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Milliyet bu adı alıgor 

Sahip ve BatmUharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT4' 
\ 

F'lATI 5 KURUŞTUR. 

Barış istersen 
Savaşa anıklan 

ltalya ile Habetistan arasında 
lıir ıınır çarpıtmasından çıkan an
latamamazlık gittikçe büyümekte 
le acun barıtıkhğı bakımından 
korkulu olmıya başlamaktadır. Yir
llli gün önceki bu sınır çarpıfma&ı
ııı saygıdeğer okurlarımız unutma
lllıtlardır: şimdiye kadar Habet 
•mırı içinde sanılan Valval kuyu
ları yanında ansızın ltalyan süleri 
(askerleri) görününce, Habeş sü
leri ltalyanlara saldırıyorlar ve 
bu saldırııta elli kadar İtalyan ö
lüyor. Habeşlerden de ölü ve ya
ralı vardır. 
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Alman inilli .müdafaa ba
kanı ordu ile övünüyor 

Hep Almanlar ordudan geçmeligmiş 
Hücum kıtaatı ile gönüllü çalııma kıtaları 
ve diğer teşekkülleri ordudan •aymayorlar 
(Son :ıuananlarda bü

tün dün ya ve bilhaaaa 
Fransız gazeteleri Al • 
manlann iyiden iyiye 
rilôhlandıiını, hattô tay 
yarelerinin Fran11ayı ba• 
tuacak hale geldiiini ya 
aıyorlardı. Bütün bu neı 
riyata karıı da Almıın• 
lar tarafından yanm a
iı:r.la cevap veriliyordu. 
Alman Milli Müdafaa 
Nô:r.ırı Amerika gazete
lerine beyanatında bun 
ları tekıip et,,,.,kle be
raber, Alman orduıu ı· 
le övündüiünü de ıack
lamamaktadır.) 

Atatürk 
Yakında geliyor 

Fırka bürosu da bir müd 
det burada çalışacaktır 

AN KARA, 25 (Telefonla) -
Atatürk yakında /&tanbulu fe
rellendirecektir. Fırka bürom i
le Türk lugatini hazırlayan he
yet te bir müddet lstanbulda ~a
lıfQcaktır. 

B. Şükrü Kaya 
Ankaradan geldi 
Perşembe veya cuma günü 

Aakaraya dönecek 
Dahiliye vekili Bay Şükrü Kaya 

dün refakatinde hususi kalem mÜ<: 

Milliyetin.geni adıdır 

Tel• { MiidGr ı 2431L Yau iıleriı •iidü.rii ı 2.,Hl 
• idare •• Matbaa ; 24310. 

TURK INKILABININ ZAFER/ iÇiN DURMADAN, DUŞUNMEDEN, CANIN/ 
VE KANINI VEREN AZIZ ŞEHiT KUBiLAY, GERiDE BIRAKTIGl ANNESi, 

KARiSi YAVRUSU ... 

Kubilay abidesi heyecanlı 
tezahürlerle ~çılıyor 

Bugü_n Menemende açılış yapılırken 
Universite ve Halkevinde de 

Bunun üzerine, İtalya Habetis
tan' dan yirmi bin İngiliz lirası pa
ta ödemesini, b ir kez daha böyle 
aaldırıt yapılmıyacağınm adanma
•ını ve İtalyan bayrağının saygı 
ile esenlenmesini (•elamlamak) 
istediler. Ha.betler ltalya'nın di
leklerini yapmaktan çekinmekte
dirler. Çünkü bunu yapmak suç
lu olduklarını da onaylamak (ka
bul etmek) dem:-k olacaktır. İt 
&alt suçun şu veya bu umuza yük
letilmesile kalsa, belki de Habeş
ler, ltalya gibi büyük bir ulut 
(devlet) ile bu anl~mamazlık 
ıürüp gitmesin diye, ıuçu da yük
leneceklerdir. Ancak suçu yükle
nince Valval kuyularının da elden 
gideceğinden korkuyorlar. Bunun 
için anlatamamazlığı aracıya (ha
kem) birakmayı ileri sürmütler
dir. ltalya, suç o kadnr açıktır ki, 
diyor, aracıya gidilemez. 

BERLlN 25 (A. A.) 
- Alman Sü Bakanı Ce 
neral Yon Bl'*""-ır bir 
Amerikan ııazeteaine !>il 
clir"mde bulunarak de • 

Bay Ekrem bulun
duğu halde Ank&
ra.dan lstanbula gel
mit, Haydarpata iı
taıyommda ,·ali Bay 
Muhittin, emniyet 
müdürü Bay Fehmi 
ft vilayet erkanı 
tarafından karıılar. 
mııtır. 

· pek hararetli toplantılar olacaktır .. 

İtalya ile Habetistan arasındaki 
bu anlaşamamazlığı Lafonten'in 
kurt-kuzu masalına benzetenler 
yanılmadılar. Anlatılıyor ki, Ha
be,istan suçlu olsa da olmasa da, 
İtalya Valval kuyularını almayı 
kurmuttur. 

Valval kuyuları ltalyanm mı, 
Habeıiıtanm mı? bunu bilııUyo. 
ruz. Valval adlı kuyu olduğunu da 
yeni itittik. Ancak ortada bir an
laşamamazlık varsa, bunu kaldır
nıanm en iyi yolu Habetistanm ile- 1 

ri sürdüğü giıbi bir aracı bulmak
hr. İtalya bunu abamlamakla (ret 
etmek) kendisini suçlu yerine koy
ırıaktadır. 

ltalya - Habetiatan anlaşama
tnazlığı bugün bir çıkmazda görü
büyor. Habetiatan ltalya'nm ileri 
sürdüğünü aykırı görüyor. Her i
lcisi de bir birinden lrutkulanıyor. 
llaıbetistan, öteden beri ltalyanın 
llabet topraklarında gözü oldu
'unu biliyor. Son günler içinde 
:Afrika'daki toprakların paylatıl· 
lnuı ltalya ile Fransa arasında 
görütülürken, Fransa'nın Ha.beşis
\anı İtalya'ya bıraktığından kor
lcuyor. ltalyanlara gelince, onlar 
Cla aon yıllar içinde Japonya'nın 

llabetistan' a kartı bir ilitiklik 
Cluymaya batladıklanru görerek, 
Habetlerin buna güvenerek ken
Clilerine dayatmakta olduklarını 
eezmektedirler. Sözün kısası fU· 

Clur ki bu Habet • ltalya anlaşa
lnamazlığınm arkasında acun ba
htı bakımından daha çok korkulu 
olan anlaşamamazlıklar belirmek
tedir. Bunun bir çıkar yolu anla
tamamazlığı uluslar derneğine 

hırakmaktır. Gerçek Habetistan 
Clemek antlatmasmm on birinci 
maddesine dayanarak uluslar der
neğinin bu ite kantmasmı iateye
lıilir. Ancak İtalya'nm uluslar der
neğini de kanttmnak istemiye
tek iti daha çok büyütmesinden 
'de korkulmaktadır. Bir kaç yıl 
Önce batka bir anlataınamazlık 
)"üzünden Habetistan Bah Avru
pa'nm iki büyük ulutunu (devlet) 
'ılualar derneğinde 90rguya çek
lllek istediğinde az kaldı yine böy
le bir çıkmaza giriliyordu. Bu 
itin tatılacak yanı tudur ki Ha
be4istan uluslar derneğinin eski 
Lir üyesidir (aza) . Habe_rltalya 
anla~amamazlığı bir kez daha bize 
Öğretmiştir ki, uluslar derneğine 
bel bağlanamaz. Her çağda oldu
ğu gibi bugün de ulutlar ancak be
liklerine güve~\ bilirler. Barış is
tersen sava~:ı anıklan sözü dün ol. 
duğu kaclar bugün de doğrudur. 

A. Sükrü ESMER 

mıttir ki: 
- H... ııiin ıı.iiel bir-

taknn anzklıkılar n ifler Almmt Milli 'Müdalaa Balanı General BfMnb.!rg 
yapmakta olduğumuza dair lıir alam re aldıimuz handisi tem•mile udıız-

bavadiıler okuyoruz. Bunlarm yanht ıLr. Hücum kıtaatı, ııönüllü çalıfltıa 
olduklannı ıoöylemeye bile hacet yoktıa-, la-. ordu ile bir ııüna alika11 olma-
Meıela Amerikadan gizli olarak taYY11- (Devamı 2 inci sahifede) Asker ve polis -

lam dunmqtur. 
Bay Şükrü Kaya, 

btanbula dqlerini 
İ>akbnnak için tıel· 
mi, tir. Bay Ş. Kaya 

Uç dört ııün ls
tanbulda kalacakbr. Modadaki evinde 
oturmaktadır. 

lstan'buldan T rakyaya gideceği bak· 
lundaki hab.?rin de doğru olmadığını 
öğrendik • 

Bay Şükrü Kaya, p~ wya 
cuma günü Ankaraya dönecektir. 

Kendisi dün dit hekimi Bay Sami'ye 
giderek elitlerini tedavi ettinn)itir. 

Türk - Yunan ticaret an
laşmaıoı talimatnamesi 
ANKARA, 25 (Teklonla) - Güm

rükler bakanlığı Türk - Yunan ticaret 
anlaımınına ait hazırladığı talimatna
meyi ırfunriiklere bildinniJtir. 

G • t b• k t } Rıhtım şirketi 
.. azı~~ e . ın u~ u uşu u. Müdürlüğü 

Dun şehrımızdekı Anteplıler toplandı- B Al' R' ç 'k" -.. • • ay ı ı:ıa evı ın mu. 
lar, savaş gunlcrının hatıralarını andılar dürlüğii tahakkuk etti 

Dün Antebin lı:urtulutunun 13 ün.
CÜ yıldönümii .>cı;. Bumôinasebe•Je A
tepli gençler birliği Halkerinde top • 
laıı.tı yaparak tehrimizdeki bütün An
tıeplileri çağınnqlı. Saat 16,30 da M· 
1'*1 tamami.le dobnuftu. Birçok kimae
ler de ayakta oalrak toplantıya ka • 
n§llUtlardı. Piyanonun çaldığı }ot.Ok • 
li.1 marı• ile mera.sime bqlandı. Birlik 
Öyelerindeo Bay Ömer ön IÖze töyle hat
ladı • 

«Sevgili yurdumuzun bu mutlu gii
nünde bize bUTa.da sevinç ve fel""f n
ren varlığınızı sayııı ile luu-§darız.,, 

İnkılab dersleri 

Bay Omer aözlerine devam ederek 
dedi ki: 

cOlkel ... çiğneyen bu ölkede kan • 
lar sızıyor Ye yüce gölderi delen bjr 
kaya yülueliyordu. Bu kaya ne tqtan 
dı, ne de demirden, bu ·kaya Türkten· 
di. Ve a.dı Antıep't.i. Yan dünyaya diz 
çötiiımüt olan bir kuvvet bu kayaya 
tam 11 ay bütün gÜc.İle saldırdı, fakat 
bir a.dmı bile ileri gidemedi. l~e &Ün· 
ııüyü yumrukla ezen Tüıık ııücü,, 

Bay Ömerin sözü bitinoe Antep oa
Yqmda Ölenlerin hatıra.&1 için b'.r da· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Osmanlıların nasıl bir öko
nomi siyasası vardı? 

Yoktu. Büdce müvazenesizdi. Para la
zım olunca Avrupaya baş vururlardı 
İn.kıli.p enstitüsü ders 

lel'ine dün de devam e
dilmittir. Dünkü deni 
Mylav Bay Yusuf Ke • 
mal venn.i§tir. Deni ay• 
nen yazıyoruz: 

cGeçen dersimizde Oa 
manlı ulusu ök...ı>nom.iain 
deki unaurlan kısaca 
araıtırmağa ba§lamı§ • 
bk. Bu unaurlardan bi
ri de devlet, ıekll ve dev 
letin ulU& ökonomisi ile 
ali.kaaıdır. Bugün ulua 
ökonomi•i diyince dev • 
let ııözönüne celir. Ma
amafih ôkonomi diyince 
fertleri dü~ünen ökonomi de Yaı:dır. 

Osmanlı devletinde iki ıxuıl 
Osmanlı devletinde ökonomi itiba

rile iki ırfat vardır. Birinci vaafı: Din 
Ye devlet iflerinin bir arada ııörühne
ai. Devlet aıyaıal idare prensiplerine 
beınen, hmnen iki İt, iki vazife kan • 
tıktı. Bunun ökonomi sahasında ehem 
miyelli neticeleri olmu~tur. Bir kere 
d.,vlet lu>D<Üsİ hepsi biribirinin ayni 

fertleri birbirinin bir millet Y8- -
ğa çalıımanıqbr. Ulusu tetkl eden züm 
relere ayrı ayrı muameleler ~f • 
tır. Nctioeei olarak müslüman hukuku, 
müalüman membalardan almmıı ~ 
deler tatbik edildiği için td>aa.&1 o • 
lan uluı cümleainden müalüman obna 
yanlara müalüınan hukukunu tatbik e 
demiyor. Bu lı:khın kaidesi idi. (Ni • 

(Devamı 6 ıncı ııahifedc) 

HükUmcıte seçen letanbul nıbhm" 
antrepolar umum müdürlüiiine laıtan
bul vali nıuaYİni Bay 
Ali Rıza ç .... ik tayöıı 
edilınİflİr. 

Tcyiıı emri pi- ı 
elikten aonra Bay 
Ali Rıza Çevik ..... 
!ayetteki iJindm etY· 
rılanık yeni iıir• 
bajlıy.cakbr. 

Bay Ali Rıza Çe
vik, mülkiye .._.... 
nudur. Meslekte çe
kinlektıen yetifmit
tir. 

lataJıl>ulda İlıiİ se
ne polis müdürlüğü 
yapımı, muvaffak oJ. 
muıtı.-. 

Bay Ali Rıza 
Çevik 

l lci buçuk .-edenberi de vali -.a
vinliği qini büyük bir diiri>ati ve mu
vaffakıyetle y~tır. 

Bay Ali Rıza Çevik, çalrpnaktan 
yılmaz ..., itinde gerçekten çevik dav
ranır idare imir!erimizdendir. 

Yeni itinde de muvaffak olmaauu 
diler ve kendiıini kutlularız. Bay Ali 
Rıza Çevik'in yerine kimin tıryİn edile
ceği henüz belli değildir. Beyoğlu kay
makamı Bay Sedadın vali muavinliği • 
•e getirilme&i çok muhtemeldir • 

Dirilik ve esenlik 
Dr. Rusçuklu Hakkı Uz.el'in özdllle 
ya:r.ılmıf ve herkesi alôkalandıran bir 

makalesi bugün 4 üncü aahilede 

RADYO HAFTASI 
Bugiin 5 inci sahifede 

Hav yapmıyan, ütü tutan, çok 
dayanan en iyi desenli 

ilk Türk Kum8fl 

YÜNİŞ dir 

Satıt deposu : Yeni Postahane 
caddesi, Tayyare piyangosu 
kartısında Zeki Riza mağa

İİll- zaaı Telefon : 20485. e..ıı 

Kubilay: İnkılapçı Türk gençliğinin 
öz örneği, kanımızda 

yaşayan benliğin ta kendisidir 
Menemen Kubilay i.bi 

desi bugün öğleden ıımı· 
ra ....,t 14,30 da büyük me 
raoimle açda.caktır. Abi 
denin açılq resmine bat 
kanlık edecek olan C. 
Halk fırkıa&ı genel yaz. 
ıranı Bay Recep Peker 
dün sabah saat 11 de li
nıanmuzdan kalkan Ka 
radeniz vapurile lzınire 
hareket etmiıtir. Bey 
Recep Pekerle birlikte 
Bay Haaa.n Ret't. N'4Öt 
Hakkı, Galip Bahtiyar, 
Bayan İffet Hal.im de 
ııitmitleırdir. Bay Recep 
P&ker ve htanbul beye 
ti bu sabah saat 9 da iz 
mire vannış buiunacak

ll4J1 R~ Peker Galata r rhtrmıntla GCfLeral Sa/;/ı' :ı 
KubWiy için çıkarı lan reWrıli bir riMJ , 

lardır. lzmirde Bamıahaneden kalka
cak bU&ıui tren, m.-aıimde bulunaA 
kimseleri, heyetleri, Halkevleri, genç• 
lik tetekküileri mümeasillerini Mene-

leden ba luediJ!Or._ 
mene götürecektir. Meml'*etimizin 
her tara.fmdan bugün Me-ne he • 
yeller gitmektedir. Buııüen ayni za • 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Atatürk'ün Ankaraya ilk 
ayak bastığı gün 

Yarın Ankara Halkevinde büyük bir 
musiki gecesi yapılacaktır 

:ANKARA, 25 (Telefonla) - Atat ürk'ün Ankan.ya ilk ayak baıabğı 27 ilk 
kinunun yıldönümünü kutlulamak iç.in tialkerinde hazırlıklar yapılmaktadır. 

O p .,qam Halkevinde Denizli saylllYU Bay Necip Ali bir söylev ııöyli
yecek, ondan ıonra büyük bir festival > oınlacaldır. Bu festival memleketimizde 
bu ölçüde müzik kunılda.mtınm bir başla ıgıcı olacaktır. 

ANKARA, 25. A.A. - 27 ilk kinu • aktamı saat' 21 de Ankara Tlalkninde 
Atatürk'iin Ankara'ya ayak haslığı ıün in 15 inci yıl dönümünü kutlulamak için 
bir IDU7-iluel festival anıklanmııtır. 

Bu ııecede Denizli saylan Bay Nec !> Ali bir söylev aöyliyerek feotivalı •· 
çaktır. 

Ondan sonra Bay Münir Hayri'nin yazdığı Bay Necil Kiznn ile Bay A. 
Adnan'ın muziklerini yaptığı "Bayönder., ile "Tafbebek,, sahneye konacaktır. 

"Bayönder" de "Bayönder" rolünü Bay Nurullah Şevket "Bayan lzgen,, 
rolünü Bayan Celile dana ve Deli Ozaa rolönü de Bay Münir taganni edecekler

(Devamı 6 mcı sahifede) 

o" türkçe yazı örnekleri 

Türk'' Larousse ,, u 
Ankaradan geçen ııün ııelen 

yazısı, (Abrtürk) ün yeni bir 
ğunu muıtuladı: Türk sözlüğü 
caklır. 

bir tel
buyru
yapıla-

Dil değiıimi yönünden yeni olduğıı 
kadar yerinde, ıerddi olduğu kadar da 
yerimli olan bu mutlu buyruk, dil yolu 
üstündeki ıiıleri dağıtacak tanmal bir 
gün ııığıdır. Ne saklayalnn, bu yolun 
özleyimli yolcuları timdiki tutumla tıpkı 
yer yer kaya parçalarının gizlendiği dar 
bir boğazı kılavuzsuz ııeçmeğe uğratan 
ıemi kaptanlarına benziyorlardı.Gerçi, el 
de bir tarama derigisi vardı; ancak bu 
d..-gi öz değerlerini ııereği gibi bilme
diğimiz bir takım kılavuzlarla dolu bir 
aergiden bıqka ne idi? Yazarların bir 
çoğu bu serginin önünde ya anlamadan 
duruyorlar ,ya aradtldarını bulamadan ıı;e 
çOyorlardı; oysa ki bizim dileklerimizle 
buaerginin verimleri arasında bir dü· 
zeolik kurmak bilimli bir el için kolay· 
dL 

Tarama dergisinin bizim önümüze 
küme küme yığdığı aözler arasında bir 
talmnları,yahancı yolcuları boıyere ıokak 
sokak gezdiren bilgisiz otel tercüman
lan ııihi, duygu ve dü§Üncelerimw ço
rak yollarda koıtunıp yormaktan baı
ka bir ite yaramazlar. O bec.,,-ilniz ter· 
cümanlarm arka~rna takılan yolcular 
nasıl ki ırkşam üstü hiç bir kazanç ..ı. 
de etmeden .,,lt tabanlarının altında 

-Bay Saffet Ankana
bir sızı, kafalannm içinde bir uğUltu i
le otele dönerlerse Tarama dergiıindcn 
raatııele kiraladıklan oöz ldavuzlarile 
yazı alanına atılan dil yolcuları da gün
lerini öyle bitirwlerdi. 

Ancak bu yorııunluğun euçu dergide 
değil, dergiye d~erinden arta bel bağ
lamaktadır.Bilmeli idi ki dergi iti dıl 
yapısına elveriıli kereçleri toplayan bir 
ambarcılık idi. Öz tarama, öz seçme 
timdi haılıyor. 
(USTABAŞI) nlR gözii önünde ve 

Onun çizdiği çevre i~eriıin Jo başlayan 
bu iı bir susuzluğun pınarn, bir özle)İ· 
min kavıuta vanşı olacaktır. 

Bundan ötürüdür IJ ben. kendi payı· 
ma, b:.ı İ§le en ıık ve ııkı ştk adımlarla 
y ür t.im ~k, yapının sonu gehnesini b~kle
nı ~ den her kat çıktıkça içine girjp ycr
l <şmek ı:-erekli olduğuna inananlarda -
nırn. 

Bir yandan Ankarada sözlük anıkla
nırken öbiiryandan bizler burada 
(ATA TIJRK) ün dökeceği kalıplardan 
örnekler çıkarıp çoğaltmağa, bunları 
yurdun dört bucağına yaymağa çalış· 
malıyız. 

Ankarada Türk sözlüğünün ille yap
rağma ilk Türk •Özü düıtüğü gün dil 
mekanizmasının bütün dönergeleı-i de 
yeı· yer işlemeye koyulmalıdır. 

lsmail Müştak MAYAKON 
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l tihad ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYlN BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE) 

Her hakin mahfuzdur, Yazan: A. C. 

Sar'da plebisit 
Hazırlığı 

Uzak Şarkta 
Casusluk 

Tahrikat tesirsiz kalmayordu 
I tanbul efkarında 

Komisyon ıeçim listelerini Bu defa iki kişi yakalandı, 
tamamladı suçlarını söylediler 

bir galeyan hasıl olmuştu. 
SARREBRUKEN, 26. A.A. !..... Sar'da MOSKOVA, 25. A.A. - Kabaronlı:-

tan bildirild.igın" e göre bu aym virm; iki· yapılacak plebisit için ıeçim liateleri , __ 
sinde Turüroeg ıhriıün garbında iki 

ittihat ve Teraki mahafilinde İn- Görülüyor ki lngiltere latanbula 
anıklanmııbr. Bıı listelerin yapdmasm- Çinli casus yakalanmıtbr• Bunlar Japon 

gilizler tarafından yapılan bu tel- karşı başka bir vaziyet, harice kar-
dairi doğruluk yüzde doksandır. Görü· zabitinden aldıktan emri yerine getirmek 
len tıek tük yanlıtlıklar belgelerin eksikli-! için geldiklerini ve bataklık araziyi ve 

ki nlerin manası layıkile anlaJılamı- fi ise büsbütün .baJka bir vaziyet 
yordu. Deniliyordu ki: "İngilizler takınıyordu. Bunu takdir ede'lile . 
bize sonuna kadar harbe devam et- cek bir kimae bulunmadığı için ls
nıemizi tavsiye ediyorlar, fakat bu- tanbulda lngilizlerin tavassut tek. 

ğinden ileri gelmektedir. Plebisit ko- bilhassa yolları ve Sovyet kuvvetlerinin 
misyonu gazetelere verdiği bir tebliğde durumunJI öğrenmek İstediklerini •Öyle

mi§lerdir. Bu it üzerinde derin tahkikat 
seçim komitelerine teıekkür etmektedir. yapılmaktadlt". 

na mukabil yalnız Türk hukuk hü- liflerine dostane bir teşebbüs na-
kümr:ıci5inin muhafaza olunabile- zarile bakılıyordu. Halbuki ınak-
ceğini ileri aürüyorlar !,, böyle bir aat, Kıimil Paşayı tekrar iktidar 
kazancın boş bir ünvandan ibaret mevkiine getirmek ve Osmanll dev 

Noel oluısa 
Böyle olur 

olduğuna ıöylemeğe hacet yoktu. Jeti üzerine gene lngiliz emellerini 
lngiliı: sefareti battercümani Fiz- hakim kılmaktı. Bir de lngilizlerin Hiç darlık çekmeden 
m.mric,.. de Babuiliye giderek sada- bir iali.m devletine karşı hareket 
ret kalemi mahsus müdürünü görü- ettiğini bütün islamlara kartı ört- tesid etmişler 
yor ve: "Hala ltalyanlarl tarcı et- mek ve Türkiyeye guya düsman NEVYORK, 25. A.A. - Bu yıl Noel 
me.iiniz mi, hala Alman tesiri al- değil, dost görünmekti. • bayramı, sıkıntı devresinin sonunu teıid 
tında mı bulunuyorsunuz?,, gibi Bu vaziyet karşısında bütün Ü· ümidinde bulunıuı bütün Amerikada 
Eo:lerle kendi heaabma tahrikat mitlerin lngiltereye bağlamnası 1929 yılından beri en ıen olacağı ben· 

1 · kal d ziyor. Oyuncak, yiyecek ye çikolata ıa-
ya;l!na <ta~ ~en . ~yor u. kadar tabii bir tey olamazdı. Türk btı 1933 yılma bakarak yüzde 20-30 

Bu la hrıkat teaınız bbnıyordu. ricali ıttihat ve Terakki erkanı ve artmı,tııı-. Binlerce taıra halkı Nevyork'a 
lstanbt•I efkarında bir galeyan ha- meb'~san meclisinde bir çok meb'- gelmektedir. Belediye 200 blıı fakir aile 
ııl olmağa başlamıttı. Bir çok yer- uslar hep aynı hisse kapılını,lardı. çocuğ-una oywıcaklar dağıtmıt ve he.-
ler~en ~akkı pafamn mahkemeye Ancak Ki.mil Pa.ta iktidar mev- yıl yapılan yardondan baJka 300 bin çu-
verılmf'sı hakkında sadalar yükse- kiine geçerse i•len'n du··zeleceg"ı' val kömür ve 614 bin kutu et dağrtmıf-
1 d M 1 Hakkı T tır. Şarab ve likörün kanuni olarak sa-
ıyor u. ese e PaJanm suç zannediliyordu. Tabii Sadrazam tılması halkın tenliğini artırmııbr. 

lu veya suçauz olduğunda değildi. Sait Paşanın mevkii tamamile sar- * Gazeteler, Noelin Paris'te eilence-
Hakkı PaJay A~~an politikaal~9: ta· sılmlştı. fakat bu ifte Sait Pa.ta, li bir Noel olduğunu ve hiç de bir dar-
raftar oldugu ıçın ~iman ~lıtika. Ki.mil Patadan daha kurnazca ha- lık Noeli gibi &'eçmediğini kaydediyor-
s.ı .batırılma.k_ ve yerı?e I~ıı:ıiız po- reket etmit ve 18 tetrinievvelde im-. 

lı~~~~ı ~e~ırılmek .ıstenılıyordu. meb'uaan meclisinin gizli bir içti- Je. V cygand'ın tekaütlüg" ü 
~~tun ~ad.ıseler lngıliz ?ipl?~aai- maında meb'uslara aşağıdaki be-
sı •.1e K'."mıl Pa.şamn b.u tfte ıttıfak yanatta bulunarak Ki.mil Puanın PARIS, 25.A.A. - Selilhiyettar kay-
tt ki d 1 1 I d Ş -r naklardan öğrenildiğine &'Öre "Yüksek 

e 1 erme e a. ~t e~ ıyor u: ayet sadaret gemisinin yelkenlerini titi- harb meclisi,, ikinci bafkanı reneral Vey-
t'." vass~t tetebbuslerınden bır ne- I ren rüzgan durdurmağa ve düme- gand'm yerine ~ka birisinin geleceği 
tıce hasıl olm~ ve harp. ~ev8;111 e-. ni elden brrakmamağa muvaffak doğnı de~ildir. 
ders.e. son dakıkada lngıl_.ız _dıplo-1 olmtqtu. Sait PaJa bu gizli içtima.- General V eypnd'm tekaüd iıi ancak 
masıa rt ık·-· ı.. T ki 21 ikinci kanun 1935 d• gelmektedir ve 

• .. 
0 aya ç ~ . ur yeye da dem.itti ki: hükumet bu iti timdiye kadar görüımiit 

mum~ me~tebe musaıt tartlar- "Geçirdiğimiz bu vahim zaman- değildir. Vakti gelince bir karar verile-
la sulhu temın edecek ve ltalyan- larda size hakikati tamamile anla- cektir. 
ları T rabulusa sevka sebep olduk- tıyorum. Bizim için bir ltalyan har 
tan sonra ?~tic_e~e gene Türk doa- bı değil, bütün şark meselesi mev- Bay La valin Roma seyahati 
tu olarak •tın ıçınden çıkacaktı. zuubahistir. Türkiyenin taksimi i- PARIS 25.A.A - p::o: J al ~7 l .. 1 • taki ' . ~ um ~-"" 

ngı.ız e~ın . P ettikleri bu çin kuvvetli bir cereyan vardır. tesi!'e ııöre, Bay Flanden ile Bay La. 
gaye t mahırane sıyaaet yüzünden Hakkı Pata idaresi bir çok teyleri val'ın, Londra seyahatlerinin Frans!Z-
1:'iırkiye için bir tarafta lngiltere, ihmal etmittir,fakat fenalığın men ~talyan_ anlapnaıı için y~pılacak Roma 
f ransa Avusturya ve digv er tarafta b dah d . l d d' B" . d" yarctinden sonra olacaııı anlaşılmakta-' . aı a erın er e ır. ız tım I• dır. Gazete diyor ki : 
Alm anya ılc Avusturl'.a ?1;°1;ak ~- ye kadar tecerrüt ettik. Bununla Figaro gazetesi Roma s;;rahatinin yıl 
zere Avrupa devletlerı bırıbırlen- beraber bazı devletlere mütemayil başından evvel olacaimı bildirmektedir. 
ne girmitlerdi. ltalyayı ittifakı mü- olduğumuzu gösteren bir siyaset 
sellenen ayırmak için onu Tra.bu- takip eyleıılik. Şayet mütemayil ol
lu~ gaı:t>a y.oll:ıya? lngiltere ile duğumuz devletlerle bir mukavele 
mu~t~fıklen ftmdı mesele bir em. akdetmek için lazım olan esaslan 
nviki olduktan sonra gene Tür- bulamazsak o devletlere rakip o
kiye'?"e dost görün~rek Bağdat mo- lan diğer tarafı iltizam eylememiz 
ieI:sınde Almanyayı mağ.~p. et- icap eder. Şimdiye kadar takip et-
mege çalıtıyorlardı. 17 teşrınıev- tiğimiz siyaset yüzünden bir grup 
velde lstanbuldaki Alman sefiri devletleri soğuttuk. Onun içindir 
Baron Maretal tarafından Alman- ki hic bir devlet bizi bugünkü 
ya hariciye nezaretine gönderilen mevkiimizden kurtarmak için yar-
bır notada deniliyordu ki: dım etmi. p r. Ben bugün ne bu ve 

"lnğilizlerin lstanbulda seneler- ne fU devletler grupuna tarafta - • 
den beri el altından bize karşı yap- rım. Yalnız, gördüğüm bir şey var
tıklan mücad le Trabulus m esele- sa 0 da Osmanlı devletinin derhal 
sinden dolayı timdiye kadar görül- , bir himayeye muhtaç olduğudur. 
memiş derecede şiddet kesbetmİf- Bu himaye umumi tehlikenin zu
tir .. huruıiu geriye bırakmalı ve mün-

B ron ı ıareşal ıki gün sonra da t hasıran timdiki harp ile ;,:ligal e~-
şu raporu gönderiyordu: , melidir. Ben Allahın inayetile ,·a-

" Bu defa mesele, Bosna-Hersek t tam kurtaracağımızı zannediyo
hadisesi gibi bir iki ay zarfında at- ı rum, şu tartla ki bana ka~ı umu
laiabileceğimi% geçici biı devir de- mi bir itimat gösterilsil'. füı kiye, 
ğildir, bilakis te~irlerini bir çok se- yabancı bir devletin velayeti altına 
neler hissedeceğimiz kat'i bir mu- girmeden ancak bu sayede o muaz-
harebedir. Şayet ltalya'mn iki zam himayeye mazhar olabilir. 
muttefiki (Almanya ve Avustur. Bahsetmek istediğim muauam 
ya) Roma' da Türkiye için kabule kuvvet itilafı müselles~:r. Bizden 
'ayan sulh tartları temin edemez- ' daha bazı coğrafi, ticari ve siyasi 
!erse ve lngiltere'nin tavassutu de- fedakarlıklar istiyecektir. Biz bu 
vam eylerse o zaman lngiltere Is- fedakarlıkları yapmalıyız.,, 
tanbulda kendisine öyle bir mev- - Bitmedi -
ki temin edecektir ki Bağdat hattı
nın in,ası bile bu yüzden tehli~<f'· 
ye dütecektir.,, 

Gariptir ki lngilizler Londrada 
bulunan Alman ve Avusturya ne
firlerini de kandırmağa muv:ı.f' .k 
oluyorlardı. Meseli. Londradaki 
Alman sefiri - Vangenheim'dao 
sonra bir müddet lstanbulda sefir
lik yapan - Kont Mettemich, hü
kumetine gönderdiği bir raporun· 
da diyordu ki: 

Her ne kadar Türkiyeyi ltalya
ya kartı biraz himaye etmek mil
yonlarca İslamı kazanmak için ca
zip görünüyorsa da İngiltere T ra
bulusgarp muharebtsı meselesinde 
tam bir bitaraflık muhafaza etmek 
azmindedir.,, 

Avusturya Londra sefiri Kont 
Men:odorf ile Rusyanın Loııdra se• 
firi Kont Benkendorf ta, lııgıliz 
gazetelerinde ve lngilız efkarı u
mumiyesinde ltalya'ya karşı bir 
husumet görülmesine rağmen lngil 
tere Hariciye Ncza retin;n daha zi- 1 

yade ltalya'ya m üte ııayil olduğu
nu hükümetleriııe bildir i)orlar ı. 
ltalya'nın Londra sefiri Mıu k i lm
periali ise lngilterenin ~av : .- \ .! a
reketintlen çok memnun o Ju,.u .ıu 
yazıyorJu. 

Alman milli 
h'ı üdafaa bakanı 

(Ila~ı 1 inci sahifede) 
yan kurumlardır. 

Bu kurumlar, mensuplarını İtaat&, in· 
zibata, intizama ve arkadaıhğa alı§tınr. 

Bay Bloınber&', bundan sonra kendisi· 
nin istifasına dair olan tayiayı da tek-.ib 
etmiştir. 

BERLIN, 25. A.A. - General Fon 
Bhnnberg, Aıosyated Prcı'e ıu beyanat
ta bulunmuıtur • 

" 30-6 tarihinden beri hücum kıtala. 
rında askerlik oyunu oynanması bit
miıtir. Hitler'in ıarıılmaz arzuıu ve hü
cum lutaları reisinin de fikri böyledir. 

Almanya Raytverle öğünmekle bera
ber, mecburi askerlik hizmetine tarafta· 
rmı. Orduyu ıeciye için bir okuluğ te .. 
lakki ediyoruz. Bunun içindir ki, bütün 
Almanların bu mektepten geçmesini di
l~yoruz. Hücum k!taları ve i~ hizmeti te§
kılatı da birer mekteptirler. Filhak;ka, 
bunlar orduyu tamamlama için başlıc• 
d~polardrr ve it;tat, inzibat ve arkadaş
]ıga ah~tırmakta<lirlar. 

General, tckni!< adamı oldui!unı!an Al
manyanın sililıları hakkır.daki sorulan
Ja~a .cevap vermek istemediğini söyle~ 
mı .. tır. 

Dcmir:ro' · ı inıcut ınütcahh.itlcrlnden 
e~y~ \.m ..• l ~ldnL ı.:l a '"-ı~t yo!ları tn'~tc..&l\
lııd ; "'" • ndıo lhy l; yri (.~'\,Ya:lelen) 
..,o; .ı !.,,.J ~ı l mııtır. 

Macar azlıkları 
BUDAPEŞTE, 25.A.A. - Kont Bet

len Ujsag gazetesine verdiği beyanatta 
demişı.ir ki • 

" Azlıklar meselesi, antlatmaların de
ğittirilmesi itinden önce gelmet:d;r. 
Azlıklar durumunun düzeltilmesi bugün 
Macar dı~ iyasınmın başlıca amacı ol
malıdır. Bu düzeltme ulusal varlığımız 
ve orta A vrupada bant için bir garanti 
olabilecektir.,, 

Marsilya suikastında başka 
parmaklar var mı? 
BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - Mar

ailya auika.adi Üzerine Yuı:oslav ga • 
zetelerinin hücum ettikler (Tesz) a
dındaki soysal kurumlar federa.syonu 
hakkında yapılmakla olan tahkikat 
bitmit ve muabedelerin tadiline çalı • 
şan b.. federasyonun işlerinde göze 
batan hiç bir yolsuzluk.bulunmamı~tır. 

Yunanlılarla ekalliy~t 
ırörüşmeleri 

A'.INA, 25 (Milliyet) - Dünkü 
muhalif gazetelerden birisi Atinada 
~ay Tevfik Rüttü Aras ile Bay Mak
sunos arasında başlaysp Ankarada de
vamına karar verilen ekalliyet itlerinin 
mü~ere1eri iyi bir cereyan takip et
mediğıni yazması ÜZerine gazeteciler 
Bay Maksimostan bumm doğftl olup 
olmadığını sordular. 

Yunan dıı itleri bakanı bu huauata
resmi hiç bir haber almadığını, fakat 
gene bir gıuetenin Ankarada Yunan 
ataıesinin alakadar bulunduğu bir bi • 
dise hakkında verdiği haberin katiyen 
asılsız olduğunu aöylemittir. 

Yunan Başbakanı Londra
ya gidiyor 

ATINA, 25 (Milliyet) - Yunan 
borçlarını görütınek Üzere bizzat baş • 
balrarun Londraya gitmesi kararlaşb
rılnut idi. 

Y unanistanın dahili inıleri karııık 
olduiu için Batbakarun Londraya git
mesi timdilik techür eylemiıtir. 

1 Hııric ' küçük haberle• 1 
• ltalyanın Salya elçiliği - ltalya

nın Sofya orta elçisi Bay Cora Şili bü. 
yük elçili&ine ve yerine dıfarı itleri ba
kanlığı basm ikinci müdürü Bay Sappup
po tayin edibrüıtir. 

N 
l\tlLLIYET'in yeni 
adı olacaktır. 

~~~~~---~~~~-

Alman yada 
Ahlak mücadelesi --Başta Silezya valiıi olıuak 

230 kişi asıldı 
PARIS, 25 (A.A.) - Le Journal 

gazeteai, bütün Almanyada (Ahlak) 
meselesi yüzünden bırçok a.damla.r ya. 
kalandığtDt ve bunların bqmda Si -
lezya valisi Brukner ile 50 kadar ta
ra.ftannm bulunduğunu yazıyor. 

Echo de Paris gaze-i de, Çek._ 
lovak mecmll&SI Veltbahn'dan alarak 
(geçen haziran günlerinin tekrar hat 
ladığıru bild'riyor) ve diyoır ki: 

30-6 tarihinden beri Silezya. valİlllİ 
Brukner'den hatlıyarak 230 kiıi a.aıl
mış ve birçok eııki milis Nazi ile hü
cwn lutalarından üç biı kifinin 9ilih
ları allDIDlflır. 

Kondilis'e 
Bir suikast 
Kitap ıeklinde patlayıcı 
bir madde göndermişler 

ATINA, 25 (Milliyet) - Ceneral 
Kondilise bir tuikast t"§ebbüsü yapıl
UUJbr. Hüviyeti meçhul birioi cenera
lin Yaverine bir posta paketi gctirmit 
ve bunu Kondilise vermesini söyle
mittir. 

Paket kitap teklinde olduğundan 
yaver bunu almıt ise de biraz sonra 
tiiphelenerek muayeneye göndermiıtir. 

Yapılan muayene neticesinde pa • 
ketin infilak edici bir madde old$ 
tahakkuk ettiğinden müteşebbisi aley • 
hine tahkikata batlanmıttır. Ko.1d ilis 
bu hadisenin doğnı olduğunu teyit et
mişlır. 
.. ımııı .................. .. 

Kubilay abidesi 
(Başı ı inci sahifeue) 

manda memleketin her köşesinde ayn 
ayn anıt merasimleri yapılacaktır. 
lato.nhulda, Üniversite ge"9' ii; ı bugün 
saa t bire on kala konferans sal•;>nun .. 
da bir toplantı yapacak, Kubilaym a· 
ziz vasr bi.tıra.sını anacaktır. lıtan
bul Halkevinde de saa.t 15 te bir me
ra.aiın yapılacaktır. Dört sene evvel 
Menemenin küçül< meydanında baş kal 
dırn1ak isteyen kirli irtica yı~anı ora
da inkılap gençliğinin çel ik göğaü 
çarpın.asile, derhal boğııı'm~tu. irtica 
m karııama ilk çıkan Türk çocuğu .,. 
hit Kubilay o!du. Kubilay, bo..tün Ata
türk gcnçl'ğinin sembolü olan bu bili 
ram.an çocuk, hiç dii§ünmeden, belde
meden, durmadan canavar ve afyon • 
ke$ ıınürlecile.rin Üzerine atıldı. Ku -
bilay orada §ehit oldu. Fak:ı.t Kubili 
ym akan temiz kanı inkılabın bütün 
kuvvetini tem•il ediyor. Kubl:ay öl -
medi, o, da'ma bu topraklar üzerinde 
y14ayacktır. Bugün açılacak olan Ku 
bilay ibidesi, Menemen fa.ciasınm bel 
ki ta~tan bir anış tezahürüdür. Kubi
lay, ebediyete kadar Türk olanlann 
gönlünde, ucu semalara yükselen bü 
yük heykeller gibi ya~ayacaktır. 

Ha~kevinde toplantı 
Halkevinden : 
1 nkilap yolunda can veren ülkücü 

Kubiliyin jgmini ve manevi beıJiğini 
sonsuz yatatmak için Menemende dikilen 
abidenin açılma merasimi yapılacağı bu
gün 26-12-1934 saat 15 de Evimizde de 
bir toplantı düzenlenmiıtir : 

Bu toplantıda Halkevi idare Heye
tinden Bayan Nakiye ( Kubiliy) hak
kında &Öz ıöyliyecektir ve bundan sonta 
Bay Münir Müeyyet Sekmen (Kubilay 
gününün duyumu) baJhklı şürini okuya
caktll". 

Halkevi idare Heyeti, inkilap kurbanı 
Kubilay İçin yaptlacak bu toplantıyı bü
tün yurt• · 1.arın onu?"lamasıru diler. 

Çanakkale Halke"tiııde 
ÇANKKALE, 25. A.A. - Şehid Ku

biliiyın yıldönümünü anmak için dün 
gece Halkevinde kadınlı erkekli büyük 
bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Halke
vi baıkanı ile iki bayan hocanın değe.-
li söylevleri dinlenmit, devrimizin kuru
culannın adları sayınla anılmıttır. 

lzmir valisi An~aradan döndü 
IZMIR, 25. A.A. - Bir müddetten 

beri Ankara' da bul un an Vali General 
Kilzım Dirik bu ıoktam treniyle kentimi
ze ıre!mit ve durakla viliyet e1':aru tanı• 
fından kartılanmıttır. 

Aydından Menemene gidenler 
AYDIN, 25. A.A. - Menemende ya. 

pılan Kubiliy abidesinin açılma merasi· 
minde bulumnalı: üzre Halk Fırkası ve 
Halkevinden birer he1et buradaıı ayrıl
mııJ"· r. 

Edirnedt 
EDiRNE, 25.A.A. - Yarın Edirne 

Samsun a ondan fazla ev gan'dı 
SAMSUN, 25, AA. - Bu gec Kokçc>ğlu mahallesinin üst yanın· 

daki tek katlı tahta evlerin birinden yangın çıktı. itfaiyenin vaktında 
yetişmesine rağmen ondan fazla ev yandı. Pekaz eşya kurtanfdı. Yan
gından çıkanlar camilere yerle,tirildi. 

Yugoslavyalılar Bulgarları gendi 
ATINA, 25. A.A. - Balkan kupasının ikinci müsabakası Yunan 

lı Asprogerakasın idaresi altında Yugoslavya - Bulgaristan milli ta: 
kımlan arasında icra edilerek 4-3 Yugoslavların galebesiyle bitti. Bı· 
rinci haltayımda vaziyet 4-2 idi. Oyunun sonuna doğru Yugoslavya ka
lecisi Çuliç yaralanmış ve yerine diğer kaleci geçmiştir. 

Takımlar oyunun 10 uncu dakikasında Kral Alekaandr'ın hatıra· 
SUH tebcil için bir dakikalık bir sükut yaptılar. 

Gelecek turnua haziran aonlarında Solya'da yapılacaktır. 

395 Saylav çıkacaktır 
'ANKARA, 25. A.A. - l,eri işleri bakanlığına vilayetlerden ge

len malumata göre esas defterler her tarafta askıya alınmıftıı:.. E~ 
defterlerde teabit olunan mı/usa göre bu intihabta bütün vilayetler
den 395 saylav çıkacaktır. 

'' Acunda karışıklıklar sürüp gidiyor 
gökte bulutlar yükseliyor,, 

LONDRA, 25. A.A.- Kral, Noel. yortulan münasebetile bütün 
imparatorlukta radyo ile yapılan tebrik nutkuna diyor ki : 

Acunda karışıklıklar sürüp gidiyor, ve gökde bulutlar yükseliyor. 
Bundan b'lfka biz bir fok kendi kaygulanmtzla karııl'lftnff bulunu)'(>" 
ruz ki, onlara göğüa germek gerektir. Bunu bir:.r..şik bir aile düpince.si· 
le yaparsak kaygulardan kurtulabileceğimize üıanım vardır. 

Çünkü fırka ve lerd menfaati eri ,.erlerini genel menfaatlere 
bırakacaklardır. 

Yunan kabinesinde söylenen tadila 
ATINA 25 (Milliyet) -Çaldaria kabinesinde yapılacak tadilat i • 

çin gazetelerde her gün biribirine zıt haberler verilmektedir. Bu tadilli.· 
tın yarınki çarşamba günü tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 

Efganistan, Kap ve Trablusgarptaı 
gelen malların bedelleri 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Yenizelanda, Kap, Bülücistan, Efgc 
nistan, Nigaji ve Trablus Garpten gelecek mallar bedellerinin Türk pa 
rası olarak !t1erkez Bankasına Bloke edilmesi lktısat ve Maliye bakan· 
larınca takarrür etmiştir. Bloke edilen paralar ayni mem:eektlere ma' 
ihracı ıruretile alınabilecektir. 

Diin akşam Erenkögde cinayet 
oldu, genç bir adam öldürüldü 

Dün geç vakit Erenköyde, Fınn sokağında bir cinayet oldu ve 20 ~ 
lannda bir genç öldürüldü. Cinayet etrafında öğrendiklermiz şıınlardır: 
Ilgazlı Mehmet oğlu Abdullah namında bir adam gene Ilgazlı 20 yaşla 
nnda Ali oğlu Hüseyin ile uzun müddet arkad'lflık etmifler, fakat na 
sılsa ı u iki arkadaşın arası bir ay evvel - söylendiğine göre - bir hadır 
yüz;;, :len açılmıtşı r. Bu yüzden Abdullah Hüııeyinden intikam almağc: 
karar vermiş, fır.;at kollamıştır. Ab dul/ah nihayet dün akşam Fırın so · 
ha;itndan geçmekte olan Hüscyinin yolunu birden bire keamif ve taşıdı 
ğı bıçağı zavallı gencin birçok yerlerine sapladıktan sonra kaçmıştır 
Kendini bümez bir halde yere yuva rlanan Hüseyin tedavi için eczahan 
ye goıürü. nıuş ise de yaraları ağır olduğundan ölmüştür. Katil aranmak 
tadır. 

Pr. Mar'ın ölümü 
Bay Litvinof ve T. Rüştü 
Ar s arasında tely zıları 

ANKARA, 25 (A.A.) - Sovyet 
b ilginlerinde" profesör Mar'm öli:mü 
dolayısiyle dıfarı işleri ha.kanı Ba.y A
ras ile Bay Litvinof arasmc:la afağıda
ki telgraflar teati edilm "ttir: 

Dı,işleri halk komiseri S. E. Bay 
LiLvinof MOSKOV A 

Çok sevdiğimiz büyük bilgin Mar'm 
öldü;iü haberin' derin bir acı ile duy
dum. Bu münasebetle dost Sovyet Rua 
ya hükUıneline en nmimi taziyetleri
mi aunarmı. 

Tevfik Rüştü ARAS 
Dııan itleri bakanı S. E. Bay Rüttü 

Ara.a ANKARA 
Mar'ın ölümüyle memleketimizin 

ve ilmin uğradığı acı ziya. münasebe
fyle gönderdiğiniz taziyetlere hüku
metim namına candan t~kkür ede -
rim. UTVINOF 

Saylav seçilmek isteyen!er 
ANKARA, 25. A.A. - Saylav seçil

mek isteyüp te Cumhuriyet Halk Fırka
sı yüluek reisliğine veya umumi katib
liğine bu isteklerini yazı ile bildirecekle
rin ikiter ufak fotoğıılflarını da birlikte 
göndermeleri, daha önceden isteklerini 
bildinnit olanlardan bu fotoğraflan gön
dermemi§lerin de göndermeleri Cumhu
riyet Halk Fırkası umumi katibliğinu 
dilenmektedir. 

Eczacılaı tayyaresi 
ANKARA, 27 (A.A.) - lzmir ..,. 

.Istanbul eczacılar cemiyetinin önayak 
olarak çalıtması neticesinde, Türk ec -
zacılan, her ay kazançlarından ayırdık
ları parayi tayyare cemiyetine vererek 
bir (Tüık eczacıları tayyaresi) satm a1-
mağa karar vermiılerdir. 

lzmirde bir tren kazası 
IZMIR, 25 A.A. - lzmir • Kar • 

ııyaka arasında gece seferi yapan ma
kinist lamail oilu Süleymanm idare 
ettiği havalı treni rece aaat 24,45 de 
tren yolu Üzerinden geçmek isteyen 
arabacı lbrahim oğlu Hiiseyinin ara
b~. ~mışlır. Araba parçalanmıf, 
Huseyın yarala.nmqtır. Hiiaeyinin ya.
rala:n ağırdır. 

Halkcvindo inkilô.p §Chidi Kubilay için 
hü>:ük b~ i~~al yapılacak ve bir çolc 
hntıpler ınkılap mevzuunda söylevler ve 
konferanslar vereceklerdir. 

Gaziantebin 
Kurtuluşu 

(Başı 1 inci sahifede) 
kik.a susuldu. 

Bay Omerden aonra küraüye Bay 
Hii&eyin Remzi gelerek Antep aava.şı• 
nın bir tarihçesini yaptı. Bu arada 
Fransız kuvvetlerinin tefırjn teslim ol· 
ma.aı lazmııret..ıi.ğ 'ni, akt.i halde daha 
feci akıbetlere dii.}üleceğ-ini bildİre<'· 
bir notaya kartı verilen §U cevabı o· 
kudu: 

cAntept.e bir Türk aağ kaldıkça v< 
Antep C§hrinde de t~ laf üatünde duı 
dukça bu yurt &İze ka.pılannı a.çmıya· 
caktır. Ve Türk kim olduğunu bur&<IL 
size gösterecektir.» 

Bu cevap üzerine tanı 11 ay çarpı 
fl'J'ak göğüsler kabartan net 'cetere v• 
nldı. 

Bay Hüseyin R.emz.i -<;zlerini ti>r· 
le bitirdi: 

c91 &'Ün süren son acdıdı muha.aara· 
da aylardanberi acı zerdali çekir<le · 
ğinden yapılan ekmekleri Tiyen ,,.. hat· 
ti çok kere onu da bulamıyan ve kAl 
ateı ve ö!Umle boğazlaıan müdafileri 
imanlarının sertliği ile tunçla§a!l çeh 
relerine gerçi açlıim öldürücü aolua 
rengi çökmiqtü. Türk Antep yakıl • 
mış, yıkılmıt. fakat bütün bunlara rai· 
men boıaltılmanuftı.,, 

Bay Hüaeyin Remziden sonra kiıı 
yager Bayan Nedret Antep luoJdwıda
ki duygularını anlattı. ve En-...r Sa · 
dık ç~kun bir ez;ıi okudu. Bunlardar 
aonra Tıbbı Adli müdür muavini Ba3 
Fahri Can Antep aav~ı hakkında bu 
müsalıahe yaparak Türkün yılmaz ıı'
cünü anlattr. 

Son aöz olarak gene Enver Sadık 
küraüye gelerek Antep ava§mda ö • 
len Karayılan oğ-lu ye Şahinin yararlı: 
lannı anlattı ve dedi ki: 

cSarmıaak tepeai Karayılan oğlu • 
nun bütün kahramanlıklarnu &'Öster 
elifi yerdir ve en sonunda mezan ol · 
muttur. Şahin: cl>iiJmanı tehre eok · 
mıyacağım, &'İnır&e gÖf•ümün Ü.Zerin • 
den geçer de öyle &'İrerıt demif ve K• 
til yol)Jnda Framız kumandanı Andıı 
yanın idareaindeki 800 yaya 200 atlı 
ve 16 ağır makineli tüfenkle mücoh · 
hez b'.r kuvvete yanında.ki 20 kllilil< 
çete ile göiüs genni§ ve yurduna düı 
manı sokmaıruftır • ., 

ll:f o;rasim esna.3mda bu &aV&fı ıonn'i 
ve ıçınde bulunmuş kümelerin aık 11!. 
gözlerini sildikleri görülüyordu. 
• ~ütün &'elenlere Antep fıstıkları d• 
gı t .arak meraoim aona erdirild-. 



- Gezgin yazılan -

•oııdra teessür içinde 
Bir ,ehri yabancı gözile görmekle, 

llıı.ta yerleştikten ı>e azçok ora yaşa· 
:.ııuı akıntısına kendini vererek han 

,l'ı, konycryr anladıktan sonra tet· 
cıra.nnda çok fark oardır. Bunun 

r iki8i de ayn ayrı lıaraktu göste: 
~ l.irer gÖrÜf zaviyesıdir. Ben ~ımdı 
litiııciaindeyim. Burayı ~ine boyıma 
iit edebileceğimi pek ummuyoı uın ... 
l!iendim! (Bu kadarına ~e 
•anınm. Çünkü bımunla kimseye 

'it..,,. ı>ermiyonan, sadece lôl U.,. ara· 
~a çimentoluk .. cr~-or.} l.oı;!drada 
lıaık ya tee#Ür ,; · te~ekkur duy-
~dan mutlaka ... irile duygulan • 
lıcıktad ır. 
llakını:z: . 
Bir yere giderlıen karf1.nıID bir a

lı.;; çıkar. Onu yo1,_.,,..k ~erken, 
~ ona vermek iatersini:z ve bır veya 
li defa hapahap kcrrııl'lfırnnı:ı; .•. der
~: 
- Müteessirim.. der ..• 
l' ahut geçerken bUift kol- ili-
··• Hemen 
- Müteessirim .. der .. 
l' uhat -'ire binerken aİ2: önce 
~k f.ter.U.iz. O da beraber çılıı
'-r;;. Hemen (müteenir) dir. 
a;,. maicr:ı;cryo gider bir fe)I arar • 

lııuı Bulamauını:ı;. Mcrğazacrlar hep 
ltıılı~eaairdir. Lokantada yemeği sev • 

4irıi:ı;. Hemen lıaldırrrlcrr w- gar • 
lıııı müteeuirdir. Biri.si ycrnınuJa ak. 
~r ... Derhal teeşs~~ü beJIG? ~e~. 
•bileyim: En kuçülı gayrrmu_,t 
~den dolayı ıriH teesaür beyan eder. 

. Bunun parolaaı: . . • • ., 
..._ Sari' dir. Bu bu terl>lye midrr •. 

t-,.. itiyat mıdır?, Orannı bilmem. Fa-
1..t bi:ribirinin hakkma tecaııü"'. et • 
......... yii:ı;ünden enla bfr ıeydir. 
'l'"fekküre gelince: '!~.burada -
~ tefekkür edecegunı •fQfU<lım. 
ı.,:ber saçrm.zı lııaer t"!"kkür eder, !>i 
loıfi bilet verir tefekkur eder, aycrgı· 
~ burnuna u:wttığuuz; k.unduracr Bİ· 
llıı eski kaloılarr çözerken . teıekk!" 
'<ter. Ri:zmetçi odanu:a temı:zler, gr • 
lt,.ke:n tqekhiir eder. Ve böylece Lon 
j'Q/U- ya t"§ekkür eclerlıer, yer tees
l!r ... Lonılrada )'Dfayac~anı:z ~~ i!ft 
li,;ten birini mutlaka gostermelisinı:&. 
~a yerinde.~ 

• • • 
Adamın aklına gelir yal. Bu kadar 

"'1Bin memlekette dilenci ucrr mı?. Me 
'.'ık ettim.. Araıtudun. Dilenci .vcır. 
~•m f"fİt çqit ••• Evvela hlıUik di/.uı· 
~~r yani sakatlar uar.~ Bunlcrrm ha_· 

ı.;.:"ki .sakat olup olmadıgmı :ııcr!1"" kor 
le bacağı tıe)l<ı kola keAAl.r:nlen 

~kasmda anlamak mümkün değil. .. 
BuraJa her yerde oltf'uğu gibi körln

'cıibette •.• Herkes ona veriyor. 
Gramolonla dilenci Am..ıenlam.da 

ı!Q görmüıtüm. Burada da cörd~. 
Cayda çalan eteklihli bir lıkoça ( Pı-
4-İilli) de tuadiif ettim. Gö>:leri gö
lli.ııordu. Y anmcla ( (lÖrücü) ııü varclı .. 
lciı.rit iğne defter gibi 1eyler satan 
İlıtcy.,; hanlar veya mecal8i:z sarhoş 
lı.riller de a:z değiL. 

Bir kıam dilenciler bir .akağuı diik 
4cin olnuycrn kenarına birkaf kıtıpıyo:zı 
~ koyuyor, yere ele tebefirle bir 
'4tkun kendine acrndrraccrk aö:zler ycr
lı3'or diz çöküp fDpkası önünde bek
~or.:. Bunların içinde bir tanen ııar
\ ki bana· bi:zıim uki goygoyculan 
~ırlattı. 'AUı kifİ iki,er olnuqlcrr. 
4.ııa:zlan çıktııi• kadar baiı~ fCl1'• 
4' •Öylüyorlar ... Amma ~epsı k~rktan 
:'.faiı yQ§ta. .• içlerinde bir tanesı de e
Qe bir kutu halha avuç açıyor ... ().. 
t.kiier anlı hammallan gibi birinin 
°"ıu:zlcırrna abanarah yürüyüp! Volıı:a 
~kılmlan gibi oknyorlur. Ogrendım 
iti; bu adamlar iJS!:zılerdir. Iısizlere bu 
'lııla haltalıh ııenyorlar amma ancak 
~6 halta bir müddet içinde hendine 
't l.alamıyanları artılı tortu sayıyor 
"' para vermiyorlar. /fte bunlar on -
lcı.dan. Bunların yakınında kibrit çak 
"ıoya celmez, derhal pcrrlaTlar. O ka
ıt..,. ü.pirto doludurlar. 

Jfi.n tuhafı, polis bun!ara .•~• çık.?r 
llıı>or ... Bütün bu dilencrler ıç:'!de ua-
1~ b.O§ı pırtıl olana rast1Ielmedım. 

ICendi kendime düfiirnliim: Bu di • 
ı.,,cilik denen f"Y hanı.si bir :ze~. 
"4:.ıba ecnebilere yasak olan kaçalı 
~atlar arasına dilenciliii koydular 
~ koymadılar mı?. Koym_adı!ar:sa 
~ada çok kıyakları var. Gelip bı:&rm
~erin ekmeklerini ellerinden alırlar. 
"'1.an dihlıat. Hiç deiilıe içeri sok
'lıcya/ım ... Çünkü fU ycı:zdığım altı iı· 
'!ain olıuyaıları ve ""•!•:'. opent ar • 
liotı.rmden çok Jcrha ıyı ıdı. 

Londra: 20-12·1934 
B.FELEK 

~OL/STE 

Kavgalar 
Fatilıte oturan Mehmet, Hakkı, Jb.. 

--, ve Salmatomrukta ~~ k~ • 
~inde kavııa çıkarmak ıstemııler ile 

~ yakalanmı!lardır. 

Yangın baslangıcı 
Ene.lki akflllll Y emiıte bir yanııın 
~ ve görülerek çabuk butınlınıt • 
lır. 

Yangın Y erniıtc limon $0kağında 
~ numaraİı -yvacı ve kalwmal Hadi 
..,. ...... i Kadriye ait üç k lı binadan 
Sllalııı. bet bot ıandık yandıktan 
~ aöndürülmiiıtı.ir. Yangının ocbe-
1.; poliı tarafından talıkilc ed;lmelde • 
~ 

• * Esrarket - Erenko) unde. ıi>phe 
ii....me ~evrı!en Yuıuf Mehmedin uz~ 
l'İıade 2 ıı:nm e&rar buhııum11 ve poliı 
~ Yuauf yal<alanm•ıbr. ~tr&r• 
'-r; nereden alındıııı tahki"k edılmek
t•dir 

; Kumar _ Tophnned Nttatibey 
to\ddeainde Yusufnn le vesin~ ~ih, 
~llıtafa, Dı..-&u"- Hineyın mmlerınde 
4cn adam 7 'r ku nar oynadıkları 
to ülmüı • ı _ ya:k:ılamnıt· 

r 
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' Ş EH i R 
.. 

HABERLERi 
iN HiSARLARDA 

Afyon satışı 
Nasıl yapılacak? 

Türk - Yugoslav 
b""rosunun 

tutumu beğenildi 
Uyı:~tunıcu maddeler-. inlrlsarı il":: 

nel müdürü Bay Ali Samı, Belgrat go 
riipne!eri etrafmda ba!.enhğa ~ 
vermek ü:zcre dün a.lqam Ankara.ya 
gİtmİftir. Bay Ali Sami, birkaç gÜn &O 

ra §ehrimize dönecektir. Aldığmu:z ye 
ni malıimata göre, Belgratta Tüm • 
Yuge>&lav afyon ıınukavelet.inin imza· 
!anıtından sonra, kartelle yapılan te • 
maslar üzerinde de g~eler olDlU§ 
tur. Bu gö~elerde, inbiMr müm<>a
sillerinden maada ökonomi bakanlığı 
mızın bir mii§aviri ve Yugo&lavya ta• 
rafından Hariciye nezaretinde Akvam 
cemıiyeti itlerine bakan zat ve ekim 
mıntakası iktisadi mümeasili hazır bu
luno:n.qlanlır. Kaın.isy?"> a:ııerbz bü. • 
rmunun çalrpnaaile alakadar muhtelif 
-leler belckmda görii§tüğü /libi, 
kartelle müzakere ve münasebet İ!'İ· 
ni de tetkik etmi§, müzakereler sıra
aında tutulan zabıtlann hepaini oku • 
mUJ!ur. Netıioede, Türk· Yugoe.lav müı 
terek bürosunun afyon aya.setinde tul 
tuiu yol ittifakla taswp edilmi§ ve 
148 kUJ'U§ cıılıarak tesbit edilen afy$ 
aatııı fiyatı muvafık gÖriilmÜflÜr. Kar 
telle bundan aonra yapdaca.k temaa • 
)arda da ayni yolda~. 

MAARiFTE 

Mektepler 
Sekiz gün tatil 
Yılbaşı ve bayram tatil

leri birleştirildi 
M ... teplercle yılbaşı tatili ile bay

r.m tatili birleıtirilmiıtir. 
Onun için, bütün mektepler ayın 

birinden sekizine kadar tatil yapacak
lardır. 

Fransızca tarih okutan 
mektepler 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
tarih, cografya ve yurt bilgisi dersleri
nin türi<çe olarak ve Türk muallimle
ıni tarafından okutulması -cburidir. 

SWı> Agoptaki Notredame de Sion 
Fransız kız lisesinde, tarih dersinin 
fıww:zca cılrotulduiu maarif idaresıne 
ibbn edilmiıtir-

Maarife yapılan ihbarda cumart e:ıi 
ırüırii dokuzuncu orufm açık mavi ıu • 
besinde saat 10 ile 11 arasınd~ fran • 
uzca tarih dersinden huıusl imtihan 
yapılauğı bildirilınit, fakat ~el.~ep. i
daresi bu ihban duyımca o ıııun ımtı -
hanı tehir etmiftir. 

Jbbar üzerine o ciin mektebe giden 
maarif müfettiti frantızca t.uih imtiha
nı ~nadıiım görünce talebelerle temas 
etmiı, .neler okucluldannı, bu meyanda 
fnnsı:zca tarih okuyup okumadıklarını 
sormu11ur. 

Talebeler fransızca tarih okudukla
mu o gün ele imtihan yapılac:ığını, 
nbt imtihanın tal:ıjr edildiğini ıöyle • 
ıniJler kttaplannı ela müfettite vermiş· 
lerclir.' Miifelt.İ§ kitapları almıt ve mek
tepten avdet ebniıtir. 

Hukuk talebe kongrôsi 
Hukuk fakültc•i talebe cemiyeti 

fevkalade kongresini cuma günü öğle
den sonra h&lkevinde yapacakta. Bu 
koncrede idare heyeti intihabı 4'enile
necekt.ir. 

Difteri ve kızı 1 görU'.dU 
Baı meiı:teplerde difteri ve kızıl 

ea•talıkları ııörülmüıtür. Belediye sıh: 
hiye müdürlüğü bu gibi mekteplerde !a
zını gelen sıhhi tedbirleri almağa ha§· 
lamııtır. 

l....;K;.:.;ü;.ıç~ü;;;k;...;;,;h~a-b_e~rJ_e-:r:-.:-I 
* lstanbul üçüncü mmtaka Et.ıbba 

odasına bağlı olan Kocaeli, Bursa, Zon
/lUldak Bolu, BiJecik vilayetleri Anka

b' .' i Etmba odaoına ilhak edilmiı
i':rdi~ vilayetlerde ıebrimiz üçün • 
cü mmtaka oclaıına kayıtlı ( 128) aaa-
•ı vardı. 

* Çocuk eıirııeme kurumunun Bey
oğlu kaza konırresi evvelki ai<§&D1 Bey
oğlunda fırka kaza merl<ezinde yapd • 
mııtır. intihap neticesinde yeni heyeti 
idareye Bay doktor Nazım DUJD1111, 
Hayri, Hasan, Ali, ve doktor Andre 
Vab..am oeçilmiılerdir. 

~ Vilayet evkaf müdüriyeti meban~i 
hayriye müdürü Bay Sait ile fen işlerı 
müdürii Bay Nihat dün öğleden sonra 
Ayaııofya müzeıine giderek bazı let
kikatla bulunmuflardır. 

• Dün evkaf müdüriyetinde Bay 
"'ı·· Feıhminin baıJ<anlığı &ltmda !ev• mwu " 

cilıi cihat komisyonu toplanmıb ~ : 
bal camilere müe:ı:zjn ve iımam tayını 

iJil me~ o'!""~ıu:. 
• Türkiye ı~ dut"!"nlan ~ 

bayumın iiçiioO.i gecesıne -.fiil .,. 
den 9 ikincilci.nun ~ alqa"?ı To
katlıyarı ıalonlannda bir çay tertip el· 

mifti.r. -
• Şehrimizde miaa.fir bulunan mı

&afir Çekoılovak t&lebeleri dün Ati
naya hareket etmitlenlir. . . 

• Çocukları koruma ocmıyeti bu • 
gün 80 ıa'ebeye kqlık palto verecek
tir. 

~ Konleran• - Yann aaat 14,5 da 
Saray ıinema.ı yanındn (Galata.sar.ay-

Seyyah tercümanlan için bele'liye 'bir kan açtı. 'Dün lienailerine ilk aer• 
verilli. Resmimiz ilk deraten bir intibadır. 

BELEDiYEDE ı~KEJIELERDE 

Tercümanlar için Hile karışan 
Kursu açıldı Bir iş 
Dün altmış kadar tercü

mana ilk ders verildi 
Belediyede tercümanlara den • -.er

mek üzere açılacaimı yazdıgıı:nız 
kurııılar dün aabah Şehir Meclisi "" • 
!onunda açdmıttır. Kuraa altmıf ka • 
dar tercüman ıPı-iş.tir. ilk ders G~la
taoaray Jises.i muallimlerinden Isv~ç • 
reli M. Mamhouri tarafından Fran.sız 
ca olarak verilmiıtir. M. Mambouri 
Bizans mütehassısıdır. M. Mambouri 
aöze ba§larken tercümanlığın ehemmi 
yetinden bahsetmi§ ve ~~a~ 
Türk'yeye gelen bir ccnebıye T~kiy~ 
yi ve Türldiiğü tarutıınak vazife.,le mu 
kcıLlef oldu.klarmı, bunlann Türkiy~ • 
de ilk temas ettikleri kimseler tercu • 
manlar olduğunu ve bu ııebeple me?'
leketin umumi seviyesi hakkında ılk 
fikri tercümanlardan alacaklarını IÖy 
liyerck, ten:ümanlann bazı ınal~a~ 
ile mücehhez olmaları laznn geldıg.ını 
ilave ~tir. M. Mambouri~~ gore 
seyyahlar üç kuma aynlabıhrle.-: 
Bunlaradn biri tüccar veya a.zço!t ser
vete ıınalik olan kimselerdir ki bun • 
!ar lüks için daha doğrusu Ti~~iyey > 
gördüm, filan veya falan camu gı;z : 
dün. Diyebilmek için gelirler. I~ 
lasrm balayı &eyahatine çıkan yen~ ev 
lilerdir. Bunlar da Boğaziçine, g-Jzel 
manzaralı yerlere rağbet ederler. 

Uçüncü kısım da ilimler ve münev
verlerdir ki bunlar ilmi tetkikatta bu 
lumnak için gelen kwselenlir. 

T en:ümanlar aw bu knmın i§ oe ya 
rAy:>cak mahimal!l sahip o~malıdırlar. 
Tercii:nanb.r bu ks.b'I aEmlerin mem
leketimiz haı..kında bilmedikleri ma
lümatı ha.iz olmalı ve onlara tetlcikatla 
rı esnasında rehber!ik edchi~melidir .. 
ler. M. Mambouri bundan oonra lstan
buİun topocr fi.k vaziyeti hillında 
malümat venn.İ~tir. M. Mambouri ikin 
ci denini per§embe günü ana! kide 
Ayasofyada vere<:ektir. Tercümanla • 
rm bu dene devamı mecburidir. Kur
aun aonunda imtihan edilecd<lerdir. 

Dün ilk" deni vali Bay Muhittin 
vermeai mukarrer ken, aoele bir iti 
çıktığından denle bulwıaımemıftır. 

Deniz suyu kullanan 
deRirn-.enlar 

Haliç sahilinde'ti un değ:rmerue • 
rinden nümımelik buğdaylar Almarnk 
belediye U.boraluvannda tahlil ettiril 
miftir. Yapılan muı>yenelerde bujiday 
)arın Haliç auyu ; ıe yıkandığı ve !«
kiplerinde amonyak mp.hlülleri bulun
duğu anJaıılmıtlır. Belediye bu değ:.r
m.ılerden bir lmımırun buğday yıka
ma aletlerini mühürlehnitt]r. Bu de -
ğirmen'.er hakkında tak:baıt yapılmak 
tadır. 

Açıkta taşın~ n etler 
Sokaklarda açık olarak an'lta el ta

ımmaaı menedildiğ .. halde, bir kıMm 
esn&fın etleri hala haımallarla naklet· 
tirdiklcri ııörülmcktedir. Belediye bu 
ı:ibi et tüccarlarına ceza verecektir. 

Ortaköy tramva} ları 
Alqamlan _....t 7,5 dan sonra Orta

köy, Beitkt~ tramvayları i~letilmemelt 
te ve bu yüzden, bu tarafta oturan yol 
cular .:ki tramvay değltıinnek mecbu
riyetinde k&lmakıa.lır. Bu hususta Na• 
fıa komiserliğine yapılan til<i.yetler 
ımzarı dikkate &lmarak tahkikat ya
pılmağa bqlaıı.mııtır. 

Hal nizamnamesi 
KeTeatecilerde yeni yapılmakta o • 

lan ethir muvakkat hali nizamname 
oi tamaınlanmı§lır. H&l n°zamnamee.i 
ıubat de~inde Şehir mecliainde mü 
zakere ve kabul edilecekitr. Halin Ni
u.ndan sonra açıl.arak faa.l.iyele geçe
bileceği tahmin edilmekted:r. 

Tıhan helvası neden ucuz 
Mevaim dolayıaile piyuaya çıkan 

taban belvaJarmclan bir kımımm çok 
ucuz ııatıldığı görülmii§tür. Belediye 
bu kadar ucuz helTa aatqaxlan ıüphe 
Jenerek helvaları muayene ettinneğe 
batlamıqır. lçinde muzır maddeler 
bulunan helvalar toplıattırılacak ve ya 
panlar da ceza göreceklerdir. 

Üçüncü ceza bir arap sa• 
çını çözmeğe çalışacak 

Behiye iaminde ihtiyar bir kadJDI 
haciz altına aldırmak, bu kadının Ni
tanta§mda ıoek:izde yedi hisaee"ne aa. • 
ıbip olduğu bir apartunaru hile ile sat 
mak, Ali Fuat ve Dr. Retal adlr iki za 
tr dolandırmak, Betiktaı sulh bakimi 
namına 28 bin liraldı: :potd< beyanna· 
me.oi tanzim, etmek, Bel1'ye Ha.nanın 
hacze mÜ$lahak olduğuna dair yalan 
f&hitliği yapmaktan suçlu Fikri, em • 
Jik komisyoncu&11 Celal ve karnı Fev 
:ziyenin duruıanalan11a dün üçüncü ce-
7.a mahkemeoinde batlanıfou§tır. 

F kri suçunu inkar etmiı, Celal ipo 
tek beyannrunesini kendisi tıınzim et
tiğini, fa.kat bunun henüz resmi mua
meleye konulmadığını alelade bir mü.< 
vecide mahiyetinde o~duğunu, Behiye 
Hanımın haciz altına alınması i~in "' 
bitlik yaptığını itiraf ettiğini, fakat bu 
itirafında kizip olduğunu söylemiştir. 
Muhakeme şah't getirilmesi için b~
ka güne bıraı.,ı~ırr . 

Baloncu Remzi:ıin yoni suçu 
Sabıkalılardan baloncu Remzi ge

ne adliyeye ı:"lmi~ ve yoeni baştan mah 
kürn olmU§tUI'. Baloncu Rem:zi Ayaaof 
ya halıüarmdan çıkmakta olan A:lO Rı
za anlı seksenlik bir ihtiyann e}bj..,Q 
ne pislik siirmii§, sonra bunu tan'zle
mek baha..~le 111 lirasmı çar,nıııı
trr. Balo11CU Remzinin suçu &ahit ol • 
mu§, Sultana.hmet birinci sulh hikimi 
Bay Reşit Nomer &uçlunun yedi ay hav 
se konulmasına, yedi ay aımı.iyet ne
zare:i nltmda bu!undurulrnasma, 17 
lira da mahkeme ma3rııh ödemesine ka
rar veril.-ıUıtiı·. 

Ç lınan ~ ilaplar. 
Sı~'mlet kütüphanesinin deposun -

dan kitap çalmaktan •uçlu Vah.it ve 
Aluner!in clu~maları dün biır.~iı, i.k • 
sinin de beşer &ene, onar ay hapse ko
nulır.alarına, kitapçDlln çalman ki -
lapların bedeli olan 15 hm lira için ay
nca huk\lk mahkemesine mü.-acaatla 
dava açmasına karM verilmiştir. 

Oç yüz kilo esrar 
Giinırük muhafaza te;.kilatı r.ıemur

•!.arı lzm.itc civar Çakırca k~yÜnde mu 
hac:r Eminin evinde o.ranta. yapnlıflar 
ve huğda) lnr altında ıaklanmıı 300 
kilo esrar bu 'n1u~l:ırdır. Bundan baş
ka bir baıJ<,ı eY<le de kaçak sigara ı.a. 
ğıdı ile tütün bu]Un>-nuı, m.U.derc e· 
d.ilmif, kaçakçılar h.isaa ma.'ıkeme.;i • 
n~ vm·ilmifluda. 

O rı.ılincü vakıf ·.anırıın ars sı 
Dardünc:i Vakıf Haru arsa.sının 

beled;ye lnbirile cHaliyen ani*"aı:il• 
yani han yıki.arak arsa halinde bdc
diyeye .ade edi)me:.i için belediyeni., 
Evkaf aleyhine ailığı davaya dün de 
deva..-n edilıniıtir. Belediye dördüncü 
Vakıf hanı arsasının Kuleizanin ol • 
duğunu iddia ed;yordu. Dün ımA.'ıke • 
mede müzeler idaresinden getirilen hari
ta 1 lkik edilmiş ve bu tetkikten arsanın 
Kulei zemine ait olduğu anlafılmııtır. 
Muhakeme davada müruru zamanın 
katedilip edilmediğinin tetkiki için ba§
ka güne bırakılmı§tır. 

"' Aiorce:za reialiii - latanbuıl A -
jlR' ceza reisliğine ta.yin edilen lzmir 
Ağrrceza reiı<'. Bay Suat vazifesine 
bll§laıruştır. 

* Şapkacılık yapan ecnebi - laak 
Moi:z adlı bir Yahudi eenebi tebaaaın
dan olduğu ve kanun kendisini küçük 
sanat yapmaktan menettiği halci<!: tal' 
kacılık yapbğmdan yakalanmıı, adli
yeye verilmitt'ı•. 

* Motördcki hır6r:ıı; - BU motörde 
luraızlık yapmaktan ıuçlu Kimi! Sul
tanahmet birinci sulh ceza mllhlı:emea.in
de bir ay hapse mahkUın olmuıtur. 

hinsiz; mukabele okuyan hoca
Resmi ve ruhani sıfatı olma.chğı haJ. 
de sarık saran Bolulu Ali adlı bir a • 
dam Yenicamide izi.naiz mukabele o
kurken y akal1U1111If, adliyeye verilrnİ§, 
ikametıri.h gösle?'emediğindeo tevkif 
olunmU§tur. 

ViLAYETTE 

Muhacır işleri 
l.ı.mbul vilayeti dabilincle muhacir 

irıkimı iıine nihayet veribnesi takarrür 
etmittir. 

ŞiRKETLERDE 

Deniz yollarından 
Bir şikayet 

J rtınlılar vapursuzlu ·tan 
yumurtalarını 

aevkedemiyorlar mı? 
Deniz Yollan idaresi hesabına ça

llJIUl Bursa vap=uıı geçen baftnki 
Bartın aeferinde bir hacliae olmuştur. 
Vapur, btanbuldan Barıma gitm'ı ve 
yükünü bop.lttıktan sonra, yükleııı:tl<'k 
üzere getirilen 350 parça yumurt:'- !e 
sair efyayi almadan hareket ctmif!Jr. 
Bunun sebebi, sefer için konulan müd 
detin .ı.ı..a olu!J!Mfur. Barıma haftada 
iki sefer yapmak vaziyetinde olan Bur 
aa vapuru, bu postalarını yet•ftİJ'm<ık 
için birçok. defalar yüklenmek üzen> 
bekletilen malları almadan kaJkmq 
ve eeferini tamamlemqtır. Ala.ı.adar
larm aöyleclıilderine ıröre, araad'IL i.sloe 
laine ÇJkanJmak üzere Lıta.nbuldan 
gönderi'- bir bun mallar, birçok ele 
falar, g- vaktin darlığı yÜ%ÜDden 
tunatmıen bota1bJamamq ve vapur ban 
}arın yarıomı geri gelirerolıı: ikinci aefe 
rinde çıkannak vaziyetinde kalmq • 
br. 

Buna vıııpuıwnm _, ...fer:indeki ge
cıikm.e hadiseoi Barım yumurtıu:ılan • 
nm 'N.rk.ofis ~dinde ~yette bu • 
lumnalal'tna ...behiyet vermi,ı:ir. Bu 
pos.ta ile latanbula yumurta gön:d~r : 
mek iıttiyaı tacirler, vapunm ikinci 
aefcre yetipnek kayguaile dedıal kalk 
muı yilzünden, mall&r gene yükleo>e 
memiftir. 

Oğrendiğimi:ze göre, deniz yrıoUa • 
n idar..U öteden ı.e..· birkaç defa TU· 

kua gelen bu hadiseleri nazarı itiba
ra almrıtır. SeneOatmdan itihımın ya 
pılacak yeni ..,f.,..lerde, bu haum ih
tiyacına göre :.ör tarife hazırlanmaaı 
veyahut iki vapur taı..·., edilmesi dü
şünülmektedir. 

Ticaret odası 
Seçimi 

Seçim bugün odada yapı
lacak, değişikHk az olacak 

Ticaret ve sanayi odası ıneclw a:za 
lığı &eçimi bugün yapılacnktır. Ayrı
lan 60 lürinci müntehip, butün odada 
toplanacaklar""' Meclisin Mli azalan 
nı geçeceklerdir. Bu ~ 

0

ÇİI.\, ~ 
namzet li..tesi hazırlarunqtır. Reylenn 
dnğrlm a>r ve birinci müntelıiplere 
kolay hk ter:ıini için namzet !Ut esi 'bu 
gün b'rinci müırtelıip!a-e daj;ıtılncak 
tır. 

Seçimin sonu., belki bu ~am belli 
olacaktır. Alakadarların yaptıkları 
tahminlere cöre, yeni meclis azalrkla 
noda fazla bir deği~iklik olnııya.cak • 
tır. 

Polis müfettişleri Viyana
dan döndüler 

Emniyet müfettiılerinden Bay Suat 
Tahsin ve Bay Fahri Keır.al Viyanada 
bir yıldanberi Dahiliye vekaleti namı • 
na polia t.,.ı.ilat ve çalıf'Dll tarzlarını 
tetkik etmdrte idiler. 

Bu iki genç mülettiı Viyanadaki 
tetkiklerini bitirmi}ler ve §elırimize dön
müılcrdir. 

Kenilileri v...alete tevdi edilmek Ü· 
zere birer rapor hazırl&Jnl'!lardır. Bay 
Suat buı;ıün Ankaraya gid~k rapo
runu vekalete verecektir. 

Bay Suat ve Fahri Kemalin em
ruyel umum müdürlüğünde yeni vazi
felere tayin edilecehleri anl"!ılmakta
dır. 

--o-
OKONOMI 

Yunan;stana soğan ihacrı 
Türı.ofia Atina ıubesinin bildirdi • 

ğine göre, Yunanistanda •oğan azlığı 
hi•scdilmektedir. 

Bu azlığa karı• koymak için Mı
arrdan (500) bin okka soğan aa1ı;11 alın
mak üzere olduğu aöylenmektedir. Ya
pılan temaslar, iyi liatla mal teklif o
lunduğu takdirde memleketimizden de 
ooğım alınalıileceğini ıı;östennqtir. 

Soian ihracatçılarımız bu iıle ""'!· 
ııul olmaktadırlar. 

Zeı tinyağı alış verişi 
hararetlendi 

Son gelen bir habere göre, Izmirde 
zeytin yağı piyasası iyiden iyiye hu.
retleıuniıtir. 

Dıı piyualardan gelen yeni teklii
ler üzerine piyasada iyi fiatla mal sa
blma11na bqlanmııbr. Bu hafta bona 
haricinde. 50 hin kilo kadar muhtelif 
cins zeyti.n yağı satıldığı tahmin edil • 
mekteclir. 

Acun pa11uk urunu 
1934 yılında acun pamuk unınu 

22 milyon 59ı bin bal)'a tutınuıtur. 
1933 yı)mda bu ürün 25 milyon 327 
bin balya idi ki, 2 milyon 736 bin bal
yalık bir elnik var demektir. 

lılar kliibü) nde açılacak olan (D) gru 
pu r.im aergiainde Peyami Safa Bey 
(Yeni resim) hakkında b'.r konferıuıa 
verecetk.ir. (O) gnıpu gerek konfe • 
ran.sa. gerekse sergiaine bütün lise ve 
orta metkep talebelerile Universite 
ııençlifini davet etmektedirler. Sergi 
"e konferans para~ızdır. 

Kanunlarla viliyet dahilindeki met· 
nık .mıiiki.n beıpıi maliyeye devredil • 
miş bulunmaktadır. 

Bir İngiliz gazeteci 
şehrimizde 

Bir çcık lnıriliz ırazeteleria.in mu. 
harriri bulunan Möıyö Miobel Lingley 
Atinaclan ıelırimize gelmiştir . Bu mailer iıe satılarak parası ile 

muhacirlere verilen bonolar ödenecek. 
tir. 

* Aylık - lkincikanun aylığı 
günÜ verilecektir. 

salı 

lngiliz meslekta§ınuz ıarkta bir l~t: 
kik seyahati yapmaktadır. Bura~a ilu 
halta kadar kaldıktan SODTa Ankaraya 
gİdcc< ktİT. 

Fraus.ı.z at.ın arının 
duyduklaı·ı sevi ç 
Kadınlarımızın saylav seçip şe. 

filebilmesi hakkında çıkan karran 
üzerine bu sütunlarda, bir yazı yaz 
mış ve clemqtik ki : 

Garp medeniyetlerden bir çok 
ııahalarda örnek alarak kuvvetle -
nen genç Türkiye Cumhuriyeti, bu 
yeni kanunla, ayni medeniyetlere 
bir örnek vazifesini göreec1tir, 
Garp kadınlarının bekledüzleri me 
leniyet güneşi artık GQTJ>teıi değil 
Şarktan doğuyor-. Dün gelen A • 
jana telpallanmlan öğreniyoruz 
ki, F ransanın birçok ti eğerli ve say 
gın kadınlan Türkiyenin kabul et
tiği bu büyiih sıyaaal ve soy.al de
ğİfnıeden dolayı Pari.s elfiliğimize 
tebrilı iWiine tebrik yağdırmıfiar
tlır. Ve elçimiz bu kadınlan bir çay 
ziyafetinde Türklüğün sıcak muhi
tine toplayarak kernlilerile gÖrüf
mU, ve tleğİfıim hakkı.mla hasbü • 
halle bıılıınmu,ıar. , 

T aliin ne garip bir tecelliaitı'ir 
ki mevlırrr "hukııkıı beşer'' beyarı
namuinde "bütün in.anlar hür ııe 
~müsavi olarak doğar" pı en 
aibini kabul eden ve bu prenaip 
nğuıuna kan döken Fran&ada bu· 
gün, lıatlınlar değil intihap olun • 
mak, intihap etmek hakkına bile 
malik değildir. Hatta yalnız bu 
.on hakkı elde etmek irin Franaa
mn en aeri gelen kadınlan bir ce
miyet tefkil etmi,ler ve mütemadi 
mücadelelere gİrİşmiflerdir. işte 
bunun için Tiirk kadınlığının elde 
ettiği hak, bütün dünya kadınlığı
nı alakadar etlen ve sevindiren e.>
renael bir büyiihlüktetlir. 

Türkiyetle kabul ettiğimiz ııon 
kanun bu itibarla ehemmiyeti hııiz 
olduğu gibi diğer pir nokladan da 
büyük bir değİfİme Jelcilet eder: 

O da iatidatlann, kabiliyet ve 
ehliyetlerin bila istiana yerli yerin 
de kullanılmasıdır. /$ter kadın ol
sun, ister erkek olsun biz ona ba~
mayız. illaki bir ife yaraun! •. Türk 
lııatlınlan arasında birçok ~:kekle
rimizı:len çok aeğerti alanlan var
dır. öyle ise niçin bunlann bu de
ğerini bu ehliyetini sade bir ev içi
ne ha~•edelim ve bundan istifade 
etmiyelim? 

Sınai ve ticari tqkilatta bir ka
ide vardır: 

Bir adama yaphğı ~e göre de
ğil, yapacağı i~e göre kıymet biçi
lir. 

Garp medeniyetlerinin mahdut 
sahalar için tatbik ettiği bu usulü 
biz daha genel, daha geniş bir nok 
tai nazarla kabul ettik. 

Ve kadınlarımıza yaphklan işe 
göre değil, yapabilecekleri işe gö
re kıymet ııeraik. Bu, hem bizim 
vcuilemiz, hem onlann hakkı idi. 
Çünkü kadın:anmız birçok saha • 
lartla hakikaten muııallakıyet gös 
termi,Ier ve bize kam:men eri1eme 
aiklm yerler için ümitler vermiş • 
lerai. 

Yeni toplanacak olan büyük u
lus kurultayı bu ümitlerimizi ta • 
hakkuk ettirecek ve Türk kadinla
nnın zeka ve kabiliyetlerini, bü -
tün cihan katlınlığuıa bir nümune 
olarak meydana koyacaktır. 

Mümtaz F AIK 

Turhal şekerleri 
Hıılıer aldıi;muza ıröre Twi>al te

ker f ... rikau bu ıene çıkarmıı olduğu 
maboulii 1 kirnunulllDİ 19~ tarihinden 
itibaren piyasaya Ç1iumı<:akbr. TaıiııJ 
§'!kerleri o gimden eonra her tarafta 
seblacalı.tJr. 

1 BOR~A 1 
ı------(Jı B~ alınan ceh-eld.ir) 

25 K. Evvel 934 
AKŞAM F YATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
1 tilU' dailJj 94.25 ıt.ı.- 17 50 
ıW E:au-i 97 An.. Maeaall 50.05 
Kupoıı.ıuz Z8 An. Tala-.ilt 1,11 45,65 

il 2.6.65 An. TahYili 111 .S 
: 111 rT • 

ESHAM 
it Baııılıtaaı Nuaa 10 
• " Hamiliae 10 
~ ~ Müouio 95 
Tlirkir• c.._ıa.,. 
riyet Baalı..au 
TrasnT•J 
An11ıdolu H:aa• 
Şir. Ha1ri7e 

58 
30,SO 
28,()6 

16 

Re-ji kapon .. a: 2.22..60 
T elefoo 10,90 
T erko• 18,40 
Çimea.to 13 
lttihot der. 13 
Ş.rk .ı.,. 0,87,SO 
a..ı,. 1,55 
Şark m. ec:-a 4,65 

ÇEK FiYATLAR/ 

F .. Franua 12,06 Prai 18,99,38 
Londra 621 Belsr•• 35,01 .. 
:Milaao 9,30.M Moako•a 10,91,25 
Ni7orlr. 79,57 Bertin ı.ın,96 

Ceoeyre 2,"5,62 Varto'Ya 4,21.,20 
Atin• &3,38,M Bucbıpeıt• 4.18,25 
Brüksel 3,39,75 Madrit 5.Sl,25 
Am.tterdam 1,17,58 Bükret 15,44 
Sof1a 66.82.12 Viyana 4,29,64 

NUKUT (Satıı) 

IC.11.ruı Kurut 

20 F. Frant~ 169 20 1. laTİ~r• 815 
l Dolar 125 l Pueta 1a 
1 Kvr. Çek 98 1 Mark 43 
1 Şll• AY. 23,50 1 Zloti 2ll 

l laterlln 625 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dinar 5$ 
20 Le-. .. 23 l Çerno•iç ~-

20 F. Belçika ııs Altın 9,32 
20 DrJuDi zı Mecidiye 41 

l florio 8J P.A -.~'1ôf "40 
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DÜŞÜKLÜKLER 
"Kursağan dütüktür,. der bir aay. 

nı. Ohürii bir bdındır, böbreğinin 
karnı içinde yüzdüğünü ıöyler. Bir ai. 
cenin de bütün İç avadanlıkları ,..,. 
ıemiftir; yerinde dw.ı bir t... yok_ 
Pek aeyrek oI...ı.: karaciğer de yerin
d- oynar; yvvıuını bınılar, kendine 
beazerler ıibi, kaırı.nm .i.çlnde ırezinir. 
Bu oynak karaciğerin hekimi aldattıiı 
oı.r; hekim onu yermden kaymq bir 
böbrek ....... B<i>reği yerine koy. 
IDllık için aayrumm karnını tıÇarlar; bir 
ele ne ıöraiinler, biibıu yerinde, ı... 
y-. yuvadan lırlayaıı karaciğer_. Çok 
ıade onu bir yumnı, bir ur aarurlar. 
l.Jr, mur yoktur, yerindmı inen karact
ier yalancı l1111lnu•ıaılarm altında tüm
oeu>Qtir. 

T üna emi.f. Bu inik, düıük karac.. 
ğerlerin tafra yollan da kirı-mif, çir
celenmoftİr. (3) Ondan ötürii luınci • 
ğerleri clüıük kitilerde ketkin lıaracıiğer 
aancdan olur. 

Böbrekleri düfiik kadınlar bilmm
ler ki bu, onlar için enikonu bir notno
dir. Kadınların, en az, üçte *Mina. 
ı.melikten ötürii, arıklamaktan iiWrü, 
oai böbnılderi dütüktiir. Biribiri ardın
ca gebe kalmaktan dolayı karmlan 
aölpü ve aalkı olur, dayanıldığı bJ. 
maz. 

Böbreği dütük ka<Tın bir yaramazlık 
duymaz. l>uyaa da bu bir ıinir llYJUI'" 
ıuzluğudur. Dütiik böbreğin üıtüne 
celen yerde yerlqmİf bir ai.nir ağrı.-. 
dan doğan bir ıinirlilik... DÜJÜk böb • 
reği iyi etmek ôçin bekim çok arayıp 
taramalı ve kendine çok cüveınmeü. .• 
Çünkü aayn1ya: - Bıçak! diyeceksin... 
Yapılacak ıey bôbreii düıtüğü yerden 
IWdırmak, yerine koymak, orada tut
turmak... Tutturun aımna, orada du.,.. 
cak, bİr daha kayınıyacak DU - dü
fÜO... Bôr kez bunu çarçabuk keatir • 
mek kolay mı? •• 

Herkez böyle. •• Gecilmıeğe, oyalan
mağa geı.-. Yüzen böbrd., böbrek
ten çıkan ve sidik ka'nlğuna ( 4) kadar 
uzanarak, sidiği kavuğuoa ıötüren in
ce boruyu büker. içinden ıidik zıorlui<
la ceçer veya hiç geçanez. 

Ya olur ki batı bot bmm içinde 
dolaıan böbrek öteye beriye aaldınr, 
raot geldiği ne&neye ulantı ...erir. Az. 
tık aevıaldamamalı. Onu yakalamalı, 
yerine koymab.-

Sonu oaaıl geline gelsin ona bakıl
maz. Böbrdı. diifÜklü&:ünden ileri ge • 
len İç ıı.krnb&1, ve ilt.ifatlık gibi ıinir • 
lenınelenle ııinW ilir.çlan, cerrab.Yı bıça
ğı yerine ceçer. Bıçak ıiLi keser, cleo-
ler a, tam yeri buraudır. Hava deiiı • 
tirmek, yer değiytinnek, yazltia g.İt· 
m.X bu türlü ıiıUrlikkre İyi gelir. Duy
gularını ez- zincirler kmlır, ıinirlain 
bozulmuı diiz.U düzelir, böbrek bağı 
ite yanar. Yeter ki çak i-üı olmalm 
ve ucunda yastığı bo•hMHD1111n. 

Kuraak ve baiıraak diiıiil<lüğiine 
gelince, onları anlata!mı elerken birçdt 
genel (5) uygvnsu:zluklar ve brııık • 
lıldar oürüsü içine ııiı'mit olvyonaa. 
Kuaaiınız nu düıiik, bağınağmız mı 
dü .ik? içinizi. ıııkınazsmız. iç .. ı1a1nw • 
!ar , gönül daramlıiı, tabiatlerlıı her 
tl.-lüsü. Ağzrrunn tadı Uçar • 

Hoı dirlik bulemazonm:. I>iif'!D 
b raağııı, aıağıya nzepan kursağm 
r-diy<>ııTBfjs.iai çektirirıiniz. Radiyog -
raı:i p!aklan eliıız.d.ı d~. Bu pli.
ka baka ba!ka taze dıiitüncelere dalar 
taıalanırsmrz. Bu plaklw benliğinize 
aaplamp kalan tazıe diifiirıceleriaı kay • 
nağıdır da sezme:zriniz bile-. Plakla -

nn üstünde, ııöriirsiinüz, bir karaltı 
var. Var aıumıı. oeniıı neti? Onu anlı • 
yamanınız. O gördüğünüz karma ı.. -
npk teY._. ıizi ür4Wtür. 

Uzunladıkça •-m)emıf, a-iıleda • 
çe geııiıt..miı -1er. Nasıl kualtıla
aıK, nice daraltılacak bunlw?~ Eiril· 
mİf, büğürülmüı lııöıeler de caba... On· 
...... da doğnJltmak, düzeltınd< ıerek... 

K.ıınağmı yubnya hllracg rm?. 
Sor-anmn. Hay hay lıalkaaıık. Yavat. 
yav..._ 

Kurıağuum, bağırağraızm dİİf-
meci, kano. etlerinin 1alkmw1111claıı ve 
oölpia-indeıı ileri celnwnıiıtir. Çek 
yersiniz, çok içerainiz. Kuraağmı:z do
labileceği kadar clolar, durmadan, din
lenmeden çalııır. Ne yapun zanU.. 
lmr..ı.. Yüldettikçe yükletiyeriar. 

Koyuverir 'lrenditiai.. Koyuverince 
de başlar ıeniılemeğe. Sıkıfabilmeğe 
cücü yetince salkı .... ıoölpülı: kuruk 
keadini toplar. Iıte hdUmin ıize diye • 
ceii bunlardır. 

Sözlerine ıunbn da ekler: Kuraak
la baiıraaldarm dunıılanndaki uy
ıunıuzluktan doğan kötülükleri çok ki
tiler duymaz bile. Ağırlıldarmı, tenbel
lilderiııi, üıengenliklerini, uykuıuzluk • 
lannı oinirlerinin bozulduklanna verir
ler. Onların kunaklan dıüıük °'-Y· 
dı ıinirleri öyle haykırır mıydı, lıöçl-. 
Onlar hep o dütükJüklere bailrd1r. 

Teabel, üıengen kursağını yorma • 
mak için doldurma onu, yükletme ona. 
Yiyeceğin a:ı: olsun uz olıun... Çileden 
ç~.ıı ıinirleri kamçılıyarak yabJbr • 
mal< için su dökünıneli. •• Döküruneli am
ma, yolile yordamile. .. KutakJar, bai • 
lar ancak karınları sallcwnıı, oölpümüt 
ve karm etlerinin ara11na çok yağ bi • 
rilmıiş kimselerin işine yarar. Karın 
etleri sıkı, kund ve esnek olanlaıın ku. 
tak ve bağ kuUamna11 ıerekmez. 

Böyle görünüyor ki düıüklüklerin 
değ...-i, onlara bağlı olan uygunıuzluk
Jann azması.na göre artıyor. Kadmlar 
vardır ki kırk senedir, dütük böbrek • 
(erinin tasa11nı çekerler. Çektiklerinin 
bir bölüğünün de dü~t kursakların
dan ileri geldiğini sezmezler. 

T lllam kunaklıırınm radiyografi 
pli.ğını görüne.eye C:ek ••• O plaklarda 
görülen gölgelerin bıiyük bir değeri ol
maz da onlardan ürker. s;r kursa.im 
aldığı biçıme bakarak ona türlü türlü 
anlam (6) vermsnelidir. K:lişede he
mencecik yerl""'"1 görüniiJ, ,,.abilir ki 
kursağ"ın b;.. yerinde gelip geçici bir 
seğirme (7), bir krvnntıdıT. Onları bi
ribirine kanıbrmadığınız neden belli? ••• 

Oyle toYlerle, yok yere ürkiip ÜZ • 
meyiniz kendinizi... Bırakmız onları he· 
kime. O hdrime ki o hem radiyograEi 
plağının ne aöylediğini aalar, hem de 
buzan (8), bitiğin (9), okumasını hl
liı'. Neden durakladmız? Siz de o ulu 
mtiğden bir yaprak değil mi'ainiz? Çok 
kez aldatan rorıtken ışıklan ile helı:imin 
,özleri kamaşmaz. O yapnılı:.ta hangi 
dizleri okur, bakınız: Dirlik görünüfii • 
nün değipmine bakar; duyeularmızm, 
onları ırıcıklayan nesneleri nasıl kar· 
tıladığn. bakar; yapılııınızm özelli&:i • 
ne (10), bakar. Ve sayruluğunu:zun gi
dişine varıncaya dek bakar. 

itte onlardan çıkan ıtılda gideoeği 
yolu aydınlatır ?e keıtirme yarbtmı 
( 11) verir. Bunları verebilmek için 
ne)..- gerektir, bilirıiniı: Yordamlı el
ler ve keokin gözler·-

Dr. Ruaçulda Halda Uzel 

• • . • . . - ·ı· . ' &• .- , ~ ~ i ~ ... . 

~Harik Hayat K. aza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafuıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9563 

Dilimizin temeli 
atılıyor! 

Dil kıırumwnıı:z:, yeni bir çal.
mıı yoluna girdi. Tarama dergİl• 
rinde, bir .özün 7iiz km-,.Jığını 11ö
rüp te ifinden /ıangi8ini aeçeceği
ni kestiremeyenlerin 11özlai a.ydua 
ohun-

Bu güçlüğün de artık kolayı ba
lanuyor. Kullarıdığuruz öz dilin 
kalıbc ifine girecek en uy11un .ö;ı:,. 
ler bir araya getiriliyor. Pek ya • 
kında, aradığım= i~nde bulacağı 
nuz bir (Sözlük) e kavıquyorıa. 
ilk lrurulta.y toplandığı günlerde, 
bu ipn bu kadar çabuk olacağını 
açdan yolda bu kadar tez ileri gidi 
leceğini, kinweler ıunmuyordu. 
Dil,kendi kendine açılır,kendi keti 

dine geni.,Ier,kendi kendine kökle
fİr diye düfünenler, ,undi .aplan
dıkları bataktan kıalalannı çıkara. 
rak faşkınlıklnnı gizleyemiyorlar. 
Bizde, hiç bir İf, kendiliğinden. 

yürümez. Bunu açıkça söylemek 
gerek. Bapna Atatürk geçmemİf 
olsaydı, dil devfirimi de yanda ka. 
labilirdi. Bir işin ilerleyişi, yürü -
;yüpi, ;yürütenin, ilerletinin gücü 
ile ölçülür. 

işte görüyoruz ki, dilimiz, derli 
topluluğun, ta kendiri olmak üze
redir. 

Bir kaç Y,dın içine aığan kısa uğ. 
rapnalar, bize bir sözlük kazandır
mağa yetti. 

Atatürk'ün 00,kanlığı altında 
yapdan araştırma, ulusal dil kuru· 
mımun ilk temelidir. Bu temel, öy
le sağlam kuruluyor ki, üstüne çı· 
kılacak çatı, ne kadar ağır olsa; 
kaldıracakt.r. Başında Atatürk'ün 
bulunduğu bir ifi, 00,larken sonu
na ermip sayabiliriz. 

Çünkü, o bitirllemiyecek İfe 
&a.,lamaz başladığı ifi de, en ve
rimli, en kestirme yönden bitirme
sini bilir. 

Tunç gibi ses veren, yeni öz di
limizi ,imdiden biribirimize lnct -
lulayabiliriz. 

M. Salahaddin GONGöR 

YENi NESRIYAT 

1935 Cumhuriyet 
Almanağı 

Cumhuriyet müe.soeesleri tara.Em -
elan neşreclilmiıtir. Cumhur'.yet alma,. 
nağı, &<'nelik bir gazete, küçük bir aıı 
aiklopedidir. Her evde her elde lıer va 
kit bulunmıuı l&.zı;m gelen bir eserdir. 
Muhte.,,jye.tı ötibarile herhangi Avnıpa 
a.lmaııaiı ile mükayese edilebilir. Her 
okuyucımıuzun evmde bir a.lmana.k 
cerektir. Siz de lMr tane alınız. 

ŞHe yolları 
(Şile yollan) Şükfsfe Nihal ya:ı:arm 

son 1iirlerini derleyen yeni bir bitı:ık • 
tir. Şilıe yolları, Ayte kız, üç büyük 
ozan, Bilgicin ölümü adlı p:rler bu ki 
tabın ve f&-İrİıı en özlü ve özel verim
leri ara.amdadır. 

OZAN OPERETi 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhlia Saba
hattin Şehzadeba-

tı Ferah tiyatro. 
sanda Fahri Gül
dürür, İsmail Dün
büllü. 

Dikkat: Bu ge
ce Film Yıldızı 

Muhlu Beyin kerimeleri Bayan 
Melek Ayte opeminde Ayfeyi 
oynıyacaktır. 

din varsa yanına git! Calibe'nin 
en yakın arkada.,larmdan Nesrin 
de beraberinde--

Nesrin. .. 
Buraya gelince bir in durdu. A,. 

caıba Nesrin mi bu işi Calibeye • 
laftırmıftı? 

Nesrin.-
Sigaraıaı çoktan bitmitti. Ağız. 

Müellifi: Nazmi Şehap lığını üflerken, arabanın köprüden 
nada biri kolundan ç~f ve nui- geçtiğini farketti. Maanuıfih annesine bu nezaketi 

biraz da, itin mabaadini bir ba•
ka tesadüfe bırakmağı daha doğ
ru bulduğu için göstemıitti. Yani, 
kızı 'ımartmak istememitti ! ! ! 

Nitekim bu ikinci teaadüf biraz 
gecikmitti aına, istediği de olmuf-

tu.Aradan tam yedi ay geçmi,ti. 
8" kıf sabahı .•• Bir hafta yağan 
. ~detli karın kesildiği sabah, rnek· 

:~be giderken yolda karşılaşıvermi• 
!erdi. ed .. y 

N · onu fark eınemıştı. e-
azını .. d k d 

d
. b Yedi ay 1çın e o a ar 
ı ay u... . . . k. 
k 

. görüp geçırınıştı ı ... ço ınsan . . t .. 
Fakat o, herhalde yırrnı ıne re ?· 

teden kendisini seçıni~ olaca~ı k~: 
Zira yanından geçerken ,eın~ıl'.esı-
le dizlerine doğru vuruvermı~tlı. . 

b. k .. ·· 1 vesı Gene tesadüfün ır otu c 
de bu fırsatı elden kaçırtrnı~ı. 
Tam kı:ı" atılı!' ~öz söyliyeceğı es· 

hat veren bir seı: Ay denize vurmuftu, deniz p1-
. rıl pırıl parlıyordu. Ta.bakaaıiıdan 
:reni bir sigara çıkarırken aklına 
bir fikir geldi. Gülümaedi. Arab. 
cıyı dürttü: 

- Vazgeç evladrm... vaqeç ! 
demitti • lstiyerek vurmadı. 

Dönüp bakınca Calibe'nin anne
ıile burun buruna gelmitti. Abidin 
Bey zevceaile beraberdi. O da: 

- Beo de gördüm, ben de gör
düm... • die ilave etmitti • Zavallı 
kızın acele bir iti olacak ki hızla 
giderken temsiyesi savruldu. 

Buyurun ..• Patlar mısınız? çat
lar mısınız? ne yaparsınız? 

Sonra onun Tünelbatındaki mek
tebe gittiğini öğrenınitti. Artık ak
si tesadüfler kovalamaca oynu
yorlardı. Bir gün de Galatasarayın 
kar,ısındaki Alman istihbarat sa
lonunda resimli gazeteleri hatmet. 
mi,, büyük camların arkasından 
sokağa bakıyordu. Onun, Galata
saray önünde duran bir kamyonu 
dolandığını görmüttü. Fakat had-

- Arkadat ! dön geri._ 
- Nereye gideceğiz beyim ••• Be-

yoğluna mı?. 
- Hayır •.• Tophaneye._ 
Ve. • • Tophaneden az beride a

rabayı savdı. 
- Ay var ••• ay var ..• diye sö:ııJ.e. 

nerek yürüdü. 
Bir iki sokağa daldı, bozuk kal

dırımlı dar bir yokutu çıktı. Sonra 
bir batka yokutu yavaf yavaf in -
meğe ba.,ladı. Muttasıl: 

- Ay var .•. ay var! • diye söyle
niyordu . 

Birden sevinçle durakladı. Be
yaz boyalı konağın önüne gelmif
ti. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karıılılı.Jannı yudıiunn lı:•li -
~·~e~a Ö:s türkçe mukabil1eri11i bularak pk
hmı.zın bot hanelerine yerleıtirerek keaialı ve 
"M!lliyet bilmece raemurluiu.na" cönd..-iniz. 
Doır• haUedealer araamda kura çek.i7or Te 
ku:a.naıılara lıediy.ler •eriyor11t. 

bilmecemiz 
ı 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

•• •ı 1 ı•ı ı•ı•ı 
•ı 1 1 l•ı ı •ı 1 1 ı• 

1 1 1 1 ,., 1 1 1 1 
., 1 ' l•I l•I 1 1 ı• 1 

l• ı l•I 1 1 l•I l•I 
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4 
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6 
7 
8 
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H 
11 

i l•I 1 1 1 1 ı•ı 1 
1•1 l•I 1 1 l•I l•i 

., 1 1 l•I l•I 1 1 I• _ ı 1 j 1 l•I 1 1 l l 
· l•J 1 1 l•I l•I 1 1 1• 
•• ı l•I 1 ! l•J -

SOLDAN SAC.\ ı 
1 - Ser (3.) 
2 - B.rf (3), cnf. botluk (3). 

3 - Hia edit S. Nn 5. 

1.1. 

4 - Süriyed• bir t•b.İr 3. Saaamaktaa 
emir. 

5 - Pek çok (3). 
6 - Enamekt .. emir (2), Me•IUt, Saniha, 

(5)0 a,., JU .. H (2). 
7 - Bir me•aİm (3). 
8 - M;fıah (3), Tel.raf (3). 
9 - Aa b;r •ebze (S). Ekletaıok (5). 

10 - Bir me,...,.a (3), P.ialik (3). 
11 - Bir kümea aby-..aıu. 3 

YUICARDAN AŞACI ı 
1 - Riizcir (3). 
2 - Mürs (3). Asyada bir millet (3). 
3 - Hanım (5), Karlı& (5). 
4 - Elen (3), ücret, yÜcut au7u (3)., 

5 - Ah.ali. endam., k.a.net 3. 

6 - Çolııı: deiil (2). Hançere (S), Uzak 
nidası (2). 

7 - Trabzonlu (3). 
8 - Keımektea emir (3). Çift deiil (3). 
9 - Fe•ç, li..kap. z.ümre.( 5), Etin içindeki 

(S). 
10 - Finlandi;rah (3). Cemi edah (3). 
11 - VaHdo (3). 

VEFAT 
Mülğa Hariciye nezareti umuru sİ· 

yasiye müdürü umumiliğinden müte
kait Bey Haoun düçar olduğu hasta. 
lıktan kurtulamıyarak dün v.,fat clrnİ§· 
tir. Ccna:ze tnerMimi 28 kinunuevvel 
cuma günü Beyoğlunda Sakı7ağacında 
Sent Mari kilisesinde aaat 11 de İcra 
edilecektir. 

Bu~ünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Fr•n•ızca der •. 18,JO: Jirnnaati.k Selim 

ıırrı. 19: Plik: Hafif muai.lr.i. 19,30: Dünya ha· 
het"l~ri. 19,40: Plak, orkt>atra. 20; lahiaarlar 
velc;.Jeti naınma konierana.. 20..30: Balalayka 

or.lr.eatraaı: •• lmro heyeti tarafından t••· 
21,20: Anadolu ajansı • boraa.lar, 21,30: Radyo 
orkeatra-.. 22: Rad.70 caz .. Lanso orkestra-. 

8%3 Khz. B O K R E Ş. 364 m. 

12: Pl.ik. 13: R~ri moailı:isi. 14: P09uler. 
Rom- muaiL.iai. 18: Hafif muaikia.t 19,15: 
Şarlıalı orkestra lı:onaeri.. 20: Koaferaaa, ,20.20: 
Re.ü musikisi. 20.45: Koalerana. 21: Jobann 
Staruaa alıı.:,anu. Bu. koaaere Bükreı operuaruıı 
ea iyi artistleri iıti:rak edeceklerdir.) 22: Söz· 
ler. 22,JS: Strauaa konserinin deTann. 23: Ha
berler. 23,25: KahTehane konseri. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18.05: Operadan naklen: "Puppenfee isimli 

Ba7erin baleti. 18,50: Söder. 19.20ı 'keman 
kon .. ri. 20: Sen sözler. 20,30:• Ş..~lıalt oyun. 
~·~ Haberler. 23: Pl.ik. 23,40: Çinpne mG• 

si.lusL 24,20: Salo.a muaikt.i. 
666 Klu. B E L G R A T. 437 m. 
20,10: Pl&k. 20,JS: Haberler. 20.,30: Milli 

neıriyat. 21: Jübliyadaa. ..JJ-. blr opera. 
740 Kha. M O N 1 H, 405 m. 
18,45: Yaranmazlarm. neeli. 20: .. Der Fucb

zisıt G.eboratoc,. iaimli ıarkal. diyalektli akeç. 
21: Sa.arda. noel, 23: Fasıla 23,30: N.,.._ aiacı 
albnd& danı. 

223 Klız. V A R ~ O V A. 1345 m. 
1&,05: Dana •uııilciıi. - Konfera•s.. 20: Ha

fif populer musiki. 20,4Sı !özler, 21,10: SR ... -
fonik popa.ler n.dyo orlc:eatruı. - Haberler, 
22: Cl:ııopinia Merleriad.. müreldcep kon.aer. 
22,40z .Koro koaaeN. 23ı Sö&ler. - Relt.lam
lıı:~.,....,- 23,30: Spor. - d .. , musiki& - plak. 
So&ler. 24,05: D..na mua.iılır.i.ai. - o ... plakları. 

Kbz.LEIPZIG.382m. 
17,.30: Söder. 19y.30ı BraAm.Nıt eae.rlerinden 

piyano lr.oa.ıeri. 20: Noel a.e..,.iyab. 20.40: K•
ar~ lıoa .. ri, Zl.lQc Noel. •alııaua lt.antık 
aeınyat. 23: Habe.rler. 2.3.20; Da .. m•ıikiai. 

Bir yağmurlu günde, ellerinden 
ç•mattr ıuları sızan, löpür löpür 
etli bir kadının hiddetle indirdiği 
kafes açıktı. 

Ve Aliye, hu kafeai açık pence
reye y...tar gibi batını dayamıt. dü
tünceli dütünceli aokağa bakıyQr
du. 

Nazmi yerden küçük bir laf al
dı; ona attı. O zaman kız, tatlı bir 
rüya mı görüyorum gibilerden göz 
!erini uğufturarak, gülüm.siyerek 
baktı. Ve ••.• doğruldu. 

Dağınık ev kıyafe\ile, ay ı'ığın
da, uzaktan, bir hamam kubbeai • 
nin buğulu camlarından kaçamak 
gözetiliyormu' hisaini veren bu 
sevgili, göze yeni ilifmit bir ya.han
cı kadın kadar çekici ve ruha ya
kındı. 

Bekçi, aopaşile ta.tlara ağır ağır 
vurarak geçti. Geçerken yol orta
sında duran gence yan yan bak • 
mıttı. Oç dört adnn ötede gene eo
paaını yere vururken geriye dönüp 
pencereye bir göz atlı. Sonra ho • 
murdanarak bir sokağa aaptı. 

Bu mahallede gece aafalarma 
pek tahammül edilmediği anlatılı
yordu. Nazmi ziyaretini biraz kısa 
ke.meğe kendini mecbur addetti. 

Bil' kağıda acele acele bir kaç 
karaladı .Derhal köateğini ÇI• 

Bütün dünya matbua tının 
"iŞTE HAKiKi BiR ŞAHESER : dediği senenin en nefi•, 

· en hissi ve en güzel filmi 

ŞOPEN 
VE AŞKLARI 
BU AKŞAM Büyük ainema müsameresi olarak 

M E L E K Sinemasında 
Biletlerinizi bu sabah saat 1 O dan it>baren aldırabilirsinİS· 

Telefon: 40868. 

Bugün matinelerde ÇARDAŞ 
son defa olarak FÜRS TIN 

• • • 
Eski Fransız Tiy:atro&unda 

Şehir Tiyatroıu Operet kısmı 
12-12-934 tarihte çarıamba günü ak

tamı aaat 20 de cuma gÜnÜ gündüa 
ıaat 14,30 da 

DEL1DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekran Rqit, besteleyen C. 
mal Retit. 

10104 

Istanhul ikinci ticaret maıhkemeoin
clen: Di K.ornhil sigorta tift<eti vekili 
avukat Jak Hatem ve Benıiyon tara

fmdaın Galatada rıllrtım hoyunda Kefo

li hanında ikinci katta 17 ııumanıda 
Naim ve lzmirde Kardiçalı hanında 

16 numarada lstevens Kokini ve Eroest 
De:>om aleyhlerine (9968) liranın too
ailine mütedaiT açılan davaıuın. cari tab.
kikabnda dava olunan taraia 23-12-934 
tarihine müsadif pazar günü saat 14 te 

malıkemeye ııelmeleri ~İn ilanen tei>l> 
gat icra eclilmiı İM de ıelmedlderindeıı 

H. U. M. kamınııı"'D 401 inci maddesi· 
ne teviikan ııyap kaı-. ittihaz ve iliı

ııaı tebliğine ve tabkikatm 31-1-835 ta

rilı.ine müsadif perıembe ırünıii - 14 
de talikine karar verilmip.Keyfiycıt da-

va olunanların malUınu olmak iiaa. ita-
nen tebli&: olunur. (6238) 

l ..tanbul ıııliye bepnci buladı: malı
kemethıden: htanbul belediyesinin Bö
yükadada Nizam caddesinde mülga -
beyin katibi aanii eolJ&kı merhum ce
neral b»etin lr.ö§künde ikamet etmek • 
te olan mumaileylıin mahdumları Meh
met Ali ve Apturrahman aleyhine ika
me eylecliği davadan dolayı mumailey -
himanm ikamet,alılan ~ olm•m. 
dan ~ bermuci>i ~.... mahk
nin 27 -11-934 t.ari1ıine Cfyİıı kıhndıiı i-
18.n •ın-etile teıblii lulınclıiı halde ırel
mediklerindeu baıklarmda ııyap kanın 
itıtihaa edilerek ır- ilimen !Sliğine 

t.alep v<ıçlıile ı...-.... verilmit " emri 
muhakeme 29-1.$35 tarihine müoadif 
talı ı<inü aaat 14 de t&1ia kılınmıt ol

duğUbdan o gün ve o - mah"""
de hazır bulunmaları lüamııu. iıeJaa 

ve ..Iui takdirde H. U. M. K. mm 401 
inci madcleN muci>ince boıldarmda p · 
yahen moıamele y-1aceiı tebliğ -
kamına kaim olmoık il--. ilin olunur. 

(6247) 

kardı. Bu, ucunda güzel itlemnit 
bir altın parçaaı sallanan bir siyah 
kordela idi. Kağıdı sardı, mlattı. 
iyi nif&lllamıttJ. A.fırma endaht 
edilmit bir mermi gibi kiğrt pen
cereden içeri dalınca, kız elile ifa. 
ret etti: 

- Dur! dur! 
Ve pencereden çekildi. Bir iki 

dakika sonra, Nazminin önüne İnİf 
süratinden ağırca bir ciame sanlı 
olduğu anl&fılan bir kiirt diifmüt
tü. 

Bekçi gene homurdanarak, ao
paaını laflara TIJrara.k sokak ba
tında belirdiği için fazla durama
dı. Elile kıza bir öpücük üfledi ve 
kotarak uzaklB.fb. 

Tramvay caddesinin ıfığı bol 
bir yerinde, aTiıcunda ulu aıkı tut
tuğu kiğıdı açınca ,kağıttan ziya
de, kağıda sarılı olan fey gözünü 
çekti. Güldü: 

- Desene gene kardayız._ Bu 
bizim köstekten ucuza benzemi -
yor. 

Aliyenin attığı 'ey, kadınların 
çarfaf pelerinlerine taktıkları ne
viden büyük bir iğne idi. Ostü sa
"de altından olan bu iğnenin arka
sında, yani göze görünmeyecek o
lan tarafında Aliyenin pırlanta ile 

btanbul asliye betinci hukuk ~ 
kemeaincleı: htanlıul belediy.,.İDİO 
yiibdada Nizam caddetinde aıııiilP ..,ıı 
beyin katibi aanü esbaJa medı- ı 

ral izzet köpwnde ilumet ~ 
olan mumaileybin lı:erimeri SeaiY9 r 

leyfWıe ikame eylediii davadan .ıolr 
yı mumaileylıimanın ikameti.... Jflll'i" 

bul t>lduğundan dolayı beımllclıi ~ 
ili:rıen tebüa-at icraaına karar .,eriJııllf 
ve emri muhakemenin 29-1-935 ~ 

jııı 
- müsadif --'· ·· ·· --~ 14 de ta1 _, gunu - • 
kılıımuı olduğundan yevm 'fl8 .-!'IS 

mezkiirda mahlremecle hazır ..,ı...,ıor 
aı veyahut tarafmclMı taıclikli lıir ~ 
yollmnaaı lüzumu beyan ve aksİ ıaılı • 
dirde h•kkmda lr'Y ....... muus*• yflt" 

lacaiı 'tebliğ olırnur. (624
7

) 

.. Evyel'.:° Beyoğlunda Y~ 
Huaeyınaıra mahallesinde Köıt<ll<" ~ 
kağmda 58 No. lu eYde otu~ ..... 
buıün nerede buluncluiu ~1.-İO' 
Hacı Bakir ve Celile: htanbul iJ<i.'.'~11 
ra memurluğundan: Settarm 25-1."-:ıs 
taribli senet ile zimmetiruzde .
olduğunu iddia eylediği altı ~.lir~ 
haciz yolilo alıDDJa1ı için ~ . 
gelerek takip ve istekte bu1UIJID9I' ii1' 
rine bu ....-etle tebliğ kıln>fD.k ~ 
taralıınıza ırönclerilen ödeme ~ 
mübatiri tarafından veril- ı-1• .
zabıta ile de yapılan •ehkilreta ..-,-. 
lıucün ~ yeria belli ..ıoıa. 
dıiı -l·plmaW,. tei>liıratm bir .ıT ıı,lr 
kı itiraz tayini eunıQlo il&.- ;a...; 
karar verilmittir. Hia ıii .. -...den ~ 
.- mezkiir uz içinde ... 9:H • sıtl 
clotya ırumaraııile I:ııa..cun t...- 116" 
bir lumıma kart• aöız .. _ .,_ i)e ,, 

auni bir itirazda ....,._""~ ... 
borcwntzu ödemediğiniz talı:clirda ,,., 
kıir UZWI bitmesi anında İcap ..ı- il" 
auııi muamele y-lacaıft mal~ 
olmak ve ödeme enrinin tarafuıld jlİ" 
liii yerine ıreçnıek üz.ere ~ 
nen tebliğ olunur. cıı24'' 

itfenmit tık bir imzası vardı-_ dl 
iğneyi cebine atal'ken kiğ1 

bir göz gezdirdi. Kız kısaca : .. s . . diy dllo enı ııevıyorwn. .• ,. ~,.or ~ .ı.ıı 
- Bizim pusulayı o~~ 

;yazını' - diye mınldandı _... 
amafih, nuıl olsa beni~ 

Anlatılan, kıza bir rande~ 
mİf olacaktı. 

Geçen bir arabaya atladı. 
• • • • • • • 

Binbirdirekteki ~vd~ el:'!!. 
çoktan kesilmi,ti. Bermutat ~ ..... .o' 
duralarını çıkardı. Merd~ !.ı 
datmadan odasına girince ...,. ~ 
bir nefea aldı. Elektriği açtıl~of' 
iti Aliyenin iğnesini avucuPl':.ı1eı+ 
mak oldu. Fa.kat bu iğneye go ı" 
ni daldırıp tatlı bir hülya ~ ii" 
imkan bulamadı. Zira, nıa'•:'ieıır 
tünde, bir kenarına kır~ ·yet' 
le "Dikkat! fevkalade eh~ et • 
lidir., yuılmı, bir zarf görıl" 
mifli. 

- Tuhaf feY·· Bu da ne1. dell 
Zarfı acele acele yırttı. l~~ ı,ef 

Hilmi irnzasuu tafıyan fU dort 
ıatır çıktı: 

"Nazmi; e(:4 
"Bu mektubu gündüz veY•b~~ 

saat koçta alırsan al, derhal 
1 

- Bitm.Ji .-
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HAFTAll..UK PRO<®iRAM Buda peşte 
Kısa dalgada 

Yılbaşında radyo 
Proğramları 

30 KAnunusani Pazar 
11' AN BU Lı 
tar aaati: Otel Telıcatli7an.daa aakil. 19_: 
tik: Selim Sırrı. 19,30: Dünya haherlen. 

bann Str•u•••n ''FLEDERMAU'Sw (:ran-) 
opereti (Viyana operaauıdan nakı.n.) 23: H~
b•I«. 23,20: Apollodan naklen 71lba.ıı n•ın· 

1atı. 24,55: Bir ka~ söz •e Jeai aeD97e sirit 
l,OS: Apdllod.n naklea de•am. 

950, Kbs. B R E S L A U, 3111 •· · le.it.ar orke•tn.•ı 20,10: .Ziraat •ek.ileti 
konferans. 30.40: Plikı Dan• •uaikiıi.. 

: An.dolu ajansı .. boraalar. 21,30: Rad· 
k•tra&L 22; Radyo cas •• *!ASO ork .. -

IC!a. V A R Ş O V A, 1345 m. 
Popü.ler Lefı musikiai. - 19: Söı:ler. 

· Plü. 20,30: Hafif Viyaaa musiki.al 
· li.aberler. 22,20: Koıııf••n•. ~: Lem• 
il: Neıeli popüler eaafonik ko•••r. 
1 IC!u. K O N 1 G S B E R G, 921 m. 

1 li&fif musiki. - Mı.ılıtelii. 20: Berli.n.
'-.ltil (ŞarkJar.) 22: Orkeatra. 23: Haber• 
13,:ıo, Dana. 

1 
kbz. B E L G R AT, 437 m. 

.30: Piyano .. keman. 20,19t Haberler, mil
'ttriyat. 21.30: Open. muaikiıi. 23: Haber
b.20: Pli.ki. 24: Ka.h•elwın• konseri. 
~ lebs. M U N 1 H, 40l5 m. 

• , : Şarkılar. - Sözler. 18.SO: Piyano 
~ Bebrend kendi eHrlerindea,) 19,10: 

lt, 19.3(): 'Peıter Siamair,. itimli aftç. 20, 
Shr. 21: Dau.a. 21,55: 16 ncı una. m•a.İ· 
23: Haberi..-. 23,30: Daaa. 
ICb._p RAG,470ıa. 

· Anonlm. D•oraJun "L• Diabl• •t Cathos,, 
11, 18,30: Almanca ne,rİJat. 20,30: Sen· 

'tttat'. - Sözler, 21,15: ?? 21,30: Fillı.armo• 
&ea.fonik konıae.ri. 23: Son lı.aberler. 23, 

~laJ.. 2.3,300 Caaband. 
1$ ICbz M O S K O V A, 1714 •· 
~.ıs: P~püler konser. 12,15: ls•eç •etri· 

13: lnsilizc•. 18,30: "lapanyol •ocl•ili., 
.lı:ı: Karıtık kon••r •e da••· 21: Milli mu.•İ· 
1-~: Muhtelif dilleri• n•ıriJat. 
"' lehz M O S K O V A.. (Stalia) 361 m. 
!!: EdebiJat yeıa.İr•. 18,30: "Çocuk prosra· 
~ "Yaıa•ın 1935 ıeneei,, isimli neıriJ&L 
'ı kb .. L E 1 P Z 1 G, 382 m.. 
' ı kadJo ork .. traaı. 18,20: Şarkılı konMr. 
.10: Şenlikler, 20: F\-1üniht .. nakil. 21,40: 

" İsimli aiıteç. %3: Ha.b•Jer, apar. 23,20: 

•• .\ R 1 S, (Kıaa dalsa) 19 m. 88 
'4: Konser nakit 15: H.aberlttl'. 15,30; la-

e ha.berter. 15,45: Re•i. 16: Koloni haya.-
16,15: Sözler. 17ı Ko.,...•atu•ardaa nalö
Llr.oasw. 
,1 ICbz. B E R L 1 N, 3511 m. 
-1: Sp1>r. 19: Skeç. 19.30: Ors 111.u.sikHi.. 20l 
"'-o fant&zil•ri (Schumaoa.) 20..30: Spor. 
!o, M;Iöckerin "DER ~ETTELTUDENT# 
'•r. (Berliner St.tı op....d.a.a ...ıdeıL.) 
liaberler. 23,30: Da1t1r. 
~ Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 •· 

11: Kan.tık ıea n•trİJaL - Muhtelif ak
ler. 20: K.oro konseri.. 20.45: Göbbela ta.r~· 
fında.n konhıraaa. 21: Yılbaıı .. ,riJaL (B•lı•'" 
den •alril.) 

1195: Kb&. F R A !( K F U R T, 251 m. 
17: K.onMr nakli. 19: Çocuk. 19,50: IC.an

ıık konHr. 20,30: 1934 el. bir hakıı. 21, • 4,30: 
Berlindea aakil. 

1 Şubat Salı 
223 Kbs. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Dana. - Sözler. 19,15: Hafif muik.i. 1'1 

45: Sözler. 20: Hafif 11lUaiki konaeri. - Ak
tüalite Z0,30: Pli.k. 20,45; Haberler. ••· 21: 
Rohert Stolam, "Bir tek ıece., isimli operet 
te-.ııili 23,15: Rcklim konıeri.. 23.30ı Dana. 
24: Sözler. 24,05: Dana. 

1031 Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 •· 
16,45: Orkestra. 18,30: Şiirler. 19: Arzu ttet· 

ri1atı.. 21 1 .. 001: Dana •e lır.arııık s•ce •••ikisi. 
686 Kbs. B E L G R A T, 437 ~ 
20: Plil:. - Haberl•r, - Milli neıri1at. 211 

Rad10 orkeatraıı. 21,50: Reklirnlar. 22: Raci· 
yo piJeıi. - Haberler. 23,30: Kahvehane k09'" 
seri. 

740 Kbs. M 0 N 1 H, 405 sn. 
18,35: Sözler. 19~ Skeç. Was Eucll sefaellt,.. 

21: Hawa .... apor haberleri. 21,10: Güzel ıa.r· 
kılar ak1aını. 23: Hab•rler 23,20: Gece •aaİ
kisi. (Scı.r.m ... ı.) 

638 Kbs. P R A C. 470 •· 
17: K.eaıı&.11. refakatile konser. - Söder. 

18.,55: Al•anca proırram. 20,0S: Plak. - Söz. 
ler. 20,20: Pii.k. 20,.30: "Seıcret_ isimli Sme•· 

18: Bertlıa aalon orkeatran. 19: Çi•a- ta-
18,35: Kaclua.. 19,50: Hikiy•lel\ 20,20ı 

1•ı:ııo refaJ..f'tile ıarkılar. 21: RadJe tİJatro• 
22: Bernard aall!l takmu. 22.40: Haberler. 

""Aılteri bando. 24,15: Çinaeae •u.W.i. 

Ratlyonwızwı emıalulan mtaJ Selim 
Sım müırolon önünde söylerken 

"'4 ICbz. S T U T T G A R T, 52.3 m. 
11: Rad10 orlıı::eatr&•L 19t A•ele. 19,35: 
~ 20: YaJlı salon koaMrİ.. 20.45: Spor. 21: 
~ta. "Der politiache Kannesieaaer. ZZ: 17 

aal'UI muamikiainden. 23: Haberler. 23,30: 
ı. 1 - 3 Gece konseri. 
~ Kbz. H A M B U R C. 332 •· 
9: Köylü. neırİJ•L 20: Lauta •• ıarlular. 

J.o: Ruhi nnıai.ki. 20.45: Spor haberleri. 21: 
~Üler musiki. 22.: Müniht•a. 23: \Haberler .. 

: Daıaa. 
S92 K~z. V 1 Y A N A, 507 m. 

,18,10, Plak. 18,40: Gitar oda maıikiai. -
tler. 20.,20: Haberler. 20,30: "Strauaataa. 
l.an. kadar.

11 
adh RADYO POPURISl. 22,05 

.foniJı: konser. 22,30: Haberler, 22,50: Kon• 
tin de•a.mL - Sözler. 24ı Bar laaartet.i.. 1: 
'•tede.n nalcit. 
1ISo Khz. B R E S L A U, 318 m. 
17: Hafif muaiki. 19: Muhtelif. 21: "Kracb 
Jolaate,, adlı musikili köylü temıili. 23; 
berler. 23: Haberler. 23.30: Dana. 
1195 Khs. F R A K F U R T, 251 m. 

ı..Zo: Hafif maailri. 20.SO: Şarkılar. 23: Ha~ 
:qo!er. 23.25: Aktialiı., spor. 23,45: Daaa. 
' 3 Stüttpad.ta.a. 

S 1 Kaanunusani Pazartesi 
ISTANBUL. 

1f 18: Franaızca dera. 18.,30: Pli.k oPlr.•tn.n. 
"'\lif muaiki. 19,30: Dü.a1a hab.rleri. 20ıı: Oni
'°•ite nam.ı'B& koaferaaa. 20,30: Gcla maıik.iaL 
~ •olo. 21,15: Ana.dola ajaan •• boraa.lar. 21, 
iJ": Türkçe aödü dana muUkiai.. BaJan Bedri79 
il. 22: Radyo caz •• tanso orkcıtc&.N. 
~ Kbs. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Piy&no ko•ıeri. 18,25: Sözler, 18,35: S.
~ bJ.uai.krıi. Söz.ler. 19,15: Şarkılı konıer. -
~ cuk netriyall. 20: Plik. 20,25: Söaler. 21: 
~'fif orkestra koaseri. 21,45: Sözler, 22: Sen· 
~ 1lıilc konser. 23: ReklUa konseri. - Plak. 
1\.35: Mazurka. 1: X!lhaıım tehr&k ve müdür 
''-.rnice t.rafından aö:r:.ler. - Chopia lıa.-aları. 
l Milli marı (Şimali AmerikaJa nMUI içia.) 
.25: Dana. 2: Se• emaiyon. 3: Dan•. 
1031 Kba. K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 

l 17: Pli.k. 17: Operet.,. ae..ti film m.uaikiai. 
l~: Rnhi koneer (k1Jia.deft...) 19,05: Sözler. 
9.ıs: Şarkılar. 19,56: Hab.rler. 20,10: Oda 

\j '-.•ilıtiıi. 21 elen sabah 4,30 kadar 7ılha.1ı mu
lc,i ne1ri7att. 
68s Khz. B E'. L G R A T, 437 sn. 
19: K.iliaeden nakil. - Dera1 haberi.-. Mil
'eııriJal. 21,20: Re.kl&mlar 21,30: Leonca· 

~llonun "Palyaço,, operaaı ~pli.k.) ZZ.45: Ha
~ler. 23: Sırp ıeceıi. 24,30: Sözler. 1: Plak. 

114() Khs. M O N 1 H, 405 m. 
! 19,40: Pli.k. 19.50: Aktüalite. 20,15: Frank~ 
ı~'"tta.n nakil. 20,15: Ealeaceli muıiki. 21: Ber• 
~ilden nakil. 24,40: ı.13 sün ıonr• Saan ırene 
~tttanya allyor . ., 1: Y•ni •eae. 1110: B#rlin· 

l:ıı: Milli ve neıeli rwııri1at. (SU.b 4,30: 
~ lıadar.) 
63s Khz. P R A G, 470 ıa. 

1 ıs,10: Sözler, 111,20, Plak. 18,25: Sö~ler. 
~.ls: Pl&k. 18,45: Viyoloa.ae1 konıeri. (pi ya
llı; t-efakatile aol\&tlar.) - Sözler. 19.20: Al· 
~l:ııca ıııe4ri.yat. 20: Haberler. 20,10: Pl&k. 
tl.30: Milino•ıky or1'.eıtraaı. 21: Noel re•Üıü. 
• .30: Son haberler. 23,45: Pli.le.. 24.05: Londra 
"t.11ı. naklen: Haaıry Hail B.B. C caz orkestra
'< l: Plık. 

175 Khz. M O S K O VA, 1714 m. 
18.JO: Muıikili neıri1at. 19..30: Kolkoz Pro• 

tt-"11.ı.. 22: Muht.lif dffierde n91ri7At. 
832 Khz. M O S K O V A, (Stal;a) ~1 m. 
~ 18,2S: Bir opera temsilini R&k.il. 22: Dana •e 

t-ııı), konser. 

785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
L.17: Hafif muıiki. 18: Çocuk provamı. 18, 
"'!J: Beledi1eden nak.il. 19,10: Halk danıla.n, 
1'-'lc.ılar. 20,10: Dreıten nakil. 21.:. Berlinden 
.. k;ı. 

P A R 1 S, (Kıoa dalı•) 19 m. 68 m. 
ı· 14: Konıer nakli. 15:- Haberler. 15.30: lnıi· 
1tce haberler. 15,.35: Denizcilik, 16: Fono ıa· 
t"'t. 16,45: Paria ha1ah. 16,45: Ork tra koa-
1'1"i. 17,45: Spor haberleri. 

1141 Kbz. B E R L 1 N, 3SG m. 

4., 18,30: PIAk. 19: Netel.i notalar (tarlubJ 20, 
'il: Göbbela tarafından konfer•ıu.. 21: Yeni 
~ile için kantık muııkill neırıJat ( aabah) 4,30 
t._ kadar.) 
5~5 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 

I 18,15: Salon kurteü. 19.lSı Eakl mesut SÜ•• 
~ ... 19,50: Opera orkeıtraaı. 20al5: K•nıık 
~"ft-İyat. 21: 1934 aeneıinın meraklı pli.k zabıt• 
lcrı. 22,20: Haberler. 22,35• Çınc ne takımı. 23 
"-rıtık 1ılbatı neıri:ratı. 
574 Khz. S T U T T G R A T, 523 m. 

rı.arun operuı. 23,15: Pli.k. -Haberler. 23,25: 
Pllı.k. 23.30; Herm••• Schratame1 t.akmu. 

175 Klu. M O S K O V A. 1714 m. 
ı 7,30: Parti prosraan. 18;30: Kızılordu net· 

riyah. 19,30: Kolkoz neıriyab.. 22: Alma11.ca 
neıriJal. 23,05ı Praasızca. 24,05: Felemenk· ... 

832 Kbs. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Oda muıilüai. 18,25: Bir opera temaili.i 

•akil. 2.2,30: Danı •e karııık kocuer. 24-t lapan· 
yolca dil netriJab. 

785 Kbs. L E 1 P Z 1 G, 38Z sn. 
17: Senfonik konıor. 18,20: Şarkılar. l!h 

Vaa Euch ıefaeUt,. isimli skeç. 21: Yeni sene 
konseri. 22,40: Edebiyat. 23: Haberler. ıpor. 
23,20: D-... 

p A R 1 S, (K••• dalga) 19 ~. 68 
14: Kon••r nakli. IS; Haherl•. - lnsi)mc. 

h.alı rler. lS,40: Deniz haberlet"i. 15,50: Pa"İı• 
haJatı. 16: Sozler. 16,30: Hen.r7 Toııaumm 
idaresinde bi:i1ük ko<Mer. 

841 Kbz. B E R L 1 N. 3541 -. 
18: Spor. 18,35: Operet popariai. 19': iol\'aa 

Euch sefaellt., iaimli ak~ Zl: Solist konseri. 
.-e kanıık orkestra konaeri. 23ı Haberl•r. 23.. 
20: SpOI' ... \,erleri.. 
545Kbs.BUDAPEŞTE,SSO-. 
16,SO: Konıer ork•traaı. 18,10: Sözler. 1&,40 

Harpa •• klarinet. 19,30: Maaallar. 20: Macar 
1arkılan. 21: Sözler. 21.20: Spor. 21.35: Kll
aik operetlerden. 23: Haberler. 23.25: Ya1la 
eaalar koaıeri. 24: Salon muıilı.iai. 24,45; Çin .. 
sene muai.kiıi.. 

574 Khs. S T U T T G A RT, 52.3 •· 
17: il.afif muaik.i. - Martlar. 19: Bernn

den. 21: Karııık yeni aene n'OfrİJab 23ı Ha
~rler -.eıaire. 23,30: Gece konıeri. 

904 Kbz. H A M B U R G. 332 m. 
18,20: Musikili pi1ea: 0 Dört lua karde,_ 

18,50: Haberler. - Berlinden nakil. 21 · Seç• 
me opera •uaikisi, 23: Haberler. 23,30: Berlin· 
den nakil. 

592 Khz. V I Y A N A, 507 m. 
18,10: Şen hiki1ell'r, 18,35: Plik. 19,25: 

Rad10 orkeı l·aıı. (Max Schönherrin idareaİ•· 
cle.) 21: Haberler. 21,10: Harpa ile ıarkılar. 
21,45: Edebiyat. - Muıiki. 22,45: Haberler. 
22,55: Danı. 1: Budapeıteden nakil. 

95G B R E S L A U. 316 ... 
18,0S: Bando mızıka.. 19,05: Berlind- DA• 

kil. 21: Yeni ıene n••rİJllb. 23: Haberler. 23, 
30: Dana muaikiıi. 

1195 Kbz. F R A N IC F U R T, 251 m. 
170: '/onser nakli. 19: B-erlinden. 2lı J. 

Strauııun "Flederma.ua,. (Y araaa) opere,ti. 23, 
45: Da ... 1: Cee. muaikiıi. 

2 Şubat Çarşamba 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Scbubertin ıarkılar1ndaıı. 18,25: K.oaf ... 

rana. - Plik. 18,35: Plik. 18,50: Spor. -
Sözler, 19,15: Kuartet konıeri. - Sö:ılor. 2lı 
Vilnadan nakil. - Sö:r.ler. 22: Cbopin konıeri 
22,.30: Konferans (Eıpe:rant~a.) 221401 Şar-
lolar. 23: Rekli.ın konıeri. 23,15: Dana ..uai
kiai. 

1031 Kbz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 "'· 
17: Da.as, 19: Aktüalite. - Ziraat. - A ...... 

1e için. - Hablrler. 20,10: Şen •li..k.lar. 21: 
10: Saar (milli neıriyat.) 21,45: Gençlere. 22.lS 
"Sene ıene yenrlendi . ., iaimH skeç. 23: H .... 
herler •eaaire. 23,45: DaM. 

686 Kbs. B E L G R A T, 437 m. 
18: Söder . - Muhtelif. 20,10: Pl&k. 20,15: 

Haberler. - Milli netriyat. 21: Şarkılar. 21,30: 
Jubliyanadan nakil. 23! Haberler. 23,20: Rad-
70 orkeıtr•aı. 

740 Khz. M U N 1 H, 405 ,._ 
18,30: Çocuk. 18,50: Cluckun eı ... Jerinde• 

tarkılar. - Bachın eserlerinden. tarkılar. 
21,30: Jübliyanadaa nak.il. 23: Haberler. 23,20: 
Radyo ork .. traaı . 

740 Khz. M U N 1 H, 405 m. 
18.,30: Çocuk. 18,50: Glucku" eıerlerjadea. 

tarkılar. - Bachın eaerlerinden ıar1ular. -
Sözler. 19,20: Avcılık. - Haberler. 20: Dana. 
21: Haberler, 21, 10: Saar biı:imdir, 21,45: 
21,45: Genç neıil neıriyab. 22,10: Şarkılar. 
23: Hab•rl•r. ••saire. 23,40: Proıram. harici 
netr;yat. 24: Yeni muıiki. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
16,55 Senfonik c•&. 17.45: Çocuk tiyatrosu.. 

18,.30: Pli.k • SUzler. 18.SO: Pl&k. • Amele 
proıramı. 19,20: Almanca procram. 20: Ha• 
l>erlert - Pl&k. - Konferans. 20.30: Koro 
konseri. (oper .. tlerclen) 21,50: EdebiJat. 21,55 
.lereml7aı or1'.estraaı. - Son haberler. 23,15: 
Esperanto d.ilile operet muaildai. - F ranıız· 
ca hab.rlw. 

175 M O S K O V A, 1714 m. 

785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18: Pi1aao (Sbuma ... Brahma.) - Sözler. 

19.20: Operet parÇAlarL 20,35: "S.nat ve ta• 
rih_ 21: Haberler. 21,10: Sa.ar bizimdir. 
22,10: N .. eli ak.tana musikisi. 23: Haberler. 
koaMri. 23.20: Dana. 

P A R 1 S (Kıaa dalıa) 19 m. 68 
14: Haberler. 15: Haberler, 15,30: lnsilizce 

M.berler. 16: Sözler. 16,15: Paria D..yab. 16,30: 
l:anıık konMr. 

841 Kbz. B E R L 1 N. 356 -. 
18,40: Yaılılara apor. 19,0S: K.adm. 19,30: 

Şarlulr. ey musi.kiıi. 20.40! Haberler. 21,lOı 
Saar bizimdir. 22,15: Neteli orkeatra konseri. 
23: Haberler. 23,20: Mozarbn keman eserl•
riaden 24: Operet .-e ıeali filmlerden.. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 •· 
18: Orkestra konseri. 19: Dera. - Plak. 

19,55: Hika~ler. 20,30: Operadan nakil. 2.3,30: 
Caaban.cl. 24,20: Macar ıarlula.rı. 1 .. 3: Gece 
muaikiıi . 

574 Khz. S T U T T G A RT, 52.3 m. 
17: Hafif muUki.. - Sözl•r. 20: Dal'lı muıİ• 

kisi. 211 Haberler. 21,10: Saar. 21.,50: Kaunu. 
nealiıMı •er (milli netri1at.) 22,15: Orke.tra 
(Maria V. Veber.J 23: Haberler. 23,30: DaDS 
1 - 3 ıece kon•eri. 

904 K~s. HAM B U R G 332 •· 
17: ÇaJ danıı. 18,30: Sözler. 18.SO: Şarla, 

tiirler. 19.30: Plak. (köylü. danılan.) 19,45: 
konferans. 19,55: Haberler. 20: Baado nuzık•· 
21: Haberler. 22,15: Saar. 21,45: Stuttıarttan 
22,15; Pli.le. 23: Haberler. 23.25: Mu.si.kili par
çalan. 2•: Akıam. konHri. 

592 Khz. V I Y A N A, 507 m. 
18,05: Y ... i .,.\yan• musikisi. 19: P1alııı:. 19,ZS: 

Muht•lif. 21: "Uç ıimaJ .,.ısı., isimli piyes. 23: 
Hola•r idaresinde radyo orkestrası. 23,55: 
Haberler. 24,lS: Sözler. 24_.25: Pli.k. 

950 Khs. B R E S L A U, 316 m. 
20: Sö:ıder. 20,40: Hafta haberleri. 211 Ha· 

berlor. 21,10: Saa.r. 21.40: Stuttıartta.n. 22,15: 
HelK dan.alan, 23: Haberl..r. 23,35: Dana MU• 

ıikiıl. 
1195 Khs. F R A N K F U RT, 251 "'· 
171 Hafif muıik.i. - Muhtelif. 19,50: Pli.k. 

20,45: Stuttsarttan. 21: Haberler. 21,10: Sa
ar. 21,45: Milli netriyat. 22,10: Saat netriJab. 
231 Haberler. 23,30: Şarlu1ar. 2•: Stuttcarlta.n 
l; Orkestra .-e caz. 

3 Şubat Perşembe 
2Z3 IClu. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Haf"ıf musiki. 17,45: Sö'1..er. 18: Na

kil. 19,16: So ... tlar kOtMeri. 19.4Sı Sözler. 20. 
Pli.k. - Aktüalite. 20,30: Pl&k. - Sözler. 21: 
Haf"d musiki. 21,45; Haberler vesaire. 22: Sen
foailı:: ko•aer. 22.45: KoaI ........ 23 .. lS.: ~ .. -_, 
- Söclef'. 24.0S: O.as. 

1031 Kı.. K O N 1 G S B E R C. 291 •· 
17ı Poliı orke.traaı. Ilı: Söder. 18.50: Şiir

i•. - Södw. 19,300 ZO-ı. - HaberJ... 

l•tanhul radyonmda lrannzca 
dersi verilirken 

21,10: SMrlaaci. 21,45: Ko•aer. (s.da.) 23ı 
Haberler ve .. ire. 24: DaU9-. 

686 Khs. B E L 6 R A T,437 m. 
18: Şarkılar. - Muhtelif. 21,10: Mubt.lif. 

21,20: Plik. 21,30: Piyano kooMri. 22,lOı 
Operalardan parçalai-. 22.40: Radyo orkeatraa&. 
23: Haberler. 23,20: RadJo orkeatr .. ının de-
Yamı. 

740: Khs. MONIH. 405 m. 
18,50: Şarkılı kona..r. 19.30: Söz.t.... 19,50ı 

H•b.rler. 20: "Be1U toprak .. iıai.mli skeç.. 
21: Haberler. 21,10: "S..rland - bek.ir ıarla
lan ( schraınmel). 23: Haberler. 23..20: Sa.ar 
haberleri. 23,30: Musikili romantik piyesi. 2.C., 
30: Dana. 

638 Kbz. P R A G, 470 ... 
16,55: Aıkeri konser. - Sözler. 17,55: Ço

cuk kon&eri.. 18,20: Yusoala• ro111&11aı. 18,40: 
Pli.k. 18,55: Almanca netriya.t. •• haberler. 
20,10: Plik. - Ruıça d ... a. 20.30: Koro kon
seri. 21: Noel maa.a.llan. 22: Haberler. 23,lS.t 
Senfonik caz. 

175 Kbz. M O 5 K O V A, 1TI4 m. 
17,30: Parti. 18,30: Kn:ılordu için kona .... 

19,30: Ko1koz netriJat. 21: Kanıık kon•• 
22: Muhtelif dillerde sözler. 

832 Kbs. M O S K O V A (Stalia) 361 m. 
18,.25: Bir opera temıillni aakil. 22,.30: D..a 

•• karııık konıer. 
785 Khz. L E 1 P Z 1 <\. 382 m. 
17: Çay muıikiıi. - Sözler. 18,20: Vi1olo..

••I konseri.. 18,50: Sözler. 19,20: Şarkılı haf"rf 
muaiki (çocuk korosu ila.J 20,30: Sk..ç. 20,50: 
Haftanı'l ~den ıporu, 21: Hab.-ler. 21,10: 
Saar 21,45: Brucknerdea. ıenfoaik konser. 
22,45: Şiirler. 23: Haberl•r, spor. 23,.20: "Ede 
bi marcer-., iıimli aık akeçi.. 

P A R 1 S, (K••a dalp) 19, m. 68 m. 
14: Konıer u.lı.l. lSt Haberler. 15,30: l•si

liz:ce haberler. 15,45: Muhtelif •Özler. 15,SO. 
Spor haberleri. 16: Sözler. 16,30: Fendwia. 
idareıinde aeufonik kon.aer. (Moa.art. Rat 
h.au. .. O, Repiıbi.) 

841 Khz. B E R L 1 N, 316 m. 
18,30: Opera p•rçalan. 19,05: Cocuk neıri

yab. 19.30: Muhtelif. 20: Piyano sonat.lan. (pi· 
7ano flüt.) 3>,40: Haberler. 21,10: Saarlaad.. 
- Saarland" iaimli akeç.. 21,45: Yalı m•ı..ilriA 
23: Haberler. 24: Dana musikisi.. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 -. 
18: ZiraaL 18,35: Hafif maailü. 19.SO: Den 

20.,20: Pi1ano refakatile tarlalar. 21: Amele. 
21,300 Plak. 22,400 p;yano muailüai. 2.3,20: 
Çinıen• muıikiai. 24,10: Dana. 

574 Khz, S T U T T G A R T, 52.3 m. 
17: Hafit mlhiki. - 19,15: Sözler. - Kon• 

ıM'. 21: Haberler, 21,10: Milli netriJat. 21,4b: 
Plik. 23: Haberler. 23aJO: PiJaa.o muıiki•i. 
(Chopin.) 24: Gece konaeri. 

904 Kh•. H A M B U R G, 332 .._ 
17: Hafif muıiki. 18,30: Sözler. - Çocuk. 

19: Ziraat. 19,25: Sözler. - 19,45: Borsa 20: 
"Friedricha Vermaechtnia., isimli Frıederik za• 
manına ait muaiki. parçalan. 21: Haberler. 21, 
10: "Saarlancl - Saarlancl,. 2L45: Da.•ı 23: Ha
berler. -Danı. 24: Bando kuarteti. 24,.ZS: 
Saar beıteki.rl•rından pa.r~lar. 1: Oper•t ~ 
çaları. 

592 Khz. V 1 Y A N A.. 507 m. 
18:,30: Şarkılar. 19: Muhtelif. 20,05: Haber

Jer. - Aktüalite. 20,45: Aıker ıarlulann. 21: 
Askeri bando • Sözler. - Haberler, 22,30: 

4 Subat Cuma 
' 223 Klu. V A R Ş O V A, 13-45 m. 

18,15: Oda muaikiai. 18.SO: Sözler. 19,lSt Pi
yano koaMrİ. Sözler. 20: Pi1ano ile .._rlular. 
- Aktüalite. 20,30: Dana plaltlan. - Muhte· 
lif. 21,lS: FilUmoa.i tarahndan .. nfoaik ko•· 
eer. 2J..,30: Şiirler. 23,40: Reılıd&m. 24,05: Dana 

1031 K.bs. K 0 N 1 G S B ER C. 291 
17: Plik. 18: Muhtelif. 20,10: Piyaao • b

maa konıeri. 20,35: Şiirler. 21: Haberler. 21,lOı 
Mozartnt "Fiıaroı .. ocb.zeit .,op«•••· 23ı Ha
berler. 23,30: Gece konaeri.. 

686 Kbs. B E L G R AT, 437 m. 
19,45: Plik. - Rekli.mlar. 20,05: Pıa.k. Ha .. 

berler. 20,30: Milli neıriyat. 21: Opera par· 
çalan 21,30: Z.srepten nakil. 23: Haberi•. 
23.,20: Yabana merkulerdan naki.1. 

740 Ksnz. M 0 N 1 H, 405 •· 
18,50: Klasik konser. 19,0S: Muhtelif. 20: 

1•Die eiJıein drei Könise mit ibrem Stern" 
iaimli akeç. 20,40: Plik. 211 Haberler. 21,10: 
RadJo orkeatraıı. 23: Habet"ler. 23,20: Dana. 

638 Kbs. P R A G, 437 m. 
18: Kuartet koaı•rİ. 19: Sözler. 19,10: Am• 

le. 19,20: Almanca netriyat; haberler. 20,10: 
Romanı havaları. 20,30: D•n• 211 Kuartet 
konseri. 21.30: Sözler. 22: Jeremiaa baa.cloıu. 
ZJ: Haberler. 23,15: Plik. - Ruıça haberler. 

175 Khz. M O S K O VA, 1714 m. 
17,30: Sözl•r. 18,30: Kısı.lorödu için konser. 

19,30: "YENi TURKJYE,. isimli konf•r•ns. 
21: Çek muaikiıi. 22: Muhtelif dillerle koafe· 
ranala.r, 

832 Kbs. M O S K O V A.. (Stalin) 361 m. 
17: Konser. 18,30: Çocuk netrİJab 19,30: 

Amele tarafından konser (BalaliJka konseri. ) 
22: Da•• •e karıtık lconaer. 

785 Kbs. L E T P Z 1 G, 382 m. 
17: Hafif muaiki. - Aktüalite. 19: Sakıon· 

ya porselenleri. 19.20: Karııık pli.klar. - SÖ•· 
ler. - Haberler. 21,10: '·Avuı "Ye adaıino .. adh 
neteli aeıa.fonik prosram. 22.20: Skeç. "Die 
Nacht der Köıllıre., 23,20: Haberler. apor. 23, 
40: Orkestra konseri. 

P A !'- 1 S, (K•aa dalga) 19 m. 68 
14: Konser nakli. 15: Haberler. 15,30: ln

ıilizce haberler. 15,40: Den.la haberleri. 15,50: 
Re"YÜ. 16: Paria •ilenceleri. 16,10: Pariı ha· 
yatı. 16,30: Karııık orkestra konieri. 

841 Kbs. B E R L 1 N, 356 m. 
17: Orkestra. - 19,ZO: Rich.arcl St.rauasua 

eserlerinden ıarlular. 20: Mizah. 20,40: Ha.her· 
ler. 21,10: "Eia Haaptmana. erobert claa Buch .• 
ık9Ç. 22: Yeni Alman. beı:teleri. 23: Haberler. 
23,30: Tbeodor Fo•ta.nenin baJalt hakk.ıncla. 

545 Kbs. B U D A P E Ş T E, 550 •· 
18: Spor. 18,40: Cim.bal kooaer.i. 19,10: St•• 

nocrafi 19,40: Spor. 20: Gitar muaik..iıi. 21: 
Konf•raaı. 21,30: K•man,. kooıe.ri. 22,15: Ha· 
herler. 22,35: Op ... a orkeatrası. 23,50: Plik. 
24,20: Salon kuarteti. 

574 Kbs. S T U T T G A R T, 52 3m. 
171 Rad10 orkaatraıı. 18,30: Şarkılar. 19ı 

Sözler. 19.JO: Da.ı pli..kları. 19,45: Saar. 
20: Hamburı't.an 21: Haberlt.'- 21,15: Kanıık 
konaer. 22: Da.na muaikiai. 23: Haberlw. 23,15: 
Saar. 2::l.30: Pli..k. 24: Ham.hurıdan l · 3 sece 
lr.onseıri. 

904 Kbs. HA M B U RC. 332 m. 
18.,45: Çocuk. 19: Söizler. - Hab.rler. 20ı 

Hafif muaiki. 21: Haberler. 21,10: Neıeli neı· 
iyal. 22,35: Virtüz piyano mua..ikiıi. 23: Ha
.. rler. 23,20: Muaik.i parçalan. 24: Hafif or-

ıl.eıtra kon•erL 
592 Klıa. V 1 Y A N A. 507 -.. 
18,20:: Amerikan m .. i&ıui. 19,10: Spor. -

Sözler. 20,0S: Haberler •eıai.r.. 21 10S: Oı.-ald 
kabaabuu• idareainde bü,-ük a.eofonik kons•r. 
23,20: Orkestra.. 23,30: Haberler. 23,50: kona. 
rin d ...... ı. 1: K uart•t kona«i. 

950 K.bs. B R E S L A U, 316 m.. 
17: Rad.JO orkeıtral-l. - Söder. 20: Diıa 

clrei Hei.lipa Kö.ıi1s• mit ihrMll Ster. isimli 
noel 01anu. 20,40: Sö%1er. 21,10: Plak. (K.raa 
haberler.) 22,10: Kuartet. 23.10: Haberler. 23, 
35: D .... 

1195 Kı... F R A N K F U R T, 291 m. 
17: Hafü mu.Uki. 19: Çocak. - Söııler. 19, 

50: Eileuceli. parçalar. 21: Habffler. •ftire . 
21,40ı Orkeatra konseri. 23: Hab•rl... 23,30: 
Spor. U: Neıeli akeç. 1 .. 3: Sattrrattaa. 

5 Şubat Cumartesi 
223 Kbs. VA R Ş O VA, 134$ -. 
18: SG~er. - Pi1auo .. lı:e•aa aona.tlan. -

SOzle.r. 20: Şarkılar. 20.,20: Sözler. - Plak
lar (Marlen• Ditric ... ) Z0.45: Söaler. - Ha
fif ork•ıtra. - Haberler. 22: Seafonilı:: konıer. 
-1 S..,., 2.3: R.IJ ..... - O.... - Sözler. -
Dana. 

1031 Klrs. K 0 N 1 G S B E R C. 291 m. 
17: Karııık tarkılar. 19: Muht.lil. 19.lOı 

Oı-c fanta.zileri. 20: Haberlw. 20,10: Bnh.aaam 
eıerlerinden çift piyano koaıeri. 21: Haberler. 
~1,15: .. Lebrna lıııı.i.nter Zeitwnsalettern" isimli 
skeç.. 23: Haberler. 2.31:" #' Ha.mborataa aa.lr.il. 

686 IChL B E I: G R A T, 437 "'· 
19,45: Şarkılar. - Haberler. 20,30: Milli 

netri:J'91t. 21: Keman konteri. 21,.30: Söalcr. -
Rekli.mlar. 22,15: Gend AY1'11p. konseri. ( pr
kılar .,.. ınilli danalar.) 22,,45: Haberler. 23.: 
Rad10 orkeatraıı. 2.f: Ka.b.-eh.aııe konseri. 

740: Khz M 0 N 1 H. 405 m. 
17: Radyo ork•t.ra.aı. - Muhtelif, 19,10: 

Di• 'f'i. heilipn drei Köai~ iıimll ıkeç. 
200 Plik. 20,50: Akı.üaHıe, haberloc. 21,IOı 

Macar radyosıınıuı gür.el prog
ramlannı fimdiye kadar yalnız 
orta dalgalardan dinliyebiliyor
duk. Bu dalgalar ise gündüzleri 
iyi işidilemediğinden Badape,teyi 
kaa dalgalı birçok merkezler gi
bi takip etmek kabü olmuyordu. 

Bir müddetten beri i,.mle uğ
rQfılan kaa dalgalı (H. A. S.) ve 
H. A. T. ifaret istcuyonlann ikmal 
edildiğini sevinçle haber aldık. Bu 
postalar bugün çalıfır bir halde
dirler. Programlarını elde ettikçe 
daima okuyucularımıza bildirece
ğimiz bu postalann tecrübe neJ
riyatı gün ve saat ile teııpit edil
miftir. Her ikisi de 30 Kanunuev· 
vel günü nepiyata bQflıyacaktır. 
H. A. S. ifaretlisi 19 metre üzerin
den çalıfacak ve lıtanbul saatile 
15 te btıJlayıp 16 da bitecektir. 
Bu konseri Macar Posta memur
ları musiki takımı Vilmos Rou
bal'in idaresinde verecektir. lfidi
lecek parçalar popuri ve vals/ar
dan ibaret olacaktır. HAT işaretli 
kısa dalgalı merkezin nefriyatı 

55,56 metre üzerinden yapılacak
tır. Bu iataayon nefriyahnı ayın 

31 inci pazartesi sabaha karşı saat 
3 ile 4 arasında yapacağına göre 
neşriyahn Amerika Üe dünyanın 
diğer taraflarından dinlenmui na
zara alındığı tahmin ediliyor. Bu 
konser de hıılil musikiden mürek
kep olacaktır. Kısa dalgaların dai
mi neşriyata başlama.ile. Buda
peşte radyoları üç ayn program 
vermiş olacaklardır. Birincui, ha
r.aman ipttiğimfa 550,5 metrelik 
Budapeşte (1.) utcuyonu, ikinc I 
müstakil program neşriyatı da 
834,5 metrelik Budapefte (il.), 
üçüncüsü de kısa dalgalı yenı ı. 
tasyonlarut neşriyatı olacaktır. Kı
sa dalgalı merkezlerin kudretleri 
20 fer kilovat olduğuna göre dün
yanın her yerinden kolayca ifidi
lecektir. Merkezler Sr.ekeslehervar 
kasabasında i...,.. edilmif olup fen
nin bütün yeniliklerini haizdirler. 

Kua dalgalı merkezlerin çofal
maııile amatörlere gittikçe daha 
müntehap program n"ff'edilece-

Kantrk maaile.ili a&friyat. 23: Haberler. 23,10. 
S-r hab•rı...i. 23,.20: PJ"OCMım harici. 241 
Dana. 

638 ICbs. P R A G, 437 sa. 
16.SS: Aak ... mr:11kau. - 1Car1tılı: •etr.,..._ 

18, 25: Kuartet koaaer. - ZiraaL - Ame .... 
19,05: Almanca n .. riya.t. - Haberler. 20,10: 
Pl&k. - Alrtualit•. 20,25:• Taç albada,. iıRm.li 
musi.kili piyea. 21,15: Operet maa;kiıi .. 22,lSı 
Belpaddan naklen: Cenel Avruga koDı..;. 
22,45: Plak. - Haberl.or. - Plak. 2.3,30, Or
keatra ( ıar1nlı.) 

175 Kbs. M O S K O V A.. ITI4 ,._ 
17.,30: Söal .... 19,50: "To&ka.. operuı (P,.. 

çiçini.) •• Nicolainia .. Fem-.. .ioi1eu1e9 de 
Vidıor" (Her iki eser d• radyo içia adapte ... 
dilmiıtir.J 22: Muhtelif dillerle lc:oaferaaalar. 

785 Kl..L L E J P Z 1 G. 382 ,._ 
17: Seafonik konser. 18,30: Hafta haberleri. 

- Cocuk. - Sö:r:ler. 19~15: Baado mıukL 20, 
30: Fizik. 21! Haberler. 21,10: Hamburadaa 
aaki1. 231 Haberler. 23,20: Daas. 

P A R 1 S, (Ksaa dalca) 19 ... 68 m. 
14: Konıer nakli. 15: Haberler. 15,30: ı ... 

silis~ lıaberler. 15,45: Deniz haberleri. llt 
Sözler. 16,30: Şu.ad...._ hun.elan. 1~45: Ş.a.rk.ı.b 
konser. 

841 Kbs. B E R L 1 N, 358 -. 
17: JCüçük orke.tra. 18,45: Sö.der. 19,0Sc 

T a11are •ç•ıa. ınizalü: 19.ZO: "E .. iin aölce•i. 
isimli skeç. 19.20: Halle maai.kiai. Z0.20: Koa
•er (Bac.h.) 20,40: Alctüalite, ha-ler. 21,10: 
Ham.burıtaa nakil, 23: Hab.rlv. 23,30: H ...... 
b""ıtaa. 

Avrupa radyo i.atasyonlannın 
yılbap akFrtJllda nefrettikler; 
program her kain evinde iyi b~ 
vakit geçirebilmesini temin etmek
tedir. Evinde o akf<U1U geçirip aı1e 
arasında eğlenceler ve oyunlar teı>
tip edenler radyolannda her tür
lü musikili ve mizahi program ba
labüirler. O akşam, programları
mızda da görüldüğü üzere büyflk 
isttayonlarm nef'İyatı sabaha ka
dar devam edecektir. Gece yarı
ııından sonra oturanlar bu saatten 
sonra parazitsiz. olarak en uz;ak 
merke:zleri dinlemekte güçlük çek
mezler. 

Bir iyiliği var ki yeni sene kutlı. 
/anmasına radyoda üç defa rast 
geliriz. llkönce lstanbul saatile 23 
te Moskovada 24 olduğu için ora
nın neşriyatrm takip edebiliriz. 
Türkiyede aaııt 24 te Fenlandiya
nın yüksek dalgalı istasyonlarile 
Bükreş isttayonlarındaki kutlu/a
malara iftirak edilir. Bir saat son
ra burada bir olunca Orta, Şimali 
ve Cenubi Avrupada yıl başıdır. 

O esnada Viyana istasyonunun 
dinlenmuini tavsiye ederiz. Çünkü 
tam bu sırada her yıl başında bü
tün Viyana küiselerinin çanlan 
bir kaç dakika çalındıktan sonra 
Strauu'un klasik Tuna valsile bir 
val. ile dansı etmek kabildir. Ay
ni dakikada diğer merke:zlerdede 
dol'lfllabilir. Bundan bir saat da
ha geçince, saat burada ikiye yak
l'lflrken Fransız ve lngilir. merkez
lerini dinlemek pek doğra olur. 
Alet müsait i.ae kısa dalgalarda 
Londra merkezini bulmayı tercih 
etmelidir. Fakat saatın geç olma
sından orta ve bilhassa rnan dal
galı Paris ve Londra merkezlerini 
rahatça dinlemeğe müsaade eder. 
Okııyuculanmrza eğlenceli bir gece 
dileriz. 

ğüııılen bu Macar istasyonlannın i
şe baflaması bütün kısa dalgalı a
leti alanlan sevindireceği mahalf
kaktır. 

Turgut BLEDA 

545 KbL B U D A P I!: Ş T E, 550 m. 
la. SöııJw. 18,30: ıc: .... koDHri. ll,20: Sa.. 

ler. 19,50: PiJa.no konseri.. 20.30: Ti1atro. 22, 
40: Habe.rler. 23: Çinıeneı muaikiıi. 24,10: H... 
fif ıarkılar. 

574 Kbs. S T U T T G A R T, 523 •· 
17: Şarkılar. 19: Hafta ha~rleri.. 19,30: PIU. 

20,l()ı Saar halk tarinl.an. 21: Haberler. 21,c& 
Sa.w 21,15: Ş.. procram. 2.3: Haberler. 23,JOıı 
Mizalt ... komik prorram. 1 - 3 C.- konıeri. 

904 Kbs. H A M B U R C. 332 -. 
19: Plik. 19,JS: Denizcilik. 20: Danı •• aılr: 

tardblan. 20,30: Pomera.nJada balıkçd.ar. 2'4 
Haberler. 21,10: Soliıt •e koro J.onMri.. 23a 
Haberler. 23,30: Daaa anuikiai. 

592 K .... V 1 Y A N A, 507 m. 
18: Dua. 18,15: Ma.ndoli• lro---'. J8,49t 

Çince .. muaikiai. 19,10: Şuwlan. "--daa. 1 .. 
20: Aktüalit-. 19,50: Halk ıarlula.rı. 20,40& 
Haberler. 21: .Keman rnueikiıi. 21,40: Pi1-. 

22,15: Belcradclan nakil. 2Z,45o Haı....ı... 22,581 
Holzer radyo ork .. traıı. 23,SO: Ak.tam kona .. 
rl. 24.45: K •artet koaMri. 

950 Khs. B R E S L A U, 316 •· 
17: Şarkılı hafif ma.11-ild. 19: Muhtelif. 21,10. 

Menach. aerpr• dich nicbt,, iıimli ...-kı aeriM. 
231 Haberler. 23,30: Daas.. 

1196 Klu. F R A N K F U R T, 291 m. 
17: Hafif m-..iki. 19: Hah.erler •e•a.İrL 19,SO. 

N..-li muıiki. Z0.30: Saar b&llc tarlulan. 21ı 
Haberl•r. 21,()5.; Saar. 21,15: Miu.W neıriJat. 
23: Haberler. !3,30: Müaalua cle•am&. 1: Gece 
koueri. 

, ..... ,, ...... ,,, o o .. ,,,., .. ,, , .. , .. ,., ..... . 'e ... o ..................... , ... ,, ..... . ...... 
DAY 40 coz 37 

mak, man.) 
DALALET, 1, Azışma, 2, Azil~ S, Azırmlık. 4, Azma, S, 

Sapma, (docnı yoldan) 6, Sapıtma, 7, Yoldan çıkma, 
DAM, 1, Ai, 2, Tuzak. J 
DAMAT, 1, Gürcin, 2, Güveli, 3, Güveyi, Giivey, 4.. 

ClYADET, 1, Eyilik, 2, Güzelfüı:. 3, Temizlilc. 4, Yenmı.. 
CiZYE, l, Baç, 2, B;rt, 3, Kesik, Kisik, 4, Vcrri. 
COMERT, (C;nıımert), 1, Ahı, Ala, 2, Eli açılı:, 3, Esif,, 

Ome, 
DAMEN, 1, Etek, 
DAMENBUS, 1, Eteldipen, 2, Btelı: öpen, 
DAMENBUSI, 1, Etelclemo, 2, Btelı: öpme, 
DAMENI DERMIY AN, L Eteii belde, Elıe.k lıd • 

de, 2, Kallatan. 
DAMENKEŞ. BI etek cckmil. 
DANE, (tane) 1, Benek, 
DANS, 1. Oymı, 2. Ayak 07UDU, 3. Sekirm., 
DANSETMEJC, 1. Oynamak, 2. Seltirmek. 
DANSOR, 1, Oyuncu.. 
DANTELE. Oya (B;r um dantele.) 
Daraban, 1, Çarpmtı. (Helecari, maJL) 2, Çarpma, (Yıı. 

rek çarp1ii.aa~) 3, Oynama. (Yürek oynaması.) 4, Varna 
(Damar nrmaıL) 

DARABAN ETMEK:, 1, B_.ıdamalı:, 2, Çacpmalt. S, 
Oynamak, (Yürek oynamak, 4, Vurmak (Damar \'Urmak l 

DARBE .. 1, Çarpq, Çarpma, 2, Vurma, Vurq • 
DARBELEMEK, 1; Çarpmalı:, 2, Vurmalı:, 
DARBELERi TEKSiF ETMEK , Döğneanek, ("to~ 

dü$man siperlerini yarnn saat döğned.i.,.) 
DARBIMESEL, 1, Arcai, 2, Atalar .c>rü, 
DARP, 1, Dam&alama (para ahklr:mda: sildıe darbı) 2. 

Döimo, Dövme, 3. Dötüı. • (Mudarebe -.ı.: "Har!Nl 
darp,.) 4. Kesme (Para ahlı:kmda) 

DARBETMEK, ı. Dıamcalamak, (para laklı:mda) 
2, Döıimek, D<Wmek, 3, Keamek, (para haltlı:ında) 4, v ... 
malt. 

remes. 4, Eairgença;s, 5, ICoçak (Y;ı;t man.) 6, Paydalı:, 
1, Vercili (ihsanı, atiyesi bol man.) (B:ılı:: Fedll:lr, u
hi.) 
COMERILlıc:, 1, Ahılılı:, 2, El açılı:lıiı, eli açıldılı:, 3, JG, 

tilik. 
. CU, 1. Acıkma, 2. Aı;lılt, 3, Kıtnaş,_ (Açlığm oon had-

di man. - krtnaıtmı) 
CUMA, 1, Ayna, 
CUMALIK, Ayualılı:. 
CUŞ, (ve hunıı) 1, eo- coı;kanhalı:, 2, lı:aımaıına, 

b.ynama. 3. Tqltmlılı:. 
CUŞA GELMEK, 1, Coşmalı:, 2, Kaynamak, KaımaıınU,. 

,, Taşkmlık cöstermck, 
CUDA, 1, Ayn, 2, Ayn düpıüı, 3, Ayrılmış. 
CUDA DÜŞMEK, 1, Ayrı düşmek, 2, Ayrtlmalı:, 
CODA KILMAK, Ayırmak. 
COMBOŞ, 1, Bayka (Ylı:: Bayram; "fılte, festin,. man.) 

!, Düii!n, düiün dennelı:, 3, Etlence. 4, Gülüp oynama. 
CUMHUR, 1. İrk, (İrkmek - Toplanmak. b;rik -

melı:, ) 2, Kamulı: (Umun man.) 3, Tünlük (Cemaat, kaı.... 
halık man.) 4. Cumorluk (cüınhodyet man.) 

COMLE, 1, Bütün, 2, Hep, 3, Kanıaf, 4, Kamu, S, Top. 
6, Tücel, 7, Tükel, 

COMLESI .. 1, Bütünü, 2, Dükeli, Tükeli, S, Hepsi 4r. 
b.muğun, 5, Topu. ' 

COMLETEN, 1, Birden, 2, Bir ufurdan, 3, Hep birden 
4, Koduru, Götürü, 

COMUT, 1, Don, 
CUMUDIYE, 1, Mustak, 2, Tonşalı:, 
C0R'A, l. Öbüm, 2. Sorkut, 3. Yudum. 

Brahm11n ••erlerinden koı:ıaer. 23.20: Haberi.._ 
24,0S: Dana. 1.15: Plik. 

DARBHANE, 1, Kesimm, 
DASiTAN, (Destan) !. Deyiı;, 2. Koıalı:, (Tarllıe ait°"""' 

COR'ET, 1, Ataklık, 2, Attlganhk, 3, Il.ri atdma, 4 Kc>
rilı:, 5. Korkmazlık, 6. YeğitHk, 7. Ytlmamazlık. (Bll:: Cesa
ret) 950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 

17; Univerıite. - ~1uhtelif. 18.55: Aktü.aJi .. 
te. 19,20: Kuartet konıeri. 19,SO: Haberler. 
20: Univeraiteden. 21! Frankfurttan. 21,45: 

zume man.) 
DSITAN, (Destan,) 1, Deyiş, 2, Koşalı:, (Tarihe ail, 
DAVA, 1, Çam, çarmı, 2, Sora•, S, Töre, 
DAV ACI, TakıtsL 

C0R'ETKAR, CERI, 1. Atak, 2. AWcan, 3. Gözü kork
maz, 4, Gözü pek, pek gözlü, 5, Korkmaz, korkusuz, 6 y,.. 
vuz, 7, Yiğit, ' 

l 17: Senfonik orkeıtra. 18,45: Saar netriJab. 

2
9.:JO: 1934 satıldı. 20.45: Göbbelaia lı:onferana.. 
l clf'n -1,30 ı:a katlar Berlınden nakil. 
llQ.1 Khz. H A M B U R G, 332 m. 

ı. 18,.30: Gülünç plaklar. 19ı 50%1er. 19.301 

17,30: Sözler. 18,30: Sözler - Borodin beı· 
telerinden parçalar. 19,30: Kolkoz neıriyat. 211 
S•nfonilı. konıer nakli. 22: Muhtelif Jlllerl• 
netriyat. 

Senfonik hal~t (radyo orkeıtrası .. J 23: Ha
berler. 23,25: TiJatro, 23040: Dana. 

1195 Kb•. F R A N K F U R T, 251 m. 
17: Hafif muıiki. 19: Halk ıarlala.rı. - Söz

ler. 19,50: Eilenceli konser. 20~45: Aktüalite, 
haberler, 21,10: EAarland. 21,45: Hlak muami· 
ki-.i. ( ıarkıİI.) 22. Chopin konseri. 23: Haberler 
23,30: Piy•no konseri. 24: Gec• koa.Hri. l: 

DAVA ETMEK, l, Çakınalt, 2, Iatemek. 
DAVALAŞMAK, Töreleımek. 
DAV ALI, Çelmeşikli, 
DAVA VEKiLi, Koştaıı, 
DAVET 1, Çağırma, 

CUROM, 1, EksikHk, (Kusar man.) 2, K;ıinçelı:, 3, Kd
mıs, 4, Suç, 

CÜSSE, 1, Büksem, (Bükse - gövdenin belden aşağrsL) 
2. Gövde. (Bak: ceset, cisim, cirm.) 

COSSELI, 1, Cövdeli, 2, lri, in gövdeli, iri yarı. 
CUSTUCU, (etmek), 1, Aramak, 2, Araştırmalı:, 3, Grek

lemelt, 4, lrdemek., Irdelcmei:, 5, SOrmak, 6, Soruıturm:1k. 
.cO~, (~üzü) .ı. ~ölük, (parça, kesir man.) 2. Çitim, Çit· 

mı, Çıt=k, (Çıtmilı: - iızünı aalkunmm hre küçük cuıü 

"•eli muıiki. 20,35: Berlinden nalül. 
SllZ Kbz. V 1 Y A N A, 507 m 

.._.17.,SS: Ş..rlulr kon&er. - Söder t•: 1934 de 
~ balu,_ 19,ZSa Yaooi ._ -... 19a S.-

832 Khz. M O S K O V A, 1714 m. 
17: Oda tnuaikiai. (Brahma). 18,30: Çocuk 

procr•mı. 19,30: Edebiyat. 21: Sö<ler . .2.:l.: 
DAAa •• Karıtık konaerı De..-amJ. 

DAVETÇi, 1, Okucu, 2, Okuyueıı, 
DAVET, ETMEK, Çaiınnak, Çıfmnalı:, 
DAVETiYE, 1, Çıiırtı, 2, Oku, 3, Olnmta., 
DAYE, Dadı. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 26 KAJ'.1Uf 1;VVEL 1934 

l lJTEFERRİK HABERLER)' 

Soyadı alanlar 
Osmanlıların nasıl bir ökonomi sıyasası vardı 
(Baıp 1 inci sahifede) . -..ıru,tır. Fütuhat peıinde koşma • çok ene! _.._l'çi, liberal a.itl"- ilw h da yüzde sekize indir<""'! 

kah meael~e, kendhiz kendi kai- nın bu neü:eleri de o~r. Kapitüliiayonlar ,....ıar Bunu da indiriJorlar. 

• 
enı ..... , .. 

Herkes Öz türkçedcn beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

ded.erinizle .idare olunuz) diyordu. Fa- Biz ökonomi bııkmundan bunun ne Bu meın.antifut fikirler ortadan kal- N • h usuı- d kaJkam. Yal 
tMımel. lıtl anbl ulil u ~1 ~ğ_' vdakitl yti~~~acakmua ~ .':'e elim bir -..Zara olduğunu kınca bazı bağlar da göriilmüı. Bu tütün,"" arrııkı g!_i ıeeylere devletçe 

e er e erı erue ev e uvz goruruz. baiw Opn;ınlılı" kuvvetli "' 
,eylerin temellerini koymuırur. Osmanlı ve yaban"" ökonomiler gın .-. • • rük konsun rliyorla.-. 

Millet bqı kabul etmÖf, idare te:ıo;· ard8uıdaki münasebetler ""'8~ ~ "":i:!~dir. 186ı muahedesinde Avnıpanın 

• htanbul milli emlak idaresi memur- ı 
la.-ıntlan Kıiznn (Gün;gör), Nİ}antaş 

met (gözcü), E. O. üyesinden ve ope.. 
ratör Murat ibrahim (Cankat), E. O. 
Üyesinden Ye Gurel.a has. baf[ı ... imi 
Omer Lütfi (.Eti), E. O. üyelerinden 
Dr. Nazım Hamdi. kaı-deıi Ali Saip 
ve aılo efradı (Duman), Baytar müte
Jı:a, Ha e kardeşleri ile efradı ai
lesi (Akyar), Iıl.ruıbul evkaf müd"" iye
ti merkez tahakkuk kalemi me. Musta
fa Remzi (Akgün), ht. Ev. M. mer
lrıez ta. Ka. me. Mtntafa izzet (Ural), 
Iat. Ev. M. evrak ka. mümeyyi:ı:i Fe • 
rit (Algur), lat. Ev. M. evrak ka. me. 
Tevfik (Arslaner), Ist. Ev. M . • evnk 
ka. me. Hulki (BUke), ht. • Ev. M. 
evrak lı:a. me. Hüsıııii (Açar), lat. Ev. 
M. evrak ka. me. Talit (Akgül), ht. 
emniyet depo me. Nazmi (palabıyık), 
E. M. santral me. MeLmet Fehmi (U
raz), Iat. ticaıret ve sanayi odaımda 
muhasebe me:munı Zühtü (Türkkan), 
l.t. E. mü. müfettifl* ka. me. Nedime 
Te ağabeysi Hüsamettin (E~n), Ar
navutköy nahiye ikinci ko. lımail Hak. 
la ve kardeti Ali (Paksoy), lst. ev. m. 
Edirnebpı tahail f1llıe memurlarından 
batmemur Hüanii (Erbil), Halit (Kan. 
demir-). Necati (Necan), Mehmet (Ar. 
kun), Sami (Kutlu), Rıza (Ertunç). 
Ekrem (Fidan), Yuouf (Akgüç), Kü • 
çülııııazar na. mü. Osman eski aile iami 
olan (Oztürk), Fener na. mü. Sabit 
(Kasa!) soy adlanru almı'1ardır. 

!eri ilave etmi§, kıendi iılerini kendi- Batka bir wuura geç.iyonım. u .... .,ıt syo ır. . . B miiJ~ 
!erine görmesi için hak ver.i!ıın;ı. Mem Ulusal ökonominin içerdeki unsur- Bizanolardan kalmadır. ı060 tarihin- detı dar'dı .. 28 ıcnclık... u rtu 
lelı.et büyÜdiikçe fetihler oldUkça git • larmı arattırdmı. Şimdi Osmanlı ulu. de Venediğe verilmiıtir. Hukukan tef- nunda kapıtüliuyonlardan h~ . 
tikçe. ziya.dole~iı. Ulua içinde biribi- eu ökor>Q!niain.in bafka ulualarm ökcmo ai.- olununca kanunların şahsiyeti kaide- ten.irken, yenlclen maddeler ilave 

Tcıv.kıye Fmn sokaü 5 No. da Bedriye 1 
Ye Azız (Gümüıay) aoy adlarnu alnut· 
lard:r. 

Yuk · muallim mektebi müduru 

rini dÜ§man gönm. Osmanlı adını ta • mileri ile miimueebtlerini araıtıra • aine bağlanmış, kapitülasyon verilirl<en di. 
ııyan zümreler olınU§. Bunlar bir ulus Imı. ... Her yerde ı5 inci, 16 mcı aaır· ıahsiyet kavanini düıünülmüt değiL 
ökonoınWnde en !'hemmiyetli es:u'. ~ danberi birç'!1< .~enıl~tlerde g~rül- Zayıflık, kuvvctoizlik, bunların kuv-
larak aranan m Jli fuur, ulwal bırlıırı mekte olan br okononuk hareketi Oa vetlenme&İne ııebebiyet vcrmiJ. 

Emperyalizm kar,rsında itcİZ. 
vetaiz; olanlar, onl rın sôzlerine 
eğdile.-. Ba acit soyadı olarak Arda'yı al- 1 

mı ve tesFJ ettımılıtir. 
yok ediyor. ıınanlı İmperatorluğunda görülmaniı- . . ..• 

Tanzimat adeta müktesep alan hak tir. Sellin Mr~ın alın~ kapıtulaıyonla. ı907 de muvaffak oı:ınıunaJı· 
cattan giimnık almanın :zarıırJarı; 
nalan anlaıılclı. Fakat ınu,-aff 
mak imVirr yoktu. Zırn idare ko 

Emniyet f• 5. müdiirlüiuncle 
kontrol me. ı4ı Necip, efİ ve ojjlu 
H . dun ( özok), lat. deniz ticaret M. 
ın'.ı unyet odacı., Yuauıf (Mutlu), 
Sn Milliyet mubabiri Nafiz (Duman), 
tuccardaıı ScTfiçeli lbralıim (Bafdo. 
ğan), ht. Beyoğlu bavagazı şirketi 
kalm11 borçlar tahoildan Adil evvelce 
aldığı ıoyak adım değiytireeektir. 
lstanbul mmtakası .ıahıil müdürü Ali 
Rrza, ve divaru muhasebat temyiz ra
portorü Hakkı (Yönal<), ht. mmtaka-
11 ta:ha.il müdür muavini Şef" (Dil'er), 
bt. M. tahsil miifettifi Hikmet ve Na
fia velıileti fİri<etler kaleminde T ev
fil< (Türker), ht. M. tahsil mlifettiıi 
Rasim (Oral), ht. M. tahalokuk mü
diır muavini Nazım ve b.lıau Ahmet 
•e kardeıleri Şevket ve Nüsret (Ki
per), Ist. M. tahsil müdürlüğü mü
meyyizi Necip (T8'>tuk), lat. M. ta. 
Mü. me. Mehmet Ali ( Gürçk.aya), lat. 
M. Ta. Me. Faiz (KalJ'Oncu), I.t. M. 
Ta. me. Ziy" (Kılıç Arılan), ht. M. 
Ta. Me. Enver (Mutluer), leıt. M. Ta. 
Me. Cemal (Müner), lıt. M. Ta. Me. 
Refiha (Tüziin), Etılıba odası bqkanı 
goz hastalııl<lan mü. doktor Niyazi la-

SPOR 

Spor kulüblerine bir tebliğ 
Atletizm Federaayonundan : 
Bundan önce bir çok tamimlerle mm-

taka at etizm heyetlerine ve atletizm 
ile ujıT"f'UI klüplcre bildirdii:imiz üzo
..., idmancılarm klüp ve mıntaka defiş
tirmeleri, yeniden lisanı •lmal•n ve e(. 

lerinde bulunan lisan.lan gelecek sene 
muteber ohnak için federasyona taadik et. 
tinneleri yalnız kanunuevvel ayında ya
pdrr. Bazı mıntakalarm henüz federas
yona müracaat etmediği anlatrldığmdan 
alıletlerinin baklan, zayi olmMl»k için 
bu İ}m alakadarlara hatırlatılması mu
Yııfık görüJmüıtür. 

latanbuJ Futboi Bafkanlıimrlan ; 
28-12-1934 cuma günü yapılacak lik 

yarıımalan : 

BCfik!af alanmda - Alan gözeiUü 
K.....ı Ocer, Fener Yılmu. Sumer SP<ll' 
eaat 1 ı,ıs lıakem Nuri Bosut. K.aragüm
riik • Doğan Spor aaat ı3 brıkem Sadi 
Karsan, Anadolu • Beylerbeyi llMt 14,45 
hakem Ahmet Adem. 

Çocuk esirgeme kurumu 
nahiye kurultayları 

Çoeulı esirgeme kurumoaun Emin
önü kna11 -ı.iye kollanmn kurultay
ları ikincikluıuncla ba§lıya«ıldır. Alem
dar nahiyesi 2 ikincikiunmda saat ı 4 tc 
D.ivanyolancla ocaklar merkezinde, E
minönü Dôtlıiycsi: 30-12-934 pazar günü 
~rili caddesindeki lırb nahiye me.-
kezmde saat 14 te, Beyazıt nahiyesi: 
27-ı2-934 perfembe saat 20 de Letalet 
ac>al'bmanmcla kaza merkezinde, Kum
~· nah.iyesi: 2I-ı2-934 çarı-ni>a gü
- saat 20 de Kumkapı fırlca merke
ıııinde, KüçUkpazar nahiyesi: 28-ı2-934 
cuma günü saat 14 te fırka nahiye 
-rkezirıil'e yapılacaktır. 

Yalanda Hiı;Jiahmer tubelerinin de 
nahiye ve ocak lnnultaylarına baıJana. 
calctır . 

• 1 ıtaıiıul kumandanlığı bafhek.imi 
miralay Agiıb ve ailesi, oğlu (Argon), 
karcleti Balı.kemde oc:zacı Azmi (Sak. 
ol) roy arDannı almıtlardır. 

Japonyanın yeni Ankara 
sefiri 

Japonyanın Ankara sefirliğine Ke
be!< aeliri Mösyö Togu Gava tayine<:!. 
mittir. 

Yeni Mlir elan Kehelde buhmuyor, 
7"kıncla tehrimize ııelecektir. 

Berline tayin edilen eaki sefir bu
gÜn ıölırimizden lıaftket edecelrtir. 

Seiir, dün vali ve belediye reiM Bay 
Muhittin U.tündağı ziyaretle veda et
ınitfu. 

Eti~ba odasında dünkü 
toplantı 

E.blıba odası heyeti idaresi dün sa
aııt ı5 te oda bafkanı Niyazi Gözcünün 
bafkanbğr altında toplaıunıf, Ankara 
Eblıba odaaına iltihak eden beıı vila • 
yet, dok.torlanıun kazanç verırıı;; mat • 
rahlannı.n tesbiti için tetckkiil edecek 
takdir heyetine aza İntihabı m-.lele
rile mewul olmuştur. 

Kongrede kaz• ııç ,.ergisi hakkında 
takrir V""- lıİı- İki doktOl"UD ela İzaha
tı dinlenıınİf tir. 

Yeni Yunan ateşemiliteri 
Yunanistan Harbiye ne:.ıaretincle bir 

vazifeye naldedilnıif olan Yunanista
.., Ankara seiareti a!aşemiliteri mira
bıy Zoiopulosun yuine Yunan Haıi>iye 
neza.retim:.e miralay Cleant Butala tayia 
edilmittir . 

Yeni at&§anıifüer yakında fefırirui-
ze gelecef<, buradan Ankaraya gide-
cektir • 

Satılık 

Jann teyi<Ü için konmuı §eylerden iba Merkantiliame Eeodaliteden evvel rr k~ul etnuş. Kanunı Franiaya bak 
rettir. T ıınzunattan aonra kalıa bir ta- ve sonra ulusal devlel.!erin kurulması venruş. Bu zaman Franı;i.da_r .. k.ııvvetle 
biri bilirsin z. ile meydana çıkmıtıır. Milli devletler bunu _aldılar. de~mez. Kapıtulasyon • 

- Bundan eonra gavurn gavur den kurulurken küçük küçük muhtar gö • lann ılk t~!le':'• kartılrkh. konuıulmuı, 
miyecek tabiri· ne idi? riilenleri onlnn nnlaaşrak veya zo.-la ~tıkla degıldır. Bu. pad.i~ııohlarm key-

Bu Avrupa nazarında bütün _ıc;ba:ı· kendisine bağlayıp bir m"llet olmak, fine konulmuş ıeylerdır. 
ya müsavi muamele yapmak ıçiııdir, bunun için, içerde ve dış:ı.rda kuvvet Burada bu ulustan öbür ulusa olan 
Bunun altından nele.-, neler çıktı! istiyordu. Kuvvet para il.! olur. O za- ticarete vasıta kinı olur? Bu vasıta im-

ik.inci vasfı: Osmanlı devlet.nin iki man para geliyor. Amerikanm keıfi, tiyazlı ecnebi tüccar, Sonra sonra Av-
ainde de ayni teY görünür. Şahsi idare ispanyanın kuvvetlenmeşi, batka mem rupa tücc11r1. 
obnaz. Sultanların idar...min altında leektler; ku.kançlığa sevketti. Altın ve Müalüınan olanlar da cezriye tüc • 
devletin fütuhat peJin.de kOfAD bi.- dev &"iimüşü çoğalbnak için çare Mercanti-

I · can. 
Jet olması idi. Bunun parlak cihet erı liate dev;rde ilahi bir kuvvet ve niza- Bu mernleketlerdd..i bütün ticaret, 
vardır. B'r lngruin kitabında. diyor mı düşünen yoktu. Ulus için ökonomi-
ki: (Sultan bosfonm kenarmcla sa- y,j kiti ökonqnıjain.den çıkarırdı. Yani ecneb~ SODt"a Avrupa tüccannın eline 
raylarda saltanat sürerken beyleri>eyi kifide ne kadar çok para olursa ulu.s- ginniıtir. 
Şarkta divan kuruyor, Garpte /U. ta o kadar para vardır denildi. Hayriye tüccarının yaptığı iş iç ti-
las dağlarından Cizye alınıyor, Ce • Alım ve giimüı toplayabihnek için carettir. 
nupta çapraz palalılar Adenden Hin ticarete ihtiyaç vardı. Giren ma.l, çı- 1084 ahitnameıine kadar gümnik 
diatana giclyoır-. Iran tabı mukaddes Ro kan mal arasındaki münasebetler ne- resmi ithalat ve ihracat için yüzde bq 
ma İmparatorluğu mairvr Ceneve ve Lİ<:esinde memlokette para kalır ve İmİ!· 
Venedik hükÜmctleri Oananlılann ver altm girer dendi. 1084 muahedesi, bunu yüzde üçe 
gilerm: veriyorlardı,. lçerden ve dııacdan tetbirler alın- indirmiı. Burada muahede müzakere 

Fütulıat peşinde dı. içeri.den alman mallar iyi yapıl • ediliıir.en Fransada nazır meşhur Kol-
Suter, "fütuhat insanlann üzerine Alla mak liı.zungel?yordu. Tezgiıhlara di.k ber varmrş. Kolbcrin Fransız elçis,ine 

hın gazabnlır,. der. Fakat neti- ı kat ediyorlardı. Hariçten g len m.aılla. verdiği talimatta §&rktaki Fransız tica-
cede ne oldu lmperatorluklar üzeri".' ra s~ gümrük koyuyorlar, ham ~d- retirıin düşmeğe baıladığı ve bu tica • 
de imperatcrluk yapan koca Jevlet bır ckkri alıyorlar, mamul maddeyı al • ret.in yükselmesi için uğraştrğr görülü. 
iki asır sonra kendi de yıkı:dr . mıyorlardr. 

Bunun !d>eb" nedir? B'z c'''" -,i Koloni münasebetinde bu fikrin hü-
itibarile meseleye bakanak, itin maJ küm sürdüğünü görüyonız. 
yapmak cihetlerine bakarsak hafta iıU!ı- Osmanlılık başka uluslarla olan mü-
li.ki ııöriirüz. Keodini fü;uha.ta kaptı· nasebetinde b.ıalan göremiyor. 
ranlar (birçok OMıvaffa.kıyetlere na 1 Osmanlılık devleti her §eyi kendisi 
olurlar, çok geçmez bu muvaffakıy<.-t yapı)·ordu. B•ıkaları gibi dııanya mal 
!erinin bede!i olarak, milletler arnsrn satarak para getirmeyi diifünmüyorlar-
daki mevkilerini kaybeder) derler. dı. 

Fütuhat ulusun kanı ile malı ile ol- Ticarete hemen hemaı O&manlılık 
du. Hakkını müdafaa etn>ek insanla- ehemmiyet venniyordu. 
rm vazjfes'dir. Faka.t fütuhat ... Böyle Meşhurdur: Hariciye iılerini gören 
fütuhat peJmde kotanlan gördük. it- reisülkitap Fevz.i efendi ispanya s<fj.. 
te Roma, iıte hpanyn, itte Osmanlı... ri ile ticaret muahede.ini konutu)orlar-

Oamanlrldr.ta çok zengin olan dev • 
Jet ökonomis,i itibarile kendis.ine pa -
ra "va.dededen elçiltte ka.r§r Sa.draza
mı: 

- O kadar altınımız çoktuı- k.' •. ha 
zinclerinıiz doldu. Y e<'t. ule de doldu. 
Altınları alacak yerimiz kalmadı, de 
mif. 

Osmanlılarm memleketinden neden 
kapitalizm kökletınecü. 

Hariçten bu kadar lel"Vet ıcliyor • 
du. Neden bunlar yığrlarnatlı. Fransa. 
da aennaye yoıvaş yavaı t care.tten ve 
aanayiden teraküm ettifi hdde Os • 
manlrlarda ne için tenı.küm etmedi? 

mıı. 

ispanya sefiri "ilü r.oernleket ara~m
claki dostluğu ticaret ile baı;lıyncağız,, 
demiı. 

Reiaüll<itap Elendi: "Baim, 0.- ı 
ınanhlann noktai nazannda ticaretin e-

1 
hemmiyeti yoktur~... cevabmr vermiş. 

Liberal mektep 
Adam Smit'in kitabı ı776 da Def• 

redilıniştir. 179ı de üçiincı.i Selime ve
rilnUt Tatarcık Zadenin bır ra;ıonı var
dır. 

Uçüncü Selim devleti kurtarmak i
ç.İn çareler aramıı, ötekine berikine ira0 

de etmiş, tetkikat yapbnruı, Tatarcık 
zade Kadraske.- Abdullah Efendi Mer • 
cantiliate ıelcilde bir rapor vennittir. 

yor. 
ikinci Mahmut zamanında Y eniço

riler ilga edilnıiı. Koca Sultarun paşa • 
lanoclan brn kendisini mağlup etmİ§. 
Mısır paf&S•··· Alemin karıuında inb.ilal 
başlamış. 

Onun Üzerine ticaret muahedeleri 
yap1lmağa batlanıruı. Bu muahedeler • 
de daha garip ıeyler gorülmiiş. 1 thalat 
resmi yüzde beşe ve ihracat resmi yüz .. 
de 12 ye çıkarılrruş. 

Çünkü kuvvet giriyor. Bu zamanda 
Avrupada lelın.İ.k ileriye gitıniı. Fred
rik List bundan baluedcrker diyor ki: 

O zaman ~mal hükümetlerinde kül
tür, idare kabıhyeti 1841 de Oamanlı • 
lann ayni idi. 

Çünkü Sultan, bir takun devletlerle 
ticaret muııibedesi yapryor. 1 thalattan 
yüzde beftcn fazla gümrük resminin 
manası v dır. fakat ihracatın üzerin · 
den yüzde 12 giimrii.1< .. esmi alınacağı 
ve bunun .ifade e tigi mana yoktur. Me-
ı;eteyi iyi araıtınnak. tr;.ı geniılete-

lim. 
ikinci Mahmut zamanındaki sarsın

tıyı bia&edenler kuvvetlenmek için ha
rekete ııeçiyorlar. 186 ı de ticaret mua
hedeleri dejfüiyor. Akıl öğretiyorlar. 

Id.alat yiizde heıten yüzde 8 e ve 

tı • 

Başka memleketlerdeki ~. 
memlekete gelince ne vergi V.,,r'. 

de baıka bir feY- Çünkü Juı.pil, 
yonlar onlara bir çok Juık1ar yerıY 
du. 

Böylece D>efN&İ ...... 
di. 

Metruliyet bunları lıaldı,,,,.ı. 
~§tı. Muı..u-.De ilin edilir. :ı. 
kapitülasyonlar iqa edileli. Biı" 
rük kanunu yapıldı. 

Bu cumhuriyet b~ 
ilk ıarjfe olmuıtur. 

Buraya bir ıey daha il&ve 
isterim. 

Devlet i~inde devlet 

Okonoınik .zincirler, ulusu ıc;iS .. 
ten alıkoyan mamalar vardı. . jilif 
ii*, aşağılık öfade eden kaplt diiY 
gibi bir kayıt daha vardı. O da 
umumiye idaresi idi. 

Tanzimattan sonra vataD 
!erile tanılan adamlar Avrupad&Pııı 
ödünç para alnutlardı. Bütçeci• .ı 
zene olmadığı iç>n Avnıpadaıı 
alındı. Memlelı:et ödeyemeai. . • 

Devlet iflas etti. AJacakJılsı"· 
zin varidatınızı biz ku.racağız,, 

Dediler. Maliye nazın ~ · 
yunu wnumiye kondu. D.,vlct 
devlet otdu. 

Derse per§embe gÜnÜ devjlJll 
cdı:tir. 

Perşembe goiinkü dem saylav 
Mahmut .Esat verec:ektir. 

TA 
• 

M LLİYET'in yen• 
adı olacaktır. 

I.tanLul pİyasaııma ganimet haHn • 
de milyonla:n:a altın do'mu;ıtur. Fa • 
kat bir devletin to>teldrulü itibarile 
devlette azçok söz sahibi olanların e
linde kalıyordu. En çoğu da Pad;fa • 
hm eline geçiyonlu. F aJcrü sefalet te 
gene böyfo o yollardan geliyordu. 

Hüliısa bu muharebe için bu kadar 
kese, falan muharebe iç."n ıu kadar ke 
se sarfoiunmuıtur. De.-ler. Birinci Se • 
limin zamanmda haz"1e altmla dol • 

Avrupadan mücevherat, Rusyadan 
kürk, Hintten baharat, tal ve kumaı 
geliyor. Bı.ınlan memlekete ı.o.lmuya • 
bn' <l.iye ısrar etnUı. 

Rusya bize kürk gönderir, kendileri 
adi kiiTk giyerler, demiı. Onda zarna • 
mmızda görülen bir fikir var. 

Atatürkün Ankaraya ·ayak bastığı g 
mllf ve va.Uy et etın.iı: 

- Ben altrnla doldurdum. Benim 
torunlarım bu haz.ineyi gümilJle dcııl • 
dururlarsa kendi ınühürlerile mühür • 
lea.in!.er ... 

"Başka memleketle.-de kendi mem· 
Je4<etinin yapbğı mal dunııi<en yaban • 
cı teY giyenler idam olunur,. diyor. 

T atarcıklınm raporunda iı görünü • 
yor. Fakat §Öyle yapalım yok. 

(Baş• 1 inci sahifede) ti" 
dir. Koroyu Bay Halil Bedinin hu.ırla ılığı musiki muallim mek~i ~orooll 
dana getirecektir. "Bayönrkr,. eski bir Türk irtekiainin sanbolik bir 
sahneye konmasından ortaya çıl<an bir destandır. ....,.ı 

" Bayönder,. in müziki Bay Necil Kazun ulusal Türk motiflerinin 
teknikle iılenmiı güzel bir ömegirlir. . . • 

"Bayönder., den •onra oynryacak olan "Taı bebek,, __ f":ntaatik pi~ f: Fütuhat memleketi lakirleFiriyor 
Bu halin mühim neticelerinden bi

ri de .ur! un.suru yaYAf yavaı bit".rim Şiıli BuJııar çarımnda 1700 metre olmutıur. Fütuhat J>Ctinde ıritmek kök 
ıırazi ii--ınde fabrikaya elveriıli, ku- unsuru YAVAf yavaı bitirm.i~. 

Daha ilerliyclim. ıaoı e teoadüf e
den zamanlarda bazı beratlar var. Tüc
carlara verilmiştir. Bunlar da başka 
memleketlerle olan ticaretin maksadı ne 
olduğunu yazıyor. 

riıli rolünü yine Bay. H ~ullah Ş~~t .. "T ~f. bebek., _rolon~. Bay~ .. JJa>' 
uata rolünü Bay Avnı ellık barım r?lunu Guzıde Z!1ci ve C~ce rol.unu ~e Jt.ı~' 
labattin taganni edecektir, Baleyi yıne Bayan Herclinovarun ıdarenndeki 

yu, sarnıç, havagazı, teriwa, garajı ha- Nüiua bitnıemittir. O nüfu&Ja bera-
'? her iki sokağa ı:ıazır büyük bahçe- ber kazanç ta bitmıi1. mallar yapıla • 
li on odalı ve mobilyaiı bir Villa: mamağa baılamqtır. 

:;>işlide teriı.os havuzu duvan Yanın- ~anay:, ticaret geri J:i~. Ba _ 
da cepbeoi iki aokaia ..,.,,. 2250 met. zı J&tatiotiklere gÖl'e Süleyman zama-
relik lıir ara kısmen veya tiunamen ıım<!a ~.520 ile ı570 ara.grn:fa Rumeli-
urtılıktır. 42238 numaraya telefon. deki Türklerllı adedi 3 milyon k&dar-

Fransacla ihtilal ohnuı, her yerde 
hürriyet istenirken, bizimkiler ondan ................... ~ 
HASAN 

kızları, koroyu da musiki muallim mekte hi korosu yapa~tır. . 
lki eseri Riyaıeticumur orkestr ve bandolarının hirleımesınden ı;.ı.-ıı 

b 

grup Bay A. Adnanın idaresinde çalaca kt<r. ._,ı;k J>!I 
Bu iki eserin bazırlanınau için 60 orkestra, 75 kori&t, 10 ıolat, 40 ~~e ~ 

sanat amatörü iş almr~ bulunmaktadrr. Sahne ":kasında çalışanlarla bırlı C~4 
işe elverenlerin tutarı 290 r bulmaktadır. Eıerleruı dekor planlarını .Bay Jlll~ 
Ziya ile Bay Mahmud teknik ve makine iılerini Bay Hami, kostumlen de 

9561 ~· I~avlardan _,... Türk, doğunır 
bır ntıllettir. Böyle oldu· L_ 'de L •• ............................................................. gu...... 9U 

················ ••.......•. ,, Ö~sürü~ Pastilleri 
Perihan seçmiş ve hazırlamıılardır. allı ,,;~ 

Yurd'da ilk ol~ak bu_ ölçüde .. ~ir .. ~~!;J<a kımıld.aı:ıııı, A!'kara Htad;· 
yapılmaktadır. He~ ıVi cse:"Jn de reJııorlu g!'nu Bay Munır ~&yn ya~ ,atı' 
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mlnS.sma da cclir) 3 Kmon, (Kmmakta.n, elin alacaiı ka
tlar man.) 

coz·ı coz·ıcE, 1. Az., pelıa.z, 2. Azıcık, 3. Bira.., 4. b>r kır 
tık. 

CUZO LAYETECEZZA, Bölünmez, 
COZAM. 1, Ala, 2. dönük, 3, Kara uyuz, 
CUZDAN, 1, Paralık, 2. Altçdilt. 

ç 
ÇALAK, ı. Seran. 2. Yeğin, 
ÇARE, l, Em. 2, Meke. 3, Sıime, 4, Yol, yol JJ'Orclam, 
ÇARESAZ OLMAK; Eme nramalt. 
ÇARESiZ. 1. Emsiz, 
CARK. ı. Donerıe, 2. Tilıeıı. 
ÇARMIH, L Gerei. 2. DôruıyaltlL 
ÇARPA~ 1. Dôrtayak, 2. Dörtayaldı. 
CARŞU, (çarıı), 1, Satalt, 

ÇARŞAF, ı. Biırıu. 2. Bürcüç. 3. Örtü. 
ÇEHRE. 1, Beniz, 2. B<t, 3. Yön 4, Yü.r. 
ÇEMBER. 1, Kasnak, 2. Kctcz, 

CEMEl'i, (çimeıı). 1, Çayır, 2. Çimlik, 3, Peçen (Yaş Ye 
1~ çayır ota man.) 

ÇEMENZAR., 1, Çinıenlilc. 2, Y<şillilt. 
ÇERÇEVE, 1. Bolmü. 2. Çevre. (muhit man.) 3. Söve. 
ÇEŞIM, (Çe...,.) 1, Bakanak. 2. Göz. 
C.E;SrMHANE, Göz çukuru, eôz tvı, ıOz oyuiu. 
ÇEŞME 1, Akar, 2, Akarca, 3, Bu.lak:, 4, Etme, 5, Kısık-

lı. 6 Pmar, 
ÇF.YREJC, J, Doruc bir, 
ÇiFT. 1 Eş, 2, ikiz. 3, Tuney, 
ÇlRK 1, Kir, 2, Pıslık, 

ÇiRKAP ÇiRKEF', l. Bula11k uyı.ı, 2. Pi9 sa, 3 Yun•u 
IUYU. 

ÇiRKiN, 1. Bi'i rnsiz., 2, lycmsıı, 3, Kc.t 
1

• 4 Y 
•• ı u, 

-DAK 
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DA0LC0MUDA UCRAMAIC Uimıma!t, (Ha 
bi durup Oliı cibt kaskatı olmak ~) ıtanm bl-

DAULKELP, Kuduzlıılt. 
DAULKELBE, UCRAMlŞ, Kuduz. 
DAlıLMERAK, Gözenti, 
DAlJSSlLIA YA UCRAMAIC, Ccrsinbemelt. 
DA~, J, Vercnek, (Didıbak - Tanrı verenefj) 2, Ver

cı, (Da~ı hak - Tanrı. ver~ıi) 3, Veriş. (Didü si~ _ 
~" ~:rıı.) (Bak: mev_hi~! ıhsan, atl, Didnı başka mana
~ ıt° bak: Adalet, ı~tika, Tazallüm, Feryat.) 
~ DACA, 1, Başac-rısı, 2, GürUltü pabn:b. 

DAHi, ı. Eke, (Gazi Antebde olgun gürbüz m s da 
Bahkesırde yetişkin manasında kuUanJır) 2 Og °""3 mz ' 

k ( clt ek• • e, ' ey. re , P z ı manatmda) (Bak: Alıil. uki, latin, deha.) 
DAHiL, I, Gıren. cırmıt. 2. iç 3. İçeri ("'Ba .,,; · · · 

dışarısmdan C'Ü.:reJdir.,). n ıçensı 
DAHiL OLMAK, Girm<k 
~AHIL ETMEK, 1, Girdirmek, 2, Koymak, i~eri koyma • 3, Sokmak, 

2 D1 A!!dlLEN, 1, lç!m (41ihilen ve haricen - ittm dr:ı,tan.) , (crı en. 

D.~HILI, 1. iç. ("le kabuk, iç kapı..) 2. lçttlri İçlı.lr 3 t 
Cer~, ( B•k: Dtihul, ıthal.) . " . • 

DAlll, L El, •·Bu iete onun da eli vardır. ı Kar 
3, Kmama, (Zem, ve takbih man.) 4. Yerme"' c'Aı hı~mda, 
bulunma man.) ey ın e 

DAiM . 1. Ardı arası kesilmez 2 Bitmez Bı·ım t••1t 
3 E • 'k · Ek • • • ez u en-mcz, , 1tSı sız, silmez. 4, Sonsuz, S, SurekJi 

DAJMA, J. Artsız araaa, 2. Bir düıüye, 3. Bi;teviye, 4. 
Calan. 5. Dur~ksız~. 15. Hep (Hep öyJe yapar) 

DAiMi, ı. Sureklı, 2, Tutu~. 3, Tükel. 
DAJR, f: •. e), 1. ( .•. den) dolayı (bu i;,e dair bir mukaıe. 

m_e _:- bu ıc;t~n dolayı bir konuşma.) 2, için, 3 ( ... den) 0-
turu, 4, Uzcrıne. ' 

DAiRE, 1. C.vre, 2. Devrik 3. Dolamaç 4 Yöril 
DAiREVi. 1. Deıfinri, 2. Y~varlak. ' . . 
DAJR~Nr.tADAR. 1, Çcpe;cvrc, z. Çevre J'Ôrtd 3 Ç<v 

rtm 4, ,•ırdoI. •. • ' • 
D.\KJKA, ı. Fen;ı., 

DAKK <ctm<k) 1 Çalmak (kap,yı çolmak mon.) 2, Vur-

' . ' .. 
Öksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs hastalıklarile 

Sesi kısılanlara 
Şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 

HASAN ECZA DEPOSU 
--------------
HASAN .1 

Kuvvet şuru~u 
Zaafı .. umu mı 

Kansızlık kemik ve 
hastalıklarına şifai te
sirleri çoktur • Çocuk
lar, gençler, genç kız
lar ve ihtiyarlar her 
yaşta istimal edebilirler 

HASAN ECZA DEPOSU 

"Bayönder., ile "Taıbebek,, 27 ilk kanunda verilecek ilk tenınlden 
daha iki defa oynıyacaktır. 

Temsiller latanbul ve Ankara radyolariyla Yerilecektir. • 

1 DEVLET DEMIRYOLWI iDARESi ILANLARiJ 
Jll' 

3 l. l 2-934 günlemecinden sonra 1700 kilometr~eıı. etfe 
ha ileri gidecek yolculardan, l 700 den artan her kiloJ11 

için, yolcu ve kilometre başına: 
1 il 111 99) 

1 30 l 0,65 Kunış alınacaktır. (8~ 
' 3l 
Tenzilatlı gidiş. dönüş yolcu tarifesi aynı şartlarla S) 

Mart 1935 günü sonuna kadar uzatılmıştır. (869 

İn hisarlar U. Müdürlüğündeoı 
· alA h l · · d t ·· uııelet!~ Yaprak Tütün ım at ane erımız e mevcu n~ t-9"" 

nin aynı olmak üzere beş adet Çırğananm pazarlıgı 5: yaı 
Cumartesi günü saat on beşte yapılacağından talipleri: ..,,. 

de 7,5 muvakkat teminat paralariyle birlikte Cibalide e 
zon ve mübayaat Şubesine müracaatları. (8731) ,_.-/ 

,.. 27 Ki.nunevvel Per,embe ----lstanbul'da yegane olan ve yeniden tanzim edilen 

P A R K O T E L' in 
KIŞ BAHÇESi AÇILIYOR llr 

Hergün KONSERLi VE DANSL l T AAMLAR Cuma ve p~d11 
günleri DANSLI ÇAYLAR - Her Cuma saat 1 l ila 14 ~~: 
MATiNE KONSER - Loknnta' da: T ABl.OOT 100 " 1 



,\ftLLIYET ÇARŞAMBA 26 KANUNEVVEL 1934 
-.~.....,..,,,-----------------..~--~~--~~'!!!_!!!'!_~-~~~~;;;;r.:.;;,;;.;;~.;..:;;,;,;,;,;;.:.;.;..;,.;.:;::;....;.;;:;:.... ___________________ ~·-- -·--... 
ı \' ı h fsett ğ;niz~:. 
~enclini7.e bu suali sorunuz: 
•ır U7.VUTIL•Z b~r yere çarptığı veya 

<lıulduğu anda hemen oevı.: tabii , 
0 Yeri uvmağa ba§larsınız. Aca ... 
'litiıı böyle yaptığınızı biliyor mu-
~? Bunun milnasını pek a:z: kim· 
:, bilır. O yeri uvarken kanın te

~ e ve bu .suretle aancılanan 
llin etrafına fazla hararet tev -

ıı., sebep olursunuz. Fakat, DAi· 
Lir tedavi tem· n için o yeri yalnız ı 

kifayet etmez, hatla bir mayi 
Lila kafi değil. Çünkü, tebahhur 
· Mayiler harareti temadi ettir • j 
ler. Ancak daimi b"r teair tahtm· 
İdame edilebilir. Allcock usulünü 1 
~ik ediniz: Ağrıyan mahalle 
ilıli bir Allcock yakısı koyunuz. Ia

'llımız hara.ret tesirile derhal sü • 
bulur. Allcock yakısını arzu ett'ği 
kadar zaman cilt üzerinde bulun· 
lhilirsiniz. Hatta işinizden geri 
lıııağa bile lüzum yoktur. Siz, it'· 
lle metgul iken Allcock yakısı da 
'ıı için çalışır. Huaret tevlit etme
~ İtibar"le Allcock yakıları Bel ağ

t'ı, romatizma, nevralji, adale aert· 
İ böbrek sancıları ve soğuk algın· 

teskin ve tedavi eder. Bütün ec· 
lııelerde 40 kuruıa •atılır. 
"10HIM: Taklitlerinden sakmmak 
Kartal mukalı ve kınnızı da"reli 

lı.cocK yakılarıru musirren isteyi
(2924) 8054 

Üzayede İle Satış 
29-12-934 <:umartesi günü •ahalı J 

t 10 da Galatada Pertembe pazann-

11 ouuıaralı Küçüktaı hanmda mat· 

harflerinden müteıekkil bir ıtok 
a Biraderler ve ıürekaaı tarafından 

'ıayede ıuretile satılacaktır. 

A. KUTIEL 
•takl>y Topçular caddesi No. 3 3 

9724 

VAPURCULUK 
TORK. ANONiM ŞlRKETI 

lST ANBUL ACENTALICI 
Lv-n H.,., Tel.#on: 22925. 

MERS~N YOLU 
I·Na·· Nu·· 'Vapuru 30 

Ka unuevvel 
PAZAR saat 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkarak (Çanakkale, lzmir, 
Kupdası, Küllük, Bodrum, Rados, 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kaı, Finike, Antalya ve Mersin a
zimet ve avdetle ayni iskelelerle A· 
lnnya, Çanok'.<3le ve Gelibolu) ya 
uğrayarak avdet edecektir. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perıembe gii. 
nü saat 9 da Tophane nhtımmdan 
ka:kar. Perıembe postalan aynı i'Ün· 
de Mudanyadan saat 14 de lstanbu
la dÖOlll'. 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR

ŞAMBA· günleri saat 20 ;le Top
hane nhtnnından bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönüıte mutat iskelelere 

uirar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA· günleri bir vapur 
saat 9-.Ja Tophane rıhtımından kalkar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE gÜnü Topba. 

ne nhtumndan saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiı ve dönütte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

TÜRKiYE lŞ BAN 
Şişe ve Cam Fabrikası Çevirgenliğinden 

2-12-934 günlemeçinde yapılan ustabafı denemesine giren
lerden sıra sayısı yazılı olanların i~ bilgisine ait tifahi denemesi 
IS..1-934 günlemeçi salı günü s~t 10 da yapılacak ve bu dene· 
mede kazananlar fabrikaya alınacaktır. Adı anılan bayların o 
günü iŞ hanındaki çevirgenliğimize gelmeleri gerektir. 

Sıra sayısı 

49, 6, 70 ; 17, 65, 39, 95, 44; "j], 1, 14, 67, 50, 34, 29, 97, 15, 
13, 43, 25, 35,86,87, 74,82, 102, 55,84, 54, 26,40,33,8, 28, 
18, 2 • Çevirgenlik 

(6242) 

Nafıa Ba anlığından: 
Kütahya hattının Tav§anlı istasyonuna mücavir Doma

;ç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda veya 
lla mücavir istasyonların bir inde vagonda teslim edilmek 
rtile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 adet nor
al kayın traversle muhammen bede!i 1306,50 lira olan 390 

det makaskayın travers kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
lllmustur. Eksiltme 10-1-935 tarihine rastlayan perşembe 
" ü s~at 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 0-
asmda yapılacaktır. isteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk mu
akkat teminatlarmm Malsandığına ye.tırıldığr:ıa da!r olan 
akbuz ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte teklif~er"n 
0-1-935 perşembe günü saat 14 de kadar Bakanlık Malze
e Müdürüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu husustaki 

artnameleri 275 kuruşa Ankn rada Bakanlık rA:alzeme Müdür-
Uğünden satın alabilirler. (8579) (10370) 

f.tanbul beşinci İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
350 lira mukabilinde birinci derecede İpotekli olup para

a cevrilmesine karar verilen ve tamamına 2132 lira laymet 
akcİir edilen Beyoğlunda Kamer hatun mahallesinde Gaz 
okağında eski 2 yeni 2 numaralarla murakkam bir evin tama 

açık arttınnaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttır
aya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenlY.nin 

üz de 7 ,5 nisbetinde pey akçe si veya milli bir bankanın temi
at mektubunu hamil olmalo.rı icap eder. Müterakim vergi, 
anzifat tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttır
a şartnamesi 15-1-935 tarih ine müsadif salı günü Dairede 
ahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

8-1-935 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, 

ymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üst-
e bırakı1ır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı 

kalmak üzere arttırma on beş gÜn daha temdit edilerek 
12-2-935 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Da:rede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıra 
ın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas ka

·Unun 126 ıncı m ddesine tevfikan hakları tapu sicillerile 
•abit o!mıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve ir
lifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma
'arife dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gÜn zar 
fırıda evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la
<ırmdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
&atıs bedelinin p y m smdan hariç kalırlar. Daha fazla 

ali'ım t almak istiyenlerin 934-6151 numaralı dosyada 
•c t ev:-ak ve mahal'en haciz ve takdiri kıynet raporunu 
'il" vac klan ; an oluı ur. (8715) 

l~~ ................................................. _ 

• 

.Tayyare Yılbaşı Piyangosu 

1 9 3 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 
1.- Çatalca ortak (19) köylü 

2.- lzmirde ortak (10) köylü 

3.- Dörtyolda Süreyya ve Ziya 

4.- Sam•unda fotografcı Ali ve 
Muzaffer 

5.- Alanyada Avukat Adil 

6~ Beıiktaşta babçevan lsmail 

7.- Sirkecide arabacılar cemiyeti 

8.- Küçük Ayasofyada Şevket 

9.- Beyoğlunda Katina, MatagaJ. 
"V"aı. 

10.- Beyoğlunda Mi!.rani ParaUı 

ilah ... 

1 9 3 5 
YILBAŞINDA ACABA 

KiMLER ZENGiN 
OLACAK? ..... 

AYlJA 300 LiRA MAAŞLI 
KAPICI ARANIYOR 

Bliyük sefarethane veya otellerde m1ken:mel terbiye görmÜf 
ırı vi:cutlu \ e yakışıklı 33 ile 45 ya11 ar.uında bir kapıcı ara· 
nıyor. Fransııc•yı iyi kor.uşup yazmısı ayrıca Almanca v" İngi· 
•İıce bilm~si ve esgari orta talsili o'maaı lazımdır. Türkler 
tercih edilecrktir. Talip'erh re>imlerile birlilıte lataabul rotta 
kutusu ı 7r, "SEFARET. ruınu7.""'" \·aımala•ı rica olu .w. 

-[6175]. 10tı9 -
Mukaddema Beyo.(lu Ağahamanu Firuzağa caddeıi 90 numaralı hanede mukim 

iken halen ikametıı:a!n meçhul bulunan Cemal Bey kerimesi Servet hanıma 
ISTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN : 
Emniyet Sandığına rehnetmek ıuretile mezkur Sandık idaresinden l 1·2-933 

tarih ve 60295 numaralı senet mucibince iıtikraz eylediğiniz on döri liranın tesviye 
edilmeme•i haıebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç 
komisyon ve faiz ve komiıyon ve masarif yekii.nundan yüzde iki buçuk muamele 
vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımnında. mcrhun bu. 
lunan bir altın saat, icra ve ifliu kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya 
çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mı:ızklır Sandık idaresi tara .. 
fmdan talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye <laireıinde tanzim ve 
berayi tebliğ müb14irine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zalırına mübaşi

rinin venniı olduğu metruhatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş 
olmasına mebni tebligatı nuıktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür et· 
mit olmakla tarihi ilandan itibaren 934-6630 dosya numarasile müdd~ti muayye
nei mezküre zarfında icranın dunnaıını mutazamm.in şifahi veya bılıriri ol.ırı:.k 

bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemedi.(iniz takdirde müddeti mez· 
kurenin hitamını müteakip berveçhi talep merhun mücevhcratınızın paraya çevril· 
mesi hususundaki muamelAtıı icraiyenin gıyabınrzda infazına İptidar kılınacağı ma
IUmunuz olmak ve bu huıuataki ödeme emrinin tebli&ri makamına kaim bu1un
malt üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (8723) 

Mukaddema Sultanahmet üçler mah ailesi Asmalı sokak 14 numaralı haned~ 

mukim iken halen ikametgi.hı meçhul bulunan Hasan Riza Bey zevcesi Ay1e Ha-
nrma. 

lSTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN ' 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile n>ezkür Sandık idaresinden 1-12-931 

tarih ve 49583 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz on yedi liranın tesvi
ye edilm=e•i hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç 
komisyon ve faiz ve komisyon ve riıaıarif yekUnundan yüzde iki buı;uk muamele 
vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmında merhun bu
lunan bir çift roza küpe, iki roza yüzük, bir çift al n bilezik icra ve inaı kanunu
nun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilme3İ ıç.ın daireyea müracan' ta 
bulunan alacaklı mezkur Sanddc idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olb,pta
ki m:ıddei kanuniye d:ıireıind-.. tanzim ve bcrayi teb!ig rnübaıir~ne tcvdian tara.
fınrza gönderilen ödeme emri zahrına miib~irinin vennit olduğu me~rul•att:ı 

mezkur mahalde ikamet etmcc!.ö;:n'z bildirilmit olmasına mebni tebligatı ı ~ k
taziycnin" bir ay müddetle ilanen tc~liği tckarrür ebı iı olmakln ~arihi i .. ~.:lan it.i
baren 934-3922 dosya numaraaile müddeti nıuayyenei mezldre zarfınd• İcranın 

durmasını mutıızammin şifahi veya tahriri <1~nra<. bir itirazı kanuni sert vt>ya bor· 
cunuzu eda eylcrnediğiniz takdirde m;:.ı,ı eti mczk>eııin hitamını müteak>p ı...-r. 

veçhi ta!ep nw.:-hun mücevheratınızın paraya tevril "'"ttsİ hususundaki muamclil
tı icraiyenin gıyabınıı:da infazına iptidar kıln;acağı r:ıa~ümunuz olrr::ık ve bu husus 
taki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulun1nak üzre keyfiyet ilinl n tebliğ 

kılınır. (8722) 

•• 
Marmara U .. sübahri Kumandanlı~ı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden 
Cinsi Miktarı Teminatı Münakasa Günü Saat 

Kilo Lira tarihi 
Kuru Faıulya 54,000 567 27-12-934 Perşembe 10 
Kuru Uzüm 20,000 255 ,, ,, ,, ,. 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cinsi ve 
miktarile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak 
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. istekli olanların ihale gün ve saa 
tinden bir saat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektup· 
ları ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf deru
nunda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartnamelerini 
görmek isteyenlerin komisyonumuzla lstanbulda Kasımpaşa
da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları. 

(M5~ ıoım 

Galata İthalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Kilo Gr. Eşyanın cinsleri 
0,616 ipek mensucat 
0,120 ipek örtü 
0,370 Pamuk mensucat 
0,325 " ,, 
0,625 ipekli mensucat 
0,950 ipek kumaş 
0,800 ipek mensucat 

790 Katranlı pamuk Ustüpil 
Bu eşya 26-12-934 den itib en açık arttırı:na usulile sa· 

tılıkhr. İsteidilerin 1O-1-935 perşembe günü saat 16 ya ka 
dar satı;ı komisyonuna gelme! eri. (8702) 

K A Ş E 

EOKALMİNA 
Grip - Nevr fjl - Baş 'e di1 ağrıları - Artriliıım - Romatirma 

59 • 

Nafıa Bakanlığından: 
135.000 adet normal ve 975 adet ll)akas kayın traversi ka

palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
işbu traverslere : 

1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bursa 
Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının T orkaldede orn1a 
nından kesilüp Susığırlık İstasyonunda veya ona mücavir İs· 
tasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halinde nor· 
mallere 189.000 ve makaslıklara 3363,75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta ine· 
göl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilüp Karaköy is
tasyonunda veya ona mücavir İstasyonlardan birinde vagon 
üzerinde teslimi halinde normallere 270,000 ve makaslık-
lara (4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltmt 
10-1-1935 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15,30 da 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü odasında yapıla
caktır. htekl"ler teklifler'.ni Torkaldede onnaruna gore ver
diklerine nazaran 10883. 19 liralık ve T ahtaköprü ormanına 
göre verdiklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te
minatlarının Malsandığma yatırıldığına dair o!an makbuz ve 
Ticaret Odası vesikası i'e birlikte tekliflerini 10-1-1935 per· 

ı şembe günü saat 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Malze
me Müdürüp.e tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu hususta
ki şartnameleri_ 960 kuruşa An karada Bakanlık Maizeme 
Müdür!üğünden satın alabilirler. (8624) (10372) 

lstanbul Liseler Arttırma 
Eksili:me Komisyonundan: 

Komisyonumuza bağlı Muallim mektep1eri, Lise ve Orta 
mekteplerle bu mektc;:ılerin pansiyonlarının irmık şehriye, no. 
hut, l...·uru fasulya, mercimek, bezelya, Grayyer peyniri, şeker, 
hayvan yemleri yemek ve elan ek artıkları ile Erenköy Kız Li 
sesinin sebzesi, ve Kandilli Kız Lisesinin Ekmek ve patatesi, 
ve Çamlıca Kız orta mektebinin sebze ve patatesi, Galatasaray 
ve Kandilli J-.iselerile Kız Muallim mektebinin yoğurtları, Ga
latasaray --e E.renköy Liselerinin yalnız çekirdekli kc.yısı ve Ü· 
z r •. · :ili, Çamlıca ve Kız Mualilm mekteplerinin de ku
ru meyva arı : 

Bunalı-dan sebze, patates, ekmek, şeker, Grayyer peyniri, 
nohut, kuru fasulya, mercimek, hezelya 9- 1-935 ve irmik, ~eh 
riye, yoğurt, kuru meyva, hayvan yemleri, yemek ve elanek 
artıkları 16-1-935 çarşamba e-ünleri saat 14,30 da ka :ı' 
zarf usulile arttırma ve Ek:ıiltmeye konulmuştur. Arttır , ı ve 
eksiltme İstanbul Maarif İdnr..,si binasında Liseler Muha c ><!· 
ciliği Dairesinde yapılacaktır. İstekliler şartnameleri İstan
bul Erkek Lisesinde bulun n Komisyon Katip1iğinden öğren 
nv~lcı·i, arttırma ve eksi~n!eye gireceklerin c!e ten1·natlarını iş
b:ı saatten evvel Lizelcr Muha ebeciliği veznesine yatırmaalrı 
ve teklif mektup1arını da Komi yona vermeleri ilan o!unur. 

(8538) 10229 

• kanlığı da 
~---

• • 
lstanbul'da yaptırılacak Adliye binası projesinin tanzimi 

için Türk IVIimar ve l'.ılühendisleri arasında bir müsabaka ~çıl
mıştır. Müsabakada bir:nciye (2000) ikinciye (1000) lira 
mükafat verilecektir. 

Ecnebi M'mar v~ Mühendislerden arzu eden~er rr.üsabalca
ya dahil olmaksızın ayrıca teklif gönderebilirler. Projesi ka
bul edilen mimar ve mühendise tafsilat resimleri için yüzde 
bir, beton arme, elektrik, kalorifer vesair tesisat planlarının 
ilavesi halinde yüzde 1,5 ve bUnlara zamimeten inşaatın kont
rolü vazifesinin tevdii takdirinde yüzde 2,5 ücret verilecektir. 
28 Şubata kadar projeler Nafıa Bakanlığı Şose, Köprüler ve 
Binalar Reisliğine verilecektir. Müsabakanın şartnamesi, plan 
harita, program vesair evrak mezkiir reislikten alınacaktır. 

(8625) 10406 

Istanbul ithalat Gümrüğünden: 
141lira66 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtımı üzerinde 

kain 1 numaralı anbar dahilinde bulunan nümunehanenin 
dahilinde nümunelik eşyaların vaz'ı için olbaptaki keşfi mu
cibince sabit ahşap raf imali pazarlıkla münakasaya konul
duğundan taliplerin 27 Kanunuevvel 934 perşembe gunu 
saat 15 de lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Ko
misyonu mahsusa mü~acaatları ilan olunur. (8482) 10112 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Aşağıda yazılı Çekirdekli kuru üzüm açık eksiltme ile alı
nacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Eskişehir 
ve lzmitte satınalma komisyonlarına ve eksiltmeye gelecek
lerin de belli gÜn ve saatte lzmitte aatmalma komisyonuna gel 
meleri. (716) (8689) 
Verilecek Kilosu Tarihi 

Yeri 
lzmit 
Danca 
Tuzla 

4798 
3504 
1440 

8 - 1 - 935 

" ,, '' 
" '' '' 

9742 Yekun 

günü 

Salı 

" 
" 

saat Teminat 

14 
14,lO 
15 

Lira 
72 
53 
22 

10107 
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Yılb fl hediyenizi heaüz intihap etmediniz ise bu pzel ~yalara göz gezdiriniz ve karannızı Yeriniz. Bourla biraderler ve Şm müessesesinden 
alacağınız hediyeler doıtlarınızı ve arkadaşlarınızı herhalde çok memnun bırakacakhr · 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R . ve Şsı; lstanbul • Ankara • lzmir 
1 1 ............................................................. ~ 

•• kunetaizlik balitında büyük faide ve tuirı ııörlıl•n 

TAKS iM'DE 
RIYET 

ŞARK MALT HÜLASASI 
Zdi)'eti umumiye, iJtaha1ıı:lık 

FOSFATLI 

CUMHU 
ME DA 

r SATI E'nin 
...... t;~ _ _.ı Elektrik Sergisini \ 

' i 

ziyaret ediniz. , 

Bu sergide elektrik ALETLERİNİN EN SON ve 
SEÇİLMİŞ ÇEŞİTLERİ ile ZARİF AVİZELER 
ve faydalı Bayramlık hediye1ikier bulacaksınız. 

1 
Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mah· 

kemeıinden: 7-10-1934 te ölen e•ki 

• 
• 

•GIBBS • 

kullanınız. Har eczanede satılır 

esAMS·LOSro" 
VE PUOQA 

GVZELlİK ~ PUOAA51: 
Saf, ince ve kokulu 

olup her kadının 

kullen11cağı yegane 

pudra dır. 

lstanbul baro reisi avukat Lütfi Fikri· ... ., • H -AV y--. r ı· K-T 1 
ye ait olarak Kadıköyiinde Caferağa A D D "' ail!ll ... 
mahalle•inde eıki Papasoğlu yeni Dum· ro •anı -

Matazalarıada: Ea ıoa moda 

YÜNLÜ ve İPEKLİ KUMAŞLAR 
TUHAFİYE-FANİLA -TRİKOTAJ 

Veaaireııl" e., mllntabap çedt'erhi bulaclksı nıı . 

IU1)ınar sokağında (14) numaralı evde Herkesin zevk ile okuyacağı bu güzel eser Maarif kütüphıncsi~de 5 kuruııur. 
bulunan ev eıyaaı açık artbnna ile 

30 birincikanun 1934 te pazar ı:ünü 

ıaat 9,30 da ıatılacaktır. Alıcı olanla : 
ı rm ve İ3teklilerin yuk;.rJda yazılı gün 
\ ve saalte ı:ö•tcrilen cvd~ bulunmaları 
1 bild:.Vir. (6237) 

Esnaf Cemiyetleri Baş Murakıplığından: 
ldare merkezi Beyazıdda sahrınçlı handa bulunan Hamamcılar Cemiyeti, 

idare merkezini 10-12-934 !arihinden iıib aren Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han 
ikinci katta 14 numao!\da mÜi!t!rck esnaf cemiyetleri büro3una nakletmi, olduğu 

alakadarlara aan olunur. (6172) 

J, 

Deniz yolları 
"21~,!- ,E ıc!!ıy ı;J..l.ıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd~d• 
.. __ Han. Tel. 22740--~ 

KARADENiZ YOLlJ 
CUMHURiYET vapunı 27 
Birincikanun PERŞEMBE 
ıünü saat 20 de Hopa'ya ka· 
dar. (8710) 

MERSiN YOLU 
INEBOLU vapuru 27 Birin~~
kinun PERŞEMBE günu 
saat 11 de Payas'a kadar. 

(8703) 10439 --

AYVALIK YOLV 
BANDIRMA vapuru 26 ~~
rincikinun ÇARŞAMBA gu· 
nü ıaat 19 da Ayvalı'ğa kadar· 

(8704) 10440 

11!11_ ... Her yerde .-.-"I 
ROLI çikolatarın• 

arayınız; Çünkü : 

R O L 1 
Kan sUtlerimlzle }"lpılın:ş 

en nefis çikolatadır. 

· Deposu: Ta~çılar 19 lstanbul, 

• 
Cingözün Esrarı . ·.,d• 
Cinai ve meraklı romanlar ıçı ()(• 

en dehtetlisidir. Forma forma çıkıY • 
dıt~· 

Birinci forma11 çıktı. Bedava 
k .... ~. 

Kitapcılarda arayınız ve o uyu 

------ ( 6~36 ) :::#' 
Müdürü- Etem izzet BENIC{,,; 

Umumi Neşriyat ııe Yazı '1 


