
A. 
Milliyet bu adı alıyor Milliyetin geni adıdır 

FtA Ti 5 KURUŞTUR. 

Bir zorbalığın 
Sonu 

Bir ay önce Moskova'dan gelen 
bir telyazıımda Soviyet önderlerin
den Kirof'un bir kurfUDa kurban 
Bittiği bildiriliyordu. Büyük kom
fUIDUZ Soviyetlerin kamusunu 
(halk) yas içine atan bu duyum 
karfısmda Türk geneloyu da (ef· 
kinumumiyo) derin acı duymuf -
tu. Bunun niçini de aydmlatmıya 
yer bıralomyacak kadar açıktır: 
Soviyetlerle Türkler arasındaki 
dostluk o kadar ileri gitmiftİr ki 
artık birlikte bayram ve birlikte 
yas yapmaktayız. Ancak önceleri 
bir zorba elinde ölen Kirof'un bu 
ölümü, b-.ka itlere bağlı olmıyan 
yalnız b-.ma bir olu9 sanılırken, 
o günden beri J58pılan arattırmalar 
bunun çok dallı budaklı bir düze
nin bir parçaaı olduğunu açığa çı
karmı9tır. Bir aydır Moakova'da 
lngilizce olarak çıkan Moscow 
News gazetesinde bu ağır ıuç üze
rinde yapılan e.rattırmalan oku • 
nıaktayız. Kirof'u öldüren Niko • 
layef kendi apile ıöylediklerine 
göre. Kirorun öldürülmesi, Sovi
yet Ruıya' da genel bir zorbalık 
kmııldanmaımın (hareket) batlan
gıcı olacaktı. Arada Soviyetlerin 
gözbebeği olan önder Stalin de öl
dürülecek ve yıllardan beri 9imdi
ki çevrime kartı yürüyenler it ba
tma geçeceklerdi. Bu dallı budaklı 
zorbalık kımıldanması Troçlf§, Zi
noviyef ve Kamenef gibi eski bol
teviklere kadar dayanmaktadır. 

Soviyet ııyaaal bengiıinin (ha • 
yat) on ıekiz yıllık tarihi içinde 
ancak bir karfdık (malı,Uefet) be. 
Jirmi9tir. Bu da Lenin'in ölümün • 
den sonra va Stalin'in re. 
alnt çevrımını beğenmiyerek, 

1917. 1921 yıllan arasında yapıl
'dığı gibi, komünizmanın prensip
lerini olduğu gibi yürütmek amacı
nı güden koldur. Kesilip budana· 
rak ırra ııra öldü sanılan ba karşı
lık, biç beklenmedik bir sırada 
yine filizlenmekte ve dal budak 
ıalmaktaıftr. Bu kııruldanmaya ilk 
önce Troçki batlamıth. Sonra Zi
noviyef ve Kamenef ortaya atıldı
lar. Bunlar Stalin'in çelik (ıtalin 
çelik demektir) güresi (İradesi) 
lrartısında eğildiler. Troçki, ilk 
'önce Kafkaslara, sonra da Sihir • 
ya'ya sürüldü. Daha sonra da ül
keden büsbütün atıldı. öteki kar
tı gelenler de uslu oturacaklarına 
andettiler ve gene fırkaya döndü
ler. 

Moscow News gazetesinde çı -
kan uzun yazılardan anJ-.ılıyor 

ki uslu durmamıtlar. Gizli kurum
lar yapıp, sinsi sinsi uğratarak dü
zeni devirmeğe çalıtmı9lar. Moa
kovalı yazıdatıınızın bir yazısı üs
tünde özenle durmak gerektir. Bu 
yazıda Nikolayef'in yabancı bir 
lı:onaoloatan yardım gördüğü de 
bildirilmektedir. Bu konsolosun 
kim olduğu henüz belli değildir. 
:Ancak zorbalık yapacaklara bet 
bin ruble para vermesi ve Tçoçıli 
ile aralarındaki yazı9maya (muba. 
bere) aracı olması, bu itte bir ya
bancı parmağı olduğunu da .BÖ•· 
lermektedir. Bir ulutun içi9lerinde 
yabancı parmağı görünce o İf üze· 
rinde özenle durmak gerek olur. 
Biz yüzyıllık tarihimizden biliyo
ruz ki yabancılar bir ite iyilik için 
lı:arıtmazlar. 1917 yılından beri So
viyetlerin de tarihi bunun doğru 
olduğunu göstermittir. 

Kirof'un öldürülmesi itinden 
auçlu olanlar sorguya çekilmit ve 
on üçü de kurfı•na dizilmi?tir. Sor
gu karanlık gibi görünen bir ~k 
feyleri aydınlatmı9tır. Sorgunun 
açığa -.."Urduğu gerçeklikler kartı· 
ımda fU söylenebilir ki, Soviyet 
düzenini yıkmak İçin giritilen bu 
if, rejimi peklettirmeğe yaramıt • 
tır. Bu bakımdan, Kirof'un kanı 
bcıt yere akmadı denilse, yanlıt bir 
aöz ıöylenmit olmaz. 
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Deniz pörüşmeleri suya düşünce 

Amerika Okyanosta ma..: 
nevralara hazırlanıyor 

Bu manevralara 177 gemi 477 tayyare 
55.000 asker iştirak edecektir 

Japonya müsavat kabul edilirae bahriyeaini 
yarı yarıya indirecetini bir daha aöyledi 

SAN PEDRO - Ame-
rika • 30 (A.A.) - Ja• 
ponyanm, Vatinııton ani 
lapnıumı bozduğu Sil'&• 

da ~Amerika deniz kuv· 
vetleri umum kumanda· 
nı Amiral Reevea, tim• 
diye kadar eritilmemif 
bir mikyaata deni« ma
nevralan yapmak taaav 
vurundan bahaelmekte· 
clir. Amiral Reeveain aay 
lediğine göre, bu nııme'' 
ralar, gelecek yaz bah· 
rimuhitikebirin taı kın
da ve 5,000,000 mil mü 
rabbalık bir aaha.d" ic
ra eıüleeektir. Buna iı· 
tirak edecek olan filo, 
denizcilik tarihinde ve 
bir tek §&ham kumanda 
aı altında görülmemi• 
bir kuvvet tem.il edecektir, Bu filq 
177 parça deniz iiatü gaınHi, 4 7i cay. 
yare, ( Macon) adlı deniz kabili>evk 
balonu, 4 parça tayyare gemi&i ve 55 \ 

bin mürettebat ve zabitten ibaret ola
caktır. Uç kımıa bölünecek olan do
nanmanın üaaübahrileri Aleutiyen a• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ökonomi konseyi 
Rus yada 
İdamlar 
Kirofun katilleri 
kurşuna dizildi 

Konsey 4 gün sonra 
Atinada toplanacak 

Murahhas lıeg' etimiz Üyeleri bugıin 
-o-- hareket ediyorlar 

Şebekenin bir ecnebi ı Türk Yunan ticaret anlaşmasındaki bazı 
konsoloshanesinden ı 
para aldığı anlaşıldı güçlükler balık ihracatımızı güçleştirdi 

MOSKOVA, 30 (A. A.) - Niko- Balkan antl&Jmaaına 
layef -.e 14 arkadatı ölüm ceıaosma göre kurulan Balkan 
mahküm olmuılar ve hüküm hemen devletlet'i ökonomi kon· 

aeyi bu ayın üçünde Ati 
infaz edilmi!flir. nada toplanacaktır. Kon 

BERLIN, 30 (A. A.) - Reuter A· aeye gidecek Türk ıılu-
jan1ı muhabirinden: sal komite&İ Üyeleri, 

Trabzon aaylavı Bay Ha Moakova'dım gelen haberlere göre, 
san Sakanın batkanlı • 

Kirof'un katili Nikolayef ile, onun suç ğmda olarak bugÜn va• 
ortakları olan 13 kişi idam edilmitler- purla Atinaya gidecek· 
dir. { . )erdir. Üyelerden Dlf Ba 

kanlığı ticaret itleri ge• 
MOSKOVA, 30 (A. A.) - Reuter nel müdürü Bay Vedi 

Ajanaı muhabirinden: ile Türkofui b&J mÜ§a -
On dört suçl_unun idamını bildiren virlerinden Bay Bürhan 

Zihni dün Ankaradan 
reuni tebliğde deniliyor ki: tehrimize gehnittir. O • 

"Suçluların menaup bulundukları konomi Bakanlığı mÜs· 
inkılip aleyh tan gizli bir tebeke ya • teıan Bay Faik Kurt..ııg· 
bancı memlel<etlerin silahla müdahale- Ju ile öteki üyeler de bu 
!erini temenni ediyordu. Nikolayel te sabahki trenle tehıimi· Bay Haaan, Faik Kurtoğlu 
Leningrad'daki yabancı konıoloslar - ze geleceklerdir. 

Türk - Yunan ticaret onl<Jfmoanda anla§lllaya bağlı bulunan talimalna • 
dan birini 111< sık ziyaret etmit ve ken- ba-ı mu"•ku""ller hük' üınl' • dah"I' d 

* • me en ı ın e tatbik edıl-s. Rus11a ve Türkiyedeki devrimlerı .. -di_· .. _·_nc1e_n_
5

_·
000 
__ ru_b_ıe_a_1nu_,_tır_ ..... __ _, ııu!r~~~v=.~:a~~:..~:;!:::~ mektedir<o~~:~ği::z~t::.,~u ta- · 

R 
Türk - İngiliz ı--:L=.===R=h~t;...._,; _ _,~~~;,;;.;;.;;;;~==-

US)ar Atatürkün büyük Ticareti _,._,.,.,_n_".--_ı_!!!!, 
eserlerini takdirle anıyor Müzakereler baslıyor, mu- Maliye müsteşarı yeni teş-

rahhas1ar tayin edildi k•J "'t • • ı t b J Jd• 
Türkiyenin mazisini seven ve devrimle- tereA~i 3!e~~:::·>anı.:.::.· 1 a ıçın s an u a ge 1 

• b ., • 1 • d" • d• ? miizaloereııine baılanması için murah· r J egenmıyen erın en ışesı ne ır t.aalannı taym etmi1 ve isimlerini Antrepolar tekrar Liman - Rıhtım 
şirketine bağlanı.uor 

Eluotizme S,ık olan 
Claude Farrere 

Rusya radyosu Türkiye 
için bir konser ve kon• 
f erans silsilesi açmı· 

ya karar verdi 
ANKARA, 30 (A. A.) - Moıkova'· 

da çıkan hafıtalık "Le J•J11rnal de Mos • 
cou" da A. FilipofuD "Turkiyede yeni 
İııiı:>liplar,, L.~ :ğı altındaı.I ıu yazm çık 
mııtır: 

"François Vill~ry faflrdı, 
kederlendi, bu yeni Türkler, di· 
yedüpindü, bir de müliyelper -
ver geçinirler, bütün bir mazi
yi inkar, bu ne çocukluk." 

(Claude Farrere: 1933 te PariB'te 
bastırdı~ı "Ankara'nm dört bannnı" 
iırimli romanından.) 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yurdun her yanında so
ğuklar ve kar bastırdı 

Trabzon - Erzurum yolu kardan 
kapandı, Karsta soğuk müthiş ..• 
İstanbulda da hava sıfırdan aıağı 

Evvelki gÜn batlıyan kar, dün de 
deYam etmi§tir. Dıt denizlerde olduk 
ça ıidd .. tlj bir yıldız fırtınası hüküm 
sürmektedir. Şehrimizde oldugu gibi 
memleketin her tarafında soğuklar 
artmııtır. Gelen haberler, birçok yer· 
!erde yolların kapandığını, ıark vili· 
yellerinde kışın bir hayli ilerledigini 
gösteriyor. Aldığımız telgrafları aıa
ğıya yazıyoruz: 

Her tarafla aoiuklar 
ANKARA, 30 (A.A.) - Zjraat 

Vekaleti Meteoroloji enatitmünden 
alınan malfunata göre son 24 aaat zar 
fında bütün yurda, hava ıühuııcti dü. 
ne nazaran iki derece etrafında bir dü
ıüklük gö>termiıtir. Karadeniz ve Ak 
deniz kıyılarile lzmir ve Mani ıadan 
maada yerlerinde gece sühunet dere 
celeri aıfmn altındadır. En düşük •Ü· 
hunet Edirnede nakıs, 2, latanbul, Ya. 
lova, lzmit ve Buraada nakıs 1 dir. 
Orta Anadoluda Sivaıta nakıs 7, Yoz 

(Devamı: 5 inci sahifede) 

lıükiımetimize bildirmittir• Murahlıaa -
J. .A.ıl.araıia buhinmakt..ı.lar. 

Müsteşar Bay Faik'in gazetemize beya
natı ve şimdiki meniurların vaziyeti 

Bu gece 
Yeni 71la girerken neler 

yapılacak? 
Bugün 1934 yılını bitiriyoruz. 
1935 yılma nqeli olarak ginnelc 

Liman ve Rıhtım umum müdii111üğü 
tetkilitı, yarından itibaren çalıımal"a 
batlıyacaktır. Maliye müateprı Bay 
Faik ve umum müdür Bay Ali Rıza 

1 Çevik dün aabah An.karadan tehrimi· 
, I ze gelmitlerdir. Bay Ali Rıza, Liman 

hanındaki Liman idaresine gelerek ha 
' 1 zırlık çalıtmalanna batlamıftır. 

Dün, Müatef'U' Bay Faikte aq
l<adar liman idaresinde meffu) ol • 
muı ve iki içtima yapılmıflıı". Bay Fa• 
ikin reimlilı: ettiği bu toplantılarda, 
umum müdür Bay Ali Rıza Çevik, ea
ki liman tirketi muvakkat idare he
yeti reiai Bay Faik ve Rıhtım firketi 
bqki.tibi Bay Zihni hazır bulunmu1-
lar, tetkilitın alacağı tekil bir defa 
daha gözden geçirilmittir. 

Bay Faik'in beyanatı 
Maliye miiateıan Bay Faik, dün 

kendisile görüıen bir mulıarririmize 
tunları oöyleınİ§tir: 

- lıtanbulda on gün kadar kala
cağım. Burada, hükUm.ete geçen Rıh

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ôz Türkçe yazı örnekleri 

Dün yeni ifine batla;yan Liman - Rıh· 
tun firketi genel müdürü Bay Ali Rıza 

lstiyenl,.. bir kaç gündenberi labmbu • 
lun dört bir kıö~sinde hararetli bir ,.,. 
lı:ilde hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bilhassa barlar, içkili, danılı gazi • 
nolar bu akıam için bir çok teYler ha· 
Zll"lamJJbr. Kulüpler, aileler de kendi 
aralarında büyiik toplantı yapmak için 
ıözl"fmİflerdir. 

Osmanlıca Salgını! 

Bu hazırlıklardan istifade etm..C. İı· 
(Devamı 2 inci sahifede) 

OSMANLI 
imparatorluğu 
Arabistanda 
Nasıl yıkıldı? 

Yeni tarihi tefrika 

Y cmende 5on Vali Bay 
M a h m ut N E D 1 M' in 

hatıraları 

Yarın Milliyet 
sütunlarında 

Osmanlıca salgınına tutulduk. 
Sarıyangı, akıriirgün, ingi, kazıklı, 

çobankara, soldabiç kaldı. 
Yanıyoruz! .. Niçin? .• 

Osmanlıca yazmak için. 
N aıd yazıyoruz? 
Önce osmanlıca düıünerek, önce os

manlıca yazarak, sonra özdile çevirerek 
yazıyoruz. 

Ama bugünkü genç döl osmanlıca bil
miyormuş!.. bize ne? biz ki osmanlıca· 
run ardakalanlanyız, kendicilliğimizi a· 
vutuyoruz. 

Tutuşuyoruz! .. Neden?. 
Osmanlıca konuımak hınc •ıdan! 
Ne biçim konuıuyoruz? 
Kafamızın içi biranda iki iıliyor: ön

ce - içimizden - oımanbcaıını dütünüp 
aöy)Üyoruz, sonra özdile çevirip konuıu
yoruz. 

Ama Atatürk çocuk.lan oımanlıca li
fetmesini bilmiyorlarmıı! neyimize ge
rek? biz ki oamanlıcanın en son daldiJ. 
leriy:İz; kendimliğimizi doyurmağa bakı
yoruz! g~erayak ... 

Şapkada böyle yaptık, yenildik, 
Medresede böyle yaptık, yenildik. 
Alfabede böyle yaptık. yenildik. 
Bunda da böyle yapıyoruz; 
Yenileceğiz! 
Bilmeliyiz ki her değiıim; geçmişe il· 

meldi kendimiz için değil ... Yeni döl ile 
bizden ıonra gelenler içindir. 

Atat ürk çağında yüküm alanlar, ken
dilerini düşünmezler. Heıo ıey, bizden 

- Bay Ahmet Sülırü Esmer' e -
sonr::ı!~tler içindir. Ondan ötürü aırtrmız, 
c:nuzumuz bu denlü güçlüdür. 

Türkelinde taze, diri, kullanılan bir 
öz dil, bir öz kafa vardır. Türkçe duya
lım; Türkçe düıünelim; Türkçe yaza
lnn; Türkçe konuıalım! 

On beş yıldır ki, bizim döl; bunca 
kendigeçlik göstcrd~ binbi• ~ora bağır 
ıundu, Bunda da kendigeçlik edelim. 

Bugün çocuklara, gençlere gülümsek 
oluyoruz. iki üç yıl ıonra gülünç olaca· 
ğız . 

IJüıünüş, yazıı, konuıut çevrimciliğin-
d. n vazgeçelim. 

Aydınol Bay Eamer! 
AKAGÜNDOZ 

Salgın - Bula~ıcı hastalık. 
Sanyangr - Hummayı asfer. 
Aksürgün - Dizanteri veya kolera. 
!ngi - Nezle. 
Kazıklı - tatanoz. 
Çobankara - Şarbon. 
Soldahiç - solda sıfır. 
Döl - Nesil. 
Kendicil - Hotgam, kcndiclllik : bot• 

gamlık. 

Daldil - Dili çıplak, daltaban, dalklı~ 
gibi. 

Kendimlik - Hotbinlik. 
Yüküm - Vazife. 
Keııdigcçlik - Feragati nefs. 
Gülümsek - 93tihza mevzu•~. 
Çcvirimcilik - tercümeci~ik. 
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t ihad ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER .... f \. . . ~ -

(BAHAEDDi N ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GÖRE) 
Her hakkı mahfuz.dur. Yazan : A. C. 

Hint valis; 

Gandinin tevkif 
Edilmesini istedi --

• 
İngiltere • İtalya 

Con Saymen - Mu
solini görüşmesi 

-~· 
Atatürk dün Irak dışarı işler haka

nını kabul etmişlerdir 
Boğazlar meselesi ayak topu gibi 

kaleden kalege dolaşıyordu 
Hatta Almanya bunun için baş· 

im teşebbüslerde bulunmağa çalışı· 
yor, Türkiyeyi kuvvetlendirmek 
malrs dile askeri muallimler gön
de:-meğe ka' kışıyordu. Alınan sefi. 
rinin l stanbuldan gönderdiği bü
tün raporlarında ordusu ve bahri. 
yesi çok kuvvetli olan Türkiyede 
Ahnanyanın daha ziyade iktisadi 
menf al\tleri olabileceği ileri ıürülü
yordu. Fakat bir Alman politika
ııııı takip edenler lstanbuldaki Al
man sefirile bizzat Almanya İmpa
ratoruydu. Yoksa hariciye nazırı 
olan Kiderlen mutlaka Türkiye a
leyhine Ruslarla an!aşmağa taraf
tar bulunuyordu. Hatta Alınan ha
riciye nnzırile Baron Marşalm ara
sı bu yüzden o kadar açılmıştı ki 
Baron Marta! lıtanbuldaki vaziyet 
hakkınd!lki notalarını doğrudan 
doğtuya Batvekil Betman • Holvez 
e eündermeğe mecbur kalmıftı. 
Başvelril o zaman bu raporları im
parl\tora ııöstermeğe mecbur olu
yordu. imparator ıefirinin fikirle. 
rini tasvip ettikçe hariciye nazırı 
fena halde kızıyordu. 

Vangenheim'ın gönderileceği söy
leniyordu. 

Fakat bu sefer yalnız 
ihtarla iktifa edilecek 

İtalya ile Fransa münase
bah da inkişaf ediyor 

LONDRA, 30 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

"ANKARA, 30 ( A.A.) - Irak Dışarı İfleri Bakanı Nırri, bugün bq 
bahan lsmel lnönünün köşklerinde öğle yemeğini hususi surette yemİf, 
ahfam üzeri Çankaya kö1künde Atatürk tarafından kabul edilmiftiı. 

Yeniden 27 46 kişi tabii yetimize gird 

Boğa?lar meıe!eıi, bu ıuretle dev 
lct'erin ayakları altında bir futbol 
gibi bir kıı.leden öbür kaleye atıl. 
makta ve her iki taraftan biri fazla 
gol yapmağa çalıtmakta iken bir
denbire sönüverdi. Ruıya Babıali 
nezdindeki tetebbüalerine ve müza 
kerelerine devam etmedi. Bunu se
bebi Almanya ile Avuaturyanın, 
Bulgarler hfakkında münkait mu
kavelelere riayet edeceklerini Ba
bıaliye ıöylemit olmaları değildi. 
M'!selenin suya düfmesine İngilte
re tebc;ı olmuştu. Bu da İngiltere · 
nin Boğazlan Ruslara açmak iste
memesinden ileri gelmiyordu. lran
da bazı hadiseler zuhur etmitti. 
Bunu ÜZP.rİne Rus askerleri Tahran 
Üz<?rine doğru yürümeğe başlamı~ 
!ardı. Bundan dolayı lran hakkın
da Rusya ile lngilterenin arası açıl
mıştı. Bir taraftan böyle bir ihtilaf 
çıkmış iken diğer taraftan Boğaz
lar meaeleaini de itilafı müsellese 
yüklemenin pek ağır basacağı an-
18'ılınca Rusyanm Londra sefiri ta· 
rafından Petresburga yapılan tav
siye üzerine Rusya Boğazlar mese· 
!esile uğraşmaktan vazgeçmişti. 
Hatta bu İfte kendi başına hareket 
etmesi ve Petresburg hükumetini 
ite kan~tırıı:ıamıuı kendfoine veri
len ilk ta limatta t vsiye olunan ls
tanb ldaki Rus sefiri Çarikof geri 
çağrıl mı ftı. 

Boğazlar meıe!eıinin ortaya atıl
ması o kadar heyecan uyandırmıttı 
ki Trablus muharebesi bile bu he
yecan içinde ehemmiyetini kaybet· 
mitti. Trablusta .büyük fedakarlık 
göstererek çarpışan kuvvetlerimi· 
zin kar,ısında ltaly lllar hiç bir 
muvaffakıyet elde edemiyorlar ve 
sahil mıntakasmdan bir adım bile 
ilerleyemiyorlardı. Fakat buna rağ
men "kılıçlannm hakkı,, olarak 
Trabluıun ve Bingazinin kayıtsız 
ve şartaız ltalyaya ilhakını istiyor
lardı. 

Bu aralık Rusya hariciye nazırı 
Saıanof yeni bir tavassut teklifile 
ortaya çıkmıştı. Bu tavassut muci
bince her iki taraf bir m!ltareke 
akdedecek ve bu mütareke esnasın 
da askerlerini geri çekecekti. Bu 
suretle İtalyanlar ortada bir sulh 
muahedesi ol'll&dan Trablusa sahip 
olacaklar, yalnız oradaki Arablarla 
çarpıfmağa mecbur kalacaklar, Oı 
nıan!ı devleti de muahede imzala
yarak re9men bir viliyetini terket· 
mek zilletinden kurtulacaktı. 

Rusya, Almanların Rus emelleri· 
ne kartı mütkülat çıkarmakta ol· 
duklarını görünce ve Türkiyenin 
Rus himayesi altına alınmaaı ko-

BOMBAY, 30 (A.A.) - Genel 

lay kolay mümkün olamıyacağını 
anlayınca Türkiyenin en zayıf ve 
buhranlı bir zamanında Balkan İt· 
tifakını vücude getirdiler. Bu itti. 
fak sayesinde Avusturya bir ve Al· 
manyaya kartı vurmak istedikleri 
darbeyi vurmağa muvaffak oldu
lar. ittihat ve Terakki ~J itler olup 
biterken itten çekilmit bulunuyor
du. O ancak ikinci Balkan muhare
yesi esnasında tekrar iktidar mev 
kiine geçmeğe muvaffak olmut ve 
Edirnenin istirdadile mevkiini kuv 
vetlendirmifti. 

Ondan sonra bütün ittihat ve 
Terakki siyaseti Almanyaya iıtinat 
etmeğe ~lamıttı. Çünkü T rablu.s 
harbinde Boğazlar meselesini hal
letmeğe çalıtan Rusyanın, Balkan 
hezi.metler:nden ıonra boğazların 
açılmasında bundan sonra daha zi 
yade urar edeceğine tüpbe yoktu. 
Hususile lngiltere dahi, Irak me
seleı:nin İngiltere lehine halline 
muvafakat edilmeıir\~ mukabil 
boğazların açılmasına razı olaca
ğını Ruayaya vadettikten sonra bu 
sefer Rusların daha fazla tazyikat 
yaparak emellerine nail olmala. 
rından çok korkuluyordu. Umumi 
harpten sonra ne,redilen diploma 
ıi vesikaları da bunun böyle oldu
ğunu teyit etmitti. Bu vaziyet kar 
~ısında Rusyaya mukavemet ede • 
cek olan bir devlet varsa o da Al· 
manya ve onunla beraber Avustur 
ya kli. 

Metrutiyetten sonra latan. 
bula gelen ve Türk ordu.su
nun ıslahile metgul olan Golç Pa~ 
Balkan muharebeıinin neticesi üze 
rine Alman erkanı har<biyesi na . 
zarında çok gözden düşmüftü. O
nun için ordumuzla metgul olmak 
Üzere Liman Paşanm riyaseti altın 
da fstanbula bir askeri heyet gön
derildi. Bu heyetin gelmesi ve Li
man Pt. nm İstanbul ordusu kuman 
danlığına tayini Rusları fena lıaJ. 
de kuşkulandırdı. Yeni den kıya • 
metler koptu. Ruslar, Türle ordusu 
nun yeniden kuvvetlendiğini gö • 
rünce boğazlar meselesinin halli 
tekrar gecikeceğini anladılar. Ge-

vali ıiviı ita.ıbizliği canlandınnak hak
kında şiddetli ceza tatbik edileceğini 
Gandiye bildimıiştir. 

Fillıakika Gand"ı, itaatl'İilik barek ... 
tine nihayet verildiğini kongre namına 
bildirdiği vakit, bunu şahsan tatbik et. 
mek hakkını muhafaza etmiştir. 

Bu karardan endiıeye düıen vali si
yasal anıaclı her hangi bir hareketin 
ba§ına ıeçmekten malıatmayi menet • 
mit ve ahirt!n Sitir mıntakasıru ziya .. 
retten menetmesi de Gandi umde$İnin 
doğurabileceği akiılerin koı4auile ol -
muıtur. 

Genel vali Londraya Gandinin ya. 
kalanırasııu teklif etmişse de Londra 
yalruz ihtarla iktifa edilmesi fikrinde 
bulunmuıtur. Bununla beraber, Gancli 
inaaıun fıtri olarak hm olduğu bir 
(hal.) diye tavsif ettiği itı.atsizlik fik. 
rinden fadakarlılı: yapmamaktadır. 

lnlcifaf ebnekte olan bubran genel 
vali taratındaıı pddetli tedbirfor itti • 
haz edileceğini zannettirmelı:tedir. Lon. 
dranın da Gandiye kartı fiddetle ha • 
reketi iıtemekle beraber mumaileyhin 
arbhi ahval dolaynile böyle bir aade • 
ıneye tıobamnıül edememesinden kork • 
tuğu anlaıılmaktadır. 

Cenubi Amerikada 
Paraguaylılar 30 bin aı

kerle hücuma geçtiler 
SANTIAGO, (Şili) 30 (A.A.) -

Lapaz hükumeti tarafından neırolunan 
bir teıbliie göre, büyük Şal«> mıntab. 
aında ıimdiye kadar vaki olan nıuhc,..,. 
belerin en tiddetl>si ba§laıruıtrr. ~ 

Bolivyalılar, 30,000 Paraguvaylırun 
uımnni hucuma ıeçmelerile, Villamon
tea civannda zorlu muhard>eler olmut
tur. Paraguaylılann ileri hareketi dur. 
durulmuıtur. 

Arnavutlukta 
Karışıklık • 

ATINA, 30 (Telefonla) - Anıa. 
vutluktan Korfoya gelen itimada fa· 
yan haberlere göre, kral Zogo aleyhin. 
deki hareki.t söylenildiği gibi butın -
lamamııtrr. 

Kral aleyhtarlığı katolik Arnavut• 
lara da sirayet etmiştir. Katolik Arna• 
vu tlardan Gömi mahrem bayraktar ile 
beraberdir. 

Şimdi Arnavutluiun bazı yerlerin
de kral taraftarlan ile aleyhtarları a. 
ra11nda ınüaademeler olmaktadır. Hü
kumet bütün mevcudiyeti ile muhalif. 
!eri tepelcııneie uğrapnaktadır. 

lngiliz resmi malıafili, Bay John 
Simon ile Bay Mussolini arasında ya
pılacağı dün ııtbıUı Lir ıazete tarafın• 
dan bilcl:rilen ıörüımeyi ne tekzip ve 
ne de teyit etmekte ve yalnız bu hu
suıta henüz hiç bir karar verilmemit
olduğuııu bildirmekle iktifa etmekte • 
dirler. 

Franau • ltulya anlaım
LONDRA, 30 (A.A.) - Bir Fran

ıız • 1 talyan itilafı akti için yapılmak
ta olan müzakereler ıekillerunektedir. 

Röyter ajan11nm Romadan iıtı'bba· 
nna göre, Bay Muıaolini ile Bay CJıam. 
brc>n, pek yakında itililfın aktedilec:eği 
huauıunda nikôindirler ve Bay Lll"fa • 
!in kinunuııani bidayetinde Romayı zİ• 
yareti esnasında bu itilifnameyi ima 
edebileceti üınidindedirler. 

Bakanlar heyeti 
toplandı 

ANKARA, 30 (Telefonla) - S... 
kanlar beyeti buıün ötleden evvel 
toplandı. 

Sivas hukuk hakimi 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Resmen iz.in almadan yabancı tabii
yete geçen 265 şahıs tôbiiyetimiz.d ~n çıharılmıftır. Hicret ve iltica •ır • 
retile memleketimize gelen 2746 şahu ta tôbiiyetimiz.e kabul edilmİJlİr 

Gümrüklerde geni teşkilat gapılıgo" 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Gümrükler umum müdürlüğünden 

Bay Mustafa Nuri lıtanbula gitmiştir. Bay Mustafa Nuri gümrük te,,ki
latında yapılması muharrer değişiklikler ve yeni teşkilat etrafında tel • 
hikat yapacaktır. 

Türkiye- Italga Klering uzlaşması 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Türkiye - ltalya klaintı mlapnım 

Kanunusaninin yirmisinde bitecektir. ôkonomi Bakanlığı yeni yapcla • 
cak klering ırz.lafl"aBtna esas olmak üzere Maliye Bahanlıiından İZCi • 
hat iatemiıtir. 

Yugoslavya parlament-osu toplanıyor 
BELGRAT 3Q (Husu•i) - Yugoıılavya parlamentoıu ikinci kana -

nıın üçünde toplanacaktır. Bu toplantıda Bay Yevtiç hükômetin progrc.
mını oku~aktır. 

Balkan kupası maçları 
'ATINA, 30 ( A.A.) -Bugün Balkan kupcaı maçlanna Jeıxun edil

miıtir. Romanya ile Bulgaristan arcuında yapılan mac 3 • 2 Romanya· 
nın galebeıile bitmiftir. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Sı· 20 k • • • k d k •• k d 
vaı arliye hukuk hikimliiina eaki Sam· lŞıgı U UZ Ope ısır l 
ıun aaliye hukuk reioi Bay Celil tayin ESKiŞEHiR, 30 (Milliyet) - Burada bir yavru köpek kudur111Uf, 
edilmi-4!.., 1 

r- yirmi kişiyi muhtelif fekillerde ısırmı,tır. ıınlanlar bu yavru köpeğin 
Giritte kasırga oyun yaparken kendilerini ısırdığını sanm11lar ise de bilahara köpek 

ATINA, 30 (Telefonla) - Girit ölmüş ve yapılan bakteriyolojik muayenede köpeğin kuduz olduğu an· 
ınnum valisi adada müthlt bir kaaırıa IQfılmıt,ır. Bunun üz.erine uırılanlann kaffesi lstanbul kuduz. tedavi mü 
çıktıiını, ve pek biiyük hasarat yaptı- essesesine gönderilmi~!erdir. Belediye bu lıadise üz.erine mevcut serseri 
ğım iç itler bakanlığına bildirmittir. köpekleri imhaya başlamıştır. 
............................................................................................. ~ .............................. . 

S. Rusya ve Türkiyedeki devrimler 
(Ba~ı 1 inci sahüede) ,. 

Bittabi muharrir Claude Farrere ın 
fikirlerinin nakili olan bu Françoiı Vil
landry'in telehhüflai "Türkiyenin aözde 
eılci doat" lannı çok iyi yatatıyor: Bun· 
Jar Türkiyenin "tanlı mazi" ısioi ke~e~le 
an~rlar ve onun bugünkü halinden, 11~
Jalini aldıktan ıonra aıyaaal, ökonomik 
ve soysal hayatını yeniden tanzime baş
layan Türkiye Cumhuriyetinden nefret 
ederler, 

Françoiı Villandry niçin ıaşkın ve ke
derli idi? Çünkü, uzun bir gaybubf.'tte~ 
sonra döndüğü zaman, Ankarada yenı 
binalar hatta yepyeni bir şehir görüy?r• 
Bu ye~ evlerde hakiki ''Türk'' huıusı· 
yetlerinden hiç bir ıey yoktur, ve bu ev• 
ler, dediğine ıöre, "Lizbon ile Varıova 
arasında bugünün ınimarlarınm kurduk· 
lan şeylerin aşağı yukı\rı aynıdrr." 

Bu inkılapların kıymeti çok büyüktür. 
Ve bu inkılaplar ulusal büyük inkılabı 
halk kütlesimn adetleri içine sokmakta
dır. 

Bundan ıonra cemiyetin muhtelif ta· 
bakalan ınensuplanna hi tap etmek için 
ayrı ayrı kelimeler yoktur. Yüksek taba· 
lı:a mensuplarına (bey) orta tabakaya 
(efendi) ve okuma bilmiyen köylüye (a
ğa) denilıniyecek bundan •onra sokak • 
!arda ıar=.klı bocalar, oİyah kaftanlı pa· 
paslar ve yüksek ıerpuflu Ortodoks_ r~h
banları LÖrülmiyecektir. Soyadı alma a· 
detıi dek yıs.ile artık ufak adların ınüşa
behetinC:: •n dolayı Türkiyede çok defa 
vaki olan ıaımnalar tekerrür etmiye • 
cektir. Ecnebi nitanların da dahil olm.ak 
üzere bütün nişaoları takmanın menedı!· 
mesi ise, bazı uçlan kırık haç renklı. 
gömlek meraklılanıun bunları takınıp gı· 
yinerek lıtanbul ıokaklanncla . gö.st~re 
gÖHere gezmelerinin önüne geç~lıruıı;;;. 

•İnde, Türkiyede feo, ıanal ve kültür •· 
)anlarında değerlerın : ·\.·--- .... ; "'·,.- ... 
kahil olıfbilmiştir. Bu ol~me netice.inde 
Türkiye, ıim_!liye lcadar Tiiri< b.rib, etle· 

, biyat, dil ve sanatının tekamülü yolların 
t:ıyin eden bir çok otoriteleri tanansk
lan vazceçmiıtir.o 

Gazete, asıl musiki inkılabı hakkında 
tunları söyliüyor: 

"Türkiyedeki musiki inkılabı hareket;, 
bir taraftan, İslam kültürü ile beraher 
Türk ulusı.uıa laıbuJ ettirHen dini hazin 
melodilere karşı bir aksülamel ve doğer 
taraftan padiıahlar rejiminin diğer an~· 
neleri yanında Avrupalı seyyahlar içfo 
kullanılan adi ckzotizme ve sözde Türk 
ıark musi.kiıinc bir vrdadır.,, 

Gazete, musiki inkılabında Atatürk'ün 
bü} ük rolünü tebarüz ettirdikten ınnra 
Türkiyede Rus ır.usiki mektebinin ve 
Scvyet kompozitörlerinin eserlerine knr· 
fı duyulan hulerden bahisle diyor ki: 

ne Osmanlı devletinin nam ve he
.ahına ve zararına devletler biri • 
birlerine girdiler. 

Avrupadaki aİya!i itler hu va
ziyette iken umumi harp patlak 
verdi. Bilhas~ son üç dört sene 
zarfındaki aiya;i vaziyeti nazarı 
dikkate alan ltt:ha.t ve terakki ri
cali, Osmanlı devleti için kurtuluş 
yolunun Almanya ile beraber ha
reket etmetke olacağına kanaat 

Balkan ökonomi konseyin
de Yugoslav ezalar 

BELGRAT, 30 (A.A.) - Balkan 
anlaJI!UUınm 3-1-935 tarihinde Atina
da top anacak olan ökoııomi lronseyin. 
de Yugoslavyayı dıı iıler müdürlerin· 
den Bay Peilhnanoviç ile bu tuıbe mü· 
dürlcrinden Bay Obradoviç ve kraliçe 
ıem•İI edeceklerdir. 

Bu, bizim çok iyi bildiğimiz bir tera• 
nedir. Bazı ıofu taşra kadroları Mosko
vacla ,Kml meydanda, lberya Meryem 
anasının ayazmasım bulamadıklan za • 
man böyle hayıflımrr!ar. Gerici ıelırinde, 
tüccarları ile kabareleri ile mutabaıb11 lo
kanta gar.sonları ve azçok gönülü yumu 
falan hatıra satıcılan ile bir N;jni pana• 
yırı yerine "Ruı stili" ne hiç uymayan 
ve Avrupa ile Amerikanın en büyük mü
eısesclerine 0ap.ğı yukarı benziyen" bir 
otomobil fabrikası gördüğü zaman ıey
yahlar da gene böyle ked~r!enirler • 

Fakat, eğer b.ızı batı polihkacıları ve 
Claude Farrere biçimindeki edebiyatçı· 
lan yeni Türkiyeden memnun değiller• 
le bu, 11rf elı:zotizm'e kalp.ten atık olduk
ları içindir zannelmeyelim. Bunuo, daha 
pek çok derin aebepleri vardır. 1924 yı
lında Avrupa matbuatınm büyü!< bir kıı· 
mı "aıırdide" hi!Metio ilgaaından dolayı 
nefret saçıyordu, biraz sonra, empery,.. 
liatler "teriatin mulı:addeı kanuolannı 
unuta:ı" Ankara hüklımetine karfıiıyan 
halindeki Kürt Şeb Said'i tuttular, ve ~
hayet, yakın ~ mazide, Alman ~atiznrı·. 
nin mümeuili, Londra evrenıel oko;;:omı 
konferansında Türkiyenin aaııayileımesi· 
ni "delilik" ve "felaket,, diye tavsif etti. 
N ihayeı.inde büt~ bunlar l!'r toelı: ~u
nun tecellileridir. Türkiyedelı:i ulusal ın• 
kılap terakkilerini oilip ycıketmek ve bu 
memleketi, evvelce Oımanlı imparator· 
luğununun bulunduğu metbu vaziyete 
yeniden sokmak. 

Dil ve maarif alanlarıoda derın degı • 
ıiklikler vücuda getiri~ttir: ~urultayın 
Atatürk soyadım verdigı Ruııcumhunın 
önderliği ile arapça ve ac:cmce aözler 
Türk dilinden atılmıf ve yerine Öz türkçe 
sözler konulmuıtur. Bu hnkiki dil i,kıla
bını~ ehemmiyetini kavrayabilmek için 
§Un~ hatırlamak lazımdır ki, Türkiyede 
ıimdiye kadar kullanılan edebiyat dili 
baştan &§ağı halk kütlelerine. tam~m~n. 
yabancı arapçılık ve İrancıl.k ıle do;u ,c!ı. 
Doirusunu söylemek laznngelirse ona 
"türkçe" denemezdi. Bugijnün dilmenle-

"Türk mu:.ikiıinas!arı tarafından gös 
terilen arzuya cevaben radyo ife mus.iki 
neıriyntı daire•İı Türkiye için bir konfe
rarıs • konser silsilesi açmağa karar ver· 
mittir. 

Bu konserlerin programları, T ürki
yedeki musiki inkil~ım aliiokadar ede
cek musiki parçalarım ihtiva edecek ve 
eserlerinde şark melodileri kullan''° 
Rus mektebi kompozitörlerinin eserleri 
ile Sovyet Ru•ya uluslannın ulusal 
musikisini tetkik ile uğraıan Sovyet 
musiki eserlerini ve ayni zamanda Sov
yet musikİ•inin terakkisini de göıtere
cektir. getirdi. Baron Marefaluı lıtanbul 

dan Londraya tayin edilmesi üzeri· 
ne lstanbula gönderilen yeni sefir 
Vangenheim tarafından yapılan 
İttifak teklifi kabul olundu. Türki 
ye bu ittifak yüzünden umumi har 
b~ sürüklendi. ittihat ve Terakki
nın bütün ümidi bu harbin bitme
sine bağlanmıt oldu. Harp Alman 
Y;anın ~e A~sturyanın mağlubiye 
tıle netıcelenınce ittihat ve Terak-
ki de mağlup oldu ve çekildi. Fa
kat Türk milleti bu mağlubiyete 
boyun eğmedi. Daha muktedfr el -
ler, d~a büyük mefkureler t&fr • 
yan bır deha, onu çok yüksekti. 

SON 

Bu gece 
. (E'!~ı 1 inci sahifede) 
tıyen nuuıifaturacı, tı.lıafiyeci, oyun • 
~kçı. bütün mağazalar Iatanbul bele • 
dıyeaıne mıiracaat ederek bu gece 
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at. 21 e. kadar açık kalmalarını rica et
mışlerdır. 

htanbul belediyesi bu müracaatı ka
bul etmiş ve düllinlann saat 21 e 
k~"'! açık kalmasına mtı.aade veril
mıştır. 

Bu akıam muhtelli yerlerde yapı • 
~cak ;ıenceler arasında bilhassa Sipa
hı ocagımn hazırladığı müsamerenin 
çok gıizel olacağı tahmin ediimel<te
dır. 

Üçler misakı mı? 
V ARŞOVA, 30 (A.A.) - Eski mu

haripler federasyonundan ıaylav Goy 
Kuriyer Varıav•ki gazetesinin bjr mu
habirine, Fransa • Almanya ve Lebiı
tanı ihtiva eden bir üçler misakım 
mamkün zannettiğini oöylemiı ve fakat 
Almanyada etki muharipler tarafından 
yapılan görüşmelerin Fransız bii'kiime
tinin mallım:ıtı haricinde cereyan et.mit 
olduğunu temin eylemiıtir. 

Arnavutluktaki romlar 
ATINA, 30 (Milliyet) - Tirandan 

Korfoya gelen haberlera göre, Ruın e• 
kalliyeti hakkında takibat devam et.. 
melrtedir. 

Kakoviçi kasabasında Rum çocuk. 
lan milli tllrküler aöyliyor iddiuile 
jandamıalann hücumlanna uğramıı ve 
içlerinde bir kıııru yaralanmıttır. 

Evvelce memleketlerinden baıka 
mahallere nakledilen Rumlardan avdet 
edenlerin vaziyetleri çok fena ıörül
m<Ktedir. 

Korkutmak için miydi? 
ATINA, 30 (Milliyet) - Geçenler

de dıt bakanlı&-ı binasının civarında 
bulunan el bombasııun kahili istimal 
olmadığı anlatılınıttır. 

Umumi meclisler 

yeni bir deYlet kuran Türk ulusal hü· 
klımeti, Claude F arre.. ve benzerlerinin 
bu kadar hoşuna giden bu "mazi" nin 
gizlediği tehlikelere göz yumamazdı, ve 
mn ıaltanatı ile derebeyliğin hayatta ka
lan hatıralarına k"'lı çetin bir mücadele 
de açmadan duramazdı. . . 

Ulusal istiklal harbında galıp geldık
loen sonra Türkiye, müteaddit mühim in
kılap!ar yaptı! pa~~şahlığı . ~e. ~alifeliği 
ilga etti, din ıle dunyayı bırı~rınd~n a• 
yırdı, yeni bİ1' kanunu medenı tedv'!' ~· 
ti taaddüdü zcvcatı kaldırdı. Fes gıyıl
ın'esini meoctti, Iatin harflerini kabul et• 
ti ve daha bir çok inkılaplar vücuda ge
tirdi. Türk hükumeti timdi de hedefe 
eılı:i rejimin sağ kalan bakiyelerini yok 
etmek ve cumhuriyetin uluoal kuvvetle
rini sağlamlaştırmak olan yeni inkıl.lp· 

lara ba,'adı. 

ri çok doğru olarak c.s~an~.ı~a 
diyorlar. Türkiyede yapılan bugunku ın· 
kıl:ıp ilk defa olarak, yalnız müneVTI:rler 
tarafından değil fakat bütün uluı tara· 
fından kullanıla:..ı., hakikaten uluıal bir 
dil yaratmaktadır. 
Diğer taraftan, gene Atatürk'ün önd~P 

liği ile Türlı:iyede bir musikı inlı:rlabı ~a! 
JaJı. Hüzüolü "ekzotik" alaturka muıilu 
yerine halk melodisine dayanan fakat ~u 
ıikioin modem metot ve kanunlanna ıo
re tanzim olunan yeni 1Mr muıiki kona • 
caktır. . 

Ve nihayet, umumi ve hususi mahı • 
yette veya beden terbiyesi veya diğe~ 
bıqka eıaı\ar gijden kültür müeueaelen· 
nin adedi rittikçe, maluilı ıurett! arta· 
cak ve Ankarada bir üniversite, bir mu
siki akadmıui ve huımi bir beden terbi· 
yeıi d..U-C.i teıiı olunacaktır. 

Yeoi Türkiyenin Öz dostları Türlı:iye
oin ıiyaıal ve kültürel inkıli.plar yolun· 
daki bu terakkilerini büyük bir ıtıelJ!nU• 
niyetle takip etmektedirler. Sovyet genel 
erkan, ı:!erebeylik bakiyelerinin yokedil
meıinin dost cumhuriyetin mühim ıuret• 
te tarsinine yaramakta olduğuna kanidir. 

Sovyet genel efkarı, Türkiyeyi bütün 
bu yeni inkılapları tahakkuk ettireNk 
"bütün bir maziyi,, yeni devletin ökono• 
mik ve kültürel kurulmuına enıel olan 
bir moziyi "ret ve inkar etmekle" kat'i 
surette azmebnit olduğunu ıönnekle 
candan bahtiyarlık duymaktadır. 

Musiki devrimi 
ve Rusya 

MOSKOVA, 30 (A. A.) - Sovyet 
Rusya müzi!uel acunu, bugijn Türkiye
de yapılmakta olan muıiki inkılabını bü
yük bir dikkat ve alaka ile takip etmek· 
tedir. 

Türhiyenin gidifi 
MOSKOVA, 30 (A.A.) - Soıya • 

list ölı:onomi basııın evi, yakında (Ye• 
ni Türkiyenin gidiıi) namı altında, 
Atatürkün 1927 yılında Cumhuriyet 
Halk Fırkası kongresinde söylediği 
nutkun üçüncü cildini nep-edecektir. 
Bu cilt, Türkiyenin kurtulut aavaıı • 
nın 1920 yılı baımdan 1921 niaan a· 
yına kadar olan kuımıru ihtiva etmek 
tedir. Bu c:ildde nutukta geçen ooi • 
rafi iaimJeri, türkçe tabirler ve keli • 
meler hakkında izahat bulunduiu gi· 
bi aynca bu cilde umumi harp baım • 
dan 1922 aeneıine kadar Türkiyede 
olup biten §eyler hakkında tertip edil 
mit bir d. t"dlı hülaaa11 ilave edil • 
mittir. 

Atatürk tarafından netrolwıaıa zeıı 
ıin ve ıeniı vesaikten baıka Sovyet 
basım evi bu cilde, Atatürkün mev • 
zuubahsettiği nlr.ayie qtirak etmİf ve 
ya bu vekayii ıörmiit Sovyet Ruaya• 
da az tanmınıı birçc* Türk ve ecnebi 
muharrirlerin nepiyatmdan parçalar 
da ili.ve ebniıtir. Kitap aynca Timci• 
yenin ulusal kurt"ulut savaıının muh 
telif safhalarına ait birçok reaimlerle 
de süslenmiıtir. 

Kitabın dördüncü cildi de matba • 
aya verilmiıtir. Bu cild ulusal kurtuhq 
aavaımm Lozan andlqmasına ve cUJD 
huriyetin ilB.nma kadar olan kıaımla• 
nnı ihtiva edecektir. 1 

:. akat Ruaların bu teklifi Is. 
tanbuldaki sefirler tarafından ka
bul olunmamıttı. Bir de orada har
.beden ve memleketin büyük bir 
kıımını henüz ellerinde tutan as. 
kerlerimizin biç mağlup olmadıkla
rı halde çekilip gitmelerini ve ken
dilerine beraber mücahedeye i~ti
rak eden Arabları İtalyanlara kar
'' yalnız bırakmalarını kimse iste
yemezdi. D. Sasonof tarafından · 
yapılan bu mütareke teklifine en 
ziyade itiraz eden gene Alman ae
firi Baron 1arpldı, o derecedeki 
Türkiyeyi hiç sevmeyen Alm<ın 
hr.riciye nazın Kiderlen Baron 
Mareıal galiba kendisini bir Türk 
avukatı zannediyor . ., diyordu. Pet. 
resburg ve Roma dahi Alman sefi
rinin hu hareketinden ho,lanmadık 

1 
la~ından ondan mütemadiyen ,ika. 
Yet ediyorlardı. Her yerde Alman 
aefirinin deii1tirileceği ve yerine 

. Sipahi o<:<:fı, ocağın kapalı menaj 
yerındc atlı mü~ .a.ı.a tertip cim.ittir. 
Bu mutamcre buyuk lambaların ışığı 
altında olacak ve kadın SÜl-·arilerd .... n 
Bayan Fazilet, Meliıhat, Süreyya, Nu

1
• 

ret te yarıı" iştirek edecekle;·dir. 
Bu ak'fllm herkesin dört gözle bek

lediği yılha;ı piyan:;osu da s::ıat tam 
10 da çekilecektir • 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Ka. 
d.,Jamnızın da iştırakini temin edecek 
meclisi umumi intiha;>larmın yenilen
mesi hakkır.Jalci kanun resmi gazetede 
çıkımı ve iç 1 şler Bakanlığı tarafın. 
dan aıalı:adar makamlara tebligat ya
pılmıştır . 

Meclisi umumi ıeçüni saylav •eçİ· 
minden bir kaç gün sonra yapılacak
tır. 

, ...... ıc k " ' " . -r· .. r• 1 

Kurultay tarafından geçen haftalar 
zartmda kabul olunan bu inkılapların bir 
kacı itte şunlardır: 

Kadınlara seçmek ve seçilmek hakkı 
verilmesi. Müslüman ve hıristiyan bütün 
mezhepler ruh,;--ilerimn dini elbisclerioi 
iyin ıaatleri haricinde giy~~ler~. ~~ .. 
ıa ~ .. Aıkeri madalyalar harıcınde butun 
niŞ.-ınJann takılması memnuiyc:i. ~ütün 
uluı için soyadı 3lmak mecbunyeti. ~a
f&, bey ağa, efendi. ha'."'• molla ".eaaıre 
•İl>İ sıfat ve rütbeleı·in ılzası veuıare. 

Radiogıueta bu inkılaba tahoiı ~tıiği 
bir makıılesinde diyor ki: 

"Ulusal Türk kültürü inkılabından bir 
parça olan musiki inkılabı savıııma, Tür
kiycnin uluıal kurtuluı ıavqı yapbğı, 
1919-1!124 yıllarmda başlanıruıtır. Tür • 
kiyede mus.iki inkılabı, Ankara ve lıtan· 
bul koııservatuvarlarııun Türk halk ıar
la v~ danslarını derleme büyük iti neti
cesinde kabil olabilmiştir. Türk uluıunun 

1 yaratıcdık k.uvYetlerinin uyanması saye .. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacakt r. tlelgratta parliıuıento 3-1-935 ta
rihinde toplanacak ve Bay Yevtiç ka
binenin beyanatını okuyacaktır. 
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Edebiyatı cedide 
dirilemez 

Ş EH i R HABERLERİ 

J\lqam gazetelerinden birinin 
lelrika mtunlarında fÖyle bir ro
ll'Jan par~ası okudum: 

" - Aferin Nihal, enişteni yal
lltz bırakmamışsın. 

OKONOMI 

Afyon 
• 
Jh?'&catımız 

ihracatın bugünlerde 
tacağı umuluyor 

ar-
- Uzun bir müddet konuşuyor· 

ılıık. Elimde işim de vardı. O ka
ılar çok iş işliyorum ki nerede ise 
bütün cihazım tamam olacak, yal-
nız koca eksik. Son hafta içerisinde §ehriıniz pi· 

Biraz durdu. 5
0

,. . ilave etti: yasaunda sattılar durgun vaziyete gir 
mittir. Dün çıkan haftalık piyasa bül 

- Koca, ne tuhal bir kerıme! •. ,. tenine göre, yedi gÜn içerisinde la • 
Bunu genç 'bir kız babasına söy- taııl>ul borsaıında yapağı ve tiftik ü-

liiyor. ifadedeki iğretiliği de görü- zerinde h iç bir muamele olmamıı, di-
l>or musunuz. "Uzun bir müddet ier maddelerin satıılannda da belli 
lıonuşu;yorduk. Koca, ne tuhal bir bir azalıt kaydedihniıtfr. 
lı Y almz, hafta içerisinde Bulgaria • 
elime!.,, tan ve ltalyaya 67 bin kilo taze, 25 
Bu Batırlr• "'-.l,. .. - - .ı,,ı.;: •• •,,-;; bin kilo da tuzlu balık gönderilmittir. 

teJebiyatı r r •: -fr )··; ' Yunanistana olan balık ihracatımız 
ıtıu? Tı - · · - •'c '· ·- ' · · düpniiftür. Gene bu hafta limanımız· 
İğreti f. • - ·~ .. ; . ı , ,; 11 ,. , dan 3 sandık afyon ihraç edilmiftir. 
f>ugar·· .. , ,,...ç,.; 1. ,.. ,.,.. .. , r .. .... __ "!- Afyl onilihracatımızm ulaon Yugdıroslav an 

)Ur""' / ,,. • .,.. 1 ;r / .. .. ,. ı .... , .: "Ü . 
- aımu e artacağı um makta • 

- !:Jeb ':;:c.'.t CC f'-'c Jı _, ~!U}.)T asılsız şayıalar 
bıu? Son günlerde, tebriımlldeki buğday 

Orada da tıpkı bu liihal gibi a- aatıılarma bir auiiatimal yapıldığı yo· 
ı~ !unda ortaya bazı §&yialar atılmıttır. 
wranga, tatlı su türkü kızlar ba- Dün alakadar makamlardan ya.ptığuruz 
Lalarile böyle a,tktan, kocadan tahkikat bu !"Yİaların lalllamen aaıbız 
lahııederler. Çünkü bir romancının olduğunu göatermittir. 

'kalasındaki tipler cemiyetin ifinde Almanyanın aldığı yumurtalar 
~amazlar. Onlar birer kukla gi- Almanya, bu yılın aon tetrin ayı içe 
Li giyinir, k:ıkla f?'İ!.i o;ı·;ıar. fw ."111 riainde dıtardan 6 milyon mark değe 
tibi konuşu•·la.-. {( ,- "9'Ö::.Ürı llc:i- rinde 100 milyon yumwta almııtır. 
Vtttla kc"·'""""sı ne kadar iiireti i•e Son aeneiler içerisinde Almanya, lngil-
edebiyc ' ı t:ed;de roma. :'arınclP.k · tere ve l•panyadan sonra Avnıpanm 
luıhramanlar da böyle (lugatre) en fazla yumurta ııarfeden memleket-
lıonUftlrlar. imanları konuftukfarı leri arasma ıinnit bulunmaktadır. 
tibi söyletmek romancının edipli- 1' O L I S T E 
)<!_ .__ , 
.... e ya .. .,maz •• 
Yazanın adı romanın bafına Öz 

fiirkçe olarak dizilmeşine rağmen 
l>u yazılar bana (edebiyatı cedide) 
rıin o bayat ve yanık kokusunu du
l'Urdu. 

Mavi ve siyah, Qfkı memnu sayla 
ları o mefhur ağdalı terkiplerini a
tarak yeni kıyafet kanununa göre 
iade bir tuvaletle gazete ııütunlan
na yerle,ip kurulmuşlar gibi. 

Vstatlar zorlu bir deneme heve
sine kapıldılar sanırım. Eski tonları 
tazelemek tatlı bir feydir. Ancak 
lıu denemeyi yaparken yalnız eski 
caylalan yeni dfle çevirir gibi üs
tünkörü bir çalı,ma yetmez. Büyük 
'devrimin Türk cemiyetinde açtığı 
)leni izleri de görüp o izler üzerin
'de işlemek ve yürümek ister. Ma
'rıakyan sahnesinin aktörleri gibi 
'konufan roman kahramanları, adı
nı T utgunç ta koysa, Bangoç ta 
koysa yazanın /oyasını meydana 
'Vuruyorlar. 

Kültür Bakanlığında toplanan 
bir komisyon mekteplerde gösteri
lecek edebiyat derslerinden En
deron edebiyatını sildiği gibi (ede. 
lıiyatı cedide)nin de eski yerini 1 
kaldırmıştır. Bunlar talebeye yal
nız Türk edebiyatının yürüyüş yol
larını çizen bir kroki halinde gös
terilecektir. 

Doğrudur. Divan edebiyatı hiç 
olmazsa o devir cemiyetinin zevki
ni ve düşüncesini gösterir. 

lngiliz mürebbiyelerin yetiştirip 
'Kohen soeUTlerin cila verdiği sa
lon kuklası kahramanlarile (ede
biyatı cedide) hangi cemiyetin di
li ve kalcuıdır, anlamak imkiinı 
yoktur. 
Kültür Bakanlığının bu (Cosmopo
lite) yazılar üzerindeki yalancı yal· 
Clızı kazıyıp loya!fınt meydana vur· 
ması ulusal edebiyatımız için unu
tulmaz hizmet olmuştur. 

B. Cahiı KOROCLU 

' 

BOR:-ıA 1 ._ ___ _ 
;(4 B•nkumdan alman cetveldir) 

29 K. Evvel 934 
AKŞAM Fll'ATLARl 

JSTIKRAZLA.R 1 TAHViLAT 
lıtikrau daihll !M,25 ıt.b- 17 IO 
US3 ErsAJOi 91 Aıı. MVmeııil 50,.20 
X•po••UX 21~02.,50 An. Tah.ili ı, il 45,45 

,. il 28,70 Aa. T ÜTili ili "5 
• ili 27 

ESHAM 
Jt Baak••• Nama 10 Reji kuponaua: 
• ,. ffa19lJİ•• 10 Telefon. 

2,20 
10,60 
18,40 ~ • Mii•••İ• 15 Terk.o• 

Tirkiy• Cwah•# Çimuıto 
~et Bankası 67 ittihat de7. 
Tram••Y 30,50 Şark de,-. 
Aaadıolu Hiaa• 28 JS.al1a 
Sb'. HayrİJ• 16 Şark • · KIA 

13 
13 

0,97,50 
1,55 
4.66 

ÇEK FIYATLA.RI 

F. Franıı& 12,06 Prai 19,05,25 

Load.ra 621 Bel pat 35,13,84 

Milin o 9,30,40 Moalıı.o•a 10,81,50 

N67ork. 79.73.75 B•lin J.98 
c_.. 2 • .ııtS.75 Varto•• 4,21 

Atma 83,88,88 Budapetl• 4,18,12 

Brilluel 3,39,60 Madrit 6.81 ,75 

Amaterdam t,17,73 Biilıreı 78,90 

SofJ'• 67,04,50 Vıyana 4,30 

NUKUT (Saı.,J 

Kurut lC.unııı -
IO F .. .Fransız 169 ZO 1. la•İ~ra 815 

1 Dolar 1.:5 1 Peseta ıa 

ı ıc ..... c.ı. sa t M.,.k 43 

l :Şile Jt.., . 23, >0 1 Z.loh 22 

ı ı •••• ıı. 20 . ... ,. 17 

Z0 Liret 20 Duı.ar ss 
IO L ... a l ıw,errıo•iti -.-
Zil F. Bel.W• Al-

1111 Dnbü Mecidi1• 

Havagazından 
Zehirlenme --
Bir mahallebici dükanın

da iki kişi zehirlendi 
Beyoğlu Kalyoncu caddesinde mu

hallebici dükkanında dün hava gazın • 
dan zehirlenme hadisesi olmuıtur. Bu 
dükkanda çırak olarak çalııan Marko, 
htepan her gün sabahlan saat 7 de 
dükkaru açhklan halde dün sabah sa
at 9 olduğu halele dükkanın açılmadı
ğını komtular gönnüflerdir. 

Komıulardan fapkacı Dimim ile 
eczacı kalfası Nikola polise bunu haber 
vermİ!tİr• 

Hunun üzerine poliıler gelmişler 
ve dükkanın kapı.,ru kırmak ouretile 
jçeriye girmişlerdir. Polisler, Marko ve 
latepanm baygın bir halde geldiğini 
ırönnüıl.,,.dir. Bunlar havagazı koku • 
ıundan z.aıirlenmiılerdir. Tedavi için 
hastaneye kaldmlmıılardır. 

Yangında kast mı var? 
Perıembe günü Çak~darda 

Minnaom manifatura mağazasından yan
gın çıktığını yazını§tık• Zalııtanın yap· 
tığı taıhkikat neticesinde mağazanın 
60 bin liraya ıigortalı olduğu tesbit e
dibnİ1, ve yangında ka51t olup olmadı
ğı cephesinden müddeiumumilikçe talı
kika:ta batlanmıftır. Polis tarafından 
mağazanın sahibi Minnas ile oğlu Av· 
ram nezaret altına alımnııtır. 

Dün öğleden sonra müddeiumumi 
muavinlerinden Bay Kaıif, Eminönü 
merkez memuru Bay Ali ve belediye • 
den bir milhcndis ile bir keşif yapıl -
mıt ve yangın hakkında bir rapor hazır· 
lanmıttır. 

iki yangın batlangıcı - Dün sa
Wı ta iki yangın ohnuıtur. Biri Anka
ra caddeainde Zerafut matbaasında ya· 
kılan soba bacasından alev çıktığı gö
rülmüı ve ıöndürü!müıtür. 

ikinci yangın da Mahmutpaıada Ha
lıcılar hanında oturan Kiri<or oğlu Mi
kiıile ait kundura imalathanesindeki 
soba bacasından çıkan kıvıkım saçağa 
ıirayet ederek saçak kısmen yandığı 
halde söndürülmüt ve "§yaların da Iİ· 
gorta11z olduğu anlaıılmrttır. 

* Karpit lambalı patladı - Zeyrek· 
te oturan Ahmedin oğlu dokuz ya
tında Kemal ile lbl'ahim Vefa yangın 
yerinde karpit lamba11 yakmak ister • 
let'ken liiınbanm ınanesi patlamı§, Ke
malin alnına çarparak ağır ıurette 

yaralaınıflır. 
* B"1ından yaralandı - Çırağan 

kutu fabrikasında ça)ıfBD ameleden 
Hasan düşerek batından yaralanmıt
tır. 

• Denize düıtü, çıkarıldı - Kara· 
denize gidecek olan Tan vapuruna bin
mek iıti:ren Muıtafaıun ayağı kayarak 
denize düımüı ise de kuTtarılmııtır. 

* Yarıdamıı, kaçını§ - Topkapı 
Maltepe mahallesinde Şerifin uıakların· 
dan Veli ve Ahmedi, diğer UJak Adnan 
yaralamış ve kaÇtJU§tır. 

1--~~~u~s~u.._K._h_a~b_e._rl_e_r __ _.I 
" Evkaf umum müdürü - Evkaf 

genel müdürü Bay Rüttü Bekit evvel· 
ki gün htanbula ~lmiıtir. Evkaf it
lerini tetkik edecektir. 

• Tür4ı: Kadınlar birliği toplantı-
sı - Tür1< Kadınlar Birliği heyeti ida
reıi çarıamba günü mutat heyeti idare 
toplantııını Cağaloğlıındaki çocuk e
sirgeme kurumu binasında saat ıs te 
yapacaktır. 

" Ankarada ev yapmak için - An· 
karada apartıman ve ev yapmak için bir 
ecnebi grupu hükümete müracaat et· 
miştir. Grupla anlaşma olması ümit e
dilmektedir. 

* lıtanbul vali muavinliği - lıtan
bul vali muavinliğine henüz knme ta· 
yin edilmemiştir. Burdur valiıi Bay 
S 'bin ta)İn edil ceği .Oylenmektedir. 

• ADLiYEDE 

Atatürk elinin kadını 
K'1dınlarnnrza saylav seçmek ve seçilmek hakkının verilmesi münasebetile 

dün saat ı6 ela Halkevinde, lralkevi bıtJ kanı Bay Ali Rıza Erem tarafından bir 
konferanı verilmiıtir. 

Bay Ali Rıza Erem, (Atatillk elinin Tin-k kadınına) mefzuu üzerindeki bu 
ko~eranıında Tün< kadınının ııayln seçmek hakkı ile vardığı medıaleyi izah 
etmit ve bu mevzuu telıarüz ettimıiıtir. Konferanıtan sonra bir konser verilmiı, 
konferanı ve konıer, radyo ile her tarafa yayılmıttrr. 

Şeker 
Kaçakçıları 

Yeni bir şebeke meydana 
çıkarıldı 

Muhalaza teJl<ilatı iaıi.bbaratı ikin
ci büyük bir teker kaçakçılığı !"heJ<e• 
.Oni de meydana çıkarmrıtır. 

Muhafaza teıkilatı geçenlerde böy
le bir ıebekeyi meydana çılrarmııtı. 

MuJıafaza letkilatının meydana çı
kardığı bu ıebekenin 235 ton tekeri 
Bulgariıtanclan kaçak ıuretile memle -
ketimize aolctuğu ıimdiki halde teabit 
edilm;ıtir. 

Bu miktann 400 tonu bulacağı tah. 
min edilmektedir. Tahkikata de'Vam o
lunmaktadır. 

GÜMRÜKLERDE 

Gümrük 
Komisyoncularının 
Vaziyeti 

-o-

Bir takım komiıyoncular 
hakkında tahkıkat yapılıyor 

Gümrük mü!ettiıleri, ithalat ve İlı· 
racat eşyuırun gümrüğe ait muame~ 
)er ini t ak:p eden b:r kısnn komisyon
cuların vaziyetler::Ji l t 1tki1'e b:sşhı:n~şlar
dır. 

Bir müddettenberi tarbik sa..'ıasında 
bulunan nizamnameye göre, gümri.ik 
komisyonculMının komisyoncuiuictaıı 
baıka bir ticaretle r.ıeıgul olmama!:ın 
icap etmektedir. 

Y ıwpılan bir ihbarla, bazı koınİsoyon· 
cuların hu kayıtlara aykın hareket et
tikleri bildirilmiıtir. Gümrük müfEttiş
leri, bilhassa bu ciheti arafbracaklardır. 
Hari<;te ticaret yaptıklan anlaşılan lı:... 
misyoncu]arınt komisyonculuk karnele
ri üç seneye kadar ellerinden alınacak-
tır. "" 
----- - - ·o-----
EROiNCiLER 

Kaçakçı 
1 
arın 

Duruşması 
-o-

Tahliye ta '.ebi 
redde~i di 

dün 

Sekizinci ihtisas mahkemesinde 
dün, büyük eroin kaçakçıları tebekeıi 
•uçluianndan Dimitri Ara.lanidis, A • 
poatol Kiryakidis, lsakidis ve arkadaş 
lannın ikinci duruşnası yapılmıttır. 
Hukuku Bmıme şahidi olarak, Emniyet 
müdiriyeti kaçakçılık bürosu şefi Bay 
Mazhar dinlenmittir. Bay Mazhar ev 
velce yazdığımız gibi vakayı baıtan 
sona kadar anlatmııtır. 

Şahitler dinlendikten sonra muha 
kemes'.ne mevkufen devam edilen Mi
hal F açonun vekili tarafından tahl;ye 
ai istenmiı ise de mevkufiyetinin ref· 
ine bir ae!ıep olmadığmdan bu dilek 
reddedilmiıtir. Mahkeme Dimitrinin ü 
zerinde çıkan puslanın laakidiain ma 
kineıi tarafından yazılıp yazılmadığı· 
nı tetlcik etmek üzere bir ehli vukuf 
muayenesine lüzum gönnüıtür. c..ıe. 
cek celsede emniyet memurlanndan 
Bay Cemal de hukuku Bmıne §&hidi 
olarak mahkemeye çağırılacak ve mah 
kemeye ı9 kanunusanide devam edi· 
lecektir. 

* Hapse mahklim «dilenler - Af. 
yon kaçırmaktan auçlu Koço, lspiro 
ve Filipin davalarına dün de devam 
edilmit ve suçları aabit olduğundan 
her üçünün de 7 ıer ay hapislerine 
ve 246 §ar lira ağır para cezaııı ver -
melerine bunlara muayene memurla • 
nnn.ı etiketini vermekle mezun mu• 
haf aza memuru Hüıeyinin de auçu le& 
bit edilemediğinden beraetine karar 
verilmittir. --o--
Kadıköy bavaga:ıı şirketi 

tarifeleri 
Nafia bakanlığı teftit heyeti, Ka

dıköy havagazı ve su tirketlerinin ta
rifelerini tetkike bugünden itikren 
baılıyacaktır. 

T eftit heyeti, tarifeleri araıtırır
ken bu ıirketler aleyhinde yapılacak 
ıikayetleTi de tetkik edecektir. 

Soy adının 
Yazılması --
Resmi faaliyet çarşam"Ja 

günü başlıyor 
Yeni soy adı kanununun tatbikatına 

2 ikincik.inun çarıamba gününden i
tibaren batlanacaktır. 

Bugün1erde kaza ve nahiye nüfuı 
memurluklarma is.imlerinin teıcili için 
mÜTacaatlar vaki olmaktadır. 

Nüfuı memurluklarına halkın fazla 
tehacüm etmeıine rağmen nüfus idare
leri eski kadro üzermden çalıımakta • 
drlar. llnnci gününden itibaren nahi· 
ye nüfus memurluklarına nüfus idare
lerine göre iki veya üç memur verile • 
cektir . 

NaDıiyelerde tutulan cetveller mu• 
cibince nahiye ve kaza dahilinde İkin· 
ci bir soy adının alınmasına meydan 
verilmemektedir. 

MAARiFTE 

Lise müdürlerinin 
işleri 

Müdürler hariçte iş 
yapmıyacaklar 

Y enj orl:ı tedrisat talimc..tı~acıeıi 

muc~ince ]ise ve orta mektep müdür-
lerinin dı~arıda iıleri olmama~ı l&zım
dır. Şehrimizdeki bazı liıe müdürleri
nin başka mekteplerde de işleri olduğu 
anlaıılmııtn-. 

Maarif vekaleti, mektep müdürleri
ne haftada yalnız 6 ıaat den vererek, 
mütebaki zamanlarda idare iılerile uğ
ratmalarını muvafık gönnüıtür. Veki· 
let, hari<;te iıleri olan müdürler hak
kında tetkikat yaptırmaktadır. 

Rom< nyaya t.:. e~e seyahati 
F ey:ziati lisesi tale'besinden bir 

grup söme•tr tatilinde Romanyaya gi
deo<tklerdir. Talebeye mektep müdürü 
de refakat edecektir. Talebeler Ro
manyada bir hafta kadar kalacaklardır. 

Rom ada verilace : tir ko .1 ferans 
Univeraitc Hukuk fakült<>Si doçent• 

!erinden Bay Şemsettin Talip, Roma 
Univer s.ite5i tarafından koıifeıranı ver
mek üzere davet edihniıtir. 

Bay Şemsettin Talip, oömestr tali· 
!inde Rom ... ·a gidecek ve htanbul Ü· 
niversitesinde Roma hukuku tedrisatı 
hakkında konferanslar veTecektir. 

o Bay Münir Hayı-inin i~tifa11 -
Ankara~an bildirildiğine göre, Ankara 
orta mektep fransızca muallimi Bay 
Münir Hayri, iki aydanberi vazifesine 
devam edemediğinden iıtifa ebniı ıa• 

yılmııtır. 

Eksik adlar 
MahallelCTcle asılan defterler önü

müzdeki cumartıeai günü müddetlerini 

doldurup indirilecektir . 

Şimdiye kadar intihap teftit heye
tine binleı.:e müracaat olmuıtur. Ek· 
sik iaimler deft.,.Jere yeniden yazıl
maktadır. 

Telefon şirketinin alınması 
htanbul telefon ıirketinin bükWnet 

tarafından alınmasına karar verilmesi 
üzerine ıir1<et hükumete bazı teklifler
de bu1unmuıtu. 

Bu teklifler karımnda Nafia veka
leti de tirketin bütün muamelatını tet
kik etmeğe Ankara otomatik telefon 
müdürü Bay Niyazj.yi memur etmitti. 

Bay Niyazi fİmdiye kadar telefon 
Jirketinde yapbğı tetklkatı bitirmiı ve 
raporunu hazırlayarak dün alqam na
fta bakanlığına vermek üzere Ankaraya 
aitmiıtir. 

* * * 
ANKARA, 30 (Telefonla) - latan· 

bul telefon tirketinin heaaplannı tel· 
kik eden heyet itini bitirmİftİr • 
' Buraya dönecek olan heyet azası 

tetkikat neticeleTini bayındırlık bakan
lığı ile posta ve telgraf genel müdür· 
lüiüne bildireceklerdir. 

Kesik kafa 
Kimin 
Zabıtaya bir cinayet hissini 

veren kesik kafa 
Y enil>ahçede Gureba hastanesi kar

ıuındaki analaı'dan birisinde dün bir 
kesik baı bulunmuıtur. O civar tenha 
v~ Y?ngın yeri olduğu cihetle mÜIİıİ§ 
bir mnayetle karıılaııldığına hükmedil
miı, derhal keyfiyet zabıtaya ve adli
yeye haber verilmittir. 

Adliyeden müdaeiumumi muavını 
Bay Sadun bu mühim tahkikata el koy
muı, zabıta da ehemmiyetli ıurette meı
gul olmıya baılamııtır. Fakat pek kı
la bir zaman sonra zabıtayı ve adliye• 
yi heyecana düıüren bu kesik kafanın 
bir cinayet ~seri olmadığı anlatıl"'lf • 
tır. 

Tıııhkikatın verdiği neticeye ıöre, 
Gureba haatanesinde bir kadavra üze
rinde yapılan otopside kadavranın ka
fa11 tetkik edihnek üzere aynlmıı, tet
kikat bitirildikten IOl1l'll da götürülüp 
bot araaya '&'Ömülmüıtür. Yangın ye
rinin aç kedi ve köpekleri et kokuıu a
lınca pek sathi .gömülmüı olan bu ka
fayı ...,ıiyerek çd<amııılar, ötesini be
ri.Oni kemirdikten ıonra bırakmıtlar • 
dır. 

Geçenlerde böyle bir hadiıe de Bey
oğhında olmut. Zük\ır hastanesinde bir 
lıaıtanm kesilea bacaiı ıeliti ıüzel bir 
anaya atılmıı, zabıta gene bir cinayet 
kar111ında kaldığını sanarak tahkikata 
ve takibata batlamııtı. 

Hastanelerin böyle inaan uz~annı 
gönnnel< hunııunda daha dikkatli olma
ları hem insani vazilelel'jdir, hem de 
zabıtayı bofu• a iJgal etmemek nokta· 
ımdan zaruridir. 

Bay Mahir terfi ettirildi 
Dün adliye vekaletinden gelen bir 

tebligatta kıymetli hakimlerimizden i
kinci SO!'gU hakimi Bay Mahirin bir 
derece terfi ettirildiği ve maaıımn elli 
bet liradan yetmİ§ liraya çıkarıldığı 

bitdiTilmittir, 

Keyfiyet müddeiumumilik tarafın

dan Bay Mahire resmen tebliğ olun
mu,tur. 

Bay K. Orer 
lstanbul müddeiumumisi Bay Yusuf 

Kenan Orer soy adını alımı ve dünden 
itibaren hu •oy adını kullanmaya bat
lanııştır. Bay Kenan imzasını K. Orer 
diye atmaktadır. 

icranın kapa '. ı olduğu günler 
htanbul lcra hakiınliğinden: 
Senebaıı münaaeebtile taııfiye mua· 

melatı yapılacağı cihetle lstanbul icra 
ve iflas daireleri ve muhasebe ile mer 
ci kalemleri 935 senesi ki.nunıuaniai
nin birinci, ikinci, üçüncü, beıinci ve 
altıncı ve onuncu günlerinde İf ıahip· 
!erini kabul etmiyeceklerdir. Bu gün
lerde itiraz arzuhallerinin kabulü ve 
haczi ihtiyati gibi mÜ&tacel ifler mü
rafaa için gün almıt olanlann itlerine 
bakılacakhr. 

BELEDiYEDE 

Yeni 
Konservatuvar 
Binası 

Şehir tiyatrosu da bu bina
da temsillerini verecek 

Şeılızadebatmda yapılacak yeni kon• 
ıervatuvar binasının planını yapacak 
mimar bugünlerde belli olacaktır. Aldı
ğımız habere göre, yeni konservatuvar 
binası ı938 senesi batında bitmit ve a
çıl mıı · oiacaktır. 

Binada konferans salonu ve aabne 
çok büyük olarak yaptmlmaktadır. Be
lediye burasını ayni zamanda tiylltro o
larak kullanacaktır. Şehir tiyatrosu 
temııIDerini burada verecektir. Şehir ~ 
yatroıuna gelen ıeyircilerin esasen mü
him bir knmmm l.ıanbul tarafından 
gelcltJeri teıbit edilmittir . 

Bugün fehre az su verilecek 
Kiğıtluuıe üzerindeki terkos ana 

borularında yapılacak bazı tamirat do
layısile, bvgün ıelıre az ıu verilecek
tir. 

itfaiye içiıı tetkik 
Bundan bir müddet e"YVel tetkikat 

yapmak üzere Almanyaya giden itfm
ye müdürü Bay Jhaan ıelırinıiı<e dön
müıtür. 

Bay Ihsan Almanyadalri tetkikatı 
hakkında belediyeye bir rapOI' verecdı:
tir. 

Gıdasız çocuklar 
Uk mekteplercleki fakir çocuklara 

her sene olduğu gibi bıı ıene de öğle 
yemekleri verilecektir. llk mektepler • 
deki te&bit edilen çocuk adetlerinin lİ•· 
teleri Hilaliahmer cemiyeti latanbul 
merkezine gömlerihnektedir. 

Şimdilik mekteplerdeki fakir çocuk
lardan ancak (2) bin çocuğa öğle ye· 
meği verilecektir. 

Mekteplerdeki çocuklara yemek ve· 
rihneıinc bir ikinci.kanun sah günün • 
den itibaren baılanacaktır. 

J 

G I 1 11 ~!Qli#!llı unu.'-'> _ __ :::------, 
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1934 }Ilın ı n ~on guııu 
1934 ;yılı da bugün her /ani gibi 

tarihe karışıyor. Namütenahi sene 
lerin, namütenahi asırların aza • 
meti içinde belki ancak kısaca hı:ı
hrlanabilecek alelade bir r' '· 
oluyor. Koca ııene, 365 gün, ve 365 
gecesile küçülüyor , ..• , ~ . ~,.~ · , . ·-' 
teşem, uçsuz ve bucaksız zaman 
mefhumu içinde bir küçük zerre 
haline geliyor .... 

Bugün son günü ... 
Şurada beyaz sakallı, beyaz bı

yıklı ihtiyar senenin bef on saat -
lik bir ömrü kaldı. Nihayet sürü
ne sürüne o da bitecek, ve eski ;yıl, 
ciliilı parkeler üzerinde minicik 
akdını ayakları, parlak erkek iıı -
karpinleri altında ez!lerek can ve 
recek ve üzerine bir ;yığın s-ırpan· ı 
tinden, konfetiden b·r .'.ıh t Ruru
lacak. 

Cenaze mercuiminde vapurlar 
düdük öttürecek, kıyametler kopa 
cak. Cazbant çalacak, birkaç da -
kika karanlık olacak, ve bu karan 
lığın tatlı ııükiitu içinde ihtiyar se 
ne ebediyete kaldırılacak ... 

O kadar ki ertesi gün otel gar· ' 
aonlan, oda hizmetçileri bütün bu 
salonları süpürdükleri, temizledik 
leri zaman eııki senenin bir tek ke 
miğini bile bulamı;yacal.~.ır, iskele 
tin dağddığuıı ve hatta eııirleştiği
ni göreceklerdir. 

O vakit hepimiz hep bir ağız. 
dan haykıracağu: 

- Eski sene öldü. Y aşcuın yeni , , 
sene ••• 

Eski sene sanki bize ne yaptı? 
Ne etti ki onu uğurlarken böyle ııe 
vinç duyuyoruz ... Bu sevinç bu bay 
ram, yoma yeni senf'nİn nepdui, 
şetareti ve saadeti için mi? 1'

0

akat ' 
1933 Ü defnedip 1934 ü karfılar
ken de böyle yaptıktı. O zaman 

·da düğün bayram cttikti. 
Fakat yeni sene gene bildiğini 

okudu. Bir yıllık hayatının içine 
birçok kanlı maceraları doldurdu •• , 
1933 ;yılının son gecesinde içilen 
fampanyalar, ona beşeriyetin ka· 
nını içmek için bir i1tiha verdi. 

l 
iş, Romanyada BQfvekı-, Ducat 1 

nın katlinden bOJladı. Franııada 
Staviski rezaleti meydana çıktı. 
Bunun üzerine kıyametler koptu. 
Pariste kanlı müııademeler oldu. 
Nihayet Avııııturyada Do!luu'u ha
letti/er. ispanya biribirine gırdi. 
Amerikada kanlı grevler çıktı. Al
manyada birçok kimseler öldürül
dü. Yugoslavya Kralı i;e Fransız 
Hariciye nazırı leci bir şekilde kal 
ledildi. Bundan sonra gene Alman 
yada birçok kişiler idam olundu ... 

En nihayet te Londrada topla -
nan deniz konferansı bütün hey • 
betile suya düştü. 

Vakıa bunlar hep bedbin bir 
gözlük alhnda görülmüş manzara· 
lardır. Diğer taraftan hiç şüphe -
siz sulh yolunda atılmış kuvvetli 
adımlar da vardır. Fakat bütün düt, 
yanın vaziyeti nazarı itibara alınır 
ııa, 1934 teki korkunç hadiseler 
iyi hadiselere nazaran terazide da 
ha ağır basıyor. 

Burada şunu sevinçle kaydede -
lim ki hariçteki bütün bu kanşık
lıklara rağmen Türki;yemiz mede 
niyet, terakki ve sanayi yolunda 
dev adımlarile ilerlemiş ve yurdu-' 
muz her gün biraz daha refaha ka 
vupnUftur. 

O halde niçin 1934 e kabahat 
bula't>ım? •• 
Zamanın kabahati yok, in•anla 

nn kabahati vardır. Zaman iki ta
raflı bir yakıdır ki, fenalıkları if· 
letip olgunlaştınp meydana çı • 
kardığı gibi diğer taraftan hüsnü 
niyetlerden, çalıpnalardan da bi,. 
rer şaheser vücude getirir ... Onun 
ifin 1935 e girerken yeni yıldan 
bir feY beklemiyelim, kendi ken • 
dimizden umalım ... 

Mümtaz FAiK 

Bayram 
lsıanbul Müftülüğünden: 
2-1-935 Çarşamba günü akşamı 

(Perıembe gecesi) mübarek I(;; _ 
mazanın yirmi yedincİ•İ ~lmakla 
Kadir gecesi ve Altıncı Ptızar gü
nü de Bayram olduğu illin olunur. 

Sıdakai fıtı; 
Eniyi iyi Son 
---

K K K 
Buğday 13 il 10 
Arpa 20 16 o 
Üzüm 104 78 65 
Hurma 312 260 o 

layram namaz, 
s D 

Ze\'ali '" 6 ' 
Ezan: ~ 13 ... 
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Bizde a o OJııer 

1 
Liselerin 111 Üncü sınıfı için yazılan 

Türk edebiyatı antoloji&inin başında §ÖY• 
le küçük ve müphem bir hatlangıç var: 
"T ımzimattan bugüne kadar Avrupai zih. 
niyetten ilham alan edebiyata münhasır
dır. Bu edebiyatın muvaffakıyetli par• 
çalarma mevki verilmekle beraıher, ki· 
tap mekteplilere mahsus olduğu için bil· 
"811a sade ve ııüzel türkçenin ıon teki• 
mülünü göstermek gayesi takip edilmiş· 
tir.,, 

Malfundur ki. babnm bu cim eseri.,. 
rinde edebi ve tarihi bülasalarla berııber 
eserin genel çerçevesi hakkında mükem· 
mel izahat verilir, kronolojik bir tablo 
ilave edilir, dönüm noktalarile edebi t.,. 
kamülün naıd ve ne suretle inki§af etti• 
ği tc.pluca anlatılır, edebi nevilerin han· 
gi sebeplerle tekevvün ettiği ve müesseı 
bir şöhrete malik olan ıaheserlerin ne 
gibi tene! (ruhi}. ve kamusal (içtimai) 1 
tezahür altında yaratıldığı sırası geldikçe 
söylenir, lehçe farkları ııösterilir. Hal • , 
buki bu esere ne bir tablo alfabetik ve 
ne de içindekileri sıralayan bir fihrist bi· 
le konulmamqbr. Yalnrz (endeks) batlı· 
ğı alhnda seçme eserlerin serlevbalarma 
göre bir tıertip yapılmıfbr ki, okuyucu• 
lan ııaıırtmaktan baıka bir ı.eye yaramı· 
yor. Zira yazgan (muharrir), ıahsiyetl.,. 
rin bütün eserlerini alsaydı belki bu ha· 
reket tarzı makul olabilirdi; o zaman ela 
(Antoloji) antolojilikten çıkmıı olmaz 
mıydı? Besbelli, muharrir, yukandak.I 
küçücük batlangıcı, bu dütünce ile yaz• 
mı§ olacak. • • / 

Bundan başka, eserde - en iptidai 
kaıide olan - kronolojik sıra bile göz.,. 
tilınemiıtir. Mesela: temaşa tarihimizde 
de pek mühim bir mevkil olan ve 1824 bl 
doğan maruf Ahmet Vefik P aıa, 1852 d"' 
doğan Abdülhak Hamitten aonraya bı· 
rakılmıı, 1838 de dünyaya ııe1en Sadul· 
lah Paşa ne hem Hamittıen ve hem de 
Ahmet Vefik Paıadan evvele dİzİlmif ve 
bu tercihte hangi estetik ölçü ile hareket 
edildiği anlatılmamııtır. 

Eserde bu, ve buna benzer yanlıtlık • 
larclan başka: Burhan Cabit, Etem ızzet, 
Salilbattin Eniı, Raif Necdet gibi kıy • 
metli romanc[ ve ni.eirlerimizle; Nec .. 
mettin Halil, Nazım Hikmet gibi genç 
ıairlerimi:z de ihmal edilmiştir. Kitabın 
bir tenkit eaeri değil, bir tarih kitabı ol• 
duğu unutulmamalıydı ... Yahut, sonda 
bir yama gibi duran kıımılara biç lüzum 
yoktu ... Eıasen konulınaz da.~ ı 

Bundan baııka, muharrir, kendi eaeri• 
ne, kendi ismini de ili.ve etmit ve fakat 
her nedense tercümei halinde §&İr mi, 
romancı mı olduğunu &öylemekten çekin· 
miştir. Gerçi Bay Ali Canip, bir kaç ıiir · 
yazmışsa da, bu ıiirleri kendisine §aİr 
ünvanını verdiremez. Yalnız, Bay Cani·. 
bin, §Üphe yok ki, kıymetiı kuvvetli ten· 
kit ve görüılerindedir. Bir kelime ile mü· 
kemınel bir münekkittlr. 

Bir mektep ki~abında liu gibi hat8.lar 
eserin terbiyevi kıymetini bozar. Y uka· 
rıdaki küçük mukaddime ise hiç bir ma• 
na ve mazeret ifade etmez. işte elimizin 
&l tında bulunan Des Granges F renslZ Ji. 
sderi için yazdığı 1930 ıarihli antoloji. 
sinin baılangıcındıı eaerin umumi hatları 
h '<kında enikonu maliinıat verdikten 
s ("'I ıra diyor ki: 

' Nous voudirons maintcnant reduirc A 
r uclques principes esscntiels la methode 
c.!e l'explication française." 

Bunu müteakıp ta metodunun anaçİz· 
iİlerini birer birer ıerhe girişiyor. 1 

"Türk edebiyatı antolojisi" nde iıe 
Tanzimat edebiyatının nasıl ve ne suret· 
le vücuda geldiğine dair tek bir cümle 
bile yok •.. Okuyucular, birdenbire "Şina· 
si" ile karıılaııyor. Gene, hatıra, Ahmet 
Vefik Paıanm veyahut Etem Pmev Pa· 
tanın neden sona bırakıldıkları geliyor 
ve bu sorgu bir burgu gibi kafada itli· 
yor. Belki, muharrir diyecek ki: "Şina· 
ainin muasırlarına olan tefevvuku ... ,, 
Hayır, hayır. Mesela: Vil<tor Hugo'ya 
yaı itibarile tekaddüm eden ve fakat e
serlerile Vil<tor Hugo'nun pek çok du. 
nunda bulunan lsnard, Fransa antoloji. 
)erinde biç bir vakıt Viktor Hugo'dan 
•onraya bırakılmamııbr. Eıasen Bay Ca· 
nip, Etem Pertev Pa?dan bahıederken: 
"Avrupa fikir ve edebiyatından ilk defa 
istifade edenlerden sayılan .. ,. diye izahat 
verdikten sonra, artık hiç bir mazerete 
cevaz verilemez. 

Esere "Türk edebiyab antolojisi,, ün-

ft' !JJi tefrika: 58 

kahkahalar dol8'mağa h-.lamıştı. 
Şimdi, nane tek;ri yiyo.~, -~eni.~ ha· 
vaaı alıyor ve oglunu dufunmuyor· 

du. l .. 
Fakat mahdum bey göz erını 

karşısındaki karaman!~ kı~ın ~i 
kaşı ortasına dikmif, derın hır hul-
yaya dalmı,tı. . 
Perşembe günil Adaya gıdecek· 

lerini 0 unutmazdı da kim unutur· 

du7 M . k 
yeni yaptırdığı rop arı ye o a· 

dar yakı,mı,tı ki... . 
Hilmilerden ayrılarak Fatıh 

tramvay bekleme yerine ula~ıp ta 
adına "Sarıgüzel,. denilen o çarpık 
çürük evli Labirentin bozuk kaldı
rımlı, dar karanlık ~okaklarından 
kurtulunca derhal hır arabaya at· 
lamış, doğru Galatasaraydaki apar 
tımancığa gitmi•ti. Ve uyanır u· 
yanmaz Terezayı Mariye ko,tur-
11"', ........ 

300 lira aylıklı bir 
kapıcı aranıyor! •• 

Büyük elçiliklerden biri, kaç 
gün var ki, bir kapıcı arıyor. An· 
cak, bu kapıcı, bildiğimiz kapıcı
lardan değil, Kendisine, ne artık 
ne eksik 300 lira aylık verilecek. 
En yüksek kapıcının aylığı 40 • 50 
lirayı geçmezken bu nasıl kapıcı 
imiş ki, ayda üç yüz liraya para de· 

. k, 
mıyece .... 

Nasıl kapıcı olduğunu, gene ga
zetelerden öğreniyoruz: ilkin eni
konu lransızca bilecek. lngiliz, Al
man dillerini de konuşabilecek. 
En aşağı orta okuladan çıkınış, ya
p 35 • 45 arannda';Tıendisi yakışık
lı, enine boyuna olacak. 

Kendi kendime düşünceye var· 
dun: 

Vniversitede yıllar yılı göz ıpğı 
döküp, tahta sıralar üstünde dir
sek çürüten nice gençler, 50 lira ay• 
lıkla yurdun en uzak bucaklarında 
kendilerine güçlükle iş bulurken, 
orta okulayı bitirmiı bir kapıcıya 
üç yü lira aylık •••• 

Öyleyse, ne duruyoruz, hep, bi
rer kapıcılık bulup yazılalım ••• 

Ancak, sonra, gene kendi kendi 
me düpündümı 

- Bakalım, böyle üç dört dilden 
anlayan enine boyu{la, ya,-ı 35 • 45 
arasında, bir kapıcı kolay kolay 
bulunabilecek mi? 

Alhn anahtar, her kapıyı açar, 
derler. Bu üç yü lira aylıklı ka
pıcı da, isterse y~nız kendi çalış· 
tığı yerin kapısını değil, daha nice 
nice kapılar açabilir! 

M. S. GONGöR 

Açık teşekkür 
Muztarip oldueum miirz'iç bir ha .. 

talığı gidermek için biiyük bir mırvaf· 
fakıyet ve hazakatle Y"l'mtl olduklan 
mesane ameliyab ile bayatnnı bana Y""' 
niden kazandırmıt olan doktor Bay A· 
li Eırel ve doktor .Say hmail Afife 
açık tükranlarnm sonarım. 

"Milliyet gazetesi,, bqmakinistl 
Ahmet Mustafa 

vımı verilmiıtir ki, bu tabir de yanlı§hr. 
Meseli.: bir müsteırik, bu kitabı eHne al· 
ıa da tel.kik etse, ıark ve ıimal Türkleri
nin güzide ıahsiyetlerinin eıere niçin ko
nulmadığını, Abdullah T okayef, F ettab 
All Ahondof, lsmail Gaspirinski'ler yok
sa Türk değil midir? •• diye pek yerinde 
bir sual sona ne cevap verilebilir? 

Son tarıih ve dil inkılabımızın mana ve 
mahiyeti o halde anlaıılmamıı ıayılmaz 
mr? 

Bize, bir müddet Onivenitede prof.,. 
aörlük eden kıymetli üstat Bay Ali Canip 
bu ciheti elbette takdir buyururlar. Bu 
gibi hatalar, her halde bu vadide yazılan 
eaerlerin azbğından olsa gerek... Yapılan 
bir istatistiğe göre şehrimiz kütüphane
lerinde 1933 ~enesine kadar yeni harf • 
!erle yazılmıt kitap mevcudu 1319 dur. 
Acaba o kitaplar arasında bu cins kaç 
eser vardır? Gene geçen gün ajansın ver· 
diği bir maliimata göre 1933 yılında Sov· 
yet Ruayada 8 milyon nüsha kitap basıl
mıl ve 1934 senesinde ise bu adet 15 
milyonu bulacakımt .•• 

Her halde fikri inkitafnmz için mem· 
leketimizde de muharrir ve ıanatkarla· 
Tm himayeai pek 18znndır .•• Hele netri· 
yahn korumnası yurdun bilgi ve teknik 
yönünden çabucak ilerlemesini kolayla§· 
tıracaktır. 

Atatürk'ün işaret ettiği yaltırıklı (nur· 
lu) yoldan gerekli gözdeğe az çağda va
nlmıt olur. 

Mekteplerde okutulacak edebiyatın 
yeni dille alacağı yöneltiyi (istikamet) 
ara!<hran Kültür Bakanlığı çok yerinde 
davranıyor. Böylece batının modem bil
gi temellerinden almaı:ak örnel<lerle uzu 
(edebiyat) okutumunun (tedrisat) ge. 
ne! çizıikleri-ılurultulmut olur .•. 

Orhan Rıza TUNCEL 

l\,üe.ıifi: Nazmi Şehap 
Sonra kanapeye yarı uzanmı,, 

T erezanın gelirken getirdiği gazete 
!erden birini eline almıştı. Fakat 
oku~amıt, dalgın dalgm bakmıt· 
tı. Hilminin evinde geçirdiği bir j. 
ki saatin o kadar tesiri altında idi. 
ki.. OTada arkda,larını kendisine 
o derece yabancılatmıt bulmuftu 
ki .. Onlar oturc!ukları karanlık, 
mahalle, yattıkları pis yataklar ve 
aç köpekler gibi saldırdıkları kon
serve ·kutuları ile, o entarili, kara 
sakallı adam, onun fikideri ve hep 
beraber İçtikleri kalın sigara ile 
bambatka insanlardı. 

Şimdi babasının hazan eski mek
tep arkadaşlarından birini kabul 
etmeyip kapıdan geri çevirdiğini, 
bazılarını da güleryüzle kartılayıp 
rakı ziv'>fetleri verdiğini anlar gi~ 
bi oluyordu. 

Demek ki hayat tartları, muhit 
ve tesadüfler ayni mektep sırala. 

MiLLiYET PAZARTESi '.H KANUNEVVEL 1934 

EUr.4 1 
llıııılli .. Al!'ma; 
Sağ, sol ••• 

On beş yirmi gün oluyor. Bir sa· 
bah, Evkaf müdürü ile birlikte, A
lemdağındaki Taşdelen suyunun 
yeni kaynağına gitmi~tik. 

Tasdelen hakkında bize maliimat 
verilirken, bir aralık: 

- Sağ taşleden, sol taşdelen .•• 
sözü geçti. 
Yanımda duran gazeteci arka· 

daşlardan birine sordum: 
- Suyun da sağı solu olur mu? 
Arkada~m güldü: 
- Taşdelen suyu erenlerden de· 

ğil ki sağı solu olmasın ••• 
Sonra, bu sağ su ile sol suyun a• 

ralarındaki farkı anlatmağa sıra 
geldi. Sağ kol, sol koldan daha gür 
akarmıf, hem de hasscuı daha kuv
vetli imi,. 

Fakat her iki su da taşdelen su· 
yu imiş. içlerinde büyük bir deği. 
fiklik yokmuı. 

Ben burada sözlerini kestim: 
- Dostlanm, dedim, bana kalır

sa, lstanbulda taşdelen diye içtiği. 
miz ııulann hiç birine emniyet et
memeli! •• 

Maliim ya, bu zamanda sağ göz. 
den sol göze inan yok! .. 

Kulakmisafirl 

Bugünkü program 
1 S TAN BU Lı 
18: Fraııııızca derı. 18.30: Plilc. orkestra••· 

Hafif muıiki. 19,30: Dünya haberleri. 20: Oni• 
Yeraite namına konferana. 20,30: Gda muıikiıi. 
Y• ıolo. 21;15: Anadolu ajanın ve borıalar. 21, 
30: Türkçe ıözlü danı muıikiıi. Bayan Bedriye 
On. 22~ Radyo caz ve ta.nao orkeıtraıı. 

223 Klu. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Pira.•o konaeri. 18ı25: Sö:ıler. 18,35: Sa· 

lon muaikiai. Sözler. 19,15: Şarkıb konaer. -
Çocuk netriratı. 20: Plak. 20,25: Sö.ı.:ler. 211 
Hafif orkeatra konaeri. 21,45: Sözler. 22; Seın.• 
fonik koaaer. 23: Reklim. kona.eri. - Pl&k. 
24,35: Mazurka. 1: "(ılbatuu tebrik 't'e müdür 
Cbamica taraf.odan sözler. - Cbopin ha't'alarr. 
- Millt mart (Şimali Amerikaya nakil için.) 
1,25: Da.aa. Z: Şen emsiyon. 3: Daa.s. 

ıo31 Kh,.. K O N 1 G S B E R G, 29ı m. 
17: Pi& 17ı Operet .... sesli film muaikiaL 

18: Ruhi konser (kiliseden.) 19,05: Sözler. 
19,zs, Ş.rlular. 19,55' Haberler. 20,ıo, Oda 
musikiai, 21 den ıabah 4,30 kadar 1dhaır ma• 
si.iri netrifab. 

686 Kha. B E L G R A T, 437 m, 
19: Kiliaedea nakil. - Dera, haberler. Mil

it neıriyat. 21,20: Rekl&mlar 21,30: Leonca• 
vallonun "Palyaço,. operası /plü.J 22,45: Ha
berler. 23: Sırp ıec:eai. 24,30: Sözler. 1: Plak. 

940 Khz. M O N 'I H, 405 m. 
19,40: Plik. 19.SOı Aktüa.l:te. 2/l,15: Frank· 

furtt.an nakil. 20115: Eılenceli ~aıiki. 211 Ber
linden nakiJ. 24,40: "13 ıün aonra Saarı rene 
Almanya ah yor.,, 1: Yani aene. 1,10: Berlia
den: Milli ve neıeli Reıriyat. (Sabah 4A: 
:ı:.a. kadar.) 

638 Khı:. P R A G, 470 m. 
18,10: Sözler. 18,20: Pli.le.. 18.25: Sötler. 

18,35: Pli.k. 18,45: Vi,.-olontel konseri. (pi7a~ 
no refakatile sonatlar.) - Sözler. 19,20: Al· 
manca netri:rat. 20: Haberler. 20,10: Plik. 
20.30: Milinovaky orlı:estra•ı. 21: Noel re't'ÜaÜ. 
23,30: Son haberler. 23,45: Pli.k. 24,05: Londra. 
dan naklea: HaRry Hail B.B. C çu; orkoatr.,. 
•ı. 1: Pli.k. 

175 Khz. M O S K O V A, 17ı4 "'· 
18,30: Musikili neıri,.-at. 19,JOı Kolkoz Pro• 

aramı. 22: Muhtelif dffierde netri7-'t. 
832 Khz. M O S K O V A, (Sı.lin) :ısı m. 
18.25: Bir opera temsilini nakil. 22: Daaa ,... 

karııık kon.aer, 

785 Khz. L E 1 P Z I G, 382 m. 
17: Hafif musikL 18: Çocuk proırarru. 18, 

50: Belediyeden nakil. 19,lOı Halk danıları. 
ıarkılar. 20.10: Dreatea nakil, 21~ Berlindaa 
nakil 

P A R 1 S. (Kısa dalıa) 19 m. 68 m. 
14: Kon•er nakli. 15:- Haberler. 15,.30; insi· 

ll.zce haberler. 15,35t Doni:ı:ciJik , 16: Fono aa· 
zet. 16,45: Paria hayab. 16,45: Orkestra kon~ 
seri. 17,45: Spor haberleri. 

84ı Khz. B E R L 1 N, 356 m. 
18..30: Pliik. 19: Netell ın.otalar ( tarlah) 20, 

45: Göbbela tarahndan konferanı. 21: Yt!nİ 
sene için karıtrk muaikili neşriyat (aabah) 4,30 
za kadar.) 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,15: Salon. kurteti. 19,15: Eaki rneaut sün· 

lor... 19,SOı Opera orkestrası. 20,15: Karıtık 
ne1riyat. 21: 1934 sent!s.İnin meraklı: plak zabıt. 

rında yan yana yetifen insanları, 
zaman zaman ayni heyecanla hay. 
kırmıf, didinmit, kavga etmif, hat
ta bir takım sergüzettleri bile bera
ber Y•tamıt oldukları halde birden 
bire rbiribirinden ayırıyor, ayrı ay
n yollara sevkediyordu. Hilmi ile 
Ömerofun, kim olduğunu anlaya. 
madığı bu adamın tesirine, çoktan 
kapıldıkları anlatılıyordu. 

O sigarada da herhalde bir fey. 
ler olacaktı ... Herif hırsızlığı mü
ıbah kılan bir peygamber gibi konu· 
tuyordu. ! Bu çocukları saptıkları 
fena yoldan ayırmak mümkün ola. 
bilecek miydi? 

işte bunları düşünürken Mari 
birden kapıyı açıp odaya dalrver
mitti. O zaman kafasında ne HiJ. 
mi, ne Ömerof ... ne Sarıgüzel, ne lı 
tanbul, hiç bir fey kalmamıttı ! 
Ooh Mari 1 Ooh bu IYfari ... hepain
den batka idi. Doğrusu ne Calibe , 
ne Aliye, ne Sadun beyin kızlan, 
ne Ayşe, ne Galibe hiçbirisi ona 
benzemiyordu. Bazan öyle güzelle
tiyor, öyle çekici, öyle tatlı, öyle 
unutulup bırakılamaz bir hale giri· 
yordu ki. 

Koşarak boynuna atılmış, onu öp 
müş, öpmü, öpmÜf sonra birden ına 
sanın üstüne çıkarak bağırmıştı: 

- Nasıl? Elbisemi yırtmağa 
elin varacak mı? 

Bu Çal'şamba akşamı sinemasında 
Baş döndürücü Valsleri, John Strauss'an nefis musikisini ve Yiyana Bülbülü l\IARTHA EGGERTI !in muhrik sesini 

ŞAHANE VALS 
filminde dialiyecekıiniz. iu filmde meıhur komik SZOKE ZSAKALL dahi rol almaktadır. Biltila 

l.tanbul balkı bu mllıtesna filmi tekrar tekrar g6rmeğe ko71csktır. 
Çarsamba suvıreıi için biletler şimdi en almabilir. T 1. 4'2851 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanlıca kar1ılıklarınr yazdığımı• kt!li .. 
melorin öz türkçe mukabillerini teklimizin bot 
ha.nelerine yerlettirerek keaip "Milliyet:' Bila 

mece nıemurluiunau •önderiniz. Doiru halle
denler araaında kura çekiyoruz ve kazananlaa 
ra hediyeler yeriyoruz., 

Müddet: Bugiin akıama kadardır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1( 

11 

Bilmecemiz 
ı 2 3 " 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 1 · • ı 1 1 1 1 

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

•I 1 i l•I ı • ı 1 ı • ı • 
ı ••I l•I 1 1 1 l• I 
i• I 1 1 1 ı•ı•·•ı 1 
1 l•I 1• 1111 1 1 1 1 
l• I 1 1 1•1 l• l• !•I 
1• 1 l•I 1 1 1 1 ı • ı • 

iı 1 l• l• I l•I 1 1 111 
•• 1 1 1 111'1• '• 1 1 1 -

SOLDAN SAGA : 

1 - Diin aer•i•i açılan bir reıim taıekkü" 
lü (6), Dünya ( 4). 

2 - MabeJn (3), K;rli (3), htifham (2). 
3 - Batına bir (o) ıetiriace perhize •i • 

ror (3), murs (3). 
4 - Demi# lekesi (3) Nota (2). 
5 - Millet (4). 
6 - Yaradan aka• beyu •u ( 4), Şart 

edatı (2). 
7 - latifham (2), Sarmıaa.jtk arkadaıı (5). 
8 - Asrada bir millet (3). 
9 - Felek (S). 
10 - Beyaz (2). Trabzonlu (3). 
11 - Ge•ıek deiil (4). AErikada ııir mem .. 

leket (3). 

YUKARDAN AŞAGI ' 

1 - Cenit deiil (3), .Umami (5), 
Z - Güne9ia batııı ( 4). Aamakta.n •· 

mir (2). 
3 - Mihrace (4). Cep bıça(ı (4). 
4 - Tetlıir edilen ,.-er (&). 
6 - lztôlbam (2). 
8 - Çok uzun (6). Atıf rabıtası (2). 
7 - Bir Banka isrni (2). Fransa ile Alman• 

)'a ara•lndaki mesele (3). 
a - A•malctan emir (2). Ap (2) Yat (2). 
9 - Duman leke•i (2). Kırmızı bir me1· 

va (3). 
10 - Dakik (ZJ. 1artadatı (2). Soauna bir 

(1) ıolince çınlar (2) 

11 - Atiki.r, Flu dt!iil (3) HindistancL\ 
bir nehir (4). 

OZAN OPERETi 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Sa
bahattin Şehzade
batı Ferah tiyatro· 

' &unda bu gece 
ÇARESAZ 

\ Operet 3 perde 
Fahri Gülünç, Is • 
mail Dümbüllü. 

Pek y«Kında ilk opera Kırmızı Ay 
---·•-•••nn•M••••••••••-••-••• ... •---

ları. 22,20: Haberler, 22,35ı Çi.nftlle takanı. 23 
Karıtık yılbatı neıriyah. 

574 Khz. S T U 1 T G R AT, 523 m. 
17: Senfonik orlcoıtra, 18,45: Saar netriyatı. 

19,30: 1934 aabldr. 20.,45: Göhbelain konferanı 
21: den 4.30 za kadn.r Berlinden nakil. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
18,30: Gülünç plaklar. 19: Sözler. 19,30: 

Neteli muaiki. 20,35: Berlinden nakil, 
592 Khz. V 1 YA N A, 507 m. 
17,55: Şarkılı konıer. - Sözler 191 1934 de 

bir balat. 19,25: Yeni ıeneye veda. 19.55 So· 
ltann Strausıua 11FLEDERMAUS,. (:raraıa) 
opereti (Viyana operaaından naklea.) 23; Ha
berler. 23,20: Apollodan naklen J'ılbaıı neıri.· 
,.-atı. 24,55: Bir kaç söz ve yeni &eae:re ıiriı 
1,0S: Ap ıHodan naklen devam. 

950, Kh<. B R E S L A U. Jı6 m. 
17: Karıtılc. ıea neıriyat. - Muhtelif aöz

ler, 20: Koro kon.aeri. 20.45: Cöbbels tara• 
fından konferans. 21: Yılbaıı neıriyaL (Berlin· 
dan nakil.) 

1195, Klu. F R A N K F U R T, 25ı m. 
17: Konaer nakli, 19:. Çocuk. 19,50: Kan~ 

ıık kon•er. 20,30: 1934 da bir bakıı. 21, • 4,30ı 
Berlinden nakil. 

Hakikaten kız, giydiğini yakıt· 
tırmıştı. Bir moda kataloğundan di· 
rilip te fırlamıt gibi duruyordu. 

Nazın.inin aünepeliği derhal U• 

çuvermitti. Felsefeler, arkada,, fe. 
liiketlerinin acıları, yan mahalleler, 
ve insanlan budal~tıran sigaralar
la allak bullak olan kafasınnda bir 
den bütün çapkınlığı dirilivermişti. 
Unuttuğu ittihası derhal kabarmış
tı, hemen gazeteyi elinden fırlat. 
mıf, Mariyi kucaklayarak masadan 
indirmiş ve sesi çıktığı kadar ba. 
ğırmıştı: 

- Tereza havyar getiri Reçel 
getir! Çay yap 1 

Sonra, oraya, buraya, turaya da. 
ğıttığı, muhabbet, atk şefkat, duy. 
gu ne varsa hepsini bir yere topla· 
yarak, kafası, gözü, ağzı, burnu el
leri, ayaklan ve her teyile bütün 
gün Marinin olmuttu. 

Beraber caddelerden geçmişler. 
eli. Gözüne Mariden batka bir teli 
insan ilişmemişti. Bir yerde müzik 
dinlemişlerdi, Marinin kahkahala
rından başka hiç bir ahenk kulakla 
rına girememişti. Osmanbeyde iki 
saat kalmııtlardı. Galibe sağından 
geçmiş, solundan geçmiş, hatta bir 
aralık kendisini göğüslemişti. Hiiiç 
ama hiç farkına varmamıt gibi dav 
ranmıftı. 

Ooh Mari ! ne güzel, ne civelek, 

ı AMAJVIl::N TÜRl<..Ç::. 
ve ŞARKILI MEMLEKET FiLMi 

A Y S E L [ Bataklı damın Kızı] 
Filmi Yapan: MUHSİN ERTUGRUL 

YAZAN: HASAN CEMiL - MUSiKi: CEMAL REŞİT 
Orkestra: Konservatuvarın 40 kitilik yaylı ıazlar b ~eti 

Oynayanlar: İstanbul ıebir tlyatroıuodaa 
BEHZAT - 1. GALiP - HAZIM • MAHMUT • TALAT -

SAIT - MÜFiT • FERİHA • CAHİDE • NAFİA 
Pek yakında i P E K Sinemasında 

YENi NESRIYAT. ·-·- ı 
Tanzimat edebiyatıl 

htanbul erkek ve lstiklill liseleri 
edebiyat tarihi muallimi Bay Agilb Sır• 
rırun yeni bir eseri çıktı. Once çok e
mekli bir cilt olarak çıkardığı "T anzİ· 
mata kadar edebiyatnnız,. dan sonra 
Bay Agilh Sırn timdi de (Tanzimat e
debiyatı )' nı b;ze verdi. Liselerin son 
sıruflan i9in edebiyat dersleri olarak 
neşredilen bu eser bütün edebiyat ıne
raklılan için de değerli bir eserdir. 

Eserde Tanzimat edeb~tınm bq • 
laması, hazırlık, inkiraz devreleri ve 
Garp edebiyahnın te&irleri altında fılcir 
ve zevk itibarile aldığı tekamül hızı 
ve o devrin edebi tııdısiyetleri eserde 
en olgun tekli ile izah ve tahlil eclil· 
mektedir. Ozun bir tetkik "" emeğin 
mahsulü ve benzerleri arasında huıusi
yetini mılhafaza edecek olan bu eaeri 
tavsiye ederiz. 

ÇAGJRIŞLAR 

Harp malüllerlle ıehit 
yetimlerine 

Eminönü askerlik ıuhesi baıkanlı· 
ğından: 

iş ve işçi 
Milliyet bu sütunda İf ve iıçi ·. 
yenlere tavauut ediyor. /f ~ 
utiyenler bir nwktupla ,, büt' 
muza müracaat etnıeli.dirfer· 

lı aranıyor 
Ticari ve her nevi iıler için Al 

ca, franslZca, İngilizce, İtalyanca bil 
bir Türk it aramaktadır. TatraY• 
gideı-. Akşamlan saat he.abil.e de 
kabul eder. 

Ölüm 
Tüccardan Kemaliyeli Hacı Ş 

zade Bay Hacı Muotafa vefat etn>İf 
Cenazesi bugünkü pazartesi giioü 
on birde Göztepede!ki köıkünden kal 
dırılaTak Sahrayi Cedid aile m<ızaı.Jı 
na defnolunacaktır. Allalh ırari<i 
n>8t etsin. 

Dr. l H S A N 1 A M l 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Okıürük ve nefea darlıjı bofmaca .e 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçhr. Her <ıczanede n eca depO-

- larıncla bulunur.541441-~ 
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935 yıb satıı ikramiyelerinden h.ıık 
almak istiyen tübeınizde yeri olan sa• 
vaş sa'katlarile sava§ ölülerinin ana, 
baba, karı ve çocuklarmm yazımı 1·1· 
935 gününe çatan salı gününden 2S.2· 
935 perıembe gütriine kadar uzahldı· 

ğından böyle hak sahiplerinin her gün 
ıubemize ulaşınalan bildirilir. 

- Doktor Vamık 1 ~üadiye, Bald•t caddeıl, 1. 10 - J2 

" Alemdar semt ocağı saygı değer 
üyelerine: 3·1-935 perıembe günü saat 
20 de ıemt ocağnnızın genel toplanh· 
11nda l>T. geneı>al Besim Omer ve Ba· 
yan Al.iye Esat taraflarından konferans 
verileceii'i:nden gelmenizi candan dile
riz. 

TEPEBAŞINDA ŞEHlR ' 
TiYATROSU 

tı~nbr !tlialıifSf 
$ehirTiyatrosu 

Bu aktam 
Saat (20) de 

( 4673) - 9576 

Dre Hafız Cema 
Dahiliye mütehaııısı 

Cuınac.lan batka günlerde 
(2,30 dan 8 ya) kadar lstaııb 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve n telefonu 
223ı8, Kıtlık telefon.ı 22519. 

9S 

111111111111111 

11.J 1 

HAMLET 
5 perde 
Yazan: 

W. ŞEKSPER 
Teıcüme eden: 

fttaiUiy~i 
Ertuğrul Muhsin 

9778 

E .:>ki ı.-'ransız Tiyatro&unda 
Şehir Tiyatrosu Operet k11mı 

12-12-934 tarihte çarıamba günü ak
ıamı saat 20 de cuma günü gündü• 
oaat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Refİt, beıteleyen Ce· 
mal Rqit. 
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ne tabak kahkahalı, ne neıteli, ne 
tatlı, ne ruha yakın, ne arkadattı 
bu kız! 

Ve ..• çok zevkli geçen bir gece· 
den sonra bugün canı bir türlü on 
dan ayrılmak iatememi,ti. itte bu. 
nun için gecikmitti. 

Vapur Kınalıdan kalkarken gÖ· 
züne uzaktan Fener kıyıları ilitti. 
Kafası oradan Kadıköye zıpladı. 
Hayır hayır ... bu Galibe ile yeni bir , 
sevda sergüzeştine ablmaya mana 
yoktu. Ona o kadar istediği halde, 
bir sürü bot vakti var ki bir mektup 
yazamamıf olmasına sevindi. 

Bir el,biae, rengi ve kuın~ı iyi 
ıeçilmif ve iyi yakıştırılmıt bir el· 
hise onu biran içinde değift:Jriver· 
mitti. 

Bu kadar güzel bir kadını nasıl 
oluyordu da ara sıra ihmal edebili. 
yordu. Acaba timdi Marl ne yapı· 
yordu? Öğleden az evvel apartı· 
mandan ayrılırken onu yatakta bı
rakmıttı. 

Acaba T ereza Marinin bir batka 
münasebetinde de aracılık ediyor 
mıydı? 

Bu kötü dü~ünceyl silkip atmak 
istiyormuf gibi kafasını salladı. A. 
cele acele tabakasını çıkarıp bir si· 
gara yaktı. 

Nasıl oluyordu da onu yalnız hı· 
rakaıbiliyordu 7 

Asrın umdeıi " MiLLiYET ' tit~ 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tiirki:re içia Hariç i~ 

L. K. L. JC. 
3 arlıiı 4 - 8 -
6 • 7 BO 14 -

-.!L • 14- ııa-

ceıen e•rak aeri. 't'erUmt!z.- Miidd•~ 
seçen nüabalar 10 kuruıtur.- Gas•t• ;_ 
m.atba.ara ai\ itler için ınüdlriyete "!ııt" 
racaat ~d.ilir. Gazetemiz ililnlarrn oı•s 
liyetini kabul etmez. ' 

Sigarasını hiddetle yere atıp 
zerine baatı. 

Bir batkı sigara yaktı. 
Vapur, Heybeliden yolcu alı1'11 

düdük çalıyordu. 
Sanki nediye bu Sadun beyler 

gidiyordu? 

_._ Mariyi yalnız bırak ... Anall 
uy, buralara gel... Fakat bu haf 
vanlığı nasıl yapabiliyorsun 1 
diye mırıldandı -

Sigarayı gene yere atıp üatiil'I 
bastı. Alman kızları ainir!iliği da 
kikadan dakikaya artan bu gendi 
yan yan bakmağa batlanııtlal' 
Bir üçüncü sigarayı yakark~. 1 il 
rinden kalktı. Yavaş yavaf yürud1 Merdiven başında birikmeğe baf 
yan aceleciler kafilesine karıtj., 
ken herkesin işitebileceği bir se• 

- T a'ş çatlasa yarın lıtanbul 
dönerim ... - diye söyleniyordu " 
Ah Mari ! meğer seni ne kadar 9 

viyormuşum .• 
·ı ir-Birden heyecan ve korku ı " 1 

kildi. Müthiş bir tehlike ile ka~!t• 
!aşmış gibi gözleri büyüdü v~ ra 
reyen dudakları arasındaki •!~atıl 
bu sefer kencJili ilimi en ~(<: aut l' 

- O . fıı a 
- Felaket! Felaket! ıse 

ket .. 
- Bitmedi-



m asal: ------
Bir ayı avı hikayesi 

·. 

/ .~ 

~~--
~ /'' --llifE': 

~*J -~ - St? C°ı?· 
Bu, küçük, fakat eski bir masal-

lrr ı -
O gün köyde müthit bir heye

otn vardı. Yediden yetmite kadar 
~dm, erkek, çocuk, genç, ihtiyar 
'lerkea İstanbuldan gelen avcıların 
)a.kalayarak köye getirdikleri vah
~ ayının etrafını almıftı. Herkes 
'r koca aymm nasıl yakalandığı. 

ola. hayretle bakıyordu. Ayı deyip 
le geçmiyeliın. Bu koca ayı iki ıe
ledir köyün bütün koyununu, ku· 
t\ısunu, öküzünü, ineğini, manda· 
1ını paralanııt ve bunlar yetmiyor· 
~Uf gibi bütün bostanları da harap 
ttmitti. 

Köylüler kı.ç geceler bunu bek
!emitler, öldürmek istemitler, fa. 
~at muvaffak olamamıtlardı. E
laaen buna da imkan yoktu ya ... 

Jstanbuldan gelen avcı Ali bey. 
di. Ali bey uzun zamandanberi bu 
tivarda avlandığı için buradaki 
ağlan bahçeleri, yamaçları, dere

leri çok iyi ıbiliyor ve avlanmağa 
fıktığı zamanlar llluhakkak bir ya
oa.ni hayvan vuruyordu. 

Ali bey buraya geldiği zaman 
köylülerle konuturken Hasan dede 

t dedi ki: 
- Efendi ... bizim burada bir a

h var. Hergün gelir bizim bostan
larımızı yer, bitirir. Hayvanlarımı
~a zarar verir. Bir tiirlü yakalaya
:ıııyoruz. Vuramıyoruz. Esasen ya. 
qlayabilsek te vuracak ayıyı öldü
~ecek mavzer tüfeklerimiz yok ki ••• 
<iizim köyde bir kaç tane çakmak
tı tüfek var. Bu tüfeklere ağızdan 
<>arut, kurtun koyacağız da o da 
\tet alacak ta. .. vuracak ••• Ama si· 
~in tüfekler iyi herhalde vurabilir
'iniz. 

Ali bey köylü Hasan dedenin 
'Özlerini dinledikten sonra dedi ki ı 

- Hasan dedeciğim. •• Ayı vur
tııak tüfekle olmaz. Biraz da akıl İ· 
le olur. 
-Nasıl? 
- Siz benden iyiıini bilirsiniz 

ta_. 

• 
- Şimdi bana anlatın bu ayı na-

''l geliyor. Ne zaman geliygr? 
- Efendim.. Bu ayı en çok he

llim bostanlarıma dütmandır. Ben 
de bu ayıyı yakalamak için bir ge
ce, bet gece, on gece sabaha ka
dar bekledim, fakat ayı gelmedi... 
ll'elmedi ama ... sabahleyin bostana 
İndiğim zaman gene bostanda ayı
ltın izlerini gördüm. 

Ertesi aktam gene bekledim .•• 
Sa:bah oluncaya kadar gözüme bir 
•aniye bile uyku girmedi. Elimde 
Çakmaklı tüfeğim de vardı. Fakat 
&abahleyin gene bostana inince ne 
R'Öreyİm, bostanda gene ayı izi var. 
Bostan gene mahvolmuf. 

Velhasıl bir türlü ayıyı yakala
tııak kısmet olmadı. 

- Pekala ... Hasan dede •.• Bu 
ayıyı ben sana tutarsam ne yapa
eaksın? 

- Bu sene elceğizimle besledi
iHm bir kuzum var ••• onu güzel ke
&er, doldurur hep beraber ille oy
tıata yeriz. 

- Köylü ler de tahit olsun mu? 
- Olsun .. . 
Ali Bey hemen silahını omu zla

dı . K öpeklerini d a ha evveld en 
İyice doyurmuttu . D aPa doğru iler
ledi. Dağda a z "itti , öz .. itti , dere 
t pe indi. Tepe çıktı, nihayet kor
kunç bir yamaca girdi. Yüksek 
ağacların koyu gölgesi İnsara ha
kiki h;r korku veriyordu. 

• 

Fakat avcılıkta çok marifetli 
olan Ali beyin hiç bir teyden kor
kusu yoktu. Onun yanında köpek· 
ler varken hiç bir teyden korkmaz. 
dı. 

Ağaçların koyu gölgesi altında 
yollara bakan Ali bey koca ayının 
izini buldu. llerledi, ilerledi, fakat 
ortada ayıdan hiç bir ses yoktu. 

Apm da oluyordu. Erkenden 
köye dönmeği münaııip buldu. 

Köye gelir gelmez Hasan dede
yi buldu. Bostanın kena11ında pu· 
ıuya yattı. Hasan dede de beraber •• 

Bir saat, bet ıaat, gece yansı 
olmuftu. Hasan dede: 

- Bak aksiye bak ... Bu aktam 
bekliyoruz ya ••• muhakkak gelmez. 
diyordu. 

Bu esnada birdenbire bir hıtıltı 

oldu. Bir homurtu yükseldi. 

Ali Bey mavzerini sesin geldiği 

tarafa doğru düzeltti. 

Biraz sonra koca ayı hiç bir teY· 

den haberi olmadığı için sallana 

sallana bostanın çitinden içeri at
ladı. 

Ali Bey çitin arkasına biraz da
ha saklandı. 

O ayının yemeğe batlamasını ve 
kendisine kartı gelmesini bekliyor

du. 
Hakikaten ayı istediği gibi kar

tısına çıktı geldi. Ali Bey de mav
zerini doğru.ttu: 

- Dan... dan... dan ... dan. .. 
Dört defa patlayan tüfek sesine 

ayının müthit ve korkunç sesi karıt 
ti. Ayı vurulmuttu. 

Avcılar sabaha kadar (ayı kaç· 
masın) diye beklettiler. Sabah o
lunca ayının yanına gitınek istedi
ler. Fakat kimsede cesaret yoktu. 
Çünkü ayı müthit bir tekilde çitin · 
yanında oturuyordu. 

Dakikalar geçti. Hala hiç bir ta
rafta hareket yoktu. Nihayet köyün 
tanının•• delikanlılarınd"" iki~i 
çitin yanına kadar gitti. Garip fey 
onlar da ayıya dokunamıyorlardı • 
Yaralı ayının çok büyük bir tehli· 
ke olduğunu çok iyi biliyorlardı. 

Nil-.:;.yet son bir cesaretle ayının 
yanına gittiler. Halbuki koca ayı 
yediği dört kurtunun tesiri ile çok 
tan ölmü,tü. 

Köylüler kuzuyu pitirdiler. Ayı
nın terefine mükemmelen gülerek 
oynatarak yediler. 

MASALCI 

Liman _ Rıhtım\ 
(Başı 1 inci s•hifede) 

tnn ve liman tirketlerinin yeni ıdare
ye bağlanıtrnda alacağı tekiller ve ya 
prlan hazırlıkları gözden geçireceğim. 

Liman ve Rrhtnn umum müdürlüğü 
teıkilatr aybaımda bilfiil çalıtmağa 
b.-lryacaktrr. Rıhtım şirketinden güm 
rükçe devralınan antrepolarda umum 
müdürlüğe bağlanacatkır. Rıhtım v • 
Liman itleri için, muvakkat bir bütçe 
ha:z.ırlanmrttrr. Bu bütçe bir aylık O· 

lare.k yapt'mrıtrr. Ve bugünkü kadro· 
yu muhafaza etmektedir.,, 

- Umum müdürlük kadrosu ha -
zırlanırken değqiklikler olacak mı • 
dır? 

- Eau kadro, ikinci ki.nun içerisin 
de hazırianacaktır. Şüph~iz, her iki 
idarede de yersiz ve faydasız görü • 
len krsmlar tamamen kaldırılacak ve 
yahut, hat ka bir tekle konulacaktır. 
Bununla be raber, umumi i ~leyiş vazi .. 
yeti değişmiyecektir.,, 

Diğer taraftan, gümrük ide.resi an 
!repolardaki e ' vanrn tesellümü mua· 
meleaini tamamlamak Üzeredir. Bu Cf 
ya, aiimrüğiin mesuliyeti altında ka· 
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IBunları biliyor musu~ 
Hayvanlar kendi kendine 
yüzmeği nAsıl öğrenir? 

Biz b iraz yüzmek iç.·n binbirzorlu· 
ğa uğrarız. Halbuki, köpek, ördek, 
kaz gibi hayvanlar hiç su yüzü görme 
dikleri halde suyun içine ablrnca bir
denbire yüzerler. Acaba bu nasıl o • 
lur?. 

Bunun cevabını verecek tabiattır. 
Yeni b 'r kedi yavrusu doğdu~u za 

man bilmiyerek 11A3rl anasının süt '.\. Ü 
emmek için memeye atılırsa, bir küçük 
bebek bilmediği halde nurl anasının 
meme&ine aanlıraa. ördek. kaz ve kö
pek te sevki tabii ile ekndi kendine 
yüzer. 

Biz neden yüzemiyoruz? 
insanlar ilk defa suyun içine girdi

li zaman yüzemezler. Neden? Bunun 
kabahati kimde! 

lıte bunu iyiden iyiye tetkik ede
cek olursak kabahatin gene h:zde ol
duğunu anlarız. 

Nıuıl? 
Çok kolay izah edeyim. 
ID68.n!arın zekası vardır. Zekası aa

y.,.inde her teyin ne olacağını gayet 
iyi bilirler. Bundan maada insanlar ya 
tamayı çok ııeverler. 

Denize veyahut renit bir auya giren 
insan: 

- Aca.ha ben bu suda boğulur mu
yum? diye korkuyor. Ve yüzmek için 
kendiıinde kuvvet bulamıyor. Halbuki 
•uyun üstüne kendinizi bıraksanız,bira.z 
da kolunuzu, bacaiınızı oynatsanız ıiz 
de yüzebilirsiniz. Oyle amma, dedi
iim gibi, insan oğlu canı tatlı olduiu 
jçin yüzmeğe ceıaret edemiyor. Yok
.,. insan da iaterıe yüzebilir. 

Dağların taşların şekilleri 
Dağların, t14ların tekilleri hiç bir 

yerde biribirine benzemez. Acaba ne .. 
den? Belki ıuali iyi anlamadınız. 

Burada da dağ var .. Ta~lık var. Ka
yalık var. Deniz kenarında da var. 
Acaba bunlar neden ayrı ayrı? 

Dünya üstündeki ·dağlar, taflar, 
velhasıl bütün mevcudat havanın vo 
auyu te&iri altındadır. 
Eğer dünya üstünde hava ve su ol· 

masaydı, bütün mevcudat olduğu ııi
bi kalacaktı. 

Eğri ağaçlar! Y oıunlu 
taşlar! 

Belki aiz de görmütsünüzdür. Bir 
çok ağaçlar bir tarafa doğru eğilmiı· 
fr. Adeta boyunları büküktür. Da.ha 
garibi ağaçların bir tarafı adeta yol • 
aun tutmuıtur. Diier tarafında hiç bir 
teY yoktur. Sonra dağlar, IA§lar da ay 
ni vaziyettedir. Hatta tqlarrn bile bir 
tarafında yosunlar vardır. D · ğer ta • 
rafı çok iyidir. Sebehi nedir?° 

itte bunlar havanın tesiri altında· 
dır. Hava rüzııar tiddeıli olduğu için a· 
ğaçlara te•İr etmit ve bir tarafa eimit· 
tir. 

Buna mukabil yosunlu olu§unun ao 
bebi de timal rüzgarına kartı bulun • 
ınu.ından ]eriye ı-elir. 

Yontulmuş kayalar 
Bi~ok yerlerde eular tA§lara miit

hit suretle t""ir eder, Hele deniz ke • 
narında bulunan kayalıklar aulann t. 
aİı·ile öyle ııarip tekillere girerler ki .. 

Bazı yumu§ak kayalıklar vardır. 
Sular buraya tesir ede ede bu kayalık 
larr_ ezer, hatta onlara ııarip tekiller 
verır. 

Mesela ayakta bir adam duruyor -
mut g bi tattan heykel olur. Bundan 
b14ka sular toprak içinde bir yere top 
larur. Birikir, birikir adeta yerin için
de bir su mağazası olur. Bu au orada 
bulunan tat, toprağı eritir. Onlara ga
r'p tekiller verir. Sular oradan çekilip 
gittikten sonra mağara içinde garip 
tekilli yO!lltmadan daha ırüzel tatlar 
meydana çıkar. 

"" Afrika çö!lerinde yarım mil
yondan fazla insan yatamaktadır. 

"" 1848 martının 29 unda niya 
Gara telalesinde bir daınla su kal
mamıttı. 

"" Karıncalar köpekler kadar ya. 
farlar. Bir karıncanın vasati ömrü 
sekiz, on senedir. 

"" Çincede "saadet., kelimesinin 
yüz türlü mukabili vardır. 

"" Sinirlerimiz vasıta.sile hisleri
miz saniyede takriben 26 metre, 
yani saatte yüz kilo metre ıüratle 
nakledilmektedir. 

Eğer bir adamın kolu günete de
ğecek kadar uzun olsaydı, o adam 
elinin yandığını 167 ıene sonra 
hiaaedecekti. 

. ·- --

lacak, antrepolar yarın aabahtan iti • 
haren umum müdürlüğün emrinde 

,. kulhnılacaktır. 
Maliye müst8§&n, tehrim.izde kala. 

cağı on ırün İçerisinde Darphaneyi de 
gezecek ve para baamu İ§lerile ya • 
kmdan ali.kadar olacaktır. 

Memurlara tazminat verilecek 
Tasfiye edilmekte olan Rıhtım tir 

keti de bugün eaki memurlarına ta:ı:• 
minat veercektir. Tasfiye heyetinin 
verdiği karaar göre timdiye kadar 
Rıhtım ıirketinde çalr§Dlıt olan aali 
memurlara çalıımalan niabetinde taz. 
minat verilecektir. Bu memurların ada 
di 85 akdardrr. Ancak ücretli bulunan 
memurlar da Rıhtım tirketinde pek 
çok emekleri olduğundan bahisle ken 
dilerine de tazminat verilmeaini rica 
etmiflerdir. Tasfiye heyeti Ücretli me 
murlarrn müracaatını da tetkıke bat• 
lamrıtrr. 

Ökonomi konseyi 
(Başı 1 ınci sahifede) 

limatnamede yazılı bazı kayıtlar, ta
ciıı!eri.mizi mü~külita düşürmüş Y<! ge 
rck ıehrimiz takas heyetine, gerekse 
Türk • Yunan mü,ıerek ofisıne bu 
ı:üçlüklerfo kaldmlmaaı için miu-..ca• 
atlar yapılmı§lrr. Y aptrğnnrz tahkıka· 
ta göre, ıik5.yete yer veren m eaeJt: 1u 
dur: 

Hususi takas ta limatnameairua l:>i r 
maddesine göre, memleketimizden 
mal ihraç edecek her tacir, vercce~i 

beyannamede, mukabilinde ithal ede
ceği. malın cinsin i, nev'ini mikciarını 
ve daha diğer maliimatı da ayni za
manda göatermeğe mecburdur. l.lu ka 
yrt, balık ıevkiyatile uğraaın tacırlcri, 
halıılı olarak müşkülata uğratmr~tır 
Çünkü, memleektimizden Yunanista • 
na gönderilen her balı.k partiıi 100 • 
400 lira kıymetindedir. Huauai takaıa 
tabi olarak mukabilinde ithal erile • ' 
bilecek mallar ise mahduttur. Balığın 
ihracı sırasında verilecek beyanname
de, balrğm değerine kar,rlık olarak 
getirtilecek malın tayin edilım.esine 
imkan yoktur. Bundan ha§ka, gönde
rilen parti küçük olduğu için, hususi 
takasa tabi mallardan, o kıym<>tte 
mal getirtilm.,.ine de imkan yoktur. 
Bu mevzu üzerinde alakadarlann na.
zarı dikkatini çelen balık ihracatçrla
runız, ihraç edecekleri ufak balık par 
tileri için bir hesabı cari açılma.smı, 
bu hesabı cari, muayyen ha mikdara 
vardı.klan sonra, ticari muameleye im 
ki.n olabileceğini söylemi§lerdir. Ta· 
cirler, ihraç ettikleri balık anukabi • 
!inde, hwnui takasa mevzu tetkil e • 
den mahdut mallardan memleketimi-
ze ithal eedbileceklerini ve böylelik-
le ihraç sıraarnda, ithal edilecek ma• 
lın tayini külfetinden de kurtulacak· 
larrnr ayrıca bildinnitlerdir. 

Gtiı~®D y~~n 
ba.kaJ:"I'I 

Bir haftalık dahili ve harici vakayü takij) ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise baklanda 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen 'nakalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iftirak 
edebilirler. Yazılann gazete yazısıyla azami 15 ve asgari 30 
ıatır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıf bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya veri' melidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakasında bir inciliği "Kubilay ve biz" yazısi/e 

Vela Lisesinden Kemal Aksoy, ikinciliği "Yugoslaııya'da Yevtiç ka
binesi,, serlevhalı yazı ile Edebiyat Fakültesinden Numan kazanmı,. 
tır. Kendilerinin hüviyet varakalarile birlikte idaremize müracaat e • 
derek mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

KUBiLA Y VE BiZ •• 
Acunun bir yanında milyonlar Noel ıa
balırna gözlerini açarken, biz Kubilayın 
kesik başı etrafında• toplanıyoruz. Ulu 
Atatürkün bize emanet ettiği cumhuri .. 
yete yan bakmağa yeltenen üç buçuk 
yo!Nu bir kış sabahı, etine, yavrusuna 
aataırlnut bir aılan ııihi uldıran ve bu 
yolda ba§rnı ve canını veren Kubilay, 
düıünüyonnn, gerçek öldü mü? 

Hangi ölüm onunki kadar insanı yaşa· 
tabilir? 

Kubilay bütün bir Türk acununda 

1 

Ben neler aöylüyorum? 
Kubilay! beni bairtlal 
Seni ben bir inıan ve bir inu.nın p.fırw 

drğı kurunlar olur diye dütüuerek böyle 
de yapabilirdi, diyorum. 

Sense temiz, erkek bir İnsan olutunwı. 
üstünde bir Türkıün ki, Atatürkün ema• 
netine el ıürmeğe yeltenenleri görünce 
bir aılan, kabına aığmayan bir yanan 
aslan keaildim ! 

Bu güçlük yüzünden, aon on gün 
içerisinde Y unanistana olan balık ih· 
racatınuz tamamile durmut gibidir. 
Sularımızın bol uskumru çrkmağa baı 
lamasına rağmen aevkiyat yapılama· 
maktadır. Oğrencliğimize göre, Türk· 
Yunan ofiıi bu meseleyi tetkike h&J· 
lamrt. ayrıca talimatnamenin tatbika
tile me§gul olan takas heyeti de ta -
cirleri nmüracaatlannı al&kadarlara 
bildinniıtir. 

Yurdun her 
Yanında soğuklar 

" parça parça, delik detik vücpdile huııün 
naad yaııyoraa, nasıl hiç bir canlıya na· 
aip olmayan bir diri:Okle aağıa, kim inan
maz ki, yarın, ve bütün yarmlann yann· 
larrnda ııene öyle, belki dalıa canlı, daha 
kuvvetli ya§ayacakllr. 

Ozümü, ta içimi yoklayoruın, ben de 
öyleyim, etrafonr yokluyorum, hep öyle
yiz. Kubili.y o ırün ölmeyebilirdi_. F akal 
bugünkü gibi YB§ahilir miydi? Onun M.,. 
nemende akan kanile aulanan toprakta 
bugün bir abide yülneliyor. Bunu biz 
yapmıyoruz, bunu o berekeıfl ve temlır 
kan özile yapıyor. 

Biz önümüzü bilmeyen kiıiler değilia. 

(Başı 1 inci sahifede) 
gatta nakıa 6, Bolu, Eakitehir, Kasla· 
monu, Kütahya ve Kayaeride no.kra 4, 
Afyon, Çorum na.kıs 3, Ankara, Kon• 
ya, Benehirde 2 santigraddrr. 

Kastamonu, Kütahya, Sivas, Yoz. 
ge.d, Erzurum ve Karada kr' günü ol· 
mUJtur. Yani buralarda günün Je, a• 
mı müddetince termometre srfaın üstil 
ne ~tkmamıtıır. Burada en düıük •Ü· 
hunet Karada nakıs 9, ve en yüksek ar 
caklık da Antalya, Adana ve Dörtyol 
da zayit 14 aantigraddır. 

Doğu Anadolusu ile Karadcni>. ve 
Akdeniz kıyılarında latanbul çer~eve 
sinde ve Orta Anadolunun Bolu, ! ... vıu, 
çevrelerinde yağı§ olmll§tur. Yağrf Ka 
raderıiz ve Akdeniz kıyılarında yağ • 
mur ve diğer yerlerde kar teklinde 
dir. Giresunda 22, Gaziantepte 23, 
Kili&te 19, Sivuta 9, Diyarrbekırde 8 
miliırnetre yağmur ıuyu ölçühnüıtür. 
karm toprak üzerindeki kalınlığı 80° 
lu, Çorum, Erzincanda Sivas ve Mala! 
ya 8, ErT.unımd~ 1 2, Karsda 14, San 
K.amrfta 29 oantimetredir. 

Bafra' da 
Birkaç ıründenberi yağan yağmur• 

lar kara dönerek yakın tepe ve dağla· 
rr beyazlabıuttrr. 

Erzurum yolu kapandı 
TRABZON, 30 (A.A.) - Havalar 

soğumut ve kardan Erzunun yolu oto 
mobillere kapanmrıtır. 

MUGLA, 30 (A.A.) - Dündenbe 
ri havalar aoğumuıtur. Yağmurla be. 
raber yükaek tepelere ve civar dağ -
lara kar dÜ§DlÜ§tür. Bununla beraber 
derece tehirde henüz aıfıra inmemif • 
tir. 

IRZ 

Kubilay Menemen alanında inkılaba 
ha§ kaldıranlar karııamda kartrarnda 
yaıayıırn tad 0 na ~~ndinİ kaptıracak ö
lüme atrlmayabilirdi. Karakuvvetin ör
neği yobazlar o ar\da cumhuriyeti tem
ısil eden bu genç zabitin biran durakla· 
drğmr, ııerilediğinİ görebilirlerdi. 

Kubilay onlara bu zevki bile vermedi. 

YUGOSLA VY ADA 
Geçen yedi ırünün içinde Yugoslav. 

yada drt bakanı Bay Y evtlçin çekilme
si ile Uzunoviç kabinesi düJtÜ ve yeni 
kabineyi, diğer un ... rlardan da birer 
kiti alarak Bay Y evtiç kurdu. 

Görünütle ıeaaizce, çarçabuk olup 
bitiveren bu deği§me, Balkan ve acun 
aiyasaamdan çok, iç aiyaaa bakımından 
üzerinde durulmağa değer bir olııudur. 
(hadise) 

Kral Aleluandnn öldürülmeıinden 
sonra bütün ulualar arası siyasal al .. 
nında bir çok değitmeler ve kantrklık· 
!ar bekleniyordu. Fakat Yugoslavyanm 
iç ve dıt aıyasaamda beklenilen bu çö
zülme ve değiıme gerçekletmedi. Y U• 

goslav ulusu büyük yaaını .içinde eritip 
kendini tuttu. Hcl.e son yıllarda göıter
diii barrtıeverliji-İn bir kez daha a
cuna gösterdi. 

Son kıırbine değişmesinin dıt aryasa 
üzerinde bir dokunağr (tesir) yoktur. 
U &lelik yeni kabinenin eski drt hakan
ca kurulmaar, bu aryasanm bir l<at da· 
ha gücünü arlbrmasr ve doğrulanma••· 
dır. 

Şimdi kahine değitrnesinin ana kıl
dacroa (amil) ııeç<l>iliriz • 

Kral Alekıandr, büyük aavat sonra· 
arnrn yenen Yugoslavya auurlarr için
de topladığı bir çıok uluslan kaynat • 
trnna aavlairnm (dava) kuriNuu olmut
tur. Kral büyük otoriteaile hu aavlatı 
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Biz biliriz ki Kubilay bizden biridir ve 
biz ayn ayrı birer Kubilayrz. 

Tali o ırün onu çağırdı, o aitti, yarın 
hanaimizi çağırsa kota kota o yola git• 
mez ki .•. 

Ne mutlu ona. .• ve ne mutlu ondan o
lan bize( 
Vefa liıeai B, 3 den 979 Kemal Akaoy 

YEVTIÇ KABiNESi 
gerçeklettirmek yolunda ileri adımlar 
almrtbr. Fakat öte yandan da diğer uno 
aurlar araamda hoınuhuzluk &İttikçe 
artıyordu. Hele yurt aınrrları dıtrnda 
çalııan atm ve devrimci Makedonya
lılarla Hırvatlar Aleksandr'ın can düt
manı olmuılardı. 

En ıonra kral, dilelderİnİ kanla elda 
etmeği düıünerı Makedonyahlarm bir 
kurıunu ile öldü. Fakat onun kurduğu 
birliğin ölümünden sonra çözülrnes-. 
ai, brrakbğı izlerin ne kadar derin 
olduğunu ııöıtermep yeter. Buııün 
Aleksandr değerinde bir önderin Y D• 

goslavyada bulıınmamasr kayııu uyan • 
dırıyordu. Buna kartı kralm kurduğu 
ulun! birliği tekel otoriteaile değil, 
uzlatma ve hanıma yolu ile ileri ıötüa-
mek düıiinüldü. Y evtiç ııibi Alek.
aandrrn en ıüvenli bir ad:ammm bir u• 
lusal birlik kabineai kurmasının ger • 
çek anlamı (mana) budur. Böyle09 
lmolm bıraktığı büyük otorite boıluğu 
doldurulmuı oluyor. 

Bu bakımdan yeni kabine, içten 
giiçlü bir Yugoı4'.vyanın ta kerıcliaidir. 
Balkan antlafm&aı ve acun barrır için 
p<K yararlı çalıtmalan görülen Bay 
Y evtiçin, bu kez iç aıyaııoryı da elinde 
tutarak uluslar arası arya.- ile Bal· 
kan barrpnda büyük iJler ; 11pacağına 
iıkilaiz bakabiliriz. 

Edebiyat Eakülteai: M. Numan 

57 

iNTiBA, 1, Duyııv, a, Uı, S, Sezııl. 4, Sezik, S, Seziııtia 
6, Seziş, 

iNTiBAH, 1. Göz açrldrfı. 2, U:rarııldık, 

iKTiFA (etmek), 1, Canmak, 
iKTiSAP ETMEK, 1, Edirımek, 
iKTiSAT, 1, Biriktirme, 

lNTIHA, t, Bitirim, 2, Bitme, 3, Uç, 4, Son, 5, Sona 'f'U' 

ma, sona erme. 6, Tükenme. 
iNTiHA!:; 1, Ayırt 2, Beilerıit, S, Seçim, 
iNTiHAR, 1, Kendini öldUrmek. 
INTJKAM, 1, Hmç, 2, Kan alma, S, Oç, 
iNTiŞAR, 1, Dağtl11, 2, Kaplay11, 3, Saçılış, 4, Ya)'ll11. 
JNTlZAM, 1, Çeki düzen, 2, Düzen, 3, Düzenlik, 4, DilJ 

ııüıılük, 
iNTiZAR, 1, Bekleme, 2, Irim, S, Umanç, 
iNZiBAT, 1. baskL 
iNZiMAM, ı, Katılma, 2, Uıte ıelmek, Uıte koyma.le. 
iNZiVA, 1, Ayrıksı yaıamak, 2, Çekilmek, S, El çek• 

mek, el etek çekmek, 4, Kö1eye çekilmek. 
iPKA, l, Arturma, 2, Bırakma, 3, Yerinde btrakm.L 
iPOTEK, 1, Dutu, 
iPTAL ı, Bozmak, a, Çizmek, S, Çürütmek, 4, Kaldır• 

'mak, 5, Silmek, 
iPTiDA, l, Baş, 2, Baılama, 3, Baılan&ıç, 
IPTIDAR, 1, Başlamak, 
iPTiLA., 1, Düşkünlük, 
IPTINA (etmek). Dayanmak, 
iRADE, 1, Buyrui, buyruk, (Perman, emir, man.) z. 

Buyrultu. (Ferman., emirname man.) 3, Dilek, (Arzu, ihti· 
yar, man.) 4, Ercm, S, Erim, 

IRAT, (varidat rnarı.) 1. Gelir. 
iRCA (etmek), 1, Çevirmek, ceri çevirmek, 2, Döndür

mek, ıerl döndürmek, 3, Eski yerine getirmek, 4, Geriye 
almak, 5, Kaytarma.k, 

iRFAN, 1, Anlayış, 2, Bilii, 1, Bilim, 
iRS, 1, Babadan kalma, arıadarı babadaa kalma (MCT• 

rus, aile yadiıirr rrıarı.) 1 
iRSAL (ebnek) , 1, Göndermek, 2, iletmek, 3, Yollam.al 
iRŞAT (etmek) 1, Yol göstermek:, 2, Gözünü açmak. 

S, Kafasını aydmlatmak. 
lRTlAŞ, 1, Titreme, 2, Urperti. 
iRTİBAT, 1, Bailantı, 2, Bailılık, 3, Biribirinl tutma, 

4, llişik, 
iRTiCALEN, 1, Ağızdan, 2, Birdenbire, 3, Dü:sünmek· 

ıizin, 
IRT]F A, 1, Yücelik, 2, Yükseklik, 
IRTIKA, 1. Büyüme. 2, ileri gitme, 3, yukarı çıkma, 4, Yf 

celiıt. yücelme, S, yüksclis. 
fRVA, 1, Doyurma, sara doyurma, 21 Kandtrma, ıuya 

kandD'ma, 3. srvarma, 4, Sulama, 
IRZA (etmek), !, Efmek (temayill etbrmek man.) 2. 

lKTIT AF ETMEK, 1, Aparmak. 
JKTIZA, 1, Böl, 
iKTiZA ETMEK, Gereldi olmak, ııerekmelc. 
ILA (etmek) 1, Atrtmak, 2, Çrkarmak, yukarı çrkarmali, 
iLAÇ, 1, Daru 
iLAÇ VERMEK, Emlemek, 
iLAÇ iÇiN KULLANILAN NEBATLAR, Talak. 
iLAH, 1, Bayat (Kadim rrıarı.) 
iLAM 1, Bilik. 
iLAM ETMEK, 1, Aıılatmak. 
iLAN, 1, Aydr!ı~ 
iLAVE, 1, Ala. 2, Derele. 
iLAVE ETMEK, 1, Arttırmak, 
iL.\ VETEN, 1, Artıklatı, 
ILGA, (etmek,) 1, Bozmak, 2, Kaldırmak. 
iLHAK (etmek), 1, Bitiıtirınelı:, 2, Eklemek, 3, DiıtW 

mek, 4, Katmak, 
iLHAK EDiLMEK, 1, Çalmmak, ("Urr!ip kazası IC&,_ 

ıeriye çalm.acak,,). 
iLHAM, 1, Bulııv, 
iLHAM E1'MEK, 1, Daırımak, 
ILKA (etmek). 1, Atmalı:, 
iLKAH (etmek,) 1, Döl aldırmalt, 2, Gebe bırakmak. 
iLLET, (maraz mt#l-), 1, Çor.. 
iLLETi SARiYE, 1, Bulaşık, 
ILM, (llim,) 1, Bilıi, (Biliııerı ıey man.) 2, Bili • 
iLMi BATIN, {Umünnefs) Gönül bilüıni. 
II:MUHABER, 1, DilkuTak. 
ILSAK (etmek), 1, Bitiştirmek, 
lL TrBAS, 1, Benzeşme, 
iL TICA (etmek,) 1, Barınmak. 
iL TlCAGAH 1, Barlak, 2, Ocak, 
iLTiFAT (etmek,) 1, Çevre bakmak, 
iL TIHAK (etmek,) 1, Araya karışmak, 2, Birle~mek, 

birlesivennek, 3, Eklenmek, 
iLTiHAP* 1, Alevlenme, 2, Kanlanma, 3, Kızarma , 
lLTIMA (etmek), 1, Balkımak, 
iL TIMAS, 1, Arka (Himi, muzahlr, man.) 2, El &öla:e

ıi , 
fL TIMAS ETMEK, 1, Arkalamak, 2, Arka çıkmak, arka 

olmak, 
iLTiSAK (etmek,) 1, Birleşmek, 2, Bitişmek. 
iLTiSAK NOKTASI, 1, Çat. 2, Kavpk, kavuşak, 
iL TIVA, !, Burııaç, 2, Burguç, 
iL TIVA ETMEK, 1. Burgaçlanmak, 
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1 Yeni Soyadı alanlar Eczacı-peçete -vicdan! 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

1 •••••• 1 

Herkes Öz türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni Soyadı alıyor 

m •O•eı'.'11!1ii 

Eğer eczacının vicdanı olmasa hastanı ı 
vay geldi başına! 

Bir kalfa an'a+•""'o~ 

Dört kişi beni ilk kata kadar 
çıkardılar. - Bayılacaktım 

• Iatanbul vilayeti idare heyeti a
zasınd-an Enver ve kardeıi BodMJmda 
tüccar Firdevıi (Nayır), Eminönü kay
makamı Raif (Tek), Eminönü merkez 
na. mü. Abdullah (Eranlan), Eminönü 
merkez me. Ali (Kıra!), Kumkapı na. 
müdürü Haydar ( Suer), Eminönü be
lediye doktoru Hilmi (Erdoğan), Bin
birdirek mahalleıi Cüzdariyede Çeşme 
ıokağında bakkal Sırn (Dıç bakkal), 
lıtanbul bek>diyesi teftit heyeti hade
mesi Hakkı, oğlu Liıtfi, kardeti Ali 
(Akın), Emniyet müdürlüğü ikinci fU· 
be üçüncü kunnda üçüncü komiser 
Emin (ltık), E. M. 2 ci tube 3 cü kı
onnda me. Sadık (Akdoğan), E. M. 
2 ci ıube 3 cü lusnnda me. Sadi ( Gü
ler), E. M. 2 ci tube 3 cü kısnnda 
me. Hamdi (Tuna), E. M. 2 ci ıube 
3 cü kıaı:mda me. Fahri (Kurtoğlu), 
E. M. 2 ci şube 3 cü kııonda me. Os
man (Çolakoğlu), E. M. 2 ci ıube o
dacm Mustafa eski aile ismi olan 
(Tun:bekoğlu), E. M. nezarethane me-

mukayyidi Halit (Aksoy), Cumhuriyet 
halk fırkası baıkanı Dr. Aziz (Perkün), 
Cumhuriyet halk fırkası Jcatibi Raif 
(Altok) Akşehir Hilaliahmer ıubesi 
katibi Ahmet Lütfi Ahmet (Celebi) Ak
şehir bankası iilare heyeti azaomdan 
Hayri (Günzüz), Akf"lhirde be.her 
Hüseyin Hüınü (Akın), kitapçı Ya.hya 
Zekai Yahya (Celep), Debbağ Hacı A
li zade Hafız lbralıim (Şa:lıin), beledi
ye memurlarından Mehmet Akif (Yıl
maz), Akıeıhir bankası meclİli idare a
zasından Halil (Değinnencioğlu), poıta 
müdürü lbrahim (Akyalçm), havale me• 
muru Emin (Erdoğan), posta memuMJ 
Ali (Tan), posta muhabere memuru 
Mehmet (Unal); müvezzi VeH (Kan), 
müvezzi Nedim (Çelik), hat balocm 
Huseyin (Acar), hat bakıcm Oıman 
(Kaya), Mumcu zade Muıtafa, Hahz 
Osman, Ahmet Ata, Ata, Hüıeyin 
(Mumcu) soy adlarını almıılanbr. 

Bir eczacı kalfası tanırım. Belki otuz 
yıldanberi ayni eczahanede çalışır. Geçen ı' 
gÜn bir ilaç yaptırmak için uğramıştım, 
baktım: köşesinde oturmuı, terazide bir .1 
§eyler tartıyor. Beni rrörünce baıını 

Hülasa 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

..,~kilatı tarafından lspanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus· 
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casualannın reisi 
Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malümat almış ve bunları 
Fransaya bildirmiştir. 

[Şimdi Baron, Marthe Richard, bir 
çok maceralardan sonra otomobille Zo
.zo ismindeki bircasusu aevkederlerken 
bir kazaya uğramışlardır.] 

- Affediniz Hanı dedim ..• Bir
çok yerlere verilecek borcum var ... 
Bana biraz para verebilir miıiniz? 

Ne olur ne olmaz ... Her teYe kar 
•• tedbir almalı idim. Yatağa uzan
mıt olan Fon Krohn rahatsız olmak 
iıtemedi ve ilk defa olarak elime 
bir deste anahtar vererek kaaaamın 
manivelasını nasıl açabileceğimi 
anlattı. 

Artık bana kat'i surette itimadı 
vardı. 

Kaaa~ında par.alan ile 
vardı. 

sırlan 

Fakat benim bütün aklım fik- 1 
rim timdilik katil mürekkepli ka
lemlerin ıeyyahatine mani olmakb. 
Buradakiler için hiç bir proje yap
madım. 

Otomobil kapıda bekliyordu. 
Hizmetçiler büyük dikkatle beni 
bindirdiler. 
Bağırmamak için ditlerimi ıık

hm, tımaklanmı ellerime gecirdim. 
En küçük bir hareket beni ıstırap 
içinde kıvrandırıyordu. 

- Calle Barquillo 
Yol da, toföre Palas - otelin önün 

de durmasını söyle.:lim. Bütün 
kuvvttimi topladım... Acaba tan· 
sım yardım edecek mi idi?." 
Şassörü çağırdım. 
Bu çocuk beni tanıyordu. 
· - Çabuk, dedim postaya git 

mektuplarımı al... Seni beldiyo
rum. 

Gelen mektuplar arıı:.:ında an
nemden de acıklı bir 111 ~ktup var
dı ..• Fon Krnhna kartı hissettiğim 
kin o kadar fazlalatmı,tr J;j bütün 
ıstırabımdan daha kuvvetli olmuf
tu: 

- Calle Barquillo ... dedim. 
Geldiğimi görünce güzellik mü

essesesinde çalıtan bütün itçiler 
kotuttular. 

-· Beni odama çıkarınız... de
dim. 

Dört kifi beni ilk kata kadar çı
kardılar ... bayılacaktım. Alnımdan 
80ğuk bir ter botandı. Sesim boğuk 
çıkmağa batladı. 

katiletecekti. Konsepsion da mü
rekkepli kalemlerı de hedeflerine 
ı•asıl olacaklardı . 

- Beni bırakınız, dedim, çok iyi 
yim •.• 

Beni buraya çıkar.ın kadınlar 
nefes nefese idiler fakat gitmekte 
tereddüt ediyorlardı. Sert bir se1-
ıe: . 

- Beni bırakınız... diye bağır
dıın. 

Bir koltuğa oturmuttuın. Yalnız 
kalır ka1maz biraz nefes alabilmek 
için kendimı Lıraktım b14ımı kol
tuğa da)arhr•ı... kollarımı sarkıt
hm. •. 

Kendi kendime, içimden hep: 
- Cesaret Marthe •.• Marthe ce

saret ... mürekkepli kalemle.-... di
yordum. Büyük bir ku1'vet aarfede
re~ t~!ef~nu elime aldım ... Eğer 
Moıyo do M. Madridde ise kurtul
mUftum. 

Mösyö dö M. ün vaktile bana 
randevu verd~i Pa•eo de Recolle
tos ~ankaaına telefon ettim ... Ah 
kapı~en beni dinlese idi ... Madrid
de hır merkez vücude gE>tirse idi .. 
N~ b.a~anm müdürü ... Ne bü

'çılen Mösyö dö M.'yü tanıyor 
lardr. 

Dcksan ölü 
Koltuk değneklerimin yardımile 

kımıldanarak bir el çanluına biraz 
çamatır bkı,tırdrm. Fon Krohn'a 
çamatıra ihtiyacım olduğunu söy. 
lememit mi idim? .. 

. Bu yorucu it bittikten sonra be
nı arabaya. götürmeleri için çağır
dım. Rengım uçmuft:ı ... Birden 
zayıflamı~tı~ .. Şakaklarım zonklu
yordu ... Gıt gıde kuvevtim kesiliyor 
du. Doktor: 

.-. Salcın tedbirsizlik etme ... de
mıflı. 

. İki mürekkepli kalemin nerede 
ıse ~ududu atacağını dütündükçe 
ted~ır ~k~ıma gelebilir mi idi? 

Bıtmıtlım... Fakat İnü$1cülıit 
Y~?mek ic~p. edince acıyll taham~ 
mu! etmesını bilmediğimden gene 
Palas otele gittim. Belki orada 
Jene~al Denvignes'e rastlardım. O
n~ ~ım olduğumu sölerdim ... Bu 
g~zlı. tetkilatın nizamlarına muga
yırd~ ... Fak.at onlar da niçin adam. 
lan ıle Parıs arasında bir rabıta 
tesis etmiyorlardı? .. 

Almanlarda rabıta vasıtası 0 ka 
dar çoktu ki... her sefarethane, her 
konsoloshane bütün dünyadaki bi
taraf me?1leketlerde, gizli tetkilat
larının bırleftirme merkezi id. 

.At~at~ mililer, Denvignes v~~ife
mı bılmıyordu ve belki de b . 
Hed"'I ·b· b. Al enı .1 a gı 1 ır man casusu zan-
nedıyQrdu. Aylardanberi hiç karşı
latmamıt idik. 

. muTu Mu•tafa (Kemerli), htanhul 
gümrükleri baımüdüriyeti mimarı Ke
mal (Oral), Pul müdürlüğü mu,,ase~~~ 
ciıi Şemsi amcası oğlu Derinkuyu na
hiye mü.ıÜrü Halil, amcan oğlu Mali
ye vekaleti tetiıik ınanurlarından Mu
hiddin, ziraat memuru Yakup, Beykoz 
faıbrika11 1 st. biiıoıu muhasibi Niyazi 
eski aile lakapları olan (Levend) in 
mukabili olan (Boyıan) ı soy adı ola
rak almrıiardır. 

• Suıtanhamam Münevver han a
vukat Ziya (Kacar) soy adını almıt
tır. 

ilancılık kollelrtii ıirlcetinde ilan 
tevzi memuru Muhiddin soy adı olarak 
(Erkal) ı alıruşhr. 

• Bostanl>aıı polis mevkii 3 cü k.o
miıer Hakkı ve kard"Jİ Kanzuk ecza
nesi lô.boratuvM tefi lsma:I (Coşkun), 
Bostanhatı polia mevkii efradından 
Ferit (Yurttaı) soy adlarını abrutlar • 
dır. 

Merzifonda soyatlı a:aniar 
MERZiFON, (Milliye1) - Son gün

lerde ooy adına kar§ı dehtetli biT aliıka 
vardır. Herkeı bir ooy adı bulup der
hal kütüğe kaydettiriyor. 

Şimdiye kadar aoy adı alıp küruğe 
reımen müracaatta bulunanlar ıunlar • 
dır: 

Kaymakam lbrahim Rüştü (Alb-
ok), jandarma kumandanı Şevke1 (Oz
türe) tahrirat katibi Aziz (Taıan), 
hüku:Oet doktoMJ Ahmet (Bilgin), be
lediye doktoru hmail Hakkı (Kentli), 
belediye ebesi Bebrecem (Aşkun), bele
diye uhhat memuru Halil (Oğlu), oey· 
yar sıhhat memuMJ Mehmet (Altan), 
diıçi Kazım (Utku), dol<tor Cemil (uz), 
hususi mubas.:be memuru ~alis (Uslu), 
nüfus memuru Hüseyin (Uyoal), dis • 
panser odacı11 Hasan (Ozcan), varidat 
kô.tibi Ahmet (Ata), ilk tedrioat müiet
tiıi Remzi (Bingöl), irfan mektebi 
muallimlerinden Oıman (Atacık), lr· 
fan mdrtebi başmuallimi Ahmet ( Gü
ney) lrlan mektd>i muallimlerinden 
Vehbi Cem (Atkun), irfan mektebi 
hocalarından Aliye (Türe), poata tel 
memuru Ahmet (Kutlu), orta mektep 
musiki hocası Enver (Gök), Kara Mus
tafapaf8 mektebi başmuallimi Haki 
(Engin), Karamustafa P"ta muallimle
rinden Fuat (F1rad), malmüdürü Os • 
man (Erdem), nüius katiplerinden 
bayan Sezai (Un), htiklal mektebi 
muallimlerinden Aliye (TaJkın), maa
rif memuru Halil (Koç), muallim HÜ· 
seyin Avni (Giray) soy adlarını almıı
lardır. 

Daha hiç bir fey yapmad'1n bu
rada bayılacak mıydım? Hayır ..• 
gözümün önünden Konsepsion'u ... 
mürekkepli kalemleri ... Berhava 0 • 

lan bir fabrikayı ... ölüleri ..• cephe
d~ olan erkek kardetl'!rimi geçir
dım. 

. Kendimi kaybederse'll itciler be- . 
nı Boranun evine götüreceklerdi. j 
Dıtarı çıkmamak emri büsbütün 

Palas otele hala namıma mek. 
tuplar geliyordu. Kapıcıyı çağıra
rak mektup var mı diye sordum 
ve o.to.m?.bilden inmeme yardım et
mesını ıoyledim. 

Akşehi rde soyadı alanlar 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Akıehir 

bankacı mürakibi Salih (Şarlak), Akşe
hir banka11 muhasebeciıi Hüseyin Ca
hit (Şenoğlu), Akfehir bankası mua· 
meli\ memuru Halis (Köseoğlu), avu • 
kat Halil Recai Halil (Erdem), posta 
me. Nuri (Bilgin), Akteiıir bankası -Bitmecli-.................. ,,,,,, ........................................ _, ................. ~ 

~ .......................... ,, ............... ........ 

İNB 58 
iLTiZAM, ı, Kesene (Mukataa man.) 
iLTiZAM ETMEK, 1. Boynalmak. 
iLZAM (etmek), ı. Alt etmek 
iMA (etmek), ı, Göz kakmak, (Göz işaretiyle ıma man) 
iMAL (etmek,) J, Caratmalc · 
iMALATHANE, l, lş evei, ' 
iMALE (etmek), 1, Eimek. 
fMAM, 1, Başçı, 
iMAN, ı. Çozak, yozoJr. 
iMAN ETMEK, 1, Betmek 
iMAR (etmek), 1, Ba~, 
iMAR OLUNMAMIŞ, Kıraç. 
iMDAT, ı. Aybı, 
! MOAT iSTEMEK, Cırlaşmak. (Balı: İltimdat.) 
ıMHA. 1, Basımçık. 
iMHA ETMEK, 1, Allunalı:, 
JMHA EDiCi, Kczimci 
IMHAL (etmek), 1, AUatmak atmalı 
JMKAN. 1, Cün, ' • 

iMLA (etmek, doldurmak man,) 1
1 

Airatmak. 
IMl.A ETMEK, (Yazdırmak, man.) 1, Sö7le}'ip l'Udır

mak, 2, Yazd1rmalr. 
iMPARATOR, 1, Kaian, 2, Tenricen, (llihi divint man.) 

(Hak: llukumdar.) 
IM.:'ARATORIÇE. Biçe, (Prenses man.) 
IMl'ARATORLUK, Kaianlıt (Balı· Saltanat) 
ll\1RAR (etmek), 1, Cırgamak. · · 
iMSAK (etmek) 1, Çekinmek,' 2, El çekmek 
IMTIOAT (etmek), 1, Asılmak, ' 
IMlıHAN, 1, Arman. 
IMTlllAN ETMEK, l. Çımgıınak, 2. Yoklamalı. 
IMTlllANA TABI KILMAK, Tügellemek. 

INT 59 

fNCILA 1, Parlamak, 
JNFIAL, ı, Dargınlık, 2, Gücenme 
INFIKAK (etmek) 1, Ayrılmalı, 2, Ayrı düımek. S, Ye· 

rindm ayrılmak. 
INFILAJs: (etmek,) 1, PaUamalı. 
iNFiRAT, 1, Ayrıksdılı:, 2, Ayrılma, 3, Ayrılıp tek kalDJa 

4. Kendi başma kalma. S, Teklik, te.k kalma, 6, Yalnızlık, 
yalnız kalma, 7, Yarııkma, 

ALELINFlRAT, 1. Ayrıca. ayrı olarak, 2, Kendi başma, 3 
Tektek 

iNHiLAL (etmek.) 1, Açılmalı, 2, Bozulmak, 3, Çozül
GJck. 4. Dağılmak, 5, Parçalanmak, 

iNHiMAK, Düşkünlük. 
iNHiRAF, 1, Bozulmaı, bozulma, 2, Çarpıklık, çarpılma 

3, Eğiliş, eğilme, 4, Sapalık, 
iNHiTAT 1, Alçal11, 2, Dü3künlülı, düşü§, 3, iniş, ınme 
INHIZAM, 1, Bozgun, 2, Bozgunluk, 3. Gılış, darmadaiD' 

olma, 
lN'IKAS. 1. Çarpma, 2. Dönme, 3, Geri dönme, 4, Urma, 

wrma, 5, Yalbırtı (Panltı, aydmlık hakkmda) 
IN'IKAT, J, Kuruluş, 2. Toplanış. 
iNKAR, l, Saklama, 

. ~N K 1 BAZ, ı. Büzme (aııl kabu man.) 2. Blizülme, 3, Ce· 
kil.ip toplanma, 4, Darılma, S, Peklilr, 6, Sılrmtı, 7, Tutalı:. 
hılr. 

INKILAP, 1, Deiişilılilı, 2, Devrim, 
fNKIRAZ, 1, Batış, 2, Ortadan kalkı3, S, Yok ola,. 
INKJSAM, Bölünu'\. 
INKJTA, 1, Araıı kesilme, 2, Kesilme, 
INKIZA, 1, Bitine, 2, Günü bitme, 3, Günü celme, 4, So 

1u ge)mc, 5, Scnuna erme, 6, Sonuna l"rişmc. 7. Tükenme. 
iNKiSAR, (kırılmak man.) 1, Kırılma, 

Çtrumda · soyadı alanlar 
ÇORUM, (Milliye1) - Çorum va

lisi Arif Hikmet (Aykıı), sıhiıat mü
dürü Mustaia (Ergun), hükümet dok
toru Nejdet (Sezer), kültür çevirgeni 
Mamhut (Koçak), mektupçu Raif 
(Mol), Vel~a zade Şevket (Eren), 
alay zabitlerincen binbatı Osman (Po
mir), binbatı Hakkı (Kurunç), binba
fl Naıih (Yılmazay), yü:ı:.ba11 Alaettin 
(Ar), MıtJıtar (Kunalp), Şevket (Sü
er), Srtkı (Ertaı), Akif (Eralp), Ferit 
(Onal), müJazım Halil (Erçin), Cevdet 
(Oztürk), 'furgut (Bilen), yüzbaıı 
Abdürranman (Erem), mülô.:wn Niya
ILİ ( ozgÜç), Vedat (Şen), hmail (Al
gım), k•azım batk'.ıti~i l. Hakkı 
(Tiirl< oglu), he1ap memuru Hamdi 
(B81er), ıaşe zımıti Re'.'ik (Sü), doktor 
Omer "as.ı (IJ~ek), baytar Nazmi 
(Ozıoy), Alay i.namı Snbri (Cüngör), 
ismet (U•nal), Tevfik (Madakbaı), 
Hüseyin (Toıun), Mehmet (Cive bu
dak) ıoy adlarını almıtlarclır. 

Deniz görüşme '.eri 
Suya düşünce 

(Başı 1 inci sahifede) 
daları, Midvay adası ve Honoluiu ol- ı 
mak üzere tesbit edilmiıtir. Man<'v • 
ralarm haılangıç tarihi 3 mayu 1935 
tedir. 

Deniz silô/ılan yarıft 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Doniz 

bakanlığı, yakında görülmemiş ma -
nevra]a.r yapılacağına dair Anıiral 
Reeves tarafından yapılan beyanat 
hakkında büyük bir ihtiyat gösterili· 
yor. Resmi mahafil, Tokyonun ileri 
ıürdüğü silah müsavatı prensibine ay 
kırı 01...arak emniyet müsavatı pı-enıi· 
bini muhafaza ebnekle Amenka filo
au kwnandamnın bu beyanatının hiç 
te hoş görülmemekte olduğu anlaşıl
maktadır. Cemi İn§aatı hakkında, bu- , 
gün tezgahda yetmiş gemisi olan A- , 
merika, ail.8.h yarışma giriştiğrr.den 
bir müahazeye maruz kalma.k.aızın, 
daha 78 gemi inJa edebilecek ve fa -
kat bunların 1942 de hazır olmasını 
isterse acele ite batlaması lazım gele· 
ceği bildirilmektedir. Japonyanın sa
fı harp ve tayyare ge,:ıülerinin terki , 
haklundal<i teklifinin ıamimiyetınclen 
kimse tüphe etmiyor. Zira,, Çinın çe• 
viren denizlerde hakimiyetin temini 
için Japon bahriyesinin bilhaaaa hafif 
.knıvazör, destirdvayı ve denizalntı ge 
milerine ihtiyacı vardır. Buna binaen, 
silah yarııında ancak bu sınıf gemiler 
de baılayabilir. 

Va§ington muahedesinin feshi 
V AŞINCTON, 30 (A.A.) - Dün 

öğle vakti Japon sefiri, Dışan itleri 
bakanlığına giderek Va~ington mua-. 
hedenameainin feshine ait notayı ver
miştir. Ayan meclisi bahriye encüme
ni reisi Bay Vinson Vaşington muahe
desinin feo.lıedilmiı olımasından dola • 
yı teessüflerini bildirmit ve Amerika • 
nm emniyeti ve müdafaası için 5.5.3. 
niabetinin muhafaza edilmesinin zaru 
ri olduğunu ııöylemiıtir. 

Japonyanın dileii 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Japon 

e1':iai Bay Saito, Japonyanm 31-12-936 
tarihinde V 14ington andlatmasını fes 
hetmek iatediğini Bay Hull'e reameD 
bildinniı ve Japon diifüncesini aydm· 
latan bir beyanname netrebniıtir. El- ı 
çi bu beyannamede yeni bir andlaı • 
manın aktedileceği üm.Hiini izharia 
Japonyamn diğer deniz devletleri de 
ayni suretle hareket ettikleri takdir
de, bütün aaf harp gemileriyle tayya
re gemilerini kaldmnağı ve bahriyesi 
ni yarıya indirmeği kabul edeceğini 
bildirmektedir. 

Yeni bir konferana 
Sovyetler birliği ve Alınanyarun da 

ilavesiyle V qingtop andlatmasının 
feshinden bir yI) sonra yeni bir kon -
feranı toplanacaktır. Fakat Amerika
da feshin cihan banıı için sayısız zor 
luklar doğurabileceği zannedilmek -
tedir. Zira bu suretle yeni deniz ve ti 
caret rekabeti ortaya çıkmakta ve ln
siliz - Amerikan münaıebabnın he -
yeti umumiyeıi mevzuu bahoohnakta -
dır. Deniliyor ki, Japon meselesi ya 
iki Anglo - Sakoon milletini kat'i ola 
rak yaklaştırabileceği gibi Anıılo - Sak 
aon acununun, manevi de adsa, birliği 
rüya11na nihayet de verebilecektir. 

iMTiNA (etmek,) 1, Abamak. (reddetmek ınan.) 
iMTiSAL (etmek,) 1, Bafunmak, 2. Boyun •tınmak. 
iMTiSAS. 1 Emerek çekme. 
iMTiSAS ETMEK. 1, Sinmek, 
iMTiSAS ETTiRMEK, 1, Sindirmek. 
iMTiYAZ. 1 Aynlık 
IMTIYAZLANMAK, 1, Ayrılmak. 
iMTiZAÇ (etmek), 1, A111ınak. 
IM7.A, 1. Çek. 2, Kol hah keıide etmek man.) 
iMZA ETMEK, 1. Admı yazmalr 
IN'AM, 1. Bol ellılik. 
iNAN. 1, Cılav , 
iNAT, 1, Acılr. 
iNAT ETMEK, 1, Acıklandınnak. 
IN.\Y.ET, 1. lylik, 

INBlSA T, !, Açılma, 

iNKiŞAF, (etmek) 1, Açılmalı, 2, Belli olmalı, 3, Geliş
mt:k, 

iNSAN, 1, Adam, (Bu kelimenin arapça veya ibranice· 
den geJdiği zannı artık değ:enni kaybetmi3tir.) 2, Kici 

iNSiCAM, Düzgünlük, • 
INSICAMLI, 1, Düzgün, 
INSIDAT, J, Kapanma, 2, Tıkanma, 
INSJDAT ETMEK. 1. Kapanmak, 2, Tık.anmak, 
iNŞA (etmek) 1, Yapmak, 
fNŞAALl..Atl, 1. Tanıtı isterse, 2. Tanrı ddersc, 
iNŞiRAH, 1, Açıklık, cönül açıkhir, iç açıklrit, içi a(ıl-

ma. 
iNTAÇ, (etmek) 1, Başarmak, 2, Kesmek, 3, Sonuna er

dırl'nek, 

iNTAK, 1. Ayrtma:, 2, Dile cetirme, 3, SUyletme 
INTAŞ, 1, Çimlennıc, ' 

Acundaki deniz silahları rekabeti 
Amerikalılar Japonlara karıı deniz 

faikiyetlerini muhafazaya azmetmiı 
olmakla beraber lngiltere ile birliği 
de muhafaza etmek iıtiyorlar. lngil
tere ise Avrupanın en yuvvetli iki dev 
)etinin donanmalan mecmuuna m.Üsa -
vi bir donanmaya sahip olmasını iste 
mektedir. ltalya Fransa ile müsavat 
iıtiyor, Fransa ise Almanya ile ltal· 
yanın filoları mecmuuna müsavj bir 
donanma istiyor. Fransız - ltalyan si .. 

kaldırdı. Reçeteyi uzattım. Numara11nı , 
yazıp elime verirken: 

- Yanın saat sonra uğrarsınız, ita .. 
cıruz hazır ... dedi. O dakikada acele işim 
yoktu: 

- ilaç bilinceye kadar bek:erim •... 
dedim. 

iskemleyi iıaret etti: 
- Buyrun, bekleyin... f 
Göz aınalığon olan bu ihtiyar kalfayı / 

söyle1mek, oturup beklemekten iyi idi; ı 
j(kin sordum: 

- Nuıl gidiyor iıler? ı 
Baıını salladı; hafifçe ııülümıüyordu: , 
- Eh ..• bu ara. bir parça açıldı, ma-

lum a, ökıürük, tıksmk mevsimi_ Nez. 
leler, boronıitler çoğalır. Tektük Pnema
niler falan... ı 

Bu sırada kapı açıldı, elinde bir reçete . 
ile yaıhca bir kadın içeri girdi; dudakla·• 
rı titreyerek: ı 

- Aman, diye yalvardı kanfre yapıla-ı 
cak ... hastamız ağır ... Elinizi çabuk tu- ı 
tun! 1 

Kalfa, alııkanlıgın verd;ği bir sükiınet-ı 
le, reçe1eyi okuduktan ıonra: ı 

- Oç dakikada hazır... dedi, kadınca- ı 
ğız yerinde duramıyordu: f 

- Son ümit, bir bu kaldı ..• Doktor, ı 
baıında bekliyor. Kurtarırsa, kanfre ıı- ı 
rmgası kurtaracak... 1 

Ben söze kanıtım: j 
- Neoi var hastanızın? 1 
Elini göğsüne götürdü: ı 
- Nefes alamıyor •.. ah bir görseniz 

halini ... Ş&Jmamak elde değildi. . . 
Eczacı reçetedeki ilacı, o kadar çabuk/ 

yaptı ki, kanfre tüp!erini de dolaptan 
alıp ilaçla birlikte verince, hastasına ye-ı 
tiımek için acele eden kadın, kotar adım 
dıtan fırladı. f 

Kalfa, bu sefer, gene bana döndü: 1 
- Gördünüz ya, dedi, hergün böyle/ 

yüz kiti gelir. Çoğunun iti aceledir. Biz, 
de kaç parça olalım, cannn •.• ilaç bu ..• 1 
Celiıigüze) yapılır mı hiç? nice zehirli , 
iliçlar var ki, elin azıcık titredi, terazi a· 
zıcık sarsıldı mı, haıta gitti gUrültüye .•• ı 
Bir milimetYenjn yüzde birini tartan te- . 
razi ile iğne gözü kadar ıeyi, yanılmadan 
tartmak, kolay iı değil.. Bereket versin, 
alıtLk. Şeytan kulağına kurıun, elim te- ı1 razi gibidir! Hani terazi olmasa bile, '] 
dosunu vermekte yanlışlık yapmam ... 

Eczacılık daha çok vicdan meaelelİ· . 
dir. Doktor, reçetesine, ilacın yalnız cin• 
sini yazar, halbuki ayni ilacı çıkaran 
fabrikalar, batka batkadır. Bunlar dere
ce~erine ııöre, müesşlr olur. Sözgehfİ, 
ürotropin, yahut salisilat yazdı degıl 
mi? Biz, iıtenek, adi cinsinden de vere
biliriz. Kimse de bize bir şey deınez. A-JaJ 
buki, ilaçtan ilaca fark vardır. Yapacak. 
ları tesir, iJ3.cına göre değiıir. 

- Kuzum, dedim, benim meral< etti- · 
ğim bir ıey var: Karı§ık reçeteleri nasıl 
okursunuz? J 

Güldü: 1 
- Heh heh heh... bak, orası doğru .• ı 

Reçeb! okumak, ömür törpüıüdür. Öylll, 
kargacık burgacık reçeteler önümüze ge
lir ki, içinde ne olduğunu keıfetmek için 
inoan Ediıon olmalı ... Bir doktor, öteki 
doktorun reçetesini anlamaz. Ama biz . 
hepıinin dilinden anlarız. O kadar ki, her 
doktorun el yazısı, kafamın içindedir. 
Kapalı gözle, kimin yazdığını bulurum. ı 

118.h yan§ı lngiltere için yeni i~aatı 
·istilzam ediyor ki bu da lngiliz • Ja
pon ••kabetini intaç edecektir. 

· / 1yet Amerika Pasifik denizin· 
deki <ealihatın çoğaltılma11nı yaaak e
den hükümlerin ve Çinde açık kapı si 
yasetini ve andla,,mayı imza eden dev 
Jetlerin uzak ıarktaki arazilerini zı
man altında bulunduran dokuz dev • 
Jet ve dört devlet andlaımalannın da 
V aıington andlatmaamın fuhile bir
likte aakit olacağı kanaatindedir. 
Japonyarun, birinci derecede bir sev
kulceyt nokta11 olan ve her türlü hi
mayeden mahrum llulunan Felemenk 
Hindistanına karıı alacağı vaziyetten 
endiıe edilmektedir. Durumun anahta 
n hiç fÜphesiz lngilteredir. Amerika
lılar, hir'ittifak mahiyetinde olmamak 
la beraber gelecek deniz konferansın 
da Japonyayı düıünce dahilinde hare 
kete sevkedecek bir lngiliz • Aıncri -
kan andlapruuını ümit ediyorlar. Bu· 
nunla beraber, lngilterenin, Mançuri
de ticari tavizler kartılığmda, Çinde 
açık kapı siyaıetinden vazgeçmeğe ve 
Japonlann diqüncelerini kabul ile 
Amerikahlann görüılerine aykm o • 
larak zayıf kruvazör adedini çoğalt
mağa karar vennelerinden korkulu • 
yor. Amerika en ziyade lngôlterenin 
botuna gitmek içindir ki, denizkrin 
serbeatisi hakkındaki umdelerinde de 
ği~ik hazırlamakta olduğu gibi, Ja. 
ponlarnı uzak ıarktaki t •• irini tevazün 
ettirmek için de Sovyetlerle dostluk 
münasebetleri teaia etmiı ve yeni Ni· 
karagova kanalını hazırlamakta ve A
laska sahillerini faaıl bir surette utık
taf etmetkedirler. 

M. Saito M. Hull'ün odasına tam 
öğle saatinde girmit ve 12 yi 12 da
kika geçerken çılmıqtır. 

M. Saito gazetecilere beyanatında, 
Japonyanm 1936 yılından evvel her 
türlü müzakeratta teıriki meaaiye ama 
de bulunduğunu ve fakat bu huıulla 
hiç bir müabet programı mevcut ol -
madığmı bildirmiştir. 

/ngilterede teeasür 
V AŞINGTON, 30 (A.A.) - Va • 

şington muahedesinin feshi dolayıaile 
bura lngiliz mahafilinde teessüf iz • 
har olunmaktadır. Bu fe1hin, silahlan 
bırakmanın genel vaziyeti Üzerinde ar 
zu edilmiyecek bir takım tesirle• ic • 
ra edeceği mütaleasında bulunulmak-

tadır. Amerikan noktai nazanna gör•• 
feah keyfiyeti, çok vahim bir tedl>!': 
dir, çünkü, büyük Okyanusta eJJJ"1

• 

yet müsavatını muvaffakıyetle teı>''" 
eden bir sistemi yıkmıı oluyor. 

LONDRA, 30 (A.A.) -VatiııBt~~ 
andlaımasınm hozulmaaı üzerin• !1 
malıiınat alan lngiliz mahafilinin 1"; 

tibaı, sistemin yıkıhnadığı ve falı~ 
bir faslın kapandığı merkezinde""ı; 
Bu intiıa nikhlnlikten ne kadar u:t"" 

ıa bedbinlikten de o kadar uzaktır ~t 
Japonların haleti nıhiyelerinden ötU '. 
rü İngilizler diplomasi yolu:ıı la aııl~~
manın daha k_?lay olacağını za~c",i 
yorlar ve hatta yalnız keyfiyet ıtıbbİI' 
le silahsızlanmaya ait üç taraflı b 
anlatmanın temellerini atan bir teı•, 
büı daha dünden yapılmış bulunuY0 

: 

itin uzun süreceği muhakkaktır. f~ 
kat bunun andlaımanın bozulclUS~ 
gün düıünülmeıi, bir neticeye .'!"'r· 
mak hususundaki kat'i arzuyu gos14'.I 
metkedir. Vazifesine sadık olan ldgı. 
tere deniz konferansının içtimaa ~ 
vet edilmesini yerinde gösterebilec • 
ve konferansıne muvaffakıyetini .. lı~• 
laılaıtırahilcek her türlü teşebbU• 
tavaaautu yapacaktır. 

Japonya mea'ul , 
V AŞINCTON, 30 (A.A.) - .V~lı 

tington andla§maıınm çoktanbet"I b " ...... 
lenilmekte olan bozulmasının tOli ar• 
kanlılıkla karıılayan Amerika eflı 

1 pDI umwniyesi bunun netayicinden Ja 
1
; 

yayı mesut tutmakta ve bu menıJel<" . 
sil.8.hların tahdidi teıebbüıleri ar• ; 
sında meıut neticeler veren ilk ~,tı 
hiçe indirdiğinden çekittirmektedıJ'· 

TAN 
MfLLİYET'~n 

adı olaca 

• 
yen• 

tı ~. 
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TORK ANONİM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALl(',J 
Liman Hım, Tele/on: 22925. 

1 yo.u Bartın 

BARTIN vapuru 2 
Kanunusani 

ÇAP.,5AMBA saat 19 ~~ Sirkeci 
rıhtımından kalkarak (Eregli, Zon -
;-..ıldak, Bartın, Amasra, Kunıce!İle 
ve Cide) ye azimet ve avdet edecek-

UUKTOR 

usçuklu Hakkı Üze! 
.~Dlıtasara}da Kan7.Uk eczahaneıi 
l.arşmnda Sahne sokağında 3 numa· 

ra1ı apartrmanda 1 numara.. 

9553 

lstauhul ikinci icra memurluğun .. 
dan: Haczen paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına yemi.,Ji ehli 
vukuf tarafından üç bin üç yüz otuz 
lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda 

Şabkulu mahallesinin caddei kebirde 
595 ve çıkmaz Eıter sokağında 2 No. 
lu ve iiıtünde odabn bulunan iki dük
kanın tamamı açık arttırmaya konmuı 

olup 4-2-935 pazartesi ııünü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık artbnna 
auretile aalJlacakbr. Arttırma 'bedeli 
kıymeti muhammeoenin yüzde yebnit 
bqini bulduiu takdirde mezkı'.ır gayri 
menkulat alıcısı üıtünde bırakılacakbr. 

Aksi halde oon arttıranın anb baki kal. 
mak üzere arttınna on bet gün müd -
detle uzablacalı: 19-2-935 aa1ı günü 
saat on dörtten 16 ya kadar keza d:>.i
ıremizdc yapılacak olan açık arttırma 

neticesinde dahi arttınna bedeli takdir 

edilen kıymetin yüzde 75 tini bulma
dığı surette 5abf 2280 No. lu kanun 
ahkiunına tevfikan ııeri bırakılacaktır. 

8.irilcmİJ bina ve vakıf JCareti ve bele
diye verııi!eri borçluya aittir. Arttırma

ya ııirmek istiyenlerin mezkı'.ır gayri 
menkulün muhammen kıymeWıin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya ulınal bir bankanın teminat mek
tubunu venneleri l&zımdır. Hakları ta
puya yazılı ipotekli alacaklılarla diğer 
alalcadarlann irtifak hakkı sa'.ıiplerinin 

ve haklarınl ve hususile faız ve masa • 
rife dair olaıı idclialannı ilan tarihinden 
itib~reıı yinni gün içinde dairemize 
bildirmeleri laznndır. Akıi takdirde 
h y ılı ouınyanlar satıı 
bedelinin paylaımaaına (iremezler. Da-
ha çok mali'ımat almak istiyenlerin 7-1-
935 pazart.w gününden sonra daircsniz
de açık ve anlı bulundurulacak olan 
arttmna prtnamcsile 934 - 1379 No. 
lu dosyasında bulunan mezkur ~ayri 
menkuffitm evsaf, mesaha ve ı:~:rcsini 

havi vaziyet ve takdıri kıymet raporunu 
gorıip anlayabilecekleri ilan olunur. 

(6424) 

lotanı!Jul beşinci icra memurluğun

dan: ipotekten dolayı açık arttırma i
ı~ paraya çevriL'71.:sjne kar.ır verilen ve 

taı:ıamına ycminlı üç ehli vukuf tara -
!ından iki yüz beş bin dört yüz on li
•·a k1ymet takdir edılen htanbulda Sir
kecide Şeyh M met Geylani m.:ıhallc
sinde Hiımidiye ve Demirkapı caddesi 
sokağında eski 9 adet 9 miil< !rrer yeni 
26, 28, 30, 32, 21, 23, 29, 31, 33 nu -
maralı ve tahtında mağazaları müşte -
mil kiırg: .. ve Köprülü han demekle 
maruf hanın (172,800) yÜz yelmit i
ki bin sekiz yüz hissede (3072) iiç bin 
yetmit iki hissesi açık arttırmaya çıka
rılmıı olup 10-2-35 tarihinden itiba • 
ren prtnamesı herkesin rörebilmesi i· 
çin daire divanhanesine talik edilecek 
ve 20-2-35 tarlıine müoadif çarpmba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 
5 inci icra daireıinde ıatılacaktır. 

Arttırmaya iftirak .çın yüzde 
yedi buçuk teminat akçeıi alınır. Art
tırma b<:deli muhammen kıymetinin 

yü~de yetmit beşini bulduiu takdirde 
ilı..;e yapılacalcbr. Aka halde en oon 
artt.ırarun taaMıüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
7-3-935 tarihine müoadif perfembe gÜ· 
r.ü aıni saatte muhammen kıymetin 
yıiıde yetmit b..ıini bulduğu takdirde 
en son arttırana ihale edilecektir. Bul
m;ıdığı takdirde 2280 numaralı kanu • 
na tevfik n ihale rünü bıralnlacakbr. 

2ilJ4 numaralı icra ve iflas kanununun 
12G ncı Jdednc tevfikan ipotek oa
ıı;.,, alaca! tı:ar ile diğer alakadarların 
ve ırtıfal< hakkı • iplerinin da
hi gaıri nı kul üzerındcki h<.klarını 
ve Jıuıu ıle f..ız ve masrafa dair O n 
ıdd.ı.U:-ara evrcl<ı mu itelCT,. yınni 

g;in ıçınde !<"ra "resme bildirmeleri 
ı:.rımdır. Aksi hald haklan pu sıci

lilc s;i,:ı olmad kça oalıt bed linın pay 
laınıasmdan hariç ka: Aı:.lt dar -
!arı ifbu ınaddci kanu ıiycy gor h • 
nıket etmeleri ve dab fazla al" =t 

a.tiyenlerin 933 - 101 dosya no.ı
maru:ile .-riyetimİıe müracaatlan i-
ln ~. (6434) 

i PARK Otel Kışlık Bahçesinde liği Satın ftl:1~:;omisyonu 

YILBAŞI REVEYONU Kuleli Askeri Lisesi için 900 
çift terlik 15 Kanunusani 935 
Salı günü sril.t 14,30 da açık 

Kofvo,ıar - Sürprizler - Sofraların evv~ı;en • ldırılm1s1 eksiltme ile alınacaktır. Tah-
rica olunurr. Telefon: 44920 ~- 10521 min bedeli 165 kuruştur. Şart-

Mukaddema Kuzguncuk Nakkaştepe mahallesi 18 numaralı hanede mukim iken 
halen ikamet<'ahı meçhlıl bulunan Musta fapaıa kerimesi Bayan lffet'e 

0 

lSTANBUL iKiNCi ICR A MCMURLUGUNDAN: 
Emniyet Sandığına •ehnetmek su~elil ~ ':'ezkur San~r~ _idaresinden ~ - 2 - 932 

tarih ve 51500 numaralı senet mucibınce utikraz eyledigı.~z on bet ~ıranın .. teı
viye cdi!mcmesi hasebile mtbliğı mczbı.ı T ~rcun~zun yuzde ~oku~ ~a1z ve yuzde 
üç kumüsyon ve faiz ve kumüsron ve m.:ı sarıf ye-kunundan yu_z~e ikı buçuk mua· 
mele verr,ıisi ve masarifi icra.iye ile maan tahsili hususunun t~mını zımnında merhun 
bulunan bir roza, bir pırlantalı yÜ zük İe<a ve iflas konununun 145 
inci maddesine tevf!kan paraya çevrilmcı i için daireye müracaatta buluna~ a]a~h 
meı:k!tr Sandık idaresi tarafından talc:ı c dilmesi Üze ine cl~a:--taki madde.•. kan~nı· 
ye daileıinde tanzim ve berayi teb~iğ mü baıiıine te"·Jian tarafn~ıza gonde~ı!en 
ödeme emri zahrrna müba~irinin vcrmi~ olduğu. rncşruha .. ~3 .me~.kur .mahald.7 ıka .. 
met etmcdi;iiniz bildirilmi§ olma~ına mebni teblı~atı ınuht.az1yenın hır ay muddetle 
ilanen tebliii takarrür etmiı olmakla t:ıri l.i ilanda.-, :tibarer. 93413902 do~ya n'.'m":
rasjJ0 müddeti muayyenei mezkl:.re zarf n da icranın durmasını mut~~·~ flfa~ı 
veya tahriri olarak bir ttir~zı kanunl .. ser~1 yeya borc"!nu~u eda eyleme.~ıgın.z takdır· 
de müddeti mezkU.renin t-...ıtamını muteak ıp berveçhı ta ep mcrhun mucevheratıruzm 
paraya çevrHmesi hususundaki muamcli.t ı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar 
kılına, ıığı m \ lmunuz olmak ve bu husuı taki ödeme emrinin tebliği makamına ka-
im bwunmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ kdınır. ( 8825) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Lira 
KADllÇOY: Caf-er,• Ağa mahalle Gül sokak 

eski 21 yeni 43 No. lı evin 68/720 payı 
HASKOY: Piri Mehmet Paşamahalle Keçekü

Iah sokak yeni 8 evin 2/3 payı 
ŞEHZADEBAŞI: Emin Bey mahalle Hasan -

paşa karakol sokak eski yeni 41 numaralı 
dükkanın 1/2 payı. 

BEŞiKTAŞ: Şenlikdede malıalle Mısırlı bahçe 
sokak eski 43 Mü. yeni 23 numaralı evin 
3/24 payı. 

TOPHANE: Bayazıt mahalle Kılmç Ali Paşa 
caddesi eski 49, 15, 15 M. yeni45, 13, 17 
numaralı ev ve iki dükkanın 1/4 payı. 

ÇARŞI: Büyükçarşı Yağlıkçılar sokak eski 61 
yeni 33 numaralı dükkanın 20/48 payı. 

T ARLABAŞI: Hüseyin Ağa Canbaz sokağ;ı e!
ki 105 yeni 4 numaralı evin iS/16 payı. 

EYUP: Emir Buhari mahalle Edimekapı sokak 
eski ve yeni 2, 4, 6 numaralı dükkanın 
1/2 payı. 

HEYBELIADA: Yalı mahallesi i>ostan sokak 
yeni 19, 21 numaralı ev ve dükkanın 
14/66 payı. 

BUYOKDERE: Çivici sokak eski yeni 8 numa
ralı evin 5/6 payı. 

RUSTEMPAŞA: Balkapan han ikinci kat yeni 
e&ki 5 numaralı oda. .. .. .. ,, 

,, ,, 

,, 
" .. 

" .. 
,, 

6 
7 
8 

,, 

" ,, '' '' '' 9 ,, 
FENER: Tevkiicafer mahallesi Nakaş sokağı 9 

578 

288 

324 

47 25 

1440 00 

144 

1308 

800 

259 56 

420 

396 
216 
396 
396 
396 

numaralı evin 1/2 payı. 171 
Yukarıaa yazılı mallar 12- 1-935 Cumartesi saat on dört

te iaaremizde müteşekkil satış komisyonunda ayrı ayrı açık 
arttırma ve peşin para ile satılacaktır. lstekilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile gelmeleri (M) (8597) 

Mukaddema Sulıanselim Mimarhayre ttin mahallesi Doi;ramacı sokak 1 numa
ralı hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Oktrova memuru 

Bay Sala hattin'e 
lST ı\NBUL iKiNCi lCR A l\1El\ıtıRLUCUNDAN: 

Emniyet SAndığına rehnctmck sureti! e mezkur Sandık idaresinden 17 - 8 - 932 
tarih ve 55078 numaralı seact mucjbincc istikr~z eylediğiniz on sekiz Li..t ....... n tes• 
viye erli'memeıi hasebile meblD.ğı mczbn r borcunuzun yüzde dokuz ~aiz ve yüzde 
üç kumiisyon ve faiz ve kumüsyon ve m> •arif yeki'ınundan yüzde iki buçuk mua
mele verg'İsi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temi i zunnında merhun 
bulunan iki roza yüzük, icra ve iflas kanununun 145 inci 
maddesine tevfikan paraya çevrilme• i için daireye müracaatta bulunan alacaklı 
mezkur Sandık idaresi tarafından talep e dilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuni
ye da.ireıinde tanzim ve berayi teb ·iğ mü baş irine tevdian tarafınıza gönderilen 
ödeme emri zahnna mübaıirinin vermif olduğu metruha'1a mezkür mahalde ika .. 
met etmediğiniz bildirilmit olmasına mebni tebligab muktaz7yenin bir ay müddetle 
ilanen tebliği takarrür etmiı oTmakla tarihi ilandan itibaren 934/1178 dosya num:ı
raıile müddeti muayyenei mezkiıre zarfın da icranın dunnaıını mutazammin §İfahi 
veya tahriri olarak· bir >tirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediğ:iniz takdir
de müddeti mezkurenin hitamını mütel\k İp berveçbi talep merhun mücevheratınızın 
paraya çevr::meıi husuıundaki muamelat 1 icraiyenin rıyabınız - infazına iptidar 
kılmacağı malumunuz olmak ve bu husus ta.ki ödeme emrinin tebliği makanuna ka-
im bulunmak üzere keyfiyet ilinen tebliğ kılınır. (8826) 

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

kurşun boru satılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin 2490 sayılı ka· 
nunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 15-1-
935 gilnü saat 15 te Belediye Encümenine müracaat eyleme
leri ilan olunur. (8762) 10550 

Mukaddema Kumkapı Niıanca mahal· lesi Havuz!ubostan sokağı 6 numaralı ha
nede mukim iken halen ikametgahı meth ul bulunan Bay Mahmut kerimesi Hatice 

ISTANBUL iKiNCi ICR A MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretil e mezkur Sandık idaresinden 22 - 3 - 933 

tarih ve 60677 numarlllr senet mucibincJ ist!kraz eylediğiniz on üç liranın tes. 
viye ediJncrnıeıi haıcbilc ıncb1;} ";l ınc"!> r lıorcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde 
üç kumüıyon ve faiz !.e kumüsyon ve ma .ırif Y<kunundan yüzde iki buçuk mua
mele vergisi ve mas:n·ui ıcr ve tc n1eu • tah;ili hususunun temini zımnında merhun 
bulunan bir pırlant lı pan~aif, bir roza tek ta§ yüzük icra ve iflaı kanununun 145 
inci maddesine tevfikan paraya çevrilmcs i için dajrcye müracaatta bulunan alacaklı 
mezkür Sandık idarcai tarafından talep c dilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuni
ye daireıindc tanzim ve bcrayi tebciğ mü bn§İrinc tcvdian tarafm,za gönderilen 
ödeme emri zahnna mübaşirin'.n vermiı olduğu me;ruha·:.ıa mezkiır mahalde ika -
met etmediğiniz bildirilmiş olmasına m< b ni tebligatı muktaziycnin bir ay müddetle 
ilanen tebliği takarr:!r etm:ş olmakla t n· hi ilii.ndan itibnren 934 6631 do.ya numa
rnsile ınüJdeti muayyenci mezk:!r ! zarf n da icranın durmaıını mutazammin ş:fahi 
veya tahriri olarak bir itirazı kanuni aertı veya borcunuzu eda eylemcdiğiniı: t kdir· 
de müdc1eti mezkürenin i:"jtamıru müte;ık İp bervcçhi talep ır.erhun mücevheratınızın 
parav" çevrilmesi hu :unckki muAmel~t ı icrajyenin gıya uuzda İnfazına İptidar 
kılına~ malümunc"? oir !\k \'O bu hu'l!~ t~ki öd!me emrir.:in tebliği mRkan:.ına ka. 
ım f 1 u ma'< ü. <T~ lce fiv t !~ne., !e!ı'.ii k lınır. (88~7) 

namesi parasız olarak T opha 
nede satmalma komisyonun 
dan alınabilir. isteklilerin bel
li saatte 112 lira ilk teminat
lariyle komisyona gelme!eri. 

(687) (8739) 10496 
• • • 

Kuleli Askeri lisesi için 600 
kaputun kumaşı mektepten ve 
rilerek dikiş malzemesi mü 
teahhidine ait olmak Üzere di
kişinin açrk eksiltmesi 15 i
kinci Kanun 935 tarihli salı 
gilnü saat 14 de yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 380 kuruştur. 
Sartnamesi parasız olarak 
1" ophanede satınaln1a komis
yonundan alınabilir. lsteklile 
rin belli saatte 171 lira ilk 
teminatlariyle komisyona gel-
meleri. (686) (8740) 

10497 ..... 
Tophane Askeri F ırmmda 

toplanmış 2000 kilo sönmÜ§ 
kömür 3 - kanunusani - 935 
Perşembe gilnü saat 15 de pa
zarlıkla sattırılacaktır. Tah -
min bedeli 20 paradır. ilkte
minatı 75 kuruş olup İsteklile
rin Tophanede satmalma ko. -
misyonuna gelmeleri. (8798) .... 

Levazun Amirliğine bağlı 
kıtaat için 14500 kilo lahana 
3 - kanunusani - 935 perşen
be gilnü saat 14,30 da pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 435 liradır. isteklilerin 
şeraitini öğrenmek ve pazarlı
ğa girmek için 65 lira 25 ku
ruş son teminatlariyle belli sa
atte Tophanede satmalma ko
misyonuna gelme!eri. 

(697) (8863) 
•• * 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 7 ton patates 2 ka
nunusani - 935 çarşamba gü
nü saat 14 de pazarlıkla alına
caktır. Son teniinatı 63 lira o
lup istekliierin şartnamesini 
görmek ve pazarlığa girmek i
çin Tophanede satmalına ko
m' syonuna gelmeleri. 

(699) (8864) 
* • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 20 bin kilo kuru 
Ot 2 - kanunusani - 935 çar
şanba günü saat 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1~00 liradır. Teminatı 
150 lira olup isteklilerİQ belli 
saatte Tophanede satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(702) (8865) 

• • • 
Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat için 12500 kilo ispanak, 
2350 kereviz, 28500 pırasa, 
12500 karnabahar 15 - kanu
nusani - 935 Salı günü saat 1 1 
de açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 2877 bu -
çuk liradır. isteklilerin şeraiti 
öğrenmek için her gün öğle -
den evvel ve eksiltmeye gir -
mek için 215 lira 81 kuru§ ilk 
teminatlariyle belli saatte Top 
hanede satmalma komisyonu
na gelme!eri. (700) (8858) 

• * • 
Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat için 32 bin kilo kuru so
ğan 17 - kanunusani - 935 per· 
şembe günu sMt 15 de açık ek
siltme lfe alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2880 liradır. ilk temi -
natı 216 lira olup İsteklilerin 
şartnamesini görmek ve cksılt
meye girmek için belli saatte 
Tophanede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(698) (8862) 

o ~ "" 
Levazım Amirliği kıtaatı i-

çin 48 ton patates 17 - kanu • 
nusani - 935 Perşembe günü 
saat 14,30 da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
2880 liradır. ilk teminatı 216 
lira olup isteklilerin belli saat-

- lLANLA.l<J 1 
Aşağıda yazı ı '-"ekırdckli kuı u Üz\.İm açık eksiltme i!e alı• 

nacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gÜn Eskişehir 
•re lzmitte satma· ma komisyonlarına ve eksiltmeye gelecek- ' 
lerin de belli giln ve saatte lzmitte satmalma komisyonuna gel 
meleri. (716) (~689) 
Verilecek K;losu Tarihi gunu saat Temirıat 

Yeri 
lzmit 4798 

3504 
1440 

8 - 1 - 935 Salı 14 
14,30 

15 

Lira 
72 
53 
22 

Darıca 
Tuzla " 

,, t, " ,, ,, ,, 
" 

9742 Yekun 10101 

•• 
Kapalı zarfla eksiltmeye ko 1 

nulan 26400 kilo kesme ma
karnaya belli gÜn ve saatte is
teklisi çıkınadığından bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlık günü 5 ikinci Kanun 
935 cumartesi gilnü saat 15 
tedir. Muhaınmen bedeli 24 
kuruştur. Egreti teminatı 476 
liradır. isteklilerin belli gÜn 

ve saatte Çorludaki komisyo
numuza gelmeleri. (714) 

( 8664) 10369 
* •• 

Müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla 35000 kilo Sabun alı 
nacaktır. Tahmin edilen fiat 
beher kilosu otuz kuruştur. Pa 
zarlığı 13 lkincikanun 935 
pazar günü saat 15 tedir. Bi
rinci pey parası 79 liradır. Pa
zarlık Çorludaki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

(720) (8742) 10499 
••• 

Müteahhit namı hesabına 
2000 kilo sabun pazarlıkla alı
nacaktır. Sabunun tahmin fia
tı otuz kuruştur. Birinci pey 
parası 45 liradır. Pazarlık gÜ
nü 12 ikinci Kanun 935 cu
martesi gÜnÜ saat 15 dir. Va
sıflarını görmek İsteyenler 
her gÜn ve eksiltmeğe İştirak 
edeceklerin belli g\in ve saatte 
Çorludaki komisyona gelme-
leri. (719) (8743) 

10500 • • * 
1 - Antalya kıtaları için 

236 buçuk ton unun kapalı 
zarfla eksiltmesi 10-1-935 
per·embe günü saat 11 de Is
parta' da F. Satmalma Ko
misyonda yapılacaktır. 

2 -Tahmin edilen bedeli 
20102 muvakkat temin~tı 
1507 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, Is 
tanbul Levazun Amirlikleri 
Satınalma Komisyonlarında 
ve Antalya, Burdur ve Isparta 
Fırka Satmalma Komisyonla 
rında göriı1ebilecektir. 

4 - isteklilerin §artnameki 
nümunesinc göre yazılmrş tek
lif mektuplarını eksiltmeye 
başlamazdan bir saat evveline 

kadar lspartada Fırka: •-ıtınal 
ma komisyonuna vermeleri. 

(723) ("8745) 10502 
••• 

i':astamonu'da bulunan as• 
keri kıtaat ihtiyacı ıçın 
160,000 kilo un kapalı zarf U• 

sulile eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edileı; bt,Jeli 192u0 
liradır. 

İhalesi 19-lkincikanun - 931 
Cumartesi günü saat 15 de 
kışlada Satmalına KO. da ya
pılacaktır. Muvakkat teminatı 
1440 liradır. (734) (8855) 

• • * 
Burgaz için lkiyüz kırk bet 

ton Un kapalı zarfla satm alı
nacak, ihalesi 16 - ikinci ka • 
nun - 935 Çarşamba günü sa
at 16 da yapılacaktır. Bunun 
muvakkat teminatı 2250 lira 
94 kuruştur. 

Kırklareli için yüz altmış 
dört ton Un satın alınacak iha
lesi 16 - ikinci kanun - 935 çar 
şamba günü saat 15 de yapı -
lacaktır. Bu Unun teminatı 
muvakkatesi 1525 lira 20 ku
ru§tur. isteklilerin Lülebur -
gazda Satmalma Komisyonu
na müracatları. 

(731) (8800) 
• * • 

1 - Kolordu Karargah bi
nasmm kaloriferle ısıtılması i
çin tertibat yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 15647 li • 
radır. 

3 - ilk pey parasr 1174 li
radır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile Çorludaki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme giinü 15 - i
kinci kanun - 935 Salı saat 15 
dedir. 

6 - Fenni ve hususi vasıf 
ve şartlarını 'görmek isteyenler 
her gÜn ve eksiltmeye girecek
lerin belli gÜn ve saatte Çorlu
daki Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

7 -Teklif mektupları ek
siltme saatinden bir saat evve
line kadar kabul edilecektir. 

(729) (8go::, 

Mukaddema Kadıköy Osmanağıı mah ailesi Telefon caddeıi 77 numaralı hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan merhum Ali zevcesi Bayan Neyir'e 

lSTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetınek sureti! e mezkur Sandık idareıinden 14 - 1 - 932 

tarih ve 50594 numaralı ıeoet mucibince İ•tİ.kraz eylediilııiz kırk liranın tes
viye edil.ıneme•i haıebile meblağı mezbu r borcunuzun yÜzde dokuz faiz ve yüzde 
üç kumüsyon ve faiz ve kumüsyon ve ma sarif yekiinundan yüzde iki buçuk mua- • 
mele vergisi ve masarifi i~ye ile maan tahıili husuıunun temini zımnında merhun 
bulunan bir çift roza küpoı,, bir ro za yiizük,bir altın ııerd~nlık 
icra ve ifliı kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya 
çevrilmesi is(n daireye müra caatta bulunan alacaklı mezkur 
Sandık idareıi tarafından talep e dilmeııi üzerine olbaptalıi maddei kanuni- i 
ye dairesinde tanzim ve berayi teblii mu bafirine tevclian tarafı~ıza gönde~ıen 
ödeme emri za.lırma mür...tirinin vermit olduiu mqrubalta mezlrur mahalde ika - • 
met etmediğiniz bildirilmiı olmasına mebni tebliptı muktazi7enin bir ay müddetle 
ilanen tebliği talcarr'ür etmit olmakla tarihi ~ndan itibaren 934/3909 d~ya n'.'ma
raıile müddeti muayyenei mezkıire zarfın da ıcranm dunna.omı mutn9!'?"!' tif~ 
veya tahriri olarak bir itirazı kanuni ıert veya borcunuzu eda eylemediiinız takdır· 
de müddeti mezkiirenin bitaınmı müteakip berveçhl talep merhun mücevherııtmızı11 
paraya çevrilmesi huıuıundaki muamelatı icraiyenin 1'17abmızda infazına iptidar 
kılınacağı malilmunuz olmalr ve bu huıuı taki ödeme emrinin tebllii mııkamına ka-
im bulunmak üzere keyfiyet ilinen teblii lalmır. (8824) 

te Tophanede Komisyona gel-
meleri. (703) (8866) 

• * 
Levazun Amirliğine bağlı 

kıtaat için 4300 kilo Ispanak, 
43\iO kilo Lahana, 3000 kilo 
Kereviz, 11000 kilo Pırasa 3-
kanunusani - 935 Perşembe 
günü saat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
963 liraclır.Isteklilerin şerai -
tini öğrenmek ve pazarlığa gir 
mek için 144 lira 45 kuruş son 
teminatlariyle belli saatte Top 
hanede Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. (701) (8859) .... 

Levazon Amirliği kıtaatı İ· 
çin 32300 adet Limon 2 - ka
nunusani - 935 Çarşamba gii-

---- 31 
nü saat 15 de pazarlıkla alınM 
caktır. Tahmin bedeli 484 buı 
çuk liradır. ilk teminatı 72 li
ra 67 kuruş olup İsteklilerin 
belli saatte Tophanede Satınal 
ma Komisyonuna· gelmeleri. 

(704) (8860) .... 
Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat için 7000 kilo Kuru so
ğan 2 - ikincikanun - 935 Çar
§amba günü saat 14 de p .. -:ar· 
lıkla alınacaktır. Tahm:n' • 
deli 420 liradır. Son temin tı 
63 lira olup İsteklilerin ~ııı:· • ·( 
namesini görmek vft pazar1• 1-• 
girmek için belli saatle Top -
hanede Satınalma Komisyo -
nuna ge'imeleri. 

(696 (~ ... ı) 
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•• • • 

öksUrUk, nezle,. bronşit, boğaz ve .. g.ögUs 
Hasan .. Ecza Deposu · Haıtalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. 

RHAL ŞEKER FABRiKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

FİATLAR: 

SATIŞA BAŞLIYOR 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 K t 
KRIS TAL '' 37 uruı ur. 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

10533 

~. 1 . ... ~ ':... . 1' ... ·~~-::' • • • ; 

DOL 
Türk Şirketi Sigorta 

t Cacl Vakıf H- fataabııl 

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

flirldye fı Bankuı tarafmdan teıkll olunmuıtur. idare mecllıl ve mildllrler 
heyeti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yeganı Ttlrk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyeııin her tarahnda (200) il geçen acentalaranı.11 bepıi Türktür. Tür. 
ki) enin en mühim mOeaaeaelerinin vebankalanmıı ıigortalat'ımı icra etmekteılir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalarım en iyi ıuaitıe 3apar. HHar ,.ukuunda ı:ararları ıllr'at ,.. kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 9564 

Ut..VLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

31-12-934 gününden sonra yeni mesajeri tarifesi ba§h· 
yacaktır. Yeni tarifede 30, 35 ve 45 kiloluk parçalar için 
de ayrı ücret vardır. Ucretlerde kesirler beş kuruta yuvarla
hlmıştır. Fazla tafsilat için lıtasyonlara müracaat edilmeli 
dir. (87 49) • ~ 10505 

1-1-1935 gününden başlamak üzere; Devlet Demiryolla 
n ambarlarında, rıhtım ve Iimanlannda çalı§ma saatleri dı§ın· 
da yapılması istenilecek doldurma ve botaltma i§leri için artık 
çalışma ücreti olarak bir ki§İden alınacak para (250) kuruş· 
tan aşağı olmamak §artil~ton başına ayrıca (50) kuruş alına· 
caktır. 

Fazla malumat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(8750) 10506 

1-1-935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan 
Demir • Osmaneli köprüsü ta rtnamesinde fenni ahkam ay· 
nen baki kalmak şartile umu mi ve mali hükümleri yen.i 
(2490) No. h kanuna göre değİştirilıni§tİr. Yeni şekilde yapı
lan §artnameler Ankara ve Ha ydarpa§a veznelerinde evvelce 
§artname alını§ olanlara bedava verilecektir. Yeniden §artna · 
me almak isteyenlerin be§ lira olan §artname bedelini ödeme· 
leri gerektir. 

Köprünün keşif bedeli 100000 lira olup eğreti gÜven· 
me miktarı 6250 liradır. 

Yeni §ek.ilde yapılacak münakasa 16-1-935 tarihinde 
ıaat 15 de Ankarada Yol Dairesi binasında toplanacak komis 
yonca yapılacaktır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar Ko· 
misyona verilıni§ olmaıı lazımdır. Talipler fenni ehliyet ve 
mali iktidar vesikalarile 2490 No. h kanunun dördüncü mad
desindeki maniler olmadığına dair bir beyannameyi komis· 
yona verecektir. (8755) ıu507 

Satılık Süt: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 

r Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinde mevcut 300 sağlam ko
vunla 10 inekten gelecek Ağustosun On beşine kadar hasıl 
olacak sutler Kanunusaninin 21 inci Pazartesi giinü saat On 
be§ le açık miizayede ile satılacaktır. Taiipierin % 7 ,5 temİna· 
tı muvakkateleriyle birlikte tayin olunan gÜnde mezkUr mek· 
leple Çiftlik idare Hey'etine müracaatları. (8796) 

111 
ı •lanbul ikin . . 

cı ııc:ra -.ırluğun-
clan: lpotek c:lıetinclen parııya çevril. 
ınesine kanır verilen ye tamamına 00 

lııet bin lira loymet takdft. oluıan Bo. 
f..,;ç.İılcle Kunıçepne .....,alle.nıde Ku. 
~caddesinde ealri 98 yeni 116 
116/1, 116/2, 116/3, 114 ~ .. 
munıkkam ardiye, depo ve anayı müt
temil maa td'errüat falırAıanm tamamı 
lı:uk hiase itibarile 37 otuz yedi hisse • 
s.i açdı: aııtlınnaya lmnmuı olup 2-2-935 
cumarteoi günü a- 14 t... 16 ya ka
dar dairemizde açık arttırma ı ... etile 
sablacal<br. Arttırma bedeli kıymeti 
mubammenenin yüzde yetmit befini 
bulduğu takdirde mezkUr gayri menkul 
hiı..,ıi alacağı üıtünde bırakılacaktır. 
Aksi halde son arttıranm anh ı...ı.ı kal. 
mak üzere artbnnio on bq giin müd • 
detle uzatılarak 17-2-935 pazar pnü 
saat 14 ten 16 ya k<o ar keza dairemiz. 
de yapıl'acak olan • !ı: arthrmasıncla 
mezkur gayri mmık c • hiueıi en çok 
artbrarun üstünde b .. kılacaktır. Birik. 
mit bina, vakıf İcar< '• belediye vere!· 
leri borçluya aittir. ı rttırmaya girmek 
istiyenlerin takdir edilen kıymetin yü:ı. 

de yedi buçuğu niobe1inde pey akçeo.i 
veya ulusa) bir bankanın tmrinat mek· 
tul.unu vcnneleri Iİlzımdır. Hakları 

t111>uya yazılı olDUJ'an ipotelıli alacak • 

Warla diğer alakadarlann, irtifak hak • 
lu sahiplerinin bu haklarını ve huıus.i
le faiz ve maııarile dair olan iddialarım 
ilin gününden iti:ıwen yirmi gün j. 

çinde dairemize bildirmelidirler. Akıi 

takdirde hakları tapuda yazılı olıru • 
yanlar sabf bedelinin paylaımaıına gi. 

remezler. Daha çok malümat almak İl· 
tiyenlerin 3·1-935 gününden itibaren 

dairemizde açık ve aıılı bulunacak o· 

lan arttırma f&rlMmeoile 934 • 4986 
No. lu doıyaunda bulunan mezkür gay. 

ri menkulün ev-ıal, mes.alıa ve ıaireıini 
havi vaziyet ve takdiri kıymet raporu• 

nu görüp anlayabilecekleri ilan olu· 
nur. (6433) 

Umumi Nqriyat ve Yazı lıleri 
Müdürü Etem izzet BE!llCE 

l! .. 1111111111111111111111111111 ... 

Hadise yapan kitap 

Avrupada Otomobil 
ile 9 00 kilometr~ 

---
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Sahı yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanni 

Fiyabı 50 kuruı 
ZAMAN' 

Kitap bqtan ıonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka · 
datmıız bu yorucu fakat fay
dalı ıeyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM J 
----·" 
Kitabı okurken in.san bu 

memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezmek, eğlenmek ve fay. 
dalanmak için bu kitabı alıp o
kur.muz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
larda kendinizi seyahat ebnit
ıiniz zehabına kapılacaksmız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET , 

Her aı1e kütüphaneaini ıüs. 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol-
muttur. ~·--~-

9962 

En güzel bayramlık 

Hediye 
veresiye olarak 

güzel bir 

KORK MANTO 
almaktır. 

8 ıy vade ile n 
kefaletsiz olarak 

verilir. 

J. Bf YKO 
Mahmutpışa 

Knrkçil Han 

Telefon : 21689 

ı 

lat. aı. 3 üncü hukuk mahkaneoin· 
den: Mustafa Nafiz tarafından Zihniye 

aleyhine açılan katı nafaka ve çocuk 

teslimi davaamda tahkikat aUbaımda 

fllıitler clinlenmiı ve deliil ibraz edil· : 

mit ve dalıa hüküm dereceoine trehniı· 

tir. Uıulün 406 mcı maddesine tevfi • 

kan intaç edilmek üzere 26-1-935 saat 

14 de bırakıhrufbr. Bet cünde itiraz 
edilmekle benıi>er o pn mahkemeye 

gelmediği takdirde gıyabında int~ edi- ı 
Jeceği ilan olunur. (6425) 

Deniz yolları 
Ace!ı~l ~ ıc!!1y ~~!batı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanado 
.. _ ... Han. Tel. 22740 _ .. _il 

SKENDERIYE YOLU 
IZMIR vapuru 1 lkincikanun 
SALI günü saat 11 de isken. 
deriye'ye kadar. (8794) 10599 

TRABZON YOLU 

Ba, ve dit ağrıları, Romatizma 
.,.. siyatik sancıları için kullanılan 
ilAçlarm en faydalı .,.. tulrliaidir. 

1·6-12 lik orijlaal madeni kutu· 
• lar da her ıcıaneden arayınız. 

Tenvlratınız için en birinci nevi Ulmba kullanınız. 

Lambasını kıtllanmakla hem 
cereyandan yani parada 

P iP L 
ıfıktan kazanır, bom de 
tasarruf edersiniz. 

• LA 
Tllrklye amumi mlmeasilliii ı 10168 

-.e Pblllp1 rad,olanıun toptan ve perakende taht yeri: 

.. ~ Helios Müessesatı Galata, lstanbul ~---
Mukaddema Bakırköy Oımaniye mah ailesi koıu yolu Z7 numaralı hanede mu • 

kim iken halen İkamet'lihı meçhul bulun an BayAJ.i oğlu Bay Münir'e (Çiftçi) 
lSTANBUL lK)NCl lCR A MEMURLUC.UNDAN: 

Emniyet Sandığına rehnebnek ıureül e mezkilr Sandık idaresinden 23 • 8 • 931 
tarih ve 46919 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz yetmiı bet liranın tes• 
viye edilmemesi hasebile meblağı mezbu r borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde 
üç kwnüsyon ve faiz ve lrumüıyon ve ma erif yekunundan yüzde iki buçuk mua· 
mele vergi..ai ve masarifi jcraiye ile maan tahsili hususunun temini zannında merbun 
bulunan bir çift roza küpe, bet miskal in ci, bir elmaslı ıaat, bir albn kordon 
icra ve iflas kanununun 145 inci maddwne tevfikan panlya 
çevrilmeai ıçıın daireye müra caatta bulunan alacaklı mezkur 
Sandık idaresi tarafından talep e dilm...C üurine olbaptaki maddci kanuni· 
ye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mü batirine tevdian t&QOfımza gönderilen 
ödeme emri zahrma mübqirinin vermiı olduğu metruhatıta mezkilr inahalde ika • 
met etmediğiniz bildirİlmit olmasına mebni tebligab muktuiyenin bir ay müddetle 
ilanen tebliği takarrür etıniı olmakla tari bi ilandan itibaren 934/3929 dosya numa· 
rasile müddeti muayyenei mezkure zarfın da icranın durmaaını mutazammın tifahi 
veya tahriri olarak bir itirazı kanuni ıert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdir· 
de müddeti mezkurenin hitamını müteak İp berveçhi talep merhun mücevheratınızın 
paraya çevrilmesi huıuıundaki muamelat ı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar 
lolınacağı malUınunuz olmak ve bu buauı taki ödeme emrinin tebliği makamına ka· 
İm bulunmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (8823) 

ank •• um er 
Fabrikasından 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisaeleri Sümerbank 
namına timdilik yalnız Utakda alınmaktadır. 

50 liraya kadar hiueye sahip olanların hisselerinin tamamı, 
fazla bisaesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yarısı 

için hisse sahiplerine birer veıik a verilecektir. 
Hi&Se bedellerini alabilmek için ya hisse ıahiplerinln kendi· 

!eri veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mel· 
' tup ile tediye yapılamamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerde aatın alma iti 
ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, tekil V_!! tartları Sü
mer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmeii için talimat harici müracaat edenler 
çoğalmıtbr. 

Bundan ıonra beyhude mGr acaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilan olunur. ( 6248) 

-10510 

ISTANBUL BELEDiYESi lLANLARll 

Istanbul Belediyesinden: 
Münhasıran Tayyare Cesniyeti Piyango biletlerini satan 

dükkanların Birinci Kanun ayının son haftasında saat (23) e 
kadar açık bulunmalanna Daimi Encümence karar verilmiş· 
tir. Ilan olunur. · (8853) 

f lstanbul Belediye Sular 
· idaresinden: 

......,... Ki.tane • Edirnekapı arasında çıkan bir onarma İ§İnden 
ANKARA vapuru 1 ikinci ka- 9 · ·· ·· b h 9 d 12 k nun SALI günü saat 20 de Ri. ötürü 31-12· 34 pazartesı gunu sa a saat an ye a• 

ze'ye kadar. (8810) dar lstanbul yakasına Terko~ suyunun az verileceği ıayun 
.. 1111111111111111 •• 11111111_1111_.ı buduna bildirilir • . (8805) 10601 


