
Üniver itede inkılap kürsüsü 
dersleri, liselerde de hafta ':'.~ 
lık tatil bugünden itibaren 
başlıyor. 
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Romanya başvekilinin katili 
ile arkadaşlarının muhakeme
ler· ne yılbaşı yortularından 

sonra başlanacak .. 
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idare •• Matba."I ı 24310. 

Yeni seneye 
Girerken 

Geçen senenin sonuncu günü ile 
gelen senenin birinci günü arasın
da göze çarpa? bir fark yoktur. 
Fakat dünya bır sene daha y&flanı
yor. Tarih bir se~e daha kazanı
yor Yatlarımız bır sene daha artı
y • Sanki bütün bir sene o gü 
· ~r.de geçmit gibi her fey ansızın 
ıçın ak" 8 . . d" ki b. ene e ıyor. unun ıçın ır · 
ır ~ senenin ilk gününün doğutu-

yenı · 1~ 1-- d" '! k ,,u hiç bir ınaan ....... y ı ı e artı-

lamaz· .. .. d "dik b 
Dün 1933 ~~cu sene . e ı , !'1" 

.. 1934 üncu ıenedeyız. Senenın 
gun h . . 'h "Ik .. !erinde epımız, zı nen 
ı gun . b'l• 

nenın ı ançoıunu yapar; geçen ae . b 
. b" defa mazıye akanz. Son-

:Yanı ır . b" 1 
d elecek aenenm ıze ne er 

ta a g d . .. .. .. y .. t'k · g" ini iıtunuruz. anı ıs ı -
getırece l B .. .. 1 
bal. "rıneğe ça ıtırız. ugun oy e 

1 go · d 'l · bakıld • 
b . rı'ye bır e ı enye ıgı 
ırge • "d 
.. d"r 1933 senesın en 1934 se-

gun u • k .. 1 .... d 
·ne geçer en zaman o çusun e 

:~~ bir merhaleye daha geldiği-
'!'. unutıaaıllalıyız: Tam dört ay 

mızı . b" . . .. t b" 
sonra yi~c! as.".? ırı~c! uç e. ı-
riPi bitirip ilnncı uçte bırıne gıre
ceğiz. Binaenaleyh 1900 senesi 
kanunusanisinin birinci gününü ya
fıyanların hafızalarında son otuz 
üç senelik hadisat canlanacakbr. 
Jyiye doğru mu, fenaya doğru mu 
yilrüdük? Bu ıualin cevabı phsa 
göre deği,ir. Daha doğrusu o ph
sın mensup olduğu millete göre de
iitir. 

18 inci asırdan 19 uncu ura ge
çerken, dünya büyük bir hercümerç 
içinde idi. F ranııu ihtilii.lile batlı
yan bu karıtıklık 18 inci asırdan 
19 uncu asra intikal etti. Bu hercü
merç içinden yeni bir dünya doğdu 
ki Avrupanın kendi hudutlarını a
tarak diğer kıtalan nüfuzu ve ta
hakkümü albna aldığı devirdir. 

19 uncu uırdan 20 nci ura ge
çerken, dünya bir hercümerç için
de değil ama, belki bir asır evvel
kinden daha büyük bir hercümer
cin arifesinde bulunuyordu. Bu, 
nihayet geldı, 1914 senesmde çat
tı. Bir asır evvelki karıtıklık nuıl 
ki dünyanın tarihinde bir devri ka
payıp yeni bir devri açtı; asrımızın 
karıtıklığı da bir devri kapayıp 
yeni bir devir açmıttır. Bu yeni 
devir de Avı:upanın tekrar kendi 
hudutları içine çekilmesi devridir. 
Bu, evvela mali ve ikhsadi nokta
dan oldu. Sonra da bunun tabii 
neticesi olarak siyasi noktadan çe
kiliyor. Esasen 19 uncu uır içinde 
ayni yollardan yürüyerek diğer kı
talara doğru uzanmıttı. 

Harbin sonundan beri geçen on 
dört sene zarfında Avrupanın bü
tün çalıtması eskiyi iade etmek he
define matuf olmuttur. Bu seneler 
içit, deki ikbsadi darlığa "Geçici 
buhran" isminin verilmesine sebep 
te budur. Hakikat fU idi ki geçici 
huhran de..ıilen hadise, beynelmilel 
İlı:tısadi ticari ve hatti siyasi müna-

' d • •ebetlerde eski bir nizam an yenı 
bir nizama geçİfİn ihtilaçları idi. 
1933 senesi, yürünen bu hedefe 
doğru bizi bir sene daha yaklat
brdı. 

Bu yeni nizam içinde memleke
timiz paı;lak bir istikbale namzet
tir. Şunu daima hatırlamalıdır ki 
tıubi Avrupa memleketlerinin 
"Fenalık,, diye tavsif ettikleri va
:tiyeti doğuran amillerden biri de 
eski devirde geri kalan memleket
lerin yeni devirde ilerlemeleridir. 
Devletler ve milletle~ arasında yeni 
bir intibak oluyor. Bu yeni intibak· 
tan biz daima kazançlı çıkacağız. 
Çünkü evveli hadiselerin giditi 
bize yardım ediyor. İkinci ve daha 
ınühim sebep te fudur ki Türk mil
leti Büyük Şefinin reisliği altında 
çalıtmasmı biliyor. 

1933 ıenesinde cümhuriyetimi
ıdn kurulu,unun onuncu yıldönü· 
ınünü idrak ettik. Bu vesile ile on 
senelik bilançomuzu gözden geçi
rirken, kısa bir zaman zarfında 
uzun mesafeler katettiğimizi ifti
h~rl.a gördük. Bu anlayış kalpleri
ınızı Yeni itimatla doldurdu. Büyük 
Gazi'nin reisliği altında daima iyi
Y~, daima ileriye doğru yürüyece
iız: Geçınit senelerin muvaffakı
Yeti gelecek seneler zarfındaki 
muvaffakıyetlerimiz için de bir / 
j•mandır. itte bugün o ümitli sene-

rden birıne ayak hasmı~ bulunu- • 

lyortluz. 
1
t 934 s nesi Türk milletine 

ru u o sun. 

AhmetŞUKRO 

il • z.n aş ve • •• u 

''Milliyet,, saygılı okuyucularına geni 
seneyi tebrik eder ve iyüikler diler 
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Fransızlar Hitle~·n son 
teklifine cevap verdiler 

Gön erilen muhtırada silah işinin ancak 
Cenevrede konuşulabileceği bildirildi 

Fransanın Berlin Seliri 
M. François Poncet 

P ARiS, 31 ('Milliyet) - Paris ve 

1 
Berlin kabineleri ara11nda esaslı bir gö
rüımeye yol bulabilmek için teklifler ve 

muhtıralar teati ediliyor. Bu muhllra 
Franaanın Bttlin seli · M. Poncet vasıta. 
ıile Berline gönderilmiıtir. Muhtıranın 

metni malüm olmamakla beraber,muhte\i 
yall hakkında qağl yubri tahminler ..,.. 
oledilmcktedir. Bu talıminlM"e , 
F ız hükôrneti, Hl len ı · · ,' . u 

talepleri ciddi miiz'alcerele:e .,..., olat<ol( 
mahiyette telaı.J<l etmemEktedir. Fransa 
ya göre tnlihal!n ahdidi ancak Miliet
ler cemiyetinin çerçeveo.i dahilinde mü -
zakere edilebilir. F ranaa, Almanyaıun 
ordusunu üç yüz bin kipye çıkannak is
temesini ve yan aıkeri leşkilabnm ip 
11n1 teılihat.a doğru yol açması sure in
d telakki etmektedir, Almruıyaıun biı 
muhblııya vereceği .cevapta eaki t li • 
finde ısrar edip etmiyeceğ; belli değildir. 
Fakat iki noktai nazar &rallndaki geruı 
melıaninin telif edilebileceği ümidi bu
rada zayıf görünmektedir. 

M. Poncet haraket etti 
PARlS, 31 (A.A.) - M. Françoiı 

(Devaroı 13 üncü sahifede) 

Muhtarların mühürleri 
dün gece toplandı!. 

Bugünden itibaren mahalle ve halk 
işleri nasıl görülecek? 

Bu aabalıtan iti
baren muhtarlar ta,. 

rihe kanıtı. Bugün 
belediyeler, her ta
rafta, muhtarlann it· 
lerini g6rmeğe bq
Jıyorlar. Bugün halk, 
evvelce muhtarlara 
gördürdüğü itler i
~n doğruca en ya
kın belediye ıubesi
ne müracaat ebneli
dir. Muhtarlık iıl~
nin çoğunu beledi
yeler deruhte ebni1• 
!erdir. Belediyelerin 
yapmadıiı bazı iıler 
hakin.da da, bu iıle
rin nerelerde yapı
lacağı haldunda be
lediye ıubelennde 
halka kolaylık göste
rilecektir. 

Talimatname henüz hazırlanamadı 

KayınalcamJar dün Muhtarların tarih olan ıon bir hatırası 
gene toplandılar, fakat bu i !erin k • 1 • . 
laylaıma11na yarayacak oı..! . h o IDlfl?'. Onun ıçın halka, her kazadaki 
menin ikmal edilmesi müınk·· n:~ na- 1 tahrirat katipleri ıifahi lzahllt vere-

un ° ama. ceklerdir. lzahname de iki üç gÜlle 
Y -'E5E3!;;;;;;e;;;;eııııiıııll!lil kadar tanzim edilerek halka ilan edi-
~r!n~ n~shamızda bafmu- lecekti~. . . . • . 

mut Beyı"n Kadro'cular d"". tarın yaptıgı ııler ıui>larch: 
a ver ıgı N"f · T k 

cevapların üçüncüsü ne• d"l d •• uti':,il aıcı .•ne ayıt, nf.fus cüzdan1 
cektir Tre ı e.. 1 egış meaı veya yenidf"!1ı alınmaı1ı. 

- • maa9 yoklaması, teve.!li!dat, ölüm, ika 

(Devamı 13 !incu sahifrde) 

1 Yeni seneye 
Girer.ken 
ls·met Pş. Hz. ile .Tevfik 
Rüştü Beyin beyanattan 

ANKARA, 31. A.A. - Yeni yıl 
mün sebetiyle dünya devlet adam
larının beyanatını ne,redecek o
lan Amerikan matbuat müessesesi 
" Aasat:iated Presa " e Bqvekil İs
met Pqa Hazretleriyle Hariciye 
Vekili Tevfik üttü Bey t beya-

itl ir : 
fV i 1 et .Fa a Hazretleri 

diyorlar ki : 
" 1934 11ene11i i~, bu anda 

bana hakim olan fikir ıudur: 
Sulhu muhafazaıiçin çalışa

caklara, samimi olarak tam bir 
(Devamı 13 ilncil sahifede) 

SAHİF 
3 ÜNCÜ SAHiFE ı 

1934 numaralı Kürek Malıkii
mu0: FELEK. 2 Milyoner Namzedi: 
KULAK MiSAFiRi. 

ÜNCÜ SAHiFE : 

Yilbasını Kutlularken: GA • 
LIPATA, 

S iNCi SAHiFE 

Kadın. 
e iNCi SAHiFE ı 

• 1933 senesinde •lyasi dünya: 
'AHMET ŞtJKRtJ, Yeni Senenin 
ilk Gününde: M. SALAHA.TTIN. 
Sohbet: BURHAN CAHIT. Sine· 
ma. 

7 iNCi SAHiFE 1 

Çocuk. 
INCl SAHiFE ı 

Tayyar•, Spor-
r 9 UNCU SAtflFE r 

Dahilde ve hariçle neler oldu? 
Bir senelik vukuatın plônçoıu. 

JO UNCU SAHiFE ı 

Ticari bir inkılap: Yeni ölrfl-
ler. 

11 iNCi SAHiFE ı 

1933 te Sanat: "Resim, Hey -
lıel, Mimari" : ELiF NACI, 1933 
te edebiyat: NURULLAH ATA. 
Yeni •eneye girerken: SALA -
HATTIN ENiS. 

12 iNCi SAHiFE ~ 

Memleket. 
13 ÜNCÜ SAHiFE r 

Güneıin Oğlu. 
Ve diğer mütenevvi münderecat. 

ımmntllftl!I 

e e ile b 
1934 e 20 milyon lira 
ihraç far kile giriyoruz 
İthalatımız 7 5 milyon, ihracatımız 

95 milyon lira.. .. 
ihracat ofi&İ 933 ııeneıi kapanır

ken, geçen aenenin ticaret nı.uvazene 
ai Üzerinde bir tetkik yapmııtır. Ofis 
bu tetk.lı.inde 933 seneai ithal ve ih-
raç vazİyetimızi tahmini rakamlarla 
teıbit etmiıtir. 

Buna nazaran 933 ıeneai.nde itha
latımız tahminen 75 milyon lira, ibra 
catonız ise 95 milyon liradır. 932 ae
neainde ithalallmız 85 milyon, ihraca 
hınız 1 Ol milyon lira idi. 

Geçen aeneki ti•aret muvazeneain 
de ihraç fazlahğı 15 milyon olmaaı
na mukabil bu seneki talımjni rakam 
!ardan ihracatımız ithal&ttan 20 mil
yon lira fazla olarak lehimize kapan 
mııtır. 

Görülüyor lı.i, 933 &ene.inde ihra
catımız ithalita nazaran azalmıtbr~ 
Bu azabım bqhca sebepleri ikbaadi 
buhran huebile mU,terilerimiz olan 
memleketlerin ithalat ve döviz takyi
dall vazetmif olmaland.r. Bütün dün 
ya piyıı._v,!anndaki fiat dU,künlüğü
nün de en mühim &millerden biri ol
duğunu heaaba katmak lazımdır. 

Memleketimizin 1933 aene&İ ithal 
ve ihraç niaebetleri ay itibarile §Öyle
dir: 

Aylar lthal&t T. L. 

Kinunu...U 
Şubat 
Mart 
NiQn' 
Mayıs 

5,979,929 
5,054,384 
6,237,069 
S,459,563 
7,177,241 

Haziran 4, tSG,846 
Temmuz 8,175,169 
Ağustos 7,532,281 
(Devamı 13 Uncü sahifede) 

Gece piyango çekilirken salonun dıfında toplanan yüzlerce merak
lılar... Köşede piyangoyu çeken hanımlo.r 

Yeni sene talihlilerı 

1 

500 bin lira 14045 e, 200 
bin lira da 3818 

numaraya isabet etti h 

Yarım milyon lirayı Çatalcada bir maa
rif memuru ve Mm. Katina kazandılar 

Saat 19 da piyango salona hıncahınç 
clolmuıtu. Herkeo heyecan içinde ke -
ti.lenin baıbyacağı saati bekliyordu. 
Ve bu saat yaklaıtılı:ça ümit dolu kalp 
]er bira% daha hızh çarpıyordu. Piyan
go aaat yinnide baılıyacakb. Salon
da en az 4000 kiti oturuyor, bin ki}i 
d• ayakta duruyor ve izdihama mani 
olmak istiyen poli !erle mücadele edi • 
yordu. 

Saat 19.15 te Üniversite aalonunun 
kapıl kapanmııll. Artık halk so
kakta birikiyor, kine gittikçe büyü -
yordu. 

Saatin yelkovanı da bir türlü iılemi· 
yor ve sanki 1933 gitmek, 1934 te gel
mek, devletkuıu kimsenin batına kon
mak istemiyorlardı. Saat yirmiye yak
latllkça aab1r11zlık artıyordu. 

Beşyüz bin lira 
14045 

İkiyüz bin lira 
3818 

Yüz bin lira 
24529 

Elli bin lira 
2009 

Otuz bin lira 
17922 

Yirmi bin lira 
21926 

On beş bin lira 
3895 

On bin lira 
544 

Nihayet aalonun ortasında bir ha
reket oldu. Maroken koltuklarda o
turan Piy-1lgo Müdürlüğü erkanı yer· 
!erinden kalkblar, bankalar, vilayet 
ve belediye mürakıpleri piyango do
laplannın arkasına mevzu küraünün 
üzerine çıktılar. Memurlar defterle
rinin, gaezteciler bloknotlarrrun Üzer
lerine kapandılar. 250 bin lı.iılye 1934 
yılınin talih ve bereketini dağıtacak 
minimini hannnlar da doplann batın- , 0kat aeuiz salonda büyük akisler yapa 
da yer aldılar. rak hırçın hırçm öten bir zil aeal ititil 

En az bet bin kitinin doldurduğu sa di ve bir anda müthit bir alkıt tufan 
!onda bu anda sanki nefes bile alınmı- koptu, Alkııtan aalon yıkıI.yordu. 
yordu. Her cöz piyango kürsüsüne, olmuştu? Ne oluyordµ? Daha orta 
her kulak memurlann ağızlarından dö bir ıey yoktu. 
külecek numaralara bağlannııtll ve Salonu dolduran halkm heyecanı
sanki soluk ahnırsa bu okunacak nu- nın ifadesi olan bu alkıt tufanı bir tü 
mara ititilmiyecekti. lü keailmiyordu. Nihayet gene uzu 

Saat tam yirmide bu kalabalık, fa- (DevaroI 13 üncü sahifede\ 



ailli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALlT Ya zan: Bahriye birinci mülazunı "Doniç., 
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Hamidiye tehlikede ! 
Midilli Batum bombardımanından 

dönerken ne ile karşılaşıyor? 
e tuhaftır ki o günden sonra O• ı 

lrn:?uiumuz Rus gazeteleri 6 ki.na
nusani gecesi vukubulan muharebe
.de, zayiatlannın ehemmiyetinden 
ahsediyorlardı. Rı:ıslar göriinü,e 
ıazaran galiba hiddetlerinden ni

hayet "Midiiliye" yakalıunıJt için 
lcısmen de kendi gemilerini de bom 
bardıman etınif olacaklardı! 

"Hamidiye., dü1manla kartılat
ığımız zaman hemen geriye kaç
ıştı. O bizim pröjektörlerimizin 

~;,t:ifi altında büyük bir kruvazörü 
iki muhribi ta yakmımızda gör-

üş ve tanımışb. Bili.hare o bizim 
mbardımanla batbğunızı zannet

' biz de bu auretJe bütün baca
nmızdan fıtkıran en güzel ve "ca

tibedar kıvılcımlarla,, yolu lutmut
t'Wc. 

Gecenin ikinci kımımda tekrar 
alelade bir aeyir aüratile yol alı
yorduk "Midilli,, artık geaİf)emi'6-
&te·i sabah aamimi ve sakin A· 
tıadolu sahilinin Yetil dağlan bizi 
seli.mlıyordu. Bir gece eY1'elki düt
rnanla olan teaadüfümüz bize ,tm
.di bir hayal gibi reliyordu. Y alna 
ıcluman fıfkıran bacalarının bize 

iitmanla tesadüfün hafif ve pek 
.ciddi olduğunu anlatıyordu. 

En güzel bir havada öğleye doi
Boğaziçine doğna airiyordak. 

ilhıuaa Rus Miladı lsa JOrtu gece
i tela-ar unutulmUflu. Hele gilDef-
i Boğaziçi o kadar güzeldi ki. 

Ruslar anlamı,Iardı ki, Miditli
in süratile başa çıkmanm iınkins 
oktur. Bizi ne zaman tuzağa dü-
ürmek yolunu tutuyorlarsa kendi
erini o tuzağın içinde buluyorlar 
e biz gene bacalarımızdan duma
ımızı savura savura, rahat ve bu
ur içinde kaçıp kurtuluyorduk. 
Son zamanlarda Batumu bom
rdımıına dadanmıttık. Hiç olmaz 

se bu suretle Rus münakalat aske-
• yeaini ihli.I ediyor, küçük gemile
. de yaka.ladıkça batznyorduk. 

ki.nunuaanide gene Batum önün. 
eydik. Bu aefer Ruı muhriplerine 
esadüf etmek taliine de mazhar 
lmu _tuk. Fakat, gemiler bir kaç 
erını ıavurmamızı müteakip &

un kuvvetli obuı batary~lan-
İmayesi altına kaçıp ıizleniTerdi-

Tabii bu bataryalarm yetişebil
dikleri mesafeye kadar onlan ta
kip ettik. Fakat Batum karla meı
tur dağları ile ne güzel, bir manza. 
ra erzediyordu: Böyle bir güzel 
Tolgrip bir arazi parçasına daha 
ziyade yakl14amıyorduk. Bir defa 
eb'afımızdaki tabiyelerin 24 -·san
timetrelik topların mermileri tepe
mizde uçufmaya ba,Iadıkları vakit 
arbk takipten vaz geçmeli idik. 

Bu 26 kinunusanido vukubul
m,..tu. 

27 kinunuıanida sabah fAfakla 
beraber Sinop açıklarında bütün 
Rus filosuna tesadüf etmittik; mü
kemmel duman bulutları, grupları 
gözümüzle teranut edilebiliyordu, 
muhtelif sınıf harp aefaini iizerine 
munt•zam•n dizilmit bir surette, 
yav14 yav-. büyüyerek ufkumuzda 
bir resim gibi görülüyorlardı. 

Kıç eü•erteye müvazi olarak gö
züktüklerinden serbest denizde bot 
meydana malik bulunuyorduk. Bi
:zim fevkalade süratimizi bir kaç 
defa tecrübe etmit olan Ruslar, 
Boğaza müntebi olan yolumuzu ke-
aemezlerdi ...... . 

Fakat hemen ayni dakikada "Ha 
midiye,, de timal ufkundan meyda
na çikh; o 27 mil bahri ile kotamı. 
yordu. Ve Ruslar derhal ona doğ
ru teTecciih ettiler ve onu endaht 
mesafesi altına al~ak. Karadenize 
doğru yolunu tehdit etmek ve onu 
tıkıtlırmak İstiyorlardı. 

Bu anda çılgın bir mübareze bat
ladı. Sabah saat sekiz vardı. 

Kuvvetli bir surette fıfkıran du
man bulutJan ile iki büyük Rus kru
vazörü ufuktan tamamen çıkıyor 
Ye "Hamidiye,.nin üzerine doğru 
kotuyorlardı. 

Biz de derhal Ruıarı bize 
doğru çekmeği ve daha az yolsuz 
olan kruva.zörleri sıkıttırmak isti. 
yorduk. "Midilli,, evveli. doğrudan 
doğruya Ruılara doğru yünidü 
kendisini "Hamidiye " ile d··~ 
manın arasına sürdü. Arkadatmıı
zı duman ıütunile örtmek kaı;:ır
mak iıtiyorduk. Fakat, a~ba bu 
kabil olabilecek mi idi?. 

__________________ _:(Bitmedi) 

Balkan haberleri 

Yunan kabinesinde deği
şiklik yapılacak mı? 

Kondilis Girit valiliğine fırkasından 
birinin tayinini isteyor 

. A KA~A, 31 (Milliyet) - Hafta 1 Kralırun Bültreıi ziyareti kanunu · 
ıı:de l..ı.binedi • e bazı tadilat yapılaca nihayetine talik edilmi ti aaru 

ı kuvvet e aoylenmelı:tedir. HükW..e . 1 r. 
n muhalif fırk.ılar erk&nını mem • Bu zıyaret Yugoalavyaya olan ziya-
~ e~ isin bu tadilata WzlUD sôrdit- ret gibi reumi ve a.iyaai olacağından 
u "'r!dır. \emin edİldit~ ıöre M. BatYelı:il M. Muıanof ile Hariciye Na· 
ondılia kabınede ftrkaaı namına bir zm da bulunacaklardll' 

ezaret talep edecektir. M. Kondilia • • 
Jnca Girit Talii umumilipe fırkaaı Bır Yunan gazetesi aleyhinde 
zaaından bir zatın t&yiniai iıteyecelı: t k"b t .. aıa 

irtica hareketi mi? 
ATINA, 31 (Milliyet) - Sabık 

• kumandan Papulaam iıtirakile 
~aek zabitlerden M. Balrircinin ida 

altında Selıinikte ve umum Ma. 
ed~rada ~ir irtica hareketi bat söı 

i:.ltenlıgıne dall' haberleri Baıvekil M. 
ldaria tekzip elmİftir. 

f elediye intihabab 
ATINA, 31 (Milliyet) - Muhalif 

.rkalar Jiderleri dün tekrar M. Ve
ze!o•un evinde toplanarak vaziyeti 

•"•ı---. k,.etmiflerdir. Toplantıda beledi. 
•ntihabatı meaeleai sörüıülmüı ve 

iiluimetin İntihabatın marta bırakıl
ına dair teklifi kabul edilmem.İt· 

r. 

.~araret1i müzakereler neticuinde( 
• ti abalın on bet gün tehir edilme • 
ne karar verilnıiıtir. HükUınetin §U• 
atın o b" · d • 'hab n ınn e ıntı at yapılmaıı .. 

karar verme.si muhtemeldir .• 

omanyada buy Uk bir yangın 
BÜKREŞ, 31 (Milliyet) - Dün 

kıam Yat tebrinin tüccar mahalle • 
nele büyük bir yansm :ı:uhur etmiı • 
~· Y an1>nda birçok mağaza ve diik
-.ıar :ıanmııtır. 

U'tar kralı BOkreş seyahatini 
tehir etli 

SOFYA, 31 (Milliyet) - Roman· 
<laki sen vaziyet üzerine Balrar 

ATINA, 29 (Milliyet) - Pan10-
le>1ua Dafİri efki.rı ola.n Demotrati• 
koı ~on efki.n umumiyeyi tehyiç ve 
halkı ııyana davet edici nqriyatta 
bulundufundan, hakkmda takibata 
gİrİJihn.iıtir. 

Yaş'h iki petrol deposu yandı 
BOKREŞ. 29 (Milliyet) - Ge

çen aabah Yatta büyük bir ranırm ol
muıtur. Yansında, iki petrol depoau 
~volmUftur. Maddi zayiat miihim
dır. 

Cephan3 yanında komOnistler 
BOKREŞ, 29 (Milliyet) - Kiınef

ten biJdirildiiine söre, 9 k0ntÜniat bir 
cephane depo•uoa yaklatırken tevkif 
edilmiılerdir. 

Bu'garistanda ihracat 
~FYA, 30 (Miliyet) - Bulsar 

demıryollan müdiriyetinin verdiği 
aıaliunata ıöre Bulgaristan: Kanunu 
&aninin 1 nden bu ayın 24 üne kadar 
1954 vagon Üzüm, 80 vaı:on erik, 181 
71 !olıumluk aoian, 34 biber, S muh
cevız, 37 elma, 3 muhtelif meyveler 
telif sebzeler, 1702 tütün, 232l yu : 

murta, 450 vason diri .,. keailmiı kü
mes hayvanı ihraç etmiıtir. Bunlar ve 
diier ihraç edilenlerle bu aeneki İb.t'a 
cat &ai& Yaıondur. · 
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HARiCi HABERLER 
Roman yada 
Örfi idare 

icap ederse örfi idare 
sahası genişletilecek 
BÜKREŞ, 31 (A. A.) - Rador A

janu11 bildiriyor: 
N eıredilen bir re.mi tebliğe göre: 
Nazırlar Mecli•i dün M. Ange!esko' 

nun reisliğinde toplanmtf ve ıon h& .. 
diaelerin doiurduğu vaziyeli tetkik e· 
derek. aşağıdaki ka!'arları vernıiıtir ı 

Bu geceyarıaından itibaren ili.n edi .. 
ien örfi idare Bükref, Oluj, Ccrnaubi, 
la.uy, Chisincu, Galaç, Köstencc, Tam .. 
şuvar ve Oradea tehirlerile Prahova 
ve Dambovitza vilayetlerinde tatbik 
edilecektir. Örfi idarenin hududu ih· 
tiyaca göre geniılelilip daraltılnbile. 
cektir. Rühba.n ve siya•İ cemiyetler 
rnenaublııi de dabü olduğu h ide let· 
kilatlara mensup her hidematıumuaıi
ye memuru azledilecektir. Hiık\unet, 
parlamento açılır açılmaz, bu tedbi~ 
!erin tastiki hakkında bir kanun teklif 
edecektir. Bundan maada hük • et, 
devletin müdafaaama ait bir k un 
hazırlıyacalı:tır. Maarif Nezareti uni
veraite inzibatına ve talebe cemiyet• 
!erinin faaliyetine dair yeni nizamna
menin t.m vo bt'i bir auretld tatftil<İ 
için icap eden tedbirleri ittihu ede
cektir. 

Nazarlar Mecliai1 meafur suikasta 
karşı memleketin her taraf ındau se
len ve umumi infial ve hÜkıimetin asa 
yiti muhafaza ve memleketi faaliyet 
yolunda itilaya doğru seYk için olan 
icraatının ve bu yolda ittihaz ettiği 
tedbirlerin tasvip edildiğini bildiren 
raporlardan maliunat almıştır. 

Cenaze Bülırefle 
BOKREŞ. 31 (A. A.) - Rador A

janaı bildiriyor: 
M. Duca'mn cenazesini hamil tre.ıı 

dün akıam saat 16 da Bliknıe ıelmi 
tir. Tekmil hükolmet azası, aefirler 
heyeti, büyük memurlar ve çok kala• 
halılı: bir balk kütlesi iataayonda .O.ı:· 
yaıları araımda Duca'nrn cenazesini 
karıılamıılardrr. Aakeri kıtaat ihtiram 
merasimini ifa etmit ve aakeri mızıka 
cenaze maf'lı çalmı1ur. 200 binden 
fazla halle Viliaeye kadar yollan dol
durmakta idi. 

Aatııin muhakemesi 
BOKREŞ, 31. (A. A.) - M. Duca"· 

run katilinin muhakemesine yılbaşı 
yortulanndan bemen ıonra baılanma• 
aı muhtemeldir. 

On iki fehirde örfi idare 
BOKREŞ, 31 (A. A.) - Meclisi 

vükela, bilhaaaa ünivera.ite merkezle• 
r:nde olmak tartile, 12 tehirde örfi İ· 
dare ili.nma karar vann.iştir. 

Örfi idare ilin edilecek tehtrler a· 
raıında. Bü.kr ... , Oluj, Cennantzi, Y af, 
Chiıinau vardır. 

Bu ıehirlerde !!oY i J&1t'anda ma•bu 
ata aansc>r de ky_nulacaktır. 

Bes bin kip tevlııf edildi 
BiiyÜk ekseriyeti garde do fer, yani 

demir muhafız! r ioınini tqıyan eıkilat' 
mmıuplarrna ..,...;t olmak Üzere evki • 
fal devam ediyor. Dün sabahtan bu ak
§ıuna kadar bütün Romanyada tevlüf e
dilenlerin mikdn bet bin kiti tahmin olu 
nuyor. 

Mevkuflar arasmda marul' almalar ve 
profesör Ciluresko gibi tanınmıt ilimler 
ve büyük bir münevvC1' kitleti vardır. 
Oiğer siyasi fırkalara mensup bazı 

kimıelerin de tevkif edilmiı oldukların· 
dan bah•ediliyor. Demir muhafızlar tet
kilatı reisi Kordiyono, bütün taharriya
ta rağmen henüz bulunamamııtır. Kuv• 
vetli bir riVllyete ııöre bu tqkil.itı bütün 
bir zümreyi temizlemek için bir kara lis
te yapmış ve tatbike batlamıştır. Demir 
muhafızların ismi birçok dedikodulara 
kanıan madam Lupeako'yı bu liıtenin 
baıına yazd.Jdan Ye yükıek muhafile 
men•up bazı rical ve bu meyanda ken
dilerine kartı ıiddetle hareket tavsiye
sinde bulunan M. Tituleako'yu de kat• 
letınek istedikleri söylenmektedir. Alı· 
nan tedbirler· ile bu tetkilata çok aiır 
bir darbe indirilmesi beklenebilir. 

Katil hadisesi munasebetile .. 
Sinaya istasyonunda feci bir lllikat· 

te kurban olan Romanya Batvekiü M. 
Duca'nın katli münaaebetile diin teh
rimi:ı:de bulunan bütiin ecnebi konso
loshaneleri, matem alameti olarak 
bayraklarını yarıya kadar indirın.iıleı. 
dir. 

Afyon inhisarı 
Bugünden itibaren bütün 

salahiyetile çalışmaya 
başlıyor 

Uyu~turucu maddeler inhisarı hu· 
günden itibaren tatbik edilmek Ü.ere 
ıtok o"lfyonlar, afyon ihracatı ve Y<>ni 
mahır.1 hakkında çok mühim kaı-arlar 
ittihaz etmiıtir. 

Buıünden itibaren eaki nıahaw af. 
yonlar artık beyanname ve ihbariye 
usullerine tibi olnuyacaktır. Eıki afyon
ların memleket dahilindeki alnn ve 
aatımlan aynen yeni mallar ııibi tııma 
men serbest olacaktır. 

Difer taraftan eski afyonlann v~ 
me cut stokların inhisar depolarına 
teılimi mecburiyeti de tamamen kal· 
dırılmı~tır. Uyuıturcu maddeler evvel· 
ce inhiaar depolarında bulunmakta 
WL ı 

Yeni aenentn baılamaaile fertierin 
uyuıturucu madde ihracı da nıened.il
miftir. 

1 ki.nunuaani 934 len itibaren inhi-
111r idaresinden maada biç kimse ve 
hiç bir tetekkül Türkiye hudutları ha
ricine afyon çıkaramıyacalı:tır. Bu ıe
kilde afyonlan.a loir e1-.. ibras edil • 
mit elacal.tır 

Milletler cemiyeti 
Neden bırakılır? 
Daha süratle silahlanmak 
imkanını bulmak içinmiş 

PARIS, 31 (A. A.) - Havas Ajan· 
aı bildiriyor: 

Excelsior gazetesi yazıyor: 
"M. Rooaevelt, Litvinof ve Molotof' 

un Milletler Cemiyeti içiıı müsait olan 
beyanallannm, Milletler Cemiyetini 
terkeden bazı devletlerin ri bir su
rette •İlahlanınalarırun V qington ve 
Moskovaya verdiği end'şelcrden mÜI· 
hem olması muhteıneldir. Fabt, Mil
letler Cemiyetinin esas gayaai ihtilaf 
tehlikelerini derpif ve bunlara uıı:la • 
ma usüllerile mini olmak değil mıdir? 
Bizzat ltalya, Cenen-e konferansına 
tahripkar ve tehlike dolu a.ili.h~anma 
yanşınm önüne geçmek İçm son im .. 
kinlan veren Franstz kal"arlannın a
çıklığını takdir etmiıtir. Roma, Dört· 
ler miaakı uaullerinin hük.imetler ara· 
amdaki normal fikir teatilerinde, şim· 
diye kadar yalnız çok fena netice! r 
vermit olan mahdut konferanılardan 
daha müeuir ve daha eeıneredar ola· 
bilecektir. 

"İtalya Hükümeti, yakında L~ndra 
itilafını heınah-k bir >nrette itmam 
eden bir bhari ltili.fa vanna11 rn3mkün 
olan ı..,ntenı • İtalya • Fran•a mü:ı:a
keratına tekrar itimat ebneğe baıla· 
mııtır. 

"M. Paul Boncour, Fransız Hüki'ı· 
metinin iyi yolda olduğunu ıe bu yol
da aebat etmeai li:znngeldiğini aöy1e
mekle hata etmemiıtir.,, 

Feci bir tayyare kazası 
BRÜKSEL, 31 (A.A.) - Ruynele

de civamıda bir lngili.z yolcu tayyaresi 
odüşmiiJ, içindeki yolculai Jıanıilen öl • 
müıtür. Biri kadın olmak üzere yolcular 
den altı11 lngiliz, biriai Polonyalı birisi 
de zanneclildiiine göre Almandır. Yolcu 
larrn ces~eri tanınmaz bir haldedir ve 
makine aakazı ile kannakan•ık olmuı • 
thr. 

İspanyada hapishaneler 
kafi gelmeyor 

MADRIT. 31 (A.A.) - HükU.met, 
a.eraeriler ve Corteı'ların kanunlan 
ile mahkU.ın olanlar için memleketin 
muhtelif noktalannda kamplar teaiai· 
ni düşünmektedir. Tevkif edilenler 
o kadar çoktur ki, adliye nazın ha • 
piahanelerin kafi ıeimedifini söyle • 
mittir. 

Bir hsrvat milliyetperveri 
tevkif edildi 

ZACREP, 31 (A.A.) - Polis, 
dun ek~m, Sklıpçina'da eskiden me-

u olan Radiç ile yaralanan avukat 
M. Pernan'ı tevkiff etıniıtir. M. Per
nar, b!r Hırvat milliyetperverin me • 
zannda bir nutuk söylemiıtir. Hüku • 
met bu nutku devletin nüfuzuna bir 
teQ.vüz olarak telakki etmektedir. M. 
Pernar, 15 gün hapae mahkum edil • 
mi§tir. 

Amerikada gümüş para 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) ~ Mee· 

liı reiai M. Rainey eümütün tekrar 
para olarak lrullantlmaaı taraftarı ol· 
duğunu bild:nniıtir. Bu fikir mecliste 
günden güne taraftar kazanmakta • 
dır. 

Hükumet gün;ıüt para darbı İçin 
huausi tahıalar tarafından ııetirilecek 
bütün eümütü satın alacaktır. Bu gü
miqler, ırümüt dolar fiyatına, kiiıt 
para kıymetini haiz olacak (vea.ika) 
)arla satın alınacaktır. 

Bir tayyare kaıası 
BROKSELLES, 31 (A.A.) - Bir tay 

yare 28 metre yükıelditinde blr elek· 
trilı: aantralı direğine çarpıntf ve dülhliit 
tür. Fabrikanın kalabalık olmayan ame • 
lesi hemen kO§muılar ve bir kadinı en
kaz al'tından çıkannaya baılcnıılanlll'. 
Fakat tayyare derhal atet aldıiınclan bu 
vazyet klll'fmnd fetak..ıi aeyre\melde 
iktifya mecbur kalmıtlardır. 

Şevki Bey geldi 
Muhtelit Mübadele Ko
misyonunun lağvı için 

ne bekleniyor? 
Madrit Sefiri Yo Mu.lıtellt Mülwul• 

le Komisyonunda Türk -rabhaa bo· 
yeti reiai Şevki B., 
dün Ankaradan 
ıehrimize selmlı· 
tir. 

Şevki B., Har· 
darpaıa istasyonun 
da Muhtelit Müba· 
dele Komisyonu bi
taraf ve Yunanlı &• 

zaaı tarafından kar 
ıılanmıttır. 

Türkiye ile Y U• 

naniıtan araıında 
Muhtelit Mübade-

Şevki Be~ le Komisyonunun 
li.ğvine dair akte· 

dilen itili.fnamenin Millet Meclisimiz· 
ce taatik edildiii malU.ındur. ltilafna· 
me Yunan Mecliıince de taatilı: edil· 
dikten aonra meriyet mevkiine sire· 
cektir. 

Yunan Mecliainin, itili.fne.meyi, bu· 
sünlerde taıtik etmesi beklenmekte· 
dir. Öfrendilimize söre Şevki Bey, 
itili.fnamenin tamamen tatbik edildi· 
ii süne kadar ııehrlmizde kalao&lı: ve 
tatbikata ııuanıt Hecelı:tir. 

il 
Cenupta büyük bir kaçakçı kafilesi 

yakalandı. Üç ölü var 
'ANKARA, 31. A.A. - Gümrükler muhafaza umum kumandanlı

ğı tarafından bize verilen malumata göre Elbistan'ın en azılı kaçak
çılarından büyük bir halile bu hı, mevsiminde sezilmeden hududu 

geçeceklerine ve lakibedilmiyecelıle rine aldana alı cenuptan aldıkları 
kaçalı mallarlar 29 birinci kanun gecui Cerablus garbinden bir kaç ko

la ayrılıp hududu geçerlerken gümrük muhafaza mülrezelerimizin pu· 
sularına düşürülerek içlerinden biri ölü olarak yakalanmı, ve kafalı 
yüklü 4 hayvan el geçi, ilmişt:r. 

Diğer kaçakçılar karanlığın yardımıyle fimale N ezip istikametine 
çekilmişlerse de bir taraftan muhafaza müfrezelerimizin bunların iz
leri üzerinde ateşli sıkı takipleri ve diğer tara/lan Gazianlep vilii-
yelinin geride kaçak yollarını tıkamalı ve kafileyi 
bastırmak hususunda aldığı tedbirler neticesi dün kafi· 
le Nezip civarında lemamen abluka edilerek üçü öldürülmüş ııe on dör 
dii silahlı olmak üzre 24 kaçakçı diri yakalanmış ve kaçak mallarla 
yüklü 28 hayı:an ele geçirilmiştir. 

Bu müsademede muhafuılarun ızdan biri fehit düftÜ· Cenazesi bu
gün Gazianlebe getirilerek mer4Uimle defnolunacaktır. 

•• 
Olüm cezasına çarptırılanlar 

. ANKARA, 31. (Telelonla)-Kırklareli, Mersin ve Yozırat ağır 
ceza mahkemeleri tarafından ölüm cezalarına çarptırılan Sadberg ka 
Jınla deli Halil oğlu Mustafa Bekir oğlu Ali namı diğer Hüseyinin 
cezalarının tasdiki hakkındaki hükumet te:ıkeresi Büyük Millet MeclPi· 
ne gelmiştir. 

Heyeti vekile dün akşam toplandı 
ANKARA, 31. (TeleforJu) - icra vekilel'i heyeti ba akf'l1'I 

Başvekil ismet Paşa Hz.nin riyaselleri alhnda toplcmmıflır. 

Eruani istikrazı talıvilleri 
AN KARA, 31. A.A. - Ergani bakır istikrazı tahvilleri ıatısı iki 

milyon liraya varmıştır. lstilırazın kapanma müddetinin yalıla,t(ğı '" 
günlerde, tahvil edinmek ve büyük milli eserin muvaflakiyetine iflirak 
eylemek arzusu her tarafta kendini daha kuvvetle hiseltirmeğe ba,la• 
mışlır. 

Gösterilen ba aliikan1n derecesi, muayyen müddetin hitamına ka
dar utilırazın lam bir muvalfakiyetle kapanacağı hakkındaki kanaat
leri teyit edecek bir haldedir. 

Barcelon'da bombalar 
BARCELONE 31 (A.A.) - Dün 11k 

§&m otob~ı ıirkctinin bir ıarajında iki 
bomba patlamıı, 3 İşçi hafifçe yaralan· 
mıtlır. Bombalann çıkardığı yangında 
4 araba yanm11tır. 

Berlinde bir kaza 
BERLIN, 31 (A.A.) - Otomobille 

Patsdam giden Japon sefiri M. Nagasa 
ile &efaret müsteşarı M. Fuji. bir kazaya 
uğnr.nıflar ve başlarn1'4!an hafifçe yara
lanmı,lardır. YaralıJarm vaziyeti endiıe 
verc<>k mhiyetıe değildir. Otomobil olduk 
ça zaral'a uğraınııtır. 

Sarre'da Hitlerciler 
SARREBRUCK, 31 A.A. - Son e

mirname ile satılması ve tethir edilmea.i 
yasak edilen Hitlerci İ,faretleri teşhir et 
tiği icin hususi mahkeme Sulzbach ma
ğaza 

0

aahiplerinden birini 1.000 frank 
cezaya mahkum etmittir. Diğer bir malı 
keme Schlagater'in yıllönümü münaoe • 
betile bazı dükkan aalıiplerini dükkan • 
larıru kapMnaJan için tazyik eden birkaç 
Hitlerciyi berate ettirmif(ir. 

Çinde şiddetli muharebeler 
CHANGHAI, 31 (A.A.) - Fout • 

choudan 150 kilometre ilerde Foukien'de 
şiddetli muharebeler olmaktadır. 

Sir John Simon'un 
gezintileri 

NAPOLl, 31 (A.A.) - Sir Jolın Si
mon ile zevceıi Pompei. ve Herculanuın 
hllrabelerini pnıiesör Dante Majori ile 
beraber sumitl";""dir· Akıaın üzeri Cap.. 
riye dönmüılerdir. 

Örfi idare tesirini gösterdi 
. BUE~OS AIRES, 31 (A.A.) -

Bır teblığe göre ıüki'ınet her tarafta 
iade edilmittir.. Yalnız Santatove'da 
bazı küçük ui grupları vardır. 

BUENOS AIRES 31 (A.A.) -
Batvekalet, asilerden bir grup elinde 
olan Santotone müıteana olmak Üze
re ıükünun tamamen teeuüa ettiğini 
ve hareket eanaaında 300 isinin kırk 
ölü ve otuz kadar yaralı bırakarak 
defnedilmiı olduğunu bildirmektedir. 
Bunlar meyanında Paadelvado c:Cvarır. 
da bir süvari müfrezeıine hücum e • 
den bir çok Brezilyalılar da bulun • 
maktadır. 

Amerikanın Moskova 
sefiri dönüyor 

LE HAVRE, 31 (AA.) - Ameri
kanın Moskova sefiri M. Bullit huırün 
Vaıh-ııton vapuruna binerek Nevyor. 
ka gidecektir. 

Çarpan makinistin asabı bozuldu 

Yukarıda ölülerden biri kaldırılırken a~aiıda hurdahaı olm~ vagonlann 
arasından )'eni cesetler aranırken 

PARIS, 31 (Milliyet) - La&"'Y ka • ı tevakkuf halindedir. Kazanın uyandırdı 
zaaında ölenlerin milı:darı 204 Ü buldu. iJı umumi m11tem havaıı devanı ediyor. 
Daha birkaç kitinin de vagonlar arasır>-
cla parça parça olmak ıuretile ceselierİ· PARIS, 31 (A.A.) - Matin gazete
nin bulunamadığı zannedilmektedir. Has si, Pariı • Straıbourg ekıpreai nıalı:inia.ti 
tabanelerde bulunanlardan bir kısmının nin i.aabı çok boaulr olduğundan hasta-
ah...Ji aıbhiyeleri düzelmektedir. Bir lanıp yattıiını yazmaktadır. Maııinlotin 
kaammm 4a ..ı.ı.i vaaiyetleri benü:ı vuipti eldukça afırdır. 
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ELE 
1934 numaralı kürek 

mahkumu 
Dün gece·. Saat on ikiye bet 

var ... 
Odamın kapısı vuruldu ... Odala

nmızın kapısı vuruldu .• Sordum: 
- Kim o ... Bir titrek ses cevap 

verdi.. 
- Ben!. 
- Sen kismin?. 
- Aç ta gireyim •• 
- Tanımadığıma kapı açmam •• 
- Canım nasıl anlatayım-. Ge· 

Çen sene de kardeşim gelmemıit 
ınidi ? 

- Hatı~<lamıyorum .. ismini söy
le!. 

- ismimi söylersem hiç tanı -
rnazsın. Bana bazısı Saadet der. 
Bazısı sıhhat der, bazısı musibet 
der, fakat benim asıl ismim ümit
tir. Tanıdınız mı? •• 

- Omit?. Omit?. Hangi Omit 
bu?. 

- Canntı kaç tane ümit var? •• 
Hastaya afiyet, fakire servet, za -
yıfa kuvvet vadeden birisi varaır. 
Hani fu hepinizi yaptan .•• Omit.·. 

- Ha!. Şunun türkçesini ıöyle-
ıene ••• 

- Peki ... Söyliyeyim: Yem bo· 
rusu ... ltte ben geldim ... Aç!. 

- Lüzumu yok!. Geçen sene, ev 
velki sene, daha evvelki senelerde 
de gelmittin •• :Zehirini gördük?· .. 

- Bana Lak dostum! Sen açsan 
da açmasan da ben buraya gire -
ri.;... Kapıyı vuru um bir nezaket 
eseridir. 

O sD"ada elektrikler söndü". 
Dolmabahçe saatinin gece yarısmr 
vurduğunu ititiyordWIL .. ltık tek • 
rar yandığı zaman odamda kimse 
Yoktu .. Dıvara yeni astığım takvim 
gözüme ilif ti. Yeni yılın ilk günü 
hatlamıftr •• 

- Yeni yıl! Dedim.. Neredesin?. 
Daha cevap almadan sokaktan 

gelen otomobilin düdüğünü itif -
tim.. 

Yeni yılın ilk ıeıi bir klakson ıe 
ıi oldu-•• Arkasından iki kedinin 
biribrine muhabbet mi, husumet mi 
ifade eden miyavlamaları geldi
Bir güzel ıeı bekledim .• BU. sami
mi aes bekledim. Bir tabii aes bek
ledim .•• Bititik odada yatan birisi
nin horultusunu ciuydam.. 1934 
ün aeıini bekledim ••• Çıkmadı ... Ve 
bağırdım: 

- Neredesin ayol! Hani rele -
cektin?. 

Derinden bir inilti teklinde fU 
cevabı ititir ribi oldum. .• 

T - Onıit görülür mü? l9itilir mi? tu':!: b ı;rıu? • Görülse, it itilse ve 
ır daha ne ıiz ıre de o ya-

tarsınn:... ' 

le-:- Ö!le iae ne geliyorsun? Kim 
nı Ç&gırıyor?. 

niz- ~~·tunılm! Omidi •İz bealerai -
• ·:: •12 0 atanız o yatanı& 

ıız unut beıledikçe b. b z ve 
raya gelmeye mecb ı:ı; er sene bu 
b · · · unı:ı:.. Zaman 1~ 1 • ııze ve aizi bize aıuaa.ll t 

mıt~· Yıllar bir ıene ıizinleay~ 
maga ınecbur kürek mahkumları -
dır .. 1932, 1933 ve 1934 nl 
num al d o arın 
b. dar arı ır ••• Siz yapamadığınızı 
k~ ekn beklersiniz ••. lyi amma bir 

ır.ıe mahkUın 
Biz niha • u ne yapabilir?. 
ya." • yet aıze tecrübe dersleri 
~ınz •İzi b' d h 

Lakin ' · ır a a ya9landrnrız 
ner ••.z her sene imtihanda dö : 
Bil~enıden ders almak istersiniz" 
olma ..... ın .. ~e zaman •İz bize hi.kim 

,. 0 rreneceks' • B' h kiiınuz d. ınız... ız ma -
birlikt 'Yorum •.• Sizinle bir ıene 
M~l8fanıağa mahkUınuz ... 
ayoj tekild: ne ~ul~?. Her ıene 
nı"ız O . gelıp gıtmekten uta
Ye. gf; .. nundıçin karanlıkta kimse 

V runme en ge l' • 
e ıiz d b ce yarısı ge ırız. 

eder b' ? .. u Yolda bize yardım 
ızı gorrneın k • • v 

körkütük h e ıçın çogunuz 
ne bizd 8'lr 

0 f olursunuz .•. Ve ge 
en uınara S 

marsını • f" mız... ervet u • 
z, a •Yet f 

umaraınız ..• Halb v~ ~uv~ ~akıy~ 
sene Yataınğ uki hız aızınle hır 
kunılarıyız a nıBecbur kürek mah -

·•· eni 1934 tün. 1934 
111 numaranı 

mahkumundan nbumara!ı kürek 
ne ekle.nır? 

Kııa bir öğüt .. 
Sevgili oku)'Ucula 1 

1934 num.arlı se:~nin b •. 
uiiurlu ve mutlu ı epınıze 

b o masını d'l . 
Bu münasebetle size bı' r f ı eıkrı~. 
•.. t v u ac o
gu sunacagım: 

- Elden, yıldan hayır beki 
m ' k d' ··b • · · eme-eyın en ı go egınızi kend' . 
k · ınız 
esın ! Çalışırsanız kazanırsınız. 

A~. veya çok!.. Tali elması herkes~ 
llliWesser olmaz .• Herkes talili olsa d un kıymeti kalmaz. Hüner talii 

1 
e yddırnıaktır. Bunun bir tek yo
u. vdardır. Yılmamak •• (Yıl) is • 
mın k' 

0 
... e ı zam n devıeai, zorluğa 

g gus gercmiycnlere, 
- . Yıl!. diye emreder .. 
Sız onun • • d' 1 · 

1 
cmrını ın emeyın ve 

YI_mııyın ! Yılm yanlar, kendine 
Q"\ıvencn ve her fcyi kendinden u • 

• 

MiLLiYET PAZARTESi 1KANUNUSANi1934 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

ıK l..A.ll ii ....... ~·••ii 
1 Milyoner namzedi! 

Geçen yılbatı gecesi idi. 933 yı· 
lına girmeğe hazırlanıyorduk. 

Yeni ölçü ---
Müfettişler bugün berta
rafta teftişe başlıyorlar 
Husıui sayıfamızd •. d.• yazdığımız 

veçh•lt' yeni ölçüler.ıı ı. .. cun tıııbiki
ne, memleketin her tarafında baıla
nıyor. r..1ün latanbuf piya.asmda ne 
kadar :·•n; ölçü ve tulı •leti var•a hep 
si sabldı.Ve iddia edilebilir ki bir tek bi. 
lto ka madı. Dün se<:~ se; vakit hile 
ölçü satan dükkanların önü göıülecek 
'bir manzara arzediyordu. Maamafih 
alakadarlar piyasada. bir darlık mev
cut olmadıiı kanaatindedirler. Yeni 
ölçüleri tedarik edemiyenler varıa da 
bunlar da buııün ihliyaçlarmı gidere· 
bileceklerdir. 

Ökiiler ıre ayarlar müfetli§lerile 
ı.elediye memurlan bugünden itiha· 
sen f"hrin her tarafında tarama sure· 
tile bütün düklr.i.nlann ve seyyar es
nafın terazilerini muayene edecekler
dir. 

Ticaret Mü•teıan Hüsnü Bey ıehri· 
nıizde bu i§le meurul olmaktadır.HÜs· 
nü B~yin nezdinde yapıJ.n bir içtima. 
d~ Tıc~et Müdürlüğü Şirketler ko
mıserlermden bazı zevatın ôtçü. ve a
yarlar ~atınüfetti,liğine mu.uoin bir he 
yet halınde çalı?ınaları tcnaip edilınit 
~ bu b~l'.ete gırecek komiser beyler 
dund':n ıtibareıı bapuüfetıişlikt& ça·. 
lıımaı:a batlaml§lardır. Bu zevat 
Remzı Safa, Hayreddin N~ · K" mil Be I dir ., azı ve a· yer • 

! eni ölç!i!er hakkmdal:i bütün taf. 
silat husua n::rıfamızda.dır. 

Trakyada yaz 2eriyatı 
Tnı.lr.Ja~n sel~ malümata. söre 

bir kaç pnden ben lıavalarm ıyi sit. 
meai yaz zerjyatmın yapılınuını teshil 
etmiştir. Hemen bütiin Trakya. yaz 
zeriyatile meuuldür. Bu gene laı zeri· 
yah geçen senelere na%AJ"an az olmak· 
la beraber yaz. zeriyatmm bıı noksan· 
lığı kapatacaiı .. uhakkak görülmek· 
tedir. 

Kuşyemi ·mubayaası 
Almanyada Lir firma Türkiyeden 

geniı mikyasta kutyemi satın almak 
üzere llıracat Ofisine mür.ı.C'l.alta bu· 
hı.nmıqtur. Ofis bu müracaati dün 
borsa salonunda ifan etmİ§tir. 

Fransaya mısır ihract 
Fraruıa Hüki"ımeti T9rkiyeden Fran 

ıaya mısır ithalatı için 25 bin. kental· 
lik bir kontenjan vermiştir. Bu kon· 
tenjanın kinunuani nihayetine kadar 
istimali lazımdır. ihracatçıların Fran
aaya mısır ihraç ederken ihti:raren ka· 
lan kontenjan miktannı ihracat Ofi
sinden sormalan faydalı görülmekte• 
dir. 

Sigorta şirketlB'ri ne yapıyorlar? 
Ticaret M"üdürliiğü tchrimizdelö ıi· 

sorta tirketlerinin 933 senesinin do
kuz ayı zarfında yaptıklan muamele· 
ye dair lktın.l Veki.letine bir rapor 
verınİ§tir. Bu rapora ıöı-e •İgorta tir
ketleriaia dolı:ııı ayda talıailatlur ye. 
lninu fudur: Yangm liı:ortasmdan 
l,974,000 küour lira. nak!iyattaa. 371 
.. in lr.üaur lira ve kaıa.daa 81,006 lira. 
B~ mukabil tirlcetienn tediye ettik. 
~~· lıa79aar1 at yekW.u da tudur: Yangın 
ıçm 000 k .. l" . 1 bin k". ' J" uaur ıra, nakliyata 21 

1
. usur ıra Ye kazaya 22 bin küıur 
ıra. . 

Mutevaziıı hutça 
. T ıcarel: Odası 934 senesi gelir ve 

gıder bütçeaile ticaret borsası büt . 
d"" 'k ed" çesı 
u~, taıti ilmek Üzere lktısat Yeki. 

letıne. söaderiJm.ittir. 

Yeni bütçeye nazaran Ticaret Oda· 
11 932 aerıeai ıeliri 1 72,803 ve gideri 
d.e l82,803 lira ola"* tespit edilmit· 
tir. 

• Borıa bütsui ele,. aenelenlED. beri 
ilk d<;fa olarak 72,766 lira olarak mil. 
tevazın bi !"§ek.ilde tevzin edıltnittir. 

lsviçre ile ticaretimiz 
. ~ER~~·. 30.A.A. - Huıuıi muhabi· 

nınız bildmyor : Ankara' da ım' lan aldtat . . . • za an 
~~o': L:_h":'ret ıbliıf r yerine dainıi bir 
,..._. ve ..... ae Oearinr itilifı akti · · 
buraya gelen Hariciye .. ekaleti müwt:n 
NUlDllJI Bey hariciye ve iktisat depart
~lannın reial~i ziyaret etmiştir. lk. 
~·at departmanının selilıiyettar ericanı 
ıl~ lm_ıut:an ıonra aaıl itilif Romada tes 
Vıt edilmek üne bir ki erin · tili.fı ak 
tedilmittir. g 

1 
• 

. ~urada bulunduğu müddetçe gerek ha 
n~ye ;te serek iktisat departmanları 
reıslen tarafından hakkında fevkalid 
nezaket gösterilmiı ve konsey feder.j 
namına konfederasyon reisi tarahndan 
terefine bir öğle yemeği ırerilmiıtir. ye
me~tı; konsey federal azalan ve Berne 
elçımız Cemal Hüınü Bey b bul 
muştur. azır un· 

Reisi biikümet M. S·.. , · . rafın~-- d N ~,e sın refılr~sı ta· 
..... a uman Bey ef' b' ziyafet· .1 . . ter ıne ır çay 

ı verı rnıştir. 

Konsoloshanele.rde 
tebrikat 

Bugün, yeni yılın ilk ·· ·· 1 k ·· gunu oma 
:~asebetile, şehrimizde bulunan ec, .. 

hı konsolo&!ıanelerı,· k 1 ·1 . . h ... o enı enntn 
uksu•ı ~ureıte tebriklerini kabul ede· 

Cı(: Jerdır. • 

ınanlar ya•arla F d' . t' h ' r... er ın ve mılle 
ın ayatı bundan kuvvet alır .• ~ 

Yarolun ve kendinize güvenin! 

FELEK 

Sıhhiyede 

Hadise var ·mı? 
Etfal hastahanesinde 

tahkikat yapılıyor 
Mecidiye köyünde oturan Nazif Ef. 

üç yaımdaki kızının ansızın boiazı fİ§C 
rek ağır ıurell'e baıtalanmaaı üzerine ço 
cuğu hemen götürdü""gii Etfal hastahane 
ıinde nöbetçi tabibin muayeneden aon• 
ra merak edilecek bir fCY olın&dığmı ııöy 
ledii!ni! ~astahaneden clönüıt'e çocuğu
nu .şitli cıvannda hususi bir doktora gös 
terdiğini ve onun tavsiyeisle ikinci de
fa olarak hastahaneye götürmeğe lüzum 
bi.sıl obnuı iıe de apıi nöbetçi cloktıoru
nun muayeneye bile lüzum cönneden 
(nefes alması daha giiçleıirıe getirini· 
niz) dediğini ve eve avdetle-. bir saat 
sonra biçare yavnııu vefat etl'İğini iddi 
a etınİftİr. Dün bu buıusta Sıhhye mÜ· 
dürü Ali Rıza Beyle görüJtiik. Müdür 
Bey, bu fikiyete ınultali olur olmaz eler 
hal hastahaneden maliimat istediğini ve 
hemen tahkikata !.padığını, bugün ne 
ice alacğını IÖylc::ııiıtir. Diğer tıaraftan 
ken~ı~le .görüıtüğümiiz hastahane l>at 
helünıi Rifat Bey de demi§ tir ki: · 

- Tahkikat yapıyoruz. Mü,tıeki, mü 
racaatımn hangi ııün vea;ecede vuku bul 
duğunu müphem bıralanııtır. Eoğer bunu 
bilsek, derhal o gün ve geceki nöbetçi 
cloktorunu lur ve iıi anlayabilirdik. 
Buıuı öjire:ın.ek için Mecidiye köyüne, 
Nazif Beyle göriqmek üzere bir memur 
wönderdim. Aldığnruz izahat üzerine ip 
tahkik ediyonız. Netice, yarın (bugün) 
kat'i surette anlatılabilecektir. Şiki,.., -
tin mahiyetine ıöre, çocuiun haıtalığ-1 
diferi olınalı: li.zmı geliyor. He:lbuki has
tahaneden eve clönüıte, lıir saat aonra 
'Wefat vuku bulduiuna söre, hurafığm 
tok eyyeJ batlamıuı icap eder. Binaen -
al-;yfı. çocuk inmcfa hastahaneye kabul 
edil~ıı olsaydı bile, seç blmdığı için 
::. ikıbet :ı;nuka'!derdi: Bmıunla bera • 
ı.a..' ben böyle bir vazıyet ve müracaat 

.• 'ı~nda hasta çocuğun geriye çevril 
dıgı~ ~ ,.,. bö,.ıe bir cloktbr buluıabi 
lecegım ada üınit etıniyoruın." 

Kazıtn Pş. Hz. 
Ş~~ri~_de bulunan Büyük Millet 

Medm Re111 Kazım Papı Hz. dün öğle 
üzeri Tokatliyan oteline ;efeırek bir 
müddet i.stirahat etrni§lerdir. Küını Pa 
p Hazretleri, öğleden ııon<a ela &azı zj. 
yare ti.er yapmqları!ır. 

Vapurculuk şirketi yeni 
müdürü 

Teıekkülünden ben bir müdür tayin 
edilemeyen vapurculuk Türk Anonim 
fİ.rkeli müdür!üğüne dün ıirket meclisi 
idaresi tarafından Sadık aacle Mustafa 
Bey tayin edilmiıtir. 

Onlvrsltada 

İnkılap Enstitüsü 
Bugündek itibaren 
tedrisata başlanıyor 
lnldıi.p enstitüsünde bugünden iti • 

haren tedrisata başlanacaktıT. Enstitü • 
nün tlındilik iki kürsüsü vardır. Biri 
Türk tarihi teclıisab, cliğer Türk inkılip 
kürsüsüdür. Türk tarhi kürsüsünde Si -
vaı mebusu Şemsettin ve Balıkesir me • 
busu lımail Halda Beyler ders verecek· 
!erdir. Türk inkılibı kürsüsünde tedrisa 
ta_16 ıuba~ta hf.tl~acak~. ~u kürsüde 
munavebe ıle Maarif vekilı Hikmet, Yu
suf Akçora, Sadri Makıudi Beyler ders 
ftl"eceklerdir. Bu iki kürsü Edebiyat fa· 
külteıine merbut olarak idare edilecek -
tir. Usan mektebi tedrisata 16 ıubatta 
batlayack:ır. Md.tep için bir talimatna· 
me bazırlannmktadır. Bir ecnebi lisanını 
mükemmel surette bildiklerini iddia ede 
rek evvelce imtihana giren O niversite la 
lebesıön bir de tahriri imtihanlan yapı· 
lacakbr. Tahriri imtihan y6 tubata ka 7 
clar bitecektir. Ecnebi lisanlar mektıdı< 
ilızııri mahiyette olduğundan ÜÇ sene 
müddetle faaliyette bulunacaktn-. Oç se 
ne sonra kapablacaktır. Çünkü o vakte 
kadar liselenle ıslahat yapılacak ve 0-
niversit'eye daha kuvvetli talebe yetittiri 
lecektir. Maarif vekaleti müpıviri Pro
fesör M. Malche bir aylık mezuniyetini 
ikmal etmit ve dün alqaın Tevere npu 
rile hviçreden tehrimize celmiıtir. 

Maarifte 

Tatil başladı 
Bugün lise ve orta 

mektepler tatil 
Y illıafı mİİnaleôeille lise -.e orta 

melrtepl<r bu ...ı.btan c:umartoi ııabehı 
na kadıır tatildir. ilk mektepler pert"""' 
he aabebma kadar tıatif yapacaklardır. 
Köy mektepleri ilW>harcta erken kapan • 
ı1ıldan için Jilbafı tatili yapımyacak • 
!ardır. Oninnite fakültelerinde yılbafı 
taı.iö yoktur. 

llktedr:sat umumf mOdUrU geldi 
Maarif vekaleti ilk tedrisat umum 

müdürü Reıat Şemsettin Bey Anka· 
radan tebrimize ıelmi§tİr· Re:.at Şemıet 
tin Bey burada bir lıaEta kalacak, ıonra 
Ankarya dönecektir. 

Amerika! ı terbiyeci şehrimizde 
Amerikan iradın terbiyecilerinden 

Mis Beryl Tarker Ankardan ıefırimize 
ıelmittir. Amerikan terbiyeci on beı 
pa kadar ıehrimizdeki mekt•nh·~ t 
lükat yapack, sonra ıene Ankaraya dö· 
necektir. 

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

Mahkemelerde 

Sonu gelmeyen dedikodu! 
Adliye yangını mangaldan çıkmamış 

ta nereden çıkmış? 
Adliye Linası yandıktan llODT& adli· 

ye daireleri bizzarure biribirlerıne 
uz.ak 11 muhtelif dairede t;alıpnaia 
baılamı§lardır. Fakat halkın p.:k mü
him bir kısmı bu dairelerin yeTlerini 
bilememekte, müıkiilita maruz kal
maktadırlırr. Müdeiumuınililı: bunun 
için bütün polio merkezlerine, komi
aerliklerine ve karakollara adliy" da· 
irelerinin bulundukan yererin adres
lerini bir tamiınle bildirmiıtir. Bu ta· 
mime bütün polis memurlan defterle· 
rine kaydedecekler ve her soran vatan 
daıa sorduğu adliye dairesinin nerede 
olduklannr bildireceklerdir. 

.Poetahanenin adliyeye tahsis eclil· 
"!ıf old1;1ğuna dair henüz ıehrimize hiç 
hır t•blıgat yapılınamıtbr· Ne adliye
de, ne de poatahanede bu huırı:ı•a da
ir .. malUnıat yoktur. Maamııfih dünkü 
nuzbaınızda da yazdıiımız veçhilc, 
poatahanenin adliyeye veriln:ıeai te-
karrür etmiı, ve bu İ! artik bir emriva 
kidir. 

A_dliye yangını baklı:mda bir çok 
dedıkochılar deveran e,.._,ktedir. Ba. 
~edikodulardan biırioi de yaııgm ves
tiyer Etem Efendinin manıtalından 
çıkmadığı me•elesidir. Cuya bu man• 
galm alt.?'da bulunan bir keçe yanma· 
mı' olduııu halde bulunmu,_ itfaive 
raponında da bu cihet tasrih edilmit' 
tir. 

Bu, küJJiyen yalandır. Yangın ye• 
rinde henüz hafriyat yap,Jmamııtır ki 
keçe bulwuun. itfaiye raponında bu 
cihetin tasrih edilmit olması meselesi
ne &'elince; bunu da bizzat itfaiya ku
mandanlığından sorduk. Resme• tek· 
zip edildi. Yangın yerinde henüz haf· 
riyala ba~ı§tJr. Bu hafta için· 
de tehlilı.elı yerler yıkılacak ve hafri
yata da baılanac"'"'br. ilk evvel ve 
hatta kasalara tercihan zavallı odacı 
Mehmet Ağanın cesedi aranacak ve 
ma~k~e veznesini korumak ujrunda 
vazıfesı başında ölen bu biçare ada· 
mın cenazesi ihtifalle defnedilecektir. 

Müteakıben kasalar aranıp bulun&· 
cak, . hepsi bir araya toplandıktan son 
ra hır heyet huzurunda ve mütehas
sıslar marifetile açılacakht'. , 

Ceza mahkemelerinde dun 
43 davaya bakıldı 

Dün ağırceza mahkemesinde 10 da
va ı:_üyet edilmiş, onu da muhtelif ka· 
nunı sebeplerden dolayı baıka güne 
bırllkılmıttır. 

Üçüncü ceza mahkemesinde de 33 

da.vaya bakılınııtır. Bu davalardan 
ekaeri&i affa tabi mevattan olduğu i· 
çin talc.ibabn durdurulmasına karar 
verilmit, diğer bir kısmı davalar ıahit 
celbi, sabıka. kaydı sorulmaoı ıre ıaire 
gibi sebeplerle ba!ka ııüne bırakılmıt· 
tır. Birinci ikinci ceza mahkemele
rinde muhakeme olmamrıtır. 

Maznunlar tahliye ta!ebinde 
bulundular 

Adliye yangını tahkikatına dün de 
birinci istintak daireainde devam edil· 
miftir. Dün de bir çok ta.hitler din· 
lenilınittir. Bu meyanda baro _odacı~ 
Ali Efendinin de tahit 11fatile iladuı 
alınmıtbr. 

Maznunlar yeni baıtan kefaletle tah 
)iye talebinde bulunmuılardır. Müddei 
umumilik '\ahkikatın bugiinkü safhası· 
na söre tahliye talebinin yerinde Ol• 

madığı mıita•easındL bulunarak red· 
diru istenllt, istintak tlaire&İ de müd· 
deiumuıniliğin talebini kanuna uygun 
bularak tahliye talebinin reddine ka· 
rar Yermiıtir. 

Topt.ane facıası tahkikatı 
Tophanede 20 ki§inin zehirlenmesi 

,;e bir k:ıinin ölmeai ile . net;celen~n 
hqvagazı faciaaının tahkikatına ~un 
de devam edilmif, mahallinde tahıtler 
dinlemiıtir. Henüz mes'ulübilmal 11 ~ 
fable şirketten hiç kiDlse ~·ticv~p ~d_ıl· 
memiştir. Maamafih bu ıtte . ıırketın 
nıe•'llliyeti muhakkak addedilmekte
dir. 

Dedikodular 
Dün ıehrlınİ.2.de nıüddeiumumi Ke· 

nan Beyin mezuniyet aldığına dair ~ir 
rayia çıkmıttır. Maamafi~ bu !ayıa 
da Kenan Beyin baıka hır vazıfoye 
layın edileceii ıayiası gibi yalandır. 
Kenan Beyin ne tebdili iç.in bir sebep 
vardır ne de Kenan Bey mezuniyet 
talehi~de bulurunut veya böyle bir la· 
)epl'e bulunmağa lüzum görmüŞ'tiir. 
BöY.le tayialar çıkararak asılsız dedi· 
kod

0

ulara vesile olmak, bilhassa bu de· 
dikodulan resmi mahiyeti haiz yüksek 
makam sahiplerinin aizından itilmek 
<"idden acı olmaktadır. 

Zekô.t ve Fıtrenizi 
Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 

Vlllyette 
Saate baktılar: 
- Daha kırk dakika var! 
Eğlenceye devam edildi. Arka-Matbuat kalemi 

Vilayette yeniden teşkil 
olunmuştur 

daşlardan biri, hepimize ayrı ayrı 
"saygılı reveranslar yapıyordu: 

Vilayet matbuat memurluğu kal· 
dmlmıt olduiundan uzun müddetten 
beri bu İp mektupculuk kalemi ıö
rüyordu. 

Merkezde matbuat müdürlüğü tef· 
kili üzerine lstanbul Vilayetinin e
hemmiyetine mebni burada da yeni 
bir matbuat kalemi teıkil olunmut
tur. 

Bu kalemin ıefliğine Tekirdağ-ı 
müddeiumumilerinden Süat Bey tayin 
edilmit ve iıe baılamııtıT. Bu kalemin 
katipliğine de Bülent Bey tayin olun
muıtur. 

Umum1 meclis azası 
ViJiyet encümenleri azaımm o· 

mumi mecliıin içtimaı zamanlarında 
yalnız aza muha ... aab alıp baıka 
tahıiaat alamıY&caklanna dair olan ka
nun vilayete bildirilmiıtir. 

Polislere verilecek mUkAfat 
• Polis Teıkilatı Kanununun 39 un· 

o.u maddeai •takıdaki tekilde değiıti· 
rilmiıtir : 

Memurin Kanununun 22, 23, 34 
ve 25 inci maddeleri ve 1475 sayılı 
kanunun hüküınlerinden batlı.• aıağı· 
daki hallerde de nakti mükifat veri
lir : 

A - Memleketin emniyet ve aıa· 
yiıini ,,.e Devletin menfaatlarmı ve ef· 
radın, mal can •e iffetini koruyucu 
yüksek hizınetleri sörünlenlere tam 
bir maaf nİ•betinde ; 

B - feTkalide ah•alde bayatmı 
tehlikeye koyarak büyük yararlıklar 
l'öoterecılere iki maattan bir senelik 
maaı miktanna kadar. 

Aylık bugün 
Kanunuevel aylıiı 

celr.tir. 
bugün verile-

Tek taksi 
Tatbikat ve kontröl 

bugün başlıyor 
Bugünden itibaren seyrüsefer me -

murlan otomobil pli.kalannı kontrol e • 
deceklerdir. Yeni tekle uygun olarak be 
aüz pliıka değiş.tinnemif olan arabalar 
seyrüsefCTden menedilecektir. Henü:ı: 
pilli deiittirmeyen otmnobillerin mİk· 
dan yüzde beı olarak tahmin edilmek· 
teclir. Bu aralılıır garaja çekilecektir. Tek 
takıi ~imatı....esi ele bqiinclen itiba
ren meriyete sirmekedir. 

Ekmek fiatı 
Belediye bu haftanm ekmek narluna 

bugün tesbit edecektir. Son zamanlarda 
un fiyatfannda bazı deiitilki olduğun • 
dan bu hafta ekmek fiyatları da yüluele 
cektir. Ekmeğin kilosuna yirmi para zam 
yapılması muhtemeldir. 

Hesaplar kapatıldı 
Yeni seneba§r dolayııile belediyede 

dün akıam hesaplar kapanmıftır. Ve 1 
numara ile batlanarıık yeni kayıtlar l'lı· 
tulmuştur. Bu ay ana&§ birkaç gün gecİ• 
kecektir. Buna oebep le senebaıı olması 
dolayııile hesaplarm kapatılma11dır. 

Açık lağımlar kapatılacak 
Beyoğlu tarafındaki açık lağımla· 

nn kapatılmaaı ve burada yeniden 
kanalizasyon yapılması için belediye· 
nin kanalizasyon ıirketine aiparit et· 
tiii projelerin Berlind.en seldiğini yaz 

-~tık. 
Belediye, Beyoğlunun kanalizaıyon 

teaiaatını yapmak için yakında inşaata 
baılamağa k~t'i aurette karar venniş
tir. ilk inıaat Tophane ile Fmdıklı a· 
rasındalr.i sahada yapılacaktır. Bu ıa· 
hadaki lağımlar ikmal edildikten son· 
ra kanalizasyon inıaab yukarıya, Ci .. 

hangire doğnı uzanacaktır. 
Belediyenin elinde intaat için bir 

buçuk milyon lira vardır. Bu para ev· 
nice aynldığı için bütçe darlığı gibi 
sebeplerden dolayı kesilecek değildi.-. 
Belediye Beyoğlu kanalizasyonunu 
ve açıl< lağmılan ne kadar müddet i
çinde kapatabileceğini henüz tayin et· 
memiılir. 

Birinci mevkide de 
gidilebilecek 

Şimdiye kadal paıo hamili talebe ile 
askerler, yüz para mukabilinde tram • 
vaylann yalnız ikinci mevkilerinde ıeya 
bat edebiliyorlardı. Bugünden itibaren 
aıkederle paso bamili talebenin ibriaci 
mevki arabalarla da yolculuk yapmalan 
na müsaade edilmiıtir. Yalnız birinci 
mevkide seyahat, bet kurut bilet ücreti· 
ne tabi tutulmuıtur. 

ı= Kl•lk h•~erler 
Hilaliahmer rozetleri 

1 

HiJA.liahmer Cemiyeti Şeker Bayra· 
mında ıjağıtacağı rozetleri zarif bir 
ıekilJ .. bastırmıştır. 

• J(ilôliahmer sergisi. - Hilaliah· 
mer tarafından açılan etya sergisi çok 
rağbet görmüştür. Yılbatı ve bayram 
münase~blile bir çok eıya satılmıtlır. 

• Fnllh Kaymakam1 mezun. -- Fa· 
tih Kaymakamı Haluk Bey bir ay me 
zunİ_ylf"t almııtır. 

- Allah ömür veı•in beyefen· 

dimiz? 
- Hangi parçayı çalmasını emr 

redersiniz veliniymet? 
Sorduk: 
- Bo da nesi oluyor? 
Güldü: 
- Bu gece, muayyen bir saate • 

kadar öyle İcap ediyor. 
Ve ilave etti: 
- Hatta, ıiz de bana ayni kom-

plmanları yapmalısınız! 
- Sebep? 
Cevap vermedi ve bu sırada 

elektrikler söndü. 
Bir ses: 
- Girdi! diye bağırdı. 
Bof bulunup sorduk: 
- Kim gir'Cli? 

- Yeni aene! 

Etrafımızdaki masalarda bir ta. 
kım hareketler oldu. Düdük öttü· 
ren, külahını batından atan, el sı· 
kıtan, kahkahalarla gülenler var
dı. 

Gazete müvezzileri sokaktan 
rüzgi.r gibi geçiyorlardı: 

- Yeni senenin talililerini ya
zıyor! 

A:.r. evvel, hepimize ayn ayrı 
komplman yapan arkadat, kotup 
bir gazete aldı: 

- Aman fU bizim biletlere bak. 
Diye etrafına toplandık. Birer bi
rer baktı, aradı, bulamayınca genit 
bir nefes alarak: 

- Eh •.. Dedi, artık senli benli 
konufibiliriz ! 

- Demin neye senli benli konut
muyordun? 

Güldü: 
- Nasıl konl!f&bilirdim yahu! •• 

Demin, hepiniz birer milyoner nam. 
zedi idiniz! 

M. SALAHADDiN 

Dahili istikraz 
Sona kalan 11 günden 

istifade etmek lazım 
Ergani demiryolu istikra.zınm ikinci 

tertibi satı§lan ancak 11 gün dabn de
vam edecektir. ~u 11 gün zarfında 
Ylltandatlar tasarruf için en karlı ve 
en emin yatının yeri olan Ergani ba
kır hattı ikramiyeli dahili iıtikrazmm 
B. tertihi tah-.illerini almak fırsatını 

bulabileceklerdir. 

~aptıimuz tahkikata göre, ikinci 
~-;::P tahvillerin mühim bir kıllDI aa

•t bulunmaktadır. Bu 11 sün • 
tılamık yd~ Juaun için fazla bile gönil· 
me te ır . 

Evvelce lzmir taJı.,.;ı alnnınd lr 
l 

. ·ı • ço 
seri iken zmırli er aon günlerde bü .. 
yiik bir ıayı-et göstererek mühiın •u· 
rette tahvil satın almıtlardır. Tahvil 
alımında lstanbul daima birinci saf .a· 
ki mevkiini muhafaza etmckt<!dir. 

Harici telgraflar 
Bugiinden itibaren harici telgraf. 

!arda y...U bir larile.;;n tatlıikıı>e bq 
!anacaktır. Bu tariie geçen aene İ•ti
rak ettiğimiz Madrıt bcvnelmilel..: 
ta. ıtıihadı kongresind" .Labul ett-;,z;· 
ın•z: 4"ıaaıa .. ·dır. 1'-Jaamaf•h bu ücr~t ta. 
rif;~.; eaL;.•i.ine nazaran F'-'L az farklı .. 
c!ır. 

1 B () R SA 1 
(lı Baııluıımdan alınan cetvelidir) 

30 Kanunuevvel 1933 
Aktam Fiatları 

latiknu da.bill 95 Tahvilit 
1933 letikrası 97.50 Elektrik 
S•rk D. 7011.ur 2,45 Tnıın..-a7 
Oni.tii:rk ~O Tlnel 

•• il 26 Rıhbm 
• ııı 26*60 Anadolu J 

Cüınrülı;ler 8 " 111 
Bajdat 9 T5 lı::·1"'onsu" 
T. aalıı:wl7e 1,75 Mümessil 

lı B .. baı Na· ... 
.., " Hamlline 

" • Müeaaia 
Tram••J 

Anadolu HZııe 
5lr. Ha,.ı1• 
Reji 

ESHAM 
Tel•foa 

10 Bom•DtJ 

19 T•rkoa 
Kuponsu 

llO Çimento 
44.50 ittihat dor. 
27.70 Sark J•ı-

15 Balya 
390 Şark nı. •eaa 

ÇEK FIATLARJ 
Parl• 
Londra 
Nü1ork 

Milano 

ıı.os t Prai 
691 l Vi1ana 
14 Madrit 

901 
3.40.30 

82,70 
2.-M.75 
1,17,34 

Berlirı 
Belwrad 
Zloti 
Pett• 

Bülıı:reı 

Brü.lııel 

Atina 
Cene•re 
Anııterdam 

Sof1a SS.-.CW.25 Mo•ko•a 

N U K U T (Satıl) 
Kurut 

20 F. Fran11z: 167 1 Şill._ A•. 
1 lstM"lin 691.50 1 Peseta 
1 Dolat' 134 1 Marlıı: 

20 Liret 219 t Z•lotl 
20 F. Belçika 118 ,"O La,. 
20 DrJıımi. 14 :I~ Dinar 
20 1. Je•lçr• 118 1 C•r•o•lo 
%0 L••• IS.- 1 Alttn 
il JCur. C.k. 11!\ t Me<iıJiya 

1 Florla 13 Ba.Janot 

52.90 

117' 

'"'"° 21.SO 

il "5 
17,70 

\ -
1 !ll 
2.85 

ıs.~z 

4.2:? 
s.n 

1.97 50 
34.74. 095 

42083 
3.57S 
7~ 

10.94 

~uruı 

14.50 
18 

14.-
023 

46.-

9,33 
o 
2.'8 
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ikinci Kinun ayının ilk gÜnÜnÜ yıl 
ba'ı saymanıızın, bizim için, bu tari .. 
hin AVl'Upalılar tarafından sene bat
langıcı olarak kabul edilmit olmasın
dan baıka bir manası yoktur. Biz 
Türkler ıimdi yeni senenin bayırlı ol· 
masını birbirimize .temenni ederken, 
ıüphesiz hiç birimiz, lsa Peygambe· 
rin doğduğundanberi 1933 yıl _Beçıniı 
olduğunu hatıronıza getirmiyoruz .. 
Daha bugünün herkes tarafından yıl 
ba~ı sayL)masından evvel, birinci Ki.
nunun otuz birinci günü ak~amı, tali 
denemek için kumar oynamağa gi
den hemşerilerimiz de, o günün ma .. 
nasını düşünmezlerdi.. Hatti. bir kaç 
senedenberi, yılbaıı gününden bir 
hafta evvel, apartıınanlannm salon· 

"!arma, cicili bicili bir Noe.1 ağacı di· 
kerek, ağacın üzerine asrlı olan oyun 
cakları çocuklarına dağıtan asri hem 
ıerilerimizin yaptıkları bile Avrupah 
lan taklitten başka bir ıey değildir. 

Zaten, bizim taklit ettiğimiz, A,,,. 
rupahlann da yaptıkları, kim bilir, 
kaç yÜz senedenbederi devam eden 
bir adete tabi olmaktan ibarettir. Va· 
lua, Avrupalılar arasında dini bütün 
olanlara, Noel ağacmın ne demek ol
duğunu, ikinci Ki.nan aymm birinci 
günü neden yılbaıı sayıldığını sorar· 
aaruz, lu. Peygamberin 25 birinci Ki. 
nunun gece yansı doğmuf olduğu i
çin o geceyi kutlulamak maksadile 
her evde ıenlik yapıldığını, hindi kı
zartmasile ziyafet çekildiğini ve böy
le ayın sonuna yakın bir günü yı!ba
ıı saymak hesaplara uyğun geleceği 
için ertesi ayın ilk gününün yılbll§ı 
sayıldığını, tam kenaatle iddia eder· 
!er. 

Fakat onların bu kanaatleri acaba 
tarihçe de doğru mudur? lsa Pey· 
gamber, sonrad'an ne kadar büyijk a· 
dam oluraa olaun, doğduğu vakit pek 
fa.kir bir doğramacı a>Ieoinin çocuğu 
idi. Bu aile, çocuğunun doğduiu &re, 
ceyi böyle elifi elifine kaydetınif miy· 
di? 

Vakıa, Isa Pey1ramber daha Mer· 
yem. anasımn kamında iken, Roma 
imparatorunun o vakit Suriy..de ve 
Filiatinde umumi bir nüfµs tahriri ya 
pılmasmı emrettiği rivayet olunur. F • . 
kat bu nüfus tahririnden makaat Su· 
riye ab.aJiainden hiç birini vergi borç· 
)armdan kaçırmamak olduğundan, 
imparator taba11ndan her birinin doğ 
duğu tarihe pek te ehemmiyet veril
memiı olsa gerektir. Öyle olınaaa bi· 
le, nüfua tahriri aırasmda daha doğ· 
mamıf olan bir çocuğun, doğduktan 
aonra, kaydini -.. - e~aaen .m~vcut. ol~ı 
yan - Belediye daırelıerının hıç bı· 
rinde bulmak kabil olamamııtır. Bun 
dan dolayıdır ki, lsanın doğduğu gÜ· 
nü kati olarak bildirmek istiyen dört 
inci! bile birbirlerile ittifak edeme
mitler ve her biri o günü başkA; baı· 
ka mübhem bir aurette kaydetıniıtir. 

2 lncillel' bu tarihi bilmekten aciz 
kalınca, onlara tabi olan Hristiyan
lar da bir kaç asır, lsarun doğduğu 
gÜnÜ kutlulamak için kati olarak bir 
gün tayin edememiıler, hatti. bundan 
ümitlerini de keserek laanın mili.dı· 
nı bilmekten llcİZ kaldıklarını itiraf 
etmiılerdi. 

Nihayet bütün Hriatiyanlık atemi 
' 'T- k o.in aradıi\"ı 1rünü bir o.kit yanı ur 

rrkından bir adam bulmuıtur. Hristi· 
yan olarak ketitliğe 1rinni1 olan bu 
akit'in adı Dionysius Exigııra (Türk
çesi: Kısa boylu Dionis) dir. Bu keıit, 
menıup olduğu ırka malı.sus olan, · 
her ıeyde keti olmak zihniyeti ile öy 
le mühim bir günün mübheın bırakıl· 
ması doğru olmıyacağım düşünmü§ 
ve - burada tekran uzun dütecek -
derin hesaplara daldıktan sonra, Isa· 
nın Roma takvimine göre 754 yılm- · 
da Birinci Ki.nun ayının 25 inci gÜ· 

J nü doğmu§ olması lazım geleceğini 
J bulmu§tu. 

O vakittenberi garpteki Hristiyan 
lann hepsi akit kB§itin bulduğu be· 
saplara kanaat getinniıterdir. Şark·. 
ta, bizim hemıerileriıniz olan Hristi· 

< yanlardan bazılan, o ke§İtin heu.pla 
Jt 1ı:uv11 inanmıyarak lsanm mili.dını j .. 

i- kinoi Kinunun albncı gününden say .. 
' makta İnat ederlerse de, o hesapların 

mutlaka doğru olmasında pek te ali· 
' kamız olmadığıudan, bizim için, bü· 

tün AV1'Upalılarla birlikte, akit ke§i· 
tin göaterdiği tarihe ina~a bir 

" 

aebep yoktur. 
• • • 

Burada, ikinci Ki.Dunun ilk gununu 
kutlularken, insanın hatırına bir aual 
daha geliyor: Acaba, bizim akıllarnu 
beğenerek taklit ettiğimiz ve lsanm 
doğduğu günü bayram yapan Avru· 
palılar, onun Peygamber olduğuna i
nanırlar mı? 

M. Muasolini bir iki sene evvel, 
Papanın ltalyan mekteplerinde den
lerin Hristiyanlık akidelerine uyğun 
olup olmadığına nezaret etmek hak· 
kı olduğunu iddia ettiği vakit, birden 
bire öfkelemniı ve o vesile ile aöyle· 
diği meıhur bir nutkunda: 

' 'Hristiyanlığı yapan Roma İmpa· 
ratorluğudur. Hriatiyanlık Roma im
paratorluğuna teu.düf etıniı olmasay 
dı, (Esseniens) tarikati diye, Müoevi 
lik içinde bir tarikatten ibaret kala
cakb I" 

Meelinde bir aöz aöylemitti• Her 
ıeyi bilen Duce'un bu sözü öfke ile 
ıavrulmuı bir laftan ibaret değildir. 
Gayetle tarihi bir fikirdir. 

Mü.seviler arasında bu Eueniens 
tarikati Isa doğmadan bir, bir buçuk 
aaır evvel lskenderiyede ba§lamııtı. 
Tarikate giren Yahudiler hekimlik et 
tiklerinden tıp tarihinde bu tarikatin 
ehemmiyetli bir yeri vardır. Easeniena 
ismi bu hekimlerin bizzat her gÜn yı. 
kanmağı i.det etmelerinden ve bütün 
Yahudilere de öyle yapmağı tavsiye 
etmelerinden ileri ge.lmİ§tİr. Tarikate 
ginnif Yahudiler ''Esseniena'ler her 
gÜn pis oldukları için her gün yıkan· 
mağa mecbur olurlar" diye onlarla 
eğlenirlerdi. 

Bu tarikat hekimleri ili.ç olarak 
yalnız kökler ve otlar verirler, bunlar 
dan baıka madenlerin ve taılann, . 
hasta vücudüne yalnız dokundurul
makla, hastalığı iyi etmeğe yaradık· 
lannı da iddia ederlerdi. 

Yahudilere her gün yıkanmağı, 
haıtalıklannda ot veya kök suyu iç
meği tava.İye etmekle dinde bir tari· 
kat icat edilemiyeceği tabiidir. Onun 
için bu tarikat hekiınlerinin en mil• 
him vasıtaları üfürükçülük, muskacı· 
!ık gibi §eylerdi. Bunları da kendileri 
uydurm.amıılar, Acemlerden öğren ... 
mi§lerdi. 

Milattan 586 yıl evvel Buhtunna· 
ıar Kudüaten 80,000 Yahudiyi eair a· 
)arak Babil'e götürdüğü vakit, eıir 
Yahudiler kendilerini bu sefalete dü. 
ıürdüğü için Allahlarına danJmıılar 
ve Babilde kaldıkl11n elli aene içinde 
Zerdütt dininden bir çok feyler öğre 
nerek onlan Museviliğe karqtırmıı.
lardı. lıkenderiyede meydana çıkan 
Eneniena tarikati, Babil esaretinin ne 
ticea.i olan ve hem Müsevilik, hem de 
Zerdüıt dini ile karqık bir tarikatti. 

( Ekanimi ıoeli.se) akideai de bu 
Müııevi tarikatinin daha lsadan evvel 
Yahudiler arasında yapmak istediği 
bir akide idi. Hatti. Esaenieno hekim 
!erin her türlü haatal.kta baı ilaçlan 
bir parça deri veya bez üezrine A B 
R harf.lerini yazarak hastanın boy
nuna asmaktı. Harflerin birincisi lb. 
rani dilinde baba demek olan A B, 
ikincisi oğul demek olan Ben üçüncü 
ıil de, Ruh kelimelerin.in ilk 
harfleridir. Bu harfleri o.öylemek güç 
olduğundan, aonralan ili.ve ile, icat 
edilen Abracadabra kelimesi hem 
muska, bem de manasız aöz demek 
olmuıtur. 

laadan evvel Yahya Peygamberin 
de hu E11enienı tarikatten olduğu pek 
muhtemeldir. Y abya vaftizci olduğu 
1ribi E .. enieno de vaftizci demektir. 
Y alruz, galiba E .. enienı olıruyan Ya~ 
hudilerin, öyle olan Yahudiler hak· 
kında ''her gün pis olduktan için her 
gün yıkanırlar" demelerini haksız çı· 
karmak için her insanın ömründe bir 
defa - yeni doğduğu vakit - yıkan 
ması kafi olduğunu kabul etmiı oloa 
gerektir, 

hanın da bu tarikate mensup ol
duğu öğrenilinoe, mucize göst,ermek 
isterken niçin bir çok hastalan iyi et· 
tiqini ve en büyijk hekimlik olan, ölü 
leri diriltmek dereceaine çıkmak İsle 
diği izah edilmiı olur. 

••• 
M. Mussolini gibi aklı baımda o

lan A Vl'Upalılar, tarih baknnmdan, 
Hriatiyanlığm Müsevilik ve Zerdüıti
lik ile karııık bir tarikatten ibaret ol 
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l lDJUliip Komanı ı 

Isınan motörler ferahlamışh. 
Atladık, Suat Bey israr ettiği 

u halde direksiyonu ona bırakmadım. 
• Yollardaki işaretler biç şaşırtım-
• yor. Mösyö beno azami yüzle git
> memizi söyledi. Yolda bir çok oto· 

mobillere tesadüf ediyoruz, o ka· 
dar ağır gidiyorlar' ki geçmeğe mec
bur oluyoruz. 

Nihayet ak9am sekizde (lstraz· 
burg)u bulduk. 

Yarı Alman, yan Fransız ko-
kan bir ,ehir .. Benzin aldık. Suat 

1 Bey Parise Grand otele telefon etti. 
; Yer yok, İyena otele telefon etti, 
ı yok Hatırına Pariste iken gezme· 
ğe gelen babasını misafir ettiği 

1 bil" otel geldi. Otel Biron oraya te
lefon etti. lyi bir tesadüf, banyolu 
bir oda buldu. 

Ve derhal hareket ettik. 
Ben Parise gittikten sonra elbet 

bir yer bulacağımızı tahmin edi· 
yordum. Mösyö Beno bizim gibi de-

ğil. Orada yemek yiyeceği lokanta
ları bile hesap etmiş. 

Yemekten sonra (Nansy)ye ha· 
reket ettik. 

Geceyi orada geçireceğiz. Yol 
çok kalabalık, hemen her taraftan 
(Paris)e doğı'u bir akın var. 

Bu yol büyük seyahat turları için 
yapılmış gibi.. Hemen her otuz, 
kırk kilometrede bir benzin ve yağ 
istasyonu var. 

İki otomobil hazan yanyana gi· 
diyoruz. Yol çok güzel, hazan o ka· 
dar düz ve düzgün ki İnsan usanı
yor. Şerit gibi dümdüz yol pek bot 
değil. Buraların bir hususiyeti var. 
Adeta askeri birt mıntaka gibi.· Sık 
sık kıtlalara, tayyare istasyonları· 
na süvari garnizonlarına tesadüf 
ediyoruz. 

Nihayet (Nancy)deyiz. 
Mösyö Beno'nun motörü biraz 

yağ kaçırıyor, segmanları sıkıttır· 
malı: veyahut değitlirmek İstiyor. 

MlLLrYET PAZARTESi 1KA.NUNUSANl1934 

HİKAYE 
Yılbaşı 

Cemile Hanım yılbll§ı yaklatbkça 
zihninde daima kocasının kendisine 
alması ihtimali otduğu hediyeyi dü§Ü 
nüyordu. Kocası Sadık Bey filhakika 
evlendikleJ"İ 1ründenberi karuına §ÖY• 
l" ağırca bir hediye almağı itiyat e· 
dinmiıti. Fakat bu sene yıll>a~ı hayli 
ya:.lattığı halde, Sadık Beyde hiç bir 
harekıet görülmiyordu. llani yavaı 
yav&§ Cemile Hanımı bir telif alma• 
tnıf ta değildi. Acaba Sadık Bey unut 
tu mu, yoksa öyle mi görünüyordu? 
Acaba laf arasında §Öyle bir telmih et 
se de, kocasına senelik hediyeyi ha· 
tırlataa olur mu? Buna cesaı·et edemi 
yeceğini anlamııtı. 

- Hele bir ırün daha bekliyelim. 
Bir gün daha, iki gün daha bekle-

di. Y ılbaıı da gelip çabnak Üzereydi. 
Sadık Beyde bati hareket yoktu. 

Cemile Hanım için bu hediye ade· 
ta kafasını her an borgulayan bir İs· 
tirap makinesi olmuıtu. Kocasının u
nutkalığma bir türlü mana veremiyor 
du. Acaba işleri mi bozulmuştu da, 
kendisinden aaklıyordu. Hayır ortada 
öyle bir §ey yoktu. Peki.la her aabah 
bürosuna gidiyor, akıam geliyor, dol 
gun ma&flnı da tıkır tıkır alıyordu. Bi· 
naenaleyh öyle iktısat ve para buhra 
nı mevzuu bahis olamazdı. 

Nihayet senenin son gÜnÜ geldi. 
Hatti. o gün yılbaıı gecesini nasıl ge
çireceklerini bile konutınuılardı. 

Cemile Hanun, Sadık Beyden ha· 
la bir teY çıkınadığını görünce, kara 
nnı verdi. O, dairea.inde çalııırken 
kalkıp giyindi, çantasını yokladı, eh, 
yetiıecek kadar paraaı vardı. Doğru 
Beyoğluna. çıktı. Bütün mağazaların 
cameki.nlıµ-ı ağızlarına kadar çeıit 
çefit yılbaşı hediyelerile doluydu. Ce 
mile Hanım her camek&nm önünde 
duruyor ve çeıitlerin araımdan koca 
ama ve keaeaine uyğun 1rüzel bir he
diye intihap <lmeğe çalıııyordu. Fa· 
kat bir türlü intihabını bir noktaya 
bağlıyamıyordu. Bir kadm kocasına 
ne hediye edebilir? Japon mağazası 
nm ocaklarından değil ya.. Bir kra· 
vat alaa, koeaıırun namütenahi kra· 
vatlan var. Hediye diye çorap almak 
tuhaf bir ıey olacak. Bir taraftan ca· 
mekanlardaki hediyelere bakarken, 
diğer taraftan da kocasının eksikle· 
rinden birini hatırlamağa çalıııyordu. 
Birden aklına ıeldi: 

- Hah, buldum, kocamın ceket 
cebine koyduğu mendil biraz eski .• 
Ben ona kendi iunin;n markalarile gü 
ze.l bir cep defteri bulsam, her halde 
memnun olur. Hediyemi alınca bitta· 
bi benim sene!ik hediyemi de hatır· 
)ar. 

Bu kararla mağazalardan birine 
1rirdi. En pahalılarından, halis İpekle 
rinden ~e en zariflerinden bir çok çe 
§İtler çıkarttı. Aman Allahım ne gÜ· 
zel mendiller vardı. Hepsi birbirinden 
gÜzel .. 

Nihayet bir tanesini beğenir g:bi 
oldu: 

- Bu kaça? 
- Bu üç yüz elli kunııtur Harum• 

efendi, fakat ıizin için üç lira .. 
Cemile Hanım mendili paket yap· 

tırdı. Üç lirayı ka•aya verip eve dön 
dü. 

.. * .. 
Akıam Sadık Bey daireden dön· 

düğü zaman, Cemile Hanır.n kendia.i
ne mümkün olduğu kadar ıen ve se
vimli bir ta vır vererek, kocasının boy 
mına atıldı. Sadık Bey bu mes'ut ta· 
havvülün sebebini anlamamakla bera 
ber, çok sevdiği kanunın böyle böyle 
boynuna oardııı hoıuna. da gibnedi 
değil .. 

Cemile Hanım: 
- Sadık dur ıöyle ayakta! Dedi. 
Kocası hakikaten ıaıınnııtı. Bu 

duğunu bilirler. 
Bizim de yılbaıını kutlularken bu

nu bilmemizde hiç bir mahzur yoksa 
da, yılbaıını dini bütün Hristiyanlara 
kutluladığıruz vakit bunlardan bahse 
derseniz bayram günü kendilerinin 
neıelerini kaçırm.ıf olursunuz. 

G. A. 

Bu vaziyette yola çıktığına pİfman. 
Bunlar hep tecı ühe ile anla,ılacak 
şeyler. Otomobil yeni olmasa kim 
bilir ne arızalar çıkaracak. (Nan. 
ey) güzel, eski bir Fransız şehri, 
tam Fransız, Suat Bey: 

- Burası Parisin ti.mal hududun. 
da ileri karakollarından biri dedi. 1 

Ben hiç bir ye=de durmak iste. 
miyorum. Direksiyonda mütemadi· 
yen ben bulunduğum halde biç yor
gunluk hissetmiyorum. Şehirlere 
girince biraz zahmet veriyor. Fakat 
,ehir haricinde hiç bir hareket yok .. 
Bazan direksiyonu kendi haline bı. 1 
rakıyoıum. Belki yüz metre kendi 
kendine gidiyor. 

Nancy' den çıkarken Suat Bey 
Mösyö Beno'nun otomobiline bin· 
di. Madamı benim yanıma geldi. 

- Yarış yapalım mı! Dedim. 
Suat Bey atıldı: 
- Sakın, Çiçek, çocuk olma .. Be. 

ni üzersin ! 
Motörü itletirken yüzüne bak· 

tım: 

- Sen bir zaman üzülecek de· 
ğilsin Suat! 

Bunu söylerken kalbim çarpıyor· 
du. Onu mes'ut etmek için kendi
mi o kadar kuvvetli görüyorum ki! 

Şehirden çıkarken yolları fafur. 
yoruz. Çü;:ıkü muhtelif istikametle· 

hediyesi 
Cemileye ne oluyordu böyle 1 

- Durdum bakalım, ne olacak? 
Cemile kocasının ceketindeki bu· 

ruıuk mendili çekti: 
- Hiç yılbaıı günü böyle bunııuk 

kirli mendil de taıınır mı 1 Bak ben 
aeııin için Beyoğluna çıktık, hem de 
aenin sevdiğin renklerden yeni bir 
mendil .Jdmı. 

Cemile hem aöyliyor, hem de cı... 
mindenberi elini arkaya tutarak aak· 
ladığı mendili, ceket cebine itlna ile 
sokuyordu. 

- Bu da benim sana yılbaıı bedi.. 
yem! dedi. 

• • • 
Sadık Beyin o zaman kafasma 

dank etti: 
- Anladım, dedi, anladon .. 
Sonra elini alnına götürüp ili.ve 

etıti: 
- Vallahi, dedi, yahu ben daire• 

de hesap defterini unuttum. Y ılbaıı 
heıaplarının hüli..sa•mı evde tamam
layayım, diyordum. Aman karıcığım, 
daire kapamnadan gidip alayım. 

- Aman Sadık, sen de hakikaten 
ne kadar unutkansın. 

Sadık Bey dııanya çıktı. Unutkan 
lığını böyle bir baha.ne ile kapatarak, 
kansına mahcup olmamak li.znndL 
Bu sefer de o doğru Beyoğluna çıktı. 
Bir koca karısına ne hediye alabilir. 
Her halde bir cep mendili değil ya .. 
Çorap alamaz. Kansırun dolapları 
ağzına kadar çorap dolu... Levanta a· 
lamaz, tuvalet masasmm üstünde bir 
alay renk renk titeler .. 

Bu bahiste güzel kanlan olanlar, 
hele böyle güzel kanlarını ta içten 
seven kocalar hediyenin ne demek ol 
duğunu bilirler. Karısının iki lira ka· 
dar tahmin ettiği hediyesine mukabil, 
artık kocaaırun vereceği hediyenin 
ne olabileceğini takdir ederıiniz. 

Sadık Bey zaten o gÜn de dolgun 
maaf almıt bulunduğu için, mağaza 
camek1.nlannm önünden geçerken , 
§Öyle ağm:a ve karısına layık bir he
diye arıyordu. Kan11nın acaba neıl 
eksikete. Bir an aklına ge idi: Kol sa· 
ati ... 

Bir kuyumcu dükanma girdi. En 
iyilerinden bir saat beğeneli; sordu: 

- Kaça? 
- Bu aeksen lira efendim .. Fakat 

sizin için yetmi§ bqe olur. 
Naçar yetınit beıi bayıldı ve eve 

döndü. . . .. 
Kadının efendi, bu defa da erkeği yen

miıti. 
SEM 

lRTlHAL 
Mülga Düyunu umumiye muhasebe U• 

mum n\üdiri lsmail Hakkı Beyin oğlu ve 
Avukat Muolihiddin lbsan ve komisyon 
cu irfan Hakkı Bey<lerin kardeıi dit ta• 
bibi Rıdvan Hakkı Bey uzun bir hasta• 
lıktan aonra dün irtihal eylemiıtir. Mer• 
bumun cenazesi bugün saat onbirıle Şiı· 
lide Bomonti izzet Paşa sokağında 55 
nwnerolu hanesinden kaldD"ılacaktır. 

Mevli. gariki rahmet eylesin. (11683) 

TEŞEKKÜR 
Pederimiz Eyipte Şabsultan İmamı 

Bürhanettin efendinin vefatı baaebile dü· 
çar olduğumuz yeis ve keder bizi taziye 
etmek lutfunda bulunanlara ayrı ayrı le 

f~kküre imkan bırakmadığından gerek 
cenazede hazır bulunanlara ve gerek 
teesaürlerimize aynca iştirak edenlere 
berayı teıekkür muhterem gazetenizi tav 
sit ederiz efendim. 

Mergube ve Sünubi 
(11673) 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Viyana Operet Heyetinin vedai 

Bugün yılbaıı ve heyetinin vedai mü· 
nasebetile saat 17 de matine Beyaz Bey· 
gir Oteli. Suvare saat 20,45 te günün 
muvaffakiyeti Kafe Şantan suvaresi. 

re o kadar çok yol var ki!. 
Bir memur izahat verdi. 

Şehir haricine çıkarken gene sor, 
duk. Asıl Paris tur yolunu bulduk • 
Burada kalabilirdik. Fakat Parıise 

belki otuz kilometre daha yalı:lat
mak kardı. Geceyi yol üzerindeki 

küçük Bersou kasabasında geçire
cektik. Bösyö Beno buranın güzel 
bir 'arabı olduğunu söyliyordu. 

Gece .. Çok serin .. Kalın seyahat 
mantomun bütün düğmeleri ilikli, 
batımda deri maske var. 

Hafif bir de sis var· 

Mösyö Beno aramızdaki parula· 
ya göre üç defa klalı:son çaldı, dur
dum. Yaklathlar, haykırdı: 

-Sis basıyor (Berso) ya çabuk 
varalım. 

- Derhal. 
Gaz pedalına dokundum. Araba 

fırladı, falı:at sis içine dalıyoruz. O
nun için fazla sürat vermeğe imkan 
yok. Karlar yüz metre ilerisini gös
termiyor. 

Arasıra klakson çalarak yetmife, 
seksene kadar çıktım. 

Sis gittikçe ağırlatıyor ve soğuk 
dehtetli .. 

Korkınağa başladım. Çünkü sis
artıyor, mecburi ola:ralı: sürati elli· 
ye, hazan kırka indirdim. 

'h • "· ~ . . _..• . . 

Senenizin ilk gününü geçirmek için 

A RTiSTiK 
sinemasına gidiniz Ve tayanı hayret Fransız artisti 

H A R L E S B O Y E R' yi 
Sabık Rus Prensesi NA T ALlE P ALEY ile beraber 

A T M A C A Filminde görünüz. 
Sinemamız, ismini Türkçe münasip bir isimle tebdile karar verdiğinden 
muhterem halktan birer isim bulmalarını rica ederiz. Münasip ve tasvip 
edilecek bir isim bulana BiR SENELiK SERBEST KART 

VERiLECEKTiR. - (11697) 

ateşler içinde fi.minin uııutulmaz 
CLAUDETTE MARCH ve 

PRENSES NADY A 
Filainde ıShretlerinia 
fevkine çılnnış'ardır. 

PEK YAKI \/ DA İ P E K sinemasın~a 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon 
18 Franaızça dera (İlerlemiş olanlara). 
18.30 Mahmure Handan Hanım, 
19,30 Bedayii Muaiki Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemal Niyazi Be1 "Te arkadqları, 

ANKARA: 
12,30 .. 13.30 Gramofon.. 
18. - 18.45 Alaturka us, 
18.45 • 19,20 Dana mua.ikiai, 
.20 - .20 Alaturka aaz 
20 ~jans haberleri, 

V A R Ş O V A 1411 m. 

Mt:REZ TAYYARI:: l-ILOSU 
Fransızca sllzlu 

RİCl-IAR BARTELMES 
(11695 ) .... 

LIANE HAIDE 
SZOKE SZAKALL 
GEORGE ALEXANDER 

FRITZ KAMPERS 
bu 4 Yıldız 

SENlN GlBl BlR KADIN 
muhteıem komedi filminde 

ARTlSTlK 
Sinemasında .,ırörüneceklerdir. 

17,30 Plak, 17,45 Mizahi neıri7at, 19 Kon
ferana, 18,15 Dan• .-e ıarkıb bir popüler tem 
sil Siliaya döiünü, 19,40 Taıannili kon•er, 20 
Mü•ah.ahe, 20,20 Pli.k 20,40 Mü:ıı:aahbe, 21 ,5e.n .. 
fonik konael" , 23 Spor haberleri, 23,15 Senfo
nik kon•er, 23 Spor haberleri, 23,15 Dana mu
ailıı:ial, müsahabe1 24105 Dana musikisin.in de• 
Yamı. 

BUDAPEŞTE 550 m, 

17,30 Plak, 17,45 Mi3h't38B? 

, ~ÜKÜFEI"-
TRIY AT F ABRIKASI 

15 Lajoa Kia Si.an takımı, 16,15 Gençlik 
netriyatı, 16,45 lıaiz mu•iki tiıııaslar heyeti .. 
nin konseri, 18.10 Noel ıarlcdarı, 19 Konf•
rans, 19,30 Odeon ve Parlopohn plakları. 21 
Bob Herces Pre9'.• Bob iaimli oper•t temaili 
Euıeo Hu•zk&lllll e•erlerln.d•n, 23 Spor ha .. 
berleri, Şandor Farkaa Siıan muaikisl, Z4,1S 
Dan• muaikiıi. 

v 1.Y ANA .sıs .... 
17,35 Bando muıika, 19 Hertz haldunda kon

ferana. 19,10 Mü..Jıabe. 19,40 Schubert'in e· 
•erlerinden kon•er Han• Duban, Cabrlea Cer
ne, 20,40 Saat ayarı vı. 20.,50 Viyana operet .. 
lerinden parçalar Joaef Halter, Maria Rei
ninı', J•o Guttmann, Radyo orkeatraaı, 23 
Oase barından naklen Bar ınuaikiai. 

B 0 K R E Ş 394 m . 

13 Pl&k konaeri, 14 Haberler, 14,lS Plik 
18 Gbinda ca~ takı-mı, 19 Haberler, 19,15 
Gibnda caz takımı devam •di7or, 20 Oniverai
te .radyoau, 20.20 Pli.k, 20,45 Konfera.na, 21 
Jeanelte' in döiÜnü. iaimli opera temsili ite 
Mozart'ın Neı'eli flüt iaimli operet temaille
ri. Stüdyodan. 

BRESLAU 325 m. 
17 Hafif muaikiai, 19 Yeni zamana yÜriİyÜf 

20,30 Aktüalite, 21 Sevilen operalardan par .. 
çala·r, 23 Habıın:lıer, 23,20 Haberler, 23,315 
Leipziıten Gece muaikiıi, .24.ZS Dana mu•İkiai. 
24,25 Dan• muıiki.si. 

Holantse Bank-Üni N. V. 
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Bahrisefit Felemenk Bankası 
İstanbul Şubesi, 1 Kanunsani 1934 
tarihinden itibaren unvanının HO
LANTSE BANK-ONI N. V. olaralı: 
değişeceğini ve Türlciyedeki faa. 
liyetine eskisi gibi devam edece· 
ğini muhterem mü9terilerine arz e· 
der. 29 I 

Yeni yı'.ı muhterem mllşteri· 
!erine saygı Y• sevgi ile kut· 
luh.r. (ll '175) 

Sumer Bank " Yerli Mallar Pazarı 
Yeni yılınızı kutlular 

.. ~ 

.i[liy~t 
Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türlı;i7e için H•.riç için 

L. K. L. K. 
3 aylıfc 4- 8-
6 n 7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen eTrak pr.i Ttı.rilmes.- Müddeti 
•eçen nüahal.r 10 kurutlur.- Gazele •• 
matbaa,... a.it iıler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. C..Utemiı: ilinların mea'u• 
liyetini kabul etmez. • 

Raınazan: 14 
imsak iftar 
s. D. s. D. 
5 39 16 S'l -

FOTO ETEM 
Muhterem müşterilerinin 

yıllarını tebrik eder . • 
y~ı 

lstanbul: Ankara caddesi Cagaloglu Yokuşu No. 50 (11684) 

Önümüzde bir otomobil var, ar
ka fenerleııi görünüyor, yaklattım. 
Çok ihtiyatlı gidiyor. Bu kadarı da 
fazla. Yol istedim. Sağa aldı, geç
tik. Yanımdaki Madam Beno da 
batını cama dayamıf, bütün dikka· 
tile ileriye bakıyor. Kasabanın ıtık· 
!arı göründü. Sis gittikçe ağırlatı· 
yor· Arkadan bizimkilerin klalı:so· 
nunu ititiyorum. 

Kasabaya girdik. .. Çok dükkan
lar kapalı •• 

Bir fener altında durdum. Arka
dalı:iler geldi: 

- Siz öne geçin .. Otel, lokanta 
arayalım. 

Onlar cevap vermeden bir polis 
memuru yaklattı, nezaketle sordu. 

- Siz kasabada kalacak mıaı· 
nız! 

-Evet. 

- Otele inecekseniz götüreyim. 

Allah razı olsun. 

Onlar polisi yanlarına aldılar .Ga
liba yılbatı arefesinde Pariıe gi· 
derıken burada kalan yolcular pek 
çok, memurlar alışmıtlar. 

Çok gitmedik. Genit bir mey. 
danda büyük bir binanın önünde 
durduk, lambanın ışığında levhası· 
nı okudum: 

- "Hôtel de nord • ., 

Önümüzde b~zden evvel gelmit 
bir kaç hususi otomobil daha var. 
Kapıcı kottU· Çantalarımızı alıyor. 

Memur: 

- Otomobilleri burada bıraka· 
bilirsiniz. Meydanda memur saba· 
ha kadar nöbet bekler. 

Yan kapılan kapadım, arka ka· 
pağı kilitledini. Radiateorün mus• 
luğunu açtım, ııu bo,aldı. 

Ve bir otele girdik. 

Küçük, tirin, sıcalı: bir otel. 

Yemek zamanı biraz geçmif, fa.' 
kat salonda bir kaç kiti devam e
diyor. hafif bir tuvaletten sonra ye. 
meğe indik. ' 

Epey yorulmu9tum. Müthit bir 
yemek yedik.. Suat Bey iki defa 

makarna getirtti, yemekten sonra 
çok oturmadık. Külçe gibi yatakla· 
rımıza düştük. 

Kasabanın oteli küçük, fakat 
konforlu .. Sıcak suyu, güzel ban• 
yosu var\. Paris yolu üzerinde olUfu 
daima otomobilli yolculardan isti· 
fade etmesini temin ediyor. 

Erken kalktdı:. 
Artık bu aktam Parisi tutacağız. 
Kahvaltı ederken Mösyö Beno 

programı çizdi: 
(Bitmedi) 



Berberler Kralı 
Anlatıyor 

Kendisine kadın berberlerinin 
kralı ünvanı verilen meşhur Anto. 
ine'in kadın güzelliği bakında bir 
yazısını gördük. Okuyucularımızı 
alakadar edeceğini tahmin ett'.ği. 
miz için bu yazıyı alıyoruz: 

"Benim usulüm basit, fakat mü
essirdir. En ziyade ehemmiyet ver
diğim şey, cildin hüsnümuhafaza
aıdır. Cilt daima taze ve ince kal
malı, i.rizi pürüzler izale edilme· 
1 dir. Ondan sonra da en mühim 
şey herl;esin kendi cildine göre 
muvafık gelen pudra, krem vesa· 
İreyi İntihap etmektir. Bu intihap· 
ta isabet olmazsa, cilt rahatsız olur 1 

ve tabiatile bozulur. Çok kadınlar 
g.ördü~. ki, yüzlerinin ahengini, 
cıltlerının uzvi mahiyetlerini anla· 
madan uluorta pudralar kremler 
vesaireler kullanırlar. Bence güzel· 
lc•mek sanati sayıfhğa doğru git· 
fek deği~, bilakis tabiiliğin icap
arın~ yerıne getirmektir. Güzellik 
bahsınde metoda göre tavsiyelerim 
bu esaslara istinat etmektedir. E
l; er cildiniz yağlı ve mesamatınız 
geniş be, her akşam yatmazdan 
evvel mesamatı daraltacak ve etle
ri kuvvetlendirecek bir mayi kulla· 
nınız. Bilakis cildiniz kuru ise ge
celeri, gürtdüzkü makyajları gü
zelce yıkadıktan sonra yumuşatıcı 
krem alınız. · 

Sabahleyin canınız nasıl isterse 
o suretle yıkanırsınız. Ondan son
ra kremle hafif bir masaj geçersi
niz.Kremi beş, on dakik:ı bırakınız. 
Bl• müddet zarfında cilt kendisine 
·- 1 •llım o anı mas eder. Ondan son-
ra fazlasını alırsınız. Burunları kır· 
mızı ve parlak olanla ·a lmrun,çene 
ve. alınlarına sürülmek üzere az 
n;'iktarda kuru krem tavsiye ede. 
rım. 

d Muhtelif kadın tiplerini tetkik 
e elrken, şu neticeye vardım. Sarı· 
şın ar ·· h kull mun asıran koyu pudralar 
yaz i,~;rı~bdırl~r. Zaten açık ve be. 

d I ç . reyı penbe veya beyaz 
i-ut. rka ar _ıl.e büsbütün açmak ar· 
ıs ı tesırı olınıyan b. d.' 

S 1 
.. ır~y ~ 

arışın ar ıçın ılık b ki ve ronza 
b~~er daha yarafır. Esmerler ise 
, s tenlerinin rengini açmalı
cıırlar. Bazı esmer kadınlar sarı 

"1934 te kaJın 

Güzelliğin sırrı 
Tabiatin bütün güzellikleri için· 

de kadın çehresi hiç füphesiz en 
teshir edeni, en kalbe gidenidir. 
Çünkü ruhun bütün akislerini ora· 
da görmek kabildir. Hangi kadın 

Dekupe abajur 

--
} ---aynadan gördüğü çehresine kartı f -C'C':I _ _ 

ali.kaarzdır? Hangi kadın bu çehre- · -
nin cazibesini artırmak veyahut o- _ 
na çirkinlik verecek ananeleri izale :.::
~t~ek için uğraşıp durmaz. Onun 
ıçın çoklarımız çehre tuvaletinin 
sırlarını ög"renm k . t . B e ıs erız. 

u noktad!ln bilhassa sinema ar
tistlerine daha çok merak ederiz. 
Bunlar nasıl yapıyorlar da herdem 
taze ve genç görünüyorlar. Gaby 
Morlay gözelliğin hiç bir sırrı ol
~adığını söyliyor. Ötekinin beriki
nın tavsi!e ettiği gibi kremler pud· 
r~lar, ru1lar, yüz türlü neb~ti ve 
kı~yevi müstahzerler tavsiye et
~~yor. Sadece diyor ki: "Kadına 
g~zel ve genç kalması için iki şey 
lazımdır: Bol sabun ve beden ter
biyesi. 

~ . -

' ' --

- -. -
'· . - ~ 

Dekupe abajur 

Çok orijinal, yapbrması kolay 
ve artistik tesir bırakan bir abo· 
jordur .. Abajurun dört cephesi biri· 
b'.rinin aynıdır. Eğer evden kendi
nız yapamazsanız, dıtarda yaptır· 

mak müınkündür. Bu dört parçayı 
birle,tirip alt kısmına genit bir çı· 
ta ilave edersiniz. Bu çıta abajo· 
run iç tarafından koyacağınız buz· 
lu camı tutacakbr. Alt kısma da i· 
pekten veya boncuktan bir saçak i
lave ederseniz, abajurnuz hazırdır. 
Tavana asmak için de ya kalın kor· 
don veyahut zincir kullanınınız. 

Kadın şişmanlığı 
Hanımefendi, fİşmanlıyorsu· 

nuz. Belki de bundan 'ikayetiniz 
vardır. Fakat kabahatin biraz da 
sizde olduğunu kabul etmeniz la 
zımdır. Cünkü kendinizi pek ten· 
belliğe aİıstırdınız, sofraya ne ge· 
lirse yediniz. Yahut beğendiniz v~ 
vücudunuzda yağ top\amağa mü· 
sait şevlerden Fazla yiyorsunuz. 

- ı\ ınım, biç bir teY yemiyo· 
rum, gene tişmanlıyorum, diye 
•ildi.yet ettiğiniz olur. 

Ne yapacaksınız? Evvela rejim 
yapacaksınız. Fakat bidayette .~fra· 
ta gitmemek suretile .. Asıl re}lme 
tedricen varmak lazımdır. 

Evvela ispirtolu müskiratı, bil· 
hassa bira, şampanya ve şarabı ke
sini- Sadece su içini. Tereyağ, kay
mak, yağlı peynirlerden ict~n:'p e· 
diniz. Yemeklerde az yeyınız ve 
iki yemek arasında bir almayınız. 
Mebzul miktarda salata, sirke ve
ya limonlu salata yeyiniz. Çiy mey
vaların da faydası vardır. 

Sişmzmlar için misal olarak şöy· 
le lıir rejim tarif edebiliriz: Bir de· 
fa aldığınız yiyecekleri tartmağı 
itiyat ediniz. Kalkarken 50 gram 
kızarmış ekmek, bir fincan sütlü 
kahve, saat onda ekmeksiz iki ta
ze yumurta, öğle üzeri 150 gram 
pirinç veyahut patates, 100 gram 
salata, 100 gram taze meyva, saat 
on yedide az 'ekerli bir fincan 
kahve, saat yirmide 100 gram kı
zarmış ekmek, yüz gr~m iskara et, 
100 gram salata, 40 gram peynir 
veya onun yerine 100 gram meyva. 

Meşrubat olarak yirmi dört sa
ate taksim edilmek üzere bir litre 
au .. 

Şurasını unutmamalı ki, zayıf
lamak rejimi yapmak istiyenler, 
kendilerini daima doktorun kon
trolu altında bulundurmalıdırlar. 
Çünkü herkesin uzvi yapılı~ına, 
sıhhatinin derecesine S?Öre rejimin 
vereceği neticeler değişir. 

Zayıflamağı bir müddet sonraya 
bırakmamalıdır, bir müddet sonra• 
ya bırakmak, pek geçe bırakmak 
demek olur. Çünkü kalp o zamana 
kadar mevaddı şehmiyenin istilası 
ile mücadeleden yorgun düşer, ev
iyeler gevşer, cümleiasabiye mer· 
kezlerindeki konjestiyonlar de
vamlı bir hal alır. 

Uzun müddet hareket.iz kalmak ı 
tan çekininiz. Hareketi i olunuz. Si· 
zi hareket halinde tutacak bir şey
le alakadar olunuz. Eğer bir zayıf 
çarpıntı ve uykusuzluk hissediyor· 
sanız, rejimi bırakınız. --Çatal, pıçak 

Ucu yuvarlak sofra bıçağı ile 
sofrada çatal istimalinin ne zaman 
başladığını düşündünüz mü? On 
yedinci asırda .. 

O zamanlarda sofraya oturanlar, 
ceplerinde taşıdıkları uçlan sivri 
çakılan kullanırlardı. Hatta davet
liler bile sofrada kullanacakları 
çakıyı hamilen ziyafete ittiriik eder 
)erdi. 

Fakat Franıada Kardinal Ritald 
sofraya pıçak koymak usulünü çı
karmıtbr. Fakat Kardinalın koy
duğu bıçakların ucu sivri idi. Bir 
gün Başvekil Seguier'in bıç~ ~~u 
ile dişlerini karıştırdığını gonl!u': 
tü. Ondan sonra bıçakların ~ıv~ı 
uclarmı yuvarlak şekle kalbettırdı. 

• 

• 

1934 güzellc;ındcrı Paris güzeli 

Madam, madmazel 
Bereket versin dilimizin kelime· 

!erinde müzekkerlik, müenneslik 
yok. Biz bir kadından bahsettiği
miz zaman, kız olsun, kadın o!sun 
kendisine "hanım,, deriz. Başka 
milletlerde kız veya kadın olduğu
nu tasrih etmek lazımgeliyor. Mat· 
mazel, madam, Frolayin, Frat, mis 
misters vesaire gibi .. Bu hal bir çok 
erkekleri de müşkül vaziyetlerr! 
düsiirüyor. 

Şimdi lngilterede buna kar,ı 
bir mücadele açılmıt· "Madam., 
deyince bir kadının evli olduğu, 
yani kocasının esareti altına girdi
ği zahir olurmuf. Matmazel deyin· 
ce de kendisine hala koca bulama· 
mı~ gibi izzetinefsini rencide eden 
bir vaziyet hasıl oluyormuf. Onlar· 
da kız olsun, kadın olsun bizim 
"Hanım,, mız gibi müşterek bir 
kelime arayorlarmış. Kadın erkek 
müsaviliğinden sonra onlar da ken· 
dilerine "Bey., desinler. 

Kesilmeyen sut 
Bazan süt kesilir. Halbuki en ıı· 1 

cak günlerde bile sütü kesilmeden 
muhafaza etmek kabildir. Bunun 
için sütü kaynadıktan sonra kabile 
beraber soğuk suyun içine daldırıp 
bir kaç dakika bırakmalıdır. Hara
ret derecesinin böyle birden bire 
değişm esi sütteki mikropları öldü
rür ve sütün kesilmesine mani olur. 

Manşon 
Bu sene manfonJarı tekrar göre

ceğiz. Görünüte nazaran, manton
ların moda olması ihtimali pek ga
liptir. Çünkü manşo~un g~z':ll~kle 
faydayı bir araya getırmesı gıbı fa
zileti var. Bu kıt soğuklarında elle
ri kürk manşonun ılıklığı içine 
bırakmak fena şey midir? Sonra 
bir kompliman karşısında yüzü ört
mek gibi bir faydası daha var. 

Tutuş an korumlar 
Artık mevsimidir. Bundan sonra 

yanan sobalardan korumların sık 
sık tutuşması ihtimali vardır. Tuşu
şan bacaların büyük bir yangına da 
ima yol açmaları mümkün olduğu 
için, her soba yakan ev evvelden 
tedbirli olmalıdır. Bittabi evvela 
bacayı temizletmek lazımdır. Son
ra da her ihtimale karşı bir kenar
da yarım kilo kadar kükürt çiçeği 
bulundurmalıdır. Korumların tu
tuftuğu hissedildiği takdirde der
hal bir iki avuç kükürt çiçeği alma-

Öksürük 
Kanunusani ayı .. Yani yağmurlu 

karlı ay .. Sis, keskin bir rüz
gar, hülasa havanın en nahoş hal· 
lerini bu ayda di! göreceğiz. 
Siz sıkı bir manto ve kü
çük bir şemsiye altına sığına
rak yağmurun içinde uzun müd. 
det yürüdünüz. Y ahul ayakla--.u. 
zı ıslak iskarpin içinde, bı:klettin" z. 
Çok geçmeden de öksürme. aksırık 
ve titreme alametleri kendini gös
terdi. 

Çok kimseler var ki, • ilk 
öksürüğü ihmal ederler. Bu 
yüzden de öksürükleri kış 
ortasına, hatta kış sonuna ka
dar devam eder. Eğer bu öksü
ri:k üzerine ikinci bir defa kendini· 
zi üşütürseniz, mesele o zaman ha· 
kikaten ciddi bir şekil abbilir. 

- Canım, öldürecek de!:il Y"· ge 
çer gider, diyip te omuz silkme. 
meli. 

öksürül<, belki bir hastalık de. 
cildir. Fakat hastalık alametidir. 
Hatta dikl;at ve tedavinize rağmen 
israr ederse, hiç tereddütsüz dokte> 
ra gitmelisiniz. Fakat ilk oksürük
ten itibaren, ufak tefek bazı teJ. 
birler alabilirsiniz ki, sizi teskine 
kifayet edebilir. 

İyi hazırlanmı~ bil· grog miikem· 
mel bir şeydir. Gro11 t:ı nerlir di
yenler bulunabilir. Çeşi<li çr,k- F:t• 
kat öksürük için olanı ,oylc ilızı.r 
edilebilir: Bir bard"k çok •ıc,.Jc ıu 
ya bolca şeker katarsın1z. İyi ciıı~
ten bir kü.;uk kart eh rom ;ı:u e c· 
dersiniz l~ine ayrıca bir dılım de 
limon koyarsınız. İGpirto ve 4eker 
kendilerini ü,ütenlerin uzvi teş.,k· 
külleri üzerinde iyi bir tesir bıra
kır. 
~~~~~-o-~~~~~-

lngilterede ~por ledera•yonları 
arasında tenis için en pratik kadın 
kostümü hakkında bir münakaşa 
devam ediyor. Henüz bir netice 
ye varılmadığı yukarıdaki re•im· 
den ~elli .. Çiinkü sporcu kızların 
şampıyonluk maçlarına bu dört kı
yaf~tten her~angi biri ile iştirak e· 
debıleceklcrıne resmen mezuniyet 
verilmiştir. 

lı ve ateşin üzerine serptikten sonr• 
sobanın kapağını kapamalı v~ )'.af 
bir bezle delik kııımlarını ıyıce 
kapalı bulundurmalıdır. Az sonra 
yanan kükürt dumanı korumları 
söndürür. 

Bu, olmadığı takdirde derhal 
bet altı gazeteyi bir kova suya so· 
kup iyice ıslattıktan sonra, bu gaze• 
teleri ocağa atmalı ve kapağı kapa• 
malıdır. Su buharı korumları sön
dürür. 
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1933 senesinde siyasi dünya Yeni senenin ilk gününde: ( 
193.i senesinde siyasi dünyanın ı man zaman değifmiftir. Bir zaman• 

ku'1>alatı ile görünü.tünde bariz lar devletler dine dayanıyordu. Va
bir hususiyet nazara çarpıyOt": Bey- tandqlık hakkından istifade eden 
nelmilel münasebetlerin tanzimi yalnız devletin kabul ettiği dine 
yolundaki koliektif çalıtma siste- mensup olanlerdı. Büyük Fnuuız 
minin yıkılması. Bu, harp sonrası· inkılabından evvel, HükUındara 
nın tesis ettiği bir sistemdi. Millet- mütterek sadakat esasına dayanan 
lerin parlamentosu mahiyetinde devletler ekseriyette idi. Sonra mil
olan Milletler Cemiyeti sisteminin liyet prensibi hakim oldu. Rusya· 

Bir yaşıma daha girdim! " Y ~ni yıl ,, ın dedikodusu 

Bugün herkes bir birine yeni seneyi 
tebrik ediyor. Bu tebrik 

birer yaş ihtiyarladığımız için mi? 
muvaffak olması için suples göster- da komünizm bir sınıf devleti kur- Bugün, dünden bir yıl fazla ya- C• n &enenin bizi biraz daha çök
mek, biri istatükonun tadiline, di· mak istiyor. Hitler ırk devleti kur- 'amıt insanlarız. Dün gece, bir yıl- miiş, biraz daha hırpalanmıt 1'>ula
ğeri de istatükonun idamesine ça- mak yolunu tuttu. Irk nazariyesi- lık mazimizi güle eğlene gömdük cağım hesaba katmak istemiyoruz. 
lı~an iki büyUk siyaset cereyanları- nin tatbikinden çıkacak mantiki ve yeni yılın doğutunu güle eğle- Bugün herkes, yeni yılı biribiri
nı telif eden Jekiller, filhakika netice, ATI1Sturyanm Almanyaya ne selamlıyoruz. Arkada bıraktığı- ne tebrik ediyor. Tebrik! .. Fakat 
Milletler Cemiyeti misakının 19 iltihakı, Çekoslovakyadaki üç mil- mız 933 yılı bir daha geri gelecek kime ve niçin? Ölüıne d<>ğru yeni 
ncu maddesi, Cenevre tetkilatma yon Almanın Almanya hudutları değil Y &Jımız arttı, fakat ömrü- bir adım atmak, mes'ut bir hadise 
hayat bahşedecek olan ali.stikliği içine ~mmas1 ve diğer koDlfu mem· müzden bir yıl eksildi. midir ki tebrike değer yeri olsun? 
veriyordu. Fakat istatükonun deva- leketlerdeki Almanlarm da Alman. Yeni yılın doğumu, bize eski yı- Ama, çare yok.. 
mın.a taraftar olanlar, Milletler yaya geçmesidir. Hitler idaresinin lın ölümündeki acılıkları unuttura- Her ydbAfIDda bir yıl fazla ihti-
Cemiyetini milli siyasetlerine alet telkin ettiği korkuya sebep budur. cak güzel günler hazırlıyor mu? Bu yarlamanm tenliğini yapmak bir 
olarak kullanmakta israr ettiler.Bu, Komünizm hudut mefhumunü ta- nu bilenimiz yok. Sebepsiz yere anıne oldu. Bu böyle gelmi,, böy-
cemiyetin manevi nüfuzunu azalttı. nonayan bir sınıf hükUıneti tesis seviniyoruz. Neye ve ne için? le gidecek. •• 
'Ta:tyik altında kollektif çalı~ma sis etmek istediği gibi, Almanyada bir ihtiyarlamak bahsi açılınca der· Karıkoca, bir yastığa batkoyduk 
temi yıkıldı.Eaasen 1933 senesi kol- ırk hükiimeti kurmak istiyor. hal yüz burufturuyoruz. larmm 25 inci yıldönümünde gel-
lektif sitemin devamı bakımından Bu, Hitler'den korkan de't'letler Bazılarımızın yıllan, her üç •e- sin gümüf düğünüL 
fena tartlarla başlamıttı. Alman- arasındaki tesanüdün artmasına se- nede bir değitir. Kırk bet ya• ı:ıda 50 nci yıla girilince gümüJ düğü
yada bir kaç senedenberi kollek- hep oldu. Küçük itilaf devletleri otuzluklanmız, altmışını ı;. e;kin ni.ın adı altın düğün olur. Hele 
tif çalı•ma ye uysal Lokarno siya- biribirine yaklaftL Topu birden kırk he,liklerimiz vardır. i'· inci yıldönümünde karı kocanın 
setine kartı bir memnuniyetsizlik Fransaya daha ziyade yakınlattı· Fakat iş, yeni yılın kutlulanına- parlaklığına diyecek yoktur. Eee .. 
belirmekte idi. Bu memnuniyetsiz- Fakat daha ehemmiyetli neticesi ı;ına gelince, hepimiz canatıyoruz! Şaka değil, elınas düğünlerini kut-
lik nihayet 1930 intihabatında Rusyanın harpten beri devam eden Giden senenin arkasından karıf !uluyorlar. 
Hitler fırkasının kuvvetli bir züm- siyasi yalnızlığına nihayet vermesi kakmak, gelen seneye kucak aç- Eskidikçe kıymeti çoğalan efy& 
re halinde Reichstag meclisine gel- olmuftur. Filhakika bir taraftan rnak bize vergi. · • biliriz ama, bir hatunun yetmi' bet 
mesi teklinde tecelli etti. 1931 ve Hitlerizmin Rusyaya ve komüniz- Peki ama, arkamızda kalan eski sene y&Jadıkta.n sonra kıymeti bu 
1932 senelerinde Hitler fırkası me kartı takip ettiği husumet siya- Eenenin üzerimizde hiç mi hakkı kadar yükseleceğini doğrusu be
kuvvetlendi. Nihayet 1933 senesi- aeti, diğer taraftan Japonyanın yok? Var, yok, orasını düfünmüyo- nim aklım almıyor. Meğer ki bu 
nin ilk ayında da Almayanın mu- Uzak ,arktaki istila emelleri Bu ruz ve sadece 933 .ıenesi, geceyarı- kadın, insanın annesi, 'Yahut büyük 

'Arkadapm "Felekn e 1 
Bir kaç günden beri kalemler tU 

cüınleyi tekrar ediyorlar: 
"Sizin için yeni ve mes'ut bir yıl 

temenni ederim.,. 
Ve postacılar mütemadiyen bu 

ciimleyi tekrar eden kurtları laft
makla metırıldür. 

Bütün medeniyet dünyası işi gü
cü bırakmı,tır. Postaları gün de
ğil saat, dakika J&lımıyan Avrupa
nın en muntazam köşelerinde bile 
mektup ve hatta telgraflar bu yüz
den gecikir. Ve bütün medeniyet 
i.lemi yalnız bir fCY dütünür. Çi
çek, balık, meyve, f&r&Plan mü
rekkep zengin bir Roma sofrası .• 
Atıklar iti gücü 'bırakımtlar, sev
gililerine hota gidecek hediye ara
mak, kocalar kırk ydlık kardannı 
susturmak için adet yerini bulsun 
diye ucuz tarafından bir tey arq
hrmakla metguldürler .•• 

Bütün bu hummalı faaliyetin se
bep ve hikmcli fU, dünya bir Y&fl· 
na daha giriyor. 1933 ten çıkıyor, 
1934 e giriyoruz. 

Bunun manası şu: dünya ihtiyar
lamıyor, fakat biz ömrümüzden bir 
yılın daha geçtiğini görüp ihtiyar
lıyoruz. 

Garibi de ,fu ki her gelen yeni yıl 
bize i.deta taze bir hayat fermanı 
vermit gibi seviniyoruz. 

kadderatını eline aldı· devletin Fransaya do· 'let- sınclan itibaren tarih oldu, diyoruz. annesi olsun! 
Almanyada Hitler fır'-- ·mm ik gru mey Bu!!ün için ı'stikbal sayılan 935 -. rız ki bugünkü zabıta raporlarında 

ti
' dara · __ ,_ .. ~ _ - mesine &ehep oldu. Hitler korkusi- - - Neyse.•. Li.fı çığırından çıkar- kanlı vakalara tesadüf etmiyece-geçmesı, gen:& 1U111&Dyanm _ nesini de bir gün gelip tarihe gö- alım. y ıı..-- danb-L __ .ı: 

dahili tCfkili.tı ve gerek Avrupa- le Fransa Rusyaya yakınlık goster- lt'eceğimizi dütünmüyo:ruz bile!.. mıy ı ....,m ıuneuıyor- ğiz. 
dan beynelınilel münuebetlerin di. Japon korkusile, Amerika Rus- Yıllar, böyle üst üste yığıldıkça, duk. Yazımı bitirmeden eYVel, hatm-
tarihi bakımından ehemmiyetli yaya yakınlık gösterdi. Nihayet bu JiJ;J,•rimizde bul'Ufuklar, saçları- Beyoğlu, bu yıllanmı, mekkire, ma geldi. Eski hanımlar, inanılmı-
b . d"' - k d Alman b d ak} • 1 • kendini sevdalılarına ı-hir için hiç yacak bir haber du~dukları zaman: 
ır onum no tası ır. yanın üyük devlet, bütün kuvvet ve aza- mız a ar çoga ac•gmı ve her ge- b ' f ..,. ., 

1 
dahili tetkilab noktasından BU- metile beynelmilel müyazeneye ka· ır ırsatı kaçırmıyan bu eski fır- -A. - . Vallahi bıhaf teY·. Bir 

k' ·11· b" lik h k · F l fıntı, yeni yılbafı terefine de, ça- Yatıma daha girdim.. derlerdi. 
mare. ın mı ı ır are etı 1933 rıştr. ransa i e Sovyet Rusya ara· yasi dünya, harpten evvelki sı'y•·ı· k - •-

d t land Be - •? ı;: ...... ştırmlf, takıp takıttırmıttı. Bu un ma k - 1
-

En akıllımızın bile ne kadar ma
sum, masum değil saf olduğunu an
lamak için ba,ka misal aramağa ne 
lüzum var. 

Yeni yıla girdik diye biribirinıizi 
tebrik ediyoruz. 

Pertembenin ge~i çarf&IDbadan 
bellidir. Bunu bırakalım, farzcde
lim ki dünya 934 yılında cennete 
dönecek. Mete ağaçlarından gül
ler dökülecek. Çefmelerden buzlu 
limonata poıtakal şerbeti akacak. 
Silah fabrikaları altın, gümüş ba
sacak, diplomatlar ifsizlikten rum
ba oynıyacak .•. Kurtla kuzu, kedi 
ile köpek, borçlu ile alacaklı, be
lediye ile evkaf canciğer kardet o
lacaklar.. • Bütün bunlar hepsi iyi 
feyler .. Fakat bunlar ömrümüzden 
kaybettiğimiz bir yılı geri vermeğe 
kadir mi?. 

Yeni yıl daha girerken insana 
yeni yeni angaryalar yükletiyor. 
Hanıma hediye, dosta hediye, ah
baba hediye, afİnaya hediye, konu
ya komfuya hediye. •• 

Ve insan yatlanıkça hürriyetle
rini hep kaşbediyor. Adeta orman
da anaçl&Jmıf bir kart ağaca ben· 
ziyor. Kendi bW'UfUP haşebilefir
ken, kökü kuruyup adalesi kavtar· 
ken etrafında peyda olan yeni ye
ni filizler, fidanlar, sarmatıldar 
kımıladamasına, hattıi teneffüs et
mesine fırsat vermiyor. 

Bunlar neden?. Hepsi çılgınca, 
budalaca alklfladığımız yeni yılla
rın geride kalan firelerinden değil 
mi? Her turfanda yıl geriye bir a
lay turfa bırakıyor. 

Ye biz her ki.nunuevvelin son 
gecesi sersem gibi bu zalim yılları 
bekliyor, onuu terefine ne,eteni
yor, biribirinıize hediyeler veriyo-
ruz. eenesm e•mam L ynelıni- smda bir mUak imzalandı. Fran- dünyaya benzemeğe batladı. Dev· n nasını ço mer ...... e-

le! münasebeti kta. d f'kl il S R Bir tek otel salonu yoktu ki, için- derdim. Y•llar geçtikçe anlar gibi 
F Aler no ıkın an sanın mütte ı er e ovyet usya !etler arasında bir müvazene tees- de dansedilmesin! r-ıgılı çal""'ız oluyorum. Azizim Felek.. Bu kederli gü-
ranaanın ve manyaya om'° arasında misaklar imzalandı. Sov- süs ediyor. Harpten evvelki dün- bir tek kahve yoktu~ kapıl."r~ nümde seni gıpta ile hatırlamak-

' olan devletlerin emniyetsizliğini yet Rusya temmuzda komtularile ya, ikiye ayrdmıt bir müvazene k d Bir ya,ına daha girmek, kadın tan kendimi menedemiyorum. 
arttırdı. Bunun içindir ki gerek iktı ve küçük itilafla tecavüzu·· tar'ıf •1 .. d. B .. B a ar mü~teri ile dolınut olmasın.. için o kadar inanılmaz, inanılsa da 

d
- k · --L-d a emı 1 1• u muvazene üyük har- Fakat bu seferki yı1ı..-. b" h k d · · f d"I b' k' Val'ıa yenı· yıl senin de o"'ınru··n-

sa. ı gere sıyasi _..,. a tetrikime- eden mukaveleleri imza ettı·. Bun- b' d • d • · . b d 1__ ....,ının ır u- o a ar ıtıra e ı mez ır fey ı, • 
il 

,__ d ı ogur ugu ıçın un an .... çın- susiyeti vardı• '-d b"" ··k b' lemi • d den on ı'ki ay çalıyor. Buna 1--h-aaı yo an .... pan L Yazm topla- dan sonra da bu ihtiliı.lci devlet ıi- -'- · t d" G"' ·· ki · ,... •0 uyu ır ,a, ıga uğra ı- "" 
ı m .... ıs en ı. oruyoruz · kaçın- Dahiliye Veki.Ietinin Yaktinde g"mı açıg"a vururken: retmekte sen de bizimle beraber-

nan Londra Cihan ktısat konfe- deta Statukoyu muhafazaya taraf- mal< mümkün olmadı. Devletler · Fak t h" im ransı bir netice vermeden dağıldı. tar olanların zümresine katıldı. k T yetiJen emri dolayuile L--!ıııse dlfA· - A. • Bir y&Jıma daha girdim! sın. a ıç 0 
azsa bekarsın. 

ollektif çalıtmayı bırakarak bir rıda sabahlıyamadı. "--'-enden e-- d kt k d' V.e zanne.ttig"inıe go''re "•ık•- deg"il-
Cenevre Silahsızlanma konferan· 1933 senesinde en ehemmiyetli ve ·· d • ·· k ---· .c.nı; • eme en en mi alamıyor. Bunu -r ... muvazeneye ogru yurüme tedir- lerı'ne çekilerek ..... d '--1 ·ı k d 'f .. ,.~- be b' am. • • Bınaenaleyh yenı· yılın an. 
unda da müsbet bir it görülemedi. en tümullü siyasi hadise belki de 1 B .. h - b b ,_ı a KA an egen- a ın ı ta eun<.o.en sonr.. n ır H 

1 
er. u muvazene enuz üs ütün cesine kendi aile muhitinde devam erkek nfatile söylemekten niçin çe- garyalarından muafsın. 

. ~ter yeni bir. devlet nazariye- Sovyet Rusya harici siyasetinin bu mütebellir değildir. Belki de 1934 etti. ••le: ·~ '-''':'4. geçıyo~:. Alman dev- yeni istikameti takip ehneğe basla- senesinde bu eski ıiıtemin yeniden H lb h 1 ki neyim? dAziz dostum, seni candan tebrik 
letını uka ıstınat ettınyor. Tarihte ~-·ıdır. · er sene, yı •tında sar Of uk, -Vallahi, bir yas.nna daha gir- e eceklerin yeku·nu bas d k' ~ tebellür edi•ine tahit olacag"ız. ki k .m a ı saç· devletlerin dayand • t il Hül • ata ı yüzünden mutlaka bir kaç dim!.. ta k Isa k 
•~~~~~~~~ıgiı~eim~e~eiriziai-~~~i··iaiaa~li933~~seineiisiiinidieiniso~n;ra~sii;.iiiiiiiiiiiiiiiii;A:;hmet~U:KR~Uİİ~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=n~ç~o~o~~g~e~r:e~.~·· 

1933 te sinema 
Biten sene dünya sinema alemin

~~ ~üyiik bir yenilik göstermit de
~ıldır, . Yalnız Almanya, Amerika 
ve lngılte,ede (Television) yani u
ıal:tan görme tecrübeleri daha ilerle 
memi' ise de henüz komersiyal ha
le yani satı~a çıkarılacak 'elde ge-

• tirilememittir. 
Sözlü filmin icadı üzerine bey

nelmilelliğini kaybetmit olan sine
manm timdi bu hasletini iade et
mek İstiyorlar.· Bunun için büyük 

;, ~tUdy· ~da çevrilen filmlerin iki 
; UÇ lı._.. m nüsbalannı yapıyorlar. 
• Mesela Almanyada çevrilen bir 

filmin Almancasmı yerli artistler 
' çevirirken, fransızca nüshalar için 

de Fransız artistlerini angaje edi
yorlar. Bu suretle almanca ve fran

.i sızca görüşen meınleketlere satıla-
biliyor. 

Geçen seneki film mamulatı arasın
' da .en ziyade zabıta ve macera filın
lerı ba,ta gelmektedir. Her mev-

• sim İçin halkın zevkini kollamaya 
mec~ur olan filmciler geçen sene 

! e~ zıyade bu çqit filınlere ehem
- rnıyet vermitlerdir. 

Önümüzdeki aene için film mo-
ası daha ziyade tarihi filmlerde

' dir. Amerikada daha timdiden 
' o.odan fazla tarihi büyük filın çev
·!lınektedir. AYnlpada ıinemanın 

1 tıyatro üzerine olan ezici teıiri 
n ~eçen ıene biraz daha hafiflemit 
ıe de bu tazyik bili hissedilecek 
<uvvettedir. 

' Şimdi filmciler hallan hep ayni 
;a~ıalan göre göre yorulduğunu 
nu,ahede ederek Greta Garbo ve 
?msali pek ınethur artistlerden b&f
raımı daima değittirmekte Ye bil
ıaısa genç erkek Ye kadın artistler 

i •.rtaya atmaktadırlar. Bu suretle 
ınema artistliği artık bazı tahıs
arın inhisarı altında olmaktan kıır 

I ıılmaktadır. 
Avrupada sinemacılık hayatın

la büyucek hadiselerden olarak 
( ahudi sermayedarlar ve artistle-

' ın Almanyadan hemen hemen 
·ran aya geçtiklerini söylemek la
ımdır. Bu ıuretle Fransa, Alman 
tihsaliı.tmm bir kıammı kendi 

• ;: y.,aLmmov.ı..., duya•""'- U=· M. SALAHADDiN s~ı... CAHIT 

Leblebici Hor hor ağaJan bir sahne 

memleketinde yapacaktır. 
Evvelki seneler çok tatbik edil

mekte olan Doublage yani bir fil
min asıl dilini, batka bir dil ile de
ğittirmek sistemi yavaş yavas ter
kedilmeye b-.lamıttır. ÇünkÜ iyi 
bir ıurette yapılması biraz müşkül 
olan bu ameliyatta elde edilen ne
tice seyirci için her zaman memnu
niyeti mucip olmadığı gibi büyük 
tehirlerde halk ecnebi lisanile bir 
filmin aslını görmeyi tercih etmek
te hatta dil bilmiyenler bile filıni 
yazılarile anlamayı iyi yapılmıt 
dublajla ifitmeye müreccah gör
mekte olduklarından yabancı dil
de yapılım, filınler git gide yazı
larla gösterilınektedir. 

Bize gelince: ' 
Bizde yegane sesli film yapan 

(ipek Film) stüdyosunun faaliye
tini memnuniyetle kaydetmek la
zımdır. Balkanların yegane seıli 
ıtüdyosu olarak burada ya -
pılınıs olan türkce filmlerden bu se 
ne (SÖz bir AJl.1 bir) (Cici Ber
ber) gibi iki büyük filın gösterildi
ği gibi (Leblebici Horhor ağa) o
pereti de bitirilmittir. Yakında 
(Milyon avcıları) isminde bir di
ğer film de gösterilecektir. Münür 
Nurettin, Eftalya Hanım, Hazım 
Nafit gibi artistlerin ufak metrajlı 
filmleri de yapılmıştır· 

Bundan hatka bu stüdyoda dört 
tane ecnebi filmi türkçelettirilmit 
ve diğer bir takım filmlerin de türk 
çelestirilmesine batlaomıstır. 1 

Geçen senenin mühim hadiseleri 
Şimdi geçen senenin mühim 

sinema vekayiini hülaaa edelim: 
- Tiyatro müdür ve muharrir

leri bir cemiyet kıırdular. 
- Beynelmilel sinev.ıa fede

rasyonu kongresile aineına matbu
atı federasyonu birletti. 

- Rigadin namile maruf Fran
sız komiği M. Clement Manrice 
vefat etti. 

- Çelik Ada isimli tayyare 
propaganda filmi bir Alman gemi
sinin Atlas Okyanus ortasında 
tayyare menzili vazifesi görmeğe 
batlamasile birlikte gösterildi. 

- Bir çok yerlerde Alınan film
leri Yahudiler tarafından ıalıkla 
kartdandı. 

- Beynelmilel sinema müthe
ri açıldı. 

•. - _Berlinde ıırf sinema sanayii 
ıçın bır banka tesis olundu . 

- Marlene Dietrich Pariıi zi· 
yaret etti. 

- Alman istilasına mukabele 
edebilmek için Fransız itçileri ve 
fen adamları bir cemiyet tesis et
tiler. 

- Pola Negri Fransada film 
çevirmeye başladı. 

- ~ollyvood'da bir kaç saatlik 
kısa hır umumi grev oldu. 

- Nevyorkta bir Amerika si
nema kanunu yapılmaktadır. 

- Methur Alman Yahudi ili
pai .E.miJ_ l .ııd..,;w M-11-~.ı-_ 

!tfüyon avcıları /ilminden 
(ipek stüdyosu) 

Joan Harlov'un haftalığı 
Joan Harlow haftada 1500 do

lar alıyordu. Bu parayı az görmüJ 
olacak ki, tirketten zam İltemİf. 
Bu talebi kabul edilıneyince Joan 
çevirmeğe bqladığı filmi yanda 
brrakmıt?-

Kadın nazı mı? 

döndü. 
- Operada ilk defa olarak · 

(Kartalların ihtizarı) ismindeki 
film gösterildi· 

- (Madam Buvari) ismindeki 
maruf F ranaız şaheseri film~ çe-

Geçen senenin garip hadiseleri 
v~nezüellıi cümhur reisinin en 1 

büyük zevki sinemaya gitmektir. 
Esasen ,ehirdeki sinema reiıicüm- ı 
hurun emrile inta edilmit olup 
kendi malıdır. Seyircilere asker
ler yer gösterir ve gişede bir yüz
başı bilet keser. Sinemanın müdü
rü de bir ceneraldir. Her aktam 
cümhur reisi sinemaya girerken 
milli mart çalınır ve bade herkes 
yerlerine oturur. Ara sıra cenera· 
lin kaim bastonile yere vurarak 
memnuniyet izh:ır ettiğini anlayan 
halk ta bu tezahürata iştirak eder
ler. 

- Kolombiya hükUıneti dahi
linde Girardot 9ehrinde binlerce 
kişi alabilecek açık sinemalar var
dır.. Buralarda kadınlar balkon
da ve erkekler de zemin katında 
oturmaktadırlar. 

Sinema ydJızları müsabakıuıncla 
seçilip son /ilimlerde muvaffak 

olan Melek Ferdi 

1 Sinema haberleri 1 
Fransada: 
"' Pola illeri "Adsız sokak" fil

mini yapan Pierre Chenal ile nifAD 
lanmıttrr. 

"' Madeleine Renand, Henri Rol 
land, Margaritte Moreno yeni bir 
filın çeviriyorlar. İsmi: "Primero-
ıe" .. 

• Tetr Françaiı'den Yonnel ya
kında çevrilecek Amok ismindeki 
filmde Marcelle Chantal'e et ola
caktır. 

"'Henry D'Abadie d'Arrut 
Fransızça, İngilizce, fspanyolca 
versiyonlu bir film çevirecektir. 

t"· Andre Pellenc F ransada çekil 
mekte olan milli piyangodan mül
hem olarak "Kahramana bet mil
yon" İsminde bir film hazırlayor. 

Almanyada: 
"'lnes Von Taube yakmda Sa

int "Moritz Kraliçesi" isminde bir 
ı film çevirecek. 

"' 



'temek kedıyı 
Yedi! I 

l'-~k Durmut Ağa - Beyefen- 1 
.J•' vr .. ıek ·.·r.:.:~'lJen biT çeyrek • 
vel geldiğinize göre karnınız ç:k i 
acıkmıs olmalı' ı • • 1 

Bey - Sorma, Durmllf Ağa, , 
sorma... Açlıktan gözleri.n, fena f 
karardı. Karnımda solucanlar kol-
tuk deyneği ile dole.şıyorlar. 1 

d
. Durmu~ - sofra hazır Beyefen
ı. 

Bey - Sofrayı yiyecek değilim. 
Yemek hazrı mı? Sen, onu ıöyle ! 

H 
Durmut - (kekeliyerek) hazır .• 
azırdı amma .• 
Bey -.. - ~~an, birdenbire aöy

teme, yuregıme iner. Yemeklerin 
a~ına bir kaza mı geldi? Ah bu 

a~çı kadın; gene kim bilir ne sa
karlık etti? 

h Durmu' - Doğnıaunu söylerim, .· 
a çı kadının bunda kabahati yok. 
d" Be~ - Anladım. Yemeği ke-

t mı kaptı? 

.. Dın~~~ - (Ağlayormuş gibi 
gozlerını oğuşturarak) hayır, Bf ... 

Bey - Peki,ne oldu? 

t 7
Durmu! - Yemek, kediyi kap

ı. 

Bey - Çıldırıyor musun yemek 
kediyi nasıl kapar? ' 
Durm~' - Anlatayım Bf.; ahçı 

kadın, sıze kızartma pişirecekli. 
Kasaba. ~itti, e.t bulamadı. PiJ:ç, 
ta~ _P•tırmek ıst~ di. tavukçuda 
ne pılıç, ne tavuk, ne hıııdi ne 1 

kaz, ne ördek, bi: feycik bula~adı. 
d Be.~ - Nasıl olur? Ahçı kadın 

a dunyayı kurutmus ! 

b 
Durmut - Merak.iı kadındır 

ene l" Ö ' b. ke ~zım. yle sıska, bir deri 
ır emık ha 1 S 

Ya "11 yvan a maz. emiz 
g 1 arını da on d""" ' verın' 

1
· un ver ıgı paraya 

•Yor ar. 

P
il?ey - Anladım. Bunun için ne-

ç, ne tavuk h' d" 
ne de örd k b" ne ın ı, ne kaz, 
Dumı e ' ır feycik bullllJ'ladı. 

Bf. Uf - Tamam, itte böyle 

Bey - Peki, ıonra ne h? Du Ç yap . 
rmuş - artıdan ·1-

lar aldı- c·· l b" a .. mantar
h · uze ır mantar y ğ" 
azırlamağa batladı. eme ı 
Bey - Anlad B · ked" · k . ım. unun ıçin de 
ıyı eati. Kedinin et· iJ 

tarla yahni 1 ı e man
di eti d yaptı · Adam sende, ke
ser 1 k e tavşan etine benzer. Ek-

0 antalarda t · . 
hep halis tav ~Vf~n etı, dıye 
lar? Ked'l şan etı mı yediriyor

. ı er sağ 1 
Durmut ı Ah 0 sun .. Anladım 
Vermiye:ek çtı kadın, bana haber 

~ , av"'n · · tarlı yahniy" d" nıyetı~e man-
k d 

1 ye ırecekti B 
a ar ince el . ık • en, O· 

Ked· d eyıp s dokumam 
k d ı e olsa, yerim. S .. 1 h • 

a ına, mantarlı ah . . oy e. a çı 
D Y nıyı getırsin ı 
urnıut _Ne · 

ne de yahni var? mantar kaldı, 

Bey - Galibn d 
dm, yedin öyle r:ıi~en ayanama-

Durmut - Öyle e b 
mar mısınız, Bf.? f Y enden U· 

Bey-P k" D e ı, mantarlar ne oldu? 
urmut _ K d' . • B e ı yedı ! 

ded:! - Evvelce neye, yemedi 

Durmuş_ y .. 
Beyefend· emedı dıyemedim, 
tını yed· 1

1
' mantarlar kedinin ba-

t. 

. B.e~ - Demek 
hırlı ımit? Şi . mantarlar, ze. 

Durm rndı, ben ne yiyeyim? 
Madem uk! k- ~aha kedi duruyor 1 

ı edı t• d mı,sınız ist e ın en ho,Ianır 
' eraen· k attınp bir ta ız aynar kazana 

&la hatlatay{~m ka~t~rarak bir 
zamanda m getıreyım. Ayni 
lursunuz ! lllllarlan da yemit o-

. Karışık he~plar 
Bılhassa Yeınek 

hayı kesmemek ~ofrasında isti-
faıtıle · b" sap oyunu.. Sof d • sıze ır he
ra a on "k· k" turuyorsunuz M· . 1 ı ı'i o-

ıorunuz: . ısafırlerden birine 

- Şurada on iki kif 
Sağımda Aliye hanı ~ oturuyoruz. 

m,ıolumd Ah 
met Bey var. Fakat j • • a • b. . . çırnızden h 
ırıınızin sağında ve ıol d er 

hak b un a bir t ası ulunmak fartile . 
ya h · ' f>< &afra 

b
. . .epımiz kaç defa oturup kalk · 
ılırız? a 

Derhal sesler y'jkselir: 
-·On "k" d fa.. 1 ' efa .• Yirmi döre de. 

Halbuki so 1 l" h k" vahı b b ru an •~·a ın a ıki cc. 
nuz anır a~k'\dır. Biliyor mu•.u-

' so radak"I . h b' . ğında v 
1 

1 erın er ırinin sa-
iki kı•ıde~o b"nda her defasında on 1 

'artıle ka d 1 ~ ba~kası Lıılunmak · 
lii .m. ç e a ol:ırup kalkmak 

?y 
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.Daha kolay bir iskambit oyunu 1 ~ünyanın nüfusu 
iki milyar 

Yeni yıla ne,e içinıle giren yavrular 

Voltanın ilk pili· 

j 
1 

Yukardaki levhada yedi sinek,ye 1 

di karo, yedi kupa ve yedi maça 
var. Maça 1, karo 2, kupa 3, sinek 
4, sayı gider • 

Oyuncular ellerine bir toplu iğ
ne veya bir kibrit çöpü alırlar. Ve 
ortadan oyuna batlanır. Noktalı 
hatlar kibrit çöpü ile takip edilir. 
Bu çizgili hat nihayet oyuncuyu 
kenara ulaşlmr. 

Resimde görüldüğü gibi hatlar 
birbirlerini katetmektedirler. An· 
cak oyuncu, bu hattı kendi istika· 
metinde takibe mecburdur. Yalnız 

bu noktadan tetkikatını genitlettir
mişti· Artık kurbağadan sırrını öğ
renmek istiyordu. Bu bacağı oyna
tan esrarengiz kuvvet ne olabilir
di. itte elektriğin noktai hareketi 
bu tecrübedir. Voltaya göre her can 
lı mablUkta elektrik vardır ve sinir
ler nakıl vazifesini görür. 

o zaman alimler ''hayatın gizli 
menbaı" :nm tiulunduğuna kanidi
lcr. 

H~Jbuki Volt Galvanizmin alela
de elektrik olduğuna kanidi. Fabro
ni isminde hatka bir alim, elektriği 
madenlerdeki kimyevi faaliyet at
fediyordu. 

Volta tetkikatına devam ederek, 
aklına geldiği bir nevi elektrik 
meksefesi kullandı. Bu suretle daha 
fazla miktarda elektrik elde etti. 
Yuvarlak bir çinkoyu iki bakır yu
varlak arasına koyarak. bu yuvar
lakların miktarını artırdı,bu suretle 

Volta ilh pilini Napoleon 
Fen noktasından 1800 . . 

Bonaparta gösterirken ilk pil vücuda geldi. 
Ondan sanra gelen bir çok alim-

büyük b" k·· senesının 
. ır mev 11 vard ç··nkü· tar hl b . ır. u o 
ı e eşerıyete ge · fukl 

1 k 
. . nıt u ar a-

çan e e trık pıli methur Volta ta
rafından bulunmu~tu B h l J T•umesur-

yan gene kendi vatanda.Şiarın-

dan Gadvani'nin sevkile tetkikle- ler, Pogı:ıendorf, Ledancbe, Bunsen 
re girişmitti. Daha 1790 senesinde Daniel, F ery ve diğer muheriler pi
bir kurbağanın siniri ile adalesine li mükemmel bir hale geirdirler. 
medeni bir cisimle dokunulduğu Halbuki o zamandan bu vakte ka 
zaman, kurbağanın ölü olduğu hal- dar elekrik sanaviinin ne kadar i
de ayağını oynattığını görmü9 ve lerlediğini hep biliyoruz. 

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

Sür' at her gün bir az daha artıyor 
B h l ·· ' · . u ız a sur atın nerelere varacağı kestirilemez 

0-·----.,---......,"'"'""""-...-- Mesafeyi kısaltmak için insan• 
~ ..-1Fffl,.. ~ 1 lar. evvela bacaklarından iıtifade 

:!!"(' l /. ı ettıler. T~biatı~ verdiği bu iki U• 

r ~ .· zuv sayesınde ınsanlar arzu ettik-
\ 

1 
'>_,... . leri feye dofru yaklatırlar, kork• ı 

ı v ) tukları teylerden kaçarlardı. Ya• 
"t 1 ' • vat yavat hayvanlardan istifadeye 

t baktı. Ya üzerine biner veyahut ı' 
ara~a~ını çektirirdi. Su yollarından 
da ııtıfade etmek için kayıklar yap 

1 

... 
_______ ._J,t tılar. · 

Bir noktadan diğer bir noktaya ı. :aız~-J.:~ 

• 

Solda yukarda ilk ta l d b • • z yukarda yanda kl "J,,,are e_r ~n ırı, a. t~a otıız sene sonra aaatte 200 kilometre yapan bir tayyare, sağda 
Fransızların N n çar d~ . av_ızdo ardan bırı, altta 100 sene sonra ve fimdi tezgahta insa edilmekte olan 

d orman ıye ısmın ehi dünyanın en büyük vapuru • 
aha fazla süratl d h 1 gunlukla "t 

1 
e ve a a az yor- motöre istinat ediyor. 1 çileceğine ,üphe yoktur. 

bir iı.rnil of1 me : artık ~naanlar için Otuz sene evvel herhangi bir ma• 
ını ?le ınes.:'::'~u. F ennı~ ?e y_ardı- k~nenin saatte bin kilometre gide
rnakıııeler ~Y~,r'kma~ ıçın .bır ç~k b~leceği akla gelmezdi. Fakat tim
r'atin f~nnfn pbirar. Ş~ph~s~z IU• dı tayyareler bu bat döndürücü rak 

netıcesıdır. Mo- kama yakla,mak .. d" I . uzere ır er ve 
.. nün birinde bu rakkanun da ge-

Stratosphere deı>ilen yüka,.k İr• 
tifalarda tayyarelerin ıüratlerinl 
saatte binlerce kilometrelerle ölçe
ceğiz. Ya günün birinde yıldızlar 
arasında seyahat mümkün olursa, 
acaba ıürat nerelerde duracak? 

Siyah nokta ile gösterilen yere 
gelirse bu siyah noktalı yerden 
istediği istikameti takip edebilir. 

Her oyuncu sıra ile bet defa oy
nar, en sonunda kim fazla adet 
kazanırsa, oyun onundur. Eğer orta 
ya her oyuncu para, hediye vesaire 
koyarsa, kazanan bunları alır. Ge
riye gitmek ve iki defa ayni nokta
ya ulatmak memnudur· 

Deniz banyosu 

s 

~~r- - ---t· -- -· 
t - -- -
c r-- - -

---

1 
Bu çocuk aynada kendini sey

rediyor. Ne görüyor? Elbette kc.n
disini .. Fakat ne tekilde? Der.iz 
banyosunda .. Bir odanın içinde ay. 
naya bakarken, fU soğuk mevsimde 
insanın kendisini denize girmit gör
mesi, geçen yazın hatıralarını can· 
!andırmak itibarile de eğlencelidir. 

Bu güzel eğlenceyi odanızda 
her biriniz yapabilirsiniz. Resim
de görüldüğü gibi (A) küçük ha
cimde bir ayna alınız. (D) itaretİ· 
le gösterilen tekildeki gibi büyük 
bir kağıt hazırlayınız ve buna ka
ğıdın elinizden geldiği kadar bir 
deniz, bir kaya, uzakta bir f~ner 
çiziniz. Elde boya ve kağıt olduk: 
tan sonra e.şağı yukarı herkes bu
nu yapabilir. Yetil bir deniz ve ma
vi bir sema •• 

Bu suretle yaptığınız deniz res-

Muhtelif memleketlerin istalİs· 

tik müt~hassısları arada bir yeryü
zündeki nüfusun miktarını hesap 
ederler. Son hesaplara göre bu ün 
yeı·yüzünde iki milyar insan var. 
Dünyanın be9 kıt'asından en kala
balık onlanı Asyadır. Bu kıt'ada 
bir milyar yüz milyon İnsan yatı

yor. Ondan sonra Avrupa geliyor. 
Avrupada beş milyon insan var. 
Daha sonra şimali ve cenubi Ame
rika ..• 250 milyon, sonra Afrika 
140 milyon .. Avusturalyada ise lale 
riben on milyon nüfus yaşıyor. 

Bu istatistikçiler her sene dünya• 
da ölen nüfusu da kaydediyorlar. 
Bunlara göre 3enede yeryüzünde 
36 milyon insan ölüyor, fakat bu
na mukalı>il de 52 milyon çocuk do
ğuyor. 

Daha ince hesaplara göre, bütün 
dünyada üç saniyede V< •lİ üç ki
kişi ölüyor ve beş çocuk <loğuyor. 

En fazla nüfus Asyada olduğu
na göre, en çok ölüm de orada .. Se
nede yirmi milyon kişi ölüyor. Fa
kat 31 milyon da doğuyor. Doğum· 
!ar böyle fazla giderse, acaba yüz
sene sonra dünyanın hali ne o[,.. 
cak? 

Noel mükafatı 
Geçenlerde yüzüncü senesi tes'it 

edilen Nobel'in ortaya kendi ismi
ni ta,ıyan bir kaç mükafat koymu' 
olduğunu hep bilirsiniz Bu müka
fatlar her sene milliyet gözetilmek 
sizin kim ona daha ziyade istihkak 
etmitıe o adama verilir. Edebiyat 
mükafatını iki sene evvel Ameri
kalı Sineler Lavis, geçen sene İn
giliz Galswoorthy kazanm19tı. Bu 
sene de lvan Bouninc ismindeıı 
bir Rus aldı. d 

Etikete göre, mükafat Stok • 

holmde tevzi edilir ve mükafatı a 
lan zat kendi memleketinin sefiri 
tarafından lsveç Kralına takdim 
edilir. Bakalım, sizlerden büyüdü
ğünüz zaman hangileriniz Nobel'in 
mükafatlarından kazanacaksınız? 

mini aynanın tam kar,ısına koyar· 
sınız. O su ti k. ak . .1 re e ı sı tamamı e 
aynada ö ·· .. . g . runıun. Bundan sonra 
(C) ıtaretıle gösterilen b" d 1 . veıra-

gayı tanzır eden ayrı bi k". d r agrt a-
ha lazımdır. Bu kağıdın üıt kı 

•mı-

nı da dalgalı bir tarzda keserek 
' aynanın kartısında duran resim-

deki dalgaların boyası ile boyar~ı
nız ve bu son parçayı aynanın alt 
kıamına yapıJtırırsınız. 

Bu 'Suretle ya ıiz, yahut herhan· 
gi bir arkada9ınız aynaya baktığı· 
nız zaroan, kendinizi plajda göre· 
cekainiz. 

Yyılba~nda çocukları sevirıdirecrk bebekler sıra sıra yr.ni annelerini 
l•ekle yor/ar 

• 
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Alman havalarında neler hazırlanıyor ?1 

- . 

Hiç fÜphe yok ki "Yenay., muahede· 
namesinin tahmil ettiği muvaffakıyetleri 
harfi harfine tatbik el•.nekle mükellef tu· 
tulmuf olan dünkü Almanya i'e bugünkü 
Hitler Almanyası arasında, her bakııtan, 
büyük farklar vardır. 

Bugünün Almanyasına havacılık nokta 
inazarmdan bakıldığı vakit, burada, çok 
çalı ıılmıı ve çok çalııılmakta olduğu gö
rü ür. 

Filhakika, geçen senenin 28 Nisanında 
ihdas edilen ve bugün, batında bulunan 
"Goering,,in J&hıiyetile, iıtikbalde mü
him bir rol oynamağa namzet olan Hava 
Nezareti, Alman havacıhğma bir hedef 
tay in el•.nit ve o hedefe göre bir çalııma 
istikameti çizmiı bulLınuyor. 

0 Goering,.in eıeri olan bu hattıhareket 
programını fil suretle bülisa edebi iriz. 

t - Büyiık prototiplerin inıasına te- 1 
kaddüm eden etü tler yapıJması ve tabrı· 
kaJara muavenette hulunulması; 

2 - Hava 'I e>.aı et~ ile aeroklüpler ve 
pro:>aganda teşkil&tları arasında tam bir 
fik'"r ve haroeket birliğinin e~de edilmesi; 

3 - lnıaatın metotlu bir organizaı· 
yona ve kont1"ola tabi tutulmaıı; 

4 - Mümkün olduğu kadar fazla rağ
beti celp için, hafic tenezzüh tayyarele· 
rinin fiatlerinin ucuzlatılma11 ; 

5 - Yeni pilot mektepleri, hava istas· 
yon.arının tesisi ve init resimlerinin ilga .. .. ; 

6 - Yelken uçu,tan teşekküllerinin 
Nezaretin idareıi altında, tevhidi ve bii· 
tün milletin havalara alııabilmesi için 
yeni uçuı kamplannın teıiı; 

7 - Halkın, milli Müdafaa Cemiyeti 
ne göre organize edi"mesi ve bu organi
casyonda: "Müdafaada da taarruzda da 
evvela havacılık!,, prensibinin düstur itti-

haz edilmesi; 
8 - Umumi ve hususi mahallerin ha· 

va taarruzlarına kartı muhafaza ve ma· 
ıuniyetini temin İçin krediler açılması; 

9 - Beynelmilel hatlarda çalışan Al· 
man teıkilitmın bilhaısa Şarka ve cenu
bi Amerikaya doğru inkiıafları zemininin 
ihzarı; · 

10 - Askeri tayyareciliği ali.kadar eden 
huıusatta diğer milletlerle müsavatı te
min etmek. 

Harfi harfine llıtbikine çalışıla" bu 
proırramın bugün tatbikat &ahasına inti
kal etmit mühim kusurları vardır. Me
se"i: Hava Nezareti, Maliye Nezaretinin 
evvelce hava sanayüne tahsis etmekte ol· 
duğu nakdi muaveneti iki misline çıkar
mıf ;,•yelken • uçuıları teıekküllerinin 
D.L.V. tAiman Hava Şirketleri Federas• 

yonu) nun idaresi all1na alarak tevhit 
etıniı ; ' 'Yunkers, "Dornier., (Rohrbarch) 
gibi tayyare fabrikalarının yaşayabilmesi 
için Naıyona' - Sosyalist fırkası namı· 
na siparişler verilmit vesaire vesaire ... 

Ancak sistematik bir -çalıtma ile bu 
kadar bir zamanda temin edilen bu ilk 
neticeler Alrnanyaya 'Versay ,,1 kabul et· 
tirmiı olanlar endiıeye düıürülmckten 
hali kamıyor. 

Acaba Alman havalarında neler hazır
lanıyor?! .. 

Bu sualin basit olması laznngelen ce
vabı Almanyarun bazı komıularını ÜZ· 
mektedir. 

Yukardaki reaimlerden birincisini 
Berlin civarındaki "Tempelholl" ha
va iataşyonunun gündü:z ve gece ikı 
görünüıünü; ikincisi Mareıal Hind~n 
burg'un huzurile, kendi nanuna iza. 
le edilen, bir üç motorlunun tevsim 
merasimfni göstermektedir. 
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İngiltere ada mıdır, değil mi~!!:.? N. 
0

_ J Lindberg Atlas denizini bir daha geçti 
1909 senesinde "Daily Mail" gaze 

tesi Mant denizini aıabilecek ilk uçu 
cuya 25.000 franklık mükafat verece 
ğini ilan etmifti. 

Aradan çok geçmedi. 
O senenin Temmuzunda, Kale sa

hillerinde çadrr kuran, üç uçucudan 
birinin - Louia Blciot - 25 sabahı 
fecirle beraber havalandığı ve 32 da 
kikada 38 kilometre katederek Man§ 
denizini aıtığı görüldü. 

' 'Blcriot" nun bu 32 kilometrelik 
uç.uıunun askeri tayyarecilik noktai 
na.zanndan büyük bir ehemmiyeti 
vardı. Bu ehemmiyet o kadar büyük 
idi ki, bunu basit düıünceli bir sahil 
muhafızı bile anlamııtı. 

Filhakika, o gün "Bleriot" nun 
geliıini gören bir İngiliz sahil muha 
fızı: ''Müıtevli ıeliyor" diye bağırmı§• 
tı. 

Mant zaferinin lngilterede uyan· 
dırdığı bu endiıenin ne kadar yerin
de olduğunu anlayabilmek için Umu· 
mi Harbe Ait hatıralan tazelemek i· 
cap eder. 

Umumi Harpte, Almanlar İngiliz 
topraklanna müteaddit hava hücum· 
ları tertip etmiıler ve 280 ton bomba 
atınıılardı. 

itte o taarruzlarclanberi, lngilte• 
re kendiıini - bahri kudreti dolayı• 
sile anane haline gelen - gayri ka· 
bili taarruz bir metropol addetmek· 
len vazgeçmiıtir. 

Bu yeni vaziyettir ki, lngilizlere: 
"'İngiltere artık bir ada değildir" 

sözünü aöyletmektedir. 
Son zamanlarda, lngilterede çok 

söylenmeğe baılanan bu söz nihayet 
lngilterenin hava müdafaasının kifa· 
yetsizliğini ortaya attı. Resmi !is.an· 
!arın ehemmiyetle kaydetmekte ol
duklan bu kifayetsizliğin önüne geç· 
mek için ya hava siliblarınm müıte
rek bir tahdide tabi tutulması, yahut 
Büyük Britanyanın silahlanması Jüzu 
mu il.eri sürülüyor. 

' 'Maueceıter Guardiau" cazetesi 
aon nüahalanndan birinde bu mesele 
hakkında netretiği bir makalede ez
cümle ıöyle diyor: 

"... Bugünkü halde harp tayyare
lerinizin miktarı 850 yi geçmiyor. En 
yakın komıumuı olan Franaa'nın iae 
1650 tayyaresi var. Amerika, Japon
ya, İtalya gibi devletlerin her biri 
1000 ili 1200 tayyareye maliktir. 
Rusya'nın - kati adetlere malik ol· 
mamakla beraber - 1400 tayyaresi 
olduğu zannedilmektedir. Bu vaziy.,. 
te göre, hava ıili.h lan noktai naza
nndan mevkiimizi tayin etmek ister
aek, altıncı gelmekte .olduğunuzu gö-

• • •• '? 

runız. 

Hava bütçelerine gelince: 
Büyük Britanya, 1925 ten bu gü

ne kadar1 hava bütçeainin yüzde & 
nisbetinde tenzil etrniı; Fransa yüz
de 112, Amerika yüzde 108 nisbctin· 
de bu bütçelerini tezyit etmiılerdir. 

•.. Hava ırilahlarında yanıa de· 
vam etmenin doğurabileceği fena aki 
betleri göz önünde bulun<bırmak ve 
bunlan tahdide oğratmak için müıte 
rek bir çalıgma zemini hazırlamak JA 
zımdır. Buna imkin bulunamadığı 
takdirde, hava ailahlanmızı çoğait-

mak ve bunları çoğaltırken müdafaa 
kuvvetlerimizin heyeti umumiyeaini 
nazarı itibare almak muvafık olacak 
tır. 

Bu halde, havaya aynlacak bütçe 
faalının, kara ve denize nazaran, her 
sene bir az daha kahank olmasına 
ehemmiyet verilmesi icap edece-!ctir. 

... Sili.hların en genci olan hava 
ailabı tahsisat cihetinden deniz ve ka 
ranın hasedini celbetmektedir. Büyük 
Britanyanın müdafaasına taalluk e· 
den bu meselede bu halin önüne ge
çilmelidir. Bunun için de bir çare gö 
rüyoruz: Kendisine deniz, kara, ha· 
va kuvvetlerinin idaresi verilecek bir 
müdafaa nezareti ihdaa etmek. Öy
le bir nezaret ki, ihtiyaçları göraün 
ve iateıin .. !' 

Bir Alman askeri mütehaısıa1nın, 
hava silahlan için söylediği: ' 'Bır a· 
vuç tayyare, her hangi bir devletin İ· 
dare merkezini bir kaç aaat ıçinde 
bir avuç küle kalbedebilir." Sözü kar 
tısında lngilizlerin endİ§eıini yerinde 
bulmamak ve onların: "Artık buyük 
Britanya metropolu bir ada değildir." 
lddiaaıru kabul etmemek mümkün gö 
rünmivor. 

1 1 
1927 senesinin 21 Mayısı idi. 
Nunge11er ile Coli, Bourget (Pa· 

ris) ten Amerika ya doğru havalana· 
rak, ebediyet yolunda kaybolalı he· 
nüz yirmi gün olmamııtı. Bütün hava 
alemi onların matemini tutuyordu .. 

Çocuk denilecek kadar genç (25 
yaılarında) olmaaına rağmen, beı 
ıenelik uçuf hayatında, yedi bin mil 
toplr.mıf bir Amerikan pilotunun an
ıızın Amerika'dan Avnıpaya havalan 
dığı görüldü. 

Bu hava ad"1Dı Llndberg'di. 
Llnberg, otuz Üç buçuk saat hava 

da kalmıf, 3300 kilometre katederek 
''Bourget" de yere inmiıti. 

Amerikayı AvrupaY,:a 

. ıamleaile bağlamak ıerefini kazanaıı 
bu adam, Büyük Denizden, 4'Nun .. 
gesıer" ile (Coli) nin intikamını al• 
rnııtı. 

Lindberg, bu zaferden sonra ra• 
hatça bir kenara çekilip yan gelece• 
ğine me.leğini bırakmadı; bilakis o• 
na daha çok sarılarak durmadan ve 
yorulmadan mütemadiyen uçtu. 

Son defa, Amerika ile Avrupa ara 
aındaki en müsait yollan araıtırmak 
üzere, karısı ile beraber, ıimal yolu 
ile havadan Avrupaya gelen "Llnd· 
berg" bir kaç gün evvel cenup yolu 
ile Brezilyaya avdet etmi~tir. 

' 'Bathurst" ten Brezilya da (Na• 
tal) e kadar süren bu uçuıta Lind· 
berg 16 saat havada kalmıı ve vaaa• 
ti 200 kilometre süratle 3200 kilo• 
metre katetmiıtir. 

Lindberg'in Cenubi Atlası tek mo
torlu bir tayyare ile aıamıyacağı hak 
kında, bava aleminde, bir çok aözlet 
söylenmiı, bir çok dedikodular yapıl 
mıftı. Uçutun muvaffakiyeti bu dedi· 
kodulann ne kadar yersiz olduğunu 

bir kanat göstermekle kalma<nıı, hundan bat· 
================='! ka, Llndberg'in kıymet ve ıöhretini 

Fransada tayyarelerin yollarını ıa yazmıılar, okuyamıyorum. bir kat daha yükseğe çıkannııtır. 
ıırmamalan için demiryolannda ray· - Aman! Ne yapacağız'! .• Biz ter• Yukarclaki resim, Lindberg'in bu 
lar arasına febir ist\nler< yazılınıf... dön.ek acaba gene okuyamaz m•· seyyah":tte bindiği tayyareyi göater• 

- Hay aksi ıe vtan, yazıyı ter• yız? mektedır. 
·················-········································································ ... 

Amerika hava silahlarını arttırıyor 
Amerika ·yeni bir sili.hlanma pr~ 

gramı hazırlamaktadır. Bu programa 
göre hem bahriye, hem hava kuvvet· 
!eri arttırılmaktadır. Bahriyede: 15 
dretnot ıslah edilecek, 10 krovazör 
ile 70 bin tonu bulacak kadar deıt· 
royer, tahtelbahir ve tayyare gemiıi 
in~a edilecektir. 

Havada: 1000 ibaret olan bahri 
hava kuvvetleri 1200 tayyare iblağ 
edilecektir. 

Amerika donanmasının, geçenler• 
de, San • Fransiako açıklannda yap• 
tığı manevralarda alınan yukanki re 
aim, Amerika'nın hava ile deniz silah 
tarı araıındaki münasebete verdiği e 
hemmiyeti göstermektedir. 

Reaim.de görülen ''Macan'' kabili 
aevkidir. Manevra eınaaında bu ka
bili sevk, Amiral gemisi intihap edil· 
mit ve ümera manevraları buradan 
idare etmittir. 

------~-=========================================:~==========~~~ 

Geçen Sene, için Muvaff akiyetlidir 
9~3 Yılında Yaptığımız Ecnebi Temasları Türkiye Futbol Şampiyonası 
Tenis Karşılaşmaları, Atçılık Hareketleri, Güreşte Şampiyonluğumuz .. 
Futbol 

1933 yılı, beynelmilel futbol te
ınaalanmız verimıiz olmuftur. Ma
yıs içerisinde Bulgar Milli takımile 
yapılacak kartılatma Bulgarların 
oyunbozanlığmdan kabil olmadığı 
gibi Yunanlılarla da muayyen bir 
tarih üzerinde uyu,ulamamıttır. 

Bu yıl içeriıinde, temmuz, ağus
tos 933 te, Halkevi takımımız Ruı· 
yada yaptığımız bet maçın üçünü 
kaybetmiş, birinde berabere kal
mı,, birini kazanmıştır. 

Memleketimizde 933 yılının ilk 
ecnebi teması lzmir kulüplerimiz 
tarafından yapıldı. 

lzmirin ecnebi temasları 
933 2 nci kanununda: Macar 

Nemzeti: 1 - lzmirspor: 3 
933 2 nci kanunda: Nemzeti: 7 -

Altmordu: 2 
933 2 nci kanunda Nemzeti: 8 -

Göztepe: 3 
lkincikanunun son haftasında 

lzmirde kartılatan Atine ve lzmir· 
muhtelitlerinin birinci maçı 5 • 5 
beraberlikle ikinci maçı da lzmir 
muhtelitinin O • 3 kazanmasile ne-
ticelenmittir. ' 

Nisan ayı içerisinde lzmire gelen 
Yunan Apollon takımı! 

Kartıyaka, Göztepe muhtelitile 
1 - 1 berabere kalmıf; Altay • iz. 

mirspor muht~litini O. 2 yenmif, 
Altay • Altmordu muhtelitine 1 - 2 
yenilmittir. 

Haziran ayında İzmirde Romen 
Tamıtvar atletik kulübü ile kartı
latan Altay takımımız bu maçı 6 • 7 
kazanınıf, Altınordu 1 • 4 yenilmit 
Kartıyaka yaptığı müsabakayı 2-4 
kazanmıtbr. 

Gene haziren içerisinde Macar 
Kitpeft takımı Altayı 1 • 5 yenmit 
Kartıyaka ile 2 • 2 berabere kalmıt
tır. 

Gene bu akımla yapılan Altay 
Kar.ıyaka • Altınordu muhteliti 
O - 1 kazanmıt lzmirspor • Altınor· 
du Göztepe muhteliti maçı 1 • 1 be
raberlikle bitmittir. 

Eylôlün içerisinde Altınordu ta
kımı • Patrasın Olimpiyakos takı
mını O • 2 kazanınıttır. 

lstanbul ecnebi temıuları 
Nisan ayı içeriıinde F enerbahçe 

kulübümüzün kurulutunun 25 inci 
yıldönümü münasebetile yapılan 
merasime ittirak İçin lstanbula ge· 
tirilen Macar Bocskay : 3 • Fener
bahçe: 1 

Bocskay 1 • Muhtelit: 2 
Fenerbahçe bu kulüple yaptığı 

revant maçını 1 • O kaybetmistir. 
Haziran içerisinde lstanbul~ ge

len Yunan Apollon takımının Betik 

tatla yaptığı maç Betikta9ın 1 • 3 
kazanmasile ve ayni kulüple Gala
tasarayın yaptığı müsabaka O • O 
beraberlikle neticelenınittir. 

Eyliil zarfında Betiktat ve Gala
tasarayın lstanbula getirttiği Var. 
nanın Şipcenski Bulgar takımile 
oynıyan Betiktat O • 2 ve Galatasa
ray 1 - 2 kazanınıttır. 

lstanbulun birincilik müsabaka
larında fanıpiyon çıkan F enerbah
çe kulübünün gireceği Türkiye bi
rinciliklerine kuvvetli hazırlık ol
mak üzere eylül sonunda lstanbula 
getirttiği Viyananın birinci sınıf 
kulüplerinden Viener Spor ile yap· 
tığı birinci maç O • O neticelenmit 
ikinci maçta F enerbahçe O • 3 ye
nilmittir. 

Tetrinievvelin ilk günlerinde ls
tanbula getirttiği kuvvetli bir Ma
car muhteliti de Fenerbtthçeyi O. 3 
ka:zanınıttır. 

Bu maçtan sonra tetkil edilen 
F enerbahçe • Betiktat muhtelit ta
kıını bu çetin oyuncuları çok güzel 
bir oyundan sonra 2 ye kartı 3 sa· 
yı il<> mağlup etti. 

Eylôl içerisinde resmen tetekkül 
e~en Atet • Günet kulübünün tetri
nıev,·el sonunda Romen Tamıfvar 
takımı ile yaptığı ilk ecnebi teması 
2 • 6 Atef - Günet aleyhine netice-

lenıli. Maamafih ilk tecrübesinde 1 
on bet dakikalık bir paniğe uğraya
rak ilk devrede altı gol yiyen bu ta
kım, ikinci devrede de gol yaptır
madıktan başka iki de gol çıkara
rak varlık gösterdi. 

T e~rinievvel sonunda Betiktat ve 
Galatasaray kulübünün Yunan Et
nikos takımı ile yaptığı müsabaka
lar bu kulüplerin 2 • 3 ve 1 - 2 ka
zanmasile bitti. 

Ankarada yarım kalan ve lzmir
de tekrarlanan final maçı arasın· 
C:a lstanbula dönen F enerbahçe 
Tamıtvar takımını 1 • 3 yendi. 

Türkiye futbol fampiyontuı: 
Federasyon tarafından gruplara 

ayrılan birincilik müsabakalarında 
galip çıkan takımlar tetrinievvel 
sonunda Ankarada toplandılar. 
Ankara maçlarının neticesinde fi. 
nalist olan lzmirsporla Fenerbah
çenin Ankarada yaptığı müsabka 
yarıda kaldı. 

T etrinisani içerisinde Viyanadan 
getirilen bir hakem idaresinde lz. 
mirde oynanan Türkiye birinciliği 
final maçını O. 8 gibi ezici bir fark 
la Fenerbahçe Türkiye futbol şam· 
piyonu oldu. 

Atıcılık! 
933 yılının tubat ayında 

rada Atlıs or kulübü te · 

Kıymetli Batvekilimizin daimi mÜ·ı 
zahiri olduğu bu güzel tetekkül ve
rimli çalışmasına devam etmekte
dir. 

Temmuz ayı içerisinde lstanbul
da yapılan Türk • Bulgar konkur 
ipikleri iki gün sürdü ve umumi 
tasnifler fU neticeleri verdi: 

Birinci gün: Birinci ve ikinci 
Bulgar, üçüncü Türk. 

ikinci gün: Birinci Bulgar, ikin
ci Türk. 

Birinci günün birincisi: Lekars
ki; üçüncüsü: Eyüp Bey. 

ikincin günün birincisi: Doğra· 
maciyel, ikincisi Cevat Bey. 

Tenis: 

Temmuz içerisinde lıtanbulda 
yapılan Romanya - Türkiye tenis 
müsabakalannı 2 • 3 kaybettik. iki 
maçımızı da değerli tenisçimiz Su
at kazandı. 

Sofyada yapılan Balkan müsaba
kalarında kayda tayan bir varlık 
gösteremedik. 

Güre,! 
339 mayıı ayı İçerifinde Macar 

Vasutas kulübü güre,çilerile kartı· 
latan güretçilerimiz birinci gün 
müsabakalarını 2 puvan farkla kay 
bettiler. İkinci müsabakayı az fark-
la · · · 

güreş müsabakalarının altıda dör• 
dünü kazandılar. 

Temmuz içerisinde futbolcuları· 
mızla Rusyaya giden güret takı• 
mımız Rusyada yaptıkları 42 mil· 
sabakanın 36 sını kazanmak sureti• 
le parlak bir galibiyet kazandılar• 

Eylül içerisinde lstanbulda hal· 
yanın en değerli güreşçilerile yapı• 
lan karşılatmama güretçilerioıİ% 
için yeni bir zafer vesilesi oldu. 

Bundan sonra Pe9tede Macaris• 

tanın en namlı tampiyonlarile oıil• 
ıabaka yapan takımımız çetin bit 
imtihandan yüzakile memlekete 
döndü. 

Kanunuevvel içerisinde Bulgatı 
Yunan, Yugoslav güretçilerile J,. 
tanbulda yapılan Balkan birincili• 
ği milli güref takımımızın galebe" 
sile neticelendi. Ve bu suretle oıil• 
li güreş takımımız ikinci defa aaJ• 
kan şampiyonu oldu. Milli takıntı• 
l:'lızı tetkil eden yedi güretçioıii• 
den Yatar, Saim, Nuri, Ahmet, ..,e 
çoban Mehmet bugün Balkan ,arıı· 
piyonu ünvannı ta,ımaktadırlll'' 
933 senesinden 934 senesine geçer 
ken güretçilerimizin bu ikinci f&Jll' 
piyonluğunu Türk spor tarihiıı1 

beynelmilel bir muvaffakıyet ola' 
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MiLLiYET PAZARTESi 1KANUNUSANi1934 

Dahilde ve Hariçte 1933de ne e 
~nr S<eli1lenıınn 
DAHİLDE 

KAnunusani 1933 
Ölçüler kanunu bir aene müddetle 

tehir edildi, • Ergani bakır madeni
ne giden şimendi
fer hattının ikma· 
li için dahili bir 
iıtikraz aktine ka 
rar verildi. Baıve
kil Fırkada mü
him beyanatta bu· 
lundu. Bir çok ha 
tipler söz alclılar. 
• Fransız hamille 
rile borçlar hak
kında aon itil&f 
haııl oldu. • Ali 
iktıaat meclisi do--

lsm•t Pa~a kuzuncu toplan-
lııını yaptı, • Limanımıza bir lav~ 
ın~tep gtınıial ıeldi , • Mecliı dahilı 
Ütiluu kanunuııu kabul etti. • Poıta 
tayyareleriııin tecrübeleri yapıldı. 

Şubat 1933 
Gazi Hazretleri tetlUk aeyahatle

rine çıktılar. Bir çok tel.irleri dolat
• Sana.yiimize e
ıaah bir iatilı:amet 
vermek için tetki!l 
!ere batlandı. • 
Fırtına orta1ıiı alt 
üıt etti. • lnhi.al" 
larda 11lahat yapıl 
m.aıına ve ecnebi 
mütehaaaıslar ge 
tirilmeaine karar 
verildi. • Bunada. 
Türkçe l!zan aley
hinde bazı ıafiller 
nümayi,ler yııp-

ı~azıre Jlanm. tılar. Tetkik aeya
hatınde bulunan Gazi Haıretleri Bur
hya geldiler. Bu hareket memleketin 

er tarafında nefret ve asabiyet u
Y~ndırdı. • Nazire Hanım Türkiye 
~?kedll seçildi ve bu İntihap hayli de 
/ 

0

1 
ulara yol açtı. • Yirmi dört vi-

Kaye ~~ yeniden 55 Halkevi açıl.dı. • 
ragoz var d k d h li mıy ı, yo muy u davaaı 
ay &!dı, TÜrüdü * S 1 d 

lınacak m k' • ovyet er en &-
. , a •neler için bir heyet Rua 

yaya gıttı. • Talebe y 1• .. .. d .. . b agon ı onun e 
numayı!t~ ulundu, tirketin lıtanbul 
merkezının camları, kepenk! .. d' 
ri:di. en m ı .. 

Mart 1933 
0 

.. ~ariciye. Vekili Cenevreden geldi. 
onutte Atmaya u~radı, M. Çalda

rıı ve M. V enize. 
losla görüıtü. • 
Dil aeferberliği 
batladr. Dil cemi· 
yetinin verdiği A· 
rapc;a ve F araça 
keliınelerin Türk
çelerini bu!mak 
İçin bütün millet 
bu ıeniı ankete 
candan ittirak et
ti. • Üçüncü Bal
kan konfera.nar 

ita.an Bey Bükrette toplan
limın Türkçe ya ıl dı. • .s~at ve Se. 
1-leri R · ı· -· d P ~ı ıçın Diyanet 

:s eıı ıgın en emir geldi. 

Nisan 1933 
n ~.•arif Vekaleti mektep kitap! 

•Çın yeni bir program . d" 8;; 
... , "' ÇiZ 1. 
.iukwnetin dave
~i _üzerine, Rus dil 
alıttılerinden mü
rekkep bir heyet 
g~ldi. • Gençler 
dıl aeferberliği yo 
!unda tezahürat
ta bulundul&r. • 
Sahte yüz liralık· 
lar meydana çıka
rıldı. • Baılannda 
zengin inaanlar bu 
lunan bir eroin te 

Ce/QI Be bekeıi meydana 
&rti•tlerinde k.. çıkanldı. • Alman 
:ı:~ geldi, • "ı.ı;;k!ta.. Frölih ıehrimi
Yuzde on ik' . Umet faiz tniktarının 
hna aldı, • Z' geçmenıeaini karar al 
tah_villerj aırn:k ~·~afta Ergani bakır 
ca"ne rağbet .. ·~.•n müıabaka eder
ırat hadiıeai !~-l'\ildü. • Talebe R&z 
Y•ptı, Bulgar m Unasebetile nümayit 
~u ... Fak at Poli:klığına çelenk koy 

. ~n sekıen ki i arşı gelenlerden 
ncıye Vekil' T t tevkif edild · • H re ... ı evfik il" ı. a-

ye a•tti, SofYad Uttü Bey Cenev 
B.~t~ek_ili ile Ra:",. geçerken Bulgar 
goruıtü, • Bor 1 ır at hadis · · d • y . ç •l" itil .. f . esını e 

unanıataııla iktı a ı unza ed'ld' 1 t k .. ••di 1 ı. e ?'e uz~re lktıaat V ~e~eleleri hal 
Atınaya ııtti. • I> d ekılı Celal B 
d " 1 • Yad ey u, TUZ erce ev yıkıld · a zelzele ol-
• J f' . A ı Ve h apon ae ırı nko.rad arap oldu. 

Mayıs l 9aaefat etti. 

d ':unanlılarla Atinada 
en ıktıaadi müzakerelerd:eb~Yan e

ma old ır anlaı 
' u ve itil"f 
ımza edild. a 

· '· * Er ganı bakır Yol : 
çin dört mil u ı
luk A tah · · Yon. 

Vt}i çıka 
nldı, altı milyoıı 
liralık kayıt yapı) 
dı. • Telgraf me. 
murlarının rnaa, 
!arın• zam yapıl. 
dı. • Rus edibi 
Mabim Gorgi Is 
1.'.'.?bula geldi, "' 

Sadetıuı iJ<y ~uınhuriyeti Ko
ruma Kanunu Mec 

liae verildi, • Saraçoğlu Şükrü Bey l 
Adliye Vekiliğine ıeçti. • Tıp fakül
tesinin Haydarpatadan lstanbula nak 
line ka.rar verildi. • Belediyelerdeki 
Oktrova teıkilatı kaldırıldı. • Mecliı 
Pariıte imzalanan eski borçlar itila· 
fmı taadik etti. • Darülfününun Üni
veraiteye kalbi için harekete geçildi. 
Ecnebi profesörler eetirilmeaine ka .. 
rar verildi. * Sahillerimizdeki poata 
seferleri denizyolları iıletme müdür
lüğüne verildi. Seyrisefain teıkilatı 
defiıtirildi. • Tefeeiler hakkında bir 
kanun kabul edildi. • Şair Ahm t H • 
tim vefat etti, e a 

Haziran 1933 
O~a~ı Bankaaı ile de itilaf im

za edıldı. • Afyon mübayaab inhiaar 
tarafından baıladı• 
! oroa ekıpreai Eı
kiıehirden ileride 
hattan çıkh, yc»
culardan ölenler 
ve yaralananlar 
oldu. • lktı1&t Ve
kili Londra lktı-
1&t konferaıuına 
hareket etti. • Ga 
zi Hazretleri lı
tanbuıu teırif etti 

.S ler. 
araçoğlu Şükrü Be? 

Teırmuz 1933 
Tevfik Rüttü Bey Londradan 1 d. 1 ıe -

ı. sveç ve Brezilya ile mukavele-
ar imzaladık. • 

Türk dili tetkik 
merkezi l.tanbul 
da çalıımağa bat
ladı. • Üniversite 
k~drosu son tekli
nı aldı. * Çivrilde 
müthit bir zelzele 
oldu. On dört köy 
kamilen denecek 
derecede yıkıldı. 
Yaralılar Denizli 
ye getirildi. • Ali 
iktısat mecliıi top 

Trııljk Rüıtü Bey landı. • Irak Ma
lıye nazın Yasin Bey tehrim. d 
ae t• * D '"•f·· ız en • ~ ı. aru. unun bu ayın sonunda 
ta.rıhe karııtı. 

Ağustos 933 
. _Türki!.e~e ilim inkılabına bu ayın 

bırıncı gunu geniı bir yol açıldı. Da
~iilfünun Oniverıi
teye kalbedildi, • 
Yerli mallar aergi 
ıi açıldı • Tıp fa _ 
kültesi yeni bina • 
ıına. tıunamen yer-
lqtı. * Türk va • 
purculuğu ıirlıeti • 
nin tesiai iç.iıı uğra 
ııltyor. • Araınt • 
ronkun Türkiye mil 
meuili M. Le.nder' 
e memleketi terket 

M H . mesi bildirildi. M. 
. oerrıoı H , 1 , 1 ile tehrirn · errıot zmır yo u 

, ıze geldi. Büyük l ·ir aami -
mıyetle karıılandı " Al il d 
b' · · manya e e 
ır tıcaret muahed-. . .. 

• .::ı. • ~·• unza.landı. • Bu 
3u.a. Erkanı Harbiye reiıı' M" . F • Ufır ev .. 
zı Paıa ıehrimize geldi * M 'f V 
kT R , · aarı e-

ı ı ke~l~tRGalf'ikp Bey iatifa etti, Sıhhi • 
ye ve ı ı e ı Bey vek" 'et k"ll'., 

u.:ı ve ı ıgı ... 
ne ıeldi. * lstıınbulun mal" t k'l"t d . ı eı ı a ı· 
nın efııtirilrnesine baılandı. • Va -
~urcular tlrket teşkilinde bir türlü an 
&fa~ıyorlar. • Mııırdan doktor ve l'a 
zetecıJerden mürekkep bir misafir 
kafilesi ıeldl • R · · uayaya gıden spor .. 
cularnnız avdet ettiler. * Takaa usu • 
lü bir müddet için kaldmldı. • Boğaz 
larm silahlandırılmasııu y ld 
da terviç etti. * unan ar 

EylOI 933 
Deniz sefereri iti hükUınete g ti 

• lstanbulda yeni mali tqkilat iıl~ ' 
- b e ge aıladı. • Orta 
mekteplere ve lise 
!ere büyük bir te
hacüm baılad, ge
çen seneye naza • 
ran Üç binden faz 
~ talebe var. • Ga 
zı Hz. Ankaraya 
avdet buyurdular. 
* Ankara ıiyaai 
müzakerelerin bir 
merkezi halini al • 
dı. Yunan Başve • 
kili M. Çaldaris gel 

, M. Çaldaris di. Ankaraya git _ 
h, muahede imzalandı Gaz· H 
M Ç ld ' ' k b I ' 1 z. . .' a anaı a u buyurdular. • Tü -
tun konferanaı İçtimalarına baılandı. 
• ~alk fırkaaı için bir bayrak nümu _ 
nea: kabul edildi. • Baıvekil laınet Pa 
ta Sofyaya hareket etti, " Zeh' li ld ır gaz 
ar an korunmak için bir cemiyet lef 

kil edildi. • Buraada uece b' k • ır yangın 
çı tı, 22 diikkan, iki hane yandı • M v . . . 
enızelos geldi, Ankaraya ritti Gazi 

Hazretleri tarafından kabul b~yrul -
du. • G"' ·1 · . ureıçı erımız Balkan turnuva 
una İatirak bn k " 
.ter. • - e e uzere hareket etti-

Teşrinievvel 933 
Yugoıla~ Kralı Alexandre Haıret-

...... 
Kuş[b}c§llkoşo 

HARİÇTE 
Büır 

1 

Kanunusani 1933 
Geçen sene bu aya girdiğimiz za· 

man ıımumi har!-=.i vaziyet, bu aene .. 
ye naza.arn bazı 

müıabehetler al" 
zediyor. Ahn&n
lar bugünkü talep 
!erini serdediyor 
lar, sili.hlanma• 
ğı, hudutların tas
hihini istiyorlar
dı. Hindiıtanda 
kargaıalık devam 
ediyordu. • lneil· 
tere ve Mısır ara,,. 
aında yeniden mü-
zakerelere baıla 

M. Hitler mak üzere hazır-
lıklar yapılıyordu. * Çin ve Japonya 
ara11nda gerginlik devam ediyor ve 
yeni naklı çarpı§lllalardan korkulu
yordu. Filhakika Japonl&r Mançurya 
d~n ce~uba. aaldınruflar, yaktıkları 
Çın .~e~ırle'.:'nd". ahaliden üç bin , _iti 
ohnuıtu. Yuz bınlerce insan cenuba 
dofru kaçıtıyorlardı. • Dulgaristan
d& komitecilerin faa.!İyeti dev&m edi
yordu. Mihaaıoru öldürdüler. • Fran 
11zların Atlantik vapupru yandı. • 
Yunanistanın yeni sefiri geldi. • 1stan 

!eri l~tanbula geldiler, Gazi Hazretle 
ı-i ile görüıtiller ve 
gece hareket bu -
yurdula.r. • Gazi 
Razretleri Anka -
raya döndüler. • 
Romanya Harici -
ye na.zın M. Titu -
leacu ııe.Jdi, Anka· 
r~a. eitti. Reisi -
cüm.hur Hazretle • 
ri tarafınd&n ka -
bul edildi. • Eski
tehir teker fabri -
ka11 itlemei• bat

KraJ. Alexandr ladr. • Büyük ser
maye ile eroin kaçakçılığı yapanl&r 
cezalan teıdit suretile mahküm edil· 
diler. • Türk - Romen muahedeai im
zalandı. * Bir Sovyet filosu limanımı
za ııeldi. * Macar Baıvekili ve Hari
ciye nazırı geldiler. Ankarada Gazi 
Hazretleri tarafından kabul edildi -
''!!r. * Betinci milli Tıp kongreai top .. 
'~ndı. * Türk - Maca.r muahedesi bet 
ene müddetle imzalandı. * Af kanu
ıu ne§redildi. • Sovyet Ruaya Harbiye 
.omiaeri Voroıilof, Karahan ve ıliğer 
ınisnfirJer, Cümhuriyetin onuncu yıl
.;!önümü bayramı şenliklerine İo1tİrak 
dmek üzere geldiler. Azim t,.zahü -
:·atla karıılandılar. * Köylü kadınla
rın muhtar olabilecekleri hakkındaki 
hanun kabul edidi. * Bütün memeket 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümünü 
Üç sün Üç gece görülmemit bir fev -
ka.ladelik ve sevinç içinde tesit etti. 

Teşrinisani 933 
Gazi Hazretleri büyük bir hitabe 

ile meclisi açtılar. Amerika Cümhurre 
'.si Türk milletinin 
hitabesine kartı Ga 
zi Hazretlerine ce
vap gönderdiler. 
Sovyet heyeti An -
karadan lzmire geç 
ti. • O niverıi teye 
alınan ecnebi pro
fesörleri kilmilen 
geldiler, Türk mea 
lektaılarile tanıtb
lar. Vi.!i.yette bir 
takaa komite&i tet
kil edildi. • Sovyet 

111. Voroıilof misafirler İzmir -
den tehrimize geldiler. Ve tezahürat 
la tefyi edildiler. • Mübadele komia
yonunun lağvı hakkındaki itilafna -
~e .hazırlandı. • Baıvekil Kayseriye 
gıtti, fabrikaları gezdi. * Üniversite 
kadroıu tebliğ edildi. * Ankara Hu -
~~ fakülteainin cltploma tevzii mera 
ııımınde Baıvekü mühi b' t k .. 
1 d . * llkm m ır nu u aoy 
e ı. ektep muall' "f tt' 1 . ımvemu e lf'" 
b':rı~e .za.m yapıldı. * Üniversite için 
~r ~ıtikraz yapılmaıına karar veril

dı. Baıvekil ve lktıaat Vekili kömür 
havz":~ıı>da tetkikatta bulundular. • 
İlk T~rk Üniveraitesi meruimle açıl
~·· Hıkmet B. Maarif Vekili oldu. 

Balkan konferansına ıiden murah
~aalar döndüler, • Tevfik Riittü B. A
tına ve Belgrada hareket etti • Tür
kiye ile Yugoslavya araaında dostluk 
~demitecavüz ve uzlaşma muahedesi 
ımzalandı. 

Kanunuevvel 933 
. Karadenizde fırtınalar müthit tah

rıbat vantı. • Muhtelı"f ıeh' 1 , . 
ır erımız a· 

raaında beı aenelik 
bir poraeram da
hilinde hava pM
laları projesi ha· 
zırlandı. • İstanbul 
adliyeai bir gece 
tamamen ya.nJı. 
* Eskiıehir ıeker 
fabrikası meraaim.. 
le açıldı. • Hüku
metçe 5 aenelik bir 
iktıaat ve sanayi 
programı tanzim 
edildi. • Ergani iı-

M. Coate. tikrazının B tah-
villeri ıatıfa çıkarıldı. * Tasarruf haf
tası yapıldı. * Maarif Vekaleti aanat 
mektep]erinin ıalahına karar verdi. 
* Ekmeğin kilosuna bir kurut vergi 
zammed;,ıecek.• Sinesna ve"tiyatrolann 
kapanma ıaatleri 23 e jndirildi. * Fran 
sız tayyarecisi Coa 

yada bu seneki fesatçılar iğtiıaılar 
çıkarmıtlar, muhtelif ıehi~lerde müı& 
demeler olmuıtur. • Londrada topla
nacak cihan iktısat konferansı için ha 
zırlıklara baılandı. • Hesaplua göre 
bu ay içinde dünyada otuz milyon iı
ıiz vardı. • Hindistanda çıka.o iıyan 
ay ortaaına doğru bastırıldı. • Tıpkı 
bu aeneki gibi Y unanistanda siyaai 
vaziyet kanııktı. Nitekim ÇaldarİI 
aka.Uiyette kaldı ve çekildi ve kabine 
nin teıkili tekrar kendisine teklif e
dildi. • Sovyetler ikinci bet ıenelik 
program hazırladılar. • Çin - Japon 
meıelesinde Milletler Cemiyetinin va 
ziyeti eayet nazik bir ıafhaya girdi. 
On dokuzlar kimiteai bir çare aramA."' 
ğa koyuldu. * Ay sonların~ ~oğru Av 
rupayı mtıfiıul eden en mühım m~ae
leler Amerikaya olan borçlar ve ıktı
aat konferanq meseleleri idi. • Al
manyada Hitlere teşkil edilecek yeni 
bir kabinede bir nezaret te teklif edileli. 
Fakat Hitler ınu~Jaka baıvek"I olmak ve 
kabinesini kendiıi teıkil etınek iıtiyordu. 
Cümhurreisi Hindenburg tereddütte .• 
Yeni bir intihabın lüzumu ileriye sü
rülüyor. Alman Bıqvekili Fon Schlei
cher nihayet istifa etti. Kolialerde ııö 
rüımeler dev&m ediyor. Nihayet Hit
Jere kabinenin teıkili teklif edildi. Eı 
ki Baıvekil Yon Papen Hitlere mu&vin 
oluyor. • Franaada da Paul Boncour 
kabineai akalliyette kalarak istifa et· 
ti, kabinenin teıkili M. Daladier'ye 
teklif edildi. 

Şubat 1933 
Alman ve Fransız kabineleri son 

•ekilerini aldılar. Hitler istediği ıibi 
t . * it baıına geç ı. 

Almanyada ka,.. 
lı müıademeler ol 
du. Raiftağ feshe
dildi. Yeni intiha
batın 5 Martla ya 
pılmaıına karar 
verildi. Hitler icra 
atını tal.akkuk et
tirmek için A ~otan 
!ardan dört ~ene 
mühlet iatedi. Hit 
!erin Baıvekalete 
aelmesi, Raiıtaf· 

M. Daladie• ın feshi üzerine 
silahlan bırakma konferansının hava 
sı değişti. Almanyada yap•lacak yeni 
İntihabın netice•İne kadar her ıey 
yüz üstü bırllkı!dı. * M. Daladir Mec 
Iiıten itima~ 'aldı. • Hitler Almanyada 
mü.aademelerin önünü almak ve vazi .. 
yetini kuvvetlendirmek için matbuat 
hiirriyetini tahdit eden bir beyanna
me ne~retti. içtimalara karıı da ted

\birler alındı. " On dokuzlar komitesi 
Mançurinin tanınması aleyhinde ra· 
por verdi. Japonyarun cemiyetten çe
kihneıi içtimalan kuvvetlendirdi. • 
Silahlan bırakma konferan11nda Lit
vinof Sovyetlerin tezini anlattı, AI· 
manlar da bir program verdiler. * İ
talyanların Avusturyaya gizlice silah 
vermeıi hayli dedikodulan mucip ol
du. • Zeven Provincien isminde bir 
Felemenk harp gemisi mürettebatı 
isyan etti ve aai zırhlının peşinden bir 
filo gönderildi. * Uzak Şarkta Çin ve 
Japon orduları karşı karfıya geldiler. 
Ondokuzların karan taıvip edilince, 
Japonlar derhal Milletler Cemiyetini 
terkettiler. Müsademeler batladr, bir 
çok Çin ıehirleri çayır çayır yakıldı. 
Jeholde kan gövdeyi götürdü. * Ber· 
linde Rieachtag binası yirmi yerinden 
atet verilmek suretile yakıldı. Bütün 
Almanyada örfi idare ilan olundu, ko 
münist mebuslar tevkif edildi. Bir ge
cede komüniat tevkifatı iki bini bul -
du. Komünist fırkasının merkezi ka
patıldı., üstüne Nazi bayrafı çekildi. 
Rieschtag'ı Hitlerin yaktırdığı söylen 
di. 

Mart 1933 
Ayın dördünde Amerikanın yeni 

Cilmhurreisi P,, Rooıe-ve1t İf batına 
geçti. • Japonlar 
Jchule girdiler, 
hatta bir çok yer
lerde Çin Seddine 
kadar dayandı
lar. Bu muharebe
lerde de ölenler 
binleri buldu. • Al 
manyada intiha
bat yapıldı ve Hit 
ler ekseriyet ka
zandı. • Yunani .. 
•anda ceneral Plaa 
tiras diktatörlük 

M. Rooseııelt ilan etmek istedi, 
muvaffak olamıyarak kaçtı, * Çalda
ris baıvekil oldu. * Almanyada Naa
yonal Soıyalistlerin gamalı bayrakla 
rile beraber İmparatorluk bayrakları 
da çekildi. İngiliz ve Fransız Baıve
killeri Pariste vaziyeti bir kere daha 
ıözden geçirdiler. • Ceneral Plastir& 
11n lıtanbula geldiği şayi oldu. * Si
Ji.hsızlanma konferansında bezi.met .. 
ten kurtarmak için İngiliz Baıve.liki 
kollan 11vadr, Puilten sonra Roma
ya ritti. Nihayet Mac Donald sayılı 
ordu ve sayılı tayyareleri muhtelif 
memleketlere taksim eden bir planı 
ortaya çıkardı. Türkiye için de ancak 
yüz tayyare ayınyordu. * ltalya Bat· 
vekili de bir proje hazırladı. Dört 
devlet araıında bir nevi direktuvar le 
aiıini. istedi. Fransa ne Mac Donald· 
m pli.runı, ne de Muıaolininin dört 
devlet misakını beğenmedi. * Yeni 
Rieachtaı Potsamda açıldı, Almanya 
da geceli gündüzlü ıen!ikler yapıldı* 
Silah11zlanma konferan11nın tehiri 
mevzuubahaediliyordu. Almanyanın 

vaziyeti karııaında devletler takip e
ailecek hattı hareket etrafında karar 
aız bulunuyorlar. * Balkan Birlifi kon 
feranaı Sofyada açıldı. * Silahları a
zaltma konferanıında noktai nazarı· 
mızı izah ettik. • Yunan Baıvekili Yu 
nanistanda * Almanya Y ahuJilere 
bir cehennem olmağa baıladı. Neıre
dilen resmi bir beyanname ile Yahu 
dilere boykotaj yapıldı. Yahudilere 
dükkanlarını açtırmadılar. Bu aralık 
çelik mağferlilerle komünistler bir ih 
tilal çıkarmak istediler, iki binden 
fazla tevkifat yapıldı .. 

Nisan 1933 
M. Rooaevelt iktıaat konferan11na 

hazırlık olmal< ;;>:ere; devletlerden 
Vatingtona mu .. 
rahhaalar gönder 
meaini iıtedi. * 
Hiller Almanya
da milli birlik e
saslarını kurdu. 
Kendi direktifle
rine bağlı valiler 
tayin etti. * Avuı
turya Baıvekili M. 
Dolefuu Romay& 
gelerek Musaoli
ni ile görüıtü • 
Moskova.da So~ 

Torington yet fabrikalarına 
suikats yapmaktan auçlu lngiliz mü
hendialerinin muhakemelerine batlan
dı. Mühendisler mahküm edildiler • 
Razgratta Bulgarlar Türk mezarlığı
na tecavüz ettiler, t&.§)an kırdılar, me 
zar bekçiainin kulübesini yakblar. • 
SovYetlerle lngilizler arumda ikbaa 
di bir döello baıladı. lngilizlerin Sov 
yet mallarına tatbik ettikleri boyko
taj& mukabil, Sovyetler de mukabil 
tedbirler aldılar. • M. Mac Donald A 
merikaya gitti, harp borçlan ve iktı
sadi vaziyet hakkında başbata ıörüt 
tüler. * M. Herriot da Vatinetonııa 
gitti, o da ayni vaziyeti görüttü• * 
lktıaat konferanaırun 12 Huira.nda 
topl&nmasına karar verildi, 

Mayıs 1933 
Yunanistanla iktıaadi anlapna ol· 

du, iki tarafın gösterdiği samimi hüa-
nü niyetle itilaf A 
.. inada imza rdil
di. • Franaa mua .. 
hedelerin değif
miyeceğini bir ke
re daha teyit etti.• 
Almanyada Hitle 
re taraf taraf ilti-
haklar çoğaldı. , 
Hitler yüksekten 
ve ıartların artık 
zorla kabul edil&
miyeceği yolunda 
nutuklar söyle-

M. Plaatiras meğe bqladı. • 
Japonlar çinde Seddi de çegtiler ve 
§İmal Çin topraklarına girdiler. • AI .. 
mıınlarm da Milletler Cemiyetini ter 
ketmesi ihtimalleri bat ııösterdi. • 
Londrada da beynelmilel ikhsat kon_
feransı için hazırlıklar iyice ilerledı. 
• M. Roosevelt bütün dünyaya bir be 
yanname neıretti. Her millete ıamil 
bir ademi tecavüz tnisakı yapılmaaııu 
istiyor. Bütün Avrupa milletleri be
yannameyi kendi lehlerine tefsir etti 
]er. >i A~man batvekil muavjni sa.bık 
Mistır Vilhelmin bir gün Almanyaya 
döneceğini açıkça söledi. * Yunanİı· 
tanda diktatörlük ilana kalkıı&n Plas 
tiras Mersine uğradı ve oradan Mar ... 
silyaya geçti. * Bütün devlet reisleri 
Rooaevelt'in gönderdiği beyanname
ye cevap verdiler. Bu beyanname An 
karada müıait karııla.ndı. Gazi Haz
retlerinin gönderdiği cevap Cenevre. 
de alkıılarla karıılandı. '·· Japon kuY 
vetleri iki koldan Pekini tehdide bat
Jadılar. • Balkan milletleri aı·asında 
bir gümrük birliği yapılması için mü 
zakereler oluyor. • Deniz ailihları 
bahıinde lngiliz teklifine cevap ver· 
medik ve Boğazların ağır toplarla 
müdafaasınm temini lazım geldiğini 
söyledik. 

Haziran 1933 
Silahsızlanma konferanaı ıene bir 

çıkmaza girdi ve müzakereleri Üç haf 
ta tehire mecbur 
oldular. • Dörtler 
miaakı etrafında 
uzun uzun dipJo
maai muhabere ol 
du. Fakat bir tür
lü miaaki imzala
namıyordu. Bin te 
reddütten aonra 
sah çekildi. • Ha· 
riciye Vekilimiz 
Sofyad&n geçer
ken Bulıar kra 
Jı iıtaıyona geldi 

IYl. \f~ı~i:zeto.t ve Tevfik Rüıt.:i 
Beyin trenine binerek krrk kilometre 
yi beraber geçtiler. Kralın bu celileıi 
alaka ve muhabbetle karıılandı. • M. 
Venizelosla refikaaına otomobille A
tinaya gelirken müthiı bir suikast ya 
pıldı, kurıunlu atıldı. M. Venizeloaa 
bir teY olmadı, karısı altı yerinden ya 
ralandı. • Berlinde bir Afganlı talebe 
Afıan sefirini öldürdü. • Dünya iktı 
aat konferanaı Londrada kralın bir 
nutkuyla açıldı. • Almanlar bir kere 
daha ıiyaıi meselelerin haUini istedi 
!er. • IS Haziran borç taksiti için M. 
Rooıevelt yüzde onu kabul etti. • Lon 
dra konferanaında heyetimiz müsbet 
iki teklifte bulundu ve alkıılarla kar 
tıl&ndı. • Sofyada Balkan münakalat 
lııJ<onferanaı açıldı. * 41 devlet ıüm· 
'ı-ük mütarekesini kabul etti. • Hitler 
Almanyada Sosyalistleri dafıttı.• Lon 
dra konferansı bir çıkmaza doğru yÜ 
rümeğe baıladı. • Bulıar hükiımeti 
komitecilerin faaliyetine bir nih.avet 
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vermek için Sofyayı iığa.1 için orduya 
emir verdi. Münakalat durdu, gaze
teciler çıkmadı. Her tarafta araıbr
malar yapıldı. 

Temmus 1933 
Türk • Franaız doştluğunun kuY

vetlenmesi yolunıla Tevfik Rüıtü Bey 
Londradan dö
nerken Fransız 
Hariciye nazırı ile 
e-örüıtü. • Cene· 
ralbonun kuman 
da11 altında 24 ı. 
ta1yan layyareıi 
Oksanuıu geçe
rek Amerika ya 
vardı. • Jktısa'. 
konferanaı inl..i!.a 
a uğramak Üzere~. 
Sosve\ıerle müte 
cavizin tarifi hak 

M. Muuolını kında Londrad& 
bir ıniaak imzaladık. • lktıaat Vekili 
Pariste Türk - Franaa ticaret muahe
desi için müzakerelerde bulundu. • 
Hariciye Vekili Romada M. MuaaoJ.,. 
ni ile görüıtü. Kredi meaeleıi mevzu
ubah..dildi. * Hitler Türkiyenin hay 
rete §&yan inkiıafından takdirle hah 
ıetti. * Dörtler misakı Romada imza 
landı. • Türk ıporculan Moskovaya 
gittiler. * lktııat konferanaı saplandı 
ğı çıkmazdan kurtulamadı ve mera
simle dağıldı. * Fransa ile ticari bir 
itilaf imza.!adık. 

Ağustos 1993 
Almanyada tiddet idaresi aldı, yÜ 

rüdü. Almany,. iJe Avuıturyanın 
.. rası açıldı. Doll
fuu Avusturya
nın dalına müs
takil kalacağııu 
ve Almanya ile 
birleımek imkan 
larııu kaldıraca
ğını açıkça söv
ledi. • Fran11z tay 
yarecilerinden Co 
ateı ve Roftaİ düz 

hat üzerinde re
kor kırdılar. • I
rakta Asurilerle 

M. Doılfus.. Irak kuvvetleri 
araaında tidde:ili çarpıtmalar oldu. • 
Balbo filoau Amerikadan ltalyaya 
döndü. Balboya maretallık rütbesi 
verildi. • M. Çaldarisin Ankaraya ae 
yahati hazırlıkları baıladı. * Avuı
turya Baıvekilile Musaolini görüşmek 
üzere Romaya geldi. • lrakta Asuri 
meseleai alevlendi, lsviçreye gitmek 
Üzere bulunan kral Feya&I, tayyare 
ile Bağdada giden İngiliz ıefirini bek
ledi, birlikte vaziyeti görüıtüler. 

EylOI 1933 
Sovyetlerle ltaJyanlar araaında bi 

taraflık ve ademi tecavüz mukavele 
si imza]andı. * Yu 
.... an Batvt:kili Yu
nan meclisinde An 
kara seyahatinin 
esaılannı anlattı. 

• Irak kralı Fey
•at lıviçrede ve
fat etti. • Millet .. 
ler Cemiyeti karar 
sız &'Ünler eeçirı ... 
yor. * BatvekiJ Ja., 
met Paıa Sofyada 
Bulgarlarla doat
:..ik mukavelesini 

Merhum Feysal Hz bet aene müddet
le temdit etti. * Küçük itilaf na.zırla
rı Sinayada toplandılar. • Mekuka~a 
müthit bir kaaırga oldu, ıehirler, koy 
ler yıkıldı. 

Teşrinievvei 1933 
Cenevre de umumi içtimalar bitti.• 

Rie.scbtag yangını davaıı Berline 
nakledildi. • Al
manya Milletler 
Cemiyeti ve aili.h
aızlanma konfe .. 
ran11ndan çekil
di. • Silah11zlan
ma konferanaı te
hir edildi. • Al
manyada intita
bat mücadelesine 
baılandı. • Fran· 
aız kabineai değiı 
ti. Sarraut Baıve• 
kil oldu. • Yunan 

M. Sarrauı hükiımeti Gazi 
Hazretlerinin Selanikte doidukları e
ve bir levha koymafa karar verdi, 

Teşrinisani 1933 
Bütün dünya ıazete.leri Cümhuri

yetin onuncu yıldönü münasebeti~e 
memleketimizle 

meuuJ oldular .• 
Filistinde karga
ıalıklar oldu. • 
Balkan konferan 
aı Selanikte top
landı. • M. Litvi· 
nof Amerikaya ııit 
ti. İki memleket a 
raıındaki sİylla! 
nıünaıebat iade e. 
dildi. • Almanye
d& İntihabat ya
pıldı, Hitlerin ta-

M. Litııino. kip ettiği politika 
taavip olundu. • ltalyanlar muahede
lerde gösterilen miktardan biraz fn 
la Almanyaya silih verilmeıini iate-di 
!er. • Yunanistanda Çaldariı 6 lllart 
hadisesi mes'ulleri hakkındaki af ka 
rarıru imzaladı. • lıpanyada intiha· 
bat yapıldı. Ayni ve Hicazın araıı 
açıldı. 

KAnunuevvel 1933 
Yoguslavya ittihadın on beıinci 
(Lütfen sayılayt 'euiriniz.) __ ... 
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Bugün Yeni Ticari Bir lnkılibın Baş angıcındayız .. 
..... 

Yeni öfcü ve tartılar bugünden itibaren Türk vatanının er 
tarafında tatbike aslandı. Kolaylatıcı usuller nelerdir! 
Bugün Türk inkılabının yeni bir 

haır'~ai ; .. pılıyor. Yeni sene ile bir
li.ite bütün l"ürkiyede yeni ölçülerin 
tatbikine ba.şlanıyor. 

Her sahada inkılap yapan Yenı 
Türkiye ticari "'!ıayı da ihmal edemez• 
di. ı.üyük Şef, zaferi müteakıp İzmir· 
de söylediği büyük nutkunda askeri 
zaferin burada bittiğini müjdelemıf 
ve millete yeni batlıyacak ve ötekin
den daha zor olan ıktıaadi zafere U· 

laımak için mücadeleye giriımelerini 
b<!clirmiıti. 

Geçen senelerde bütün dünyayı aa· 
ran iktıaadi buhran bu yoldaki azmi· 
ıniz kırmadı. 934 yılı Türkiyenin 
ik ısadi hayatında bir dönüm nokta· 
sı olacaktır. Bir taraftan beı senelik 
büyük iktuat program~ diğer taraf
tan yeni ölçüler bu yılda, bu sahada 
iler!eyifimizin ıuurlu bir remzi olacak 
tır. 

leni ölçüler ve tartılar Türkiyenin 
medeni dünyaya ticari sahada da tam 
bir mutabakatını temin edecektir. E
aaaen sene!erden beri halkın bilglli ve 
ıuurlu görüşü bu ihtiyacı sezın.İf ve 
okkanın yerine ki!oyu, ar~ının yerine 
metreyi koymuı ve kullanmağa baıla· 
mıftı. 

I nkılô.bın ehemmiyeti 
Bugün 1934 yılının ilk gününde okka 

lar, arşınlar, ölçekler, endazeler ..• ve 
bJ _ün eaki ölçüler tarihe kanfıyor. Ya 
pilan inkılabın büyüklüğünü anlatmak 
için tu misali zikredelim ki; bizden a· 
ıırlarca evvel aynJan bir çok memle· 
ketlerde, bütün ilerilik iddialanna rağ 
men hala eski Türk ölçü ve tartılan 
lmllanı!maktadır. Sultanların, geri dü 
ıünü~lü idarecilerin idareai altında a· 
sır.arca uyutulan Türkiye kendiainden 
beğcnmiycrek ayrılanlardan evvel az 
zamanda bu değifikliği yaptı. 

Metre sistemi 
Metre sistemi ölçüler, dünyanın her 

tarafında kullanılmaktadır. Bu sistem 
deki ölçüler i.şi.ri eaaaı üzerine yanı 
yekdiğerinden onar ve mi.ıilleri kadar 
artarak, eksilerek ayrılırlar. Metre 
mıfmnehar dairea.inin, yani dünyanın 
çevresinin 40 milyonda biridir. Bütün 
diğer ölçüler bu esaa Üzerine kurul
muıtur. 

Neler kullanacağız? 
Yeni kullanacağımız ölçüler ıunlar· 

dır: 
Uzunlukta: Metre; ez' af ve eczası. 
Satıhta: Metre murabbaı; ez'af ve 

eczası. 

Halinde: Metre ınik'abı ez.af ve eczaıı. 
Agrr\ıkta: Kilogram; ez'af ve ecza ... ... 
Kuru taneli maddelerde: Litre; e:ı:'· 

af ve eczası. 
Yeni ölçüler bu kadar az, kolay ve 

basittir. Buna mukabil eaki ölçülerin 
zorJu!;ı bertaraf, hiç bir eaaaa iatinat 
etmezdi. 

Bıraktığımız ölçüler 
Bıraktığımız ölçüler pek fazla idi. 

Halk, umumiyetle, bunların mahiyeti· 
ni bilmez, ekseriya iamini bile becere. 
mezdi. Bu ölçüler fU isimleri almakta 
idi: 

Ağırlık ölçüleri: Okka, dirhem. 
Uzunluk ölçüleri: Mimar arımı, çar 

§• arşını, endaze. 
Satıh Ölçüleri: DöDüm, bina arımı 

murabbaı. 
Kuru taneli madd..ter iç.in: Istanbul 

kilesi, tinik (Kile Te §İnik her yerde 
ayrı ayrı büyüklükte idi). 

Bugünden itibaren 
Ölçüler kanununun tatbiki için net· 

rediJen nizamnamenin hükümlerine gO 
re bütün Türkiyede, bugünden itiba· 
ren Türkiyede kullanılan e kullanıl· 
mıya hazır bulundurulan bütün ölçü, 
tarb ve aletler metre sistemine uygun 
ve muayene edilerek damgalanmak 
auretile ayi.rlanmıı olacaktır. 

Ölçü ve tartı aletleri aylık ve sene· 
lik olmak üzere ilci fekil.de muayene 
edilecektir. Senelik muayene her ae· 
ne kanunusaninin ilk foiiııden baı· 
lryarak müracaat aıraaile yapılacak
tır. 

Ölçü, tartı Te alet yapan müeaaeae
ler her ay sonunda yaptıklan ölçüleri 
bir beyanname ile bulundukları mınta 
ka müfettiıliğine bWlireceklerdir.Bun
lann ilk muayenesinin yaptlmaamı İ• 
temeğe mecburdurlar. Tamir edilen 
ölçü, tarlı ve aletlerin de tamirden 

yılını tesit r• i. • Karadenizde fırtı· 
nalar mülhit tah
ribat yaptı, insan· 

T boğuldu, g"111İ 
parçalandı. • 

Tinof Romaya 
ildi. • Franaada 

-abine devrildi 
M. Chautanpa ba; 
'ekil oldu. • De. 

•era İrlanda 
nhuriyet ilan 
4ek iatiyor Ma. 

, gömleklilerin re 
lai O,Dauffy tev· 

Kral Borıs n:.. kif edildi. "' Bü. 
Y_iik faıis~ _meclisi, Milletler Cemiye• 
tmde tadılat yapılmak ıartıle lta.Jya· 
nııı_ Mecliste kalmasına muvafakat 
e~tı. Bulg~r Kralı Boris Be!grada git· 
tı, Y oıuslav kralı ile görüıtü. • Yu· 
nan Ha~c~ye ... nazm Zağraya &'İtti, 
kr~ll~ goruftu Oradan Pariae geçti. 
Donuıte Mussolini ile gÖTÜfmek üze. 
re Romaya uğrayacak. • Alman • 
Fransız müzakereleri devamda .. Al· 
~anlar !-Yrare, ta.nk, 300,000 kiıi
Iık ordu utiycr. • İngiliz Hariciye nıı 
zrrı Paria ve Romada ittimzaç!arda 
bu!uru;ıak Üzere ıeyahoıte çıktr. • Reı· 
achtag ı yakan Vander Lubbe idama 
mehkl:m edildi .• 

aonra yeniden aylık muayenelerinin 
yapılması icap etmektedir. 

Her ölçü, tartı ve aletin üzerinde .. 
imal edenjn adı veya markaıı ölçüden 
ayn!mıyacak bir tarzda konmuı bu
lunması JBzımdır. 

Kunduracılar ve terziler, sanat it .. 
lerine ait metre sistemine veya nizam .. 
name hükümlerine uymıyan ölçüler 
bulundurabilirlerse de bunlarda alı§· 
veriıte kullanamazlar. 

Yeni ölçüler 
Muhtelif sahalarda kullanılan yeni 

ölçüler, ez'af ve cezalan ıunlardır: 
1 - UZUNLUKTA: 
YENİ ÖLÇÜLER: 

Kilometre - bin metre. 
Hektometre - yüz metre. 
Demaketre - on metre. 
Metre - esas ölçü. 
Desimetre - metrenin onda liri. 
Santimetre - metrenn yüizcle bri , 
Milimefre - metrenin binde biri. 
Mkiron - metrenin milyonda biri. 

Çevirme cetveli : 
Bir bina ve mimar artını: 0.758 metre. 
Bir çarıı arımı 0,6S metre. 
Bir endaze 0,65 metre. 
Bir metre 1,319261 bina ve mimar 

arımı 

Bir metre 1,470588 Ç&rfl arımı. 
Bir metre 1,538462 endaze. 

2-SATIHTA: 

YENİ ÖLÇÜLER: 
Kilometre murabbaı - bir milyon met· 

murabbaı 
Hektometre murabbaı 
Hektar - on bin metre murabbaı. 
Dekametre murabbaı 
Ar - yüz metre murabbaı 
Meıre murabbaı 
Santiar - eaaı ölçü 
Desimetre murabbaı - meth! maraJı... 

baınm yüzde biri 
Santimetre murabbaı - metre murab

baının on binde biri 
Milimetre murabbaı - metre murab· 

bamın milyonda biri 
Çevirme! cetveli 

Bir bina raımı murabbaı 0.574564 m2. 
Bir Ç&"!• arımı murabbaı 0,4624 m2. 
Bir endaze murabbaı 0,4225 m2 
Bir dönüm 1600 bina arşını murabbaı 

919,3024 m2. 
Bir metre murabbaı 1,740450 bina arıını 

murabbaı 
Bir metre murabbaı 2,162629 çarıı ar· 

ıını murabbaı 
Bir metre mnrabbaı 2,366865 endaze 

murabbaı 
Bir hektar (10.000 m2) 10,87782 dö-

3 - ACIRLIKTA: 
YENİ ÖLÇÜLER: 

Ton - bin kilogram. 
Kental - yüz kilogram. 
Kilogram - eoas ölçü 

DÜm • 

Hektoırram - kilogramın onda biri. 

Odun tartısı için:Çeki:. 
Dekagram - kilogramın yüzde biri. 
Gram - kilogramın binde biri 
Desigram - gramın onda biri. 
Santigram - ııramın yüzde biri. 
Miligram - eramın binde biri. 

Çevirme cetveli: 
Bir okka 1,282945 kg. 
Bir dirhem 3.207362 g. 
Bir kilogram 0,779457 okka 
Bir ı:ram 0,311783 dirhem 
4-KURU TANELi MADDELERDE 

YENİ ÖLÇÜLER: 
Kilolitre - bin litre. 
Hektolil\-e - yüz litre. 
Dekalitre - on litre. 
Litre - eaaa ölçü. 
Deıilitre - litrenin onda biri 
Santilitre - litrenin yüzde biri 
Mmlitre - litrenin binde biri. 

Kilolitre metre mikabma, litre desi· 
metre miki.bma, mililitre santimetre mi· 
kabına muadildir. 

Çevirme cetveli: 
Bir lıtaobul kileıi 0,37 litre 
Bir litre 2,702703 k'anbul kilesi. 

Y aıuık ölçüler 
Kanun ve nizamnamenin hükümlerine 

uygun olmıyan ve ilk muayeneai yapılıp 
damgalanmamıı bulunan öl~ü ve tartı ıı
letlerile alon, aatnn yasaktır. 

Yasalı: edilıniı o1an ölçüler ıunlardır: 
A. Uzunluk ölçüleri: 
Masa, dolap ve benzerlerine çizil<orek 

ve yerleıtirilerck kullanılan ölçüler. 
B. Akıcı maddeler iilçüleri: 
1 - Çinko, kurıun ve halit.alanndan 

yapılmıı olanlar. 
2 - Dibi kubbdi, İ§aret çivisi aaç ha]. 

kalı olanlar. 
3 - Kenan ve dibi biribirine muvazi 

bir müıtevide bulunrruyan ıilme ölçüler. 
4 - Perakende ispirtolu içki aatan yer 

!erde prap ve rakı ıatıılannda kullanı. 
lan bot bira, konyak ve diğer içki f ıeleri 

Tarihe kaııu,an 

C. Tartılar: ı 
1 - Kurıun kalay, çinko gıni yumu· 

pk maddelerden veya bunlara benzer va 
sıflarda maden halitalarından yapılmıt o
lanlar. 

2 - Lüzumu kadar temizlenmİf olma• 
yıp fonna kumu veya dökümü temizlen
memiı olanlar. 

3 - Her hangi yüzünde büyükçe göz
ler ve habbe delikleri bulunan tartılar 
(bu göz ve delikleri macun, çinko ve bez· 
ler ile doldurmuı olaa bile.) 

4 - Alt kaidesi çıkıntılı bir kenarla 
dökülmüt veya böyle bir kenar yapmak 
üzere tOrııa edilıniı tartılar. 

5 - Bqlığı vidalı tartılar. 
Ç. Teraziler ve terazi aletleri: 
1 - Ağaç manivela kollu teraziler. 
2 - Kollardaki l'Denıurlara asılacak 

yerde kefeleri kollara bağlı olan terazi· 
!er. 

3 - Orta me"'urunun mücessem dIJı, 
üç me"'urlara mücessem dddarda.n geçen 
müstevinin tazyik istikametinin aksi ta· 
rafında bulunan teraziler. 

4 - Orta menturunun yeri değiıebilen 
müaavi kollu teraziler. 
5- Topuzu ileri geri sürülebilen bir ko

' vanla birlqtirilmiı olmayıp bir çengelle 
ve doğrudan doğruya kantaı- koluna ası· 
lan teraziler. 

6 - Yük veya tartının yeri değiıtiril
diği zaman husaslığm·n azalmas•na se
bep olabilecek dokunma ve ıiirtıünmeler 
yapan masa terazileri ve buküller. 

Fiat meselesi 
Eski ölçülerden yeni ölçülere geçilir· 

ken bilhassa eıyanın fiati hususunda ba
zı mü,küli.ta tesadüf edilmesi tabiidir. Bu 
vadide halkın aldanmamaaı mevzuubahiı 
olduğu kadar esnafın da hesabını yanlıt 
yapma11 çok muhtemeldir. Daha dün 
okka11 mesela 45 kuruıa satılan bir ma
lın bugün yarım kilosunun kaça aatılaca• 
ğmı bulmrermek pek te kolay değildir. 
Diğer ölçüler için de ayni vaziyet vardır. 
Biz bu hususta halka ve esnafa bir ıühu· 
let olmak Üzere ve bu değişiklikleri der
hal ve kolayca bulmaları için ıu cetveli 
tanzim ettik. Burada bir mabn okka, ar
tın kile i'o 100 kuruıa kadar olan fiatle
rini, ye- • ölçü ile satıldığı zaman tuta· 
rını der .. ;.; bulmak kabildir. 

İ Ağırlık ölçülerinde 
Okka ile Kilogramla Okka ile Kilogramla 
fiatı kr. fiyatı kuruı fiatı kr. fiatı kuruı 

3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
T1 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 

1 0.779 
2,338 
3,897 
5,456 
7,015 
8,574 

10,133 
11,692 
13,250 
14,810 
16,368 
17,927 
19,486 
22,604 
22,604 
24,163 
25,722 
27,281 
28,840 
30,399 
31,!?58 
33,517 
35,075 
36,634 
38,193 
39,752 
41,311 
42,870 
44,429 
45,988 
47,547 
49,106 
50,665 
52,224 
53,783 
55,341 
56,900 
58,459 
60,019 
61,577 
63,136 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
4J 
42 
44 
46 
4.8 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 

1.539 
3,118 
4,677 
6,236 
7,794 
9,353 

10,912 
12,471 
14,030 
15,588 
17,148 
18,706 
20,265 
21,82·1 
23,383 
24,913 
26,502 
28,060 
29,619 
31,178 
32,737 
34,296 
35,855 
37,414 
38,973 
40,532 
42,090 
43,G;;O 
45,2()8 
46,767 
48,326 
49.885 
51,444 
53,004 
54,562 
56.341 
57,680 
59,239 
60,798 
62,357 
63,915 

tam okka 

83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 

64,475 114 65.475 
66,254 86 67,033 
67,813 88 68,592 
69,372 90 70,151 
70,93.). 92 71,710 
72,490 94 73,269 
74,048 96 74,828 
75,607 98 76,387 
77,166 100 77,946 

Uzunluk ölfülerinde 
Çarıı '1"· Metre fiatı Çarıı ar· Metre fiatı 
ımı fiatı kurut JmI fiatı kuruı 
kıınıt kurut 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Dönüm ile 
fiatı 
kuruı 

14,706 
17,647 
20,588 
23,529 
26,471 
29,412 
44,118 
58,824 
73,529 
38,235 

102,941 
117,647 
132,352 
147,058 

11 
13 
15 
17 
19 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 

16,176 
19,118 
22,059 
24,100 
27,941 
36,765 
51A71 
66,176 
80,882 
95,588 

110,294 
124,100 
139,706 

Satıh ölçülerinde.. 
Hektarla Dönüm ile Hektarla 

fia tı fia tı f ia tı 
kuruı kurut kur uf 

1 10,87782 2 21,75564 
3 32,63346 4 43,51128 
5 54,3891 o 6 65,26692 
7 76,14474 8 87,02256 
9 97,90038 10 108,77820 

11 119,65602 12 130,53384 
13 141,41166 14 152,28948 
15 163,16730 16 174,04512 
17 184,92294 18 195.801176 
19 206,67858 20 217,55640 
21 228,434Z2 22 239,31204 
23 250,18986 24 261,06768 
25 271,94550 26 282,82332 
27 293,70114 28 304,57896 
29 315,45678 30 326,33460 
31 337,21242 32 348,09024 
33 358,96806 34 369,84588 
35 380,72370 36 391,60152 
37 402.47934 38 413,35716 
39 424,23498 40 435, 11280 
41 445,99062 42 456,86844 
43 467,74626 44 478,62408 
45 489,50190 46 500,37972 
47 511,25754 48 522,13536 
49 533,01318 50 543,89100 
51 654,76882 52 565,64664 
53 576,52446 54 587,40228 
55 598,28010 56 609,15792 
57 620,03574 58 630.91356 
59 641,79!38 60 652,66920 
61 663,54702 62 674,42484 
63 685,30266 64 696,18048 
65 707,05830 66 717,93612. 
67 728,81394 68 739,691761 
69 750,56958 70 761,44740 
71 772,32522 72 783,20304 
73 794,08086 74 804,95868 
75 815.83650 76 826,71432 
77 837,599,214 78 848,46996 
79 859,74778 80 870,22560 
81 881,10342 82 891,78124 
83 902,859ll6 84 913,73688 
85 924,61470 86 935,49252 
87 946,37034 88 957,24816 
89 968,12598 90 979.00380 
91 989,88162 92 1000,75944 
93 1011,63726 94 1022,51508 
95 1033,39290 9\j 1044,27072 
97 1055,14854 98 1066,02636 
99 1076,90418 100 1087,78200 

Taneli mayiat ölçülerinde 
Kile ile fiatı: kuruş Litre ile fiati kuruş 

1 2 703 
2 5,405 
3 8,108 
.. 10,811 
5 13514 
6 16,216 
7 18,919 
8 21,622 
9 24,324 

10 27 027 
.Bu deği~~rme cehdinde bul~yan 

miktarlar ıçın bulunacak adedin burada 
mevcut en küçük IDiailleri ile 0 adedi 

zarbetmck kafidir. 
Dirhem ve gram 

Ticaret hayatında en ziyade li.zım olan 
dirhem ve gramın kar§ıla§ttrılmasıdır.Bu 
huıusta 40 dirheme kadar bir cetvel ko
yuyoru:ı:. Bir emtiayı bulmak için bunun 
onla zarbı kafidir. 

Dirhemi grama çevirme cetveli 
Dirhem Gram (g) Dirhem Gram (g) 
--------

1 3,207362 2 
3 9,622086 4 
s 16,036810 6 
7 22,451535 8 
9 28,866258 1 o 

11 35,280982 12 
13 41,695706 14 
ıs 48,110430 16 
17 54,525154 18 
19 60,939878 20 
21 67,354602 22 
23 73,769326 24 
25 80,184050 26 
27 86,598774 28 
29 93,013498 3:> 
31 99,428222 32 
33 105,842946 34 
35 112,257670 36 
37 118,672394 38 
39 125,087118 40 

ôlçü aletleri 

6,414724 
12,829448 
19,244172 
25,658896 
32,073620 
38,488344 
44,903068 
51,317792 
57,732516 
64,147240 
70,561964 
76,976688 
83,391412 
89,806136 
96,220860 

102,635584 
109,050308 
115,465032 
121,879756 
128,294480 

Met!re si.steminin kabulile ölçü ve 
tartı i.letlerinde ele birçok tebeddüUer o
lacaktır. Bu i.letler ıunlardır: Kuvveti· 
nin menettiği tar!lı ölçülerinden hariç 
bulunan terazi ve kantarlara mayiat i • 
çin ölçülü tiıeler, muayyen ölçülü de • 
miryolu vagonı,n. ocaklarda ölçü olarak 
kullanılan nak[ye nıtıalarL •• Şu ölçü ve 
tartı i.leıler yeni bidelere uygun oldu • 
ğundan damgalanarak kullanılabilecek • 
tir. 

1 - Ayarlanacak terazile.. ve tartı i
Jetleri, ağırlğıın tle.ir ettiği manivelalı 
aletler olup bunlar da üçe aynlır: 

1. - Tartılacak yük, deiifmiyen ma 
nivela lcolunun diğer tarafındaki kartı • 
lık ağırlığı ile miivazenet temin edem tle 
raziltr. Bunlar da iki türlüdür: 

a) Müsavi kollu teraziler. Burada 
yük kencü- müsavi bir karıılık ağırlığı 
ile müva:ı:enette bulunur. 

b) Kolları müsavi olınıyan tleraziler. 
Borata yük, ağırlığmm 10 da biri veya 
yüzıcle biri kadar ağırlıklarla müvazenet· 
te bulunur. (DesimaJ ve aantezimal b111-
küller). 

il. - Kantarlar. Burada yük manive 
la kolu değşen karııWc ağırlığı ile mü· 
vazenettedir 

Hl. - ibreli teraziler. Burada yük 
bir meyil ağırlığı tlertibab ile müvaze • 
nettedir. 

2 - Terazi ve tartı aletleri, bir veya 
bir çok kollu olabilir. 

3 - Yük taııyan kıımı bir veya iki 
parçalı bir mentura dayanan ve bu taıı 
yıcı meDfurun altında aalı bulunan l!e • 
razilere asma terazi adı veril~ r. 

Tartı i.letinin yük tafıyan kısmını 
birçok menşurlar tatıyoraa veyahut bu 
kısım iki parçalı bir menıur tarafından 
llaşınmakla beraıber kılavuz çubuklarla 
hareketleri idare ediliyorsa bunlara (köp 
rülü tartı i.letleri) denir. 

4 - Yukarıki tarifelere ıröre aşağıda 
yazılı terazi ve i.letler kullanılab'.lir: 

a) Müsavi manivela kollu aama 
teraziler, 1 

b) Kefeleri yukanda teraziler 
veya aıma terazileri (müsavi mani .. 
vela kollu köprülü teraziler) , 

c) Manivela kolu müsavi olmı
yan bir kollu tartı aletleri (de sima! 
baıkilller) , 

ç) Manivela kollan müa.avi olmı· 
yan çok kollu tartı aletleri ( desimal 
ve aantizimal basküller) , 

e) Sürme a~ırlıkh köprülü tartı 
aletleri, 

f) Bir kollu kantarlar, 
g) Çok kollu kantarlar, 
h) Kantarlı köprülü tartı aletle-

ri, 
i) ibreli teraziler, 
j) ibreli köprülü tartı aletleri, 
5 - Maaa terazileri (b) sürme 

ağırlıklı köprülü tartı aletleri ( e) 
Te kantarlı köprülü tartı aletleri (h) 
meyil ağırlığı tertibile birlettirilebi
lir. 

Manivela kollan müsavi o!mıyan 
aletler (c, ç, d, e) kantar tertabile de 
birleıtirilebilir. 

Nanl izin alınacak? 
Türkiyede metre ıiatemine uyııun 

olmıyan ölçü, tartı ve aletlerin ya• 

pılmaaı yasaktır. Ancak kanunun 4 
Üncü maddesinin C ve D fıkralarına 
göre bu hüküm dııında bırakılan 
ölçüleri yapmak, memlekete getir
mek veya kullanmak istiyenler dilek 
)erini bir istida ile bulundukları mırı
taka müfettiş'iklerine bildirerek izin 
isterler. Müfett~ler de bu gibi müra· 
caatları kendi düıüncelerile birlikte 
lktıaat vekaletine bildirirler. Veka· 
!etin vereceği izin müfettitlikçe öl• 
çüyii yapmak veya kullanmak isti· 
yene ve veki..letçe doğrudan doğru· 
ya bunların geçirileceği giimrüğe bil• 
dirilir. 

Olçü yapanlar, metre sistemine 
uygun olmıyan ölçüleri ancak İktısal 
Yek&letinin izin kiiıdı üzerine yapıp 
satabilirler. Bu izinlerin istenildikçe 
müfettiılere gösterilmesi 13.:z:an ge
lir. 

Muayeneler 
Ölçü ve tartı aletleri mu. yy<n 

zamanlardan baıka her zuman 5lçÜ 
ve ayar müfetti~leri larafuıJ11n tef .. 
tiı edilecektir. 

Ansızın muayeneler arasınıla \:ç 
aydan fazla zaman geçmiyecekı;r. 
Anaızın muayeneler kapah yerlerde, 
dükki.ıı ve müe11e•eleule yapılmak· 

işte bir eski kantar 
la beraber ıüphe ve zaruretler ha• 
!inde ceza muhakemeleri uaulü dai• 
resinde araıtırmalar yapıJabilecektir0 

Bilinmesi liizımgelen maddeler 
Şu mevaddın herkes tarafından 

bilinmeaini faydalı cördüğümüzden 
kaydediyoruz: 

Nizamnamede yazılı bütün ölçü• 
!er, kullanıldıkça atmmaya ve ıekil 
değİ§tİrmeğe ve hava değİ§melerine 
kar§ı dayanıklı maddelerden ve bu• 
nu temin edecek biçimde yapılmı~ 
bulunmalıdır. Husuıile ha11as uzuıı: 
luk ve ağırlık ölçülerile teraziler İl'1 

malzemeden özenerek yapılmıt olın•" 
lıdır. 

Ölçü ıniktarlannı gösteren iıarel• 
!er yanlı§ yapı ( tecvizi hata - tole-. 
rana) miktarlanna göre ehemmiyeti• 
farklar yapabilecek ıüphelere mel'' 
dan venııiyen bir tarzda konmalı ve 
kolaylıkla değifmemelidir. İıaret çiı• 
gileri iyi görünmeli. Dayanıklı oJına· 
hdır. Bu çizgilerin kazılınıı ve içinİ" 
boyanmıf olması lazımdır. Bu iıaret• 
ler yalnız boya ile çizilıniı olamaz. 

Her ölçü, tartı ve aletlerin üzeri• 
ne imal edenin adı veya markaaı öl
çüden aynlmıyacak bir tarzda koıı· 
mut bulunmalıdır. Yapanın adı yeri• 
ne bjr iıaret veya marka kul1anılıt'" 
aa bunun bulunduklan l'Dmtaka ınii• 
fettifliğine bildirilmesi lazımdır .• 

Ölçü vahitlerinin kesirleri her ı•' 
man qari olarak kullantlma.Jıdır. A"' 
cak 1/4 litre bu hükmün dııında k&' 
lır. 

Ölçüler ilk ve senelik muayene' 
!ere temizlenmiı olarak getirilmeli• 
dir. 

Okka - Kilo 
Şunu da ili.ve ed..tim ki kilol"' 

okkaya ve okkayı kiloya tahvil et• 
mek çok basit bir ittir. Kiloyu okk•' 
ya tahvil için O, 78 rakamı ile darbet• 
melidir. Okkayı kiloya tahvil için ıl 0 
O, 78 e takaim etınelidir. · 

Arfın ·Metre 
Arımı metreye tahvil etmek i• 

çin 0,68 rakamı ile istediğimiz ra• 
~ ~betmek, metreyi arıma talı' 
vıl ıçın de 0,68 e taksim etınek ı•
zıındır. 

• 

• 
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Son seneler zarfında Türkiyede 

plastik sanatlar bir parça rağbete 
mazhar oluyor gibi. Halkla sıkı 

bir teması o~m~ına rnğmen,ha-

lzmitte Gazi heykeli 

yata henüz layikile girmemit ol
makla beraber memleketin umumi 
sanat seviyeıi üzerinde sevindirici 
bir inki,af seziliyor. 

Senede bir defaya inhisar eden 
ve ziyaretçisizliğinin hüznü ile ka
panan tek sergi yerine senede bir 
kaç tane resim sergisi açılıp kapa
nıyor, ziyaretçiler sıklatıyor. 

Heykeller, abideler, sokakları 
~eydanları süslüyor. Her gün yeni 

ır apartımanın temeli atılıyor ve 
pl erge) her zamankinden fazla ça• 
••ıyor. 

Yeni •ene . d' • . . b omu d ye gır ıgımız ugünün 
haya2;::a a~ geçe~ senenin sanat 

.. .. .. k'°yle hır bakacak olsak 
goruruz i b b · • . u ır sene içinde diğer 
senelere mabetle çok f ki b" f 
1. t G • ar ı ır a-

a. ıye var. erçı büyük b" b 1 
D b" d "'I d ır am e ,.ı ı egı se e seneden seneye 
tan bu faa~iyet güzel ümitlerim~:~ 
rdenk verebılmemize de yardım e-

er. 

1933 ıeneıinde T" k' d I 
resim serg' . l ur ıye e a tı 
timd' k ıaı açı mıttır. Bu rakam 

ıye adar hiç bir seneye nasip 

olmamıt bir mazhariyettir. Bir se
nede altı sergi. Güzel. Salaha ve 

intibaha İJ&ret olamaz mı? Senenin 
ilk. ~ü~ünde bedbin görünmek iyi 
degıldı. Ben bu sergilerin altısını 
da can ve gönülden alkıtlıyorum. 
Bu sergilerin ikisi fstanbul Halke
v_i ~er~~zinde müze ve sergi tube
sının hımmet ve delaletile açıldı. 

Bu iki sergi rahmetli iki eski res
samın sergileridir. Evvela merhum 
Ali Rıza Beyin sergisi, sonra da bu 
nu takip eden Zekai Papnınki.Kıy 
metli bir batıra, birer varlık olan 
bu sergiler genç nesil için birer tet
kik ve tetebbü vesilesi olmuttur. 

• f!çüncüsü Hamit Necdetin sergi
sıdır. Galatasaray sergisini görme
ğ~ g~le~ere ayni salonlarda yepye
nı hır ~tılle sürpriz yapan Hamit 
Necdetın sergisi güzel bir resim te
zah" ··d·· uru ur. 

. J?ördüncü sergi, yerli mallar ser
gısınden ziyaretçi istiane eden Ga- I 
lataaaray · · b'l . sergısı ı e bu sene her za 
mankın~e~ farklı idi. O Galata.sa- . 
~~{ .. sergı~ ~i senelerce bozuk ve 

o u rengını muhafaza etın" ti 
Cemal Sait ile Zek' F "k" ıt !• 
dikleri ç.e!ni iİe bu ~en':: ~:ı:~: 
ray sergııı de her ıenek. 
aını değİftir · 1 

1 ınanzara-
mıt o uyordu_ 

Be9inci sergi "D • • . " grupunun de-
sen sergı11dır. Bet ressam b" 
heykel~ arkadatın davası:~ aad'; 
ve .teklıfıız olarak vücuda getirdik
lerı bu grup, senenin en mühim bir 
r~sim h.areketidir, dersem tarafgir
lık etmit aayılmana. Zira biribirinl 

Galatcuaray ıergisincle 

çekememezlikten, benlik davaların 
dan çıkan münakata ve saygısızlık
l~ın üstünde yalnız çalıtmak, re
sıın yapm~k ve ~ethir etmek gibi 
sa~e ~e g_uzel hır gayeyi benimse
mıt hır. kıtlenin ~arekete geli,i el
bette kı mutlu hır birleşmedir. Bi-
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ribirine uygun iki kafadarın nadir 
olduğu bu devirde altı sanat yolda
,ının bu gaye ve kafa denkliği az 
fey değildir. Ve itte eski Rus Kon
solosluğu yanındaki dükkanda gru
pumuzun ilk açtığı sergi bu hüsnü· 

• 
s ..... :z: j ( z:iı 

Hamit Necdet Beyin sergiıinden 

niyetlerinin mükafatını görınüt 0 J. 
du. Resim sergilerinin nadiren maz 
har olduğu bir ziyaretçi kalabalığı 
sergimizi dolduruyordu. Halkın 

Merhum Ali Riza Beyin 
sergisinde 

resim telakkisine belki de aykırı 
gelen eserlerin tethir edilmiş olma
::ı• ı:_ağmen tahit olduğum alaka 
~n edilemiyecek derecede ve 

ıevındiri 'd' ş· . "k" . cı ır. ımdı grupumuzun 
ı ıncı s · · h erg111 azırdır- Yeni sene-
nin ilk haftasında sa k' b . . nırım ı u 
ıergıyı gezebileceksiniz. 

Altıncı sergi "lnkıl' • · 
d

. lnk I ap sergısa., 
ır • 1 ap sergisi Ankarada, Hal· 

~evi ~e~kez?ıde açıldı. Bu, inkı
lap tarıhı ve ıstiklal mücadelesın
den alınan mevzular üzerinde işlen 
mit tabloların meşheridir. Resim 
dünyamızın genç yolcuları bu ser
giye koltuklarının altında "inkı
lap., ı heceleyen tuvallerle koşa ko
fa geldiler. Ki bunların içinde Ha
lil !brahim gibi, Turgut gibi, Eşref 
gibi kıymetli gençlerin değerli e
serleri de vardı. Kırkı mütecaviz 
sanatkar bir arada eser teşhir edi-

yordu. Gönül isterdi ki daima balo 
tuvaletile alafranga hanımları bo
yayan akademi müdürünü de bu 
sergide mesela cephane tafıyan 
kadınları işlemit küçük bir tuvalile 
bu inkılap tezahürüne ittirak etmiş 
ulıun. Nitekim, bugünkü genç nes
lin hocası olan Çallı lbrahimi bu 
sergide iki eserile eski talebelerini 
yalnız bırakmamıf görüyoruz. 

Heykele gelince: Bu sene fzmit
te Nejadın, Elazizde Kenanın Ga· 
zi heykellerinin kütat resmi yapıl
dı. Kubilay abidesinin de ihzarile 
Ratıp Afİr uğratıyor. Bundan haf

. ka senenin helkeltratlık aleminde 
Nusret ile Zühtünün inkılap ıergi· 
sindekimaketlerini zikrettikten son 
ra Zühtünün "D,. grupunun sergi
sinde teşhir ettiği desenlerinde ıs
rar etmek isterim. Ressam geçinen 
pek çoklarımıza hocalık edecek ka
dar desen kuvveti, Zühtünün sanat 
kudretlerinden biridir. Gerek ge
çen sene açtığı hususi heykel ser
gisinde, gerekse "D,. grupunun de
sen sergisinde gördüğümüz desen 
ve krokileri Zühtü, insanın beykel
tra' olmak için tıpkı bir ressam gi
bi nasıl etüt yapmak ve ne kadar 
çok çalıtmak lazmıgeldiğini bize 
öğretmit oluyor. 

Mimari: En bahtiyar tubemiz
dir. Gerçi ıtil itibarile intaatımız 

t; 

"D,, sergisinde Zeki Faik Beyin bir 
krokisi 

pek te biribirile ahenk temininden 
uzaksa da imara karşı gösterilen 

Yazan: 
Elif NACI 

hüsnüniyet güzeldir. inşaatımızın 
ııJdet merkezi Ankaradır. Ziraat 
Enstitüsü ile Milli Müdafaa Veka
leti binası bitmiştir. Harbiye mek• 
tebi ile Dahiliye Vekaleti bitme!' 

• 

Kublay abitlui 

üzeredir. Nafıa Vekaleti ile temyiz 
mahkemeleri İllf88bna bqlanmıt
tır· Maarif Vekalei binasının pro
jeleri hazırlanmıştır. Mali sene ni
hayetinde münakasaya konacaktır. 
Devlet, iktıaat ve adliye vekaletle
rile meclis binasının da Y enitehir
de yapılması arzusunda imit. 

Önümüzdeki sene zarfında· da 
daimi sergi binası intaatı da bitmiş 
olacaktır. İstanbul, Sıvas, lzmi.ı-, 
Konya, Antalyada ve diğer vilayet· 
lerde de genit bir imar faaliyeti ha 
rıl harıl itlemektedir. 

Resim olsun, heykel olsun, mi
mari olsun. Nikbin bir eda ile hü
li.sa ettiğim fU hareketler, Türkiye 
için az değil mi? Elbette az. Fakat 
yoklukta, bunlar da birer varlıktır. 
Gelecek ıenelere üm'.t veren birer 
ıtıktır. "Ommit, cihandan da bü
yük.,. Seneler bayrolsun. 

Elif NACI 
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[FıKô'4fA 
)'eni seneye girerken ... 
Şu satıdan okuduğunuz zaman 

1 
kendinizi yeni başlıyan bir sene
nin içinde bulacaksınız. Dün gece 
saatinizin kadranı gecenin 24 nü 
devrederken 300 küsür günlük bir 
senede tarihe intikal etmiş bulunu
yordu_ 

Her birimiz, geçen senemizi az 
çok bütün hatıralarile hafızamızda 
canlandırabiliriz. Fakat yeni sene?. 
O, bize acaba neler getiriyor?. Hiç 
birimiz bunun farkanda değiı iz. 
Rüzgarları emrine ram, denideri 
arzusuna münkat eden insan zeka· 
sı, maalesef, istıkbalin meçhu'.atı 
önünde tam ve mutlak bir acziçin
dedir; hazan gök yüzüne bakarız· 
Milyonlarca ve milyonlarca yıldız
larla süslediği bu kubbede küremi· 
zi, kürede bulunduğumuz tehri, ve 
o şehirde de kendimizi düşündü
ğümüz zaman, tabiatin hudutau'? 
azameti içinde varlığımızın bir zel' 
reden farkı olmadığını anlamağa 
benzer birimiz bir aciz._ 

İnsan zekasının harıkalara yara
tan bir zeka olmasına rağmen onur 
iıtikbalin meçhülatı önünde düştü 
ğü bu mutlak aciz ne hazin ve acı
dır; fakat muhakkak olan bir şey 
varsa o da, insan zekası iatıkbalin 
bu meçhülatını daha evvelden bilip 
• ... kdir et&eydi, bütün dünyevi "i
zam altüıt olur ve yapmanın hiç 
bir manası kalmazdı. Esasen yaşa
mağa tat veren de biraz da istikba· 
lin bu evvelden bilinmeyi~i değil 
midir? •• 

Dünyada harp ve sefalet nedir 
bilmiyen bir çok milletler vardır; 
fakat milletimiz, bilhassa ne.limiz. 
neler neler görmemittir: Ben Yu
nan muharebesini hayal meyal ha
tırlarım. Biraz kendimi idriak etme· 
ğe başladıktan sonraki zamanın 
muhasebesini, fU satırları yazar
ken, şöyle gözden geçiriyorum da, 
bu kısa faslın kaç muazzam h:ırp 
ve mesaiple dolu olduğunu gÖ<Üyo 
rum. Ve onun içindir ki yeni sene· 
ye girerken bu senenin de, d:ğer 
seneler gibi bizim için ~u! h, ve sa
adet dolu bir sene olmasını !:ütün 
kalbimle dileyorum. Ve dü, ünüyo
rum ki, dünyada hiç bir millet, 
Türk milleti kadar, seneler::e harp· 
!erin ve musibetler;n ortasında d5-
kü!e döküle sulh ve saadete istih
kak kespetmemif ve sulh, h'.ç b;r 
millet için Türk milletine olduğu 
kadar tabii bir hak olmamıf!ır." 

D E İV AT Nur:~,:~·~TA 
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Saliihattin ENiS 

MATBUAT 
ALMANAGI 

• 

h G . u ere, yıllar yıllara • b 

t 
enzkıybo_r. Bazan tozu dumana ka- ragmen öyle bir fey çıkmadı. Mü- ladım, yine ta.irlerle devam ede-
ara ır atlanm .. "d 

1 
nakata edilecek mesele hiç bir za. · Cah 

• • MUJ e erle geldig"i .__ yım. it Sıkkı Ömründe sükiit'u 
zannedılıyor ama 

0 
ati b k man e11<1ik değildir; fakat onları 

yoruluyor nedir? orta;a çaç~kı mu bul~a ... ~·· üzerine dikkati celbet- netretti.l z.annederim ki bu genç 
hem t nca mesını bılmek li.zımd B son sene erın en vaitkar şairidir. 

Or 
e~ o~umuza karıfıp kaybolu- ır. unu ya- Hasan Ali Dönen ses'i, Salih Zeki 

Y • Bız Yıne ı· · b • pa. mıyoruz, belki aczı"mı·zden bel- A e ımız öğ · ·· d k t b il • aya farkıları'nı, ReRat Feyza· Mat-
bekleın • b 

1 
rumuz e ı em e iğimizdend" T 

.. ege at ıyoruz ve ··n1 ır. baada Ak ' B h K 1 gunlere ıll gu er fam ı, e çet ema ge-
d ' y ar yıllara benzemekte Belki de bezginliğimizden. Orta- çen seneki Çağ'ından bazı parçala -

evam ediyor. d~ d~ran meselelerin artık eski bir ı rı ilave ederek Burda bir kalp çar-

kı:~~at~~aç senelik adetimi hıra- z·.~~'.yete ait olduklarmı, içimizde pıyor'u, Necmettin Halil Bir yur-

ka k 
yazılar yazmag"a kal- dunun kıymetlerine en sadık kalan- dum daha'yı, Sabri Eıat Odalar ve 

ca de··ı · l b'I I ne he gı mı; fakat insan herse- ar ı e seziyor. 1918 senesi yalnız so alar'ı nefretti. Faruk Nafiz man 
bir ın:en hemen hiç değifmiyen umumi harbin değil, tarihte latan- zum bir destan, Kahraman'ı yazdı. 
gun b' zarayı tasvire, yani dur- bul'un Türkler tarafından fethi ile Bittabi timdi hatırlamadığım isim· 

ğa ın b Yatın halini anlatına- .. . . r; e ı ıyi erini de unutu-ır edeb ·ı batlıyan ve ismine eski tab"ırı· ı" le 1 ler de va b lk" · 1 
ec ur olun b 

1 
ezmıneı cedide., denilen devrin yorum. Öbür tairlerimiz mecmua· 

i~nu hiç olıııa ca mevzuun. 0 f u: de sonudur. Biz bir "çağ.,ın batın- larda şiir neşretmeg" e devam etfı. 
ğı ile o"'rtıne· Zsa edanın faıranelı- d b"ld""' . l B g b ayız, 1 ıgımaz meseleler - bil- er. unlar arasında Ahmet Hamdı' 
nu111 Ye~e··e eves ediyor. Zama- h b d'" h V l k .... gı assa e uyat sa asında - dünden .ar ı 'ta timdiye kadar en gu"zel 1• _ 

Türk ed b' sevmem; hem ben k 1 1 1 d k 
d

.. e •Yatının b .. k" h·ı· . a m~t o an ar ır; bugünküleri an- ı manzumesini, "Ne içindeyim 
Unkünd .. ugun u a ının ak 

Ş . en ustün ld • k .. c zaman zaman bir şimfek gibi zamanın,. ile "Bir gül bu karan-
ınıdj zaafırnız 0 

1 
ug,una anıım. farkediyoruz. Bu ise uzun, velut lıklarda., yı çıkardı; Ahmet Mu • 

sasiyef . . Çırı çıp aktır; has- . k I h" •· 
f
'k •mızın tahlil kud . . . muna a?A ara kafi değildir. ıp ın ismi de günden güne daha 
ı rİıni . 

1
• retımızın, · d 1 

lerin ın zınkcı .•~lığını parlak kelime- 1933 senesinde edebiyatımızın zıya e tanı ıyor, buna layıktır-
Yoru:ı: ;s eaı ıle örtmesini bilmi- halini düşününce hatırımıza evve- Şairlerimizin hepsinin de eserle· 
ınetj ~lrn~l~rırnızın büyük bir kay- la bir kayıp geliyor: Ahmet Ha,im rini alaka ile takip etmeğe çalışı
hatt• b a •gını herkes görüyor; öldü. Bu tair kendisinden bekledi- yorum; çünkü bugün memleketi-

a • u dah · · •· · · b"I · · · belk" farked" a ıyı -kendimiz de gamız eıera vere ı mış miydi? Ha- mızın ı her feyden ziyade fa· 
ille d ıyoruz. Hastalık bu kadar yır; olümü bunun için bir kat daha ire ihtiyacı olduğuna kaniim. Ço-

y anda olu · ·1 ki d B d • b'lh ti k nca ıyı etmek gayre- acı 1 ır. un an sonra verebile- gunun, 1 assa yukarıda saydık-
•., urtulu, yakın demektir. cek miydi? Uk tiirlerinde, Edebi- !arımın yazılarında ümit veren par· 
. c.debiyatımızın bir buh yatı· cedide'nin tesiri ile, alelaca- çalara raslanıyor. Fakat ne bile-

~ıtdiğinden bahaol k ran ge- yip kelimelerle yüklü olan dili ıon yim? tairlerimizin hem:n hemen 
Ustadım Ah unur en zavallı zamanlarında·. h · d "B h ız met Rasim kızmıt epsın e, acemilikten de fena bir 
b ~-~an büyük varlıklara ariz ola~ Bir kuı düıünür bu bahçelerde tey, bir sahte ustalık var. Oldukça 
k~ onnıeaidir; bizde ne zaman Alhn tüyü son bahara uyaun ' maharetli, fakat eski, fakat hep ay-
ıtap oku d k' · d' 

0 
n t ld k "b" b' 

b
•h I n u ı tım ı buhrandan b ti • · ı· 1 e en çı an gı ı ır sesleri var. 
~ so unuy d' b 1 ey nı .Oy ıyecek kadar temiz- Bu gücümüze gidiyor ve belki bu-

k"ı d b" or., ıye at ıyan (bel- lenmit berrak! t G l l · · e ıten .. kü' b . ' atmış I· ö saat eri, nun ıçındir ki onlardan bahseder-
ruın) b' • çun ez ere zikrediyo Pıyale tam ifade · · b 1 b" k b" k ır ınllk 1 D . . sını u amamıf ır en, ırta ım reel meziyetlerine 
bi:ı:de hi . a e yazmıştı. oğru; Jı_as.aasıyetın eserleridir. Hawim, s~ 
Ilı- d ç hır zaman çok kitap ha- s h ·ı -. ~- rağmen, müsamahasızlık, titizlik 

... k ını ru u ı e tam akordedebildiği .. k 
1 rln .ı, od unmadı. Fakat basılan. zaman o"lu"m k I gostermemek abil olmuyor. 

şını ik. d . apısına ge mitti. Fa- B d 
ıtördü • .. I ın en çok fazla rağbet kat bıraktığı eser•• de güzel bilhas- . .u sene roman an ziyade küçiik 
tıe ent~~ü~ du; uzun zaman herse- ıa zengin bir mirastır. So~ eseri hıkayeler çıktı; ekseriya roman is
l'l'ıılnıı.k 

1
ten meseleler üzerinde bu sene basılan Franklurt se;yaha;. mini tafıyanlar bile biraz uzunca 

a}a ar, kavgalar olurdu. nameıi'dir. bir hikayeden başka bir ,ey değil
dir. Bittabi Mahmut Y esari'nin 

bi romanlar da var. Mahmut Yesari 
en iyi romancılarımızdandır; bu i
ki yeni eseri, Su sinekleri kuvvetin
de olmamakla beraber yine güzel 
kitaplardır. Bunlara lakender Fah
rettin'in Sumer kızı'ru (tarihi uzun 
roman), Vala Nurettin'in Küçük i
lanlar'ını Burhan Cahit'in Yüzbaşı 
Celal, Düğün geceıi'ni de ilave et
meli. Sermet Muhtar Kıvırcık Pa
şa'yı; Seli.mi izzet Sanım Ayşe ile 
Fadime'yi, Deli'yi; Meliha Avni 
Hanım Bir gecenin sabahı'nı; Hali
de Nusrat Hanım Gülün babası 
kim ?'i çıkardılar. 

Hseyin Rahmi Bey bu sene uzun 
roman yerine küçük hikayeler net
retti. Katil Buse (bilmem niçin ki

tabın üzerine "Puse" yazılmıt ? H. 
Rahmi Beyin böyle feyleri sevme
diğini biliriz). Tünelden ilk çıkıp, 
Namuıla açlık meselesi, iki hödü
ğün seyahati, .Şeytan işi. Bunlara, 
geçen sene oynanan Kadın erkek· 
leşince piyesini de ilave etmeli. Bü
yük romancımız çalıtmaıını zama· 
nın zaruretlerine uygun kılınak İs
tiyor, mademki uzun roman okun· 
muyor, fikrini, şaııatini küçük hi
kayelere şıkı,tırıyor. Bu üstadın 
gençlere verdiği iyi bir deratir: 
mümkün olan tekillerle çalıfmak. 
Aka Gündüz Bey Kokain veAysel 
isminde iki romanla birkaç küçük 
hikaye nefretti. Y akup Kadri Bey 

bu sene yeni bir roman çıkarma
dı, fakat Ankara'sı Hakimiyeti 
millli;ye'de tefrika olunuyor. Var
lık mecmuası da yeni bir piyesini 
ilan ediyor. Falih Rıfkı, makalele
rinin bir kısmım E:ski sanat ismi ile 
topladı. 

Tenkitle edebiyat tarihi sahasın
da Nahit Sırrı'nın Roman ve hika
ye'si, Hasan A.li'nin Türk edebiya
tına toplu bir bakış'ı, Abdullah Ba
ki'nin Kaygu•uz'u, Sadettin Nüz· 1 

Tarihte Ahmet Refik Bey hoca
mız 13 üncü asırda latanbul, Kral 
Tökeli lmre, Türk idaresinde Bul· Senenin en zengin ve kıy-

metli mündericatı olan 
garistan, Hoca nüfuzu isimli kitap-
larını ve Lady Montagü'nün Şark alrnanağıdır • 
mektupları tercümesini neşretti. lstanbul Matbuat Cemiyeti 
Hüseyin Namık Bey Peçenekler ile tarafından 1934 senesi için ha-
Atilii ve oğuları'nı, Yusuf Osman zırlanan almanak pek yakında 
Bey Mete'yi, neşretti; Retat Ekrem neşredilecektir. Çok kıymetli 

ve mütenevvi mündericatı olan 
Bey Atilii ve Hun'lar, Selçuk tarihi, almanak Türkiyede ne1redilen 
Sumer Türkleri gibi küçük kitaplar almanaklann en dolgun ve zen-
çıkardı. gindir. 

Senenin batlıca ilim kitapları Tevzi merkezi Kanaat 
arasında fsmail Hakkı'nın içtimai. Kütüpaneaidir. 

mektep, Terbiye, Mürebbi/ere, Ha- ~~~~~===~~~~~~= 
ıip Ahmet Beyin Kendi kendine la· 
aliyet prensipi, Hilmi Ziya'nm in· 
sani vatanperverlik iıimli kitapları
nı zikıedeceğim. 

Cumhuriyetin onuncu yıldönümü 
nü teıit için çıkan kitaplar: Şaziye 
Berin Hanımın Baybiçe'ıi, Halit 

Fahri'nin On ydın destanı (piyes), 
Etem lzzct'in On yılın romanı, 
Sadri Etem'in Bir varmış, bir yok
muş'u. Bunlara iki de tarih. kitabı 
ilave edelim: Nefet Halil'in Büyük 
Millet Meclisi tarihi çok muntazam 
ve incelikle yapılmıt bir vesika dos-

yasıdır. Suat Tahsin'in Türkiye cüm 
huriyeti ve haliki Mustafa Kemal 
de istifade ile müracaat edilecek 
bir kitaptır. Doktor Mustafa Hakkı 
Beyin Yurt için'i, eski makalalele
rinden ve tercümelerinden müte

tekkeldir. 
Tercüme sahasında ıenenin en 

kıymetli kitapları Kanaat kütüp
hanesinin neşrettiği Moliere-V efik 
Pa~a külliyatıdır. Moliere'in yeni 
bir tercümesine ihtiyaç vardır, çün 
kü Vefik Pata'nm lisanı hayli eıki

mi,tir; fakat tercüme ile uğra?An· 
lar için ne güzel bir den! Bu on al
tı küçük kitap hala zevkle okunu
yor, çünkü büyük bir pirin ve 
zevk sahibi, anlayı,lı bir müterc'.: ı 

me kütüphanesine devam ediyor; 
burada tercümelerinin hepsini say 
mağa imkan yok, üç tane en mühim 
mini kaydetmekle iktifa edeceğim: 
Machiavalli'nin Hükümdar'ı Tolı
toy'un Basübadelmevt'i Marx'ın 
Sermaye'si (hulasa) • Bilmem 
bu tercümeler nasıldır? (Okuma
dım) Fakat Haydar Rifat Bey bir
takım eserleri elinden geldiği ka· 
dar tanıtmağa çalışıyor: iyi bir hiz. 
mel Cürüm ve ceza'yı da zikrede
cektim, fakat onu Doatoyevski' den 
değil, Gaston Baty'nin piyesinden 
tercüme etmif. Mademki Dostoyevı 
ki'yi ve tiyatroyu seviyor, bari Co
peau'nun Karamazol karcleşleri'ni 
de tercüme etse . 

Mecmualer: Halkevi'nin Anka· 
ra'da çıkardığı Olkü muntazaman 
diğer tehirlerde çıkardığı mecmu: 
alar ise arasıra netrolunuyor. Olkü 
dolgun bir mecmuadır. Serveti 
Fünun devam ediyor fak.at yazak 
ki az okunuyor. Bu ı:ne Ankara' da 
Yarlık, latanbul' da Anayurt çıkına. 
ga başladı. Gençler iki mecmua 
nef~ediyorlar: Birlik ve Geçit. Hü
ıeyın Cahit Bey Fikir hareketleri 
isminde bir ''risale,.yi (bu kelime
yi de nereden hatırlamıt?) tek ba· 
tına makaleler ve tercümelerle dol 
duruyor. Yolların sesi devam edi-
yor. 
Bakalım beklediğimiz edebiyat· 

tan 1934 le bir haber çıkacak mı? 



ır: 

Milasta fakir 
Talebeye yardım 
~ilaslılar her kasabalımıza 

güzel bir Örnektir 
MlLAs, (Milliyet) - Geçen mek 

tuplarnndan birinde, ilkmektebimizin 
60 • 70 fakir çocuğuna her gün .,. 
cak yemek verilmekte olduğunu yaz 
mııtım. Şimdi bu yardımın hudutları 
genişletilmit ve Orlamekıepten her 
gün 10 • 15 kiti de doyurulmağa ba§ 
lanmııtır. 

Kazanın çok hamiyetli ve verimli 
halkı, yavru1arrnı~ gıdasını mükem
mel bir hale sokmak için adeta birbi
rile müsabaka etmektedir. Yemek tev 
xiinden her ay bir aileye 2 defa nö .. 
be düımekte ve ayda iki defa bir ai
le &O • 90 fakir yavruyu bu kış gün· 
)erinde gıdaoız bırakmamaktadır. 
Yavrular her gün üç türlü iyi yemek 
le beraber bir tatlı yahut meyve bula 
biliyorlar. Bunların masa örtüleri, ça 
tal, kaşık, bardak ve peçeteleri tek
mil halk tarafından temin edilmiıtir. 
lJ Bankası Müdürü Rifat Bey geçen 
g'in bu yavrulara defter tevzi etmİ§· 
tir. Bankadan bunlara bir kumbara 
da temin edilecek ve bu auretle para 
lan birikecektir. Elbise, ayakkabı, ça 
maşır ve kitap dahi temin edilmekte 
dir . .Geçen gün sinemada, çocuklar i ... 
çin bir talebe filmi göaterilmit ve bu 
na bütün mektep talebeai ufak bir üc 
retle i~tirak etmİ§lİr. Toplanan para 
yalnız fakir yavrularımızın ihtiyacı ... 
na sarfedilecektir. 

Milao Spor kulübü gene ceçen ge 
ce ainema binasında güzel bir piyes 
temail etmiı ve bu auretle ökoüz kar 
detlerine mühim bir yardımda bulun 
mu§tur~ Sıcak bir samimiyet içinde 
çıplak yavrularını kanatlan altında 
ısıtan halkımızın temiz ruhunu can 
ve gönülden alkıılamayı bir vazife le 
lakki ederiz. 

Tasar ruf Hal tası .• 
Mekteplerde taaarruf haftaoı bu

gün meraaimle açılmıştır. Haftanın 
ilk günü, ortamektep riyaziye mualli 
mi Mahir Beyin gayet bilgili, aamimi 
ve heyecanlı bir konferanaı ile baf~ 
lamıştır. Talebe, ellerinde tasarruf tı 
arlerile caddeleri dola§acak ve yine 
ortamektep tabiiye muallimi Mahir 
Kemal Bey tarafından fehrin en ka
labalık bir yerinde halka iktiaal haf 
tasının ve iktisat cida.linin manası an 
!atılacaktır. Talebe tarafından taaar· 
rufu ifade eden güzel teınailler hazır 
lanmaktadır. 

Yabancılara göre Türk Adliyesi 
Geçenlerde, Karasulanmızda avla 

nan bir Yunan gemioinin, oahil gÜm• 
rük motörlerimizden biri tarafından 
yakalandığını ve mürettebatının mah 
kemeye sevkedileceğini yazmııtım. 
Bu yabancıların muhakem~ai ıürat~e 
ve çok adilane bir ıekilde ıntaç edıl
miş.tir. Mürettebattan bazıaı beraat 
etmiş, bazısı da mabkiinı olmutlur. 

Faka! hepai de Adliyemizin dü
rüstlüğünden ve adaletinden pek 
memnun kaldıklarını söylemiıler ve 
bu hususta, tauı bir Cümhuriyet müd 

iumumisi gibl hareket eden genç 
liyecimiz Enveri Beye teıekkür et 

t!erdir. ......:_ ___ .,. ___ _ 
Kandrada Vilayet meclisi 

umumisi intihabı 
KANDRA, (Milliyet) - Kan

'drada halkevi ve fırka binasında 

İzmit vilayetin meclisi umumisi a· 

zalarmm intihabı ikmal edilmit ve 

neticeye vasıl olunmuştur. 

Asıl azalığa.. Tüccardan İsmet 
Bey oğlu Niyazi Bey 53 reyle. Tüc
cardan Tevfik Bey oğlu Hurtit B. 

52 reyle •• Asım Efendi oğlu Raif 
Bey 51 reyle •• Belediye reisi Tevfik 

Bey 51 reyle intihap olunmutlar

dır. 

Yedek azalığa .• Hurtit Bey oğlu 
Retat Bey 32 reyle·. Hüsnü Bey 

oğlu Hasan Turgut Bey 30 reyle •• 
Manifatura tüccarlarından Esat Ef. 

zade Aziz Bey 19 reyle .• intihap 

olunmuşlardır. Koca Kaymasdan 

Ki.mil Efendi ile Semerci zade Os· 
man Efendi 10 nar rey almış olma· 
!arı dolayısile icabıhalinde araların 
da kur'a çekilecektir. 

-o-

Kandrııı • lstanbul muvaselesi 
KANDRA, (Milliyet) - Kan

dra kazasının lstanbul ile muvaıe· 
lesinde en kolay tarik Kandra • İz
mit yolu ve tren ile mümkün olu
yordu. Ahiren Belediye reisi Tev· 
fik Bey tarafından vaki teşebbüs 
ıayesinde Ağva, Şile, Üsküdar Oto
büs ~irketi ile görüşülmüş ve önü
müzdeki ilkbahardan itibaren mev
sim müsait oldukça Kandradan Ağ 
va tarikile Sile, Alemdağı Üsküdar 
postaları te~tip edileceği anlaşıl
mıştır. Bu suretle Kandra halkı 
Kandradan İzmite işliyen otomobil 
cilerin keyfi hareketlerinden ve 
her zaman olduğu gibi treni kaçır· 
ma korkusundan kurtuluyor demek 

MlLLlYET PAZARTESi 1KANUNUSANi1931 

Ordu muallimler birliği 
tesanütle çalışıyor 

Yeni Maarif müdürü Kemal Bey 
Birliğe feyizli yollar açtı 

Ordu Mualllmler Birliğinde 
ORDU, (Milliyet) - Kars Maarıif 

müdürü iken viliyetimiz: maarif müdür 
lüğüne tayin edJen Kemal Bey işe baş· 
lar baılamaz Muallimler Birliğline de 
yeniden can geldi. Müddeti bitmiı olan 
idare heyeti int:habı yapıldı. Maarif mü 
dürü Kemal Bey rdis aeçildi. Birliğin 
l"§kilindeki maksat ve menfaatı çok iyi 
bir görüşle oezen ve bilen Kemal Beyin 
ilk iıi, mlallimler arasındaki meoleki 
bağlantıyı takv'iye ve ilmi sahalarda 
her muallimi ayrı ayn tetkik ve tcteb
bülere sevketınek oldu. Bu gayeyi te
min için her muallim arkada§ mesleki 
mevzular üzerinde konferans vermek va 
zifesini almıştır. Pazarteai ırünleri öğle 
den sonra bütün muallimler huzurunda 
verilen bu konferanslar çok faydalı ol· 
maktadır. 

Muallim arkaı!aşlar arasındaki kar
'ılıklı sevgi ve saygıyı yaşatmak için 
Birlik azaları her Perşembe günü ak· 
ıamı çay z4yafeti terip etınekle ve Hal
kevi aalonunda muhtelif eğlenceler ya
pılarak çok temiz ve nezih geceler ya· 
ıanmaktadır. Muallimler arasındaki bu 
ıuurlu çalıımayı ve birlikte eğlenmeyi 
herkes samimiyetle takdir etmektedıir. 

Mualimler Birliğinin faaliyetini da· 
ha faydalı ve ıumullü kılmak igin bazı 
noksanların ikmaline lüzum görülmüş 

bir gece eğlentisi 
1 ve oarfı icap eden paranın tedariki yo

lu dütünülerek bir gece eğlentisi tertip 
edilmiıtir, Valimiz Adil Beyfendinin 
himayeleri altına aldıkları bu eğlenti 
için satılan bilet hasılatile eksikler 
taınamlanmıı, ayni zamanda ilk mek 
teplerimizdeki yokaul talebeye de yar 
dun olunmuıtur. 

Gece eğlentioine, bütün davetlile· 
rin ~irakile okunan lstiklaJ. ve Cüm
huriyetin onuncq yıl dönümü marş.la• 
rile baılanarak neıe, §"taret içinde sa 
baha kadar eğlenilmiştir. Mua11imler 
tarafından yaprlan kotiyyon bütün da 
ve~ıilere dağıtılmış, muhtelif ıekiller• 
de zarif, gülünç kıyafetler meydana 
gelmittir. 

Yalnız muallim Hanım ve Beylerin 
iıtirakile yapılan Kadril de çok mun
tazam ve çok ej ıenceli olmuştur. Ge· 
ne mqallim hannn ve beyler tarafın· 
dan Zeybek oynanmış ve sürekli al
kı~larla tekrar ettirilıniıtir. 

Ortamektep Muaiki Muallimi Zeki 
Beyin Kemaulda çaldığı seçme parça
lar zevkle dinlenmiı ve takdirle al
kı~lanmııtır. 

{\>k nezih ve çok temiz hava için
de geçen bu eğlenti gün ağarırken 
sona erm.İ§tİr. 

Çankırıda hafta nasıl geçti? 

Yukarıda muallim Raziye H. nutuk söylerken, afağıda halkın ve 
talebenin tezahüratı 

ÇANKIRI, (Milliyet) -Tasar· 
ruf haftası şehrimizde de canh bir 
'ekilde kutlulanmakta, ikhsat ve 
tasarruf hakkında her türlü propa· 
gandalar devam etmektedir. Halk 
Fırkası sineması halka meccanen 
bir film göstermiş ve iki muallim 
tarafından sinemada tasarruf ve 
yerli malları hakkında konferans 
verilmiştir. 

Perşembe günü mekteplerin ve 
halkın iştiraki ile Halk Fırkası ö
nünde merasim yapılmış, iki mual
lim tarafından yerli malları ve ta
sarruf hakkında güzel hitabeler 
söylenmiştir. Bil~are vali ve erki-

nıhükumet çarşılarda teşhir edilen 
yerli mallarını gezmiş, görmü,, en 
ziyada debbağların imal ettikleri 
deriler ho'a gitmiştir. Bu deriler 
sırf Çankırı yerli sanayiini göster
mektedir. 

Cuma günü ortamektep talebele
ri tarafından yerli malları için kon
feranslar verilmiş ve güzel numara
lar temsil edilmittir. 

Bu hafta toplanan cemiyetlere 
bilvesile incir ikram edilmektedir. 
Mektepliler yerli malı, iktisat ve ta 
sarruf öğütlerini tafıyan levhalari
le ara sıra çar,ılarda dolatmakta
dırlar. 

Şirin bir köy 
-o-

Bembeyaz ev~er, tertemiz 
sokaklar, çalışkan insanlar 

BAGARAS, "Söke" (Milliyet) -
Burası kazaya on kilometre uzaklığın 
da tamamen zeytin ağaçlarının kapla 
dığı ve çok zengin ovaya hakim bir 
dağa dayanan tepeler üzerine kurul· 
mu§ beş yüz hanelik ve bin yedi yüz 
nüfuslu çok mamur ve şirin bir nabi .. 
ye merkezidir. 

Zeytin ağaçları köye kadar sokul 
muş olduğundan, köy şimdi ovaya 
doğru taşmaktadır. 

Nüfusun azlığından belediye teşki 
lalı kaldın1mış, fakat ihtiyar heyeti 
kanuni oalô.hiyetlerine dayanarak kö 
yün imar ve ihyası işlerinde çok çalı§ 
tıkları ufak bir tetkikle belli olmakta 
dır. 

Evvelce üç yÜz hane Rum bulunan 
BRğarasında, Rumlar gittikten aonra 
Katelin ve Tirhova muhacirleri yer
leıtirilmiştir. 

Bu çalışkan yurttaılar az zaman· 
da k!iy için iyi bir unsur olmuşlar, 
kendilerine veri.len malları imar ve 
ihya etmişlerdir. 

Bağarasına yaklaşırken eılerine 
bir çok kazalarda bile rastlanamıyan 
muntazam ve beyaz sıvalı binalar gö 
ze çarpıyor. Köyün muntazam sokak 
Janna girildikten sonra her evin çi.. 
çeklerle süslenmiş avlulan karşısında 
bir köyde olduğunuza inanamazsınız. 

Bağarasında dört yeztinyağı fabri 
kaaı, bir de değirmen vardır. Bu fab 
rikalarda oenevi yedi sekiz yüz bin 
okka zeytinyağı sıkılır. Bağarası se
nede beş altı bin çuval incir ve pek 
çok hububatta ihraç eder. 

Köyün en büyük ihtiyacı Söke ile 
gidiş gelin temin edecek bir yol olma 
aıdır. Bu yol yapılınca köyü zirai ve 
lktısadi faaliyet daha çoğalacak ve 
imar itleri de daha ziyade i.Jerliyecek 
tir. 

Bağaraoında her Salı gÜnÜ pazar 
kurlur, Bağarası pazanna nahiyeye 
bağlı 18 köyden batka Koçarlı nahi· 
yesinin köylerinin ekserisi de gelir. 

Vilayet makamının himmetleri.le 
Kocarlı ile Bağarasıda köy kanununa 
tevfikan en çamurlu giinlerde bile 
araba ve tenezzüh otomobillerinin iş
liyebildikleri bir yol yaı>ılmııtır. Bu 
yol bir az daha ıslah edilir ve bazı 
yerlerine döJeme vapılıraa vilayetiıni 
zin Koçarlı ve aBğarası gibi ze~in 
iki nahiyesi ve bu nahiye'erle viJi.ye ... 
timizin diğer kaza ve nahiyeleri ara· 
aında kıı günlerinde kamyonların da 
i§o!emeoi temin edilmiş olur. 

Yol itlerinde çok hassas olan Va
limiz Beyefendinin önümüzdeki yaz 
mevsiminde bu ihtiyacı da temin ede 
ceklerine ~üphe ebneyiz. 

Köşk nahiyesi konpresi 
KOŞK, (M:lliyell) - C. H. F. Na

hiyemiz kongresi toplandı. Kongrede 
25 ocağın 50 mümeHili tamamen hazır 
bulundular. Kongreye vilayet idare he
yeti reis vekili Avukat Neş.et, idare he 
yetıinden Dr. Süleyman, Boğduğan C. 
H. F. kaza reisi lsmail Hakla ve Aydın 
Evkaf müdürü Ahmet Beyler de gelmi§ 
!erdir. 

Kongre reisliğine Neşet, ikinci reisli 
fe Dr. Süleyman, katipliklere vilayet 
fırka katibi Osman Hilmi ve muallim 
ıurğut Beyler aeçildiler. 

Netet Bey, Fırkamız esaolan ve um 
deleri geçen seneki dileklerden alınan ne 
ticeler hakkında kongre azalanın aydın 
)attı. Nahiyenin yeni ihtiyaçlan konu• 
ıuldu. 

E~kafa ait dilekler konutulurken Ev 
llaf müdürü Ahmet\ Bey izahat verdi, 
evkafa aıit her İ! için daireye yapılacak 
uıüracaatlann ehemmiyetle dikkate alı
nacağını ve bizzat takip edeceğini aöy
ledi, kongre azaları Ahmet Beye teşek· 
kür etli. idare heyetine: 

Muhtar lbrıd>im Efendi, Fuat &y, 
Halit Bey, Ali Koç Bey, Mehmet Ağa, 
mümessilliklere de: 

Dr. Süleyman Bey, Muhtar lbrahim 
Efendi, Atim Ağa, K!znn Bey, ittifak
la ıeçilerek kongre mesaisine son veril
di. --Bozdagan incirleri 

BOZDOCAN, (Milliyet) - in
cir müstahsillerimiz fırka salonun
da toplandılar. Fırka reisimiz İsma 
il Hakkı Bey, incir i~leri ve incirle· 
rimizin te,kilatlanmaları ve bu su
retle incir mahsulünün ve müstah
sillerinin korunmaları kabil oluna· 
cağı hakkında söz söyledi. Bu ay 
içinde Aydında toplanılacak kon
greye iştiri.k etmek üzere 15 mü
messil seçilerek toplantıya nihayet 
verildi. 

-o-

Yağmurlar Ayvacık zeytinlerine 
zarar verdi 

AYVACIK, (Milliyet) - Kaza· 
mız ve havaliaine yirmi gündenbe
ri şiddetli yağmurlar yağmaktadır, 
bu yirmi gün içinde iki defa da 
kar yağmıştır, bu yağmurlar zeytin 
mahsulü üzerinde çok zarar yap· 
mıştır, deniz kısmrnda bulunan 
mahsullerin bir kısmını seller deni
ze dökmüştür, ve mahsulün bir kıs· 
mı da çürümüştür, bu sene mahsu
lün toplanması daha iki gün geri 
vurmuştur,zarar yüzde ondur. Bu
gün de kar başladı, devam ediyor, 
zeytincilerimiz dütünceded_!r• __ 

· Malatyada bu sene lise açıldı 

Maltya lise binası ve 
MALATYA, (Milliyet) - Yur

dun her tarafında olduğu gibi bu
rada da maarife ziyadesile ehem
miyet verilmektedir. Malatyada al
tı ilk.mektep vardır· Ve bu sene de 
bir lise teşkil olunmuştur. Lisede 
timdilik dokuzuncu sınıf açılmıştır. 
Bu sınıfta 48 talebe vardır. Mekte· 
bin bütün mevcudü 336 dır. Liseye 
en ziyade Elaziz ve civar mektep
lerinden talebe gelmektedir. Mek-

lise müdürü Hamdi Bey 
tebin esas muallim kadrosu 15 ol· 
duğu halde şimdi 13 muallim mev• 
cuttur. 

Evvelce ortamektep müdürü iken 
!esenin teşkil olunmasile lise mü
dürlüğüne tayin edilen Hamdi Be

yin mektebin intizamı ve Türk yav
rularının tenevvürü için sarfettiği 
büyük mesai cidden şayanıtebrik 

ve takdirdir. 

Bir Jandarmamız şehit edildi 1 Sürek avları 
lZMIT, (MHiyet) - Bugün bura· AYVACIK, (Milliyet) - Gerek 

da acı bir ölüm vakaaı olmuı,bir jandar· kasabada ve gerek köylerde sık 
~a .neferimiz va:ı;ife baı~da Laz Mu sık sürek avları yapılmakta ve mu· 
hıttın nammda bır aeraerı tarafından b nl ·tı• f ed"I kt d" 

! ak ··1dürülm' ·· ·· w·· zır ayva ar ı a ı me e ır. 
"'ç ça o Uf r. .. .. k C ali 

Vaka §Öyle olmuıtur. Dönğel kö. Cuma gunu azamızın em er 
yünden marangoz Şaban Ağanın 16 ve Hüseyinfakı köylüleri tarafın. 
yaıındaki kızı Hasibe Hanım bir ay dan yapılan sürek avında beş bü
evvel Muhit~in t~afından cebren ka- yük kurt ile bir çakal vurulmuftur. 
çırılmıı ve bır muddet ıurada burada Bu kurtların derilerini kasabaya 
dolaştırıldıktan oonra bırakılmııtır. t" k d l ·ı kakl d d 

Kı k nld • ·· d b • H"" ge ırere avu ı e so ar a o-zm açı ıgı gun en erı u.. .. k .. 
kı'.imet taarfından ıiddetle aranan Mu laşmıtlardır. Bu sure avları boy. 
hittin evve.lki gün Dönırel köyünde le sık sık devam ederse muzır hay
sakh oduğu anlaşılmıı ve izi üzerin- vanların az zamanda itlaf edilece
de yürünmüıtür. Bu gün, köyün muh- ği füphesizdir. 
tanna ait olan değirmene giren Uz --
Muhittin Aziz, İsmail isimlerindeki 
jandarmal anmız ve köy bekçisi tara 
fından haber almmıf, derhal değir
men çevrelen:rniıtir. 

l9Jerinden Aziz değirmene girerek 
Muhittine teslim olmaaını aöylemi~ 
katil Muhittin, derhal toplu tabanca
sını çekerek ikide Aziz efendinin üze
rine boıaltmı§, çıkan kurıunlar aol 
yanağından girerek ani ıehadetini 
mucip olmuıtur. 

Bunun üzerine kaçmak istiyen ka 
til, silah aesleri akabinde k<>§an jan
darma lamaile ale§e batlamıı, bir eae 
ri tesadüf olarak kul'§un\ ar laamaile 
ioabet etmemi§Iİr. Arkadaıının öldü· 
fünü ve katilin kendiaini de öldür
mek İstediğini anlıyan lsmail mavze
rini bu azılı katil herife çevinniı ve 
ağzından vurarak öldürmüıtür. 

Bu acıklı vaka. burada büyük bir 
teeaaür uyandırmııtır. Şehit ed~en A· 
zinin cenazeai geç vakit buraya ge
tirilmittir. Yarın büyük merasimle 
kaJdırılacaktır. Aziz Efendi yeni ev
li, vazifeainin aııkı mer,t bir aokerdi. --Umurluda su meselesi 

UMURLU, «Aydın» (Miliyet) 
F ırkamz nahiye kongreai bütlün mümes 
ailleıin ittirakile Frka ıalonunda toplan 
dı. Kongrede vilayet idare heyetıi azala 
nndan Raif Feyzi, Dr. Ziya ve Osman 
Beyler de §ahit sıfatile bulundular. 

Umurluya Karaköyden getirilecek 
ve yol üatünde bulunan bir çok köylerin 
irtifade edecekleri suyun vakıflarım, Su 
1 ar kanunu hülonüne tlevfikan Beledi
yey devrolunmak 18z.ım gelirken Evkaf 
idaresinin bu vakıfları ve on senelik ge
lirlerini bir çok letebbüslere rağmne 
henilı: vermediği hakkında uzun müza .. 
kereler oldlu. Neticede de bu meaelenin 
Fırka vilayet idare heytince ehemmiyet 
le takip edilmesi kararlaı~mldr. 

Yeni idare heyetine lbrahim, Rifat 
Nuri, Ihsan, Yahya Beylerle Ooman Ça 
vu,, mümeosilliklere: Yahya ve Ihsan 
Beyler seçilerek kongreye nihayet! veril 
di. 

Samsun meclisi umumisi açıldı 
SAMSUN, (Milliyet) - Sanl.

sun Vilayet umumi meclisi Vali 
Mustafa Arif Beyin bir nutkile a
çılmıştır. Evvela divanıriyaset in
tihap yapılmıf, sonra encümenler 
seçilmittir· ikinci reisliğe sabık Va• 
)ilerden Osman Bey tekrar seçil
miştir. 

Encümenler mesaiye batlıyarak 
yeni sene çahtma programı ile 
bütçeyi hazırlayacaktır. Bu sene 
bilhassa yol itlerine fazla ehemmi· 
yet verilecektir. Geçen sene oldu
ğu gibi bu sene de maaşların mun
tazaman verilmesi esasları gözö
de tutulmaktadır. 

Eski bütçenin tanzim, tevzin ve 
tatbikinde bilhassa azami surette 
muvaffak olmut olan kıymetli Va· 
!imiz Mustafa Arif Beyefendinin 
yeni sene de ayni muvaffakıyetli 
neticelere varacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir. Bütçe tanziminde ha. 
yalden uzaklaşarak müspet rakam
lara istinat kaygusunun ne kadar 
isabetli neticeler verdiğine Samsun 
Vilayet bütçesi güzel bir misal teş. 
kil etmittir. 

Tokatta kaydedilen 
nüfusu mektume 

TOKAT, (Milliyet) - 2330 nu• 
maralı af kanunundan İstifade su
retile tetrinisani zarfında Tokat 
merkez 305 doğum, 18 müceddet 
83 doğum, Erbaa 16 müceddet, 167 
doğum, Zile 29 müceddet, 140 do
ğum, Retadiye 1 müceddet, 20 do
ğum ki ceman maamülhakat 885 
nüfusu mektum kaydedildiği anla
tılmıştır. 

lZMIT, (Milliyet) - Şanlı ve heybetli Yavuzumuzun İzmit körfe
zinde vekarlı, tairane bir duruşu vardır. Körfezin durgun, mavi su
larında renk renk pırıltılar doğuran Yavuz, süzüle süzüle akışı ile baş
tan hata bütün körfez halkının ne,esini, sevincini, sevgi ve saygı&mı 
coi:ialtan büyük bir varlık oluyor. 



Yeni sene talihlileri 
(Başı 1 inci sahifede) 

ve ısrarlı bir zil seıi iıitildi. 
- Suıalım, efendiler!. Piyango bat· 

lıyor. 
- Oturun efendiler .• 
- Gürültü devam ederıe kqide ya 

Pdaınaz ••• 
Sesleri, polislerin, memurlann rica• 

larile ıalonda ıüküt temin edildi. 
Fakat bu öyle ıeaaizlikti, bu öyle ıu
auştu ki, mezarda bile hareket hiaae· 
di!ir, fakat bu koca ıalonda hiaaedile
tnezdi. İıte piyango ikramiye! 1 .;ni 
ve ellerimizdeki biletlerin numaralan· 
nı ihtiva eden büyük talih dolaplan 
bu derin ıe11izlik içinde dönmeğe bat· 
ladılar. Bir memur nupıaraları, bir me
ınur da çıkan ikramiyeleri okuyor, ve 
bu okuyuılar araaında halkın itral et
tiği sıralardan derin derin ''ahlar, of· 
lar, inşallahlar,, iıitiliyordu. 

1933 yılı gider ve 1934 yılı uğur ve 
kadem getirirken Tayyare piyangoıu 
da fU numaraları taııyan biletlerin ıa· 
hiplerine aervet dağıtıyordu: 

8000 lira kazananlar 
9065 3713 ·~ 

5000 lira kazananlar ı 
3160 9108 1817 4046 16927 

3000 lira kazananlar 
12193 2847 7838 13767 16590 16572 
17338 17008 9238 24082 

2000 lira kazananlar 
17829 2312 16782 16896 22850 22084 
6781 21105 2742 İl755 22734 15081 
8503 19518 3481 7307 5866 21692 
1913 

1000 lira kazananlar 
6497 20298 6104 8168 23320 3171 

10593 4503 22083 148 11114 15943 
5215 16169 4855 5818 14365 11243 

19481 23974 14472 19122 10444 24052 
8019 51 8306 18272 14867 14825 
4177 18401 18736 9381 2625 16268 
8885 3066 4871 7162 23122 17551 

12606 19151 17120 6161 12086 10601 
17941 710 20740 23301 6586 

500 lira kazananlar 
4736 16491 1749 10897 3418 20266 

14450 19997 9131 2803 20948 17733 
9063 11761 16624 7429 22049 7933 

21859 559 18402 11063 2475 6871 
4644 16338 2254 9159 7849 9748 

15707 10614 6063 5368 12623 8255 
21163 13974 20293 24996 8404 657 
9477 16892 20777 14760 16423 10800 
9548 3051 9077 7124 306 12659 

16397 90 20752 5030 12317 5601 
4917 23151 6234 2108 6566 11910 
2458 20129 11914 12345 10210 20953 12773 16858 4407 15527 17379 6965 8771 4911 7866 3696 13986 14943 9674 22696 22601 22784 18770 10716 16185 7496 1214 1115 9110 8624 5033 7014 

300 lira kazananlar 
17131 17483 13194 3276 20981 8258 
11436 7451 22973 5991 5423 8197 
12056 17839 11573 1942 19032 14952 
23406 3299 114&4 5511 3767 3154 

7757 8831 140158 6698 3138 22923 
3383 l9612 21766 12989 12608 12969 2271 19075 10063 5452 19695 2045 

14636 24349 15014 9372 1212 8802 
7090 5622 14757 2812 1820 10027 

509 9571 9919 17262 23237 96ö3 
1~908 11025 547117276 7156 13170 
2 075 11325 4200 2241 16430 7221 
1=~~ 13003 20937 4031 20265 8886 
12180 l0036 12739 8230 20955 152 

1838 13123 3756 1 18174 16 
14888 1!~:3 22707 12626 20784 8477 
23S89 1934 

9 23370 18867 18903 477 
3034 969 9 9566 7679 17982 9269 
8056 1256~ 211 11 2572 13102 12975 

19169 22846 11891 4364 11805 4860 
712 14659 1 ~~50 20378 4955 24888 

12999 21567 221 ~: 149 9122 1562 
12252 4636 8975 l 7t2 21622 14750 
10454 9405 12716 24702 2183 19628 

20 19195 9590 
915 15165 ~kazananlar 

1499 18643 2~~~ 20706 15723 13676 
14874 849 23123 6992 12097 
13408 13039 18039 17651 8794 19141 

8240 21967 1~75 14323 16394 11950 
· 8180 3887 40 3939 22405 11919 

11692 24 l5737 997 16690 10818 
6546 224~~ 14535 6567 2111 19596 
2184 8 7052 827 12290 1558 
7861 ~~ 15397 6985 11538 13815 

23861 155 9802 13379 2712 3315 
11501 189:" 17383 24019 6699 18695 
17001 201&! 18031 10496 22476 21589 
24422 4261 1166419320 17395 17700 
-=::::::s::, 1296 8972 10116 2423 

Tarih" -~ 
-

1 roman : 16 

508 16941 5063 _11707 8643 11188 
·14989 691 18612 7677 2698 4602 
20339 9720 22015 22188 16127 16757 

7960 18758 1442 4513 2495511264 
15752 20549 7306 3955 11331 7373 
16574 21755 19850 4765 20798 2269 
23344 14158 20326 15118 18201 5634 

4651 13484 19248 20109 10453 7790 
20382 15492 5795 8096 5613 17612 

6826 2001112327 21000 7974 15855 
2216 24690 15193 18542 6210 5132 

17406 16501 15202 12233 3466 23569 
22964 7182 7057 11607 14501 3360 
11401 16981 7538 7553 3436 5671 
13858 14166 106 18468 14742 13545 
5512 3246 18762 2157 11363 24185 

17036 141 6574 8337 22774 1416 
9480 351 20990 8504 3025 5426 

940 19256 1939 20190 İJJ lv.~' 

16613 
100 lira kazananlar 

15758 918 8360 1613 7115 9010 
18892 10071 2314 15017 2472 17561 
15106 6407 15304 1021 923 2507 
23542 7334 20922 13435 12005 5345 
12577 21390 19425 23687 23164 9554 
16448 7573 1097 15875 20454 11612 
20100 23464 17597 6805 12936 22051 
7610 6998 13563 17016 11379 17054 

11346 3885 12664 1362 17617 19461 
6691 9068 21623 13079 15483 17963 

23496 14401 6551 9644 5683 12405 
7499 22400 16143 18625 2639 525 
7408 12427 17076 576 12289 21329 

13883 3547 1409 14310 4345 22404 
4977 16025 9134 6627 14247 4472 

18344 16578 16058 24701 3333 17892 
19165 12686 16103 24695 19760 5420 
8893 20429 21858 22597 7950 20005 

12003 17417 2375 8376 12052 6867 
15962 7501 4050 13447 12503 16662 
13541 13183 20818 7746 20735 17347 
17347 18768 23786 24119 2991 3873 

649 10334 19689 1829 9798 18655 
3849 9632 18472 14203 13792 19186 
2311 1470 10174 7568 19928 19013 

11342 23768 18635 9502 7886 24141 
866 21523 19119 

15490 18785 3682 4391 6245 19305 
11708 10611 12925 14500 1867s 12Sl6 
23882 17885 12990 
10176 20274 3975 23614 10763 4095 
18924 23741 1215 19972 15203 3630 
17207 3619 
23922 17761 5808 22152 22794 13163 
1813 21381 16109 13117 17503 23536 

18664 13957 12857 23274 23957 369 
13431 2084 22615 15400 12993 231 
10542 23772 9141 1878 2842 4281 
24720 22160 24624 27981 9531 7750 

1671 12653' 11421 862 36077 8838 
3879 10022 4061 14441 5422 21508 
9743 13692 22224 16198 1902 18071 
5411 21833 15200 5088 16696 6593 
2496 12846 326 16866 7678 5828 
7843 5569 12823 21619 24145 14859 
7227 11561 15458 22685 17080 23804 
557 2889 21065 398 19400 20612 

14342 5833 7952 14804 24002 12214 
13154 5686 6366 8036 18809 1082 

512 20794 9704 20944 223 14137 
15984 1553 8941 14200 14594 
Biner lira mükafat kazananlar 

14045 numaranın 50 yukanaı ve 50 
atağıaı ile (3818) numaranın 25 yuka
rısı ve 25 &f&iıaı biner lira müki.fat ka 
zanınıtlardır. 

Amorti kazananlar 
Sonları (5) ve (8) rakamlarile biten 

bütün numaralar elli,er lira amorti ka
zanmışlardır. Yirmide bir biletler iki
ıer buçuk lira alacaklardır. 

500,000 lirayı kazananlar 
Y a.nm milyon lirayı kaza.nan talih

lilerden birisi Çatalcada maarif me. 
muru Abid.in Beydir. Dün gece bu ta. 
lihliye yıldırım telgrafile müjde veril
lnİf tirii. . . . 

Büyük ikramiye isabet eden ıkıncı 
talihli de Tepebaımda oturan Madam 
Katinadır. 

200,000 lira kazanan talili ne 
diyor? 

200 bin lira kazanan Küçük Ayaaof 
ya caddeainde kunduracı Şükrü Efen
didir. Dün ııece bir mubarririmiz ken 
disile ııöriiflDÜttür. Şükrü Efendi ae
vinç içindedir. Muharririm.ize ıunlan 
aöylemiıtir: 

- Evliyim. Oturduğum dükkan ve 
ev de kiradır. Kiralan müıkülatla ve 
riyordum. Vaziyetim aon zamanlarda 
bozulmuttu. Bilet ı;ıknıadan evvelki 
dü,ünce.m bir ev almak ve sermayemi 
yükıeltmekti, demiıtir. 

Şükrü Efendinin zevcesi Nuriye Ha
nun da; 0 zevcimin fikrine İftirak ede ... 

Güneşin Oğlu 
/ 

Bir ·· 
on &'un, Bora küçükken babası a fU .. 1 · ' 

"O. •oz erı söylemitti: 
/ 1 • l!Ul, bakıflarından ve atılgan· 
gındananlay k' b'' ··d" ğ.. orum ı sen, uyu u-ot" zaman kurtarıcı bir kahraman 
acalusın!,, 

1 
•. Bora çadırda mütemadiyen bu 
ozleri tekrarlıyordu. 
leurtarıcı bir kahraman olmak •• 
Bora atılganlıkta methurdu. 

k· (Srest • elli) civannda bütün 
d 

0
Ylüler Bora' dan yılmıtlardı. O 

haha on sekiz yatında iken bir ya
tn öküzünün üzerine atılmıt ve 

e !ndeki hançeri vahti hayvanın 
i.gzına sokarak bir anda yere devir
ııu,tı. 

.. Y i.fı ilerledikçe yaptığı itler ve 
~01lerdiği cesaret herkesin panna-
ııını • ak k d b·· .. i.gzında bırakac a ar u-
Yiikt .. u. 

r Fakat, kuru atılganlık neye ya-
t.rdı? S ti b' .. · onsuz cesare er ır gun 

;nh da bir uçuruma veyahut bir 
.; .. an öküzünün pençesine dütiir· 

UYecek miydi? 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

Bora, çadırda bunları dütünür
ken, babıuımn sözleri arasında en 
ziyade zihnini kurcalayan fU bir 
tek söz üzerinde duruyor, onun 
manasını anlamağa çalışıyordu: 

Bora, halkın eninlerini kulağile 
itidince ve ihtiyar ana~arı~. ~ök~~
leri gözyatlarını kendı gozıle go
rünce "kurtarıcı,, sözünün manası· 
nı anlamıttı. Birden oturduğu yer· 
den kalkarak hançerini çekti ve 
iki elini hançerinin kınına koydu: 

_ Baba! Bana bıraktığın tn de
ğerli armagan ,ah_idim olsun, bun
dan sonra Türk yurdunda Y&f&yan 
bütün yurttatlarımın başlarını 
yukarda gezdireceğim.. Dütmam
mızı, ne bahasına olursa olsun, eze
ceğim ve Türkün bükülmez kolu
nu yukarı Fırattan garba doğru U• 

zata.cağım. Yurdumda yafayan in
sanları refah ve ıaadete kavuttu
racağım. ihtiyarlara gözyatı dök
türmiyeceğim. Fakirleri yoksulluk
tan, çobanları kurt ağzına dütmek
ten, yiğitleri la, ve odun iaf mıak-
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Muhtarların 
Mühürleri 

(Başı 1 inci sahifede)' ~ 
metg&h değiıtirmek, aıkerlik itleri, 
bina iratlarının tahriri, bazı tahıili.t 
iıleri, arazi tevziatı, ziraat iıJeri ve 
haıeratla mücadele, bazı tapu ve mah 
keme itleri, fakrıhal ilmühaberleri. 

Yukarıda saydığımız itleı·i bugün 
belediyeler ve alakadar bazı daire· 
ler yapıyorlar, Yalnız üç aylık maaı 
yoklamaaı ilmühaberlerinin kimler ta
rafından verileceği henüz taayyün et· 
memiştir. Eaaaen yoklamaya iki ay 
vardır. O zamana kadar bu husuata 
bir karar verilecektir. 

Evvelce muhtarlardan alman adi il
mühaberleri polia verecektir. Ölüm, 
dirim gibi ilmühaberleri iki ıahit hu
zurunda belediye doktoru verecektir. 
Belediye doktoru vaziyeti bilahare nü
fua memurluğuna bildirecektir. 

Mahkeme tebliğleri yapılmak için 
mübatir aranılan zatı bulamazsa, muh 
tarlara tebliğ ki.ğıdını verirdi. Bun
dan sonra mübatir, bu vaziyette teb
liğ kağıdını en yakın polia amirine ve
recektir. Poliı teıkilah o zatı araya
cak ve lıebliği ifa edecektir. 

Hayvan alım aatımı itlerini Baytar 
Müdürlüğü görecektir. Yalnız hay
van alımaatmn itinde ( 60) para bir 
vergi vardır. Diğer bilcümle qlerde 
evvelce olduğu gibi, ilmühaber ücreti 
ve saire yoktur. 

Meb'uı intihabatile meıgul olmek 
Üzere Belediye Mecliai her mahalleden 
itimada §ayan iki zat seçecektir. Bu 
iki kiıi lüzumu halinde o mahallenin 
intihllj> itleri göreceklerdir. Aakerlik 
şubesinde her maha!leden bir zat bu
lunacaktır. Bu zat keza Belediye Mec 
liıi tarafıddan seçilecek ve alakadar 
mahallenin aıkerlik çağına gelmit de· 
Jikanlılarmın iıerile uğratacaktır. 

Maamafih haklı, evvelki tCflcilata 
göre muhtarlık bir iti çıktığı zaman, 
acaba hangi daireye müracaat edece· 
iim, diye tereddüt edene, mıntaka
ımdaki kaza tahrirat katibine müra· 
caat etmelidir. Tahrirat katipleri va
ki müracaatlan tetkik edecek, hangi 
~airede o it yapılacaksa, ashabmıeaa· 
lihe o yolda izahat verilecek ve aza• 
mi ~.alaylık göıterilecektir. 
D~n gece ıaat tam 24 te poliı va

sıtaaıle bütün İıtanbul muhtarlarının 
mühürleri ellerinden alrnmıt ve bu 
huauata da birer zabıt varakaaı tutul· 
muıtur. 

Fakir vatandaşlara yardım 
ANKARA, 31 (A.A.) - Aldığımız 

ır:>lümabı ııöre Muı ve havalisinde fev
k>lade fakruzarurete diiten bir kısım va 
t:>:ıdaşa yardnn olmak üzere Hila.liah • 
m :r merkezi umumiıince yeniden bet 
b'. ı lira tahsiı edilmit ve bunun iki bin 
r ·aaının derhal loevzi için emir verilmit· 
Li. 

!'gazda yeni bir zelzele 
ÇANKIRI, 31 (A.A.) - Bu gece 

I; "azda oldukça tiddetli bir zelzele ol • 
t . Haaar yoktur. 

r ... ı. Mes'ut bir hayat ııeçinnek gaye
rr: zdir. Baınnızı sokacak bir ev alaca .. 
ğı.!.,, 

100,000 lira kazanan 
100000 lirayi Süvari Gedikli küçük 

zabit m~ktebinde ba§çavuı Mustafa Sab
ri Ef. kazanmıttır. 

ikramiye kazanan yerler 
Tayyare Piyango Müdiriyetinde 

gece geç vakit aldığımız malümata 
göre büyük ikramiyelerin iaabet ettiği 
yerler ıunlardrr: : 

500 bin lira; onda biri Samıun, 20 
de biri Dörtyol, Alanya, İzmir, üç par 
çaaı latanbuldadır. 

200 bin lira; 10 da biri ecnebi mem 
leketler, 20 de biri Adana, Buraa, iz. 
mir. bir parçası İstanbul. 

100 bin lira 10 da bir Ankara, 20 
de bir Bafra, Muğla, İzmir. 3 parça 
gene lıtanbuı. 

50 bin lira; 20 de bir Samsun, Tos 
ya, İzmir, 4 parça İata.nbul. 

30 bin lira 10 da bir Dörtyol, 20 de 
bir Niğde, Fethiye, Demirci. Üç parça 
latanbul. 

20 bin lira 20 de bir Kayaeri, Ma
rat, Urfa, Hayik. İki parça İatanbul. 

15 bin lira 20 de bir Adana, Urfa, 
Edirne üç parça İatanhul. 

10 bin lira onda bir İzmir, 20 de bir 
Adana, Gönen, dört parça İıtanbul. 

--·-
tan kurtaracağım. Dağlarda ve ya
pılarda insanların latıdığı yükle
ri hayvanlara çektireceğim ve in· 
sanları tehirlerin imarında, vergi 
tahsilinde, delikanlıları akınlarda 
kullanacağım. Sen benim cesare
timi kırma, iman11D1 gev,eletme ! 
Ve batımı arkaya çevirdiğim za
man, bütün milleti pe,imde göre
yim ..•• 

Günet'in oğlu, o gece, Ur'da 
kurduğu karargahtaki çadırında 
yurdunu ve yurttatlarını dütünür
ken, Batıkutu, yolda ölen Fıratlının 
sağlık verdiği sihiıbazı arıyordu. 

Kırmızı sakallı Asu'yu kime sor
dise: 

- Onu kaç gündür biz de arıyo
ruz ama, melon adamı ele geçire
miyoruz ... 

Cevabını almıttı. 
Ur'lular, kırmızı sakallı Asu'yu 

neden arıyorlardı? 
Batıkutu, herkesin bu sihirbaza 

dütman olduğunu görünce büsbü
tün hayreti aılınıt ve Asu'yu bul
mak için tehrin izbe yerlerinde do
latmağa batlamıttı. 

Gece yarıaı .. 
Sokaklarda dolaşan nöbetçiler 

Batıkutu'nun henüz uyumadığını 
görerek, iki üç günlük yorgunlu
ğun verdiği tenbelliği yenmeğe ve 
gözü açık bulunmağa çalıtıyorlar· 

İsmet Paşanın 
Beyanatı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
muvaffakiyet dilemek. Bence, 
8ulh için baıılıca tehlikelerden 
biri, dahilde tehakküm ve ha· 
riçte hegemonya tesis etmek 
için din taassubunu vasıta o· 
larak kullanmayı istemek fik
rinde mündemiçtir." 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey diyor ki : 

" Milletler için, ve milletler mü
nasebetlerinde her eyiliğin ancak 
sulh içinde yapılacağına kailim. 
Dahilde sulh, kemalistlerin esaslı 
fİarlarından b'lflıcasıdır. Bu uğur· 
daki her çalıımayı Türkiye sevinç 
ile, teşvik ile karıılar. 

1934 senesinin, insanlar için bu 
yolda muvallakiyetlerle mesut ol
masını dilerim." 

Fransızların 
Almanlara cevabı 

(Başı 1 inci sa_hifede) . 
Poncet, dün akıam Parısten Berline ha 
reket etıniıtir. 
Doğrudan doğruya görüşme 

olmıyacak mı ? 
PARIS, 31 (A.A.) - Havaı Ajan

aından: M. Paul Bonoour dün aabalı 
Franaanrn Londra ve Berlin ıelirlerioi 
kabul etmitl'İr. M. Paul Boncour gazete 
cilere ıu beyanatta bulunmuıtur: 

(Doğrudan doğruya görüıüıler ol
n'lıyacak mı) aualinin aonılzM:ımı "?la
mıyorum. Birkaç haftadan beri aanki ne 
yapıyoruz iri? Y okaa, heyecanlı kartılaı 
malar ım iıteniyor? Kabine kararlarına 
uygun olan M. François • Poncel"nin 
yapacağı tebliğin karşılıklı em~i~et aa• 
hasında umumi ıili.hlarrn tahdidi yolla 
nnrn geniı bir Jnikyaıta açrk tekilde ü: 
mit ediyoruz. Cenevre mesaiıine Y~ 
bir hız vermek, bu vadide Almanya ile 
Franaanm yapacaklıın teıriki mesaiye 
bağlıdır. Mili eder Cemiyetine karşı va· 
:r.iyetimizin metanetini bilyonun~z. Bu 
itibarla Reiıicümhur Rooaevelt'ın aaıl 
nutku ve Molot'off ile Litvinolf yoldaıla 
nn beyanatlanndan bilhaua bahtiyarız. 
iM Beneı, Sir John Siman ve M. Hy • 
manı ile aon yaptığımız görüımelerde 
Milletler Cemiyetinin bu gibi mütkül
lerden muzaffer olarak çıkacağına dair 
lelikkilerimizde mutabık kabruttık. Ha
diseler, bize hak vtrclirecek mahiyette • 
dir. 

1934 e 20 milyon 
Farkla giriyoruz 

(Ba§ı 1 
l:.ylül 
Teşrinievvel 
Tetriniaani 
Kii.nunuevvel 

Aylar 

Kinunusani 
Şubat 
Mart 
Njs.an 
Mayıa 
Haziran\ 
Temmuz 1 
Auğtoı 
Eylül 
Teırinievve~ 
TeJrinisani 
Kanunuevvel 

inci sahifede) 
4,234,504 
7,359,028 

( 1 ) 6, 1 13,1\50 
'. l) 8,400,000 

]hracat T. L 

6,678,185 
7,255,910 
5,959,167 
5,068,808 
6,287,024 
6,164,160 
4,790,656 
5,955,010 

'8,393,050 
13,723,009 

(1) 11,994,398 
(1) 12,451,000 

(1} Tqriniaani ve Kii.nunuevvel 
1 kati rakamlarla henüz tesbit ay arı • ol k .. 

edilmediğinden tahmin• ara goate 
rilmittir. 

Şunu da ili.ve. edelim ki, 
1933 aeneıinde baılıca ıhraç maddele 
rimizden afyon, arpa, maden kömÜ· 

ru.. tiftik tütün yün ve zeytinyağı ih 
, , ' k' 'h t racatrmız 1932 senesinde ı ı raca a 

niıbetle artmııtır. 

dı. 
Batıkufu, kapısını kapamağa 

uğratan bir adam görmüttü .. Yanı· 
na sokuldu •. Sordu: 

- Kırmızı sakallı sihirbazın giz
lendiği yeri biliyor mus'!°?. 

Ev sahibi başım çevırdı .. Met
hur Türk akıncısını tamdı: 

- Onu ele veremem, BatıkufU ! 
- Ben ona fenalık yapacak de· 

ğilim... cak 
- Yıldızından taliini mi sora 

sın? 
-Evet ... 
_ Sözüne inanıyorum, Batıku· 

fU ! Batkalarına belki ~e~~!ı~ı ~o
kunan Asu'nun ben ıylıgını gor· 
düm. Eğer ona bir fenalık yapa· 
caksan, eğer onun canım yaka~· 
san, başka kapıya g~t.. ~en Asu • 
nun nerde olğudnu bılmıyorum. 

Batıkutu aradığım bulduğundan 
emindi: 

- Sözüme inan, dedi, istersen 
derıdimi senin yanında açayım. 
(Sert-. elli) den beri onu görmek 
istiyorum. içimde bir yara var, bu 
yarayı ancak onun eli saracak. 
Haydi, beni ona götür! 

U r'lu, Batıku,u'nun sözlerine i· 
nandı .. Kapısını açık bıraktı. 

- öyleyse pefimden gel .. 
Yürüdüler. , 
Sınırların dibine vardılar• 
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1 ış ve işçi 1 ' -Uenizyoıtarı 
L.-M-il•ıı•.Y•";.t.b•u•s•ü•tu•n•J·a-•1·.,·,,~i,·ç,'."'. '."'iı~ti- 1 Ş LE TM ES 1 

yenlere taııa,ssut ediyor. lı ııe iıçi Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
ütiyenJer bir mektup~a. lı büro- Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
muza müracaat etmelıdırler. Han Tel. 22740 

İş aranıyor 
20 ve 22 yaılarında iki Türk ııenci o

kumak ve yazmakları var. Her türlü iş 
yaparlar ıerait çok mütevaz.i. Temiı:aatl~ 
tüccar kefilleri var. Çenberlıtaı Atikali 
paıa camii içinde 17 No. lu Ferah apart. 
29 No. Oda. 

• • • 
Türk tebaaamda, 20 yaıında bir genç, I 

almanca, türkçe, İnııilizce, franıızça v~ 
muhaaebeye vakif, mükemmel bonservıs· 
)eri havi, ehven ıeraitle it arıyor. Milliyet 

1 
H. V. rumuzuna müracaat. 

İNGILIZÇE DERS 
Genç bir matmazel İngilizce, ltalyan

ca, franıızca olarak vereceği deralere ta
lebe olmak iıteyenler. " La Turquie" 
gazeteıinde F. Y. rumuzuna müracaat 
edebilirler. Poıta kutusu. İstanbul. 309. 

ETIBBA İSTANBUL 
MUHADENET ve Te-
avün Cemiyetinden: 

lstanbulda oldukça yakm bir yerde 
açılan bir diıpanıerde (125) lira ücret
le bir doktor ve Hicaz hükümetine tabi 
Cidede gayet müsait ıeraitle bir bakte· 
riyoloıı talep edilınektedir. Bu huıuıta 
tafıilit almak isteyenlerin kii.tibi Umu• 
miliğe müracaat etmeleri. (11708) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi . 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 1 ikinci Ka 

nun Pazartesi aktamı saat 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
gidi9te, Eregli, Zonguldak, Bar
tin, Amasra, Kurucatile, Cideye 
dönüfte Amasra, Bartin, Zon
guldak, Eregliye uğrayacaktır. 

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 2 Kanunu· 

aani Salı günü ak'aını saat 19 da 
Tophane rıhtımından kalkarak 
Bandirmaya gidecek ve döne
cektir. 

İzmir Sür' at Yolu 
IZMIR vapuru 2 ikinci Ka
nun 934 SALI saat 11 de Ga
lata rıhtımından kalkarak iz. 
mir, Pire, lskenderiye, gidecek 
ve dönecektir. (7192) 42 

Karadeniz yolu 
y AT AN vapuru 2 ikinci Ka
nun SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidi,te 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam. 
tun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (7226) - 1LAN 
Galata'da Kürekçilerde 21 numerolu 

kendi binaaında ki.in "AACHEN ve 
MUENİCH " yangın ıigorta tirketi, hq 
auıu atiyi muhterem müıteri]erinin en
zarı ittılaina arz eyler : Gal&ta'da Kürlo 
çübaıı hanında 10 numeroda ki.in 
DEMETRE APOSTOLOU efendi 1 
Kii.nunaani 934 tarihinden itibaren 
ıirketi temıil vazifeıine nihayet ver• 
ıniıtir. Y alıuz 31 Kii.nunevvel 933 ta• 
rihine kadar yapmıı olduğu ıiııorta 
primlerini tahıil vazifesi uhteıınde 
kalmıftrı'. 

Türkiye müdiriyeti 
Dr. HANS WEIDEMANN ve 
PHOCİON D. COURTEU.1 

(11549) 

!LAN 
Galata'da Kürekçilerde 21 numerolu 

kendi binaarnda ki.in "AACHEN -re 
MUENİCH" Yan&'In ıigorta ıirketi hu
ıuıu atiyi muhterem müıterilerinin en• 
zarı ittilaına arzeyler : 

Galata'cla Ömer Ahit Hanmdıi 10 No. 
da THRASYBULE İLARİDES efndi ı 
• Kanunaani 934 tarihinden itibaren Şir. 
keti temıil vazifeaine nihayet vermiıtir. 
Y alnrz 31 Kii.nunevvel 933 tarihine ka
dar yapmıt olduğu Sigorta muamelitınn\ 
primlerini tahsil vazifeai uhdeıinde 
kalnuıbr. 

Türkiye için müdiriyeti 
Dr. HANS WEIDEMANN ve 

PHOCION D. COURTELLY 
(11550) 

İkinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Tepebatında Perapalaa kar;şuında antikacı S. Hayim Ef. ye 

ait malların açık arttırma suretile çartamba, cuma, pazartesi günleri 

saat 9,30 dan saat 13 e kadar usu len satıtma devam edilmekte oldu-
ğu ilan olunur· (11454) 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındanı 
Yeni senenin memleketimiz iktisadiyatı için çok fe· 

yizli ve verimli olmasını diley ~n Odanu:z. 
Tebrik mektupları gönde ·miıı olan zevat ve müesseselere 

teşekkürlerini, ve bütün tacir v~ s~'~tkarl~ronızla ticari 
sınai ve mali müessesatınuza tebr1klerını takdim eyler. 

(7178) , 
Cici Dudaklık 

Dünyanın en sabit dudak bo
yası; Farukinin cici allığıdır. 
Hiç bir temas1a silinmez. Yı· 
kansa bile çıkmaz. Yirmi dört 
saat dudakta kalır. Tecrü
besi kolaydır. 

Deposu: Su!tan Hamamrnda Faruki ırDzel 
lrnlm a~ ,...ı;.,.,,.~,.ı,r f115 ' 41 

Urlu, bir yıkık dıvarın dibinde 

durdu. • I 
_ Yukarda nöbetçıler do atıyor. 

Yavaş konu,alım;· .. .. 
Batıkutu, Urlu nun sozune ehem 

miyet vermedi: . 
_ Ziyanı yok .. Onlar benı tanır-

lar. Benden kimse 'üphelenmez. 
- Ben korkarım. Ya.vat konut 

dedim ya..! 
Merdivenle11i bozuk bir mağara

ya indiler. 
Tavanı alçak, ıaaız ve kapısı ça

lılarla örtülü-. Siyah tattan yapıl
mıt eski bir oda. 

Urlu yavaşça seslendi: 
- Korkma, Asu ! Ben.. Sarı 

Ceylanın oğlu ... Sana, zararı do· 
kunmıyacak bir misafir getirdim. 

Kırmızı sakallı sihirbaz, mağa
ranın tepesindeki deliklere gözünü 
dikmif, kendi kendine yıldızlarla 
konutuyordu. • 

Batını çevirmeden, sarı Ceyla
nın oğluna cevap verdi: 

- Çok uğursuz bir saatte gel
diniz .. ! Felaket yıldızı ile konufU· 
yordum ... 

Batıkutu'nun tüyleri ürperdi. 
Yanındaki Urluya fısıldadı: 
- Konufacak batka yıldız bu

lamamıt mı? (Felaket yıldızı)ndan 
ne istiyor acaba ... ? l 

- Kim bilir •.• 

- Sor bakalım! 
- Ben soramam .. Sen sor! 
Batıkutu da aormağa cesaret e

demedi. 
(Aau)nun sesi .. 
- Getirdiğin misafirin derdi 

ne? 
- Yüreğinde bir yarası varmıf. 

O yarayı ancak siz saracakmıfst• 
nız ! Sizi görmek için (Sret- • elli) 
den buraya kadar gelmi4 •. ! 

Asu, iki parmağile gözlerini .u
ğutturdu, ve başını arkasına çevır· 
di: 

- Sert • elli' den buraya kadar 
gelen yüreği yaralı delikanlının 
yüzünü görmek isterim. 

Gözgöze geldiler .. 
Aıu, ıönük bir ıtık altında, Batı• 

kutu'nun gözlerinde yanan aşk kı
vılcırnlarını gördü: 

- Sevgilin Sert. elli'de mi? 
- Hayır .. Bu taraflarda. 
- Sert • elli' den ne vakit geldin? 
-Bu akşam ... 
- Günet'in oğlile birlikte mi .... ? 
- Evet.. . 
- Urlulaıı beni öldürmek isti-

yorlar .. 
O da bu fikir de mi acaba ... ? 
- Zannetmem .. Bu fikirde olaa 

bile, fikrini 1'elmek benim elimde
dir. 

{Bitmedi) 
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• 
lpekiş, piyasaya toptan 
kumaş vermiye başladı! 

1 - Arzu ve talep üzerine her çeşit 
kumaşın her rengi işlenir ve 
süratle teslim olunur. 

2 - Memleketin her noktasından vuku 
bulacak müracaatlara derhal' cevap 
verilir ve nümune gönderilir: 

Toptan satışlar için müracaat mahalli: 

• 

istanbul Sultanhamam, lpekiş 
Te'graf arlresi : ftsanbul f.,.k·ş - Te!efo'l 20195 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Oncil Vakıl Han r.tanb11! 

9602 

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

Türkiye 11 Eanka•ı tarafından teıkil olunmu,tar, idare mec::llsl ve mild.ürler 
heyeti ,.e memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegine Tilrk Sigorta Şirke
Udir. Türkiyenin her larahndıa (200) il geçeıı acentalannuı hep•! Türktür. TBr
kisealn en mühim müe•e•elerinin vebankalarmnı sigortalat"ını icra etmekteılJr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ı'tcırlalarmı en iyi {~raitla }apar. Hasar ,·ukuund.ıt zararları ıllr'at ve kolaylıkla ödar. 

Telgraf: iMT
0

YAZ - Telefon: fst. 20531 

8 

Sumer Bank İstanbul Şubesinden: Devredilecek ihtira beratı 
" Hidrolcıırbürleri muamele ebnek hu. 

•usundaki tekemmwat " baklandaki ih
tira için utih..ı ediımq olan 9 Kanun
aaoi 1924 tarih ve 98-104 numııralı ihti 
ra beratıom ihtiva ettiği hukuk bu kere 
batkauna devir veya icara verileceği 
teklif edilmekte olduğundan bu bapta 
fazla malümat edinmek İlteyen zevahn 
lıtanbul'da, Bahçekapu'da Taı Hanın· 
da 43-48 numaralarda ki.in vekili H. w. 
STOCK efndiye müracaat etmeleri i
lan olunur. (11547) · 27 

Bankamızın malı olan Unkapanı Değiı:meninde kullanılmaya elveriıli ve &!'liıda 
cmsleri yazılı makine n teaiıat timdiki vaziyetlerinde satılıktır. istenildiği :umıan 

fabrı1'ada bulunan bekçiye müracaatla buolan görmek mimkündür. Taliplerin, 
tekliflerini 5 ıubat 1934 tarihine kadar kapalı zarfla (Sumer Bank latanbul Şube
si) ne- göndcrm~Je.,i • 

1) Büyük değirmeni tahrike yarıyan 250 beyıirlik kompaont sistemi buhar 
makinesi. 

2) Vals kmna makinesi, 30 ııantim kutrunda dört silindirle beraber. 
3) Kazanı!'an makineye gelen maden buhar boruları (Takriben 25 metre tlıı-

liinde.) , 
4) Çift ocaklı beş adet buhar kazanı, beheri 2 metre 20 saııtim kutrunda, 8 

metre tulürule, 4 arnıosfer tazyike mütehammil 
5) Kazana a'.t çift silindirli buhar tulumbası. 
6) Kazana ıLt amudi çift silindirli buhnr l'ulumbası. 

(11290) ~ 
Umumi Neşriyat ve Yazı ı,ıeri 

Müdürü ETEM iZZET 

ıstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

Hastaneler ıhtiyacı içın 4~1JO 
adet yüz havlusu ile üç parça
dan İbaret 200 adet hamam ta
knm ve 400 adet hamam peş· 
temalı 100 adet berber havlusu 
ve ~OJ adet zabıtan için keten 
peçete 21; 1/ 9.14 pazar gunü 
saat 14.30 da alenı münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 

~ ıini göreceklerin her gün ve mü 
1 naKasasına gıreceklerin belli 

saatinde Merkez Kumandann
ğr ::>atmalma Komiıyonunda 
hazır bulunmaları. (7U4) 

(7029) 58 
• • • 

Hastaneler ihtiyacı için 100 
adet sırlı oturak 100 aaet ör
dek ve 1000 adet sırlı kapakiı 
ve yarım kıloıuk süt kabı ve :>O 
adet sürme oturak 21 / 1 / ~_,.. 
pazar günü saat 15.30 da aleni 
münakasa ile satın alınac.J<.ır. 
~artnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasma girecek
lerin betli gün ve saatinde l 'op 
hanede Merkez Kumandanlıgı 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (705) 7030 

59 
* * • 

HakikT, Pt lat7 ta!llrO AS?fRIN. EB mafkit· 
aını taşır. AOnt•,. cabuk •• emniyet le gider· 
mek için başvurac~l)•nıJ deva, dünyada 
meşhur~ ııtotıd • müstahı.ar• olmalıdır~ 

lsrarıa tASPiR-
'2 ve 20 komprimelik am•aıajl arda buJunur. ..-.=-.... 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerln üzerinde EB 
markasonın aıufüıka ' 
bulunmasına dik· 
kat edinir! 

IST ANBUL. TRAMVAY ŞlRKETt EVKA T T ARiFESi 
1933 •ene.si birinci Kanunun 28 inden itibaren ilcinı chire hadar müteberdir. 

.. 

.. .. 
cı 

.ı 

• Hastaneler ihtiyacı İçin 2000 
adet madeni çatal ve 5000 a
det madeni kaşık 1-000 adet 
Çay kaşığı ile 200 adet yemek 
tevzi kepçesi 21-1-934 Pazar 
günü saat 15 te aleni münaka- ... 

No. Hu el.• t 
ilk So• d 

H a I"' • k e t- Fa•ıl.- Hareket Har... 3 
~ Sa11t s .. c 

ı sa ile aatm alınacaktır. Şart- <il 
lı.I namesini göreceklerin her gün :ı.: 

ve münakasasma gireceklerin 111 

belli gijnünün saatinde Mer- aıı 
111 

kez Kumandanlığı Satmalma <il 

' Komiiıyonunda hazır bulun- -
maları. (706) (7031) ; 

• * • 
60 . .... 

rr> 

Hastaneler ihtiyacı için 1000 
adet maa tabak porselen çay 
kadehi 21-1-934 pazar günü 

saat 16 da aleni münakasa ile sa ül 

tın almacakbr. Şartnamesini ~ 
göreceklerin her ün ve müna- :;ı 

kasasına gireceklerin belli ıaa· '° 
tinde Merkez Kwnandanlığı Sa. ı 
· tmalma Komisyonunda hazır ııı ;;. 
bulunmalan. (707) "' 
(7032) 61 ~ .. ,,. ,,. 

10 SiSLi · TÜNEL 

12- HARBiYE-FATiH 

15 TAKSIM · SiRKECi 

16 MAÇKA. BEYAZIT 
• 

MAÇKA · E. ÖNO 
i 

17 ŞiŞLi . SJR.K'ECI ~ 
TAKSIM· AKSARAY' . 

19 KURTULUŞ.BEY AZIT 

KURTULUŞ · E. ÖNO 

j 
22 BEBEK . EMINÖNO 

23 ORTAKÖY-AKSARAY 

34 BEŞiKTAŞ · FATiH 

Deniz yollama Müdürlüğü 'iil 32T __ oP_KA_P_ı._s_ıa_K_E_c_ı f 

33 YEDIKULE-SIRKECI 

37 EDIRNEKAPl-SIRJCECI 

f· Şillideıb • Tünele 
.. ,t . 

Tünelden - Şiıliye 

( Harbi1eden - Fatil:ı• 
( Fatihten - Harbi,.-• 

( Ta.biıwde-a - Sirkeciye 
( Sirlutciden • "f.akaiı:nııe 

( Maçlr:ulaa - Beya.z.ıta 
( Beyu:ıtta• - Maçkay• 

( MaÖiu(cla.n - E. Önüne 
t E. nünd•n - Maçkara 

( Şiıliden - Sirkeciye 
( Strkaciden - Şiıliye 

( Tak•imden. • A.lr:aar•J'• 
( Akıara;rd.a.a ı - Taka.ime 

( Kurtulu1t•n - Be7uıta 
( Be1azıllan .. Kurtuluı11. 

( Kurtuluıt•n " E. Önün• 
(1 E.Önüadea .. K.udnluta. 

[ B. Ta1t•n - Bebeje 
" E. Önüne ( · Bebekten • ( Emi.ni.niinde.n • Bebefe 

(Bebek!., · B. T .. a . 

~ Ortalcöyden • Akaa.ra7a 
Aluaı"a7daa - Ortakö7e 

c B•tiktattan .. Fatil:t.a 
( FatilıteA - B. T .. a 

( Alıı:aara7dan .. T opkapıya 
( T opbpıdan-: - Sirkecİı:f'• 
( Sirl.ecıicleo - T opb..-,.a 
( T opkap1dan .. Ak uran 

( A1cıam.ydan • Y edilruleye 

~ Yedlkuleden • Sirkeci.7• 
Sirkeciden. • Yedilnııleya 

( Y ıed..iku.lede.a • Akaaraya 

(' Akura7d.an. - Edirn.ekapıya 
( . Edirne.kapııclan. .. s~,.. 
( Sirkacidaa - EdirnekaPIY&. 
f Edirnekap1dan " Aka ... ,.., 

3' 7' e.ıo 23.4' 
8.30 24.ot 

5' 10' 7.6' 23 46 
e.20 23.0IJ 

8' 7.30 · ıs.ot 
9• 7.$0 19; 

ıs. 13' s:ıs 23.11 
21' ll.S7 24.00 
11 .. 7.ıo ıe.d 

19' 6.41 20.ı• 
7• 7.04 ıg.JI 
9' 7.36 20.oı 

12' 7.00 19.I• 
25' 7.37 19.41 

1···1s' 8.00 23.oS 
ıı· 6.45 :za:d 

18' 7.05 ıı.JD 
2V 8.30 20.tıı 

.,,, 

8.0S -.-
8' t!.20 -.-
ıs• 8..30 23.tD 

25' a.40 23.48 
-~ 24.~ 

11' 6.30 19.10 
ıs• 7:14 ıe.s-t 

r 14 7.00 19~ 
ır 7.42 20.ı 

71 8.0S -.-
14' 8.20 23.0ll 
20' 6.lll 23.JO 
~ :z.c.00 

r 5.58' --14' 6.15 :zıoı 
21' 8.43 ZJ.35 

-~ 24.oS 
6' !.52 -·-

ıı• 8.15 21ı' 
19' ..... z:ı.40 

-~ 24.6' 
JG 

emrindeki 12 No, lu mavuna ~ 1 
nm açık müzayedesinde talip ~ 
zuhur etmediğinden 2-1·934 <il 

aah gÜnÜ saat 15 te pazarlıkla S 
satılacaktır. 1.steklilerin belli ; 
gün ve saatinde Merkez Ku- t; 
mandanhğı Satmalma Komis- ... 
yonunda hazır bulunmalan. ~ EVKAF MODlRlYETl lLANLARl 1 (723) (7150) 67 

, ________ , 
~3 üncü kolordu ilanlan r 

Çatalca Müstahkem Mevki 
hayvanatı ihtiyacı için açık mü 
nakas ile 45000 kilo yulaf sa· 
tın alınacaktır. İhalesi 7·1-934 
pazar günü saat 14 tedir. Ta
ilplerin nüınune ve ıartnameyi 
görmek üzer her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gÜn ve · 
vaktinde teminatlariyle birlik-
te Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satmalma Komisyonuna mü 
rarııtları. (532) (6901) 

46 

• • • 
M. M. V. Satmalma Komis

yonundan : 
Ordu ihtiyacı için 584 kalem 

muhtelif laboratuvar alab tıb· 
bıyesi kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 8-1-
934 pazartesi günü saat 14 te 
dir. Taliplerin Şartnameyi gör 
mek üzere her gün öğleden son 
ra ve münakasaya iştirak ede 
ceklerin de o gün ve vaktinde 
teklif ve teminat mektuplarile 
Ankarada M. M. V.Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(3430) (5925) 4'1 ' 
• • • 

Haydarpaşa ve Güınüşsuyu 
hastaneleri ihtiyacı için mü
teahhidi nam ve hesabına pa
zarlığa konulan 298 fon krip
le maden kömürüne teklif edi
len fiyat pahalı görüldüğün
den ihalesi 2-1·934 sah gÜnÜ 
saat 15,30 a tekrar yapılacak
tır. Taliplerin pazarlığa iıti
rak için o gün ve vaktinde 
Fındıklıda Kolordu Satmal-

Istiranca vakıf Ormanl arının Dolap dere mevkiindtı 
kat olunmak üzere iki yüz çeki gürgen odunu aaıttırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 3-1-934 Çarşamba gifuü saat on be!t 
tedir. Talip olanların lıtanbul Evkaf müdüriyetinde Varida 

t kalemine müracaatları. (6826} 32 

: 

.. 

ma Komisyonuna müracaat -
ları. (557) .(7176) 

t• 71 

• • • 
M. M. V. Satınalma Komis

yonundan: 
Hava ihtiyacı için pazarlık

la Boru aletleri satın alınacak-

o-

cı n 

11 

tır. ihalesi 16-1-934 salı günÔ 
saat 10,30 dadır. T aliplerİJI 
şartnameyi görmek üzere bel' 
gün ve pazarlığa iştirak içiıı 
de o gün ve vaktinde Ankara· 
da M. M. V. Satınalma Komis' 
yonuna miiracatlarr. (34.ı:ifi) 
(7174) 69 
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ISTANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

üzere her isteyene •atılmaktadır. 

ilosu 39,so Knru~tur. ~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s 'an~ık\a Küp Şekerin 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarah hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. i 

Devredilecek ihtira beratı 1 
" Emniyet usturaları (tıra' bıçakları) 

1 
";" ait iılahat " hakkmdaki ihtira için ~·
tıhaal edilmiı olan 26 Şubat 1930 tarıh 

•e 1055 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukukun bu kere baıkasu. devir 

"eya icara verilmeıi teklif edilmekte ol· 
Cluğundan bu hususta fazla malümat e

ı!inmek isteyen zevatın latanbul'cla Bah· 
r;ekapu'da Tat Hanında 43-48 numara• 
larda kain vekili H. W. STOCK efendi

)'e müracaat ebneleri ilin olunur. 
(11546) 26 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : Telefon No. 24470. 14 

Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Devredilecek ihtira beratı j 
Sf " Hamit kiyanos mayünin tahkim U· F~brika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müıteriye aittir. Nakliye 

f~br~kamızca yapılabilir. Gönderilecek mal f abrlka tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
~rnıı beşi .. siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek uzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

ir. sulü" hakkındaki ihtira için istibaal e- 1 
dihniı olan 29 Kanunaan.i 1925 tarih ve 
316-310 nwnaralı ihtira berabnm llativa 
ettiği hukukun bu kere baıka&ma devir 

veyahut icara verileceği teklif edihnelı:te 
olduğundan bu hususta (azla malilmat 

edinmek isteyen zevatın lstubıd'da 

Bahçekapıda Tat Hanında 43-411 numa· 

l"alarda kain vekili H. W. STOCK e

fendiye müracaat etmeleri ilin olunur. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

oı 
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ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir ŞEKER 15 
(11548) 28 

lnhiıarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sabm Komisyonu illnları. 

Cinai 
Tahmini 
Mikdarı 

Kilo Bulunduğu mahal 

lskarta. kaneviçe parça- 31088 Çapa Taksim Feıliye Şenuipa,a 
ları 

9500 289 5159 2723 
' Toptafı PendikAhırkapu Pafalimanı .:J 

4654 1006 6310 1447 
depolarında. .. çul parçaları 2457 Toptaşı Ahırkapu depolarında 

423 2034 . .. ıp ..,, 11249 Çapa Taksim Fcr'iye Şemaipafa 

707 801 926 3354 
T optatı Bahariye depolarında. 

1450 4011 
. 9470 Çapa Fer'iye Toptaşı Ahırkapı " kınap 

" -
4564 293 254 1307 

Bahariye depolannda. 

marka bezi 
3321 

847 Cibali Sev. tubeainde Çapa Taksim 

60 316 52 
Fer'iye Kuruçefnıe depolannda. 

'Aüstaınel • 92 327 
tıte "uvalları 3000 P b h f b "' &fa a çe a rikaıında nümuneıi 

'ıkarta lan levazımda vardır. 

ul
ap Parçaları 653 Cibali Levazım anbarmda 

" ç 15 ' '<anevı'ce ,, 6 6 ., ., parcal " 
Yukarıda .a!'I . 700 " " " 

10-1-934 tarih .1•ıın ~e ~darl an yazılı ambalaj levazımı 
artırma usulileıne 1:İusa~ çar şamba gÜnÜ saat on dörtte açık 
bahtan akşama k~ aca~dan taliplerin eşyalan her gün sa 
sonra pazarlık iç· dar .hizaları da yazılı mahallerde gördükten 
beraber Cibalide

1L tl!-Yın oluna n giinde yüzde 15 teminatlarile 
racatlarr. (7095) evaznn Şu besinde aahş komisyonuna mü 

Da~~lo aranıyor 
Istanbul Universı'te • d . · 

O . .t 1 1.h sın en. 
nıversı e s a at mu·· . li ~ .. 

Ça b·ı· ki d şavır gı ı,.ın' ey· T"· k F ı ır ve ma ne e sü • 1 "' ı ur çe ve ransız 
d~~tiloya ihtiyaç vardır. T~ e Yİzar bir ~~dın veya erkek bir 
~uracaatları. (7210) p 0 anların sur'atle Müşavirliğe 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinden· 

ltlnıa An~ara Merkez Hıfzıssıh~a Müessesesinin Serolo .i• kıs 
nü aAt~ ahşap malzeme 1? Kanunusani 934 pazartes/ ··• 
-~let H'ıf:beı1te pazar~kla ıh ıle o~~~~c~~~ır. Şartname ~e
ııı ili.. l ısaıhha lşlerı Umum Mudurlugunde görül b'l 

·•o llnur. (7193) ~ ı ece 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti 

No.11 
884 Frrihöy 

885 Şişli 

886 Kumlupı 

M:ıhalleıi 

Birinci kısım 

Meşrutiyet 

Sokağı 

Büyiikdere caddesi 

lzzetpaıa ve Mehtap 

Tav~fİ Süleymanağa incirli çıkmaı eski 
Fındık kıran yeni Fındık kıran yeni 

Cinsi 

( Hane ve dükkan bugün iki 
dükkan ve arkası bahçe) 
( Kagir aparhman ve iki 
dükkan) 
Kagir hane 

Hi11esi Emlak Hiıs~ye gllre mu· 
No.11 hammen kıymeti 

14/32 37-39 2187 T. L 

3128 5-32 T. No. 9112 .. 
32.9-11 K. No. 

Tamamı 6 1530 
" 

887 ., Behram çavUJ Kuyulu ., .. 25 1203 .. 
888 ,. ,, iskele Klgir dükkan flstn oda 3/32 34 113 .. 
889 ., Muheine hatun Mola taıı Kagir hane 112 9 1250 ., 
890 ., S.ırraç lsak Çifte gelinler Kagir ap:ırtman vıı dilkkAn 56/432 38-40 3241 ,, 
891 ., Muhıine hatun incili Kagir hane ve dükkin 2/3 21·21/l 1468 .. 

Yflzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedel!eri nakden veya ıı-ayrlmübıodil bonoeile ödenmek üıere yukarıda evsafı yazılı ıı-ayrimenkullerden 
885 sıra No. luau şartnamesine tevf:kao kapalı ıarfla dığerlni •çık arttırma suretile ~atışa çı~an~mıttır. Kat'ı ihaleleri 15/11934 pazarteıl 
ııünü saat 15 tedir. Müıayadeye fıtirak edecekler kapalı urflarla~oı ve pey ~kçel~rınl yevmı mazkurda aaat oa dart buı;uğa kadar tev
dileri lazımdır. Senei haliye verııisile belediye ruaumu ve del ilıyıı mllftıırıy• aıttlr. Şartname Bankamıı kapısına ••ılm•şbr. {70921 

Bilumum Erbabı Ticarete 1 
ve Sanayie . 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Hüviyyet varakalarmm her sene tecdidi ve senelik kayıt 

ücretlerinin sene iptidasında pe ~in olarak tediyesi o?al~r ni· 
zamnamesi ahkammdandır. "Bu lazımei kanuniyenın ıfasm
da kolaylık olmak üz )re Odamızda muhtelif sınıflar 
da mukayyet bulunan erbabı ticaret ve sanayi ile mubayaacı, 
simsar ve tellalann 1934 sene5i hüviyyet varakaları tama· 
men hazırlanmııtır. Bunların tahsildar tarafından getiril· 
mesi beklenıniyerek şimdiden odaya müracaatla aldırılması 
lüzumu ilan olunur. (7195) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI j 
Satılık Bostan ve Arsalar 

Esas No. ıı Mevkii ve Nevi Teminat 

377 

378 

513 

534 

Nişantaşında T eşvikiye mahal 
leainde Bostan sokağında 4-8 
kapı 29 harita No. h 230 metro 
arsa 
Nişanlaşında T eşvikiye mahal. 
lesinde Bostan sokağında 4-9 
kapı 30 harita No. h 619,50 
metro arsa. 
Boğaziçi Nirgiin Balta Lim~ 
ru Bostan Sokak atik 31 cedit 
6 kapı No. lı 23 dönüm 3 evle~ 
l.oatan 
Kadıköyünde Cafer Ağa ma· 
hallesinde eski mühürdar Ye
ni Duvar dibi sokağında eski 
77 ve 77 mükerrer yeni 
26-28/1-2 Üo. lı 2808 metro 
arsa. 

lira 

276 

645 

238 

562 

Yukarda yazılı emlak peş in para ve açık artırma ile sa· 
tılmak üzere müzayedeye kon ılınuş ve 15-1-934 tarihine mü 
sadif pazartesi giinü saat on birde ihaleleri mukarrer .bulun 
m?ş olduğundan taliplerin şubemizde müteşekkil Satıı Ko 
mtıyonuna müra\:aatları. (7205) 

1 

1 DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI ' 

lnşaat malzemsine mahsus 26 numaralı tarifeye tevfi
kan alınacak ücretler Ton baıtna birinci kısım malzeme için 

2350 İkinci kısım malzeme için 1550 
Kuruştan aşağı olmamak şartiyle yüzde 20 tenzilat yapılır. 

Tarifenin ikinci kısmına ray ve travers de ilave edilmiş· 
tir. Fazla tafsilat istasyonlard ın alınabilir. (7224). 

1-1-934 tarihinden itibaren D. D./76 numaralı tarife 
domuz nakliyatına da teşmil edilmiştir. (7225) 

Pazarlıkla Almanca ve Fransızca Fenni 
Kitap Satın Alınacaktırı 

Ticaret Laburatuvarı Şef'.iğinden : 

Ticaret Laburatuvarı içi 1 lüzumu olan Almanca ve 
Fransızca kitaplara ait şartnameyi görmek için her gün ve pa 
zarlığa girmek için 6-1-934 de cumartesi giinü sabah on bu
çukta Sultanahmet yüksek iktisat ve ticaret Mektebindeki 
mübayaa komisyonuna müracaat edilmesi ilan olunur. 

(7170) 

Diyarıbekir Belediye Reisliğinden: 
Diyarbekir Şehri Elektrik tesisatının kapalı zarf ile i

hale giinü olan 21-12-933 perşembe gün Ü saat on ikiye ka
dar hiç bir teklif mektubu ene limen tevdi edilmemiş olduğun
dan bugiinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla ihale edil
mek üzere ihale müddeti bir ay temdit edilmiştir. Taliplerin 
21-1-934 pazar günü saat on "kiye kadar Diyarbekir Beledi
ye Encümenine müracaat edeb~lecekleri ilan olunur. (7171) 

SATILIK SÜT 
Halkalı Ziraat Mektebi Çifliğinden: 

350 Adet sağmal koyun:lan ve 14 adet inekten hasıl o· 
lacak sütler müzayede ile satılacaktır. Talip olanlar ( l 50) 
lira teminatı muvakkate ile beraber yevmi ihale olan Kanunu 
saninin Yirmi ikinci Pazarte -ıi günü saat on beşte Y eşilköy 
civarında Halkalı Ziraat Mektebi Çiflik İdare Heyetine mü· 
racaatları. (7136) 
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Hiç bir yerde şubesi ve· alakası yoktur. 


