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Milliyet bu adı alıyor Milliyetin yeni adıdır 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Nı usiki devriminde 
Amacımız 

-o-

Yıllardanberi sürüp giden alaf. 
ranga alaturka musiki sorağı, so· 
nunda doğru bir yola girdi. Artık 
Türkiye'de anlamıyan kalmamıttır 
ki musiki ulusal kültürün bir par· 
çaaıdır. Ulusal kültür, yalnız bil
giyi değil, musikiyi, tiytaroyu ve 
ıporu da içine alan bir anlamdır 
(mefhum). 

Türk ulusu Atatürk'ün önderli
ii altında soyaalhğm (medeniyet) 
en yüksek durağına varmak yolu 
üatünde yürürken, musikide de 
batı Avrupa'nın tekniğini alacak
tır. Musiki aoyaalhğm bir parçası· 
dır. Ve ıoyaalhğm doğulusu, batı· 
bsı olmadığına göre, musikiyi de 
alafranga ve alaturka diye ikiye 
ayırmak doğru değildir. 

Musikide batlıca iki eleman var· 
dır: ezgi (nağme) ve teknik. Ala
turka adı verilen musikinin ala· 
turkalığı teknikte daha doğrusu 
tekniksizlikte idi. Ezgiye batının 
tekniği yakıttınlacalı: olursa, ~un
dan acuna mal olan ileri bir mu· 
siki doğacaktır. 

Yunq musikisi de yakın çağla· 
ra kadar Bizanslı idi. Yunan ezgi
leri batı muaikisinin tekniğine uy

durulduktan sonra, bugün bütün 
acunun tatlı tatlı dinlediği Yunan 
operaları türemiştir (meydana 
gelmittir). Yunan musiki ustası 
Manolis Koloniri'nin bu yolda yaz. 
dığı operalar bab Auupa'amm 
her kendinde çalınmaktadlJ', 

Güzel erdeınler (sanat) arasın· 
da en çok uluslararası bir özlük 
almak yolunu tutan muıikidir. 
Beethoven, Mozart, Brahma, Hay
den, Scbubert programları, acu
nun her kendinde o ulusun kendi 

malı imit gibi çalınır ve tatlı tatlı 
dinlenir. Bu uıtalann bir kaçı ül
kemize gelmitler ve ezgilerimizi 
alarak genel musiki tekniğine uy
durmuşlardır. Musiki üzerinde 
arattırma yapanlar, batı Avrupa 
musiki ustalarından bir çoğunun 
ürgüdlerinde (eserlerinde) doğu 
ulusları arasında çağrılan ezgiler 
bulunduğunu sezmişlerdir. Türk 
ustalarının bu musiki devriminde 
karşılaştıkları iş, Türk ezgilerini 
artık genel olan batı Avrupa tek
niğine uydurmaktır. Bu, her usta
nın yaratıcı ögeliğine (dehasına) 
kalmıt bir ittir. Ve batarıldıkça 
evrensel (cihantümw) Türk musi
ki ürgüdleri, acunua her kendinde 
'alınarak dinlenecektir. itte musi
ki devrimindeki amacımız budur. 

Ve bu amaca da varacağız. Ye
ter ki Türk ulusunda musikiye 
kulak alıtkanhğı olsun. Büyük mu
ıiki ustaları böyle, kulaklan musi· 
kiye alışkın olan uluslar arasından 
yetitir. Bizde bu evin vardır. Ek· 
sik olan teknik idi. Bu da batbca 
Bizans musikisi olan alaturka'yı, 
ulusal musiki sanarak timdiye ka· 
dar ona saplanıp kalmaktan ve 
genel musiki tekniğine uymamak
tan ileri geliyordu. 

Musiki devriminden sonra ezgi· 
)erimizi genel tekniğe uyduracak 
olan Türk musiki ustalarından gü. 
zel ürgüdler bekliyebiliriz. 

A. Şükrü ESMER 

Bay Şükrü Kaya 
Ankaraya döndü 

Bir kaç gündenberi tehrimizde 
bulunmakta olan )çitler Bakanı 
Bay Şükrü Kaya dün aktam Anka
ra'ya gitmiştir. Bay Şükrü Kaya 
Haydarpaşa istaayonunda vali 
Bay Muhittin Oatündağ, Emniyet 
Müdürü Bay Fehmi Vural ile bazı 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 
Bir müfreze poliı ve aake raelii.m 

durmwıtur. 
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Türk - Yunan dostluiu 

Mes' eleler dostça bir h~va 
içinde tetkik ~diliyor 

M. Çaldaris papasların kisvesi mevzubahis 
bile değildir hükô.mf:'t 

Türkiyenin samimiyetine emindir diyor 

M. Çalclaria 

ATINA, 28 (Gece telefonla hu
susi muhabirimizden) - Başba -
kan Bay Çaldaris gazetecilere yap 
tığı beyanatta Türk· Yunan müza· 
kereleri hakkında funlan aöyleınif 
tir: 

"- Atina gazetelerinin bu mü
zakereler hakkında yazdıkları teY· 
ler hakikat hale muvafık değildir. 
Türkiye Dıt Bakanı ile burada ko
nuştuğumuz bütün meseleler An
karada pek dostane bir hava için· 
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Bay T evlik Hü,tü Aras 

de tetkik edilmektedir. HükUmet 
Türkiyenin samimiyetine emindir. 
Müzakere edilen meseleler, Türki· 
yenin inkılap prensiplerine uygun 
olarak bizi memnun edecek tekil
de halledilecektir. Papasların ·iCia
veai mevzuubahis bile değildir. la
tanbuldaki Rum akalliyetine ait 
meseleler de tarafeyni memnun e
decek tekilde behemehal halledi
lecektir.,, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

•• 
Universiteliler toplantısı 
T. birliğinin bir yılda yaptığı işlt:r, 
şehitler abidesi ianesi Kubilay ihti
faitne-tştirak mes' ele/eri gürüşüldü 

Birliğin toplantmna iftirak edenler 

Milli Türk Talebe Birliği geçen 
haftadan kalan kongreainin ikinci 
celsesini dün sabah saat 10.30 da 
Halkevi aalonunda topladı. 

Batkan Yüksek lktııat talebe • 

sinden Bay Nedim Birliğin geçir
diği aafhalan anlatb ve timdi bir 
dönüm noktasında bulunulduğunu 
söyledi. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Havalar soğudu 
Dün sabah şehrimize dolu yağdı Ame

rikada ise soğukten ölenle var 

lstanbul'un yağışlı manzarası 
Dün öğle üstü aaat 12 ıulannda, 1 

ıehrimize bir iki dakika devam eden, 
dolu yağmıttır. Dolu mercimek bü. 
yÜklüğünde kadar vardı. Doluyu tid· 

detli bir yaimur takip ebnİf, ondan 
ıonra giİne§ açmıttır. 

Dün öğleye kadar yağmurlu ve ka· 
(Devamı 6 mcı sahifede} 

Kubilay ihtif alin den intibalar 
• 

Kubilay abicleırinin açılma meraırimini telgral hava- ırini karftlayanlar aranncla görüyorsunuz. Ortada-
cliıi olarak yazmıştık. l:urıir muhabirimiz bu mera.- ki resim çel'enkler içindeki Kubilay ve fehit arka· 
sime ait resimleri gönclermi,tir. Yukarıda solda: claıl'an Cibicleaiclir. Afağıcla soldan zabitlerimizclen 
Halk Fırkası Genel yazıcuı Bay Recep Peker'i me· Bay Ahmet, solda lzmir hız hoca mektebi mualliu-
rasimde söylev söylerken, sağda: l:urıircle keneli- lerinclen Bflyan V.:J:J., töyleı:leri11i '~~Jiyorlaı·. 

····oü~kü"f~;ıı·~~i······Gii~~Şi;Dii~"i~ii"i~~;ğ;;si 
Atatürk'de bulunarak 

gençleri gönendirdi 
ANKARA, 23. A.A. - Ankara 

Halkevinin tertib ettiği müzibe 
festival dün aktam bütün büyükle. 
rin hazır bulunduğu resmi bir tem
sil ile açılmıştır. Atatürk bizzat bu 
gecede bulunarak gençleri gönen· 
dirmiştir. ismet Inönü, bütün vekil
ler, diplomatik kor temsilde hazır 
bulunuyordu. Saat tam 21 de çalı
nan istiklal marşıile festival ~
ladı. Denizli saylavı Necib Ali kü
çük bir söylev söyleyerek Atatürk· 
ün Ankaraya ayak bu.tığı günün 
yıl dönümünde onun yurd gençli
ğind ~n istediği dil, sanat, müzik 
kımıldanıtına ilk küçük bir kartı· 
lık olan bu çalı,manın bir buçuk 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mali bir rezalet 

Jayonyada bir r 

Rüşvet mes' el esi 

17 kişi yakalandı 
Bunlar arasında çok mü

him şahsiyetler var 
TOKYO, 28. A.A. - Geçen temmuz 

ayında Saito kabinesinin iıtifasına ıebep 
olan •uni İpek iıine kantmıt kimıeler 
hakkında yapılan tahkikat bitmittir. Es· 
ki büyük memurlardan onyedi kiti rÜş· 
vet almak, vazifelerini yapmamak, and
larına ıadık kalmamak gibi suçların mÜc• 
rimleri olarak mahkemeye verilecekler· 
dir. 

Gazeteler, bu iıten uzun uzadıya hah-

ökonomi bakanı Bay Nakajima, 
eski demiryolları bakanı Bay Kuro
da, Furmuz Bankası eski ..;üdürü Bay 
Shimada ve aüni ipek şirketi eski müdütü 
Bay Takağı bulunmaktadır. 

. Türkiye için 
-o-

Rusyaya ısmarlanan son 
tarak makineleri geldi 
MOSKOVA, 28 (A. A.) - Le

ningraddaki Marx fabrikası, Ti.ir
kiye mensucat fabrikalarına ait 
son tarak makinalarım göndermiş
tir. Şimdiye kadar 155 makine 
gönderilmi,tir. Bu makinaların 
kurmak ekzeraizlerini yapmakta 
olan Tür kitçileri, bunları kurmak 
üzere yakında Türkiyeye gidecek
lerdir. 

Ateş - Güneş kongresi Atatürk'ün 
- ~.:-!"'~-~- klube eflerJ iği 

''Güneş~ ismini alkışla karşı/ad 
GOnet takımı Vefayı 5 -1 yendi 

·r - -- - -

Dünkü maçtan 
Dünün yegane göz doyurabile • 

cek ıpor hareketi, Takıim ıtadm
da oynanan Güne9-Vefa maçı idi. 

Oz türkçe yazı örnekleri 

----· 
bir enatanlane r . - . ..,, ... 

..,, 
• 

Dün sabah acele serpeleyip ge· 
çen karın havada bıraktığı ü9ütüc· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yol Yazıları 
Değerli arkadatım Bay Ahmet 

Şükrü Eamer, bu yaz Batı illerine 
uzun bir otomob:l yolculuğu yaptı ve 
bu yolculuğun yazılanın yÜz yap· 
raklı bir bitiğde toplayarak elimize 
sundu. 

Yolculuğun başladığı yerde yor
gunluk biter derler. Bu, o kadar doi· 
ru bir sözdür ki ben arkadaşımın d p
diri bir dü~enle kılıklayıp sıraladı· 
ğı yazılan daha okurken bile, kafa· 
mm içinde bir kurtun ağırlığıyle do
latan, bet yıllık bir yorgunluğun din· 
lendiğini duyar gibi olmuştum. 

Gündelik ya§ayıtın kapısına bağlı 
kaldığım bu be§ yıl içinde yolculuk 
özleyimi bir burgu gibi yüreğimi del· 
di durdu. Bet yıldan ber: her uğurla· 
dığım yolcunun arkasından birkaç 
damla göz yaşrrun, gizli gizli, ic;ime 
aktığını duyarım. Eteğini aürüy•rek 
giden her vapur, düdüğünü öttüre
rek uzaklatan her tren bende bu 
özleyimin aızılanru t~zcler. 

Bay Esmer, o sızıları b\r gez daha 
uyandırdı ; elimdeki bitiğin sevimli 
yapraklarını çevirirken içimin bur
kulduğunu sezdim. Salt bu kadarı bi
le Bay Esmerin nasıl içten gelen bir 
hızla yazı yazdığım göoterm,.ye el· 
verir. 

Bu bitiğ, Bay Esmerin la kendi· 
&idir. O, öz yaıayı§ında hangi yollaı·
dan ve ruuıl yürüyorsa Batı ellerinde 

de o yollardan ve öyle geçmit, ö..: 
varlığında adımlarını nasıl abaylı .v. 
a.uılı bir düzenle atıyorsa olomobılı 
ni de öyle gezdirmiş, bir Batı yolcu· 
luğunda neyi ve ne kadar görüp bil 
mek gerekli ise onlar üzerinde o ka• 
dar durduktan ıonra gör:i, ve araş· 
tırrfını başka alanlara ıürmüşt oku· 
yucularına bir tutam ıeker yedirmek 
için bir kaç okka keçiboynuzu çi ;bc· 
ten bir taknn şatafat dü,künü yo zı. 
c ı ların yürüdükleri çapraşık yold~n 
ı::itmeyerek bize bayındır ölkelerın 
~ alt canlı yÖn)er'ni bir tablo kılığ ın 
da armağan etmeği dü tünmü,, v~ 
başarmıştır. Realiste ve positif bir a• 
damın görü§ ve duyuf biçimini gÖs-ı 
teren bu bitiğ bize, çalışmaktan ka· 
faları yonılan oymanlarrn bir yn_n .. 
dan tenlerini d"nlen<lirirk~n öbür 
yandan bilgilerine yeni y n parlak· 
!ıklar vereb:Imek için nasıl bir yol 
tutmaları gerekli olduğunu da öeı·•· 
tiyor. 

Yolculuk ne yalnız gün öldürmek, 
ne yalnız gönül eğlendirmektir; bun· 
hırla b·rlikte yaıayı§ın çetnisini de
ği§tİrmek yolculuktan beklenen <>•· 
lamların en değerlisidir. Bay Esme· 
rin yazılarında ben. kendi payıma, 
bunu buldum. Olgun yazı okumawn 
tadını bilenlere Bay Esmerin !.ıtiğ!. 
ni salık verir, ke.ndiı"ni yiirelı~en kutc 
lularım. 

hına.il l'tlüştak ~,&A. Y AKON 
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TAflHI TEFR'KA: 42 ~HARİCİ HABERLER 
. İttihad ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BI RAKTICI VESiKALARA GÖRE) 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan : A. C. 

Rusya - Boğazlar meselesi -
Babıali - ita/ya ... 

ı - 1900 senesinde akdedilen 
Karadeniz mukavelesinden vazgeç
mek; 

2 - Bir Balkan ittifakı vücuda 
getirmek için çalı,mak, 

3 - Boğazlara bir düfman tara· 
fından hücum olursa Rusya tara· 
fından yardım edilmek. 

Rus sefiri Çarikof 6 kanunuevvel 
de 6 maddelik bir nota ile Babıili
ye müracaatla Boğazlar meselesi İ· 
çin derhal müzakereye giritmeği is 
temi.ti. Hükiimet bu vaziyet kartı· 
11nda kat'i bir karar vermek mecbu 
riyetinde bulunuyordu. Ortada ar
tık mevzuu bahsolan Boğazlar me
ıelesi değil, Avrupada biribirlerine 
kartı gittikçe büyük bir rakip keıİ· 
len devletler grupundan birisinin 
tarafını iltizam etmek meselesi var· 
dı. Bir tarafta itilafı müselles, di
ğer tarafta da merkezi Avrupa 
devletleri Almanya ve Avusturya 
bulunuyordu. 

rane davranmasını ve Arnavutluk. 
meselesinin Avusturya lehine hal
ledilmesini sayıyordu. 

Avusturya sefirinin bu tarzda
ki notalarının tesiri altında kalan 
Avusturya hariciye Nazırı Türkiye. 
nin tam olarak muhafazasında A
vusturyanm büyük bir Türk dostu 
olduğunu göstermek istemişti. Ta
bii bu dostluk siyasi icabattan do
ğan bir dostluktu ve bu itibarla o· 
nun büyük bir kıymeti yoktu. Yal. 
ruz dikkate fayan olan bir cihet 
varsa o da Türk dostluğunun Al· 
manyadan Avusturyaya intikal ey. 
lemİf olmasıydı. Rusyayı kazan
mak ve bir Alman· Fransız harbin· 
de Rusyanın bitaraflığını temin et
mek isteyen Almanya, bu gaye uğu 
runa Türkiyeyi feda etmek isterken 
boğazların açılmaamı menfaatleri· 
ne uygun bulmayan Avusturya bir
den bire Türk dostu oluyordu. E
ıaaen Bosna ilhakından beri Türki
yedeki nüfuzunu kaybeden Avus
turya, tekrar Babıilinin muhabbe
tini kazanmak için mütemadiyen 
çalıfıyordu. Trabulus muharebe • 
sinden beri lıtanbulda Almanya. 
ya karfı gene bir itimatsızlık hiad 
olalıdan beri Babıili daha ziyade 
Avusturya' dan fikir almağa b~la
mıftL Meseli Hariciye Nazırı A • 
sım Bey, Rusların Boğazlu hakkın 
daki notalarından Avuaturya'yı da 
ha evvel haberdar etmİf ve Alman 
sefirine meseleyi ondan üç gün 
sonra açınıftı. Alman Sefiri Baron 
Maref'llin Boğazlar meselesine da
ir vukubulan mülikatı hakkında 
Berline yazdığı rapora .bakılacak 
olursa hariciye nazırımız: 

(Bitmedi) 

Alman siyasi ricali Boğazlar me· 
selesinde hususi bir ehemmiyet veri 
yorlardı. Almanlar bu huıuıta ln
gilizlerle anlllflD&nın mümkün ola
mryacağını anladıklarından gene 
Ruıyaya meyletmeğe bqlamıtlar
dı. Rusya hariciy .. nazıı ı S:ı.sanof 
Berlini ziyaret etmitti. Pot.damda 
imparatorun huzurunda yapılan 
müzakerelerde biraz Boğaz mese
lesi de konuşulmu~~. Almanların 
makaadı, Türkiyenin zarsenıa Ruı 
yaya bazı imtiyazlar bahtederek 
Rusları Almanya tarafına çevir
mekti. Bu maksatla yapılan müza
kereler oldukça ilerliyordu. Alman 
hariciye nazırının adamlarından 
birisi Alman sefiri Baron Marfal 
ile anl~mak üzere lstanbula gel. 
mitti. Halbuki Alman sefiri, sonra-

dan ne.rolunan diplomasi raporla· u·· nı· ver sı· telı" ler 
rına bakılacak olursa, Almanya ile 

Rusya arasında böyle bir anla,ma Toplantısı 
ya şiddetle aleyhtar bulunuyordu. 

Almanya, bu aralık Rusların (Baş: 1 inci sahifede) 
Boğazlar hakkındaki arzularını istiklal martı ayakta dinlendik. 
kabul etmek için Avuıturyanın ten sonra kongre açıldı. idare ho-
muvafakatini fart kofmu~tu. Hal- yeti reisi Bay Osman Birliğin yıllık 
buki Avusturya hariciye nazırı faaliyet raporunu, Bay Sait te ge
Ereusal buna razı olmuyordu ve çen haftaki teftiş heyeti raporunu 
Avusturya • Macariıtanın vaziyeti okudular. Raporlar münakatalar
bunu kabule müsait olmadığını dan sonra kabu )edildi. Bundan 
söylüyordu. Çünkü lstanbuldaki A. 1 sonra idare heyetinden Bay Şükrü 
vudurya sefiri Pallaviçini Viyana- , ha.en doktor olarak bulunduğu ka
ya gönderdiği r porlarında diyor· eada nasıl çalıştığını ve arkadaşla
du ki: rın da bu gibi yerlerde naıııl çalış-

"Statükonun Rusya tarafından is maları liizımgeldiğini, köylü hak
tenildii:i tekilde değiştirilmesi A- kındaki görgüsüne istinaden teı • 
vusturya • Mııcaristanın mevı:udi- bit ettiği müşahedelerini anlattı. 
yetini azami derecede tehlikeye Ve alkışlandı. 
sokar.Rusya,Avusturyaya b ' v- fey Bundan sonra idare heyeti ile 
)erden tavizat vene bile Boğada- teftif heyeti raporları üzerinde söz 
nn aclıma•mdan dolayı A vustur- almak isteyenler fikirlerini söyle-

• ya için hasıl olacak zarar hiç bir diler. Bu meyanda Kubilay günü
•suretlc tazmin ediler.:ıez. Bir kere ne Talebe Birliğinin niçin iştirak 
BoRazlar acılırsa o zaman Rusya etmediği, Almanyada Firdevsi için 
bütün deniz kuvvetini Karadeniz- yapılan merasime niçin gidilmedi
de birle,tirecektir. Bu yüzden ya). ği ve Çanakkale abidesi için iane
mz lstanbulda değil , Balkanlarda nin neden toplanmadıijt soruluyor. 
da fevka'ade bir nüfuz ka-zanmıt du. 
olacaktır. Akdenizde yeni bir kuv- Bu sorgnlara idare heyetindeı.. 
vet doğacaktır. Adriyatikteki de- Ekrem, Rüknett}n, Osman cevap 
niz kuvvetlerinin muvazenesi de verdiler. 
bozulacaktır. Onun icin Rusyanın Her yıl Kubilay gününde Tale
arzuları yerine getirildiği takdirde be Birliğine müracaat edildiği hal
Avusturyanın vakm şark politika•ı de, bu yıl müracaat edilmediğini, 
tamamile mağlup olacaktır. Şu hal· iane toplamak için de vilayetin mü 
de lstanbuldaki mevkilerini ve nü· saade vermediğini söylediler. Bay 
fuzlarını muhafaza etmek İ•teyn Rüknettin Kubilayın ruhunu an • 
rlevletler, mevcut muahedelerin mak için arkadaflarını bir dakika 
bm:ulmamaaı için bütün kuvvetle- susmağa çağırdı. Ve bundan sonra 
rile çalışmağa ~e ı;: •. .s taleplerinfka 

celse beş dakika tatil edildi. 
bul etmeyen Türkiyeye yardım ey- Birinci celsenin sonu ile kongre 
IPmeğe mecburdurlar. d 

divanının işi bitmiş olduğun an ye 
Fakat Babıali hakikat halde mu- ni kongre divanı seçildi. Reisliğe 

kavemet ediyor mıydı? Sadrazam tekrar Bay Nedim, ikinci reisliğe 
Sait .,aşa ile nazırlardan bazıları de Bay Mithat getirildi. 
Ru~ taleplerini terviç eder gibi gö- ikinci celse başlarken yeni çalıt-
rünüvorlardı. Yalnız hariciye na- ma programı üzerinde konuşma
nrı Asım bey, •ayet arkadatları lar oldu. Netriyat işi uzun müna· 
Rus teklifini kabul ederlerse, isti· kafalara yol açtı. Dört teklif kabul 
fa edip cekileceğinden bahsediyor· edildi. Davasına intizar edilen Bir 
du. Avusturya sefiri Pallavicini'nin lik gazetesi çıkıncaya kadar bro
ranorlarına bakılacı~k olurs~ A•ım şürlerle neşriyat yapılması veya 
bPv Boğazlara ait mukaveleleri gazetenin bir kooperatife bağlan· 
m:ıhafazası için Almanya, Avustur ması veya arkadaşlardan birinin 
y'\ ve Romanya ile Türkiye arasın· imtiyaz alarak yeni bir gazete çı· 
da ııizli bir mukavele ak.Jedilmesi- 1carmasr ve bununla neşriyat yapıl· 
ni Avusturya sefirine teklif ediyor- ması istendi. 
cfo. Avusturya sefiri böyle bir itti- iç Anadoluya, Trakyaya, bilhas-
fo.kın Avusturya için tehlikeli oldu· sa 26 martta Edirnede yapılacak 
ğunu itiraf etmekle beraber fayda- merasime iştirak edilmes.i, Avrupa 
lan olduğunu da söylüyor, fayd\\ memleketlerine ve Antakyaya bi
olarak ta Rus projelerinin suya düş rer seyahat tertip edi!mesi, Haliç, 
mesini, Balkan devletleri tarafıtı· Şirkctihayriye, Akay vapurlarile 
dan Avusturyaya karşı yapılacak Tramvay ~irketinin talebeye ten
bir hücumda Türkiyenin ve Ro- zilfıt yapması istendi. Bu işler ye
manyanın Avusturyaya vardım et- ni idare heyetine havale edildi. 
meaini Balkanlarda vapılacc k si- Bundan sonra en mühim olarak 
mendıfer intaatında Türkiyenin ~-- Birliğe yeni varidat kaynakları 
vu•turvıwa karşı daha müsaadeka-

Orta Avrupada 

Macaristan 'ın 
Dış siyasası 

Dış işleri 'bakanı Kanyanın 
bir a-azeteye beyanatı 
BUDAPEŞTE, 28. A.A. - Macar a· 

Jansı bildiriyor: Dııan iıleri bakanı Bay 
de Kanya, Pesti Naplo gazetesine beya
ııırtta bulunarak Cenevre müzakereleri• 
nin büyük bir diplomaaı imtihanı oldu
ğunu Macaristanın prestijini korumu~ 
ve uluslar kurumunun otoritesini muha· 
faza eylemit olduiunu söylemiıtir. 

Bay de Kanya, sözüne devam ederek 
demiıtir ki • 

Macaristan bükUmeti, Macar memur• 
larmın muhtemel hatalarını, kusurlarını 
ortaya çıkarmak için geniı bir tahkikata 
giriıimiıtir, Ancak uluslar kurumunun al 
mq olduğu karar da dahi bu hatalardan 
ve kusurlardan ancak bir ihtimal olarak 
bahseclilmittir. 

Macar hükumetinin evvelce yapmıt ol· 
duğu arqtırmalar, tethifÇİ tqkilatı ve 
tethitçilerin icraatı hakkında kendisine 
malilmat verilmemit olmasından dolayi 
müıküli.ta tesadüf etmiıtir. 

Macaristanın dııan iıleri siyaaa11, dai· 
ma barıt şever uzlaımayı arar bir zih. 
niyetten mülhem olmuttur. Macaristan 
her zaman doğrudan mWıekerelerde bu· 
lumnaya hazır olduiunu ilin etmittir, 
fakat bu müzakerelerin hukuk beraber. 
!iği esasına dayanmuı fal'Üle. 
, Tuna bavzasmda banım bert.itilmesi, 
bir taknn devletler erupu tarafından ya
pılan bir diktatörlülı: teklinde telakki ve 
tasavvur edilemez. 

Roma miaakına - bazı tartlar altında 
- her devlet ırirebilir. Roma protokol· 
lannm ıümul dairesi eeniılerin veya ee
niıleme~in, bü protokolları ilham etmiı 
olan fikirlerin terekkisine bağlı bir fey. 
dir. 

Amerika da 

Çok feci iki 
Tren kazası oldu 

-o--

B;r çok kimseler öldü bir 
çokları yaralandı 

MONTGONERl, 28. A.A. - Garbi 
Virginia), - 350 maden iıçisini gÖtiİ· 
ren trenin lokomotifinin kazanı patlamıt 
13 iıçi ölmüı 35 lıçi yaralanmııtır. Lo
komotif ile beraber 3 vagon parçalanmıt· 
tır. Cesetler havaya fırlamıt ve yakında 
olan bir bina tuzİa buz olmuıtur. 

Gene Bileıik Amerikada Obyo dahi· 
linde bir yolcu treni yoldan çıktıktan 

sonra bir marıandiz trenine çarpmıt ma· 
kinist ile ateıci ölmüıtür. 

On ilci kadar yaralı vardır. Kazanın yo 
lun tahrib edilmi§ olma11 yüzünden çık· 
mıı olduğu söylenmektedir. 

Bir otomobil 
Bir köprüden geçerken 

kanala yuvarlandı 
KOLONYA, 28. A.A. - Gazetelerin 

Amıterdamdan öğrendikleıcine söre, Al· 
man sınırına yakın ve Felemenk topra. 
ğında bulunan bir yerde dokuz kiti:ri eö
lürmekte olan bir otomobil, bir lı:öptii
nün yan dıvannı yıkarak kanala düt· 
müıtür. Yedi kiti ölmüıtür. 

Sarre'd" siyasi faaliyet 
SARREBURUKEN, 28 (A.A.)

Alınanya' dan ayrılmak taraftarı o
lan ınahafj(, Noel mütareke.ini bo. 
zarak görünüfte tamamen Sarre 
gazetelerinin ve bilhaaaa katolik
lerin Landeazeitung gazetesi tek
linde bir takım gazeteler çıkarmıt
lardır. Bu gazetelerde Alman a • 
leyhtll!'I, iftirak taraftan bir takım 
makaleler vardır. 

Güneşin dünkü kongresi 

Vela ve Güne1 takımlan bir arada 
(Başı · 1 inci sahifede) 1 akıt yapan Rebiinin, soliç mevkii. 

ayaza_ ve sahanın. çamurlu olması- ne deplase olmuş Rasilıe, Rasihin 
na ragmen, Taksım stadında bu de tam yerinde Refii'ye verdiği 
~açı seyredecek bir kaç yüz seyir- paslardan sonra Refii'nin zamanın 
cı vardı. da bir 9ütü ile oldu. 
Güneş takımı sahaya şu fekilde Dördüncü gol,, Raaihten uzun ve 

çıktı: derinlemesine bir pas alan Rebii' • 
Coreviç nin topu sürerek ve Vefa kalecisi· 

Faruk Asım 
Hüseyin Reşat lsmail 

C. Şefik Refii Rasih Necdet Rebii 1 
Vefa takımı Saim, Nuri ve Gazi· 

den mahrumdu. 
Maçı ilk devrede yaptığı iki, i· 

kinci devrede yaptığı üç gole mü
kabil son dakikada yediği bir gol- 1 

le 5-1 güneş takımı kazandı. 
Bundan bir müddet evvel Istan

bulsporu 3 • O yenen Günet takı
mını, ciddi bir maçta, dün ikinci 
defa gördük. Bu ikinci maçla, bu 
takım hakkındaki kanaatlarımız 
artık az çok belirmiştir. 

ilk olarak bu kanaatları yazalım: 

Güneş takımı, bazı kusurları is
tisna. edilirse, lstanbulun birinci sı
nıf tanınan birinci küme takımları 
arasına girmittir. Bu kusurları bu 
yazımızın atağı taraflarında oldu
ğu kadar sırası geldikçe de yazaca 
ğız. Yalnız funu söyliyeliın ki bu 
takımın ilerisi hakkında çok büyük 
ümitler besleyebiliriz. 

Güneş ilk golünü, Rebiinin çok 
güzel attığı bir kornerde Rasihin ı i!""......,;.:. 
mükemmel bir kafa vuruşu ile yap· 
tı. Bu kafa vuruşu, az görülen bir :;:•t}f~:,'! 
güzellikte idi. ikinci golü gene Ra
sih, bir frikikte, yerden ve sıkı bir 
şütle yaptı. 

Geri kalan üç golü, ikinci dev· 
renin ortasından sonra hemen he
men üst üste yaptılar. 

O çüncü gol, solaçıktan güzel bir 

bulunması, uzun uzadıya görüfü(. 
dü. Ve yeni i<larE' heyeti seçimi ge
lecek haftaya bırakıldı. 

Dünkü maçtan bir enstantane 

ni atlatarak vurduğu burun şütü ile 
yapıldı. 

Beşinci golü, Rasih, Rebii'den 
gehn müsait bir şandeli fevkalade 
bir vole şütle 7aptı. 

Buna mükabil, merkez muavin-

' 

~ 1 , •• • • ~ .~ '~ ' ..... • -.'±"), 

Menemende Gazi heykeli 
IZMIR, 28 (H. M.) - Menemenliler, Menemende lıükii.met Ö· 

nündeki meydanda Atatürk'ün bronzdan büyük bir büstünü yaptır • 
mağa karar verdiler. Büstün yapılması Kubüay menkutaşini yapan 
ve açılma merasimine gelen Ratip Asir'e verilmiştir. 

Bay Recep Peker Kütahyada 
KUTAHYA, 28. A.A. - Cumhuriyet Halk Fırkası genel katibi 

Bay Receb Peker bugün lzmirden şehrimize gelmiş, hararetli bir suret 
te karşılanmıştır. 

Bay Receb Peker Cumhuriyet Halk Fırkasında verilen ziyaletttı 
saylav s~imi münasebetiyle mühim bir nutuk söylemiştir. 

Toplantıda bütün kurumlar mümessilleriyle Fırka mensupları vtı 
kaza1ardan gelen heyetler ve fırkaya yazılan bir çok bayanlar hazır 
bulunmakta idi. 

Nutuk, bir çok yerlerinde şiddetli ve sürekli alkışlarla karşılanmlf" 
tır. _,_ 

Hapisane kaçkını bir katil 
AMASYA, 28 (A. A.) -Çorum hapishanesinden kaçan qkıya· 

dan Çöllü adındaki katü, Alan dağında bir jandarma mülrezemis 
tarafından öldürülmüftür. { 

Dün gece bir tramvay yangını oldu 
Dün gece ıaat 21 de Köprüden .Beıikta,a gi_tmekt! olan 101 nu~fi· 

lı tramvay arabası Fındıklı önlerındeyken; bırdenbıre tramvayın ıçın
de bir aleı: yüluelerek, arabanın tavanına kadar çıkmqtrr. Vatman Vtı 
yanında bulunan Haber gazetesi muharrirlerinden arkml"'.ım~z Bay 
Vala Nurettin; kendüerini yere atarak yanmaktan kıırtulabümifler. A· 
rabanın içindeki kadın ve çocuklar feryat ederek kendilerini dıfanya 
al c ışlardır. Atefin neticesinde, tramvayın motörü harap olmuştur. Yol 
cular ba,ka bir araba ile yollarına devam etmişlerdir. 

Deniz işleri 
--~ --o-

Vaşington antlaşmasının 

feshine dair ~eyanat 
LONDRA, 28 (A. A.) - Japon 

deniz heyeti Tokyodan talimat al· 
mıttır. Talima tmucibince lngilte
renin tekliflerinin muhtelif cephe
leri hakkında tahkikat yapılGacak 
ve M. Y amanoto lngiliz mütehas
sısları ile görütecektir. 

Vaşington antlaşması 

VAŞiNGTON, 28 (A. A.) - U
lufal maiıafilden bildirildiğine gö
re, Japon sefiri Saito, Japonya'nın 
Vaşington deniz antlafmasmı fes
hettiğine dair olan notasmı cumar
tesi günü M. Hull'e verecektir. 

Japonya'nın fevkalade mümessili 

VAŞiNGTON, 28 (A. A.) -A· 
merik11da ve Avrupada Japonya • 
nın fe ~kalade m ümessili olan Bay 
Y oshic1a, tayyare ile Londraya 
dönmi.ıştür. 

TOKYO, 28 (A. A.) - Vaşing· 
ton muahedesinin feshini bildıren 
1200 kelimelik beyanat, pazar gÜ· 
nü gazetelerle neşredilebilecektir. 

Beyanat cumartesi aktamı Ja • 
ponyanın Londra~ Paris, Berlin, Ot 
tava, Sidney ve Şanghay sefaretle
rinde matbuatın emrine hazır bu
lundurulacaktır. 

leri Lütfinin oldukça iyi oyunu ile 
ara sıra ilerleyen ve daha. faz~a en 
iyi şütçü oyuncuları Muhteşem va. 
sıtasile Güneş kalesini tehdit edebi 
len Vefalılar ancak oyunun bıtme· 
sine yarım dakika kala bir gol ya
pabildiler. 

Dün saha çok çamurlu olnıua 
idi ve bir çok kereler oyunculara 
top kontrolünü kaybettırmescycıi 

maç çok daha. zevkli olacaktı. Ça. 
mur yüzünden Güne:tliler hem top 
ile çok oynadılar, hem de sanki ih
mal eden bir vaziyet takındılar. 
Bu itibarla, Cünet'in dünkü oyu· 
nu hakkında bir fikir yürütmek la
zımgelirse, bu hallerinden dolayı 
tamamile memnun olduğumuzu 
aöyliyemeyiz. Fakat yaptıkları bet 
golün de biribirinden güzel oldu
ğunu ve bu golleri iyi hazırladık· 
!arını söylemeden geçemiyeceğiz. 

GUneş.n ı-o .. gresi 
Atef • Güneş kulübü senelik 

kongresi dün saat on yedide kulü
bün Sıraservilerde 20 numualı bi
nasında toplandı. 

Kadın, erkek bir çok azayı kulü· 
be toplayan bu kongre batkanlığı· 
na eski valilerden Bay Macit, ka
tip iklere Bay Ulvi Yenal ve Emin 
seçildiler. 

Eski kongrelerin zabıtları oku
nup kabu !edildikten sonra, kulüp 
başkanı Bolu Saylavı Bay Cevat 

·Gürer öz türkçe yazılmış olan idari 
raporunu okudu. Bu raporda. Bü • 
yük Atatürk'ün kulübe (Güneş) 
adını lütfettikleri bildiriliyordu. 

Kongre Atatürk'ün bu ulu sayır
galını alkıtlarla karşıladı ve hep 
birden ayağa kalkılarak sporcu U• 

sulü ile büyük Tür kulusuna ve A
tatürk' e üç kere (yafa) bağırıldı. 

idare heyetinin verdiği takrir 
üzerine kulüp nizamnamesinin bi
rinci maddesi (Günef adlı kültürel 

Japonya ile 
Türkiye arasında yapılan 

ticaret mukavelesi 
TOKYO, 28. A.A. - Türkiye ile Ja

ponya arasında yapılan ve ıon giinlerde 
iki memleket tarafından tasdik edilen ti 
caret mukavelesi mubadele ıiıtemi üzerı 
ne kurulmuıtur. 

Japonya Türkiyeden on milyon yen· 
• lik ham pamuk tütün vesaire ıeyler ala· 

cak ve Türk.iyede Japonyadan ayni mel> 
lağ mukabilinde pamuk İpliği ve baş!<• 
Japon mevadı alacaktır. 

1 Haric kuçıık haberler 1 
Seriinin etrafında ve civarında it· 

leyen şimendüferler iki eünlük Noel yor 
tuları esnasında ilci milyon 135 bin kiıi 
taşımışlardır. Geçen yıl iki milyon 50 bic 
kişi nakletmişlerdi. 

• Atinada Yunanistan ile Romanya 
arasında yapılan Balkan kupası maçı İ· 
ki iki beraberlikle bitmiıtir. Birinci hal 
taymda Romanya iki, Yunanistan bir go. 
yapmıştı. 

* 1934 ikinci teşrinde Amerikaııın 

ihracatı 194,901,000 dolardır. Ve 1933 
ikinci teırinden 10,645,000 dolar fazladıı 

ithalat 22.378,000 fazlasilc 150,919,001 

dolardır. 1934 senesinin ilk onbir ayı İh 
racatı eeçen senenin 1.482.355.000 do
larına karıı 1.962.731.000 ithalat ise ge· 
çen 11enenin 1.316.041.000 dolarına k•· 
şı 1 .522.807,000 dolardır. 

-------o•-------
Posta memurları şarkta 

iki sene çalışacaklar 
ANKARA, 27 - Posta ve tel· 

graf idaresi memurlarının şimdi· 
ye kad:ır bir yerde ne kadar kala· 
cakları melum değildi. Bundan soı 
ra memurların bir yerde ne kadar 
kalacakları ve terfi itleri daha 
muntazam bir hale konacak, her 
memurun iki sene şark vilayetle· 
rinde çalıfması mecburi tutulacak 
tır. 

Adanada Kub:lay 
toplantısı 

ADANA, 28. A.A. - Dün akf&D' 
Halkevimizde büyük devrim ölüaü Kubı 
lay için bir toplantı yapılmııtır. Toplan 
tı çok kalabalık ve iyi olmuş, kız ve er
kek okulularla, bir muall~ ve bir zabi· 
timiz heyecanlı söylevlerle bu oayın Ö

lüyü anmışlardır. 

Adanada yağmurlar 
ADANA, 28. A.A. - Sabahdan beri 

bütün ovaya tekrar bol ve eüzel yapuı 
!ar yağmaya başlamııtır. 

ve Tene( bir kurum kurulmuttur) 
9eklinde ittifakla tadil edilerek kı 
lüp artık Güneş adını aldı. 

Bundan sonra mali rapor ve tak 
rirler okundu. Nihayet intihabata 
geçildi. Yapılan bir teklif üzerine 
Bay Cevat Gürer'in başkanlığı al· 
tında Bay Kemal Salih, Sadun Sa• 
er, Şadan Hakkı, Adil Giray'~;:; 
mürekkep idara !',ey:;ti yeniden se
çildi. Geçen yılın hesap müfettişle 
ri Bay Refii Celıil Bay·•r'la Refik 
T cvfik te yeniden in'.ihap edildi~· 
ten sonra kongreye nihayet veril

di. 
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. ~-'t~JI 
--Gezgin yazıları -

Görelim! 
lorldraJayu... Ötesini berisini 

le o arada sinemalarını göreyim 
ıedik ••• Anam latanbulda iken bile 
~eınaya gider kadın değildir. La
~ burada istedik ki; yeni bir şey 
Nrsiin ... Civarımızdaki bir sinema-

ViLAYETTE 

Yetim, dul ve 
Mütekait maaşı 

Vapurculuk şirketinin yeni aldığı vapur 
dün limanımıza geldi 

.ita gittik... ---
Maliye bakanlığıadan vi
layetlere bir tamim geldi 

Yetim, dul ve mütekait ·maat
ları hakkında Maliye vekaletin
den vilayetlere bir tamim gönde
rilmi~tir. 

Tamime göre tayinleri yerleri
ne ait olan maliye memurlarınm 
tekaütlüklerinde veya ölümlerin
de yapılacak hizmet cetvelleri 
mensup oldukları resmi makamca 
mühürlenerek tasdik olunacak 
ve resmi evrakile birlikte vekale
te gönderilecektir. 

Yetimlerle dullara maaş tahsi
si için tanzim edilecek hüviyet 
tahkik ilmühaberlerinin belediye 

Her ıeyclen evvel haber vereyim 
\i: Burada sinema, tiyatro gibi eğ· 
"'1celer ateş paha••na! Şöyle bal
-nun ortalarınd. bir yere adam 
lıı,ına bizim para ile 175 liuruı 
ltrdik ... içeri girdiğimiz zaman 
~a"1ık idi... Genİf ve ipekli kah
h re.\1i perdenin önünde org ça
b, biri vardı ... Onun iki yanında 
~;·yirmi tane kadar kırmızılar 
ıtimıiş ellerinde birer mum taklidi 
ltlektrik lıimbcuı tutan kilise ço
i!ıılıları baflarında da bir papaa ... 
Jlir feyler okuyorlar ... halkın sigara 
'ri,inden ve etrafımızdakilerin a
l'ıı sıra gülüılerinden ben onu kili
it taklidi bir numara sandım. La
'an İfin devam ettiğini görünce 
>rınımdakine sordum: 

- Yanlıılıkla sinemaya derkeıı 
~liseye mi girdik? •. 

- Hayır ... tledt ... 

: kurumu olan yerlerde belediye
lerce tanzim ve tudik edilmesi 
ve bu tetkilat bulunmıyan yerler
de muhtarlar veya ihtiyar heyet
lerince tanzim ve tasdik olunması 
lazımdır. . 

Ve anladık ki; cumartesi akşamı 
~kın sinemada oluıundan iatila
~e edilerek dini bir ayin yapılıyor ..• 
İ\n ' 1 içerledi... Gitmeye kalkh. 
Bilmediğimiz yerde belki huylanır
lcır diye bekledik ... Ne ise bitti, si
'eına ba,ladı. Gerçi ondan da bir 
fey anlamadık ama hiç değilse pro
lestan ilôlıisi de dinlemedik .... 

Buradan gördii.m ki; lngilterede 
din kendi &a,ına bir alem olaı'ak 
falıımakta ve ara buldıığu yerde 
ltendini göstermeye uğTa,makta
iır. Hele iiyin bittikten sonra hal
~ papası alkıpla)flfl ne tuhafıma 
titti bilseniz! Dü,;inünüz/ bizde 
ltıevliicl bitince alkışlamalı ne aykı
tı düıer?! 

Bir dakika sonra hele lngilizle
l'İnlıi gibi müt-.ıp bir kili.enin 
lıiç hoş görmiyeceği bir öpücük ve· 
l'cr gerdek sahnesi görülecek olan 
ti"emada bir din ayini ne garip te
ıat olurdu ... Fakat lngiii:z her ıeyi 
Q)ITI ayn alan bir adam. Bu, ona 
aylnn gelmiyor. 

* • • 
Otıntlafammı ,_;,. harpsı ,u is

mi çok geçen meıhar (l;lyde Park) 
Hayd paı'ktır. Bunun da önünde ve 
caddenin orta yerinde (Marble 
4'trch - Mermer kemer). denilen 
lıir kapı var. Bu kapı, Londramn 
eaki nırlarının muhafaza edilen bir 
lıapm. Şimdi fehrin göbeğine dii.
,Vyor. Pariıin büyük bulvarlarında 
ıla buna benur orta )'eTfie bıralnl
"1ıs tarihi kapılar vardır. Bizde ge
re~de yıkılan, Eminöniindeki Bah
rekapı gibi bir şey ... 

Bu kapının dört taralı açıktır ... 
Orta yerde bir abide gibi durur .•. 
'Yani bir taı'alından öbür tarafına 
İ~inden geçmeden gidebilirsiniz ... 
Buna raimen aksam olunca - saat 
#taçta olduğunu bilmiyorum - kapı
rıın ucu sivri parmaklıklı kapılan 
aılrı sıkı kapanır; tıplu kale kapısı 
ıibi ... Bizim için bu gülünç bir şey
dir; Naıreddin hocanın türbes~·de
lti kapı gibi ••• Kapalı kapının il:i 
adım ötesinden ardına geçebilirsi
rıi:z. Çok tipik gördüğüm bunu size 
lrıgilis Iıaralıterindeki eski türe gü
·ı1ü,ünü göstermek için yazıyorum. 
lngilterede buRÜn gerçi muhafaza
lrarlık iktidardadır. Onlardan ev
vel, hUklimeti bir iki sene ellerinde 
tutmuf olan Amele fırkası :zama
ııında da asırlardan beri gelen bu 
'adeti defi,tirmek kimsenin aklına 
relmemif. . 

lngiltere ve lngili:z, kuvvetinin 
bundan geldiğine inanmaktadır. 
Buna iefistirmek bize Jüpne:z. 

I • * • 
lngilterede muayyen bir saatten 

aonra içki satmak yasaktır. Bizim 
otıırdufumuz bina içinde son kerte 
1«ıt on. Ondan sonra satıf yok. 
lta:zı birahaneler saat on buçuğa 
'lıaJar açılı ... içki vermeyen birisi 
sabaha kadar açılı. Biz de saat on 
bire kadar müsaade ediltliği zaman 
bir takım yılı,ık meyhaneciler sız
ltımrlar ve ikiye kadar izin İsterler. 
Gelsinler de Londrayı görsünler ... 
l>ii.nyamn en serbest memleketinde 
fQrhoRluğa ve içkiye karfl nasıl ya
salar koymuflar •.• 

Bir Fransı:z'a gorüıürken bana 
6a tetlbirler hakkında diyordu ki: 

- Evet! açık içki on birden 
IOnra satı 1maz. Onun İçin herke• 
leapalr içki alır ve gider evinde 
İçer. F c dr.ha çok İçtiği için aarhof 
olur. 

Bazıları vekalete ait olan ma-
' liye memurları için yerlerince hiz

met cetvellerinin tanzimine lü
zum yoktur. Yalnız sicil numara
ları vekalete bildirilecektir. 

Yeni Japon elçisi 
Bir çok siyasal vazifelerde 
bulunmuş olgun diplomatbr 

Japonya'nın Ankara Büyük El
çiliğine tayin edilmit olan Bay 
lyemaaa Tokugawa, tubat ortala
rında ,ehrimi:ze gelecektir. Yeni 
sefirin tercümei hali tudur: 

Bay Tokugawa Japonya'ya çok 
hizmetler etmİf Şoguna ailesine 
mensuptur. Ve Prens Tokugawa'
mn oğludur. 1909 da Tokyo ,;yasi 
ilimler Univeraitesinde tahsiıini 
bitinnit ve ayni senede Japonya' -
nm Londra sefareti atta,eliğine 
tayin edilmittir. 1913 te Japonya 
Hariciye Nezareti mütavirliğine ve 
i914 te Hariciye nazırlığı hususi 
katipliğine tayin edilmiştir. 1919 
da Pekin orta elçiliği ikinci katibi, 
1921 de Londra bi:/Ük elçiliği bi
rinci katibi ve 1925 te ayni sefare
te müatepr olmuftur. Ayni senede 
Sidney ceiıeral konsolosluğuna ve 
1930 da Kanada or\a elçiliğine ta
yin edilmi,tir. 

Bay Tokugawa, bir çok kereler 
Milletler Cemiyeti heyeti umumi · 
yesine katip ve murahhas olarak 
gönderilmit ve bir çok ulu•larara
ıı konferanslarda hazır bulunmut
tur. 

Japonya mukaddes hazine ve 
Jngiltere imparatorluğu dördüncü 
sınıf ve K. C. V. O. nitanlarını al
mıştır. -o--

Sov, et ressamlarının 
dergisi 

ikinci kanunun betinde Soviyet 
ressamları tarafından şehrimizde 
bir se•gi açılacaktır. 

mumi yerlerde kalmalarına göz yu
mulamıyacak kadar zom olanlar
dır. Onların da bu hale evlerinde 
gelemleri kadar doğru fey olamaz .. 
nence belediye içki kadehlerine 
fotoğraf eczalannı ölçmeye mah
ıuı gram dereceleri gibi çizgi çi
zeceğine içki verme saatini tahdit 
elle ve hem lokanta hem kahveler 
tle saat ondan sonra ve sır/ meyha
nelerde de on birden geç içki sat
mayı yasalı etıe aıayİfe, ahlaka, 
sıhhate, 11e iktisada ne büyük iylik 
etmİf ı;lur. G:ızetelerde okudu
ium bu rakının dereceli kadehle 
verilmesi -ki di.in)anın hiç bir yerin 
le böyle garip ıey yoktur • ayyQfa 
az para ile çok rakı içmesini temin 
edecek bir tedbirdir. Ben buna ta
ra/tar değilim. Zaten belediyenin 
bu içki i,Zerine kanıan memurla
rı ağzına iıpirto koymayanlardan 
ıeçilmelidir ki; fQrhoıa kolay gele 
cek feyleri akla getirmesin! 

Bu lal bo•fur. lclı:i verme saati
tini, tıpkı sinemC'l:ı ın kapanma sa• 
ati gib • ktı,.-.alı ı "nndiyi:z. -

Eğer bu erken içki aaati aıulü 
bizde de tatbik olunursa evlerine 
ve çalalı çocuğunun yanına gece 
yarıları dönen ve babalarını yeme
fe bekleye bekleye uykaları açlık
larına galebe edip çahk yüzlii ana
larının dizleri dibine .vrılıvermİf 
yavrularından o :zıkkım için ayn 
düfen babalar, geç vakit içecek bir 
fey bulamayınca iıter iıtemez ev
lerine dönerler ... lsterlerıe eııde İç· 
sinler, kadın onu yavaf yavaf yola 
getirir. l,te bi:::im Ye,ilay cemiyeti
nin üstünde çalı,acağı bir tarla. , 

Dünkü Bulgariya bııgünkü Aksu vapuru limanımızda 

Vapurculuk Şirketinin yeni al- purun bugünlerde tecrübeleri ya-
dığı ltalyan bandıralı Bulgariya pılacak ve muvafık bulunursa kat'i 
vapuru dün sabah saat 9 da lima- alım muamelesi yapılarak tesçil o

nımıza gelmit ve Tophane önünde 
demirlemittir. Yeni alınan bu va-

Rıhtım idaresinde 
Yeni kadro 

-o-

Bay Ali Riza aybaşın
da dönmek 

uzere Ankaraya gitti 
Rıhtım ve antrepolar müdür:ü. 

ğüne tayin edilmif olan lstanbul 
Vali muavini Bay Ali Rıza Çevik 
dün aktaın Ankaraya gitmiftir. 
Bay Ali Rıza Çevik Ankarada rıh
tım idaresinin hükumete geçtikten 
sonra ·bağlanacağı Maliye Bakan
lığı ile göriitecek ve idarenin yeni 
kadrosunu alıp gelecektir. Rıhtım 
idaresi yılb~ından itibaren hüku
met tarafından idare edileceğin -
den Bay Ali Rıza Çevik, ay batına 
kadar latanbula dönecektir. 

Bay Ali Rıza Çevik dün, hare -
ketinden biraz evvel bize dedi ki: 

- Ankara.da Maliye Bakanlığı 
iie yeni idarenin tefkilatı ve çaht
maıı hakkında icap eden temasla
rı yapıp döneceğim. Ay bafından 
evvel iti teslim alıp çalıtmağa bllf" 
hyacağız.,, 

Tazminat pa:zarfe$iye verilecek 
Rıhtım Şirketi, memurlarına ve

rece~i tazminat ve ikramiye mik
tarını tayin için hesap çıkanna~;ıa
dIT. Pazartesi günü tevziat yap:la
caktır. Şirket niza,,-.ınamesi ta-ı:mİ· 
nat hakkını yalnız kadroya dahil 
memurl~a: veriyor. Şirkette ç;,.lı -
şanların ekaeriyetini teşkil eden üc 
ret.i memurlar tazminattan mah 
rum kalmamak için teşebbüsatta 
bulunma:}a karar vermitler~ir. 
Bunlar arasında 15 5ene hiz~ı·:· 
görmüş olımlar da vardır. 

-~~--

Sipahi oc.ığı kongresi 
Dün Sipahi Oczğı senelik kon

gresi toplanacak~ı. Fakat ekseri
yet olmadığından kongre on be9 
gün sonraya bırakılmıttır. 

lunacaktır. Vapurculuk Şirketi ye
ni aldığı bu vapura (Aksu} ismini 
verecektir. 

Bay Karahan 
Moskovaya gitti 

-o--

Büyük elçi üç dört hafta 
sonra tekrar dönecek 
Soviyet Sefiri Bay Karahan dün 

Ankaradan lstanbula gelmit ve 
dün aktamki ekıopresle Berlin yolu 
ile Moskovaya gitmittir. Bay Ka
rahan Moskovaya gidişinin sebep
leri hakkında matbuata fU beyanat 
ta bulunmu9tur: 

- Moskovada bu ayın ıonunda 
toplanacak olan umumi Soviyet
ler kongresinde, hükfunet azasın
dan olduğum için ben de buluna
cağım. Bu kongrede ayni zaman
da Sovyet icra komitesi de S8\-ile
cektir. Uç dört hafta sonra tekrar 
döneceğim.,, 

BELEDiYEDE 

~ir ayda na kadar et yedik? 
G çen ikinci tetrin ayı zarfın

da btanhul mezbahasında 26,357 
kar.-.man, 3625 dağlıç, 4249 kuzu, 
3267 ıvırcık, 3237 keçi, 2211 ö
küz, 145 inek, 381 manda, 185 da
na, 423 malak ve 7 boğa kesilmit
tir. Koyun ve keçi yekünu 40,784, 
sıj;ır yeıkiinu 3252 dir. 

Tcrcüm·i.llra ve:ilen derslere 
ılevarn ediliyor 

lstanbul seyyah tercümanlarına 
Bay Mambouı y tarafından veril -
mekte o:an clers!ere dün ve evvel
ki f!Ün de devam edilmittir. Son iki 
ders Ayasofya ve Topkapı sarayı 
civarında açıkta verilmittir. Bay 
M.a~boury bu dersinde o civa,.ıla 
bulunan eski Bizanslılar tarafın -
dan yapılıp bugün mevcut olma
yan eserlerin ve abide!erin yeı·le
rini gö~termit ve bunlar hakkında 
izahat '·ermi~tir. 

ı.:rean. 
Bugünün çocuklarına 

Ba,ı Diyarıbekirde ezilen Şeyh 
SaiJin kuyruğu Menemende genç 
Kubilayı soktu. Büyük ti e11rimin 
bol ıfıklı yolunda önümüzü lıesen 
bu iki moloz yığınını kolayca ve 
tez elden silip süpürdük. Geriye &ıe 
geri düfiinceye karŞ1 korkumuz 
yoktur. Kalkammı:z kılıç ve kırbaç 
değil, bilgi ve iftir. Dünün ve ge
rinin yoluna derme çatma engel 
koymaktan :ziyade onan yuvasına 
yol °''P üstüne fabrika kurmayı da 
ha uygun bu(duğımıu:z içindir ki 
artık kımıldanmıyacafıntlan kuf
lıumuz yoktur. 

Geçen gün (Menenıen)de diki
len mermer heykel dünü ve geriyi 
yamıdan ayıran son yalçın kaya
dır. 

1 

Büyük devrimlerin silindirinden 
kan izleri elrıilı olmaz. Sovyet deo
rimi daha dUn yüz ltadar aılamı 
kurfUna dizdi.Nazi partisi daha dün 
iki yüzü geçen adamım İpe çekti. 
F afİst kurumu en kiiçük geri ve ay

ldanı kana bo cık i ·n 

Türk devrimi baskın ve bo.qun 
içinde yeferdiği halde tutumu 
o kadar saflamdı ki hiç bir zehir· 
li hava onıın çiçeklerini soldura
mazdı. Diyarıbekir ve (Menemen) 
de &a, lıaldıranları nelea olma
dan boğmqmı:z ıunu göıterir ki 
Türkiyede düne ve geriye karyı 
göğüs geren ve diş biliyenler bu 
de11rimin dönmiyeceğine İnanan bii 
tün yurttaşlardır. Kabilayı, Türki· 
yeyi dünden ayıran son gecenin 
son yıldızı oldu. (Menemen) de 
kurulan yalçın kaya Türk ülkesinin 
doğuya arkasını veren ilk heykeli-
dir. 

Bugünün çocukları, diinün olup 
bite:ıine göz ge:zdirirlerken ( Ku
bilay) adı önünde tluracalJar ve 
ıor-1ılar: 

- Bu •enç Türlı ne yapmıf? 
O genç Türkün yedi yüz yıllık 

bozuk bir inanıpn geri tepen ıon 
ıolağa ile can vermİf son Türlr of. 
dağunu öğrenecekler ve dünün bu 
kanlı izini artık bafka bir yerde 
ıörmiyeceklerdir. 

' 

MAARiFTE 

Hukukta 
Latince ders 
Roma hukuku desleri için 
1eni kitap hazır:anıyor 
latanbul Univeraitesi Hukuk Fa

kültesinde, Roma hukuku dersleri 
programı yeniden tanzim edilıni9, 
faydalı bir tekle konmuştur. Ro -
ma hukuku dersleri profesör Ho
nig ile doçent Bay Şemsettin Ta
lip arasında taksim edilmittir. Pro
fesör Honig Roma hukuku isimli 
büyük bir eser yazmağa batlamış
tır. Bu kitap doçent Bay Şemset
tin Talip tarafından türkçeye ter
cüme edilmektedir. Kitap önü -
mü:zdeki ders yılına yetitecek, ta
lebe kitapsızlrktan kurtul&caktır. 

Roma hukuku deuinin talebeye 
tam faydalı olması için ·kir liitince 
kursu açılmıttır. Latince kursu üç 
ay aürecektir. Bu kursta la inceyi 
Prof. Bartelinider okutmakta do
çent Şemsettin Talip te tercüme ve 
izah etmektedir. Profeaör Bay Fa
zıl Nazmi Akalın da bir latince 
gramer bıutırmaktadır. Bu kitap 
Türkiyede latince ilk eserdir. 

Hukuk Fakülteıi talebesinin li.
tince öğrenmesi, Roma hukukunu 
iyi anlaması için, Dekanlık her tür
lü kolaylıkları göstermektedir. Ro
ma hukuku doçenti kıymetli genç
lerimizden Bay Şemsettin Talip, 
talebenin li'ince öğrenmeıi huıu
sunda müzakereler açmaktadır. 

Fındıklı ilkmeptebinin tefrişi 
de bitti 

Uzun zamandanbeti yapılmak
ta olan Fındıklı ilk mektebinin in
faab bitmittir. Bu metkep son se
neler içinde lstanbul vilayeti ta
rıı.fından yaptırılan mekteplerin 
hepsinden mükemmeldir. Metke
bin tefriti bitmiştir. Yakında bi
na merasimle açılacaktır. Bwmek
tep dokuz yüz talebeyi alabilecek
tir. 

llkoku!lar talimatnamesi 
değiştirilbcek 

Kültür Bakanlığı tarafından 
kültür müdürlükleri için yeni bir 
ta}j.nptnaıne hazırlanmakta oldu
ğu yazıhmftı. 

Duyduğumuza göre, Uk okulla
rın mevcut talimatnamesinde de 
bazı deği.fmeler yapıla"ktır. Ay
ni zmnıında ilk okullard uınıf bo
calığmm kaldırılacağı, yerine ıruP 
hocalığı uaulü konacağı söylen
mektedir. 

Lütfi Fikrinin vasiyeti 
Geçenlerde Pariste ölen Ba.y 

Lütfi Fikri'nin vasiyetnamesini a
çan heyet tetkikatına devam et -
mektedir. Lütfi Fikri'nin bıraktığı 
etya ve paraların muhtelif bayır it 
lerine sarfedilmeıi için bir PIOll • 
ram yapılmaktadır. Merhumun pa
rası ve etyaları teabit edilmiftir. 
Efyaları satılarak paraya çevrile
cek ve bununla Yuiyetııamede söı 
terilen itler yapılacaktır. Lütfi 
Fikri çok değerli birçok e9yalar bı
rakmıtbr. Bu etyalar yarın Kadı
köyündeki evinde satılacaktır. 
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Papasların kisveleri ve 
temizlik mes'eles 

Ruhanilerin dini ve ruhani ayin 
d1fında ıivil giyinmeleri haklmı
daki kanun her tarafta müsait bir 
hava ile kar~ılandı, ve takdir edil
di. 

Yalnız her değişime karşı itiraz 
edenler, muhalif tavır talııııanlar 
olduğu gibi ne yazık ki bunu clcı 
Türk - Yunan dostluğuna karşı bir 
sıyasa aleti olarak kullanmalı iste
yenler bulundu. F alıat bereket ı:er
sin dost devletin ileri gelenleri va
ziyeti ı;abuk ıe:zdiler. Ve Türk • 
Yunan dostluğu, hali/ bir ııarsıntı 
geçirmek fÖyle dursun bilakiı bu 
sayede daha kuvvetlendi bile. 

Şimdi de Bulgar gazetelerinden 
öğreniyoruz ki Bulgariatan'da da 
Bulgar papaılannın elbiselerini 
tanzim etmek için bir cereyan &a,
lamışhr. Bu husıısta bir makale 
yazan en belli başlı Bulgar gau.te
lerinden Mir diyor ki: 

"Bulgar papaılarının giydikleri 
elbiseler bugünkü hayat feraitine 
ve bilhassa memleketimizin vazi
yetine hiı; le muvafık değildir. 
Çünkü bir çok sokaklarımız hala 
çamur iı;indedir. Ve papaılar bu 
sokaklardan geçerlerken muhak
kak cüppelerini çamura bulamak
tadırlar.,. 

Mir gazetuinin ;yerden göğe ka· 
dar halılıı vardır. Filhakika Avru· 
paya gitmek için Bulgaristan tari· 
kiyle geçenler Bulgaristan' dalıi 
çamunın ne mütlıif bir ıey oldu • 
ğunu, hiç olmazsa tren pencere • 
sinden, görmüşlerdir. 

Bu vaziyet dahilinde Mr halde 
her hangi bir papazın, bir ruhani
nin cüppeaini toplıyaralı dolQfma
sı gf!rektir. Bu iae her zaman kabil 
olmadığından papaıların cüppele
ri daima çamura bulanmakta ve 
hele arkalan ziloalarla benek be • 
nek olmaktadır. ı 

Öyle ise niçin sivil elbi•e ka. 
bul edilmiyor? 

Bir ruhaninin en birinci vculı 
etraftan hürmet celbedebitmesid;
Bcnun için de her halde temiz ol
ması lüımdır. Kisvesi çamur veya 
toz; i'inde bulunan bir papazın, bir 
ruhaninin, yalmz o kara binİfİ ile 
hürmet .kazanacağını zannetmek . 
hatadır. · 

Eski Osmanlı imparatorluğunda 
büe biz öyle soltalar gördük ki, 
"hadesten taharet necasetten ta • 
-luuet" hiilımüne yalnız zahiri şe
kilde itina ettikleri yani fer'an te
miz oldukları halde cüppelerinder. 
,etik papus~:ınndan pialik akardı 
Ve görene hürmet değil istikrah 
telkin ederlerdi. Bunlar bu ı;azi· 
yetlerirlde bile temizliği kimseye 
vermezlerdi. Ve pek sıkı!dıklan 
zaman Nasrettin Hoca kitabında. 
ki mefhur vaziyeti takınırlar yani 
cüppelerini arkalarına toplaya •· 
rak kendilerini sun'i bir fCkilde 
kambur ederlerdi. 

Bu garip ıekil ve biı;im, bittabi 
medeni alem ~inde mühim bir 
varlık olan Türkiye Cumhuriyetin
de tecııiz edilemezdi. Onım için ec 
vela her rastgelenin bQfına sank 
ıanp cüppeyi sırtlayarak sokakta 
dota,maıı menedüdi. Ve hakiki 
Türk rulıanisi bu suretle çirkin va
ziyetlerden kurtarıldı. 

Yeni lıiave kanunu da gene ho
caların, papaıların ııe bütün ruha
nilerin lehine olarak kabul edilmiş 

bir ·-""-· Çünkü arhk bugünkü hayat fe· 
rajti ifind e lıoco, ueya papas ve • 
ya}trıt her hangi bir nıhani yalnız 
olduğu yade oturan bir münzevi 
dejildir. Onun la bir çok ihtiyaç· 
larım pnnai için ıolrafa çJanaıı.. 
pnqa baroya gitmesi, tlolQfmaıı 
icap eder. 

Soç .alıalın trQf edilmesi gibi, 
cübhelerin de trQf edümeıi evve
lemiıde bir temizlik meselesidir. 
Bulpr gazetesinin yazdığı yazılar 
da onan için çok hakkı varılır. 

Ne mutlu bize ki, Türkiye bu 
yeni Iıanunla bir çok deoletlere b· 
vadide de örnek olmaftur. 

Mümtaz FAiK 

General Fabreddinin mü
şavirleri geldiler 

Jran ile Efganista narasında.ki 
hudut ihtilafını hakem aıfatile hal 
ledecek olan General Fabrettin 
heyeti henüz iti bitirmem· t ve ka
rarım vermemittir. General Fah· 
rettinin mü,aviri olan Miralay 8a) 
Ziya ve hariciyeden Bay Kemal, 
üç gün evvel htanbul~ gelerek 
Ankaraya gitmitlerd'r. General 
F ahrettin Tahranda knlmıttır. 
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Eı -bitığlerin Yalın kılıç bir ulusla Oğlum... Bilmecemiz 
Kötülüğü baıa çıkılamaz! 

ltalyanlar, Habq toprakla..,nda 
- ôzdille - Uerliyor. ltalyan uçaklan, Habq 

Gazetelerde Gustave Lanson'un ülkeıi üıtünie korkunç vızdtılar 
öldüğü duyumunu acı ile okuduk. kopararak dol41ıyor. Sınırlarda, 
Çok çalıtmıf, bilgisini öğretmeğe hava öyle bozuk ki, apansız bir ka-
uğratmıf, itini kendisinden son- .. rga kopabilir. 
ra ileri g;itürecek adamlar yetittir- Peki ama, hani ya, hig kimıe, 
mit deierli bir bilimmendi. 00,kasına saldıramayacakh? Ulua-

Bizde de oldukça tanınmıftı; lar toplanhnnın, bütan acunda ba-
F ramız aaverdeminin geçmit çağ- r1J1klığı ülkll edinen antla,malan 
!arım öğrenmek istiyenler onun ne oldu? Habq diplomadan Ce-
bitiğine bqvunırlardı. Onun adı, nevre kapılanna anim., haykırı-
her aorağın özünü anlatmağa yeter yarlar: 
bir sö:z gibi ortaya atılırdı: "Gua- - Y eti,in, 1 talyanlaır bizi boğa:ıı-
tave Lanaon diyor ki ... ,, Gustave lıyacaklarl .. 
Lanaon'un oyu ileri sürülünce ar- Fakat bu kapının ardındaki telı 

. tık kimse ağzım açamazdı; kim. gözlüklü diplomatlarda tı• yok. 
ae ... aö:zün konusu olan Fr,,._nsı:z Yann, korkulan bu büyük savar, 
yazarı, bitiği bile. "G. Lan.son Ver- ba,lasa bile, gene hiç biri ses çı-
Jaine'i, MaJlarme'yi anlamamıt; learamayacak. 
Hugo'yu da pek kavramamıt. - Uzağa neden gidelim? Geçen 
Onlar da Lanson'un anlamıyacağı yıl, Japonya, Çinin bir 00,ından gl
gibi yazmasalardı." rip öteki ba,ından çıkh da, hangi-

Demek İstiyorum ki o çallfkan, si ağzını açabildi? Bu yıl da, var-
değerli Lanson'un, kendi duyumu sın Haber topraklan çiğnensin. .. 
olmadan, bize kötülüğü dokundu. Kimin nesine gerek ... 
Diyeceksiniz ki bi:z doğrunun yolu Yeryüzü kurulalıdan bugüne ka-
birdir diyip ayak diredikçe bize dar, böyle gelmİf, böyle gidecek. 
herkesin kötülüğü dokunur. Orası "Bayük balık, küçük balığı yutar,, 
da öyle •.• Hem ben Lanson'dan sözünü, yirminci yüz yıl da yalana 
değil, bi:zim içimizde olan bir çıkaramadı. 
kurttan aö:z açmak istiyorum. Büyük balık, kiiçllk balığı yutar-

Batı elleri oylarının, bitiğlerinin ken, kılçığı boğazında kalır, o ay
ötkü ve romanlarının bizimkiler - n İf ... Şimdilik di,lerini iyi bileyen, 
den batka olmakla kalmayıp on- •ava,ı kazanıyor. Hab8fliler, bunıı 
!ardan üstün olduğuna da inandı- bilmiyorlar diyemeyi:ıı. Alrlkanın 
ğımı:z gün onları bilmek iıtedik. en gözü yılmaz uluılarından biri o
Bunun için ne yapmalı? ... Yüzler- lan bu karatlerili ak gönüllii inaan-
ce bitiğ okuyacak değiliz ya!... lar, bir yarulan, Cenevreye ba, vu-
Hepsir.ı içinde toplayıveren Lan- rurken, bir yandan ela kar.,,ılarını 
son'u okuyuverdik. Artık Mon - parlahp, kalkanlarını yağlamağı 
taigne'i de, Voltaire'i de, Roua- unutmuyorlar. 
seau'yu, Racine, Moliere, Huııo, DeğU miki, altta kalanın canı çı-
Balzac'ı da bildiğimizi aöyliyebi- kacak. Vay altta kalanlara ... 
lirdik; çünkü Lanson'un bitiğinde Habe, topraklan kolay ele geçi. 
onlar ne oldukları kısaca yazıl- rilebUen topraklardan mıdır? /tal-
mıftır. Hani turada burada ıtörür- y~lara aorarsanız, "öyledir,, der
sünüz: birtakım anneler çocukla- ler. Yalnız; umulmadık ta,ın b~ 
rına yedirecekleri simidi kendileri yaracağı da unutulmasın. 
çiğnedikten sonra onların ağzına Yalın kılıç, bir ulusla kolay ba
korlar. Bununla beslenen çocuklar fa çıkılamıyacağı tarihin her yap
da aararıp solar, kötüler. Bi:zim ço- rağında yazar. Tarih ise, yalan 
ğumu:z da Batı büyuk ürıtüdleri- söylemez! 
ni, kendimiz çi!ınemeden, başkala.. • M. Salahaddin CUNGöR 
rının ağzından alıp öğrenmek iste
riz • .Franıu: aaverdemini do Gua
tave Lanson'un ağ:zından öğren • 
meğe kalktık. Öyle ki oıwn bitiif
nin dilimize çevrilmesini yıllarca 
istedik; buna çahf&Dlar da oldu. 

Niçin böyledir 7 Y alnı:z ütendi
ğim ı:zden, çarçabuk bilgi edinmek 
iıte.ı iğimi:zden mi? ... Hayır, yalna 
bu .ıegildir, olamaz da. Bi:ıı bilıti· 
yi hocadan öğrenmeğe alıtmıtız ı 
h~r itte bir tek doğru yol olduiu
na inanırız, onu da bilenlere sorup 
öğreniriz. Artık bafka türlü de o
labileceğini, dütünülebileceğini 
söy:iyenleri deli aayar, dinlemek 
·bile istemeyiz. 

Oysaki aaveTdem itleri, kitiY• 
ıöre a:z çok değitir. Gustave Lan
ııon sözünü ettiği büyük ya:zarlan 
okur, anlar, bilir; ancak onlar 
Lanaon'un anlayıtından ııeçince 
artık salt kendileri değildir, lan
ııonlatmıt olurlar. Onları Lanaon
un bitiğinden öğrenenler de onla.. 
rı değil, olsa olsa Lanson'u Öğ1'9-
nirler. 

Öyle ise Lanaon'unki ıibi bitii
ler auıaı:z mıdır? Kim demit? 
Çok asaılıdır, onlar adama yol 
gösterir. Demek istiyorum ki Fran
sız saverdemini çağ sırası ile öğ-

'ti iHi tefrika: 57 

- Bir fark varsa., herhalde be
nim lehimedir. BeD otuz kırka
'ırabiliyorsam, onlar iç dört bin a
'ırıyorlar. 

Sonra asabi aaabi çakısını kav
rayarak kutuya saldırdı. Ditlerinl 
gıcırdatan bir hırsla; 

- Senin baban ıana bakıyor -
diye homurdandı - Avuç dolusu 
para geçiyor eline ... Benim gibi za
man :zaman aç kal da göreyim se
ni .. Hem elmasım ... Aramızda hi~ 
bir fark yok, ayni ya,tayız. Aynı 
,artlar içindeyiz. Ze~~· ~a~g~ a•k 
benim dt: hakkım degıl mıdır. Bun 
!arı bana da tattırmalı ... Tattırmaz. 
lan a tatmak için her çareye ha• 
vurmamdan daha tabii ne o'abili~? 
Hilmi, bir iki tabak ve büyücek b~ 
ç' nko sahanla odaya dönünce, Ö
mc~of bir sofra düzmeğe koyuldu: 

·-· z .. ten Nazmi onun son 
"•vamamı~tı. Aı ka-

Matbuat Balosu 
(Bıuun Kurumu) 

Basım Kurumunun baloıu bu 
•ene 31 ikinciki.nunda Maksim sa
lonlarında verilecektir. Matbuat 
baloaunun ne derece mükem
mel olduğunu ıöylemeğe lüzum 
yoktur. Birçok kimseler yalnız 
bu baloyu beklemektedirler. Ha
zırlıklara b"tlanılmıtıır. Balo yal
mz cemiyet r.zalarile davetlileri-
ne mahıuıtur. 10316 
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renmek iıtiyenler onları okumalı
dır; ancak onlardaki ıö:zleri, bitiğ
lerin kendileri ile kartılattırnıağı 
da unutmamalıdır. Türkçeye Fran
ıı:z saverdeminin büyük ürgüdleri 
çevirildikten sonra Lanaon'un bi
tiğini çevirmek de iyi olur. Ondan 
önce ancak kötülüğü dokunur. 

Liıelerimi:zde aaverdem öğretim 
leri programı değittiriliyorm~. 
Çok sevindik. Ancak Batı oy a
kımlarını böyle el - bitiğlerden 
(manuel) öğretmek oranı (usw) 
onaylanırsa yine bir kazanç ol -
maz; ,ünkü yine bilimi hoca ağ
zından öğrenmek kafaaı kalmıt o
hu. 

Nurullah ATAÇ 

Müe . ııfi : Nazmi Şehap 
da,ının vesika ticareti hakkıdakl 
fikirleri onu bira:z dütündürmüttü. 
Ömerof vesika dalaveresini ekmek 
hırsızlıiından daha atağı sayıyor
du. Bunda haklı mıydı? Bir karar 
vermeğe imkan bulamadı. Çünkü 
bu sırada odaya, u:zun siyah sakal
lı, uzun boylu, geni' omuzlu ve gü
cü kuvveti yerinde bir adam gir· 
mitti. Hilmi onu göstererek; 

- Mahmut Tilibeliyef ... - de
di - hemterimi:z. 

Nazmi doğrulmağa çal~rak; 
- Tanıştığıma memnun oldum 

efendim ... 
Diye mırıldanırken; Ömerof ye

ni geleni eteğinden çekti; 
- Otur baka1ım gospodin ... 
Goıpodin .... bu da kim oluyor. 

du? 
Elleri kemikli kemikli ve par

~aklarının udarı nasırlı idi. Oçü 
bırden Ömerofun getirdiği yiyecek-

• 
Bir tiryaki anlattı: 
- Şehir tiyatro.undan çıkmı,. 

tım. Cebime J athm ki, bir tane 
9İgaram kalmamlJ. Ba,ıa tiryaki
lik var. Aç durulur da sigara .. :ıı · 
durulmaz. 

Tramvay yolunda, •ala baktun, 
sola bakhm, bir tütiincll dükkanı 
yolr. Mecbur oldum, Galata.araya 
kadar yürümeğe. Bir saat var ki 
sigara içmemiftim. Tütlln dumanı 
burnumda mis gibi tütüyordu. ilk 
rast geldiğim tütüncüye ko,ar a
tlım yaklapp, yirmi b8fliği lırlat
tun: 

- Oğlum, bana bir yenice veri 
Oğlum dediğim adama bakınca, 

ne göreyim. Herif, doksanlık bir 
ihtiyar, delil mi imi, .. 

Ne yalan söyleyeyim, utandım, 
biraz da galiba kızarmı,ım. Adam
cağızdan sigar~ alırken: 

- Kusura bakma, dedim, karan
lıkta larketlemedim. Sana oğlum 
tlemi,im ... 

ihtiyar, gevrek gevrek gültlii: 
- Zarar yok... zarar yok... Bu 

~an sonra, biz de çocuktan sayı
lınz! .. 

Kulakmisafirl 

C 
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Bugünkü program 
1 S TAN BUL• 
17,.301 ÜAİ•er•iteden nakil; .i.alnl i p der•lerl, 

SaJTn Profe•Ör Mabmut E•at Bozkurt: 191 
Jlmna•tilr.: Bayan. A:r:A.de. 19.30: Dünya haberle
ri. 19,40: Eıe caz. 20: Maarif vek~leti namına 
konferan• . 20,30: E•• caz. 20,50: S por konut· 
ma•rı Eıref Şefik. 21 ,lS: Anadolu ajansı - hor
•alar. Zl,30: Rad10 orlc.e•tra••· 22: Rad10 caı; 
Te tanco orke•tra•ı. 

823 Khs. B 0 K R E Ş, 364 m . 
13 - 15 Pli.k •• haberler. 11: Rad10 orke•

tra•ı. lOı Haberler. 19.15: Radyo orke•trasr. 
20ı Oni•er•ite. 20,20: Pli.k. 21: Dan• mu•lki
•i. 221 Konferans . 22,15: Rad10 cazının de••· 
mı. 23: aHber!Pr. - KabTehane kon•eri , 

545 Khs. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Macar ıarkıları . 19,401 Sözler . 20,19: 

Ra d10 popurİ•İ. 21,JO: ~n •Özler. 221 E•ki 
dıt.•• parçaları. 23: Haberler. 23,20: Riıe çİn
ırene takımı. 24,10: Plak. konserL 

686 Kh•. B E L C R A T, 437 m. 
18: Piyano kon•eri. 19,35: Söz ler. - Şarkı· 

lar. 20, lSı Haberler. - Milli neır.iy•t. Zl ı 
Rad10 orke•tra•ı. 21,30: Rekliml..r . -Sözler. 
22,10: Orkestra ko••erl. 24,10: Pli k .• 

740 Khz. lif 0 N 1 H. 405 m . 
18,30: Tarih. 11,50: EE.•IP dan•la r, 19,JOı 

Sözler. 20: Halk mu.•İki•i. 211 aHberler. 21 lOı 
"Zar8"1'İt•cl., ,İ•İmli Franz Leharın Üç perd~lik 
opereti. 23: aHberler. 23.10: Saar. 23,30: Spor. 
23 ,45: Dan• 111u•i"-i.si. 

223 Khs. v A R ş ov A ı :us m. 
18: Hafif mu•ilı:L 18,50: Konler•n•. 19ı Söz

ler . 19,JS: Keman lı:o n •eri. 19.45: Sözler. 201 
Plilı. 20,20: Konferan•. 20,30: Kon•er. _ 
Sözler. 21: Orke•tra refakatile tarlnh.r. 21,4S ı 
Haberl~r 22: SenfonilıE konser. 2Z'48ı Ed.hi-
1et. 23: R~klim koa•eri, 23,15: Dan• mu•İıkİ•i 
--; ~?zl•r. 24.lS: Daa• m.u.•iki•i. 1: Dan• m•
•lkı•ı. 

YENi KiTAPLAR 

Fazıl Ahmed Aykaç 

f AZiL AHMET 
• 

Güzide edibimizin senelerce 
ağızda gezen hicivleri, heul
leri, ,iirleri ... 

Oımaalıca kartılrklarnu J'uclıir•rs keti .. 
meleria. Öz tii.rkçe mukabillerlni telıtlimlsin hoı 
Welerine yerleıtirerek ke•ip "Milli1etı ' Bil-
mece memurluiu.na" ıiaderiaia. Doir• ... u .. 
••nler ara•tnda kura çeki1oruz •• kazutaala
ra hediyeler v•rİJona:ı., 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

• 9 

Müddetı Buaün alı:f&IDA kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 ' 1011 
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SOLDAN SA~' 

1 - Dün •erai•i açıJaa b.&r r••'m teıekkü· 
111 (6), Diln7a ( 4). 

2 - Mabe1n (3), Kirli (3), l•tİflt.•m (2). 
3 - Baııaa bir (o) aetirince p•rlıtıiz• si • 

ror (3), murs (3). 
4 - Demir leke•i (3) Nota (2). 
S - Millet (4). 
8 - Yaraden aka• heyas •• (4), Şart 

odab (2). 
7 - l•tifh.am. (2), Sarmt••i•n arlıı:adaıt (S). 
1 - A•yada bir millet (3). 
1 - Fel•k (5). 
10 - Beyaz (2). Tra'bzonlu (JJ. 
11 - Ge•ı.&t delil (4). Afrilıı:ada hir mem· 

ı.k.t (3). 
YUKARDAN AŞACI ı 

l - CerUı deiil (3) 1 .Umumi (S). 
2 - Güneıia batıt• ( 4). A•malc.tan •· 

mir (2). 
l - Mihrace (4). C•p bıçaiı (4). 
4 - Tetbir edilen 1er (S). 
S - latifham (2). 
8 - ÇolıE u.zun (6). >thf rabıta•• (2) . 
7 - Bir Banka ismi (2). Fraa•a ile Alman• 

Ja araundalci me•ele (3) . 
8 - A•maltt.an emir (2). Ap (2) Yet (2). 
9 - Duman leke•İ (2). Kırmızı bir mey

•• (3) . 
10 - Dakik (2). tartedat. (2). Sonuna bir 

(1) ırelince çınlu (2) 

11 - Aıikir, Flu. d•iil (3) Hi.ndi•tand• 
bir nehir ( 4). 

111111111 • • 
Eakı • ranaız Tiyatroaunda 

Şehir Tiyatrosu Operet kıamı 
Bugün matine 14,30 da 

12-12-934 tarihte çarıarnba ııünü .ı... 
pmı saat 20 de cuma rünil cündüz 
saat 14,30 da 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Y azaıı Ekrem Retit, loeoteleyen Ce
mal Rqit. 

10104 

lllilliy~t 
Aann umdeai " MlLLlYET • tir. 

ABONE OCRETLERl ı 
Tir1ri1e i.çia Hariç içlaı 

L K. L IC. 
3 aJhfı 4 - 8 -
• " 7 50 14 -

ve yeni yudıklan 

272 ••hlfa - 80 kuru' 
1 

__ ı:.:ı:.....-.:·----=-14;:.... ___ za -

.- BugUıı çıktı 
AKŞAM KIT APHANE.51 

10535 

lere öyle tiddetli bir İftiha ile aal
dırdılar ki... Na:zmi i.deta ürkerek 
bir kenara çekildi. 

Bir müddet odada ağız f&pırtıaııı 
dan bafka bir teY ititilmedi. Ma
amafih bu uzun sürmedi. Çünkü 
üç aralan ortada ne varsa göz açıp 
kapatıncaya kadar silip süpürüver
mitlerdi. O zaman Nazmi; 

- Hakikaten açmıtsımz be ço
cuklar ... - dedi - fakat ekmek 
olıun bulamadınız mı? Halbuki ... 

• • • • • 
- Söyleyordunuz ki ... 
-???. 
- Medreseden. 
Oçfrobirden; 
- Haa •.. - dediler -
Ve Ömerof tamamladı: 
- İki gündür bekçi bir de yar

dımcı peydahladı. NöbetlefO nö
betlete camide oturuyorlar ... 

- Gördün mü? iti çaktılar de
mek? .. 

O zaman kapı ardında duran ıü
pürgeden kopardığı bir çöple kir
li ditlerini karıthrmağa başlayan 
Gospodin sö:ze karıttı ı " 

- Zannetmem... -dedi - bu 
bir tesadüf olacak herhalde ... Al]la 
ben bekçiye sordum. Askermif, i
zinli gelmit, bir iki güne kadar ıl· 
decek. 

Şimdi herkes Nazminin önünde 

Gelen ••ra.k seri •.rilm.e:ı.- Müdd•ti 
ıeç•n nüshalar 10 ku.ruıtur.- Ca.zete •• 
mathaa1a ait iıler içi• mGdiri1eta mü
racaat edllir. Gazetemi& ili.nlana me•'•· 
li1etini kab-.J ebau. ' 

açık duran sigara paketine el uzat
mağa ba,lamıttı• Nazmi Hilmiye 
kibritini uzatırken sormak· istedi: 

- Demek o gider gitmez ... 
Gospodin lep demeden leblebiyi 

anlanııt gibi sözünü tamamlaması
na meydan bırakmadan; 

- Tabii. .. -dedi - derhal... 
Ve Ö~erofun arkasını oktaya

rak ili.ve etti; 
- Bizim arılan hemen it batı

na geçer ... değil mi Ömer :zadem? 
Ömerof güldü. Fakat i.deta ku

manda eder gibi konutan ve •aka
lı, yatı bir bafka nasihat vermeıiııl 
icab ettiril'ken adeta genci fıırsız
lıia tetvik edea bu adam ... bu Goı 
podin kimdi? 

Bunu öğrenmeAi pek merak et. 
mifti, sormağa llazırlanırken ka.. 
ra sakallı; ' 

- Haydi çocuklar ... - dedi -
bizim odaya ıeçelim. Yemekten 
evvel bir sofra ne kadar aranılır 
bir 'eyse, yemekten sonra da o de
rece can ukıcı olur. Haydi bizim o 
daya gidelim. 

Ve Nazminln koluna geçti, onlar 
önden Hilmi ile Ömerof arkadan 
sigaraları tüttürerek kıı.rtıda _açık 
duran bir kapıdan çok büyük bir o
daya dalddar. 

Sefalet burada da olanca tiddetl 
le hüküm ıürüyordu. Y alnu: bu o 

...,. Her yer tatil mi? 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hct·ik ve hayat üzerine ıigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk İçin müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idarui : Galatatla Onyon Hanında 

Acenta11 bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

1 

Telefon ı 4.4887 +9562 

5 dakikada · 
5 yaı daha genç 

Muvafık bir pudranın 
istimali ile yüzde büyük 

tahavvül 

Bu tecrübeyi 
yapınız 

Aagarl 5 Y&f 
daha küçük gö
riinmeğe ve genç 

kızlann arzuladıkları , ,. 
yumufak bir ten elde ~ 
muvaffak olUl'aw>ua. Bu buit 
tedbirin bizzat tecrübesini y._ 
pmız. Yüzünüzün yalımı yarlM• 
nı meıhur krem köpüklil T • 
ka.lon puclraaı ile pudralaJDU•· 
Sonra, aynaya bak.&& ve )'Ü· 

zünilziin her iki lumu aruın

daki bariz ve calibi d ikkat far· 
kı yukarıdaki reaimde olduğu 
cib.i görerek hayran olunuz. 
Tokalon pudruıı (Huaul bir 
uaul dairealnde) ~ J<öp(lfil 
ile kartttırılmıt yegane pudra
dır. Tolu.lon pudruma bir 
genç luzm ırüzelliiiai ve fAY&nl 
hayret tazeliğini Y..-.-ğe mll
Hit kılan bu UDMll'dur. Bun-

_SS!i! __ 

dada bir bacağı kırık bir masa ile 
ötesinden berisinden pamuklan 
fırlamıt harap bir koltuk vardı ve 
bir kötede, ıelitigüzel üstüste a· 
tılmıt kitaplar bir ehram kurmu9-
lardı. 

Koltuğu herhalde yüksek bir ihti 
ram eseri olarak kendisine ikram 
ettikleri :zaman Nazmi biran sura
tını burutturdu. Fakat oturacak 
batka bir fey bulamadığı içia ister 
istemez ilitiverdi 

Ömerofla Hilmi de kitap yığı
nından ellerine birer ikiter cilt çe
kip oturdukları zaman kara sakallı 
ayakta bir hatip tavrı takınarak; 

- Gene karnımız doydu ... -
dedi - en güzel hayat, yarını dü
tünmeden geçirilen hayattır. Bir 
aeraerl kadar dünyada cesur 
kim vardır?.. yarın meçhuJ.. 
lerle doludur. öbürl!'Ün ge
ne meçhullerle doludur. Her meç
hul bir v~ya birkaç hlldi-seye gebe
dir. Her hadiıeniı;ı. vasıtalardan 
mahrum adamlar için ne derece 
korkunç, yorucu ve gaddar olabi
leceğini dütünürsek bunlan ne :za
man, nereden nasıl gelebilecekle
rini ıe:zmeğe lüzum görmeden bir
denbire kartılayan, göğüsleyebilen 
aenerinin kudretini anlayabiliriz ... 

• • • • 
• • • • • • Hayatı ol-

Evvalk Uariadea daha ıatlall fi 
ağrıları daha kaakia olaa yarıklı 
GILLETTE tırat bıçaklan Ilı .,. 

kahnııı mükemmel bir flf' 
rette tıraı etmfı v• ı,-J 
ıa•anda bir ltıçakla lılt 
çok defalar tır., oltllf 
oluraunuı. 

OZAN OPERETi 
ı J:".ski Süreyya) 

Şef Muhlis S•tı-· 
hattin Şehzad,,._.. 

fi Ferah tir-~ 
sunda Fahri Gıu• 
dürür, lsmail [)ilıl' 
büllü. 

, Diklıatı Bu aeO'...ı 
Mublialn keriııı""'.' 

Melek Tayfur Ayte operetinde Ay,.ti 
oyruyacaktır. Aytenin aon gecesi~ 

Dr. Hafız Cemıal 
Dahiliye mütehau111 

CunıaJan batka ıünlerde 
(2,30 dan 6 ya) kadar lataıt 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane va ., telefoııt11 

22318, Kıtlık tehi- 22119~ 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertao 

Birinci aımf mGt*u_. 
(Babıali) Ankara caddai No. il 

-------~ 9559 
elan maada, krem köpüfü, il" 
pudrayı her hancl ~ 
bet defa daha fazla HlıİI ~ 
maoına medar olur. Ytılnoı..., 
defa tatbik -..kı. bat6a ,eııt 
için ı.. tllrlii parlaklıjı İz•..,. 
ki.fidir. Toka.lon pud..- ..... 
landığmzda yafm.urlu - r6" 
cirlı havalarda ır--ııı ..,.,. 
•ı...a bir •londa _d ..... 
da111 etoeni• t-mi• &.ima t-' 
ve taze kaluakıtır. .. ~ 
her ......... ....... Wr bç ,.. 

d..Jıa genç ıröriiD"' ,,._ ~ 
kıl•. M>JDtn•man kulı.ıı::;: 
Krem köpüfü, haklka
rüzelleıtirir .,.. ıw,,,,etteadlrll'· -t duğu gibi almalıdır. Yarın ne tf1" 

cesim? Bunu dütünmemeHdir· ~ 
• • . • • • Ya:zdas r 

O stünü:zde fazla bir teJ vars
tarsmız !... Kıt geldi. Y a:zın ~ 
nızdan çıkardıklarını:zı yerleri~ 
bulabillNeni:z ıiyerııinlıı; .. Bul ~ 
dını:z, Jahut kafi gelmiyorlar, t'1 
yorsunu:z ... Nerede, elinize b~ııl'ı 
ııeçirebilinenlz, hiç dütUnıne:"fiı" 
alınız ... giyiniz! Mademki oP• 
yacını:z vardır. O, sizindir! . iti-

Nazmi onun ıöylediklerinl ~·,,,,. 
yordu. Fakat kulaklarına lna!flıı
yordu. Bu herif neler neler ~ 0~ 
yordu? Arkadqları gözlerlP! 0~1· 
ağzına dikmiıler; konutan bit 1ıit 
gambermit gibi ne bir evet, o• 
hayır demeden dinliyorlardı. dil' 

Kara sakallı adam, ııüzel Ti• ÇoJ' 
ııün konufuyordu. ifadelerinde d•' 
teyler bilen, inceletmit bir ~ır 
mm kıvrak :zekuı apaçık du ~ıJ" 
yordu. Fakat bu adam, arkad' ııı•• 
nı düpedüz hırsızlığa, uğurtıı' 
te,vik ediyordu. ~·.,. 

Canı sıkılmı,tı. Sigarasnu d• 
!emek isterken tabakasını o.,-
uzattı. O, di / 

- Tetekkür ederim. - d• _.,ı,.. 
ben bu sigaı·alardan bir tc1 lılltırl" 
marn. Deminkini de zaten ,of·" 
nı:z için içmittim. Haydi öoı• 
hazırla bakalım. ,ıi) 

(Bittrt_. 
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MEMLEKET 
HAIER.J,.Elli 

Merzif onda yaşayış 
' ...... ' 

Güzel bağlarından iyi şarap alınıyor 
lokuma tezgahlarının da faaliyeti arttı 

Söke fırka 
Kongresi 

SöKE, (Milliyet) - Kazamız 
fırka kongresi evvelki gece fırka 
vilayet idare heyeti başkanı Bay E 
tem Kadrinin batkanlığı altında 
toplandı. Kongrede vilayet idare 
heyetinden Bay avukat Netetle Ay 
dın Ziraat Bankası Çevirgeni Bay 
Muhterem Kaya, başta kaymaka
mımız olmak üzere bütün memur· 
lar, muallimler ve bir çok fırkalı
lar vardı. 

idare heyetinin yıllık çalıtma 
raporunu batkan Bay Hulusi oku
du ve onaylandı. Hesaplara bakıl-

ı
. dı. Bütçe yapıldı. Dilekler uzun U• 

zun konutuldu. Kongre ııcak bir 
hava içinde ııeceyarısına kadar u
zadı. Ve altı oturak yapıldL 

Merzifon ila parlt 

MERZiFON, (Milliyet) - Şirin artmasından İltifade ederek epey. 
YUrdumuzun, güzel kö,elerinden bi ce ilerlemitti. Henüz iptidai olan 
tiıi de fÜphesiz Merzifondur. Ta- fabrikalar gün geçtikçe güzellet
fan dağlarının Amasya boğazına mekte,terakki etmektedir ve haliha 
doğru uzanan etekleri üzerinden, zır memlekette "300,, tezgah var· 
hudutsuz ovalara bir lıviçre müte- dır. Mütemadiyen dokur barice 
bessimile bakar. Göğü,ba&larla do- aevkiyat yaparlar. 
ludur. Her çetit meyve ve her Çetit Aıd halkın mefguliyeti ziraat
ııebat yetitebilir, verimli topraklar lir. Buğday, arpa, afyon mühim 
Vardır. Halk ilkbahardan itibaren miktarda istihsal olunur. Bu sene 
bağlara dökülür. Buraları yazın 120 bin dönüm, buğday, 60 bin dö
Çok serin ve e&lencelidir. Cumaları nüm, arpa, 2 bin dönüm afyon, 2 
bütün halk vaktini bağlarda zevk- bin dönüm de pancar, ekilmitti. 
le geçirirler. Üzümleri, taraba çok Yeni sene için henüz ne kadar e
tı:ıüsait olduğundan fazlaca tarap kildiği veya ekilmekte olduğu 
Yapılır. Bilhasaa "tekerpare,, bağ· malum değildir. Bunlardan "pan
larından çıkan üzümün ıarabı pek car,, çok yenidir. Şimdiye kadar 
enfestir. Diyebilirim ki Türkiyede, ekilmemittir. "Turhal teker fab. 
tı:ıevcut tarapların, en güzeli ve rikası,. nın açdmuile bat
en nefisi olabilecek kabiliyettedir. lam19 ; ve çok kıymet kazan
Yalnız büyük bir fabrika vücude mıştır. Merzifon pancarları bu cİ· 
getirmek ve çok fenni bir tekilde varda "randıman., itibarile en yük
çalıtınak lazımdır. Bununla bera- aeğidir. Ve memlekete bu yüzden 
her inhisar idaresinin alakasından 80 bin lira girmektedir. 
hu f&raplar günden güne güzellef- Amasyanın Merzifondan başka 
tı:ıetedir. Yakın bir zamanda "Bur varidat membaı bulamaması da 
dur,, tarabından çok daha kıymet müşkül doğuruyor. Zira koskoca 
kazanacağı kuVTetle ümit edilmek- bir vilayetin iki kazası vardır: 
tedir. Civar, memleketlere çok ıev " Merzifon, Gümüf hacı köy,,. 
koluyor. Zira, Sıvas, Çorum gibi Bunlardan Gümüthacıköy çok kü
Jerlerde pek büyük bir kıymet ka- çük bir kaza olup icap eden yardım 
&anmıttır. da Merzifon kadar bir varlık göa-

Bura•ı umumiyetle bir ziraat terememektedir ... Bu sebepten husu 
lftemleketidir. içtimai hayat olduk- si muhasebeıi daimi mütkülat içe
ça güzel ve iyidir. Bilhassa kadın- risinde luvranmaktadır ... 
ları çok uyanık, kabiliyetli insanlar· Güzel bir parkı, büyük bir •ehrl 
dır. Ve ilkmektep tahsili görmeyen- ıtıtacak kadar kuvvetli elektrik 
!eri pek azdır. Ve çok ta çalıtırlar. teaiıatı vardır. Gece hayatı çok mü
Her evde bir tezgah vardır. Çünkil kemmeldir. Caddeler, sokaklar ka
Merzifon "dokumacılığı ile de ta- milen elektriklerle zıyalandırrlmıt
nınmıttır,, Yerli ketenler, hamam tır. Çok değerli ve çalııkan bir kay 
takıml~ pencere perdeleri, p~e- makamı vardır. Sonsuz faaliyetleri
teleri, peltJcirleri, peftemalları, ile le mcımleketin her türlü güzelliğine 
tneıhurdur. Ve bu faaliyet, memle- çalıtarak yüceltmektedir. 
kt>tte yerli mallarına olan rağbetin O. TEKiN 

Alpagutlu Bayan Türk 
1 •••••• ' 

Tokat kadınları Cumhuriyet alanında 
içten gelen bir görüntü yaptılar 

Yukarıda dinleyiciler, afağıda 

T O K A T ( Milliyet ) 
8 İlkkanun cumarteai günü To

kat cuml>uriyet nıeydanmda kadın-

ııöyleıı söyleyen bayanı dinleyenler 

!arımız halk ve mektepliler toplu. 
ca bir görüntü yaptılar. Bu bir de· 
ğiıim co,kunluğunun bir yenilik se· 

idare heyetine: Bayan Feriha 
Durmuf, Bay Hulusi, Eyüp Özbat, 
Ahmet Altümıek, Şevket Akbaş, 
Esat Yıldız, Abdurrahman Gür, 
Vilayet kongreıi mümessilliğine: 
Hulusi, Eyüp özbat, Demir Altüm· 
aek, laa Ruhi, Ali Rıza Bara, Şev
ket, lbrahim, Eaat Yıldız seçildi -
ler. Büyüklerimize bağlılık ve ıay
gı telyazıları ulattırılmaa ıhakkın
da yapılan teklif alkıtlarla onayla
narak kongreye aon verildi. 

Aydında güreşler 
.\ YDIN, (Milliyet) - Halkevi 

içtimai yardım tubeıi menfaatına 
ramazan bayramında bir deve ııü· 
reti yapılacaktır. Güret çok iyi ola
cak ve Teke mıntakasının en ta -
nınmıt tülülerinden 30 tülü ll'ü·~ 
karıtacaklardır. 

Uşak Erganekon idman yurdu 
sene'.fk toplantısı 

UŞAK, (Milliyet) - Utak'm kuvvetli 
ve çalıtk.., kulüplerinden biri olan Erıre 
nekon, Ldman yurdu üyeleri senelik top
lanblarıru yaparak kulübün istikbali için 
hararetli konuşmalarından sonra yeni 
idare heyeti ba§kanhğına Naim Yenli, 
Genel kaptanlığa htanbullu Ali Timar, 
genel yaZl'cılığma Etref Yüce, Muhaıipli 
ğe Sunullah oğlu Ahmet, idareciliğe Bö
rekçi oğlu Hasan'ı seçmiıler ır. 
~ aaliyete geçen idare heyeti de teker 

fabrikası müdür muavini Nejat Nuri'• 
hami relılik, Şükrü Kaya Aktarı'ya ki.
tiptik ünvanıru vermiılerclir. 

vincinin görüntüsüydü. Büyük U· 
lus Kurultayının son onayladığı (ıe 
çim yaaası)nı bu tariblik değitimi 
alkıtlamak ıevinç duygularını, gö
nül eıişlerini haykırmak ve ulus 
büyüklerine ulattırmak için topla.
nılınıttı. 

Saat (15) te toplantıya batlana· 
cağını öğrenen halk akın akın mey· 
dana ııeliyorlardı. Belediye önün
de (halkevi) bandosu yer alarak 
ve ıehrin heyecanına kurun kurun 
dilmaç oluyordu. Belediye salo
nunda toplanan Bayanlarl'll11z, hü
kumet adamlan, Halk Frka11 ye 
halkevi büyükleri, muallimler ve 
genelik arasında gözüktüler ve 
meydana girdiler. Bando istiklal 
martını çaldı. Arkasından ortamek
tep ikinci sınıfından Baykız Paki
ze öz türkçe bir aydıt söyledi. Ü
çüncü sınıftan Baykız Naciye ııül
ler gene öz türkçe bir tiir okudu. 
Bu tiirde kırk gün önce (cumhuri· 
yet bayramı) nda bu meydanda 
(rey sahibi bugün anam, ben ya
rın mebuı olacaiım) dediğini hatır· 
lattı. Türk kadınlığının bulduğu bu 
taylığa vardığı bu erince uygun 
yükümleri saydı döktü. 

Bayan okunanlanmızdan (Veh· 
biye Uyanık) Türk kadrıının ta
rihte gördüğü yüksek değerdeki it
lerinden bugünkü Türk kadınlığı
nın yükselmit batlannı sayarak 
kadın varlığının özünden örnekler 
gösterdi. 

En son halk kadınlığı adına Ba
yan (Melek) kürsüye çıktı. Türk 
kadınına artık (eksik etek) denile
miyeceği ona artık: (Alpagutlu 
Bayan Türk) demenin günü geldi
ğini ıöyledi. Bu erince bizi kavut· 
turan Atatürlce onun bat olduğu 
önlü (Halk Fırkası) na, milletin 
öz dileklerine uygun yasalar düzen 
Millet Meclisine gönül esitlerini 
anlattı. Kadınlık adına ve bu top
lantıya gelen bütün halk varlığı 
adına (tel yazılarile) bu gönül bor
cunu, (Atatürk)e, Batbakan ismet 
lnönüne, Meclis Batkanı Kağım Öz 
alpa iç Bakanlığına ve Halk fırka
sı genel katipliğine ulattırmasını 
belediye batkanından istediler. 
Cotkun alkışlarla biten bu dört (öz 
dilden ve öz dilekten) kopma ay. 
dıştan sonra hep bir ağızdan onun
cu yıldönümü martı söylenmit ve 
bir geçit yapılarak dağılınmıttır. 

Sarıyerde bayındırlık 
hareketi ilerliyor! •. 

Kari mektuplan 

Kış kıyamette ktpı tıkılmaz 
olur mu? 

Üsküdar tramvay tiricetinin bir 
ihmalinden fikayet edeceğim. 

25 metre genişliğinde yollar açıldı, be 
tonarme rıhtımlar, köprüler yapıldı, 
sivrisinek yuvası olan dere kurutuldu 

Bağlarbatında bir bekleme ye
ri var, bunun bir de kapısı var. Ka
pıyı yazın çıka.rınıtlar. Kıt geldi., 
fakat kapıyı takmak kimsenin ak. 
lına gelmiyor. Kapı bundan iki 
ay evvel takılınıt olmak lazımdı. 
Poyraza kartı olan bu bekleme ye
rinde tremvay bekliyen müfteri· 
ler çivi kesiyor, bazıları bu yüz
den yürüyerek İnmeyi tercih edi
yor. Bu kapı, timdiye kadar niçin 
takılmamıf, verilecek cevaba çok 

Binlerce liraya görülebilecek bu işler 
nasıl başarılıyor? 

Havanın açık olduğu bir gündü. Mat
baada otururken, telefon çaldı. Açtım. 
Sarıyerde oturan bir tl!Jlldığm ıeai: 

- Seni gören ne olur yahu ... Bey mi, 
pafa mı? 

Güldüm: 
- ikisi de kalktığına 

Bay olur •.• 
ııöre sadece ı 

- Peki ama, önceden ıöyleyim ki 
mazeret dinlemem. Bu cuma bizdesinizl 
Gelmezseniz ıonra karıfm11D1 ... 

Elimde mikrofon durakladım: 
Kanun ortasında Boğaziçine gitmek ... 

Bu biraz ... na11I anlatayım tuhafıma git
ti. 

Dedim ki: 
- Çağırdığın İçin teıekkürler ... Fakat 

bu it havaya bakar. Yağmur yağmazsa, 
fırtına olmazsa geliriz. 

Bizim ahbabın telefondaki seıi, ha• 
filçe kırgındı: ' 

- Ne yanht dütündüğünü biliyor 
musun? dedi, Boğaziçine a11l loıın gel
meli ... Sen, dıta.nda lapa lapa kar yağar
ken JIJCacık Tokatlıyan ıalonunda don
durma yemez misin? Boğaziçinde seni 
aoğuktan donduracak değilim, korkma .. 
Tannya tükür, kocaman bir ıobam var. 
O gün ıenin ıerefine bir çeki odun yaka· 
rım, ııınırıın ••• ,, 

Böyle candan davete kartı, doğruıu 
"hayır!., diyemedim. 

Geçen cuma günü, çoluk fçocuk, vapu· 
ra a~laclık. Sanyer iıkeleıinden, araba· 
lara binip ahbabın evine ırittik. 

Yemekten ıonra, ben dedim ki: 
- Sa.nyere gelmeyeli yıl var. Seninle 

çarııyı, pazarı biraz dolaııak ... 
Bu teklif ahbabm canona minnetti. 1-

kimiz kolkola verip dıtan fırladık. Be
nim .'1.İyetim Sanyerin iç mahallelerini 
gezmekti. Fakat, ev salıibi baktım, Bü
yükdereye doğru yürüyor. Sordum: 

- Nereye ıridiyoruz? 
- Sana piyasa caddesini göıterece • 

ğim ••• 
Biraz ıonra caddeye çıkınca tatırdnn. 

Piyasa caddesi, tanmmıyacak kadar de
ğiımiıti. Yolun ortaımdaki telgraf ve te
lefon direkleri yalıların duvarı bizaıma 
kadar kaldınlmıı, iki •ıralı caddeyi kap
layan bodur ağaçlar keıilmiı, nbtım, yer 
yer genitJetilerek denizden bir çok yer
ler doldurulmuı. 

Ben bu yenilikleri seyrederken, arka
daıımm keyfinden ağzı kulaklarına varı
yordu, 

Böyle yürüye yürüye Büyükdere iske
leıine kadar geldik. Arkadaıım, burada 
ba""- ilri teklif yaptı. Birinci teklif, iıke
ledeki gazinoya girip 11cak bir fey iç • 
meloti. ikinci teklif te yolumuza devam 
ederek, Çayırbaıı ilerisinde yeni yapılan 
köprüyü görmekti. 

Bu tekliflerden ikinciıi daha hoıuma 
giUiı 

- Sıcak bir §eyi nerede olıa içeriz ... 
yürüyelim .•• dedim. 

Y ahköyüne doğru giderken, bakbm, 
yirmi kadar amele yolun üıtünde, laf kı
nyorlar. Elinde bastonu, ıırlmda palto
ıu ile iıçi'/rin araunda dolatan genç bir 
adam gözüme ilİ§ti. Her kazma vuruluı
taı 

- Ha gayret çocuklar ... Hadi baka
)'1111, yavrularan... göreyim sizi~ .. 

Diye te§V'.İk edici sözler ıöyleyen bu 
adam kimdi? 

Arkadaınnın kulafına eğilerek: 
- Yol müteahhidi ııaliba. •• dedim. 
- Hangi yol müteahhidi yahu ••. Ka. 

zarun kaymakamı Bay Memduh lçözl 
Yozgat meb'uıu Bay Süleyman S11T1run 
ofludur. istenen ıeni tamfbrayan ... 

HAM 

GARK ETMEK, 1. Batımıak. 

Kaymakam, yolla okadar metıruldü 
ki bizi gönnedi. Yanma yaldaıarak ken· 
cliıin!_ aelimladık. Bir taraftan ameleye 
emirler veriyor, bir taraftan da bizimle 
konuıuyordu: 

- Efe•ıdim, herkeıin bir zevki vardır 
ya •.• Benim de zevkim, bu.~ Y ohuzlu
ğun batlıca düımaruyım, Sanyere kay. 
makamlıkla geleli on bet ay oldu. Bun
dan önce bulunduğUIJl ıelrz kazada, bü
tün günüm, yol yapbrmalda geçmiıti. 
Burada da öyle oldu. 

Çocuklar! •• iki tarafı oluk gibi yapa
caluıruz. Biliyorsunuz ya. ••• Akıama ka
dar, ıu üç metrelik yeri bitirmeli •.. 

- Sormak ayıp olma11n ama, bu ame
leyi para ile nıi çalııtmyoraunuz? 

Kaymakam bu ıözüme gülümıediı 
- Hangi para ... kardeıim ••• Tatlı dil, 

güler yüz, bizde paradan fazla it görür. 
Gördüğünüz iıçiler, belediye nezafet it-

5anyer kaymakamı Memduh lçö:t 

merak ediyorum. Nazmi Acar 

bilet memurları içinde oturup çalıta • 
mazdı. 

Buraya betondan yüksek bir ıet yap
tırarak, dalgaların tahribatına mini ol· 
dum! 
Arkadaıım kaymakama ı..tırlattı: 
- Sarıyer deresini nan! kurutttuğ~ 

nuzu da henüz unutmadık. 
- O bir tey değil 1 
- Nuıl bir ıey degil En ufak bir 

yağmurda, Sarıyer, aizma kadar kumla 
dolar, ıular köprüleri söker götürürdü. 
Sivriıinek yüzünden yu geceleri uyk11 
uyuyamaz olmuıtuk. 

Ben •ordum: 
- Ne yaptınız da dereyi kuruttunuz? 
Bay Memduh lçöz anlattı: 
- Çok baıit ••. Dereyi tetkil edelı kü· 

çük ıu ıızıntılarını bir araya toplayarak 
küçük bir cetvel ile denize döktürdüm. 
Böylelikle, menba çabucak kurudu. Şim
di, toprakfa doldurduğum derenin üıtiin
de çocuklar, çember çevirip uçurtma u
çuruyorlar. 

Size nbtunı naaılyaptırdığmu da an
latayım: Böyle itler, bilirıiniz, paraırz 
yapılmaz, F gkat elde para olmayınca, kol 
lan bailayıp oturmalı mı? Bence bu 
doğru dei\L 

Sanyerin ileri ııelen zenııinlerine bat
vurarak, köyümüzün büyük ihtiyacım 
kendilerine açtım. Çimentoyu, elbirliğile 
tedarik ettiler. Ben de nezafet ameleıİJ>l 
denizden kumunu, çıkarttım. On binler
oe lira ile yapılamıyacak bir it, böylece 
baf&!'lldı. Şimdi, niyetmi iıkele ileriıi,,. 
deki geniı sahilde bir çocuk bahçeıi yapo 
malı ..• Bu kıyıyı sahipleri, parasız olaral 
bize bırakmayı vadettiler. Onümüzdeld 
yaza, ite baılıyacaion.,, 

Bundan ıonra, kaymakamla birlikte, 
tayyare hangarının ileriıinde yaptmlan 
büyük beton köprünün bulunduğu yere 
kadar gittik. 

çileridir. Bütün Sanyer kaza11ncla, 40 
nezafet iıçiıi var. Ben bunlara bütün be
lediye hizmetlerini gördiirdiikten ıo,.... 
içlerinden ayırdıtJm beter onar kifiye 
de böyle yol iılerinde kuUanıyorum. Bu 
temiz Türk de:--.anlılan, benim bir de
diğimden çıkmazlar. Canla baıla çalııır
lar. Sanyerin yangın yerleri içinde aç-

Bu köprü, Takıim • Büyükdere yo
lunda ve Bakla deresi üıtündedir. Oto
büıler, köprü yokken buradan büyük 

, mü§külatla geçebiliyorlardı. 

Köprü yapıldıktan sonra, güçlük 
, lıalmayacakbr. 

K:ayınııkam, Büyükdere Çayfr~§ın~ 
köprüye kadar olan yerin, kibrit fahri.
kasma müracaat ederek, elektrikle ıııı.. 
landınhnasJDJ da temin etmlttir. 

t ... dığun yirmi bet metre geniıliiindeki 
yolu da bunlar açtılar. Bu koca demir 
direklerini, yerlerinden söküp, duvar 
diplerine bunlar diktiler. 

Bu izahatı aldıktan sonra, önümilzd• 
ki yaz, Sarıyer ve Büyükderenin 1 atan. 
bul meılrelerinin en kalabalık yerleri ,.. 

' lacağına biç ıüphem lıalmadı. 
Piyasa caddesindeki nbtun, parça par

ça dökülüyordu. Bir çok yerlerde çö -
küntüler vardı. Fırtınalı havalarda, dal
ga yalıların duvarına kadar geliyordu.. 

1 

Hatta bir defaımda, koca bir olobüı az 
kalsın denize uçacaktı. Şu ııördfriünüz 
yolda iki araba yan yana geçemezdi. Di
rekler kalkıp, deniz dolduktan .onra, yol 
da geniıledi. Sanyer vapur iskelesi, kıı 
geleli mi, çabıına kadar au içinde kalır, 

Genç ka,makamm elini eıkarken, çolı 
ııamimi olarak içimden ıu sözler geçtiı 

- Adalar, bugünkü baymdırlıfmı, 
naaıl timcliki Ankara valisi Bay Nevzad& 
borçlu iıe, Sarıyer de, haraplıktan ku... 
tuluıunu Kaymakam Memdua lçöz'e 
borçlu kalacaktır. 

M. Salahaddin GONGOR 

- MEKTEPLiLER, MEMURLAR.,. ORDU MENSUPLARINA 
Bot ıaatlerinlııl aıri bir llsaa 6ğreamei• tahılı ediaiı. 

BERLİTZ MEKTEBİ 
T eaııllltlı tarifelerle 

Sizia lçla her li1anda kurılar açıyor. Kayıt haılamtftır. 
Aakara: Konya caddesi - fstaabulı fıtiklll caddesi, 373 

52 EŞR 49 

GARP, 1. Batı, 2. Gilnbatar, 3. Giln batm~ küıı batılı, 4. 
EDNA, 1, Alçalt. eıı alçak, 2, Apt~ en apiı, 3, Baya

tı. en bayat~ 4, Elgin, S, En as, (Balı:: Dwı,) 
Gün endi, 6. Gtin ini, 6. Kidin (Arkada, aarp cihetinde maıı.~ 
7. Korı, kur~ (Or.) 

GASIP, 1. Çekip alan, 2. El uzatan, S. Kapa, kapıp, kaçan, 
kapkaç, 4. Uıtüne oturan. 

GAYET, 1. Bitim, 2. Pek. 
GIDA, 1. At, 2. Azlll, 
GILZAT PEYDA ETMEK, 1. Koaramalr, 2. Yotwılan

mak (Kam.) 
GINA, 1. Bıkma, 2. Doyma, 1. Kanma, 4. Usanç, 5. Tok. 

lıık. 
GRUP GlJUP, 1. Bölük bölllk, 2. Küme itilme, 3. Oymalı 

o~k, 4. Obclr öbek, S. Takua talcrm, 6. Ulam ulam, 7. Yı
fm yığın. 

GULAM, 1. Bulırua, 2. Erkek çocalr. S. Oilaa. 
GURBET, 1. Yabaacdık, 2. Y,.bancı yer, 3. Yat eL 
GURUR. 1. Bealilı:, 2. Çalan, 3. Kurum. 
GOZIDE, 1. Saym, 3. Seçkin. 

H 

HABER, 1. Bilgi 
HADEME, 1. Ayakçı, 2. Beslek, 3. Beııleme, 4. El ala• 

fı, S. Kapı ulağı, 6. Kul (Bende, köle maa.) 7. Odacı, 8. U
ıalr. 

HAFI, 1. Gizli, 2. örtülü, 3. Sakh, 
HAFJF, 1. Yeğni, 2. Yeğnik,3. Yivtin, 4. Yiyıü 
HAFTA, 1. Yidgün. 
HAK, 1. Dofruluk, 2. Gerçek, 3. Köni. 
HAKARET, 1. Söyme, 2. Mun, 3. Pumç. 
HAKEM, 1. Ara bulan, 2. A_racL 
HALA, 1. Buiün bile, Bu&ün dahi, 2. Daha. 
HALA (Heli), 1. Ayalı yolu. 
HALAS, 1. Kurtulu,. 
HALBUKi, 1. Ancak, 2. lse, S. Oysam, 4. ôyle iken, S. 

Bu var ki, eurası var ki. 
HALiS, 1. Arı, 2. Arı duru, 3. Özü. 
HAMAM, 1. Çimek, 2. Issi, S. Sıcak, 4. Y11nak. 
HAMI, 1. Arka. 
HAMiL~, 1. Gebe. 
HAMLE, 1. Atılma, atılı1-

EFDAL, lJ. Artıklı, Artıkrak, (Daha çok, !ula daha fu
la man.) 2, uıt relen. Uıtün gelen, 3, Uıtiln (Rüçr.an -
bibi. man.) (Bak: Müreccah, faik.) 

EFDAL, OLMAK, Yetıııek, 
EFENDi, 1, Afa, 2, Bey, 3, Çelebi, 4, lk.:e, lye, 
EFENDiLiK, 1, Çelebilik, 2, ltililt, 
EFGAN, 1. İnilti, 2. taleme, 3. İnil, (Bakı Ah, enin, flo 

ıan.) 
EF'I, 1, Eaıı:erek, Eaa:erek yılaııı. 2, Yıl.an, (Bak• Han

man.) 
EFLAK, 1, Gök, Gök.lor, 2, Gövenc, (Bak: Felek, lemf 

uiiman,) 
EFSANE, 1, Arbai, 2, Oranlama, 
EFSANE SOYLMEK, Arbamalı:, (Bak: ebatd, hilı:ITe, 

aıesel, nald, tarih.) 
EFSER, C~a, (Bak: İklil, taç.) 
EFSUN, 1, Arbaf, Arpai, 2, Büyü. 3, Gözbaicılık, 4ı 

lrrm, lKehanet, kqif, önceden ihbar, batıl itikat maa.) S. 
Ufilrük, 

EFSUNCU, 1, Arbaiçı, Arpaic~ 2, Büyiicil, J, Emtümcll, 
4, Gözbafc~ S, UfürükçU, 

EFSUNLAMAK, 1, Arbamak, Arvamak. 2, Bilyülemelı, 
büyü yapmak, 3, lrıklamak, 4, Okumak, obyap üflemek. 
(Bak: Sihir, rukye.) 

EFSUS, 1, Ele, 2, lsiz, 3, Vahi, 4, Vayl S, Yu:ıkl (Bakı 
Dirif, hayfa.) 

EFSURDE, 1, Donmuı, 2, Sol~. 3, Sölpük, 4, YıprQ; 
nış, 

EFSURDE OLMAK, 1. Calba~k. 2. Donmak, donuldaı
malc. 

EHALI, (ahali.) 1, Kamu. 
EL YEVM, 1, Bugün, 2, Bugünkü cün , bugünkü günde ı 

3, Simdi. 
EMRE iTAAT ETMEK, Buyruk tutmak. 
ELZEM, 1. Gerek, gerekli 
ERZEL, 1, ALÇAK, en alçak, 2, Aşağı, aşafılık. Rş>f• 

n.m aşaiısı, 

ESARET, 1, KOLELlK, 2, KULLUK. 3, Tutsaklık. 
ESLAF1 1, Eskiler, 2, geçmişler, 3, Gidikler, 4, Öncekiler, 

(Bak: ibı, ecdat, selef. 
ESMER, 1. Baran, 2. Bui;daybenidi 3, Buğday cnh, 4, Kar; 

ım, S, Karayairz. 
EŞRAF, l, BELLi ba!'.lhlac 2, Boy beyleri, 3. ilen a:e 

tenler. 
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(MÜTEFERRiK HABERLER) 

Yazan : Marthe Richard Tercüme eden ı M. F. 

Yüzüm gözüm sargı içinde idi bir 
bacağım da kırılmıştı 

Hülasa Yatmadı bile. Bu kaza ispanyada 
büyük gürültülere sebebiyet verdi. 

[ Marthe Richard Fransa casusluk F h b 
tqlril.itı tarafından lspanyaya gönde- on Kro n eni gazetecilerin elin-
rilmiştir. '/azilcsi orada Alman casus den kurtarmak için, karısının aeya-
teşk:ilatına girmek ve i1ı:i cihetli casus- hatte bulunmasından istifade ede-
\ıılı: yapmaktır. Martbe bir sürü mate· rek evine naklettirdi .. Münasebeti-
ralardan sonra Alman casuslarının reisi mizin bütün tafsilatile gazetelere 
Baron Fon Krohn ile taruşmııbr. Bun- d 
dan bil" çolı: maliımat alnu• ve bunlan Üfmesinin önüne geçmek istemi•-
Fransaya bildirmiştir. ' ti. 

[Şimdi Baron, Martbe Ricbard, bir Yazıhane odasını bana talısis et· 
oolı: maceralardan sonra otomobille Zo- ti. Vazifemi yapamıyacak bir vazi-
ıı:o ismindeki bircasusu sevlı:edtrlerken yette idim. Buna rağmen dütman 
bir kazaya uğraınışlardrr.] casus teşkilatının merkezinde ya-

İıpanyol operatörü: fayacak ve aylarca bir çok muha-
- Susunuz ... ıuıunuz. .• dedi. vereler i'itecektim. 
- Burası Madrid mi?... Daha ıstırabımın sonu gelmemit-
- Evet ... susunuz... ti. Meğer kazadan sonra önceden 
Bütün vücudum ağnyordu. Başı- hatırıma hayalime gelmiyen neler

ma, sanki bir saçma aleti altında le ka'lıla.şacakmıtım. Parisin gün
kalmış gibi, her tarafından iğneler lük gazetelerinden biri kazayı ha-
\Jatıyordu. her almıf ve gazetesinde büyük 

Tekerlekli bir araba beni rong· harflerle bu hadiseyi anlattıktan 
tene götürdü:. sonra otomobilde bulunanların 

lnliyordum. Marthe Richard ile Jean Dam. 
Hayal meyal seçebildiğim dok- chewy yazıyor ve sonunda da Mar-

lorlar biribirlerine düfiiııcelerini tbe Richard'la JeanDavri chewynin 
söylüyorlardı. Anla,ddığına göre, geceyarıaı Baronun yanında ne it-
•akit kaybe<lilmemeli imi.... Ve leri olduğunu ve nereye gitmekte 
beni anesteziye etmenin imkanı olduklannı soruyordu. Havadise 
yoktu. "otomobilde caauıluk,, serlevhasını 

Hasta bakıcılar beni bağladılar. koymu,tu. lamim Fon Krohn'un 
- Ölecek miyim? .. diye aor- iımi ile beraber geçiyordu. 

dum. Kapiten Ladoux'nun tefkilatı ha-
Oepratör: diı eye müdahale etmemitti. Bu ııa-
- Hayrr, yavrum, hayır ... dedi. zeteden batka gazeteler aldılar ve 
- Beni nerede vurdular? ta doğduğum kasabada bile gazete-
- F ııkat ..• hiç bir yerde... ı~ skandalı tafsilatile yazıyor is-
Doktorlarla, hastabakıcılar, ye- mimi çamura huluyorlardi. ca'..us 

rinden oynayan bacağımın kemi- Marthe RiC'hard ... Almanların he-
ğini düzeltmek için bir teYler yap- sabına casuı. 
hlar ... Ne mülhit yarabbi ... Kıya- •. Maddi ıııtırabım bunları ifitti-
metleri koparıyor... Anneciğim!. gım, okuduğum zamanki utırabı-
diye haykırıyor ... Katil var diye a- mm yı'l•ında hiçti. Fon Krohn'un e-

l'OLISTE 

Bir mağaza yandı 
Çakınakçdarda Agopyan ha

nında K.arnik Panosyanın mani· 
fotra mağazasından gece yangın 
çıkınıf, mağaza tamamile YanıtUf
br. At~ yanda.ki mağazalara da 
reçmişse de yeti,en itfaiye tarafın
dan söndürülmüttür. Ye.ngınm gaz 
aobuınm parlamasından çıkbğı 
anlatılıyor. 

Arnavutköyünde de Feyzi ati 
kaloriferlerinden çıkan kıvılcım
lardan döşemeler ~utsa da 
söndürülmüştür. 

Çarpan tramvay 
Sirkeci - Y edikule ~ferini 

yapan vatman Necmcttinin idare
sindeki tramvay arabası Aksaray
da V alde camii önünde 60 ya.şla
nnda tesviyeci Ard~ ismindeki 
bir adama çarparak başından ya
ral:unıttır. 

imalathanede yangın 
Fincancılarda Çavu~ğlu ma

hallesinde T acettinin mobilya ima
lathanesinde yangın çdmı1' etraf
tan yetitilerek aöndürübnüff:ilr. 

Bir m<:tb:ıa kısmen yaıdı 
Galata.da e&ki gümrük eokağın

da H.riatonun kırtasiye matbaa
aından yangın çıkmıf. matbaanın 
bir kısmı ve kırtasiye efy&Sl tama
mile yanmıştır. 

Hız'ı ~üren sürücü 
1948 nwnaralı otomobilin sürü

cüsü Avram Asmal ı.mesçit mezar
lık sokağından geçııden Rifat is
mide birine çarparak b&,fmdan a
ğır surette yaralamı,tır. 

"angal başında kavga 
Ortaköyde ermeni muhacima

ne5inde oturan Ropen isminde bi
ri mangalda ta.şkömürü yakmak 
ietemit, kendisine mangalda ta.ş. 
kömürü yamnayacağmı söyleyen 
kada.şı Kirkor ile aralarında kav
ga çıkmış, Ropen Kirkoru bafın
dan hafif surette yarala.ımtfır. 

vazım çıktıg"ı kadar bag"myordum. vı'nd 'd· O h e ı ım... nu er zaman görü- Al d H J 
Yüzüm bir çok yerlerinclen yarıl- yor ... Ondan nefret ediyordum. cm ar i aliahmer na-

mı,tı. Sargı içinde idi. Bir b'iı.cağım Annemden aldığım bir mektup bu biye kongreleri 
'kırılmıf, bir bacağımın da kemiği nefretimi büsbütün arttırdı . An-
yerinden oynanuflı. nem b:lna danlmıyordu Fakat Alemdar nahi~inin Hilaliah-

- Bırakın da öleyim ... öleyim.. mektubu öyle acı idi ki: mer tubesinin Binhirdirek, Emin 
diye inliyordum. Kızım, .inan mahaJle kongreleri bu a.ktam 

* • • G d saat yinnide Divanyolundaki o-
B. ön erdiğin kartı aldığım za- caklar merk~nde yapdacaktır. 

ır gözü görmediği halde gece ~11n biraz teselli buldum. Geçirdi-
arabayı kullanmağa kalkı'1Jlakla gın kazayı yazan gazeteyi okur- --
Baron biç te doğru hareket etm~ k ö ı b _u__ L d k her feyi olduğu gibi izah etse idim .. 

----· .. ·---
en V e eUIHUlt ım i ... vatanına F 

mitti .Aksi istikametten gelen ve ihanet edebilmen dü,üncesi aklı- akat annemle ben gizli mürek-
Baronun gözlerini kama,tıran oto- ma gelmemekle beraber vatanının- keple anlapmazdık ki ... Bir kart 
mahil lııg:Jiz tefaretinin otomobili dan uzak kalmam icap edeceği için göndermekle iktifa etmeğe mecbur 
idi. Kazadan sonra toför ara.ba11- çok üzüldüm adeta hastalandım. oldum. 
nı durdunnuttu. Fakat Alman Ba- Gelip seni görmek. .. Gelip seni Zavallı ailemin halini sözümün 
ronunun otomobilini tanıyınca yo- almak istedim. .. Belki daha vata- ISnüne getiriyordum... Bütün halk 
)una devanı etmitti. nına dönmek için çok geç değildir.. evin önüne geliyor.,. Anneme kii-

F on Krohn hiç te kurtarılacak Baban gazetayi okuduğu gÜn- fürler ediyorlardı... Biçare kadın 
bir adam değildi. denber: hasta ... Hiç sokağa çıkmı- bir parça ekmek elde edebilmek 1-

Bizim toförümüze hiç bir fey 0 ). yor ... Nancy'de Yl4amak bizim için çin hergün ÜÇ kilometre mesafe yol 
mamış ... Arabanın kırıkları altın- çok güçleşti. Esnaf bize hiç bir yürümek mecburiyetinde kalıyor-
dan sıyrılarak yakın bir kasabaya 'ey liatma.k istemiyor. Buradan u- du. Yiyeceklerini yalnız Mancy'-
kırdar gitmiş ve e fon .. tın.is .. Bir ~aklaımak mecburiyetinde kalaca- den uzak bir ,ehirden kendisinin 
lıastabane arabası ırelereK bizi al- gız. Erkek karde,in Lonis Verdun tanınmadığı bir teJıirden tedarike-
mıt. içimizden en derin yaralanan ?e bara.ğından yaralandı. Kesmek dehilmekte idi. Bu vaziyeti haber 
Zozo olmuf iki bacag"ı d~ kırılmıs. ıca11 ed B' al k · L d .. . . ıyor.... ıze mektup gönde- an apıten a oux babama bir 
Baron sarsıntı esnasında ~mobi- rebılırsen senden haber "lmakla zabit göndererek heni biç merak 
Jin önündeki çamurluk camına ndt k~dar sevineceğimi tahmin e etmemesini, ispanyada Fransa için 
Ç&rpmıt cam lurıllDJf Baron bir ersın. bulunduğunu bildirmİftİ. 
kaç sıyrıkla kazadan kurtulmuş... Ne olurdu yazabilse idim .. Ona _ Bitmedi _ 

·································~······ ...... ······· ............................... ~ .............•....• 

FIK 

EVLAT, ı, Çocuk, 2, Çolak çocuk, 3, Döl, 
EVRAK, ı. Bitikler, 
EVVEL. 1, On, Once, oodm. 

IF 
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FAAL, ı. qlelt, 2. ç.ı,.ır, colt '"111ır, s. ÇaJ>J4u, pek 
P1ııkaa. 

F ACIA, 1. Achk, acıklı. acmaca.k, acıyacak, 2. Yürklcr 
acın 

FAHiŞ. ı Çirkin, 2. Olcüaıiz, ölı;tidm dışın, 3. Yen
mez yutulmaz. 4. YolıU2'. 

1_ ~~~~· ı. Oynaş (:00.t. ıa)'ri moını ıevıili man.) 
F AIDE, 1. Aılu1 (Kazanç, lrir, menfaat. temettü, faiz 

man.) 2, ı,c yarama. 3. Kazanç, 4. Yarar1ık. 
FAiK, ı. A,km, 2. Baskın, 3. liıtün. 
F AlZ, 1. Ozer. 
FAKIR, ı. Yok&ul. 2. Tırd (Paıaaı yok niürt man.) 

3• Zava11ı, 4• Zöiürt (Parası 7ok man.)"' 
F AKRUDDEM, ı. Kansıdılr, 

FASILA, 1. Ayıran, 2. Ara,_3. Aralılr. 4. Ayrmı, 5. Bôlm 
F AZILET, l. Artılrlık. 2. Deier, 3. Erdem. 4. üatünlülr, 
FENA, 1. Aşaıiılık. 
FER, 1. Aydınlüc, 2. Parlalrlılr. 
FERAC, FER:'CAT, ı. Bırakma, çelrllip bırakma, 2. 

Boşlama, 3. Çelulmc, 4. El çekme, 5. Vaıccçmc, 6. Yüz 
ccvırmc. 

FERDA, 1. D.ev~si cUn, 2. Erte, ertni aün. i:rteai cWı 
a Yarm, yarınkı gun, 4. Yarmdası. 

FERYAT, 1. Atn, 2. Baimna, boiınp çaiırma. 
FESAT, ı. Bozulduk, 2. Çuriildülı:. 
FESH, Bozma. 
FESHETMEK. !.Bozmak, 2. Kaldırmak 
FESiH, 1. Açık, 2. Engin. 3. Gcııiı. • 
FETH {Fetih), 1. Açma. 2. Alma, 3. Başl~ 
FETHETMEK. ı. Açmak, 2. Almak. 
FETVA, YartL 
FEVVARE, !. F~kırdak .2. Fışlrrrılr. 
FEYZ. ı. Bolluk, 2. Çoklulr. 
FIKARA (Fukara). ı. Hı:an, 2. Karacı, 3. Yoksul, "-

• . 

GAR 

FIRKA, ı. Bölek, a. Bölük, 3, Oiilr. 
FIRSAT, 1. Aclaia. a. Aralık. 3. Bulımtıı. 
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FIRSAT BULMAK, ı. Ça!mıına cetinnck, 2. El cleğmelr 
1. Sırasmı duıürmek. ' 

FIRSATCU OLMAK, ı. ôncmek, 2. Sıra ıözlemelr, 3. U. 
turlamak, 

FIRSATTAN iSTiFADE ETMEK ı Sıltanmak 2 
Stlta.lılanmak. ' ' 1 

• 

FIRTJNA, 1. Bora, 2. Boran. 
FITIKLI, ı. Kaaıb yarık. 
FITRAT, 1. Kılığ, 2. Oluş. 3. Yaradılıo. 
Fl.K.R, 1. DüşÜDce, 2. Diir;ünme. 

_!!KRI SA1l1T OLMAK, 1. Saplanmak, ~Pl111JJ> lraJ. 
~. 1 

FiLHAKiKA, FiLVAKi, 1. Doiru•u, dofnıca11, 3. Ger· 
(ek, gerçekten. 

FiRAK, 1. Ayrı düıme, a. Ayrılılr, 3. Ayrılma. 
FiRAR, !. Kaçıı, 2. Kaçma. 
FiTNE, 1. Ara bozma 2. Azdırma, 3. Battan çılrarma. 
FJTNECJ. 1. Ara bozan, 2. Karııtırıcr. 
FiTNE SOKMAK, ı. Ara bozmak, 2. Azdırmak 3. Bal' 

tan çıkarmalı:. ' 
FlTRET, l. Aralık. 2. Xarcaşa, kargaşalılr. 
FiYAT, ı. Bul, 2. Tan. 
FUZULi, !. Yersiz, 
FUZULi iDDiA ETMEK Taslamalr 
FOC'ETEN; 1. Ansııca, 2.' Apansız aİ>anıum. 
FOLOS, !. Akça, 2. Pul. ' 
FU

0
RCE, 1. Açılıhl<, 2. Delik, dqilr, 3. Girecek yer 

F RCEYAP OLMAIC, !. Girecek yer bwlmalr, 

G 

GABAVET, ı. Anlaıntıızlık. 2. Kalın lıafalılrır. 
GABi, ı. Anlayışsız, 11öz anlamaz, 2. Dancalalı, 3. Ka .. 

lo11 kaim, kalın kafalı, 4. Kafasız. 
GADDAR, 1. AtJ1JJU, 2. lwaiz, 3. Kab yüreltl~ 4 K11U 
GAFiL, 1. Alık, 2. Ankı, 3. AJ'IllU, 4. J1oe. ' . 
GAiLE, 1. Baı afnsı, 2. Göynük (Ylr• Xo"~lt Ya 

malr), 3. SılnntL ' ' •- - n-
GALIP, ı. Baskın. 2. Bozan. 
GARK, 1. Batma, 2. Bofulma. 

OKONOMI 

Tütüncüler 
Toplanacak 
ihracatı daha genifletmek 

çareleri aranacak 
Tütün tacirleri yakında stanbul 

ticaret odasında bir toplantı ya· 
pacakalardır. Bu iç,timadıa, tütün 
ambalajlarının daha iyi yapılma
aı, tütünlrein standarize edilme· 
si ve ihracatı daha ziyade gtnit· 
!etmek çareleri görüfülecektir. 

lçtimnda Tür'.ı:ofisi raportörle
rinden Mümtaz da hazır buluna
caktır. 

Kararlattırılacak esasların, ik
tisat vekaletince yapılmuı mu 
karrer tütün ihraç nizamname
sinde yer alacaşı söyleniyor. 

lngiltere ile ticaret anlaşması 
Yakında Ankarada Türkiye -

İngiltere arasında yeni bir ticaret 
anl~ması yapmak için müzakere
lere batlanacaktır. 

Türkofiate bu anla+ma etrafın
da hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
anlaşmaya göre iki memleket ara
sındaki ticari münasebetlerin da. 
ha uygun bir tekle gireceği, mev
cut tikayctlere meydan verilmi· 
yeceği umuluyor. 

Yun1il:ılarla ticaretinıiz 

kola1l!ıştırı lacık 
Türk - Yunan ofisi heyeti Nem

lizı:.de Mithatın reisliği altında bir 
toplantı yapmıfhr. Yunanistanla 
yaptığımız yeni ticaret mukavele
sinin tatbikında görülen müt
küller bu toplantıda gözden geçi
rilmit ve bunların izalesi çareleri 
bir rapor halinde te&bit edilmittir. 

Rapor iki taraf hükUınetlerine 
bildirilerek ticari münasebetlerin 
daha :r,iyade kolaylaştınlmaaı is
tenilecektir. Türk - Yunan ofisi, 
mukavelenin tatbikatile mütema
di surette alakadar olmağa ve ta
cirler· ntikayet ve temeımilerini 
dikkatle takip ederek icap eden 
tttebüsbleri günü güne yapma
ğa karar vermittir. 

Bartınlılarr vapur istoyor 
Bartınlı tacirler lstanbul deniz 

ticareti müdürlüğüne telgrafla mü• 
racaat ederek, Denizyolları itlet -
me vapurlanmn yumurta yükle • 
mek üzere Bartma uğramadığın • 
dan tikayet etmişlerdir. Deniz ti
careti müdürlüğü ıneıeleyi tetki
ka baflamıttır. 

Denizyolları ifletmesi, kıtın fır
tınalı zamanlarda Bartın seferleri· 
nin yapılamadığını bildirmiftir. 
Alakadar tacirler mallarını Amas
ra' dan vapura yükliyebiJecekler
dir. Havalar müsait olduğu zaman
lar Bartın seferleri yapdacaktır. 

Doktorların toplantııı 
Etıbba muhıulenet cemiyeti 

doktor Bay Ne~ Oamanın reiıli
ii altında toplandı. Nizamname 
konuşuldu. Taavün MDdığmm ge
lecek ay konutulmasr, kabul edil
di. 

Bunda naonra azadan geçen
lerde ölen Bay Mehmet Ali ve Bay 
Süleyman Etem'in ailelerine aan
d.ktaıı yard1111 edilmeeine karar ve
rildi. 

Edebiyat talebesinin 
konferansları 

Edebiyat Fakültesi Talebe cemi· 
yeti bu ıa, verilmek üzere bir se
ri konferans tertip etmittir. Bu 
konferanslardan biri dün alqam 
saat 18 de Halkevinde Edebiyat 
Fakültesi doçentlerinden Bay Hil
mi Ziya tarafından yeni felsefe ce
reyanları mevzuu ile verilmittir. 

70 Romın talebesi geliyor 
Yıl ba.şı tatilini geçirmek üze

re Romanya Üniversitesi talebele
rinden 70 kitilik bir kafile yann 
telırimize gelecektir. Mnafir Ro
men talebe.i burada milli türk ta
lebe birliği tarafından kartılana
caktır. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Yeni Soyadı 
Alanlar 

* Sabık valilerden Aziz Nami, I§ 
limited müdürü Bedri, Ankara hukuk 
mektebi profesörlerinden Mazhar, Zi
raat ba.nkur kontroller nden Zeki, in
hisar idaresi tütün eksperlerinden 
Halil kardeıler (Gök Nil) soyad mı al· 
ml§lardır. 

lstanbul mmtakası r.an'atlar mek
tebi müdürü Yusuf Ziya (Onat), Ba
kırköy kaymakamı Bay Veli (Sınar), 
Hasköy belediye tahakuk memuru 
Bay lbrahim (Akman), Haslıöy bele
diye taluildarı Mustafa. (Acar), Hu
köy belediye tahsildan lbrah m (Tur
han), Hasköy nahiye müdüriyetinde 
Bayan Badem (Akkaya), Yeni türk 
musiki taavün cemiyeti reiıi Hüaeyin 
Halit (Ta§kıran), E. M. 2. Ş. 3. k. ko
m aerlerinden Kn11m (Baykal), Alem
dar no.hiyesi Mehmetpafll polis mev
kii üçüncü koı:niaui Fazıl (Bilgi), 
Alemdar nahiyesi Mehmetpaıa polis 
mevki. 1337 No.lı p:>lia M. Recep (Yur· 
desin), 1218 Ekrem (Balcı), 1152 
Tevfik (Uzkan), 1523 Şehap (Er)' 
182 Lutfi (Yılmaz), 1264 Nusret (Er
dem), 1318 Faruk (Uysal). 

• E. 4 Ş. ikinci kısımdan Bay Şa
ban, Voyvada caddesinde Bozkurt 
hanında Bay Fuat Fazlı yazıbaneıİn· 
de katip Bay Hüseyin Avni, Polatlı 
adl ye dairesinde Hidayet ( Uuün) 
soyadım almıılardır. 

htanbul Ticaret lise•i muallimle
rinden VW:udi oğlu Hamdi ve karısı 
Aliye ve oğlu Ertuğrul (Vara)), 

* Müteferrika komiserliğinde 984 
numaralı polia memuru Bay Mahnıut 
( Gündoğan) soyadmı almııtır. 

* Eski Moskova aef ri Bay Galip 
Kemaliden aldığunız bir mektupta de
niliyor ki; atalanmız, Erzurum.un Hı
ms kaaabaaında asırlardan beri yer• 
lefll'İf, illı: Türklerden olup söylemez
oğlu lakahile tanmmıt ve bu lakap 
dördüncü Murat devrinde Erzuruma 
hicretten bugüne kadar faaılaaız ta§ın
mıı olmakla, Konya valil ğinde vafat 
eden babam Ali Kemali paşa merhu
mun bütün oğul ve hafijerinin (Söy • 
lemezoğlu) lakabını taıryacaklannı, 
benim de (Galip Kemali Söylemez
oğlu) diye imza atacağenı bildiririm. 

* Ayvacık kayına.kamı H '.:met Ya
vuz, tahrirat katibi Celal Can, Gül. 
bunar nahiye çevirgeni Rıza Elibol, 
muhasebe katibi Fahri (Ongen), v.· 
ridat kitibi Tevfik (Onan), varidat 
katibi M. Ali (Ozen), Küçü.kkuyudan 
Niyazi ( Ozdemir), Maliye tah&ildarı 
Kamil (Yılmaz), orman muhafaza 
memunı Ahmet (Ozkan), mübafir 
Yahya (Ergin), mübaıir Hikmet (Eı·· 
pn), gardiyan Hali (Akay), odacı 
Hüseyin (Uyaal), Ratit oğlu H~eyin 
(Ozüağ), bakkal Ali (Zıgındere) aoy
adl2....., almıtlardır. 

* Eyüp çö:nlekçiler 47 No. cezri Ka
aunpafa mahallesi Hilaliahmer rei.ıi 
avukat ve mahalle mümeuili Oı.man 
Hayrett 'n ( Krlrç Anlan) ıoyadmı al
llllfbr. 

Diyanet İtleri Reiıliği, büyük Ayasof. 
ya müciz derseamlarından Naauh oğlu 
Kır tehirli Ömer Lutfu ve çocukları, Sua· 
diye müezzini Mustafa Fehmi, Hasan, 
Belya, aile lakabı olan "Nasuh,, kelime· 
linin öz tiirkçeü olarak "Öğüt,.. 

Galata Oımanlı Bankasında memur, 
Rüıtii Alkan, Hasan Atay, Bedri Demi· 
rok (Kurıunlu zade) Raıit Kurıunlu, 
Ekrem Ozübir, Sedat Ozyörük, Fabreb
tin Sönmez, Midhat Altıntepe. 

Eski Samsun poıta memurlarından 
Cafer Sadık eşi Nöber eıki aoyadları o
lan "Tükendi,,. 

Cerrabpa§ll Hobyar mahallesi mümes
aili Remzi, eşi Hacer; oğlu Kemal ve kı
b Nedime "Tuna,,. 

Heybeli adada deni z inıaiyye mühen• 
cliıl.iğinden mütekait V aaıf, oğullan bi
rinci lnönü deniz altı gemisinden bi· 
rinci mülizım Hakkı, Yavuz genürinde 
birinci mülizmı Vedat. Kamet oilu To· 
kat auvari alayında yüzbatı Necmi 
(Burak). 

Y alovacla furuncu lbrahim ve karde
ti Abdullah ve Beyoğlu Evkaf icra me
muru Hanın ve Tokat viliyeti Ertııva 
kazalı iahiaar memuru lıbak "Kutlu 
ay,... 

Galata lnhiaarlar Umum Evrak kale
mi memurlarclan lamail Fevzi, İzmir 
inhisarlar bafmüdiirlüğü muhaıebeciıi 
Halil lbrahiını (Uatünel). 
Aı. Hı. Me. Mütekaidi Kamil (Güner). 

As. Mu.. Me. Mütekaüt. H. 'rtıluin oğ
lu üniveniteden Al.i Uuan (Altay). 

'Te§Vikiye Fırın sokak No. 5 Hamdi ve 
ailesi Azize, kızı Bedriye ( Gümüpy). 

Dil klavuzu 
ANKARA, 27 - Dil kılavuzu

nu yapmak için F alib Rıfkı, Nec
mettin Sadık, Köprülüzade Fuat, 
Ali Muzaffer, Fazd Ahmet, dok
tor Saim Ali toplanmışlar, geç vak
te kadar yeni kelimeler etrafında 
arattumalar yapmışlardır. 

Yugoslavya ile yeni mukave!e 
ANKARA, 27 - Uyuflurucu 

maddeler inhisarı umum müdürü 
Bay Ali Sami, bu sabah vekiller 
heyetine Yugoslavya ile yapılan 
yeni mukavele hakkında izahat 
vermittir. Yeni mukaveleye göre 
afyon ihracatı itleri daha fazla em
niyet altına girecektir. ........................ 

Fitre ve zekôtı Tayyare Cemi
yeti toplayacak ve Hilôliahmer 
Himayei etlal Cemiyetleri ile 
payla,aC'aktır. 

Türk-Yunan 
Dostluğu 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 
ATINA, 28 (Milliyet) - Ziraat 

Bakanı Bay Teodokis Başf>..,kı:v• 
Bay Çaldariae istifasını verınişur· 
ı. .. ,. Yl"l ... - t4..) ı.. :- ı aç ucfa ist.fa e -
den Ziraat Bakanının bu istifası ar 

tı l'ige. 4 ~4ıJ1m.ıya-.:aktır. 

Gece Başbakan Çaldaris Dıtba· 
kanı Bay Makaimos ve Bay Metale· 
sası bu istifadan s~-ıra husu!e ge-
len vaziyeti ko. .r ve Ziraat 
Bakan:ığına ay. Jekazoı'ııll 
getirilmesine kar~. • _,.mitlerdir. 
Yeni Ziraat Bakanı ve lktısat Ba-

• e-
kanı Stefanopulos buı:un yeoııll 
deceklerdir. 

Zıraat bakını istifa etti 
ATINA, 28 (Gece telefonla hu

susi muhabirimizden) - Ziraat 
Bakanlığından istifa eden BaY 1e
odokis'in istifasına ıebep olan fe" 
yin Ba~bakan ile siyasi bir ihtil~• 
düttüğünden ileri gelmeyip ancalı 
yapılacak kabine tadilatında lıeP· 
di fikrinin Batbakanın fikrine uy
madığından ileri geldiğini söyle • 
mittir. Yeni Ziraat Bakanı ile ye· 
ni Ökonomi Bakanı Stefanopıı1°~. 
yarın öğleden sonra yemin edece 
!erdir. 

Muhalifler ve hU~Omel 
ATINA, 28 (Gece telefonla alb~f 

suai muhabirimizden) - Muh 1 

zabitanın hükUmet aleyhinde bir 
lıarekete geçecekleri bugün gePe 
aöylenmeğe baflamıftır. Bu taYi~
ların mahiyeti neden ibaret oJdıığıl 

.ı.. e 
hakkında sorulan ıuale Hawı~f-
Bakanı General Kondilis muhal• 
ler böyle bir arzuda bulunabilirler· 
Fakat kuvvet bizdedir. KımıldaJll~ 
!arına imkan yoktur,, demittir· 

Dünkü festival 
(Ba§ı 1 inci sahifede) ~.ıı 

aylık kısa bir zamanda nasıl biiY ... j 
bir inanla çalıtılarak ortaya ç~ıırı 
dığını anlatnııt ve küçük bir mV' 
rafla yüzlerce gencin elbirliğiyle 
meydana gelen hu eserin ilerde hJJ' 
ır:ırlanacak daha büyük ölçude 

ıd • ııll 
çalıtmalara bir batlangıç o ugu 

kaydetmittir. 
Ondan sonra bayönderdeD bir 

parça sahneye konıınıfbn'· Bayöıı· 
der rolünü taganni eden Bay Jllıı· 
rullah Şevketle lzgen rolünü aöY• 
Jiyen Bayan CeliJe Danit alkıtl~· 
Dllflardır. A. Adnan'm müzik}ed1

• 

ği ta.şbebek bu geçenin müzik bJJ• 
kımından en beğenilen parçasJl'.11 

tetkiJ ehniflir. Genç kompozitlirii,J' 
bu muvaffakiyeti aynca ö.illtJl11f 
tür. Ta.şbebek rolünü taganni e<Jell 

Bayan Cetile Enis ile Varit!~.~ 
lünü yapan Nurullah Şewet buY'1 
bir muvaffakiyet göatermitler B~>' 
Avni ile Ba.yan Güzide beğenilJ111t· 
!erdir. 

Bayan Haradinoveııın idare et· 
tiği baleler Tüık kızının bu kadaf 
'kısa zamanda gösterdiği büyiilı 
kabiliyet bakımından çok takdir e
diJmiftir. 

Münir Hayrinin Bayönder, T•f'e 
bebek piyealeri yeni dilin sahne>' 
geçmesinin ilk •e iyi baf'LI'ıloı1t 
bir örneği olmak bakımından j.JJ• 

karada beğenilmektedir. 

Dün aJqamki temailin reji, .de: 
kor, kostümleri pek beğenilJllJt 
tir. Cümhuriyet Halk FırkatınC";. 
bastırılan bu piyesler bugünden 
tibaren ııetredilmiflerdir. 

Bayönder'le T.,l>ebek ~~
da daha iki defa temıil edifecdı 
lerdir. 

Havalar soğudu 
(Başı 1 inci sahifede) . _,. 

palı geçen hava, öileden sonra tıır 1• 
düzelmiı fakat soğuk y.:ne d.,.,.,., e 
mittir. 
Amerikada soğuktan ölenler ,,lif 

• ol r-
NEVYORK, 28. A.A. - Son ıii c lı 

de hükUın sürmekte olan fıytınalı •0 iu a· 
yüzünden 23 kiıi ölmiittür. Büyük ~lı:el
noı kıyılarında ıetnilerin aeyriaefeJ'l 1t•· 
ce uğramııtır. Müthit bir fırtına f"'~ 
valiıinde hasarlara ıebebiyet vernıittil'• 

Almanya'da kar 
BERLIN, 28. A.A.- Noel yorıula1' 

• e oJ1 
eınaamda yağan kar, Berlin ıehrıD 

ara"'" bin marka mal olmu§tur. Bu P • I . 
· ıı e 

kısmı azami münzam ücret .i:arsk •t' 
re verilmi§tir. 

Bir gemi battı 
VIGO, 38. A.A. - Bi~ J:.<ıl k ger<' 

b .. · f · '- ·• b rab '1' Vı utun tay aıı ve yu•u ı.e c 

aç.klarında b. tnu~tır. 



• 

( Moskova iaı.etes'ı ) ai OKUYUNUZ 
Baş muharriri: S Loukianoff 

L J l D M •Size, Sovyet BirJiiinin manevi ve içtimai h.a
e ourna e oscou.,..tının tam bir tablosunu takdim edecektir. 

L J l D M .,Sizi, Sovyet Birliğinin i.lmi, edebi ve artİ• · 
e ourna e oscou.hk Layabndan haberdar edecektir. 

L J J D M .Size, So•yet birUi inin dahili •İyaaaaı "'" aulh. e ourna e oscou.,çin mücadelesini cöaterorcektir. 

L J ı D M •Size, Sovyel Birli i ini.n beynelmilel aiyaaa 
e OUr0.8 e OSCOU.hakkındaki fikir ve mUta!ea ıını anlatacaktır. 

L J } D M SCO •Dünya poİit.ikaaı hakkında ~lr: az tanınmıı e ourna e o u.mühim vakayii bildirecf'k ve veaailU netre· 
deceL.tir. 

Sulhun bütün hakiki doatları ve Sovyet Bi'rli(:inin terakkiy11.tile ali.kadar olanlann 

lıep•İ aiyaıi, i.kbaadi", içtimai Ye edebi haf tal ek ( Journ.al de l\.1oacou) ya abone olacak· 
larcLr. 

ABONE UCRETL.ERI ı 
l aylık O, IS Amerikan doları 

3 aylık 0.35 Amerika.a. dolan 
Bir nüabasının fiatı : 1,03 Amerikan dol e.ndır. 

Sipari ı ler at•iıdaki adrese aönderilir : 

6 aylık 0,70 Amerikan doları 
1 senelik 1,20 Amerikan doları 

U'RSS "Mejdounarodnaİ& Kni.a., 18. K.ousnetalı.1 Moat. Moıcou 
(Compte coarant No. 263 i. h · Banqua d'Elat da URSS 

12. Neılinnaia. Moscou) 
Bu ıazC"te lstanbul'da Beyoilu lstikli.I ca.ddesinde 469 No. lu Ha .. et kitapbanesinde 

Ye Tünel meydanında 523 No. l~idor Karon, Ai'inan lc.itaphanesinde dahi . satılır. Ve abo· 
ne kaydedilir, 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ı . 
31-12-934 gününden sonra yeni meaajeri tarifesi başlı

yacaktır. Yeni tarifede 30, 35 ve 45 ki:oluk parçalar için 
de ayrı ücret vardır. Ücretlerde kesirler beş kuruşa yuvarla
tıhmttır. Fazla tafsilat için htasyon~ara müracaat edilmeli 
dir. (8749) 10505 

1-1-1935 giinünden başlamak üzere; Devlet Demiryolla 
rı ambarlarında, rıhtım ve limanlarında çalışma saatleri dışın
da yapılması istenilecek doldu rma ve boşaltma işleri için artık 
çalışma ücreti olarak bir kişiden alınacak para (250) kuruş
tan aşağı olmamak şartile ton başına ayrıca (50) kuruş alına
caktır. 

Fazla maliimat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(8750) 10506 

1-1-935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan 
Demir - Osmaneli köprüsü şartnamesinde fenni ahki.nı ay· 
nen baki kalmak şartile umu mi ve mali hükümleri yeni 
(2490) No. lı kanuna göre değiştirilmiştir. Yeni şekilde yapı
lan şartnameler Ankara ve Haydarpaşa vezne!erinde evvelce 
şartname almış olanlara bedava verilecektir. Yeniden şartna
me almak isteyenlerin beş lira olan şartname bedelini ödeme· 
leri gerektir. ' 

w 

.. BANKA NAKLi <( 

Türkiye . mır Bankası 
Ye:ıi postah:me arkasınr!a /J ş r e'enı!.i kütüphanesi sokağında 

eski Lu!u ıC:uiu binadan kaqn:ıda kendi malı o!an 

iMAR HANINA TAŞINMIŞTIR 
(6328 ]-

Edirne H eı ediye Riyasetinden: 
Belediye deposunda mevcut 30 ila 50 elli bin kilo hurda 

kurşun boru satılmak Üzere 20 giin müddetle kapalı zarf u
' suliyle arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin 2490 sayılı ka

nunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 15-1-
935 günü saat 15 te Belediye Encümenine müracaat eyleme
leri ilan olunur. (8762) 1osso 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir Doma· 

n:ç ormanlarnıdan kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda veya 
ona mücavir istuyonlarm birinde vagonda teslim edilmek 
şartile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 adet nor
mal kayın traverale muhammen bedeli 1306,50 lira olan 390 
adet makaskayın travers kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 10-1-935 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü O
dasında yapılacaktır. isteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk mu
vakkat teminatlarının Mal5alldığına yatırıldığına dair olan 
makbuz ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte tekliflerin 
10-1-935 perşembe günü saat 14 de kadar Bakanlık Malze
me Müdürüne tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler bu husustaki 
şartnameleri 275 kuruşa Ankıı rada Bakanlık Malzeme Müdür-
lüğünden satın alabilirler. (8579) (10370) 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 
Satın alma komisyonu rt: i ;ğliinden: 
Cinai Miktarı Teminatı Münakasa Günü Saati 

Kilo Lira K. tarihi 
Köprünün keşif bedeli 

ıne miktarı 6250 liradır. 
100000 lira olup eğreti güven· Elanek 350,000 2231 25 31-12-934 Pazartesi 10 

Yeni şekilde yapılacak münakasa 16-1-935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada Yol Dairesi binasında toplanacak komia 
yonca yapılacaktır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar Ko· 
misyona verilmiş olması lazımdır. Talip!er fenni ehliyet ve 
mali iktidar vesikalarile 2490 No. lı kanunun dördüncü mad
desindeki maniler olmadığına dair bir beyannameyi komis-
yona verecektir. (8755) 10507 

Nafıa Bakanlığından: 
135.000 adet normal ve 97 5 adet makas kayın traversi ka

palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
lşbu traverslere : 

1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bursa 
Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının T orkaldede orma 
nından kesilüp Susığıı-lık istasyonunda veya ona mücavir is
tasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halinde nor
mallere 189.000 ve makashklara 33::3,75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta Ine
göl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilüp Karaköy is
tasyonunda veya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon 
üzerinde tes'imi halinde normallere 270,000 ve makaslık
lara ( 4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 
10-1-1935 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15,30 da 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü odasında yapıla
caktır. İstekliler tekliflerini Torkaldede ormanına göre ver
diklerine nazaran 10883. 19 liralık ve Tahta köprü ormanına 
göre verdiklerine nazaran 14743.05 l:ra:ık muvakkat te
minatlarının Malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz ve 
Ticaret Odası vesikası i!e birlikte tekliflerini 10-1-1935 per
şembe günü saat 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Malze
me Müdürüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu hususta
ki şartnameleri 960 kuruşa Ankarada Bakanlık Maizeme 
Müdiirlüğünden sahn alabilirler. (8624) (10372) 

İııkibaz, sihhat avariziııia 
meubaidir. Bunıı, altmİf se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile b6tıuı druıyada. laninmİf 
Eao"ı ~Frııit Salt"' müs-
tahzartndıın sa bah ve 
akfım bir bardalc au deru- .. 
nıında bir k:ıhvc kaşigı milı:
d:ı.rinda alarak defcdıniz. 

·-

~FNtl SallW 
n'"EN~"' 
ilıtm.lr-rtl• 1 

"5rct •• aUmctı 
fU'f 

....... 

Sabun 33,000 594 00 ,, ,, ,, ,, 14 
Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve mık· 

tarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak hi
zalarında gösterilen gün ve saat eri kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konmuştur. istekli olanalrın ihale giinü ve saatin
den bir saat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektupları 
ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf derununda 
olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartnamelerini görmek 
isteyenlerin komisyonumuzla Istanbulda Kasımpaşada Le
vazım satınalma komisyonuna müracaatları. (8460) 101& 

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

1 

Sovyet Birliii ve RSFSR in merkezi İcra komitelerinin ceridesi 

lzvestia; 
lzvesfia,· 
lzvestia; 

Sovyet Birliği ile memaliki ecnebiyedeki bütün siya
ıi, iktııadi: ve kültür ~~aelclerinden bahseder, 

Tiyatro, musiki, sinema.. resim, mimari1 ilim "'e ft:n, 
ııpor, t~nkid bib!i,/oaıafi yazalarını i..'ıtiva ede: . 
Avrupa, Asya ve Amerikanın başhca merkczlı:r~ nde 

hususi muhabirleri vardır. 

Abonman Ücreti ' 1 seneliği : 10 Amerikan doları. 
6 aylığı : 5 1/2 Amerikan dolan 

Siparişler aşağıdaki adrese cönderilir ! 

" URSS MEJDOUNARODNAIA KNIGA,. 18, Kouznel•ki Most, Moscou 
ICompte courant Ne.: 263 ala Banque d'Etat :le l'URSS. 12, 

Neglinnaia. Moscou) • 
Bu gazete: lstanbulda, Beyoğlu istiklal caddesinde 469 No. Haşet 

kütüphanesinde ve Tünel meydarunda 523 No. lzidor Karon Alman kitap
haneıinde <'ahi satılır ve abone kaydedilir. 

İstanbul lYli li f.mlak Müdürlüğünd ~n: 
Mu!:ammen Kıyme~ıi 

MERCAN : Mahmutpaşa Dayehatun Kal· 
cılar hanı alt kat eski ve yeni 6 nu
maralı dükkanın 1-2 payı. 

Lira Kuru'J 

1ZB 
FENER: Seferikoz Fener Caddesi eski 162 

" 
yeni 132 numaralı evin 57-96 payı. 
Hamamı Muhittin cami içi sokak 
eski 37 ve 7 numaralı ev. 

1444 50 

576 
EMlNONU : Balıkpazarı caddesi eski 91 

.. 
" 

yeni 9 dükkanın 135-1920 payı. 
: Ahıçelebi Lüleci sokak eski 3 yeni 
5 dükkanın 4316-36000 payı. 
: Balıkpazarı caddesi eski 167 yeni 
81 numaralı dükkanın 4-8 payı. 

492 75 

431 60 

1548 
BUYUKDERE : Çobankızı sokak eski 28 

,, 
yeni 7 numaralı evin 6-16 payı. 
: Büyükdere caddesi eski 388-390-
392 yeni 359-361 numaralı maa o
dalar iki dükkanın 6-16 payı. 

606 50 

803 25 
ARNA VUTKOY : Büyükayazma caddesi 

eski 30-32 yeni 36-11 sayılı iki evin 
3312-8640 payı. 1159 20 

EMlNONU : Balıkpazarı caCldesi eski 135 
yeni 45 numaralı · dükkanın 
448739 - 19353600 payı. 175 90 

Yukarda yazılı mallar 13- 1-935 pazar günü saat ondörtte 
idaremizde müteşekkil satış komisyonunda ayrı, ayrı açık 
arttırma ve peşin para ile satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile gelmeleri (F) (8767) 

S.000 kilo Üstüpü 
idaremiz için satın alınacak bu malzemeyi vermek iste

yenlerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 
girebilmek için yüzde 7 ,5 teminat akçeleriyle beraber 
2-1-935 çarşamba gÜnÜ saat 14 te Cibalide Levazım Müba-
yaa Şubesine müracaatları. (8665) 1038C.. 

• 

9565 

• 
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APU CULUi\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT A LH.".J 
L~ Harı, T.t.lon: 22925. 

Trabzon yo u 
T ARJ vapuru 30 
~ Kinunııevv~l 

PAZAR cünü aaat 20 de Calaıa 
nhtnrundan kalkacak. Gid;şte Zon. 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samıun, 
Onye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Pönü~te. 
bunlanı iliveten Of, ve Sürmeııoye 
uinıyacaktO". 

MERSiN YOLU. 
I·Na·· Nu·· vapu·u 30 

Ki ı uouf'v,·el 
PAZAR saat 10 da Sirkeci nhtı 
mından kalkarak (Çanakkale, h'tli• 
Kuıada11, Küllük, Bodrum, RaJo ı 

Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalhan 
Kat. Finike. Antalya ve Mersin a· 
zimet ve avdetle ayni iıke!el•rle A 
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) }a 

uirayarak avdet edecektir. 

Mudanya yolu 
Bir vt<pur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da Ye Perıeınbe gÜ· 
nü aaat 9 da Tophane nhtmuııdan 

kalkar. Pertembe poıtalan aynı gün· 
de Mudanyadan saat 14 de latanbu
la döner. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR

ŞAMBA. günle:-i aaaı 20 Je Top
hane nhtnnından bir vapur kalk. . 
Gidi§ ve clönüıte mutat iıkelelt 
uirar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA· cünleri bir vapur 
saat 9 Ja Tophane nhtımmdan kalkar . • _ıs:w ___________ __ 



-

MiLLiYET CUMARTESi 29 KANUNE\·-\iL.L 1934 

ASAN Kolonvasının • • m Bula sınız 
Hasan kolonyasını Fransa, Almanya ve lnıiltereye beraberce götürüyorlar.Orada bulunan ecnebi doıtları bu müıteına kolonya bütün dünya piyaıaıında bir eıine teıadüf ediİmiyeceğini birlikte beyan ediyorlar. ltalyaun meıhur eaan• 

fabrikalarından meıbur Sanderson bile bu buıuıta kat'i olarak (Hasan kolonyası kadar nefiı bir kolonya yoktur) ılemiıtir. Meb'uılar, Vekiller ve her büyük insan Has"n kolonyası istimal etmektedir. Taklitlerinden sakınınız. O~k:idard• 
tubemiz yoktur. Haıan namından istifade etmek iıtiyenlerden sakınınız~ Hasan deposu : Bahçekapı ve Beyoğlu. • 

YO NEDiR? 
Radyoaun eıranaı h~rke• ~~ ki!apta 6frea .... ehiİecektir. 

Radyo zamanımızın en hllyOk mucizHidir. Bu muciııeain anah
tarı ise bu kitaptadır. Radyonun t1aaı bu kitapta ilk mektep 
talehe1inia bile anlayabileceği tarzda haait bir ifade ile anla
blmaktadır. 

Eser Maarif Tekileti tarafından da faydalı a-örlllmüttlh·. 
Her dile çevrilen bu Her Mllhendia NÜVlT OSMAN ve FERiT 
HASIP tarafından dilimire de Hde bir ifade ile çevrilmiıtir, 

Kitap içindeki ylzlerce rHim radyonu• aalaşılmaaını daha 
ziyade kolıylışbrmaktadır. Fiab 1 liradır. 

YENi ÇIKAN KiTAPLAR 

anaat Kütüphanesi 
En son neıriyatındaa okurlannı haberdar eder. 

Ruşen Eşref 

Beyaz Geceler 75 kuruş 

Fuat köprülü 

Türk dil ve edebiyatı 100 
hnkkıuda araıtırmalar 

Halit Fahri 
Graziella Lamartine'in ıaheaeri 75 
Victcr Hugo hayatı ve eserleri 75 

Sadri Etem 

ı Bir vagon penceresinden t imparatoriçe ve sarayı r Mahmut Y eıari 
Aık Yarıtı 

Burhan Cahit 
Kır Çiçeği 
Dünkülerin romanı 
Gurbet yolcusu 

Orhan Seyfi 

Kerem ile Asli 
(VA - NÜ) 

Öldüren Kim? 
Kemal Kaya 

Yeni mektepte eşya, Fen 
bilgisi, atölye 

50 
30 

so 

75 
75 
75 

50 

75 

150 

Ragıp Rıfkı 

Almanca • Fransızca • Türkçe 150 
Askeri tabirler lugati 

Şemsi Talip, Fina:z:zer ve Tubino 

Türkçe ltalyanca ve 
Italyauca Türkçe Luga.t 

250 

" 

" 
" 

" ,, 

" 

" 
" • 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

HERKESiN BEOENDIQI VE HERKESiN ARADIQI 

UHTIRAL 

Vi GI • 
1 

1935 Yılında 12 yaşına giriyor 
Geçen yıllardı olduğu gibi bu ,.,ı da en özenli Te on d<>iru 

takvim ve heyet bilıilerinden ha,ka herkese gereği olaa Genel 
bilgileri de içinde bulundurur. Ay baflaagıçları Ye aayılı uluıal 
güaler İstanbul rasathanesinde• alınmıştır. 

Bitmek llzere olaa bu takvimi tezelden almızaanııı ıonra 
bulamıyacaksuııı. 

Ciltli fiyatı 35, Ecza fiyab 25 kuruıtur. 

HiLAL DUVAR TAKViMi 
En doğru takvl• malümatını verir. Ayların baflangıç Te 

bitimleri, a-llnler, 1ayılı a-llnler, aamaıı Takitleri esaslı bir hesap 
neticHidir. Fiatı: Btıyl!k boy 25, Kllçük boy 17,5 kurattur. 

Kanaat Kütüphanesi --

Bu takım 25 liradır 

UYÜK TENZiLAT-
Şilte, yorgan, yaatık hepsi kuıtllylt yüzle

rlle 25 lira yaatık 75 kuruı. Bir kilo 
kuıtllyü 75 kuruı. Kuştuyll ku.;.aılarının 
her renıi vardır. Ucuıı: fiatla 11atılır yılbaıı 
hediyelik 1alon yaatıklan 4 liradır. 

99S6 
.. __ l<unhul, Çakmakçılar Bali zade Kuşıttyü fabrilı:ası Tel, 23027 __ .. 

Avrupa a tomobil 
ile 9000 kilometre 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap hattan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
dapmız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hoş görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmiştir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormUf gibi 
bir hiı duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp O· 

kuyunuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
larda kendinizi aeyahat etmit
ıiniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek. 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphaneaini ıüs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek he~esin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol· 
muftur. 

99~ 

Deniz yolları 
Ace!t~e~ :Eı!lıy ~~1aıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzadı 
··--·Han. Tel. 22740 ___ 1 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 29 Birinci· 
kanun CUMARTESi günü 
ıaat 18 de lzmire kadar. (8769) 

ıoss:ı: 

KARADENiZ YOLU 
KONYA vapuru 29 Birincika. 
nun CUMARTESi günü saat 
18 de Hopa'ya kadar. (8770) 

10553 
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K A Ş 

NEOK • 
1 

Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Artritizm • Romatizma 
:.t. ~ • . '.. • ( • ' 969 1 • 

TURHAL SEKER FABRİKASI " 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden İtibaren 

ATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K i! P ŞEKERi 40 Kuruştur 
. KRiSTAL ,, 37 ' 

En Aşağı Sipar-it 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. S. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

' 10533 

Süt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULAS Si 
Kullanınız. Sütllnllr.ll arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

111111~ Dr. l H SAN SAM l " 

Gonokok Aşısı 
Behoğukluğu ve ihtilatlarına kartı 

çok teıirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeli No. 189. 

10054 

, DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı Ü:ıel 

.Calalalkl"&)cla KanzUlı eczahaneıl 
kıatmnda Sahne aokafında 3 D'WDB• 

ralı apartımanda 1 numara. 

Seksülin 
ADEMi iKTiDAR 

BEL GEVŞEKLIQI 1 

DERMANSIZLIK 
VUcut ve DlmaO 
yorgunluilıunda 

Pek mtıe1sir ve emin 

.. bir ilaçtır. , 
Kutusu 200 kuruıtur. 
BEŞiR KEMAL • 
MAHMUT CEVAT 

Ecnnul: Sirkeci 

• 

Yılbaşı Hediyeleriniz için 
I 

D .S 
Beyoldu İıtiklll caddeal 334 • 336 No. 

MAGAZASINI 

ZiYARET EDiNiZ 
BÜYÜK ÇEŞiT • 

UCUZveSAÖLAM MALLAR 
. : . " ~ ·• ~ .~ .. · .. .e ;.,,:... .' ... ··~ ~ < <.. .. 1 'l?F.Q 

Tenvlratınız için en birinci nevi Ulmba kullanınız. 

Llmbaaını kullanmakla hem •••klan kazanır, hem d• 
cereyandan yani paradan taearruf ederalnl:ıı. 

PHILIPS LAMBALARI 
Tllrkiye umumi mlmeasilliği: 10168 r 

ve Phlllpıı radyolarının toptan ve perakende aatıı yeri: 

_ _. Helios Müessesatı Galata. lstanbul"' * -
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

- budur. ismine dikkat buyurulması~ 

J[o&t ~m-ıı" (ı 
"' 

Gibbs 
trö-ş Sabl:JntJ 

:istiyorum 

8o#ahnl ete#( 
Kold Krem pli olduqundan 

cıldı tahrış etmez 

Nepiyata idare eden ı MVMTAZ FAiK 
Gazetecilik Te matbaacılık T. A. Ş. 

-----~ . ·~ 
L.T.PIVER 

PAR İS 

ve PUD~A 

· Parfümôri L. T. P 1 VER - A. Ş .~ lstanbul Şubesf 
Şişli Ahmet Bey soluık No. 56 . Tel9'on •43044 


