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İtalya- Habeşistan 
uslar derneğinde 

-o-

İtalya ile Habe,istan arasında 
sınır çarpışmasından çıkaın anla
şamamazlı'k, Habeş hükumetinin 
bir notasile uluslar derneğinin Ö
nüne konulmuş oluyor. Bay Tevfik 
Rüştü Aras'ın başkanlığı altında 
yarın topla nacak olan dernek kım
seyinde b u iş te görütülecektir. 
Roma'da Mussolini ile Laval ara· 
ıında yapılan pazarlığın bir ucu 
da Habe,istan'a dayandığından, 
herkes yarınki görüşmelere karşı 
büyük bir ilişiklik duymaktadır. 

İtalya'nın Habeşistan üzerinde
ki ilitikliğinin eski bir tarihi var· 
dır. Ancak bu anlaşamamazlık ye
nidir. Bir ay önce ltalya'nın So
mali sınırında Habeşler ile ltal
ya'nın yerli süleri (askerleri) a• 
rasında bir çarpışma olduğunu 
saygıdeğer okuyucularımız unut· 
mamışlardır. Çarpışmanın yapıl
dığı yer, Valval denilen kuyulann 
yanıdır. Habeşlere göre, Valval 
yüz kilometre Habet topraklan i
çindedir. İtalyanlara göre, bu yer 
altmış kilometre Somali sımrı 
içinde bulunuyor. Buna benzer an
laşamamazlıkları bir aracıya (ha
kem) bırakmak için Habeşistan 
ile İtalya arasında 1928 yılında ya
pılmıf bir andlaşma vardır. Ha
betistan bu andlaşmayı ileri süre
rek, Valval'in hangi ülkü sının 
i~inde bulmıduğunu kestirmeyi 
hır aracıya bırakmak istemiştir. 
Ancak İtalya, bu yerin Somali sı
nırı içinde bulunduğunun berkes
ce bilindiğini ve bunun aracıya 
bırakılacak bir iş olmadığını ileri 
eürerek Habeşistan'ı suçlu tutmak 
İstemiştir.Habeşistan bu işi bir sav
lak (dava) biçiminde uluslar der
neğinin önüne getirmezden önce 
bir kaç kez derneğe notalar yaz
mış ve anlaşamamazlığm iç yü
zünü anlatmak istemiştir. yazılan 
~otalardan anlaşılıyor ki, Habe-

atan uysal davranarak ltalya'yı 
d durufmıya çekmek ister gibi bir 

yol gütmüyordu. Ancak ltalya'ya 
ti •öz geçiremiyeceğini anladığı j. 

çindir ki, denıek andlaşmasınm 
onbirinci maddesini ileri sürerek 
ltalya'nın suçlu çıkarılmasını dile
nıİftir. 

Uluslar derneğinin bu işi ele 
almak üzre bulunduğu bir günde 

g~ kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu: 
nu söylemek doğru olmaz. Hele 

1ı yüksek bir mahkeme gibi olan 
konaey'in başkanlığında bu aralık 
dıl itler bakanımız bulunduğu if in bize biç söz dütmez. Ancak 

ıf talya gibi büyük bir ulu, ile Ha
tıstan gibi cılız bir ülkenin bu 

durutmalarında acunun sempatisi 
J:labetistan'la birlikte olsa gerek

.,, tir. llk .önc;e Habe,istan'ın bilerek 
;{veya bılmıyerek, İtalya ile kartı 
kar,ıya gelmek için böyle bir an-
laşamamazlık çıkarmak istiyeceğr. 
11e kimse İnanmıyor. Anlaşama-

Jı mazlrk çıktıktan sonra Habetistan 
il'' bunu bir aracıya (hakem) bırak. 
fi ~ayı ileri sümıüttür. Her hangi 

,r hır anlatamamazlık çıktığı vakit,bu 
' nu aracıya bırakmayı ileri süren, 

•uçu kartısındakinin üzerine atar. 
Daha doğrusu, kar•ı taraf aracı· 

ı ya gitmeyi abamlamakla ('reddet· 
1 mek) suçu kendi üstüne almıt o-
t lur. ltalya, bugün uluslar derneği 

konseyi önünde böyle bir durum
da bulunınaktadır. Bununla be

raber, fU da unutulmamalıdır ki 
aracıların en yükseği ve en büyü-

' ~ uluslar derneğinin kendisidir. 
ı1 Bır ulut her vakit her hangi bir 

anlatamamazlığı bu yüksek kuru
ma çekip getirebilir. Aracı (ha

kem) andla,malarından çtkan an. 

I_ '.~tam~mazhklar da uluslar deme
~ gıne gıder. Bunun içindir ki fU· 
;I. nun bunun suçlu olduğunu kestir

;) mezden önce uluslar derneğinde-
ki durutmanın sonunu beklemek 

gerektir. Şunu da söyliyelim ki bu 
i •. uluslar derneği ıçın yeni bir 

,1. deneme olacaktır. iki büyük ve 

~Yahut iki küçük uluş arasındaki 
",I anlatamamazlıkları görmek, böy

~ le bir birine denk olmıyan uluslar 
, arasında! • savlakları görmekten 

~ daha ko aydır. Bunun içindir ki 
bütün acun yarınki rhırutmayı gö

~ ııül ili,ikliği ile beklemektedir. 

• Şükrü ESMER 

Bay Litvinol, Bay Simon, Bay T evlik Rüştü Araa 

Uluslar dernegi 
Yarın T. R. Aras'ın başkan 

lığı altında toplanıyor 
Görüşülecek işler arasında en mühimmi Sar!'e 

me•'elesi ve ftalya. Ha bet ihtilafıdır 

Dışişleri bakanımızın Sof ya ve 
Belgratta yaptığı temaslar 

LONDRA, 9 (Husuıi) - Milletler bu it için alınan tedbiriıet-in vaziyete 
Cemiyeti cwna günü Türkiye dış işle- uyyun olduğu aanılınal.tadır. 
ri bakam Bay Tevfik Rüıtü Arasın baı· Fazla tarafgirlik gösterenlerin l<an-
kanlığı altında toplanacak lngiltereyi ııldık çıkamıak ?stemeleri çılgınlık o-
Bay Con Saymen ile Bay Eden teınsit !ur. Çünkü, bu kantıldıldar Sar için 
edecektir. bir karar vermek dinde olan miUetJ.,.. 

Milletler cemiyetinin tetkik edece • cenıiyeti konseyinin vauyetinde deği-
ği meseleler e.rasmcla ~ ~~ olan • tüdik yapabilir . Bunun için rey top. 
lan Habet • ltalyan ihtilafı ile Sar larulmasmm oeuizce yapılacağına dair 
İpdir. fazla ümit vardır. 

Sarda reylerin toplanmasına pazar 
günü ba§lanacakt:ıT. Neticenin pazar • 
tesi öğleclen sonra belli olacağı oarulı
yor. 

Sardan gelen haberler, reylerin ve
rilirken ..., alıı>dılmm ıomra asayİJin 
korunacağını umdurmaktachr • 

Sar bükiımet komisyonu tarafından 

Sar reyiamı ve memurlar 
SARRBRUKEN, 9 (A.A.) - Ce • 

lecdı: pazm- giinü reylerini vermeAnde 
güçlü olan bazı meınurlarm reylel'İni is. 
funol eylemelerine tahsia oiunan gün • 
de 2200 rey sahibine mukabil yalnız 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
-

Hakimlerin dereceleri ye-
niden tespit edilecek 

Yakında Adliye Bakanlığında bu iş için 
bir komisyon çalışmaya başlıyacak 

istinaf mahkemeleri kurulacak mı? 

Adliye balıanı Bay Şülırü Saracoğlu 

Hakimler kanununun tatbiki kıs
men bitmiı &ibiclir. T aofiye ~i ikmal 
edilmit, tasfiyeye tabi hakimlere teb
ligat yapılnut. maatlarına zam yapıl· 

ma.aı mümkün olan h&klln ve müddei 
ummnilere de ha.klan olan zamlar ya• 
pı'lmqtrr. Ancak yeni h&kiımler kanu
nu her hakimin derecesi Üzerinden 
maaı almasını icap ett"nnetkedir. Hal 
buki bu gün altıncı derecede olup dör· 
düncü de.-ecenin, üçüncü derecede o
lup ikinci derecenini maaııru alan ha
kimler vardır. Fakat yeni hakimler ka 
nunun icabına göre bu tim-diki dere
celer·n hükümaüz cılmaaı icap etmek
tedir. 

Bir ay sonra Adliye veki.letinde 
yeni bir refrik encümeni toplanacak
tır. Bu tefrik encümeni hakimleri yeni 
hakimler kanununa ve bu gün almak
ta oldukfan llUUl.f& göre yeniden de • 
recelend:recek, bundan sonraki terfi· 
lerde bu yeni dereceler muteber ola -
caktır. 

Yeni dereceler tesbit edilirken .,.. 
kiden derece alınıt olan h&kllnlerin 
de mağdur olmalarına meydan veril· 
miyecektir. 

Bu aene istinaf mahkemeleri kunı· 
lacağı ve bu günkü hikinı kadrosu • 
nun istinaf mahkemeleri kunılmasına 
müaait ollduğu da söylemnetıkedir. Ma
amafih henüz istinaf mahkemeleri ku
rulmau et.-afmda resmi malıimat yok
tur. 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

Eskisi gibi 
İdare edilecek 

Maliye Bakanı bugün· 
lerde şehrimize geliyor 
• 

Hazirana kadar şimdiki kad 
rolar muhafaza edilecek 

Llman ve Rıbtn!ı umum müdürlüğü 
"eşlolatında, bu idareye verilecek yeni 

!"killer içID t.etKik
lere başlanmııtır. 
GCftk yeni kadro
lar, g.,..ekse hazi. 
randan itibaren u
-num müdürlük 
teşkilatında ola
cak değişikliklerin 
esaolan hazu lan
ma!.tadır. 

Aldığunız malu
mata grire, bugün
•erde Maliye baka-

: ıı Bay Fuad da 
bu itle meıgul ol-

Bay Fuatl mak Üzere §dırimi

"" gelecektir. 
Diğer taraftan dün bazı gazete1.,.., 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İngilizlerle ticaret 
Müzakereleri 
Müzakere yakında Anka

rada başııyacak 
TÜTkiye • lngiltere ticaret muahe

desi müzakeratma yakında Ankarada 
başlanacaktır. 

lngiltere namına müzakereye me
mur edilmiı olan 1 ııgiltere sefareti ti
caret ateşcai kolonel Woods Ankaraya 
gitmek üzeredir. 

Müzakerata Atıinacla toplanan Bal
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ôkonomi bakanı yarın 
gidiyor 

Okonomi babnı Bay Celiıl Bayar, 
dün it Bankasına gelerek bir müddet 
menul olmuştur. Bay Celal Bayar, 
yarın akşamki trenle Ankaraya gide
ceı.tir. 

Şark musikisi büyük 
bir üstadını kaybetti ----
Bay Rauf Yekta öldü 

Şark musikiainin büyük ii&tıı.dı Bay 
Rauf Yekta evvelki gece saat 1,30 ela 

Beylerbeyindeki e
v.inde vefat etmiı
tir. 

Bay Rauf yekta 
memleketimizde ve 
Avrupada Şark mu
•ikiıi hakkında ye. 
gane oalatıiyettar 
bir mütehassıs ola
rak t.anınmııtı. Tür
lııiye, bu sebeple bü. 
yük bir muııôkı üs
tadı kaybetmiştir. 

Bay Rauf Yek-
. . ta bir müddetıten-

ben tifodan muztaripti. Son zaman. 
farda biraz iyiletmiJ İse ele bili.hara ah· 
'."~. v~eı~J ve hutahğın yaptığı 
ihtı!M neticesı olarak evvelki gece göz. 
!erini hayata kapanup. 

Bay Rauf Yekta bütün hayatını 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

lstanbul 
Vali muavinliği 

-o-

Bay Rükneddin Sözer 
Vekilliğe tayin edildi 
~ •~nbul vali m';"'vini ~ay Ali Rıza 

Çevik ın Ltanbul liman ulareıi genel 
müdürlüğüne tayini üzerine boı kalan 
latan~ul vali muavinlii(i vekaletine 
mülkiye müfettiıle
rinılen Bay Rük· 
neddin Sözerin ta
yin edildiği dün iç 
itleri bakanlığından 
vilayete bildirilınit • 
tir. 

Bay Rükneddin 
1 Sözer dün ite bat· 

ianıış, bir çok kim· 
seler kendisini kut-

~sP.anya~an yeni alına'! deniz altı gemisi limanımıza getirilmiftir. 
Gcmının teslım muamelesı bu ay zarfında bitirilecek bundan sonra 
m.erasimle a~ı kon~c~ktır. Gemiye ne adı verileceği hakkında henüz 
bır karar verılmemış ıse de adının (lzmir) olması muhtemeldir. 

lulanııttrr. · J:>ay Rükneddin 
Bay Rükneddin 5ö- Sözer 

zer eski mülkiye a
mirlerindendir. 

Bundan çok seneler evvel Bakırköy, 
Beyoğlu kaymakamhklarmda ve Istan• 
bul vilayeti mektupçuluğunda bulun· 
muıtur. 

Yeni itini de başaracağına umudu
muz çoktur. Kendi&ini kutlularız. 

• •• 
ANKARA, 9. (A.A.) - btanbul 

vali muavinliği vekaletine Mülkiye 
müfettitlerinden Bay Rüknettinin ta
yini ali taadike arzedilmiıtir. 

Yer şarsıntuuıaan hemen tamamile yılıılan Marmara adaaı merlıez 
nahiyesinin görünüp 

Marmara faciasının tüyler 
ürperten tafsilatı geldi 
Sarsıntı pek müthiş olmuş, beton 
duvarlar paramparça kesilmiştir 
Felakete uğrayanları kurtarmak için 

Adalara vapurlar gönderiliyor 
Geçen cuma günü akşamı latanbu

lu da korkutan zelzelenin merkeainin 
Erdek havaliai ve bilhuaa Mannara 
adalan olduğunu yazını§ ve dünkü sa
yımızda Bandırma huauai muhahirJ
lnİzden telgrafla aldığıımrz uzun duyu
mu vennİ§tik. 

Zelzelede yıkılan ve adanın vazİ· 
yetinden korkan Marmaralılar, deniz 
ticaret müdürlüğüne müracaat ederek 
kendilerini karaya çıkaracak vaaıtala
nn teminini istem',tlerdir. Mesele ile 
derhal alakadar olan Deniz Ticaret 
müdürlüğü, Devlet deniz yodlan ida
resi ve vapurculuk tirketi ile temaaa 
geçmiştir. Vapur idareler; ile mutabık 
kalındıktan sonra teobit edilen şekil 
Ankara umum Kabotaj müdürlüğüne 
l>ildirilm.iştir. Takarrür eden tekle gö
re önümü:zueki cwnartesiden itibaren 
her ~a ve cumartesi günleri 
Karabiga aeferini yapmak için kalkan 
vapurlar evvela Maııınara adasına, 
sonra da Erdek İ&keıleııüıe uğrayacak
tır. Bu seferleri hangi idarenin vapu
nı yapay.,,.... yine ayni tekilde devam 
edilecekb.-. 

Fıu!ianın tallfiltitı 
Diğer taraftan Marmara ada•ında 

ot\ırnıakta bulunan ziraatci Bay Ke-

o 

Ba;ıı Kenan Tırap 

nan Tırap dün Bandırmadan Saadet 
vapuri)e §8hrimize gelınittir. Kendial 
ile görüştük. Korkunç zelzeleyi b.'.u 
§Öyle anlattı: 

- Geçen c\Rlla günii alqıımı idi. 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

• 

• Solu 
Kastaınon~ 
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Yurdumuzun her tarafında soğulı. hava dalgaııının tesirlerini 
muhtelif fehirlerimizde su ,u net dereceırıi.ni gösterir harita 

ve 

Sogulf hava dalgası -
Orta Anadoluda sühunet 

sıfırın çokaltınadüştü 
Fazla kar yağmasından ötürü Kastamonuda 

ilkmektepler kapandı 
ANKARA, 9. (A.A.) - Ziraat ve• muttur. Orta Anadolu alanı üzerine 

ki.Jeti meteorolojia"nden alınan ma • kuvvetli bir yüksek hava tazyikinin o-
IU...ata göre, son 24 nal içinsde hava turmaamdan ötürü sühunet dütüklüğü 
sühunetinde büyük bir diqüklük ol - (Devamı 6 ıncı sahiftde) 

O:ı: türkçe yazı örnekleri 

Edebiyat ôkutumunda anagol 
Türk edebiyatını · okullarda okutmak 

için toplanan araştınna derneğinin gi· 
dit ve çalıtıı yollarını bilmiyorum. Ga· 
zetelerdeki sızıntılardan anlıyorum ki 
itin büyük d<"rim l n .knnından özü kav· 
ranrlmış ve kökten (cezri) bir yola gi
rilmit••• Kimlerseniz ayn ayrı becerim 
ve bll§BrDD dilerim. 

Şu kunınu çıkarınız, bu kurunu a· 
bayiniz, bunu §Öyle yapmrz, ıunu böy
le .•. Buna karıtmam. Çünkü edebiyat 
okutucuculuğu ve anlatıcılrğr ile hiç 
bir iliıiğim yoktur. Ve çünkü bu yold:. 
bilgim yoktur. Dumanı doğru çıktığı 
·aörünen her İ§i ustalarına ve batarıcı
larına bırakmalıdır. 

Bana da bir iki çizil< söz verirsen, 
benim de &öylemeğe çabalayacağım ıöz 
ıudur: (Edebiyat okutumunda ana yol) 
için henüz bir ıey düıündünüz mü? 
llk önce bunu düşününüz. Elime kalem 
alıp kağıt karırlamağa baıladığnn otuz 

-Ali Canib'e -
beı yıldanberi gözüme ve beynime ba
tan bir ıey vardı: Edebiyatı da galatalılaı 
tırarak okutuyorlardı. Edeb.iyat okut
mada ne bir fay-da, na biT amaç, ne bir 
ülkü görülmüyordu. Her edebiyat anla· 
tan; edebiyatamzı (kendi) görüıü, an· 
layııı, iateyiıi ve duyuıu bakımından 
anlatırdı. Aylığı ulustan alır, dersi iı· 
kembeıinden verirdi. Bunlar yasak o
lan ıeyler değillerdir. Fakat okul kür
ıüıü dıımda kalırlaTsa I· Ulusun ve U• 

luşun kültürde de bir devrim ve gidit 
ülküsü vardır ki onu kimse değiıtire • 
mez. ilk ve orta okutumda ulusal tek 
terbiye, tarihte ulusal tek öğretit na· 
ııl bu ülkünün ana yolu ise edebiyat 
ta Öyledir. O da devrim balmnındaıı 
teklik iıter. Bugün edebiyatı objektif 
olarak alıp ok"1nak, her kafanın anla· 

(Lut' en sahifeyi çevirin) 
AKAGUNDUZ 
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T ARIHl TEFRiKA : 8 

En son Asir'de İmam İdris'te 
baş kaldırmıştı 

Şerif Hüseyin kendisine yapılan danışmayı 
nasıl karşılıyordu?· Babıalioin cevabı. 

"Hilaf etin naçiz 
hendesi Hüseyin •• ,, • Niçin uyu,uluyor? 

Bu, muahedenin bir maddesi mu j 
cibince böyle olacaktı. Fakat ltal· 
ya hi.li. Seyit ldrisi ile münasebe
tini kesmemif, onu gözlerimizin ö-
nünde himaye ve siyanetten vaz • 
geçmemişti. 

Bunu Ba.bıi.liye uzun uzadıya ve 
saik ve deli.ile müsteniden yazdım 
ve bu halin süratle önüne geçılme
aini istedim. 
Aldığım cevap şudur: 
"Seyit idris namrna Musavvadan 

{1) mütemadiyen cephane ve er
:ı:ak gelmekte ve merkumun ltal
yanlarla münasebeti devam etmek
te ve Sinokların (2) merkum ldri
siye ait bandra ve ltalya patentesile 
eeyrisefer ebnekte olduğu tara
fıal.ilerinden iş' ar olunması üzerine 
sebkeden tebligat& cevaben Ha·i
ciye Nezareti ce;ilesinden takdim 
kılman tezkerede aleti sulhtan son
ra ltalya'nın Seyit ldrisiye muave
net etmediğine dair Hariciye Na
zırı Marki Di Colyanoi'in temina
tı kafiyede bulunduğu ve ~eyıt .d
riaiye ait Senbokların esnayi harp
ta ven1mit olan patenteleri istimal 
etmekte olmaları melhuz olup ge
rek bunların istirdadı ve gerek 
merkum ile her türlü miinaaebatm 
kat'ı hakkında (Eriıtre) müstemıe
keai valisine talimat ve evamiri 
müesaire· ita etmit olduğunu ilave
ten dermeyan eylediği. .. ,, 

Bu tarihlerde ve bu ta.-ihlen:Icn 
sonra gidip gelen Senbokları dur
duruyor, ellerindeki ki.ğrtlan tet
kik ettiriyor ve görüyordum ki bu 
kayıkçıların ceplerinde taze ta:z:e 
ltalyan patenteleri var. 

Kendilerine sorduruyorum. 
- Musavva'da veriyorlar, Seyit 

·.Jriai de bunlardan bqka patenta 
ile seyahat etmememi:z:i emrediyor 
diyorlar. 

Ve gene görüyordum ki biraz 
hava almak, balık tutmak, inci top 
Jırmak, avlanmak, dolaf!D&k baha
nelerile Hudeydedeki ltalyan kon-

yııma, .ayısına ııöre eiydirip kuıabnak 
Mdece Beyoğluculuk değil, yasaktır 
da. Y ahırt peelrlımnıaaı ulusal ııerek
li.ktir, Eckn>iyatı (her noktada) ulu..U 
devrimin ve ülkünün ııözü önünde tut• 
malıyız. . 

oı.ru olduğu gibi veya olmuı aan -
dığımız ııibi değil (istediğimiz ve fay• 
dalanclığımız g.ibi) belletmekle yüküm· 
lü)'iız. Y okaa devrimci ve ülkücü ola.
mayız. 

Acımda biç bir ülke yoktur ki ede
biyatı bizim kadar politika kötülıikleri
oe avadaıılık etmit olaun. Nelerine rasl· 
lamachk, hele bir ıöyle an. Et.ki edebi
yat akutumundan örnek anahm; aöz 
ııeliıi bir Namık Kemal için her birisi 
çocuklanmız!l ayn VO aykın bir l"Y 
yumurtlanlı: 

Namık Kemııl taiı' değil ediptir, 
Namık Kem1ıl edip değil f&İrdir. 
Namık Kemal ikisi de değildir. Sa. 

dece vatanperverdir. 
Hayır vatanperverlikle heraber clıö. 

llİ milliyetçidir! 
Namık Kemal clabimr. Değildir. Ya

n dahidir, yarı değildir. Namık Kemal 
büyük bir inkilipçıdır. 

Ve en aon bıriai çıkar der ki ve de
diğini aen do lıilinin ki, ( Nmnık Ke
mal ne JUClur ne bucltr. N ımıık Kemal 
tok.!rlarda ah vatani vah vaı-1 diye 
baylara haykıra clola§&D kütük ıribi aar
bot bir meczuptan bafka bir l"Y değil
di! il) 

Bu anlayıı ve ııöriiıler ne kadar Ç"' 

ıitli ohmlaraa olauıılar; öyle düıünen
ter için bir teY denilemez. Amma bun
ları körpe Türk çocuklarma öğretir • 
ken ulu orta söyleyemeyiz. Devrimin 
ve ül.'<iinün istediği ve faydalı ııördüğü 
gibi tek bir fomıül içinde öğretıneli
yiz. Ulut bütçesinin ödediği edebiyat 
küraü'.eri sandal bedeateoi değildiıl hı· 
rakamayız. V arlığllDIZlll gözgüaü olaıı 
tarihi naaıl tekleıtirip ülküleıtir
dikse, benliCimizİD aeai ve belgesi o
lan edeb<yatı da öyle yapmak yükümü
müzdür. Okullarda edebiyat kitapları
mız kaç bölümlü olacaksa, her bölüm 
tek formüllü olmalı. 

Bu yolu (kanaalıine) kitiael kanısı
na ayian bulanlar; çocuklarımızın ka· 
falarını çorbaya çevirmek için alacakla· 
n aylııktan vazgeçebilirler. Ama öte
de yeni Türkeli çocuğu da ana yolda 
yürümüı olur. istediğimiz de budur. 
Çocuk büyüyüp yafllyıf alanma atıl
dıktan -a kendi cıbjektifini kullaıı. 
•m. 

Bunu hiç olma"'aa yirmi yı1 içftı böy· 
le bir diı;pline so bm. iç yaru,HDJ va 
sönül dileğimi anlatabildim mi der
•İn? 

AKAGUNDUZ 

1 

Yemende Bacel kadm Eaeyİt 
Ahmet Nuri 

solosu Asir'in iskelesi Cizan'a .'!'I• 

diyor, oradaki Seyit İdrist ile gün
lerle kon utuyor ... 

~abıal.iye ya:z:ıyonım. • 
Bütün bunları birer birer sayı • 

yor ve döküyorum, aldığım cevap 
aynidir. 

Madem ki bu hususta Sinyor Mar 
ki Di Colyano (teminatı kafiye<le ı 
bulunınuftur. O halde bu, böyle o
lacaktır.! 

• • • 
Arabiatanda dostumuz: kim, düt 

manımız hangisi, bunları bi.e doğ
ru dürüst biribirinden ayırt etmek 
bir meseledir. 

Bugün dost diye sevinçle srktığı 
mız bir el yann canımızı almak i
çin bize silah çektiği vakıt müteac.
cip olmamak lazımdır. 

Zaten batlangıçta bu havalinin 
bir panoramasını,, muhtelif :z:aman 
!arda, muhtelif mevkilerdeki "t' 
hu ve vekayiin gelitigü:z:el bi.-er 
tıuvirini yaparak oradaki ahvali, 
keşmekeşleri, tipleri, ihtilaf ve mü 
nazaa!ann gözlerde canlandırmak 
istediğimden yukarıda itaret etti
ğim noktayı da tesbit için, en so
nunda dütmanımız, hem de bia • 
man bir düşmanımız olan Şetif 
Hüıeyinin bazan Osmanlı impara
torluğunun menafiini Babıali ve 
saraydan daha alakadar, claha mu
taasaıp ve heyecanla korumak ister 
' '.ıİtibdüğiinü de kısaca yazmalı -
yım. . 

Otuz küıur sene Osmanlı impa· 
ratorluğuna asi kalmıt Aıirde'ki 

İdrisilerle bir hayli çarpıttıktan uğ
rattıktan ıonra ileride tafsilatını 

göreceğimiz: bir çok sebeplerle ni
hayet bir itilaf yapmak zarureti 
hasıl olmuftu. 

Bu lnısusta Babıali ile muhabere 
edilmit ve edilmekte iken Mekke
deki Şerif Hüseyinin de fikrini al
mak istedik ve ona 2 mart 329 ta. 
rilılnde fU tifreyi yazdım: 

"ldrisinin lü:z:umu tenkili hakkın 
da dört aydan beri vaki olan ma
ru:z:at ve tekidatımı:z:a cevaben Da
hiliye Nezaretinden gelen telgraf. 
nameye göre Babıalice itilafın ter
cihi ahvali hazırai harbiye ve aiya
siyeden münbais olacağı derttar
bulunduğu gibi ldrisiye kartı bir 
buçuk senedenberi mütehattit lruv
vei mürettebenin terhisi talebini 
musırrane tekrar eylemekte olduk
ları, mahalli inzibat ve itaati ah
vale cüretleri de melhuz ve mah
sus ve calibi endite ve binaenaleyh 
bu kuvvetle harekatı tenkiliye gay
ri kabil bulunduğu kuvayi umumi
ye kumandanlığı vekaletinin it'a· 
rından anlatılmıştır. 

Seyit ldris müzakere içiın Sabya. 
dan Ceyzıuıa geleceğini cevaben 
yazdı. iki üç güne kadar Lahyaya 
müteveccihen hareket edeceğim bu 
babtaki irtadatı fehimanelerinin .. . , 
emru ış arı, .. ., 

Şerif Hüseyin büyük vatan
perrer, ve hilafet bekçisi aıfati· 

le o vakit 6 mart 329 tarihile bana 
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HARİCİ HABERLER 
Fransız dışişleri bakani 
Romadan Parise döndü 

1 • •••••• 

Yakınlaşmanın bir manası da barış muahe· 
delerine dayanan Avrupa 

nizamının ltalya tarafından tanınmasıdır 
ROMA, 9. A.A. - B. Laval dün öğ. ,--------------... 

leden sonra Pariı'e hareket ebniı, du
rakta B. Muasolini, B. Suvicb, Fransız 
ve Avu•turya ve küçük itilaf sefirlerile 
ıehrin yiiksek meınurlan ve hariciye na-

Deniz meselesi 
zareti erkanı tarafından uğurlanmıtllr. f A "k d h 
istasyon civarında toplanan büyük bir ransa men aya a a 
halk kütlesi B. Laval ile B. Mussoliniyi genİŞ bir muahede 
hararetli bir surette alkışlamııtır. 

Pariste istikbal yapılması için nota verdi 
PARIS, 9. A.A. - Bu aabah Roma- LONDRA 9 AA R" t 

dan d . h . • b k B L al . , • • • - oy er a-
iınen arıcıye a anı ay av ıs-

tasyonda bakanlar, Papanın mümeasili, iansının öğrendiğine göre, Fransa, 
Tünôye büyük elçisi, küçük itilif Amerikaya deniz vaziyeti hakkın
.:>ıt. elçileri ve Yunaniıtan orta elçisi da bazı mülaha:z:alan ihtiva eden 
ltuafından karsılanmıştır. ve e:z:cümle Almanya, ispanya, 

Si!ahları bırakma iıi Sovyet Rusya gibi deniz devletle. 
ROMA, 9. A.A. - Fransız· ltalyaıı rinin de Vaşington den:.z andlaş

uzlapnasmın silahları bırakma meselesi-
ne müteallik kısmında deniyor ki : masının yerine konulacak olan ye-

" Hakların müsavatına dair 11-12-193' ni muahedeye ithalini teklif eden 
tarihli beyannameye atfen, her iki bükü· bir nota verm(ftİr. Bu notanın 
met, hiçbir devletin ıiliihlaıı b;rakma bir sureti Jngili:z: ve Japon hükii
huıu•undaki taahbüdlerini tek taraflı metlerine gönderilmipiir. 
bir hareketle değiştimıiyeceğini ve böy- ____ , ___________ _, 
le bir vmyet tebaddüs etliği takdirde, 
ilci bükiimetin birbiıine danışacaklarını 
karar alttıın almıılardır.,. 

ltalya ve mevcut muahedeler 
BOKREŞ, 9. A.A. - Romadan gelen 

haberlere geniı bir yer ayıran matbuat, 
elde edilen anlatmayı Avrupa müsale
metinin takviyesini ııenit mıkyasta ko· 
ıaylaşbrınaya amatuf yeni bir hadise o
larak memnuniyetle karıılamaktadır. 

Yarı resmi Vittıorul ııazeteai, Fransız
ltalyan görüşmelerinin pek ziyade mem
nuniyeti mucib biı- netice verdiğini, 
çünkü Avrupa huzurun daha İyi zaman 
altına alınmıt olduğunu bildirdikten son· 
ra, bu anlaımalann Romanya ve küçük 
itilafın ııenel telakkilerine uyıı:un oldu· 
ğunu kayd•tınektedir. 

Universel ııazeteai, Romadaki buauai 

Lindbergia çocuğu davası 

Parmak izleri 
Yokmu imiş? 
Parmak izi mütehassısı 
mahkemede ne diyor? 
FLEMINGTON, 9. A.A. - Dün, mu-

hakemenin beşinci günü id;. Hauptman, 
uçuk ve takın bir halde hakimlerin kar· 
ıısına çıktı ve jüri i.za5mın yerli yerine 
oturmaaını dikkatle takib e!ti. Sonra 
ıanki ona ceaaretı vermek iatiyorınut gi
b .. ~ u.urn:.eyen karııına döndü hararet!e 
konuşmağa başladı. 

Resmi pannr,, izi mutahassısı Kelli, 
ne çocuğun odaıında ne de merdivenin 
Üzerinde hiçbir parmak izine teaadüf el· 
mediğini ıöyledi. 

Avukat Reilly, Kellynin ifadesini der
hal cerbederek, gerek Bayan Lindberg!ı' -
in ve gerek Dadı Betty Gov'un çocuğun 
odasındaki eşyaya el ıürdüklerini ve bİ• 
naenaleyb beriıalde iz bırakınıt olacakla· 
rını iddia etti. 

Buna rağmen, Kelly ifadeıinde iarar 
etti. 

FLEMINGTON, 9.A.A. - Müdafaa 
avukatı Reilly, verilen banknotların 
numaralarını teabit etrniı olan 22 tah'.din 
dinlenmesinde İırar etnriyerek fedyei ne
catın hazırlandığına dair olan raporu 
muteber tutmağı kabul etmiıtir. 

Bugün dinlenecek ilk tabid doktör 
Kondon'dur. Hekimler, Hauptman'un 
aoğuk alıımlığından ve ıröğüı adeleleri
nin ağrımasından muztarib bulunduğu
nu söylemiılerdir. 

Arnavutlukta 
Kral Zogo asilere sulh 

teklif etmiı 
ATINA, 8. (Hususi) - Atina ga

zeteleri mevıul< menabiden aldıkları
nı temin ederek yazdıkları habeı-lerde 
Kral Zoııo asilerin reiai Bayraktara 
aulh teklif etn>ı ve asil.erin silahlan 
bırakması prtile kendilerine umumi 
af verileceğini vadeylemiıtiı. 

yazdığı cevabta fÖyle diyordu: 
" ... itilafı mutasavverrin bir yedi 

ecnebinin tahtı teshirinde olduğu 
efradı milletten her biri nazarında 
bile malfun olan bir tahıs ile akde
dilmesinden Ceziretülarabın umu
munda husule gelecek netayici va
hiıneden sarfı nazar bundan en
evvel Hadimülharemeyn ünvanının 
müteessir olacağı cereyanı vükuat 
ile sabit olacağına ve mesele ile 
fiilen iştigal eylemediğime mebni 
itilafı mutasavverin feamet ve ve
hametini bildiğimden muvafakat 
asla yedi ihtiyarıında değildir. 

-Bitmedi-

( 1) Eritrc müstcmlckesinin Bahn
ahmerdeki limanı. 

(2) Oralara mahsus bir nevi yelkenli. 

muhabirinden aldığı uzun bir telgrafta 
anla~manın, Fransız-ltalyan yaldaflD&• 
smdan batka, bant muabedelerine daya
nan Avrupa nizamının ltalya tarafın
dan tanınması da demek olduğunu yau
yor. 

M. Eden'in fikri 
LONDRA, 9.A.A. - Dün Edinberg' 

de vermi, olduğu bir söylevde B. Eden 
Franaız-halyan anlqmasına da dokun· 
muıtur. 

B. Eden, bu anlaımanın Avrupanm 
iatıikranna büyük yardımı olacağmı ve 
bundan bütün Avrupa itleri için bir eyi
lik çıkacağını sandığını aöylemiı ve de
miıtir ki ı 

- Bu yeni aene için eyi bir batlan
gıçtır. 

Arap ittihc:d; 
Nisan sonlarına doğru Bağ
datta kongre toplanıyor 

KUDUS, 9. A.A. - Bağdat'ten ııelen 
habedcrde, Arab ittihadı cemiyeti nisan 
sonlarına doğru Bağdat ta umumi bır 
kongre toplama hazırlıklarına baı!adığı 
bildirilmektedir. Kongreye Suriye, Fi
listin ve Mısır'dan murabbaı ve heyetle
rin daveti için timıliden faaliyete geçil
miştir. Arab mabafili merhum Kral Fay
sel'in Şam'dan beri takib etlıiği panara
bizm'e Irak hükü:ınctinin gösterdiği ala
kadar dolayi izhan memnuniyeti ebnek
tedir. 

Tren kazasında 
23 kişi öldü 56 kişi ağır 

surette yaralandı 
MOSKOV A, 9. A.A. - Moskova

Leningrad ekapreıi kazaaında kurban gi· 
denlerin aay•aı ıöyle tesbit edilınektedir: 

17 kişi derhal, 6 kiti aonıadan ölmüş, 
56 kiti ağır, 33 kişi de hafif yaralanmıı
tır. 

MOSKOV;\, 9. A.A. - Röyter ajan-
, '1 muhabirinden : Yol üzerindeki işa

re!lcr, tebliyekiy gösterdiği halde, kaza. 
ya ufı'ayan tnni durdurmadıkları için, 
iki makaıcı tevı.if edilmittir. 

Irak petollarının nakli 
için borular 

KUDUS, 9. A.A. - Yakında yapıla
cak olan Irak petrolleri boru yollarının 
açılıı merasimine Kerkük' de Irak kralı 
Gazi riyaset edecektir, Aynı meraıim 
Şam, Cerablus, Hayfa ve Amman'da ya
pılacaktır. Bu merasime iııtiıak edecek 
lneiliz heyetinin yakınd;, tayyare ile 
Londradan hareketleri beklenmektedir, 

Siyonistler birliği 
konferansı 

KRAKOVI, 9. A.A. - Acun revizi
yoniat ıiyoni•tler birliğinin altıncı kon
feransı 200 O<'ncbi ve 100 leh murahha
sının i~l<irakiylc burada açılmııtır. 

1 Hane kı•c ·~ haberle• 1 
* Moıkova fen akademisi biirMu, a• 

kademi azasından Samoloiviç'in Türkiya 
fenni müruuebetler komisyonu ba§kanlı· 
ğ""' tayinini kabul etmiıtiı. 
, • Arnavutluk matbuat büroau Arna
vutluğun beo- tarafında tmn bir huzur 
ve ıükün bükiim sürmekte olduğunu ye
niden toyid ebnektedir. 

* Kudüste aon ~erde portakal 
ihracatı artmaktadır. iki gün zarfında 
Yafadan alb vapur ile 167 bin sandık 

portakal Londra ve Hm:nburga aevko • 
lumnuıtur. 

* Noel yorluau gecesinde Kudüste 
Kamame kilisesinde enneıni, nım ve 
ortodolular araarnda iyin meaeleoin • 
den fiddetli münazaa ve kavgalar ol • 
mu~ur. 

• * Bir haftadanberi Filiııtüıin 
her tarafında görülıniyen tid
detl; yağmurlar devam etmelrlediı. 
Yağ ur ve sellerden fİm""'difer batla
n bozulmuı ve bir müddet oeyriaefer 
durmuştur. 

D 
Buğdayı koruma kanunu 

ANKARA, 9. (Telefonla) - Maliye bakanlığı buğdayı ko 
resmi kanununa ek kanunun tatbiki suretini gösteren bir i:::ahname 
:z:ırlamıştır. 

Şenlik günleri askerlerin gigeceğ 
ANKARA, 9. (Telefonla) - Tayinatveyem kanununun 11, 

13, 18, 20 ve yirmi iki ila otu:z:uncu maddelerini değiştiren bir kan 
projeai ha:z:ırlanmıftır. Projenin bir maddesine göre bayramlarda rest 
şenlik günlerinde askeri mektep tabbeai.c:. aııkc:~ ve jandJrmalara 
mtni lıtih.bı.lardan başka mıınzam olar::·. 100 gram et, 200 11ram 
riuç, 40 zr:ım aauı yağı, 60 gram feR.er venlecekti:. 

Edirnede fırka kongresi toplandı 
EDiRNE, 9 (Telefonla) - Bugun vilayet fırka kongresi Kefanlı B 

Hasanın reisliği altında toplandı. Kongrede Edirneye tabi olan k 
larclan Uzunköprü, l,,.ala, Keşan ve sair kazalardan murahhaslar b 
lundu. 

Yeni heyete Bay Sevinç Fuat Tunaboyu, Bay Karabekir, eaki mektu 
çıı Bay Halil, Bay lbrahim Akıncı, Bay Şerif, Bay Selami, Bay Hilm 
Bay Kamil, Bay T evlik seçildiler. 

Ankarada şiddetli soğuklar 
ANKARA, 9. (Telefonla)- Soğuk dündenberi fehrimizde bü " 

fiddeti?e hüküm mrmetkedir. Evlerde sular donmuştur. Bir çok otom 
billerin akümülatörleri patlamıştır. 

Avusturyada Nazilerin faaliyeti 
ViYANA, 9. A. A. - Nazilerin faaliyeti artmağa başlamlfhr. 

Zabita yukarı Avusturya' da gi:z:li bir matbaa bulmup ve bir ~k tevki/at 
yapmıştır. Matbaada t 0 mmuz ihtilali hakkında bir çok kağıtlar ele 
geçmiştir. 

Karadenizde şiddetli fırtınalar 
MOSK.OV A, 9. A.A. - Uç günden beri K~radenizJe fiddetli fır

tınalar olmakt.:u:lır. Bir çok vapur imdat utemiptir. Novorosuk'de lır
nadan ağaı;for de.ırilmiş, damlar uçmuJ, telgraf ve teldon hadan bo
zulmuştur. 

Yu.~oslavgadan gelen muhacirler 
IZMIR, 9. A.A. - Selamk'den limanımr:z:a gelen bir vapurla Yu· 

godav 100 muhacir gelmiştir. Bunlar hükiimetçe gösterilmif yerlerde 
iskanları lemin edilinciye kadar hilaliahmer cemi:ı-eti tarafından bakı
lacakla·cl~r. 

Anteb'in yeni yolları 
ANTEB, 9. A.A. - Son baharda vi

layetimiz iç.inde 45 kilometre ıoae yapd
mııtır. Bunun için 26 bin lira barcanmıı 
4000 amele çalıpnıftır • 

İzmir Hilaliahmerinde 
IZMIR, 9. A.A. - Hilalialuner cemi

yeti ile sağlık itleri müdürlüğü elbirli· 
ğiyle tebitlerdeki iplik ve bez fabrika· 
lnnna çalııan işçiler için fabrika müdür· 
lükleri tar<ıfından artırılmakta olan ye
mekba. leler bu ayın sonunda bitecek ıu
bat ay nda iıçilere Hil&.Jiabmer tarafın· 
dan açılacak evi, tabağı, elaneğiyle be
raber, bet kurup aıcak yemek vermeğe 
başlıyacaktır. 

Kastamonu Halkevinde 
KASTAMONU, 9. A.A. - Halkevi

mizde geçen 1934 yılı içinde 11 halk top 
lantısı yapılınıı ve 12 temsil verilmitlir. 
Her iki toplantıya 9850 yurıtaı gelmiı· 
tir. Bundan batka evin bir yıl içinde 
Gazi .atadında tertip ettiği 8 apor top
lantısında 15,200 yurt\at bulunmuıtur. 
Evin 7 şube•inde 7.127 kadın ve erkek 
üye vardır. ••• 

Kırk köy mektebi 
ANTEB, 9. A.A. - Maarif vekalcıi· 

ııin planına cöre geçen yaz temeli ab
lan üçer cleraaneli kırk köy mektebinden 
otuzunun yapılması bitmit tedrisata bat
lamııtır. 

Elektrikle clüm 
lZMl.R, 9. A.A. - Şark halı kıanpan

yaımda çalııan qçi Receb makina dai
resindeki kazanı remizlerken elektrik ce
reyanına tutularak öımüıtiir. 

Surıyedeki Türk emlaki 
ANKARA, 9. A.A. - Suriyedeki 

Türk emlak:iyle Türkiyedeki Suriye 
emlaki bekkmda Fransa ile 1932 yılında 
ya,>ılan emii.k anlaflDUI ikinci kanunun 
1 ı inden itibanm Utı ay müddetla tem
dıt edilmittiı. 

Eski kötil adlarda değişmiş 
GEMLiK (Milliyet) - Buna 

Maarif Müdürü Fakir Erdem mü
fettişlerinden Bay Hilmi, Bay ih
sanı alarak köyleri teftite çıkınıt
tır. Gemlik maarif memuru Cemil 
Erdil de yanlarında olduğu için bu 
teftişler sırasında büyük bir kültür 
hareketi de uyandırılmıştır. Erdi! 
(Kurtul} da bir konferans vennif, 
soyadlarından yeni devrim yapım
larından aö:z: açmıf, köylüleri COf
turmuftur. Önce (Kurtul) imamı 
soyadının değişmesini istemy, Ho
caoğlu yerine Bilgin aö:z:ü uygun 
görülmüttür. Gavur Musa da kötü 
aanının bllfka bir biçime sokulmuı 
nı dilemif, bu arada Batak Meh
met, Çamur lbrahiın gibi töhretler 
yerine hoşa giden kelimeler bulu
narak dolayuile bütün köy halkına 
birer soyadı aeçilınittir. 

Gemliğin M. Kemal mektebinde 
maarif müdürü Fakir Erdem'in, 
müfettit Hilminin, ihsanın yar • 
dımlarile kaymakam Gani de hazır 
bulunduğu halde yatı mektebi köy 
çocuklarını ı.;vindirecek oyunlar 
yapılmıştır. 

MiibadiUere 
Verilen yapılar 
Nüfus genel müdürlüğü-

nün bir tamimi 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Yeni 

Ukiaı kanununun nqrinden önce mü -
badill- ve muhacirlere iskan haddi i
çincle verilmit olan topraklarm ve 
yapdarm iskan iı:anunıma göre 28 ae
ne müddetle borçlandmlıp daha a.., 
müddetle borçlandırııldığı anlaıdd;. 
ğmdan nüfua genel müdürlüğü valilert 
bir tamim yaparak iaıkin kanununun 
neıftndmı önce muhacirlere is.kin had· 
di içinde verilmiı olan yapı ve toprak· 
ların da 8 yıtdan sonra 20 yrlda aran
ması ve buna göre muamele yapılma
sı lizmı ıreldiği bildirilmit ve bu müd
detı- daha az bir müddetle borçlan • 
dırılanlara veya borçl-dınlmak i.te • 
yenler varaa bu tarzda muameleleriııiıı 
yapılmaaı i•tenilınip. 

Ç nede bir yangın 
ÇINE, (Milliyet) - Dün gece 

ıaat 23.30 da hükfunet kartısınd~ 
bir fırında atet çrkarak fırın ve bi· 
titiğindeki üç dükkan yandıktaa 
sonra söndürülmüttür. 

Kaymakamlığın vilayet makamı 
na bllfvurınası üzerine Aydın be
lediye itfaiyeı;i gece lyınt:ye gı ... e· 
rek yaıngınm diğer adalara geçme 
sinin ve bütün Çine çartısınrn yaL 
masının önünü almıttır. 
Yangın kubbesi yarık olan fırın 

dan çakınıttır. Halk arasında bu hu 
susta alakadarların dikkatleri çe
kildiği aöyleniyor. 

Yanan dükkanlar arasında A~ 
kat Sadığın yazıhanesi, bir tuha· 
fiyeci ve bir d6 bakkal dük.i.nı 
vardır. 

Ökonomi 
Konseyinden 
Dönüş 

Heyet cuma akşamı An
karaya gidecek 

Atinada toplanan Balkan ökonomi 
konseyine hükümetiıniz namına iıtiriJı: 
eden T üık heyeti yarm denizyollan 
idaresinin vapurilo Pireden ıehrimize 
dönecd<tir. 

Heyette bulunan ökonomi bakanlıfı 
müstetarı Bay Faik Kurtoğlunun, v..,. 
pur l:uni'Nle kaldığı müddet içeriıinde, 
bazı tetkiklerde bulunması muhtemel
diı. 

Trabzon aaylavı Bay Haıanın reia
liğindeki heyetimiz, cuma günü akf&DIJ 
ıeıhrimizden Ankara ya gidecektir. 

ikinci ceza mahkemeıi 
reisliği 

lıtanbul ikinci ceza mahkemeai 
ıreiali~ne tayin ed len Bahkeair ihti· 
ae.a bakimi Bay Kemal gelmit. vazife
Iİne batlamııtır. 



t .. 
-'l'~/:::::;;:::;::::::=::::::;:::;;:;;::;;~~~:::::::::::=:=:-~-=-=-==========~M:IL~L~l~Y;ET;._~P=ER~Ş~EM~B~F.~.~1~0~1~K~IN;C;l;KA~-~N~U~~~-~ı_:;93:5:... ...... ~c..-------------------------------------------~--

LE~ 
iyan•.tlı bir Amerikan 

- Gezgin yazıları -
Gü,.,CükCerimi ııe duyduklanmı ga

•t•111c yazmaktan ne kadar zevk aldı
r/111 ,., bilemezsiniz. Seziyorum ki; bir 
/ı6 etenin dqarıda bir gözü olmak, yal 

politika olan bitenlerini değil, oliu-
' culann.:n arelade gözile bize aykın, 

~ 
· uygun Fakat ne olursa olsun -

ulmafan ııe beklenmeyen - §eyleri 
Z Örmek ıçin ara .. ra benim gibi gezgin 

ili' • )'a%lcut bulunmak hiç te fena ol· 

! 
ııi yacak. 

1 ı.. Y a;;r:;ılarımdan orada aizin ne tat aldı 
"" ızı bilnıiyor11 Fakat size yaz;ıyo • 
,,; diye pek lıu ... lanıyorum. 

Geçende beni Holivuddan yeni gel· 
· bir Amerikalı rrwharrire Prezante 

~ ttiler, ingilizcem ancak dükkan alıı l rifine yetecek kadar iken bir Ameri
r' .. ı. muharrirle görüfeme::dim. Bere. 

et ki adam franSJ:ıoa görüşüyor. Yu
lak gözlüklü, geni' kalmaya karar 

ermiı bir ihtiyar. Boyleleri vardır: 
ftuz beı yaşında saati durur. Elb;sesi 

P: rur, gömleği, krarıatı durur.Kundu
ı •••hatta Frenklerin (Manieres) dcd ği 
aınrlan durur. Fakat yıllar beline bi

r biner ... en keskin jiıe!le ha:&ınan 
ın derisi par§Ümenlqir, pqrmak 

akları boğum boğum olar ve bQf 
rmağı kütle§İr, güdükle§İr. Tırnak· 

llrı tahıala§ır ... Lakin yüreği habre 
~bek atar ... 

Bu adamların canlarilc tenleri biribi 
le çarpışır. Eğer genç kalmak isteği 

vetli i&e can tene üatün gelir, onu 
la dinçle§tirir ... 
Gôrüftiiğüm adam bunlardan biri 

fi~. Ben sinema ifindeki dar ve ufak 
lfınalığıma güvenerek Holivuda, c;r. 

lere ve filmlere dair •Öylemıeye 
fladım, O da karflladı. Dedi ki: 
- Bıktım, Holivudda oturmaktan.. .. 

) kadar aahte vekar, o kadar yapnta 
uydurma adamlar ki, dayanama-
• Hanki artistle göriİ§Senİ% kendin
bahseder, hangi rejisörle bulll§Sll· 
filmlerinden dem vurur. Hangi 
ürle konu~sanrz kendi zorlu te§eb· 
rini anlatır ... Hayat orada arkaaı 

meyen rekli.m ve pro-~~gandadır. 
- Dedikodu var mıdır? .. 
- Ne söylersiniz?. mesela ilü büyiik 
dm artist bir .. lon.da buluıurlar. 

ilanen bmbirlerini öperler. O kadar 
dan dost görünürler. Arkalarmı 

löner dömı:ııez b ribirlerinin aleyhinde 
a gehniyecek f'lyler söylerler. Hem 

dururlar da. (bu ura ben bizim taraf 
düfiindiim) 

- Si:ı: orada ne yapardınız? 

• - ~!nenıa mevzuu yazarım ... Benim 
ektorüm Univenal dir<Oktörü Kari 

el'dir. 

Böyle görüıe görüıe bu adamın bir 
"tikacı olduğu kanaatine vardıı;ı. 

takınız: Bu adam harpten evvel Avua
donanmasında bahriye zabiti 

• • Hattô. gençliiinJe ••laret i•tıu
eri olan gemi ile latanbula da gel• 

·, ... Harpten sonra Avusluryadan 
ı:ıkmq. Bir daha Viyanaya Jönme.miı. 
Jlarp eanasında Londrada ataşa na al 
lulunuyormuı. On une kadar Londra

otur?uiiu için tabii İngilizceyi iyi 
enmq. Oradan Amerikaya gitm ·, ... 

:>rada ne yapmıı? pek belti değil. Ba
.., sorarsanız muttcuıl ( llab•burg) ha
~danı İçin çalıımıı. Çünkü ben Ar~
lük (Oton)dan aöz_açtıkça heri/in ci
Jcrleri görünüyordu. Kendi rivayetine 
fÖre Holivudda film yazmıf. Hatta iki 
~ •ene evvel bizim opera sinemasında 
- terilen ve Alman artisti Conracl 
eidt (Konrad Vayt) tarafından oy

an (gülen adam) ismindeki filmi 
• YGU!Uf İmİf. Ve gUya Holivudda yaz· 
tllf, Yazmq ama artık bıkmıı Londra• 
IJWI 8'elmif. Londrada film çevrilen yer

. •ordum, bilmedi. Anladım ki, film 
si bir paravanadır. Ve nihayet bak

yı ağ%Uldan çıkardı. Dedi ki: 
- Biz on kadar ""ki İnıparatorluk 
ektan zabitleriz ... Hepimiz burada 

!im.izden geldiği kadar Ar~idük (0-
lon)a yardmı. ederiz. Bundan evvel 
nüteveffa Kral (Şarl) Avusturyaya 
vdetini biz taıvip ebnenılıtik, daha 

&emin ve zaman müsait değildir demit 
~· Lakin imparatoriçe (Zita) gitmek 

tarar etti ve maa.teessüf muva.ffak 
Dlamadı. Fakat bu ...,fer, (Ar§idük O
len) Avualurya ve Macaristan kralı o
ıaca.ı.<.tır. Biz eaki İmparatorluğun değil 

bıle Avusturya • Macar birliğinin 
ancak Habsburg hanedanı tarafından 

krar ıkurulacafma inananlardanız. 
akında Ar,idüık Avusturyaya döne

~ktir. lki hükfunet (Oton)un krallı
tında birlqmiı gibidirler •.. 

- Avrupa bu İ§e ne der? .. 

- Tabii Hitler iateme:z, lakin Fran• 
, ltalya razıdırlar. lngilterede müma 

• t ehniyecektir. 
- Kral Şarl neden öldü? 

- Rana aoraraanız adamın yüre!i-
... İndi •. Çünkü çok. zenı;in alışnuı idi. 
ınalbukı dışarıda bır ta.kım hanedanın 

'li ed!lmeyen ,-ardunlarile yaıadı. 
o tfin farbnda idi, dayanamı'.PJı •. 

Çok genç iken latanbulda bulundu
nu söyleyen fakat Fürkler hakkında 

İf bir fey bilmeyen bu nazik adam 
. kınlı, uzakl~. B~~'?'ek üzere yapılm;ş 

te camlı gozluı;unün arkasından 
lmuı mavi gözlerin: üatüme dikerek 
arla soruyordu: 
- Gerçek Türk müsünü><? .. 
Mrmleketten her çıkııta bu sual ile 

arş•laştığım için kızmadan cevap ver
flim: 

,Adam gülümıediğimi görerek ö:zür-
ıledi ve dedi ki: 
- Holivuttalti artistler, !İnema haya 

ned blet!ıur filmcilerden Hab•burg ha
anının "U Avusturya .. Macari.\ta
Avrupadaki şi.ndiki vaziyetlerini 

olayl~k~a n1iinakaş;ı eJpt,i1iyorsunu%. 
un JÇın •• 

- Evet! 1.1u m~v7u1•rı mC't'!" 1 .1rf'tt~ 
ğumuz bu kolavlık!.a gi:rü•c~ :ı riz. 

" Ü bl:r ATMapa daha do~ı°"su dL:n-
ile· duı,.•anın hi:ı:le mqgul ıdu!;= 

ŞEHİR HABERLERİ 
ôKON~O~M~l-----=--•1-F•IRK.-•A:!llD•A---------K•A•Ç•A•K•Ç•l .. ll•K-------•ı;•ı,.•L•J:.•D•ll'•ı:.•o•E---
Tuzlu 
Balıklar 

Yunanistanın çıkardığı 
zorluklar görüşüldü 

Türk • Yunan müşterek ticaret ofi
.;, yeni tic:aTet anlaşmaamın tatbika
tmdan alınan ilk neticeleri tetkik et
mek üzere aon defa bir toplanb yap -
mııtr. I 

Bu toplanbda, Yıman murahhası 
M. Fufos ta mzır bulunmuştur. Mut- , 
ten* ofiı, bilbasaa yeni anlapnamn 
ve bu Bllla!"llıya bağlı talimatnamenin 
tatbikatında rastlanan büyilk küçük 
gilrlüklE'ri yöz~c".1 geçinn ktedir. B..:t a
rada, tuzlu balık ihracatında tacirferi. 
ms.ı.i fııkiİyete aevkeden zorlılklar mü
na•ebetile y<>pılan teşeıbbüılerin nelice
•i de göriiıülmü tür. 

Bizim öğrendiğimize göre, tuzlu 
balık sevkiyatıru tacirieri zorluktan kur· 
taracak biçmıde lrolaylaı bracak bazı 
yeni maddeler ilave eıliln nsi takanür 
etmiştir. 

Arra ihracatımız 
Bu yıl arpa ihracabmız bir hayli 

arlmtftır. JJ ay içinde memleketimiz
den muhtelif cbt pazarlara yapslan sev
kiyat 13 bin tonu bulmu§tur. 

Moskova ticaret ataşesi geldi 
Moakova tİc:aret ırtaıemi.z Bay MWn

ta.z, Motıkovadım ıehrimiııe gelmiı • 
lir • 

Bay Mümtaz, Türk • Rua ticaret 
anlapnası hazırlıktan dolayısile bakan
blda temasa ginpnek için yarın Anka
raya gidecektir. 

Buğday satışları 
Ziraat bankaaı htaıi>ul ıubesinde 

buğday aatıtlım etrafında yapdan tet
kikler devam oond<tedir. ZB-aat ba
kanlığı müslef&l'I Bay A~, dün de 
baııkada menul obnu§tur. 
----~-~o,-~----~ 

iN HiSARLARDA 

Uzak Şarkta 
Türk afyonu 

-o--

Yuiosl vlarla müşterek 
bir seyahat yapılacak 

Türi< • Yugoslav afyon mukavelesi
ni..-"t iJiırincikinuınun ba;ıangıcından~ .. 
ri ta. b;4c cdilm ie ba;landrğr malüm
dur. 

Mukavelenin, uzak şark satışlarım 
da i9'ne alacak ıd<i!ldc geniş e•aslar da
hilinde haztrlamnaaı dolayuile, ıeiıorirn<z
de ça:lı""1 mü~terek büronun faaHyeti 
biw- kat daha artmııtır. 

Belgrat görüşmeleri miinaaebctile, 
Yugo•!av inbiaar idaresile tema• et
mek üzere memlek«timiz<len ayrılan 
Yugoslav murahıbasr M. Milıailcniç 
tehrimize dönmüş ve çalıımalanna tek
rar baılasmıtır. 

Oğrendiğimize göre, uzak f&J'l<a 
yapdacak afyon satıılanru bir elden 
ve daha esaslı fdcJlerde idare ebnek 
üzere yakında bir seyahat yapılacak
tır. 

Bu oeyah:>ti, mÜ§~eTek büro tertip 
edecek ve masnıffan müştereken öde> 
nec<lctir . 

-o-------
POLiSTE 

Zorbalık 
Arapcarnidc cturanlardan Roza ve 

Eli:zanın Y enicanıiden geçerlerken ön
lerine Fatihli Niyazi ile Nuri çıkarak 
ııarkmtrhk etm· ıter ve kızlardan yÜz 
buJamadıkJa,, için üstlerine yüriiye· 
rek dövmüşlerdir. Roza ve Elizanm 
feryadını işiten polisler yetıiterek Nu
ri ile Niyaziyi yakalamıılardrr. 

* Beş;fttaıta Abaaağada b"r pan
ııiyonda oturan Mülkiye mektf-l:ıi ta
lebesinden Kauf polise müracaat ede
rek odumdan bir kat e'J:ıiscnin çalm· 
drğrnı ;ddia etmiştir. Tahkil<at yapıl
maktadır. 

* Tiyatroda halka küfür - Şeh
rem·ni Odabıqı caddesinde lnı:rah ti
yatrosunu idare eden Celal aarhoı bir 
halde tiyatro içinde h~ka küfür etti
ğind<',.., ya.kalanmıttır. 

* Eaki çırak - Kurbağalı cadde
&inde kahveci Ali Oom>nın yanmcla 
çalışmakta iken kovulmut ola.n Mah
mut oğlu lmıail ka.hvenin bodrum ki
lidini kırarak bir bakır kazan ile bir 
küfe kömür çalarken yakalanmıttJr. 

* Evde misafir - Fet"iköyÜnde o
turan Mehmet ve pastırmacı Sabri ec
rarkeı Halidin evine gitmİ§ler ve <Wa.· 
da kavga çıkarara.k Halide metreaini 
yara'lanııılardır. 

• Kıı!p durunca - ŞehremİI7İnde 
lbrahlın çavuf mahalleainde oturan 55 
yaşlarında Mehmet oğlu Ali Rsza yol
da düşüp bayfunıı, haetahaneye kal· 
dırıldığı sırada ölmüştür. Olüm kalp 
uktesindendir. 

dan on kat da.ha fazla meKUI olur Te 
tarunz ... 

ı Dedim.~ 
Bu •'nema lilmcisini ertui ırün ıahin 

bakqlı bir genç kızla görüıiirken gör
d:im ... Kız sözlerini döndüre döndü
re ağ;z;ını imalı şekilde aça aça gülü
yor, gülüyordu. Eski :undoatun bu 
lıum' uya herhalde Avusturya ile M• 
cariıtonın birl~şmseini. anla.tmculıiı 
belli idi. 
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C. H. F. Vilayet 
Kongresi 
Yarın ki kongrede neler 

yapılacak 
C. H. F. htanbul vilayet kongre

si yarın ofleden sonra Fırkailln üst 
kat salonWlda toplana~a.k ve v. )ayet 
idare heye"J reisi Doktor Cemal Tun
canın söylevi ile açılacakbr. 

Vilayet kongresinde bulunma.k Ü· 
zere lstanbul vilayetine tabi kazalar
daki bütün tC§kilattan murahlıa&lar 
da gelecektir. 

Murahhaslar nihayet bu ak}am 
latanbulda bulunacaklardır. 

Gelecek ımurnhhaslarm yekununun 
63 kaıiar oı:acağı tahm:Jl edilmekte
dir. 

Es:ısen fırka lıa.za teşlcilb; murah
ha.olann isimlerini vilayet reisliğine 
göndermi§lcrdör. 

Y ann l<>p!anmağa ba§lay:.ca.k olan 
kongre için hazırlanmı§ olan progra
ma göre Bay doktor Cemal Tuncanın 
söylevinden sonra latanbul v. layeti i
dare heyetinin hazuladığı rapor oku
nacaktır. Bu raporda iki aenedcnberi 
fırka te~ilatının yaptığı i§!er bildiri
lecektir. 

Ayni zamanda geçen . kongredeki 
temenniler.len hang )erin yapıldığı da 
aynca hildiraecektir. 

Rapord.ıın aonra muhtelif murah
hasların temennileri teabit edilecek 
ve lstanbul vali ve belediye rei&i Mu
bitt n o .. tünclağ da bir nutuk söyliye
c:ektir. Bundan sonra latanbul vilayet 
Fırka idare heyeti için seçim yapıla
caktır. Söylenildiğine göre ınevcut .i.da 
re heyeti azalarından müh;;:n miktan 
değ"t>ni§ olacaktır. 

.MaamaJih yoklama talimatnamesi
ne göre namzet gösterilmeyeceğinden 
murahhnılar i,•ediklerini seçecekler
dir. 

Yeni idare heyeti oeçiminden son
ra y ne doktor Cemal Tuncanın bir söy 
!evi ile kongre k3panacaktır. 

llfAARIFTE 

Maar:f h'lkanı gelecek 
Kültür bakanlığı orta tedrisat U· 

mum müdürü Hasan Ali tehrim:ze 
ge{\m"§:ir. 

Bay H:ı n Ali lstanbuldaki lise ve 
orta m kt.pleri teftiş edecekt'r. 

Söylendiğine göre kültür bak.anı 
Abidin Ozmen de bir IU!ç güne kadar 
lıtanb-ıla ;:-el xektir. 

Hukıı ı: ı :;r'e ~;c profesörllnUn 
a s •'ersi ' , 1 

Ji,1ku!t f.:.L.üI• c:.i kt' "U mPdeniye 
profro-Orii Sc'ıv" r- ılü,-, huku!< fakül
tesinde oöy"c~"ğj b·r konferans ile cler

ne :ışh::nı tı-. 
Profe..sör Sc.'1 #arz konfe.ranama 

mevzu o!an ( "'.a aoancı hukuktm ya • 
hancı memlekette tıı.tbiki ve benim • 
&enmesi) nİ alımı vo bu ,.azjyeti uzun 
uzadıya taht.l etnııtir. 

Profesörün deninde Universite 
rektörü ile hukuk fakültesi profesör
len· ve talebeler bulunmuttur. 

Profeaör Schwarz çok alkışlanııuş
tır. 

Elektrik cereyanı 
Istanbula 
'\:,.etmiyor mu·? 

S<ı'n gün'erde lstanbulda.ki ışık ve 
tranway elektriki cereyanları aık &ık 
ck,.ilmektedir. 

:a:ıuıbul belediyesi bunun oebebi 
ha.kkındl\ tahkikat yapmağa ba§lamı§
tır. Dün öğrendiğ:mize göre bu iıe bil§ 
lıca ..t.ep Silib.tarağa falınbsmm f., 
tanbul tchnne vern-Uş olduğu cerc;;a • 
nın kafi olmnmasıdır. Bilhıusa akşı.-n 
üttü htanbulda biitün elektrik Hm
balan yanmoğa ba~layınca e'ektrik ce 
reyanı Rzalma.?tta tramvaylarda sık aık 
kesilmektedir. 

I:~tid~n cereyanın daha kuvvetli 
olmasına ıebcp te o zamanlat- KarUI 
ile Adalar ve Anat!olu ... h:tinC:e elek
trik cer~yaru olmamasıdır. Şiınd la
tanbulun dört b:r kötesine elektrik ce
reyanı dağiınca fabrikada yeniden le
,,; at yapılmış ve iki misli büyültülmüş 
tür. Buna rağmen elektrik «orcyanı 
yine kafi ge:memekted·r. 

Bu günkü vaziyette latanbuldaki 
tenvirat ıiçin arfedilen elektrik mİl<· 
tarı 90 milyon kilovatı geçmektedir. 

1 Kı•c lk: haberler 1 
* Türk Kadınlar birliği heyeti ida· 

reııi dün mutat toplantsaını yapmıt ve 
bu akıam Dağcılık kulübünde ver le
cek aüvarenin tanzim ve tertip iılerile 
menul olmuıtur. 

* Çocuk Eairgeıme kunımu latan -
bul merkezince her aene yapdma.kta 
olan koatümlü balo bu aene de 2ı fU· 
batta yapılıu:aktu. 

* Her üci kanun sonunda değiımek· 
te olan ecza.hane nöbetleri bu defa da 
değipniıtir. Cetveller •ıhha.t müdür • 
lüğüne gönderilm"ttir. Alqam ve cu
ma nöbetleri bu cetveller muc\bince 
tatbik edilecektir. 

* Ziraat vekaleti baytar umum mü
dürlüiü bulqtk ha.atallıldar tubeai mü
tebaısıaı Bay Naki Cevat evvelki gÜn 
Ankaradan tehrimize gelmiıtir. Dün 
vilayet ba)'tar müdürü Bay Etetn E • 
)evliyi ziya.ret etmİft.İr. 

Naki Cnat bu sün Yunani•tana ıi• 
decek ve orada baytar itlerini tetk:k 
edecektir 

Üç ipek kaçakçısı 
Kadın 

Gümrükten ipekli kaçırır
larken yakalandılar 

Pireden lir.ıa rumız:ı e-elen P..açd 
Karo! vapuru yolcuları ara.aında mun
tazam Türk paaaportlan ile tehrimize 
gelen rii&tem kızı Adile ile Al kızı 
Nazime ve Zeynep muhafaza leşkila
tı msnurlarının nazarı dikkatlerini 
cclhetmiı ve muayene meınurları ta • 
rafından 11kı bir arama yapılmıştr:r. 
Her üç kadının da bedlerine aanb ola· 
ra.k bir kilo 750 gram ağırlığında muh 
telif İpekli kumaşlar hulunmu§tur. Bun 
!ardan bazılan h ç dikilmemi§ bir kıs
mı da arrf gümrükten kaçırmak ga
yesile teyellenmiştir. Yakalanan ka
çakçıların haklarmda 18.zmı gelen ka
nuni muamele yapılmııtır. 

Buda oyuncak kaçakçısı 
lakenderiyeden şehrimize gelen De 

niz yolları idaresinin Karadeniz va • 
puru atefCileıünden lbrahm güm • 
riikten etYa kaçırırken yakalanmıJbr. 

lbrahim vücudünün kol, bacak bel 
11ı'bi muhtelif yerlerine lutikten yapı· 
lan ve ş.i;iri4diği vakit bak.iki bir keçi 
yavruau kıular büyüyebilen oyuncak 
keçiler, ipekli kırava.tlar, ipekli men
d ller salda.yarak giimrükten kaçır • 
mak ıiı>teımiıtir. lbrahiınin etYaları a• 
raamda kıymetli b:r de Japon oyun • 
cağı varmr. lbralıim hakkında tanzim 
edilen evrak ile birlikte lhtiaaa mah
kemesi müdde'. u!llAJmİl>ğine verilmi§· 
tir. 

DENiZDE: 

Deniz üstünde 
Bir kafile daha 
Fılistine giremiyen Yahu

diler deniz üs.
tünde dolaşıp duruyorlar 

Geçenlerde F.ilisüne kabul edihnİ· 
yen 378 Leh muaeviainin aylarca deniz 
üzerinde dolapnıık ıuretne geçirılilderi 
macerayı yaznu§tık. 

H@cr verildiğine göre, ekserisi 
genç kızdan mürekkep olarak 38 kiti
lik bir .mutevi 'J'uhacir kafilesi de yru 
ikibete ugramıftn'. 

LctQnya 'e Lehistan ve Romanya. 
dan r· . . itmcl< istiyen bu kafile 
Kö•teu .<jc Daçya vapuruna l>inm.iılcr
dir. 

Bunlann elhıde Beyrut için veril
mjı bir~ seyyah viz .. ıi vardı. Bunlar 
bu •r Jc Bcyruta ç kaoaklar ve ora· 
üa.ı1 .,,~ic" fiJ.jıtine gideceklerdi. 

Kef • t olarak vapur Beynst Jima.. 
nma varınca Fransız hül<Wııet.i buolarm 
adam bapna 60 i.ngiliz li.rau ve:ilme • 
cli.kçe Haraya çslnnalarına müaaade etme
mİJtİr. Bımun Uzerioe wıpur kafi.leyi 
B~")'T'.lta çılı:annadan Yafa yolunu tat
muıtur. 

Yafaya muva.alaUa filiıtin memur
ları vapura ginm§ler ve paıaportlan 
kontroıl c:tti.kten sonra yolculardan Ko
manya l1l<llJUru Jean Mija adında birini 
tevkif etmlıler ve diğer üç kipyi neza. 
ret altına alıruılardu. 

Bu meyanda Zion Uoyd oeyahat ,... 
.-.enteoinin Köstence m;;dürü olan Möı
yö Licbte.d.erg ile acentenin umumi 
müdürü ve avukat Calin poliı ~areti 
albna olmmııtır. 

Mija hemen muhakeme edilmiı ve 
Fil:stine guli olarak muhacir sokmak 
ve vizeıu muhacir rintak için memu
ru mabsuauna adam ba§ma 30 lnefilz 
liraaı rüıvet teklif etmek cürmünden 
dolayı a.ltı ay hapse mahki'im edihnit • ı 
tir. 

K:ıfilc Y ah.ya çıkama.ymca tekrar 
Kö.ten<:eye dömnü§, fakat orada da ka. 
raya ç:kmalarına müsaade edilmemiı • 
tir. Bunlar elan Daçya vapurunda neza. 
ret altında bıtlundurulmııktadır. 

lı __ o ____ A_ı 
( h l:lankıumdan alman cetveldir) 
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AKŞAM FIYATLARl 

iSTiKRAZLAR ı TAtlVlLAT 
l•tikraz.ı daibli 94~ 
1933 Erıaoi 97 Rıh.tım 17 50 
Kuponaw: 29,70 An. llJÜmuail 51,80 

" 11 28,15 An. talıTi1i 1, il 48,75 
" ili 28,66 

ESHAM 
it Banka•ı Nama 10 i Reji lruponaua 
,. ,, HamÜİllMı 10 T el•fon 

,. 11 MUeıaiı 9S ı T erkoı 

2,ZO 
10,60 
18,75 
13,UI 
12,50 

TU:rlıı:İy• Cuıınhu 0 Çimento 
riyel Bankası 64 ltt.hat dey, 
1 ram••Y 30,50 Şark dey. 

Anadolu bııae 25 85 BaJ,.a 
Şir, Hayriye 16 Şark m ecır:a 

0,97,50 
1,51 
4,65 

Çl'i.K. FIYATLARI 
F••DSI:& F. 12,06 Prai 19,05 

Londra 616,78 e.ı .... ı 35.02.18 
Mili.no 9,29,88 MoakoTa 10,86 
Nü7ork 79,00 Beri in 1,98,32 
CeoeT ... 2,45,82 Varıova 4,.21,40 

Atin• 93,85,75 Bodapeıt.e 4,29,60 
Brn .. ı 3,40 Madrit 11,82,13 

Amaterdam 1,17,67 Bükreı 79,22.50 
Sof1• 67,44,34 Vi7aaa 4,22,SO 

NUKUT (Satlf) 
Jtanı J(wuı 

20 F. Fr&nıu 169 IO l. la•İçre 811 
1 Dolar 126 ı p .. - il 
1 Kar. Celı; 88 ı Mark a 
ı Sil• AT. 23)50 1 Zloti n 
1 laterLin eıa 211 Ley 17 

20 Liret 213 ZO Dinar 65 
• Lna 23 t Çerno•'e ~-

:ııo F. Bolfil&a ııı Albn 9,32 
JODralami Z4 Mec:idiJ'• 41 
ı Fleria D ........ , 240 

Saylav seçimi 
Hazırlıkları 

Gelecek cuma günü mÜn• 
tehibisani seçimi yapılacak 

Saylav seçimi için ha;urlıklara de
vam edilmddedir. Asılmış olan defter
lerde isimlerini vöırmiyenlerin ttira la
rmı dinlemek iızere be§ gün d:sha 
müddet verilmittir. 

Bu müddet zarfında asılmıı olan 
defM:rlerde isimlerini görmiycnılcr bu
luııduıklan kazalardaki intihap teltiı 
heyeti reisliklerine müracaat ederek i
simlerinin tesbitini istiyecclderdir. 

Bu müddet pazartesi günü akşanu 
bilecek ve bımdan aonra hiç bir itiraz 
kabul eclilmiyecektir. 

Teftiş heyeti bu müddet zarfında 
bir taraftan itirazları kah~! edecek di· 
ğer taraftan da müntelıibi aani seçimi 
için hazırlıklar yapacaktır. 

C. H. F . .kaza. ve na.'ıiye teı ' ab 
miintehibi aanilıeıin listesini hazırıama
ğa baılanuıfarclır. 

Bu li.t er brkanm yoklama tali • 
matuamesi mucibince haz.rlanacak ve 
fııiul namına isimlerin ne;ri i9in \' n~ı -
yet idare heyeti reisliğTne tasdik ettiri
lecdrtir. 

J:ı.undan sonra müntehibi aanilerin 
li..tesi hazırlanacaktır . 

Söylendiğine göre lstanbul \'ilayeti 
nüfuau geçen senekilere nazaran ol-
dukça mühim miktarda ertuuı olduğun
dan müntehibi ıani miktmı da o niı -
bette artacaktır. 

Ma.-nafih asıl vaziyet pazartesi 
akf'UDI anlatılacaktır. Muhtelif kaza • 
Jara iaimierini yeniden yazdırmak için 
müracaat edenlerin isimleri kaydedil • 
dİk'OOn ıonna bu rakamın hakiki mikta
n meydar:ı çıkacclrtrr . 

Münteu;bi sanı seçimi de gelecek 
cuma günü yapılacaktsr. Bu in.tihaiım 
bir 'l"ÜD içinde olmaaı için teltıiı heye
ti çalışmaktadır. Nitekim müııtehibi 
tıa.İıi i~mın cuma gününe tesa -
d.:' ettirilmesinin ıd>ebi de halkm bot 
luildıgı ıründe wçimin bitirilmiı olma • 
11dn-. 

Müntehibi aani intihabı bütün ka
zalarm en )ı.lck Y"rlermde konulacak 
sandıklarla yapılacaktır. 

Sandık baılanna fırka namzetlerinin 
ve müstakil!en müntehibi sani olmak 
için müracaat edenlerin isiml..nui gôa
teren büyük lıiste aadacalrtır. 

Halk bu isDuler içinden istediğini 
müntclıibi aani olarak oeçecektir. 

Sinemacılar ve darüiAceze 
resmı 

Sinemacılarla latanbul belediyeai a
raunda bir ihtilaf çdrtığı malilmdur. 

Bu ihtilafı -halletmek üzere tqkil e
dilen komisyonun yakında yeniden ça
iıtınığa baılıyacağı yazıltmftır. 

Bu komisyonun başmda da eaki 
vali muavi:ni "Vle yeni liman umum mü
dürü Bay Ali Rıza Çevik vardı. 

Dünkü gazeteler.ıen biriai de Bay 
Ali Rıza Çevikin reisliği albndaıki ko
misyonun tekrar ç;ıdı~a baılryaca • 
ğnu yazmtfb. 

Dün bir muharririmiz Bay Ali Rıza 
Çevik ile görü§'DÜt. ainemacılarla bele
diye ihtilafı hakkında komisyonun ça
lıımasmı ıonnu§tur. 

Bay Ali Rıza Çevik demittir ki: 
Evvelce bu komıiayon bir rapor ha

zırlayarak vekalete göndenni§ti. Bat· 
ka hiç bir l"Y bilmiyorum. Eaaoen ar -
tık bu i§lerle uğn§mak a.li.hiyet:im 
haricindedir. Zira o zaman komiıyon
da vali muavini hMdu ile bulunuyor • 
dum.,, 

Taksimdeki umumi helA 
yıktı rı 1 aca k 

T ekıimdeki umumi hel8nm yılr.tınl. 
ma11 belediyece l<araa·lattrılmıttır. 

Belediye ıtadyum önünde aıri bir 
hela yaptıracaktır. 

Esio.i evler yıktırılacak 
Son günlerde yıkılmağa baflıyan bi

nalann saym çoğalmrıtır. Bilhassa 
Kaoımpatada ve Hasköy taraflarsndıı 
mühim miktarda eski evler vanbr. 

Belediye bütün kazalara bir tamim 
göndererek kaza olmadan bütün bu -
ki evlerin ve binaların yrlotınbnasmı 

bildirmİftİr. 

SUrp Agopun tapusu alındı 
Mahkeme karaırile beledi,.,ye geç· 

mit olan Sürp Aı;oı> mezarisiııun ta • 
puca kaydı ikmal edilmiflir. 

Belediye bu mezariılrtaki ~yi 
parça parça takaim elmit Jelıİ aoluılr; • 
lann pılinlarmı lıazırlımuıtır. 

Burada yapılacak olan yeni binalar, 
belediyece bazn1anacak ve yapı ve yol
lar kananona t- uygun lıir te • 
Wlde olaaıktır. 

Bunun için buradaki binalar muay-
• yen bir irtifada olacak , aolcaldann va· 

ziyeti de aı a.ari tekilde hazırlnnacak
tll'. 

Eşyanın yanmasında 
kast var mı? 

Evindeki "fyayi agona _......, al· 
mak için yakmak auçile karı koca mah· 
kemeye verildiklerini, fobt ~dıı 
ve ıuçlulann hareketinde kart görül 
mediği için gayri mevkuf olarak muha
kemelerinin clevamma brar verildiğini 
haber verdiğiniz Bay Süleyman bu hu· 
auata dün matbaamıza gelerek demiştir 
ki: 

"- Sigorta tiTketi yaptığı tetkik 
neticesinde zarardan doğan tazminab , 
YennİftİT. Eier bir kaaıt mevzuu babo 
aolaaych tazmi-ı ıla verilemezdi.,. 

Günü~-9 
" ~ll.~"'1 

Yuraun sigortabJ 
Gün geçtikçe zelzelenin leci tah

ribatrnı daha İyi öğreniyoruz. Ge
len telgraflardan anladığımıza gö
re zelzele Marmara civarmdaki 
köyylerde ve bilhassa Marmara a
dasmda pek fazla hissedilmiş, a
h~iyi büyük bir korku içinde bı
ra.'unıştır. 

lıtanbul halkı o günkü sarsın
tJar neticuinde bu kadar korku ge 
çirirse, evlen köyleri yıkılan zaval
lılann ne kadar heyecana düştü • 
ğünü ne leci vaziyette kaldığını ar· 
hk siz tasavvur edin. 

Yalnız fUTada bir kere açalım 
ve bir noktanın İizerinde duralım: 
Zelzele cuma günü akşam ü::eri ol· 
du. Biz hususi tetkikatımız ve ha
berlerimiz sayesinde /stanbuldaki 
paniği ve korkuya, zelze:enin şid
detini vesairesini mümkün olduğa 
hada: tez elden okııyucularımıza • 
bildirdik. 

Ayni sarsıntı burnumuzun di -
bindeki Marmara adasında, Erdek 
ve civar köylerde daha şiddetli his· 
•edildiği ve hatta bir çok tahribat 
yaphğı halde bunu Anadolu Ajan
•• ancak kaç gün sonra haber ve
rebildi. 

Ajanaın ne kadar süratli if gör. 
düğünü daima farkederiz. Netekim 
Ajansın bize telgraf havadisi ola
rak verdiği bir haberi ertesi günü 
gelen Avrupa gazetelerinde bütün 
tafsil/itile okuduğumuz çok kere 
vakidir. Eğer bu gazeteleri müm: 
kün wsa da tayyare postasile alJ 
sak, bir çok haberleri Ajanaın tel. 
grall..:rından daha evvel elde ede
ceğimize de şüphe yoktur. 

Fakat mesela Şikagodaki bir 
tren kazasını haber veren, Cenubi 
Amerikadaki harbi anlatan, Tok
yo kabinesinin V CZfington andlQf
masına dair olan likirlerini bildi • 
ren aja1181mu.ın, kendi yurdumıızu ı 

alakadar eden ve çok yakınınızda 
vôki olan bir faciayı bu kadar ge~ 
haber verebilmesini pek anlamıyo
ruz. Bu olsa olsa, Ajansımızın Tür 
kiye sınırlan dıpnda ecnebi aj;ın•• 
lcuile ve utihbarat ıebeke:ıı:~ bir
le,ik olarak çalıpnaıııntlan, yurdu
muzun içinde ise kentli teşkilatına 
bel bağlamaaından ileri gelmekte
dir. Ajanı1tan biraz daha sürat bi
raz daha teşkilat beklemek kaygu, 
aile yazdığımız bu sahrlardan do
layı bu istihbarat işini idare eden
ler bizi mazur görürler sanırız. 

Şimdi yukanda açhğımız kere
~·i kapayalım da aaıl makMlda ge
:.elim: 

Evet Marmara adannda ve l11~ 
adaya civar olan köylerde zelzele 
mühim tahribat yapmıştır. Maddi 
zararlardan ba,ka yaralananlar ~ 
ölenler de vardır. J 

Bu, tabii bir lilettir. Onüne ge
çilmesi imkan dahilinde değildir. 
Beperin kudreti maalesef o teka • 
mül derecesine gelmemiştir. Zel • 
:ule esnannda ihtiyati ızı tedbir
ler tavaiye etmekten ba1ka elimG. 
den gclen bir şey yoktur. ' 

Onun için hiç olmazsa lellikete 
uğrayanlann elemleri, ızhraplari 
le 11/n bir 8UTette alakadar olalım. 
Civar köylerden kcuabalarJan ln-

biçareler için derhal imdat gönde
rilmip ve kendilerine yardım eJil
miftir. Hiliiliahmer cemiyeti de 
kendi.ine diifen vazifeyi yapmlf -
tır. Ve yardıml'arında da devam et• 
mektedir. Ancak halkımızın da b• 
kıymetli haya müeuesesile daha 
yakından alakadar olmasını bek -
lemek hakkımızdır. 

Hilaliahmerin baıında büyült 
yükler vardır. Aç çocuklarla ala -
luıdar ol.an odur. Fakfr halkla mef' 
gul olan odur. Birçok I .tllilıet ~· 
manlarımızda imdadım':za ln
pan odur. Onun için Hilö!::•h· 
mere yardım etmek her ;vrtlUfın 
bu cemiyete aza o&nannı dilemek 
bütün yurdu her türlü felaketlere 
lıaryı daha sıkı sigorta etmek de
mektir. ı 

Mümta2 FAiK 
--~-~--~---~~-~~ ' 
8. Halit - Ziya Uşaklıgil 

EıaiJonlMri Uf&l<ta Helvaa oiü
lan .ı;,.. tamı- aoyumuzwı lzmire ,,. 
htanbula aynlmıt kolu UffA)ô zade 
In"-• IMlanmakta idi. Soy ..ıı ı...a
nuna uyguıı olarak ben ve baWuıkiler 
bu lakabın Öz türkçeoi olan Upldıgil 
soy adını aldık. Ve Utal<m HelTac:r 
Oğullan da gene bu adı alaralı hep 
biriik o suretle teacil muamefeoini ~ 
tırdık. 

Halid Ziya Ufllldrsil 

Çabuk ve temiz 
bir halde Havagazı aoba.aı od•n .. 
zı ısıtır. 
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l 'f l' q&.•a: 
1 

bahisleri Ôz dilimizlej - ... i .. AIP; a; 
b:a yan - Habeş sınır ------------ Hasta olacağım gelir •. 
1 skerJi Öz Türkçe ile 

Bilmecemiz 
Bizmki bize yeteri. 

çarpışmasının sonu Arluıdtzflardan biri, geçenlerde 
nereye varacak? Dilimize uymadıkları beabelli 1- bir hasta.ını Cerrahpafa ha.taha-

ken, ydlardanberi, içimize sindi- · 
Bir:ncikanun ayının betinci ııünü Ha- nesıne yahrmırtı. 

beıistan ile ltalya soma!İlinin sının ü- rip ağzımızda doltzfhrdığımız bir Hastahane baıhekimi Bay Rüştü 
2 erinde Ualual sahası civarında bir ita!- takım sözler vardı. nün insanlığım anlata anlata biti-
yan askerlik kıtası ile Habeı askerleri Ne derneğe geldiklerini araştır- remiyordu: 
arasında bir kavga çıktı. Zırhlı kıtalar k l" • l k ll d k 
ve bava güderi ;ı,, berkiıilmit olan !tal- mayara ge ışı güze u anır 1 • - Bu, bir hekim değil, adeta bir 
yan kuvveti Habeı askerlerini darmada- Sözgelip, "bununla birlikte,, de- baba. •• hastalannın en ulak ihti-
ğın et'.ıi. Stefani ajansırun bildirimine gö- mek dururken: "maamalih,, sözü- yaçlarına varıncaya kadar meş-
re lıalyan hattının önünde llO Habet nü dilimize dolamıştık. l l 
askeri ölüsü sayılmıı, ve ltalyan uçakla· gu 0 ııyor. Bay Rüştüye: "lal anca 
n Ualualdan Ado'ya kadar süren bütün "Bundan ötürü,, diyecek yerde kovuştaki hasta, kaç defa nefes al-
yol üzer;mıe bir çok Habeş ölü ve yara- "binaen ala zalik,,e saplanıp kal- dı?,, diye sor, sana söylesin. 
lılarırun s21çılmı1 olduğunu görmütlerdir. mıştık. " Benaberin,, i bir türlü sil-

Kavge olan yer, Habe• billJrimlerine Bu adam için gece ile gündüzün • kip atamamıştık. 
göre Habeş '1nırımn 100 kilometre için- farkı yok. Sabahın yedi buçuğun-
d · · ç k"" Hah H" d d · "Deg"il miki .. ,, sözü, "madem-e ınuı. ün u ·~ oınm, ın eru- da İş bn•ına gelir. Ak•am karta "i-
zinden 300 kilometre ıraklıktan ııeçmekte ki,,nin yerini pek güzel tutarken -r Y " " 

Olup ka' .... a )"eri ı· , ,_. bu denlıden 400 kil<>- ·· ·· k l b' kacağını kendisi de bilmez. oz tür çe o uşu, ıze onu unuttur-
. metre içerilik imiı · Ya o hastahanenin tem'-'ı'gı•' ne-muştu. "Gün gibi açık,, sözü dunır- = 

Görülüyor, ki bu herhangi tesadüf ka- k "E b l dir? Taşlara bal dök, yala .• 
jııilinden bir sınır kavgası değil, belki de en, zhan mine,,ems,, • ağ a-

-bir plana ııö-e anıldanmıı ve ltalyan ku- mıştık. O böyle anlatırken arada bir, 
mandanlığı tarafından yapılmıı bir saldı· Daha buna benzer, ne öz~ncik-
rım mub:ırebesidir. Daha doğrusu, bu ha- l • l d k 
!lise, lıalyanın, Habeıistana karı• açıktan er, göstenş er yapar ı • 
açığa siliıhlı bir saldırıma geçmesinden Dilimiz, bu pürüzlerden sıyrılın-
başka bir m~ni\ya gelmez. ca, öyle güzelleşti ki, yerli, yaban-

lıalyan - H;ıbeş anlaıamamulığının er, onun bizim özümüzden çıkma ol 
hemen hemen bir yüz yıllık eıki bir tari- d 

'bi vardır. (Ertirea} ve (Somali} ltalyan uğuna tanıyor. 
müstemlekeleri dahi zamanında Habeş ATtık, içimize doğduğu gibi yaz. 
toprağı idiler. Fakat, Asıl Habeş toprak· manın tadını tattık. 
Ianna nisbetle bu ltalyan müstemleke- Günün birinde: 
si kıymetli yerler değildir. 1 aıyan ıı gÖ· 
zü, ötedenberi büloiin Habeşistanı elde 
ederek Afrikacla ökonomik, sıyasal ve 
stratejik bir mevki piyesi olmaktır. 

Otedenberi, 1 tal ya, bütün Habeıistanı 
elde etmek için, bir kaç gez, batta lngi
llı'.erin göz yumma11 ve belki de yardı
mı ile sınamalar yapmıttır. Fakat mu
vaffak olamamııtır. Habeşistanda nüfuz 
mıntakaları yaratmak lngilterenin de 
yardımı ile Fransa, lıalya ve lngiltere a
rasında yapılan konuıınalar dahi muvaf
fak olamayınca nihayet ltaiya 1928 yı
lında Hab.ıistan ile bir dostluk ve tica
ret andlafması yapmıılır. Bu andlaıına
ya göre talya, Habeıistanın istiklalini 
sayacak ve iki ülke arasında bir anlaıa
mamzlrk çıkacak olursa üçüncü bir dev
leti;ı hakemliğini kabul edecek idi. O za
ll'an ftalyan Somalisinde Akabe Kıbi ka
sabasında serbest bir mmtaka yaratılmış 
ve Akabeden Habeşistan aınmna kadar 
bir otomobil yolu yaptırılması kararlaı
tırılmıı tı. 

Aradan beı yıl geçti. (Mu .. olini}nin 
bu gez, Habcıislan meselesini ba!lede
cek kadar l<endiıini serbest gördüğü 
anlaşılıyor. lngiltere, zaten ötedenberi 
lıalyanın (Habeıistan}da geniılemesi
ne göz yummu~tur. Bu defa iae. Yemen 
gibi, Hicaz gibi Arabistan meml~ketle· 
rinden lıalyayı uzaklaıtırmak, onun dik
kat gözünü ve metııuliyet alanını Afri
kaya çevirmek ve takmak lngiltıerenin 
işine geleceği beıbellidir. Fransaya gelin
C'4'1 1talyo, Fransanın kendisi ile bağ(;\ .. 
mak ist eliği dostluğun batın için artık
onun H '>eşiıtanda ona karıı çıkmayaca
ğı karı: nı vermiıe benziyor. Daha ge .. 
çenler•' "• ( Ro""I.) dak.i Fransız büyük 
elçisb ., lıalya dış bakanlığı ile göriiı· 
tüğü b < çok meseleler arasında Fran
sız So alisinin bir lnamının ltalyaya bı
rakılrr.a.ı ve (Ciboti • Adis ababa) de
miryolunu:ı bir kumının da lıalyan)ara 
aablmaıı işinin de bulunduğunu gazete
ler bildirmi7lerdi. 

İtalyanın bu ~çıkça saldınm hareketi
nin acbeplf'ri~Acn biriıinin Japonların .. 
son yıllarda Habeşistandaki hamaratlık
ları olduğu da sily]enip duruyor. Son 
Yıllarda Habepstana yapılan idbalatın 
yüzde seksenini Japon mallan teşkil eyle
mekte imiı. Hatta, Hab~ler, pamuk 
ekip yetiştirmek için Japonlar!\ bir çok 
ta arui satmışlarmış. Bu da yet;şmiyor
muş gibi, Habeş ordusunu düzmek ve 
kurmak için Habeı hizmetine bir çok Ja-

ron zabiLleri de çağnlmıt. lıin kısası, 
talyanların yapacağı iıi Japonlar yap
nıağa kalkmıtlar, tabii iti daha fazla u
ı:atmak ltalyanlann hesabına gelir mj? 

Şimdi Fransız dıı bakanı Bay Lavalın 
Roma seyahatinin amaçladığı meseleler· 
den birisinin ve belki en mühimlerinden 

Mitli tefrika: 68 

- Dilimize yeniden arapça, fars
ça kelimeler girecek! 

denilse, bu sözleri kullanmak is
teğine kapılan bir tek ki,;. göremi-
yeceğiz. 

Yıllarca çöllerde dolaşıp, keneli 
yeşil yuvasına dönen gezginciler gi 
biyiz. 

Kendi yerimizi bulduk. Y erlef
mek üzereyiz de. Bizi buradan kal
Jınp; bir daha o uzun kansık yol
lara kimse atamaz. Artık, ne Kudü
se gideriz, ne de lslihana ... Çiçek 
gibi clilimiz üstüne başka çiçek 
koklayamayız. Koklasak, biliriz 
başımız dönecek. 

Kendi tarlamızda, kendi toprağı
mızın yetiştirdiği bize yeter. Yeter 
değil, işte gördük ki yetiyor. 

Artık malın göz çıkarma.a da, 
bir ulusu dilsiz bırakabileceğini a
cı denemelerle anlamışız. 

l 
Yabanın malı, kendinin olsun! •• 

Salahaddin GONGöR 

Is ve lsci .. 1 
Milliyet bu sütunda if ve ifçi İatİ· 
yenlere tavassut ediyor. Iı ve İffi 
istiyenler bir mektupla Iı bür~ -
muza müracaat etmelidirler. 

aranıyor 

lngiliz mektebinden mezun lngilizce
si çok kuvvetli muha.aebe, Fransızca ve 
Türkçe bilir bir genç ehven ıeraitle iı 
arıyor. Milliyet (lngillıce) rumuzuna 
müracaa~. 

-

birisinin de Habeşistan mesele&i olduğu
nu anlamayacak ne var. Bu halde, Musso
lini ltalyosı, bu defa Fransızlann da mü· 
u.adeıini elde edecek olursa, çoli yakm 
bir umanda Afrikarun bu kara veya çi
kolata renkH balkının başlan üzerinde 
ltalyan uçaklarının bombalar savurma5r
nı beklemekte haklıyız. 

llkkinun ayının beıinci gÜnÜ UaluaJ' 
da patlayan tüfekler, bu düşünceye gö
re bir öncü vuruımaııru bildirmiılerdir. 
lıalya, lngiltereden sonra, bu ııez Fran
sa ile dahi uyuıtuktıan sonradır, ki asıl 
büyük ltalya - Habeı aavaıı baılaya· 
caktrr. 

Apak (CINOCLU) 

a t .1~c7l JJ11. 

, - Nerede? 
I - Nerede olacak? Benim evim-
üe ... 

Kız oyun bozanlık etmedi. Mer
Öivenleri tıpıt tıpıt çıktı ve içeri 
girince çantasını bir tarafa, peleri
nini bir tarafa fırlattı. Yumrukla
rını sıkıp kollarını ileriye doğru
uzattı. Bacaklarını gerdi ve batı
nı sağ omuzuna doğru eğereWderin 
bir nefes aldı. 

- Ooh ! - dedi - ne güzel ko
kııyor ! Bekar evinin kokusu bu de
mek. .. Hürriyetin kokusu bu ... ooh ! 

Ve birden eencin boynuna kolla
rını doladı . 

. 
llk öpütmeler pek tatlı gelmişti. 

Sarhoşluktan güç ayrıldılar. Fakat 
on dört saatten biraz fazla süren 

bu ıarhc>şluk ::luşun altında biterken 
Aliye birdenbire, damdan düter 
gibi sordu: 

MUa:ıifi: NaZ'lı İ Şüiıa~ 
- Nazmi .. Sana bir iğne ver-

mittim .. Ne oldu? 
- iğne mi verdin bana? 
- Canım ne çabuk ta unuttun? 
Hem hiç te fena bir İğne değil

di. 
- Haa .• evet •.• 
- Ver tunu bana da .. Bir kaç 

gün sonra geri veririm. 
Nazmi dutun ~)tından çıkınca 

ıslak ellerile ceblerini kanttırmağa 
batladı: 

- Burada değil galiba Aliye ... 
- Ya nerede? 
- öbür evde kalmı' olacak her 

halde? 
- iyi dütün ... Birine vermit ol

mayasın? 

- Ne münasebet elmasım ... 
- fyi dütün .. ben yalandan haz-

zetmem ... 
. . . . 

- Heee kime vermittin? 

yüzüme bakıyordu. 
Nihayet sordu: 
- Sen de Rüştüyü tanırsın, ne 

dersin? 
Güldüm: 
- Bir ~ey demem. Yalnız onu 

her görü,te, benim hasta olacağım 
geliri 

Kula.kmisafiri 

Bugünkü program 
1 S TAN BU Lı 
17.30: lnlul&p d•ralerl (Üni•eraiteden nak

len Cumhuriyet Halk Fırlı;aar G en el kitibi Pe· 
ker tarafından.) 18,30: Almarv:a dera. 19: Da na 
muaikİ•İ. (Plik.J 19,30: Haber-ler. 19,40: lb. 
aan Celaleddin tarafından piyano refaka tile 
ıarkılar. 20: H a fif muaiki pliklıtrı. 20,30: 
Sti.ı""n10 çingene orkeıtraaı. 21,15: Son h.aberler. 
21,30: Radyo orkeıtraaı. 22: Radyo cu v; 
tango orkeatTaıı. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 PJAk. •• haberler. 18: Salon orlı;ea· 

traar. 19: H aberler. - Salon orkeatraaı. 20: 
Konferans. 20.30~ Bükret operaarndan salon 
orkeatraıı. 20: Konferana. 20,30: Bükret opc· 
ra•ından na.kil. 

S4l5 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Çay carı. 19: De ra. 19.,30: PJik - kon• 

fer an•. 21: Budapeıte konaer orkeatra11. -
Haberler. 22.SO: Bachmann amalon kuarte t 
talamı. 24: Haberler. 24,20: Çinıene muıikiıi. 
1,10: Son haberler. 

841 Khz. B E R L 1 N. 357 m . 
18: Senfonik. konser. 18,30: Piyano ile rap

•odiler. 19,05: Çocuk neıriyah. - Şundan buıa· 
dan, 20: Ç.briıtian Jlndinsin eserlerinden piya
no ile t•rkılar, 20,40: Haberler. 21 ,10: M acar 
dana muaikiıi. 23: Haberler. 2325 Arjantin 
danı ınuaikiai. 24: Londradan Ha.nry HaJI car_ı. 

950 Khz. B R E 5 L A U, 316 m. 
18,55: Şarkilar. 19,25: "S.ileayanız., 20: Ei

lenceli konser. 21: Haberler. 21,10: .. Lotae an 
Bord., adlı de nu:ci konediai. 22: Radyo orkeı
traaı . 2.:.. : Haberler. 23,25: Pl&k konaer.i. 24,0Sı 
Orı konseri. (Ruhi musiki.) 

Khz. S T O K H O L M. 426 m. 
19: Pli.k. 19,45: Ders. 20,30: S;)ı.ler. 21,10: 

Kopenheıtan naklen Dan.imarlı muaikiai. 22,· 
15 Sözler. 23: Haberler, 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
20: "Fafediacb i'n Sünnenschf'in,, isimli di

yalektili temsil. 21: Haberler-. 21.10: Dana mu
sikisi. 23: Haberler. 23,20: Vashinrtonden haf 
ta haberlerinin özü. 23,30: Dana muaikiai.. 241 
Operet mu•ikiıi. 

704 Khz. M U N 1 H, 405 m. 
18,50: Halk farluları. 19,30: Si>z.ler. 20: Sen• 

fonilc konser. 21: Haberler. 21,10: Oper•tler -
Sseıli filmler. 23: Haberler. 23,20: Saar haber• 
leri. 23.30: 0 V cu" ewis Deutschen,. isimli mu· 
sikili s keç. 24,3ü: Gece musilciıi. 

Khz P R A C. 470 m. 
16,55: Asker muıkaaı. - Sözler. 17,55: 

Popüler. 18,40: Plak.. 18,45: Ziraat. 18,55: Al
m a nca neıriyat. 19,55: Haberler. 20,10: Pli.k. 
- Dera. 20,30: Popüler piyea. 20,45: Brünodan 
21: Şakılar. 21,30: Komedi. 23,15~ Dana. 24ı 
Caaband. 

223 Kbz. VA R.Ş O VA, 1345 m. 
. 19,15: "l',:-io kooaerj, - Sözler. 20: Şarkılar. 
20,20: Aktüalite. 20,30: Pli.le. - Spor. 21: Ha• 
fif muaiki. 21,45: Haberler. Sözler. ?..Jı Rek
li.mh konaer. 23,15: Dana. 

Khz. S T R A S B O U G, 349 m. 
19: Maratlyadan nak.il. 20,15: Tarih hah.ia

leri. 20,30: Sözler. 20,45: Viyolonıel refakatİ· 
le tarlular. 21,20: Haberler. 21,45: Plik. 22c 
Haberler, 22,10: Saar haber-leri. 22.30: Paria
ten naklen orkeıtra. 24: Kab•ehane konseri. 

- Vallahi kimseye vermedim 
kız! 

Fakat bu kız birdenbire değiti
vermifti. Bir gün evvel sokakta 
rastgeldiği zamanki gibi ditleri gı
cırdamağa batlamıt ve katları ça
tılmıftı. 

- Haysiyetsiz 1 - diye bağır
dı -

- Haysiyetsiz kim? Ben mi? 
Aliye gözlerini dikmit betbet 

bakıyordu. 
- Kuzum ne oluyorsun? 
- iğneyi! batka laf dinlemiyo-

rum. . . . 
- iğneyi kime verdin çabuk 

ıöyle! 

Ve birden, hiç beklemediği bir 
teY oldu. Kız, çenesine tiddetli bir 
yumruk indirdi ı 

- iğneyi! . . ... 
- Cevap veremiyorsl!n değil 

mi? . . . 
- Çünkü iğneyi, benim haysi

yetimi biran düşünmeden bir baş
ka sevgiline hediye etmittin değil. 
mi? 

- Yalan söylüyorsun! 
- Yalan söyleyen biri varsa, sen 

sin! 
- Ben iğneyi evde unuttuğuınu 

Oamanlıca karıılddannı J'&Idıfımı• keli
melerin öz türkçe mukabillerini bularU ıti:· 

limiz:in boı haneleri.ne yerleıtirinia •• keaip 
(Milliyet bilmece memurluiuna) ıönderiniz. 

Doi;u halledenler arasında kura çekilir or 
•e kazananlara hediyeler -.erjyoruz. Müddet: 

Perıembe rünü akıamına kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 ., 8 9 1011 

1 1 ... 1 ı 

2 
3 
4 
s 
6 
7 
il 
9 
10 
11 

1 • . • 1 1 • ı 
ı ~ı 

; • ı 
1 1 1 1111 1 • ı • ı 
1 1 i ı • ı 1 ' • ı 1 ., 

ı•• ı• 1 ' ı • 
• ı 1 ı. ı • ı ••• ı 

1 
1 

1 1 ı • ı 1 1 ı •ı 1 
1 
1 .• , 1 1 1 1 1 · • ı 

1 1 1 1 18 1 • ı• -
• ı• • ı • I .• , 

ı • 1 1 "" - SOLDAN SACA 
1 - ld, ıehra7İn 6, Lezzet 3. 
2 - Kormer 2, Dem 3. 

1 
1 

3 - Maıiyen 41 nota 21 cezire S. 

1 
1 

4 - Cereyan 4, -.alide 31 beylJİr 2. 
5 - Ziraat 4. 
8 - Bıçejın kılıfı 3, beyaz 2. 

1 ,. 
i,.. 

7 - Ben deiıl, o deill .,,, bir kümes hay-.a-

llJ 3. bal amelesi 3. 
8 - Tok deiil 2, fabr, bu:, meaerrel 6. 
9 - Ka.brama.n S, nota 2. 

10 Bir denizimiz 3. 
11 - Zeriy.at 4, sözün üstünde S. 

YUKARDAN AŞACI 

l - Sat1ıı mail 5. hürmet S. 
2 - Pay 4. bir aüt hayvam 4. 
3 - Halk, kalabalık 5. 
4 - Yemek 2, rabıt edab 2. 
5 - Beyaz 2, huzur, İnt, nezt 3 , 
6 - Çocuk yemeii 4, kııcr 3, ıeniılik 2. 
7 - Büyük anne 4, tavla oyu.nundaki t•Y 3. 
8 - Beyu ~ yama 2.. 
9 - Cet 3, tok dej:il 2, blr iki h.arfi iki 

defa tekrar edin kutun dudağı olu.r 2. 
10 - Kan yolları, hayvan ölü,ü 3. 

11 - Tahaka 3, uzun deiil 4. 

ÇAGIRIŞLAR 

* Türk Mürettipleri cemiyetindenı 
11 ikincikanun 1935 cuma günü saat 
2 de Vi'.ayet karıısmd&kı; Mürettipler 
kıraathanesi üzerindeki yerde Cemi • 
yetim.izin senelik kongresi yapılacağın 
dan Cemiyetimize yazılı bütün üyele
rin yukarıda yazılı gün ve saatte bu · 
lunmalan. 

* Türk Diş hek mleri kurumu genel 
yazrcılı~ıncian; ı 

11 <kinoikanun 935 cUına gÜnÜ aa
at 10 da sene~ik genel toplantı yapı
lacağından Üye arkadaşların kurwn 
yerine gelmelerini dileriz. 

* Milli TW.k talebe birliği konırre 
bqkanlığından ı 

Milli Türk Talebe b"rliği büyükae
çim kurultayı 11. 1. 935 cuma günil 
Istanbul Halkevinde saat 1 O da top
lacaktır. Birlikçi arka~larm gellrne
lerini dileriz. 

Al.al hıf z1ss1hhası toplanhM 
Tiırkiye Akıl bıfzıuıhhası kurumunun 

yıllık toplantısı 10 ikinci kanun 1935 
perıembe günü ıaat on altıda c,ğal
oğlu Ha;!<evi salonunda loplanacaklır. 
Bu toplantıda A - Uluslar ara11 uı 
sağlaml:ğı koruma kurumlan çalıımaaı, 
B - Sağlam ve hasta adamlarda çalış
ma gücünün ölçülmesi, C - Psikofizi
ğin değeri, D - Okulalarda us sağlam
lığı korunması, E - Alıngan huylar, 
ııibi mevzular üzerinde münakaıalar ya
pılacaktır. 

Bugünkü orkestra konseri 
Konservatuvarın 3 üncü orkeatra 

konseri bu ırün muallim Seyfettin A
aafm idareai altında ve!' lecektir. Vi
yolon!el muallimi Sezai Aaaf Viyo
lonsel kon.aerine do orkestra. refakat 
edecektir. 

söyliyorum. Sen aksini ne ile isbat 
edebilirsin? 

Bu suali kendinden ıon derece 
emin bir tavırla söylemişti. Aliye 
güldü. Masaınrn üstünde duran 
mektep çantasını acele acele açtıı 

- İtte ... - dedi - bununla ..• 
Nazminin gözleri dört açıldı.iğne 

kızın avucunda duruyordu. Maama 
fih birdenbire toparlandı: 

- Anlatıldı ... cebimden aldın. 
- Hayır ... sevgilinin göğsünden 

aldım. Hem de müthit bir iskandal 
yaparak ... Postahanede yüzlerce 
adama rezil kepaze oldu. 

Na.zminin hayreti bir kat daha 
artmıştı. Şatkın tatkın söylendi: 

- Benim postahalıede tanıdığım 
bir hanım yok... • 
-Vardır. 
- Vallahi yoktur. 
- Sabihayı tanımıyor musun? 
- Nasıl bir kız bu? dur, dur, 

dur, uzun boylu, zayıf. eımer, bü
yük altızh bir krz mı? 

- Tam kendisi... 
- Meıele anlatıldı ... Ben senden 

ayrıldFktan sonra o gece Sarııtüzel
de bir arıkadatmıın evine gitmit· 
tim. Ne olduy411l orada oldn. Ya bir 
fey çıkarırken cebimden dütür
düm, yahut a,ırmıt olacaklar. 

- Gene ralan söyliyoraun .. , se
nin böyle hır11z arkadatlann ola-

Bu akşam S A R A Y Sinemasınd 
1 "Bitmemit Senfoni,, filmini yaratan büyük ve dahi sd 

WILL Y FORST ' un ikinci zafeTi 

MASKELİ KADI 
filminin ilk ira esi münasebetile 

BÜYÜK GALA 
Bu müstesna p.beser da~ ilk eseri kadar rağbet ve muvaffakiyet 
mıı ve Berlin, Pariı ve Viyana gibi tehirlerin en büyiik sin 

bütün basilat rekorlarını kırmıttır. llAveten : Fox Jurnal 
A2 kalan yerlerin temini için 41656 No. ya telefon ediniz. , 

Bu akşam 
Hayret ve 

T O R K Sinemasında 
ibretle seyredilecek bir film: 

Satılık Kahramanlar 
Hisd bir meyııu.... Hakiki bir bayat faciaıı: 

RICHARD BARTHELMESS 
LORETTA YOUNG 

Vatan utrunda bayabnı, servetini, benliğini ve a,kıoı 
• kaybeden Lir kahramanın acıkh Hrillzeıti. 

lıav .. ten: EKLER JURNAL dOnya haf.erleri 

·-------------------1 ................. ~ ................. , ... ı ................. lllP!j 

Türkiyenin Bütün Sinema 
Müdürlerine1 

Senenin BIRitlK TORKÇE SöZL U ŞARKILI MEMLEKET f . 

SEL BATAKL 
DAMIN Ki 

Smemamızda bugüne kadar mev cud hasılat rekorunu kımııf, I' 
Bayram ertesi olmasına rağmen fazla seanslar ilave etmeğe 
bur kalmı,tır. Halkımızın gösterdiği bu emsalsiz rağbetine k' 
Bugün PERŞEMBE saat 1 de, yarm Cuma saat 11 ve 1 de f i 

seanslar ilave edilmittir. 

i P E K Sineması ... ............................................ ~ 
2 büyük film birden 
göstermekte olan 

SÜMER SINEMASINDA 
Yeni ve emsalıiz muvaffaldyet! 

Dünyanın 60nu - Şehirler yıJab,. 

yor - Nehirler teııy<>r - K yamet 
kopuyor ... ıribi müthiı sahneleri 

gösteren 

MAHŞER 
pek kuvvetli ve heyecanlı film. 

Aynca : MARTHA EGGERTH ta
rafından temsil edilen 

ŞAHANE VALS 
filıni. Muıikiıi: JOHAN STRAUSS ... ....................... . 

OZAN OPERETi 
<Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Saba
hattin Şehzade
batı Ferah Tiyat
rosu, Fahri Gü. 
lünç, İsmail Dün-

\ büllü. Bu gece 

HENRI BATAILLE'in meıbıl 

iSKAND: 
l ıyatro temsılindeki bütün i"İ 

'ıı:t: """o ütün ifadesini muhafaza 
lan Lu mubteıem film, "D 
Müdürü., filminin unutulmu .ıfd 

GABYMORLt 
· HENRI ROLLtı· 
1 tarafından temsil edilmiıtir. y,,! 
1 SUMER sinemas 

YENi NJ:;~H.IY AT 

Teknik 
(Yeni Adam) halk bilgileriııİ' 

d kitabı olan (Teknik) çılmıııtıı' 
d 

Yaşamak yolu n 
Iotanbul verem müca.dele .,.,-k 

tince çıkanlmakta olan Ya z 
lu mecmuasınm 67, 69 aayrlı ,,1 
lan nefis bir tekilde çılonıpır. k' ............... ., 
SilliyC1:. 
Asrın umdesi " MiLLiYET " 1 

ABONE OCRETL~ P 
TUrkiye içia Harf1 

ı.. K. ı. r 
3 a7lıjı 4 - 1 
6 • 7 60 Jf ğ 
ız • 14 - al,1 ü 

Gelen ••rak ıeri ••rllmez- r.f~ 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur - c;..ı: 
matba&J• ait itler İçin müdi..riy•tf~ 
racaat edilir. Gazetemiz ilinJaruı ,.,. 
liyetini kabul etmes. 

LEBLEBiCi 
HORHOR ACA 

.düyük operet. ı ••--1

•--------' 

ma.z. F arzedelim ki düti.• dün ... Sa
na iade ~tmeleri lazımdı. . 

- Fakat asıl neye acmdnn bi
lir misin? Se~i çoktandır görme
diğim için mektebine bir mektup 
göndermek istemittim. Onu verir
ken bir de ne bakayım? Bizim iğ
neyi memure hanım göğsüne takma 
mıt mı? "Hanını - dedim - ne 
güzel şey bu! Kim verdi size bu
nu?,. Kadın yılıtık yılıtık gülüm
seyip ne dese beğenirsin? "Nitan
lım verdi efendim,. demez mi? .. 
Hemen iğneyi çekip elbisesini yır • 
tarak göğsünden aldım. T abil o ba
ğırdı. Etraftan kotuştuar. Müdürün 
odasına çıktık. Arka11nda marka
mı görünce iğney bana verdi ama 
ikimiz de rezil olduk. Nasıl beğen
din mi yaptığın iti? 

- Hala inat ediyorsun? 
- Senin nene ina,naymı? .. Bizim 

eınıfta F ahrünniıa derler bir kı:ıı 
var. 

- Fahrünnisa mı? 
- Tabii tanıyorsun .. Sevgilileri-

nizden bu kaltak methurelerden
mit·· Mektebe iki gün evvel polis 
haber vermit imtihanların yarısı
na girdiği halde eline bir tasdikna
me bile vermediler. Adını defter
den ıildiler. Sorsana bana o gece 
altın köıtekle odama atbğın kağıt· 

daki randevuya niçi;-;ehıı~ 
- Sahi neye gelmedin 1 
- Çünkü o ıabah mektebe 

ce Fahrünnisa hanımefend" 
zun bir mektup okumakla 
bulunduklarını gördüm •• Lu • 
bana da gösteriler. Altında b 
lip İmzası vardı. Fakat al 
dnn tabii... Y a.zı seniın pınul 
lci yazının aynıydı. 

• • • 
-Neye ıustun? 
- Ne diyeyim bilmem ki. 

lesem inanmayacaksın ? 
- Y okaa arkadatlar 

mektuplarını da ben mi 
diyeceksin ? 

- Eh ... Bu böyledir. 
Aliye "sen onu benim kül' 

anlat,. gibilerden peleriniıı.İ 
aynaının kar,ısına geçti, batııı' 
mağa batladı. 

- Gidiyor musun? 
- Tabii... ~ 
- Bir daha ne zaman bulııııı 

kceğiz? ~ 
- Hiç bir zaman, artık at~j 

da en ufak bir bağ dahi kalııl"' 
- Fakat Aliye ... 
- Suass ... inanmam. " 
- O kıza neye sormadın 

nitanlın kimdir diye? 
- Aklıma gelmedi. 

-BibfıeJI 
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ak'k· ikaye 

uzlar arasında köpek var 
t lı'Şimal memleketlerini biliyor mu O gece, ertesi günü karım bir şey 
~ "~- . uuraları kamilen buz ile yemedi. Köpeğe acıyor, sonra hun-

tülmüştür. Hatta burada yaşa • gür hüngür ağlıyordu. Çocuğumuz 
,ı J-Il insanların evleri bi.e buzlar al ölseydi, eminim ki bu kadar ağlar
~dadır. Buzlar altındaki insan • dı. 
"r ne yer, ne içer? diye soracaksı- - Zavallı köpek, diyordu ... Gö-
l ez. Ben size söyleyeyim: zü baka baka ölecek... Açlıktan 

Burada bizim beygırler gibi kul- mahvolacak. 
ılan Ren geyikleri vardır. Kö- Buzların çözülmesi üzerine biz 

tekler vardır. Bu köpekler ve ge- de ertesi günü hareket ettik. 
er araba makamında kullaru- Bir hafta kadar yol aldıık. Niha-

ın kızakları çekerler. Balıklar en yet lzlaındanın şimaline doğru gel-
üyük gıdayı teşkil ederler. dik. 
Şimal memleketlerine seyahat Bu emada uzaktan gördüğü -

tmek orada buzlar altında yaşa- müz aysberg (buz dağı) bizi müt
an ınsanları görmek istersınız de- hiş surette korkuttu. 
il mi? Çünkü hepimiz biliyorduk ki ... 
işte zengin Avrupalılar da ...,u bunau.ıı <!ü sene adar evvel düıı-

ıeınleketlere giderek etrafı gezer- yanın en büyük gemisi böyle bir 
.r. Gene memıeketıerine donerler. ouz dagma çarpmıt tuzla buz ol
işte Avrupalı arı şimal buz deni- muş ve balkabağı gibi ikiye yarıl-

;İne götüren bir gemi-.in kaptanı ınıştı. içindeki A vrupadan Ameri-
a fU hikayeyi anlattı: .caya giden binierce yolcu Ameri-

- Haritada en timalde gördü- kaya gidecekleri yerde denizin di-
Jliiinüz lzlanda Adasını terketti ·. bine inmiş, mahvolup gitmişti. Hiç 
iava çok güzeldi. Gemimiz gü - kımse ıtunuımamıştı. 
:eke hareket ediyocdu. Az gıttik. Biz de bunu görünce dikkatli 

gittik ••. Nihayet uzaklarda buz dikıcatıi iıenemege başladık. Niha 
emleketini gördük. Oraya yanaş yet buz dağının yanma vardık. 

~· Mir ay kadar etrafı gezdik. E~- ~a~ su akın~ısı İ;~ cen1;1b~- _do~~ 
moların hayatını tetkik ettik. gıdıyordu. Bız aogru gıtlıgımız ı
emımızde ;:ıvu kadar seyyan var- çın bıze tehlike yoktu. Fa!kat ufak 

~· Bunlar milyonlarca fotoğraf al- buz parçaları gemimize doğru geli-
lılar. Herkeste tam bir neşe vardı. yorlardı. Gece idi. ı<aranlrkta iler
Sir hafta sonra hareket edeceğimi- lemek müşkül olduğu için yol kes-
ci ilin ettik. rw.ştın. DU eıınaud. 1.1 ..... L.\.!L-1 u . ..u..ıi.t 

Herkes vapura geldi. Tam kal- oldu. Bat tarafta nöbet bekleyen 
ağımız gün bir soğuk, bir so- gemici koşa koşa geldi. 

iuk ... Sabahleyin kaıKtığımız za- _ Efendim ... denizde buzlar üs-
lınan denizi kamilen buzla dolmuş tünden bir köpek se:;i geliyor. 
bulduk. Ne yapalım? Yapacak hiç A - man. .. 

ir şey yok. Buz ortasında don • Derhai projektörü yaktık. Buz-
Eluk kaldık. Bereket versin yiyece- !arın üstüne doğru ışık verdik. E-

. miz fazla. Ondan yana korKu - b ·· l k .. "'-· ..,,~ •• u kripeK... eııım guze O• 
uz yok. Seyyah.ar: 
- Bu daha güzel bir manzara 

ediler ..• lSuzların üzerinde yürü
b'erek karaya çıktılar. Eskimo dost
ları ıle tekrar gezdiler, eğlendiler. 

ir gün, bet gün buzlar çözül -
aün aıye beıüedık. r aKat ıı .. ,. ., .... 

Benim de çok güzel bir köpeğim 
ardı. Bu köpek vapurda dura du
bIKmıftı. öunu c:ıa biraz nefea 

alsın diye karaya çıkardım. Koşa 
oşa buzları nüstünde yürüdü. Ben 

ele arkasından g!ttim. Eskimo yur
dunda dolattık. Alqam vapura 
dönecektim. Köpeğimi salıverdim. 
O buzlar üstünde kofınağa başla
dı. Ben de bir taraftan yürümeğe 
devam ettim. bu e•nac:ıa oumcuı 
nasıl oıdu? Bir gürüJtü oldu. Yer 
kopuyor zannettim. Hakikaten 
zannım doğru çıktı. Buz parçası 
ayrıldı. Ve köpeğimin bulunduğu 
koskoca bir buz adası denize doğ
ru açılmağa bD.fladı. 

- Aman ..• zaman. .• 
Demeğe kalmadı. Köpek buz 

üstünde gidiyor. Yanına gitmek 
imkansız. Bir şey değil... köpeği 
pek çok severim. Hele karım bu 
köpek i9in deli olurdu. Şimdi be
nim bu yaptığım iti görürse çıldı
rır. Avazım çıktığı kadar bağırma 
ğa başladım. Vapurdakiler etrafa 
üşüttüler. Fakat ne yiı.pahilirdik 
ki... Köpek buzlar üstünde melw 
meliil ba:ka baka hizden uzaklllf
tı ve gitti. 

Sesini bile çıkaramadı. 
* • ı:·. 

peğim. .. 
Karıma koştum ı 
- Müjde ..• müjde .•• dedim. He

men bir sandal indirerek buz par
çası üstüne kendim gittim. 

Zavallı köpeğim açlıktan, so • 
ğuktan serseme dönmüttü. Sanda.. 
lıına aldım. Gemiye götürdüğüm 
zaman herkes, karım da dahil ol
duğu ha,de tenıik yaptık. Ona ye-
mek verdim. Sıcak yer de 
tedavi ettik. Nihayet köpe-
ğımiz kurtulmuttu. bu güzel tesa
düf ile kurtulan köpeğimin adını 
değiştirdim ... (Tesadüf) koydum. 
Şimdi (Tesadüf) hiç yanımızdan 
ayrılmaz. --·--

Küçük hayvan arda 
s3viyor!ar 

oyunu 

Küçük hayvanlar da çocuklar gi. 
bi oyunu çok severler. Küçük tilki
ler ve köpek yavruları ip çekmesini 
severler. T a:bii ellerile değil, dişleri 
le ... Mesela ellerine bir çorap geçir
diler mi, biri bir ucundan, öteki di
ğer ucundan çekip eğlenmekten 
hotlanırlar. 

Samur iğri bir daldan kendisini 
aşağı bırakrvermesini sever. Por
sukların da oyunları şöyledir. Bir 
tanesi bir tümseğe çıkar ve burası
nı diğerlerine kartı müdafaa eder, 
Onu yerinden çıkaran gelir, tümse
ğe oturur. Kediler de aralarında 
aaklanbaç oynarlar. Küçük filler 
de ormanda toplanarak danseder
lermif. 

Bizde olduğu gibi Fransızlar d a kadını polis mesleğine kabul etti
~er. Macarlar da burıa imrenmif olacaklar ki, bu ay içinde Budapeştede 
ilk Macar kadın poliıi görüldü. Gelen "gazetelerin verdiği maliimata ba
kılıraa, bir çok folörler kaıten kaza yapıp baya npoliae kendilerine ceza 
yazdırıyorlarmıf. 

MiLLiYET PERŞEMBE 10 fKINCIKANU?ll i935 . 
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KIZLARA OYUN: 

Zelzeie 
bul da 

haf tası İstan
nasıl geçti? 

SPORCU KIZ 
''Marmara nahiyesinin de yok oldu
ğunu işiteli başım yerine gelmiyor!. 

' ·~ .. 
1 ·-

-----
Son zelzelenin sürüp giden akisleri 
htanbul toprakları bayramdan iki gün 

önce kori<unç sarsıntılar geçirdi. Me • 
,..:örse, bu sarsmtılarıın merkezi Iatanbul 
deği.!rniş. Yeni öğreniyoruz ki, Erdelde 
Marmara nahiyesi, zelzeleden alt üst ol
muş, zelzele haberlerinin lıa!ii, arkası ke
•ilmedi. Marmara nahiyesin.in akibctin
den haber yok, diyorlar. Olenler de ol • 
duğu bildiriliyor. 

Bu arada, geçen günkü lmınbul sar • 
smtısrnm aaEıru etmek pek te mevsim • 
•İz sayıdmıyacak. 

Aman, tanron, o ne heyecan, o ne deh· 
ret ve>ıici telaştı ... ilk zelzele, başlayın
ca, htanbul halkının yarısı sokağa fır· 
lannştı. Tesadüfe bakın ki, ben de dışa
n çılunıştmı. 

ikinci büyük sarsıntıya Sirkecide uğ
radun. Köşebaşı toplanhlannda söyle · 
nenlere kulak veriyonım: 

- Bayım, ak anı topuna, beı daki
ka kalmış k:.lmamış. Hep sofra başın · 
dayız derken ııarsmtı başladı. Büyük va! 
denm kulağı ağır işidir. 

- Çocuklar, galiba top atddı .. Diı-ip 
e}ini zeytin tabağına uzattı. Faık.at uzat· 
masi•le çekmesi bir oldu. 

O önde, biz ·al"kada fırladık. Aına,, ne
reye gittiğimizi İçimizde bilen yok ... Ço
c..klar, eteğimize yapışm•ş, haykınşıyor. 
Büyükler, yürek çarpıntısından baygın • 
!ıklar geçirir, böırle paldır küldür, aşa
ğı kata i.ndik. 

- 310 zelzelesini andınyor ama, 
~ilah ııo.nunu ona benzetmesin ... 

- Ben de gazinoda altmış altı oy · 
niyordum. Bir uğultu duyuldu. Aldır • 
madun. ikinci uğultuda, elimdeki bacak, 
düştü. Bir de bakayım; dıvarla beraber 
gidip geliyonmı. Kendinıi dar attım dı
şarıya. .. 
Köıe ba.tlarmda grup grup roplanan

lar vardı. Aralarına sokuldum. Birisi an· 
!atıyordu: 

1 

Birisi anlabyor: 
- Tam pilihca kaıık atacağım, ar • 

karoda duran takvim, birdenbıre yerin • 
den kopup düştü. 935 ydı, şahlanmış bir 
kehcylan gibi üstüme hücum ediyor san• 
dun. 

- Bizim küme&teki tavuklar, hep bir· 
den gıdalclamağa başladılar. Hayvan • 
lara malum olurmut, derler. 

Ortada dolaşan, yalan yanlış ıayiala
ra bakılırsa, Ed.iruıekapı camii, olduğu . 
gibi çökmüş, Topkap• sarayında üç köt
kün, yerinde yeller esiyormuş. Sultanal1· 
medin altı minaresi, gürn-r diye yıkıl • 
mış. Tahtakaledeki Rüstem Paşa camİ· 
inden de hayır kalmamış, birisi çıksa da 
"Karaköydeki Osmanlı Banka11 düm 

düz olmu§, ço..:a .. klar yığınbların Üı>lün
de kaydırak oyni.torlar ... ,, dese, ona da 
inanılacak. Bu aralık, bizim •• Mıuiyct,, 
le müthiş faaliyet var. Arkadaşlar, kol • 
!arını sıvamış, telefondan telefona ko· 
ıuyorlar: 

- Neresi, efendim.. Rasathane mi? 
Yarım saat sonra mı dediniz .. Peki, tek-
rar ararız .• 

- Tahkik ediyoruz. Meı·kezi lstanbul 
olduğunu oöyliyorJar. ama, henüz belli 
değill .. 

Senih Muammer, alt katta çal•şmall i
çin yapdan teklife omuz uı.kiyü<·; 

- Benim buiunduğum yer. en emin 
y..-dir! Şuradan şuraya adım atmam, 
diycr, derken, arkadaş!ar, Lirer birer sö
kün ediyorlar: 

- Korkulacak bir ıey yok .• Zelzele 
geçici imiı. 

- Başka ne duydunuz? 
Birisi nefes nefese aı>lattıı 

Bu haftaki oyunumuz (Sporcukız) dır.11e!Jeği hazırlamak için eV· 
velii bir mukavva at.nız. Bu re~mi kesiniz, mukavva üstüne yapıştıra· 
nız. Bundan sonra lskoç elbisesi veyahut izci elbiselerini de ke~iniz. 
Bunları da ayrı birer mukavvaya yapıştırınız. Ancak yüzlere dıkkat 
ediniz. Bundan evvelki haftalarda ki tarifimiz gibi yapacak olursanız 
hem eğlenmiş hem de kolaycacık birer bebeğe kavuşmu, olursunuz. 

- Eve yeni gelmiştim. Kapının zili 
çıngır çıngır çalmdı. Koşup kapıyı aç • 
tım •ki, kimseler yok, derken zangırtı 
başlayınca yukandakiler telaşla: 

- Kimmiş gelen? diye haykırdılar. 
Tetiğimi bozmadan oe&lendim: 

- T elat etmeyin, telaı etmeyin.. de
dim, gelen yabancı değil zelzele! 

- Beyazrt kahveluinde, halk cam • 
ları kırarak dışarı uğradı. Şehzade baım• 
da da pllillİkten, bir kaç kişi hafif yara• 
land.t Beyazıt kuleaindeki nöbetçiye i
ziın verdiler, kuleyi brrakıp çıktı. 

- Tam oınemada bulunacak geoe 1-
miıl •• 
-Anımı ıus! .• 
Saat sekize doğru, Kandilli rasatha • 

, ~ ı zelzeleıtisı devamlı olmadığını müj-
' . 

deıeyince, yüreklere bir ferahlı!< gcld~ 

MUHACiR HAYVANLAR T elaı etmez olurlar mı, hepsi ıoluğu 
alt katta aldılar. 

Arkadaşlardan bin, rasathanenın ~ebü
ğinde geçen ıskala oöziinü ~ara diye o
kuyarak: 

Kutların muhacereti hakkında 
ti:mdiye kadar bir çok tetkikat ya
pılmıftır. Nereden gelirler, neden 
eglirler, kıt gelince nereye gider
ler, hangi seyahat yollarını tak.ip 
ederler. Muhacir kutlar yabani 
kazlar, leylekler, balıkçıl, tuma, 
kırlangıçtır. Bu kutlar daima mu -
ayyen şekilde hicret etmektedirler. 
Ya kıafilelerle, yahut çift çi(t.. 

Bunlardan lcimi$i yalruz giln -
düzleri, bazıları da yalnı:ı, gecele
ri yol giderler. Gittikleri yerler de 

hayli uzaktır. Senegala, Madagu
kara, Hindistana, haıtti. Cenubi A
merikaya kadar giderler. Döniitler 
de hep bu yoldan yapılır. Bu mu· 
haceretin &ehepleri arD.ftırılmıttır. 
Soğuk mevsimi ileri sürenler var
dır. Fakat bazı alimler töyle dütü· 
yorlar: kutlar yuva kurup yumurt
ladııktan ve yavru çıkardıktan so:n.
ra oradan uzaklaşmak için kendi
lerinde mukavemet edilmez bir ar
zu duymaktadırlar. Bahar gelince 
de tekrar yuvalarına dömnek bis-
4iine kapılmaktadırlar. 

Memeli hayvanlardan yer detit· 
ıtıirenler pek o ıkadar çok değildir. 
Amerikan geyikleri sürülerle mev
simine gi;)re dağlardan ovalan. i -
nerler ve ovalardan dağlara çıkar· 
lar. Bunların muhaceretine kendi
lerine musallat olan bir nevi sinek
ten kumılmak için muhaceret et. 
tikleri anla.şıhyor. 

Balıkların yer değittirmesi yu
murtlamak ve gıda aramakla ala
kadardır. Mesela yılan balığı ilk
baharda nehirden denize, yayın 
balığı ise aksine denizden nehire 
geçer. Yılan balığı dört ile sek.iz 
sene arasında yumurtlamadan tat
lı suda yaşar. Ondan sonra denize 
geçereik bet yüz metre derinlikte 
yumurtlar, sonbaharda ölür. Bu yu
murtadan çıkan yavrular ilkbahar
da nehirlere çıkarak cedlerinin sür 
dükleri ayni hayatı tekrar ederler. 
Yayın balıklarının yumurtaları tuz 
lu suya dayanmadığ riçindir ki bu 

balıklar yumurtlama 
nehirlere çıkarlar. 

zamanında Sağdan ıoldan mütalealar yürütülü • 
yorı 

- Meğerıe, bizim uokwnru balığın • 
dan farkmıız yolamıt. dedi, bereket ver· 
ain, ateP., tam üstüiıdeki izgaraya, raıt. 
lamamıtı~. Yandık, gitti idi? .. Cograli bilgi: 

- Elendim, zelzele bafladı mı oldu • 
ğun yerde lcalaca.k•ml .. Düıer do bir ye
rin sakatlanırsa, artık iffJih olmazım ... 

Ortahk, bimz yatışmca h."n ~e . eve 
döndüm. Tramvayda, bir muıterı, bilet· 
çiye oonıyordu: 

Hindistan 
Dünya'nın en garip memleketi 

Hindistan'dır. Hindistan'da dün -
yanın en sıcak çölü vardır. En bü
yük dağları vardır. 

- Hayır, hayD', iki dıYarlll ara y&
ri.ncleki .kö§elere Anınek en doğruıu .. Dı· 
var yıkılsa da aen kötede 11kışır kalır • 

_ Zeizeıleyi duydunuz mu? 
Adamcağız, gülerek cevap verdi: 

ım. 

- Kaçmalı arkada§ •. Kaçmalı. .. Ka
çanın anası ağlamamış .• _ Tramvayzn gürültüsünden zelzele 

mi duyulur bayım1 .. Biz her dönem..,te 
bir değil, bir kaç kere aarsılınz .. : ~t 
katta oturan yaşlı biı- kadın, heni go • 
rün<:e, giilümoedi: 

En büyük suyu vardır. En kurak 
yerleri vardır. En güzel hayvanları 
vardır. En zehirli yılanları vardır. 

- Durun çocuklar.. Galiba tekrar 
batladı! ... 

Her cinı insanlar vardır. Kara
ıı, beyazı, sarısı ... 

Bunlardan bir kaç tanesini size 
anlatayımı 

Himalayalarda müthit surette 
yer oynamaları olur. Koca kaya 
parçaları tepeden aşağı yuvarla • 
nır. Vadileri tıkar. Sular akamaz 
göller olur. 

Derneğe ka:lmadan, Sirkecinin bütün 
lokantaları bir anda bopndı. Yağlı ağız. 
larını mendillere ailerek, meçhul bir yan
gına koşan tulumbacılar gibi, §uraya bu
raya ıeğirienler var. Şoförler, acı acı 
kornalarını öttürüyorlar. Caddenin or • 
tasında insandan bir zencir gerilmiş. Dik 
kat ediyorum, herıkes yolun <tam orta ye. 
Tinde duruyor. Dıvar diplerinde yürü • 

' 

_ Geçmit olsun, dedim, 

_ Ekıik olma, oğlum. • 

- Naaıl, zelzele ... 
Ellerini• dizine vurarak anlattı: 
- Aıra oıra batım döner. ikindi na· .. 

mazını bitirıni,ııtim. Seccadede tesbih çe 
kerken, batım ıöyle bir döner gibi ol • 
du. Hemen yaotık altındaki toıi>adan aR 
zıma bir avuç kipıiş şekerı attım. Kynu ' 
komşu, bağrışma"!°' yine ~uymıyaca.k • 
tım. Neyse hepimize geçmış olsun 1 

yenlere rastlayamıyorum. E .. Kolay nu 
ya .. Can pazarı bu .. 

Dünya'nın en yüksek yeri Hima· 
)ayada 8840 metre yükseklikte • 
dir. Dünya'nın en çok yağmur alan 
yeri Himalaya eteklerinde Çera -
punçi'dir. 

cinsi vardır. Bunlar 250 muhtelif 
lisanla konuturlar. 

Hindistanda 250 den fazla inııan 

Pencap - BClsu o kadar garip 
bir nehirdir ki ... gündüzleri müthit 
sıcak olur. Geceleri sıfırdan atağı 
buz gibi ••• 

Büyük hanımın dua~ı~ ben __ d~ bura
da tekrarlayayım: Hepımıze buyuk geç· 

mit olsun! Saialıaddin GUNGOf 

TEK 92 

TAM, 1, Bitevi, 2, Bütün, .. 
TAMA (tamah) l, Açgözlülk, 2, \Doyıtııulık, 
TAMiR" (etmek,) ı, Düzeltmek, 2, Gozcmck, . 
TANTANA, 1, Gösteri~, 2, 91am, ulam, S,. Silyglln, 
TARAVET, 1, Gençlik, 2, Korpelik, 3! ~~ık, 
TARiF, 1, Anlat4, 2, Belli etme, 3, Bıldırış, 
TART, ı, Çıkarma, çıkarılma, 2, Koğma, kofulma, 
TARZ. 1, Biçim, 2. Çalım, . .. "dil ""dil 
TASAVVUR, 1, Dü$üncc, dü1Unu1, 2, Gü • gu r, 
TASDlK, {etmek) ı, Do~~lamak, 2, Gerçeklemek, 
TASFiYE, 1, Arıtma, 2, Sumıe!. 
T ASHill, 1. Doğrultmak, 2! Duz_eltmelc, . 
TASNiF, 1, Ayırmak, bölülı: bolilk, ayırmak, 2, D.,_ 

mek, 3, Düzmek, ·"'-· bulm 
TASVİP (etmek,) 1, Beğenmek, 2, Do-.Lu a, 
TAVASSUT 1, Aractlık, 2, Muyancılık, 
TA VlZ, 1, Ödek, 2, Karısdık, 3, ~?lek, 
TAVSiF. 1, Anlatma. Z, Sayıp dokme. 
TAVSiYE 1 lsmarlamak, 2, Salık vermek, 
TAVZiH, '1, Açılilamak. 2, Açık ıöylemelr:, 3, Açmak. 
TAYYARE, 1, Uçak, 
TAZMiN, _ AT. 1, ödek, Z, ödeme, 
TAZYiK. 1, Bası~ 2, BaskL 
TEBAA, 1, Albatt~ 2, Baytak, .. 
TEBARÜZ, 1, Açılmak, 2. Belirmek, S, Belurmelc, 
TEPDIL 1, Deği3tirme, 2, Dcnş~e, 
TEBEDÔUL, 1, Değişiş, 2, Özgeruı, 
TEBLIG, ı, Car, 2, Çav, 3, Olcar, olçar, 
TEBRiK, 1, Kutlamak, 2, Kutlul~k, 
TECEDDÜT, 1, Yenileme, 2, Yenileşme, 
TECESSÜS, 1, Annaklamak, 2 Araştırmak, . . 
TECRÜBE, 1, Çcnemcl, 2, Denek, 3, Deneme, 4, Gör&ij 
TEDAVi, Bakım, .. .. 
TEDBJR, 1, Çeviş, 2, Dü:sunce, 3, Duzen, 
TEDiP ı Darılmak, 2, Oklemek, 
TEESSÜF'. 1, Acımak, 2, Esirgemek. . .. . ... 
TEESSÜR, ı, Acı, 2, Duygu, duyma, 3, le lizuntüsu, 4, 

Sızı 
T

0

EFEKK0R, 1, DüşünÜ!J, .... 
TEFRiKA, 1, Ayrılık, 2, Ayrılma, 3, Ayırrm. 4, Boluk. 
TEHALÜK, 1, Atılganlık. attlış, 2, btek. 
TEHDiT, 1, Göz dağı, 
TEHEYYOÇ, 1, Coşkunluk, 2, Taşkmlık. 
TEHLiKE. 1, Ada. 2, Korku, . . 
TEKAOT, 1, Çekilme, işten çekilme, 2, İşten keaılmıt-
TEKDIR, l Çıkım 2, Çılcq, 3, Çımlcıma, . 
TEKEMMÜL •. 1, Ermek, erııiııJeşmek, 2, Gelıımek, 

•• 'o. • ' ................. 

ŞIK = 
89 

-= ŞEHRA YtN, 1, Bayraın, 2, Bea:ek, 3, Bezeme, 4ı Donan• 

ıııa, 5, Şenlik, . 2 A lılc 
ŞEHRi, 1. Ayda bır, 

2
• Ky .ı:aı.. s Kızgınlık 4 Kösek-

ŞEHVET, 1, Inlana, • ry ' d '. ' ) 
lilı: k.. ·· 5 Yügrun·· r ("Gizli yüğüren açık oa:urur,, K.,. 

oscyu, · •• malı: 2 Ko""sünmck 3 ı.... ŞEHVETLENMEK, 1, KlZl$ ' • 1 
• 

~VETLI, 1, Kayır, 2, ltösnük, "!, Oğürsek, 4, Yütür-

IJSHVETPEREST, ı, Ersek. (Kadın bakkmda) 2' Git\ 

~~J~i, Bel, (Bey man) e, B~ğer, 3, Kan (han· 

) 4 1nal (Bak: Prens, padiıah, og!u.) 
ınan. ' , iki enlik 
"' ŞEK, 1. lkırcık, 2. tkirci.nlik, 3· rç ' · macıltk, 
ŞEKAVET ı. AJamancdık, (Baş!bozukluk, yag H . 

man.) 2, Çapulc:uluk, (Gasıplık, yaa;mactlık, man.) 3• •Y 

dutluk, B' . 
Şl!KL (Şekil,) 1, ıçım, 
ŞEKVA, 1, Yanı, yanıp yakılma, 
ŞELALE, 1, Çağıldak, 2, Çağlak, 
ŞEMAiL, 1, Yilz, 
ŞEMS, (Şemia), l, Günet, 
ŞENAAT, l, Alçaklık, 
ŞENi, 1, Alçakça, 
ŞEP, 1, Gece, 

ER 1 K .. tülük. ~EaA.ıT, ~ Alus (Hal ve keyfiyet man.) 
ŞERARE 1, Çakm, 2, Saçmb, y·· elik '\, 
ŞEREF. İ, Deicr (kıymet man.) 2• Un, 3• \lC ' 

Y üksek.lik, 
ŞERH, ı, Açma, 2, Yorum, 
ŞERiK 1 Ortak, 2, Ortakçı. 
ŞETARET. 1, Şakrnklık, 2, Şenlik, 
ŞEYDA, 1, Coşkun, 2, Çtlgm, 
ŞIK, 1, Süslü, 
ŞlAR, 1, Uran, 2, Uyak, 
ŞiDDET, 1, Hız, 2, Sertlik, 3, Sıkı, 
ŞlFA ı Arılma 2, Em, emleme, (il!lç.. il1ç verme, llıçıa 

§ifa ve;m~ man.) 4, iyileşme, iyi olma, S, OnuUama, (tcı~ 
fiye man.) 

ŞiiR, 1, Düzgü, 
ŞIKAF, Yarık, yırtık, yırtmaç, 
Ş':"ıKAK, 1, Ayrılık, 
!]ıKAR, 1, Av, x.ı 
ŞIKA YET, ı, Acmdırma. acısmı anlatma, 2, A• avrp 

sızlama, 4, Sızıltı, 

ŞiKEM, Karın, .. .. Obur 
ŞiKEMPERVER, 1, Boiazma duşkurı, 2, , 
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Milllyet'in Romanı: 79 

Yazan : Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

MiLLiYET PERŞEMBE 10 IKlNCIKANUN 1935 

Yeni Soyadı 
A 1anlar 
Beyoğlu tozkoparan Mahmut ağa yoku 

ıu Tepebaşı caddesi Said (Özgüzün) ıo. 
yadını ıdmıttır. . 

SPOR 

Cuma maçları 
lıtanbul futbol kul'Umu bql<anbğın

dan: 
11-1-935 cuma günü yapılacak mın· 

taka birincilik maçlan: 

Soğuk hava 
Dalgası 

(Ba)l 1 inci sahifede) 
ve aoğuk hava adeta bir aoğuk dalg~ 
ıı teklinde gelmiştr. Bu sah.ah en_.du· 
tük sühunet aıfırın altında d mak uz... 
re Boluda 28, Kastamonuda 27, Sı • 
vasta 22 Ankara ve Afyonda 21, Ço-' . nımda 20, Yozga.tta 19 aantigrat~. 

Yüzbaşım:'' Bu tozu biraya karış
tı rınız netice uzun sürmez,, dedi 

Binbirdirek ıemt ocağı başkanı Raııt 
(Araoy) lstanhul evkaf müdüriyeti va· 
kıf akarlar kıınu muhammini Sadık 
(Barkın) lzmit orta mektep türkçe mual 
timi Nuri refikası lzmit Yenituran ilk· 
mekle m~allimlerinden Bayan Münime 
(eski aile ioıni olan (Doğan) Telgraf mu 
habere memurlanndan mütekait Nişanca· 
b Recayi (Güney) Evkaf müdüriyeti aka· 
rat tahıi!darlanndan izzet (Göven ) ıo· 
yadlannı alnu~lardır. 

1 - Taluim alanında , alan gözcüıü 
Sadi Karsan. Kasımpaııa • H ilal A . ta
kmu saat 12,45 hakem Sadi Karsan, 
Süleymaniye. Vela A. takımı saat 14,30 
hakem Suphi. Yan hakemleııi: Hikmet, 
Abdullah. 

2 - Beıiktat alanında, alan gözcüsü 
Neani Ataman. Galatasara)' • lstanbul
ıpor genç takm>lan saat 9,45 hakem 
Halit lbrahim. Galatasa.-ay • h tanbul
•ıpor B. tıakımlan saat 11 hakem Saim 
Turgut. Topkapı • Beylcrt>eyi A. T. 
aaat 12,45 hakem izzet Muhittin. GaJa. 
1asaray • lst. ıpor A. T. saat 14,30 ha· 
kem Rüıtü. Yan hakemleri: E krem, 
Mehmet Ali. 

Orta Anadolunun diğer yerlerınde 
yine aıfınn alt ında olmak Üzere 15 ili. 
16 derece arasında oynamıştır. Orta 
Anadoluda en yüksek gündüz aühu • 
netleri bile sıfırm altında kaldı ğından 
tllllll mana.sile kış vaziyeti haııl olmuş· 
tur. Hülasa 

[ Marthe Richard Fransa cas':'sluk 
teşkilatı tarafından ispanyaya gonde
r ihni§tir. V3?'ifesi ora~a. ~ima~ casus 
teşkilatına gırmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mac~. 
ralardan sonra Alman casuslarının rcısı 
l:laron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun· 
dan bir çok malümat ahnıı ve bunları 
Fransaya bildirmi3tir. 

Şimdi Marthe bir fırsat bularak Pa· 
rise dönmüş ve şefini bularak ona Ba
ronu soymak için kurduğu bir dolabı ' 
aınlıatmağa başlamıştır. J 1 

"Baronun bana fevkalade itima
dı var. Kasanın nasıl atıldığını bi
liyorum. Bir gün ufak bir 'eyden 
fÜphelenecek olursa dalaverayı de
iittirir. Şu halde bu it batar~ır•&; 
ya ,imdi ha.tanlır, yahut ta hıç hır 
zaman batanlama.z. Bu fevkalade 
darbeyi vurmadan dönmek istemi· 
yorum. Kapiten, her halde vatana 
edeceğimiz büyük hizmeti tahmin 
ediyorsunuz. Bu kasada, ispanya
daki bütün CUU1ların fotoğraflan 
var, Akdenizdeki ve Atlas denizin
deki tahtelbahir teçhizat mahalle
rinin nerelerde bulunduğunu gös
teren resimler var. Maden kuyula. 
nnm yerlerini bildiren laokiler var. 
Eyfel kulesinden geçen telgraf 'if
relerinin manalarını öğretecek ve
aikalar var; A1manl~t olan ve 
Almanya hesabına çalıtaıı lapan • 
,.alların eaami&İ var ... Kapiten, ka
bul ediniz... Bu muhakkak elzem. 
Size bana yM"~DD etmeniz için, bu 
zaferi bana kazandırmanız için yal 
vanmn. Çok ısbrap çektim. inti
kamımı almalıyım ... Anlıyor mu -
aunuz? ... intikamımı almalıyım ..• 

Kapiten Ladoux ainıi ıinsi gül
dü: 

- Marthe, görüyorum ki son de
rece yorgunsunuz.. Sakin olunuz. 
Evinize dönünüz ..• Teklifinizi tet
kik edeceğim. Saat be,te Jacob so
kağında gelip beni görünüz. Size 
baronu uyutmak için bir ilaç geti
receğim. 

Muayyen saatta biraz daha toz
la,mıt olan aynı apartımanda (M. 
Delorme) u görmeğe gittim. Ayni 
derecede aaabi idim. 

lki ıene tahammülfersa fedakiir
frklarımın mükiifat1111 nihayet gö
rebilmek arzusu beni rahata eritti
recek olan hedefe vasıl olabilmek 
arzusu ayni tiddetini muhafaza 
ediyordu. 

Kapiten bir balatta eğer teklifi
mi reddederse isyan edeceğimi, der 
bal istifamı vereceğimi anladı. Bir 
iki paket uzatarak: 

- itte, dedi, bu tozu biraya dö
kersiniz ... Netice uzun sürmez •• Faz 
la kaçırmamak için dikkat etmeni
zi tıwsiye ederim. Tehlikelidir. 
SenSebastijen'e dönünüz. Ve Mad 
ride gittiğiniz unrum Mösyö dö M. 
le münasebete giritiniz ••• Hep ora
da bulunacaktır .. Cesaretinizi mu-

TAA 

hafaza ediniz ... Ümitsizliğe düşme· 
yiniz ... Bunda ısrar ediyorum: Size 
çok ihtiyacımız vardır. Bize olan 
faydalannız büyüktür. Madritteki 
tanıdıklannrzdan ıl,; ki~· 1 ..... 

de tevkif edilmittir: İki renlt saçlı .. 
Viktorin F.. ( guzellııc f'.ly~ ~ -~· 
de bu kadına ne güzel yardım et
miştim) ile Fon Kalley'in hizmetin
de bulunan Valantin T. 

Kapiten Ladoux'nun tebessümün 
de alay eder bir hal vardı. Beniın 
büyük darbem onu da heyecanlan
dırıyor denemezdi. Niçin? Bir şey 
söylemiyordu fakat onun beni faz. 
la itküzarlıkla itham ettığini sezi
yordum. 

Pariste bulunduğum İçin kendi
mi mesut adde:liyordum ..• Etrafım· 
da yaşayan insaııian grdükçe dnla
ra gıpta ile bakıyordum. Bi.~n ka
dınlar burada kalpleri kimi ister
se onu sevebilmekle serbest idiler. 

Altı buçukta Zozoya r:ıpdevu ver 
miştim. Fonquet'de kahvaltı etmek 
için beni bekliyece'kti. Biraz er· 
ken giyindim. Çok sıcak vardı. Tra
ça adam almıyordu: Siviller, şık ha 
nımlar, izinli zabitler... Fransız, 
Amerikan, İngiliz zabitleri .. gözü. 
me ilitti. Ben bu genci phtli'ln tanı
yordum: Bir kaç dı-fa beşinci bü
ronun merdivenlerinde kat'ş.laşmış 
ve seliimlaflllıttık. Fakat bu adama 
bir isim koyabilmeme imkan yoktu. 
Gitmek için ayağa kalktığı zaman 
beni gördü ve yanıma geldi. Bana, 
beni bu bale kimin koyduğunu sor
du, Pariae geleli çok oldu mu diye 
ve Pariste onunla biı· yemek yiye
cek vaktim var mı diye sot'du. 

Pariste çok kalmayac:Jctım. 
- Hayır, dedim, bu aktam ha· 

reket ediyorum. 
- Şu halde, dü!Ü•ıünü.ı: de .. de

di. 
Masama oturdu ve kahvaltımı 

ısmarladı. Epey geve'lelik ettik. 
ismini bu suretle öğrendim: Mös
yö Leuoirmit- Isviçreden geliyor
du ve herhalde betinci büro hakkın 
da iyi malumatı vardı çünkü benim 
de k~isi gibi ve ayni iş için ls. 
panyada bulunduğumu biliyordu. 

Esasen hoşuma gİtmitti ... Bir 
kaç ay sonra Vinceunes'te kurtuna 
dizildi. Mücrim olup olmadığını bil 
mi yorum. 

Harpten sonra kapiten Ladoux 
ya ondan bahsettim. 

- Evet dedi, zavallı Leuoir, Ö· 
lümü hiç te hak etmemitti. 

Adeti vechile randevuya geç gel
di. Kapiten Ladoux ile olan müza
keremizi ona anıttım ve uyku ilacı 
paketlerini gösterdim. H;ı.fifçe gü). 
dü. 

- Şu iliiçları, bana gösterir mi
siniz? dedi . 

Bir paket açtı ... Burnuna çekti ... 
ve yüzünü ekşitti ... 

- Şimdi, bana iki paket veri
niz, dedi, bu uyku ilacının ini tesi-
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* lstanbul telgraf memurlanntlao 
3085 Uzun köprülü Bay Şevket "Gü
ner,, soy adım abruşhr. . . 

* lıtanbul Yeni Poatane Gıden daı· 
reıinde Üsküplü Bay Eyijp Sabri "Ya· 
pakçı oğlu., soy adım almıştır. 

* Galata ithala t ııüınrüğü muayene 
Rıza biraderi lıtanbul vilayeti iskc·1 çe
virgenliği Bakab Sadık oğlu Elektrik 
ti•keti aboneman dairesi memurlanıı
dan Sadettin (Egilmez) ıoyadını al· 
nutlard ır. 

* Buraa Gazi paşa caddesi yıldırnn 
otobüsleri yazıhaneıinde Selanikli Bay 
Ahmet (Komoıor) ıoyadıru almı şl.ıır. 

* Amasya kısmı idare tefi Bay Sü
leyman, kardeşi Bursa Saraçhane ba
tında Altun çekiç kunduracıs• Bay lı· 
mail ve diğer kardeşi Bay Şükrii (Ör
ael) ıoyadıru alnuılardır. 

* Mü1ga maarif nezareti muhasebe 
kalemi müdürlüğünden mütekait Bay 
Vahyi "" Dahiliye Vekaleti huıuıi ka· 
lem ıabık şifre m.,,.. ... uru birader zadeıi 
Selahattin Ömer soyadı olarak "Özipek,, 
adını almışlardlT. 

* Denjz Ticaret müdürlüğü Heyeti 
ı fenniyesinden Bay Hidayet ve mlesi (Öz· 

çelik) soyadım almıştır. 
* Milli ıaraylar müdürü Mehmet 

Sezayi, haremi Güldcı~e Sezayi, Oğul· 
lan Merkez bar.ka11 kambiyo tefi Ca
bir Sezayi, Rume'i Hi.an Kolleji talebe
sinden Yavuz Sezayi, kız ı Arnavu~ kö
yü kolleji talebosinden Sütuıle Sezayi 
(Selek), Ayniyat muhasibi Raıim ve 
Oğullan Erzurum valiıi Necati, Maliye 
Tahakkuk memurlanndan Süreyya, iz. 
mir Emlak bankası memurlarından Nev· 
zad ve aileleri (Şumnu), Nakid muhosi
bi Yusuf Ken'an (Mardin); Batkatib 
Naci ve aile&i (Erişkin); Katib Hamdi 
(Ener)' Katib Hüseyin (Duru); Ka
tib Mu;tafa (Olcay); Katib Fevzi 
(Negaşgenç); Katib Mehmed (Ya!f8r); 
Motör ve kalorifer memuru lsmail (Er· 
can)· Levaznn memuru lamail (Uyaal); 
Lev~ depo memuru Reşid (Naza). 

* la.tanbul 59 cu ilk mektebi mual· 

[

. !imlerden M. Fahri oii-:U Ankara Ziraat 
Enstitüsünde Ziraat Dr M. Vamık soy· 

• adı obrak Tani alm ı şlardır. 
· * 1 stanbul 59 cu i lı ırektep mual

limlerinden Hadiye soyadı olarak Tul· 
ga a!rruştır. 

"' rini size göstereceğim ... 
Tozu birasının içine attı ve bir

dikişte bütün bardağı botalttJ. 

Dördüncü kısım 
iNTiKAM 

Stepaıın y8rd1mı 
Tren beni tekrar Madrite götü

rüyordu. Ben de kırılmıt bir teY 
vardı ... Ne manen ne maddeten ay
ni insan değildim. 

Zozo Pari&te beni gara kadar getir 
mişti. Tecrübesi ıayes1nde bana pa 
ketlerin iÇindeki tozun zararsız ol
duğunu isbat etmİltİ. Hıntan ku
durmu,tmn. Paketleri ona vermit 
ve bunları tekrar kapiten Ladoux· 
ya iade etmesini ve tarafımdan O· 

na te1ekkür etmesini söylem~ttim. 
- Yüzbasıya Sen Sebastiyene 

eşyalarımı almağa gittiğimi ve 48 
saat zarfında tekrar geri geleceği
mi bildirirsiniz, demi,tim. 

- Bitmedi -
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3 - Fenerbabçe alanında, alan gÖz· 
cüıü Kemal Uçer. Feaıcrbalıçe • Beşiktaı 
B. T. aaat 9,45 hakem Nuri Bosut. Fe
neoba!:ıçe • Befiktaş genç T. saat 11,30 
hakem Nwi Boıut. Eyüp • Altmordu 
saat 12,45 A. T. hakem Halit Galip. 
Fenerbahçe • Be~t A. T. aaat 14,30 
hakem Ahmet Adem . Yan hakeml.,,-i 
Talat, Feri dun. 

Hakimlerin derece 
leri tespit edilecek 

(Başı 1 inci sahifede) 

Avukatlann ceza ve hukuk avuka
tı olarak iki ibtllıaa sınıfına aynlacak· 
lan hakkındaki haber tahakkuk et· 
memektedir. Ala.lcadnrlar bunun §İm· 
dilik mkansız olduğunu, çünkü evvel 
eınirde hfıhim'erin ceza ve hukuk hfı· 
kimi olar&k iki ihtiıaa sınıfına ayni • 
malım icap ettiği oöylenmek:edlı-. A : 
vuk.atta:-J ".l ceza ve hukuk avukatı kı 
ihti""" smı.fına aynlmıılarmdan evvel 
gtaj gören l.ukukçularm bu ihtisas "!; 
nıflarına g~re at2j g(iırm.e!eri, ceza ımu .. 
tehas.aıaı ol a.cak avukatın a.tajmı mun
hasıran ecza mahkemeler· ve ceza da
irelerinde, ve icra dairele:a\nde atajla
rmı ikmal etme~eri icap ettiğ: müta
leası Heri •Ürülmektedir. 

İngilizlerle ticaret 
Müzakere~eri 

(Başı 1 inci sahifede) 
kan ökonomi konseyine ittiıfık eden 
Türk murahhaalannın av<letinden son
t-a bagılanacaktrr. 

Geçen eylül ayında htanbulda top
la..-um beynelmilel parLimentolar kon • , 
fernnuna lnıriltere parlamentosu namına 
iştira eden avam kamarası azasından 
Sir Paar Goff btanl>ulda buiunduğu 
.. rada Türkiye lngiltere ticari müna • 
sebatı hakkında bazı tetk;kat YQpıılJ§ • 
tı. Ingiliz mebuıu burada lngiliz ticaret 
odas1111 ziyaretinde lııgiliz ticari mÜna· 
ıı:Oatının bugünkü ıeklinden şikayet e-
dilmitti • • 

Si.- Paar Goff irat ettiği bir nut • , 
kU11da Türkiye 1 ngiltere iktisadi müna
sebabnm 1&lahı lüzumuna kail olduğu • 
nu ve lııgiltereye dönütüncle bu itle 
meığuı olacağmı vadetmiıti. Filhakika . 
Sir Paar Goff lngiltereye dönüşünde 
parlamentoda bu meseleyi hükümetıen 
ıormu§tu. 

Bugün yeni başlıyacak olan ticaret 
muahedesi müzakeratmda Sir Panr Goff , 
un fikirlerinin ve Türiı: tacirlerinin Öte- ı 
denberi ıürüp gelen dileklerinin büyük 
bi.- iımil olacağı umulmaktadır. 

Şark musikisi 
Bir üstad kaybetti 

(Ba'< 1 inci sahifede) 
muaiki tetkikatma haırebnifli. Memle
k>ıimizde ,ark mu.;ı.;ıini onun ka~ 
ilmi bir surette tetki< ve mütalea etzrut 
baylıa kimae yokıtu. 

Yalnız Türkiyede değil, Avrupada 
da ,ark muaikiıi bahıinde Rauf Y ekt ... 
nın mütaJeasma müracaat olunurdu. 

Bay Rauf Yekta konaervatuvarcla 
çalıf&D eski muaiki ...,~"':' te~ik ce : 
miyeti reiıi ve Türk tarihı tttl<i.k ceını
yeti azasmdan idi. 

Yağı§, kar şeklinde oı'mak ü;zere 
yalnız doğu Anadolu ile Karadenız kı· 
ydarınm R ze çevresin dedir. 

En fazla kar Karsta 45, Kastamo· 
nuda 28, Erzurumda 25 san<timetre ka 
lmlığmdadrr. 

Yurtta en dü, ük ıühunet Karata sı· 
fırın altında 29 derecedir. 

En yükse k sühunet Antalyada sıfı· 
rm üstünde 14 derecedir. 

Bu gün Ankarada günJüz en yük
aek sühunet aıfrrın altında 12 derece 
id. 

ı. 

Kastamonuda kar 
KASTAMONU, 9. (A.A.) - Kar 

yağıtından aonra 22 dereceye kadar 
varan soğuktan ötürü ilkmekteJ>l<;r ka 
panmıştır. Bir kaç r'ldır .. ~l'Dl";z~e 
hu kadar fiddetli aoğuk göriımemıtt..r• 

Antep!e yağmurlar 
ANTEP 9. (A.A.) - 25 gündür 

devam eder: yağmur bugün keailmiı· 
tir. Yağmur tereaaübatı 60 santimetre
yi bulmuştur. 

• Belgratta .,,ğuklar 
BELGRAT 9. (A.A.) - Her taraf· 

ea büyük bir kar fırlma11 hi;lcüm ıilr· 
mektedir. Hararet aıfırdan .. ":~ğı -~7 
ye inmi§t:"r. Saraybosna.da butün mu• 
nakal.iit tamamen inkıtaa uğramıftır. 

Am<Dyada 
AMASYA 9. A.A. - Hava birdenbi· 

re soğudu, d~rece 11fır altı .~1 e düıtü. 
· Amo•yad3 §İmdiye kadar böyle donduru· 

cu soğuk iÖrülmemiştir. 
Çankırıda 

ÇANKIRI, 9. A.A. - Dört günden. be 
ri soğuklar şiddetle devam etmektedir. 
Soğuk sıfırdan a~ağı 18 ile 20 araımda· 
dır. 

U .uslar derneği 
(Başı 1 inci sahif~d~) 

201 kiti reyini istimal ctmıftır. . 
Bunun a@ebi memurlar ara11nılıılııi 

ademi memnuniyettir. Zira, Vieabadeo 
de Sar ımmurlannuı vaziyeti hakkmda 
devanı etmekte olan müzakereler da • 
ba hiç bir netkeye vaııl ohnamıttır• . 

Bu ıuretle Sarm Almanyaya_ ~vdeti 
halinde memurların ;. tJı:ballennın ne 
alacağınm belli olmaması . bi>tün idare • 
de büyük bir ıduntı tevht etmekte-

d. Maamafih yakında bu müzakere • 
ır. • emul 

&erin bir neticeye varacagı m e -
clilmekteclir. 

Bay Tevfik Rü,tü Ara.s'ın 
Salyada ziyaretleri 

SOFY A, 9 (A.A.) - C'."°""."'Ye 
ibn bte olan Tüıioiye clıgan qlen ba

f...,ı Bay Tevfik Rültü Aras .saa~.~ ~ 
Sofyaya gelmittir· Bay. Tev~ uı u 
Aras durakta kralın mumesıilı 1 vaı;ıof, 

• ütibi Cbriı hariciye nezareti um~~ .. .. -
tof, umuru siyasiye ?1udur~ . Pavlo!, 
pTOtckol müdürü Stailof, Turl.oye efçı· 
Iİ Bay Şevki ve bir çok zevat tarafın • 
dan kartılanmıftır. . 

Bay Tevfik Rüştü Araı, b-enm te· 
vakkufundan iıtifade ederek . ıehre 
gelmiş ve Saraya iiderek def~en ""'!'· 
1Usa imza koymut ve batvekiJete ııı· 
derek kart bınıkmıfbr. . . 

Bay Tevfik Rüştü .Araı, ... ~~cıye 
nezareti umuru siyasıye ~duru ~y 
Pavlofu kıaa bir müddet zıyaret ettik· 
ilen ao..,. ıa.ırt 14,30 ela Cenevreye ha
reket etmittir. 

Belgratta bir gün 
BELGRAT 9 (A.A.) - Uluılar der· 

• . toplantı ;ına ~itmek üzere bura • 
neııı • h. 'clı. 
.ı..n ieçen Tüooye cuın unyeti t ıt· 
!eri bakanı Bay Tevfik Rüttü Aral 
bugün burada kalmıfbr. 

BELGRAD 9. A.A. - Türkiye dı-
• faTl itleri bak~m Bay Rüttü Aras bu
' .. '-·•bakan ve clıtar• itleri bakanı Bay , iUn ,,_. t Bu 
'- Yevtiç ile iki mülaka~ . yapmıı ır.. • 
1 mül:.katlar sıra11nda ıki memieketi ala; 
• kadar eden meseleler hakkında noktaı 
, nazar taalilerinde bulunulmutt~: 

ŞiKESTE, ı, BOZUK, bo:ıulmuş, 2, Kırık, lunlnuş, 3, 
Cenai.esi buııün Beylerbeyindeki 

T AAYYUŞ, (etmek) , !, Geçinmek, 2, Yaşamak, evinden kaldırılarak Beyl...beyi kabriı-

Oğleden sonra saltanat naıb! ~enı 
Pol Bay Rüıtü Ara11 kabul ebnı§tir. 

Bay Rüıtü Araa bu akf'UD Cenev• 
reye iibnek üzere Belgrattan ayrıl· 
IJDlthr. 

Sınık, amık.h. 
ŞIMENDIFE, Demiryolu, 
ŞIR. (Aslan man.) Aralan. aalan. 
ŞiRiN, 1, Sevimli, 2, T.Uı, 3, Yooma, 
ŞiRKET, 1, Ortaklılı, 
ŞiRKET AKDETMEK, Ortak olmak, 
ŞiRPENÇE, 1, Kızıl yara, 
ŞiRYAN, l, Büyük, damar, 2, Kızıl, kan daman, 3, Vu-

ran damar 4, Yürek daman. 
ŞiVE, ı, Ailız (bir yerin kon1J41I13 ıivesi maıı.) 
ŞUBE, !, Ayru, 2, Bai, 3, Bölük, 4, Böliintil, 
ŞUH, !, Oynak, 2, Şen. 
fULE, 1, Alev, 2, Işık, 3, Yalaza, 
Ş()RA, 1, Damtdı, 
ŞUUR, 1, Anlama, ım1a)'ll, 2, Sezek, 
ŞUKUFE, Çiçek, 
SUMUL, 1, içine alma, 2, Kaplama. 
ŞUPHE, 1, Kuıku, 
SUYU (bulmak,) ı, Dajı1nıak, 2, Dayulınall, 

T 

TA, 1, • cak, . acak (sonek olaralı kullandır: '"J'abolııya
mct - Kıyametecclı:,.) 2, Dek, - cdck, - detin, - edelin. 
(Gene sonek olarak kullanılır,: 'Tabessabah - ıabahaddr:, 
oabahadeğin,.) 3, Diye (Deha çok "ıS lı:i. 7<rinde: 'Açık 
yazdtm. ti. ki herkes anlasm - Acık 7azdun, herkes an· 
lasm diye,,) 

TAABBUT, 1, Kulluk etme, 2, Tapmma, 
TAACCUP, 1. Şaşma, 
TA.ADDI. 1, A,ma, aş.k.mlı.k, 2, Otcyc eceme, 3, Ta$ma, 

taşkmlık. 

TAAZZUM, (ıı;östermek), ı . Böbürlenmek, 2, Büyjıklen- tanına iömülec:ektir. Bu ~ aaat 
mck 4. Buyuklük satmak, onda kop·· rüden hareket edecek bir va· TABAAT, (tıbaat,) !, Baskı, basm, el · Be 

TABAHAT, 1, A,çılık, 2, Pişlôçilik, 3, Yemek pişirmek, pur, cenazede bulu~ kimı en Y· 
TABASBUS, 1, Yalıaklanma, 2, Yii.ı:e ıiilucülük, 3, DaJ. lerbeyine iÖlürecdrtir. 

kavukluk, Ceoıuede merhumun mesld<tatla • TACiL (etmek,) 1, lvidirmck, 2~ ive &itmek. ive almak. . 
J. Tezlemek, rındıaın ve Jebrimiz muıikişmaMarm· 

TACiZ (etmek,) 1, Baş aintmak, - elan ve talebesinden bir ço4ı: zevat bulu. 
TADAT, l, Sayı, sayım,~. Sayı~, sayma, nacaktır. 
TADiL (etmek.) Deiiştirmek, 2, Dotnı!tmalı, 3. Dii.ı:elt- Merhum Bav Ahmet Arifin oğlu-

mek, 4, OrtasmJ bulmak, " uJda 
TARAFÜRUŞ, 1, Atıp tutan, dur. 1288 hicri tarihinde Jstanb . 
TAGADDi (etmek,) ı, Azıklanmak, 2, Beslenmek, cloğmuıtur. Rüftiye ve liaan melotebı 
TAGALLÜP, 1, Uıtünlülr, 2, Zorbalık, ili · · ikmal etmif ve tahadetname aJ. 
TAGANNI, ı, Irlamak._2, ~ime, 3, Saknna, _,:..':'.'.. Hu~•ıi mua»im.lerden muı.iki • 
TACLIT (etmek,) 1, .ıunştırmak, --•-· ·-

Kazimi Han Cenevre'de . 
CEıNEVRE, 9 (A.A.) - Jrmı ~ 

Irak araamclaki ibtilifta Iran ~ 
nazarım uluslar kurumu ~·e~e 

·· ıWaa edecek olm1 Iran clıt itMl'i ve
~ Kizimi Han """'ya ııelmİftir. -. .. 

M Litvinol gıttı 
MOSKOVA, 9 (A.A.) - Dıı it•. 

ri bııı1umı Bay Litvinof fıl~ılar elemeli 
toplantı11- i~ ~ - Cenn· 

TACLIZ (etmek), 1, Kabalaştımıak, llİn nazariyat ve ameliyatını tahail et-
TACŞIŞ (etmek,) 1, Bulamak, 2, Kanştırmak. mittir. Nay ve tanbur çalardı. • b" 
TAHACCÜR Cctmck.) ı, Taşlaşmak, z, Ta, olmak, ıaı N..,.,..,tti'D-ı' eıet!tr ara1ıncla: Eskı"sı" gı 1 keoilmek, taş ıibi katılaşmak. -.- - • 
TAHADDÜS, 1, Sezgi, 2, Sezik, 3, Serinti, auiı. ş...k muıikiai tıwihi, Türk mu&ilsiai 

reye bereket e_tmi_:t .. tır_. _____ _ 

TAHAFFUZ, 1, Korunma, 2, Sakmıkhk, 3, Saltm11. __.; ...... Ellllıizi Elhan, La'VÖnyllkm İdare ed.ılecek 
THAMMUZ, (etmek) 1, Ekşimek, mu_,,J_an_, __ ,ı.10 __ ...,_,_.._.,, (Türk mulİ• 
TAHAMMOL, 1, Dayanık, _. ...,. ...,..._....._ 
TAHARET, 1, Anilık, 2, Arıklık, '· Anlık, 4, Arıma, kio.i) iinvanlı monoi'afi, ııünlük ve (Bat' 1 inci aahifede) ' 

5, Arınma. haftaıiık iazetelerde bir çcık mıobleıleri yeni i"-1in, nbtDn ~-~"!" ~· 
TAHARRi, 1, Ara1tırıı. arayıc, a_..ı_ ııl --•- L--1~ uwn rur 

' vardır - Y• , .,.. .....- ·r-TAHASSUR, !, Görcoime, 2, Göyünme, • ilı: . -I-·--"'-• arlardı 
TAHASSUS, ı, Dnysn, duyculanma, 2, Doyma, duyuş, Mülııa divanı hümayun beırl' cı bm pu'MI ....... ,-.- Yurt ..... 
TAHDiT, ı, Daratlamlı:, 2, Kısaltmak, muavinliğinden tekaüt olmuftur. 339 Yaptıimıız tılılı·ı eh söre, ba . 
TAHKiK, - AT, 1, Arama, araştırma, 2, Aynaıma, 3, tarihinde mülp Darülelhanm f'lrk mu- rin ula y<ıktur. Haziı- kadar, .Y-1 

doğrusunu arama, aikiıi nazariyat ve tarihi muallimıliğhae munkkat bütçe ile idare vaziye;ü -
TAHLiL, (etmek), 1, Ayırmak, 2, Çözmek, müclıle al kadar 'daren>n itle:Jlt va• 
TAHRiF, ı, Aynatmalı, oynatmak, yerinden oynatmak, tayin edibnit ve bir ·· t nay mu • - erinceye • 1 __ ı.. 

2. Boı,.,ak, linııliii.ni de ifa etmiıtir. :oiyetinde li'S bir cleğiıildik olmı,,-· 
~ AAHHSŞllLT, il, AB~kt'. alış,k2,2DDer:mkme, ılik.rm3e,T(to,~~~ man.) Oııriilelbarun ve alaturka tııbeainin tir. .. .. .. • .. .. 

• • m ırme • • o e • • op........,., -...U. 1 ed Bu huıusta dün ioruıtqmnuz a-TAKAS, ı, Od eşmek, 2, Satıtamak, Satı.aşmak, blclmlma11 üzerme tç..--ü en ea· . ki 

JMarmarafa 
Tafsilatı geI 

(Başı 1 inci sa 
Marmara adasının nahi 
ki evimde oturuyordum. 
§İn yava~ fakat aert 
dadı. Birdenbire çoğaldı 
ğum yerden iki metre f 
kalkamıyordum. Dizler 
çabalıyordum.. Tavanın, 
ayrılıp tekrar yapıJtığını 
Bir aralık emekliyerek 
dan. Kendimi dıtan at 
ad-un ve çöküntü sesle ri 
halde yükaeliyordu. Evi 
yıkılıyor, saçakfar uçuyo 

Sanmlı baıta düzgün 
ı:t rek h alde idi. Gitı. de 
karıya ça lkar gibi bir h 
zara her türlü anlat:tm ü 
idi. ihtiyar, genç, analar, 
rıl çıplak çocuklar saçla 
kaçıııyorlardı . Herkea aa 
luğa canım atıyordu. L" 
ta çatlıyordu. Yılan gibi 
o yarıklara bakarak deni 
ruz, diye dehtetleniyord 

Derken ikinci sarsıntı 
o kadar eert değildi. Bun 
müvazene&i bozulan, hen" 
h·naıan yıktı. Sahildeki 
mağazalar, fabrikalar, çö 
de idi. Karan!ık ta baamış 

Fırtına, aağnak yağmur 

ranm korkunçluğunu 
Kumlutka aletler yakıl 

korkunç bir i...,., geçirildi 
Uzun gecenin aabahı o 

tan haberler &"eldi. Adanın 
den Gündoğdu, Kalemi, 
bütün çölıı:nüı, Asmalı, s 
!erinde de büyükçe yıkıntı! 
tur. 

Gündoğdu köyü ki, etsi 
t'ınden ddlayı ~ i~ 
toa yani cennettir. Bır y 
çirdi. iki kişi öldü. 

Zelzelenin tahripkar 
canlı iÖıteren ıu eaeri kay 

Sahilde ie<;en aene t 
b'r konaerve balık fabrikaı 
On binlerle lira ile vücude 
,... memlebtimizi hariçten 
ve diğer balıkı:.arm i thalind 
ni kılacak olan bu fabrika 
olarak in§a ed lmitti; bu b' 
malda beraber bir buçuk 
:h.u ,._,, dön- a..tu 
gülle ile vurulmut iibi P 
lllU§tu. Hıı4k aç ve auauzdu. 

Pll%nr günü öğleden ao 
haftalık n<lbetmi y~ . . 
puru gelmit"' de denızın tı 
açıklarda duramamıt ancak 
mülteciyi alarak Büyükad 
amdaki Paşalimanı adaamm 
cenuplimanmdademiratar 

mittir. . ahı 
Nihayet pazart- sah 

varan bu vapurdan adıı halk 
baılamıştır. Ve o gün anlad 
mızdaki meskiln diğer 3 ad 
Avutah ve Paıalimaru ada 
köy EkiDlCk. Arab~,_A"°! 

a Poyraz, Sukupı koyleri 
~ '· 1 aalıilinde Çınarlı ve k 
ai 1 • • •.• emed' ğ 

ğer isim ennı ogren 
köv de cok ve daha çok har 
lardır. Ma.-. a.!aunda 1 
lerınde ! 9ti ev vardır. Marm 
Iarı diye mal\mı ol~ b~ ad 
na.kale boğazmdan ıçenye 
aerpilrnit 1 O kadar irili ufak! 
dan terekküp eder. 

Adalarm d<;rdü mHk~ 
bottur. Bir kaçı da kaya Y1 
barettir. Li.kin çdk lezzetle y 
lecek tavıanlar ile do~~~· 
olan dört adanın en bu~!' . 
nııhiye merke;z-i vak~le .~ bı 
miş ev on bina geçnuş nüfus 
b'ni ieçmit hayvan barmdD"!" 
danın daire.ini 32 mil tahmin 
rmn. Demek ki 200 bin metre 
fa.ıla ccmak ti.zan gelir. 

Minyatür aeferinin bütün 
haizdir. Vahıi kayalı~! ç 

diler emaal:i nadir plaJlar, 
va • "ki 
lik kümeleri, çamlı t~ er 
yüz metre irtifadan ç~~ayan 
derecikler vardır. En ~ 
Jüklerde T.,delen auyu .. i~ış. 
Jarı mebzuldür. Ada b 

Adanın tarJu ılma.CiııMn il 
nubiye doğru zeng n m~r 
ri vardır. Bunlardan .a~n t. 
,ı.,., ketif "' ı.hlil etbnlen . bır 
vardır ki Karara maderılenne 
fakiyetle rekabet edebilir. 

Diğer 3 muki'ın ada alçak,. 
zah ve kırçıldır. Burada zey 
yoktur. Yalnız çiftçôlik, k 
bağdık yapılır. Y alruz Avu 
aında muvaffakiyetle iılenilen 
ocakları vardrr. . . 

Biiyükada iae m~lek~ ıçıo 
vet abidesidir. Yüz b nlerı ıı 
tarda balık tutulup iıleniyor. • 
miktarda zeytin ha11lab dev • 
Harpten evvelki iıtibaal&tm 
1"ri dereceoi- imnit bulunan • 
lrii uwnner iıtibaali.tı bam ~vı 
aenevi 30 bin 1ira dei~ır._ 

Zelzel.Ln feliılı:eti çok b 
Fakat adalar cıtunılmaz bir • 
memiftir. Yeni biımmetlerle yiD! 
•e inta işleri her halde ba 
. r . ., 

Zelzeleye ujrayanlanı 

ANKARA, 9. (A.A.) -
•alİli Erdek ile Marmara ada 
ki zelzeled.ı müt-· r olanl 
eden yardam yerinde ya"' ....... 111 
Devlet merkezinden de dahib,. 
heyetinden ve aıbhiyeden bU
iereldi talimat. ve .t~liaa.tl.a. " 
halline ııönderilm tür. Hı lalı 
Balıkesir halkı büyük yardım 
lunmaktadırlar. Adalar arasın 
tibab temin etmek üz- aynca 
pur taho.ia edilmiıtir. 

TAAMMUM, (etmek) 1. Yayılmak, 
TAAMMU1:, rilcrck yapma, istcycr(k yapma. 
TAMMU (0) EN. 1, Bile b•le. 
TAA.NNUT, (etmek) 1, Diremek, 2, Direnmek, 
TAARRUZ, 1, Ak1n . 2, Ba5km. 3. Saldrrı1. 4. Sataşma, 
TAAŞŞUK (ctm<k), ı . Goniıl bailam.k, gonül verm<k. 

TAKAYYO~. ~ . Bailanmak, 2, Çabalamak, 3, Çalı~mak, ki alaturka asan taıınii ve tetıbit be- ~dar bir zat bize dedi : 
TAKLiT I Ad 1 u_ .,,_._._ - l.immı itlerinin bir 

· · an, yeti riyasetinde bulunduğu 10D iÜn e- IUDU'" •w recok hi b' reııill''I 
TAKSIM, ı, Ayrıç, 2, Ayru, 3, Bölıü. 4, Bölme. rm· e kadar kon~atuvar kütüph' aneıi- idareye bağla-11 hakkmclaki kanun tarzda it gö ve ç D' 
TAKSiT. 1, Kere!, 2. Kecim. -· • tılnuyacaktır. Bu .iıtitıarla, 

2. llıkmak, ('Bc:n şu kıza ılıktım ... ) 3. Sevmek, 4, Vu'"Ulmak. 
TAAYYUN, ("tmek) 1, Belirmek, bcll<ıımck, 2, Ortaya 

çılcmak, 

TAKViYE, ı, Berkitmek, 2, Pekiştirmr.k, ne buiünlrii tarihi eaerlerin pek çoğunu açıktır. ek olan · yerlerden para .hnmıyacağı 
TALAKAT, 1, Açıklık. 2. Çeçenlik, •-----~-L ıuroti'le büyük bir biz • iki p.ı.etin yerine ieçec 1-: 

,.._.._ • L-.1.. ,kad. ayDJ bİJ 1ı:.. 8" da verilmit cleiilclir.,, 
TALEBE, ILOfren~c.e~k~-~2~,~0:i~rcn~c~ik~,lllııilİllİlllİll .. ııııİııliiııı1111,..~iıili~met:~u~ıı:eç::ıııı:·~tlir:·:·:.......__..~_:....__.,.o;.__..._~~clare:::::::•~b:•:z:r:an~...,...::::::y~ı=tı=na::..~~~~~_.!~...;.,~~~~~~--~~~~,. TALEP, 1, v;ıek, 2~ htek. 



~t~e!!?.n~:. ı 
sus 200 met,oluk me
safeyi gösterir kavvette 

DAİMON 
CEP FENERLERi 
gelmiştir. Her yerde 
1526 numara tahtında 

uayınız ve taldidl~rln
den sakınınıs. 

muml deposu: 
timbul, Tahtakale N. 10 

j;lıtanbul ikinci iflas memurluğundan' 
üfliı Refail F uac:mm Bahçe kapu-

llda yeni Volto hanındaki ticarethane
fi e mevcut bülJÜn mobilyeler vitrin

y azı mtlkİnesi vesaire pazarlık su• 

dt ·ıe kat'i olarak satılacağından iste-
1"'1erin 12-1-935 cumartesi günü ıaat 

dan 13 kadar mahalli mezkürda bu
lı'nmaJarı aatrı bitmediği takdirde onu 

Dr. 1 H SAN SAM 1 41111! 

Gonokok Aşısı 
Belıoğukluğu vo ihtilô.tlanna kartı 

çok tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

10054 

VAPURCULUK ı 
TORK ANOl'llM ŞiRKETi / 

tST ANBUL ACENT ALICJ 1 

Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
vapuru 13 TARI kiinurıusaııi 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon · 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon 
ve Rizeye. Dönüşte Of, ve Zongul -
dak iskelelerine uğnyarak avdet ede-
cektir. 

MtLLlYET PtRŞEMBE -10 1KINCIKANUN 1935 

Şark Demiryolları İşledici Kum
panyası Türk Anonim Şirketi 

İdare merkezi: lstanbul 
Sermayesi: 2,200,000 Türk lirası 

11 Haziran 1934 tarihinde fevkalade olarak inikat eden He
yeti Umumiye içtimamda alınan kararlara tevfikan 10 K. saıni 1935 
taribiode Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi hisııe senetlerinin 
meccani tevziine başlanacağı bissedaı-lara bildirilir. 

53 numaralı kupon mukabilinde Şark Demiryolları lş 1edici Kum
panyasının bir hiue senedine mukabil seksen Türk liralık itibari kıy
meti olan bir Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketinin hisse sene
di verilecektir. 

l,bu muamelenin yapılacağı mahaller : 
Şirketin lstanbul'da Sirkeci' deki idare merkezinde ve Ticaret,Saına 

yi Milli Bankası'nm giteleri.nde (Merkezi İdaresi Pariı, Bulvar de
zitalyen, No. 16). 

MECLiSi iDARE 

1 ıs f A l .t> UL HARICI ASKE1{1 KriAA r ILANLAKJ 1 
Kayseri Tayyare Fabrikasına ait olup gaybolan ve qa

ğıda tarih, numara ve muhteviyatları yazılı on parça ayniyat 
tesellüm makbuzlarının asıllan yerine kaiın olmak üzere · FP eden salı ve perşembe gÜnleri ay. 

ıaatte satışa devam edileceği ilan o
IJlnur. (6848) 

PARK OTEL 
Kışlık Bahçesinde 

Her gün: 

- tasdikli birer suretleri müteahhide verilmiş olduğundan asıl
[ larının hükmü olmadığı vesika ve müstenidat makamında 
ı kullanılmıyacaktır. (743) (100) 

DOKTOR 

usçuklu Hakkı Üze~ 
.C..latasına}da Kanzi.ık eczahaneai 
arşısında Sahne aoka~ında 3 numa• 

rab apartımanda J numara. 

1 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke
r•inden : Beyoğlunda Aleon sokağın· 
a 1 No. lu Hasan paşa apartmanının 
No. la dairesinde oturmakla iken 

14934 de ölPn eakı bahriye nazırların· 
an Amiral Hasan Hiısnü'nün kızı Ha-

• de'nin miraıcılannın miiddcti içinde 

ptıkları İstek mucibince terekenin res• 
n ta'lfiyeıine ve baronun , , 5 numa .. 

aında yazılı avukat Daniş Said'ı'n tas• 
e memuru tayinine 27-12-934 de ka
verilmiııir ilan olunur. (6843) 

lıtanbul asITye muhakemeleri birinci 
enileme bürosundan : 
4 Kanunuevvel 933 tarihinden evvel İ· 

olunup lstanbul asliye ikinci tica
ıt mahkemesinde derdesti rüiyet ve lt
okelve şeı-;ki i'.e Dikran Keti! oğlu a
sında mütc::~vvin dava dosyasının ye

nmeıi için verilen beyaıınam. Ye gön-. 

erilen davetiyenin-Dikran Keıiı oğla
un ikametguhı meçhul olduğu beyanile 
übaıiri tarafından bila tebliğ iade edil
İf ve bir ay müddetle ilinen tebliğat 
"n" 8-4-935 pazareb.i ırfuıü saat 14 
yenileme muamelesine ba1lanma11na 

rar ven"hniı olduğundan mezkU.. gün· 
yeni poıtahanesinde kain birinci ye. 

"leme bürosuna gelmediği takdirde 
f;7 numaralı kanun ahkiimma tevfikan 
·ıemenin gıyabında yapıfacağı ilan 

unur. (6835) 

Konserli Ve 
Danslı Taam 

Cuma Ye Pazn gün eı'i 

Danslı Çaylar 
H;r cuma saat 11-14 de 
MATİNE KONSER 

Beyoğlu ikinci notıerliğine : 6eyoğ. 
)unda Maçka Kanthane caddesi 124 sayı· 
lı bakkal dükkanı ile Tqvikiye Omer 
Rüttü pata •okak 13 •ayılı bakkal dük
kinlarmda ticaı et yapmak üzere ortak 
olmuıtuk bugiin dairenizden yapılan fe
sih kiadı ile bu ortaklığı bozduk. Bun· 
dan böyle bu iki dükkanlardan Omer 
Rüştü paıa sokak 13 sayılı dükkanda 
Muhittlıı ve kaathane caddesi 124 sayı
lı dükkanda da Niko Zarbino yalnız 
baınnıza çalı§ıp ticaret yapacağız. Bu 
İ§İn böylece iJanm.ı isteriz. 1 - Mu
hitııin, 2 - Niko Zarbino. Adresler: 
T eşvikiye Omer Rüıtü pa1& sokak, 13 
saydı dükkanda Bakkal Muhittin Maç
ka Kaathane caddeıi 124 ... yılı dükkin· 
da bakkal Niko Zarbino. 

l &tanbul Aıliye mahkemesi üçüncü hu
kuk mahkemesinden : Beyoğlunda Y o
nifdıirde iıkenbeci yeni kıl bomu cad
desinde 51 numaralı hanede Paraaivoloı 
Franko aleyhine Atine binti Hristo tara
fından açılan tescil> talak daV1U11Ddan 
17-12-934 tarihli celsei mahkemesinde 
dava olunan Paruivolos Frankooun ye
ri belli olmadığından 406 cı maddeye 
lıevfikan gıyap kararının ilinen tebliği
ne ve muhakemenin 21-1-935 cumartesi 
saat 13,30 a brrakılmasma karar veril
miş olduğundan tebliğ yerine geçmek 
üzere ilanı keyfiyet olunur. 

in ,: ra;:- -- : U. 1 iid .. rlü~ünden1 1 
Nümune ve şartlarına uygun olmak üzere 5000 metre 

~eri.kan bezi 16-1-935 çarşamba günü saat 15 de pazarlık 
satın alınacaktır. isteklilerin güvenme parasile birlikte 

ibalicie Alım Satmı Komisyonuna ge!meleri. (51) 

top ikinci hamur beyaz kağıt 68X100 eb'admda 17-18 
kiloluk 

,, ,, ,, larmızt ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
,, ,, ,, Sarı ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
Yukarda nevi ve mikdarları yazılı kağıtlar 23-1-935 ta-

• ine müsadif çarşamba giinü saat (15) te pazarlıkla satın 
acaktır. T alip!erin şartname ve numuneleri almak için 

er glin ve pazarlık için de yukarda tayin olunan günde (yüz 
e 7,5) muvakkat güvenme parasiyle Cibalide Levazım ve 
übayaat Şubesine müracaatları. (8764)' 

fstanhul Dördüncü icra memurluğundan: 
Kagir Ü•t kat Kagir orta kat Kagir alt kat . No. Kıymet K. No. Kıymet K. No. Kıymet 1 900 lira 3 500 lira 1 1050 lira 9 750 .. 4 500 .. 2 1036,5 

" o 750 .. 7 200 .. 3 lı;s;f,5 1 750 .. .. J/2 H. 8 3000 • 4 1687,5 
" 2 750 .. 14 1100 5 1150 " .. 3 750 

" ıs 900 6 950 " .. • 900 
" 7 1000 .. 

Ahpp alt kat 
1 2000 .. 8 

" 
1000 
1000 .. 

Sı .. •cıyan Karabet'in Bedriye'den borç aldığı paraya kaTfılık birinci dere-
14 

Bedel P. Kilosu Gr. Fiab Tarihi No. sı U.No.sı 
Lira Kr. Krs. 

154 22 7 
1 76 22 8 
3 51 44 .. 
2 69 33 600 1 
2 69 33 600 " 
2 G9 33 600 ,, 
2 69 33 600 " 

17 57 222 400YekUn 
2 69 33 600 tt 

3 58 44 800 
" 3 73 46 600 
" 

27 57 347 400Yekiin 

1-10-934 
3-10-934 

" 10 
13 
16 
20 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

23-10-934 
27 

" " 30 
" .. 

3,163 
3,166 
3171 
3174 
3177 
3182 
3186 

3190 
3194 
3197 

19523 
19526. 
19531 
19534 
19537 
19542 
19546 

19550 
19554 
19557 

••• 
Eskişehir Hava Mektebine' 

ait olup aşağıda tarih numara
ları yazılı üç a~et tesellüm 
makbuzunun asılları yerine 
kaiın olmak üzere tasdikli bi
rer sureti müteahhide verilmiş 
olduğundan asıllarının hükmü 
olmadığı vesika ve müstenidat 
yerine kullanılmıyacağı. 
(744) 
Tarihi 

5-12-934 
6-12-934 
6-12-934 

Numarası 
45736 
45738 
45739 
• • • 

(99) 
Lira 
89,600 
40,000 

563,280 

Burgaz için lkiyüz kırk beş 
ton Un kapalı zarfla satın alı· 
nacak, ihalesi 16 - flrinci ka • 
nun • 935 Çarşamba giinü sa
at 16 da yapılacaktır. Bunun 
muvakkat teminatı 2250 lira 
94 kuruştur. 

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

(731) (S800) 66 
* • ı :ııı 

1 - 12088 kilo koyun eti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin fiyatı kırlc kul'Uştur. 

2 - Eksiltme günü 20 i • 
kincikanuil 935 pu::ı.r günü sa 
at 15 te Çorlu Satıt:alma ko-

misyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk pey para8I 363 li · 

radır. 
4 - istekliler de kanunun 

emrettiği vesikalan getirmeli· 
dirler. 1 1 il 

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Çorludaki komisyo-
na gelmeleri. .(44) 

191 

••• 
1 - Pınarhisar kıtası için 

kapalı zarfla iki yüz bin kilo 
yulaf eksilbneye komnuştur. 

2 - Tahmin fiyatı yedi 
kuruştur. 

3 - Ihale giinü 20-1-935 
pazar günü saat 15 tedir. 

4 - Evsaf ve şeraitini öğ
renmek istiyenlerin her gÜn 
ve eksiltmeye iştirak edecek
lerin belli gün ve saatte bin el· 
li lira teminatlarile birlikte ko 
misyonumuza müracaatları i
lan olunur. 
(740) (71) 212 

• * • 
1 - 3000 kilo beyaz pey

nire istekli çıkmadığından ilk 
pazarlığı 20-1-935 pazar günü 
saat 15,30 a bırakılmıştır. 

2 - Tahnıini fiatr elli ku
ruştur. 

3 - ilk pey parası 112 li
radır . 

4 - Pazarlığı belli gün ve 
saatte Çorluda komisyonu -
muz .fa yapılacaktır. 
(742) (76) - 216 

,----------------------· 
MEMURE ARANIYOR 

Ankara Ziraat Bankasından: 
• Ankarada 75 liraya kadar ücretle muiiasebe makinele _ 
rınde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır. Müsabaka 20 • 1 - 935 {>azar günü Ankarada 
yapılacaktır. Müsabakaya girebilmek İçin en az ORTA 
T AHSIL görmüş olmak ve 18 ile 25 yaş arasında bulun
mak şarttır. 

Istiyenler 15 • 1 • 935 gününe kadarTürkiye Ziraat Ban 
kası Genel Muhasebe Müdürlüğüne bizzat veya mektupla 
müracaat etmelidir. (32) 138 

'• 
e İpotek gö•terdiği Mahmutpa~ada Hubyar mahallesinde Yetildirek karakolu 
tısında Hoca Hanı namındaki banda mevcut odaiar meyanında yukanda No. 
kıymetıleri yazılı odalardan kagir üst kattaki 11 No. b odanın yarım "hineai ile 

ğerlerinin tamamları açık arttırmaya konulmu§ olup 15-12-934 te şartnamesi !!il---• DAKTILO ARANIYOR----!! 
vanhaneye aSilaral< 29-12-934 tarihine gelen Cumaı·tesi günü birinci arttırması 11 
pılmıı ise de geregen niıpette bedel ile İstekli çıkmadığından üzerinde bırakıl
amıştır. 2 İnci artırmanın 30-1-935 tarihine rastlıyan çartamba gÜnÜ yapılacak-
• ihaleye girmek için yüzde 7,5 nispetinde teminat akçesi şarttır. Müterakim 
gi, Belediye ve val<ıf icaresi mÜ§teriye aitt'r. ikinci artırmada gayri menkullere 

kdir edilen kıymetin yüzde 75 ni bulmak 2280 No. lu kanun mucibince ıarLJ olup 
İ takdirde borç tescil edilir. 2004 No. lu icra K. nun 126 ncı maddesine tev· 

an İpotek sahibi olan alacaldılarile diğ or alacak•ı·arın ve İrtifak hakkı sahipleri· 
~ahi. gayri menkuller üzcrlerind·k- haklnrını '\e hususile faiz ve masrafa dair 

an •ddıa1armı evrakı müısbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine btldirn1eleri ıa~ 
dn". kıi halde hal.!arı tapu sicİllerile sabit o·mad f<ça satış bedellerinin paylaş
ın n hariç kalırlar. F zla bilgi edinmek i .. "·enlerin 934 12971 dosya numara. 

le ft1P- • ' "'1urıyetimize ı:elmeleri ilim olunvr (6833) 

Şehrimizin büyük bir ticari müesses esi; Türkçeyi layıkile ve lngilizce 
veya Fransızcaya aıina Türk bir daktilo anyor. Maaı dolgundur. Mufassal 
tekliflerin " Mühim rumıı=ile lstanb ul 176 No. fu posta kutusu adresine 

gönderilmesi. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

Samsun - S1 vas kısmına mahsus 
Yüzde 60 ve Bandırm - Manisa kısmına mahsus yüzde 

50 tenzilata, 31 mart 935 sonu ıa kadar devam edilecektir. 
2ır (57) 

işte 

lsrarla 

Ağrıları ve soğuk al;mlığmı geçirecek 
bir ilaç isterken, el· .ima bu sözleri ha
tırlayınız: Afacağırıız mal. hakiki olmalı. 

SPiR-
2 118 20 komprimerrk ambalajlarda bulunur . ................ 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB f'., 
markasının mutlaka t 
bulunmasına dik· 
kal ediniz 1 

Maliye Teftiş Hey' eti 
Reisliğinden: 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene stajdan sonra ge
çirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş muavini olmak 
veya idarede çalışmak üzere 30 lira maaşla beş birinci sınıf 
tetkik memuru alınacaktır. 

Aranılan vasıflar şunlardır: . 
1 - Siyasal Bilgiler okulası "Mülkiye", Hukuk, Yüksel< 

Ticaret ve iktisat meketebi mezunlarından olmak, 
2 - 2~ y~şmı bitirmemiş bulunmak. 
3 - Memurin kanununun dördüncü maddesind, ya:tdı e• 

safı haiz olmak. 
Talip olanlar 31 kanunusani 935 akşamına kadar bir ar

zuhalle Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine müracaat 
etıneii<ii.rler. Arzuhala şu evrakın asıllan veya noterlikten tas• 
dikli ıurelleri iliş tirilınelidir. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik v~ iyetini gösterir vesika 
C - Mektep şahadetname veya tasdilaıamesi 
D - Talibin kendi el yazısile tam bir tercümei hal hul8.

aası "Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah adres• 
leri Vs.,, 

E - Sıhhat raporu 
F - iki adet vesikalık fotoğraf 
Tayin ve tefrikte 25 mart 934 tarihli talimatııe.medeki 

dereceler esastır. Ayni şeraiti haiz olanlar beş kişiyi geçtiği 
takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. (37) 

-,..7 

Otomobil Sahşı 
Istanbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğinden: 
Umumi Tesbit eşyasından 25 inci fasılda yazılı 

2303-2305 tespit No. lu Şevrole marka 3 tane yeni otomobil 
giimrük resmi aranılmaksızın açık arttırma suretiyle 
19-1-935 tarihinde saat 15 de satılacaktır. Otomobilleri her 

kes gelip görebilir.Müzayedeyegireceklerin 532 lira 50 kuruş· 
tan ibaret olan teminatı muvakkate akçelerini müzayede saa· 
tinden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lizımdır. Mü 
zayede 2390 No. lu kanunla bedava verilen şartname daire· 
sinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatları. (8809) 

81 

Nafıa Bakanlığından: 
838 Toriu Derince lstasyonuncfa ve 500 tonu lzmitte 

Aydın hattnun alsancak istasyonunda vagon içinde teslim 
şartiyle muhammen bedeli 224784 lira olan cem'an 1338 ton 
çinko galvanizli tirfon kapalı zarf usuiü ile eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 26-1-935 tarihine rastlayan cumartesi gü • 
nü saat 10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. lsteklilerİn•tekliflerini Ticaret odası vesikası 
ve 12489,20 liralık muvakkat teminatlarının malsandığma ya 
tırıldığma daır olan makbuz ile birlikte 26-1-935 cumartesi 
günü saat 9,30 a kadar vermeleri lazımdır. istekliler bu hu· 
sustaki şartnameleri 11,20 liraya Ankarada Bakanlık mal· 
zeme Milaurlüğünden alabilirler. (90) 

-

BÜYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip 3 üncü Çekiş • 

11 2inci Kanun 193Sdedir 

Büyü~ i~ramiye: 50,000 Lira~ır 
162 

·-. 1 ::: 



L:e"aoğukluğu~a ve 
F. engiye ve 'ari 

h• stalık'ara 
tutulmamak için 

MiLLiYET PERŞEMBE 10 IKINCIKANUN 1935 

istimal ediniz. Dünyada mevcut bütün Prezervatiflerin en ıa§'lamı, en 

"' SEVE SEVE OKUNACAK BiR ROMAN 

I• PEK İpiiği gibi ince, İpek kumaştan :yumu
şak bir orta Anadolu kızı olan gü:ı:el 

L 
BATAKSIZ 
TERTEMiZ 
DAMIN KIZI 

Romanı yazan: AKAGÜNDÜZ - Basan: Semih Lutfi 
AY 

Kolaylık ( Eıki SUHULET ) Bitilıevinde ıatılır. 

Kalp bıs'<ıların c!aa aakınıuz. ( ÜÇ KIZIN HİKA YESI ), ( ON
LARIN ROMANI ), ( KOKAiN ) Romanlarında SEMiH LUFFI 

OKUT AN'IN ko'aylık ( Eshl Suhulet ) Bitikevinda aatılir. 

(BU TOPRAGIN KIZLARI) Basılıyor 213 

,. ................... . 
HAdiae yapan kitap 

Avrupa da Otomobil 
he 9000 kilometre 

Yazanı A. Şükrü ESMER 

Satı~ yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap battan aônuna kadar 
adeta bir bardak tatlı au içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
daşrmız bu yorucu fakat fay· 
dair seyahatten hot görütler ve 
intibalar basıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle teabit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir biı duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuY'.ınuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat etmit
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek· 
siniz. 

MiLLiYET 

............... ~ımıl: ...................... ... Her aile kütüphanesini süs · 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkeai:ı 
elinde gerekli zarif bir kitap ol. 
muftur. 

Uşak Şeker Fabrikasından 
Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hiııeleri Sümerbank 

namına timdilik yalnız U,akda alınmaktadır. 

50 liraya kadılr hi&aeye sahip olanların hisselerinin tamamı, 
fazla hiaaeıi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yarısı 
için hi11e sahiplerine birer veıik a verilecektir. 

Hisae bedellerini alabilmek için ya hisse ıahiplerinin kendi
leri veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lazımdır. 

Bedelin teıellümil ve ibra m uamelelerl dolayıaile yalnız mek
tup ile tediye yapılamamaktadır. 

Istanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerde satın alma iti 
ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve ,artları Sü
mer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisıelerinin ödenmesi için talimat harici mür.acaat edenler 
çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilin olunur, (6248) 
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lstanbul ithalat Gümrü
ğü Müdürlüğünden: 

Gümrük kimyahanesi içi n 3 Kanunusani 935 tarihinde 
bilmünakasa alınacağı ilan edi len aşagıda isimleri yazılı kitap 
lar için yevmi mezkurda müra caat eden talipler kanunda 
muayyen evrakı müsbiteyi ibraz edememelerinden yevmi mü
nasa 12 Kanunusani 935 cum art esi gününe tehir edilmiştir. 
Taliplerin yevmi mezkiirda saat 15 de Istanbul ithalat Güm
rüğünde müteşekkil Satınalm a Komisyonuna müracaatları 
ilan oiunur. (97) 

isimleri Müt"lliAP.ri Cilt 
Berl-Lunge (1931-33) Tab'ı-
nın Fransız tercümesi 
Ensyklopaedie der technischen 
Analyese et essais des papiers 
Traite de chimie Pharmaceu
tique 

3yeni tabı 
son tabı Ghemie Olman 

Hezberg - Marteau 
P. Lebeau - C. Courtois 

Technelogie et Nalyse chimi- Levokavitsch 
que 
Die Praxls des Organischen 
Chemiker 
Gesteinsana Lytisches Prakti
kum 
Lack U. Firnisa 
Analyse et Fabrication des ci
menta 
Handbuch der Chemie und 
techrologİe der öle U. F ette. 
Hand Buch der Pflanzen ana
lyse. 

L. Gattermann 

E. Dittler 

Seelgmann et Zieke. son tab'ı 
Tsunntas 

Ubbelohde 

G. Klein. ---

......................... 
!11111 ...................... .. 

Deniz yolları 
Ace!t~!' ,Eıc!!!y li~lbaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
--IS>Han. Tel. 22740 ___ _ 

'fKABZON YOLU 
CUMHURiYET vapuru 10 ikin
cikanun PERŞEMBE saat 20 
de Galata rıbtrınrndan kalka -
cak giditte Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Onye, Fatsa, Ordu, Gi
reson, Trabzon, Rize, Hopaya. 

i Dönütte bunlara ilaveten Pazar, 
Polathaneye uğrayacaktır. (83) 
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IMROZ YOLU 
ASYA vapuru 10 Ikincikinun 
PERŞEMBE günü saat 16 da 
Tophane rıhtımından kalkacak 
Tekirdağ, Gelibolu, Lapseki, 1 
Çanakkale, lml'O:ra dönütte ila
veten Şarköye uğrayacak. T e
kirdağına uğramıyacaktır. (77) 
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--------------------· İstanbul Levaz&ın Amir-
liği Satın Alma Komisyonu 

llanlan 

Levaznn amirliği ihtiyacı 
için yedi bin kilo kuru ıoğanın 
pazarlığında talip çıkmadığın 
dan 1 O ikincikinun 935 per -
şembe günü saat 14 te pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin be -
deli 420 liradır. Son teminatı 
63 lira olup İsteklilerin belli 
saatte Tophanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(716) (69) 210 

• • • Tophane fırını için taah -
hüdünü ifa edemiyen müteah· 
hit namı hesabına yüz ton un 
10-1-935 perşembe günü sa -
at l 4,30 da pazarlıkla alma -
caktır. Tahmin bedeli 9730 li
ra olup son teminatı 1459 lira 
50 kuruştur. Şartnamesini gö 
receklerin her gün ve pazarlı
ğa gireceklerin belli saatte 
Tophanede Satınalma komis
,yonuna gelmeleri. 

(717) (70) 2)) 

il 
1 

TURHAL Ş .,j FABR KA 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihin.den itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K Q P ŞEKERi 40 Kuruştur 
· KRiSTAL ,, 37 . 

En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur. 
d 's: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Talgraf Adresi: Fabrika TURHAL TUR 

Türk Sigorta Şirketi 
( Cncil \akıl Ha11 fstanbııl 

[htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

'[tiri. iye 1ı E anka•ı t•rahndan .. teıkil olun?.1uıtur. ldar~ı me~llll ~· mildilrler 
h ti ve n:emurlan kimilen Turklerden murekkeı> yeganı Türk Sıgorta Şirke
ti:Ü:. Tlirkiyenln her tarafında. (200) O a-eçeıı acentalarınııı hapı! Türktilr. Tiir• 
lıLi) enin en miıhim mile•ı;:e•elerınln vebankalarınııı ıigortalat'1111 icra etmekte& 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza~ Otomobil 
afııorlalarını en iyi ıuaitle ı a!'ar. Hasar vukuunda ıararları ıilr at ,.. kolaylıkl.a 6d1t. 

Tel~raf ı !MTlYAZ - Telefon: fst. 20531 

Zafiyeti umumiye, i1taba11zlık ve kuvvetaizlık büyük faide ve tuirl ır6r1Leo 

LT HÜLA ASI 

ZA Yl - lıt.anbul Deniz Ticareti Mü· 

dürlüğünden almıt olduğum Liman HÜ· 
viyet cü:ııdarumı zayi ettını. Y eniıini çı• 

karacağnndan eskiıinin hükmü yoktur. 

( 6820 idris oğlu Mehmet 

ARK 
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