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Küçük and1~şma 
Ve Balkan birliği 
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Balkan birliği konseyi Cenevre· 
de toplanarak genel siyasal duru
mu gözden geçirdi. Roma görüş-
111elerinden sonra yapılan bu top
lantıyı Balkan ulu&ları geneloyu 
Yakın bir ilitiklik ile beklemekte 
idi. Roma' da protokoller imza
landıktan sonra küçük andalşma 
l<onseyi daha önce Lubliyana' da 
toplanarak, yapılan itlerin kendi
lerine ne kadar ilitiği olduğunu 
11örütmütlerdi. Bu görütmelerden 
aonra çıkarılan bildirimde Roma 
protokollerinin, küçük andlaş.na 
ulusları tarafından güdülmekte O• 

lan siyasal amaçlara aykırı olma· 
dığı bildirilmitti. Gerçek Roma' da 
imzalanan protok(lllerin bir ama· 
cı Avrupa'da istatJKo'nun olduğu 
gibi kalması, yani sınırların de· 
ğitmemeai olduğuna göre, bu, an· 
cak küçük andlaşma uluşlarının 9i
yasalarını pekleştirmeye yarayan 
bir anlaşma sayılabilir. Roma 
protokoll "rinin Orta Avrupa sı
nırlarını pekleştirmek yolunda 
ne kadar ileri gittiği henüz iyice 
bilinmiyor. Belki bu yol üze
rinde umut edildiği kadar ileri gi
dilememittir. Ancak şu söylene
bilir :ki, istatüko'nun olduğu gibi 
kalması bakımından gerilenme
lllıi,; az da olsa, ilerilenmiştir. Şu
nu unutmamak gerektir ki istatÜ· 
konun olduğu gibi bırakılmasına 
doğru atılmıt her adım küçük and· 
!atmanın amaçlarına uygun gelir. 
~üçük andlatma ile Balkan birli· 
g~. arasındaki yo!datlık ta gözÖ· 
nunde tutulacak olursa, Roma pro
toh. kollerinin istatükoyu olduğu gİ· 

Ulu Onderimiz Kemal Atatürk Dün 
Sabah Şehrimizi Teşrif Et:tiler 

Başbakan General İsmet İnönü, dil tetkik kurumu 
üyeleri de kendilerine refakat ediyorlar 

1 bırakmak amacını güden her 
adımın bu ulutların siyasalarına da 
llltgun olması gerektir. Avrupa si
y~~ ııun son aylar içindeki yürü· 
Yüşu kartuında bir teY açık ola
rak göze çarpmaktadır: Bir yan· 
d~ıı_ küçük andlaşma ve Balkan 
~ırlıği ulutları arasındaki yakınlı· 
~ın pekletmesi, öte yandan da 'bu 
ıki kombinezonun birbirine doğ. 
~ daha çok yaklatması. Bu yol 
Uze,inde yürüyü,, küçük andlaş
ka ile Balkan birliğini tek bir 

Cumburreisi Kemal Atatürk, dün sabah, refa· 
kaderinde B~bakım ismet İnönü olduğu halde İı· 
tanbulu tereflendirdiler.Ulu önderi tekrar bağnna 
basl':lıf olan bütün lstanbullular, sevinç içindedir

ler.Kemal Atatürk'ü vilayet hududunda kartılamal 
üzere, evvelki gün alqam, vali ve belediye reisi 
Bay Muhittin Üstündağ, Fırka vilii.y~t idare heyeti 
bafl<anı Bay doktor Cemal Tunca, lzmite gitmit -
lerdi. Şehrin mümeHilleri lzmitte beldemitler· 
dir. Dün sabah saat 5,46 da Reisicumhuru hamil 
bulunan hususi tren Jzmite vi.sı) oJmuftUr. Şehri
miz namına Kemal Atatürk'e safa geldin, denil· 
miştir.Kemal Atatürkü ve Batbakan ismet lnönüni' 
hamil bulunan hususi tren saat 8,20 de Haydarpa· 
taya gelmiştir. R isicumhur, hiç bir merasim ya· 
pılmamasıru istedikleri için, resmi istikbal yapılmı
mıfhr. Fakat &&babın çok erken bir saati olmaH. 
na rağmen, Haydarpaşa garı, Büyük Önderi gör
mek istiyen bir çok vatandatlar tarafından doldu· 
rulmUflu. Kemal At:ıtürk'ün vagonu önünde, ken. 
dilerini kartılamağa gelen zeva hıncahınç dol· 
muştu Atatürk trenden indiler. Kendilerini kar • 
şılamağa gelenlerin hatırlarını sorarak lutfen i). 
tifat ettiler. 

Haydarpata önünde, Ertuğrul yatı, Biiyilk Ön
deri bekliyordu. Kemal Atatürk maiyetlerindeki 
zevatla birlikte, yata geçtiler ve doğruca Dolma • 
bahçe sarayına gittiler. 
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oınbinezon biçimine koymakta

d~_r. Bunu da olağan bir iş olarak 
gorınek gerektir. Çünkü her iki 
jnd.l~tma Avrupa barıtının pek
jtlırılmesi için y!'lpılmı,tır. Altı l Uf. barı' yolu üzerine birle,mit
erdır. Bunların her biri küçük bir 

Kemal Atatürk dün bir tarafa çıkmam19, saray· 
da istirahat etıniştir. Cumburreisi ile birlikte, Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti merkez idare heyeti,batkanı 
Bay Saffet te tehrimize gelmittir. Cemiyet, lstan
bulda çallflllalarına devam edecektir. 

J\tarar11·an Jeğiftirilen nülus tezkeresi ııe ikinci 
seçmenlik mazbatmı 

ub~~t .. olabilirse de hepsi bir arada 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............... . ,,,,,,,,,, ..•.•.•.••........•.• 

uyuk bir varlıktır. Sınırları içine 
yüz milyon adamı toplıyan bir 
varlığın barıt üzerinde toplanma· 
ıı gelecek için umut vericidir. 

Kimler Sa11lav olacak? 

Ankara da yeni yeni adlar 
üzerinde her gün 

bir çok şayialar çıkıyor ----
I stanbul mebusla
rı arasında deği
şiklik olacak mı ? 

Karı koca yeni 
Mecliste bir arada 
Saylav o'amıyacak 

Genel savattan önceki Avrupa 
ile bugünkü Avrupa arasındaki en 
büyük ayrılıklardan biri de kü
çük ulutların, her yerde büyük u
lutlara uymıyarak, kendi dilekle
rinden doğan ve kendi amaçlarına 
uygun olan bir siyasa gütınelerin
dedir. Bu, uluılar arası geçiminde 
küçük ulu,larm batına buyrukluk
larını kazanmaları demektir. Bil· 
yük savattan önce, her küçük u
luş, bir büyük ulutun arkasına ta
kılmıt, kendi esenliğini (seli.met 
emniyet) onun korumasında arı
yordu, Böyle bir yol üzerinde yü. 
rüiken de çok vakitler aldatılı
)'ordu. Küçük ulutların büyüklere 
alet olmıyarak, kendi itlerini ken
~~eri görmiye başlamaları bant 
~ç~n büyük bir kazançtır. Bunun 
ıçındir ki büyük ulu,ların fU veya 

~u siyasayı tersine çevirerek, ay- Recep Peker yakında 
KIM bir amaca doğru yürümeleri 
ltüçıik ulu,lar için eskisi kadar geliyor 
korkulacak bir it olmaktan çık· ANKARA, 22 (Milliyet -To-
mqtır. Bu demek değildir ki, kü- lefonla) _ Cumhuriyet Halk fır· 
çük ulu,lar büyüklere kartı gel- k af d b h Fırka genel ka"ti'bi R-ep Peker 

k . aaı tar m an fU atın aftasında ~~ 
me ıç.in aralarında anlaşmışlar· 'l d' L 
d K k 

1 an edilecek olan saylav namzet. ır. istede aörülm-ı' lruvvetl-
ır · ımseye artı bir anla•ma 1 • ~- u 

k G ' eri liıteıi merakla beklenmekte • yo tur. erek küçük andlatma ve (Devamı 6 ıncı sahifede) 
gerek Balkan birliği kombinezon- ,..........,_n_noıı_111-oııa-u111--noıı_111n-=--•,.,-..... -... ,.._.-.. _w-nLw•nu,.•ıoıu,.nıoı_,.nıoıu,.nıoıu,.n .. ,.,.....,,. .. ,. • ....,-....,--..--.-----ıııııır 
larıııın büyük değimi de bunda· - - - -- usuu 
dır. Yanlız ve yalnız bant üzerin- •• 8 1 
de anlatnııt olduktan içindir ki, un as 
gun geçtikçe daha çok pekletmek- 1 
te ve g<:nel barışı sağlamlaştıran 
birer direk olmaktadırlar. 

A. Şükrü ESMER 

"\ 
Atatürk latanbulda --

~i•"I~iye •-x-ıekt:l...l.p 

Bu harikulade meraklı polis 
Romanı 6 ıncı sahi/ emizdedir Salahaddin Güngör'ün bir yazısı 

4 Üncü yüzümüzde o • yunuz 
............ ...;:..;;;.::..:.:..:.:.::..::.:..;:.._;;:.:...J ~ ........ ~ u - """-~-. 

l En son 
Neticeler alındı --

lstanbul Fırka reiıinin 
Beyanatı 

Mülhakattaki kazalarda da 
seçim dün bitti 

ikinci müntehip seçim iti dün ki· 
ınilen bitmitıir. htanbul Jehir hudu
da dahilinde bulu· 
nan rey aandrkları

nın taınifi bittiği 
için teftiı heyeh 
intihapta kazanan
ların mazbatalarmı 
hazırlamağa baıla
Dllftır, 

Dün sabah kaza. 
Jarcları gelen telgraf
larda ikinci münte
hip seçim iıinin bit
tiğini bildinniılerdir 

Gelen haberlere 
göre, kazalardaki 
halkın yüzde 90 nr Dr. Bay C mal 
intihaba iıtirô.k et· Tunca 
ıniıtir. En uzak köylerdeki halk bile 
davullar zurnalarla nahiye merkezine 
gelmiı ve "'ndıklara reylerini atmrıllll"• 
dır. 

Nahiyelerdcki sandıklar da mera-
aimle kaldınlmıı ve kaza merkezine 
gönderilmiıtır, Kaza intihap tefrit he• 
yeti reyleri taanif etınitlcrdir. 

Bu tasnife göre bilhaua kôyl de 
rey Veren kadınfan'l miktarr pek f Z• 

Jadır. 
Seçimde köylüler büyük bir ıevi~

le reylerini C. H. F. namzetlerine ver-

( Devamı 6 ınc• sahifede) 

B. Tevfik Rüşt .. 
Aras Pariste 

PARIS 22 (A.A.) - Türkiye 
dı~ itleri bakam Bay Tevfik Rüttü 
A;as, dün, hususi olarak Parise gel 
mit. Day Lava! ile öğıe yemeği ye
nıı~~ır. 

e n irdi 
1 Iran - Irak sınırı 

Iraklılar anlaşamamazlığı 
Lahaye' e bildirmek istedi 
Irak murahhası bu vaziyette hududda 
hadiseler olmak tehlikesinden bahsetti 

CNEVRE 22 ( A..A) 
ltalyan raportörü Bay 
Biankeri, lran . lralı 
ihtilafı hakkında, kım 
seyde yapmıt oldugu 
bir beyanatta her iki 
tarafla münasebata gir 
diğini, fakat raporunu 
vermeden evvel bir 
mühlete ihtiyacı oldu
ğunu söylemiştir. Ra. 
portör, mayıs toplantı
sına kadar itine de
vam edecektir. Bunun· 
la beraber, mayıstan 

evvel fevkalade bir Nuri P(lfa Sait ııe Bay Kiizımi 
toplantı olac~ .bu mesele, ruz· ı lan ve 1914 te tayin edilen hudut-
nam ye konulabıhr. 1arı ta.nmıadığ 'ldirmittir. 

Irak murahhası Nuri Pqa Sait, Hudutta hadiseler olmak teb • 
Jran hükfun.etinin 20 senedir tanı· (Devamı 6 rncı sahifrıle) 

Ziraat Bakanlığı için teş
kilat projesi hazırlanıyor 
Buğday siyasası daima köylüyü nik
binliğe gÖı.Üren bir inkişaf içindedir 
Şehrimizde bulunan Ziraat müs

tetarı Bay Atıf Bayındır, buğday 
iflerl etrafındaki teftitlerine de • 
yam etmektedir. Bay Abf Bayın • 
dır, kendisile görü,en bir muharri. 
rimize muhtelif itler hakkında fU 
beyanatta bulımmUflurı 

Hayııan Mı-eketleri talimatname• 
sinin talbihatı 

"- Oç sene evvel hazırlanan 
hayvan hareketleri talimatnamesi, 
hükumetin aıkı mura1.Aalx.ıi altında 
tatbik edilmektedir. Alınan netice. 
ler memlekette hayvan bareketlo
rinin normal bir şekilde cereyan et• 
tiğini göatennektedir. 

Şark meralannda semizletilen 
ve sonbaharda muhtelif paabrma 
merkezlerine sevkedilmeleri dola • 
yıaile harekete getirilen bakeri hay 
vanlarm bul ... ık bir haatalğa tu • 
tulmamalan için azami dikkat sar 

Oz türkçe yazı örnekleri: 

• 

Ziraat Bakanlığı Müstefarı Bay 
Atıl 

fediliyor. Bu hareketlerin en teh· 
likelisi a.tiret ve göcebe hayvanla. 
nnda rastlanan bulatıcı hastalıklar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Akdeniz Çocuklarına Türkü. 
Dinç, yalı gençleri 1 
Burum burum kollarınızla, kıVl"ım 

krvrrm dalgalarda kulaç atarken .• M<· 
kartal kanatlı yelkenlerinizi tiıinp ak 
köpüklü enginlere dümen tutarken .. 
Y eıit korlarr yalçın oyalı kıyrlarm keı
kin donıklarındlln bab kıranlarrna 
bakarken, bu türküyü aöyleyiniz. 

Akdeniz çocuklan !. Atalannızın 
bu ipek maviai enginlerde pek çok kı
zıl geçmitleri, ün aan dolu geçmiıleri 
vardrr. Onları, alnı dik torunların ku· 
rumu ile anarken .•. Kııın boranına gö .. 
ğüa, ya2m güneıine omuz verirken ... 
Ve yiğit yürekleriniz Atatürk'ün oğuz 
adıyla çarparken, bu türküyü aövleyi· 
nizı 

Ak kôpÜldüdür bizim Akdeni;&; 
Yetil koyları, yalçın oyalı .. 
Ona kırk uluı adak edeniz, 
Türkündür, Türktür, bütün o yalı! 
Ey Akdeni%, Akdeniz;/ 
Kuıkuyu bırak deniz;/ 
Türke güuen, bak deniz;/ 
Gönlümün ak deniz/ 

• •• 

Hepsini tanır: Turgut kimindir? 
Burak kimindir? Enbüyük kimdir? 
Barbaros kimin? Bu yurt kimindir? 
Bu engin kimin? Atatürk kimdir? 
Ey Akdeniz, Akdeniz/ 
Kuıkuyu birak deniııl 
Türke güuen, bak deniııl 
Gönlümüu ak deni:ııl 

••• 
Bize hı~ uerirı YaklafQll dalgan, 
Yağılar için lakla§an dalgan, 
Bap köpükle akla§an dalgan, 
Binbir boranla takla§an dalgan. 
Ey Akden~, Akdeniz/ 
Kufkuyıı bırah deniz/ 
Türke güuen, hak deniz! 
Gönlümüze ak denizi 

AKAGUNDUZ 

Doruk: Zirve - Kıran: Ufuk çizı;i
oinın üstündeki gôk parçası - Yalı: 
dcniı kenarı - Uluş Dnlet • Kuıku: 
Şiıphc, endi;,c. }~k: Tuzak. · 



T ft RİH TEFRİKA: 19 

·-yıkıldı 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Son Yemen valiai Mahmut NEDiM 

lngiliz konsoloshanesine memur 
edilmek istenen adam 

•••••••• 
Hicaz emiri kimin adamıydı?· Yıldızın Ras· 
potini her taşın altından çıkıyor· Vali ile 

emir arasında içten bir mücadele 
Vali; 
- Bu genç Hicaz emirioin ada

mıdır, deyince, kurnaz Saidin her 
tarafı elde etmit olduğunu, hayret· 
le görmüt o:dum. 

Ebülhüdanm bu Sait Bajiaeyri 
intihapta oe kadar isabet etmit ol
duğunu, ve oou nasıl maharetle i· 
dare ettiğini görerek bu huaustaki 
faaliyetimi arttırmak lüzumunu hi:ı 
settim. 

Çünkü vaziyet, Ebülhüdanm Hi
cazı elde ettiğini sarahaten gösteri· 

·yordu. 
Hicaz emiri Avııürrefik pa.-ya 

bir yolunu bularak Sait Bajiseyr 
den bahsettiğim zaman, emir: 

- Bu genç çok zeki ve değerli· 
dir, bana mensuptur, kendisini her
hususta himaye etmek isterim. On
dan çok istifade edebiliriz, Saitten 
bir fenalık gelmesi melhuz değil
dir, bu hususta ben kefilim, dedi. 

Emir nezdinde bu bapta fazla 
ısrar etmenin hiç bir faydası ola. 
mıyacağını anlayınca, Ciddeye 
döndüm. Çok geçmedi, iki ay ka
dar sonra, Babıaliden vilayete, fU 
meelde bir telgraf geldi: 

"Mahalce bir mahzuru görülme
diği halde Ciddeli Sait Bajiseyr'in 
İngiliz sefaretinin iltiması üzerine 
Cidde lngiliz konsoloshanesi imti
yazlı tercümanı tanınması ... ,, 

Bu emir, usulü dairesinde bana 
havale edildi. Ben de mahzurlu ol
duğundan bahisle iade ettim. 

iki gün sonra beni Mekkeye ça· 
ğırdılar. Vali emirin evinde imit, 
oraya gittim. 

Emir hiddetli bir tavırla: 
- Mahmut Nedim Bey, dedi, 

bu gencin çok namuslu .,,e afif oldu
ğunu kaç defa söyledim. Bana i
nat mı böyle yapıyorsunuz. Onun 
İngiliz konsoloshanesinde bulunma 
aı bizim için çok faydalı olur. Bil. 
mem ki niçin bunu anlamıyorsunuz. 
Çok rica ederim, bu hususta fazla 
ısrar etmeyiniz, muvafakat ediniz ... 
Hakkınız da elbette hayırlı olur si
zin de ... 

Ben de kızmıştım, fakat hiddeti· 
mi belli etmeden, cevap ,,erdim: 

- Bu Sait Bajiseyr'in İngiliz 
konsoloshanesinde çalıtmasmdan 
bep, kendi hesabıma, biç bir fayda 
ummadrktan batka, korkuyorum 
ki ba,ıınıza itler çıkaracak, bizi 
uğra.ttıracak, müfkül vaziyetlere 
sokacak hadiseler doğuracaktır. 

{-mir; 
- Aldanıyorsunuz, dedi, hele 

genç bir adamdan böyle büyük ha
diseler doğurmasını beklemek, bu
nu taaaVTI1r etmek bile bence. •.. 

Sözünü bitirmesine meydan ver· 
meden; 

- Genç, fakat haris, genç fakat 
b-.mdan büyük itlere atı~maamı 
seven, kabına sığmayan, haddini 
bilmiyen bir maceraperest ... 

Bunu söylediğime belki de iyi et· 
memittim. Ne çare ki sözü fazla 
uzatmakta da bir mana bulamıyor 
dum. 

Emir belki bilmiyerek bu adamı 
sonuna kadar müdafaa etıneğe az. 
metmit görünüyordu. Vali ise iti 
bana bırakımt bir vaziyet takınmıt
tı. Bir kere İngiliz konsoloshanesi. 
ne resmen intisap ettikten sonra İ· 
ıe artık bu delikanlı ile metgul ol. 
mak, ifi gücü bırakarak onunla uğ
raşmak icap edecekti. Binaenaleyh 
her ne pahasına olursa olsun timdi· 
den bunu önüne geçmek liizımgeli· 
yordu. Dilimin ucuna geldi; 

- Fakat bu delikanlı Ebülhüda· 
nın adamıdır, diye bağmnak iste· 
dim. 

Kendimi tuttum, bu, bir ihtiyat
sızlık olacaktı. Çünkü emir: - is
pat et! diyeceık, ben ise onu ikna e
decek deliller bulamıyacakbm. 
Yüzde yüz emin olduğum bir iti 
kar,ımdakine anlatamamak, inan· 
dırarni\mak mevkiinde eza duyacak 
tım. 

Bu tarzda bir hayli münakafa· 
dan ıonra, nihayet; 

- Ben, yakından, bu gencin ah
valine vakıfım, mut'aka telafisi 
gayrikabil bir mesele çıkaracağın· 
dan eminim. Hattıi sırf bu maksat
la İngiliz konsolo•hanesine intisap 
etme:< istediğine'. ,minim. Başka 

söyleyecek bir feyİm yok. Hiç bir 
mesuliyet kabul etmiyorum. Bunu 
remıen söyliyorum, dedim. 

Emir Şerif A vııürrefik PILf& ısrar 
etti ve bana emniyet veren sırrın 
iff&Stru istedi. Hep ayni maksat ve 
dütünce ile gene baklayı ağzım· 
dan çıkarmadım. Ebülhüdanm sırı· 
tan, müstehzi çehresini görür gibi 
oluyorum. Serencebey yokutundaki 
tekkesinden Hicaza uzanan bu eli· 
ni kırmak, bu elle oynamak istediği 
oyunu bozmak için çareler düşünü. 
yordum. Hicazda en büyük kuvvet 
olan Emir Şerif de bilerek veya bil
miyerek onun ağma düşmüştü. Bu 
noktada ikaz fayda vermezdi. Ebül 
hüda da mevcudiyetine İnanılan 
(büyü) kuvveti de işte bu : ıJi: Şey· 
tanet, desise, hile ve hud'a ... 

O gece hiç bir tere karar vere· 
meden emirin yanından ayrıldık. 
Valiye misafirdim. Onunla bat ba
fa kalınca, daha açık, daha sarih 
konuftum. Ne çare ki beni !onuna 
kadar dinleyen valinin verdiği ce· 
vap ta nihayet fU oldu: 

- Haklısın, fakat ne yapayım ki 
bu emirin aleyhin1le mabeyine ne 
kadar yazdımsa hep aksi cevap al· 
drm. Saraya dert anlatabilmek İm· 
kıinı olmadığını bilmez deği . sin ki, 
evladım. 

Görülüyor ki emirin mevkii vali
den sağlamdır. Bu sağlamlığı da 
emir, belki gene Ebülhüdanm kuv
vetine medyundur. Tamamen değil
se bile a~ağı yukan bu böy!edir. 

Ebülhüda küçük bir intrika ile 
valiyi de, emiri de yerlerinden at· 
mak kudretini haiz bir mevcudi· 
yetti. 

Bu vaziyette o, Sait Bajiteyr'i 
saraydan gelecek bir emirle de Jn. 
gi' iz konsoloshaneaine memur etti
rebilirdi. Fakat bunu, ileride bu Sa. 
itle oynayacağı oyunlardan ken-ii
sini de nezih göstermek için, yap
mıyordu. 

Bu kadar açık bir vaziyeti İ•e 
kimseye anlatabilmel- imkanı yok· 
tu. 

Zaman o zamandı ki, günün bi
rinde; "işte ben size falan tarihte 
bunu .böyle olacağını def' at ile söy
lemiş ve ikaz etmiştim,, diyebilmek 
için bile, şu anda bildiklerimi söy
leyemezdim. Bafta laf anlayan, 
karşılattığı vaziyeti kavrayan, iyi· 
yi kötüden tefrik edebi1ecek kim· 
aeler görünmüyordu. Vali, yatmak 
üzere ayrılırken; 

- Maamafih, dedi, gene yaza
rım, bakalım ne netice verir. 

Filhakika ertesi gün, tabii EbüJ. 
hüdadan bahsetmeden, mabeyine 
u7.un uzadıya yazdı. Günlerce bek
lediğimiz halde gene bir cevap çık· 
madı . 

Bu hııl de gösteriyordu ki mabe· 
yin Mekke emirini tutuyor. O kadar 
tutuyor ki, hakkında Hicaz vali&i· 
nin yazdıklarına cevap vermek Jü. 
:ı:umunu bile hissetmiyor. Benim 
için yapdacak ne kalmıştı? 

Kalktım Ciddeye döndüm. 
-Bitmedi-

Harici kür;ük haberler: 

* Alnwnyada 1934 ... neoinde ba
kır iıtihsaliıb artmıf ve demfrhanelerin 
istihsal.ah 52,600 tona çıkmıj':ır. 1933 
ıeneıi iıtihoalab ancak 49,000 tandan 
ibaret idi. 

• Amıterdam beledire reisi, Mosko
vaya gi!J4ittır. Beledire reisi, Sovyet 
mahafili ile Amıterdam limanının ge• 
nişletiln!'Ai meaeleaini görütecektir. 

• Bay Ruzveltin 1936 <la yapılacak 
reiıicumh ... seçiminde bugünkü reiıi
cumhur muavini Bay Kameri. tekrar 
bu mevkie namzet göıtereceği haberleri 
tekzip ediliyor. 

• Belgrat ünhı .rsiteainde ııon 'ün • 
!erde hadıı olan kanııklıklar üzerine, 
zal:.ta 20 kadar talebeyi tevkif ederek 
memleketlerine iade ebnİJtİr. 

* Amerikada Pohvil madenlerinde 
albncı katta kuvvetli bir iıtial olmuı 
ve altı kiti ölmüıtür. Otuz kadar da 
ağır yaralı vardır. 

• lngiliz hafif ıiklet bolu ıampiyo
nu kit, fn.n•ız ıampiyonu Hümmeriyi 
ıekizjnci ravundda yenmiştir. 

• Avrupa baks fampiyonu Alman 
Hoy, zenci Klivili on raYUndda sayı he. 
sahile yenmi4tir. 

* Pansil~anyada içerisinde 200 a· 
mele çzJışan bir madende çıkan patla. 
ma neticesinde iki ki i öbnüş ve 50 ki· 
şi grizudan zehirlennaiştir. 

MtLLIYET ÇARŞAMBA 23 IKINCIKANUN 1935 
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HARİCİ HABERLER 
Şark Sar'ı 

Almanlar veni 
Bir plebisit 
Daha isteyor1ar 

BERLIN, 22 (A.A.) - Havas 
· muhabirinden: 

"Vestfalişe Landeaçaytung,, ga 
zetesi, Sar' da olduğu gibi bir sorak 
yapılmasını istediği Kleipeda top
raklarına "Şark Sar'ı,, ismini ver
mektedir. Bu gazete, Nazilerin res
mi gazetesidir. 

Sar iti bittikten sonra, Nazi fır
kası Klaipeda'yı "Şarkta yeni bir 
tehlike yuvası,, saymakta ve Lit • 
vanyayı "halka ka111 almıt olduğu 
taahhütleri yapmamıf olmakla,, suç 
lu tutmaktadır. Gazete töyle bil
diriyor: 

"Litvanya hükumeti, Klaipeda 
tOPraklarında dayanılmaz bir hal 
almıt olan vaziyetin uluslar arası 
bir hakeme havalesine mani ola • 
maz.,, 

Litvanya tedbir aldı 

KA VNAS, 22 (A.A.) - El ta 
ajansının salıihiyett.ar mahafilden 
öğrendiğine göre, Litvanyada 1907 
ve 1908 ihtiyatlarının bir ay müd. 
detle silah altına çağınlınaaı as • 
keri talim programı iktizasından • 
dır ve ayni zamanda ihtiyati bir 
tedbir te~kil etmektedir. 

Habeş1standa 
Bir hadise 

Kabileler yüze yakın 
insan ö'.dürmüşler 

CIBUTI, 22 (A.A.) - Muta • 
sarrıf Bemard, 18 milis ve 88 So
mali askeri, Fransız topraklarında 
Habetistanın o sınırdaki vilayet -
!erinde bulunan kabilelerin teşkil 
ettikleri çeteler tarafından öldü -
rülmütlerdir. 

Fransamn teşebbüsleri 
PARIS, 22.A.A. - Habeş hududunda 

vukua gelen ve Fransız Somaiisi idare 
memurlarından Bay Bernardı ile onaltı 
mi:5s neferinin ve bir çok yerlilerin ölü
mü 'İle neticelenen hudud had:ıe.si ;.-:-'<
kında timdiye kadar sarih malumat geİ· 
memit olmakla bera!>er bu badısenin Ha· 
beş kab:Jckrin rekaİıe1i yüzünden çık
mıı alelade bir vaka olduiu . zannedil
mektedir. 

Fraıua hükumeti, jıu hadise üzerine 
yapacağı teıebbüı!eri tahkikat neticesine 
bağlı tutı.naktadır. 

17 sene sonra 
Yeni itt:ham 
Kamenef ve Zrnoviyef 

birer tethi,çi imiş'er 
MOSKOV A, 22.A.A. - Lenin'in ölü

münün 17 inci yJ doi;7.mü mWıasebetiy· 
le Moskova tiya'liôıunda büyük LC.: top
lantı yapılmıştır. 

Bay Kalenin Lenin'in hatırasını taziz 
et.(kten sonra son iç hadiselere lemcts 
edeı·ck demiştir ki : 

" B; •• ;nci teşrin ihtili.linde Zinoviel ve 
Kamenef mücadele alanından kaçmı,lardı 
ve Lenin bunları o zaman hain ve kaçak 
olarak tavıif etmişti. Bu ıöz~ere timdi 
ancak ıunları ilave e<ıeoiliriz: Bunlar 
ayni zamanda birer tetbifcidir ve hu ha
reketlerini amele ımıhna ve onun mÜ· 
meuillerine kartı yapıyorlar. Görülüyor 
l<i Lenin'in bundan 17 yıl evvel söylediği 
ıaöz.ler bugün için de canlı olarak yaıa
maktadır . ., 

Dünya altın ihtiyatı 
CENEVRE, 22.A.A. - Uluılar kuru· 

mumuı son aylıi< İstatiıtik bü.ltenine gö
re, Sovyet Rwyasını.n ki hariç olmak 
iizere dünya af.ı.n ihtiyat akçesinin mik· 
tarı artmıfbr. 

Fransa'da 205,000,000, Amerika'da 
854.000.000, Dünya piyasalarında altm 
kıymeti, ikinciteırin ayına nazaran ha
fif surette tenezzül etmiş olmakla, tem
muz ayına nisbetle yine epey yüksektir. 

Yunaoistanda grip 
ATINA, 22 (Milliyet) - Sıhhat 

bakanlığı Yunaniatanda ıalgm bir ıu· 
rette grip haıtalığı bafladıiuu ve has
talığın vahim tekilde olduiunu tebliğ 
eyleıniıtir, 

Kasırga 40 kişivi öldürdü 
NEVYORK, 22 (A.A.) - Hafta 

ıonunda, Amerika.da kopan bir kaaırgu 
yüzünden 40 kifi kadar ölmüttür. 

Mekıika körfezinde deniz levkali· 
de coşkundur. Viıkonsin nehri tatm•f· 
br. Kentuki ile Konu.ada şiddetli ıo. 
uklar hüküm ıürmektedir. 

Almanyada bir idam 
&RESLA V, 22 (A.A.) - Komünist 

P.aul Hahn, B e lav ba;ıi•haneıinde bal 
ta ile idam edilm' tır. 

Japonya ve silahlar 

Mançuri 
imparatoru 
Tokyoya gidiyor 

TOKYO, 22..A.A. - Dıı bakanı Bay 
Hirota dün Diyette uluılar araaı mese· 
leler hal<kında çok mühim heyan..tta bu· 
lunmu§tur. 

Bay Hirota, evvela Mançuko İmpara
tıorunun önümüzdeki ilkba!:.arda Japon 
imparatoruna yapacağı ziyareti hararet· 
le selamiamııtır. 

v a,ington muahedesinin feshi bak· 
kmda dernittir ki ı 

" Japon iıükUınetlne, bu muahedeyi 
feshetmiı . olmasınaan dolayı, si18lılıtrı 
artırmak siyaaetine giri~k maksadı 
atfedilmemelidir. Bilakis Japonya Va
ıington muahedesinin yerine bir andlaı
manın, fakat silahsızlanma zibniyelin" 
hakikaten uygun bir antlatmanın a!ı:de
dildiğini görmek ümidindedir. 

Biribirinden Pasifik denizin bütün ge
niş!iğnce aynlmıı bulunan Japonya le 
Amerika arasında bir ihtilaf sebebi ta· 
savvur olunamaz. 

Japonya ile ingiltere arasında eyi bir 
anlaşma ise dünya sulhuna mühim bir 
yardım tetkil eder., a 

--·--
Barthou'nun bir vasiyeti 

PAlUS, 22.A.A.- Olen Louiı Bar
thou'nun vasiyetnamesi mucibince La
martin'in David d, Angers tarafından ya
pılmış olan yarım heykeli, Fransız aka
demisinin müzakere salonuna konulmuı
tur. Bu yarnn heykel akademiye hecilye 
edilıniıtiır. 

Alman 
Hücum kıtaları 

Yükseh kumandanlıkta mu 
him c:ıeğışık ıik olacak 
BERLIN, 22.A.A. - Hücum krtaab· 

nın ten•ik.ne d~eVam olunmakladır. Ber
lindelı:i hücum k. taatmın yÜl<sek ku· 
mandanhğında mühim tebeddÜller yapı
lacağı söylenmçktedir. Bu hücum kıtaa. 
lr~ hususi garnizoiİıar ha.lne getirilrnit 
ve doğrudan doğruya Führerin emri altı .. 
na konulmuftur. 

Berlin hücum kıtaatı erkanı harbiye· 
sine Fon Voyrı'un getirilm ·ne de hu
ıusi bir ehemiyet atfed ~:e«tedir. Bu zat, 
Silezyadaki hücmum kıtaatının eaki ku· 
manıdrr ve ::.j~czyadaki eski rciı ıBruck
ner 'in azlinde amil olanlardan b~idir. 

Almanyaya hücum eden olursa 
BERLIN, 22.A.A. - Havaı muhabi. 

rinden : Nazi fırkası tanzimat ofisi ha· 
karu Dr. Rohert Ley, j;k defa olarak hü 
Gün Ahnan ticari teıebbüslerine falısen 
bir hitabda hulunmuı ve bu meyanda 
tun'an da söylemittir: 

" Kader bir mucize yaparak bize A
dolf Hitler'i gönderdi. O ,bizi sarsb -.e 
artık kimse, Almanyaya, cezasını görme. 
den hücum edemez. 

Yüzde elli 
Pahalı çıkmış 

Amerika gemıler . nin inşa
sında çevrilen dalaveralar 

V AŞINGTON, 22.A.A. - Siahlar hak 
kında tahlcikatJa bulunan ayan ";,omisyo
nu tck.rar ~ıi'iıtmaya baılamı~ vtı bir 
çok yeni mühim ifşaatta hulunulmu~tur. 

Umumi harbm ferdasında 14 milyon 
dolar değel'indeki harb levazımı hü:i:u· 
met tarafından bir buçuk mil:--on doiara 
ıatın alınmııtır. Diğer taraftan, harb 
esnasındaki Amerika hükumeti hesabı
na yap:lan femİlerin fUnU buna Yerilen 
hediyeler yüzünden yüzde &O nİsbelinde 
fazla bir fi) ata mal edilmiş olduİ:unu ko
misyon hayretle dinlemiıtir. 

Sahidlcrin bu ifa-'elerini dinliven sa
mii.n arasında 1927 Cenevre ailiİısızlan
ma konferansını akinı bırakbrmıı olın:ık· 
la iftihar eden Bay Vilyam Şerer de bu
lunmakta idi. 

Açıkta su alan vapur 
SAN FRANSISKO, 22.A.A. - "Ha. 

kuman Maru,, adındaki 4.000 tonluk 
Japon şilebi, Vanlcuver' den gelih O saka 
ya gidiyorken, belsizle geminin su aldı
ğını bi ldirmİf ve yaraım dilemiştir. 

Şilebin bulunduğu nokta, Amerika Ja. 
yılarından yüz.lerce niil açd<t.r.lır. Gemide 
35 tayfa vardır. 

SEA TTLE, 22. A.A. - Preaident 
Jaluon vapuru, kazazede Hokuman Ma
ru'nun 45 kişiden ibaret bütün müret· 
tebatmı kurtanrufbr. 

--o-

Hint kanunu 
LONDRA, 22.A.A. - "Hind hüku

meti kanunu,, adını taııyan kanun, per
fembe gÜnÜ nefredileceiıtir. 

Kanunda 400 den fazla madde vardır. 
Bu kanun, lngiliz parl3mentoıuna veri
len kanunların en uzunudur. 

Gelecek ay ortalarına doğru Avam ka· 
maraırnda bu kanunun ikinci okunuıuna 
üç eün t;..lııı.ıiı ~ilmiştir. 

~~ • anan vapur 
NEY\ ORK, 22. A.A. - Kazazede 

Valverda vapıl'ru hakkında yeni ~.;çİ>ır 
haber yoktur. L.akin, makineler artık İş· 
lememekle beraber, yangın göğerlle ve 
kumanda k<;prüsli kısımlarına tahdid e· 
dilmiş ırihi görünüyor. Diier taraftan, 
Petite-Terre Fı·annz vapurb Valverda 
ya 30 mil kadar yaklatmıflır,. 

D 
Satılması yasak edilen kitap. 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Mısırda çıkan Arpi Hayistaııı 
ermenice gazetenin memlekete sokulmasa ve Milli din duygusıJ 
türk dili adlı kitabın memlekette sat.iması bakanlar heyetince m 
miıtir. 

Adli.11ede ehliyet cedvelleri 
hazırlanıyor 

ANKARA, 22 (Telelonla) - Hak bakanlığı ve temyiz ma 
sinde teşekkül eden iki büro, hakimler tarafından verilen kar 
temyiz mahkemesince kaçının tasdik, kaçının nakzeclildiğini tes 
mek suretile hazırı'ık mahiyetinde olmak ve terfilere esaır teşkil 
üzere ehliyet cetvelleri hazırlamaht adır. Bu cetveller hazırl 
sonra yeni hakimler kanununa göre, terli edecek hcikimleri seÇe 
misyon toplanacakhr. 

Bulgaristanda alacağı olanla 
ANKARA, 22 ( A.A.) - Bulg aristanda all.f verişten ixqka 

bepten doğan her türlü alacağı olan lann, bu cı:acalıların kurt 
için T ürkolis şubelerine veya ticaret odalarına müracaatlan r 
olunur. 

Sağlık bakanı Bandırmada 
BANDIRMA, 22 (Milliyet) - Sağlık bakam Doktor Bay R 

şam saat 21 da şehrimize geldi. 

Memurlar hakkındaki 
karariar 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Dev· 
let ıurası umumi heyeti ihbar .urelile 
iıi inzibat komiıyonlanna düfen me
murların şilraca '•erilecek meni muha
keme lı:ararlarımn yalnız komisyon <c<İ· 
.; ile ihbar edilene bildirilerek muhbi
re biJdirilmiyeceğine karar vermiıtir. 

Sarre'dan 
Göç edenler 
Fransa artık pata sarfe

dem ytceğını bı.d rdi 
CENl::VRE, 22. A.A. - Havaa mu

ha ırinden : Sar mültecileri hakkındaki 
ı•ransız muhtırasını tetkik eden uluılar 
derneği konseyi raportörü Belçika mü
meuinni gelecek toplantı için teklifler 
yapmağa memur etmi~tir. 

Muhtırada, Sar'dan göçenlerin her
ıeyden evvel uluslar derneğini aJikadar 
eJtiği habrlatılrr..ktadır. 

Fransız hükumeti, Sar' dan göçenlerin 
yerle,lirilmesinin uluslar derneği bütçe
sine ait olduğunu takdir etmekte ve 
mütehanıs teşkiıatın bunlarla uğraıma· 
sını iıtemektedir. 

F ranoa artık, uluılar derneğinin tetri· 
ki mesaisi olmadan göçen .. ere yer ve 
yurd vermcğe devam edemez. 

MuhU.ranın verilmesi ,hiçbir itiraza 
ıeneb obnamııbr, yalnız, ganel yazgan, 
uluslar derneği bütçesinde J-1-36 ya ka· 
dar Sar'lı göçmenlere verilecek kredi 
o?madığını hatırlatmııbr. 

35,000 Alman ·yerleftirilmiş 
CENEVRE, 22.A.A. - ı'.ı.lman muha

cirlerinin işlerine -Dakan yüce komiser 
Bay J. G. Makdonald, matbuata beya· 
natta bulunarak, şimdiye kadar 35,000 ki
tinin Filistin'e veya başka taraflara yer
leştirilmit olduğunu ve çoğu pek perİfan 
bir halde olan daha on binlerce yerleş· 
tirilmemiş Alman mültecisi bulunduğunu 
ilii.ve etmiıtir. 

Sarre 1 martta te•lim ediliyor 
SARBRUK, 22 .A.A. - Baron Aloi

si'nin Sar'ı Almanyaya teslim etmek i
çin Sarbrük'e gele<"eği hakkında dönen 
fayiaların hi:afına olarak bu teslim ve 
tesellüm muarrdesinin. uluslar kurumu 
namına Sar h:7ıi.Ümet komisyonu reisi 
Bay Knoks UaraCından icra edileceği ha
ber alınmııtn·. 

Yabancı memurlar, 28 ıubata kadjll' it 
batında kalacaklar ve 1 martta geİecek 
olan Alman komiseri Bay Burkel, o gün, 
Alman bük·}meti namına Sar"ı teali + a
lacaktır. 

lalyan kıtaatı dönüyor 
SARBRUK, 22 .A.A. - ltalyan kıtaa

b kumandanı general Viskonti, CeneY
reye çağrılmııtır. 
Zannolunduğuna göre, 1 tal yan kıtaa· 

'lhnın ne zaman ve ne suretle geriye çe
kileceğini tayin etmek mevzuubahiılir. 

ldatükoru Prens Loi'ıdrada 
LONDRA, 22.A.A. - Sar'da istatüko 

içi nmücadeb etmiı olan prenı Huber· 
tus V on Lövenstein buraya gelmiştir. 
Bir kaç gün ıonra, ıPmdiki Almanya 
hakkında konferanslar vermek Üzre Ame
rikaya gidecektir. 

Marsilya sui kaıh 
BELGRAD, 22. A.A. - Marsilya ıui

kasdine cürüm ortağı olan ve Franaa me 
murları tarafından teslim edilmiş bulu
nan tetbiıçi Andre Artukoviçin ilk istic
vabı yapılmııtır. 

Lindbcrgi kaçıranların 
ıuçu sabit oluyor 

FLEMINGTON, 22 (A.A.) - A· 
merika maliye büroıu memuru, Lind· 
bergin çocuğu için fıdyei necatın öden· 
diği gün, Haupbnan ile kansının, ban
kada 203 ·dolar paraları ve yüz dolar• 
lık ta eshamı bulunduğunu ve ertesi 
gün, bunların bankadaki mevduab 
4.-; 846 dolara baliğ olduğunu ifade et· 
rniştir. 

Ayni ıahit, Hauptmanın 22 nisan
dan sonra boraada peıin para ile her 
ay müteaddit defalar 51',000 dolara 
kadar esham satın aldığını .c bu tarih. 
len önce de hiç bu ehemmiyette mua
melata girişmemit olduğunu söylemiş· 
tir. 

lngiltere ne 
Vaziyet alacak 
Hitlerin sıyasasını ta 

etmesi bekleniyot 
LONDRA, 22.A.A. - Hav-' 

birinden : Nazil erin iktidara ıı 
nin ikinci yıl dönümü olan 30-1 
Alman hükfunetinin dış siyasası 
rini tesbit edeceği zannedilm 

O zaman B. Hitler prk andlıı 
dair vaziyetini- tavzih etmiı ola 
lngİ:Iİ.z ve Fransız nazırlan ulu• 
11 vaziyeti görii§ebileceklerdir. 
A~manya ıark andla~ma.smd n 

durmakta israr ettiği takdirde, 
aine intizaren ittifaklar m.ıeıııİI" 
dönüt olmak üzere fimdiye 
görülmeınİJ olan Fransız-Rus • 
aının kuvvetlendirilmesi dütün 
cektir. 

Amerika ve La H• 
divanı 

V AŞINGTON, 22 (A.A.) ~ 
mokrat ekseriyetinin reUi olaıı 
binaon,, ayan mecliainıİe birleıil' 
rikanın La Haye adalet divanııı' 
meaine dair olan projeyi müdaf" 
miıtir. 

Bu divanın ıiyaıi nüfuzJıııf 
olduiundan ve bilhana Avuıt . 
nıanya gümrük ittihadı cneuJ.°""::J 
vaziyetin anlaıılmıt bulunduğıı 
hisle tenkit ve itihamlarda bulu 
Borba cevaben bay Rohinıon, 
hukm<i bir meaelenin verilmif 
ve divanın bu m...ele karııun.ı. 
ki usullere tevfikan hareket 
bu yolda karar vermit olduğu..,. 
lemittir. 

Mek1ıika'da karışı1' 
MEKSlKO, 22 (A.A.) -

vukuab artmaktadır. A•:lerin 
yakınmda yoldan çıkarm.ıı o~ 
bir trene karıı yapılan bir ta.....-J 
nasında aıilerden sekiz, federal 
dan dört kiti telef olmuıtur- _ 

Loretso yakmında iki kifi o 
ü.,s kişi yaralanmııbr. 

Vı: anada karı{ıklı" 
ııazır aıııyor? 

ViYANA, 22 (~.A.) - S.o 
!erin ıubat ihtilii.linin birinci yıl 
mü münasebetile bazırladıklarl ~ 
nen kantddıklann öı;ıüne ge9':°"ı 
\t iyanada ve vilayetlerde buıUI' 
birler alınmııtır. 

1 • 

Bir Y ugos .. a v madeı> 
grizu patladı 

BELGRAT, 22 (A.A.) -
hududu yakininde, Sarp BaJlıS. 
bir maden < 1 ağında, pathyan '!· 
zünden 11 kitinin öldüiü, 7 ki 
ğır, S k:ııniıı de hafif yenl,;Jıl 
dirJiyor. 

Sar üçler komite~ 
CENEVRE, 22 (A.A.) -

letc komiteıinin önümüzdclö .,.!• 
polide aktedilecektir. 'Bunılaıı 

· mite , konseyin 17 aon kiııuP ·-
' karan mucibince ıardaki rei~ 
iiıtirilmesi hak.kında fransız, ' 
Sar hiikıimetleri ile iıtiıarede lı 
caktır. ~ 

Çin demiryolları meS 

halledildi ~ 
TOKYO, 22 (A.A.) - c;:~ 

)iınendiferinin aatılmaaı bld<l""'...ı 
ponya ve Sovyet delegeleri 
anlaıma basıl olmuştur. • . ~.J 

Bedel 1934 te teıbit editın'fıı' 
kat kat'i anlaıına mualliikl• 
tı. -- • 

İspnnya kabine''~ 
MADRIT, 22 (A.A.) - ~· 

değişen kabine li•teıin.in b,.gun 
tophntum:lan sonra, yahut ı
ba gü:ıü lrortezlerin açılıns.S1 ~ 
vel bildirileceğini ıöylemittir 



- Gezgin yazılan -

Sağ yaka, sol yaka! 
Gömlek yakasından bahsetmiyece

iim. Sen nehrinin ve Taymisin iki ya
kasından 11örüıeceğim. 

.. Geçenlerde bir 11ün, arkada§ımuı 
Burhan Cahit Köroğlunun (Milliyet) 
te bir yazıaını okudum. Bu ya;ı;ıda, alı
lunda kaldığına göre öz olarak deni-
Yordu ki: \ 

"- Neden hep 'Beyoğlu tarafına 
Lakanı da, Istanbul tarafını ihmal e
dt riı? Pariste bir Karşıyaka yooktur. 
Bcrlindc keıa, Londrada da olmasa 
gerek .. . Niçin belediye Halicin İstanbul 
)'akasını bu kadar ihmal eder?,. 

V cikıa bizim 11ibi «teşehhüd mikta
rı bir §flhirde Jıalanlann o ıehrin ba· 
Yındırlık yönünden vaziyetini flP diye 
kesip atması mümkün değildir ama B. 
C. Köroğlu arkadaıın dediği gibi bir 
ıehrin yalnı;ıı bir taralı imar ederek 
bütün kuvveti oraya vmp diier ta -
raflarını ihmal etmek lfİbi 11özle 11örü· 
nebilecek ıeyleri araıtırmak ta pek 
llÜç değildir. O yazı;ıır okuyunca evve• 
ıa Parui düpindüm. Londra için henüz 
bir fey diynrunn ıuna kuta u=n beı 
alh defa bulunduğıım ve .ağlı ıollu 
iki yaka..... 11udiiim Pariı hakkında 
düründükleriml buraya ycuabilirdim. 

Landraya pline•; onu da fÖYI• bir 
aydan fazla zamandır ge,.;p duruya• 
ram. Gördüklerimi anlatabilirdim. 
Her ıeyden evvel Bay Köroğlu ile b!r• 
leınnediiimiz ilk nokta fUdur: Bır 
,.hrin her taralı ayni derecede ma • 
mur olamaa. Mamur olamayınca da 
ayni d ... ecede bakılamaz. Bundan da-

? 1ıa tabii bir fey yoktur. Buraya bir nok 
ta koyalım da ıimtli 11eı:elim diier ıe· 
hirlere: Pariste bir .ağ yaka, bir de 
~I yaka vardv. Tabii bunu hep bilir

S(ı siniz. Sal yaka, ıol yakaya na;ı;aran 
dört bet defa daha mamur ve dalıa 
kalabalıktır. En büyük caddeler, en 
güz.l oteller, dükônlar, meydanlar, 
tiyatrolar hep ıai yakadadır. Hatta 
Pariain yirmi beleıliJlfl dairesi arasın· 
ela bile dokuzuncu daire he~inden 
makbuldür. Bunu Pariıliler size söy
lİyebilir. Bmıanla ıol yalıo:nın ihmal 
edilrniı olduğunu söylemek iatemem. 
Fak at .ağ yaka daha kalabalık, daha 
....,ırin, daha hareketli olduğundan 
Jlollnna, ıphlarına, temWiklerine da· 
lıa fazla bakılmak lcizmıJır. 

af 

Londraya 11elince onun da sol ya· 
k- (Yani denize bakarken aol kıyısı) 
~dan çok daha kalabalık, daho ma· 
l'ltıır, daha fenlilılidir. Bütün büyük 
cddeler, meydanlar, mühim binalar 
hep o taraftadır. Sağ yakada daha a:ı:• 
c1 .... 

ııl Bir ı.elediye elinin altındaki tehir· 
• nereli çok kalabalık, ,.nlihli ve 

ftto:nuırsa oraya daha ;ııiyade bakmak 
mecburiyetindedir. Bir kere hallı bu
.., iııt.,., Oran daha la:ı:la •"'rgi "'" 
rir, daha çalı külfet yülılenmiıtir. Da
lla Çok hak arar. Bunun IU &ôtürür Y"" 
ri )'Oktur. lhtünden bin lıifİ pçen cad 
de ile on kifi geçen ıokak ayni hiz • 
metle bakılıunu. Bir ıehrin en :ı:en • 
ilin tıe kalabalık yerinden muttasıl ver 
il! alıp oraya on para sarletmiyerek 
Nip tenha ve hücra köıelere (inadı
na) düzen 11ermİJ141 kim razı olur? 

Gelelim isi an bulun ua;ı;iyetine: 
el Ba balıiate de Bay Köroğlu arka· 
"flo: birleımiyeceği;ıı. O diyor lıi: 

"Nedir bu Beyoğluna edilen hiın· 
Dıct?" 

.ıl,,.o;n ıetıkili adQfım. Sen ömrün· 
ele "•lediyenin lıtikUil caddesine bir 
ta, koyduğunu bir piyade kaldınmı 
to:nıir ettiğini ,;ördün mii?. Eğer tram· 
tıaJI ıirlteti olma.a ıu Şifho:n• karalıo• 
lunun yalama olmuf kaldırımla.1nın 
da Iİttin une deği§Cceii yoktu. Eğer 
••lediye Beyoflu tarafına dikkat et-
ıc her f•ydcn ..,.,., Talı.imdeki Tali· 
nıo:ne meydanının arsalara bölünm• 
Pl&nuıı orta yerlerde bir kaç meydan· 
cılt bırakmadan tasdik etmudi. 

l.tanbulun en çok çamur olan ye· 
ri nerelidir? diye sorsalar • Cihan/lİr 
fo:ro:Jı müsabaka harici kalarak • iki 
Y_er uardır. Göiliimiiz;ü gere 11ere ıöy 
lıyeb/liri;ıı: Beyoğlu caddeli ve Eminö
nü. 

Belediyenin ıu lstanbul yakasını ih 
mal edip te Beyoğlu tarafına yaphğı 
iltimas nerede 1 Daha düne kadar tıa· 
li konafanın ta alnının ortanna 1telerı 
bir yol kaldaunsuı, di;ıı boyu samur i· 
tli. Şimdi yapıldı mı bilemem? Yoksa 
aıaktile yapılmıı olan mahat Tepeba§ı 
tiyatrosu uminde aalaft bir fazla ba • 
yındırlık ım aayıyorsunu? To;ıılıopa· 
randan cqağıya hiç bahtınız mı?. Da· 
ha yakın bir mi.sal: 

Beyoğlu belediye daire'! me~":!''.. 
ela. Bulak beyin Altıncı daıre muduru 
İ~en yaptırdığı halde duruyor. lçeri
lıne hiç girdiniz mi bilmem? 

Ya lıtiklcil cadderinin yan sokak
larındaki Arnavut lıaldmmlo:nnın ha· 
li?. Hele ıöyle Fındıklı üstlerine doğ· 
ru yurüaenin f Bakınır; daha belediye 
İ.nni İfitmemiı neler görürsünüz?. Cİ· 
lıanıriri ne yapalım?. Sizin Cihangir· 
de bir malını.x olsa verdiğiniz beledi
)'C 11e bina t>er•iaine eöre kapınzın ö
nüne bir kaldırım iateme.z mi.siniz? 

Aziz yoldatım!. Beni daha fazla 
IÖyletmek istemezsin!,, nzin dediği. 
nizin taban tabana tersinedir. Beyoğlu 
cihetinde iki kıyuı 50 - 60 bin liralık 
6inalarla örülmÜ§ yollara kaldırım dö
tenmemiıtir. lstanbul laralında da Üs· 
tünden adam geçmediği için laf ara · 
lo:nnda ot biten 35 metrelik ve iki ya
nı boı arıalarla dolu yepyeni P:J• ke 
diiz.enmiı uzun vtt genİf caddeler var· 
dır. Beyoğlundaki hallı, 11ü:ı:el bir yol-
da rahat rahat 11e:ı:inmek ialerse o la• 
nallara ııidi) or. Haddim olmıyarak 
tavsiye ederim, siz de geziniz; .. Şimdi 
ııelelim, Beyoğlu tarafının bizde uğ
radığı l•rı lelalıkiye. 

Vaktile Beyoğlu lrenlı -atagı, ec· $6i ;>-olniı, türl(çefı yabancı yeri idi .•• 
OllTQ/arı )'aoaı )'al/af türhler bu la • 

t~1fa llcçmiye bQlladılar 'e pek tilô et· 
ı tt. E · · · · • k bır 
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Ş EH i R HABERLERi 
~~ıııııım ............................................................. _; __ 

GUMRUKLERDE ViLAYETTE 

Muvazaalı 
Komisyonculuk 

Gümrükte karnesiz çalışan
lar şikayet edildi 

Gümrük komisyoncuları birli -
ği mühim bir mevzu üzerinde güm· 
rük ve inhisarlar bakanlığına mü
rıu:aatta bulurunUftur. Birilk, güm
rükte muvazaalı tekilde çalıtan 
komisyoncuların bir an evvel itten 
menedilmelerini istemektedir. 

Alakadarların verdikleri malu
mata göre, Jstanbul gümrüklerin -
de birliğe mukayyet olan ve karne 
ile çalıtan komisyonculann mik • 
tarı 200 dür. Halbuki, bunun hari
cinde olan daha 200 kitinin güm
rüklerde komisyoncu sıfatile ve 
muvazaalı tekilde it gördüklerini 
tesbit edihniftir. 

Komisyoncular birliği reisi Bay 
Cevat Talat, dün kendi.sile görü9en 
bir muharririmize hu mesele etra
fında fU tayanı dikkat teyleri söy
lemittir: 

"- GümrükJerde it takip eden . 
karneli komisyoncular arasında bir 
de muvazaalı it gören &ınıf vardır. 
Bunlardan bir çoğu gümrüğe kartı 
meauilyetleri obnadığı için gayri 
kanuni yollardan yürümektedirler. 
Tüccar komisyoncu sıfatile Tica -
ret odaıına kaydedilen ve gümrük
te bir başka.ama aiıt malı kendisi • 
nirunit gibi çıkartan bu gibi kim· 
aelerin vaziyetlerine bir nihayet 
vermek lizımdır. Biz, bunun için 
bakanlığa müracaat ettik. Bir de 
murahhas gönderdik. Neticeyi bek 
liyoruz.,, 

Komisyoncular kanunu deiifti
riliyor 

Aldığımız ınal,funata göre, güm
rük komi&yonculan hakkında altı 
aene evvel netredilen ve o zaman
danheri tatbik edilmekte olan ka
nunun değiJtiriJmeai takarrür et -
miftir. Gümrük ve Lıhisarlar ba· 
kanlığının yeni kanun projesini ha 
zırlamakta olduğu haber verilmek· 
tedir. 

Yeni projede, bugünkü ihtiya· 
ca göre esaslı değitiklikler yapıla
caktır. Bu arada, muvazaalı it gö
renler hakkında cezai hükümler ko 
nulmaaı da muhtemeldir. 

Kültür Bakanı 
Yarın gidiyor 
Dün coğrafya fakülteal 
programını yapan ko
misyona başkanlık etti 

Kültür bakam Bay Abidin öz. 
men, dün öğleden sonra, saat 15,30 
da Oniveniteye giderek meJgul ol 
mUflur. 

Ankarada önümüzdeki yıl ku -
rulacak olan yeni tarih ve coğrafya 
fakültesinin programını yapan ko 
misyon, Kültür bakanının riya.se • 
tinde toplanmıt ve program tetkik 
edilmiftir. 

Dünkü toplanbya Yusuf Akço
ra, Balıkesir aaylavı Şemsettin, O· 
niveraite tarih ve coğrafya profe • 
aörleri de iştirak etmitlerdir. An -
karadaki fakültenin önümüzdeki 
den yılında açılması kararlafbrıl
mıttır. 

Kültür bakanı Bay Abidin Öz • 
men, yarın Ankaraya dönecektir. 

köfesini hep yabancılann eline mı bı
rakmalıdır 7. 

latan~ul ~aralında 0"1cık belini doğ 
rultan aıle~m Bey0jlu tarafına geç • 
maine plınce, bu bir ihti)'acın yarat
tıiı «reyandır ve ya;ı;ık ki; bizim be
lediye bu cereyanı bir türlü bilmek İ•· 
temu de (Urbanisme) klifeııİ altında 
bunun akııine iıler yapar. Meselci ls
tanbul taralı ıenlensin diye, stadyomu 
11ider Çapa taro:llannda yapar ..• 

Halbuki halk kolaybiı, eilenceyi 
çarııyı ve konforu arar ve Beyoiluna 
ondan dolayı 11ider. Bu çarıı pa;ııar, eğ 
lence denen şey de Jıalabalıia 11elir, 
tenhaya Bitmez ... Böylece bir devri da· 
imdir Bider. 

Benim bir türlü aklımın ermediği 
fey/erden biri de halci lstanbul tara
fının Türk, Beyoğlu tarafının yaban
cı ıayılması. Bir fehirde böyle bir tak· 
sim yapmakta, böyle bir telakki tuh • 
aımi yapmakta acaba ne ftzyda ııar • 
dır?. Ve inci ıribi lstnbalun kendine 
11öre en zen11in ve tenlikli yerini bo:f" 
kasınınrnıı /lİbi yan 11özle 11örrnek doğ. 
ru mudur, bilmiyorum. 

işin en tuhaf taralı da ben, benim 
adaşınıa ve ayrı ayrı feylerden dolayı 
aılı aık çathğımız; belediye reisi bay 
hep o kıyıda oturanlardan oluıumuz• 
dur. 

l.ondra, 15 Scnkanun 935 
B. FELEK 

-
Galata köprüsünün Hali~ taralı ndaki dubalardan biri yenilenmekte 

ve bazı dubaalnn kufaklan tamir edilmektedir. Resmimiz bu ameliye
yi gösteriyor. 

KAÇAKÇILIK 1 

Yanlış beyanname 
Vermişler 
Beyanname hakikate uy-

ızun değil mi? 
Kadri, Nuri, Salahattin, Yorgi 

Papadopulo ve muayene memuru 
Ragıp Gümrük idaresi tarafından 
açılan davanın ikinci durupnası 
dün sekizinci ihtisas mahkemesin
de yapıldı .. 

Amerikadan fdırimize gelen mo 
tör ve otomobil yedek aksamı hak
kında hilafı hakikat fatura ve be
yanname tanzim etmekten suçlu o
lan Kadri Nuri, Salahattin ve Pa
padopulo ile bunlara göz yımımalc. 
tan suçlu muayene memuru Ragıp, 
böyle bir suçları olmaAlığını ileri 
sürerek ortada hilafı hakikat hiç 
bir muamele olmadığını söylediler. 

Şahit olarak muayene baş me
muru Bay Mazhar ile muayene me 
murlarmdan lbrahim Etem dinlen
diler. 

Durutma, malı yollayan fahri • 
kaların yapnu9oldukları fatura au
retlerinin ve diğer menJe taJıadet
nameıi ve mal listesi gibi evrakı 

müshitenin oradaki ~hbenderliği
miz vaaıtasile getirtilmesine ve 
malların bir eksper vasılaaile tek -
rar tetkik edilmesine karar veri
lerek 9 tubat cumartesi gününe bı
rakıldı. 

Bir ava toplanıp eroin çekenler 
Kadıköyünde Y eldeğinneninde 

Arap Salihanın kardeti Arap Nu
rinin eroin aatbğı ve evinde de ero
in çektirdiği haber almmıf, Emni
yet müdüriyeti ıkaçakcılık bürosu 

BELEDiYEDE 

Nüfüs sayımı 
Hazırlığı 

Nümerotajn şubata kadar 
bitirilemiyeceği anlaşıldı 

Yeni nüfus sayımı için evlerde 
yapılan numerotaj itinin tubata ka 
dar b}tirilemiyeceği anlatılmıfbr. 
Numerotaj hazırlıkları için ali.ka
dar makamlarla temaslar yapmak 
üzere belediye harita şubesi mü • 
dürü Bay Galip Ankaraya gitmit
tir. 

latanbulda 50 bin sokak oldu • 
ğu anlatıIDıışbr. 

Ehliyetnamesiz Lerberler 
Bazı semtelrde, bir takım her · 

ber dükanlarında ehliyetname al
mamış kalfaların b"erberlik yapbk
ları anlatılm19br. Bu gibi berber· 
ler takip edilerek imtihana sevke
dileceklerdir. 

Seyrüseferler işlerinde yeni 
tadbirler 

Belediye, ~hrin aeyrü sefer it · 
!erini düzeltmek için yeniden bazı 
tedbirler alacaktır. Buni3an bir müd 
det evvel, Viyanada seyrü sefer it· 
!eri hakkında tetkikatta bulunan 
6 ıncı tube müdürü Bay Faik, sey
rüsefer itleri hakkında bir rapor 
hazırlamıştır. 

Zincir;ikuyu tramvayı sonraya 
kalacak 

Şi9li tramvayının Zincirlikuyu
ya kadar uzatılması için Şehir mec 
lidne bir takrir verilmi9L Fakat 
tramvayın, Me<:<liye köyü içine ka
dar uzatılmadan, bu tarafa yeni 
bir lota yapılabilmesinin mümkün 
olamıyacağı anlatılmışbr. 

Kü~ük haberler : 

tarafından yapılan arathrmada 14 " Tarsusta eski eserler ıu ana -
paket eroin bulun.mu,tur. cak - Bay Erih'in riya.setinde bet 

A kitilik bir heyet Amerikadan, e ki ratbrma ıuaamda eroin çek-
mekte olan 5 kiti yaıka1anmıttır. eserleri ar~tırmaık üzere memle • 

ketimize gelmi~tir. Heyette bayan. 
Arap Nuri ile metresi Hayka · lar da vardır. 

nut ve eroin çeken Kamil, Yorgi, Heyet Tarsusta. eski eserleri a. 
Andon, Hasan ve izzet dün akflUD ramak için hüklımetten müsaade al 
ikametgaha raptedilmitlerdir. Bu. mıftır. Yakında tehrimizden Tar-
gün kimya laboratuvarlarının ero- susa gidecektir. 
inlerin cins ve kıymetleri hakkın· " Bir madalya - Türkiye Tu-
da vereceği raporla beraber guçlu- rinıı ve Otomobil klübü tarafından 
lar 8 inci ihtisas mahkemesine sev- vali Bay Muhittin Ostündağa bir 
kedilecekelrdir. madalya verilmittir. 
~~~==~~~~~~~~-~~~ =~~~=-===~ 

Bedava eğlence 
l•tanbul bel,.dıyesi halkın kültür olacağını sanıyorum. 

gr~dosunu yükseltmek için aevinmeğe B~tün bu ar=lar hareketler iyi ıey. 
deı:er bir işe /lİriıti. Şehir tiyatrosu lıa· lerdır. 
pılannı haftada bir defa halka beda· M d · 
va açacak f , • O •rn bir belediye ıçin bu ınce 

T ıhtıyaçları düıünmek alkıılanmağa de 
iyatro l/e sinemarun halk tabaka· ier doiruau. 

ları ar~•ında ne yolda izler bıraktığı· 
nı lıeslırmek /lÜçtür. Bunda hallı se • Yalnı;ıı lstanbul gibi ıağlılı ve ba • 
viyesi ile verilen temsilin meıı.ıwu da yındırlık yolunda belediyeııinden daha 
biribirini tutmaz. Ağır bir piyesi ıırl çok maddi feyler bek/iyen bir beldede 
bedavadır diye oeyretmek onu kavra- Fakir al•ali aldığı bir kilo et üstünden 
yamr)'an bir kafa için iıkencedir. Hallı dokuz kurııı ua11i verirken • hastası· 
tabakaları daha ;ı;iyade hafif, vodvil na içirdiii bir bardak &Ütün yan ya
oe revü ş~klindeki temsillerden hoıla- nya IU lıo:nımıı olduğımu bilirken, lıe
nırlar. Şehir tiyatrosunun ağır eseri i· nar mahallelerinde karanlık, çamur 
le operet trupunun haııo:i hatta biraz l/e molo;ıı içinde yavarlanıp lfİderlıen 
da pornopalique temsillerine harfi hal tiyatro kapılarını halka bedava aç • 
kın gösterdiği alaka bunu kuvvetle is· maktan ne Faydalar beklendiğini dü-
bat eder. fÜnmck ve •ormak abeı olma~ &anı • 

Şimdi 11elelim lstanbul belediyeainin rrm. 
l>edava tiyatrosuna. Bu piphdiz hal· Propaganda temsilleri çolı güzel • 
kın likir seviyesini yükseltmek için dü dir. Fakat neticede iyi propaganda 
şünülmü1 bir feydir. Hayırlı bir iftir. halkın sağlığını koruyacak feylerdir. 
Bu ı.edaııa tiyatrolarda temıil edile • Bedava tiyatro yerine ona ucu~ et, ha-
cek piyeslerin her halde bu maksada li• liit, temiz kaldırun, aydınlık ıo • 
11öre seçileceğine fÜphe yoktur. Bunla- kak ve sof yağ versek daha makbule 
rın •ağl:k tıe ahlak bakımından pro • 11eçer aanırun. 
paganda yolunda hazırlanmıf eserler Burhan CAHl'f 

Soyadının 
Yayılma işi --
Kolay yolları araıhrmak 
için bir toplantı yapıldı 

Soy adının daha kolay yazılma
sı işini kestirmek ve it bölümünü 
yapmak üzere latanbul kaymakam 
l.ıdan dün vali muavini vekili Bay 
Rükneddin Sözerin b&.fkanhğmda 
toplanmışlardır. 

Bu toplantıda, soy adı kanunu 
nizamnamesinin de gösterdiği gi
bi mahalleler müıneaaillerinin de 
soy adı itlerinde çalıttırılmaaı ka· 
rarlatbrılmıf\ır. 

Mümessiller de halkın mürua· 
atlarını alarak listeler yapacaklar· 
du. Bu !siteler nüfus idarelerine 
bildirilecektir. Ancak çalıpnanın 
biçimi henüz keatirilmit değildir. 

Ay batında yapılacak toplantı· 
da hunlar madde madde yazıla -
cakbr. Ayrı olarak nüfus idarele
rine gidilince de soy adları eskisi 
gibi kütüğe geçirilecektir. · 

• Dün de göçmen geldi - Bu). 
gariıtandan dün de yüzden çok 
göçmen gelmittir. 

Tayyare şehitleri 
ihtifali 

Pazar ızünü yapılacak ihti• 
fal proğramı tespit edildi 

Tayyare fdıitleri ihtifali bu a
yın 27 inci pazar günü yapılacak
tır. Mera.sim programı yapılmıftır. 
Program tudur: 

Merasime saat on üçte Fatih 
Tayyare parkında toplanılmak ıu
retile b~lanacaktır. 

Tayyare cemiyeti nizamname.i 
mucibince o gün sa.at -4 t- 15 e ka 
dar bir saat hava faaliyeti paydos 
edilecek ve ihtifal yapılacaktır. 

Merasime Harbiye mektebi ve 
muzikaaı, Maltepe liaesi ve muzi · 
kası, Hava Gedikli küçük zahit 
mektebi, Fırka muzikıuıı, piyade 
taburu, aüvari bölüğü, topçu batar· 
yası, bir poliı taburu, Darüff&faka, 
Erkek muallim mektebi izcileri, 
F eyz:ati lisesi, lstanbul lisesi, Kız 
ve erkek Ameli hayat mektepleri . 
Galatasaray lisesi girecektir. 

Saat 14 te Fatih, Beyazıt, Seli . 
miye, Taksim ve Maçkadan atıl&
cak toplarla bati anacaktır. 

Bunun üzerine mersim kuman . 
danı olan lstanbul Merkez kuman
dam mera.simi açacakbr ve mera
sim yerinde bulunanları, hava te • 
bitlerini ve bütün şehitleri ıelam
lamağa çağıracaktu. Bundan son
ra borazan tarafından çalınacak 
(Ti!) itreti üzearine kıtlar, mek -
tepler ve zabitler selim "az;yc!i a
lır. Siviller 'apkalarmı çıkarırlar. 

Bu esnada Fatih parkında, Be· 
yazıt Galata kulelerinde re.mi dai
re ve müesseselerde ve limanda 
mevcut gemilerdeki bayraklar ya
vat yavat yarıya kadar indirilir. 

Bütün gemiler ve fabrikalar dü
düklerini çalarlar. Bu anda herkes 
ve bütün nakliye vasıtaları ( tram
vay, otomobil, araba) saygı ıçın 
bir dakika dururlar. Bir dakika bi
tince merasim kumandanının em· 
rile ikinci bir (Ti!) itareti üzeri · 
ne .elam vaziyeti biter. Bayraklar 
tekrar çektirler. 

Bundan 90nra Tayyare abidesi 
önünde: Ordu namma hava zabit
lerinden, Tayyare cemiyetinden, 
Halk namma Şehir meclisinden bi
rer kiti üçer söylev dakika aöy)iye-
ceklerdir. 

Söylevlerden sonra muzika ma
tem havasını çalar. Bundan sonııa 
Harbiye mektebi talebesinden bir 
manga manevra fite•'. le üç defa ha 
vaya atet eder. 

Geçit resmi yapılır ve merashı 
biter. 

Kolordu, belediye, C. H. F. Tay
yare cemiyeti, tayyare ibideıine 
çelenk koyarlar. 

Ba•ım kurumu balosu 
31 ikincikinun pertenıbe. günü alı

taını Makaim aalonlannda verilecek O• 

lan Baaın kurumu balosunun hazırlık • 
lan devam etmektedir. 

Kotiyon ve hediyelerin her yılkin • 
den üstün ve kıymetli alma11 için hiç 
bir fcdakarlılıtan çekinilmemektedir. Ay
nca bir çok aürprizler ve numaralar da 
temin edilmiıtir. Muhtelif aıüeueıele • 
rin eöndwdiklen reklit.m hediyeleri bü
yük bir yekuna varmııtır. Balonun 
ncıahclini muhafazaya her ,amankin· 
den fazla itina edilmektedir • 

1 

Gü.nünSJ;; •:~ 
j ~~~_,, 
Loit Corc'un seJamet 

planı 
Dört sene evvelki hastalığından. 

beri her türlü faaliyetten ~ekilmi1 
yibi &ör!< en Bay Loit Corc bit eh
lisa:ip lideri halinde tekrar orta• 
ya atıldı. ve Yurdunu sarnır ökoııa
mik buhranı silip süpürmek ıçın 
yeni bir pliirıa bürünerek meydana 
çıktı. 

Biz onun arhk bir çiftliğe çekil. 
diğini ve buradan bütün çiftçilere 
ve ziraatçilere bir politikacının top, 
raktan da ekmek çıkarabilecegini 
göstermeğe çalışhğını zannediyor
duk. Fakat anla,ılan toprak çalıf· 
"!aları bu yetmi, iki yafındaki ih· 
tıyarın kal06ma Jleni bir gençlik, 
bir ateş aşılama, ki, onu hatta çar· 
miha bile gerilmekten korkmadan 
tekrar Britanya topraklarında Me
aih:ik ederken ıörüyoruz. 

Loit Corc hi~ bir partiye men
sup olmıyan serbeıt ve müstakil bir 
lngiliz vatandaft olarak ötede be. 
ride binlerce ahaliye vazediyor 11e 
diJIOr ki: 

Ziraati i.nJciftıl ettirmek lazım • 
dır. Topraltlıı. çalışabilecek küme
leri tekrar toprağa sevketmelidir. 
Yurdun baflıca sanayimi harekete 
geçirmelidir. Maliyede yeni bir tCf 
kilat yapmak, deni:ı: apn ticareti 
ıslah etmek. mallara, hatta lngil -
tereJe dahi olsa fazla mahreç bul· 
mak lôzımdır. Kömür, demir, çe -
lik sanayii ıslah edilmelidir. Gerek 
fehirlerde, gerek kasabalarda bü
yük ukan binaları yapılmalı, pis, 
mundar kulübelere karıı mücadele 
açılmalıdır. 

/11/fÜ*tN bartkası nedir? Hıuu
ai bir müessese! Bu dW:eltilmeli, 
millile,tirilmeli, milli kontrol aJ. 
hna alınmalıdır. 

Mantagu Norman kim oluyor? 
Mali dünyanın iıteğ:ni a;aetti
rebilecek olan yalnız bı.>Jun ıeai 
midir? lngilterede öyle adamlar 
vardır ki mali iilem içinde bundan 
daha fazla aalahiyetle söz ııcylem• 
ğe kadirdirler. Fakat susuyoılar. 
Bu ökonomik sistemi tamamile de. 
ğiftirmek gerektir. Ben çok ümit 
varım ki gelecek intihabat bu hu
suıta son ıöziinü söyliyecektir. 

Görülüyor ki hayatında bir çok 
defa kabine yapan ve bir çok kere 
kabine bozan meşhur ve marul Lo
it Corc şimdi tamamile vaziyetini 
değiftİrerek ortaya çıkmış, ağzın
dan baklayı çıkarmış ve adeta bir 
Kari Marx rolünü oynamağa bQf
lamııhr. 

Filhakika sabık ba1vekilin bu 
yeni kitabı mukaddetıi, son tema • 
yüllere daha çok yakındır. Her hOl 
de sosyalistlerden, daha doğrusu 
amele partisinden oldukça miU:a· 
heret görecektir. Fakat ne yaz.ık ki 
söylediği ,eyler yeni değildir. Hat
ta kendisinin yetmif iki Ytlfından 
daha eskidir. 

Loit Corc'un her halde Ameri

ka reisicumhuru Bay Rozvelt'in 
son tecrübelerinden fevkalade İs • 

tilade ettiği de görülüyor. Çünkü 

o da ayni emelle ortaya atılmıf fa

kat planlarının ekser cihetlerinde 

ricate mecbur kalmıftt. Sabık in • 
giltere Ba111ekilinin Amerikada g& 

çen son hadiseleri ilk icraat kadar 
hararetle takip etmediği göriilu • 
yor. Onun içindir ki böyle bir pla
nı kabule yeltendi •.• 

Söylttlikleri gW:el, iyi, hoş 1ey
ler. Fakat tatbik etmek nasıl müm. 

kün olacak!. 

72 )'Qflndaki bir ihtiyardan dt. 
İf beklemek te olmaz ki... O olsa 
olm ancak bol bol naoihat edebi -
lir. l1te o kadar. 
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Radyo Cimnastikleri 

- Bay Burhan Cahide -

Berlinde, Stüdgartta, Kolonyada 
Viyanada ve daha birçok Avrupa 

tehirlerinde sabahları 6 da, 6.30 da 
7 de, 7.30 da 8 de, 8.30 da radyo
nuzu açarsanız cimnastik der ,teri 
verildiğini itilirsiniz. Yalnız cu • 
martesileri akşam üstü de 6.20 de 
cimnastik dersi vardır. Cimnasti· 
ğin akşamları yapılması akla daha 
mülayim gelir. Nitekim dünyanın 
her tar::.fında mekteplerde fikri 
yorucu dersler sabahları, elişi ve 
cimnastik gibi dinlendirici dersler 
akşamüstü verilir. Evvelki yıl Ber
tin' de iken bu meseleyi salahiyet 
sahibi olanlardan tahkik ettim. Ba· 
na fU cevabı verdiler: 

Almanya' da her sınıftan kadın, 
erkek olmak üzere milyonlarca in
san akşamüstleri saat 7 ile 9 ara· 
sında cimnastik kulüplerinin sa
lonlarında yarım saat vücutlarını 
~tletip duşlarını aldıktan sonra ev
lerine dönerler. "Meşhur (Dr. Cari 
Diem) in Jahrbuch der Leibeıü • 
bungen adlı eserinin 71 inci sayı· 
fasında 1930 statistiklerine göre 
Almanya dahilinde 12.764 cim • 
nastik kulübünün 15.880 salonu
na 1.261.016 erkek,239,330 kadın, 
199.()41 delikanlı, 149.906 genç 
kız hepsi 1.609.963 kifi devam e
diyormuş." Bunlardan batka her 
ne sebeple bu kulüplere devam e

•demeyenler radyo derslerinden İı· 
tifade ederlermiş. Belki hatıra geliı· 
ki saat 7 de işlerinden çıkan Al • 
manlar cimnastik salonlarında VÜ· 
cutlarını itlettikten sonra 8 de, 8.30 
da aktam yemeklerini yerler. Ha
yır, bu da böyle olmuyor. Alman
lar aktam yemeğini adeta sudan 
denecek kadar hafif yerler. Ekse
riya tereyağlı ekmek, sucuk veya 
biraz soğuk et, yemiş ve bir çay
dan ibaret olan bu yemeği 6.30 ile 
7.30 arasında yerler. Cimnastik 
kulüplerine devam edenler tartinle
rini saat 6 da yiyor ve yedide cim
nastiklerini yapıyorlar. Biz de rad
yomuzda en muvafık vaktı 6.30 bul 
duk. Çünkü halkımızın çoğu 7.30 
ile 8.30 arasında akşam yemeği yi
yor. Bu, bir başlangıçtır. Bizde de 
vücudu muntazaman itletmek bir 
itiyat halini alınca yüzlerce cimnas 
tik kulüpleri açılacaktır. O zaman 
kulüplere gitmeğe vaktı olmayan
lar için sabah derslerine başlana
bilir. 

Selim Sırrı T ARCAN 

• 

TEPEBAŞINDA 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Bu aktam 
5aat (20) de 
insanlık 

Komedisi 
4 Perde 
Yazan: 

BALZAK 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu ak•am saat 20 de 

DELi DOLU 
Yazan : Ek•em Reşit. Best.,leyen: 

Cemal Reşit. 
6 

iV il H f E f ı ika: 81 

- O kelepir düşürdüğümü~ la· 
ke yatak odası duruor? 

- Evet ... 
- O mete yemek masası? 
- Evet evet .. 
- Gel gidelim öyle ise .. 
On dakika sonra cüzdanına üç 

tane elli liralık banknot daha ilave 
eden Nazmi bavulu ile valizini al. 
mı~, bir daha dönmemek üzere a· 
partımanından çıkmıştı. Hiç, mo· 
bilyeciye ağzını açıp bir kelime bi
le söylememi.ti. Ne verdise almıt
tı. Şüphesiz eşyalar yok pahasına 
elinden çıkmıştı. Fakat içi bir tüy 
kadar hafiflemişti. Rahattı. 
Doğru Galataya indi. Valizleri

ni kapan hamala; 
- T ekirdağı postasına gidece

ğiz ... - dedi -
- Ne dedin beyim? 
- Duymadın mı be adam? .. T e-

kirdağı postasına gideceğiz. 

J\l(ILLIYET ARŞAMBA 23 IKINCIKANUN 

'( Öz dilimizle ıı HiKAYE Aiatürk lstanbulda 
lstanbuluıı mutlu konuğu, sa

ğun Atatürk! 
Tan yeri ağarırken, bağrımıza 

bir tan yeli gibi estin; göğümüze 
bir tan yıldızı gibi doğdun! 

Işıkların ıŞtğı Atatürk; lstan· 
bullular, seni bağırlanna basmak
la, sevinçlerin sevincini duydu
lar; 

Senin dilinle: "Türk ulusunun 
göz:bebeği olan lstanbulun,, göz: 
bebeklerine parıltın doldu. 

içimizde bulunmanı, aramıza 
karışmanı, varlığımızın en kutlu 
günleri olarak kutluluyoruz:. 

Bu yakınlık, gönlümüzü şen
lendiren, bir yakınlık!. Her ne 
kadar biliriz:, senden uzak kalı
namaz:. Çünkü, bağlanmlJ gönül
ler, biribirlerinden uzak kalamaz
lar. Böyle olmakla beraber Seni . . ' can evımızde görmek, bize anla· 
tılamaz: bir kıvanç veriyor. Sana 
dönmiyen yüz:; dilerim ki yüz. 
geri etsin ... Senden özgeye ba
kan göz:; göremez: olsun, Sana 
candan bağlanmıyan yürek, çar
pıntıdan kesilsin. 

Seni sevmiyen, sevgi ne oldu
ğunu bilmez:. Seni görmiyen, i
nanç, ne olduğunu anlamaz:. 

Yaratan Sensin, toplayan Sen
sin, yürüten Sensin, varacağın ye
re tez: varır, başladığın işi tez: bi
tirirsin. 

Sen çıkmadan; yurdda herke
sin eli bir başkasının gırtlağına 
sarılmıştı. Sen bu elleri, kendi 
başının üstüne toplıyarak birleş
tirdin. 

Benliğimizi Senden öğrendik 
gidilecek yolu Senden öğrendik; 
varılacak ülküyü Senden öğren
dik. 

Apoletsiz:, sırmasız, nışansız: 
Cumhur Başkanı! .. 

Paşalığı, efendiliği, beyliği kal
dırıp kendisine "Bay,, derneği bile 
çok gören büyük ulus atası!. 

T ürke atalığı; binbir hakan
lığa değişen sevgili varlık! •. 

Ey on altı milyonun bir araya 
gelişinden doğan altın saçlı baş ••• 
Sağ ol, lstanbulumuz:a uğur ge. 
tirdin! 

Salahaddin Güngör 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 

18: Almanca dera. 18,30: Danı muıikiıi pli.k. 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan Sabahat Hüsnü 
fan: Piyano refakatile. 20: Ziraat veki.leti na 
rnına konferan·•· 20,30: Stüdyo ıisan orkeıt
rau, 21,15: Son haberler - borsalar. 21,30: 
Stüdyo orkeıtraıı. 22: Stüdyo tanao ve caz 
orkeıtraları. 

823 Khz. V A R Ş 0 V A, 1345 m. 
18: Piyano • keman sonatları .- Konferans. 

18,35: Koro konıeTİ. - Spor. 19,15: Orkeı
tra konseri. 19,45: Konferans. 20: Şarkılar. 
20:45 Sözler, 21: Plik. 22: Chopinin eserle. 
rinden konser. - Konferans. (a.ln1anc:a). 22,40: 
Leh 1a rkıları. - Sözler. 23,15: Salon musiki· 
ıi 24:05: Danı. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Konferans. - Sözler. - Ders. 20: Pl&k. 

20,0S: Rekl&mlar. - Haberler. 20,30: Ulusal 
neıriyat. 21: Radyo orkestrası. - Sözler. 22,15 
Kopenhaı'tan naklen ıenel Aprupa. konseri. 
23: Radyo orkestrası. 23,30: Orkestra birliiile 
ıarkılar. 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18,10: .tuartet konseri (Bari) - Sözler, 

20,05: Ders. - Pli.k. - Sözler. 21,10: Pli.k. 
21,25: Yunanca neıriyat. 21,30: Sözler. 211 
"F edra., isimli Üç perdelik musikili piyes. 24: 
Haberler. 

Khz. K O N 1 G S B E R G, 29ı, m. 
18,50: BeethoTenden konser. - Haberler. 

19,30: Tarihi skeç. 19,55: Haberler. 20,10: Ak· 
ıam musikisi. 21: Haberler. 21,10: Saar. 21,30: 
Ulusal neıriyat. 22: Solist konseri. 23: Haber• 
ler. 23,20: Telsiz telıraf dersi. 23,45: Danı 
musikisi. 

545 Khz. B U D A PE Ş TE, 650 m. 
18,30: Çinıene orkestrası. 19: Konferans. 

Nıüellifi: Nazmi Şahap 
Hamal güldü; 
- T ekirdağına vapur i9lemiyor 

ki, gidelim •.• 
- Neye? fırtınaya benzer bir 

9ey yok... deniz dümdüz: •. , 
- Tahtelbahir var ••• Liman

dan emir çıktı. Yeni emir gelesiye 
kadar Marmarada gemiler itlemi
yecek. 

Ve ... yağlı bir mütteri yakaladı· 
ğını zannederken ümidinin bota 
çıktığını gösteren bir can sıkıntısi
le valizleri yere bıraktı. 

Nazmi saatine baktı. Beti geçi
yordu. Edirne postasını da kaçır
mıth; 1 

- T uuh Allah belasını versin! 
- dedi - biraz erken davransay-
dun Muradlı üzerinden araba ile 
tınrıg tıngır giderdim. Artık çare
slz yarına kadar sabredeceğiz. 

Sonra, "acaba üç beş kuru' ko
partabilir miyim?" gibilerden su-

Başka buyruğun var mı? 
Ôz:dil ile ötkün~ 

.. ~ip Gökmen kurtulut aavaş.:ıdan 
~o~elı on bet yılı geçiyor. Savat onun 
ozunde yer ehniı. Bir kıı gecesi yine 
savaı angısını göğsü kab;ırarak anlatı. 
yor, herkesi ağzına baktınyordu. Bu 
akıam yine bir kaç kadeh atınııtı. Şöy
le baıladı: 

* * * 
Yağız yüzünde ıtıklı bir gülümse

yiş betırdi. Küçük gözlerini diri baktı· 
larla odadakilere çevirdi: 
. . -:- Gece yorgun bir uykunun düıle

rı ıçınde uyurken telefon acı, acı inle • 
di. Uoğruldum. 

- istasyon •.• Çöker... Kimsiniz? ••• 
Evet!. Burada: Mülazım Galip Gök· 
men kardeıin mi? Nerede? titriyor
dum. Demek A. Gökmen bana uğrama
d~~ -~~çmem.iı· ~yle ya ele geçen gün 
mudur( Gozlenmden uyku silindi. 
1: an atarırken de sahra postasından 
bir ~ezkere alıyorum. ( Çökerdeyim. 
Beklıyorum A. Gökmen) sabah talim • 
!erini, saldirıt dersini vermeden ayrıla· 
mazdmı. Neferlerim "rengin uçuk ..• 
sesin titrek yüzbaınn,, diyorlardı. 
Kara Halili yerime bırakırken: 

-( Türk özüne yaraıan her atılış
ta baıına buyruksun!) demiıtim. 

Seyis beygirlerin kolanlarını sıkı 
çekti. Çöker } oluna, Afyon sırtlarına 
uzanıyorduk. Yol yok, ormanlar sık 

' dere tepe sarp dağlar, bizi ilerletmi • 
yordu. lJayanamadım, ovaya açdan bir 
dere boyun.ı.1 oulunca seyisıme: 

- S~n \·il.dan gelirsin, ben uçu. 
yOT"um C.edım. 

Meı•n kırbaç atın sağrısında bir kaç 
el yandı. Uzengiler ipek tüyleri bir kaç 
ağız yaladı. Dumanlar ardımda direk • 
leıırken gözden bır gölge gibi silini • 
yordum. Kolay 'l"• bır ana karnında 
beslenmiş, at kulağı gibi, iki kardeı 11 
yıllık ayrılıktan sonra kavuıacaktı. O. 
nu ask.,.lik mektebine gittigım yıl ayak 
lan çıplak, sokakta oynuyan bir çocuk 
olarak brra~ıtnn. 

Şimdi 12 yıllık orta okulanın (Sul
taninin) son yılını bitirerek dönüyor -
du. Kim bilır nasıl bir delikanlı oldu 
diyordum. Uzunova yolunu bit- yıldı
rım akııile kayarken kartımda bir göl. 
genin yorgun, korkak bakışlarla bana 
doğru ilerlediğini görmüıtüm. Yaklaı· 
tık. Göğsü parlak düğmeli, yakası şe
ritli, bir genç mektepli, binmesini pek 
te beceremediği atın üstünde yalvaran 
bir bakışla bana dönmüştü. 

Dalııın gözlerinde bir ıimşek yan· 
dı. Bağırdım: Kardeıim!! Abnın Üı· 
tünde onu yanan bağrıma doya_ doya 
bastım. Y e~e indik. Bana ağlıyarak 
dert yanıyor: 

- Tan ağarırken Çökerden çıktım. 
S!nı;dan sınıra $eni izliuerek ıoruyor, 
kimınden güler yüz, kiminden katı bir 
azar alarak seni arryorum. Yalçın ba
yırlarda atımdan düıtüm. Bu temmuz 
güneıinin altında yanıp kavruldum. 
lçimde geçmiş günlerin bir düt gibi 
bulanık, bağrımda özl~en bir ana sev• 

19.SS: Amele •aat. 20,30: Budapeıte oper•••n .. 
"" naklen opera temsili, 22,30: Haberler, 23, 
30: Bachman salon o.:.keıtraıı. 24,30: Kah•eha· 
ne nakil konseri. 1,05: Son haberelr. 

175 Khn. M O S KOVA. 1714 m. 
18,30: Edebiyat. 19,30: Senfonik konser. 22: 

Muhtelif dillerde netriyat. 
823 Khz. M O S K O VA, (Stalin) 361 m. 
17: Soli•tler tarafından oda musikisi. 18301 

1'Yedi dakika,, isimli piyea. ' 
658 Kbz. L A N G E N B E RG. 456 m. 
20: Schubertin eserlerinden konıer. 20.SOt 

Enstantane. 21: Ha.herler. 21,10: Saar neıri• 
7atı. 22: Sözler. 23: Haberler. 23,20: Danı. 
24: Skeç. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
lJ.JS Gündüır. p)i.k neıriyab, 18 Orkeatra 

konseri, 19 Haberler) 19115 konserin de•amr, 
19.SO Derı, 20,10 Konferans, 20,35 Frederik 
isimli Lehar'ın opereti, haberler. 

Yarıııkı program 
1 S TAN BU Lt 
18ı Fransızca ders. 18,30: Jimnastik. Selim 

Sırrı Tarcan. 19: Danı muıilır.isi, p)ik. 19,30: 
Haberler. 19,40: Umur Baha, ıan piyano ile 
birlikte. 20: Hafif musitıı:l plik. 20,30: Balalay.
ka orkestrası. 21,1$: Son haberler .• boraal•r. 
21,30: Radyo orkeıtraaı. 22; Radyo caz ve 
tan.ao orkestrası. 

ratına bakan hamala valizleri gös
terdi: 

Kararsız adımlarla Kadıköy is· 
kelesine doğru yürüdü. Ne
reye gitmeliydi? gidecek hiç bir ye
ri yoktu. Ancak bir otele gidebilir
di. 

Otel.. 
Tiksinerek, bu fikri kafasından 

uzaklaştırdı. Otel, onun için meç· 
hu! bir yerdi. Bugüne kadar otelde 
hiç yatmamıftı. Hatta bir otel oda· 
sının nasıl bir yer olabileceğini pek 
kestiremiyordu. "Herhalde leyli 
mekteplerdeki yatakhanelere ben
zer bir yer olacak,, diye dütündü .• 

Köprü altındaki dükkanların ö
nüne gelince, hamalı savmak için 
emanetçi "Sultana,,ya uğradı va
lizleri oraya bıraktı. Sonra Ada is
kelesine yollandı. Kadıkö~den ge
len vapur, yolcularını yeni botalt
tığı için dubanın üstü çok kalaba
hktı. Durdu. Eteklerini rüzgarlan
dırarak merdivenlerden çıkan Ka. 
dıköy kızlarına anlayan ve talan 
gözlerini bir müddet daldırdı. 

Vapurlardan ta,an kalabalıkla
rın garip sihirleri vardır. Faraza 
bir Osküdar vapurundan çıkan k~
labalığın içinde insan, biran gözle
rini kaparsa kendini kapalı çarfı· 
da zanneder. Öyle bir oğultu duyar 

gisi gibi yanık duygular. (Beni dinçlet
me•eydi i~an ki abiy yolda kalırdnn) .•• 

Gozlerınde sevinç ve sevgi ışıkları 
parlayan iki kardeı kuru, çatlak top • 
raklar, sararmış kekikler üzerinde u
zun, uzun bakıştık, konuştuk. 

Taıoluğa gün batarken giriyor
dlJk .. Zabit arkadaılanm, (askerlerim) 
ıulerım, genç konuğumu ağırlamak is
tediler. Gece, köyün çayırlık alanına 
kuru çam kütüklerinden kocaman bir 
ateı yanmış, bölüklerin, sülerin hepsi 
onun kenarına geniı bir halka çevir • 
mişlerdi. Gök yüzü özleyiı duygula;\ın 
ateıliyen kıvılcnnlarla bezenli çam kü
tüklerinin kızıl alevleri, ıülerln yanık 
yüzlerini biraz daha yağızlatıyor. Bir ı 
~tıaniyenin ,üstünde bu yaıayı§a belin· 
liyerek, bakan konuğumuzla biz de ate· 
ıin kenarında bir yer almıttık. 1 

Yurdun her köıesinden biriken il 
çocuklan davullar, zurnalar, defler, 1 
zeybekler, orta oyunu, arap oyunu, bil
me~ da_lıa binbir çeıit eğlenceler bağ-
rı ozleyıı ateııle yanan süleri de coı
turmuıtu. A. Gökmen ünrenerek bakı· 
yor,. gülüyor, alkışlıyordu. Bir aralık 
çoşarak ayağa kalktı. Bütün sülere ıe· 
vinç ve sevgi duygulannı, yatına üs
tünlük dileklerini, 11cak bir ağızla 
titrek bir seıle, bağıra, bağıra ulath: 
rıyor. 

Kızıl alevlerin göklere direklenen 
parıltılan, alkış ve okay sulerile karı
ıarak yıldızlara ulaşıyordu. Gece çok 
geç, kuı·unda iğreti karyolanın ot min
deri Üstüne yayılan bir tek kartağı ve 
bir asker çantasından yastığı, kaputtan 
yorganı, konağa ikram edilmi§tİ. O 
tatlı bir düşün oylarını, yeri ve göğü 
aarıan top sesleri içinde beJinleyerek 
yitirdi. KaryoJasından sıçradı. Yanında 

kimseler kalmamııtı. Gece Yunan uçak
ları Afyon Üstünden toplu bir saldırış 
yapmıılar, Türk topçulan hep birden 
onu at~şe tutınuşlardı. Dört yatın uça· 
ğı birden bu gece düşürüldü deniyor • 
du. 

Tcle;onlar işliyor, buyruklar birbi • 
rini peşhyordu. Bu k•vılcmun arkası 
boşa ç.kma.ılı. Kafamı •arsan bir e
vecenlik içinde A. Gökmene: (Seni ku
şun kanadile buradan yollamalıyım. Sal
dtrıı başnyor) demış.tim. 

A. ~ökmenin bütün üyeleri titri-
yor, gözlerinden yalvarıcı ve korkak 
bakrşlar akıyordu. Taşolukla Çöker a· 
rasın<iaki uzun ve sarp yolu ikı kardet 
ai.larımızı çatıatırcasına alıyorduk. Biri· 
miz yatından kaçmak, öbürıimüz onu 
karıı.amak için eviyorduk. 

İstasyona eriştiı;imiz vakit kampa
na üç ağız acı, acı inledi. Onu bir va· 
gona güçlükle atabilmiştim. Ardından 
•ki el mendıl sallayamadan, göz yaşla
rını iki <lamla akıtamadan, onu düşüm
de görmüt gibi eHrQden uçururken, 
atmın üstüne eğilmiş, geldiğim yoldan 
ılgar ederek uçuyor, bölüğüme kavuş· 
mağa can atıyordum. 

Ovayı b~rut kokuları ıarmıı, top 
•esleri tepelerin ardından boğuk boğuk 
ar.mağa başlamıştı. Taşoluk bomboş! •• 
Göz yaılarile Tanrıdan uğur dileyen 
ak saçlı bir nine: (Oğul, ç~buk ol· 
iki sırat önce ıu yana hep birden diz'. 
gin edip uçtular) diyordu. Salihli sırt• 
IM"ından giden yolun kavıağında önü· 
me çıkan bir köylü kadından ıülerin i· 
zini almıştım. Çamlıbeli yorgun atımla 
ap.r aşmaz gözll'J"imde alevler yandı: 
Bolüğüm Kara Halilin buyruğunda mız· 
rak mızrağa yatın athıile vuruıuyor • 
du. Damarlarımdaki kanlar coşmuş, 
fııkırmak İstiyordu. Haykırdım: 

- (Vurun! vurun! ileri; arslanlar 
vurun). 

Dört yıldır yetiıtirdiğim yiğitleri· 
min kulağında sesim yeni bir hıncın 
ıimıeğini çaktı. Bölüğün batında ölmüı 
bir askeııimin mızrak ve kılıcını yaka
lıyarak saldırıp. kan§llllıtım. Görmeliy· 
diniz! Türk analan neler doğunınnuı 
görmeliydiniz. Kılıçlar kol, baı, bacak 
demiyor, harıl, harıl doğramakta ..• 

Mızrakların göğüsten daldınlan 
uçları sırtlardan belirmekte, atlar kö • 
püklü kanlann içindeki geberikleri çii· 

öyle bir havaya girer. Rumeli tren
lerinin arabalarında nasıl bir çifte 
harası kokusu varsa, yazın sıcak 
günlerinde Ada iskelesi nasıl bir 
at canbazhanesi gibi kokarsa, Ka
dıköy vapurlarının botalıtı da tıp
kı öyle insana büyük bir lavanta 
fabrikasının deposuna girmi,mit 
vehmini verir. 

Şakrak, civelek, fıkırdak Kadı
köy kızlarına bakınca Galibeyi ha
tırladı. Acaba Kadıköye mi gitse i
di. Orada ismetin kokusu vardı. 
Bir karar vermeden yürüdü. Bir is
kele memuru bir gazete muvezzi
ile hırlatıyordu. Aralarından geçti. 
Ve nasıl olduğunu kendisi de an
lamadan Ü&küdar gİfesine yanaştı: 

- Beylerbeyine bir birinci ... 
- Gidip gelme mi? 
- Hayır ..• 

Beylerbeyi ... 
İnsı;msız kalmış bir toprağa ya

naşır gibi sessizce yanaşan va
pur, düdük öttürmeğe lüzum gör
meden, gene sessiz, sadasız uzakla
şırken, saat altıyı geçiyordu. Çı· 
kan bir iki yolcuyu bo' sokaklar, 
aç kalmı' dev ağzına giren küçü
cük birer lokma gibi yalayıp yutu
verdiler. 

Uçlarını beline kıvırdığı lata11 
sırtında bir hamal semeri gibi du-

Eşya piyangolarının zengini ve çok 

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifa 

EŞYA PİY ANGOSV 
Biletler her yerde 1 liraya satılıyor· 

r 

T ARZAN'LARI, 
Müthiı -

• -.~lar 
1 RADERHORN'LARI l>ÔLGEDE blRA~ll" i 

Muazzam • Esrarlı bir ıiaema harikası tul 

ESKİMO Rejisörü: 
T A R Z A N Filmini y•P

V AN DYKE 

Yarın akçam S A R A Y sinemasında 
JOSEPHİNE BAKER'ia palı: m•Yaffakiyetll e1erl 

z uzu 
fllmiıı i bütün İstanbul hallı:ı ıllrmek isteyecektir. 
JOSEPHINE 8 A K E R : Z U Z U filaindı 

p .. k 'lefi "~ b ş dllndürücıı earlı:ılar tegan•I edecdktir• 

- YARINDAN iTiBAREN 1 P E K SINEMASINDA -'1 
Misilıiı bir derecede lı:uyvetli 2 bilyillı: film 

1-MALEKBİRA KRA 
Baıtan nihayete kadar kahkaha • kahkaha 

2 - STUDYO EGLENCELERI 
Paramount 'irketinia en ııllnl danıllıleriaia yaphit btlyllk ;,t 
FIY ATLARDA ZAM OLMIYACAKTIR. BU PROGR.A 

HUSUSl DAVETiYELER MUTEBER DEC'.ilLDİR 

"Harik ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S l N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpar.yauna bir kere uğramadan sigorta yaptırmayını:S. 

Telefon : 4.4888. 8 

ney ip ezm2kle, ne acıkan var, ne yoru. 
]an, ne duran var, ne dinlentn. Yedi 
gün peıi peşine gece gündüz böylece 
vuruıtuk. 

Onümuzde bölükler, ordular eri· 
yor, göd: sınırları yırtılıyor, gözlerimiz 
kan çanağı, gönlümüz inan kaynağı, 
kara günlerin kara angılarını, kızıl kan
ların pıhtılarına )azıyoruz. Yatından 
ayıklay>p kurtardığmuz büyük, küçük 
kentlere il bakanlar seçiyor, iş başına 
geçiriyor, kısa kurunlarda yeni törüğü 
yaratarak ilerliyorduk. 

1 iş ve işçi /. 
Milliyet bu •Ütunda İf 11• ~d 
yenlere taııas.sut ediyor. il "jl.ıı 
iatiyenler bir mektupla 1! .il# 

muza müracaat etmelidirr' ti 

İş arayanlar L 
Mükemmel lngilizce ve muh•J.d 

lir Fransızca ve Türkçesi iyi bit )' 
ehven şeraitle it arıyor. Milliyet il 

") ·1· il su ngı ızce,. rumuzuna. Amacımız Akdeniz deyip uçuyor· 
duk. Nasıl oldu bilmem Kadifel<alenin 
yüksek doruğuna, al göğsünden b~yaz ,m:ı••••••••••-~hi 
bir güneı fışkıran l<hcaman bir bayrak 

t!~~~h ~=~~~:~~:ıe~i;;~~:ineaı;:r. j ~~~)' ~ıı,İ~~ 
parak dımdık karşımda dogruldu; se · ~~\i-Ji. AY :J 
vinç dolu, hınç dolu gözlerini gözle • 
rime dikerek: 

- Yüzbaıun başka buyruğun var 
mı? diyerek sağ elini ıapkasının önüne 
sert bir vuruıla kaldırmıştı. Gözlerim
den sıoak yaıla~ akarken: 

- Var. Yaklat seni ve senin utku· 
nu .sonsuz lc.urunlarda anacak olan ulu· 
sumun ağziyle öpeyim dedim ve ku
caklaclmı ••• 

Galip Gökmenin gözleri bu sırada 
ıslanmıf, sesi titriyordu. Dinliyenler 
dona kalmııtı. 

AKTOLON 

ran bir boca, lapçınlarını sürüye sü
rüye camie gidiyordu. Saçının ör
güsü topuklarını döğen bir kız:, e
linde bot bir zenbil, sakız çiğneye
rek dar bir sokaktan çıktı. Az öte· 
de musluğu açık kalmıt bir çe9me 
tarı! 9arıl akıyordu. 

Kaldırrm tatları , tersine çevril
miş bir döğenin sivri ve keskin ça
kıllarına benzeyen dar ve iğri büğ. 
rü bir yokutu yava• yavaf çıktı. 

Boyasız tahtası zamanla kuru
mu,, pervazları kurd yeniklerile 
dolu bir kapının önünde durdu. 

Karşıki evin yıkık bahçe duva
rından tafan sarma,ık yığınların· 
dan bir yaprak kopardı. Sonra 
gözünü bir budak deliğine uydur
du, baktı, mahallede, uzaktan uza· 
ğa gelen ve Kur'an okunuşunu an· 
drran bir mırıltıdan başka bir ses 
yoktu. 

Gözünü delikten ayırmaksızın, 
kullanıla, kullanıla yağlanmış bir 
ipi çekti. Kudurmak için• bir par
mak dokunıruı.~mı bekliyormuş gibi 
bir çıngırak uzun uzun çaldı. Ma
amafih fıpıdık terlikli bir ayağın 
sesini işitmek için Nazmi yağlı ipi 
birkaç defa daha çekmeğe mecbur 
oldu. 

lnliyen öksüren bir kadın sesi ho 
nıtJ ı "lnndı: 

- Kim o? hun mu ... kim o? 

Asrın umdeıi 

ABONE 
Türkiye için 

L K. 
3 .. ,lıiı • - • 
& • 1so!&.f 

.....!~ • 14- ~ 
Gelen ewrak aer>i •erilmea.- ı-~~ T 

seçen n.ü.sha.la._r 10 kuruıtur.- ~· 
matbaaya ait iıler için mü.diri~ (' 
ra~aat edilir. Ga&etemiz 
il.yetini kabul etmeı:. 

= A~ah . .° se~ini. çık~r ! lıİ = N~v!iO: mi
0

dö~dü: yo~-' 
lış mı işittim? ı 

N.azmi ipe bir daha asıl~ 
man kapı açıldı. Gazbezi 
elinde tespihi, kınalı saçlı, ~ 
kadın, gözlüklerini düzelte ;1• 
ce uzun uzun baktı. Son~, 
dişlerini biribirine çarpar~~ 

- Nazmi oğlum .. sen Jfl~ • 
dedi - vallahi hiç ümit 
dun:. ı 

- Sevinmedim deselll 
yalan ama... . ıı"' 

- Ver elini ... öpeyim ıı• 
- Al... Berhudar ol... ıı"'ı' 2 

Sokak kapısını kapa~1 et· "· 
11 

bir ta9 merdivenden inılıl .11 ~ 
pakta kaynayan tencereler• 11 r: tıları i'itiliyordu. Yaşlı ıcaıl~ 
gibi inı:e tahtalaraan ya~ 2 

sana, el değerse, iyi kız el' 
börek gibi dağılacakın'' " 
veren bir kapıyı açtı; j ş 

- Geç!.. külhani senİ··· t~ ~ 
Büyücek bir havuzun or eı'I 

ötesine berisine mavi b
011.;,-t 

nazarlıklar asılmı' bir Jflerl,t! • 
kiye vardı. Sardünya sak5~ 
sında duran iıkemleler~e)e 
yerleşince nine ellerini ılı~ 

ı (8•1 
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adyo fenninde 
mat ör 

h Radyonun tekamülünde ama
l rün rolü pek büyüktür. Bunlar· 
.an fİmdiki halde en ehemmiyet

i kısa dalgalı radyo dalgalarını 
ıulmak keyfiyetidir. Orta ve U· 

:Un dalgalı dalgalar üzerinden ' . şrı~at yapılmağa batlanan 1923 
ıenesınde hiç bir fen adamı kısa 

lgalarla netriyat yapılmasını 
taya koymamakla beraber 200 

lle~reden aşağı dalgalardan fazla 
lın1 . ıt beklenemiyeceği zannında i· 
ıler. 

~ akat radyo tekniği ile yalnız 
~ ışle uğraşan mütehassıslar de· 
~~di. Dünyanın her tarafında bü
l'llk alaka uyandıran radyo tek· 
lİği etrafına bin ve yüz binlerce 
• atör toplanmış bizzat bu işle 
raşmak arzusunda idiler. 
Radyo sanayiinin yeni bulun-

uğu bu sıralarda yüksek fiyatla
a rağmen her memlekette bu İ· 

Iİ alakadarları türemişti. ilk ön
:e yalnız alıcı alet imalile işe 
batlayan amatörler az zaman son-

gönderici alet yapmak mera
~nı ua gösterdiklerinden bir çok 

Vrupa ve Amerika memleketleri 
bu Yeni fennin meraklılarına gön
derici istasyonlarla da zevklerini 

~lınin etmelerine müsaade etmiş· 
p--ctaır. J.\n ·a.ıc _...,v ....... ............... - -
D\rasında çalışmasına !tarar veri

k:n normal dalga uzunluklarında
ı radyo istasyonlarını taciz etme
ek şartile buna izin verilmişti. 

Halbuki o zamanın fenni 2000 
en az yüksek ve 200 den biraz a

l ~ğı dalgalarla neşriyat yapmaya 
e Verişli idı. 
a. Çok sürrnemitti ki dünyanın 

.er tarafında radyo amtör klüple-
1:: ~esis edilmiş ve amatörler biri
ırınden istifade etmeğe batlamı~

,_. rdı. Amatör istasyonları da gün
"'en ·· gune artmakta idi. 

1 
Amerikada bazı amatörler a-

ra arınd . . .. b k 8 a garıp, garıp musa a a-
ar da yapıyor:ardı. Mesela kim 
eşriyatı daha kısaca dalgalar ü-

2~rinden yapabilecektir? Böyle 
I ır amatör müsabakası için klüp-

d
erde mükafatlar da verilmiyor 
eğildi. 

rti d ~ir gün bir kaç amatörün yar
' ~ıle oldukça kısa dalgalar ü
b/lterınden neşriyat yapıldığı bir sı-

1'1 t" da uzakça bir yerden alıcı ale-b' tesadüfen müsait olan ikinci 
ı!ıl d ı~ fahs bu neşriyatı almış ve a!
. t ıgı Yerin neresi olduğunu söyli-
ıt )'en zat b' k h 'k a ır mektup yazara a-
lı n aten böyle bir amatör istasyo

• 11 olup olmadıı;ın 1 tesbit etmek 
llte · · ~ mıştır. Bu tecrübelerden son-

i
~a ~ısa dalgalarla çok mühim iş
~~ın Yapılacağı anlaşılıyordu ve 
utehassıslar da tecrübelerini bu 

Radyo istasyonlarının kontrolü 

Brükseldeki Beynelmilel dal11a 

Dünyanın her tarafında çalışan 
binicrce radyo istasyonunun her 

'biri kendilerine tahsis edilen dal
ga uzunluklarında çalışmaları la • 
zımgelir. Bununla beraber birçok 
merkezler taahhüt ettikleri dalga 
uzunluklarında çalışmıyarak yan
larında netriyatta bulunan istas -
yonları taciz ederler. Bazan da 
teknik hatalar komşu dalgalardaki 
radyoların neşriyatını tacız ctmeğe 
yeter. Bundan dolayı büttin Avru
pada faaliyet eden telsiz veya rad
yo istasyonları daimi bir kontrol 
altında bulundurulur. Brüksıoltle 

Brezilya Avrupaya radyo 
istasyonu ısmarlıyor 
Brezilyadaki mevcut radyo is

tasyonlarının kudretleri pek yük
sek olmadığından merkezin bu -
lunduğu yere uzak olan mahalle -
!erden neşriyat o kadar iyi işitile
memektedir. 

Bunu dikkate alan radyo ida
resi Avrupa radyo fabrikaların -
dan birine 20 kilovatlık (Kahire 
radyosu kudretinde) bir mürsile 
ısmarlamıftır. 

yolda iler.elmiye koyularak ama
törlerin gösterdikleri yoldan yü
rümeğe başladılar. 

Şurası da muhakkaktır ki fen 
adamlarına kısa dalgaları öğreten 

başlı başına çalı,an amatörlerdir. 
Amerika ile Avrupa arasında ilk 
kısa dalgalı radyo ne~riyatı 1923 
senesinde gene amatörler tarafın
dan neşredi.miş ve alınmıştır. 

işte bugün kolayca dünyanın 
her tarafına ses gönderen kısa 
dalgaları bulup ortaya koyan a
matörlerden başkaları değildir. 

Turgut BLEDA 

kontrolünün yapıldıiı atelye 

"Union international du radio 
diffusion" adını tafıyan kontrol 
heyeti bütün gün bu itle uğratır ve 
her hangi bir istasyon kendi dal
gasından kaymıt olursa burası der 
hal telefon veya telgraf ilo bulunur 
ve dalganın yerine getirilmesi 
kendilerine bildirilir. Bu beynelmi· 
le! kontrol atölyesi mühendis Bay 
Braillar'ın idaresinde ve bizzat it· 
tirakile çalıtır. 

Bu büro gece, gündüz vazifesi· 
ne münavebe ile devam eder ve o
raya gidenler gece mi yoksa gün
düz mü olduğunu farkedemezler. 

1 

Acun radyo duyumları, 10 
metrodan aoağı dalgalar 

Satılan mevcut radyo makine
lerinde tatbik edilmemekle bera
ber şimdiki halde 10 metreden 
atağı olan dalga uzunlukları ü
zrinden gayet küçük radyo dalga
larile gönderici postalar çalıttı -
rılmaktadır. lngiliz ve Amerikalı 
ilerlemiş amatörler ile radyo fen 
adamları böyle dalgalarda müte
kabilen neşriyat yaparak birbirle
rini dinlemektedirler. Bu boyda 
dalgalarla dünyanın her bucağına 
kolayca yetişildiği görülüyor. 

Fakat beynelmilel bir konfe
ransta umumi neşriyat yapı.ma -
sına mani olunarak on metreden 
aşağı olan dalga uzunluklarile an
cak uzaktan görme aletlerine tah
sis edilecektir. 

lsv;çred~ abone mikdarı 
llkkanun 1934 ayının sonlarına 

doğru lsviçredeki radyo abonele
ri 349,483 cü bulmuştu. Halbuki 
ayni senenin ikinci teşrininde bu 
sayı 300,052 idi. 

lsviçrede bir ay içinde 49,431 
abonenin birden ~oğaldığı az gö
rünen bir şeydir. 

1 
HAFTALIK PROGRAM 1 • 

27 lıı.inci Kanun Paı.ar 
I S 1 A N B U L: 

1, 18.: Otel Tok•tliyandan tranamiayon çay 
,- 1' •h - tel•i~ ca1. 19; Jimnastik; Selim Sırrı 

f ld•rcan. 19,JO: Haberler. 19,45: Mayialro Co· 
"fi cPt.bres koro heyeti 20,10: Karııık musiki 

kak) 20,40: Hav•yan kitar (Zekeriya ve 
rı 3•datları) 21,15: Son haberler - borsalar. 

• O: Bay.ın Emine Ihsan t•n: Radyo ve caz 
tanıo orkeatrhları ile birlikte. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m,: 
16,15 Orkestra, •Özler, 17,20, plik çocuk 

aeıriyatr, 18 .Dana l?l~kları. 19 Rad~o tiyat· 
, ;oıu, 20 Hafıf musıkı, 20,25 Reklamlar, •Öz
ııt" l.,.., 21 Şen proıı·aın, haberl.-r, 21,55 Skala di 

.. ilanodan Maıc.al'ni'nin Neron operaaını na-

LEIPZIG 283 m.o 
Ilı 1~ $en proıram, 18,50 Kuartet oda nıuıİ· 

·~ ~e •aire, 20 Aktüalite, apor, 20,40 Zabu
••ırnli üç perdelik operet, 22,30 Hamburı

:· 23 Haberler, spor, 23.20 Ski sporu h. 
• 5 o .. n. muaikiıi. 

~ 
18 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.o 
P'_\f it ~ oı-keatraaı, 19,10 Sözler, 19,30 Koro 
ty ~nıer 20,30 Sözler, 21 Operetlerden par· 

1;
4 
8 •22 O Spor, 22.SO Çinıene orkestrau, 

; f B ıtchnıann orkestrası. 1.05 Haberler. 
i~J 

15
udapette (Kısa dalıa), HAS 19.52 m. : 

1J Haberler, l.nre Maıyari, Çjnıene orkeat-
raar, 16 Netriyat sonu. 

686 Khz. BELGRAD 437 m • ,!' 
2 

l9,55 Sö:ıler, 20 Reklamlar 20 10 Pli.k 
0,30 Ulusal netr' t 2I O ı. • : 1 • 

1 
ıya , rKeatra ı e popu-

r ıarlu ar, 23,20 Pliı.k 24 K h h k •eri. • a ve ane on-

ROMA • NAPOLI - BARI • 
18 Hafif musiki, ~özler ve pli.k

0 

netriyatı, 
21,45 L111 bambola dı Norimberıa adlı opera 
He ıene Die schöne Galatee operası. 

'(/ 554 Khz. STUTGART 523 m , 
it 19,30 Traeumende Mclodie adlı tarkılar 
p Oda musikisi (yayli sazlar, 20,30 Spo; 
ft !°·4~ Undine isimli ıkeç, 22,30 H;\mburs'da~ 

1 2
;kıl, 23 Haberler, 23.20 Spor haberleri. 

ı .35 D. '1• 1 Gece konseri. 
~f 904 Khz, HAMBURG 332 m.: 

~ Koro •• orkestrA. 20,35 Haberler, 
b C1ivia. adlr üç perdeli operet, 22,30 

l•me~erl•r ~onaeri. 23.05 Haberler, 23,20 Ski, 
23 

4
ti1Y

0
onluguna dail' haberler, 23.35 Spor, 

' ana rnusi.kisi. 

et ıg 
5
841 Kin. BE.RLIN 357 m, 

:1 I la :or, 19,30 Mozarl'ın eserlerindrn pR.r-
~J (Pa;t_ 0,~0 Aktüalite, 20,40 Kıt sporları 
J7İ'.ı orkeı:" ırchen•den nakil), 21 Küçük radyo 

_..1 len ,.h••t, 22 Plik, 22,30 Harnburı'dan nak~ 
• jp-_ rl~r ~~·2~rMde.n müre1'kep kon•er, 23,05 Ha· 

• • Unih'ten Spor haberleri, 23,35 

28 ikinci Kan un Pazartesi 
I S T A N B U L: 
18: Fransızca ders. 18,30: Dans nıu.ikiai 

pli.k. 19: lıtanbul hallcevi milli savat ve SO)• 

sal yardımda kadına vazifeler (Doktor Ahmet 
Aaım), 19,30 Haberler, 19,40 Solo ve ses 
muıikiıi plik, 20 (Yurdumuzu bilelim) Selim 
Sırrı Tarcan, 20,30 Dem:r caz. 21,15 Son ha
berler, borsalar, 21,30 Bayan Bedriye Tüzün 
(Şen} radyo caz ve Tanııo orkestraları. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.o 
18 Katovitz'ten : Koro konseri. 18,25 Sözler, 

18,35 Plik, sözler, 19,15 Orkestra konseri, 
19,_45 Çocuk, 20 Reporl•j, muhtelif aöz.ler. 21 
Plak, b•herler, 22 Sen(onik orkestra konseri 
23 Rt:lclAm, 23 15 Dana. 24 Sö:ı.ler dan• ' 

LEIPZIC 283 m.o ' . 
18•20 ~İyano kon•erı, 18,50 Aktüalite, 

l~~. Ha-k tarkıları ve muaikiai, 20 Vals mu
aıkıaı, 22,10 Oea Leben• Oberfluaı adlı •lce 
23 Orkestra konseri. ç, 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,30 Plik, 19,15 Alm•nca ders 19.so p· . 

yano birliiile t•rlular, 20,30 Sözle~, 2İ,10 ~il· 
harmoni takımın konseri, 2'!,10 Haberler 
23,30 Oııına, 24115 Çinıene orkestrası. ' 

686 Khz. BELGRAD 437 m.o 
20 Rt:l.limlar , 20,10 Pli.k, 20,15 Haberler, 

20,30 Ulusal netriyat, 21 Opera tems:li. 
ROMA - NAPOLI - BARI , 

18,30 Piyano konseri, Pl.ik ve sözler, 21,45 
Campari proıramı, 22.4'> Söı;ler ,23 Varyet4e 
24 Son haberler. 

554 Kbz. STUTGART 523 m.: 
19 Ski sporu haberler:, 19,30 Halk hika

ye ve tarkıları1 20 Orkestra, 21 Haberler, 
21,15 Ne,'eli auvare. 23 H.berler, 2J,20 Spor 
haberleri, 23,40 Dans. 24 Gece kon•eri. 

904 Khz HAMBURG 332 m.o 
18,30 Şarkılr b'r ııüit, 19 Skeç, 19,45 Borsa 

vesaire, 19_55 Haberler. 20 Akıam konseri, 
21 Haberl.,,r, 21.10 Senfonik konser, 22 
Çin ve Türkistan ekapediayonu, 23 Haber• 
ler, 23,25 Spor haberl•rİ, 24 Orkestra kon· 
seri. 

84ı Khz. PERLIN 357 m' 
lD,20 Plik, 20 Sözler, 20,20 Şen muıikird 

veşarlcılar. 20,40 All:tüalite, haherloer, 21.15 
Spor bahi•leri, 21.15 Aıkeri konser. 2.1 lf"l
herler, 23,20 Düo piyano • keman konıeri. 

29 ikinci Kanun Salı 
1 S T A N 1' U L, 
18 Almanca derı, 18,JO J.inına.ıtik, Bayan A

xadr, 18,50 Dans musikisi pl.lk ile, 19,30 ha
berler, 19,40 Şehir tivatroıu arti.tlerinden 1 
Bayan Semiha, Şan Piyano ilro, 20,10 J\.1aliye 
VPkatcti namına konfcranıı.. 20,ıo Stü-fyo h•· 
fif musiki orkeıtraH 21,15 Son h~berle-r, bor-: 
•al:ır, 21.30 Münır Nurettin. Ş"n R:.dyo or• 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 
18 BPf"thoven'i.n sonatlarından piyano kon

aeri, 18.25 Ekononlik ıözler, 18,35, Pliık, 
18,50 Sözler, 19,15 Tri10 konser, 19,45 Ede
biyat, 20 Keman eserleri, 20,20 Aktüalite" 
20,30 Piyano ile caz. 20.45 Sözler, 20,50 Spor, 
21,45 Haberler, 22 Şarkılı konser .. ZJ Reklam
lar, 23,15 Operet pliıkları, 23,45 ltalyanca söz
ler, 24,05 Dans. 

LEIPZIG 283 m.o 
18 Keman, Viyolonsel, v.iola musikisi, 18,35 

Aktüalite, 19.20 Halk havaları, 19.SO Skeç, 
21 Haberler, 22 En son dans parçaları (t•r
kılı), 23 Haberler, spor, 23.35 Dp.na muaikiıi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.o 
18,30 Oda musikisi, 19 Derı 1 19,55 plAk 

20,30 Pe,te operasından nakil, 22,30 Haber
ler, 23,30 Çinıene orkestraar, 24,30 Plik, 
1.05 Son haberler. 

686 Kbz. BELGRAD 437 m.o 
20 Rekli.m, 20,10 Plik, 20,15 Haberler, 

20,30 Ulusal ne,riyat, 21 Kuartet konaeri, 
22 Kr-nferana, 2?,30 Orkestra birliiile popü
ler t•rkılar. 

ROMA • NAPOLI - BARI : 
18,10 Karıtık konser .. aöı:ler "Yfı plik netri

yah, 21,45 Keman konıeri, 23 Bir perdelik 
Pecoretla adlr pi.7ea. 

554 Kbz. STUTGART 523 m.: 
19,30 Eski. aeçit r••İmlerine mahsus mart 

lar, 20,15 Skeç, 20,30 Sözler, 21 Haberler, 
2.~.15 Ulusal bir skf'ç, 22 Net'eli musiki v• 
sozler, 23 Haberler, 23,20 Spor nakilleri. 
23,35 Beethoven'den piyano konseri 24 Dan• 
l Gece kon•eri. ' 

841 Khz. BERLIN 357 m., 
18,30 Sö!'.ler, 19 Konferanı 19 45 Borsa 20 

Hil..iıyeler, 20,45 Münih'ten ~akiİ, 21 Hab~r
l~r, 21.15 Uluıal ne,riyat. 22 O,,.ret musiki
ıı, 23,30 H&b•rler, 23,30 Haberler 23.55 Ak-
tam musil..isi. ' 

90.t Khz. HAMJ:!URG 332 m.: 
111 05 Sö:tla-, 19.30 Spor tarkıhırı 2030 Ak• 

tüalite haberler, 20 45 Kıt aporları~ı 
1 

nakil. 
21 Ha.bf"rlf"r, 21,15 Ulusal 11e-triyat, 22 Piya
nn·keman konseri t•rkılı, 23 liaberler, 23,30 
Dana. 

30 ikinci Kan un Ç:; rşa mba 
1 S TAN BUL: 
18 Fransı7ca ders. 18.30 Jimnastik S«-lim 

Sırrı 'farc11ın. 19 Dans musikisi pl.ik, 19,30 H."\
berler, 19,40 Bayan T,•Jc.tat (Şan) piyano ile, 
20 Karı,ık ınuıiki: plitk ile, 20,30 Balalayk,l 
nrkeslrası. 21,15 s~n haberler, bo>rıalar, 
21,.'lO Radyo orlteslra•ı, 22 Radyc. Tı-.ngo ve 
<.az orkestraları . 

223 Kh•. VARSOVA 1345 m.: 
18 Sthubertin •~r!.rl .. r•ndan. 18,25 Söı.lı-r, 

fi ;ı 

----lllllııııılılıiliıl 

Cezayir radyosu 
Duruyor mu? 

Uzaktan görme gönderici podası. Berlin caddelerinde görmeğe değer her 
sahneyi nakleden seyyar televizyon. 

Garip bir fark musikisi ile en 
çok plak netriyatı işitilen Cezayir 
radyosu oldukça eski radyo istas
yonlarındandır. Haber verildiği
ne göre bir müddet sonra bu istas
yan faaliyetine nihayet verecek 
ve bunun yerine timali Afrika 
havalisinin kudreti yükseltilmekte 
olan Marsilya istasyonu kaim o
lacaktır. 

Son zamanlarda Cezayir rad
yosu çok zayıflamıt ve merkez
den otuz, kırk kilometre uzakta 
bulunanlar bir çok orta Avrupa 
radyo ista&yonlarını Cezayirden 
daha yüksek sesle dinliyebilmek
tedirler. 

Fransada yapılmakta olan! Jübliyana tacizata mar uı. 
kuvvetli istasyonlar kalıyor 

lürükıelde/ıi dal11a kontrolü için bü
Ün iıtaıyonları bulmaia mahsus 
1ünyanırı en hassa• radyo alıcı ôletle-

rinden biri 

Bay Brai/lard İJ baıında 

Kaçak radyo mürsilesi 
aranıyor 

Son haftalarda timali Yugos
lavyada bazı kaçak Macar gönde
rici postalarının evlere ı:-izlenerek 
Yugoslavya aleyhine neşriyatta 

bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Şarkılar, pi.Ak, haberler, vesaire. 21 Orkestra, 
haberler ve .. ire, 22 Chop:n'in eserlerinden 
konser, 22,30 Almanca konferans, 22,40 tar
kılar, 23 Rekli.mlar, 23,15 Danı 24 Sözler, 
24,0S dans. 

LEIPZIG 283 m.o 
18 Piyano konseri. 18,30 ıöı:ler, 19 Radyo 

orkeatrast, 19,.25 Konferan 6 , 19.45 Solistler 
tarafından t•rlular, 20,45 Spor reportaj1, 21 
Haberler, 21 110 Konferans, (Sar'adan), 21,35 
Ulusal proıram, 22 Liazt'in eıerlerinden kon
ser: 23 Haberler, Aktüalite, 23,20 Dana musi
kiıı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,30 Şarkılar, 19,10 İtalyanca derı, 19,40 

Taroıat~ nıuaikiai, 20,15 Söı:ler, 21 .. 10 pl&k 
22 Dı, ••yasal bahialeri, 22,40 Haberler, 23 
23 Orkestra konseri .. 24.20 Haberler~ 23,35 
Çinıene orkeatraıı, 1.05 Son haberler. 

686 Khz. BELGRAD 437 m.: 
20 Re.k18.ın, 20,10 Plik, 20,15 Haberler, ulu

sal netrıyat, 21 Jübliyanadan nakil, 23,20 Ha
berler, 23,20 Plak. 

ROMA • NAPOLI - BARI , 
18,10 Karıtık konser, plik ve sözler, 21,45 

Şarkılı konser. 24 Haberler. 

554 Khz. STUTGART 523 m.ı 
20 Viyana • Berlin adlı radyo dans orkeat• 

ran ile kabare, 21 Haberler 21 15 Uluıal nef
riyat, 21,45 Muhtelif 23 Hab.r1°er, 23,20 Spor 
haberleri. 23,35 Şarkılı karı,ık netriyat. 24 
Dana 1 Gece musikisi. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.o 
18,50 Skeç, 19,30 Haydn'in eserlerinden 

konser, 19,45 Sözler, 19,SS Haberler, !?.O Kon
ferans, 20,15 Aktam konseri, 21 1-Jaberler we
sa.ire, 21,30 Ulusal neıriyat, 22 Koro ve or• 
keıtı•a ,23,30 Partenkirchen'den naklen spor, 
23,35 Haberle-r. 24 Kuartet konseri. 

841 Khz. BERLIN 357 m.o 
18,40 Spor haberleri, 19 .. 05 Skeç ,19,30 

Şarkıh konser, 20,20 Musiki bahisleri, 20,30 
Hukuki bahisler, 20,40 Aktüalite, haberler, 21 
Haberler, 21,10 Düet ıarlulı konseri, 21,35 U
lusal ıençlik netriyah, 23 Haberler, 23,20 
Partenkirchen'den spor reportajı. 23.35 An
ton Bruckner'den senfonik konser. 

31 ikinci Kanun Perşembe 
1 S TAN BU Lo 
18 Almanca dıı:ra, 18.30 D•11• musikui, plAk 

il(', 19.30 Habeı-ler, 19,40 (Ne•ir eıına11nd111 
il.in edile-cflktir ). 20 Ziraat V"kil•ti namına 
konferanı. 20,30 Stütyo sigan oı-11.estrası. 
21,15 Son haberler, borsalar, 21,30 Stütyo 
orkeıtraııı. 22 Stütyo Tanııo ve ca.z orkeatr•
larr. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.o 
18 Radyo ıemaili, 18,50 Sö:ıler, 19,15 Viya

"" ınuıikiai plı\k, sözler, 20 Koro kd'naeri, 
sözler. 20,30 Söı:aüz ••rlı.ılar, 21,05 1-J.afif or• 
lc«-ıı.lra musil(iai. 21,45 Haherler veıaire, 22 
Popüler senfonik orkestra, 22,45 Konferans, 
rf'kliı.m, 24.05 danı. 

ı.r.IPZlG 283 m • 
·ı 'it" mar musıkiu, 20.15 Güıel 

Yeni gelen 1935 senesi bir çok 
kuvvetlenen istasyonları da birlik
te getirmektedir. Şöyle ki: Mart 
ayının aonunda 463 metre dalga 
uzunluklu Lyon istasyonu 15 ki
lovat iken kudreti 90 kilovata 
yükseltilmiş olacaktır. Mart ile 
Nisan aylarına doğru 247 metre
lik Lille postası 60 kilovat olu
yor. 

Şimdiki halde Lille beş kilo
vattır. Marsilya İse bunlar içinde 
en kuvvetlilerinden biri olarak 
timdiki 5 kilovatı yerine 120 ki
lovata, yani Budapeşte kudreti -
ne yükseltile'cektir. 

Toulous e(Tuluz) merkezine 
eelince bu tehirde bugün çalı.an 
iki posta vardır: Birisi hususi 
eller tarafından imtiyazla itletil
mektedir ki kudreti 60 kilovat 
kudrette ve Türkiyeden de uzak
lığına rağmen geççe saatlerde pek 
iyi dinlenmektedir. Posta ve tel
graf idaresinde bulunan ikinci 
Toulouse istasyonu ise 387 metre 
dalga uzunluğunda 2 kilovat an
ten kudretile itlemektedir ki u
zaklardan i'itmek mümkün olma
maktadır. 

işte hükumet idare~inde olan 
bu Toulouse da 1935 senesinin 
haziran ayı sonlarında kudretini 
dı~eri gibi 60 kilovata çıkarta
caktır. 

Ayni zamanda 432 metre dal
gadaki Paris P. T. T. istasyonu 
mayıs veya haziran ayında 120 
kiıovata yükseltiliyor. Nice (Nis) 
radyosu ile ağustos veya eylül a· 
yında 100 kilovat olup memleke
timizden mevki itibarile en mü
kemmel alınan bir Fransız posta· 
sı olacaktır. 

( H. A. S. ) işaretli 
Buda peşte 

19,52 metrelik (H. A. S.) i
taretli kuçük dalgalı Budapeşte 
radyosu her pazar günleri 15 ile 
16 arasında bir saatlik bir tec
rübe neşriyatı yapmaktadır. 

aan'atlar, 20,4!5 Kıt sporları reporla)ı, 21 Ha
berler, 21,10 Dana musil.: ıi . 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,35 Plik, 19,10 Dt'rs, 19,40 Ope-ra or• 

keıtrau, 21 Sözler, 21,35 Haberler, 22 Scala 
di Milanodan naklen Maacaın:nin Neron ope
rası, 1.05 Son haberler. 

666 Khz. BELCRAD 437 m.: 
18 Keman konseri, 19,10 Sözler. 19,15 Re

portaj 19,45 Reklimlar, 19,55 Konferana, 
20,15 İiaberler, 20,30 Ulusal ne4riyat, 21 Pi· 
yano konseri, 21,30 SenfonJk orkestra kon
seri, sözler, pli.k. 

ROMA • NAPOLI .,BARI : 
18 Şarkılı konaer1 söı:ler, plik netriyatr, 

22 Scala di Milona operasından naklen Mas• 
caıni'nin Neron opera temsili. 

554 Khz. STUTGART 523 m.: 
18 30 Se-nfonik musikis, 19 Der•, 19,15 Ha

berl~r, 19,30 Dana plikları, 19,45 Muhh~lif, 
20 45 Ruı halk. tarkıları, 21 Hab•rler, 21,15 
Pi~ano konseri, 22 Skeç, 22,45 Sözler haber• 
ler, 23,20 Spor baberleri, 23,35 Dana, 1 Ge
ce muailciai. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
20 Kardetler isimli Goethe'nin piyesi, 20,25 

Crieı'in eserlerinden konser ,arkılı, 21 Ha
berler. 21,10 Dans musikisi, 23 Hab•r!er, 
23,20 Spor reportajı, 24 Gece lıı:onıeri, l Ke-... 

84ı Khz. BERLIN 357 m.: 
18,30 Orkestra tarafından dana p•rçaları, 

19,05 Çocuk ne,rİy•b, 19,30 Ekonomik ne•
riyat. 19,40 Söı:ler, 20 Flut - piyano ile kü
çük konser, 20,40 Spor, 21 Haberl•r, 21,lOI 
Daııa 11lu1ikiai, 23 Haberler, 23,20 Münih"ten 
spor bahiıleri. 

1 Şubat Cuma 
223 Khz. VARŞOVA ı345 m.t 

18,15 Sc:hubertten kuartet lıı:onıeri, ıöxler, 
19.15 Plıi.k, 19,45 Konferan•.. 20 Düo kon• 
ser, 20

1
20 Aktüalite, 20,30 Konser, 20,45 ıöz .. 

ler, 21,15 Senfonik kanser, 23,30 Şiirler, 23,40 
Reklimlar, 24 Sözlt'r ,24,05 Danı pliıklarr, 1 
Dana muıikiıi. 

LEIPZIG 283 m.: 

18,20 Japon ••rluları ve piyano eac-rleri, 
18.50 Ekonom:k proıram, 19 Amele netriya
h, 19,20 Operet muaikiıi, 20,40 Sözlrr, 21 
1-labt.orler, 21,10 Hafif musiki, 22 Skeç. 23,15 
Haberler, spor, 23,35 Şen muıiki. 24,15 Ge· 
ce konarri. 

515 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18 35 latvan Bertha orkeatraıı, 19,55 Söz

l<'r, 20,30 Şarkılar, 21,lS Spor haberleri, 
21,30 Stüdyo ıeınsili, 23 Haberler, 24,10 Çin
aıene orkestrası. 1.0S Haberler. 

bS6 Khz. Bf.LGRAD 437 m.o 
19,45 ReklAmlar, 19,55 Plik, ?0,1~ Haber

ler, 20,30 Ulusal nrtriyat, 21 Zasreb'dt'n na· 
kil, 23 Habf"rler, 2'3.20 Radyo orkestrası. 

KOMA • NAPOl.I - BARI ı 
18,lC. K'.arı,ık hafif nluaiki, pli.k. ıô:ı.ler, 

Belgrattan daha iyi ititilen 569 
metre dalga uzunlukta Jübliyana 
postası civarındaki dalgalarda 
çahtan telaiz telgraf ne,riyatından 
çok müteessir olduğundan günün 
bir çok saatlerinde programı iyi 
işitilememektedir. 

Yugoslav radyosunun bir çok 
protestolarına rağmen ehemmiyet 
verilmediğinden beynelmilel dün
ya radyo birliği de haberdar edil
miştir. 

Fransız radyolarının yeni 
adları 

Paris radyosuna "Radio Paris,, 
denmekte idi. Uzun dalgalar üze
rinden neşriyat yapan bu merkeze 
artık "Paris National,, denecek • 
tir. ikinci Paris istasyonuna da 
"Pariı P. T. T." yerine "Pariı Re
gional" adı verilmittir. 

,...)ınimiz «Raclio • City• ismini tap· 
yan Neııyorktalri radyo binalannı 11ö .. 
teriyor. 

Sağda yukarıda 11örünen Bayan E· 
ri/ıa Schmachtenber11 yakında Ameri• 
lıaya 11idere1r bu binaları ge:zmiıtir. 

Orada gördüklerini 26-1-935 cumarte
si ak§amı saat 23 ü 20 geçe Münih 
radyosundan söyliyecelıtir. Aıağıda: 
Ne"york limanı görünüyor. 

21,45 Şarkılı orkestra konseri, 22.45 Halk 
musikisi, 24 Son haberler, 

554 Khz. STUTGART 523 m.: 
19 Gençlere, 19,30 Şarkılar, 20 ltal1an e

serlerinden orkestra konseri, 20,45 Konferan.• 
21 Haberler, 21,15 Senfonik konaer. 22,lS 
Orkestralı ten fıkralar, 23 Haberler. 23,30 
Dans, 1 Gece konseri. 

84ı Khz. BERLIN 357 m.: 
20 Asker maraları, 21 Haberler, 21,10 Orı 

konseri, 22..;ı.<> Ganzekerle isimli pİyea, 22.,30 
Şarkılı Kuartet konseri, 23 Haberler. 23,25 
Spor, 23,40 Musikili proıram arası .. 24 Gece 
konseri. 

904 Khz. HAMBURG 332 m., 
19,05 Yeni kitablara dair, 19,30 Şarkılar 

(Lauta refakatile), 20 Şen netri1at, 20,40 Alr. ... 
tüalite, haberler, 21,10 Mart ve valalar1 Z2 
f\.1u•ilcili •keç, 23 Haberler .. 23,30 Sözler, 

2 Subat Cumartesi 
' 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.ı 
18 Dana musiki.si, ıözler. 19 Haberlpr, 

19,15 Piyano muıikisi, 19,45 Sö:ıler, 20 Pi1a• 
no konıeri, 20,20 Konferans, 20,20 Çjter a• 
letile konser, 20,45 Sözler, 21 Köylü ıarlula
rr, 21,45 Sözler, 22 Popüler SPnfonik konaer, 
edebiyat, rekli.m, 23,15 Dans. 

LEIPZIG 283 m., 
18,20 E• musikisi, 18,45 Yeni liaıat, 19 

Haftanın haberleri, 18,15 Bando muzila, 
20.20 Konferans, 20,45 Spor reportajı, 'fı 
Haberler, 21 110 MU:ahi netriyat, 23 HabC"rler. 
spor 23,20 Dans musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18 Sözler, 18,30 Kontrebaa aletil• konser, 

19 Sö:ıler, 19,30 Orkestra. 20,15 Operet Lea 
clochea de CorneviUe, 22.40 Haberler, 23 
Askeri konser, 24,25 Çinıene orlceatraıı, 

686 Khz. BELGRAD 437 m.: 
18 Radyo piyesi, 19,40 Sö:ılrr, plıi.k, 20.15 

Haberler, 20
1
30 Ulusal ne,ri:rat, 21 Şarkılar, 

21,30 Piyano konseri~ 22,15 Zaıreb'd~n A• • 
rupa nakil konseri, 22,45 Haberler, 23 Or· 
keıtra ile halk muaikiai, 23,35 Radyo \ork~ıt• 
raaı, 24,0S Pl&k. 

FOMA - NAPOLI - BARI : 
18,10 Konıer, pli.k ve ıözler. 21,45 Orı 

konı•rİ, 22,45 Söı:ler, 23 Dans muaikisi. 
554 Khz. STUTGART 523 m.: 

19 Haftanın bahisleri, 19 30 Operet muai .. 
kisi. 20 Skeç, 21 Haberler,' 21,15 Neı'eH or• 
keıtra konseri ( 4ar1ulı), 23 Haberler, 23,20 
Spor haberlPri, 23,25 Dans musikisi, 1 Gece 
konseri, 

841 Kbz. BERLIN 357 m.t 
19 Pl.lk, 19,35 Bahri netriyat, 20 Opera "Ye 

operet parçaları, 21.10 Leipziı'den nalı:il, 
23 Haberler, 23,20 Münih'tfln kıı ıporlart ha• 
berlc-ri, 23,35 Musikili proııram ara11, 24 
Danı muaikisi. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.ı 
18 Spor, 19 Sözler, 19,0S Ski •poru haber• 

leri, 19.20 Siırara içenler" mahıus bir ske9, 
20 Klarinet kuinteti, 20,40 Aktüalite, haberler, 
21,10 Sk"ç . .23 1-la.b<!rll'r, 23.20 1'1ünih'ten spor 
re-portajı, 23,35 Dana. 

• 
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MİLLİYET'in Tefrikası: 1 Nakleden: M. F. 

l çimden bir ses '' Şu broşu sök al,, 
diyor, başka bir ses : 

- ..... ,_ 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 23 1K1NC1KANUN 1935 

MEMLEKETTE Yeni Soyadı 
Turgutlu Gençlik yurdu 

kurultayı * Sirkeci Hocapaıada francala fırı· 
Alanlar 

TURGUTLU, (Milliyet) -Tur- nında kitip Rifat ve brdeti Gemlikte 
gutlumuzun Gençlik yurdu sene· bakkal Naci ve birader zadeleri Hasan 
lik kurultayı toplanmıttır. ve kardeıi Salih, diğer kardeıi E&rem 

rul 1 ve amca zadesi Rasim (Bekçe), Kuduz 
Ku taya yüzlerce din eyici ve hutaJtesi mutemedi Yümnü (Tercan), 

üye iştirak etmiş ve çok samimi ol- doğum ve kadın haatalıklan mütehaı· 
muştur. Kongre bafkanlığma C. am doktor Rober (Baya) , latanbul de-
H. F. başkanı Bay Cevdet Öktem niz ticare~ müdürlüğü telefon santral 
seçilmiftİr. ve elektrik memunı Ihsan (Ozdemir), 

Kongre bu ıene kazamızda yapı· Şirketi Hayriyede makinist Omer 
(Soykan), Çamlıca Bul&'urluda Saime 

lacak Halkevi illfllSI için yardım kızı Dürdan<I, oğlu Emin (Dikmen) 
kararı almış ve gençlerimiz mem· soy adlarını almışlardır. 

intiba kalmıştı. leket ve fırkalarına birlik beraber· "' Erenköy Suadıye lrfanağa ma-

''S7kın hô.! Gentilm~n kal!,, diyordu 
Birinci kısım l ş h 

lik ilk fedakarca çah,.mağa and İç· halle;i 18 aayıh evde Bahaddin Ahmet 
imdi atırhyordu ki buna asla T (Şe ) ı mi•lerdir. ner , stanbul Ekim okulasında soy 

güzel denemezdi. Ag"zı çok büyük' - ' eh al k Ah (E ) N" 

1 Yurt idare heyetine Niyazi U- • an ° u.,..,., met Ttan , ı· 
m e tü. Burnu biraz havaya kalkıktı. met (De . JJ Hil · (c"km ) z· r nme zd Niyazi Ozan Ziya Özdemir nure • mı ~ en ' I• Gözlerinin arası oldukça açıktı. ya (Çelikayl ıoy adlarını almışlar-

lki se& Marten Dal'in kulağına Fak Halil, Ömer Yavuz, Mustafa Şanin dır. 
d fi dBI 

at ..• 
mütema ı \ en ıs ıyor u. un ar • Her feye rağmen bu mücevheri seçilmiş!erdir. * lstanbul asliye birinci ceza mah-
dan birisi diyordu ki: Madam Koverlih degı""l, Brina o - M.:r:z;ifonda yardım gören kemesi zabıt kitibi Saip ve eıi Periha 

Al 1 (Seyhanlı), üçüncü ceza müba•iri Ga. 
- şunu... muzunda tafımalı ı"dı". f k' ki Ç T öteki ise: a ır çocu ar ni ( ağran), birinci ceza odacm Mah-

ı 1 d mut \Erdim), üçüncü ceza zabrt kati,'>i 
- Centilmen bir adam o • iye Sabıraızlık.ıa omuzJarmı silkti. MERZiFON, (Milliyet) - Hi- Seher (Gün8'iil'), Karamürselde tuhafi. 

mırıldanıyordu. Her iki seste ısrar Nesi vardı? Kabahat, mehtabın mayei etfal, mekteplerin himaye yeci Mustafa, kardqi Alımet, Necati, 
ediyordu. Birincisi çok cazipti; mı, yok sa bu broşun mu idi? Fa- heyetlerile birle,erek 150 fakir ta- anneleri Fatma, kız kardeıleri Fahriye, 
tatlı idi. Fakat ikincisi de adeta kat Fantoma • Hırsız'ın da uzun lebeye elbise, çorap, ayakkabı, iç Hatiçe, yengeıi Nuriye (Söngür) soy 

d. d kt" · adlarını ahruşlardır. emre ıyor u. müddet genç ve sanmtrak yetil çamatın verece ır. 

Ne yapmalı? gözlere bakmağa hakkı yoktu. Bu büyük ve değerli işe: Herse Pf.erz fonda soyadı alanlar 
Marten DaJ, yahut namı diğer Zaten bütün bunlara elvedaı çek- ne olduğu gibi bu sene de Samsun MTRZiFON, (MiJJiyet) - Evkaf 

Fantoma • Hırsız katlarım çattı. mitti• Felaketli bir atk adamın mebusu Bay Asım 90 metre kumaş memuru (Onat}, cumhuriyet mektebi 
Bir insanın kendi kendiaile anla - hayatına kafi idi. Fakat hiç •üp _ göndermek ve daha da yardımlar başmuallimi Ahmet (Şener), belediye 

.. J b" " h J T d b 1 cakl d tm ki k.ı.tibi '"ener}, irfan mektebi mual -'amaması, guze ır mucev ere hesiz bu genç kızın da gu"zel bı'r gu·. a u una arının va e e e "" 
1 k 

• 1 k ı-ı · d" • !imlerinden Salih (Kentli), Dülger oğ-
göz eri ama9tığı halde, namuu lütü, koyu bir sesi vardı. Ve bütün meme et çocu uarını sevın ırmı~- lu Mehmet (Akdağ), tayyare katibi 
yüzünden bunu alamaması ne feci bunlarla beraber cazip ve esraren- tir. Kanal (Yıldız), belediye baıkanı Ham-
bir teydi. Şüphesiz, her iki seıe de gizdi. Yine her yıl bir çok fedakarlık- di (Acar), ı.'.Zeteler bayii ve tüccardan 
itaat ederek ikisini birden sustu· Mehtaba kar{ı suratını buruttur- !arla ayni gaye ujirunda çalı,ıı.n - Mustafa Adıl (Kurd), istiklal mekte-
ramazdı. Eğer broşü aJırsa bir cen- du. Kendisinde garip bir his du • !ara azami yardımdan çekinm;ycn bi muallimlerinden Sabri (Engin), or-
tilmen olamazdı. Eğer almasa o yuyordu. Sırtına sarı bir bluz geçı'. bura tüccarlrındn Ferendeci zde- ta me .. tep <i:kiş, nakış muallimi Sıdıka 
zaman da Fantoma - Hırsız olamaz rı"p bo"yle bı'r baloya gelmek ı"çı"n ler 100 lira vermek suretile cömert (A~kın), orta mektep jimnastik muallimi Vedat (Aydın), musiki muallimi 

Memlekette hava 
Akdeni:z; kıyılarında açık, 
başka yerlerde kapalı 
ANKARA, 22 (A.A.) - Ziraat 

vekaleti meteoroloji enstitüsünden 
aldığımız malfunata gör", son 24 
saat içinde bava yurdun Akdeniz 
kıyılarında açık ve diğer yerlerde 
umumiyetle kapalı geçmİft'İr. Ça
nakkale, lzmir, Erzurum, Gireson 
çevrelerine yer yer 2-8 milimetre a
rasında yağıf olmuttur. 

En çok yağıf Çanakkalede 8, 
Geilboluda 5, lzmirde 3, milimet • 
redir. Hava düne nazaran Trakya, 
Egede bir iki derece daha ısınmıf, 
diğer yerlerde soğumuştur. 

Bu gece düfük sühunet sıhnn al 
bnda Karsta 18, Erzurumda 17, Sı 
vasta 16, Eskitebirde 14, Kastamo· 
nuda 11, Ankarada 10, Malatya. 
da 8 derecedi:·. 

Orta Anadolunun diğer yerle • 
rinde gece sühunetleri hep sıfırın 
altında olmak üzere 4-10 derece a· 
raaındadır. Dün en yüksek sühunet 
sıfıiın üstünde Adaına.da 17, AntaJ 
yada 16, Dörtyolda 15 derecedir. 

Bugün Ankara.da saat 14 te SÜ· 
hunet sıfırın altında sekiz idi. Rüz· 
gir saniyede 3 metre süratle poy
razdan esmektedir. 

lstanbulda dünkü hava 
ISTANBUL, 22 (A.A.) - Sıfır 

derecei hararete ve deniz seviye -
sine indirilmit barometre bu sa • 
bah: 

Saat 7 de 766,5, 14 te 766. De
recei hararet saat 7 de 3, 14 te 6,5 
azami 9,5, asgari 0,5. 

Ziraat bakanhf 
için teşki at 

(Baş: ı inci sahifede) 
olduğu için bu bakıındaJI 
ve esaslı tedbirler atınuııt'!; 

Bakanlıkta yeni t~ 
"Ziraat bakanlığı ~ç~P ı; 

makta olan yeni tetkılat 
liiyıhası yakında kat'i şe~ 
caktır. Esasları tesbit ed 
lan tetkilit layıhasının r; 
!isin ilk toplantılarında 
cağını umarım.,, ., 
Buğday vaziyeti ve yetd 
"Bu yıl buğday satıfl~ 

rimil olmuftur. Köylü ~ 
cesaretle ekmektedir. tl(ıı' 
müdahalesinden aonra .. -~ 
köylü zararına olarak d~ 
lilcesi kalmadığı için bum 
mi tercih edilecek bir e'!.. 
kazanmıştır. Yeni yıl b . 
aulü için timdiden hiç bit 
yapılamaz. 

Yeni silolar yapıl 
Bu sene muhtelif bu( .. 

takalarında yeni silolar IPI'. 

cek:tir. Bu siloların proi.~~ 
!anmaktadır. Nisanda ~ 
dikleri takdirde, en çok .J. 
içerisinde inta edilmif ol _..iL 
lo ihtiyacı böylelikle az ~ 
lanmıt olmaktadır. silo 
gelecek yıllarda da de\"~ıİ. 
cektir. Buğdayın, ambar~ 
vamlı olarak muhafazası rıl 
bulunduğundan silolara ti' 
ebnektedir. 

Mevcut adi ambar!~ 
yaç karşılanıncaya kadar 
edilecektir.,, 

dı. insanın budala olması lazımdı. liklerini bir kat daha göstermiş - Enver (Gürel), Mannca mektebi mual· 
Şimdiki halde biribirine dütman Münasebetsiz bir balo! .. Münase- lerdir. • liıni Mahmut (Akın), belediye ölçü a- En son 

iki ,ahaiyetle yapa)'alnızdı. Ko • betsiz! Yalnız brotla, ilci yetil göz ftlerzif onda köp~kJer yar memı.ru Ihsan (Akalın) soy adla-

Rüzgar mütehavvil emıittir. 
Rüzgann azami sürati saniyede 9 
metredir. 

o__/ı 
netice' 

verlih'lerin büyük bahçesinde ih· müstesna!... insan budala olmalıy. o·"ldu""ru .. ıu··yor T.nı almışlaraır. K• S J Alındı 
tiyar bir çam ağacına dayanımt dı ki.... Akşehirde Soyadı alan'r.r ım er ay av u-•e> 
sigarasını içiyordu. Evden asabi MERZiFON, (Milliyet) - Be - (Bap 1 inci sah· cu 
bir cazbandın nağmeleri geliyor· Genç adam burada dütünceleri· lediye memurlannı mahallelerde AKŞEHiR, (Milliyet) - Şarı· Olacak?. mişlerdir. ..JI 

ni bıraktı. Ve gözlerini biraz öted-.ı m•zda soyadı alma iti olanca hızila Bu&'ün kazalardaki ~ı 
du. Ağaçlann üstünde birçok ren 1 k b" k . 'k dolathrarak köpekleri öldürbnek· ilerlemektedir. Kaymakamımız il. · 1 t b 1 vil"yelİ" girenk fenerler parlıyordu. Hava· par ayan ırmızı ır no taya dı • tedir. Bir köpek kudurarak üç a - (Baş' 1 inci sahifede) rcı~leaıcerket•ı.mr.en •an ı.ı a ,J. 

ti Bu fakat me•'um ve tehd1'tkar" Talat (Bozog'lu), Cümhmiyet H~lk muhtemel ı'•ı"mler etrafında bura-
da tatlı bir koku dalgalanıyordu... · ' ' damı ısırmıt; belediye bu üç kiti- ~ ~ Vilayet te bunlan beledi 
Çok yakmı-.ıa hır" fı"akiye berrak görünüyordu. Sonra .•. bir kaç kı· yi tedavi ' çin Sıvas kuduz hastaha- Fırkası b~kanı Doktor Bay Aziz da her gün bir çok şayıalar çılcmak- tihap f . b . .. 

nu ğılcım düştü. Marten Dal müsterih (Perkün), Ortamektep müdürü B. ta ve yeni namzetler listesinin dı- le bf eyebne gon f 
bir far'kı halinde dökülüyordu. oldu ve tel, ar ağaca dayandı. Bu nesine göndermi•tir. Mahir ve biraderleri Kadri, Şemsi, tında kalacak Dördüncü Büyük amafih dün yakın kazalar.lali j 

Dal daha yüksek dütünceler a- d k d lJ,u1iz ı l'ı Ka kongre~i K". Ah (G" ) Ak tihap evrakı tettiş heyetine 
ramak için gözlerini semaya dile- a, en isı gibi, salonun gürültü- azım ve met uneş , te· Millet Meclisi azalannm kimler o- mittir. ~ 
ti. Gök yüzünde mehtap vardı. aünden kaçan bir davetlinin siga. DENiZLi, (Milliyet} - Salı gÜ· hir bankası muhasebecisi Tacittin lacağı hakkında bir çok tahminler C. H. F. Jatanbul vila~ 
Ay, gl1ya Koverlih'lerin bu kırba- rından batka bir tey değildi. nü de Denizli fırka kongresi top - Necmi (Biricik) Sabık Akşehir ileri sürülmektedir. :k~~~~m~:ruteh~:.l'be~~; ~- ..Al. 

loıunu daha çok netelendinnek i- Fakat bir daha doğrulduğu za _ landı. iç ima gece geç vakte kadar mahkeme başkatibi ve halen Kon· İstanbul saylavlan arasında da _ _ .-~ 
· · d ı · · b" k"ld d tt"ı Av ya hukuk batkatibi Bay Azmi deg"ı"•ı"klı'kler olacag"ı bu arada .::y. •İ ıle görüıen bir muharri çin uğra•ıyordu. man, sıgar ıçen a amın, a tına sı- samımı ır te • e evam e . • T ~ la 1 . . 

-r gı" nd • • d k ni günde kazalardan gelen d"lekle- (U usoy), Aktehir iraat bankası lenmektedir. Be•inci Büyu"k Mil • rı söy emııtır: • t Evin sahibesi olan kadın, daima ıgı . çam agacın an uza •ILflı· T - ikinci müntehip s'""İJlll 
g"ını eve dog"ru ·ı ı d""' · k rin canlı olmaları ka::ım eaııı.,ı. mi;dürü Bay Ziya (Uyaal), Aktar let Meclisinde karı ile kocanın bir- ·• Joo yenilikler aradıg"mdan, nihayet di- 1 er e ıgını, ve en- · ıehir ve mulhakat kazaların"'."'.ıı 

L dı"tı"ne dog"ru y ki t • "rd" idare h~yeti seçildi, e:ki üye - çocuk esirgeme kurumu ba•kanı likte üye olmamalan esas itibarile · Atıl 1 · · be· ,,,,. ouiyane bir fikir bulmu•, ve davet- a aş ıgını go u. Y tir. an rey ertn ına tı ~, 
r G '") · · b' bak 1 lera'en do"rclu" ayrıl•lı Ye-ı's şun Bay Nadir Tahsin (Benderliog"lu) kararla-"mıftır. Fırka umum"ı ka•tı"bı" d' B 1 · Jilerinin köylü elbiselerile gelme • o geyı acayıp ır lf a ve te - u • ·• • • -r ır. un ann yüzde 48 zı 

b .. ı tak" · F k b' d !ardır· E at kaymakrı N ·, ·u Cümhuriyet Halk Fırkası katibi ve Bay Recep Peker, •ubatın ı"lk gu"n- ekt )erini, ve riftri dansları oynama - easum e ıp ettı. a at ır en . . " ' • • .. .,. - Y er.ı< ır. .~ 

l 
" " bire· ka, Fevzi Müftüog"lu, Hümü Ön • belediye üyelerinden Raif (Altok) lerinde lstanbula gidecektir. ikin- B re ı · h s' Cumhu'-

arını iıtemitti. Onun için evin içi · B ı d" d C b 1 u Y erm ep 1 

bi k f k d S ı d' '-ek I d' F der, Ticaret odası katibi Mümtaz, e e rye Üyesin en um u oğlu ci seçme seçimleri Çorum, Balıke· FırKa•. ıı..ım.eıı.rıne ve•~I 
r ço çitçi a mları ve çiftçi - umers. ıye"' e e ı. ena B M h ( b 1) A 

bo 1 G . bl aank inhisarlar mu"du"ru" Niyazi ve Bayan ay a mut Cum u " k,ehir sir, Eski•ehir, Bayazıt, Kırklareli, ~~lak netice haUwnızın ~ 
erıkek'~rile dolmuttu. zu muştu. enıt uzu i onu T ~ · . · ~, •- b Nesime Yus f Ba•kay Bımkası merkez müdürü Bay Kadri Kastamonu vilayetlerinde de bit. Halkı Fırl<a11 prenıiplerı~ ~J 

Bu manzara biç fÜphesiz hakiki oğuyordu. Sumera'in burada ne u T · (T k 1 1 ) yürekten benimsedig-in: giifl"JI.. · · d ? Dal'" · d f Reisliğe eski reis Esat Kaymak· e e İoğ u , Avukat Sadri Hamdi mittir. Bu suretle ikinci seçme seçi- ·~ 
bir çiftçiyi çileden çıkarabilirdi. lfl var ı. ın en azız ostu a· (Cakır), avukat Avnı" (Ar~•), Or. · b" ·ı- 1 · 20 · çim "'ünlerini siz vazeteciler "_J 

k t F H b k çı tekrar seçildi. Gece üyeelr tere- ~ - mı •ten vı ayet enn sayısı yı 0 0 ti''. 
Fakat timdiki halde onun filen"· a antoma • ırsızın en üyü f f ı ek ta mektep edebı"yat hocası Bay bulmaktadır. raber yaıadınız. Halkımızın _. 

d .. 1 h ı· h f ine 60 kifilik ziya et veri er sa- · --' · ı d-'-' ·"''" d 1•· 
ni yalnız mehtap, daha doğrusu ut.mSanı 0 ",?met ur po 11 a İ • at 24 e kadar samimi bir vakit ge- Rıfki Melul (Meriç), tüccardan llya ... 11 er""' ,;;..ae1ı: ~ııiil: 
Madam Koverlih'in portakal ren - yeaı umers ın, bu gece burada gürünlü odaba~ı og"lu Hacı Meh- J J k gunluğunu yalandan gördiı -.J 

b 1 beb. 1 b"I" d"? çirildi. • ran - ra Siniri lanmızın bu -imdeki özeııl~ gi ve siyah buluzu üzerindeki par- u unmasının se 1 ne 0 a 1 ır 1 • met ve biraderi Bay İbrahim VP ço- -·· 
H 1 · d d 1 • "dd" M · t · "I k u vençlidir. Otedenberi Türk ~ lak mücevher itgal ediyordu. Bir ırsız arın pefın e o afbgı ı ıa armarıs e ıçı ece ı:: rukları (Odabatı}, Aktehir Hilali- (Başı ı inci sahifede) 
d ·ı d" Ç"nkü' d b"I" d " __.,. l"k I ciai ile tanınmıı ve kültür fO".J kaç dakika evvel ev sahibesi ile e ı emez ı. u o a ı ıyor u MARMARiS, 22 (A.A.) - Kasa· ahmer kurumu baslı:anı avukat Bay ı esi vardır. Ve rak bunlara mey d ~ 

k • hı ) " h · haloJ baya yenı' bir ir---•- au getir' ı'lmektedir. d k · )" d 1 · yış a çok ileri aitmiı olan -mii.liyani teyler üzerinde konutur· ı ' raız ar mucev ersız ara ~ecea Süleyman Sadi (lskır)' Hililiah- an vermeme içın e ın en ge enı zın bıı ıeçimde göıterdiği 
"b t t 1 B d b k Bu suyun başında güzel bir filitre yapıl· alet '-"'"' ken bu mücevheri çok yakından rag e e mez er. un an at a mer kurumu katibi Bay Ahmet yapac ır. biliyet gerçekten iftihara C1C11 ~ 

görmüttü. Koverlih'lerin evi uzakta telırin ha mış~:radan vapurlara su verilmekte • Lutfi (Sümer) Denıir Kazık Zade Nuri Paşa Sait, Iranın da ayni f.ı.a her zaman olduğu_rı 
Filhakika bir kır balosunda faz- ricinde bir yerde idi. Ve polis hafi. dir. Marmariste &'Özle ıörülecc!, bir lbrahim Hilmi (Demir Kazık), suretle hareket etmesini istemekte çimde de hükumetimizle el.,. 

la mücevher görülmez. Fakat bu, ye.ın.n taauyet mıntaka~ı buru.u.t refah vardır. Ruuslu Zade Sar~c Hasan Hulusi ve bu ihtilafın istik,.,.ri bir tekilde hükümete yardımcı olmuıtut·_ JI 
bl·r ı"ıtı'sna ı"dı". deg-ildi. O halde ne demeg' e gel - T- Seçime ait bütün itler JıÖ1:t Ô Üm ve biraderleri F~ik ve Kemal Lahay divanına gönderilmesini is- . 1" 

M h ·ı d b mitti? cezac;ı (T 1) Ş b Z d H f Al" tiyerek kısa hır" zamanda ı"L•ı"la'fın nü gününe düzenlenmiıtır· . ..M 
u ayyı esin e u güzel brof, ADANA, 22 .A.A. _ Pera ile 'idam unce • a an a e a ız ı D'l her uluaal ve ıiyasal iıte oldl"'t 

bu parlak daire, bir tarafı hafifçe Dal hiç bir sebep bulamıyordu. öldürmekden suçlu çoban Hacı v., onu oğulanndan Ak~ehir Bankası mü· . hallini dilemektedir. halkDDJzın zaten yaraılılııınd•J 
yassı olan bu harikulade mücev • Bir kaç zamandan beri Sumen teıvik eden duranın duruımaları bibnit fetti,i Bay Mustafa ve Ak,ehir ban Iran dı' itleri bakanı Bay Kazı- yükselme duy&'Ulannın tez.ıı-'. 
her alev gibi yanmıttı. Genç adam kendisini pek takip ediyordu. He- n mahkeme çı>ban Hacının ölüm ceza. kası mürakıbı Bay Salih ve Bay mi, raportörün itini kolaylaştıraca- ayak olarak yol göıtermiıtir; ıl. 
buna baktığı zaman ,onu bir gece le acele bir iti olmadığı vakıt, onu ıına çarpılmasına ve Duranın da alb yıl Ömer (Şarlak). Halim Zade Mus- ğını bildirmittir. frakın talebine Fırka teıkilatımızın bütu~ 
veyahut bir hafta alabilmeyi düfün gözünden ayırmıyordu. iki adam ıekiz ay hapsine karar venniştir. tafa Hamdi (Gömeç), Ak,ehir hak vermek, karar üzerinde mües- lan bu aeçimde do vazifel~ 
müttü. Mesele gayet basitti. Par- dosttular. Fakat polis hafiyesi ile HALKEVINDE bankası muhasebecisi Bay Hüseyin sir olabilir, fakat iki toplantı ara- bir iatek ve inanla yapmış ~ 
maklarile ufacık bir manevra yap- Fantoma. Hırsız arasındaki mü - Cahit ve biraderi Bay İbrahim aında geçecek devrede her türlü Sıra11 gelmiı iken aiz g~~ 

d 1 .. d .. 'dd ti · L b kk d görüınneleri ve hadisenin hallini kadaılanma teşekkürlerimi 1 

sa mücevher olduğu gibi açılıve. ca e e gun en gune f1 e enıyor- ess.ng a ın a (Şenoğlu), Cumhuriyet müddeiu- ,- bilirim. Bu 1 .... imde balkınıı" 
1 d Ek · b b k · gu"çlettirecek hiç bir '"'"Y yapmama- •• rirdi. t kolaydı ve tehlikesizdi. u. serıya era er yeme yıyor· konferans mumi katibi Galip (Perçin), Aık r- mak hususunda bize çok k• 

Bu kalabalıkta kimse Marten Dal'- lar ve hırsızın hüvl'jeti hakkında Halk . d be .. Ag"a og"'u Bay Halı"t Nusret (Ak· ğı kabul edecekıtir. dımlannızı eairgemediniz.,, 
k d 1 evın en : 24-1-1935 per~m gu Iran kendı" topraklarının t·~·~ 

ın Fantoma • Hırsız oldug"undan müna afa e iyor ardı. Bir tanesi •- • ~-· Adanada 
b 1 h nü saat 17 de Evimiz merkez aalonunda soy), Kose Ahmet Zade Hacı Hak- miyetine taall\ık eden fevkalade ~ 

•üphe edemezdi. unu yaka amak ve apae tıkmak, U · • ADANA, 22 (A.A.) - f'':I 
d d . k'I nıversite edeoiyat fakü'te>i Doçentle· kı, lstanbulda mukim Ahmet Ata, divanın ihtiyari madde ahkii.mını lı"'J 

Aya baktı ve içini çekti. I~in on an sonra a lflen çe 1 meyi rinden Bay Suut Kemalettin tarafından 1 cak 1 k h 11ndan bafka vilayetimizin ~ 1'. 
k 1 b 

T d"•"n"y ··t k" · b f · Celal, Halis, Mitat, Ragu" p ve Ze- imza amıttır, an , ra üküme- ..,. müt ü yeri urada idi. Bazı defa uTu u or, o e ı ıse, u acıayı Alman proföıörlennden (Lessin&') hak- h h zalannda ikinci müntelıip 
mk ld k d h k . (K'" ·ı ) Ak h" B ı ti i tilafı konseye nakelttiği ci et. ~ yanlıt yollara sapan bir centilmen mü ün o uğu a ar te ir et . kında bir konferanı verilecek ve esttle- ı oseog u , te ır an tası mittir. Seyhan vilayetinde re1..t1~ 
- ı d · d b' · · k tr d" .. • -•~ h İ İ le buka bir usule müracaata lü • dı k k Fek h · ) ısı~_. hiç bir zaman her tey kendi lehine mege ça lfıyor u. rın en ınmn on an usu yapı_...ınır. ta sildarı Bay Halil brahim ( p- -r n, er e t e arıç 

Bu topl:ınb her kese arıktn-. zum yoktur. Ve istiktari bir karar bundan 103 957 ıi reyini Jııl-_.1 
olunca bundan istifade edemezdi. Dal sevinçsiz bir gülü-le güldü. • lilcçi), Akşehir Bankası kavası B. ' V. 
B d b k K h S 

, 'r' talebi vakıtsiz görünmektedir. Adana merkez kazasında S'h~ 
un an at a overli '!erin mi- umers in, kendisinin Koverlib' • Kari mektupları Ahmet (Çamurlu oğlu), Hacı Yah- Konsey, bu talebin 11 inci mad. den 40,0W 11 reyini kullant"1Jf 

safiri idi. Emniyetlerini suiistimal !erin balosuna geldiğini duyınu' ol· ya oğlu kitapçı Yahya Zekai ve bi- desinin 2 inci fıkrasına uygun 0 ). Bütün reyler ittifakla c. " 
etmemeli idi. Tekrar içini çekti. maaı lazımdı. Evin sahibi ve aahi- Bozuk yayakaldırım raderi Ahmet Ata (Yavuz), Ser· duğuna karar vermiştir. zetıerme verilmiştir. 
lt bu kadar ince elenir uk dokunur besi, hıç şüphesiz, polıs hatiyeıi- Şiıli Halaskar Gazi caddesi yaya d z (O ) Ed" d it11 tJ. 

M d K 
ar ade Bay Osman ğuz , Ak- rrne e sef 

sa, a am overlih'in omuzunda- nin kendi dostları arasına karı... kaldırımı, Şiılipalas apartmıanmdan h h Marmarada fel"'kete ugw• 
k . .. h d " te ir bankası veznedarı Bay Ma • cı EDiRNE 22 (A A ) _.... ..ı 

ı mucev er e tıpkı ay kadar u • masına müsaade etmi"°erdi. t.ğer baıılıyarak (Atatürk) namına izafetle ' · · ıı·,,.. a 
zaklafirdı. hırsızı cürmü methut halinde yaka- (Gazi müzesi) ismini taııyan binanın mut Celil (Çetin), berber Hüseyin rayanlara yardım )ayetin her tarafından i _•.,,,;. 

Yapılacak yegane if, sarımtırak !arsa bu Sumers için ne büyük bir bir hayli ilerisine kadar bozulmuı bir Hüsnü (Özalp), muallim Ömer Hililiabmer Eminönü kazaaından: tehip seçimine başlanl"l11~jt 
yetil mücevheri unutmak, batka muvaffakıyet, ne eğlenceli bir ba- haldedir. Faruk (Acar), Aktehir posta telg· Mamıaradaki yer sallantısından ev- hararetle devam etmekte l 
teyi ve meseli yetil gözleri dütün. lo olacaktı. Bu hal kemali esefle ıöylemeli ki raf çevirgeni lbrahim Agih (Ak· leri barkları yıkılarak açıkta kalan yurt· sandık baflarına akın a1'~ 
mekti. üç dört senedenberi devam eylemekte- yalçın), posta memurlarından Bay ıaıhırmına bir yardnn olmak üzere ba- soysal olduğunu göster Iİ. 

E 1 b
. al k Adam uzaklattı. Dal genit bir clir. Bundan üç ..,.,., evvel Iatanbula zı iyilik ıevenler kıuamıza gelerek pa- Ik" .. ·ı · t" btr :J 

vet, onun a ır v s yapar en, nefes aldı. Bereket versin mücev gelcljğimde gazete ıütunlannda bu kal· Nuri (Bilgin)' post_a memurların· ra vennekteclirler: ı gun sonra vı aye uı . i ,. 
gözlerinin yetil olduğunu tahmin here yalnız imrenmekle kalmış, dıranın tamiri cihetine gidilmesi için dan Bay lsmail (Çetin), mübatir llk para verenlerin adları ıunlar- da ikinci müntehip seÇ'"' 
etmitti. Fakat belki de aldanıyor· mukavemet etmi~ti. Ya Sumers ken belediyemizjn dikkat nazanru celbeyle· Bay Salih (Geçit), soyadlarını al· dır: olacaktır. ) ;J,"" 
d B ık . d 1 ki T Lira EDiRNE, 22 (Telefoııl-u. e ı e sa onun ışı arı, ve O· disini yakalasa, ceplerini karıttıı· miıtim. Gazi müzesinin bulunduğu bir mıtlardır. 
nun vücudunu daha ince gösteren sa ve bu mücevheri bulsa idi; ne caddenin y•ya kaıclımnı bunclan fazla ne vilayet merkezile viliY•ıe.ııifl 
zümrüt bluzu kendisine böyle bir fela"ket olurdu'· ihmal YENi NESRIYA1 5 IBayan Mari Cı!icı valdı kazasının ikinci münl /. e mütehammil deği]cijr. Yağmur· 5 Bay "''""'"'' Vekil bugün sonuna erdj. . 
his vermi•ti. ismi ne idi? Galiba 1 kari ·· ı-..ı- b ddeden -.~- ~ ... , ' - Heyyy ! .• Birisinden mi kaçt- u ve 1 gun """"' u ca B'e • 25 Bay Nurettin Eren (Evliyaze· Uzunköprü ile Keıan ~ .7, 
Brina! Çok ititalmemiş bir •ey olan yoraunuz? çen halkımızın ayaklan, küçük küçük Şark Tıp gazetesi de) ecza ve itriyat taciri. rın bitiyor. tıtirak nisbetı 'I/ 
bu isim Dal'ın kafasına hakol- yağmur &'Öllerine batar ve rahatsız o- Memleketimizde sekıen senedenberi 10 Bay Vitali Tarıuıto (tüccar). sanı geçti. Alaka tezahurot• 
muftu. Fakat aile ismini unutmu~- Dal sanki bir hırsızlık yapıyor· )urlar. Uç yıl ıonra bir defa daha bele- muntazaman çalııan Türl< Trb Cemiy... 65 Universite hukuk F. okuyucuları yecanlarla gösterildi. . . ..1 
tu. ken yakalanmıf gibi birden bil'C diyemizin nazarı dildtatini celbetmeği bir tinin uzvu olan (Şark Tıb gazetesi bir ŞehiTde Atatürkün ,.e~I 

- Brina, diye söylendi ... Hece- titre.:li. Dü,ünce ile o kadar va:dfe bildim. Himmet cösterileceği kaç senedenberi bazı ıebeplerle neşriya- llO k d lenen rey ıanılıklan baY_'."' .. 1 ~;;. leri dilinin üzerinde kaydırarak metbu idi ki, genç kızın ayak ses· ümidindeyim. tını tehir etmiıti. Bu defa daha müteka· Her gün sabLhtan akşama a ar zikalarla kent evine götııru . 
G 1 

· · b·• d mil ve daha muntazam bir ıureUte ve ye- Y enipostabane caddesinde Ananiyadi _ı. rı 
y-ıvarlıyordu. enç kızdan kendi- erını Le uymamıştı. Halaskargazi caddesi Şiıli ni bir kıave ile tekrar neırine başlanmış- hanındaki kaza merkezinde para kabul her yerde 'ıtifakla CUtW

1
·;;. 
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MJLLIYET ÇARŞAMBA ·>:~ tKINCIKANUN 1935 

MÜTEFERRİK HABERLER 
TiYATRODA 

Raşit Rizayı 
Bırakıvermişler mi 
Tiyatro mahafili bunu be
ğenmeyor, gelenler kaç
madıklarını söyleyorlar 

Ankarada temıilleır vermekte olan 
arti;t Katıc Rıza ve arkadaılanndan 

birdenbire ayrıla
rak Istanbula gel
ınit olan artist Ba
yan Halide ve Bay 
Y •tar• Zihni, Ha· 
eli ve Melımedin 
hareketi •tlltler •· 
ıasmda oldukça 
dodikoduyu mucip 
olmuıtur. 

Dün l'öriiftüiü· 
müz ıehir tiyatrosu 
artistleri Rafit Rı
:mnm arkadaılan• 
nm bu hareketini 

beieıımemektedirler Şehir tiyatrosu ar• 
tistleri diyorılar ki: 

- Eğer -1eketimizde bir tiyatro 
veya aruat teşedlWu bulunsaydı, na
tit R,aayı bu.ıkan bu artistleri diska· 
liıiye etmek tazım gelirdi. Bu artistler 
haklarını anmakte serbesttirler, hatti 
baklan verilmediği takdirde tiyatroyu 
da terkedebiıır:er, fakat evvelden ha
ber vermek ıartile-

Bu artiıuer ...asta haklı bile olsa-
lar, haklarını aramak için tuttukları 
yol münaıebetsizıdir.,, 

Şehir tiyatrosunda yer yol. 
Diıier taraftan ıayi olan bir habe

re &'Ol'<>, Rafit Raayı bırakan artistler 
tehir tiyatrosuna &'ıreceklennİf. Bizim 
yaptııiımız telık.ikata l'Öre, bu haber 
dogl'U değildir. 

Şehir tiyatrosunun bugünkü kadro
su kamilen dolu olduğu gibi, vali Bay 
Muhittin Ustündağ, ıehir tiyatrosunu 
bırakan artistlerin bir daha kadroya 
alırımamaıanm emrettiğinden bugün i
çin bu artistlerin· ıehır tiyatrosuna l'ir
Dıc!erine ihtimal yoktur. 

Ya,ar: "Kaçmadım,. diyor 
Diğer taraftan Bay Şadi bir gazete

ye beyıuıabnda, Ra§Jt tUzayİ yalmz bı
r.ı..., •tistleri \ bu hareketini hoı gör
Dıediğioi söy Jed.kten sonra, eğer icap e• 
~se onu müşkül vaziy tten kurtarmak 
~."' layYve ıJe de l'iıleceğini ıöylemıı· 

. Dün keııdisile konuıtuğumuz bu ar
fütieı·deıı .Hay Yapr da diyor ki: 

- Bu tımı bir tiyatro oyunu oldu. 
Bay Şadi beıwn sanatına h Ürmetkir ol· 
d~ğu.ın hocamdır. takat :ı:anuetmıyo
runı ki beni ve arkadaılarunı daba çir· 
kin vuıyeıe sokacak beyanatta bulun
•uıı. 

• Eğer büyük tarudığınuz, sanatkiırlı
ıına hiinııet ettiklernniz bizi böyle 
çırJ.in bir mevk:.o sokmak iıtiyorlarsa 
~a"!'ı bir clüıünüı olur. Tiyatroda bu 

. di.. bir har ka ve bir yenilik değil
d.ır, Bu gıbi vakaları bizden büyükle • 
j1~z de eski senelerde kendi kapris • 
erıne kapıı.rak defaatle yaptılar. Biz 
necıeıı ınutte.ıim olalan o hakle. 

Ben bu odan yirmi gün evvel Is tan· 
hula ıeldim, bir t;ün Bay Şadiye istif· 
&arı ha.ur ıçm gitum. Bana Raııt Rı • 
z.ayı bır•mamamı tavı-iye et~ 

Tiyatro oyunu yapmıyalım. Raıit 
ıRızayı Benden çol. seven yoktul' dıye 
ben de Klılia edeo.ı.r.ın. Yalnız beni 
bll&'iin İtlıam eder beyanatta bulunan 
Bay :;..L: &na gene yırıni gün evvel 
kendi da:reıinde Bayan Halidenin 
lstanbula g..ıdiğini duyduğu zaman 
Bayan HaluJeJ• alıp k .. 1ıü.ıı.ıııe gelme1.1U 
ve ba- it yapmak tasavvucu OıJuğunu 
ve bunu da kımseye açrna...J.cluh .-.oyJemİt· 
ti. 

Raıit Rızayı müıkül va.ziyelleu kur
tat"ma.r. ıç..a IAJ")'are arayan ~ ... j .;..J.i 
onu ç ... k. sevselerdi böyle düf\t•...W'-'"•de 
di. 8- Bey Şadiden it iıtomeduı. l>U• 

nu iddia eden.ez.Aer. SUreyya ot'ı..:reti 
arlıadatlan benim beraber çalıfn.aıru 
arzulaau.ar. 1:1ay Şadi de benim orawa 
ça1,_. istemedi. o kadar. 

~ay Şadi yalnız beni .itJıar.; etme. 
teyeli, bea da bu hakikati aö,.emez • 
dirn. Fak.ıt o söyledi ben de ıöylüyo • 
rum. Çü'*ii Raıit Rızayı ben de her
kesten çok severim. 

Ankaradan (kaçma) meoelesine g• • 
lince: Ben kaçmadım. Kimse de kaç • 
ınaciı. ben şaıısan Ankarırya yalnız 
B t oyun için gitmiştim. Huta idim, 
oyr. dıın ve döndüm. Kaç"1.t değilim. 

ArkadaJlar da öy!edi, herkeı kendi· 
11 n mesut. ilerisi için ne yapaca • 
ıun ~ timdılik belli deiil. Tabi biz de 
çalıtacaiız. 

P ı· ' meselesine gelince: Ben tiyat• 
roda biç biı- zaıiıan para hıraile hal"e• 
keı ed rek çalışmadım. Büyüklerim 
bunu b,lir. Bugün de ı\addeten tetmin 
edilmiyordum, biç olmaaa sahne zey. 
kim tatmin edil.eydi .. O da yok. Yatı· 
mı ılerlıyor, sahnede son zevkimi tat
ır.ak i•terim. Küçüktüm bu iıe başla
dm. Zevkimi öld~l'mekten korkarım.,. 

Bir gemi kurtarıldı 
Bet gÜn evvel siı yüzünden Mum,.. 

ra'da bura feneri civar1nda Ganoa mev
kiınde karaya oturan F enlandiya ban
clıra!ı 6 bin ton bugday yüklıi Rohzkal 
vapuru Türk gemi kurtarma anonim şit· 
kttinin Al dar ve Sezar t:ahlisiye va· 
Puı-lan !Araf ından salir, n kurUırılmı' 
P. Hbol J nma ıl .iri nmiıtir. 

, 

Aksu vapuru dün geldi 
1 •••••• 1 

Yeni vapura ad koyma merasimi 
yakında yapılacak 

'! apurculuk firketinin Loit T ri· 1 la elindeki gemileri yenilemiftir. 
estıno kumpanyasından satın aldı- Ve bugünkü ihtiyacı fazlasile kar-
ğı Kampodoğlio vapuru dün ıa- tılaınıt olmaktadır 
bah limanımıza gelmittir. D" l" • 1 · • . . • . un ımanımıza ge en gemıye, 

y ~nı gemı, tubattan ~tibar~n ıt· (Aksu) adı takılacaktır. (Aksu) 
lemege batlıyacaktır. lçındekı ma
zot tesisab, geminin teslim alındığı 
Cenevede deği,tirilmi,tir. Vapur • 
culuk til'keti, eon aldığı üç vapur-

LiMANDA 

44 vapur 
Buzlar arasında 
Karadeniz Sovyet liman· 

lar1nda va-
purlar mahsur bu'unuyor 

Mariampol ve Odeso limanların 
dan Pirede bulunan vapur armatör 
!erine çekilen telgraflara göre Ka.. 
radenizde 44 vapur buzlar arasın
da kalmı,tır. Sovyet Rusyarun b~ 
buz kıran gemisi bu vapurları kur

tarmakla metguldür. Bu vapurlar 
meyanında Yunan bandıralı A. Mi 
mis, Perontziı, Haralambos ve Ma
iotis vapurları bulunmaktadır. 

Odesa limanında buzlar 30 san

timetre kalınlığındadır. Derecei 
hararel sıfırın altında 38 dir. Ode
sa limanında dördü ecnebi olmak 
üzere bir çok vapurlar buzlar ara • 

sın da kalnııttır. 
Tunada Tolca yakınında lngi

liz bandıralı Beronitia, Romanya 
bllilldıralı Buenresti, Yunan bandı
ralı Kostis ve Baykar vapurları 
buzların çözülmesini beklemekte • 
dirler. Bu vapurlardan Baykar ke

reste yüklü olduğu halde mütkül 

bir vaziyette bulwınıaktadır. 

POLISTB 

Halin 
Tepesinden aşağı 
Ayağı kayan camcı 12 

1111~tr ~den rlüşerek öldü 
Dün sabah Kerestecilerde Seb

ze halinin üstündeki tepe camları
nı macunlamak üzere dama çıkan 
Nazımın birdenbire ayağı kaymıt 
ve camin üstüne yuvarlanmı,tır. 

Camlar Nazımın sıkletine dayana
mıyarak kınlmış ve zavallı ame
le 12 metre yüksekten yere düte • 
re~ ölmüftür. 

~ Hırsız - Kartaltepede Kü • 
çükbağda 7 numaralı inekçi Musta
fanın mandırasında çalıtan amele 
Mwıtafamn altı.'\ HAti ile kordo • 
nunu ve çakısını çalan lbrahlm ya

kalanmıttır. 

"' Kazaen yedi yaşında katil ol
du - Bundan bir kaç gün evvel 

Bakırköyünde bir kaza olmut, ye

di Yatında bir çocuk av tüfeği ile 
ve yanlıtlıkla Durıune isminde bir 
kadını yaralamıfb. Tedavi edilmek 

üzere Haseki hastahanesine kaldı
rılan bu kadın dün ölmü1tür. Ka • 
za hakkında tahkikat yapılmakta

dır. 

"' it bulmak vadile - Y ağka • 
panında oturan Mehmet polise mü 
racaatla Muhittin ismindeki bir 

t~h~ın İf lıulruak v"clile iki lira...1111 
dolandırdığını söylemittir. Mu • 

hiu;n yakalanınıttır. 

ve (Güneysu) gemilerinin ad kon 
ma merasimi yakında yapılacak • 

' br. 

MAHKEMELERDII 

Bir otomobil 
Faciası dav ası 
Şoför iki sene mahkum 

oldu, fakat 
karar tatbik edilmiyecek 
Beyoğlunda Altı parmak mağa

zası civarında bir kitinin ölümü,3 
ki,inin de yaralanma.sı ile netice • 
)enen bir otomobil kazası yapmak
tan suçlu toför Celalin durtıtması 
dün bitıniştir. Şoför Celalin 2 •e
ne hapise konulmasına ve 200 lira 
para cezası vermesine karar veril • 
miştir. Fakat bu suçu af kanunun· 
dan evvel işlemif olduğu için bu 
hükmün tatbikine mahal olmadığı 
da karara jlıive olunmufhır. 

Dö·dunc ı Va~ıf hı:ıın n ye·i 
Dördüncü Vakıf hanının yeri i

çin belediye ile evkaf arasında a
çılan davaya dün devam edilmiştir. 
Dünkü muhakemede belediye avu 
kah Rami Ba~aran davada mi:ruru 
zaman olmadığını, çünkü davanın 
928 de açıldığını söylemi,, e 'kaf 
avukatı Hatim murur zaman iddi

asında israr etmiştir. Duru.ma Dör 
düncü Va.1<ıf hanının hangi tarhte 

yapıldığının tesbiti için ba,!ca gü
ne bırakılru.ı,tır. 

~· Zimmet ve ihtilas yapmaktaı' 
suçlu Erenköy belediye tahsildarı 
Bay Abdürrahimin duru~.nası diin 
ağır cezada bitm'f, suçu sabit olma 
dığından beraeı;ne karar verilmi•
tir. 

.\' Akalar köyünde A!iyi silahla 
tehdit ederek parasını almak auçi
le muhakeme eılilen A :nin de du
ru,ması dün b'tmi,, Ali'lin suçu sa
bit olmaıınış, fakat çalma etyayı bi
lerek aldığı anla,ılmı,,3 gün hapi
se konulmasına karar verilmiftir. 

.\' Şif ide oturan Yugoslavya ta· 
basından Bayan lstavrina dün ye
dinci istintak hakimi tarafından 
Türklüğü tahkir etmek suçundan 
dolayı tevkif edilmiştir. 

.\' öldürmek isteğile Refeti yara· 
lamaktan suçlu Mustafanın dün a
ğır cezada durutması bit:rilmit, 
mahkeme Mu"tafanın 10 sene müd 
detle hapise konulmasına karar ver 
mittir. 

Macatrisanda e'Ski bir halk 
komiseri mahkemede 
BUDAPEŞTE, 22. A.A. - Macaris

tan kızıl muhafızların c0-;ki redi ve balk 
komiseri B. Matyaı RakoJi'nin muhake
mesine dün başlanmıştır. 

Rakoıi, ıunlardan ıuçludur ı 
l~ Hiyaneti vataniye sayıl.an 1933 

Macar komıinisa ihtilili, 
2.- Birçok idam luırarlar• veren ih

tilal.:i ve huıuıi askeri mııluk...,.,ler teı· 
ı.;ı;, 

3~ "i'ara ihraç etmek için yerdiği bır 
karar. 

Rakoıi'nin c:ezuı ölüm veya müebbed 
hcpiı olabilir. 

Bela Kun'un eski bir zabiti olan Ra
&,.o~i, mağlubiyettt'tı sonra Rusyaya ı:it
miı, 1926 dn. Macaı·istan'a dönerek tcv .. 
ltlf edilnıi~, 8 sene hapse ınalık~m edil· 
miıti. O zama olarak komUnisl pro
pagandaaı Yl\l•llgı gö.terilmişti. Şimdi 
b~ ccza•mı birirmittir. Yeni muhakeme 

unu u rine baflamııtır. 

:JKONOMI 

Dış panayırlarda 
Türk malı 
Milli komite resmen te
şekkül etmek üzredir 
Dı, panayır ve sergilere ittirak 

itlerini gözden geçiren "Milli ko· 
mite,, resmen teşekkül etmek üze
redir. Dün yapılan son bir toplan
bda, Türkofisin gösterdiği lüzum 
üzerine kurulması kararlattınlan 
komitenin esasları bir daha göz • 
den geçirilmi,tir. Komite ilk olarak 
Brüksel panayırına ittirak imkan
larını arayacaktır. 

Bunun için yakında, tacirlere ay 
n ayn malfunat verilecek ve mütte
rek hazırlığa batlanacaktır. 

Ofista ambalaj serg· si 
Türk ofis l&taııbul tubesinde ye

ni bir ambalaj ıergiıi açılnuştır. 
Muhtelif maddelerin ambalajını 
ve taanifiııi göıteren kolekıiyonları 
ihtiva eden bu sergi dünden itiba
ren tacirlere ve alakadarlara gös
l'erilmeğe bıqlamnıfbr. Kolelui • 
yunlar, belli ba,lı tebirlerimizde 
de dol&,ftmlacak ve ataıkadarların 
istifadesine konacaktır. 

armariste sun ercilik i!erli. or 
Marmaris ve Bozburunda sün· 

gercilik gün geçtikçe ilerlemekte • 
dir. Süngercilik Marmarisin en iyi 
gelir kaynaklarından biri olmut • 
tur. Bu sene kıt çalı,maları da he
saba katılarak yalnız süngerden 
Marmaris ve Bozburuna altmıf 
bin lira girmiıttir. Tüccar elinde da· 
ha mühim miktarda stok sünger 
vardır. Marmarnte 24 kangava ve 
yedi makine vardır, 

Marmarista narenciye V!I 

turfandacılı~ 
Marmaris turfandacılık ve na

renciye de çok ileri gidecek bir yol 
tutmuttur. Narenciye ve turfanda 
için belediye tarafından su getiril
mi,tir. Halka parasız verilmek üze 
re bir narenciye fidanlığı vücuda 
getirilmektedir. 

Metruk 
Mal satışları 

--o-

Yeni komisyon bugünlerde 
işe baş'ıyor 

Gayri mübadiller itlerini gör • 
mek üzere Heyeti vekile kararile 
ve Bay Faik Nüzhetin reisliği al • 
tında lef il edilmit olan komisyon 
henüz ite batlamamıttır. Sebebi ko 
misyona gayri mübadiller namma 
g recek olan iki k:tinin Maliye ba
kanlığı tarafından henüz seçilme
mit olmasıdır. 

Gayri mübadiller cemiyeti, gay
ri mübadiller arasında itimat ka • 
zanmıf olan kimselerin is.mlerini 
gö·teren bir listeyi ait olduğu ma
kama bld irmi,tir. 

Bu isimler arasından Mıı.liye ba. 
kanlığı iki ki,i &eÇecektir • 

Gayri müb .. dillerce itimadı ka
zanmıt olan kimseler geçenlerde 
yapılan kongrede idare heyeti a
zalığına seçilen kimselerdir. Mali
yenin bugün komisyona tebligatta 
bulunma.ı bekleniyor. Bugün e • 
mir geldiği takdirde komisyon aza 
11 tamamlanmıt olacak ve İfe bat· 
lamakta h:ç bir mani kalmıyacak • 
tır. 

Komisyon ilk it olarak Ziraat 
bankasınca yapılmakta olan metrUk 
m:ıllar satı' işlerini ve buna ait 
dosyaları bankadan devir alacak
tır. Bundan sonra Ziraat bankası
nin metruk emval aatıfı ile hiç bir 
alakası kalmıyacaktır. 

Bir vapur battı 
KARAŞ!, 22.A.A. - Ahaa upuru 

Hint denizi sahillerinde batmıfbr. için
deki 19 kiti ölmüt ve 6 11 yüzerek kıyı
ya Çtkmağa muvaffak olmuttur. 

HALIFAKS, 22.A.A. - Vruverda in· 
gİnz petrol gemİ•İ <lüıı çıkan yangını 
söııdürememiı v tekr'ar imdad iıtem.İf
liT. Franon Petite-terre gemisi yetite
rek teyfeyi kurtarmııtır. 

Cenub kutbunda 
DUNEDIN, 22.A.A. - Telsizle alınan 

bir habere göre, Elllvorth ketif heyetine 
menıub Vyrrttearp buzkıran gemin şiın
diki halde müıaid ıeraitle cenubi Am<l.
rika'ya doğru yoluna devam etwıektedir. 

Geminin içinde bulunan Elln•octlı ile 
t:avyRr<cİ Balche'nln Amiral Brd'in kü· 
çük Amerikadııki üsaüne kadar Kutub 
denizinin Üzerinde uçabilmek için mü· 
nasib bir yer bulamamıı olduktan anla. 
trlıyor. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanlıc::a kartılıklarını yaıı:dıiımn: kelime• 
lerin öz türkçe mukabiU,.rini yazarak 1eklimİ· 
tin boı hanelerine yerleıtiriniz ve keıerek 
•'Milliyet Bilmec::e nıemurluiunA,. a:önderiniz. 
Bilrnecrmiıı:i doiTu balle<lenler araunda kura 
çekiyor va kaz.anlanara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Perıembe ıünü akıam• kaclard1r. 

tilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 '1011 

ı 1 1 ' 2 1 1 
, .. 1 1 -

3 •• 1 

4 •l• ı 1• 
5 1 l•l••ı • 6 ı, ! 1 1 •• I• 
7 1 1111 •'•I 1 1 
8 ıı 1 ••• 9 ••I 1 • 1 
)( il •I ' 1 1 :ı -1 
11 LL .. 1 ,,ı 

SOLDAN SACA : 

1 - Sert 4, Lnıı:et 3~ 
2 - Okü.&ün kansı 4, Milliyetin yeni adı 3. 

Şart eda ll 2, 
3 - Bir içki 4, Eıı:ilmiı 4, 
4 - Bir kii.mca bayvaıu 3, Afrikada bir ... 

bir 3 .. 
5 - Gıfa 31 Nota 2, Bey•• 2, 
6 - Mastar eclab 3, 
7 - laimleri aı(at yapan edat 2, Diinra 4, 
a - Kı•rak •Utünden 7apılan bir içki 5, Ya· 

ma 2, 
9 - Hü.kUnıet merkezinin son hec .. i 2. Ra· 

bıt edatı Z. 
10 - Nota 2, Kadın deiil 5, 
11 - ldar• .den, nazar lulao S. Fiil 2. Nota Z. 

YUKARDAN AŞACI • 

1 - Bir 7aıı: D.o•Y•••ı 5, 
2 - Yal.ide 3, Haser, Amade 4, Nota 2, 
3 - Çift dejil 3, Uıalıı. 4, 
4 - Can 4, Çocuk yemeii 4. 
5 - Geaitlilr. 2, 
6 - Çabuk 3, K11•vet 3. 
7 - Trabıflnlu 3, Rabıt edab Z, 
8 - Bürük •alide 4, ltayvan ölüsu 3, 
9 - Rabıt edab 2, Ab 2, Yama 2, 

10 - Aamaktan emir 2, Nota 2~ latiıfha.a:ı 2, 
11 - T elırar 3, Rabıt edatı 2, Siyah 4, 

-------·~ -------
ÇAG/RIŞLAR 

Hila iahmer şube1eri 
toplantıları 

Hliliahmer kurumu Unkaparu nahiye
sinden : 1 - Haydar, Haraçcı, Demir
hun mahalle tubeleri ikincikanunun yir
mi beıinci cuma ,.ünü ıaat onbeıde C. 
H. F. Unkapanı ıemt ocağında, 2 - Ab
di ıubaıı, Küçük ruuıtafapaşa, Müftüa
li mahalle ıub !eri ikincikiı.nun yinnibe
ıinci cuma akşamı saat yirmide C. H. F. 
Cibali ıem.t ocağmda, Yasaya ıöre otuz 
dört yıllığını ödemit bulunan yukanki 
ıubclere yazılı Uye arkadaşlar gösterilen 
gün, saat ve yerlerde Genel toplantıla
rını yapmak üzere gelmeleri dilenir. 

Göz fft'kimi 
Dr. S. Şükrü Erta~ 

Birinci eınıf mütehasııı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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Bir dakt;ıo aranıyor 
DışRrda ıubeleri olan yükıek bir ulu

sal müeısise, Almanca veya Frans12ca 
veya lngilizce eyi bilen güçlü bir Türk 
daktilo bayan arayor. 
Maaı do gundur, isteyenler mufaosal 

adreslerini htanbul 373 posta lı:utuıuna 
acele bildirsinler. 

l st. be~inci icra memurluğundan : Bir 
alacağın temini için haczedilip ıatıtma 

karar verilen kadın erkek yün ve tire 
ve spor yüz çiftten fazla çorap Mahmut 
paşada Kürkçü hanı önünde 28-1-1935 
tarihine müsadif pazartt>i günü oaat 13 
le açık arttırma ile Hclılacağı ilan olu· 
nur. (7266) 

lıt. beşinci icra memurluiundan ı 
Bir alacağın temini için haczedilüp para· 
ya çevrilmesine karar verilen fiyat mar
kalı 503 modeli kamyonet> 23-1-935 p&• 

zarteıi .-ünü saat 17 de Takıimde mer
kez pr~ında açık arttırma ı.uretile sa
tılacağı ilim olunur .(7267) 

lstanbul betinci icra memurluğundanı 
Bir alacağın istifası z:ımarnda evvelce 
haczediliı' ':.. c::.l..r paraya çevrilmesine 
karar erilen iki kürk manto 27-ı-9~ 
pazar günü lltlat onüçte Mahmutpapda 
Kürkçü hanında 48-49 numaralı dükka· 
nın önünde açık arttırma ile satılacaiın
dan alıcıların yevm ve vakti mezkurda 

hazır bulunacak memuruna müracaallan 
ilin olunur. (7256) 

1 • 

SANCIYI 
Teskin Eden Hararet 

Ağrılarınızı din.diriniz. Tebahhu• 
eden ve çamatırları kirleten ma
yilerin mazarratından ari olarak 
tabii bir tedbir ile sancılarınızı 
teskin ediniz. Ağrıyan mahalle 
delikli bir ALLCOCK yakısı ya. 
pı,tırınız. Müessir, nüfuz eden ve 
mütemadi bir hararet vasıtasile 
hemen sancılarınız zail olacaktır. 
ALLCOCK yakısmı ittediğiniı 
kadar vücudunuzda tutabilirsın z. 
En küçük hareketlerinizden istifa
de ederek tesirini icra edecektir. 
ltinizde, yazıhanenizde ve sokakta 
sizi tedavi etmeğe devam ve so
ğuğa kartı muhafazaya yardım 
edecektir. Hararet tevlit etmeler. 
itibarile ALLCOCK yakılan: Bel' 
ağrıları, Romatizma,Nevralji, adale 
sertliği, böbrek &ancıları ve ıoğuk 
algınlığını teskin ve tedavi eder. 
Bütün eczahanelerde 40 kuruşa sa. 
tılır. 

MOHIM: Taklitlerinden sakın
mak i!;in Kartal markalı ve kırmızı 
daireli ALLCOCK yaıkılarrnı mu. 
sirren isteyiniz. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesı No 13 

152 

lıtnbul asliye mahkemeleri birinci yo
nileme bürooundan: 4 K.. E nrel 933 ta
rihinden ev"t'el ikame olunup l•tenbul 
asliye birinci Hukuk mahkemeıinde der
desti rüiyet ve Döyçe Bank ile Koço 
Paskalidis ve Levi araımda mütekevvin 
dava doıyaımın yenilenmesi için verilea 
beyanname ve gönderilen davetiyenin 
Leviniıı i.kametgiiliı meçhul olduğu be
yanile mubafiri. tarafından bili. tebliğ ia. 
de edilmit ve bir ay müddetle ilanen tel> 
ligat ifasııa ve 26-3-935 wihine mü

sadif salı ııünü saau 14 de Yenileme mUf 
mcluine başlanıl.muma karar verilmit 
olduğundan mezkıir ıründe yeni po•ta· 
hane binasmda ki.in birinci yenileme bU· 

roıuna gelmediği takdirde 2367 numa
ralı kanun ahkimnıa tevfikan yenilem• 

nın gıyabmda yapılacağr ilan olunur. 
(7255) 

lıtanbul asliye mahkemeısıi birinci hu· 
kuk dairennden : Hacı Neıip mirascıla
n Saliha Bedriye, Hafife Binnaz ve Sı
dıka Hikmet tarafından Fatihte Dülger 
zade Karaman caddesinde 19 No. <la 

Mehmet Ali aleyhine açılan ve lıtan. 1-
da oaraçhane batında Dülırer zade ma

hallesinde Nalbant sokağında atik 3 mü 
kerrer No. lu haneye men:u haczin fek 
ki talebine mütedair olan davadan dolay! 
ikamc3gahı hazırı meçhul bulunan mü· 

maileyh Mehmet Aliye tebliği mukte:zi " 
tida suretinin H. U. M. K.. 141 inci mad
drui mucebince on beş gün müddetle ita.. 
nen tebliğine karar verilmiı olduğundaa 
mümaileyh Mehmet Ali itbu iıtidaya 
mezkür müddet içinde cevap vermediği 
takdirde hakkında muamelei ciyabiytde 
bulunulacağı dava arzu hali suretinin 
tebliğ makamına kaim olm"k üzere ilan 

olwıur. (7253) 

Buğa:ı:İçıode Çubuklu ve Beykoz ıahıl· 
!erinde demirli bulunan Albanya nam 
vapurda iken halen nerede bulunduğu 

bilinemeyen Mustafa Hacı Osman: 
l•tanbul ikinci ·İcra mcmurlugundan: 
S.S. Piridiyon'dan ve türeka•mdan 

tı:mliken alacaklr olan Noko Dimosun ilo 
Soviyet ticaret hariciye miımessiliğinin 
zimmetinizde alacağı olan mebaliğin le

mini İQİn hisseli olarak ıaıı o duğunuz 
Albanya nam vapuru haciz olunarak pa
raya çevrilme muamelesine eaa.s olmak 
üzere ehlivukuf mo.rifetile yapılan vazi. 
yet ve talıtiri kıymet muamelesi netice· 
rinde me:zkUr ceminin tamamına dört bin. 
iki yiiz ıeluen yedi lira kıymet \X ktir 
edilmit olduğu malumunuz olm• · 
ra ve iflis kanununun 103 Üncü mad .ı,.._ 

sine tevfikan tarafınıza tebliği muktezi 
ihbar ve tektiri kıymet raporunun tebli 
ği yerine geçmcl< üzere keyfiyet ilimc.1 
tebliğ olunur .(7261) 

htanbul betlnci icra ~urluğundan: 

Bir alacağın temini için hacrz edilip ••· 

trıına karar verilen hane eıya11 30-1-938 

çarpmi>a l'ÜnÜ saat 9,S le Beıiktaıte Si. 

nanpaıa camii ituisalinde Teke sokak 20 

numaralı hanede .-çık arttmna ile satıla

catı ilan olunur. (7252) 

, büyült bir halis çıli1' fabrikası; tüccarlarla 

Ankara reımi deYairi il• miloaubeti bulaaau 

•• naayle aıina 

ve biıbaaaa 

m .. lekdeD 

Türkiyede bir mümessil arıyor 
tekliflerin Fransızca 
rumuıi ile latanbul 

veya Alımal2ca olarak " W. J. 3187 ., 
176 nume•o'.u posta kutusu ac!rcaiae 

gö•der lcıe i. • 
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TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
,., ,, Unutmayınız ki: 

Had'se yapan kitap Nöbetinizi kesen, 
Sıhhat ve neşenizi 

Avrupa da Otomobil Yerine getire., 
İle 9000 kilometre Yegane ilaç t. 2 inci ~aun. 935 Tarihinden itibaren 

ili 

~ 
BAŞLIYOR SATiŞA Yazan: A. Şükrü ESMER 

FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K O P ŞEKERi 40 Kurustur 
KRİSTAL ,, 37 ' 

Satıı yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 

Adres: TIJRHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adra~i: Fabrika TURHAL TURHAL Kitap battan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

dır. İsmine dikkat ediniz, her 
yerde arayınııı. 15 

CUMHURiYET 
Süt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI Ahmet Şükrü Esmer ark'\ 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle teabit etmittir. 

" Dışlerini flr

ç a l a m ı y a n lar 

tedrici olarak 

xeh i r 1 en m ek-

Kullanınız. Stitllnllıll arttırır. Çocukların kemikleri11i kuvvetle11dirir. 425 

~l tı tSUL HARiCi ASKERi KlTAAT ILANLARı AKŞAM i tedirler,, ____ ııı 
Pmarhiııara 1960 kilo zey

tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci pey 40 lira Pmar
hisara 2869 kilo sabun bedel 
tahmini 32 kuruş birinci pey 
49 lira Vizeye 1159 kilo zey
tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci '1eY 40 lira Vizeye 
14694 kilo fasulya bedel tah
mini 14 kuruş birinci pey 154 
lira Vizeye 2227 kilo sabun 
bedel tahmini 32 kuruş birinci 
pey 53 lira Vizeye 4362 kilo 
mercimek bedel tahmini 15 
kuruş birinci pey 49 lira ek
siltme gÜnÜ 9-2-935 cumarte
si günüdür. (763) (329) 

••• 
1 - Açık eksilhne ile 

12,600 kilo Makarna almacak
tır. 

2 - Açık eksiltmesi 7 Şu
bat 935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. 

3 - Muhammen bedeli 
31SO liradır. Ve ilk pey para
sı 236 lira 25 kuruştur. 

4 - Bağlanbsmı okumak 
isteyenler her gÜn ve eksiltme 
ye girecekler belli gün ve ııaat
ten evvel Çorluya .gelebilirler. 
(764) (330) 

• • • 
191kincikinun 935 cumar

tesi günü kapalı zarftan pazar
lıkla ve ilk pazarlığı yapılan 
İzmit ve Boluya ait Cem'an 
( 400500) kilo ve aynı günde 
açık eksiltmesi yapılan tuzla
nın (S2200) kilo unlarına is
tekli çıkmamıştır. İhale bede
li İzmitle Bolunun (40743) 
ve Tuzlanın ( 4698) liradır. 
Şartnameleri Esldşehirde Ko
lordu ve İzmitte Fırka satmal
ma komisyonlarında görülür. 
İzmit ve Bolu unlarının 26 İ
kincikanun 935 cumartesi gü
nü saat 14 de ve Tuzla unu
nun da aynı gün ııaat IS de 
İzmitte Fırka satınalma ko
misyonunda eksiltmesi yapıla
caktır. Her üç yerin unu da 
pazarlıkla alınacaktır. İzmit 
ve Bolu icin (2705) ve Tuzla 
için (353) lira muvakkat te
minat getirilecektir. İsteldiler 
mahalli ticaret odasından ka
yıtlı olduklarına dair beraber
lerinde vesikalarını getirmele-
M. (766) (332) . .. . 

1 - Açık eksiltmeden pa
zarlığına devam edilen 3000 
kilo beyaz peynire yine · stekli 
çıkmadığından eksiltmesi 5 
Şubat 935 salı günü ııaat 14,30 
bırakılmıştır. 

2 - Bir kilosunun fiatı elli 
kuruş ve birinci pey parası 
112 buçuk liradır. 

3 - Bu bağlantısında bir 
değişiklik yoktur. Her istekli 
Çorludaki komisyonumuzda 
görebilir. (765) (331) 

• • * 
Beher metresinin tahmin be 

del' 264 kuruş o,an ve yerli 
fa ikalar mamülatından eli 
hin:metre kap u': kumas ka
p:> lı zarfla e'ksiltr-eye •t> ~uş-, 
hır. Hı" 'e · ? l-1-935 per-

şembe günü saat 11 dedir. Or- Deniz yolları 
neğini görmek ve 325 kuruşa 1 s L E T 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. şartnamesini almak isteyenler 1 Acente1eri : Karl'Jy lic~!baıı 

her gün öğleden sonra ve ek- . Tel. 42382 - Sirkeci Mühürdanade 

siltmeye gireceklerin de 7850 ---•Han. Tel, 22740 41--ıl 
KURUN Gümrük inhisarlar Vekilliğine 

alınac k üfettiş Muavini. 
liralık teminat mektubları ve 
arttırma eksiltme kanununun 1 
üçüncü maddesindeki vesika
larla birliKte teklif mektubla- 1 
rmı ihale gÜnÜ saat 10 da An
kara M. M. Vekalet Satınalma 
Komsiyonuna vermiıı bulun-
ınaları. (745) (133) 

337 
4 * • 

Beher metreııinin tahmin 
fiatı 244 kuruş olan ve yerli 
fabrikalar mamfilatından elli 
bin metre elbiselik kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. ihalesi 31-1-935 per-

§embe gÜnÜ saat 2,30 dadır. 
Orneği görmek ve 305 kuruş 
mukabilinde şartnamesini al
mak İsteyenler her gÜn öğle
den ıonra ve eksiltmeğe gire
ceklerin de 73SO liralık temi
nat mektub veya makbuzları 
ve arttırma eksiltme kanunu
nun 3 cü maddesindeki vesi
kalarla birlikte teldif mektub
larmı ihale gÜnÜ saat 1.30 da 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna v mıe-
leri. (746) (134) 

338 
••• 

1 - 3700 küsür liralık Lin
yit kömürü açık eksiltme ile 
almacaktır. Beher kilosu için 
bir kuruş 40 santim fiat tah
min edilmiştir. 

2 -İlk pey parası 278 lira
dır. 

3 - Açık eksiltmesi 30 ikin 
cikanun 935 çar~amba günü 
saat IS dedir. 

4 - Bağlantılarını görmek 
isteyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(753) (214) 436 

• *. 
1 - 7659 küsür liralık pi

lavlık pirniç kapalı zarfla ek
siltemye konulmuştur. 

2 - Pirincin beher kilosu
na 27 kuruş fiat tahmin edil
miştir. 

3 - Birinci pey paraaı 575 
liradır . 

4 - Eksiltmesi 36 İkinci
kanun 935 çarşamba gunu 
saat on beş buçukdadır. 

5 - Bağlantısını görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarile Çorlu Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(754) (215) 437 

iHTiRA İLANI 
" Vida teklinde duman gazlerinin v~ 

ya diğer vasıtalarmın cereyanlarının tev• 

cihini elde etmek için tertibat,, hakkın

da iıtiheal olunan 11 Mart 1933 tarih 

ve 1509 numaralı ihtira beratı bu defa 

mevkii fiile konmak tİzre ahere devrü

ferağ veya icar edi~eceğinden talip olan· 

ların Galata' da, iktisat hanında Robert 

Ferı-İ"ye müracaatları ilin olunur. 

A VALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 23 ikin
ci Kanun ÇARŞAMBA güni: 
aaat 19 da Ayvalığa kadar. (311) 

571 

~ ERSiN YOLU 
lNEBOLU vapur~ 24 İkinci 
Kanun PERŞEMBE günü 
saat 11 de Payaaa kadar. (312) 

572 

TRABZON YOLU 
CUMHURİYET vapuru 24 
lkincikanun PERŞEMBE gü
nü saat 20 de Hopaya kadar. 

(324) 

Avrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezır.ek, eğlenmek ve fay. 
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuy-Jnuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendin:zi seyahat etmit· 
siniz zehabına k pılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade eilecek· 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanes'ni süs . 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herke3İn 
elinde gerekli zarif bir kitap ol. 
1'.I)UftUr. -------·-ili "'lllllm ____ mrsm5-~ 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
Gümrük ve İnhisar V eka !etinde 35 lira aylıklı bir 

fetti§ Muavinliği açıktır. 
Yüksek tahsilini ve askerliğini bitirmekle beraber gr.lP 

sanlarından birini bilenlerden isteldi olanlar, bu ayın sonu 
kadar, Ankarada Vekalet Teftiş Hey'eti Reisliğine gider 
veya yazarak dolduracakları istek kaatlarmı alabilirler. 

(235) 

Yük ek ühendiı ektebi 
Rektörlüğünden• 

Mütehassıs taratmdan tedris edilmekte bulunan Hend 
si tersimiye dersinin tercümesi için bir Asistana ihtiyaç 'I 

dır. Hendesi Tersimiye ve Fransızcaya vakıf olanların Re 
törlüğe müracaatları ilan olunur. 

1 U d Mühendisler ile Fen Fakültesi mezunları tercih edilee 

_____________ r ____ • ............................. - .... _n __ ı __ ,_t_ir_._<2_8_9_) ___ ~~---------~-~--'1 
Nümuneai evaafında bin ktlo mühür kurşunu 26-1-935 S hh ı· t• " t V kA! 

tarihine müsadif cumartesi günü saat 14depazarlıkla satın 1 at ve ç ımaı .uavene a e 
alınacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat teminat parasiy- ti Hudut ve Sahil-
le birlikte Cibalide Levazım ve mübayaat Şubesine müra-
caatları. c206> ler Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

Halkalı Ziraat ektebi 
Çiftliğinden: 

Halkalı Ziraat Mektebi Çiftlik koyun ve inek sütlerinin 
ikinci müzayedesi 28 İkincikanun 935 pazart<!sine bırakıldı
ğından almak isteyenler teminatı muvakkatelerile birlikte 
yevmi mezkiirda saat on beşde Mekteb dahilinde Çiftlik ida
re Hey' etine müracaatları. ( 323) 

Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Anadolu' da bir tehrin elektrik Şirketi, elektrik mühendisi bir 

Türk genci aramaktadır. İsteklileri n matlubat ve referanslarını "Elekt
rik,. rumuzile lıtanbul Posta kutusu 176 adresine bildirmeleri. (7231) 

577 

1 lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu i1a111 rı 1 
106 lira 31 kuruş ilk teminat
larile Tophanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(735) (258) 474 

* .. * 

Trabzon ve Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezleri için t• 
ka biçiminde birer motör yeni olarak yaptırılacak ve Trll 
zon ,Zonguldak adlarını taşıy an iki motör tamir ettirilece 
tir. 

A - Yeniden yapılacak Trabzon motörünün inşası ". 
eski Trabzon motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 )j 
radır. Yeniden yapılacak Zonguldak motörüyle eski Zon 
dak motörünün tamirinin tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - Bu işlere ait fenni ve idari şartnameler ve resürıl 
İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Memurluğund 

bedelsiz olarak almır. • 
C - Eksiltme 7 Şubat 1935 Perşembe gÜnÜ saat . 

dörtte Galatada Kara Mustafa Pa§a sokağında İstanbul 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde iki motör için ayrı ayrı olar 
yapılacaktır. 

D- Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat Trabzon motörü için 232 lira 

kuru§tur. Zonguldak motörü için 374 liradır. • 
F - isteklilerden gemi in§aatı ve Dizel motörle i t&JJ11 

ratı işlerinde ehil oldukları hakkında Ticaret Odasınd 
bu davet yazılışından sonra alınmış bir vesika aranılacaktır• 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmege 
ladığı dakikaya kadar muvakkilt teminat paralarını yatır 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıt'at için 1000 liralık yeşil 
mercimek 24 İkincikanun 935 
perşembe giinü saat 11 de ay
nı günde anbara teslim edil
mek üzere pazarlıkla alınacak
tır. Tahmin bedeli 13 buçuk 
kuruştur. İııteklilerin belli 
saatte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (745) 

Hastahaneler hitiyacı için olmaları şarttır. (306) 
1600 çift terlik 3 Şubat 935 ----------------------

(327) 
• • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıt'at için 1000 liralık pilavlık 
pirinç 24 İkincikanun 935 
perşembe günü saat 11 de ay
nı günde anbara teslim edil
mek üzere pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedeli 21 ku
ruştur. lsteldilerin belli saatte 
Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (744) 

* • .. 
(328) 

Askeri Tıbbiye Mektebi ta
lebesi için 630 takım pijama 
5 Subat 935 salı günü saat 
14,30 da açık eksiltm.e ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 1417 
buçuk liradır. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin 

pazar günü saat 14 de açık ek- lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden ı 
siltme ile alınacaktır. Tahınin Muhammen KıyJJ1e 
bedeli 2640 liradır. isteklilerin Lira g. 
şartnamesini görmek ve eksilt 
meye girmek Üzere 198 lira ilk 
teminat akçesiyle Tophanede 
aatınalma komsyonunai gel
meleri. (724) (191) 390 

• * * 
Maltepe Askeri Lisesi için 

750 takım Pijama 5 Şubat 
935 salı giinü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 1762 buçuk liradır. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek Üzere her gün ve eksilt
meye gireceklerin 132 lira 19 
kuru§ ilk terninatlarile Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (736) (259) 

475 

Umumi Ne,riyat ve Yazı I,leri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş.-

EMİNÖNÜ : Balıkpazaraı Şeyh Mehmte Gey
lani mahallesi Meyhane ve kafesci sokak
ları eski 21, 13, M. 13 M. 13 M, yeni 
11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 19/2, 
2, 4, 6, 8 numaralı hançerli han ve müş
temilatı dükkanlar 12110657 /663552000 
payı. w 

447 
,, 

KAMERHA TUN : Dudu odaları sokagı 
eski 13 yeni 21 numaralı dükkanın 3/64 payı.222 7(, 

MERCAN : Tığcılar sokağı eski 45 yeni 41 nu· oO 
maralı dükkanın 40/1 20 payı. 246 

YENİCAMİ : Hacı Köçek Mahmutpaşa cad-
desi eski 169 yeni 148 sayılı havasız 
dükkamn 120/ 1800 payı. 

DİVANYOLU : Kaliçeci Hasan Makascılar 
180 

eski 1, 3 ,7 yeni 1, 5 sayılı 9:, 
ev ve dükkanın 3/120 payı 76 d··# 

Yukarda yazılı mallar 3-2- 935 pazar günü saat on . 0 P!' 
Dairemizde ~li!:~§ckkil Satış Komisyonu !11~ifet!.le pe§ııı Ji 
ra ve açık arttırma ile satılac0ktır. İstekl!lerın yuzde ~4) 
buçuk pey akçelerile Komisyona gelmelerı. (F' t?. 


