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Oz türkçe 

Bey, Efendi, 
Ağa .•• 

Büyük kurultaydan allaPar a· 
tasında geçen bir töre ile yurttaş
lar arasında aynlıklar gözeten 
hey, efendi, ağa gibi sanlar kalk
tı. Bundan böyle Türk yurttaşları 
birbirinden ancak öz adları ve aoy 
t.dlarile ayırt edilecektir.Eski Türk 
IOysal düzeninde yurttaşlar biribi
tinden böyle sanlarla ayrılmıyor • 
du. Beğdetlik Türk eoysal kuru· 
lllıunun temel tafıdır.Türke yabancı 
olan bu ayrılık batı Avnıpasında 
olduğu gibi, derebeylik yasasına 
dayanıyordu. Bunun içindir iri de
rebeylik yıkıldıktan sonra Franaa
da ıanlar da kalkmıfh. Birçok yıl
lar Fransız yurttaşları yalnız cito
Yen sanile anıldı. Gerçek ıonra 
Monsieur geri gelmittir. Ancak 
lıiiyüli: Fransız değiş.iminden sonra 
&eri gelen Monsieur, on aekizinci 
Yiiz yıldan önceki derebeylik sanı 
.teğildir. Derebeylik kurumunda 
Mon ile sieur sözlerinin bir arada 
IÖyleniti olan Monsieur, yurltafla
rı biribirinden ayırt eden bir &an
.tı. Yeni Monsieur böyle san değil, 
belki yönü ile anılmak istenilen 
Yurttaf için kullanılır. lngilizcede 
Önceleri ayrılık gö:z:eten latince 
Magister sözünden gelme yeni Mis 
ter gibi. Erkekleri kadınlardan a
Yırt etmek için büyük batı ülkele
tinde ayrı ayn sözler vardır: Fran 
&ada Monsieur, Madame. lngilte -
tede Mister, Miasis. 

Büyük kurultayın töresi ile ha • 
tanlan değifim, "Cumhuriyet Halk 
Fırkası.,nm yasasına çok uygundur. 
Bu yasa; Türk yurttaşlan arasın -
da hiç bir aynlık gözetmez. Cu
ıınurlukta böyle beğd.,,.Iik temeli • 
ne dayanan bir düzendir. Bunun i
çindir ki yeni töre ile cumurluğun 
ilk gününden beri kurulan düzen 
Pekletm~ oluyor. 

Yurıtatları ayıran bu sanlar kalk
analtla ben.her, fra.nsızcada oldu • 
iu gibi, bir yurltaf yönü ile arul
llııık istenildiğinde. erkek ise adı-
111n önüne Bay, kadın ise Bayan 
IÖzij konulaıbilir. Yeni soyadı tö
teainden IOlll'a erkekleri kadnılar
dan ayırt etmek için adlarının 0-
lıiine ayrı ayn ııözler koymak ge
"'*ti. Çünkü bundan böyle erkek 
ollMlll, kadın olsun, her yurltaf yal
llız soyadile anılacaktır. Bay Ak -
'<ıy'un karısı Bayan Aksoy olacak
tır. 

Bay sözünün aoyadın:lan önce 
lelmesini de çok yerinde bulduğu
llıtızu söylemek isteriz. Avrupa}a 
Yolculuk edenler bilirler ki Bey, 
tfendi gibi sözlerin addan sonra 
lelmesi birçok yanlışlıklara çıgır 
'çar. 

Sınırlardan geçerken, otellerde 
bay sözünü soyadı sanırlar. Paıa
Jlort işleri karıfir. Yolcu zorluklar 
lcartısında kalır. Böyle bir zorluk 
leçen yaz yapbğım bir yolculukta 
henim başrma geldi ve Fiume Yu
totlav toprağından ltalya toprağı
aı& geçerken ımır bekçisi, adımı 
ltotdu. Benim söylediğim ad pa -
'8.portta yazılı olan ada uymadığı 
İçin bizim düzenimizi anlatıncaya 
değin zorluk çektim. Sonunda "Biz 
ile olsaydı, başbakanınıza Sinyor 
~uaaolini denileceği yerde Musso
lin; Sinyor denilecekti,. diye biz -
deki düzeni anlattım. Bu düzenin 
hatı Avnıpasındaki düzene uydu
t'Ulınaaı iyi olmuttur. Dünkü fea 
töresi, bugünkü soyadı töresi, aan
'-.rın kalkması, bunlar, büyük bir 
lıiitün olan Türk değitiminin biri
lıirine bağlı olan pa.rçalandır.Bun
~an her birinin anlamı ancak 
hu geniş bütünlük içinde görülim
tedir ki bütün açıklığile belirır. 

Ahmet Şükrü ESMER 

J'ransa ve Sovyetler 

Askeri anlaşma 
l ekzip ediliyor 

LONDRA, 27 (A.A.) - Avam ka· 
~asında bir ıorguya k ı Hariciye 
....,anı M. Simon demiıtir ki: 
\ir "Fransız hU.kumeti cumartesi günü 
..,~ Franaız - Sovyet askeri anlafnll'Sı 
._,.tunu tekzip eıım.tir. 
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Tevfik Rüştü Ar as Pariste -------
Dış sıyasamız bütün acuna 

örnek oluyor 
Fransa, Romanya, Türkiye dış ha· 
kanları mühim görüşmeler yapıyorlar 

Uç devletin J,,, bakanlan: M. Lao al, M.Titırlnco, Teoh1ı 1la,tii '.A:nıs 
PARIS, '1:1. A.A. - Romanya harici- ra M. ı-.ı ile M. lrtulesco -mc1a 

ye bakanı M. Titulesco ile Tiiriôye Ha- yapılan ve feWalade dootça olduğunu 
riciye bakam Tevfik RiiJtü bu:ırün Ha- .öyleıneye bacet oluuyan görüpne, bir 
riciye bakam M. Lava! t:andmdan wri- müzakere almaktan ziyade evvelce ya-
lecek öğle yemeğinde bulanacaklardır. prlmıı olan ııörüpnekrin tekrarı ve ay-
y emekte dikkate değer nolrtai nazar taa- dmlatılmaaı olmuıtur. Görüpne Yuğoa. 
tileri yapılacağı sanılmaktadır. lavyanm notası ile Macsriatanm vennit 

M. Titulesco, tekrar Cenevreye dön- olduğu cevabın ortaya tıibn•f olduğu me-
meden evvel çarşamba veya perşembe seleler üzerinde olmuştur. Tethişçiıerin 
günü Bükreıe giderek Sovyet Sefiri M. bareketlerini baıtuma.k için yapılacak 
Ostravskye itimatnameaini verirken ba· evreııael bir anlaşma projesini Fran-
zır bulunacaktır. sanın Ya'eeeğİ habeıi gerçekleımekte-

Türkiye Hariciye Bakam Tevfik Rüı· clir. 
tii Anu ise, Berlıine gidecek ve konseyin Bununla beraber Franıarun, Lehista-
toplantısına yetişmek üzre ;ıancikinunun nın 27 eylül tarihli Leh notaama venniı 
üçüne doğru Cenecreye dönecektir. olduğu cevap, doğru uzlaşması hakkın-

T ethi~ hareketlerini bastınnak için daki görüpnelerin ne durumda oldu-
P ARIS, 27. A.A.- Dün ö&-leden M>n· (Devamı 6 mc.ı sahifede) 

Maaş ve ücret 

emurların magduriyeti
ne meydan verilmiyecek 
Müsteşarlar komisyonu dün toplendı, 
ücretler hakkındaki tetkikatını bitirdj 

ANKARA, '1:1. (Mil· 
tiyet) - Müıteıarlar ko
miayonu bugün Başve
kilet müateıan Bay Ke
mal'in reialiği altında top
lanmııtır. Komiıyon ba
rem kanununun netre
dildiği 1929 senesinden 
bugüne kadar sarfedilen 
maaı ve ücret miktannı 
ve bugÜne kadar barem 
kanununda yapılan tadi
latı tetkik ve tesbit et
miı, ücretler hakkındaki 
tetki:katmı da bitirimit-

tirKomi:syon önümüzdeki Müstqarlar lıomUyoıaunda : Btlf bakanlık 
toplantılarında maaşlar- müste,an Bay Kemal, Nalüı bakanlığı müste-
la ücretler araamda bir f'l" Bay Ari/, lnhiMı/.ar müstef(U'ı Bay Adil 
münaıebet teıiaine çalı§acak, timdiye ka- tine müracaat ettiiim alô.lıiyettar bir 
dar maaşla ücrete sarfedilen parayı fİm- zat bana : 
clilri haHle veya daha az para ile yap- Barem kanununun nefri tarihinden bu 
mai< imkanlannı bulmağa ırayret ede- güne kadar bütçede basil olan maaı ve 
cek ve imkan bulursa bütçe içerioinde ücret farf<ırun neden ileri geldiğini tet-
terfi imkinlan arayacaktır. kili ediyoruz. Bundan sonrası için maaı 

Komiayon bunlardan baıka memur
ların en yüksek mertebelere çıkabilmele
rini kidem, liyakat ve iktidar nazarı dik
kata alınmak ıuretile temin çarelerini 
aramakta, en ziyade küçük memurlM'ı 
düşümnekte ve böylelikle mevcut ka
nunlardaki muayyen müddetlerle yapı
lan terfileri bir kat daha takyide tabi 
tutmak cihetini ııütmektedir. 

Komia:ronun mesaİM hakkında kendi-

n ücret tabsiaatlarmdan bütçelerin te
zayüt etmemesi çarelerini düfijnüyor, 
maaı ve ücretlerin bütçedeki maaı ve 
ücret tahsisatı yekiinile mütenazır ol· 
maaı ve fazla artmaması için çareler a
rıyor ve bu meyanda memurlann mağ. 
duriyeıine meydan verilmemeaini de na
zarı dikkata alıyoruz. 

Komisyon mesaisinde henüz kati bir 
neticeye varmamıttır. Tetkikatımız ıle
ftlD etmektedir, dedi. 

Yumurtaların dünden itibaren kontrolüne ixıflandı. Resmimiz heyetin 
dünkü ça/1f mcuını göateriyor • 

Soyadları için 
Beyanname 
Halka kolayhk için be
yannameler hazırlandı 

ANKARA, 27 (Milliyet) -
Nülus Umum müdürlüğü halka 
kolaylık için soyadları beyanna 
meleri hazırlamıştır. Bu beyan -
191Urteler doldurulacak ve beledi 
yelere tcudik ettirilerek Nüfus 
idarlerine verilecektir. Beyanna 
meler her türlü resimden muaf 
tutulacaktır. 

Bay Suat'ın Nan
side söyledikleri 
Fransanın dili ve kültürü 
bizim eski tanıdığımızdır 

PARIS, 27 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçisi, evveJki ırün Nanside 
söylemit olduğu 
hitaheyi fU cümlt 
ile bitirrnittir: 

"E&aa itibarilt 
barıtı sever ola 
ve hayrete değer 
lisanı ve yüksek 
kültürü bizim için 
eski bir tanıdı!. 
olan Fransa, bi ~ 
Türkler için dost- • 
luğu sağlam bir a 
nane olan bir Bay SUAT 
memleketitr. Fransa ile Türkiye 
arasında öz bir çalışma beraberli
ği zihniyetinin berkitilmit olma.sın 
dan ötürü mutluyuz.,. 

Fırka grupunda 
Veıilen kararlar 

ANKARA, 27 A.A. - C. H. Fır
kası grupu idare heyeti reisliğinden: 
C. H. F ırkaıı grupu reis vekili Cemil'in 
başkanlığı altmda toplandı. Evvelce hü
kW..et tarafından tU.itli olarak aatı
lan emlakin takıitlerinin uzatılması 
ve bedel mikdannm azaltılması için 
Manisa mebuıları tarafmdan yapılan 
teklif Maliye Vekilinin huzuruyle ko
nuıuldu. Ve idare heyetinin seçeceği 
bir encümen vaaıtasiyle bu meM!ienİn 
tetkik ettirilmeoine karar verildi. 

Brigitte Helm 
Adam çiğnediğinden 
iki ay hapis yl\hıcak 

BERLIN, 27 A. 
A. - M.,,.hur sine 
ma yıldızı Brigit
te Helm, otmnobi 
lini sürerken bir 
yolcuya çarparak 
yere yuvaırlamıf 
olduğundan ötürü 
iki ay hapse mah
kiim olmuftur. 

Çatalcada 
Bir facia --Bir kadın üç çocuğu 

ile beraber yandı 
Çatalcada çok acıklı bir )Wtgm ol

muı, ıuınclerile üç çocuk yanıp kül ol
muşlardır. 

Çatalca oman muhafaza memuru 
Şevket efendi, Çatırlcanm Arnavut kö
yünde otunnaktadır. 

Şevket efendinin evde olmadığı bir 
ııırada yangın çılmuıtır. Yangmda 
Şevket efendinin kansı ile ÜÇ çocuğu 
kurtulamamıı, diri diri yanm11lardır. 

Y angmın nasıl çıktığı, içerdekilerin 
nasıl yandığı araştınlmaktadır. Smııl
dığ- göre, alq bördaıbıHe ortalığı 
Mrmıt, anne ve çocukları du~~ 
bW>idarak baydmı1lar ve yamp ıitmiı
lerdir. Araştımıalaır, bumı aydııNata. 
c:alı.tır. 

Fransa ve Lehiatan 
Karşılıklı ... 
Yardım projesi 

V ARŞOV A, 2ı. A.A. - Resmen lebo 
liğ ediliyor • 

. 1 

Dıt bakanı M. Josef Beck, dün Fran· 
ıuz ..,firi M. Laroche'le görütmiiıtür. 
Sem, kendisine 27 eylül tarihinde Fnuı
.,z dıt bakanı tarafından Cenevrede ya,. 
pıhmş kartılıklı yardnn projesi hakkında
ki Leh-Fransız konuşmaları hu!asaıma 
Franaa bükiimetinin cevabını vermiıtir. 

Uluslar kurumu konseyinin yakın
daki toplantılarından birinde M. Beck 
ile M. Lava! araaında bu uğurda doğ
rudan doğruya konuımalar yapılması u
.ıaqlmektadll'. 

Neuilly muahedesinin on be
şinci yıldönümü olduğundan 
dün Bulgaristanda protesto 
ayinleri yapıldı. 

Tel: { Müdür : 24318. Yaıu :ıleri müdürü : 24319.. 
idare •• Matbu o 24310. 

Japonlar aÇıkça sÖ.lJ/edi 

Washington muahedesi
nin kaldırılmasını istediler 
Japon baş murahhaiı hükumetinin bu 
isteğini İngiliz dış bakanına anlattı 

LONDRA, 27.A.A. - Japon murah
hasları deniz konutmaları için şunları 
aöylcmişlerdir. 

Hiç bir ıey kaybolmamıştır. Genel uz
laşma yapılması çaresi daima vardır. 

Japon heyeti ile yakmhğı olan maba
fi!, pek az umutlu görünmekte ve M. 
Mataudeiranin M. Nonnan Daviı ile 
yaptığı konu§ll\8 yeni hiç bir un•ur ge
tirmemit olduğunu ve hiç bir şeyin, Ja
ponvanın pmdiye kadar ır:üttüğü eaaılı 
prensiplerden vazgeçeğini sanmaya dela· 
Jet etmemekte bulunduğunu söylemek-
tedirler. \1 

Japonlann halibazn·da, çahırnalannın 
ülüsü fudur ~ 
Vaıington antlaşmasının acilen bozul. 

masmı deniz sili.hlannın tahdidi rejimi
n~ karşı kötü bir hareket gibi görü~ 
sine mani olmak ve ıimdiki müzakere
leri ıı:zıltıya meydan venneksizin geri
ye bırakma yollannı hazırlamaktac!Jr. 

Açıkça söylediler 
TOKYO, 27.A.A. - M. Hirota, ltal

yan •efirİ ile Fransız maelahatgilzannı 
dış bakanlığına çağırarak Japonyanm 
deniz polrukaımı kendilerine anlatmıı
hr. M. Hirota, Japon tekliflerinin Va
tington muahedesinin kaldırılmasını i
cap ettirdiğini söylemiş, Fransa ile ltal
yayı fesih işinde Japonya ile birleşmeğe 
davet etmiştir. 

Sefir ile maslahatgüzar, bu daveti hü
kumetlerine bildireceklerini söylemiş
lerdir. 

Japon başmurahhası mülakat 
İ&tedi 

LONDRA, 27. A.A.. - M. Mahudcira, 
Sir Simon'dan ani olarak bir mülakat is
temiştir. Mülakat bugün öğleden sonra 
Avam kamarasında yapılacaktır. 

1 ngilizlerle Japonlar arasında birkaç 

Rıhtım sirkeli 

günden e.vel bir görüpne olacağı u
mulmuyordu. 

M. Hirota'nın 1 talya aefiri ve Fransız 
maılahatgazan ile görüştüğünü bildi· 
ren Tokyo haberi burada hiçbir hayret 
u:randırmış değildir. 

Çünkü Japonyanm Vatington muahe
desini imzaliyan bütün devletlerin ay
ni zamanda muahedeyi feshetmeleri yo
lundaki iateği biliniyordu. 

lngiltere ile Amerikanın muahedeyi 
bozmamak istekleri karşıamda Japonya· 
nm imzaları olan ötek: iki devletin mu
vafakatini temin etmek "ıtemeai tabij .. 
dir. 

Mülakat 
WNDRA, 27 (A.A.) - M. Mat

sudeira ansızın Sir Con Saymenden bir 
mütakat iatemqtir. Bu mülikat öğle • 
den ıonra avam kamarasında vuku 
bulacaktır. Halb ki, birkaç günden ev
vel hiç bir ln.,iliz - Japon toplıantmna 
intizar edilmemekte idi. 

Saraçoğlu Şükrü müzake
relerine devam ediyor 
Mukavelenamenin burada imza 

edilmesi muhtemeldir 

Esaslarda temamile anlaşılmıştır 
Şehrimize gelmit olan Adliye 

Bakanı Saraçoğlu Şükrü hükilmet 
tarafından ııatm alınacak olan 
Rıhbm tirketinin müdürü M. Ca-
nonge arasında, lstanbul rrhbınla-
rının 'Ve antrepolarının &atın alın • 
ması etrafında Ankara.da başlan -
mıt olan müzkereye lstnıbulda de· 
vam edilmektedir. Şirltetle esasta 
daha birkaç ay evvel anlatıhmt ol
duğundan bu müzakerelerde tefer
rüata ait noktalar göriiıülmekte • 
dir. 

Satm alma mukavelesinin lstan 
bulda imza edilmesi muhtemeldir. 

Saraçoğlu Şükrü dün de hu.Di 
işleri ile melgul olmllfbır. E.dirne
ye gitmesi ve yeni yapılan hapiaha 
ne hİnıııılrmı gözden geçirmesi muh
temeldir. Saraçoğlu Şükrü 

M lmkodaki elçimizin Meksika Cumhurreiaine 12 Birincileşrin ayın 

d ·ı·me atnameaini vermi.: olduğunu yazmıştık. Yukarıdaki resim bu mü-
a ı ı .. .,.., C h . . "d H . . N 

ncuebetle alınmıştır. Ortada Meksika um urreısı, sag a ancıyc a-
zırı, solda elçimiz Münir Bey. 
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E irnede kurtuluşun on 
·· çüncü yıldönümü - ••••••• 1 

Eşsiz bir çoşk unlukla kutlulandı 
EDiRNE, 25 1 Milliyet) - Edirne

liler, kurtuluşlannl!D 13 üncü yıldünü • 
münü Trakyanrn her tarafından, Anka· 
ra ve htanbuld.m gelen on binlerce 
Türkün birleıik gönüUermin emsalsiz 
heyecanlarile katluladılar. 

Dördlincü kafile olarak Konya me
busu Tahsin, Kütaılıya md.usu Nuri, 
Alpullu teker ve ispirto fabrikalan mü
diir:i All Şefik Beylerle eski h tımbul 
polis müdurü Şerif, Tekirdağ mebusu 
&Wunut Rasim, Kırklareli valisi Faik 
Beylıer ve kumamdanlardan Mürsel pa· 
fa önce gelen misafirlere kaulmıı bu • 
lunuyorlardı. 

Ba,...klarla, çam ve defne dallarile 
ve ünlü kıurtancmuzın resimleıile süs-
1.emniı olan Edirne pazar giinü aabalıı
na genç ve taze bir güneş halinde do
ğuyordu. 

Tam saat dokuz buçukla E dinıe be
lediyesine giden bmlerce halk kurtu -
lutu t:ebri< ediyorlıtr, kınnen belediye 
öniiııddoi cımılnıriyet meydanına, kıs • 
men ele faka lıönasma birikiyorlardı. 

MelJuw, mi.safirler wı htanbuldan c.._ yüılueK ma.tepler talebesi fub· 
- cudımiyet meydanna döndiiltr. 
,T....ı.,..w. mü.t.,.na .batilıi Şer« Bey 
-~ ı.e-.mit olan kürsüye çı • 
layor, Uiultıu htılinde yükselen ve -
iılaa A tir arasında Selimiyenin gök 
kubl . ıri yalayarak çtKiten bayrağı. 

iDi% mıizikmm çaldığı istiklal marfİle 
.... ' ı7or ve Şeref Bey, ........ zabit, 
.n..k, lmdm, g-ç, ihtiyar ••• Bütün bir 
11111.k orduaa karıısmda perde perde yük. 
..... oellile bay\ınjW: 

''Türk çocuklan, sİ% o aoyun ço
cıaldıır.-z ki IJainıuzdan bütün bir 
brihe öniiDde diz çöktürea bir Kemal 
Atatiiık yanttmızl" Ve devam ede
rek: 

"Ey milletimin büyiik çocuklan ö
aünüzcle llÇl1aıı geniı yolda yürürken 
arkanıza .......... :yuı. Büyük önderin göa 
tterdiii bu ülkü yolunda yüriirken han
gi İ!<' ellerinizi koyarSM><Z, o mutlaka 
mm olacaktır. Ak günler yaratanlar 
kara günlerin yasını unutmıyanlardır. 

Gün geldi ki Sinan u•tanın büyük 
yapısı üstünde dalga1ıımaın bu al san • 
c:al< karalaJ1l büründü; gün geldi ki 
türkiileriıwııi austurdular ve W:i yaJB.· 
mıık ha!ılnndan ınahnım etmek istedi
ler. ı...aımı bir gün geldi ki bütün bu 
.Udın~ büyük bir varlık: -o ... _ 

Dedi. 
C'.öniiHeri, kafaları birleıı>rerek yeni 

lıir acun yaratan bu ünlü sesin sabi
tli size ·ti od<, giizıellefliril ve 
.-ı,Jetiloc• güzel bir manleket ba • 

irfladı. va! il BuacMn sonra artık bu o ar yeş • 
iaaoedr. lllrlalar İ§ len.ecek ve Trakya • 
am her e.nimdan varlık fTşl..'""Il'acak-

tırŞ.,..., Beyin engin bir uğultu halin
de ala ...... nutkundan sonra mual • 
lim mektıolıinden Refllt. liseden Hiczi, 
Beylerin w kız muallim mektebinden 
Vilclan Nmm.n co§kun, ta!km ve gönül
lere lanlcımlar sunan heyecanlı nu
mldan dialendi. 

Abacılııır bapnda kurulan tribünde 
de• erli kumandanlaımnız, mebualan • 
...!, mi1Bfirl-rimiz yer almıtlardı. 

Şimdi pçit re•mi batlamı~b: Kahra· 
ma.'1 ordumuzu tcmsll ederek sert ve 
muı>tazam adımlaıile yürüyen aslcerİ<>
rimiııin süngüleri baştan baıa çiçek • 
ierle donmımıştx. As.keıılerimi:oi jandar· 
rnaı-m..z, izcilerimİ% takip ediyor ve 
bmılann aırdmda tıalkm siireloli alkıı • 
larile oeliımlaımn yiikııek meıktepl..- ta
lebe • ıioı dilbe.- baynğı ve sert adıml.a
rı yüriiycırdu. 

ŞUııc1i Kurtuluı mektebi talebesinin 
...af lıqlımgıcıru, kara günleri ve kur
tulut ,...ıiklerini filen temııil eden g&o 
çiti befAınnıfb. 

Y w ' !erile. bozgunluldarile. aiyah
ı.... ...ırm, bayraklarile geçen kafi1o. 
yi ı • ··- loagonileri, atlıbın, yayaları, 
tıaploın ve omuzlarında cephane tapymı 
bcbrılarile Ye aibıryet Akdcni7.i hedef 
pc m~Yezahr• 
le +•s ' mukaddes baynııldarile 
;ıiiriym bu allıym ~ bert.e.i heye
_... düıiinnüı, beftesi e.ilatm'I wı 
CIOJltlımUtlur. 

,A,dı ..-an kesilmıİyaı aJkııJar BT&• 

unda gene ayni mektebin .iki mini mini 
&ıol 2'ıesi tarafından in1Bt edilen mmı
- deo bütün balkm yeniden co§111all· 
• oebep olmuflw'. Çocuklarm tribün 

Geçitte KurtulUf mektebi talebe6İnaen 
biri günün manamıı anlatıyor 

lcartıunda büyük - muvaffakıyetle 
oynadıkları zeyibek nıKsı höyük sa .. a. 
ım sonunda kazandığımız ünlü ule • 
rin !çten gelen ıenliklerini canlan<lı • 
,,.cak kadar cana yakm düımüı ve an 
binla ce balkı (yB§ll), (yafll bin), (Y•· 
ıasın Ulu Onder) seılerile haylurbtuı· 
tll". ' 

Muntu.m bir ~ yiirüyen bfi. 
le Gazi aeykeli önünde selam ve •Y· 
gı v"2İyel:İ almq, mdnıs beylerin. Kft. 
lareli orta mekt.., '"1 detıiııı.in, b ve 
erkek muallim mekteplerinin, C. H. F. 
ve HaJkcvinin diba- çelenkleri ünlü 
kurtarıcımızın mukaddes ayalı:ları önü
ne eerihnitıir. 

Alay ha!kevi önünde durdu. Müheıı
dU mektebinden Nihat, ve iktisat mek
tebinden Ekrem Beyler memldret genç· 
liğimn bu eısiz sevince karıı göstercli
ği alaka ve boraberliği anla1m11, Edir
ne muallim mektebi talebesinden Şal>ııın 
Taşkın Beyin heyecanlı mukabeles.ile 
ve Edirneyi seven ve sayan misafirlere 
karfl duyulan ıükran duygusunı>n can
lı iladelerile karıılanmııbr. 

Ayni intizamla Gazi heykeli önüne 
dönen alay karımnda Kırklareliden 
gelen orta mektep talebesi namına Ş&o 
rif Aykut Bey tarafmdam güzel bir hi
tabe yaprbruı ve bunu müteakip kız 
muallimden Raı.ia bammla orta mek
tepten Ali Okt&y Beyin fiirıeri ve yük
oek iktisat mektebinden Ekrem Beyin 
ilcinci bir .;taı,e.; dinlenmiıtlr. 

Belediye reisi Ekrem Bey memleket 
halkı namına aevinı;lerimi:ııi bütünleş • 
meğe gelen güzide vatan çocuklarına 
kart• duyulan umwni ıükram ifade et• 
miş, Trakya umumi müfettıi§i ibralı.im 
Tali Beyefendi de gençlerimizin E.dir • 
'Deye sık srk gelmelerini söyliyerek &Ör· 
dükleri aU.kadmı pek ziyade müteha$
hls ve müt<lıeyyi<; bulwıduklanru ve 
bu alakanı.n devamında maddi ve ma
nevi faydalar umduklarını b'Jdinnitler
dir. 

Gece, belediyede misafirler feTef oo 
200 kiıllik bir z.iyafet verilmiş, wah-
1'.'ra ~dar süren balo, fener alayı Ş<'n• 
liklerı yapılmış ve halkC'o-inde orta 
mekıcp.lcrin müştereken l.azrrladrkla
n müsar.ıerc ve .konferansta bini nıüte. 
cu·iz halk bulwınıuıtur. 

Alman müdafaa b~
kl:nı iyileşti 

BERLIN, 27 (A.A.) - Alman is
tihbarat büro•u bildiriyor: Nekalıat 
dovreftni geçiren ordu nazrı c~ 
Fon Blomberg va21İfeııine baılamııbr. 

Bir Boks maçı 
VEıMBLEY, 27 (A.A.) - lngiliz 

Len Harvey ile Alman Valt..- Neuoelin 
arıumda, dün bir bolu maçı yapılmıt -
tır. 12 ravwıtluık olan bu maç sıfırla 
netieelenmittir. 

Katalonyayı sıkıştırıyorlar 
MADRIT, 27 (A.A.) - Rcisicwn

hur M. Zamora, vaktile Kaurlonyaya 
vcriimiı olan ge>el qlerin tekrar mer
kezi hükUınete bağlammıısma dair olan 
Jcm.arn.neyi ium.!amııtr • 
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RİCI HA E LER 
Fransız 
Deniz bütçesi 

-o-

Her' devlet artırmış, 
yalnız onlar indirmiı 

PARIS, 27.A.A. - Havas ajansı bil· 
diriyor: Fransanm deniz bütçesinden 
1931 yılında 300 milyon, 1933 yılında 
ı25 ve 1934 yılında da 59 milyon frank 
indirilmiılir. 

Bu suretle 1933 den beri yapılan azalt
malarla 487 milyonu bulmuştur. 

Deniz bütçesi mazbata mulıarriıi 
M. Streın, Fraıuımm banıa olan arzu. 
sunu gÖ•terme maksadfle azaltmayı ka
bul ehnit olduğunu, Japonyamn ise 
denize ait bir yıllık parayı 1933 ve 
1934 seneleri arasında yüzde elli nisbe
tinde ıarttırıruı, Amerikanın da ge:ne 
bu On!"&l için ~ 934 senesi bütçesine 
ıoo milyon <lolar yani üç buçuk mily.
frank para koymuı olduğunu söyl&o 
mi~tir. 

ltalya ite deniz tezgatılanna 35 ..
bin tonluk iki zırhlı koymuıtur. 

Fransa, bu yoldaki hukuk>mun ko • 
runrnuı olacağını unubn.·mıaktadır. Maz
bata mul:ıan-iri, Fransanm yeni bir kon· 
fennua ııirmeğe aruk olduğwıu, çünkü 
deım mıtlapnalannm eksikliklerine rai· 
men uzun çağ için silihlarm tahdidi gi
bi büyük faydası -görüldüğünü söyliye
rek clemİftİr ki: 

Fnmaa V&Jingt<mda olduğu gibi hu
kukunun inkar edihniyecei.\i yeni uz • 
lapnel•n iy.i bir surette km-tıl..-. Ve bu 
u:ıılatnaıdm n• genel ailihlamna )'Wlfl • 

nı durdunnıauu ister. 

Suikastçı mı? 
LONDRA, 27. A.A. - Gazetelerin 

yazdıldanna &Öre, güya sabıık bir Sırp 
diplomati, yahut ki bir Karadağlı guet&o 
ci olup ga:ı: dolu bir otel odasında ölü bu
lunan V oislav Petroviç adlı adamın ö
lümü etrafında açılan tahkikat epey me
raklı ıey!er meydana çıkaracaktır. 

Ayni gazetelerin haber verdiklerine 
bakılırsa, P etroviç, özünü daima Balkan 
gizli ccmiyellerind birinin adamlan la· 
rafından öldürülmel< tehlikesine maruz 
aanırnuı. 

Daily Ekspres gazetesi, Petroviç'in 
bir dostu ile konuıurken, Kral Alcksandr 
ın ölümiınü Önceden ıöylemiı olduğunu 
yazıyor. 

Londrada 
Yarınki düğün 

Kralın oğlu Yunanlı 

prenses~e evleniyorlar 

Dük Kent ve nişanlısı 
Prenses Marina 

LONDRA, 27.A.A. - Dük Kent ile 
Prense5 Marinanın evlenmeleri münaıe
be~le Londra zabitasırun gelin alayının 
geçeceği yolun iki tarafında mevki ala-

cak olan JOolislerin yüzlerini bazı Av
rupa memleketlerinde adet olduğu veç
hilc ahaliye doğru çevirmelerine karar 
vermiş olduğunu Dayli Ekspres cazete
si yazıyor. 

ATıNA, 27 (.Maliyet) - Ingiltere 
kralmm oğlu prens Jorj ile evlenecek 
olan eaki Y vnan premealerinden Ma
rinarun düiriinlerinde bülaimctıi temi] 

etmek için Londra sefiri Mö.yö Kaffa. 
manuy tayin edilmittir• 

Atma belediye reUinin Atina ~
rini tenuöl etmek üzere Londra,.. ait· 
tiği hak<kmda yazılan haberler tebip 
olunmuJlur. 

1 Yugoslav 
Muhtırası 

Cenevrede konuşulurken 
M. Benes reislik etmiyecek 

CENEVRE, 27. A.A. - Uluslar ku
rumu konseyi reisi M. Benes, Cenevre-
den ayrılmadan önce kurum genel ya:ı:
ganı M. Avenol'e konseyin önümüzde
ki toplanbsmın r=namesine Yuğoslav
yanın muhtiraımm konuıulmaıı girer· 
se, bu meselenin konuşulması ıiraıınm 
konseye, baıkanlık etmiyeceğini bildir
miıtir. 

Neuilly'nin 
Yıldönümü 

Bulgaristanda dün pro
testo ayinleri yapıldı 
SOFY A, 27 (Milliyet) - Bugün, 

B~ariıstanırı her tarafında, Neuilly mu
ahedeoinin 15 inci yıldöınümü miinase
bctiloe protesto içtimalan yapılmııtır. 

Milli (Otets Paisi) bidiğinin ma
halli komitelere gönderdiği tamimi Ü • 
zerine bütün kiliselerde elini ayinler 
Y"Pıldıktan aonra NeuiHy muahedeoini 
protesto mabiyetmde nutWdar ıöyle -
nilmiı tir. 

Onümüzdeki 2 kanunusani. pazar 
gÜnü gene ber tarafta Neuötly mua -
hedeoini protesto :için matem merasimi 
yapalacaklll'. 

Bu meraııümerde tatlan t.....bürata 
meydan verilmiyecektir. Ayni günde 
Sofya radyosunda da Neuilly mua• 
hedeoi hakknıda bir kaç konferans wı
rilecektir. 

Avusturya Maliye ba
kanının dolaşmaları 

PARIS, 27.A.A. - Tan gazetesine 
göre Avusturya maliye bakanı M. B ... 
reıch, Paris, Londra ve Romaya hare
ket etmiftir. Bakan bu üç hükümet mer
kezinde 1922 tarihli evrensel istikrazmın 
tahviline ait konuşmalar yapacak ve bu 
muameleye ait mukavelenameleri imza.. 
layacakbr. 

Arnavut kralının an
nesi gömüldü 

TiRAN, 27 (A.A.) - Kralın anne• 
ıinin cenaze meraaim.i, Kral ve Hane
danı erki.nı, nazırlar, sefirler ve bir
çok kalabalık hazır olduğu ha.ide ya• 
pılmıı ve ölü Tirana yukardan bakan 
hir tepeye gömülmüıtür. 

ATINA, 27 (M:lliyet) - Cwnhur
reisi M. Zaimis valdeai vefat eden Ar· 
navutluk kralına taziyet telgrafı çek• 
mittir. 

Marsilya suikasdında 
bir suç!u 

VlY ANA, 27. A.A. - Avusturya dıı 
bakanlığı, tethişçilcr te~kilatma mensup 
olan mira1ay Perceviç'in saliverildiğini 
ttkzip elmektedir. M:ralay hapiste olup 
tahkikat sonunu b~lclemektcclir. 

--@- ...... 

Prens Paul Loodrada 
LONDRA, 27 (A.A.) - Sir John 

Simon, Buinghama giderek orada Yu
go&lavya saltanat naibi prens Paul ile 
görüşmüftür. 

Bu görüımelerin Balkanlardaki düi
üm ile alakadar olınası muhtemel gö • 
rülmelrtedir • 

Bir Yunan tekzibi 
ATINA, 27 (Milliyet) - Arnavut

luktan Yunanistan& geçmek isteyen 
bazı eıhaaa hudut muhafızları arasm· 
da mü.ademe olduğuna dair gazete • 
Jetin verdiği haberleri Harbiye Neza. 
reli tekzip etmiJlir. 

M. Pesmazoğlu Ma· 
liyeye geçti 

ATINA, 27 (Milliyet) - M. Pcs
dla%oğlu Maliye Nezaretine tayin edil 
ıniıtir. Bugiin yemin edecektir. 

(_E_c __ E_B_._M_~~---D_A_O_K_u __ D_U_K __ L_A_R_IM_ı_z_) 
memleket te, birinci l<UUf bir devlet 
vaziyetinden düımemek için onlara 
uynıak mecburiyetinde kaldı. Domin • 
yonun, pazar ve tabii membaları kay
betmemesi iç:n bu §ekilde bir siyaaa ta 
kip eylemeıi geı-ekti. Bu ökonomik nas 
yonalizm ahı.ıtı.sı karıuıtnda yeni bir 
devletin ı;arlığı Japonya için kat'i 
bir l1zum itli. Ayni fey Japonyanın 
yakın l<omı:.ısu Çin için de söylenebi
lir. Bir müddet rvvel dünyada ııerbeat 
tı.carete riayet edildiği uimanlarda 
Japony:ınm Liberalleri Mançurya il~ 
Mottgolislandan vazgeçilmesini tavsi
ye edi)'orlardı. Japonya imperatarla
iunun, Mançurya ile Man11oliatanı fe· 
da rderek Çin pazarlarını kôrnilen tut 
mcurnın daha doğru olduğunu ileri SÜ· 
rüyorlardı. Bu düıünce, Çinin ökono
mik ncuyona!i%Jn ilcinı ü=rirıe tama • 
miyle kıymelsi>: kaldı. Bu ıerait altuı
da Japonycnuı Mançuryadan vazgeç • 
me3j imkônsızdır. Yalnl.% Japonyanın 
iki uzak fark devleti aTaBU1da ihtilaİ 
tnell%UU olan fılançurya meselesini kati 
•urelte halletme<;İ /Uunıiır. Ba meult; 1 

Mançuka'nun yarını 
Mançulıo'nun önünde birçok zor • 

laklar uardır. Fakat bu, Mançuko'nun 
Japonyaya hiç bir faide temin etmiye 

ceiine delalet etme>:; çünkü bu yeni 
devletin kurulUfu, ökonomik kıyme • 
tinden batlıa birçok faideler daha te· 
min edebilir, Bunlardan birinciai yeni 
imperatorluğun, izaha lii>:umu olmı • 
.)'Clll aak<"ri kıymetidir. lkinciai de ye. 
ni dcoletin Japon· Mançulıo blok öko 
nomyannda mühim bir uncir olması· 
dır. Eğer büyük devletler aerbeat re· 
kabct pre:ıaibinde İarar edecek olur • 
laru Jap<ınyanın Manı;ukoya kar§t 
ıavrıhareketi bugünkünden farklı ola 
caktır. Çünkü o .uıman Japonya bü • 
yük bir fedakarlıkla M~ı;akayu ıe.U 
etmek lüzumunu hiuctmıyecektir. Dün 
;yarun ba§ka taraflarında, d~a i~ pa 

. #IQTlar bulabilecektir. Hulbukı lnıPite
' ,... Amerika ve aa:r büyÜk deol.e.ıler 

' at'" b" • lökonoınik yonali:::mi k ı ır •ya. 
-· olarak kabul etmiılenlir. Bu CJaa!· 
ı::.ıwt kartıında Japonya ll'İl>İ küçük bır 

de f ·mdiki halde yapılması lôzunge • 
len §ey, yeni deııletin yarın için nasıl 
yeliı•ir.leceğine karar vermektir. Bu 
mwn:ıızbetle Japonya, Çin ve Mançu-
1.o arasında if ibrliği yapmak J:arur~
ti vardır ve Japonyanuı siya.san bu 
yola doğru gitmelidir. Mançukonun Ja 
pon:)'a için aon, fakat en mühim kıyır...e 
ti de Japonyanın Korea idareainde tc• 
ce'.li ediyor. Okonomiya bakımından 
Mançurya meselesinden evvelki za : 
manlarda Korea Japonyadan ziy..de 
tıülus faz'alıiından müteessir oluyor
du ve b:r aürü manialara rağmen /ıcr 
.ıeoıe bir m."lyona yakuı Korealı Jc.pon 
yaya hicret ediyordu. Yeni deıılct Ko 
reatılara geniş bir muhaceret &uhası 
açtı ve bu suretle en müıkül bir »ıe!e 
kyi halletmiı oldu. Bundan baıka Ko
rea, J.:ıponya ile f.fançuko arasmda 
mutaııasşıt rolü oynamasiyle ticaret 
t•e •unayi sahannda bir haylı ilerılodi. 
5i,>·a&a bakımından, yeni iınperaloı lu· 
ğan kurtuluşu, .)!arım ada halkını inut 
çı istik/<il l•arekerlerine d<' niha)cl 
cJ~rmiııir KorealJ.arın kurtuluıu, t.ı • 

tiklcilden >:iyade bugünkü siycui ıe-ra· 
ille claha lıolay bir ıekildr temin ~di
lröilir. Mançukonun aakeıi kı,ı-meti 
bir tarafa bırakılsa dahi, Japonya için 
yenı imperatorluğun istiklalini müdıı
f.uı etmekten bCZfka çare yoktur. Ma· 
aınafih yrni imperatoluğu müstakil 
bir devlet olarak himaye etmek Ja • 
punyanın kcirınadır. Mançuryalılan 1 

Japonlarla ayni seviyede tutmak bir 
fUk aiyaai ve ökonomik %ararlar Cev
öit eder. Çünkü iki millet arannda me 
deniyet bakınundan çok büyük farklar 
ı ardır. Meselci Mançukonun idaresi 
Jııponya ile birle§tirilecek olursa, Man 
f'..lkoluların Japonyaya ve Koreaya hfo 
ret etmelerine mcini oluncun.az. Ua 
!akoıı-de Japonya ile Korea hem nıe
""İ henı de nüfus meseleleri.-.de pek 
müıkiil vaziyete düıerler. Halbuki 
l•Iançury müstakil kaldıkça, iki mil
le, arasındaki medeniyet farkı, .-üm
riik ve muhaceret kanunları gibi tet .. 
birlerle muhafa2:0 edilebilir. 

(Japon T~ı) 

Müsademe/erde malul olanlar 
ANKARA, 27 (Telefonla) - HaTp maliilleri tabirinin eşkiya mii: 

sademesinde malul olanlara da teşmili icap edip etmiyeceğinin tefıirı 
hakkında hükumetin teklifini tetkik eden bütçe encümeni haTp malulü 
tabirinin eşkiya müsademesinde malul olanlara da şamil olduğunu ka· 
bul etmiştir. 

Erzurum-Sıvas istikraz tahvilleri 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Erzurum ·Sivas istikraz tahvilleri 15 

birinci kô.nunda satışa çıkarılacaktır. Maliye Vekô.leti ile /Uerkez Batt
kası istikrazın satış ve itfa plô.nları nı hazırlamaktadır. 

Haziranın birinden sonra gizli nü
/ us haber verenlere para var 

ANKARA, 27 (Millyet) - Gizli nüfusların yazımı hakkındaki ka· 
nan müddetinin uzatılmasına dair olan kanun lô.yihasını encümen şöy· 
le kabul etmiştir: 

Gizli nüfusların yazımı kanununun birinci maddesinde yazılı müd· 
det 1 Haziran 1935 tarihine kadar uzatılmıştır. Mezkur kanunun 8 inci 
maddesi h:;;kmünden başka hükümleri işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren tatbik olunur. Mezkur kanunun sekizinci maddesi aşağıdaki şe 
kilde değiştirilmiştir: 

1 Haziran 1935 tarihinden sonra gizli doğum, ölüm ve kayıp ve ev
lenme vahası haber verenlere alınacak ceaznın yarısı tahsisat alınması· 
na ve başka merasim icrasına lüzum görülmeksizin mahalli idare heye
ti kararile verilir. 

Trakya valileri dün toplandılar 
TEKIRDAG, 27 (A.A.)- lkinci umumi müfettif, müıaoirleri, is· 

kô.n umum müdürü, Edirne, KrklaTeli, Çanakkale valileri dün ıehrimi • 
ze gelmiperdir. Dün akşam bir toplantı yapılarak cıüô.yetimiz:in mühim 
ifleri görüıülmüftür. Heyet bugün de tetkiklerine devam etmektedir: 

TEKRDAG, 27 ( A.A.) - Bu sabah Romanyadan 280 muhacir wel· 
mifiir. 

Uluslar arası ödeme bankası 
LONDRA, 27. A.A. - Avam kamarasında uluslar arası ödeme ban

kasının işini göremediğini söyliyen bir üye bu bankanın kaldırılmasını 
lngilterenin isteyip istemiyeceğini maliye bakanından sormuştur. 

M. Çamberlayn bu sorguya karşı demiştir ki : 
"Hayır. Bu banka yalnız tamirat borçlaTının ödenmesi için değil, 

merkez bankaları arasında elbirliğini yaratma için de kurulmuştur. 
lngiltere, Londra ökonomi konferansının kararını imzalamıştır. Bıı 
karara göre merkez bankaları elbi rliğiyle çalışacaklardır ve uluslar 
arası ödeme bankası da bu yolda hergün artan bir varlık göııtermek
tedir. 

Müdafaa ve tayyare pulu 
satmak için 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Ma
liye veka.leti müdafaa ve tayyare resim
leri pullannın damga pullan bayileri 
va11ııuile ne suretle satbrtla<:ağma da
ir viliyet)ere bir tamim yapmıftır. 

Tamime göre, bu pulları satmak 9-
tiyen ckanga pulu bayileır.i bulundukları 
mahal[ 1 en büyük mal memunına, 
lstanb~ 1 belediye hududu dalıilinde 
bulunar !ar pul memutluğunıa arzuhal. 
le müracaat ederek damga pulu ruh
satnamelerine müdafaa ve tayyare pu• 
lu aatabiiecddenne dair §Cl"h verdi"'" 
cckl..-dir. 

Verdikleri damga pulu kefalet se
nedi hükınünün bu pullara da f8IDİl 
olduğuna b.2r noterden müsaddak sc • 
net getıirecekkrdir. 

Turizm teşki:atına ait eşya 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Mem

lekete resimsiz girecek tuıizm teıkila
·bna ait e§yadan mütekabiliyet şartın· 
dan >stifade eden memleketi..- meyanı
na Yugoslırvyanm ithal edildiği güm
rüklere bildirilmiştir. 

İslilahlar 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Res· 

mi utııtahları te•bit edecek vekaletler 
mümeınLlerinden mürekkep komisyon 
bugün bqvekfilette muamelat umwn 
müdürü Bay Emrullahm reiıliğinıM 
toplanmıflır. 

Üzüm, incir, müskirat 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Ec • 

adııi ~etler.in clövizlorine mukabil 
buğdaydan maa,da, incir ve müskirat ta 
çıkarabilmeleri bal<kmdaki ı.aran-ne 
bugiialerde bakaııMr heyetinden çılo:a • 
..ı.tır. 

Mebus seçimi hazırlıkları 
ADANA, rr. A.A. - Mebus aeçimine 

ait cetvellerin yansı mahalle miimesille
ri tarafından doldurulmut ve şimdiden 
belediyeye verilmiııir. Bir kaç güne 
kadar geriye kalanları da bitirilmiı o
lacaktır. 

MUCLA, 27. A.A. - Mebus seçimi 
h8%11'lıklan Muğlanın her yerinde tam o
larak yapıldı. Seçimin nasıl yapılacağı
nı bildiren buyruk geldi. Seçim itleri bu· 
na göre yürütülecektir. 

Artvin tütünü 
ARTViN, 27. A.A. - Renk ve koku· 

sula nam almış olan tütün ürütı.ü ıimdi
ye kadar görülmemi§ kertede iyi yetİf
miıtir. 

Ulus gazeteei 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Haki

miyeti Milliye gazete.; yarmcı- itiba
ruı (Ulus) bathğı İki çıkacaktır. 

Serbest meslek erbabının 
kaıanç vergisi 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Mali
ye vekaleti valilere bir tamim yaparak 
serbest meslek e.babırun iratları ne o
lunıa olsun alelitıak gayri safi irat Ü· 
zerinden kazanç vergisine tabi tutul
malarını bilctirmiıtir. 

Viyana elçisi 
VIY ANA, 27. A.A. - Türkiye ort 

elçisi Ahmet Ceva~ Reisicumhur M. 
Mild'a itimatnames.ini venniştAr. 

Bir tarafta fırtına 
lNEBOLU, 27 A.A. - Beı gündür 

süren fırtınadan vapurlar buraya ut· 
ramadan Sinoba sığınmışlardır. lstaD" 
bul poııtası ve yolcular Sinopta havaJllll 
düzelmesini bekliyorlar. 

INEBOLU, 27 (A.A.) - Saba.hl<>
yin liman• gelen Sakarya vapuru yol• 
cusunun bir kummı çıkara.mıyarnk 
Sinoba gİbniıtir. Fırtına devam edi • 
yor. 

Bir tarafta ııüzel hava 
AR1V1N, 27 A.A. - Şehrimizde 

havalar yaz günlerini andırmaktada. 
Çiftçi sürekli bir etkilde kış ekimi yap 
maktadır. 

Adana fırınlarında 
makina 

ADANA, 27.A.A. - Şehrimizde J0 
furundan 23 üne hamur yoğurma maki· 
naları konulmu! V4' diğer beti kendilik· 
!erinden işlerini durdurmuşlardır. Di
ğer beı furun da bugÜnlerde makinal...-. 
ru koyacaklardır. Belediyenin ıürekli 
kontrolü altında bulundurulan furunlar 
verilen formaya uygun ekmek çıkarmak
tadır. 

Uluslar arası 
Alış verişi 

Bir düzene konması için 
görüşmeler oluyor 

LONDRA, 'J:T.A.A. - Deniz ticareti
niıı uluslar arası düzeltilmeıi için Skaıl' 
dinavya bükUmetleri ve Holanda ile lr 
ııiJtere arasında yapılan anl•ımaya gö
re bu memleketler, bu iı için hükWnel 
yardıımnm gerek olup olmadığım haf" ı 
ka devletlerle görüteceJ<lerdir. Şimdi 1111 
pılmakta olan para yardımının büsbiil;ı.I 
kaldınlmasına veya aultıhnasına tarah 
tardırlal'. Bu husustaki tSlifler y-
Londrada toplanacak olan uluslar ar.,ı 
deniz ticareti konferansına bildirilecek· 
tir. -Sem öldü 

PARIS, 27 (A.A.) - Mizahi de • 
•enleri ile methur Sem birdenbire öl • 
müıtür. Kendisi 71 yaımda idi. --

Yunanistanı taziye 
ATINA, 27 (Milliyet) - Ceçenkİ 

aeylaptan dolayı ltalya hükümeti Yu• 
nanistana taziyet telgrafı göndemıİf • 
tir. 

Avusturyaya mühimmat 
kaçıran naziler 

SENGAY, 27 (A.A.) - Saint Gali• 
Havas: Almanyadan lsviçre yoWe A • 
vuıturyaya patlayıcı maddeler ııeçİT • 
meğe teşebbüs eden Avusturysh altı 
nazinin bu •abalı başlıyan muhal .,,,,.... 
sinde müttehimlerden biri: 

"Avusturya nazijeri tefi Haoblç A • 
vusutryad" nazi tcthit harefetini d~ • 
durabilirdi., demiştir. 

Müıtehimlorin hepsi hücum k 
na d.ılıil ve falcat reisleri vuıtıır>"'11 

buhınan Avusturya lejiyonımun ;.r 
ri mahiyette olduiımu söylemiftir· 

Bu 

'• 1 • 
1 
1 



Bu bir rüya idi •.• 
••Amma korkulu rüya idi ... 
,Ben Şehir Tiyatrosunun verdiği 
~~ealeri hep sonlarına doğru gö -
~. Böylece hem oynana oyna
~ Pifkinle,en bir piyesi görmiif 
~ llrunı, hem de eğer hofUtna git-
'Jlen bir şey gözüme ilişir ele ya

!Qr&a:nı artık kısa bfr ömrü kalmış 
~piyesin zarar görmesine ihti
illııl ltalmaz. 
ı.~ gece Fransız Tiyatrosunda, 
"'ltr Tiyatrosu operet kolunun 
~İği "Bu Bir Rüyadır" opereti
ı.,törmeye gittim. Operetin bende 

cıktığı iz şudur: 
~l - Dekorlar ve kostümler iyi-

' 
'lıt a _Piyes dağınık bir şey. Ope
....._~lacak mevzu değil... Çünkü 
-qjn can alacak noktası bir çin
~nin verdiği esrarlı sigara ile 
~n vapur yolcularının dalgaya 
~eleridir. 
~-3- Ses, yalnız Semiha Hanım
~ ~kasında hak getire ..• Tabii 
~n bir operet kolu için bu ka
;:ı Jletqmez. Erkek kadın birkaç 
°""Jıııcu daha lazım! 
~ - Piyesin son perdesindeki 
it sahnesi • doğnırıı • çok kaba 
'ı kepaze bir ,ey... Denecek ki 
l"": bir riiyadır". Müellil ba urar
~ere daha güzel bir rüya görte
tıi İrdi. Ba da para ile pulla de-

)a/, 

.._ 811 rüya sahnesinde, geminin "f 
~olan zavallı (Hazım) a oynat
~ oyan banclan yirmi bq se -
~ eıJvel Hıdırellezcle, bayrumlar
~Jlnanan çadırlı ortaoyanların
~ • değer itibarile • daha ~ 
it Görenler Allah için söylesin! 

!ili il halile "Ba bir rüyadır'' ope
l;l bugüne kadar Şehir operet 
~nıın verdiği piyeslerle ölçüle-
8 ec:.ek kadar botşar ve cılızdır. 
~ 11 cıtızlığın saça kimindir bil
~~ Sözlerimden kııfkulananlara 
~dilerim. 

~ seçiminde aklnna gelen 
bir şey 

. "1rapça ve larsça sözleri dili • 
. en atar ve yerlerine türkçe • 
, i getirirken bir çept sözler Ü· 

e göz atmanızı isteyeceğim ..• 
,!lııniar arapçaya benzeyen fakat 
lfrlıJerin yaptıllTarı sözlerdir. A • 

ada olmaclığı gibi bizden lıaf· 
da kullanmaz. Eskiden bu 

. ere (galat) denirdi. Lakin fİm 
~ llrfık öz malımız olan bu sözle
'foroz etmekte bir mana yok ... 
, ıuılcrr fil gibi sözlerdir. Mese-
' 

Cidİfat... Gerçi banda arapça 
, ak eki olan (at) var amma 
• İf) İn türkçe olduğunda ifkili

l'ok ;ya! denebilir ki: 
ı2' GidİfOt demiyelim de, gidq 
ı:'IQ (!İdifler diyelim. Olmaz. Çün
~dif ba,ka ve gidişat ba,ka 
"'."t1adır. Banan gibi: 

'"Jlriyeten, pepinen, &fıktaşlık, 
""-tıılik, atmasyon, uydurmasyon, 
Lı"'llcliye, ku~fani! ~lhanbe>?vari, 1" !qmekan, lılan lesteksı:: ••.• 
~~ararsak baluruz. I,te bu gi 
~· kın uydurduğu yani yarathğı 
St'ıtıeleri yabancı dile benziyor, 
~ı...._Qf?1aya kalkmamalıyız. Çün
\ •lllllan bizim yaptığımız hiç 
~ J!f!türmez. istediğimiz de ken
\iiidağamaz sözleri kullanmak 

mi?. O halde?. 
B.FELEK 

~iı_uyucularımızdan Galip Pa-, 
~elek) hakkındaki enteresan 

e lqekkiirler elendim. 

t 
B.F. 
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ŞE IR HABERLE 1 

ôKONOMI 

Marsilyaya bir 
Heyet gidecek 

-o-

Şubat ortalarında ticari 
bir seyahat hazırlanıyor 

Geçenlerde memleketimize, Mar
silya Ticaret Odası namına bir be • 
yet gelmiş, ziyaretlerde bulunınuıtu. 
Öğrendiğimize göre, lstanbul Ticaret 
odası bu ziyareti iade etmek için §U -

bat ortalarına doğru Fransaya b ir se
yahat tertip edecektir. Bu seyahatte· 
100 kadar tacirimizin de bulunması te 
min edilecektir. 

Ankara Ticaret odası, latanbul Ti
caret odasına müracaat ederek seya
hat tarihinin biı·likte tayin edilmesi
ni istemi§tir. latanbul odasında Bay 
Nemli zade Mithat, Habip zade Ziya, 
Sadettin, Hüseyin Sabri, Yusuf Ziya, 
Ahsen ve Cemalden müte§ekkil bir 
heyet ayrılmııtır. Bu heyet önümüz -
deki hafta içeri•inde toplanacak, gü
nü taayyÜn edecektir. 

Gümrüğe gelen bir kısım· eşya 
Gümrük ebperler heyeti Ticaret. 

odaamda toplanmıı, gümrüğe gelen 
bir lamı qyalarm uııflannm tayine
dilme&i İ§İn.i göriİfm.Ü§tür. Bu arada 

POLiSTE 

Afyon 
Kaçakçıları · 

137 kilo afyon vapura 
yüklenirken yakalandı 
Polis, yeni bir kaçakçılık ağı mey

dana çıkarmıştır. Bu kaçakçılar dört 
kitidir. Dı§ ülkelere afyon gönderdik
leri anlaıılmıJtır. Evvelki gün de 
137,5 k:Io afyonu Parire göndermek 
üzere vapura yüklerlerken jf üzerin -
de yakalanmıtlardır. 

Yangın başlangıcı 
Kurl>&ğalıda-ede oturan Kadriye 

Jı...ıımın evinden yaınıgm çıkmıı, etraf
tan yetitiJerek söndürülmüıtiir. 

Daniz~e bir ıı:ü 
Büyükada atb•rnda bulunan San

dık aôuı civarında denizde bir İııMn 
cesedi l><duıırnuş, çıkarılarak tahkikata 
batlanmıştır. 

Çar~an tramvay 
Aksaray Valdecamii ch-annda vat

man Kemalettin efendinin idaresindeki 
tramvay arabası 63 YBJlaırıncla Raşit a
ğa isminde bir adama çarpmuk baım -
dan ağft'Ca yaralamı§tır. 

bazı kararlar almmqtır. H • h d 
Filmlerden alının gümrük resmi apıs ane e 

latanbuJdaki 6İııemacılardün '.fica- Bedava yemek yok 
ret odasında toplallllllflardır. Filin • 
!erden alman gÜmrÜk remıinin indi -
rilmeai yolundaki istekler gözden ge
çirilmiştir. Sinemacılar, Balkan mem
leketlerinde filmlerden alman resinı
leri tetkik etmektedirler. Buna göre, 
indirme isteğinde buluancaklardır. 

Lastik - deri kavgası 
Liatik - deri işinin Oda meclisin -

ce gözden geçirilmesi Öi>ÜmÜzdeki 
hafta yapılacak to.planbya bırakılmq
br. Ticaret odau idare heyeti, bu işi 
ehemmiyetli gördüğü için pazartesiye 
yeniden görii§ecek, ondan aoınra Mec
liae verilecektir. 

Beğenilmeyen yumurtalar 
gönderilmedi 

Yumurta kontrol komiayonu dün 
çahpııağa bqlamıf, bugiinkü vapur -
la Tiryesteye gönderilecek yumurta • 
ların nizamnameye göre ilk muayene· 
!erini yapmıştır. Kontrol neticesinde, 
yum'-Jrt J rrt n bir kıamı aynlmış. ,2Ön 
derilmemİ§tir. 

Tasarruf haftası 
Bu yıl da talebeye tahrir 

mevzuları verilecek 
12 Birlncikanundan 19 birinkanu

na kadar devam edecek tasarruf haf
t&sında mcl<teplerde de birçok çalış
malar yapılacaktır. 11.k ve orta mek
teplerde haftanın ikinci gününde ta· 
aarruf ve yerli malına dair tahrir mev 
zuları verilecektir. 

Bu mevzulara dair en iyi ya.zı ya. 
zaca.k talebelere hediyeıler verikcek
tir. 

Defterler 
Geri verildi --Ermeni katoiikler yeni 

bir hastane yapacaklar 
E.mxni Katolikler ...... mdıı. çıkan 

anlatamaınaz:lık ve bu yüzden hükiime
te yapılan §İkilyctler üzerine cemaate 
ait heıap defterlem.in "" kasanın lıü
kWneıçe mühürnndiğiııi haber vermiş
tik. 

Hükiımetçe yapılan tetkikat bitti
jinden defterler idare heyeti başkam 

dokıo.. Vensan Kasapyana teslim edii
mİJlir. Evvelce umumi mütevelli v..ı.i

li olan Paul Alan işinden çıkarrlmoı
tr. 

Idare heyetinde kalanlar twıJardır: 
Dolrttw Ven san Kasap yan, Rupen 

Su-.ryan, Josepb Kasapyan ve Oııep 
Kalaçyan, umumi mütevelliğile Ohanes 
Kasapyan get.inlmiıtir. 

Idare heyeti baılııanı doktor Veosan 
Kasapyaıı demitlir ki: 

- Mühürlenen defterieri, Beyoğlu 
nahiye müdürlüğü, heyeti idareden çı
kardan kimselerin gÖzÜ önünde bize 
geri verdi. Bu M.lretJe iıler, hükUnıetçe 
tarubn idare heyetme geçmıİf oldu. 

Bir lngiliz banka•mda bulunan 80 
bin liraya gelince; 

Bu para aramızdaki anlaıamamazlık 
yüzünden memlekete getirtilememiıti. 

Şimdi anla~ık ortadan kalktı
ğından bu parayı getirteceğiz ve Sürp 
Agop hasta:nesi yerinde yeni ve iyi bir 
hastane yaphracağız. Bu ip batannak 
için hükumetin de gÖsteRceği memur
ların gireceği katoliklerdeın rııürd.kep 
bir komisyon seçeceğiz. 

Idare heyeti ~mdiye kadar hallecli
lememiş olan mektep itile de uğraşacak· 
tır. Beyoğlunda Saknağacmda eski 
katolik patriklranes.i a.Uaındaki bina 
tamamen mekt.., olacaktır. 

Bugiin papaslarm oturduiu yerleri 
boııııltacağız. Bu auretle bu binanm alt 
k.ı:mda butunan 47 inci ilk mektep o 
civar çoculnarmı alabilecek büyük bör 
bi.naya sahip olacaktır.,, 

T emyi:ı sarayı pulları 
nasıl kullanılacak? 

Hapialıaııelcrin ve temyiz sarayının 
ônşası için ihdas edilen acUi :iane pul. 
lan kanunuevvelden itibaren kullanrla
caktır • 

Bu pullaırdan 1, 2, ve 5 kurufluk 
pulların üzerinde tarihi Y edikule zindan
larının resmi ve ceza evleri yapı pulu 
yazısı bulunacaktır. 10, 20 ve 50 kuruşluk 
pulların üzerindo temyiz sMaymın resmi 
ve temyiz sarayı yapr pulu yazısı bulu
na.:almr. 

100 ve 500 kuru§luk pullann üze.. 
rinde de Fırat üzıerindeki Ismet Pata 
köprüsüniiıı resmi bulunacaktır. 

Bu pullıarm üsak:ı Üe temyiz haırçla
n erlmı§ olmıyacaktır. Harç pulları 
kanuınun\111 tarif ettiği ni&bet dahilinde 
yapıştınlacak, iane pulları da bpkı Hi
lid.iahmer, Tayyare ve hukuk pullan 
gibi gene bir nisbet cWıiiiode ve nim 
resmi §ekilde verilecek istida ve evraka 
yapıştınlacaktır. 

Badema hapiabaınelerde mahkUmlar
dım yemek parası da almacaktır. Bu 
para hapi•banelerde venlecek yemeğiıı 
muıkabiftdir. Mahkiimun oturduğu §8-
hir ve kasabada belediye tqckkülü ve
yahut kaymakamldı: yemek parasını Ö
deyecek kudreti olmadığım tasdik eder
se mahkiim yemek parası vermiyecd<. 
ak.a !akdinle kudreti olup ta yemek 
parası borcunu venm~ mahkiını bot-
cu olan ı- linı için bir gün hapis ya
taaıldır. 

Brüksel sergisi 
Eşsiz o'maısına çok 

emek veriliyor 
Gelecek Ni&anda Briik&elde açıla· 

cak olan ulus-lararası aergi komiser 
muavini Comte Adrien Van Bourach 
ekspresle lstanbula gehni§ ve Toro• 
ekspreüle lrana gitmittir. 

M. Boursch dün kendisile görüıen 
bir muharririmize yeni Türkiyeyi ya
kından görmeği çok istediğini ve bir 
hafta sonra Iranda bu!unmağa mecbur 
olduğu için latanbulda kalamıyacağı
nı aöyledikten sonra demitıir ki: 

- lrana gidi§İm, sergi iıleri için 
değildir. Hu•u•İ işlerim için gidyo • 
rwn. Serıriyi timdiye kadar açılan aer 
gil<rden daha iyi bir §"kilde hazırla
mak için üç senedir çalışıyoruz. Bu 
aergi uluslararası olacağmdan timdi -
ye kadar 21 ulu.s sergide yer almıf -
!ardır. 125 hektarlık genİf bir yerde 
kurulacak olan sergi sanat, fen, ve 
güzel sanatlere ait birçok eserleri can 
lı bir surette herkeae göaterecektir. 

Sergi altı ay açık kalacaktır, ve 
orada yer alacaklar çok kar edecek
lerdir. Serginin gayesini anlatmak i -
çin ıunu söyliyebilirim ki Briikael ser
gisi dÜnya ökonomi buhranına luırJı 
bir meydan okuma hareketi olacaktır. 
Yani buhrana rağmen, sergi sayeain -
de ticaret ve .anayi hayatında bir can 
!ılık göstermek kabil olacağını lafla 
değil, itle meydana koyacağız. 1937 
senesine kadar baıka uluslararası ser· 
gi kurulamıyacaktır. Bu sebeple Briik 
sel oergisi bir kat daha ehemmiyet a • 
lıyor. Almanya, Fran•a ve lıalya gibi 
aanayi memleketleri bunu takdir ede
rek Brüksel sergisine büyük çapta it
tirak ediyorlar. Ayni zamanda Çekoa
lovakya, Macaristan, Lehiatan da §İnı 
diden sergide yer almışlardır. 

Türkiyenin de i§tira!Uni candan 
özleriz. Türkiyede smaile§llle uğurun
da büyük adunlar atıldığı bu ıırada 
Türkiye mallannın, altı ay devam e
debilecek bir sergide herkese gösteril 
me•i, çok karlı bir i§ olacaktır. 

Eaaaen Türkiye ile Belçika araam
da ticari imünasebetler pek eskidir. 
Bu vesile ile bu münasebetler bir kat 
da.ha ar~ olacaktır. Realiat Türki
yenin bu fıraa.tı kaçınnayacağmı u -
manz. Sergimizde Türkiyeye ço1< se
çilmi§ ve iyi bir yer ayırmağa hazır 
olduğumuzu da ııöylemek isterim. Ser
gide uluılara vereceğimiz yerlerden. 
para alınmaz. Yalmz yaptıracaklan 
paviyonlann masrafını her hükümet 
kendiai ödeyecek.tir.,, 

MAARiFTE 

Fazla tuvalet 
Yasak 
Kültür balr.an'ığı mektep
lere bir tamim gönderdi 

Uk ve orta mekleplerle lisede bulu-
nan kadm muallimlerden bazılarmm 
faz.la tüv..let yaptıkları görülmektedir. 

Kültür bakanlığı tarafmdan latan
bul kültür müdürlüğüne gönderilen e
mirde kadın mual!imleıin fazla tuvalet 
yapmamaları bildidlmi.ıtir. 

Bu emir dün bütün mekteplere ta
mim edil mittir. · 

Bu emirde erkek muallimler hakkın
da da bazı kayrtlm vardır. 

·Erkd< muallimler de fazla traflı, 
sakallı olarak mektebe gelmiyecekler
dir. 

istatistik cetvelleri 
Başbakanlık iıtatiatik müdürlüğüne 

gönder>lmek üzere hazırlanmış olan 1 
numaralı istatistik cetvel.lerini.n ay ha
§ma kadar kültür müdürlüğüne gönde
rilmcs.i dün mekteplere bıildirilrnİflir. 

Hocaların soyadı 
Kültür bakanlığı üniversiteye ve 

mekteplere bir tamim göndererek pro
feaönerin ve muallimlerin bir an evvel 
soy adı almakı:mu bil<linniıtir. 

Üniversite rasat evi 
Unıiverllite bahçesinde yapılacak ra

sat evinin İnpama başlanmııtır. Ra
sat evinin inıası önümüzıldoi ilkbahara 
kadar bitecektir. 

BELEDiYEDE 

Yiyeceklerimize 
Hile karıştıranlar 
Vaha şiddetle cezalan

dırılmaları 
Belediyece düşünülüyor 

Belectiye, son yaptığı tetkikatta gı
da mıoddeleri üzerinde türiü tünü lıile
ı.er yapddığmı teabit elmÖ§tİr • 

Bilhassa lııiribirlerile ~aıtınla
rak n.,W, çepdi ıleğiı~e mü.ait 
olan maddeler üzerinde hile çoktur. 

Belediye gıda maddeleri üz.erinde 
halkın l<eseMıne, &ıhbatme mazarrat vo
rccck §'!kilde f-en;ı yollara aapan e&nafı 
,id~e cezalandtnnak için, ymi bele
diye :zabıtası ı.liınatınamesine bazı mü
bİ:rn kayıtlar koyacaktır. 

Hacıosman tayırı yolu 
Tarabya - HaC>Osıımnbayın ,..,tunun 

intası bitmek ii:zercdio-. Yapılacak daha 
( 150) ınetrdik bir kısnn l<a.lmıfbr. 

Kadıköy su şirketi saatleri 
Kadıköy •u tiri<eti saatlerirıin bo

zuk oMluğuna dair belediyeye bau ih
barlar yapıhnıttı. BelediyeııOn te§ebbü
sü Üzerine ıiri<et ~ deği§ünneğe 
başlamıştır. 

Bu yıl yapılacak istimlAkler 
B&diye, bu yıl yapılacak İıttim

lakler için bH- program hezwlamakta
dır. 

Ancak bu prognana Filorya pliıjı, 
Umuryeri, Keresteciler, Usküdar mey
danı ~ yerler dahil değildir. 

Bir zorluk daha 
Tramvay basamaklannın otomatik 

olması ve kazaların önüne geçilmesi i
sin tetkikat yapılıyordu. 

Fakat baoamalolann bu idcilde de
ğiıtirileuıiyeceği anlaşılmııbr. Ancak, 
tramvay kapılanıun dı§Mıdan açılamı. 
yacak td<iJde değiftirilmesi ;çiıı tetlri
kat yap almaktadır. 

Haliç seferleri 
Haliç şiı-l<etinin Mbah seferlerinin, 

tarifeye göre, vaktinde kalkmaclıldarı 
hakkında belectiyeye bazı tikayetler ya
pılmıtta'-

Şirk.el, vapuriann vaktinde kıalk
malan iç.in iskelelere emir vamittir. 

Alemdar nahiye kurultayı 
Cumhuriyet Hail< Fırkası Alemdar 

.-biye kurultayı evvelki gece saat 21 
de Halkev.iııde yapılmıt§ır. Kunıltayı 
nahiye bqkanı Şehir Meclisi öyesin • 
den ve nahiye baıkanı Dr. Ali Rıza B. 
açınııtır. 

Kurultaya ocaklardan gönderilen i 
kiıer mümessil gelmiı ve yerlerini al
mıpardır. 

Kurultayı birinci batkanlıia Ba
yan Mahfuza lbrahim ve ikinci b111-
kanlığa fırka vi!.ayet batki.tihi Bay 
Kazun, ve katipliklere de Bay Tarık, 
Fahri &eçildiler. Dr. Bay Ali Rıza bir 
yıllık raponınu okudu ralJ<*' alkqlar• 
la kabul edildi. HeJap heyetinin ve büt 
çe encümeninin raporlan da kabul ve 
heyeti idare tenzih edilmiştir. 

Yeni idare heyeti Bay Hfunü Sadık, 
lbrahim , Cemal, Tahsin Hamdi, Bür
han geldiler. Kazaya gönderilmek Ü· 
ezre mü:me9ail olarak Bay İbrahim, 
Hüsnü, Sadık seçildiler. Ve geç vakit 
kurultay dağıldı. --

Y eıil Hilal Jılllk 
kurultayı 

Y eşilhilal Cemiyeti yıllık kurultayı 
per;embe günü saat 16 da Halkevin • 
de yapılacaktır. (Bay İbrahim Zati 
Erol) Verem ve alkolizm lıaldonda ya% 
mı' olduğu eserlerini bedava dağıta • 
caktır. 

MAHKEMELERDE 

Bodosun 
Çekmecesi --
Papasın önünde çıkarılau 

paralar eksik mi? 
Evvelce Balıkpazarında peynirci

lik eden ve sayılı zenginlerden olan 
Bodoa ihtiyarlayınca Y edikuledeki 
Rum aceze evine gibni~, orada yaşa• 
maya b&§lamııtır. Bodosun bir çek • 
meceai varmış ve bunu daima yanm • 
da tA§ırmıf. Bodoıı geçenlerde ölmiif, 
bu da.ima yanında taııdığı çekmecesi 
de aceze evinde bir papasın önünde 
açı::knqtır. lç.iııde 105 kağıt lira, 5 Os
manlı altın ve bir m.ikdar eshaın çık
Dllf, uaulen Fatih sulh mahkemesine 
tevdi ediJm4tir. Bodo&un bir de vari
ai varmı': Yorgiyadis Efendi. 

Yor,ıiyadis Efendi müddeiumumi· 
)iğe bir istida ile baş vurarak Bodo • 
aun çekmecesind.. 750 Osmanlı alımı 
ve 1400 küsur kağıt lira ile binlerce 
liralık esham bulunduğunu bildirmi§ 
ve papıu hakkında takibat yapılma • 
aıoıiste~. 

Bunun üzerine müddeiumumilik i
ti inceden aramağa baııJamqtır. Çek
meceyi açan papas mevcuden müddei 
umu.miliğe getirilmiş, fakat alıkonul • 
muına lüzum görülmemi~, salıveril -
miştir. Meselenin içyüzü arqtınlıyor. 

Çıplağın başına ge !enler 
Evinde çıplak gezdiği için kansı 

Sultana tarafından aleyhine dava a -
qılmış olan Dokidisin babalık hakkının 

diiJüriilmes.i U.terıilmiı, yeni bir dava 
açılmıt§ı. Bu davaya dün ba.kılmıf, Do 
kidisin avukatı çıplak ge~nin ah • 
lilsızlık olmadığını, bunım sun'ilik • 
ten tabiiliğe avdet etmek olduğunu 
söylemiştir. Muhakeme me&elenin tet
kiki için bafka güne kalmı§lır. 

Sıf mı, C:e~iı mi? 
81 bin liralık gümrük kaçakçılığı 

yapıldığı iddia.sile Neft Sanayi Şirketi 
aleyhine açılan davaya dün 8 inci ih
tisas mahkemesinde dev-..m edilıniı • 
tir. Dünkü duru§ınada, mahkeme da
va hakkındaki karannı bildirmiıtir. 
Bu karara göre, bir ehli vukuf teıkil 
edilecek ve evrakın tetkiki hu ehli 
vukufa bırakılacaktır. Yalnız, birçok 
noktaların alakad,,rludan aorulmaeı 
kararla§1mlmıştır.Tetkikat heyeti ayın 3 
üncü pazartesi gÜnÜ tetkikatını yapa· 
cak, durutmaya 8 İnci cuınartesi gÜ
nü devam edilecektir. 

MalOI ameleye tazminat 
Balye Karaaydm madeninde ma -

hil kalan bir ameleye verilecek taz -
mi.oat mikdarmı tesbit etmek için mah 
kemece tayin edilen ve Ticaret oda • 
amca seçilen 5 zat dün odada bir top
lantı yapmıılardır. Bu toplantıda taz
minat mikdan kararl.,.tırılara.k mah
kemeye bildirllmiıtir. 

Nusret Bey Bolu ağır ceza reisi 
Uçiin<:ü ceza mııbkemelli U1lılKldan 

N usıret Beyin bir derece terii ile Bolu 
ağır ceza malıkemeti reiıdiğWıe tayin e
diidiği aöylemneıktedir. Nusret Bey 
böyle )>ir tayiocleo haberdar olmııdığı· 
.. söylemirtir. 

Matbuat kongresi 
İstanbul Matbuat Cemiyetinden: 

latanbal Matbuat cemiyeti kongre
si üçüncü içtimaım 29 lk.inciteşri!' 
1934 Perıembe gÜnÜ saat 14 te cemı· 
yet merkezinde yapacaktır. 

Muhterem azanm gelmeleri rica o
lunur. 

SöZ ARASINDA 

Bir yıkılııın ardından 
- OZ DiLLE -

Türk değİfimi hızla yürüyor. 
Dün de yeni bir devrimden geçtik. 
Ba, Beyliğin, Efendiliğin, Ağalı
ğın kalkışıdır. 

Osmanlılık Türk lıamnın anklı· 
ğına değil, ki,iler arasına sohtağu 
ün aykınlıklarına dayanan bir soy 
sal kuraldı. Atatürk'ün tutumu ba 
kuralın son sığınağını da devirdi. 

Türk, tarihin kurulUfundan baş
layan bir gidi,le her geriliği eze
rek, yıkarak ileriye akı~r. Onun 
bir adı ela ileriliktir. 

Atatürk her kurunda bu hızın i
~incl eve bu ileriliğin annacında ka 
lacaktır. 

Biz çalıma, üne, sana değil, clo -
ğaşa, yaradılış yüksekliğine ba • 
kan ve ona inanç dayanlanz. De· 
mokra.i de budur ve ••• Türk ana
dan doğma demokrathr. 

T opuklarımzın alhna aldığımız 
Osmanlılık sanlan, kqilik ayırtfa. 
rı üzerinde kendi özümüzün, ken· 
eli soyumuzun tek sanı: Türktür. 

Dünkü yasanın yoruma, bugün· 
kü değişimin özü i,te budur ve tek 
öğünç odur. 

Bu toprağın çocuğunu kendi 
adile çağıramıyan dillere de "Bay,, 
yönü "pay,, ı olsan! .. 

Etem izzet BENiCE 

Yönü - Nezaket. 

Hccalaı·, l'a a a , a
hipler, Hahamlar 

• ve Sel re ..• 
Büyük Millet llfeclisine gelen 

bir kanun lô.yihasına göre, ruhani 
kisve ile sokaklarda dolasılması 
menedüecektir. Ruhani kis~eler an 
cak mabetlerde giyilecek, ibadet 
ettikten sonra çıkarılacaktır. (San
ki Tanrının huzuruna çıkmak için 
T annnın İsted İği ve tesbit elliği 
bir kisve varmı1 gibi). Müslim, 
gayrimüslim bütün ruhaniler bu 
hükme göre hareket edeceklerdir. 

Din ile dünya işlerini çoktan a
yırmış olan, ve lôyifdiği esaslı bir 
prensip olarak kabul eden Türki
yede bu kanunu herkesin sevinçle 
karşılayacağına şüphe yoktur. Di
ni endişeler sarfınazar, bu elbise 
meselesi memleket dahilinde bir 
sınıf larkı vücucle getiriyordu. 
Halbuki demokrasiyi daima el üs
tünde tutan, onu gözü gibi sakı -
nan cumhuriyetimiz sınl Farkını 
her vesile ile ortadan kaldırmağa 
çalışmıştı. Son kabul edilen ünvan 
kanana bu kanaatin yüksek bir i
fadesidir. Ve ba kanun ruhanilere 
ait elbiselerin umumi hayat çarhı 
içinde menedilmesile daha kolay
cı>: tatbik eclilmi1 olacaktır. 

Öteden beri zaten memleketin 
birçok yerlerinde "hoca'' ların 
"hatip" [erin kendi aralarında top
lanarak ruhani elbiseyi yalnız iba
det esnasında giymeğe karar ver· 
diklerini ve sokakta tıpkı siviı'ler 
gibi dolaşacaklarını gazetelerde O• 

kuyorduk. Fakat her ncclem:c di· 
ğer ruhaniler, mesela papaslar1 
rahipler, hahambaşılar böyle bir 
feyİ akıllarından bile geçirmedi · 
ler. Hatta memleketimize girme~ 
isteyen bir misyoner o garip kıya· 
letinden ba,ka bir de vücudüncl~ 
lsanın propagandasını yapan ilan· 
lar taşmıağa vanncıya kadar işi 
ileri götürdü. 

Gene cezvitler Beyoğlu caclcle -
sim:le azan entarileri, bellerinden 
eliz kapalılarının cışağısına kadar 
sallanan haçlan, ve dört köşe ke
narlı ftZpkalarile clolaşıyorlarclı. 

Gene bazı topazla papaslar ge
niş çdrşallara bürünmüş:erdi. 

Gene ahretteki gaya kuyusuna 
batmamak için başlarına dünyada 
yelken takan rahibeler ye/yeperek 
yelken kürek caddelerde etek sürt(! 
yorlarclı. 

Ne o, papasmıf, ne o rahipmİf!. 
Bunlara eğer (Mösyö), (Ma -

elam), veyahut (Matmazel) derse
niz kızarlardı. lllô.ki (hemşire) 
(Ma soeur) birader (Mon Frere) 
demek liizımdı. Bunda gaye, bü -
tün insanlann karclef olmaların -
dan ziyade belki, başka dinde o • 
lanlann ve bilhassa küçüklerin ba 
hitaplarla kendilerine daha ziyade 
yakla,mlarını temin idi ... 

Şinıdi ba papas, rahip ünvan · 
ları, hoca gibi, hacı gibi kalkıyor. 
Banan için elbet elbi.reı'erin de 
kalkması, onlann da demokrasi sa 
yesinde bütün yarlttıflann derece
sine yükselmesi liizımclır. 
Varım rahibe de traşlı kafasının 

üstüne minimini kadife bere giy
sin/ 

Varsın t(>pazlu papas ta başına 
bir kasket geçirsin. Yaka/ık boyun 
bağı taksın! .•. 

Tek demokrasi yürüsün! .. Sınıf 
larkı kalmasın! •. 

Mümtaz FAiK 

Balıkçılık enstitüsünde 
Bu mevzulara dair en iyi yazı yaza 

cak talebelere hediyeler verilecektir. 
Deniz ve Hava müateıan Sadullah 

Göney dün aabah beraberinde deniz 
ticaret müdürü Müfit Necdet Deniz, 
Gemi kurtarma tirketi genel müdürü 
Bay Necmettin, Hilmi ve daha bazı 
kirnaeler olduğu halde Balta limanm
dalU balıkçılık enatitfuüne gitmi~er -
dir. 

Sadullah Göney balıkçılık mütehaa 
uslan ile göriipniiJ ve kendilerine ba 
zı tavaiyelerde bulunmutlardır. Mek
tep tarafından verilen öğle yemeği ye
nildikten aonra motörle lstanbula dö
nülmüıtür. 

Adlarını saydığunız k.imaeler ak • 
tam üstü deniz ticaret müdürlüğün -
de bir toplantı yaparak deniz ticareti 
ve liman işleri etrafında konupnuılaw
dır. 

Ela:ıize muhac1r 
gönderiliyor 

Romanyadan gelen 800 muhacir 
bugün trenle Elizize gönderilerek' ora 
da yerleıtirilecektir. 

Cenevre Taleba Birliği 
Cenewe Tiir4< Talebe Biriiği: 29 

l:ııiırincitepiın toplantısmda atide*i ze
vattan ~l etmiı ve fwi reisliğe 
&m elçimi7 Bay Cemal Hü.nü'yü in
tihap etmİ§tİr. 

Reis: Şakir Ziya, ikinc:ıi reis: Cemil 
Bozek, vl'2ılledar: Bayan Refia, Ullllla 

mi katip: Nazım Kmaci. 



1 BENCE 1 
Yeni 'l'urk şiıri 
Şirimizde Faruk Nafiz, Kemalettin 

Kimi ve Oıner Bedretôn'ön temsil ettik
leri ve on yıla yakm bir zaman ülloenin 
edebi zevkine hakinı olan halkçılık yö
nelmesi, ariık, son yıllarda tesirini çok 
kaybetti. Ulkenin kÔ1e bucağında yeni 
edebiyata heve•lenen gençlerden, pem
be dağ kokulu, Ay§<' ve Zeynep hasretli 
fiirler gelmiyor değildi, ancak meanu
alıırda ağır ba.iall ve göze çarpan çeıı> i, 
Pt gide, yeni bir yönelmenin güçlendıği
ni bize haber veriyordu. 

Halkçılık cereyanınm tiiri fa:tla ya -
vanlattrrmıuma kartı ilk toplu aksülamel 
bwıdan )'<idi yıl Önce, Yedi Meple gru· 
pundan gelmiıti. Her biri ayn ga11> edo. 
bi ekol:lerin.tn tesiri altında bul•mınııJcla 
beraber ıaıı>çılığı t-..nsil eden ve muı
terd< vasıfları vuzuh taraftarlığı olan bu 
grupun eserleri iılkede yeni bir hava ya. 
ratb. Bupnedek, Uıbiiclir lci bazı istis • 
nalııda, ü!lrenin tiir zevlııine bu cereya
IUD yaratbğı hava hiıkim olmuıtuc. Azı,. 
cak biı- lki yıldanberidir ki yeni bir fÜr 
tarzııun denemeleri mecmua sayıfalarm. 
ela göriinmeğe ba1Jadı ve git gide ıı-it
lemek istidadını cösteriyor. Sayısı lıaıü.z 
blr kaçı geçmeyen tıaırafWlarmda mÜt· 
terek vasfı mantık düşmanlığı ve öz şiir 
olan bu cereyanın eleba§ılan Ahmet 
Hamdi, Calıit Sılkı ,ve Ahmet Mub.iptir. 
Uçu de depli •natkarlar olan bu genç
ler, bôlhassa son zmnanlarda bu yeni yol
da fazla §Br neşnlm"1 o4duklan için, ta
biidir ki dikkati bu yeni yönelmeye çel.
tiler, ve fimdiden, '.:..ha bir kaç hPveskar 
ıencin bu mantık aleylıtarlı&ı yolunda 
yürümeğe çalııtı:klarmı ıörüyoruz. 

Modern cereyanlarm, genç reaum, 
heykeltraş ve mimarlanmrz üzerinde bu 
kadar kuvvetle hüküm s.ürduğü bir z ,. 
,,_.da, bu heveıin ba.:ı genç f&rlerimiz. 
ze de sirayet etmew tabii idi. 

Bu yeni moderniz:m ve özcülük yönel
mesi tii.rimizde h<>nüz çok dar bir züm
reye mhiaar ediyol'. Türk ulu&unun kül
türel vaziyebııdeki husıuilik gözönünde 
tutulunca bu cereyanın saaatkiirlar ara
smda fa:tla ııenitJeme.i ı.-,., bir tehlik<>
dir. 

Şiirde ozciiliik ekolü ileri bir sanat co
reyaru olabilir. Su cereyanı genel sanat 
bakımından ele almak, iyi veya loötü yön
ferini mümıkap. etmek niyetinde eleği • 
iİln. Ancak 1 ~ ülkesine uygunluğu 
bakunmdan bir kaç •Öz ııöy.lemek i.ti • 
yorum. Şüphesiz ki özcülük cereyanı, 
Fransa g;bi ileri bir sanat ülkesinde bi
le, ilk ortaya atıldığı zaman biraz yadır
ganmıı ve aleyhinde pek çok teY ıöyleo
miı tir. Bununla beraber bu cereyan ora
da kısa zamanda, bir çok t.anitarlar bul
mağa ve en yüksek elite hitap etmeı;e 
namzetti. Çünkü bu cereyana gelinceye 
kadar, bir çdk ekoller, hep biribi.ri.n.i ta
kip ederek ve biribirini tamamlıyarak 
Fransız edebi zevkini fİİr için ıüri mılı
yacak ve ondan zevkalacak bir seviyeye 
getirnıiıti. Fransız edebiyatında roman
tizimsiz ve parna ız bir gembolizmi 
tasvir etmeğe imkan yoktur. Sembolmn 
bu cereyanlamı hazırladığı tabii bir alı;. 

ıüliımeldir. Paul Valery, anca'< lamaı-0 

tine, Hugo, Baudelaire ve Malle.nne ka
nalile yetitmİ§tİr. Fransada vücut bul • 
muı cereyanların hiç biri, dışardan kop
ya değildir. 

Bize gelince, vaziyet bizde bütbiitün 
baıkadı.r. Biz maaleoef hala kopyacılık 
köt..i göreneğ.iııdeıı vazgeçemiyor ve ede
bi ıevkinıizde bile bunu bakim lulıyoruz. 
Gerçek, Türk piri, Yahya Kemalin yarı
parnaskgı ve Ahmet Hqimln yan • len· 

bol.izmi P,i birçok ekol denemelerini 
geçWmiıtir. Fakat aruzdan heceye geç
tiğimiz anda bütün bu denemeleri tarihe 
malebniş ve fiirde ekolcülüge yeni bat· 
tan ba~aınak vaziyetine gVmiıtilı:. Hec.o 
vezni ise henüz ne parras ve ne de sen .. 
bolizm devrelerini geçinnİf değildir. Bu 
itibarla Türk edebiyatı, alfabesinden 
baJhyarak, kısa bir zaman içinde ve son 
hızla da oha, bi.- şiir evolüıoyonun\Bl bü
<tün konaklarmı birer birer geçme& mec· 
buriyetindeclir. Hıtlk türküsü yanında öz. 
cü fİİr edebiyatta bir -ti havasından 
baıka bir ıey ifade etmez. s-tkir eğer 
anlatılmak ve sevilmdc ...... değôl de hod
bin bir zilmiyetle yelnrz kendisi iç.in ya. 

zıyor değilse - ki - denirse demôn 
kendi is"' yazı yazılabileceğine ben a-... 
mıyoruın - ulusunmı ve edelııiywıtmm 
huıusi va>Jiyetini gözöniinde bulwıdur--

Milli tefrika: 28 

- Fikrimi mi öğrenmek isti
yonun. 

-Tabii. .• Bu da hakkımdır 
zannederim. Kendimi pil.fa haz
retlerinin 5idiş ağalarına benze· 
tiyorum. Lutfen tenezzül buyur 
da bir ,eyler söyle ... 

- Ala ... öyle ise dinle. Bu kız
ları takip eden adama midesiz de
nemez. 

Haydar gürültülü bir kahkaha 
attı: 

- Yaaa .. . 
- Evet ... ve gülmeden dinle. Zi-

ra sana sokakta belini kıvıra kıvı
ra yürüyen bir tırfıntıdan bahset
miyorum. Bir hanımefendiden ve 
onun istikbalde birer hanımefendi 
olacak iki kızından bah•ediyorum. 

Büyük bir ciddiyetle konu~uyor
du. Devam etti: 

- Sen ne fik'rdesin bilmem. Fa
kat ben Bizans mimarisin:n de bir 

Öz dilimizle 
Edirne 

Edirnenin 13 üncü kurtuluf yıl 
döniimünü de kutluladık. 

Bu kutlulayı~, kinuenin elindeki
ne göz dikmeyen Türkün, kendi 
payına da başkalarını ortak etme
mek için içtiği andı yerine getir
mek isteğinden doğdu. 

Edirne, kötü bir geçmİften, ıfıklı 
bir geleceğe yürüyen atılgan Tür
kün atadan kalan toprağına iyice 
yerleşmek kaygusunun tunçtan da. 
ha sağlam bir İnanç olu,udur ••. 

Meriçe Türk, Çoruh suyundaki 
kadar güçlü, Fırattaki kadar, ken
di yurdunda, Kızılırmaktaki ka
dar, ayaktadır. Şimdiyedek, Edir
neyi bize bağlayan Selimiyenin 
dört minaresi idi. Bugün ise, onun
la aramızdaki bağ, Gazi Türkiye
sinin Avrupa toprağında son sının
na dayanan çelik desteği oldu. 

Bu desteği, kinue, ama kimse 
yıkamaz. Deneyenler çok oldu ise 
de, yüz geri ettiğimiz günler de, 
yıkamayanlar, kendimizi bulduk
tan sonra ona dokunamıyacaklannı 
büsbütün anlamalıdırlar. Şimdi 
ki hergünkünden, çok daha diri, 
dipdiriyiz. 

Trakyayı bir bayındırlık (mamu 
re) yapmak için kollarımızı sıva
yıp dört yandan akın eden Türk 
soyundan gelme göçmen ( muha
cir )leri bu verimli topraklara yer
leftİrmeği İf edindiğimiz bugünler
de kendimizi, Avrupa toprağında 
çok güçlü ve çok dirlik düzenlik 
içinde buluyoruz. 

Meriç kıyılanna canevimiu san
lır gibi sarılmlftzdır ! 

M. Sali.ha.ddin GüNGöR 

iHTiRA iLANI 
" Yataklara ve bilhassa sevk usulü 

ile yağlanan dingil kutularına yağların 

tevzii ıevki ve tulumbaır için usul ve 

tertibat., hakkında iıtihsal olunan 
16-12-1933 tarih ve 1657 numaralı berat 
ile " bir aevk levhasr vasıtaıile yatakla· 
nna, bilhas.a demiryolu vesaiti nakliye
sinin ortadaki ve mil yataklarına, yağla
ma yağını tevzi eden usul ve tertibat,, 
hakkında istihsal olunan 16-12-1933 ta
rih ve 1658 numaralı berat bu defa mev· 
kii fiile konmak üzre ahere deVTüferağ 
veya İcar edileceğinden talip olanların 
Galata' da Çinili Rrhtım Harun da Robert 
Ferri'ye müracaatları ilan olunur. (9165) 

mak gerektir. içinde elitleri de dahil ol- 1 
duğu halde bir ulusa ıhiç bir şey söyle
meyen, ancak bir kaç ya.bancrlaşıruş ruh
lu kim-mı benimseyebileceğ:i bir tarzda 
yazmak ve yazılarına herlresin dudak 
büktuğürrü görmekten bi:lmem lci bir sa
natkar nasıl zevkalabilir? Evet, anormal 
sanatkarlarda, kütleye karşı aksülamel 
zilıniyetinıin bir ihtiyaç o!ouğunu kabul 
ediyorum. Fakat hiç bir zan.m Türk top. 
raklarnnn bugünkü kadar oormal •anat
karlara ihtiyaç gö.termemit olduğuna 
ela inanıyorum. Bu yazunda Türk fiirini 
1 urk ülkesi bakımından ele aldığımı tek
rarlanm. 

Geoit ve hiç bir uluıım geçBınemiı ol
duğu çapta sınırsız bir dil değişimi yap. 
maktayrz, Bu değifim elimizdeki ııôyle
yif malzemesini battan hap yenileye -
cektir. Türk dili yeni bir ahenk, yeni bir 
çqni alacalrtsr. Türk dilinin, özleşince 
aldığı hutusi ahenge dikkat ederseniz gö
recelumiz ki hu yeni dil §İmdilik ancak 
daıstani ve lirik Jİ.i~ - yüksekran
dmıanms ..........,ktir. E- Tiiri< halk 
e.ı.biyatı da bu yüzden ya dastani veya 
lirik değil midir? 
Bırakm ki mistik oılma:v-ı Tim< ruhu

ıa -.bolizm ve özcülük çok aykın cere 
yanla..dır. Türk ulu..ı Pirini biz, k-.i 
öz malmıcı olacak tarzlan ve çeıniıeri 

Müe'.lifi: Na:ımi Şebap 
güzelliği olduğuna kaniim. •• 

Haydar, deliriyor mu gibilerden 
gözlerini arkadaşına dikti: 

- Sanayii nefise ( 1) mektebin
de konferans mı veriyorsun? 

- Sözü mü kesme! Sen hiç Aya
sofya camiine alıcı gözle baktın 
mı? 

- ! ! ! ... 
- Bu tarihi taheser kadar dıt 

tarafından görünütü çirkin olan bir 
bina var mıdır? 

-!!. 
- Gez! lstanbulu altüst et! Bü-

yük dünya tehirlerinin albumleri
ne bak! Ne Hintte, ne Siyamda, 
Çinde. Ne de Avrupanın herhangi 
bir ~ehrinde, hatta Karamanlı kal
fa1arın elinden çıkan Aksaray, Et
yemez ve Topkapı evleri arasında 

(1) Güzel sanatlar akademisinin 
eski İsmi. 

Osmanlıca karsılıklarım yazdığımız ke 
linıelerin öz türkçe mulrabiUerini tokli· 
mizin bot hanelerine yerleıtn:-ek k.e • 
sip (Milliyet bilmece memurluğuna) 
gönderiniz. Doğru halledenler arasında 
kura çekiyor ve kaz.ananlara hediyeler 
veriyoruz. 

Bilrnecemi:zin müddeti: Perf"""be gü
nü alj:pmına kadardır. 

Bi!mecımiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
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ill i ı.ı.ı 1 1 1 ' !• -
Soldan sağa 

1 - Bitap (5) Lep (5). 
2 - Tir (2). ali (4). 
3 - Bir para adı ( 4). Çok değil (2). 
4 - Geniı (4). 
5 - Nihayet, netice (2). Bir reua

mmuzm maskab re'si (3). Sada (2). 
6 - Dem (3), davet, kıraat eyle 

(3). 
7 - Serf (3). Beyaz (2). Bazu, 

feri (3). 
8 ~ Çabuk yanan odun (4). Nota 

(2) Büyük (3), 
9 - Rabıt edatı (2). 
10 - Muhkem, nekes ( 4) .Nota (2). 

Çok değil (2). 
11 - idrak, vukuf (5). 

Yukardan aşağı 
1 - Bereket (6) Nota (2). 
2 - Bir adet (3). Bir eıkiyanm adı 

(6). 
3 - Nota (2). Bir meyva (3). Ra-

bıt edatı (2). 
4 - imam (5). Bir İçki (4). 
5 - Nota (2). 
6 - Lisan (2), Faide, idarnet (2). 
7 - Oğ;:, ile akıam ara11 ( 6). 
8 - Bıkkınlık, fütür (5) Olmaktan 

emir (2). 
9 - Nota (2), Kiraat eyle (3). 
10 - Atikar olmak (11). 
11 - Bir kumes hayvan (3), Ma

yi (4). 

.--.... TIFOBIL 

Dr. İhsan Sami 
Tifo ve paratifo haıtalıklarına tu-

tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her · 
kes alabilir. Kutusu 55 Kuruş. 
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bul".~Ya kadar b? üı:i ana yoldan, epik 
ve J ırik yollardan deri götürmek mec • 
huriye ~1 eyiz. 

L ı değişiminin bizde yeni baflamıt o
lan ôzcülük cereyanına &on vereceğ-i mu· ı 
hakkaktr. Türk taileri gene göz!a.ini 
ulusa 9<Wİrecek, kulaldarmı <>nllll öz se
sine verecek ve onun kalbini dinleyecek
lerdir. Dil özlepnerinin edebiyatmuz Ü· 
zerinde pek büyük bir değiıildik yapa· 
cağı muhakkaktır. 

Bem, sanat alanında garbın yüz yıllar
ca zamanda yaptığı bütün teknik ilerle
meleri hiçe sayarak asırlarca geriY'<' dön· 
mcl< ;$teın<.kle itham edecekler bellu bu
hmacaktır. C>nceckn ıunu ııöyleyım ki 
epik ve lirik tarzlar ırari>m ıu veya bu 
ekolleri gibi zamanla mahdut bir moda 
cereyanı değil, tiirin Öz ruhuna bağlı ı«· 
çek ve ölmez tarzlardır. Bugün de, hiç 
bir ekole uymayarak, hu tasaımusuz tarz• 
larda yazan pek çok ileri garp saııatkar
'8rı tanıyoruz. 

Oz dil, Türk şiirini yenôden halkçtlı
ğa ve ulusal Mnata yöneltecektir. Ulu
sal duyyulan lirik veya epik mısralar j,. 
çinde "'"1> tekniği ve öz dille örecek o
lan Türk f&İrleri Türk ecleıbiyabnm ilk 
lda9k ...atkarları ol-*tır. Ne mutlu 
ODiara! 

Yatw Nam NAYIR 

bile bir eser bulamazsın... Fakat 
bir de içine gir fU Ayasofyarun ... 
fAfml'Sm ..• 

- ...... . 
- Belki bu camiin içi de o ka· 

dar çok cavcaklı değildir. Fakat 
dıtındaki soğuk hendeae ile yaptığı 
tezat, içerdeki az uğraşılmıt süsü 
harikuladeleftriyor. itte fU kuku· 
man diye eğlendiğin küçük hanıma 
fendiler de böyledirler. Hele bir 
tanesi ..• 

- ! ! ... 
- Aab Haydar ..• hala alaylı a-

laylı bakıyorsun yüzüme. inan ba
na! Ne olurdu; timdi onlarla be· 
raber gidecekleri yere gidebilııey· 
dik. Bunları fU kaba çartaflann
dan sıyrıldıktan sonra göre bilsey
din. 

- Durdu!~. Bak kızın biri yüzü· 
nü açtı. 
-Nasıl? 
- Hakkın varınıt be ... enfes 

mahlUk ! Ay dur dur dur dur! an· 
)adım, anladım. Ayol bunlar Sa
dun beyin ıkızları ... 

Nazmi, Haydarın kızlara kötü 
bir not vermesinden korkarak te
lişla sordu: 
-Tanıdın mı? Nereden tanıyor

sun? 

Bugünkü program 
ISTNBUL: 
18: Fran•ı1ca den. 18,30: Dana mu•ÜÜ•İ 

plii.k ile. 19,30: DünJ• haberleri. 19,40: Bali
layka o rkeatraıı tarafından muh.telif eserler •
tasa.nal koro he,.eti. 20,40: Şe• ıa.rlular. 21 
den itibar•a Sümer Sinemaamdan taıunmıt 

tenör Jo&ef Şimitia. Bahar ıa.r1au nakledile·• 
cektir. 

U1 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
10: Kö1Jü küme (koro) konseri . l''i.25: K~· 

chn aa .. li. - Pli.k. 18 ... "<> : Spor. 19: Zi.r•İ mu· 
Sflhabe. 19,15: Şarkılı piyano konaeri. 1!),45: 
lkti•.,di 2fJ: Şarkılar. Hafif ba-.alar. 20,20: Ak
tii,.Jıt,... ::.o~O: Çiter konseri. 20.Sf': Spor. 21. 
Sa!on ır..ı.aikiai. - Haberler. 22 : Ch;:ı i .,in eser
lerind.eu mJ.rekkep konaer. 22,30: Soor inıi
lrz<'e . 22,40: koro küme 'konseri. 23: R.ııidi.m. 
k'lnı"ri 2~.15: Dans muaikiai. 24: Haberler. 
24,0.:i: Dat's musikisi. 

1195 Khz. FRANKFURT, 25ı m . 
17: C.Ke Dtuaikiai, - Musahabe. 19,45: Ne• 

teli musiki. - Musahabe. 21,10: Su neıriyah. 
22: Ne1eli netrİ7aL 23: aHborlet'. 23,lO: Oda 
1;ıuail.i11i. 24: Dana mua.ikiıi. 1: Gece konseri. 

841 Kb<. BERLIN, 357 m. 
19,0C: K•dnı saati (bir skeç.) 19.3'): F.:.,. r1u· 
siJ.-iai. ~0,40: Aktüalite, haberler. 21,10: Sar 
t'e~riyatı. 22: Orkestra koaaeri.. 23: liabeı-ler. 
23,30: Danı muıikiai. 

8Z3 Khz. 1'0KREŞ, 364 m. 
11 • J5 ,ündüz pli.k netriyab. 18: R.a.dyo er· 

lestr~af. 19: Haberler. 19,15: R.adyo orkeatra· 
ıı. 20: Konferanı. 20,20: Oda rnuaikiıi. 2J,45: 
Şarkılar. 22,05: Salon orkeatraac. 23: Haber· 
ler • ~,20: Sa1on orkestraıı. 

515 Khz. BELCRAT, 550 m. 
18,35: Mandita aa.lon orkeıtraaı. 19,45: Ame

le ne.riyal. 20,20: Şarkılar -.e h.alif havalar. J 
(piyano reEakatile ) 21: Stüdyodan tiyfttro 
temsili. 22,40: Haberler. 23: Danı muılkiıi 1 
24: Friedlin idareainde opera orkeıtraaı. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. r 
1~ Hafif muıik.i .- Muhtelif bah.ialer. 21,3!;;: 

Milli neıriyat. 22: Mo&artın neteli eserlerin· 
den parçalar. 23: Haberler. 23,30: Danı mu· 
ıikiıi . 

Himayeictfal balosu 
B. K. Blll§k-.uu Kizrm Ozalpm yü4ı:. 

9d< himayeleri alımda, Türl<iye Hiına
yeietfal Cemiyeti menfaatme 6-12-934 
perşembe günü akfll'IU Anbrapalaa sa
lonlarmda verilecek olan uluoal kos
tümlü balomm çok zengin ve eğlenceli 
obnası için büyük bir özeınle çalıııl
maktadrr. 

Bıtlo tertip heyeti üçüncü toplantı
amı 1 ilkkanun 934 cıanartellİ günü sa
at 15 te cemiyet salommda yapacak. 
tir. 

Balo gecesi zengin bir de piyango 
çelrilece4<tir. Ulusal kostüm müsabaka
ları yapılacaktır. Müsabakada kam
nanlara kıyınetli hediyeler verilecektir. 

Bilet fiyatları: Bir bey iki hanım 
İçin 6 Ura, bir bey bir hanrm için 5 Ji. 
ra, Yal ruz bir bey iıçin 3 liradır. 

Biletler pek yakında satıp çıkarıla
caktır. 

Deniz yol arı 
lŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

111---Han. Tel. 22740 ---mi 
tERSIN YOLU 

ÇANAKKALE vapuru 29 
lkincitetrin PERŞEMBE gü
nü saat 11 de Payasa ka.dar. 

(8080) 9412 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 28 lkinci
teşrin ÇARŞAMBA günü 
alqamı saat 19 da Ayvalığa ka
dar. (8081) 9413 

KARADENiZ YOLU 
CUMHURİYET vapuru 29 
lkinci Tetrin PERSEMBE 
günü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8103) 

ZA Yl - lstanbul. it:bııılit gümrü
ğünden a&dığım 547314 numara!ı 6-12-
932 tanllılıi 4349 lmnııu havi UDkpuz 
sa>edôni zayi ettiğimden. hiç bir hük
mü olmadığı iliın olu.nur. Dağıstanr m· 
de lbnmm z;y. T 11.fl&ııosap Mensucat 
febtikw. (5223) 

tı: 

- Korkma. .• korkma. •. - dedi 
- o kadar mufassal değil. Bu ev, 
bunların büyük anasının evi. Bu se
neye gelinceye kadar yazın Ada.da, 
kıtın Beyoğlunda oturuyorlarınıf. 
Sadun bey masrafları biraz krsma
.ğa karar vermit, bu kıtı anasının 
yanında geçirecek... Yani burada. 

Bu sırada kızlar eve ginnitler ve 
kapı arkalarından kapanmıftı. Hay 
dar Nazmiyi kolundan çekerek; 

- Haydi artık ... - dedi - kı
tın gönüllerini bot etmeğe çalıtır
ım. Artık gel de biraz dolaşalım ..• 
Zaten nerdeyse gece başlayacak. 
Park belki de kapanmıştır bile ... 

- Zannederim. 
- htersen kahveye gidelim. 
- lyi düşündün. Zaten bizim 

Hayreddin beni orada bekliyecek
ti. 

Çenberlitaşa çıkan yokutumsu 
bir yan sokağa saparlarken Hay
dar; 

- Hangi Hayreddin? - dedi -
Şu tarih budalası mı? 

- Çocuğun aleyhinde bulunma.. 
- Bilmezsin ... canımı sıkıyor. 

Geçen gün tutturmuş, vır vır vır 
söyleniyordu. Yok efendim tarih 
bir ilimmit·•• Şöyle imif, böyle İmİf. 
Ben itiraz ettim. Belki ilim addedi-Müstakbel kaptan arkadatını sar 

san heyecanın manasını kavramış· . lecek tekilde okutulan bir tarih 

Yarınki pert~mbe matmelero,e,ı it.baren 

iPEK SiNEMASINDA 
Franıııca ıözlü filmlerin an yUkıekleriııden 

BEN BiR CASUSTUM 
( IKl YÜZLÜ KIZ ) 

Filmi ıösterilacektir. Oynıyanlar: 

Caıoı kadın .ro~nnde Madcleı"nc Caroll 
ltıytık Tra1edıyen 

CONRAD VEIDT va HERBERT MARSCHALL 
Franl•%ca sl!zlü 

Bu akıam M E L E K ıinıması 
Vakyü bazırayı muHvver Fran11ıca ıllzlü 

ZİYAFET SAAT 8 DE 
Filmini takdim ediyor. Bat ro'lerd .. : 

JEANNE HARLOW,JOHN BARRYMOREI /ALCE BEERY,MADGE EJ{IV~) 
Niııı fahişe Ayyaş aktör Dalavereci banker NiM BA 

AŞK • iHTiRAS.... SEFAHAT.... DÜNYA.... HAKlKAf,,.. 

Metro • Goldw)'Jl • Mayar filmidir. 
İliveten: SERENAD.' •. 2 kısımlık renkli film 

HANIM EFENDiLER: 

1 ÜRKUAZ mlldürünln tahtı idar11indaki bnluaan 

MAKSİM'de 
1 Kinunue•vel bu Cumartesi akp•ı yapılacak 

Canlı Kuklalar Müsabakasına 
geliniz. Fiyatlarda hiç bir zammlyat yoktur. 

Suare alblıa1i 

ve 

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

Türkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 8044 

• 
1 YlLDlZ sinemasında 

Büyük muvıff,liyeılerle devam edca 

K101N A~Ll 
UNUTMAZ 

filmini gürmeaiz için 
Son ~ü n lerden ist if•do cdinİ 7--• TEPEBAŞINDA ŞEHlR ' 

TlYATROSU 
DRAM ve PiYES KISMI 

Bu alqam saat 20 de 

rııın&ur Bıtiairıftl MADAM SAN 
$ehirTiyatrosu JEN 

ııııııııııııııı ıa~::: ~~o~~•~ 

il Ilı ::n E:~t~':: ~:. 
ne eden Seniha Bed· ... 
ri Hanım. 

111111111 
8263 . "' . 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu ak§am saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazım: Selma Muhw H. Besteleyen 
Ferdi. 8924 

vardır. Madem ki zaman zaman 
tarih ıbir tekerrürden ibarettir di
yenler var. Bir tekerrür, yani olan 
bir teyin tekrar olabilmesi; fU ve
ya bu tekilde hareket ediliree bu 
hadise tekrar olabilir veyahut böy
le bir hadisenin bir daha görüleme 
mesi için öyle veya fi>yle hareket 
etmelidir demek imkanını verir ... 
Eh .•. bu takdirde tarih bir ilimdir. 
Ama, bunu okudukları ve bocalan
nm okumasını tavsiye ettikleri hep 
paditah ınaıallan ... Yahu! Amma 
da alimliğim tuttu ha... bak az 
kalam unutuyordum. .. Sana bir teY 
söyleyeceğim. 

- Hayırdır intallah ..• 
- Pek değil ama... sinirlerini 

çok bozmayacak zannederim. Se
nin Nimet ... 

- Eeey •.. batına bir kaza mı gel
ınİf. •. 

- Yok canım. Acı patlıcanı kı-
rağı yakar mı? 

- Ne olmuş öyleyse? .. 
- Sinirlenmeyeceğini vadet ... 
- Ettim işte ... 
- Öyle üstün körü değil... Se-

nin mukaddea bildiğin yegane şey 
kadın ... Bir kadının başına yemin 
et. .. Demin hararetli hararetli kon
ferans verdiğine bakılırsa bu krz
lardan birinin henüz dumanı üstün
de olsa gerek. 

SUREYY A OPERETİ 
Bu akıam 20,30 da Şehzadebal' ~' 

rah Tiyatrosunda umumi arzu ~ 
KARIM NAMUSLuoVfl 

Operet 3 perde .,.,.; 

Istanbul asliye 4 ncü Jıukul< ~ 
k~den: l'.W.lika H. vdUli 1,Jil 
Bey Şttüde Ga:ıi Halaskar ca~ 
Çankaya apartımanmda mal ~ 
nin -.-U, hMa ve kusurı.n yüıiaı~ 
24-1-934 WihiDıle çÜ<mı yangıll,,, 

vekkili:nin kiracı buiunduğu 9 rılo- (j 

daireye aiyarelıle etya}arm.m y,.,.#; 
na s<i>ebiyet verildiğ;.ıden ...,,...ı.ıı 
lan 6870 buçuk linmm apartnu .., ' 

hıipla inden t..ı.sil.i için açbğı .1a.-ı • 
zenne Şitlôde Çankaya peılm """, 

tunın mezkilr _..tıman ~ 
Ayşe hmail Hamın ile Hıfa ~ ~ 
derikaı dava arzuhalleri s~ 
müddı..ıeyhleırin mezkilr edreoıi ~ 
öle bir semti meçhulde oMuklad ,Jı'.. 
le mülıeıiri taraEınd.ı lıi.la tdılii ~ 
edildiğônden 1-dileırine ilimeo J/I. 
ne " UırifU iliındııın ithoren de oO , 

içıinde cevap veınneleri ~ ~ 
kimftkçe lr.arar -. eoıilmİf ,,.. bu bd'j 
dava ..-zulıali IW'e4ıleri de mah'.,.... 
ani . ._.,,_ ->.:!.....:. -·--: ~ 1 v •• • uma; -.-....., ıgada.jtll"':" -

:!d:"~Jerm; ıaı;.:. ~ 
leri tııııı.dirde ı..,.,..Ianncla tJIJI' 
~ tayin edileceği ilin olunur. 

(5224) ~ 

"S~d;; beyin kızlarmdan ~ 
ğimin batı için,, de, söyle~:, 

- Peki_. "Sadun beyin lı;JSP"' 
dan .evdiğimin b&fı için,,. •• ~ 

- Çok çabuk söyledin. ';;,.t 
umduğum gibi değil._ Kıza bir ,,.. 
lin oba amma bu kadar çab~ 
min etmezdin. Çünkü bu Y f,J. 
tutacağını tabmin edemiyorufO -,,J 
ıe fU senin Nimet, bizim ~er.-ı; 
·bir çocukla dütüp kalkmağa lıM' 
dı. 

- Deme!.. 
1 

- Hani ıinirlenmiyecektiıı ~ 
- Canrm sinirimden değil, ı.Iİ' 

ma. •• keyfimden. Kiınmit bu bP 
yar? ·r" 

- Çok terbiyeli bir çocuk, ~ki 
paralıdır da.Karar vennifler,Y''"' 
da evleniyorlar. ı 

- Allah birib.iriııe bağıtla~ıJI j,,ı 
Sokakta ilk lfıklar beli~e!f~d' 

lamıttı. Çenberlitattan az ıl~ 
tramvay yoluna çıktıkları :ı ııe~ 
camlarının tozu geçen kıttan d; 
alınmamıt bir "kıraathane,.ye !_ 
dılar. Tavandan sarkan bi~ artı-,, 
le gazete kağıdından abaJU~I~ 
mıtlar, altında dört kol bı. ; 
oynuyorlardı. Az ötede •~ı• _.,. 
gencin ba._b ... a verdikleri hır rtJ ,dl" 
da hararetli bir oolcPr ılönüVO 

-Bitmedi 

.. 

it 



ittihat ve Terakki! 1 1 1 1 1 1 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BlRAKTICl VESiKALARA CORE) 

1 
~er hakkı mahfuzdur. Yazan : A. C. 

ttıhat ve Terakki bir taraftan kök
. leşirken, bir taraftan da eski 
ldarenin enkazını temizlegordu. 

10~te ~elanikten nereye bir heyet Vebip bey oraları biraz tanıdığı i· 
Ilı. nderılınitse orada kendi hatları- çin onun intihabı münasip oldu. 
~ Ça)lfanlarm hizmetleri boşa gi- Geceleri saat sekize kadar uy
~ Ve bu yüzden büyük karı,ık- kusuz, gündüz de tahlif ile ayak
licı hasıl oluyordu. Paristeki ha- lan !>iribine dolafacak ka~ar yor
lıt llıerkezle Selanikteki dahili gundur.,, 
~kez mqrutiyetten evvel biribi- ittihat ve Terakki bir taraftan 
leıkiİıkı bir surette bağlı olan iki memleketin her tarafında bu ıu
'hı. i.t değildi. Her iki merkez. retle tubelerini tesise çalıtıri<:en 
~· ~)'n istikametlerde memleket diğer taraftan da istipdat enkazını 
fııı ~de çalıtıyordu. Her iki tara. teınizlemeğe batlamıttı• Seyyiati 
~ . ndi adamları vardı. Metru- ahvali ve iktidarsızlığı görülmüt 
~~in edilince bu hadiml~rden olım valilerin bir listesini yaparak 
~ merbut olanlar eksenyetle J.sta.nDula yollamıftı. Bu liatede i
~ kalmıt ve Selaniğe meo-but simleri yazılı olan valiler azledile
~ aı: ise ön •ıraya geçmİfti. ıvfet- rek yerlerine muktedirleri tayin 
~ etı müteakip Selanik tarafın- olunacaktı. Bu listeye yalnız Ma
~ ~doluya gönderilen zevat nastır valisi Hıfzı patanın ismi ko
ı_.:d ıçın muvaffakıyetle çalıtıyor- nulmamıftı. Çünkü Hıfzı Pllf& ken
dtı;ı. .~una misal olarak Erzincan diliğinden istifa edeceğini bir va11-
t, d&onderilen bir mektubu a,ağı- ta bulup aöylemitti. Halbuki arda
-ıı· ercediyoruz. Bu mektupta de- dan haftalar geçtiği halde Hıfzı 

,'.:t0 rdu ki : Paf& ietifa etmemi,ti. Bunu üzeri-
~ llınumi merkez mebusu Vdıip ne Manastır valisi de azlolunacak 
!-ıc lhe T rahzonda tefkilatta buluna- valiler sırasına geçirilınifti. 
'. raber Enincana geldik. Tra- Bu aralık Mekke emirliğine de 
!llq/'kele olmak müna.sebetile aık birisinin tayini l&zimgeliyordu. Bu
t.; ır Çok kitiler geldiler. Bir feY- nun için bir çok Şeriflerin isimleri 
~ diyerek geri döndüler. ®ayılıyordu. Selanikteki mnumi 
ı.;; .. ui. yerleri tammayan adam- merkez Şerif Abdullah patanın 
'-i &ondermek iyi neticeler ver- veraseti dolayısile emirliğe tayini 
't. 1Qr, Tetkilat umumun efkarı- muvafık olduğunu yazıyor ve di
~Uvafık olamıyor. Trabzonda yordu ki: 
~z bir iki kiti müstesna olmak "Eevvela emarete Şerif Abdul
ı.,.: • V ehip beyden evvel üç kiti lah Paf&nHl tayini terviç edilmeli, 
~n.dan yapılan tefkilat itleri fa.yet rahatsızlığı yüzünden kabul 
le,ti . V ehip beyin ıelınesile bir- etmezse o halde ikinci derecede 

8 rılebildi. veraset hakkını haiz olan Şerifler-
~.tıraıı öyle ümit ederim ki feY- den Şerif Hüseyin ve Haydar beytij,;:t. olacaktır. Mutasarrıfı, Müf- ler hakkında tahkikat yapılması ve 
~ı· .ızzat ben tahlif ettirdim. Bu bunlardan hangisinin meslek ve 
dı• ıf ltlerini, Paristen vaktile yaz- metrep, nüfuz ve hamiyet noktala
~tınız talimat dairesinde yaptım. rmdan mukaddes maksatlarmmzla 
~ızı elbiseler giydik, maskeler tercihi lazrmgelirse ona göre tayin 
!eti n~ık, hu vaziyet bir çok kimee- ettirilmelidir ... ,, 
~glatacak kadar tesir yaptı. Mü Şerif Hüseyinin sonra Mekke e
-ııv ! ~en ~k çoktt~•". Bunl~ miri olduğu ve umumi harpte Os
~ alını tahkik etmek ıçın bıraz manlı devleti aleyhine kıyam etti-
~a.n'fYoruz. ği ve nihayet Hicaz kralı olduğu 

e., e lp bey Kigi tarikile iki gün malfundur. 
lır;eı buradan hareket etti. Manas- ittihat ve Terakki cemiyetinin 
""il an gelen ve evrak vesaireyi ha- batma dert açan adamlardan biri
liııı 0~n topçu mülazimi Fedai Sa- si de Draına ve havalisi Metropoli
A.fOk endi, Ermeni fedailerinden di Hrizoatomos idi. Bu adam hak
llıiid" efendi, Serfiçe idadi mektebi kında metrutiyeti müteakip cerniye 
bi Utii ve Erzurum müftüsünün te verilen bir raporda deniliyordu 
t~~tetj Saip efendi de Erzuruma ki: 

1 er "Hrizostomos Yunan - Rum e-
d~ar~fıiaarda redif livası olan ve mellerinin Rumelinde tevessüüne 
~i 0 r Bahaddin Şakir beyin Er- yalnız ittirak etmek ve mefsedet 
~~nda bulunduğu etınada bura çıkarmak suretile değil, hemen billi/ ez .kumandanlığını yapan fiil ,ekavet etmek euretile de gay
ltr ~eddin ~ Karahisar :ı.haliai ret ederdi. Onun yüzünden Abdül
de: .ından kaldırılınıttır. lstipdat haınit devrinde umumi memurlar 
bıı rınin en insafsızlarmdan olan ıbüyük mü~lata maruz kalırlardı. 
f'ııt·ıı.d~m burada bulunması met· Bununla beraber, Rum etkıyası
tjııJet ıdaresinin tahammülü hari- na bilfiil ittirak ettiği kat'i vesika
~· e olduğundan kendisine kırk !arla sabit olduğundan kendisi 
~ı •.aate kadar buradan ayni- memlekette oturmak üzere Drama
~ 1 lazııngeldiği bildirilecektir. yı terke mecbur edilmifti. Fakat 
lor İi tekaütlüğü de gelmi,ıir. Dok metrutiyet ilan edilince siya~i cü
dıı.ıı ahaddin Şakir bey Erzincan- rümler erbabının mazhar olduğu 
~"' ka.çtrktan sonra Hayreddin umumi aftan o da istifade etti ve 
flııi hıze hep ahret sualleri sor- gene Dramaya geri döndü. Hrizos-
~~u. tomos gidelidenberi Dramadaki 

l!ıı. ır de burada Erzurum isyanın- Rumlar tam bir sükunet içinde ya
~ >'llrdnru dokunan ülemadan fIYorlardı. Ha'ıbuki o geri geldik
~ket efendiye eziyet yapan ten sonra ahval gene rengini değit
llıt k efendi vardır. Bu adaının tirdi. Ondan beklenilen bütün ma
)~r ezi umumi va:sırtasile bafka zarratlar atiyi tehlikeye dütüre
h'1 e nakli muvafık olacaktır. Mün- cek kadar kendisini göstermeğe 
S1\o ol~ Erzincan mutasamflığı bıı.tladı. Metropolit kiliselerde aha
~~-~ılayeti dahilinde Merzifon !iye timdiye kadar Rumların bir ı 
'--.ı<aını Necmi beyin tayini pek tabanca tıı.tıyorlarsa bundan sonra 
dai ıı.fık olacaktır. Kendisinin pek iki ta.banca taJımaları lazımgelece
lltı t~~~. çalı,kan bir zat olduğu ğini, Osmanlı devletini tetkil eden 
y~unıc ettım. milletler içinde Rumların yemeğe 

~e:tthip bey Erzincanı umumi mer- konulan tuz kadar elzem oldukla
l\e11 e .~uhabereye mezun tuttu. rını, tuzsuz taaının lezzeti olma
d~11 ~sıni merkezi umumi tarafın- yacağı gibi, bu memlekete ,eref 

.., rıalebe gitıneğe memur oldu. (Bitmedi) 
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BERLİTZde YENi AÇILAN 
USAN KUBSLARI 

1( TQrkçe, Fransızca, 'İngiliıee, İtalyanca, Almanca v s. 
ayıt Muamtleıi Baılamıştır. Tecrfıbe Dersi Pl .. c:ınendir. 

ANKARA ISTANoUL 
373 1 ti' ı.;ı c • .ı. 

Hanımefendi, 
DAVET 

' 1'eıisatı Elektrikiye Şirketi Talu imde daimi 
·~tiin 

El ktrik serı:;i 

olan Elektrikle •e ~ ı:;unu aaat 15 de verilecek 
Paııa pı İmıe dcrsıne sizi davet eder. 

SAT l E (Si 

6420 

Sovyctlcrde 
Radyo 

Moakoa apikeri Alelıısejeoa 
Propaganda iflerinıde radyoların 

dan en çok yararlık gösteren mil
lederden biri Sovyet Rusyaaır. Bu
nun için Sovyetler bef, altı sene i
çinde biribiri ardffla yeni, yeni rad
yo iatasyonlan meydana getirmiş 
ve bunlardan pek iyi çıkarlarını 
bilmişlerdir. Bugün de yapıları 
• itmemİf olan bir sürü radyo istas-

• .Jskova'da İnfası bitmek üzere 
bulunan radyo binası 

yonlannın bitirilmesi için suaamış
ça uğra,ıııyor. 

Sovyet radyolarının merkez evi 
Moskovada yapısı bitmek üzere 
bulunuyor. 

Çarlık kurumunda Ruslarıın yüz
de ikiıri yazıp okumak bilirken 
şimdi öteki milletler sırasına giren 
Sovyetler radyoda pek çok ulusları 
geride bırakmıştır. 
Sovyetlerde ilk radyo sesi bumlan 

tam on yıl önce işitilmi1ti. ilk kon
ser programı 1924 yılımla Schabo-

/ 

.uyük Moskova radyosu anteninin 
uzaktan görünüsü 

lovo postcuından yayılmış ve bu is
tcuyonun bir kilovatlık güçlükteki 
yayımınmları 1928 ze kadar sür
müştür. ilk işe başlayan radyo kum 
panyasının adı "Radiperedatschea, 
idi. 
Programın çoğu herkesin girdiği 

tiyatrolardan konser ve varyete sa
lonlanndan alınıp radyo ile yayılı
yordu. 

Sovyetlerde 1932 yılında radyo 
tekniği büyük adımlarla ilerlemistir 

Sonra radyolar halk komiserlikin.' 
ce yürütülmeğe başlanmıştır. Bun
dan sonra Sovyetler kültür dolu ya
yımlarını bütün yabancı dillerle ve 

HAFTALIK PROGRAM 
2 Kanunuevvel Pazar 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
11,45: Dini netri1at. 12: Dini musiki. (koro. 

12,30: Oile kon•eri "radyo orkestr ... ı,, 13,30: 
Haberler. 13,45: Hafif musiki. 14,15: Haber
ler. 14,40: Plak. 17: Tıbbi mahisler. 17,15: 
Romen muaiki•İ. 17,30: KöylÜyt!! konferans. 
18: Hafif, neıeli musiki, 19: Haberler, 19,lS: 
Jean Marco orkestrası. 20: Konferans. 20,20: 
Pli.k. 20,45: Hafta baberleri. 21: Musiki. 22: 
Spor, 22,10: Salon radyo orkestra•. 23: Ha
berler. 23,35: Orkestranın devamı. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
17,20: Piyano yardi.mile ıarkılar. - Söz

ler. 18: Şarkılı danı parça.lan, 19: Piyano mu• 
aikiıi. 19,30: Pl.ik. - Sözler. 21: Popüler or
kestra konseri. 21,45: Haberler, ıözler. 23: 
Reklam Ye konser, edebiyat. 23,30: Pli.k. 241 
Sözler. 24.0S: Danı muaik.iai. 

Khz., LEIPZIG, 382 m. 
17: Hafif muaHc..iı. 18,15: Schubertin eıerlerio 

den piyano konseri. 19: Mjkrofon sözleri. 19,30 
Fantazi musiki parçalan. 20,20: Spor haberle
ri, 20,30: "Lacht hinwec die Soraen zyiahea. 
beut,und morıen,. is.imli skeç. Z.2,,30: Ham~ 
bu.rıtaa nakil. 23: Haberler. 23,30: "So Juas 
ıind wJir ılİ• Tider, isimli daaah prosram 
"'tarlalı.,. 

545 Khs. BUDAPEŞTE, SSO m. 
18: Çincene orkestrası. 18,25: Sözler. 19: 

Piyatıo konseri. 19,40: Masallar. 20.15: Spor. 
haberleri. 20,30: ~almanın "Zıuıi kiaa•ıeny,, 
isimli üç perdelik opereti. 22,45: Haberle!', 
23,05: Oda musikisi, 23,45~ Çinaen.e orkeıtra•L 
24,30: Manditı cazbandı. 

1195 Khz. FRANKFURT, 251 m. 
11: Hafif musiki. 18,30: Konser. 19: Çocuk, 

19,30: S..r neıriyab. 20: Halk musikisi. 20,45: 
Spor haberleri. 21: Şarkılı neıriyat. 22.30: 7 
inci Alman ,alıeıer konseri. 23,10: Haberler. 
23,20: Aktüalite, 23,30: Alman - Polonya boks 
ıampiyonloiu neticesi. 23.45: Danı musikisi, 
1: Gece musiki•İ. 

175 MOSKOVA, 17l4 m. 
11,15: Şarlah aabaia konseri. 12,15: laT~ 

•etriyatı. 16,15: Çocuk musikisi. 17,30: Parti 
lletriyatı, lS.SS: Kısılordu içitı m•ailı.i. 19,30: 
Karıtdt: koaHr. 21: Seafonik konser, ZZ: Muit• 
telif dillerle aeır.iyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stal;n) 361 m. 
18,30: Çocuk proıra.mı. 21: Radyo temtili. 
686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20: Piyano - Keman ıonatları. 20,50: Reklam 

lal". 21: Milli neıriyat. 21,30: Opera musikisi. 
22: Radyo piyesi. Z3: Haberler, 23,20: Radyo 
orkeıtruı. 

ROMA - NAPALI • BARI, 
18: Şarkılı konser. - Sözler Ye plak. 21,45: 

"La Giocoada .. iaimU dört perdelik melodram. 
Sonra lıaberler, 

841, Khz. BERLIN, 357 m. 
19: Çift piyano kon.seri. 19,30: Bando mızıka. 

20130: Şarlalar. 20,40: Sı)or haberleri. 20,40: 
"Baidat berberi, ,isimli operadan sahneler. 
22,30: 7 .i:nci Alma• ıaheaerlerinden konser. 
23,10: HabMler. 23,30: Dana musikisi, 

3 Kanunuevvel Pazartesi 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Haberler. Plik, 2.3,45: Borsa. - Pli.k. 

14,15: Haberler. ?.4,40: Pl.ik. 18: Ko.feranı. 
18,10: Schuhertio eaerlerinden kuartet kon
seri. 19: Haberler, 19,15: Radyo orkeatraaı. 
20: konferans .• - Pli.k. 20,20: Pli.k. 21: Ke
man konıeri. 21,45: Şarkılı pirano konseri. 
22: Ca.zband. 23,25: Kahvehane mu•İkiai.. 

2Z3 Khz, VARŞOVA, 1345 m. 
18: Piy .. o konıeri, - Sözler, 19.15: Hafif 

luı.hvehane m.uaikiai. 20: Piyano ile tarlalar. 
20.25~ Söı:ler .21: Karıtık aletlerle konıer. 21, 
4S: Haberler, 22ı Senfonik orke.tra konseri, 
- Konferaaa. 23: Rekl&m koaıeri, 23,25: Danı 
dcl".sİ. - Dan• muıikiıt.i. 
lehı. LEIPZIG, 382 m. 
18~0: Piyano musikisi. 18'.SO: Sözler. 19,15: 

Bir~ok halk tarkıları.. 19,35: Askeri: konıeri. 
20,351 Wkonomik ne-ıriyat. 20.SS: Kültür pro
paıı•ndaaı. 21: Haberler, 21,10: Plik, 21 130: 
Orkestra. konseri. 23,40: 19 unc• asrın taa.1n
nuı musikisinden parçalar. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Koro konseri. 19,50: Der•. 19,30: Ke· 

man konseri, (llonka Fehre). 21: Filipin adala· 
rında. çalınan muıiki parçaları. 22: Friedlitı ida
resinde opera orkeıtr•srnın konıeri. 22,40: Ha 
herler. 23.30; Çinse.e orkeıtraaı. 24,15: Plak 
kona eri. 

1195 Khz.ff'RANFURT, 251 m. 
19,45: Neıeli mut.i.lıti. 20,45: Haberler. 21.10: 

Sözler. 21,30: Orkestra kon eri. 23: Haberler. 
23,15: Haberler, Spor. 23,3&: Oda nıuıikiıi. 
24: Karıtık halk muıik.iıi. 1: Gece konseri. 

1>12 Khz. MOSKOVA 1714 m. 
11,30: K:ulordu prosramı. 18,55: Kızılordu

İçio konser. 19,50: Kolkozlar içia konser. 22: 
yaba.net dillerde netriyat. 

175 Khz. MOSKOVA, (Sıalin) 361 m. 
18,25: Bir opera tenıaili.. 22,30: Dana parça

ları. ve kanıık konser. 
68ô Khz. BELGRA T, 437 m. 
20: Pli.L:. 20,10: Rekli.mlar. - Sözler. 21.30: 

B1esrat operasındaki tem•ili nalır.il. 
ROMA • NAPOLI - BARI 
13.30: Piyano ko••er.i. - Söz. .,. pl&klar. 

21,45: (Bari). Yuna.a.iatana malı.sus netriyat. 
21,45: "Roma,,: Campariden nakl•a kantık 
konser. 22,45: Konferaaa. 23: Var7ete. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
18,30: Pli.k. 19,05: Spor, 19,30: Duoıo•et -

konıeri. 20: Aktüalite. 20.20: Yeni tarlalar. 
20,40: Haberler, 21,10: Tiyatro bahiıleri. 21,40: 
Dana muai.k-iai, 23: Haberler. 23.20: Akf&lll 
konseri. 

4 Kanunuevvel Salı 
823 Khz. BOKREŞ. - m. 
13: Radyo orkestrası. (Da.na parça.lan, hafif 

)d.ya)ar. 1.ııl: Haberler. 14,30: Orke•tranın. h.afif 
havalara devamı. 18: Plak. 19: Haberler. 19,15 
Pli..k. 20: Konferans. 20,20: Pliılr. (mandolin, 
sitar, akordeon,) 21: Oebua•,-ıun eaerlerindea 

gazetelerden çok radyolarla yapma 
ya giripnifierdir. 

1934 yılının başımla Sovyet rad
yo İ.!lasyonları 67 yi bulmuştur. 
Şimdi ifliyen 67 gönderici postanın 
güçleri 15(}() kilovat tutuyor. Bun
lardan biri dünyanın en büyük po•
talanmlan biridir. Yalnız bıırrun 
gücü 5()() kilovathr ve Rus teknis
yenleri taralımlan yapılmıştır. ikin
ci güçtee olan 100 zer kilovatlık 
beş poala vardır ki her birisi Av
rupanın en uzak yerlerinden kolay
lıkla dinlenebilir. Ust taralı otuz, 
yirmi ve onar kilovat güçlü poata
lardır. Ve iyice işitilirler. 

Sovyet Rusyada iki buçuk mi[. 
yon abone yazılıdır. Bir evde orta 
olarak 4 dinleyen bulunacak olsa 
on milyon kifinin radyo dinlediği 
anlaşılır. 

Son zamanlarda konufmaların a 
zalıp konserlerin çoğaldığı göze 
çarpan Sovyet istasyonlarının bir 
kaçında Türk dilile de program ya
pılmaktadır. Radyoları bu kadar 
az bir kurumda böyle ilerleyen ikin 
ci bir ulus gösterilemez. 

Turgut MlTHAT 

konsel'. 22: Konferans. 22,15: Senfonik orkes
tra konseri. 23,25: KahTehane konseri. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Vilnadan oda musikisi. - Konferans. 

18,35: Plik. - Sözler. le,15: Orkestra kon• 
seri,._ Edebiyat. 20: Tauberlin pli.klarından. 
- Sözler. 21,15: "Şeytan ve lc:aterina" iıimli 
opera temsili (Dworzak.) 23,SS: Rekl&m kon
seri. 24,10: Spo1'. 24,05: Dana pli.kları. 

Khz. LEIPZIG, 382 m. 
18,30: Tabii tarih. 18,SO: Okonomik pro• 

aram, 19: AktüaHte. 19,20~ Gençlik ne,riyatı. 
19,50: Neteli tarkılar. 20,40: Avcılık. 21: Ha
berler. 21,10: Neteli netriyat. 22,30: Oda mu· 
ıikisi, (lıı:uartet.) 24: Gece muaikiai. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Cazband. 18,45: Franın:c.a ders. 19,15: 

Faracato konseri. 19,55: Sözler. 20,30: Opera• 
dan nakil. Offenbachın (Contea Hoffmann) 
operaıı. 22.35: Haberler. 23,45: Çincene or
kestrası. 24,30: Bachman salon kurtet takımı 

1195, FRANKFURT, 251 m. 
17: Hamburıtan hafif musiki. 19: İtalyanca 

ders. 19,15: Okonomi. 19,30: Hukuki bahisler. 
19,45: Neıeli hafif musiki. 20,45: Günün laıa 
haberleri. 21: Haberle!'. 21.10: Flotovun (Mart· 
ha) isimli opera lem•ili. 23,45: Köylü ıarkıla-
11. 24,15: Gece muailüsi, 1: Gece mu•ikiai. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Kız:ılordu procramı ( süzel sanatlar.) 

19,30: Kolko:ı kadınlarına proıram. 19,55: 
Kol.kozlara musiki. 21: Kan tık kona er. ZZ: Ya 
hancı dillerle 11.etriyat. 

832 Khz. MOSKOV A, (StaHn) 361 m. 
18.30: Gençlere muailU. 19.30: Yeni musiki. 

parçaları. 22: Dan• ve kantık konser. 
686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20: Pli..k. 20,10: Rekli.m1ar. 21),20: Şarkılar, 

20,50: Haberler. 21: Milli netriyat. 21,30: Vi· 
yanadan naklen Senfonik konser. 23,15: Plik. 

ROMA - NAPOLI - BARI, 
1&,10: Ha.fif, neteU lıavalar. - Sözler .,. 

pli.le. 21,45: Kanıık ko•ıer. 22-30: "11 Diade•te, 
isimli piyes. 23: Dan• muaikisl, 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19,30: Yeni operet pat'çaların. 20,40: Haber

ler. 21,10: "Shnneaturnballade,, jıimli monoloi 
21,40t Neteli neıriyat. 23: Haberler. 23,20: 
Moz.a.rtın eserlerinden koaMr. 24: Dana maıi
kiai. 

5 Kanunuevvel Çarşamba 
823 Kbz. BOJCREŞ, 364 m. 
13: Pli.k. 13,45: BoraL - Plik. 14,15: Ha· 

herler. 14,40: Plik. (hafif musiki.) 18: Ed•ard 
CandellaDJn eserlerinden "Petru Rar•,, kısa 
operaıı. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkestra· 
••· 20: Konferans. 20,20: Pl.1k ( ıarlular.J 21: 
Chopİnin eserlerinden piyano kon•eri. 21,45: 
Şarkılar, 22,06: Radyo salon ork.eaWası. 23: 
Haberler, 23,25: Konserin devamı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
17: Birçok milletlerin danslarından. - Söz

ler. 18: Şarkılar. 18,25: Konferana. •por. 16,15: 
Piyano • Keman konaeri. 19,45: Konferans. 20: 
Koro konıeri. - Sözler. 20,30: Konserin de
vamı. 21: Vilnadan naklen Mickievicz akıamı. 
22: Chopinin eserlerinden kon•er. 22,30: lta1-
yanca konferans. 22.40~ Cbopinin viyolonsel 
•anatları. 23: Reklim kon•et-i, 23,15: Danı mu
•İkit:i. - Sö~ler. 24,05: Dana musikisi. 

Khz. LEIPZlG 382 m. 
19,40: Ç~ç:ekle aık ıarlı.ıları, 21: H•!>erler. 

21,10: Sa.ara ait sözler, 21.35 Hamburcb.n na· 
kil. 22; Emde orkestrası, 23:. Haberlel' ye 
spor. 23,20: Pl&k. 24: Dana parçalar-ile hafif 
musiki. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 55~ m. 
18,30: Rajler idareıinde opera orlı.eıtrau. 

19,45: ltalyanca ders. 20,15: Pli.k. 21: Karııık 
neıriyat. 23: Haberler. 23,20: Lajoa vere• 
çincene orkestrası. 24: Danı mutikiai. 

1195 Khz. FRANKFURT, 251 m. 
17: Hafif mnıiki.. 19: Aktüalite. 19,45: Ka

rıtılc bir saat. 21: Haberler. 21,10: Saar netri
yatı. 21,40: Kültüral netrİyat. 22, l<h Halk lır.on· 
•eri. 23: Haberler .23,lS: Haberler •• •por, 
23,30: KöniS"abercten dana muıikiai. l: Pli.k.. 

175 Kbz. MOSKOVA. 1714 ın. 
11,30: Sözler •e kanıık procram. 22: Yaban 

cı dillerde n8'frİyat. 
832 Khz MOSKOV A, (Sıalin) 361 m. 
18,30: Yeni musiki. 19,.30: K.arıtık konser, 22: 

Dana muaikiıi. 
686 Khz. BELGRAT. 437 m. 
20: Plak. 20,10: Sözler. 20,40: Rekli.mlar, 

20,50: Pli.k. 21: Haberler, 21,10: Milli netrİ7at. 
21,·tO: Mozartrn eaerlerinden piyano lc.onıeri. 
23: Haberelr. 23,15: Pl.i.k. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18,10: Hafif muıiki. - Sör!er •• p)Aklar. 

21,45: Verdinin eıerlerjnden "RIGOLETTO., 
operası. Sonra son haberler. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19,30: Senfonik konser. 19.40: E• mu•ikiıi. 

(yaylı aa1lar konseri.) 20.40: Haberler. 21,45: 
Milli neıriyat. 22,10:-Anton Brucknerin eserle· 
rinden ıenfonik konser, 23,10: Haberler. 23,30: 
Plik kon.seri .. 

6 Kanunuevvel Perşemba 
823 Khz. BOKRES. 364 on. 
13: Haberler. - Plik. 13145: Haberler. 14, 

15: Haberler. 14.40: Plik.. 18: Radyo ıaloa 
orkestrası. 19: Haberler. 19,15: Orkeo•tranm 
de•anııı. 20: Konferana. 20,20: Konferans. 20, 
35: "Die Meciıterainıer •on Nürnb.rı,, isimli 
Richard Waperi.n opera temsili. 23,30: Ha
berle«", 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
16,45: Pli.le:, - Der•. 18: Sahne fikirlerinia 

18ı50: Sözler. 19,15: Piyano konseri. 19.45: 
Edebiyat. 20: Oda muıikiıi. 20,30: Plak ile 
Macar muıikiai - Sö:aler. 21,05: Hafif or-
lıı::eıtra havalan. - Haberler. 21,55: Sözler. 2.2: 
Feala.ndya musikisi. (senfonik.) 22,45: Konfe
rans. 23: Rekl&ın;ı Lton•er. 23,15: Dana dersi. 
23,35: Dana musikisi, 23,45: Sözler. 24,05: Dana 
musikisi. 

Khz. LEIPZIG, 832 •· 
18,25: Koyan çobanlan iaiMli •keç. - Söz. 

ler .19,05: A•ker saati. 19,2.5: Yeni koro tar
kı heyeti (Leipzic oda koroıu). 20: Neteli net 
riyaL 21: Haberler. 21,15: Milli neıriyat, uRa
dbold.. isimli bir perdelik Felix BabD1n ope
rası. 23: Haberler. 23,20: Siyaaıi hlkiye,, İ•im 
li temsil. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. SS0 m. 
18: Ziraat. 18.30: Pli..lc konseri. - Sözler, 

19,25: Salon maaikiıi. 20,10: Harici •İya.seL 
20,30: Budapette operasında verjJecıelı: temsili 
nakil. 23,30: Çinaene orkestrası. 24,10: Fenlaa
diya orlı.eatraaı . 

1195 Khz. FRANKFURT, 251 m. 
19: Sözler, 19,45: NeteÜ muaik.i.. 20,40: 

Sa.ar. 21: Haberler. 21,lS: Milli n .. riyat. 22: 
Ruht aktam konıeri. 23: Aktüalite, haberl•r. 
23,30: Halk musikisi. 1: Gece koueri. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: Karııık konser. 20,30: Beynelmilel 

popüler konseri.. 22: Ya.hancı dillerle netriyat. 
832 Khz. MOSKOV A, (Stalin) 361 m. 
17,30: Çocuk proıramı. 19,30: Senfonik koa. 

aer. 22: Dana mu•ikiıi. ve karııık kon•M'İ, 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: Radyo orkealraa. - Sözler. 20,30: Bor

din kuartet talumı. 21: Haberler, 21,10: Milli 
neıriyat. 23,40: Koro ko•aeri. 23.15: Haber
ler. 

ROMA - NAPOLI • BARI 
18: Şarkılı konMri. - Sözler. - Pli..klar. 

21,45: Karıtık konser. Sonunda ftaberler, 
841 Khz. BERLIN, 357 m. 
18,30: Karıtık koro konı«i. 19,05: Yeni 

Balladlar. 19,30: Çocuk netrjyab. 20: Milli 
netriyat. 20,45: Haberler. 21,05: Cöbbe• ta.ra
fından konferans, 22,30: Pli.k, 23: Haberler. 
23,30: Dan• musikisi. 

7 Ka.nunuevvel Cuma 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Pli.k. 13,45: Borsa haberleri. 14,15: Ha

berler. 14,40: Pli..k. Hafif muaiki. 18: Radro or 
keıtraıt. 19: Haberler. 19,15: Ralyo orlcea• 
traaı, 20: Konferans. 20.20: Opera koroıu. 21: 
Sen!ooik konsere dair. 21,10: Senfonik koncer. 

Havalar gittikçe radyo dinleme
ğe daha müsaitle,mektedir. Yazın 
ucak aylarında alınması güç olan 
bazı uzak ve kudreti az istasyonlaı 
timdi kolayca alınabilmektedir. 

Bunlardan bir çoklarının dalga 
uzunlukları yekdiğerlerine pek ya. 
k.m olup evvelce bulunmayan biri
sı havanın müsait olmasından di
ğerile birlikte alındığı için her iki 
merkezi.n de layık.ile dinleemiyece
ği pek tabiidir. Bu tarzda biribiri
ni taciz eden merkezlerin çoğu 200 
ile 300 metre arasında çalıfmakta
dır.1000 ile 2000 metre arasında ça 
lıtan yüksek dalgalarda da üstü~e 
gelen epeyce merkez bulunup taci
zata sebebiyet veriyorlar. Bu va
ziyette olup tulü ınevçlerinin fazla 
yekdiğerine yakın olan merkezleri 
din"etecek makine bugün mevcut 
olmadığından dünya piyasasında 
ıatılan aletlerde kabahat buluna
nıaz. 

Mesela Kahire İ:abu.yonu ayni va. 
ziyette bulunuyor. Bu ista.syonla ay 
~i dalgada Brüksel merkezi de net
rıyat yapmakta olduğundan gece 
yanlarına doğru Brükselin taciza
tına uğruyor. 

Şimdilik erkence saatlerde taci
zat hissedilmeyecek kadar az oldu. 
ğundan henüz tahammülün haricj. 
ne çıkmamıftır. 

-----
Rennes istasyonu ~uvvetlendi 

Franaaaıın Rennes postası 15 T. 
evvelden itibaren 40 kilovat kud
retle çahfmağa batlamıttır. 

22: Senfoıı.ilıı:. İçin sözler. 22115: Ko•seri.n deTa· 
mı. 23,30: Plik. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 .._ 
18,15: Oda muıikiıi. - 18.SO: Sözler. 19,15' 

Plik. (Solist musiki). - Sözler. 20: Kah•eha
ne musikisi. - Haberler. 20,30: Konseri• d ... 
•amı. - Sopr haberleri. 21,15: Sealoa.ik kon· 
ser (Varıoya filharmoniei.) 23,,30: Şiirler. Z3, 
40: Reklamlı kon•er. 24: Sözler. 24,05: Danı 
muıikiıi. "Pli..k . ., 

Khz. LEIPZIG, 382 m. 
18.,20: Şarkılar. 18.50: Okonomik befriyaL 

19: Amele ırevi hakkında. 19,20: Neıeli musi. 
ki, 20,45: Haflarun sporu, 21 z Haberler. 21,l(k 
Pl.ik ile k•bara netriyatı.. 21,40: "Bern&rd 
von Weimar., isimli dram. 23: Son habet'ler, 
spor. 23,20: Gece muıikiai. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,lSı Çinaene orlıı;e•traaı, 19: Spor. 19.SS: 
Sözler. 20.15: Bertha salon talumı. 21,35: Rad
yo üstüne radyo, 21,50: Şarkılı Kalmaa kon
seri. 22,35: Haberler. 22,SO: Rajter idaresinde 
opera orkeatraıL 24,20: Hafif salon mu•i.lıUıi. 

1195 Kbz. FRANKFURT, 251 m. 
19,45: Opera UTertürleri. 21: Haberler .. Zl,10 

Mekıika •etriyatl. (Musiki ye sözlü.) 22; H•
fif konser. 23: Haberler. - Saar ve .. ire. 23, \S 
Eitıbruchln Sav ay isimli zabita •keçi. 1: Gec. 
konseri. 20: PIAk. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714-. 

18,30: Mizah, - 19,30: Sözler. 19,50: Kollı:o• 
lar içjn konser ( tarlulr.) 22: Ecnebi diller!• 
neıriyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (SıalU.) 361 m. 
171 Bizetnin "KARMEN» eperaıını Mosko .. 

va operasından nakil. 

686 Khs. BELGllA T, 43 7ın. 
20: Koaferan• - Pl.ik. 20,40: Rekli..m. 20,50 

Haberler. 21: Milli netri7at. 21,30: Zairepten 
nakil. 23: Haberler. ZJ,15:- Radyo orkealraaL 

ROM>. - NAPOLI • BARI 

18: Neteli musiki. - Sözler •e pliklar. 21,45 
Lea F allin "La belle Riıette., operet tems.iWe. 
Sonra haberler, 

841 Kbz. BERLIN, 437 m. 

18; Hafif orkestra. konseri. 19,05: Sözler. 
19,30: Plik. 21: Haberler. 21,10! Kailofon •• 
mandolin kon•eri. 22: Radyo tem.sili 23: Ha
berler. 23,20: Ma.k• Reıeritı eaerleria.dea pi
yano keman koa.•eri. 

8 KAnuouevvel Cumartesi 
823 Khs. BOKREŞ. 364 m. 
13: Plik. 13,45: Pl&k. 14,15: Haberler. 14,40 

Plik. 16: Mektep n .. riyatı. 18: Dana muıi· 
lc.iıi. 19: Haberler. 19,lS: Coroloco• eas takı• 
mt. 20: Konferaııa. 20,.20: Plik. 21: Radyo 
orkeıtraıL 22: Koaferan•. 22,15: Konserin d .. 
va.mı. 23: Haberler. 23.25: Kahvehane lı.oa ... 
rj. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Daaı musikisi. lS.SO: Konferans. 19: 

Föytöa. 19,15: Viyolonael ile parçalar. 19,46t 
Tıbbi ta•aİyeler. 28: Piyaao refakati.le tar.kılar. 
20,20: Konferaaı. 20.JO: Konser. 20,45: Sözler 
21: PopÜ.ler ıenfon..ik orkestra konıeri:. 21,45.ı 
Haberler. 22: Sebeliuıua aenfon.iai, 22,45ı Söa• 
ler. 23: Reld&mlı konser, 23.15: Pli.le. 23,40: 
Pli.k: ile danı. - Sözler. 24,05: Konferaaa. 
24,3S: Da11a muıaüai. 

Kh•. LEIPZIG, 382 m. 
18: HaLf muaiki. 18,30: Dütiiaülmüı aözler. 

18,45: Geaçlere. 19,10: Günün lUcati. 19,25ı 
Dana pli.kları. 20,05: Neıeli halk tar1ular1. 
20,40: Deniz harplerine dair. 21: Haberler. 
21,10: "Die Maedele von Biberach,. iai.ınli mu· 
ıi.kili temsil. 23: Habeı ler, 23.20: Gece konMri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
17,45: Kon•erTatu•arda.n nakil. 19,45: Plak. 

20,30: NeteÜ aöz..ler. 21: Arzuya baih konaer. 
22,30: Spor ha~rleri. 22,30: Spor haberleri. 
22,50: Pertiı çinseı:ıe orke•truı. 23,40: Posta 
memurları takımı. tarafından konıer. 

1195 Khz. FRANKFURT, 251 m. 
19,45: Hafif musiki. 20,30: Saar halk ıarlıu

ları. 21: Haberler ve ıaara dair aö~er. 21,lS 
Şarkılar. 21,30: Beethovenin eserlerinden •en• 
foni.k kona.er. 23,20: Haberler. 23,30: Haberler. 
24: Dana musikisi. 1 dea 3 çe kadar ıece mu
sikiıi. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Kızılordu ıçin neıriyat. 19,30: Kolkoa 

n.eıriyab. 21: Senfonik konser. 22: yabancı dil
lerle netriyat. 

832 Khz, MOSKOVA, (St•lin) 361 m. 
21: Radyo temsili. 22: Dana ve ha.fif muıİ• 

ki. 
686 Khz. BELGRAT1 43 7m. 

18: Kemaı:ı konıeri. 19: Kol'o konseri. 20.50:,. 
Rekli.mlar. 21: Ha!Mrler, 21,10: M.illi neıriyat.. 
21,40: Opera muıikiıi 23: Haberler. 23,20: 
Pli.k. 

ROMA • NAPOLI - BARI 
18,10~ Orkestra. - Sözler. - Pi.Ak. 21,'15ı 

Verdi.nia .. RIGOLETTO,, c-~•ra•ı. - Sonra 
haberler. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
18: Hafif orkeıb-a konseri. 19.20: Radyo tem 

sili. 20~ Cembal ve keman konaeri. 20,25: Ş.r• 
kılar. 20,40: Aktüalite. 21: Habe1'1er. 21,10: 
Z\1arılardan pli.klar. 21,30: Milli neıriyat. 22,30 
Pli..k konseri. 23: Haberler. 23,30: Danı mu• 
sikiıL 



iHiyet'in Romanı: 46 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M F. 

Boş mekfılp kağıtları üzerinde gizli 
mürekkeple yazılmış yazılar var 

Hülasa ı itte bu suretle asi kuvvetlerin 
[ Marthc Richard Fransa casusluk Alman tahtelbahirlerden alacak -

teşkilatı tarafından ispanyaya gönde- lan mühimmata dair daha yeni ma 
rilmıştir V azifcsi orada Alınan casus lıimat edindim. 
tClkilatına girmek ve ilu cihetli casus- Otelde Fon Krohn bana dedi 
Juk yapmaktır. Marthe bir sürü macc- ki: 
ralardan sonra l\lman casus teşlnlitı 
reisi Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. - Beraberinizde mektup kagıt-
Bundan bir çok malümat alım} Fransa- larmı ihtiva eden bir kutu götüre-
ya gıtmiş tekrar ispanyaya dönmüş- ceksiniz. Bu kağıtlar tertemizdir. 
tür Fakat yalnız yanımda gizli miı -

Şimdi Marthe Baronla beraber Ca - rekkeple yazılmıJ yazılar vardır. 
dix "E g lıruş ve orada bir otele yerleş - Çok kıymetli bir pakettir. 
mi ur. l 

- Kime vereceğim bunları? 
Kafam altüst olmu~tu. Anladı- - Gemiden çıkar çıkmaz Lir 

ğıma göre Alman tahtelbahirleri, adam gelecek kendisini tamtacak-
F astaki asi kuvvetlere mühimma( trr. 
ve lechizat göndereceklerdi. Tayin 
eaılen yerde asilere ait kayıklar 
bekliyeceklerdi. 
Soğuk karılılığımı muhafaza et

mek, sinirlerimi yatıtbrmak için, 
Elcezire sokaklarında biraz dolaş
bm. 

F astaki F ran$JZ kuvvetlerine 
kar~ı tertip edilen bu suika.sl mü
vacehesinde sükut mu edecektim? 
Eğer Fon Krohn gibi her yerde 
adamlarım olsa, her yerde Fraru.ız 
konsolosJarile temas edebilsey -
dim, hiç tüphesiz Alman planı alt 
üst olurdu. Benim yerimde siz o -
lun: Elinizde bir müstemlekeyi kur 
tarahilecek, bir muharebenin kat'i 
neticesini tayin edebilecek malu -
mat olsun da postaya bağlanm o -
turun. Eğer Fransız bahriyesine 
bir haber ulaftırabilsem kayiklar 
takip edilir. Asi tefler yakalanır, 
tahtclbahirler batırılırdı. Adeta çıl 
dıracaktım. 

Ben niçin Fon Krohn'a taham
mül ediyordum? Niçin bunun se -
merelerini görmiyecektim? 

Her şeye rağmen, belki bir teY 
olur diye bir kahvede yüz batı La -
doux'ya hitaben bir mektup hazır
ladım. Yazmak biraz beni teskin 
ediyordu. 

Tekrar Fon Krobn'u görmek i
çin geri döndüm. Belki tana yardım 
ederdi. 

Baronun keyfi yerinde idi. Beni 
gayet memnun bir çehre ile karfı
ladı. Fakat içinden meyus olduğu 
anlqılıyordu. Belki beni Fa.sa gön 
derirken ölüme gönderdiğini dü -
tünüyordu. Zaten biraz tereddüt 
le ediyordu. Sahili geçmek için 
vize meselesi de vardı. iki vize la
zımdı. Fransız, lngiliz. Fransız ol
mam <lolayıaile belki müttefik dev 
)etlerin beni himaye edeceklerini 
zannediyordu. 

Yemek esnasında Barona: 
- Fasla ne yapacağrm? diye 

tordum. 
Şifreleri götüreceksiniz. 
Saf bir tavır takındım ve bağır

dnn: 
- Ha evet şifre ... şu sizin kırmı-

zı defterdekiler gibi .•• 
Gülerek' 
- Hele ımlayabildiniz! dedi. 
Biraz sinirli görünmem li.zımdı; 

Jedim ki: 
- Bunun tehlikeli bir teY oldu

ğunu zannetmiyor musunz? 
- Elbette! Elbette ... 
- Fakat, diye cevap verdim. 

f ramızların servisleri çok bozuk! 
içini çekti: 
- Her ifle yaptıklan gibi ••. 
Gülmemek için kendimi tutuyo-

rum. 
- Eğer, dedi, yolunuzdan biraz 

ta~anız, eğer bir arzuya kapılır
sanız .•• hayatınız tehlikededir. Dik
kat edin. Hayatınız sizin elinizde
dir. 

Yüı.b8.fı Ladoux'nun bu sözleri
ni hatırlayoıum. Belki o da vaziye
ti bilmedrn beni itham edecek. Ve 
Fastaki isyan büyürse, benim Al
manya heıabma çalıftığımı tahmin 
eyliyecekti. 

Fakat ne yapalım ki S. 32 ye 
~ı Alauette'in elinde bir f' y 
yoıktu.Kendimde iki şahsiyet Y4'alı 
yordum: Hakiki tabsiyelimin elin 
de hiç bir vaula yoktu. Sahte idi. 
Buna rağmen çalı,mak tehlikesi • 
ne atılmı~tı. Fon Krohn'a Elcezıre 
dahilindeki bütün gezintilerinde 
refakat ediyordum. Almanca söyle 
nildiği zaman biç arılamaz gibi bir 
vaziyet takınmam bir defa dalıa ba 
na yardı:n elti. 

Bunun için Bo.ron hiç bir zaı.ıan 
benden çekinmiyordu. Fakat bu 
vaziyet r.ııizic;t!. Çünkü her sefer 
insan kendi kendisini kontroi et -
rne 1< r:ı ~cbur. ve tini h;ssediro:, di
Le:-ı ü·' ·f'C•e duruyordu. 

lztırap ve heyecan içinde idim. 
Yüzbatımdan mektup beklemiyor
dum. Hareketimi tehir etmek için 
bir sürü bahane buluyordum. J\.on
solo$haneler de işlerin çıkmadığı
nı söylüyor, hergün i,i savsaklıyor 
dum. Baron sabınızlanmağa baf -
lamıtlı. Fransız vizesini gayel KO
iayiıkia elde ettim. Fakat lngi!te -
re konsolosu bana ancak bir kayıt 
altında vize verebildi. Eğer lngi -
liz sularında ya.kalanırsam bu vize 
beni kurtaramazdı. ispanyadaki 
lngilizler benim Fon Krohn ile o
lan münaaebetlerimi biliyorlardı. 
Hakiki hüviyetimin cahili oldukla
rını göstererek beni sessizce, Jr,tel 
ligence Service usulü dairesinde 
ifna etmeleri mümkiindü. Bu feci 
vaziyetin içinden çı:lunam lazmıdı. 

Fon Krobn bana: 
- Ne azman hareket ediyorsu

nuz? diye sordu. 
Ben yüzbaşı Ladoux'nun ceva -

bını almak ·İçin elimden gelen her 
feyİ yapıyordum. 

Dedim ki: 
-Bitmedi-

SPOR 

C. H. F. 
Fırkanın değerli 

armağanları 
C. H. F.-ka11 umumi idare heyeti bu 

ysldan ba§lıyarak bundan sonra her yıl 
Türkiye spor birincilerine birer anna
ian vermeyi kararlaıtırınıı olduğunu 
bundan evvel yazmıftık. 

934 ".""'"* birincileri belli olmuı o
ı..ı atletızm, futbol, dsıizcililı: ve es
kritn birincisi olan gençlere yarın &aat 
bette Cwnhuriyet Halk Faiıaımm ı. .. 
tımbul vilayet medoe:ı:ıi Jolca!incle bu ... 
._ğanlar dağıtılacak ve gençfer msa
,.;,,.ıe kutlulanacakbr • 

Bu mi-ııebetle t<rtif> edilen çaya 
IHanbulUD müUö ve· askeri· ttislerile 
fwka erkanı , vazetecO!er ""' sporcular 
davetlidirler. 

Geaçliğioı ruhunu okpyecak ve spo
ra büyük hız verecek oıları bu yerinde 
karan alkıılamamak k:abil değildir. 

C. H. Fırkasını bundan dolayı can
dan kutlulanz. 

Türk atletizm federasyumndan: 
934 Türlöye atıetmn birincilerile 

Balkan tanaslannda ve dıı m\;sabalra 
!arda birinci, ikinQ, üçüncü, olanlaria 
nizamname mucibince ım.dalya ve dip
loma verileceği eibi fırtmmızm ıı-çii
ii takdir ve te§Vİk için bu 9S>eki alfo. 
fu:m Türkiye birincilerine ...-ği •
mağanlar da dağıtılacağsndmı qağıda 
isimleri yazalı olan atlıetlaiu 29 ilainci 
tepin perıembe akı-u saat bette c.. 
ğaloğlu C. H. F. delıi salma eclmeleri 
td>liğ olunur. 

Ballı:mı ve drı münl-Aml•• plipkri: 

Gaiatasaray: Eais B., Eaver Aziz 
B., Haydar S..... B., MW.met Ali B., 
Muzaffe.- B., Omer Besim B., Semih 
Bey. 

Feneabaıhoçe: Hilmi B., Sedat iz.. 
- B., Suet B., Şirin B. 

Beşiktaı: Fuat B., Mehmet B. 
Deniz !i.eoi: T nfik B. 
htaııbııhpor: Veya B. 
Su spoNrı: Ziya B. 
Ankara: Halda B. (Genç!... Birli-

jj:i) . 
Balıkesir: Raif B. (idman gücü) 

934 Türkiye ı Q, 2 ci ve 3 cüleri: 

Ankara: Emin B., Salahaddin B., 
Semih Lütfü B., Şevki B. ( Gaıçl ... 
Bôrliği), Galip B., Kazım B., Mec:it B., 
(Ankara gücü). Balıkesir: Ahmet B. 
(idman gücü), Niyazi B. (idman Bir
liği). Bursa: Ahmet B. (Sebat), Hakkı 
Bey, lbrahim B., Mustafa B. (San'at
kirlar). lstanbul: fethi B., Ka~ 
B., Naili B., Sedat B., Selim B. (Gala
tasaray). Fenerbahçe: Ohat B., Füru
:zan B., Manol B., Müfalıham B., Pul
yoı B., Ruhi B. BetiJrtaı: Melih B., 
Remzi B. lzmir: Hikmet B., Niyazi B., 
Tallt B. (Altay), Hüseyin B., Sala
hattm B. (Altmordu), lbrahim B. (K. 
S. K.). 

934 birincilaiııden dış müsabakalw 
ü.te;;mde ismi yazılı ola:nler burada tek

. .... yaZ>lmmnışlardır. 

Soyadı alanlar 
•••• 1 

Aşağı yukarı herkes Soyadı aldı, almı
yanlar da bir ad kestirdi 

Soy adı alanlar çoğ"almaktadır. He- ,ııııı•••••••••••••llllııı 
men her aile, afllğı yukarı soy adlarını 
kestİmıİştir. s d • • 

Tiiıi< tebaası olan Rum, Musevi ve oya l JÇ}Il 
.Erı...eni vatandaşların da kanuna gore G •• 1 •• kl 
ooy adlan alması gerektir. . uze orne er 

Soy acUannın sonlan yabancı bır 
millite menSLrbiyeti gösteren (yan ve 
emsali gibi) ohnıyacaktu . 

Belediye heyeti teltipyoden rniiiet
tiş Osman B. (Ak Sungur), Cemil B. 
(Bom), C 1 B. (Yada), Hasan B. 
(Kökç;n), B.ırt.n o..-ıa mck ehi müdü
ru Veli oglu Ihsan B. (Eren), Ticaret 
odası rapcrtorlerinden Sami Cemal B. 
(Saynm), (dünkiı adı yanlı§ çıkmı§
tır), belediye hal müdürü Mustafa B. 
(Gökçen}, hal ıciidür muavini Feyzi 
B. (4.,erc=J, g<n mütdıasası Süleyman 
Ş ·i.ı il. (l:.rt<.n), Keriman Ece (Ma
tor), (Ece adı da kalacak), babası Ha
lis B. (l\llatur), Sıvaı mebusu Şem.et
tin Bey ( Gima<tay ), adJarmı almı~r
drr. 

Ankaı-aıia ><>y -.dı alan mcl>uslarımız 
ve yüksek mcmurlanlan baz.lları §UD -

lardrr: 
Sumer Bank ınnwn müdürü Bay Nu
rullah E.at'a SumeT, I§ bankası umum 
müdür velıüi Bey Muaımnd"e iter ad
lan verilmi~ . 

Ulusal müdafaa müst.,.an General 
Nazım, Sa1ok, Ozan Bey Mehmet E
min Yurdakul, Nalbaırt oğlu Bay Hıf
zı Pınar ad!anm ..ınuşhsrdır. 

Ziraat bakımı Bay Mub}is Erkmen, 
ziraat mü5'1eJan Ray Atrf Yendir, iç 
bakanlığı mahalli idarekr umum mü
dürü Bay Naci "" lmrclefleri ökonomi 
bakanılığı sanayi mnum müdür muavi
ni Bay Nafiz, verem mütemassısı Bay 
Emin .Kic:irmm, Bilecik mel:ıwu Bay 
Hayrettin Karan, Bay Necip Ali Ku
cuka, Mecln kanunlar kalemi müdürü 
Bay Muzal!..- Cağlı soy adlanm al -
mı şiardır. 

Beyazit mebusu Bay Halit Baynık, 
Mardin mebusu Bay irfan Ferit Ala -
çam, Denizli mebusu Bay Haydar Rüı
tü Oktat, Trabzon mebusu Bay Hasmı 
Saka, Burdur mebusu Bey Mu.tafa Şe
ref O•k.an, Güınü~hane mebusu Bay 
Servet darm, lzuılr mebu•u Osman za
de Bay Hamdi Aksoy, Er:.incan mebu
•u Bay Saffet Kam, Zo...guldak md>u
IU Bay Ragıp O..ı:demir, Erzjncarı uıe
bınu Bay Aziz Samih Elk.,.-, Antalya 
mcıbusu Bay Rasih Satir, Bursa mebu
su doktor Bey Ga.ljp Kaıı•=- Kayse
ri mebınu Bay Sa&t Azmi Gönen, Kay
seri mobınu lley Ahmet Hi.lmi Kalaç, 
Zonguldak mebu= Bay Rrtat Vardar, 
Trabzon mebusu Bay Fatin Ozger, Kas
tamonu mebusa Bay Refik Ilgaz, Ceb&
lil>ereket mebusu Bey llınılUm Mete, 1 
Ce1ı p...,eket mebusu Bey Hasan Bas
ri Yakar, Malatya mebusu &y Taltıt 
Hatun, lspmta mebusu Bay Hoünü 
Ozdarııar, Bay Necip Ali Küçüka, Bay 
Ziya Gevher Evalp, Mardin mebusu 
Bay Ali Rıza Urıı:en, Ça;:ıklrı mebusu 
Bay Talat Onay, Bilecik mebusu Bay 
Salih Bozok, Bolu mebuau Bay Şükrü 
Göle:ı Bay Yusuf Kemal Tevgirsenk, 
Bay velet çelebi Imudak, Bay Necip 
Aum Yazıksız, Enuruın mebusu Bay 
Asını Anulı, EiiizU mebusu Bay Tah
sin Berk, Isparta mebusu Bay Müker
rem UıueJ, Kırı<fıD- mebusu Bay Ha
ZllD Börekçi, Muğla melnHu Bay Halil 
Mevteı e.ı.i Koıbire elçimiz Bay Mu
hitt.io Aylurz, Ordu mebusu Bay lsmail 1 

c- Trabzon mebusu Bay Siiley
mım Srırrı Gedik, Çorum - mebulu Bey 
Mustafa Caın, Ordu mebusu Bay Ah· 
met Ihsan Tokgöz, Tokat mmusu Bay 

T. Rüştü aras 
Pariste 

(Başı 1 inci sahifede) 
ğunu araştırmaya aebep olmuşhır. Şu
rasım bırtırlatmak ırerektir ki bu uzlaş
maya ait ilk teklifl ... , tesbit edilmit olan 
bir metin vermekten ziyade ba uzlat
manın çerçevesini gösteriyordu. Lebis· 
tanın Litnnya, Çekoelcwalıya YC Al
manya hakksnda ileri oümıüt olduğu ib
tirazi kayitlerin gözönünde tutulmaH 
gelecekte yapslacalı konuımalar için da
ha ziyade ümit vmci ihtimallerin ilerle
mesine müsait bulunmaktadrr. 

M. Lava! ile M, Titulesco, Fran
Rusya yakınlığını ela konupDU1Janlır. 
Bu yalımlılı: geçenlerde Fransız mebusan 
mecli•inde de aöylennildijj:i &ilıi Fransız 
devlet acbmılannca ATTUpa barııının mü
Jıiııı bir amilidir. • ! 
Doğu AYrupasmda düzen YC slikii

nün bet-kitilmesi ülkülünü pden bu ça
Jıımalar, balıhazırda Tiiriöyenin gitmek· 
te olduğu siyasayı ilham etmektedir. 
Tevfik Rüıtü Ara'ta Parise gelıniııir· 
Ve yann M. Flandin Ye M. Laval ile 
gÖrii§ecektir. Türkiye dı! bakanr, Tür
kiye ile Fransa arasındaki bağları mii&
bet bir surette berkiftirmek arzusunu 
beslemektedir. 

Bu arzu, Paris'te öğülmekten beğe
nilmekten hali kalmamaktadır. Ve uzun 
zamanclanberi düıünülen teY de ıimal
fBl"k uzla!imasının bir akdeniı uzlapna· 
1t ile tamamlanmasıdır. 

Halkevi korosuna 
yazılanlar 

Halkevinden: Evimiz Koro küme
aine kayıtlarını yaptıranlarm ydkla • 
maları 2 Birincik&nun 934 Pazar gÜ· 
nü aaat 17 de Cağaloğlu merkez sa
lonunda yapılacağından yazılan ha • 
nnn ve beylerin o gün Ye o aa.atte ha
zır bulunmaları rica olunur. 

ANKARA, 27.A.A. - Türk Dili 
araıtınna kurumunun bulduğu soy
adlan: 

Arağ Tekin, An, Ank Boğa, Anı, 
Arpa, Asatckin, Aı ğ Bulmuı, Aspar 
-a-, Aspara, Asutay, Atsuz-Atsız, At· 
suz Elti, Ava, Avanaş, Avaneı, Ar
pat, Arasakay, Arslan, Aro!an Ağrun, 
Arslan Boğ"' Artaiıı, Anlan Giray, 
Azlag, Azinebik, Arslan Mirza, Ars
~antaş, Artz.n, Artı Anal, Arhk Ars

lan, Artuk, Artuk Arslan, A
n:k Boğa, Aruk - ka - , Arvuz, 
As - ka -, Ayan, Asana - ka - , 
Asana Kutlu, Asana Tuci, Aydoğmuş, 
Ayın, Ay Kanat, Ay Kutluğ Ay Me
lek -ka-Ay Sabar, Aytemuz, Ayv•rdi, 
AJ8n. Aşana Kutlu, A§'Ut Buğa, A
tan Toğrul, Aşkan, Aşnas, Aşut, Az>. 
ret, Ata, Ata ibiş, Atakay - Ah 
Okay, Atala, Atalık Gazi, Atalıruş, 

Alanımı, Atam, Ata Oğlan, Atılmış, 
Atınız, Atış, Atila - Atalay, Atlı, At
mı~, Atsak, Ayebe, Ayrsıt -ka-, Ay
kal Teli, Ayluç Tarhan, Ay Mer-
g-e~ Aytaş., Aytemur, Ayyarın,. Avar, 

Avina, Avan - Avgan, Avtar - Aftar, 
Ay, Ay Ana -ka-, Aya Oku, Ay Anğ 
.ka., Ayas, Azm Arrğ -ka- Ayın, Ay
baras, Aybek, Ay boğa, Aybirdi, 
Aycil, Aycil Mirza, Ayçiçek -ka-, 
Aydl\n Ariğ -ka-, Aydar, Aydemir, 
Aydın Alp, Aydm, Aydoğdu, Aygan, 
Ayiş, Aykut Alp, Aymaz, Ayna, Ay-
tekin, Aytimür, Azak. 

Not: Yanlarında - ka - yazılı adlar 
kadın adıdır. ... ................. ~ 

Süreyya Geoca, lzmir melıuMJ Bay Ka
mil Dursun, Balıkesir mebusu Bay Ha
cim Konur, Bilecik meüusu Bay Hay
rettin KOl'Oll, Afyon md>uını &y Ce
mıal Akciın, Erzurum mebusu Bay Na
fj.z Dumlu, Samsun mebusu Bay Züh
tü lnalç, Muğla mmuıu Bay Nuri Tu
-, ooy adam almışlardır. 

Diyanıbe4cir mebusu Bay Zeki Me
sut Alsan adını soy adı olarak almıı

tır • ..... 
Ticaret Ye iıktisat mektebi mual

liımerindaı Bay Edip, Vere! .ay adım 
..ım.,tır. Avukat Bay Şaoıl, Öz adı o&a
nık Ural ...ı..., soy adı olanııi< ta Dilek 
aclmı almışltr. 

••• 
Cmıeteam muboırriıi .. indeıı R.ı 

F eya Bey, M>Y adı cHral<, menoup ol
duğu aıilenin '18.lııabı olan (Yüzüncü) 
ismini a1mı§ ..., tesçil ettinniınr. .. . . 

Gazıetemizin muJıasel>e<:jsi Ali Sey
fettin ,,., babası gümrük memurların
dan Seyfettin ve bütün ailesi (Knıl 
Tuğ) adım alnutlardır. 

• • • 
Madencil<r Börlii:i umumi kitibi. 

Sıadrettin Enve.- Bey ooy adı oJ.nık 
(Unör) Ü Mımt!tr. Bundan ..,..... is
mini Sadrettin Unör olarak kullana
cakbr. 

ı 

1 Küçük haberler 1 
* C. H. ıF. Beyazıt nısbiye8 reisli

ğinden: Nabiyemize bağlı Süleymımiye 
ocağının 935 ,.ı. kmgıeu bu aynı 30 
uncu cuna ııünıii s-.t 10 ela ocak ....,.._ 
kezinde yapılacaktJr. 

* Tııp Taid>e cwıiyeti luıogre ...,;... 
Jıi.ğWnden: Cemiyftimi..;.. geçen celsede 

• • CI k . 30 :...:....! bitmiyen Wii -: 4AC'IC!IZDO ~& 

tepin cuma aQaii - 13,S ta htam. 
bul ffalkmi ııalonUDda devam eclilec&
P.den ll2ll ari<aclqiarm ge~eri rica 
olunur. 

• İran aabık kültür bakuu y ahya 
Han Karqözlü evvelki gün Paristen 
tehrlmize gdmiıtir. Ayni gün de kar
deti Ali Rıza Han Kara.gözlü de Te>
,,.... ekspreıile Tahrandan 1atanbula 
gelmif ve iki kardet Perapalu oteli • 
ne inmitlerdir. Yahya Han, buradan 
Tahrana, Ali Rıza. Han da Avrupaya 
ıideceklerdir. 

• Belçikanm Tahran aeöri M. Gaa
ton lthier Brük.sele gi-ek üz ... e Tah
raTJdan latanbula gelmiJtir. 

• KırklU"eli mebusu Ye Himayeiet
fal cemiyeti umum lıafkaru Dr. Fuat 
Bey Edirneden evvelki gün dönmiif 
Ye Ankaraya eitmiıtir. 

Mühendisler Birliği 
lıtaa bul şubesi 

Türk Mühendisi ... BirliğOnin lıtan-
bul.da yeni kurulan , ....... dün Üf'UD 

Halkevincle toplantllJltır. 
Dünkü toplantıda bidiğin lst.ıbul 

pıb o • ıhı faaliyet prognum üzerinde 

püşühnüıtür. 

Konser 
Birincikaııun aalı günü aaat 21 de 

Şehir Tiyatroıunda (Eaki Franu:z Ti
yatrosu) Şerif Muhittin Bey tarafrndan 
bir konser Yerilecektir. Piyanoda Pr. 
Kari Mally. 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
G1D1Ş - GELİŞ Prt.OGRAMJ 

1!>34 yılmın 1 Binn c'kf,nunclan sonra 

No. S 1 N 1 R ltALK15 Ar. 

10 ŞiŞLi - TUNEL 

ı 
Sitfiden - Tünele 3' 6.10 
Tünelden - Sitliye 7' 8.JD 

11 ŞiŞLi - BEYAZIT ( s .. drn - Beyaıitıt 12' 7 C:? 
( B4>ya:ı .tl;ın - Şiıti,.e- 25" 7 41 

12 HARBiYE • FATiH ( ll11riyt."Jen • Fat;~e 5• 'o• 
( f alilı\en - Harbiyeye ıo· 6• 

12 A HARB. AKSARAY ( llarbiyetlen - Aksar;ııra 14• 7 18 23 ıs 
ıJf1 ( Aksaraydan - Harbjyeye 15" 6 - · • .>.> 

14 MAÇKA - TU'lEL 
ı 

Ma1Wkadan • Tünele 2120 :tııO 
z~,ı 

T Unelden - Ş"tliye 20' 2:. 40 

15 TAKSIM - SiRKECi ( T• ıunden - Sirkec-ıye ır 1~0 19" 
19.ıl ( Slrkecıden - T aksi.me 9' 7 5() 

16 MAÇKA - B YAZIT ( Maçk:a.dan • Beyıu:ita s· ıJ 620 "J).11 
23-, 

( Beya:u~tan • f\.1 çka7a 20' 7 00 

16 A MAÇKA FONU ( Şı,Jiden • r onune 9' 6.ı? i~' ( l\bçkadan • Em.;no.oliae 19' 7.ıo zo~ ( E.ınioönünden • l\1açkaya 6.40 

} 7 ŞiŞLi . SiRKECi ( c;i,liden - Sirkecjye T 7.00 ~ ( Sirlııeciden Şi4üye 9' 7.35 

( Mecıdiyeköy • EtnİllÖDÜ 6.41 
,,. 
ıa.~ ] 7 A MeciJi7ekOy E. Onü ( Lnıiııönônd n~Mecidiyek. 21• 7 . ı9 
11~ ( Mecid.iyeköyünde-Erninönü 14.24 
ıs. ( Eıninöouaden - M.:-cidiydt, 14.56 

( Talı.aimden - Aksaray 
_, _,, }8 TAKSIM· AKSA \Y 

( Altaara ydan-T aka ime 

} 9 KURTULUŞ-BEYAZIT ( Kur tul ut tan-Deya zita Tıs• 6.ıs ~ ( Beyaaittan-Kurtulu4a 2ı· 7.00 

19 A KURTULUŞ·F- ONU ( Şi11iden-Emioöntkne 10· 6.18 
_, 

~ ~ 
Kurtuluıtan-Eminönüne 21" 7.Z2. 
Eminönünden-Kurtu1u.ıa 6.50 

( Beıil.ta4tan-Be:b.i• fi' 11.0B 
_./ __, 

22 BECEK-EMINONU 
( Beıiktaıtan-Emi.nönüne 8" 8.20 

~ ~ 
Bebekten-Eminönüne • 10' 6.30 
Eminönünden·Bebeie 20· 8.40 i4li B•be-k ten-Beıilc:taıa 

23 ORTAKOY-AKSARAY [ Ortalıı:ôyden-Akaaraya 9' 6.30 
,,., 
ı'-" Akaarayda..n-OrtaJ..öya 12· 7.14 

34 BEŞiKTAŞ - FATiH 

~ 
Bet ilrtaı lan-Fatihe a~ tO' 7.00 1~ ,, 
Fatibteo·Betilttqa 12' 7.42 

32 TOPKAPı-SIRKECI [ Aksaraydan-T opkaprya 7• 6.05 
, 

;3:t! T opbpıdan-Sirkec:.iye 14' 6.20 
~ 

ı 
Sirkecideıı-T opkapTJ'a 20' 6.Sı 

'"'-T oplıtapıdan-A.kaaraya ~ 

33 YEDIKULE-SIRKECI ( Aku.rayd.n-Y edilıtuleyc 1' S.56 
_, 

~ ( Yedikuleden·Sirkeciye 12' 8.15 
( Sirkeciden-Yedikule7e ıs· 6.48 

24-" ( Yediku.leden·Ak.aaraya ~-

37 EDIRNEKAPl-SIRKECI ( AkMJ"aydan-Eclirnekapıya 6' s.sz 
_,, 
23-ıl 

i Edinaekap1dan-Sirkecİ"re 12' s.ıs 23-~ Sirkeciden-Edirnekapıya 1!1' 6.44 

""'" Edirnekapıclan-Akaaraya -.-

Istanbul Harici Askeri ı 
Kıtaat ilanlan. ...___,__ __ 

Ordu için 2500 takım Eğer 
kapalı bürüm yöndemile 

1-12-934 cumartesi gunu 
saat 1 l de alınacaktır. Bağlılı
ğı göreceklerin lstanbulda Le 
vazını Amirliği Satmalma Ko
misyonuna kapalı bürüınüne 
gireceklerin belli saatten ev
vel dilek okwnalarmı Ankara
da M. M. ~ ekaleti Satmalma 
Komisyonuna verilmeleri. 

(505) (7583) 8703 
" . . 

64 ili 89 adet seyyar etüv 
makinaları kapalı bürüm yön
deıniyle 8-12-934 cumartesi 
günü saat 14 de alınacaktır. la 
teklilerin bağlılığını görmek i
çin her gün Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma komisyo
nuna belli saattmdan evvel di
lek okuntularmı vermeleri. 

(612) (7802) 8966 
••• 

Pınarhisar Kıtaatı için 
921,920 kilo Arpa 9-12-934 
saat on dörtte kapalı zarfla a
lınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün 
ve münakasaıma iştirak ede
ceklerin belli saatinden evvel 
Vizede Satmalma Komisyo
nuna tekliflerini '9ermeleri. 

(623) (7888) 9104 

• • • 
Çatalca Müstahkem Mev

kiinde mevcut 4084 çift köhne 
kunduranın l Birinci Kanun 
934 tarihine müsadif cumar
teai günü saat 14 de müzaye
deai icra edilecektir. Taliple
rin yüzde 7 ,5 teminat akçeleri 
ile Müstahkem Mevki Satmal 
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (641) (8031) 

9312 
• • • 

Bergama ve civar kıtaatı
nm ihtiyacı olan 455 ton lin
yit kömürüne verilen fiat pa
halı görüldüğünden yeniden 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 1-12-934 cumarte
si günü saat 10 da yapılacal<
br. İsteklilerin Bergama Sa 
tmalam Komisyonuna müra-
caat!arı. (653) (8091) 

9404 
•• * 

Edremit kıtaat hayvanatı 
için 300,000 kilo Kuru ot pa
zarlıkla 5-12-934 çarşamba 

Satılık 
şqli Bulgar çlU'§rsınıla 1700 ~ 

arazi ii2ıeftnde fabrikaya eh~ "), 
yu, sarnıç, bıırvaııazı, tedı:oı, g~..,.. 
'" he.- iki sol.ağa nazır büyük .,..., 
li on odalı ve molıi1yaiı bir v.ııa: 

Şitlide teriros havuzu dUY81"1 Y~ 
da cephesi ilıi •oka.fa ımzı:r 2250 ıııo· 
relik bir ana kısmen veya ~ 
satılıktır. 42238 mnnııraya teleioO-..., 

911• 

Ltımlıal ıutiJe ,,_,' "' dai :.. ·~ 
ya? ııe lıürosundım: 4. ~et"" 
1933 twibindm _.... ilaıme ~ 
lsbmbui • ...,.. lıirİDcİ ıx-et -"". 
merinde derdeali rüyet ve Bet"; 
Monceıi Pıf<ıeti ile Haapap -1e .~ 
ı... efendi arasında miitekevdı 111'" 

do enile • - • ----''-' ., syasmm J ım>ea açm _.--
ymımıme ve gönderilen da-.etiy.,,.,, ,/ 
CIP"f'l zade Abbas ele>dinin il • . 
lıınaı ~ olduğu beyanile ~ 
ri tanıbndan b?a tdıliğ iade edJY. 

ve yirmi gün müddetle ili.mn ~ 
ifamna ve 14-1-1935 tarihille '?...J 
dif pazarte8 .eünii Aat 14 le y(fftlP 

~ Iıapanrlmasına ._., " 

rilmit olduğundan me2kiır günde "'~ 
..ı d ~ L!..:--! 2 ıe "' pos• !me -..ıuı ~ ')& • ~ 

ros,_ gelmediğö takdir.le :~:;ı-
lamun eNrirnum tevfikan • 
l')'ll>ında yapdacaiı iıliın CJiunur. 

(5221)_/ 

lstanbul illinci ticaret m~ 
den : Di Komebil triıorta p.keti f#Y. 
avukat Jak Hatan Ye Benııiyoa ~' 
tarafından Calatada Rihbm boyuııd' ...!' 
feli hanında 2 inci kat 17 n~ 
Naim B.,,.le lmıirde Kardiçalı ~ 
16 numarada fıte'ftlls Kokini ve ~ _J 
Deborte efendiler aleyhine 9968 liP'".ıı 
tahRline mütedair ikame olu.-n .ı-;,: 
miiddeialeyblere gönderilen :;;;1 
hali ıuntleri mumail"7himin ti' 
lannda bulomnadığı ..,., balı ~ "°"' 
metgablarmm da meçhul bulunc11'1~ 
dan bilbahiı bili tebliğ iade kıbl"'"" 
tebliğ ilmühaberleri zahrrlanna .. ~ 
meırubattaıı anlaplmakla cıa .. a ~~ 
ımetlerinin 2S &'Ün müddetle ilioC" ti 
liğine n tahkikatın da 23-12-934 ~ 
hine müsadif pazar &'ÜDÜ saat 14 de .ıııJ 
ıına karar verilmittir keyfiyet t I 
mak 

" 

. lmak .. il' o1~~ 
amına Mm o uzere an ) 

(25~ 

günü saat 15 de ihale oluJJJ~· 
caktır. Taliplerin teıniı>a tJ'' 
rile beraber Edremitte Sa: ~· 
alına komisyonuna gelırı~ 

(649) (8095) • . . . "' 
lzmir Müstahkem M~;;ır 

kıtaatı için 24-11-934 ta~Jel'. 
de satın alınacağı ilan eu1 ıeı1 

•bş 
96500 kilo Makarnanın• t~' 
2-12-934pazar günü saat 1 ıA talik edildiği. (654) (8 

ı 
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VERESİYE SATIŞ 
Tokat Valiliğinden: 

Tokat Vilayeti Merkezinde bu sene inşası tekarrür eden 
(37937) lira (76) kuruş bedeli keşifli meydan ve 37937 lira 
(76) kuruş bedeli keşifli buzluk ve (21937) lira (76) kuruş 
~edeli keşifli bey bağı mekteplerinin inşaatı 3-10-934 günü 
ihale edileceği ilan edilmiş isede taliplerin verdikleri fiat had
di layik görülmediğinden bir ay müddetle pazarlığa talik e-
dilıniştir. Bu suretle talip olanların 30-11-934 tarihine kadar 
Vilayet Daimi Encümenine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (8077) l.. 9410 

'·· ·~ .. "•• .. - . ~·:~). -- ·,t;: . : {' ' , . 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Bq va diş ağrıları· Artritiım • Ro•atiıma 

,t· , .. ·,~' il• -~----...;;E~V~K~A~F....;,;;M~O~D~I~R~IY~E~T~t~IL~A.N,;;.;.,;;L~A~R~I----_.~ 
·~ ·" (.' - . ,, ". ' 

Beyoğlu, Hüseyin ağa, istiklal caddesinde 197 No. lı a
llartunanm 4 üncü katı. 

Yukarda yazılı kat 935 snesi Mayıs nihayetine kadar 
llazarlıkla kiraya verileceğinden tutmak isteyenler 3-12-934 
tazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde va
ıqf akarlar kalemine gelmeleri. (8105) 

Selimiyede Askeri Satın 
, Alma Komisyonundan: 

1 - Aşada cins ve mıktar hı.rı gösterilen yiyecek maddele 
tin hizalarında yazılı münakasa şekilleriyle gün ve saatlerde 
•atın alınacağından isteklilerin ihale günlerinde muvakkat te· 
tninatlariyle Selimiye satın alma komisyonuna gelmeleri. 

li 
2 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebi

. rler. (8044) 
Cırısi . Mıktarı Münakasa Gün Saat Münakasa 'ekli 

Nohut 33000 
lluıgur 39000 
~ercimek 13000 
[):~asulya 50000 

1tınç 49000 

Tarihi 
17-12-934 
17-12-934 
17-12-934 
19-12-934 
19-12-934 

Pazartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 
Çarşamba 
Çarşamba 

14 
14 
14 
14 
14 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

• . Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakimli- 1 
g,nden : Müddei Leon Hirçkoviç Efen- .... 

di larafmdan Müddeialeyh Beyoğlunda 
E:ıtıı>eryal otelinde mukim Mösyö A. 

l'.toren aleyhine açılan 294 lira alacak 

d~••sından dolayı müddeialeyh namına 
toııdeıilen dava anuhali halihazır ika-

Dikkat! 
Şehzadebaşında Fevziye çarşısı kapı
sında 107 ve Şehremininde 376 
numaralı şekerci dükkanlarında halis 
şekerden mamul TAHAN HELVA. 

~tıı:~ ıııeçhul bulunmasından Da!İ teb-
g edilnıediği aıılatılmıı müddei vekili

n;,. isteği veçhil 25 ırün faııla ilo ili.nen 
~lj· &at icrasına karar verilmiı ve yev-
ta" u Dıuhakeme olarak tayin olllnan 
~4-12.934 aaat 14 d mımıaileyh malıke-
'1ıeye gelmediği takdirde giyabında mu

lıakenıeye devam olunacağı davetiye teb il 
!iğ ınakaınma kaim olmak üzre ilan <>
ıtnur. (5218) 

Si satılır. Muhterem müşte
rilerimize tavsiye ederiz. 

htanbul yedinci kra memurluğun

dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar wırilen biT adet pİ)""lo 29-11-934 

perşembe günü saat 1,S tan itibaren i

kinci açık arthm>a suretrle Sandal be
destanında ıratılac•'fmdan talip olanla

rm malı Umde h•zır bırhm.•cak me-
mun ınüraCM.tları ilan olunut". 

(5226) 

MlLLIYET ÇARŞA~.1BA 8 1 EŞRlNlSAr'I 1934 

Dişlerini temizlemiyenler 
tedrici olarak zehirlenirler 

1 

Diş aralarında ve çürüklerinde 
kalan yemek parÇa!larmm taham
mür etmesi vücudü yavaı ya.vq ze
hirler. Tahammür etmiş yemek ar
bkları bilahara mideye gidince 
orada hamıziyet tevlit ederler. 
Haıniziyet hazma mani olur. Vü -
cut istediği gıdayı alamaz ve bü • 
yük, mühlik hastalıklar ba~göste • 
rir. Bu tehlikenin önünü alacak en 
müe&ir tetbir RADYOLIN kullan
maktır. Ağızlarını sabah akşam 
RADYOLIN ile temizleyenler te • 
miz ve parlak dişlere, ayni zaınan
-:!« demir gibi bir sıhhate, taşlan 
eritecek bir mideye sahip olurlar. 

RADYOLIN 
Kullanınız 

Istanbul Sahil Sıhhiye merke~i 
Baş Tabipliğinden: 

Merkezimize ait Kavak istimbotu açık münakasa suretile 
tamir ettirilecektir. Münakasa 18 Birinci Kanun 1934 salı 
günü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi binasında müteşek
kil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnamesini 
görmek üzere mezkUr Merkez Baş Tabipliğine, istimbotun 
görülmesi için de Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi Tababe-
tine müracaatları. (8108) 

1 lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilAnlırı 1 
lstanbul Levazun Amirli

ğine bağlı kıt'at için 32 ton sa
b~un kapalı zarfına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
3-12-934 pazartesi günü saat 
14,15 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. isteklilerin Topha
nede satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (643) (8120) 

* • ... 
Hastahaneler ihtiyacı için 

11 adet bakır çamaşır leğeni 
11 adet büyük kazan 270 adet 
sırlı kanaklı süt kabına veri
len fiat" pah~lı görüldüğünden 
pazarlığı 3-12-934 pazartesi 
günü saat 15,15 de almacak
tir İsteklilerin Tophanede 
satınalma komisyonuna gel
meleri. (644) (8121) 

• * * 
Harbiye ve merbutu mek-

tepler ihtiyacı için 6000 kilo 
Beyaz Peynire talip çıkmadı· 
ğından aleni münakasası ta
likan 2-12-934 pazar günü 
saat 14,15 te yapılacaktır. is
teklilerin belli gün ve saatte 
Tophanede satmalma komis
yonuna. (642) (8122) .... 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıt'at için 100 ton pirinç kapa· 
lı zarfında talip çıkmadığın
dan 29-11-934 perşembe gü
nü saat 15,15 te pazarlıkla a
lınacaktır . İsteklilerin T opha
nede satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (617) .,(7986) 

9239 
• * * 

Bir numaralı dikim evi için 
24 kalem makine parçaları 
29-11-934 perşembe günii 
saat 14,15 te pazarlıkla alma· 
caktır. İsteklilerin Tophane
de satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (618) (7987) 

9240 
* * • 

Hastaneler ihtiyacı için 
4190 yüz havlusu, 155 adet 
hanıam havlusu, 405 adet ha
mam peştemalı ve 32 adet kar• 
yc>la örtüsü 13-12-934 per
ŞP.mbe günü saat 14,30 da a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Şartname ve nümune görecek
lerin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saatte 
Tophanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (615) 

(6949) 9186 ,. . ,. 
l-lastaneler ihtiyacı için 

2000 adet kolsuz yün fanila 

Satına1ma Komisyonuna gel
meleri. (614) (7950) 

- 9187 
• * * 

Hastaneler ihtiyacı ıçın 
1051 adet surahi şeklinde ba
kır su kabı 13-12-934 per
şembe günü saat 15 te açık ek
siltme ile alınacaktır. Şartna· 
me ve nümune göreceklerin 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli saatte Tophane
de Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (612) (7953) 

9188 
••• 

Hava Müfrezesi binası ya
nında Rasat parkı 1-12-934 
cunıartesi günü saat 15 te pa
zarlıkla yaptırılacaktır. Keşif
namesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli r,aatte Tophanede Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(616) (7948) 9189 
• • • 

Topı;tu Atış Mektebi için 
200 adet Hamam Peştemalı ve 
Altryüz liralı!c yatak yüzü 
1-12-934 cumartesi günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak
tır İsteklilerin Tophanede Sa
tmalma Komisyonuna gelme-
leri. (611) (7952) 

9190 
• * * 

İstanbul Levazun Amirliği
ne bağlı kıtaat için 1861 boru, 
508 dirsek, 423 anahtarlı bo -
ru, 75 şapka, 13 büyük man -
gal, 335 soba tahtası 29 - 11 -
934 Perşembe günü saat 14,45 
de pazarlıkla alınacaktır. Nü· 
munesini ve şartnamesini gö -
receklerin her gün ve pazarlığa 
iştirak edenlerin belli saatte 
Tophanede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(633) (8064) 9363 

* * * 
İstanbul Levazon Amirliği

ne bağlı kıtaat için 145 dök· 
me soba 28 - 11 - 934 Çarşam· 
ba günü saat 14,45 de pazar· 
lıkla alınacaktır. Sartnamesi • 
ni görmek ve paz;_rbğa iştirak 
etmek üzere isteklilerin Top • 
hanede Satınalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (629) (8066) 

9364 
* * • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıt'at için 100 ton kuru fasul
yanın kapalı zarfında talip 
çıkmadığından 29-11-934 per 
şembe giinü saat 15,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteldile
rin Tophanede satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (619) ve 340 adet Fildekos fanila 

13-12-934 perşembe gunu 
saat 14 de açık eksiltme ile 
alınacaktır . Şartname ve nü
rr.unesini göreceklerin her gün 
ve n1Ünakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede ı " 

(7935) 9238 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kn-aathanesi 
yanında. Telefon: 24131. 

8637 

Den"z L :Av_ z,m Satına!ma 
Komisyo undan: 

25 ikinci Teşrin 934 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde 
verilen fiatlar pahalı görülmüş olduğundan 11422 kilo sığır 
ve 2332 kilo kuzu etinin ilıalesi 2 Birinci Kanun 934 tarihi
ne rastlayan Pazar günü saat 14 bırakılmıştır. Istek'i!erin 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gÜn ve saatte Komis
yona gelmeleri. (8111) 

İstanbul Kumandanlığı satınalma komisyonu ilanları 

Kumandanlık kıtaatı hay
vanatı ihtiyacı için (5) ton 
nal demiri alınacaktır. ihalesi 
4 Birinci Kanun 934 salı gü
nü saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satınalma Ko
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde Komisyonda hazır bu 
lanmaları. (338) (8114) 

• * • 
Askeri Müessesenin anbar 

kapıları, pencereleri tamir edi
lecektir. Pazarlığı 2 Birinci 
Kanun 934 pazar günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
Fındıklıdaki Satınalma Komis 
yonuna müracaatları, iştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(339) (8115) 

• • • 
Kumandanlığa bağlı kıtaa

tm tamire muhtaç bulunan 
malzemeleri pazarlıkla yap
tırılacaktır. İhalesi 3 Birinci 
Kanun 934 pazartesi gunu 
saat 14 de taliplerin şartname
sini görmek üzere her gün 
Fındıklıdaki Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. Pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
teminatlarile beraber o gün 
vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (340) 
(8116) 

Bostancıdaki Askeri Mües
sese tamir edilecektir. Pazar
lığı 2 Birincikanun 934 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün Fındıklıdaki Satınal
ma komisyonuna müracaatla
rı iştirak edeceklerin de temi
natlarile birlikte vaktinden ev
vel komisyonda hazır bulun-
maları. (341) (8117) . .. . 

Kumandanlık kıtaatı ihti
yacı için (160) ton tüvenan 
kömürü pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 2 Birinci Ka
nun 934 pazar günü saat 14,30 
dadır. Talip!-:!rin şartname
sini görmek üzere her gün F ın 
dıklıdaki Satmalma Komisyo
nuna müracaatları ve iştirak 
edeceklerin muvakkat teminat 
larile o gün vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulunma-
ları. (342) (8118) 

• * * 
Hadunköy Kıtaatı ihtiyacı i

çin 5000 kilo zeytin pazarlık
la alınacaktır. İhalesi 1 Ka
nunuevvel 934 cumartesi gü
nü saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satmalma Ko
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (327) (8020) 

9390 

Perşembe günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmdl 
üzere her gün Fındıklıda Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(279) (7682) 8851 
••• 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
64 ton bulgur komisyonumuz· 
ca pahalı görüldüğünden iha
lesi 5 - Birinci Kanun - 934 
Çarşamba günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin her gün şart· 
nameyi görmek üzere Fındık
lıda Satmalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye İştirak 
edeceklerin de vaktında komis
yonda hazır bulunmaları. 

(335) (8014) 9345 -.. 
1. Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

64 ton nohut komisyonumuz· 
ca pahalı görüldüğünden iha • 
lesi 5 • Birinci Kanun - 934 
Çarşamba günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca· 
atları ve ihaleye iştirak ede -
ceklerin de vı.>-..lctmda komisyon 
da hazrr bulunmaları. 

(334) (8015) 9346 
• • • 

1. Fırka ihtiyacı için 32,000 
kilo mercimek komisyonumuz 
ca pahalı görüldüğünden iha · 
lesi S - Birincilcanun • 934 
Çarşamba günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin her gün şartna· 
meyi görmek üzere Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna mü- , 
racaatlan ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktında komis
yonda hazır bulunmaları. 

(333) (8016) 9347 
••• 

Kumandanlık kıtaatı ihtiya. 
er için 10,000 kilo pilavlık pi
rinç pazarlıkla alınacaktır. 1 • 
halesi 4 - Birinci Kanun • 934 
Salı günü saat 15 tedir. Talip
lerin her gün şartnameyi gör
mek üzere Fındıklıda Satınal
ma Komisyonuna müracaatla
rı ve ihaleye iştirak edecekte • 
rin de vaktmda komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(332) (8017) 9348 
* • 

Hadımköy kıtaatı ihtiyacı 
için 3000 kilo patates makam
ca pahalı görüldüğünden iha
lesi 3 \. Birinci kanun - 934 Pa· 
zartesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca
atları ve ihaleye iştirak edecek 
lerin de vaktında komisyonda 
bulunmaları. (331) (8018) 

9349 
* • • 

Kumandanlık kıtaatı istih
kam taburunun elektrik tesi
satı yapılacaktır. ihalesi 3 Bi
rinci Kanun 934 pazartesi gü
nü saat 15,30 dadır. Taliplerin • • • 

Çatalca Kıt'atı ihtiyacı için şartnameyi görmek üzere her 
40000 kilo kuru fasulya açık gün Fındıklıda Satınalma Ko
münakasa ile alınacaktır. lha- misyonuna müracaatları ve İ· 
lesi 13 Birinci Kanun 934 per- haleye İştirak edeceklerin de 
şembe günü saat 14 dedir. Is- vaktinde Komisyonda hazır 
teklilerin belli gu"n ve saatte bulunmaları. (330) (8019) 

9389 
Fındıklıda satmalma Komisyo -----------
nuna gelmeleri. (315) (7976) 

9233 
Çatalca Müstahkem kıt'a

ları ihtiyacı için 22000 kilo 
nohut açık münakasa ile alma 
caktır. İhalesi 13 Birinci Ka
nun 934 perşembe günü saat 
14,30 dadır. isteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Satm
alma komisyonuna gelmeleri. 

(316) (7977) 9234 
••• 

Kumandanlık Nakliye Ta
buru ihtiyacı için 25 Araba a
leni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 6 Birinci Kanun 934 

Bakrrköy tıapu memurluğundaın: 

·Babriııöy kaza•mm lkitelli köyünün 
Balıçiwın Meydıamnıla 3 numaralı dol
ma maa ıahn- hanenin liaydı tapu idare
sinde ~. Mezkur mahalli Ahmet 
ağa oğlıu Kamil ağa benimdir diyor. 
Ve tasarTufunu iddia ediyor. Ve tapu
ca tesçili yapıldıktan sonra başkalarma 

satmek isl:İyor. Bunun için maballino 
bir ay sonra heyet gidecektir. Yukarı
da yazılı mahallin başkaca mutasan-rfı 

veyahut vefae:n ferağ veya ipotek veya

hut alacaklısı var ise ellerinde mevc<Lt ~ 
lan vesikalarını alarak tarihi iliiından i~ 
haren biı- ay sonra Bakırköy kazası ıa. 

pu memurluğuna l:iizuınu müracaatla • 
n iliiın olunur. (5219) 
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P o · K E R • 

Buton dünyada fevkalade rağbet 
kazanmış olan 

DAUM N 
Pilleri ve Cep fen erleri 

PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi· 
yorsa elbette bunun bir sebep 

iıtimali kolay, teminatlı ve 
ıonderece latifadelldirler. Bilhaaaa karanlıkta ga 

ranti 100 metre mesafedeki llnOnllıll aydınlatarak 
yoluııuıa kemali huzurla devam edebiliuiaiz. 

ve hikmeti vardır. 
Her akşam: Türkiyenin yegane okuyucusu ~·-- 1 

• 
1 • 

vı mımlıkıtimhı:i• büynlr artiıtleri T ANBURİ REFiK vı KEMAL 
ANIYAZl Bıylır Yeni muıiki heyeti ve arkadaflarile 

LALE Eaki MULERUJ Salonunda (5227) 4lm 

Ağı:rdan ağııa dolaıan bir iıim 

ŞAUP RADYOLARI 
Kısa, orta, ma:un dalgalı istasyonları 
alır, paraıiti azaltıcı cihazı otomatik 
olarak yabancı cereyanları imha eder. 
Şaup radyosunu dinlemeden radyo 

alıraanı:r piıman olıırıunuı. 
Satış yeri: 

Rikardo Levi müesıeseıi 
lstanbul. Su!tınbımam Ha1·uzlu han No. 9 11 

Hararet 
vasıtasile 

ref' edilen sancı •.• 
Romatizmaruz, Nevraljiniz varaa, 

Yiicudüniizde kırıklık hissediyorsanız 
veya bel vesair ma.faal ağnlanndan 
mü.tteki iseniz; ıstırabın ne demek oıl
duğunu bilirainiz. Fen, had bir sancıyı 
teskin İç.İn uzun ve mütemadi bir ha
raretle haasas mahallin etrafına ka • 
nm tehacümü lazım olduğunu gÖ&te • 
riyor. Mayiler tebahhur eder. Çama-
tırı kirletir ve mütemadi bir tedavi ifa 
edemezler. Me§hur delik'i Allcock ya 
kılan ise tamamen zail oluncaya ka
dar aancıları teskin eder. Bütün ııece 
veya bütün gün cildiniz üzerinde hı· 
tahilirs:niz. Siz çalqırken o da sizin 
İç.İn çalıırr. 

Bir Allcock yakısı, mütemerkiz, mü 
teneffiz ve daimi bir hararet tevlit 
eder ve kanm tehacümüne badi olur 
ve bütün ağn]an silip süpürür. 

Bütün eczahanelerde 40 kuruta a&• 

blı:r. 

MÜHİM: Taklitlerinden aalunmak 
için Kartal markalı ve kmnızı daire
li ALLCOCK yakılarnu muaOTen is-

9162 teyiniz. 

Yılbaşı ve Bayram ıçin 
Şimdiden hazırlanınız 

• •• 

Bu münasebetle her 
Cins kumaşlarında 

Hususi fiyatl~-
Yeni kumaşları 
ve yeni fiyatları 

görmeden başka 
.., 

yere ugramayınız 

y pb 

Toptan ve perakende 
(Toptan satıılarda azami teshilat gösterilir. Müracaat ma

halli: Sultan hamamı, lpekiş mağazası • Birinci kat, lpekiş 
Merkez Müdürlüğü ) 

_ ....................... __ .ı ______ -=ı:::ı:ı;m ............... ..... 

Yılbaşı ve bayram için en zarif hediyeler, 
İPEKİŞ'in yünlü, ipekli eşarpları ve mendilleridir. 

Pillerin muhtelif boyları ve fenerlerin muh-
telif ciıııleri vardır. 8055 

SİZE İYİ BİR NASİHAT .... 
Evinizde lambalarınız hergün asgari 

BEŞ AATYAN 
• 

Bu zaman zarfında enaz elektrik sarf et_ 
mek isterseniz evinizin her tarafına 

KOYU.NUZ 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, Te!Jon: 22925. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri ıaat 9,30 da ve Perıembe ırü· 
nü l!"'t 9 da Tophane nhtmundan 
kalkar. Perıembe poıtalan aynı gün· 
de Mudanyadan aaat 14 de lıtanbu· 
la dönu, 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve ÇAR

ŞAMBA. günleri saat 20 de Top
hane nhtmundan bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüşte mutat iskelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA. günleri bir vapur 
taat 9 Ja Tophane rıhtmıından kalkar . 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE gÜnÜ Topha

ne nhtunından aaat 18 de bir va
pur kalkar. Gidi:; ve dönüıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Benzin vetaireden petrol rusubunun 

istihsali ameliye5i,, lıakkmdaki ihtira İ· 
çin lktisat vekaleti Sanayi Müdürlüğün
den istibsal edilen 26 ikinci Kanun 1925 
tarih ve 255-246 numaralı ihtira beratı
nın ih1!iw ettiii hukuk bu kere bafi<aOJ· 
- devir veyahut icara verilmeıi teklif 
edilmekte olmekla bu husuata fazla ma
liimat edimnek arzu eden :zevatın lstan• 
bul' da, Bahçe laıpada T aı hanında 43-48 
n~ı idanıbaneye müracaat eyleme
leri nan olunur. (5032) . 

9210 

Umumi Nefrİyatı ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET. 
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Her cins Lastik, Potin ve Val)murluklar. Gayet şık zaril 
ve metin Şapkalar. Her yerden ucuz fiatlarla satılmaktadır, 

ı b 1 M d k Hamldiye Turbesi sokağında stan u ey aı;cı 

j 

ŞİŞMAN YA 
Maj:iazası 

Yeni Postane cıddoıi No. 39 

MANTOLUK ve ROPLUK 
Şık ve sağlam yllnltı ve ipekli kumaılar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşları 

Tuhafiye dairemizde ea :rengin ç•ştl. Hazır ve lllçll tınrine 

GÖMLEK, PiJAMA, ROPDÖŞAMBR, KUANDÖFÖ 
CiHAZ TAKIMLARI 
Kışlık ihtiyıçlınnı temin için muhterem müıterilerin teşriflerini 

buuıen rica ederiz. 

-,... NEFASET • METANET • UCUZLUK • 

KARYOLA• 

Safranbolu Belediye Reisliğinden: 
Safranbolu Belediyesince yeniden yapılacak fenni mez • 

bahanın (3502) lira bedeli keşifli kargir kısmının 9 • 1 ~ • 
934 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulıle 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin ve şartname ve keşifna· 
mesini anlamak isteyenlerin 9 • 12 • 934 tarihine kadar Saf· 
ranbolu Belediyesine müracaa.tlan ilan olunur. (7874) 

9081 


