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ürkiye-İngiltere 
lışverişi 

Türkiye ile lngiltere arasında 1930 
oda yapılan ve eski en çok genez
( müsaadek&rhk) prensibine daya-

n alım satım andlaıması geçen eylü
on üçünde bozuhnuıtur. 

Andlaşma gelecek 13 eylülden son
artık büsbütün kalkacaktır. 
Hindistanla aramızdaki Modus Vi

ndi de (muvaklcat ticaret itilôlı) 
ay önce bozulduğundan ıubat ıon
na doğru bu ülkeden gelecek mal
üzerine en ağır gümrük vergisi 

nacak ve 11 numaralı "kararname,, 
göre yürünecektir. 
Okonomi Bakanı Bay Celal Baya
tutum yedigünü içiodeki söylevin

bir kez daha anlattığı gibi, uluşlar 
alım ıatnn andlaşmalan yaparken 

· ttüğüııriiz ıiyaaa, bizim mallarımrzı 
tın alan ü:kelerin mallarmı satın al

ve en çok genezli ukıt (en ziyade 
üsaadeye mazhar devlet) prensibini 

yeni kuruma uydurmaktır. Bu, göz. 
Ünde tutulacak olursa, lngiltere ve 
indiıtan ile aramızdaki andlaımaları 
den bozduğumuz kolayca nalaıı'lır
n, lngiltere'nin ıon günlerde, bunu 

urta alım ıatınu için koyduğu ye-
. bir düzenle karıştırdığı görülmekte
'r. Gerek lngiltere ve gerek Hindis
n bize, bizden salın aldıldan mallar
, n daha çok mal satarlar. Son yıllar 
ınde 'koyduğumuz kontenjan düzeni 
·ıe eski durumu deiiıtinnit değildw. 

nun içindir ki, bu andlapnalann 
zulma11 ve bunlaran yerine baıka ül
erle yapıldığı ııibi, ulusal ökonomi 
itik-.ıza uygun yeni andlaıma yap
• a çalıtılması yerinde bir ııicliıtir ve 

er yanda da sevinç uyandmmıtır. 
Yumurta alım aabnuna gelince; 

u, apayrı bir qtir. lngiltere'nin ko
yucu (himayeci) gümrük politikası
benimseyenler arasmda ıık 11k sesi 

uyulan bir çiftçi azbğı (akalliyet) 
rdır. Bunlar lngiltere'ye giren yu• 
orta aaymnı azaıltma.k iatemitlerdir. 

·liz bükümeti bu dileğe uyarak 
· lere'ye yumurta satan ülkelerin 
takımından geçen yıl içinde lnııiJ
,ye aattddarı yumurta aayıı1111 ge-

:inııemelerini, bir takımından ela ge-
n yılki tutarın yÜzde beı ekailtil
ıini iıternittir. Türkiye birinci ta

iilkeler içindedir, 

Bizimle lngiltere araımdalri yumur• 
alım satımının durumu da ıudur: 

ürkiye'nin yumurta aatııı fimdiye ..._ 
r Akdeniz ve Orta Avrupa 11nırla
ı aflJlamıtbr. Franıa, ltalya, Js. 

anya ve Orta Avrupa ülkeleri yumur
anmızın en iyi abcılarıdır. Y umurla• 

Jaınnırz batı ve yukarı Avrupa ülkel&
ne ancak saydığımız bu yerlerden ak. 

a olarak gidiyordu. Bugünse her 
ke kendi sınırları içine giren malın 
reden geldiğini ara1tırmaya baflamıı-

r. lngiltere yer yüzünün en çok yu
urta alıcısıdır. Y umurtalannı da ya

tında bıılunan Holanda, Danimar
ve Belçika gibi çiftçi ülkelerden al

,....,.ı..ıa beraber, Çinden, Mısırdan, Bul
aristan'dan ve Polonya'dan da yu
urta getirtir. Son yıllar içinde uzak 
ıkelerden lngiltere'ye geaen yumurta· 

daha çok beğenilmqtir. Bu da ya-
n ve çiftçi ülkelerin çok yumurta 

... ıtnıoık bakımından bir takım yapma
!-.llDk yollarla ta..ıldan zorla yumurtfat • 

tlmıalandır. Bu yumurtalar ııörünütte 
iri olmakla beuıber, tad11zdır. Bwıwı 

· dir ki lqİlizler yakından ııelen yu
ayı değil, uzalıı.. geleni beğen-

. !erdir. 

1934 yıhndanberi doğnıclan cloğru-
7a lnııiJtere'ye gönderdiğimiz Türle 
'J'Umurtalan da bu beğenilen yumurta
lar araundadır. Çok beğenilen Türk 
7U1Durtalan orada yumurta alııveriıi 
7aı>anlan ayaklandırnuttır. Bunlar tim· 
di yumurtalanmıza 1 ngiliz yollannı ka· 
pamak istiyorlar. lngiltere bükiimeti, 
bu yıl Türkiyeclen gelecek yumurta tu
t.nmn 1933 yılından daha çok olma
ımauıu İstemekle, belki de bilmiyerek, 
onlarm oyununa kendini kapltnmt olu
!JOr. Biz ise lngiltere'ye karşı alım sa
tan itlerimizde her vakıt iyi ve ıağ
Lmı duygularla baih lcahnak istedik. 
ıBunun tenini düpnseydik timdi boz. 
'llluiumuz andlaımayı Ottava toplantı
unm sonunda ve lngiltere'nin kapıla· 
nm bize kapadığı gün bozmanuz gerek 
..ıur.ıu. Biz bunu yapmadık. lngiltere 
Wiimıiiklerinin açık olduğu 11rada yep
bimuz bu andlatmayı, lngiltere'ain 
lkmadini kurtarmak için çırpındığı ve 
Gtandan gelecek mallara kapılannı ka
padıiı günlerde de aea çıkarmadık. in• 
celiğiınizi ııöaterdik. 

Buna kartıhk lngiltere, önce biç 
'Vergi almadığı mallarmuza bu yeni Ö• 
konomi tutumu ile :riizde ondan yÜZ· 
de altmııa kadar ıü-iik vergisi koy
du. Bunları yaparken, Westminıter ka
nunu ile kendinden ayn ve batlı batı
na saydığı ve uluslar arası toplantıla• 
nnda da ayn birer ulut gibi gösterdiği 
dominyonlarile bizim aramızda hiç bir 
ayırt ııözetmemeıi gerek iken, bu ayır-
dı da yapmaktan çekinmedi. . •. 

lngiltere'ye giren ürünlerımızı a
iır vergilere bağlarken, dominyonlar
dan ııelen benzer mallan yüzde altırut 
daha eksik vergilerle aldı. Bu yüzden 
Türk malının lngiltereye girmesi çok 
güçletti. Bu yetıniyormuı gibi, yer 
'f'iizünde hiç ııörülrnemit bir tutumla 
Lııaiıtereye girecek t.alılannın vergiıini 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu tm\HMUT • 
.. 
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Almanya sıkışık vaziyette! 

Hitler iktısadi diktatörlük 
kurmağa hazırlanıyor 

Milletler cemiyetine savrulan hiddetli 
sözlerde yavaş yavaş yumuşuyor 

, 
Atatürk 

• 
Hilali-

BERLlN, 1 (A.A.) -
Havaa Ajaruımnı muha
biri yazıyor: Geçen ilk 
baharda Bay Hitler (ih
tilal bitmiştir.) demi§ti. 

ahmer Balosunu 
şereflendirdi 
ANKARA, 1. (Telelonla)

Yılbtlft gecesi ne,eli geçmiştir. 

Hiliiliahmerin sergi evinde ver
diği balo rağbet gi$rmü,tür. 
AT ATURK Hiliiliahmer balo -
sunu oradan da Anlıara Palası 
şerellendirmi,tir. 

Yüksek müdafaa 
Meclisi 

Bunun manuı ve nere• 
ye varacağını anlayan 
pek az kimseler Nazilik 
ruhuna ıadık kalarak 
buna kartı gelmek iste 
diler ve 30 Haziranda 
ez•ldiler. Bu tarih Rayt 
ver için büyük bıir gün 
oldu. Çünkü, Nazi hü • 
cum kıtalan üçüncü Ray 
hin ordusu olaoaklanru 
zannediyorlardı. Hal • 
buki bunlar mevkilerini. 
tamamiyle kaybettiler • 
Öyle ki, ibtiliihı dıtm • 

, 'ANKARA, 1. ( A.A.) - Mat
' buat Umum müdürlüğünden teb • 
liğ eJilmiıtir: 

, icra Velıilleri heyeti Büyülı Er-
lıiinılıarbiye reisi Mareşal de bu • 
lunduğu halde Yülıselı müdafaa 
meclisi adı ile 29 - 12 - 934 te mu-

da kalan RAyıver bu - Dr. Şahı ve General Blombe1'g 
nun mit-aama kondu. Mareıal Hincfaı. riyelerindaı kurtannaya ça.lııtı ve 
burg'un ölümü iç.eri ~lesin ııülifini Jııeındi ıiıtaninin a.leybinde buJunan • 

: tat sonbahar toplantısına başlıya
; ralı yurdun yükselı siyasa ve lıo • 
, runması üzerinde görüşmelerden 

pek az değittircli ve Hitler clalıa ser- lan da bertaraf etti. Dr. Şaht zira.at 
bestçe hareket etmd< imkirunı bul- ve İqe itlerini de dolayımle ele aldığr 
du. Y alruz Mitlerin karı11awo. müthlt ve aöylenildiğine göre Almanyanın 
bir kuvvet düilldi.: lkt-L içeri ve dıtarı bütün ök~ tübele-

Şaht ölıonomi dilıtatörü rini tek bir bakanhk halinde birlet • 
Kapitalist ökcmomıiüıin mümttsili tiımeği diifünmetkedir. Ancak, yerle 

°'8rak iktidar mevkiine gelen Dr. rinclen edilen e•ki nazi en.anı ne ya-
Şabt, Nazi ökmwmiıini -yaliat na.za (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bay Laval haylı uğraşıyor 
Roma seyahatinden evelki görüşmeler 
de müşküllcrle karşılaştığı anlaşıldl 

ltalya Hariciye müslefaFı 
BaySuviç 

Fransız Dıfbalıanı Bay LaıJa • 
lin Romaya seyahatinden evvel, 
muhtelif Avrupa payitahtları ara
sında son günkrde devam eden 
sılıı mülıiilemelerin iptidai bir an· 
lapnaya vanp rıarmaclığı dün de 
anltıfdmadı. Akfam geç vakte ka
dar Bay Laualin bdgün Romaya 
yapmağa karar verdiği seyahate da 

taladı. Biz İl<!, kontenjan d~nine gir
melde beraber, gördüğümüz zorluklara 
kartı yine 1 ngil terenin yurdumuza gön
derdiği malların normal bir tutarda ol
masını gözönünde tutuyoruz. Doğrusu .. 
nu ıöyfemek gerek olursa, lngilizlerin 
yeni bir anlatma için bizimle konuı
maya baılamak üzere olduklannı ile
riye sürerek, Okonomi bakanbğınm 
kontenjan Hkaramamesine,, bağlı A 
listesini ııene olduğu gibi bırakmasını 
taı•nıık k•şıladık. Gördüğümüz ııüçlük
ler karşumda bu kedar iyilik niçin?. 
Bilmiyonn, lnaiJtere ile aynca bizim 
kulağınuzdan uzalı kalan bir anlapna 
mı var? Böyle bir ıey yokaa ökoDOllli 
bakanlığının bu giditi yerinde olmaz. 
Bizim bildiğimize ve her ııün aldığınuz 
bitildere (me4rtup) göre, lnıriitere ile 
allf verit jpnde bizim kadar, bütün a
lıt veriı itlerile uğraıanlannuz da 
eızı duymaktadırlar. 

Şunu anlatmak isteriz ki: Şimdiki 
Türkiye nasıl eski Türkiye değil İle, 
timdiki Türk alıt veriıçiai de eakiıi gi
bi değildir. Devrimin her kifİıİ ıribi, 
Türk aılıı veriıçisi de değİfİmİn hızı İ· 
çine kantmıgtır. Onda da bugünkü 
Türk topluluğunun ulusal benliği, u
yarukhğı, diıiplini vardır. Bu uyanık 
yurtla§ için ulusal aılama (menfaat) 
uygun gelmiyen her ıey kendi bealiii 
için de uygun değildir. Arada yapılmıt 
bir andlaıına da olaa, Türk alıtnriıçiıi 
ııene ulusal aslammın gereklerine uyar 
ve o yönden itini tutar. Eğer bugün ln
giltereden gelen malların tutarı gene 
taşkın ise, bunu aht veriıçi1erimizin İ· 

yililderinde Mamalıyız. 

lngiltere ile alııveriıimiz her •akit 
çok genqleyebilir. Bunu Jngiltere de 
anlamamı§ olamaz. 

İr de biT haber gelmedi. Franaız 
Dıp,ler Bakanının idare ettiği bt• 
görüpnelerde hayli müşküllerle lıar 

1 
,.JQftığı anlafılıyor. Hatta dün ge
len bir telgrafta Ronuzya 11eya/ıa • 
Cİit ııecikmeai ihtimali o.Vuğu da 
bildiriliyordu. Bu görü,,..eler hak
kında sızan lıan,ılı haberlerden 
biTini Ajans dün bu suretle tashilı 
etmelıtedir: 

PARIS, 1 (A.A.) - Salahiyet
tar mahafilde söylenildiğine göre 
Fransız - ltalyan konutmalarında 
tadilatçılık değil, bilakis alakadar 
memleketlerin istiklal ve tamam • 
lığına riayet meselesi mevzuu balı 
10!muftur. 

Görü1meler devam ediyor 
PARS, 1 (A.A.) - Dıtarıitleri 

1 

Bakanı Bay Lava! dün gece ltalya 
sefiriyle =n uzadıya göriifmü• • 
tür. Bu konufllla hakkında hiç bir 
haber almamamıf&& da Fnuııaa ile 
ltalya araaında yapdmakta olan 
müzakerelere dair olduğu tüpheaiz 
dir. Bay Laval ltalya aefirinden 
sonra Sovyet büyük elçiei Bay Po-

(Devamı 6 ıncı oahifcde) 

Amerika ülkelerile türlü türlü anlat,__ 
lar yapan ve her birinde de denk öde • 
me ve denk altf verit sözterini ukull 
kullanmayı alııan lngiltere için Türki • 
yenin bugünkü alım satım tutumunu ..,.. 
lamaıında hiçbir ııüçlük yoktur. 

Bu itin sürüncemede kalıp gitmeıİn• 
dendir ki, alııverişçilerimiz !>'* yerinde 
olarak aızlanıyorlar. 

Anadolu Ajansının, Avam kamarasın
da Türk yumurtalan için geçen ~özleri 
buraya bildirmesinden çıkan kaynatma 
ve kaygı da bu yolda bir örnektir. Şu11u 
gözönünde tutmak ııerektir ki, biz hiç
bir malınuzı hiçbir vakit satmakta güç
lük ı;örrneyİz. Mallarumz hem en iyi, 
hem de en ucuzdur. Yumurta sabtnnız 
ela böyledir. Ancak biz de mallarrmıza 
karıı, açık, kapalı zorluklar çıkaran vo 
bu giclitlerini değit tirmiyen ülkelerden 
mal almak istemeyiz. 

Eğer ökonomi bakanlığı, "ticaret o
clalarma,, lnııi!tere bükiimetinin yeni 
andlaıma yapmak için Arıkanıya elçi 
(murahhas) gönderdiğini ve bu andlaı· 
ma için konutmalara batladığını, yakın 
bir günde de konupnaların sonunun 
alınabileceğini bildirmemi, olsaydı, biç 
kuıku yok ki, Anadolu Ajanaınm verdiği 
o telyazıaı yurdun iı;Uıde daha ııenit kı· 
nuldanmalar uyandı:nr, belki de bizi hiç 
lngiliz malı almamaya kadar ııötürebi • 
lirdi. 

Dileriz ki Ani.aradaki bu konuıma • 
lar çabuk bitsin. Ankarada bu konutma
lan yapan lngiliz elçiıinin Colonel 
Woods olduğunu öğrenmemiz de bize 
ayrn:a umut veriyor. Babaaı Osmanlı im
paratorluğunda çalıf'UI ve kendisi de bu 
yurt topraklannda doğmuı olan ColoRel 
Woodı'un lnııiltereye Türkiye ile bu • 
günkü tutuma uyııun bir anlB§ma ve 
andlagma yapmanm iyiliklerini anlata-. . . ' . . . 

sonra pubatta toplanmalı üzere 
'1 • 1 • 935 de dağıldı. 

• 
Iran hariciye veziri 
Ankara da 

ANKARA, 1. (Tele/onla) - Iran 
haridye veziri bu ıab ... ıehrimize ııel
di. 

istasyonda dıt iJieri bakanı Bay T ev
f.ik Rüştü Araa ile bakanlık ileri gelen
leri taTafırtdan karşılandı. 

General Fahreddin 
Altay 

Ordu müfettr,Ierinden ve ha -
len hakem sıfatile Iran - Efgan hu 

dut itilafını hal -
lebnek üzere Talı 
randa bulunan bi 
Tinci ferik Gene· 
ral Fahreddin'e 
Atatürk tarafın. 
dan Altay soyadı 
verilmittir. Yeni 
soyadr kendisine 
telyazısile bildi -
rihnit ve kutlu -
lanınıttır. 

Bir kaçakçı 
Şebekesi daha 
Bu ıeb~kenin alh kişilik 
efradı da ele geçirilmiştir 

Muhalı:ıı: lıumandam Bay Hıuan 

Muhafaza tetkilitı mühim bir ka • 
çalı:cı ıebekeıi daha meydana çıkarmıt· 
tır. Bu tebeke geçen sene afyon kaçak
cılıtı suçundan !lekizinci ibtiaaa mahke
mesi tarafından 9 ay hapse mabkUm e
clilip 1,5 ay evvel cezaımı bitirerek tah
liye edilen Kavaklı Adem oğlu Kemalin 

(Dcvıunı 6 ıncı sahifede) 

Bay Necmettin Sadık 
kaza geçirdi 

ANKARA, 1. (Telefonla) - Srvaı 
aaylHı Bay Necmettin Sadık dün An • 
kara Palasta ayağı kayarak dütmüt ve 
sol bileği kırılmıttır. Bay Necmettin Sa· 
dık derhal tedavi altına alındı ve bileği 
alçıya konmuıtur. Ak1amki trenle lı • 
tanbula gitmiıtir. 

Arkadaşımıza geçmiş olsun deriz. 

Hav yapmıyan, ütü tutan, çok 
dayanan en iyi desenli 

ilk Türk Kumatı 

YÜNİŞdir 
Satıt deposu : Yeni Postahane 

caddesi, Tayyare piyangosu 
kar 111nda Zeki Riza mağa-

2•319. T e). { Müdür : 24318. Yazı i,leri müdürü : 
• idare ~· Matbaa : 24310. 

Irak - Iran hududu 

Irak dışişleri bakanı dün 
Ankaradan geldi 

iki komşu devletin anlaşamamazlığı 
uluslar arası kurumunda görüşülecek 

Ankarada bulunmakta olan Irak 
dıı itler hakanı general Nuri dün sa
baılı 1 stanbula gehnİf ve Haydarpa§B 
istaıyonund;:ı, reami merasimle k.arfılan
mı1tır. General Nuriye protokol umum 
müdürlüğü namına Bay Şefkati Nuri, 
J rakın Ankara orta elçisi Bay Naci 
Şevket, ve ge._.ı Nurinİn huauıi ki
li>i Bay \.emil refakat etmektedir. 

Saygı değer misafirimiz bülnimet 
namına t'erapalaa otelinde miaalir edil
rnittir. 

General Nuri dün rahatar.z olduğu 
için bir tarafa çılnnamıı otelde eli... 
lenmittir. Uç gün kadar latanbulda kal
dıktan sonra Cenevreye gidecek ve 
Milletler Cemiyeti konseyinin t~antı• 
11nda bulunacaktır. 

General Nurinin Ankarayı ziyareti, 
Yerilen halıere göre, lran ile Irak llnl• 

sında çıkan hudut ilıtilifmın halli için 
hükumetimizin hakemliğine müracaat 
etmek içindir. 

iki hükumet arasındaki Ludut ilıti
lifı pek eskidir. Irak, eski Oamanlı İıD
paratorluğunun Irak parçasındaki lt'tlll 
hududunun kiımilen lraka ait olduiu
nu ve 1 ranm bu hududu tecaviiz ettiği.. 
nİ iddia -ktedir. 

Bu yiizden hudutta bazı t.iııdiaeler 

Iralı Dıfİfler Balıanı General Nuri 

olauıktadır. Iran ve lnk münasebatı 
iki bük\ımet arasında teati edilen pro
tokol ile tanzim edilmittir. Bu proto
kol Ler altı ayda bir yeni!enmekte ise 
de hudut ihtilafının §İmdiye kadar bal· 
Jeclilememiı olması bu iki komtu ve 
kardq millet arasındaki muallak mese
lelerin halline mani obnalrtaıhr. 

Bu ad>eple Irak bülrumeti hudut 
meselesinin halli için uluslar arası ku

(Devamı 6 mcı oabifedc) 

Hapishanenin üç talihlisi: M ustala, Peso, Kara Mehmet 

Bu yıl kazananlar pekte 
memnun görünmeyorlar 

Hapishanede kazanan malıkumlara 
paraları verilmegor 

Bir talihli ne paraya kavuştu, fakat 
anasını kaybetti 

Evvelki ak§UD çelıilen yılbatı piy-- ce ..e dün diier mahkUmlar terefine zi • 
ııoaunun talileri dün mub~if sitelerden yafetler vennİflerdir. 
paralarmı almıtlarrhr• Büyük bir neıe içinde bulunan mah-

Remıi liste de dün aabııb rlerlıal net- •kumlar bu parayı az bularak: 
reclildiği için piyanııo müdüriyeti ve res- Zaten ıuyunun ıuyu çıktı.. demek • 
mi giıelerden de ikramiyeler sahiplerine tedirler. 
verilmiftİr. 500 binliralık ikramiyey; ka:nınan ta· 

500 bin liralık büyük ikramiyeyi ka· lililerden birisi ise dün bir taraftan pa • 
ZllJl&nlardan Umumi hapishanede ahçı raya kavuımuı, diğer taraftan da anne• 
Mu.ıafa ile mahkumlardan lbrahim, Ka sini kaybetınittir. 
ra Mehmet ve Muatafaya ait paralar ken · Beyoğlunda Kumbaracı yokuıunda 
dilerine verilememiştir. Buna da sebep Camcı çıkmazında oturan aeyyar •atıcı 
mahkümlann müebbet kürek mahkum • Pitkiri biriktirdiği para ile yılbatı pi • 
lan olmalarıdır. Hukuki bir mesele olan yangosu almıştır. 
bu vaziyet karı;ıunda paralar mahkilm • Hatta piyangonun piyasaya çıkarıl • 
larm ailelerine ...erilecektir. Maamafib dığı ı;iın; bayiden ilk bileti alan Pişki-
bir müsaade ile bu mahkıimlara ufak bir ri olmuıtur. _ 
miktarda para verilmiıtir. Pitkiri aon dakikaya kadar pİyanııo • 

Bu para ile mabkilmlar evvrlki ge- (Devamı 6 mcı sahifede) 

ötkülel': 

·SEN 
Kartallar senden aldı bükülmez kanadım, 
Senden aldı gönüller sevişmenin tadını, 
Yaylada koç yiğitler anar senin adım, 
Kızlar senin türkünü söyler pınarbaşmd,_. 

Erlerin bir yıldırım ıesi duysa derinde 
Sesini duymuş gibi olur gönüllerinde. 
Aransa aen çıkarım yüreklerin yerinde, 
Tü (1) babanın başında, ananın gözyaşmda. 

Sen, gök gibi, yer gibi, yaradılışla dolusun, 
Dedin:"Benim budunum kamudan ergen<Zlolıun!,, 
Yeni baştan adını koydun eski ulusun, 
Bir budun yarattın ki, baba, oğul yqmda! 

Farulı NAFiZ 
'(1) - Her, (2) - Genç. 
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Yazan: Son Yemen Valin Mahmut Nedim 

Arap isyanı karşısında 
arabistanın üç başı!. 

•••••••• 
fmam Yahya • lbnisuud ·Şerif Hüseyin· Yemen 
tahrik edilmek isteniyor• imam Yahyanın 
•adakati • Vehabi başkanının teminatı· 

çöle akan lngiliz altınları 
Arap yarımadasında aleyhimiz-

'de İflcmeğe batlamı' olan dütman 
makinesinin merkezi Mekkedir. 

Şerif Hüseyin Hicazdakı mevkii
ni tahkhn edebilmek için evvela o
ralardaki bedevileri elinde tubnak 
mecburiyetinde idi. Bunu Hicaz li
manlarına gelen lingiliz gemilerin· 
den çıakn sandık sandık altınlar te 
min ediyordu. Ve bu altın oluğu ak 
tıkça, Hüseyin'in bedevileri, onun 
etrafından ayrılamazlardL 

Faka İf bununla da bitmezdi. 
Bu yarımadada.ki öteki (baş) laı "---=-_. _ _. _ _.____._;L:._....: 

ile elele veremezse Şerif Hüseyin 
rahat uyku uyuyamazdı. lbnissuu
dun Omıanlı kurtunu ile yaralan • 
mıt eli nedense bir türlü Osmanlı 
İmparatorluğuna isyan eden Hüse
yine uzanınıyordu. 

O halde İmam Yahyayı elde et
mek, Yemenle teşriki meııai etmek 
en kestirme yoldu. 

Yemen'de, imam Yahya benim 
yanımda idi. 

Şerif Hüseyin Araplrk, din, iman 
tarih, eski ihtilaflar, aönmüt kinler 
ve unutulmut gayızları birer hiref 
hatırladı, ve birer b:r~- imam Y ah
ya'ya hatırlatmak istedi. ı 

Bir heyet g.,. c 
Fakat bu heyet Yemen toprağı

na ayak basamadı. lkıncı heye •• e 
ayni tekilde uz~ konuşmağa 
mahkUnı oldu ve her ikisi de imam
dan ayni cevabı aldılar: 

- "Devleti matbuasına isyan e
_ 'den bir adamla ben görüşemem!., 

imam Yahya, Şerif Hüseyin ıçm: 
"Bu ihtiyar muhakkak ki çıldırmıt
br,, derdi, hele (Arapların Kralı) 
ünvanım takınıfOlll tahammül ede
mez; 

- Kimin rıza ve muvafakatı ile 
Arapların Kralı, bu düş.man oyu;:u. 
na, fesadına nasıl alet oluyor? 

imam Yahya ve lbnissuut 

Ve bu suiakst doğrudan doğruyA 
banadır. lbniıısuut bunu yapmAntlf· 
tır. 

O, itiraz ediyordu. Bir hayli mü
nakatadan sonra yava, yav~ sükil 
net buldu. Saydığım deliller ve bir 
iki gün içinde topladığım veu.ik 
nihayet onu da ikna etti. 

Keyfiyeti halka da anlatmak is
tedim. 

Fakat bu husustaki bütün meeai
mi baltalıyorlardı. Bu fırsat kaçar
sa lbnissuut ile imam Y ahya'nın a
rası gene düzelecek, Şerif Hüseyin 
bin bet yüz bedbahtın kanı pahası
na oynadığı oyunu kaybedecekti. 
Ve binnetice Şerif, Ceziretülaraba 
hakim olamıyacak, Lavrens talihi
ni batka taraflarda denemek mec
buriyetinde kalacak, Yemen' den 
ümidi kesmek lazımgelecekti. 

imam Yahya da - itin içyüzünü 
anlayınca - benimle beraber, hal
kı teskine aarfı~avret ediyordu. 
Hatta cuma günü Büyük camide 
me,hur hatip Mehmet Delli.l'in hal
ka hitaben: 

Reyiam arifesinde 

Sarre'da daha 
Şimdiden 
Kuı şunlar işle yor 

SAARBURK, 1 (A.A.) - Dün g ... 
ce Nazilerin her zaman gitblderi bir 
kahveye dııardan otuz kadar tabanca 
atılDUJbr. Z:>bıta bu gibi hadiselerin 
tekerrür etmemesi için gece devriye 
ırezilmeıine karar vermift,ir. 

ViYANA, 1 (A.A.) - Bir Viyana 
ıgazetesine nazaran Avusturyalı Nazi. 
)erin karargahı tam bir inhilal manza
rası göstermektedi ... 

Almanyadaki &on hidiıeler dolayı. 
aile gerek Viyana ve gerek taıradaki 
Cermen ittihadı taraftarlan arasında 
büyük bir intizamsızlık sürmektedir. 

Bir pürüz 
Temizleniyor 
Nihayet Mançuri Sovyet 
demiryolların1 alac k 
TOKYO, 1 (AA.) - Çin prk de

miryollannın Sovyetler tarafından Man
çuko bükiimetine sablması haklm•daki 
anlatmanın bu ay içinde parafe edilme
•i muhtemeldir. 

Sovyet hükumeti Japonyanın teklif 
ettiği satrş şartlarının başJıcalannı ol· 
duğu gibi hbul ettnİ§ ve bazı taleple
rinden ve bilhassa tediye hususunda 
Japonyanın garantisini istemekten vaz• 
geçmİftİr. 

Amerilcada şiddetli 
zelze!eler 

LOSANCELES, 1 (A.A.) - Paaifi 
ıoahi:lerinde pdedtli zelzeleler olımur• 
tur. lnaa.nca zayiat yokaa da haaar ol 
dukça mühimdir. 

İngiltere ananesinden ay
rılmak istemeyor 

LONDRA, 1 (A.A.) - Bay BaJd. 
vin, lngiliz gençlerine hitaben ~ret• 
tiği bir beyannamede gelecek nesilleri 
ulusal ananeler ·muhafazaya davet 
et.mi;ı ve her türlü tahakküme kar;ıı 
f.,.,.din hürriyet ve istikli.linin müdafaa 
edilınes.ini istemiıtir. 

--o-

Peştcdeki Banka 
soy~unculuğu 

Fransa ve deniz işleri 

Washington 
Prensipleri 
Değişmeli 

P ARiS, 1 ( A.A.) - Ba.hriye Ba • 
kanı Pietri, Vafington andlA§maamın 
Japonya tarafından feshine d& r (En
tru.ijan) gazete.ine tunlan aöylemit 

1 
tir: 

cHükiimet ve parlamento bu and
ıa§manm yarattığı vaziyet ile meıııuı 
oluyoırdu. Onbeı ...._için 1922 de İm· 
zalanmq olan bu andlqma 31-12 934 
te imzalayanlardan biri tarafıadan 
feshedilmezse kendiliğinden uzayıp 
gidecekti. Japonyanm fesih lıakkm • 
daki tebligatı bUııu hillebnit oluyor. 
Hükü.meti meuul eden keyfıyet fU 
idi: 1923 de Fransız parlamentosu bu 
anlatmayı tasdik ederken hükumet 
bunun yenilenmiyeceğ ni tenıin etmit 
ti. Onun i9indir ki Londra konu~ma -
larmı büyük bir dikkatle takip ettik 
ve Franaaıım alabileceği vaziyo0ti dii • 
şündük. Londrada Franaanm da kabul 
edebileceği bir program hazrrlanm.ıı 
dlsaydı .IOll Londra ~alarmı za· 
ruri olmıyan te!<'bbii6lerle bozmak 
manasız olurdu. 

llkbaharda yeni konu§ma.lar b'41r· 
yacaktır. Her an olduğu gibi gene su) 
ha hizmet etmek isteğiyle Londraya 
gideceğiz. Ancak Fran&anm görüıü 
şudur k , biz ancak Vaşington andlaş 
maaı prensiplerini eaaalı bir surette 
değiştiren bir eıılapnaya girebiliriz. 

Yüz milyon dolar 
Bu sene Amerika deniz 
yapılarına sarfedilecck 

V AŞINGTON, 1 (A.A.) - iyi 
membadan alınan haberlere göre, bu 
mali sene için M. Ruzvelt, deniz yapı. 
lanna en az 100 milyon dolarlık kredi 
verilmesine raraftardır. 

VAŞiNGTON, 1 (AA.) - Japon
yanın Vaşington andlaşmasmı bozma • 
11 yüzünden Bay Ruzveltin ordu tahsi. 
aabnın 445 milyon ve donanma tahıi • 
sabnın da en aşağı 100 milyon artbrıl· 
masını lngiltereden iıtiyeceği bildiril • 
mcktcdir. 

Bununla beraber, resmi mahafil, and
latrnalann salahiyet verdiği, 79 gemi -
den 24 ünün 1936 mali ıeneıi içinde 
tezgaha konulması İçin İcab eden tah. 
.aiıatın iıtenileccğini bildinnektedirler. 
Obiir taraftan, yük•ck bir memur bu 
inşaatın 135 milyona mal olacağını söy. 
]emiştir. 

Bulgaristanda 
5 yıllık ökonomi 

Diye hiddetle sorardı: 
Ben bu vaziyet karşısında imam 

Yahya ile lbnisauudun dostça gc • 
çinmeleı-ine itina ediyordum. 

- Vehabilere saldırmak, onlar
dan intikam almak boynumuzun 
borGlıdur. Ne duruyoruz? diye ba
ğırması üzerine imam Y ah7a ce • 
maat arasında ayağa kalkarak: 

- Hayır, diye mukabele etti, ha
y,r. Ha!kı yanlıt yola sevketmeyi
niz. Vehabilerin, lbnisstiudun bu iş
te suçlu olmadıkları tahakkuk et -
mi~tir! 

BUDAPEŞTEı 1 (A.A.) - Macar 
Ticaret Bankası §Ubeai önündeki bir 
otomob lin volaru baımda olduğu hal 
de iki ~. bankaya girerek bir ka
&adarı öı'dürmüşlerdir. Anca.k bunlar 
kasayı alıp götürmeye muvaffak olma 
dan banka müatahde:nleri ve m~te· 
rileri bun~arı yola getirmeye teşebbiıa 
etmişlerdir. Bu emada yirmi el kadar 
• Jah ablmı;ı ve neticede evvelce bil • 
dirildiği v~le haydutlardan biri de
ğil, bir mii§teri ölmii§, banka müstah 
demlerinden iki kişi de ağır surette ya 
ralanını;ıtır. 

Tanzim edilen yeni bir p!an 
için tahsisat kabul edildi 

Zaten aralan da iyi idi. Fakat 
korkuyordum ki Şerif Hüseyin bu 
dostluğu bozmağa çalışacaktır. N;. 
tekim, çok geçmeden bu korku.ııda 
hı:.kaız olmadığım anlatıldı: 

Şerif Hüseyin Tellume'de İmam 
Yahya - lbnissuut do&tluğuna bir 
suiakst yapınıştı. Bu boğazda bir tıi 
le ile, lbnissuut kuvvetlerine, bin
den fazla zavallı Yemenliyi - bir 
pusuya dütürterek - imha ettir • 
mitti. 

Bittabi, bu haber Yemende fayi 
olunca, bütün Yemenliler, ba~ların
da lmam Yahya olmak üzere lbnis
atiuda kartı COftular. Halk ga!cyan 
içinde idi. 

- Masum, kendi halinde Yemen
lileri böyle sürü ile ateşe tutan ve 
öldüren Vehabileri mahvede.:ck • 
ler, diye haykırıyorlardı. 

Şerif Hüseyinin adamları - iç 
yüzlerini meharetle saklamaea ça
lışarak - Bu halkın ara.sına kant
Dllflardr. Yemenin namusu, terefi, 
izzetinefsi mevzuubııbisti. 

imam Yahya ile kartı karııya gel 
dik: 

- Evveli. soğukkanlı olalım, de
dim. 

- Yüzlerle masumun akan kan
ları hala sıcaktır, cevabını verdi. 

- Bundan ben de sizın kadar 
müteessirim, fakat emin olunuz ki 
bu bir kazadır, İfi izam edeı-ek bey
hude yere yüzler ve binlerle insa • 
nın daha kanını akıtmaktan çekin
meliyiz. 

-Kaza mı?dedi, dost bildiğimiz, 
dost saydığımız lbnissuut ta demek 
lngiiizlere satılmıf... Bu hareketi 
ancak bu neticeyi ifham eder. 

Görüyordum ki. imam Yahy.ı da 
gayriihtiyari muhitin elektrıklc~ -
mit havıuına kapılınıştı. O bu hu
susta mazurdu. lbnissuud'la arası
nı açmak için küçücük bir fırsat kol 
layanlara bir sürü müfsit ve bednii
ha Şerif Hüseyin sinsi sinsi çahfa· 
rak mükemmel ve l.oskoca l:ir fır
sat vemıitti. 

- Aldanıyorsunuz, dedim, ben 
eminim ki bu İfte bir suiakst var. 

Sonra halka dönerek: 

Ameriknda yılbaşı pek 
ne.şeli geçmiş 

- Sakin olunuz ..• Ve unutmayı- NEVYORK, 1 (A.A.) - 1928 ae-
nız ki Vehabiler bir zam'lnl<ır Ye- nesi 3ı birıncikanunundan beri yıl • 
meni istila ve altüst etmişlerdir. ba§ı bu kadar neşeli bir şekilde kutlu 
M k lanmamıtşır. Brodvay'da yılbatmı kut 

emle eti durup dururken kan ve lulayanların &ayısı bir milyon tahmin 
ateşe boğmak istemem. Vi.kıa şim- ediliyor. 

di bu tehlikeden korkuyoc değiliz, 1-----------------1 
çünkü Osmanlı ordusu ılc elele ver- 1 

mit bulunuyoruz. Fakat neden hiç 
yoktan dost geçinmek istediğımiz 
Vehabi~erle çarpışalım. .. Emia olu. 
nuz, her fey sükunetle halloluna
caktır .... Sabrediniz ... demişti. 

imam Yahya ile şu kararı ver • 
mi,tik: 

Bir yandan bu işi Şerif Hüseyinin 
yaptığına kat'i bir kanaat getirmek 
için tahkikatımızı tevsi edeceğiz, 
bir taraftan da ben lbnissüuda ya
zacak, onun izahat ve bu mesele 
hakkındaki düşüncelerini yazma • 
sını istiyecektim. 

Çok geçmeden tah!rikatıınız ka
naatımızı takviye edecek neticeyi 
verdi. Bu iş Şerif Hüseyinin Lav • 
rens ile birlikte kurdukları bir tu
zaktı. 

lbnissuud İse yazdığım mektuba 
verdiği cevapta aynen f(>yle diyrr
du: 

"Teessüfler ederim ki bu Yemen
lileri kardeşlerimiz Şerif Hüseyin'. 
in askerleri zannetmiş ve üzcrlcri
ne saldırmıf, hakikatın anla~ılması 
çok müşkül, hatta imkansız oıcluğu 
bir anda bu facia meydana gelmit
tir. Bu, bir kazayı ilahiden baska 
bir ıey değildir. Vahdaniyeti ilahi. 
yeye kasem ederim ki bu hadiseden 
benimle beraber bütün Necirliler 
tarif edilemez bir hüzün ve elem 
duymaktadırlar. 

Rica ederim dostumuz ve bira • 
derimiz imam Yahya Hazretleri 
nezdinde bu hususta siz vesatet bu
yurunuz, tarziye için muvafık bula. 
cağınız şıkkı İcraya amadeyim . ., 

Bu kat'i ve sarih ifadeli mektup 

fÖyle bitiyordu: 
"Cümlemizi müteessir eden hu 

hüznaver vakanın dost'.uğumuzun 
semere vereceği bir zamanda hudu
su ayrıca bir talihsizliktir. Fakat 
büyük adamların tanı kasten vuku
bulmayan hadiselerin gayri ilıtiyari 
müsebbiplerini affetmektir. 
İmam Yahya Hazretlerinin ve 

Yemenin saadetini arzu eden bir 
recülüm. Yemenin saadetini Necit' • 
in saadeti bilirim. 

Omit ederim ki bu elim hadıseyi 
hainane bir tekilde tertip edenler, 
aramızı bozmak isterlerken dost • 
luk ve kardefliğimizi bir kat daha 
kuvvetlendirınit olacaklardır. 

Onları bu inkisarı hayale uğrata
bilmek imam Yahya Hazretlermin 
elindedir, çünkü ben ifte dostluk e· 
limi uzatıyorum, ve bu itte bizz"t 
imam Hazretlerinin hakemliğini 
kabul ediyorum.,, 

Bu cevap imam Yahya'yı tatmin 
etti. Ben de geniş bir nefes aldım. 

Fakat Şerif Hüseyin bir türliı ra
hat durmuyor, mutlaka imam Yah
yayı lbnissi.ıud aleyhine harekete 
sevk için elinden geleni yapıyor • 
du. 

Onunla beraber, hatta ondan İaz
la şüphesiz ki lngilizler de mıitees
ıird iler. 

Bir kere lbnissuudu her feye rağ
men Osmanlı hakimiyeti altında hu 
lunan Yemenle çarpıştıramaınışlar
dı. Böylece hala bir Osman:ı vila
yeti olan Yemen yanıbaşındaki (A. 
den) i tehdit eder bir vaziyette kal
Dllf, bu gaile ortadan kaldırılaına
mıfh. 

- Bitmetli - -

SOFYA, 1 (Milliyet) - Hüki'ımet 
yeni bütçeye beı yıllık o"konomi pliuu 
için tahsisat koymuştur. Bu plana go
re, hayvan bakıcılığının .iyileıtirilmcai 
için yem mahsulü arttırılacakbr. 

Bundan baş1t:a Zina! bakanlığı, bu· 
ıusi hayvan yetiştirenleri sıkı bir kon· 
trol albnda bulunduracakbr. Eı·kek da
malık hayvanlarının da arttmbna11 dü
şünülmektedir. 

Koyunlann yününü iyileıtirmek, 
ağırlıklarım ve sütlerini artbrmak için 
çalışılacaktır. Ziraatte ise pamuk eki· 
mine ehemmiyet verilecek ve biç ol
mazsa kaba dokumalar için pamuk ye
ti;ıtirilıniı olacakbr. 

ihracatı arttırmak için geliri en çok 
olan meyvacılık ıslah edilecektir. 

Almanlar Afrikadan yün 
alıyor 

PRETORlA 1 (A.A.) - Alman hii 
ki'ımet:i ile §iınal Afrikaaı araaında 
yün için b r anla§llla imzalandığı re•• 
men' bildiriliyor. Almanya, 30,5 tarilıi 
ne akdar ıimali Afrik&dan 2,400,UOO 
lngiliz lirasını geçmemek Üzere mal 
alabilmes; için Alınan ithalatçılarına 
lazım gelen kolaylığı gösterecektir. 

Tahmin edildiğine göre tim.al Af
rikaaı ithalatçıları da aynı meblağ mik 
darında ve 30,9 tarihine akdar Al • 
man mamulatı alacaklardır. 

* lııııilterede mali senenin ilk 9 a
yı için hazine istatistikleri, geçe.". ~ 
ne ayni zamanın 98,116,393 lng~": li-. 
rası açığına kartı 110,402,538 lngıliz Jj. 
rası açık göstermektedir. 

* Avusturya baıvekil muavini Bay 
Starbeberg yeni ıcne şenliklerini ge
çirmek üzere Macari-stana gitmiıtir. , . . .. * Hindistanın meırubyeti ıçın ya· 
pılacak radyo söylevleri , •':"4~! dü~ 
akıam Sir Samuel Hoore un hır soylevı 
ile batlamııtır. Ve ayın ~ inde. Bay 
Baldvinin bir söylevi ile bıtecektir. 

* Çekoslovakyada g~i. bir teş~ta 
iıtirak etmiş olan komunıs~er, b?' ay 
ile bir sene arasında muhtelif hopıs ce
zasına mahki'ım edilmiılerdir. 

* Cenup Amerikasına hava po&ta• 
amı götüren tayyare dün g.ece Fa~~ 
bir dağa inıniıtir. Tayyarenın benzını 
bittiği zannedilmektedir. 

* lngiltere hariciye nezareti ~·~
bara! müdürü Sir Artur Villert 11tifa 
etmİftir. 

D 
Bakanlar heyeti akşam toplandı 

'ANKARA, 1. (Telefonla) - Bakanlar heyeti akfam on altıda• 
landı. Konuşmalar geç vakte kadar sürdü. 

Necati merhumun mezarı başınd• 
ANKARA, 1. (Telefonla) - Beş yıl önce ölen Necatinin mezarı! 

şında bugün sevenleri toplanarak değerli ölünün hatıra&ını anm,J 
dır. 

Yunanistanda vergiler arttırılmıgı 
-ATINA, 1. (Milliyet) - Bazı g.ı zeteler memleketin müdafaası• 
yapılacak askeri işde sarledümek üzere vergilerin arthrılacağmı 1 
mışlardı. Başbakan Bay Çaldaris b a haberi tekzip ederek hiç bir ııef 
nin arttırılmıyacağını söylemiştir. 

Balkan kupası final maçları 
ATINA, 1 ( A.A.) - Balkan kup ası final maçları bugün çok kald 

lık bir seyirci önünde oynanmışhr. . . ._. . I 
Birinci müsabaka Yugoslav hake mın ıdare ettıgı, Bulgarııtan ve 

nanistan takımları arasında yapıldı. Neticede· Bulgarlar bire karşı 
sayı üe galip gelmiştir. Oyun esna sı.nda bazı ~eyircil~rin h'!_kcme ~ 
o'an coşkunlukları yüzünden maç bırkaç dakıka tehı~e .uf!ramışs 

sükunet pek çabuk iade edildiğinden '?1aça ~e~am e.dıl?"ıftı~. 
Haltayımda, 0-1 Bulgarlar galip ~a;-ıyette ıdı. lkıncı mınabaka 

Yugoslavya ile Romanya arasında idı. Bu maçı Yugoslaıılar 04 kat) 

dılar. . · 1 1 
Haltayımda 0-2 galip vaziyette i dı. Oyun çok çetın o muştur. 

manyalı muhacim taralından sakatlanan Yugoslav kalecisi s~hayı • 
ke mecbur kalmıştır. Bu hadise küçük ~ir münazaaya sebebıyet ~ 
mişse de ihtiyat kalecinin yerine ik amesındensonra oyuna devam 

miştir. ·1 b ['"" 
Umwni neticeye nazaran Yugoslavya dört puvan ı e aşta ge ır 

Yunanistan ve Romanya 3 ~r puva n Üe ikinci, Bulgaristan 2 puvatt 1 

üçüncü gelmektedir. 

Troçki, Kirof'un katline dair ithali 
· /ara karşı ne diyor? 
PARIS, t ( A.A.) - Troçki, Kirolun katline dair olan it~an:-n~ 

hakında yapılan bazı tefsirleri reddetmek için matbuata demıştır ~ 
"Ferdi tethiş usulüne müracaatı, Marksist .?ldutumdan amele. 11! 

laati görümünden daima reddederim. Bu usulu kat t surette t~n~t ;9 
muhtelif lisanlarda yazılmış yirmi, otuz makalem vardır. Bu duşunc 
görüşümü şimdi değiştirecek hiç bir sebep yoktur. 

Her tarafta kar 
ANKARA, 1 (A.A.) - Ziraat ve

kaleti meteoroloji enstitüsünden alınan 
malumata göre, ıon 24 saat içinde yur· 
dun Trakya ve Ege alanlanndan maa
da yerleri yağışlı geçmiştir. 

Yağı§ cenubi Anadolu ile Karade
niz kıyılarında ve orta Anadolunun Ol'• 

ta ve göller havzasında yağmur, diğer 
yerlerde kar §eklindedir. 

'Ankarada kar 
ANKARA, 1. (Telefonla - Dün 

ak~danberi Ankaraya araıız kar yağ
maktadır. 

'Amasyada kar 
AMASYA, 1 (AA.) - Gece yan· 

sı baılıyan kar dunnadan yağmakta • 
dır. 

B. İbrahim Tali geliyor 
ANKARA, 1. (Telefonla) - Trakya 

umum müfettiıi Bay lbrahim Tali bu 
akşamki trenle latıanbula gitıniıtir. 

Türk· Yunan dostlu~ u 
ATINA, 1 (Mfliyet) - Dıt"tleri 

Bakanı Bay Maksinıoa Türkiye elçisi 
Bay Ruşen Eıref ile gÖrüFJ.üıtür. Ati 
na gazelıeleri Türkiye • Yunan doştJu 
ğunun eheınıniyetinden bah&etmekte• 
dirler. 

Elen ulusuna 
Beyanname 

ATINA, 1. (A.A.) - Yılbatı müna· 
ıebetile Baıbakan Çaldaris, Elen ulusu
na hitaben §U beyannameyi ncıretmiıtirı 

Yeni yıl, memleket için iyi vaziyet • 
!erde başlıyor. iki yılcfanberi Elen ulu • 
sunun, büki'ımctin yardunı ile, memle • 
ketin ökonomik kalkınma&ı için sarfeb • 
tiği büyük gayretler pmdiye kadar iı • 
tenilen neticeleri vermiıtir. Elen ulusu
ınun birliği muhafaza etme hakında
ki sarsılmaz azmi, dahili ayrılı.klan aon 
izlerine kadar yok edecektir. 

Prens dö gal amiral ve 
general ve maraşal rüt

besini aldı 
LONDRA 1 (A.A.) - Amiral Sir 

ıRoger Bacbu;...t 1-8-935 tarihinden i
tibaren deniz donanma11 bat kumandan• 
lığına tayin edilıni§tir. 

Prens dö Gal donanmada amiral
lığa terfi edilmiı ve ordu için gene
ral ve hava kuvvetleri için de ma· 
rC§al rütbesini almıştır. 

MILLIYET'in yeni 
adı olacaktır. 

Tütün 
Diyarlarında 

Tütün kurumu Erbaa ür 
nünü yükseltiyor 

- Öz Türkçe ile 
SAMSUN, (Milliyet) - Ben, E 

ayı yni tannnıı değilim. Yii;it yapılı 
cak kanlı (Herek çocuklan ile 
dostlarız .. 

Bu, dostluğun araıına, çağ çağ, 
nıan acılar, köyünkler, beni her 
biraz daha, Erbaaya bağlamqtır. 
nüllcr ıraklatbkça, Herekli ildaşl 
sevgilerimiz kat kat, yücelcndi; bu 
la övünürüm. 

Bu, dönÜ§te (Tıışova)nın veri 
yeıil buca!darmı Atatürke hızlanmı 
kmlaşmış göre göre, kıvanç1andım. 

Tokat, Elinin, bu, ünlü tatlı köş 
nin, günden güne, artan baymdn' 
Hereke çocuk!arının aöğüslerini ka 
tacak k~dar verimlerle doludur. El 
trjği, suyu, Okurları, ıinemaıı, ~o! 
gençliği ile Erbaa sayılı kentlenmi' 
raıında saygın yer tutar. Bu, onur 
ökonomi verimini de eklersek, ıezilı 
baalılann, Ta,ovada Öncülük etmekf 
bilimliği ıııklanmıı olur. 

Gönlümün birer birer, dolan dilıl 
!eri içinde, Erbruuıın ökonomi üstüııl 
ğü gelirdi; Tütün ülkesinin bu, üst 
lük içinde gönen~lendiğini görmek, • 
nu, yudum yudum la .Dak, nedenlii 
vançlı .. 

San, ince damarlı, içimi hafif, ki 
kusu büyülü Tll§ova tütünlerinin uc,_ 
alıcıları arasında büyük ünü vardır. J1 
bir harman yoktur ki, Erbaa tütünll 
karımnda renk, değer bulmuı olsu" 

Bu, yıl, lıtanbulda, tütüncülük 
yasalında sayııılı yer kaplamıı bir Pi 
mania konuıuyordum. Bay Şunid bal 
Türk tütününün olfazlığnu, bilmed 
§im gibi anlatırken, Erbaa tütünleri' 
seçginliği, değeri önünde uzun .1' 
duralamı~tı. 

Anağımda beliren izlel'e göre, 
2,5 milyon kilo tütünün kaynak 
Erbaa için, anlamlı, düzenli bir yıl 
gfuteren bu, sözler içinde, tütünıeriıı1 ran iti ve bi.gi ile ekimi öncelcniyol"' 

Acuna gözlerini yeıil, ıarı yaprJ 
arasında açan ve yine bu_ yapr~ 
arasında kapanan Herek köylüsü, r 
kılıktaki sözlerin çeşit çeşit benz~ 
dinlemiıtir. 

O, tütün bilgiçi olarak geçineııl' 
bile duraklatan, ıa;ıırtan bir tütün 
tütüncülük usta&ıdır. 

(Tütün kurumu) ile bir kat daha 
lerliyen Erbaa tütünleri ve ekicileri 
ğerli, üstün belgderdir. 

Bu dizilere bitim vermezden örıl 
ATATURK çocuklarından dem ...J 
mak gerekti. 

Erbaa, kıranlannı renk, aydmlılı 
çinde alev alev, parlatan Herek t/ 
cuklannı övmek çok tatlıdD", E~ 
yankısını çektiğim ıu anda bunu~ 
terdirr" NeyliyeyÜn ki, kendi k 
övmek gibi olur dediler de... 

Cevdet Baytıı.i 
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lfELm:~I -Ş--E-H- İ R H-A BE R LE R İ Günü ... ~~) 
Londrada yaşanıa! ~~ ...................................................... E1&11 ... mm ........ mııı ................ .. 

-Gez;t:in yazıları- ôKONOMJ M AA R 1 F T E - Umumi h-·- bin iıli:m 
Londreda halk sıkıntula değildir. bilançosu 

Bisd. orta kat dediğimi. adamlaraı Zahı"re borsasında u·· . . Harbin büyük bir felaket oı''du 
orada otomobili, eııi ve köşkü ııarclrr. Dl versıte Yer içer, gezer vs eğlenir. Kansının ğunu bildikleri halde hô.la harbi 
aırhnda kürk mantolar da t.aranar. yeni mezad yeri . Rasathanesı· kanı özleyenler ve hatta hazırla: Şinuli bir ıey hahra gdir: Çok mu /ıa yanlar var. Şüphesiz bunlar fikir. 
~ıyorlar? Kısaca yaptığım araıtır • -o- lerini açıkra ortaya çıkıp söylemi-
malara göre halk buracla çok kazan • D h b dd l • y • d b k l F k mıyor. Yani eline gsçen par• çok de- a 8 azı ma e erın enı en İr ısım aletler yor ar. a at umumi şeküde gidi-
iildir. Lölıin luıyat iflerine öyle Ju • satışı burada go··rülec•k · · d"ld" şatlarından o anlaşılıyor. ihtiras. 
yak bir düzen ı>erilmiftir ki ytqamalı '" sıparış e l j lannı, kuvvetlerini yenemiyorlar 
lcitilokwn yer s'bi kolayia§mıftu. Türk ofisi, av derisi, tiftik ve daha Univenite bahçıe.ııinde İ:ıı§a edil • ve mütemadiyen harbe hazırlanma 

Her te,..fen çalqanfar, giiıtiin bazı maddelerin sabşlan için hususi me- mekte o)e.n yeni ra..atbane, labaratu • ğa çalışıyorlar." 
L"-'- -'- el" L" - ·· . - .ı --·'-•- k ı zat mahalleri kurulmasmı dü.ümnü• 'Ye varlar, klinikler ı" rin Unı"ver·'te --•-. M ..,..,...~ ı ""il''"'"'""" _...... a aca• , • ~ - """ emleketin m"-'aJan~ nokta _ fmı aklına hile ge1İrml<1... D.,,...,.U . bunun için de Ticaret odalanna yazınlJ· törlüğü Avnıpaya bazı J..vaznn ve a- ua -· lıi; ya ı;.J.ıftıiı yer ülôa edcrrıe1. Böy- tı. ' letler eipariı e!mif!İr. Evvelce .sip~ 11tnclan kuvvetli bulunmak, herhan 
le aorgulara C;flı>ap verİknK!.L. Ben Öğrendiğimize göre, bu iş üzerinde edikn bir kısmı illetler ıehrimize gel- gi bir düşman hücumuna karşı ha 
aiz.e: JaPI) ... tetkikat müsbeh bir netice ver· mit ve yerleı-ine kamnuştur. zır olmak şüphesiz her devletin hak 

- Şükür ahhatteyi:m, hayatım telJ- ~ Te oksiyon ismi verilen bu mezat Fakir çccuklara 1 emek hıdır. Fakat bir milleti di.:nden lu ' 
Ekede deil"l d d · d b yerlerinin kuruhnası ;~;" ilk hazırlıkla· J • L--> y-· o ı ..• esem e sız e ana: ~- nagın. a l«fllar siltilılamak, ve har • 

- Ya sokektan geı;erknı kafana ra ıriri1ilmi1tir. Obiyon yerlerinin ıim· Hili.liahıner Istanbul merkezince b b el 
•ir kiremit düşerse t deseııi.z _ Ba söz dilik Ticaret ve Zahire borsasına ilave mektepl<ordeki fakir çocuklara yf'mek ıy.e • ~!Ç erini müdafaanın icap 
6enim hayatım<• tehlikede .Cduğuna edilecek J'enİ ulonlarla ııöriilmelİ di • verileceği ya:zılmı§tı. Metlreplerin t.... eltırılıgı haddin birçok misli yuha 
g~ermsz. iflas ela oylecfir. Bananla fÜllÜlnaelı:tedir. ~ olması ~ yemek Terilmeei nya cıbnak ba "müdafaa,, arzu:rile 
J.eraber bütan alnının taile lıayatını Tica:ret odaaı, tetkikattan alman - Sıhhat Bakanlığımn Heybeliada sanawryomımda yaptırdıgıv kadın ~"'i- lıayramertesine kalmııtır. teli' :-ılilemez sanınz.Bu olsa ol"a 
lrazananlann cemiyetleri, sendikaları neticeleri Türko6se bildinniıtir. b. • krikl kl ,,..... Hukuk fakUltesı"nda vsrı"len ancak emperiyalİBt bı·r du.!•un-cenın· 
.,e sigortalan OGrdır. ~ii liir lD. TenzilAtlı .sa1ıslar yona ıttı, e • i eri tmıtaml~clı. Resmimiz bu pat)İyonrı ve ah 1 r ıranı ada çaiıı- l>i.r ku • f41nedııdim • ı ' Utirahot balkonlarını gö.teriyor_ tard cezası m su üdür. Nihayet mütemadiyen 
'lt.aftacla bUinı 11ara ile - lira kazan· Bayram münaoehelile bir çok müe.- G-_.__._ Hukuk fakültesinde, denize indirüen çelik adalar, üze· 
arn ... Bu kız: gauı haftada altı peni se ve ticarethaneler, tenn1atfı salt§ y-.... ŞiRK.ETLERDE BELEDiYEDE ~~ rinıle midyeler yrrva kursan el.iye 
yani 16 kuruf sigorta parası oerir. Brı tıklanm ilin etmektıedida. Tenzilatlı bir meseleden dolayı ıo ay muvakkat ya-'---•-*<P. Elbette L.. kadar . --- ...., R h d • D ı· tard cezası .ı .... birinci sımf talebe. il"""'"'..,-· .... sıgorta onu haııtalığmcl• lıartrzlı-e• sabf-, ucaret odasımn mwadesile J fJW a yenJ ereCC ) lıindeıı Bay Hamit Tuğrul için, Hu. masrafın karfllığı bir gün gelip a-
nin birinde tJrwi eılıa .,., bıatabiı ilan edilebileceği için b.ı gibi müessese •-•· ,_,_,,, · al..__ · ranac-'-~r. -...,,..uı da giindslii" • • ve ticarethanelerin vaziyeti tetkik edil· ı ...,.. •aıı.uıtesı t """ cenııyeti fakül- "'"' 
0~1 - 7irmi. .rıu "'/.:";; ye•en · meı.tedir. dare başladı Kadehler ~~:":!:~e~:::!:~:ıeHr: Hem bugünkü haTp tekniği, 

,..,...., .. er ııcır. Maeı.i ıs kunqa eh.. Ticaret bürosu muame14tı mit Tnğrulun bir yanJııl·-"- kurl>an bundan yirmi ilene evvelki harp tek 
~ tavak ile patatr#en mürekkep , _,,__ ...,.m ••• J L----
l>ir ;yemek Veren yeri- L~·r '-a • fi ,. Rıhtım ve Lı"man ~ .. ı"rketlerl Verı·ıen mu··htet aayr·ı mu· gıİtmeımesi oçin çalışılmakta.ın-. Affe. nıgıne ue ~iyoT. Her sahada #hır 

8 
__ _. _ _,_ d -· R-,-···~ " O ıse geç 1 Y • dileceği ümit edilmektedir. oldağu gibi harp ıısulii ve malze . 

··- ..,..........., oyarlur... At.ı."• ~..: Şehrimizde Ticaret mu00 dürlüı;..•nüD bk t 'b r. b• t Jd · d -' d l il pare Myetıını t~mi• eder. Birkaç pa· o- ar arı e -.arışlı ay yen il" zamana UZll 1 ı p OL J s T E ~aı e ue_v.a ım. ar e ilerlemİf ve 
nı da bahşiıleN!en bi.-iktizir... 1ağvındanberi çalışan Ticaret bürosu • y . .1. 1 k uuan.~ buıbrlennin kazum ı",.melı 

• ll1!D ofise lıağlandığmı yazmıştık. Büro- eni liman wı Tahtım idare&i dün • Me,.,ane, o anla ve bar gibi yer· • • h. l ,. Bır ort• helli adam.. •• Mes..U. a;y • nan bütün mmmelab ve itleri düa ta- den itihare::ı !Aaliyete geçmif!İr. Ge • Jerde içki kad.ılıJerlııe İ.Şaret korunası y Jb d ~ en müt ıp ıi ô.hları icat etmis-~ 100 lira kazanan birisi, ev kirası mamen ofu !uheıine dewedilmittir. Bü· nel müdür Bay Aılıi Rıza dün eaki Rıh· için evvelce verilen karar, dün, iktisat J aŞID a /erdir. lfte bunun için ıımumi ha~p 
arak ııereceği para ile ve t:ı:lm;tle ronun ba§mda çahıan eski komiserler • tnn şirket"nin Galatadaki idano mer• vekiiletinden gelen bir emir üzerine K te o teklimülıüz.lük ( f) içinde Ô· ~ eıı ~hibi olur. istene ayıla mese- den Bay Hayrettin, bir kaç güne kadar kezine gİtm.İf ve bir müddet orada ça ~~!_mtır. u.ayyen lıft- müddet is.in tehire- Umar Oynayanlar len insanlara bakıldığı zaman ge _ 

lıa on lıra vererek ot....,bil •alubi o • Ankaraya gideoektir. Bay Hayrettin, iç hfrmtfır. ..,~... l k b' h b" d h · h' 
u.r... Böyle kredi üzmne i• "apan · d . Yeni te•kilitın i- ba•lamaaile g-- , K k vl ece ır ar ın a a ne miıl ış ,._, 

1 
~ J ticaret aıresi muamelat müdürlüğüne % .- • ~ arısı yag ar "'-b 1 d vın erce müessese vardır. Jngilterede-, tayin edilmİftir. rek Rıhbm, gerek L"ıınan §oirketleri , Bazı kahvelerde kumar- ..... el er oğuracağını hesap et • 

lıi sigorta f"fln"Iah da dünyanın laiç lıoir tamamile tarihe lıanpnq o!m.ktadır. Belediye kan§ık, gayri ,.,hi yağ- mek kolayca mümkün olur. 
taralında yotkur. ı§te bütün ı..ı ı.oıay- Ege tütünleri iyi satıla) Umum müdürlük ~-ne te - tar luddrntdaki tedn"ka:tmı bitimıiıtir. bazlar ma-Wııar. • ı.. ,..._... ko'4··-'ır. ln-ıizJ.-..:~ 

1 
. . ol b kilde --ı··-çA;;.ı:m gÖ&1:eren m·~---- • Bir Avrupa mecmuanncla bu • ,_,_.1_ ro su ~ •" ..,... ve cıvar tütü eri u yıl bir ,......._ ~ -- Piyasada bir kaç tüccarm bu yağlan b d k ] d } -' • d"k 

"'".
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- ı;oJı para sarlederıi yok ıleiil· çok dıı piyualarda diğer ınemleket tii- nıe VekıiUer Heyetinden çılmıı~tır. Bu sa aşın a ya a an 1 ar na uaır ,ayam ı kat bir istatistik 
cır amma çokluk a:z para ile r.ılıaf tiinlerine nazaran pahalı sablımıtıır. Bu- gÜnlerde tebliği bek!!enihnektedör. Dün muhtelif cins maddelerle karıştırarak Yılba§ı münaı.ebetile birçak kah • gö:zümiize ilişti. Bıımı brırada kısa-
~· bilir. nur •~bebi, Almaııyanm fazla tütün a - akıam üzeri, Maliye :müateşan Bay bir nevi mahlut yağ yaptıkları anl"'iıl- velerde bdi cıe.-nek iç.in kumar oy- = almayı faydalı gör:iyonız. 

• • • Jıu Amerik d da tü""h~- .1. it . • Faik liman idare..ıne ge:bnif ve reislig"i . mıştır. namnıfhr. n-•--'-- palı·.,.~ L-L-- a• 
• ~rada ha!Jwı sokaklarda yürü- ~ksanhğıdı:. 8 ·~ r .... o esının altında bir top~ yapılmqtır. Bu Belediye bn tüc<:arlarla §iddetli mü- imanların d:'::::;-trrma -;;.P'd:;; ve h Ybapılan bir hesaba göre umu ı.i 
~·. "!"~ oe otomo&illerin J.ayıp p . foplantıda devir ii~erine ait bazı pÜ• eadeleye girİfmiştİr. Böyle mahlut yağ kumarl>azll.ar yıalııalaıınu~. Beykoz· ar e iştirak eden memleketler a-
~oı-b:.:.::;~aı;tır. Bilme111-loıta &ynır S!İl Şlnl kontrol rüzlii m-.Ieler «rafında görüşmeler yapan müe11eseler teftiı edilecek, hak- da Yalıköyünde lbrahimin kahvesin· halisinin yekunu birbuçuk milyar 

Pi,asadaki peynİrsabJtm kontrol et- olmuttur. larmda kanuni takibat yapılacaktır. de i.kambil kağıdı ile kumar oyna • yani bütün dünya nüfusunun dört-
Gi<Üf gelif bir erişin«. bir artarg• mek için evvelce hazırlanan peynir sa. Oğrencliğiınize göre, yeni idare,.;n 935 b l · h i v yan birkaç ki§i hunlar arasındadu. le üçüdür. Bunlardan 1,298,000,00(, 

cm 
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• -lmii . . esas kadrosunun gelecek hafta içeri· Ü ÇBSI IZlr IQI Kahveci lbnıhimin üatünde 272,5 ku ko 
a u.zu ffİİr'. J' ani ıoyle aryelim: bf nızamn:ı.mesinın tatbikine başlanma· srıde bazıı"JIUllllasma başl.anacaktır. Ü lonüeri ve protektoraları da • ~~ bütiin sokakları a1ağı yukarı •ı için alakadarlardan bazı cihetler so- yeni kadroda birçok değipklikJ.,,.. o • Belediye 1935 ~neıi bütçesi hazır- nış bulıınmuıtur. Balatta da köprüba hil olmak iizeTe itilaf devletleri ta· 

!'i~ fımal.· cenup, bir de _.k. g~ , rulmuştur. Bu nizamname etrafmda, lacag"ı ve nıem..- kadrosunun bira• kı hkfanna devam etmektedir. Yeni büt- ımda Snbrinin kahvmnde Hüsamet • af nd 159,000,000 .1 •. 
istiL-- -··- l t -·.. Türkofis te me•gul olma;;.,. ba•l~tır. ~ d · · • d f lı tin, Ahmet, Niyazi, Re<:ep namın • ı ~ ı a, mı yonu ıttı· ...uneane •Jll"l n Ja muayyen bir ' b- ' -· ıılacağı anla§ılmatıkadır. Bunun için çe e ıçtunaı yar ıın as mn daha :ziya. fak devleti • t af d d 1ıua =- · ,..,. veya iki dakika • Yunanlılarla takas anlasma- 1ıtr komisyon tetkili muhtemeldir. de genişletilmesi için bazı tedbirler a- da dört kişi kumar oynarlarken yaka erı ar •n a ır. 
f'll'/ı • ~arp .soluıkları Gfılll", ond""' • ' Jınacaktır. !anmışlardır. Bütün ba: '71.emleketlr.rde s.fer· 
•'?"ra _flmal. cenup ... Şu lı«lıle lıerkcs ' sında güçlük ViLAYETTE Bir yaralı hastan 309 öldU ber halindeki kuvvetlerin yehii.nu 
bir ~det ,:ııürür, sonra sokak -rer· 

1 
• Geçen senede.n yarım kalan bazı iş- • mil bal k~n eğer yol aı;ık değilse bekle":-~.: o. !ürk • Yunan takııs anlapnasının H J lcnn de bu sene içinde hımamlanma&r Bundan birkaç gün evvel Ramiz - ıae 74: •yona iğ oi:\naktadır. 

nilnd 1 tatlrik.ıttmda ..... ı.ı.u..... bazıı güçlükler et- ama ]arın arası irÔu ~ahıılmakıadır. d N .. _. _ _,_ bi . . • ala •"-L Bu yehii.nun yansını Avrupa dev. 
• ~n ar~a~ ar geçer .. , Onlar du•ar, rafında Türkofis l stanbul şubesi de tel· x- ' e un ununue rJsıru yar yan men l l>erıkıler yurıır ••• Bunun için polis kul kiklcrde bulunmuş ve net:ceyj merkeze B 

1 
d Yeniden bir Jehir tiyatrosu binası met dün teV'kif edilmi§'tir. Nuri dün etleri askerleri teşkil eder. Şimdi 

lanmıyorüu_ Polia ;yok değil amma bildirmiştir. Balık tacirlerinin ortaya OZU U yaptırmanın mümkün olup olmadığı da Cen-ahpa~ hutahanesinde ölmüttür. bir de ölenlerin hesabına bakalım: 
)Mlbıu;D~,_. ktzn§lk ohm yerle:r de att klan gÜçliik jddiuııaın, tatbikatııa ye- tetkik edilmektedir. K l}; Q l Fakat bunun i,.in harpte, gerek 
11ar·:· ıger yerlerde bizim Karaltöy- · lu d d • · -- S h · · · k · " dekı renkli lenerler .,;bı" hoıno- hsr nı o §Un an ogan ı:eçıci bir vmiyel ol- v·ı A • b . e rın p anını yapıca 111mar Balatta tatlıcı Atanyanm yaınmda yaralanarak, gerek hastalaıtnrak Ö• 

L-'- D" ~ ~· madığı anla;ılmaktadır. ı ayetten araıarının ulun çall}an Art"n ile ameleden Prodromoa leni l l 
•"."""' ~pra:zuıcla bir tane ııar_ Lii • * Ti.irk _ Yuaoslav Afyon m·-'--,.ele- hta:ıhuhın planı için mütehassıs ür €-r e, esaret a tında kalara:'ı Ö-
L•• b _ _, L, "L• L----'- - ..,... , masını ı" t '. . r arasmJa kavga rakını•, Artin, Prod • l nl .. ı-e .... BJvı ~u- palis -k. cinin tatt.ilcine -"-'·•'·· s e:ıı er ecnebi mimarın ~tıgı" raporlımn ı"üri r y " eri ayırmak liizımclcr. Ban•-- ı. · #- .,.,.....~~" ,-r romosu dövmii§tür. 
~ ~ um....U ve fteBaplı bir Sebze halindeki hamallar araaıncla heyetinden aynlan ilıtisa& komisyonun- H öl l L•_ 

makine ıle bır kırmızı, bir rna11i )'ant• 1 
1 

bo:ogunlllk çılmn~, mayrn müracaat da tetlı:iki bitirihniıtir. Jüri heyeti bay· * Çakı ile tehdit - Galatada Şef. arp•- ·· en e•in yeruinu9,830. 006 
Y<!r·:: Mavi Nôrünce yürü;yor, lurm= • ~U C U6 naber eı· _ etrnqlerdir. nunertesi ııoplanarak k:at'i kararını ve- tali sokağında oturan Mac.idenin evin dir. Diğerlerinin mikdarı ise an . 
gorun'?" duruYorsıınzız... Bö:ykee pi. Genç,.,, Burada iki lc-.aDD hamal bulmnnak- recd<, Istanbulun müstakibel plô.nıru ya· de yapılmakta olan eğlentiye kabul cak '181,000 e baliğ olmaktadır. 
y~~en.m ne zaman gelip ge>;ec .... kes- " 1 aı feli temsiııeri ı d B. . ·1 pacak mİi::marı tayin edecektır". edi~mediğiı>e kızan Arap Abdülkadir Fakat bunlara Afrikalı, A-yalı 
t 1 'N l ·o· a ır. ırıncı eri mah kayıktan çıkara- "'" •n mrş... "" günü clikkat sttim. Cumhuriyet gençler m-...,-''-den.· k "--' · ( ile arkada§ı Sabri Maoidey:i korkut • Avusturalyalı kolom· askerlerın· ,· de 
T h -L k L aıncun ra uaıe getırmektedir. it.incileri de \ t" t"k '1 v k -•---dil akı · • 

en a •wıa tıı ><O§UP gelen tdr bir 0 • On beş günde !tir Yerilmesi ~z birliği duL:.:mlara k.:ıl;;.r ıa~.zlrtaı!ır. S 1. IS 1 yı. IQI ımıa m .......... e ç gô.tenp tehdit Üıioe etmek lô.zımdır. Bu takdirde 
ta_nıobil k1rllll%l 1Jıi:ı görünce duru.oer· t!il beda ı.-•'- ,., _ _, . ,_, •··- Bel~- . . ..._ ettiklerinden yakalanmışlardtr. 
dL •• Ha.lhalri önü--'A~ ne -ı- ·-dı e en ,.a ..,.. temı .. uer•mn iıilnci- Bmncı1er, dükkanlara da malı !<en· =•'c ıs1.at>sb1< müdürlüğü, Ü· • v- t k~ -- h l ''- yekii.nun çok yükseleceği ~;;phesiz 

,,.._, o•~" -• si 4.\.935 cuma gÜDÜ Saat tam 15 le d•l • • __ L ~üncii beJeıdive İstatistik wıl~. L---. Or wraLw.,a Va - ı.unOn d' ,--
ne _,_ S el · B" el l ı en götürmet1 istemioler, bu .n~den a- • , , ....,..u ,_,.,, · 1 de ır 

0 ·r-·•••• a ece nı:r.anı. u; e o sa mahfolin Beyoğlu Tokatlıyan arl<Mın- ' , - lamağa ~lam!Jbr. Uçüncii yıllık, ge· ıske esin şeker tüccarı Hıristonun · 
)'iirür.bBöylelikle otomobil kazalarının ela C. H. r. Beyoğlu kaza merkezi hi- rahnnda kaYga çıkmı3tır. çcn senelerde görülen tecrühelere gö- dükkanına P P dört karavana helva Harbin bu leci iıkıbetleTine, 
"" .. ara alaruı biribiriııe .rn-..:..m· ;:._ Birinci kmm, istida ile viliyele gıı- J b-'--' 1 el • - y f 

al 
0
---··• ~ n :miri aalonunda verileooktir. Bır 1 re, daha mül<em.-nel bir ~kiilde tanzim ça an sa ,.... •• u ar an .tt.rap usu ya- harp dola·--'1e zarurete, sefalete 

nu ııaı)'Or_ OJUm içindir iri koca .. I . • erek ikinci kısmın kaldınlmasıru ve İilıı· ''il ,_ . kala---•-. _,...., .. Lond d b" k musamcre er l'Çin <>aTCtiye yoktur. Her- tilan hail" . . . cw ecc·..tır. ·~-.,-.· dü,süp te ölen sivill-ı' ele ı"thal et-
• ra a rr te ot<ı<mobil koms veya kes gelebitir. Kapılar salon ılo1unca n ını ıstemıştir. ZorJ:ı g:rmek iste:n:Ş-Ahanozda ~· 

klaksonu öttüğü i§itilmez-. kapanacalctır. Çocuk alınmaz. H rc"rclh ne:~ ı veri.ecel< Şc •• r e ait b:ı tün hadise ve vakalar um.umhaneci Zebra ~·se müra<:aal e melidir. Sonra harp yüzünden rr.il-
Be.. ~ada fıa!Jı.rn yiiriiyüşiinii biz.. gra;: ikk de, ilmi bir şekilde gösterile - derek Çeşmemeydanh Cemal isminde yon/arca erkek ce.rıhede oldu 

dem. emurlann barem kanununa ba~ • Yugoslavyanm Istanbul cener.d H<lr<İrahlar kı;rarnamesinin on ü- cektir. Yı llğm b:r kamı franaızca o- birinin umumhanenin penc:ercsine tır- • ül Ü l d ı ~·-- kon...:O.U Mö.w Vak....:~ İ.zİnİi olarak çüncü maddeMne bir fıkra ddcnınİ•tİr. lar.ı! t<:rtii> edi!mdrledir. çın n·· usun er emesi e durmu z~ ıyo~···. Uç sene bekleyip dördün '· """ ' . maıunak &uretile içeo,.ye gir.ınek i~te- ve cloium azalmıştır. Bütün bun . 
~ s_e~ ılenleme/ı._ BuraıUı iiı; adırn Bclgrada gitmiştir. Gelinceye kadar Buna eöre; maaımın tutan yirmi lira- l Lİ .. le,B ılllmıarde zapt Y8 eliğini iddia e~ Cemal yakalanmıı ların mikdan en az 38 . 40 mı"/ . 
.,,.,,...,..p bir adım beklnnelr... imdi konsolosluk işlerine 1ron111>los Mösyö ya J.adar olanlara (yirmi dahil) aile tır. Lo_nılraclrı halken akınlısı gider durur. Çerhina bakacaktır. haı-cirahı verilecek, OAdan fazla maa!J raçla dmacak • Kalwede krırnar-Yenişehir cad yondur. 
Gıder durur bir haldedir. Bu hsm a. olanlara ai~e harciralu verilıniyecek • B" ·ı.: lı:ira! d '-'-•-Jar . de..inde Acem Huaıım kahve kepenk J h bi b"" _.____ ~· l d" . h * Ba cuma günii saat Ollda çocuk e- tİT. w et &J'l'n üııuwn ve bı- 1 . ka al oldu- hald . "de (L şte ar n meşum uônço:;ı; ..• 
....., aın en rrır, "m ı;iinenmekten . «....... B kı •~ ,__ '-- ' "ki L,_ ! L-'-'-- en p ı gn e ıçerı .,. kurtarır... mrgeme ınu a r...,y ....... nun no· I.' 1 · , · . l '"' ete <11Den er ........,,,da yeni yapılan rahim, Koç.o, Adem i.uninde üç kişiniD Bu bilançoyu siyah bir levl.a Ü· 

ğur.ıevine ait yem pavyonun açılma me- n.ua .ım ve.u.ı maaş arı talimatnamenin dün akıamdaa itibaren kumar o~odıklan poliı tarafmdan zerine bastırıp uluslar kurumun -
Londra: 21 llkkimıuı rasimi yapılacaktır. ,._._ d 1 · 1 · de kul'---• .._ik. ,_ B. FE.UK ucrc& ev et ıı enn ""'"an ta.., ıne başlanmı§tır. haber almmtı ve üçü de yakalanmı§· da en l>tış köşeyi', Le ndraJa deniz 

1 1 
~ lspar a liaesinden y~nler ile memurlardan, gerek-.. dışarıdan bir mu- Yeni talimat.nameye göre, bio.il<lete tır. gÖTÜpnelerinin yapıldığı binanın . 

.tS O '!< A lo.parı:alıbr hafraırıDD birinıci günü, sa alliı:ıı ve:kilıliğine tayin edileceldere ve- binen iherkes bireT ehliyet vesikau a). -------• muhtelif yer:erine, ve hatta Ro ~ 
at 13 te ve Erzarum JiııesiDden yeti • killiğindc bulunduklan kimseye verilen y 0 d ı · • <lı Bankauıadmo .ı._.. cıetv~ldir) feD.".er kuruınu azaları da bayramm aylığın uçte oosi verilecektir. mağa mechurdıır. Bundan baıka, on eDl 0 a mec IS! manın, Vaşingtonun, Parisin, Ber-

31 K. Evvel 
9
3 ~ .'ki.n-i günü Çcmıberlitaşta Turan la- • Aylık """1i!ldi - lkmcsltinun ay· yaımdan küçük olan çocuklar bisiklete linin, Londranın ve buna mümasil 

.. raath.a.ne&i mütalea salonunda bay. hğı dirı ~lmiıtir. bineme7Jler. Belediye müietti§leri dün Bugün toplanıyor yerlerin birçok sokakları:ıa ashr . 
A K Ş A M F I Y A T L A R l ramlaıacaklardır. " Nüfusun y•zıl-11 - Gizli wıüfıı•· bütW. kazalarda t«ti§lere ba§lamıılar· mak herhalde faicleli olur aanırı;: ... 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT "'lçk aleyhtarları lrurımıu tandm tan 935 birincik.ômın ayı .,nana kadar dır. Talimatnameye göre hareket et· Mümtaz FAiK 
lotôk. ,..., daibli 94.Z5 R.ı.tım 17 •o dan hayrs-- - - - --· .. - yazılanların sayıSJ teşbit edilmektedir. Bu ilk toplantı mera.sim-• ~-~ .. uçııncu .... ı gunu .&aat. miym b~lklet..; diiklıanlan hakkında ------
1933 E..s ... ; 97 Aa. MümuLil 5040 16 d.a Taılıaüiyaa saJcmlanada bir çay ... den ı0 baret olacak Du""nku"" hav> 
ltuponun ZS,12,50 An. T&h•ili ı. il 45'.40 ziyafeti verilecektir. lılAHKEMELERDE ~ tutularak haklarında t&kibata hat- • 

" 11 :ıı&,75 An. T.ı..;ı; llJ '45 Jana<:Utır. Ticaret ve sanayi odasının yeni rnec· ISTANBUL, ı (A.A.) - Sıfır de-
• 111 27 ·Çocuk emrgene .lwnımunun E- Mahmut Sai in VilAyet ------- 0,------- fıai ilk toplantJşmı bugün saat ı5 te re<:ei hararete ve deniz aev"yesine in· 

Es HA 111 minönü kazasına bailı Kwnlı.apı, Be- Konsoloshanelerde yılbaşı yapacaktır. Meclisin dört yıllık yeni diri!mit barometre hu sabah saat 7 de 

~·.~H·.~a.!!""'" !~ t ~:t~po< "•• 2,20 :y<aıı:ıt, Kôçiikpazar nahiye kollarnun ahıyhinde 1fa<tası Düıı yılb;qı olduğundan kcıınsolos. bir çal.,,,,. devresine Pmeai münase· 765, aaat ı4 de 765, hararet derecesi 
•. ,, Mü•u•"• 95 l Te·kor lO,iO • .,,,,Jile lumı:;ı-deri .bibnİftİr. Kitap namı albnda mecmua n ... re· betile bugünkü açılı§ la meraıim ya- .sa.at 7 de O, sant ı4 d • 1, AT •mi d<,. - • 18.40 ..,, ha.neler ve ecnehi ınÜ~ln!eseler kapalı • b 5 • J h 
T.u •~ı· e Cumba~ Çimento 13,10 Ct.ma gunu saat -OD do··rt- der k k pılacaktır. receı ara.ret 3, ' •s.ro.n • erer~• tı• e anuna muhalif harekette bulan- idi. L·on· -'l~hanele.rde yapılan ruba· O 5 
.,.,, .. !l...J.an 70 "" ' •T· 1J te Aleıındar nahive kong-·' de Div-·- d • · • "' "" ~ Bunun i.;in, bir çok kimselere dave- raret • • 
T.._, •nso ş.rı. d••- e,9

7 
, ·- - ugu •ÇJn mecmuaları kapatılan MaJı- •' · den ba brik"t 1

•• 1 im R- • '-- ·••. •-
Aaadolu Hiaae ~2ô Bal1a , ,so yolundaki o<:akiar merkezinde yapıla ru .ayın aonra t~anm te a ı,... tiye er ırönderi iıtir. ıı:ı:ırar poyraz.u.ıuı esmı..,a. ~· ' 
5;,. H•yriy,, 

16 

Ş-k ~. ~- !: calı:tır. mat Saim bu kapatrlmadan 2'11"Br gör- bul edihnqtir. Fr.ansız sefiri M. Kam BugÜnkÜ toplantıyı vali ve belediye mi .sürati saniyede 9 metreye çdmıı~ 
Ç r: K F I y A T L A R I • Çocuk eürgeme Jwnımu heyeti düğiinden bahisle vilayet aleyfıine meT<!C franıaz tebaasın1 kabal eder· resi Bay Muhittin Ustiindai bir ııöy- tır. 

merkez:i,-esi dün oa&t 15 te ~ Si 16,356 liralık bir tazminat dırnn aç- ken kı&a bir 1>11tak söy)emiı, ana va· ime açacak, bunan ardından seçilecek 
--~ 

'Fransız F. 12~'04 Prai 
1-dr.. 4;21 8elpat 
Miline 9,28,81 Mo•keva 
ICVyork 79,60 Berfin 
c-...... 2,45.50 Var~v. 
At.Uı.a 83,88,88 Budyeıte 
Brüksel '3,'39.GD Madrit 
Amıtt:J"Jam 1,17.SO Bükre' 
Sofy. 66,93,44 Viyana 

NUKUT (Sa1ıf) 

Kurut 

- F ı:Tllıır.IH:ı; 69 2Q 1 l••İç.N 
1 l>ol•r 125 1 Peı:eta 

l K'"" Çok S8 1 M-1' 
l Şil. Av. 2.1 ? 1 Zloti 
1 laterlin 6:.!5 ZO Lf"y 

ao Liret 213 20 D: .ar 
IO Le ... 23 ı 'r'-· .. ovic; 
•F.~ 115 Altan 

19#)2 
35.08 

10,89,50 
1~7~ 
4,20.31 
4.27AO 
5,Sfl.~5 

79,35,39 
4.z9,:ı1 

Xu~ı 

815 
18 
43 
2Z 
17 
55 -.-

9,32 

vaı saylavı Bay Şemsettinin bııakıılığı mrıtt. Bu davaya dün dördüDCii hukuk tanı U-in v--: ---'ea samimi dilek • mıınkbt bir nıis, nliye mecliıin te-
altında aylık toplanh&mı yapmıJtır. mııhkemesiıııde lvıkılnvıtJr. lerdeW=.,; ıekJı:iirleriııi bildirec:ektir. 

* Ha1a!iahmer cemi:reti lııtaııbul m..- Mahkemede vilayetin avııkau lrfan On dakika sonra, ikinci eir celoe 
kezine bundan bir ay evw:I 305 lira ve Emin ve vilayetin iclard>a.ııenin değil, yapılacak, yalnız mecliı azalarının it· 
ren - illl1İııi ııö,Iemiyea bir bayan mecmuanın kapatılmaanıa emir verdiği- rerek: tiril< edeceği lıu celıecle de riyaset cti-
dün de gene fakir çocuklarm yem<ık ni, bu emrin zabıta tıırafurdan ne ..,. - Bir mecmuanın kapatılması key- Tanı ve idare heyeti seçimi yapılacak-
maorafı .!.arak 20 lira tel>errü e~· . rede iııhz edildiğinin bili---"~' 9Ö • fiyeti mühürlerunelde mi olur, lıatka tlT. 
- ı--: • ..:.. ~ ... - y la tir. ~ türlü mü olur, bu idari kamıulann tat- Reisliğe seçilsı :zat, t.a~ o · 

* Tayyare Cemiyeti lltmlbul .,..i]i,. Mahmut Sallıı vilayetin kendiıi ta- biJôııe ait bir ıe)<ildir. Ba iıle mahke· rak bir oöylev eö;yliyecek ve toplantı 
yet merkezinde yeniden ...,ı.il edilen rafından neşredilen kitapların baaJ. me uiraıanıax Viliyet kitap aamı aJ. aibayet bulacııkhr. 
ha,yanlar kdlu per§embe günü aat ıs mamaaı ve idarehanenin kapatdmnı j. tmda çııkartlan mec:mualan kapatınq. 
le Tayyare cemiyeti merd<ezinde mu- ~ emir "Verildiğini, lbu ıımıriıı Galata tır. Bu k.ap•ıımanın ne ıekilde tecelli 
tat içtimalanm J'l'pac..ıdardır. paliı merkezi tarafmdan ve lıomioe.- ettiğini bilmiyoruz, demittir-

Kadrinin elile infaz edildiğini jnfaz- Mahkeme mecmuaların kapatılması --
Akıl hıfzıssıhhası kurultayı 

Akıl hıfzıssı!ıhası kuraltayı 10 i
kincilcinun perşembe giinü saat 16 da 

dan evvel idarehanenin miiİıürlenip emrinin biı- smetinin vilayetin ve ka· 
mühürlenmemesi keyfiyetinin telefonla panma işine ait en-alan da Galata po-
vilayetten &orolduğnnu ve miihürlen· !is merlt:ezinden getirilmeaine karar ver-
mek emri •eıiJd·-· · Mi r. mıılıakemeyi 27 ikincikiııuna bı • 

Tayyare Cemiyetinden bQfka
sı siztlen litre ve zekatınızı is
lerse sakın vermeyiniz. Bunlan 

1 
Tayyare Cemiyeti toplayacak
tır. 

SPOR 

Cuma maçlar1 

htanbul futbol kurumu başkac.ığın
clan: 

4.ı.935 cuma günü yapılacak mın· 
tua lig maçları: 

l - Beıiktaş alanında. Alıııı gözcü. 
~ü Halit Galip Ezgü. Saat ıo,30 da 
Bakırköy • Ortaköy bııkerni Adnan, 
12,15 te Doğanspor • Haliç hakemi Ha· 
!it Galip. 

2 - ikinci bölüm lig maçları 6bo 
türde yazılı günlemeç!e başlıyacoıktır. 

3 - Şild maçl..-ının çeyrek - ya 
Tnn son Ye son oyımı.nnm yııpılmaol 
mıntaka birincilik maçh.nn"8a 90mBY8 
brrakdmıştır. 
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Devrim ve yapım 
Bu~nlerde öz dilimiz içın yeni bir 

sözlük hazırlandığım ırazetelerden duy
duk. Bu duyum bütün okur yazarlarımızı 
ııevindirdi. Çünkü okumalarına kolaylık, 
yazılarına yeni bir hız ırelecektir. Bana 
kalırsa, bu aözliiktıe ilk it olarak on bet 
yıl dan beri içinde ya .. dıiımız, on bet yd
danberi büyük küçük her Türke öiretti· 
miz ( inkdi.p) sözünü doiru ve açık 
karı ılığım bumakbr. 

(lnkdip), hele Türk (iııkdibı) yalnız 
devrim demek mi dir? Hayır. Bu yeter
aizljfe katlanacak bir tek Türk bulun
maz. Çünkü biz yalnız devirmedilr, yap
tık ta; ralnız yılmı•dık lnr duk ta, koca 
Türlı:eli, Atatürkün keskin bakıılan al· 
tında, battan ba .. bir yapı yeri oldu. Eıı
ki ve düıük ne varsa yenilendi; uycun
•uz ne ıröze çarptıysa deiittirildi. Çar
'?ık düıünceler dofruldu; bozuk kafalar 
düzeleli; küflerunit inaanlar unılclu; yrp
l:'annuf cönüller tazelendi. 

Örnek mi i.terııiniz7.~ Orta Anadolu
nun Çorak aanclıiımız toprakları çocuk
luiumuzda iıilıliiiıniz maaallardaki ıribi 
birdenbire yetillendi; ot bitmez yerlenn
d., Lü __ ıtlnbfö b.ç~di. Kuı uçmaz ker· 
van seçmez ıreniıliklerinde, fabrikalar 
yükseldi, bacalar tüttii, Türk ofullan 
kovandaki ardar ıribi iılecli. Kairurun ırı· 
cırbsıru tren düdüğü basbrırken Türkü 
anmak için"yavaı, yavaı,, demeye alqtık 
olan yabancı önüı:-üzde eğilerek sustu. 
Bütün a<unun ( 'hıta Adam) diy< bel
lediği Türk, sanki elikıir içmiı ıribi bd-
denbire belini doğrulttu ve ırürbüz ve 
çevik bir er kesildi. Örtüler ve baskdar 
albnda bunalan Türk kadmı, geniı adım
larla kainıdan Atatürkün menkulafına 
kadar yükseldi, evlerin dört duvan ara
sından kurl"Ularak Ulusal Kurultaya ka
dar çıktı. 

Devrim mi? Yok, bu yetmez. On beı 
yıldır ıreçirdiğimiz günleri anlabnaz. 

Durmadan yol gösteren Yüksek Önderin, 
durmadan iıleyen büyüklerin, durmadan 
yürüyen Türkün on bet yıllık bu eısiz 
eavaııru geleceklere öğretemez. Bu savaı 
devirici olduğu gibi yapıe1dır da. lıte öz 
dilimizin yeni sözlüğünde bu devrim ve 
Y~pı?" a?latacak ve öğretecek bir olırun 
•oz ııtenz. 

Efzayig Suat YALÇIN 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

, 

Oımaulıca karııhllır:anm 7.sc:lıiımıa keli• 
m.elerin. Ö& tür kçe mukahillerini telJimizin boı 
b.anelenne 7erleıtirere&r: kesip "Milliyet r Bil· 
mec-e memurlu(una ., ıön.derin.i.z. Doiru ha.il .. 
denler arasında. kura çeki7orus •• kazanaıı.Ja. 
ra he~i7~ler •eriyoruz. 

Muddeto Pt. . fembe sünü. a.L.ıamına kadar .. 
.ı ... 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 
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1 ı • ı • ı , • .• .• , ,., 
- 1 1 ı • ı 1 i • ı 

1 l • · • ı 
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•• 1 • - SODAN SAGA 
1 - Huou•i (4). Matbuat (5). 
2 - Cemiyet (5). Dem (3). 

1 

1 
1 

1 

ı a 
1 

3 - He-ndek, tel, zaman, (2). Eıp (2). 
4 - Baıına ( u) ıonu.n.a (un) ••tiriııce 

.,...,. (2). Ç .. ik ( 4), mani, duyu (3). 
5 - Bfr me:rva (5) . çift deiil (3). 
6 - Bal yapar (3). Ge.Uı ( 4). 
7 - Tok deıiil (2). Güç, ku••et (3), A· 

yt J'U'9'a11 (2). 
8 - Ku•vet (3). 
9 - Valöde (3). Ahbap, Alo) (2). Y .. 

mek (2). 
10 - Alul (2). Aktörün yepbi• (3), J. 

airn (2), 
11 - fatifluun (2). Huzur. int, nezt (3), 

ıv : ni tef .. ika: 57 

Yat kulüpten az ötede büyük 
turun hatladığı yere gelince ıola 
saptı bir parça ileride sağa dirsek 
yapan bu sokakta epey yürüdü. Et
rafı demir parmaklıklarla çevril
mİf beyaz boyalı büyük bir kö,kün 
bahçesinin önüne gelince biran dur 
du; 

- Kendini topla Nazmi! - diye 
söylendi - bu kadar heyecana 
sebep ne? 

Yüreği gümbür gümbür vuruyor
du. Elindeki sigarayı bir tarafa fır 
lattı. Kravatım yokladı. Sonra 
bahçe kapısını itti. 

Bir çıngırak sesi i~itildi. 
Çiçek tarhları arasında kıvrılan, 

kumlu çakıllı dar yoldan geniş a
dımlarla yürüdü. Kötkün asıl ka
pısındaki zile parmağını uzatırken 
birdenbire ve adeta bir peri veya 
teytan görmii• gibi irkilerek gerile
di. Maamafih gene birdenbire ken-

'( Öz dilimizle 
Onlar bizden iyi 

kavradılar 

ll 
ilk okulaya giden altı >"'flndaki 

,ocuğum, dün akfant ablcuına an
latıyordu: 

- Bayan öğreten, yarın "kar -
ne" lerimizi uerecek! Sizin "kar
ne" ler daha uerilmiyor mııl 

- Veriliyor ••• 
- Bayan öğreten, dün bizi aıra-

)ıa dizdi. K.of"'aJım yürüttü. Ben 
"cimnmtik" te birinci geldim. 

Ablcuı, ne oha, kü~ kardqin
den dört yıl daha uki, ti.aha ııeri 
aayılır. K.ü,üğüne yan yan baktı: 

- Bayan öğreten de kim oluyor? 
Maallim hanım, tl.uene." 

K.ü,üğü, ti.aha ~ık anlatmak ia
tetl.i: 

- Oğreten •.. öğreten. .. Sözü iyi 
anla ... Bize öğretmiyor mu? lıte 

onun i,in öğreten ••• 
Altı yaşında bir ,ocuğun ağzın 

dan ,ıkan bu sözün bir değeri uar
dır. "ôğreten,,in "muallim,, de • 
mek olduğunu, kulak dolgunluğu 
Üe gelişigüzel bellemiyor, "öğre • 
ten" in, kendi.ine okuyup yazma. 
yı öğrettiği i,in bu adı aldığını, bi
liyor. 

Ôz dili, bu ,ağdaki ,ocukların 
biz yaştakilerden ,ok daha iyi ka1J
rayac11klanna, "1k ti.aha iyi benim 
seyeceklerine kim inanmamazlık 
edebilir? 

M. S. GONGöR 

Kültürel toplantı 
Kasmıpaıa merkez oceiı baıkanlı· 

ğrndanı 

Ocağımızda yapılmakta olaıı kültü
ral toplanmalann iiçüncÜ$Ü 3-1-935 
pertembe akf8DU saat 8 de b&§lıyacak 
ve aıağıdaki program yapılacaktır. Her 
istiyen ıreiebilir. 

Program: 
1 - Y anrun savatfarı ve zehirli gaz.. 

dan korunma çareleri. Muzaffer 

2 - Kubilay! S. Abaç ve B. Bay
sal • 

YENi NESRIY AT 

Gürbüz Türk . çocuğu 
Çocuk esirgeme kurumu genel mer

ketl tarafından her ay muntazaman Çt· 

karılmakta olan Güri>üz Türk Çocufu 
mecmuasının 96 ıncı .aayııı değerli ya
zdarla çıkb. Mecmuada doktorlann 
anne ve babaları ali.kadar eden kıymet
ti yazıları vardır. Her anne ve ~ 
bu meanuayı okumasını tavsiye ed&
riz. 

Gaip aranıyor 
Anadoluhiaarmda Çavufbatı çiltli

iinde bahçrvan 18 Yatlarında Ali oğlu 
Sadık 20 gündenberi kaybolmuıtur. 
Ne olduiunu bilenler lutfen Bakırköy 

asabiye ve akliye hastanesi 20 nci pav-
7on bemıirclerinden valdeııi B. Fatmaya 
babe n.ımekri. 

caTİ, çeıme (4). 
YUKARDAN AŞAGI 

1 - lneiin erkeii (4), Kitip (8). 
2 - Bir çina•n• çal11aı (5). İatifbam (2). 

3 - Erkek 21 me:raa. 3. 

4 - l•imlari kı1aıi ııfat 7apa.a edat (.2). 
Hedef. 

il - D;Jber (5). Bör renk (4). 
8 - lhtimanki.r (S). Ateı. HaFT•ıım 

yediıii (!). 
7 - Beyaz (2), Mektep ( 4). 
8 - Şöhret (3), Üc.ret, "9'Ücut au711 (3). 
9 - A:r 7uvaar (2). Ben deiil. o defil 

(3). Beyaz (2). 
10 - YamaJ. 4). c .. ;.e (3). 
11 - Lezzet (3). Yokaı deiil (4). 

fl\üe,ııfi: Na:ı:mi Şehap 

dini toplayarak ve gülümıemeğe 
çalı tarak; 

- ObL. - dedi-hiç ümit etmi 
yordum. Nasıl ümit edebilirdim ki? 

Kapı, zili çalmasına meydan kal
madan açılıvermitti . Ve ... bir kız, 
Sadun beyin büyük kızı turunu yap 
mı,, banyosunu almıt ve öğle uy
kusundan yeni kalkmıt bir Büyüka
da kızı ne~sile gülerek, çok günet 
görmüt çıplak bir kolun ucunda, 
tuttuğu yerden kolay kolay ayrıl
mayacak bir bet pençeye benzeyen 
elini uzatmıştı: 

- Geç geldiniz ama... İyi ki 
geldiniz. Bilseniz evde yalnızlık
tan ne kadar sıkılmağa baflamıf
trm. Yat, uyu, kalk! Yat, uyu, kalk! 
A' 1 ~hın günü böyle geçer mi? 

Nazminin burnuna podrasız, la
vantasız bir gene kız kokusu gel
mi,ti. Biran da bunu sarhotluğu. 
na tutuldu, ıonra kızın, avucuna 
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İki dişli ihtiyar 
Eğer Mükerrem blr çok kadın

lar gibi sadık ve temiz kalpli bir 
kocanın kaıdrii kıymetini bi'lmit 
olsaydı, batma füphesiz bu fela
ket gelmiyecekti; çünkü Vassaf, 
doğru ve içinin duygulannı kafa
aının mihengine vuımadan kul
lamnayan tedbirli bir insandı. 

On bir eenelik beraber yap.o· 
mıt blr karı koca aaadeti böyle 
uzun uzun düfiinülmüt, planlarla 
aüalenmif, kurnazlıklarla çerçeve
lenmit bir desiseye feda edilmit
ti. Mükerrem, bu zorlu y&f&yıftan 
timdi bir ze'f'k almıyordu. 

Eskiden vakit vakit biddetlen
dikçe: 

- Adam seni iıst".miyorum. 
Gençliğin, güzelliğin, tahsilin be
ni alakadar etmez. Hı:rçuuın, kııı
kançsın. Tahammül edilmez halle
rin var. Seni bırakıp iki ditli bir 
ihtiyarla evleneceğim. Derdi. 

Kocası onu çok severdi. Bu sev
gi, kafasında ve ruhunda kukanç
bğın esirgeme zehirlerini uyandır
dı. Fazla sevip te ıevdiğimizden 
istediğimıiz mukabeleyi görmeyin
ce ııtkımızm timsali olan kadına 
k&111 incizabmıızın tiddeti bizde 
bir ıstırap doğurur. Ve bu acılar 
bir kin, biriken kinlerin heyeti 
mecmuası iae müthit bir intikama 
kadar varır. 

Netekim Vassafla Mükerrem 
için de böyle oldu. Genç adam ka
nımın üstüne titredikçe beriki 
kendisini naza çekti. Kocasını üz
dü, hırpaladı. Sebepli sebepsiz: 

- Kocam genç ola.cağına iki 
ditli bir ihtiyar olsa da bana iyi 
baksa .. Beni mes'ut etse, rahat ya
ptsa.. dedi, durdu. 

Fedakar kocanın takdir edil
meyen emekleri, nankör ve asi ka
dının huysuzlukları ile eridi. Ve 
bir gün geldi ki kadının sık sık 
tekrar ettiği bu iki ditli ihtiyar sö
zün~ V as•af: 

- iki ditili bir ihtiyar tekline 
eoktu. 

Fena bir mantık nihayet bu fik
re bir karikatür şekli verdi: Genç 
adam haftalarca tırat olınıyarak 
sakalını uzattı. Kadın, kocasının 
bu değiten halleri karflsında tata· 
ladı. ilk evvela buna hiç bir mana 
veremedi. Sonra: 

- Kahrından yapıyor. Dedi. 
Halbuki Vassaf bu feragat per

desi altında intikam plinını hazır
layan kurnaz bir aktör vaziyetin -
de idi. Komtularrnm kızı Şükriye 
ile iti pitirmitti. Ona ayn bir ev 
tuttu. Ve kızın gönlünü ederek et
yalarile beraber önu yeni evine ta
tı<lı. 

Şimdi evde sabahları hiç yok
tan kavga çıkararak bazı geceleri 
eve geç geliyor, bazı da eski evi
nin hiç semtine uğramıyordu. Mü • 
kerrem, ko<'aıaının bu kahırlı, bu 
sinirli hallerini gördükçe eskiden 
yaptığı haksızlıklara pif1Dan ol
mağa bııtlamıttı. Şimdi, azap içi
ni yakıyor, onu geceleri böyle otel 
odalarında Y3.f8'111ağa kendisinin 
mecbur ettiğini düşünerek üzülü
yordu. Bu uza.ımt sakal, gözlerin 
altındaki yumur halkalar, yüzdeki 
yorgunluk ve sarılık neydi? Ah .• 
Zavallı kocasını, sevgili Vaaafını 
nihayet hasta etmitti. Adamcağız 

yapıfan ılık elini bırakmıyarak 
kötke girerken; 

- Yalnızlıktan bahsediyorsu
nuz ... - dedi - Tuhaf teyl An
nem gelmedi mi? 

- Geldi ama eve girmedi. 
-Neden? 
- O 11rada annemle kız karde-

tim bir dostun kötküne gidiyorlar
dı. Onu da beraber aldılar, neyse .•• 

. . . 
- Dün gelmemenize rağmen 

bugün geleceğinizi tahmin ettiğim 
için. .. bir bahane ile evde kalmak 
İstemiştim. 

Nazmi, kızın sözlerinden dc-rt -
gözle beklenildiğini anlamıtb· 

Günün bu saatında Adayı yakıp 
kavuran sıcak içeriye girmesin di
ye köşkün bütün pencereleri ka -
palı olduğu için alt salon yarı ka -
ranlıktı. Bu karanlık 1ç.inde her a
dımda bir parça daha bu-ibirlerine 
sokularak ilerlerlerken kız çok ft'Y· 
ler vadeden bir heyecanla: 

- Ve. . . tahminim doğru çıktı .• 
- diye devam etti - Cidden pek 
ince hareket ettiniz ... Evet bugün 
tam bir yıl oldu. Geçen sene de bu
gün bize gelmiştiniz. 

Nazmi gülmemek için kendini 
güç tuttu. Zavallı kız! Kendisinde 
ne incelikler vehmediyordu.! 

Geçen sene burada iki gün ge • 

ihtimal ki kahnndan ölecekti. Hiç 
seven bir adama: 

- Ben senden aynlıp batka bi
rile evleneceğim denir miydi? Ne 
haksızlık.. 

Artık genç kadın yola gelmit
ti. Erkeğini türlü sözlerle avutma
fa çabalıyor, ona hiç gÖltermedi
ği kadınlık alakalarını fazla.siyle 
gösteriyordu. 

Bu sefer kadın üstüne dütfük
çe o kendini naza çekmeğe batla
mlftı. Nihayet bu haller o kıı.dar 
~tı ve insa.kızlafb ki kadm fÜP
helere düttü: 

- Sen dün eıkpm nerede idin 1 
yoksa bafka bir kadınla mı aevi- I 
9iyoraun?. Demeğe bııtladı. Adam, 
kadının bam telini yakalamıttı. 

Artık ona yeni kanımı gösteımek
te hiç bir beis kalmadığını anla
mıfb. Sevgi bize bir çok feda.kar
lrklar yaptınr. Hele aeven, bir ka.. 
dm olursa.. 

Genç adamın fiipheli vaziyet
lerinden kutkulanan Mükerrem, o
nu bir gün daireden çıkarken bek
ledi. Ve arkasını .kolladı. Vassaf, 
doğruca batka bir mahalledeki ye
ni karısının evine gitti. Kocası ka
pı<lan içeri girinc:~ kadın dıtarıda 
dondu, kaldı. Batı döndü. Bir an
de kapıyı kırıp parçalamak, yer
pbvssizaş k,, cv:mbf cvmb mbmb 
den alacağı ııı.Iarla pencereleri, 
camlan 8.fAğl indirmek istedi. Ni
hayet evinin bttitiğindeki tahta. 
perdeden atladL Bahçeden mut. 

fak kapısını yokladı. Açrktı. içeri 
girip merdivenlerden yukarı çı· 

karken kalbi gümbürdüyordu. 
Kartısına gelen illc kapıyı açtı. 

Şükriye kocası V assafla yanyana 
kanapede oturuyorlardı. Bu bek
lenilmeyen misafiri görünce telat
la ayağa kalktılar. Mükerrem sen
deliyerek bir sandalyaya ilitti. 
Yüzü balmumu gibi sarardı. Elle
rini göğsünde birlettirdi. Koca.sı
nın, bu sakalları UZanıif, ihtiyar 
gibi görünen adamın önünde diz 
çöktü: 

- V aasaf bana yaptın mı yapa
cağını .• Dedi. 

Beriki soğuk kanlılıkla güldUı 
- Sen, senelerden beri iki diti

li bir ihtiyarla evleneceğim demez 
miydin. tte, timdi ben iki ditili bir 
ibtiyarDD. Şükriye ablanın elini 
öp .. 

Mükerrem, ellerini saçlarından 
geçirdi. Uzakta kaybolan bir feyİ 
arar gibi dütündü: 

- iki ditili mi? 
Elini öpen Şükriyenin san saç

lanna gözlerinin iki damla incisi
, ni takarken hıçkırdı: 

- Haklısın Vanaf.~. Ben, kendi 
kazdığım kuyuya dü11tüm ! - O.N 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan bııtka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

9560 

çirdikten ıonra, uzun zaman unu
tamadığı bir hatıra ile ve yakasına 
takılan bir belyotrop ile evine dön
m~tü. Günler geçtikçe hazan bu 
helyotropu sakladığı yerde aramıf, 
tozlarını koklayarak burada ge -
çirdiği kırk sekiz aaabn lezzetini 

. hayalinde tatar gibi olmuftu. Son
ra helyotrop onun için bava eibi, 
ıu gibi bir ihtiyaç haline girmi9, ne 
si varsa, eline ne geçmi,se der -
hal (helyotrop) a bulamıftı. Fa • 
kat o günün tanı yıldönümünü he
saplayacak derecede bir incelik? .. 
Nazmi böyle bir inceliğe kahkaha 
ile gülmemek i:,:in kendini zor zap
tedecek derecede uzak ve yabancı 
idi. 

Salon, öbür tarafta, camlı bir 
kapıdan maltatııtı dö9eli bir tera
saya ulatıyordu. Orada üç bet da
kika mütereddit mütereddit bakı
tarak durdular. Sonra bir mermer 
merdivenden arka bahçeye indiler. 
Kız, batı ile bir ağacı ıösterdi: 

- Gene kocayemit toplayacak 
mısınız? Buna henüz hiç kimse el 
değdirmedi. Geçen sene kocaye • 
mit topladığınız ağacı hatırladı -
ruz, değil mi 7 

Az ötedeı 
- itte ... - dedi - Geçen sene 

ıize aöylemittim de inanm.amıftı -

BRIGITTE HELM ve PIERRE BLANCHAR 
Taraf1adan emıalıiz bir ıurette yaratılan Fransızca ıazlll 

ALT 1 N 
U. F. A. allperfllmini takdim edecektir· 

SİNEMA TEKNICINlN SON SÖZÜ OLAN BU ŞAHESER 
U. F. A. tirketine 3 mllyoD liraya mal olıauftur 

Blletleriniıla eveldea alınmaaı rica oluaur. Telefon: 40868 
BuJ'ID aaat 2,30 • 4,30 • 6,30 matiaelerinda aoıı defa olarak 

ŞOPEN VE AŞKLARI 

Onümüzdeki Cumarteıi ırünü akfAllllllden itibaıoen büyük ııiaema 
müsameresi olal-ak ' 

İPEK SİNEMASINDA 
Senenin biricik tamunen Türkçe .özlü ve p.rlolı memleket filmi 

A Y S E ~ [Bataklı Damın Kızı] 
Filmi yapan: MUHSiN ERTUGRUL 

Yazan: HASAN CEMiL - Musiki: CEMAL REŞiT 
Orkestra: Konservatuvann 40 kitilik yaylı ııaz1ar heyeti 

Oynıyanlar: htanbul Şehir Tiyatrosundanı BEHZAT - 1. GALiP 
HAZIM - MAHMUT - TALAT - SAIY-- MUFIT -

FERiHA - CAHIDE - NAFIA 
Fiyatlarda zam yoktur. Biletler timdiden eatılmaktadır. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilüasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanya.sına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon ı 4.4888. 8 

Bugünkü program 
ISTANBULı J 
18, Franaı:zc.a dera, 18,30 Jimnastikı Selim 

Sırn Tarcan., 19 Dana muıikiai (plak) 19,30 
Haberler, 19,40; Orkestra (pli.k). 20 Şehir o 

pereti Deli Dolu, Franıııı; tiyatroıundaa ııakU 
223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Schubertin ıarkılarından. 18.25: Konf .. 

rana. - Pl&k. 18,35: Plik. 18,50 : Spor. -
Sözler, 19.IS: Kuartet konseri. - Sözler, 211 
Vilnadan nakil. - Sözler. 22: Cbopin konaerl 
22,30: Konfera.nı (Eaperantoca..) 22,40z Şar· 
kılar. 23: R4!!11r:l&m konı•rL 23,151 Dan• muıİ• 
ki•i. 

1031 KJ.z. K O N 1 G S B E R G, 291 m. 
17: Danı. 19: Aktüalite. - Zi.raat. - Anı•• 

le için. - Haberler. 20,tOı Şen pli.klar, 211 
10: S.u (milli netriyat.) 21.461 Gençlere, 22,15 
"Sene sene :renllendi." isimli akeç. 231 Ha· 
berler Teıaire. 23,4Sı Danı. 

686 KJ.z. B E L G R A T. 437 m. 
ıs, Sözler • - Muhtelif. 20,10, Pli.k. 20,lSı 

Haberler. - Milli neıriyat. 21: Şarkılar. 21,301 
Jubliyanadaa nakil. 23: Haberler, 23.201 Rad· 
J'O orkeıtn.aı. 

740 Ku. M 0 N 1 H, 405 m. 
18.,30: Coculr:. 18,SOı Gluclr:ua. ••erlerindea 

ıarlular. - Baclun eıerlerindea rarkdar. 
21,301 JübHyanadan aakil. 23: Haberler. 23,201 
Rad:ro orktt•lra•L 

740 ı.::ı... M U N 1 H, 405 m. 
18,30: Çocuk. 18,50: Cluckua eıerlerjndea 

tarlalar. - Bachın eıarleriaden ıarlalar. -
Sözler. 19.201 A•cılık. - Haberler. 201 Danı. 
21: Haberl4!!1r, 21, 10: Saar bizimdir. 21,451 
21,45: Genç nesil neıriyatı. 22,10: Şarkılar. 
231 Haberler. Teıaiı e. 23,401 Prosram. harici 
neıriyaL 241 Yen.i muıiki. 

175 M O S K O V A, 1714 m. 
17.,30: Sözler. 18,30: Sözler - Borodin beı• 

telerinden parça1ar. 19,30: Kolkoz neıriyat. 2lı 
Senfonik konıer nakli. 221 Muhtelif dlllerle 
neıri)lrı&L 

832 Klu. M O S K O V A, 1714 m. 
17: Ocla musikisi. (Brahmı), 18,.30: Coculr. 

proaramı. 19,30: Edebiyat. 211 Sözler. 221 
Dana "9'• Karııdt konser: 

638 Ku. PRAG, 470 m. 
16,55 Senfonik caz, 17,451 Çocuk tiyatroıa.. 

18,30: Pli.k .. Sözler. 18,50: Plik. • Amele 
proıramı. 19,20: Alm.aoca prosram. 20: Ha .. 
betlerz - Plilr:.. - Konferans. 20,,30: Koro 

ruz. Bakınız, örümcekler gene ha
vuzun her tarafını yuva ile dol.dur
mutlar. Dün upk burasını temizle
mek istiyordu. Yukarıdan gördüm, 
bağırarak koştum. .. 

Ve, eğildi, bir çiçek tarhının ke
narından iki büyük tuğla çıkardL 
Birini Nazmiye uzattı: 

- Bakalım nitancılığı hangimiz 
ilerletmif··· 

Oç adını uzaktan, havuzun ke
narındaki örümcek ağlannı tatla
mağa batladılar. Tarhların etra -
fmdaki tuğlaları aöküp söküp atı
yorlardı. 

Kızın vücudu eğilip kalkarken, 
nitan alır ve tat fırlatırken gerili
yor, tenine giydiği dar keten elbi
se, bütün güzelliklerini en güzel 
hatlarla göze vuruyordu. 

Nazmi gözlerini ona daldırdığı 
için, tabii, attığı tuğlalar hep bo
ta gidiyordu. Kız onun ıaka geçit
lerini gördükçe takrak kahkaha -

)arla gülüyor, bu kahkahalar gen-
ci gerdikçe geriyordu. 

Nihayet. ..• olan oldu. Kızın bir 
kahkahası daha yükselirken Naz
mi dayanamadı. Hemen belinden 
tutup kendine çekmek istedi. O za
man kız atik bir hareketle silkine
rek kurtuldu ve ... kaçtı. Naz mi du
rur mu? haydi arkasından ... 

Asrın umdesi 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türlr:i:re isia Hat iç için 

L it. L it. 
3 a7l•iı 4- 8-
1 • 7&0 14-

~~·~ı~~-=-~~__;1~4:...;;;~~-=28-
Cefea ••ra.k •eri •erilmes- Müddeti •eç•D DÜsha.lar 10 kuruılur,- c~te "9'e 

matbu7a ait lıl•r için midiri7et. mi· 
racaat edilir. Caı:etemiz il&aların •••'u-
liyerfni kabul etme&. • 

lı:onaeri. (operetlerden) 21,SOı Edebiyat. 21.55 
Jer9mİ7a• orkeıtraaı. - Son haberler. 23,J&: 
Eıperanto diliJe operet mu.ailı:.iıl. - Fran•ı•· 
ca haberler. 

786Klu.LE1PZ10.382•. 
18: Piy .. o (Sbumaıu:ı. Bra•mı.) - Sözler. 

19.201 Operet parçaları. 20,351 .. Saaat Ye ta· 
rih.,. 21: HaberJer. 21,10: Saar bidmdW. 
22,lOt Neıeli a.kıaa muıiklat 231 Haberler. 
konseri. 23.20: Daaa. 

P A R 1 S (KHa dalca) 19 m. 68 
14: Haberler. lSı Haberler, 15,301 loailbce 

haberler. 16: Sözler. 16,15: Paria hayata. 16,lOt 
Kanıık lı:onaer. 

841 Ku. B E R L 1 N. 3111 -. ' "ı 
18,40: Yaıhlara apor. l~,O.>: Kadra. 19,lOt 

ŞarlulL ey muıildıi. 20.,40: Haberı.r. 11,lOı 
Sur bizimdir, 22.lSı Neıeli orkestra lı:oaserL 
23: Haberler. 23,20ı Mozartın kemaa Merle· 
rinden 24ı Operet Ye •NIİ filmlard•D.. 

545 Kba. B UDA P E Ş T E, 550-. 
18: Orlı:eıtra konaeri. 191 Derı. - PJi.k. 

19,SSı Hiki.yeler. 20.30: Operadan nakil 23,301 
Caz.baad, 24t2Qı Macar ıarlalan. 1 .. lı Cece 
muıikiai. 

674 Ku. S T U T T G A RT, 523 m . 
17r Hafif musiki. - Sözler. 20: Danı muai• 

kiai. 211 Haberler. 21,10: Saar. 21.&0ı ICa..DJu 
ne aline Ter (milli netriyat.) 22,151 Orlı:eıtra 
(Maria V. Yel.er.) 23: Haberler. 23.30ı Daa• 
1 • 3 sece konı•rl 

904KJ.z.HAMBURG33am. 
. 17, Çay daaaL 18,J(h SöaJ.r. 18,!0ı Şula, 

tıirler. 19,30: Pli'ı. (lıı;öylil danaları.) 19,451 
konferans. 19.:SS: Haberler, 20: Bando llllzÔta• 
21: Haberler. 22,1!5: Saar. 21.45ı Stuttsartl&a 
22,15: Pli..lt. 23: Haberler. 23,25ı MuıikiJJ par
çaları. 24: Akt•ı::a konseri. 

Taflanlar, çiçekler ve kocaye
mit ağaçları arasında uzun süren 
bir kovalamaca oldu. 

Kottulu, kottular... durdular, 
biribirlerini aldatmak İstediler, 
tekrar kottular, döndüler, dolan
dılar ... Nihayet mev'ut i.kıbet gel
di çattı ... 

Siper aldığı bir ağaçtan uzak • 
lııtmak isterken eteği bir taflan da
lına takılan kız bir an dunnağa 
mecbur oldu ve o anda da kendini 
gencin göğsü üzerinde buldu. ..... . . 

Kızın annesi, kız kardeti ve mi
safir valide hanım bir dostun evi
ne gitmitlerdi ve evde kimse yoktu 
ya!!. 

• 
Cuma geçti, cumartesi oldu. Tu. 

ra o kadar erken çıkmışlardı ki 
Madene geldikleri zaman günet 
henüz ısıtacak kadar yükselmemit
ti. 

Gece hep beraber çamlara doğ
ru bir mehtap gezintisine çıkıldı. 
Y ~lılar, iki gencin kah pek geri
lerde, kah pek ilerilerde yürüdük
lerini görmüyorlarmıt gibi davran
dılar. 

• • 
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enlandiya halk 
usikiıini 
inlcyiniz 

Fenlandiya memleketimizden 
'lJuk,a uzak bulunmcuından bu 
emleket radyolannda nepedilen 

llizel mıuikiyi takip edememekte· 
• . F enlandiyada müteaddit rad· 

llD İatcuyonlan vardır. Turlnı, Pie
saari, Tampere ile Hel..U.ki ia • 
yonlan 200 ile 350 metre arann 

fa ,alırır ve i,lerinde en kuvvetli· 
'335 metre dalga uzunluklu Hel-
• ki'dir. Bunların hepsinden da -

kuvvetli 40 kilovat anten ener. 
ili Lahti iatasyonu olduk,a iyi i7i
rilebilen bir poata olmakla bera

bu dalga etrafında dalga kon· 
ranalannı hi,e sayarak hotb€hot 
' dikleri gibi İfleyen bazı koıııfll 

,algalann tacizatından ,imdiki 
de Lahti'yi dinliyemiyonız. Hep 
ve cana yakın olan F enlandiya 

~k ve popüler munkin bu itibarla 
foğnıdan doğnıya Fenlandiyıı rad 
JO iataayonlannı bularak dinleye • 
hiyoruz. Ayni ırka menaup bulun 
luğumuzdan her radyosu olarıın 
;u karde, uluaun farkılannı din· 
emek ve mıuikileri hakkında bir 
'ikir edinmek merakında olduğu • 
!la fÜphe yoktur. Buna yalnız bir 

kan vardır. O da FenlandiyA-o 
la verilecek umumi Avnıpa kon • 

rlerinin btıfka iatcuyonlar vcuı • 
ile alınıp ne,redilen program • 
ndan istifade ,areleri. 

Sazan umumi nakiller olmaz 
ia bir merkez diğer bir radyo ia
laayonunda verilen konaeri tel f8 • 
ritler üzerine zaptederek progra. 
ınının müsait bir kısmına dahil e • 
-er. 

işte bu hafta da Münih radyo. 
tunda Helsinki'de verilip zaptedi
en bir milli Fenlandiya musikiai 
eşredilecektir. Bu konseri dinle -
ek isteyenler ,ar,amba -gelecek 

fıaltaki (9-1-935) ,ar,amba ak,a
ı saat 23,20 de 405 metre üzerin

ıtlen çal11an Münih istasyonunu 
bulmalıdırlar. Konsere Operada 
arkı söyliyen Bayan lrja Aholai
en ile Bay lrjoe lkonen ulmal 

k f<17'ktlan söyliyecekler ve ken 
ilerine solist pİyaniat Gerda We

IJleskoski ile Torivo Haapanen'in 
' aresind eki I' -l•inki radyo or:.- • 

./kestraaı refakat edecektir. llkönoe 
ıOsterbotniya halk hayatını anlatan 
halk farkılan ve sonra da T avaat-
landya halk farkın ile daha bazı 
oynak Fkılar söylenecektir. En 
sonunda halk dans havalarile kor.. 
ser bitirilecektir. 

Yarım saat sürecek olan bu şi
mal ırkda,larımızın eserlerini din
Jemelerini okuyuculanmıza tav8İ· 
)le ederiz. 

Turgut BLEDA 

n 
.. b -~n ul radyo•unda dinlediğimiz bo-
.1laylıa '?rke•traaile birlikte ftlrlıı .ı;y. 

• 
• 
il 
t • 

lıyen Bayan Mihailetıa 

Radyoda yemek 
Pişirme 
Öğretiliyor 

Bir çok Avrupa radyolarında 
ötedenberi yemek pitirme usulle
ri gösterilmekte olduğu Avrupa 
radyolarını öğleden evvel veya az 
aonraki programlarında okunur. 
Tabii böyle erken •aatlerde Avru· 
pa radyo merkezlerinin çoğu din· 
lenmediği için yabancı dilleri bi
len bavanlarınuan bu program 

Viyana radyo.unda yemek öğreten 
ahçıfxıtı Fran:ı; Ruhm 

kısmından istifade etmeleri müm
kün olmamaktadır. 

Bugün iyi bir aile tıe~iyesi gör· 
müt olan hiç bir Avrupalı kadının 
yemek pitirmesini bilmemesi ka • 
bil olmamakla beraber, bilmediği 
birçok tatlı ve yemekler yok de -
ğildir. Bunun için radyodan ye -
mek öğrenmek arzu eden Avru • 
palı kadınların istekleri yerine ge
tirilerek yemek dersleri program
lara konulmuttur. Bunlardan en 
beğenileni resmini dercettiğimiz 
Viyanalı ahçıbatı Franz Ruhm'dur. 
Bu usta ahçı haftanın bazı gün -
lerinde Viyana radyosu mikrofo
nu önünde yemek reçetlerini an -
latarak dinleyicilere kaydettirdi -
ği gibi en mükemmel Viyana Şnit
zellerile diğer et yemeklerinin de 
naaıl yapıldığını öğretmektedir. 
Franz Ruhm ayni zamanda din -
leyicilere en mükemmel pastala
rın da nasıl yapıldığı gösterir. 

Ceııubr Afrikada radyo 
abone ücretleri 

Afrikatun cenubunda radyocu
luk epeyce ilerlemit ve radyo tir
keti oldukça çok radyo abonesi kay 
dettirmiftir. Bu memlekette radyo 
dinliyenlerden alınan abone üc -
retleri Avrupada olduğundan baf
kabir tarzdadır. Şöyle ki radyo is
tasyonlarına yakın olan dinleyici
lerden daha çok ücret alınır. Şim
diki halde oradaki bir rado istas
yonuna 100 mil mesafeye kadar 
yakın yerlerde oturanlar abone'er
den senelik bir sterlin lirasile 15 
tilin ve 200 ile 250 mil uzakta o
lanlardan 10 tilin daha az alınmak 
tadır. 

Bir nakil için 400000 dolar 
Nevyorkun en tanınmıt ecza de

polarından biri radyoda reklamını 
yaptırmak için imkan bulamamıf. 
Çünkü reklam maksadile verilen 
konserler bir müddet için angaje 
edilmitti. Bu zengin müessese A
merikanın en büyük operası olan 
" Nl!v Y ork Metropolitan Opera,. 
amda verilecek temsilin kendi ta
rafından Noel aktamı nakledilme
si teklifi kabul edilmiftir. Opera 
radyo ile nakledilmezden evvel bu 
ecza deposu tarafından nakletti
rildiği söylenecek iki, üç kelime i
çin ecza deposu opera idaresine 
400,000 Dolar, bizim paramızla 
tam yarım milyon lira verecektir. 
Fakat bunun ne büyük reklam ol
duğunu unutmamak lazımdır. 
Çünkü biz bile stitünlarmııza ge
çiriyoruz. 

6 Kanunusani Pazar 
1 S TAN BUL• 
181 Ça,. ıa.aıi (Otel T okatliyandan nakil.) 

19: Jimnastik (Selim Sırn Tarc:an.) 19,30: Ha• 
herler, 19,401 Ha .... yan aitar orkeıtraıı. (Z.
hr,.a •e arkadaılan.) 20,tOr • Bayan Nimet 
Vahit (Piyano ile birlikte ıarln.) 20,401 Or• 
ke•tra plildan. 21,16: Son haberler. boraa. 
21,301 Ba,.an Em.ine lbu.n (Şan), radf'O •• 
caz ve tanso orkeat.rau ile birlikta.) 

223 Kba. 11 U K R E Ş, 364 m. 
121 KiliM koro• .. 131 Radf'O ork:ealraM. -

Haberler. - Konferanı. 14r Plak. 18ı Orkee• 
tra. - Haberler. 19._lSı Orke•tra. 20,201 Plilc.. 
20,45ı Konferanı. 22.lOı Radyo ork:eıtran. -
Haberler. - Orke•traaın dft'amı. 

545 Kha. BUDA PEŞ T E, 550 m. 
18,0Sı Çay ca.a. 19,101 Maaallar, 19,451 Pi-

1'&aO (Lill,. Hw~) 211 Spor, 21,101 Budapef• 
te koaMr orkeatra•L ~ı Haberler. ZZ.SOı 
Düo armonik:. 23.ZOı Çinseoe mu•ikial. lı Ha· 
ı.-ter. 1.lOı Viyana.dan nakil. 

841 Kb.. B E R L 1 N, 357 na. 
18,30: Aıker martlan. 19,301 Senfon.ik ork:eı 

tra. 20,151 Ham.burstan nakil. 21: K.anıdıt neı• 
riyat. 231 Haberler. 23,lSı Sa.ar neıriyab. lı 
C.ce konıeri. 

950 Kba. B R E S L A U, 318 na, 
18: E•ki Sa.ar martları. 19,30: Senfonik 

konÜr. 20,151 "Die Saa.rkautate" iıimli mu• 
ıilc:ili ikeç. 211 Berlinden Z3: Haberler. ~15ı 
Neıeli Sa.ar neıri,.atı. lı Gece konseri. 

19015: Senfonik kon•er. 20,30: Konferan•. 
21: Bir operet temaili. 23: Hafifi mu•ikL 

904 Kba. H A M B U R G, 332 m. 
19,30: Saar sünüı Senfonik konaer. 20,l&ı 

Şarkılı konıer. 211 Berlinden nakil. 23: Haber· 
Jer. 23,lS: Stuttsarttaın nakil. 1: Frankfurlta.n 
ırece konaeri. 

740 Kh&. M U N 1 R, 40S m. 
1130: E•ki aıker ıerlalan. 19.3(): Frank

furttan: Senlonik konıer. 20,lSı Hamburst&n 
21ı Berlinden, 23: Haberler, 23,15: Stuttsart
lan. 23,15: Neıeli Saar haYalan. lı Frankfurt
t.n. 

Kh<. P R A G. 470 na. 
18.45ı Pl&k, 18,SSı Almanca netriJat. 19.SSt 

Haberler. 20.20: Oatra•adan. 21,15: Koro kon• 
Hrl 21,451 Komedi. 22: Haberler. 22,10: Bra· 
ti•la•adan, 23: Haberld". 23..20: Plak. 23,.25: 
Haberler. - Salon ork.e•lr•••· 

223 Kba. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Musikili noel •keçi - IConfet-anı •••al• 

re, 20.25: Piyano konseri. - Aktüalite. 21: Ak 
ıam konseri. - Spor. 23: Rekli.m k:on•eri, 231 

25: Pli.le. 24: Sösler, 24,0Sı Dana. 
Khz. S T R A S B O U R G, 349 na. 
19: Fi.lharmoni.k konıer. 20: Muaiki bahİ•· 

leri. 20,151 Spor. 20,301 Pl&k, 211 Çocuk. 21,30ı 
Sözler. 21,451 Plik. 22,15: Haberler. 22,30: 
Alıaı akıamı. 24,201 Spor haberleri. 24,45: 
Danı. 

7 KAnunusani Pazartesi 
1 S TAN BU Lı 
18: Franaızca der•. 18,30: Dan• muıikiıile 

hafif muıiki pl&klan. 19,30: Haberler. 19,40: 
Solo parçalar (pli.k ile), 20: Yurdumuzu bi
lelim (Selim Sırn Tarcan), 20,30: Cotama ca2. 

21,15: Son haberler. 21,30: Bayan Bedriyenin 
iıtirekile radyo cas 'f'e tanıo orkeılr•••· 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Pl.~k ve haberler. 18: Redyo orke•tra 

ıı. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkeıtraaı. 20: 
Konferans . 20.20: Sinema yıldızlarının pli.kla
n. - Konferana. 21,05: Harpa • Flüt muaİ· 
kiıi. 21.35: Koro kon•erl. 22: Haberler. 22,20t 
BalAliyka orKeıtre••· Z3,25: Kahvehane mu• 
ıikiti. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 560 m. 
18.30: Salon ork••tra•ı. 191 Der•. 19,301 Or

ke•tranin devamı. 20: Sözler. 20,40: OpeorAda 
•erilecek Filbarmonik konaerin nakli. 22,SOı 
Haberler. 24: Çin11en• ork4!!ıtraıı. 

841 ıtb •. B E il L I N 357 m. 
18,301 Plak. 19,05: Spor. 19,30: Pi,.ano ile 

ıarlular. 20: Sözler. 20..20: Nor•eç danılan. 
20,40: Aktüalite haberler, 21,10: Eilenceli mu
•iki. 23: Haberler. 2.3,20: Yaylı •azlar lr.onıeri. 

950 Khz .. B R E S L A U, 316 m. 
17: Filharmonik kon•er. - Sözler. 17ı Ha

berler ve•aire 20: A•ker mu•ik.i.ai. 20,451 41Saar 
üzerinde çan ıeıleri.., İ•'mli neırİJ'at, 2tı Ak
tüalite. 21,10: "Halali0 die Jaıde iıt au• .. muıi· 
kili ıkeç. 22: A'f muıikjai. 23: Haberler. 23,30: 
Dana muaikiai. 

Khz. S T O K H L O M, 426 m. 
19: Pli.k. 20: Sözler. 20,30: Şarkılar, 21,15: 

Siya•İ bahisler. 21,45: A•ker rnız.ıka••· 23: Ors 
konaeri. - Keman Te farkı konaeri. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
18,30: Halk t•rkı1arı. 19: Sözler. 19,.SS: Ha

va havadisleri. 20: Aıker mızıketı. 21: Haber
ler. 21,10: "O~r Weı ıum Vo1k" akeç. 22,lOı 
Schubertin C • dur •enfoniıi. 23: Haberler. 
23.25: Mu•İ.kİ parçaları. 24: Aktam konıeri. 

740: Kbz. M U N I H, 405 m. 
18,50: Şarkılar. 19,10: Sözler. 19,30: Pl&k. -

Aktüalite. 20,15: Danı muıikiti. 23: Haberler. 
23,20: Proıram arası. 24: Oda muaiki&i 

Khx. P R A G, 470 m. 
18,20: Plak. - Haberler. - Pli.k. 18,45: 

Piyano be•tiıİeri. 19,10: Haberler. - Alman· 
ca netrİJ'at. - Pli.le. 20,30: Brünoden nakil. 
21,30: Sözler, 21,45: Oatravadan. - Haberler. 
22,35: Keman • Viyolonsel • flüt konseri. 23,15 
Pli.k. 23,30: Haberler. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 .,_ 
18: PiJ'&no • Keman konseri. - Sözler. -

Pli.le. 18,50: Sözler. 19,15: Opera pli.kları. -
Sözler. 20: Koro konaeri. - Sözler. 21: Hafif 
musiki (Şarkılı), H•berler. 22; Senfonik koo~ 
aer. 22,45: Konferant, 23ı Rekli.m. konaeri .230 

15: Dan•. 
Kbz. S T R A S B O U R G, 349 m. 
19: Paritıen nakil. 20: Edebiyat. 20,30: Or· 

keıtra kon•eri. 21,30: Haberler. 21,45: Pli.k. 
22: Almanca haberler. 22,30: Konservatuvar· 
dan nakil. 23,30: Son haberler. 

8 KAnunusani Sa11 
1 S TAN BUL, • 
18: Almanca dera. 18.30: Danı pli.klan. 190 

30: Haberler. 19,40: Bayan Ri.ta Mahmut ta
rafından piyano refakatile 4arkılar 20,10: Ti· 
yatro muaikiıi pli.kları. 20,40: StüdJ'O hafif 
musiki orkeatraıı. 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkeıtra•ı. 22: Radzo caz •• tanao or
keatra•ı. 

823 Khz. B O K R E Ş, 364 m. 
13 IS Pli.k •e haberler. 18: Pli.le. 19: Piya· 

no ca&L 19.15: Haberler. 19.JS: Pli.le. 20: Kon• 
feran• Yeuire. 20,201 Konferan•. 21,05: Radyo 
orkeıtra•ı. 22: Konferanı. 22,15: Senfonik 
konıer. 23: Haberler. 

545Kbz 1raDAPEŞTE,550m. 
18: Opera orkeıtraaı. 191 Derı. 19,JOı Çim· 

bal alet~l~ ~on•llr. 20:. Sözler. 20,25: Şarloh 0 • 

da muııkı•ı. 21,10: Tıyatro. 22.40: Haberler • 
23: Çinıene orkestra••· 24: Caz.. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
18,30: Piyano muıikiai. 19,05: Alman dana· 

ları. 19~: Seıli filmlerden Ye operetlerden. 
20,30: S_ozler. 20,40: ~aberler, 21 115: Stuttıart 
tan nakıl. 22: Senfonık konaer. (moz.ert.) 23: 
Haberler. 23,20: Keman konser.i. (mosart.J 24• 
Plak. . 

950 Kbz. B R E S L A U, 316 m. 
19: Schrammel mu•iki•İ. - Söxler, 20ı Ec

n~bi danılan. 211 Ha~erler. 21,15: Milli neı~ 
rıJ'at. 22: Grı konıer.a. 23: Haberler. 23,25ı 
Sözler. 23,35: Dana musikisi. 

Khz. S T K H O L M. 426 m. 
18,30: Keman beateler.i. 18.,45: Sözler. -

Plik •. 20,30: Sözler. - Kabara neıriyab, 21,45: 
Edebıyat. 22.15: Popüler tarlular. 23: Hafif 
muıilci. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 

lıtanbul radyosunda son haltalard an beri i,ittiğimiz Balala~ka ~akımı 1 

~O: A~tam muıikiti. 21: Haberler. 21,4Sı Mil
~· neırıyat. 22: Frankfurttaın: orkeatra kon•eri 
23,36: Muaiki parçalan. 24: Gece lır.onMrİ. 

740• Khz. M O N J H, 405 m. 
18,50: Keman aonatlan. (Mozart) 19, 10: 

IKINCIKANUN 1935 

S6z1er. 19.30: Seıli film muıikiai. 19,50: Aktüa 
lite. 20~ Neıell muıiki. 21; Haberler. 21 1151 
Oluıal proarem. 22: 11Funldca.Jed.er pür Stadt 
ond Land,. adlı muaikili •keç.. 23; Haberler. 
•••aire. 241 Cece konMri. 

Khz. P R A G, 470 m. 
17046: Çocuk netri,.ab. 18,0Sı Plak. 18,lSı 

S&der. 18,251 Pl&lıc.. - Almanca dera. 18,501 
Popüler ıarlolar. 19,lOı Borsa lıaberlerl 19,201 
Almanca dH•. 19,SSı Haberler. 20,10: Pli..k:. -
Söder. 20,301 Förterln "Debo...ı.... operau. ZZı 
Haberler. #J,15, PW.. 

123 Kha. V A R Ş O V A, 1345 m. 
181 Pili<. - Sözler. 18,JSı Şarlolar. - Sis· 

ller. 19,lSı Pli.k. 19,4Sı Edebi,.at. 201 Ş....lu
lal'. (fiyeno refakatile.) - Alr.tiailte. 20.J()ı 
Plik. - Saaleır. 22: Pli.k ile bir opera. 23.JOı 
Reltli.cn konMrL - Söaler. 24,05: Dana. 

ıtı.._ S T R AS B O U R G, 349 m. 
l9: Crenobled.en nakil, 20,15: Aktüalite. 20, 

30i 0rkHtra. Zl,301 oHberler. Zl,45ı Plôk. 221 
Aı ....... haberler. ZZ,10 ~ hoberlerl 2Z,111ı 
A.lm.u matbuatı. 

9 KAnun usıni Çarf1mba 
1 S TAN BUL: 
18: Frenaızce der•. 18,30: Jimnaılik. (Selim 

Srrn T•rc.an) 18: Danı plllları. 19,30: Haber
lw. 19.40: Omor Baha tarafuulan piyano refa• 
katile ıarlolar, 20: Hafif muaiki pli.klan. 20,.JCh 
Bali.llJ'ka orke•tr•••· 21,15: Son haberler. 21, 
30: R&dyo orkeatra. 22: Radyo ca.a •e tanso 
orke•t ...... 

823 Khs. B O K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Pli.k •e haberler. 18ı Radyo orke•· 

tra•ı. 19: Haberler. 19,15: Oda mu•İ&cİ•i. 20: 
Konferen•. 20,20: Pl&k. 20,45: 1111 21,0S: Ke
man konseri. 21,35: Romen ıarlaları. 221 Kon• 
f•ran•. 22,151 Salon ork.eatraaı. 

645 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Kah•ehane konıerl. 19: Ders. 19.JOı 

Konıerin de•emı. 19,55: Matallar. 20,30: Bu· 
dapefte operasından nakil. (opera lemıili.) 
24,lSı Plak. - Haberler. 

841 Kha. B E R L 1 N, 357 m. 
18,40: Spor bahiıleri. - Kadın aaati. 19,301 

E• mu•ikiai. Te ıarlalar. 20,40: Günün f'enİ· 
likleri. 21,101 Stuttıarttan. 21,45: Cençler .. 
22,10: Atk tarlalan •• valılar. 23; Haberler. 
23,301 Frenkfurttan dana. 

950 Kha. B R " S L A U, 316 m. , 
19: Trio piyano kon•eri. - Sözler. 20: Or• 

ke•tra lı:onMrİ.. 20,40: aHberler. 21,10: Sa.ar 
neıriyatr. 21,45: Milli netriyat. 22',lSı Dan• 
Mu•İkİ•İ. 23ı Haberler. 23,30: ,Panı muaİ.lc..i•l. 

Khz. STOKHOLM, 426 m. 1 
lS.45: Pili:. 20,45: Sözler. 20,30: Keman Ye 

piyano ıoli•t konseri. 21,15: Tiyatro. 23: Y 
ıti danı muıikiai. 

904 Kbz. H A M B U R G. 332 m. 
20: Yeni dramatik aabnelerden. 20,30: Halk 

mu.ikiıi. 21: Haberler. 21,10: Saar. 21.45; 
Milli neıriyaL 22015: Şaheaer konser. 23ı Ha• 
herler. 23,2St Muı.iki parçaları. 24ı Neıeli ıar
la:lar. 

004 Khs. M 0 N 1 H, 405 m. 

18,SO: Şarlolar. 19,10: !\or ıkeçL 21• Ha
berler. 21: Haberler. 21,50: Gençlere. 22,lSı 
Çitra ye armonik. konSeri. 23: aHberler. 23,201 
Helainaoproatan naklen; Fenlan IJ'& halk ıar· 
lalan. 

Khx. P R A G, 470 m. 
18,30: Plik. 18.40: Haberi... 18.SO: Plak. 

19,10: Amele netriyah. 19.20: Almanca netrİ· 
yet. 20,lOı Asker mızıkaıı. 20,SS: Sözler. 21,10 
Cazband, 21 040: Edebiyat. 22: Cek filharmo· 
ni•İnden nakil. 23: 11.aberler. 23,15: Pli.k. 

223 Ki>•. V A R Ş O V A, 1345 m. 
ıs• Piyano • keman konıeri. 18,.25: Direloi. 

18,.3Sı Pli.lr. • Spor. 19,15: Şarkılar. 19,4!ı 
Okoaom.1.k bahi•ler. 20: Hafif musiki. - Ak· 
tilalite. - HafJf musiki. - Sazler. 21: PIAk. 
- Haberler. 22'2 Chopin kon•erl. 22.JOr Kon• 
feranı. 22,401 Şarkılar. 23: Rekl~m - Dan• 
pl&kları. •e muaikiai. 

Khz. 5 T R A $ B O U R G, 349 m • 
19: Paritıen nal(il. 20: Sözler. 20,15: Konfe· 

ran•. 20130: Soli•t 'ltonaeri. Zl.30ı Haberler. 
21,45: Pariat..n nakil. 22,lSı Almanca habeller 
•• saire. 241 Büyük koaaer. 

1 O KAnunusani Perşembe 
ISTANBULı 
17.30: lnkılip der•leri (Uni•eraiteden aaJc· 

Jen Cumhuriyet Halk Fırkaı( Cenll"l k•tibi Pe-
ker tarahndan.) 18,30: Alma~• der•. 191 Dan• 
muaikiaJ. (Pl&k.J 19,30: flaberler. 19,40: lh
•an c.ıaıeddin tarafından piyano refakatile 
ıarkı1ar. 20: Hafif muaiki pl&kları. 20,30: 
Stiı~yo çinsene orkestra•ı. 210 15: Son habe:rle-:,. 
21,30: RedJ'o orke•lreıı. 22: Radyo caz Te 
tanıo orke•traıt. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 · 15 Pli.k. ve haberler. 18: Salon orkeı· 

tra•t. 19: Haberler. - Salon orkestra••· 201 
Konferanı. 20,30: Bükreı operaıından ıaloa 
orkeatra•r. 20: Konferanı. 20,30: Bükreı ope· 
raaından nakil. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Çay cazı. 191 Dera. 19,30: Pli.k • kon· 

feranı. 21: Budapeıte konser orkPıtraar. -
Haberler. 22,SO: Bachmann amalon kuartet 
talumr, 241 Haberler. 24,20: Çincene muıikiıi. 
1,10: Son haberler. 

841 Khz. B E R L 1 N. 357 m. 
18: Senfonik konser. 18.30: P\J'ano ile rap· 

MUA 

ıodiler. 19,05: Çocuk neıri,.ab, - Şundan bun· 
dan. 201 Çbriatia.n Jlndinsin eserlerinden piya
no Ue ıarkıJar. 20,40: Haberler. 21,10: Macar 
dan• mu•ik.1.ıi. 231 Haberler. 23,25: Arjantin 
elan• muıikİ•İ. 24ı Londradan HenrJ' Hali cv.ı. 

9SO Khz. B R E S L A U, 316 m. 
18,55: Şarkılar. 19,.251 *4SiJ .. yen.ı1:,. 201 Ei· 

lence1i kon•er. 2lı Haberler. 21,10: "Lotae aa 
Bord., adlı deni..&ci konedi•L 22: Radyo orke•
traN, 23ı Haberler. 23,25: Pli.k konseri 24,051 
Ors konıerl. (R~ muıikLJ 

Kha. S T O K H O L 191, 428 a. 
191 Plak. 19,4Sı Dera. 20,30: Söa.ler. 21 010: 

Kopenhaıta.a naklen Danimarka ma.ikiai. zz ... 
15 Söaler. Z3ı Haberler. 

804 Kha. H A M B U il G, 332 m. 
201 "FafediKlıı .l'n S'"'WUlen•elıein .. i•İmli di

yalektili tem•iJ. 211 Haberler. Zl,lOı Dan• mu· 
ıikiaL 231 Haberler, 23.2()1 Vaahinstondan M.f 
ta ha.berJerinla izi. 23,lOı Dan• muıüdai. 241 
Operet mu•ikiN. 

704Kha.MUNIH,40Sm. 
18,SOı Hallı: ıarlolan. 19.30: Sö1:ler. 20: Sen· 

foni.k kon•er. 211 Haberler. 21,lOı Operetler -
S•e•li filmler. 231 Haberler. 23,20: Saar haber
leri. 23.30: "V f'T\ ewiı Deul•chen.11 iaimli mu• 
•ikili akeaı" 24,3üı Cec.e muıi.kiai. 

Kb. P R A G, 470 m. 
16,551 A•ker m.mı:ka•ı. - Söıder. 17,SSı 

Popüler. 18.40: Plik. 18,45: Zir .. t. 18.SS: Al
manca aeıriyat. 19~: Haberler. 20.to: Plak. 
- Der•. 20,30: Popüler pİf'e•. 20,45: Brünodan 
21 ı Şakılar, 21,30: Komedi. 23.15: Dan•. 24: 
~band. 

223 Khz. VA R,Ş OVA, 1345 m. 
19,lSı 1\-io konaeri. - Söder. 20: Şarkılar, 

20,20: Aktüalite. 20,30: Pl&k. - Spor. 21: He• 
fif muaiki. 21,45: Haherler. Sözler. 23: Rek
Ji.mlı konur. 23,15: Dan•. 

Khz. S T R A S B O U G, :ı:i9 m. 
19: M"araU,.adan nakil 20,15: Teril:l bahi•· 

leri. 20,30ı Sö:r.ler. 20,45: Viyolonael refakati· 
le ıarkılar. 21,20: Haberler. 21,45: Plak. 22: 
Haberler. 22,10: Saar haberleri. 22.30: Pariı• 
ten naklen orkeıtra. 24: Kahvehane konaeri. 

11 KAnunusani Cuma 
1 S TAN BUL: 
12,30: Plak aündüz net riyali. 18: T o katli· 

,.an otelinden naklen caz. 19,JOı Çocuk hika
yeleri. 20c Haberler. 20010: Ha•ayan aital or· 
ke•truı. (Siret ye arkadaılan tarafından.) 20, 
40: Bayan Sabahat Hü•nÜ taırafından piyano 
refakatile "'ıarlular. 21: Sür 21,15: Son haber
ler. 21,30: RadJ'o orke•traar, 22: R&dJ'O cu 
ye tanso orke•traaı. 

823 Khz. B O K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Pli..k ... ie Haberler. 18: Radyo or• 

ke.traaı. - Haberler. 19,16: Radyo orke•tra• 
•ı. 20: Konferanı. 20,20: PIRk. - Konferans. 
21,10: Senfonik konıer. 231 Haberler. 

645 Khx. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,JSı talon orke•traaı. 19,50: Ders. 20,2\)ı 

Spor haberleri. 20,35: E•kf ••erlerden karı· 
tık parçalar. 21,45: Konferanı. 22,20: Pli.k. 
22,401 Haberler. 23,40: Opera ork.ealraır. 1,lOı 
Son haberler. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 na. 
19,05: Sazler. 19.30: Şarkılar. 20: Mikrofon 

lıtonuımaları. 211 M.illl neıriyat. 231 Haberler. 
23.20: Yaylı sazlar konaeri. (Scbubert.) 241 
Gece muıikiai.. 

950 Khz. B il E S L A U, 316 m. 
20t Bando mızıka. 211 Milli neıri,.at. 23: Ha

berler. 23,30: Dan• ınullki•i. 
Khz. S T O K H O L M, 428 m . 
18.251 A•keri lır.onıir. 19,25: Sözler. 19,50: 

Flüt • •iola ye harpa kon.eri. 20,30: Sözler, 
21,15: Popüler. radyo orkeatreıı. 23c Pli.k, 

904 Kb.. H A M B U R G, 332 m. 
191 Dan•. 19,45e Bor .. •e llaberler. 20: Koro 

kon•eri. 20,451 Radyo mecmualarına dıUr aÖ&• 
ler. 21 r Ulu•al neıriyat. 23,35: Muai.lıı:i parça• 
1arı. 24: Neteli mu•iki. 

7o4 Khz.... M O N 1 ·~ 405 m. 
18,50: Çift piyano için •onatlar. 19,05: Söz· 

ler. 19,.25: Bir köylünGn •por için •Özleri. 
,.. .. aire. 20: Bando mızıka. 21: Haberler. 21, 
10: RadJ'O orkeatraaL 231 Haberler. 2J,20ı 
Prosram araaL 24: Dan. 

Kbz. P R A G, 470 m. 
21,15: Orke•tra. 21.SO: Aktüalite. 22: RadJ'O 

orke•tra•ı. 23: Son haberler 23,15: Pli.k -
Ruata haberler 

2Z3 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,15: Piy•ano aonatları. (Bracbma) - Söz

ler. 18,lSı C.a. plakları. (B.B.C. Hanry Hail la· 
lumının.) 19,45: Sözler. 20: PiJ'ano refakatile 
ıerlular. 20.20: AktU.e.ble . .G0,30: Plik. - Söz 
ler. 21,15: Senfonik konser. (Filharmonik.)
Şiirler. - Reklam. 24~ Dana. 

Khz. S T R A S B O U R G, 349 m. 
19: Liyondan naklPn konıer. 20: Söxler. 201 

30: Pli.lıc. 20,30: Sözler. 21,45: Pl&1'. 221 Ha
berler. ( Almenca.) 22,15: ~enjanın Codardın 
..La •İvandiere., iaml.dı.:ki üç perdelik opera· ... 

12 KAnunusani Cumartesi 
1 S TAN BUL: 
17,30: lnkılip der•İ (UniYer•iteclen naklen 

C.H.F. ıenel katibi Recep Pek~r tarafınd,.n.J 
19.30: Haberler. 19,40: Spor ba~rleri. (Etref 
Şefik.) 20,10; Ti,.atro muaikiıi pli.klan. 20,SOı 
G. Cülyan tarafından piyano refak.atile ıarlu· 
lar. 21,15: Son haberler. 21,30: Baran Bed· 

6S MAB 

s 

riyenin refakatile radyo caz •• tanıo orkeı· 
traar. 

823 Kba. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Pli.k ve haberler. 18: O•kar mn.ıb.· 

••· 191 Haberler. 19,15: Aıker mtzıkıu. - Kon 
ferana. 20,20: PIAlıc. - Konfer•n•. 21 ı Rad
f'O cau. - Sözler. - Caz1n de•amı. - Ha· 
herler, 

545 Kh&. B U D A P E Ş T E, 5!!0 m 
18,35: Vi,.olonael lr:onaeri. 19,05: Sözler. 

18,25: Macar tarlalan. 20,.20: Konferana. 20,40 
Kanıık neıriyat. 22: Haberl~r. 22:,20: Opera 
orkeıtraaı. 23.40: Salon orka•trau 24.30: Çia· 
sen• mu•ikiıt 1,10: Haberler. 

841 Kıu.. B E R L 1 N, 357 m. 
19,0S: Spor belUalerl. 19,20: Plak. 20,40: Ak· 

tüalite, haberler. 21t Haberler. Sonra. S..t 
lntihabıaa clair n•ıriraL 

950 Kha. B R E S L A U, 318 m. 
17: Eaki •e ı-eıü danalar. 19: C.:: (pllk.J 

19,30: Polon,.a tarihia.den. 19,50: Sözler. 20,0St 
"Siebenıcbeafer" iıimli b.i.IU.J'e. 21: Hab.ter. 
21,10: Berlinden nalW. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,30: Plak. 18,30: Report.J, 11,30, Sllcı..O 

211 KJaıik dan•lar. 231 Yen.i elan• pucaJan. 
904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19: Plik.. 19,35: Ordu neıriyab. 20: "BalıJc.

çının Ta•İJ'etnameai,. iai.mll •keç. 20,30: PiyMt.e 
dan• parçalan. 21: Haberler. 21,10: Sa.ar ... 
~imin.in du,.umlan. 

704 Kb.&. M 0 N 1' H, 405 m. 

18,50: Eıki danalar. 19,10: Spor bab.iılerL 
19,30: İtten •oara. 19.SO: Sözler. 20: Seçme 
halk muaikiıi. 21: Haberler. 2\.10: Ulaaal 
pro•r•m. (Berlinden..) 

Kb&.. P R A C 0 470 m. 
18,05: Opera ha•alan, - Sö:r.ler, 18,35: Pl&Jı.. 

- Amele netriyab. 19,115: Almanaa proıram 
(Muıikili.J 20,10: Leharın "Daı Land dea 
Laehelnı 11 opereti. 20,50: Stokbolm aolo. 211 
Komedi. - Haberler. 23,15: Pli.k. 23,30: Ha• 
fif mu.ilci •• dan• parçaları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m . 

18: Hafif musiki. - S~z.leı-. 19,15: Orı mu· 
aiki•i. 20: Koro İlonaeri. - Sözler. 20-3(): Plalr: 
- Sözler. 21: Muhtelif ulusların danı havala~~ 
21,45: Haberler Te•a~re. 22: Senfonik kon•er. 
24,351 Dan• pli.klarL 1: Danı muaikiıi. 

Khz. S T R A S B O U R G, 349 m. 
18,45t Atk 4arkılan. 20,45: Söder. 21: Dera. 

21,15: Plik. 21,30: Haberler. 21,45: Pli.k:. 22t 
Almanca haberler. 22,lOı Saar lıaberleri.. 22,30& 
KonıerTatu'f'ardan nakil. 24,30: Spor. 24,351 
Dan•. 

lngiliz trenlerinde radyo 
istasyonu 

lngilterede radyoya merakın 
fevkalade artması yüzünden rad
yoya evlerinde alııanların seyahat 
ettikleri zaman da radyo dinlemek 
ten mahrum bırakılmamaları için 
trenlerin içerisi.ne radyo tesisatına 
karar verilmi,ti. Tecrübe için ilk 
olarak Londra ile Edinburgh ara
sında sefer yapan trende tatbikata 
başlanmıttır. Bu trene bir vagon İ· 
lave edilerek içerisine bir mürsile 
postası ve ftüdyo kısmı yapdmıf • 
ttr. Stüdyonun yapılmasına sebep 
trenin itlediği zamanlarda hazan 
yolcuların canları sıkıldığında hu· 
ausi bir neteli veya musikili netri
yatın yapılması veya gramofon 
plaklarile bir konser verilmesi için
dir. Bu vagondan kablo ile bütün 
vagonlara hoparlör ve kulaklığa 
bağlanan bir tesisat yapılmıttır. 
Londra radyosu bu hatta itliyen ti
ren için hususi haber servisi de ila
ve etmittir. Tecrübelerden pek iyi 
neticeler alındığı bildiriliyor. 

Fransıda abone miktarı 
Resmi menbalardan haber veril

diğine göre ağustos ayı içinde Fran 
sız radyo dinleyicilerinin miktarı 
1625444 tür. Bunlardan 58536 sr 
labmaaız ( galenli) alet, 1540985 i 
de lamba ve hoparlörlü aletler kul
lanmaktadırlar. Hariç kalan kısmı 
da umumi kahvehanelerle Eayfiye
deki kazinolarına radyo koyanlar 
teşkil ediyor. 

65 

MERT, 1, Er, 2, Erkek, LAHT, (Llhit), 1, Kuytak, 
LAHZA, 1, Göz açık kapaymca, 2, Küç ("Bir ktiç küdcd 

' 

MERTEBE, 1, Basamak 2, Kat, 3, Kerte, 
MESAFE, 1, Ara, 2, Aralık, 
MESAHA. 10 Olçme, ölı:\ilme, 3, Olçü, 4, Olçüm. 
MESAi, 1, Çabalama, çal~ma, 2, Ekme~, . 
MESBUK, 1, Arkada kalmq, 2, Gcçmış, 3. Gcçılmiş, 4, 

Geride kalmış, . . 
MESELA, l, Diyelım, diyelim ki. 2, Sa.o, ıankı, aan kUit, 

aansm kim, 30 Söz gelimi, 4, aö:ı celi;ti, 
MESELE, 1. tı, Sorak 
MESLEK, 1, Gidi1, 20 Ertik, 3, lı, 
MESRUJC, 1, Aşırılmış, 2, çalmmı:ş. 
MESTUR. 1, Gizli. 2, Kapah, 3, Ortülil, 4, Sak~ . 
MES'UL, 1, Soruklu, 2, Sorulacak, sorulur, 3, Yüklenmı1. 
MEŞCER, • E, ., Aiaçlık, 2, Orman. 
MEŞHU~, 1, Adanır,· 2, Adı duyulmuı. adı yayıloııJ, 
METROK, 1, Atdmıı, 2, Bırakılınıı, 
MEVKlF, 1, Duracak 7er, Z, Durak. 
MEVSUK, t, Bayık, 2, Dotru, 3, Güvenilir. 
MEYDAN. 1, Açrklık, açık yer, 2, Alan, 
MEYL (Meyil), Akıntı, 2, Akan, S, Akı}, 
MEYMENET, 1, Kut, kutluluk, 2, Mut, mutluluı.. 
MEYUS, 1, Bezgin, 2, Bıkkın, 
MEZBAHA, 1, Kanara, 2, Kanarı, 
MEZBELE, 1, Çöplük, 2, Süprüntülük, 
MEZHEP, 1, Çıtır, 2. Gidis, 
MEZiYET, 1, Ustünlük, 
MEZKOR, 1, Adı andan, 2, Adı geçen, 
MEZRU, • AT 1 1, Ekiimi,, 2, Ekinti. 
MlNTAÜ, 11 Bölge, 2, Bölük, 3, Bölüm. 
MiLAT, Doğum, dofum günii. 
MiLLET, 1, Budun. 20 Ulus, 
MiLLi, 1, Ellik. 
MiNNET, 1, Başa kakma, 
MiRAS, 1, Andır, 2, Bırap, 3, Dctme. 
MiRi, Beğlik, beylik, 
MiSAFiR, 1, Konuk, 
MiSAK. 1, Antlaşma, 2, Sözle~me, 
MiSAL, ı. Benzer, 2, Omck, 
MiSKiN, t, Basmcak, 2, Beceriksiz. 
MIY AR, 1, ÇEKiM, 2, Ölçü, 
MiZAH, 1, Alay, 2, Bezelme, 3, Eğlence. 
MUADiL, 1, Bckteı, 20 Denk, 
MUAF, 1, Bai•ılanmq, 2, Koybırıklı, S, Suçıında.ıı seçil• 

miş. • 
MUAHEDE, 1, Ant, antlaıma, 2, Saylav, 
MUALLiM, 1, Açar~• 
MUAMELE, 1. Ahı verit, 2, Barak, S, it. 

- bir lahza bekle ... ) 
LAKAP. 1, Angı. 2, San, 
LAKA YiT. 1, Bakmaz, 2, Aldırmaz, 2, lliıiksiz, 
LAKTN, 1, Ancak, 2. Şu var ki, 3, Yalnız, 
LAKLAKIYAT, 1, Boı liikırddar, 2. Saçma sapan ıöz-

ler, 
LAL (Epkem. maıı.) 1, Dilsiz, 
ı.ASE, l. Ölük. 
LA TIFE, 1, Alay, 
LAUBALi, 1, Aldır11sız, 2, Aldırmaz, 5, Çekinmez, 4, 

Saypsız, S, Snnaşık, 
LEHÇEı 1, Aiız (Urfa aizı - Urfa lehçe.i, Urfa ıivesi) 

21" Söyleyiş, 3, Yordam. 
LEHIP, 1, Alev, 2, Alu, 3, Ateı, 4, tssı, 
LEKE, 1, BENEK, 2, Leke, (S. Sami Bey bu aözü türk· ,e cösteriyor. Hattl '1dı:edar., sözüne "Farisi ye taldiden 

teıkil olunmu1 salat tabir .. diyor.) 
LEM'A, 1, Partltı. 2, Parlama, parıldama. 
LEMEAN (etmek), 1, Çakmak, 2, Iııddamak, 3, Parıl· 

damak, parlamak, ' 
LEŞKER. 1, Çeri, 2, Ordu, 9, Sü, 
LETAFET, 1, Güzellik, 2, Yak .. d<, yakqıklık, 
LEZZET. l, Aia tad~ 2, Tat. tatlılık. 
LiDER, 1, Onder, 
LiMAN, 1. Çekmece, 2, Koy, 
LiME LiME, l, Dilim dilim. 2, Pırampuça, 3, Pırtıl-

pırtıl 
LiSAN, 1, DlL, 
LIYAKA T, 1, Defer, deterlilik, 
LOCA T. 1, Dil. 2, Söz, 3, Sözliilıı:, 
LÜTF, (LQtuf) 1. Eylik, iylik. 
LOZUM, 1, Gerek 2, Gereklik, S, işe yarama.. 

M 

MAAŞ, 1, Aluğ, 2, Aylık, 3, Dirlik, 4, Do}'llmlak, 
MAAZALLAH, 1, Tanrı esirceye, Taarr esirıeela. 1. 

Tanrı koru,.., Tanrı. korusun, 3, Tanrı saklıya, Tanrı aalto 
lum, 4, Tanrıya ııimddr. 

MABAT, 1, Alt, alttaki. 2, Arka. arkadakı, 
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Milliyet'in Romanı: 7 5 Yeni Soyadı alanlar 

•••••••• 
Herkes Öz tiirkçeden beğendiği 

güzel bir yeni Soyadı alıyor 
Hayd..ıpaıa a.akeri .... ...,, ; <iif 

Yazan : Marthe löchard TercÜJİıe eden: M. F. hekimi V aiuııp ve oğlu deniz harp 
mektep ve liaai talebesioulea Niilret, 
Alaıy idaresi ...ukatı Hiisımıettin ve 
matı- Refik, brdqi Alaettin ve 
oğlu Nevzat kı:dan Sueda, Nermin, 
Akay idareııi .İıaf•t ııobesi me -
-rıa.-daa Haydar, Biiyiikclere pol.i• 
merkezi memur1anndan Alôl, kızı Şük· 
Tan, Sümer bank merkezi &m111m.iai ımu .. 
hasebe memurlarından Şır.tetti.n ve oğ
lu Altan, LU.an ' ri<eti TneJllUrlarmdan 
Nazif 'ite he=ıire!eri Nurİye, Nazire 
(Erduran) ıoy adını almışlardır. 

Zozonun ernlişesi kendisine verilen 
200,000 peçe/ayı kaybetmesi idi 

Hülasa 
[1.iarthc Richard Fransa casusluk 

teşkilatı taı:alindaıı lspanyaya gön<!•
rilmiştir. \T aı:ı!esi orada .Alınıın caıus 
teşkilatına ı;irmek ve iki cihetli casus· 
luk yapmaktır. Martbc bir snrü mace
ralardan SOlll'& A.lmaJl .caımclarmnt. -reisi 
Baron Fon Krobn ile tıııuşımıtır. 'Bıın· 
dan bir çok malümat almıJ ve bunları 
l'ramaya .bfldirmiştir. 

I Şimdi Baron, Marthc Jllihard, bir 
çok maceralardan ..-ıra otomobille Zo
zo iısmiı:ıdclri bircasusu -sevkcdcrlericen 
bir kuaya eğı şiardır.] 

Bağırmamak için kendimi güç 
zapteııim. Acıdan bütüıı vücudum 
ideta binini kaybedecek raddeye 
gelmitti. Alçıda olan bacağım yere 
dejlmiyordu. Öteki ayajlırnı yere 
b.asmc:a bir acı kalbime kadar çı
byor ve eski brr paçavra. 
Göğsümü sıkıyor ..• nefesimi da

rallıyerdu ... 
Yavaf yava,... güçlükle otelin 

salo:mıwıdan -geçtim.- Ş.kaklarım
dan ter akıyordu. Öyle biran oldu 
ki halııun üzerine düşeceğim zan
nettim. Odalann ıuıabtarlannın 
bulunduğu yere ırözümün değmesi
le jeneralm oteJ.de bu!wmmcbğını 
anhmıam bir oldu. Çddıracaktun ... 
Muvaffak olmağa abcleımittim, gi
riJtiğim iti başaJ"acaktnn ... Her ne 
Lalaasma olursa olsun-. Koltuk 
değneklerimle masaları dolattım .... 
Çay saati idi. Otel hizmetkatanı 
uzaktan beni tetkik ediyordu. Bü
tün ispanya pi bu oteldekiler de 
ikiye ayrılımfb. Al.maıı taraftarla
rı... Franaız taraftarları.- Herkesin 
ıebeaümüae göı-e ba.Dgi taraftan ol
dllğwlu .kestirebiliyordı.un. 

Jeneral Denvignes çayda yolr.ıu. 
Şansun bana yardamı esi~yordu. 
Arbk hiç im ık•lma.,.ftı hem 
_,aık.... bem yorgUDluk beni bitir
mi~i. Birden aklıma kıliniğe gide. 
mı: Zozoyu görmek geldi .. Belki ~ 
nan aklımı brr çareihal geliJ"di ... 

Onu bahçede bir tezlonga uzan
mış olaJ'ıik buldımı. .. Müesseseyi j. 

daJ"e eden doktonm güzel kızı ona 
İspanyolca ders veriyordu. Zozo
nnn hiç te canı aıkılıyora benzemi
yordu ... 

Mü,kül vaziyetimi ona anlattım. 
- Marthe... tedbiri elden bırak

mayuıız ... istikbal VaJ' .. , onu tehli
keye sokmayınız... dedi. 

Kapiten Ladoux'a yazılacak a.n
tipyrine'li bir mektuptan bafka hic; 
ınr çare bulamadı. 

Umitsizlik içinde: 
- Fakat, diye bağırdım, çok 

eç eline değer ... 
- Ne yapalun. •. 
Zozonım bütün üziintiiııü 5 inci 

.büronun kas.asma ,:eçirmeği .aklma 
lmyduğu 200,000 peçetayı kaybet
IDe&İ idi. F ran91z gazeteleri geçirdi
,iilniz kazayı yazdıkları için Fon 1 
Krohn Zoı:oyu Fruuıaya geçtiği 

dirde ölmüt addediyordu. 

- Paraya ihtiyacım var, dedi, 
Baron bet para .-ennedi. 

Gezmem çok uzan sürdüğü için 
Buon beni merak içinde beJdi.yor
du. 

- Nereden geliyorswnız? diye 
baiD"dı. 

.. ~~lüm~emeğe ça.hftım... Neşeli 
j'orun.mege çallflmı... Sesim biraz 
boğuktu: 

- Zozoya eittiaı, dedim. lyilet
meye ba,ılUDI'f... kalka biliyoJ'. O
nun sizin kurbanınız olduğunu unu 
~orsunuz galiba. Bir keı-e onu gi
dıp. yokl.a.aamz, biraz da para götür 
semz, hiç fena etmezsiniz. 

Adamlarına karp çok .h:asia ol
duğumı söyledim. 

- Mü.bet maliimat alabilmek i
•çin. bu~dan iyi brr çare yoktur, 
dedL B1r çok tecrübelerim var ve 
~ mesleği adam akıllı öğrendim. 
BIJ' casus eğer sonunda daha çok 
para kazanacağına ümidi 'Tana 
hep daha kıymetli ma!Uınat to; 
lamak için çabalu. 

- Ta sın~ bağlanacağı güne 
bılar.- dedim. 

Fon Krohn omuzlarım silkti: 
- BunlaJ', dedi, harp ve meslek 

tehlike:eriilir._ Azizem. 
~ . . 

Yattım. Ateften yanıyo;dum. 
.Asa.hım fena ıhalde bozulma,t.... Uy 
kum kaçtı. Allana çok -1ükiirki uyu
yamam1,rm. .. 
• Allaha çok fiiki.ir çünkü Koııaep
aıon gene geldi Baron ~ne onu 
~eçen günkü gibi antrede kabul et
ti ... Hafifçe yerimden ka.lıktı 
Kapıya kulağımı dayadım ve ~ 
aurede müthi' emirler itittim. Ba
J'OD berhava edilecek olan fabrika
nın nered olduğımu ani,..~ d lö 

0 
__ ,_ -~,ur u .. 

- .ouıro. diyordu Bayonıın 
yakınında bir barut una' '.,~L__ · 
d

. ıınwınes1-
1r. 

Şu t_alima'tı verili&ini de İfittiaı: 
Lucıo b~ yerine yerle,fudik 

&:n ~onra ırı. ı,leyip i~lemedilderi
nı gornıek~n hidi11e oluncaTa ka
dar orada beklemeliCfu. On~ tek
ru bu~~ya geldiği zaman pansuu 
Yere<-egım .. Bu '.'Ym nihayetine ka,. 
dar her feyın h1tıneıi için çalqsm 
Mürekkepli kalemleri hudutt~· 
atı;~bilmek .için de ceketinin asta
rı ıçıne saklasın. 

At'*ten gözlerim dumanlanı
Y?rdu: Tekrar yerim? yattmı. Müt
hı, J;U1kaşt k&iaıaı Jmr .. ,L- d 
Dah h • ı · .._.. ,,_,..,.or u. 8: a a. oütün ümidimi kaybet
mek ıslem1yordum. 
kus Ertesi gün Baronu gene öğle uy. 

undan uyandırdım ve d'" ~-·· gezmcmm . . un ... u 
· ıy1 neticelendiğini ve bi-

na~nale~ 'bugün gene dı,an çıka. 
cagımı soyledim. Bana gene kasası 
mn annfıtarlannı verdi. Büyük bir 
heyecana kapıldım ... Aklıma "t 
hi7 bir Fikir ld' mu • ge ı.- Kasanın açıl 
ına b.rn değİJıDemitti. · 

-Bitrnedi-

• Fm<llkh po.ta müdürü "Faik (Me
riç), F ...ııklı tel:r.t ımamuro Hikmet 
(Anbmalp), f'mdddı pos'ta me. }i:_yri 

(Okay), FOL hnale me. .s..lettia (Cii· 
ney), Fm. müvezzii Sait (Bitirim), 
Fıo. müvezzıl Nihat (Alôn}, Fm. mü. 
Enver (Akk•t), Fın. mü. Gavsi (Er
gen), Kastamonu umlllDİ meclisi :aza. 
anadan Hüsey;n Sabri, oğlu Eoki~olair 

.miiddei11mamiai Fahri, oflu M.e talebe· 
'Sindaı Zeynel, kardeti oğlu yülnek 
miitmıdi• mektebi tal"""5inden Y aıar 
(Boran), Kadıköy Hasanpaf& gençler 
birliğinde Fevzi (K.vanç), Sabri (Ko

çan), Ali, Naci, Kadri (K.oçaa), Za· 
tıit (Süer), Rıza (Semiz), lt.n.lMm, 
Remzi, Sabri (Kaya). Muzaffer (Batıy.., 
li), Şakir, Mllzaffer, Muammer (Akpı
._), Ke-.ı (Sôi), Vanf, Şiikrii (Er
dcsn), Hayri (Tüzin), lmrai1 (lsı), 
Ahmet (Alınak), Jsbuıbul barosu .ıvu
katlanndan Bay s-li Rıza (Dag), 
nıiUi emliı. mittlürlüğü memuı-Nıcmdan 
Halit (Süer) """ adlarını almıılıırdır. 

* Ooğd11ğumua: y<:r alım Kayeeri nü
fusunda ( fÖ}ıret} mm Drazzade )'8Z1• 

hdor. Halk arasında da ailemiz böyle a· 

m1ır. Soy adı olarak ( draz) kelimesini. 
""1coyduk ve nüfusa böyle<ıe tucil ettlr

dik. Reıit ve Sahur "" Narull.a Sami 
kard"flerle çoaiklan ıimcliden sonra 
(Draz) ıoy Adını lrullarıacaklanhr. 

* Emniyet müdürlüğü ikinci tube 
lünnci kısım biriuci ı.omiss Bursalı 
Yuıuf Z-ıya (Unsal), 1 ci ko. Mma.f
fer (Ankan), 2 ci ko. Süleyman (Us
tüner), 2 ci lro. Alilan (Ulusan), 2 ci 
ko. Nazmi (llkay), 3 cü ko. Fazıl 

Almanya 
Sıkışık vaziyette 

(Başı l inci aahlfcde) 
pacaklardır? bmm da hesaba katmak 

lizımdu. 

Dıı aı:yascula yumu,ahlık 

Dıp:n sryasaya ~ lrükUmet 
acun ile tekrar temasa ııehnek a:anı
ıretini d..,-ya bql81111fbr. Artık C... 
At>vuıdea öyle eakU.i g:"b; hiddetle bah 
~ •*1• 'ftll \WhaMe Frw.m.aa ile kJe.. 
ailen bağların tekrar bağlanmaaı pte 
Diyor. Hider büküm.eti ve omu ilham 
eden kuvvetler Sar plebi.sitıiı>in İçeri • 

de temiı'!ik 'şine devam"" d.,.....da da 
yeai tefebbüaleırde lnUunuak ;çın bir 
temel olabileceğini düıiiniiyodar. 

Göbe:a Fran8a tt<l.stluiu- iniyor 
BERLlN, 1 (A..A.) - Pn>peıand.a 

Bak.anı Bay Göbels n~ bir be
yannamede d Tf>r ki: 

Sar meseleü hallediJdürten ....,..a 
biiyiilı:: FraD&IZ milletiyle Jıa.lı::iki ve de 
vıunlı bir barq kuracağız. Her iki ta
raf iki komşu ve ayni bakara sahip iki 
uhu sıfatiyle fU noktada anla,.cak • 
larcbr lü bütiin Avrapanm ölı:,.._,j 
'"' sıyM&.! düzelm.eai Franaa - Alman 
münasebetı-inin dootça halime bai
hdır . ............................ ,. ,,.,,,,._..,,,,,,, ....... ...,...,._._ ..... ,, ............................................. ,,.,_ 

MAN 

MABEYN, l, Ara. 2, Aralılc, 
MACERA, 1, Baştan geçen. 2, Ge,eıı, ıo<eçnıiş, 3 Olan 

olan bıten. ' ' 
'MADAM, • E, · Ki, • Eıcıt, l, Çünkü. 2, D•til mi ki 

S. Oldukça. 
MADDE, 1, Erdini, 2, Eten. 
MADEN, l, Er~•. Z, Külçe. 
MAGARA, l, Anak, 2. Biz, 3, Dat kovuju, 
MACAZA, 1, Çom1alı::, 2, Kri>it, 
MACLUP, 1. !!asmç, bas.ılmıs, 2, Ezilmıı, 3. Ezülmüş, 
MACARIP, 1., . Batı, 2. 11atı:ııi. '3. Baya. 4, Çepaıı. S 

Gun batan. 6, Gun batar, ' 
lı. MACRUR, l , Azcın, 2, Azmıı, 3, Sq1 ytikuila, 4, Çalım· 

:ı~ARET. l. Atiklik, 2, Beccıilı1i!Jk. 
, U CUP. ;J., Sıkıhran., 2. 'Tutuk, S, "Ota.nan, 4, Utancaç 
•· tanıan, 6, Utanmış, 

MAHFAZA, 1, Bclilt. 2, K-. 11, $aldıik 
.MAHiR.. 1, Atik, 2. Jlcceı:lldi, • 
MAHJYET, l, l, ıriiaü 2, X1D16ülük 11 :ıc-ilik 
MAHKEME, 1. So...,,, z. Y..-.uç, 3, w_. ,...ri, 
MAHLUK, J, Çayan 2, Tmhi (canlı .m:m.~ S !I'ürük 4 

.Yan dılmıı;. oraratılmq, • • • 
MAHPUS, l, Bulgun, 2, Bolun 3 TU!ıııık 
MAHREÇ, 1. Çıkacsk, 2, Cilıak: s.' ÇAa!ac.:ı. Ter. 
MAHREtc:, l, Döueül düneül, f.. !ı"urence, (Jlak: ,,,.dar.' 
MAHREM. 1. Batıt. 2. Gizli. 3, a;ı; oibııh. 4, lı;tt, ' 
MAHRUM, 1. Cıbıl. 2. Cıgan, 3. Qıpy, 4, ,Eli b<>$, 
MAHSUL, 1, Bar 2. BW., S El~ dılcn 
MAHZEı>ı, 1 . .Antbaı:, 2. X.. ~ B. 'l' er.oh. 
MHZUZ, 1, Kıvanmak, 2, Sevinmek, 

. MAiŞET, 1 Az1klanma, 2, Thrlik, 3, lDo--"ult "4 G•· 
cınme , ,,. .... " ' ' 

MAKAM (yer man ~. l, Bölük. 2. l>nT11k. 
MAKBUL. 1, Alır.an. 2, llofı:nilen bojjenilir S Çavbm 4 

Gecck, S. Geçeı:, ' ' ' • 
MA~BUZ, 1. Ahna_n, f'lmmış, 2, Barc;s.k, 3, Buçung, 
MhKLUP, 1, Ç~vnlmış. t~rs çevrilmiş, 2, Defiştirilmiş. 
MAKSAT, 1. D•lek. 2, Ilgı, llgü, 
MAJ.IKANE. l.Ycrtil t, Yın:tluk. 
MALUM, 1. Bclgiıluk, 2, iBe!l1i, 3. Bilinen. BiJinmiş, 
MALUMAT. l, llcllenü. 2. BilgeL 3, Bilgı . 
~~~1ZEME, 1, Ayııt. 2, Kayıt. 3. Kereç. 

MANA
UR.

1 
1. Angm, angun, 2, Ba.ymdrr, 3, Duzglin 

• • Anlam. 
MAH rtı::, 1. Basıma. 
tı:A.BLEVI. 1, lçlck. 1!. :Tinlik, 
Ml' 1, l Ayrım. 2, Enııt'I, 

MER 

MANZAR, • A l, Bakacak, Z, Balam, 3, Bakmak 
MARiFET, 1. Anlayış, .2, Biliğ, 3, Bilik, 
MART. Döl ayı, 

1ARUF. 1, Adı belli, 2, lh:lli baıh. 
A'SRAF, 1, Bıkıımat, bxbnıat, 2, Gider. 

MATBAA, 1, "!laslı::z evi, basma 'CVi, 
MA. TEM, 1, Ağrt, 2, Yaı, 
MATUF, l, Dönmüş, 2, ilişmiş, 3, Verilmia. 
MATUH, ~. Bunak, ı, Bımaımş. 

MA YlS, 1, Pa:11Z, 2, saban ayı, 
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MAZHAR. 1, Eri$lllck, 2, lri:ıınck. 
M~Zl, l, Bdd>r, 2, llunmgı, s. 1Eslii, 4, Geçen, ceçmjı, 

seçmıs. 

tı~AZLUM, l, 11asik, 2, 11amncak, S, Baıunla, ı, Bo)'UnD 

MAZNUN, 1, Günsüz, 2, Smım, 
NAZUL, 1, Avılrtır, 2, Atıım,., S, .. _ 4 ..... L-•--• 
MEBLAC 1 Akça ...,.~. ' -"""·· 
MEBUS, i, Saylav; 
MEBZUL, 1, 11ol, 2, Çok, pek çak, 
MECMU, l, illirilaaiı, 2, Bulan, 3, 11iıttiiıı. 
MEÇHUL, !, Adı !belirsiz 2 Jlcl!iııiz 3 Jlilimıııi 

biliUlllım.. • ' , • yen, 
MEDDAH, 1, Dalkavuk, 
MEDENi, 1, Soysal 2 UyiW" 
MEDRESE, Okulai, ' ' 
MEDYUN, 1, Borçlu, 2, Bor,lanmş 
MECER, Ancak, ' 

mı~~~~~::tu11,;.!.tıhıul·5:·u~~ dii""~'· .a, Bırakıl• 
MTICTEP, 1, Oltu!ai 2 Olmnıık ' 
MEKTUP, l, Beti. ' ' ' 
MELAL, 1, Bezginlik, %, :Bdmıtı bddaıılık • "--· 4 •llı:mtt. ' • <>. ---.... , 

MELEKE, 1, Ahşkanlık 2 'El uzluia 
MEL'UN, 1, Alçalı: 2 Apft 1'l11iılı1r. 
MEMLO, ı, DoJu,' d~lmu~. ' ' 
MEMUL, 1, Beklenen, 2, Dilm, ~lı: 
MEMUR, l, Aylıkp, ~ i!ııyrak ' ' 
MENFAAT. J, As, 2, AIIl, ' 
MENFi, 1, Sürgüıı, 2, Sürül~ '3 Sür'"--'· 
MENKU, 1, Haşlama, 2. Ha~ ' uu.,.... 
MENKUL, .ı. .ıl.euda dolaşan 2 Dımilaıı -

Getirilen, 5. Götürülen. ' ' • .1, Gebm,, 4, 
114.EJlA.K, ~. Dü,lciiıılilk .2 
MERAM, ı, lstek 2 8· • • K3113'8ırt. tmyr, S, Kıınmtu, 
ME'HA • ' alfJ1, ' ana n MET .ı .Acıma 2 E . : 
MER ı "' • • · s:rreya, 

S YE, I, Ajiı. 2, Aimcı türlı:ii, 

.(Piılge), 3 côi lııo. Nm (T-), 3 .,;i ko. 

.Emin (Emek), 3 cü ka. Muhittin Kuz
guncuklu (Kutbay), '3 c:ü ko. Muhittin 
Sanyerli (Güven), 3 cö iro. Hakkı (Oz
erdem), 3 cü ko. Ralımi (Tolunay), 
3 eli ko. Osman Hilmi (Subqı), 3 CÜ 

Jı:e.. R..tet (Çetin), 3 cü w. Galip (Ay
c-), 3 .,;; ko. Rna (Enuon), 3 cü 
ko. Hamdi {Okteıı), 3 cü lro. Şükrü 
(Sunay), 3 w ko. F.a!ıri (Erol), 3 cü 
lro. Necmettin (Akyılrla), 3 CÜ ko. 
Hihni (Erten), 3 .:ü im. Şikrü (U
ras). 3 CÜ ko. Ne~et {Erkan), 3 eli ko. 
Latif (B<0len), 3 cü ko. Etem (Demir
can), polis SmW (Birgin), polU ltatızi 
(Dilek), po. S.ter {Yumttk), po. Naz· 
mi (Yiikscl), po. Hilıni (Zorlu), po. 
F.,.,,zi (Er.t0y) .oy adlarıru alnuşlar
dır. 

* Emin Sinan mahallesinde Cami so
kağında 39 • 41 numaralı evde oturan 
a.ı.eri miiteı..itleri.aden Ali, oiulları 
Hilımet, Fllhri (Oralbn), lzmirde ka
rantinada oturan askeri mütekaidi Şa
ban Şevki, torunu lst. Emniyet müdü
riJetl kaçak~ılık bü"""' üçüncü loomi
oeri Hikmet (Göreli), lst.. lııelediyesi 
evı* memurlarmdan Cevher (Ozcan), 
LiiW>urgu Niv.ari atlı piyade B. L ku
mandam yii:d>ap Hllfim, kardetleri 
Naim, Ackmı, Dmııbim, Yu..t, N11Z1m, 
Lütfiye, Fırdea, Rukiye (Oztiiıic) soy 
adlarını almışlardır. 

ÇOTumJa yeniılen soyadı alanlar 
Çorum, Ai,'lrceza mahkemesi re<ıi Bay 

Afif, (0.eıı) Hukuk hakimi Bay Safi 
(Tugan), Müstantik Bay Fevzi (Ayan), 
Jandanı:.a K. (Niyazi Tan), Ziraat mü
diiri Saıip (AğJd), malmüdürö Rağıp 
(Eke), N :uo M. Veysi (0zl4!11), Boıy
tar m üdürü Murad (lalan), !. Mlz. İs
mail Haklu (Ozden) soyadlarııu abruş· 
lardrr. 

Bir kaçakçı 
Şebekesi daha 

(Ba~ı 1 inci sahi!~e) 
idaresindedir . 

Bu ıebeke geçen tene Salacıkta bir 
yerde çalı~yordu, f.ı.aıt buraları mllh•· 
faza teokilat _...,.. malüm olduğu için, 
Kemal arkadaflan ile Ortaköyde ufak 
bir yerde birleJmit-lerdir. Nihare~ bura· 
., da muaafaza memurları tarafm.dan 
keıfedil~ n tıırassada girişilmiştir. 
Dün •abab kaçakcıların faaliyete geçe -
ceği haber alınarak sıkı tertibat .alın • 
mqtır. EVTe:ki gece yılb.p obnasıı dola· 
ynile kaçakc.lar sabaha kadar içki ,.. 
kumar ile eğlemnişler ve dün sabah sa· 
at tam 5 te işe başlamıılardır. 

Bu tcbekenin adamları memleket i· 
~in~en satın alı!.ıdarı afyonları kayıkla 
lnjpm gemileri11e götürerek satıyorlar . 
dı. Yine ayni ıekilde limanda bulunan 
bir lngiliz gemisine afyon cötönnek ü
zere tür ı..,..k kiralamtflar n balıkçı 
şeklinde a-örümnek için yanlarına balık 
Bilan da almıtlardır. Her şey hazırlan· 
dıktan aonnı Şevket ismmdeki kaçakcı 
JIC.öse Hüeyin ;....mde lıirüıe: "Kemalin 
lokmn paketini al da gel., diye seslen • 
mittir. Hüseyin lokum paketi ismi veri
'- afyon paketlerini sandala ıetirmiş, 

Irak - İran hududu 
(Ba~ 1 inci sahifede) 

nımu misakının 11 inci ımaddeainia i
ki.ci fıılıoıasma istina.ı- uluolar arası 
lmrıımuna müracaat ebıÜf ve ba mese-
1-in hallifti istemi§& • 

General Nuri, bu defa bu meaelıeyi 
mizakere edecek olan kon.ey n-izaJrere
ainde bulunacak ve Iralan nolctai na
zarını aıılatacaktır. 

Hükumetimizin hakemliği 
Bu me•elede hGlıiımetimizin baloem 

olınau meselesine gelince; Al<'lığımız 
ı..ı.ere ııöre, bu 111e9ele luıkkmda lıe
nü verihaiJ bir karar yoktar. Irak 1-
r- ve Türkiye nlusln arat kurumına 
dahil olduklarından bıı meselenin öace 
konseyde müzakeresinden oonra Türki· 
yenin iıakemliğıne havale ı>dilmesi muh· 
temel ı:öriilrnektedir. Bununla bera
raber seneni Nuri 'ba ~e etrafa. 
da lriikiimetimizle göriqmüı ve lnmn 
noktai nazarını anlabm§tır. 

Türkiye - Irak münasebatt 
Dün Pe.._ıas ottlinde lrakm AD

kara ..Cıri Bay Naci Şe-vt<etle göriif
tük. B.y Naci Ş-ket , T iirlı:iye • 1 rak 
miin ........ h hakbnd• _...clağw.maz wa-

1e ccvabeoı 111 >bey ·tt. ~ufbır: 

- iki brdet .. • ki .00-...dııet-
ler ne bdıır diizgiüı olabiJine, T Urki
ye • Irak mii ........ tı da 11 kadar düz
'&"iin ve kaıdqç 5 . 'Biz lraklılar Tir
kiyeye daima IArdq ı:özile bakarız.. Bu 
yalnız ~ 6lı:rim deiil. bütün 1-

rakldann - ııiyaü partilerin fikridir. 
Biz Tiirlı:iyeaia içtinui, ~ Dııki

pfım ve ıwdcııiyd: yol ndaki terakki
lerini dı"kkatle takip ediy-z ve on
dan Örnek alıJ"DO'UL B<1 terakkiyattan 
istifade ederek ınn-eie ça)1J1YC>-
ruz. 

Türkiye ile Irak arasında muallak 
biç bir meselle yoktur. Her iki hükü
met arasında samimi bir çalııma birliği 

...lll'Cbr. 
Irak hükümetieri __ .... de iki as

bri harekette balunmuıtu, biri Bar
:aaı, diğeri de As.uri h.relı:etidir. S-

zaa '-"ekelüıde Tüıir:iye eıkir-n hu
dutbınnclan ~sine mani olmak su
ret.ile bize ym-don 'etti. Asuri meeele • 
llİnde de T iirtiiye sanlİmİ ft kardeı Gir 
Joı..nıanuı alacağı vaziyeti alınrştır • 

- Asıın"lerin ba,ka yere nskli me
selesi ne oldo? 

- Asuriler içfo bir yer aranmak
tadır. Bunlar cemıbi Afrilrada Ginia'da 
w yet"e naiedıleoelderdi . ., 

tam hareket edecekleri ıırada muhafaza 
memarlton sandala atlıyarak, afyoııları 

bulnrutlar n kaçak""-1 yalı:almru§lar • 
mr. K.açakcılardan bazWın kaçmak is• 
mi§ler•e ele memurlar arlı:alarm..;....n ip
ret sil&hları atarak hepsini de ele geçir· 
mittir. 

Bu şebeke Kavaklı Adem oğlu K ... 
mal, Rizeli Köse Hüseyin, Y onuı oğlu 
Ortaköyla Mehmet, Ahmet oila, Rizdi 
lsmail, Ahmet oğlu llyas, Ahmet oğlu 
Must.afadan mürekkeptir. 

Soçlular dün aktam sorguya çekile· 
rek ~e ikametgilıa rapt için poliıe t01-
lim ediluü~lerdir. Haklarında tanzim e· 
dilen evrak bugün Sekizinci ihtisas mab 
lı::emeıi müddei umumiliğine nrilecek -
tir. 

Bu yıl kazanaıı 
Pekte memnuı 
Görünmeyorlaı 

(Başı l ıoıd sahifede) 
dan çıuc:ak parayı beı1derM4, fJI 
nesi fena halde rahatsız.laıımııtır· 
yet evvelki akş..,. annesi ülmJiı. 
adam da müthiş b:r feliık tin içİJI' 
kapısı çalınmıştır. 

Pişkiri kendmni taziyete gel~ 
:rannederken br~nda l:ır r ..
Bayi 500 binliralık en büy uk nı~ 
kendi numarasına çıktığını ve 9' 
derhal ahnaısmı sôy!emi!tir. 

Fakat en felaketli birdakı"'k:ıs# 
Pl•tnı çatan ba mii..;r,,,eıtcn hiç il 
DD11 ahmı- PiJl<iri; pw.amn 
tirmiyecıe,iini bizzat cördüiii ~ 

- Adma semle_ Aaam öl -
,.._demi~. 

Netmim dm. J>iıkift s.ı.:ld 
ma kadar anasının tcl.i.i. mmra$'/I 
meıgul olınuı ve .keadi8ne vuild 
yı ııfak bir teşekkürle almııtır. 

200 bin 'liralık ikramzyeyi kf 
3641 numaralı bi!C'tin satıipierincl' 
oie Stwdat UTil ~ 

. ,_ Rob""' Fredrik ismi.dm ııiı' 

. lizdir. lnı:iliz evvelki alqam yAJıl 
cesini eğlence ile geçirmek üzere ı 
daılan1e bir toplanb yapmıı, gece 
lı:e •· 'ne~ ............ da aJnırt> 
biçloi.-f~ cüteramlen 
ka•lılılda: 

- Y ılbap ağurlu geldi_ deaıİf 
baha kadar eğlencesine devam .P 
Din miienese kapalı oldııiu i~ 
celmemiıtir. 

Ankarada talilılileı-
ANKARA. 1. (Tdefoııla) -1 

piyangosunun 200 bin liralık ila1I 
Y eniıehirde Bayan Süreyyaya ,.. 
Karaağaçlı Bay Mehmede, 15 ~ 

. bk ikramiye iıe istaıyonda Bay 111 

fa Te Kır~ehir hanında Bay lr'l' 
Lôtfiye, sekiz bin lira ökonomi Jıl 

. imda Bayan Azizeye, bin liraJık 1 
miye de Uhn gazetesinde yazıcıJsl' 
müıtür. 

Sam.sundıı 
SAMSUN, 1. (A..A.) - Tay'!' 

yangosnnun büyijk ikramiyeıini )1 

_,, namanıınm yirmide bir parç-' 
radadır. 

Bay Laval 
Haylı uğraşıyor 

(Başı linci sahifede) 

tıemkia'i ""' dalu. 80Dra da A1 
turya orta dçiaini bbul e 

B. Lmıal. 
PAR.IS. 1. (A.A. - F..-.z • 

yan ,göriiımeler.iuin neticeleri - J 
olsun Bay Lavalin Londraya g;dı 
hakkındaki fayialara raimen. r 
halılde bubususta henüz hiçbir k 
rilıınenıiş olduğu boldirilmektedir. 

I ngilizlere flÖre 
LONDRA, 1. (A.A.)- lqiliıl 

aal m•halilinde eclinilea Uıtilta, F 
ltalyan görüfmelerinde 'IJIÜikülita 
düf edildiği takdirde İngiliz büküd 
Bin tlmlnut cibetlndeıı nüfuzunu 
...ı.t. tereddüt ~ ınerk . 
clir. MeriUr mahafil Fraımz • llll 
~np-wını nikbialik .. ~ orta A 
meaeleaiııio halli için il.lı: iınillerdd 
ri olarak telakki etmektedirler. 



• 
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Hadise yapan kitap 

Avrupa da Otomobil 
İle 9000 kilometre 

---
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanen 

Fiyatı: 50 kuruı 
ZAMAN 

Kitap battan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
:::ibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
daşımız bu yorucu fakat fay. 
<lalı seyahntten hof görütler ve 
intibalar hnul ve bunları mu· 
vaffokiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyorınuf gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

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

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini sÜS· 
liyeeek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesi., 
elinde gerekli zarif bir kitap Ot· 
mu,tur. 

9962 

W. ŞEKSPER 
Tercüme eden: 
Ertuğrul Muhsin 

4 
• • 

Eski Fransız Tiyatroı.unda 
Şehir Tiyctr<>ou OpeYet kısmı 

12-12 93·1 lnı ;hle çayşamba günü ak· 
§&mı saat 2C de cuma günü eündüz 
saat 14,30 Ja 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Reşit, besteleyen Ce· 
·:nal Reıit. 

6 
OZAN OPERETi 

- İstanbul Levazmı Amir-
liği Satın Alma Komisyonu 

llanları 

Levaznn Amirliğine bağlı 
kıtaat için seksen bin kilo pi
rinç 13 lkincikanun 935 pa· 
zar günü saat 16 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 23 buçuk kuruştur. Şart
namesi parasız Tophanede Sa
tmalma Komisyonundan alı
nır. ilk teminatı 1410 lira olup 
isteklilerin tekliflerini belli 

! saatten bir saat evvel komisyo 
na vermeleri. (689) (8780) 

55 
• • • 

Maltepe Askeri, Lisesi için 
7 45 talam maa şapka harici 
elbisenin kumaşı mektepten 
verilecektir. Bil'umum malze· 
nıesi müteahhide aittir. !mali
ye için açık eksiltmesi 17 Ka
nunusani 935 perşembe günü 
saat 14 dedir. Beher takımın 
tahmin bedeli 375 kuruştur. 
Şartnamesi parasız .Tophane
de Satmalma komisyonundan 
alınır. ilk teminatı 209 lira 
55 kuruştur. (693) (8781) 

t6 
••• 

Tophane fırını için 300 ton 
ekmeklik un 13 lkincikanun 
935 pazar günü saat 15 de ka
palı zarfla ahnacaktır. Tahmin 
bedeli ( 10) kuruştur. Şartna· 

1 mesi parasız Tophanede Satın 
' alma komisyonundan alınır. 

1 
ilk teminatı 2250 lira olup is
teklilerin tekliflerini belli saat
ten bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (688) (8782) 

57 
• * * 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtı.at için 34 ton makdrn.ı ile 
10 bucuk ton §ı:b.rh·e 1311.1'..a 
nun 935 pazar günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına· 
caktır. Tahmin bedeli !:.2 ku
ruştur. Şartnamesi parasu: 
Tophanede Satmalma Komıs
yonundan alınır. ilk teminatı 
734 lira 25 kuruş olup istekli
ler tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Komisyona verme-
leri. (692) (8783) 

68 
* * • 

Selimiye fırını için 150 ton 
ekmekl"k Un 15 lkincikanun 
935 salı günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 10 Kuruştur. Şart
naınesi parasız Tophanede 
Satınalma Komisyonundan a· 
hnır. ilk teminatı 1125 lira o
lup isteklilerin tekliflerini bel 
li saatten bir saat evvel Komis 
yona vermeleri. (691) (8784) 

5J 
* • * 1 E ki s·· ) · s ureyya A · l. • · kıt' t · 

Ş f M hı . S Levazım mır ıgı a ı ı-e u ıs a. • l !! K , 
bahattin Şchzade- ı çın 28 ton t \lıun ~ an unu· 

Z başı Ferah tiyatro- sani 935 salı günü saat 15,30 
A sunda bu gece da kapalı zarfla alınilcaktır. 

N ÇARESAZ Tahmin bedeli 25 kuruştur. 
Operet 3 perde Sartnamesi parasız Tophanede 

Fahri Gülünç, Is . • im k . d 
·ı o·· b...... satm a a om:syonun an a· 

maı .ım u .. u. lm ilk · 525 ı· , , ilk ope·a Kırımzı Ay ır. temınat ıra o· 

.APURCULUK 
' TORK ANONiM ŞlRKETI 
. tST ANBUL ACENT ALIC.1 

Liman Han, Tele/on: 22925. 

MERS~N YOLU 
O ı · vapuru 6 Um:U pınar Klilunuıani 
PAZAR ıaat 10 da Sirkeci nhb· 
mından k:ı!karak (Çannkk3le, Izmir, 
Kupdasr, Küllük, Bodrum, Rndos, 
Marr:-ıariı, Da'yan, Fethiye, Kalkan, 
Ka.t. Finike. Antalya ve Menin a· 
zimct ve avdetle ayni iskelelerle A· 
lnnya, Çnn:ilikale ve Gelibolu) ya 
uıi<nyarak avdet edecektir. 

• 
~esimli Ay Basımevi 

Sayın okuyucularına 

1935 plı armağanı olarak 

EVRENSEL AY 
0Jrg:sini tunmaktadır. 

Türkiyenin bu biricik bilimsel, 
Soyan! y!ı.ı; dergisini, bitik e-

luo isteklilerin tekliflerini belli 
sa~tten bir saat evvel komi&· 
yona vermeleri. (690) 

(8785) 60 
• • • 

L~vazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 32 bin kilo kuru so· 
ğan 17 · kanunusani • 935 per
şembe günü saat 15 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2880 liradır. ilk temi • 
natı 216 lira olup isteklilerin 
sartnamesini görmek ve ek$ilt· 
~eye g:rmek için belli saatte 
Tophanede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(69&) (~< 62) 73 ..... 
Levazım Amirliği kıtaatı i

çin 48 ton patates 17 - kanu • 
nusani • 935 Perşembe günü 
saat 14,30 da açık elcsiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
2880 liradır. ilk teminatı 216 
lira olup isteklilerin belli saat
te Tophanede Komisyona gel-
meleri. (703) (8866) 

74 
• •• 

; =zdeıı, ıazetccinizden arayı - ı Levazrm amir1iğine bağlı 
lataat iç;n Ja. 000 ~ilo b '}-:\Z 

MlLLlYET ÇARŞAMBA '2 IKINCIKANUN 1935 

TİFOBİL 
Dr. Ihsan Sami 

Tıfo ve po.ratifo h:ıst:ılıkl:ıruıa tu. 
tulmamak için ağızdan alman tifo hap. 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her. 
kes alabilir. Kutusu 55 ı:Jruş. 

9773 

Pudrada yeni moda 
MEVSfMN ZAFERi 

Şık ve kibar hanımlar tıara· 

fmdan kullanılan yeni pudra; 
bütün gün hatta yağmurlu ve 
rüzgarİ; havada bile b 'çbir pnr· 
laklık izi tlırakmaksızın t;.ma -
men mat bir ten veren pudra .. 
drr. 

Pudrndaki bu aon tekemmül, 
"krema köpüğü,, tabir edilen 
yeni bir cevhere medyundur. 
Binaenaleyh, Tokalan, krıma 
köpüğü usulünün imtiyazını nl
mı;Jtır. Bunun içindir lc.i tirndi; 
Tokalon pudrası, bu::üne ka· 
dar istifade edilmiyen birçok 
muhassenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalan pudrası, nefis ve 
muhteşem bir ten vermekle be
raber bütün gÜn daima ter ve 
taze bulunduran hir ten temin 
etmektedir. En ~edit ve açık 
havalarda yapılan sporlardan 
ve uzun danı •uvaulerinden 
mütevellit te;lemeler, tenin 
penbeliğini ve tazeliğini kat'iy. 
yen bozmaz. Zira Tokalan 
pudrası, krema köpüğünün ıır· 
rma malik yegane pudradır. 

MÜJDE! 
Zabıta memurlar•nı mah· 
sus 200 metroluk me· 
safeyl gösterir kuvvette 

DAIMON 
CEP FENERLERi 
gelmiştir. ller yerde 
1526 numara tahtında 

un yınız ve talJfdlerin· 
den sakınınız. 

UmumT deposu: 
lstanbul, Tahtakala N. 10 

Asip·n 

---- --

Kışın arız olan 
Sancıları tedavi için ... 

Rdmatizmadan ve ıair mafsali 
a;,ncılardan muztarip olanlar kııın 
hulülü ile daha fazla ağrı hisseder · 
ler. Ağrılan, kendilerine !u~m hu · 
IUlünü alaiıni oeviye ce~llerinden 

daha iy'. haber verirler ... ilk ande AU· 
cock yakılarına müracaatla a.ancı -
ların tevesaüüne mini olunuz. Gayet 
baait olan bu tedbir, ıatırabmızı tea • 
kin edecektir. Bir Allcock yakısı 

tabii tarzda ve ayni zamanda diziniz 
veya kol dirseğiniz bir yere çarptığın • 
da aevki tabii ile yaptığınız uvma ha· 
reketinden daha müeuir bir surette ic 
rayi leaiı- eder. Ağrıyan mahal etrafı • 
na kanı tehacüm "ttinnekle daimi bir 
hararet tevlit, sancıyı teskin ve en•,ce 
ve ınaballarda temerküz ebni;ı zch"r· 
!erin ihracını teshil eder. Bütün gi.ın 
ıır~-ıhallinde bulundurabilininiz. Ha • 
raret tevlit ebnoai ha.aebile A!lcock 

yakr!.arı; bel ağnlan, romat0zma, nev· 
ralji, adale aertt:;:i, böbrek sancılan 
ve soğuk algınlığını teskin ve tedavi 
eder. !Jütün eczanelerde 40 kuruıa 
satılır. 

MUHIM: Taklitlerinden sakın. 
mak için Kartal markalı ve kırmızı 
daireli ALLCOCK yakılarmı muair • 
ren · steyiniz .. 

--•!ı:ıııaıııtCmoı:=zıım::ıı-~a. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade ----·Han. Tel 227404m--

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 2 ikin
ci Kanun ÇARSAMBA günü 
ıaat 19 da Ayvafığa kadar. 

(8869) 83 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 3 

lkincikanun PERŞEMBE gü 
nü aaat 11 de Payasa kadar. 

(8870) . 84 

TRABZON YOLU 
GOLCEMAL vapuru 3 ikin

cikanun PERŞEMBE günü sa· 
at 20 de Hopaya kadar. (1) 

MUDANYA YOLU 
ANTALYA vapuru 3 ikinci· 

kanun PERŞEMBE günü saat 
9 da Tophane nhtımından Mu. 
danyaya kadar. (4) 

Kenan 
~oğuk algınlığından, nezleden gripten, 

ve diş aS-rılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. ismine dikkat buyurulmas: 

20 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz Radyoloji Enstitüsünde iki, ikinci harici has

talıklar seriryatında bir, hi ~oloji ve embriyoloji enstitüsünde 
iki, mikrobiyoloji salgınlar bilgisi ve parazitoloji enstitüsünde 
bir, fizyoloji enstitüsünde bir, deri ve firengi hastalıkları serir
:atınd"' bir, ~inir hastalıkları ~eı·iryatmda b:r, asistanlık hoş-
t. . lııtekrI~riı. l)"kanlığmuza gelmeleri. (5) 

Nafıa B" kanlığı dan: 
135.000 adet normal ve 97 5 adet makas kayın traversi ka· 

palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
işbu traverslere : 

1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bursa 
Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasrnın T orkaldede orma 
rundnn kesilüp Susığırhk istasyonunda veya ona mücavir İs· 
tasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi ~.alinde nor· 
mailere 189.000 ve makaslıklara 3363,75 lira, 

2 ·- Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta ine· 
göl kıı.: • tının Taht. köprü ormanından kesilüp Karaköy İs· 
tasyol' •. t da ,·eya ona r,lücavir istasyonlardan birinde vagon 
üzerinde tes1uni halinde normallere 270,000 ve makaslık
lara (4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 
l O· 1·1935 tarihine ra!tlayan rerş~mbe günü s<ıat 15,30 da 
A>lkarada Bakarlık r:. alzeme l\1üd:irlüğü odasında yapıla~ 
caktır. istekliler tekliflerini Tor! aldede ormanına g~:re Vı'r· 
diklerine nazaran 10883.19 liralık ve T ahtaköprü ormanına 
göre verdiklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te
minatlarmm Malsandığma yatırıldığına dair o~an Lnakbuz ve 
Ticaret Odası vesikası ile bir ikte tekliflerini 10-1-1935 per· 
şembe günü saat 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Malze
me Müdürüne tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler bu hususta
ki ı:artnameleri 960 kurusa Ankarada Bakanlık Maizeme 
MÜdürlüğünden satm alabilir er. (8624) 33 

ı!S ı Aı'iHUL HAKICı ASKERi Kl'I AAT iL 

Aşağıda yazılı Toz Şeker a!ık: t•ksiltme ile alınacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenler her gün Eskişehir ve lzmitte sah· 
nalına kc.misyon!arına ve eksiltmeye geleceklerin de belli gün 
ve saatte lzmitte satındma komisyonuna ge:meleri. 

(715) 
Verilecek Kilosu Tarihi günü saat 

Yeri 
lzmit 
Darıca 
Tuzla 

6198 
3744 
1443 

9 - 1 • 935 Çarşamba 

(8688) 
Teminat 

Lira 
186 
113 
44 

15 
15,30 
16 " '' '' il 

,, 
'' '' ,, 

11385 YekUn 
4$ 

• * • 
Kapalı zarfla eksiltmeye ko 

nulan 26400 kilo kesme ma
karnaya belli gün ve naatte is
teklisi çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlıkla almacal_trr. 
Pazarlık günü 5 ikinci Kanun 
935 cumartesi gÜnÜ 11aat 15 
tedir. Muhammen bedeli 24 
kuruştur. Eg-reti teminatı 476 

1 liradır. isteklilerin belli gün 
ve saatte ÇorJudaki komisyo· 
numuza gelmeleri. (714) 

(8664) 44 ••• 
354600 kilo elaneklik Un 

yeniden kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 12 
lkincikanun 935 cumartesi gü 
nü saat 15,30 dadır. Tahmin 
fiatı on kuruş elli santimdir 
ilk pey parası 2793 l~l'adır. 
Vasıfları ve şartları eskisi gi
bidir. isteklilerin Çorludaki 
sabnalma komisyonuna gel-
meleri. (722) (8741) 

50 
••• 

Müteahhit namı hesabına 
2000 kilo sabun pazarlıkla alı· 
nacaktır. Sabunun tahmin fia
tı otuz kuruştur. Birinci pey 
parası 45 liradır. Pazarlık gü-
nü 12 ikinci Kanun 935 cu
martesi günü saat 15 dir. Va· 
sıflarmı gönnek İsteyenler 
her gün ve eksiltmeğe iştirak 

teminatı 712 lira b kuruş olan 
:.55 l::n pansuman paketi ka
palı ~arfla alınacaktır. Şartna
mesini görmek ıstey;mlerin 
her gün öğleden eonra ve ek
siltmeye gircı ekleri 12-1-935 
cumartesi gÜnÜ saat 14,30 
dadır. 2490 No. lu arttırma 
ve eksiltme kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde istenilen 
veı "kı. larla ve banka teminat 
mektupları veyahut Maliye 
Muhasipliklerine yatırılan te· 
minatları mukabilinde alına· 
cak ilmühaherlerile tekliflerini 
M.M. 'V. Satınalma Komisyo
n· -ıa vermeleri. (725) 

(8788) G2 

•• 
Kastamonu'da bulunan a:ı· 

keri kıtaat ihtiyacı ıçın 
160,000 kilo un kapalı zarf u· 
sulile eksiltn1eye l·orunuştur. 
Tahmin <..dilt:.ı bedeli 1-920( 
liradır. 

• 
lhale:ıi 13-!lcin~>kanun - ~? 'i 

Cumartesi günü saat 1 
kışlada Satmalma KO. rl v 
pdacaktır. Muvakkat teminatı 
1440 liradır. (734) (8S:5 

G;\ .... 
peynir 20 ikincikanun 935 pa- ı 
zar günü saat 1 O da kapalı ı 
zarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 11550 liradır. Teminatı 
866 lira 25 kuruş olup istekli
lerin şartnamesi parasız her 
gün öğ!eden evvel alınır. U -
sulü dairesinde tekliflerinin 
belJi saattan bir saat evvel 
Tophanede Satmalma Komis

ni göreceklerin her gÜn mü
nakasaya gireceklerin belli sa
attan bir saat evvel te1<Lfk:rini 
Tophanede Satmaln,a k_mis

edeceklerin belli gÜn ve saatte 
.; Çorludaki komisyona gelme-

yonun:ı ,·erme!eri. 
(707) (8) 

83146 kilo yemlik yu afa 
açık ek$iltme gününde İstekli 
çıkmadığından eksiltme~i on 
gün uzatlnnıştır. Açık eks"lt· 
me gÜnü 6 ikincikanun 935 
pazar gÜriÜ saat 15,30 dad.r. 
Beher kilosunun muhammen 
hyatı beş kuruş elli santimdir. 
Ve birinci pey parası da 342 
lira 98 kuruştur. Eksiltmeye 
gelecekler kanuni oturacak 
yer göstermeğe ve ticaret o • 
dalarmca kayıtlı olduğuna da· 
ir vesaik göstermeğe ve şir -
ket namına gireceklerin de 
Noterlikçe musaddak vekalet
nameleri yanlarında bulundur· 
mak mecburiyetindedirler. 
Bağlantısı eskisi gibidir Gör· 
mek istiyenler her gün ve ek
siltmeye gireceklerin de belli 
gün ve saatta Corludaki Satı
nalına komisyo~unda bulun -

)"onuna verme!eı·i. 
(709) (6) 

• o • 

Levazım am"rliğine bağlı 
kıtaat İçin 5500 kilo domates 
salçası 20 ikinc'.kanun 935 pa
zar günü saat 14 te açık ek· 
dltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1375 liradır. Teminatı 
103 lira 12 kuruştur. Şartna
mesi parasız olarak Tophane· 
de Satmalma Komisyonun -
dan alınır. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(708) (7) 
•• * 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 150 tok. arpa 17 i
kincilcanun 935 Perşembe gü. 
nü saat 15,30 da kapalı zarla 
alıncaktır. Tahmin bedeli 
6750 liradır. ilk teminatı 506 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi-

••• 
· Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 93 bin kilo kuru ot 
20 ik"ncikiınun 935 pazar gü
nü saat 14,30 da açık eksilt -
me ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3952 lira 50 kuruştur. Te 
minatı 296 lira 44 kuruş olup 
isteklilerin şartnamesini gör
mek İçin her gün ve eksiltme
si için belli saatte Tophanede 
Satmalma komisyonuna gel-
meleri. (706) (9) 

• •• 
Levazım amirliğine bağlı 

kıtaat için 7000 kilo kaşar pey 
niri 20 ikincikanun 935 pa· 
zar günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah -
min bedeli 4270 liradır. Te • 
minatı 320 lira 25 kuruş olup 
istek~i!erin şartnamesini gör
mek için her gün ve açık ek • 
siltmeye girmek Üzere be 'li 
saatte Tophanede Satın 1ama 
komisyonuna gelmeleri. 

(705) (10) 

leri. (719) (8743) 
52 • • • 

Muhammen helıeli 117 441 
lira, muvakkat • eminatı E:e08 
lira 9 kuruş olan iki takım ame 
liyat ve 46 adet seyyar hasta· 
ne çadırları kapalı zarfla alına 
cakhr. Şartnamesini görmek 
ve almak isteyenlerin her gün 
öğleden sonra M. lVı. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna uğra 
malan ve eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı arttırma ve 
eksiltme kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve 
sikalarla 13-1-935 pazar gÜnÜ 
;>aat 14,50 dan en az bir saat 
evvel teklif ve banka mektup
formı veyahut Maliye Muha
siplik!erine yatırılacak teminat 
!ar mukabilinde alınacak mak 
buzların mezkiir Komisyona 
vermeleri. (726) (8787) 

Gl . . " 
Beherin'n tahmin fiatı 45 

kuru1 16 s;:.ntim ve muv :•k~t 

malan. (730) (8801) 

Isı. as. 3 üncü hukuk mahkcme•İn· 
den: Eleninin Tcodor aleyhine terke 
müsteniden nçtıgı boıanma davasının 

tahkikatı hitam bulınut evrak ht)eto 
le.·di tdilınit ve muhakeme günü ola· 
rak 16-1-93:; çnrşanıba saat 13,30 ı.ı • 
yİn cdilnıi,tJr. O ıün gelmez veya ve

kil cö·tdcrmezıe ı:ryal,en muhak m<y• 
de\ .Jt.ı ol,ı.ıacl\f"ı iliia oluRUI'. 
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MlLLJYET ÇARŞAMBA 2 lKINClKANUN 1935 

Y•lnız 
bir 

adet 
HASAN Tıraş Bıçağile e· ·selli Tıraş Olursunuz Markaya 

diklr a: 

Şimdiye kadar icat olw\an büLün lnat bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmittir. Piyasada mevcut tırat bıçaklarını şaşırtmı~tır. Hasan tırat bıçağ mm 1 - 2 - 3 - 4 numaralı gayet 
keskin ve hassas tarl\fla. ı vardır ki herbir tarafile laakal on defa tırat olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tırat bıçağı ile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tırat yapılmak müml:ün
dür ki dünyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istt;diğiniz halde batka marka verirlerse aldanmayiniz. Taklitlerinden sakınınız Fiyatı 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Ha~an.. 
depo. u İstanbul - Beyoğlu. 

• 

ffi\llıf, saf. fiatl tesirli ASPiRiN; EB marka. 
tmı tıqır. A§rılan çabuk ve emniyetle gider• 
tnek için başvuraca!)ınız deva, dünyada 
tDeı)ııw. .. ..,.. "müstahzarı olmalıdır. 

tsmta flSPİR-
2 •• 20 komprimeHk ambıla!lardı bulunur 

~-~ Anıbalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

Sovyet ittihadının 

Naıiri efkin ve ea fazla okunan gazete 

'' IZVESTIA TSIK SSSRI 
VTSIKn yı okuyunuz 

8ov,et Birliti ve RSFSR in merk•zi icra komitelerinin ce:ic!esi 

lzvestia; 
lzvestia; 
lzvestia; 

Sovyet Birliği ile memaliki ecnebiyedeki bütün siya
al, iktua:I; ve kültür meaelelerinden bahaeder. 

~,..tro, m,,ııiki, sinema, re.im, mimari, ilim ve fen, 
apar, t..,kid •• bibliyosmfi :razıluım ihtiva eder, 

Avrupa. Aıya ve Amerikanın baflıca merkezlerinde 
hmvıi muhabirleri varclır. 

' ~n ilcretJ ı 1 seneliği : 10 Amerikan dolan. 
8 aylığı ı 5 1/2 Amerikan doları 

Siparitler llf&iıdaki adreıe &'Önderilir : 
• JJRSS MEJDOUNARODNAIA KNIGA,, 18, Kouznetaki Moat, Moacou 

(Compte COU'<Ull Nu· 263 a - B:.nque d'Etat Je l'URSS. 12, 
Ne&'limıaia. Moıcou) 

Bu gazeteı latanbulda, Beyoğlu htikıaJ caddeıinde 469 No. Ha~et 
kütüphanesinden Tünel meydanında 523 No. lzidor Karon Alman kilap
haneıinde dahi satılır ve abone kaydedilir. 

ıs 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
1-1 -935 tarihinde eksilt mesi yapılacağı ilin olunan 

Demir • Osmaneli köprüsü ta rtnameainde fenni ahkam ay· 
aen baki kalmak şartile umu mi ve mali hükümleri yeni 
(2490) No. lı kanuna göre değiştirilmiştir.Yeni şekilde yapı· 
lan şartnameler Ankara ve Ha ydarpaşa veznelerinde evvelce 
...,ıname almıt olanlara ~va verilecektir. Yeniden tartna
me almak isteyenlerin beş lira olan şartname bedelini ödeme
leri gerektir. 

Köprünün ketif bedeli 100000 lira olup eğreti güven
me miktarı 6250 liradır. 

Yeni şekilde yapdacak münakasa 16-1-935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada Yol Dairesi binasında toplanacak komis 
)"Onca ya!'ı!acaktır. Zarflann aynı gÜn aaat 14 e kadar Ko
misyona veri:miş olması l:tzımdır. Talipler fenni ehliyet ve 
mali iktidar vesikalarile 2490 No. lı kanunun dördüncü mad
desindeki maniler olmadığına dair bir beyannameyi komis-
7ona verecektir. (8755) :ıa 

Umumi Nqriyat ve Yazı işl:'ri müdürü Etem l:zz<!t BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

Bayram münasebetile 
Be yoğlunda 

MAY R 
MAGAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBİSE DAiRESİ İ 
Yeniden tanı!m ve ııenırla çeşitlerle tezyin etmiştir. 

Şıpkalir 
Trikoto eşya 

Eldiveıt ler 

Gömlek!er 
Pijamalar 

Kravatlar 
iç ramaşırlar 

El çantaları 
PırfUmöri 

Levazımatı 

Şallar 
Çoraplar 

Seyahat 
Levezımatı 

Vesaire... Vesaire ... 

Nafıa Bakanlığından: 

21 

Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir Doma
niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda veya 
ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim edilmek 
şartile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 adet nor
mal kayın traverıle muhammen bedeli 1306,50 lira olan 390 
adet ma'h.skaym travers kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 10-1-935 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü O
dasında yapılacaktır. isteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk mu
vakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığına dair olan 
makbuz ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte tekliflerin 
10-1-935 perşembe günü saat 14 de kadar Bakanlık Malze
me Müdürüne tevdi etmeleri lazımdır. istekliler bu husustaki 
şartnameleri 275 kur_uşa Ankarada Ba anlık Malzeme Müdür
lüğünden satın alabilirler. (8l79) 

BAYRAMI935 
Kışlık 

Mantolar 

Elbiseler' 
Sabahlıklar 

.... 
Pijamalar 

KARLMA GE~iDi 
(Pasaj Karlman ) 

Beyoğlu 

iyi ytlalG kumaştaıı 
yapılmıı 1: u aerl 

elbiae yalnız 
18. 50 liradır. 

En güzel bayramlık 

Hediye 
Zafiyeti umumiye, iştabasızlık ve kuvvatıizlik bilibnda büıG:.ı: faic_e ye tc~ ri görLea 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜL.AS~1SI 
Kullanınız. Her eczanede eatıhr. 

TURHAL SEKER FABRİKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

FIATLAR: 

SATIŞA BAŞLIYOR 
•• 

Fabrikada Teslim K U P ŞEKERi 40 I t 
KRİSTAL '' . 37 uruı ur. 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 
A1ras: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

10533 

Y<rcsiye olarak 
güzel bir 

KORK MANTO 
almaknr. 

8 ay vado Ue •• 
kefaletsiz olarak 

verilir. 

J. BEYKO 
Mıhmuıpaşa 

Ki'ırkçü Han 

Telefon : 2US85 
26 

latanbııl birinei .iflu memurluğun-

dan: 

Müfli• Hiri•taki H:ıcı Y ı.:sif ve il -
ya Maluoplo kollektif ~irketi illi.ı ida. 
re azalnTmdan birinin çrkarılmasile ye

niden seçim yaprlatalıbr. Alacaklıların 

ikincikinunun 3 ünaii perfembe gÜnÜ 

-t on lıirde memuriyetimize nriira-
caatluı ilb olun111', ( 6533) 

• 

Mütenevvi ve müntchap çeşitler 
En mükemmel cinsler 
En dun fiyatlar... . 
İşte; satın alırken nazan dikkate alacailınız ba,lıc• vasıflar 

Empermeabiliıe Garanti 
"Manleherg,, eskimez 

ve ıa a-eçmeyea 

"Burberry,, 
Parde uleri ---En m~kem meı 
kumaşlarla 

imal edilmiş 
PALTOLAR ---Hazır ve ısmarlama 

~Jıt moda 

ELBiSELER. 

/ 

'~~ ~ 
,-ı 

ve hsr renkte 

Musambalar 

---
Kadın ve 
Çocuklara 

Mütenevvi va 
Müntahap 
çe~i.tlerde 

MANTOLAR 
VE 

Muşambalar 

T E D i Y A T T A T E S H i L A T ıoo:ıs 
,._ ............... . 

latan bul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

isimleri Müellifleri Cilt 
Beri. Lunge (1931-33) tab'ı· 3 yeni tab'ı 
run Fransız tercümesi. 
Ensyklopaedie der technischen Ulmann 
Chemie 

ıon .. 
Analyses et essais des papiers Hezberg-Marteau . .... 
T raite de chimie Pharınaceu- P, Lebeau - C. Courtoıs. 
tique 

. ,.. 

T echnelogie Et Analyıe cliimi- Levokavitsch 

L. GatterınanoJ 

Seeligmann et Zieke. Son tab'ı 
Tsunntas 

A 

iLAN 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından 

Ticaret ve Sanayi odaları kanun Ye nizamnameıi mucibince 
her ticarethanenin senelik ücreti kaydiyeıi ve kazanç verııiıin
<len Oda hissesi senebaşında pefin verilmek icap eder. 

Sonradan ce2aya ve icraya müracaata mahal kalmamak için 
t.hsil memurlarımızın ilk müracaatında talep olunacak mebali
~in tesviyesi tavsiye olunur. 

Uzak semtte bulunanların ve adres değiftirmi9 olanların 
tahsildann gelmesini beklemiyerek Oda vezneıi~e müracaatla 
ücretlet"ini vermeleri ilin olunur. (6536) 


