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150 yaşını bitiren 
İngiliz gazetesi --Bir a:rkadaf, dün elimize lngi-
lizce bir bitik (kitap) sundu. Bet 
yüz yapraklı olan bu biti_k •. Lon~.ra
da çıkan Times gazetesırun yuz 
ellinci yılı dolayısile basılmakta 
olan üç kabın (cilt) birincisidir. 
Times yer yüzünün en eski gaze
tesi değildir. Batı ülkelerinde Ti
mes'ten daha eski gazete vardır. 
Ancak yüz elli yıl bir gün bile a· 
rası kesilmeden, siyasal, ökonomik 
ve ıoy&al sarsıntıları göğüsliyerek 
çıkan ba,ka bir gazete olmasa ge
rektir. Bunun içindir ki, yüz elli 
y14ına batan İngiliz arkada,ımı· 
zın 1785 ile 1841 yılları arasında
ki tarihini anlatan bu bitiğin yap· 
rakl~ını karıttınrken azacık he • 
yecan duyduk. 

Times bize, bugünü yüz elli 
yıl geriye ulattıran biç kesilmemif 
bir bağ gibi göründü. 

Dütünülaün: Tirnes çıktığı gün, 
büyük Fransız devrimi henüz ol
mamıştı. On altıncı Louia kansı 
Marie Antoinette ile beraber 
Fransa'nın ba,ında oturuyordu. 
Büyük Frederick sağdı. Üçüncü 
Selim padişah olmamıftı. Napoleon 
on altı yaşında bir çocuktıı. Bu
günkü acun yüz elli yıl önceki a· 
cuna hiç benzemez. Yeni ıoyaal
bk (medeniyet) denince gözün ö
nüne ne gelirse, bu bir buçuk yüz 
yıl içinde yapılmıtbr. İki genel-
9aV&f, bir sürü de b•a aava,lar 
yapıldı. uıu,ıann ıiya&al kuru
mu değişti. Yeni yeni ulutlar be
lirdi. Ba,ka bir ökonomik düzen i· 
~inde yaşıyoruz. 

Bu deği~m İngiltere' de daha 
az derin ve genit değildir. lngil
tere'nin yüzü de özü de değitmit
tir. Orta çağ Y•Yitından yeni 
aoysallığa geçildi. Bununla bera
ber, bu gazete bütün saraıntılara 
göğüs gererek, bir ırün arası ke
ailmemeksizin, yüz elli yıldır çık
maktadır. 

Biz bir gazeteci olduğumuzdan 
bu uzun yaf&Manın İç yüzünü an
larız diye, hitiğin yapraklarını gö
nül ilitikliği ile kanttırdık. iyi 
çevrim mi? Güzel yazı mı? Nor
mal çağda bunlar bir gazeteyi çok 
)'atatabilir. Ancak Avrupada çok 
iyi çevrilmit, çok iyi yazılmış ne 
kadar gazete vardır ki, en dinç ol
dukları bir çağda kapanıp gitmiş
lerdir? 

Fransa'da büyük devrimin si
nema teridi gibi gelip geçen her 
yılı, bir sürü gazeteleri ıilip süpür. 
mü,, yerine bB.f)<alarmı getirmit
tir. On altıncı Louis'den Konvan
siyon'a, Konvanaiyon'dan Direk -
tuvar'a, Direktuvar'dan Napoleona 
Napoleon'dan geri Burhonlar'a, 
MNıra Orleanlar'a, Cumhuriyet'e, 
İmparatorluğa, gene cumhuriyete 
Fransa, yeni Fransa olmak için 
çok sarsıntılar geçirdi. Almanya 
da yeni Almanya olmak için bir o 
kadar sarsıldı. Bir büyük sarsıntı 
da daha dün olmut denecek ka
dar yakındır. 

lngiltere'ye gelince; şu söyle -
nebilir ki eski lngiltere ile yeni ln
giltere arasındaki ayrılık, eski 
Fransa ile yeni Fransa arasındaki 
ayrılık kadar büyüktür. Ancak 
Avrupadaki bafka ülkelerden ayrı 
olarak İngiltere bunları sarsın • 
bsız yapmanın yolunu bulmuttur. 

lngiltere'de aiyasal prensipler 
aezilmeden değitir. Yıllar geçtik
çe Lordlar Liberal, Liberaller Sos
yalist oldu. Kimsenin burnu bile 
kanamadı. Bundan başka, lngil
tere'nin bir ada olduğu için yüz • 
!erce yıldanberi topraklarında hiç 
bir savaş ta yapılmadığı göz önün
de tutulacak olursa, Times'in bir 
gün bile arası kesilmeden yüz elli 
yıl nasıl çıkabildiği anlatılır. Ti
mes'in uzun ve sarsıntısız yaşayı
tı, lngiltere'nin yüz elli yıllık si
yasal tarihinin güzel bir aynası· 
dır. 1 

A. Şükr;; E.5MER 

Sahip ve Başmuharriri: Sürt Meb'uıu MAHMUT. 
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Bay MQısolini, Suııif, Chambrun, Laııal 

• Roma 1törüsmeleri 

B. Laval neticeye varmak 
için tam salahiyet aldı 

Avusturya istiklali, diğer meselelerden 
başka müstemleke işleri de görüşülecek 

PARIS, 3 (A.A.) - Bay Lav.al bu 
akııam Romaya gidecektir. Kabine u 
kadqlarmdan bu aeyahati mucip o -
lan müzakereleri netioelendirmui 
iıç;in tam bir aal&hiyet almı'°1"· Eski 
Avusturya - Macar İmperatorluğunwı 
halefi bulunan devletlerin de tem.İna· 
tına kartı Avusturyanm itirazları kalk 
mııtır. Fransız • ltalyan anl'a§CDa.smın 
nıhuna gelince, hiç birşey .. zdırıbu
yor. {)yle görülüyor ki Mu&10Hni • La 
.....ı konu§lllAlarmdan evvel açıkça hiç 
b"r teY öğrenilmeyecektir. Ancak bi • 
linen tudur ki, Franaız • lta.ly.an an • 
latmaaı iki memleketi alakadar eden 
müstemleke! ... meselelerine taallUk et
tiği gibi, Avuaturyanın istiklilinö ve or 
ta Avnıpayı da ala.kadar etmetkeclir. 
Bay Lav.al, Roma.da oalı gÜniine ka • 
dar kalacak ve Bay Mussolini ile iki 
defa konu§'lcaktır. Cumarteı.: günü, 
aıyaaa baknnmdan en "'-nmiyetli gün 

Aııu.fturya ııe komfUlannı 
göaterir harita 

olacatkır. Çünkü, cumartesi günü La
va! - Mussolini görii§lııeleri:ne huı-e
dilecek ve bu görüpnelere icap eder
- pazar gÜnÜ de devallli edilıecekbr. 

Ziyaret ııe kabuller 
ROMA, 3 (A.A.) - Yarm akıam 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Balkan ökonomi konseyi 
Atinada Yunan dışişleri bakanı Bay 
Maksimosun söylevi ile işine başladı 

ATINA, 3. (A.A.) - Balkan and. 
!atma ökonomi konseyi bu sabah açıl -
ma celseıini yapıruıtır. 

Elen dıtifleri bakanı M. Makaimoa, 
Balkan andlatmaaı istiıari ökooomi 
konseyinin ilk ceJıesini açarken, millet .. 
!erin hayatında ökonomi meselelerinin 
•ıcmuniyetini kaydetmit ve demittir kiı 

- Atina paktının imzaaı ile memle
ketimiz için açılan yeni devreye girer
ken, paktın tahakkukuna çalııanlar, dört 
devletimizin bütün ökonomi kuvvetleri
ne, gayretlerimize iltihak ederek tecrü
beleri ve debalan ile kuvvetli teıriki 
mesailerini İstemekten baf{<a bir f<IY 
yapamazlardı. Biz, mevcut olmadıkça 
bütün gayretlerimizin peıinen mubak • 
kak bir akamete mahkiım olacağı itimat 
ve tesanüt havasını hazırlamağı bildik. 
Şimdi, uzun müddettir istedikleri refa· 
bı temin için milletlerimizin muhtelif 
faalyetleri araımda yeni müııaaebetler 
kunnak üzere bir itimadın naııl kul -
lanılmaaı icap edeceğini göıtennek ıize 
düıer, nihai olarak Ankarada müzake
re edilerek gelecek 10 mayııhıı Bükret· ' 
te Balkan andlaıınaaı toplantıaına ane
dilecek esbap raporunun esaılarım ha. 
ZD'lıyacakıınız.,, 

Romanya heyeti reiıi B. Tabacovici 
clemittir ki: 

Umumi bir andlaıma için yapılan 
cayretler akim kaldığı için, bütün mem
leketler, kendi iktidarlaruu a§&ll miıı • 
külleri mahalli tedbirlerle hal için bo
ıu boıuna çalıımaktadırlar. Fakat bu 

• Bay Maksimoc 

mütküller, anlayıfl.ı n genit bir tetrilu 
mesai ile halledilebilir. 

Eski maliye nazın ve Yunanistan 
Bankaaı ikinci müdürü B. Varvareuoa, 
konseyin bu toplant11ına reis aeçilmit • 
tir. 

B. Tabacovioci, B. Hasan, B. Saka ve 
B. Belibanoviç ikinci reia aeçilmiıler • 
dir. 

Tayyare Cemiyeti Bayanlar 
kolu toplantısı 

Tayyare t:emıyeti lstanbul merİ<e;:ı;j tarafından t<•ıkil ed.len bayanlar kolu 
yeni heyeti idar.esi dün Bayan Hakkıyo Eminin bafkanlığı alttnda toplanmıı, 

.14 Şubatta ııerilecek olan Tayyare baloau için bir komite uçilmiffir. 
Bayanlar araauıda kola yardımcı olmak Ü""'" !ırka ocak, "" nahiyele,... 

den iki§er bayanın aza aeçilmek için aynlmcıana müaaıule edilmui ~ fırka 
ııilôyet idare he;yetine müracaat edilec cJıtir. 

. ,il 
Tevfik Rüştü 
Aras geliyor 

'ANKARA, 3 (Milliyet) 
Milletler Cemiyetinin önümüz· 
deki toplantdına riya.et etmek 
üzere Hariciye Bakanı Bay T ev
lik Rüştü Aras pazar günü bu-

• raJan hareket edecektir. 

İran dışişleri 
Bakanı sergide --
İran büyük elçiliğinde 

bir ziyafet verildi 
ANKARA, 2. (A.A.) - lran 

dışarı itler bakanı · veziri · Kazi
mi Han terefine 
dün akf'UD İran 
büyük elçiliğin · 
de verilen ziya
fette Başbakan 
ismet İnönü, Dı
tarı işleri ve içe
ri it!eri bakan
ları Tevfik Rüt
tü Aras, Şükrü 
Kaya ve ökono
mi bakanı Celili 
Bayar, Riyaeti- Vezir Kıizimi H. 
cumhur umumi katibi Bay Hasan 
Rıza Soyak, başyaver Bay Celal, 
Dıtan itleri bakanlığı ileri gelen
leri bulunmuftur. 

Kizimi Han bugün sergi evini 
gezmit ve öğle yemeğini Ankara 
Palasta hususi olarak yeıniftir. 

Kıizimi Han bugün geliyor 
ANKARA, 3 (A.A.) - Iran hari

ciye veziri Kizimi Han Anadolu ekı· 
presine bağlanan huıuıi bir vagonla 
bugün htanbula hareket ebnİftİr. 

Kizimi Han iıtasyonda Ba§hakan 
lamet lnönü ile Hariciye bakanı Tev
fik Rüıtü Aras, Dahiliye bakanı Şük
rü Kaya, lran büyük elçili Sadık Han, 
Riyaıeticumhur umum ikitihi Hasan 
Rıza, seryaver Celal, Hariciye vekileti 
erkanı tarafından uğurlanmıı ve bir po
lis müfre:ı:eıi aerli.m reRllİnİ ifa etmit~ 
tir. 

Kurultay Başkanı 
Güneıliler arasında 

Büyük Ulua Kurultayı batkanı Gene• 
ral Kizun Ozalp, dün akıam, TaJ,.im
de Sıraaervilerde Gü
neı kulübünü teırif 
etmİ§ler ve kulüp 
baP,anı Bolu aayla
"1 Bay Cevat Abbaa 
Gürer tarafından kar
tılanınıılardır. 

Bir müddet is
tirahatten sonra ku
lübü gezen general, 
çok beğendiklerini 
.öyliyerek memnu
niyetlerini izhar et· 
miıler v" kulÜpte a· 
aılı kendi fotoğrafilerini: · 

"Değerii günellere ütküler diler,, 
Sözile İmzalayarak Güneılilere yük

sek iltifatta bulunmutlardır. 

Balıkçılık 
İnkişaf ettiritecek 
Ôkonomi bakanlığı mü-

him tedbirler alıyor 

Dün bir tamim geldi 
Okonomi bakanlığı, balıkç.ltğan İn· 

ki~ah için yeni ve mühim tedbirler al
mağa karar vennit ve bu buıusta ha· 
:arlıklara giriıilmittir • 

Memlekete büyük gelir getirmesi 
mümkün olan balıkçılığm iyi tekilde 
ba§8nlmaaı için tedbirler alınacaktır. 

Oğrendiğimize gÖre, öl<onomi ba
kanlığı bu hususta mühim bir tamim 
göndenniş, balıkçılık enatitüaüne, lzmir 
ticaret odaama ve diğer aJak darlara 
bu buauıta tetkikat yaparak bırer ra· 
por hazn-lamalarını bild.irmiıtir • 

Y apılııcak tetkiklerde bütün mem· 
lekette balıkçılığın verimli ve olgun bir 
TaZiyete .gebrilmesi imkinlan araıtm
lacakbr. 

Duyduğumuza göre, bu it i_çin . ya
kında tehrimiz balıkçılar cemıyetinde 
umumi bir toplantı yapılacaktır. Balık
çılık enıtitüsü de, oahillealrimizde ~n iyi 
cina balık yetiten mmtak an tayın et
mek üzere, ıimcliye ise.dar yapılan tec
rübelerin neticesini göz önünde tuta• 
rak bir rapor hazırlamağa batlamıtbr. 

Bütün bu tetkikler kısa bir zamanda 
bitirilerek bakaulığa gönderilecektir. 

Okonomi lıakaulığı, balık avlanma
aı itlerini intizama koymak için bir ni
..,mname hazırlayacaktır • 

Bu nizamnamenin, esaslan bugünkü 
telkiılero ııöre çizilec*tir. 

T J, { Müdü..r ı 24318. Ya~ı it1el'İ mudürU : 
e • Jd .. re ,.e Matba'\ : 24310 . 

2431!1. 

Arnavutluktaki ihtilal şa
l yiasının içyüzü nedir? 

Kralın bomba 
tekzib 

ile gara/andığı 
olunuyor! 

İstikrazı çürütmek istiyorlarmış ... 
LONDRA, 3. (A.A.) - Arnavutluk · 

kralının bomba ile yaralandığı hakkın • 
daki haberin doğru olmadığını Londra
daki Arnavutluk maslahatgüzarı bildir
mektedw. 

Londradaki Arnavutluk malıafili bu 
pyiarun Arnavutluğun dahili inkitafı İ· 
çHı Holanda ve hviçre bangerlerinden 
yaP<Daiia çahıtığı bir milyon lngiliz ij. 
ralık istikrazın metnine matuf olduğunu 
bildirmektedir !er. 

istikraza karıılık olarak Arnavutlu. 
ğun teaiı etmek tasavvurunda olduğu 
tütün inhisa.-ı karıılık göıterilecelrtir. 

Şayia nereden çıkmı1? 
TiRAN, 3. (A.A.) - Arnavutluk 

Matbuat idareoinin bildirdiğine göre lı:a
nırklık pyialan, Bayraktari namında 
birianin, polisçe aranılan bazı phıııları 
Ulmiıte köyünde saklayıp, bükümete 
tesliminden imtina etmesinden ileri gel
miıtir. 

Hükıimet, ol'laya çıkmıyan Bayrak
tariye karıı tedbir almak ~riyetin
de kalmııtJr. 

Kral nhhatte 
TiRAN, 3. (A.A) - Arnavutluk 

Matbuat bürosu kralın sarayında bom· 
be.ar patladığına ve Arnavutiulrta İh· 
tilil hareketi çıktığına dair yabancı kay 
naklarclan verdikleri haberleri kat'i ola
rak tekzip ebnekte, içeri ftZİyetia 
normal olduğunu ve kralın da yeni yıl 
clolayıaile yamnda prenıeıler ve maiye
ti olduğu balde keneli iımini la§ıyan 
hastahaneye ııiderek orada birkaç saat 
bldığını yazmaktadır. 

J nkılab dersleri 

Yaralandığı tekzip edilen kral 
Zogo 

ATINA, 3 (Milliyet) - Atina ca· 
ateler.inin yazdıldarma göre, .A....vut
luğun dahili vaziyeti gittikçe müfkül
leflnektedir. 

AmaTIJtluğun Pnıal kıaımlarmda 
hükGmet kuvvetlerile kiyamcılar ara • 
aında müsademeler devam ebnektedir. 

O taraflarda kıyamcılar vaziyete 
b&J.im bulunmaktadırlar. Kral Zogo Ti. 
randadır. 

Uluslarda sıyasal fırkalar 
nasıl vücud buldular? 

Türkiyenin devlet tipi ne sınıf diktatör. 
lüğii, ne şahıs diktatörlüğü değildir 
inkılap enatitüaii ders 

lerine dün de Ün.Ner&İte 
konferans aa.lonunda de 
vam edilnıiştiT. Dünkü 
dersi C. H. F genel yazı· 
cm Bay Recep Peker 
venniftir. Bay Recebin 
deraini yazıyoruz: 

cArk.adaılar, 
Bu dera aıyaaal fırka

ları göreceğiz. 
Sıyasal fırkaların do

ğu§u ve insanların BIY&· 

aal fırkaya girmeden ev 
vel bu hayatın naııl bat 
la.dığmı gö.terecek bir i 
sah yapacağım. 

Eaki insanlık devir
lerinde bir takım inaan 
yıimlan var. Bunlar Derebeyleriıı f.. 
dare •aziyetinde bulunan küçük te,ek 
lı:iillerslir. Bunlar İpil dai devleti ya • 
pıyor. Bu feodal devletler biri diğeri
ni yiyerek büyük deYletlerin lrurulmasma 
batlaruyor. Buuların ba~tnda Hanedana 
nıenaup bir baı emri altında devlet · 

Atatürke ötküler 

Bay R«ep Peker dersinde 

ler kurma devri bqlıyor. Bunlar bü
yük insan yığmlanıu l.dare etmelı.lo be 
raber f«:odal zihniyetlerd- aynlını • 
yorlar. 

Bunlar Absolo devlet tipidir. Rei. 
sin kafaımdan ne çrkaraa insan ) ığpı 

(Devamı 7 inci sahil ede) 

Kamunun tek sevdiği 
Çocuğa &ordum, kimi çok seviyorsun diye, 
Dedi: "Gönlümde en çok Atatürktür yer eden.,, 
Dedim: "Once ananla baban gelmiyor, ni11e?,. 
Dedi: "Onsuz bir özden (1) doğmaz iki köleden!,, 

Sordum delikanlıya: "Anlat, sevdiğin kimdir?,, 
- Alnunı yüksek tutan kimse, o, ııevdiğimdir ..• 

Yolda bir ak saçlıya soracak oldum: "Baba!,, 
Kaşlarmı çatarak yüzüme baktı: ''Kardeş! 
Nice ki tapılmaz&a bizde iki Çalaba 
Baba olmak üzre de yoktur Atatürke eş!.,, 

Tasada kaldığın gün var mı dedim ozana, 
Dedi: "Tanyerlerini açtı Atatürk bana!,, 

Hangi yola uğradım, hangi dağa dedimıe 
Karşılık verdi bana topundan bir tek ağız: 
"Taptığımız yok bizim Atadan başka kimse, 
Ana, baba, kız, oğul, bir ona tapacağız!,. 

Faruk NAFiZ 
(1) Hür. 
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T ARIHl TEFRiKA: 4 HARİCİ HABERLER' 
Amerikada bir 
Vapur battı 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Son Yemen ııaliai Mahmut NEDiM 
Vapur batarken içerde 

orkestra çalıyordu 
Meclisi Mebusan koridorunda 

bir gün Talat Paşa ile ..• 

NEVYORK, 3 (A.A.) - hveç ban 
dıralı bir vapur limanda Leksington 
vapuruna çarpara.lc bu vapuru batır • 
mıştır. Gemide buhman 200 yolcu ile 
tayfe kurtanlmıştır. Anca.k, beş kip 
kaybolmuş ve 20 kişi de yaralanmıştır. 

Mısırda hıyanet yuva kuruyor· itilafçılar 
hani harıl çalışırken • Mısırdan 

yapılan istihbarat • Talat Paıcıı.nın sözleri ... 

NEVYORK, 3 (A.A.) - Kazadan 
kurtulanJarm ifadesine göre, çarpıfD1a 
o kadar ' ddetli olmuştur ki, Nevyork 
ta.n Pravidaıuı'a gitmekte olan Lek&ing 

1 !on vapuru batmıştır. 40 kadem de • 
rinliğinde yabnaktadır. Bacaları su
yun yüzünde görülüyor. Kaza, Gene
ral Slok'un vapurunun 1904 hazira • 
nında 1021 yolcu ile beraber battığı 
noktadan biraz ötede vukubulmuftur. 
Çarpışmadan 10 dakika sonra batan 
Leksington, 1240 tonluk bir gemi di. 
Süvari, kazanın bazı yanlış işaretJer .. 
den ileri ge:diğini zannediyor. 

l-'a1ırat ve htci~e!er b2ş'ıyor 
Talat beyle (1), bir gün Meclisi 

aebuaanda bir odaya baş b8'a ka
ıanmış - o zaman devletin başın· 
Ja bir gaile olan - Yemenden u
zun uzadıya bahsetmiştik. 

Ben Yemenin bütün derdini,'bir 
Yemen mebu u sıfatile değil, fa. 
kat işlerin bütün iç yüzünü bilerek 
azap duyan, elem ve ısbrap içinde 
bu!unan bir vatandaş gibi etrafile 
anlatıp bu dertlerin çarelerini de 
birer birer saydıktan sonra ona sor
muştum: 

- Fikirlerimi kabul ediyor mu-
sunuz? 

- Bili. istisna hepsini, evet. •• 
- O ha de ne duruyoruz? 
- Yalnız benim muvafakatim 

kafi gelse şimdi İşe ba.'}lardık. Bi
liyor&Unuz ki arkadaşların da rızası 
1 • zı dır. Maamafih bu hususta ça
l şacağım. Arkadaşlar da vatanın 
sdiimeti den başka bir düşünce 
\ .! e-ne\ sahibi değillerdir. Emin o
l;muz pek yakında Yemen meselesi 
lıalledilmiş bulunacaktır. . 

- Ümit ve temenni ederim ki 
bu böyle olsun. 

- ümit ve temenni değil, emin 
olunuz. 

Ilir:ız daha geriye gidiyorum. 
Meşrutiyetten evvel (saray} da 

ayni haleti ruhiye içinde idi. 
5ultı-n Hamit te Yemenin dert

leri"li dinler bu dertlere bulunan 
carcleri tasvip eder, ve; 
. - Yemen meselesi pek yakında 
h:'llledi'miş olacaktır, derdi. 

Bu deyişler ve bu diyenler ara
~ırda farklar vardı fÜpheıiz. 

Fakat bence şu olmuştur ki, fet
hettiğimiz günden terkettiğimiz za
mana kadar Yemeni ne bildik, ne 
anladık. ne öğrendik, ve binnetice 
ne de idare edebildik, 

Bu acı hakikati tuncıkta kay
detmekten kendimi alamadım. 

* * " 
Ceziletülarap i'lerini, ve arada 

Yemeni anlayabilmek için biraz 
gerilere gitmek lizmıdrr: 
Osmanlı imparatorluğuna tuzak 

kuranlar için Yemen topraklan 
pek tekin değildi, fakat bu ülke 
onların hedeflerinden biri olmak
tan da kurtulamıyordu. 

Aleyhimizde çalışanlar, bahu
sus Arabistan meselelerile uğraşan
lar için en emin, ve en bereketli 
toprak (Mısır}dı. 

Bu, böyle olunca uzakta bile ol
sam, mademki hedeflerinden bi -
rinin idareai elimde idi, Muırdaki 
fesat ocağını ihmal edemezdim. 

Orada bana büyük bir gayret ve 
istikametle yardım eden muhterem 
bir zat vardı. 

Bu, Kayaer Kerem Pata idi. 
Mısırdaki entrika ve hiyanet ma

kinesinin naıııl itlediğini kısaca 
göstermek İçin Kayser Kerem pafa 
nın mektupların.dan b~zı parçalar 
alıyorum: 

4 - Ramazan 1332 tarihli mektup 
tan: 

"Kahiredeki (Arap Cemiyeti} 
ne mensup danların faaliyetleri 
aon zamanlarda arttı. Mısırın belli 
baJlı gazeteleri bilhassa (Elmukat
tem) Türkler aleyhindeki neşriya
ta gene başladılar. • 

Bu muharrirler arasında (Ye
mani) imzasile yazan Arap cemiye
~i erkanından avukat Şeyh lsmail 
Halildir ki bu zat evve'ce Hidivin 
Sait Edrisiye gönderdiği me~hur 
intirikacıdır. 

Lübnanlı Naum bey Şıkrada fa
aliyettedir. 

Bir yandan ltalyanlar, Bankodi 
Roma, bir taraftan lngilizler kasa
larını açmışlar sağa sola para da
ğıtıyorlar. 

Trablusgarp harbinde Trablus 
halkına hitaben İtalyanlar lehine 
fetvalar gönderen Elezherin meş· 
bur ü1emasu:ıdan Şeyh Abdürrah
ınan Aliyyi' te bunlara iltihak et-

"ştir. Bu şeyhin Mısırda büyük 
bir nüfuzu vardır. 

Gene Trablusgarp harbinde Mı-

Tal.at Paşa 

sır Hilaliahmerile oraya giden ve 
orada bir bayii fesat karıştıran 
doktor izzet Cündi de iş başında
dır. 

1

sarre'da yapı acak 

1
Reyiam __ 

'Ekseriyet hafif olursa sta
tü\ca sürüp gidecek mi? 

SARBROKEN, 3 (A.A.) - Havaa 
Ajansı bildir yor: Neues gazetesi, Sa.
re reyi8mınm neticeleri başlığı altın
da yazmış olduğu bir makalede, Sarnn 
Almanyaya dönmesi lehinde hafif bir 
eksoriyet elde edildiğı takdirde atatü 
konun sürüp gitmesi imkanından bah
aetmetkedir. 

Bu gazete, yapılacak Plebsistin a
lelade bir ekseriyetin kuvvetli b r e • 
kal:iyete iradesini kabul ettirr.neai §ek 
linde tece!li eden normal inb Jtahat ma 
hlytinde addedilmeyeceğini beyan et
mektedir. 

Papasların kıyafeti 

Bu doktor Seyit İdris ile ltalyan- Eski patrik Meledios'un 
!ar arasında bir mutavassıttır. 

Hatırlarsınız ki ldrisin yanma sözleri 
gittiği zaman onu siz tevkife te- ATINA, 3 (Milliyet) - Mütare • 

b k k d b ke zamanında Fener Rum patrikliği-
şe büa etmiş, fa at va tin e u ni yapan ve f mdi lseknderiye patri-
karardan haberdar olduğu için ği bulunan Meledios papaslann kılığı 
kaçıp Mısıra gelmişti. hakkında Neoa Koıımoa gazetesi mu • 

işte bu doktor gene bir yolunu harririne dem.ittir ki: 
bularak latanbula gitmit (ldrisiyi - Her cihetten iyi olan Türk· Yu
ben teskin ederim) diye İttihatçı- nan münasebetlerini papaslarm kılık • 

ları yüzünden bozmak doğru değildir. 
!arı kandırmış tekrar buraya gel- Beniın kanaatime göre lstanbul patrik 
miştir. ' hanesinin de fikri ba.tka türlü olaıma.z. 

Bunların lstanbu!daki fesat o- Ben lstanhulda patrik iken bütün or· 
cakları da faaliyettedir • ., todoks klisel.,.. nin ittirakile toplanan 

K d b meclisi büyük küçük ruhanilerin icap 
ayser Kerem Patanın iğer ir ettiği takdirde kisvelerini değ-ittire • 

mektubundan: bilmelerine karar verıniıtL Amerika -
"Hürriyet ve İtilaf fırkası bugün 

lerde Mum merkez ittihaz etmiş 
gibidir. Bu, insana çok acı geliyor, 
Sadık beyden sonra gümülcüneli 
lsmail bey de buraya geldi. Daha 
bir çokları da onlarla beraberdir
ler. 

Gümülcüneli hmail bey Mısır ga 
zetelerine beyanatta bulunarak 
hükfimeti Osmaniye aleyhinde ağ
zına ge!eni _biperva söyledi. Bu
nun üzerine gitti il kendisini ziya
ret et~m. 

Bana da ayni şeyleri söyledi. 
Pek yakında hükılmeti el.erine a

lacaklarını, ittihatçıları mahvede
ceklerini, burada da bunun için ça· 
lıştı-klarını, muvaffak olacakıarr:ı
dan emi.n bulunduğunu uzun uza
dıya anlattı. Kendisine Mısırı iyi 
tanımadıkları için bu muhite dik
kat etmelerini dost sıfatile kendile
rine yanaşanların çoğunun düşman 
parasile bes enmiş mahwklar oldu
ğunu bunlardan ihtiraz etmek men
f atleri icabı olduğu kadar bir va
lim bor<ou da sayılacağım söyledim. 
Ve gördüm ki bu zata hiç bir doğ
ru söz kar etmiyor. Şimdi Mısırda 
büyük Hr kongre alcdetmeğe çalı
şıyorlar. 

Bu kongreye meşhur Arap İzzet 
paşa da Londradan gelerek iştirak 
edecel< tir. 

Ayrıca oradaki Ermeni komite
lerini de kongreye davet etmişler
dir. 

Süriyc Arap cemiyetleri de da
vete icabet edeceklerini bildirmiş
lerdir. 

-Bitmedi-

(!) Talat Paşa. 

' 
MILL YET'in yeni 
adı olacaktır. 

ya giden papaslarm ki.velerini değİf 
t:innelerini Yunanistanm belen.deriye 
sefiri tavaiye etmetked r. Amerika.ya 
giden lskenderiye patriği kılığının a
hali üzerinde yaptığını ırördüğÜ tesir 
üzerine üç gün içinde •· vil elbae giy
mitti~,, 

Bundan sonra Meledios Yunaniı • 
tanda toplanacak klişe meclislerine ri 
yaset etmek için lstanbul patı. ğinin 
Sik sık seyahat edebilmeain.in temini 
arzu ettiği ıöylemiştir. 

Melediosun bu beyanatı büyiilı: bir 
tes"r yap~tır. 

Yunanista nın yeni 
tayyareleri 

ATINA, 3 (Huausi) - Son aake
ri mecliain kararı dairesinde Yıınaniı 
ta.nm Tayyare kuvvetler.ini arttırmak 
için bu ay içinde yeni tayyareler ıs • 
marladığı 'fayyare Bakanlığmdan 
tebliğ edı lm.iştir. 

Küba gene karıştı 
HAVANA, 3 (A.A.) - KBrt§ıkhk 

lar kOl'kunç bir ıekil almatkadır. Şa
kiler vilayetlerde ciireti arttmnı§lar
dır. Belediye zabıtaları çok bo
zulmuı olduğundan bunlar merkezin 
emri altına konulmuşlardır. 

Y evtich beyannamesini 
okuyacak 

BELGRAD, 3 (A.A.) - lskopişçi
namn bugünkü toplantısında Bay Y ev 
tiç hükı1metin beyannamesini okuya
caktır. 

l1~~_. a_r_ı_c~-~-ıı_c_ı_• k ___ ı1_a_b_e_. r_ı_e~I 
ispanya bükı1mebi örfi idarenin 

kaldırılmasına dair parlamentonun 
daimi murahhas heyetine bir teklifte 
bulunacaktır. 

SARBRUK - Vazifeden affedilen 
6 polia memurunun sırf sarhoşluktan 
dolayı a>.ledildiklerini beyan eden bir 
tebliğ neşredilmiştir. 

* lngiliz sigorta şirketlerinden ço
ğu, hayat sigortası ~ubesinde 1934 .., 
nesinde pek fazla inkişaf olduğunu 
bildirmetkedirler. • 

'·' C troen imalathanelerinde üç bin 
işçi tekrar işe alınmıştır. Pazartesi gt.İ 
nü daha bir çek İşçi İşe alınacaktır. 

' Dün saat 7-22 de Alipar'cıa me.-
kezi Evet"est dağının 200 nı.il kadar 
şilnalindc tahmin edı len şjddetli bir 
z lzele kaydedilmiştir. 

* Katalonyada ilk teşrin ayında 
hapJe atılmı~ olan sıyaaal mücrimler 
scrhest bırakılmaktadır. Dün 24 kişi 

Küçük 
Lindberg'in katili 
Dün mahkemede babası 

ile karşı karşıya çıktı "' 
FLEMINGTO?i, • Amerika - 3 A. 

A. - Bayan Lindberg, Hauptman ilo 
bugiiıı ilk defa ~ılqaca.ktır. Dün, 
yüzlerce halk adliye dairesinin dıtmda ve 
içinde yığılmı§lı. Sokakta, ayak satı
cıları, fotoğrafiler aatıyodardı. Lo • 
kanta ve kahveler hmcabmç dolu ol
duklarından, garsonlar yetİ§enıez ol
muılardı. Bot evlerde umumi yatak • 
haneler kurulnıuştu. 

Bu dava, Flemllıgton Wabaaı için 
bir nimet sayılıyor. 

Jüri heyeti 
FLEMINGTON, 3 (A.A.) - (Nev 

jersey) - Lindberg'in çocuğunu öl • 
dürmekle müttchem Haupbmanuı mu 
hakemes ıne bugün 6 eı-kek, 4 kadın • 
dan mürekep jüri heyetinin intibabi
lc başlanmıştır. Bir saat müzakereden 
oonra bir aza intihap edilmiştir. Du • 
nışta hazır bulunan L ndberg Haupt
mana ba.lmıamağa çıôşıyordu. 

EH palalı 
Bir kaçakçı 

Merzifonda garip bir 
kaçakçılık vakası 

MERZiFON, (Mi'.liyet) - Bu
rada çok garip bir kaçakçılık ol
du ve 31 k ilo tütün tutuldu. Kaçak
çı, Gümü~ Hacı köyünün, "Kesili,, 
köyünden Cemal isminde biridir. 
lfadesine göre: Köyünün önünde 
bir kaçalcçıya rastlamış. Ve heri • 
fin üzerine "atı,, ile birlikte elin
den alman 54 r.antimlik palasını 
çekerek yürümüş. Adam da kor • 
karak hayvanı yükü ile bırakıp 
kaçmış. Cemal de hayvanı İnhisar 
idaresine teslim etmek üzere gelir
ken yolda muhafaza memurları ta
rafından yakalanmış. Fakat asıl 
hadise şu şekilde cereyan etmiştir. 

Merzifondan vazifeten gönderi
len iki muhafaza memuru "Kelleci 
yokuşu,,nda ansızın kaçakçı Ce • 
mal ile karşıla,ıyorlar. Ve Cema -
H.n ürkek hareketlerinden boş ol • 
madığmı anlıyan muhafaza me • 
murları, derhal Cemale durmasını 
söylüyorlar. Bu vaziyet karşısında 
neye uğradığıru bilmiyen kaçakçı 
hemen atını çevirip kaçmağa bat
lıyor. Fakat pek kaçamıyor. Zira 
altındaki at Y8'1ı olduğundan u • 
zun boylu ilerliyemiyor. Ve çok 
geçmeden daha yollu hayvana sa
hip olan muhafaza memurları ar • 
kasından yeti,iyorlar. Bu esnada 
atının üzengisi de kopmuş bulu • 
nuyor. Kaçakçı hemen palasını çe
kerek memurların üzerine atılıyor. 
Hayli uğrqıldıktan sonra memur
lar ellerini, kollarını bağlayıp in • 
hisar idaresine getiriyorlar. Şimdi 
kaçakçı adliyeye teslim edilmi,, 
palası elinden alınmış, hayvanı da 
belediye vasıtasile satılmıştır. 

O.TEK.lN • 

Akşehirde saylav seçimi 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Kenti

mizde saylav seçimi hazırlıkları 

ikmal edilmiştir. Rey atacak kadın 
ve erkeklerin isimlerini gösterir 
cetvel belediye önüne halkın gör
mesi için asılmıştır. 

Sivas ta ysni nabiya m UdUrler i 
SIV AS (Milliyet) - Sıvasın 

Zara kazasına ait tacirlerden o • 
lan Bulcona nahiye müdürlerin • 
den Ali Ulvi, Y ekpmar nahiyesine 
de Tokat idarei hususiyesinden Oa 
man Talat tayin edilmişlerdir. 

Mı.ığla fırka vi'ayet 
kongresi bitti 

MUGLA, 3 (A.A.) - Cumuriyet 
Halle fıraluı vilayet kongresi öbür gün 
öğleden sonra encümen seçimi yaptık 
tan aonra encümenler müzakeratı de 

vam etmiıtir. Bugün de ara vennek • 
sizin çalıştıktan sonra akşam geç va
lıi t kongreye son verilmiştir. Kongre 
encümenin görüşmelerine son verdik 

ten sonra kaza ve vi~ 8..yet bütçelel'İnİ 
onaylamış, ondan •onra yeni idare he 
yetini seçmiştir. Kongrenin sonunda 
kongre başkanı Cemal lir aöylevlo 
kollgreye İştirak edip te gidecekleri 
selamlamı ve alkışlar arasında kon re 

-- -·r .~· . ~· ~' - • ıt:" ' D 
Demirgollarında tenzilatlı tarife 

ANKARA, 3. (Telefonla) - Samsun Sıva• demiryollarında yüz. 
de altmış, Manisa - Bandırma hattında yüzde elli tenzilatlı tarife bir 
marta kadar devam edecektir. 

Maliyece lıazırlanangeni kararname 
'ANKARA, 3. (Telefonla) - Dışarı memlekedere yollanacak lai:r; 

ve hissei temettü'erin ne suretle fıkanlacağı hakkında Maliye bakan
lığınca hazırlanan kararname projesi icra vekilleri heyetine sevkedil
miştir. 

Bügak Erkanı harbi11e reisi geliyor 
ANKARA, 3. ( A.A.) - Büyük Erkanıharbiye reisi Mareşal Fevzi 

relakatinde ikinci reis General Asım bulunduğu halde Anadolu ek.s
pruine bağlanan lııısuai bir vagonla bugün lstanbula hareket etmiş ve 
istasyonda Başbakan ismet lnönü ile hariciye, dahiliye bakanlan ve 
büyük Erkanıharbiye ve milli müdalaa bakanlığı erkanı tarafından 

uğurlanmıştır. 

Kırklarelinde bir zorba öldürüldü 
KIRKLARELi, 3. ( A.A.) - Şakavet ve soygunculuk yapan Vek

li oğlu Hasan jandarmalarımız tarafından öldürülmüştür. Bu zorba 
926 da şakavet yaptığından dolayı sınır dışına atılmıştı. 

ı Anado.uda 
1 Hava yağışlı 

Kayseride kar yağdı 
her yer bembeyaz 

ANKARA, 3. (A.A.) - Ziraat ve
kaleti Meteoroloji enstitüsünden alınan 
malumata göre Orta Anadolunun doğu 
kısmı ile Akdeniz kıyıları doğu, Anado
lu ve Karadeniz kıyılan tamamile yağış
lı geçmiştiT. 

Yağrş Orta Anadolu ile doğu Ana
dolusunda kaı· ve Akdeniz kıyılarile Ka
radeniz k'yı armda yağmur §ek ıindedir. 

En çok yağış Sivcrekte 47, Dörtyol
da 19, Giresonda 18, Dıyarhekirde 16 
milimetre olarak ölçulmÜ§tÜr. 

Diğer yerlerde yağı§ 2 ile 15 mili • 
metre arasındadır .. 

Orta Anadolunun Eski§ehir, Kütah
ya, Uşak, İsparta çevreleri hariç di~er 
yerleri ve doğu Anadolusu tamamile 
karla örtülmüştür. 

En dü§Ük gece sühunetleri sıfmn al· 
tında Bolucıa 9, Ankara ve Edirnede 8, 
Karsta 6 derecedir. 

En yüksek gündüz sühuneti d~ An
talyada ııfınn iıstünde 15 derecedir. 

Kayseride kar 
KAYSERi, 3. (A.A.) - Kısa bir 

yağmurdan sonra kar ba§lamıt ve her 
tar-af karla ö~lmüştür. 

ls!anbulda dünkü hava 
ISTANBUL, 3. (A.A.) - Sıfır ha

raret de.rece.sine ve deniz seriyeaine in .. 
dirilmİ.f barometre bu sabah: 

Saat 7 de 765, 14 te 761. ~araret de
recesi 7 de O, 14 te 4,5. azamı hararet 
derecesi 5. asgari 1,5. 

Rüzgar yd(hz poyrazdan esıni9tir. A· 
zami sürati saniyede 6 metreye çıkmıt· 
tır. 

Bir lise talebesi vuruldu 
SIV AS, (Milliyet} - Bundan 

bir iki ay evvel lise dördüncü sı • 
nıf talebesinden Yaşar akşam üzeri 

500 dersten sonra evine giderken 
Eskipaşa hamamı civarında bir • 
denbire önüne Halis adlı birisi cı
karak, zavallı gencin üzerine atet 
etmeye başlıyor .. Bunu gören Ya • 
şar kaçacak bir yer bulamıyor · • 
Ve aldığı yaranın tesirile yere dü
şüyor. iki aydan beri aldığı yara~ 
nm acılarile kıvranırken evvelkı 
gün gözlerini hayata kapamıştır. 

Bu acı haber arkad8' ve mual
limlerini çok sızlandırmıştır. 

ölü gözyaşları arasında topra • 
ğa bırakılmıştır. : ap~lan ar~~a 
ya. &öre kP.tıl Halu hır yıldan~rı 
Yaşarı takib etmekte, nerey~ f!•t
se arkasından yürümekte mıış. 
Adliye meseleye vaz'ıyet ebniştir. 
Halis tevkif edilmiştir. --·-

Sivasta kar 
SIV AS, (Milliyet) - Şehı:i~i

ze şimdiye kadar kar dü~memıştı. 
Evvelgi gün gece başlaya~ k~ Şa
rı bembeyaz bir hale getırmıştır. 

Karın yağmasından çiftçi çok se
vinç duymaktadır. 

Sivaslı pazarlar 
SIV AS (Milliyet} - Burada 

dış pazarl:ı.ı, açılması için beledi • 
yede talimat hazırlanmaktadır. 
Hazırlanan talimata şubatta top -
)anacak olan belediye meclisinde 
söz birliği ile karar verilecektir. --Sivas fırka ~ongreleri 

SIV AS, (Milliyet} - Şarımız 
Cumhuriyet H alkfırBen cmfyppp 
Cumhuriyet Halk fırkası ocak ve 
nahiye kongreleri sona ermiştir. Bu 
hafta içersinde merkez kongresine 
ba.slanacaktır. Çevrede yı!dı:zlı Ha-
fik gürün Zara, Kırımlıca, ka-
z~ kongreleri de yapılnn~tır. Diğer 

Ölüyü 
Gömerken 
Sivasta bir imam aynı 

mezar:Ja ö:dü 
SiVAS, (Milliyet) - Kulak. 

tan kualğa duyulan bir duyum varl 
- Bir imam ölüyü mezara yer 

leştirirken kendi de ölmüş ... 
Dönenler soruşturuyorlar: 
- Anlat, bu nasıl olmuş?. 

- Ben de &ağdan soldan ar8'tuı 
yorum. Şarnnuda meydan camii 
civarında saatçilik yapmakta olan 
Kayserikapı mhllesi immı Bekir, ö~ 
leden sonra dükanmda iflerile uğ 
raşırken birdenbire yanına mahal 
lesinden bir kifi eglerek: 

- Mahallede cenaze var, gid~ 
ceğiz, demi.ş. 

Bekir işlerini toplıyarak dük • 
kanı kapatıyor ve ~elen kişi ile bir 
likte cenazenin bulunduğu eve gi
diyorlar ..• Bekir, cenazeyi yıkayor. 
ve tabuta koyarak namaz kılındık 
tan &0nra kabristana götürüyorlar 
cenazeyi bir kişi mezara yerleşti!' 
meğe çalışırken Bekir: 

- Dur öyle olmaz, diyip kolla 
nnı sıvamağa b8'1arken arka üstü 
yere yuvarlanıyor ve Bekir de ölü
yor. 

Devlet Şurasında 
ANKARA, 3. (Telefonla) - Şiirayı 

devlet baı muavinlerinden Bay Muam
merin yerine birinci muavin Zilıni, Zih
ninin yerine de muavinlerden lbsanm 
terfian tayinleri yüksek tasdike iktiran 
cbniştir. 

Çocuk esirieme kurumu 
ANKARA, 3. (A.A.) - Çocuk esir. 

geme kurumu genel merkezi 16. 12. 934 
tarihinden 1. 1. 935 tarihine kadar 3340 

çocuğa yardım yapmıftır. 

Fakir talebeler için açılan aıhanedeıı 
her gün 190 çocuğa sıcak öğle yemeii 
verilnı.iştir. Yardım için müracaat eden 
fakir çocuklardan 159 una 483 parçayı 
bulan eşya, elbise, ayakkabı, palto, ça
maşlT ve kasket verilmiştir. Aynca do
kuz fakir yavnıya para yardum yapd • 
mıştır. 

lzmir Hilaliahmerinin 
yardımları 

lZMlR, 3 (A.A.) - Hililiahmer 
cemiyeti lzmir tubesi 1934 yılında 
yurttaılara yaptıiı yardım hakkında 
bır istatistik hazırlamııtır. Buna göre, 
geçen yıl memleketlerine gönde.I:en 
yoksullara yiyecek tedariki için 605 
fakire 2653 lira ııarfedilmiştir. Bay • 
rar:ılarda 552 fakire ve çocuklara el• 
biseill< loımaf cLbttuıı.J ve bunun i
çin de 580 lira 81 kuru§ harcamnıştır. 
fnkir 180 mektepliye ayakkabı, el • 
bise, kitap <'e ) • ect.k parası olarak 
385 .ira. 81 kurut daii.;.ılnııs, yedi sa
kata 195 liralık takma ayak, kul vo 
korsa yaptırılmıştır. 

Kayseri Halkevinde 
dersler 

KAYSERi, 3 (A.A.) - Halkevi aa 
!onunda aene baıından itibaren türkço 
tarih, coğrafya, yurd ve sağlık bilııı'
leri, hesap malümatı verilmek üzere 
derslere başlanmıştır. 

Mııraşta elektrik 
MARAŞ, 3 (A.A.) - Ma~ı elell 

trikle aydınlatmak için belediye ile 
Süanerbank arasındaki konuşma bit • 
miş gibidir. Y ..ıluada be •. ı:y1 ,..ıur 
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Erkekleri ?. 
- Gezgin .)'Qzılan -

Kadınlarını J!Clzdığım :zaman -
dün okuduğunuz; mektubumda -
..,çlannı unutmuıtum: U;ı;un •aç ta • 
rallarlanna müjde/ Buradaki kadın
ların ;yü;ı;de ıelııeni u;ı;un suçlı. Ala
garaon başa pek nadir tesadüf edi • 
liyor. Eaki topu;ı;lar - yeni biçim • 
ferle - )'İne yerlerine oturmuflar, 

Gelelim erkeklerine,_ 
Londrada en çok ne;yi ö;ı;ledin diye 

•oraraanı;ı; hiç irkilmeden aöylerim: 
BU:im gökün rengini, bi;ı;im (/Üne· 

fİn •ıcağuıı ue p<Z..U.kLğuıı Londrada 
haua na.aldır .. I'una bi;ı;im 11örüfl• 
fU ceıJGp uerilir: Daima RapaJulır. Ço 
iu .)'Qjjnıur ;yaiar .. Londra.)'Q düffln 
~llılı .)'Qğmur milıdarı 1300 mılimet,. 
kadarmıı. Juanbulunlıi 100 kiUıir • 
dur; galiba. Bunda ~ d()'e bir 
hadue yoktur. - Belki lııı böyle -

Haua denen ıey yağmurlu "" ıa • 
lalıtır. Eğer ;yağmaua kimse ledirgen 
olmcz. Lakin yağarsa h'ç aldıran yok 
tur 

Londrada erkekler için ne bir tip, 
TM! bir kılılı ta;yin etmek kabil değili .. 
Çoğu ariadan yukarı boyludurlar ... 
Şi~manı azdır ue bunlar ekseri ;yer • 
den yapmadır. Kırkdan sonra yüz • 
leri kızarır .. , Sokakta ailindirle gezen 
pek çok adama rasl gelir•ini;ı; .. 

Londrada f<!mfi;ye erkek için artık 
b:r eıya olmaktan çıkm'f1 Ci;ı;a olmuş• 
tur. Şerruiyes~ lıimae yok mu? .. Var .. 
Onlarda da yağmurluh uardır. Lon • 
drada ele alınacak temiz!rlıte bir tek 
yağmurluk bulmalı mümkün deifildir. 
Riuayet ederler ki, Z41:ı:ıinler yeni 
)'ağmurluklaruıı önce UfQklanna giy. 
dirirler, onlar kirleltilıten sonra ken• 
dilerl 11iyerlermiı. Çünkü yeni elbi&e 
ile bayramlık kılıca girmeyi İlteme:a
ler ... mif. 

Polisleri hep erkektir.. içlerinde 
1,80 den k11a adama pek az tesadüf 
ettim. Hepai diri ııe renkli adamlar
dır. Ve hep matruffurlar. Londrada 
&al.al iki lıifide gördüm: Birili .akak· 
ta .)'Qlın ayak sandal ile ge;ı;en baıı 
açık, göz.ünün birin ·n üst kapağı )'Gı
rı kapalı ağ:unda pipo•u, hırpani bir 
h2ril .. Ya deli, ;ya farlatan, .ı•a leyle
:sol. Diğeri bir ltalyan lokanta.sın • 
da 11a,..ı ince kesilrnİf ç..,..ciğind e 
bir cakalı olan emıer gğ;ı;eli bir deli
kanlı .. Şüphem ltalyan. 

Gel gelelim bıyığa. lhti.)'Qrların 
yiade aek•n befi doluıanı beyaz ue 
kırpık bıyıklıdır. Gençlerde şerapa 
( Douglaa) dediğLmiz üatü trQfla ,,. 
dudak kenarında bir aıra kıl bırakı· 
lan bıyılılar ... Bir kısım bıyık daha 
uar lıi, onlara baılıa yerde tesadüf e· 
dilmezı ... Burma bıyık ama, uçlan tut• 
kal ile mi, lıo;ı;matikle mi her haltüı 
bir marifetle çiui gibi uzun ııe aiııri 
Bunların çoju ulıi a.kerlermif.. Al· 
lah için fİ:rİn rey I Dü,ünün bir kere. 
Şöyl• 6Ôzünü~ öniine lletirİ.n Üat Ju 
dahtan öne yukarı dojru ilıi çivit .. 
Saçlan pek dökülmiyor. Neden bil • 
mem. Emıeri de ııar &arı§uıı da. La • 
irin aGMfUI ııe kumral ennerden çok. 
Elleri çirkin ııe tırnaklan lıiıoli .. Eski 
nuilde dif uki bir bahçe parmak • 
lığı İmif. Yenisinde gü;ı;el, umumi • 
;yetle fapkalannı kırılı giyiyorlar. Gü
;ı;e/ kundura;ya pek tesadüf etmedim. 
Pariate lfÜ;ı;el kundura gğ;ı;el lıodiim 
ııe ırü;ı;el graııat orta halli bıir adamın 
kaygulanndandır, Londrada ne bir lfÜ• 
;ı;el gömkk ne bir biçimli kundura 11ö
;ı;Üme iliımedi. Galiba İfİn uCU%Wla 
kaçıyorlar .. Her halde Londrada ıılı 
denecek erkekler benim dolaıhğım 
yerlerde dolaprrıyor il• galiba yayan 
dolQfmıyor .. Londrada bilhassa erke· 
iin )'QfQdığı ( lılüp) !ere de girme • 
dim .. o da ayrı bir alem .. 

Londrada erkek kıymetli bir ı-ydir. 
Onun için kadın sadık olur .. Neden? .. 

Bir Londralı dedi ki: 
- Hiç kalabalık trende aeyahat el· 

tinıia mi? 
- Ettim. .. 
- Böyle zamanlarda yerinizden 

kalkmak i&teım.isiniz?. 
- Anlayamadan.. 
- Yani ayakta bot yer beklyen 

dört bef kiıi varken yerinizi tehlike
ye koyar mıamız? 

- Hayır!... 
- itte Londralı kadının - bilmi-

yerek - kapıldığı his! Eğer buldu • 
fu erkeğe olan bağlarını gev~tine 
7erinl alacak üç dört kadm ayakta 
bekled;ğlııi bilir. 

lngili;ı; çocuğu çokluk babaamın 
mesleğine girer ... Bazı nadir uakalar
da babasının ııiyasi lıana°"''ne har
fi giden oğullara ran gelinir ... Lakin 
çoğu yalnı;ı; ticarette değil, aewnaye
m meıleklerde de baba.sının yolunda 
giderler ... 

BuBiin gazetede okudum: 
Cumard ismindelıi meıhur /ng'li;ı; 

oapıır kumpanyasının (Olimpilı) ad
lı uapurunun aiiııariai liUin kaptan 45 
M'1edir deni:ı:de çalışhlıtan "" 
1,500,000 mil yol yaptıktan sonra te· 
loaüt oluyormuş .. Bu adamın, babası, 
büyük babası ,,., dedesi haptanmıı .. 

Bizde böyle dört batın ayn' mes
lıtkte kalmıt yalnız tek tük aıker ai
leleri belki ııardır. 

Londra 29 ilkkanun 
B.FELEK 

Bczkır 9,Öçebe!eri 
Edebiyat fakülteıi doçentlerinden 

Bay Akdes Nimet, dün akşam Halke • 
Tinde "Karadeniz çınanndaki Bozkır 
göçebe!cr~, mevzulu bir ~onferans v~r
mİftİr. Konferan•ta edeboyat ve tarih 
tubesi azaları hazır bulunmuşlardır. .... -;ı 

Tc.yyare Cemiyetinden baş~a-
n ai:::den litre ue zekiitır.ızı ıs· 

terse ıakan ııermeyiniz. Bunları 

1 
Tayyare Cemiyeti to;Jayacak
tır. .... ------

[..__ __ Ş_E_H __ iR ____ H_A_B __ E_R_L __ E_R_I __ ] 
ôKONOMI M A A R I F T E • BELEDiYEDE 

Afyon alımına 
Başlanacak 

·ı 

... 
'"'-· 

Ha~rlıklara başlanaı 
tahsisat bekleniyor 
U)'Uftımıcu maddeler mmsan iıla. 

....;, bu ayın on be§inden itibaren pi· 
)'Hadan atyon almıma baıhyacakbr. 

idare, bu husuıta hazırlıklara haf· 
lamııtu. Bakanlıktan tahusat gelir ırel· 
mez, alan iı;ne giıriıilecektir. inhisar i· 
daresi, bu yıl lıöyMideaı ve müstahsilden 
fazla mildanla afynn sabn alacaktır. 

O konomi dairelerinde teftişler 
Okonomi bakanlığı komiser ve mi>

rakipleri gehrinıizcleki teftiılerine do
vam etmektedirler. Şimdiye kadar tİca• 
ret odau, ofU, ticaret bürosu, afyon İn· 
hisarı, balıkçılık enstitüsü, hayvan bor· 
-.ı, ticaret ve :zaWre borsası ile sigor
ta ıirketlerinin vaziyetleri tetkik edil· 
mittir. 

Bir ayda geçen vapurlar 
Neıredilen aon bir iıtatistiğe göre, 

birinciteırin ayı içerisinde, limaıınmz. 
dan 861 vapur ıreçmİftir • 

Bunlardan 113 ü Türk, 145 i lııgi
liz, 163 Ü ltalyan, 100 Ü Yunan gemi
Iİdir, lkincitefrin ayında iae, 8181 va• 
pW' ııelnüt, bir çoğu transit olarak ıreç· 
miıtir. 

Almanya yapağı alacak 
Almanyanın )'Ün ithal~b, IOD aylar• 

da 3 nlliyon marl< fazlalık ııö.termİt· 
tir. 

Miı.tar itibarile de 4 milyon kilodan 
7 milyon kiloya 5Jkımtm. Alakadarlar, 
935 aenesi ihtiyacuıı karıılamak için 
Almanyanm dıt piyasalardan mühim 
miktarda y-ıiJ alacağını tahmin edi-
7orlar. 

Samsundan ihracat 
lllı: kinun içinde Samsundan )'llban. 

ca üllıele..., 685 ton buğday 200 ton ar
pa, 10 ton noıbııt, 42 sandık ceviz i· 
çi, 1233 sandık yumurta, 170 çuval mer
cimek, 320 ııandak kabuklu ceviz ve 400 
çuval kepek gönderilmitıir • 

1 l\.uçuıı: naberıer 1 
• AılanaWı çıkan (Türk aözü) arka

daıunız on ı.kma yılına ayak bamııt· 
tır. uoğnı haber ve temiz 7aztlarıJe 
temayüz eden arkadaıanıza uzun öınıiı·· 
)er diler.İz. 

* Dün öğleden sonra Tayy&!'e Ce
miyetinde kadınlar kolu bir toplantı 
7çmı hr. Bu toPlantıda tayyare bıılo
IU hazırlıkları görüıülmüt, ve bcı ı.;. 
tilik bir komite oc?Jmiıtir. Bu komi
te her hafta toplanarak balonun mÜ· 
kemmel bir ıckilde olması için çalı~ • 
caktır. 

* Gelecek hafta içeria.inde arabacı· 
1- ve tıııhmil tahliye cemiyetlerinin yıl
hk toplantılan yapılacak ve idare he· 
yelleri ıeçilecektir • 

* Dün de hayır sahiplerinden Ka • 
cbköyümle Os.manağada oturan Bay 
lhııan imıi.aıde biri çocuk esirgeme ku
rumu lstanbul merkezine fakir çocuk • 
)ara verilmek Üzere 14 parça etya getir-
nnıtir. ı 

• Güzel sanatlar birliğinin yıllık ku
rultayı lıugün saat ( 15,5) ta Alay köı· 
künde yapılaco.kbr. 

,. Hili.liahmer cemiyeti Eminönü ka
ııasına bağlı Yağlıçru1ı ıubea.i tarafm • 
dan teker bayramı münasebetile 100 ka· 
dar fa.kir çocuğa elbise ve ayakkabı ve· 
rilecektir. 

* Çocuk esirgeme kurumu Alemdar 
Nabiyeıi kolu buııün aaat 14 te Divan· 
yolunda Ocaklar merkezinde yıllık ku· 
rultayını yapacakbr. 

* Çocuk esirgeme kurumu Bakırköy 
kolunun doğum evine ait 7eni yapılan 
paviyonunun açılma merasimi bu ıabah 
saat 10 da yapılacaktır. 

l __ rs_o_K_--,_A __ I 
<1t Bankumdan alman cetveldir) 

3 lkincikanun 935 
AKŞAM FIYATLARJ 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
lıtikraz.1 da.ihli 94.25 Rdııtım 17 50 
1933 hrı-...i 91 An. nıümeııil 61,50 
Kuponıux 28,65 Jı.n. tahvili 1, il 46.40 

,, il 27,25 An, ta.h•ili JJJ 48 
.. 111 27,65 

ESHAM 
Jı Banka11 Nama 10 t Reji kuponıu.& 
" " Hamıline 10 1 T eleCon 

2,20 
10,60 
18,40 
13,·10 
12,SO 

Mueui• 95 l T uko• T~
1

rlıJr• Cumlua· Cimento 
riyot 8;ınkau 64 ittihat dey. 
1 ranıvay 30,50 Şark dey. 
An•dolu Hiııe 28,50 s..Ira 
Şir. Hayri7e 16 Şark ın. ec.&a 

0,97,50 
1,55 
4.65 

Çf K FIYATLA.RJ 
Franııa F. 12,03 Prağ 19,00,50 
Londra 619 Bel ırat 3-1,~1 

Milino 9,28,17 MoıkoTa 10.92,25 
Nüyork 79,SS Brrhn 1~7,82 

Cenevre 2,44,75 Varıova 4,20 
Atia.a 83.96 Bud11.p .. te 4.27 
Brükıel 3,39,50 MaJrit &,81).15 
Atnsterda":ll 1 ' •ı Bükreı 78,M.40 
Sof ya 66,87,83 Viyaııa 4,29 

NUKUT (Satlf) 
Ku..,.. ltanıı 

20 F, Franın: 169 20 l. lı•iç.re 815 
l Dolar 125 1 Pezeta 18 
1 Kur. CM 98 1 Mark 43 
l Şile Av. 23,SO l Zloti Z2 
1 Jıterlin 625 20 LeJ' 17 

20 Li.re.t 213 20 Dinar 15 
20 Le•• 23 1 Çarnoıri.c -20 F. Belç;lı.a 115 Alba 9,32 
:lO Orabmı 2·1 Mecidi,-• 41 

1 Floria 83 Ba .. knot 240 

Atinaya 
Talebe seyahati 
Bir kafile bu ayın on be
şinde hareket ediyor 
Hukuk ve tıp falriiteleri talebeJe. 

rindm mürekkep bir kafile ayın 15 İn· 
de Atinaya bir seyahat tertip edecek
lerdir. Fakülteler o tarihten itibaren 
20 gÜn aömestr tatili yapacaklardır, 

Bayramda fakülteler yalnız 3 giin 
tatil olacaktır. 

Hukuk talebesi feikalade 
kongrzj 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti bu
gün aaat 9,30 da halkevinde fevkalade 
bir kongre yapacaktır • 

Bu koııgt"ede 7eni iılanı heyeti inti
habı meseleıi görüıülecektir, 

l'OLISTE 

Çarpışma 
Tophanede Kara'b&§ mahaüeainde o

turan toför Muatalanın otomobili Tar-
1 ... qmdan ıreçerken baımay tirketine 
ait (3767) numaralı lımnyona ÇIU'pDUJ 
ve haoara uğramaıtır. 

* Zorbalık - Tophanede oturan 
makinist ıHaaan pollsc müracaat ede • 
rek Yıldız bannclan angaje etliği Ka • 
Iİna isminddô bir kaclm ile ıoför Melı. 
medin otomobiline binerek evlerine gel
mekte iken, Kuınkapıcla oturan Varta· 
D8f iıminde birinin otomobille kenıliJ.,.. 
rini takip ettiğini ve bir yerde otomo
bilin kapısıru açarak kendiıini yum. 

rulıladığım iddia e1miıtir. Tahkikat ya
pılıyor. 

• Kalp aektcıinden - Meıruliyet 
cadılea.inıle (55) numaralı kahvenin müs
teciri 65 ya§lannda lranlı Mehmet Na
ci, kahvehan•si üstündeki odada ölü o
larak buluıunuıtur. Polisler tarafından 
belediye ve polis doktorlarına baber ve. 
rilmiı ve yapılan muayenesinde kalp 
ııektea.inden öldüğü anlaıılımıtır. 

* Tutuşan baca - Dün gece saat 
18,5 raddelerinde Eminöniinde V alde ha
nında bir baca tutU§lDUfla da aönd1a • 
rülmütt'.ir. 

• Beykozı!a yangın - Beykozun 
Y alıköyündc Ahmet Mitbat Bey cadde
ıinde 25 nu;naralı Bayan Gülizarın sa· 
hip olduğu ve baytar Bay Şerefin kira 
ide oturduğu evden yangm çıkımı iff'Cle 
•öndürUlmUtl&İ.r. 

-- 0---

yeşil Hilalde toplantı 
Dün Y eşilhiliı.I Safiye Hüseyinin ~i

:yuetinde merkez heyeti içtimamı yap. 
mııtrr. 

Aydın 11hhat m_ktefainden selen di
lekler dinlenmiı beynelmilel içlü dut· 
manlarırun davetinin Sıhhat vekaletine 
bildirilmea.ine karar verilıniıtir. 

Bayramın üçüm:ü günü Tokatlıyan 
salonlannda verilecek çay ve mart a· 
yında verilece:k yıll;.k müs~ıere ıytc..! 
lronuıulduktan sonra topl:ı:ıtıya nihayet 
verilmiıtir . 

Beşiktaş .. Taksim 
Otobüs erı 

Beşiktaıta oturan bir kaç okuyucu· 
muzdan §U mektubu aldık: 

"Tramvay ıirketi Betiktatla Tali· 
&iın arasında otobüsler iılet1yor. Bu o -
tobüolerin halkın ne kadar iıine yaradı· 
ğını söylemeie lüzum yoktur. Umumi 
hizmetler ıirketlerinin böyle halk i!ıtİ· 
yaçlanru karıılamalarına müteşekkiriz. 
Ancak Beıiktaıla Takıim arası kısa 
bir yoldur. Buna mukabH otobüsler de 
on beı kuruş üçret alıyor. Halbuki ay
ni §İrketin iılettiği tramvaylarda daha 
uzun mesafelere verilen biletler daha 
çok ucuzdur. Hatta bh bu on bcı im • 
ruıun daha çok indirilebileceği fikrin.L· 
deyiz. Hatta daha ileriye giderek dl'.. 
yebileceği:z; ki, :ziyanına dahi olsa, tir· 
ket umumi hasılatının içine kanıtı.ra -
rak, ıri halka hizmet etınek duygu • 
&undan ötürü yine otobüs fiatlanru İn· 
dirmek mecburiyetindedir. Biz B"lilc • 
tatlılar §irket müdürlerinin bu dileği· 
mizi de bir kere gözden geçirmelerini i .. 
tiyoruz." 

Hamallar arasında 
Yeni bir da va --
Meyvehoşta çalışan ha
mallar a-eçinemiyorlar 
Meyveıhoıta çalı§&ll bammallar ara 

MDda bir ı°§ ve 7ewnİ)'e -1...mden 
dolayı mühim bir ihtilaf ç•lnnı§ir. 
Bazı hmnmall:ır kendilerinin çalııtak· 
lan mikdarda tamıin edilmediklerini 
''--' .. ::.ı h il ,,_, 1 
ıaan S\D'lllY.f'ıleı", annna ar RU.ye ayn 
mıı, bir kısmı itlerini terıkedecek.leııi • 
n.i aöylemitles-dir. 

Bu vr.ziyet üzerine meyvehl)f bölü
ğü hamalbaım belediyeye müracaat 
ı .ıerek bu ihtilBhs, büyümeden bir hal 
çar"'ll bulunnıııwnı .isteımiftir, Beledi
ye iktıaat itleri müdürlüğü meseleye 
el koymu§ ve tetkikat baılamı§hr. 

Hal baharda bitirilecak 
Kerestecilerde 7apılmakta olan mu• 

vakkat tehir haliırin in§aah ancak ilk· 
baharda bitecektir. ~ epeyce ler • 
lemiıt:İI', Halin kadro.u da ;yapılmııtır. 
Şehrin 8ebze ve meyve ihtiyacını da
ha .jyi bir tekilde tanz m için yeni bir 
hıol ta!ima.tnaınesi 7apılmaktadır. 

. Ramiye işleyen otobüsler 
Ramiye iıleyen otobüslerin Beya· 

uttan değil, Siri<eciden hareket etme
J.eri iç n belediyeye bir ı:n.üracaat ya • 
pılmıflı. Belediye bu müracaatı ı-ed • 
detmiıtir· Bakırköy ve Büyükdere hat 
laırmda itleyen otobüslerin yalnız kıt 
menimine maluus olmak üzere tek §O 

förle idaı-eııine belediyece müsaade e
dilm ftıİr. Çünkü Juım bu ·hatlarda 
yolcu adedi azdır. 

Tercemc;n kursları 
Se.YYah bercÜınan'.arına veriJmek • 

te olan ltle$lek kuralanna dewım edil 
m.cktedir. K\11'&ta. hoca.Irk etmetke o • 
lan M. Mambarr)' dün ten:ü:manları 
Alurkapıda topl81D1.1§1 l&tanbulun es
ki surları hakkında kendilerine malÜ· 
mat vermi§t:İr. 

Kö~rUrle yeni Kadıköy iskelesi 
Köprünün Kadıköy iıkelesinön ye

nilden yapılacağını yazmıttıık. 

Yeni Uicele için hazala.nan proje 
Okoııomi &ık.anlığı tarafından kabul 
ve tasdik edi.lm.İfl:İr. Bu proje 200 bin 
lıiradan fazladır. Parayı belediye ile 
Akay ,".c!aresi yarı yarıya ödeyecekler· 
di:r. Akayın bu ite 100 bin lıirayı sar
fotmesi ;çın mezuniyet verilmittir. Ya 
kmda Havuzlar idareainın fabrikaam 
da yc:ıi dubaların yapılmasına ba§la
naciıılı: ve teknıil iskele biz- buçuk ae • 
nod<ı bitir;Jecektir. Ha.uzlar idaresi ia 
keı.erı., tamamile y.apıl.maaınr derulı
lıe ebni§ti.r. Yeni iakele timdikinden 
7 • 8 metre kadar d'\ha senit ve yan· 
!uda Yr.puı-lann gJ-1p çııktıklarr yer
ler iki mİ!l uzım'uğunda olacaktır. 
l'u ka:Jı yapılacal< olan is.keleni.n üı.
tiinde güzel b:r gaz:no bulurıac.:ık, 
buradan da vapurların güverte kısım
larına gir:Ieb "'ecelr.tir. 

Dan z nakil vasıtaları 
mu1yane ej:ıec3k 

Ilelcdıye, bu aybaşından ı'tibBl'en, 
d · z ıuıkil vasıtala.rınrn feınni uıua • 
yenelerine b&')lnmıthr. Fenni muaye
ne'..r ayın 20 • .:ne kadar devam ede
cek ondan sonra muayeneye gelecek
ler dinlenmi) ecektir. 

---·------
1,ramvayda 
Unutu 'an çanta --
Açı'dığı zam:ın iç:nden 

5523 lira çıktı 
Ortaköy, Aksaray hattına itliyen 

257 numaralı tramvayda dün biletçi 
tarafından bir çanta bulunmuştUT. 

Çanta açıld:ğı :zaman içinde biT çok 
paralar oldı;ğu görülmüştür. Biletçi pa· 
ralan şirkete teslim edeceğini ıöyle .. 
miı İse de, müşteriler polise verilme
sinde ısrar etmişler ve en nihayet bir 
zabıt tutularak paralar polio müdüriye
tine tedim edilmittir. 

Çantada 5523 lira vardı. Tahkikat 
neticesinde çantayı tramvayda Eminönü 
kazası mütemctter:.ıden bir zabn unut
tufu ve paraların polislere verilecek 
maaılar olduğu ve bankadan daha yeni 
alındığı anlaıılmıştır. 

= 

Şehirde bayram hazırlık/an bir hayli ilerlemiştir. Bu sene, bayra· 
mın ay b~ına rastlayıfı çarp pazarı tıklım tıklım doldurmuştur, Yer 
yer, şeker sergileri kurulmıq, bayram •atıfları çok artmıştır. Esna/ bu 
yılın bayram alış veri,lerinJen memnun görünmektedir. 

MAHKEMELERDE 

Bostanda 
Öldürülen adam 

.. 

Katilin muhakemesine 
nakzan tekrar bakılacak 

Geçen &ene Y enibahçede Derebo • 
yundaki bostanda Abdürrahmanm dü 
ğünü yapılırken Ramazan isminde bir 
bahçevanm ölümü ::le neticelenen bir 
cinayet olmu§, muhakeaneai 7apılmrf, 
Hüdai imıinde bir bahçevan Ramaza· 
nı öldiİrlmekten, Karanfil iaminde bi· 
ri de tqvikten ınahküm olmuılardı. 
Hüdai muhakeme es.naşmda Ramaza. 
nm karde§i Rıfat tarafmdan öldürül· 
düğünü aöylemİJ, ban ı;ahitler de böy
le tahadet etmiı, bunlar bakkmda da 
7alanc:ı f&h.itlikten taık.ibat yapılmııtı. 
Hüdai mahküm olunca hakkındaki 
kaJ.an t.emyiz etmi§, Temyiz mahke • 
meıi karan bo:nnuı, bu bozmaı!a Ri· 
fahn da clavaya dahil edmesine lü • 
zum gösterilmiftir. 

Dün bu davaya nakzan bakrlm.a· 
7a batlarımıı, Rifat ta dahil dava edil 
mittir. ldd a makamını itııal eden JCa. 
tif davanın bütün teferrüabnr tq· 
rih etm.iı, cinayette failôrı ıra)'ri mu • 
ayy ... olduğunu aöylemif, ...babı mu
haffefe nazan dik.kate alınarak Rifa 
bn da mahkı'.im edilmeani i&t...m,tir. 
iddia vekili avukat O.mıan Nuri de 
cinayetin faili Hüdai olduğunda ısrar 
elmiılıir. Avukat söz ara.11nda ikide 
li!rde: 

- Hiıkim Bey, Hakim Be>"'fcndi, 
Hakim Bef"fendi Hazretleri demdı.te 
olduğu için mahkeme reisi Suat ken
disine bu elkahm kanunen yasak ol -
duğwıu ihtar etm'~tir, dunlfUUl suçlu 
vdıill•.d'İnln mHdafaa!arım yapmalan 
için ba;ka .. .,e buakıhnııtır. 

Bir cinayet kar2rı nakzedildi 
Geçen lut Topkapıda tramvay a... 

nevracm Muradı öldürmekten suçlu 
lstepan oğlu Agop evvelce 6 sene ağır 
hap..,, miicbbeden imme hizmetlerin 
den mahrumiyete mahküm edıilıniıti. 
Tem)" ız mahk«nesi bu karan bozmut 
tur. Bozma ·kararı dün mahkemede o
kundufru zaman reis Agoba: 

- Ne diyorsun 7 Bu karara uya • 
lım ıru? demİ§t:İr. Karar adli tabiı<lıer
le yazıldığı için Agop bundan birıcy 
ani aırumuı : 

- Bir §OY anlanıadnn ki ... demiftrr. 
Nasıl b liraeniz, öyle yapınız. Bunun 
üzerine jddia makamı eski cezayi i1-
teınitlir. 

A/lop ta: 
- Benim kabahatim yok. Murat 

beni e!inde bıçak kovaladı ve kasap 
dükkanında sıkııtırdı. Elönden bıçağı· 
ru alnııık ... t...-k.,,, diiştü yaralanıp 
öldü, demiıtir. Muhakeme lı:ıuar tef· 
himi için baflka güne kalmıflar. 

Hapishaneden çıkar çıkmaz 
Evv.lee lıın>:ı:lık yapmaktan auçlu 

ve 3 ..,,..., 9 ay hapse mahkiim Hiiae· 
yin iJe 90 r.ene hapis oezasından ten • 
:zilen 30 aeneye, daha ııonra da gene 
tenzı len bet ......,:re mahkiim Feriküy 
lü lbrahim ve arkadqları Yatar dün 
ağarcezada muhakeme edil.mitlerdir. 
Bunlar af kanunundan istifa.de ede • 
rek ha.piahımedeıı çıltarçılanaz mülha 
kat yollarını kesip aoygunculuk yap • 
maktan auçludurlar. Diin mahkemeye 
çağmlan tahitler getın..mittir. Muha
keme bunun için baıka güne bırakı .• 
mıştır. 

Komünistlik tahrika.tı 
Komüıiıstlik 'tahrikatından suçlu 

eczacı Vasıf ile Salahi, Dr. Hikmet ve 
arkadaılannrn dunl§lll"larma gizli o
larak dün ağır cezada devam ed.ilnıit, 
dıırupnanm devamı batka güne bıra • 
kılmııtsr. 

ViLAYETTE 

Bir yıllık 
Teftiş raporları --
Teftişler idare makinası
nın iyi işlemesine yarıyor 

Dahiliye bakanlığı teftiı heyeti re
isliği, bütiin mülkiye müfettiılerind~ 
bir tene içinde yaptıkları teftiılerc aıt 
aenelik rapor iıtemiıtir. Müfettiıler bu 
raporlan hazırlayarak göndenniılerclir. 

Anlatıldığına göre, her miifet.it bir 
aene içinde en a:ı: 30 • 35 teftiı yapmıt· 
bJ', 

Teftiıler, idare makinen üzerinde i
yi teıirler yapmıfbr. Düzeltilmeıi l&zun 
ırelen nokta!ar memurlara göıterilmek· 
te ve yanlıtlrklar düzeltilqıektedir. 

iç itleri bakanlığı ileride teftiı kad
roıunu geniıletecektir. 

T efıiıler neticesinde itlerine niha-
)'et verilen, idareten cezalandırılan, 
mahkemeye verilen memurlar da bulun
maktadır. 

• Nümune bağlan - Ziraat mü
dürlüğü üzüm nüımme bağlarını bu se
ne düzeltmeğe karar venniıtir. 

SAN' AT ALEMi 

"D,, sergisi 
"D,, grupu tarafından Galataoaray • 

blar cemiyetinde açılan dördüncü plis· 
tik sanatlar aergiıi büyük bir rağbet 
ırönnüş ve bir çok ziyaretçi tarafından 
gezilııüılir. Sergi ayın yedinci pa:ı:ıırte
•i günü kapanacaktır. Sergi her gün ıa· 
at 11 den bete kadar açık hulundurul • 
makta ve eelenlerdcn para alınmamftk -
tadır. 

BUkreşde bir resim sergisi 
Genç reııarnlarımızdan ve "D,, gu-

.ş adamı -
Kafa adamı 

Geçen gün ajans telgrafları, 
Londrada Hillemanı Airvayı, ha
va şirketinin direktörü Bay Hille
man'ın bilmem kaç y~ında öldü. 
iünü haber ııeriyurlardı. Asıl şa • 
yanı dikkat olan cihet, bu adamın 
ölümü değil, beım beş parasız İf• 
ba,Iaman ve ömründe hiç bir mek 
tebe gitmemif olmaııile iltihar et
mesidir. 

AmerikaJa, lngilterede, ve hat· 
tii Fransada böyle bef parasız işe 
başlamıı ve sonra zengin ue hatta 
milyoner olmuş adamlar yok değil. 
dir. Fakat hem parasız, hem tah
ailaiz &, yapan ve ortaya bir eser 
bir fabrika ııeya bir fİrket koyan 
adamlar oçk nadirdir. 

Bunlar, belki kendilerinin lev • 
kalôtle zeki olduklanna kanidirler. 
Ve bu zekalarına güııenerek bü • 
yük ııe tehlie/Ji işlere girişirler. 
Tıpkı bir kwnar masasına beş pa
rasız oturan ııe rezil olmak paha
sına, büyük bir meblağ ii:r.erinde 
oynayıp kazanan kimseler gibi ... 

Bu zekôtlan ziyade cüre
te ııe cesarete delalet e • 
der. Kazanılan paranın yük • 
sek kudretine dayanılarak bel
ki, gene onun ıayesinde, iı, meııki. 
ııe hatta büyük dostluklar ıemın o
lunabilir. Fakat banknot destele. 
rini bir tali fırtınası saııurup attığı 
zaman bu meııki, bu dostluklar, ah 
baplar, yavllf yavaf alelade tatlı 
lakat elin azanmaaı müşkül olan 
birer hayalet, birer hahra olarak 
kalır .. , 

lnaanın kıymetini yapan hala
sıdır. Ve bu kalanın bir takım ma
lumat ııe betonu ile aağlamlQftırıl· 
maııı lôzımdır ki herhangi sert bir 
tali rii;ı;ganna mukavemet edebil • 
sin ... 

Vakıa İf adamile kala adamı a" 
aında büyük farklar ııardır. O}·le 
alim kimseler mevcuttur ki bugün 
hayata bıraktığınız zaman onun 
yükü altında ezilir ııe alelade bir 
aimMtT kadar ekmek parasını çıkcl 
ramaz. Öyle ökonomistler vardır 
ki ai.:z:e herhangi bir iş hakkında 
laflar ııeya yazı ile en güzel nasi
hatlan ııerebilirler, fakat! "O İfİ 
ıi:r. buyurun, kurun!" derseniz bir 
türlü içinden çıkamazlar ... 

Diğer taraftan cahil bir i1 ada· 
mının hayatta .muvailak olması 
da çok ender tesadüflere bağlıdır. 
Bu adamın ya kendisinden daha 
cahil, daha az zeki bir muhitte ya· 
fa1110SI, veyahut taliin ve muhitin 
kendi.ine başka türlü fevkalade 
müsait ve müzahir olması liizt111dtr. 

Bugün, mektep görmese bile U• 

mumi malumatını muhtelif vesile
lerle kuvııetlendirmeyen gazetele
ri, dünya vukuatını günü gününe 
takip etmeyen bir adamın muval
lak olmasına imkan var mıdır? 

Hüdayi nabit, leııkaliide kabi
liyetlerin bile, çallftıkları sahalar
daki işleri adamakıllı kaııramaları 
lıi:r.aımdır. 

Latince bir darbı mesel vardırı 
"insan insanın kurdu•lur,, lerler. 
Bu darbı meselin b -:- no ... san ..... .,. 
lı vardır: Çünkü kurt kurdu ye • 
me:r., lakat insan İnsanı yer. Bura• 
da bugün maalesel kurtlardan da 
daha ileri gitmiflerdir. Onun için 
imanlar gerek maddi ve gerek ma 
nevi kuvvetlerine karfı kendileri
ni iyice teçhiz etmeyen kimseler 
öyle rastgeldikleri muhitte serbest• 
çe yafQyama:r.lar. Meşhur kanun • 
dur: Kabiliyetliler daha az kabi • 
liyetlileri izale eder. ' 

Onun için belki Londrada ölen 
direktör ömründe mektep görme
miflir. Fakat bu cehaletini iabat et1 

mez. HusUJ1i tahsil ve istidatlanm 
tebarüz ettirmek için yaptığı çalış 
malar herhalde kendisinin bu yü/ı 
sek mevkie gelme.ine bilhcıua yar 
dım etmİfttr. 

Yoksa Hava şirketinin tayyare
cileri evııela direktörlerini uçurur
/ardı. 

Mümtaz F AIK 

Irak dış iı~e i bakanı 
vilayette 

Şehrimizde bulunmakta olan hak 
dı•i,ler bakanı General Nuri dün aabah 
vali Bay Muhittini ziyaret etmi1tir. Oi• 
leden sonra eski Irak ıeriri Emir Zey• 
yit Perapalas oteline ıriderek General 
Nunye iadei zi7aret etmiıtir. 

rupu sanatkarlanndan Bay Bedri Rab • 
minin Bükt-eıin batlıca re•İm ıralenle • 
rindcn Haoefcr salonlarında bir reoim 
sergiıi açılmıştır. Sergide kırka yalmı 
eser tethir edilmiş ve resmi küıatta Bülıı 
reı elçimiz Bal Hamdullah Suphi ve 
konıolosluk erkanı hazır bulunmuılar
dır. Genç sanatki\rımr.z:ı tebrik ederiz .. 



l - 1-al Roma'tla 

F r ..... z Dıpler Bakam L&val. 
Barthoa.'- ölümü a. p.... 

q. kadar a.-i kalan bir it llz..m. 
4e ıiiaüaoi• 1Mıtlamqt1r. F ........ ıtıJya 
•n'·s u. Fraaaa - 1t&l7a anl•ıms•,,_ 
am dilj-üm nokta• cı..ta ATrUpa -
...ıe.idOr. Bu mmtek•da her ilW cı-ıe. 
tin ele ltiriettiii Te a)l'ıldığı ncıktalw 
Yardr. A TUlturya'nm iatiklilini kona· 
mak DOktuıHa birltıH'cıırlar· .ı\noek 
l~ya. Küçilk lt.il&fı bir clenc:e7e ı.... 
dar k-di ale7lüne m.-Veccih telak
ki ettiiiad- bu komhinezoww Orta 
AvnıtNl e-fııada varılacak hchanci 
bir onl&flll&da rolü olduğuma ı..hal 
_... iat-.yor. Bu .... ,ede da f.....,. 

- ile ---· iı.tiliıf ..... dır. Bir haftaclaa beri F.....-. • lt&lp 
sirip"lhri bu. ....ıe üzeriDe top1..,. 
llllfbr· F....-. Avwıtur)'a'na iatildi.
lini &...-il babectti:!e, bütüiıı on. 
ATrUpa ......teaııi bôr ı.- ,,apa • 
nı.k bep bôr arada ball~ .İ8ti7'*'· 
AYlntur;ya'am hudutlara ve iııt.ildüi 

.... falet altma alnuıcaırı P,i, buau -
fa»t altına •lenlar araamda bul
ca.k olan Küçük ahl&f derietHriniD de 
hudutlara ketalet altma almıın. Ger· 
çek böyle bir anlaıma Ort. ATrUIM'
da ;yıllardan beri devam eden huaut
lar davauna kökünden halledeldir. 
Ance« ltalya'am cephe değiflıir-ek 
atatiiko q.,..ıetlerinıe iltihak et11 ·ri li.
:ıumchr. Geçen yı.I içinde Sov;yet R.ıu
p.'am yapbğı l'ibi. 

ltalya bunu yapmağa hazır mıdır? 
Bunu buııün bôlmiyoruz. Ancak bôr 
anlqma zemmi buLımnudıkça J...a.. 
val'in Roıına'ya ıritmemeie karar ver
diği ınMiim olduğuna ve nihayet ırit· 
mek için yola çıkbima &'Öre, bu DOk
ta etrafmcla bir anlqmağa varıldıiı 
netictti ~ıkab ir. liunu.nla beraber, 
buııünler içiade Roma'dan &'el- h.ıı.
berıeri beklemek li.zımdır. 

• • • 
\ 2 - Sar meselm 
l 

S ar plebiaiti için de aracı.. bir 
hafta on &'Ün kadar bir ,... 

man kaldı. Plebi~ıt 13 iJUnci kAnun 
pazar l'ÜDÜ yapılacaktır. Ulualar O..... 
neğinin kararile bveç, Holanda, ltal
ya ve ID&'iltere ıukerleri Sar'a ırideli 
bu mıntakada vaziyet hayli nkinl.,... 
mittir. Pleb •İtin intizam iLe yapdaca
imdan fÜplıe edilemez. Artık Samı bü
y&ik bir ekseriyetle Almanya'ya iltihak 
lehine rey vereceği herkea tarefuıdan 
kebul edilmektedir. Böyle bir net.ıc:o
den de barıt IMIODIDA memnun olma& 
lazımdır. Çünkü Sar, Q,J, din .... 1ıan 
b~mund.a.n Alm•nda. lierçi timdi 
bazı Almanlar Hitler .&eyhiııe olduk
lanndan !:iar'm A!lblanya' ya iltiıı..ı... 
Dl iatemiyebilirler. Ancak Almenlar 
arumda bir aile kavl'&aın& benzeyen 
bu ..htili.f -dan kalktıktan aonra 
Ser'ın Almanya'ya iltihıı.kı zaruret ha. 
tini alac..ı.tır. Bu m~eyi tjmdiden 
kökünden keaip atmak daha iyidir. 
Dünya yeni bir .ı\ilıoaa 1-mH 1 • 
ile kar.ıl•flDek iatemez. 

L 

* * * 
3 - Almcrn)Wlın ailıi/ılcrnm

Dl'iliz Dıtitler Bakana JalıD 
Simon, Noel yartuı.ınnı I'• 

P,:nek üzere cenubi Franaa'ya &'.....,_ 
k-, Paıı ate azacık durdu .... Franaız 
Batbakaaı iLe ve Dıtitler bWenı ile 
ırirüttü. Bu l'öriifmelerin Almanya ile 
müv ..... tler etnıfında olduiu IÖyı...
-ı.tedir. Almaırya'nın Ulualar O.... 
neiindaı çekilmeai bu ,..ı.. ....,ı...ha
nnda artak bt'ilıetecektir • Malüm ol
duiu üz.ere Almanya clenaMııt...ıı ııeki· 
leceiini 14 tepıni......a 1933 yılında 
bildirmift.i. ÇekihnMUn lıat'iıe.-ııi 
için aradan iki yıl pçnMr lh-d1r. 
a-leyb 14 biriacıi tepin 1935 la· 
ribine kadar Almanya &'si 1'...__ 
kat'il111ecek .ı....&tir. 

lnl'iltere de .-....... da Almanya'. 
D1D seri l'elı ı . i i.ıiyorlar. Ve iki y1lı 
iç ilde vaziyet o kader değİflDİltİr ki 
Alnuıınye'ıun Uluslar D~ çe.. 
Wbui- amil olan oebeplerin -
• k•lme•ıfbr. Almanya, ailih nalda
emdaa miiu.ve.tı t--·lr eli)'. ailıib-

"Aliyi ,..ır.ı.yacak. •• Ve ona ini 
ıenç kızı zebirle-..ıesine mii1Ude 
edemiyecejini IÖJaüyecekti.,, 

Kum uabiyetini Aliye olan d .. 
rin atlana bamlediyordu. 

Böyle korkunç bir iddia kartıam
tla zayallı kız, ne yap.u:ajjını fil• 
fD"IDlf olmalıy Atk l,a... INılki
de kendini tutamaz, bile bile ate-
.. ablırdı. . . • 

Ali km bir ar&MJa b1ndırdı. 
Gümrüğün önünden ya"af )"&Vaf 

Sirkeci garına ulqtılar. Bir banli
yö treni hareket etmek üzere idi. 
Ku birinci mevki bir kompartima
na binerken lokomotif ilk 10luğunu 
byuyerdi. Ali mendilini bir iki 
lrere aalladı. Sonra dü,ünceli adım
larla ıar lokanta•m& girdi. Balkan 
treninin hareket 1&&tini bekliyen 
:yolcular bütün m•nlan doldurmut 
lardı. Oturae.k bir yer bu!amaym
•Ali tuıtih INı...,a P.ti -m. 

&ıyesası ] 
azla--. konfennaıMan ye UIUllar 
Dem 1· Lmı ç<l "lritri 8naün artık 
o.tada 11llıibuzl-~ ~ 
bir le)' lııallDPDUflır. Siliiı lllİİllLY
l'elİnce; açak lııir unhr lıi Almanya a.i
labl ... yor. Yalnız F..- bu -........ 
ti k•••=aız teılilmki ederek tan- • 
mek .. ..-ar ediyw. loptizler dU.. 
.-liet bir diifüw ıilııı hiç .__,. -
rak hu.dut.... oilihl•nmaı..._ &'ÖZ 
,.._mu.ı- Ue, tanı:r......ı. bu rilih • 
lanıaaya bir hudut çlıı .... erine taral
tard&riar. f..,_)'I da buna imale et
_ .. çaiaf17oriar. Be.iki de Fr- bu 
...-leyi lıtal,. ile I'~ ne
tic-ai- bailı tıA ·!.Ledr. Çümai eier 
A......mrya'am ve Küçük lti.li.fm lııu
dutlarmı kefalet Mtma NMCelr bir ..... 
Ja.,.. J11Pılac.k ~ Alıa.np.'ya 
kwtı CWIP cı=phılli de ... ep·=·ceim
dan o ._ AllDPD eJiltlarımn art· 
....,..c:IAki tehlWe ••ekcektr. AJ,. 
.......,... .-hı llebdit .......... , ortada 
lnııilt..--ill de dahil oldutu Loık.emo 
..... ş...ı.. taloclJt ed-ı ı.-.-ıa 
k...tiai uıılapn•ftV". itaba • Franaa -
Küçük Jtilaf enlepn•ei1e cenubu da 
tehd . .t edemezae, vanm ••ec+ daha. 
oilihl-m itte Fw'nm diifünc'Mi. 

* • .. 
4 - V ClfÜı6ton muahedesi la

laediltli 

atinl'l>Dn mumedtti nihayet V J11pc>aya tarafmden reamen 

feebeclilmiftir. D .... doğruau 1936 :rı· 
hnın -unda meriyetten kelkme11 i
cap edeceği Japonya terafındaıı bildi
rilmiıtir. Aylardeııberi böyle bir vazi
yet emri...ı.i olarak kabul edildiğinden 
Japonyanın hareketi hiç bir tarafta hay
ret uyandırmamııbr. Faket hayret u
yandıran bir tarefı ıudur ki bir taraf. 
tan Japon sefirleri V AfİDaton ve Lon· 
drada mu ... ecı-in feebedileceğini bu 
lıükWnetlere bildirirken, cliier tereftan 
ela Tokyoda Japon bahriye DllZll'IDID 

bunun .lepoııya tarııfuıclan dünye ban
ııne yarılmı için yapıhnq bir hareket 
olduğunu oöylemeıidir. Japonlar "o 
kedar ıulh taraftarıyız lıi ellerimizi Iİ
liıluızlanma mukevelelerile bağlayama • 
:rıza elemek iıtiyorlar. Hazır ol cen· 
ae eğer iıter i.aen ıulh ve .atiı.h aö
:ııünü Japonlar aynen kabul etmiıler, 
ıullı taraftan olduğumu:ııdan harp .... 
mileri ~ız diyorlar. 

* * • 
S - ltalya - HabeJÜtcın 

H Y"fiıtan • ltelya ihtiüfı de
vam ediyor. Habqiatıuı biri

biri arkası ulualar der neğiae yolladığı 
notalarla ltalyanm Habqiıtan içlerine 
doiru yüriiyÜfÜDÜn raporlarııu ver
mektedir. Son verilen bir notada ltal
yan}arm bili ilerilemekte olduklarını, 
batti bir de otomobil yolu yaptıldarmı 
bildirmitlerclir. 

l talyaya ...,lince; Muaaolini bili tar
ziye ve tezminet isterim eliyor. Bir ta
raf "lnıduclumu l'OÇtİn, topnklarmun 
İ9İfte yüzlerce kilometre ilerledin, bili 
da ilerliyonunn diyor. Oteki taraf, "ilk 
önce l:anliye ve ••nninet ver de sonra 
-u.Ie l'öriiıiirüm,, diyor. Bu, Japon
yamn M~a)'I iıotiliaı 11ralanndaki 
Iİyeaa _.._ benzemeie batladı. 
Y almz azıcık dıııha bba. liununla be
nııber, Hııbetiatan henüz ltalyeyı ulus
lar derneiiae reamen fİkiyet etmiı d .. 
jildir. Şikiyet ederse, derneğin Man
çurya meaelelİ çıktıiı aralarda olduiu 
l'iıİ, müıkül bir vaziyette kalacaiı ıup· 
lteaizclir. Neticede bir tel' yepaauyaca
ğı ela fİmcliclen luıbııl edilebilir. 

* • • 
6 - Y evtiç kabinesi kuvvetleniyor 

V qoalavy..ta Y evtiç kalıinelİ 

&'ittilııçe ku .... etleniyor. Ger • 
ç* seçen hoıfta da mılattığımaz l'ibİ, 
"" lı:alrine bir fırka kebiaeri ıleiilclir. 
A.ncü buırün Yueoalavyadaki fırka 
TUiyeti lıayli luınpkbr. Bir milli Yu
...,.ıa.,, fııbaı vardır ki bu, kral Alek· 
-c1rm müttehit, mm-it lıir Yaa
bıvya yaratmak için kurduiıı fırka i
di. Yeni 'l'PZİyette lou fır'ranm mini
H kelmanııfbr. Diier fır ...... da ..... 

ltaüeuıfı: 

den ayrılmaya.o Nazmi ı.- oıa 
JDidatmıtb. Had-; 

-Bir rakı! 
Derdemez; 
- Çift ot.un! - dedi - mezesi 

de bol ... 
Oo . . .. N . D-? - •••• aaz mıauuz azma AIV7 

- Benim ya. •• 
- Abidin INıy tizi dün " l,ııgün 

l,ir kaç defa aordu. 
- Naaıl olur? aen dün Ye bu

gün Büyübdada değ.il miydin ? 
Ali güldü: 
- itte bu tuhaf ••. Yolua ıiz de 

Büyükadada mı idiniz? 
-Tabii .• Ye aeni bir kızla INır .. 

INır ıördüm. 
- Evet cumadanberi Adada i· 

dik. Ama ben dün sabah ta bu ... 
.. balı ta daireye indim. 

-Ciizel .. 
Tez,a!ur ralulan 
Numi~iDi-

1'*•tmrttı: ....,,.; .. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

C..- •olold bllm.....ı.ı •oinı ı..ıı..ı-
ı. araamcla ç.ektijlmiz karada ltiriacilijb 
Ormaa melr:ı.lti ta.1.a,..md- Bay Mtııu.ffer 
O.siia, ildndliih Meltepo Fo ..... ı. Boy ı... 
aq •• Camı.. ı........,.ı .. c1ır. ld....ı....-ı. 
.. kader tOfl'if odwolı ı...ıı.,.ıwiai almolon 
bııaclilerlad- rica •l-.r. 

Ceçın defaki bilm.amj.. 
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 ' 1011 

1 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Q . Z 1 t: 1 L . lııı 1 B 1 A , S ı I JN:.._ 
K I U 1 R I U ı M ı • I K i A i N l • I T 
O ı R ı • l• I A I T l• I N l • l• I A 
Z ı N ı • I A I Tll l K : •IS I E I ! 
JI JAJR.MiU\Tl• IT\EIKI• 
YI• • IAIR! ı l• IEJNIL ı 
Al• AiÇI• Z\OIRl• I I N 
ZIO ı R l •lSl•IKi• :• ı• ı 
Gl•IAINIA • IU\Z •IAIŞ 
AINl•l•IR OILI• A ID I~ 
N ' E '•K ı J I T l ~ 1 A K·A'R 

o.ma.ı.ca brıdık.lanm yaadıiımm k.&&mı .. 
lerin Öa tirlr:,e karıılıklarmı ıek.limizia b•ı 
hanelerine yerl .. tirer.&r: lr:esiais Te (MUliyet 
bilmoce m-arluiaıuı) •Clndwbıis. Doir~ 
•a.Uecl_J.., arasıncla lr:•ra ~ekiyor Te lr:•s•••• 
lara bedi1.&.- Teriyormı:. Hal miidcletiı Paaar• 
tui cüna •lr:ı•m•n• lr:aclardır. 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
h 
ll 

\'ıAi Bilmecemiz 
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• ı 1 1 1 , .. ı 

1 ı • ı 1 1 • ı ı • ı 1 
1 1 1 ı • ı 1 1 1 1 I• 

•I 1 1 1 ı • ı • ı 1 1 1 
ı • ı 1 1 l • ı • I • 111 1 

1 ı •• ı 1 ! 1 1 ., 
ı • ı ı • ı 1 1 ı • ı•• ~· 
ı• ı ı • ı 1 1 1 1 1 1 ,. , 1 ı • ı • ı 1 ı • ı 1 

a ı 1 : • ı 1 1 1 • ı 1 

• 1 1 ı ıııı. ı .. , - SOLDAN SACA 
1 - Kola7 dejil, ku'n'M (3) Ser•em. (S) 
2 - Ali., mavera, meıa.kkat 2. Bi.sde d .. 

iil, onI.rda deiiJ 3, Colr: dejil 1. 
3 - Bir içki 4, tenha 6 1 

4 - Kadın, seve• 41 ıarlr:ta bir devlet 4. 
6 - Bir meyya 3. rabıt edatı. 2. 
6 - Kırmızı, cephe, desise, hile Z. bir 

hayvan, camus S. 
7 - Valido 3. 
8 - Himaye 7. 
9 - Çok deiil 2. Buy, ••t•l• Z. Beyair 2. 

10 - Ceniılik 2. Bir renk 4. 
11 - Bey .. (2). Koblo (3) Rebrt odab Z. 

YUKARDAN AŞA~I 
1 - T aTla 01ua.ua.da bu.lUAur (3) • ...... 

b7n 5. 
2 - Hasat me9ıim.i 4. Yama Z. 
3 - Der:n 3. lmaa,. baaat 4. 

4 - Hiza ıı&. 
5 - Nota 2. Akar bir •u 5. Nota 2. 
e - Dalilet" Hiddet 3. Vatd. 3. Ee11 &. 
7-Doaı.I. 

men feolıedibniıtir. Y ntiç'in :rııı>tıiı İ· 
timat kazanmıı f"dııiyetlerclen biı- bii
laimet t<ıkil etm«t. olınuttur. E.._ 
kendiai ele fırb adamı deiiL Hatti 
mebuı ta değildir. Fırkaaı içine eldıiı 
tııiıliyetlerden bir kıamı .,.ki fm.etara 
memuptur. Bunlar aruındıı Sırp Ra
dikal fırkaıına menaup olan Stoyadi
noviçin hükıimete aiı meıini bu fırke 
reamen taavip etmiıtir. Milli Y uıroalay 
fırkeılDHl da yeni kabineye muhalefet 
etmei• ceuıret edemiyeceği anlaıdı
yor. Bununla lıeı abeı, Y evtiç luıbineai
nin clııha müatekar bir kuruma ceçmek 
için bir iıt.i>ale b'lriaeai olduiıı bak
kmda ı.a.-t verdır. Belki bunda ela 
Yevtiç en batlı rolü oymyecakbr. Fa
kat Yugoılevyanın iç politjluuı vuİ· 
yeti henüz tam:unile clunılmamıtbr• 

• * • 

S oııyet Ruayade Kirof'un lıatli
le huıule ..eı• l'eleyan on 

üç euikutçiııin idmaile uacık oakin
letti. Sovyet Liderinin katli etrııfıncla
lıi tahkikat bunun çok c1a11ı bu.wdı ol
dafuna ve Troçloi, Ziaovitf ve ıc
nef Pbi e.ı.i bolfeYİklerİıı muhelefet
lerine kader dayandığım ıröatennittir. 

YUl'llladaıı; 
- Şerefine 1 - dedi ye bir JU· 

clumda dikti -
Semra gırtlağını yakan alkolün 

tiddetinde gözleri yap.nr ııibi bo
murdaııdı. 

- Abidin INıyi bir tarafa hır .. 
lmlnn. Sen nasıl bir genç kızı alıp , 
Adada güıderce beraber lııalabili
yonun 7 

- Neye kalamı,acak ~ıtım7 
- Açık konUf!L}ım. •• MDin yap-

bfma düpedüz cinayet d.ler ••• 
- Aıvan neler aöyliyonun Naz

mi bey ••• 
- EYet.. pİat 1 te:ııglhçı... iki 

rakı dahL.. doktora gidiyor mu
Mm 7 

- O günden aonra üç defa daha 
gittim. Mımt•ıam deYIUll ediyo
nmı. 

- Peki doktonın aöylediklerine 
neden kulak UDllJOr111D 7 Yazık 
deiil mi ,... ? Bu ıeııııç kıza 41a lıu
lathnnan ... 

Alinin birdenbire o kadar güle
ceii tutta ki, az kalım boiulacak· 
b. 

- Aman bey ••. •111, _, - de- . 
di - Ona bir feY olmaz. 

• • • • • • 
- Hele iç fU rakım da." ....-i

ıae I 
-Meni." 

Öz dilimizle )' 
Tan yeri ağarıyor! 
Sözlük üzerindeki çalıpnalann 

ilerlediğini aevinçle öfreniyonız. 
Türkçenin çatmm yeniden kurmak 
İfİ kentlilerine verilenler, dilimiz
de yer edecek kelimeleri, bir da
ha değifmemek üzere bize bellete
ceklertlir. 

Artık önüne gelen, eline yaz;ga
cı alarak, gelifigiizel aöz uytlurma
fa kalkıfamayacaktır. Her ne ka
tlar, ilk günlerin 1ıuı arasında, bir 
takım kelimelere, kendiliğimizden 
ccrn vermek istedik. Ancak, bu ilk 
hu:, suların büyük lırtınalartla bu
lanmasına '&enziyordu. Bul- bu
lana en aonanda dıınılmafa yiiz tu
tunca, biz tle YtJV"f yııv"f kentlimi
ze gelmele baJladık. 

Dilimizin özüne 
0

kanJmı,, klife 
olma, kelimeleri oradan "kanp 
yerlerine, Türk dilinin varlıfına ay 
lnn •es veren sözleri koymanın bir 
yararlıfı yoktu. 

Netekim, "her, hep, fey, kelime., 
gibi bir takım aözlerin tl ·kçe ola
rak ele al--.ı da gösterir ki, ilk 
günlerin ktırıfıklığından, anl"f'I • 
mamaz;lığınJan kurtuluyoruz. 

"Tarama dergisi., karanlık dil 
yolumuzun üstüne çıkan ilk ıftktı. 
Bu ı,.k, bizi tlü,mekten kr:rtartlı. 
Fakat, ,imdi bakıyoruz ki tan yeri 
cığanyor. 

Aydınlığa Joğru gidiyoruz. Der
giyi elimizde bir lener gibi tutma. 
la aebep kalmadı. 

Yeni aözlük; dil yolunu büsbü
tün aytl ınlattığı gün, tarama tl er
gisi tle, devrimlerimizi gösteren 
müzede yerini alacaktır. 

Dil biliminde varlık gihterenleri
mizin, önlerinde açılan yeni alan 
(aaha)tla, bizi yormadan, arJlan 
sıra mriikleyeceklerine kimsenin 
qkili kalmannl 

M. Salahaddin GONGöR 

S - Twa 4. A1dtalıJı. nur. 4. 
9 - Cına. hacalet, mu•ilr.ii 2. 

10 - PaJ' Te bir deoiıı; adı 4. Parlak deiil 3 
11 - Emare, eser 2. Afrilr:acla bir nehir 3. 

c&ntkir ... 

Bu mllhelefet, aon on yıllır. hidiaeleri 
lıatırlayanlarca meliim olcluiu ~ 
Stalia'in komüııiatlik pıwıaipleriaden 
ayrılaralı: iclarei maıhıiaat siyaseti tekip 
etux4.te cıılduiu baldonclalıi iddieclan 
çıkıyordu. Troçki, Zinovief ve Kam .. 
nef'e ıröre. Sovyet Ruayadaki idare 1-
nin'in kurmak istediği komünizm de
lildir. Bu itibarla muhalefet bıaııüa 
Sovyet Rııayadaloi rejimi Ortoıfcıılu Ko
münizaı prensiplerinin hudutlan İçine 
davet etmektedir. Yani Rııayaela ko
münistliiin kurulııtunclan on yedi yıl 
eonra komünistliii tekrar kunaak içôıı 
bir harekettir. 

Ancak bütün Ruaya Stalin'in an.... 
-eladır. Bir taraftan Japonya ağzım 
açım., diğer Almaaye Ye ı... 

lıııiatanm lunlan lrabennıt. Ulıraynecla 
de milliyetperverlik hareketi elıp yi
riimek iatidaclmı &'&termit iken, Raa 
l..ıla çok müte;reldoz olımlr mecburi
yetindedir. SOyleıneie bKet yoktur lıi 
Türk milletinin bütün ııempatiai SoY)'et 
hella n o ... temoil eden Stelin iledir. 
Bumın İçindir lıi Sov,,et Raıyayı ra,,.1-
letab.ilecek olan bu kımılclanmannı kö
künden loaınmeaı So...yetler bdar bize 
de bir ...,;yet lııiui verınİftİr. 

A. Şiilırii ESMER 

- Demek ıiz inandan teli.ta diif
tünüz. Ketki Nazmi beyci(im bu 
teli.ta bundtı.n iki ay eYTiıl Lenim 
için düpeydiniz de ıençli(im -ıı 
volmaaaydı r 

- O ıamen düfiip kaldı(m pia 
kvıyı röneydim, elbet kulaimı 
bükerdim. 

Ali acı acı güldü: 
- Bü)'ik aöylemeyia.. çünkü 

ıördüklerinizi pek anla,amıyora. 
nuz. 

- 777 • • • • 
- Eier aıılaıDJf olaaydmız. •• 

piatl bir nıkı daha! EYet Nazmi 
Bey ... Eier anlamıt ol•ydum ... 
Fahrünniunm haatııla-•ındaıı 
korkmazdınız.. 

- Muapnnalı kOllUfUJOnUD. •• 
- Apaçık aöyliyonun.. Nazmi 

beyci(im benİ'm feliketiuw aehep 
olan odur. 

- Ne diyorıun ? 
Nazmi aizı açds; k•lmıfb. Bir tek 

kelime fazla aöylemedi, ne de Ali
nin INıtlm sözlerini dinledi heaabı 
ıördii, prdaıı çıktı. 

Senem aenem yürürken aaatf. 
ne haktı. Sekiz buçuiu pçiyorduı 

- T ereza çoktan e'Vine ıitmit- • 
tir ... - cliye aöylencH - ketfd Ad .. 
'ela kal•ydım, MariJi kimle, naal 
çaiırtahilirim? 

OileJ'ia d. ,.. ... 11 ı ıHti lgla 

MELEK Bugüa 

BRIGITrE HELM 
sinemasıatla -

• PIERRE BLANCHARD 

L T 1 N 
Siııema tekniğinin 6lme& J,ir eıeri. FRANSIZCA SÔZLO 

U. F. A. Bagll• saat 11 de te11ıi1Atlı matlae 

TARZAN 
ve SEVGiLiSi 
Bu laarikalar filmial 16re lıil

meoil' içia 

BUGON 1 PEK 
Protraa 1arın alqam 

teuilltlı matine 

Turkuaz Mücliriyeti alhnda 
6 Klaunlllllni Paıar flbal 

Bayram ve Rus Noeli 
münaaebetile 

)ı- Aiatarka 
GALA SUVARESI 

ye alarll taam 200 karuı 

Bugünkü program 
12,30 f ·anıak..,.musi.ld. plak. 18, Çay •~tL 

Otel T .katüyendu nakil 19,20, Çoc1'k hiil· 

7eleri. 1q,30, Haberler, 201 Bayan Saba.hat 
Hüınü Ş..a. piyano ile, 20,JO Na•ayea kıtar 
talunu Siret •e a.rkadaılarL 21, Kem.aa SoJ.c> 
Vi7oloni•t Nejat. 21,,20, Soa. haberler • Bor· 
salar. 21,30 Radyo ork .. traaı. 22 Radyo cas 
Te tan•o orke.trau. 

223 Kba. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18.lSı Oda musikiıi.. 18,SOı Sözler. 19,151 Pl· 

yano L:onıeri. Sözl•r. 20: Pi1ano ile ıarlalar. 
- AktU.llte. 20,30: Dan• pliklan. - Muhte
lif. 21,15t Fili.rmoni tarafından ıMınfonilr: lr:oa· 
ser. 23.J()ı Şiirler. 23,40: Rekli.m. 24.0Sı D•n• 

1031 Khz. K 0 N I G S B ER C. 291 
17: Pli.k. 18: Muhtelif. 20,10: Piyano - ke• 

man konseri. 20,35: Şiirler. 21: Haberler, 21,lOı 
Mou.rbn "Fisaro• bochzeit Hoperası. 23ı Ha· 
borler. 23,30: Gece konseri. 

686 Kba. B E L G R A T, 437 m. 
19,45: Pli.lr:. - Rekli.mlar. 20,05: Pli.lr:. Ha· 

Lerler. 20.30: MllJi neıriyat. 21ı Opera par· 
çalan 21,30: Z.sr•ptea nakil. Z3: Haberler. 
23,20: Yabana m.erlr:ezl•rdea nalr:il 

740 Kmz. M U N 1 H. 405 m . 
11.SO: Kli•ik konser. 19,0I: Muhtelif. 201 

.. D._ eilseln dr9i Klniae •İt ll:arem Ster11., 
iıimJi ıkeç. 20,40: Pli.k. 21: Habe rler. 21,101 
Radyo orke•tr•sı. 23: Hab.rler. 23,201 Daas. 

638 Khz. P R A G. 437 m. 
l&ı Kuarı.t. lr:oaseri. 19ı Sözler. 19,lOı Am• 

le. 19,20: Almanca neıriyat; haberler. 20,lOs 
Romaa.s bava.lan. 20,30: Dana 2lı K11artel 
lr.oaMrL 21,30: Sözler. 221 Jeremiu bandoaa. 
23: Haberler. 13.lSı Pl&k.. - R•ıça t.ah ... ler. 

832 Khz. M O S K O V A. (Stalia) 381 m. 
17: Konaer. 18,30: Cocalıı: netriyab 19,301 

Amele taraf .. dMI. kons.- (Balali1b kouvl) 
22ı Daa• Te lr:anıık lr:o••t'I"· 

785 Kba. L E f P Z 1 G. 382 m. 
171 Hafif m•sild. - Aktüalite. 191 Sakso•• 

ya porseleal•ri. 19.20: Kanıılr: pllklar. - Sö•· 
lu. - Haberler. 21,10: ''A•u• Te adasf,no" adb 
neıell •enfoaik proaram. 22.20: Slr:eç. .. Die 
Naclat der Kön.iae" 23,201 Haberler, •por. 23, 
40; Orke•tra lr:onserl 

P A R 1 S, (Koao dalp) 19 m. 88 
141 Komar aa.kli. 15: Haberler. 11,,301 la· 

silisc. haberler. 15,40: Danis haberleri. 15.SOı 
ReTİl. 16: Pari• •ilenceleri. 16,10: Parİ• ı..... 
yatı. 18,30: Kanıılıc orkestra lr:onierL 

141 Khz. B E R L 1 N. 3111 m. 
17: OrkHtra. - 19,301 lticbard Stra•••

••erlerindea ıarlular. 20ı Misala. IOAO: Haber
ler. 21,lOt .. Eia Hauptm- erobert clu Ba~,. 
slr:eç. 22: Y eal Almaa bet;teleri. 231 Haber ler. 
23,JOı Tbeodor F ontan-ia ha7ab Mldanda. 

11411 Kloz. B U D A P 1. 'T E, lllO -. 
Ilı Spor. lll,40: Cimbel koaaorl. ıı.ıor s ... 

nosrafi 19,40: Spor. 201 Gitar maeilü•L 211 
Ko•feraa•. 21,lOı Kemaa koaHrl 22,llı Ha
lterler. 22,351 Opera orke•traea. 23.IOı Pllk. 
24,20: Salo• barteti. 

19Z Khz. V 1 Y ANA, 507 m. 
ll.201 Ameriba masikisL 19,10. Spor. -
904Kba.HAMBURG,:UZm. 
ll,45r Çocak. 191 Sötılor. - Haborlor. 201 

çok acıkmıfb. Lokantalarclaıı hiri· 
ne daldı. 

Apmda bir kürdan elleri arı. 
ımcla, dalrm clalgm Binbirdireğe 
geldiii nman aokak kapıımı ara
lık buldu. içeriye girince ahçı kadı 
DID leaİDİ İfİUİ: 

Nazmi Beyi kapıyı kapamaynm 
beyim. •• 

-Neye? 
- Ane INıkkah ııitti •• beyin mi-

aafirleri ....... 
- Yaa. •• pekala. •• 
Ahçı kadmda bu rece yaltaklım

nuık için fınat bekliyen bir insan 
hali ftl'dL Diz çöktü. Gencin kun
duralarını ıilmek iltedi; 

- Meni ... bıralc. •• b~I --Sileyim papm .. 
- l.temez dedim a. .. 
Nazmi durınıyor, yürüyor, o da 

emeldiyereık muttasıl INııi kundura
larma sürüyor Ye .a1leniyordu: 

- Öyle güzel bir balık kızarttım 
ki .. hele bir •-n köfteli yaptım 
a(zımza li)'lk. •. 

- Ne çare ki yemek yedim ah
çı kadın.. 

- Vah nh !. yamı yenin papm 
Babuı iki üç milafirile, ikinci 

katta 10fada ha bwm ha pkıftı
rqordu. 

"" bl.wlıl••• 

•iUiy~t 
Aırm umdeai " MiLLiYET • tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tü.rlr:i,.e is1ıa 

LC. 
1 eybft 4 -
e • 7 IO 
ı:a. 14-
~-~----~~~--~~~;;:::.~ 

Galon .,.,..ı. seri •orllmea..- Müddotl 
seçen ai.•halar 10 kuruıtar- Caaate •e 
matbu.y• ait lıler için mldlriyele -~ 
raca.at ed.ilir. C...temis ilialana mee'• 
liyetini kabul etmea. • 

irtihal 
Ealıak iatimf azelıtmılaa m6teı..it 

.... tehir tiyetro.a mücliirii Bay Mem-
duhun pedmi Bay Nimetulhıb dün -
fat otmiptir. Cenazeai buırüa Fatilı Nt-
tancumda Karelonl brpıımdalıi 21 -
_.ıt eYİnden kalclırı1-al. aile ....ı.. 

lıereaine defnedilecektir. 8ay Nimetaı. 
lalı i:riliii, düriiatlüğü ile t•-•t hi
kimlerimixdeadi. Keder.tide aileaine ta
Cl.İyetleriınizi beıymı ederiz. 

Hafif m .. iki. Zir Haborlor. 11,IOı N.,.U ""I" 
rı,..t. llZ,3Sı Vlrtla piy...., auildoi. 131 Ha• 
borlor. 13,ZOo Muild parp!u,. l4t Ha&f -
lıı:•tra koaeeri. 

9110 ICU. B R !. 1 L A U, ili -. 

171 Radyo orlıı:•traM. - llder ... Dle 
drei Hoillpa Kllıü,. mit U.... s ..... loimH 
•-1 o,,...._ 20,40: Södw. Zl0 lOr PW.. (l(ıoa 
beborlor.) ZZ,10: Kurtet. :13,10. Haı..rı.. U. 
3Sı o .... 

171 Kluı. M O 1 IC O V A, 1714 m. 

17,300 sıı.ı... ll,30ı Kımlorldu iclaı ._._ 
19,301 "YENi TURKIYE" ı.ı..u lto..ı.r. ... 
21 ı Çft muaikiaL 221 Muhtelif dillorlo ı..aı.
ranslar. 

1111 IClıL P R AN IC P UR T, 111-. 

17r Hafif maoilıL Ilı ç....ı.. - lhl.. 11, 
llO: Eil-coU parplar. Zlı Haı...ı.r • .., .... 
Zl,40: Orkestra koaHrl 23ı H.ı..rler. D,111 
lpor. Zir Neıoll ~ 1 • :Sı S.ttpa._ 

174 IClos. S T U T"r GAR T, 11 ... 
171 Radyo ork•traa. ll,3Dt lulalar. Ilı 

Söder. 11,JOr D- pw.lon. lt,41ı ıı.-

201 Hamburıı'- ZI· Heber1"'. Zl,llr ICuqdı 
kouaor. 2Zı Dau ... ıı.ı.ı. Dr ............ D,Jlı 
Sur. 23,301 PW.. Zir Ha. ... aiaa 1 • 1 -
ıu...-L 

- OillllDDD teref°me içiyo...-., 
- diye batırdı - Naı.d nlit ı.. 
nezzühünden memnumun ya.. 

- EYet beJıl>aba." 
- Oob oh.. çok ırGzel, filplıeab 

iatirahat etmek İltİyorMm, laeldma.. 
dıryanum.. 

Ve göz kırparak iltn ettiı 
- Yarın Miıab tabit t6riitw

liz. .. 
- Elbette be,W,... 
Miaafirleri hatile aellmladılrtan 

10Dra üçüncü bta çıbn Nazmi, 
oclaama girerken, bd.eımm -i 
hali aöyleDiyordu. 

- Efendim.. bencle de ini ank
lık ...... ip .. ha çocup fazla ıliif
künüm. Zeki efendim, çok seki ••• 
Halinde J,ir ualet ....... bir alım ....... 

Kapıyı kapadL Eleldriii yakın.. 
ca a(zmdaıı, biç iatemediii halde 
111Dtur1u bir küfi1r fırladı. Ma1a ... 
DID iiatl allak bullak Ohallfbı. 

- Bu. ncereler aqık bırakılır 
mı? ·· yer. 

Deye homurdanarak camlan bi
rer birer inclirdi. Sonra yerdeki 
kiiıtlan to~laınafa batladı. Fakat 
beıaüz b.ir an, bir kırmızı bir de 
beyaz mektup kitıdı alnufb ki; 

- Vay canına! - eledi - lıu ne 
hemeJitl ..,, '" 

1 



ayvan 
,. onuşur mu? 
Bu sual her zaman herkesi ala-

ldar eder. -

- HaY"anlar konu9ur mu, konut 
mı? 

Çok aevdijiimiz bir kedinin okf&" 
ığınız zaman mırıldanmağa bD.f
.r. Köpek kuyruğunu kaldırır. 
üzünüze doğru }\akarak tuhaf tu· 
af sesler çıkarır. 
- Acaba bu hayvanlar bizimle 

onutuyor mu? 

Bundan ba,ka bir sual daha var? 
- Acaba bu h,ayvanlar kendi a
llarında konu9uyorlar mı? 

Şimdiye kadar herkes bu J.•ısus
l bir 9ey söylemi9tir. Bazı alimler 
ayvanların konuttuklarından bah
etmittir. 

Bir çokları hayvanların tabii bir 
evk ile aea çıkardıklarını iddia et
ıi9tir. Fakat benim hayvanlann 
onu9tuklarına inanacağım geli 
or. 

Bakınız bunu isbat için size bir 
akayı anlatacağım. 

- Bir köyde idim. Bir köylünün 
Jtı mandası vardı. Bu mandaların 

birer yavru' arı vardı. Mandalar· 
lan bir tanesinin gözü çakır oldu
' için adını (çakır manda) koy
nu9lardı. 

Çakır manda hergün kar9ıki dağ 
ara otlamağa giderdi. Yavrusu ta
ıii köyde kalırdı. 

Ak~am olduğu zaman köylü ça
ur mandaya seslenirlerdi: 

- Kızım ... çakırım ... v.eredesin? 
Çakır manda Molayarak cevap 

ıerirdi. 

-Mooo Mooo. 
-Çabuk gel... 
Çakır manda alabildiğine ko~

·ak gelir, yüzlerce kiti arasında 
> köylüyü bulur, ellerine batını sü

r, ona sürtünürdü. 

Gene bu çakır manda dağdan 
ravrusuna seslerir, sonra onun se-

• rini duyunca memnun, ona cevap 
verirdi. Bu sese ba9ka bir yavru sea 
rerse cevap vermezdi. 

Demek onlar da biribirlerinin ae
a• ıini tanıyorlar. Onlar da biribirle""ri
.. konu9uyorlar. Daha doğrusu in

ıanlarla da konu9uyorlar. 

•• 

esap 
ğlenceleri 

G iTJ rmm 6 
Değirmencinin birinin 1 den 9 a 

•· kadar numaralanm19 dokuz çuval 
unu ".~rmı9. Değirmenci bu çuval
ları 9oyle sıralamıf. Ortaya üç çu· 
val koymu9. iki tarafına da ikişer 
çuvalı, sağa ve sola da birer çuval 
koyınu9 (resimdeki gibi) 

Şimdi en sol çuvaldaki rakamı 
. 6 • 

1 fanı yı, onun yanındaki iki çuva-
lın rakamı ile yani 29 ile darbeder

k ıeniz, hasılı darp ortada duran 
Gç çuvalın rakkammı gösterir. 

Halbuki en sağ çuvaldaki rakamı 
fani 8 i, yanındaki iki çuvalın ra
kamı ile, yani 35 ile darbederaeniz, 

' hasılı darp bafka türlü çıkar. 

t. 

t 

Siz bu dokuz çuvalı öyle bir sı
raya koyunuz ki sağdaki ve soldaki 
tek çuvalların yanlarındaki çift 
~uvallara hasılı darpları ortadaki 
liç çuvalın rakamına müsavi çıksın. 

Dört köıe kağıttan 
yeldeğirmeni 

Dört kö9e kesilmi9 bir kağıttan 
ir yeldeğirmeninin ailoetini yapa

caksınız. Fakat bu kağıttan kulla
ılmam19 hiç bir parça kalmaya. 

~::· Bu, ilk bakı9ta güç gibi gö
~u~ur. Halbuki ne kadar kolay ol

ugunu soldaki resme bakmakla 
anlar11nız M bb .. . . 

k
. . ura aın uzerıne aynı 

fe ılde ç' ·ı · · · I bu . . ızgı er çızınız ve makas a 
• _çızgılerden kesiniz. Sonra bu 

~f gı~ pa~ç~larını sağdaki modelde 
Jı/~.ugu gıbı koyu renkli ba.tka bir 
agıda yapı9tırınız. Kuruduktan 

sonra da boyarsınız. 

BAYRAM 
Bayramlar kutlu olsun• 
Hepinize çocuklar ... 
Bahtınız mutlu olsun, 
Hepinize çocuklar ... 

• • * 
Bayram da geldi diye, 
Sevinip oymıdınu:. .. 
Toplcıclını:z hediye, 
Hem tQflı kwnbaranu, 

• • * 
Fakat bir yıl büyüdü, 
Bugün İfte )'Qflnız. 
Bebeklik geçti, JündlJ, 
S 

. . , 
eııının, oyncqını:z •.. 

• * • 
Türk çocuğu her zaman, 
Yurt için, çalı,, uğrtıf/ 
Hiç arkana bakmadan, 
ilerle, ufuklar Qf! .. 

Atabey 

Eıı eğlenceleri 

Saati bilmek 
Bir arkadatınıza 1 ile 12 arasın

da herhangi bir saati aklında tut
masını söyleyiniz ve sonra aiz ma
saya elinizle vurdukça oda zih
nen tuttuğu rakamdan itibaren 
saymaya batlasın, yalnız 16 ya ge
lince "16" diye bağırsın. 

Mesela farzedelim ki arkadatı
nız saat 8 i tuttu. Siz elinizi vurduk 
ça o da 8 den itibaren zihnen say
mağa ba9lıyor : 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve en 
nihayet bağırıyor: "16,. 

O zaman siz .de vuruyorsunuz ve 
arkada,ınızın zihnen saat 8 i tuttu
ğunu söylüyorsunuz. 

Bunun için elinize bir aaat almız. 
Evvela dalgın bir eda ile bir ~un 
kalemle sa.atin üzerine dört defa 
vurunuz. Sonra betinci defa vurur 
ken, kalemi sa.at 12 nin üzerine ko
yunuz. Altıncı defa on bire, yedin
ci defa ona, ve devam ediniz. Ar. 
kadatınız ne zaman "16,, diye bafı 
rıraa durunuz. Kaleminizin göater
diği saat, arkadatınızın zihninde 
tuttuğu saattir. 

Şıpka 
Trende babası mini mini Cemili 

kucağına almıftı. Onu eğlendirmek 
için bir fey aklına geldi ve taP
k:ısını vagonun pencereainden atar 
gibi yaparak arkasına sakladı: 

- Gördün ya, fapka gitti, dedi, 
ama ben timdi ppkayı geri getire
ceğim. 

Çocuk merakla babasına baktı. 
Babası üç defa ıslık çaldı ve yava9-
ça arkasından tapkasını çıkararak 
gösterdi: 

Gördün mü, ppka geri geldi. 
Aradan bir iki dakika geçince, 

çocuk ba:basının ppkasını bu ıefer 
pencereden a9ağıya attı ve eğlen
mek heveıile yalvardı: 

. - Haydi . babacığım, ppkayı 
bır daha gerı getir. 

Nası 1 açarlar 
- Babacığım, büyük balrklar 

küçük sardalyeleri yerler mi? 
- Evet yavrum. 
- Kutusunu nasıl açarlar? 

MlLLlYET CUMA 4 lKlNClK.ij!UN 1935 
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Tabiat hikAyesi: . 
Tohumları şeytan ekti 

Karacakaya kariyesinin Külviran dm dul Keziban halayı evde gör. 
köyünü ıiz tanımazsınız. Burası dü. 
Anadolunun en kenar 'rilayetlerin- - Tanrı misafirliğine mi geldin 
den birinin köyüdür. Keziban hala ... 

Vilayet merkezine yürüyere-11: - Eh ... 
25 ve kaza merkezine de 15 saat Hanife nine yemekleri ortaya 
uzaktadır. Bu köye timdiye kadar koydu. Tarhane çorbasına katık at 
>:ani dünya kuruldu kurulalı ne va- tilar. Allah ne ve!'di iıe yiyip bitir
lı, ne kaymakam, hatta ne de na- diler. Ellerini yüzlerini sildiler. 
biye müdürü gelmittir. Zira bu köy Sıı.balıleyin tarlaya gitme zama-
ta Karac.akaya'nın tepeainde üç ev- ru Keziban bala dedi ki: 
den ibarettir. - Ab Hasan dayı ... sana ne l· 

Eıki zamanda bu köy çok bü - çin geldim biliyor musun? 
yüktü. Fakat padiphlar zamanın- - Bilmiyorum. 
da hesapsız it yapan eski adamlar - Benim tarlalarım yüzüıtii 
yüzünden bu köy halkı mahvoldu. kaldı. Ben bu tarlaları ekemedim. 
Oç dört ev halkı sıtma.dan öldü. Yağmur da geçti. Hava tekrar a.. 
Oç b«:t_ ev h~kı harplarda tehit ol- çarsa çift şürülmez. öküzün birisi 
du. Digerlerı de tundan bundan git hi.la ha.ata. Benim de halim yok. .. 
ti. Bu köyde de kala kala üç ev kal- Ne yapalım? ıenden ba,ka kim -
dı. aem yok. 

Birisi bizim Hasan dayının evi- - Haydi ... gidelim. 
dir. <Diğeri de amcaaı Koca Alinin, Hasan dayı kendi tarlasını hı • 
öbürü de Sığırtmaç Mustafa'nın... raktı. Oraya koftu. O kadının, aon-
~ Ali ilci senedenberi hasta ra bir yetimin, bir öksüzün tarlası

yennden kalkamaz. Sığırtmaç Muı ru da üç gün içinde sürdü bitirdi. 
~fa d~raeniz ötekinin berikinin Eve geldiği zaman tarlanın çift 
hızmetınde çalıtır ... Tarlasını doğ- aürme zamanı &eçmit gibi idi. 
ru dürüst ekemez. Ne yapım? başa gelen çekilir. 

Neyıe ... Hasan dayı iyi kötü bir Hemen kolları sıvadı. Tarlaya kot
çift öküzle tarlasını sürer. Amba- tu. Bir 'kere, bir kere dalıa sürdü. 
rrnı yarı, bütün doldurur. Sonra kı- Ertesi gün ikinci bir tarlayı sürdü. 
f n .bunu rah8:tç.a kanaı Hanife ni- · Oçüncü gün üçüncü tarlayı aür-
ı e de yerle!'dL mek üzere tarlaya gidince ne gör-

Gel .:aman git zaman. .. seneler sün? .. Bir ıeytan. Evet. Boynuzlu, 

ES!!! --· Si 

Miniminiler hocalannın bir konlerannnı Jinleyorlar 

Yemek 
Ve mide 

Biz yemek yemek için sofraya o
turduğumuz zaman lokmamızı gü
zelce çiğneriz. Yutarız. Midemiz
de ezeriz. Hazmoldu, deriz. Halbu
ki, öküzler, koyunlar öyle değildir. 
Tarlada çimenleııi otları yedikten 
aonra otururlar. Rahat rahat gevto 
nirler. Buna da gevi9 getirmek 
derler. 

Acaba bu neden? 

1 

Bu, insanlarla hayvanların mi
deleri ve hazım makineleri l\rasın
daki farktan ileriye gelir. Biz in -
sanlar yemeği ditimizle öğütürüz. 
Yemek boğazmuzdan midemize i
ner. Orada güzelce ezilir. lte, vü
cuda yarayan maddeler kana karı
fır. Yaramayanlar da pialik olarak 
dıtarı çıkar. 

Halbuki hayvanlarda böyle de
ğildir. Hayvanların işkembeleri 
vardır. Yani mideleri birden faz
ladır. Onlar evvela yemeği adeta 
yutarlar. Ondan sonra gev9enirler. 

Acaba her hayvan böyle midir 1. 
Hayır ... köpek, kedi, beygir lİhi 
hayvanlar &evtenmezler. 

rarD'ken köye döndü. 
~ 

Top neden 
Sıçrar? 

El topu, ayak topu, küçük top, 
büyük top hangisi olursa olsun, ye
re vurduğunuz zaman yükseklere 
doğru sıçrar. Acaba bunun sebebi 
nedir? 

-Topun içinde hava vardır. Bu 
hava dıf&Tı çıkamaz. Siz topu yere 
vurduğunuz zaman aert bir teye 
çarpar, top hareket halinde olduğu 
için geriye döner. O zaman dıf&Tı· 
daki havaya kartı gelir. Fakat dı
tarıdaki hava daha kuvvetli oldu.. 
ğu için top çok yükseklere çıka • 
maz. 

Eier bava olmasa idi top çok U• 

zaklara gidecekti. Demek topun 
sıçraması için bir de sert yere VUl'o 

mak lazımdır. Yumupk yer olur
sa top ııçraınaz. 

Çok uzak yerlere giden top da 
elin ayağm kuvveti ile gider. Yok
sa kendiliğinden gidemez. Zira dı-
tarıdaki hava ona mini olur. j 

Hoca - bana hortumlu bir ba. 
cek iami aöyleyiniz. 

Talebe - Fil efendim. 

Bütün kıt ocak batında on ıaat 

'Küfük IHıyanlar z;eybe 1i oyuna oynayorlar uzaktan bile gelen köylülere Ha.. 
. ._ san dayı 9eytarun nasıl tohum ek-

gozaçıp ..:apamadan geçti. Hasan kaba tüylü, kuynaklu kıpkırmızı 
dayı her sene geçtikçe biraz daha bir feyt&n, kendi tarlası içine gir- tiğini ballandıra ballandıra anlatı,. 
ihtiyarladı. Her yaz çiçekler açtık- mi9. Beline tohum çu-1mı takmıt tıyorı 
ça kendisini biraz daha kuvvetsiz tarlaya tohum serpiyor. - Vallahi, diyordu... Kuyruklu. 
buldu. Fakat ne yapam? çalıfIDağa Hasan dayı çok tecrübl"li, &\in boynuzlu ,eytan. .. Sahici ,eytan. .• 
mecbur. Çoluğu yok, çocuğu yok.. görmüt bir adamdır. Buna rağmen Yalancı değil, diyordu. 

--<>--o--o-o- ,eytanı: görür görmez korktu. Ve a- --o--<ı ı>-0-
Hasan dayı çok iyi kalpli bir a- Iabildiğine köye doğru kaçtı. O sene Hasan dayının tarlasm-

damdır. Bir çift öküzü ile yalnız Evde kansı: da öyle çok buğday yeti9ti ki ... Şim 
kendi köyündeki Koca Alinin sı- _ Bir 9ey yoktur. Hiç teytan o- diye kadar ambarları dolmayan 
ğırtmaç Muıtafanm değil, bir 'aal\l !ur mu 7 .. Sana öyle görünmüttür. Hasan dayının ambarları ağız ağı· 
uzakta bulunan köydeki dul kailm- Haydi çift ıürmeğe git... za dolduktan ha.tka evinin bir oda. 
ların, ihtiyarların bile tarlasını sür- Diye söylediği halde Hasan da- ıı bile buğdayla doldu. Bütün köy
meğe kotar, onlara her tekilde yar- yı korkusundan tarlaya doğru gi· lüler bunun 9eytanın gönderdiğini 
dım etmezse enikonu üzülür. demiyordu. Fakat karısı ısrar edin- sanıyorlardı. Halbuki Hasan dayı 

Bu yıl havalar çok kurak gittiği ce tarlaya ·gitti. Hakikaten tarlada tohumu zamanında ekmit ve tar • • 
için Hasan dayı, bekledi bekledi. kimse yoktu. layı da zamanında ıürmü9tü. Vazi- 'A.rtutlerin artuf çocuklanı Şbn 
Yağmur yağmadı. Nihayet günün öküzlerini boyunduruğa taktı. fesini iyi yaptığı için tarladaıki buğ di annesi gibi lilm çevirmekte olan 
birinde yağmur istedikleri kadar Çiftini ıürdü. Ve alqam ortalık ka.- dayları da iyi olmuştu. Marlene Dietrich'in kut 
yağdı. Ortalık ıalandL Hasan dayı •,, , , , , .. , , , , " •, , , , , , , , , , , , , , , , , , t, , , tıı,' • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' '',,,,, , , , , , , , , , ' ' • ' •, • , ' •' ' • '• 
da çift ıürmek üzere tarlaya gitti. 
Fakat bir tarla sürdü sürmedi ... Ak 
tam eve geldiği zaman bir saat u
zaktaki köyde bulunan ihtiyar ka- MOV 76 

MÜTETEBBi, ı . Araştıran. araıtırıcı, 2. Arkuma dilıen, 
1. Derinleştiren, 4. Kovahyan (Bak: Tetebbü) 

MÜTEVAFIK, Birili :ne uyııun (Bak: Tevafuk) 
MüTEVAHHIŞ, 1. Bclinfci, 2 Bezmen. 
MÜTEVAKKIF, 1. Bail~ 2. Duran, durmuı, (Bak: Me

nut) 
MÜTEVAKKIF OLMAK, Bakmalı: ("Bu iı paraya bakar,.) 

(Bak: Tevakkuf) • 
MOTEV ALI, 1. Araau, aralıksa, 2. Bir düı:üye. 
MOTEVASSIT, 1. Aracı, 2. Araya ciren. 3. Araycr, ara .. 

byıcı, 4. Arkıcı. arkucı, 5. Elberek, 6. lldai ortası (Mutedil 
ııı..n .) 7. Konaktri, 8. Orta (Vaııat man.) 

MüTEVATTIN, Yorleten, yerletmiı (Bakı Mütemekkin) 
MÜTEVAZI, !. Alçak ıönüllü, 2. Alı 
MOTEV AZI, 1. Koıa (Çift olarak man.) 2. Törilm 
MÜTEVAZiN, 1. Denk, 2. Elbeli. 
MÜTEVECCiH, 1. Yönelmiı, 2. Yönlü, 3. Yüz tutmuı 
MÜTEVECCiH OLMAK, 1. Diiıelemelt. 
MUTEVEFFA, 1. Ölen. 

MÜTEVEFFA, l. Ölen, 2, Ölü, 3, Ölük. 
MÜTEVEHHiM, 1. Kuruntulu, 2. Yıtrık. 
MÜTEVEKKiL, (olmak), 1. Dayanmak (Sabır ve taham-

mül man.) 
ı;.ıüTEYAKKIZ, !. Açık ıös, ıözü açık. 2. Atik. 
MüTEYEMMIN, 1. ~utlu, 2. Uturlu, 
MüTEYEMMIN' ADDETMEK, UiUf saymak. 
MÜTEYEMMIN OLMAK, Kuturunak, 
MUTEZAT. !. Adruk, 2. Ters (Bak: Zrt, tezat) 
MüTEZA YiT, 1. Artağan, 2. Artaıelen. 3. Artan, 4. Ca· 

tala gelen, S. Çofalan (Bak: Tezayüt) 
MUTEZELLIL, 1. Alçaldanan, 2. Yils ıuyu döken (Bak: 

Tezellül) 
MüTEZELLIL.ilNE, 1. Alçakçasına, 2. Yüz sun dökerek 

(Bak: Ze!iline) 
MÜTEZELZIL. 1. Oynayan, oynamq, 2. Sallanan, sallan· 

mış, 3. Sarsak, 4. Sarıüan, sarıılrruş. 
MÜTHiŞ. ı. Çoçmtıi, 2. Korkunç, 3. Korkutan, 4. Urkll

ten, 5. Yaman, ti. Yavuz, (Bak : Mahuf, dchşetaver). 
MüTT A!S!ı 1. Arı dirhkli, 
MOTTEr .ı::, 1. Birleşmiş, 2. Birliic cirmiı, 3. Birlik, 4. 
Uyuşmuş, (Baı."! Hcmelkar, hemfikir) 
MOTTEHEM, 1. Kataç, 2. Kovlanmıı, 3. Lckelcnnıit, ı ... 

keli, 4, Spçlu, (Bak: Mamun, mUcrim, mcı'ul) 
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MÜTEFEKKiR, 1. Düıünceli, 2. Düşünceıi olan, 1. Dlltll• 
nen. 

MÜTEFENNiN, l. Bilgiç, 2. Bilgili, 3. Bilgin. 
MÜTEFERRI. 1. Dallanan, 2. Kollara ayrdmq. 
MÜTEFERRiK, 1. Aralaı, 2. Ayrılmq, datmık, S. Daiıl• 

mq. 
MÜTEFESSIH, 1. Artak, 2. Çürümüı. 
MÜTEFEVVIK, 1. Geçen (Y&r11ta herkesi ıeçen). 
MÜTEGALLIP, 1. Buak, 2. Baslak, 3. Zorba (Bak: Mille< 

hakkim). 
MÜTEGALLiBE, 1. Derebeyleri, 2 . .ZO.ba taknnL 
MÜTEGALLIBANE, 1. Zorla, 2. Zorbalıkla. 
MÜTEGA YYIR, 1. Başkalaşmq, 2. Boznlr, bozulmııı. 
MÜTEHACCIR, 1. Taş kesil~, 2. Taılaımq. 

•MÜTEHAKKIK, 1. Do(ruluiu anJaıılmq, 2. Gerçek!..,. 
miş, (Bak: Tahakkuk). 

MÜTEHAKKiM, (Bak: Müteıallip) . 
MÜTEHALIF, 1. Ayrıksı, aynıksu, 2. Başka baıka, S. Bir• 

birine uymaz, birbirine uymıyan. 
MÜTEHAMMiL, 1. Çekebilen, çeken. 
MÜTEHARRiK, 1. Çarpık, 2. Durmaz, dumuyuı, s. Kı• 

mıldanız, 4. Kımıldanan, knnıldıyan. 
MllTFHASSIS, 1. Bilırüçi. 

MÜTEHASSIS. DuyıuJu. 
MÜTEHASSIS OLMAK, Sevinç duymak, ıevinmek. 
MÜTEHAŞI. 1. Çe!rinen, 2. Kaçman, 3. Sakman, 4. Urkeıı. 
MÜTEHAŞI OLMAK, IXarkup çekinmek, 2. Kaçmmak, 

1. Sakmmak, 4. Urlnnek (Bak Tehaşi) 
MÜTEHA VVIL, 1. Adruk, 2. Deıiiıen. çabuk deiiıen, 3. 

Dciisik, 4. Dciişmiı, S. Dönek (Kararında ıcbatı olmryan 
man.) 

MÜTEHAVViL OLMAK, Türlenmck (Bak: Tahavvül) 
MUTEHAYYIR, 1. Abdırağan (Abdıramak, tellı ve he

lecana düımek Aptıramak - ne yapacafmı bilmemek, ta• 
ırrmak) 2. Aptrraş, 3. Başı çevzenmlş, batı çekzcnmiı. 
MUTEHA YYIZ, 1. Bap., beşe (Reis man. Yk: B-. pap.) 

2. llerı gelen. 
MÜTEHEVViR, 1. Alcaian. 2. Azıı:m. 3. Coşkun. 
MÜTEHEVViR OLMAK. Kalyakmak. 
MÜTEHEYYiÇ, 1. Bulganuk, (Daha çok, kederden, üzün-

tliden müteheyyiç man.) 2. Coşkun 
MÜTEHEYYiÇ OLMAK, 1. Abdarmalı:, aptarmak. 
MÜTEKABiL, 1. Karıdıklı, 2. Yüzyüze koyuğlu. 
MÜTEKADDIM, 1. Aenuı~ 2. Baıtaki, 3. Burungi 4. Es-

Noktalı yerleri kurşun ka~emle dikkatle clolclurunu:z. Bakalun ne 
re•ım çıkacak? 

MÜTTEHiT, 1. Birilci, 2. Birleıilr, 3. Blrlqmiı. 4. Birlik 
olmuş. 

MUVELLET, 1. Doğma, dotmuı, doinalmu1-
MUVELLIT, Oofuran, doürtan. 

ki, eskimiı, S. Geçmiı, 6. ileri ceçen, 7. Onde bulu~ 
MÜTEKAiT. 1. Çekilmiş, işten çektlmiş, 2 Ortak, oturak 

(Bak: Tekaüt) ' 
MüTEKALLIS, 1. BüzülmiiJ, Z. Çekilip toplanmlf, 3. kı-
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MiLLiYET CUMA 4 IKINCIKANUN 1935 

Milliyet'in Romanı: 77 sefer m•.ıhakkak mahvoldum de
mektir ... ne kadar yüzdüğümü bil
miyorum ... 

Yazan : Marthe Riclımd Tercüme eden: M. F. ---Bir ses: Zavallı kadıncağız diyordu 
görmeseydik muhakkak boğulacaktı 

Hülasa 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

t.,ırilatı tarafmdan ispanyaya gönde
rilmiştir. Vaz.ıfesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus.. 
luk yapmaktı.-. Marthe bir aüril mace
ralardan sonra Alman casuslarının reiai 
baron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malUınat alllllJ ve bunlan 
Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Baron, Marthe Richard, bir 
çok maceralardan sonra otomobille Zo
zo ismindeki bir casusu aevkederlerlı:en 
bir kazaya ugramışlardır.] 

Fon Krohn adamın resminin ya• 
nına kırmızı kalemle bir İfaret yap· 
tı ... Ona hakettiği mükafatı vere
cekti ... 

SEKiZiNCi KISIM 

Tuzak 
Kırmızı saçlı adam 
Bir ay sonra, İspanyaya geldiğim 

ilk zamanki havayı San Sebastiyen' 
de tekrar buldum ... Ayni fey ... ayni 
d,.kor ... tatil, kalabalık, plaj nefe
ıi, kumar ... 
Yav~ yav~ iyiletiyordum fakat 

koltuk değneklerimi daha bırakma 
mıştım. Baron Pefİmden aynlmı
yordu. 

Karııını Grenado' da bırakmıttı. 
Ve bütün i,Ierini zabitlerine gördü
rüyordu ... Ben ise biraz yalnız kal
mağı, gizlice Parise gitmeği, az bir 
müddet kalmak üzere bir seyahat 
yapmağı ne kadar istiyordum. 

Bu kadar hadisıneler arasında u 
nuttuğum imzasız bir mektup "Sen 
Sebaatiyen' den kaçınız,, demİftİ. 
Ben bilhassa Fon Krohn'un nasıla
çıldığını bildiğim kasasını dü,ünü
yordum ve bunu için kapiten La
doux'yu mümkün olduğu kadar 
baron gibi ihtiyar bir adamın ya
nında Yatamaktan o kadar İçim sı
kılıyordu ki, Baron Fon Krohn ek
ıeriya bana refakat ediyordu. 

Bir gece masalarda oturacak 
bir yer arıyordum .• Ortadaki rolet
te bot bir iskemle buldum. Baron 
kolumdan çekti: 

- Orayı\ gitmemf'nizi tercih e
derim •.• dedi. 

Filhakika bot .iskemlenin yanın
daki iskemlede oturan bizi g·· •·n
den ayırmayan knmızı saçlı olduk- , 
ça bayağı kılıklı bir adam gör- 1 
düm. Baron galiba onu tanıyordu .. 
Bana da onu bir yerde gördüm gi
bi geliyordu. Fakat nerede? .. Bu a-
d:ıo kimdi! .. Merak içinde idim .. . 
Ertesi gün onu Koııfa' da gördüm .. . 
beni selamladı ve güldü ... -Nçin 
Baron bu adamdan kaçmıyordu? .. 

Bir kaç saat sonra ona gene ga
zinoda l"astgeldim. Bana dostça , 
bir İfa.retle gelip yanına oturmamı 
rica etti. Fon Krohn yoktu. 

- Fransız mısınız? diye sorau. 
- Evet. Ya siz .. 
- Ben? .. hem evet, hem de ha-

yır ... anne tarafından Franıızım. 

Kumar oynuyorduk. Oynarken 
insan fazla konuşamaz fakat kıı
mar oyuncuları biribirine yakla,b· 
rır ve hazan gizlice aralarında bir 
anlatma bir rabıta teaiı eder. Ku
mar maaasına birihirlerini hiç tanı
madan otururlar, maaadan kalkar
kf'n, aralarında bir kaç minaaız ke
limedt-n hatka bir kelime geçmedi
ği halde, hemen hemen dost olmut
lardll'. 

ÖncE> kazandım, sonra kaybet
tim .. Kalkmağa hazırlanıyordımı. 
İımini bilmediğim Fransız arkada
şım gazinonun bar kısmında bir 
fey içmemizi teklif etti. 

- ispanyada çok eğleniyor mu-
suı.uz? .. 

- Şöyle böyle ... 
- Ne yapıyorsı.ııwz? ... 
- Y a,ıyorum .. 
- Ben hayata yeniden doğuyo-

rum •.. a~ker kaçağıyım ... Harbi sev
miyorum. 

Eskiden gen 1 tayfası olduğunu 
söyledi. Şimdi hayatını kazanmak 
için balrkçı" ık ettiğini bu itin çok 
güç olmakla beraber kendisine ek
meğini çıkarttığını anlattı. 

Gazinonun ha: lnsınına gelmit
tik boş bir masa aradı. Şampanya 
ikram etti. Tayfa olduğu zamanlar 
daki hatıralarını anlattı. Öyle he
yecanlı mevzular buluyordu. ki 

Vaktin naaıl geçtiğini bu müd
det zarfında ne kadar içki içtiği
mi bilmiyordum. Hala kendisini 
takdim etmemit benirı kim olduğu
mu sormamıştı. Benim de ona kim 
olduğunu sormak aklıma gelme
mitti. Bir ara'ık gözüm raatime i
lişti. O!.. Vakit hayli ilerlemi~ti. 
Baron heni gene kim bilir ne kadar 
merak etmişti... Gitmek için kalk
tım. .. Kırmızı saçlı adam bana 
refakat etmeği teklif etti .. Gecenin 
bu saatinde sokağa yalnız çıkma
nın doğru olmadığını söylüyordu. 

Hava o kadar güzeldi ki ... 
Başım biraz dönüyordu .. yürür

sem belki açılırım dedim. 
Gazino arkadatımla yürümeğe 

b&fladık ... 
Rıhtıını geçiyorduk ..• 
Birden ... 
Ne olduğumu fatırdım. Kötenin 

başından iki gölgenin çıkmasile 
kafama bir sopanın İnmesi bir ol
du. Sersem1edim... kırınızı saçlı 
adamın cebinden bir tabanca çı
kardığını gördüm ... Gölgelerin üze
rine at"'f edeceğini sanmıştım ... T ıı
banca patladı ... O muzumdan ya
ralandım ... O anda fİmtek ıüratile 
beynime bir cümle hücum etti: 
Sen Sebastiyen'den sakınınız! . ., 

Arkamdan itildiğimi hissettim 
Ve ... birden kendimi denizin dihi~
d: hul~um. Soğuk su sersemliğimi 
gıderrmşti. Bütün kuvevtimi toplı
yarak suyun yüzünü bulduk ve tek 
kolumla yüzmeğe başladım .. Aca
ba ar~~mdan yüzdüğümü görecek
ler mı . tekrar atet ederlerse bu 

Gözlerimi bir balıkçı kayığında 
açtım ... 

Burada işim neydi? .. 
Yanımda İspanyolca konuşuldu

ğunu işittim. Bir ses; 
- Zavallı kadıncağız, diyordu, 

görm<!se idik muhakkak boi!ulur
du ... Fakat yara hala kanıyor ••• 
durmağa gelmez... haydi yeğitim 
sen kıı·fl'etlisin al fUDU omuzuna ... 
Zaraux kasabasını bir bulsak. .. O
rada doktor vardır ... 

Bu sefer doktor Montero'nun e
vinde i<.endime gelmiştim. Yarama 
pansıman yapılmış, temizlenmif, 
bağlawmşlı. 

Doktor çok insan, fedakar, tef
l<atli bir İspanyoldu. •• Bana hiç bir 
sual sormadı. Gözlerimi açtığımı 
görür görmez yatağıma yaklattı: 

-- Bir fey değil yavrum, dedi, 
geçti bile ... 

O geceyi dotorun evinde geçir
dim ... E~te~i gün oldukça canlan
mıştım .. Bu İnsaniyetli, hayırper
ver doktorun evinde kırk yıl kala
mazdım ya. .. Fakat Sen Sebastiyen 
e de derhal dönemezdim. Beni orta 
dan kaldırmağa tetehhüs edenler 
herhalde ne olduğumu daha doğru
su vücudumun ne olduğunu anla
mak için muhakkak otelin etrafın
da taras~uttadırlar. 'Acaba yüzdü
ğümü görmüşler mi idi? Beni öldü 
mü Z'.lnnediyorlardı? Uzun zaman 
dır Madritteki Alman '°fleri beni 
yok etmeği düşünüyorlardı. Ya ben 
den süphe ettikleri için yahut ta 
.Fun Krohn'dan beni kıskandıkları 
için ·vücudumu ortadan ka'dırma
ğa yemin etmişlerdi. Ludendorf'un 
yeğeninin samimiyetinde bulun
mam gururlarını en derin yerinden 
yaralıyordu. Öldürülmem için e -
mir verdikleri zaman, herhalde ken 
dilerinden birini, hemcinsleri için 
zelıl aJdettikleroi, hissi bir bağlan
madan kurtarmağı dütünınüşlerdi. 
Doktor Montero yaramı tedavi e
derken hep dürmanlarrmın elinden 
nasıl kurtulabileceğimi dütünüyor
dum. Şimdiden sonra beni yok et
mek için eskisinden çok daha faz. 
la çalışacalcları muhakkaktı. Ta
rafımdan vuku bulacak biT tikayet
teıı ve p ... lisin ite müdahale -
sinden kat'karlardı. Karanlık 
baamca doktordan bana bir otomo
bil bulmasını rica ettim. Nezaketle: 

- Size refakat edeceğim, dedi, 
yalnız seyahat edemezsiniz ... Çok 
zayıfsınız. 

Kontinantal otele gittim ve ora
dan Fon Krohn'a telefon ettim: 

- Hana ,dedim, denize dalayım 
derken kayalara çarptım, omuzum
dan yaralandım. 

- Ne zaman?? .. 
- Evvelisi gün, öğleden ıonra. .. 

Buraya yakın bir yerde .. 
- Neredesiniz? ... 
Ona sabaha karşı bir balıkçı 

tarafından kurtarıldığımı ve dok
tora yarı ölü bir halde getirildiği
mi anlattım .... Baron beni, çok me
rak etmemişti. Ona kendimi garip 
ahlak'ı bir kadın olarak tanrtmıt· 
tım. Srk sık ortadan kaybolmaları
ma artık alışmıttı. Ve bu hazan be
nim çok itime yarıyordu. 

Kontinantalı sebepsiz olarak in
tihap etmemiştim. Bu otelin sahibi 
madam Ester isminde bir Franaız
dı ve oğlu cephede müttefikler içj.n 
çarpıtıyordu. 

- Bitmedi-....................................................... ,,,,, ................................ . 
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ınklanmıs (Bak' Tekallüı) 
MUTEKAMIL, 1. Cetilı:. 2. Ergen (Başka yerlerde henüz 

nlenmcmı$, belı::h man.) 3. Ergin, 4. Gelişken. 
MUTEKASIF, 1. Koyula1m11, 2. Sıklaşm11. 
MUTEKASIL, 1. Çırt, 2. Gevıelı:. 
MUTEKATl, Biribirini kesen, k.cai,en. 
MUTEKA YYIH, lriııli, (Bak: Tekayyüh) 
MUTEKEBBIR. 1. Bencik (Hotbin man.) 2. Boylan, 3. 

Boyun ıerikli. 4. Cay!~ S. Diğrek. 
MUTEKEFFIL, (olmak), El tutmak (Bak Kefil, kefalet, 

tekeffül) 
MUTEKELLIM. 1. Ayukçu, 
MUTEKESSIR, 1. Çoğalan,çoialm!J. 2. Urekli (Bak: Kes

ret, tekessür) 
MUTEKEVVIN, Olmuş (Bak: Tekevvün, telıaddüs, bu· 

dus) 
JltUTELAKl, 1. Kavuşmuı, 2. Ulaımıı, (Bak: Teliki. Mü-

'Jkat) 
MUTELASIK, 1. Calgas, 2. OrtaDcL 
MUTELEVVIN, 1. Alaca, 2. Boyalı, boyanmıt
MUTEMADI, 1. Arasız, aralıluız. 
MUTEMAYIL. Eğilmiş, bir yana eğilmif, (Bak: Meyi. 

meyclan, temayül, mail) 
MUTEMA YIZ, 1. Ayrılan 
MUTEMEDDIH, 1. Maktançak 2. Maktançık, 3. Oğiinen, 

(Bak: Tem•ddüh) 
MUTEMEDDIN, Uyeur (Muti. cemilekar, taraftar, müt

tefik. 
MUTEMEKKIN, I. Oturan, 2. Yerleımiı. (Bak: Mütcvat

tm. makim, sakin) 
MUTEMEKKIN OLMAK. 1. Alkoıımak. 
MUTEMELLIK, ı. B<:vüdküdey, 2. Sürüncü, 3. Yalpak. 
MfıTF. ıı:vvtç. ı. Dalgalanan. 2. Dalgalı. 

MUTEMMIM. 1 Bitiren, 2. Butünliyen, :ı. Eksiiinl gide
ren (Bak: itmam) 

MÜTENAHJ, 1. Biten. b:tcr, 2. Sona eren, 3, Sonu olan 
4. Tukcnen, ti.ik,.,nir, 5. Ucu bucaiı var. 

MUTENAKIZ, ı. Biribirinc uymar, 2. Biribirlni çürüten 
ı. Dir!\,ır"nı tutmJyan. 

MÜTENASiP, l. Biribirinc uyar, biri'Oirini tutar. 
MUTENAZIR, 1 Karşılıklı 
MUTENEBBIH, l. S<tk. 2. Uyanıl< (Bak: Müteyakkız) 
MU fENE&BIH KILMAK, Tuydurmak 

M0TI:NE13BIH OLMAK, 1. E•lemek, .. ıemek, 2, Onmak, 
3 C-ınım:ık. 4. U121nmak. 

_ MUTENEFFIR, 1. Çekinen, 2. lirenen, 3. Kaçınan (Be
vmmıynJ m.ın.) '4. TıJrsincn. 

TE;ll/EFl'IR OLMAK, ). Bıkmak. 2. l&rcnm<k. 
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MUTENEFFIZ, Sözü ıeçer (Bak: Nilfuz) 
MÜTENEKKiR, Bclirııiz. 
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MqTENEKKIREN, 1. Adını belli ctıneden,2. Gizlice, !. 
Kendini bildirmeksizin. 

MÜTENEVVi, ı. Adnık adruk ayrt.ayrı, 2. Çqit çeıit 
MUTERADIF, 1. Adalq (Manaları bir söz man.) 2. Ar

dalış, ardılış. 
MÜTERAKiM, 1. Birikmiş, 2. irkilen. S. Toplanmıt 4 

Yıitl~ 5. Yı&ı!mış . ' ' 
MÜTERAKiM SERVET, Dömck. 

MÜTERAKKi, 1. İleri. ilerlemiş, 2. önüç, 3, önür, 4. 
Yukarı, yukarı çı.ıaıuş, 5. Yükselmiş (Bak: Mamur) 

MOTERAKKIP, 1. Bekleyen, 2. Gözeten, 3. Kollayan. 
MOTERAKKlP OLMAK. 1. Bakınmak, 2. Beklemek, 3. Gö 

•etmek, 4. Kollamak. (Bak: Teraklnıp) 
MUTERASSIT, 1. Gözeten, 2. Gözliyen (Bak: Taraa

aut. 
MÜTERCiM. ı. Çeviren (dilden dile), 2. Dilben, 3. Dilci• 

men, 4. Dilmaç, (Bak: Tercüme) 
MÜTEREDDi, 1. Azmatak, 2. Bozuk, 3. Düıkün, düıük. 
MUTEREDDIT, 1. Akıdık, 
MüTERENNIM. lrlayan (Yavaşça·) (Bak: Muganni) 
MUTERESSIP. 1. Dibe çöken, 2. Durulan, (Bak: Teres-

aüp). 
MUTEREŞŞIH, 1. Sızan, 2. Terliyen, (Bak: Terqşüh). 
MUTERETTIP, Dil$en (Terottüp eden Yazife v. ı. ırıaıı.) 
MUTESADIM, 1. Çarpışan, 2. Dolıuşan, tokuşan, 3. Vuru· 

ıan (Balı:: Tesadiim) 
MU!ESALLIP, 1. Katılaşan, kablaşmış, 2. Sertleıen. ıert

ı~mı'-. (Bak: Tasallüp) 
MUTESAVI, 1. Denk, 2. E,. (Bak: Müsavi. muadil) 
MUTESAVIYEN. Diizil (Bak: Al•Heviye) 
MUTESELLI, Avuıı.ın, avunmuı. 
MUTESELLI OLMAK, t. Annmalır:, 2. ATiınma'lı:, 3. Ay· 

bmmak, 4. Yıbanmak, 5. Yuvanmak. 
MÜTESELSiL. 1. Sıra (Sıra dağlar - Cibali müteselsile) 
MUTEŞAIP, l.Dallanmış, 2. Dallı budaklı, 3. Kollara ay

nlmr,. 4. Parbak. 
MUTEŞEBBIS, 1, Girente, 2. Girişen, giri$ken, S. Iı eri, 

4. Yapıııan. 5. YaptJkan, 6. Yeprem (Bak: Teşebbtlı) 
MUTEŞEKKI, 1. Ağlaşan, 2. Allayık, 3.Jlızlanan, 4, Ya-

nıkan (Bak: Iştiki, tiHyet) 
MUTEŞEKKIR, Utlılıi (Bak: Tqelı:klir) 
MOTEŞETTIT, l. Datmık, (Bak: Teııettüt) 
MUTETABIK, 1. Tıpatıp. tıpatıp eden, 2. Uyan. s. Uy-

111n, (Bak: Mutabı.lı:) 
. MUTETABI, 1. Arka arkaya gelen, 2. Artarda, 3. Birib" 

n ardmc~ 2e.len. 4. Tuta1ı. 

Meyhaneciliğin sırrı! 
•••••••• 

Kadehlere ölçü konacağı haberi 
gelince meyhaneci ne düşünür? 

Bir de ölcüsüz kadeh haberi gelince 
meyhaneci ne der? 

Son dakikada eelen b .. emir, içine 
içki konulan kadeh ve ti§elerin ö,çü. 
lü olmaoı hakkındaki karan ortadan 
kaldınlı. 

Bu emir gelmeden hÖ' kaç ırün ön
ce, bir meyhaneci ile tezıııih hnfında 
ıkoAU}uyorduk. 

Adamcağız, tela. iç.inde idi; ikide 
bir miçosunun kulağını büküyordu: 

- Kanı.bet! .. Kendine gel! •• Sipa.
r~ vereli on ırün oldu. Daha ne ti§e 
var, ne kadeh ..• Hapı yuıtuğumuzun 
ream.idir oğlum!.. -

Ka.rahetin telaıı ustaımdan a~ğı 
değildi: 

- A11ah. aeni inandıram, gece~.reri, 
düşünmekten, gözlerime uyku girmez 
oldu! Daha yıl haımda memurlar dü
ıece.k. Hani çiqili kadehler diyecekler. 
Bizde, ellerimizi uğuıturup: 

- Y «ı<, diyeceğiz. 
O zaman basacaklar cezayı ..• 
Uıta"ı aonlu: 
- S 'Pariıleri alıncıya kadar, dük

kanı, tezgahı, kapatalım, ders.in! 
- Ben bir fey demem.. Sen bilir

• 1 
aın ... 

Bu muhavere olurken, a.lqamcılar 
da birer birer sükiın etmeğe haf~& -
llll§lardı. Eski bir mÜ§teri, uatayı en 
naz.ık bir teLe11ümle selimladıktan 
sonra, tezg iı.ha sokuldu : 

- Ne haber var, Ü.ta Vahan? •. 
- Şimd cek bi.zde onu konuıuyor 

idisek, b.ir ~eye karar veremeorJuld 
1·uxaru kaVA.l&J..e.lı, yok.sam kepengi 
indirip &alt tanıdık mıÜ§terHere ver
meli... Ne edeceğiz deyi koDU§uyor
id *· Peki &İz ne diifünüyoraunuz ba· 
kalnn ... 

Gülüm5edi: 
- Azizim, ben yalnız ra.kmıı dü

tünü.rüıın. A.lqanılan, §Unun ıurasm
da dört k.adeh f8Y ziftl-..ceğim. Ka
dehi çizgili olmut, çizgisiz olmut. be
n m ne WDunH11... Oy.e adam var 
ki, bir kere batladı mı, arka..ını sa
baha kadar getirmez. Sekizi onu A§· 

b mı, kadehin 9ize'ıini değil, her'f 
burnunun ucunu eön:ncz yahu. .. 
Ayıp değil a, ben bu n zaından bir 

teY anfayamadnn! 
Miifterinin kendiaine· arka çıkması 

meyhanecinin pek hatuna gitmitti. 
Kadelu, ağzına kadar ailme doldur
duktan sqnra uzattı: 

- Şu kadehte su koymal< için bir 
milimetrenin on binde biri kadar yer 
ka.lmıt ise, iki elimi de bilekleı< mden 
keaerim ! .. Şimdi, kadeh çizgili olaa, 
nizaınmca, bu ıııdar rakı verecek -
~ m sanıyorsun 7 Y anaını bilepı ver
miyecel.ı.im ... 

Meyhanecilik iıııce zanaattır a ku
zum... Biz, mÜfteri$İno göre muame
le yapanz. Kimi, rakıyı bir yudumda 
botaltır. Böy<]esine biraz fazla koya
nz. Kıımi, damla damla iç..-. BO~eai
- de biraz kaçamaklı doldunıruz. Bi 
rinin ziyanı, ötekinin k&rmdan çıkar. 
Şimdi çizgili kadehte rakı ver, dedin 
m, ıizin eibilere artı hatır eönül ya
pamıyacağız. 

Bu aJ'll, yukarı kat, alqamcılarla 
dol<111JU§tu. Uata tezgiı.h b14mdan emir 
verdi: 

- Karabet! Oğlum .•. Sen yukarıya 
bak ... Sen de Tana§ ... ikinci tezgahın 
bqmda dur ... Baylar, ne istiyorsa, 
wır! .• Ymru mezenin hepsi.ni gönlü 
çekenler olur. Dayan, ııit&in. •. Meze 
tükenı:r deyi korkm3l.. Mütterinin 
&özünü doyurmağa bak... Bir kere 
ırözü doydu mu, ew isteği kalmaz. 

Sonra bize döndü: 
- Gördünüz a, meyhaneciliğin 

bunlar p&ikoloji tarafları... Müıtıeri 
_,., buraya karnını doyunnaia ee • 
liı-. Sen de, erbapaan, onu aç açına o
vine ıröndenneu n. ilk günler, rakı
dan ka.zımdığnu meze !Da&r'afma ka.
patıram. Elinde avucunda b.ir ıeyler 
kalmaz. Ama, aoınra, sonra, mÜ§teri 
b ..ı mezeyi bulnuca, gev§OI'. Eakisi ka
dar meze yeımıez. Sen de dayarsın, 
rakıyı ç.eneaine ..• 

ihtiyar, ııakalh bir akıamcı, hemen 
kadehi dikti 1 

- Etme V ahancığım.. V a'llahi §e
ker ııibi anlatıyorsun! Aizuıun auyu 
..ktı bel .• 

- Afiyet teker olıun babacığım.. .• 
Sirkecinin mqlıur midyacm, kapı

nın önünde dola!ıyordu: 
- Ha.... ydi, midyanm dolma ..• aı 

dedik! Dolına •.. dan yiy.., dedik .. 
Sakallı akıaıncı ırüldü: 
- Bu adaına da meram anlata bi

ı.ene aıkolaun. Dolmadan yuyen de
dik, ı:mdyanın dolmaaı... Dedik. iyi 
bot ama, biz de "Para. .. mız yok!,, de
dik, "metelik tubnayı:ı: 1,, dedik. 

Derken, elinde kocaman fitile ku-
kureçci &Öründü: 

- Kukkureç.. Kukkureç ..• 
Usta, katlarını çattı: 
- Sana yüz kere söyledim, mÜ§ • 

teoıJleri rahatsız etme, diye ..• 
Kuklmreççi kızdı: 
- Sokağa da buyuraınazsın ya.. .• 

Meyhanenin içine ırireraenı o vakit 
aöylel.. 

dar dirayet.iz değildi. Fakat hiç boz
madı: 

- Ba.ymııza tiril ye zeytini ver! .. 
Sirkesi bol olsun! •• 

Sonra eillerek i~i açığa vurdu: 
- Malumya, zeytimn bir adı da ai

yah havyardırl 
T °""gıih batı alemi, hö)"le sürüp gi

derken, söz nuıl oldu bilmem, yine 
ölçülü ıİ§e ve kadehlere geldi. 

Meyhanecinin bir defa daha can da
marına basmıılardı. Tezı;iha b r yum 
nık savurduktan IOlll'a, anlalnıağa 
ba§ladı: 

- Be bayım... Sö~ümüzde ölçülü 
olafon, maaraflanmızda ölçülü ola -
lııın. Yoksa, titelerimiz, ka.dehleri • 
m.iz ölçülü olmuı, ne çıkar? 

Herif gidecek önünü ardını diifün
meden avuç dolusu para ha.-canacak. 
Sonra buraya gelip kadehte çizgi a
rayac.a.k. Mey haneciliğı bırakıp baıka 
bir İ§ tutsamdiyoırum ama ... 

ihtiyar &ktıuncı, bir koca peynir 
parçasmı ağızma atarken: 

Sakın ha .. diye yutkundu, sen gi -
dersen, bizim haJ:ıtııoz ne olur? Ama 
usta Vahancığmı, böyle it edeyim 
deme. .• 

• • • 
KaCleİılerde, tiıelerde ölçü aranma. 

sı hakkındaki kaydın ka dınldığına 
dıUr Ankaradan eınir ııeldiğ.i a.kıam, 
meyhaneye yine uğrauuıtım. Baktım, 
Vahanın yüzü ııül.iyor. Sordum: 

- Gözün aydı diyel m mi 7 
H-. bir kadeh doldurup uzattı: 
- Çözeisizdir ama, kw.ura bak -

ma! .. 
Sonra gülerek ilave etti: 
- Ben neden korkuordum, bilir • 

ain. Belediye, bir kere bu ı §e el attı da 
kadeh çizgili olacak dedi mi, arkaaı 
mutlak gelecekti. 

Yarın, bakacağız biıı emir daha: 
"Herkes çiçekli kadehten raıkı <çe -
cek!,, Haydı, biz elimizde titeler, 
na.. Birer çiçekçi bulup kadehleri -
mizin üstüne gwler, ereuvanlar, me
nc'.::ıeler i§letiyoruz. 

Derken, günün birinde; bir yasak: 
bütün rakı kadehleri, y~il olacak. 
k.im ki beyaz, yahutta ba~a renkte 
kadehle rakı verirse ceza görecek!.. 

Allah Ankaradaki büyüklerim:z -
den ra.zı obun... Yoksa itimiz du -
ıınandı bayun ! ... 

Salahaddin GUNGOR 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR • 
TİYATROSU 

Bugün matine 14,30 da 
fsı~nbul !t!Miqnl Bu aktam 

$~hirTiljatııosu Saat (20) de 

ııııııııııııııı H ~ ~r!i'e E T 

il \\\.J\lll w.re!!u~!~~~n: 
ıl ııııııı\I , * E~ tuğrul Muhsin 

6-1935 pazar gününden itibaren in
sanlık komedisi. Yazan: ::lalzak, bay
ram gündüzün saat 14,30 da bayramın 
ikinci ve üçüncü aiinü sündüz matineıi 
vardır. 
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Eski Fransız Tiyatroaunda 
Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
Bugün matine 14,30 da 

12-12-934 tarihte ·•ıamba günü ak· 
tamı saat 20 de cuma ırünü ıründü2 
aaat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Reıit, besteleyen Ce· 
mal Reıit. 

6 

OZAN OPERETi 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Seba • 
hattin. Şehzadehafı 
Ferah tiyatrosunda. 
Fahri Gülünç - Is. 

mail Dünbüllü 
Bugün matine 15 te. 

Tarlakutu 
Operet 3 perde 

Bu akıtaın 
La Maskot - Uğurlu laz 

Büyük operet 

Beyoğlu üçüncü aulı hukuk hakim
liğinden: Alacaklı Elisavet tarafından 

Beyoğlu Tepebafmda Turing palas o
telinde yfud>atı Salim Şevki aleyhine 
açbjp 128 lira alacak davasından dola
yı müddeialeyh namına gönderilen da
vetiye halen ikametgahı meçıhul bulun-

Meyhaneci, bir yandan bunlarla 
~ır.ken, bir yandan ela müıterile
rine yeni yeni mezeler .iıkram ediy°'"
du ı 

- &ya, bir mayonez ııetir! ... 
- Baya, bir heyin aalataaı yap ... 

Aç gözlül ... d- birıi dayanamadı: 
- Uat.a V&han bel. Hani, rengi 

kara, aıvqrk bir teY var. Ekıınıeğin Üs· 
tüne aürülür de yenir.. Neydi adı o
nun? Usta Vahan mütteriainin siyah 
havyar iatediğ-"ni anlaınıyacak ka-

• duğu anlatıldığmdan 20 &Ün fasıla ile 
ilanen tebligat icnısma karar verilmiı 

ve muhakemeai 26-1-835 saat 10 a ta
lılı; kılınmrt olduğundan o ııün mııhke

keıneye eelmediği ve tarafından bir ve
kil göndennediii takdirde l"Yabında 
muhakemeye devam olunacağı davetiye 
tebliğ makamına kaim olmak Üzere ı-
lan olunur. (6616) 

f Yeni 
Soyadı alanlar 

btanbul tapu müdürü Bay A,tiı 
ginalp), lstanbul kadastro bat 
disi Bay Emin (Anın), Uyu! 
maddeler ve kaçak i§feri takip aıı>İI' 
fer (Vardar), AlemdaT nahiye ıııiil 
Bay Falırini11 alını§ olduğu Bayo 
yadını değiıtirerek yeniden (Ari 
Fatih kazası tapu memuru Sül•~ 
(Polat), Y erebatan caddeainde 23 
maralı evde otur:ın lhrahim Hakkiı 
de§leri Rize nafia fen memuru Ali 
tü, Mustala Necati, anneleri Fe-idı 
aileleri (Bilgin), Eminönü kaza * 
memuru Ali Reşat (Bora), E.wnöıı' 
za nüfus memunı refiki Rifat (Yil 
soyadlarını almıılardır. 

0 General Zeki ve oğullan Ziya~ 
zet ( BaTaz ) , Mülkiye müfel~ 
ğinden mütekait eski lzmit 
busu Bay Ahmet Müfit ve ail~ Si 
Zehra Müfit, ojlu Ahmet Ferit, pi 
kardeti mülga tehrcmaneti vezne 1 
dürii F alhrettin ve ailesi Bayan f 
ve Şahit küçük karde§i Biuba§ı JJ 
za oğlu Tayyare mühendisi Bay 11 

Haldun ve annesi Bayan Edibe ve ı 
11 Bay Rifat, torunları Bay V 
eyyet, Ekrem, Faik, Rifır.t, K 
di, Ferit, diğer amc:aaı Bay Süle 
ğullan Ruhi, Jltefik ( Saneı-), Doktııi 
ralaybğmdan mütekait Bay K.,,.JI 
karde§i Süleyman yeğenleri Uzu~ 
hakimi U=an, Tekirdağı Saray il' 
hükumet doktoru Şer"/, Hart.iye 
lası ikinci sınıfta UrkJ\,lü Eınin . 
Rıfkı, Emniyet sandığı mubasehe" 
bık refiki Kadri ( Oktem), l:unird• 
tün tüccar ve komisyoncu'"' Ali ~ 
oğlu lstanbul it Limited memurW 
dan Vehbi Ali, iz.mir lnesi okuriaı1 
Muhtar ve Şerif, kızlan yine lzmit 
ıi okurlanndan Melek ve Mihri (1 
lıan), Çorluda poıta memuru mütel 
)erinden Hüseyin km Melek (lre0) 
yadlarıru almıtlardır. 

• E.ı..iıehir J t Bankau müdilı'i 
met Muhtar ve it Bankası hiue ; 
leri teii Süleyman Sadi soy adı .,il 
gene eski aile imıi olan (Köae 
oğlu), Y eniıehir Salhane sokak 23 
maracla Kemal (Kocasoy), Türkif 
Bankası I stanbul §ııbesi memur) 
elan Müzeyyen (Seçkin>, Uçiinc:il 
ordu muıbasebecisi Tevfik, o~u 1 
sulh hakimi Nafu ve diğer o 
(Yaman), Göztepe htasyon 
105 berber Arif (Ozsoy), müt~ 
ya de kaymakamı S. (Keskin), S • 
ahmet Nakilbentte Müzeyyen oğlıı 1 
biye mektep alayı 2 inci aıruftan ' 

vet, diğer oğlu Mustafa ve amca 1 

Jeri Ka<lri Süleyman (Birtetkd 
Osmanlı Bankaoı memurl1l1'mdan 
met Muzaffer (Beler) soy adla.-,,,. 
mıılardır. 

• lstaııbul mmtakaoı janclar.
mandanlığından mütekait ı.ayıııal 
lbrahiın ve refikası çocuk eairf 
kurumu Alemdar nahiye kıolu ba? 
Malıfuze tbralüın (Biringen), Iaııı' 
ithalat gümrügü muayene memurd 
mi (Bilgiç), Emniyet müdürlüğü ~ 
müdürü Enver (Benııü), Uaküdar t 
merkezi sivil memurlarından Del 
hisarlı Galip ailece (Gökdemir), f,I 
yet müdürlüğü üçüncü ıube menııl 
nndan üçüncü komiser Hayret ( 
lay), üçüncü ko. Seyfi (Utku), f 
Cemal (Ertaı), polis Melahat (Ut: 
polis Kadri (Altan), polis Yatar (• 
mez), yazan Siileymım (Demir) 1 

adlannı almıJklr'drr. 

BanJırmaJa soyadı alanlar 
BANDIRMA, (Milliyet) - A-f4 

Hamdi (Oiiızbey) mahkeme ba§Y~ 
nı Mehmet ( Ozı.ürk), polis kOıııi' 
Sabri (Er), inhisa.-lar müdürü CI 
(Akarıu) inhisarlar muhasibi ~,' 
tala) inhisarlar memurlarından P' 
(Eren) muhasebei huıuıiye mesı:1 

Nazım (Aksoy) muhase4>ei hususiyl 
murlarından Hafü (Erdem) M~ 
(Oktay) Ahmet (Ünüvar) Şükrü 1' 
nalı) Bandll"Jlla belediyesi m..ıesd 
Mustafa (Orhon) lakele memuru il 
(Gönenç) l skele memur mwwini ~ 
(Tekin) iskele tahsildarı Abemt 1' 
ğin) lamail (Güner) Mehmet (Sat' 
ıoyadlarıru almıılardır. 

Köy muhtarlarının ıoyadlafl 
A YV AClt.., (Milliyet, - J(Ö' 

yurttqlarmıız da aoyadlarını al.o' 
baılaını~ardır, Soyadı beğenenler> 
Kösedere köyÜ lllllhtarı Haıan ( Gj 
ırör), azadan Mehmet (Bilgin) rl 
znn (Emil) Mehmet (Akın) Raf 
(Kaya) Mustafa (Varol), Sa..ı:lı kÖ~ 
zalanndan luııail Can, Mehmet ( 
N.n), Mustafa (Akaalan) Emin (lr 
can) Korucu lama.il (Eren) H. H~ 
(Akdemir), Ahmet (Akyol) Beb,. 
köyü muhtan (Eren) azalardan 1' 
met (Unlü) Ahmet (Turan) A~ 
(Bilgin), Hüseyin Erdoğan, soyadll 
nnı almışlar ve nüfusa yazdır.nı;l' 
dır. 

MiLLİYET'in yeııi 
adı olacaktır. 



- -

Ü !uslarda sıyasal fırkalar Ro~!şı ~~c~~if~;Ieri\ 
ıd l 

~ buraya gelecek o!an Fransız dıtan İ§-

1 t b '(' !eri bakanı Bay Laval aıyasal konut-n ası vucu u u ar. ~arma cumıı:rteıı~ günü ba.şl.a~acak 
ve once Venedik ıarayında, Chıgı sara-

_ (Başı 1 inci sahifede) 
larmın bayatı onun ogilnkü dü§ilnce· 
oine bağbdır. Feodal dev'let tipinin bü 
tün an'aoelea( burada da görülür. O 
tlevirlerde aıyasa halkın iti değıldir. 
lnaan yığmlarmdan biç kimoe idare 
itlerine karıfD>ılZ. idare doğrudan doğ 
ruya baştaki adamın elindedir. 

1 

ri gelip çatmca &ıysal f:rkalann ara• yında Bay Suvicbi :r.iyaı<et ececektir. 
ımda :ı.inde fikir çarpışmaları geni§le O gün a.k;.am Bay Mu"""1ini V enedik 
di ve büyüdü. ııaraymda bir ziyafet veercetkir. Pa • 

N .bayet hürriyet ihtilili gelip ça• 
tıyor. Bu ihtili.I devrinin getirdiği dev 
let sis temi inaanlara bır hürriyet veri-
yor. 

Halkın reyi 
Bu aırada bir takım profesyonel po 

ı ,tikacılar meydana çdayor. lıte hürri 
yet ihtil.ilinin başladığı devirlet'de hal 
km dev'.et idaresinde reyini infaz et • 
mesi umanı geliyor. Bu da aıyaııal fır 
kalann doğu§u zamanıdır. 

Parlamento çalıtmalan ve fırka • 
el~ larm devlet idareı'.eıı .nde fikirlerini in 

faz ebne devri i.nsa.nlar için politika 
Jlı devri açıyor. Bu tarz netcesinde par • 
bil lamentolarda sıyasa.I fıraklar doğu • 

yor çarpıJıyor. Dünyadaki ehemmiyeti 
göze çarpacak bir gen şlik alıyor. 

Feodal devlet tipi imanların teklik 
ten çıkıp yığmhğa girdikleri zaman -
drr. Hürriyet ihU aJi gelince, halkın 
parlamento devı• ne iştiraki başlıyor. 
Liberal hürriyet hükümet tipleri mey 
dana çıkıyor. Bulgaristanda.ki Libe -
ral devlet tİpinın çetitl.i siyasi fır
k:tlar tipi ıle idaresi gibi L.i:.>e
ral devlet lİı>i biı;ok bakımdan tefes
&Üh ediyor. Kıymeti azalıyor. Ondan 
sonra Liberal devlet ~pi yerini dikta· 

lıl tör tipe veriyor. Fırka sınıf di!<tatör 
tipi Liberal devletten idare mak.inG&ini 

e' • al1y0l". 

' • ıJ 

Bizim muh".timizde Liberal devlet 
tipi do kendi yerini nıilli de"' et tipine 
bırakıyor. Feodalden liberal, liberalden 
sınıf diktatör t;pine dönüyor. llugtin
kü kamiin K Rıo yada olduğu gibi ..•• 
kalya.da o!.d. ıf:u gibi. ltalyada evvel· 
ce adı fırka olmakla beraber bir şah 
sın bütün idareye b8.kiın vaziyeti var 
drr. Bu diktatör tiptir ..• 

l~pıwıynda da son cumhuriyetten 
evvel kurulan idare gene bir u ktatör 
devlet tipidir. 

T ürkiyenin devlet tipi 
Biznn memleketimize gel nce, bi

zim ıliktatörlüekle ka~ı ka~ı olan 
vaziyeti aynca mü.talea edeceğiz. 

Türkiyenin devlet tipi ne sınıf dk 
tatörlüğü, ne de tahsi bir diktatörlük 
değildir. idare liberal devlet tipinin 
karrıtrrıcı f killc1' nden uzak milli.eş 
tirib>lt bir devlet tipi vardır. Bu dev
let tipi rinin anlatııma göre olan kı
s&lllm-ı unb eıı.;,orum. Feodal devlet
te dıı 11yaaa a.kerlik ve para işl~ri, iç 
emniyet olmak Üzere tanınırdı. 

Liberal dov!et geldiği devirde ge
ne bu varlık içinde işler göı-iildii. Hat
ta 20 inci yüz yılın ortalarına kadar 
devlet idaresi dört noktada metgul ol 
du. ilk devlet kendisi için çahşmağa 
değer olarak dıt em.niyeti, askerliği, 
.iç emniyeti ve parayı tanırdı. Bu li · 
beral devlette biraz daha deği1ti. 

Feode::de yağma, bir toprak parça
amr elde etmok, bir kap11 s batta bir 
mektuptaki bir cümle diğer memleket 
lere karşı muha..--ebeye sebebiyet ve -
rirdi. Kız alıp vermek bile en müşkül 
uyasi vaziyotlcri düzeltirdi. Dünyanıı.ı 
her kÖfCS nde, istikbal c:nuhakak CIWI 

huriyetindir. Şimdi bile hanedanlar 
arasında yaşayan iki devlet arasında 
tesirli iş olarak kız alıp vermeği ka • 
bu! ede14)er. 

Halbuki bu iki kişinin evler.meai 
uluslar arıumdaki ihtilaf mevzuuna 
aebep olmamalıdır. E&a.1lı bir ihtilaf 
yokan iki Jevlet &iya•etini tanz.lmde ev 
lenmeğe uğraı.ınak mühim bir esas ol
mamalıdır. 

A&okrlik bakımmdan ilk dev• et ti· 
pinde aaker'.i.k vaziyetini anlamak bru;it 
b. Zorla toplanmış, para ile toplan
mış asherleri muharebeye gönderir • 
lcnlf. 

Aaelmin talim ve ta·biye&i, hazır • 
tanınası olmazdı. Muhurebede muvaf-

fakıyet için ıi>temler metodu vaziyeti 
yoklu. Llızwı oluraa bir ande tedarik 
ederlerdi. Kumanda vaziye~ ne b.>ce
rikli oı"anları, akrabaları ve tahda • 
rı tanınmış olanlar getirilirdi. Sara • 
ym, otağm muhafzası ise iç emniyet o 
!arak kabul edilird·. Bu kaygu üzeri· 
ne yurttııılarrn biribirine kartı İ§te Cl

kadar elıemm.iyet verilmezdi. Mali va 
z:yet ise hanedan bulunan devletler
de bile yurttaşlardan yalnız devleb n 
ihtiyacı için vergi a~rnır ve diğer ta • 
raftan hanedanın aklına gelen müsa
dere ve zaht gibi tekilde paralar da 
lcı>larurdı. 

Devlet vazifeleri bu anlattığım ba
eitl kten çıkıınl.nış ve liberal devlet ti 
p:nde gene bu telcilJe devam edilmit 
tir. 

/Ier İJ devlet işi 

Halbuki bugün dünyada it o!arak 
akla gelen herşey devletin i, dir. Es· 
l...i ~cvjrde ne maarif, ne yurdun imarı, 
ne nakil vaııtalan tanzimi, iktııadi if 
ler, devlet vazifesi aayı)mazdı. Bun • 
lar bütün devlet n işidir. Bunlardan 
00.ka içtimai işlerin bütün derinlik • 
lcri ve ökonmni i~ler bile devı~etin o • 
muzunda bulunuyordu. 

işte her iş'n devlet şi olduğu dev• 

ICJM~m:ııı::;o;~------· 

M LI..İYET'in yeni 
adı olacaktır. 

ilk zamanlar dar olan devlet iıleri zar günü ııabalıle:ı< ın yapılacak görü§ 
ne mukabil yeni gen§ i§!er başlayın· melerden ııonra Roma vali.si, Fransız 
ca bu da mühimle~iyor. Sıyasi fırka· misafirleri kabul edecektir. Gece Fran 1 

lann faaliyeti göze çarpar bir hale ge- ıız sefiri kont Chambrun bir ziyafet • 
liyor. . · verecek bu ziyafeti bir kabul ream: 

Seyyal bir fırka nedır ? takip edecektir. 
cDevletin ve ulusun hayatında bü· Pazartesi günü Vatikana resmi zi-

tün itlerin ana 9 zgiler üzerinde inan yaret yapr'.•acaktır. Alqaıııı Operada 
ma ve yürütme tekilleri Üzerinde bi • bir gala müsameresi verilecektir. 
ribirine inananların bu inanma ve yÜ• Bay Lava! ııalı g:inü Romadan Pa-
rüL:n.e kararla.-mı yiirütmek için çalıt rise dönecektı r. 
ma b rliği yapma'.arı ve bu biı !iğin Seyahat bCl§langıç 
kendisidir.,, PARIS, 3 (A.A.) - Fransız 1'11.t-

Sıyasal fırkalar birihirlerine bir i· buatı Bay Laval'in Ramayı ziyareti 
nanma ve bir yayma kararında topla· kararını çoşkunlulda karıılamakta ve 
nmca l<arann ana çizgilerini gösterir. buna büyük ü:n:itler bağlamaktadır. 
Bir mukavele yapılır. Bunlar uyasal Ancak (Eko döpariı) gazetesi bazı 
fırkanın programıdır. ihtirazlar koyuyor ve diyor ki: 

Bir fırkaya giriş bundaki bütün it •B'ze öyle gel.yor kı 91'tin konuş-
leri yapmağı kabul edit ve bunu ya - malardan sonra iki bükiımet meeeleyi 
pı~ın namus üzerine veıı imiş aözü<lür. haı~ değ:l, t<..hir eden bir formül Üze-
Fırl<aya girip çıkma çok mühim bir rinde anlapmşlarda. Bay Laval'in ae-
İftir. yahali bir başbr.gıçtır ve berşey y<>-

llir fırkaya ba,ını bağlamak bu yol- niden yapılacaktır.,, 
da sadakatle yürüyeceğine dair söz ve• Londrada memnun 'yet 
rilmesidir. LONDRA, 3, (A.A.) - Bay Lava-

Siyasal fırkanın programı bir veya lin Roma &eya.hati burada derin bir 
bir kaç insan n bir masa baş:nda otu • memnuniyet uya..-ıdınnıştır. 
rup devlet İ§.crinin nasıl olacağını mey Reuter Ajansının Öğrendiğine gö .. 
dana getirilecek bir yazı vaziyeti değil· re, Avusturya meselesi hakkında F ran 
dir. Bu programların ehemmiyeti yok - &a ve ltalya anlapn.ıılar ve müsteml 
tut'. Siyasal fırka doğuılarmda bu şek:!. ktlcr rne:ıelesi hakkında da ya ani 4• 
de bir vaziyet varsa fırkanın hayatı uza• tnı.\·lar, ya.hut ta anlaş:naı"an po.k ya-
mamış, kondi kendine çüküp gitmiştir. kı cl.r. 

Siyasal fırka pro::ramı içinde yaşam- Çalısma beraberliği genişletilecek 
lan hayatın .bütün ~artları~a k.arşı gel:- PARIS, 3 (A.A.) - Hıı.aa Ajansı 
cck ve t~tbik. s'.'1ıasma gıı-cbıle;ek bır bildiriyor: Avusturya i&~ ~daünin te • 
eser olabılmelıdır. Bunun en dogru şrk- minat al ına alırunaaı bakında Franııa 
li fırka program'.":n. siy~s;:I hayatla be- ile ltalyanın yaptığı anl~ma bir pro-
raber çalıtmış bırıbırlerı~. t.anmuş. ve tokol şel<ljni alacaktır. Ve Fra=z • 
güvenmit ve h:ıya.ıtn tecrube er!e pış • ltn !yan çalışma beraberliği tedrıcen 
miıı, mü~tert;k. luırarlı:ra .v:ınnıt msanla· geni;ı"eh lerek Avrupa kıtasrndaki di· 
nn hayatın ıçındcn ıbliyaçları duy.~!' ğcr devletlere de teprul olunacaktır. 
duyurma." ~e b~nu progr~ ~\arak vu- Bu protot<ol öki ay içinde meriyete gİ 
cude gelirdıklerı eser mübımdir ve kıy· ı-oce!"lr. Mü.temlekelue g•lince, Tu. 
mctlidir. • nıısta oturan ltalyanlann vaziyetiyle 

&uı:ün Türkiyenin mukarre~at~~~ ~· SomnlidcJQ Fransız imtiyazları hclclwı 
kim olan C. H. F. programı bıldıı:ıruz da daha bazı tasrihntta bulunulltUlll 
gibi bat~ış, bayatiy':_ti . ~almamıt .. olan icap ediyor. 
Osmanlı ımparatorlugu ıçınd.en. _yuce! • ln~iliz dıı iş!erinin tebliğ; 
miş, doğmuşt~r .. Bun~n dış ı•tila va::ı • LONDRA, 3 (A.A.) - 22-12-934 
yetinde ıerclli bı~ şeki~de .çalıfID&~mı .t".' tarJhinde, Parı .ste Bay Flandin ve La· 
min etmiıı dcvletın dutkun vazıyetını val ile Avrupa vaziyeti hakkındcld 
ökonomi ı iç çalııı?ıa~a .meydana mu • gorüşmcleri vcsileşiyle, Sir John Say-
azzam bir eser ~etırmı1tır. Ve hunu da mon, bu gÖ~"lelere yakında Londra 
nihaye~ ya:!ı ha ınde fırka proı;ramı ola- dn dn devam olunacağı ümidinı izhar 
rak meydana kof'!'uştur. . . etmiştir. Fransız Nazırlarının hc:nom. 

itle bu g~cn l§lcr yenı yapılacak ıt· mutc:ılnben Londrayı ziyaret etmele-
lerin en büyük müş"!.'i~i vaziyetindedi.~. ri ümit edilmif&C de, vaktin darlığı 

Siyas:ıl fırkada mühım olan unsur U· hıuebile bu :ciyareb n, uluslar lı:wwnu 
zerinde duralım. konseyinin 11-1 ta.rilili toplanbsm • 

Fırkada şelf dan Mmrll, en k11a bir zaman içerisin. 
Şef, üstünde ehemmiyetle durulacak de vukuu kararlattırılmıt!ır. 

bir varlıktır. 
Şef idareleri, di"ı Ünceleri, yapış kuv

veti noktasından bıitün işleri kendinde 
to;:ılar. Heyecanı kendimle toplar. Ordu
dan aileye kndar tef nüfuzu olmaksızın 
bir dirlik, bir ileriye gidit olamaz. Şef 
o" mnzsa her geçim §aTtı mükeınınel de 
olsa üç kitilik bir cemiyet bile bayatta 
munffak olamaz. Bir ordu da yine böy
ledir. 

Bu devirde dünya siyasal bayah o 
kadar teferrüatlı ve çok güç mücadele
lerle karşı karşryadır ki fukasınm ıere· 
fini, idaresini, kuvvetini tem.ait etmek 
iktidarına malik olan bir tef yoksa, bu
giinkü işleri ba~arabilmeıinc imkiln y:>k

tuı•. Şef anılınca ondan ıonra kafasrı>ı 

kullanr.. • ıan bjr sürü aC?am var zannet • 

meyıntz. 

Bir ~iyasal fırkanın şefinin büyük C• 

beır.rniyeti meydanda olmakla beraber 
etrafındakiler bir siirii tasavvur cd:lc -

·mez. Mıuunafih buna böyle inananlar 
vardn·. Avrupada böyle iddia edilen tip
ler vardır. Böyle telakkiye bizim mem
leketimizde yer vrnncğe imkan yoktur. 
Sürüleşmit İnsanları parmağı ile idare 
ebtll! o'mak şerefli bir vaziyet değild:r. 

A11l heyecanı bir kütleye kafalar.n· 
daki heyecanlan bir araya gctinn<I< ve 
bunları idare etmc-ktir. 

Şefin kıymeti ve ehemmiyeti de bu 
zaman meydana ç.kar. Bir tefin yanın
daki adamların her biri ayrı kıyınetle o
lurJa tef te kıymetli adamlar tarafından 
kıymeti takdir edilmi§ olduğunu görerek 
ıeref ve onöru daha yüksek vaziyete gi-
rer. 

Ne mutludur o millete ki bu dünya. 
nın çetrefil, karmalı rıtık bayatı içinde 
kendi ulusal itlerini idare etmek vaziye
tinde bulunduğu ve ıef diye arkasından 
gittiği adam her şeyi kendisinde topla· 
ınıt bir haslete maliktir. Ne mutlu ona.. 

Eğer bôyle yüksek bir §Cfe malik u
lus yolua onlara acımak lazımdır. 

Yeryüzünün son devirdeki gidifi 
19 uncu asnn bilgi, fen ve ba)·atta 

yüksclit bakımından insanlar heyetini 
nasıl yükselttiğini görmüıtük. 

Karanlıktan çıkan devletler 19 un
cu aırın ıonuna kadar hızla mesafe 
aldılar. 20 inci asnn hatladığı zaman
larda büyü'< savaı oldu. Dünya kan
lı ıahnelcr geçirdi. insanlar yeniden hız 
aldı. 

içinde bulunduğumuz devirde dün
yanın medeni giditi çok yükselnıit bir 
hal arzediyor. Bu ıenelcr içinde fen 
vaaıtal:ınnın ağırlık kaldırnıa kıymeti 

yüzlerce ton yekununa baliğ oluyor. 

Geçen naırda yüz kilo kaldırmak mev
zuu bal.i;ken §İmdi fen vasıtaları ile 
bir dugnıe ile yüzlerce, binlerce ton 
bir aradan bir araya geç.İy0r. 

Mikroplardan sonra mikronlara doğ. 
ru güı;ıfükle <loğru gören vasıtaları fe-

ÇAGIRIŞLAR 

eyojjlu Halkev:nde fr n
sızca ur3'arı 

Halkevinden: Evimizin Beyoğlu kıt
mında Franıızca kursları açılacaktır. 
Bu kurslara girmek iıtiyenlerin her 
gün Tepebaşında Meşrutiyet caddesin;. 
de Beyoğlu kısmı iç itles-i çevirenine 
baıvurarak kayıtlarını yaptırmaları ilan 
olunur. 

A'tınor du kongresi 
Altınordu ldmanyurdu Reisliğinden: 

Ekseri, et olmadığından aktedilemiyen 
Yurt kongresinin 11 kiınunuıani 1935 
cuma günü saat 15 te toplanacağı aza
ya bildirilir. 

İçki dü; r a arının çayı 

Her yıl o'.du gibi bu yıl da Ye,il 
Hıliıl ve Türkiye :çki aleyhtarı r ,ç)er 
kurumu Üyelerine ııilcleri ve koouk!a -
rilc be::-ab r ~ğ\cnce!i bir kurun geçirt-
m l< için bayran1xn üçüncü S k3.nun~sa .. 
ni salı ı;ünü lG,5 da Tokatliyan salon -
larında bir ray verecekt:r. 

E vvelco Ayın 9 unda yapılmuı ka
raı-?aştırı'an bu çay hayra.mm pazar rü· 
nü başlaması dolayısile ayın 8 ine çcv· 
rilmiştir. 

Yeşil Hilal ve Türkiye içki aleyh'. ... 
n Gençler kurumu genel yazarlığından: 

Sayın üyelerimizin kendilerinin. aillıo 
ve konuklarının davetiyelerini a!mak İ· 

çin cemiyetimizin Ankara caddc!ii No. 
15 teki odasına gelme:erini dileriz. 

:r.aya doğru güden vaz:iyeti aklımın al
mıyacağı tekilde görüyor. 

Sürat, hız, müthit bir surette ileTli. 
yor. Bir tayyareci Manı denizini ıa • 
vaştan bet sene evvel geçmiıti. Bu a
man bütün dünya buna hayret etmiıti. 

Bugün hava süral!İ saatle 500 -
1000 oldu. Kara süratleri 200 Ü bul -
du. Deniz ıüratleri 100 kilometreyi bul 
du. 

Politik görüşlerin içinde geçirdiği 
ilim teknik hayata müvazi gitmelidir. 
Bundan sonraki hayabn aldığı hız ma· 
lcinele;me ve hacilnleşme her şeyin müt
hit surette •Ürat kesbetmeai , politi
kada da tesir yapan bir şeydir. 

Tiınar devrinde insanların devlet te• 
lakkisi ne kadar başka idi. Bu iıçi 11· 

nıfın çarpıımaıı noktasından tesirler 
yaptı. 

Petrol bayata giı·di. Bunun hayatta 
yaptığı yol patlayıcı motörlerin imali· 
ni meydana çıkardı. Siklette zayif mu· 
kavemette ağir ınadenler ortaya çıkb. 

Elektrik en geniı suretle hayatta 
tatbik edilecek devire girdi. Biilün 
bu ıı:zamet politika hayatının değişmesi 
Üzerinde tesir yapmaktadır.,. 

Cıımarte.i d<-rse devam edilecek-
tir. 

., 

TURHAL ŞEKER F ABRI A~I 
t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FİATLAR: 

Fabrikada Teslim Ki! P ŞEKERi 40 Kuruştur 
KRiSTAL ,, 37 ' 

En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Seker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adras:: Fabr ka TURHAL TURHAL ' 15,, 

Ak y "şlet e-i 1 .üd .. rlü · 
Şeker bayramına tesadüf eden ikincikanunun 6, 7 ve 8 in

ci pazar pazartesi, salı günler\ Kadıköy - Haydarpaşa • Ada
lar. An~dolu hattında cuma tarifesi tatbik edilecektir. (55) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz idrar yolları hastalıkları seriryatında bira· 

sistanlık boştur. isteklilerin Fakülte Dekanlığına gelme'eri. 
(43) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz Medeni Hukuk Ordinary\is Profesörü Mr. 

Schwarz, 9-1-935 tarihine tesadüf eden çarşaınba günü saat 
17 de Universite konferans salonunda açılış dersini verecek· 
tir. Giriş serbesttir. • (40) 

Gaip aranıyor 
Anadolııhisarmda Çavufbatı çiftli. 

ğinde bahçıvan 18 ya§larmda Ali oğlu 
Sadık 20 gündenberi kaybolmuştur. 
Ne olduğunu bilenler hitfen Bakırköy 

aıahiye ve akliye haıtanesi 20 nci pav· 
yon h~şirelerinden valdeıi B. Fatma-
ya haber vermeleri. 131 

Dr. afız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

CumaJan hatka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbuJ 
Divanyolu No. 118 . 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kı§lık telefo:nı 22519. 

!lSSO 

Matbuat Balosu 
(Basım Kurumu) 

Basım Kurumunun balosu bu 
sene 31 ikincikanunda Maksim sa
lonlarında verilf;!cektir. Matbuat 
balosunun ne derece mükem
mel olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Birçok kimseler yalnız 
bu baloyu beklemektedirler. Ha
zırlıklara başlanılmıttır. Balo yal. 
nız cemiyet azalarile davetlileri-
ne mahsustur. 10316 

On bet sene evvel htaııbula bir 
fabrikaya memur olarak gelen Y ugoa
lavyenın Berani kasabaaından Sait oğ• 
lu Bly Refikin nerede olduğunu bilen• 
!erin lzmitte nafia odacısı Bekire bil
dirmeleri insaaiy t namına rica olu-
nur. 

·.;. 

9565 

BARTIN YOLU 
ANAFARTA vapuru 5 ikinci
kanun 935 CUMARTESi saat 
19 da Sirkeciden kalkacak. Gidiş 
ve dönü,te Akçakoca, Ereğli, 
Zonguldak, Filyos, Bartın, Amas 
ra ve Cideye ve yalnız gidişte i
laveten Kuruca~ileye de uğraya-
caktır. (50) 

ZA Yl - 339 senesinde l•tanbul 
Sultanisinden aldığım tasdiknamemi 
kaybottim. Y eniıini alaCAğımdan e•kİsİ· 
nin hükmü yoktur • Eski latanbul sul
tanisi sekizinci 11nıf aabık talel>clcrin-
den lbrahim Rıdvan. 720 • 243 

(6608) 

UUKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze~ 
.Calata5"ra)da Kaft7'\ık eczahanesi 

kartmnda Sahne sokağında 3 numa· 
ralı apttrtrma.nd<1 1 numara. 

95. , 

Göz ekimi 
Dr. S. '-'ükrü Ertan 

Bitincı aınıf mütebnsııı 
(Babıali) AnkarR C3ddeai No. 60 il 

9559 4lml 
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Z A A F 1 U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E M t K Hastalıklarına Şif ai tesirleri Çoktur 
HASAN ECZA DEPOSU Çccuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimsl edebilirler. 

İNSANI YOR IYAN 

LATİF BİR ZİYA 
ANCAK: 

ampullerile elde edilir. 
Az Sarfiyat, Ç O K Z i Y A 

. ' - .. -~ ~'-. . . ·-
Mühendis Bay Nihat Kemal'e 

M;;stacclen İnşaat idarei fenniyesine uğ'rayıuz. 
(6519\ --111 

İstanbul Levazını Amir
liği Satın Alına Komisyonu 

Hanları 

~--- . - .. - - - • 
Bayramlık hed.yeleriniz için 

AHARİADİS 

1 - Müteahhit namı he • 
sabma 1900 kilo zeytin yağı 

1 yeniden eksiltmeye konulınuş· 
tur. Eksiltme günü 19 - ikin
cikinun 935 cumartesi günü 
saat 15 tedir. 

ı 
lJ 

lieyoğlu iıtiklil caddesi 334 • 336 No. 

YAZ ES 
~ 

MA~AZASINI 

ZİYARET EDiNiZ 
BOYOK ÇEŞiT 

il C U Z ve S A G L A M M A L L A R 
# • • • ... .. '-·. . .. 

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

talıklar serirydtmda bir, histoloji ve embriyoloji enstitüsünde 
iki, mikrobiyoloji salgınlar bilgisi ve parazitoloji enstitüsünde 
bir, fizyoloji enstitüaünde bir, deri ve firengi hastalıklan ıerir
yatmda bir, sinir hastalıkları seriryatmda bir, asistanlık boş-
tur. isteklilerin Dekanlığımıza gelmeleri. (5) 

114 

Üsküdar v • Kadıköy Türk Anonim ~ 

SU ŞiRKETi -
Kıı müddetinin devamınca ıu ıaatlerinin bozulmasına meydan ver· 

memek üzere ııerek olan ııakınmalan almak ve bunlann aaman veya ince ta· 
!at ile örtülmesi için Kadıköy ve Usküdar Su ıirketi, ıü>onelerinin dikkat na
zarlarım celbeder. 

Bu münasebetle, donup loozulan aeatlerin tamir maaraflarımn kendilerine 
ıit olduğunu da abonelerinin babrlarm a getirir. 

Çevirgenlik 

Münasebetile, Beyoğlunda htiklil caddeainde ve 
caddesinde kain 

Bankalar 

• 
SABUNCAKIS 

Çiçek Ticarelhaneıi; ıizi, dostlarınızı memnun edecek ıurelle pek müntahap 
- ve nefia çiçeklerin pek zarif çeıl;;erini hazırfamııtır. -

l ı !::iı A1' 1:SULt-f .4~l('ıASK .. Rıvl' · l\ı 'rf l\,lı 1 
Aşağıda yazılı Unun şar.n amt:s ın, g ... rnıeı< us.eye • • el' ı t.r 

ıün Eskişehir ve lzmitteki satı nalına komisyonlarına ve ver -
meyi isteyenlerin de belli &tin ve saatmda kapalı zarflarını sa· 
at 14 de vermek suretiyle Izmi tte satmalma komisyonuna ve-
rip gelıneleri. (717) (8690) 

Yeri Kilosu Tarihi gün saat Teminat 
Lira 

lzmit 
Bolu 
Tuzla 

274800 
125700 

52200 

7- 1 -935Pazartesi 14,30 
15 

1855 kapalı 
850 kapalı 
353 Açık 

.. .. .. 
,, .. .. 16 

452700 47 
•• • 

1 - Kolordu Karargah bi
nasının kaloriferle ısıtılınası i
çin tertibat yapılacaktır. 

2 - Ke,if bedeli 15647 li • 
radır. 

3 - ilk pey parası 1174 li
radır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile Çorludaki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme gÜnÜ 15 • i
kinci kanun - 935 Salı saat 15 
dedir. 

6 - Fenni ve huıuai vasıf 
ve sartlarmı görmek isteyenler 

her gÜn ve eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve saatte Çorlu
daki Satmalma Komisyonuna 
geımeleri. 

7 - Teklif mektupları ek
siltme saatinden bir saat evve
li"" kadar kabul edilecektir. 
(729) (8802) 67 

* .... 
Müteahhit nam ve hesabına 

pazarlıkla 35000 kilo Sabun alı 
nacaktır. Tahmin edilen fiat 
beher kilosu otuz kuruttur. Pa 
zarlığı 13 lkincikanun 935 
pazar günü saat 15 tedir. Bi-

2 - Tahmini fiatı 42 ku
nı§tur. 

3 - lıK pey paraşı 59 lira 
85 kunı§tur. 

4 - Bağlantısı eskisi gibi-
dir. -

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Çorludaki komisyo
numw:a geİmeleri. 

(711) (28) 
* * * 

Levaznn amirliği ihtiyacı 
için 7 bin kilo patatesin pazar 
lığına talip çılanadığmdan 1 O 
ikincikanun 935 perşembe gü 
nü saat 14 fe pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedeli 420 li
radır. Son teminatı 63 lira o
lup isteklilerin belli saatte 
Tophanede Satmalma komis
yonuna gelıneleri. 

(715) (46) 
• * ·. 

Levaznn amirliğine bağlı 
kıtaat için bin liralık makar -
na 5 kanunusani 935 cumarte
si günu saat 11 ,5 da pazarlık
la alınacaktır. Ve ayni günde 
Ambara tesHm edilecektir. is
teklilerin nümunelerile birlik
te Tophanede S-atmalına ko • 
misyonuna gelmeleri. 

(714) (47) 
* • • 

Levaznn amirliğine bağlı 
kıtaat için bin liralık beyaz 
peynir 5 kanunusani 935 cu -
martesi günü saat 1 1 de pa • 
zarhkla alınacaktır. Ve ayni 
günde Ambara teslim edile • 
cektir. isteklilerin nümunele
riie birlikte Tophaneae Satm
alına komisyonuna -gelmeleri. 

(712) (48) 
• • • 

Levazım İlı:-ıirliğine bağlı 
kıtaat i~in bin liralık kaşar 
peyniri 5 kanı: lUSani 935 CU· 
martesi günü c • at 11 de pa • 
zarlıkla almacı: lı: ve ayni gün
de ambara tesl;m edilecektir. 
isteklilerin nümunelerile bir • 
tikte Tophanede Satmalına ko 
misyonuna gelmeleri . 

(713) (43) 

rinci pey parası 79 liradır. Pa
zarlık Çorludaki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
(720) (8742) 51 

•• * 
Sıhhiye ayniyat te~ellüm 

makbuzlarından 24750-24800 
numaralı yapraklan bulunan 
cildin içinde 24755 sayılı yap
rağın bulunmadığı anla§ıl -
mıştır. ihtiyat Zabit mektebi
ne verilıniş olan bu makbuz 
kar§ılığmda hiç bir yerden bir 
şey alınmadığından hüküm • 
süz olduğu kamuya bildirilir. 

(737) (45) 

_ ................ Dlll. 

Had•se yapan kitap 

Avrupada Otomobi1 
9000 kilometre 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halil 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap baştan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer ark,ı 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu. 
vaffakiyetle tesbit etmittir. 

Mağazası 

Yeni Postane cıdde11i No. 39 

MANTOLUK .... ROPLUK 
Şık ve sağlam yünlll Ye ipekli kumaılar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaıları 

Tuhafiye dairemizde aa zengin çeşit. Hazır ve ölçil llzerine 

GOML[K, PiJAMA, ROPDÖŞAMBR, KUANDOFO 

CiHAZ TAKIMLARI 
Kış lık ihtiy a çlannı temin için muhterem müııeril erin ı eşrlfleri nl 

1 

1 hassaten rica ederiz. 

9461 ..... NEFASET • METANET - UCUZLUK ~ 18 f' !119----·-Ecnebi memleketlere giden tüccar ve. seyyahlara 

Banka Kome~çiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeai : 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) satar 

AKŞAM .ı 

Liret Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu ç:kler sayesinde nereye gitaeniz paranızı kemali emniyetle ta· 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 9ehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için Kitabı okurken insan bu 

memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

nakit makamında kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellerı çek· 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) 11 

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

HABER 

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

MiLLiYET 
~--

Her aile kütüphanesini ıüs · 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol. 
muttur. 

s 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICJ 
Liman Han, Telefon: 22925. 

MERSfN YO~U 
D 1 · •rapuru 6 
UffiıU pınar Kaıunusani 

PAZAR saat 10 da Sirkeci nbtı
mından kalkarak (Çanakkale, 1 zmir, 
Kuıadası, Küllük, Bodrum, Radoa, 
Marmaris, Dalyan, F etbiye, Kalkan, 
Kat. Finike, Antalya ve ~ıin a
zimet ve avdetle ayni irlıelelerle A
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) ya 
uğrayarak avdet edecektir. 

htanbul icra ıbakimliğinden: latan· 
bmda Balıkpazarmcla Maksudiye hamn
da 8 No. da çay ticaretile müıtegil A
li Cevat zadenin konkordato için miitı· 
let verilmesi isteğile vuku bulan mü

racaatı üzerin<ı icra kılınan tetkikat no

ticesinde konkordato talebinin nazan i-

Ankara Ziraat Bankasından: 
Ankarada 75 liraya kadar ücretle muiiasebe makinele • 

rinde çalıtacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf! 
alınacaktır. Müsabaka 20 • 1 • 935 eazar günü Ankarada 
yapılacaktır. Müsabakaya girebilmek için en az ORTA 
TAHSiL görmüş olmak ve 18 ile 25 Yat arasında bulun· 
mak tarttır. 

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

ls~anbu• Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi P a J tabipliğinden: 

,......- Ankara Motörü Tamir edilecektir. 
A - Tahmin bedeli 2125 Liradır. _ 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazım memurluğun• 

dan bedelsiz alınır. 
C - Ekstltme 10 ikinci Kanun tarihinde Perşembe gÜ• 

nü saat 14 te Galatada Kara Mustafa sokağında Merkezimi 
dairesinde yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olarak yapılacaktır •• 
E - Muvakkat teır.inat mıktarı 160 Lıradır. 
F _ lsteklileı:den Benzin motörü ve gemi tamiri işleri• 

nin ehli olduğu baklanda ticaret odasından bu davet tarihin· 
den sonra alınmış bir vesika aramlacaktır. .. .. 

G - Eksiltmeye girecek olanların Peyler surülmeye baş• 
ladığı dakikaya kadat muvakkat teminatlarını yatırmı§ olına• 
ları §arttır. (8576) /"Ti · 311 

1 lnhisarla~ U. Müdürlü~ündenı 
Yaprak Tütün imalathanelerimizde mevcut nümuneleri· 

nin aynı olınak üzere beş adet Çırğananm pazarlığı 5-1-93 
Cumartesi günii saat on be§te yapılacağından taliplerin ~ 
de 7 ,5 muvakkat teminat paralariyle birlikte -.Cibalide Leva 
zım ve mübayaat Şubesine müracaatları. (8731) 

ı-ı 35 
b.'bara alınmauna ve icra ve iflas ka· • 

nununun 286 ve 287 inci maddeleri mu• 
cibince borçluya iki ay mühlet verilme

. -. - . 
BÜYÜK .( 

Tayyare Piyangosu sine ve Galatada Karaköypalasta avu. 
kat Mazharın komiser tayinine ve .İ§hu 

mühletin ilanile beraber icra ve iflaa 
daireleri ve tapu aicil memurlukları ve 
ticaret mahkemelerine bildirilmesine ka· 
rar verilmiı olduğu ilan olunur. 

(6601!) 

ZA YI - Galata ithalat Gümrüğün
den aldığnn 11399 numaralı beyanna• 
meye ai~ 49064 numaralı ve 13 - 11 • 33 

tarihli makbuzunu kaybettim. Y eniıi •· 
lınacağından zayün hükmü yoktur. 

Y üınni Mıaırlı 

Doktor 

~d~m~~~~nda 
Tel: 2413t .,. __ _ 

Umumi Nefriyat ve Yazı lfleri 
MWlürii Etem l:ıızeı BENiCE 

18 inci Tertip 3 üncü Çekiı 

11 2 inci Kanun 1935 dedir 

Büyüt i~ramiye: 50,000 lira~ır 
162 

ABD 
şapkası 

Dlinyanın beı kıt'aım!!a en faıla ratbet bulan 

~ŞAPKADIR 


