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lATI 5 KURUŞTUR. 

3alkan ökonomik 
• 

onseyı 
-o-

Balkan andla,masmın ökono
konseyi bir kaç gündenberi 

tina' da gÖrüfJDelerine baflamıf 
ılunuyor. 

Bu toplantı, geçen yılın ikinci 
trin ayında Ankara'da yapılan 
alkan istaıtüsünün beşinci mad· 
~sinde gösterilen amaca varmak 
indir. !statünün betinci madde
nde deniliyordu ki: 

"Dört ulutun (Türkiye, Yuna
stan, Yugoslavya ve Romanya) 
conomik aslamlarına (menfaat) 
ava, ya"at (tedricen) düzen ver
ıek için bir Balkan ulutları öko-

ik konseyi kurulmuştur. Bu 
)Dseye, ökonomi, ticaret ve ma
re eksperleri girecek ve büyük 
ı>nseyin yardımcı kurumu ola
drtrr.,, 

Herkesin bildiği gibi, büyük 
ımsey andlatınaya giımi9 bulu. 
an dört Balkan uluf1111un dıt it
ır bakanlarının bir araya gelme· 
le toplanır. itte Atina' daki top
ıntı büyük konseyin yardımcı 
ımnnunun ıtoplantıaıdır. 

Bu, Balkan ulutlan araaında
İ ökonomik geçime bir düzen 
ermek için yapılmıt ilk toplantı 
eğildir. Balkan birliği kurumu 
~dalı, o kurmnun bir ökonomik 
omisyonu da her yıl ayrı bir Bal
an kendinde toplanan Balkan 
ıonferanslarmda ökonomi itlerini 
tirü~mekte idi. Ancak ulutal 
l'esmi) bir özlüğü (mahiyet) ol
ıı.ıyan Balkan ıbirliği kurumunu 
lalkan istatüsünden ayınnak g~ 
ektir. Bu aözleri, Balkan uluşlan 
J"asında bir anlllfDUYa varmak 
· büyük yardmılan olan Bal-
n birliği kurmnunun bu yolda 
p~arını küçültmek için .öy

ıyoruz. Balkan birliği kurumu 
Balkan andlllflllaaı arasında 
ayrılık olduğunu anlatımak İ· 
. buna dokunduk. Balkan birli-

, artı:k ulufa) (resmf) bir kunmı 
an Balkan İıttatüsüne karı:şnııt 

yapmak istediği itleri de ona 
ırakmıt bulunuyor. 

Balkan ökonomik konseyinin 
rtılaştığı soraklar (meseleler), 

"rt ulut arasındaki ökonomik 
i'Ille bir düzen veımektir. Ger

k bu, çok özenli (ehenmıiyetli) 
'r İltir. Çünkü bu dört WUf bir
'rinin komtusu olmakla bera
r, aralarındaki ökonomi geçi-
'ne bir düzen veımek kolay de· 

ildir. 
Bunlardan her birinin alıcıları 

e satıcıları Balkan dıtmdalri ül
ıelerdir. Kendi aralarındaki öko
pmiye düzen verileaık diye, Bal-

n dıtmdaki alil veri,lerini çı· 
dan çrkaramazlar. Bunun zor

ğu Balkan istatüsünü yapanlar
• da anlaşıldığı içindir ki, bu i
in yavat yava, (framıızca prog• 
essivel. yapılacağı istatüye yazıl

ştır. Gerçek progreasive eözü 
ok yerinde kullanılmıttır. 

p Yüzlerce yılın ·kurduğu bir ö
nomrk düzeni değiftirmek çok 

pr ve çok ince bir ittir. Kat ya
b.rken göz çıkarmalı: diye bir aöz 
'ardır; bu göz en çok böyle öko
~i itlerinde çıkarılabilir. Her 
tten önce, Balkan ul\19lan arasın. 
Jaki ökonomi geçRni üzerinde 
tl.rattırınalar yapmak gerektir, 

"yl~ bir araştırma timdiye kadar 
ıiç bir Balkan ülkesinde yapıl
namıftır. Gerçek hepsi de çiftçi 

Jlkeler olduğundan ökonomileri 
çok birbirine benzer. Ancak 

, u araştınnalar, uzak ülkelerden 
ir takım malları getirmiye yer 
ırakmıyacak biçimde bir emek 

,ıtirliğine çığır açabilir. Hepimiz 
le kü~ük ulualarız. Ancak topu. 

uz hır arada, büyük bir varlığız. 
B~ varlığın ayrı . ayn parçaları, 
bır yandan kendı aralarındaki 
alıf verİJe , bir yandan da hepsi 
bir arada, yabancılarla olan alıf 
eritlerine düzen verirken, birlik

le yürüyecek olunursa, istatünün 
bizi götürmek iııtediği amaca, 
!"geç, varırız. lfte Atina' da gö. 
tüşmelerine baflıyan Balkan öko
tornik konseyinin karşılaştığı iş 

udur. 
:A. Şükrii ESMER 
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Istanbullulara Gerçekten Geçmiş Olsun! 
uzun 

• 
Sarsıntılar dün de belli belirsiz 

teki sarsıntı epice duyuldu 
aralık ar a s ·· rdü, 1 ,45 

bir telaş uyandırdı ve yenı 
lta(qa-Fransız yakınlaşması 

Bay Laval B. Musolini ile 
1 

konuşmıya başladı 
Franıız7ar statukonun muhafazasında ltalyan• 
lar ise bir tekamül lüzumunda israr ediyorlar 

Beyazıt kuluinJe, Fuat P"fa cami.inde, Kızl<lfında, Sultanalımet minare.lnde, Çemberlil"fta, 'AlipafCl 
karakolunda sebielenln yaptığı tuirlerden 

ereleryıkıldı,nereler çatladı 
EJay Pati~ cl.lye>rkl: Geçirdiğimiz 
sarsıntının merkezi topraktan 5-6 kilometre aşağıda 
olsaydı tahribatı I stanbul için gerçekten feci olacaktı/ 

Beyazıt kulesinde, Üniversitede, Kıztaşında, Çeınberlitaşta, 
Evlerde, Camilerde" sarsıntİnın 

tesirleri· Dünkü sarsıntılar· Daimi bir tehlike var mı? 
Hepimlsi korku içinde bırakan 

son sarsıntılardan sonra, artık tehli· 
kenin tamamen at
latıldığını lı&ber 
verebiliriz: (Zel. 
zele, bitmittir.) 

Fakat, bilyüli 
aaramtılar bitmiı 
olınakla beraber 
dün de uzun ara• 
larla bazan hi
dilecek, bazan daı 
yalnız aismogral 
i.letlerinln kayde
deceği §elcilde sar-

- --t sınt:ılar aümıii§tür •• 
Bilhusa a.lqam 

Bay H. Nasif u.at 18,45 te Jll&. 
...dilen hafif bir 

illUlamtı oilmıqtur. 

BiıLBnçoı eaymz duvar Çatlama
nndan, bir çok baca yıkıhtmdan. 
hemen her evde bir iki cam etYanm 
kınlmumdan iblll'ettir. Bu arada, 
Çeınberlitqtan iri. ilç tat dÜ§m.Üf, 
Edinıekapıdan Ayvanııaraya kadar 

.(Devamı e ıncı sahifede) 

Türbedeki bu konak ıuzrsıntıdan rok milteeuir 
ettirildi, Kııle bekPai Beymıt kulesinden düfen 

tutuyor 

oldu, ue talıliye 
f"fları elinde 

••• 
Anadolu da kar fazla/aştı 

Kar yüzünden Çankırı -
Kastamonu yolu kapandı 
Kar en çok dohu Anadolusuna düımüıtür kar 

ve yağmurdan Kızılırmak kabarmııtır 

Kaıtamonudan 
ÇANKIRI, S. (Hu1<a) - Sabahtan. 

beri yağmakta olan kar hala •devam et
mektedir. Yağan kar 20 santimi ııeçmiı· 
tir. Yüksekler daha fazladır. Fazla ya • 
ğan kardan Çankm • Kashmonu yolu 
kapanmı§tır. 

Saat 20 de &'•lecek oılnn Ankara • Çan 
kırı otorayı, kardan Alibey • Turey İs· 
tasyonları arasrnJa kılarak Çankırıılan 
gönderilen makine ile ancak sabaha kar
§ı gelebilmiştir. Aldığımız haberlere gÖ• 
re kar, Kastan~onu, Tosya Ilgaz, Çe -

bir manzara 
reı kazalannda da ayni tiddetle yağmalı 
tadır. 

Kızılırmak yükseliyor, 
BAFRA, S. (A.A. - Dün akşam 

haılayan kar fa.,la ile ıabaha kadar yağ. 
mııtır. Karın yül<Sek!iği on santimi bul· 
muıtur. Kızılumaftın suları yağmur ve 
kar sularmclan yükselmişti•. 

Memlekette yağış vaziyeti 
ANKARA, 5. (A.A.) - Zıraat ve. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

[Brüksel sergisinde 
İnhisarlar 

-o--

Bay Ali Rana dü; de in--_ 
hisarlara gidip çalıştı 
Şehrimize ırelmiı olan giimrük ve İn· 

lıhariar bakanı Bay Ali RftD& Tarhan 

·-

dün inhloarlar u • 
--.--.. mum müdürlüğünde 

ı;alıımf§tır. Bay Ra· 
na Tarhan bayram. 
dan ıonra Aİılraraya 
dönecektir. 

Bay bakan dün 
inhisar idaresinin 
Briii<sel Seı"gİBİne İ§· 
tiraki hakkında aor· 
duğumuz sorguya 
karıılık demiıtir ki: 

- Bu mali yıl i
çinde aarfedilmek Ü· 
:rere §İmdilik 30 bin 

Bay Ali Rana lira taba.isal veril • 
mlştir. Sergi altı ay 

ıüreceğinden icap edene yeni bütçeye 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

I 
I Bugün Bayram 

Bugün şeker bayramının bi
rinci gündür. Ramazanı otuz 
gün oruçla geçiren müıılüman
lar üç gün bayram yapacaklar· 
dır. "Milliyet,, okurlarına bay· 
ram/arını kutlular. 

* * 
Şeker bayramı olduğu 

için gazetemiz pazartesi ve 
salı günleri olmak üzere iki 
giin çıkmıyacaktır. 

ROMA, 5 (A.A.) -
Bay Laval dün akf'lDl 
u.at 19 da bUl'Aya gel. 
mit. dU!'akta berabe
rinde Bay Suv:iç ve Ba
ron Aloiz.i olduğu bal· 
de Bay Mussolini tara
fından karşılamnıt va 
bilyilk bir kalabalık ta• 
rafından &edi.m!BD1211f • 
tır. 

Bay Laval tı-enden 
iner inmez Bay Mıuao
lini ile el aılupnıılar 
ve lralk tarafından aJ. 
kqlanımılardır. 

Bay Laval, otomobil· 
le doğruca otele ~tmit 
ve orada Fransız hü· 
yük elçisi ile gÖTÜ§mÜ§• 
tür. Bu ıırıu:la bir halk 
kütlesi dt~ önünde 

ltalya kralı 11e Bay Laval 

toplanmıştı. 1 
Bay Laval otelden çıkarak Fran· 

ıız büyük el9iliğıi bina&ma ıritmit ve 
e.lqam yemeğini orada hususi dlarak 

lnkılab dersleri 

yem.İftir. 
Bay Muuolinai ile müzakereler bu 

u.bah Vened:ık sarayında batlıyacak· 
(Deva:ru 6 ıncı sahifede) 

Fırkaların çeşitli oluşla
rında amaçlar nedir? 

Bay Receb Peker dün siyasal fırkalar 
arasındaki farkları anlattı 

C. H. F. genel 
yazıcısı Bay Recep p,.. 
ker dün inkilap en:.ti
tüsündelci derslerine 
devam etmittir. 

Bay Recep Pekerin 
dünkü denin.si yazıyo
nız: 

- «Sıyasal fırkala· 
rm çe§İtlenme6İni gör
meden evvel devletin 
tekillenmes.i üzerinde 
konaupnuştuk. Bunu , 
biraz daha uzatarak &1• 

yaaııiL fırkalara geçece
ğim. 

Devletler uhulqıyor
du. Hanedan devleti, 
yer:ni u\wıa\ devlete 
bırakıyordu. Hanedan 

Recep l'e1ı;; dern ne J.,11am ediyor -

devleti mutlal.:a bB.Jmda monark bir 
devlet değil, krallan atını§, cumhu
riyet idaresini ahrut liberal t'.pleri de 
kute<Hyorum. 

Öz Türkçe yazı örnekleri 

Dünyanın ilerleyiti eıınaamda pro· 
feayonel aıyaaa.cılar gibi ordu da ye
rin&i ulusal orduya veriyor. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

TÜRKÇEMİZ 

Türkçe ince dildir. 
Ama lövantcn ve züppe incesi de· 

ğil. Erkek ve erdem incesid·r. 
Hani; pusat kavrağmda altın kak· 

ma1ı, sırma telli, adaına ıaşkı veren 
i§]emeler vardır... • 

ltte öyle ince iılenmiı dildir. . .. 
Hani; çakmak yalçmından y~ıl ho· 

vele toz toz, yıldız yıldız sular clökÜ· 
lür, öyle ince sesli d. ldir o ... 

Hani; cindoruk kayasının batında 
yelesini kabarta kabarta gökreyen as· 
lan vardrr, onun sesi ne okan ince .. 
dir ... dilimiz de öyledir. 

ilk Altay aözmeninden Yunus Em· 
re'ye; ondan sana ve F. Çanü •bel'e 
kadar bu dili konu§UP yazmışlara 
bak.. bu dili bu dilce Jrullanmıtlarm 
hepsinde bu aslan, bu aoylu inceliği 
görürsÜn. 

Bay Muammer ERiŞ 
Türkiye lş Bankası genel mü

dür vekili Bay Muammer ERiŞ 
dün Ankaradan ~hrimize gelmiş, 
dostları tarafından kar•ılanmış· 
tır. 

- Falih Atay'a: -
Dirn bu güzelliğini ç"rk.inleıtimıek, 

b;ı duru akışım bulandırmak, bu pÜ· 
rüzsüzlüğiinü çalılayıp engellemek 
doğnt mu? buna niçin ön veriyoruz? 
daha ilk adunda ince dilimizi kaha· 
latlıranlara kartı yön tutalım.. 

Gökmen dururken uçmukçuyu 
muçmukçuyu yerde havalandırmaya· 
hm. 

Müstetara karşılık aramışız. Danı§• 
kan deyip çıkmııız. Danıtkan, danı§• 
mağa alıpınş, danı§ı huyedinmİ§ adam 
demektir. Alııkan, savurgan (mü.o • 
rif), dalaşkan gibi ... Oysa, müsteşarın 
taın kartılığı (Daruşmen) dir, danı§ 
adamı demektir. 

Müdüre çevirgen eledik çıktık; ni-
.. 1 ' K çin? bilmem! neden? ..m soy e. o-

layımıza öyle geldi, öyle savuruver • 
dik. Yan, kan, gen, gaç, guç gibi ek· 
)erin neye belge olduğunu, neve gel
diğini dilfünmeğe üşendikte ondan. 
Her aözün anlamına göre karıılık a• 
ramakta.naa, osmanlıcadan gelitigü .. 
zel dilimize çevirivermek kolayımıza 
geliyor. 

• 

Nazır, Vekil yerine Bahan ne gÜ· 

(Lfıtlen sahifeyi çevirin) 
AKAGUNDUZ 

• • n· ı eyı 
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Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Son Yemen ııalisi Mahmut NEDiM 

Babıali hükumeti aldığı haberlerle 
telaş içinde çırpınıyordu 

•••••••• 
Ahmet Gisi durmadan çalışıyor • Talat pş. nın 

şifreli telgrafları - imam Yah· 
yadan bir sorgu • Mısırda kaynayan kazan 
Onların ikanıet ettikleri ev de o 

o civarda idi. Kulüpte afaki konutu 
]ur, ekseriya mahrem içtimalar ev
de akdedilinnif. B~tün bu içtimala· 
ra matmazel Viktorya da itt;irak e
der, söz söyler, mütalea beyan e
der, rey verirmiş. 

itte Yemen mebusu Seyit Ahmet 
Kibsi de buranın müdavimlerinden 
biri idi. 

Seyit Ahmet Kibsi Arablrk koku 
su duyduğu her yere istiskal de e
dilse sokulur, saf emeller ve temiz 
maksatlar pefinde ko,anlar varsa 
onları yoldan çıkarmağa yeltenirdi. 

Bilhassa Yemene gidecek zabi
tan arasında mekik dokurdu. 

Yemene ait hangi ta'ı kaldırsam 
altından Seyit Ahmet Kibsiyi çı
kanrdnn. 

lstanbulda az zamanda o kadar 
çabuk herkesle münasebet ve dost
luklar peyda etmiıti ki artık onun· 
la başa çıkmak mütkül olmutt;u. 

Simdi önümde duran o zaman 
b~a yazmı' olduğu bir mektuptan 
çrkardığrm fU satırlara dikkat edi· 
lirae bu adamın nasıl her i,e karış
mak ve ara.<~ menfaati, kesesi içi.n 
çırpınmaktan vaz geçemediği pek 
güzel anlatılır: 

" ... Fakat beyefendi bizden 
mektum tutulan mukarrerat niha
yet gene elimize gelmedi mi? 

Sonra bunlann iradesi istihsal 
edilinceye kadar ben çalışmadım 
mı? 

l,te harbiye, i~te sadaret, i,te 
dahilive ... sorıın kim uğraşını'? 

Liitfen sual ediniz, vallah bu • 
ıiz dostunuzdur. 

. . . . 
Ben Mısırda iken de Yemenin bu 

tslahatı için çalıttım (1) 
Hanni Yahudi, hangi rezil bu 

mukarrerata itiraz etmek veyahut 
bozmak ister. 

Mehmet Ali için mahbup ehlüye
men izzet paşa hazretlerinden su
al buyurunuz. (2) 

• • 
Biz yalnız mum elimizde tüteriz. 

Oyunu başkaları oynar. Fakat in
' dallah hizmetlerimiz zayi olamaz. 
Herkes müstefit olmUf, biz beş yüz 
kuru,un, o da minnet ile inhasını 
alabildrk. Giiya bizi ihya buyur
dular. 

Onar bin, yüzer bin, alanlar gii
ya bizden fazla sıdkı sadakatle 
çalıştılar. 

Bundan başka gerek pederimi, 
gerek beni tehdit edenler de bulun
du. Bizim için komisyonlar teşek
kül etti: Guya ben ltalya ile mütte
fik imitim. Allah lanet etsin. 

Ben bazı meşayihi ve bilhassa 
havl&ıi?eri teşvik ecliyormutum. 
Bunlarla beni kimse korkutamaz. 
Giz izzet pe.~dan eminiz. Fakat ne 
edeyim ki o da kadrimizi bilemedi. 
Siz de onu ikaz etmediniz, İğmazı
ayn buyurdunuz. Acaba bazı kimse 
!erin üç yaşındaki çocuklarına na
sıl ma~lar tahsis edildi de bize 
bir teY yok. izzet paşa hazretlerin
den inderreııul ve indallah davacı· 
ynn. 

Ben yirmi üç senedir bu ıslahat 
ile uğraşayım da timdi müstefit O· 

lamayayım, bu nasıl iştir ? 

zel. Müsteşar, Danışkan yerine Da. 
nıımen ne güzel, Müdürü tedvirden 
idare.den alacaksak (gen) siz olarak 
(çevıreo, döndüren) diye almak 
da~a yerinde olur. Yeter de böyle, ye
ten uluorta kullanıyoruz. (iki porta
kal için on kuru§ veraem yeter mi?) 
veya (o iıe Üç kişi yeter mi?) yeter 
yahut yetınez denilir ki (kafi) karş:. 
lığıdır, Ama (bu ite bay falan yeter 
mi?) deyemeyiz. Yetkin mi de;neli. 
yi:ı:, çur.kü burada yetkin, kifayet 
karJılığıdır. 

Bu, luZJ bütün iti sözerdemle uğra • 
tanlar benimaeyip işedinmelidirler. 
Görülüyor ki böyle yapan topu topu 
üç bet ki§İdir. Böyle olunca da aözer
dem, bize dil (ham maddeai) veren
lerin kalemlerile geliti üzelcilerc ka· 
lıyor. Ve yeraiz bir kabaaabalık ön 
alıyor. Sözmenlerin alaym&lay öne 
atılmaları g rekbr. Bu yolda aık sık 
yazl§IP i(onuşnu..k belki aözmenlcri
m.ize bir İç ö.,,eoti verir. itin ğuzate
ti (feu ucri) h nüz al v almar.ıut!ır. 
Cönüöeri dumıadan körüklemeli. 

AKAGONDVZ 

Bay Mahmut Nedim Yemen valüi· 
ği esnasında bir teftişte 

Ben Allahtan mükafat bekliyo-
rum. 

. . . . 
Para için h"rbiye nazırına rica 

ettim. Maliyeye de gittim. Babıali
ye de uğradım. 

Burada itlerimi bitirir bitirmez 
Yemene müteveccihen yola çıkaca
ğım.,, 

Filhakika çok geçmeden, gene 
Mısıra uğrayıp orada bir hayli fırıl· 
daklı i,ler peşinde koştuktan son
ra gene San'aya çıkageldi. 

Mısırda olduğu gibi Yemene a
yak bastığı andan itibar.en de ken· 
diıini gözönünde bulunduruyor
dum. 

Babıili de neden sonra bu ada
mın ne meta olduğunu anlayabit. 
mi,ti. 

Dahiliye Nazırı Talat beyden fU 
fİfreyi aldım: 

"Mrsırdan Seyit Ahmet Kibsi na· 
mına gelecek mektupların muaye
neye tabi tutulması.,, 

Bunu üzerine Seyit Ahmet Kibsi 
nin mektuplarını da gözden geçir
meğe ba,ladık. 

Bu mektuoların çoğu Mısırdan • 
geliyordu. içlerinde kar,mıı;daki 
İtalya mü•ternlckcsi Eritreden ge
lenler de vardı. 

Fakat mektuplarının sansör edil
mesi ihtimalini dü,ür düğü için 
çoğu anla,ılmaz, ancak bizzat ken
disinin mana verebileceği bir tarz
da yazılmıf'ardı. 

Biraz sonra anladım ki postaha. 
ne vasıtasile I?elen mektuplardan 
ba,ka ( Kibsi) hususi vantalarla 
da koca koca zarflar almaktadır. 

(Dahiliye Nazırı Talat) imza.ile 
(bizzat hal!olunacaktır} kaydil~ 
al <ığıcn 472 r ·-a.·ah ve 4 Kan•ı
nusani 329 tarihli tifreli telgraf ta 
ay!' en ,u idi: 

Yemen Vilayetine 
"Esnayi ho.rpte Hi.:livi Mısrın 

bi'adi Arabiyentn istilnsile lıilafe. 
tine biat için mevaid ile imam 
Yahyaya mektup gönderdiği ihbar 
olunduğundan bunun sureti mün •e 
bede imam Yahyadan istifsarile a
lınacak m~ liimat ve istitlaatın i•nrı. 

Dahiliye Nazın TALA.T 
imam Yahya ile bu husu!ta gö

rüşmüstüm. · 
nen Hükumeti Osmaniyeye, mu
habbet ve merbutiyeti asarile sabit 
olmakla beraber fikirleri bozuk ve 
makast arı iyi olmayan bir çok Mı
Sir ümerasile mükatebe ebnesi bazı 
guna tevilatı mucip olabileceğin
den Hicazdan gelip elyevm San'a
da bulun:ı.n vı; &adakati zati samile
rince de malum Seyit Abdullah ile 
bilmüza.kere Hid:v ve Osman pafa 
illAmına olan mezkur iki mektubun 
gönderilmemesi ve İmam I-.azret
lerine iadesi tensip ve icra kılın • 
mışhr. 

Menfaati fahsiyesini her türlü 

MiLLiYET PAZAR 6 lKINCIKANUN 1935 

HARİCİ HABERLER 
Ruzvelt be_qannamesini okudu 

Amerikada işsizlere iş 
bulmak için yeni 

bir ha yındırlık programı 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Kongre

ye hitaben neşrettiği bir beyannamede 
Ruzvelt hiikümeti yardım sisteminin bü
tün bünyeıine tamil bir değiıiklik tek
lif ediyor. 

Reisicümlıurun ileri sürdüğü bu tek
lif, iı yaratacak geniı bir bayındırlık 
proğramı sayesinde, iııiz!ere edilen yar• 
dmun kaldmlmasmı istihdaf etmekte -
dir. Ruzvelt, sosyal emniyeti geni§ 
bir tarzda temin edecek, yeni bir düzen 
gözetmektedir. 

Kendisi demiştir ki: 
.. ''Niyetim, hükU.metin sağlam tahıiıa· 

tının hudutları içerisinde, müstacel bir 
P.lin tatbikine giripnektir. Bu plan 
geniı mik)>ıata olacak ve barakaiarın 
kaldmlmasını, köy evleri mıasmı, köy. 
lerde elektrik tesisatını, orman yetiıti
r.iJmeajni, sahillerin deniz suları tarafın· 
elan yenilmesinin önüne geçilmesini, mev 
cut yolların 111ahnu ve yeniden yollar 
yapılmasını ihtiva edecektir. 

Bu ümitle yardmı defterinde kayıtlı 
olan 5.000.000 iısizin mühim bir kwru· 
na iı bulunacaktrr. 

Ruzvdt, yeniden ümit kapılanrun a
çılmakta olduğunu beyan edere!<, "isti
fadeciler,. e ihtarda bulunmuştur. Ve 
demiıtir ki: 

"Bütün dünyada her milletin yenilik 
düsturu olmu~tur ve milletlerin birçok· 
!arından ıosyal adalet bir gaye olarak 

Kirof'un katıi --ismi geçen konsolos Le-
tonya konsolosu mu? 
RIGA, S. (A.A.) - Letonyarun Le

ningrat konsolosu Bay Biuenieka Fen• 
landiya tarikile buraya gelmiştir. 

iyi mallımat alan mahafilde oöylenil
diğine göre, bazı ecnebi matbuatı, bu kon 
ısoloıun is-mini KiroPun katlinin menıup 
olduğu grupla münasebetli göşterdJcle
rinden Letonyanın Moskova elçisi, Sov .. 
yet Rusya hiikümeti nezdinde teşebbüs· 
lıa bulunnıağa memur edLmittir. 

MO Y.:OVA, 5. (A.A.) - Tas ajan· 
sı bildiriyo" Tethiş harekatında bulun· 
mok suçu iie muhakemeleri yapılarak 
idam edilmiş olan kimselerin çarptırJ•k
ları cezalardan bahseden lsvestia gaz~· 
tesi tetbiş hareketinden bahsederken di· 
yor ki: 

Bazı Avrupa memleketlerinde beyaz 
Rus tedhişcileri neden dolayı bazı Av • 
rupa memleketlerinde İyi bir misafir • 
perver.iğe nail oluyorlar. Buraıı anlaııla 
mıyor. Şu hale göre bazı memleketler 
lethişci beyaz Ruılann kurıuna dizilme
lerini protesto etseler bile bunda ıaşıla· 
cak bir şey yok.<ur. 

A 'man papasları 
Sarre'da Almanya için ayin 

yapı'.masını istiyorlar 
S/:.RBURK, 5. (A.A.) - Alman pa

pazları Sar kiliselerino bir tami~ gön .. 
dererek Sarın Almanyaya dönmesi için 
ruhani ayinler yapılmasını istemiılerdir. 

Diğer taraftan Sar eşrafının Alman· 
ya lehinde müşterek bir beyanname neı 
retme'.eri de kendilerinden talep edilmiş
tir. 

Bunlar Plebisitin serbestçe yapılma· 
• sını bozacak cöründiiğünden papalığın 
bitaraflığ!le uygun o!mıyan bu hareket
ler hakkında Plebisit komisyonu bir ka· 
rar verecektir. 

Taymis nehrinde bomba 
LONDRA, 5. (A.A.) - Taymis neh· 

rinde büyük harp esnasında Alınanlar 

tarafından atılmış olduğu zannolunan ve 
Üzeri paslanmıı bulunan bir bomba pat
lamııtır. Bombanın bulunduğu yer Vea• 
lminster köprüsüdür. Bombanın atılmıı 
olduğu yer gösteriyor ki bombayı atan. 
lar az kalsın bombalarını parlamentoya 
ve Scotlandyarda isabet ettireceklerdi. 

-o-

Alkaponun suç ortağı 
SEIVILLA, 5. (A.A. - Alcapone

nin şeriki cürmünün Ese,·illada tevkif e· 
dilmiı olduğu haber verilmektedir. Bu 
adam, M. Lerreuxnun Endülüs seyahati 
esnasında bir ıhtiyat tedbiri olmak üzere 
tevkif edilmiı olan ve Alcapone ile teş
r;ki mesaide bulunmuş olduğunu iddia 
eden bir şahıstır. Bu adam kendisinin 
Alexandr Romanoff olduğunu iddia et • 
mekte ve Lehistanlı olduğunu söylemek· 
tedir. 

mukaddesata müreccah tutan ve 
ecnebi emellerine ve arzularına 
ramolan Seyit Ahmet Kibsinin de 
badema daha yakından takip edile
rek mefsedetine mani olunacag"ı .. ,, 

- Bitmedi-

( 1) Seyit Ah'lıet Kibst burada far • 
kında olmayaıak Mısırdaki marifetleri
ni de itiraf etmq oluyor. 

(2) O zaman Yemen kııvv i umu • 
miye kumandanı olan Ahmet izzet Pa
şa Hazretleri. 

tee .. üa etmiştir. Böylece, Amerikan mil
letleri değişiklik iıtemekte yalnız değil
dir. 

Halkımız, eskiden kalına müaavataız
lıklardan muztariptir. Bütün gayretle
rimize rağmen fazla imtiyaz sahiplerini 
azaltmış, mağdur olanları da yükseltmit 
değiliz. 

Meşru kazanç emellerini baltalamak 
ta.avvurunda bulunmadığını da kaydet
tikten sonra, Ruzvelt, Azncrikan mille
tinin gayri nıeıru bir hususi kuvvet ya. 
ratacak resmi ve gayri resmi itler üze
rinde nafiz ve müeHir olMı hadden a· 
ım ka>ıançlarla zengin olınağı takbih 
eylediğini aöyJemiıt.ir. 

Harici i§lere nakli kelim ederek, Ruz
velt bunlarm kararsız vaziyetini izah 
etmiştir. Söylediğine göre, bir takım 
eski ibtiraolar uyarumı ve silahlanma 
iti devam etmekte bulunmuıtur. 

Ruzvelt, uluslar arasında aulhu.n ida· 
me>İ, Amerikalılann derin surette ali.
kadar eden bir mesele olduğunu teyid et• 
mİf ve demittir ki: 

.. Bizim, baıka her hangi bir ulusla 
münasebetimizin muslihane olmamasın· 
dan endişe ebneğe mahal yoktur. Keza
lik, umumi biı uzla§ına ile silahların a· 
zaltılınaaı ve tahdid edilmesi mümkün 
olamıyacağı hakkındaki yanlıı zehabı al· 
mak hususunda ek~eri ulusların istekli 
olduklarından da ~üplıe etmemelidır.,, 

Harp teh.ikesi 
Bütün dünyanın si:ahlar
dan tecrit ediımesi lazım 

LONDRA, 5 (A.A.) - Nevvcastlede 
bir nutuk aöyliyen Bay Eden, harp telı· 
likeıinden mütemadiyen bahsedilmesi -
nin bir tehlike olduğunu söylemi~tir. Ge 
çen nenin oon haf talan, beynelmllel iı· 
!erde biraz sal~ ıahid olmuştur. Hat· 
ti bu salah biraz da hayrete şayandır. 
uluslar kurumunu askeri bir makine ha· 
line ge!İnnck bir .hatadır. 

Beynelmilel dava kuvvetinin müessir 
olaW:mesi içı dunyanın silahlarından 
tecr.id edilme1'i Jizrmdır. 

Halbuki bu gayeden henüz çok uzak· 
la bulunmaktayız. 

Bay Eden, netice olarak ı935 sene
sinin bize uluslar kurumunu tesirli biT 
J.a e getirip g tirmiyeceğimizi gös .. re • 
ceğini söylc.ID~tir. 

---o--

L:ıhi mas ahatgüzarımız 
Ho.anda fabrikaiarın::la 

LAHl,-5. (Hususi) - Türkiye mas
li.hatgüzarı Bay Nuri Batu, yanında 
Türk.iye Hollanda cemiyeti genel katibi 
Baron T eata olduğu halde, Rindhoven 
ıehrindeki Filips fabrikalarını gezmiı • 
tir. 

Bu münasebetle ıebre tamemen ba • 
kim vaziyette bulunan Filips fabrikalan 
binaları Türk ve Holanda bayrakları ile 
ıüsle,-ınüıti. Türk misafirler, genel mÜ• 

,dür doktor Filipı tarafından kartılana • 
rak fabrikanın muhte.if atelyelerini gez• 
mişlerdir. Doktor Filips, gezintinden 
sonra, Golf kulübünde Türk.iye masla
hatgüzarı şerefine bir öğle ziyafeti ver
miş ve bu ziyafette fı l rikanu< bütün da 
ire şefleri de hazır bulunmuıtur. 

---o-

Marsilya cinayeti tahkikatı 
BUDAPEŞTE, 5. (A.A.) - Macar 

hükumel!i, MarsHya cinayeti hakkında 
Uluslar kurumu tarafından yapılması is· 
tenen tahkil<a.ttan büyük bir kısmını bi· 
tinniıtir. 

Bu sözleri Azeat...,.-:,azeteıinin bir mu· 
habirine söylemiş olan Macar murahhası, 
bu meseleye ait dosyanın pek yakında 
Uluslar kurumuna verileceğini bildirmit 
tir. 

1 Hane kı.:çuk haocrte 1 
* Kent dukası ve düşesi, Peris yolu 

ile Müiıih'e gitmiflerdir. 
• Cumudiyenin üzerinde 24 saat ka· 

dar tutunabilılikten sonra, sulara kapı· 
lan yedi Kanadalıdan dördü, cumudiye 
ile kara aruında yeni ~.-:.aıl olan buz ta• 
bakasının üstünden yürüyerek kıyıyı 
tutmağa muvaffak olmuşlardır. 

Diğet" dçü, bir tayyare tarafından 
kurtarılmışlardır. 

• Von Kuver'e gitmekte olan 4909 
tonluk bir lnglliz vapuru, yolda uaku • 
runu kay'beıtiğinden dalgalı denizde bo
calamaktadır. Gemide 37 lriıi vardır. 
Ba~ka bir ID!liliz gemisi yardıma gitmek 
tedir. 

* Berlinden bildirildiğine göre 3 ve 4 
aonkanun tarihli Fransız gazetelerinin 
hemen hepsi Gerlin polisi tarafından 
toplanmıştır. 

* Fransa mebuaan meclisi, Savua e-
• yaleti saylavi Şalcaz'ın, nüfuzu auiiatİ· 

mal cünnile ağır cezada muhakemesine 
karar verilmiştir. 

• ltalya faıiat fırkası ' ııenel katibi 
B. Starace, ski aporu yaparken düşmüı 
ve ayağı kıı·ı!mıştrr. B. Starace'nin aya .. 
ğı derhal alçıya komnuştur. Fırka genci 
katibi Romaya naklolunacaktır. 

* Fran ız maliye b ;anı B. Germain 
Martin, yaptığı bildirimde Frau anın 
mali siyalWlsının deği1miyeceğini, kendi· 
sinin altın esasına bağlı kalOAc.:ığıru ıoy
lemiıı.ir. 

D 
• 

ikinci müntehip seçimi başlıu 
ANKARA, 5. (Telefonla) - iç işler bakanlığına geç vakte 

gelen telyazı/arına göre vilayetlerin ekserisinde :ayla., -~ • .. 
terlerinin bugün askıdan indirildiği anlaşılmıştır. • 

Yakında ikinci müntehip seçimine başlanacaktır. ~kinci mü 
seçimi 10 -15 gün içinde bütün intihap dairelerinde bitmis olaca 

Ökonomi bakanı bugün geliuo 
ANKARA, 5. (Telefonla) - ôkonomi bakanı Bay Celal 

bu akşam lstanbula hareket etmiştir. 

Valiler arasında değişiklik 
ANKARA, 5. (Telefonla) - Samsun valiliğine Martıf valisi 

rettin, Maraş vali vekaletine mülkiye müfettİflerinden Şevki, ta 
dilmiflerdir. Van vali.si lbrahim Mesut vekıilet emrine alınmıştır. 

Başbakan lnönünün teşe.',,.kürle 
ANKARA, 5. (A.A.) - B~bakan ismet lnönü, yeni sene 

sebetile memleketin her tarafından aldıkları tebrik telyazı/arına 
mukabil tebrik ve teşekkür/erinin iletilmesine Anadolu Ajansını 
buyurmuşlardır. 

Jurnal gazetesinin uydurma hah 
ANKARA, 5. (A.A.) - Matbuat Umum müdürlüğünden b 

liyor :Lö Jurnal gazetesinin Ankara 31 ilkkanun tarihile - sultanlar 
zinesi satılacak mı? - başlıklı haberi hakkında Maliye bakar./, 
dan yaptığımız tahkikat, bunun hiçbir hakikate dayanmıyan tam 
uydurma bir haber olduğunu açığa vurmuştur. 

Orta Avrupa hakkında anlaş 
ROMA, 5. ( A.A.) - Royter ajansından: Orta Avrupa hak 

anlaşma hasıl olmuş ve bu husustaki misak Alman hükumetine t 
edilmiştir. lstişari bir anlaşma olan bu misaka göre iki memleket, 
turya istiklıilinin ihlali takdirinde aralarında istişarede bulunaca 
dır. Misak, Almanya da dahil olduğu halde Avusturya ile sınır ko 
su olan bütün memleketler tarafınfian Avusturya istiklıilinin ihlıil 
memesi maksadile bir misak akti tavsiyesini ihtiva etmektedir. 
manya henüz bu misaka iştirake davet edilmemiştir. 

Bakanlar dün akşam toplandı 
ANKARA, 5. (Telefonla) - Bakanlar heyeti saat 17 de to 

mıf ve toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. 

Lindberg'in 
.., 

çocugu 
L ~ndbt r J mahkemede katil Hoptma 

sesini tanıdığını söylemiştir 
FLEMINGTON, 5. (A.A. - Lind· 

berg, mhkeme huzurunda Haupbnarun 1 
sesini teşhis e:mi1tir. Kendisi fidyei ne
cat talebini tevsik için, çocuğunun gece
lik clbisr sinin nasıl cönderilmiş olduğu· 
nu, sor. ' da Bronks mezarlığında M. 
Kondo .1 ın, çocuğu iade etmek vadinde 
bulunan b:r adama 50.000 doları nasıl 
verdiğini, halbuki çocuğun daha o za • 
man ö .mü1 bulunduğunu anlatm.ııtır. 

Lir.dberg, mezarlıktan gelen sealeri 
apaçık duyduğunu ve bunlardan birinin 
yabancı bir §İveyle Kondonu çağırmak· 
ta olan Hauptmantn sesi olduğunu söy· 
!emiştir. 

Lindberg, zabıtaya itimadı olduğu i. 
çin, uşağı Vheatley ile karısını kendi 
hizmetine kabul ettiği zaman, bunlann 
ıahadetnamelerini tetkike lüzum görme
diğini ikrar etmiştir. 

{..indberg, biç kimaenin nazarı dik • 
katini celbetmeksizin kucağına~~ bir ço
cukla merdivenden İnerek ön kapıya gi· 
den koridordan geçmesi mümkün ola • 
mıyacağıru ifade etmiıtir. 

Bu dava ile alakadar ba~lıca e§hasın 

Irak Dış işleri 
Bakanı gitti 

Cencvrcdc lranla sınır an
laşam.imazlığını kon :.ışacak 

Şelırimizd" bulunmakta olan lr k dıt 
qler bakam General Nuri dün ak§81J1 • 
ki ekspresle, yanında hususi katibi 
Bay Cemil bulunduğu halde Cenevre • 
ye gitmiıtir. 

General Nuri CeneVTede Iran - I
rak ıınır anl:qamamazlığını gözden 
geçirecek ol.ın uluslar araaı kurumu 

konseyinde lra:k'ın bu iıteki bakımını 
anlatacaktır. 
Iran lıükı'.imeti uluslar kurumuna 

nota verdi 
CENEVRE, 5. (A.A.) - Iran hüklı· 

meti, Irak ile olan ihtilafı hakkında u • 
!uslar kurumuna bir nota vemıit ve bu 
notada Iranın Irakla doğrudan doğruya 
müzakereye geçmeğe hazır o.duğunu ve 
ya budut ilıtili.fın hallini uluslar kuru-

' mu konseyine terkettiğini bildirmittir. 

Sovyet ressamlarının . . 
scrgısı 

Venedik sergisine iıtirak eden Sov • 
yet ressam ve heykeltraşlanrun ıehri
mizde kuracakları sergi bu ayın 26 ıncı 
günü açılacaktır. Serginin güzel sanat· 
!ar akademisinde açılacağı sanılıyor. 

Türk kültürü ve yardım 
koruma toplantısı 

Cuma glinü saat 10 da Balatta Türk 
kültürü ve yardım korumu Üyeleri yıl· 
!ık toplantısı ile yeni çevirme heyeti so
çimi yapmıılardır. Yeni çevirme heye
tine Baylar Mehmet Eınin, Lemi, Da· 
vid Kampea•, Jak Daaa, Vitali Mena e, 
Jozef Galiko, Menahem Alkabes ••çil -
miılerdir. Reis Bay David Kampeas ve 
yazgan Samıon Nahmias taraflarınd n 
korumun 2 ıcne!ik ~alıımalan hakkın· 
-la hesap verildi. 

yüzlerini görebilmek için, ayaza r 
yüzlerce kişi sokakta beklemiılerd 

FLEMINGTON, 5. (A.A.) -
berg, biıklm huzurunda ifade verd 
ıonra, kariıile görünmüştür. Karı, 
ikisi de ferahlamıf gibi idiler. M 
me ayın 7 ıine talik o!unmuşlur. 

FLEMINGTON, 5. (A.A.) -
marun muhakemesi, bu küçük Fle 
ton kasabasına t"tm b!r refah temi. 

. miştir. Belediye reisi, şimdi burad 
lek işsiz adam kalmadığını söylemi 

Lindbergin ikinci oğlu Conıı an 
babasının gaybubetleri esnas·nda 
yorJrtaki evlerinde, münzeviyane 
maktadır. Gazeteler, Lindber ile k 
nın bu çocuğun muhabirler tarata 
izaç edilmemesi hakkındaki dilek! 
riayet etmektedirler. 

Müdafaa avukatlanndan birinin 
talanma11 hasebile, bugün muhake 
devam olunmıyacaktır. 

Jüri heyetinin hariçle teması k 
miştir. Bu heyeti teşkil ede,,ler bu 
dinlenmek fırsatını bulduklarından 
vınç ıçindedirleı·. 

Atatürk'ün 
Telyazısı 

ANKARA, 5. (A.A.) - Yeni 
münasebetile Reisicumhur Atat' 
(,:ekosıovakya Rei ôcuınhuru M. 
rik arasında aşağı.I Jı.i le.yazıları 
olunmuştur: 
Türkiye Reisicumhuru Kemal Atat 

ANKA 
Yeni sene Türkiyenin refahı ve 

sinin .aadeti hakkındaki samimi te 
nilerirni z..."'tı de" .-.•I "" ~!"zetmek 
güzel l\· fırsat olmuıtur. 

Mazarya 
Çekoslovakya Reisicumhuru M. M 

PRAG 
Yeni sene münasebetile gönde 

olduğunuz telgrafnameyi büyü 
zevk ile aldım. En hararetli teıekk · 
rimle birliktıe ıahsi aa~detinizle Ç 
lovakyamn saadeti hakkındaki tem 
!erimi kabul buyurmanızı rica edç 

Kemal Atat-

Kaçakçılık vak'aları 
ANKARA, 5. (A.A.) - Geçe 

hafta iç.inde muhafaza teşkilatı tar 
dan ikisi ölü ve ikisi yaralı 32 ka 
ile birisi yaralı ı3 kaçakcı hayvanı 
lanmıı ve 444 kilo gümrük kaçağı, 
kilo i.ııbiıar kaçağı, 9016 deft.ıer si 
kağıdı, 24 mecidiye ve 2661 madeni 
ruş ele geçirilmiıtir. 

içki satılan yerler içi 
ANKARA, S. (Telefonla) - M 

bakanlığı bazı vilayetlerimizde kad 
içki satılan yerler İÇ.İn tayin edilmit 
tarın fazlaiaş bnlmaaı hal<kndaki · 
aarlar umum müdürlüğünün teklif 
bul etmiı tir. 

Karadenizde fırtına 
INEBOLU, 5. (A.A.) - Bu 

poyrazdan çok fİddetli bir fırtına 
ladı. Buraya ge'mekte olan Güle 
vapuru liman aç '.la:ında dalgalarla 
prşmaktan •ahile ;akla amamakt.,d• 
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IF1e1=ııc~1itll ş EHİ R 
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Memleket baareti t:a..---=--==----m:ııııımmmı ___ .._ _____ 1 __ m:aı _________ _ 
BELEDJYEOE ne dir? OKONOMI p o L Is T E MAHKEMELERDE 

,, - Gezgin yazıları -

930 senesi (Pire) nin (Faler) rıh-
lurımda bir çocuğa kunduranu boya
tıyordum. Galiba yakamda da Türk 
olduğumu gösterir bir rozet vardı ••• 
Çocuk bir yandan kundurama cila sü
Nrken bir yandan lafa başladı ve A
nadolu fivesile türkçe sordu: 

- Efendi! Biz memlekete dönecek 
miyiz? •• 

Bu suale ne cevap verebilirdim? .• 
Daha on beşine b-mıanuş bir muhacir 
sacuğu sekiz yıl " . iJel bırakıp kaçtığı 
rurdunu özlüyordu ••• Bütün bir ırkın 
l11gil.i% malihülya.nna kapıhp karan
lıklara sapması yüzünden yıkılmı§ o-

l caklardan birinin bu adı okunmıya
cak noktas<na ırkınm suçlarını sayıp 
dökmeyi yerinde babnadım. Onda za· 
ten artık elle tutulur değeri olmıyan 
acı bir nedametin burun •ızla:an heş .. 
kin koku.su vardı .• 

Belki allı yaf(nda bıraktığı yerini 
~el(İZ sene sonra hatırlı)'Or, özlüyor
du ... 

Sordum: 
- Sen nerelisin?, 
- Manisalıyını! .. 
- Maniaa yandı. Yeniden yapıya,... 

far. Burada deni:& 1>ar. Kalabalık. D• 
ha güzel değil mi? Ne yapacaksın 
Manisayc? •• 

- Efendi! Sen bilmezsin! Ora çok 
p:ae1 )'erdir. Bağları vardır. 

Ben bu hazin sö:aü unutamadım. 
Memleket hasretinin bu sivri ve iç 
gır:ıklaJ>Cm keskinıifiini tatmamış ol -
rnakla beraber ona inanmak gerekti. 

Y cmımı:&da çal14mq, senelerce lıı
tcmbulda kalmıg Anadolulu adamla
nnu.z yıllardan sonra a.z çok rahat et
mekte olduğu İ§ini ııe yerini bırakıp 
köyüne döndükfe düıünürdimı: 

- Nedir bunları çeken? .. ,, 
Bunu dünyanın en büyük, en mulı

teıem, en :zengin şehrinde öğrendim .• 
Londrada belki ingil;z.=e öğrenecek 
kadar kalamıyacağım. Belki onun bii· 
tün köıe b-, ~ağını öğrenemiyeceğim. 
Lakin bir fey öğrendim ki; !>enim i
~n fok kıymetlidirı 

Memleket haısreti ..• Bu hasnetin ko
kusu, tadı ve rengi. 

~~?'l~ket!e Jl"farken - &osyete -
dedıgıımız kiilı kozmopolit, kiih dikin" 
ulusal fakat mutlaka ve daima üstü 
cil?lı ve içi nedir bilinmez (alem) le 
cnıkonu münasebetim yoktu, Acı da 
olaa söylemeliyim. F .. enklerin Milieu 
dedikleri ve ancaJı (mahalle) ile türk
seleftirebileceiim muhitle olan mü • 
nasebetim adı yükıtek bu sosyete ale
mi ile olan münasebetimden çok daha 
Jı':'1>11etl! idi. Orada doğmuf, büyümüş 
bır ıehır ufaiı idim. Bütün bağlan • 
~ın rengi ve ö:ı;ü bir ıehir U§ağınm -
Jıınden ba1Jıa reyler değilJi. OndGJt 
dolayıdır ki: Burada meıml.eket has
retini keskin ltukin duydum ••• lstan
balun çamurlu llOhaklan, uykumu 
kaçırwı ııürültürii, Silivri yoğurtçusu
mın ·~-! .. -~Öfede r~tgeldiğim aşina
.nuı gulufU••• T anıdıgım ııe alııtığım 
h.,- ıey, önünden geçtiğim lokanta
nın vitrini, hiç yemediğim leblebin, 
amidi, kısaca ne ki varsa birleıtiler 
burnumda tütüyorlar ... 

Benim ııibi konuşnoıyan, benim gi
bi işitmeyen ve benim gibi görme • 
yer.terin bu gü:ıoel, yüksek, §tk ve .zen
ıı_in ıehri bana bir iğneli fıçı gibi ge
lıyor ... Aptaılığuna, enayiliğime, hım
bılırğıma ve odunluğuma verenler 
ııardır: 

- Hay kaba herif hay! Londra 
gibi yerde sıkılıyor •.• diyen vardır. 
Ho§Undul Lakin ben kendimi bildim bi 
leli aldahlmasmı sevmiyen bir ada • 
mım. Başkasının kendini aldatması
na razı olmayan bir adamın kendi 
kendini aldatmG\Sına imlıiin 1>ar mıdır? 
Görü~orum ..• geziyorum, istifade e

diyorum ama gözlerim, bütün güzel
likt.,rin ardında bir yokuş, bir minare .. 
•elvi ağaçlan... bir mavi deniz... bir 
kaç küçülı vapur ..• saldır suldur yü
rüyen adamlar ... Tıklım tıklım dolu 
lramvaylar arıyor. Sanmay.ın ki bizde 
her gün ıikayet ettiğim rahatsızlıkları, 
tedriginlikleri buranın rahatlıklann,. 
düzenine, kolaylıklarına tercih edi -
)'Orum. Hayır ... Anlatamam size! .. Bü
tün onlar toplanıyor, bir demet olu • 
)'or ve bana bir serap gibi görünüyor. 
Bu demet bir menek§e demeti olma
•ın da karafalı olsun. Benim için e
lıemmiyeti yok ... Gözüm, kulağım, 
humum ııe ağzım bütün dünyanın 
belki ho§URa giden bu muhitte eski a
fina•ını, eski gürültüsünü, eski koku 
ııe eski tadını anyor... Bunu saklar
.am mürailik olur; öunti olur. Benim 
bu halim belki bir çoklannın garibine 
ııider. Belki de beni ayıplayan bayan• 
lar ve baylar olur .•. aldırmam. Lond· 
rcıda memleket haırretini öğrendim ... 

•.Ve Faler rıhtımında kunduramı bo-
)'a.Yan Manisalı muhacir çocuğunwı 
•Öz.lr::rini dört yıl sonra burada anla
dım.. B~, . bir kazançtır. Seyahat mi 
edeceksını.z? Ala! .. Çıkuı, dolafın, gö
rün. Tahsil mi yapacaksmı.z? Mükem
mel! Gelin, okuyun, öğrenin/ 

Tetkik mi yapacaksınız... ne iyi? •. 
ArCljlırın, korcalayın ve bulun! 

Ayışveriş mi? •• Enfes. Alın satın, ka 
aanuı/ 

Lô.ttin, orayı benimseyemeuini.ı:; 
)'erleşeme;z;sini.z. Muhit (sizinki) ol-
nıaz ... 

Mem eket hasreti nedir? Bunu; 
Londra'mn otobüsündeki biletçi, Hayd 
Park yeşilliklerindehi buğulu ıslak -
lık, loRanıada önünüze gelen altı ay 
•VVel o müş pı.lJç.· kı:tarlması ve etra .. 
lını.zdaHılerin size bakışları ne iyi öğ
retiyor. 

Ben iti, ne içki, ne biçlzi, ne tütün, 
ne nargıle, ne at, ne arabc, ne kuf, ne 
lı.~- n .. lıoroa meral.ı:l!sıvım .•• Ya Ö le .. 

Dış panayırlarda -
Mallarımız 

--o-
Komitenin kurulması için 

bir komisyon ayrıldı 
Dıı sergi ve panayırlara iştirak için 

kurulmaıı kararlaştırılan (Milli Komi -
te) yakında çalışmaya ba§lıyacaktır. 
Milli komitenin kurulması için Ticaret 
odasında bir komisyon ayrılmıştır. Bu 
komi.yor &yın lCl unda bir toplamıya 
çağınlmıştır. 

Dış ülkelerde açılacak evren.sel pa
nayır ve aergil...-e iştirak işiıı:i üzerine 
alacak cıian bu milli komitenin es""lan, 
bu tıoplantıda çizilecek ve faaliyete geç· 
mesi için bir proğram bazırlanacaktlT. 
Türkofiı, bu komitenin teşkili işine bü
yük bir ehemmiyet vermektedir. 

Milli komite ıubat sonlarına doğru 
sa.lışmıya başlıyacak ve ilk olarak Gari 
ve Brüksel sergilerine iştirak işini .,... 
gamze edecektir. 

Çekoslo~aklır tütün aldılir 
Çekoslovakya reji&i tarafından iz -

mirde bet tütün finnasın<lan 200,000 
kilo tütün ıabn alınmıştır. Satın alma 
fiatlan 101-127 kuruştur. Aynca ayıri 
reji Türkiyc:nin diğer ıruntakalardan da 
1 milyon 69 bin kilo tütün satın alarak 
mübayaatmı 1 milyon 269 bin kiloya 
çıkarmıştır. 

Çek rejisinin yeniden mübayaa ya -
pıp yapmıyacağı hakkında ta:.ze bir ha
ber almamamı§t:ır. 

Yaz sebzeleri 
Bu sene kııın ıiddetli olmrunası te

•irile lzm.ir ve Adanada ilk yaz sebze-· 
!eri epeyce bol olarak yetişiyor. 

Bunlar bilhassa lstanbul piyasasında 
9'ık rağbet bulmakta ve konseT'Ve seb· 
ze sarfiyatını azaltmaktadır. 

Taze bakla ve bezelye 40, sa.lı fasul -
yeıi 45, enginar 30, dolmalrk biber 40, 
domates 30 kuru§& satılıyor. 

--o--
Denizyollarında yeni , 

vapur.ar 
Denizyolla.-ı idaresi yeni iki vapur 

ahmı için teşebbüslere girişmiştir. Ank.a
rada bulunan denizyolları müdıh·ii Bay 
ıSacleddinin bu İ§ için ökonomi b•kanlı
ğile teınaslarda bulunmaktadır. 

Vapurculuk şirketi ile denizyollnn i
daresi arasında son yapılan ton _; hö -
lümünde vapurculuk şirketinin hisse
si yüzde .eki-.: nishetinde artmış, buna 
karşılık denizyollarınınki ayni miktarda 
azalmı§tır. Bunun s..,ebi, vapurculuk §İr 
kelinin ilı;i yeni npur aJ.ıruş obnasıdır. 

Gu v._iy.u-. cı..i:zyollann.ın. mcv~ 
cut hatlara • vçur i§-letmek b.ııldo, ikin
cikanundan itibaren daı!ı.a ••ıılıPuk va
ziyetindedir. idare, yeni gemiler altnak 
turctile hissesinin ru·tn.asın:& çalışacak
tır • 

--o--

A"ta aylık ondülasyon ilacı 
Vasi! isminde birinin altı aylık on dü

lasyon iç.in bir ilaç bulduğu ve vilıiyet 
sihhiye müdürlüğünün bu ilaç ıiçin tah
kikat yaptırdığını yazmıştık. 

Vilayet silıhir~ rr!hlürü B~y Ali Ri
za Bayson diyor ki: 

- Berber dükkanlarında tetkikat yap 
t!ırıyoruz. Dükkanlarda bulduğıımu-; bu 
nevi ilaçları mühürle kapadıktan sonra 
tahlil için laboratuvara ııönderiyoruz. 
Tahlil neticelerini vekalete de yazdık. 

Henüz malümat '"'"'' ·Ji. Bekliyoruz. 
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likleri önünde memleketi lam bilir 
nasıl özlerler/ •• 

• • • Hayvanat bahçesin<leki aslanlar {. 
çinde birini ııördüm ... Demir parmak• 
lıklar arkasından, kendini aeyreden
lere öyle ha:ı;in, öyle durgun bıdııyor
du ki; dayanamadun reşmini aldım .•• 
ve düşündüm: 

Muhitinden ayrılınca aılan bile a
cınacak bir (§ey) oluyor. 

Londra: 30 ilkk&ııun 

Karısı 
Para vermeyince ... 

~--

fş'lizin biri zavallı kadını 
ağı:·ca yaraladı 

Fatihte Karagümrükte kocasına para 
vennediği için bir kadın ağ.::r surette ya .. 
ralamnıı ve hastahaneye kaldmlmıştn. 

F atihlıo Kru-;ıgümrükte uzun müd -
dettenberi işsiz Zülfi isminde biri otur
maktadır. Bu adamın bir de işe gİ~tn 
ve çalı§an Emine isminde bir karısı: '\o":ll'• 

dır. Evvelki gün Zülfi kansından para 
istem·İş ve kadınlı : "Ar tik sen fazla o • 
luyorsun, bende ı;ara yok., demiş, bunun 
Üzerine Ziilfi kızarak eline geçirdiği bü
yÜk bir bıçakla Emineyi üç yerinden a
ğır surette }"aralamr~br. Zülfi yaptığı ci .. 
nnyetten sonra kaçmış ise de sonradan 
yakalanmı~t:r_ 

Al ürkünce ... 
Usküdarda vapura yetişmek için Do

ğancılarda izzet isminde birinin tek atlı 
arabasına Bahaeltin, Hamdi, Şeref Hil
mi binmişlcrdir. Araba Doğancılar yoku
ıundan inerken at ürkmüı ve süratle yo 
kuştan koşmağa başlarnııtır. içerideki • 
!erden Bav Şeref Hilmi yere atlamış ve 
düşerek '~cudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yar"lr hastahaneye kal • 
dınlmıştır. 

6ir pazar kayığı bıttı 
Dün sabah bir deniz kazası olmuş • 

tur. 
Küçükpazarda Mehmet paıa yokuşun 

da oturan Zafranbolulu 45 yaşlarında 
Tevfik 4166 numar ı'.ı pazar kayığına 
Meyvahoştan aldığı 2 çuval un, 2 çuval 
patates, 3 teneke yağ, ıo sandık porta
kal, 3 sandık elma, 1 sandık yumurtayi 
Ortıaköyüne götürmekte iken havanın 
birdenbire bozması üzerine Fındıklı Ön· 
!erinde devrilmiş ve batmıştır. Kayıkçı 
kurtarılmıştır. 

O:dürGü mu, yanlışlıkla mı 
vurdu? 

lstrancanw Saray kazasından Yaşar 
bun~an bir miidd•t evvel ortadarrkay. 
bolmuş,tur. Yaşar, jandarma tarafından 
ölü olarak bulunmuştur. 

Yapılan tahkikata göre Yaşarın, ls
tranca köyünden Ali tarafından öldü • 
rül.düğü anlaşılmış, Ali yakalanmıştır. 
Alı, Yaşarı avlanırken yanlışlıkla vurdu· 
ğunu söylemiştir. 

iki otomobil çarpıştı 
E vvelgi gün Mahmut igminde bir §O• • 

för Galatadan geçerken mukabil lıarafın
dan gelen ıoför Alinin otomobilile kar .. 
şılaşmıştır ve her illi otoİnobil süratle 
yollarına devam ettiği için çarpışma şid 
detli olmuş ve iki otomobilin camları 
kırılmıştır. Şoförler yakalanmıştır. 

Osküdarda iki ev )andı 
Evvelki ıı;cce Unüdarda bir yangın 

çıkmıt ve iki ev yandıktan sonra oöndü
rülmüıtür. Usküdarda Rumi Mehmet pa
ıa mahallesinde Otcular sokağında 23 
nwnaralı evde saat 19,5 da balık kızartı
lırken tava parlaınıt ve yangın çılımııhr. 
Yangın çıkan ev ile ittisalindeki Salih 
reiıin evi tamamen yandıktan sonra a • 
teş söndürülmüştür. 

Bu ev yedi o<lalı olup ahşaptır. Bura· 
da ayrancı Ali baba, takunyeci Hakkı, 
Boyacı Süleyman, kundura tamircisi Ab· 
dullah n Hayriye isimlerinde bet aile 
oturmakta idi. Yanımı hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

* K:albi durumca - Taksimde Yağ -
hane sokağında 26 numaralı evde otu • 
ran 70 YB1lannda lıtavri evinde kalbi . 

Yangında 
Kasıt var mı? 

--o--

Bir karı kocanın Adliye
de dava!arır:ıa bakılıyor 
Dün adliyeye Süleyman ve Eriketi ad

lı bir kan koca teslim edilmiştir. Bunlar· 
dan Süleyman mevcutlu-dur, yani ad .. 
!iyeye mevcudcn getirilmiştir. 

Bu kan kocanın suçları Beyoğlunda 
bir apartmanın kira ile tuttukları bir 
katında eşyalannrn ~igorta parası olan 
2500 liraya imrenerek, kasten yangın 
ç>karmaktır. Ancak yangın çıkınca bu 
kan koca çah§Brak ateşi söndürmüşler, 
itfaiyeye haber vermeğe Jilzum kalma .. 
dan yangını söndiinneğe muvaffak ol
muşlardır. Bu ~kilde de istiycrck yan
gın çıkanlanuyacağı düşünülerek, hak -
larmd~ki tahkikatın gz.yri mevkuf ola
rak devamına Karar vevrilmiş, her ikia.i 
de serbest bırakılmıştır. 

Gazete ııavaları 
Fener patrikhanesi ile Bay Zaharya 

arasmda çıkan -bir davayı yazan Demok
ratiya gazetesi Bay Zaıharya aleyhinde 
baz.r yazılar yazmış. Bay Zaharya da 
ıg~teyi dava etmiştir. Demokı·atiya ııa
zetesi sahip ve neşriyat müdürleri Bay 
Yorlriyadis ve Bay Perildis'ten 11 bin 
liar tazmi:nat İstemektedir. 

Dün davaya ~şlanmıı, Bay Zaıhar
ya foteğini yenilemiş, Bay Y orlriyadis 
ve -Perihlis yazılan yazıda hakaret cıi
madığmı söylemişlerdir. Duruşma dava 
kağıtlarının, gazete neJrİ)'lltınm tetki
ki için başka güno bıraJmıııtır. 

o 

ŞiRKETLERDE 

L.m1n şirket;nde tasfiye 
işleri 

Liman şirketi tasfiye muamelesile 
meıgul olan heyet 12 ağustosa kadar 
bütün işini bitirecektir. Heyetin şimdiki 
halde belli başlı işi şirketin alacaklarmı 
almak, borçliırm1 ödemek, satılacak mal
lan satmaktır. Eski şirkete ait bulunan 
romorkör, duba, mavna, ıu tankları- cer 
motör]eri levazımatı, deniz müşamma • 
lan ve saire olmak üzere 500 parça de
niz alat ve tesisatı yeni şirkete sablnut 
ve şehrimizde bulunınaKta olan maliye 
vekale1i müstetan Faik de bu satış işi· 
le alakadar olmuştur. 

Satılacak baıka bir ıey yoktur. Yal
nız binada boş bulunan bazı odalar ki
raya verilecek ve yeni !itl<et naımna 
kunturatolar ·tanzim olunacaktn-. 

Şi~etin alacaklarile borçları tıufiye 
heyetuıco hesab edilmit ve bunların bi
ribiııim karşdamakta olduğu anlatılmıı
tır. 

Rıhtım şirke tinden çıkarılan 
mem Lirlar 

Rilitun tirket:inin hükimıetimize geç
meJİ üzerine bazı memurlar işlerinden 
pkanlnuşlardı. itlerinden çıkarılan me
murlar iki kısnndır. 

Kadroya dahil olanlar, ücretli cıian • 
lar, Kadroya ilahi! olanlara itlerinden 
çılaırıldıklan için t.amıinat verilmiı, fa
kat ücretli olanlara verilmemiıtir. 

Ucretli memurlar arasında 10 - 11 
senelil< memurlar vardır. Bunlar taz • 
miııat almadıkları için p!<ayet etmekte
dirler. 

birdenbire durarak olmüıtür. 
* Elini makineye kaptırdı - Kur • 

tuluşta fabrikalarda çalııan Mmtafa 
makinenin kayıılannı takarken elini ma 
kineye kaptırnıııtır, Yaralı haotahaneye 
kaldırılımıtır. 

Adananın kurtuluş yılı ... 
T oroı Gençler bir ]iği dün kurtuluşu 

kutluiadı ve bir toplantı yaptı 
Toroı gençler birliği dün öğleden NJU1tkarlardan Cihat ve arkaclaılan ııii 

ıonra, saat ı4,30 da, Adananın,14 üncü sel bir konser verilerek toplantıya niba-
ku~luş yıl dö~ümünü, çok gün! bir yet verilmiıtir. 
ıekilde, Halkevı aalonunda kutlulamıı- Dünkü mera&im çok kalabalık ve sa-
lardır. Meruime htikli.l marıı ile baı- mimi olmuıtur. Gelenlere Adana malı • 
b.mnıttır. Bundan sonra cemiyet reisi sulü olan portakal dağıtılmış, pamuk 
~1 Arılan kürsiye ıııelerek meraoimi aç- lrozalanndan rozetler verihnittir. Bun
llllf ve Adananın kurtuluı bayramı hak- dan baıka Adana ııanayj fabrikalarının 
kında bir kaç söz söylemittir. itJedikleri maddelerin küçük örnekle • 

Bundan sonra, Bayan Hatiçe Akveo-- rinden müteıeklci.I, bir sergi teıhir edil-
di küraüye gelerek "kaç kaç,, hatırala • miıtir. 
nnı anlatrnııtır. Bunu takiben Mu~af • 
fer, Hamdi Adana kurtuluşu hakkında
ki intibalarını anlatmıılardır. 

Genç Adanalılardan Ali ve llhami de 
heyecanlı birer hitabe okumuşlardır. 

Adanada 

A'>ANA, 5. (A.A.) - Adana ve çev 
resinin 14 üncü kurtulut yıldönümü bu
gün havanın yağmurlu olmasına rağmen 

Saylav seçimi 
Hazırlığı 

--o----,. ~j 

Mahallelerde defterler bu 
akşam indiriliyor 

Seçmek ve seçilmek hakı.ını haiz o
Janlarrn isimlerini gösteren defterler 
mahallelere asılmıştı. Defterler bu ak
ıam indirilecektir. Bu müddetten sonra 
beş günlük mahkemeye müracaat müd • 
deli vardır. Bu zaman içinde, itirazları 
teftiş heyeti tarafından recldedilenlerin 
ve yahut yemden itiraz edenlerin müra
caatları mahkeme tarafından dinlene
cektir. Mahkemeler, nihayet sek;z gü • 
ne kadar bu itirazlar etrafında kararla
l"ını vereceklerdir. 

Bu müddet te bittikten sonra müırte
hibisani intihabına başlanacaktır. Mün
tebibisani namzetleri henüz fırka tara
fından ilan edilmemiştir. 

Fırka münteh~ni namzetle.-ini a -
yırmak-için her kaza içinde yoklama ya
pacak ve ıehlr meclisi aza namzetlerin
de olduğu gibi müntelı.ibisani namzetleri 
de bu yoklamalar neticesinde belli ola
caktır. Müntehibi58nilerden kaçının er
kek, kaçının kadın olacağı da yoklama -
dan sonra beDi olacaktır. 

Halda mU~avassıtlara rol 
verilmiyecak 

lD§uı yakında bitecek olan yeni ha
lin idaresi hafdmıda belediye bir tali • 
matname hazmlamağa karar venniıtir. 
Talimarna......,.,.. herıı ~ ..... ,.,)arın, hem halkın 

meııf:aatini koruyacakbr. 
'-""" ...................... _._ ·--- .. .:..!ııiller.in va.z.i .. 

yeti, mutavaa5ıtlann rolleri, maliyet fi
atled, nakliye itleri birer birer gözden 
geçirilmektedir. Yeni hi.lde satı§ müza
yede suretile yapılacaktır. Her f"yden 
evvel arad•ki mutavassıtların rollerine 
nihayet v~•mek esası gö:ıönünde tutu
luyor. Bu &uretle ... tıcdar daha fazla ka
zanacakları gibi halk <laha ucuz mal ala
caktır. 

Seyriseferde düzen 
Oa!ıiliye vekaleti, seyrÜoefer itlerini 

yeni baıtan tanzim eden bir nizamnmne 
ba:zırlamaktadır. 

V e4ıiletin çıkaracaiı nizamname ile o
tobüs, otomobil ve saire kara nakliye 
vasıtalannm kontrolü, bunları kullana• 
caldarm mesleki vaziyetleri yepyeni e
saslara istinad ettirilecektir. 

Şimdiye kadar şoför olmak için :za. 
bna talhkiıkatından ba!l<a mesleğe mô.ni 
olan sıhhi arızaların mevcut olmaması• 
na dikkat ediliyordu. Yeni nimmnaıne
de ıoförlerin ahlaki vaziyetlerine bir 
kat daha dikkat edilecek, ne suretle o
lursa olsun cezai bir vaziyeti alan bir 
ıoför kı.'.İ aurette meslekte çalıfbnhnı· 
yacaktır. Yeni nizamname de ayni za
manda kazalara ai.d alınacak tedbirlere 
dir maddeler de bıdunaca:ktır. 

ViLAYETTE 

Soyadı 
Nizamnamesi 

-o--

Bayramdan sonra kütüğe 
yazılanlar çoğalacak 
Soyadı kanununun tamam nizamna • 

mesi dün vilayete ll"lmittir. Soyadı a
lanlardan kendilerinıi kütüğe ya:.zdmnak 
i&tiyenlerin müracaallan esasen kabul 
olunmakta idi. Fakat ırizamnamenin gel
mesi ve kannmm da bu aym ikisinden i
tibaren mer'iyet tneYkiine girmiş olma· 
sı dolayı&ile bayramdan sonra nüfus 
şubeleri daha l!"nİt surette çalıımağa 
!:a§lıyacaklardır. 

Mahalle mümeuilleri dıe soyadı def • 
t~rler'ınin yazılmasında çalışac~klardu. 
Memurlar bu ayın .Onuna kadar soyad
larını alarak teacil ettinniş olacaklar -
dır. 

* Deireler üç gün tatil - Bayram mü
naseıbetile daireler üç gün tatildir. 

--o--
Ayasofya n1 :izesi 

Ayasolya müzes.inin hazırlanmasına 
devam edilmektedir. Müzeler idaresi ca
mideki halıları ve hasırları kaldırtıruıtır. 
Bu balılar Sultanselim camüne verilecek 
tir. Mabedin mihrap tarafındaki halı -
!arla malııureler içindeki halılar kaldı • 
nlmı§tır· Caminin ittisalindeki birinci 
Mahmut kütüphanesinin de Süleymani -
yeye naldi <lü§Ünülmel<teclir. Bu kütüp
iıaneıleki ese.-lerin b.irçoklan antika ol-• duğu için müzeler idaresi burada tetki-
kat yaptırım§ ve kütüphanenin eski ye
rinde l<almasını münasip gönnüıtür. Mü 
zerun biran evvel açılma&ına çah~ılmak
tadır • 

Tal ebe birliğinin çayı ieri 
bırakıldı 

Bayramın ikinci günü Talebe birliği
nin Dağcılık kulübünde vereceği çay i -
dare heyetinin teşekkül edeceği güne 
kadar geri bırakılınıttJr. 

~1....;K~ü~ç•ü•k;...;;h•a~b•e•r•l•e•r_...I 
~ Noel yortusu olduğundan Bulgaı· 

konsolosluğu Kançılaryau aym 7 ve 
8 inci günleri kapalı olacaktır. Pazar 
günü 11 - 12 ye kadar vi:ze yapıla -
caktır. 

* Türk yükseltıne cemiyetinin balosu 
- Bu yılki Türk yülueltme cemiyeti
n.İn (Meşrıki izam) balosu 17 ikincika-

G AA • ~-,ı:J'I 
Bay· au •.• ~ t.. y 

Mübarek ramazan gözümüzü 
açıp kapayıncaya kadar geçiver • 
di. Hemen bayrama girdik. Evet 
Ramazan hiç hissolunmadan tere
yağından kıl çeker gibi ko'ay ol
du. Zaten kış Ramazanı hep böy
ledir. Bir defa öğle oldu mu ak • 
şam geldi demektir. 

Bir de ağustosun sıcağını düşü
nün aman elendim aman. Saatler 
yürümekle bitme.z. Sanki güneş, 
yelkovanı mıknatıslar da yerinde 
durdurur. 

Ne ise daha ağustos Ramazan
larına girmemize seneler var. O • 
nun için şimdiden fazla düsünmi
yelim. Bugün bayram ya b~ ona 
bakalım. Tatlı yiyip tatlı konusa
lım; zaten ismi üstünde şeker b'ay
ramı •• Şeker gibi bir bayram. Şe
kerliği şuradan belli ki biz yazıçı
ları bile iki gün kalem -;almaktan. 
kurtulacak biraz rahata kavuştu • ; 
racak. 

Fakat acaba bayram rahat gÜ· 
nü mü dersiniz? Bence bayramı"1. 
gürültüsü pahrdısı, davulu z;.rna -t 
ırı, ziyaretleri, misafirleri yanında 1 
adi günlerin endişeleri, işleri, ça· ' 
lışmaları daha rahat Jaha gönül· 
eğlendiricidir. insan bir defa iti • 
yatlarından ayrılmaya görsün! Ne
kadar canı s-ıkılır. ' 

işsizliğe alıflUI bir adama iı 
gördürmek zordur. işe alısan bir 
kimse ise issiz kalınca sıkı.nhdan 
ııkılır, patlar. 

Fakat mademki bayrmn ôlemle 
beraber geliyor, bizim için alemle 
beraber gelen düğün bayramdır 
d 

. , 
eyıp geçelörı ve onun için şen ol

mağa, sevinçli olmağa çalışalım. 

Dünyada neşesi.zlik kadar insa
nı bitiren mahveden şey yoktu.r. 
Günlük işlerimizi unutup böyle se
nede bazı bazı iki üç gün rahatça
labildiğimiz zaman düşüneceği • 
miz şey neşe ve sevinçtir. Onun i
çindir ki belki de bayramlar miis
terek ve umumi keyifle ve coskun
lulıla bedbinleri, yorgunları t~davi 
etmek için icat olunmuştur. Hele 
ramazanın kıtlığından sonra ba, -
ramın bolluğu zıtla tedavinin en 
mükemmel bir usulüdür. 

Biz de şimdi yeyip içerken, ge . .' 
zip eğlenirken daima neseli olma· 
ğa çalışalım. Bayramd~ sonra ba~ 
lıyacağımı.z işler için J e bize ayrı 
bir kuvvet verir. 

Buna rağmen hayatta bedbin 
olanlar yok değildir. Böyle bedbir. 
doğanlar maalesef bedbin yaşama. 
ğa mahkıimdur. 

Burada aklımıza gelmi~ken bir 
lrenk gazetesinde okuduğumuz 
hoşça bir fıkrayı anlatmadan ge
çemiyeceğiz. 

Bir adamın iki küfük çocuğa 
varmıf. Bunlardan birisi fevkala
de bedbin, diğeri dehşetli nikbin i
miş. Frenklerde adettir. Her sene 
Noelde ocakların başına birer pa
buç koyarlar. Bu güya Noel baba 
gece gelir ve bu pabucun içine o
yuncaklar bırakır. Cocaklar da sa
bahleyin uyanınca bunları bularalf 
sevinirler. -

işte bu adam da geceleyin bed
bin çocuğun _pabucuna bir çalıı . .., 
bir küçük bisiklet, bir de düdük b111 
rakmış. Nikbin çocuğun p2bucunu 
İse giibre ile doldur7us. 

Ertesi sabah çocukl~rının bed• 
bin olanına sormuş: 

- Noel baba sana ne getirdi? 
Çocuk yü.zünü ekşitmİF ~ 
- Aman demis bıraı.., şu No-. 

el babayı. Bir bisiklet l-0ymus ki 
yürümez. Bir çakı koymu~ ki kes
mez, bir düdük koymuş /,{ötmez. 

Bu ıefer adamcağız nikbin ço-
cuğa dönmüş: ' 

- {':, söyle bakalım sana ne ge• 
tirmiş .. 

Çocuk sevinçle şu ceııabı ver • · 
miş: 

- Noel baba bana canlı bir at 
getirmiş ama .• iyi bağlanmamlf••• 
Çünkü at kaçmış!. ' ·; 

Bunun gibi canı sıkılmıf, so • 
murtkan adam daima somurtkan
'dır. Ufacık bir sarsıntı olıa dünya. 
nın zelzeleden yıkıldığını zanne -
der halbuki neşeli adam ümitlidir. 
Keyiflidir. Onun için biz de hep 
beraber bayramı lırsat bııl;,rak ke
yiflenelim. Neşelenelim. Çünkü bu 
Noel babanın getirdiği atı da ka
çırmadık. 

Fırsatlardan istifade etmesini 
bildik. Atı alan t/sküdarı geçme • 
di. Ve biz medeniyet yolunda u.zun 
merhaleler kaetettik. 

Mümtaz FAiK 

ŞEKER BAYRAMINDA 
Pastalarınızı Havagazı fıruıın-
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1 Kronik 1 1( 
Bayram bedi ye si __ Y_e_r _s_a-rs_ı_n-tı_s_ı _ _. 

Öz dilimizle 

Bayram günlerine tenlik ve aevin9 
verd ren ıeylerden biri de fÜpheai:ıı 
bayram hediyesidir. Hediyeyi veren 
de, bunun için bir masraf etmiı ol
makla beraber, onu alanın memnuni· 
yetini, tebe .. ümünü görerek hediye 
vermekten bir sevinç duyar. 

Yalnız bu sene yılbqı "le ıeker 
bayrammm biribirine pek yakın dilf
meleri hem doğudan (farktan), hem. 
batıdan (garptan) gelen güzel iıdet• 
leri korumak İ•tiyenleri doğrusu hay. 
hca dütündürdü. Bereket versin ki, 
:vılbaıında hediye vermek iıdeti bize 
daha pek yeni geld"ğinden, bir çok 
kimseler hediye vermek keyfiyetini 
bayrama bıra.karak, yllhqı hediyeaİ· 
ni bu yıl için unubnayı tercih ettiler. 

Anca.k, tek<0r bayramı hediy<0leri • 
m"zi unutmak kabil değil. Okonomi 
aıkmtıamm en zorlu yıllan bile oıınu 
unutturamadı. Bir kere çocuklara 
Ba)'l'a!D için yeni eavap yaptırmak, 
hediyeden daha üstün bir mecburi • 
yettir. Sonra, bayramda el öpmeie 
gelecek hıaon, akraba ve konu, ı.om,. 
fU çocuklarını birer mendil verme • 
den savmak pek ayıp bir f8Y olur. 

Vakıa el öpmeğe gelenlere, eold • 
den oldulu gibi biri aiır keten, biri 
cüze! ipekli, iki mendil v- kibar
lar timdi pek duyuhnuy..- da , bir 
tane olaun mendil hediye etmek biıll 
zaruri bir §"ydir. Hele davulcunun. 
çöpçünün mend"lle.rini biç bir teY U• 

nutturamıyor. Oruç tutma.dıklan içinı 
Ramazan gecelerindeki davul auin • 
den daha ziyade rahataı:ıı olanlar bile 
bayram günü davulcunun hediyeAini 
unutmaınaia mecburdur. 

Mendil bayram hediyeanin .. 
küçüğüdür. Her teY bayram bediye.a 
olabilir. Vaktile bolluk yıllarında apar 
tımanlı büyük bir yapının tapu aene
dinin, atl.uile .,. l<oııımlarile bir 
fayton arabasının bayram hediyeei 
olarak verildiği b"le ititilirdi. Şimdi 
de kırk b"ygir, kuvvetinde bir otoı
mobili hediye almak istemek makbu· 
le geçecek bir teYse de bunu h-ü:ıı 
duymadık. Fakat tek tqlı pırlanta 
yiizüklerin , yahut pırlanta küpeleria 
bayraıın bediyeei olarak verildiii hiı· 
J.a vaki olsa gerektir. 

Kiığııt paralar çıkmazdan önce, 
en çok makbule g<OÇen bayram bedi· 
yeterinden biri para çantalarıydı. 
Bunların ayn ayn gözleri mecidiye
ler, çe)'l'ekler, ç::.ı kurutlar, onluklar 1 

yerleıtirmek için pek kullanıtlı ol
duktan batka bazılarının altm liralan 
takmak için üzerinde raf gibi mah
.,,. yerleri olaıa aynca bir parça.lan 
da vardı. 

Nikel paralar, galiba çok kalaba· 
hk yaptıklarından, para.. çantalarım 
yalnız parayi fazlaca aeven k:"nıaeler 
içi= meydana çıakrdı. Ufaklıklara e
hemmiyet vermiyenler onları ceple
rine ntıveriyorlar. Yeni cümüt lira • ' 
lar, bahuaua onları nikel yirmi bet 
kuruıluklardan ayırt etımek güçlüğü, 
beı:ki para çantalarını gelecek yrl 
bayramına kadar gene moda yapacak
br. Ş'md lik içerlerinde aynalarile, 
pudra! klarile el çantaları bayanla • 
ra, bayancıkllara verilecek bayram 
hediyelerinin fÜphesi:ı en makbule ge• 
•eni rindendir. 

Eıki zamanda bayram hediyesi en zi. 
yade yeni evlenecek olanlar için. tatlı 
fakat oldukça ağır bir yük olurdu. Bay. 
rırmlrk i;>ekli kuonqtan baılıyarak kü· 
çük Hanımın iakarpônlerlııe, çorapları • 
na, kayın babanın gÜmütten sigara ta. 
baka11na, kaynananın aüllü terliklerine, 
aonra konaktakilerin hepUııe yetiıecek 
mikdarda damla •akızına kadar her ıey 
bayramdan bir kaç gün Önce gönderi • 
len hediye ıepetinin içine girmek ge • 
rekti. Yalnız ,eker, bayram günü el öp
meğe giden yeni damat ile birlikte gi • 
derdi. 

Bayram ıekeri, hediyeler araaında bj. 
raz sonraya bırakılmakla bittabi unu • 
tulamaz. Zaten bayı·am hediyeleri ara • 
sında en oebatlm da budur. Yalnız, bir 
aralık Bosna ve heroek itinden dolayı 
o vakiiii Avusturya mallanna boykot 
yaptığnnız yılda, o :<aman ıeker de o
radan geldiği için, bayram günlerinde 
ıaker götürmek ve kutlulamağa gelen • 
!ere şeker ikram etmek adeta bir hami
yetsizlik sayılmıştı. Şeker yerine pek • 
mezden yapılmıt köftün ve cevizli pek. 
mez sucuğu sunmak moda olmuıtu. B<r 
de büyük ıavaı içinde kahveye bile pek-

1 ı· ,., 
t ,,7.. 

Geçen akşam, l•tanbul bir yer 
aar•ıntısına uğradı. Bu sarsıntı, pek 
küçük bir sarsıntı değildi. 1912 yı
lındanberl bir örneği daha görül
memifti. Ancak, ne de ol•a, acu
nun altı üıtütİe gelmi1cesine, her• 
kesin biribirini çiğneyerek, aokalı
lara dökülmeainl, camları kınp, 
pencerelef"den atlayıp fUraya bu • 
raya kaçıfmasını gerekli ııöstere· 

celı kadar da korkunç bir •arsıntı 
.aydmazdı. 

Ertesi gün öğrendiklerimize g6-
re, bir çok kimseler, gecelerini uy
kıuuz ııeçirmifler. Evlerindeki yük 
te az, delerde çok öteberilerini ka 
pdannın yanına yığıp, bekleyen • 
ler olmu,. 

Yer •arsıntuının f"ka.ı yoktur, 
Ba bakımdan, tetik dauranılman
'" yerinde bulunu. 

Ancak, giirültücülükle İf görü
lemiyeceğinl de unutmamak ge • 
rektir. 

Bizim bağırıp çağırmamız, öte
ye beriye kofllpnamız, kendimizi 
kaldırıp •okağa atmamızla •arnntı 
durmaz. 

Onun için her hangi bir korku
lu dakikada aoğulı kanlılığı elden 
bırakmıyarak çoluğa çocuğa, ağır 
00,lılıkta örnek olmalıyız. 

Salahattin GUNGôR 

NiKAHLANMA 
Kocaeli aaylavı Bay SDTJ Belli'nin 

kızı Bayan Kamran Belli ile Zafer tor
pitosu zabitlerinden Bay Saffet'in ,.;.. 
kiıhlan dün Beyoirlunda doatlarının hu
zurile yaprlmı§trr. Bu nikA!ıın her iki 
taraf için de meaut olmaanu dileriz. 

Teşekkü 
IW>am NimetullaJı Kızdağacın ölümü 

yüzünden gerek cenazen- gelenin ve 
gerelı. telefonla, mektupla acnna ittirak 
edenlere ıükranlarmıı:zı aunarım. 

Şehir tiyatroau müdürii 
Memduh Kızılağaç 

YENi NESRlYATı 

Büyük gazete 
Büyük gezelenin 11 inci saym, bay. 

ram münasebetile fevkalade bir ıekildo 
güzel ve renkli bir kapak içinde bugün 
çıkmııtır. Büyük gazetenin bu aaymnda 
ki "Bayram armağanı,; iıimli yazı bil • 
haua tavsiyeye değer. Bundan bqka me 
raklı dört tefrika, muhtelif bilmeceler 
müsabakalar vardır. Kadın, ainema, tiy;t 
ro, ıpor 'lahifelcrinde heyecanlı yazı ve 
reıimler vardır. Okuyucularımıza tav • 
siye ederiz. 

mez kondutu yıllama bayram günleri 
§eker vermek için en ezdan bir vaı:on 
almı f olmak lazımdı... Şimdi teker yer
li malımız olduiu için ona kartı sevgi
miz pek büyük. Saygımızda pek derin • 
d!r· Heie çocuklarımı>:ın bol bol teker 
yıyebilmek için içleri titriyor. Ancak 
o mübarek yerli malı olduğundan heri 
loıendiJM o kadar kurum geldi ve kendi • 
sini o kadar ağır satıyor ki, timdi bay
ramlarda insanı en çok düıündüren ıey 
teker masrafı oluyor. Eski zamanın bet 
okkalık tahtadan teker kutuları, İkif"r 
okkalık mukavvadan re&imli teker ku • 
tul•n ancak ihtiyarların hafızalannda 
birer tatlı hatıra gibi kaldı. O zaman
larda çocuklar bayram ııünlerinde ev • 
terinde tıka hasa, hattiı midelerini boza
cak kadar teker yedikten baıka, mek
tepte büyük hocaya, küçük hocaya ve 
bevvaba da ayrı ayrı kutular içinde el
van teker götürürlerdi. Şimdi htan • 
bulda tekerin tiilu eşyadan sayılması, 
belki de e&ki zamanda olduğu gibi, is
raflara ve çocukların midelerinin bo • 
zulmaıına meydan vermemek içindir. 

G. A. 

at 1~eı JJ1 

- Allah senden razı olsun... 1 
Nazmi cüzdanından üç tane bet• 

lik banknot çekip, kadının avucu
na sıkıttırdı ı 

- Buunları da ona ver ... Bak 
bizim küçük te kömürlüktedir ga
liba... kulaklarını çıyanlar yeme
den çocuğu odasına çıkar. 

Galip Lalelide oturuyordu. Tram 
vaya binince; 

- Şu küçüğe bir bisiklet alma• 
h ... - dedi - zaten doğrusunu is
tersen çocuğun hakkı ... Şu tramvay 
dan da zerre kadar sarfınazar ede
miyorum. Fakat ne günmÜf bu 
gün de ... pöööf ... Kafam dönüyor 
vallahi .. . 

Beyazıttan geçerken Ömerofun 

h.ue ı. Na;ı:mi Şe ıap 

olduğunu gördü. Batım öbür tara· 
fa çevirdi. Bu çocuğa kartı bir tik
sinme duymağa batlamıttı. 

Laleliden az beride tramvaydan 
atlayınca, büyük ahtap bir evein 
zilini çekti. Elinde bir idare kandili 
tutan küçük bir hizmetçi kapıyı aç
tı: 

- Galip bey evde mi? 
- Evet efendim... Trat oldu, 

timdi sokağa çıkacak. 
Bu sırada içeriden Galibin bağır-

dığını i,itti: 
- Kiınmif o beni isteyen? 
- Ben ... Nazmi! 
-Nazmi mi? 
- Evet ... 
Merdiven batından ıeslenmit o

lacaktı ki, basamakları kotarak 
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rk güleryüzleı 
- Hayrola. .. - dedi - Sen bu 

vakit... Benim evimde.. buyur. 
sana. 

- Yok içeri glrmiyeceğim. 
Bir dost gibi mi geliyorsun ? 
- Hem ne dost bilsen. .• 
- Öyle ise gel 1 
Nazmi eve girince, Galip, onu i

kinci katta üç duvarı kitap raflarile 
kaplanmı• bir odaya soktu. Geoit 
ve rahat bir maruken koltu~ gös
tererek; 

- Otur ... - dedi -
Kütüphanelerin üstünde bir iki 

yağlı boya portre ve bir afrandi 
fotoğraf vardı. 

Birer sigara yaktılar. Galip göz· 
!erini ona dikmit, merakla bekli
yordu. 

- Seni dinliyorum. 
Nazmi cebinden Fahrünnisanın 

rennini çıkardı: 
- Bunu tanıyor musun? 
Galip güldü: 
- Zannederim .. 
- O halde azizim Galip ... sana 

tavsiye ederim, timden M>nra bu 
kızla görüteyim deme... eğer ara· 
nızda benim bildi" m muha!berele • 

Bugün matinelerde başlamak üzre iPEK sinemasınd 
Şelllr Tiyatrosu artistlerl•den BEHZA T • 1. GALİP • HAZIM • TALAT • MAHMUT • SAİT 

MÜFİT • FERİHA • CAHİDE • NAFİA • tarafında• temsil ecileıı 

SENENiN BİRiCiK TÜRKÇESÖZLÜ ŞARKILI 

Ay S E L BATAKLIDAMINKIZI 

Memleket filmi 
Filmi yapan: MUHSiN ERTUGRUL - Yazan: HASAN CEMiL 

MOııika: C E M A L R E Ş İ T • Orkutralar: İstanbul Konservatuvarı 
Bayram gOnleri her 1abah saat 11 de tenzilatlı matina vardır. 

AYSEL, İzmirde ELHAMRA sinemasında gösteriliyor. 

Sinema teknik ve kabiliyetinin bir harikası 

ALT 1 
3 Milyon liraya mal olmuş, Fransızca sözlü, muazzam U. F. A !!Üper filmi 

BERıGlTTE HELM - PIERRE BLANCHAR 
MELEK SİNEMASINDA 

Jlilliyct 
Aırm umdeai " MlLLlYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tü.rkiye içia Hariç. için 

LK. LK. 
S ayl•fl 4- 8-
6 • 7 50 14 -

~~1~2~-l!.~~~--=1~·--~~--:28-
Gelen ••rak 1'•1'i •erilmez.- Müddet.i 

seçen o.ü•ba.lar 10 kuruıtur.- Ga:r.ete ..,.. 
matbaaya ait lıler için mGdirİ7ete mll
racaat edilir, C.zetemiz ili.aluın m••'• 
Hyetini kabul etmes. ' 

program 
ISTA N BU Lı 
18: Çay aaati (Otel T okatliya.n.dan a.:&dl.) 

19ı Jimnastik (Selim Sırrı Tarcan.) 19,30: Ha
berler, 19,40: Havayan ıitar orlı.:eatrau. (Ze
kerya T• arkadaıları.) 20.10: Bayan Nimet 
V&hit (Piyano ile birlikte tarla.) 20,40: Or
kestra plakları. 21,151 Son haberler, bor•a. 
21,30t Bayan Emina Ihsan (Şan), radyo Ta 
caz- ve tanıo orkestrası ile birlikte.) 

223 Ku. B U K 1l E Ş, 364 m. 
12: K.Ui .. korosu. 131 Radyo orkeıtraaı. -

Haberler. - Konferan•: 14: Pli.k. 181 Orka•· 
tra. - Haberler. 19.151 Orkestra. 20,20: Plak. 
20,45: Konferans. 22,10: Radyo orkeıtraıı. -
Haberler. - Orkestranın devamı. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 150 m. 
18,05: Çay caın, 19,10: Masallar, 19,45: Pi

yano (Lilly Herz.) 21: Spor, 21,lOı Budapaf· 
ta konser orkestrası. 22.30: Haberler. 22,SOı 
Düo armonik. 23.20: Çinıeııe musikisi. 1: Ha· 
barler. l,lOı Viyanadan nakil. 

841 Kb. B E R L 1 N, 357 ... 
18,30: A•ker martları. 19,30: Senfonik orka• 

tra. 20,15: Hamburıtan nakil. 211 Kantık ••t· 
riyat. 23: Haberler. 23,15: Saar neıriyab. lı 
Gece koa•eri. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
18: Eski Saar martları. 19,30: Senfonik 

konler. 20,15: uDie Saarkantat•,, isimli mu• 
•ikili akeç. 21ı Berliaden 23: Haberler. 23,l&ı 
Neıeli Saar 11.eıriJab. 1: Gece koaıeri. 

19,15: Senfonik konser. 20,301 Konferana, 
21: Bir operet temsili. 231 Hafifi mu•iki. 

904 Kba. H A M B U R G, 332 m. 
19.30: Sa.ar rünU: Senfonik konser. 20,l!ı 

Şarkılı konser. 21: Barlindea nakil, 23: Haber· 
!ar. 23,lSı Stuttıarttan nakil. 1: Frankf•rttan 
sece konaerl. 

740 Kbz. M 0 N 1 R, 405 m. 
18,30: Eski a•ker ıarkılan. 19,30: Fraak• 

furttan: Senlonik konser. 20,15: Hamburıtan 
21: Berlinden, 23; Haberler. 23,15: Stuttsart
b.n. 23,15: Naıeli Saar havalan. 1: Franlcfurl• ..... 

Kbz. P R A G. 470 m. 
18,451 Plak, 18,651 Almanca neıriyat. 19,S!Sı 

Haberler. 20.20: O•tra.,.adan. 21,15: Koro kon· 
seri. 21,461 Komedi. 22: Haberler. 22,10: Bra• 
ti•lavada•, 23: Haberler. 23.20: Pli.k. 23,251 
Haberler. - Salon orkestrası. 

223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Musi.kili noal akeçi. - Konferan• Teaal• 

olduysa, derhal bir doktora kof ... 
- Peki ama. .. bu teli.fa sebep 

ıne? 
- Çok ağır bir vazife yüklendi

ğim için fazla tafsilata girmekten 
çekiniyorum. Yalnız senin bu kıza 
dütkünlüğün malllın, herkesin gö
zü önünde sarmapklara tutunup 
bal·kona tırmandığın bir ıkız ... hat
ta bu yüzden biraz da abf!Dlftık. 

- Yani ne demek istiyorsun? 
- Seninle kavga etmeğe gelme-

diğim için dili: dik konutmal Ka
derinde varsa olmuftur ... Maama
fih nihayet tıb bunu da tedavi ede
biliyor. 

Galip takrak bir kahkaha attı ve 
gittikçe kahkahalarını tiddetlendi
rerek katılasıya gülmeğe batladı, 
Nazmi; 

-· Deliriyor musun? - dedi -
- Y ooo .. yalnız senin ıaflığma 

tatıyorum. Ayol benim F ahrünnl
ıa Yatında kızlarla i'im ne? Sen 
ne zannediyorsun? Ben Fahrünnisa 
ile mi sevitiyonım? 

-7? ..... 
- Elmasım ... benim ağzı aüt ko-

kan çocuklarla uğratmağa vakt!m 
ok ... Dur sana vdi "im kadını 

Zel:ı:ele lllrııı:ıtıları durmuştur. Fakat; aatl nara1'et marltezi 
Bugün saat il matiaesindan itibaren 

S 0 M E R SİNEMASINDA 
gösteril••§'• batlanacak o!aıı 

MAHŞER 
hl11t ve kuvvct:ı filminde olalcaktır. Zira bu filmde; Hlııelenla 

ika ettiği büt!la ııarar Ye harabilerini görecekainiıı. 
Muhterem müdavimlerinin memnuniyetlerini temin emelile lllvo olarak 

M A R T H A E G G E R T H 'in 

ŞAHANE VALS 
filmini de gllıterecaktir. 

ROSJ b,...RS01'4Y • WOLFFALBACH • RETTY 

AŞKDAN KAÇILMAZ 
Pek eR'lencell filmhd' .... 

ve 

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

Türkiyeda bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan aigorta yaptırmayınız. 

T elPfon : 4.4888. 8 

İ!lll .................................... .-ı 

ÖZTÜRK 
A H M E T oğlu 1 S M E T 

Birlikte it bı.şardıkları blltnn ıevdilıJerinin ıelıcer bayramlannı 
aayiılarla kutlular 

Eminllııll ıebzehane ıokak No. 1 İstanbul 

ra. 20,26: Piyano konseri. - A~tüalite, 21 .= Ak 
tam konseri. - Spor. 23ı Reklam konıarı. 23, 
25: Pli.k, 24: Sösler, 24,05: Danı. 

Kbz. S T R A S B O U R G, 349 m. 
191 Fitil.armonik kon••r. 20: Musiki b&hiı-

Hemen dı9arı çıktı ve bronz çer
çeveye geçirilmit bir resimle dön
dü: 

itte ... benim sevdiğim kadın bu 
dur! 
Hayreddine rastlamı9tı. Hayred-
din; 

. - Gel.. ocağa f(>yle bir uğraya-
lım .. - dedi - iyi bir konferans 
var. 

Bu konferansı dinlediler. Konu· 
9an, düzıı(in konutuyordu. Kü~~
yadan çinilerinden bahsetti. D~nlı· 
yenlerin gözleri önünde öyle hır !"· 
nadolu kasabaaı çizdi ki, her yerın· 
de mermer fiskiyelerden su fıfkır· 
maktadır ve her yapı yemyefil çi
nilerle ıüılüdilr. 

O gece apartıma.na döndüğü za
man odasına bir türlü ısınamadı. 
Gözleri Kütahya çinilerlle süslü 
duvarlar ve mermer ağızlardan 
fıtkıran serin sular gö'l'mek istiyor-
du. . 

Hatip Kütahya kadınlarının da 
portresini yapmıftı. Mariye baktı, 
baktı, haktı... Hatibin portresine • 
benzer tarafı olmadığı için kana pe
ye uzaındı, yattı .. 

Kim bilir neden güzel nım kızı-

leri. 20,15; Spor. 20,30: PlAk, 21: Çocuk. Zl 

Sözler. 21 145: Plllıc. 22,191 Haberler. 
Alsaı akıamı. 24,.201 Spor haberleri. 24 
Dans. 

• • • • • • . . . . . . . . • 
lmtihanlann bu serket talebe 

çin kötü neticeler vereceğini t 
min eden muallimleri birer bi 
hayrete dü9ürdüğü günlerden 
rinde Tünele doğru giderken Al' 
ile burun buruna geldi, mülhit 
yorgunluk ve dalgınlık içinde i 

- Ne tarafa Nazmi? 
- Hiç ... Serseri ae~ri dol 

cağım. 
- Benim de yapacak bir i~ 

yok. Bizim imtihanlar bugün bitlt 
- Benim daha bir iki tane vat 

Fakat mademki senin yapaca~ 
bir batka İf yoktur, tavsiye ede;t* 
serseri serseri dolat· 

Yalnız mı dolatayım? 
Aliye gayet zayıf bir seıle ko~ 

fUyordu. Fakat bir feye fena hal'. 
hiddetlenmite benziyordu. 

Yumrukları sıkılmı9tı. 
Di,lerini gıcırdatıyor ... Ve, .-.J 

nundan soluyordu. Gencin gözl~ 
ne gözlerini dikerek bir daha Fı 
du: 

- Yalnız mı dolatayım? 
O zaman Nazmi, ne demek 1 

di ini anlar ibi oldu. Gülüıme 
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Bu haftak· filmler: 
Melek Sinemasında: Altın Filmi 

Melek sinema" bu hafta (ALTIN) is- j 
' ndeki fransızca sözlü filmi göster • 
ektedir .. Evve13. mevzuunu hülisa ede· 

5 teıriniıani tarihinde London Teleg· 
ph'ta şu havadis herkesi heyecana dü

ıiirmüttü: 
"lskoçyah maliyeci Wills altın imal 

etmek üzeredir. Hizmetinde bulunan 
F1ı:ıansua Bertie isminde bir Fransız tec
rübeler yapmış ve muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Bu adam her hangi bir made· 
ni altına tahvil etmek çaresini elde et • 
mi§ tir.,, 

Bu haberin taYi olması her aınıf halkı 
eli.kalandınnıt ve ertesi gün B .. Jsh in
formation'da aıağıki havadis çıkınca bu 
alaka son !haddini bulmuştu: 

"Mountains. Castle'deki mükellef ka
ta-nesinde vertliği bir suvare esnasında 
meşhur maliyeci biııden bire ve heyeca· 
runı güç zaptederek balo salonuna gir
miş ve davetlilerine bir kibrit kutusu ce
sametinde bir altın külçesi göstererek 
mühendis Mösyö Bertie'nin elektrik sa
yesinde kurşun külçelerini altına tahvil 
etmenin sırrını bulduğunu söylemiştir. 

''Mösyö Wills'e nazaran, fahr.ikası 
günde bir kaç bin kilogram altm imal 
edebilecektir.,, 

Derhal dünyanın her tarafına bildiri
len bu büyük havadisin Londra, Nev • 
york, Pııdı, Amıterdam, Berlin piyaıa· 
lannda vücuda getirdiği brıratalılt tah-

~-.................. . 
Resimler 

Yukarıda: Şahane val• lü
minden bir sahne. 

Aşağıda sağdan ıola doğru 
Altın lilminden sahneler: Altın 
imali makinisti Piyer Blanşar 
maliyeci ile konuşuyor • Piyer 
Blanşar ve Birigtte Helm. 

SU MERDE: 

min edersiniz. Iıte bunun için ertesi gÜ· I 
nü 1bütün dünyanın maliyecileri menfa .. 
atlerini gözetmek ve altın kıymetinde sta 
tuquo'yu muhafaza etmek için bütün 
gayretlerini •arfetmeğe başladılar. Dip
lomatik notalar, telgraflar biribirini ta· 
kip ediyordu. Bütün gözler bir tek nok
taya dikilmitti: hkoçya! 

Ertesi gün gazetelerde buna dair hiç 
bir bavadio çıkmadı. 

Nihayet ycıaıtı elektrik imalathane
sinin infilak ettiği ve bütün pli.nlarla be 
raber makinelerin de mahvolduğu hava• 
disi verildi. Bu infili.km bir çok ölüme 
..ıbebiyet verdiği zannediliyordu. Fakat 
tahkikat neticesinde yalnız hkoçyalı ma
liyecinin öldüğü anlaşıldı. 

Altın fabrikasının yok ediimeıi ve 
Willo'in ölümü etrafında tahkikat de • 
vam ediyordu: 

llkönce bunun kendi menfaatlarıru gö
zetmek isteyen Wills'in dütmanları tara
fından onu yoketmek enditesile yapıldı
ğı zannedildi. Wills sert, haıin tabiatlı 
bir adamdı. Dünyanın her tarafile it ya. 
pıyordu. Tahkikat ilerledikçe Wôlh'in 
f8hsiyeti hakkındaki maılUınat çoğalıyor
du. Bu maliyecinin bütün arzusu para 
idi. Bu parayı altın imal etmekle elde e• 
dei>i!irdi ••• Para bır11 onu çok ıürükle
miıti. Willı bir gün Lefevre isminde bir 
Franııa miihendislniıı altın imal etmek 
üzeri olduğunu iritmiıti. Bunun sımnı 
muhakak öğrenmeli idi. Lefevre anlaı-

ŞAHANE VALS 
Sumer sineması bu hafta (Şahane 

vals) isminde çok güzel bir Viyana ope· 
reti gösteıımektedir. Fakat vaka Viyana. 
da değil, lachl ismindeki Avusturya su 
tehrinde ve Franıuva Jozef zamanında 
geçmektedir. 

lschl'de Staıi isminde ihtiyar bir ka
dın bir çiftlik işletmektedir. Buraya ge
lenler taze ıüt içerler. Stasi'nin küçükten 
al.~p kızı gıbı büyüttüğü Miçci'nin çok 
guzel sesi vardır. • e bir köy delikanlısı 
da bu kıza aşıktır. 

ı.~hl'de <>'ıelde Kont t:ggerdorf İsmin• 
de yaşlı bit ~<lam vardır. Kontun kalbi 

hali. yaılanmamıştır. Her gördüğü gÜ· 
zel kıza iıık olmakta ve onunla evlen -
mek istemektedır. Babasının bu ballttin· 
den usanan oğlu kont ne zaman evlen
mek istese nişanlısı ile onun arasına gir .. 
mekte ve kıza L ndini sevdirerek onu 
babasından uzaklaştırmaktadrr. 

Bir gün gene babasının sevgilisini e
linden almak için hchl'e gelir. Ve Miçci 
ile tanışır. Fakat Stasi bu sergüzeıtin u .. 
zamaaıru iatememr:ktcdir. Hiç bir kont 
a1elidf! bir kızla evlenir mi? Onun için 
kontu Miçci'den uz 1 daştırır. 

Miçci çele müte ~.,:rdir. Bunu gören 
Stasi kontu tekı·ar b~lmak ister, fakat 

mayı reddettiğinden planlan kopya et• 
tirmiş ve hu fabrikayı kunnuıtu. Bunun
la da kalmayarak altın yapmak SITrlnı bi
len yegane adam olmak istemiı ve para 
ile adam tutarak bir tecrübe esnasında 
Lefevre'in fabrıkasıru berhava ettimıiı· 
ti. Bu faciada bütün amele ve mühendis
ler profeaörle beraber ölmüılerdi. Yal • 
nrz profesörün aıiatanı Bertie ağır yara .. 
lanmı,ıı. Eğer nitanlıaı Elen ona haota
hanede kanını verınemiı olsa idi o da ö
lecekti. 

Willa için artık kendi fıtbrikaaını kur
mak kalnuıtı. Fakat mühendisi Harry ça 
bnan pli.nlara rağmen bir türlü montajı 
yapamıyordu, Willo, Bertie'den yardım 
iatedi. Ve onu kotraıma davet ederek ı.. 
koçyaya götürdü. Bertie profesörünün 
ölümüne sebep olan infilakın bir ıuikaıt 
neticesi olduğunu ve bu suikaoti tertip e
denin Wills olduğunu öğrendi. intikam 
almalı idi. Makineleri berhava etmeği 
dütündü. Fakat Wills'in güzel kızını gö. 
rünce intikamını almaktan vazgeçer gibi 
oldu. 

Altının imal edilmesinden fabrökada
ki amele da ürlmıüıtü. Bir gün fabrikada 
infilak oldu. bu infilak acaba amelenin 
yanlıt bir manevrasından nu olmuıtu7 
yoksa Berııie mi mes'uldü. Bunu tayin 
etmek mümkün olmadı. Fak:ıt ıu mu • 
!balokak ki Bertia amelelerin hayatını 
kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye 
koydu ve bütün müıtabdemini kurtar • 
mağa muvaffak oldu. Yalnız ümidinin 
mahvolduğunu gören Wills ihtirasının 
kurbanı oldu. Makineler sanki Willı yan 
lannda olursa kuTtulacakmıt gibi onlar. 
dan ayrılmak iıtemedi ve onlar}a bera
ber uçtu. 

Bertie bütün bu altm fabnlı:asmı unut
mağa yemin ederek nitanlısı Elen' e av
det etti. 

(Altın) filmi Metropolio filmi nevin
dendir ve il<İ kııma ayrılabilir: Birisi, 
§alo, kotra aahneleri ile iki kadının mev
nıa karııtığı kısımdır ki bu, ikinci dere
cede ehemmiyeti haizdir. Diğer kısım 
filmin teknik olan tarafıdır yani fa.brib. 
da geçen sahnelerdir. 

Laboratuvarlarda çalııma!ar ••• 
Tecrübeler .•• 
Madenlerin bir tekilden diğer bİT ıek

le geçmeleri ••• 
L&mbalann gömlıcı ziyalan ... 
Elektrik fırmıiıın mütemadi homurtu• 

lanu• 
Alevler..,,_ 
lnfilik.-
Koıuıan.. bo,fn-an ... kaç.an lnoanlar • ., 
Iıı. bütün "Altın,, filmi. •• 
Sahneye konuı ? mükemmeldir " 

o Viyana'ya dönmüıtür. lochl'ıle yalruz 
babaaı vardır. 

Diğer taraftan Fransuva Jozef'i gör • 
mek için lsclıl'e gelen Laystner isminde 
bir ihtiyar da ıMiçci'ye çiftlikte raıtgel
miı, kederli olduğunu görünce ne yapıp 
yapı.p ona kontu bulacağını vadetmiştir. 

Nihayet Miçci konttan ne zaman ev• 
lerunek istese araya oğlunun girerek kı
zı ayarttığını öğrenmiş ve genç kontu 
tekrar lscbl' e celbetrnek için babasının 
gene bir kızla nişanlanmak üzere oldu
ğu haberini kulağına ulaştırmııtır. 

Genç adam gene koıa koşa gelir. Bir 
çok hadiselerden sonra iki genç biribiri
ne kavuşurlar. Bundan sonra oğlu artıl< 
babasını rahat bırakacaktır. 

Senaryo çok güzeldir ve ••<ime vazıı 
·Fred Lysaa'ya çok eüzel manzaralar 
göıtennek ve muktedir arııiotler idare 
etmek frrsatını venniılir. Marflıa Eg • 
gerth çok güzel oynuyor. Zaten ıesinin 
fevkaladeliğini de (yarım kalan Senfo
ni) de ve ( Çardaı) ta takdir ebnek fır· 
&atını bulmufl:uk. Bu film, takdirlerimi· 
zi son haddine vardırıyor. Szöke Szakall 
çok hoştur ve seyircileri iki saat müte • 
madiyen güldürmektedft-. Straus'un, Sup 
pe'nin, Milloeker'in meşhur valsleri fil· 
min en güzel taraflarından birini teşkil 
etmektedir. Müzık, resimlere o kadar it· 
lemiştir ki şarkı 1işitmezse süt venneyen 
bir inek bile görünmüştür. 

(Şahane vals) heyeti umumiye itiba
rile bu sene gördüğümüz operetlerin en 
iyisidir. 

• • 
SARAYDA: 

Er meydanı 
Bu hafta Saray sinemasında (Er 'tley

daru) isminde güzel biT film gösteril • 
mektedir. Filmi oynayan Eddi Kan tor'• 
dur. Ve bu hareketli artistin gülünç ma· 
ceraları filmi sonuna kadar heyecanla ıü· 
rüklemektedir. 

Mevzuu kısaca anlatalnn: 

Edeli bir gece gizlice kızlar yataldıa
nesine girdiğinden dolayı mektepten iro
vulur ve aonra. ıiaıni ıbir hırsızlık vakaıı· 

na karıştığından Meksika'ya kaçar ve o
nda etki bir arkadaıı Rikaroo iıle bulu
ıur. 

Diğer taraftan Kraword isminde bir 
poliı lıafiyeıi bir haydudu takip etmek
tedir. Eddi'ye rHtgeldiği zaman bunun 
aradığı haydut olduğunu zanneder. 

Rikardo arkadaıının tevkifine mani ol 
mak için derhal ite müdahale eder ve 
Eddi'nin büyük müsa..>akalar için Meksi
kaya gelen meflıur boğa güreıçisi Don 
Se'bastiyen olduğunu söyler. Fakat bu
nun için bir şeyi §3.rt kopnuıtur: Edeli, 
Ri.kardo'nun sevgilisi olan Anita'yı ka
çrracaktır. Çünkü Anita'nın babası genç 
kızı Panıova isminde bir boğa döğüşçü
ıüne vennek istemektedir. 

Borç payı 
--o--

B_y DesclausieresAn
karada gö

rüştüklerini anlatıyor 
Yunanistanın Osmanlı borçJanndan 

payına düıen hi11ey:i ödemesi için dü
yunu umumiye ıha- _ 

millerile Yunan hü
ıkUmeh. arasında ya 
pılacak yeni anlaş 
ma hakkında hüku 
metimizle görüşme. 
üzere Ankaraya git 
mit olan düyunu ~ 
mumiye idare mec -
lisi bafkaru Ba, 
Desclausieres dün l. 
tanbula dönmüştür. 

Bay Desolau&.iere. 
dün Tokatliyan o -
telinda Ankaradakı 
temasları hakıkında ıorduğumu:ı: ıorgu• 
ya karşılık demiştir ki: 

- Buradan Ankaraya gideıt:en, -
yahalimin hususi mahiyette ol.ıuğunu 
söylemİflİm. Ankarada 'bafbakan Ge • 
neral ismet lnönü, Maliye bakaru Fuat 
ile gö~üıtüm. Fakat bu görüf1Delerde 
hep huıusi mahiyette kaldı. Ankarada 
Yunanis-tanla düyunu umumiye idaresi 
arasındaki müzakerata dair bir ıey ko-
nuımadık. :ı: 1 

- Eski Osmanlı borçlarından Yuna
nistanın hissesine düşen pay hakkında 
yeni bir anlaşma yapılacağı vıe Yuna • 
nistarun bu makaatla yaptığı teklifler 
hakıkında Türk adamlar.ile görüttüğünüz 
söyleniyor. 

- Hayır doğru değildir. Bu haberi 
kat'i olarak yalanlaya bilirsiniz. 

Sürek avı 
Ayvacıkta muz.ur hay

vanlar öldürülüyor 
AYVACIK, 3. (Milliyet) 

Yurdun her yerinde olduğu gibi 
Ayvacrkta da sık sık sürek avları 
yapılmaktadır. Başta kaym:-1cam 
Hikmet Yavuzla ziraat memuru 
vekili Hakkı Çakan ve Gülpınar 
nahiye çevirgeni Rıza Elibolun ve 
köylü yurttafİarıınızın gösterdik • 
!eri yüksek çalışmalarda Bergos 
köyünde yapılan sürek avındp üç 
günde zararlı hayvanlardan 112 
domuz ve iki kurt vurulduğu zira
at memurluğuna gelen haberden 
an)a,tılmıftır. 

Vı..nı. ....n ~ .. kal ve yeJlri 111\yı •iZ· 

dır. Köylülerjmizin buızararlı har
vanlardan kurtulmaları için para
sız fişek dr{"ıtılmaktadır. Yurttaf• 
!arımı• !;öyl., Hksık sürek avt ; _. 
parlarsa hu zararlı hayvanlardan 
yakında kurtulacaklarına kuşku 
yoktur. 

Niyazi BAŞARAN 

Sivasta mahalle yolları 
SiVAS, (Milliyet) - Hükumet 

önünden Fevzipaşa mektebi.ne ka.. 
dar parke ile döşenme işi nihayete 
ermiştir. Şimdi buradan bezirci ka. 
rakolun! kadar olan kısım da yapıl 
maya devam ediliyor. Tutuluk yolu 
da kırma tat ile yapılmaktadır. 

s·vas 10 saylav çıkar: yor 

• 

işte Eddi bu 4i becerirken, kendİ•ini 
gi:zılice seven Rozali isminde bir genç kı· 
ıu da beraliet kaçırır. 

Güret günü yaklaşmaktadır. Polis ha
fiyesi hala Eddi'den şüphelenmektedir. 
Bunun için Eddi her şeye rağmen güreı 
meydanına çıkıp boğalarla çarpıtmak 

meoburiyetindedir. 
Artık vaziyeti siz tasavvur edin ..• Za· 

vallı Eddi azgın boğalarla güreımek 
mecburiyetindedir. Hayvan kovalar o ka 
çar, hayvan kaçar o kovalar. Bereket ver 
ıin, ıahte güreşçinin o esnada eline klo
rofomıa batırılmış bir havlu geçer. He
men onu hayvanın başına atar ve kurtu
lur. 

Yunanistanla yeniden başlıyacak ko
nutmalara gelince: Borçlar meaeles.i 
hakkında Osmanlı imparatorlujiundan 
topraık alan diğer uluşlarla da konuşma
lar olacağından Yunanistanla ne l:aman 

tekrar görüıüleceğini iyiden iyiye bile
mem. Bunu ancak Atinaya dönüşümde 
anlayabileceğim.,. 

Bay Deıclausiereı dün bir Fransız 
doıtunda öğle yemeğini ~I ve ak • 
şama kadar Tokatliyan otelinde dinlen
miıtir. Bugün ıehrimizden Atinaya gi. 
decektir, 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

SiVAS, (Milliyet) - Sıvasta 
saylav seçimi için devam eden ha
zırlıkların tamamlanmasına çalışıl· 
maktadır. Genel defterlerin yazıl- ı 
şt sona ermiştir. Yapılan nüfus sa.
yısında yekUıı dört yüz bin üç yüz 
kır sekiz olarak teslıit edilmiştir. 
Yeni yapılan saylav yasasına göre 
kırk bin kiti de bir aayla v seçilece
ğinden Stvaıı on tane kurultaya ele
man verecektir. 

Seçim işlerine bakan gözletme 
kurumu işlerine hız vermektedir. Halk Edıli'yi alkışlarken Eddi muzaf. 

feren dışarı çıkar ve kendisini bekleyen 
Rozali'nin kolları arasına atılır. 

Film heyeti umumiye itibari.le çok can 
lı ve hareketlidir. Edeli lcantor cidden 
muvaffak olmuıtur. Boğa döğü1:ü oahne
leri çok güzeldir. Fotoğraf kuvvetlidir. 

Osmanlıca karııhk1arını 7a2dıfımız kelime
lerin Öz. türkçe karıılıklarını ıeklimi.zin bot 
hanelerine yerleıtirerek kesiniz •• (Milliyet 
bilmece memurluğuna) rönderini•. Doğru 
halledenler araaında kura çekiyor •e kazoı.nan 
lara bediyel•r yeriyoruz., Hal miiddetiı Pazar• 
teıi ai.lnü. a..lıtıamına kadardır. 

Sivasta dağ spor klubü 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz· 

de bir Dağ spor kulübü teşekkül 
etmişti. llk toplantısında Liva ku
mandanı İsmail Öz Alp tarafından 
dağ sporları hakkında çok umumi 
ve istifadeli sözler ıöylenmiştir. iç 
ve dıt varlığını savllfta yarıtta 

güçlü kdnut karlı dağlar, yamaç
lar üstünde kayakla, kızakla koştur 
mağa ahııklık kazandırmak onları 
bu amaca ulattırmak kestirme yol
lar göstermek olmuştur ... aözlerile 
konferansına son vermittir. Bunu 
takiben kulübün işlerile uğraşan 

la.r ~:lmi~tir. KuhibUn kurulufUt.U 

Atatürk' e Büyük Erkanıharhiye 
Başkanına, fırka genel katipliğine 
bl yazıları çek· .-rui, va sıcak I..Mr • 
tı.ıkları alınmıştır. 

artistlerin hepsi rollerini tasavvurun 
fevkinde başarmıılardır. Pierre Blanohar 
mübendiı ıBertie rolünde, Roger Kari 

\ W1llı ..Wünde fevkali.dediTler ... 
Rosine Derean Elen'i, Brİ41'İtte Helm 

Willı'in kızını çcık güzel canlandmruı • 
!ardır , 
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ı • ı 1 ı •• ı 1 ID ! tı .• , 1 • ı 1 1 1 • ı 1 
ra ı 1 ·!il 1 I! -- SOLDAN SACA 

l - Kolay değil, ku..,Yet (3) Ser&enı. (5) 
z - Ali., mavera., meJakkat 2, Bizde de4 

iil, onlarda deiil 3, Çok deiiıl 2. 
3 - Bir içki 40 tenha 5. 
4 - Kadın, zevıce 4, ıarlır.ta lııir devlet 4, 
5 - Bir m•yva l, rablt ~datı. 2. 
6 - Kırmızı, cephe, deaiae, hile 2, bir 

lr:yn S. 
2 - Haıa.t me.,.ıimi 4. Yama 2. 
3 - Dem l. iman, ka11.aat 4. 

4 - Hiza 4. 
5 - Noı.. 2. Akar bir •u. 5. Nota 2. Wiy•an, camu& ». 

7 - Valide 3. 
8 - Himaye 7. 

6 - Dali.l•t,, Hiddet 3. Valide 3. Ea.11 2. 
7 - Doat, 5. 

9 - Çok deıiil 2, Buy, meıale 2, Bayılir 2. 
10 - Ceniılik 2. Bir renk 4. 

8 - T era 4. Aydınlık, nu.r. 4. 
9 - Cına, hacalet, muıilı:i 2. 

10 - Par ye bir deniz adı 4. Parlak deıiil 3 
11 - Emare, cıer 2. Afrlkada bir nehir 3. 

11 - Befaz (2). Keh.le (3) Rabıt edatı 2. 
YUKARDAN AŞA'CI 

1 - T a•la oyununda bulunur (3). Şalaal cürctkb 4. 

SOM 84 

SULP, (katı men.) 1, Bek, 2, Berk, 3, Katı, 
SULTA, Başlık, (Bak: Hakimiyet, riyaset, nüfuz, kudret.) 
SULTAN (Erkek için,) 1, Altan, 2, Erki Türk, erk, 

Türi, 3, Han, 4, Kaan. S, Kağan, 6, Kan, (Bak: Kral, im· 
parator, jadişah, ~. hükümdar, prens.) 

SULTAN, (kadın içiii) 1, Bikim, blın, 3, Hatun, katan, 
(Bak: Kttaliçe, imparatoriçe, melike, prense&.) 

SUN'[, 1, Düzme, 2, Kaltagay, 3, Takma, 4, Uydurma, 
5, Yapı;ua. 

SIJ,,~l TEPE, Hüyük, üyilk, 
SUR, (Düğün man.) 1, Düiiln, J, Kurman, kurban, 3, 

Senlik, (Bak: Ayin, velime.) 
SUR (Boru ma.n.) 1, Bom, 
SURET, I, Abak, (MücesslJTl suret, sanem man.) 2, Bl• 

çim, (Tarz, şekil, man.) 
SUOT, 1, Ağnn, 2, Ağınma, 3, Ağma, 
SUZAN, Yakan, yakıcı, (Bak: Muhrik,) 
SÜAL, 1, Sorav, n<:cyfiyet, mesele, man.) 2, Sor&u, "iı• 

ticvap man.,, 3, Soru, 4, Sorul, 5, Soruk, 6, Sorunca, 7, So~ 
runç, 8. Soruş, 9. Soruk, 10. Tanış, danış, (na.
det, mevzuu ba.hs man.) 11, Tirk-ek (istifham, iıticvap, ilJ 
tints.k, man.) 

SÜBHANALLAH!, 1. Arı Tanrı, 
SOFLI, 1, Al'-3k, 2,· Alt, 3, Aşağı, 4, Bayatı, (Bak: Safil1 

esfcl, sefil, erzel.) 
SÜHAN, 1, Likırdı, 2, Sö•, (Bak: Nutuk, kelim, hita• 

bet.) 
SÜHAN PERDAZ, 1, Çeçetı (Belit man.) 2, Düz~ 

1öyler. 3. Sözcü uahtip man.,. (Bak: hatip natuk, natıkapcr• 
daz.) 

SÜHULET, 1, Genezlik, 2, Kolaylık, 3, Küy, 
SÜHULETLI, 1. Genez, 2 •. Kolay, 3. Keli~tiı. 
SOKON, - ET, 1, Amır, 2, Baysal, 
SUKUT, 1, Sessizlik, 2, Söylememe, söylemezlik, 3, Sut-t 

ma, susmuşluk, 
SÜKOTE iCBAR ETMEK, 1, Susturmak, 2, TıydtmalL 
SÜKÜT ETMEK, 1, Hösmek, 2, Susmak, 3, Tmmak, 4, 

Tıyılmak, 
SUKOTI, 1, Ismık, 2, Sessiz, 3, .. Söylemez, 4, Susamıı, 

susagan, 5, 
SULALE, !, Arka, (Akap man.) 2, Döl, (Zürriyet man.) 

3, Döldöş, "Zürriyet, çolu.k çocuk man.,, 4, Irık, 5, Soy, 
S. Süyök, "Bak: Irk, nesl, nesep, zürriyet.,, 

SOLASI, Uçlil. 
SULLEM, 1, Basmak, 2, Bedii, 3, lncck, (Bak: Merdi~ 

ven.) 
SULllK (etmek), 1, Girmek, (Bir yola -) 2, Könilmek 
SUMBULE, Başak, bugday başali;ı, 

SEF 81 

RiNT, 1. Babacan. 
RlSALE, Cönk (Halk 5airlerino mahsus ıiir mecmuası 

nıan.) 
RiSALET, 1. Elçililr, 2. Yumuılama 
RUH, 1. Can, 2. Tin. 
RUŞEN, 1. Aydm, aydmlık. 
RUTUBET, 1. Çisen, 2. Islaklık. 
RÜYA. 1. Düş. 
RÜCU, 1. Cayq, cayma, 2. Dönli,, dönme, sözünden dön• 

ae. 
RÜŞVET, 1. Alça, 2. Berlm. 
RÜTBE, 1. Basamak. 
RÜYET. ı. Bakma. • 
RÜZGAR, 1. Eıiş, Z. Eskin. 

• s 
iAADET, 1. Araz, 2. Buyan, 3. Dirlilı:. 
SABAH, 1. Er, 2. Erte. 
SADIK, 1. Baldırkı, 
SABlT, 1. Afmçeız, akınçsız, 2. Ayrılmas, ayrılmıyan. 
SABR, 1. Acıya dayanma, 2. Bekleme, boldoyiı. 
SADIK, 1. Atar, 2. Bayık. 
SAF, An. 
SAFA, 1. Eilencc, eilentl. 
SAFHA, Yüz. 
SAHA, 1. Açıklık, 2. Alan. 
SAHiP, l. Buyruk, 2. Eğe, eye. 
SAK. ı. Afaç özdeği, 2. Bacak, 3. Baldır. 
SAKAT 1. Aimanlı, 2. Bozuk. 
SALAHiYET, ı. Elinden gclirlik, elindo11 ıelme, 2. Kan 

ıabilmek, yapabilmek. • 
SALHANE, 1. Kanara 
SAN'AT, 1. Di.lzme, 2. Düzüm, 3. Erdem. 
SARAHAT, Açıklık. 
SARF (etmek,) 1, Saygamak, 2, Sürmek, 3, Tüketmek. 
SATH (satıh) 1, Dıs, 2, Döteme, 
SAVLET, 1, Atılış, 2, Bas.km, 3, Ilgar. 
SAYHA, 1, Bafrıı, bağırma, 2, Çığtrma, 3, Çıilık. 
SEBEP, 1, Ep, ip, eyp, 2, Sdtav, 
SECiYE, 1, tra, 2, Kılık, 3, San, 
SEFER, l, Dönüm, 2, Gez, 3. Gidit 
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Nereler yıkıldı, nereler çatladı Anadoluda 
Kar fazlalaştı /Fırkaların çeşitli oluşla-/ İtalya-:- Fransı , (Başı 1 inci sahifede) 1 

azanan aurlann üç be§ yerinde çok 
büyük çatlaklak peydahlanmı§!ır. 

Sonra, zolzele daima mevki değiıti • 
rebilir. Bugün, son zelze!enjn merke
zi İJıtanbuJ ve civan olduğuna göre, 
ik'nci bir oaraıntı, yüzde dokıan ihti· 
maile, bu mıntakanın uzağında cla.
caktır. Nitekim 1928 lzmir zelzcle
ainde Tepeköy ve Torbalı merkez mm. 
takayı t"§kil ediyordu. Fakat, ıarsm-

d 1 d• ? Yakınlaşması Zelzele ar:zuı çok derinliklerinde 
Aldığımız yeni maliimata göre, 

raaathane zelzelenin hakiki ıiddetini 
•ve esas merkezini tesb t ebnek Üze

re dün bütün dünya raaathanelerile 
temasa giritınittir. tılarm •onu geldikten aonra zelzelenin 

merkezi Bulgaristana geçti ve orada 
tahribat yaptı. 

(Başı 1 inci sahifede) 
kileli Met~oroİoJi enstitüsünden aJdı 
ğumz mal.;mata göre son 24 saat içinde 
yurduc Tralcya<lan nıaad,1 yerleri yağış
lı geçmiıtk 

Yağış Ege, Karadeniz kıyılarında 
Jaimurlu, O<ta Anadoludı karla karışık 
yağmur, do~u Anadolusunda kar 9ek .. 
!indedir. En çok yağıı Dörtyolda 84, Ma 
raıta 30, Mersinde 32 milimetre olarak 
ölçülmüıtür. 

rın a amaç ar ne ır • tn-. (Başı 1 inci sahifede) 

(Başı 1 inci sahifede) 
Ordular uluslaııyor. 
Profuyonel t:caret yerini ulusal 

ticarete bırakıyor. Ulusal ticaret ye
rinde gitm;yoraa yurtta~larm ayn ay. 
n gördüğli zaran tüccar da görür. 

1 
ve hakikati müdafaa eder. ROMA, 5 (A.A.) - Bay. 

Liberal demokrat karşısında reaksi He Bay Mussolininin göriişm 
yoner olarak muhafazakar, mutedil 8 • at sürmiittür. Sonra, kral BaY 

Jeologlar, zelzelenin arzın çok de
rinliklerinde olduğunu söylemektedir • 
ler. Bunu teyit eden bir hadise de, 
merkez' lstanbul ve civan olan bu 
aaraıntılarm Viyanada da az çok 
duyulmuı olmasıdır. 

Dünkü zelzele, umumi tasnifte 
dördüncü dere<eded:r. bu hususta ya. 
pılan cetvellerde duvarlan çatlatan, 
bacaları yıkan, mobil eıyayı devi • 
ren aaramtılar, dördüncü amıf zelze· 
le aayılır. Bir derece a§ağııı, yani 
üçüncü de~e INlrsmtılar, duran bir 
aaat rakkasını itletecek kudrettedir. 

Bir tüccar çok para kazandığı 
halde yurdun uluıal ökonomisi ye -
rinde gibnezae tediye muvazeneainin 
bozukluğıı yüzünden para düıünce 
kazancı sıfıra :niverir. 

dmda fırkala• göze çarpar. Kirinalde kabul etmiıtir. 
Bunlar hüriyl,t ihtilali karımnda ile- Neler konuşuluyor? 

riye gitmek istiyenler karıısında bir ne- BUDAPEŞTE, 5 (A.A.) .-
vi mürteci mevcudiyet alırlar. car ajansııun muharriri Roa>& 

Onlann adı muhafazakar, bir bakıma malan hakkında &alahiyettar 
mutedildir. Fakat ileriye ıridenin önü • lardan fu malıimatı almııtır: &yazıt kuluinde yeni tahribat 

Zelzelenin Beyazıt kule&inde yap. 
bğı a.ııramtrlann tesirleri, dün mü
hendisler tarafından tetkik edibUt • 
tir. Ve daha büyük tehlikeler doğu. 

Diğer yerlerde Y•iıt 4 ile 30 mili
metre arasındadır. Gece ve &'ündüz sühu 
netleri iki ile üç arasında yükselmiıtir. 
En düıük gece siihunetleri Kaıtamonu
da ~ıfınn alt•nda 7, Çonımda 5, Bolu, 
Eakiıehir ve Erzunmıda 3, Ankarada bir 
derecedir. En yükıek gündüz sühuneti 
Antalyada sıfırın üstünde 16 derecede • 
dir. 

içinde bulunduğumuz her f"Y ulus • 
lA§tığı için ticaret de ulusal oluyOt". 

Okonomi ulu.Jaııyor. Bir misal ile 
göz önüne koyalım .içinde bulunduğu • 
muz her hangi büyük bir &:ln~yi i:,inin 
yolunda gider olması için, mesela bir 
ipek çorap fabrikasmın yok!:ın var ol
maıı için memleketin gümrüklerinde 
bir dıvar yapmak lazım geİi) or. 

ne yumutak maddelerden güçlüğü ve cltalyan • Frana.ız kon 
mukavemeti kıracak manialar koymak- hakkındaki haberler henüz 
tan başka iıler yapmazlar. Sınıf ihtila- nı~phemdir. Onun için açık !ıı 
linin getirdiği sosyalist, komünist, a· edirun k kabil değildir. Ancak 
mele fırkaları i•mini alırlar. rede de olduğu gibi, iki a Hava müaait olmadığı ıiçin, kule

nin Ü8t kıammda ve dıtmda bulunan 
eaki çatlağın &On vaziyeti tesbit edi· 
lememiıtir. Yalnız mühendisler, lru • 
lenin iç tarallanru gözd.on &'eçirmi1 • 
ler, sıvalann döküldüğünü ve daha 
bazı tahl' bat olduğunu gönDIÜ§lerdir. 
Heyet, kulenin dahili kıoımlannda 
bir tehlike görmemiı ve nöbetçilerin 
lekrar YBzife görebilecekleri netice .. 
aine vannı,.trr. 

Bunun için kule bekç'.leri dün 
öğleden ıonra tekrar kuleye çıkarak, 
ifleri- devama batlamıılardır. 

Fen fakültesinde fatlayan 
davarlar 

Zelzelenin teairile, Fen fakültesi 
binasında da biraz tahribat ohnuı, 
dln'arlann bör kumı çatlamıftır. 

Dun yeniden sarsıntı oldu mu 
Dün, öğleye doğı'U yeniden hafif 

aaraınblar olduğu yolunda bazı §&yia· 
lar ortaya atılmııtır. Fakat, rasatba
oeden yaptığonız tahkikata ıöre, 
}"ellİ bir zelzele lr.aydedilmit değil
dir. 

Y alruz, her zaman hlased.ilen, ( tah
telarz ihtizazlar) rasathane aletlerin· 
ce de çi:ıı lıniıtir. 

Zelzele tehlikesi tamamile 
atlamtfhT. 

Dün, aon zelzele h.idiaeoi etrafm· 
da, üniversite Fen fakültesi jeoloji 
profeaörii Bay Hamit Nafizle ıröriif
tük. Bay H.imit Nafiz, b'.ze fU §&yanı 
dikkat §eyleri söyledi: 

• - Dünkü :zelzelenin aahası ıe
niıtir. Yani Viyanaya kadar bir çok 
uzak yerlerden de hioaedilmiıt:r. Bu 
hal, zelzelenin çok derinde oMuğıı. 
nu göaetriyor. Merkezi derin zelzele
ler, daima tahripkar olmaz. Bu bizi 
aa.kinlettirecek b r hadisedir. 

Zelzelenin merke:zıi. aatha ne ka • 
dar yakın olursa, çok fazla tahribat 
yapar. Bu da sahanın dar olntu ile an· 
laşıhr. latanbul zelzelesino.in Viyana. 
da da hiasedilmit olmasına nazaran, 
merkezine çok derinde olduğıı ve te • 
airlerinin hafif geçiıtirilmesi tabii· 
dir. 

Bu zelzele, tektonik aaramtıdır. 
Volkanik aanıntılarla ali.kaaı yok-
hım. Fakat ıunn aöyLiyey:m ki, volka· 
nik zelzeleler, bu ç"§itlerden daha 
tehlikesizdir. Mesela, en mqhur 
M<>ı.ele yanar dağı zelzelesini bu
miıal goaterebiliriz. Antil deni:ı:'.nde
ki Martinik adasında vukua gelen 
bu zelzele, yanı batındaki Amerika 
raaathaneleri tarafından hiç kaydedil-
mern·ttir. 1 

Bunun aebebi, o adayı 11.lt fut e
d .n .arsınhnın satha çok yakın bir 
yerde oluıundan ve genit bir sahaya 
ulapm•m••ındandır.• 

• - Zelzele devam edecek mi?> 
« - Bu bahiste iki feY hakkır da 

kat'i söz söylenemez. Gerek zelzele
nin olacağmı, gerek devamı edip etmi• 
ye<eğini önceden kestirmek :m.kanoız· 
dır. Bu, arzın dahiline ait bir h.idi
eedir. Yürütülen nazariyeler tama • 
men ıpekülatif mahiyettedir. t 

Eaaaen müıahede üzerine müesses 
lx"r nazariye yürütmek kabil değildir. 
Ancak, jeo;oji no"ktai nazanndan 
zelzele mıntakalannın kat'i tayini er· 
&'eç mümkün olacaktır. 

Fakat, şunu itaret etmek iaterim 
ki, bugün için• hepimizi teakin ede
cek emareler vardır: B ·r defa, &aha 
genit. sarsıntının merkezi derindir. 

SIP 

SELAM, l, E0<lık, eohk, 2. Esenlik, 
SEN ET, ı. Belee. 2, Dayak, 3, Dayanak, 
SER~1AYE. 1, Ana, 2, Dömek, 
SEVAP, 1. Doiru iş, dogruluk, 2, lyi .iş, iyilik., 
SEYAHAT. 1. Gc2i, 2. Yolculuk, 

nır. 

Diklr.a t ediyorum, bir çok kimse -
ler zelzele iıle hava vaziyeti arasında 
bir müna.aebet arıyorlar. Halbuki 
bunun fende yeri yclktur. 

Sınır masuniyeti 
Zelzele, yazm da, kıım da, dur • 

&'Wl havada da, yağmurlu mevsimde 
her ırün, her zaman olabilir. Birisi 
dahili, diğeri har:Ci bir hadisedir. 

Bu arada bir de ıu noktaya dik
kat etmek l.iznndır. Zelzelelerin tah
ribatı da nisbidir. Istanbul, sağlam 
bir kayarun üzerine kurulu olduğıı İ· 
çin, dünkü tiddetteki zelzelelerin ya· 
pacağı azami ta.hribat Istanbulda, gör 
düğümüz dereceyi geçmez. Fakat, 
ayni fiddette bir zelzele, batka çefit 
arazide, daha fazla teairini &'Österir. 
Meaeıli, Torbalı zelzelesinde aağlam 
kayalar Üze>ı'nde yapı:lmıt bir ııra 
binalar, o IDÜthİf aaromtıdan hiç mü
tee&sir olmadığı halde, ayni mmtaka,. 
run 200 metre kadar ilerisindeki di.
ğ.,.. evler kamil en yı:kım.ıttır. Gene 
lzmirde, Alaancalr.ta Omnanlı banka. 
&mm depoları yrluldığı halde, Kadi
fekallenin b:naları zerre kadar zarar 

na dahildir. Ara •ıra bôy~e zelzele. 
ler olur. Son ıwu:&ıntı da, diğerleri gi
bi tahtelarz inhidamların teıirile vu. 
lrua gelir. 

Dünyanın genel po[ tikaıında tek 
yurttaşın telakki er, mefhumlar nokta -
ıından 1aa-det iç.inde yaşamasl un ı.rrrı 
bütün sımr ıçinde masuniyetin. mahfuz 
olmasına baii'lıdır. Bu milliyet duygusu
nun geO:ılcmtıcinden ilerıye gelhor. M:i
biın bir hadiıe olur ve yurt torralı..ları 
elden çıkarsa, kendi kazançta ailesi sih
hatte, ve akıllılan yerinde, varlıii'ı yo
lunda olan bir insanın mesut olması 
evvelce kabildi. 

latanbul ve civan tektonik noktai 
nazardan karııık ve ıınültevi bir arazi 
ÜZerinsdedir. Maamafih, lzmir ve ci· 
van daha ziyade zelzele mıntakaaına 
dahildir. Kıoaca, zelze'.en.in vukuu i· 
çin hiç bir kaide yoktur.~ 

Diğer tahribat 

. görmenıiytir.> 

Bay Fatinin verdiği yeni izahat 
. Rasathane müdiirii Bay Fatin, dün 

bi.ze zelzele etrafında f'l yeni malu
matı vermiıtir: 

•- Son sanmtı, latanbulun olsa 
olaa 70 - 80 k: lometre uzağında o
la.bilir. Fakat, lotanbul merkezi vac i
yettedir. Saruntınm derinliği çok 
fazladır. Bunu, bütün Avn•pa aiamog
rafları kaydettiği için, ruathaneler
den geılecek yazılann mu.kayeseaile 
a..ı.ı;a derinliği tayin edebileceğiz. 

Ulu orta bir tahminle 15 - 16 ki
lometre derinlikten geldiğini .öyleye
biliriz. Eğer, aanmtı merkezi, 5 - 6 
k:"lametre aıaiıda olsaydı, tahribat 
çcılk feci olaoaktı. 

Zelzeıle, tahtelarz istikraraızlık 
neticesidir. Büyiik tektonik te~ekkü-
1.itm yerleımeğe doğnı muvazene al
maamdan ileri &'elir. Otedenberi 
zelzele mıntakaaı üzerinde oluşumuz, 
bizi aarsmtılan her an beklemeğe alı~
trnnalıdır. Zelze~e mıntakalarında 
zelzele ohna.aı, o aa.ha.nm muvazene .. 
ye doğnı g· dişine bir adun daha a
tılmıı aayılır. Ve zelzele ihtimali da
ha azalır. 

Yeni bir zelzele tehlikesi yoktur. 
30 """' "VV' lki büyiik :ı:elzeledenôeri, 
ilk eşiddtli oarsıntt yeni olmu~tur. 
S:naenaleyh, tahtelarz muvazene du
rulmuttur. 

Daha 20 - 30 sene büyük sarsmtı 
oknıyacağını tahmin etmek mübalii
ialı aayı!maz.> 

Hangisi doğru 
Rasathanenin zelzele hakkında ver

diği tebliğle, aarııntı merkezinin l!i
tanbula 70 - 80 kilometre uzak o
labileceği kaydedil yordu. 

Senbenuva mektebinin ıismoğrafına 
nazaran, zelzele merkezi 200 kilo • 
metre kadar uzakta gösterilmitti. Bu 
farkı Bay F atinden sorduk. Bay Fa
tin, rasathane heıaplannın daha doğ
nı o·1duğunu ve yeni alman i..letin ,.aş
ma.ına imkan olmadığını söyledi. 

Bay Malik ne diyor? 
Diier taraftan bu itin bilginlerin· 

den Bay Malik te dün telefonla bize 
tunlan söyledi: 

« - lstanbul arazisi, tamami]e. de
ğilse bile kıanen zelzele mıntakaoı-
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Zelzelenin tehrin muhtelif yerle
rinde yaptığı diğer belli batlı zarar
lar ıunlardır: 

Edirnekapıda pa.ınukçu Andonun 
iplik imalathanesi çökmiit, Karagiim. 
rükte bir evin çatısı yıkılmıı, Çarıı -
kapıdaki Vezir hanındıı ufak çat'.ak· 
lıldar olmu~. 

Bundan b&§ka, Beylerbeyi camii i
le Edirnekapıda Atikalipaıa camii • 
nin kubbeleri ve eski lstanbul lisesi 
b.inaaınm bazı duvarlan çatlamııtır. 

Fuat P&.JA canünin m:iezzin mah
fili futüne rutlayan tavanı yıkıl -
ini§. bazı taraf:arı böliinmiqtür. 

Alemdarda MehmctpaJA karakolu 
binası da çatlayan yerler arasındadır. 
13c pkapı ve Y edikule surlarının bazı 
kuımlarmda yeni bazı çatlaklıklar da 
olmıqtur . 

Rasathane ne diyor 
Dünkü sarsıntı hakkında Kandilli 

ruathaneai §U mallıımatı vennittir: 
( Bugiin 18 i 38 dakika 19 saniye 

ıeçe fevk.Lnıerkezi lata.ııııbulun 200 
kilomet"" kadar garbında bir zelzele 
kaydedilm ttir. Bu zelzele merkezi 
yakınında bulunan bir kısım insanlar 
t.flrafmdan ancak hissedilebilecek de
recede hafifti.) 

Şarköyde iki ev yıkıldı 
TEKIRDAG, 5 ( A.A,) - Sarnn· 

tı durmuıtur. Zelzeleden Şarköyde 
iki ev yıkılm:ştır. Bugün §e.~rimiu 
ilk kar düpnüıtür. Hava soğalitur. 
vSF-murıiH ma hdom oh moh om oha 

Uşakta 
UŞAK, 5 (A.A.) - Bu sabah baılıyan 

İri taneli kar hala devam ediyor. 
Saat 17 ve 17,30 da iki dEla hafif zel

zele olmuı ve zarar yoktur. 

Kütahyada 
KUTAHYA, 5 (A.A.) - Dün biri o

nal tı kırk iki de ikincisi onıel<iz otuz ye
dide cenuptan ıimale doğru iki har~eti 
arz oJmuı, birincia.i iki ikincisi bet sa.ni
ye ıürmüıtür. 

Blecikte 
Bilecik, 5 (A.A.) - Bu gece saat 18 

de, 19 da, 22 ele hafif, 16 da oldukça 
kuvvetli dört zeizeie olımııtar. Son sar
aıntı on saniye ıünnü§!iir. Vilayetimiz 
bu ..... 11ntılan lı:azaıız geçinniştir. 

Zelzele Bulgaristanda da 
hssedildi 

SOFYA, 5 (A.A.) - Dün Sofyada 
16,40 da ve sonra daha hafif o~ 17 
ek merkezi Sofyadan 440 kilometTe U• 

zakhkta bulunan ilD zelzele duyulmuı
tur. Sarımtılar Gulgariolanın cenubu 
tarkiıinde daha şiddetli olarak duyulmuı 
muıtur. 

S!RAÇ, 1, hık, 2, Yala, (Bak: kandil.) 
SıRAY~T, ~· ~ula~ma. 2, Ca1kan. S, Geçme,~. Srva~ma, 

(Bak: Intıkal, ınhşar. taammüm.) 
SIRA YET ETMEK, 1, Bulaşmak, 2, Geçişmek, 3, Geç

mek. 
SiRET. 1, Gidış, 2, Kılık, 3, Kdmç, 4, Kıll<, 

Çünkü seri kalan topralolar bir mem
lekete kafi idi. 

Milliyet anlayı§ı ileriye gıttiğı za -
ınanlarda oturduğu memleket !>o ıka dev 
lete geçıe bile mesut olabilirdi. ) nni 
bogiin yurt kederli ne yurttaım güler 
yüzlü olmasına imkin yoktuT. 

Fırkalann çeşit.eri 
Dünyadalri siyasal frrkalann 

rini gözden geçirelim. Bunlar 
devlet devrinde doğmuıtur. 

Bunları kutegoriJeno ayırmak doi • 
ru olur. Bunlara ayınoa ifine mukabil 
ıiyasal fırkaları doğuran intilalleı~n çe
fitlm üzerinde tıadiselni kovalamalı -
yn:. 

ilk insanların ayaklanması kurtuluı a
maçlarına doğru iJl'rJemeu hürriye .... a
tilalini &'etirdı. Hüriyet ihtilali ;nsan 
halı..lanru Absolu monarıiye Wfl in • 
sanlara vicdan, yazıta, to,;>Jaıınıa, ge.l: -
me hürriyetim getirdi. Bu devrin getir· 
diği neticeleri yüreğine basıp bu fikir -
lere bağlılığı gösterenler araamda bir 
toplantı ohnuştur ki, buoo fırka diyo • 
nız. 

Fırkalar tunlardır: 
1 - Liberal 
2 - Demokrat 
3 - .. ,a_ 
4 - Cümlı.ıriyet frrkalardır. 
Bunlar hep hüriyet doğmadan evvel 

hürriyeti boğucu olanlara karşı mücade
leyi ifade eder. 

Bunların maksatları arasındaki .ben
zerlik bir olduğu ·halde aralarmda ayn
lık ,·ardw. 

Liberal fırka: Hüriyeti müdafaa eder. 
Demokrat frrka: Batta olan hanedan 

iradelerinin 11etirdiği fıalkm ve halk 
menf<uıti için kendiaini kullaıuna.ııu ;. 
fade eden fırkadır. 

Radikal: Halk hukuku ve büriyeti ve 
onu müdafaa edici ve hiikiimeti cezalan· 
dırmak esasııu kab~ edenk vicdanı hü
riyeti noktasından aerbestliği ne ileriligi
iıtihaat eder. 

Cüınhariyetçi fırka: Ha!t'ki olarak Ji. 
beralizmi, hakiki demokrasiyi temin i
çin batta bulunan tek idare mümeuil.le· 
rinin İJ baıından uzakla§tmlmaoı ve 
temsil makammın halktan birisinin Ü -
zerine verilmesini ifade eder. 

Liberal fırka 
Liberal olmak hür obnağı istemek 

dernektir. Hüriyet üzerinde birçok f")'

ler yazılmıı ve söylenmiJlir. H üriyetin 
doğru ve iyi bir ıey olma11 için yurt • 
taıın bunu kullanıtı eanaaında baıka 
yurt.aım hukukuna dokunmaması tari
fi çok tekrarlanmıı ve klaoikletmiıtir. 
Hüriyet ilıtil.ili hüriyeti getinnedi. Ma
ıuniyeti getirdi. Yurttaşlar hürdür. Ay· 
ni :zamanda masundur. Bu masun u1u1 
yurttaşın kendi üzerinde bakıı:z, kanun
auz tazyi.ke karşı alınmamalıdır. Hüri -
yet aktiftir. Kendinin her hangi bir ha
reketi yapabilmesi ve buna ve mani bir 
kuvvete kartı it olmasıdır. 

Masun oluı hüriyet gibi aktif değil, 
paoiftir. Başkasının tecavüzlerinden ko
runuı· olr, ıı masuniyettir. 

Din fırka.arı arasında b"r mücade!c mev:z 
Uçıincü kategori fırkalar din fırka • aolmaktadır. 

landır: Franııızlar mutlak surette 
Din taraftarları serbestlik içinde dahi konun muhafazasında, ltaly 

bu aerbest vaziyette dinin müdafaası- bir tekamül lüzumunda israr 
nı politika yolundan yapmağı kendileri lar. Bu iki göriifü biribirine 
jçin kolay görmüşlerdir. mak için, her ki tarafın d 

Din bir sosyal tesisidir. Doğıış gü • kabul edilebilir bir formül 
nünden bugüne kadar hiç bir devirde tadır. Şimdiye kadar yapılan 
hayatta k'n.lini muvaffak kılmak için ker..Iere ve g~en muhtelif 
onunla maluadına varmak yolunu bı· ta bakılırsa, vaktile Bay B 
rakınaıruştır. Bay Titüleakonun diqündükl 

Peygamberler devrinde devlet za- de ve uzlaş:na yolile hudutl 
ten dınden ;baretti. Onlar Allah tarafın- dilini imkansız bırakan bir 
dan resu:I olarak ortaya koydukları dini garantisinin mevzuu hah 
devlet ile birlikte götürüyorlardı. ~ylenebil'r. 

Feodal devlet zamanında ela din biz- Şimdiki konuımalar aıl4ka 
Jetlerin bi-'L'-'-'- ı'rerı' · zat it baıında değildi. Fakat lıer gün '"""= • Wdll!ll 

kendi kuvvetinden ona bir fey vererek rqmamağı ' kartılıklı taahhüt 
baştaki insanların kuvvetinden alanık leri hakkındadır. 
insanlık hukukunu istismar edip, tahrip Sonra Avuaturya iatikl• ' ' 
edici yoluna devam etmiştir. ranti edihnea.inden bahaetmek 

16 mcı asırda, inaanhğın ilim ve fen· ru olmaz. Çünkü Avuoturya 
ne doğuıunun müjdecisi olduğu zaman- bir garanti İotememit ve hat 
larında din de reform mevzuu bahistir. di mukadderatına hik.im lir 

Meşhur cezbeli Al • an papa11 Luter aıfatile kendi topra.klarıı:un ... 
dinde ısla.hat yapmak gayret.ile kendi ğmm garanti edilmeııinai tereli 
kanaatlerinde .adık bir hriıtiyan olanılı: &'Wl gönınediğini söylenittir. 
har_,_ eld' O k , _ _, ka • Avusturyanm iatediği ancıdı 

...ete g 1
• zamana auar to • dan müdahale tehlike•ni 

likliğin iç ve dıt görünüt vaziyetteki .kaldınnaktır. Macari.atanın 
gülünçliitü lı::tzmrden1e~1, ~~;an et.ti. 
Protestanlık doğdu. Nltotik nriıtiyan- ~":!"';:,~~ı:=..y;:d.a. 
ldcta vaziyeti kurtarmak iç;n harekete lr.arıımak istemediğinden R....-
ıeldô.Resim, musiki, edebiyat bakımmdan nupnalarmı end 'te ile tak'p 
cazibem inaan ruhundau alan esaıları- ne hiç bir sebep yoktur. 
teksif etti. Ve ıalahat yaptı. 

Bir taraftan protestanlann ayınlarda- Reami tebliğ ne,,...dilecelı 
ki kanna karışık variyetini ıalaıh eden ROMA, 5 (A.A.) - tla2:n11~ 
ıeJkilcle doimau, katolildiğin ıalıııhı Jıris.. ta olan Fransız • ltal:ran i · 
tiyanılık dinini dünyanın medeniyet yo- pazar akıammdan evvel bi · 

aanılmaktadır. luna gidiıinde yeni bir devre soktu . 
Hüriyet ihtiliıli gelince h ;stiyanhk, Bay Laval bu aabah V~ 

yma gitmiı ve arada iki 
prote.ıanld., katolikliğin hayatın yeni fazla Bay Muaaolini He gö-ri-.ııt 
yoluna uyma11 için fırkalıqarak kendi-
aine açık bir polıtika vaziyeti temin et- iki devlet ad-, hali ha 

rupayı alakadar eden bu'· tün ti. Din fırbbn doğdu. 
maai meaelelerini t 'k ilk idealist f .rkaların aralarına bun-

lar da katıldılar. Bugün dahi bilba.aa dir. 
Orta Avrupada din fırkası altında çalıı· Merkezi Avrupanm eiyaaal 
maktadırlar. Hattiı yer yer katolik, pro- mmdan İatikrarmı temin etmek 
testan frrwı diye fırkalar vArdır. Me- Jetine müteallik mukavel 

bunların Romada Fra-.ız ,.e ıela Holanda hükUnıet idaresi protestan 
ve katolik ilci hıristiyan fırkanın birlcı· yan müm...aiUeri tarafından P 

'd dilmeler'nden aonra dahi n"'"'-• mesile te§Ckkül etmiş bir vaziyetle ı a· yecektir. 
re olunur. Din fırkalan Üzerinde bir mi

Zirıı, do&-rudı.-1 dofnıya al" 
oal daha: lsviçre .. Yurttaılann toprak devdetlerin d muvafaka.lıini . 
bağlılığma nümune olacak bir ulusal etımek İcap etmektedir, Bay 
mevcudiyet olnınk itibarile tarumnııtır. ziyareti baklanda resmi bir 

Burada buırün din fırkaların teairi 
altında bulunmaktadır. lsviçre federal· neıredilecelr.tir • 
dir. idari varlığı kantonlard.r. Kanton· --------•>------"ll 

lar•n merkezlerde müme .. meri olmak ü- Bı üksel scrgı·sı·nt 
:zere devlet mcri<ezinde birer büroları var· 

:~~~~::~de parlamentonun ">'""' tar- i 0 hisar1 ar 
lıviçreniri en çok tutulur, ıeyilir ve 

aza11 olan aiyasal fırka11 radikal demok· 
rattır. Bu fırkanın 58 azası vard r. Bu· 
nun yanmda konservatö htolik fır • 
ka.ı &'elir. Adı muhafazak;;.r olan, h r 
ıeyi geriye doğru çeken vaziyette bir ir .. 
tica fırkasıdır. Katolik iomi de olnunca 
bunun kıpkızd blr irtica fırkası olduğu 
meydandadır. Bunlann 46 mcbuıu var· 
dır. Eğer radikal fırka11 köy:ü ve eanaf 
fırkaaı ile birlikte olmasa bunların kar
,uını!• ehemmiyetli bir birlik olacaktır. 

icra vekilleri heyetinde radikal de • 
mokratlann 4 nazırı, katolik fırkasının 
2 ve çiftçilerin 1 mebuıu vardır. Bu iki 
fırkanın karıılıklı kuvvetleri telkik edİ· 
lirse dünyanın en ileri yerinde bile !ıi-
1.i bunların mevcut olduğu anlatılır. 

Medek fırkalan 
Meslek zümreleri üzerinde fırkalar 

vardır. 
.çif • ler, köylüler, esnaf, küçük sa

nayi sahipleri her biri köy adlan ile müı 
tereken veya ayn ayrı frrkalar yaparlar. 

Çekoalovakyada küçük sanayi ve eı· 
naf fırı..,sı vardır. Bul!laristanda vardı. 
Romanya 7e Macaristanda vardır. Eı -
nafm, büyük çiftçilerin, kartellerin ay· 
n ayn fırkalan vardır. Her hangi bir 
zümrenin günlük politika11nda diğerine 
kar;ı kuvvetli bulunma11 bir birliği ifi\· 

(Başı 1 inci sahifede) 
de tahsiaat kı:>nacaktır. 

- lnlıisarlann Ankaraya gö • 
mesi meselesi ne oldu? 

- Bu işin yeni bina yapıhnıuıı.
konulduğunıı biliyorsunuz. Yeni 
müteahhide ihale edilmek üzeredif. 
nanın inşası bittikten sonra 
müdürlük A nkaraya taıınacaktır • .J 

TEPEBAŞINDA ŞEH 
TfYATROSU 

lıt:•)ul 8ılrdiııf11 
ŞehirTiyatrosa 

ıuıııııııııııı 

111.Jll 

Bu aktaııı 
')aat (20) 

insanlık 
Komediııİ 

4 Perde 

111111111 nü matine y 

ikinci ve uç uncu günleri 
14,30 cLl 
••• 

SEYR. ı. Bakma. 2, Gezinme, &ezme, 
SEYYAR, 1, Dola,an. 2, Gezen, 3. ~ginci. 
SIHHAT, J, Dinçlik, 2, Doiruluk, 3, Eı (Sağlamlık man.) 

4, Esenlik (afiyet ın.uı.) 

SiRKAT, 1, Hırsızlık, 2, Uiruluk. (Bak: Sarilc mesruk 
\hıiliis.) • • 

SiRKAT ETMEK, 1, Aşırmak, 2, Buldurtmak 3 Çal-

Liberao.anin bir ba§ka noktası daha 
varda-. Liberalizm her ıeyde olduğu gi
bi haklarda ve çalışmada •erbeıt ve ma· 
aun olmağı temin eder. Haklarda hüri
yet bir yurttaşın kendine aü ve cemiye
tin heyeti mecmuasını müteeıair etıni
yeceği hüriyttleridir. 

Bütün çalışmadaki acrbest olmak ser· 
beıt ticaret tarafrnc!a olan liberalizmin 
mima" ikti• .. di liberalizmdir. Bundan PY 
ri haklarda, yaşamada, ıey.ılıatte, matbu· 
at hüriyetinde ve cemiyet yapmada, top
lamnada, söylemede liberalizm olur. 

de etmez. 
Esasen bunların muvaffak olaııuuna

urun ıebebi fırka içinde çalışan adamla
na tahıi ve zümrevi menfMtl rini dü -
ıünmeıidir. Bu günkü yeryüzü gidiıinde 
büyük toprakları küçük çiftçilere dağıt. 
mak itinde dahi çiftçi ve köylü fırkaları 
ameli hayatta muvaffak olamamıılardır. 

Eski Fransız Tiyatroaurı 
Şehir Tiyatroıu Operet luıOJI 

12-1.l-934 tarihte çarf&mba &'ÜS 
SILA, 1. Biu.şme, 2, Bulutma, 3, Ulaıma, 
SINF (Smıf) l, Atam, aşama, 2, Barana, (Kafile, ce-

maat man.) 3, Boy, 4. Bolük, 
SIR, 1. Gcşirik, 2. Gizli. 
SIRAT, Yol, (Bak: tarik) 
SIRATI MÜSTAKiM, 1, Doiru yol, 2, Gönu yol 
SIRF, l, Ancak, 2, Büsbütün, 2, Bütün bütün, 
SIYANET, 1, Ayama, 2, Koruma, 
SiCiL, l, Çek 2, Kötük. 3, Kütük 
SEFiR, I, Elçi, 2, Savcı, 
SIHAN, 1, Cap, 2, Kalınlık, 
SIHANLI, 1, Kalın, 2. Yo&un. 
SIHR. (Sıhir), 1, Arbaji, arpaf, 
SôHIR YAPMAK, ·, Arbalamak, 2, Baimalı:, 
SiKKE, 1, Akça, 2, Armak, (para, alım man.) S, Dam-

&:ı. tamga. 
SiLAH, 1, Belik, bilik, 
SiLAH ARKADAŞJ, Silda$. (Sü - a.ker,) 
SiLK. l, Dizi, 2, Sıra, 3, Takıırı, 4, Yol, (Bak: llolealek, 

tarik, tertip). 
SiLLE. 1. Bu .. k, 2, Şamar, 3, Şaplak, 4. Tokat. 
SiLLE VURMAK, !, Şamarlamak. 2, Tokat4m.ak, 
SiLO, 1. Ora, 2. Oru, (Bak: Ambar.) 
SiLSiLE, !, Kezık, 2, Sıra, SNardı, 3, Tcıik, 
SILSILEI CIBAL. 1. Balkan. 2. Dağ salı. 3. Sıra daalar. 
SiM 1. Gumuıs 
SiMETRiK, Uyu.kas, (Bak: Mütenazır,) 
SiMSAR. !, Hclckeci. 
SIN, I, Çağ, 2. Çer. 3. Yaş, 
SiNE, l, Bağır, 2, Bu.ksu.k, 3, Döş. 
SIPAlf, (Bak: Asker, lcşkcr.) 
SiPARiŞ, l, Jınıarıç, Jsmarış, 2, Ismar1ama. 3. SoylC'n

ti. 
SIPAP.IŞ ETMEK, l, Ismarlamak~ 2. TapıştırmoJc 
S1PE11TAR, Barlas, (Bak: SC'rdar, aarasker, kuman-

d3n.) 
SiPER. !. Barı 2. Gtrelti. 3. Kalknn, 
SIPF.llLENMEK, Kuytula.nma.k. 
SJPAALI YEtt, l, v v .•:. 

-· . . SiRKAT ETTiRMEK, Çörletmek, sn: ARE. Yddtt, (Bak: Kevkep, necm,) 
Sil AYIŞ, 1. Oğdti, 2, Otme, 3, Oğü, 4 Oiiüı 
SITAYl/j ETMEK, 1, Maktamak 2 Ofmek '3 Okmok. 
SiTEM, 1, Cıkrsma, 2, Kahı, ' ' ' ' 
SiTEM ETMEK, 1, Çlkı,mak, 2, Güccmlemclr, 
SiYAH, 1, Kara. 
SiYAHA MAiL. 1, Karamtak, 2 Karamuk 
SiY AHLA TM AK, Karartmak • ' 
SiMSİYAH, l. Kapkara. ' 
SiYAK, 1, Geliş, 
SiYAK! KELAM, Sözün geliıi 
SiYATiK, 1, Kcnci, ' 

MSOdf'R) A, 1. Aşamlık, 2. Aşyailık, 3. Dirgi, 4. Tirki. (Bak: 
aı e. 
SOFU (Sofi), 1, Arrılc,_ ınılc, 
SO~BET, 1, Arlr:adaş.hk, 2. Birlikte, oturma, 3. Görüı· 

me, 4. Kcf, kep, gcp, 
SOKAK, 1, Dölme, 2. Giremiç, 3, Oram, 4, SapkL 
STEP, 1, Bozlar, 
SU, Kötü, (Apj-ıdaki cibi birçok: birlcıtirme sözlerin 

ba,mda ladlanıhr.) 
SUIKAsı:. ı, Kuturuk, 2, Oldürmeye kalkışma, s, Ya-

ianç, 4. Y aganrna, 
SOIMOAMELE, 1, Kötü davranma, 
SUiNiYET, 1, Kötülük isteme, 2, Yavuz sanu, 
SUIŞOHRET, 1, Adı, çıkma, 2, Selinti. 
SUiZAN, l, Kötü ıanı, 2, Yavuz sanma 
SUBH, 1, Tan. 2. Tanla. . 
SUPHO KAZIP, Ertelik. ertemle, 

S 
SbaUhBH

1
U SADIK, 1, Çin tan, 2, Tandacak, tanJacık (Bak• 

a , cer, ı;afak,) ' • 
SUDUR (etmrk), Çıkmak, (Bak: Sadır.) 
SUHUNET, 1 İsi. 2. lsılık. 3. Kızgınlık, 4. Sıcaklık 
SUKUT, 1. Duıme, 2. Du,üş, 3, lniı, (Bak: HiiJnıİ nü-

zul. Sıkt. l!\kat.) • 
SUKUT ETMEK, l, Du~mek. 2, lnmek, 
SULH, 1, Abrr, 

Haklarda hür olmaiı iıtiyen çahtma
ğı hür olarak kabul edenler vardır. Bü
tün dünyanın anlayııına göre haklarda 
hüriyeti kullanış, devlette birliği boz. 
mayıtıdır. 

Sermaye kvUanmakta hüriyette bütün 
yurttatJarın hakkını ezici olmamalıdır. 

Bugünkü dünya sıluntmnın baıı hak
larda ve çalıımadaki vaziyetin zamana 
uymamasından ileri gelmektedir. 

Eğer her yurttaı feodal idare kafaaı· 
na kartı ayaklanıp hüriyet eMamı ken• 
di menfaatine kartı kullanırken kendi 
devletinin otoritesini bozmıyacak §"kilde 
olmasaydı, bugünkü ıztıraplarm yüzde 
ellisi olmazdı. 

Serbeot çahtmanın temin ettiii kiın 
en yüksek te olsa ham madde iıtihaal 
eden ezici mahiyette olmasaydı bugün
kü ıztırap olmazdı. 
Liberal frrkalar yamnda demokrat 

fırkalar 
Liberalizmin istediğini iıtemiyor. Bun 

lar devletin kuruluıunda hükiimetin iı
lemesinde onu kurmak ve mürakal>e et
mek hakkmı i•tiyen bir serbest ulusu 

(Reform a,Ver) denilen kanun vazi • 
yelinde de köylünün yüzü gülmemittir, 

Köylü, çiftçi, esnaf gibi parlak isim
lerden insanlık bir fayda gönnemittir. 
Bunlar bir ulusun biraz daha parçalan
masını ve bu sebepten büyük itlerin da
ha .ar yapdmaıını temin etmiştir. 

Sosyal • demokrat fırka tipi 
Sooyal demokrat tipi .... ta Almanya

da nazarı dikkati celbeder. Fırkaların 
ıon bir ve beraber politika ırüdiiı halin
de de Avusturyada mühim bir kıymette· 
dir. Harp ıonu Avuıturytıının en ileri 
fırka11 idi. Bunun anlayııından fayda 
&'Örmeyeceğimiz için ıu kadar ıöyliye · 
lim: Bunlar sınıf ihtilalinin doğurduğu 
ıosyaliıt fırkadır. Sonra hürriyet ihti • 
lalinin doğurduğu demokraıi ıiıtmıini 
birlikte yaıatmak iıterler. Kendilerinin 
muvaffak oluncaya kadar demokrat ya· 
taYından istifade için ibda ettikleri bir 
siyasal fırka tipidir. Almacyada ıon nas
yonal ıoıyalist fırka11 iktidar mevkü.ıe 
gelmeden evvel komiinistler vardı. Bun• 
!ar yanında ıoıyal demokratlar vardı. A. 
vusturyada Acili,.. sara,..._ yalo.lmaıı 

f&Jlll aaat 20 de cuma eiinü • 
aaat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Re,ıt, beıt.,Jeyetl 
mal Reıit. 

OZAN OPERETi 
'Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Seıı; 
hattin. Şehzade .. 
Ferah tiyatro14' 
Fahri Gülünç • 

mail Dünbüllil 
Bugün Matiol 

JO da MON BEY 
Operet 3 perde 

Bu ak'8m 
KIRK YILDA BiR 

Operet 3 p 

eınasında komüniıtlerlc birlikte ç• 
~osyal demokrat fırkası vardı. 

Bu kombinezonda demokrasi iı. 
yalismin bir arada bulunmaıı bir 
diğer t1.raftan is'.ifadcsi için kurdll 
tertipt;r. Bu aşikardır. 
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~ 2500 adet yerli imalattan 

Muu~eıatı: Muhterem n U :teriltrinin 
Saygı ve s~vgi il• kutlular. 

Şakar bayramını 

i'PAMK OTEL 
M~ari!erinln Bayramlarını kut

. ul.-r. A TÔL YE Bayramda açı'c
t· r. Galataıaray Yataklı vagon 
bitişiğinde GÜNEY PALAS bi
r:nci daire Tel. 41875 

1 ALEM RAKISI I"-. 

1 

1 

KIŞLIK BAHÇESiNDE 
Herglln: 

<ONSERLİ va DANSLI YEMl: l 
Cuma va P.ızar glln 'cr' : 

TE- DANSAN 
Her Cuma sn' 11-14 de 

MATİNE - KONSER 
3 GÜN BAYRAMDA 

Fabrikaıı mttdlriyeti, muh ~, TE _ DANS AN 
terem mDşterilcrinio bıyr.uuı, C.ımı-nıı ___ ııım _____ _. 
rı'lı kutlulu. 1 

Devredilecek ihtira beratı 

Saat 5-7 arasında 

DOKVNAOILIK 
HAi.ZENE Sİ 

Bayramını:r:ı 

D!PDSV 
NALLI 
kutlu! u . 1 

........................ 
Deniz yolları 
AJt~.!i ,EıJ..My ~~lbqı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

jll---. H n. Tel. 22740 ---il! 
.SKNNDERIYE )'. OLl 

EGE vapuru 8 ikincikanun 
SALI günü saat 11 de lskende-
riyeye kadar. (79) 

............ ı ... mmmıııımıııı~ 

Uaküdar 2 inci Sulh Hukuk Ma.hlre -
me&inden: 

U*üdarda çarıı boyunda Bıiyük Ha
mam nimilc maruf ına':, .ıl lc s;ık~n!er Şe
rife Salih ve He&na Hannnlar. 

Mehmet Holit Bey ile f&YJ'a:ı ve müı
tereken mutasarrıf olduğunuz Us. Kara
davutpap. mahallesinde eski Karacaah

met ve yeni Hakimiyeti Milliye cadde-
• ainde kAin 143, 145, 147, 149 No. lu çifte 
hamam denm ekle maruf halen ana ve 

dükkandan ibaret bulunan Hamam ve 
ar&an1n izalci §Uyu davasının gıyaben 
cari muhakeincsi neticesinde: MÜJCW1 

\ kabiliyeti tak•imiye•İ olmadığı ehli vu· 
kuf raponm:lan ve gönderilen istida Ü· 

zerine Uı. Hukuk Mahkemesindeki ta· 

rafeyn arasında buJ.ınan davanın tazmi
nat davası olduğu ledelistilam gelen ce

vapta anlaşılmasına bina.en müşaın açık 
arttınna IMttdile bilmüzayede &atılma

aına ve csm3nının hiss~darJar arasında 

taluim ve tevzüne kabili temyiz olmak 

ÜZ'Cre 26/ 12/ 934 tarihinde gıyaben ka

rar verilmit olmakla tarihi tebliğden i

t:i>aren ıekiz &Ün zarfında temyizi da

va etmediiini7 takdirde mezkltr karar 

kat'iyet keıhedeceği ilanen ihbar ve be· 

yan olunur. (66ô3} 

lttanbul ikinci iflaı memurluğundan: 

Miifliı Halıcı Yuvan Murat oğlunun 

iflas idare heyetince alacaklılann dave

tine ve bazı işler hakkında karar alın • 
• ma11na lüzum görülmüı olduğundan a-

lacakWann 10/11935 Perıernbe günü 

saat 13 tc dairede hazır 

ilan olunur. 

bulunmaları 

(6674) 

lkyoğlu Tapu Memurluğundan: 

Buğ:Wçinde Büyükderede Orta kapı 

eokalmda eski 45 yeni 49 No. lu bir 
bap hane Mihnloğlu Nikolanın üzeri~

de iken 328 de vef&tile mina11 torunu 

Nikola ve damadı htifaru terk eyledi • 

ii ve bu yerin tapuda kaydı olmadı • 

ğından ceuetsiz tasarruf at muamelesi ya

pılacağmdıı.n bu yer hakkında tasarruf 

iddia11nda b:ılunanlar varsa vesaiki ta • 

oarrufiyel:: rile beraber bilvekale veya 
bila1D.!e tarihi ilandan itibaren on bet 
gün ıarfı ıJa 934 5839 No. ile Beyoğlu 
tapu bat memurluğuna muncaatlan il~n 

olunur. (6662) 

ZA Yl - Galata ı:umrüğünden alrnıt 
olduğum 15/ 9 31 tarıh ve 106897 nu • 

lı gümrük m :,uzu kaybolmuş ol
clıığundnn ve i ı m8'•b'.lzun hıçbir mu

amele e kullanılm ' , nıutebcr olmadı • 
i'tm ili.n ed rim. 

Kum l<alıvocı Kozm oğlu Lefter 

"Hamis Kiyanos mayiinin tahkim u
sulü., hakk:ndaki ihtira için lktısat Ve
kaleti Sanayi l':'IÜdürlüğünden alınmıt o
lan 29 illtkanun 1925 tarih ve 316 • 310 

numaralı ilıtira bcra~ın~n ihtiva ettiğ i hu .. 
kuk bu kere ba~kasına devjr ve yahut i

cara verilmesi tek if ediLnckte olduğun

dan bu hususta fazla malumat edinmek 
iotiyen zevatın lstanbul<la, Babçekapıda 

Taş hanında 43 • 48 numaralarla mürak
karn idarehaneye müracaat etme!eri i . 
lan olunur. (6577) 

142 

Sultanahm"'t birinci 5Ül1ı hul.:.:.ı!< mah
kemeiİnden: 

Daniel Behar tarafından Fenerde 

Tahta Minare ıokağında 144 nwna:-olu 

hanede mukim Di:-ui tri S::>~rof aleyhine 

açtığı 200 ra alacak davasında yapı

lan açık duruşma neticesinde Spiro!a H. 

U. M. K. 402 ci maddesi mucibince mu· 

aıneleli giyap kararı sönderilmiş oldu

ğu halde müddei aleyh mahkemeye gel

mediği gibi itiraz ela etmediği cihetle 

müddeinin iddia ve v.ikralarını kabul et

miş nazarile bak.tarak 200 liranın f.ıiz '°" 
mua.ri:i muhakeme ve ü: reti vekakt •e 

tumir.atla taiuiline 11/ 12/ 934 tarihin

de karar veri!nUş olduğu mübeyyin iş

bu ba1katip ihbarnamesi ilanen t<ı.>l i ğ-i. 

ne ve s ~kıı gün zar:ında temyiz et -

mediği takdirde l.iikam kesbi katiyet 

edeceği mübeyyin lr;~rname ilanen teb

liğ olunur. (GG;l:i) 

Isı. As. 6 ıncı Hukuk mahkeme•in -
den: 

Bedriye vekili Oıner Lutfü tarafın • 
dan Rizenin Mapavri nahiyeıjnde Gür

genli köyünde Levent oğlu Sefer Aga 
aleyhine açllan boıanma davasının icra 

lulıııan muhakemr•inde ikan:etgalıı· 

nın meçı'huliyı.,;ti has<.bile ilinen tebliğat 

üzerine muhakemeye gelmeJiği gı"'"bi ve

kil dahi göndcrme:nit olduğu anlatıla • 

rak gıyabında muhakemeye baılanarak 
gıyaben iknıal olunan tahk:kat zalntııa
mesi kıraat ve davacı isticvap olunmuı 

ve itbu muameled<n b&.i ile gıyap ka
rarının bir ay mıiddetlc ilanen tehliğine 

!tarar veı-ilmi§ ve bu bapta ki gıyap ka
rarı mahkeme divan.:ıanes.ine talik kı • 

Lnmıt olduğundan ilan larihinden iti:>a
ren b t ş gün içinde ibraz etmediği ve 
muhakome günü olan 13 2/935 Çdr· 

tamıba günü &aat 011 üç buçukta yeni 
postahane htanbul a&liye mahkemesi 
altıncı hukak mahkeme.inde heyeti hô.-

1-~me huzuruna gelmediği takdirde da • 
vacı vekilinin iddi:ı. eylediğı vô.kialan 
ikrar ve kabul etmiş addile gıyabında 

muhakemenin icra kılınacağı tebliğ ma
kamına kaiın olmak ÜZCTe ilan olu • 
nur. (6669) 

Istanbul Alımcı icra memurluğundan: 

Bir borçlan dolayı Galata.da Yeni cami 

Zincirli &0kak 9 No. lu teneke kutu fab

rikasında haczedilen bir adet tazyik ma

kinesi 10-1-935 tarihine mü&adif per

ıembe günü ıaat 13 den 14 e kadar ikin· 

ci açık artırması yapılarak mahallinde ıa 

tılacağından iıteklilerin o günü o saat. 

ta yerinde bulunacak memuruna müra

caat etmeleri ilan olunur. (6672} 

Sultanahmct üçüncü Sulh Hukuk Hi.
lc'.nıliğinden: 

D vacı Soc. An. Clande&e Enka tara • 
fmdan Sultanhamam handan han 8 nu• 
marada lciğıtçı MoiL Aciman aleyhine 
evvel v ahar ğazete ile vukubulan ilan 
üzerine icra kılman muiakemede 182 

lira 60 kuruşun siline 19 •/11/93'.1 
tarihinde ka.·ar vcnlmiı olmakla lemyı:z 
etmek i s tediğiniz takdirde mahkeme • 
mize gelerek temyiz ctmeniz lazım ge· 
leceği ve sekiz gün geçbği takdirde 

hlikmün kesbi kat ıyct edeceği tebliğ 

makaınrna kaim ohna.k üzere il.in olu .. 
nur. (6656) 

efrat ve zabit binek eğeri ka
palı zarfla satın alınm:.<t üze
re eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 178500 
liradır. Şartnameleri bedelsiz 
olarak M. M. V. Satmalma 
komisyonundan alınacaktır. 
ihalesi 26-1-935 cumartesi 
günü saat on birde mezkur 
komisyonda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 10175 lir<'.dır. 
Eksiltmeye girecekler kanun 
ve şartnamede : stenen vesika- . 
ları i!e tem·nat makbuz veya 
mektuplarını en geç olarak sa
at ona kadar teklif mektupla
rile bir'ikte komisyon reisli -
ğ;ne ver;lmiş bulunacaktır. 

(739) (72) . -
1 - Pınarhisar kıtası için 

kapalı zarfla iki yüz bin kilo 
yulaf eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin fiyatı yedi 
kuruştur. 

3 - ihale günü 20-1-935 
pazar günü saat 15 tedir. 

4 - Evsaf ve şeraitini öğ
renmek isfyen!erin her gün 
ve eksiltmeye iştirak edecek
lerin bel'i gün ve saatte bin el
li lira teminatlarile birlikte ko 
misyonumuza müracaatları i
lan olunur. 

(740) (71) 
• • 1 

1 - 3000 kilo beyaz pey
n:re istekli çıkmadığından ilk 
pazarlığı 20-1-935 pazar gÜnÜ 
saat 15,30 a bırakılmıştır. 

2 - Tahmini fiatı elli ku
ruştur. 

3 - ilk pey parası 112 li
radır. 

4 - Pazarlığı belli gÜn ve 
saatte Çorluda komisyonu -
muzda yapılacaktır. 

(742) (76) .. ... 
Pınarhisar kıtaatı hayvana

tı ihtiyacı için 324340 ki!o Ar 
panm isteklisi çıkmadığından 
pazarlık 9-1-935 çarşamba gü 
nüne bırakılmıştır. Tahmini 
fiat beş kuruş elli santimdir. 
Teminatı muvakkatesi bin üç 
yüz otuz sekiz liradır. istekli
lerin Vizede k~misyonumuza 
müracaatları. (741) (73) 

• • • Kolordu için 800 adet Tele-
fon direği alınacaktır. Beheri
nin tahmin fiatı 150 kuruştur. 
Birinci Pey parası 900 liradır. 
Açık eksiltme suretiy' e eksilt
me günü 15 il.kanun 935 salı 
günü saat 15 bucuktadır.Evsaf 
ve şeraifni görmek isteyenler 
her gün eksiltmeye girec~'c
lerin bel'i gün ve saa.te Çorlu
da Sai:ına'ma komisyonuna 
gelmeleri. (8871) 

78 
• • • 

Sıhhiye ayniyat tesellüm 
makbuzlarından 24750-24800 
numaralı yaı;>rakları bu'unan 
cildin içinde 24755 sayılı yap
rağın bulunmadığı anlaşıl -
mıştır. ihtiyat Zabit mektebi
ne verilmiş olan bu makbuz 
karşılığında hiç bir yerden bir 
şey alınmadığından hüküm -
süz olduğu kamuya bildirilir. 
(737) ( 45) 164 . .,, 

Müteahhit nam ve hesabına 
pazaı·lıkla 35000 kilo Sabun a· 
lmacaktır. Tahmin edilen fiat 
beher kilosu otuz kuruştur. Pa 
zarlığı 13 lkincikanun 935 
pazar günü saat 15 tedir. Bi
rinci pey parası 79 liradır. Pa
zarlık Çorludaki Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
(720) (8742) 51 . . ,. 

1 - Antalya kıtaları ıçın 
236 buçuk ton unun kapalı 
zarfla eksiltmesi 12-1-935 cu
martesi gÜnü saat 11 de Is
parta' da F. Satmalma Ko
misyonda yapılacaktır. 

2 -Tahmin edilen bedeli 
20102 muvo.kkat teminatı 
1507 Iiradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, Is 
tanbul Levazım Amirlikleri 

Maliye Teftiş Hey' eti 
Reisliğinden: 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene stajdan sonra ge
çirecekleri imtihan neticesine gör~ müfettiş mua'!i?i • olmak 
veya idarede çalışmak üzere 30 lıra maaşla beş bırıncı sınıf 
tetkik memuru alınacaktır. 

Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Siyasal Bilgiler okulası "Mülkiye", Hukuk, Yüksek 

Ticaret ve iktisat meketebi mezunlarından olmak, 
2 - 28 y~şını bitirmemiş bulunmak. 
3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı ev 

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

zuha'le Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine müracaat 
etme : .:irler. Arzuhala su evrakın asılları veya noterlikten tas
<l kli suretleri iliştirilmelidir. ' 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vaziyetini gösterir vesika 
C - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi 
D - Talibin kendi el yazısile tam bir tercümeihal hula

sası "Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah adres
leri V s.,, 

E - Sıhhat raporu 
F - iki adet vesikalık fo toğraf 
Tayin v~ tefrikte 25 mart 934 tarihli lalimatııamedeki 

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

Fabrika ve Havuzlar. 
Çevirgenli.iinden: 

935 senesi için Havuzlardaki raspa işlerini üzerine almağı 
isteyenler 9-1-935 çarşamba günü saat "l 1,, on birde yapıla
cak pazarlığa gelmeleri. (58) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Kapalı zarf ile alınacak olan Diyezel motörüne verilen fi
atlar komisyonca yüksek görülmüş olduğundan açık eksilt
mesi 10-1-935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te ya
pılacağından eksiltmeye gireceklerin belli gÜn ve saatte birin
ci pey akçelerile komisyona müracaatları ilan olunur. (8875) 

Ziraat Bankasından: 
Gül yağı mukabilinde avanstan borçlu Ispartalı lbrahi

min yukarıki hesaba teminat olarak bankamıza terhin ettiği 
tahminen on dört kilo giil yağı 2 İnci kanunun 21 inci günü 
acık arttırma suretile satılacaktır. isteyenlerin o gÜn saat iki
~ yüzde 7,5 pey akçelerile Bankanın emtia kısmına müraca-
atları ilan olunur. (85) 

Belediye Sulnr İdaresinden~ 
Kış do!ayısile su saatlerin İn dondan kırılmaması için ted-

bir almalarını sayın müşterilerimizden dileriz. (74) 

s~tanahmet 1 inci >ulh hukuk ma.'ıkan,!inden: Karabet Saleryan: l.tanbul 
Atirefendi han No. 4, Dr. Oıman Tevfik: Kadık;)y Kuşdili Hacı Cemil Apartmanı 
No. 2, Mehmet Rifat: lstanbul Anadolu han No. 5, E.U Kastaryano: Kuzguncuk 
lcadiye cadde•i No. 96, Ali Rıza pata malıtumu Köyceğizli Yusuf Cemil: Kadı· 
köy Bahriye caddesi No. 112, Kostanten Mihailidis: lıtanbul Tütün giimrüjiü No. 
40, Jozef Habip, Sarraf: lstnnbal Sirkeci Hamidiye sokak No. 35, Rifat, J. Vida!: 
lstanbul Orozdibak mÜeHe&esi, Habip Şobanof: Ga!ata Kamanda han 4-5 No., 
Yani Mavridis: lstanbul Rab.illi cadde•i No. 155. 

MHliyet gazetesinin 24-12-934 tarih Jj ve 6187 numaralı nüsha51nda baıılmıt 

ilanda tesbit günü olarak gösterilen 6-1-935 bayrama lesadiif'etmek'e mezkur les· 
bit 20-1-935 tarihine mÜ•adif pazar gÜnü &aat 10 da yapılacağı ;lan olunur. (6655} 

Satınalma Komisyo;:ılarında 
ve Antalya, Burdur ve Isparta 
Fırka SatınaJma Komisyonla 
rında görufebilecektir. 

4 - isteklilerin şartnameki 
nümunesine göre yazılmış tek
lif m '!ktup~arını eksiltmeye 
başlamazdan bir saat evveline 
kadar lspartada Fırka ,~tınal
ma komisyonuna vermeleri. 
(723) (8745) 54 

~ ~ * 
354600 kilo ekmeklik Un 

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

50 • • • 
Kapalı zarfla eksiltmesi 25 

Birincikinun 934 tarihinde o
lan 278550 kilo arpaya istekli 
çıkmadığından bir ay içinde 
pazarlıkla alınmasına arar ve 
rilmiştir. Tahmin fiatı beher 
kilosu beş kuruştur. ilk pey 
parası 1044 lira 55 kuruştu~, 
Pazarlık günü 13 lkincikanun 
935 pazar günii saat on altıda
dır. Vasıf ve şartları eskisi gi
bidir. isteklilerin belli gün ve 

saatte Çorludaki Komisyonu
nıuza geimeleri. (728) 
(8789) 64 • • • 

Kastamonu'da bulunan as
keri kıtaat ihtiyacı ıçın 
160,000 kilo un kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 19200 
lıradır. 

İhalesi 19-lkincikanun - 935 
Cumartesi günü saat 15 de 
kışlada Satmalma KO. da ya
pılacaktır. Muvakkat teminatı 
1440 liradır. (734) (8855) 

68 
• • • 

Müteahhit namı hesabına 
2000 kilo sabun pazarlıkla alı
nacaktır. Sabunun tahmin fia
tı otuz kuruştur. Birinci pey 
parası 45 liradır. Pazarlık gü
nü 12 ikinci Kanun 935 cu
martesi giinü saat 15 dir. Va
sıflarını görmek isteyenler 
her gÜn ve eksiltmeğe i§tİrak 
edeceklerin belli g\İn ve saatte 
Çorludaki komisyona gelme-
leri. (719) (8743) 

52 -
Iıtanbul Albncı İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı hııczolunan Gala. 
tada Rıhtımda Hüdavendigar hanının 

alt kotınd:ı, karton fabrika11nda bir ku· 
tu kesme, bir kutu yapma, bir preı ve 
bir kcıki makinalan 12/1/935 cumru-
tcsi günil 9 dan on bire kadar panıya 

çev.-i1 ektiT. Taliplerin hazır bulunn
lan 1.iın' ~nur. (6G66) 

., 

tanbul Levaz;m Amir
Satm Alma Komiıyonu 

llanlan 
._.. ... ~~~~~~~~~~~··· 

Levazım Amirıığine bağ.ı 
kıtaat için 12500 kilo ıspanak, 
2350 kereviz, 28500 pırasa, 
12500 karnabahar 15 · kanu
nusani - 935 Sah günü saat 11 
de açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 2877 bu -
çuk liradır. isteklilerin şeraiti 
öğrenmek için her gün öğle -
den evvel ve eksiltmeye ~ir -
mck için 215 lira 81 kuruş ilk 
teminat!ariyle bel'i sa:ı.tt..! 'op 
hanede satına!ma komisyonu
na gelme'eri. (700) (8858) 

69 .... 
Levazım Amirliğ:ne bağlı 

kıtaat için 32 bin ki'.o kuru so
ğan 17 - kanunusani - 935 per· 
§embe günü saat 15 de açık ek
s!ltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2880 liradır. ilk temi · 
nalı 216 lira olup isteklilerin 
şartnamesini görmek ve eksilt
meye girmek için belli saatte 
Tophanede Satınalma Kom İs· 
yonuna gelme~eri. 

(G98) (sa:;:.) 73 . " .. 
Levazım Amirliği kıtaatı i

çin 48 ton patates 17 - kanu -
nusani - 935 Persembe günü 
saat 14,30 da açık eks:Jtme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
2880 liradır. 1 k teminatı 216 
lira olup istekl ılerin belli saat
te Tophanede Komisyona gel-
meleri. (703) (e8G6) 

74 
• • * 

1 - Müteahhit namı he -
sabına 1900 k;_Jo zeytin yağı 
yeniden eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksi tme günü 19 - ikin
cikanun 935 cum:ırtesi ın!nü 
saat 15 tedir. 

2 - T ahn-.ini fiatı 42 ku
ruştur. 

3 - .i. İH: pey parası 59 lira 
85 kuruştur. 

4 - Baği:anhsı eskisi gibi
dir. 

5 - isteklilerin belli gü~ 
ve saatte Corludaki komisyo
numuza gelmeleri. 
(711) (28) 163 • • • 

Levazım amirliği ihtiyacı 
için 7 bin kilo patatesin pazar 
lığına talip çıkmadığından 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 &aatte 
T ophaJ)ede Satmalma komis
yonuna gelmeleri. 
(715) (4o) 

• • • 165 

Levazım amirliği ihtiyacı 
iç~n y<ıdi hın kıl,ı kur aoı~auın 
pazarlığında talip çıkmadığın 
dan 1 O ikincikanun 935 per -
şembe günü saat 14 te pazar
lıkla alıriacaktır. Tahmin be -
deli 420 liradır. Son teminatı 
63 lira olup isteklilerin belli 
saatte Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(716) (69) .... 
Tophane fınnı için taah -

hüdünü ifa edemiyen müteah· 
hit namı hesabına yüz ton un 
10-1-935 perşembe giinü sa -
at 14,30 da pazarlıkla alına -
caktır. Tahmin bedeli 9730 li 
ra olup son teminatı 1459 lira 
50 kuruştur. Şartnamesini g~ 
receklerin her gün ve pazarlı· 
ğa gireceklerin belli saatte 
Tophanede Satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

(717) (70) 
••• 

lki numaralı dikim evi 'h
tiyacı için 1000 liralık keten 
el işi ipliği 9-1-935 çarş .ba 
günü saat 11,30 da pazarlık
la alınacaktır. Ayni günde 
bara teslim edilecek olan i ' .ı 
ipliklerin isteklilerinin nii 
nelerile birl'kte T o a:r 
tmalma komisyonuna r:-e'n .... 
leri. (718) (75) 

Dr. A. KU 
Karaklly Topçıılar caddes , ' • 
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Hasan illeri 
;1• •• 

sur 
• 

öksUrOk, nezle, bronşit, boğaz ve gögUs 
Haıtalıklarile seıi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur • Hasan Ecza Deposu 

• _.. Dr. IHSAN SAMI ......................................... ~ 
BAKTERiYOLOJi 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI Zıd ıeyler 
GRIPIN 

Bir tek kat• 

bir araya gelemezler, 
ile baş ağrısı gibi ... 

- -
GRIPIN 

Bazan 

Bat, diı, ılnlr Ye ad•· 
le •trılınnı diııdire

nk gtaDDhl 
kartar ... 

Bazan da 

Nede, broaılt, srlp1 

geçirerek banlan• do 
pracağı bllyllıı haı• 
talıkları lhılır vı laa• 

1atıaı11 brtanr. 1 

ı . 

GRIPIN i tecrübe 

ediniz 1 

• • • • ' • t - - • .. • 

~ Bayram hatırası çel.. ~ceğ iniz J'e9mi behemehal 

FOTO ETEM de 
çdrtirinlz, çünkü: 

[FOTO ETEM 
./' Fotoğraf tüccarı değil FOTOCRAF SAN'ATKARIDIR. . 
Galatasaray, Yataklı vagon biti9i ğinde Güney Palas Birinci Daire, · 

.,-ı Telefon: 41875 

\ 

ı.. 

Bayram münasebetile 
Be yoğlunda 

MAYER 
MAGAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBİSE DAİRESİNi 
Y ealden tınılm ve Hnılıı çeıitlerle tezyin etmiştir. 

Şapkalar 
Trikote eşya 

Eldiveııler 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
iç çamaşırlar 

El çantaları 
ParfUmöri 

levazımatı 

Sallar 
' Çoraplar· 

Seyahat 
Levazımatı 

Vesaire... Vesaire ... 21 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Sağlam çuvallar içinde olmak ~artiyle 

10-1-935 tarihinden itibaren perakende taşınacak maden 
kömürlerinden ton ve kilometre başına 2 kuruş ücret alına. 
caktır. (23) 136 

Sam•un • Sıva• kısmına mahsus 
r Yüzde 60 ve Bandırma • Manisa kısmına mahsus yüzde 

60 tenzilata, 31 mart 935 sonuna kadar devam edilecektir. 
(57) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden: · 

36 kilo Sadeyağ 
22-12-934 den itibaren bu yağlar açık arttırma usulile sa

ktır. isteklilerin 6-1-935 pazar günü saat 16 ya kadar 
Satq komisyonuna gelıneleri. (8611) 

LABORA TUARI 
Umumi kan tahlilatr, frengi noktai 

nazarından (Wauennan ve Kahn tea· 
mülleri) kan küreyvatr sayılması. Tİ· 
fo ve saıtma haıtalıkları tethisi, id· 
rar, balaam, cerahat, kazurat, ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroskopi, huıuıi a· 
tılar iılih:ı:an. Kanda üre, teker. Klo· 
rür, Kollesterin miktarlarının ta· 
yini, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. 

t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

9918 Fabrikada Teslim K {! P ŞEKERi 40 Kuruştur 
KRiSTAL ,, 37 · 

En Aşağı Sipari' 1000 Kilodur. 
C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dln7an1D ın ••bit 

dudak boyaaı, 

FARUKl'ain CiCi 
allıfıdır. Hiç bir te• 
maola ıılllameı. y,.. 
kansa bile ;ıkmıL 
24 ıaat dudakta kalır. 
Tecrilbeıl kolaydır. 

Adres: TURHAL Şeker F'abrikası T. A. Ş. Telgraf Adrasi: Fabrika TURHAL TUR}fAL 
15 

Depoau ı Sultanhame.mıuda 

FARUKi GÜZEL KOKULAlt 
mağuuıdır. • ANADOLU 

Türk Sigorta Şirketi 
( ÜncD VakıF Ha:ı fstanb:.ı! 

Devredilecek ihtira beratı 
"Sellüloz mahllllü istihsaline ve bun

lardan •un'i ipekler, filmler ve buna mü· 
masil mevat imali uoulü., hakkındaki ih
tira için lktısat V eki.leti Sanayi müdür. 
lüğünden istihsal edilmit olan 10 iJkka. 
nun 1933 tarih ve 1580 numaralı ihtira 
beratının ihtiva etliği hukuk hu kere 
baıkasına devir ve yahut icara verilece
ği teklif edilmel:!e olmak'a hu huıuıta 
fazla malUmat edinmek İM.iyen zevatın 
latanhulda Bahçekapıda Tat hanında 
43 • 48 numMalarda kain idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

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

türklye lı BankBBı tarafından teıkll olunmuıtur, İdare meclisi va mil iiir!ee 
heyeti ve memurlan kimilen Tilrklerden mürekke~ yegane Türk Sigortıı Şirke· 
t\dir. Türkiyenin bel' tarafında (200) ü geçe.cı acentalarını:ı hep•! Türkt'"r, T iir • 
ki)enln en mühim müesseselerinin vebankalannııı sigortala1"ıııı icr~ etme~te;lir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiforlalarını •n iyi ,craitl• 3 apar. Hasar vukuunda zararları ıilr'ıl ve kolaylı'<!~ ödıı. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 I 

143 (6576) 

• Muhterem müıterilerinin 

bayramlarını sayğı 

ile kutlular 

ve Bayramı n••'• içinde 
geçirmelerini diler. 

Fabrikası: Galatı Mumhane 
ca-l. No· 67 Tel. 40057 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip 3 üncü Çekit 

11 2 inci Kanun 1935 dedir 

Büyü~ ikramiye: 50,000 Lira~ır 
162 

•• 
MarmarC\ Usıübahri Kumandanlığ 
Satınal~ a Komisyonu Reisliğinden 

( 'nsi M!:.tarı Teminatı 1 
.... , Eksiltme tarihi -, : 

- Kilo Lira K. 
Kuru üzüm 20000 254 26 19 • 1·935 cumartesi saat 10 
Kuru fasulye 54000 623 20 19 • 1 • 935 cumartesi ıaat 13 
Sabun 33000 594 25 19 • 1·935 cumartesi saat 15 

Deniz efradı ihtiyacı İçin sabn alinacak olan yukarıda cins ve 
miktarları yazılı 3 kalem erzakın kapalı zarf usulile yapılan 
eksiltmesinde verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yeniden 
açık eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin yukarıda yazılı gün 

ve saatlerde teminatlarile birlikte lzmitte komisyonumuza ve 
şartnamelerini görmek iıtiyenlerin komisyonumuzla lstanbulda 
Kasımpaşada Dz. Levazım satınalma komisyonuna müracaat-
ları. (14) 110 

Münaıehetile, Beyoğlunda htikial caddesinde ve Ankarada Bankalar 
caddesinde kain 

SABUNCAKIS 
Çiçek Ticarethaneoi; ıizi, .. oıtlarıruzı memnun edecek ıurette pek müntahap 

ve nefiı çiçeklerin pek zarif ~eıitlerini hazırlamııhr. 

,-~ Sümerbank ~ 
Uşak Şeker Fabrikasından 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisseleri Sümerbank 
namına 9imdilik yalnız Utakda alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı, 
fazla hissesi olanların hi11elerinin yarısı ödenecek, diğer yarısı 
için hiue sahiplerine birer veaikı verilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya histe sahiplerinin kendi
leri veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dotayısile yalnız melc
tup ile tediye yapılamamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerde satın alma iti 
ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, tekil ve tartları Sü
mer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler 
çoğalmıttır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilan olunur. (6248) 
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MEMURE ARANIYOR 
Ankara Ziraat Bankasından: 
Ankarada 75 liraya kadar ücretle munasebe makinele . 

rinde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır. Müsabaka 20 • 1 · 935 pazar günü Ankarada 
yapılacaktır. Müsabakaya girebilınek için en az ORTA 
T AHSlL görmüş olınak ve 18 ile 25 yaş arasında bulun-
mak şarttır. · 

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

--• Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gllıterir ---

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tchllkclcrln 15nünc geçerek öksfirüklcri lreser ve müzmin bronflılcr ile göğüs 
nezlclcrini kaı'iryen geçirdi~i gibi nefes <larlı~ına da çok faydası vardır. 9772 

ABD 
( 

şapkası 
Dünyanın beı kıt'a11ncla en fazla rağbet bulan 

..... ŞAPKADIR 

- U,;.umi Ne,riyClt -ve Ycu:i i,Ieri müdürü Etem l:ız.eı BENiCE 
Gazetecilik ve matbaac;ılık T. A. Ş. 
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