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FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Lehistan ve 
Doğu lokarnosu 

Son bir ay içinde yapılan siya· 
eal aörütmelerde .u iki ihtilafın 
belirdiği anl~ıhyor: 

• - Orta Avrupa'nın iıtatüko
eunu korunıak için genel bir an
latma yapılacak mı, yapılmıyacak 
mı? 

Frama ve ltalya yapılmalı di-
yor. Almanya böyle bir anlatmıya 
girmeği istemiyor. 
2- Doğu Avrupa'ımda iatatü

koyu korumak için genel bir an • 
!atma yapılsın mı, yapılmuın mı? 

Fransa ve R~sya yapılmalı di
yor. Almanya böyle bir anla,ma
ya girmeğİ iıtemiyor. 

Bu devletlerin vaziyetleri açık· 
tır. Fakat Lehistan ne diyor? Or· 
ta Avrupa istatükoaunun korun· 
ınası itinde Lehistan'm fU veya 
bu fikiı:.de olmasının çok büyük ö
nemi olamaz. Fakat doğu Lokar
noıu itinde Lehistan'ın güdeceği 
aiyaıanın önemi vardır. Bunun i· 
Çindir ki, Bay Eden'in V &rfOVa zi. 
yareti her tarafta büyük alaka u· 
yandırdı. İngiliz bakanı bu ziya· 
reti yapmıf ve Prag'a gitmittir. 
Lehistan devlet adamları ile yap
bğı görütmeler hakkında verilen 
haberler bu noktayı aydmlabnıt 
olduğu söylenemez. Bay Eden 
Vartova'ya gitmezden önce. Le
hiıtan'm doğu lokarnoau sonun
da Almanya'dan ayrılmak isteme
diği biliniyordu. Bir takım ajana 
haberleri, L.,h:atan'ın artık bu ıi
yaaadan ayrılarak doğu lokarno
ıunu imzalamıya razı olduğunu 
bildiriyor. Bir takım haberlere gö
re, Lehiıtan bu noktada Alman· 
ya'dan ayrılmak istemiyor. Üçün
cü bir haberde de deniliyor ki: 
"Lehi!tan aiyasasmı değittirmek is
temiyorsa da her halde bunu ye
niden tetkik etmiye hazırdır . ., 

Birbirini nakzeden bu haberler 
kartınnda Lehiıtan'ın doğu Lo
karnosuna kaJ'lı güdeceği siyasa
nın ne olduğunu öğrenmek için 
belki Stresa konferansı toplanın
cıya k<>dar beklemek gerek ola
cak. 

Gerçek bir karar vermek ulus
lar arası münasebetleri bakımın • 
dan önemli olduğu kadar Lehiı -
tan için de zordur. Lehistan'm si
yasal durumu çok naziktir. Bu dev· 
let Avusturya, Prusya ve Rusya a
ra11nda üç defa taksim edildikten 
sonra yüz yirmi yıl haritadan ai • 
lind;. Büyük savattan aonra da ta- ' 
liin garip bir cilvesi olarak ancak 
~endisini aralarında paylaşan üç 
ımparatorluğun yenilmeei üzerine
dir ki tekrar müstakil bir devlet o
larak canlandı. Müstakil bir dev
let olarak uluslar arasında yerini 
aldıktan sonra Fransa ile beraber 
yürüdü. Çünkü, Avrupa'da Ver· 
aailleı ıiıtemini kuran ve koruyan 
en kuvvetli devlet Fransa idi. Le
histan da varlığını Versaillea an
dına borçlu idi. Lehistan Franaa'
nın doğuda dayandığı emniyet a
mili oldu. Ve genel savattan önce 
Rusya'nm oynadığı rolü oynamı
ya hatladı. Genel savattan önceki 
Almanya, Rusya ile Fransa arası
na ukıttığı gibi, genel aava,tan 
sonraki Almanya da Lehistan ve 
Fransa arasına aıkı,tı. 

Hitler Almanya' da iktidarı eli
ne aldıktan aonra vaziyet değiftİ. 
Almanlar Lehistan ile anlatmanın 
Almanya'ya temin edeceği fayda
ları anladılar, ve bu anlayıt üze
rine Lehistan ile on yıllık bir mi
sak imzaladılar. Bu misak uluslar 
arası münasebetlerinin muamına
aıdır.Bir söze göre, and yalnız aınır
ları deği,tirmemek içindir. Bir,_sö
ze göre Ruıya'ya kartı birlikte 
Yapılac~ bir savat içindir. Şu mu· 
hakkaktır ki Hitler Almanya'sı 
lehiatan'ı bzanınakla büyük bir 
•İyasal ve strateji üstünlüğü de ka· 
:ıtanını,tır. 

Fakat bu Alman • Leh anlat • 
ınaaının aykırı tarafı tudur ki, is
;atük~ya taraftar olması gerek o
an hır devlet ile istatükoya aleyh· 

tar olan bir devlet bir araya geli
~or demektir. Almanya istatükoyu 

ozmak istiyor. Lehistan istatüko
~un bozulmasından büyük bir şey 
y~ .. ~~a~az. Ji:sasen Almanya on 
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Polonya ile ~nlaşılamıyor 
Mareşal Pilsudski şark misakına dair 
her türlü uzlaşma teklifini reddetmiş 
Tebliğde Avrupa vaziyetinin inkişafı için sıkı bir 
temas mu haf azasının şayanı arzu olduğu bildiriliyor 
VARŞOVA, 3 (A.A.) -Reuter A· 

jaıuından ı Maref&I Pilsud&ki'nin, gö
rünüte na.zaran, şark misakı hakkın • 
da Bay Bek'in dütünebildiği her ı ürlil 
uzlaıma teklifini kat'i surette reddet· 
tiği aöylenmektedir. lngiliz müzakere· 
cilerini Stresa konferanamda baı1·ca 
alakadar edecek mesele, lngilterenin 
Avnıpada emniyetin tanzimi ;çin ne 
mikyasta taahhüd altına girmeğe mü· 
temayil olacağıdır. Bay Edene refa
kat eden mütehauıslar, Avrupada ıul 
hün idame.si için lngilterenin bir me~ 
ıuliyet hi11eliİ alma11 lehine kat'i •U• 
rette taraftar ··. ünmektedirl..-. Bu • 
ırün, Bay Eden'in Bay Bek ile yaptığı 
aon görütme ile, Prag'da Çek bakan• 
lan ile yapacağı görüpnelei- belki de, 
lngilterenin Avrupa itlerine kartı po· 
litikasını kat'i olarak teabite yar .. ya • 
caktrr. 

Beyunnamedf' nf'ler var '! 

V ARŞOV A, 3 ( A.A.) - Bay Eden, 
Bay Bek ile görü§lllelerini öl.leden bl' 
az sonra bitinniştir. Retmi tebliğde e.ı• 
cümle denildiğine göre, eemimi bir te
kilde cer yan eden ıı:öriipnelerde, B. 
Bek, Bay Eden~ ? 2 tarihli lngiliz • 
Fransız tebliği ile ortaya çıkan mesele 
!erle, alelumum Avrupanın anıuluaal 
vaziyeti hakkında Polonya hükiimeti· 
nin noktai nazarlarını hildinnittir. A· 
raıtırma mahiyetinde olan bu göriif· 
melerdeki makaadm huıul bulduğu 
beyan edilmiıtir. Ayni zamanda Av • 
nıpa vaziyetinin müstakbel inkiıafı 

Mar .. ıal Pilaudal<l çocultlarlla b erab,.r lahambil falma baAarhen 

için aıkı bir t•maa muhafa. aaı lüzumu 

nun f&Y&n- arzu olduğu kaydedilmit
tir. 

Mar•1al Pilaudahi ila tr- -"•lar 
VARŞOVA, 3 (A.A.) - Reutcr 

muhabirinden: Maretal Pilıudaki dün 
Bay Eden ile 60 dakika sür~n bir gÖ· 
riitme ya.pmış!ır. Göriİ§me Belveder aa 

rayında olmuttur. Bay Bek, bu ıöriit
ınede hazu bulunmll§ ve görüğmeler 
franaızca cereyan etıniıı . Mare1&l 
Pilmdıki, sabahleyin Bay Bekin Bay 
Eden ile yapmıı olduğu gör")mede 
bildirmit olduğu tekilde, miL ere e-

(Devamı 7 inci sahifede) 

· Yunan;standa halkın he11ecanı \Nazilli fabrikasının 

Atinalılar meclis önünde 1 Ti!melatmaresmi 

bir nümayiş yaptılar 
Divanıharp cezalarının hafif olduğunu •Öyledi
ler; daha ağır cezalar verilmesini istediler 

Divanıharp reisi 
Giride Fırka 
Kumandanlığına 
Nakledildi 

ATINA, 3 (Huıuıi) - Ahalinin dl· 
"ıaınharp kararlarını zayıf bulduğundan 
nütt. iş yaptığını bildır.a: · .. Bu nÜ· 
mayifler<ı kartı ciddi tedbirler alııunıı, 
harbiye bakanlığının yanı baııııa iki 
tank ve Çaldariain evinin yanına da zırh
h otomooıJJer Konmuştur. Memlekette 
i.darei örfiye bulunduğu için Atina gar• 
nizonu IAmmnile harekete geler... ıeh
riıı aaa)"İ1 ve intizamım muhafaza et -
mektedir. 

Müfritlerin divanı harp nmJıkUmla. 
nrun kurıuna dizilmesini istemek üzere 
nümayiı yapacakları haber alındığından 
bu gibi aaayiıi bozacak hallere meydan 
verilmemeıi için her türlü tedbirler a • 
lınmııtır. 

Dün, ahali partisi mebuslardan 35 
kiti divanı harbin karanru mülayim bul 
duklarmdan vaziyeti tetkik etmek üzere 
parti merkezmde toplaıvruılar ve ıon • 
ra mecti.i mebuaana giderek orada ela 
huıuıi bir toplantı yapmıılardır. Bu a· 
rada binlerce ahali de ınecfu bina11nın 

(Devamı 7 inci sahifede) 

meyi kabul ettiği içindir ki, Lehis
tan da misakı imzalamıya razı ol
muttur. O halde iıtatükoyu pek • 
)eştirmek amacile yapılan her an
latma Lehiıtan'ın ana siyasasına 
da uygun olmalıdır. 

Hakikat böyle olmakla bera
ber bir defa misak imzalıyarak Al
manya ile iyi münasebet kurduk
tan sonra Lehistan, kendi yolun
da bile daha ziyade ileri gitmek
ten çekiniyor. "On yıl için Alman 
tehlikesini bertaraf ettim ya! Bu 
timdilik benim için yetitir., diyor. 
On yıl oldukça uzun bir zaman ol
masaydı, buna, bugünü görmek 
ve yarını görmemek diyecektik. 
Fakat yarın ne olacağı belli olmı· 
yan bir devirde on sene uzun bir 
zaman olsa da acaba Lehistan is • 
tatükosıinun muhafazası ve sınır-

!arının korunması Rusya, Fransa 
ve lngiltere'nin de dahil olduğu 
genel bir misaka bağlanması kar
•••ında Almanya' dan ayrılmak ba
hasına da olsa, böyle genel bir an
latmaya girmeğe razı olmaz mı? 
Şunu unutmamak gerektir ki Le
histan'ı Almanya'nın kolları içine 
atan sebeplerden biri de batı 10 • 

karnosu imzalanırken Lehistan 11• 

mrlarına kar,ı lngiltere'nin laka
yıd kalması ve Leh hudutlarının 
g~rantisi İçin bu mukaveleye hiç 
hır kayıt konulmamasıdır. lngil • 
~~r~ d.oğu .. lok~ı.rnosuna ka"ı bir 
ılı~ıklık gosterınce,. Lehislan'ın sİ· 
yasaaı üzerine amil olabilir. o hal
de Avrupa'nın bir çok İ$1eri oldu
ğu gibi, bu i• le gelip lngiltere'ye 
dayanıyor. 

Başbakan ismet İnönü 
bunu kendisi yapacak 
Aldığunız malGmata göre, Ekonomi 

Bakannnız Bay Celil Bayar önümüz
deki hafta içinde 
bir tetkik aeyaha 
tine çıkacakhr. 

Bay Celil Ba
yarın Ankaradan Ki. 
tabyaya geçmesi 
ve oradan yeni ku. 
ru· cak ikinci bü
yük menıucat fab. 
rikaaırun yerini tet
kik etmek üzere 
NıWlliye gitmesi 
muhtemeldir. 

Bu ıeyahat 'yir. 
mi gün kadar de-
vam edecektir B C ı•• , .,, • d'.. : .. · e "' Bayar 

& r -n ~gunıze go. 
. Nazilli fabrikaomın t'"""lini bizzat 

Baıbakan hmet lnönü atacaktır. Temel 
a~ meraoİmiııin ı..t'i !Mırihi henüz 
malum clei' • !ir. 

imtihanlar 

Kültür Bakanlığı-
nın bir izahı 

•---~!iKAd RA, 3 (A.A.) - Kültür Ba-
aanugın anı 

1 i - yoklamalar isin bazı ıı:azete· 
~- e .. yanlıı bildirimlerin çıkbğ · .. 1• muıtur B .. d ı goru 

lil 
• u yuz en bir ço!ı kimıeler ve 

ve er gereksiz .. 
lunma b Yer<ı mu1'8caatlarcla bu-
d 

~a Bflıınıı§lardır Talimatname • 
e tınıf geçme b"ı;· 

Yok1---, • ' rme ve olgwıluk 
~·""anrun her eı.:r · bild" madd~t d f ıru ıren 

mak is;r v:{ ır • Bu yoldıı malumat al
rif mudlr~mJr .bulu ... dukları ycnn maa· 
reple·i . d 1 e~ne, t.ıe, orta ve ;!k mek-

. ' are enne mUra-aat ed b'I" ler. '" e ı ır-

2 - Eski talimat:n .. 
zuniyct yok] ] ıımcy.- gore me
k" k"ld ama ar103 b.ışlayıp ca es 

1 ıe 1 e devam etmek iı•iy 1 . n . 
kıınlrğımız .. en erın ,.. 

a ınurac'lat etnıtclerıne lü-
zum yoktur. Bu gibil~r eak" t 1· 
meye ·· d • d ı a ımatna-. gore ogru an dvö-ru "8 e ki . 
tihan y ı · d · ~ , s ım • 
dir . er erın e untıhanlara girecekler-

d
J .~erek okul okurlan gerek dı-

~ar an bıtınne im• · . 
ıa gınn 

başlamış olu. Yİne eski ··' ' ide . t·. 
h d k' •""' ıını. ana evam etme ııtiyeı.Jer ikmal . t" • 1 , İh ım I• 

arını ımt ana başladıklan mektep
lerde vereceklerdir. 

iç işler Bakanlığında 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Eski 

Zongu!dak hususi idare m""d" .. B s· ' ı . u uru ay 
ıyanu Çıtler !3-kanlığı hur·- ida • 

·~!er muhasebeciliğine tayin edi)mjt • 

re 
top imal edilmektedir. Bu 
toplarla 20 kilometre ileri-
sini dövmek kabil olacaktır. 

Tel. { Miidün 24318, Yuı itler( aıOdOrDı 14111 
• idare -.. Mathaaı 24310 

1 Aydın demiryollarının 
satın alınması için de 

bir anlaşma yapıldı 
Dün öğleden sonra 

anlaşma husule 
tam 
ge di 

bir 

ANKARA, 3 (Milliyet - Hu
auat muhabirimizden) - Aydın 
demiryolları hakkında aon safha
lar üzerinde müzakere devam e • 
derken, Londraya gitmit olan mu
rahhaa Miater Adin hu defa Lon
dradan Ankaraya gelmit, dün &a· 

hah ve öğleden aonra Nafıa ba • 
kanlığı ile müzakereye giri,mittir. 
Hattm eatm almmaaı huıunda 
tam bir anlatmaya varılmıtbr. 

Bugünden itibaren iki tarafın 
hukuk mütavirleri esas aabn alma 
mukavelesi müaveddeaini hazırla
mağa batlamıtlardır. Yakında 
mukavelenin parafe edilmesinin -
kat'i olduğuna hükmedilebilir. Nalıa Bakanı Bay Ali Çetinkaya 

Otede~beri halhmıızın 11aute ohumadılın• 
. dan ıikayet etm .. k, adet haline 11dmiftir. Btı 

lddıada bul!'nanlann çohluiu, kabahati ahaliye yiihli· 
yerel<, •ankı halkta ohumah ar:auını olmadığını •Öylf'meli 
uterler. Hahihat bu mudur'! Yani memleh..timizde halli 
mı 11aute ohumuyor, yohıa 11azetelf'r mi _ büı ba§ttC 
olarak - daha la:ala ohunacah halde deiilüı? 

Büı - hendi hf'aabımıuı - ıu kanaatteyüı lıiı 
MEMLEKETTEKi GAZETE KRiZi, YANI OKUYUCU• 

NUN OKUMAMASININ SEBEBi, daha çoA 11a:aeteler1" 

müıi haber, ya.zı ı>e baıhı bakımlarından üatün haliteJ• 

çıharamarr.ahlıjırru:adan ileri 11eliyor. Bu klili delilmiı 

IJİ~İ, ff'hnipm_izd•,_ arapça harllf'r devrinin lôtin harf-
-------~ !erme çevrılmlf e1hı, bayat ff'hillerinden hurtulamamııt•"' 

SPORCULARI 
Memleketlı U~de spor, 
bilhaasa futbol barelı:tt
lerlne, (TAN). büylilı: 

yer &JD'•caktır. Memle-
ketlmb::d• aporu, hele 
futbola canlandırmalı:, 

hiç olmazsa diler Balkan 
memleketleri mikyasma 
çıkarmalı: lıtca bile de
lildir. Fakat bunan için 
daba p.)19malıı:, m• -
dotla, bila:i ile, anareiyi 
ortadan kaldırarak çahı
mak lhımd1r. 

FUTBOLCULAR! 
C•lıımaruo Uk t•rb, ui~ 
raıılan ıeyin heyccanmı 
duYID&kla baılar. (TAN). 
ıizc. ba heyecanı verme
ic ve ıpor faaliyetleri· 
nizde önayak olmaia 
ıavaeacaktır. 

TAN 
Slzln pzet~niz ola~alııbr! 

TAN! 
1 - Memleketimizi alakadar eden en mühim 

merkezlere kendi husus1 antenlerini kurarak, 

. 2 - .Memleketin en değerli gazetecilerini ken· 
dı kadrosu içine alarak ve bunlara edebi kıymetle~i 

yükçek romanlar, TARiH! ESASLARI YIKMA• 

YAN TEFRiKALAR yazdırarak, sinemaya, fen• 

ne, kadına, modaya ve halkı alakadar eden daha 
bır çok meselelere ayırdığı sahifeler dolusu zengin 
münderecatile 

YALNIZ DOGRUYU YAZAN. 
TERTEMİZ BASILAN, 
ÖZÜ SÖZÜNE UYGUN 
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TARll·H TEFRiKA : 83 HARiCi HABERLER 
Arablstanda 

' imparatorluğu __ ,__-...: -
yık.ılc:lı 

Her lıaklu mahlıudur.. YCIJ:allı Son Y•m•n ualiai Mahmuı NEDiM 

Suriye ihtilalci ve if tirakcılarına 
kimler ele başı/ık etti 

I' ıs•rda kurulan merke%-Genç Türklerin elden 
e.e c..olatan kitabı - Gafil avlanma sırası 

1 O - Yalnız bununla iktifa et- haslan konutturmadan evvel ki-
m !mi~ler, bunların kadın, çocuk, tabına fÖyle bir mukaddeme yap· 
erkek ne kadar akreba ve taallu- mıttır: 
katı varsa kaffesini teb'it ve bü· 'Bu müzekkereye muttali olan-
tün emvalini yağma ve emlakini lar onu souna kadar okumalıdır-
7 ">t ve müsadere etmitlerdir.. !ar. Çünkü bu çok mühim bir ki-
Ü Emir Abdülkadirülceza· taptır. Bu öyle bir beyennamedir 

irinin kabrini de yYknııtlardır.,, ki dinini, vatanını, milletini se-
Hüsnü niyet sahibi bir Şerif Hü- ven bir ferdin onu ihmal edebil-

seyini bunlar ayaklandmnağa ka- mesi mümkün değildir. Bunun bir 
fi sebepler değildir. Öyle olduğu· harfini gözden kaçırma. lslamiye-
nu k bul tmek safderunluğunda tin ne dereceye kadar sukut ettiği. 
bu unanl~•~· haldı olarak aonılabi- ni ve bu sukattan kurtulmak için 
lir: neler yapmak lazımgeldi'ğini an· 

- O halde Şerif Hüseyin neden lamahıın. 
., •. amana kadar beklermif, devle- Bu cemiyetin bundan sonra 
ti ı en buhranlı bir vaktini intihap KureYl &ayfaları ismile netroluna· 
etınittir. cak diğer mukarreratı da elinize 

Çünkü bu bahsettiği sebepler, geçtikçe dikkatle okuduktan son· 
Harbi umumiden evvel de vardır. ra onları arkadatlarmıza da verip 
Eğer bir ictibat mecmuası için, ya- okutun, nefredin ki Müslümanla· 
but iki üç patanın hükfuneti key· rm kıyamı ve ittihadı biran evvel 
ftmaye•a idare etmesini kabul et- muvaffakıyetle neticelenebilain. 
r.ıemek için, teriat ahkimına ria· Ayni zamanda da bunları mümkün 
yet edilmediği için kalkıyorsa bu- olduğu kadar mahrem tutmağı ih· 
nu daha evvel yapması lazımdı. mal ebneyiniz!., 

Muvazenesi yerinde olmıyan bir İngilizlerin ve Mısır Hidivleri· 
kafanın mahsulü olan bu (esbap) nin emir ve yardimiyle çıkan bu 
Şerif Hüaeyioin bir maskesi idi. kitabın o zaman Sultan ~8:midi 
Esasen n~redilen vesaik onun ha. çileden çıkardığını, muharrırı Ab-
kiki çehresini göstermeğe bir par· dıirrahman Kevakibiyi lstanbula 
ça yardım eder. B:r parça deyi•i- celp için birçok paralar ve man-
min sebebi ise Şerif Hüseyinin saplar vadedildiği halde muvaffak 
her 'eyden evvel hırsına zebun o- olunamayınca bu adamın idamına 
lufunu anlatmak içindir. Arap im- hükmedildiğini de biraz evvel kay· 
paratorluğu, Arap hukuku iddia· detmiştim. 
ları bile nihayet bir ba,ka maske· Abdürrahman Kevakibi ittifak-
dir. Çünkü onun bu kadar gafil la riyasete intihap ettirdiği Mek· 
olduğunu kabul etsek bile etrafın- keli murahhasa evevla 'u sözleri 
da biraz gözünü açabilecek adam- söyletiyor. 
lar Ja yok değildi. O bunlan hiç - "İslamiyet bin seneden faz. 
bir ,,.,y için dinlememit olsa bile la bir zamandanberi inhitat edi-
bu huıuıla dinlememek elinden yor. Fakat Arap milleti diğer mil· 
:!ele ezdi. Atmak hırsı, gözlerini !etlere nazaran mevcudiyetini mu· 
biirüyen hırsı akıl ve mantrka ga· hafaza ediyorsa da emin olunuz 
lehe çalmıştır. Bir zamanlar, ya. bu da devam edemiyecektir. Çün-
ni metrutiyetin ilanı üzerine latan• kü felaket nihayet Arapların kal· 
bulda to9lanan ve muhtelif nam- bi olan Ceziretülaraba doğnı dev 
!ar altında çalı.an Arap rüesası- adrmlarile yakla,ıyor. Tehlikeyi 
nın cofru ,\!iye divanı harbinin hü- görmek zamanı gelmi,tir .. 
kümleriyle idam edilmitlerdır. Bu aebeple büyük mücahedeye 

Gunların cürümlerini iabat eden hazırlanmalıyız. Vi.ızlar, kitaplar, 
'Ve ıkaların çoğu da Harbi umumi risaleler ve beyannamelerin bağır-
bu,langıcmda Sama Fransız kon· dığı bu hakikate kulaklarımızı aç-
solaıhanesinde ·bulunarak dördün- malıyız. Fakat it ıade sözle de ol-
cü ordu kumandanlığının eline geç· maz. Kuvvet ister, kuvevtimiz var· 
mi.ti. mı, bunu dütünmeliyiz. Allahtan 

larbi umumiye kadar İstanbul- dilerim ki bizim bu cemiyetimiz 
dairi Fransız sefaretinin Arap if- lazım olan bu kuvv~ti bulmağa 
tirakçılannı idare ettiği bu suret- muvaffak olsun .. Arap rüe&asının 
le meydana çıkıyor. Bu vesikalar- f'krine göre, bugünkü felaketlerin 
<lruı biri de Fransızları enditeye sebeplerini, ayaklandıracak olan-
dü,üren İngiliz mesaisini gösteri- !ara açıkça anlatmak lazımdır. 
yor. Esasen aralarında itilaf ol- Onlara bu giditle mahvolacağımı· 
malda beraber Fransızlarla İngiliz. zı, mutlaka harekete geçmek icap 
ler Arabistan mesailinde tam ettiğini bildirmek lazımdır. Akibe-
manilsiyle bir türlü anl&lamamıt· timiz tahmin edemiyeceğimiz ka-
lardır.. dar fenadır. Bu fecaati bütün göz· 

Suriye iftirakçılarına Harbi u- !erde canlandırmak vazifemizdir. 
munıi esnasında olduğu gibi daha Ayni zamanda bugüne kadar SU· 

evvelleri bilhassa Sultan Hamit &an Müslüman büyüklerine sitem 
z.:.manında bilhassa Mısır merkez- etmek te hakkımızdır. Çünkü tim-
lik etmi,tir. diye kadar çoktan kıyam etmeli İ· 

O zamanki Arap iftirakçdarının diler .. Bu kıyam zor, müşkül bir 
cl~,ünce ve emellerini Sultan Ha- it değildir. Vakit gelmittir, faz. 
mıtten ve Ebülhüdadan yüz bu a· la bekliyecek takatimiz yoktur. 
maclrktan sonra Mısıra giden Ha- Şimdi biz bu hastahg-ı te•hiı 
le li Abd h K ak'b' " T ~ .. urra .m~ e.v ..' ı~ın ed:p, mikroplarını ve devasını bul· 
( ulkura) ısımndeki kıtabıle mak için burada toplanmıt bulunu 
anlattığını yazmıttım. Bunların A ak b · · b cak 
Sultan Hamide kartı Arap iftirak· Yl oruz. _net. .. u bı~ı "!adradet o-

. - l • • . an cemıye ımız ır mu me-
t·ı ıgını nası feda ettıklerını ve · · • · ı· tubn 1 k" t' 
ı 'llıas- A •

1 
• k 1 aaısını gız 1 a ı ı ne ıceye 

.. e·ı.dı'lean· .r'."p ha ettik~ınle . a!şınlnast ı varmadan ortalrk bir •eyden ha-
l'\: ... nı ıza e ennı a a .. 
mak maksadile (Ommülkura)dan berdar olmaam. 
ı,azı &alırlar almak isterim. Um- Bizim için riya, korku yoktur. 
mülkura) Mıaırda bundan tam o- Hasta son nefesindedir. Bu fela-
tuz sekiz sene evvel basılmıştır. ket kar,ısında tereddüt ve korku 
.lou Türklerin o tarihlerde elden bizden uzaktır. 
ele dola,an (Mahkemei Kübra) Mezhep ihtilaflarını da unutu· 
:~minde bir kitapları vardı. Bu ki· yoruz, unutmak mecburiyetinde-
tapta Sultan Hamit muhakeme e- yiz, yoksa hiç bir neticeye varama· 
diliyordu. Ommülkura da (Mah. yız. Yalnız ve sadece İslamiyet 
ke-mei Kübra) dan ilham almıştır mevzuubahistir. Kabenin bulundu. 
denilebilir. Abdürrahman Keva· ğu mukaddes toprakta bulunuyo-
kibi Mekkede muhayyel bir İslam ruz. Ceziretülarapta yedi sekiz 
kongresi toplıyor. Şamlı, Kudüs- milyon Müslüman var. Din zaten 
lü, Mı rrlı, Yemenli, Basralı, Ne-
citli, Medineli, Mekkeli, Tunuslu, buradan çıktı .. Dünyaya yayıldı. 
Fa-dı, Kürdistanlı, Tibrizli, Kazan- Onu kurtarmak için gene burada 

T 
toplanmıt bulunuyonız. 

lı, Efganlı, Hindli, Çinli, atar ve 
Türk murahhaslarından mürekkep (Bitmedi) 
bu kongre aöz de İslamiyetin İn· ( ı) Garıptir ki ı 926 da da kral Ibn1"-
h "tatı sebeplerini konuşup bu SU· suudun davetilc bütün islim memlckct-
kula bir care arayacaktı. (1) Ah- leıiıu!en gelen murahbaıtlarla .Mekkede 

•· · bu mu.ah· böyle bir kongra toplanmıştL 

Amerikada silah tacirleri 

Bir harp vukuunda 
derhal askere alınacak 
V AŞlNGTON, 3 A.A.. - Ayan ıi· 

lalı ticareti tahkik komisyonu, gelecce 
hafta ..ereceği kamın layılıaımın tahri • 
rini bitimıiıtir. Bu projede ezcümle de
nilmektedir ki: 

vukuunda yüzde 6 olacaktır. 
10.000 dolardan fazla varidat için 

yergi yüzde 94 olacaktı1 .. 

Mülhak bütçeler qörüşüiügor 
AN KARA, 3 (Telefonla) - Y ann Kamutayda mülhak bütçeler

den Van gölü ile Evkaf idareleri bütçeleri göriifülecektir. 
Ankara imar idarui ile tahlisiye idaresi bütçeleri encümenlerin· 

den çıkarak basılmlf, üyelere dağıtılmıştır. 

Bakanlar heyeti dün toplandı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Bakanlar heyeti bugün aaat 16 da 

toplanmışhr. Bu toplanh geç vakte kadar sürmüştür. 
"Amerika hukukuna tabi ber kimse, 

Amerikanın dahil olacağı bir harpten 
hiç bir istifade etmiyeccktir. 

Reisicumhur ticaret hesaplarını ka· 
pam°' fiya·!&Tı t ;bit ct_ıck, .. anayÜ ve 
.:ka uıuliine raptetmek hakkına da ına· 
liktir. 

h..umisycm bs. ıng ç : rmaye olarak ya
rmı ıııilyar alan harp ıanayiine ıenna· 
ye .-erecektir. 

Başbakan Cumaya şehrimize geligoı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Başbakan ismet lnöryü'nün bir kaç 

gün kalmak üzere cuma günü lstanbula gitmesi muhtemeldir. 
Harp vukuunda, ıirketleri idare e • 

denler dsbal oilih altına almacak ve 
bulundukları yerde kendilerine birer rüt 
be verilecektir. Bunu reddettikleri tak· 
dirde, muharip latalara ıevkedilecek · 
lerdir . ., 

Spekiiliayon yapımlara 100,000 do
lara kadar yükselen para cezalan veri
lecektir.,, Ekonomi Bakanı Kütahgaga gidecek 

Harp Y\lkuunda, devlet, yüzde 6 ka· 
n geç.nüyen sanayi varidatmın yansını, 
fazla kar edenin hep•ini haczedecektir . ., 

Büyük aenayiciler, herkes gibi ıila!ı 
akıne alınacaklar, ve heri.es gibi ya ıi· 
peri""' gidecekler ve yahut ulusal seli· 
met uğruna kendilerini feda edecekler • 
dir. 

Bugün ferdi varidat üzerine, 10,000 
dolara kadar yüzde 4 olan vergi, harp 

Tun usta 

Harp ihtimaline karşı 
V AŞINGTON, 3 A.A. - Kongre a· 

zalarmm ,;r·r:· ı ?tht.r verdiğine ·;re, 
Amerika harp imalatına lazım olan mÜ· 
hiın miktarda manganez, kaley, tungı . 
ten v .ıha baıka ..!er alacaktır .. 

Bu madenler, ıtok haloi.nde, bir harp 
ihtimaline karı• aaldımacaktır. 

Bahriye bütçeame, bu mübayaat için 
buauıi krediler verilnıesi,,., intizar edil· 
mekted.ir .. 

Habeş meselesi 
Bir kışlada yerli 
S ·· ı"f k J b" Londradaki Habeş sefareti uvar er an ı ır kA b. d·ı L 11 • . tecavuı. ar ır ı -.u anıyor 

Hadıse çıkardı . ar Lo~oRA. 3 <A.A._> - o~yli Teıe-
gr..fa gore, Londradakı Habepst.an ıe-

TUNUS, 3 (A.A.) - Tunusun ti· 
malinde, ( Magzen) ismini taııyan ve 
ihtiyata nakledilmiı olan arap ıiıvarile· 
rinden 150 sinin muayyen bir deVl'e İ· 
çİn askeri tal.im ve terbiye görmek Ü· 
zere çağırdmalan üzerine Medenin kıı
laaında hadiseler çıkını" çağmlanlar • 
dan bir lnl1Dl kaçmıtlardır . 

Askeri kuvvetlerin müdahaleıi üze
rine bir ..bede lropmuı, ihtiyat ıüvarİ• 
lcr mılar ve ıopalarla aık>-i bir müfre· 
zeye bücum etmişlerdir. 

Müfreze, dipçik ile mu'<ab3'e etmif 
her iki taraftan ~ olmuıtur. Bun· 
larm .-a&mda bir de zabit Yardır. ih
tiyatlardan bir yerli aldığı yaralardan 
öhnüıtüo-. Sük\ınet ve intizam iade edil· 
mi,tir .. 

Hima'ayada 

faret:inden fU bey~~ tba bulunulmuı · 
tur . 

"23-3 bidiaeai, hııkikatte alçakca • 
ıına bazırlamnı~ bir puıudan bqka bir 
ıey değildir ve bu hlidiae esnasında bir 
yerli alçakça.ama katledilmittiı- . 

HabefÔlotaD hükUıneti, bu cinayete 
k"'ll ce:za takibtı alrtııDMmt isteınit· 
llİr .,. 

Serendipte ma 'aryadan 
ölenler 

KOLOMBO, 3 (A.A.) - 1934 son 
teıri·nindenberi Serendip aclaoında Ma
larya hut.alığından <'' 'lerin ıaym 
54 bin kificlir . 

Yeni bir top 

Bir İngiliz heyeti Everstin 20 kilometre ilersini döve-
tepesine çıkaçak bilecek bir top yapıldı 

NEVYORK, 3 (A.A.) - lngiltere VAŞiNGTON, 3 A.A. - Vaııington 
te...-.inde yeni bir top yapılmaktadır. 
Bu top hakkında hiçbir malilrnat y6k· 
tur. Ve bahriye balı.anlığı yapılııını pek 
ııiz1i tutmaktadır. Söylendiğine göre, top 
bet puıluk kalibrededir ve uzwıkığu 
tahminen 15 kademdir.. Topun menzıili 
20.000 metredir deniliyor. 

hükumP.'J:, b;r ıngiliz heyeti ıeforiyeai· 

nin, 1933 • 36 yıllarında Ev..-eat tepe
Iİne çıkmak için teıel>büote bulunma • 
11na muvat.kat etnıiıtir • 

Evereot komitffi, 1933 heyeti ıefe-
riyeıi reisi olan Bay Ruttlodgeyi, bu y&
ni beyelle riyaset ctmeğe çağırmıttıT. 

Bay Ruttlodge, bu davetli kabul et· 
mişıtü- . 

Yeni ispanya kabinesi 
MADRIT, 3 A.A. - Radikal hrlıa· 

11 reisinin teşJdl etmİt olduğu kahine fU 

fekildedir: 
B~ B. Lenroux, sanayi ve ti· 

caret B. Potela V allederes, Bahriye B. 
Y avier de Sallas, Ziraat Bay San Y ose 
Benaya, Münakalat B. Yabon, Mesai B. 
Vaquero, Maarif B. Ramıon Trieto, Na· 
fıa B .. Raphael Guenoa DelTio, Maliye 

B .. Alferdo Zabala, Adiye B. Vincente 
Cantoı, Harbiye B. Cari<>& Maııı<>llet. 

Bahriye, maarif, ve maliye bak•nl*· 
lan hariç olmak üzere bütün bakanlrk· 
lar raclikallerin elinde bukmrııaktadır. 
Hükumetin bilhassa sağ cenah menıup
lan tarafından büyük biı- muhaleiete ma 
ruz kalacaiı ve iktidar """llkiine u:ııun 
müddet kalamıyacağı aöylcıwnektedir. 

Kartezler 
MADRlT, 3 (A.A.) - N.,....dilen 

bir kararname, Kortezlerin bugÜnden 
itibaren bir ay müddetle ta.t:lini na • 
tık bulunmaktadır. 

Tahlisıye teşkilatı 

Buyıl bütçesi ile daha 
geni~letilecek 

Tahlisiye idaJ'eCi genel müdürü Bay 
Necmi, idarenin 935 yılı biitçeo.ini tu· 
dik ettirmek Üzen Anbraya gitmi1t\.-. 

Oğrendiğimize göre tahlisiye te ıkİ· 
latmın, 935 bütçelİnde &'enİflet,ın;eai 
kararlaıtmnıtlardır. Bu münasebetle 
fener, ziyalı f'Ul181ldıra ve oiı diidüiiii 
gibi yeniden bazı tahli&iye aletlP-i •lı . 
nacaktır . 

Bunlar için bütçeye konan tahıi"'t 
encümen tarafmdan kabul edilmiştir. 

Bey Necmi bir kaç güne kadar fehr!mi· 
ze dönecektir. 935 yılı haziranınd••• iti· 
baren de yeni bütçe tatbikatına geçile· 
cektir .. 

Diğer taraftan Sinop liınanmn ko
nan yeni ıiı düdüğü dünden itibaren 
faaliyete başlamııtır. Bu düdük, ıek:• 

ele..:. mili uzakLkan işitilm<kl.dir. 

T enane, bu toplardan tiındi, 250 la· 
ne yapmaktadır. 1933 aenetinde 3000 iı· 
çi kullanan tersanede timdi 8400 iıçi var 
dır .. Ve bunlar deniz programının ta • 
haldı:uku için 1937 senesine kadar çalııa 
caklardır. 

Deniz silahları 
Amerika, A manyanın da 
konferansta bulunmasını 

istiyor 
VAŞiNGTON, 3 A.A. - Bahriye 

bakanı Bay Svanııon matbuat kongretin· 
deki ıöylevinde ilerde toplanacak ole.o 
deniz ailihlan konfenonaında Almanya· 
run da bulumnasmı iltizam etmekte ol
duğunu bildDniıtir. Bay Svan•on, bunu 
kendi namma aöylediğini tasrih ettikten 
sonra Almanyadan bu bapta hiç bir tek· 
lif almodığuu ilave etmit ve Almanyanın 
yapmağı tuarladıit 540 bin tonilato
kık filonun İngiltere, Amerika ve Ja • 
ponya araaındaki 5-5-3 niıbetiıı& bozma· 
clığıru ııöy{emiftir. 

Bay Svonııon, Amerikanın Aıya fi. 
loau kumaıııdaıımm Pasifik denizi ma· 
nevralarmm baılaclığı gÜn Y okohama 
limenmı aınind &'...msile ziyıınt edeceği· 
ni ve bundan da maluaclın bu nanevra· 
harın Japonyada fena teoiırle.- uyandırma 
ımm önüne geçmek olduğunu bildirmit· 
tir. 

Litvanyada Alman 
aleyhdarlığı 

KAUNAS, 3 A.A. - Pazar günün· 
denberi Almanlar aleyhine liddetli nÜ· 
mayiıler Jl1lPdmaktadır .. Alman gazete
lerinin binalan önlerinde topl81ltılar ya
pılııvftır. Poliaıin müdabo\eei üz«İDe bir 
çok yaralı ol.ınuı ve bir çok kiti tevkif 
edilmiıtir. 

Franaada altın para 
PARIS, 3 (A.A.) - Baıbak.an B. 

Flandenin altın paraların baaılmaoı 
hakkındaki müzakereleri tacil etmek 
maksadiyle dün mebuaan meclisinde 
aöylemit lduğu nutukta.ki va:ıler Fran 
aız efkarı umumiyeıi tarafından te • 
veccühle karşılanmııtır. 

Baaılacak olan bu para' .r, altı gram 
aiırlığındadır. Bu para esasen daha 
Puankare iktidar mevkiinde iken ya • 
ni 1928 tarihinde nazari oları.k meT • 
cut idi.. Umumi harpten eYVel teda • 
vül me-1kiinde takriben altı .n.ilyar 
frank mevcut idi . Ayni zamanda Ban1' 
dö Fransın mahzenlerinde de döı t 
ıailyar altın frank bulunuv. ·du. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar bu
günlerde Kütahyaya gidecektir. Bay Celal Bayar Kütahyada sanayi if· 
lerini gözden geçirecek, bir gün kaldıktan sonra buraya dönecektir. 

Cezaiandırılan gümrük memurlarj 
ANKARA, 3 (Tele/onla) - ikinci kanun, fubat, mart aylarında 

muhtelil cezalarla cezalandırılan gümrük memurlarının adedi Üe me
muriyet ünvanları ve aldıkları ce:ı:alarla sebepleri birer liste halinde 
vekalet tarafından gümrüklere bild irilmiftir. 

Bu aylar zarfında muhtelif cezalarla cezalandırılmış memurlar 156 
dır. Bunların içinde 119 ihtar, 17 tevbih, 3 maa, kat'ı, dört sınJ teıızi· 
li, 4 iften men, 6 vekalet emrine alınma, 3 ihraç cezası vardır. 

Kutu kerestesi çıkarmak için 
AN KARA, 3 ( A.A.) - Ekonomi Bakanlığından tebliğ edilmiftir. " 
Baz;,ı kutu fabrikaları sahipleri lktiaat vekaletine müracaat ederell 

ellerinde büyük katiyat ruhsatnameleri mevcut orman şirketlerinin ken 
dilerine ihtiyaçları nisbetinde kereste vermemekte ve yahut yüksek liat 
istemekte olduklarından şikayet etmi~lerdi. 

Ziraat Bakanlığile aşağıdaki esas dairesinde mutabık kalınmıftır. 
Kutu kereste işliyecekleri iktisat vekaletince tasdik edilecek fabri

kaların ormandan yalnız kutu kerestesi çıkarmak ,artile ve müzayedft 
wretile köner katı müsaadesi verilecektir. Alakadarların nazarı ıttılaı· 
na vazolunur. 

B. Eden dün Prag' a gitti 
. V ~RŞO"'. A, 3 ( A.A.) - lngÜiz sefiri Bay Edenin fere/ine bir öğle 

zıya/etı vermış ve Bay Eden, ıaat 17,10 da Praga müteveccihen hare
ket etmiftİr .. • 
Atman ve lngiliz hava kuvvetleri 

LONDRA, 3 ( A.A.) - Sir Con Simon, Avam kamarasında bir sua• 
le cevap vererek demiştir ki: 

"Bay Hitler, Berlin mükiilemeleri esnt11tnda Alman hava kuvveti· 
nin, lngiliz hava kuvvetlerine muadil bir dereceye erdiğini söylemiftir 

Sir Con Simon, diğer bir ıuale verdiği cevapta: " 
"Stresa'da ne cereyan ederse etsin, uluslar kurumu konseyinin gele 

cck toplantısında tetkik edeceği mevzuların serbest ve tam bir fekilde 
münaka,ıuına mcini olmıyacakhr.,, demiftir. 

Adanada yeni bir 
ilk mektep 

ADANA, (Milliyet) -Vilayet büt 
çeoinden ayrdan 40,000 lira ile Ada· 
namızm en güzel semtlerinden Yeni 
iataayon caddesinde modern bir ilk 
mektep İnfaSJDA karar verilmit ve 
mektep münakasaya konulmuttur. 
Mektep binaaı eylul ayında ikmal e· 
dilmit bulunacaktır. 

Şehrimize bailı kaza ve köyleri • 
mizde de halk yeni mektepler yaptır• 
maktadır. Gelecek der• aenesine ka • • 
dar bu yeni yaptırılıı.n metkeplerin 
aaym 20 yi geçeceği haber verilmek· 
tedir. 

Yılan mı, yalan mı? 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Ağızdan ;ığı· 

za dolaıan &'ariP bir rivayet: 
..•. Hanımın karnında yılan vamuş. 

Su içeri<en yavru haline giı-miı, şimdi 
büyümüş. Her halde ıehrin gu depoıun
da büyük bir yılan var, yavrulam:ş, muı· 
luklardan yavruları çıkıyonnuı, filanca· 
nın su kovaımda görülmüş .. 

Belediye deriıal İsi anlamak ...., ıu 
hakkında halka emniyet verebilmek için 
ıu deposunu bo§alttı, f11kat yılım namına 
br teYcik bulunmadı. Neticeyi de hal
ka bildirdi. Karnında yılan olduğunu 
ııöyliyen kadın tedavidedir .. Bakalım, or
taya yılan nu çdracak, yalan mı? 

Adanada bayındırlık 
ADANA, (Milliyet) - Şehrin en it 

lek ve gÜzel yerlerindeki hara ve çir· 
kin dükkan ve evlerin yıkılmasına de 
vam edilmektedir.. Bunlann yerine a ... 
ri binalar yapbnlmakta, caddeler ıe· 
niıletilmektedir .. 

Gümrükler idaresinin 
tamimi 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Güm
rükte muamele takip eden komiıyoncu 
nun ordinolar üzerinde iuninin yazıl· 
mıuıru Gümrükler idal'e&İ alakadar • 
!ara bildin-. · · -

Adanada ilk mektepler 
ADANA, (Milliyet) - Şehrimi:ıı 

dahilinde 21 ilk mektep vardır n bu 
mekteplerin bütün mevcut talebesi 
kız ve erkek 5600 Ü geçmektedir .. Bu 
mekteplerde .121 muallim dera ver • 
mektedir. 

lzmırde at yarışlan 
IZM1R, 3 (A.A.) - ilkbahar at 

yarışlarına önümi" le~· cuma gÜnÜ bat· 
!anacaktır. Şimdiye kadar koıulara İt· 

tirfıl< etmek Üzer "!9 hayvan kaydedil· 
miıtir • 

l 
Hava raporu 

Sıfır hararet derece;ine ve deniz ,.,.. 
viyesine indirilmiı br.. ·metre bu sa • 
bab: •aat 7 de 761, 14 te 762, Hararet 
dereceli saat 7 de 6,5, ı4 te 12. En yu• 
L--n hararet <:! .. si 1 ... ~' en aıaiı ha. 
raret d- ..; 4 .. 

Rüzgar ekseriyetle lo ·-• c:miı· 
tir. En yukan sürati. saniyede 8 -,etre
ye kadar çıkmııt• ... 

Ankarada hava açtı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Kar dün 

gece aababa kadar devam etıni.ıtir. Bu· 
gün hava açılmıı, karlar erimiıtit-. 

Emektar g:ızeteri ve yazıcı Vartan dün •on yatağına bırtthıldı. Resmi· 
mU cenazenin haata/aaneJenkaJdııılıJtnl fÖStennekleGLT 



iki du3•uş 
Beyoğlu, lstanbulun en çetrefil 

bir yeridir. Hele belediye ifi çok 
çetindir. Bunu her şeyden evvel 
kabul ederim. Bıına karfl bütün 
belediye va:::ifeı'erini yapmak için 
yani: 

A - Esnafın temizliği, pisliği; 
B - Yolların esnaf tarafından • 

İsgal eı!ilmemesi; 
' C - Otomobillerin sür'at/eri; 

D - Seyrisefer nizamları; 
E - Gürültü ile mücadele; 
F- Umumi temizlik; 
Ne ileyim daha bir sürü iş var 

1 i · btJ. , /arı temin için bütün Bey
e ğlu dairesinin belediye polinnde 
/.as Jr.ri var biliyor muıunıu?. 

Bilemezsiniz! Ben söyliyeyim : 
Y cdi ki~i. Evet bir, iki, üç, dört, 
bq, altı, yedi ... Ebu kadar çok, bu 
l·tıdar oğır i;e, bu kadar az adam 
yctİfmez. Onun için, esnaf hile
ycpabilir, sokaklar pis olabilir, gü 
rültü bizi rafıatsız edebilir ve oto
mobiller de iıtedikleri gibi sokak
larda dola,abilirler. 

Denebilir ki; bu bir bütçe mese
lesidir. Bunu arttırmaya imkôn bu 
lunmadıhça ve memlekette fert

lerin vazifelerini kontrolsiız ve 
baskısız yapmaları adet olmadık
ça ışler şimdiki gidişinde yürür gi
der. Lakin bir de suna bakın: 

Vilayet yol par~sı tahsilatını te
min için 35 tane yeni memur ala
cakmıf. Ummam ki; bu memur:ar 
ryreti olsunlar. Çünkü yol parası 
• er cene alınacak bir vergidir ve 
ııergilerin gelecek yd, bugünden 
daha lwlay toplanacağını göste -
ı-en hiç bir iyaret te yoktur. Onun 
için bu 35 memur bir ilave olacak
fır. Ancak bu sefer umarım ki; bun 
farı (muvakkat) diye istihdama 
l•aşlamak kurnazlığını göstermif 
ol unlar. Her muvakkat gibi, bun
lar da (bu sene dahi utilıJamınq 
liizum görülmekle) kaydiyle ıene-
• 1 seneye devrolunur iİJer ve 

r.ünün birinde asıl kadroya girer -
ler. 

E! bu yol parasını toplamak için 
."5 memur daha buluyorıu da ne -
elen halkın ve fehrin işlerini kon • 
tro! edecek belediye polisini tak -
ı•i}·e etmiyoruz? 

Bu cıçılıhr: Her resmi idarenin 
ilk kaygu•u paraaını tahsil etmek
tir. Ben de bunu ,ok tabii bulu • 
rum. Diğer işlere 11elince; onlan 
alakadarlar gütmeli ve yapılma • 
c!ıkça hızlanmalıdır. lıte Şehir 
lif edisinin baş işi budur/ 

Benim -halô- Şehir Meclisin
de tanıdıklarım var ..• Rcutgeldik • 
çe sorarım: 

- Ne yapıyoraunuz?. 
Yarı güler, yarı omuz ailkerek: 
- Yaptığımızı görüyorsun? Ne 

yapılabilir ki? .. 

Bu cevab tloğru değildir. Bili • 
yorum, biliyorıu; ki, Şehir Mecliai
nin ıaliihiyetleri vardır. Lakin yap 
mak ideyenlere bu kadarı da ye
tişir. Şehirde temizlik tam mıdır? 
Hayır?. Seyrisefer yolunda mıdır? 
Hayır. Gürültü ile mücarele? O 
hiç yok! .. 

Sütler? .. Kar11ık. 

Esnaf?. Alabildiğine rnsarsız ••• 
E bunlar hakkında bizim seçtiği 

miz ~ehir azaları kaç kere ısrar ile 
söylediler ..• 

-Teairi olmaz ... Derlerse inan-
mam ... 

Dünyada en tesirli ıey sözdür. 
f ş söylemesini bilmeli ve söylemek 
istemeli ... 

Doğrusu kırgınım kendilerine. 
Ben ki; fehir iplerile ancak bir la
tanballu olarak fÖyle alakadarım. 
Şu ıi:ıe gösterdiğim belediye po -
lui ve yol parcuı tahsildarları me
selesi benim bile gözüme -çarptı. 
Kimbilir onlar neler öğretrir ve bi
lirler. Neden istemiyorlar?, Niçin 
ikaz etmiyorlar ve neden lstan
bullulann fikirlerinin tercümanı ol 
nıuyorlar? Anlamıyorum. 

isteselerdi, bu eknklikleri sa -
)'ip dökıelerdi, belediye vazifele
rinin birçok yerlerde yapılamadı • 
lını velev ki bu bir bedahet te ol
sa •ırcuı 11eldikçe ve •ıratını gös
tererek söyleselerdi, nasıl 35 yol 
Parası tahwdan alınıyorsa bir o 
!adar da belediye polisi alınır ve 
~l.ediye İfreri daha sıkı kontrol ef •lırdi ... Şimdiki halele lstanbullu· 

<rr fehir otoritesini daha :z;iyade 
~e_~g_~ .!ahaillitında hi .. ediyorlar. 
d •niütude, temizlikte, seyrisefer -
• ;• hhhat ve alışverif işlerinde de-
lr• ••• Acıma:ı mısınız?. 

B. FELEK 

Ş EH 1 R HABERLERi 

Vapurcuların 
Yeni projesi 
Tonaj nisbetioin tesbitini 
bakan 'ıktan istiyecekler 

Vapu,·.::uluk şhi<eti idare mecliıi rei· 
ti Bay Rnşen, Ekonomi bakanlığı ile te
~·I.arda bulunmaık üzere Ankaraya ııit 
mı§br. Bay Ruşen, vapurculuk şirl<eti
nin hazırladığı ıon projeyi de beraber 
ııötünnüıtür. Tonaj nisbetlel'i:nin te&bi· 
ti meselesile alôkacl:ır olan bu proje 
bakanlığa tevdi edilecektir. Vapcrculuk 
'°"keti, deniz yollan idaresi için yeni 
gemiler yapbnlması kararından solll'll 
bazr iıteAderde bulunmağa karar vermiı
tir. 

Fener resimlerinin yarı yarıya öden· 
meli ııibi deniz yolları idareıi için ka • 
bul edilmi§ bazr muafiyetleRıı vapurcu
luk fİrlretine de verilmesi bu isteklerin 
baırna gelmektedir. Öğrendiğimize ııö
re, Bay Ruşen, Vapurculuk ~rketinin 
ilerdeki inkitaf vaziyeti etrafında da 
mühim ııörüımelcrde bulunacaktır. 

Tonaj teıbiti ifİ deniz yollannın ve 
vapurculuk ıir>ketin!n menfaatleri nok
tasından ç'* faydalr ve lüzumlu adde
dilmektedir. Yapılan son müracaatin ka 
bul edileceği umulmaktadır. 

Hatlar )ICr.i.den bölıinccel: 
Vapurculuk ıirlı.eti ile deniz yolları 

anuonda yeniden bat bölümü görütme· 
!eri baılanuıbr. iki müesııese ara.unda 
sene baımda yapılan bölüm, bazı ncıCı: • 
talardan mahzurlu görülmüı ve yeniden 
müzakerelere batlarunııtır. Öğrendiği -
mize göre, bu defa iç kabotajdaki hat
lar tabii aynlildarına göre bölünecek • 
tir. Meıeli, Karadeniz hattmm yalnız 
deniz yollarma, Mannara bavzaımın va
purculuk ıirketine verilmeoıi ıeklinde bir 
kombinezon kararlaştırdacakbr. 
Denizyollarına verilec<1k tahıiaat 
Deniz yolları idaresi müdürü 13.y Sa

duUah dün_ ilkten.' Ankaraya gitmiıtir. 
Bay Sadettin denız yollanna verilecek 
10 milyon liralık tahıisat meoeleoi etra· 
frnda Ekonomi bııkanlığı ile temaslarda 
bulunacakbr. 

Taksimetreler de 
Ayarlanıyor 
Ölçüler nizamnamesinin 
tatbiki kolaylaştınlacak 

Olçüler ve iyar ba§'Düfetlitliii pi
yaaada çalııan otomobillerdeki tak -
aimetrelerin de au, havaııazı ve elek -
trik aaatleri ıibi iyarlanımaaı ve kon
b"Olden aeçirilmeai icab etmektedir. 
Şimdiye kadar bine yakın tahimetre 
&yarlanmııtır. Bunlar ara11nda tamir 
için çıkarılanlar da vardır. Su, elek -
trik ve havagazı saatlerinin iyarlan
maaı iti şirketlere bırakılmııtır. Her 
tlrket abonolerindek.i sayıcı saatleri 
kendi aletlerile muayene edecektir. 
ölçüler müfettiıliii muayeneıi firket
çe yapılınıt olanlan yalnız kontrol e
decektir. Aldıfnnız maJUnıata göre, 
değ4tirilmeai kararlaıbrılan ölçüler 
nizamnaımıea.i için yeni bir proje ha .. 
zırlanmıftır. Bu proje ile mevcud ni .. 
zaınname tatbikatta kolayhk t_,ini 
için bet kıKDa aynlmaktadır. Elek • 
trik, akıcılar, tartr ve tartaklar, hava
ııazr saycıları, ıu ıaycıları ııibi beı ay 
n parçaya bölünen yeni nizamname • 
ye, birbuçuk oenelik müddet içinde 
rastlanan eksiklikler de ayrı madde 
halinde eklenmiıtir. 

Bir vapur bir motörü 
batırdı 

Evvelki aabah limanda bir kaza 
olmu~tur: lnönü vapuru kalafat yeri
ne yanapnak üzere Halice airerken 
ıuların tesiri!~ sahile aüriiklemnit ve 
~~r~ı kum yüklü ikbal i-.inde bir 
motoru batrrmııtır. Dün de liman 11 • 

mum müdürlüğüne ait bir romorkör 
Sirkeci nhtımmda bağlı duran Yunan 
bandıralı Marya motörünün üzerine 
bindirmiş ve hasara uğrat:m:ııtrr. 

1 KORSA 1 
(lı Hankaaınd&a alınan c:etYeldir) 

3NİSAN 935 
AK~AM l'IYATLARI 

IST!KRAllAR 1 TAHViLAT 
lıtikrazı dahili 97.25 
1933 E,,,-.u 99 R.hbm t0,50 
Kuponıus 29,40 An. müm•••il sı 6ı!5 

tt 11 27,85 An. '-.hTiJJ 1, .. :so 
" IJJ 28,22.!50 An. tahvili 111 4850 

ESHAM ' 
lı Ban.kaaı Nama 10 ltejl Jo.ıponıwı 
" ,. Hamilin• 10,18 Telafoa 

2,25 
14 

• " Mü•ıiı 99 Terkoe 
TOrlıiy• Cu.abv.· Çimento 
ri1c.~ Baakaıı 62,25 Jtti.bat dey. 
Tram••7 29,SO Şark de7. 
Anadolu Hitıe 25,ZO Bal7a 
Şir. Hayr"~)'• 15,50 Şark •· ec:u 

17.-
12,95 

9.50 
0.95 
ı.u 
4.15 

ÇEK F YATLARI 
Frana1a F. 12,03,50 Prai 
Londra 605 BelgTat 
Milino 9,57,33 Moakova 
Nüyork 79,54,87 Berlin 
Cenevre 2,45 Madrit 
Atina 83,67 Budapetl• 
Brül<ael 4,68,47 Vaı-ıo•a 
Am•lerdam 1,17,98 Hülcret 
Soya 65,88,25 Viyena 

NU K u T (Sahı) 
Kurut 

20 F Fran91S 169 2~ 1. ı ...... 
l Dolar 125 1 Pueta 
l Kur Çok 98 l Mark 
1 Şile Av. 23.50 J Zloti 
1 lıterlin 610 20 •·•7 

ı:o Liret 213 Zü Dinar 
20 Lev• 23 1 Çarno•i~ 
I<' F Urlı;il..a Ahın 
IO Drah"l'IJ Mecidiye 

1 Flor.- 8 

19 
35 

10,95 
1,98,09 
5,80,30 
4',48,82 

4,21 
78,64,75 

4,22.96 

kurut 

815 
ıa 

43 
22 
17 

" ~-

932 

Galatadaki yoku salonu esaslı bir tamir gördü ve •ekl. d ğ" ı· 'ld" B • l " o • T l e iŞ lTl l. U 
resım sa onu çok guzelle~en ye nı fekılde içini göstermektedir. 

EKONOM~l~~~~~~~~~r'"":::O~L-ı~s~r~B~~~ 

Fransadan 
Ge!en mal!ar 
Gümrüktck! mal sahip

:erinin bir müraca ·ı! ı 
Fransız ticaret uzlaımaaına bağlı 

muvakkat anlaşmanın (Moduı vivendi) 
nin bir müddet evvel feıhedildiğiııi yaz· 
mıttık. 

Bu anlapna ortrıdan kaldmlırken 
bazı ittiınalar y•pdmıftn. Bu ,...da 
Fmnt.adan memleketimize doğru yola 
çıkmış malların anla§ına devıun ediyOI'· 
mut gibi gümrüklerimizde muamele 
görmeıi kararlaştırılmıttı. 

H:"buki evvelce gümrüklere gelip 
ıe henüz piya53ya çıkarrlmamış, yani 
ııümrük antrepolarında kalmış olan mal· 
Iarın bu karardan istifade edemiyeceği 
bildiı-ilmitti· 

Bu yüzden zarar gören ithalat ta • 
cirleri toplu olar.ak Ekoıı<ımi Bakan • 
lığına baş vurmuşlarda . 

Bunlar antrepolardaki mallarının da, 
yoldaki mallar gibi feshedilen anlaşma 
hükümlerinden iotilade etme.mi i&te
mektcdirler. 

Hangi sergilerden çok istifade 
ediyoruz? 

Dün sabah ıaat 10 da Ticaret Oda· 
tında toplanan bir komite dış piyasa • 
!ardaki s""ııilere memleketimiz tacirle
rinin iıtirak etmelerinin ne dereceye 
kadar faydalı olduğunu tetkik etmİ§· 
tir. 

Dünkü tıoplantıda timdiye kadar 
iıtirak cdilmi§ ecnebi ıerg~erden alr
nan neticeler gözden geçirilmlttir • 

Komit.ıe çalıımasmın daha epİ müd· 
det ıüreceği anlaıdmaktadır. Ara§br -
maların sonunda hangi ıttgilenn bizim 
için daha faydalı olduğu tesbit edile • 
cektir. 

Silivrika pı 
C nayeti 
Kurşunu kimin attığı daha 

iyı anlaşı;amıtdı 
Silivrika.pı cinayeti hfila esrarını 

muhafaza etmektedir. Tahkikata dün 
de emniyet müdürlüıflinde devam edil
miştir. 

l\.1üddeiumurni muavinlerinden Bay 
Ftthat ile emniyet müdürlüğü ikinci 
şube cinayet lmmı merkez memuru B. 
Kadri ve aı·kadaş!arı tahkikatı ilerlet • 
mel<1.ıed:rler. 

Yakında cinayetin ı.:mı.,. tarafın • 
dan yapıldığı anlaşdacakt.-. 

* KOSELELERI AŞIRACAKLAR. 
Dl - Beyoğlunda Poıta sokağında 
Meymenet apa• :..::nanında oturan köse· 
le fabrikası salıipler'.nden Bay Niko 
Canbezdiye Şerif CUno nMnında biri &e· 
).,.ek 2500 liralık köıele alınak i•te • 
diğini söylemiı ve Bay Niko Canbezdi 
de köseleleri Şerif Cimcoza vermiştir. 

Şttif köseleleri kendi deposuna gö
türmü§, fakat fabrika fatura maim pa
rasını vc.nnenıi.ııtir. 

Mal tabibi de depodaki köıelelerin 
kaçırılmak istlenildiğinden şüphe etmi§ 
ve polise haber vermiştir. Polis le ma· 
lı kaçınr.ak Üzere depoya "''"n Şerif, 
Aııop, Niko ve ıoför Mahmudu it üs
tünde yakalamış ve tahkikata başlamtŞ· 
trr. 

• HIRSIZ KADINLAR - ikinci 
9ube memurları tarafın "an çevrilen u
bıkalr Hatiice, Fatma, diler Fatmaıun 
ellerindeki bohçaları açılmıı, 18 ufak 
tepsi ile 10 tane çinko &ahan meydana 
çıkmıtbr• Yapılan tahkikat neticesin • 
de bunlan Iatiklru caddesinde Sofuk -
ludan ve Tiyatro ıokağtnda Panayotun 
dükkllnlarından çalındığı oınlatılrnıttr. 
Kadınlar yakalanmıılardır 

Feminizm kongresine bin
den f azlamurahhasgeliyor 
Kongrenin devam ettiği müddet zar
fında kadınlar iki miting yapacaklar 

•••••••• 
Kongre 18 Nisanda 

Uluılararaııı feminizm kongreai ha 1 

açılıyor 

1 klanna deva.ın ediliyor. Uhular • 
zır r ... k• 'b' Tk 
arası Kadınlar Birhııı a~ .' wnumı 1 

bürosu ) 2 Niıanda tehrımı~e ııel~r<;k 
yıldız ıarayına yerleşecektir. Bırlık 
icra kamitesi de ıs Niaanda .. toplan~ • 
ca.k ve toplantısı üç gün ı11;recektır. 
18 Ni&a.nda da kongre ıneraannle Yıl· 
dız aarayında açılac.aktD". 

Konıırenin mqpl olacai:• baıhca 
meseleler arasında iktıaadi, meseleler 
karşısmda kadının vaziyetini, tark ve 
ga.rp kadınları araımda feminizm nok 
tuından bir çalııırna birliği vücude ge 
tirilmeai meseleleri vardır. Bu m.eae -
lelerden bilhassa biri,,ci::ne çok ehem 
miyet verilmektedir. Kadınlo.r bugün 
her memlekette ökonomi aahasmda e
hemmiyetli bir yeır tutmutlardır. Bu · 
nunla bera!>er oon zamanlarda Avru
parun bazı yerlerinde çalışma aaha • 
tında bir çok itlorin kadmlardan eıir
gendiği görülmekte<lir. Garpte eokiden 
bu huıusta çok ileri ııitnWı olan buı 
memleketlerde ba:tı itler kadmlardan 
alınnııt, münhasıran <. :..ekleı·e veril -
mittir. Buna mukabil ıarkta kadınlar 
iktısadi hayatta mühim bir mc" ki tut 
mutlar, erkeklerle müsavi surette ça
lıımağa haılamrılardrr. Konıre bu me 
sele ile ı.. ,gul olacak, kadınların iktı 
tal aahaaında erkeklerle müaavi hak
lara malik olmaları için kara~lar itti· 
haz edecektir. Konııre 18 Niaanda açı 
lacak ve 25 Niaanda çalıımalarını 
bitirecektir. Bu müddet zarfında Is • 
tanbulda iki m;ting yapılacaktır. Bu mi 
tinıılerden birinde aulh ve feminizm 
hakkında nutuklar ıöylenecek, diğeri 
de ahlaki nümayiş mahiyetinde fuhuş 
ve kadın ticareti aleyhinde olacaktır. 
Kongreye gelecek murahhasların bin
den fazla olacağr tahmin edilmekte • 
dir. Bundan ""velk.i konırelere esa • 
oen bine yakın murahhaa ittirak elmit 
tir. 12 inci kongrenin lıtanb-lda top-
1.:.nması ko lreye bilhaasn fevkal&de 
bir nahiyet vermi~f "· Türkiye son za 

' .. 

Bayan Atlel 

l~n bh- memleket oldufu için, burad.A 
kı toplantıya her kon.-reden - 1 • .:ız a mu 
rabbas gelece • · _ _,,1. . . I ııı zannCUJ ıyor. Kongre 
ıçm atanbulun tercih edilm . . b b' d , . . . eaının ae-

e 1 e, · .ar.;.. zın ıark e garbin or
tasında bulunması ve fenı' . . 

1 
ınızrnın son 

zaman arda fark memleketlerinde pek 
yayılm.ıı ol...,,asıdır. Femini.z: bilhaa
sa auffrqett~ !ıareketi, Anıılo Sl'kaon 
memleketlerı do~mu• c d L• 
f ı • ~· · .ı an aın mem ek.etlerine geç.mittir. Bu ün 
Şark 'ncmlekc:I rinde ·ru··ıen ll'f · . d ..., ve e-
mınız~ e. garbi geri bırakacak dere
cede ılerlıyen eaaılr te~bbütl r 

d .kk . lb •· " naza-rı ı atı ce ebniıtir. Konr . . 
k 1 k 

.... ye ıttı-
ra "'r ece memleketler ıunlardır: A-
vusturya, A"'uturalya, Belçika, Bre
zilya, Bulgaristan, Seyl&n, Dan:m.ar . 
ka, Mısır, ispanya, Amerika, Fenlan
diya, Fran:ı...ı, lngiltere, Yunanistan, 
He· nda, • !açaristt ""• Hindi .. !o.n, lrlan 
da, lılanda, ltalya, Japonya, Lük&enı 
burg, Nor··-ç, Yeni Zeland, Filiat~n 
lran, Portekiz, Lehist~ , r..::-~anya: 
laveç, laviçre, ': >koslovakya, Türl~. , 

Bir suçlu 
Beraet etti 

Altı lira zimmetine 
geçıren memur 

Mrılı.buzsuz para alarak altı lirayı 
<immetine ,ırmekten suçlu belediye 
l~h.;l!darı \w ...... tlin nakzen bakı1:·.n dava· 
ır, ağır ceza mahkemesinde dün karara 
bağ1anınıştır. 

Ağır cezanın evvelki karnrı bcraetti. 
T e111yiz, makbuıısuz para alarak zim -
rnetane para geçirmenin e ..ıniyeti a.uiis· 
Lim:ıl olup olmadığı noktasından kara· 
rı bozmuştu. 

Dünkü celsede maznun CeJaJ;n a
vukatı irfan Emin müdafaasını §Öyle 
yaptı: 

- Temyiz mahkemoaİ1 kararı, ıuçun 
emniyeti ıuiiıtimal olup olmadığı nok
taaından bozmuıtur. Halbuki, ihtilas 
cürmünden dava açılmıf, ihtilaıtan mü .. 
dafaa yapılırut ve bet-an kararı veril
miıtir. 

Heyetinizin verdiği beraet karan 
çok y.,.indedir. Emniyeti ıuilıtimal Mı· 
çundan dava açrlmrunı§tır ki, bu nok
tadan karar bo.z..Iabaırjı olsun. Müvek· 
lciliınin beraetini iıtttim. Bozma kara • 
rının hukuki mahiyeti ııfırdrr.,, 

Bunun üzerine, belediye avukatr Ra· 
mi ıöz aldı, dedi ki: 

- 1$i.z, bir de phıi hukuk nokta· 
ıından iatida vermi§Ük. Bu noktayı da 
nazan dikkate almanızı isterim.,, 

Daha sonra, müddeiwnumi Ki,V, 
cürmün 28 temmuz 933 ten evvel itlen• 
r.:'ı olduğunu, bunun için affa tibi ol. 
rnaaı lizım gelmğin:i söyledi. 

Hakimler heyeti, 1rüzakereden son
ra, •uçun, tahıitlerin ifadelerile sabit 
olduğunu; ceza kanununun 240 ıncı 
madde•i hükümlerine göre cezalandml· 
n:ısı icap ettiğini; fakat, af kanununun 
l..:rinci maddeJ.i hükmüne de uyııun ol • 
duğundan affa tabi bulunduiunu, talı· 
ai hak balwnrndan, belediyenin, hukuk 
"'1&hkemesine müracaa: lebileceğini bil
' ... -cli. 

• MAHMUT SAiM ALEYHiNE 
YENl BiR DAVA - Zaman zaman, 
ilm.i ititilen veya ititilmiyen garip ga
rip mecmuaların sa.bibi Mahmut Sa -
im, ıene mahkemeye dü§'Diiştür. 

Dün, ikinci ceza maskemesiude 
muhakemesine baılanan Mahmut Sal. 
min davacı••, bu sefer de Rıza iamin· 
de biriaidir. Davacı Rıza, dünkü cel
oede, iddiaarrJ söylemi,, Mahmut Sal
min cezalandırılmasıru ;., i•tir· 

Duru§ma, müdafaa ıahitlerinin ça
iınlıp dinlenmesi ve RJZaDın dolandı • 
rılınasrna alet edilen mecmua çıkarıl • 
rnadan evvd viliıyetten miisaMle :-lınıp 

alınmadığııwı öğrenilmeai için başka 
rüne bıralolımıta • 

* BAÇ VERMEDi DiYE OLDUR· 
MUŞ - Edirnekapıda kasap Nuriyi 
bıçakla öldünnekten ıuçlu Mehmedin 
muhakemesine, ağır ceza mahkemesin· 
de dün devem edilmiıtio-. Mehmetl, Nu· 
riden baç olarak para istemi!, Nuri de 
loıiımeye ho.raç Yertnek ideli olmadığı • 
ru, v ... emiyeceiini oöylemiıtir. Bunun 
Üzerine, Mehmet, Nıriyi bıç.al<la yara· 
lanut ve öldümıüıtür. Dünkü celsede, 
müddeiumumi iddiıuını serdetmiı, 
Mehınedin cezalandmlrnasını ltteınıiı • 
tir . 

Muhakeme, karar verilmeti için bat· 
ka güne bırakılmııtır. 

• GOÇMENLERLE ŞEKER GE
TiRTEN ŞEBEKE - Dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde, Bulgaristandan 
gelen ııöçmenleri elde ederek ve onla· 
rm ıalabiyetlerini ist6ımar etmek tu -
reıilo mftnleketimize kaçak BuJııar ıe· 
keri ıokan ıuçlularrn duruımasrna de
vam edilmiştir. Suçluların arannda E
dirnelj tüccar Karabekir, bazı yalancı 
kağıtlar d..-lemekten suçlu Sabri ve 
Bulgariatandaki göçmonleri bu komi • 
teye tanrttmnak yolile alet etmekten 
suçlu Bulııaryalı Şükrü vardır. Kaçak 
§ekerleri burada satın alan Hayrettin 
de suçlular arasındadır • 

Dünkü duruşmada arad~ vasıtalık 
eden ııöçmenler §ahit olarak dinlemnit· 
tir. Şahitler kendilerinin bu kadar faz. 
la teker alacak paralan olmadığuu, fa
kat Bekir tıarafından verilen para ile 
ıeker sabn alclıklannı .ıöylemİ§lerdir. 
Bu şahitler evvelce verdikleri ilk ifade· 
!erini teyit etmiılerdir. 

8. Şükrü Kaya 
Trakyadan döndü 
Trakyı da yerleştirilecek ııôçmen 

iıleri h"'...kı· -• tetk.ikatta bulunmak 
Üzel'e Trakyaya gitmit olıın lçiıler Ba 
kanı Bay Şükrü Kaya ve Trakya umu 
mi müfettiti Bay lbrahim Tali dün sa 
babki tftnle latanbula dönmüşlerdir. 
Bay Şülcrü Kaya dün akıama kadar 
Park otelde dinlenmi§ ve bir tarafa 
çıkmanuıtır. Ak~ üzeri Bay ibra • 
him Tali ve vali Bay Muhittin Uatün
dc:; kendi&ini ziyaret etmiılerdir. Bay 
Şilkrii Kaya yarın akıam Ankarııya 
gidecektir. 

Bedava halk temıilleri 
Cümhuriyet Gençler Mrıl • !." •. Jen: 

Mahfelimiz tarafından her on be§ 
sünde bir verilme~i aöz birliği edilen 
bedava halk temsilleri. :rı t •;izinci!İ 
5 Nisan 1935 Cuma günü Beyoğlunda 
Cümhuriyet Halk Fırkasr Beyoğlu ka· 
za binaarndaki Beyoğlu Halko•i mü -
ıamere salonunda verilece~'tir. Mü .. -
mere saat tam 15 le baılar, &nlon 14 
le açılır. Salon dolunca kapılar knpa· 

r alınmaz. 

Günü.· 
Para siyasası 

Eskiden her fCY paraya ballı 
zannedilirdi. Hatta eski osmanlı • 
cada ( küll:U ~ey' in yetevekkelü ilel 
mangır) diye bir sfö; vardı. Napol· 
yon bile kendisine (harbde ır.;ıvaf 
fak olmak icin ~e lôzrm?) diy sor 
aukları zaman: 

- Evvela para, sonra para, da
ha sonra gene para! demişti ... 

Fakat yirminci asır, p:ıra mcse • 
lesini çok ateşli bir mesele olması
na rağmen ihinci pliina cı:t~ı. 
Ve ilk plana ekonomık 
meseleleri koydu. E ki frcı11· 
sız nazırlarından biri, (bc;na 
İyi siyaset gösteriniz, size iyi malf
ye vereyim) demişti. Bucfin ise ıf 
tamamile değişmiştir. Şimdi daha 
ziyade (bana iyi bir ekonomi ya· 
pınız size iyi bir para vereyim) de
mek lazımdır. Çünkii artık ekono
mik münasebetlerde para bir se • 
bep değil bir neticedi~. • 
Eğer bir memleketin ekonomılı 

hayatı ZCIJ'lflar ve bo:ıulur•a, ihraç 
bankalarında yığılan altın yığınl~ 
rı parayı tutmak, sağlamlaftırma 
hususunda hiç bir fCY yapamoz ve 
aciz kalır ... 

işte Belçikanın misali: KQiıt 
paralarının karşılığı alhn olar~ 
yüzde 64 e baliğ olduğu halde ıh
racat noktasından ekonomik mü· 
cadelede dayanamadı ve doların 
uterlingin oynak darbeleri altın • 
da altın yıjınlarile beraber (nak
avt) oldu. 

Bu altının dünya ticaretinde al 
radığı ilk hezimet değildir. Bu!' • 
dan daha evvel de isterling aynı li· 
kıbete düımi4tü. 

Buna mukabil paraları altın e:· 
sasına bağlı olan devletler, Belçı· 
ka, Fransa, ita/ya lsviçre ve Hallan 
da tedabir almak için birlqtile~
F akat gün geçtikçe bu blo~~ bır. 
ife yaramadığı sezildi. Ve ıçınde 
altına lıarfı ihanet başladı. _ 

Bu ihanet evvela lsviçrede go • 
rüldü. lsviçre otelcileri, lngili:ı li • 
rasının borsadaki kıymeti ne o!ur• 
•a olsun bir isterlingi 16 lsvıçrti 
lranEll üzerinden kabul etmek ha• 
•usunda aöz birliii ettiler. Ba aıt• 
retle lsviçreye gelen Jngili:ı ıey • 
yahlan her lira bQftna bir rniJul~ 
kar ediyorlardı. Bu hareket lav0ıçretle tiırist aanayiini lıamçılaJı. • 
telciler daha çok müfteri baldha • 
lar. Mağazalar daha ~k midi~ • 
lik karpsında kaldılar. Takııler 
daha çok ka;z;andılar. 
(Turİ%m) diyip geçmemeli. Is• 

viçre nihayet en çok gelirini tü • 
rutlerden ve seyyahlardan çıka • r 
ran bir memlekettir. Ve ıebebi lıa• 
yatı bile budur. 

I,te otelçilerin böyle bir karar 
vermui, laviçrenin alhn esasın_a 
aadık kalmasile beraber aun'i bır 
(inllation) dar. . • 

Diğer taraftan Hollanda ticatl 

ve sınai ihtiyaçlar karfııında pa• • 
rasının üzerinde tadilat yapmatl' 
düjünüyor. 

talya ise resmen altın uasına 
sadık kalmakla beraber, bu esa • 
sın icab ettirdiği bir aürü vazife • 
leri yapmaktan çekindi. Bu meyan 
da parasına sıkı bir kontrol koy • 
du. Ve ecnebi paralarının bor~ 
daki temevvüç/eri •un'i bir fekıl 
aldı. 
Şimdi öğreniyoruz ki F ranıan!tı 

(Cote d' A:ıur) sahilindeki otelca: 
ler de laviçrenin koyduğu usııfa 
tatbika başlamışlar ve bir iıterl~ 
11i 74 frank üzerinden tesbit etmlf" 
lerdir. Yani otele 74 franklık bor
cu olan bir müşteri bir uterlinı ııe
rerek borcundan kurtulacak, 116 

hakikatte 71 lrank vermİf olacak
tır. Bu yüzde 3 - 4 bir lark eJer. 

Görülüyor ki altın esasına ıaJılı 
olan memleketlerde diinya elıotıO" 
miıinin bu sallantılı, karıfık v• •1 
nak vaziyeti karşısında par~ 
ona göre ayar etmek uydfll'fll 
mecburiyetini hiuetmifienlir • 

Bu da ubat eder ki alhn Jiitı1'! 
ticaretinde ve ıanayiinde fİI"!!' 
artık ancak ikinci planı İftal edı • 
yor. Aııl birinci planda olan f81• 
atıl, hareketsiz altın yığınları Jb -
ğil, ekonomik hareketler, ve u 
hareketleri idare eden faal ııe cev· 
val kafalardır. FAiK 

Mümtaz 
----~~-o.-~~~~~ 

Limanlarda teftiş 
.. d .. .. Bay Müfit 

Deniz Ticaret mu uru 'k 
Necdet bazı Iimanla"!:"ızda tel~ ~ 
tefti•lerde bulunmak uz ·re buırun 

' M·"f't .,. bir seyahate çıkacaktır. Bay u. ı 
Toros ekıı-•c:ile evveli .\daD&Y• I' · 
decek ve bur~dan Mersin, \ntal; •• 
aair limanlara gcçerel< eni~ yol~;; 
tehrimize d& 'cektir. Denız Tı_'."' k 
müdürünün bu aeyah>ti o· bet ıun a 
dar devam ..ı-ıatir. 
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Ralph Bailey'in kapıcısı anlattı: 1 
- Ditlerim fena halde ağrıyor

du, bir türlü uyuyamıyordum. Sa
at ikiyi vurmuttu, aradan az bir 
zaınan c~çince kiracımın odasın
da bir el silah patladı. Hemen o
daya koftum. Bailey yatağın önün
de kıvnlmıf, cansız yatıyor, şaka
ğından kan sızıyordu. Bir kurşun
da ölmü,tü. Sağ elinde de hail 
kullandığı tabanca vardı. Odanın 
etyası yerli yerinde duruyordu. 
Masanın üzerinde mahalli zabıta 
şefine hitaben yazılmıt bir mek
tup duruyordu, tabii hiçbir şeye 
el sürmedim, ;ık itim size telefon 
etmek oldu. 

Tahkikatı idare eden müfettiş 
Parker tasvip eder yollu batını sal
ladı: 

- Çok iyi yaptınız, dedi, mese
le baıit ... bıraktığı mektupta za
vallının feci i.kıbeti hakkında fÜp
he bırakmıyor. Şimdi bizim için 
yapacak feY, bu hareketin sebep
lerini araştırmaktır. 

Tahkikat 0snasında orada bulu
nan Ralph'ın en iyi arkadatlarm
dan Dresse dedi ki: 

- Ralph son zamanlarda hissi 
büyük bir inkisara uğraınıttı. Ni
şanlısı "Eden,, artistlerinden Do
menica Perrez ismindeki lspanyol 
dansözü onu bırakınıttı. O zaman
danberi Ralpb' ın ta biati değİftİ. Ö 
kadar mülayim ve uysal olan bu 
genç, son derece haşin ve asabi ke
silmitti. Bana söyliyeceklerine gö
re, eski arkadaşlarımızdan ve ka
dını elinden alan Norman Hulli
day' e karşı son derece dütman ke
silmişti. 

O sırada orada bulunan polis 
memurlarından birisi dedi ki: 

- Şef, ben de bir şey söyliye
ceğim. 

- Söyle! 
- Bundan iki gün evvel Port-

land meydanında bir gazinoda iki 
kavgacıyı ayırmıştım. Bunlardan 
uzunca boylusu ötekinin boğazına 
sarılmıştı. Galiba bir kadın mese
lesinden kavga ediyc.J r ' ı 
noya girdiğim zaman, bu uzun 
boylusunun ötekini ölümle .e.. • 
ettiğini itittim • 

- Peki ama, bu vakanın yaptı
ğımız tahkikatla münasebeti ne 7 

- Münasebeti tu: Tehdit eden 
adamın ismi Ralph Bailey idi. Bu 
zatın na~ıl intihar ettiğini biliyor
sunuz. Tehdit edilen adamın ismi
de Norman Hulliday idi. Zabıt va
rak tına bakarsanız, görürsünüz. 

r üfettiş Parker ka,larını çattı: 
- O halde, dedi, tahkikatımızı 

bitirm!den evvel, bir de Norman 
Hulliday'ı çağırıp ifade11ini ala
lım. Herhalde bu zat, ehemmiyetli 
şeyler söyle-r. içinizde adresini 
bilen var mı? 

Dresse: 
B ~n biliyorum, dedi ve Nor

mar'ın şehrin tenha bir mahalle
sinde oturduğu yerin adresini ver
di. 

'(. ,,. ,,. 
Müfettit Parker sigarasını tab

lada söndürürken, nöbetçi memur
lar, ayni gün öğleden sonra Dres-

illi tefrika: 147 

doku« ... 
-Ala ... 
iki Üç dakika sonra Firde~ı fU 

muhavereye heyecan içinde kulak 
k"bartıyordu: 

Neresi orası? Gazetenin san
tralı mı? Batmuharriri ver ... 

- Rüştü Necip be;ef~ndi. .. Ben
deniz Nazmi Şehap .. 

Telefondaki adam öyle bir hay
ret'e bağırdı ki Firdes ürkerek sil
kin rl i: 

- Benim ya ... bizzat ben. Çok 
meş • u:cü Rü;tü beyefendi ... 0 • 

nun için gelemedim. 

- lngilizceden -
ser'i Skotland Y arddaki dairesine 
götürdü. 

Ziyaretçi koltuğa oturur otur
maz müfettit dedi ki: 

- Dresser, sizi buraya çağırdı
ğımın bir sebebi var. Tahkikat es
nasında bize hem Ralphın, hem 
Normanın arkadqı olduğunuzu 
söylemittiniz. 

- Evet. 
- Sabahleyin vukua gelen yeni 

bir hadise tahkikatnnızı pek nazik 
bir safhaya soktu. 

Ziyaretçi sükunetle sordu: 
- Ne gibi hadise efendim? 
Norman Hulliday ikametgahın-

da tagayyüp etti. 
- Ne diyorsunuz? 
- Hakikati söyliyorum. Bir 

müfettiş Ralphın intiharı hakkın
da kendisinin ifadesine müracaat 
edecekti. Fakat apartımanı bom
bo• buldu. Yatağı da hiç bozulma
mıftı. Norınan dün gecedenheri e
vine dön:nüt değildir. 

Dresser merakla sordu: 
- Siz bu gaybubete ne mana 

veriyorsunuz? 
Müfettiş Parker tam cevap ve

receği sırada te!efon çaldı. Ahize
yi alarak konuştu ·: 

- Allo, ben Parker ... ne diyor
sunuz? yaaa ! Olur şey değil... 

Muhavere bittikten sonra dedi 
ki: 

- işte vaziyeti büsbütün karı9tı 
ran yeni bir mesele ... Normanı öl
dürmüşler. 

Dresser hayretle doğruldu: 
- öldürmüşler mi? 
- Evet, zavallının cesedi şark 

mahallesinde tenha bir yolun ke
narında hendek içinde bulundu. 
Arkasından hançerlenmig ... Mua
yenesinden ölümünün birkaç saat
lik olduğu anlaşıldı. 

Bir sükut fasılası oldu. Nihayet 
Dresser dedi ki: 

- Ben bu işi anlıyorum. Bili
yorsunuz ki Ralph intiharından ev
vel, arkad~ını ölümle tehdit et
mi.ti. Norman bu mahallede otu
ran dansöz Domenicayı her akşam 
görmeğe giderdi. Muhakkak Ralph 
bu civarda yolunu bekledi. O ge
çerken, birden arkasından k°'a
rak adamı alçakça hançerledi. in
tikamını bu suretle aldıktan sonra 
evine döndü ve orada intihar etti. 
Görüyorsunuz ki, mesele kendili
ğinden tenevvür ediyor. 

Müfettit Parker: 
- Maşallah, dedi, siz bizim mes· 

!eğe girıni~ olsaydınız, yaman bir 
detektif olacaktınız. 

Bunu söyledikten sonra, birden 
bire çekmecesinden otomatik bir 
tabanca çıkırrdı ve namlusunu 
Drns!er' e çevirerek: 

- Hiç kımıldanmayınız, dedi 
ve şimdi siz de beni dinleyiniz. 

... Siz dün akşam Ralph ile be
raberdiniz O sizden intihar edece
ğini saklamadı. Siz de geceleyin e
vinin etrafında dolaşıyordunuz. 
Saat ikide tabanca sesini ititince 
Ralphın dediğini yaptığını anla
dınız. Oradan derhal bir barda 
rendevu verdiğiniz Norman'ın ya
nına gittiniz. Bu mülakatta on-

MUeil ı f. : Nazmi ŞJhab 
için ıöyliyorsunuz ... 

• 
- Ne dediniz? Matbaaya mı 

geleyim ... ooo ! O kadarı pek faz
la olu rartık ... Gazetenin ilk sayı
fasında benimle bir mülakat mı 
neşretmek istiyorsunuz? 

- Peki ... peki ... 
- Jliive ediniz ki tayyare pi -

,.,,,oosunun 976 numaralı bileti 
· Şç.'... • =fı (~ ır. Mersi. 

- Mersi ... mersi ... 

- Mersi. 

- Tefr: kayı bege.ıd in:z deme:.? 1 

anlamadım ... 

Telefonu kapayıp Firdevse doğ. 
ru yürüdü. Kız korkusundan ka
çacak yer arıyordu. Fakat Nazmi
nin önünd.,n kaçılır mı? Hemen 
kumral serçeyi kucaklayıp iki ya
nağından fapır şupu;; öptü. Ve şa
tıran kıza gülerek; 

- Biitün Tt' ·. :, e mi beğendi .. 
Bunu tüplıesiz bana iltifat etın k 1 

Artık ıaımıyor, Evli bir arkadCJfım anlattı: 
şa!Jırmıyoruz 

Yurdlar aşırı, denizler QflrI ye:·
lerden ~en bir sesi, kulajınızın 
dibinde söyleniyor gibi, apaçık 
duyabileceiinize, bundan çok de
ğil otuz yıl önceki insanları inan
dıramazdınız. 

Bugün, uzaktan gelen sesleri, 
ezgileri dinlemeğe o kadar alışıl
dı ki, radyo, bize can sıkıcı bir o
yuncak gibi geliyor. Daha inanıl
mıyacak, şeyler görmek istiyoruz. 
Fakat düşünmediğimiz bir ,ey 
var: Bugün ~ıp kaldıklarımıza, 
yarın da şaşıp kalacak mıyız? Ben 
bunu hiç sanmıyorum. Çağ'ar de
ğiştikçe, insanların da "şaşma,, 
" " k lk . d şaşırma,, şal' ın ı geçı rme,, uy. 
guları da körleşiyor. 

Bugiin radyoda olduğu gibi ya
rın canlı radyo da, o b.'r gün, daha 
bilmem nede, şaşacak bir şey b·u
lamayınca, çok korkuyorum ki, in
sanlığın akıl erdiremediği şey'e
re karşı olan o tatlı sıtması d!I. ge
çecek. 

Ve artık, bizi çekecek, oyalıya
cak bir şey bulamayınca derin b'r 
boşluğa düşmüş gibi olacağız. Ya
rınki soyun çocuklarını, bu ba
kımdan ben hiç kıskanmıyorum. 

Salahaddin GONGöR -
Fatih ıulh 3 üncü hukuk bi.l<imli

ğinden: N'1netin Beyazıt Vezneciler 
Bozdoğan kemeri C. 57 numarada ko· 
caoı Cevat aleyhine açtığı ıulh teşeb· 

büıü davasının muhakemesinde Cevadm 
il:ametgahırun meçhul olduğu müba~ir 
tarafından bitdirildiğinden ilanen tebli

gat İcrasına karar veril mittir. Muhake
me günü olarak tayin olunan 15-4·935 
aaat 10 da Cevat mahkemede hazır bu

lunmadığı takdirde gıyabında ılava'lm 

intaç olunacağı tebliğ makamına kaim 
o!mak üzere ilan olunur. { 10102) 

htanbul aıliye ikinci ticaret ınahke
mesinden: Yervant Pekmezyan tarafın
dan Aram Karakaş aleyhine 1635 lira
nın tahsiline mütedaiY açılan davada 
dava olunan Aram Karakaşyanın ika· 
metgahıru terk eylediği ve hali hazır 
ikame~gahının da meçhul bulunduğun
dan iki ay müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş yevmü muha -
keme olarak 15.5.935 tarihine müsadif 
çarf8Jllba günü saat 14 de tayin edilmit 

olduğundan yevınü mezkôrda bizzat ve 
yahut tarafından bir velıil göndermesi 
alui takdirde hakkında muamelei gıya· 
biye icra kılınacağı iliın olunur. 

(10106) 

dan bir sene evvel aldığınız üç 
yüz lirayı guya verecektiniz. Hal
buki ct:binizde bir peni yoktu. Ken
disini orada buldunuz. Bir vesile 
ile bardan çıkardınız ve dansözün 
evinin civarına doğru götürdünüz, 
ve orada adamcağını alçakça ar
kasından hançerlediniz ve cesedi 
bir hendeğe çektiniz ve oradan e
ve döndünüz. Zabıtanın intihar ha
di<eıi i1e bu cinayet arasında bir 
münasebet arıyacağını ve en niha
yet demin bana anlattığınız neti
reye varacağını tahmin ediyordu
nuz. Fakat yavrum, görüyorsun 
ki, biz çekirdekten yeti,me poli
siz, kül yutmayız. Şimdi buyurun 
İçeri! 

SEM 

- Arslanım ... - dedi - çok 
görme. Bak! tefrika iki aydanberi 
çıkıyormuş ben farkında olmamı
şrr.~. Bu öpücükler romanımdan 
aldığım ilk ücretlerdir. 

Gazete idare•inde •• 
Bir merdiven başında gözleri 

çapaklı, kısa boylu bir genç kartı
sına dikildi: 

- Kimi istiyorsunuz. 
- Başmuharriri. 
- Meşguldür efendim ... kimse-

yi kabul etmiyor. 
- Sen söyle bir kere de .. 
- Olamaz Beyim. 
- Nazmi Şehap gelmit de ... 
- Nazmi Şehap bey mi? Naz-

mi Şehap siz misiniz? 
Genç bir yıldırım gibi uzakla

şırken, merdivenlerden adamlar 
sarktı, oda kapıları açıldı, mırıltı
lar, fısıltılar ve sesler işitildi: 

- Nazmi Şehap mı dedi? 
- Nazmi gelmiş galiba ... 
- Nazmi Şehap bey nihayet bu-

lundu mu ? 
- Nasıl adam bu, bakalım ya

hu? 
- lbruuk bir şey mi? kıbruuk 

bir şey mi? 
Ve kimisinin elleri mürekkc li 

- Karım, geçen gün beni lena 
halde sıkıştırdı: 

- Yahu! Sen de amma ıınut
gan oldun, dedi, bu sabah bir çok 
şeyler ısmarladım. Hiçbirini getir
memişsin! 

Boynumu büktüm: 
- Ne yapayım, karıcığım ... u

nutmuşum. 

Ertesi gün gene birçok şeyler 
·ısmarladı. Ben de "baş üstüne!,, 
deyip evden çıktım. 

Dönüşte, karım sordu: 
- Getirdin mi, ısmarladıkları

mı? 
Hiç ses çıkarmadım. Karım, büs

bütün hiddetlenerek bağırdı: 
- Kulağında mı i,itmiyor, ne

dir? 
işi şakaya bozdum: 
- Kulağım işitiyor ama, benim 

bir kulağım yok ,iki kulağım var ... 
- Peki, ne olacak, iki kulağın 

varsa ... 
- Ne olacak, söylediğin sözler, 

kulağımın birinden giriyor, ötekin
den çıkıyor ... 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karıılrklannı yaı:dığımıs keli • 
melerin Öz türkçe mukabillerini ıeklimizin bot 
hanelerine yerleıtiriniz ve keserek (Milliyet 
Bilmece memurluiuna) &Önderiniz. Doğru 

halledenler araaında Kur'a çekiror •• kaza
nanlara hediyelel' veriyorus 

Müddet: Bugün akıama kadardır. 

Yeni bi:mecemiz 
l 2 :ı 4 S 6 7 R 9 1011 
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8 ı • ı ı • ı IB I 
9 ı ll l ı • ı • 1 1 1 l(ib 1 1 • ı 1 l•I 
11 • .. .. 

SOLDAN SACA 
t - Bu ayın birinci. sünü yuttuiunuz t•J 

(il) 
2 - Nota (2) 
3 - Cari ( 4). Bir vilayetimiz (6). 
5 - Ab 2. 
6 - Akıl 2. Arka 3. Berf 3. 
7 - Bir mey•& 4. 
8 - Şöhret 3, Beyas 2. 
9 - Sersem 5. 

10 - T eTil ıötürmiyen ıey 5. Erkek 2. 
11 - Mahsul 4. Geyiği ile meıhur bir nehir 

(3). 

YUKARDAN ASACI 

1 - Bôıünah (6). 
2 - lbı;da 3. Alal 2. 
3 - Zaman bildirir 4. Bir meyve 3. 
4 - Nota 2. Atıf rabltau 2. 
5 - istifham 2. KuTvet 3. Vadedilmit ıey 4 
6 - Çift deiil 3. 
7 - Kırmızı kan S. Muhatap 3. 
8 - isim 2. Bir musiki ileti 6. 

9 - Asi 4. 
ıo - Adet 4 
11 - Anadoluda bir dai 5. 

htanbul ikinci iflaı memurluğun

dan: Müfliı S. Hayım idare heyeti le 
Tripo arasında aktedilmiı olan ıulhna
menİ·n müzakeresi için alacaklıların a~ 

yın 10 uncu çarfaınba günü saat 14 de 
ikinci iflaı dairesinde hazır bulunmala-
n ilan olunur. (10127) 

kimisinin kulağında üç numara bir 
timsah kalem, zayıf, uykusuz, ba
kımsız fakat hepsi zeki, hepsi tey
tan bakı9lı, hepsi münekkit ve 
müstehzi yirmi otuz kiti sofaya 
saldırdılar. 

Bunlardan biri: 
- Vay Nazmi .. artık tanımıyor

sun eski tahrir müdürü ... 
-Vay canım .. vay fekerim Naz

mı .. 
- Ayol büyümütsün, ne olmuş

sun böyle be ... 
Artık herkes elini uzatıyordu. 

Bu sırada nıağrur bafmuharririn 
telatlı telB.flr odasından çıktığı gö
rüldü. Ve muharrirler çil yavrusu 
gibi dağılırlarken iki kolunu uza
tarak Nazmiye yaklaştı: 

- Hot geldin evladım ... Buyur 
bakalım ... buyur. 

içeride genç bir kadın ve yaşlı 
bir adam vardı. Ba,muharrir bun
ları Nazmi Şehap ile tanıştırdı: 

-"K ... ,, mebusu "N ... ,, beye
fendi ... bu da gazetenin methur 
B.R. imzası ... 

B.R. .. Bu imzayı nerede gör
müştü? Hatırladı. Dicle kenarın
da çamurlu bir Hakikat nüshasın
da görmüştü. Demek B.R. bir ka
dındı. Hem de ... 

Güzel bir kadın .. 
.Sık bir kadın. 

Mevıimin en b .• ylllc filmi 

Büyük Oyun 
Jaqıı.es F E Y D E R' in eseri 

Bu hafta SUMER Sinemasında 
zengin eğlenceler 

En nefis ıarkı'ar 
En d 'lber genç kız' ar 

RUDY V ALLEE ve AL CE FAY tarafından temsil edilen 

ÇİÇEKLERİ 
filmi. llavatenı FOX JURNAL 

Bu akşam SARAY sinemasında 
JULES MARY'nin Şaheseri olub mukaddema sessiz kopyesi 
göıterildiği vakit bütü3 Istanbul halkının rağbetini kazanmıf olan 

ESRARENGiZ HANE 
filminin sözlü yeni kopyesi dahi umumun memnuniyetini mucip 
olacakhr. Bu yeni kopye, en dehakir artistler tarafından 

temsil edilmiştir. 

M İ N N t E' N I N K A Ç 1 R 1 L M A S 1 
bir SİLLY SENFONİ 

FOX JURNAL~ 

en büyük filmı 

Büyük Oyun 

Bugünkü program 
ISTANBULı 

17,30 inkılap dersi: Univeraiteden 
nakil. C. H. F. Genel Kiıtibi Recep 
Peker. 18,30: Jimnastik, Bayan Aza
de Tarcan. 18,50: Karmen {ikinci per 
de) 19,30: Haberler. 19,40: lnterrez
zo Ri§ar Ştravs. Plak. 20: Sağlık ve 
Soysal Yardım Bakanlığı namına kon 
ferans. Hıfzıssıhha ve fizyoloji bakı • 
mından spor Prof. Dr. Kemal Cenab 
Berksoy. 20,30: Tango orkestrası ve 
§an. 21: Sumer sinemasından nakil. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
21: Konaervatuvar talebesinin karıtık mu

siki konaeri. 22: Almanca yayım. 23,05: Ka• 
dın aaatı. (fransıı:caJ 24,05: lspanyolca (ayni 
yayım.) 

832 Kbz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 
18,30: Edebiyat. 19.30: Şarkılr yayun, 
223 Khs. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,15: Popüler konser. 18,50: Spor. 19: Plik. 

19,15: Edeb;yaL 19,30: MuhteHI. 19,45: Plak. 
20,07: Duyumlar. Spor. 20,35: Pli.k. 20,SOı 
Aktüailate. 21: Muıikili yayun. 21,45: Duyum• 
lar. 22: Sözler. 22tl(t: Triya piyano konıeri. 
23: Reklim. 23,15: Harif musiki. 23,35: Esk.l 
ıarkılar. 24,30: lnıilizce ıöaler. 

823 Kb•. B U K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz: pli.k ya1ımı. 181 Salon or• 

keıtrası. 19: Duyumlar. 19,15: Salon orkeı· 
traınun dnamı. 19,SOı Konfe.rans. 20.351 Of· 
fenbaclıın "Leı Centeı d'Hoffmann,. adlı ope· 
ra (Bükreı operasından nakil.) 

Khz. L E I P Z 1 G, 382 m. 
19,20ı Radyo orkeıtra11. 20,40: Konferanı. 

21: Duyumlar, 21,101 "Venin man ein Auto 
hat,, adlı skeç. 22: Danı musikisi. 23: Duyum· 
lar. Spor, 24,10: Johann Sebastian Bachın e• ' 
serlerinden orı konseri. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
19,30: Plak. 91 145: Rekli.mlar. - Sözler. 

20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 21: 
Konser. 21,30: Grieıin eaerleri.nden ve lbsenin 
"peer G7nt., inden sahneler. 23: Duyumlar. 
Zl.20: Kahvehane konaeri. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, SSO m. 
19,30: Plak konseri. 19,55: Şiirler. 20,30: 

Pette operaundan Verdinin "Maskeli Balo,, 
operası. 21,30: Sözler, 22,30: Duyumlar. 23,451 
Sözler. 23,SO: Çinıene musikisi. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18~0: Piyano konseri. (Bach • Busoni pr.., 

büdleri.J 18,40: Ziraat 7ayımı. 18,50: Alman .. 
ca yayım, (nakil.) 19,50: Almanca duyumlar. 
19,55: Plak. 20: Duyumlar. 20,10: Plik. 20,301 
kuartet kon•eri. 20,45: Sözler. 21: Piyano 
kon•eri. 21,20: "lsveç kibritleri, ,adlı yayım. 
22: Radyo orkestrası. 23,10: Duyumlar. 23,251 
Şrammel musikisi. 
MILANO, TORINO, FLORANSA, Tri7este 

20,20: Karııık konaer. 20,55: Plak. 21,0Sı 
Duyumlar, - Pli.k. 21,45: "La schiavaın Ara-

ince bir kadındı. 
Endamı harikulade, 
Göğsü, beli harikulade, 
Yüzü manalı, 
Ve yetil gözleri harikulade çe

kici ... 
... Bir kadın. 
Gözlerini onun dalgın ve buğu

lanmış bir adese arkasından güç
lükle görür gibi bakan yeşil gözle
rine daldırdığı için başmuharriri
rin sesini işitiyor, fakat sözlerini 
anlayamıyordu. 

Nihayet oturdular. 
O zaman sağ elindeki kalemi, 

sol elinin cila sürülmemi' tırnak
larına vurarak B.R. ilk sualini sor
du: 

- Üstat ... sizce edebiyat nasıl 
bir cephe tutmalıdır? 

- Maşeri mi?, ferdi mi? 
. 

- Statik mi? dinamik mi? . . .. 
- Hareket halinde, durmadan 

değişen sahnelerle, fikirlerin ifa
de edilmesine mi taraftarsınız? 
yoksa ... 

- Diyaloglara ve tasvirlere mi 
ehf'mmiyet vermelidir? 

- Neye susuyorsun Nazmi Şe-

eseri 

.illiy~t 
Aarın umdeıi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aybiı • 
6 .. 

12 ., 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 ııo 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen e"l'ralr. seri verilme•.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. Gazetemiz il&nların mes'u· 
liyctini kabul etmez. 

VAPURCULU _ 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
İstanbul Acentalığı 

Ll•an Han, Telefoıı: 22925 

ZMIR SÜRAT YOLU 
SAKARYA Yapurıı laer hafta 
PERŞEMBE günleri .aat 16 da 
İstaabuldan İZMlRE ve PAZAR 
günleri de İZMİRDEN İstanbala 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
DUMLU PINAR vapuru 7 Nisan 
PAZAR saat 10 da Mersinr 
'<adar. 
.. .................... 1 .. -ı 

bia,, adlı Alfred Silvanın opereti. 241 Sözler. 
24,101 lspan7olca 7ayım. 

R O M A • N A P O L I • B A RI 
18,05: Şarkılı konser. - Pli.k. - Muhtelif 

21,45: Senfonik. konser. 24: Son duyumlar. 
592 Kly. VIY ANA 507 m. 
19,30: Tütün ve tütün tiryakileri. 

19,55: Tiyatro bahisleri. 20: Duyum
lar. 20,10: Memleket duyumları. 21: 
Pliık. 21,35: Josef Holzer idaresinda 
radyo orkeıtra11. 22,30: Duyumlar. 
22,40: Eğlenceli konıer. 23,20: Schu
bert konseri. 24: Kar duyumları. 
24,10: Duyumlar. 24,30: Çarli Gaudrio 
cazı. 

hap? - diye söze karıttı batmu
harrir - haydi fikirlerini söyle de 
arkadaşımız çalı,sın. 

Nazmi, kızın sözlerini de duy
mamıştı galiba. Şimdi onun bü 
tün hayatiyeti gözlerinde toplan 
mıt gibiydi. Ve bu gözler (B.R.) it 
gözlerinden dudaklarına, dudak· 
larından yuvarlak omuzlarına, o
muzlarından otururken bir kat da. 
ha gözellefen dizleri~e ve kalçala
rına sekip duruyordu. Nihayet 
yutkuna yutkuna; 

- Bugün vazgeçin bu sevda
dan - dedi - ben tüccar ada
mım. Yapacak bir sürü ifim var. 
Ben sizi şöyle bir görıneğe geldim. 

Birdenbire ayağa kalktı, oturan
ları selamladı. Onlar onun bu ka
dar çabuk gideceğini hiç tahmin 
etmedikleri için yerlerinden kımıl· 
damamışlardır: 

- Hoşça kalınız efendilerim. 
Ve bir şey söylemek İster gihi, 

bir şey söylemeğe çalıtırken (B.R. 
c baktı. Sonra şapkasını alıp bir
denbire kapıyı açtı, çıktı. 

. . . 
Ertesi gün hiçbir iti yokken öğ-

1" yemcf!inden sonra Ankara cad
desine gitti kitapçı dükkanlarına 
bakara!< yokutu çıkarken bir tle-

(Bitmedi) 
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l'a ihsizlik Feci 

- Bu kadın bana bu saatte söz vermişti, Neye gelmiyor acaba? 

Kimi? 
Gözüne ili~m:şti, çok hoşuna git

ti. Tanışmak arzusunu yenemiye
rek yanına sokuldu: 

- Güzelim, dedi, yarım saattir 
bu yapayalnız kimi bekliyorsunuz? 

- Ba~kasını .. 

Tiyatroda 
- Dün gece Nezaheti tiyatroda 

gördüm ama o beni görmedi. 
- Biliyorum. 
- Nereden biliyorsun? Yoksa 

ıen de r.ı.i oradaydın? 
- Hayır, ama senin orada oldu

ğunu Nezahet söyledi. 

Hizmetçi 
Bayan - Evvelce oturduğun 

Hüteyin Beylerden kapıları dinli -
yormuşsun diye seni savmışlar. 

Hizmetçi - (Mahcup) Hayır 
efendim .. 

13ayo.n - Saklama, ben seni o· 
nun iç' n tuttum. Dinlediklerini ba 
na. anlatasın diye .. 

- Bana oradan bir elli« veraen e? 
- Aradtğını kalkıp neye kendin 

almıyor~un? 

A . , bu çocuklar 
Misafir - Bey baban nereye 

gitti ? 
Çocuk - Dişçiye gitti. Belki bir 

saate kadar gelir. 
Misafir - Ya, vah, vah, dişle • 

rinc!en rahatsız demek .. 
Çocuk - Yok bey amca, babam 

rahatsız değil. Annemin dişlerini 
yaptırmak için dişçiye gitti. 

Bahşış 
- Bir yahudi bin lirasını kay -

betmişti. Uç ay sonra parayı bulan 
namuslu bir adam getirip parayı 
yahudiye verdi. 

- Yahudi de elbet adamcağızı 
memnun etmiştir. 

- Ne diyortun? Paralarının üç 
aylık faizini istedi. 

Akıl 
Komiser - Sen intihar etmek 

için kendini denize atm195ın, kur
tarmışlar. Sonra da boynuna bir 
İp takıp kendini ağaca asmı,sın. 

Yine kurtarmıtlar. Neye yaptın 
bunları söyle bakayım? 

Öteki - Efendim, denizden çık 
tıklan sonra su içinde kalmıştım, 
kurunmak için kendimi güneşe 
kartı bir ağaca aştım. 

llapishanede 
Gardiyan - (Bir mahkfunu gös 

tererek) işte yirmi senedir burada 
olan bir adam .. 

Gazeteci - Suçu neymif ? 
- Ne bileyim? Kendisi de unut 

muş. 

Oda kirası 
Miton ile karısı Rebeka pansi • 

yon tutarlar. Geçenlerde bir ge -
ce karı koca yatarlarken, Rebeka 
birdenbire uyanır ve kocasını dür 
terek, korkudan kısılan bir sesle: 

- Miton, der, dinle bak, yata • 
ğın altında birisi horluyor. Hır • 
sız var. 

Lakin Miton hiç İstifini boz • 
maz: 

- Birak uyusun, sabah oluncaz 
oda kirası isteriz. 

Zamane çocuğu 
Rahmi Bey ara srra, aklı sıra oğ

luna nasihat verirdi: 
- Öğlum, derdi, hocanın her 

zaman seni azarlaması bilsen, ne 
kadar gücüme gidiyor. 

- A, hiç üzülme bey baba, bil
seniz o azarlamalar bana ne kadar 
viz geliyor. 

- Konferanstan mı gelıyorsun? Kon ı~rans bu vakte kadar sürer mi imiı? 
-- Sey ... aana doj,-usunu aöyli3ryim ıni haııcıi:ıın, konferansçı pepeıne bir 
o.cluıudı. ---

Avram, Mitona rast geldi. De
di ki: 

- Nasılsın Miton, ne var, ne 
yok? 

- Eksik olma Avramcığım. iş
te gördüğün gibiyim. Eskiden bir 
dükkan açtığımı bilirsin ya .. 

Bay Ricai bazen çok dalgındı. 
Bir gün ağır hasta olduğunu işit • 
tiği bir ahbabını yoklamağa git • 
mişti. Kapıda hastanın o~lu ile 
karşılaştı: 

- Bey baban nasıl? diye sordu. 
- Sizlere ömür ! 

• 

- Bilirim ... 
- Sonra işi döndüremedim pa-

- Ya, nasıl oldu? ı-
- Ansızın .. Bir iki gün evvel 

' 

rc.m kalmadı. 
- Vah, vah,.. 
- Sonra bir tüccar yanına gir-

dim. 
- Oh, oh, memnun oldum .. 
- Oradan da çıktım .. 
- Vah, vah ... 

hali iyiliğe yüz tutmuştu. Sonra 
ne oldu, bilmiyoruz. Biçare adam . 
cağız yavat yavaş, tedricen, kendi 
bile farkına varmadan öldü. 

Bu izahatı dalgın dalgın dinli . 
yen Ricai son kelimeler üzerine: 

- Vah vah, dedi, bilahara far. 
- Derken evlendim. 
- Oh, oh, memnun oldum. 

• kına vardise, o daha feci olmut . 
tur. ( 

- Ama aldığım karı benim gibi 
fukaranın biri .. 

-Vah, vah .. 
- r .ınun üzerine Londraya 

kaçtım. Zengin bir lordun yanına 
u~ak girdim. 

- Oh, oh, memnun oldum. 
- Ama lord bizim karıdan hoş-

landı. 
-Vah, vah, ... 
- Lordun karısı da bana göz 

koydu. 
- Oh, oh, memnun oldum. 
- Y okbe, neye memnun oluyor· 

sun. Lordun çocukhrı g .. ne lord o
luyorlar, benimkiler fukara kalı
yorlar. Ne anladım bundan. 

- Yahu, '""tresinin aşıkları dü:ıü
neyi geçti. Neden aes çıkarmıyorsun? 

- Ne yapayım, akalliyetteyim. 

Kadınlara dair 
Bütün yeryüzü kadroların göz 

yaşları ile ıulansa, her damlanın 
düştüğü yerden bir yılan biter. 

Şek11pir 

Tabiat erkek yaratmaktan aciz 
kalınca, kadın halk eder. 

Aristo 

Tabiatin yarattığı en iyi ve en 
fena mahlilk kadındır. 

Ezop 
Kızımı en büyük düfmanım o

lan bir adama verince, dostlarım 
sordular: 

- Yahu, nasıl oldu da kızını bu 
adamla evlendirdin : 

Şu cevabı verdim: 
- Bundan büyük intikam olur, 

mu? 
Piaagor 

iyi bir kadın bulmak, beyaz bir 
karga bulmaktan güçtür. 

Sen Gregor 

Bir gün Diyojen biribirile konu
tan iki kadın görmüt ve tunları 
söylemiş: 

- l,te bir yılan ki, zehirini en
gerekten alıyor. 

Kadın deniz gibidir, hiç inan • 
mak olmaz ha ! 

Tevfik Fikret 
Kadın bir lavanta titesi gibit1ir. 

Kapalı tutarsanız, size faydası 
yoktur, açık bırakırsanız, uçar, eli
nizde boş bir ti•e kalır. 

Zagart>lla 

Evlilik 
- Nasıl, evlilik alemin.:en 

memnun musun? iyi vakit geciri -
yor musunuz? 

- Efendim, ilk zamanlarda ben 
söylerdim, o dinlerdi. Sonrahrı o 
söylemeğe başladı, ben dinle ı;..,. 
Şimdi ikimiz de söyliyoruz, kom • 
~ular dinliyor. 

Yahu dinin gözü 
Bir Yahu, .:n gözü ihtiyarlık • 

tan artık :.,.:. •ez olmuştu. Hekime 
gidip muayene oldu. Hekim iyi.:e 
baktı ve başını sallıyarak: 

- Bir fey görmiyorum, dedi. 
Yahudi gülümsedi: 
- Öyle İse dedi iyi bir hekim 

bulalım da, ikimizi de tedavi et -

Şişman 
Vücudünün titmanlığı ile zera • 

feti ile tanımnıt bir zat, bir gün 
~oıtlarından birinin nikalı cemiye 
tı!1~ davet olunur. Kapıdan içeri 
gırınce, ortalığın pek kalabalık ol
duğunu görür. Sağa sola göz ata • 
rak oturacak bir sandalye ararken 
ev sahibi yetişir ve sorar: 

- Aman efendim, oturacak ye
riniz yok mu ? 

Öteki iki elile arkasını i9aret 
ederek: 

- Hayır, der, oturacak yerim 
fazlasile var ama oturtacak yer bu
lamıyorum. 

Burun 
Bay Cabi uzunca burunlu bir 

zattı. Bir gün trenle lstanbula İDİ· 
yordu. Krşısında da zürefadan bi
ri oturmuftu. 

Cabi galiba nezle olduğundan 
ark uk mendilini çıkarıp burnunu 
siliyordu. Bir aralık karşısında ki 
dayanamadı. Acımıt gibi bir t:ı • 
vır takınarak : 

- Size zahmet oluyor, dedi 
meı: dilinizi bana verin de ben si : 
leyim. Zira burnunuz bana daha 
yakın .. 

Lokantada 
- Kapıya yüzde yirmi tenzilat 

diye ilan koymutsunuz. Halbuki 
fiatlarınız her vakit ne idise yine 
o .. 

Garson - Efendim, tenzilat fi. 
atlarda değil, porsiyonlarda. 

-
0
Bu

1
çorba.yr domuz bile içme;a, 

- Y eyse ıçme/ 

Yeni hizmetçi 
- Yemek hazır mı ? 
- Hayır efendim. 

-. <:ruum, ben sana tencereyi 
saat ıkide ocağa koy demedim mi? 

- Evet, dediniz. Ben de koy • 
dum. 

- Peki, niçin hala Pİfmedi? 
- Çünkü ocakta atet yok. Siz 

ateş koy dememiştiniz ki ... 

Eski arkadaş 
- Dün eski mektep arkadatla

rınızdan R~mi Beye rast geldim. 
- Rahmı Bey mi, hatırlamıyo • 

rum .. 

- Canım, kısa boylu, ti~manca 
takaklarına kır du·· ı.m.. b" ' ..---Uf ır zat. 

- Benim mektepte iken takak
larına kır düşmüş hiç bir arkada • 
şım oyktu. 

Edebi zevk 

- Bu saati ben icat 
anlayabilirler. 

etrlm. Bir bakıı ta üç ltif( birden _,alin lraç olduğunu 

Gürültü 
Evlenmişti ama, zavallı 

dünyanın en tirret karısına düş -
müttü. İkide birde h;ç yokdan kav
ga çıkarırdı. Buna mukabil adam
cağız ağzını bile açmazdı. 

Bir gün ahbaplarından birisi de
di ki: 

- Amma da kılıbıkıın ha, insan 
karısından bu kadar korkar mı? 

- Azizim, ben karımdan değil, 
gürültüden korkuyorum. 

Basit 
Müfteri- Bu kutu naul açılır? 
Bakkal - içinde tarifesi var e

fendim. 

Mazeret 
Hizmetçi - Efendim, doktoru

nuz gelmiş, sizi görmek istiyor. 
Bay - Eyvah, bugün de canım 

hiç kimseyi görmek istemiyordu. 
Bari git, hastadır, yatıyor, diye söy 
le. 

Bu, böyledir 
- Hayat bir türlil ucuzlamadı 

gitti, bu sabah bir karnabahara 
herif otuz kuruş istedi. Ben de al
madım. 

- Dayanılır gibi değil heınti • 
re! Bu yeni şapkayı kaça aldın? 

- On sekiz liraya .. Ucuz değil 
mi? 

- Aman, ne bedava .. Yerini söy 
le de ben de alayım .. 

Ağır cezada 
- Karını neye öldürdün? 
- Artık tahammül edilmez ha-

le gelmitti reis bay. Hergün küfür, 
hergün kavga .. Tabak, çanak kı
rılır, geceleri geç kalır.. Sarhoş o
lur. 

- Öyleyse botMaydın .. 
- Botayamazdım. Evlendiği-

miz zaman, bizi ancak ölüm ayırır 
diye yemin etmiştim. 

Evet amma .. 
Kan koca kavga ediyorlardı. 

Bir aralık kadın asabileşti ve ko
caşına bağırdı: 

- Yazıklar olsun, dedi, evlendi
ğimizin ilk zamanlarında bana ba
kıp bakıp ta "seni bana Allah ver
di,. derdin. 

Erkek acı acı gülümsedi ı 
~Evet, Allah verdi ama, kim 

bilir hangi günahımın cezaaı ola-
rak." 

Mahkeme 
Reis - muhakemeniz bitti. Be

raat ettiniz. 
Sabıkalı - Vallahi hakim bay 

affedersiniz, Sizi nafile yere 
işinizden alıkoydum. 

Lokantada 
- Garson, al sana peşinen bol 

bahtif .. tavsiye et bakalım, ne in
tihap edeyim? 

- Kartiki lokantayı efendim. 

' - Alfederdrıis ıriı• zannettim. A•· 
kalmı elli liralılt boıı:duracakttın. 

Karada 
Bir bahriyeli aldığı izinden l&yı· 

kile istifade etmek için kafayı iyi· 
ce tütaülemifti, iki tarafa yalpalaı 
yarak caddeden geçiyordu. 

Orada nokta bekliy~n zabıta m• 
muru yavatÇ& yanına yaklattıı 

-Birader, doğru yürüyemez mi· 
sin? dedi. 

- Hayır poliı efendi. 
- Galiba aarhotau.. 
- Yok canım, ma!Qm ya bb de-

nizciyizde, karada batımız tutuyor. 

Yat 
Bayan Nezahet Nasuhi amcııQ'a 

kaç yaşında olduğunu sorduı 

- Kırk sekiz, elli ıekiz .. 

- A, a, hem krrk sekiz, hem elli 
ıekiz olur mu? 

- Efendim, ben paramı saya
rım, gelirimi ıayarım, evdeki gü
müt takımları sayarım. Çünkü bun
ları çaldırmak ve kaybetmek ibti· 
mali vardır. Yaşımı kimae çalmaz 
ki, ne diye sayayım? 

- Yü:::kiıilik solra hazır ktırıcıgım, yalnız davctiyf'leri gönderdim 
-ı.ba drve düsünüvoriJnt. 



smanlıca an ur çeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediy oruz 
I - Öz türkçe köklerden gelen sözlerin karpısına (T, Kö.) belde

ği (alameti) konmuptur. Bunların her biri hakkında aırası ile uzman
larımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
re lransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü iplenmiş ııe kullanıfon 
f ckilleri alınmıştır: Aılı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 

"çek,, kökünden gelen şekil gibi. 
Defetmek - Savmak, İlmek - (Fr.) 
fü<pulscr, fairc Eloigncr 

Ornck: Bclayi aavdım (del' ettim) -
Cisimler blribirlerini çekerler ve iter
l<r (cezp ve def'ederler) - Attrac
tıon et repulsion dC11 corps. 

Define - Gömü - (Fr.) Tresor 
Defnetmek - Gömmek 
Defter - Defter (T. Kö.) - (Fr) Ca
hıCT. 
Dehan - Ağız 
Dehr (Bak:, cihan, alem) - Acun, dün · 
ya (T. Kö.) 
Dchtet - Yılgı - (Fr.) Terreur 

Örnek: Saika düşünce halle dehşet 
içinde kaldı - Y ıldınm düşünce halk 
yılgı içinde kaldı. 

Dehıetü inhizam - Smgılık - (Fr.) 
Epouvante 

Örnek : Asiler son hücumlarında, deh
ıetü inhizama uğradılar - Aziyanlar 
aon hücumlannda sıngılığa uğra dı

lar 
Deh~ü inhizama uğramak - Smmak 
- (l'r. ) S'cpouvanter 
Dehşetü inhizama ufratmak - sındır
mak - (Fr.) Epouvanter 
Delalet etmek - Cöstennek - (Fr.) 
Signifier, indiquer 

Örnek: Bu sözler onun kötü yürekli
liğine delalet eder - Bu sözler onun 
kötü yürekliliğini gösterir 

Delalet ebnek - Yol g~tennek, kıl•· 
vuzlamak - (Fr.) Guider, montrer le 
ehem.in 

Örnek: Köylüler delilet ettiler de yo
lu öyle bulabildim - Köylüler yol 
gösterdiltr de (kılavuzluk ettiler de) 
yolu öyle bulabildim. • 

Deli-! (BUrhan anlamına) - Kanıt - • (Fr.) Argument 
Omek: Delilsiz davaya kimse inan
maz - Kanıtsız dileve lı:imse inan
maz. 

Delil (Vesika an'~mına) - Belge -
( Fr.) Document 

Örnek: Tarihi deliller (veııikalar) -
Taıihsel belgeler. 

Delil (Beyyine anlamına) - Tanıt -
(Fr.) Preuve 
Delil (Yol gösteren anlamına) - Kıla· 
vuz - /Fr.) Guide. 
Dem-Kan 
Dem - Dem (zaman anlamına) (T.Kö.) 
Demevi - Kanlı, kanııal 
Demgüzar olmak - Vakit geçirmek 
Denaet -Alçaklık- (Fr.) UchetE 
Den•etkarane - Alçakça - (Fr.) La
chement 

Ornek. Denaetkarane bir hile ile 
onu öldürdil - Alçakça bir deklc onu 
öldürdü. 

Deni - Alçak - (Fr.) LAche 
Örnek: Deni 1 - Alçak 1 

Dendan - Diı 
Det' - KApı 

Örnek: Deri devlet - DevTet ırapısı. 
der - - - de, içinde 
Deraguf - Kucaklama 
Derbedet- - Dağmık, ıalpak 

Örnek: Derbeder bir adamdır - Da
ijınık (salpak) bir adamdır. 

Derbend - Boiu, darseçit 
Dere- Derç (T, Kö.) 
Derd - Dert (T. Kö.) 
Dcrde•l - Yakalama - (Fr.) Arresta
tion, attraper 

Örnek: Polisler hırsızları derdeste 
çahşmaktadırlar - Polisler, hırsızları 
yakala.maya çalışmaktadırlar. 

Derdest etmek - Yakalamak - (Fr.) 
Arr@trr 
Dtrece - Derece - (Fr.) Degr~ 
Dereke - Dereke 
Drrı:iıh - Derge 
Derhal - Hemen 
Derk, idri\k -An, anlama - (Fr.)Com
prC.he:n:.!ion 
D<>rkenar - Çıkma 

Ömtk: Bu evrakı bir derkenar yazıl
dıktan son y.,.ine g!inderinlz - Bu 
k~ğıdı bir çıkma yazıldıktan sonra ve
rıne gönderiniz. 

Derketmelc, idrak etmek - Anlamak 
(Fr.) Comprendrc 
Örn~k: Bu işin güçlüğünü idrak ede
medı - Bu işin gUçlüğünü anlıyama
dı. 

Derman - Derrnan (T. Kö) 
~yan etmek - Ortaya koymek, ö-
ne surmek • 

ö.rnek: Bu fikri ckrmeyan eden sizdi· 
m.z - .. Bu dlltünceyi ortaya koyan 
( oı;ıe suren) aizdiniz. 

Derpif etmek - IÖzÖnünde tutmak 
Örnek: Evve.l~ b~ işi derpiş etmelidir 
- Önce bu ışı gozönünde tutmalıdır. 

Ders - Derı (T.) - (Fr.) Leçon coura 
Denıhte etmdr - Ostüne .Jmak, 'yük
lemnek - (Fr.) Se charger 

ö.rn~k: J:!frva~ifeyi deruhte etmek _ 
Bır odevı üstüne almak. 

Derun - iç 
Örnek: D~rununda nüfuı tezkerC11i 
bulunan bır çanta - İçinde doğum 
k5ğıdı bulunan bir çanta. 

Deruni - lçkel 
Örnek: Deruni bir meserret - lçkel 
bir 'evinç 

Derva-deniz 
Desise - Dek. oyun, alda~ - (Fr.) 
R t1se, intrle:ue, fourbrrie 
Dessas - Dekçi, aldatıcı - (Fr ) Ruse, 
intriguant 
Dest - El 
Df"•tar - Srırrk 
D••te - Takım, d•met 

(')rnek Bir takım oyun kağıd ı, bir 
dwıet çiçek. 

Destgİr - Y ardnncı, elinden tutan 
Deatreı olmak - Ele geçinnek, elde et· 
mek, erişm~ . ...:... (Fr) Ootenir acqufrir 
Detl - Bozkrr, çöl • 
Deva - Em, ilaç ( T. Kö.) - ( F r ) Re· 
mEde 

Örnek : Bu hastalığın devasını bula· 
madılar - Bu hastalığın ilacını ( emi
ni) bulamadılar. 

Devam - Devam (T. Kö.) - (Fr.) Con 
tinuat ion, frCquentation 
Deveran - Dolaşı 

Örnek : Deveranı dem - Kan dola
s ısı 

Deveran etmek - Dolaımak 
Örnek: Deveran eden haberlere göre 

- Dolaş•n uuyulara göre. 
Devlet - Devlet (T.Kö.) - (Fr.) Etat 
Devr - Devir (T.Kö.) 
Devran - Evren 

Örnek: Atem gene ol alem, devran 
gene ol devran - Acun gene o acun, 
evren gene evren .. 

Devre - Devre (T.) 
Devriye - Cezek 

Örnek: Geceleri jandarmalar devriye 
çıkıyorla r - Geceleri iandarnıalar 
gezeğe çıkıyorlar 

Deyn - Borç 
Dicur - Karanlık 
Didar - Yüz, çehre (T. Kö.) 
Dide - Cöz 
- Dide - · gönnüş. 
Didehan - Bekçi, kolcu, nöbetçi, göz
cü. 
Digerbin - Özgeal - (Fr.) Altruiste 

Örnek: Digerbin olarıları herkes sever 
- Ö zgecil o1anları herkes sever. 

Dikkat - Dikkat (T.Kö.) - (Fr.) 
Attention 
Dil - Yürek, gönül 
Dilara, dilrüba, dilfirib - Gönül alan 
gönül oktıyan, 
Dilaver - Yiğit 
Djlizar - Gönül inciden, hatır kıran 
Dilbaz - Gönül eğiiyen 
Dilber - Cüze) 

Örnek: D ilber bir kız - Güzel bir 
kız. 

Dilııir - Gücenik, lurııın 
Dil_"1- olmak - Kırılmak, gücenmek. 

Ornek: Bana sebebsiz dilgir oldunuz 
- Bana sebebsiz gücendiniz. 
Bu sözlerden dilgir oluşu doğru de
ğildir - Bu sözlerinden kırılması doğ
ru değildir. 

Dilgüdaz - Yürek erit..n 
Dilhi.lı - Gönül Uteii, arzu (T.Kö.) 

Örnek: İşler dilhahı üzere gitmedi -
İşler arzusu üzere (gönül isteğince) git

medi. 
Dilhıraı (Bak: Canhıraş) Gönül kopa
ran. 

Örnek: Bir sadayı dilhıraş - Gönül 
koparan bir ıes . 

Dilhun olmak - lçi kan ağlamak 
Örnek: Onun bu düşkUn halini gö
rünce dilh!ln oldum - Onun bu düş· 
kün halini görünce içim kan ağladı. 

Dilir - Yürekli 
Dilküıa - iç açan 

Örnek: Mahalli dilküşa - İç açan 
bir yer 

Dilpesend - Gönül beğendi 
Dilri§ - Yüreği yaralı 
Dilsuz - Yürek yakıcı, iç yakan, acıklı 
Dil4ad - Sevinçli 
Dilşikeste - Gönlü kırık 
Dimağ - Beyin - (Fr.) Cerveeu, ccr
velle 
Din - Din ( T .) - (Fr.) Religion 
Dini - Dinsel - (Fr.) Religieux 

Örnek: Din! müesseseler - Dinsel 
kurumlar. 

Cayndini - Yadclinael - (Fr.) İrrC!igi
eu x 

Örnek: Gayridini hareketler - Yad
dinsel hareketler. 
Ladini - Dışdinael - (Fr.) Areligieux 

Örnek: Dinle hiçbir alakası olmıyan 
müessese ve hareketlere Iadini derler 

- Dinle hiçbir ilişi ği olmıyan kurumla· 
ra ve hareketlere d ışdinsel derler. 

Dirahf&n - Parlak, parbyan 
Diraht - Aiaç 
Dirayet - Uıuğ - (Fr.) Adresse, in
telligence, capacite 

Örnek : Bilgisi ne kadar vüsatli olur
sa ohun. dirayetsiz bir insan tuttuğu 
işte muvaffak olamaz - Bilgisi ne ka
dar ;en: olursa ol't• usuğ .. - bir 
insan tuttuğu işi başaramaz. 

Dirsyetli - Uıuğlu - (Fr.) İntelligent, 
capable adroit 

Örnek: O, pek dirayetli hareket etti 
- O, pek ır.ıuğlu hartket etti. 

Diraz - Uzun 
Diriğ etmek - Eıirgemek 

Örnek: Muavenetinizi benden diriğ 
etmeyinİ7. - Yardımırurı benden eair
gemeyiniz. 

Dirin, dirine - Eıki 
Örnek : De'bi dirin - Eski törü 

Divane - Deli, aptal, alık 
Divar - El 

Örnek: Diyar diyar dolaştıktan son
ra buraya geldi - El el dolaştıktan 
sonra buraya geldi. 

Dizdar - Kale sakınanı 
Do•t - Dost (T. Kö.) - (Fr.) Ami 
Ducret (zucret) - Sıkıntı, darlık 

Ornek: Son senelerim ducret içinde 
geçti - Son yıllarım sıkıntı (darlık) 
içinde geçti. 

Duçar (giriftar) - UğTamış, yakalan· 
mıt, tutulmuş, 
Durar ( ııiriftar) - Uılraznış, yakalan-. 
m•P<. vr.kn!.nm>k. tutulmak 

Örndı: 1 - Bir derdi dev~napezire 

MÜTEFERRİK 
Bahara geç 
Bile kaldık 

-o-

Bay Fatin böyle 
söylüyor 

Bir iki günden beri tam mİlnasile 
bahar havaaı yaııyoruz. Artık bahar 
taın manaaile kendini göıtenmeğe baş 
ladı. Raaathane müdürü "!a y Fatin bu 
huausta diyor ki: 

- Bu yıl kışı hafif atlattık. Bahar, 
mevsim bakımından on gün kadar geç 
bile kaldı ... Bunun sebebi de şubat ve 
martın yağmursuz geç _ ... idir. Bu va 
ziyet, ekinlerde ve ağaçlarda yefflrme 
yi de ıı eciktinniıtir. Havalar tabii ha 
!ini almııtır. Bu yıl geçirdiğimiz kıt, 
latanbulun vaaati kışının altmda ol -
makla b eraber geçen senekinden bir 
az fazladır.,, 

Aclanada yaz sebzeleri 
ADANA, (Milliyet) - Şehrimiz

de taze kabak, hıyar, domateı ve bi
ber yetiştirilerek satılmağa başlan -
mıttır. 

duçar oldu - 1Mcı bulunmaz bir der
de uğradı. 
2 - Duçar olduğu felaketten tahlisi 
giriban edemedi - Tutulduğu fela
ketten yakasını kurtaramadı. 
3 - Öldürücü bir aşka giriftar oldu. 

- Öldürücü bir aşka yakalandı. 
Dud - Kurt, duman 
Duban - Duman, tütün 
Duhter - kız 
Duhul - Girme, girim 
Duhuliye - Girmelik 

Örnek: Duhuliye vermeksizin içeriye 
alınamaz - Girmelik vermeksizin i
çeriye alınamaz. 

Dıin - Atağı, aşağılık 
(Aıt - madıin) 

Örnek: Bu halıyı diln bir fiatle sat
mak istemedi - Bu halıyı aşağı bir 
paha ile satmak istemedi. 
Ne dün bir fıtratı var - Ne aşağ-ılık 
bir yaıradrlııı var. 

Dıir- Uzak 
Örnek: Allah kimseyi gördüğünden 
dur etmesin - Tanrı kimseyi gördü
ğilnden uzak bırakmasın. 

Dıirendiı ( dilrbin) - Uzgören, uzgö
rür - (Fr.) Avis~. clairvoyant 

Örnek: 1 - Devletin başına geçen a
damlar dürendiş olmalıdır - Devle
tin başına geçen adamlar uzgörür ol
maldır. 

2 - O, durendiş bir adamdır - O, 
uzgören bir adamdrr. 

Dürendişlik (durbinlik) - Uzgöt!H'lük. 
Duıize (Bak: bakir) - Eldejmemif. 
Dümdar - Artçı - (Fr.) Arnhe -
garde 

Örnek: Dümdar kollarımız düşmana 
hücum etti - Artçı kollarımız düş
mana hücum etti. 

Dümu - Gözyafı 
Dünbal - Kuyruk 
Dürbün - Cörgüç - (Fr.) Lorgnette, 
Junette 

Örnek: Zabitler uzağı rüyet için 
dürbün istimal ederler - Subaylar u
zağı görmek için görgüç kullanırlar. 

Düruğ - Yalan 
Dürüıt - Doğru, dü:ıgün, dürü&t (T. 
Kö.) - (Fr.) Exact, correct. 
Dürütt - Sert, kaba 

Örnek: Dürüşt bareketlerile hepimi
zi gücendirdi - Kaba (sert) hare
ketlerile hepimizi gücendirdi 

Dil.tur - Düstur (T. Kö.) - (Fr.) 
Code, regle generale, formule 
Dü,narn - Sövgü 

Örnek: Büyük işe girişenler onu;, bu· 
nun düşnamından korkmazlar - Bü
yük işe girişenler onun bunun sövgü-
sünden korkmazlar. • 

Düşvar - Cüç, z01: 
Düyun - Borçlar - (Fr.) Dettes 
Düyunu umumiye - Genel borçlar -
(Fr.) Dette publiquc 
Oüzd - Hırsız - (Fr.) Voleur 

Eazım - Büyükler 
Örnek: Timur devri eazımından -

Timur devri büyüklerinden 
Eb- Baba 
Eh'ad - lramlar 

Örnek: Eb'adrnı mesaha etmeli -
İramlannr ölçmeli. 

Ebatil ·Bak: batıl itikad) - Bot İnan-

lar - (Fr.) Superstitions 
Örnek: Ebatile bağlı olanların aramız
da yeri yoktur - Boş inanlara ba j;;lı 
olanların aramızda yeri yoktur. 

Ebed, Ebediyet - Sonrasızlık - (Fr.) 
Eternite 

Örnek: Bu fani ';,,lyat içinde ebediyet 
düşüncesi, bir tC11elliden ba!jl<a bir ıey 

değildir - Bu ölez hayat içinde son
rasızlık düşüncesi bir avunmaktan 
baska bir şey değildir. 

Ebedi - Sonrasız - (Fr.) Eterncl 
Örnek: Ebedi bir huzur ve sük!lna 
kavuşmak istiyordu - Sonrasız bir 
bayaalbğa kavuşmak istiyordu. 

Ebediyen (İlelebed) - Hiç 1'ir zaman, 
hiç bir vakit, hiç bir daha - (Fr.) Etcr
nellement, a grand jamai! 

Örnek: Gözleri hiç bir daha açılma
mak üzere kapandı - Ses yeux se 
sont fermes eternellement. 
Onu hiç bir dah: gönniyeceğiz -
Noı ı s nr le verrons plus jamais. 

U~us'un düzeltmesi 
Dünkü kılavuzun birinci . ütununda (Ci
dal) kelimesinden ıonra §u sözler gele
cekti: 

Mücıuhl - Uir8$kan. 

llELEDIYED• 

300 seyyar 
Satıcı yakalandı 

Bunlar sabahleyin bağır-
maktan suçludur 

h tanbul belediyesi bir kaç ııünd" ı
beri gürültü ile mücadeleyi artlmnıt -
tır. Bilhassa sabahlan 8 den "vvel bıı -
ğıran satıcdarı ıiddetle cezalan dmnl'l k
tadır • 

Evvelki gün sabahleyin Beyoğlu kay
maknmhğı bütün belediye memurlar Jna 
emil" vcrmiı ve gürültü eden aaucıla
rm yakalanınaımı bildinniş tir . 

Bu emir Üzerine Beyoğlunda 300 den 
fazla ııey yar satıcı yakalanmışht' • 

Bcygi•·H, eşekli, küfeli, 11mitl~, işpor· 
lalı ıeyyar satıcılar Beyoğlu k.ıyma· 
lıambk dairesine götürÜ]f'!rc~ı ikametga
ha rapl..,dilmiş!er V<' scrb <S t bırakılmıı· 
lurdır. 

Dün sabah ta htanbu! cihetinde 
güriıhü eden seyyar satıcrl3r yakalan .. 
ını:jhr. 

Belediye giirültü yapa• ıatıcılara 
m:.i• amaha ediln1eme,lni bütU.n kayma .. 
kamlıklara tekrar bildirmiıtir. 

Kok kömurunde ihtikar yapanlar 
Kok kömürü aalı§ında ihtikar ya

pan ve narhtan fazlaya salan kok kö
mürü tacirleri lstanbul belediyesince 
tesbit edilmiıtir • 

Bunların miktarı 30 u geçmdde· 
cür. 

Bu tacirlerin evrakı hazırlan 'l'll Ş ve 
adliyeye verilmek üzere hukuk müşa
virliğine gönderilmittir . 

Oğrendiğimize göre, Zorı~uldakta 
açılan kok kömürü fabrikası bu ıene 
i!;inde htanbul piyasasına mühim mti<
tarda kok kömürü gönderecek ve piya. 
sa fiyatı 15 !:raya kadar 1ütecelctir. 

Yeni inşaata müsaade 
edilmiyor daği 1 

Son günlerde htanbuldıı İnf'l"l dur
mu§tur. Bunun tthebi !Jelediyenin lı · 
tanbul için h::.. · -nakla olduğu yeni 
planın tatl>Jcine kadar >nıaata müsaade 
edilmiyeceği haiikmdaki t~ .. ia!...:ı.rdır. 

Dün öğT -'1diğin..:~e göre, belediye 
İnşaata müsaade ->m~tedir. Ve inşaa
tın tal>il edildiği hakkınclalı:i haberler de 
aıdıızdır. Yalnız yeni ev ve apartnnan
ların yüksekliğ: sokakların genitliği i
le mütenasip olacaktır . 

• iSTiMLAK PROGRAMI - Be
lediye iıtimlAk için yeni bir program 
hazniamııtır. ".yrıca istimlak için de 
tehir bütçesine tahsisat koyınutlur. 

Bu ta... ıisat ·•' evvelce ' ıırlaıunış 
olan i•tWnlak ~ -;: amı tatbik dilecek, 
eskiden ödenrr.iyen ist'ml=.k bedelleri 
ödene<d< .ra yeni programın tatbi -
kine geçilecektir. 

• ISTANBU" UN PLANI - lstan
bul ,ehrinin plant Ankarada imar ko -
miıyonuna ver "-ıllş, komisyon l..tanbul 
belediyesine yatırd,ğı bir tezkerede 
jürinin pJirı l. :ıkkında - noktai nazarı .. 
run da komisyona gönderilmesini iste
miştir . 

lstnnbul bet.. ~iyesi jüri azalarının 
noktai naznrl3.nru ve bu hususta hazır
lanmış olan raporlnı ı İmar komir:·onu· 
na gönderecektir. 
ŞEHiR TiYATROSU TURNEDE

Anadoluda turneye çıkan Şehir Tiyat 
rosu artiatleri dün sabah Konyaya git
miılerdir. 

EVKAFTA 

Evkaf umum mUdUrlUğU bütçesi 
Dünkü akşam gazetelerind.., biri 

Evkaf umu- müdürlüğü bütçesinin 
3,5 milyondar. :ı,5 ilyon liraya indin· 
leceğ ' · yazıyordu 

Evkaf wnum müdürlüğünün 934 
yıılı bütçesi (2,474,000) küsur lira idi. 
935 bütçesinin hundan 37 bin lira nok
aan olacağı ıöylenmektedir. Maamafih 
henüz tamamile tahakkuk etmiş bir va
ziyet yoktur. 

Ruhani kisveler hakkında 
tebligat 

13 hazirandan itibaren ruhani kis-
velerin mabetler haricinde ıriyilmeıi 
kanunen yasaktır. Vilayet evkaf müdür
lüğüne ve müftülüğe bir tamim gönde
rerek, 13 hazıran yaklaıtığı için ali 
kaclarlara tebligat yapılma11nı bildir -
mittir . 

Evkaf müdürlüğü c.ırüerdeki imam 
ve hatiplere bugün tebliptllı buluna • 
caktır. V ···yet, müftülükten Pmdiye 
kadar kendilerine sarık ıarmalt ııalAhi
yeti verilmiş olan vaiz ve dersiamlarm 
isimlerini İ•lemİ§lİr. Müftülük li•teyi 
gönderecektir. 

HALKEVINDE 

Halkevinde faydalı yeni bir kurs 
Ist.anbul Halkevi merkez salonun

da, htanbul deri ve zühre··i J. ıtalıklar 
kurumu idaresinde, bh- (Zührm hasta
lıklar) kUTsu açılmııtı·. - ört devre· 
den ibaret olan bu kunların birinciıi 
8 Nisan r•s pazartesi g:inü aatt (18,30) 
da olacaktır • 

Bu kursla cemiyet umumi katibi 
Dr. Nuri Ounan tarafından (zührevi 
hastalıklar hakkında umumi malümat 

·'-si ha•!alıkb•) anlatılacak ve 
hast~hklann mulajlar üzer"nrfe müces
sem görünüşleri, l-.-.yal! plin~' ':.J'la ha
kiki resimleri, 'fe bu kursun temas et
tiği filmler gö•teril•- ·-. Bu kıınlar 
bHtün yurll<•tlara açıktır. 

HABERL 

Hukuk sonsını
fında imtihanlar 
imtihan ta ' imatnameıi 

deği~ecek mi? 
Onivc.rs.ite Hukuk fakülteM.ndeki 

imtihan uıullerinin deği~tirilmeıi için 
fakülte talebeleri dekanlığa mür11ca
at ebnitlerdi. Bu müracaat üzerine 
Fakülte dekanlığı bütün profeaöılrri 
toplamıı ve dün bu meseleyi tetkik 
etıniıtir. Dekanlık ayni zamanda iiçün 
cü ımıf talebesinin de murahhaslarını 
davet etmiş ve fikirlerini sormu~~uı-. 

Dekanlık, profeaörlerin de fikirle
rini teabit ederek Maarif vekal .. tine 
gönderecektir. 

V ekA!etçe verilecek karara göre İm· 
tihan §"klinin değitip değitmiyeçclii 
anlatılacaktır. 

lstanbul Maarif mUdUflOğU 
Münhal olan latanbul Maarif M,ı. 

dürlüğüne kimin tayin edileceği he -
nüz belli değildir. Maamafih alakadar 
lar en kuvvetli namzed olarak eski 
orta tedriıat umwn müdürü Bay Fu
ad ile eski mÜltefU Bay Eminin isim
lerini aöylemektedirler. Dün öğren -
diğimize göre Bay Emin Maarif Vekil 
Jetinin daveti üzerine Ankaray.t git
mittir. 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
terindeki muallimler 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin 
ilk kısnnlannda bulunan türkçe, ta -
rih, coğrafya ve yurd bilgiıi mu,.llim 
terinin muallim mektebi mezunı11rın .. 
dan olmaaına Maarif vekaletine• ka· 
rar verilmiıti. Ancak §İmdiye kadar 
muallimlik yapanların hakkı m;lk«ı -
aepleri olduğu için vekalet buna faz
la ehemmiyet vermiş ve eıki mııall;m 
!erden muvaffak olanların vazifele
rinden aynlmamalan için tedbir al· 
mııtır. Ancak eski muallimlerdco meı 
!ekte muvaffak olamıyanlarm v11zife
aine nihayet verilecektir. Maarlf ida .. 
reai ilk mektep muallimleri hakkın -
da tetkikatta bulunmak üzere müfet
tiılere em.İr vermi§tİr. Aynca m~ktep 
idarelerine verilen emirde ecnebi ve 
gayri mü3lim mekteplerdeki bütün 
muallimler hakkında malfunat göste
recek bir liıte yapılması bildirilmit -
tir. Bu liatede muallimin adı; babası
nın adı, doğumu, menfeİ, kaç anne • 
denberi muallim olduğu ve muallim -
likten baıka •azife&i olup olmadığı 
yazılacaktır. Müfettiıler bu muallim
lerin deralerine girerek derateki vazi
yetlerini teabit edecekler ve raporla • 
rını Maarif idareıine verecek•erJir. 
Müfettit raporları ders aeneıi &oııan
da tetkik edilecek ,. ehliyeti gfü-ül
meyen muallimler hakkında ayrıc'l ka 
rar verilecektir. Maarif idaresi ,.cnebi 
ve gayri müalim mekteplerin ilk kı
aıınlarındaki münhallere yalnız mual
lim mektebi mezunu tayin edecektir. 
BAŞm._ LLJMLERE VERiLEN TAH 

SISAT - Ba,....uallimlere ve müfetti§
lere verilmekte olan makam taha.isa
t1nın eskisi gibi verilmesinin Maarif 
idareaince takarrür ettiği söylenmek
tedir. 

Yo~cu salonu 
4800 lira sarf edilerek 
yepyeni hale getirildi 
Galata yolcu aalonunda yapılmakta 

olan in§&at tamamen t ~bnit ve :iarlor 
çerçeveliyen parmaklıklar boyanmış -
tır. 

Yinni ıened~nberi buraıı pc.k gay .. 
ri muntazam bir halde bulunuyordu. 
Hundan batka O?' ., ve önündeki rıhtı
mın bir knmı ~ıçılar, demirler ve ihti· 
laflı tüccar eşyaıile doldurulmuttu. 

Liman ve rıhtım Wl''Jm müdürlüğü
nün gönderdiği mavnalarla bu eşya an
trepolara nakle · miş ve salon tamamen 
temizlen-..:". ti.: .. 

Ycr..i aalon mo.l · rn ı · · tanda tezyin 
edilmiştir. Salonun arka tnrafma me • 
murlar için ü: c Ja ' bir de garderop 
ilave e~:lmiş ve giriş kapılarile çıkıf 
kapıları ayrılmıştır. Bundan başka, 
evvelce üç tane o'. .. ;ı yolcu arama böl
meleri altıya çık"ılmıt, uğurlama yeri 
genişletilmiştir . 

Bir kaç güne kadar bir heyet yeni 
salonu ııörüp teslim alacak•ır. 

4800 liraya rr ' olan aalon en geç 
önümiizdeki pazartesi :._ inü açılacak-
tır. _., __ 

Seçme afyon yetiştiriliyor 
Seçme afyon yetiıtirmek için uyuı

turucu maddeler inhiıan idaresinin ce· 
çen aene ba<lad· ';ı toecrübeler iyi neti -
celer vermektedfr. 

Af yon mıntakalarınm pek çoğunda 
vücude getirilen nümune tarlalarında İn 
hiaar idaresinin gösterdiği takyidata 
itina edilmek şartile yeni mahıul ye
tiştirilmektedir. Seçme afyonlara ikra
miyeli bir fiyat verilecektir. 

Oğrenğimize göre, inhisar idaresi 
afyonur köylü • kaça mal olduğunu da 
tetkik etmrmektedir. 

Sıhhiye müzesinde Hd 
salon daha açıldı 

Şehrimizdeki Sıhhiye W.:izesi son 
defa genişletilmiş ve yeniden iki aa -
lon acılmıştır. Ziyaretçilerin mikdarı 
her gün zivat!efesmektedir. Ziyaretçi
lerin adedini \akip etmc'ı: için met -
halde bir turni:..e bulunınak!adır . A -

Çocuk fi lm eri 
Ve sinemacı iar 

Sinemacılar fi lmlerin Bı.
kan'.ıkça verilmesinı 

istiyorlar 
Sinemalarda esaı filı-:11 ... n evve 

veyahud ıonra terbiyevi filmler gös
terilmesi hakkında yeni bir kanun ha 
zırlandığını yazmıştık. Bu huıuata a -
li.kadarlarh görüşerek r:kirlerini a l
dık. Bunlardan Kültür Bakanlığınca 
bu iıin tetkikine memur cdiJ&n Maa .. 
rif müfettitlerinden Bay 1 ::k:net nok 
tai nazarım ıöyle anlatıyor: 

- Terbiyevi filmler ya ilmi, ya iç
timai mahiyette bulunur lar. Bunla r 
mekteplerde talebenin birçok ilmi, fen 
ni fikirler edinmesine ve içtimai mahi
yette olanlar da çocuk sinen1a larında 
göıterilerek içtimai ve ahlaki prenai p 
]ere uymaıuna yarar. Bazı yabancı 
memleketlerde bilba'5a Almaayada 
927 yıl :.ıdanberi çocuk filmleri, ve ıin· 
ni büyükler için de yenı ter:.·, e kud
ret ve ku· etini göstermek için i .. . -
mai propaganda filmleri yapılmakta
dır. Orada her film sahibi tarafından 
ilk ıansüre ı..:ren (kabul) cL·ıabını al
dıktan SOT>ra - çocuklar.:ı da gösteril
mek isteniyorn. • mualli.111 ve terbiye
cilerden müte§ekkil bulunan ikinci bir 
heyete de ~·iaterilir, onlardan aynca 
(on altı yaıından atağı çocuklara gös 

uını alarak gösteril -
meye baılanır. 

Bunun için film sahipleri; mikdarı 
her 300 metrede azalmak Üzere bir 
kontrol ücretine de tabi olurlar ... 

Bizde ise hemen timdiye kai1ar 
çocuklar için hiç !..ir fey düıünülüp 
yapılmamıttır. Bunun artık zamanı 
gelmit, hatta geçnıiı bile :ayılır. Ya 
film getirenler veyahud hük:lmet ço
cuk sine.,.. a1arı tesiı ederek \'.:?ya ..• ço
cuklar: .. ilmini, terbiyesini zenginle~ 
tirecek filmi r tedariki ile umumi si
nemalarda ha ~~anın birl 1ç g ~nünr vo 
muayyen birkaç seansını çocuklara haC 
rebnek lazımdır. Bugün çocuklanmız. 1 
birçok sanaaıyonel ııetriyat ve filmle~ 
arasında pek fazla hırpalaıunıf hal • 
dedirler. Onları bunlarrn tehlikeli ne
tayicinden kurtarmak için baıka çare 
yoktur. Birçok zabıta filmleri ve ro • 
manları, ç-,cuk mecmuaların<! neşre.. • 
dilen vah§İ hiki.yele-r, ez:ci, l.:ırıcı, dö .. 
kücü, de !! :i~l · ·ücü birçok yazılar val'. , 
dır ki kontrolsuzluk yüzünden ve maa. 
leıef çocuklar tarafmda.'1 çokç . se • ' 
vilmekte ve okunup, seyredilmekte • ı 
dir. Bütün bı.nların üzerinde yeniden \ 
terbiyevi tetkikler yaparak bun!an 
muntazam ve aağlaın eaaalara '..ağla. 1 
mak çok zaruridir. Terbiyevi filmle • ' 
rin temini meseleaine gelince; Bu da 
gayet kolay olabilecektir. M . mi eke • 
timizde bu nevi filmler yapılıncaya k.; 
dar hariçten ve bilhaaaa bu İf üzerin• 
de çok ~alışmalarla iyi eserler vücude 
ııetiren Alman UFA filmlerinden aza• 
mi İstifadeler temin olunabiliı. Ya si
nemacılar bir muafiyet ile kendi hat
larına, yal ..ıd doğrudan doğruya hü • 
kiimet tarafından bu film serileri alı
nabilecektir.,, 

Sinemacılar ne diyorlar ? 
ipek film tirketi müdürlerinden Bay 

lhııan diyor ki: 
- Bu ııibi filmlerin bir kıı.ını doi • 

rudan doğruya ve yalnız talebeyi, bir 
l··-.ııı da umumu . lllkadar eder. Fa
kat maafeaef bizim ıimdiye kadar yaP, 
tığımız teerübelerde bu nevi filmlerin 
hiç müıteri kazarunadıiını gördük. 

~eaela: Balıklar, Böcekler, Çiçekleıı 
Mikroplar, Haatalıklar ve müteaddit 
spor filmlerini 10 kurut mukabilinde 
gösterdiğimiz halde maıraflarmı bi • 
le çlkaramıyarak zarar ettik. Şimdi 
böyle bir mecburiyet konulursa her 10< 

anı maarafı iki misli olacak ve ayni 
ainema ücreti üzerinden aincma aa • 
bipleri çok zarara uğrayac..:.tır. 

Çünküı Bu nevi filmlerin ummn 
vergileri; ticaret maksadile getirdiği
miz diğer filmlerin ayni bulunmakta
dır. Ve aonra bir film ne olursa o]aun 
giimriik maarafih kopye parası vaaa
ti 1000 lira tutar. Sinemacılar bu far 
kı nereden kapatacaklardır? 

Eğer bu terbiyevi filmlere vergi mu 
af;yeti veriline hile o zaman da kop

. ye meaeleai gene her sinema için 
munz.aın bir maaraf kapısı açmak de
mektir. Bunun için çocuk filmleri ve
ya terbiyevi filmleri aru:ak, Kültür 
Bakanlığı tarafmdan temin edilerek 
ıinemacılara verilirse o zaman çocuk 
günleri, çocuk seansJan yapmak ta~ 
umumi filmlerle birlikte t " · ~vi 
filmler göstenıaek le ainema sahiple
rince mümkün olabilir. Esasen bu yıl 
mevıim batladığından beri bütün bi
rinci ımıf •İnemacılar zarar ve ziyan 
içindedirler ... Nerede kaldı ki yeni ye
ni 'fe karşılığı olmadan bir masraf l<a 
pıu daha açabilsinler ... 

Belediye ve Darülaceze verııileri i
çin de henüz bir netice alamadan itit
tiğimize ııöre Dahiliye Bakanlığından 
bu husua hakkında bir emir gelmit 
iıe de belediye tarafından bize hiç bir 
tebligat yapılmamıştır . ., 

çılan iki büyük salona ıimdiye kadar 
eksik olan çocuk bakımı, •por, açık 
hava v... ... · .~e~in faideler:ni gl;.;terir 
levhalar, halkta alaka uyandrrabile • 
cek tarzda muhtasar vecizeler kon -
muıtur. Bu müessese bir müzeden zi .. 
yade reaim ve mulajlarla hal' ı aıhhi 
konınma. ç re ve usullerini öirctf'n 
bir köıedir. Müesseae, bütçeıinin mü
saadesi .aisb" tinde memleketin diğer 

birler' · 1 de buna ız.\ ıubelP.r 
açmak taıav·~ urundadır. 



Polonya ile anlaşılamıyo:r 
( Bav ı inci oahifcdc) ila- -ktedir. Almaay~ -

... . bi , ,_ - .. deniz cihetinden tanm 
dilen meseieler ve bilhaua f&l'k mıaa- r P- 11"':'9 . . d" Alm 
kı projeai hakkında Polonyımm nok· maaıı bir ~vaki halınde. ır. _ an-
t · 1 b'ld" i•tir Bu görüt- ya ugan olarak rranaa ıle masavat 
aı nazar anru . ırnı ~ • L~~ı.-eclir B 1-..-.::a-ı..·· dwnma 

m de · h" bir karar aJınmam•t. fa ia--· . u, .,...-u . -
,_ e yenıf ıçb" ib" ı · tıa.zı malıl • amm dört ıniali artııı der .• ektir. Alman 
.:at tara eyn ırı ır enne · d • · 

emıitlerdir G"rüniişte ıimdilik yanın yenı enız ıntaatı programı"!n 
he~ hi bi.'. in~ .. f bekini- bugün, yann ifşaaıı bekle~ektedır. 
~berat!.. iki taraf, dünkü nok. iyi haber alan mabfellere _go~ ~-
ta.i nazar teatiİ.-inin f..ideli olduğu • program.da, (Cep) m~ellen. Y.-mt; bu 
nu takdir eder gibi ıörünüyorlardı. yük hacımde ~Y&zörler . ~~ ıle, 
Reuter, ileri ıiiriilen llluhtelif teklifle tayyare ve denızalb ıemılen mtuı 
rin tetkik edildiklerini zenpetınelrte • Yardır. 
dir. Bay LaYal'in, Vart0Y&Ya yapa~- Franı~ gazeteleri ne diyorlar? 
ğı ziyantin Polonya poli"!'•un~ miu PARlS, 3 (A.A.) - Bay Flandeııi~ 
takbel iakipfı ü.zeri_nde bir t-. YAP- beyanatı ve meclisteki b?yük ekııen· 
maaı da muhtemeldır. Reuter Aıanu- yet bütün matbuatı tabnllı etmekte -
nın haber aldığına göre, ~Y ~ t~· dir. Bir müddettir, bqbakana kartı 
r. ' ndan fUlı: aııİlllln . IW~ ~ ihtiyatlı hareket eden sağ gazeteler 
euen hiç bif proje teklif edı~ • de tatmin edilmit bulmımıılı:ta~ır-
tir. Bay Bek.' in buıün bu pr?Je~ Po; Hepsi, mühim müzakereler arefeaıu • 
lonya tarafmdan. kabul ~l~leceğı de, hükılmet otori:teainin artmq oldu· 
b:r tekil için tadil! ~eklif edıp et.- ğu kanaatindedirler. 
yeceğİ beklenmekted;r. Le Pelit Pariaien diyor ki: 

Stresa lronferanııma lıazrrlılr Memleketin soğuk kaulıhğını mu • 
MILANO, 3 (A.A.) - Streaa k_. bafaza etmeli, ve mukadderatı ~ : 

feran&1 ba&ll'lıklarma dev~ ol1ft>m•k kın<'& yenilmez bir iman beslemea.ı ıçın 
tadır. Murahhas heyellen 1aola Bella · fakat d;.iıni olan bu filiyat poli-
adaamda Borromeo oaraymda 0 !ura • ~k':: oldu'..ça tatmin edicidir. Bay 
caklardır. Devlet adamlannm muzake Laval'i y artova:;a davet eden Polon • 
releri, muhtemel olarak taht salonu :ra nın bu hareketinin oebepleri matbu-
nındaki büyiik musiki salonunda ve y:. oldukça ~üphede bırakmaktadır, 
Napolyonun oturduğu .salonda yapıla :ünkü matbuat, Polonya politikaımın 
ca~ı:r, ~ salonlar c;ski F!oranae eu:a deği§llleaini tasavvur ~kted~. 
lanle auslemnektedır. Mı.zakerelenn Bununla beraber, (Petit Panaıen) ın 
dev~ı -~ adanm meıbur bab yazdığı gibi, her nereden gelirse gel-
çelerı ıecelerı donanacaktır. ıin, he~hangi bir yaklapna hareketi, 

lllwııolini'nin bir makalai mi? polonyanuıkinin içten gelme bir ma • 
LONDRA, 3 (A.A.) - Popolo d'I· hiyette olmamtUma rağmen, memnu • 

talia'da çıkan ve Bay Muuoliniye at- niyetle kartılanınalıdı:r. Polonyanm 
fedilen L Uale, mühim bir teaiı- uyan bu cemilesi, geç kalmııt~ ve. V ~ava 
dınnııtır. Dün alqamki ,.azetıeler, ma görüşmelerinin v~rdi~ .ilk ınt.bal~, 
kaleyi nakletmekte ve Streı.a konfe • pek ceaarct vericı degıldll'. Bay Bekın 
ransına dair olan kıunı bilhaaaa kay. Polonyaaı, ... ıh_.,er ulualardan ay • 
detıneiıttedirl.er. Bunda, Streaa konfe- nlmakta de11am ediyor.,. 
-~~mın aadece üç devlet anwndald Echo de ParU, Vartova görüşmele-
goru; birli&ini teyid etmekle iktifa et· rinin orta ve tark Avnıpaaı dostları • 
m.iyerelı:, ._ayyen bazı vakalar karp mız tarafından beklenen kararları te 
"nda bu iiç devletin hareket batJarmı hir etmek için bir vesile iıe- iyilikten 
da tayin etmeleri iateniliyordu. Poli· ziyade fenalık yapac:aimı zannetmek 
tika mahfelleri, Streaada bir ııöriif bir tedir. 
liğinln teuh;: etmeaini pek i•tıemelı:· Oeuvre, 'olonyablar -.fmdan ka· 
tedirler, fakat Almanya hakk.mda ba bul edil- mi.,klar formülünün, mÜ· 
zı ihtimaller için pefin kararlar vere- tekabil yardım mi•akı yerine ademi te 
rek lııailterenin bir diipnanlıir tek • cavüz, iatiıare ve mütecavizin tarifi 
lind" tel•ir edilebilecek bôo vaziyet al miıolonı imzalayarlardan hiç bir yar· 
mamata itina -lrtedirier. Tana n dun ıörmiyeeeğine dair temm•t mi • 
tark mİN\' ian projelerine dair, lngil· sakı getirmek olduğunu ıöyleı .• cktedir. 
terenin i~tirak.i, bir iıtİ§&l'e Yad inden l:ıu formi.J. -'AY Hitle; · :ı, Sir Joha Si-
ileri gideceğe benzememektedir. mondan S:reaada müdafaa etmeaini iı 

Alman)IGllUI ucu:iyeti tediği formüldür. Bu, Sovyot Rusyayı 
LONDRA. 3 '(A.A.) - Br.y Edenin tatmin etmemiıtir. Ve Franaa bu mi-

tark misakı hakkında yaptığı aon gö- &akı bafka türlü tasavvur etmemekte-
~tmelerden bahseden Monaing Poat dir. 
ıdyor ki: (Bütün acım, Alman:ranm, 

TEBLIG 

unanistan a 
Haikın heyecanı 

(Bap 1 inci •bifede) 
önüne birikmiş, biikiimetin fİddet ııöa • 
termesini istemi§tir. 

Birinci ordu kumandanı ııeneral Pa
ııayotakea l>izz ' cliae gelerek hükii· 
metin arzularını tamamile bildiğini "" 
aldığı tedbirler ve neşrettiği kanunlar i
le pek yakında tam bir ta.afiye yapılaca
ğnu ve lıanunler hükmünün tıunamila 
tatlıik edilece&iııi ıöyliyenılr kendilerine 
ıüka-Je daiılaıalarını tavaiye eylemit 
mebaslarla da ayni tekilde konuımuş • 
tur. 

Bu aırada ııeneral Metakeaa mecliae 
gelınit toplanan ahaliye kananlar ahkiı
mı dabiliade hareket edileceğini bildir
mittir. Mebuılarclım Y. Ralli.aile K. Çal 
daris te ayni şekilde konuıtuktan sonra 
RaHı. ..., Startiı bafbııkandan hiikiimet
te yeni bir tadilat yapılmasını istemek 
tddifinde bulunmuıbırdır. 

Bundan habeı-dar olan bafb..._ Çal• 
daris bu iki mebusun çoktan beri ahali 
parliaindea çıktıklaruu ve kabine bak· 
kında hiç bir fikir aöy (emeğe baklan ol· 
madığını bildimıtir. 

Ahali de intizamsız-lığa meydan ve.-• 
meden clağılmııtır. 

G. Metaksasın bir mektubu 
ATINA, (Huausi) - General Me

takaas cuınhurreiıine ııönderdigi bır 
muhtrrada hükUmetin örlı idareyi tem• 
dit etmeıMnden filoiyet ederek örfi ida • 
re ve aanaür altında intılıaba~ yapıla· 
mıyacağıru bildirmiı- Hükiimeti_n, kanu,
nu eoaaı ahkimrna riay~ etm~aı ıçı~ bir 
an eYvel öofı idanıain lagvını ıstemııtır. 

Oiuan.ı harp 'eısı 
ATINA, 3 (Huauai) - ldarei örfi

yenin bir an evvel kaldınlması, divanı 
harplerin itlerini. bitirmeleri için ~ ~
vanı harp daha !etkiline karar ven~t· 
tir. Atina divanı harbinin nıNi ve Atin& 
muhafızı general Bakopuloa diğer fır~ 
kum...danlrğıaa naldeclildiğinden dua 
Hanyaya gitıni~tir. 

Divaıu bariıin azaları ela baıJuı or • 
dulara nakleclilmiıtir. Bunlard- tayya· 
..., kaymak•m• Apoatoıoıı';"-~ k_eodi arzu 
aile altı ay vazifeden çekilmiftir. • 

G. Kondilis ve Bay Çaldaru 
ATINA, 3 (Ha-i) - Genenıl K.oa 

dwoİn lideri buJJ>Dduğu rad~ ~.U· 
riyetçi parti, Çaldarisin ahalı partioile 
birle§tll"ğe karar vem:ıiştir. General Kon 
clilia ahali partUine ikinci 1ids olaaıık· 
tır. Yeni iutihabatta bu auretle çalıııla· 

cak~ Metal<- yeni intit......._. 
müıtıııkilen ve b~ muluılıif olarak 
hareket edecektir. 

bu düıünce ile Samajeste Kral. Be~in.ci 
Jorj'un werefine, Britanya milletırun 
t-lisi- ve zatıalinizin aıbhati- ka.lck tek ba11na bir vaziyette açıkta duraca 

ğma, bu miaab ittirak etmeııini iimid 
ve t.,._ni etmektedir. 

VAR.ŞOVA, 3 (A.Jıı..) - Bay Edmtill rry....-. 
VarfOVayı ziyareti miinuebetila llf&iı- il. Ed•n'in cc&ıabı 

lngilu. • Souyet yalrınl<lflll'UI 
LONDRA, 3 (A.A.) - Parlamen· 

to efk&n ummniyeai Moskava gÖl'Üf
nıderi neticel :ini nriiaıUd tekilde kar 
tı.l~, Tereaaüm etme&e batlan&ll 
lngılız • Sov:ret yaklapnuınm sağ .,.._ 
"' ı, muhafaırakarlarmea fiddetli mu
kav-1erle irartdllfllUYalCAğı zaıme 
dilmektedir, Mediı tarafından müza
kereler hakkında malılmat istemek hu 
~llmda göıt rilen az acele, ekaeriye
lın bu görüpnelere k&111 teveccühkar 
n ~'asına delildir. 

Almanya detriz konlerannna tla 
dauet edildi 

LONDRA, 3 (A.A.) - (Deyli Tel
graf) ın deniz itleri ınulı.arriıi Alman 
Yanın 19~6 konfeıransma davet edil • 
meainin ihtimalden daha kuvvetli bir 
f"Y olduğun~ yn11uktadır. Muharrir, 
aon h&diaelerin Ahnanyanm bahri ai
lahları bırakma konferanıına davet 
edi ......;ni esaslı kıldrğnu aöylemekte 
ve iyi meı::.bo.lardan alınan baberlenı 
göre, lngiltere, Amerika ve Japonya 
resmi m:ıhfellerinin bunu iatediklerini 

dalü resmi tebliğ neşredilmiştir: VARŞOV A, 3 (A.A.) - ~ay ~den 
I~ mührühaa lorda B. Eden, Var- Ottan itleri Bakanı _Bay Bek m '?Y~e-

fOvaıWııi ikameti e,,_. reisieumhur diii nutka a§Ağıdaki ceyabı vermııtll'I 
ile mareıal Pilıudaki ı.afındmı kabal - Beyanı hoı•medİ aadedinde ıim-
edilmiıtiı-. di aöyledif::Uz canilek&r aözlerden do 

8-d.. ba .... Bay Ede11, dq itleri layı eize tetekkür için büyük bir Hvk 
bakanı Bay Bed< ile de m:.iteaddit ıö • le ayağa kalkıyonma. Britaııya hülıul-
riqmelerde bulurunuştur. meti, bir lnı:iliz bakanmm VUfovayı 

Bay Ed ... , Bay Bedr'e Bemn ve ziyareti için v&k.i olan daYeti almakla 
moak....ta 3 ıulıoıt tarihli lnsiliz • Fnm biiyük bir memnuniyet ı.u-iftir. Ve 
aız tebliğiain direktifleri esaa ittihaz e- bu terefin bıuıa naaib ol.ı..ıaımdan do-
dilmelr suretfle yapımı olduğu görüıme- layı ne kadar mahzuz oldu~~u ~aa-
ler hakkında maliimat vennittir. vir edemem. Emin olunuz ki ıımdıye 

Bay Beck'de zikri ıeçen tebliğde kadar Pariı, Berlin ve Moakovada ce-
miinderiç moıeleler haldmıclalri Leh nok reyan edip perwembe giinü Pragda ni 
tai nazanru izah etmit ve ayni zamanda hayete erecek olan bir seri iatihbar ma 
A vrupanm wnumi vıuiyeti hakkındaki biyetiıvleki ııöriifmel• çok kıymetlidir 
görüflerini anlatmııtır. ' Ye A.rupanm bugünkü YAıriyetiN ay. 

Her iki devlet adamı, maliimat alıp dmlataca.ktır. Büyiik devletlerin dıt 
verme kabilinden olan noktai - ta- ayualarmdan -ı alan rical ara • 
alilerinin gayelerine tevafuk etmekte ol ımdaki wab•i anlapnalara ve doğru • 
duğu husuıunda mutabık kalmışlar ve dan doğruya temaalara biz fngilterede 
Avrupanın siyasi vaziyetinin müstakbel her zaman büyük bir kıymet veriyo • 
inlnpıh ile mİÖl"l .. bettar olmıık ii,..,..., n· ruz. Uluslar kurumundaki müıterek a 
kr bir temas muhafaza edilmea;run lü • zalıjımızm temin ettiği m-faatlerden 
zwnmMl ehemmiyetle bydetmqlerdir. bm de budur. Hqmetlii Kral Hazretle 

.L rinin hükılmetiai Cenevrede temıil e-Va rŞOV Q d Q. verilen ziya' effe d-leriıniz, orada aizinle ıÖrİİfmek ve 
bir meslekl:ıt sıfatiyle konseydeki me· 

Leh Bakanı ile Eden'in ~~~:B1!!;:7~::?~~;: 
yetle ka:tdettik. Filvaki Cenevrede bir 

So .. yledı.klerı· nutuk 1 ar ~t~:..~~:r.::;,!,8!'.::..~;~e~~ 
mi:r.i tenuil edenlerin tahaan hükılmet 
-kezlerimi~de temaa etmesi fırsat· 

ık • B k d l ·ı· L h - batının ları mahduddur. Son zamanlarda Leh 
1 a an a ng ız. e munase ticaret bakam Bay Rajelıman'ı Lon. 

iyi iğ nden hararE:t.i bir. _dı_·ııe_ . ba_h_s_et_ti er drada iatildıal e~ fırsatına nail ol 
1 1 duk. Bay Rajehman ile lngiltere hü • VARŞOVA. 3. (A.A.) - n... itleri 1 m_eaaı ııtırakinı temı. n ıçm azım. . o an . 

-• dir ı ı kümeti araaında aamımi ve müamir aö Bakaaı Bay Eden ile lngiliz heyetine it madı ku.vetlen ~e - en ı:r .Yo.':'- riitmeler yl\pıldığmı söylemekle mem 
b" ak§&m ziyafeti vermiftİr. Her iki b mak huıusund!'ki gayretl"'.'"'nı bu· nunum. Bunuula beralter tahminime 
;.raf nutuklar aöyl~lerd.ir. yük alaka ile takih_ ~ted.ir. ~om- göre, birçok senelerden beri ilk defa-r • M 8 u· ut'--· ftıluk münaaebetlerını kuvvetlendıren 

• e .. m n ,... · d h · b" 1 dır ki bir lngiliz bakanı V arfOVBJ'I zi. 
VARŞAVA, 3 (A.A.) - Hariciye her gayreti veya a ~~em§ .'~ u uı-

B Beck t f dan lft•ilİ:I !arar•• alanında t"frıkı mes-ıyı acun yare! ediyor. Dolayuiyla bu benim i · 
Bakanı ay ..,.. m - lh" · · b. , · d d b-nmi çin mesud bir hadiaedir, ve eminim ki ı 
Hariciye Bakanı Bay Eden terefine •e ıu .u 'Jd' .'~~':' . ~be " ti 7 bu vaziyet, aramızda daha yaluıı bir an ' 
rilen ziyafette, Polonya hariciye nazı• yetir a. et.tylıgmııztakdı~medi u gayrBe' ~ l&fl!laya hadim olacaktr. Çolı: tükür 

• ki so" levi yapmıttır: tw mana11 • ır J'Oıl'U2. ızıın ·~ .. d "-'ld" z· h 
n aşagıda y aman evvel lngiltere ile yaptığmrz konuşmalardan ve Po • vazrre agır e,.. ır. ıra er zaman 

Bundan az_ z .. ..beti""- d..ir eı - lonya ile olan tahıi temıumızdan iyi ha aramızda böyle bir aulllflll& mevcud-
..., Polonya m•rn--- d · · · ed du ve bunun dena edıcejini hiue . ki ·karıttırırken bir mektup tıralarla av et ebnenızı temennı e· diyonım. 
b -•k•ları 1568 tarihinde Polon riz. Böyle olursa Polonyadan götüre · M 

uidum, 3 .""!art __ .ı Auguat terafın • ceğiniz İntibalar hükılmetinize uluı • emleketlerimizin aiyaaeti müıte 
Ya kralı. Sigun_...li · E"--bet'e 0 ;;.. ıa,;.areın nziyetİnİn bugiinkü teklife, rek -niyet Pftl!Uİ.,_ müatenittir. ... __ '--'••-- ....... çea .... e • •--'L! .. _ _,_ . Emin olunuz ki buamft ·'-'-'- Ye ~~"-~ -· ktupta kral keıa • ahenktar bir . ·- ,__ ..... .,_,., ~ •-~ 7:'".-. elan b•• "'\·tün limanlarda mek auretile en doğru yoldan banıı Maretal Pilıudski ile yaptıiun müza. 
t••:ıe aıt bul~ ıeı.:•unm bpkl p.,. kuvvetlendirmenin arzettiği miifküla- =t:!~"'~ ı:Luıı!: :~=d9a ~ : 1 l ıı t- !<"JiÇaOI ··receklerini te. tı hal için - pratik ihtimalleri ayır • -.- - ,......,. 
°!"J'a lilaİ muıune&e. B ıı:eı.tup ıoa-tenr· mak t;:,tiliyetini de götürmU§- olursu- tüb eden rolün daha İyi anlaıılmuını : ., --•~ed mİİIDkÜ!! kılacafı c:ihetle ~L '-'r k ' ltiıİ ~· ır. hl doetluğu hu- nuz. d ederim ki bu sabah baıla· meti haizdir. uu7ua IJ' 
....;__iinngilt~ "" ':-ed. ııta~. e V ar§OVayı dıf1111m konufmalann samimi şekli ve B E 
~- ~ detil ır. ız eldiniz der lngiü diplcımuioinin - ol>jelı:tif bir ay den, nutkunu Leh reiaicüm • 
ı.!,Uetin••<!en dola!' h4?f ~ d ederek tarzda realiteleri aramakla manıf .,. lmnmun saadeti, Leh milleti Ye Bay 
hi b'!. ~ dostluga • ıs~nde bildir • lan tarihi zihniyeti, hafif bir derece- ve Bayan Beclr İçin kadehini kaldır • 
..,if~·gınuz -n::;ıye Sizinle .,. de bile olaa bu gayeye varmamızı ko· mak •uretivle hitinnittir. 
&. ır aevk adde Y~· an ve layhstrracaktır. Dikenli Şark anJl4fl1lllSI 1 

n koauımalarımızda d~mıa art .. Sö " - bitirmed lelretl · VAR.ŞOVA, 3 A.A. - Röyter .;._ ~erinleıen bu aaınimi dostluğun mu•· . zumındu -'-' ;;na~ rnemtl . A en• .......-
...,t bir del'liai .. elrt "z Cene"'re- mız araa .&&1111 erın, .ru- ... ın iyi maliimat alan Var,ova mahafi. 
de en . . 

1 ıorm eyı • · bir· pa siya1al vaziyP!lerinin umumi hey.,_ li.dea elde ettiti intiba& söre, Bey E-
l;:ı:.· • IY1 hatıralar bırakan mesa~ I ti arasında sarsılt11a:o bir surette dos- deniu Var§OVayı ziyareti M...ı.o..a ziya-

"nnizden aonra aizi burada •elam 1• 1 • · · d ·· , k · k d eh · 
:t&lı"Jm 1 b . . . l k'k" b' b • " tane ka acagına •tuna um ıoy.eme • reti a ar enımıyetli olmanıalı:la ıı... 

"' ·' en :n ıçın ıa ı ı ır a. . ,....... .. d . . . d . rıılıer bir _.,_,_, et t .L:ı tmekt >'Altrlıtır B .. -- p I fk" umu· ı'l'ıme muaaa enızı nca e ef'ım. UIUY<Urmuy e,..... e e • 
111• • utün ° onya " "" B m...ük "' h ·ın ·ı dir. Dikenli aa_ rtr ant1---•sı ırıeselesin-

•BAY MAHMUT ESADIN KON. 
FERANSI - lzmir saylavı I:ay Mah· 
mut Eaat Bazkut bugün öğleden son· 
ra htanbal balkevi merkez aalonunda 
(Tıbbiyeliler ve Türk inkilabı) mev • 
zulu bir konferana verecekti< . 

* iÇKi DUŞMANLARININ MU • 
SAMERESI - Yeşilhilalin on be~ nd 
yı.ldönümii doıayuile 5 nisan cwım ııu· 
nü aaat 14,30 da Y <lilhilaI ve Türlt\ye 
içki aleyhtan gençlet kurumu tarafın • 
dan Beyoğlunda Fransız tiyatroaa b.na
sında bir miaamere ve temiil ven.le .. 
cektir. 

Son günlerde muhtelif mateplerde 
konferanalar Terilmit çok büyük bir a
laka ile karıılanmrttır . 

içki düpnanlan çıı.lıfm& alaıunı ıit· 
tikçe geniflebnelııtedir. Y akmcla 1 zmir. 
de bir ıube de açılacaktır • 

Bu yıl İçinde ııençlik ın.m- iini -
verme ve liaelerden pek çok üye gir 
miştir . 

YENi NESRIYAl 

Hafta 
Türkiyeni.n çok aevileıı bu haftalık 

mecmuaıınm dün çıkan sayıımda kıy· 
metli imzaların yazıları var. Mecmu:\ 16 
sahifedir, renkli resimlerle dolu H çok 
mütenevvi malUmat ile ıüılüdür. 

Okuyacularnnıza tavaiye ederiz. 

Turizm kılavuzu 
Türkiye Turing •• Otomobil klü- ı 

bü, her sene yenilenmek üzere, bu se
:len itib:ının (Tu.•İzm kılavuzu) ismi 

altında bir yıllık ne~rine başlamqbr. 

Kılavw: memleketiınh.:., görülecek 
n gezil..cek yerlerini daha iyi öğret -
mek, kolaylıklanm ııöotermek ve yaıt. 
taşa memleketi daha yakından tanıtmak 
kaygu ' le terl&ı edilmiıtir . 

Turizm kılHuzunclan iatifacle, sa -

AKAY 
iŞLETMESi 
Müdürlüğünden: 
Hilen tatbik edilmekte olan 

kıt tarifesinde 1 nisan 935 tari. 
hinden itibaren her hafta 

Per,embe günleri köprüden 
Saat Dakika 

19 15 te Adalar ve Kartal 
Pendiğe 

20 30 da Kadıköy ve Hay
darpqa 

17 40 da Moda • Kala.ınıt cad 
de Bostanı • Suadiye • 
Bostancı • Maltepeye 

Cama günleri köprüden 
8 15 te Adalar ve Kartal • 

Pendiğe 
9 50 de Kadrköy ve Haydar

pqaya 
8 45 de Moda - Kalamıt -

Cadde bostanı • Suadi
ye • Bostancıya 

Yalnız peJ"!embe günleri 
(124) No. b sefere Kartal. Pen 
dik, cama günleri (204) No. se
fere Kartal • Pendik ~eleleri İ· 
li.ve olunmuttur. 

Yukarıda yazılı aeferler ge
zinti postasına tahsis edilmittir. 
Bu postalarda gidip gelme tam 
bilet alan yolculara yüzde 50 
tenzili.tla bilet verilecektir. Dö
nüt parçalarmm cumartesi gü
nü öğleye kadar nnrteber oldu-
ğu ili.n olunur. (1703) 

AKft~ Y 
İŞLETMESi 

W. üdürlüğündem 
Hilen tatbik edilen cuma 

günlerine mahsus kıt tarifc.iDe 
qağıda yazılı seferler ilive o • 
Iuıuımttur. 

Saat D. 
8,45 
9,10 
9,20 
9,40 
9,50 

10,00 
Saat D. 

10,30 
10,SS 
11,10 
11,25 
11,40 

Saat D. 

Köprüden 
Modadan 
Kalamıft.ın 
C. Bostanından 
Suadiyeden 
Bostancıya 

Bostancıdan 
Kınalıdan 
Burgazdan 
Heybeliden 
Büyükadaya 

17,35 Büyükadadan 
17,50 Heybeliden 
18,05 Burgazdan 
18,20 Kmaltdan 
18,45 Bo.t•rw:ıdan 
18,55 Suadiyeden 
19,05 C. Boatanmd•n 
19,25 Kalamıtten 
19,35 Modadan 
20,0S Köprüye 

209 No. lı 1eferin batlanrıc:r 
Pendikten saat 11,45 tedir. Bu 
sefer Kartala da uğrayarak A
dalara geçecektir. (1704) 

dece aeyahate çıkanlara münhıtıır de • EKZAMA 
ğildir. Memleketin her hangi bir ı<Öşe- ~ 

1 
Beyo&lu 4 üncü Noterliiine: 

Eılıi ikametıı&hnn Galata Şitbane 
Karakolu Frej hanında 8 n_...ta 
.-cut ve karım Bımyamin km Ba
yan Sole ait ve müfredab Beyofln 8 
mcı noterl.iğUıd.. re,_ tamim edil· 

•İne ,;iden yolcu, tüccar, memur ıribi '! Ki DERİ yaralarına 
herkea de çok ıeyler öğrenebilir. ı 

Turing ve otomobil k'.übü bu kıla- 1 En tesirli deva ~ 
vuzla bir ihtiyacı tatmin etmiı oluyoı-. 1 D E R M o z 

--Es·ki·.-O·mıa-•n•l•ı •l•m•p•a•ra-to•rl•u•ğun--un- L.::: Sikeci merkez eczaneai 

Taksime uğramıt 
DUYUNU UMUMIYESI MECLiSi 

Pan. 29 Mut 1935 

OSMANLI BORÇLARI 
1LAN 

4 Niaan 1929 tarihinde tediyata 
vazerilmit dan eski Osmanlı tahvili,. 
bna aid L-ul>Olllar 5 Niaan 1935 de mü 
ruru zam. a uğrayacağı aliikadarana 
hatırlatılır. Binaen•leyh ham::ıer, mub 
telif piyualardaki tediye aerviaile mü 
kellef müe11eoelere mezkUr tarihten 
evvel iıbu lruponlan ibr::u davet olu-

2450 

lataııbaJ ikinci iflaa mmıarluivn
dan: Müflia lotanlmhla ~ 

ınında Topod,... luuundoı 7 n.........ıa 

Halıcı Yuvan Murat oğlu Maıaaına 

müracaat eden Iıtanbuf muhakemat mü· 
düriyetinin hazineye ait olıııoa6: üzere 

istediği 333 lira 72 kurut alacağm 5 

inci sıraya kabulüne ve bu auretle aıra 

defterinin düzeltilmesine iflas idare be
yeünce karar verilmiı olduiu ilia olu

(10126) 

mit olan 12 bainın 932 tarih .. 
3964 • 172 nnmıırah sabt ..,ecliacle 
yazdı .,ya; beytiye ve zarwiye ,.ıi 
ikanıetııiıbım buluMD Haytlarpaf& Yel· 
dejiirıneninde Feliba apartmıamnm 8 
numanılı claireaine naldedildiiüıİ va 
bina ıWıJh elyevm ikuıet etmelıte bu
lunduğum malıalli mezkiirde _..cı* 
bilcümle etYalarcla benim bir luk va 
alakam olmadığını ve mumalle,tıanm 
mal müfljerui Ye mİlatalali ~ 
kmmna mııl · ·" 237 iaci m=d'=U-

teriikaa iliım ...,,_ ol•ı ·- ...... 
let IMıyca ulıwırr dilerim. 

Mezkiır Feliba ~ 8 .,.. 
maralı dairuinde aakin Hayim V.ı.11 

Halyo 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Oacl Vakıf e- latanbıal 

ihtiyat ve Sermayesiı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

f tirklye lı Bankua tarafmclaa tqkll ohmmuıtar. idare mecll.. - mlldBrl• 
heyeti ve aıemurlan kAmilea Türklerdea mürekkep yeırAae TBrk Sigorta Şirk .. 
ttd.lr. Ttirkiyealn her tarafında (200) O geçen acentalannı11 hepal Tilrktilr, Tflr
ki) enl.n en mühim ıt teaaeaelerinln Yebaakalanm• algortalanıu icra etmekte.U. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıortalarım en iyi ıeraitle 1•par. ff•ur nıkuqndı raruları ıtır'al Ye kola1Wda öder. 

Tel2"ntfı iMTiYAZ. Telefonı fst. 20531 

istanbul Gayrımübadiller 
Komisyonundan: 

D.No. Seınti ..,. -ıu.ııeaı Solıalı Emlilr No. Cinai ..., hiıaeai Hiaaeye ıöre muh-D 
kıymeti Lira 

4019 Kıaalıada Nar çiçeği 31 IGıir hane 800 Açık SÜllla 
4193 ~oğ111 HÜteyia ağa Kiçiilı Şİflı- 25.27 Kagir hane ve lıabçe 1110 Açık wtiıı™ 4009 latanı.ut Bebkpa 1 Eolıi Me:rt-e, yeni S.. 27.29 KAıir mafazalar ve üıtleri 

Ahi çelebi bkhane 31-33 odalar n aairenin 11600. 1566 Kapalı zarf 
129800 hiı-i 

3496 Y edikule imrahor Merhaba kÖ§eli E. 47 61 metre araanm 1-2 hi111eai 49 Açık art-4107 Bakırköy Zeytinlik F-hııata vıı Yedinel 31-11 Ki.gir ahır ve oda ve Nl· 315 Açıl< arttır.-
manlığın 3-16 hiıaeal 

4815 Büyükçar11 20 Bodurum lun üat katta oda 960Açık-137 ~oğla ıc-ı.at.. Pa- köpriiaü ve Köp.. 22 82 metre- 164 Açık utbı-
rü çıkman 

W75 Büyükada Karanfil eı- cad. 4&-50 Ki.gir ilıi clülıkan ve üatiin- 300 Açık aıttaaa 
de odalana 5-40 biHeei 

4076 Büyükada Karanfil Salaırya 3-4 Tapu Ki.gir düld<iıun 5-40 hi11e- 60Açık•-
4. Kapı ıri 

4078 Büyükada Kanı.fil Çmar cad. 46 Balıçeli k&ııir dükkan •• o- lG&Açık~ 

duını 5-40 lıiueai 
I079 Bü:rikacla Karanfii Kon.q, 1 Tapu Bahçeli diild.anın 5-40 bia. 106 Açık ert-

3 Kapı aeai 
006 Büyiilıacla Karanfil Çınar C4d. 44 Bahçeli k&ııir dükkan ve o- 206 Açık ertt-

ılaıım 8-40 lıiaaeoi 

ı ~~nda ev~ Y~ xayrimeıılwller on ııün müddetle oabf& çıKanlımıtır. ihaleleri 15-4-935 tarihine teoadüf eden puarte• 
'Yeoi h.atıt-iı> ul alar araaı mü- let" undi~~ enle . ' ka"~ ~n'. . ""b. ı ~ · . .....,. 
•-L ın ger rıne r•ı en ı~ ır azan de bile bu ziyaret tanuunile netice.iz lıal 

~uec;diiz:!,t:;.~:=,.t.,,letlera~ ile~ .. ~-i~ı..barri;!!!!'.!~·k~ol!!'!!m~aJİarı~~d·~ır~~j·Ka~d~e~h~·i;;;;·l_j._ıını~~de;t;·iciiri·;:_:.::::_.:::::::::~::::::::.:::..:JL. ..................... .., ... ~~~~---..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------
J1llW •aat on ılörttedir. S.tıt miialıuıran pyri m-.ml ı.-a iledir. 



l'-Ulıyc:a ~ı~n.-.a ...... 
TORK ANONiM ŞIRKETlNDENı 

Şirketimizin 1934 yılına ait :.eye. 
ti umımıiyen<n &diyen ve fevkal:l<1e o
larak içtimaı 31-3-1935 ııününde yapı 
lacaiı Milliyet, Uhu ve Babalık ııaze 
telerile ili.n edi!miı iae de Nafıa Bayın 
dırlıimın 28-3-1935 '-:ınlemecli ve 28 
oaytlı yazmnda heyeti adiye ile fev
ı...ı;.de ~ ait nıznmnelerin ayn 
ayn olarak ilin edi.lm.ıai lio?Jııeld.iği 
halde bir arada iliın edilmesi muvafı
kı ı.-un olmadıfına biı.en iptimıun 

tehiri ile en · !en illınatm yapılmaaı 

bildirilmiı olmaama ır ebn: tayin ..,., 
il.in olunan ııünde toplanıılamemıı n 

bu fEvkal'. ~e içtimam 1935 yılının Ma 
yıa ayır.ın altıncı Pazarteai lfÜnÜ aaat 
10 da Konyada hük\ımet meydanın· 
daki firket merkezinde akdi 't'e atai•· 
da yazılı h..-.larm nıznameye ithali 
kararlattınlmıt olmakla biuedarlıınn 
i~u fe't'!..ali.de içtiınaa ı,tirak edebil
meleri içUı hi.mil olduklan hlN9 oe • 
netlerini içtima tarihinden on ııün ev· 
veline bdar n..ıdıuz muL el 'ti ıde ır• 
kete tealim etmeleri ili.n olunur. 

RUZNAMEl MOZAKERATı 
1 - Sennayenin 650 bin l.indan 

227 "~') liraya t-uli için dahili nizam 
namemn betinci maddeeinin .... iıda· 
ki tekilde değiftirilme.ı ı 

üki mad<leı 
Şirket --6yeel. 150 h.ln lira tes • 

yid edilmek suretile 650 bin liraya ib· 
li.i edihniı olup beheri on Türk liraaı 
kıymetinde 65 bin hiaaeye münkaıım
dır. 

Y.U maddeı 
Şiri<et -.nayeel behm llç buçuk 

Türk liraaı kıymetinde 65 bin hiıaeye 
mü:ıkasım 227500 liradan ibarettir. ...................... 
Deniz yolf arı 
A...!t§.!-,E~~ 

T • .. 42362 - Sirkeci MlllıllrdanaıH 

p.--Hu. Tel.12740,._._. 

~ıERSIN YOLU 
INEBOLU vaparu S Nlun 

CUMA güoQ uat 11 de Mer· 
sine kadar. 

NOT: Evvelce latanbuldan 
PERŞEMBE günleri kalkan 'H 

ı'ayas'a kadar giden bu poıta
ar Nisan başından birinci Teş
r.n ıonuna kadar lıtanbuldan 
CUMA günleri kalkacak ve ay
nı programla Mersine kadar 
gidip döneceklerdir. Bu müd
det için Payas programdan çı· 
karılmıştır. (1676) 249 6 

TRABZON YOLU 
CUMHURiYET vapuru 4 Nisan 
PERŞEMBE güna uat 20 de 1 
Ho~aya k•dar. (1677) 2497 1 

_._ .KİMYAGER -1111!!! 

HÜSAMEDDİN 
idrar, kan, kazurat 't'e ticaret tahlil 
leri yapılır, Eminönü, Emli.k ve Ey· 
tam Banka11 kartısında izzet Bey hanı 

• onya Elektrik 
TORK ANONiM ŞJRKETlNDENı 

-· '.<etir · ' 1934 . :ıeaİne ait he
yeti umumiyenin &diyen 't'e fevkalade 

olarak içtimaı 31-3-1935 tarihinde ya 
pılacağı Milliyet, uı ... ve Babalık ııa· 
w:et..ı.ue iliın edilmiı iae de Nafıa Ba 
yındırlığmın 28-3-1935 ı;ünlsnecli ve 
58 •)'Ilı yuııırnda heyeti adiye fev. 
kal&de içtima& ait ruznamelerin ayrı 
ayrı olarak ilan edilmelİ l&zungeldiği 
halde bir arada ilAn ~i muvafıkı 
kanun olmadıiına binaen içtimam t ... 
biri ile yeniden ili ... ba yapılmaaı bil· 
dirilmiı olmaıma mebni tayin ve ili.o 
olunan ıünde toplanılamamıı '1'e bu 

adi iç.timam 1935 yılı Mayıı ayının 
birinci Çaı,amba ııünü aaat 10 da Kon 

yada hükü..>et meyd• nmdaki ıirket 
merkezindeki akdi ve . :ığıda yazılı 

huaualarm ruznameye ithali kararlat· 
tmlmıt olmakla hiaaeclarlann ifbu adi 

içtima& ittirak edebilmeleri için hamil 
olduklan hiaae aenetlerini içtima ta • 
rihinden on gün evveline kadar mal<
buz mukabilinde ıirkete teslim etme
leri ili.o olunur. 

RUZNAME( MOZAKERAT: 
1 - Meeliai idare ve mürakıp ra ... 

porlarmm okurunuı, 
2 - Senelik bilançonun taadilu, 

3 - Heyeti idare ve mür ·· ıbın ib-
ra.aı, 

4 - Yeniden bir mürakıbın intiha
biJe ücret: ·n tayini. 

S - Müddet ini ikmal eden üyeler
den Konya aaylavı Bay Muaa Kazım, 
Osman Olgun, :.!1met Hamdi, Ah • 

met Ergun yerlerine dört üyenin yeni· 

den seçilmesi. 

1-lUSUSl ŞARTLARIMIZI 
GiSEl[RiMiZ D[N SOl2UNU2 

Ol ANT~~ ~ANk' ONIN.V. 
k'ARAICÖY PAlAS- ALAL E: MCI UAN 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı · 

Jandarma ihtiyacı için açık eksiltme ile satın alınacak o· 
lan (2500) adet elanek torbasının eksiltmesi 16 nisan 935 sa· 
h günü saat on beşte Gedikpaşadaki binada komisyonumuzca 
yapılacaktır. Torbaların her biri için tasarlanan fiat yüz yirmi 
üç ~rut ~e ilk teminat miktarı 230 lira 63 kuruştur. Şartna. 
~~aı ~c~mısyon~~zd~ parasız alınabilir ve nümunesi de gÖ· 
rulebılir. lsteklilerm huvıyet cüzdanlan ve ilk teminat mal· 
sandığı makbuzu veya kefalet mektubu ile belli gün ve saatte 
komisyonumuza gelmeleri. (1597) 2415 

Askeri Tıbbiye Mektebinden: 
Askeri Tıbbiye mektebinde satılacak 90 kalem muhtelif cins 

köhne eşya 8 nisan 935 cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
satılacaktır. Tahmin bedeli 17 lira 27 kuruştur. Eıyalan gör
mek ve pazarlığa girmek için belli saatte Beyazıtta Askeri 
Tıbbiye mektebi satmalma komisyonuna müracaatları. 

(1584) 2426 

İstanbul Marangozlar cemiyetinden: 
Canİyetİmizin aenelik kuT'a İdare heveti aeçimi 7-4-1935 pazar ııünü yapılacak· 

tir. O sün aaat (10) dan (l6)Y11 kadar e.nafımızm Galata Bankalar caddeainde 
Aılıalet hanmdald ceniyet me!tcezine ııelerdı reylerinıl kullanmalarına ilan 
ederiz. 

Galata İthalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
J H C Bila 145 kilo Portakal 

Bu dört sandık portakal 28-3-935 den itibaren transit e· 
dilmek ıartile satılıktır. İsteklilerin 9-4-935 salı günü saat 17 
ye kadar satı§ komisyonuna gelmeleri. (1516) 

Belediye Sular idaresinden: 
Evvelce 3 nisan 935 çarşamba günü saat ikide ihalesi ilan 

olunan kurtun boru ve bronz musluk münakasası görülen lü
zum üzerine 8 nisan 935 pazartesi günü saat ikiye bırakılmış· 
tır. (1698) 

Aıkeri Tıbbiye Mektebi Mü. 
dürlüğünden: 
1 - Mektebimiz tabip kıs rnına fen ve tıp fakülteleri ser • 

b.es.t t~ebelerinden istekli ve sıhhi ahvali tam ve kabul şerai
tinı haız olanlardan bir miktar §İmdiden kayıt ve kbul edile • 
cektir. 

2 -Taliplerden yüksek sınıflarda bulunanlarla iyi dere. 
celiler tercihan kabul edilecektir. 

3 - Evvelki ilan müddetinin hitamına mebni kayıt mua· 
melesinin nisan on beşine kadar temdit edildiği ilan olunur. 

(1666) 2461 

MüdürlüğQ afağıda ialmleri ya:ı:ılı memleketin en kıymetli musi· 
ki sanatka•larıoı 4 Nisan Perıembe güaüoden Mayıs 935 so•una 
kadar her aktam büyük fedakArlıklarla mukayese kabul etmeıı 
meırabat va mekülat fi1atlarile muhterem halka dlnleteceğini 

MUSlKI 
Sanatkirları 

bildirmekle teref duyar 
Kemani Necati Belma 
Kemençeci Alelıo Semiha 
Udi ve piyaniıt Yorgo Nedime 
Bestekar tanburl Selilıaddin MGnevver 
Udi CeYdet Meli.hat 
Darbuka Hasan Tahaln Hafız Celil 
Okuyucu Sadi Hamid 

Fi yıtluı Bira fİfesi 60 - küçük rakı şişesi 85 - büyük rakı ıişcsi 140 
Ç av, kohvc, gazoz 30 - Sıcak mezeler !15 - ,.lata 

.__. 15 Peynirler I~ kuruştur~ 

,,----------------·--------
HAV AGAZI ile iıleyen 
Ekonomik Su Isıtıcısı 

sayesinde yüz tuvaleti için 

BiR ANDA SICAK SU 
101 istiklal Cadde•i 

Veresiye satış 

ÇALI KUŞU 
Bu Hafta Çıkıyor 2503 

Karaağaç müeısesatı Müdür
lüğünden: 
Soğuk hava depoları 1niıan935 tarihinden itibaren bele

diye namına Karaağaç müessesesince idare edilecektir. Bu ta· 
rihte depolarda bulunan eşyanın sahiplerinin hüviyetleri mües 
sesemizce malfun olmadığı cihetle 1nisan935 den evvel depo· 
larda mevcut eşyadan çıkarıhnak istnilenlerin nevi ve miktarı 
ve markalarile kime ait olduğunu mübeyyin yapılacak beyan • 
namenin mezkur depoların eski müteahhidi olan lstanbul Ka 
saplar Türk Anonim Şirketince tasdik edilerek getirilmesi, bu 
yolda vesika gösterilmiyen eşyaların çıkarılmasına imkan ol· 
madığı bildirilir. (1627) 2464 

Inhiaarlar U. Müdürlü~ündenı 1 
İdaremiz için §artnamesi mucibince 70 adet rasat aleti 

arttırma ve eksiltme ve ihala t kanununun 41 inci maddesine 
tevfikan açık eksiltme suretile satın alınacaktır. İstekliler tart 
nameleri Cibalide levazun ve mübayaat §Ubesinden alacaklar 
dır. Eksiltme 20-4-935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 de yapılacaktır. 

Talipolanların yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme parasile bir 
likte tayin olunan gÜn ve saatte Cibalideki Alım, Satun Ko-
misyonuna müracaatları. (1674) 

İstanbul Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden ı 

E vaaf ve aatın alına tartları idare levazım fllbealnden liğrenileceiı: 600 ton ma• 

den kömürünün açık elııiltme ile 10 niıa n 935 ÇMllUDba ııünti aaat 16 da ihaleıi 

yapılacağı >li.n olunur. 

lstan bul Sıhhi Müesseseler Sa. 
tınalma Komisyonundanı 

Heybeliada San- "ıryomu için oda soğutma cihazı ve tefer • 
rüatı olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur, 

1 - ihalesi: 16 Nisan 935 Salı günü saat 15 de Cağaloğlun 
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedel: 1170 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 87 lira 75 )ô1r,.ştur. 
4 - Sartnameler h,.deJsiz olarak müesseseden alınabilir. 
; - Eksiltmeye gİrecekleri:ı car" ro.., .. v .. ,.:;ı Tic'>ret odası 

vesikası ve bu yjl,.; ;~ 1er yaptığına da1r Vf•-:ı,.,. :h,.l\z edecekler· 
dir. 

6 - İsteklilerin belli gün vesaatten evvel teminat makbuz 
veya banka mektuplarım ve yukarda yazılı vesikalarla komis-
yona müracaatları. (1650? 2440 

lstanbul Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için lüzumu bulunan 25 M mikibı meıe. 15 M. milıibı kük.- 100 

Pıraçolun açık ekailbne ıuretile 10 niaa n çarıamlıa ııünü Mat dörtte Liman hanın

da Umum Müdürlükte ihaleıi yapılacak trr. Alınacak "!Y'l hakkında fazla tafailat 

almak iatiyenler Haydar hanındaki Vesail ıulıemize müracaat etmeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Bitumlu kaldırım terkibatı imaline 

dair uıul., hakkındaki ihtira için lktiaat 
V ek.aleti Sanayi Müdürlüğünden alın • 
mıı olan 6 tenımuz 1933 tarih ve 1626 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere baıkaıına devir ve ya

hut kiraya verileceğinden bu it için faz. 

la malumat edinmek iıtiyenlerin Gala • 
tada Aılan han 5 nci kat 1-4 numaralı 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mah
kc:neainden: Beyoğlunda Niıanlafın 
da Güzelbahçe ıokağında Niko apartı· 
manının 3 No. lu daireaincle Bayan Di
lara akıl hastalığına müptela olduğun. 
dan hacir edil ... ek kendiaine day111 Bay 
Şevkinin vaai tayinine 9.5.934 tıırihin-

karar verildiği ilan ,Junur. (1"1121) 

ZAYi 1862 No. 1" ıoför ehliyet 
cüzdanımı kaybettim. Y eniıi çıkarıla-

idRrehaneye .ııüracaat eylemeleri ilin o.. cağından eı ·_,sinin hükmü • • .r. 
lunur. I .ı; Rıza 

Markalı 

Sut makinası 
tecrübe 11temez 

:f ürK.:flcrupa ırD. srı 
fsTA N R !Jl GALAT A . ... ERŞEMBE PAZARI e• -

lstanbul Harici Aıkeri I 
K ıhı.at ili\nlar1. 

·--~-' l - Yedi kalem erzakm ka 
palı zarfla ihalesi nisanın 8 
İnci pazartesi günü saat 1 O da 
Kırklareli komisyonunda ya • 
pılacaktır. Üç yüz altmıt altı 
ton arpa tahmin edilen fiatı 
üç kurut 75 santim ilk pey biq 
yirmi dokuz liradır. 178 ton 
un tahmin edilen fiatı 12 ku
ruş ilk pey 1602 liradır. 106 
ton bulgur tahrnı'n edilen fia
b 13 kuruş ilk pey 1033 
liradır. Kırk altı ton 
kuru fasulye tahmin e-
dilen fiatı 13 kuruş ilk pey 
449 liradır. 107 buçuk ton sı· 
ğır eti tahmin edilen fiatı 22 
kuruş ilk pey 1773 liradır. El
li bin sekiz yüz kilo nohut tah 
min edilen fiatı on bir kurut 
ilk pey 419 liradır. 1ki yüz o
tuz dört buçuk ton kuru ot tah 
min edilen fiatı beş kurut ilk 
pey 879 liradır. 

2 - Teklif mektuplarını i
hale günü saat 9 za kadar Kırlt 
lareli Satmalma komisyonuna 
verilmesini ve taliplerin belli 
gün ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (1424) 

2419 
• • • 

Yerli fabrikalar mamula • ~ 
tından 40,000 metre kaput • 
luk kumaş kapalı zarf usulile 
satm alınacaktır. ihalesi 15 • 
4 • 935 pazartesi günü saat 
11 dedir. Beher metrenin mu· 
hanunen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak • 
katesi 7200 liradır. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyenler 595 ku
ruş mukabilinde M. M. Veka· 
Jeti Satmalma komisyonun • 
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. h ka • 
nunda gösterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel teklif banka 
mektuplarile birlikte komis • 
yona tevdi etmeleri. (1496) 

2422 
• • • 

Ordu sıhhi ihtiyacı için sey
yar hastanelere mahsus (Av· 
rupa mamulatından ve su geç· 
mez en iyi Makö kumaşından) 
100 kadar belki daha fazla · 
hasta ve ameliyat çadırları sa• 
tın alınacaktır • 

Taahhüde talip olanlar: Bu 
çadırların şeklini gösteren re• 
sim ve planlarile birlikte ku • 
maşın İplik adedini ve (Şoper ); 
makinesindeki mukavemet ve , 
aleatikiyet derecelerini, çadı • 
rm toptan sıkeltini ve sair bil· 
tün vaaıflarmı ve Ankarada 
teslim gümrüklü fiatmı bildi
rir açık yazılı teklifnameleri • 
ni 1-5-935 tarihine kadar M 
M. vekaleti Sıhhat işleri dai
resi birinci şubesine gönder • 
meleri ve fazla tafsil:'.t istiyen 
lerin mezkUr sl·be müdürlü · 
ğüne r ;.iracaat etmeleri ilan 
olu..ur. cı~nr::) 

2427 
,,. ,,. llo 

Çorluda bulunan kıtaya a· 
it bir adet su tulumbasile mo· 
tör ve kazam tamir edilecek· 
tir. Bedeli keşfi 260 liradır. 
llk pey parası 20 liradır. Pa
zarlıkla tamir edilecek bu tu -
lumbanın pazarlık günü 18-
4-935 saat 15 tedir. Şartna • 
mesini görmek istiyenler her 
gün komisyona gelebilirler. 
Pazarlığa gireceklerin belli 
gün ve saatten evvel Çorluda· 
ki komisyona muvakkat temi· 
natlarile beraber gelmeleri. 

(1695) ---·-·-·-·-·-·-............. ·-
Umumı llfeşrı, :.ıe Yuzı işleri 
Miidü ı;; Etem izzet BENiCE 
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