 
tiri.kile yapr!acak tezahür~tın ınnumi bir 
tekilde ve telırin büyük bir meydanmda 
olmınmı istemektedir. 

Maacif idaresi ise, her mektebin lcen· 
eli nwıbıkasında tezahÜnltla bulunmasını 
terviç etmektedir. 

Çoc11k haı tau hazır'ıkları 
23 Niıan Çocuk haftası münasebe

tile çocuk esirgeme kurumu vilayet, 
kaza ve nahiyelerde çahpna.sına baı~ 
laıru~tır. Bugün saat 14 de Anneler 
Birliği azası ve komiteye ayrılmı§ ba
yanlar çocuk esirgeme kurumunun vi
layet merkezinde toplanacak, hafta 
zarfında yapılacak müsame.re ve eğ· 
Jcnceler hakkında program hazırlaya· 
cııklardır. Kurumun Eminönü kaza ko 
lu da doktor Bay Ihsan Saıninin bat· 
kanlığı alımda bu akşam saat 20 de 
Cağaloğlundak.i kaza kolu merkezin • 
de nahiye kolu baıkan ·oe idare he
yetlerinin iıtirakile bir toplanh yapa· 
caktrr. 

lllA.Al<li"lA 

İmtihan 
Ta imatname1eri 

-o--

Tıp tal~besi de imtihan
larda değitiklik istiyorlar 

Hukuk Fakültesi imtihan talimat· 
namesinin değiştirilımesi içjn teıeb•>~l .. 
satta bulunmak Üzere Ankaraya giden 

ÜÇ kifilik talebe heyeti, dün sabah teh· 
rimize dönmüştür. Heyet Haydarpa· 
ıa istasyonunda Fakülte talebeleri ta
rafından büyük tezahüratle karıılan
ımışlardır. Aldığnnız ma1ii.mata aöre, 
r '"" ·11 neyet, Kültür Bakanlığı ile te .. 
mas etmiş, Bakan tarafından kabul O• 

lunmuttur. Talebelerin verdikleri isti
da alelusul muameleye k<>nmakla be· 
raber, kendilerine, daha evvel fakülte 
meclisine müracaatları bildirilmiştir. 
Çünkü bu talimatnameyi Fakülte yap· 
mıştır. Binaenaleyh değiıtirilip değiş
tirilmiyeceğini tetkik edecek merci ge
ne ayni meclis telakki edilmektedir. 

Fakülte &on 11mf talebeleri, Fa· 
külte meclisine yen.iden müracaat ede 
rek, yeni imtihan talimatnameıi hü .. 
kümlerinin, bu yıla llllAhsuı olmak üze 
re, yalnız birinci ve ikinci sınıflara 
te~ini İ•tiyeceklerdiY. Diğer taraf
tan, Tıp Fakültesi talebeleri de, kendi 
imtihan talim.atnaınelerinin değlJliriJ

meai için reuni müracaatlarda hulun
mağa karar ven:nişlerdir. 

Oııiversite rektörU mUsteşar 
o'.uyor 

Univeraite rektörü C-Ulin, Kültür 
Bakanlığında yeni ihdas edilecek mnu 
mi müdürlüklerden birine tayin edil
meı.i taha.lı:kuk etmektedir. Diier ta
raJtan Profesör Cemilin Bakanlık 
müste?rlığına ıretiril-i el. mev
zuu bahl&tir. 

Yeni mus!k. miz 
Kü'tür bakanlığının getirttiği musiki 

müteha .. ısı yaptığı tetkikat neticesinde 
musiki filarmonik orkestrası hakkında 
bir rapor vermi,ıir. Mütehas11s orkesll"a· 
do ı:ördüğü noksanları anlabnış ve mu
siki tedrisatı hakkında bazı tavsiyeler • 
de bulunmuştur. Bu rapora ıöre muıi -
ki Ml1'111İın mektebi proııramlarmcla ba
zı c!ejlişilı:likler yapılacaktır. 

Mekteplerde diş m11ayenesi 
Mekteplerdeki çocukların ditleri -

nin muayenesi için belediye tarafın • 
dan geçen aene 700 lira tahsisat veril
mişti. Bu sene bu tahsisatı SOO liraya 
indirilmiştir. Bu para diş tabipleri ce· 
miyetine verilmi§tir. Cemiyet lstanbul 
belediyeai hududu dahilindeki mektepler
de ıreçen ders senen eenumda 36 bin ço
cuğun ditlerini muayene etmiıti. Cemi· 
yet bugün bu parayı az bulm3.ktadır. 
Eğer bazı cemiyelter buna yardım 
ederlerae çocukların di§olerinin tedavi
s:ne devam edilecektir. 

IST AN BUL MAARiF MUDURLU
GU - lstanbul Maarif Müdürlüğüne, 
eski Maarif müateıarı Mehmet Emi. 
nin tayin edilmesi tahakkuk etmiıtir. 
Mehmet Emin bugün yann Ankara. 
dan gelecektir. 

Sümer Bankın senelik kan 
Sümer Bank umumi heyeti toplantı 

snda okuımıak üz.ere hazırlanan ,,.. 
porda bankanın 1934 senesinde 

1,617,000 lira safi kir elde ettiği bildiril
mektedir. Banka geçen sene yeni fab
rikalar açmış ve yek çok masraf yap· 
mı§otır. Buna ragınen yapılan masraf
lar yerinde olmuı ve piyasada yerli 
malların revacı artmııtır. 

Ermeni Patriği hasta 
• Bir müddetten.beri rahatsız bulu· 
~ Ermeni Patriği Nazoyanın hastalı • 
g_ı a~t ve doktorların tava.iyesi üze. 
rme dun Kuınkapı patrikhanuinden 
Yed"kule Enneni hastahaneaine naJı:. 
ledilmiflir. 

Mimar Sinan günü 
Büyük Sinan için 

bir ihtifal 
dün hararetli 
yapıldı 

Dün Sinan ihtifali yapıldı. 
lhtifaklen evvel bütün ilk mektep

lerde talebelere Büyük Türk min-ııım 
hayatı ve nerleri hokkında mahimat 
öireti.ld.i. Oğleden aoııra, htanbul, Ge
lenbcvi, lotildal, Cumhuriyet kız, Hayri· 
ye liseleri ve orta mekteplerile fakülte
!erden gelen talebelere Süleymaniye ca
mii gezdirilerek bu binımın yapıb§ ve it· 
çiliğı haldanda bilg11er verildi. 

llıôfale de saat 16 da başlandı. Sina· 
run türbeıine halkevi, gÜzel NUJatlar 
blı liği mimari şubesi, Güzel Sanatlar a
kadcmiıi, Yüksek mimari ve miilıendis 
mektepleri, Uluıal Tüı-k Talebe Birliği, 
~• belediye tarafından bir çok çelenkler 
gônderilmiıti. 

lU. önce Giizel Sanatlar Akademisi 
mimari f'lbe&inden Bay Orhan bir söy-
lev verdi. Bay Orlıan: 

"Arkadaılar! Bu serıe de sene bura
da Slnanı sevenlerin kabeshıde toplan· 
drk . ., 

Diyor ve ilave ediyordu: 0 Bu mezar 
Sinan hakkmd<ı bize bir ıey ıöyleme~ ve 
onun büy~kluğü bakk:nc!a ne kadar <ÖY· 
len>c de yebnez. Onun büyüklüğüniin 

1 ancak pek küçük bir kısmı olaırek :,4 • 

lır.,, 

B~n sonra Yiiksd< Mühendis 
mektebınden Bay Sadık kürsüye çrkt 
ve bir söylev verdi. ı 

Bunu halkevi namına kürsüye gelen 
Bay Ziyanın •Özleri takip etti. 

Bay Ziya, Sinanın bir çok mahira•ıe 
iflenmiı eserlerini, Ayasofyaya nuire 
olarak yaphğı (Süleymaniye) yi ve A
yuofyayı tamirde göıterdiği vukufu "" 
Sultan Sdim camiindeki san'at krymeti 
ni uzun uzadıya tahlil etti • 

En son istiklal marıı hep bir ağız
dıtn aöylendi ve ihtilal bitti • 

Diin gece de Mimar Bay Kemal saat 
16,50 da radyoda Mimar Sinanın ııua 
bir tarihçe$inİ yapmıştır. 

lzmirde 
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nın ölümünün yıldöniimü münaıebetile 
bugün ıelırimiz halkevinde, yurdun her 
tarafında olduğu gibi, büyük bir ihtit..I 
yapıhnıtlır. 

Üstadın hayab hakkında mimar Bay 
Necmettin tarafından uzun bir konfe
rans verilmiı, projeksiyonla eserleri ıös
terilmi!tir. Gazeteler bu münasebetle 
makaleler yaznuşlardır. 

MAHK.EMELE.RDJ:. 

Bir suçlu 
Tevkif edildi 
Bu adam bir ayakkabı mı 

çarpmış? 
Ot01J1obil tamirciai St:bri, dün, Sul

tanahmet ikinci sulh ceza mahk-
ainde yapılan duru§IDa oonunda, haki
min kararile tevkif edilmittir. Sabri, 
bir kunduracıya, 8 liraya bir kundura 
ısmarlamış, bir lira da pey venn.i~tir. 
Birkaç gün sonra müracaat edb-ek, 
parası o•madığı için kundurayı timdi 
yap:ıramıyacağını, verdiği bir lira pe· 
yi geri vennesini söylemiıtir. Kundu
racı tabii peyi geri vermemiş, aralann 
da ufak bir ağrz kavgası geçmİf, Sah· 
ri, kunduracıya söre bir çift poatal a· 
ıırarak, kendi ifadeaine ıöre de, pa
rayı geri alamıyacağım anladığı için, 
kollarım ıallaya sallaya, dükkandan 
çıkıp .ııitmittir. 

Sabri diyor ki: 
- Bir iki gün .anra, gene o civar

dan geçiyordmn. Bir portakalcmın ö
nünde durdum: Portakal alacaktım ... 
Bu kunduracınm adamMnndan iki 
kiti yakama sanldılar. ( Çaldığm pos
talı ne yaptın.. Utanmadın m1 aırr
mağa?) diyerek hırpalamağa başladı 
far. iş büyüdü ... Polis geldi ... Karako 
la cittik ve nihayet, itte, buralara ka
dar dü§tük. 

Hakim, adresi teshil edilebilirse por 
takalcı da dahil olmak üzere ııahitle
rin çağırıbnaor için muhakemenin baş· 
ka güne bıralulınıuına ve Sabri tev· 
kif edile7ek muhakemenin" me\'kuf ola 
rak devamına karar verdi. Poliale ora· 
ya getirilmiı olan Sabri, jandarmaya 
verilerek, tevkifhaneye yollandı. 

ihtisas mahkemesinde kaçak· 
cıiarın muhakemesi 

Dün, ihtisas mahkemeşinde Y llJOVa 
Bahar ve arkadaıJarmm ve Jorjla .-.ı.ın 
Olivyanın duruşmaları olmuttur. 

Yaşova Bahar (Umur yeri) .ııaz depo
ıu ve tasfiyehanesinin sahibidir. Ham 
petrol ithal edip gümrük resmi verme • 
den tasfiye edilnıit tekilde memlekette 
satmak ve İdihliık vergisi kaçakc:ılıjı 
yapmakla suçhıdur. Mahkeme bazı vc
saikin tetkikine lüzum gördüğü için du
ruşma 5 may11a talik edilmiıtir. 

Jorj ve Olivya ise ıı::ümrüklerden eş· 
ya kaçırdıkları için malılı:cmeye veril • 
mi§lerdir. Madam Olivya Beyoğlunda 
terzilikle meıguldüY. Geçenlerde Paris -
ten gelen Jorjun müteaddit dafa Madam 
Olivyaya gidel'ek kaçak efya götürdü
ğü iddia olurunuıtur. 

Bu hal polisin nazarı dikkatini cel • 
betmiş ve arattırın& neti~nde bi7 çok 
kwnaş, kemer ve düemeler hulunmu•· 
tur. ihtisas mahkemeı.i dün maclaoıın 
katibini ta!>it olarak dinlemittir. Katip 
poliste yapılan isticvabı korku ile ver· 
miş olduğunu ve hiç birisinin dofru olma 
dıiiını iddja etmiıtir. Diğer gelmiyen §&· 
h;tleri dinlemek üzere dava 14 nisana 
talik edilmiştir. 

Meğer kaynani neler yaparmış? 
Kansı Ümmiyeyi bıçakla belinden 

yaralamaktan suçlu, ll"am•aY kondüit 
törü Fahrinin roubalumesine, uliye 
b:rinci ceza mahkemeainde, dün de
v am edildi. 

Şahitler, karakoldaki ifadelerinde, 
Ummiyeyi Fahrinin vurduiunu, arala 
rmda her zaman kavga ettiklerin_i 
söylemi}lerdi. Once dinlen~. tah.itler 
de bunu teyit ediyo7lardı. Dun dinle· 
nen ıahitler, karakoldaki ifadele~· 
den ayrılarak; şakalatırla~ken. Fa~· 
nin elindeki bıçağın Ommıyenın belı· 
ne saplandığını duyduklannı aöyledi· 
fer. 
Yapılan ihtar üzerine, heps.i: 
- Karakoldaki ifade.niz doğrudur! 

dediler. 
ilk dinlenen şahid tramvay kontro-

lörü lzet, §Öyle f'lhitlik etti: _ 
_ Ben, Aksaray civannda,. Lanıı:a· 

da oturururm. Bir ıece, tahitlerden 
Mustafa ile kondüktör Fahri bana uğ 
radıJar •.. Biraz konuıtuk, oonra, Fah· 
ri aynldı .. Odasına çıktı. Mustafa ile 
biz konu§IU&ya devam ederken, Fah
rinin odasında bir patırdı duyduk .. 
Kottuk. içeri girdiğimiz zaman, oof: 
ranm kurulu olduğunu gördük. Ommı 

ye elini belinde tutuyor>du. (Ne ol
du 7) dedim. (Şakalaırrken, kocamın 
elindeki ekmek bıçağı belime battrl) 
dedi. Vurduğunu görmedim. . 

lz:aetin ifadeai okundu. lfadeaınde, 
yatağın içinde ailarken gördüm. (Ne 

0 dedim 7) (bir teY yok •.• Kocam bı· 
çakla yaraladı ... ) dedi; her. Iİ;İn kav· 
ıa ettiklerini bilir~··· ~~ttı; .. 

Polisteki ifadesinın mı, fUDdt ooyle
diklerinin mi doğru olduğu aoru~du. 
(Polistelci ifadem doğrudur.) dedı. 

Polisteki sert ifadelerini tadil et· 
mek istedikleri anlatılan biletçi ı~
rü ve aeyyar bileyici Mustafa da,. ı~· 
tar karımnda, polisteki ifadeler!""' 
doğru olduğunu söylemek mecburıye

tinde kaldılar. Ma:zn~n: . .'~unlan. ~'.!
nanam kandırdı. Hıç hınnın ıahıtlıgı· 
ni kabul etmem.,, myordu. . . 

Şahit olarak dinlenilen F abrın~n 
ko.ynanaaı Firdevs, bütün kabahatin 
kendisinde olduğunu söyledikten son· 
ra: 

- Damadımla aram açıldı. Ben, 
günde bir paket tütün içerdim. (Val
de, bunu iki günde bir paket İÇaetl ol· 
maz mı?.) J..ıi. Gücendim .•. Oteki da 
madımın yanma gittim. iki gün aoııra, 
kızımı ziyarete gitmi~tim. (Ann<;·· 
dün akıaım ıakalafU"ken, koc~ın elın 
deki bıçak belime battı ... ) ~ed~. Hah.· 
l'crsatı elime geçirdim.. Şundı o go· 

Siyasi latife 
Bay Cemal Nadirle siyasi bir ka· 

rikatür meıızuu arıyoruz. E,yayı, 
insanları ve hadiseleri kendi sanat 
objektifinden gören ince karika· 
türist gülümsedi. Gözleri ıpldadı. 
Anlaclun ki bir fey yakalamıftır. 

- Söyle bakalım. 
- Bir Aıırupa haritmı yapalım. 
-Yapalım. 
- Ya' ·~ devletlerin yerlerini 

Jeği.ştirı m. 
- Ne gibi? 
- Mesela Balkanlardan bafla-

rı:ı:. Romanyanın yerine Belçika· 
yı koyarız; 

- Fena değil. 
- Bulgaristan dağlık yerdir. ı 

lsııiçreye benzer. lsııiçreyi Bulga 
riatanın yerine alırız. 

içime bir lerahlık geldi: 
- Yugoırlaııyanın yerine lsveçl 

koyanz. 
- Nelis. 
- Sonra Yunanistan ticaret ve 

denizcilik memleketidir. Orasırıı 
Felemenk yaparız. 

-Enfes. 
- Ve ba haltle biz yerimi:ıtle 

kalabiliri11 değil mi? 
- Ona fiiphe mi ııar. 
Ve ıonra Aıınıpanın öteki J..,_ 

letlerini tle böyle deği,tirdik. Bııl· 
gariııtan lnJiçrenin yerine gidince. 
dünyanın en sakin ııe sulh Qfıln 
bir devleti oldu. Y unaniataıı Ho
lı'inclanın yerine gelince birçok 
tehlikelerden kurtuldu. Ve biz ye
ni komrulanmız olacak lsııiçıe, 
Holanda, Belçika ııe lıııeç maaın
da ... 

Bu masabaşı hayali biran ,ö:ı:· 
/erimizde çiçeklendi. Nefeden du· 
daklanmu; ıarktı. Burnunuı.ıu 
kıran barut kokuları kayboldu. 
Bir taze bahar havası ciğerlerimi· 
zi doldurdu. 

lJıtat bulduğu ba,ka bir mevzuu 
çizerken Jii,Unüyorclum: 

- Hakikatleri karikatürize et
mek mümkün. Bir tle karikatürleri 
realize etmek kabil olsa! · 

Burhan CAHİD 

Vapurcular •rasınd<ı 
Vapurculul- ılrketinin, iki deniz mü- 1 

-eııeône diifen tonaj nisbetinİD teobi-' 
ti içln El<onerm lıelamaiı nezdinde te
şebbüslerde bulunduiunu yaz111JttJ!'· Bu 
it için Ankaraya .ııiden tirketin '~-:C 
meclisi msi Bay Ru~en bugün tel>nmı· 
ze dönecd.tir. 1 
Aldığnmz malfunata ıöre, deniz ?'ol

ları idaresinin yapfiracaiı yeni ıı~· 
den ıonra vapurculuk tiriıetiniıı; VaZJ,Y~
ti haldoncla e1&1lı kararlar yeriJmesı ı• 
cap edecektir. Çiiııkü, bir k ..... toaai "!"
beti deniz yollannın lehine olarak mu· 
him miktarda artacaktır. Aynca. kabo
tajı buırünkü tekilde iki deniz müesııeııe• 
si arasında bulunan kanun hükümleri 
1936 yı)mda üçüncü bir ıirkelin f.aJj • 
yete ııeçmesi için miiaaittir. Gel~ Y!J 
içinde ba§lm hir ıirketin teıekkülü ıh~· 

mali bulunduiuna göre vaziyet yme 
müıkül lıir sıılha1a girecektir. Balra11b
im bu mesele etrafında yeni 1ıir karar 
vermesi beldeni yor. 

Aşım meTsimi 
• • 1 

Sıfat <aı-> mevsimi geldiği .çın 
Vilayet baytu müdürlüğü ayıır ~
posundalci aygırlan 15 Niaandan ıti· 
haren (qnn) iatasyon)anna gönderme 
ğe baılıyacaktır. 

lı_..;B;...;O;...;.;.R ..;;;S..;.A,;__ı 
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rür dedim. Hemen, karakola k~U!' bade 
h . 1 · hepsını ber verdim. Bu §& ıt erın .. 

ben teıvik ettim. Şimdi kuıurumu o:r: 
lüyorum. Ev bark yıkımınA aebep 
mıyayım. dedi. . . 

Gelmiyen şahitlerin çağırılma11 ı 
muhakeme, ba•kA srün" bırakıldı. 



Sıhhi bilgiler 

F rcngililer 
Evlenebilirler mi? 

Bu ağır bir aualdir. Frengili o
lup da hekiminden aldığı müsaade
üzerine tertemiz bir kızla evlenen 
ve sonra, bir kaç ay, bir kaç sene 
aonra bu zavallı kızı frengi çiçek
leriyle donanmı' olarak Kipkızıl 
bir facia gibi doktorun kartısına 
çıkaroın hastalar görülmüştür. 

Kabahat doktorda mı idi? Has
tada mı idi? Hastalıkta mı, ..-nsta 
mı? 

Her hadisenin tafıdığı muhtelif 
sebeplerden, kusurdan, ihmalden, 
ihtiyatsızlıktan. .. Nihayet, evet şan 
sızlrıja kadar her teYe burada yer 
vermek lazımdır. 

Bazı uzun tedavilerden sonra 
bile nadiren karınnı ,..ılıyanlar 
olduiu gibi, üstünkörü bir tedavi, 
bir kaç iğne ve biraz pomattan son
ra ne ailesinde, ne çocuklarında 
frenııi &sarı göstermemi~ olanlar 
dıo. vardır. 

F ıı.lcat bu iki uçtaki vekayii he
saba katmazsak, denebilir ki mun
tazaman esas tedavisini görmü' 
sonra da, müteakip senelerde lcen
dini kontrol ettirmiş ve bir kaç se
ne kısa (emniyet serileri) ile ha.s
talııjının büıbütiln izalesini temin 
etmekte bulunmu, olan bir hasta
nın ne kendisi, ne de ailesi için 
bir tehlike mevcut deı}ildir. 

Bayle bir hasta evlenir ve sapa-
1&ğlam çolul< ç~ yetistirir. Fa
kat burada hakim olan, hekime sa
lahiyet ve hastaya cesaret veren 
terla11lnin 9iddeti ve devamıdır. 

Jiö uzun bir davadır. Bir aifilis, 
ııelip ıreçlcl bir grip gibi hasta ile 
hekimi f()yle bir kartıl ... brmaz. 
Bu senelerce aUren bir arkada'" 
lık. kuvvetli b+r emniyet ve ittifak 
işidir. 

Ha.ta hastalığının bidayetinden 
itibaren tedavisine muntazaman 
devam eder, haataltk da bu teda
viye muti olarak bu tedaviye mağ
lup olarak ne ciltte, ne iç uzuvlar
da, ne de kan ve belkemiği su
yunda mükerrer muayenelerle se
nelerce hiç bir müsbet araz göster
mene ... hekim budarı kontrol 
eder, hasta da kontrol ettirirse ... 
O zaman iki taraf için de tered -
'düde hiç lüzum yoktur. Dava ka
zanılmıt demektir. 

Umwni NTette denebilir ki dört 
fla bet senelik eaaa tedavinin aon 
ilci ...,e.I zarfında ne haricen ne 
de li.boratuvar muayenesi ile mtU
bet araz göıtenniyen frengililer 
evlenebilirler. Bununla berabzr 
hastalığı alb aeneden daha em 
olanlarda, ilk tedavinin noksanlı
iı sebebiyle bilahare böyle müs
bet bir araz olursa, bunlara ilci se
ne tiddetli bir tedavi yaparak iz
divaçlarına mlkaade etmek de 
caizdir. 

Bugün aramızda gezen sapasağ
lam karı kocalar arasında, mazile
rinde bir frengi geçirmit olanlar 
pek çoktur. Tertemiz yavruları da 
vardır. Bunların ne zahiren gör
düğümüz sihhat ve tetaretlerinde, 
ne de kanlarında, iliklerinde o ge
çen hastaltktan hiç bir eser kalma
mıttır. Bunu temin etmiş olan ken
dileridir. Hastalık kendi kendine 
gitmemi,, onu söküp at.ınıtlardır. 

(Hayat hergün yeniden yapılır) 
denir. Bir frengi olmak, bir oyun 
kaybetmek demektir. Hayat, kor-
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Oz dilimizle 
~ .................................... · 

Ölümün ucuzluğu •• 
En çok Y"flYan insan Zaro ağa 

idi. Günün birinde o da öldü. Yer
yüz;ünde kim varsa, insan, hay
van, ot ... hepsi, ölecekler. ôlüm, 
varacağımız; yolun son durakyeri .. 
oradan ötui yok. 

Bunu, hepimiz, bilir, görür, an
larken, yeryüzünde biribirimiz;i 
kırmak için bu durmadan çalışma, 
bu di1tlenmeden didişme nedir? 
Her birimizi ayrı ayrı gelip bu
lacak ola.1 ölümü,; bu kadar bol 
dağıtmak ve bu kadar ucuzlaştır
mak neye iyi? 

Soyıallığı kimuye bırakmıyan 
Avrupa ülkelerinde; bütün kim
ya adamları, kafalarını bu i,e ver
mişler. Dakikada (600)atımlık ta
ne atan makineli tüfekler, köprü
leri, demiryollarını, telsiz istas
yonlarına varıncaya kadar toz gi
bi dağıtan tfıklar ele geçirerek 
bunlarla bütün yeryüzüne mey
dan okuyorlar. 

Kendi kendine gelen ölüm, İn
sanları cezalandırmak için yet -
miyor mu? Kimsenin karfı dura
madığı bu en büyük güce inaanla
rın yaptıkları yardım; ölümü, o 
kadar çoğaltacak ki, bir gün ayak
ta kalabilecek olanları parmak
la sayacaklar. 

Yalnız, bilsek ki ne oluyor? 
Y eryüz;ü, ya~ayanları almıyacak 
kadar küçiildü mü? Yoksa, insan
lar mı, çoğala çoğala bu yuvarla
ğın üstüne sığamaz oldular? 

"ölümlerden ölüm beğen!,, di
ye haykıran eski ma.alların ger
çek olduğu günlerdeyiz. 

Eğer, bir savaş patlıyacak olur
ıa, beğenilecek ölüm bulmakta 
çok güçlük çekeceğiz; ! 

Salahaddin GONGöR 

YENi NESRIYAT 

Sı yasal bilgiler 
Sıyual bilgiler (Mülkiye) mecmu

a11run 28 inci oayısı da çıktı. Bu değer
li ilim mecmuası bu sayısı ile dördün
cü yılı bitirınit oluyor. Dört aeneden
heri ıoyaal ve ıiyasal alanda faydalı 
ne~riyat yapan ve ne~riyatı memleket 
okurları arasında alaka ile takip olu· 
nan bu mecmua gelecek sayıdan itiba .. 
ren daha özenli yazrJarla çıkacağını 
vadediyor. Bu a.ayııında müaamahn· 
karlık (S. Augustin'in Hukuk Doktri
ni); (İfsizlik ve çalıtma ahlakının de· 
ğiımesi), (liberalizm, korporatiıon, E-
taıi.zm), (Demokratik devletin müdafa
a•ı), (devlet timendiforciliğine doğru) 
I~ kanunları, ltalyanın müstemleke sı
yaaaıı, Yeni basın rejimleri, bir ayın 
aiyasaıı ve kronolojiıi yazılan vardır. 

İLAN 
1916 senesinde Galatasaray liıesin

de 253 numaralı Osman namına türkçe 
5 frnnı,.zca 4 üncü sınıfdan .t.İ.dığım tas
diknameyi zayi ettim. Yeni~ini alac<ığ"ım
dan e kiı.in~!l hükmü yo~tlı•r. 

Türkiye it Banka11 lzmir ıuhcsi mü
dür muavini Oıman Dardagan 

kakları, yıgınları sevmez. 
- Ah şu haatahğı almasaydım! 
- Ne olacaktı? Dünyayı gölge-

de bırakan yalnız frengi midir? 
Bir mücadele ,ebekesinden bat -
ka bir fey olmıyan hayatınıza 
bir İp ucu daha karıştı. Onu da 
atkıca bileğinize sarınız, kendi i. 
radenize tabi tutunuz. 

Sıhhatımizin dütmanları kaç
makla bitmez. Onlardan korun
masını bilmek kadar, üzerimize 
musallat olanlarada hakim bulun
masını öğrenmeliyiz. 

Dr. Muhib NUREDDiN 

at ,~~11JJ1 

- Demin aarho' benim için ka
rı mclır demittin. Şakası bile yanlıt
lıkla istemeden, ağzından dökülür 
gibi çıkmıştı. He? ıöyle bana .. ni
çin beni istemiyorsun? 

Ve sonra ayaklarını yere vura
vura. tepine tepine haykırdı: 

- Haydi kurt! Aç kurt! K°' ! 
gel! ye beni! 

Na zmi nasıl olduğunu anlıı.ya
m • · ı Biran kendini zıplar gördü. 
Gene o anda kıza yanaşmıf bulun
du ve onu belinden kavrıyarak; 

- Yeşil gözlü ... - diye fısılda
dı kulağına -

- yeşil gözlü, çıldırıyorum s~ 

Otomobil 

Mueılıfı : Nazmi Ş.:ıhab 
Taksim 
Vestiyer. 
Otomobilde kucak kucağa idi

ler. Şoför homurdandı. 
Barın merdivenini inerken biri

birlerine yapışık gibiydiler. inip 
çtkanlar bakıp gülüştüler. 

Vestiyer, palto ile kürk için bir 
marka verdi. Salona girdikleri 
zaman başmuharrir onları çapkın 
bir bakışla karşıladı: 

- Yaramazlar! nerede idiniz .. 

- Yara~azİar 
0

ner~d:sini~? 
Tam altı ay sonra .. . Yazın göbe

ğinde. Balodayız. 
Gri ceketini ko!una almı~, be

yaz pantd'11lu n p;ı~ fapk.a.lı 

Uıtüste iki barda.k au iftikten 
aonra, bize döndü: 

- Dehfetli karnım aç ..• Bu,:ün 
daha yemek yemedim! .. . 

- Zarar yok. dedik, iki su bir 
ekmek yerini tutarm•f··· 

Güldür 
- iyi ama, suya iştiha olursa, 

tutar. Ekmek yemeden su içilir mi? 
Mutlaka, bir şey yiyeceksiniz ki 
auya istek ııelsin. 

Birisi atıldı: 
- Ben, birini tanırım ki, ağzına 

bir lokma ekmek koymadan bar
dak bardak içer. 

Hiç birimizin "ne içer?,, demek 
aklına gelmedi. 

Birisi dedi. ki; 
- Mutlaka ~eker hastalığı var-

dır! 
-Hayır ... 
- Mide genişliği vardır! 
- Hayır! ... 
- Ya, nesi var? 
- Şimdilik akşamcılığı ... 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18: Fran•ızca der•. ~= Jimnastik. Sa -

yan Axade Tarcan. 18,50: Muhtelif operet 
parçaları Pli.k. 19,30: Haberler. 19,40: Bayan 
Halide Piıkin teyze Monolos. 20: Konferans. 

-Maarif- Jıtanbul luz muallim mektebi mual
Jimlerinden Hüviyet Bekir. 20,30: Balalayka 
orkeıtrası ve koro. 21: Bayan Atef Şan pi ya· 
no refakatile. 21,20: Son haberler, borıalar. 
21,30: Stüdyo orkestra11. 22 Stüdyo caz ve tan 
ao orkeıtraları. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Parti yayımı. 19,30: Kolhozlar için 

uluıal muıiki. 21: Poııininin eserlerinden par 
p.lar. 22ı Muhtelif dillerde konferansl11.f'. 22: 
Çekçe yayım . 23,05: lnıilizce. 24,0::: Al
manca. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17,30: Büyük operada verilecek senfonik 

konseri nakil. 19,30: Keman konıeri. 22: 
Danı. 

823 Kbz. B 0 K R E Ş. 364 m. 
13 - 15 Gi.tndüz plak yayımı. 18: Radyo 

orkeıtraıı. 19: Duyumlar. 19,15: Orkeıtra 
konıeri. 19,40: Kl&ıik konıer. 20: Konferans. 
20,20: Plik. 20,45: Konferans. 21,05: SoJist 
konser. 21,45: Şarkılar. 21,45: Konferans. 22: 
Radyo ıalon orkeıtrau. 23: Duyuml•r, 23, 
25: Radyo orkestra11. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,15: Solist konıeri. 18,50: Sözle:-. 19: Mu

ıikili ve ıözlü skeç. 19,30: Sözler. 19,45: Pli.k, 

(Bach) 20,05: Sözler. 20,35: Koro konıeri. 
20,50: Aktüalite. 21: Plak. (Yeni filmlerden.) 
21,45: Duyumlar. 22: Chopinin eserlerinden 
konser, 22,30: Konferans. Eıperantoca 221 
45: Keman oknseri. 23~ Reklimlar. 23,lG: 
fif muıiki. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19,30: Piyano konseri. 20,10: Ulualar•ra11 

pana71rı hakkında konfe.ranı. 20,30: Mascaı• 
ninin "CA VALLERlA RUSTICANA 11 ope· 
raaı. ve Liıztin üç fantazi danıile rapsodi
leri. 21,45: Dıt siyaıaıı 23,10: Duyumlar. 
Cazband. 24,20: Çingene muıikiai. 

Khz. L E 1 P Z 1 G 1 :l82 m, 
19,45: "Kater Lampe11 adla piyes. 21: Du

yumlar. 21,15: Uluıal yayım. 21,45: aKrıtık 
muıikiıi yayım. 23: Ou7umlar. 23,20: Johann 
Sebastian Ba.chın es erlerinden orı konaeri. 
24~ Zenıtin ıece muaikiıi. 

Khz. P A R 1 S, (Ku:a dalıa) 19,68 m. 
14• Duyumlar. 14,30: Konaer nakli. 15,30: 

ln11ilizce duyumlar. 15,40: Denizcilik duyum
ları . 15,50: Sözler. 16,15: Sinema duyumları. 
16,50: Karr ! tk kunıer. 

P R A C. 470 "' · 
18,50: Pl.9.k. 19,05: Amele yayımı. 19,15: 

Almanca yayım. 19.SO: Pl.ik. 19,55: Duyum
lar. 20,10: Pl&k. 20,15: Aktüalite. 20,25: Po 
püler. orkeıtra lconıeri. 21: "Pour la Mere., 
adlı operet . 23: Duyumlar. 23,15: Pli.k. 23.30: 
FransızcA duyumlar. 

Devredi"ecek ;htira beratı 
"B:tumlu kaldmm terkibatı imaline 

dair uıul,, hakkındaki ihtira için iktisat 
Vekaleti Sanayi Müdürlüğünden alın · 
mış olan 6 temmuz 1933 tarih ve 1626 

numaralı jhtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkaıına devir ve ya
hut kiraya verileceğinden bu iı için faz· 

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

Oımaohca karıılıklarını yazdıiımuı: k~H • 

meler in 3a t6rkçe mukahtllerini bulara\ı:: ıek

. mizin boı lta.ne)el'İ r • yerleıt;rinia ye keıerek 

t•klile ltirlikt• (MiHiy•t ltilmet.e memurluio

na) a6nderinis. Doiru halleJenler a.raı:nda 

kur'a çekiy.,r •• kaıAD.anlara lıediyele;• veri

yoruz . 

Yeni bilmecemiz 
J 2 " 4 :'i 6 7 8 9 1011 

1 • 2 • • •• 
3 • • ı 
4 • • • 
5 l •• • 6 • 7 • 1 
8 • • • 9 • • 1l !! • L 

SOLDAN SACA 

1 - Bir nevi çiçek 3, Bir ıııölümüzün a.dı 7 

2 - Geniş lik 2 Duvar 3. 
3 - Avrupada bir hükUınet merkezi 5. 
4 - Etarp 4. 
5 - Lezzet 3. Hal 1 rabıt edatı 3. 
6 - Cenit deiil 3. Yara.n- az çocuk 6. 
7 - La:ıı: kaJ'liı 4 . Valide 3. 

8 - Nota 2. Berf 3. Rabıt edab 2. 

9 - Kulp 3. Bıçak lalıfı 3. 
10 - Aiaç dallarının çocuk 1 arı 5. Bir -.eki

li.mizin soyadı 4. 
11 - Şart edatı: 2. Tenezzüh eden S. 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Gelmekten emir 3. Bir ne\Iİ oyun 4. 
2 - Şeref 2. Cet 3. Nota 2. 
3 - Arka 3. Nota 2. 
4 - Zama.ru bildirir 7. Bir aöl 4. 

5 - Katı 4. Beyaz 2. Kirli 3. 
6 - Eline ayağına. çabuk 4. Kapan 3, 

7 - Hiza 4. Çdlc deıil 2. 
8 - Bey .: ir 2. Kurnaz 4. 
9 - Vekil S, Bir kümes hayvanı 3, 

10 - Bir Bayan SayJ..,. 6. 
11 - Nota 2. Yaman 4. 

DÜZELTME 
Tokad Valiliğ"nden: 
1, 3, 5 ve 7 nisan 935 tarih

li (Milliyet) gazetesinde neş· 
rolunan yedi mektep münaka
sası hakkındaki ilanımızda 
yalnız Tokat merkezinde yap
tırılacak iki mektepten birisi
nin kıymeti (23,000) lira ya
zılacağı yerde yanlışlıkla 
(2300) lira yazılmıştır. Dü-
zeltilir. (1625) 

la;tanbuJ 4 Üncü icra memurluğun-

dan: Satılmasına ka .. ar verilen topt"ak 
desti, küp, çömlek ve saıirenin 17-4-935 
tarihinde çarıamba günü saat 13 ten iti

baren Büyükderede Kalafat yerinde 37 

No. lı çömkkçi dükkanı önünde 1 inci 
açdt: arttırma ile aatılacağı 411 - 35 sayı-

lı dosya ile İılan olunur. (10313) 

-- -----
m (TAN)ın 

Küçük lıan Tarifes 
Kuru~ 

Beş sahrhk bir ilin bir defası 30 
iki defası 55 

.. ,, .. üç defası 80 
Her (azla satır (on kelime iti· S 
barile) bir defaııı 

Pek yakında. çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük ıazeteıi sevıili okurlarına 
hizmet etmek maksadile bir il.in sütunu a
çacaktır. Bu aütunda ili.nlanru nefrettir· 
mek iıteyenler daha timdiden Milliyet ida
r eıine müracaatla ilanlarını verebilirler. 

idarehaneye nüracaat eylemeleri ilin o- • 
lunur. 2539 

bir adam bastonuna dayanmıf, bü
yük otelin ikinci katında bir pen
cereye bakarak bağırıyordu: 

- Yaramazl~r! neredesiniz? 
Yan yana iki pencerenin pan

jurları birden açıldı. Birinde bir 
genç kadın kafası, öbüründen bir 
delikanlı gövdesi belirdi. Ve ikisi 
birden cevap verdiler: 

- Buradayız baba.. . 
Bu baba, Hakikat b"'muharriri 

Rüttü Necip idi. 
Yaşlı muharrir, halaylarını Yalo

vada geçiren iki muharririne yirmi 
dört saat için arkadaşlık etmeğe 
gelmişti. Ve gene ikisi birden sor
dular: 

- Gidiyor musunuz? 
- Evet yaramazlar gidiyorum. 
Ve şakrak bir kahkaha atarak 

göz kırptı : 
- Sakın zahmet edip aşağı in

miyesiniz. 
Nazmi; 
- Merak etme! Merak etme! -

diye bağırdı -
Yeşil gözlü gelin bu kararı mü

hürledi: 
- Vallahi İnmeyiz billahi inme

yiz! 

Ve iki pencerenin panjurları ge
ne, kumanda verilmiş gibi birden 
kapandılar. 

İhtiyar, gelen bir otomobile at
ladı. 

Bu' panjurlardan biri, gece, ta
bak gibi bir ay Y alovanın ötelerin
den belilirken yorgun bir elle itil
mitti ve saçlarına aon bir tarak vu
ran Nazmi, temiz havadan derin 
bir nefes alarak pırnarlı bir yama
ca daldırdı gözlerini. 

Bu dalgınlık, otelin holündeki 
radyonun öksürükleri batlayınca
ya kadar sürdü. Sonra tarağı tuva
let masasının üstüne bıraktı, bir s.i
gara yaktı. 

Aşağıda, parmaklıklar önünde
ki beyaz örtülü masalar, çıplak kol
lu kadınlar ve gömleklerinin kolla
rını sıvamıt örme yelekli erkekler
le dolmağa başlamıttı. Göke, dağ
lara, ormancığa ve ay ışığından 
çok tozlu gibi gözüken şoseye ve 
~osenin iki yanındaki tarlalara, u
zaktaki ovaya baktı. Çıplak tabiat 
c>na menfa günlerin; hatıclatmı~tı. 
Bir at kişnemesi geldi kulağına ve 

bu aıcş•m M E L E K r•.nemasıııdı 
Halkımızın an çok beğendiği erkek artist 

FREDERIK MARCH ..,. 
MlRY AM HOPKİNS - JEORGES RAFT 
tarafından emaalıiz bir eurette yaratılan 

YASAM~K KORKUSU 
Fratıs , :rca söz lü filmi takdim edecektir. Telef. 8 Ayrıca 

Paramount dfiaya havadisleri 

ve 

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

Türkiyeda bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
K :ımpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınız. 

Telefon : 4.4888. 2383 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kartı 

pek tesirli ve taze a§ıdır. Diva>yolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

Is tan bu Telef on 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

31, Mart, 1935 tlU'ihinde inikat eden 
18 inci heyeti umumiye için tevdi edi
len hisse senedi adedi eerek kanun ve 
gerekse nizamnamei dahilinin icap ettir~ 
diği aıgari haddi bulmamış olmaaı mü
nasehetile mezkur 18 nd heyeti umu -
miyenin, birıinci davetin atatıda yazdı 

ruznamesini müzakere etmek üzere, 27 
niıan 1935 tarihinde ıaat 10,30 da tek· 
rar toplanacağı il3.n olunur: 

1) 1934 seneıine müteallik meclisi 
idare raporu ile murakıpların raporu. 

2) 31,1 inci kanun, 1934 tarihinde hi
tama eren ıeneye müteallik hesapların 
tasdiki ve iıbu sene netayicine mütedair 
idare meclisinin teklifleri. 

3) idare meclisi azalarının intihabı. 
4) idare meclisi azalarının 1934 ve 

1935 seneleri için ücretlerinin teıhiti. 
5) Şirketin idarei umumiyeıile mükel

lef idare meclisi azalarilc müdürlerinin 
ücretlerinin tayini znnnında meclisi ida .. 

reye salihiyet itası. 
6) Murakıplana İntibahı ve ta:mUnat

larının tayini. 
7) Ticaret kanununun 323 üncü mad 

desi mucibince, icabı takdirinde, bilvası
ta veya hila vasıta menfaatler temin e
dilebilecek firket ve müessesatla, tirket 
namına muamelita giritmek üzere ida· 
re meclisine aalfilıiyet verilmesi. 

Heyeti umumiyeye dahil olmak içitı 

nizamnamei dahilinin 25 inci maddeıile 
Ticaret kanununun 371 inci maddesi 
mucibince hissedarların hiıse senetleri • 
ni veya bunlara mutıa.sarrLf olunduğu -

nu müabit vesikaları ap.ğıda gösterilen 

mahallere tevdi etmeleri ve keyfiyeti iç
tima tarihinden en aıağı 7 gün evvel 
ıirkete isbat etıneleri lizımdır. 

lstanhulda: Şirket idarei mcrlı:eziyeıi-
ne, 

Londrada: Throgmorton Street, 26, 

E. C. 2, Osmanlı bankasına. 
Londrada: 204, Dashwood Houıe, 96, 

Old Broad Street, E. C. 2. 

Pariote: Boulevard Hau11mann, 173, 
Thomıon - Houston FMnsız şiı1ketine. 

Elli hine senedinden az hiueye malik 

1 

' 

1 

olan hitsedarlar aralarında içtima ede -
rek mezkur adedi teıkil ettitken ıonra I 
içlerinden birini veya heyeti umumiye 
azasından bir zatı mümessil tayin edebi· 
lirler. 

Meclisi idare emrile kitibi umumi 

P.MAHONY 

kafası bir zıplayışta Dicle kenar
larına ulaştı. 

Bu sırada büyÔk çınarın dalın
da bir kuş ötmüftü. Farkına var
madan mırıldandı: 

- Ettayır yekra ... 
Sonra dönen bir plak gibi devam 

etti: 
- "Elgadir Sahifeten:,, 
"Errih yektüp:,, 
"V essehap yünekkitu,, 
Bu arapça şiirin son kelimesi bo

tuna gitmemitti galiba ... ki alaylı 
alaylı tekrarladı: 

- Yünekkitü ... yünek. .. kltu 1 
- Aaa ... vallahi sen asılacak a-

damsın ayol! 
Yetil gözlü oda kapıaında kolla

rını göğsüne kavufturmuş, kocası
na hiddetli gözlerle bakıyordu. 

- Ne oldun gene kız? 
- Ne olacağım? Senin yüzün-

den gene on lira kaybettim. 
-Tuhaf şey! Nasıl oldu da 

ziyana soktum seni? 
- Bana arapça Bildiğini söyle-

••• mem·;.ın ... 
-Hoppalaa ... 
- Hoppalası var mı ya? iki sa-

attenberi Hicazlı prensesle konut-

J APU.ttCULUı 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İstanbul Acentalığı 

Li•an Han, Telefon: 22925 

ZMIR SÜRAT YOLU 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri saat 
16 da İstanbuldan İZMİRE ve 
PAZAR günleri de İZMIR -
DEN İstanbula kalkar. 

KARABIGA YOLU 
B A R T 1 N vapuru 10 Nisan 
ÇARŞAMBA saat 20 de Kara· 
bigaya kadar. 

lstanhul asliye mahkemeleri birinci 
yenileme bürosundan: 4 k.inunuevvcl 
1933 tarihinden evvel lstanhul Asliye 
mahkemesi 1 inci ticaret daireainde ya
pılmıı Vays und Fraytag Kanalizasyon 
tia-.ketine Faik arasında mütevekkin de
lil teshiti ketif dosyasının yenileıunesi 
için verilen beyanname müddeialeyhin 
lkametgfilıı meçhul olma11 hasehile teb
liğ edilememiştir. Büroca 20 gün müd
detle ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiı ve celae günü olarak 1 .5.935 çar
ıamha günü saat 14 tayin edilırW ol.tu
ijundan medu.1r gün ve saatte Y enipos
tane binasında kain birinci yenileme 
bürosuna gelmediği takdirde 2367 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan yenilenme
nin gıyabında icra kılınacağı tebliğ ma
kanuna kaim olmak üzere ilan olunur. 

(10309) 

ZA YI - Münakaaa teminatı olarak 
lstanhul kwnandanlığı muhasebeciliği 
veznesine teslim etmiı olduğum 315 (ı. 
raya aid 693941 - 941 nwnaralı ve 3-4-
935 tarihli vezne mal<huzile beraber Sü
leymaıüye askerlik ıuhe.inden aldığım 
veoikamı da zayi ettim. Suretlerinı çıka
racağımdan aaıllarının bükt»ü olmadı
ğını ilan ederim. 

Tahtakade Cedid Han No. 37 
Baker Şirketi vel<ili Fc!w" 

,,. ................ ~ 
.. • 

A.snn umdeai "M 1 L L 1 Y E l 

ABONE ÜCRETLERi 

3 ayhiı 
8 .. 

12 .. 

Türkiye İçin 
L. K. ,_ 
7 llO 

14 -

Hariç için 
L. K 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak seri verilmez. - Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Cazete v~ 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü 
racaat edilir. Gazetemi,. ilAn!,..., .. ,, _. 1 

lı•'•;'•'•';•ni·k···b·u·l ···tm.•.· .............. ... 

mağa çalışıyorum. Arapçadan J>-..-. 
ka bir teY bilmiyor ki kadın! Ga
lala gulala... gel de anla .. 

. . . . . 
- Oteli altüst ettim. Arapça bi

len bir vatandat bulamadım, hal
k! •.. 

- Sen ... 

- Biliyo:m~şs~ ... lhiiii ihi ihl ! 
Nazmi gülümaiye gülümsiye ka

rısına yaklqtı. Maksadı on lira
nın acısını ona unutturmaktı. Me
ğer Yetil gözlü ankastin ağlar gibi 
yapmıyonnuymuf? Kocası yanına 
yaklaşınca gezde bir tilki gibi üs
tüne ~ldırıp; Haaarrrttadak ! k·~
lağını ıaırmaz mı? 

Ve derhal kaçtı. 
İşte o zaman bir kovalamaca ol

du. Otelden bahçeye, bahçeden yo
la çıktılar, yoldan bir tarlaya geç
tiler, oradan sık ağaçlıklı bir tepe
ye tırınandılar. 

Ve .. bu ... tepenin, sık fundalık
lı, kapkaranlık bir köşesinde yeşil 
gözlii gelin yalmsını Nazmiye kap
tırdı. 

B J T T l 
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Televizyonun 
Son ti 

Birçok radyo amatörleri tele
vizyonun (uzaktan cismi gören a
let) ne vaziyette olduğunu öğren-
111.ek merakındadırlar. Bazı kimse
ler de radyo makinesi almamakta 
ve daha biraz bekliyerek hem rad
)'o hem de televizyon makinesini 
birden almak cınusıındadırlar. Bu 
rtıeraklılann televizyon yüzünden 
radyodan da mahrum kalmalarını 
doğru bulmıyoruz. Çünkü bugün 
İçin memleket;mizde uzaktan 
görme aletten i: tifade etmek kabil 
olmadığı gibi bunu yakın bir zama_n 
İçin de ümit etmek doğru değildir. 

Televizyon fenni henüz cismi 
bııiunulan şehirden l!Zaklara gö
ti<rmek kudretinde değildir. Tele
vizyondan istifade edebilmek için 
telcvi:::yon gömi'erici postasının ol
duğu bir şehirde bulunmak lazım
dır. Son sistem bir cismi nakleden 
Posta 70 ile 100 kilometre kadar 
ıız aklara tesir ediyor. 

n,, teknikle şimdiye kadar en 
Çok alakadar olan lngilizlerdir. 
Loııdrada senelerdenberi çalışan 
bir kaç televizyon gönderici posta
lı vardır. Meraklıları cok olan te
levizyon iiletleri I ngili;; piyasasın
da pek çoktur Ve oldukça ucuz 
liatlerde ııatılır. Aletlerin bazıla
rında ü;t kısmı düz olan bir nevi 
ampu.~er üzerine cisim nakledilir. 
Daha sonra icad edilen makinelerin 
Üzerlerine 30x30 boyundaki buz
lu cama benzer ekranlar üzerine 
tece~sürn ettirmektedir. Aletler fn. 
gilte. ede 2DO ile 300 Türk lirasına 
Yakın b'r fiattedir. 

A lmanlar bir kaç hafta evvel 
Berlin civarındaki Witzleben'de 
büyük bir televizyon postası İnşa 
ettirerek program dairesinde ci
sim nakletmeğe başlamışlardır. is
tasyonun ilk yayılmaları Almanya-
da pek beğenilmiştir. Program kı
sa ve müter.evvidir. Ş'mdilik Witz. 
leben uzaktan görme postası haf
tc.;da üç gün çalışır. Program 21,30 
da ba~lıyarak 23 çe kadar sürer 

Program kısmen sinemaların 
başlangıcında gösterilen aktüali
teyi ve kısmen ufak filmler göster
mektedir. 

Muntazam bir program halinde 
2öaterilen bu yayımların küşat res· 
mini geçen halta Alman radyoları 
umum müdürii Hadamovski yapmış 
ve tekniğin b'.l son harikasına dair 
izahat vermistir. Küf'lt reımi me-

İstanbul 
Radyosunda 

--o---
Programda tAnınmış san
atkarlar göze çarpmakta 

İstanbul radyosunun bu hafta
ki programını tetkik ettik. Gene 
dinleyicileri memnun edecek bazı 
yenilikler, programı zenginleftİrİ· 
yor. ilk bak~ta •üphe yok ki en 
göze çarpan yayım 22 - 4 • 935 ak
,amki promramdır. O aktam saat 
20,45 gece Almanyanın tanınmıf 
musikişinaslarından birini İstan
bul radyosunda itideceğiz. 

Bundan evvel nisanın 19 uncu 
cuma günü konservatuvar profe · 
sörü Stratzer F erdi'nin vereceği 
piyano konseridir. ikincisi ise ge· 
lecek haftadır. 22 nisan pazartesi 
akşamı Almanyanın tanınmıf A
mar kuartetinin b~ kemancısı A
mar bir keman konseri verecektir. 
Evvelce Amar kuarteti Berlin rad
yosunda çok konserler vermi• ve 
radyo muhiti tarafından pek sevil
mif bir takımdır. 

Eski radyo meraklılarının pek i
yi hatırlıyacakları bu kuartet ta -
kımı vaktile methur Alman beste
karlarından Hildemith viola ens
trümanile ittirak etmekte idi. Al
manyada adı ağızdan, ağıza do
lafan bu tanınmış santkarın keman 
konserini dinliyeceğiz. 

Lehistanda dinleyenler artıyor 
Geçen senenin Eyliil ayında Le 

histandaki radyo aboneleri 310 bin 
raddelerinde idi. Lehistan radyo i
daresinin kendi mecmuasında okun 
duğuna göre Eyliil ayından bugü 
ne kadar idare seksen küsur bin 
yeni abone kaydetmekte, dinleyi
ciler 400,000 ne yaklatmak için 
birkaç bin yeni aboneye muhtaç
tır. Altı ay azrfında bu kadar abo 
ne kazanmak bu tetekkülü radyo 
için büyüJt bir muvaffakıyettir. 

rasiminde söylenen sözler bütün 
Alman radyoları tarafından da 
nakledilmiştir . 

Amerikada da uzaktan görme 
tekniği bu vaziyettedir. Yalnız 
henüz bulunulan şehirde bir gön
derici poıta bulunmadan bu alet
lerden istifade edilmediğinden biz 
buna seyirci kalıyoruz. 

Turgud BLEDA 

Buda peşte 
Radyosunda 

Türkiye hakkında 
konferans 

Son zamanlarda Avrupa radyo
larında ulusumuz hakkında bir
çok konferanslar verilerek yeni 
Türkiye hakikatte olduğu gibi Av
rupa halkına tanıttırılmaktadır. Ge. 
lecek hafta on altı nisan salı ak
şamı Budape,te radyosunda gene 
memleketimizle alakadar bir fran
SJzca konferans verilecektir. Mev
zu "Clement Mikes ve onun Tür
kiye mektupları,, dır. Konferans 
Bay Bela Zolnai tarafından veri
lecektir . 

Her akşam saat 21,30 ile 2Z,30 arasın
da 19 küsur metre dalga uzunluğu Ame
rikan radyo istasyonlarında sesi işidilen 
radyo yıldızlarından Gladys Glad 

Senelerden beri işidilen 
bir masal 

Birkaç senedir Sofyada 100 ki
lovattan daha kuvvetli bir radyo 
istasyonu yapılacağını ifitiriz. Fa 
kat bu bir rivayetten ibarettir. Son 
gelen resmi Alman radyo haber • 
)eri arasında bu rivayet yenilen • 
mekte ve Bulgar gazetelerinde o
kunduğuna göre böyle bir istasyo
nun yapılmasına tefebbüs edil -
mekte olduğu kaydediliyormıq. 

1 HAFTALIK PROGRAM 1 • 
14 N j n P .ız ı r 

1 S 1" A N B U L: orkeıtrau. 20,30: Viyoloniıt Orhan. 20,SOı 

1

19,30, Habe.le" 19.40: Muhtelif plaklu (••· ı 
kesetra) . 20: Gavin kardetler •• mandolinata 

18ı Dan• mu•iM:•i (Pli.k.J 18.301 Jimna•· Kitar Solo - Maryo. 21,15: Son haberler - Bor-
tik • Bayan Az a. de Tarcan. 18,50: Muhteljf salar. 21,30: Bayan Bedriye Tüzün Türkçe 
plılklar. 19,30: Haberler, 19,40: Mayiıtro Gol· sözlü tan - Stüdyo caa ve lanıo orkealraları. 
denberı korosu. 20; Ziraat Bakanlıiı namına 223 Kbz.. V A R Ş O V A, 1345 m. 1 
lıonferana , 20,30: Beyan Nimet Vahit (tan) 18ı Çocuk programı - Sözler. 19,10: Koro 
21,20: Son haberler - Bor•alar. 21,30: Stüdyo konseri. 19,25: Sözler. 19,45: Plik t•ı-kılar.) -
<az. v@ lanıo orkfflraları Ba7 Çadırcı (4an). Sö.r.ler. 21: Senfonik orkestra konseri , 21,45: 

22:l K hz . V A R Ş O V A, 1345 m, Duyumlar. 22: Senfonik konıerin devamı . 
18: O rkestra konseri. 18,40: Çocuk yayımı. 175 Kb. M O S K O V A, 1724 m. 

18 •. ;!) : Konferans. 19: Şatkıh piyano. 19,45: 17,30: Parti 1ayımı. 18,30: Karıtık konamer. 
~uhtelif •Özler. 21,13: Fransız eıerlerinden 19,30: Kliaik konser. 21: Mikrofanda tiyatro. 
&1.i.klar. 21,45: Sö•I~. 211 Hafif mutikl 21,45 22: Almanca yaynn. 23,05: Jnıilizce. 24,0So 

U)'umlar. 21,55: Sozler. 22: Lemberıten t•n Macarca yayun. 
tayım. 22,30: Sözler. 23: Reklimlar. 23.15: 823 Khz. M O S K OVA, (StalinJ 
Senfonik orkestra konseri. 24: Sözler. 24,051 18 30: Leninırrad operasında •erilecek .,. 
Orkestra. pere;ı nalcil. 22,45: Dana mu•ikiai. 24,05: Ma· 

175 Kbx . M O S K O VA, 1724 m. cerca yayım. 
1 I.15 : (Euırcne Oneıruine" adlı Çayko•aki· 823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 

nin operasının radyo adapla• yonu. 15: l ı v f' ç- 13 • 1~ ıündüz ~18.k yayımı. 18: Sözler. 18,\5 
Çe yayım . 17,30 ı Parti yayımı. 18,30: Kızıl "' Wawnerın eserlerınden konıer. 20: Konfe

ordu için konser. 19,30: Danı musikis i ve 
l..rı 'l ık konser. 21: Senfonik konıer. 22: Al· 
ina nca yayım , 23,05: lnıilizce. 24,05: Alma_n .. 

••• 
832 Khz. M O S K O V A (Stalin) 36ı m. 
18,.30: Tiyatro b&hiıleri. 1~130: Bir konıer. 

nakli . 22: Danı muıikiıai. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
12: Koro konseri . 12.30: Plik. - Söı:ler. 

14,40: Hafif muıUd. 17: Köylü yayımı. 18: 
Romen muıikiıi. 19ı Sözler. 20,20: lıpanyol 
fa:dulan ve muıikiıi. (kıımen plikla.) 21,05: 
Radyo tiyatrosu. 22: Spor duyumlan. 22.10: 
$at-kılar. 22,.30: İspanyol muıikhi. 23,10: Du· 
)'unıtaı-. 23,35: Plik. 

Khr. L E l P Z 1 G. 382 m. 
19: Kilise musikisi. 201 (Ana •• oiul) adlı 

•keç. 20,40ı Aktüalit•. 21,lOı Şen konser. 23ı 
Duyumlar, spor. 23,30: Dana musikisi. 

1145 Khz B U O A P E Ş T E, 550 m • 

2 
19: B•rtlıa ulon orkeıtraıı. 20,15: Sözler. 

0,45: Spor duyumları. 21,05: Emmerich Kal· 
"'•••n (MONMARTRE MENEKŞESi) adlı 
0 P•ret (opereti Emmerlch Kalman bb:zat 

idare .deeelr.tlr.) 
1191 Kh•. F R A N K F U R T, 252 m . 

d 21: Richard Waınerln ea•rlM'lnden 2 per· 
I elilr (LIEBESVERBOT) operasr. 23: Duyum· 
•t. 23,15: Aktüalite. :l3,.ıfSı Erlenceli lıı:onıor. 

'"• dana mu•ikisi. lı Püccininin (TOSCA) O· 

~eı-a sc (pllL. iJe.J 
6"" Khz. B E L G R A D. 437 nı. 

2.Q~'J: R•kl&ıolar, pl&Jc. J0,15. Konfeı-""'· 
uıı:30 : Uluaa.I yayım . 21 : Sı rp ıarkıları. "!e 
lı a k•~ I dan ı laf'r . 23 : Duyumlar. 23.201 ,,.luaild 

7 
lı. 23.SO: Plak. 

0 
40 Khz. M 0 N 1 H. 406 m. 

)' .. o: (Hier aprich t Tirol) adlı musikili pi· 
ı,,••. 21,15: Radyo orkeatraıı. (Opera parüa· 

t:;.J
1 

23: Duyuml.-.r . 23 ,30: G ece musU.tlai. 
" ''· K Ö N 1 G S il E R G. 20. t.ı· · ., , ,. • u H , , L.i• Ô l4nınloR na K1J . 2.ı.,~: :tmoureQan na· 

33': Pwalardan sahnel•r. 231 Duyumlar. 23,
• C.e~e musikisi. 

1 
i 5 Nisan Pazartesi 

ısa TAN. u L: 
1 Frarı,111s:a derı. 18,.30: Şelıara:ıı:at (pllk.J 

rans. 20,20: Pli.k. 20,45: Konferans. 21: Re· 
•Ü 21 110: Oda mu•ikiai . 21,40: Hafif muıiki.. 
22,10: Konferanı, 22,.25: Şarkılar. 23,45 : Du· 
yum1ar. 23,15: Konser nakli. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
20: Şen havalar ve danslar. 21: Duyumlar. 

2 1, lOı Asker hayatı, ne4eli yataYrtbr. 23ı 
Duyumlar. 23,20: Gece muaikiıi. 

5411 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Kalmar - Balazı •alon kua.rteti. 19.55 

Karı41k yayıın. 20,50: Piyano birliii.yle opera 
tantözü. Bayan aMrla Basili.de• tarafından 
piyano - tan. 21,35: Duyumlar. 21,55: Orkeı· 
tra konseri. 21,55: Orkestra kon•eri. 23,lOı 
Duyumlar. 23,15. Çinıene musikisi. 24: Man
dıto caıı (tarkılı). 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 252 m. 
20: Ejlenceli musiki. 21: Duyumlar. 21,151 

Sözler, 22 · Menüetten fokstrola kadar. adlı 
karJ41k m\laiki parçaları. 231 Duyumlar. 23,151 
Du1umlar. 23,20: Şarkılar. Y• piyano muıiki· 
•I. 24: Gece ınuajkisi (3 ~· kadar.) 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
201 Reklim. - Pliık. 20,15: Duyumlar. 

20,30: Ulu•al yayım. 21: Koro konaeri. 21 ,40: 
Belırad fHhermoniıl tarafından büyük kon
•eri .- Duyumlar. 

740 Khz. M 0 N 1 H 405 m. 
20: Oda muıikisi. 21 ı Duyumlar, 21,10: 

CD.nler uzuyor.,, adlı skeç. 22,40: Tarihe 
popüler bir baktf. 231 Duyumlar. 23,30: Mu· 
slkili aalıaelar. 24.30: Gece konseri. 

Khs. K Ö N l G S B E R G. 
20,301 Paık~Jya tarkıları. 211 Duyumlar. 21, 

10: Akıam muaikiıi. 221 Yeni tiirler. 22,35: 
S.rkıl•r. 231 Duyumlar. 23,20: Musiki nakli. 
24ı Şark Pru•yan bestekarlarının eserlerinden 
kont er. 

16 Nisan Sa 'ı 
l S TAN BUL< 
17,JOı Üniversiteden nakil - lnkılip dersi .. 

Sinop sayla•ı Yusuf Kemal. 18.30: Jimnastik 
Bayan Aır:4de Tarcan. 18,50: Muhtı!lif plaklar. 
19,301 Haberler. 19,40: Bayan Tek Tat (4anJ 
piyano refakatile. 20: Maliye Bakanlfiı namı· 

na konfarens. 20,30: Demir caz. 21,15: Son 
.. her ler • Borsalar, 21 130 ; Radyo cez ve tan· 

ıo orkettraları Münir Nureddin Gür••• (tan). 
Z23 Kbz. V A R Ş O V A, ı345 m . 
19: Sarkılar. 19.15: Tiyatrolardan babia. 

19,30: Rekl8.mlar. 19,45: Plik. - Sözler, 20,35: 
Kl.irinet ve piyano muaikisi. - Sözler. 2lı 
Senfonik orkestra konseri. 21,45: Duyumlar. 
22: Soli•t konıeri, 23: Koro konseri. 2J~Oı 
Sözler. 23,45: Küçük orkestra konıeri. 241 1 
Sözler. 24,05: Orkeatranın devamı. 

175 Khz. M O S K O V A 1724 m. 

18,30: Şarkılı konser. 19,30: Hafif musikl 
22: Almanca yayım. 23,05: Franıız.ca yayım. 
24,05: Felemenkçe yayım • 

832 Khz. M O S K O V A. (Stalin) 36ı m. 
19,30: Bir konıer nakli. 22: Karııık konser • 

•• dana musikisi. 24: lıpanyolca yayım. 
823 Kbz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 ıündüz pl&k yayımı. 18: Hafif mu· 

ailci. 19: Duyumlar. 19,15: Konterin de•amı. 
19,50: Konferanı. 20,35: Bükreı operaundan 
nalclen (MANONJ operası. 

Khz. L E 1 P Z l G, 832 m. 
21,10: Orkestra konseri. (Bacb ve Haendel' 

in eserlerinden) 23: Duyumlar. 23,20: Bacbın 
eserlerinden or• konseri. 24: Gece muaikiai , 

545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18.20: Çineeııe muaikial. 19,20: Konferanı, 

19,50: Piyano birliiiyle farkılar, 20,301 Kon· 
ferans. 21: Plik, 21,30: Stüdyo temsili. (Clau• 
del • ak4amı . ) 22,35: Duyumlar. 22,50: Caz· 
band. 23 ,40: Clemenl Mikes •e onun TOR
KJYE MEKTUPLARI.) adh fransızca konfe
rans . (Bay Bela Zolnai tarafından.) 24: Orkes
tra konıeri. 

1195 F R A N K F U R T. 252 m. 
20: Hafif muıiki. 21: Duyumlar. 21,15: Ei· 

le"celi musiki. 21,50: Aktüalite. 22.15: Mu•İ· 
kili ıc, .. bikiyeler. 23: Duyumlar. 23,20: Söz.
ler. 24: Gece muıikİ•İ. 1 7 3 Soliıt konseri. 

686 Khs. B E L G R A D, 437 m . 
20,15: Duyumlar. - Pl&k. 20,30: Muhtelif 

21: Kar141k ıarkılar. 21,40: Senfonik konser. 
- Duyumlar. 

740 Khr. M 0 N l H. 405 m. 
20,05: Aktüalite. 20,20: Trio oda muıikiıi . 

20,40: Şarkılar. 21: Duyumlar. 21,10: Der Ur 
fllusl0 adh musikili piyes. 23: Duyumlar. 23,30: 
Gece konseri. 

K Ö N J G S B E R G. 
20,10: Köylü hikAyeleri. 20.40: Bir heykel. 

trat atelyesinden nakil. 21: Duyumlar. 21,lSı 
Eski koro haval"rı. 22: Orkestra kon•rİ. 23: 
Duyumlar, 23 ,20: Gazete duyumları. 23,40: 
Kliıs ik tl\rkılar. 

17 Nisan Çarşamba 
l S TAN BUL• 
18: Fransızca derı. 18,30: Jimnaıtik - Ba

yan Az&de Tarcan. 18,50: (Karmen dördün
cü perde ve nıuhtelif parçalar • pl5.k ı 19,30: 
Haberler. 19,.ıtO: Monoloğ - Bayan Halide • 

Pi ı kin teyze. 20: Konferanı (~faa r ifJ Ne ba
hat Hamil - İstanbul kız. lisesi muallimlerin· 
den. 20,30: Balalayka orkestrası - Koro 21: 
Bayan Ate4 "Şen' ' piyano refe lultile. 21,20: 

Son habcırler - bor•a1ar. 21 ,30: Radyo nrkes
lrau. 22: Ra.dyo caz ve tango orke•trr t . vo 
Bayan Emine Ihsan (•an) türlcçe 11ö7.IÜ. 

2Z3 Khz. VA R ŞOVA, 13·15 ın. 
19: Or • . 19,15: Şen ıkeoç . 19,30: Süzler. 19, 

1 Radyo duyumları 1 
lngillerede uzaktan ıorme 

postaları 
İngilterede birçok televizyon 

kumpanyaları vardır. Bunlardan 
en tanınmışları «British Television 
Suppliesıı ile «Gillavision Televi -
sion» kumpanyalarıdır. 

Televizyondan uzak yerlere ci
simler henüz gösterilememekte 
fennin bugünkü kabiliyeti dahilin• 
de halk arasında taammüm ettiril
mesine çalıtılacaktır. Bunun için 
de piyasada pek yüksek fiatlarla 
satılan aletler in ucuzlatılması için 
uğratılacakmıf. Şöyle ki; en tanın
mıt müesseselerden biri olan « Bri
tish T elevision Supplies Ltd. » te
levizyon müessesesi 25 İngiliz lira
sına Baird ve Marconi sisteminde 
televizyon makineleri piyasaya çı
karmı,tır. 

Son ı statistik ere tö:e bazı 
ulusların dinleyici adedi 

Mevsime göre radyo abone a -
detleri her vakit azalıp çoğalır. 
Son yapılan istatistiklere göre ba
zı ulusların dinleyici miktarının 
son vaziyetini gösteren bir cetvel 
gönderilmittir. Aynen dercediyo • 
ruz. Avusturya: 527295; Belçika: 
603860; Danimarka: 568175; 
Fransa: 1730248; İngiltere: 6 mil
yon 780569; Macaristan: 340117; 
İrlanda: 59516; ltalya: 431489; 
Fas: 18268; Yeni Zelanda: 140186 
Polonya: 374047; Portekiz: 27895 

Felemenk: 909127; İsviçre: 356866 
Çekoslovakya: 689475; Cenup Af 
rikası Birliği: 98562; İsveç: 714 
bin 465; Yugoslavya: 62375; Ma
caristan: 335748; F enlandiya 123 
bin 815. 

Fransada taksi otomobillerinde 
radyo çalma şartları 

Bundan bir müddet önce Fran • 
sada işliyen taksi otomobillerinde 
radyo çalınması yasak edilmişti. 
Hükiirnete vaki olan müracaat ü • 
zerine son günlerde Fransız taksi
lerinde radyo makineleri kullanıl
masına izin verilmittir. Ancak ba
zı tartlara tabi tutulmuştur. Mese
la çalınacak hava veya reportaj o
tomobilin dıtından i'itilmiyecek 
derecede az sesle çalınacak. Bun-

40: Sözler. 19,45: Pla i<". 20,07: Muhtelif •Öz• 
ler. 20,35 Pi1ano refakati!• 4arkılar 2.0,SOı 
Sösler. 211 Opera havaları. 21,151 Lembers
den nakil. 21,45: Duyumlar. 211 Cboplnin 

1 ••1nden konaer 22,30: lnl'ilizce konf .. esere. · . R ı.t• 
22 45• Kuartet konaerı. 23,20: e am• 

rana. • · ~ 05 Pl''-lar 23,35: Pli.le. 24ı Sozler. 24. : -..;. 
l7S Khz. M O S KOVA. ı724 m. 
17,30: Parti yayımı .. ~8,20ı Bir opera tem

ıilini. nakil. 23,0Sı lnııhzce yayım. 24,05: Al· 
manca yayım. 

832 Khz. M O S K. O V A. (Stalin) ~~ ~· 
19,30ı Konser naklı. 22: Danı muıılnıı ve 

karı4ık konser. 
82:? Jlh•. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gilndüz plik yayımı. 18: Hafif rad· 

yo lı.onseri. 19ı Duyumlar. 19.2Qı Kouaerin 
drvıı.mı. 20: Viyanadan nakil. 23: Duyumlar. 

Kbz. L E 1 P Z l G 382 m. 
20: Eilenceli musiki. 20,30: Sözler. 21ı Du. 

yumler. 21,15: Uluıal yayım, 21,45: Şen söz
ler. 21,15: Ulusal yayım. 21,45: Ş•n ıözler. 
23: Duyunıler. •por 23,20: Hafif musiki. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19,25: Radyo konseri. 19.55: Amele 7ayımı. 

20,25: Çinıene mu!ikiıi. 21.SS: Dıt •ıyaıa. 
21,451 Muaikt b~11 .. 21,50: W~ıne.rin (Faral· 
fa.l) operasının ıkın~ı perdeainın üçüncü perde· 
ıi.nl nakil. 24,30: Çınıene musikisi. 

1195 Kbs. F R A N K F U R T 252 
20ı Hafif musiki. 21: Duyumlar. 21,15: 

Uluıal yayı~ • . 21,45: Oda .~uıikisi. 23ı Duyum 
lar. - Aktualıte. 23,20: Sozler. 2-4: Dana mu· 
aikiıi. 1 • 3 ıece musikiıi. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
20: Viyan•dan nakil. (Furt•aenılerin idare

•inde Bachın Matthaeua paayonu.J 23: Du. 
yuınlar. 

74-0 Khz. M 0 N 1 H, 405 rn. 
19,30: Yeni ~eali filmlerden parçalar. 20ı 

Ak4am konserı. (Senfonik) 21ı Duyuml 
21,15: Ulu•al yayım. 21,45: Şarkılı yayı'::.: 
23t DuyumlaT. 24: ilkbahar musikisi. 

KÖNIGSBERG. 
20.10: Şiirler. 20,30: BeTlinden nakil . 21 ı 

Duyumlar. 21,lSı Ulusal Y"'Y•m. 21,45: Ban
do mızıka. 23: Duyumlar. 23,20: Sözler . 23 20 
Sö"Eler- 24,45: Gece kon•eri. ' 

18 Nisan Perşembe 
ISTA N BUL: 
17,30: lnkılip dersi • Üniversiteden nakil • 

lzmir •aylo.vı Esal Boxkurt. 18,30: Travy•la 

operatı (birinci perde) ve muhtelif pl.iklar. 
19,30: Haberler. 19,40: Kitar solo (Maryo) 
20: Sailrk ve Soytal yardım bakanlıiı namına 
konrera.n• - Ordünaryüs profesö.. Ruttin 
(kulak hıfzuııhhaaı hakkında) 20,30: Ay tan· 
go orkealra.ıt . 21,15: Son h.abe:·ler - Bora•lar. 
21,30: R•dyo orlıl!st re sı . 22 : Radyo caz ve 
teneo orkes tra.ları . 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m . 
19: Rnhi mu ı ilti . 19,15: Şa r kılar. - Sözl.-:r. 

J9,.t5: Rek lıl m. 20: Plik. - Duyumlar. 20,~S: 
PiyAn o ı.onıeri . 20,50: Sözler . 21 ,15: Fillıar · 
nıcıııi ı arafından senfonik konıer. 24: Sözler. 
2·1.0..:; : P1 5. k. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m . 
17,30· Piyo.no • tarltı . 18,30: Koro kon• eri 

ve orlc eıtre nıu•iltİ • İ . 20130~ Edebiyat. 22: Al
mıuıc.a yayım . 23,05: Fransızca yayım . 24.05: 
l .1pan yolca yr.~ım. 

R32 Khz M O S K O V A. (Stalin) 361 m. 
ıq .30: Senfonik knnı~r. 22: Od,. mn:ı; ild ı i. 
823 Kh B 0 K R E Ş. 364 m. 
11 • 15 ıündüz plik yayımı. 18: Den•. 19: 

Wilfried Kruger takımı Alman radyolarında daima dinlenmektedir. 

dan batka gece saat 23 ten ıabah 
8 e kadar otomobillerde radya ça
lınmasına müsaade edilmemittir. 
Bu suretle sokak gürültülerine 
meydan verilmemi' olduğu zan • 
nolunuyor. 

16 küsur mJtreds Berlin 
Bir müddettir çalıtmamakta o

lan 16,89 metre dalga uzunluklu 
Berlin radyo istasyonu (DJE) her 
gün öğleden sonra 3 ten 6,30 za 

kadar çahtmağa başlamıştır. Ma
kinaları müsait olanlar temiz seır 
le gelen bu postyı dinlemelerini 
tavsiye ederiz. 

Macar kısa da 1 gaiarı dUnyanııı 
her Jbri de'l işitiliyor 

Birkaç aydanberi Macaristanda 
çalıfmıya be.~lamıt olan 19,52 ve 
55 metrelik iki kısa dalgalı radyo 
istasyonundan pek iyi neticeler a
lındığı görülmektedir. Her iki iır 
tasyonu da şimal Amerikasından 
mükemmel olarak işitildiği gibi 
dünyanın her tarafından gelen 
mektuplar Macaristanın gayet iyi 
dinlenmekte olduğunu bildirmek
tedir. 

Uluslar birliği kısa dalgalı 

postaları 
Şimdiki halde uluslar birli-

ğinin emrinde biri 31,37 ve diğeri 
38,48 metre dalga uzunluğunda ça
lıtan iki kısa dalgalı gönderici po&
ta vardır. Bugüne kadar her iki 
merkez de dünyanın her tarafına 
haber yaymayla mükelleftir. 

Bundan sonra bu iıtasyonların 
iti yalnız haber yayımı ile kalını-

Duyumlar. 19,15: Caaın de•amı. 20: Konf•· 
ran•. 20,20ı Pli.k. 20,45: Konferanı. 21,0Sı 
Senfonik konser. 22: Konferans. 22,15: Sceı
fonil.. konserin dnamı. 23ı Duyumlar. 

Khz. L E I p Z 1 G, 382 m. 
19,JOı A•ker proıramı. 20ı Halk muaikiıL 

211 Duyumlar. 21,lOı (Altından ıehir) adh 
Ja)'lm. 22,20: Beetho•enln •onatlarından. 231 
Duyurnlat. 

545 Kbz. B U O A P E Ş T E, 550 m • 
18,351 Piyano • 4an, 19,lOı Becb hakkında 

konferan•. 19,40: Harpa iletlle konser. 200 15: 
Stüdyo tJyatroıu. 22,45: Duyumlar. 23,lOı 
Oı-era orkeılraıı. 24,351 Yaylı ıazlar kuarteti. 

119!h Kbz. F R A N K F U R T, 252 m. 
20: Halk muaiki.ıl. 21: Kı•a du1umlar. 

21,15: Orkestra musikisi (yeni Al men eıerle· 
rl.) 22,lSo Oda musikisi. 23: Duyumlar. 23,151 
Aktüalit•. 23,20ı Va4inıtondan haftanın ye· 
nilikleri. 23,JOı Kli.ıik konser. 241 Bachcı orı 
parçal•rt. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 rn. 
19,45: Reklim, pllk. 19,SSt Sözler. 20,151 

nakil. 23ı Duyumlar, 23,20: Musiki nakli. 
Duyumlar. 20,30: Ulu•al yayım. 2lı Zaarebden 

740 Khz. M 0 N 1 H. 405 m. 
20,10: Akıam kon•eri. 211 Duyumlar. 21,tOı 

Eal..i Alman halk 4arlaları. 21,30; Radyo or• 
keatrau. 23: Duyumlar. 23,.20: Proıram araır. 
23,30: Berlinden nakil . 24: Goce mu•ikiıi. 

Khz. K Ö N 1 G S B E R G. 
20: Aktüalite. 20,10: Proeram arası. 20,30: 

Piyano • keman •onatları. 211 Duyumlar. 
21,15: (Alman aılr.erl 1928 ••nesinde} adlı 
yayım. 22,30: Kilise ıarluları. 23: Duyumlar. 
2:\,20: aVıinstondan nakil. (Duyumlar.) 23, 
30: Tarihi yayım. 241 Bachın eserlerinden 
konser. 

19 Nisan Cuma 
1 S TAN BU Lr 
12,30: Pl&k neıriyat.ı. 181 Dana mudklal 

(plB.kJ 19,20: Çocuk aaati - bikiyeler • Me
ıut Cemil. 19,50: Haberler. 201 Ferdi Ştatıer 
ve Meaut Cemil (piyano ve viyolonsel) 20.301 
Havayen ki.tar - Siret •• arkadaıları. 21 ı 
Bayan Babikyan (4anJ piyano refa.katlyle. 
21 20: Son haberler. 21,30: Radyo caz ve tan• 
ıo' orkestraları • Bayan Birsen tan türlcçe 
•Özlü. 

223 Khz. V A R Ş O V A , 1345 m. 
18, lSı Org. 18,40: Sözler. - Rekllm. 19,45: 

Bachın f'•erlereinden pl&klar. 20.35: Kua.rtet 
kons.!ıri . 20.SO: Aktüalite. 21: Ruht musiki 
22,lO: Duyumlar, 22,45: Şarkılı konser. 23,lSı 
Şiirl~r. 24,30: Koro konıerl. 

175Khz. M O S KOVA, 1724 m. 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Kızılordo yayımı 

19,30: Muıiki bahial•rİ ve konıer. 2lı Mikro· 
fonda tiyatro. 22r Çekçe yayım. 23,0S: lnıi· 
lizce. 24,05: Almanca. 

832 Khz. M O S K O V A. (Stalin) 361 m. 
18: Edebiyat. 18,301 Mokova opera11ndan 

nııııkil. 

823 Khz. B 0 K R E Ş. 364 m . 
13 • 15 gündüz pli.k yayımı. 181 Radyo or

lıestra sı . (karı tık lconaer.J -Duyumlar . 19,15 : 
Konserin devamı. 20: Konferans. 20.20: Plik. 
20,55: Senfoni!< konser. - Söı:ler . 21,15: Kon• 
I Prin devıunı. - Duyumlar. 23,15: Plftk . 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382, m. 
20: Kiliae nıusikiai (Org ile.) 22,30: (Pro

gram bitimi.) 
545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
19,25: Viyolon•el - piyano kon•eri. 19,SOı 

Konferanı. 20,30: Sözler, 20,401 Kona•rvatu-

yarak radyo konserleri de verile • 
cektir. 

Sovyet Rusyada eski musiki 
hatırlatılıyor 

Geçen haftaki Moskova prog 
ramlarında enteresan bir musiki 
programı duyulmuştur. Program -
da eski musiki ile birlikte diğer 
radyolarda bile nadiren i'idilen 
(Don Pasquale?.) (Le Pisanier de 
Caucase), (Le Fils de Mandariı) 
gibi opera parçalarından sahneler 
çalınmıştır. Musiki meraklıları 
bundan pek hoşlanmı,Iardır. 

Avusturyada dinleyiciler aza'dı 
(World - Radyo) adlı İngiliz 

!T'ecmuasınm istihbaratına göre 
1934 senesine nazaran aboneler 
hayli azalmıştır. Üç binden fazla 
dinleyicinin radyo dinlememele • 
rinin batlıca sebebi son zamanlar• 
daki yayımlar arasında siyasal 
sözlerin çoğalması imi •. Bunun Ü· 
zerine Avusturya radyo idaresi 
(Ravag) abone celbi için bir mü
sabaka açmı,tır. 

lranda radyo 
İngiliz membalarından bildiril

diğine göre lran hükumeti Uç rad
yo istasyonundan mürekkep bir 
radyo tesisatı yaptırmağa karar 
vermi,tir. Bunlar Tahran, Çaık ve 
Şiraz •ehirlerinde lrıta edilecek • 
miş. Planların yapılması için in. 
giltereden mütehuııı getirtilecek
mif. 

Komtu ve dost Irandaki radyo 
iataıyonlarınm ne kudrette olacağı 
ancak mütehassıslarla göriifiildük
ten sonra anlatılacakmıf. 

vardan naklen Bachın Math.01• poıyonu. (ko
ro birlijiyle orkestra.) 

1195 Khz. F R A N F U R T. ısa m. 
20ı Kili•• musiki.il. 22,301 Pllk. Ue Ptıırıl• 

yal opara11run ilçllncU. perdeal. 
686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
201 Rekli.mlar. - Plak. 20,t&ı Duyumlar. 

20.301 Ulusal yayım, 211 Prasdan naklenı 
Do•oralun Reldiml 23ı Duyumlar. 23..ZOı 
Pili<. 

74-0 Khs. M 0 N l H, 405 m. 
201 Leipziıt•n nakil. 23ı Duyumlar. 
Khz. K O N 1 G S B E R G 
20ı Loipzi.wden nakil, 231 Du~umlaP. 

20 Nisan Cumartesi 
1 S TAN BU Lr 
17,30: lnkılip dersi - Onlvwalteden nalılll 

- Ma.niaa aeyla•ı Hikmet. 18,30; Jimnaıti1c • 
Ba1an ~ide Tarcan. 18,SOı Trayyata. opera• 
•• (ikinci perde). 19,30: Haberler. 19 401 Et· 
ref Şefik (Spor). 201 Onl•erlİte na.m:na kon· 
feranı. 20,301 Damirc... 21,15ı haberler .. 
Borsalar. 21.JOı Bayan Bedriye TU.z.ün fan 
(türkçe •8alll) )Radyo c .. ve tanıo orket· 
traları , 

223 Kbs. V A R Ş O V A, 1345 m. 
.• 18,30: Plak. 18,481 Sö~ler. 19,50: Pll.k. 20,0Sı 

Sozler. 20,301 iPyaao konseri. 20,SOı Sözler. 
21,45: Waıne.rin pl&klarından. 22ı Orkestra 
blrHjiyle ıoliat konseri. 23: Sözler. 23,lSı 
Sen yayım. 23,45: PIAk. 

17S Kbz. M O S K O V A, 1724 m. 
18,30: Kızılordu için yayım. 19: Rad10 piy .. 

•İ 21: Senfonik kon•er, 22: Almanca yeymı. 
23.05: Fren11:r;ca. 24 05: Jneçce vayım . 

832 Khz. M O S K O V A, -S .. lin· 361 m. 
19,301 Bir konser nakli. 22: Danı muıilı.isi. 

24,0!lı lapanyolca yayım, 
823 Kbz. B 0 K R E Ş, 384 m . 
13 • 15 gündüz pille: yayımı. 18: Aıker mızı .. 

ka•ı. - Duyumlar. 19,15: Konserin de•amı. 
20ı Kon(erana. 20,201 Plik. 20,.SOı Konf•ranı. 
21,lOı Koro kons•ri. 22,lOı Sözler, duyum, 
lar, 23,151 Hafif muıikl . 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,JOı Plak. 20: Münlhten: (Breunan) adlı 

:rayım. 21: Leipais opera.undan. Wagn•rİn 
(FLIEGENDE HOLLAENDER) adı. op<'a• 
ar. 23,45: Dan• musikisi. 

S45 Khz. B U D A P E Ş T E 550 m. 

18,30: Piyano birliiiyle radyo orkeıtrl\11. 
19,30: Sözler. 20: Kilise çanları. 20, 10: Kon• 
ıervatu•etdan na.klan: Ors konaeri 20 40· 
Sözler. 21,10: Hava raporu. 23 15: Çin~en; 
muıikiai. 24ı Salon mu•ikisi. ' 

1195 Kh•. F R A N K F U R T 252 m. 
20: Münibten nakil. 21: Duyuml~r. 21,15: 

Frankfurt opere11ndan Eu•ene D'Alb t ,in 
(TIEFLAND) operRır. 23 .ıtS: Duyumlar 241 
PU~ • . 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
20: ReklB.mlar. - Pl.ik. 20,15: Duyumlar. 

2~,30: Ulusal ya1ım. 21 : Mu•ikill radyo pİy_. 
••. 23: Duyumlar. 23,20: Dans pl.iklen 2tı 
Koaıer nelı;li . 

7'1-0 Khz. M 0 N 1 H, 40S m. 
19,30: F.v mu•ilciıi. 19,50: Muhtelif. ~Oı 

Cençlere hitap. 20,10: (Flühler •• halle adlr 
yayım, 21: Duyumlar. 21,10: Führerin memle.
ketinden manzaralar. 22: RAdyo orkeıtr•H• 
23.30: Gece konaerl. (Şerlular). 

Khz. K Ö N l S G B E R G. 
20: Führer (Hltier) ve ve halk 21 Duyum" 

IAr. 21.10: Aaker prorra1nr, 22.10: Koro •e 
orkf",tra. 23: Ouyum!ı1~ .. 23,201 Spor du7um.• J 
lar. 23.35; Gece rnuukısı. 

• 



• 

sınan ıca an ur çeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
J - öz türkçe köklerden gelen •özlerin karfıaına (T. Kö.) belde· 

ği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman· 
larımızın (mütehassıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö. 
re lranıızcaları : · yazılmıs. ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmif ve kullanılan 
fekilleri alınmıştır: Aılı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
Gurubu şems - Günbatımı 
Örnek: Gurubu şems sırasında - Gün-
ba tımı ıırasında . 

Gurubu kamcı- - Aybatımı 
Tuliıu tema - Gündoğumu 
Tuliıu kamer - Aydoğumu 
Gurur - Gurur 
Mağrur - Gururlu 
Gürz - Topuz 
G.- -Dal 
( ; ıusa (bak: gam) -Tasa 
<. jya - Sanki, ıliyelim ki 
G\ifte (terim) - Deyit 
;,;ftügu - Dedikodu 
Gıiruh - Alay, takım 
Güzaf - Boş söz 
Güzerp:i\I, - Geçek 
Güzide - ::;eçkın 

H 
Hah-- Uyku 
Hi.bıcıc - Uykuda 

0

Hııbiset - Kötülük, piılik, alçaklık -
(Fr.) Mecbancete, ııc~l~rat0$Se 

Ervahı habiu - Kötü ruhlar (Ruh: T. 
Kö.) 
Habbe - Tane 
flabtt - Haber (T. Kö.) 
Mesmuat - uuı uklar 
Havadiı - Bilııet 

Ôrn•k: Bu havadisi kimden aldınız? -
Bu bilgeti kimden ald ınız? 

H.bib - Sevgili 
llacalet - Utay 
Hacet (Bak: lbt iy ç. za ruret) 
Haciz - Ayıran 
Hacle - Gerdels 
Hac:eri ...,,.vi - Güktaıı, beti! (terim) 
Hac:m (Bak: cirm) - Oylum - (Fr.) 

vo:umc 
<'rnek: Bu cismin hacmini mesaha et

ı -- Bu cismin oylumunu ölçtü. 
Ateş olaa cirmi kadar yer yakar - A
t"'! olsa oylumunca yer yakar. 

Hacmi i•tiabi - Srygı 
Örnek: Bu geminin hacmi istiiıbisi 3 
bin tondur - Bu geminin sıygısı üç 
bin tondur. 

Had- Keskin - (Fr.) Aigu 
0.-mk: lktısadi buhran had bir devre· 
ye girdi - Okonomik buhran keskin 
bir ıkvreye girdi. 

Hadaıet - Küçüklük 
Ornek: Hadaseti sinninden dolayı as
kere almadılar - Ya§ının küçüklü • 
ğünden dolayr aakere almııdılar. 

Had - Derece 
Ornek: Haddini bilmez bir adam -
Dereceaini bilmez bir adam. 

Haddi kifayet - Y etqe 
Ornek: Verilen fiat haddi kifayeti bul· 
madı - Verilen fiet yetergetıini bul -
rnedı. 

Haddi layık - Tamdeğer 
Haddi vasat - Orıta 
Haddini qmak - Dereceoini •tmak, aıı

rı gİtmelı 

Omek: Büyük harbta pahalıhk haddi
ni aımıttı - Büyük harbta pahalılık 
derece.ini aımıttı (aprı gitmi§tl). 

Haddini bHclirmek - Dereeeoini bildir • 
mek, ağzırun payını vermek, boyunun 
ôlçüıünü vennek, ağzının ölçüsünü ver· 

mek. 
Haddinden fazla' •tm 

Örnek: Haddinden fazla bir emekle -
Aşırı bir emekle. 
Had.iz (Bak: Bihad) - Tükenmez 
Hadni9inaı - Şımuık, küıtah, kendini 

bi•mex 
Hudut - Buç - (Fr.) Limite 

Ômek : Edeb hududunu tecavüz etti 
- Edeb bucunu attı. 

Hudut - Sınır - (Fr.) Fronti~re 
Ornck: Franaız - Alman hududu -
Fransız - Alman amırı. 

Hadaka - Göz beh.ği 
Lfııdid - Ofkeli 
Hadika - Bahçe 
Hadiıe - Hadise (T. Kö.) 
~acl'e - Kocumna 
Haf:za - Hafıza (T. Kö-) - (Fr.) Me

rnoirc 
Hafi - Gizli - (Fr.) Secret 

Ornek: Hafi bir anlaıms - Gizli bir 
anlaşma - Une entente aecrete 

Hafif - Hafif (T. Kö.) 
Tahalfüf etmek - Hafiflemek - (Fr.) 
s·aıı~ger 

Tahfif etınek - Hafiffetmelı: - (Fr.) 
Alleger 

lttihfal etıııel< - Haf.ifsaıııek 
Örnek: Onu istihfaf ediyordu - Onu 
hafifaeyordu. 

Hafifme9reb - Y ej:nik 
Hafid - Torun 
Hafiye - Karakulak - (Fr.) EıpiAll 
Hafretmek - Kazmak 
Hafriyat - Kazı - (Fr.) Fouille 
Hafta - Hafta (T. Kö.) 
- hah - ister 
Hiıh nahah - hter >atemez 
Bedhah - Kötücül - (Fr.) Malveillant 
Dilhah - Gönül iıteği 
Orn~k: Dilhahınca hareket edemedim 
- Gönül isteğince hareket edemedim. 

Hayırhah - lycil 
Hahit - htek - (Fr-) AppHit, dCsir 
Hühitker - lttekli - (Fr.) Desireııx 
H.lll - Engel - (Fr.) Obstocle 

Ornek: Bu hail de ortadan kalktı -
Bu engel de ortadan kalktı. 

H:.;ı (Iievl'den) (Bak : Mahuf) 
Hııin - Hayın (T. Ko.) - (Fr.) Traitre 

Ornd:: O hainlerin alnlıttini !:~ık<' 

bilir - O hayınlann Akıbetini herkes 
bil ir. 

Hiyanet - Hayınlık 
Haiz - Taııyan, - de olan, ~j 

Omek: - Bu iş ehemmiyeti haiz de
ğild ir. - Bu iş önemli değildir. 
Yüzbaşı rütbeıini haiz olan - Yüzba
şı derecesinde olan. 
Haizi aalahiyet - Yetkili 

Hak - Toprak 
Haki renk - Boz 

Hakk (Terim) - Kazım - (Fr.) Gra
vurc 

Hakkak - Kazman - (Fr.) Graveur 

1 
Hakkiyat - Kazıt - (Fr.) Gravure 
Hak - Hak ('f. Kö.) - (Fr.) Droit 

1 
istihkak - Hak - (Fr.) Dii, ration, me

Titc 
Ornek: istihkakımı alamadım - Hak
kımı alamadım. 

Hakkaniyet - Hakcılık - (Fr.) Equite, 
justice 

Hakşinas - Haktanır - (Fr.) Equitable 
lhkak etınek - Hakkı yerine geUirmek 

- (Fr.) Rendre ıustice . 
Örnek: Hakimler ihkakı hakka çalı • 
şırlar - Hükmenler hakkı yerine ge
tirmeğe çalışırlar. 

Hakikat - Hakikat - (Fr.) Vfritc 
Hakikat (şeniyet) - Gerçek, gerçeklik 

- (Fr.) Realite 
Ornek: llim şeniyetleri aı:ıaştırır - 1-
Jim gerçekleri araştırır. 

Hakikaten - Gerçekten, doğru•u - Fr. 
RCllemcnt. vraime:nt 
Hakikatıü - Doğrucu, doğru ıöz 'ü -

(Fr.) Verid iq ~e 
Ornek: Hakikatgü bir adam - Doğ
rucu bir adam. 

Karibi hakikat - Hakikat!! - ( F r. ) 
V raisemblablc 
Ornek: Bir romanın mevzuu az çok 
karibi hakikat olmalıdır - Bir roma
nın konusu az çok hakikatsı olmalıdır. 

Muvafıkı hakikat - Hakikata uygun -
(Fr.) Vcridique 
Ornek : Muvalıkı hakikat bir haber -
Hakikaıa uygun bir duyu. 

Hakikatbin - Doğru görüilÜ 
Hakiki - Olmu~ - (Fr.) Reel 

Ornek: Bu romanda okuduğunuz şey
ler hakikidir - Bu romanda okudu -
ğ'unuz şeyler olmuştur. 

Hakiki (Şe'ni) - GOYçek - (Fr.) Reel 
Örnek: Rüyada görülen şeyler hakiki 
değildir - Rüyada görülen şeyltr ger 
çek değildir. 

Hakiki - Asıl - (Fr.) 'veritable 
Ornek: Bu yazının hakiki manası şu • 

dur - Bu yazının asıl anlamı §Odur. 
Hakiki - Tam - (Fr.) Veritable 

Omek: General ... lıalı:i1d bir kuman -
dır - General ... tam bir komutandır. 

Hakiki - Ha.katlı, candan - (Fr.) Vrai, 
sincCre 
Örnek: Hak.iki bir arkadaş - Candan 
bir arkada' (lııakkatli bir arkada9) 

Hakiki - Doğru - (Fr.) Vcritable 
Örnek: Bu yazı vaziyetin hakiki tahli
lidir - Bu yazı durumun doğru bir 

çözcsidir. 
Hakiki - Sağici, lıaı.;ıQğ - (Fr.) Vrai 

Örnek: Bu elmas hakikl midir, değil 
midir? - Bu tlmas aağici midir, değil 
midir? 

Sahih - Doğru 
Tashih etmek - Doğrultmak - (Fr.) 

Rectifier · 
Ornek: Bu yanlış duyuğu Turgud 
doğrulttu. 

Tashih etmek - Düzeltmek - (Fr.) 
Corriger 

Ornek: Bu yazıdaki yanlışları tashih 
ediniz - Bu yazıdaki yanlışları dü -
zcltiniz. 

Muhakkak (Bak: Şüphesiz) . 
Muhik - Haklı - (Fr.) Juste 
Tahkik, tahkikat - Gerçin - (Fr.) En· 

quSte, instruction 
Ornek: Suçlu hakkında tahkikat yapı
lıyor - Suçlu hakkında gerçin yapı lı
yor. 

T kik etmek - Gerçinlemek - (Fr.) 
S"instntire. se livrer a une enquEte 
Ornek: Polis, bu cürmü kimin i~ledi
ğini tahkik ediyor - Polis, bu auçu 
k~n;in işl_ediğini gerçinliyor. 

Kabılı tahkik - Gerçinlenebilit- - (Fr.) 
Vi'rifiable 

Örne~ :. Bu i_ş el~e.ki v.~sikalara göre 
kabilı tahk.ik ı:orünmuyor - Bu iş el
deki belr,elere göre gerçinlenebilir gö
riinmüyor. 

Ledetıahkik - Gerçinlendikte - (Fr.) 
Apres enquete 

Tahk;katı adliye - Tüzel ııerçin - (Fr) 
Enqucte judicialre 

Tahkikatı iptidaiye - ilkel ııerçin -
(Fr.) Enquete prı!liıninaire 

Tahakkuk (Bak: sabit) - Gerçekleıme, 
keıinleme 

Ornek: Vergi tahakkuku - Vergi ke
sinlemts.i. 

Tah.•klruk etmek (Bak: Sabit olmak) -
Gerçekletmek - (Fr.) Se rı!aliser 

Ornek: O midim tahakkuk etti- Umu· 
dum gerçekleşti. 

Tahakkuk ettirmek - Kesinlemek 
Ornek: Vergi tahakkuk ettirmek 
Vergi kesinlemek. 

Tahakkı.ok ettinnek - Gerçelde~cl< -
( Fr.) Realiser 
Örnek ' Bu adam bütün düşüncelerini 
tahakkuk ettirmiştir - Bu adam bü
tün düşi.ıncelcrini gcrçeklcştirrnistir. 

Tahakltu!< ettirmek - Varlaş-trnna!.. -
(Fr) Realis,r 
Ornrk · Dü~1..1~ccltrini tahakkuk tttir· 

ersı: 

Sevr muahedesi Türklüğü 
mahviçin hazır anmıştı 

B. Hikmet dünkü dersinde Sevr'in 
bütün madde erini birer birer tahli l etti 

Etki Maarif vekili Bay Hikmet dün 
lnklıap enıtitüıü kürsüıündc dersine 
devam etmiıtir . 

Bay Hikmetin dünkü dersini yazıyo

ruz: 
- Sevr ınııaheclesindcn b.lhsedere· 

fiİz. 
Bu muahedenin her kısmı bir milleti 

mahvetmeğe kafdir. Bütün bir milleti 
mahvetmelı için hazırlanmııtır • 

Muahedenin biTinci kısmı Cemiyeti 
Akvam mi.akına aittir. Diğer devleUe
rinlci gibi aynUlir. ikinci kııım Türki,fe
nin hu<lutlarından bahseder. 

kumelideki hududumuz lstanl;ul vi
laye tinin hudududur. Arıadoluda Xırka
ğııç, Akhisar, Söke cenupta olarak ~ir 
hudut çizilmlıtiı-. Alt kısmı Y ımanlıl.ı•a 
aittir. <.:enupla Gaziantebin şimalindcn 
ııeçer. :;iar'.da hudut çiZ'llmcnu§ Vilsona 
bırafuLnııtır. Bu de l:.rzunım,. Erzincan, 
Van, l rabzon, G.iresunu Ermenİı5tanda 
bıraKacak hudut çizibruştir. 

ll.u hudutlar U•manıı impnratoduğu
nun lafzi hudududur. Lira niifuz ıwnta
kaJarı vardı. 'fa Balıi«o:;ir - Kütahya, Af. 
yonkarahisar kenarların.dan geçen hat, 
Konya, Anl.a.lya, Den:zJi ltalyan mınta
kaıındadır. 

ı-;'.ays..riden Tokada kadar Adana 
Fransız m.Jntakasr. Buralara ne kadar İ§ 
yapılacakaa ~ ransaya ait yC'Tler.de han-
11~ memurlrı, J tal yan nuntakasında lta.!
yaniar ııeleccktir . 

Bunlar mua-heclede ya.kut. Fakat üç
ler arasında tesbit edilmit ı.lıtiaadı ırun· 
tıı.ka ismi verılnmıti. 

Osmanlı i.mparatorluj;'Una kalan eoki 
Ankara, Kastan1onu ,. i)ayea..ıer.i.dll. 

Burada da Osmanlı hakimiyeti hir 
çok parçalara ayrılmıştır. Diyarıbclnr de 
ı-·ranıız mmtMaıoda idi. 

Muahedeııln 3 üncü kısmı siya i hü
küm.er adını taşır. Evvei3 lıtanbaldar. 
baluedilir. htanbulun Osmanlı impora
torluğunda bırakıldığı tasrih edilir. Ne 
ribi tartlarla olduğu söylenir. 

Sunun en miilıiınmi ıudur: Bu m..ıa
hedcnin tamamile tatbi~ şartilc İ •tan
bul Osmanlı hükümefa>do kalıyor. Bir 
frkra vardır ki, bu Se\lr muahedesine m~
teınmim ve mülhak anlaşmalardır. Boy
le mukaveleler haddi<atınd01 yoktur. Yal· 
ruz üçler tebliği vardır. Bunlardan anla
trlıyordu ki Türk milletini'> ba;ına yeni 
yeni şeyler çıkacaktır • 

lıtanbul Osmenlı irn;aratorluğunda 
kalıyor .•• ltieıin yatıf"'Mı iç\" .. 

Padipha ve vezirlerine si< konakla· 
rmızda kalmalı; istiyorunız, Anadolu 
ela kafa tutanlara gidiniz. Eğer Osmanlı 
hükiırneti, kuvvayı milliyeyi, Mustafa 
Kemali ezeınezse l.tanbutdan ~ıkacaldar-

mek için her çareye baş vurdu - Dü
gündüklerini varla~tırmak için her ça
reye baş vurdu. 

Kabili tahakkuk - Gerçeklenebilir -
(Fr.) Realisable 
Örnek: Kabili tahakkuk tasavvurlar 
- Gerçeklenebilir tasarlar. 

Tahakkuk memuru - Kesinc:i, kesinle -
yici 

Kat'i - Kelin - (Fr.) DHinitif, catc
gorique 

Kalfilettirmel; - Kesinlettiımtk 
Hukuk - Türe - (Fr.) Science juri • 

dique 
Hukuki - Türel - (Fr.) Juridiqu: 
Hukuku imrne - Kamusal haklar -

(Fr.) Droit public 
Hukuku mükteeebe - Edinek hakle.r -

(Fr.) Droits acquis 
Hukuku tabiiye - Tabiiğ haklar - Fr. 
Droita ıuıturela 

Hakeza - Böylece, böyle, bunun gibi, 
gene 

Hakem - Yarıııç - (Fr.) Arbitre 
Hikmet - Oken, gizeyp 

Örnek: Bu işte benim anlamadığım bir 
hilanet var - Bu işte benim anlama
dığım bir gizeyp var. 

Hakim - Okrnen - (Fr.) Sa.;:e 
Hakim - 1 - Egemen - (Fr.) Souve

rain 
2 - Hükiiınen - Juge 
3 - Hüküm süren - Rı!gnant, prl· 

dominant, preponderan~ 
4 - Başat - Dominant 

Ornekler : 1 - Türkiye' de millet ha
kimdir - Türkiye'de ulus egemendir 
- En Turquie la Nation est s~u ve -
raine. 
2 - Adliye Vekaleti hakimler i'.,in ye
ni bir kanun hazırlamaktadır. - Tüze 

Bakanlığı hüküınenler için yeni bir 
kanun hazırlamaktadır. - Le Minis • 
tere de la justice est en train de pre -
parer un nouveau projet de loi ~on -
cernant lcs jugcs. 
3 - Millet Meclisinde hak'm olan 
kanaate göre - K.amutayda hiıkürn 
süren kanaata göre - Selon le C•>n • 
viction prepondı!rante de la G. A. N. 
4 - Ordu. bütün bakim tepeleri zap
tetti. - Ordu. bütün başat tepeleri ele 

geçirdi - L'armee s'est emparee de 
tous Ies sommets dominants . 
Hükkam - Hükiimenler 
1-liikümran - Hükümsüren - (Fr.) 

Souverain, rCgnant 
Hakim olmak - Ba9atmak - (Fr.) Do
m incr 
örnek : Isıiklal duygusu köklü olan 
bir millete kolay kolay bakim oluna -
maz - Erkinlik duygusu köklü olan 
h'r uhıs kolay kolay başatılamaz -
Une Nation qui a urie conscience pro-

fonde de son independançe ne peut pas
ttre fac;Jement dominee. 

dı. 
Akıllan olsa idi kuvvayı m.lliye knl

kİnca Mısrrdakıi ayni iş olacaktı. Halbu
ki kuvvayı miJIİye kazanınca onlaı- ı ,. 
tıınbuldan çıkmışlardır. Yani İf ter• ne 
olmuıtur. Oımanlı hükiımeti ihanetind n 
dü~nla.-a oatılrnı§ ol duğundan kuvv ı ı 
milJiye üzeıine saklırdı. 

Kuvvayı milliye Yunanlılarla vuru
ıw ken kuvvayı inzibatiye de bunları a.·. 
katlan vurmağa uğraııyordu • 

Siyıui hükümlerin ikincisi boğıu.lo.r 
mıntLiB.Sına ait olanıdır . 

Bunoar Çanakkaleden itibaren Boğaz 
içine kadar olan yerlerdir. Bunlar Ho-
ğazlar komisyonuna tabi idj.ler. 

Burada her devldin bir veya iki mu
rahhası olacaktı. Hatta Bulgaristan bile 
Ceınıyeti Akvama girse idi Boğazlar ko
m.ısyonuna ınurahlıas gönderecekti • 

Gariptir ki bu konleransta Osınanlı
ların murahhası yoktu. 

Boğazlar rruntakasınde da Trakyada 
Yunannıar ve Armdoluda Osmanlılar as
ker ve ıilahlı kuvvet tubnıyacaklardı . 

Bunların baynlğı, askeri ve paditahın 
askeTleri ve jan<lannalan da bunlara ta
bidir. Zannederim paditahın 700 asken 
kalae<ıktır. Bunlar da komisyona tabi
dir. 

B;r de bu nunta;kada büyük devletle
rin iııgal kuvveti kalıyor bu karma kan
tık bir rnmtakadır . 

Siyasi hiifuiıı1'erjn üçüncüıü ,.nrtaki 
kürtlcre aittir. Dmliyor ki Fırat nehri
nin ıarkındaki kürtler rnuahededen bir 
sene 50lnl'1l Osmanlı İmparatorhığundıan 
ayrılmak arzugunu gösterine Osmanlı 
İmparatorluğu bunu kabul edee~k, Mu
ıul vil.iyeti bunlara verilecektir. 

Bu sun:ıtle lngiliz mandası biraz daha 
geni~iyeccktir. 

Siya.i hükümlerin dördüncü&Ü l:mnire 
ai t tir . 

Bunda deniliyor ki İzmir Osmanlı İm· 
paratorluğunda kalıyor. Osmanlı hôkioni
yeti ıehir dışar11mdaki kalelerde sallana· 
cak Osmanlı bayrağı ile temsil edilece.k
th-. 

Osmanlı imparatorluğu bununla ka-
un. 

Osmanlı hükômeti bunun icra.aım 
Yunan biikfıımetine devredece.ktir. Ora· 
da polis, jandarma, gümrük, memurlar, 
(idari, adli, mülki, askeri) hep YWtan o
lacaktır. Bu hükfunet tarafınddn tayin e
d11ecektir. Gümrükler de Y unanrn ola
caktn- • 

Bir kayıt dablı var: Beş ıme sonra, 
mahalli parlamento tlueriyetle Yunan.is
tana ilhakı W.ter, Cemiyeti Akvam mec· 
lisi istOYse, bu mıntaka Y ıınanistana ve· 
rilecektir. Yani Türkiyeye ilhakı isterse 
kaydı yoktur • 

Bet •ene sonra kimsenin Türkiyeyi 
uteriz demek için baldıı yoktu. Zira o 
zamana kadar kelÔ!en ve öldürülen, kor· 
kutulan tamamlanmı§ olacaktı. 

Bunun gayesi sarihti. Bu suretle 
kuvvayı milliye kıınncakb. Ve milli hü
kumet Mustafa Kemalden aynlrp guya 
ıulh muahedesini İmzalayacaktı • 

Bunlar budalaca dütünülmüt te1ler-
di. Bunlar Türlı: milletini taıınnanıaktan 
ilen rdiyordu. 

Siyasi hükümler 
Gene siya'i hükümlerin 8J'as1nda ıon 

derece mühim bir madde vardır: 
128 inci madde. Bu maddenioı hüküm

leri ıudtn-: Osmanlı tebaasından her han
gi bir adam müttefik devletlerden her 
hangi birisirı.ioı tabiiyetine rcı;ebilir. Bu
nun muteber kanunu Osmanlı kanunu 
değil, o devletin kanunudur. 

Bn madde Oonıarıılı impnra\oı.luğu 
nu hiç bir feytiz bırakacak ı<kild"edir. 

126 rncı maddeye ııöre lnııiliz, hal. 
yan, Fransız, Japon munıhhaalarmdan 
mürekkep bir komisyon adli ka;>itülas· 
yonlar yerine yeni ıartlar kon..cak. Os. 
manidar bunu kııbul edecek, yani kapi
tülasyonlar daha kuvvetli olacak. 

Dördüncü kısım ekalliyetleruı hima· 
yesidıi.-. Buna dair diğer devletlerde hü
kümler vardır. Bunların en ağın Oıonan· 
lı hiikiimet:ine yükletilmiştiT • 

144 üncü maddeye ııöre, muhteıif yer
lerde komiıyonlar vardı. Bunlar kendi 
mıntakalarmdaki bir Türlı: için taktii ve 
tehcire kantJD11tır derce mallarını alabi,. 
lir. Oralann Rum ve Ermenilerine dağı
tabilir. Ve o adamı huduttan dm•tı çı
kartır. 

Bu ni?n olacaktı? 
Rum ve Enne11i ıçın olnuyacaktı. 

Asıl okumu§, yazını9, hamiyetli bir Türk 
lngiliz, Franaız ve ltalyanlara kafa tu
tar ve biraz meydan okurea derhal bu 
suretle onlan korkulınuı olacaklardı. 

Muahedenin 147 inci madden muci
bince ve mahiyeti ne olursa olsun, ec· 
nebi mektepten veya üniverıiteden me
zun olan Türk veya ecnebi, Türlriyedc 
aanat İcra edebilir. Avrupada ufal< ye.-. 
!erde uydurma mektepler vardır. Bura· 
lardıı ııa>et kolay ıahadetnıınıe verider. 

Oraya giden bir ecnebi orada hir dip· 
!oma alır, istediği işi yapacak demektir, 
Yani ciddi tahsil görmüı, dolıtor mü
hendis ve sairenin kıymeti azaJır. ' 

Bu da ciddi bir maarif leenüı etme
mesi için konulnnııtu , 

Bu kmrun 148 inci maddesine göre, 
ırk, din, lisan ekalliyetlerind•n her han· 
gi birin istediği müesseseyi kurar. Yani 
üniveraite, orta, lise md<tepleri açar. İs· 
tediği ıeyi okutur. 

Elan birçok ecnebi memleketlerde 
memleketimiz aleyhine kitaplar çıkar. 
Bunlar memleketimizdeki ecnebi mek 

itiraz edemiyecekti. 
Muahedenin 151 inci maddeoi sınsi

ce muahedeyi devama matuftu. 3u 
na ııöre Oa-nanlı hükfuneti ekalliyet
lere ait maddeleri tatbik edilme:ue 
müttefikler istedikleri yerleri itııal e
debilir. Mondros mütarekesine göre 
Hvkülcen noktasından böyle bir mad 
de koymuşlardı. Şimdi de ekalliyetle
re ait kısımda ... ikisi de ayni. 

Silahlı kuvvetler 
Maddenin 5 inci kı&nU silahlı kuv· 

vetlere ait tir. Tür'..:iyede paditah mu
hafızı olarak 700 kiıi, jandarma ola
rak Z5 bin, jandarmayı takviye için 15 
bin kişi bırakılıyor. 

Jandanna 4 kısma aynlyor. Her 
kısı:na lejiyon deniliyor. 

Bunlar Roma İmperatorluğundaki 
bir kıt'a ismidir. Bu lejiyonun her bj .. 
ri bir mıntakada olacaktır. Haricinde 
harc;ket eddmiyecektir. 

Miitte fik veya b itaraf devletlerden 
zab ı tler her lejiyonda bulunacaktır. 
Bır lejiyonda yalnız bir devlet zabiti 
olacaktır. Bunlar da mevcud zabitlerin 
yüzde 15 ini geçıniyeceldir. 

Bu ne demektir? 
lng il izler boğazları alıyor. ltalyan

lar Anta]yayıt :Fran,gızlar diğer mınta· 
kayı alacakludrr. 

Yani dört lejiyon, dört devlet var. 
Y &nİ boğazlar mmtal<asmda zabitler yal. 
n1z lngiliz olaatktıT. ltalyan mıntaka.&m
da lta.lyan, Fransız mıntakasmda Fran· 
sız, zabitleri olacaktır. Diğer mıntaka 
da İ•e bottur. Amerika İdene Ameri
kaya olmazsa diğer bir devlete olabİ· 
lir. Hatta azami 4 lejiyon eledikleri için 3 

Vil;:> J.rlar, bunları aralarında 
taksim ederler. 

Asker milrtan, tüfenlı miktarı 
vardır. 

Gerek jandarma, ıerek onu tak
viye kıtaatı ücretli a&ker o.lacak 12 ıe
ne hjzmet edecektir. Btınun minaaı 
memlekette ihtiyat bulunmasın. 

Eier 2 aenecle bir değiıirae 10 ae
nede 5 sınıf a•ker hazırlanmıt olur. 
Yani 50 bin kiti her 8ene hükiımet de
ğiıtirine l O senede 500 bin kiti talim 
ettirir. Fakat 12 senede değiıince hiç 
meıabesine iner. 

Harb gemiıü olarak Osmanlı devle· 
tine 600 tonluk top çeker veriyorlAr. 
Bu da tirket vapurlarıdır. 

Gene bu kıun içinde her yerde giim 
rük korucwu, polis, orman ve köy bek 

çisi adedi büyük harpten evveBıinden 
fazla olnuyac:aktır. 

Bunlar ayni auretle her mıntakada 
oradaki devletler tarafından kontrol 

edilecektir. 
Yani Fransız mıntakaıında jandar .. 

mayı Fransız.lar, lta!yan rmntaJca. 
.,nJa ltalyanlar idare edecel.ıtir. 200 
üncü maddeye göre müttefiklerden 
kara, deniz, hava kuvvetlerini kontrol 
için komisyonlar yapılacaktır. Bunlar 
bu itlere ait bütün meseleleri kontrol 
edebilirler. Yani bu komisyon küçük 
heyetlerin hakiki kumanda heyetidir. 
Muahedenin 205 inci maddesi m.üta .. 
.-.ekenin birçok maddelerini Y•tatıyor. 
Mütarekenin 7 inci madde&i üzerine 
İ§galler •. Bu mütareke maddesi mua· 
hedede kalıyor. Dağlardaki tünellerin 
İşgali kalryordu. Muahede olunca tel
aiz , telli bütün telgraf teıı.İsatı, kablo
lar kontrol alımda olacaktrr. 
Diğçr tesisat ve adetler, tilihlar, cep

haneler imha edilmiyecektir. 6 ıncı kı 
ıım harb esirleri ve mezarlara aittir. 
Şayanı dikkat değildir. 7 inci kısım 
cezalardan bah>eder. Bu cezalar her 
muahecleye konmuıtur. Almanya, A· 
vusturya, Macariatan, Bulgariatan harb 
mücrimlerini verecekti. Bizde bir mad 
de vardır. Onlar hariç memlekete ve
riyordu. Halbuki bizde: Ermeni hüku

meti, Yunan hiikiimeti bunlıırdao iste-
diklerini alacaklardı. O -..an Yuna· 
nittanla dost değildik. Garazkarlık o
lurdu. Meıela bir ticaret yolunda böy
le bir açıklık oluna derhal düftnanlık 
çıkardı. 

Mali hükümler 

Maddenin 8 inci kısmı mali madde
lerdir. Bir muharrir bu madde içindi
yor ki: 

(Sevr muahedesinin aakeri ahki:mı 
diğer muahedelere uygundur. (ınaama 
fih bu doğru değildir) fakat Sevrin ma 
li ahkBmı çok tiddetli idi. Türkiyeden 
mali İ•tiklal tamarnile kaldırlmıfb.) 

Şimdi bunu tahlil edip göreceğiz. 
Bir defa bu kısma baılarken 231 inci 

maddede deder ki: Türkler harbde fev• 
kaJide >:aranı Uğnunlflerdır. Bu parayı 
ödeyemezler. Bu parayı istemiyoruz. 
Türkiyenin inkiıafmr teıın.in için bir 
komisyon yapryoruz. Halbuki birkaç 
sene sonraki yarı resmi bir eaer aksi· 
ni söylüyor. Komisyonun vazifesi §U •• 

Türkiyenin servetini arttırmak için her 
iotediği tedbiri alacaktır. Türkiye büt
çesinin tanz:iminde buna aalahiyettar• 
olacaktır. Ne Maliye bakanı, ne Me

busan meclisi komisyonun verdiği karar 
haricinde bütçeyi değittiremiyecektir. 

Bir maliye müfettitliii olacaktır. 
Şefini komisyon 8eçecek ve azledecek· 
tir. Bu müfettişlik vasıtasile itleri kon 
trol edecektir. Türkiyede tedavül ede

cel< paranm ciıu ve miktarmı Os
manlı bankası ile Düyunu umumiye 

tayin edecek buna Osmanlı hükumeti 
kan§mıyacaktır. 

Bu komisyonun rızası olmadan o ... 
manlı hükumeti istikraz yapamıyacak 
tır. En ağır, gülünç derecede olan kıs 
mı şudur: 

Bu parayı nereye sarfedecektir? 
Evvela eski borçların faiz ve itfa ak 

çeleri. Bu işe komisyon değil, düyunu 
umumiye karışacaktır. Osmanlı hükii· 
meli varidatının üçte birini verecektir. 
31 milyon kü•urdan 11 milyonu hari
ci borçların faizine giderdi. Komisyon 
evvela kendi masraflarını, aulh mua· 
hedesi latbika baılandıktan sonra ka· 
lacak olan ecnebi orduların masrafla· 

nru. Merela T oros tünelindeki ecnebiler 
le d:ğer İ§gal kuvntlerinin masraflarmı 
alacalı: tı. 

Y...,i lngihere, Franaa, İtalya yeni 
bir fırka yapmak istese paraaını Os-

yapar Malatyaya, Siva.sa götürür. M•• 
rafını O.srnanlılara ödetebilir. Sonra 
Suriye. gibi yerler de .• Şark vilayetle· 

rine İngilizler birçok asker gönder
mitlerdi. Bu gibi yerlerde ilk işgal .,. 
den devletin işgal masrafını Osmanlı'" 
lar ödeyecekti. 

Harb esnasında zara r görmüş ecnebi 
tebaasının, :zara.r ve :ziyan larını öde• 
yecektir. Bunlardan sonra Osmanlı de"' 
Jetinin masrafını ödetecektir. 

Fakat bir lngili z fırkaunı dü tünii· 
nÜz. A•ker, maaşlrdır. Bunların masrnl 
Jannı vermek .. Geriye para bırakarck 
meımur maaşı vermek imki.nı1zdır. 

istiklal yok. 
Bundan anlaşılıyor ki Osmanlı hÜ· 

kiımetinde isl;kJal kalmıyor. Harh es· 
Jlc.'"\Sında istikrazı dahifi vardı. Bunun 
kalkması kabul edilmitti. Bütün ..,ak 
Nlt belltydi. Bu büyük bir fCY dei;i ldi. 
Fakat Türlı: tebaaaınrn hükumetine kl\t• 
şı i&nataızlığını gÖ&tcrecckti. 

Halbuki ecnebiye karşı istikraz der 
hal ödmecekti. Bu, Türk hükiımetin• 
Oımanlı hükfunetine itimatsızlığı ço
ğıılttırmaktı. Her türlü İmtiyaz ver • 

mel< ecnebi komisyona aitti. ŞimenJİ
fer, yol, maden imtiyazı hepsi bu ko
misyona ai.tti. 

O vakit Düyunu umumiye birçok va 
ridatı kendisi toplardı. Bu usul her ta 
rafa yayılacaktı. Maliye Vekilinin va 
zifeai kalmıyordu. 

Vergiyi Düyunu umumiye toplaya· 
cak. Masrafı komiayon yapacak. Ma• 
!iyeye İf kalmıyor demekti. 

Gümrükler umum müdürü bu l«ımis 
yon tarafından azil ve tayin edilecek. 
Tarifeyi de bu komisyon hazırlaya • 
cak. Türkiyede 1600 tondan fazla ge 
mi bulunmı:yacoıktı. Büyük ııemi kal· 
mryacaktı. Mali ıartlar Osmanlı hükfı 
metini Cezair, Kongo gibi yapıyor. Fa 
kat iıin fenası hir devlete değil birlu•Ç 
devlete bağlıyorlar. Osmanlı ülkesi 
hluei ıaytidı oıuyor. Herkes hisseli biı 
maJı iati11nar eder gibi emeceklerdi. 
Muahedenin 9 uncu kıunı iktısadi hıi 
küıınleri ihtiva eder. 

261 inci madde kapitülasyonlardan 
istifade hakkını bütün müttefik teba· 
uma vermektedir. lngiliz, Fransız. I· 
talyan, Japon, Ermeni, Belçika, Yu· 
nan, Hicaz, Polonya, Romanya, Çek 
tebaalan. 

BuDlar vergi vermiyecek ve Osman .. 
b mahkemesi kar§tlınB çılaruyacakt• 
lıte isteyen bir pl111 bu devlet tabiiye
tine geçerek vergi vermez. Ya çok ha 
miyetli veyahud beceriksiz olmalı ki 
diğer tebaaya geçmesin... htediğiniz 
zaman derhal ecnebi tebaası olursu• 
nuz. Kolay .•. 

Nim reemi bir ..--de denilyor ki: 
Herhangi bir ecnebi devlet veya hir 

unsur bundan istifade edince Osman• 
lı hakimiyeti aıfıra iner. Bunun hül<
mü kalmaz. 

lktısadi kısımda birçok hükümler 
vardır. Bunların hülllaası müttefikle -
rin azami derecede ist:ifadesidir. 

Bu m.uahedeyi hülllaa edelim. 
T opraklarnnız parça parça ediliyor, 

Türk hakimiyeti kalrnıy.,... Türk •ilah 
lı kuvveti hiç derece.indedir. Batına 
da ecnebiler geliyor. 

Kapitülasyonlar ve tabiiyet öyle 
mezcedilmiıtir ki Türk tabüyeti lıal· 
mıyacaktı. Mali vaziyette İle istiklal 
yoktur. Almacak vergiler evveli ecne 
bllere verilecek ..-e bu panı le ecnebi· 
)er ııôlih ve ...ııer buluncluracalclardı. 
Bu parçalamayı yaptıktan sonn Türklülı 
yoktu. 

Böyle bir memlekette istiklal ola • 
maz. Sili.ha hakim olamıyıın başı Ö· 
nündedir. Yal ruz askeri kısnnla.- mem· 
lekeli öldürür. 

Mali kısnn memlelıeti öldünneğe ki. 
fidir. Tebaa iti memleketi öldünneğe 
kafidir. 

Bunlar o suretle mezcedilmiıtir ki 
tathika baılayınca memleket yilzde 
500 ölecektir. 

Buğday müdürlüğü 
Ziraat Bakanlığında yapılacak buğ 

day idaresi tetkilatı buğday müdürlü• 
ğü adını alacaktır. Bu hususta tetki· 
kat yapılıyor. Yakında teıkilat layiha• 
aı hazırlanarak kamulaya verilecek• 
tir. ldanbul Ziraat bankasında buğ• 

day satıfı hakkmda yapılan h!!Jrikat 
projesi İstanbul vilayetine gönderil· 
mittir. 

Şarap kavlara hakkında 
tetkikat 

inhisarlar bakanlıiı asri tarap kavla• 
ar hakkında tetkikat yapmak üzere Bul• 
gariıtana üç kitiJik bir heyet göndere ' 
cektir. 

Eski bir Türk doıtuou 
kaybettik 

Amerika Birleıik hükiimetleri Ce' 
belittank konsolosu Bay Charles f:. 
Ailen 8 Nisanda Cebelittarıkta öldüğil 
haber alınmıtlır. Bay Ailen uzun müd 
det Amerikanın lıtanbul konsoloslU' 
ğunda bulunmuı, bizi çok ııevmiş v• 
türkçeyİ de öğrenmitti. Aileaine tazi· 
yetlerimizi sunarız. 

Küçük haberler 

• Kaptan ve çarkçılarm imtihanı _,, 
Kaptan ve çarkçıların yüksek ticar•1 

mektebinde yapılan İmtihanları bitmit' 
tir. imtihan evrakı Ekonomi bakanlığl' 
na ııönderilecek, kazananlar ayrılacak • 
tır. 

Diğer taraftan, ıahsi müracaat1ard:ı~ 
ayrı olarak Türk ticaret kaptan ve ın•• 
kiniıtleri cemiyeti de imtihan müddeti ' 
nin uzatılması için istekte bulunmuştur• 
Bu arzu bakanlığa yazılacaktır. 

"° Bilmece mektupları - Gazeteler<' 
gönderilen bilmete ınektuplıırıruıı a(,ıı 
olmak şartile yine eıkisi gibi bir ku"'' 
Ücretle kabul edilmesi dün postahanc!C'" 
re bildirilmiştir. 

• BASIN KONGRESi - Ankarad•~ 
verilen bir habere göre Ankarada tol" 
!anacak Basrn konııreıi 20 may11ta ~ 
lacaktır. 



tresa konferansı arife
s· nde ·Baldvin'in nutku 

(Baıı ı inci s.ahifcd<) 1 decektir. 
ohnuı ve yıldırım gibi yayılmı§t11'. Bu Hudutl<rT bo""lnu~k 
da ekonaınik u)uaaeverliktir. Ba:ııı kim LONDRA, 9 (A.A.) - Dün ~~bin• 
eeler diktatörlük denilen, tiddetli bir nin dört saatten fazla aüren ıkı top-
ili.ç daha denemiılerdir. Avrupada ce lanbıından bahoeden Deyli Telgrafm 
veli.nrn bir timarhane koillfunu !!•Z· diplomasi mubııılıöri, nazıriarda umumi 
mekten farkı yoktur. Harbe hazırlan- yelle Avrupada ve bilhassa ıarlci Av· 
malda aulh feda ediliyor. Avrupa he rupada emniyet hias.inin mmtakavi bir 
pimizi' 0 derecede ali.kadar ediyO: ki, oaaaa i&tinat edilmek suretiyle tarsin 
yalnız onun davalannı anlamak için edilemiyeceii intibaırun m~v~ut oldu 
değil, lakin ayni zamanda ıimdiye ka funu >:~a~tadır. Bunu~ ıç~n Avru· 
dar bizleri mat eden bu davaların en payı bır butun olarak teli.kkı edecek 
.. el hal ç.......am de bulabilmolı: için, bir plan vücude ıretirihneai busuau tel 

!:n içinde atup bit-ıen a~ ırör- kik ~ilmek~edir .. Hudutl";"": bozulmı 
meğe çalıımamız li.znndır. Tezli! eJi- yacagma mu.teali~. h':1'"usı. bır beyan• 
ı Almanya, kendisine verileni red- name ne!redilmeaı ıhtimalı vardır. 
.ı':ıi ve ıililhlandı. Büyük devletlerin lngili:ıı kabinemin toplantıs.' 
u:ıun birer tarihi vardır va 1914 hadi- L<?NDR~ 9. (A.f:'-) .-:-: !ııymı• ga-
aeleri bu tarihlerin mahiyetini eıaı it' zetesı, kabınenın dunku ı~ı toplantı • 
bariyle değittinnit değildir. Veraay mu aında yalnı:ı A~pa payıt'.'htlarmda 
ahed aini zorla kabul ettirmekle, bu- yapılmıf olan zıyaretlere aıt rapo~n 
nu k:bul ettirenlerden z•yade, edenle• tetkik edilm~yip ayni zamanda Sır 
,.m mahiyetinde bir değiJiklik olacağı Con Sayınen~ yarm Avam kama~a -

111 
zannetmek, zaferi miiteelııİp bellıi aında yapacagı .. b~Y:a.n"~.m ne tckı~de 

tabii, fakat herhalde azim bir hat& ol olacağının da gorutulmuı. bulundugu-
mu~tur. Harbi takip ecı- hadiselerden nu yaz~akd~~~ır:. ~a&ma.1 ~ıh SdtreM lrnn 
alır.ııcak ibret §Udur: Bir milletin ülkü feranaı ~ ~ go~uşme enn ~vamı o-
ve emelleri değişmedikçe, onun hattı !arak telakki edılmekte ?ldu"'u.ndall 

h k ti. ni de de"'i•tİrmeg" e imkan o- dolayı bu beyanatın lngılterenın St-
are e " • d k 0 b ed • · · il ·k , reıa a ta ı ecegı aıyadete taa u 

. amaz.,, . k h ld' 
[l zı Avrupa memleketlerinin, lngil ctmeoı pe az mu teme ır 

tere.i..ı..ıerıe teannı eden uJuııel ül- Bay Mac Donald ve Sir Con Say-
külerini anlamak lüzumunu keydetı i k men, Stre&aya yapacaklan aeya.hat :. 
ten so r a Bay Baldvin sözlerini •eyle ten evvel Almanyanm ne yapmaga mu 
ne:.icei~ndirmj~tir : ... temaya olduğuna vakıf buınnmaktadır 

- Silahlar.,; azaltılmuını ıroı·mek- lar. Fransız ve ltalyan bükıimetleri ve 
ten henüz ümit kesmenin ve 0 da ai.. hatti diğer devletler de ı \t.r: . 
!ahlarını tahdid etmek istediğini açık- tekliflerinin ne oldujrunu bilımektedır-
ça söyleyinceye kadar Almanyayı iı- ler. . . . 
timzaçlan fariğ olmıyacağım. Ancak Deylı Telg~a~ ~yor kı · .. 
geı ek Almanya ve gerek başka her - Bay Mu•&0lını.?'n Streaad_a kat •. ka 
hangi bir memleket bv. §eyleri tetkik rarlar elde e~ege çalıf&Ca\'(ı .~alum-
eltnek iatemiyecek oluraa, 0 zaman va dur. Maam_afıh .~:"Y Muııohnını? _ta: 
ziyetiıı ııüsleıtiğini teslim ederim. kib etmek ı&te.dıı:ı h_attı har.eketi ı~tı-

lngiltere harbe iıtekli değildir. Bir yar etmek aalabıyetıne malık o~~ugu, 
1-bin ç&mv•m utemiyor ve eğer, mü- halbuki ne Frana.ız ven~ de_ lngıl!z .na 
teamzm kim olduğunu tayin etmek zırlannın bu kadar genıı hır &alahıye 
suretile harbin önüne geçmek imkanı te malik olmadıklan Romada ekıeri-
oluyoraa, Avrupada hiç bir zaman ya unutulmaktadır. . . 
harb zuhur edemiyecektir. lngiltere - Bay Mac Donald ıle Bay Flandenın 
nin, heofıanci bir tecavüzün vulı:uuuna Bay Muuoli"! tarafından ileri aüriile-
meydan vermemek ıuretiyle bütün Av cek ol'" tezı .kartılamalan. tarzı ve 
nıpa ile ber .. her, kendi rolünü ifa e- bun'! ka.b':'I ed~p elmemelen bu tezin 
deceğine kanaatim vardır. Ve yine ka mahiyetını tayın edecektir. Gerek 8. 
n;im ki aulhü temin etmenin en ivi ça• Mac Donald ve gerek Bay l'l&nden ken 

, eai uluı.lar kurumunun müzaheretiy. eli ari<adaflan ile görüşüp clanıpnadan 
le :U.üşterek bir emniyet aiatemi vücu~ evvel Almanya ile ileride müzakere • 
de getirmektir . )erde bulunmak için herhangi bir te-

/ngifl<'re bir' hava yardım pltinı ıebbüate bulunmak yolunu gerek za-
üıtiyor hiren ve gerek hakikaten kapatacak 

LONDRA, 9 (A.A.) - Parlamento olan bir hatb hareketi kat'i olarak ka-
mahfilJe,.inin fikrine ıröre, fogiltere bul ed~ezler'.!' . .. . 
kabinoa.i, Avrupanın ıarkm.a aid mın· Amenka mufahıd 6ondermryo~ . 
takavi m.i&aklan daha umumi bir em· V AŞINGTON, 9 (A.A.) - Harıcıye 
niyet ıiıtemi için, Streu konferansın· Nazırı Bay Hul.~, ~ri.~anın ~tresa 
ela, hava kuvvetlerinin tahdi.di esası· ~?~fer,ansm~ ~Üfa}ııd ~onde~m~ycc~-
na müatenid genİf bir hava yardım pli. gıru aoylemııtir. Amenka hukumetı, 
nı teklif edecektir. lngilteretıin yükle müzakeratin cereyan ve inkiıafı hak-
nebileceği taahbüdlerin. hududunu ta kında Londra, Paria ve Romadaki se-
yin etmek mümkün de /ilae de, nı.evzu firleri vaaıtaaiyle haberdar olaca~tır. 
ubahiı m.iaakın, Avrupada eaki muha Franınz gautelerinin mütaleaıı 
r'plerden hiç birini iıtisna etmiyecek PARIS, 9 (A.A.) - Gazetelerin he 
umumi bir mahiyette olacağı zanne- yeti umıım!yea.i, Streaıı k~nfera~'!'d~ 
dilmektedir. Şimdi mesele Almanya evvel, vazıvetı memnunıyet verıcı hır 
bu misaka iştirak etmedi~ ~ şekilde. telakki etmektedü:ı .. 
diğer tlevletlerin takip edeceği hare- (Petıt Parısıen) gazeteoı toYle yazı 
keti bilmektedir. Mevcud intibalara yor: 
göre, Almanya bu projeye iltihak et• "Ahıaııya.ıım daima iJ;tilôl pkarmak 
tiği takc.:rde, lngilterenin ar.lı:erlik sa için, yapma.at mümkün bulunan te§eb-
haaında kendisine taıın bir müaavat ta büılerle oyalanmadan, Franaa, lnıril-
nımağa hazır bulunduğudur. Bununla tere ve ltalyanın aağlam kararlar ver 
beraber, alakadar bütün hükumetle - meai pek muhtemeldir." 
rin içtimnmdaıı nvel bu huausta. St- (Oevre) gazetesi, lngilterenin Av· 
re&a0 da hiç bir karar v'erihniyeceği kay rupa kıt'aundaki başlıca siyasi endite 
dedil.nektedir. ainin Ren boyunda bulunduğunu kay-

Alrnanya ne istiyor 7 detmektedir. 
WNDRA, 9 (A.A.) - Reamen mu Echo de Paria gazetesi, Hitler tara 

hafaza edilen sükuta rağmen, lngiliz fından teklif edilen iki taraflı m.iaak-
kabinesi nin, Berlin müzakereleri eı • lar aiatemi.ıi, Sir Con Sayımcnin cid· 
nıuında, Bay Hitler tarafından Sir di telakki etmiyeccğini, ve Bay Mu•· 
John Simona yapılan teklifleri Stre•a aolini ile Bay Lava!, yekdiğerlerinden 
konferanoında, ortaya atmamağa ka- ayrılmadıkları ~k~irde, m~ekabil yar 
rar v-;.~diği söylenmektedir. Hitlerin dım muahedelennın, aon daıkkalarda 
teklifl . ri tunl.ırdır: ki mü~külatı iktiham edeceğini kaydet 

l - Bır a demi tecavüz taahhüdü mektedir. 
2 - Muhtemel ihtilô.fl.:ırı müınz\. Malin gazeteai nikbindir ve ıu aatır • ]er a.ruınc!a bi.r hakeme hAvale etmek lan yazınaktadır: 

taahhüdü. "Paria ve Roma hükı'.imetleri tara· 
3 - Hıırb tehdidi halinde b '. r isti- fından yapıl cak olan ıLtetin beyanat, 

ıarc, İngiliz kabinesinin beyanname.sinde 
4 - Muhtemel mütecavize kar~ ı. as görülen ihtiyat lemayü1lerini değiıtire 

kcri ve iktıaadi muavenette bulun .. ·a · cektir. Esasen, Fransaıun azimki.r ha 
mak vadi. Parlamento mahafilinde'.; i reketinin, lngiltere •İyaseti Üzerinde 
bir fikre gö~, lngiliz teklifleri a~a · teoıir yaptığı çok kereler göriilınüttür.,. 
fıd&ki hal ıuretine teveccüh etmekte· Avam kamarasında 
dir: LONDRA, 9 (A.A.) - Bugün a-

l - Uluslar kurumu kadrosu dahi- vam kamara•ında dıtan işleri bakımı B. 
(inde umumi emniyet politikası, Saym"'1 günün meaeleleriııi görü~mek 

2 - Şark misakına bir tekli mah- üz . re bir lngiliz heyetinin Stresaya ve 
•usta kat'iyen i§tirak etmemek, oradan ulualar kurumunun fevkalade 

3 - lngiltere hükfuneti, Ahnanya topbntıunda bulunmak üzere Conevre-
ve Lehiatana açık bulundurulmak ve ye gideceğini bildinniştir. 
ulualar kurumu kadroıu dahilinde kal Bay Saymen, lngilterenin parl&men-
oıak ıartiyle, Franaa, Sovyetler ve ıo&. m'izakere5i yapılmadan Stresada 
Çekoalovakya ~a&ı~da ı;ttütekabil yar hiç bir taahhüde girişmiyeccğini aöyle-
dnn esaama muatenıd bır misak akdi di. 
ne itiraz ebnİyecektir. - - - ----<>-------

Bununla beraber, böyle bir miaa • ÇAGIRIŞLAR 
km imzasından ziyade, Avrupa emni
yetinin daha um11111i bir tarzda, tenıİ· 
lıci ciheti tercih edilmektedir. 

4 - Avrupa meeeleaine g.Jince, Lon 
dra hükıimetinin, bet devlet aruında 
ı..titareler yapılma•• vadinden ileri git 
mefe mütemayil olmadığı riv&y&t edil 
mektedir. icabı halinde Lokarno mi
ıaakı yenid- teyid olunacaktır. 

lnl{ilte,.., ıon ıözünü Stresada 
aöyliye.,.k 

LONDRA, 9 (A.A.) - Bugün Slr 
Joh. Simonun Avam kamarasında 
V<l·eceği izahatm fngili:ı politikıısı 
ha kkmda yeni beyanatı ihtiva etme•i 
1nuhtemel değildir. lngiliz hüku~eti, 
Avruparuo teakini iç.in almma.sı 1cab 
eden tedbirler hakkındaki aöyleyecek 

lstanbulspor kulübü 
kon r. re!İ 

• lıtanbulapor kulübünden: 
latanbulıpor kulübunün ikinci cehe

oi 11-4-1935 cuma aabahı aaat 10 da [ı
tanbul Halkevinde toplanacaktır. Üyele• 
l"İn ıelmeai rica olunur. 

'f :(. 'f 

Kaaımpa§a Fıkaroperver Hayır müeı• 
-..ai bafJ<anlığından: 

Kurumumuzun 1935 yılı kurultayı 19 
niaaıı 935 cuma günü öğleden evvel aa• 
at on buçukla yapılacağındaa Sayın Ü· 
yelcr:mizin bulunmalarını aayııılarla di
lerim. 

--o--
1.:rini StreM lı.onferanaında bildire • O d k • 
CC'ktir. lngilterenin, yeni mük .. l!efi • skU ar HilAliahmer onqresı 
yeller taııyan bir uıule muvafakat et Ü•küdo.ı· kauuı Hild.l.iahmer kongre-
"'eeine hiç ihtimal yoktur. lngiltere, cinin 12-4-935 cuma günü aaat 14 te Üs· 
Uluslar kunımn tarafından temııil edi lrüdar H 'k Fn4<aaıı binaımda yap aaıık· 

len ~. •hıtemb.i ' ~w.,~ devanı e- tır , 

KARI MEKTU 

Mahalle arasında tuğla 
fabrikası 

Eyüp Defterdar, Çömlekçiler c&d· 
deainde bir aenedenberi açılan tuğla 
fabrikaamın dwnanmdan, kunımun • 
dan civar mahallelerinden Defterdar, 
Çömlekçiler, Cezri Kaamı, Sıraservi
ler, Kıralkızı halkı pencere açmaktan 
ve bahçelerine çamaıır asmaktan fab 
rikarun yaktığı gazlı kömürden dola
yı mahrum kalmı§br. Bir aenedenberi 
birkaç defa civs.r halkı nahiye müdür 
lüğüne müracaatta bulunmuı iaeler de 
henüz daha müabet bir netice elde edi 
lemediğinden eaase:n fabrikada ba,ka 
bir tarafa kalkacağım diye balkı oya
lamakta olması hayati aktamlar& ka
dar kapalı yerlerde geçen ve aktam· 
lan evlerine gelerek pencere bile aça 
nuyan bu halk gayet tabii bir hakkı 
olan temiz hava almaktan bile bu fab 
rika yili:ünden mahrum kalmaktadır. 
Tuğla gibi gece gündüz ve daimi yan
ma ihtiyacında olan ve .... ehirli gazlar 
neıreden bir fabrikanın tuğla fabrika 
lannın bulunduğu ıehir haricine kal
dırılması iç.in ait olduğu makamların dik 
kat nazarlarını celbederiz. 

Deniz yolları 
,..,.!ti!- ,E ıc!aı."']Y E.J~ı.,. 

Tel. 423G - Sirbci Mübüı-daraıct. 

l!a::=-• H- Tel. 22740 ---ırJ 
MERSİN YOLU 

A N TA L Y A v· puru 12 Ni
san C U M A günü ıaat 11 
de Mersine kadar. (1829) 

İMROZ YOLU 
K O C A E L 1 vapuru 11 Ni
san P E R Ş E M B E gunu 
ıaat 16 da Tophane rıhtımından 
kalkacak gidişte Tekirdağ, Ge
libolu, Lapseki, Çanakkale, im
roza, dönütte bunlara ilaveten 
Sarköve uP.ravacal.:h• (lı>:>()) 

Beykoz ıulh hakimliğindenı 1 - A- lııtanbul Harici As er 
çı.k arttmma ıuretile aatılarak ortaklığaı 1 Kıtaatı ilanları 
kaldınlma11oa mahkemece karar veril- ______ ...;,,;,;,;;;,.;.;;.;.;;;;,;,;;;,;.;.. __ _. 

miş olan Anaılolubiıannda Göksu cadde- Yerli fabrikalar mamu a · 
sinde 12 No. ıu altında iki dükkanı müı- tından ve beher kilosunun tah 
ıcmil bir evin tamamı açık arttırmaya min edilen fiab 188 kuruş o. 
konıılmuştıır. 2 - Bu ev altı tamamen lan 15000 kilo pamuk ipliği 
topnı.k ve bazı· bölmelerle ayrılmıı olup kapalı zarfla eksiltmeye konul 
ahır olarak kullanılmktadır. ikinci kat- muştur. ihalesi 14-4-935 pa-
ta on ilci ayak merdiven ile çıkılır bir 11 ded 
hela bir aralık biri büyük diğeri küçük zar günü saat ir. Mu • 
iki oda ki ceman üç odım vardır. Bu üç vakkat teminat 2115 liradır. 
odada birinde oturulabilir. Diğer iki o- Şartnamesini 141 kuruşa al · 
danın caın ve çer>Çeveleri yoktur. Umu- mak ve örneklerini görmek İs· 
miyet itibarile harap olan bu ev yedi yüz tiyenler her gün komisyona uğ 
lira tahmini kıymetindedir. 3 - Arttır- rayabilirler. Eksiltmeye gire· 
ma f'U'bımneaİ 24 saydı dosya ile mah- cekler muvakkat makbuzlari
kemede açılnuıtır. Fazla izahat iıtiyen- le arttırma eksiltme kanunu· 
!erin --L<-emeye gelerek öı---nmeleri dd '""'"' .. -- nun 2 ve 3 cü ma elerinde 
gerektir. 4 - Birinci arttırma 7 Mayıı 
935 aalı günü Mat 11 ele mahkeme salo- yazılı vesikalarla birlikte tek-
nunda yapılacaktır. O ııün takdir edilen lif mektuplarını ihale saatin
kıymeıin yüzde yetmiı hc:ıirıi buhnazse den en az bir saat evvel An -
aatıı ikinci arttırmaya bırakılacaktır. 5 karada M. M. V. satmalma ko 
- ikinci artbrma da 22 May11 1935 çar misyonuna vermeleri. (1523) 
fllJ1lba ııünü aaat 11 eledir. 6 - Arttır- 2424 
maya itırik etmek i&tiyenlerin takdir :t- >ı- 'f. 

olunan kıymetin yüzde yedi buçuğu nia- 1 - Demirköy İçin İncea· 
betinde pey akçeıiı:ıi veya milli bir ban daya teslim ve parası lstan -
kanm teminat mektubunu •ttırmadan bulda açılacak paradan veril
evvcl vermeleri gerektir. 7 - Diğer ale.-
caklılarla irtifak halda İa!Upleri ilim ı..- mek şartile muhtelif ebatta se· 
ribmden itibaren yedi gün içinde evrakı kiz bin liralık kereste kapalı 
müsbitelerile müracaat ebnelidMer. Hak zarfla eksiltmeye konulmuş -
ları tapu oicilile aabit olmıyanlann aatıı tur. tlk peyi 600 liradır. 
bedeliı:ıin payiaıtırılmaımdan hariç ka • 2 - Lüleburgaz istasyonu· 
lırlar. 8 - Bu ev ve dilkk&mıı ıe1ıaı;ye na teslim ve parası lstanbulda 
ve sair reaimleri alıcıya aittir. Keyfiyet açılacak krediden verilmek Ü· 
ilan olunur • (10318) 

zere bi niki yüz elli liralık ke
K.adıköy 2 in<i ııılh hukuık ı.-.nJi. reste açık eksiltmeye konul • 

tinden: Mahkememizce terckesttıe vazi- muştur. İlk pek 93 . liradır. 
yet edilen müteveffa Mebmedin K.ad.kö- İhalesi 23 nisan 935 
yünde Raoimpaşa mahallesinde Çayır 

perşembe günü saat 16 dadır. 
caddesinda ..tı:i 2 yeni ıo numaralı ha- isteklilerin Vizede Fırka satın 
nenin açık arttırma ıunrtile yapılan 
&abtnıda 1700 linl bedel ile ta.lıibine ioJıa. alına komisyonuna gelınele -
le edihniJ iıe ele müıteri &atıı bedelini rİ. (1816) 
kanunen muayyen olan zamande yatıra-
maılığından ihalenin feshi ile yeniden a• 
çık arttırma ıuretile satılmasına karar 

verilmit olmakla betmucibi karar 30-4-
935 ta-ihine müaadif aab ırünü aaat 10 
dan 12 ye kadar doayaunda mevcut 

tartnameainde yazdı ıeırait clairelİnde a
çık arttinna suretile satılacağından la· 

lip olanların kıymeti muhammenesi olan 

2800 Liranın yüzde yedi buçu.k nisbetin
de pey akçesini, yabud milli biT ı.eı.ka· 
nın taahlıüdünü havi mektup ile yovm 
ve saati mezkiırda mahkemede iabatı vü
cut ebncleri ve arttmna neticesinde en 
fazla bedel verenin uhdesine ihale kılı

m.cağı ve İpotek sahibi alacaklıların di
ğer alakadarların gayri menkul üzerin
deki haıklarrnın hususile faiz ve mas•a· 

fına dair olan iddialarının evrakı müsbite
lerile 10 gün içinde mahkememize bil-

dirmeleri ve aksi takdirde haklen t•r·u 

ıicilleri ile sabit olmadıkça satı§ bedelin• 

den hanç kalacaklan ve bu mecburiyetin 
irtifak hakkı sahiplerine de ıamil olduij'u 

ve daha faz.la malUınat almak istiyenle
rin 933 • 3 numaralı doıyaya müracaat 

etmeleri il&n olunur. (10314) 

• • • 
Pınarhisar için pazarlık su

retile 13 nisan 935 cumartesi 
günü saat 15 de 2500 liralık 
arpa alınacaktır. Birinci pey 
225 liradır. lstekli!erin Vize
de Fırka Satınalma komisy0 • 

nuna gelmeleri. (1817) 

htanbul Asliye mahkemeleri birinci 
yenileme bürosundan: 4 Kanunuevvel 

1933 ~d."? ':"'~ lalanbui A•liye 
malıkemeaı b<rinci ticaret daire.inde 
yapıln_ııt '!'aya und Fraytag kanalizaa. 
yon. tırketil~ Hayriye vekili Sııılilı, Eaad, 
~~ye, E;min"'. Hediye, Hacer anumıla 
müt_eke~ ~ teabiti keşif dosya .. nın 
yenileomesı ıçın verilen b . eyanname 
müddeM.!eyhler ikaoıetgalu meçhul olına-
11 hasebile tebliğ ediJemem · ıır· B .. 

20 .. ..dd ıt . uro-
ca gnn mu etle ili.nen lehli t . 

k . • ga ıcra-

aına arar venlınıı ve celae günü olarak 

lcl·~-9~5 çarı~ günü a.ııat 14 tayin 
e ılımı oldugundan mezku· r .. y . gun ve ıa· 

atte.
1 

enıpb~.•tane binasında kain birinci 
yenı eme urosuna ırelmedikleri takdir-

~· 2367 ilNo. I~ kanun ahkamına tevfi-
an !en bemli:nın lllYAP1"rmda icra kılı

nacagı te g ınııkanuna kaim hnak . 
zere ilan olunur • (10309)" 

Is tan bul 
tınalma 

Sıhhi Müesseseler 
Komisyonundan ı 

Sa. 

Heybeliada :;an · ~von:ıu içi~ oda soğu~a cihazı ve tefer • 
rilatı olbaptaki şartname;;ı veçhıle açık eksıltmeye konmuştur 

1 - İhalesi: 16 Nisan 935 Salı ı;ini; saa~ 15 de Cağaloğl~ 
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır, 

2 - Tahmini bedel: 1170 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 87 lira 75 truruştur. 
4 - Sartnameler bede siz olarak müesseseden almab'ilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin car· q""~"" ,.;,;ı Ticaret odası 

vesikası ve bu gibi İ<1ler yaptığına dair vesika ibraz edecekler-
dir. --

6 - İsteklileri belli gün vesaatten evvel teminat makbuz 
veya banka mektuplarını ve yukarda yazılı ves;k !arla komis-
yona müracaatlan. (1650? 244-0 

BUYUK 

Tay ~are Piyangosu. 
18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiıi 

11 Nisan 1935 de dir. 

Hüyüt i~ramiye: 200,COO lira~H 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10,000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık 
mükafat vardır 

Karta Maımüdür iiğünden: 
Kariyesi Mevkii Cinsi Metre M. Beher Metre Mecmu 

Maltepe Karaağaç Arsa 
Sokağı 

" 
Küçük Yalı .. 
Caddesi 

" " .. 
" " " 

L. K. 
58 

8S 

48 
40 

M. muham· 
menK. 

L. K. ·L. K. 
'.>O 60 34 80 

00 70 

00 70 
00 70 

59 50 

33 60 
28 00 

" " " 32 00 70 22 40 
Yukarda cinsleri yazılı 5 tane arsanın peşin para ile temlik· 

leri 25-4-935 günlemeç Perşembe gilnü saat on iki buçukta İ· 
haleleri icra kılınacağından isteklilerin dipozito makbuzlariyle 
Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna gel· 
meleri. (1592) 2431 

lstanbul Mıntıkası Varidat Ta
hakkuk Müdürlüğünden: 
Muğla vilayeti Köyceğiz kazasını ihata eden ve seneliği on 

iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen bedeli bulu· 
nan Köyceğiz namı göl ile teva bü olan Taşlıçay ve işbu kazaya 
merbut Dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak 
hakkı ve yüzde 12 saydiye res mi mültezime ait olmak üzere 1 
haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar üç sene 
müddetle icara verilmek üzere ve ihale bedelleri 1 haziran, l 
ağustos, 1 teşrinievvel, 1 kinu nuevvel, 1 nisanda altı taksitte 
ödenmek şartile 1 nisan 935 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 21 nisan 935 tarihine mü • 
sadif pazar günü saat 17 de ih alesi icra kılınacağından talip o
lanların ve şeraiti öğrenmek is tiyenlerin Muğla Defterdarlığı
na ve Köyceğiz Malmüdürlüğ üne müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (1806) 

1 Devlet Demiryollırı ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları &§ağıda yazılı 
boya malzemesinden birinci lason 21-4-935 pazar, ikinci kısım 
22-4-1935 pazartesi ve üçüne ü lason 23-4-1935 salı günleri 
saat 15,30 da Ankarada idare binasında malzeme dairesinde 
satın alınacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin kıson bir için 1855.80, kısım 
iki İçin 468.84 ve kısım üç için 1001.25 liralık muvakkat temi 
natla kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 CÜ maddesi 
mucibince işe gİrmeğe manileri bulunmadığına dair beyanna· 
me ve tekliflerini eksiltme günleri saat 14,30 a kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lazım dır. Bu işe ait şartnameler Anka 
rada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Cinsi Miktan 
Kilo 

( Kaynamış Türk beziri 1000 ) 
(Kaynamış İngiliz beziri 40000 ) 

R~sım(Kaynamış ince bezir 2600 ) 
1 (Neft yağı 10000 ) 

(Sikkatif 2200 ) 
Cinsi 

(Vernik kopal 
K.ısnn (V emik Flating 

2 (Kırmızı model verniği 
(Renksiz kristal vernik 

Cinsi 

(Kurşun üstübeci 
(Çinko üstübeci 

Kısnn(İspanya üstübeci 
3 (Kaba üstübeç 

(Minyum de Flomb 
173ll 

Miktarı 
Kilo 

2100 ) 
3200 ) 

50 ) 
20 ) 

Miktarı 
Kilo 

5000 ) 
25000 ) 
4800 ) 

12500 ) 
7000 ) 

Umum 

Muhammen bedeli 
Lira K. • 

24744.-

Muhammen bedeli 
Lira K. 

6251 20 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

13350.-

2571 

Müdürlü-Emnlyet işleri 
ğündenı 

1 - Zabita memurlan İçin 1200-1500 çift fotin kapalı 
zarf usulile ve 20 gÜn müddet le münkuaya konulmuştur •• 24 
nisan 935 çarşamba giinü saat 15 de ihale olunacağından ıs • 
teklilerin şartname ve nümuneyİ görmek İç.İn umum müdür • 
lükte müteşekkil l<omisyona müracaat etmeleri. • 

2 - Tekliflerle birlikte yÜ7.de 7,5 dan teminat akçesı olan 
565 liranın ihaleden evvel komisyona tevdi etmeleri ilan olu· 

(1759) 2585 nur. 



Haşarat 
valarım 

uyanmadan yu
ve tohumlarını ay a a rıp ınız 

Yaz plıiyor. Tahta kurwıu, ıl~ ~vrialnak, stlve - bütün hapı-at uyanma~• ~~adı, ~~valar Hmdıkça batart çoJbr. Bütün htaratı kökünden kesmek için haıaratrn yuvalarına ve eıyalarm üzenn. ve odalarınhavaaına ve tahtaların, duvarların kenarla
nna, aralarına, bolca Fayda eerpo~. ve ~hta k~ yuva!~ Fayda ile tahnp ed~. Dutun yaz bu '?U%1J' .ba!"'"atıan kurtulacak va rahat edecekıinİ2. Bilhaua apartımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzakın ızı telviı eden hamam böceklerini, abdeıt· 
hanelerde, bamamlarda bulunan küçük ~elden, tırtılları, k.- Juır-tmcla, kopalderda bulunan Pirelen, bitleri, nebatat ve aJaçlar llzerindelıi tırtıllan behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50kuruıtıur. Bir kiloluk kutu 80 kuruıtur. 
Haaan cleposuı Ankara, htanbul Beyoglu. 

En 
En 

•• 

•• • 
musaıt 
• • 
ıyı ve 

fiyatla, 
sağlam mal! 
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•• 
1 
1 

ı' 
KUMAŞLARININ VASFI! 

Her Mağazadan Israrla İpekiş 
Kumaşları isteyiniz 

i EKiŞ Bütün Piyasaya 
Mal Vermeğe Başladı 

Toptan ve Peırakendle 
{Müracaat maballiı Sultanhamam, lpekiş mağaza•• 

Birinci katı lpekit merkez müdürlüğü) 

ÖNÜMÜZDEKi SEZONA HAZIRLIK 
IPEKIŞ, ipekli k maılarda olduğu gibi, yünlü kumaılarda 
da en ıon modalara uygun nefiı ve sağlam mamulatını 

yakında piyasaya çıkaracaktır. Toptan •İpariıler için 
ıimdiden m6racaat edHmelidir. 

Gedikpaıada Jandarma Satın. CAZIB DiŞLER 
alma Komisyonundanı 

Jandarma matbaası ihtiyacı için 25 kilo puvantiye (pirinç 
r;.izgi iki puntu) ve 35 kilo gire puvantiye (pirinç çizgi iki pun
tu) ve 30 kilo ince kaim (pirinç çizgi altı puntu) ve 8 kilo ince 
kalın (pirinç çizgi iki puntu) ve 10 kilo oluklu çizgi (pirine 
iki puntu) ve 50 kilo kurşun (altı puntu) ve 200 kilo muh -
telif karent~ ve 15 kilo dar on iki puntu yazı ve 4adet(70x75 
Jantim genişliğinde) kalemdenibaret dokuz kalem matbaa mal 
z:emesi açık eksiltme ile satın almac\\k ve eksiltmesi 14 nisan 
!!35 pazar günü saat on beşte Gedikpaşadaki binada komis • 
yonuımuca yapılacaktır. Heps inin bir istekliye 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 
pııraaız komisyonumuzdan alınabilir. isteklilerin hüviyet cüz· 
~anlan ve ilk teminat malaandığı makbuzu veya banka kefalet 
mektubu ile beraber belli gÜn ve aaatte komiıyonumuza gel -
meleri. (1522) 2410 

ls-tanbul Sıhhi Mües•eseler Sa
tınalma Komisyonundan: 
Tıp Talebe yurduna lüzumu olan (2000) metre lacivert el -

biselik kumaş şartname ve nü munesi veçhile kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihalesi: 25-4-935 sah günü saat 15,30 da Cağaloğlun
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedel: Kumaşıu beher metresi bedeli 485 ku
ru~ur. 

3 - Muvakkat teminat: 727 lira 50 kuruştur. 
4 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odaaı vesikası göster 

meleri ve kumaş imal ettik1erini isbat eylemeleri. 
5 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp Talebe yurdu idare • 

sinden alınabilir. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel muvakl:"\t temi

nat makbuz veya mektupları ile ve yukarıda yazılı vesikalar i-
le komi· yona mili"acaatları. ( 1811) 

Kanzuk eczaneli müatahzanarıodan 
DOKTOR DOR1GNY 

DİŞ PASTASI 
DIŞ TOZU 
DIŞ EKSlRI 

Fennin en aon terakkilerine uygun 
•urett"' tertip ediJmiı beynelmilel bir 
töbreti haizdir. Ditleri ve dit etlerini 
h~ıtalıklardan korur. Lezzeti litif ve ra· 
Y~ı ferahlık vericidir. Kullaıuııoda 
kabyen bulantr vermez. Diılerin mine • 
!erini bozmadan beyazlatll'. Doktor 
Doriırny dit müıtahzarlannı bir defa 
kullanan baıka marka kullanamaz. 

I.t. 2 inci len. memurluğundan ı 

MM>cuz ve paraya çevriim..Mne karar ve

rilen hane eıyası 13-5-935 tarihine müsa· 1 
elif cumarteai günü ıaat 16 den itibaren 

Sultanahmet mey.ıa,;,n<la oatılacağmdan 
talip olanlann ...hallinde hazır buluna

cak memuruna müracaatlan ilin olunur. 
(10316) ................. _ .................. -..... .___"'' 

Umumi Ne,rı; · ve Yazı lıleri 
Müdüı : Etem luet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Satdık Eşya 
İstanbul gümrükleri Başmüdür.üğü satış komisyonundan: 

928 ıenesinden evTel glimrliğe gelmit ve ıahipleri tarafından alınmaması yiiziinden ambarlarda 
toplanan aıafıda miktar ,.. kıymetleri yazılı eıya hizalarında röıterilen tarihlerde sablıcakbr. Satıı 
2490 No. lu kanuna ve bedava verilen 9artneme dahilinde yapı lır. Sahlan eşyanın mikdar ve cinslerini 
gösterir cetveli BaşmüdDrlOkde ki il An tahtaıına asılmıştır. Bu eıyayı almak isteyenler b zalarında gl!ste
rilen kıymetin % 7,5 olan teminat akçasını müzayede aaatincien bir saat ı•rv.l Tezneyo yatırmalan li· 
aımdır. istekliler satıf saatine kadar komisyona müracaat ettikleri takdirde istedikleri bilgiyi alablllr "' 
•tyaları da görebilirler (1724) 2552 

Kap Muhammen kıy. Temi~at Müzayede glinli Cinsi •na 
L K. l. ve şekli -137 4126 68 310 22-4-935 Saat 15 tran· 4154 kDıur kilo ııkletinda 

muhtelif fabrikalar mamnll
tı toz Te tablet sakkarin 
Muhtelif cins pek çok ecza 
mustahaarat maden ıuları tu 
Tale t •ıyası ve ıaire 

720 4965 30 

132 728 84 

57 12126 33 

65 2222 75 

521 78 05 

Nezıenin önü 
alınabilir 

Birçok seyyahlar, bu meşhur 

yakıları tecrübe etmişlerdir. 

Bay C. A. C. yazıyor: 
"Ben otuz senedenberi delikli All

cock yakılannı kullanıyorum. Ve da
ima memnuniyetbaht tedaviıini gör
düm. Her vakit nezdimde bulunduru -
rum. Fena bir nezlenin ilk alametini 
gördüğümde hemen bir tane karnnna 
korum ve nezleyı~ durdurmak için kafi 
gelir. Fakat nezlenin ilerlemesini • bil
hassa kı! ınıevıiminde • bmakınam bir 
tane de arkama iki omuz: arasına ko -
rum. Her iki yakının güzel tesıirile be· 
ni bu fena nezleden kurtarır. Her ne • 
remde blr ağn hissedersem hemen bir 
tane - veya bir tanenin yarumı • ağrı .. 
yan mahalle koyduğumda alnmm zail 
olduğunu görürüm. Seyyah olmaklığım 

hasebile bu yakılan Avuıturalyaya, Çi
ne ve hatta Avrupaya bile ııötürdüm. 

Allcock müesseaeıi ı be.nen hergÜn 
dünyanın her memleketinden ,her yaf· 
ta kadın ve eTkeklerden tetekkür mek· 
tubları almaktadır. Böbrek aancıları, 

muannid ağnlar, müzmin nezleleT, All
cock yak11ı va11taaile tıev Jid edilen de • 
vamlı hararet ve tahrik edici kan de • 
veranının teairile hemen teskin ve to • 
davi olunmaktadır. Bir Allcock yakı • 
sını ağrıyan mahalle koymak veya ye • 
rlnden kaldırmak için iki aaniye kafi 
dir. Hakiki delikli Allcock yakılan bir 
kartal ile kırmızı bir daire markasını 
la§ırlar. Her eczanede vardır. Fiatı 40 
kuru, tur. 

ZA Yl - 19523 No. lu ve 16-8-932 
tarihli l stanbul ithalit ııümrüğüne aid 

beyannameyi n.yf ettim. Y eniainl ÇJlaıra

aığımdaa eskisinin hükmü olmadıi'ı ). 

lan olunur. 

Naftali Altaras ve Biraderleri 

373 

55 

910 

167 

6 

ait açık artbrma 

29-4-935 saat 14. traa· 
ait açık artbrma 

29-4-93'i ıaat 16 traa• 
ait açık arttırma 

6·5-935 saat 14 tran
sit kapalı sarf 
6· S-935 ıaat IS açık 
arttırma 

6-S-935 saat 17 açık 
arttırma 

Adreıli kiğıt, mukaTva, etiket 
mantar, kapılll ve sair mubte 
lif eıya 
Seaıiz dolu sinema filmleri 

Biılklet, otomobil, hanlara alt 
aksam 1air makineler Ta mulı.• 
telif eşyalar 
İmhaya ayrılmıt cep fener plllerl 
tahta parçaları kağıt vesair eşya 

NEDKALMiNA 
1 lobi arlar U. üdürlüiündena 1 

40,000 adet muhtelif ebatta likör şişesi kapsülü 
1,050,000 adet muhtelif ebatta konyak şişesi kapsülü 
Şartname ve nümunesi veçhile pazarlıkla ıatm alınacağın• 

dan vermek istiyenlerin 29-4-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat (14) de (yüzde 7,50) giivenınelerile Cibalide Le· 
vazım ve Mübayaat şubesine müracaatları. (1808) 

Askeri Fabrikaları Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri fabrikaları için aşağıda cins ve ebadı yazılı 88,972 
mikip kereste açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameyi gör• 
mek için her gün ve eksiltmeye girmek üzere muhammen be· 
deli olan 2937 liranın yüzde 7, 5 muvakkat teminatını mal san. 
dığma teslim ederek alınacak makbuz ile 29 nisan 935 pazarte 
si günü saat 14 de Balarköy Barut fabrikalarında ıatmalına 
komisyonuna müracaat edilmesi. ( 181 O) 

200 a.det az çıralı çam ağacı 5:5, 50 X O, 18 X O, 13 25,740 M.3 
400 .. .. H .. 6,30ı 6, 50 x o, 18 x o, 13 60,840 M.3 
25 ., ,, ., ., 4,301 4, 60 X O, 16 X O, 13 2,392 M.3 

88,972 

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundana J 

D. No. Semti ve mahallesi 

834 Galata Bayazıt 

1058 Eminönü Ahi Çelebi 

1064 Büyükdere 

1205 Bebek 

1421 Arnavutköy 

1630 Bostancı Çatal çeıme 
1632 
2075 Galata Hacı Ama 

4030 Iatanbul Balıkpazan 
Ahi çelebi 

4321 Beyoğlu Asmalı meı
cit 

4790 F at11ı Molla F enarl 

4841 Beyazıt Camcı Ali 

Sokağı 

Eald Marya, yeni Revani 

Fırm 

Büyükdere 

Eski Kilise, yeni lnılrah 

Dubaracı 

Çatal setme 

Emlik No. ıu 

16-17 

3 

367 

40 

E. 4, Y. 56 

16·21 Mü. 

Cinıi ve hiuesi 

Kigır hane ve arsanın 3-6 
hissesi. 
Kagir mağaza ve üatıünde 
odalann 30-630 hiı. 
Kagir hane ve dükkanın 
36-60 hiı. 
Ki.gir hane ve 3078 metre 
bahçe 
Yarnn kagir hanenin 1-2 
hiı. 
20-21 harita N o. lu iki lll'" 

16 Mü. ıa metrosu 398 
Çepne Meydanı .,. Cevahir Yenikapı caddeıinden 39-
~!kmazı ve Yenikapı E. 6-2-4-4 41-43-45-47-49 No. lu dört 

Umon lakelaııl 20 

dükkanın havaııru müıte -
mil 557 metre arıanın 9-16 
biıaeai 
Kagir mağaza ve üstünde
ki odalann 

3 619 200 
129 392 640 hiue•i 

71-73 Kagir hane ve dükkanın 
2·3 hiısesi 

E. Ahmealye, Y. Vatan 
caddesi 

Eıld 123 ba· 106,93 metre araa 
rita 3857 

Beyazıt meydanuıda E. Bul 
claycılar kap11ı, Y. Klipcll-

72,50 metre maa bodrum 
&J';sanın 1-7 hissesi 

Hiueya ııöre muhanunan K. 
T. L. 
1912 Kapalı zarf 

:na Açık wttııma 
2401 Kapalı zarf 

6288 Kapalı zarf 

702 Açık arttırma 

478 Açık artttrma 

5004 Kapalı zarf 

370 Açık arttırma 

16320 Kapalı zarf 

428 Açık arttırma 

829 Açık artt ır-

ler çılıınazı E. 9 Y. 11 
Yukanda evaah yazılı gayrimenkuller on ııün mlldcletle ıatıp çıkarılınıtlır. lha leleri 22-4-935 tarihine te,,~ 

zarteai günü saat on dörttedir. Satıt münhasıran ırayrimübadil bonosu iledir. 


