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ki r 
Lehistanın bugünkü politika ağları 

içinde vaziyeti ne olacak ? 
Lord Eden dün Varşovada da 

görüşmelerine başladı!. 
LONDRA, 2 (A.A.) - lngiliz. Po- dım misakı tahakkuku olacaktır. Bu· 

Janya göriitmelerine bu sabah, D11 İt· güne kadar Polonya böyle bir miaa • 
Jeri bakanlığmda Bay Beck ile Bay ka aleyhtar idi. Bununla beraber, bu 
Eden araımda bat!a.nnııJbr. Söylendi- huıuıtaki kat'i kararm, böyle bir mİ· 
tine göre, noktai nazar teatiMne, Sir aak yapılmasını tasavvur eden lngi • 

Lehi.tanın bugünkü hudutla rını gösterir harita . .. 

John Simonun Avam Kımıaraamda b il liz • Fransız tekliflerinin muhtemel Pilsudski, Beck, Eden 
dirditi Teçhile iki hükümet araaında muvaffak.ayeti üzerine büyük bir teıi· 
muazza mfikir aynlıkları mevcudiyeti ri olau.ktır. Gazeteler, Polonya'nın \ de devam edilmiJtir. Akşam üzeri, 

bir ziyafet verilmİ§tİr. Görütmelere, 
yann aabah tekrar batlanacak ve in· 
giltere aefaretinde bir öğle yemeği ve 
rilecektir. Çartamba günü öğleden 
aonra Bay Eden, Prag'a hareket ede
cektir. 

nİ gösteren Berlin görütmeleri ile, fo. Şark miaakı hakkında kat'i vaziyetini 
riliz ve Sovyet görütlerinin mutaba- alırken önce Landra, aonnı. da Stresa-
katini bildiren Moakova gÖrü§111eleri da dikkatle tetkik edilecek bazı tart· 
neticeleri ba.kkında Bay Eden'in ve· lar ileri ıüreceğini zannetmektedirler. 
~eği izahat il.. baılanacakbr. Bu gö. Cumur Reisi Bay Edeni kabul etti 
l'Ü§meler ile daha batka unaurlarm ay V ARŞOV A, 2 ( A.A.) - Bay Beck 
clmlığı aayeainde, Polonyanın Fran11:ıı bu aa.bah yaplığı gÖrüf'Yleden aonra Varıoua ııörüımel..-indeki •hemmiyet 
Jnııiliz beyanatı ile ortaya çıkan bazı Bay Edeni reiaicümhur Moacic.ki ka • LONDRA, 2 (A.A.) - Taymit dJ. 
meaeleler hakkındaki vaziyeti araf· bul etmittir. Bay Eden bundan aonra yor ki: 
brılaca.ktır. Görüniite bakılD'sa, gö • terefine verilen bir öğle yemeğinde - Bay Edenin V&rfOVa ziyareti, 
l'Ülmelerin bqlıca mevzuu, tark Av· hazır bulunnıUJ, ve öğleden aonra gÖ· bu aon aeyahatinıin belki en mühim 
l'Upaamda bôr ukeri mütekabil ye.r • rüfmelenı M......,..l Pilıudaki"nin evin- (Devamı 6 mcı sahifede) ... ,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gerçek mi, Nisan Feminizm kongresi murah 
Balığı mı? hasları gelmeğe başladılar 

Muallimler hem sevindi 
hem de telaıa düıtüler 

HU:randaı, ıtıibaren ilk tedriaat mÜ· 
lettitlerinüı ve bat'Tl~a.lli · lcriı. .,akam 
tahaiaatlannın kal
dmlacaiını yaz -
DUftık. 

Bunun üzerine 
P..uallimler Biftiğ ; 

fevkalade lıU top
lantı yaparak nıa. 
kam tahaiaatlarmın 
kaldırdmamaaı ve 
lı. dem zamları tek· 
linin deiittirilmeme 
Iİ için ..ıaJ.adar ma· 
lı.amlar nezdinde te
tebbüoata siritmiı· 
lıir. 

Makam tahlÔaalı Bayan Nakiyt 
•• kıdem zamları. 
D1D değitmmneoi İçİın, Kültür Bakan· 
lıiı iç Iıler Bakanhiı ~e müzalnrede 
bulunmaktadır • 

Muallimler Birliği bütün aaylavlara 
birer mektup göndererek muallimlerin 
vaziyetini izah etmit ve bazı dileklerde 
bulunmuttur. 

Saylaviarın yapacakları teıebbiille
rin faydalı ve iyi bir neticeye varabile· 
cek kuvvette olacağı tahmin ediJmelı. 
~dw. · 

Dün htanbul ilk tedriaat müfettit· 
lttine Ankaredan Erzurum aaylavı Ba· 
Yan Nakiyeden bir telgraf gehnittir. 

Bayan Nalciye, müfetcitlere ve baı· 
muallimlere, kıdem :ı:amlaruun ve ma· 
kam tah&iaatlarınm iade edtldiğini müj. 
dclemektedir. Bu habeT, dün maanf 
ınuhitinde derhal yayılmıt v,. büyük 
•evinç uyandınnııtır. · 

Ancak, telgrafın altında (1) niıan 
tarihi vard ... Bu telgrafın bir puvason 
danil olmak ihtômali hatıra gelmiş, acı 
bır ıukutu hayal uyandırmışlır. 

Fakat Bayan Naki yenin böyle bir 
Puvaaon davril yapmtyacağı ve haberin 
dojru olduğu tahmin edilmektedir. Bu. 
gün, daha ' müsbet haber beklenmekle· 
dir. 

A manyanın 
Karşısında Fransa 

Fransız Başvekili, ordu 
teşkilatının yenile§tİri -
leceğini söyledi. 

lAFS l.A 
ıiıiııılliıliııııtı 

Bunların içinde memleketimiz ve 
kadınlığımız hakkında tahkikat 

yapacak olanlar da var 
Kongre için lıatıra pulları basıldı, 

hazırlıklar bitiriliyor 
Bu aym 18 mde tehri· 

mizde toplanacak olan u· 
]uslar araıı feominizm kon 
greıinde bulunacak mu .. 
rahhaılar ıehrimize gel· 
meğe başlamıılardır. 

Ulualar aruı Kadınlar 
Birliği ikinci baıkan ve
kili laviçreli Bayan Adel 
Schreiber dün htanbuL. 
plmit ve Londra otelin• 
inmittir. 

Bayan Schreiber Tü~ 
Kadınlar Birliği azaaı IB· 
rafından karJılaıunıJtır. 

Bayan Schreibe.. dün 
bize dedi ki: 

- Buraya yalnız k=· 
greye iftirak için değil, 

Tiiri< kadınlığı hakkında Uluslar arası Kadmlar birli "'inin birinci ve 
tetkilcatta bulunmak için " 
de geldim. Türkiye bü· ikinci baskan /arı bir arada 
tün dünyada nazarı dikkati cel· j ... uında bir ~· birliğ' JCU ~e ge· 
beden bır memlek~t olmuıtur. Bu se- tirmeğe muvaffak olduk. 
beple tıetlcikat yapacağım, bilhassa Uluslar Klll'Umu toplantı '·alinde 
mekt pleri göreceğ:im. Sonra kadın aay· &en oraya gelen kadınlar içön muvak· 
lavlarla görüımck için Ankaraya da kat bir büro açmaktayız. Azamızdan 
gitmek iıterim. Tetkiklerimi aağlam e· Bayan Gur uluslar kurwn·ı ile uluı· 
ıaslar üzerine kurmak için kongreden lararası Kadınlar Birliği aroasında irti-
aonı1l bir müddet memleketinizde ka- balı muhafazaya memurdur. 
lacağun. Sonra Fransa ve hviçre gaze- Birliğimiz barııta çok çalııı. ve 
lelerine, burada gördüklerime dair ma· bundan böyle de çalııacaJ<tır. Eoasen 
kaleler yazacağım. baıkanımız olan Bayaİı Ahby ıilabsız • 

Kongrede, Türk kadınının, muhte· lanma konferarunnda lngiliz murahha. 
lif rejimlere göre vaziyeti hakkında ııdır.,, 
mlinaka,alar olacakt..-. Birliğimi.zin en Kongreye ittirak edecek olan Fran. 
büyük prensibi mi:iı.iy"'t ve di farkı aanrn uluslar kurwnu ınuı-ahhaıı Ba .. 
;:.özetmekıizin bü~ün kadınlara hünnet· yan Malater Scllier bu l\YID 14 Ün· 
tir. Bu sayede bütün dünya kadınları (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ni.te ulusla_rarası yapdacak at yarı~larına girecek olan 

Yeni nüfus 
Kanunu projesi 
Vatandaılara zorluk 
gösteren memurlar 
cezalandırılacak 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Jç ı,. 
ler bakanlığı yeni bir oüfu• kanun pro· 
jeoi haza·lamııtır. Bu projeye ııöre 
memlckeuıe doğum, ölüm, evlenme ve 
göç etmenin bir nizam dahilinde olma· 
11 esası temin edilecektir. 

Nüfua idareleri her yurllai için 
ayn b:r dooya açacaklar ve ana defter. 
)erde kayıt tutacaldardw. 

Nüfua idarelerinde vatandafların 
müıkiilata maruz kalınamalarım temin 
için layihada mühim ve yeni -1ar . 
vardır. 

Projeye vatandathıra müıkülit gÖı· 
t«en memurlar için ağır cezai hüküm
ler konmuıtur. Bu ciiıınleden olarak va· 
taııdaflftl'a mÜ§külit göıterdiği tahalı.. 
kuk eden nüfuı müdür ve memurları 
def'aten bir maq nİlbeMe , ara ce;ıasi. 
le cezalandırdacaklardır • 

Olüm, doğum, göç etme vukuatını 
muayyen müddet zaıiında nüfua idare
lerine haber venuiyenler 100 maya 
kadar para cezasına mahkum edilecek· 
ler ve ölüm, doğum, göç e!tne vakala· 
rmı ihbar edenlere ikramiye verile
cektir. 

Metruk 
Mal satışıarı 
Gayrımubadil bonolarında 

b r canlılık görüımıyor 
Gayri mübadillere ait metruk emval 

doıyalarmın Ziraat Bankaaından gay· 
ri miibadiller komİıl
yonuna devri iti el
an bitirilemenılftir. 

Bz.ıı un $ebebİ Zi· 
.... Bankumı11 de
vir itinde pek gev
ıek davranmMıdır. 

Evvelce ııubat ao 
nuna kadar devir 
muıunelesıinin biti.. 
rileceii bildirilmit 
ti. Fakat niaan ayı 
gördiii halde ban
kada elan devredil
memit bir çok doa-
yalar kalmııtır. u. !' aık NUzbcl 

Bu İJİn aym 16 
ine ka.dar da bitinlemediği takdirde, 
komiıyon itlerin yüzüstü kalmamaaı i· 
çin bazı tedbirler ittihaz edecektir • 

Şimdiye kadar komiayona ancak 
2500 - 3000 kadar doaya devndilrnit· 
tir. 

Devredilen bu do.yalar içinde ba. 
zılannın pürüzlü olduğu, me~ sibi 
göıterilen bazı malların, metruk olma
dığı görülmüttür. Meaela etabli Rum· 
lara ait bazı mallara, metruk Bnit sibi 
vaziyet edildiği anlatılmııtır. 

Gayri mübadiller komiıyonu bu ıı• 
bi mallar üzeriın<leki piirüzleri, talı.ın<ı· 
lan ayı.klarnakJa metguldür. 

Komiıyon, muameleai lıitirilınit o
lan mallan a&hf& çıkarmaktadır. Bu 
mallara mümkün mertıebe fazla müfte
ri çıkmasını temin için, kıymetlerini 
bugünkü alon ııatım fiyatlarına göre 
indirmiıtir. 

Diğ.,.. taraftan A-.loluda bulunMl 
~tr~ malların da ııatıfma baflanmak 
uzeredar. lzmir ve Meninde bulunan 
metruk mallar Ziraat Bankalan tarafın-
dan ıatılmakte idi. Sou defa komiayon, 
bu malların Ziraat bankasından dmr 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

Dev•et demir 
yoiları memurları 

Taıfiye yapılacağı haberi 
nereden çıktı? . 

A.NKARA, 2 (Telefonla) - Devlet 
~eımryollan. genel müdürü Bay lb,... . 
hiın Kemal ıdarede tasfiye yapılacağı 
etrafındaki netriyat hakkında bize fUn· 
ları söyledi: 
~.Devlet Demiryolları idareııô bir 

teka'!ı .kanunu layıhaaı hazırlamıttır. 
Bu la~ıun eaaılarına göre idar• ça. 
!'!~ maluller ve it göremiyecek kadar 
ihtiyar olanlar kendileri tatınin ed imek 
ıuretile idare kadrosundan çıkarılacak
lardır. 

Devlet Demiryollan memurları ara
aında ta.fiye yapılacağı haberi böyle 
bir layihanın bazırlanmıı obuasından 
çıknutbr, 

idaremiz Ankara iıtaıyonunun tev· 
iİi hakkında lazım gelen plan ve pro
jeleri hazırlayarak BaymdD"lık Bakan. 
lığına vermittir. Plan ve pro.ielerimiz 
h•kPnl•k a kabul rd;lirAe Ank ·•dft e-

ançu uo ımparatoru ı 

do ile görüımiye gidiyor. 
Birinci,ikinci Fransız filoları 
manevraya çıkıyorlar. 

Yunan 
Hükumet 
çıkardı, 

Tel ı { M6d&.ı 14318, Ya• lılorl m&dilrill 14311 
idare •• Matbaaı 14310 

Son dakika 

meclisi dağıtıldı 
~~--~...._--~~ 

fevkalade kanunlar 
tedbirler alındı • 

lJenı 

A TİNA, 2 (Milliyet - 1 İstisnai kanunları ve kırk ki· 
Hususi muhabirimiz- şilik mütehassıs heyet tara· 

den) - İstisnai kanunlar res fından kanunu esaside yapı· 
mi gazete ile neşredilmiştir. lan tadilatı tasdik edecektir. 
Kanunların neşri akabinde İntihabat rey puslası ile, ek-
Mebusan meclisinin feshedil- seriyet ve geniş nuntaka u· 
diği, yeni intihabatın 19 ma· sullerile yapdacaktır. 
yısta yapılarak miııı meclisin Ati na divanı har· 
1 O haziranda toplanacağı ilan 
edilmiştir. binin reisi de· 

Çaldaris ne diyor? ğişlirildi 
A, TINA, 2 (Milliyet: Hususi ATlNA, 2 (Milliyet- Hu· 

muhabirimizden) - Fesih susi muhabirimizden) -
kararnam.esinin ilanı üzerine ga - Fevkalade divam harbin asiler 
zetecileri kabul eden Bay Çaldaris hakkında verdiği karar üzerine 
tunları söylemiştir: ordu ve halk izhar edilen hayret 

-"Milletin hükfımete verdiği ve hiddet üzerine Atina muhafızı 
salahiyeti yeni meclis tecdit ve olup divam harbe. riyaset eden 
tasdik edecektir. Hükfımctin general Bakopulos Girit fırkası 
programını tatıbi:k ve ta.kip etme· kumandanlığına nakledilmiştir. 

si için buna ihtiyacı vardır. Mil· Rütbeler nasd alındı.? 
letin bize karşı olan itimadını teık· 
rar göstereceğinden eminiz. Bu ATINA, 2 ( A.A.) - Bugün 
suretle Venizelosun memleketi 20 bin kitinin önünde aske-
11ürüklediği anormal vaziyetten rt mahkeme tarafından mahkum 
kurtulmuş olacağız . ., edilen 13 asi zabit ordudan ihraç 
yeni meclisin ilk iti edilmit ve rütbeleri alınmıttır. Biı 

zabit, derin bir aükun ortasında, 

AT1NA, 2 (Milliyet: Hu- karan okumut ve bu etnada aı -
susi muhabirimizden) keri kıt'alar selam resmi ifa etmit· 

Neşredilen istisnai kanunla- tir. BUD<lan sonra hir küçük zl\bit, 
rm hemen tatbikine geçil- &silerin apoletlerini, elbiselerinde 

ki düğmeleri. ve i~tleri sökroüt 
miştir. Yeni meclis, hükfune- ve diğer bir zabit, bunların Elen 
tin şimdiki meclisten aldığı ordusu üniformasrnı tatımıya la · 
salahiyet üzerine ilan ettiği yik olmadıklarını söylemiştir. 

-~-----=--"""""=================~ 

en heyecanlı ro· 

bulacaksınız 1 



l • 

Her halckı malılwulur. Ycuıan: Son Ye....,, valUi Mahmut NEDi/ii 
• 

lngilizlerle Hicaz asileri arasındaki 
anlaşma negdı ? 

Arapların muhtariyeti - lngilterenin rolü -
Sur1ye Arapları •• Fransız menfaatları 

Fakat Şerif Hüseyin İngilizlerin 11rf İngilezlerin arzularile atılmış 
~ududu tes.bite yanatmak isteme- dı;ğil midir. Şerif Hüseyin devle-
yitlerine kızmıştı. Körü körüne kı- tine asi olmadan harbi geçirebilir, 
yam edemiyeceğini, devleti met- ve nihayet Kıbrıstaki menfası ye-
lıua.sına, makamı hilafete karşı ı·ine İstanbulda hür ve alnı açık 
böyle bir zamanda iayan etmekle son nefesini verebilirdi. 
llemi İslim nazarında mes'uliyet- - Ya oğulları, denebilir, böyle 
il bir ite girişmiş olacağı için bu- olsaydı, Şerif Faysal fraka hral 
lıareketinin büyük bir menfaate te- olabilir mi idi? 
lrabül etmesi lazımgeldiğini ileri Evet bu ihtimal varittir. Fakat 
ıürerek mutlaka ne için cidale a- bunun için şu cevap verilemez mi? 
tıldığını bHmek istediğini ıöylü- - Şerif Hüseyin, nan ve nimeti-
J'ordu. le perverde olduğu bir devlete en 

Şerif Hüaeyin İngiltereye şöyle müfkül zamanında isyan ederek 
yazıyorduı Mekkede kayalardan Türk nefer• 

"Sırf Araplarla meskun olan !erini fırlatıp atarak, parçalataıak 
Halep, Humus, Hama ve Şam mm- b~ladığı ve birçok masumun ka
takalarının Fransızlar tarafından mnın akmasına sebep olduğu is
ftgali Arapların mutlaka kıyamına yanı yapmasaydı da h·ç olmaz a 
eebebiyet verecektir. Fakat bu bekleseydi, harbin alacağı ~ekle in-
mıotakalardan maada şimali gar- tizar etseydi, o zaman İng lizlere 
hlde hududu tanzim ettikten son- iltihak etseydi oğullarının kıralh-
r-. Araplar benim teklif ettiğim ğını gene temin etmif olmaz mı 
hududu kaıbul edeceklerdir., , idi? 

lngilizler ise Şerife şu cevabı Şerif Hüseyin cehlinin, hırsının, 
Yeriyorlardı: gafletinin kurbanı olmuştur. 

"Mersin ve Jıkenderun mınta- Tarih onu bazı~a rının z1nn.tti-
kalarile Şam, Humus, Hama, Ha- ği gibi hatta, (Arap milliyetper· 
lep garbindeki Suriye arazisinin verliğinin lideri olarak isyan bay-
Arap ekseriyetini havi olmadık- rağını kaldırmıt bir adam) diye 
!arı c;heilc bu mıntal~a'.arın nazarı de kaydedemiyecektir. 
tetkike dman tanzimi huduttan Çünkü onda böyle bir büyüklük 
har:ç !utufo~ası lazımdır. . görebilmek de mümkün değildir. 

Balada zıkrolunan tahdıdattan Şerif Hüseyin devletine karşı 
maada Arap 1:1i.e~asile aramı~da. kıyam ederken, bu kıyama sebep 
mukarrer olan ıtılafta ısrar edılmı· olarak tunları sayıyordu. 
yece k o~uraa huclu'lann şekline ı _ fttih t T akki f k 

fak t d
. 

8 
.. "k B • a ve er ır aaı 

muva a e ıyoruz. uyu n- ıne ki. ikt.d ld··· ·· d nb 
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.. • . v ı ı ara ge ıgı gun e e-
tany ... nın ransız mena ıını rencı- n· mi k ti. k .ı__ f ·d 
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· kbi . me e e o a.,.... enaı are 
e etm.yece r surette ııerbestı- t · t• ki d let b. k · ·ı · h · 1 . . . bi e mıı ır ev ırço arazı ı e 

yetıd ahı~.ko .an .arazıbsının d 'r kı~- bütün nüfuz ve haysiyetini de za-
mın a u rumeti met uam an ii.tı- • tmi. tı• 

d k
. .kr d •. . yı e t r. . ı zı e ecegım temınatı ver- ... .. .. 

meğe mezunum: "Büyük Britanya 2 - Bu. amdare. yuzun~e? zu. 
balada zikrolunan tahdidat ile hura gelmıt olan bırçok hancı mu-
M Pkke Serifi tarafından gösteri- h~rebat esnasında ahali, bilhassa 
len mıntakalarda Arapların muh- Hıcazlılar o kadar büyÜ~ f~ s;-
tariyetini ve hudutlarını tanımağa falete duçar. olmuttur k~ evlerının 
ve kendilerine yardım etmeğe ha- kapılarını bile aatmağa mecbur 
ıı:ırdır.,. olmutlardır. 

Şerif Hüseyin 5 tetrinisani 1915 3 - Bununla iktifa etmiyerek 
ele verdiği cevapta Mersin ve A~a- ahkamı İtlamiyeye riayeUen sarfı· 
nanın zikrolunan mıntakadan ib- nazar etmiılerdir. Mesela lstan-

ema muvafakat ettiğini fakat bulda hükiimetin ve ıeyhislimuı 
' er mmtakaların bilbassı: Benı- gözleri önünde intişar eden (İcti· 

muhtariyetinde iırar ettiğini had) ismindeki bir risalei mevku-
yazıyordu. te Fahrikainat efendimiz hakkın-

ı Kanunusani 1916 ise Şerif Hü- da ihtiramatı mutadenin kabul et-
aeyin Fransız - İngiliz itilafına miyeceği bir dil kullanmağa cüret 
halel getirmemek için Cebelilüb- etmittir • 
nandaki hukukundan harbin bita- 4 - Ayni mecmua ıeraiti İsla-
mında tekrar talep edeceği kaydi- mi':enin verasete ait bir fıkrasını 
le •arfı nazar ettiğini bildiriyordu. ta~ıl etmek lazım geleceğine dair 
lngilizler ise Fransız _İngiliz m?talea de~eyanmdan çekinme-
iflii.fının harpten sonra da devam Jruf ve malı mevrııse erkek ve ka-
ede::eŞi cevabını veriyorlardı. d.m varisleri_?. ı_ııü.tesaviyen ittiraki 

Şenf Hüseyin İngilizlerin bu ha- lazımgelecegı ıctıhadmda bulun-
reket tarzlarını bir türlü hazmede- mu9tur. 
miyordu. Cebelilübnansız Benıt- 5 - Harbi vesile ittihaz ederek 
auz büyük bir Arap im~atorlu· Şam, Medine veya Mekke gibi 9e-
ğu nasıl mevzuubahiı olabilitdi. hirle~de ikamet eden askerlerin de 
Ondaki gafletin derecesine bakı- fekki 11y~ edeceklerine dair hü-
mz. İngilizler 0 ıırada onu ayak- kfunet fetva ne9retmi~ir. 
Iı.:, :.<lırnıak .çin (bütün teraitini 6 - Şeraiti İslamiyenin hilafe-
bılakaydütart kabul ediyoruz) de- te müteallik ahkamı münifesini 
se!erdi, demek ki 0 buna inanacak· tagyir ederek hukuku hilafeti tah-
tı· Beynelmıl 1 vaziyetten bu de· dit ettiği gibi kendi batınabeyin-
r~e gafil olan Şerif Hüsey:n itte cisil.e I;ıazinei hassa _n~ır~. b~z-
nıhayet bu gafletin cezasını çek- zat ıntihap etmek salahıyetını bıle 
mittir. zatı ıahaneden nezetmiştir. 

Scnderdenberi Arabistan için 7 - Nihayet yüzlerdeki maske-
f ransızları~, 1.ngilizlerin besledik- ler düterek hükumetin Enver pa
lerı emellen bılınesi lazınıgelen fa, Cemal p&f& ve Talat beyin ye-
bu ad~ (büyük Arab.stan impa- di inhisarında olduğu anlaşılmıt 
ratorlu~u) ae:vdasile şafırnııt ne ve bunlar devleti istedikleri gibi i-
yapaca~~~ bıl~ez bir halde Os- dareye kendilerini mezun aaymıt-
manlı ~uk~tıne ~syan elmittir. !ardır. 
E". ~aııt .h~ı~~t •u ıdi ı Oımanlı 8 - Bımların en bvyük misali 
huku_metı Buyuk harbi kazanırsa son defa Mekke kadısına İstan· 
lngilız~_erin b~tün vaitleri tabiatile buldan gelen bir emirnamedir ki 
s~ya ~u!ecektır. Osmanlı hükume- bu emirname mucibince, tahrir e-
tı .. ma.~lup .olursa Arabistan bu- dilecek vesaiki medar istima ad-
gunkü halınden b.a~ka bir tekil a- detmeğe ve anilgıyap Müslüman-
l~~az.dı. Bunun ~çın Şerif Hüae- !ar beyninde tahrir ve taati oluna-
yının ısyan e~m~sıne hiç te lüzum cak veıaikın hükmünü tutmağa 
yo!~tu. Harp ımtıdadınca İngiliz- mecbur ediliyor ve bu suretle (Su-
lerı, ateşe atılmadan Şerif Hüııeyi. rei Bakare)nin kaldırılması isteni-
uin hot tutması da mümkündü. yor. 
İngilizlerin harpten galip çıkarak 9 - Diğer bir misali de Emir 
kendiler:ne iltihak etmediği için Ömerülcezairi, Emir Arifütşebabi, 
Şerif Hüteyini Mekke emaretin· Şefikulmüeyyed, Şükrülila, Abdül-
den atmaları ihtimali ise, bu, ni· vehap, Tevfikulesat, Abdülha-
hayet gene olmadı mı? Harbi U· mit Zühravi, Abdülganiülaris ve 
mumi bizim mağlubiyetimizle ne- rüfekası gibi zevatı manıfeyi bir-
ticelendikten pt'k az sonra Şerif anda idam etmit olmalarıdır. 
Hüseyin gene Mekke emaretiııden (Bitmedi) 

- ·-

Uzak Şark 
İmparatorları 

Mançukuo imparatoru 
Mikadoyu ziyrete gidıyor 

HSINKINO, 2 (A.A.) - Mançukuo 
imparatoru ve maiyeti Japonyaya git
mek Üzere hareket ebniıf . lmpara -
tor Dairen'e kadar huauai bir trenle 
gidecek, oradıı. bir Japon zırhlmna 
binecek Y ekehama'da karaya çıka • 
caktır. Mikado ile İmparator arasın • 
da ilk buluşır ·• 6 Nisaı ol .o ,ktır. 

Rt·nodel öldü 
PARIS, 2 (A.A.) - Fransanrn ı ... 

nınmış "°"yalistlerinden Bay Piye.
Renodel ölmüıtür. 

lta~ya-Habeş 
Görüşmeieri 

Habeş1er Cenevre, Pariı 
veya Londrada 

yapılmasını istiyorlar 
CENEVRE, 2 (A.A.) - Habeı hü 

kümeli, Uluslar kunımuna lıalya - Ha 
beı görii~melerinin Cenevre, Paris ve.
ya Londrada yapılına.sı için yeni bir 

·teklif nota.sı vermiştir. 
ROMA, 2 (A.A.) - ltalya hüku

meti, Habeşi&tan ile münakid muahe· 
denin derpİf ettiği bililmum vesaiti he
nüz kullarulmamıı olduğundan ulu• . 
!ar kunımunun müda.haleaine malwl 
olmadığı tarzındaki noktai nazarın · 
da ı&rar etmektedir. 

Litvanya 
A:dırJş etmiyor 
Bır Alman gazetesine göre 
Meme:den harp doğabiiir 

BERLIN, 2 (A.A.) - Sir John Si
monun Memel kanunu esaıini zinıun 
altında bulunduran devletlerin Kovno 
daki teıebbüsleri hakkında y ~ptığ. 
beyanattan bahseden gazetele:, bu 
teşebbfuıün bir semere vermediğini kay 
debnelrtedirler. Meme! direktuvarı, ik· 
tidar mevkiinde kalmakta ve tazyik 
devam etmektedir. idam mahku r !arı, 
affedilmemiılerdir. (Lokal Anzayger) 
&'azeteai, Lltvanyayı tazyik aiyasetin • 
de devamda serbest bırakan devlet • 
!erin vazifelerini yapmadıklarını Y"'" 
maktadır. 

Mesele, muahedenin kazaen iı.!ı\U 
değil, fakat aiıtematik bir ~kilde 
ihlalidir. Binaenaleyh, Litvaııya aiya· 
setinde cezri bir deiitild.ik lazımdır. 
Bu da devletl..riıı müdahalesi ile kabil 
dir. (Böraeıı Çaytung) gazeteai, za -
min dnletlerin daha tiddedi bir mü • 
dabaleaini istemektedir. Ziminler ara 
unda Almanya.nm hıumı devletler ol· 
duğwıu bilen Litvanya, U.tematik ih· 
la!lerıinde devam edecek ve bu bir 
harb tehlikeai doğuracaktır. 

(Böroen Çaytunır), bu tehlikeli za
manda Kovno ile bir ti~t anl~ma
u yapmağa çalıtan Avuoturyanın ha
, ... ·•• .• ni takbih e-ektedir. 

Bir tersanede 
Büyük yangın 

Seksen ki~i öldü, örfi 
idare ilan edildi 

ŞANGHAY, 2 (A.A.) - Dun&' 
Şunpao gazeteainin yazdığına göre 
~ukden teroaneainde 30 Mart günü 
hır yangm çılmuJ ve 80 kiti ölıniiJtür. 
Yangın bir kaza.nm patlam.ısmdan çık 
mıştır. Y angm tahripçiliğe hamlolun• 
maktadır. Orfi idanı ilin edilmİf ve 
Tersane müdür muavini ile birçok a • 
mele tevkif olunmuıtur. 

Muhaliflere iş yok 
ATINA, 2 (Milliyet) - Muhalif. 

lerin en ileri gelenlerinden Ziraat Ban 
kası umum müdürü Kondikaa azledil
miştir. 

Yeni ökonomi bakanı 
ATINA, 2 (Milliyet) - Divanı 

harbin verdiği hüküm üzerine hikim· 
!eri tebrik ettiğini gazetelerin yazması 
üzerine kabineden çekilen Maliye Ba
kam le başlınkanhk müsteıarlığına eko
nomi müateıan Helmiı ile sabık mü
nakalat müsteşan Çaldaria'in tayin e
dil~cekleri anlaıılmııtır. 

Adrıyatikte fırhoadao 
boğulanlar 

ROMA, 2 (A.A.) - Adriyatik de
nizindeki son fırtınalar neticesinde ölen 
!erin adedi 32 ye varını ıtır. 

Kaybolan 20 balıkçı kayığının e
min bir yere iltica etmiş olnıalaı·ı üıni
di keoilmitt5r. Hakiki telefat miktarının 
yukarıda göst.erilmit olandan çok fazla 
olmasından korkulmaktadır. 

Balonla 10 kilometre 
yükseğe 

VARŞOVA, 2 (A.A.) - Yüzbatı 
Burzin•ki, •erbest bir balonla bugün 
yapbğı bir uçuıta 9,625 melt'eye kadar 
çılmııttll' • 

Fransız filosu 
Manevraya çıkıyor 

Manevraya iki filo birden 
iştirak edecek 

PARIS, 2 (A.A.) - Fransız. fi. 
/osunun büyük manevra/an mayıs 
bidayetinde Zibralitar Üe Asor a
daları arasında yapılacaktır. Bu 

m' nevralara birinci ve ikinci lilo • 
lar iştirak edecek ve ikinci lilo en 
son sistem iki torpito ile takviye 
edilecektir. Manevralardan sonra 
bütün lilo Fıu sahillerinde topla• 
nacaktır. 

Strcsandan da bir 
şey çıkmıyacak 

Musolini yeni görüşmelerin 
yeni bir devre başlangıcı 

olacağına inanmayor 
ROMA, 2 (A.A.) - (Popolo d'lta 

lia) nın ba§ID&kalesinde Bay Muısoli
ni, şöyle yazryor: 

- Her vak.itki varsa.olar (hayal • 
!er) f&loau bir kere daha yapılmak Ü· 
zeredir. Mübalağa edilmit olan bu 
nikbinlik ıarabma bir parça su kat -
mak muhakkak lazımdır. ltalyanla -
rın müıtea.na Vara.anlara kendilerıni 
bırakmalan doğnı değildir. Çünlrii in 
kisar kadar inaanm gayretini kıran 
bir "°y yoktur. Stresa konferansının 
kıymetini azaltmak niyetinde değiliz. 
Sadece bu konferansın bugünkü Av
rupanın politik ve diplomatik yani bü 
yük varoanlara yer obnağa gayri mü
said bir hava içinde yapılacağmı te • 
ba.rüz ettirmek istiyoruz. Acunun Ü -
mid ve menfaatlerinin gelecek Stresa 
konferansına müteveccih olması anla
tılabiLlr, fakat Stresa'run yeni bir dev 
renin baılangıcı olacağı kanaatinden 
doğan mevaimaiz bir heyecan mevc•ıd 
olmamalıdır. 

Bay Mııssolinin yeğeni diyor ki 
ROMA, 2 (A.A.) - Duçenin ye -

ğeni Bay Vito Musoolini tarafından 
idare ol;ınan Popolo d'ltalia gazet~si, 
yakında toplanacak olan Streoa kon
feranaı hakkında yazdığı bir yazıda di 
yor ki: 

lngilizlertn Berlinde yaptıklan is
tikp.flann muvaffakıyetsizliği Üzeri • 
ne Slre~a konferansına büyÜk üm.id .. 
!erle başlamaktarll'. Ba:zılan Stresa kon 
feransırun dünyaya nihayet seli.meli 
getireceğini diiJünmektedir. Fakat bu 
mübaligalı nikbinlik ..,...hına bir mik· 
dar su katmak lazım geliyor. ltalyan 
(ar büyük hayallere kapılmamalıdır -
lar. Böyle söylemekle daha şimdiden 
Stresa konf ... anamın ehemmiyetini 
azltmak i•temiyoruz. Yapmak istedi
gimiz, bu konferansa, bugünkü A., -
nıpamn sıyaaal, diplomatik ve askeri 
nıahafili araundaki ınevküni vennek· 
tir. Halbuki bu mahafil, nihai ve mü
kemmel ıureti haller ümidi besleme • 
ye müııaade ebnemektedir. Eğer Stre
sa, müsbet ve iyi neticeler verir iae 
ne ala, fakat neticeyi almadan, aevinç 
çanlan çalmaya baılamamalıdır. 

Dançig Almanyaya 
dönmek i aıteyor 

BERLIN, 2 (A.A.) - Alman i•tih 
barat bürosundan: Dançığ mmtakaaı 
reioi Bay Förater, milli sosyalistlerin 
Dançiğ kanunu eaaıiıinde bir tadil • 
den hiç bir menfaatları olmadığını söy 
lemittir. Dançiğ, serbest ıehri hayati 
menfaatlarım nazan itibara almaama 
İntİzaren, Polonya ile iyi münasebet
lerini muhafaza(ıı devam edecekti•. 

Dnçiğ, halkın Almanyaya dönme
ği tiddetle istemesine rağmen muahe
deleri değiıtireıınez. lntihabattan son
ra, hükUınet, ulwal kültür politikaoı
na devam .decektir. 

Bay Fönter, Dançiğ'i Almanyaya 
tekrar vennek için milli oosyalistler ta 
rafından bazsrlanan darbe bakkmda
ki yalanları da mahkUın etıni~tir. 

İsviçre Almanların kaçır
dığı gazeteciyi İstedi 
BERN, 2 (A.A.) - faviçre büku -

meli, Almanyaya verdiği bir notada, 
Nazi aleyhtarı olup (lsviçreden kal • 
dmlarak Almanyaya götürüldüğü) id 
dia edilen Alınan gazeteci Jakob'un 
derh al iadesini ve onu kaçıranların 
tecziyesini istemektedir. 

ispanyada kabine 
kurulamıyor 

MAD RlT, 2 ( A.A.) - Çiftçi pllr· 
tiıi baıkanı Bay Martinez de V "1ıco, 
bugün konuşmalarını bitirmiş ve l<abi· 
••• yi knnnak ,azifeoini reisicwnhura i· 
ade etır ·: ir. 

Muıruıileyhin muvaffak olamamllsı
nın •ebebi, Katalonya birliğ;oin kabi· 
neye girmek için, vazıh ıuretlıe muh· 
tariyet esasını haiz bazı ıerait koymuı 
olma11dır. 

Remcumhur yeniden eski Bafba· 
kan Bay Len-oux'yu ıezd'n• aiınnıı· 
tır. 

lıpanyol kabineıi 
MADRIT, 2 (A.A.) - Bay Velaa

ko, kabineyi teı'. ilden vazgeçıni§tir. 
Reiaicümhur, Bay Lerroux'yu tekrar 
çağırtnııf, kabineyi t-.kile onu memur 
etmiştir. 

-------- -- ---

Fransız başvekilinin sözleri 

Fransa müdafaa tertıbatı 
almak mecburiyetindedir 
Frans!'.Z meclisi toplantılarına nihayet verdi, 

hükumetin tedbirlerini alkışlarla karşıladı 
PARIS, 2 ( A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Başbakan Bay Flan· 

den, mebuıan meclisinin tatili dolayısiyle hükumete tam bir itimad göa
teril~~ini istiyen beyanatı sürekli alkışlarla karşılanmıştır. Almanya -
nın sılahlanması hakkındaki Alman tebliğinden bahseden Bay Flanden 
demiştir ki: "Alman ordusu, ihtiyatların çağırılmıuı, askeri tayyarecili· 
ğin tesisi ve kabili sevk balonlara karfı müdafaa tertibatının alınması ve 
evvelce ilan olunan 36 fırka haricinde topçu teşkilatı vücuda getirilme • 
siyle itmam olunacaktır. Hükumet . ,unu çekinmeden söyler ki, Fransa, 
bu ordu karşısında, müdafaa tertibatı almak mecburiyetindedir. Ve bıı· 
na askeri tedbirlerle ve barışın idamesinde alakadar olan diğer devlet
lerle yapılacak askeri mukaveleleri e muvallak olacaktır. Derhal alın -
mas.ı .ltizımgelen tedbirlerden başka, Fransız ordusunun te,kilatı yeni. 
le~t~rıle;e_ktir. Hükumet, her nevi ahvalde ulusal müdafaayı temin için 
vazılesını yapacaktır. Bu sebebten eğer memleketin emniyetini muhala· 
z.a için uz.un ve büyük gayretler sarfına mecbur kalırsa elkô.rı umumi • 
ye bütün soğuk kanlılığını muhafaza etmelidir.,, ' 

Bay Flanden bundan sonra mali meselelerden bahsetmif hazine va. 
z.i!e!ini? iri olduğunu bildirmif ve altın esasının muhafaza edileceğini 
bı~dır~ıştır. Bwıdan sonra, meclis, hükUmete itimad beyan etmİf ve yir. 
mı aekız. mayısa kadar içtimalanna nihayet vermiştir. 

Kım erin parmak iz eri alınacak 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Emniyet işleri Umum Müdürlüğü bir 

polis ve salahiyet kanunu projesi haz.ırlamı,tır. Bu lô.yihanın bir esası -
na göre kaçakçılık yapanlarla hırsız ve serserilerin de polis tarafından 
parmak iz.i alınacaktır. 

Ankaraya dün kar yağdı 
AN KARA, 2 (T elelonla) - Bugün şehrimize sabahtan öğleye ka 

dar fasılıuız. kar yağmıştır. Oğleden sonra bir müddet hava açmlf ise 
de ak,am üzeri tekrar kar yağmağa başlamıştır. Şehir beyazlaT içinde
dir. 

Berlindeki Türk heyeti dönüyor 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Türkiye. Almanya arasındaki iktı. 

sa,.Ji işleri görüpnek üz.ere Berlind e bulunan heyetimiz ayın on be,ine 
doğru Ankaraya dönmiif balunacaktır. 

Zonguldak liman1nda 
kömür yükletme İfleri 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Bakaıı
lat- h~ycti Zonııuldak limanında kömür 
yükletme itleri hakkında bir kıırarnmne 
kabul ebniştir. Bu kararnameye göre 
Zonguldak limanında mihaniki ıure:te 
kömür yükletmeğe mahıus ilci vinı;ten 

biri münhaııran yabana memleketlere 
ihraç olllllacak kiimürlere taha.iı edilecek, 
diğer vinç ile, aeri yüklebne iileti, mem 
lekette smfolunan kömürlerin tahmilin· 
de kullanılacaktır. 

Devlet deıniryolları ve limanlar ida
resi için kömür almağa gelen vapurlar 
vinç ve ıeri yükletme Alet:inıin ilk bo
ıalıımda diğer vapurlara tercihan kö • 
mür yükleyebifeceklenlir. 

Ankara hususi idaresinde 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Anka· 

ra huıuıi idaresinde 25 lira asli maaı~ 
lı bir ayniyat muhal.İpliği ibdaa edil • 
mektediT. 

Küçük san'atlar ve 
esnaf için kanun 
ANKARA, 2 (Telefoma) - Yükaek 

iktisat ve meclis bürosu önümüzdeki 
toplantısında görüşülecek işler hakkın· 
da bazırlddarma devam etmektedir. Bu 
işler arasında küçük aanatler ve esnaf 
hakkında bir kanun projesi de vardır. 

Meclisin toplanma tarihi henüz teı
pit edilmit değildir. 

Çocuk e•irgeme kuru· 
munun yard?mları 
ANKARA, 2 (A.A.) - Çocuk Esir

geme kurumu &'ene! merkez 16 mart 
935 tarihinden 1 nisan 935 tarihine ka
dar 1595 çocuğa yardım etmiştir. 
· Bunlard ~n 320 basta çocuk ve anne 

genel merkezin polikliniklerinde muaye· 
ne ve tedavi edilmitLİr. Dit muayene 
evinde de 897 çocuğun dişleri muayene 
ve tedavi edilmiştir. 

Süt damlasından her gün 165 çocu· 
ğa 1284 kilo yekün olarak bedava süt 
tevzi edilmi,tir. 

Fakir talebeler için açılan aşhaneler 
hergün 206 çocuğa sıcak öğle yemeği ve
rilmiştir. 

Yardım için müracaat eden yedi ço
cuğa da 22 lira 20 kuruı para yardımı 
yapdmrıtır. 

Gümıiıhanede ilkmektep 
muaılimlerine konferans 

GUMUŞANE, 2 (A.A.) - Maaı-jf 
müdürlüğünce ilk mektep muallimle 
rinin mesleki bilgilerini arttırmak mak
sadile her hafta pl!rfembe gÜnleri Ga
zi ilk mektebinde tertip edilen program 
ııraıile nümııne dersleri ve cuma gün
leri de halkevinde me•leki konferanslar 
verilmektedir. 

Bir aydanberi muntazam devam e
den nümune dersleri, konferanslar, mu· 
bitte derin alaka uyandmnıfbr. Bu 
ders ve konferanslar haziranın on be
ıine kada.r sürecektir. 

Japonya ya bir müteha ~sıa 
gönderiliyor 

ANKARA, 2 (Telefonla) - El<oao- I 
mi bakanlığı mensucat sana,.üııi tetkilı ' 
etmek Ü_.. Japonyaya bir miiteba•lll 
&'öndemıeğe karar vennittir. 

İkinci lnönünün yıldönümü 
KONYA, 2 (A.A.) - HııJkeviııde 

ikin<>i lnönü zaferinin yıiılönmü sok 
parlak bir surette kutlaıuruı ve büyük 

1 

bir kalabalık önünde zaferin büyüklüiıü 
anlatılmıştır. 

ADANA, 2 (A.A.) - lnönü zafe
rimizin yıldönümü dün halkevinde zen• 
ırin bir pro;ınmıla kutlulannuı bu za
ferin büyük anlamı hakkında bitabelet'. 
değerli söylevler söylenıniıtir. ' 

Konya belediye büdceaıi 
KONYA, 2 (A.A.) - 935 yılı be

lı:cJiye .b~tçeoi hazırlanmaktadır. Bütçe 
DllJllD ıçınde lıoplanacak olan telıtt mec
lisine verilecekUr. 

Mart ayında belediye mezbalıuııı
cla 829 bl1f hayvan keııilmiıtir. Mart 
kıt münuebetile en az et keli:len ay 
!...dan birisidir. 

Cenub Amerikasında 
barıı 

ASSOMPSION, 2 (A.A.) - Parll· ' 
mentonwı içtimaını açarkeA reisicum
hur ayana demiıtir ki: 

"- Bolivyanm Şakoyu fetiıedemiye
ceğine kaniiz • Her feyden önce &'.,.... 
ken muhasematın tatilidir. 

Huzur ve emniyeti temin edecek 
olan baıhca iı, orduların derhal terbi· 
si ve ordu mevcudu ile te&.lihabn tah .. 
dididir.,, 

Göringio yeni vazifesi 
BERLIN, 2 (A.A.) - General Gö. 

ring, dünden itibaren tayyare müdafaa· 
11 topçu ı.rt.lannın kumandanlığını eli• 
ne almııtır.-

Bu münasebetle dün Berlin civann• 
da Doeberitz meydanında bir aokeri 
nümayiı yapılmııtır. 

Yeni bır tip tayyare 
LONDRA, 2 (A.A.) - Bir Ingiliz 

bava nakliye ıirketi, uçarken karaya ı· 
niı tertibatını gizliyecdı: kanatları faz• 
la inik tek satıhlı tayyareler kullanma.
ğa başlamııtıır • 

Bu tayyareler, 270 beygir kuvvetin• 
de 2 motörle iılemekte Ye •aatte 250 
kilometre mesafe katetmektedir. Bun • 
lar, muntazam hatlara tıabsiı edilmeyip 
muayyen bir ıeyahat için tayyare kira· 
lamak iıtiyenlere verilecektir. 

Amerika ayanıoa bit 
tavsıye 

VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - Yaban· 
cı devlet!er araaında bir harp zuhur 
ettiği takdirde, silah ticaretini tahkik 
komitesine yapılan bir tavsiyeye na• 
zaran Amerikanın .silah ve mühinı..""Dat 
ihracatına ambargo koyması ,.e sanayi 
müesse5elerı müdürlerini harbiye nez:a .. 
retinin muntazam kont.-olu altH1da bn· 
lundurmaıı lcizundır. 

Bu tav&İye, iya.n meclisine aönd~
rilen rıı::Lpoı.-da mundcriçtir • 

-, 



ELE 
Sinemalara dair 

Sinemayı severim. Çünkü hayal
llir. Lakin •ık sık giderriiyorum. 
Bu •ene bilmem neden, filmlere 
bir yavdnlık dadandı. Onun için 
salonlar fOk tenha. Görü~~bilece~ 
bir film gelince de halk hucum e~ı 
yor. ô zaman da kalabalıktan gı~
meye imkan bulamıyorum. Ben o· 
tcdenberi •inemalar halkın hemen 
hemen bdliba,lı eğlencesi ol~u • 
ğundan pek hırpalanmalannı ıste
mem. Geçenlerde filmlerin kira 
bedeli üzerinden değil de, asıl de
ğerlerinr'en gümrük alınması hak· 
hındaki f;arann Gümrük Bakanlı • 
ğınca doğru bulunmadığını öğre· 
nince memnun oldum. Bugün de 
gazetelerde •inemalar ba,larken 
öğretici bir lilm gösterilme mec
buriyeti konacağını okuyunca bu 
•ahrları yazmaya lırsat buldum. 

Gerfek, •İnemalarda öğretici 
filmler gösterilmesi fOk faydalı o
lur. Lakin burada biraz duralım: 

Bir kere bu öğretici filmlerin -laf 
aramızda • tırQf kobilinclen can sı· 
kıcı bir ıey olmaması fok lazım • 
dır. Bir gün Londracla bir sinema
da ördek dolmasile tatlılı elma lı
nnı nasıl yapıldığını gösteren o 
kadar güzel ve eğlenceli bir lilm 
seyrettim ki; fimdi elime bir ör • 
dek geç•e tereddütısüz dolduru • 
rum. Zaten bütün bu gibi halka 
ııösterilecek veya verilecek umu • 
mi bilgi parçalan (Vulgarüe) edil 
mi' yani umumi halk kütlesinin an 
layı, ıeviyesine indirilmif, kolay· 
ca görülür ve öğrenilir feyler ol • 
malıdır. Ba,ka türlü olursa gitmez. 
Tabii bu filmleri ıeçen/er bunu dü 
fÜneceklerdir. Yoksa belıoğuklu • 

'ğanun fenalığını öğretmek için me 
selli mikroplann mikroskop alhn • 
Jald kıvranı,Iarını göstermek pek 
istek verir bir fey olmaz. 

Bu yolda ikinci nokta da .ine • 
rnacılann bu mecburiyet karfuın • 
~a bekliY1ıcekleri klirılır. Bu sö:zii· 
'miJ okuyanlar ifinıl e "hamiyet 
)'Ok mu?,, diye cevab verenler bu
lunabilir. insan/an iman olarak 
'gördükçe, onlann yer İfer ve para 
ifin fallfır olduğunu kabul etmek 
'gerektir; yolua alılanınz. Hami • 
:ııeti maddi İflerde bir unsur olarak 
ilayanlar aldanmayı evvelden ka • 

1 bul etmiıtirler. Bu güzel duyguyu 
'inkar etmiyorum. Lakin bizdeki te 
lôkki feklini yani bir adamın zara
:nna if ya.oman gibi hareketleri 
lbir hamiyet zarureti saymıyorum. 
"bnun ifindir ki; böyle bir l8feb • 
büste •ınemacılara az çok bir men· 
'faat gÖ•termek lazımdır. Bu men • 
laat onlann mali külletleri tara • 
fınclan da olur, doğrudan doğru
ya ücret te olur. 

Bu bahsi görü1iirken sinemacı • 
lann her gefen sene biraz daha 
zor bir vaziyete girmekte oldukla
nnı ve buna fare bulunmazsa, bir 
vakit memlekete yüzlerce lira ver
gi, kar, ücret, istihlak top yekıinu 
veren geni, bir ticaretin ıönmeye 
'doğru gidebileceğini aldığı meyil
den görüyorum. 

Eğer bu ticareti bugün 
kü gÜf vaziyetinden kurtarmak is
tiyorsak ona biraz yarılım, biraz 

i lJıimaye göstermeliyiz. Nasıl?. Ne 
bifim? Onu bilmem ama iste· 
nirae alakadarlar bunu size ıöyli • 
yebilirler. Halbuki vaziyet öyle de 
'jjildir. Netekim gefenlerde ifittim 
'ki; bütün sinemalardaki locaların 
'ön kısımlan dıvarlarının alfaltıl
ması istenmif ... Bunun •ebebi lo • 
calarda "ahlaka mugayir feyler" 
yapıldığı imİf. Lal aramızda, sine
ma salonlarına giden iki sevgili • 
nin orada tramvayda oturıluklann 

"elan biraz daha s•kıfık ve biraz da
"ha "samimi" oturduklannı hep bi· 
'liriz. Ve bunu bilmiyen de İfimiz-

-de yoktur. Bu samimiyeti karanlık 
doğurur. Eğer loca önlerinin alfal 
tılması içeride uygunsuz ,eyler ya 
pılmasın diye iae, karanlıkta yapı· 
labilecek ıeylerin de önüne Kef • 
•'nek İfİn sinemaların aydınlıkta 
film göıtermeleri dü1ünülebilir. 
i.akin ben bu telt'4a mahal görmü
Yorum. Kanun aleni olmadıkfa 
böyle uygunsu:zluklan bilmez ve 
onunla uğraşmaz. Ar ve hayli kala 
balığın önünde doğan lakat tenha 
da, teklikte karanlıhta ve gi:zlilik

't e olmıyan 
1

hislerdir. Evinizde ve-
3·~ hamamdc. flrfıplak durabilir~i
l: ız. Böyle fıplak gezerken ne ıız, 
b~- de •İzi görmiyen ba1kaları ta • 

ıı bir ufanf cluyma:zlar ama bu 
.1 ~ziyefte kalabalıkla temasa ge • 
ırıce (ar ve hayli) bahsi afılır. 

Ônun içinclir ki sinema locala • 
?da birtakım feyler oluyormıı~ 
•ye ön davarları alfaltmayı doğ • 
~ bulmam. Çünkü eğer sanıldığı 1 • ,__ __ 
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E.KONOMl 

ispanyaya yumur-
ta ihracatımız 
Son zamanlarda ihracat 

epeyce hararetlendi 
Son ııünJerde dıt piyualara ve bil

haaaa lapanyaya olan yumurta ihraca 
tıınız bir hayli hararetlenmiıtir. Mev• 
aim durgunluğu geçtiği için tacirler 
yeni partiler hazırlamaktadırlar. Yu
murta ihracatçılan lsyanya ile yapı • 
lacak yeni tica.ret anlaımasırun ıürat• 
le çıkanlmasmı istemektedirler. Bu 
auretle, aevkiyatın artacağı ve mevıim 
den layikıyle istifade edilebileceği ka 
naati vardır. 

Pe,te sergisi iç:n bir seyahat 
tertip edi!di 

May11ta Peıtede açı~.cak büyük aer• 
gi münaıebetile ıehrimi2den P qteye 
bir aeyahat tertip edilmipjr. Macar hü· 
kumetli Türk ziyaretçilerine kolaylık 
göstenneğe karar vcnniıtir. 

Seyahat 12 gün sürecektir. Seyaha
te iıtirak edecekler 13 mayısta Peıtede 
bulunacaklardır. Petlede ıereflerine zi. 
yafeller ve müsamere!.,.. ve'filecektir. 

Seyyahlar Peıteden sonra Viyanaya 
gidecekler, orada üç gü- kalacaklar
dır. 

Şark demiryollarındaki tenzilat 
faydalı oldu 

Şark Demiryollan kumpanya11 üç 
ay evvel yüzde 50 tenzilatlı bir yolc.u 
tarifesi kabul etınİ§ti. Banliyö ve Edır 
ne seferlerini de içine alan bu tenzi
latlı tarifenin çok iyi neticeler verdiği 
anlatılımaktadır. Yolcu a~~e es,
kiye nazaran yüzde 30 niabetinde bır 
artıf görülmüttür. Maamafih fiyatlar 
yarıyanya ucuzlatıldığı için bu art • 
ma kafi görülmemektedir. Diğer ta • 
raftan Şark demiryollan kumpanya • 
anun muhtelif yük efyaaının nakliye 
tarifelerinde yaptığı tanzilat ta tüccar 
ve müstahsili çok memnun etnU§tir. 
Kumpanya, hububat nakliye ücretle • 
rinin de indirilmeai içia tetkikat yap· 
mııktadır. 

lNG/LlZ KAKAOLAR/ ÇIKARI • 
,LAM/YOR - lngiltere ile henüz yeni 
ticaret anlll§ması yapılmadığı için ln
giliz aıüatemlekelerinden gelen kaka
olarm gümrükten çıkarılması ıüçleı • 
mittir. Çikolata fabrikalan bu mev
zu üzerinde teıebbüslerde bulunınuı
lardır. 
DIŞ SERGiLERE GETiRMEK /ÇIN 

- Dıı sergi ve fuvarelere iıtirak ulu· 
eal komitesi bugün Ticaret odaaında 
toplanacaktır. Bu toplantıda önümüz
deki aylar içinde açılacak dıı sergil&
re iıtirakimiz hakkında kararlar ve
rilecektir. 

YANUŞ BiR HABER - Lastik -
derıi rekabeti yüzünden tehrimizdeki 
lutik fabrikalannm itlerini azalttık
tan ve bu yüzden 2 bin kadar amele
nin açıkta kaldığı yolundaki haberler 
doğru değildir. Mevaim icabı olarak 
ilci aylık bir tatil devreai geçiren fab 
rikalar bir aydanberi tekrar iıe baf • 
lanuılardn-. Yalnız, bir fabrika itleri 
azaldıiı için mevcut aıneleain.i Y•nya 
indinniıtir. 

Makarnalara pul 
Makama ve bi.sl<üvi fabrikalM'I mal

lannı buğdayı koruma pulları yapı§tı· 
nhnıt 'paketl1't'le piyasaya çakarmağa 
batlomııJar<lır. Bid<üviler 100, 200, 500 

K ı ı..o --
.... 

g',...,,t.ıı, makarnalar bir kiloluk, teh.t • 
yeler yaron kiloluk paketlerle aatılmak· 
tadır. Kilo bafma iki kunııhık pul ya
pııtırrlmakUdır. 

alçalınca meydana fıkar, duvar 
yüksek iken ve kimse görmüyor • 
ken onlan olmuyor sanmak, daha 
doğrusu olup olmadığını dü,ün • 
memek claha kanuni ve daha insa
ni olur. Ayıp aleni bir duygudur 
değil mi?. Maksat onu alenilqtir
memektedir. Meydana vurmakta 
değil. 

1 ' 1 
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Paşalı, Beyli, Ef.li, Ağalı sokakla 
Sokak ve caclde isimlerini yeni türkçe isimlerle değiftİrmek İfİn bir 

müddettenberi çalışan komiıyon işini bitirmi1tir. Bütün latanbul sokak 
ve caclılelerinin iıimleri yeniden tesbit edilmiştir. Tar'hi kıymeti olan 
sokak isimleri bırakılacakhr. Ayni İsmin, şehrin muhtelif semtlerinde 
teke"ür etmemesine bilhaua dikkat edilmiftİr. 

ltlAARIFTB 

Mekteplerde 
Kok kömürü 
Ônümüzdekı kıı mektep 

sobalarında 
odun >akılmıyacak 
iç lıler bakanlığı, dün vilayete 

mühim biır tamim göndenmıtir. Bu ta· 
mimde, ormanJarmuzın k·orunması için, 
ne gibi yeni tedbirler alınması lazım 
geldiği bildirilmektedir. 

Bundan aonra, resmi dıııirderde ve 
mekteplerde odun yakılmıyacak, kok 
kömürü yakılacaktır. 

Kok kömürü yakılmaaı için önümüz
deki seneden itibaren hükUınet, yeni 
kömür sobaları alınması için, bütün dai· 
relere tal.siaat gönderecektir. 

)' apılan bu t~ır.lınde, bu tııretle 
Ol'manlarmıızın tahripten kuıtulacağı ve 
senede 7 milyon liralık keres! ta$lll'• 
• uf edi:leceği bil dirilmekte lir. " · .. dan 
batka kok kömürü yakıl,,_ınm tef· 
vik edilmeaö için !.:Ukevlerinde, mek
teplerde ı.onferamılar verilecek, orman· 
larımızın iyı bır tekilde mubefazaaı için 
İr§atta bu!ur.ulacaktır. 

Hükfunet onnanlarımızm genıiılettt· 
n>eai, tahrip ed:· -,,esi için, yeni bazı 
tedbiri..- -• -naktadır. 

Server Hilmi için 
Merhwn eczacı mektebi müdürü 

Bay Server Hilmi için, dün öğleyin sa· 
at 12,30 da 1 opkapı dıtaıda Meri.ez 
efendld*i kabrinde, cliı • tababeti ve 
eczacı mokt -'.. ı Lnlel- · · ''U'1lfmda· bir 
ihtifal yapıJmı §tD'. 

Evvela proteıör Bay Ziya Cemal 
bir nutuk 'yli:· ·-k, Server C-..lin 
ı....:.:.ınetlerinde oah5etımJ, bunu eczacı 
mektebi doçentlerint!' ,•Y Na;' !, ta
lebeden Suat, ve Talebe CeıNyeti reiM 
Bay Turbanın nutuktan takip etmİ§· 
tir. Mezara çelenkler konmuıtur • 

GOMRVKLERDE 

Gümrükte 
Yeni teşkilat 
İstanbul teşkilatı yeni 

bir şekil alıyor 
lstanbul gümrüklerinde tetkikler 

yapan gümrükler tetkikat müdürü B. 
Lutfi Nuri dün a.kıam Ankaraya dön 
müştiir. Oirendiğimize göre, giimrük 
itlerini kolaylaıtırmak makaa.dile alr 
nacak tedbirler etrafında bir talima.t
name projesi hazırlanınıttır. Bat mü • 
dürlüğe bağlı bulunan lstanbul giim. 
riikleri tetiı:ilatında eaaslı değiıiklik
ler yapılmaktadır. Bilhaaaa mevcut 
memurların istihdam yerleri ihı&yaca 
göre değiıtirilmelrte, muamelelerin da
ha iyi ve aiiratle çıkmaaı için de yeni
den dört aervia ihdaa edilmektedir. Me 

·murlarm aervialere taksiminde ihtioaa 
ve ehliyet bilhaıaa gözönünde tutul
muıtur. Bu arada lüzuımuz görülen 
ilci serviain kald..,)ma11 ve diğerlerile 

birleıtirilmeai de kararlatmııtır. Bü • 
tün bu değiıiklikler dolayıaile yeni me 
mura ihtiyaç görülmüıtür. Bu ihtiyaç, 
itleri azalmıt vaziyette olan diğer 
giimriiklerden 50 kadar memurun ı.. 
tanbul gümrüklerine nakli suretile te
min olunacaktır. Hazırlanan talimat • 
name Gümrük ve lnhiaarlar Bakanlı
ğının taadikından geçecektir. Bay 
Mustafa Cumartea.i günü tekrar tehri 
mize dönecek. alman kararların tat • 
bikatile metcul olacaktır. Yeni ihdaa 
edilen aerviılerin cumarteai aününden 
itibaren faaliyete geçeceii umuluyor. 

Gelecek seyyahlar 
Gelecek hafta zarfında Dorik va

purile ıehrimize 200 kadar aeyyah ge 
lecektir. Ondan aonra General Von 
Strenben vapurile 350, Monte Roıe 
vapurile 1000 aeyyah daha gelecek • 
tir. 

-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--. 

Baro dün toplandı 
Dürıkü toplantıda yıllık hesaplara 
bakıldı, geni idare heyeti seçildi 
Dün saat 15 te btanbul Halkevin

de latanbul barosunun yıllık heyeti 
UU:.umiye toplantısı yapılmıştır. Top • 
Jantı Baıkan Hilmi tarafmdan a,çıl • 
mııtır. Evvela çevirme kurumu (idare 
heyeti) raponı, arkasından geçen ae .. 
ferki toplantmın zaptı okunmuştur. 
Sene İçinde yapılmıt olan heaap itleri 
bir bilanço ile toplulufa bildirihnit • 
tir. Raporlar ve bilanço hiç bir kartı 
aöz olmadan herkes tarafından kabul 
edilmiıtir. Yalnız hesaplarm iyice göz 
den geçirilmeai için Bay Ali Galip ile 
Bay Necati hesap müfetti§İ seçilmiı • 
)erdir. Bunlardan sonra yeıL çevirme 
kurumu birinci bafkanlığa Bay Ha • 
aan Hayri, ikinci batkanlığ eaki İkin· 
ci Batkan Bay Mekki Hi.:mıet üyelik
lere de; Bay Abdullah, Bayan Şükufe, 

Dünltü toplanhda bulunan bir grup 

Bay Ali Hayda., Bay y.,,uf Kenan, 
Bay Cevdet Fahri, Bay Ahmet Cev • 
de!, Ba~ ~al Sait, Bay Fethi, Bay 
~ .Hu~ym v. Bay Hüaeyin Avni 
Egınh aeçılmitlerdir. 

!'I AH KEMJ:'.LERlJE 

Bir genç 
Tevkif edildi 

Bu gencin suçu kom~niıt 
o'.maktır 

Eıki (Geçid) mecmuası sahib ve 
nqtiyat müdürü, Huln.k fakiilteai ta
lebeainden Kenan Şahabettin, dün alı: 
"'"'' betinci istintak hakimliği tarafın· 
dan yapılan sorgu sonunda tevkif edil 
mittir. Tevkife ..... olan :.:an, komü • 
nistlik tahrikatıdır. Hadiae ıudur: 
Kenan Şah bettin, neıriyatını tatil et
tiği ( Geçid) mecmuaaının iımini de • 
ğiıtirmit ve (Y enigidiı) diye teaçil et
tinnittir. Mecmua, Beyazıtta (Boz • 
kurt) matbaasında basılırken bazı ma 
Ji müesseseler ve hükiimet müeaaeıe
leri aleyhinde bazı yazılan ~htiva et
tiği haber alınarak matbaaya gidil • 
mit ve ba•un iti durdurulmuıtur. Bun
dan aonra, Kenan Şababettin.in evin -
de yapılan araıtmnada Kerim Sadinin 
(Şevket Süreyyanın hatalan) isimli 
kitabı Batumda çıkan türkçe (KomÜ· 
niot) isimli gıızete ve Doatoy .vskinin 
N. N. rumuzile tercüme edilmif ( Mes
leki Birlik hareketleri) iaimli eseri bu 
lumnuttur. Cebinden de, Dr. Hikmet 
Kıvılcımın bir adresi çıkmıt:ır. Siyaai 
ve içtimai (Yenigidiş) m< :muaıı aa· 
hib ve N"§riyat müdürü Kenan Şaha• 
bettini sorguya çeken betin<· istintak 
hal..imi, dün akıam tevkif kararı ver
miı ve mecnıua sahibi tevkifhaneye 
göıaderilmittir. Tahkikata devam .dil
mektedir. 

Kumaş kaçıkcısı tir kondüktör 
Franaız tebaumdan Vaııon • Li kon 

doktörü Jül Bertu dün, Sultanahmed 
birinci AJ!h ceza mahkemesince veri· 
len bir kararla tevkif edilmiıtir. Ber
tunun ıuçu ıudur: 

Evvelki gün saat 14 te Bertu, Sir • 
l gar · :lan çıkarken .. '\'-ün fazla 
titkin old .. ~u göze çarpmıt, zabıta me 
murlan h 'lfmdan çevrile~. '. üzeri a· 
ranmı,hr. 'Ju anuna netice&indc, vü -
cudünd~ " bacaklarmd .. yünlü, ipel.ı
]i V 3 keten kumaılar sar~: . .. :.!~:ru &'Ö
rülmüJtiir. VagondaJ. ' höcrcüde ya. 
pılan araıtırmad:> da gene birçok ku
m a. ve oair-> bulunmuıtur. Bertu, dün 
Sultanahmed birinci cez.ı mahkeme • 
sine verilmit, IÜ• · :e bilmedii' için, 
dinleyiciler araamda bulunan Hukuk 
fa!ıülteoi talebeııinde- . - ~thinin 

tercüma.nhğiyle sorguya çekilmitfu. 
r upna~a, Bartu, 15 yaıınc'~ ve Fran 
aız ebaaıından old . ..,, - .... .Ö3 ı ... . _4, 
cürmünü de itiraf etıniıtir. G-=riik • 
süz eşya ithalinin memnu olduiunu 
bilip bilmediii aualine .'.e fU cevabı 
vermittir: 

- Bunların ithalinin yasak oldu • 
ğu biliy:>rdı:m. Fakat, bu kadar mü 
bim.aenec.eiini v~ vahim n<. ::.;e Joiu • 
racafını ~un:n r .. miyoı _ ı.:._- ,, 

Jül Bertu'ya, Türkiyede bir ika • 
11 ::rihı bu1l madığı için, bı.;! :.ı~a

maaı ihtimaline IMnaen, tahkikat ta • 
mamlanıncaya kadar mevkuf kalaca
ğı aöylerur.:,, böy!" bir teY hiç batı • 
rmdc n geçinrôyen koııdöktör, §Aşala • 
mıı \'e 1 • Jiyerek: 

- Meni, diyebilmittir. 
BERAET ETTi - Sahte oened tan 

zim ederek 65 lira ihtilaa ebnekten 
zan altında bulunan Paıabahçe mü .• 
kir? fabrikası müdürü Baki, dün, A
ğır ceza mahkemesinde beraet etmiı • 
tir. Bay Bakinin paraaız yapılan tite 
kalıplarını para ile yaptınlmıt gibi 
göstererek Kalafa t yerinde 14 numa· 
rada Ali Riza namına 29, marangoz 
Andon oğlu Y orgi na.mına da 36 lira
lık birer senet uydurup imzalarmı da 
taklit ederek 65 lira ihtilaa ettiği id
dia edilmekteydi. Fabrika müdürü, 
yaptığı müdafaaamda, elinde binler • 
le lira bulunan bir adamm böyle kü
çücük meblağlar üzerinde hile ve sah 
tekarlık yaparak zimmetine geçinne
aine mantıkan imkan taaavvur edile -
miyeceğini oöylemitti. Müfettit Talat 
ve lbı-ahimin raporları da bunu teyit 
eder mahiyette olduğundan, tahitle • 
rin ifadelerinde de bu noktayı na.kz 
ve cerh, cürmü de teabit edebilecek 
beyanata teaadüf edilemediiin.!~n, 
mahkeme, Bay Bakinin beraetine ka • 
rar vermiftir. 

.,,,,,,,, ............................ ~ ..................... ,,,,,,,,,,,,,,, ......................... . 
CEMiYETLERDE iki /en 

.............. 

Çocuk haftası 
Programı hazırlamak Üzere 

bir komite ıeçildi 
Çocuk Eairgeme kurunu umumi ko , 

miteai dün öğleden sonra toplanarak 
23 Nisan Çocuk haftası halı:kında bazı 
konupnalar yapmııtır. Bu meyanda 
çocuk haftası programını teabit ebnek 
Üzere güzide Türk ve ecnebi bayan • 
!arından müteıekkil bir komite aeç • 
mit ve bu komite reialiğine de Ba
yan Naile, General Tevfik Salim Saf 
lam intihap olunmuıtur. Komite pazar 
günü Bayan Nailenin riyaaetile topla
narak Çocuk haftası programını teıbit 
edecektir. Kurum tarafmdan da daha 
§İmdiden 23 Niaan giinünde dafıtıl • 
mak Üz v kutula hazır a ıl· 

kurbanı • • 
ıçın 

Ruaın liurbanı baytar Dakteriyoloıı b!nbatı Bay Ahmet ve yüzbaşı 
Bay Hüdainin ölümlerinin yüzüncü yıldönümü münuebetile dün Bay. 
tar mektebinde bir ihtifal yapılınıttır. Bu ihtifalde bundan dört ay ev
vel Pari 

Türk;yenin dili, ku'ağı 
Gefen akşam lstanbul ra~yc~ 

ilk haber servisine (Mussolnı)nın 
bir nutku ile baflaclı. ltalyan al· 

karinin kahramanlığından, ce:a· 
retinclen, ltalyan milletinin diiıı)'CJ 
politikasındaki kuvvetli mevkii.'!· 
den demvuran bu nutuk lsta:ıb :l 
radyosuncla belki on dakika de
vam etti. E.dirneden Karıa, S:ın•· 
su'lılan Mersine kadar Tiirll y11r· 
dunun her köşesincle bu nutuk din· 
lendi. 

Sinyor Dufe ve ltalycın Harici· 
ye servisi bu İfİ yüzbinlerce lirC:e 
yaptıramazlardı. 

,,. ,,. :ıı. 

Alman radyo merkezleri her 
gece ya (Hitler)in veyahut hava: 
rilerinden birinin Alman ıiyaseh· 
ni anlatan sert nutuklannı nefre· 
diyorlar. Dakikalarca süren allttf· 
lar ve binlerce halk tarafından 
hep beraber söylenen Alman mor· 
fı radyo makinelerini fatırdatıyor. ,,. ,,, ,,, 

Radyonun her işte olduğu c'b: 
politika işlerinde de ne müthiş bir 
propaganda silahı olduğunu arhk 
elfilik kava.lan bile öğrenmifler· 
dir. Diplomatlann seyahatlerini 
tayayre ile yaptıkları, nutuklarını 
radyo ile verdikleri ıu devirde bi
zim de radyoya o kıymeti ve ehem· 
miyeti vermemiz lli:zımdır sanırım. 

Bir :zamanlar yavan piyasa ,ar· 
kıları, ut tımbırtıları ile nargile ve 
enfiye kokan bir Arap kahvesini 
hahrlatan lstanbul radyosu bü1iik 
önderin İJ«retile fok fiikür o k•· 
lıktan silkindi, kurtuldu. Fakat 
Türkiyenin dili ve kulağı sayılan 
bu merkezin nepriyatını sıkı bir 
kontrol altına almak :zarrıreti var· 
dır. Çünkü ajansın gazeteler için 
hazırladığı Royter, Havas, lstela· 
ni ajanslannın haberlerini bir ke· 
re olsun gözden gefirmeclen bü
tün yurda dinleten bu merkez şüp
hesiz ki bilmiyerek yaban elleriniı 
propaganıla.ına alet oluyor. Daçe· 
nin o Sezarvari nutkunu (lıtefa· 
ni) ajansı tayyarelerle atsa bu ka· 
dar muvallak olamazdı. 

Onan İçin diyorum ki Tiirkiye
nin ağzı ve kulağı sayılan lstanbul 
radyom nCfTİyatını ııkı bir kon· 
trolJan gefİrmek gerek. 

Burhan CAHiD 

Sovyet mütehassıslarından 
bir kısmı gitti 

Nazilli pamuk kumaı fabrikaımm 
avan projeli \'- · -inde tetki'..lerini bi· 
tİrmif olan Sovyet mütehaHıaları:ıdan 
bir kımu dün Odeaa tarikile Mosko • 
vaya hareket ebnİflerdir. Şeh.-iıınizde 
kalmıt ola:ı Türkatröy ikinc: müdürü 
Bay Siglin buıiin Bakırköy bez fab· 
rikuı müdürü Bay Fazlı ile birlikle 
Ankaraya ..,radan Kayaeriy gidecek 
ve fabrikanın montajına nezaret ede 
cektir. 

Makinistlerin de imtihı!n• 
larına baılanclı 

T «fi iatiyen kaptanların imtihanla· 
nna bqlandığmı yazmııtık. Dün de 
yine terfi isliyen makiniıtlerin imtihaıı· 
!arma b&Jlanmııtır. 

Ortaköy deniz ticaret mektebinde ya 
pılmakta olan bu imtihanlara üçüncü, İ· 
kinci ve birinci 11nıflara mensup maki· 
niıtler iJtirak etmitlerdir. Birinci sı:ıı ıf 
makinistler imtihanda muvaffak olduk· 
lan takdirde baı makini.<tliğe terfi ede· 
ceklerdir. Makiniıtlerin imtihanları da 
kapLanlannki t:ibi b;r hafta devam • J<
cektir. 

1 BORSA 1 , ___ _ 
(it Bankumdan alınan cetveldır 1 

2 NİSAN 935 
AK.~AM rlYATLARI 

1933 Er,,..... 99 IUhbm ıo.50 

ISTllCRAZlAR l T AH V ILA T 
lotilcran dahili 97,2!1 

Kupnaua 29,32,SO An. mümeı•il Sl.70 
" il 27.SO An. tah•ili J. 44,45 
" 111 28,85 A•. talt•ili IJJ 49 

ESHAM 
•• aaa1ıc.a •• Nama 10 f R•ji k•po••U z,21 
• " Hamilia• 10,15 T •l•fon 14 
• " Mü .. aİ• 991 Terkoa J7,-
Tllrldye Cuım.... Çimento ız,95 
riya ~ Bankaaı 62~ ittihat dey. f.50 
Tram'f&J' l.!f,SO Şarlı de1~ 0.95 
Anadolu Hiııe ~..ır l!alya ı.55 
Sir. Hayr"tya 15.Sl Şark m . .c.d 4.8' 

ÇEK. F YATLARI 
Fran11a F. 12,03 Prai 18.96.42 
Londra. 610,50 Bel vat 34,D9 
Mili.na 9,58 Moako•• t0.90 
Nürork 79,29,50 Berlin ı,ıı7.7S 
Cennre 2,45,20 Madrit 6,80,lO 
Atina 84,05 Budapeıt• 4,4U,75 

Brilka.J. 4,67,25 Varıova 4,30,?S 
Amsterdam 1,17,55 Bükret 7S,4Z 
Sofya 6,18 Viyana ~,24 .&8 

N U K U T (Sahı) 

Karuı Kur• --JO F. Franaıa 169 zo 1. lıwıçr• aıe 

l Dolu ıza 1 Pueta il 
1 Kar. Çek 98 1 Mark '3 
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Londrada "1'iırk diıinde ulusal kaı
kınma,, konusunda bir konuşma .. 

Londrada "Royal Centraı. Asian ııo • 
ciety., adında bir caniyet vardır. Birçok 
bl,ginlerden üyesi olan bu kurum, ıon 
zıuıanlarda Tüririyeckki bütün büyük 
yenilik ve ilerilik hırrdt:etlerile yakın • 
elan ala.kalaıırnıı ve bu baıkmıdan düıü· 
nüşlmni b~ok defalar a:nzetelere ak
M>ttinniıtir. Tüd< dili etrafındaki büyük 
~aJkınmanın, uluıça yönelmenin evvel • 
ce yapr!mıt "liıan ıılah hareketleri,, in
den b ... ~bütün ayrı bir yürüyü1 ve hız 
lıldığıru ırörmeleri, onl..., bu da va 
üzerinde düıünceye ve konupnaya sev· 
i<etmİftİr. Bilgiye dayanan ve birmci a· 
mil olar..ı. :zamana mühtaç olduğu iddia 
edilen dil ipmn bütün bir uluı tarafm
clan ihtiyaç ve isabetin tam ırerektirdi
ii ~ele, zamanı ikinci plana atarak, 
böyl. bir oeplıecle bi.ç bft. alda ırelmiye • 
cek bir ulusal ittifakla, bir ilci kurultay• 
&a hallediliıi, an'aned lııgôiiz ruhunun 
bazı it:ikatlannı adeta kökünden sarsa
~,. iyi neticeler verdiği ırörülmekle, bu 
balıoi deımeyi onlarca bir vazife haline 
ko ·muştu. 

;Jeıhur filolog ve oryantalistl,,..den 
" ıı r Denis.ıon Ross,, un büyük Türk 
ele ,nm; ve dil kalkınması etrafındaki 

L::sa ve özlü bir konuımasile açılan bu 
toplantıda ''Rcvue internotional dca ren
ıe~~ement,, da nep-ettiği Türk scntaksi 
ne ait te:Lİ, Fransa ve bilhassa lngiltere 
fi1oloğlan ve fArkiyatcı!arı üzerinde bü .. 
y uk bir tesir bırakan ve çok mü.ait kar· 
!ı!<ınan sefaret müsteşarı Bay Se.:at ze-
lu de bulunuyordu ... 

Toplantıda, bilgi ve ı:eçinme serma • 
ye>i, yumurtaya yasin yazmak, matbaa 
harfi varken küfi yazı ile ;iir mecmuası 
karalamak marifetleri kabilinden, Oı • 
manlı sarf ve nahvinin ıririft ve battal 
kaidelerini biliyor olmaktan ibaret bu
hınan, muhtelif mekteplerin şark ve 
Türk IUanioın hocalen bulunuyordu. 
Yeni harflerin ve yeni vokabülerin kabu
li!e ııennay.ıerinin üçte ikiıini kaybe
c!en bu bilıri Piycrlotileri var kuvvetıleri· 
le, denize dütenin yılana sanlııı gibi, 
tez aahibinin pek i.abetli ve zamanında 
bir görüıle orjieini ortadan kaldırmak 
istediii ııla slıralanrun büklümlcrine, 
"nahvi hümayun,, un kuyruifuna sarıl· 

m>;lardı .. Bunun ela elden ıritme•i ihti • 
roal;ru JÖrüoce, börilcmit pasif hınçları· 
ru bilırı kisvesine bürünerek ileri ıür
clükleri oldu. Fakat hazırladığı, esa.sh 
tez i?n filoloji luı.rdetife beraber aylar
ca tetlri'klerde bulunan Bay Sedat Zeki 
Oı·., bunlara ırereken karşılıkları bir dev
rim ve ınıır; ırörü~le vermekte hiç geç 
laı. madı. Bu bir iki sönük itiraz bu su
retle baotınldı ve toplantı, Türk ulu . 
eunun bir aclen, büyük önderinin iıa
relile, bir millet ve bir ülke yarat1T ıribi 
iıı;ıdalini u ırilıi. bir yeni dil yarat • 
makta, bir müotakil dil kurmakta oldu · 
iunu ırözlerile görür gibi anladı ve kut
tuladı-

Bay Sedat Zekinin Türt. ıentaluıi et
rafındaki tezi ele tam bir alakayla icar· 
ıtlandı; Bay Sedat Zeki, Oımanlı nahvi· 
cin aade Türl< cliline değil zaten insan 
manblanoı. ve düıünüı ııraauıa uyımyan 
bazı giriftlıiklerinin dilin bünyeainden 
atılmMını İKİyordu. Nlıbi zamirlerin 
mevcut olmayııı yüzünden ırlai aiıralar
la biri\ıirlerine bailanan ve anlatılması 
• s:e~n asıl hadiseden evvel birçok t• 
f<Jrriiabn 11T•nmaıile muhakemeyi ve 
hafızayı neticesiz yorup anl&JD11lyı ırüç· 
!e!tirea bft. enlcaz yığrnı olmaktan Türlı: 
.ibarelerini kurtarmak iıtiyo.-.lu.. itte 
bir mi-1: ''Babaoı bir aydır tehink ça· 
lıtan çocuiun lcocası iki ay evvel ölen 
halamın bUıim eve tapnmıı olan eıya • 
ımdan en kıymetli saydığı lcoltuJı:ta -
re serpe uyuduğunu ırörüyonun,, ... Bu • 
na başka türlü yaz demez ki: ŞimdiMi 
l1l'\lde "cari,, olan n-ahiv kaidelerine na. 
yetsi:.!ilc Mmiıoiniz demektir. Bazı met· 
hur yeni yazıcıların ıapdığı yeni hileyi 
kullamıbilirıılniz: Kua ima cümleler ya· 
pnrsınıı, plinı pafta pafta verininiz ve 
okuyana Y•lerm. bulmak ve yapıttır • 
mak zahmetini bırakrrımızı halbuki biz 
k de nisbi zamirler: pronom mlatifler 
ol"' •e diyebillMlk: 

Sere Hırpe uyuduğunu ıörüyorum, 
~ 

1 balamın koltuğunda o çocuğun ki: Ba • 
baaı bir aydır tehirde çalıııyor ve o 
lcoltuk ki: Halanun eıyasmın en kıy • 
metlisidir, o etyalar ki: İki ay evvel bi
zim eve tafınıruttrr, kocası öl.düğü için •• 
"O koltuk ki, o eıyalar ki,,.. Bunların 
yerine ıaJuslar, ıeyler ve bunların cem. 
!eri için uydurulup kabul edilecek nisbi 
zamirler konulunca ibare daha çok man· 
tıki, dolambaçsız ve açık olacaktır .. Asli 
fiil, birinci cümlede verilmiıtit', zihin, 
neyin etrafında neleri akılda tutaeağıru 
bilir, hadise birinci cümle de ıröz önü . 
ne konmuıtur ... 

Meaele fU: Uzun ve mazmunlu 
ibareleri ıila ıiğalarının kördüğüm yı • 
iıru haline ırelmekten kurtarmak ve ça
re olarak ta nisbi zamirleri ikaıne ede • 
rek asli ve fer'i cümle nwesini düıünüt 
teıkline ve büyük ırarp dilleri türesine 
uydunnak .. 
Deniıson Roıs, tezin çok lehinde bulun 
muı, tez sahibi kadar harardle müda . 
faasıru yapmıf ve toplananların hepsi, 
bu yeniliğin Türk dilinin değişme ve 
ırelişmeıinde büyük bir irnil olacağına, 
yazma dilile konuşma dilini birleştire· 
ce;r:nc kani olarak dağılmışlardır. 

B. K. Çağ'.ar 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18 Fransızca ders. 18,30 Jimnaı• 

tik - Bayan Azade Tarcan. 18,50 Muh
tıelif plaklar, 19,30 Haberler. 19,40 Mo
noloır -Bayan Halide (Pi§kin teyze) 
20 Konferans: (maarif) Saim Urunç ls
tanbul kız l:iseıi müdürü. 20,30 
Balalayka orkestrası ve koro. 21 Şan, 
Bayan Ate§. 21,20 S<>n haberler . Bor· 
salar. 21,30 Radyo caz ve tanıro orkee 
traları Emine Ihsan ıan türkçc sözlü. 

175 Khz. M O S K O V A, ı724 m. 
21: Tiyatro nakli. 22: İngilizce yayım. 23, 

05: Çekçe yayım. 24,05: Almanca yayım. 
832 Khz. M 0 S K 0 V A, (Stalin) 361 m. 
18,30: Mosko•a operasında verilecek temsi

li nakil , 
223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
18: Konferans. 18,15: Bacb ve Haendelin 

eserlerinden kli.aik konser. 18.SO: Konferans. 
19: Slav tarkılarr. 19,15: Şen •keç. 19,30: Söz
ler. 20,05: Muhtelif. 20,25: Spor duyumlan. 
20,35: Armonik orkestrası konseri. 20,SO: 
Aktüalite. 21: Opra parçaları. 21,15: Vilnadan 
n11.kil. 21,45: Duyumlar. 22: Chopinin eaerleri. 
22,30: Jnıilizce konferans. 22: Leh t •rkıları. 
23: Reklimlar. 23,15: Hafif musiki 

823 Klu. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plak yayımı. 18: Radyo or

kestr•tı. 19: Duyumlar. 19,15: Dant parça
ları. (radyo orketlr•tı .. ) 20: Konferant. 20,20 
Operet pli.kları. 20,45: Konferans. 21,05: Ro 
men mutikisi. 21,50: Konferans. 22,05: Salon 
orkestrası. 23: Duyumlar. - Hafif musiki. 

Kbz.LEIPZIC.lb.. 
19: Şarkılar. 19,35: Konferans. 20: Şen 

konıer. 21: Duyumlar. 21,15: Uluılar yayımı. 
21,45: Orkestra konsri. 23: Duyumlar, 23.20: 
Verdinin tanınmtf e•erlerinden plAklar. 24,.20ı 
D•n• muıilcisi. 

Khz. S T O K H O L M., 426 m. 
18,45: Plik. 19,45: Alon.anca derı. 20,30: 

Sözler. 21: Aıker mızıkası. 22: Sözler. 22,301 
Plik, 231 Yeni danı mu•İkisi. 

686 Khz, B E L C R A D. 437 m. 
20: Plik. - Reklimlar. 20,15: Duyumlra. 

20,30: Uluıal yayım, 21: Jübliyanadan nakil. 
22: Radyo orkestrası. 22,30: Orlc.e•tra ila 
ıarkılar. 23: Duyumlar. 23,20: Kahvehane mu • 
ıikiıi. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
20,10: Piyano konsri.. 20,50: Şiirler, 21,101 

Budap•fte kon•eri orkestraıı. 23,lSı Duyum
lar. 23,JS: Salon orkettra••· 1,05: Son haber
ler. 

K.hz. P R A G, 470 m. 
18,30: Plik. 18,40: Okonomik yayım. 18,50: 

pli.k, 18.5 :5Duyumlar. 19,05: Amele yayımı. 
19,15: Almanca yayım. 19,50: Almanca du-
7umlar. 19,55: Pli.le. 20: Muhtelif. 20,25: Kli.
•ilıı: valıler. 21,30: Sözler. 22: Smetana •alonun
dan naklen filbarmonik konser. 23: Duyumlar. 
23,15: Opera musikisi. 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18,05: Kuartet kon•eri. - Pli..k. - Sözelr. 

22: Bir opera veya tiyatrodan nakil. Son du
yumlar. 
MILANO, TORINO, FLORANSA, Triye•to 

18,05: Pli.k. - Sözler. 20,20: Karıtık kon
•er. 20,15: Plik. 21,05: Duyumlar. 21,30: Söz .. 
ler. 21,45: Plik. 22: Senfonik konser. 24: Du-
1umlar. 

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

yayun. 20,20: Aktüalite. 20,35: Asker 

Milli tefrika: 146 

~ s a t J~c71 JJ11. 

- diyecektim ki, Ruslar Ame
rikan tıraktorlarını harikulade gü
zel kullanmışlardır. Bu ıene müt
hiş bir damping yap~aklardır. 
Kırımda açlık, Okranyada kurak
lık yoktur. 

- Damping dediğin de ne olu
yor? 

- Vapur vapur buğday sevke
dip su bahaıına verecekler ve dün· 
yanın her tarafında fiatleri dütü
rüp ortalığı karıştırmak istiyecek
lerdir. 

- Ya Arjantindeki kurak~ık? .. 
- O da ynlan ... bu sabahki ga. 

zetelere bir l·a1«ana yahu! Ne bi
ç:m tüccarsımz bil em ki ... Arjan
tin bilaki~ geçe e'leden bir kat 
fazla buğday kaldırıyor. 

- Ene söylemezsin be birader? 
- Ben seni hu kadarcık olsun 

itlerden anlar zannediyordum 

hlııı::ılıı .. Nazmı Şı:ıliaJ 

Nazminin bu cevabını Tahsin 
duyamamıttı. Çünkü peçetesini 
masanın üstüne bırakmasile soka
ğa fırlaması bir olmuftu. Nazmi 
pencereden ba!:mca onun iıkeleye 
doğru kottuğunu gördü. 

Ertesi sabah Tahsin göbeğini 
aallaya sallaya gelmif, Nazmiyi u
yandırmıttı ve giyininciye kadar 
yanından ayrılmadı. Sonra ciddi 
bir tavırla; 

- Azizim ... - dedi - Allah 
senden razı olsun. Bugün bütün 
gazeteler İngiliz ıahillerine yığı
lan Ruı buğdaylarının ucuzluğun
dan bahıediyorlar. 

- Sana hem tefekküre ... hem 
de borcumu ödemeğe geldim. 

- Ne borcu? 
---~ 

L_9_z_d_iJi_m_i_zl_e_~fD HiKAYEA!fll 
Kıaa sözler F edakarıık 1 

"" Dü,ünmek, ya çok ifi olanla-
Sokağa açılan üç genif pencere-

rın, ya hiç ifi olmıyanların ifidir. den kütüphaneye giren ikindi gü-
• Karanlıkta göz kırpan/ar; yan- n~i raflardaki ciltlerin sırtlarını 

larında bir mum taşımalıdır 1ar, yaldızlıyordu. Doçent İbrahim A
göz kırparken kime kırptığına bak- pak geniş çalıtma masasının ar-
mak için... kasındaki koltuğundan doğruldu. 

"' Sık sık saatine bakan, işinin Önünde yazmakta olduğu kitabın 
eri olamaz. yeni müsveddelerini topladı, say-

*Di,Ler çiğner; otomobil de çiğ- fa numaralarını kontrol ettikten 

B · k sonra, dikkat ve ihtimamla diğer ner. ıri yaşatmak, öte i öldürmek 
müsveddelerin üzerine koydu ve 

içindir. Sözele, buna benzer: ağ- hepsini büyük bir zarfa yerleştir-
zından çıkaran adama göre, iyi dı. ö gün de çalı,mıt olduğuna 
liğe veya kötülüğe yarayabilir. memnundu. Ayağa kalkarak ge-

,,. Kolay tanınmış olan kimseler, rindi. Bllfka bir odaya geçti. Ora-
kolayca unutulurlar. da elbiseleri hazırdı. Uç çeyrek 

* Ozan: "et lokması gerek mi, saat sonra, tıraş olmuş, taranmış, 
sana ekmek yetişmez mi?,, diye pudralanmış ve itina ile giyinmiş 
sorar. Eğer, kendi de viyecek et bir halde sokağa çrkmağa hazır · 
lokması bulsaydı; bö) '.a bağırıp landı. Ellisine yaklaştığı halde İb-
çağırmazdı. rahim Apak için geçkin denemez-

,,. ômür, ışık gibidir. Sönme. ine di.Kız kardeşi Remziyenin odasına 
yakın parıltısı çoğalır. geçti. Remziye zayıf, sakin, kar-

• Para, parayı çeker, derler. Pa- deşinden beş yaş küçük sessiz bir 
kadındı. Hayattaki rolü hiç kendira; yalnız parayı çekmez, knkanç-

lığı da çeker. ni belli etmemekti. Evin içinde 
varlığını bile kimseye duyurmıyor-

,. Serreden korkan darı ekmez- d 
~ u. 

mi~. Serçeden kim korkar ki... İbrahim Apak hemşiresinin sıh-
Salahaddin GUNGöR halini sordu. Biraz dı•arıya çıka

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca kartılıklarını Jazdığımız keli .. 
melerin Öz türkçe mukabillerioi ıeklimizin bot 

hanelerine J"erlettiriniz ve k.eıerek (Milliyet 
Bilmece memurluiuna) ıönderioiz. Doiru 
halledenler araıında Kur'a çekiyor Te kaza· 

nanlara hediyeler veriyoruz. Müddet perıem .. 
be ıünU alıı:ıamına kadardır. 
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konseri. 21,35: Sabahtan ak§ama kadar 
Viyana hayatı. 22,35: Duyumlar. 22,45: 
Yeni Türk muıikisi. (aynca tafsilatı 
okuyunuz). 23,45: Esperantocu ya
ynn. 24: Duyumlar. 24,20: Danı mu. 
sikiıi. 

Eline bir çek srkıttırmıftı. Naz
mi rakama bakınca; 

- Bunda herhalde bir yanlı,lık 
olacak ... - dedi - sen herhalde 
delirmedin? 

- Doğrudur doğrudur. 
- Ayol on be' bin lira mı bana. 
- Ne zannettin ya .. Sen olma-

saydın bugün ben hapı yutmuftum. 
Piyasa allak bullak, heriflerle va
purda imzaladım mukaveleyi. 

- Zavallılar! İki yüz vagonu 
da aldılar mı? 

- O kadar ittihalı idiler ki da
ha var mı diyorlardı .. 

- Eğer beni yuvarlamak için 
günlerce çalı,tıklarını bilmesey
dim acırdım ama ... Oooh ohun! .• 

- Şimdi ... Sana bir fey teklif 
edeceğim. 

- Söyle bakalım. 
- Sekiz sene evvel mektepte 

yaptığım teklifi kabul ediyormu
ıun? 

-Yani? 
- Ortak olalım. 
Nazmi biran dü,ündü. Hayatta 

bütün emeli, aşağı yukarı kendi
ıile ortak olmaktan ibaretmi' gi
bi gözlerinin içine bakan bu iyi 
kalpli Tahsini bu sefer kıramadı: 

cağını, canı sıkılırsa kitap oku
masını, yahut radyoyu açmasını 
söyliyerek evden çıktı. 

Bir otomobil İbrahim Apağı Za
ti Bey sokağında beyaz bir apartı
manm önünde bıraktı: Birinci kat
ta zevkle giyinmit, onun da kendi
sini bekliyerek hazırlandığı bes
belli bir kadın kapıyı açtı. 

İbrahim Apak haftada bir bu 
apartımana gelir, Mebrüre hanım
la bir otomobil gezintisi yapar, 
iyi bir yerde yemek yerler ve dö
nerlerdi. 

Bu sefer Y eniköyde bir otelin 
traçasında idiler. Kadın dedi ki: 

- Bilmezsin başıma ne geldi 
tbrahim? Geçen gün Azmi Beyle
rin çayında idim. Orada Nüzhete 
rastgeldim. Bana izdivaç teklif et
mez mi? 

- Mebrüre, sen zeki ve güzel 
• .•. kadınsın. Hangi bek~, eıkek 
ıen!nle konuşur da böyle :..:r ar
zuya kapılmaz. 

- Öv'P •l)vlüyorsunuz ama, me 
.ela s;z kapılmadınız. 

•• .. 
1 r·ı: hir göğüı 

geçirdi. Kadın devam etti: 
- İbrahim bilirsin ki, seni se

verim. Seni ve bilgini .. Onun için 
evlenmi' olsaydık, ben kendimi 
dünyanın en mes'ut kadını adde
derdim. Uç sene evvel tanıştığımız 
zaman, münasebetimizin ,eklini 
kendi kendime münakaşa bile et
medim. Kendimi sana bağladım, 
o kadar ... Biliyorsun, bedbaht bir 
izdivaçtan ve bo'anmadan sonra 
artrk serbest kalmı,trm. .. O sırada 
sen yolumun üstüne çıktın ve seni 
sevdim .. 

- Mebrüre, ben de seni sevmi
yor muyum sanıyorsqn? 

- Biliyorum. Öyle olmasaydı, 
ben de seni daha az severdim. 
Dütünüyorum da, biz acaba niçin 
hayatımızı yoluna koymıyoruz? 
Herkesin bildiği bu gizlilik artık 
beni sıkıyor. Neye biz de fÖyle her 

· kes gibi ortaya çıkmıyoruz? 
- Ben de bunu istemiyor deği

lim Mebrüre, yalnız aramızda bir 
mini var .. 

- Hem,ireniz... değil mi? Fa-

Tahsin bey sevinçle ayağa kalk
tı. Fakat elini uzatacak yerde Naz
miyi kucakladı; 

- Koskoca mektep bir seni ye
tittirdi.. - dedi yafa Nazmim 
yafaaa. 

Sonra mühim bir teY hatırlamış 
gibi durakladı ve dalgın dalgın 
ilave etti: 

- Yahu ... mektep dedim de ha
tırıma geldi. Bir Ömerof vardı ha
tırlar mum? 

- Evet. .. 
- O katil oldu bilir misin? 

- Hem öldürdüğü adamı da 
tanıyacaksın .. 

- ??? ... 
- Ankarada bir tiyatrocu var-

dı. Süleyman .. Şatı Süleyman ..• 
- Eeeey ... 
- Onu öldürdü idi .. 
Nazmi kulaklarına inanamıyor

du. Bu hadiıelerin tesadüflerin 
ne garip cilveleri oluyordu. Demek 
tali domuzu köpeğe yedirtmitti 
ha ... 

Garaon kahvaltısını getirmitti. 
Hiçbir 'ey ıöylemeden yumurta
yı kırmağa batladı. 

• • • • . . . . . . . . 
- Oh küçük hanım oh .. 
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kat hemşireniz neye mani olsun, 
anlayamıyorum. 

- Çünkü sen onu tanımazsın. 

Dul kaldığı gündenberi on sene
dir beraber yatarız. Bu kadın di
ni itikadı sağlam olmasaydı, belki 
kendisini öldürürdü. Şimdi biz ev
lenirsek, ben bu kadına "artık sen 
git., diyebilir miyim? 

- Peki niçin gitsin? Ben bera
ber yaşanamıyacak kadar korkunç 
bir kadın mıyım? Yokta o mu 
huysuzluk eder? 

- O hiç huysuz değildir. Yal
nız 'imdiye kadar evin idaresine 
o bakmağa alıftı. Kimseyi itine 
karıttırmak istemez. 

- Peki, mademki öyledir, bir 
daha bundan bahsetmiyelim. 

Halbuki ondan sonra daha bir 
kaç defa bundan bahsettiler. ibra
• · ' "·n k her defasında da evin 
işine kimsenin karışmasını çeke
miyen hemşiresinin saadetine ma
ni olduğunu söy:edi. Fakat hem,i
resini de severdi. Evin intizamına 
kendi itiyatlarına o kadar dikkat 
eden bu kadınla Mebrüre arasında 
geçen bu sakin ve asude hayatın 
bir izdivaçla zehirlenmesinden 
korkuyordu. 

İbrahim Apak bir gün hastalan
dı. Fena halde gribe yakalanmı,tı. 
Kırk derece içinde, affetmez bir 
hastalığa yakalandığını zannede
rek sayıklıyor, hem,iresinin elleri
ne sarılıyordu. iki gün sonra iyi
letti. Bir gün kütüphanede sabah 
kahvesini alırken, hemtiresi de
di ki: 

- İbrahim, aana bir teY söyliye
ceğim. Bana öyle geliyor ki ıen u
zun zamaıılardanberidir hem ken
dini, hem batka biriıini benim için 
feda edip gidiyoraun. Fakat tu-
haf teydir, bilmiyerek beni de 
feda ediyorsun. Bunu hastalandı
ğın günlerdeki sayıklamalarından 
anladım. Kaç defa Mebrüre ha
nım isminde bir kadından bahset
tin. Ben zaten senin onunla mü
nasebetin olduğunu biliyordum. 
Fakat benim kurulacak bir saade
te engel olduğumu bilmiyordum. 
Onu anlayınca, dün çıktım, Meb
rüre hanıma gittim. 

İbrahim Apak birden doğruldu: 

- Bu ne keyif böyle ,ekerim .• 
- Yalnızdım da ... 
Maroken bir kanapeye uzan. 

mıf, yetil gözlü koyu kumral saçlı 
bir kız gazete okuyordu. Nazmi
yi görünce bir serçe gibi zıplıyarak 
doğruldu. Ve çapkın çapkın gü
lümsedi; 

- Bana darılmadmız ya .. 
- Y oo .. fakat kız bugün ayın 

on biri mi? 
Duvardaki takvime bir göz attıı 
- Öyle ya .. ver 'u gazeteyi ba-

kalım .. Neye vermiyoraun? ver 
tunu: 

Ve cüzdanını acele acele açıp 
bir piyango kağıdı çıkardı. Bir
gazeteye, bir elindeki kağıda bak
tı. Gözlerine inanamamı'tı galiba .• 
ki birkaç kere açıp kapadıktan ve 
iyice oğuşturduktan sonra gene 
dikkatle baktı: 

- Dokuz yüz yetmi' altı ... Do
kuz burada da dokuz .. Yedi .. bu da 
yedi.. Altı, bu da altı.. Kız 
bana büyük ikramiye düttü ! 

Ve gazeteyi kapıp sevinçle dı
tarıya fırladı. Kız da arkasından 
kotmuttu. Merdiven baamda ona 
yetişti: 

- Veriniz, veriniz! 
- Ne vereyim? Baht it, müjde-

mi istiyorsun .. tabii vereceğim .. 

Nasıl? dedi, Mebrüre 
mamı gittin? 

- Evet, çok iyi bir kadın .. her 
cihetten zevcen olmağa layık .. Se
ni mes'ut edeceğini derhal anla
dım. Ona hakkı olan · muntazam 
hayatı temin edersen, ben de mes
ut olacağım. Zaten birazdan bu
raya gelecek. 

İbrahim Apak kekeledi: 
- Ne dedin? buraya mı gele

cek? 
- Teli.f etme.. bir adamı iki 

kiti idare etmez, karı,ıklrk olur, 
mütkülat çıkar. Birinin yaptığını 
öteki beğenmez. Zaten ben de ha
yat;mı tanzim etmek mecburiye
tindeyim. Uç ay evvel, vekilim a
vukat Şevket bey beni iıtemitti. 
Ben de seni yalnız bırakmamak i
çin tereddüt ediyordum. Şimdi i
çim müsterih olarak Şevket !:eye 
muvafakat cevabı vereceğim. O
nun iki çocuğu var. Onlara da ba
karım. 

İbrahim Apak bir müddet bir 
tey söylemedi. En nihayet ba~ını 
eğdi: 

- Hakikat, dedi, sen ne em•al-
aiz, ne fedakar kadınsın. SEM 

NiÇiN REVUE SAA TLARI, 
DAKiK VE TEMINA TLI 
OLMAKLA BERABER KEN 
Dl DERECESiNDE BULU
NAN BiR ÇOK SAATLER
DEN DAHA UCUZDUR? .. 

Bunun batlıca sebebi: mevııddı İp· 
tidaiyenin İntihabında ittihaz edilen 
tedabir ve birçok defalar model adde 
dilen, saatler tarzı İmalinde aı ;ımah
dır. Bilhassa, fenni alatla, emsali b;ı
lunmıyan kontrol metodu ve itinalı b·r 
çalıtma sayesinde imal edile~ RE'lf '":: 
SAA TLERINI alan he• ke• cidd<""n k·y
mettar bir e§ya sahibi '•' 

IATIŞ VEftLEftl ı Beyotıu, fetıklı\I Cad. 
Ş99 No.lu S. MISIRLI. 
Oaıata'da. TUneı eok. 29 No ıu MEYER 
SAAT TICARETHANESf ile 

Baflıc:a eaatcllerde bulunur. 
REVUE fabrikaları Türkiye saiı' 

tubesi: lıtanbul, Babçekapı, Ta1 Han 
No. 19. 

-Kız delirdin mi? bir baskası-
m al... · 

- Allahmızı severseniz verin '.z 
çok tatlı yerinde kaldım. 

Ve gazeteyi çekip aldı. 
Nazmi buna kızmıftı, sonra kız

gınlığı kalmadı, büyük bir merak 
içinde, odaya girerken kıza yetiş
ti; 

- Firdevs! 
- Ne var efendim ... 
- Ne imit o tatlı yerinde bırak. 

tığın? 
-Tefrika efendim ... bu romanı 

takip ediyorum da 
Ve parmağım üç sütun üzerine 

dizilmit bir ba,lığa değdirmi,ti. 
Nazmi, daktilosunu böyle terbiye
ıizlenecek derecede meraka salan 
sütuna bir bakınca, kızı kucakla
dığı gibi odaya soktu; ba,ladı oy
namağa zıplamağa ... 

Hayret etmek sırası ,imdi Fir
devse gelmişti. Kızcağız korkmu,. 
tu da .. Sakın patron oynatmı~ ol
masuı. 

Nihayet Nazmi sakinleşti. Bir si
gara yaktı: 

- Gazetenin telefon numara
sına bak bakayım. 

- Kaç? 
- İstanbul dokuz ift dokuz 



Küçük dalgalar 
B - ~ bl zaman önce en mu- ve uzun meııceli istasyonlar ancak 

unaan r • • d · • 't · vallakiyetle yayılmaları dinlenen kıf mev•!mın. ~ ıyı V• parazı. •ız 
mevceler orta ve uzun dalgalı olarak dınlenılır. Havalar bır<U 
mevcelerdi. Bunlardan 2QO ile 555 ıs!nınca orta ve uzun d!"galar~a • 
metre dalga uzunluğu arasında kı i•ta•yonlarda parazıt demlen 
yayım yapanların orda veya nor - luzuli gürültü1er btlflar ve bu me•0

• 

mal dalgalar 900 ile 2000 metr• celer~e çalışan istaayo_nların da 
arasında çalı,anlarına da uzun zevkı kalmaz. Bu meıı•ımde kıf -

dalgalar denilir. Bu istasyonlar • dtanh hi~~lir farkı olmıy".n. ve
1 

hatta 
dan m ada bir de 16 metreden a a ıyı e'en ve parazıtı o mıyan 
200 me~eye kadar çalıfanları var istasyonlar kısa mevce üzerinden 
dır ki bunlara küçük veya k11a yayım yapanlardır. Bunlar her 
dalgJı i•tasyonlar ismi verilmif- m.evsimde dıinfe~cilerine kar1ı ay-
tir. Diğerleri en çok iki, üç bin ki- nı sadakatleTını muhal~uı ede: ve 
lometre uzaklardan dinlenebilir - her zamanki nefasetlerınde kaıır -
ken kısa dalgalar ile yayım yapa, lar. Birçok kimseler akşamları ve 
!arını dünyanın her tarafında din- gündüzleri buldukları bu kısa dal 
/emek kabildir. gaların nereli olduklarını anlıya • 

Kısa dalgalarda işidilen istas - mazlar. Mesela Amerikayı dinle-
yonlar arasında konser yayımları dik;eri halde Londra olduğunu zan 
yapanlar 16 metre ile 55 metre a- nederler, Holandayı Almanya sa-
rasındakilerdir. 55 metreden 200 narlar. Ek•eriya lngilizce dille ya -
metreye kadar bulunanları da A- yım yapan istasyonlar Almanya • 
m erikan polisinin kul;andığı meı: 1 dır. Bund'an maada hassas bir kısa 

'stanbul radyosunda dinledillmiz 
Demir caz takımı 

t:elerdir ki, bu dalgalarda konser 
yayımları yoktur. 

Günün her saatimle Avrupayı 
ve geceleri muhtelif saatlerde dün 
yanın her tarafını dinlemek fırsa-
1tını veren küçük mevceler yeryü -
züncleki radyo merakını bir kat 

\~aha artırmıştır. Radyo dünyası • 
r.;ın pek büyük bir alaka ile takip 
ettiği bu kısa dalgalar hakkında 
pek yakında okuyucularımızı ten
vir etmek istiyoruz. T elrika ha -
linde bulacağınınz bu yazımızı 
'pek yakında radyo sayfamızda bu 
'lacaksınız. Yazımızda dünyanın 
;her tarafında çalışan kısa dalga -
~ı iatasyonları dalga uzunlukları 
ve ifaretlerile birlikte tanıtarak 
,hangi saatlerde ba,lıyarak hangi 
sat/ere kadar çalı,tıklarını bildi • 
receğiz. 

Her radyoıu olan bilir ki, arda 

dalgalı makinası olanlar hangi sa
atte aramalarını bilecek o!ıırlı:ırsa 
muhtel f kısa mevcelerde Ame -
rikan, Hint, Fas, Avusturalya, Ja
va, ispanya, Portekiz gibi yüksek 
dalgalarda bulunmayan İstasyon -
farı almak hiç güç değildir. Hele 
bazı Amerikan istasyonları vardır 
ki, her akşam saat 22 radde:erin
de dinlenebilir. 

Gündüzleri uzun dalgaların hiç 
biri Uiyikile İJidilememekte iken 
kısa dalgalı Avrupa postaları Jıi
ğerlerinin gece saatlerinde en iyi 
ifidilenlerinden daha yüksek ses -
le ve hiç parazitsiz olarak alınır. 
Bunların en iyi duyulanları Lon • 
dra, Berlin, Paris, Eindhoven, Va
tikan, Roma ve Moskova istasyon

larıdır. 
T. Bleda 

Fenlandiyada te ~ s i zle ders 
verilecek 

B irçok yer le rde radyo vasıtaaı

l e dersler verilmektedir. F e n lan -

diya da da radyod a muntazam ders 

! e r verilmeğe ba,Ianılacaktır. Son 

b a harda 900 mektebin muhtelif sı 
nıflarına birer hoparlör ve radyo 

teıiıatı yerleftirilerek program da 

bilinde muntazam dersler verile -

cektir. Böylelikle F enlandiya ma

arifi bütçesinde epeyce tasarruf e

dilmi' olacaktır. 

Bu akşam Viyanayı dinleyiniz 
Bu akşam saat 22 yl 46 dakika 

geçe Viyana radyosunda yeni Türk 
eserlerinden mürekkep bir ırenlo
nik kon•er verilecektir. Konser• 

dair geçen haltaki sayımızda iza

hat ıJ.ermi,tik. Bu dela proğramı 
tal•ilatile kaydedoiyoruz: 

Ba,langıç: Bay Joseph Marx 

ı "Ju akşam Viyanada verilecek o
lan Türk konserini idare edecek 

olan Osrvald Kabaata 

tarafından verilecek Türk musi -

kisi hakkında kısa bir konleran• 
Konıer, Viyanamn senfonik heye• 
ti tarafından verilecek ve musiki 

, 

müdürlerinden Dr. Oswald Kabas
ta taralından dirije edilecektir. 
Heyete •olist olarak Cemal Re,it 
piyano ile iştirak ediyor. Dinletile
cek eserleri siraırile kaydediyo • 
ruz: 

Piyano ve orkestra için konser

Jo kromatik (Cemal Re,idin eıe -
ri). 1: Allegro. - 2: Adagio. -
3: Allegro molto. 

Bunları Hasan Ferit Alnarın üç 
orkestra eseri takio edecektir. 
Sonra da iki ulusal Türk dan• ha
vası. 

Son olarak Cemal Re#din Ens
tantaneler adlı Milli Türk havala
n çalınacaktır: 

1: Balıkçı ağım çekerken, 2: 
kör dilenci kadın. 3: Eyup güver- ' 
cinleri. 4: Metrii.k bir camide. 5: 
Bayram. 

Konser, musiki bahsi de dahil 
olarak tam bir saat sürecektfr. 

Kısa da l gı'ı Roma neşriyatı 
başladı 

Bir seneye yakın bir zamandan 

beri kısa dalgalı 25,4 metre dalga 

uzunlukla Roma tekrar gündüz 

yayımlarına b~lamıştır. Öğleden 
sonra bu istasyonun yayımları mun

tazaman işitilmektedir. lstasyo • 

nun itareti (2 R O) dur. 

Mihal Pupin öldü --Çobanlt1da hayatını kaza
nan bu adam milyonla 

serYet sahibi olmuştur 
Hayatını bir amele vaziyetinde 

ka.zanan çiftçi ana, babanın oğlu 
olan Mihal Pupin Hki Avu11tur • --

Mihal Pupin 

ya - Macar imparatorluğuna ait 

~lan ve bugün Yugoslavyanın e
linde bulunan ldvor kasabasında 
1859 senesinde doğmuf ve ebeveY. 

ninin kendisine bakmakta aciz ol -

maları hasebile Pupin genç yaşta 
.... kazancını tenıin etmek mecburi • 

yetinde kalmıştır. 

Moskova radyosunda mektepli gen ç kızlar 
söylü yarlar. 

mikro/on 6nünde 

An aaıl Slav ırkına mensup olan 

Pupin 15 yaşına kada r çoban ola

rak civar çiftlikle rinde çalıştıktan 
aonra kendisinde Amerikaya git

mek hevesi uyanmıştır. Gençte bu 

hevesin uyanması çiftlik sahibinin 

· adamlarından birinin efendisinin 

Amerikada iyi işler yapıldığın -

dan bahsetmesi üzerine olmufl ur. 

Pupin Amerikan vapurlarından bi

rinde hizmetçi o lar a k gitmenin yo 

!unu bularak cebinde b e t sanfm 

olduğu halde Ame r ik a to _rak l a -

rında v e v apurdan inmiştir 
Onbeş y~ında lisanını b ilme -

diği bir yabancı memlekete gelen 

bu acemi çocuk bir i' b u lma k için 

oraya, buraya bat vurmuş ve niha

yet kısa bir sefalet ve açlıktan son 

ra bir ahırda hayvan trmarlayıcı
.,,n çirağr olarak istihdam edil -

miştir. Bir müddet sonra hayvan

lara iyi muamelesi görülünce ken-

--.---,----H-A-FT_A_L-IK-PRO--G-R-A--M~~-ı~.~ ulusal mu•iki. 21: Posaininin ••erlerinden par kestraar. 20 Konferans. 20,35: Beethovenio 
çalar. 22: Muhtelif dillerde konferanslar, 22ı eaerlerittden "FIDELIO., operası. 
Çekçe yayım. 23,05: lnıilizce. 24,0:: Al · 223 Khz. y A R ş O y A 1345 m. 
manca. 18,15: Sözler. 18,SOı Sözler, 19ı Oda mu· 

832 Kbı:. M O S K O V A, (St.alin) 361 m . ıilci•i . 19,151 Edebiyat. 19,30: Muhtelif, 19,45 
17,JOı Büyük operada Yerilecek ıenfonik P18.k. (Piyano cazı) _ Söıı:ler. 20,3Sı Keman 

7 Nisan Pazar 8 Niseın Pazartesi ~:~:!,3~:k~:~~!i:r:.rkeıt.-a•ı. 22 Radyo caz v• ~:::eri na&til. ı9.JO: Kematı kon.eri. 22: kon•eri. 20,50J Aktüel ille. 2ı: Şarkılh hafif mu-
. aiki. 21,30: Rekli.m ar. - Duyum ar, 22: Bi· 

ISTANBUL ı ISTANBUL ı 175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. zeın;n "CARMEN,, opera.,, M;ıano ıkalaHn 
U -~ 0_,1 (lnlul" d I) 18·. Fransızca ders. 18 'in Dan• muıiki•i ı7.30: Parti yayımı. 18,30: Kızılordu yayı· ı3 • 15 Gündüz pli.le: yayımı. 18: Radyo d ._.1 17,30 aJ•er1İt.-;1•n na1U ap erı ,.,... 9 30 K lh 1 • • 22 M h 19 D I an na11;1 . o 

Maniıa ıayla•ı Hikmet, 18,70 Jimnaıtik (Ba· (Pi.ile) 19 Hafif mu•iki Pl.ik. 19,30: Haberler mı. ı ' : 0 oz ar ıçın yayım. : u le· orke•lra••· : uyum ar, 19,ı5: Orkeıtra 545 Khz. B U D A p E Ş T E, 550 m. 

IJ'an Aaade Tarcan) 18.50 Karmen (3Üncü 19,40: Bayan Babikyan fan. 20: Gavin kardet lif dillerde konferanslar. 22: Almanca. 23,051 konıeri. 19,40: Kli.•ik kon.ıer. 20: Konferanı. 18.JQ: Rajter idareıinde opera orkeıtran. 
perde. 19,30 Haberler, 19,40 Sitar Solo -Çray ler mandolinata orkeıtr•••· 20,30: Senfoni Fran•ızca, 24.05: Ft!lemenkçe. 20.20: Pli.k. 20,4S: Konferanı. 21,0Sı Soliıt 20: Sözler. 20,40: Verdinin "REKUIM.,i (lı· 

~r· 20ı Ziraat Bakanlaiı namına konferan•, Eroika, BetboYen, 21,15: Son haberler, bor••- 832 Kh::r. . M Ol S K O V A, (Stalin) 361 konıer. 21
1
•45: Şarkrlar. 21,45: Konferanı. 221 •İçre muallimler birliii koro•u tarafından.) 

18,30: Moakava operaundan nakil. Voli Radro ••on orkeıtraıı. 23: Duyumlar, 23, 22 40 D 1 23 S 1 '- ı 23 05 
'lift Oda muıikiıi •• muhtelif par<alar pli.k. lar, 2ı,201 Bayan Bedriye Tü::r.ün. Tanıo ve , : uyum ar. : •on oraea raıı. • ı 

1 ,..., Ferrarinin "Quatre Deıpoteı,, adlı opera tam 25 Radyo or'- t "HUNNIA f'I · d h 1 (f'I -d 20,451 Sarlıtro Goldenbar• idareıinda koro cas orkestraları. : ••• ruı. 11 ı mın an •• ne er 1 m ıu ro· 
175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. ıili . 22,45: Dana muıikiai 24: lnıiliıı:ce. 223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. ıund.an nakil) 24,ıOı Çinıene muıikiıi. 

~eyetl, 21,lSı Son haberler -borsalar· 21,30 823 Kh:ıc. B U K R E Ş. 364 m. 18,ıS: Soliıt konıeri. 18.SO: Sözler. l9: Mu- 686 Kbz. B E L G R A D 437 m . 
l,Türkçe ıazlü ıan Çadırcıı Radro caz ve tanıo :7,301 Parti yayımı. 18,30: Yeni Ruı f&l'kı• 13 - ı5 Gündüz pl.ik yayımı. 181 Pl&k. ıikili ve ıöı::lü ıkeç. 19.30: Söı:ler. 19,4Sı Pli.k. ı9,30ı Plak. ı9,45: Reldam1ar. 19.SSı Sözler 

._ I ları. 19,30: Kolhozlara konıer - Piyano· t•n • ( f f 'k') 19 D 1 1915 Pi • ._ UI 1 Ortteatra arı lla beraber. Ha i muıı ı . : uyum ar. 1 : aK. (Bach) 20,0S: Sözler. 20,.35: Koro konıeri. 20,ı5: Duyumlar. 20.JO: u.ıa yayım. 211 
• K O y 24 21: Karıtık konıer. 22: Almanca yayım. 23: 20·. Konferanı. 20 •o: Pl.ik. 20,451 Konfernnı. 20 50 A'- .. l M 'I. 1 •- pe d a· t • "CAR 175 Khz. M O ~ A, 17 m. ,- , ı atua ite. 21ı Plik. (Yeni filmlerden.) ı ano ••ca o raaın an n:e nın • 

K 0_ k • 1 lnailizce yayım. 24,05: Macarca yayım. 22.· So" zler. 22,05• Senfonik konıer, 22: Kon· 2 45 D l MEN 23 D 1 23 •o K h 11,151 arıttK onıer. loı ıYeççe yayım. 1, : uyum ar. 22: Cbopinin ••erlerinden ,. operaıt. : u,..um ar. ..... : a ve· 
17 P 30 K 1_ '- 22: Da.nı muıikiıi. 24,051 Sürük Moıkova feranı. 22,15·. Senfonik kon•erin devamı. 231 k 22 h k • ,30ı artl 7ayımı. 19, : arıııa •on•er .,.. onıer. .30: Konferanı. Eaperantoca 22, •ne onıer•, 
danı ha•aları. 22ı Almanca yayım. 23,051 in· 832 Kbz. M O S K O V A (Stalin) 361 m. Duyumlar. 23,.25: Konıer nakli. 45: Keman oknıeri. 23: Rekli.mlar. 23,15: Khz. LEIPZIG, 382 m. 
ailiace. 24,0!h Almancaı Edebi: ,..ayım. 16,301 Sözler. 18,30: Mikrofon tiyatroıu. 223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. fif musiki. 20ı Halk ıa..rkılan. •• mu•iki parçalan. 

832 Kb•. M O S K OVA, (Stalin) 36ı m. yayımını nakil. ı8 ıSJ Kuartet oda muıikial. lS.SOı Sösler. 545 Kbıı:. B U D A p E ş T E, 550 m, 211 Duyumlar. 2ı,101 "Bülbüldü, tarla kuıu 
18,301 Bürü.le akademik tiyatrodanı Bir O• 823 Kbz. B o K R E Ş, 364 m. ı9: Hafif havalar .... atrkdar. 19,151 Tiyatro 19,301 Piy k . 2010 Ul 1 der~il.1,, adlı muıill.ili romantik yayım. 22: Pi-

D b l 13 • 15 Gündüz pli.k yayımı. lS: Radyo bahi•leri. 19,30: ReklDmlar. ı9,4Sı Plilc. 20, ano onıerı. • : uı araraıı 

Dünyanın en küçük 
orkestrası 

Amerikan radyolannda her va

kit her feyİn garibine tesadüf e • 

dilmektedir. Bu garipliklerin me

raklrlarınr daima okuyucularımıza 
bildirmekte kusur etmiyoruz. Ha

ber aldığımıza göre «Columbia 

Broadcasting» müıaeıesi kendi 

stüdyolarında konser verdirmek 

üzere en küçük musikitinaslardan 

müteşekkil bir orkestra hazırlat -

mıt ve stüdyolarında bu takıma 
konserler verdirmeğe başlamıttır. 
Dünyanın en küçük yaştaki musi

kifinaıl.an ara.aında rekor kazıman 
«Sherman • Thompson - Baby "lr
kestra» adlı bu takımın azaları :.tç 
ile altı y~larında bulunma~;taJır. 
Her biri en çok kabiliyet ve mu • 

vaffakıyet gösterdikleri aletlerle 

çalmakta ve bazıları da ı"slerile 
iştirak etmektedirler. 

Bu takım kritik edilmi' ve esas 
itibarile bir hatası bulunmamakla 

beraber çocukların pek küçük yac

ta olduklarından bir kaç yerde 

ehemmiyetsiz nota hataları görül • 

müttür. 

'di~ i ~i"k;:t;~ ·~ü;ü~ürii'~j;;~ -ku 1 j; ;· 
mıtlardır. Bu itten V?-" · ç e n Mi -
hal Pupin badanac • ja ba,'arnıt 
ve yeni yapılan büyük b:n :ı.larda 
kendine i' bulmakta güçlü:< çek • 

memiştir. Pupin daha sonra Hr 

bisküi fabrikasında dolgunca yev

miye ile çalıtmağa muvaffak ol • 

muş ve bu saye o:le tahs il için rara 

arttırmıştır. 

Pupin telefona merak et :n:ş v e 

talebeliği esnasında kendi kendi -

ne tecrübeler yaparak bu fennin 

tekemmülüne gayret etmh tir. F·ı
p i n gününbirinde kimsenin l>a• a

ramadığı bir teknik m u v e f' <" • :y t 

elde etmiştir. 
O zamana kad a r telefonla uz- !: 

mesafelerle konu}mak kab"I d<>ğ ;!
di. 

Pupin bu bulduğu yen il:k:e C:il -:
yayı hayrette bırakmıştı. kade tt -

ği pupinize kable ve ihtiza z bo!>:
nile telefonla en uzak y e rler le n1:1 

h abere edilebilmitt i. Bunu n brö -

vesini sattıktan sonra Pµpin gayet 

zengin olmut ve son g ü nlerine 

kadar bu fen ile uğratmıştır. 
On gün evvel hayata 76 yaşıncla 

veda eden bu adam telefon tek -

niğinin ilerleyifine en büyük bir 

vardımda bulunmustur. ölümün • 
0 d .. n bütün fen rlünyaaı müteessir -

d .·. 

mann ca::r.ı. 23,05: Durumlar. 23, ı5: Vasneri.n 
11TANNHAUSER,. opera•ının üçüncü perde
ıi . 24,351 Çinıene muıikiıi. 

686 Kh:r.. ıs 1:::. L G R A D, 437 nı . 
19,301 Şarkılar. 20: Rekli.m ,.. pli.k. 20.IS: 

Duyumlar. 20ı3(): Ulusal yayım. 2ı : Zaire!,_ 
den na.kil. 23: Duyumlar. 23,20: Kah•ehane 
konıerl. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
O,ı5: Tan.ınmıı muıikitina•ların e•erlerin· 

den plaklar. 211 Duyumlar. 2ı,ı5: Skeç. 22: 
Brücknerin 7 inci Eı • Dur ıenfonİ•İ. 23,10: 
Duyumlar, ıpor. 23,30: G.ece muıikiıi. 

P A R 1 S, (Kııa dalRa) ı9,68 m. 
141 Duyumlar. 14,30: Konıer nakli. ıS,30: 

lnsili.ı:ce duyumlar. 15,40: 15,50: Sözler. 
16: Parla eilenceleri. 16,10: Şen yayım . ı6,20: 
Sözler. 17,SSı Andre Delmon caz takımı. 

P R A C, 470 m . 
19,051 Amele 7a7ımı. 19,15: Almanca y•)ım . 

19,50: Duyumlar. 19.SSı Pili:. - Sö%1er. 20,10 
Şarkılı muıiki. 20,30: Brünodan: Slav muıiki· 
il bir popuri. 2ı,35: Sözler. 21,50: Radro or· 
keıtraıı. 23: D-.·mlar. 23,15: Pl.ik. - Söz· 
ler. - Pl.ilı:. 23,301 Ru•ç• duyumlar. 

13 Nisan Cumartesi 
pera temılll. 22,45: anı a•a arı. orkeıtraı•. ı9o Duyumlar. 19,151 Oda muıİ· P•. n.ayo,n, hakkında konferanı. 20 'O·. Maıcaa· yeı. 23,10: Duyumla..r. 23,30: Pli.k. 24ı Yeni 

07 Aktüalite. 2ıı Padere•ıkinin eıerlerindon C "' ( k ) K.L- M O S ıc: Oy A 
823 Kb.z. BOK RE Ş, 364 m. O 1 k kiıi. 19,451 Yeni musiki (piyano). 20: Konfe· konıer. 23ı Hafif muaiki. 23,.30: Sözler. 23,461 nının AYA_LLERIA RUSTICANA .. ope· piya..no ye rady(o or deıtraı)o 968 175 ııuo. '1724 m . 
121 Dint musiki. 12,301 Pli.k. 131 i e on· ra..nı. 20,20ı Plak ile Fran•ıs muıikiıi. 20,451 r••.ı. Ye Lııı:tin üç fantazi danaile rapıodi- P A R 1 S, Kua.. alsa ı , m. 17,301 Parti yayımL 18,301 Kızılordu için 

45 B d Hafif mu•iki. 24,051 Ha..fif mu•iki. 1 21 45 D ı4 D 1 b 14,30 K ki" d k 1 19,30 M O ti 1 · d •eri ( dinik.o orkeıtruı.) 13, : or••• • konferans, 21 ı Sözler. 21,0S: Ermeni muıi • erı. , ı ıı •İyaıaıı 23,10: Duyumla..r. ı uyum ar, orıa.. : onıer na t. ra yo onıer. ı ota r n eıer erın en 
)'umlar. 14,40ı Orkestranın d .. amı. 17-ı Ko•• K f S4S Khz. 8 U D A p E Ş T E, 550 m. Cazband. 24,20: Çinıene rnuıik.iai . 15..30 lnıilizce durumları. 15,40: Parla hayab. konıer. 211 Mikrofon tiratroıu. 22: Alman-

•ikiaL 21,351 Piyano konıeri. 22,05: on •· 18,35: Pa1eatrina korosunun okn•erL 19,JSı ı•,50 D · 'l'k d y mlar 16 30 Radyo .,. ya~-. 23,0llo Franıozca yayom. 24,~, feranı. 17,ı5o Şarkılar. 17,301 Kiylü yayımı. D 1 23 ıo 686 Khz. B E L G R A D ,.7 m o : enı:zc.ı ı u u 1• • : ı-- v-.ı ranı. 22.20ı Şarkılar. 22,45ı uyum ar. • Der•, 20,05: Düo • armonik kon•eri. 20,401 20 Pli.it. ~ . kuarteti konseri. lıYeççe yayım . 
18: Ka..rıtık lconıer. 19: Duyumlar. ıe,ıS:ı Kahvehane konıeri. (Konaervatu••rdan.) 22,30ı Duyumlar. 22,50 1 . - Duyumlar. 20,301 Uluıal ya· p R A G, 470 m. 832 Kb.a. M O S K O y A, (St.alin) ! 61 nı. 
Konserin dffaını. 201 Konferanı. 20,201 Plalc. 223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. . Caz orkeıtraıı. 23,ıo: Duyumlar. 23,SOı Derı. yım. 2 1ı Bır opera veya._ tiratro nakli. 23ı 18,50·. Almanca muıikili yayım. 19,soı Du- ı8,30o D•l•"•••"n "' -'-~,,, adb operat1. 22,,5 

1 Ç k k 1 S .. ler ı9 10· Pıya· 24 ıo ç· "k' · Radyo orkeıtraaı. • ~ 
21: Radyo tlyatroıu.. 22: Spor duyum an. 18ı ocu ıar 1 ar. - o:ıı: · ' .. · .. ' : ınıene muaı ıaı. Kh L ....... ıar. 19 ıc.c. 1 Pli.k. - Sözler. - Plik. 20,15. Dan• muaikiıi. 24ı lıpanyolca yayom. 

· k 1 23 25 no birliı-;yle tarlular. - Sözler. - Plak. Soz• 686 Kh B E L G R AD 437 z. E 1 P Z 1 C 382 m ı- ,.,.... 22,ıOı Opera.. mızı aaı. 231 Duyum ar. ' 1 :z. • m . 19 45 ''K • • Ruıça derı. 20.J()ı Hafif muıikl. 21,051 Çek 823 Klı.a, B O K R E Ş, 364 m. 
•onaerin devamı. ler. 21ı Hafif muıiki. 21,4Sı Duyumlar, 221 19,25: Sözler. 19,30: Der•. 20: Reklim, plıUc: j 1 

21 •;er La.mpe,. adlı piyeı. 211 Du· filbarmaniıinin konıerl. 231 Duyumlar. 23,ı5, 13 .. IS CilndÜ• pli.k yayımı. 18: Hafif mu· 
Kh V A R ş O y A ı345 Senfonôk konser. 23: Reklimlar. 23,15: Sa· 20,ı5ı Duyumlar. 20.30: Uluıal yayım. 211 yum.•~· ,ı ı Uluıal yayım. 2ı,4S: a.Krııık 

223 •· • m. J bl' d k ı 2 D 1 muıılu.•I yayım. 231 Duyumlar, 23,200 Johann Kahv• konıerl. •iki. 191 Duyumlar, 19*1St Hafif muıiki 20: 
ısı Trio konıer. 18,35: Coc.uk yayımı. 18,501 lon muıikiıi. R:d~~a:arı:.:tra::. i. 3: uyum ar. 23,20: Sebaahan. Baeh.ın ••erlerinden ors konıeri. 12 N' c Konf•ranı. 20,201 Amerikan (Plik.) 20,4Sr 

Sö:zler. 191 Mart popurileri pli.kları. ı9,20ı 545 Khz. 8 U D A p E Ş T E, 550 m. z 1 G 24: Zenıın sece musikisi. JSln Uml Konferaııa. 211 S5zler. 21,0Sı Koro konıeri. 
voro konıorl. ı9.45ı Sözler. 20,151 Opera. ha• 18 30: Bertha ıalon orke•traıı. 19,SDı Al- Khz. L .E 1 P • 382 m. Kh p A R I S ( 
~ ' 19 40 G 1 L d d f 70 d 20 • v d 1 ) 1 STANBUL 21 -ı•ı Radyo caaı Z2,30ı Söaler. 22,50: Gaaete ~aları. _ Sazl•r. 211 KGçük orkestra konae- manc• derı. 20,20ı Tarıııato • düo knnıer. ı t enera u en or Y•tın a. ı ' • n..ıaa a 1• 9,68 m. 1 ı ,..,., k 
• Ş k 2ı D 1 2ı ıo Ol k 14ı Duyumlar ı4,30 K duyumları. 23,lSı Kah•ehan.den konıer n• • ri. 21,45·. Duyuınlar .. 22: Sözler; edebi.yat veı 21 , ıo: Tiyatro, 23,251 Duyumlar, 23,&0ı O en onaer. : uyum ar. • ı • ar 1 .1. d 

1
· : onaer nakli. 15,30: 12,30: Pli..k netriyab. 18: Danı muıikisl. 

Yo t dan orkeıt 2210 H b d nıı ızce uyum ar. 15,400 Den"ozco'l 'ok duyum· 1 r uk li. •aire. 23,15ı Senfonık orkestra konıerl. 24,0Sı k • • raıı. • : •m urı an 1 15,so s· I •e muhtelif parçalar Pllk i e. 19,20ı ~oc 
pera or eıtraıı. 23: Duyumlar. 23,20: Kadın koroıu kon•eri. arı. 1 oz er. 16,15ı Sinema du-,umları. C 1 19,50 H b 1 20 y· 223 Khs:. V A R ~ O V A, 1345 m. 

Hafif mu.iki. 686 Khs. B E L G R A D, 437 m. 16,50·. v ·-ı•k konıer. ıaati, Meıut emi . ı a er .... : ıro• S l Ç k 
1 24: Gece muıikiai. .,_,,__, • H k' s· 18,lOı Pli.k, 18.501 ös er. 191 ocu 1a1ı-545 Kbs. BU DAP EŞTE, 550 m. 20: Rekli.m, plik. 20,ı5: Duyum ar. 20,30: loniıt Nejet. 20..30 ı •••fen ıtar, ıret Ye 0 3S 

. Ulusal yayım . 21: R. St.arau•adan piyano • ke PARIS, Kııa dalı• 19,68 m. p R A G, 470 m. arkada,lerı. 211 Bayan Rit.a Mahmut Sen. Piye mı. - Sösler, 19,4Sı Pli.k. 20,07ı Sözler. 2 • 
18: Pirano .. keman kon•erı. 18,45: Kon• man konıeri. 21,40ı Koro konıeri. 22,402: ı4: Durumlar, horq. 14,301 Konıer naldi 18,SOı Pli.k. 19,05: Amele J"•yımı. 19,lSı no refakatile. 21,201 Son haberler. 21,301 StO.d PiJ'a..no hirlijlyle ıarlular. 20.SO: Aktüalite, 

ferana . 19,151 K.onferanı. 20,lO: Dilo troppet Duyumlar. 23: Pli.k. 15.30: lnıilizce duyumlar. 15,451 Denizcilik Almanca Y•Yı_m. 19,SO: Pl.ilı:. 19,SSJ Duyum· yo, Tanıo 1'• caz orkeıtralarile beraber Ba· 211 Ha..fif muıild. 21,10: Mu•iki hahi•leri. 
lı:on•eri 2045· Spor. 2lı K.onferanı. - Sarkı· Khz. LE J p z [ G, 382 m. duyumlan. 15,50: Pa..riı harab •eaaire. 17,551 ·~~· 20,lOı Plak. 20,15: Aktüalite. 20.2$'1: p 0 • ya.n Birsen. Türkçe aözlü. 21,lSı Senfonik konser. 23,301 Sözler. 24,ıS: 
h konı~r 22 İoı D'1yumlar. l2,30ı Budapefte 20 05 .. Şarkılar. 20,30: Li•ztin e•erlerinden Henri Tomaainin idaresinde radyo orke•trl'I.• puler. orkeıtra._ konseri. 211 .. Pour la M Sözler. 24,201 Hafif muıiki. 
ltonıer 0 ,· keı'tra••· ZJ,SOı Çinıene muıikiti. • adi oper t 23 D 1 ere" 175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m . Ş T SSO 

7 Balladler 21ı Duyumlar. 2ı,lO: Leip:ziı bft•· ••· 1 e · 1 uyum ar. 23.tSı Pli..k. 23,301 17 ~ .. Karotık konıer. 20,30: EdebiyaL •• 545 K.bs. B U D A P E E , m. 
686 G R A D 43 m • 'K"' lil k dl P R A G 470 Franıı&ca duyumlar. """ 19 30 M lal 20,30 K feraıı•· Khz. B E L ' · . telerinden parçalar. 22: • 0 1 ı::r.r .. • 1 l•m • m. ıHrli yayım. 21: Karııık kon•ar. (Kai.lofon • • ı acar ıa..r an. : oa 
19,25 : Sö%1er. 19,30: Ke'!!an kon•erı. 20ı ıil. 23,ıoı Duyumlar, •por. 23,.JOı Danı Ya ıs,05: Plak. 18,ı5: Sözler. 18,251 Pl&k. 11 Nı'san Pers&mbe aolo). 221 Ecnebi dillerde konferanslar. 221361 211 Pli.k. 21,301 lakandlnay7a muaikiıi. 23, 

Rekla· m l"kl 20 15· Sozler. 20,30ı Ulu· k' 1•30 Al d 18 45 Ş k 1 · 30 D 1 23,50 O keıtra•• ve p a ar. ı • •• I k I hafif muıi ı. ..,, : manca erı. , : ar ı ı pıyano Çekçe yayım. 23105 1 lnıilizce. 24,051 Almanca. : uyum ar, : pera or · 
•al yayırn. 2ı: Orke•tra birliJ•Y • ~ar ~ar. p A R 1 S, (Kııa dalıa) 19,68 m. kon•eri. 19,05: Ziraat 19,15: Almanca yayım. 688 Khs. B E L G R A D 437 m. .. 
21 30· R d k t 2'> • Radyo pıyeaı. 231 ı4ı Duyumlar. 14,301 Konıer nakli. ıS,30 19,50: Duyumlar. 19,55: Pli.k. • Sözler. 20,lOı IST AN BUL : yarım. O S K O y A (S l' ) 36 19,JOı Trio kla.rinet konıeri. 20: Reklam, 
Sp'o, · •d yo orl eı 2r3a1200'. •K· ahvehan• konseri.. s·· 1 p Pl"k 20 30 O k k 17 30 1 k I" d . U . 832 Khz. M ' ta ın l m. 
2 ve uyum ar. , . lnıilizce duyumlar. ıS,40: o:ı: er. 15,SOı •· a · ı : r e•tra onıerJ, 21,301 Konfe- . 1 : n 1 ap eT•ı: nıverıiteden na.kil. ı. 19,30: Senfonik kon•er. Z2ı Oda muıikial. Plilc. 20,ı5: Duyumlar. 20,30ı Uluıal !ayı:ı· 

l .45: Danı pli.kl11.rı. riı hayatı. - Konferan•. 16.30: Andre Del- ranı. 21,45: Keman konseri. 22,301 KunTtel mır ••rla•ı Eıat Bozkurt. 18,301 Jimnaıtik, konıeri. 21ı Muhtelif opera parçalan. 21,30: Pl11.lıı..D ' 
k.b::r., L E 1 p Z 1 O, 3&Z Dl• mon cas takımı. kon•et-İ, - Duyumlar. 23,10: Plik. Bayan Azade. 18150: Muhtelif pli.klar. Orkeı· 223 Kbx. B O K R E Ş, 364 m. 40: Populer dan• ve ıırb havaları. 23.' • u· 

.. 18,30: Alman, ltalyan vo Ru• ıarkılarr. l~ı Khz. p R A G, 470 m. 1 tra. ve ıan, .. 19,30. Ha~erler. 19,40: Operet 13 • 1 5 Gündüa plik yayımı. 181 Radyo yumlar. 23,30: Danı pl.ikları . 24: Hafi! mu· 
S 30 Akı 1915·. Almanca yayım. 19,601 A mancııt 1 o Nı'san Ç•rsamb• parçaları Plak. 20: Saalık ve aoyul yard ıo"ko" naklı'. ~:tler. 19,30: Deniz rolculuğu. 261 . 1 

U· ' a CI b k J .. k ım orkeıtra•ı. ı9: Duyumlar. ı9,15ı Radyo or· •lıt 2 P t llon •on duyumlar. 19,551 Plik .• Sözler. - Pltk. a an ısı namına onferana ·Cocuklarda akıl k K f 2 O Pl"k 2055 Kbz. L E 1 P Z 1 G,i 382 m. 2110• 
L • : 1 ı Adolf adamın "Der oılo 23 •oo 20 15 R derı 20 30· Şarkılı revil 22 ı ISTANBUL • hıfz1111hhaaı· Ordinaryüı profeıo"r doktor eıtraıı. 20: on erana. 0,2 : a . ' ı 20· Eqlencelo' mu••'ko' . 21 '. Duyumlar. ' 
D

0 nJumeau,, adi, opera. 23: Duyum ar. ,;, ı 1 uıça · ' • · • Senfonik konser. 221 Konferanı. 22,15: Kon• 
"k' · (s·· " k k ) 18 F d ı 10 J' "k B Mazhar O•man. 20,30: Ay t•nao orkeıtraıo va Dreı

0

dden· M.'llo"ckero·n u- ç perdeHk "Ga•P
0
•ro-•n• nıuaikiıô. Sözler. 22,15: Rua muaı ıaı. uyu onaar . : ran•ızca er• . : ımnaıtı . a • Ş 21 S b 1 •erin devamı. 23: Duyumlar. 

3 Is Pl • k 23 30 Al A d T 18,50 M ht ı · ı an. ılS: on ha er er ve bor•alar. 21 'Oo '. 23 D ı Spor 23 20: ın• 
P A 23ı Duyumlar. 2 , ı eı • , ı manca yan za • arcan. : u e ı operet d ~ 223 Khz. V A R ş O, y A, 1345 m. ne,, opereti. : uyum ar. · · 

R 1 S (K d 1 ) 19 68 m 1 pı·k 19,30 H b ı 19 40 B Ra yo orkeıtraaı. 22 Radyo caz ve tansa or· 'k ' . ıaa a r a ' · kil duyumlar. parça arı • · : • er er. • : •ran keıtr••ı. ıS.15: Grieain ••erlerinden piyano konıarl. mu•ı 111· 
1 

141 
Son duyumlar. ı4,30: Konıer ~· · g Nı'san Salı Halide Pitkin teyze Monoloı. 20: Konferanı. 18,40: Lemberıden nakil. 19,ıoı Tiyatro ıah· P A R ( S, (Kua dala•) ıo,68 "' ·. s,30ı 

S,30: lnıilizce duyumla r. 15,40: Soxler, 176 Khz. M O S K O V A, 1724 m . I 14: Duyumlar. ı4,30 : Kon•er ~~klı. ı. r-. 
!.60 Ekonomik bab"oı . 16 , ıS: Sö:ıler. 16,301 -Maarif- latanhul kız muallim mektebi mual· 17.30: Parti yayımı. 18,301 Sen(onik kon- ne eri. 19,30: Reklimlar. ı9,45ı Operet plik- 1.,,·ı,·zce duyumlar. 15,40: Oenizcılık .. ıs . ..... 

J JSTANBUL : !imlerinden Hüviyet Bekir. 20,30: Balalayka IO 30 S ları. 20,ı5: Sözler. 20,25: Spor. 20,351 Şarkı· 
ournal., ıazeteı'ono' n konıeri. 1 1 k ı· d • k •er. • : tüdyo tiyatro•u. 22ı Ecnebi dil- 1 S zele makaleleri. ı6,30: Karıtık konıerı. 17,30: Univarıiteden naki • ~ ı •P . er•ı • or eıtraıı ve koro . 2ı: Bayan Ate, Şan pira· 1 d k f ar. - özler. 21 ,05: Pli.k. 22: Durumlar. 22, 
~h5z: . P R A G , 470 m. .. Manisa ıarla•ı Hikmet. ı8,30: Jımnaıtık Ba· no refakatile. 21.20: Son haberler, borıalar. ;;a:•ız::. e::.~;~a'j~P2•~:lca~lmanc.a. 23,05: 1b0: Sözler. 22,15: Mu•iki bahisleri. 22,25: Fil· P R A G, 470 m. 19 

051 5 .. 01
1 

Almanca durumlar. ı9,55: PISak.
1
20, yan A:r:ade Tarcan. 18,50: Favıt op~r••• (Kı • 21,30: Stüdyo orkeatraaı. 22 Stüdyo caz va tan 832 Kh:r:. M 0 S K 0 VA, (Stalin) 

316 
m. •ranonik kon•er. 23,30: Şiirler. 24,05: Pli.k. ~'.5~ty'::İa;·~~';'5 1 ıı:ı~~";~~;~: "Vr;;~.dk•; 

21 oa: er, 20,SO: Hafif musiki. 21.25: ö:.c. er. ıaltolmoto 19,30: Haberlc-r. ı9,40 Pıyano Solo 10 orkestraları. ıs 30 D . k' . "ROUS 545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. na.k'ol. 21 ,45 .. r'arlamento h1;trr1tları . 
1
2.2k: AZJ•,:l•J'o 

.20• .,Orse de la Mo.,tal!
0
ne., adlı Conradi~ 175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. ' : arıııomı• ının SALKA., 0 • ı8.30: Çinaene muıiki•i. ı9,3S: Stenosrafi. 

Pl"k Plak 20 Maliye Be.kanlıiı namına konferan•. pera•ı. 22,45: Danı m'1ıiki•i. d . mı:ukaH. 23: Durumlar. 23,15: F" · 
eti.. 231 Son duyııml o. r . 2:\,20: a • 20.JO: Demire.az. 21,ıs~ Son haberler, borıa - 17,30: Parti yayımı. 19,30: Kolhozlar için 13 • ıs Gündüz plak yayımı. ı 8 : S·I-- ---~ ~,.•rH . . 20: Spor ~~yu~ları. 20,_ıs~ Pi~~· .2ı: n-~--v• ratlvo orkeatrat1. 
rnanca duyum~~- 23.30· Plik. ~~_:~;".::'.'.'..'.,_::::::,::.:;:;,,,;;,,;;,,;,,;;,;,,,,;;,;;,,;;.,.,;,;;,,;,;.,,;,;,,;,,,,,;,,;,;,,;,;;;,,,,.~~...;~~~ ..... :..;~~...;;,,,,.~,.;.;;,;,,;,;;,:.:;:;_;.;,;.;:_::,....;,;;,,,;~:.,:;:::::::,:;:!.-'!!!!!..:!'.!!~:!o.!.!l-'i:L!ıı~llı:....l...11;......ı..., ... ...,_,:a....ı:t~~ı.....:ı::ı.:aAo.J.t.;.,._.1....l,l.Llı:.u:ı!..!:i!.SlU!...~!!!~!!:.~~~~~~~--ııııl 



Usmanlıcadan turkçeye 
karşılıklar kılavuzu da görüşmelerine başladı! 

Be h • •• (Başı 1 inci sahifede) Bu &ebeble konferansa iştiraki katı • d d • ır mu arrır ve uç yazı kısmıdır. Mo&kovadaki temaslar kay· yen 13.zımdır. Listenin neşrıne evam e ıgoruz de değer neticeler vermişse de Sov - Bay Eden Prağ'a gidiyor 
yet hükıimetinin Avrupayı şimdi i~g".~ V ARŞOVA, 2 (A.A.) - Bugün sa-

l - Öz türkçe köklerden gelen sözlerin karştsına (T. Kö.) belde· eden mühim meseleler h:ı!'lundakı.d!1 at lJ de Bay Eden dış işlen bakanlığın-
'ği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırcuı ile uzman- Asıl davayı unutturmak imkanı yok! §Ünceleri evvelden de bılımnekte ·~·· da Bay Beck'i ziyaret etmiştir. Konu~-
larımızın ( mütehcuısıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. Şark emniyet m.isakı, müzakerelenn ma saat 13 e kadar devam ettikten son-

y d l . • • . Dün yine Cumhuriyetin apor zetesinde çıkan üç yazısını sıraya mihverini teşkil eder. Sovyet Rusya ra lnıriliz bakam riyaseti cumhur sara· 
2 - eni konan karşılıkların iyi ayırd e İ mesı içın, geregıne gö- muharriri, sanki kendi kendisini dizeceğim. Başkalarının hüküm ise bu projeyi ilk teklif eden hükıimet yına gitmiş ve reisicumhur tarafından 

re Fransızcaları yazJmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. çağırıyormut gibi "Laf anlıyan be- vermesine hacet kalmadan, ken • olmak itibarile şüphesiz buna taraf - kabul edilerek öğle yemeğine alıkonul-
3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan ri gelsin,, başlığı altında bir bu- disinin vereceği hükmün bile, le- tardır. Fakat Polonya tiımdil'.e kadar muıtur. Yemekten sonra Bay Becl< ,~ 

sekilleri alınmı~tır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe h I • · bu projeye k.arf. ı hasma ne hı~ m?h.'.'- Eden arasında konuımalara yeniden baş 
r çuk sütun yazı yazını•. ine o mıyacag" ına emınım: ı f ·· ·• p J 1 sur ı im "çek,, kökünden gelen ..,.kil gibi. > e et gostennı,,..ır. o onyanın ı erı anı ışhr. 

y- Taklitli gramofon plakların • 20 mart tarihli Cumhuriyetten: düğü sebepler Almanyarunkilere be~ı- Bay Eden akıam maretal Pil&ud.ı.i 
Lezr - Kök (Fr.) Racine Cemalıir - Cumuriyetler - (Fr.) Re- dairi köylü dayının (dedim ağa, "Galataıaraylılar bıı vaziyet zemez. Çünkü Polonya kendisine ".'d tarafından kabul edilmit ve şerefine ve-

Ornek: 1 - Ağacın cezri, yer altında publiques dedi bağa) tekerleme&ini andıran dahilinde oynanan bir müsabaka· yerlerin cebren elinden alındığını ·~- ııilen bir ziyafette bulunmuttur. 
bulunan kıı;mıdır - Ağacın kökü, yer Omek: Amerika Cemahiri Müttehide- (be ded" ki ) ( d eli k" ) nm nizami olup olmadıg"ını, fut· dia eden hükumetler grubuna dahıl Müzakerelere yann sabah devam o-
altında bulunan kısmıdır. ıi - Amerika Birleşik Cumuriyetleri n ım ••• ' 0 e ı .•• ' bulunmamaktadır. lunacak ve öğle Ü•lÜ lngiltere büyük el 
2 - Liaaniyatta kelime cezirlerinin Cümle - Cümle (T.Kö.) (Cevdet dedi ki... Hamdi Emin bol federasyonu reisinden aormuf- Fransız gazeteleri uaziyeti nasıl çiliğinde bir ziyafet verilecektir. 
ehemmiyeti büyüktür - Dil bilimin- Cümleten - Hep, bütün dedi ki ••• Federasyon dedi ki... lardır. Federasyon reisi, bu ıuale görüyorlar? Bay E<lenin niyeti yarın ak,am Pra-
de ıöz köklerınin önemi büyüktür. Cümudiye - Donf'Üı: - (Fr.) Glacier Meisl dedi ki .. Ha.kem dedi ki) gi- müsbet veya menfi kat'i bir cevap PARIS, 2 (A.A.) - Fransız gaze- ğa hareket ebnektir. 

Cezri - Köknel - (Fr.) Ra<lical Cünd - Asker - (Fr.) Solda! bi bir sürü (dedi) !erle ne diyece- vermemit, bunun üzerine alaka • leleri Bay Eden'in Varıova •eyahati Konufmaların temeli 
Oınek: lnkılab !§!erinde cezri hare- Cür'a - Yudum ğini beceremiyen mııharrir, dün - darlar keyfiyeti sureti hıı&usiyede hakkında uzun ~eıriyat~.a .. b~.lunmak- VARŞOVA, 2 (A.A.) - Bay Ed<>n 
ket etmelidir - Devrim i_şlerinde Cüret - Atılganlık, gözüpeldik, ataklık, 1~, •1 "dd d"" .. b" Avustıırya, ltalya ve lngı"ltere fe- t'.'dır!ar. Umuıruyetle. duşunulen ıey, Bay Beok'e Berlin ve Moskovadan ee _ 
köknel hareket etmelidir. küstahlık - (Fr.) Audace ı.W yazısı e cı en suya UfMUf ır Jlltldı?."e kad~r d'.'h;a ~!Y.'.'de Almanya- tircüği İntibaları uzun uzadıya anlatm•ş-

i c;bayet _Toplamak Cüretkar - Atılgan, gözüpek, künab, mantar haline gelmi9 .•. lki tarafa deraıyonlarmdan sormu9lardır.,, ya muteveccıh gıbı gorunen Polonya- tır. Ondan sonra Bay Beck de ıaıi< ant· 
üınekı Vergi cibayeti - Vergi top- at.lak - (Fr.) Audacieux bocalarken iç içe meydana getir- 22 mart tarihli Cumhuriyetten: nın bu seyahatten •onra Alma~y'.' ve lapna11 haldnndaki noktai nazarım te _ 
lemalH Cürüm - Suç - (Fr.) Dclit diği daireler ortasında asıl mese • Hamdi Eminin mektubundan: Fran"!'d~ birini açı':_<~a~ açı~a ıltızam ferrüatile bildinniıtir. 

Cibillet - Yaradılıt, yapılı§ Ornek: Onun böyle bir cürüm işliye- leyi unuttıırmağa ve hakikaten i· "Tek yan hakemile oynanan ma· etmesı la:ımı gelecegıdı~. Eger de". - iyi kaynaklardan alonan haberlere 
Ornek ı lnsanm cibilleti nasılsa öyle ceğini ümit etmezdim - Onun böyle . d k ) b" h ) et• çın nı'zamı· olup olmadıg-ı hakkın- Jetler araaında ayrıca bır uzlaıma ım göre mukaveleler hakkında b•şlanolan , · ı· • · · d çın en çı ı maz ır a e g ırme- bul b·ı· b" b" b h I ' kalır, onu tebdil etmek pek müşkül- bir suç ış ıyecegını ummaz ım. 1 kanı una ı ırse ıtta ı una ma a kanu•malarm temeli, .;,,.diye kadar im-

e.. .., d g"e çalı~ıyor Bu belki hır" kurnaz da F ederuyona resmen vaki o - k ı kt • .-·· dür - Insanın yaradıh§ı nasılsa öy- uıse - ue en T ••• - a mıyaca ır. za edilmiş olan ademi tecavüz andla~ -
le kalır, onu değ;ittirmek pek güçtür. Cüsseli - lriyarı lıktır ve ben buna meslekd~lık i· mut bir müracaat yoktur .• Galata- PARIS, 2 (A.~.).- Fra~sı.z mat - ınaJanna dayanmaktadır. Bunlara mii _ 

Cibı.l.letı.iz _ Südü bozuk, soysuz (Fr.) Omek: Cüsseli bir adam - lriyarı cabı hatır için göz yumabilirim a- saray kulübü reisi Cevdet telefon- buatı, Moskova .mükalemelerıru, mem.: tecavize yardım edilmemesi ve miite _ 
de baHe naiasance, Mal nt bir adam. ma, okuyucuların benim gibi hare- la hususi olarak beynelmilel fede- n~iye.tl~ gözden geçirip, Polonya hii cavizin tarifi hakkındaki andlaşm•lera 

Ornek: O pek cibilletsiz bir adam- Luziı - Tike - (Fr.) Partie ket edeceklerini sanmıyorum. On. rasyonun adresini İstemiştir . ., kun;ıet~ı':' ~~k. andl.'.'"!~as.ın.a. !<arşı Avuıturyanın istiklalini garanti içi .. 'ü 
dır - O, pek aüdü bozuk (soysuz) Ornek: Kol ve ayak bedenin eczasm- N" ihl" C mh • vazıyetını d_egı§t:irecegı ~dını ızhar ıünülen andlaımaya benziyen bir k<>n-
bir adamdır. dandır _ Kol ve ayak bedenin tike- !ar i~in esasını çoktan anlamı~ • 2 ısan tar ı u ıırıyetten: e?'lemektedir:. Ovr gaz~t':~'· ~~etle- sültasyon andlaıma ilave olunacaktır. 

Oilıüli _ Doğune.al !erindendir. !ardır. "Ben de beynelmilel federas • rın. bu":dan boyle, garbın ~ç buY';'k dev iyi haber alan mabafil, Avrupa1ın 
Ornek: Cibilli huylar insarun ıçıne Cüz'i - Tikel, pek az, azıcık - (Fr.) Evvelki günkü yazımda işaret yona müracaat edilmemi,, bir kıs- letı_le b';" arad~, Almanya ılc netıcelen §&J'k knmı için yapılacak böyle bir mu-

k "k ı 'b'd' D - J h Partici ettig-im gibi yazdıg"ını bilmiyen ve mı tek yan hakemile oynanan bir dirılemıyen dortler andlaşmasını te. - kaveleye iıtıiraki lngHterenin red<l<"'Tni· 
o aa mı§ g;ı ı ır - ogunsa uy- . b b' . mı"n edebı"leceklerini _ve Bay .. Laval"ı.n yecem..; ----~--•~edı"r. 

Jar . ' . k"k alın 'b'd' Ornek: Cüz'! bir say ile W1U ıtıre- k d - ani 1 h h t be 1 1 cag-ı ~·-- •P~ ıruıanm ıçıne o s ış gı ı ır. bilir&iniz - Pek az (azıcık) bir çalış- o u ugıınu amayan a er an- maçın mu e r o up o mıya Mookovaya seyahatınden once, Sır Siyasal mabafilde bir nikbmlik mev· edal (mücadeıle) - Uğraı - (Fr.) ma ile bunu bitirebilirsiniz. gi bir iti münakaşa etmek felaket- hakkında Fııtbol federasyonu rei· John Simon'un, Almanyanın da işti - cut olduğu şimdiden tebarüz etıirile'>i-
utto Cüz'i hükümler Tikel hükümler tir. Münakaşayı "Cami ne kadar isi Hamdi Emine şifahen vaki O· rllk edeceği 8 veya 10 devlet konfe - lir. 
Ornek: ı - Cidlali.hayaHt, hepim~zi bi- büyük olursa obun imam bildig-ini lan bir müracaata mü&bet veya ransını içtimaa çağıracağını zannedi- B H ' "f 
rer tarafa sıi.rük edi - ayat ugraşı (Terım) yor. lna.iltere, farkta bir tecavüz vu - • ıt.er ne teKlı e, m. o; 
h · · · b' .. "kl d' okur,, haline sokana k,...,., beyhıı- menfi bir cevap alamayınca bu iş ..., ' 
epımızı ırer yana suru e J, -y A kuunda devletlerin bu istiıaresine işti LONDRA, 2 (A.A.) _ Reutcr a-

2 - Gazetelerde bu mesele üzerinde ç de yere nefes tüketmek İsraf ve lngiltere, ltalya ve vusturya fe. · k b ı d -'-t" B Ed I rak etmeyı a u e ec= ır. ay e- jansı bildiriyor: 
bir cidal başladı - Gazetelerde bu günahtır. derasyonlarından hususi o arak so- nin Bay Staline vermiş olduğu temina- Haber verildiğine göre, son Bc.·Jin 
ıorum üzerinde bir uğraş başladı. (Tahrif) ve (vesika) dan hah- rulmuş dedim . ., ta nazaran, Almanya, §81"ktaki dev - konu!malar ıeınasında Bay Hitıler ln-

Cidalcıi - Dalaşkan Çah - Kuyu aeden mııharrire sadece kendi ga- Bu yazılan mııkayese edelim: !etlerden herhangi birine taarruz et . gİliz bakanlarına ıark antlaşması ye -
Ornek: O, pek cidalcu bir muharril"- Çiker - Kul, köle Mııharrir ilk defasında "Futbol fe- tiği ve Fransa, şarktaki müttefikleri rine başka bir teklifte bulunmuştur • 
dir - O, pek dalaşkan bir yazardır. ,..,,ak _ Çevik d . . d l d vaşıtasile müdahalede bulunduğu tak Zannedildi;;.;ne göre, bu Alman tek· 

C·d~' et C"dd"lik (T K") .,...... Dairevi - Deairmi - (Fr.) Circulaire erasyonu reısın en sormuş ar ır., d" d ı "lt b "d h ı · Lok D" 

Cl~ddi~Y- Cı'd,; ı • o. Çare - Çare (T. Kö.) b ır e, ngı ere, u m.u a a eyı ar l:ti, Almal\Yanm tercih ettiği bir ademı 
w Ornek: Dairevi bir sini - Deg" irmi demekle j..,. resmi bir müracaat k §I bı"r tecavu·· - aded~'yecek Çar naçar - lıter istemez, çaresz y- noya ar ,... uau - tecavüz antlaşmaları &eri-si yapdmasını 

Cıdden - Cidden (1 ), gerçekt"I Çehre _ Çehre (T. Kö.), yüz, bet bir sini. 'ekli vermektedir. Halbııki son ya· tir. Matin gazetesi Almanyanm si - ı.>krar etmekt' 
Cife - Oleş - (Fr.) lmmondice Çemenzar _ Çimenlik l>aliılet - Sapınç - (Fr.) Egarement zısında: "Futbol Federasyonu re- Jahlaruna tehlikesinin Polonyanın va - Bu " ·~ııu: , tecavüz .,.: ., ta _ 
Cihan - Evren - (Fr.) Univers b ki k aberration • · H d" Em" "f h •k" 1 zİyetini değiştirebileceği ve kendisini - · 
(;ihan - Acun - (Fr.) Monde Çin - Kıvrnn, büklüm, uruşu u 'ça· Ornek: Akıl, insanları dalaletten kur- ısı am 1 ıne fi a en va 1 0 an Sovyetlerin de dahil olacakları bir şark :a::d yard::n e . m_::nesi ·-•Kında kayı1 
Cıhan - Dünya - (Fr.) Terro bklık tarır - Akıl, insanlan sapınçtan kur- bir müracaata., diyerek müracaa- andlaşmasına iştirake •evkedeceği ka lor konacak · bu ar.tlat .... ıar ıerna 
Lıhangir (fatih) _ Alpay Omek: Alın buruşuğu - Çini cebin. tarır. tı hususi ve şifahi bir şekle sok • naatindedir. ıonradan bir çok taraflı bir ademi te-

Ornek: Tarihin namını ila ettiği ti - Kaş çatıklığı - Çini ebru Dalalete düşmek - Azmak, sapmak, &a· mak istemektedir. Hangisine inan- iki hal sureti :~üz antlaşmasına · · •~•<>lu· lccek • 
hangirler arasında,.. - Tarihin adını pıtmak - (Fr.) S'egarer, tomber dans malı?. Birincisine desek, ara yer- v ARŞOVA, 2 (A.A.) _Yarı res-
yükselttiği alpaylar arasında... O l'aberratioıı de Hamdi Eminin tavzih mektu- mi Gazeta Poloka, Bay Edenin ziya -

Cfüamrüına - Görülük Orııek: Dalalete düşen milletlere, on- bu çıkmazdı. İkincisine desek 0 reti münasebetile: (Uluslar kurumu sis 
Ornek: FAıkl evlerin üstlerine Direr lann büyükleri doğru yolu gösterir - d E k temi ate• denemesinden geçiyor) di -

1 dı E ki 1 · s · ldan ) da degı-·I, çünkü Ham i min en- • cihannüma yapar ar - s ev erın Da - Hnıtalık (T. Kö.) apıtan (dogru yo sapan, azan yor. lngilfa na:ımrun Varşovada nıunl 
üı>tlerine birer görülük yaparlardı. Dad _ Tüze_ (Fr.) Justice uluslara, onların büyükleri doğru yo- disinden yalnız beynelmilel fede- bir aevgi ile kar§ılandığını ve hali ha-

Cihanıümiil - Evrensel - (Fr.) Uni- (Bak: Adi, adalet) lu gösterır. ruyonun adresi sorulduğunu tav- zırdaki vaziyetin ehemmiyetini kay -
versel Dad - Vergi - (Fr.) Don Dam - Tuzak zih etmektedir. deden bu gazete, sözüne şöyle devam 
Cihanıümul - Acumal - (Fr.) Mon· Urnek: Dadı Huda - T··m vergisi Ornek: Dıimı iğfaline düşürdüğü - Asıl iddiamız da budur. Yok· ediyor: 
llial Dad - Venı, satı§ - (Fr.) Vetne Aldatma tuzağına düşürdüğü. sa Galatasarayın beynelmilel fe _ Karşnnızda iki hal sureti vardır: 
t:ıihaz- Takmı - (Fr.) Appareil ı.,rnek: Dadü sited - Ahşveri§ l>iunad - Güveyi - (Fr.) Gendre, Ya, hakikatlan hesaba katan ıslahat 

Ornek: Elektrik cihazı - EJ~..,Jk &Jad _ Yamp yakılma oeau - fils derasyona veya diğer federasyon- ile bugünkü ai•temi tekemmül ettir • 
takımı Dade _Verilmiş Daman - Etek !ara mürcaatı meselesi değildir. mek, veyahut ki yeni bir aiateın yarat 

Cihet - Yan, yön Dader _ Karde§ Dan.~ - Bilen Hem de Galatasarayın evvela bey· mak, ki, bu daha güç olacaktır. 
Cihah erbaa - Dörtyöı. Dadkü•te.- - Tüzemen Daniş - Bilgi nelmilel federasyona müracaat et- Polonua Şark andla.•ma81na ne zaman 
Ciheti taalluk - Uitiklik, Olitkenlik (Bak - Adil) Daniımend - Bilg11i mek fikrinde olduğu, Hamdi Emin- ' girebillr ? 
(Bak: aidiyet) Dağdağa - Gürültü l..lar - Ev, yer, yurd den bu federasyonun adresini sor- V ARŞOV A, 2 (A.A.) - Havas mu 
Cita - A"'kı D ' d Yaralı urnek: narı dünya - Dünya evi b•d" ı · · · ı • ag ar - masından anlatıldığı gibi, fede - habirinden: Son a ı&e erın te&ırı a -

Ornek: Döşemelerin cilası boz\llmug- Ornek: Yüreğim firkat acısiyle dağ- Daraban - Çao.,r:. :ı, çarp•-11 tında, Polonya hükıimetinin tavır ve 
tu - Döşemelerin açkısı bozulınu§tu. dar ıken bir de ... - Yüreği ayrılık Ornek: Darabam kalb - Yürek çar- rasyon reisinin kendilerine "ku - hareketini değiştirmeğe değil&e bile, 

Cild - Deri, kap, tom (T. Kö.) acısiyle yaralı iken bir de... pıntısı (çarp.ntı) lüplerin doğrudan doğruya bey • yeniden tetkik etmeğe amade bulun-
Ornek: Cild ha&talıklan - Deri ha•- l>ahamet - inlik, k<>eamanhk uarat (Debdebe) - Görkem nelmilel federasyonla temas ede- duğu anlaşılıyor. Alman bükiımet rei-
talıkları. Kitabın kabı (cilcli) - Türk Dihi-Oke - (Fr.) Genie l>arbe - Çarpı, vuruş - (Fr.) Coup miyeceğini,. bildirmesi üzerine fi- sinin artık gizlemeğe dahi lüzum gör-
tarihinın üçüncü cildinde - Türk ta- Dahil - iç, içeri, içinde - (Fr.) Int~ Ornek: Hır darbede yere serdi - Bir kirlerini deği~tirerek hususi S\I _ mediği şarka doğru yayılmak tasav-
rihinin üçüncü tomunda ricur vuruşta yere serdi. T vurlarının efki.rı wnuımiye üzerinde 

C"ldl---L k K !amale Darbe ek D"" ek rette Avusturya federasyonuna 1 <XIJeK, teclid etme - ap Ornek: Binanın dahili - Kurağın içi im - ogm basıl ettiği derin tesirleri, Polonya 
Cildlemek, teclid ettirmek - Kaplat - (içerisi) Darbı mesel - Atalar ıözü mektup yazdıkları meydana çıkı - .aklamıyor. Haberdar mahafilde do -
rnak Listeye dahil değil - Çizelge içinde Darüiaceze - Kim1e.aler yurdu yor. laşan ve henüz teeyyÜd etn:Uyen bir ri 

Ornek: 1 - Bu kitabları cildletme - değil. Dastan - Destan (T. Kö.) Epope (T. l,te hakikat bıı kadar meydan- va) ele göre, Polonya hükumeti, kar-
dcn (teclid ettirmeden) göıi'derme - Dahilen _ içeriden Kö.) da iken denize dütmüş vaziyetin· şılıklı müzaheret kaydinin yerine da-
yin - Bu kitabları kaplatmadan gön- Ornek: Bu ilacı dahilen almak lazım- Dastani - Epik - (Fr.) Epıque deki Cumhuriyet spor muharriri ha mülayim bir formül ikame edildi-
derıneyin. dır - Bu ilacı içerden almalıdır. Daüssıla - Yurtsama - (Fr.) Nostal· k ği veyahud ki, İngiltere, Avusturya 
2 - Kitablarımı cildlettim (teclid et- Dahili _ !çeri, içsel _ (Fr.) Interieur gıe hala ellerile işaret edere : için de yaptığı gibi, Polonya toprakla-
tirdim) _ Kitablarımı kaplattım. ürnek: l'..mrazı dahiliye_ Içsel has- vrnek: Maskatı 'esinden ci..Ja kalın- - Makas ta makas! demekte nnın temamiyeti mülkiye&ini konuna-

Mlicelled - Kaplı talıklar co Jaüssıla}- uğradı ·~ğduğu yer- ısrar ederse, ben münakaşayı bu. ğa müteallik her istiıareye iştirak ey• 
Cilve - Kırıtma _ (Fr.) Coquetterie Bir evin umuru c:-c " '•·<•i - Bir evin den ayrı kalınca yurtsamaya uğradı. rada keserek kendisine ~efaat ta lemeyi taahhüd ettiği takdirde, şark 
Cilveli _ Kmtkan içeri ışleri. Daü•sılaya uğramak - Yurtsamak etsem, efkarı uınumiyenin: andlaşmasını imzaya amade imiş. 
Cılve ve iıve _ Bayla (Bak: Eda) J)a.. •.• :ye vekiıleti - iç bakanh:- - (Fr) Dava - Dilev - (Fr.) Proces _ Bırak, inadının içinde bo Lava[ Var§ot1aya da uğrayacak 
Cin Cin (T K") Mını' 'ste'r. de l'lnt'rı·e. Urnek: Borcunu odemediğı için aley- PARlS 2 (AA) Polonya h;; 

- • 
0

• - c gu" !sun! demesinden korkarım. • · · - ~ • 
Cinnet - Çılgınlık delilik - (Fr.) uahil olmak - Girmek - (Fr,) Entrer hine dava açtım - Borcunu ödeme- k\uneti, Moskova seyahati münaaebe • 
Folie ' Ornek: Heyete dahil olan bütün aza dii;i için ona karşı dilev açllm. E. H. SAVCI tile Bay Laval'i Vartovaya davet et -

Ornck; Kendisinde cinnet halleri gö- - Kurula glıen bütün üyeler. Dava - Sava - (Fr.) Cause Cuma maçları mittir. Bu teklifi, Bay Lava!, kabul et 
rüldü - Kendisinde delilik (çılgın - Dahil - Sığınan, sığınmış Ornek: Davasını büyük bir belagatle lstanb"'1 futb ' heyeti .._,,: 'ı ğın- mittir. 
lık) halleri görüldü. Dahiye - Karabun - (Fr.) Cataclysme anlattl - Savasmı büyük bir uzdil - dan : Fransanın hazırlığı da taarruz 

Cinı - Cins (T. Kö ) Dahalet etmek - Sığınmak - (Fr.) Jikle anlattl. 5-4-935 cuma r "'nü yapılaca!. ır.:nta- hazırlığıdır 
Cinsi - Cinsel - (Fr.) Sexuel Se relugier Davacı - Dilevci in mü maçlan: PARIS, 2 (A.A.) - Bordoda iki 

Cinsi gevki tabii_ Cinsel içgüdü Ornek: Yunan askerlerinin JVr kısmı I>ava etmek - Dilev açmak - (Fr.) 1 - Betikllat Şoref alanınd . Alan o.enelik mecburi hizmet aleyhinde ya-
Cinn - Oylum - (Fr.) Volume Bulgarlara dahalet ettiler - Yunan ıntenter un procec -;özcii·' 5.;m Turgut. Seot 10 da Be- pılan bir sosyaliot nüniayiıi eanasın -

Ornek: Ateı olsan oylumunca (cir- askerlerinin bir kısmı Bulgarlara sı - Davet - ÇağıTı - (Fr.) Invitation §İktaş • Istanbı.ı!spor :. ··ç takımları, da Bay Blum bazı mahafilin yeni bir 
min kadar) yer yakarsın ğındılar. Davet etmek - Çağırmak - (Fr.) in- hakem Nuri Bo:ut. •••• 11,15 to 'leşik- harbin patlamasına intizar etmekte ol 

Cinn - Cioim (T. Kö.) _ (Fr.) Corps Dahi - Kınama viter tat - l•tanbulspor 'l tak· · • !temi duğunu, fakat ooayali&Uerin bu fikre 
k D . · · · k Din"mı'ze Ornek: Bu akşamki toplantıya sizi de d"kl · · .. ı · de Ornek: Göksel cisimler _ Etramı se- Orne : ınııruzı mayan - 1 Nın: Bosut. saat 13 too :loğanspor - Sü- ittirak etme ı erıru M>Y emış ve -

. dahi d davet ett.m. - Bu ak.,.mki toplantı- h . d A . . k" 
mavıye - Corps cClestes e en .,-- ""Oerspo,. • takımları, ~ · A nan .. mıştır ı: 

Cism - Ois.iın (T. Kö.) _ (Fr.) Corps Dahi (Dahlü tesir anlamına) - Karıı- ya sizi de çağırdım. km. Saat 14,4" t< Kar:.gü.nrüı, _Orta - Fransa 1912 ve 13 deki hatalara 
d ·ı Dave~iye - • aurılık - (Fr.) Lettre f d f"" b" oliti c .. mani - Cisme! _ (Fr.) Corporel ma - (Fr.) Action e se me er ,..~ köy A takımlan, hale · ~ :.., -urgut. düşüyor. Eğer sır te a uı ır P " 

Ornek: Cısmani noksanlar_ Cismel Dahme - 1 - Topfiıek, 2 - (Bak: me- d 'invitation 2 - Fen~rl·"lhçe alanı~~,, Saat ]] ka takib edilecekse i~tibkamlar ve 
ek•"klikler. zar, türbe) Urnek: Onun davetiyesi gönderilme- . renerhahçe Haliç (şilt ,,. - ' hake- mevcud kuvvetler buna kifayet eder, 

Civan - Genç Daima - Heı· vakit, bir düzüye - (Fr.) miş - Onun çağrılığı gönderilmemiş. ni Halid Galip Gözcü. fakat hazırlanan bir taarruzdur. Bu-
C..ıvar - Yöre - (Fr.) Environs Touıours Dayın - Alacak.il Bı"r boı.s maçı nun için de tehlikeli bir devre başla-

K O k D · b" · · · d ı k urnek: Dayınıer vekili - Alacaklılar 1\ t L• ı ~y Almanyanın Ornck: öyün civarında _ Köyün rne : aıma ızı ışımız en a x or - mıt ır. azım o an~- • ... . .... 
yöresinde Her vakit bizi işimizden alıkor. yekesi LONDRA, 2 (AA.) Fransız da iıtirak edeceği umumı hır sılahsız-

Ciyaılet - Temizljk, tazelik Başkalarını dinlemez, daima kendi • e"b - Törü - (Fr.) Usagt boksör Güstav Umeri, lngiliz Kid Bergi !anına itilafıdır. 
Cud _ Cömertlik aöyler - Başkalarım dinlemez, bir- Debağ - Sepici 10 ravundda sayı he>abile dövmüştür. Henderson CeneoJreye geliyor 
Cu• - Co•ma, kaynama düzüye kendi söyler. l..lebagat - ::ıepicilik lrl"nd& atl&tl&rl·ne Ceza LONDRA, 2 (A.A.) - Silahsızlan 
cu;a gclm~k - Co~.mak Daimi _ Devamlı (T.Kö.), Sürel - Debagat etmek - Sepilemek &ı ma konferan11 reisi Bay He~derM>n 
Cı.ida _ Ayn (Fr.) _ Continuel Debaghane - Sepile LONDRA, 2 (A.A.) - Arsiulusal Derbi'de bir içtimada birkaç güne ka-
Cümhur _ Cumur (T. Kö.) _ (Fr.) Ornek: Daimi bir baş ağrısı - De - Debdebe (ve diırat) - Görkem atletizm federnsyonu lrlanda atletleri· dar Cenevreye giderek vaziyeti tetkık 

J 
'ublı'c b - Def'a - Kere (T. Kö.), kez ne Irlandanın badema her hangi bir edeceg· inı" ve zuhuru herhangi bir va-, vamlı ir baş agrısı . 

Cünıhuri _ Cumursal _ (Fr.) Repub- Dair_ Uzel'ine, için, dolayı (Bak: aıd) Ornek: Size bunu kaç dda söylemek Arsiulusal turnuvaya ve bu meyanda kit muhtemel sava.ta mani olmak fik-
DaU.e _ Değre _ (Fr.) Cerde lazım? - Size bunu kaç kere söyle- Olimpiyadlara gimıe•ini ve yabancı ta· rile orada kalacağını söylemiş ve de-

~~':..'1;,u .. iyetperver - Cumurcu - (Fr.) Örnek; Daire şeklinde bir masa - meli? kımlar kabul etmesini nıonetmiıtir. miştir ki: 
Değre şeklinde bir masa. Son defa kusurunu affediyorum - Bu cezanın başlıca sebebi, Irlanda Almanyanm konferans haılamadan 

Rcpublicain s k ba" J federasyonunun umumı' federasyon ru'- 1 'lt'h k tın · P k ziya Cü"1huriyet _ Cumunyet _ (Fr. ) La Onun dairei muhabbetine giremedi - on ez suçunu gış ıyorum. evve oraya ı ı a e e11 e -
Onun sevgi değrosine 'giremedi. Deı'aten - Birden, biT kezin ,bir kerede zamname&in.i kabulden istinkaf ebnesi de arzu olunur bir ıeydir. Hiç kimse 

rq>ubliquc Dairenmadar _ Çepçevre, çepeçevre Ornek: Defaten yüz lira borcunu çı- ve ulusal atletizm ve bi•iklet birliğinin Almanyayı bir muhaoara alıma al -
Ornck: Türkiye Cümhuriyeti - Tür- · d B' k · (b' k faalı'yeti"m" yalnız lrlanda daı.tine has- okrınde deg" ild:r. Almanya an -
k . c · · Ornek: Düşman ordusunu diirenma.. karıp ve.r. ıyo.r u - ır e2ın ır .e-

_______ .;;.;;1Y:;.;•;..;;;.;u;.;.m;.;.u;;.r;.;ı;:.y;;.et;;;ı _________ L_d.ô......i:b.aJ>a...&tJcik.-...Ilüımı.an...<ıı:;ı;lııııw.w.ı.-l-...ı:ı:dıt.l...Jl.iiıı...lliüt...b>!l;ıı;ııı;ı,ı,ı.g]iı.iım.:L1:!rı..:.-..I...ıret~mıı:ewi_hıı.aııık!IJk!iJıuınL11diiı..Jık4aı:ırarLJV:Set;tınııınıl!i· ı_.ıoıı,lııı;nal!l;.- -.L..fr.<:a;!l!..slji&ı~r devletleri de ai~&:hsız!a~dı~a 

Reuter ajaıumın ,r. lomatik muha-
biri, bu tarzda bir .,. .. " !!in -'ran· 
~ "e Sovyet Rusya m .. afilinde iyi. 
kaırtdanmıyacağmı zannetmektıedW. 

Çünkü bu, ulusJar kurumu ıtatüle
rinden ve Briand • KeUog antlaşmasın
Jan daha ileri gi.tme- ' ·:_ .lir. F r.:ıusa 

Sovyet Rusya, ademi ;.,, ... < ...Jll· 
laşmalarmm orta ve şarki Av· _pada 
.... niyeti muh•" ·~ kafi gd:ne.liği 
_ .. ,üncesi~ :edirler . 

l! .. dan du.ayı yul:-d~ bildirilen 
__ ....... '40. tekifini. emniyet m ... ..._,.!~;,iı..in 
L-lline doğru yeni b'• merhale teşlcil 
c Jer telakki etmek ihtimal4 yc•,ıur. 

Metruk 
Maı satışları 

(Ba§ı ı inci ııahlfede) 
alınarak aablmaaıru defterdarlara lıil
mi,tir. 

Mal satııına devam edildiği halde, 
bonoların kıymetinde mç bir değİ§ildİll 
görülmüyor. Alikadarların bütün ümi! 
)eri, satılığa çıkanlan mallara fazla müı 
teri çıkması karımnda, bonoların yük· 
ıelmesindedir. Dün bonoların yüzü sar
raflarda 19 kuruşa idi. 

Gayri mübadllleı· konı~syonu '-"lşka· 
r .. Bay Faik Nl' "hele bono" .. ., istikbali 
ı kkınJa ne ıluıün ·"~~~ kk, · 
bize şu cevabı verdi: 

- Doıyelarm devir işinin bitamile 
beraber komisyonca el ' i · mü· 
k"- nel şurette tefrik ve · 11airni yapı .. 
up ta mudevver malların ibaret 
oldu~ ar_' ~;alrr. _ ··•: ... 
aelmesi ihtimali yoktur. Çünkü mç 
"' mıe meçhul ı . "1e hayal ku• ·-naz. 

Fakat ben emiı.im le" doJy~ mİ· 
L:ı devir alıp ta iki ay ,.. ''11da bu --

~- üzerine işJc~· Jrten .... ·- ra bonolar 
kenIDliğit 'en !~t,k~...,,,~t' ,_.kf 

Feminizm 
Kongresi 

(Başı 1 inci ııahifede) 
.Jc, ulus~-- aras ;adınl bi~·ı _ ildnc:ıl 
başkanı Baf• .n Rosa Mo4Dua v~ "'....,..:rİ· 
.... an mur.... yan Fr . 18 in-
· I.tanhula g · ece'..-lerdir 

•grı-• .! Mıs c, elli, ~ >slav· 
yadan 17, Bu)ırariıtandan elli kadından! 
'· · rt.... bire et 

Hatıra pullan bastmldı 
l 1' -:}3r· ~ sı ha-

t:rası olmak ... ze - vı; ! 
mum müdürlüğü tarafından hususi bir 
pul •ernsi bastırılmıştır • 

Pullaı-ın Üzerinde ilme, fenne ve &a" 

nata hizmet eden kadrnların resiınleri 

bulunmaktadır. Bu meyanda Nobel e• 
debiyat mükafatını kazanan Bayan Gra· 
zia De1eda ve B .. y~n Curic'nin resitn• 
i .. i bu1 .ınmaktadır 

Kongre mün;· '>etHe bir eli~ ser-
gisi ·:.. ma na 1 · rar ·riJmigtir. Ser· 
gide Türk Ladır .ı e!i~leı.; le§hi, edi· ... 



ÜTEFERRIK HABERLER Memleketimizin manıf fen adamla • 
rmdan ve müteıebbislerinden Yol ve 
Yapı limited ıirl<eti müdürü ve Kendir 
Keten Sanayi Türk Anonim Şiriı:eti 
miieuiı ve meclisi idare reİ$İ mühenclia 
Bay Ahmet Asun müptela olduğa feci 
bastalığnıdan kurtulamıyuak dünkü -
b l"iiniİ ..... etmit. bütün ad<adatlanm 
teeısürler içeraıinde !>ıralanııtır. Bugün 

öğle üzeri cenazesi Nitantaıında Hacı 

Emin aolcağmda 26 numaralı haneain • 
dea kal<imlarak Tetvtkiye camiinde na• 
mazı lnlmacıık Ye Mecidiye köyü bb • 
ra.tanına defnedilecektir. 

şçı 

Milliyet bu sütunda lf tıa İfÇ' "''"· 
,-ıhr• ,_ı eıli,,ar. lı tıa lfr' 

Bir arkadaş 
Kaybeitik 

Gazeteci B. Vartan 
aramızdan ayrıldı 
Çok etki ııazeteciMrimiüen Bq 

Varı--. diia öldiij'ünü teessürle d~· 
duk. Bay Vartan uzun oenuler Türk !l~ 
aeıecılipde ~'fmıf, herkuo kendı..
ni aevWnniı, iyi bir inaandı 

Oliirnii biitiin gazeteciler tarafmdaa 
acılaria laırıılr-ıf'U· Aileoino tuıiyet• 
lerımdıi bildiririz . 

Basın kurumu ba§kanlıiındanı 
<..a~eteciliğimizin eski emektarla· 

rmdan ve ku.rumumuz eııki ü,W<riııden 
bırini daha kaybetmiı, Bay Vmtan 
dün bir daha ııelmomck ~ aramız• 
dan a,...ımıfta· 

Ceoazeai yarm (buıriin) on birde 
f er.köyünddı.i En.ıı.ni ki.liseAndeıı kal· 
dır.Jar.ık Şiıl ideki mezarlığa götiiriile
c.:kt.h. 

A.rkadaşlıll'unızı, hemen her guetede 
hakkı, her guoteainin gönlünde yeri 
olan bu vuii~ever arkadatının cenaze 
merasiminde bulunmaia çağırıyoruz. 

lngiliz setin geldı 
l"' i. tere aefiri Sir Percy LotTaine 

dün Ankaradan ..,lırimize gelm.iıtir. 
Tfu kiye • lngiltere ticaret muahede&i 
m\Uakcrekırine qtirak etmekte olan 
..Uaret t icaret miınıeMİli Kolonel Vo
ods Ankarada kalnu~tır. 

Binici z bitlerimiz Nise 
hareket ettiler 

Ni&ı.., yapılacak Ulualararaaı Kon· 
kur Hip.ikltrine ittirak edecek zahit· 
ler diin alqam Patria vepurile Nioe 
hareket elmi,lerdir. 

A '.A nada çalışma saatleri 
cteğiştı 

ı\O,..NA, 2 (A.A.) - Şehir meclisi 
tnplananık 935 ydı ...ndat n maeraf 
l>citçe.oni bütçe encümenine baYale et. 
miş Ye ııünlüiüadeki maddelerin mÜ· 
zakerc:>im yap:ırak 14 nisanda yeniden 
top!annıaya karar vermiştir. 

Bugünden itibaren dairelerde çalıı· 
ma ııaati defitlirilmittir. Bundan böyle 
ınemıırlar sabah .....ı: 8,30 da, öğleden 
oonra da 13,30 da it baıma ııelecelder
dir. 

K.ocaelinde 
1 ravers imalatı 

Uç va .ayetten 525000 tra
vers çıkarılacağı aola§ılıyor 

KANDIRA, (Milliyet) - Kocaeli 
vil .. yeti dahilindeki travers iı>....ıitma 
muoaiV ormanlar, merkezıi hmitte bu • 
lunan orm;uı ameııejman ıırapmı ......,. 
lennden ııonderiltıo. orman miihendiale· 
rile keşifle.ı·i İcra olunarak kabyata bat· 
lanmış olduğu gibi imalalB da devam 
eo .ı rnektedd'. 

uu sene im: mıa dahil.indeki s.ım.. 
lı ı•o, orn.ıılanadaa yalma hin metre 
nuaı; •P bat&• k f tma IOÜaa9.de o
lun..nuılu. 
u~ kqtini ikinci MDCQejman 

ıı;ru,> nıUııencuıtermd- Bq Yakup A· 
panay ve bay Cc 'al Baki yaparak, kati. 
yat icr olanacak se.'- · ekim iıleri. ba • 
k:ı.nlrğı n•.rnına hmeket eden Y.ocacli 
orman başmôi iiğü i!e mukaYele im
.;ı.ı • Adapa.zırlı n:üteehhit 8'ly l'a· 
lit.e teslin- olurunuştur. 

.Jakır!ı onnanında katiy • Baym· 
...ırl •. . oakanlığının t. 'Pbi veçlıile 10·3-
9?:; tarihind .ı evvel bitirilmiş ve ima • 
1 ~ ' n yarısı nı.o • b :b "lmes.inl" muvaf .. 
fak olunduğu haber o.lırunıştır. 

.. ocae i vuayct• dah.: •· • ki orman 
ıah .. •armdan Baymdırlık Bakanlığı na· 
ınına t• .ıv~ imal eder. miilea.hh.itlere 
ayr ca muhtclıf yerlerden de lraverı i
mal n e mll&.J.a\ .e olunduğu v e bu hu -
susta ayn ayrı mukavele!..- aktı>dildi· 

ııı de alalaıdarı.-ın bayanatile anla~ıl· 
maktadır . 

cl u kabilden olmak üzere A d~,.,3 • 
z..ar!ı Tatip ile aktolunan mukavele. •r· 
le Ada, Gey-. Akhiear ..., Kandıra or
mo.nlarmdan 110,000 adet, geno Adapa· 
zarlı Hoca Omer oğullan Ali .,e Huaıı 
ile imzalanan taahhütnameler muciltin· 
ce Geyve ve Hend_k ,,.'"..,,anlanodan 
150,000 ve yine Hafız F uada ihale olu· 
n a n \"C bermw:::ibi. m1.ı1 ıcle iıliyeceği 
yalnız kırk bin travenı ile beraber a· 
mum Kocaoli onnanlan dahilinden io
ııih sal oluıaacak tra .. .,.., ı decl.i iiç yüz 
bin adı..-de yükıelmi§lir • 

Alınaı. malôr-•ta n:::ı:aran lnegöl 
ormanlarından 135 :u tr- Hacıku· 
1~ zade Ali tarafından mukavele ile it
lenecektir. B-ı:ı.n .......ı. ay. elli 
bin ve Koaıeli prkelÖ:Jİn Kiitalı,. ..,. 
rnanlarındtın mukavele '.'e · ·~~•eceği 40 
hin travers ı.ıevcuttur. 

Bu ıwetie açı1ı: münalaualar ilan "' 
ı.ıukawıleler ile mÜ'1<0 LJaitferi ubtele " 
rine t.wdi edil• Kocaeli. 8- - Kii
talıya ormanlarmdan iJenecek travere 
adedi beı yüz yirmi bef J,;.dir. Ayrı • 
Cll AdapazerJı Tali bin Bola ormanla • 
rından İfli:receii 3 bin adet me§e na • 
kas travoni bu ~ dahil değildir. 

Babsecliıen 525 bin traftl"S, kayın a· 
ie.çlaraıdan ;....ı edilecektir. Ve hepıi 
de Derincede hnsusi kimyevi reji· 

• ıı.e tabi tutularıılı: katran injeklıe!ine ar· 
ııolıı""'*k ve bilihar• · ıaf·a P · ~ • 
ftn ı n Eı' · "'''ir is.tasyonundaki tra•en 
depoıuna naldoluoarak buradan ihtiyaç 
ııilrülen yerlere önderilecektir. 

1 

Deli~er için 
Yer çok 
Akıl hastanesinden çıka
rılanlar eyi olanlardır 

Dün aabahki ııa:zetelerden birisi 
Bakırköyiindeki akıl Ye sinir hutalık· 
ları haııtahaneoinde fazla haıta bulun 
duğu, kadro çok t&.§tığı için 150 den 
fazla hastanın aalrYerildiğini yazıyor· 
du. Y aptığanız tahkik••• ııöre bu ııa· 
zetenin ne§rİyatı hiraz mühali.ğalıdır. 
Ba.kırköyündeki akıl ve ıinir hastalık 
ları hastahanesinin kadrosu 1800 ki~ 
olarak teebit edilmi~r. Bu hastaha • 
neye yalnız lıtanbuldan değil, Ana • 
dolunun muhtelif taraflarındım gön • 
derilmit olan hastalar da kabul edilir. 
Buna rağmen bu hastahanenin hasta 
mevcudu timdiye kadar hiç bir zaman 
1800 Ü geçmem.ittir. Ancak bazı has· 
talar :ı:araraız bir hala geldikleri za • 
man ailel..-ine teslim edilmektedirler 
Maamafih birçok aileler hastalarının 
hastahanede kalmaıını tercih ettikJe. 
ri için almamaktadırlar. Fakat hasta.
hanenin vekaletçe tasdikli nizamna • 
mesinde yatırılacak ve ha•tehaneden 
çıkarılacak hastalarm vaziyeti teıbit 
edilmittir. Son haftalar içinde hasta· 
haneden bu kabil birçok hastalar çı
karılmıt ve ailelerine teslim edilmiı • 
tir. Y ahıll birkaç aJle ha; talanııı aJ. 
maktan istinkaf ettiklerinden kendi· 
terine tenbihat yapılmıı ve hutalarını 
almaları bildirilmiştir. 

Bu husuata Se~tabib Profeaör Dr. 
Bay Mazhar Oa.man ınuharririmize de 
mittir ki: 

- Hastanenin 1800 yataklı kad· 
rosu vardır. Bu kadro geçen aene 600 
aded arttınlmıftı. ihtiyaç nishetinde 
de her sene arttırılmaktadır. Haataha
nedc intizam ve iyi bakıt ailelere eın .. 
niyet verdiğinden ve bir taraftan da 
iktısadi vaziyetten birçok aileler ha .. 
talanın iyi olduklan halde evlerine 
almamaktadırlar. Müessesenin Türki • 
kiye cümhuriyeti dahilindeki bütün 
ihtiyaçları temine kafi gelmeıne&i ta • 
biidir. Ancak hastalar bir taraftan te 
davi edilip çıkarıldığı için gönderilen 
haııtalar için her zaman yer bulun • 
maktadır. Hastahımemrzde tedan edi· 
len hastalar z•>'arMz bir hale geldik • 
leri zaman memleketlerin< gönderil • 
md<tedirler. Bunların harcırahları bi
le temin ediliyor. Hükômetimiz bu mü 
eaııeseye kartı pek çok fedat'..rlık göa 
tıermektedir. Bu, ıükran ve minnetle 
yadedilir. Haatahaııe hakkında yazı· 
lan fıkrayı ben de okudum. Bunun 
hastalarını almak iatemiyen bazı aile· 
ler tarafındr ortaya atıldı muhak· 
kaktır. F a!.at bunun doğru olmdığmı 
hastahanenin içyüzünü bilenler daha 
fazla takdir ederler. Maaınafih elde 
mevcud 1800 yataklı b :r hastahanenin 
bütün Türkiyeye kafi gelmiyeceğini 
de ilave edeyim. Bizim memleketimiz· 
de istatistiklere gön. muhtelif halde 
ve muhtelif vasıflarda 15 - 18 bin ka· 
dar ruh hastasını kabul edecek müea 
ae...lere ihtiyaç vardır. Tabii zamanla 
bunların temin edileceği mu:ıakkak • 
br.,. 

iHTiSAS MAHKEMELERi 

Eroincılerio 

devam 
duru-1ması 

edıyor 
Dün aclô<inci ihlisas mahkemesin· 

de Niko ve Cemalin duruJID8sına de
vam cdilmittir. 

Cemal ile Niko Bebekte emniyet 
memurlarının yaptığı bir aramada ya
kalanan iki eroin kaçakçmdll" . 

Niko ıalxkalı eroin kaçakçılarından 
ve ıimdi hapiste olan Armaadonun oğ• 
ludur • 

Cemal He Niko yakalıındıklan za. 
man Nikonun yanında olan Y orııi KaJ. 

vakulası ismindeki şahsın §8ha olarak 
dinleıunesi laznn geımif, fak•t Kalva· 
kula~i uzun zaman arandığı halde bu

lunamamı<lır . 
Dünkü duruşmada Cemal ile Niko· 

nun işlediği ıuçta ilişiği olduğu aıuıs

lan Y orgo isınindeki §alı.ıı ta ıuçlular 

arasına konmu}tur. Yorgo hekkmda 
derlenmiş olan ilk araştırma lıiğıllan 
okunup bu hlı.ğ>tlar hakkında suçlu 
Y orgonun diyeceği sorulmu§tur. 

Y orgo araıtırmarun, hal ve giditl 
hakkında olan kısmını uyg- bulmuı 

fal<at eski kaçakçılardan Baklacı oğlu 

Y orgi ile olmı temasıD111 yalnız kürk 
dersi alıı verifiııden ibaret olduğunu, 
yakalandığım gazetelerden oğrendiğiııi 
ııöylemiıur • 

Suçla Nikonlln .. ~ Nikomın Yor
ai Kalvakopalui tarafından aldatılnuı 
olduğunu ileri ıürerek daha iyi ar&§ • 
tırma yapılarak huldurulmaımı İatı>

miştıir • 
Duru§"ID&. Y orgİ Kalvakopulasiniıı 

tekrar arattırılması ve Y orgonun ilk a 
raıtırma kağrtlanru İmza eden memur• 
Janıı §alıit olarak ııetirtilme.i için 6 ııi· 
san cumarteai piine bırakılmıflır. 

• ikinci bir yolcu oalonu açılacak -
Galatıa rıhtunı boyunda açdması düşü· 
nülcn ikinci yolcu oalonn İçin cümriik 
ve inhisarlar bakanlığmm emri beklen· 
ınektedir. Yapılan bir hew.ba göre, i
kinci salon gayet az bir mauafta açıla· 
bilecek, bilhasoa dq limanlarda İfliyen 
vapur yolcularınm kolayca çıkmalan te
miıı edilebilecektir. 

Ayasofya hafriyatı 1 •~oırm• mtıhanda kazanan tarcomanıar 

ütiyenler bir meJrlupl~ I ~ biirı • 
masa miiraCdaf etmalidirhrr· 

İt arayanlar 
Mozayik döşemeli bir avluı 

meydana çıkarıldı 
Ayasofya avluaunda devam eden 

hafriyatta üç metre deriııliiinde mo
:zayik dötemeli bir yer meydana çı· 
kanlmıtbr. Burada ayni :zamanda meor 
mer Söveli kapı ,.,.-teri de bulunmut
tur. Bunların ilk Ayaaofya kiliaeainin 
dö~eleri oldufu anlatıhmJtıT. Bu sa 
ha henüz layikıyle açılamadığın .lan 
ne kadar yer tuttuiu kestirilememek· 
tedir. Müzeler idaresine burasının ~a 
patılnuyarak müzeye ait bir meydan 
olarak muhafazuı fikrindedir. 

Bir balıkçı kayığına mı 
çarpmış? 

Yunan bandıralı Sifnoz vapurunun 
geçen gece Çanakkalede ne olduğu 

henüz anıaşılamıyan bir cisme çarptı· 
ğmı yazmıştık. 

Hadise hakkında malıiı:nat ediıunek 
uzere liman idareai ı.ıarafından çekilen 
telgrafa dün kıaaca cevap verilmit ve 
vapurun, o civardaki balıkçıl11ra ait bir 
kayığa çarp.tığı anla§ılınıttır. 

Uiğer raİ'tan Sifnoz vapurunun 
cıensup '- !dı.o.ğu Kanokaris acentesi dim 
J:i=ı.an dairesine mÜTacaat ""' 1crek kaza 
hakkında ma!Umat istemi§, fakat mütem
mim malumat olmadığı için, acente biz. 
zat Çanakkale>• teJ&r· çekm'!ğe ...,. 
bur olmu§tur. 

Şimdi gerek liman .Kla.r.,.; ve gerek 
acente Çanakkaleden daha etoaflı malu· 

. beklemek• !dirlor. ---yeni arabalar çalış-
maya başıadı 

Tramvay tirketi, dünden .itibaren 
•. oy oğlu tarafmda da, kapıları d'f"1"ı • 
dan açılmıyan otomatıik şekilde tadil e
dilen bir araba i~etmeğe başlamıştır. 

Dün ilk araba Maçka • Beyazıt an· 
aında sefere çıkınııtır. fakat bu araba· 
!ardan biletçiler çok pı.ayet ~bnekte
dirler. Dün kendisile göriiştüğümüz 
bir biletçi diyor ki: 

- Arabalar çok kalabalık oluyor. 
Meseli bir istaıyona gelıl.iiiıniz vakitı, 
ön sahanlıkta iıem, arka sahanlığa gİ· 
derck kapıy çmak için, arabanın için· 
de hınca hınç bir vaziyette olan 70-80 
yolcunun arasından geçmek lazım ge • 
liyor. 

Arka sahanlığa gelincey~ kadar da· 
kalar geçiyor. ok · lr bekliyor, si • 

nirleniyonar. Araba seferinde geç kalı· 
yor, vatman ıöyleııiyor. Yeni §ekiide
ki kapılan her iıtasyonda açıp kapa • 
mak için, bir do kapıcı lanmdır .,. 

Aldığımız malômata göre, tifket 
her arabanın dört kapısını bu tekilde 
tadil ettinnek için (::00) lira sarfct. 
mekleılir. 

Şirket, bütün arabaları bu ııekilde 
yapacaktır. Bu kapılar, basamaklan da 
içine aldığından ve dqından açılmadı· 
ğı için, araba yüriiTken, atlamak imka· 
nı yoktur. 

Boğazda ve Adalarda 
ucu:ı: ge:zinti seferleri 
Akay ...., Şirketi Hayriyenin yaz İ· 

çin tertip ettikleri ucuz seferlere yarm· 
d ' n itiban>n batLmacekbr 

Her perıembe akşaınu ve cuma &a .. 

bahlan tenzilatılı seferlere devam edi· 
lecektir. 

Bu seferler gezinti postasına tahıiı 
edilmiı olduğundan gidip ıre}me bilet 
alanlıırn yüzde elli tenzilat yapdacak· 
br. 

Küçük haberler 

IRANLI AFYON MURAHHASLA· 
RI GiTTiLER - Uzun miiddettenbe
ri tehrimizde bulunan lranlı Afy<>n 
murahhaslan memleketlerine dönmüı 
!erdir. Murahhaıılarla •on defa yapı. 
lan görüşmede tekliflerimiz kendile 
rine bildirilmiıtir. Murahhaslar, lran, 
afyon inhiaan ile temaııta bulunacak· 
!ar ve iki ay sonra yeni ııa.lahiyetlerle 
tekrar memleketimize geleceklerdir. 

BAY NECMETTiN SAHiR ANKA. 
RAYA GiTTi- U.küdar halk tra.m.
vaylan ıirketi müdürü Necmettin Sa
hir dün ak§am Ankaraya gitmiıtir. B. 
Necmettin Sahir Ankarada, Uıküdar 
Tramvay tirketinin yeni tebeke&i hak 
kında alakadar makamlarla temas e· 
decektir. 

ÇA6/RILIŞ - Bursa liaesinden yeti 
tenler cemiyetinin 5.4.935 cuma ırünü 
saat 14 te Halken konfera.n.a aalo • 
nunda oenelik kongreııi Yardır. Biitün 
üyelerin gelmeleri. 

• Yükleme ve bota!tma - Liman 
yükleme ve bo§albna tarife&inin bugiin- 1 
!erde tasdikten aelmeııi beklenmekte . j 
dir. Yeni tarifede ııa miktarda tenzilat 
yapdınıJtır. ı 

Havza kaplıcaları ıslah 
edilecek 

SAMSUN, 2 (A.A.) - Vilayet umu 
mi mecliai meaa.iıini i• · ·~_.tir. Hav
zada Maarif hamamı namıyla meıhur 
kapbcanm belediyeye L.; yan hl ..... 
Main haauıi id&NCe satın alınması için 
hı ' • eye tahsisat korunu,tur. Havzada 
Evkafa ait başka kaplıcalar da vardır. 
Her iki idare aralanııda bir anlaıma 
ya.., ' • vza kaplıcalarını asri bir 
tekilde ıalah -decelderdir. 

Seyyah tercümanlan için açılmıt o
lan kureta bulunanlar arasmıla imtihım
da elli tercüman munffak olmaıtur. 
Muvaffak olanlara birer ehliyetname vo. 
rileceklir. 

Hukuk so11 sınıf tale
besi imtihana girecek 

Hukuk fakükesi IOll ımıf talebeleri
nin, yeni imtihan taUmatnaınetinin ken 
dilerine tef'Dil edilmeme5i için t.,;eb • 
bilsatta buıunduk!arrru yazmıştık. Son 11 

ruf talebe mümessilleri. fakülte dekanJı. 
ğına müracaat ederek dilalderini anlat· 
mı şlardır. Üniversite rektörü Bay Ce
mil, dün bu mesele hakkında kencli'li!a 
gôrüıen gazetecilere, b~r ıey aöylemek 
vaziyetinde olmadığını bildinniştir. 

Dicer taraftan talebeden bazısmın 
imzaaı ile dün ıu mektubu alılık: 

"Gazetenizin 24-1935 günlemeçli aa 
yısının 6 mc.ı yüzü 4 üncü kolonunda 
(Hukuk son sınıf talebesi imtihan tali· 
matnıunesi deiiımezse imtihana ııôrmi • 
yecolder ) başlıklı bir yazı okuduk, Bu 
yazıda hukuk fakültesi ıon .. ruf talebe
lerinin imtihanlar baklandaki bazı te • 
şebbiis ve kararlarından bahsedilmekte
dir. Yazı gerçekliğe uygun değildir. 

Aşağıdaki şekilde düzeltilmesini ve 
bu yazının ayni kolond. basılmas!lll dİ· 
1crjz: 

Halkevinde toplanan bir mümessil 
grubu deiiJ, aon lll1lf arkadatlarıdır. 
Buradaki toplantının mevzuuna gelinceı 
bu arkadaşlar talimatname baki kalırsa 
hep birlikte imtihanl...-a gimıerneye ka
rar vennit değillerdir. Ancak imtihan • 
lara müteallik bazı istekleri clekımlıia 

ve rektörlüğe bildirmenin muvafık ola· 
cağı kanaatini iz1- etmitle.-dir. --

T ekirdağı yolıarı 
TEKIRDAGI, 2 (A.A.) . Dünden 

itibaren bütün baltaya mükelhoflerle 
vilayet yol: oda İtlfA4ta baılannuı • 
tır. Bu devrede Tek.irdağı • Hayrebo
lu, Saray Çerkeaköy şoseleri yapımı· 
na devam edilecek ve Malkara • Şar • 
köy yolunun U.. köy kanwıuna ııöre ya 
pılmaama bqlanacakbr. 

Bayramda tayyareye 
yardımlar 

BERGAMA, 2 (A.A.) - Kurban 
bayramında tayyare cemiyetine 2600 
lira temin ed~tir. Bu yardım, pa· 

-ık verildiği gibi 85 tane de diri 
koyun verilmiştir. 

T ekirdağda hayvan ıslahı 
işlen 

TEKIRDAGI (A.A.) - Her aene 
olduğu gibi bu sene de 1 Niaandan 
itibaren vilayet mıntakuı içindeki 
hayvanların nlahı ve dirimi makaadiy 
le kaza ve nahiye merkezlerinde biı • 
tün erkek ha}'Vanlar vilayet baytar • 
!arı tarafından muayene edilerek da. 
mızlığa yaramıyanlar faaliyet anha • 
11ndan çıalcrılacaktır. Muayene •. m •. 
cek olan atlarda nıama teaadiif cıli • 
lirııe mallein tatbik edilecek Ye haa • 
talıkla malut okular itlaf edilecek • 
tir. 15 Nisandan sonra inanlı ayrır da 
posuna yeniden 8 aygır daha aİına • 
ca~ ve mevcud diğer ayaırlarla T c.<ir 
dagr, Ç?rlu ve Malkara İ.Kaayan.larm• 
da faaliyete başlanacaktır. Bau hay• 
vanla:ı. da dalak hatahğından koru • 
mak ıçın Afi tatbik eılilecektir. 

Kari mektupları 

Liman idaresinde servislerin 
kapanma saati 

tu Bir ~u~~ uzdan aldığır-- mek-
Pta, g~ ıdareleıi beı bıçu:;a ka· 
~ ~l~şbgr• ve l..er tıüriü r.uamel:.b 
go lu •, u .L de, ba işlerle ali.kadar ı .. 
tanbul L....,311 • • • •d • • • b uk -~ ı aresmın cln,..t 

uç 1 •ervee kalunlcıini ka 
mcaalih • b . pamasmm 

.. .. ının ışlc,; ckteye 
ratt · - ~ ., ş ·• p.1·• 

Müess f bir irtihal 
latanhu! Sıhhat ve içtimai Muave· 

~ müdürü doktor All Rıza Bayıunun 

refikası Bayau Bedri)'~ dün ıı;ece nezfi 
dimağ-iden vefat et ni§l&r. 

Cenazesi bugün Beşiktaı Ihlamur 
c: ddesindeki ev· ~en kaldırıl~ral' Be-

kı'mdıktan 

-ır"' Ya~yaefe· mezarlığına defne-

dil ·~ektir. · " ·rhumeye .,hmet ~iler, 

Bay Ali ~!za ~3ysuna taziyctl,..•·:ml7.İ 

">ildim-iz. 

Kmoeoiz orla y&.§larında bir Ba • 
J'&n ııeceleri yatmak üzere kalabalık· 
u:z ve ç<>cuksuz aile yanında mutfak 
..., çamaın- !tinden baıka, orta, ve ha• 
fif ev hizmeJ arıyor. a r ,,dik • 
pqada Eairci Kemal, CalDİ .okak 1~ 
No. Saniy-enia yanında oturan Hayn-

••• 
Y A§Dn 19, talui.I dereceım ilk mek· 

tep. Ne oluna yaparmL Adrea : Ka... 
amıp8f& Tabakhane No. r .. yazi. 

Osmanlı Bankasından: 
Yüzde 5 faizli, 1334-1918 ihr•çlı 

DAHiLi iSTiKRAZ tahvillerine iliJİll 
li olup vadesi 1 Mayn 193C. da gele<' 

ve ayni tarihte ödenmesine baılanan 

25 sayılı kuponlardan ibraz edilnıİ • 

yenlerin 1 Mayıa 1935 de Türkiye 

Cümhuriyeti hülnimeti lehine müruru 

samana uğrayacağı, mezkU.. tahn1ler 

hamillerinin haberi olmak üzere ili.il 

olunur. 

LI KUŞU 
Bu Hafta Çıkıyor 

Sıhhat ve lçlimai Muavenet 
VekaietiHudutveSahillerSıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhafız kaptan ve gemiciler için 160 taknn elbiae için 
yapılan eksiltme 13 nisan 1935 cumartesi giinü saat on bire 
tehir edilmiştir. 

A-Tahmin bedeli beher takım için 725 kuruştur. 
B - Şartnamesi İstanbul Limanı sahı1 sıhhiye merkezi 

levazımından parasız alınır. 
C- Eksiltme Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İs

tanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki komisyonda açık ek· 
siltme suretile yapılacaktır. 

D - Teminatı muvakkate miktarı 88 liradır. 
E - isteklilerin terzi ve ehil olduklarına dair Ticaret o

dasından bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika arana
caktır. 

F - Eksiltmeğe girecek o !anların peyler silrülmeğe baş -
larunadan muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları şarttır• 

(16S9) 

lstan bul Gümrükleri 
dürlüğündenı 

8af111İ1· 

324-328, A. B. C, 341, 37 0-B·C, 418-A, 451,618 tarifele
rinden Estonya eşyasını yurda sokmak istiyen tacir ve komis
yoncuların ellerinde bulunan beyannamelerinin beş niaan ak· 
şamına kadar ait oldukları gÜmrüklere ibraz eylemeleri men• 
faatleri iktizası olduğu ilan olunur. (1673) ı 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLAR!' 

Unkaparu köprüsü için alınacak 141 buçuk ton demir ına! 
zeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
11320 liradır. Şartnamesi levazım müdürlüğünden parasız a
lınır. Münakasaya girmek istiyenler 2490 No. lı arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 849 liralık teminat mak
buzlarını teklif mektubile birlikte ihale giinü olan 4-4-935 per 
şembe günü saat IS e kadar kapalı zarflarını daimi encümene 
vermelidir. (1393) 

Darülacezeye lüzumu olan 4700 litre benzin pazarlıkla 
alınacaktır. Beher litre benzinin tahmin bedeli 24 kuruştur. 
Şartnamesi levazun müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek 
istiyenler 2490 numaralı kanunda yazılı ves:ka ve 85 liralık 
teminatile ihale giinü olan 4-4-935 perşembe giinü saat IS de 
daimi encümende bulunmalıdır. (1549 

ıstan bul G.M. Komisyonundan: 
D. No. Semti va maballesf 

331 Kocamu.slafaııeta Hacı 
Saınatya 

1408 Ortaköy 
1512 Aksaray Çakırap 
1983 Boyacıköy 
2720 Büyükdere 
2868 San yer 

3182 B. içi Y enimahalla 

3398 Kartulllf 
3464 Beyojiu Hüoeyin aja 
3482 .. 
3517 Yedikula lmralsor 

Ha- Karagöa 

Aıımalı 

Hayriye tüccan 
Boyacıköy 

Çiçek ve Hamam 
Dalyan 

Pazarbap 

Kurt otlu 
Çalcıcı 

Emli.k No. 

11 

2 
31 E. 
ı Mil. 
4-6 E. 

1°3 E. 1 Y. 

56-58 
26-26-1 

48 
E.9 Y. 10 

1 
13 

cm.ı ... hı....& 

61,25 metı.. ana 

64 metro -
61,03 metnı -
132 metı. ana 
79 metre arsa 
Ahf&P h- "' - 1-1 
hisoeı.i 
Ahıap hane ve dükünın 
1-2 biıseal 

ııo metre -
25metreara 
69 metre arta 

54.SO metro •aanm 1-3 
hissesi 

Hlaseye ı~ 
~ 
~Lır 

ıoo 

144 
1220 
106 
318 

412 

17911 
660 
200 
552 

73 

.. Yuı...c1a evaafı yazılı gaJrimenkull..- on ııiln müddetle pazarlıkla aatıta ;ıkanlınıttır. ihaleleri 134-935 ~ne.teı 
diif eden caıımt'"9i giinü saat 14 den itib anm on gün nrlmcla her ııün yapılır. Satıf münhasıran ıı;ayrimübııdil bonoaıledir. 



ıs-.:anoüi-~ıiini nıueıseseıer~ 

Satınalma Komiayonundanı 
Haydarpaıa Nümune haa taneaine lüzumu olan ftd cfna 

'(300) adet madeni haata komodini olbaptaki ıartname ve nü
muneai veçhile açık ekailtmeye konulmuıtur. 

1 - lhaleai: 9 niaan 935 aalı gilnü aaat 15 de Cafalof • 
)unda Sıhhat müdürlüğü binaamdaki komiayonda yapılacaktır 

2- Tahmini bedel (3000) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (225) liradır. 
4 - lateklilerin cari aeneye ait ticaret odaaı veaikaaını gCSı 

termeleri ve madeni eşya imalile meıgul olduklarına, müeaae
ae ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair veaaik ibraz 
etmeleri ve bu gibi madeni eıyayı batka müeaaeaelere yap
mıtlar iae taahhütlerini tam ve mükemmel olarak ifa ettikleri
ne dair tahadetn.ame veya mektuplannı veyahut bu veaaikin 
noterlikçe muaaddak birer suretlerini de komiayona vermeleri 
tartlır. 

5 - Şartnameler bedelaiz olarak Haydarpa§a Nilmune 
haataneainden alınabilir. Ve nümuneler de keza haatahanede 
görülebilir. 

6 - Iateklilerin belli gün ve aaatten evvel muvakkat te • 
minat makbuz veya banka mektuplarile ve yukarıda yazdı ve-
aikalarile komiayona müracaatları. (1493) 2408 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan: 

Haydarpa§a Nümune haııtaneaine lüzumu olan 35 ka
lem ahtap C§Ya olba~-:ki ıartname ve reaimleri nümuneai veç 
hile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ihaleai: 9 nisan 935 aalı günü aaat 15,30 da Cağal
oğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Tahmini bedel: (9999) liradır. 
i - Muvakkat teminat (749) lira (93) kuruıtur. 
4 - lateklilerin cari seneye ait icaret odaaı vesikasını gös

termeleri ve ahşap eşya imali! e meşgul olduklarına, müeaaeae 
ve fabrikalarının nerede bulunduklarına dair vesaik ibraz et • 
meleri, on bin lira ve daha yukarı bu gibi İş yaptıklarına ve 
başka müeaaeselere iş yapmışlar iae taahhütlerini tam ve mü
kemmel olarak ifa ettiklerine dair şahadetname veya mektup
larını ve yahut bu veaaikin noterlikçe muaaddak birer auretle
rini bir zarf içine koyup vermeleri ıarttır. 

5 - Şartname ve resimler bedelaiz olarak hastaneden alı
nabilir. 

6 - isteklilerin belli gün ve aaatten evvel muvakkat te -
minat makbuz veya banka mektuplarile ve yukanda yazılı ve-
aikalarile komiayona müracaatları. (1494) 2409 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halıların münakasası 1 1 niaan 935 

tarihine kadar temdit edihniştir. 
Şartnamede tadilat yapıldığından yeni şartnameyi gör

mek üzere taliplerin Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna 
müracaat etmeleri ve münakasaya İştirak etmek istiyenlerin 
de 11 niaan 935 günü saat 14,30 a kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri ilan olunur. (1541) 2411 

Devlet Demiryollırı ve Limanları i'letms Umum idaresi ilanları ı 
Beher M3 17 lira tahmin edilen 1000 M3 çam tomruk 7 

nisan 1935 pazar günü ıaat 15,30 da Ankarada İdare binaıın 
da Malzeme Dairesinde kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İstiyenlerin 1275 liralık muvakkat teıninatla 
kanunun tayin ettiği veaikaları ve kanunun 4 cü maddesi mu· 
cibince ite girmeğe manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerinin ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli -
ğine ver~eleri li.zımdır. Bu işe ait ıar~~ameler Ank_l;lr~d~.~~l 
zeme Daıreainde, Haydarpaşada teıellum ve ıevk mudurlugun 
de ve Eskiıehirde Eskişehir mağazasında parasız olar"k dağı-
tılınaktadır. (1562) 2412 

Askeri Tıbbiye Mektebindenz 
Askeri Tıbbiye mektebinde satdacak 90 kalem muhtelif cins ' 

köhne eşya 8 niaan 935 cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
aatılacaktır. Tahmin bedeli 17 lira 27 kuruştur. Eşyaları gör
mek ve pazarlığa girmek için belli saatte Beyazıtta Askeri 
Tıbbiye mektebi ıatınalına komiayonuna müracaatlan. 

(1584) 2426 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inşaaı yi: -

mi gün müddetle ve kapalı zarf usulile aşağıdaki şerait chhilin 
de münakasaya konulmuıtur. 

1 - Yapılacak mekteplerin ikisi T oliat merkezinde beheri 
39486 liradır. Biriai 2300 liradı Kazalarda yapılacak mek -
teplerin beheri 20542 lira bedel keşiflidir. 

2 - Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat vila
)-tİne müracaat edilmelidir. 

3 - İhale 15 Nisan 935 giinüne müsadif Pazarteai günü 
saat 16 da Tokat vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliledir. 
5 -Münakasaya İştirak edecekler bedeli ketfin yüzde 7 bu 

çu_ğu nisbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. 
6 - Münakasaya iştirak için taliplerin ehliyeti fenniyesi 

n~ haiz Nafia Vekaleti veya Başmühendislikten verihniş vesi -
ka ibraz etıneleri lazımdır. 

7 - Bu şerait dahilinde talih olanlann tekl;f. teminat mek
Juplarmı ve iatenilen vesikaları havi kapalı zarflarını ihale gü
nü olan 15 Nisan 1 "35 Pazartesi giinü saat on ikiye kadar • ' i
layet Encümen Riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. (lı:".,ı;) 

- --~ ~ . ...., i .. • • . •. ;:. ; 1 \""} • •• 

K A Ş E 

NEOKAl.MiNA 
Grip • Nevralji • Baı ve Dit ağrılan • Artritlzm • Rumatizma 

~ 

Deniz yolları 
A c 

1ıil ,Eıc!ll, ~ 
Tel 42362 - Sirkeci M6hilrdanuıcı. 

.. --· Haa. Tel. 22740 ---· 
A \'VALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 3 Niıau 
ÇARŞAMBA günü Hat 19 da 
AyYalığa kadar. (1661) 2466 

MERSiN YOLU 
INEBOLU vaparu 5 Mart 

CUMA günü saat 11 de Mer
sine kadar. 

NOT: Evvelce latanbuldan 
PERŞEMBE günleri kalkan Ye 
ı'ayas'a kadar giden bu posta· 
lar Nisan başından birinci T eş
rin sonuna • adar lstanbuldao 
CUMA günleri kalkacak va ay-
nı programla Mersine kadar 
gidip döneceklerdir. Bu müd 
det için Payas programdan çı 1 
karılmıştır. 

TRABZON YOLU 
CUMHURıYET vapuru 4 Mart 
PERŞEMBE günü saat 20 de 
Honav 'l kub•. (16771 

11-............ ... 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun· 
dan: Satılmaa.ına karar verilen gümü, 
çantalar, koltuk kanape, camek4n, ay 
na ve aairenin 7-4-935 Pazar günii •a· 
at 10 dan itibaren Beyoğlunda istik· 
l&J caddesinde 312 No. lu dükkanda 
ikinci açık arttırma ile aatrlacağı 934-
6578 aayılı doaya ile ilin olunur. 

(10064) 

Emrazı dahiliye 
Verem, göğü& 

Mütehassısı Mual im Doktor 

ŞEKiB HABiB 
Avrupadan dönmüştür Aya1ofya 

yerebatan, Hacı Süleyman apartma· 
nı Cumartesi, pazarteıi çarşamba per 
;emlıe öj\'led• n •onr~ Tel: ~303~ ...... 

Üsküdar ikinci Sulb Hukuk Mah· 
kemesinden: Oaküdarda Pazarbaıın • 
da Nuhkuyusu caddesinde 40 No. lu 
hanede sakin iken vefat eden ve tere· 
"<e&ine ihbar Üzerine ma.hkememj-ı~ı. 

vaz'ıyet edilmit bulunan Salim kı7.ı 
Bahtiyardan alacak ve borç iddiasın· 
da bulunanlann bir ay ve verıuet id
diasında bulunanl arın da üç ay zarfm 
da vesaik ve &enedatı kanuniyelerile 
birlikte Üsküdar ikinci aulh hukuk 
mahkemesine müracaat eylemeleri 
ve müteveffiyeye ait olub mahkeme
ce yazılmıt olan ~yalan da 14-4-935 
Pazar günü aaat 10 da açık arttırma 
ile aatrlacağrndan talih olanların satış 
günü mezkur hanede hazır bulunma· 
ları ilan olunur. (10069) 

• AZ O 
~EYVA TUZU 

i'1ÜFERRIH va MOLEYYlNd 11 

Mide ve barsakları boıaltır. 

KABIZLIGI ve HAZIMSIZLIGI 
izale eder MiDE fişkinlik ve 
yanmalarını giderir. 

MAZON iıim ve markasın• 
ikkat. 

Depoau: Mazon Ye Botton ec· 
ıa deposu Babçekapı. lı Ban 

1<a•· arkı sın ·1a 12 

latanbul ikinci icra Dairesinden : 
Evvelce Beyoğlunda Yenitehirde HÜ· 
oeyinağa mahallesinde Köstebek ao -
kağmda 58 No. lu evde oturmaktalar 
iken elyevm nerede bulunduklan bi • 
linemiyen Celal ve Hacı Balcı•'a: 

Seıtara olan borcunuzdan dolayı 

48323, 48324 No. lu emniyet sandı -
ğına mevdu paranızdan cem'an 6300 
lirası haczedilmittir. Bu hususta bir 
diyeceğiniz varsa iJ&n tarihinden iti
baren üç gün zarfında 934-8127 dos
ya numaraıına yazı ve IÖz ile dairemi
ze bildirmeniz, hali hazır ikametgi
hınrzın meçhuliyeti haaebile malGmu
nuz olmak ve icra ve ifliı kanunun 
103 üncü maddesine tevfikan bu hu • 
suata tarafmıza tebliği muktazi ihbar 
varakasının tebliği makamına kaim ol 
mak Üzere keyfiyet ili.nen tebliğ olu
nur. (10066) 

Adapazarı Emniyet 
TORK ANONiM ŞiRKETiNiN BiRiNCi KANUN 1934GAYESINDE

Kl UMUMi V AZIYETINI GöSTERIR 4 ONCO OÇ 
AYLIK HESAP HULASASIDIR. 

AKTIFı 
MULAHAZAT • • • • • T. LiRASI. Kr. 

KASA . . . . : • ! • • • • .. 130404 48 
130178.00 Banıkooot 

226.48 Ufaklık 

130404.48 

DAHiLi MUHABlR BANRK.ALAR , • • • , , 
SEf'iEDAT CUZDANI . . . . . . . • • . 

300089.34 Vadesine üç ay kalan 
14248.00 Vade.ine üç .,.dan fazla kal~ 

314337.34 

. . . ' . 
~ . . 61646 86 

31\1337 34 

ESHAM VE TAHViLAT CÜZDANI (Cumhuriyet Med<ez Ban- 2110 00 
kası ve Ergani hiMe •--
nedatı) 
(Borsada kotelidir) 

HENUZ TAHSiL OLUNMIYAN HISS E SENEDATI BAKiYESi 48800 00 
AVANSLAR . . . . . . • . . . . . . . , 4 146256 66 

126389.13 Emtea üzerine av ımsbır 
19866.53 Sair mütenevvi e mtea üzerine avandar 

146255.66 

BORÇLU HESABI CARiLER . • . . 
137723.11 Kefalet mukabili 
12901.38 Teminatlı 

150624.49 

SAiR MUHTELiF BORÇLULAR. 
MENKULLER . . . 

675.15 Makineler 
899. 70 Kasalar 
265.94 Teaiııat 

2449.54 Mehuıat 

4290,33 

• • 

MERKEZ VE ŞUBELER HESABI CA RISI. 
NAZIM HESAPLAR , • , • • • , • 

• • • • • • • 

• • • • "' 1 

• • • • 

. . . ' . ' . 
• • . . . 

150624 49 

8079 113 
4290 33 

; 

137551 33 
355693 53 

'Yel<Un 1349793 66 

PASiF: 
MULAHAZAT • • • • • ı . • , 

SERMAYE . . . . . . • • • 
iHTiYATLAR . . . . • . . • 

. ' . T. LiRASI Kr. 
400000 00 

36313 72 ... 1 • • ' 

21726.67 Fevkalade ihtiyati ar 
14587.05 Kanuni ve ~i ihtiyatlar 

36313.72 

MEVDUAT (Vadeli ticari mevduat) • 
CARI HESAPLAR (Vadesiz ticari mev du.ı). 
TAŞARRUF TEVDIATI . • . . 

48102.81 Vadesiz 

• • 

93712.50 Vadeli: Bir aydan bir aeneye kadar, 
2040.00 Bir ıeneden fazla 

143855.31 

. ' 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR • • • • • • • • 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTOLA R VE KUPONLAR. 
MERKEZ VE ŞUBELER HESABI CA RISI . . . . • • 
NAZIM HESAPLAR • • 
SAFI KAR • • • , •• : : : : • • • 

• • 
·. 

Yeldin 

36200 00 
186012 60 
143855 31 

5440 81 
4125 59 

138239 13 
355693 53 

43912 86 

1349793 55 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Eşyanın cins ve bulunduğu mevkii Değeri Pey akçesi 

Lira Lira 
Balıkçılık enstitüsünde mevcut biri dört 50 Çifte 4 7 ,5 
çifte diğeri üç çifte ve bir de hurda ba- 30 Çifte 3 
lıkçı kayığı 15 Hurda 
Kuruçeşmede Gümrük muhafaza kulübe-
ai önünde duran 2000 kilo miktarındaki de• 
mir zincir ve çapa (252) lira tutan güm-
rük ve oktrova resimlerile muamele vergisi 
alıcıya aittir 100 l,5 
Ortaköyde F eriye sarayları m üştemilatm -
dan Harem ağaları dairesinin 230,5 metre 
mikaptan ibaret temel tatları yıkma ve 
kaldıı:.ma'11aarafı alıcıya aittir. Beher metre 

mika.in: 30 ku-
• ruştan 5,5 

Beyazıtta eski zat maatları daireainde aaklı 
köhne fayton araba. 25 Lira 2 

Yukarıda cins ve miktarı gösterilen şeyler 10-4-935 çar• 
şamba günü saat on dörtte açık arttırma usulile ayn, ayrı satı
lacaktır. isteklilerin hizalannda pey akçelerile müracaatları. 

(M.) (1479) 

lstan bul Cumhuriyet Müddei
, umumiliğlndena 

Bedeli keşfi 1989 lira 76 kurut olan tevkifhane binası ta
miratı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 17 -4-935 tari -
hine müsadif çarşamba günü ıaat 14 de latanbul vilayeti mu
hasebeciliğinden muvakkat teıninatın vezneye yatırıldığına 
dair makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte ayni gün 
ve aaatten evvel komisyon reisliğine verilıneai lazımdır. Talip
ler bu husustaki şartnameleri ve evrakı keşfiyeyİ latanbul 
Adliye levazım memurluğunda görebilirler. (1577) 

o~u TEn · ı flit. 
YEGANE iLAC 

Brong.it, hazan maruf yakılarla ilaç
lardan daha iyi tedavi edilmdrtedir. 

"Senelerdenberi bron§itten muota • 
rib bulunan,, &yan R. M. yazıyor ld ı 
"Ben, lnılLmdıP,, AHeock ,.kılarlte 

cloldonın bana tavM,. etti!' lllçiar • 
dan clahs iyi ve daha çabuk ı.daw ot
dum. Kanımu muaywne eldi' ....wt -
derı bu yakılan kullandıiımo aordu. 
e- de DlrVaben, bu yalolM'fll laırnrmı 

aıcıak tuttuğunu ve bunlerla daha iyi 
'"' daha çabuk bir tedavi gördülünıi 
maaliftihar töylediın.,. Ayal mea'ud 
netice, teıeldcür mektublannı aldığı -
mız binilercıe kipyi hayrette bıraktı. Al
nyan nmhaHe konulan bir Aflcock ya • 
lıı11, cereyanı tahrik " daimi Pfabahf 
lıir hararet tevlit eder. Çalıfbğnnı:o 

vakit bile oı f"Y'IDJ haynıt MASAJ 
OTOMA TIK teairinıi ifa n ağnyı tes -
lı:in eder. Eczanelerden tedarik ede -

bilirsi.niz. Hakiki delikli Allcoc:k ya • 
kısı: F almil<anm maıkaaı olarak bir 
kartal '"' bir kmrını daire alimetôni ta· 
ıır. Uoaz talditle..ınden sakmınız. Fiatı 
4-0 kunııtur. 

Bakırköy çimento 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şiri<et hiasedaran umumi heyeti 1 
mayıa 1935 tarihine müııadif pazar günll 
aaat oa bette lmmbulda Dördüncü va
krf hanında Pıt.et meri<ezincle toplana
caktır. Toplantıda bulunmak isti yen hia
oedarlann içtima gününden bir hafta ev 
....tine kadar hiaae aenetlerini ve )"&iıut 
kap eden veoaiki tirl<ete tevdi ile dü -
huliye varakalarını aın.Jan liztmdır. 

Ruznamei müzakerat aşağıda 

yazılıdrrı 

1 - Mecliai idare ve muralap mpor
lıarının olnmmıuı, 

2- Şiri<etin alacaklannın teabiti il• 
bunlar baldande yapılacak muamelenlııı. 
tayini, 

3 - Şiriret muamelatı heldunda yüz
de on h!...,ye ...ı.;p olaınlar tarafmdan 
clemılyaın ofonnnıı metalibi:n tetıkiki. 

4 - Bedeli te&viye edilınerniı hiue 
aenetleri taksitleri hakkında yapıl.ıcak 

muamelenin tayini, 
5 - Bilançonun tetkik ve ta&diki, 

6 - idare meclisi azım lntihabile 
huzur iicretlerinin takdiri. 

7 - Mundop intihabila verilecek üc- , 
retin tayini. 

TEMAŞA ve TlY A TRO 
Omnium T. A. Şirketi 

31 mart 1935 pazar günü adi ıurette 
toplanma11 lizan g .. en heyeti umumiye 
için yabrılan hisse aeneı:leri miktarı ti
caret kanununun 366 ncı ve ıirl<et esaa 
mukavelenamesinin 51 nci maddelerin
de tayin edilen en az miktan tutmadığı 
için, meclisi idare heyeti umumiyeti 18 
nisan 1935 perıembe günü aaat on dört 
buçukta fİrlretİn Tak&imde Maksim Bar
da kain meriı:ezi idareainde &fllğıda ya· 
ıolı ilk toplamı ruzn....-inde muharrer 
itler haldrny!a karar vermel< üzere ikin
ci defa olarak toplanmağa davet eder. 

1 - Meclisi i.dare ve murakıp rapor
lannın okunması, 

2 - 1934 aeneai bilanço, muvazene 
n kir Ye zarar heaabmın taodiki, mez
kur aene netayicine dair mecli•i idareni"" 
teklifi hakkında karar ittihazı ve mec
lisi idare azalarrnrn tebriei zimmeti, 

3 - Meclisi idareden çrkan azaların 
yerine aza tayini, 

4 - 1935 aenellİ için bir murakıp ta· 
yini ve llcretlerinin teabiti, 

5 - Şi"°et memurunun tedviri ile 
mükellef mecliai idare aza"'"- verile
cek ücıretin te&bt!i için meclisi idareye 
ııeılihiyet iıaaı, 

6 - Ticaret kanununun '23 ve :1~4 

ncü maddelerine tevfikan pri<etle akdi 
muamele huauaunda meclioi lda..- aza
larına mü.ade İtaaı, 

Uakaıl ISO hiaseye malik olup itbv. 
toplantıda bilaaale veya bilvel<ile hazır 
bulunmafr arzu eden hiıoedaran ticaret 
yasasrnrn 371 nci maddesi mucibince 
malik oiduldarı ııenedatı toplantı giinün
den en azı bir hafta evvel pvetin mer
kezi idar.aine tevdi eır..eleri lizım ıre· 

•• 
Hi..., aenetlerinin tevdi olunduiu • 

- dair maliye müesoeseleri tarafından 
Terilmİf waikalar umumi toplantıda ha· 
sır bulunmak üzere tevdi edilmlf ıene
dat gibi kabul olunur. 

ZA YI - htanbul ithalat gümrüğü
nün Bernard T ubini namına tanzim e
dilen 24974 numara ve 19 niıan 934 ta
rihli beyanname zayi olmuıtur. Y eniıi 
ıılmacağmdan eskiıinin hükmü yoktur. 

Bemard Tubini 

Umumi Nefrİy.· ı ve Y az.ı lşlerı 
Müdüri; Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


