
Avrupa Afyon karteli yu· 
muşadı, yeniden müzakere 
açılmasını istedi, Japonyaya 
yeni satışlar yapıyoruz. 'Sahip ve Başmuharriri: Sürt Meb'usu MAHMUT.' 

Ameri'kada mektep ta1ebe. 
lerine kadar uyuıturucu mad· 
deler satan büyük bir kaçak· 
çı şebekesi yakalanmıştır. 

f'!ATI 5 KURUŞTUR. 

Italya 
Habeşistan 
Afrika'nın büyük Avrupa ülke· 

leıi arasında paylqılmuında ba
fl lli\ buyrukluğunu koruyan yalnız 
lıir Habetistan kalnııttır. Koca Af
tika'nm batka parçaları, fU ve bu 
Avrupa ülkesinin eline geçmİftİr. 

Habetistan bugüne değin batı· 
lıa buyrukluğunu korumakla be
raber, üç büyük kurultağm Afri
lca' daki topraklarına komtudur. 
Bir yandan İngiltere ile, öte yan· 
dan F 11&11:ız Somalisi ile, batka 
l'andan da İtalyan Somali'ıi ve 
Eritrea ile .•• 

Afrika' da en çok toprağı olan 
lıu üç kurultak arasına aıla91p ka· 
lan Habe9istan, bir entrika kayna
ğıdır. Bu üç kurul taktan biri, ara 
•ıra, Habetiıtan'ın bir parçasını 
koparmak ister. 

Bir aralrk İngilizler Sudan' a hi· 
tişik olan parçayı ellerine geçiİ-· 
lııek istemitlerdi. Sonra ltalya'nm 
doğu yanlarına göz koyduğu her
kesçe bilinen bir ittir. 

Son günlerde İtalya ile Fransa 
'1-asında bir anlatmaya varmak 
İçin bir takım pazarlıklar yapıl
lııakta olduğu söyleniyor. Batı Av· 
~pa basınının yazdığına göre, bu 
l>azarlık arasında FranM ltalya'ya 
llabe9istan'ın bütününü de bmlk
lıııştır. Bu sözlerin doğru olup ol
tııadığı bilinememekle bera:ber, 
llabetistan ile ltalya arasında tel
l'azılarının bildirdiği smır çarpıJ

lltası kartısında herkes tatırıp kal
l:tıı9tır. 

Saygıdeğer okuyuculannıız iki 
i\indür Roma ve Adiıabaha' dan 
gelen duyumları gazetelerde oku
lııaktadırlar: Sınır çarpıfD18Sınm 
nasıl hatladığı bilinmiyor. Bilinen 
fUdur ki kanlı bir a&V&f& çok ben

ı:eyen bu çarpıtmanın sonun da alt

tıııt İtalyan ölmüf, dörtyüz İtalyan 
l'aralanmıfbr. Habetlerden ölen 
daJıa çoktur. Kimin suçlu olduğu 
helli değildir. İtalya Hab~leri suç· 
lu görüyon. Habe9istan ise, İtalya'· 
Yı protesto etmittir. 

İtalya'nın Hahetistan üzerinde 
llÖzü olduğu bilinmemit olsaydı 
lıu ;, y.;ı.lnız bir sınır çarpıtması 
olarak kalır ve uzatılmaya değ
llıezdi. Ancak İtalyanların, Hahe

fİlıtan' da eski bir ilitikleri vardır. 
liu ilifiklik, altmıt dört yıl geriye 
ll'İtınektedir. 1870 yılrnda · Assab 
kendini Habetlerden satın aldık
tan sonra, İtalyanlar, 1879 ve 1880 
Yıllannda topraklanın genitlettir
diler. Bundan rıonra daha çok ge

bitlemek yolundd;i çalıfDJalan 
lta)yanları Menelik ile kartı kartı
)'a getirdi. ltalyan'lar istedikleri 

kıı.dar ilerliyememekle beraber, 
Nrika'da sağlam yerlettiler. Ve 
liab~istan için korkulacak bir 
lcoltlfu oldular. On dokuzuncu yüz
)'ı)ın sonundan beri İtalya Habe

tiıtan'm içerilerine doğru ilerliye. 

bıemit ise, bu, HabefleTİn İtalya'· 
)'a kal"fı kendilerini koruya.bilme
lerinden ziyade, Fransa ve lngilte
~·nin buna engel olmak istemele
tinden ileri gelmekte idi. 

Son yıllar içinde Habetistan'a 

lt<>lnfu olan bu üç kurultaktan hat· 
fca bir de Japonya belirdi. Japon
)'a Habefistan'da pamuk yetittir-

l:tıek için gem, topraklar kiralamı
)'a çalıtıyordu. ltalya'nm iki kurul. 

lak ile kartı kartıya bulunduğu ye
t~tınezmit gibi, bu uzak doğu ülke
•ıle de kal"fıl&fIDak istemediği her

k1 esçe biliniyordu. Bunun içindir ki 
talya'nın Japonya'dan önce dav· 

l"anmak i&tediğine inananlar var
dır. Bununla beraber bu sınır çar· 
})ıtmaf.ının içyüzünü ve bunun ar· 
~~smda n e bulunduğunu a nlamak 
1~ın bir kaç gün b eklemel. gerek
tır. 

A . Şükrü ESMER - - - ----- -~ -
Bay M. N. Conker 

<! Gaziantep mebusu Bny Nuri, Soya
c' olarak Conker adını a1mıttır Bay 

Onker'e yeni adı kutlu olsun. 
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Italya -Habeşistan kavgası 
• • 
ltalyanlar lngiliz - H~beş komisyonu 

sınır bekçilerine de sal~ırmışlar 
Stefani ajansı ise mitralyozlu, topl~ bin Habeş1i efradın 
lta1yanlara sa1dırdığını bildiriyor. lngilizlerin teşebbüsü 

Habe, hükümdarı ve maiyeti 
LONDM, 9 (A.A.) - UllunaLcle tanıfmdan yapılan rıaldmuayı I~te • 

bulunan ve .Hahefiatanla lırrgiliz IOIDa· renin, orada İngilizler .de bulunınaaına 
liıi araundaW •ımn çizıneğe çalıfıın rağmen, R.....,. nezdinde teşeıbbüıte bu. 
lngiliz • Habeş lııomiıyonuınm aıımr lunacaiı aaruJmamaktadrr. 
bekçilerine 5-12 tanlllnde tank, tayya- Romadaki Habeıistan maıla:batırüza. 
re ve topla sili.blı yeıii ltalyan kıtaatı n, bu ıa.ldırnanm, 1929 tarihli 1 tal -

ya • Habep.'t- antlatmamaa ve iki ül
ke . arasında aon .defa alınıp verilen dost 
lıık aağlıklanna aykırı clü,en bu bidi.
seyj tiddetle pn>tMto etmiıtir. 

Stelani ajansı ne diyor ? 
ROMA, 9 (A.A.) - Steiani ajan • 

aı bildiriyor: Adneıbabadan gelen td • 
grıİflar V alaal 1 tal yan mevziine Y"l'I -
Jaıİ taarruz hakkında tamamile yanlıı 
'Ve hu-i bir takını mak...dara miiate
nit haberler vermekte dev-. ediyor • 
ıar: 

Bu telgraflarda taarruzun lta:ly., -
!ar tarafından yapılrnıt olduğu ve bu 
flabefiıtan ile Ingiliz Somafui 
arasındaki hududu tahdit me • 
mur lagiliz - Habeş muhtelit komisyo
cıunun yanında bulunan muhafız lata· 
tara kaı-Jı yapıJmrı bulunduğu ve lta:l
yan lataatmın Haıbeıista.ım içeılerine 
doğnı ikrlemit oldukları "'bey .. ohm • 
maktadır. 

Biz fU ilci noktayı tasrih edebilecek 
Lir mevkide bulunuyonız: 

1 - T aarru:za ltalyanlann bıırılmmt 
oldukları haberi tamamile y...dıfbr. 

Vukuat şu •uretle cereyan elııniıtir: 
5 kanunusanide saat 17 de ltalyan ııo
malisinde kiin V alaal ismindeki ita) • 
yan mevzii..., karyı takriben bin kadar 
Habeşli tanhndan ani bir taarnız ya
pılnnfbr. Bu bin kifillk ktn-vet mitnJ. 
yözlerle ve toplarla müsellih buluımyor 

(Devamı S inci sehifedc) 
• ••• '''' ' ••• '' '' '' • ' ''' ...... ' '' ............ ···~·~··-...... ----....... '' 'IJ: • ' ' ..... ''.' ''''.' '.''' •• ' .. ' ••• ''' 

Seçim işlerine bugünden 
itibaren başlanıyor 
l çişler bakanının telyazısı 

Fırka Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın, 
Sıvas, Kayseri, Samsun, Trabzon, Kastamo

nu ve Seyhandan Kadın namzetler gösterecek 
ANKARA, 9 (Telefonla) - İçi9ler Bakanlığı saylav seçimi it

lerine ait vilayetlere bir muhhra göndermi,tir. İç~ler Bakanı Bay 
Şükrü Kaya bu münasebetle yaydığı bir tamimde ezcümle demekted.r 
ki: 

"Geçen meb'us intihabatı esnasında bazı vilayetler kanun hüküm
lerinin tatbikında tereddüde düter ek istizah!arda bulunmutlardır. Ve
kalet bunlara verilen cevaplarla re sen yapılan tamimleri terfik ederek 
böyle bir muhtma tanzimini fayda! ı ve lüzumlu görmüttür.,, 

Öğrendiğime göre bu defa sayl ıw \seçiminin intihap kanununda ta
~n edilen müddetlerin asgarisi zarfında it görülmek suretile 59 ı:ünde 
bıtecek olan intihap işinin 30 • 35 gün içinde tamamlaıımuına ça.llfıla -
oaktır. (Devamı S inci sahifede) 

Başbakan 
Bugün dönüyor 

G. ismet İnönü Alpul 
lu şeker fabrikasında 

Başbakan Ankarada tu· 
tum haftasını açacak 
Baıbakan Ceneral ismet lnönü'nüıı 

bugün Edirneden ls••nbula ııelmeoi 
beklenmektedir. 

Batbakan l.ıtanbmda çok .., dura
rak yorgunluk alacaık ve akpm trenile 1 
Ankara'ya dönecektir. 

Batbakan Ankarada; tutum boıfta
ımm ilk günü çok değimli bir *iyle
Yit te bulunacaktır. 

Alpullu'da 
ALPULLU, 9 (Telefonla) - Ecir-. 

ne kız hoca melrtebiniıı bibra clelte-

24319. Tel. { Müdür : 2431&. Ya:r.ı i4leri müdürü : 
' ldare •• Matbaa : 24310. 

Türk ktalınlan Kadınlar Birliğinin dünkü. toplantısında 

Türk kadınları dün de coş
. kun tezahürat yaptılar 

l stanbul Kız lisesinde ve Kadınlar 
birliğinde yapılan kut/ulama 

Seçim hazır1ıkları da devam ediyor 
latanbul Ka.dml...- Birliği dün aaat 

on altıda, Birlik merkezinde bir top· 
lanb yapmıftrr. Aynca, ıatanbulun 
en eski Kız mektebi olan l&tanbul Kız 
tieeainde de meı'Uim. yamlmqtır. Türk 

V ilıiyette saylav ıeçinri için 
çallfllıyor 

kadmlığma ulu Aiatürkiin ölmez bir 
enn.ağanı oı.u.a.Iı: verilen say~vhk 
hakkı latanbul Kız liııesinde unınç 
(heyecan) ile alkqlanmq ve biiyük ön 
dere _....., bağltl.Wanru bir daha 

Atatürk'ten 
Türk 
Kadınlığına 

ANKARA, 9 (A. A.) - Riya
aeticumhur umumi kıitipliğin • 
den: 

Erdemli kadınlarımızın say -
lav seçimine girmelerinden do
layı ülkenin bütün kurumların
dan, yer yer <oplantılardan tel
yazıları aldım. Gösterilen duy
gulardan gönencim büyüktür. 
Türk kadınlığının yeni girdiği 
111yasal alanda da değerli i~ler 
ba~armasını dilerim. 

K.ATATUkK 

aöyliyerek, kültür bakanlığı elile fU 
telgraf çekilnü§tir: 

Kültür bakanlığına 
Yurdu saran aydınlı~n Türk ka -

dınına yer:ni göstermesini okulumuz 
talebesi. urunçla alkııladı. En gÜ:z;e/ 

(Devamı S inci sahüede) 

V rine lanet lnönü 9 • 12 • 934 tarihli 
.1 UJ!OS!av.l/a - Macar mes' lesi İmzasını koyduktan aonra Halke+ine • Kalaoeci Saltan :Ali El. nin leatilin kuıpaıile delinen cana ve hadise 
---·-------------------- giderek oradaki köylülerle hıyiüıh•I· anasında orada bulunan lwıılk 

M. Laval bu zorbalıklar 2F:i:2!~~~== Anka~a caddesini karıştı-
medeniyeti tahkirdir diyor .... c~-~'!_

1

.:«_s!:_:nü_.=u_~_> -..ı11 ran bir cinayet oldu! 
Macarlar verdikleri mukabil notada Marsil- Ayasofya 1 avukat, 1 polis, 2 çocuk yaralandı, 

ya cinayetinin Macaristan- Müzesinin tamiri carih öldürüldü 
da hazırlandığını ıiddetle reddediyorlar 
CENEVRE, 9 A.A. -

Dün öğleci- sonra &kte 
dilmit olan uluslar ar~ı 
kona~yinin umumi oeU.. 
&inde aöz aöylemit olan 
M. Laval Yu.ıı;oalavya -
nm ;thamJ..nrun .,....1ı 

olduğunu, Budapelfe hü 
lruıneti nezdindeki me
talibatınm hOf& gibnit 
bulunduğunu, Macar mıo 
kamab Te memurları • 
Dm tey.aldruz eaeri göa
termemit olduklannı aöy 
~ ve Macaristarun 
tekrar tahkikat icnwna. 
hakkı olduğwıu da ila
ve etmittir. Muma.:leyh, 
Yugoslavyanm gÖater. 
mit olduğu aoğuk lmnlı 
lığı methettik.ten ve Ma 
car mura.hhasmın mua - M. Lİhlinol .,. 14. J..aval 
hedelerin tadili lehinde 
ki beyanatma teeMÜf eyledikten aon
ra M. Lava! hudutların *"re' taşları
nın yer in.i her kim deği~b-irae sulhu 
bozmuş olur, d~ ve fU .ö:zıleri ilave 
ebnittir : 

Birkaç :zamandanberi ikide birde ya 
pılm:ı.kta olan cinayetler, meden"yeti 
tahkirdir ve ıulh için tehlikelidir. 

Ulwlar cemiyeti miaakmm onuncu 
maddesi, bütün hük\rmetleri di ğer bir 
hükiunet"n arzi teıruıımiyetini tehlike
ye koyahikcek her türlü hareketten 
menetmektedir. Fransa, iltica hakkı-

nın bir taıkmı ahirim ftt ni•m.ah rap 
tını iotihdaf eden tekliflerde buluna· 
caktır. 

CENEVRE, 9 (A.A.) - M. La.-.! 
dün konaeydeki Mldiriminde: 

"Fransa, Yugoalıı.vyanm yanmda • 
dır. Y ugoşla vya He birlikte Ym"\1111 y&
mİ.§tir .0 

"Düzenin bozulmasmm önüne ge -
çilmek Üzere, güç kullanılabiılir. Cina
yet, bir aıyasa aleti olmamalıdır. Kon 
aey harekete geçmeli ve bu lronupna 

(Devamı 2 inci sahifede) 

MiDey., lııdniJ. edifmekte olan Aya. 
-'Ya camii İçıinde bazı tamirat Te tq
lı:ilita bllflaırmufbr. Dün müze luıpm
- bu ımiinal<il>etle (müze tmnir ve 
tanif eonıma bdar kapahdır) diye bir 
~ ...ım.,tır. 

Müzede evvelce çalıpıcı imam ve ha· 
6 'er ~ blmıyaaılııtır. 6 bade
me A,....tyada kalacak diğer inwnaiar 
da bap. c:unilere bıkaim edilecektir. 

Be,a:ut • • ı .. in tamirine de devam 
eılilmetm.dir. Eıvbf idaresi tarafmdan 

( t..J ! \, 

\.z <ı J f'Q 00 JI " 

K AP/\LID1R • 

Dün Ayasol-ya miizesi kapısına 
anlan levha 

mütealıbide işlerin çabuk tıitirilmer.i i
çin tebligat yapılmrştır. 

Cinayeti yapan adamın delirdiği, bu yüzden 
bu kanlı vak'ayı yaptığı zannediliyor 

Dün Aı&ara caddesinde, lıtanbul muttur. 
yiJayeti önünde bir katilin ölümü ve Hadiseyi anlatalım: 
bir polis, bir avukat, iki çoouğun yara- Kanlı vak'anın oimmma ...t.ebiyet 
lannıuile neticela.erı bir cinayet ol- (Devamı 2 inci sahifede) 

Öz; türkçe yazı örnekleri 

Trakya bizim için İstanbuldan eskidir! 
B'.r ülkeyi, hartadan s:lmek yetmez. 

Elde ise onu gönüll-erden ailebilme • 
li ... Edirne, Türklerin hartuına gir
mezden önce yüreğine gİnni§tİ. Onu 
hartanuzdan çıkaranlar; gene kend İ 
ellerile getirip yerli yerine koydular. 
( Lozan) ı ba§aran ismet I nönü, Edirne 
için: 

"Orası, latanbuldan e&k.i bir Türk 
varlığıdır!" diyor. 

Sözün değr.'"i. onu Kivli~~enin deie -
rile ölçülür. Bizim ~kanlarmuz, ulu
orta aöz etmezJer. Ne Soyleıni ~ l erse 
onu yapmlflardrr. Neyi yapacağız, de
miJlene onu yapacaklardır. 

Yerine getirilmedik hangi dilekleri 
kaldı? Ankarayı bo~alttıkları gün, ' "iz 
miri alacağız!" diye haykınyorlardı. 
Ana.dolunun yansı ellerinden g trni ı 
iken: 

- Trakya bizinıdir! .. Onu kurlar
mai(a and İ•tik ... d:vr~l ardı. Atat';r l<ün 
earsılmaz inancı Türk ulus (nüllet) 

unun ülküıü oldu. Biz, bu ülküden, 
yeryerinden oynaşa aynlmryacağız. 

Trakyaya Bayındırlrık yolunda, o 
kadar çabuk adnnlar att~acağız ki, 
yılların üzerinden gün g bi aşacağız. 
Yüz yılda başarılamıyacak itleri, on 
yılın içine aığdıran Türk değiıimi, ha· 
kımsız kalan Trakyayı çarçabuk tanm 
mıaycak kadar değiıtirmesini de bile· 
c.;ktir. 

.Türk opyundan gelme kan kardeşle· 
r:ın·ze lruc.ıı.klarmuzı açalı beri yurda. 
dört yandan göçmen {muhacir) akını 
ba~ladı. Bunlar, günü gününe yerle -
§İp Öz toprakJarına sanhyorlar. 

Bu Öz toprağı, bin canla k endimize 
bağ ladıktan sonra, bütün ekaiklikleri
ni birer birer karşılayacağız. 

Cunı•1r],,k Tü .. k i .. · e -in rt ~. Anadolu -
Rumeli yoktur. Bir tek ülkede barını· 
yvnız: '1ürkeli ! .. 

M. Sa'iihaddin GUNGôR 



Yueoslavya- Macar mes'elesi 

M. Laval bu zorbalıklar 
medeniyeti tahkirdir diyor 

(Başı ı inci sahifede) likte koğulmıqlar ve buna binaaı Ma 
dan uluslar aruı bir ceza tetbiri çdt- car topraklarmdan cmyetılerini yap-
.-Iıdır." ma.k için Macar.pasaportuyla serbeat-

M. La.....Iden sonra Banın Aloiai çe aynlmamqlardır. 
Kral Ai<oksandr ile Bartu için yazılan Paneviç, ilkhabardan beri g~ • 
saygılara ltaılyan heyeti murahhasa • mit ve bin•enaleyh orada uıjıL:ah ha· 
aı nuruna iıtirak ederek M. Mus,soli • :nr<J.ayamamıqır. Manilya cinayetimn 
ninin, ltalyanm it birliği ve lıarq iKe. Maeariatanda tertlp edilmediği ve ka 
ği ile hareket ederek konnpnalara gir til Gergief'in Macarialıaınla hiç bir va
d.iğini aöylemif ve demi§tir ki: I kit münıuebeti almadığı kat'i s\ltt4te an 

"Uluslar derneğ;, kori<Wan ahval· • laJılmqtır. 
de yab§tıncı rolünü yapmaıhdır. <>nü- Buna mukabil, suika4t Yugoslavya 
müzde, bir uhu doğusundan ve önö • da gizli bir zqrba kurumu tarafından 
riindeıı yaca.lıyan çok ağır bir suçla • amklanmr~. Hırvat lıTedaaıtizıninin 
ma vardır . ., Marailya cinayetiyle J.ıiç aıakaaı yok • 

M.. AloiG, fikiyet hakkında derhal tur ve Macar ulusunun aınacı b!U"IJ'M'-
ve tanı bir tahkikat yapdma.sını i<.te. ver ye>llarla Triyann antlapn;umm de 
mek, Macaristan için bir önen ve yü. ğittiri<:meaidir. 
küm olduğunu eöylemit. bundan soıı- Muhtırada küçük uzla- devletle 
ra MM>ari&t.anm antlaşmalar değiıt:ir. rin'n suçlı<malarmm da esassız oldu-
me aıy"'•vnm ban~ ma.lıiyetmi ğunu bildirilmekte ve bunlann tqelıbü-
doğrulıyan Macar ımuralılıasrnın bildi ıünü sıyasal bir manena olarak göıte • 
riminden sadece bilg.i alma.ğı yeter say rilmektedir. Maca.r hükfuneti, bunun 
ma.sı g<ıreke<:eğini söyleınit ve demi§- takdirini tanı bir güvençle uluslar der 
tir ki: neği ·konseyine bırakmaktadır. 

"lt.alya, antlqma1arm kurunun ye Macaristandalıi Yugoslavlar 
ni gereklerine uyması geroekliğ:ni her BUDAPEŞTE, 9 (A.A.) - Sa.la-
kesten öıı.ce bildinni§tir. Çünkü bu, hiyettar mahaf"ıl Macaristanm. Yugos-
barııı 8ağlaflırmak iç.in en iyi çaredir. lavları kartılrk olmak üzere Macaris-
F akıat, boı uyma. mefl'U f"kilJerle ya- tandan sürdüğüne da.ir çıkıan ha.berle-
pılmahchr.,, rin doğru olmadığmı: bildirmit, bazı 

ltaly.an ........w-ı, Italyanm M. La- Yugoslav gazeteleri tıarafmdaın orta -
val tarafından ileır.i sürülen zOl'balık ya ablan bu haberler.in a.ulsız olduğu-
ikura.tlarmıı. karp uluslar anısı icraat nu söyleınittir. 
meaeıe.ini ehmnmiyetle tetkik edece - BELGRA T, 9 (A.A.) - Macario-
ğini bildiıımİflir. tamn tndiye kadar mıca.k 66 Y ııgoa-

Bundan aonra aöz aleııı M. Litvi - lav-yalıyı hudut harici etmiı olduğuna 
nof, vakalar hakkındaki düşünceleri- dair olan lıalıer üzerine Yugoelavya 
ııi sonraya aaldadığmı ve Ealıat Y ugoa • ma!ıafili, bu mı1lrtan ç>Cılıı: mülUm buJ. 
lııı.vya ile Fransanm konaeyi.n hükmü- maktadır. 
ne bat vurmakta öneııli oldukları dü- Çünkü Yugoslavyada oturan 29 bin 
tiincesinde bulunduğunu aöyliyerek tel Macana kartı Macarntandaki Y uııros· 
bit W'A1ı hakkında görii§lerini anla - lavlarm miktarı 400 Ü tecımiz etme-
znıtbr. mektedir • ' 

M. Lltvinof, ferdi zorbalık lwraJm.m V AŞINGTON, 9 (A.A.) - Sıyasal 
bilha .. a Ruyaıla yapılıııq olduğunu mabafi1, Macar • Yugoslıırv lı&diaeferini 
aöyliyerek bunun kısa bir tar'.hç...jnj özenle ciitmektedir. . 
ya~ ve deıniıtir ~: Macarlann Yoıgodavyadan Maar-

Bız, -V>&§tan beri orta,a çıkan ve lann çıkanlmaamı proteato ettiji doğ-
"" çok irticakir bir mahiyet ıılaıı ve nı. değiıcıir. 
daima yabancı topraklrarda antk!anan -----0------
§'lkildeki zorbalık kuntlmdan ancak 
tisin.ti ve hiddet duyabiliriz. Hiç bir 
devlet, iki ülke 41"'vnda anla§"ma • 
ma:zhk aonuncuna varan bu ...,.dan ha 
Nlk.etleri <ıjDaylıyamaz. 

Marsilya cinayeti, Ulu&lar anwnda 
ba."1§1 tehlikeye~. Ulwılar el« 
neğinin yükümü de barqı lmrumaktır. 
Bu alanda, uluslar araa birlik ll'erek
liği ~dır.,, 

MaraJya cinayeti, ulU&lar ...-um • 
da barışı tehlikeye koymuJtur. Ulus • 
lar demeğinin yükümü de barışı ko
nm.ktır. Bu alanda, uluslar M'AJI bir
lik gerekliği &şikirdır.,, 

lngiliz murahlıaıu M. Ed-, Yug.,._ 
lav yasma. iştirak ederek: "Bugünkü 
§&ri.lar içinde, bu mahiyette va.kalan, 
aiikWıetle arattıran bir kurum,,.. var 
fığındaıı ötürü keudimizi mutlu saya
biliriz.,, demittir. 

M. Eden, auç ortaJdarmdan bazı -
ları mevkuf 'V'e tablrjlc..t beoüz bitme
miı bulunduğundan bu hususta halen 
bir fikir edinilmeainin çok zor olduğunu 
aöylemlş ve sonra Y ugoalavya tarafın.. 
dan ileri sürülen ve zorb.all.k kuralı • 
nm genel .ourette orta.d.aın lcıaldırılma
•• meselesine geçmiıtir. lngiliz muraJ.ı. 
haaı, sığawna önenini ele alırkıen diyor 
ki: 

"Bu önen her lngiliz için çok onuk 
(az.iz) tur. Fakat, -vestlik ile ser
bestlik .kerteaini """1 halleri biribiri • 
ne kanttım>amak gerektir. lngJı.ere 
hük\ımeti !rendi topl<lkları üzerinde 
batka bir ülke makamlarma kartı ıid 
det harekatı anıklanmaaına göz yum
maktadır . ., 

M. Eden, asıl olan şeyin kin ve ga
rezleri çoğaltmada.n meeelenin dal bu 
dak aalacağı yola dii§memeoi için kon 
eeye yardmı ebneai gerekmekte oldu
ğunu b '. ldinni~tir: M. Edenden sonra 
Lehistan murahhası aöz alarak, Ma • 
car ve Yugoslav dostluk'8rı araamda 
bulunan memleketin bu işte objektif 
gidiıi konıyacağmı ve bu kabil cina • 
yetlerin butınlması için devletler a -
raaında karıılıkh güven v.,.....n yürü , 
yücü tetbirler:n aranıp bulunmaaında 
it birliğine aruk olduğunu aöylemiştir. 
Suikast .kunınaağlarmı saygı ile anan 
diğer söylevlerden sonra kon~ar 
pazartesiye bırakılnuıbr. 

Marsilya suikaşti ve Amer.lka 
NEVYORK, 9 (A.A.) - KraJ A • 

lekaandr'm katlinin Amcrikada karar 
laıtınlımf olduğuna dair M. Eokha.rd 
tarafından Cenevrede vaki o-lan beya
natı Yugoslavya elçiliği katiyetle tek
zip ebnektedir. 

Elç"lik bu ifadenin: " Katil hadise • 
sinde Macariatanm suç ortaklığı hak
kındaki wnuıni fÜpheyi dağıtmak için 
olduğu" nu söylernetkedir. 

Elçilik, geçen ha.ziran ayı içinde 
Amerikadak.i hırvat!lar arasında Yu • 
goslavyaya karşı b'.r teşkilat vücude 
getinnek Üzere bir Yugoslav tebaası • 
run bucaya Macar puapa,rtu ile gel • 
m.iş olduğunu ilave etmektedir. 

Macaristanın cevabı 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Macaria
tanm Yugoslav muralıhasma ka.rtılığı 
dün kon>eye verilmi§tir. 

Macar hükiımeti bu muhtırada. Yu
goslav ıikayetin'n süratle tetkikini ia
temekte ve Yugoslav delillerini ara • 
maktadır. .. 

Muhtıra, bu delillerin ba_zılan '?'" 
ce halledihni§ m..-lelere aıt ve di • 
ğeo'lerinin de esa .. ız olduğwm bildi-
rerek diyor ki : .. . 

y ankaputaka kampında degil, br 
çiftlikte oturan otuz knık kadar Y~ • 
goalav göçmeni nisan ayında bu çift
likten çıkarılmıtlardır'. B~&n Fıraıı 
aada Marıilya .u:kastme •§tir~ su~u 
ile ya.kal.a.nan üç kiıi, Yugoalu• ıddia-
6UUD hilafına ol.arak a.rkad~riyle bir 

Ankara 
Caddesinde 
Cinayet 

(Başı l inci sahifede) 
......- Yaııtı Ahmetı;... Yanlı Ahmet, 
Nüınune matbaaamda ma'kinôst ...., Jıaiıt 
vericidir. 

Daha evvel bqloa malıbaalarda da 
çahfllllftn'. Yanlı A.ı..ıette IOll günler
de bir taknn asal>i Lali.,.. görülmüJtür. 
Evli ve bir çocuğu cıdan Ahmedin e
vile de arası açtlmıftn'. ETe alınmaz 
olmuıtur. 

yanlı Ahmet, ariı:ad.qlarmm söyle
diğine göre, i§İne iyi bakmaclığmdMı 
~günü iş.ine ni:lıayet veriJmiı· 
tir. 

Cinayetten evvel 
Vanlı Ahmet, dün öğleden S01ml 

saat iki buçuk sularmda bükimnet ko-

Ahmedin ayn bulunduğu çocuk
ları ve relika.ı 

nağı karımndalci Ali Elııberin kahvesi
ne gelmiıtir. 

Bun.da bir arkadaıının yanında 
kısa bir müddet otumıuı, fakat hiç ko
nuşnıadan ve bU,derlbire kahveden dı
§arrya çıkmıştır. 

Kimi öldürecekti? 
Bu esna.da kahvede avukat Melat

yos oturuyordu. Melatyos, k.a:hvenin vi
layet hiikU:met konağı cephes.ine hakan 
kısmında arkası dönük oturmuı gazete 
okuyordu. 

Avukat Melatyos, Nümune matbaa
sında bir kitap bastırmaktadır. Kitabın 
whilıler.ini yapmak için geldiği vakit 
bu kahvede oturmaktadır • 

Yanlı Ahmet, kahveden çıkınca vi
layet önünden polis ikinci şubeye gi
den cadde kısınma gelmiı ve oradan 
tabanca11n1 çek~ kahvenin içine bir 
el atq etmİ§ tir. 

Kurıun, kahvede arkası sokağa dö
nük bir vaziyette oturarak gazete oku
makta olan avukat Melatyoıun ense kö
küne aaplanmq, kalmııtır. 

Melatyoa: 
- Yunddwn, diye bağmruf> iskem

leden yere yuvarJanınqtır. 
Bunun üzerine kahveden birisi fır. 

Jmmı: 
- Katil, budur, ~ıyar. Diye ba

iırmrftır. 
Ensen hadiseyi gören vilayet kac>ı

ımda nöbet beklemekte olan polis Bay 
Yapr, katil Ahmedin üzerine yürüye
rek kollarından yakalam.ağa çalıf"Ut • 
lir. 

Ahmet, bu "rada ateş ebneğe de-

HARİCİ HABERLER 
Faıist diktatörlüğü 

Kuba için 
Amerikada 
Satılan silahlar 

M. Hess diyorki 

Fransızlarla· 
Anlaşmak 
Mümkündür 

Silah ticaretine Con Sey- M. Hitlerin mümessili mü-
mon'un da ismi karıştırılmış him bir nutuk söyledi 

NEVYORK, 9 (A.A.) - Ny Poıt ıBOHUM, 9 (A.A.) - Devlet ba-
gazetesine gÖre, Nevyorld:a mühim mik· kam ve M. Hitlerin mümessili M. Ru-
tarda bir &ilah ubııı obnuftur. dolf Heas, burada binlerce dinleyicinin 

Bu 'Sirahlar ıK-ii>a.da, FaJiat clilrtatör- önündeki söylevinde demi§tir ki: 
lüğünün ~- yarclım içindir. « ıFransanm Almanyaya karp cüt· 
Mali mahalil, bu alıma 120,000 dolar ııis- tüğü yolu değiftirınesl, Almnayamn da 
betinde iştirak etmişlerdir. (Fransa meselesi) karpsmdaki. gidi§i-

Zorbalık iHeğ:i f.,Ut ta!ebeleriııin nin değifJDC!oine uğur ..-erecektir. 
ba§kanı olan bu reji<run diktatörlüğüne Biz Almanlar, bundan bö~e, Ru· 
namzet olan Martinez Baluzun ela ha - br'üu i1ııali amumda :zanıri olan dü-
len Nevyorkta bulunduğu bildirilmekte- §Ündüğümüz P,i, Fl'amanm iilkemizi 
dir. her türlü çareye 1>8§ vura:nıh yok et-

y AŞlNGTON, 9 (A.A.) - Ayuı mek Uıtediğini düfi.inmüyoruz. 
meclisinin tahki.ıt encümeni azasmdaa Bııg;m amyonız iri, Fnuna ile an-
ili zat, düıı eJde etmİf olduklan omiu• lapna mümkündür. f'ramız edı:İ. UTilf" 
mata istinaden şöyle demişler: çdarmm .öylevleri ve diğer memleket-

Amerika, dünyayı kendi aleyiıine o- !er eski la'VafÇliıırmm brıılııklan bizim 
!arak silahlanclrrzyor. Ayan azasından M. banı sever parvl-m bize kartı doğ-
Nye ile M. Yandenlerg, eslıi bir mü • nılanıal.tadır. Gagin bir RV"f tddi-
dürün itirafına ıgöre biç bir askeri •ır- kealae inanmıyorum. Biz .Abnanlar, cbı 
nn iki •eneden fazla saktaınlnuuma l'YllllUU:D değifiıui:ııi aükUnetle düfüne-
imkan yoktur. 8u ııd>epten dolayı bu i-- biliriz. U1usJarmm bakm miimesaili 
ki zat r.ilah .sanayiinin millileflirilme • olup ta lllvafll doğru ,-ürüyen mesul 
sine taraftar olduklarım aöyleınifl.., • devlet adaıı:ılcmm ......tığını &anml)'O-

dir. ruın.ıo 
LONDRA, 9 (A.A.) - Amerika 

ayan meclisiııin teslihat hakkında ıah
kika.t icrasına memur komiıyonda ya
pı.lan ve Sir JQhn Simonun ..ta ismi ge
çen müzakereler dolayaile muınaileyhiıı 
bazı silah fıibrika ve müesseselerindeki 
menfaatlerinin Jı;endiainin siyaseti üze
rinde müessir olmuı olduğunu itarel 
eden bu beyanat faillerin hakkında zem 
Te kadit davası açaoağı zannedllmekte
dir. 

M. Marşando 
Franaız ticaret bakanı 
Moskovadan dönüyor 
MOSKOYA, 9 (A.A.) - Frana12 

ticaret baaknı M. Maı-tando dün ak
fam Pariae dÖMDÜ§tür. Ralcıan, bele • 
diyeciler kongreaine ~tk elmıek 
üzere saı'ı a4amı Pariste bulunabil • 
mek için yolda biç bir yerde dunmya • 
c:aktır. M. Rosenholz ile yaptığı konıq
m" e vvel'<i konusmalard>a olduğu gibi 
anlatma havası içinde geçmiıtir. Uze • 
ri\.erinde anlaşılan noktalara ait pro
ae verbalin bugün iınza edilmesine o
J'IUl verilmektedir. 

lngiltere kralına köşk 
LONDRA, 9 (A.A.) - lngiltere 

Kralı, gelen yıl kutlulanaca.k cı~ cü
liisunun 25 inci yıldönüınü münaaebe
tile, saray müteahh"tlerinln, kendis.i j .. 
çin, bir konak yapmak dötemek: ve süs 
!emek hakkındaki tekliflerini kabul et 
mi~tir. 

Bu konak Lonclraya ya.kın bir yer
de yapılacaktır. 

M. Herriot'un hastalığı 
PARIS, 9 (A.A.) - M. Eduard 

Herriot'un bastahğı devam etmekle be 
raber vaziyeti salah bulmakta berde • 
vamdır. 

İtalyada 
Bir kambiyo inhisarı ihdas 

ediliyor 
ROMA, 9 (A.A.) - Dün ltalyada 

bir kambiyo inhisarı ,ihW,,. edillnittir. 
Bütün bankalar, cemiyetler ve miies
eesaler • ltalyan ohun, ltalyaya yer • 
le§m"t bulunsun - ecnebi """'1nlekette
ki kredilerini ecnebi memleketlerle ya 
pdan mübadeleyi milli eDEJıitilıüne fe
rağ ebneye mecbur olacaklardn-. 

Hususi etha.s ta • on gün sonra • 
bu mecburiyete tıab.i olacaklardır. Bun 
dan ba~ka ltalyan tebaası sene niha
yetinden evvel ellerindeki bütün ec • 
nebi eshammın m kdarmı bildirmek 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde pa • 
ra cezası verecekler ve adalara teh .. 
cir o!unacaklardlJ'. .. ................................. ,. ..................... ... 
vam ederek poli• Yatarı gözünden ya
ralamıştır. 

Bununla beraber Bay Y aıar, Ahme
din arkasını bırakrnaımş, araJarında ta
bancalar atılmağa haşlamışbr. AJunet, 
orada Bay Şükrünün kahvesi önüııde 
bir ağacı siper almı§tır. Ablan kurşun
lru-dan hlı-i Ahmı:din göğsüne sa;>lan
mıştır. Fakat gene delice ateşe devam 
ebniştir. Bu sırada o civar çok tehli
keli bir hal abnıtb• 

Bununla beraber bir tahıı kahveden 
fırlamış ve elindeki butonla yanırlı bir 
halde ateş etmekte inat eden Ahınedin 
kol1ma arkadan fiddetli bir surette vur
mu1tur. Bu eınada katil yere yıkılmış 
ve diğer polis ve jandannalar da yeti
ıerek Alımedi yakalamışlardır. 

Ancak atılan kurşunlardan o taral
larda oynamakta olan 11 yaımda Hay
ri isminde bir çocuk ile Mürvet imıi.ıı
de altı ya§mda bir kız çocuğu ayakla. 
nndan yaralanmqbr. 

Ahmet aldığı yaradan ölmiqtür. Po
lis ;ıe avukatın yaraları ağırdır. Bir 
kaç zamandanberi asabi ve anonnal 
haller geçiren Ahmedin birdenbire de
lirerek bu cinayete meydan verdiği 
kuvvetle sanılC'lalctadır . 

Ahmet bundan evvel, kansını da 
bir kaç defa dövmüı, yaralamııbr. Tııh
kikı<ta d<Wam edilmektedir. 

lsveç veliahti Bcrutta 
BERUT, 9 (A.A.) - Fervkallade 

kcımİ$er dö M.artel'in konuğu bulunan 
lsveç p._.leıi dün dıiplamıat'-r bey... 
tini kabul etınİftİr. 

Dün akpm fevkal.i.de kdıni9el'likle 
verilen ziyafette Lübnan ve Suriya ciim 
huriyetlerinin reiıleri de bıuaT bıılıBı
mutlardır. 

Casusluk mu? 
Singapurda yapılacak ma

nevralar vejaponya 
SINNGAPUR, 9 (A.A.) - Bun. 

zabrtaamm _..arengiz faaliyeti, per • 
§elnbe günü yapdaca.k deniz ve hava 
manevralarile a:laka.dar olabilecek bü 
yük bir ca.oır.aluk ifin.in mevcut olduğu 
hissini ........,,;ıektedir. 

LONDRA 9 (A.A.) - Dün .akpm 
çıkan b 'r tebliğde, Singa.purd.a açığa 
çokarıldığı Japon casu&luk çalııma.sı 
hakkında Londrada hiç bir rapor alı• 
naınadığı bildirilmektedir. 

Tebliğde, Sing&pur deniz ve ha.va 
manevralarının gizli idare edileceği 
hakkında bir şey eöylenmemekted.r . 

Yuioslavya 
MARSILYA, 9 (A.A.) - Yugooı· 

lavya hükümeti, büyük harpte Balkan
larda harbetmiş olan Franırz askerleri 
abidesine büyük gümüı bir çelenk <koy
durma§ ve bu suretle müteveffa l<ral 
Alekaandrın öldürüldüğü sırada yapmak 
tasavvurunda bulunduğu bir hareketi 
ikmal etmiştir. 

İki Alman kruvazörü 
BERLIN, 9 (A.A.) - Dün öğle 

va.kti Kiel de Nurenberg iıınUndeki ha 
fif kruvazör denize .ind.irilmirfu-. 

Amerika da 
Uyuşturucu maddeler sa

tan caniler yakalandı 
NEVYORK, 9 (A.A.) - Federal 

hükiimet memurlarının, uyuş.turucu 
ınaddeler almı satrınma nihayet ver • 
ıneğe matuf mes.a-isini.n neticesi olarak 
400 .kiti ve bu arada Ş kagoda 8, ve 
Pittsbıırgta da gene 8 Çinli tevrkif e
dilmiftir. 

Kleveland'da aylarca süren at'af • 
tırmalardaın •onra, ..atıcıların, ileride 
ınüşteri ohu1lar umudu ile, mektep ço 
cuklarına varıncaya kadar UYU§lurw:U 

maddeler aabnak, """"4tinİ :rtiki.p et 
tikleri meydana çıkmıtbr. 

v AŞINGTON, 9 (A,A. - Polis U• 

yuşturucu madde tica.retile uğril§AD 
345 erkıek ve 71 kadm ya.kalamı§ ve 
altı otoımobil miiaadere etmitşir. Ya
kalanan zehlrlenmiı kimseler Jerbe&t 
blJ'akıhnadan önoe tedavi edilecek • 
lerd'.r. 

Atinadaki feci kaza 
ATINA, 9 (A.A.) - Evvelki gece 

c>tomobil kazasında yaralanan Japon 
ticaret atateoi Ts baro Katauda dün 
ölmÜ§tür. 1 1 

Nobel barış mükafatı 
OSLO, 9 (A.A.) - Tagblan det ga

zete•iıne göre Nobel barış mükafat.mu 
ailahuzlanma konferan•ı re' si M. u
deraona verilecektir. 

Sarre'a gidecek heyetler 
CENEVRE, 9 (A.A.) - M. Lava! 

reyiam münasebetiyle diizen'ın korun 
ması iç.in Sara gidecek lngiliz ve ltal 
yan kıtaatmm parasız latıtnna.amı tek 
lif etmiştir. 

İngiliz ordusunun tensiki 
LONDRA, 9 (A.A.) - Timea ga

zetesi, ordunun yakında yeniden tensi 
kine başlanacağını yazmaktadır. Her pi. 
yade !iv~, şimdiden sonra 36 mitral
yözlü ve tanklara kartı ku'llarulacak 
16 toplu bir mitralyöz ta.buru ile, her 
biri 52 hafif mitralyöze ve burulan baş 
kıa mitralyöz tüfeklerine v-e üç pusluk 
dört havanlı bir b.ataryaya mal k üç 
taburdan miirekkep olaca.ktll'. 

:· • l "··~.. : ,..ı, - • • • 1 '. D 
Kültür Bakanlığında güzel sanatlar 
ve spor müdürlükleri ihdas ediliyor 

ANKARA, 9 (Tele/onla) - Kültür bakanlığı, müzik, resim ve Jj,. 
ğer sanat işlerüe uğraşmak üzere G üzel Sanatlar umum müdürlüğü tef' 
kilini kararlaştırmıştır. lstanbuldak i Güzel Sanatlar Akademisile Anka
rada kurulacak müzik ve temsil akademisi bu müdürlüğe bağlanacak · 
tır. Ankarada kurulacak müzik ve tems:'l akademisinin üç şubesi olacal 
tır: 1-Ankara Musiki Muallim M ek~ebi, 2-Riyaselicumlıur lilartn"' 
nik orkestrası, 3 -Temsil heyeti. Bu akademinin bir reisi ve her şube; 
nin birer şeli bulunacaktır. Musiki Muallim Mektebinde daha kuvvetlı 
muallim yetiştirmek için bazı tetbi rler alınacaktır. Mektebe önümüzde
ki sene ilk mektep mezwıu yerine o rta mektep mezunlarının alınmast 
muhtemeldir Filarmonik orkestranın kadrosu 124 kişiye çıkarılacak V~ 

inkılap musikisini yapacak unsurlar/ a zenginleştirilecektir. Temsil şubell 
önümüzdeki. sene açıl11t1f olacaktır. Teşkilat projeleri hazırlanmıştır. ~' 
arif Bakanlığında aynca gerek mekteplerin, gerek husun teşekkülleruı 
•por ve beden terbiyesile meşgul olmak üzere spor i,leri müdürlüğü ih· 
das olunacaktır. 

Maliye mütehassısı Maliyede memur 
adedinin azaltılmasını istegor 

"ANKARA, 9 (Telefonla)- Maliye mütehauuı M. Alland'ın ba · 
hanlığa verdiği raporun birinci im mı tel'CÜme olunmaktadır. T ercünı~ 
ıri bittikten 1UH1ra yapılacak olan b u raporda mühim esaslar vardrr· 
M. Allaml Maliye teşkilôtuıda me mur adedinin azaltılmasını tavsİY' 
etmekte ve hesap makinelerinden istifade edilmesi lüzumu üzerinde dıa 
maktadır. Frazmi mütehassm bun dan 00,ka raporunda memur azaltıl 
maaile yapılacak tasarruftan büyük memurlann maaşlarının arttırılma · 
ı;ı doğru bir hareket olacağına ifare t etmİftir. 

Bayındırlık bakanlığında görüşme· 
/er, Aydın hattı satın mı alınıyor? 

ANKARA, 9 (Telefonla) - '.AIYorı - Antalya hattının hiikUnıetç~ 
yapılmaya başlanması üzerine Ayıl ın hattı şirketile Bayındırlik bakaıı
lığı arasınJa bir görüp Farkı çıkmtflır. Ba defa Londradan şirket maralı 
haslarından Mister OJin Ankaraya gelmif ve mesele üzeimıle Bakaıı 
Bay Ali Çetinkaya ile görüşmiiftür. Göriİflne çok aamimi olma,tur. Bıı 
görüşmede Aydın hattının satın alınması üzerinde de konrışulmuf oldu· 
ğu haber verilmektedir. 

•• 
Ankara da Universite açılacak 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Önümüzdeki sene Ankarada tarilı 

ve coğrafya, len, hukuk olmalı üzere üç lakülte~i bir Üniversite açıla· 
caktır. Fakülteler Gazi Enstitüsü binasında yerleşeceklerdir. 

Atatürk I zmir valisini kabul etti 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lzmir valisi General Kazım vilayete 

ait işler için bakanlıklarla temasta dır. 10 gün kadar burada kalacakhr 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Reisicumhur Atatürk lzmir r.1alisi 

General Kaz.un Dirik'i kabul buyur mu,."ıardır. 

M. Maksimos istifadan vazgeçti 
ATINA, 9 (Mil'tiyet) - Vaziyetin düzelmesi üzerine Hariciye Na 

zın iV/. Maksimos istiladan vazgeçmi,tir. Yann makamına gelecektir. 

Birlik gazetesi 3 yıl için kapatıldı 
ANKARA, 9 ( A.A.) - lstanb alda çıkarılan haftalık ulusal Birli/; 

gazetesinin memleketin iç sıyasasın a aykın yazılar yazdığından ötüri 
üç yıl müddetle kapatılmasına ve P ariste çıkarılan Poslhdya nör.1esti ga
zetesinin de memleketimiz aleyhin de yazılar yazmasından ötürü yurdu
muza sokulmamasına icra Vekil:er i Heyetince karar verilmiştir. 

İnebolu Halkevinde 
fakirlere yardım 

iNE.BOLU, 9 (A.A.) - Halkevi 
fakir kimsesiz talebelere birer gün a
ra ile sıcak yemek dağıbnayı karar
la§'tırmlı olduğundan bugün ilk defa 
75 yoksul çocuğa ev salonunda yemek 
verilmiş tir . 

Evin bu kararından sevinen talebe
ler bugün yemekten sonra hal·kevi jda. 
re heyetine teşekkür etmişlerılir. Ev bu 
yardnna devam edecek ve bayramda da 
aynca yavrucuk.lan sevindirecektir. 

Evin hu yoldaki çalışması şehrimiz
de genel bir alaka uyandırmış ve her • 
kesin takdir.ini kazannuştır. 

Samsunun ihracatı 
SAMSUN, 9 (A.A.) - Bu ayın ilk 

yedi günUnde Samwndaın yabancı ül • 
kelere gönderilen üriinler şunlardır: 

500 ton arpa 1 talyaya, 400 ton ar
pa Almanyaya, 385 tG11 buğday Ho • 
landaya, 800 çuval kepek Ahnanyaya, 
450 sandrk yumu't'ta Almımyaya, 100 
tıon nohut 1 tal yaya, 200 sandık ceviz 
içi Ameri:kaya, 40 sandık cevi:ı:içi lıal
yaya. 

Piyasada canlılık vardır. Ekin ve 
ywnurta fiatları isteklidir. 

Bolu kadınlarının ıoevinci 
BOLU, 9 (A.A.) - Türk kadmı • 

na saylav seçmek ve seçilmek öneninin 
verilmesiooen büyük bir sevinç duyan 
Bolu bayanları, düıı gece halkevmde 
bir toplanb yaparak bu önenin yüce 
değeri üz.erinde lronu§IDuşlardır. 

Bayanlar, Atatütke ve ülke ulula· 
nna tel yazılarile saygılarını bildirmit
lerdir. 

Muğlada yeni yapılan 
yollar 

MUCLA, 9 (A.A.) - Mükellef İ§
çinin yollarda çalışma z:amaru bitmit· 
tir. Yapılan hesaba göre işçinin yüzde 

kırkı işe gelmemiştir . 
ite gelıniyenlerin ifleri paraya çev

rilecektir. Bu para ile Fetiye • Köy
cez arasındaki su deliklerile daha bazı 
jıler yapılacaktır. Köycezle Fetiye a
rasındalci yol gelip gibneye açılmı!!tır. 
Bu yolun toprak düzeltilmesi bitmiştir. 
Y alnu: köprülerle su delikleri kalmış • 

tir. 

General Basri Baiıkesirde 
öldü 

BALIKESiR, 9 (Milliyet) - Ge
neral Buri dün gece birdenbire fena -
laıarak öldü. Olümü burada derin .,,.. 
uyandırdı. 

Meclise verilen layiha 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Hukul 

usulü mutha:kemeleri kanununun ~ 
maddelerinin değiflirilmesi hakkıodaki 
layiha meclis." umumi heyetine gelmiş· 
tir. 

Muhbir ikramiyeleri 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Hüvi· 

yeti gizli kalma11 lazrm gelen mllhbir 
ikramiyeleri hald<ında gümrük ve inhi
sarlar ıbakanlrğı bir taminı yapmıştır. 

Tamimde meydana çıkarılmasını 

kendioi istemiyen veya meydana çıka· 

rılması halinde ondan sonra kendisin· 
den istifade .imkiru kalmryacağı onu 
kuRanan mıııkamiarca hükmedilen muh
birlerin hüviyetleri g.iz.l:i. kalmak ıartil• 
ikramiyelerini alabilmeleri çin ne yol · 
da hareket etmek lazun geleceği bildi· 

rilmektedir. 

Ankarada Soyadı alanlar 
ANKARA, 9 (Telefonla) - iç i~· 

ler bakanlığı müsteşarı Bay Y elıib 
Demirel, busıui kalem müdürU Bay 
Ekrem Sevencan soy adlarını almışlar· 
dır. 

Sanat mektepleri 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Onü 

müzdek.i yıl sanat mekteplerinin idare 
leri maarif bakanlığına bağlanacağm · 
dan bunun için bakanlık bütçesinık 
650 bin liralık bir fazlalık olacaktır. 

Beıkanlık ilk mekteplerin bet sene
lik yeni kiraat kitaplarını önümüzdek 
yıla yetişmek üzere bastıracaktır. --·-

Londra - Avusturalya 
ha va postası 

LO BURJE, 9 (A.A.) - Yedi giİJ! 
lük Londra - Avusturalya posta .er · 
visi dün ilk defa olarak Londradan sa 
at 13,50 de yola çıkarak 15,38 de lr-" 
ra.ya gelmiıtir. 

Tayyare bugün NapGÜye ve oradal 
da SIDgapura kalk3.Caktır. 



Paria! 
- Gez;gin yaz;ıları -

llıi - üç ay oluyor ki Parisi gör
~··· Dün sabah (Lyon) garın
ı. ,telırin göbeğine doiru otomobil
.. liderken eski hôtıralaran birer bi-
0 ' -lcnmaya b'Zfladı. Ben Paritt 
t~· tene evıJel Olimpiyada girecek 
.::,.1. futbol takımuıı getirdiğim :za
p . ırebniıtim. O .-man Marsilyatlan 
Griae bizi getiren trenin 14 -lik 
~fuından kurtulur kurtu'maz; kar 
"':uza çıkan beden hareketleri piri • 
:::: Selim Sırrı biz;i alınca yeraltı de
...__Yolana .akmaı ve bir baştan öteki 
--..ııcı kadar Parİ$İ altaukm kafire· 
~ o zaman Olimpiyat mahallesinin 
ı, "'ıılduğu ( Kolamp) köyüne gU/ecek 
""uıayın baıı olan ( Şampare) kapı

-,;: ,•0et~ft!:- 9r~Ja Y.*'rdr~~t!!'d!!" çı-
~ gun )'U%UllU go ugumu~ ~· 

L · futbol kaleci6i mefhur Htimit gii..,.,,., 
..,:;;- Aksarayda mıyız? diye bir ta
~ t<q ankazını göstermifti. Gerpek
l:: o civarda yeni yapılar yiiz;iinden 
~k boı ar11alar oe ;yıkıntılar göze 
~ Yarda. Büıim hıtbol takunı böy
L.. gömıiJıerek geçtiii Pari.sten Cilt 

';') 6iUı kadar mehcur kaldı. Sonra 
"" IÖrıniye vakit bulamodan fimal 
:::::!.:lııetlcri ıwn.irıe ~tıldı... O 
fi.; Pana 11öreceiim diye yüı-e • 
ıı..., ne kadal' hoplamıftı. Gördüm, bir 
~ ırördüna, bir dohc 11önlim, 6fr 
~ ırördiim. oe İft• bir deha gir • 
.....,, Her ııöriifüm 11örmiyenlerin ai· 
~ ""1-tlU'an btr qık ,.lıri göziimde 
~ ·· daha kiiçültt#". Bqoila ead.k
~-b- delili kadar darlıiınJan 
~ yeni karhılnuq olmama rağ • 
~ fÜndi Pm iain biiyük caıUderi 
~hiç 6ir tair ;,apwıw olıla. •• Yal
~kart tne)'danı ve Şan:selüıe her 
"'s· ki ilılifamuoı muhıılmrıa efnrek. .... 
tıı.......lkf yıldlı- 11örmediiiın ba kua za
~cı Porüte lıcaı deiiıilJikler ol • 
~-:· Bir lıac -w wa, lırüı bira;: ek· 
~"'f, İf biraz daha arlnllf ... Kiralık 
~ !!"halannın ıulıiı ... iLinJann 
.i:~ ""çoltlaiu, hm (yendtı 
~TYol•) idallyonlarındaki ilôn ıılif 
~ mcı1aam 7ft'l.enle hen-. henıeA 
...., ı..., ~er bulllllD- bu kanaati
~ kıW.dlandiriyor. 
..;01U'a PaıVlilıer çok lngilizlepniı • 
ı.,. Ve crlınanca bilinen ve aö)'lenen yer 
C daha artw.f. T iJniler ,,.ertil_,.q ... 
'lf fftJ.~elerde ıpkb üanlar çoialırvf.
.,,., "kıızalann )'iizleri lıübiklefÜ'<>r. 0-
lı..rcııun dlfl 1-Wde". s.,.riiııeler tla-......,cuam. 
lı l'enıek ipnek pahalı, biıden paha. 

t ... Bizim para: il• bir buçulı liraya OT• 

" '-'li - _,. )'İ~biliniııi=. 
l' emif te pa]udı.~ Kalilorniya el • 
~ kilonı 45 kurwı. Paride nııan
,,_ cı ma kilo ile -ılır, mm: t..,.. ile ... 
;:~·- biııJ•lıinin ilıri Irat Fiy.bn.. 

. S Clnft G1 UC&aa 80 Jno,. 
f dk ri«erilen Filmler) · 

..,~ tele/on sörü,,_.; 1 lrtmlr ,,_,. 
t tz buçıık kal"llf. Taka büıılen ucwı. 
·~ylar çalı '"""-'· Qt~~ 

::::..:-- hep o eeki lıülii.di.i:r 
d Ciirültii elıail:miJ. .. Gene herku gi
.::._ken, ~rlıen, otıırıırken (belki de 

-.nıp-) ·-e "'""""'· 
11· '!oJatff .....W aloıl>ildiiine ıriJiyOF ... 
.;~foktan geçnıifler ••• Dre~ ki bah
f' l>ızde doğmuı. L<ikiiı onu Frıuuu
'l>trı 6üyüttiijüne pph )'Olıtur. 

OD.leyin I 
'l'_7'ürltiyeden her rJı-ım ,_,,na 25 
~ -k lircuı almaia hakin ııar. Ben de 
,,''rıdcın i#i/ade ederek yanıma o ka-

Qr P<rrcı alnnflım ••• 
, llugjüı parayı bodurmak, yani 
........ k cılniıalı İ/lfedim. Böyle bir isteği· 

'.~ oldaifı .ooaman mü,...,_ aleeeği
lıi.ıti,'I en tabii yer OmıanL Banka8r. de

nıidir? 

~en de oraya gittim ... Ve Türk pa
tı , .tıobnalt istetliğimi .öyleJim. .. Gİf<' 
'"'• ınenııa: 

) - T iirlı parası almayı;ı;". Kredi Li
-

011eye gidiniz;/ dedi. Şcııırdım. .. Mü· 
ı.,~ edecek oldam;_ Bana,. cellfl-

trerdi: 

- Hükumet sonra içeriye almıyor/ 
~ilen maliyeci deiilim. Bu dııarıdan 
..,, biye para güm.emesi yasağının aalı

d., bilmem. Lôkin bapına geleni ya ::orum. Paramızın dıı memleketler-
1'., itibarını ~ sürümünü temin etmek 

•halde bancı düpnıe:ı. 

~rad•n çrktım. (SMyete Jeneral) 
L """ büyük bankaya gittim ve lira
...,.. 11 lranktan sattım. 
J... llir Türk bankası olduğunu iddia e
~ o-.., Banlıaaı Türk lirıuını al::3'or, bir Framu ban/ıll$1 alıJ'<W. Bu 

hikmettir aoaba? .. 
Paria - 6-12-934 

B.FELEK 

Şirketlerin 
larifeleri 
'- Şiı-ketlerin tarifelerini tedrik etmelı;. 
ı.._ olan komisyon lıagiin na6a bapuİİ· 
~diai Bay lbrahimin rmlifi altınola 
·-pJ.nacaktır. 
, Bugünkü toplantıda 935 -.esi ilk 
~~1iık tramvay tarifesini tesbit et
~e Laş •:yacaktrr. 
lt.. Bundan sonra hav azı il Şnt.eü 
'ia- 1tİJemn tanfele:rı t 't edil -

• 

aa.lıkları~dan 1 rdalye 
ıı. .. 8-lıı: lık 'tüsu miıt usları 
~ l>r. LİU>CS", Dr. Mu ar balıkçılık 
~ ile T · na g;tmiılerdir. 

l.tiitelıau1abır T elurda.ğrmlan ıoma 
~ya giderek aardalya ile iıt' adc 
~~ek diğer b k1 uzerinde tel• 
.._tta buhm. klardır 
~Bu t lkat bır • y 1 adar Jevam e

'*1.ir. 
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' ŞE H i R HABERLERİ 
OKONOMI 

Dış ölkelerden 
Getirilen plaklar 

-o-

Yarı o bir heyet Y eşilköyde 
tetkikat yapacak 

Dış ülkelerden getirilen plalrlann 
memlekete sokulmanıası istcgile, §dui• 
mizdelı:i pıakçılann ticaret odasına ve 
ökoom:ni bakanlığına müracaatta lbu
lunıluldamı.ı YBZIDlJtd< • .Alakadarlar bu 
.istek üzerindd<i tetkilderini bitinnek ü
:zeredirler. 

Ôı}i-endiğimize gÖre, yarın bir he
yet y eıiJköyd<ki p ak fabrikasına gi. 
.!erek tetklkatta bulunacaktır. Bir kaç 
oenedeıi>eıri teeısüı etmİ§ olan p)ik 
._yiimizin, ihtiyacı olduğu gibi lrar
§Jlay;dWeceği yolundaki iddiaların ne 
derece doğnl olduğu• bu ted<ikada aa• 
laiılacalrtır. 

P.lak~U'lll teldiflea - itibarile 
sır* müaait .... iyi lıartılanmıfbr. 0n1 .... 
daha ziyade, loenclilerinin '"' pli.k aana
,m.in kiı6 deı ccecle himaye görmedi
iini öne "liirmüflerdir. 

Tetkikatta bu dıet le arattınlacak-
tir. 

Balıklar doğrudan doğruya 
sevkedilecek 

ıBir müddett<d>eri ııörijl.en balık 
Wluğu dolayısiJe, bilhassa cm.. ınıem
Wretlcre möilı · .. milı:tanla torik ve pa
ı.m..t HVlıiyatı yapıldıj:ı malUmılur. 

Babk ilu?cetınc!a, baytari dıhat 
phacletnameai armup annmıyacaiı hak 
lıında kreıldiidıü icap ettiren bazı va
:ziyeıtler olm114tur, AW..darlann venlik
Jeri iz ...... ııöre, bu phadefnanWerin 
anınması için biç bir hüküm mevcut 
deiildir. 

Sulwımı:ula tutulan ve ecD<lıi .._.,. 
JekeUere &"Öıaderilen bize ve tuzlu ba
lııldar için, aahipleri larafmdan iılen· 
meılikpe pbaıdelııımne --'lmi;recdııtir. 

* Zeytin wiib11lab az - Bu sene 
:zeytBa yeti~ m-ld<etin çoğunda 
._J,pı) orta miktardadır. Filistin zey
tin ........,.tui iae, bundan ela aşağıda 

bahmmalrtaclr. 

* Arjantincle tütün eloimi - Arjan
tinde tiiıün ekimini tırttırmak için bir 
Uç - ewel alııı., tedbirler iyi ne
ticeler vameğe batJamışbr. Yeni sene 
rekolteoiniıı .,,,..eHQ yıllarc!Mı sır* Üs· 
tün boılunduiu ı..a...- veriliyor. 

* incir 6atı yiiludiyor - lkinciteı
rin ayı içerisinde lzmirin incir piyasası 
sır* hararetli geçmıİf ve rekoltenin hep
si t.eblmoıbr. Fiatlar, son haftalar içe. 
r4inde yüksehneğe yÜz tutmU'§tur. He
nüz aablm...,.ı olan ve elde kalan in
cirlerin miktarı 1000 ton kadar tahmin 
edilmektedir . .A'"kadarlar, incir &abf 
mevUmiııin geçınckte olduiımu söyii
yorlar. 

* Roınanyacla ithalat ve ihracat -
Romanya hükiimeti ithalat ve ihracat 
içİll yeni biıc kanun nep-etmiıtir. Bu 
lıam>na ~ bütün iılıalat evvelce ya
pılan ih.....ım ~ğı olacaktır. lb
l'llCllll:ın ancak yiizde 00 ı niobetincı. it
balit ympıhıl.ilecekıir. Romanyadan ba· 
rice sönderilecek mal bedellerinin ec
nebi parau ile öde-1 de kararla§tı· 
nimııtır. 

Tayyare cemiyetine yenı 
gelir 

Jstad>ul Tayyare Cemiyeti ecnebi -r acentelerinin verecclderi konşi
mento ve ord.inolara beşer kurut1uk 
maniieetolara da onar kuruşlak pul 
yaıpqbnlmaıaı teşchbiisünde bulunımış 
kumpuıyalar da bu teşebbüsü mannu• 
niyetie kabul etmişlerdir. 

Den>eie senede bu suretle 15 - 20 
bin liralık varidat temin edilmiş ola. 
eaktır • 

1 BORSA 1 ___ __. 
<lı Bankaamdan alınan cotveldir) 

8 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikraaı dahili 94,50 Rıbbm 17 50 
1933 Eraa,..i 97 Aıı. MümeıUI 49,70 
Kuponsuz 27,60 An. Tahvili 1,11 45,40 

• il 26,45 An. T abnli 111 44 
• 111 26,60 

ESHAM 

it Bank ... • Nama 10 
" '" Hamiline 10 
., ,. Müessis 95 
Türki1e CU111ıha· 
riyet Bankau S8 
Tramvay 30,SO 
Anadolu His.e 2.7,85 
ş;,, Hayriye 16 

Reji kapo••u 
Telefon 
Terlr.oa 
Çi•ento 
ittihat de7. 
Şark de7. 
Balya 
Şark m. ff:Z.a 

2,20 
10 

18,75 
13,10 

13 
0,85 
1,55 
4.65 

ÇEK FiYATLARI 

Londra 
Pa.ris 
Mil&.oo 
Nüyorlı: c ...... ,.. 
.Alina 
Brilkıel 
Amaterdam 
Solya 

624 
12,06 

9,33,72 
79,44 

2.45,36 
83,89 

3.40,36 
1,17,62 

66,%2,41 

NUKUT 

O F. Franaııı: 
\ Dolar 
1 Kur Çek 
l Ş"~e A•. 
1 lat.rlin 

20 Liret 
20 Le•• 
20 F. Bolcıke 
20 Drahmı 

t Florıa. 

169 
125 

911 
23,50 

625 
216 

23 
115 

24 
13 

Prai 
Bel•r•t 
Mosko•a 
Berlin 
Varıon 
BudaPett• 
M•drit 
Bükr .. 
Viyana 

(Satıı) 

20 1. JaTİp-• 
1 Peseta 
ı Mark 
ı Zloti 

20 Le7 
20 Dinar 

l Ç"erno•İf 
Altın 
Mecidi7e 
8-knot 

19,00,75 
35,04,10 
10,86,50 

1,98 
4,20,81 
4,21,93 

5,82 
711,32,42 
4,30,-

aıs 
18 
43 
Z2 
18 
64 

-.-
9,23 

36.50 
237 

Soyadlanmn nüfus kütüklerine kaydı için Vii'Ciyete emir gelmişti. 
Fakat henüz nahiyelere tebligat yapılmadığından vaki olan müracaat. 
lan birer nra numaTmı vermek suretile biriktiriyorlar. Talimatname 
gelince yazmağa baflayacaklarclır. Ruimlerimiz müracaat edenleri ve 
müracaatları sıraya konanlan gösteriyor. 

POLiSTE 

Kaçak 
Et ticareti 
Bir evde 200 kilo kaçak 

et bulundu 
V«ada Şehzade camii sokaimda 

16 numwııh biberci Meıhmede ait ev de 
beledi,.., polisleri tarafmc!Mı vaki olan 
ihbarat üzerine, araıtınna yapılmıı ve 
keailmiı olan.k 200 kilo bilar tutan 
9 koyun ile bir aığır yal<alanmıttu. 

* Bir kadınm batından geçen ka
u - Altmbaklı:aida Fraıısız fakirhane
~- Ohnwı 63 yaılarmcla Lizo adın
daki bir kadm Beyoğlu balıkpa;zıanndan 
geçerken ayağı kayarak düprriif, ağ •· 
yağı bileğinden çıkmıştır. T eılavi için 
Hasekinisa hastanesine gönder.limittir. 

• Cünnii mcşı.'ıut halinde yakalan. 
dı - Balmicöy camii teıif scııkağında 
buber Ali diplomasız eli§ çekmekte
dir. Dün gene Saime isminde bir ka.. 
dmın difini çeı.edıen polis tarafından 
cürmü metiıut halinde ya4r•lanmı§tır. 

* Eroin satwken yakalandı - MC§· 
bur eroin kaçakçıfarmdan Bedros dün 
Beyazrtlll eroin Mtmak isterken mulıa. 
faza memurlan tualmdan yekal•nmıı, 
polise VCO'ilnüştir. 
------~·,------~ 
CEMiYETLERDE 

Kasaplar cemiyetinde 
intihap 

Ka.aap'.ar cemiyeti idare heyeti se
çjıni yapılınlf, netice anlatılro,.tır. Ye 
ni he:rete, Bay Haaan Fehmi, Ali Rıd
van, Tahir, Halit, Mehmet, Kwnkapı· 
1ı Mehmet, Hüseyin Avni, Arap Caı.,,;. 
ı; Ali, Ar&p Camili Ahmet, irfan, Sah· 
ri, Hüonü aeçilın' ılerdir. Reisliğe, Bay 
Haa&n Fehmi aynlıruştrr. Bay Omer 
koç, \Wlıuni katiplikte bulunmakta -
dD'. 

* Bugiinkü toplantı - Türk do -
ğum ve kadın ha.sta.'1kları birliği bu
ııün Etibba odıuıında ikinci top' antı~ı
m yapacaktır. 

* Oka,_ oJolon - latanbul Halk
evi açtldığı günden ş:mdiye kadar olan 
faaliyeti hakkında müfamal bir 
brotilr hazırlamaktadır. Halkevi bu 
sene içinde, ıubelerini beşe çıkaracak, 
bundan başka muhtelif yerlerde oku
ma odalan a.cacaktır. 

1 ~ELEDIYEDE 

Olmüş 
Tavuklardan çorba 

Yapılan teftişler bu 
neticeyi verdi 

Çoıba ve tavuk satan bazı dük
kanıcılann ölmü§ tavukları kesenıl<, müı 
teriye ısatt.ddan, yapılan teftitlenlon an
laıılmııtır. 

Belediye şubelere bir tamim gÖn
denniştir. Olmü§ tAvuldarı pifirerd< 
müı~riye veren muhaHefıici ve t8"'1k· 
çular şiddetle cezıı.landmla<alrtır. 

Di.enci.er:e mücafiela 
Belediyenin dilencileT)e mücadelesi 

iyi neti~ vermektedir. Büyük ana 
caddelerde dilenoiler kalmamııtır. 

Fakat bir kısım dilenciler mahalle 
arııdarma arloa sokaklara kaı;Onaktadr -
.lar. Dflencilere alet va:zifelini gören 
bazı ufak çocuklar da belediye tara • 
fmdan toplattrnlarak, terbi:re müeo.ıe
oelerine gönderilmektedir. 

• Memba sulamun uhlıileftiriime
ıi için - Kapalı §iteler içinde satılan 
memba sularının doldunılma teklinin 
gayri ıııbhi olduğu anla}tlınr§tır. 

Belediye bu noktaya ehemmiyet ve
rerek, memiıa sularmın, kayaak başla
nnda bazı tesisat yaptıracaktır. 

• 11 inci yıl lezyinab kal.clınlıyor -
Cumhuriyet.in 11 ci yrlı dolayn.ile Be. 
yazıt meydanmda yapılan tezyi.nat sü
tunları belediye tarafmdan ıölrülıneğe 
b~şlanrruftrr. 

Bankalar ca.ddesinin tamiri bitti -
Galatada, bankalar caddesindeki tı-am
vay rayJ.n tamirab bitımiştir. Ot<ımo
biller bu yoldan gidip geimeğe b&1la -
mıf'lardır. 

Ereğli limanı için 
Bir muracaat 

Bir ecnebi grup, Ereğli limmıını 
yapmak için hükümete müracaat etmİf
tir. 

Grup, on milyon liralık it yapmayı 
tdtlif etmitlir. Bu huauota ;u, konuı· 
malar müsait safhadadır. Grup yapaca• 
ğı işltre kaqrlıli olarak bizden mal a
lacaktır. 

Af yon kari:e i yumuşadı 
Elindeki mal azalınca yen· den müza

kere açılmasını istediler 
1 ••••••• 

inhisar idaresi iç p:yasadaki yeni mahsulü 
satın almaya başlıyor 

Avrupadaki afyon fabrikaları Jajonyaya yeniden afyon satıyoruz; 
karteli murahhulan ile uYU§lurucu Oğrendiğimize göre, lnhiaar idareııi 
maddeler inhi.ısarı idaresi ........,nda af- Japonyaya 300 •andık afyaı aatmak 
yon alımı ba.kkınd .. yapılan konuıma- için yeni bir aipariJ almıtpr. Bu aipa-
ların bütün gayretlere rağmen iyi ne· rit 300 bin lira kıymetindedir. Geç<'n 
tice vermediği maliimdur. ay İçerisinde de Amerikaya 200 b'.n 

Aldığunız yeni maliiınata göre, liralık afyon ..,.,,kiyatı ya.pıJım>ttı. 
memleketim!.zden afyon almakta faz. Belgraddaki konuımalar iyi giıliyor 
la nazlı da.vr~an ~el, . uy11fturucu Gelen haberlere göre, afyon mu· 
maddeler anıhisan adaremıze son defa k&velenameandeki b Jiükümlerin 
yeniden müracaatta bulunmak ve rö- dcğiıtirilm .. i ;çm. Bel=da giden ı.... 
~lere tekrar ~a,~anar~. a_fy°!'" .sa Y"timizin temaalan iyi neticelere var-
ti§ fıy~lan kend~le~':. bıldınlmİ§~. nıak üzeredir. Heyet, daha dört h"I 
~elin, evvelki g~eı:<fen bır gün konU§ID&larma devam edecek ve 
aetıce alınmayqına ragmen bır da.ha bir haftaya kadar da ıehrimize döne-
mürac:_aat ecliti..~llerindeki atok afyo- cektir. Türk. Yugoslav afyon muka-
nun !fil<enmek .uzere o~asm~andır. 'Velenameııin:in değiıtirilecek hiikümle-
Aldıgımı.z mal"""':ta gore, bılha»a r.i, her iki hükiimet mecl.U.lerinden seç 
Alman afyonJ~nkalarr.bu ani~- tikten aonra kat'i ..,ldini al•c•k 'Ve 
ya arzuk<;t. g'!runmektedırl':.'". Bu te • tatbik t>dilmeaine bqlanac'aktu. 
maalann ıyı bır sona varacagı muhe.k- Afyon piyasası sailaımdU' 
kak aayılmaktadır. UY\lftunıcu maddeler ;nhiaarı u • 

Afyon inhisarı pı'yaaadan mum müdür vekili Bay Şe6k V~ 
alıma baflıyor dün, kendiaile gÖriİ§en bir muharriri· 

Uyuıturucu maddeler inhiaarı, köy- ınize afyon piyaaaaı için şunlan aöyle-
lünün toplamakta olduğu yeni sene ınittir: 

"- Dıt piyasada afyon fiyatlan ol-
ma.bıuliinü aatm almak için li;ı;ange • dukı;a sağlamdır. Sıkıtmıt olan ba.zı 
len hazırlıklara b&1lamqtır. Yeni ..,_ stok aahipleri ki!OPI 130 franktan aa• 
- fayno mahsulü g-eırek tacirlerden, tıf yapmaktadıriar. Jç piyuada, yeni 
gerak doğrudan doğruya köylüden aa- bir değiıi.klik yoldur. Şimdilik, afyon 
tm alınacaktır. Alını hazırlıklan iç.in, alnnı için ha2ırlık yapmakla IJleKU} 
inhiaarın l:ırı:nirdeki ıuheaine de lizmı- bulunuyoruz. Piyasadan mübaya.ata 
gelen emir verilmiıtir. Oğr-endiğ.İmi;ı;e yakında batlıyacağız. Yeni mahsul, 
göre, bu ayın 20 aine doğru her ta- 2220 sandık olanok tahmin ediliyor. E. 
rafta afyon alımına başlanacaktır. U- kim tahdidatı devam ettiği için bu 
Y'ltturucu madıdeler inhinn, bundan mikdar geçen yıla nazaran bira2 daha 
böyle her ay muntazaman piyasadan azdır. idarenin alıma ba.şlamaaile iç 
ehemın;yetli mikdarda afyon ahnağa piyasanm da daha aağlamla.,acağı mu 
karar venniıtir. hakk.aktır.,, 

MAHKEMELERDE 

Boğazı tokluğuna 
Çalıştırılacak 

-o-

22 yaşında dilenen 
bir delikanlı 

Dün, Sultanahmet ikinci •ulh ceza 
mahkemesinde fl'Y&nt di.kka.t bir da • 
vaya baki!dı. Bahaeddin isminde 22 
Yllflllda birisi, dilencilik yaptığı i.cldi· 
asile mahkemeye veriln:ı.itti. Ilaha.ed • 
din, 60l'g\lya çekildiği zaman diler.ene 
diğini, Beyazıtta hammallık etmek için 
it ararken lıirninin kendisine para 
verdiğini ve bunun üzerine memurlar 
taraimdan dileniyormuş gibi yakalan• 
dığmı anlattı. Sultanabmetteki kimae
cizler yurdunda yatıp kalıktıgını &Öy
liyen Bahaeddinin, Jstanbulda Darüla 
cezede doğduğu .anlaplıyordu. Ma.h -
keme, auçlunun bir hafta müddetle ve 
boğa2tokluğuna belediye veya hususi 
idare hizmetlerinde çalqmasma karar 
verdi. Mahkeme murafla.mwı kendi
a.inden alımnuma liizum olmadığı da 
kararlattırdı. 

Sevgilisini öldüren Musevi 
genci 

Sevgilisi R"§eli Tahtakalede ôlıdür
mek.ten auçlu Leonun muhaıkemeeine 
dün ağır ceza. mahkem....mde bakıl • 
mı§t.ı:r. Dünkü celeede g>dlmiyen §Ahit
lere yeniden kagrt çıkarılması kanır
laflırıhruf, durupna b&fka ııün.e bıra
lı:ı:lmıtta'. 

Balık çalmışlar mı? 
ikinci ceza mahk:emeaincle bi.r ba

lık hırsızlığı davasmm görülmesine 
b&1lannııttır. K•-Wapıd.a bir aaııdal -
dan SO • 60 kilo balık çeldıklan iddia 
edilen Jerayir, Kemal ve Agop imıin
deki suçlular hadiseyi tınnaınen in • 
kir e~ler ·r. Mahkeme tahitlerin 
çağmlnuuma karar vennit, dunıpna 
batlıa gÜDe lıalmıilır. Mevkuf bulu -
nan her ÜÇ au.çlu da serbeot bırakıl • 
ll>l§lıardır. Muha.kemelerine gayri meY 

ıkuf olarak bakılacaktır • 
* 3 ay on beş P,, ha,,q - Kürkçü

lerde yelek çalmaktan ma:mun Saim 
isıminde birisinin muhakemesine ikin
ci oulb ceza ınahkanesinde bakdmq
ta'. Suçlu, yaptıklarmı itiraf etmİ§. 
mahkeme 3 ay 15 gÜn hap.. ı...mw -
m..-.a karar vermiıt.ir. 

'< Niçin öldürmıif? - Pe.rfetDbe 
günü, Defterdarda bir cin.ayet itlendi
iini, Aziz isminde biri..in:in metnıoi 
D'1beri ağır surette yaraladığını yaz -
nuıtık. Dilber, ka.ldırldığı .hastahane • 
de ölmÜitiir. Uçüncü istintak daire&in
ce tnkif edilen Aziz; kanımın k.endi
a'.ne ihanet ettiğini, bundan muğber 
olarak. yarladığmı ııöylemi§tir. Tahki
kata devam edilmetkedir. 

* Kaçalıçdarın mahkeme.,; - Dün 
sekizinci ilıtiw malrlr-sinde keyif 
verici zehirler kaçmna.ktan suçlu Da
ni§, Hakkı Makbule, Nuaretin muha -
kemelerine de'Yamedilmiftir. Bir kaç 
şahit cliıılendild- _.-a Cumhuriyet 
müddeiumumisi, Hakkı ile Danitin 
hapsini Makbule ile Nusretin de bera· 
etini i.stemi§tir. Dava karar veriılnıek 
üzere yan- kalmı§br. 

~ Bir mahlıiimiyet, b::r beraet -
Eroin kaçırmak.tan A1Çlu Cemil ile ka· 
nu Hidayetin davalarına da dün ..,. 
kizinci ihtiaas mahkemesinde dev.un 
edilerek Cemilin bir &ene hapa.ine, Hi 
dayetin de ı.u.-tine karar veribnit • 
tir. 

Tutum haftasJ 
İki gün sonra başlıyor 

Tutum baftaıu iki sün .-ra baıh
yacak br. 7 gün devam edecek olan bu 
tulwn gÜnlerinde lstantiulun muhtelif 
taraflarmda sötleriıiikler Y11Pılacalı.tır. 

l lk günü halkevinde bir toplanb ya
pılacak ve milli tasarrul ve iktisat co
miyeti I.tanbul ıuıbeai azasından bir 
zat tarafından konleranı verileTek tu
tumun faydaları anlablacaktır. 

Bundan aonra ~ bir f.eyet 
tarafından vitrin miiaabakaıma iıtir&k 
edenlerin vjtrinferi gezi:lecektir. 

Hk cmna ııünü de Beya:ııtta ve Tak
simde mubtedif toplanblar yapılacak 
ve yeril mallar baldmıda &"Üzel &Özler 
söyleoecektir. 

Hava güzel olduğu takdirde tayyare 
ile kuponlar atdacakıtır. Bu kuponlar
daki numara llllhipkrine yerli mafı.na. 
dan muhtelif t.diy-eler clağrtılacak'tır. 

Bwıdan sonra Istaıiıulc!Mıi 160 
mektepte de (tutum) ıneYZUUna dair 
taıbrir vaz.ifeıi verilecektir. 

En ıı'Dıel yası ,..._!ara yerli ma
lından hediyeler dağıtdacalııtır. 

1 Küçük haberler 1 
Martilya ba§konsoloıu - Manil

ya ~OIUIDU% Bay Jnayetuilııh 
Canal Ozkaya dün ak!am yeni itinin 
batına gihnifti.r. 

* Yeni denizyollan - Deniz tica
ret miôdürlliğüııde Bay Ayet Ahuğun 
riyaseti altındaki komiıyon dün de 
topl-.arak önümüzdeici •- i9n ka· 
rarlaf'bnlan deniz Wlannm grıııfikleri
ni sizmek ve saatierim teııbit etmekle 
uğraşmıftır. Toplantıya yarın da de
vam edilerek i!lerin ikmal.ine uğTaıtla
cakbr. 

Hava raporu 
Sıfır d.,.-ecei hararete ve deniz ae

viyeoine indirilen barometre bu aabah 
aaat 7 de 768,5 aaat 14 te 768,5, de • 
recei hararet saat 7 de 8,5, saat 14 le 
6,5. Azami derecei hararet 10,5, as -
garİ derecei hararet 4,5. 
RW:giı.r poyrazdan esmiıtir, azami ..Ü· 
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Afrikadan işitilen 
silah sesleri 

Çoktan beri kulaklarcmı:zı doldu • 
Tan "harp,' teraneleri, nihayet Şarki 
Alrikadaki $arp Habeşi.ttan dcıfilcırırı· 
da top sederi ıeklinde aksetti. 

Son zamanlarda uluslar arası hıUıl 
olan gerginlik dolayıllile bütün dün • 
yanın gö;ı;ii Avnıpa.)'Q' dikilm?ıti. Her 
kwe bir korku, bir en<liıe vardı. Bu 
gerginliğin sonu neye <"aracak? Sakın 
bir lıarp patlamasın/ ... 

Fakat bu onümüzü kollarken top 
a ferini arkadan dayduk. Ve birden 
bire t;ö:ıiimüw A ımıpirdan çekip Al· 
rikaya diktik. Bu belki ha.JNıi bir harp 
değil de bir hudut ihtilalıdır. Ve kısa 
bir zaman z;arlnıda halledilmc&i ümit 
olımabilir. Fakat ortada tanklar, tay
yareler, mitnılyô%ler ve sahra topla • 
rı iı görmiişler, yüzlerce kifi can ver• 
miştir. Bu takdirde bunu alelade bir 
hudut meselesi §eklinde ta113il etme • 
nin imkanı v<ZI' nudır? 

Londradan gelen son telgraflardan 
öğreniyorru ki ltalyan krnwetleri Ha· 
befistan - lngiltere hudut meulesini 
lıalletmek için uiraşan muhıelit bir 
heyetin üzerine hücum etmiılerdir. 
Şimdi İfİn içine lngilt.:rcnin de ismi 
lıarıflyor. Netekim RanWJda teıebbüa -
lın-de bulıınacaiı da bildirilmetkedir. 

M. Maaolininin g~nlerde ltalya
naı geniılemai için "Alrilıada, Asya· 
da yerler •• /illin isteriz!' diye söyledi
ği nutku hatırlarsak bununlcı Habefis· 
tan meNleainin bD- mün-beti olm
lıizımll"lir, 

Filhakika it ....... ile harbi ınnıani 
müttefikleri arcuında Alrikadalıi müa 
temlelıeler meselesi henüz; tamamen 
lıalledilmif değild3. 

ltalya itilcil devletlerile be-rab.:r U• 

....,. harbe girmek için ba%1 fQrllar 
koprıllf oe bu luuusta 1915 Landra an 
lapnası bir talıım esaslar tesbit etmiş
ti. 

Bu anlapnanın on üçücü maddesin
de, lta~ya lııa:ıı tavizler kabul eJ;Ji. 
yor; ııe bilh-, lngiltere ve Fran.a, 
Almanların :ıaNZnTUZ olm-ak yeni müs 
temlekehr elde ederlerse, Erythree ve 
Somalie ltalyan müıatemlekelerine "" 
Libiye ait hudut meselelerinin ltalya
nm lelıin.e olarak halledileceği kayd o
lunuyordu. l,ıe bu yüzden aralarmda 
birçok ihtilaflar çıktı. Ve ınihayet ga
lip devletler arasında sulh müzakerah 
yapılırken Italya, Somalideki Fransı;ı; 
-1ıü1.erinin Cibuti ile ve Ingiliz; Soma
li.si ile beraber kendi$İne terkini iste· 
di. Bu SDTetle Erytt~ ile ltalyan 
Somali.ini birleflirecekti. Bu talebi in 
gilizUr 11e Fran$l%lar /ttıhul edemez -
lerdi. Bittabi rededttiler. Bunun Ü:uri· 
ne ltalya Alrikada daha baıha taı>iuıt 
istedi. Bu da reddolundu. llalya 1915 
anlaşmcısı ahkıinrına ri•yet edilmedi· 
ijni aöyrüyordu. Neden sonra lngilte
re, ltalyan Samalisi ile hem hudut o· 
lan Kenya müstemlekesin'n bir kumı
nı terke ra:ıı oldu. 
Fraıua gene Italya lehine hiç bir le 

dakarlılı ~pııuıia nı:ıı olmuyordu. Çaı 
gölii Libi, ve Mre hakkmdcı Italyanın 
yaptığı teıebbüsler akim lıaldı. 

Nihayet ltalya Fransadan Şarki AF
rikada ltalyan somaüsi etrafında öko
nomi faaliyetinin genişleme.ine yar • 
dım etme•ini istedi. Bu suretle bclhi 
Hııbefiatanı ökonomik bir çember al
tına at... ve nülaz muıtak=nı scniı
letebilirdi. ltalyanın bu hcırelıet 'ni 
bittabi Habefİttıw hQf görmedi. Onun 
fQJ"lıi A.lrikadaki her lıımıldan~ı 
kendiai için bir tehlike tcl<il.ki edi -
yordu. Çünkü bundan evvel ltalya ile 
bir takım kanlı geçmiıleri vardı. 

Halbuki ltalyanlar, Fransa, lnsil -
tere ve ltalya arasında yapılan ve lla· 
befi,stanm tamtıtmiyetin · ve istiklalini 
tanıyan 1906 mu/ıaıJeluinden fena 
halde muztariptiler. Çünkü bu muka· 
ııeleye naz;aran her devlet yalnız. 
kendi nülu;ı; mmtakııaında ökanomih 
çcdıfmalanla bulun.lecekti. lr.ı:ilte · 
,..,,in k11yli yerinde idi. Çünkü Sudan 
mıntakaa ile tcmczslarını muhafaza 
edebiliyordu. Fransa ~ Cibuti lim-:uıı 
ile Habefİlllanuı merkezi Addia • Abe
ba ara11mda ifleyen ımendilere ma • 
likti, binaenaleyh memmındu. 

Hallnılıi ltalya uluslar kurultayına 
girmif olan ve miiatakil bir d ıılet o
larak tanılan Habqiatan Ü:zerinde h:ı
kukan ve ökonomi bakımında" hiç bır 
feyİ iddia edemezdi. I,ıe bıı vn;;:,)'cl 
nihayet gerginlefli, son haddini bul
du. Zaten ltalycı ile Habeşistan ara
nnda konsolosluğun l<qlarımasından 
doğan bir tar;ı;iye meselesi de vardı. 
Son telgrafkmlan arıl<lf'ldığına göre, 
ltalyan a/lkerkri hudut muele=ile me,ı 
11ul olan lngiW. ı;c Habq muhtel"t ko
misyomınım balımduia )'t're hücum 
ettiler. Ve bu suretle Habe,Utandan 
rtmduklan ökanmnik nMnl..tkri 
tankla, tayyare ile, topla elde etmek 
illtediler. 

Fakat ac«ba netice ne olacak? Bu 
süngü kavgasının alhndaki ökonomi 
kavgası ne 8fkilde haUetlilecelı? 

Asıl meralı edilecek nolıto budur. 
Mümtaz FAiK 

ViLAYETTE 

Bahçe ıahiplcrine fidan 
veriliyor 

Vilayet Ziraat müdürlüğü meyve a 
ğaçlan yetiıtirenlere son aenelerde 
çokça fidan vermektedir. Niimune fi. 
danlığmdan verilen bu fidanlar çok 
ite yaramaktadır. Zira.at müdürlüğü 
935 senesinde de fidan dağıtac.alr.tır. 
Şehir :çinde oturanlardan fidan at..
caklar bu ayın on beşine, miilbakatta 
oturanlar da avın sonuna kadar mü • 
racaat ettikleri takdirde kendilerine 
fiden verilecektir. 

rati saniyede 9 metreye kadar çıkıru§tu-. 
BugÜn sabah saat 6,4046 geçe ""'"' 
kezi lstanbuldan 100 ki'.ometreyi le -
cavüz cbniyen haf.f bır yer aarımtısı 
duyulmu~tur. 



1 1 Dirik, Sağ ık 1 1 
Kış bahsi: Kestane 

Ke-tanenin en iyisi Bursadan 
gelir niçin bilir misiniz? 
B~rsa ovasının Uludağ eteğinde 

bulunmasından. Bilirısiniz ki Dur
aanın Uludağı, eski, pek eski çağ
lıırda Tanrıların oturdukları yerdi. 
Şimdi Uludağm tepesine çıkanlar 
orada Tanrılardan hiç birine rast
lamıvorlarsa da, eskiden Tanrıların 
hepsi orada otururlardı. 

l,te, T anrıl11.rın Uludağda otur
dukları çağlarda, Tanrıların en u
lusu olan Jupıter, kızı Diana'nın 
- haniya, kocaya varmamak için 
babasından söz alarak, ormanlarda 
av<"•'ıkla gezen Diana'nm - arka
aırı giden peri kızlarından Nea 
adında bir güzeli rever. Kız Tanrı
ya yüz vermez, ondan kaçar, ama 
Tanrıya büsbütün kartı gelinebilir 
mi? Bir gün güzel peri orman için
de her nasılsa arkad'41arından ge
ride kalır. Jupiter bunu görünce 
hemen kızı kaçırır, kendisine oda
lık yapar. 

Peri kızı bundan utanır, utancın
dan kendisini Nilufer çayına atar, 
boğu1ur, ihtiyar Tanrının elinden 
kurtulur. Tanrı hem sevdiği kızm ö 
lüsünü çayda bırakmamak, hem de 
insanlara iylik etmek için onu Ni
luferden çıkarır, onunla Bursa ova
sının ortasında ~i kestane ağacı 
kurar. 

tik kestane ağacı böylece Bursa 
ovasının ortasında yetittiği için, 
ıimdi de kestanenin en iyiıi Bursa
dan gelir ... Yalnız Buru. kestaneai
le yapılan kestane tekerini tekerci
lerin cicili kağıtla~ içerisinde krz 
gibi sü leyerek saklamaları da el
bette bu söylediğim masaldan ileri 
gelse gerektir. 

* * * 
Bu masala istemezseniz, inanma-

yabilirsiniz, turası var ki kestane 
ağacı yeryüzünde en faydalı ağaç
lardan biridir. Yemitleri hiç yen
miyen at kestanesi • 1 bile bahçele
r~ tilsle~. geni' dallarile, yaprakla
rıle güzel gölgelik verir. ömrü de 
pek uzundur, bin yıl kadar yafar 
derler. Etna kestanesi denilen met
hur bir kestane ağacının gövdesi 
elli üç metre olduğunu söylerler. 
Frenkler at kestanesini latanbul 
konaldarının bahçelerinde görerek 
gilze'liğine imrenmitler, buradan 
Avrupaya götürmütlerdir. Pariste 
Luxembaurg bahçesindeki met
hur büyük at kestanesi fstanbuldan 
götürülen tarihi ağaçlardan biridir. 
Bu büyük ağacı Pariste okumut ve 
talebe mahallesinin en güzel süsü o
lan o bahçeyi karıt kaMf gezmit o
la •ı yurttatlarımız hep bilirler. 

Y emi~leri yinen kestaneye ge
lince bu, insanlar için buğday 
k:ıdar büyük bir nimettir. Onun i
çin Buğday yetİftİremeyen dağlık 
yerlerde kestane insanların batlıca 
gıdası olur. Fransada Covennes 
dağlan tarafında ahalinin en sev
diği yemek kestane çorbaaıdır. Bir 
~~ç ~i~n ben de bu çorbadan içti
gım ıçın çok lezzetli bir yemek ol
dui, .ına tahit olabilirim. Orada aha 
li yemek İçin eline ne geçene, eti
ni sebzeıini, kestane çorbasına ka
rı,tırır. Sonra seve ıeve katık atar ... 
Etle kestanenin bir araya gelmesi
ne tatmazsınız. Çünkü kestane ile 
doldurulmut hindiyi her yerde se
verler. Bizim tatlılı yahniyi seven
leı İn kestaneli et yahnisini daha zi
yade sevecekleri fiiplıesizdir. 

Kestanenin yetistiği ölkeye göre 

Bu da kim? 
- Tanıyamadın mı? 
Mavi çartaflı fakrak bir kahka· 

ha attı. 
- Gene mi tanıyamadın? Aç 

Seniha yüzünü! Bizim oğlanın bu 
aahah budalalığı üstünde .•• . . 

Mavi çartaflı bileziklerini tıkır
datarak peçesini açınca Nazmi, bü
yük bir yükten kurtulmu• gibi se
vindi. Demek ki Uulvi itini kendi 
bl4arabilmitti ; 

- Oh mükemmel mükemmel... 
- dedi - çok memnun oldum. Pe. 
lci ama ne zaman yaptın bu işi? 

- Aktam ... renden ayrılınca. 
Eve gidiyordum. Bir de ne göre
yim? Seniha bir arkad'4ile Beya
zıtt:ın Süleymaniyeye doğru kıvrıl
mıyor mu? Hemen çaly:ıka ... attım 
arabaya, doğru bize... Şimdi Be
fiktasa teyzeme gidiyoruz. Ne olur 

1 içindeki kimya maddelerinin mik
tarı da az çok değitir. Fakat han
gisi oluna olsun, kestanenin ki1&o 
yaca terkibi buğdaya çok yakındır. 
Onun için insanları pek iyi besler. 
Bir yönden buğdaydan da üstını:. 
dür, çünkü tatlıdır. Bundan ötürü 
pifmit kestaneyi eziyetsiz yapılllllf 
bir pastaya benzetenler vardır. 

Eski büyük hekimlerden Galien 
yemitleıi hiç bir hastaya yedirmez
ken kestaneyi ayn tutardı. Kestane 
çok iyi beslediği, mideye, biç bir 
ağırlığı olmadığı için onu pek be
ğenirdi. 

Ancak kestaneyi iyice olmut ye
mek gerektir. Yoksa güç eritilir. 
Peklik, obürük verir. Onu pitme
mit yeyebilmek için s.ağlam ditler 
bulunmak ve iyice çiğnemek gerek
tir. Buna da herkesin diti dayana
mayacağı için, daha iyisi pitmif 
yemektir. 

Suda pİfİrmek belki kolay yol
dur, ancak bu ç~idini herkes sev
mez. En çok kimselerin sevdiği 
kıt günlerinde, gecelerinde köte 
batlannda gördüğümüz kestaneci
lerin yaptıkları gibi, delikli bir ta
va üzerinde kebap edilmi, kestane
dir. 

Bazdan da kestaneyi, kıt gecele
rinde, mangalda kül içinde kendile
ri pİfİrmek İsterler. Bir rivayete gö
re kestanenin en lezzetlisi de böyle 
kavrulmut olanıdır. Bunda bir tek 
teh!ike kestaneyi hıcakla kesmedE"n 
küle gömmektir. Tehlikenin sebebi
ni de yukarda söylediğim maNtl an. 
latır: Gök gürlemesi Jupiter'in en 
büyük öfkesi sırasında yarattığı 
gürültü olduğunu bilirsiniz. Onun 
elinden kıırtulmak için kendisini 
çaya atan Nea peri kızma da öfke
lenmit olduğu için, kestane ağacı
nın meyvesine öfkesinin ali.metin
den, yani gök gürlemesinden bir 
parça koymuş. Bu bir parça gürül
tüyü çıkarmak için kestanf'yi pi,ir
meden keserler, yoksa kestane kı
zıtınca o bir parça gök gürlemesi 
kendi kendine çıkar, mangalı altüst 
eder. 

Kestaneyi pitirdikten yahut ku
rutarak dövdükten sonra, ondan 
bir de sarmıtrak esmer renkte, si
yah benekli bir kestane unu yapar
lar. Kestane unundan yapılan bu
lamaç 1- ~m kolay hazmolunur, hem 
de çok iyi besler. Onun için midesi 
nazik olanlara, hastalıktan yeni kal 
kanlara, daha bir kaç di,i olan mini 
minilere yahut ... Tanrı sizi de öyle 
yapsın ... hiç diti kalmamıt ihtiyar
lara tatlı, besleyici bir yemek olur. 

G. ATAÇ 

~ erah Tiyatrosunda 
OZAN OPERETi 

'eski Süreyya opereti) 
Muhlis Sabahattin 
Fahri Gülünç - lsınail 

Dünbüllü 
Bu gece 

1 .ıtK YILDA BiR 
Pek yakında: GOL FATMA 

- Eslcf Fr~sız Tiyatrosund~ -
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KJSMI 

Bu akfaDl saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Pek yakın DELi DOLU 
Bü,.ük opereti 
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Ft'~üe,iifi: Nazmi Şehap 
ne ohnaz ... Babası küplere binmit
ti~. Bir müddet izimizi kaybedelim. 

Haydi uğurlar olsun öyle ise ... 
Bir dakika sonra, aksi istikamet

lerde biribirinden ayrılan iki araba 
FındıkJıdan uzaklafıyordu. Uykusu 
dağılan Nazmi bir sigara tellendi. 
rirken; 

- Allah senden razı olsun Ul
vi. - diye söylendi - Allah sen
den razı olsun !... Yorgunluğun
üstüne bir de kız kaçırtmak bana 
epey zahmet verecekti doğrusu .. 

Bir hanın merdivenleri tıklım 
tı~~~ in~anla dolu idi. Oçer befer 
kışıl .K kumeler bazan gülüferek 
hazan kavga ederek harıl harıl bi; 
feyler konuşuyorlardı. 

Bir sahanlıkta, uzun boylu, ko
c~ g.?be~li bir adam, beyaz yeleği
nın uzerıne r.arkan bir madalyonla 
oynıyordu. Kendisine bir fey!er 
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·--- • • s·ı · Kala kala bunlar . l mecemız 

'kalacald 
Soyadlan ip öyle karlflt ki. çor

baya döndü. Biri kendine kulağa 
hof gelir bir •oyadı seçti mi, he • 
men yağma Haııanın böreği gibi 
kapı.roorlar. Bu giJifle birkaç yd 
6011ra, yalnız lstanbulda 30 bin 
Güney, 45 bin Güngör adlı erkek; 
12 bin Aktuğ, 8 bin bilmem ne tui 
adlı akJın karşımıza çıkacak. 

Tabii bunları ayırt edemiyeceğİ· 
mu için, her aüenin yüzı'erce, bin
krce akraban var sanacağız. 

Arkadaşlardan biri vardır, ge • 
çende IWrdwn: 

- Sen, ne soyadı aldın? 
- Daha almadım, bekliyonım.-
- Ne bekliyorsun? 
- Soyadı almayan kimse kal • 

madığı gün, ben de kendime mü
nasip bir soyadı bulacağun. •• 

Güldüm: 
- Amma, şuna da unutma ki 

kanun, gülünç, edebe aykırı soya
dı seçilmesini yasak etti. 

- Ne demek isityorsun? 
- Yani, sen soyadı alıncaya ka 

dar ortada kullanılabilecek soyadı 
kalmıyacak! .. Yok, eğer, kendin 
için kırtipil, mendebur, fQp,aJ, kı
tıpyoz, yahniyanak, şaşkaloz, gibi 
bir ad bulacaksan ona sözüm yok! 

Kulakmisaliri 

Bugünkü program 
ISTANBULo 
18: Fransn:c.a ders. 18,30: Pl&k: tiyatro mu

sikisi 19,30: Dünya haberleri. 19,40: Muzik • 
solo (Nejat - keman) 20: Konuım• , Selim Sır
rı 20,30: Pli.it : orlıceatra. 21,15: Anadolu ajall&l 
Borsalar. 21,.30: Radyo T• caı: ta.n.ıo orkestra.._ 

18,20: Hafif salon masikiai. 19: D•ra. 19,25: 
Çimbal aletile kouaer. 19,55: Masallar. 20,40: 
Filharmonik takım tar.Eındaa Beetbo•enin 
e•erlerinden konaer. 21,25: Haberler. 22,401 
Plilc. 23: Bir pi.yeatea sahneler. 23,50: Berk .. 
çiaıe•e orkestrası. 

686 BELCRAT, 437 m. 
19,30: Oera. 20: PJik. - Haberler. 20,30: 

Milli netriyaL 21: Lisa.akinin .. Por1-,, isimli. 
operası, 

223 Kh•- V ARŞOV A, 1345 m. 

18: Piyano - sözler. 18,35: Pli.k, - Sözler. 
19,15: Shcubertin (trio Si benol - majeur} koa
•eM. 19,45: Sö2ler. 21: Hafif mu.aiki. 21,45: 
Haberler. 22: Konaen-atu•ardan naklen kon
ser. - Konferans. 23,15: Dana d ... ai. 23,35: 
Dünyaca en ta.aınmıı tenor ıarkıcılannın pl.i.k
lan. 24,05: Dans muail,.iai, 

Kb2. LEIPZlG 382 m . 

19: Heinmrich marshlmeria eaerleri.•den koa 
,.,., 19,40: Aalceri neıriyat. 20: Eaki •e halk 
musiki.si, 20.35: Konferana. 21: Haberler. 21,10 
Operet musikisi. 23: Haberler •e spor. ZJ,20: 
Aktanı ıııuaikiai. 24: Karııık ciaıaa •uaikisi, 

Kbs. PRAG. 470 m. 
16,55: Hafif muaiki. 17.SS: Çocuk pror•am.r. 

18,10: Sözler. 18,20: Plak. 18,25: Sözler. 18,35: 
Plak. 18,45: Keman koaaeri, 19, 10: Ticaret • 
Almanca aefriyat. 20,10: Pl&k. - R•aça dera. 
20,30: Armo&i.k muaikiti. 21,15: Ş.rlulı ltal· 
yan muaikiai.. - Edebiyat, 22: Radyo ork .. t
haberlel'. 
r•••· 6!3 : Haberler. 23,15: Plak, - Almanca 

KW.. MOSKOVA, (Stalin) 316 m. 
18,.30: Çocuk prorramı. - Kli.aik Alman m•· 

•İkİ•i. 22: Da.n• muN.lcisi. •• lırııık mu•İlci. 
24,06: BüyÜk prorram nakil. 

Kh •. STOKHOLM, 420 m. 
17,56: Plak. 20,30: Sözler. 21: Puççiaiaia 

eMrlerindea .,Le maat .. u.,, opera11. 21,50: Sös· 
ler. Z2,15: Viyolonıael kon•eri. 23: Koro koo.· 
Mrİ. 

ROMA - NAPOLI - BARI 
18,10: Kuartet koa•er. - Plak •• sözler. 

21,45: Campariden aak.lea karıtık kon•er. 23: 
Varyete. 24: Haberler. 

592 Kh .. BERLIN 357 ... , 
18,30 Opera parçalan, •Özler, 19,05 Bed .. 

spora haberleri, 19.30 Şarkılar, Aktüalite, 
HaJ,erler, 21,10 Mikrofon reportajı, 22 19 ac• 
aara ait ınusiki, 23 Haherler1 23,20 Kar1tık 
ıece konseri. 

692 Khz. ViYANA 507 m.ı 
ls.,20 Sözler, 18,30 Viyana lıaTalan, ıar

lolw, •Özler, 20,25 Şiirler, 20.SO Holur ida· 
resinde rad,.o orke•traaı, 22,30 Haberler 
22.,40 Aktüaliı.., 23.15 Piyano lc:onaeri 1~ 
Re•mi tam1imler, 23,SO K1t. Z4 PLi.k. ' 24,JO 
Plik, l Dana plakları. 

söyJemeğe çalıfBD cüce denecek 
derecede kısa ve hafif bi., poyraz
da dağılacak kadar zayıf bir ada 
ma kulak asmadığı muhakkaktı:. 

Fakat muttasıl öteeini berisini 
dürtüşlemesinden anlatılıyordu ki 
kısa boylu, sözlerini ona duyurma.. 
ğa büyük bir ehemmiyet vemıek
tedir. Boyu yetİfmediği için mut" 
talarını onun ancak dizlerinin üç 
dört pamıa.k üstüne dokundurabili
yordu. Şitman adanı ise sağrısına 
sinek konmut bir Macar lcatanası gi 
bi o dürttükçe ki.b rt11ğ ayağmı,kih 
9?1 ayağını kaldınp kaldırıp indi
n.yordu. Ama İnat mı etımitti ne? 
·bır türlü ona cevap venniyordu. 

Merdivende lıer kafadan bir sea 
çıkıyordu. Bir aralık merdivenin en 
8!'t basamağında kopan bir gürültü 
fı"'1an adamı harekete getirdi. 
Hızla ileriye atılınca göbeği önü~ 
deki kısa boylunun kafasına çarp
tı. Zavallı sırtii&tü yere diiftıü. Eğer 
merdiven tıklrm tıklım dolu olma
saydı mutlaka yuvarlana yuvarla.. 
na alt katı boylardı. Buna rağmen 
yüzünde lıiç bir hiddet ve kırgın
lık eseri belirmedi. Bilakis üstünü 
b<ı.tını silkerek tekrar onun yanına 
gitti. Fakat artık bir ,ey söylemedi. 
duvara dayandı, durdu. 

Etraf ta sfüıekli kahkahalarla rü
liivorları:b 

Oımanlıca kal"fılıklanıu yazdığımız 
kelimelerin Öz türkçe mulrabillerini 
bularak f"klimhin boı hanelerine yeır
l8§tirip kesiniz ve "Milliyet: bilmece 
memurluğuna göndeoı:niz". Bilmeeemi 
zi doğru halledenler araamda kur'a 
çekiyoruz ve kazananlara hediyeler 
verivonız. 

Bilmecemizin müddeti buııün IKta
ına kadardır. 

Bilmecemiz 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 

' 1 1 • ı , .. i 1 

1 l• ı i• •• ı • 1 

' 1 1 l• I :•I• 1 1 

I 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
H 
11 

: • ı ı • ı•• ı 1 1 ., ., 
1 1 1 1 1 1 I• 1 

i• I ,., ! • ı 1 
,. I• 

• 1 1 1 1 1 ı • ı l•I 
l• I 1•1 1 :• 1 1 1 1 

1 l• !• l• I 1 ı • ı ·\ 1 -
1 1 1 1 l• I 1 1 l• I 

• I 1 ,. , 1 1 1 • ı -
Soldan sağa 

1 - Fahr, baz, mesnıriyet (6), lra
ıner (2). 

2 - Ala. mav«a, m"'Jakk•t (2), l
ıaret sıfatı (2). 

3 - Pens, at<"f tutmağa mahsus alet 
(4), Hane, sakaf (3). 

4 - Cezire (3). 
5 - Sonradan ilive olunan ıey (7) ye 

mek.(2). 
6 - Fiil (2). 
7 - idam etmek (5). 
& - Geniılik (2). Mayi (4), 1 
9 - Tenha, üzmd<ten emir )2). KA-

mcr (2). Bey (3). 
10 - Ham, olmamıt üzüm (5), Uyu

maktan emir (3). 
11 - Nota (2), acele etmek (5), 

Yukardan aşağı 
1 - Halk, Hepsi (4). Berrak, ha

lis, musaffa (5). 
2 - Farika, karakter, (3), güç, ce-

bir (3). 
3 - Alkı~tan çıkan "'' (6) Nota (2). 
4 - Cet (3). 
5 - Bülu~, idrak, vusul ( 4). Rabıt 

edatı (2). 
6 - Çıkmaktan emir (3) Valide (3). 
7 - Cevval (4). Yummaktan enıir (3) 
8 - Genişlik (2), dandan (3), ye-

mekten emir (2). 
9 - Dahi (2), Pipo (5). 
10 - Amca (3,) Beyaz (2). Nota (2) 
11 - E mir, biz.met, vazife, memuri .. 

yet (5). His (5). 

Devredilecek ihtira beratı 
•Madeni siilfiirler vesaireden küküri 

nti:hsali» bakkındalri ihtira için llrtnat 

V ekileti Sanayi Müdürlüiünclen istibaal 
edilııq olan 10 Birüıci Kanun 1932 ta
rih ve 1522 numaralı ilttiN berabmn ih· 
tiva ettiği hukuk bu kere başbaUM de
vir veyahut icara ftn1eceii teklif edil • 

melde bu huınuta fazla malUınat edimnek 
ioteymı zevatın htaınl..ıl'da, Bahç.....,ı'

da Tq Hanmda 43 • 48 ~ idar&o 
haney .. müracaMlaın ilan olunur. 

(5484) 9801 

Ama umde.i "MILUYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tü.rki7e içi• Har~ ici• 

LIC.. LK. 
1 a,.Liı •••••• , 

4- ·-6 n ••••• •• 7IO 14-12 • ••••••• 14 - za -

c.ı- nrak seri •erilan..- Müddeti 
.. ~. •Ü•h.alar 10 kun11hır.- c ... t. •• 
matb&a,.a ait iti• içia •WirİJ•*• .ar .. 
caat edilir. C...etemia u1a1an. .... ·.u, .. 
tini kabul et--. 

Merdivenin en üat kısmında, ca
meki.nlı bir kapının önünde duran 
san burma bıyıklı bir adam, ıol 
elinin orta parmağile elmaslı kıra
vat iğnesini bastırarak yanındaki
ni dürttü: 

- Hergele_ Bir feY söyleyebil. 
dimi bak. •• 

- Senolsan ne diyebilir&in ki? 
Rüstem bey bu! Cüce Şakir biç ol
mazsa yanına yaklatabiliyor. Sen 
onu da yapamıyorsun ya. .. 
- Uç buçuk kurut fazla kazan•ca 
ğnn diye bu kadar köpdc:le,emem 
doğrusu .. 

- Abe Hum .. Sana bir gurur 
geldi bugünlerde? Ama ne söyledi· 
ğini kulakların ititmiyor. iki saat
tir bu kapının önünde köpekten be
ter olduğumuzun farkında değil mi 
sin yoksa? 

Bu sözleri söyleyen otuz otuz 
bet Yatında ablak yüzlü, çiçek bo
zuğu bir adamdı. Burma bıyıklının 
canı ukılm,.tı galiba... Lafı uzat
madı, ona aricasını döndü. Yüzü, 
alnı, bumu, kulakları ergenliklerle 
dolu tnı.tı bir kar" uzamıf, sünneli 
gözlerinden Arapkirli olduğu bes
belli bir adamla ağız ağıza verdi; 
ka, göz etmeğe batladı. 

Camlı kapının arkasında bir sa.
at ağır ağır on biri vurdu. Merdi
vendekilerin hemen hei>ai ceplerin-

S Milyonuauz olsa bile, yine •r•-••_. .. ., 
GUST AV FROEHLICH - CAMlLLA HORN'aun 

en son filmleri olan 

HAYA TA BiR DEFA 
Muhtıtım, neş e!i ve hahkalaalı ve ayni zamanda gayet gtfi• 

şarkılı Ya muıikili komediyi girmelisiniz. 

Bu Çar~amba akşamından itibaren 
S U M E R (Eski Artistik) sinemasında 

1 

En zengin sahnele11ile - En nefh musikisi - milyonlara malohn'* 
binlerce dansözün dansettiği - tarkı söylediği misilsiz derecede 

zengin ve ihtifamlı rövüleri, harikulade güzel mevzuu 

DANS RÜYASI 
senenin büyük taheseridir. Oynıyanlar: 

CLARK GABLE • JOAN CRAWFORD 
Ve Brodway'ın 1000 dansözü 

MELEK sinemasının zafer filmidir 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma K~misyonundan: 
Kapalı zarf dan pazarlıkla alınacak olan 31 O .')00 kilo un• 

verilen fiat pahalı görüldüğün den 12 - 12 - 934 Çar§amba ~· 
nü saat 14 de ihalesi yapılmak üzere bırakılmıştır. istekliler~ 
teminatlarile birlikte Selimiye de satmalma komisyonuna ııııı• 
racaatları ilan olunur. (8424) 

HİLAL D VAR T AKVIMLERI 
En doğru takvim malu•abaı yerir. Ayların başlanrıç ve bitfııl' 

lcri, gü•ler, sayılı rlinlır, 1aatler, oamaz vakitleri eaaslı bir ıa ... P 
oeticuidir. 

Fiyatı: Büyük boy 25, Küçük boy 17,5 kuruştur. 

._ __ .... Kanaat kitaphanesi 9987 
/ 

Soğuğa karşı 

Tahaffuz 
Yağmurlu veya serin ı.-aiarcla, -rii

cut çok kolaylıkla sıoğuk .ı.r. E \'İDİM 
gider gitmez, steak su dolu bir kabın 
içine bir katık Sloe.a' ı Liniment cMike
rek ayaklarınızı hu suya eokunuz. Da 
tect.ir, eiı.emmiyetli bir soğuk .. gmlıjı. 
nın iledemesine -U ol!JlbüF. Vücudu
nuzda ağrı hissedeneniz, oiuJ'turmak. 
llZID Sloan' ı ıriirünüz. Sloan' • bu suret
le vücuda nüfuz eder ve idareli -1&
dilmit olur. Sloan'• Mirdüiünüz ilin· 
y1111 mabaılle yeni kan bücuın eder. 
Sertliği azaltır, ağrıyı ııiderir. Sloan'• 
dünyada me"Vcut - asri müMl<kindir. 
Soğuk algınlığı, burkulma, siyatik, 
luzmago, için bu cündeu bir tôte Sl.-ı'• 
satnı alınıız. 

SL®AN'S 
LINIMENT 

den birer saat çıkarıp baktılar. La.
tik yaka takmıt, top siyah sakallı, 
sağ elwn bir Meldre yüzüğü geçi
rilmit parmağında gümüf saplı bir 
ıbaston aallanan redingotlu bir e
fendi; 

- Daha yarım saatimiz var .•• -
diye mırıldandı -

Geıllf omuzlu ve takaklarındaki 
kızıllıktan saçlanna kma sürdüğü 
anl8'ılan bir adam ağzını bir karıt 
açmıf, altın ditlerini yalayordu. 
Yükfek sesle söylendi: 

- Ümmeti Muhammedin çekti
i:i bu örf, bu ceza nedir? 

Buna merdivenin en altından bir 
cevap geldi; 

- Zorla tutan yok ... hu İf gönül 
nzasile ... 

Akabinde,altın kordonile oyna
yan zarif kıyafetli biri; 

- Yol açın! - diye bağırdı -
Ahidin bey geliyor! 

Birden herkeste bir toparlanma
oldu. Merdivenin ötesinde beri
sinde oturanlar ayağa kalktılar. Ke
narlara çekildiler. Ortada bir ada
mın rahat rahat geçebileceği bir 
~l açılmıftı ve hemen o anda Cali
benin babası göründü. iki eli ceke
tinin iki cebinde, yavat yavaf mer
divenden çıkmağa batladı. 

Herkes ona kandilli bir selam 
veımeğe kendini meobur addedi-

ı.tanbul yedinci icraamdan: g...--
1 

çepnede KuntÇoepne caddeaUııde JJ4-11 

No. lu boya fabr.i:kaamda ı.o,aalJ!ıl' 
menul iken elyevm İbmelılfÔıLI .-ç1ıJ 
olan Madam Mari Folkmane: ı- ıı. 
Kazanciefuı aç* .aııah&. ~ 
alacaiı olan 209 lira 30 kunqun tedİ' 
yeoi h 'd ...ıa ;~ p,,.ı. • 
rilea dairtmizin 934 - 7069 No. ı. o • 
d<n>e ~nin arkaama -'fen _,r1I ' 

hata nazaran elyevm Almanyada b~ 
duğunuz ve ik_.....ııilunızın :o ~ 
dağu anlatdmrt .,.. icra ettirildi 
talı lrilrat ta banu müeyJil .... 
lımmuı olduğundan JUlıarda fS' 
:alı borcu ifbu ilan Wilıinclen iıı;br 
ren bir ay içinde ted.iy. etıo '° "' 
alacaldmm iıa uWıffw kartı bir ...,... 
ZIDIZ VarM ll7JIİ müddet içinde ~ 
:18 lıildirmeaiz - bildinMdip.iıı tal< • 
elinle ve maıl...,....... ı.vıvm::~ 
h.ılde kanuni teki>Ma .ı.v-
mezkılr ödeme emrini tdıılii 1 

• ....-

kaim oı....ı. üzer.., ilin oı.-.r. 
(5673) . ./ 

Aaliye mıoı1ıl<aneleri ilımci ~ 
biirosundaııı.: lıstanbul ~ ;ı. 1" 
ı><Öafr caddeNnde 44 No. ha .,,..,,,, 

manda mukim Krepeın ara•m6H ~ 
nm yenileuu& -...ıa ~' 
bin~ ~lireti tJ 
ilioen teblipt i~ ı.ar. ~ . 
iinden tetHqtm icra lahnacaila ıt-" 
935 pazarteoi P,.ii ... (14) de~ 
da hu... lıv"·-.. N:ı.wı utılil ,,, 
k-ma kaim cılmıııA< üm-e ilin ~ 

(5670) 

yor gtbiydi. Bazısına gül~ 
bazısına bir iki kelime söyldıı' 
Riiaıtem beyin yanına vıırmca 
du, elini uzattı; 

- Çok oldu mu geleli? j 
- Şipnan adam homurdaDll' 

bi· , .... 
- Bir buçuk saatten fala-· 

dedi - Açtır artık fil bpıyı. 
- Pekal&... gel bakalım. ··ıl" 
Ve birini arayormuf gibi ır:ı,,. 

rini basamakları dolduran kal 1" 
lığın üstünde gezdirdi. Sonra o bl'f 
den Rüstem Bey arkadan dört.. J1 
ayak daha çrktılar. Kapının önU~-
dwan burma bıyıklı, yaltaklaııJI>"". 
için titmaıı adamın gözüne ~ 
rak ellerini kavufturmUf ve gef!~ıı 
mitti. Calibenin babası pann-11" 
camı tıkırdatarak emretti: 

- Ali! Aç.. benim. • dl' 
Bir anahtar kilidin içinde iki ıJj. 

fa döndü. Kapı hafifçe aralllll el' 
On sekiz on dokuz y&flannd~ ı;
mer benizli bir genç, gelenlerı J,ı 
rünce kapıyı biraz daha açtı; f et 
Abidin beyle •itman adaın gs ;r 
geçmez, arkalarından saldnlll ,1 
teyenlerin bumuna vurarak te1;:ıır 
kapadı, kilitledi. Arapkirli ile .-JI"' 
ma bıyıklı sunturlu bir küfür 
dılar. 
Yarım saat daha geçti. 

-BitmeJI 
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~R!HI TEFRiKA: 27 

·.ttihad ve Terakki! 
1
/ 8AHAEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 
er hakkı mahfuzdur. Yazan : A. C. ;3 

~li Kemal'in davası ve maktupları 
q Sırf vatanın menafiini muhafa-1 sı için biraz daha kan almak farz· 
~je temin için Ali Kemal beyle dır. Şarklıyız, kadere boyun eğeriz. 
lıQh:knda çıkan davanın ikinci Gözlerinden öperim kardetim.,, 
~'il h enıeainde tefrİh eylediği mü- Doktor Nazım beyin bu yeniden 
~ t a..1<ikatler ile merkumu - ken kan almak farzı hakkındaki keha-
4 il."aftarları da dahil olduğu hal- neti pek boşa çıkmamıftı. Yalnız o 
~' Oanıanlı milletine tanıttnnıa- kan alma latanbulu tedip etmek Se
~dln. dolayı Bahaddin Şakir bey lanikten yapılan yeni bir akın halin 
liji; e9ırnize kulübümüz namına dt' kendisini göstermemit, ltsanbul
lıti ~sa tetekkür eder ve ifade kud daki karıtıklıklar ve fmka mücade
h ~n en, fikir metanetinden dola- leleri yüzünden teeaaüs edebilen 
ldl}~;:iabi~i tebkturik edenDo'z,,, Balkan ittihadı yeniden Türklerin 
~ d' r ır me pta ktor Ba- kanını almıt ve bununla da kalmı-
"S·ı~ beye funlar yazılıyordu: yarak memleketin mühim bir parça 

'ıi!J 1~~. bahusus Ali Kemal gibi aını beraber koparıp göndermitti. 
lit ~tın bir kısmının teveccühleri- insan o seneler zarfında olup bi· 
~n ~har olan engerek yılanlai'I- ten teyleri hazırladıkça "bu neden 
~e"1ijıılevvea mahiyetini büt::.ı pis- böyle olmut? öyle olmalıydı!,. diye 
~ r, e meydana koyan aeni, bü- k>endi kendine köpürüyot". Nere • 
~ llııllctle beraber tebrik eder ve ye baksanız orada bir mücadele, 
~ettkt arlrk hislerimizi aıozederiz.,, bir müsara.adan bafka bir feY gö • 

"4tııo or Bahaddin Şakir bey hü- rülmüyordu. Kimse kimseyi çeke
'kadbneğe ve hücuma uğramağa miyor, bu da yetif!Dİyormut gibi 
~ aı kapılmıftı ki Şurayi Om- cehaletten doğan koyu ve hiç mi.
!ıta. ~~zeteai buradan mani.aile bir nası olmıyan bir taassup her ta • 
~1:z gazetesi ,eklini almıttı. rafta gittikçe daha ziyade kök sa
~I· . Edime heyeti merkeziyeıi lıyordu. Kendilerine ininiz denildi 
)ij lltıikteki umumi merkeze bu ği için bu ta.a&&ubu kırmağa cesa • 
~~de1n 'u mektubu yazmağa mec- ret edemiyen ittihat ve T ere.kki er· 

1 
"a· ıııu,tu: kanı dindar görünmek maksadilo 

MiLLiYET PAZARTESi 10 KANUNEVVEL 1934 

1 MEMLEKETTE 

Kooperatif, 
Eyi anlaşılmalı 

Koçarlı kongresinde fırka 
başkanının bir isteği 

KOÇARLI, (Milliyet) - Nahi
yemiz fırka kongresi 35 köy ocağın 
dan gelen üyelerin katılmasile ya
pıldı. Kongrede fırkamız vilayet 
idare heyeti batkanı Etem Kadri i 
le Ziraat bankası çevirgeni Bay 
Muhterem Kaya da bulundular. 

1 

Başbakan 
Al pulluda 

(Batı 1 inci sahifede) 
yedi buçukta Kıyıktaki tehir sulan 
havuzlannm açılma mera&iminde bu
lunmuıtur. Kordeliyı keaen Başbaka· 1 
nımız: "bu suyu şehre &'etirenler, su 
kadar aziz olsunlar,, demiılerdir. 1 

Bundan sonra belediyeye dönülmüı, 11 

kendilerine badem ezmesile kurtulut 
bayramlarımıza ait ilci albüm hediye 
edilmiıtir. 

Konuklarımız hemen yola çrkmıt • 
lar ve Ayıekadın mevkiinde polis, jan
darma, mektepliler ve halk mümeaııil
leri tarafından uğurl:mmıılardır. 

Alpulluya saat on buçukta yeti§ell 
konuklarnnız Alpullu mektebi önünde 
fabrika kurucularından ve lstanbul . 
Trakya Şeker fabrikaları Türk A~ 
nim Şirketi meclisi idaresi murahhas 
i.za11ndan Bay Mehmet Hayri, fabri
ka müdürü Bay Şefik, fabrika erkan 
ve meıuubini, mektep talebesi ve Al· 
pullu Bayanları tarafından karıılan • 
mıılardır. Fabrika mızıkaaı cumhuri
yet JDaJ'fl ile fabrika marımı çalarak 
konuklarnnızı sayı:ılamııtır. 

B&JbakanlJDIZ fabrikanın muhtelif 
yerlerini, mektebini, hastanesini, iıçi· 
ler yurdunu, eczahaneyi, lokanta ve 
gazinoları &ezip gÖrmÜ§leT ve öğle ye
meğini burada yemiılerdir. 

Fabrikanın hatıra defterine ıunları 
yazmıılardır: 

"Alpulluda ıeker fabrika11 memle
kete şeker sanayÜnİ getiren müeuese
dir. ŞekeT sanayii, pancar ziraati ül
kede ceniılik ve bolluk yarattılr:ça AI
pullu müe&1ialeri memnuniyetle Ye te- 1 

tekkiirle an.rlacaktır. 
10. 12. 934 

., 
-- ·- - - -~ --

GlUı~~O V©l~n 
I"I'1ÜSCl.DEl.KCl.II'11Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Ba m_u~abakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iıtiralı 
cdebılırler. Yazılann gazete yazısıyla azami 15 ııe asgari 30 
aatır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıı bulunman lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya veri:mcliclir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 

.. 
" 

Geçen haftaki güz.el yazı müsabakamızda birinciliği "iki mühim r 
re" aerleııhalı yazı ile latanbul lir.esinde 630 Ertuğrul Fethi ikincil" 

0 

•. "T"' k k-J ·1 h k" '-·l kl ' 
1 

• gı ur uuınına ııen en a ""f ı ı yazı ile Ticaret mektebinden 
948 Ahmet kazanmışlardır. 

Kendilerinin hüviyet ııarakalan1e birlikte idaremize müracaat ed 
rek mükiifaJlannı almalarını rica ederiz. e-

iKI ıv .OHIM TÖRE 
Büyük Ulua Kurultayı IOin günlerde dirler. Yokaa Birl"§ik Amerika gibi 

biribiri ardmca iki mühim türe çıkar- 120 mily- nüfu•lu bir memlekette bir 
dı. Saylav seçiminin yenilenmesine ka- kadın, meaai nezareti gibi mÜ§kül bir 
rar verildiği fU uralarda bu türeler ı~yi pek ili. idare ettiğini göstermif· 
dördüncü Ulua Kunıltayınm yurda tır. Ve hatti. son büyük grevin aöndü. 

rülmesi için kıymetli hizmetler yapan 
yaptığı en mühim hizmetlerden biridir. bir uzuv olm\lfbır. 

1 

~t 1.~ müddetten beri Şiirayi Om- bilakis kuvvetinin bir kısmını taaa
'it~~tunlannda bir takım ethas auba i.tinat ettiriyordu. O 7Aman

~ler lıle tecavüzler, bir takım gaze- ki taaaaup zihniyetine bir misal ol 
~ler dl\ de Şiirayi Ümmete mukabe- maık üzere metihate gönderilen 
te Ilı görülmektedir. Bu tecavüz bir istidayı aynen a,ağıya dercedi
\ıııtıkabdelerde "&arazkarana,, ~~.Bu i.tidayı okuyanlar? ~e
' avavaaı,, vesair gibi söylen- vırdeki koyu ve kara ta.a.Hup ııti~a 
~i ~anyı mucip olacak bir ta· dmdan kwtulrnut olduklarına hm 
Q ~zlere tesadüf edilmektedir defa ,ükredeceklerdir. "Mütedey· 
)~.tQzlere maateessüf evvela cemi. yin ialam ahali ile ağlayarak e..şıığı 
~ llefir vurtaaı olan Şiirayi Om- daki meselenin halline, cezMına ta 
)tt k göze çarpmaktadır. Bu vazi. -ut ve müracaat eden mühim 
~'lldlll'frgında Şiirayi Ommet • bir dini cemiyet" imza11ile "buzu • 
Ilı~· aki. gazeteyi cemiyet efrad na ru alii hazreti metihatpenahiye" 
~ 1Ye, ecnebilere ka,..

1 
benı' ma, gönderilen bu iatidada deniliyor • 

Kongre batkanhğına Etem Kad
ri ikinci başkanlığına Muhterem 
Kaya yazganlıklanna da Ahmet 
Şahin ve Hasan seçildiler. Köy o
caklarından gelen dilekler konuşul
d~. Nahiye fııb batkanı Mehmet 
Yunus fU isteği yaptı. (Yurtta bir 1 

çok çağlarda kurulan kooperatifle- j 
rin umulan verimler elde edilme
den dağrtılmalannda en büyük se- ' 
hep bu kurumların işlerinin iyice , 
kontrol edilmemesinden ortakların 1 

ve üyelerin ifi büsbütün benimse- 1 
melerinden ileri geldiği görülüyor. 1 
Halbuki Ziraat bankamızın kanadı 
ve kontrolu altında kurulan ürün 
kooperatiflerinde de bu beğenme
mezlik ve benimsememezlik görü
lüyorN da bunların ölçüsü öbür 
kurumlara göre pek azdır. Bu bize, 
tÜT'enin kontrolile kuııulan kurum
larda ilerleme ve yükselmenin da
ha çok ve yüksek olduğunu belli e
diyor. Bun.dan ötürü biz türenin mü 
raka.besinde ıkooperatifler kurul. 
mauna ve ekicileri korunmasını di
liyoruz. Bu kurumlarm kurulma.am
da tiz elden yürünmesini istiyoruz. 
Çünkü geçen her yıl ekicilerin a
zaldığını ve ürünlerimizin yok ba
haıma elden çıkmaamr ulusal haz
neden bir çok paraların yabancı el
lere geçmesini gün gibi gösteriyor. 

ismet INÖNO 
8afbakanmuza fabrika mahsulatın

dan tekerler ikram edilmiıtir. Konuk
lar Edime • lstanbul trenine bağlanan 
trenle Muratlıya gitmi§lerdir. Bu ge
ceyi T ekirdağında ı:eçirecekleri umu- 1 
luyor. 

1 Bu kanunlardan biri kadmlarm saylav 1 Amerikada itsizlerle, milyonlarct. 
olabilmeleri hakkındadır. Ka.dmlarm grevcilerle bq eden ka.dm neden baf• 

~h • "T m~ , 
~h Uraca hakıkaten nüfuz ve i- du"ki: . _ . 
~l'tııuzm düıpmeaine esas olacak Esefh olan a,agıdakı maruza • 
~ Yettedir. Hal böyle devam e- tımızı batından aonuna kadar mü
~rıe ı>ek az zaman sonra, esas ta.le. buyurmanız_ı ı:ica ederiz. . . 
~~et ve cemiyetin ruhu olan 'f. Bır zamanlar ıatibdat devrının 
)ıt· ~ iti~dı aarı.mamak için h~- Oamanlıl_ar ve .~ele i~l~ar üzerin 
ıı..1~ızce Şurayi Ommetin cem· t de yaptıgı zulümlerı ızah ve bu • 
~ı efkan olmadığım resm ıye. nı.nla bera.ber dökülen kanlı yllfla-

C nı.ecb~iyet hasıl olacakt!~ ı- r~, edilen enil~eri '!.e ~eryatlan ta.-
~. hetıııyetımizin organlar 1 rıf etmek kabıl degıldır. , ,.ı., · . . mm ıs a- (Bitmedi) 
~Ilı --.undakı talımatımızm geçen . 
~~~kongrede nasıl telakki olun- T •• k k d. l 
~t~dairmebufıumuza vaki olan ur a ın arı 
Ce teg ınııza mebusumuz: Kongre- T h •• l ~I~ 1 ~ Detir vasıtası olarak yal- eza ura t yaptı ar 
L.~ ttihat ve Terakki gazetesinin (Ba ı · · h.f d ) 
~il) ed'ld" -· b şı ıncı sa ı e e 
Y~ hal 1 ıgı,, ceva mı vennifti. ıeylm göreceklerin inancını, uıı değim 
lıııda de kongre kararının icra- !erile anlatırken içlerindeki kulduk 
'ıııı r g?aterilen teehhürün zararla- yankumnu yurt karde1lerini gönence 
llıi~:ekıyoruz demektir. Bu talebi- erİftirmek için öz; o.aılar·le çalıımağa 

-- e b '"yük' andettiklmni Ulu Bakanlığın elil• 
llı~iııi ~ u d a~ratle cevap veril- Atatürke ulaştırılnuuını dilediler.,, 

1 
\in- j e el1!z.,, Kadınlar Birliğindeki toplantı 

~it ayet erin ınetrutiyet aleyhtar- .,. n"•.,hr Birliğindeki toplantı da 
ı"k' R'azetelerin biribirlerine gire- çok ııüzel olmuıtuı-. lotanbulun dört 
>~· e~arı umumiyeyi fafırtmalan u-• ...... u .... uan !{elen bayanları, b'rlik 
b ... ~11ıtııyormut gibi toplanan ilk me salonları adeta alaımamıtşır. Menui • 
""~ !' • d me burada saat 16 da başlanını§ ve 

llıl k ınec ısı e az zamanda kar- muallim Bayan H"""" heyecanlı bir 
~et l~rı,ık olmu,tu. 23 Kanunuev- hitabe okumuıtur. Bayan Ha.onanın 
lıır fil· 26 tarihinde Selanikte Dok- aözleri çok al.kışlanmı§tır. Kadm bir
~b.-~~ azd ım bey tarafından Doktor liğine, Atatürkten, ismet lnönünden 

~ din Şaki b ·· d I aelen karıı: .< telyazo'.arı okurunu§ ve 
ır ,,., r eye gon eri en D 

1
;«ektupta deniliyordu k'ı •. çok alkqlarunl§tır. Merasimden aonre. 
f) davetliler hazırla.nan büfede ağırlan· 

~ik onanmamız bugünlerde Seli- m.ıılardD'. 
>~arafına gönderilse fena olma- Türk kadınlığına ~lav seçmek ve 
tiler k. Rumlar, Bulgarlarla birle,. seçilınek hakkının veTi.meai, 1935 yılı 
' · M,:ırta doğru hükumete, Os- mayıanda, tehrim'zde yapılacak ulus
. lllıJıg b'" "'k b' d b lar araaı kongrea.inde büyük tezahüra 

" 1 ta vesile -recektir. Kadın BU.!iği Türk 1b~i .. h a uyu ır ar e vurmak 
~I azır anıyo:.Jar · Fakat lstan- kadınına verilen bu en ilen hakkı, ci
b~, :~alisi, bilhal!a hamiyetli me- han kadınlığına, Türk inkılabının bü-

l~~rla.rendiler, zannederim ki Bul- yük aeyri içinde anlahnak için iyi ve 
la Rumlar f 1·--•li bir vesile bulmuş olacaktır. 

~~İııe ın gayret aar etme- ~,~ h t b k Saylav seçimi hakkında, Dahiliye 
1

, ~ilah a:ek ıraB mhayacaklardır. Vekaletinden emir geldiği iç·n, dün. 
qıt d . • ına a a, söyle bu mu- den itiharoen çalı§lllalar arttmlınııtır. 
t,ı a~nıa fena i, görmekle mi mu··. Yurttqlarm iaimlerini tqıyan defter-
i elz 1 q~ ız o uyor? Bu muhit insaf ve !erin yazılmaaı iıi iç'n, vilayette de bir 
ııı.,~İYet denilen evsaftan daima heyet çalışmağa başlamııtrr. 
•itıiıırull' mu kalacaktır.? Lütfi Fik- Rize ııe Niğdede 
)'d·ı'.Rız. a Tevfig"in adalet namına Rize ve Niğdeden aldığnnız tel ya· 

l1q zılarında kadmlaTnruza saylav seçmek 
~İ l' erı herzeler biz tatra ahalisi- ve seçilmek hakkını veren kanunun ka· 
~~ıı a.v~t yavat mebusan meclisin- bulü üzerine bu tehirler kadmlannın 
lııecı~gutacaktır. Burada halk sonsuz sevinç duydukları bildiriliyor. 
ba.,1 ısı mebusanı muzır görmeğe 
tib · ~dı. Şahsı mülkü bi-
l~t ırınden ayırmakta mü,kü-
bıı h çeken bu zavallı ahali 

b~~fr~ clevam ederse mefrutiyett~n 
ı!lh g etnıeğe bllflayacaktır. Sa
'"ahrıı :ızeteaindeki Ahmet Rasimin 
~eıııı:ı·ut Sadıkm me•leklerini be.' 
~lııı· •Yorum. Bunlar belki idrak 
~i;!;j'ek Ali Kemal vazifesini ifa 
~lıtı•ıf 2 ~· Di <an Kelckyan zeki ve 
~~ııu ~ır z~ttır. Zaten yazıları da 
~ihra ı:oaterıyor. Onun delrueti lf> 
"• nın. nazarı dikkatini ce"bet. 
t1 iıı~~k kı Rumelil iler gene tüfekle
l~ıııı:rık~arım, torbalarını hazır
'lııik v~İ .Korkma B ha, yalnız Se. 
t~ııe h~ ayeti otuz bin kahraman 
tdııd ır hafta za fmda htanbuh 
k b ermeğe muktedirdir. ihtimal 1 1 

U milletin hür ve mesut olma-

İtalya - Habeşistan 
Kavgası 

(Başı 1 inci sahifede) 
du. 

2 - Habeşistan ile Tngiliz Somalisi 
araımdaki hududu tahdide memur muh· 
tel it komisyon, V alaal ltalyan mevziine 
24 lm.nunuevvel taribinde yani taarruz· 
dan 12 ı:ün evvel müracaat ebnit ve ltal· 
yan kumandanları ile temasa girmİı idi. 
Ancak o günden sonra bu mıntakadan 
uzaklaımııtı. 

Mutaarrızların miktan nazarı itibara 
alınacak olursa bunların mezkur muhte• 
lit komisyonun muhafız kuvvetleri oldu
ğuna imkan verilemez. ltalyan hükıime
ti, Adisababa hükumeti nezdinde teteb
büaatta bulunarak mahalli bir kabile re
i inin teıcbbüıü eseri olan bu taarruz • 
dan dolayı beynelmilel kaideler ımıcibin
ce tazminat iıtemittir. 

1 
mebus seçmeleri ve seçilmeleri sade bir ka yerlerde de ayni muvaffaluyetini 
Teıkilatı eıaaiye meaeles.i değildu; 1 ııöstenneein 7 
ayni zamanda yurdumuzun M>ya.al bün· itte Türi<iye Amerikadan ve diğer 

Bu dilek üzerine Bay Muhterem 
Kaya ve Bay Etem Kadri uzun söz
ler aöyleciler, üyeleııi kooperatif 
kurumları ve kooperatifçilik hak
kında aydınlattılar. Yeni idare he
yetine Mehmet Yunus, Rıza Mev
lut, Sadrk Ahmet, Hakla Mehmet, 
Berber Hasan seçildiler, 

Kaza kongresi mümessilliklerine 
Aydın aaylavı Adnan, Etem Kadri, 
mühendis Hıfzı, Mehmet Yunus, 
Muhterem Kaya, Sadık Ahmet ve 
Berber Hasan teçilerek kongre so
na e : ıdirildi. 

Aydında okuyanlar 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

halkevi okuma odasına son teşrin 
ayında 6699 yurttaş gelerek kitap 
ve gazete okumutlardır. Bunların 
2002 ıi muallim, 1619 u talebe, 
1511 i memur ve 1337 si de başka 
işlilerden gelmiştir. Bunlardan 375 
i roman, 478 i edebi, 435 i ilmi, 
450 si ansiklopedik, 470 i tarihi 
391 i aıhhi, 975 i muhtelif eser ve 
2925 i de gazete ve mecmua oku
muşlardır. 

Eğirdir nüfusunda yüzde 
23 faz:aıık 

B~bakan T ekirdağında 
TEKIRDAC, 9 (Milliyet) - Bat· 

bakan Ceneral lnnet İnönü saat on 
altıda Tekirdağma geldi. Havanın ..,. 
ğuk ve yağmurla olmasına rağmen 

halk, mekteplileo-, zabitan, aak.,,. ve 
memurlar tarafından yürekten kopan 
co~kunlukla karıılandı. 1 

Başbakannnrz ayn ayn mektepli!•- ı : 
re, halka iltifat ettikten ıonra doğru-
ca hükı'.Snet konağına indiler. Akşam 

1 ıereflerine vali konağında bir konuk 
yemeği verilmiıtir. 

Ceneral lamel lnönünün Tekirda
ğını ilk ziyareti dolayrsile kamu sevin< 
içindedir. 

kafaları dinlettirmek toplu ve bot 
saatler geçirmek için birliğin sa
lonlarında toplantı yapılacaktır. 

Sivast fakir mektep!i'ere yard·m 
SIV AS, (Milliyet - Ziya Gök 

Alp iıkmektebinin çatısı altında Si· 

ralanan 500 ze yakın talebe var ... 
Bu topluluğun çoğu sıcak bir Afil, 
kitap, ka'em, gibi mektep levazrmı
na muhtaçtır. Bunu bilen mektebin 

ECRlDIR, (Milliyet) - 30 • ı ı himaye heyeti bir efya piyangosu 
de kasaba ve köylerde yapılan nü- tertibine karar vermittir. Eaaaen 
fus r.ayrmında her vatanda, üzeri- Srvas ilkmekteplerinde birer• hima
ne düten i'i benimseyerek bütün ye heyetleri vardır. Bunlar da ken
gücü ile çahttığmdan sayım iti çok di kö,elerinde talebenin ihtiyaçla. 
muvaffakıyetle neticelenmiıttir. 927 rını kavramağa çahfıyor. 
sayımına naza ıan nüfusta yüzde Biletlerin matbaada basılıtma 
23 nisbetinde fazlalık olacağı zan· b~lanmıtbr. Basım iti sona erdik-
nedilmektedir. ten •.onra dağılmaya batlanacak-

8 İV !Sil inhisar binısı tır ... 
SiVAS, (Milliy-•t) _ Sıvaa inhi- Sıvaa ballanın çok yerinde bir 

aaıı idaresi bir bina yaptırmağa ka- hayır itine ve ilk tahsilini ileri gö
'rar vermittir, Yapılacak binanın tü onek için çalıtılan bu biletlere 
ketif projeleri yapılmış Gümrükler fazla istek göstereceğini umuyo-

ve inhisarlar Bakanlığına gönderil- ruJIL 
miştir. Bina istasyon yolu üzerinde 
yapılacaktır. 

·Sivas ta tutum haftasına hazırlık 

~ivas muallim'er birliği 
SIV AS, (Milliyet)- Bu yıl Sıvas 

Maarif müdürlüğüne gelen Bay Sa
cit çevıede iyi işler ba,armağa bat
lamıttır. ilk olarak Sıvas muallim
lerini bir çatı altında toplamak i
çin eaki muallimler birliğinin ye
niden meydana çıkardı Sıvas mu
allimlerini Ziya Gök Alp mekte
binde topladı. Ve birliği de buraya 
nakletti. Birlik Ziya Gök Alp mek
tebinin salonlarına yerleştirilmiftir. 

Birliğin bir de zengin bir kü • 
tüphaneı i vardı:\ Muallimler bura
da istifade etmeye çalışacaklardır, 

T oplanbda Bay Sacit ilk sözü a
larak Muallimler birliğinin çok lü
zumlu bir it olduğunu anlatmış ve 
yeniden idare heyeti seçimine ge
çilerek bafkanhğa maarif müdürü 
Bay Sacit, para itlerine kız orta 
mektebi riyaziye muallimi Bay Za
ti, yazıcılığa Ziya Gök Alp mektebi 
ba~muallimi Bay Hakkı Necip, aza.
lıklara Bay lbrahim, Bayan Azize, 
Bay Fehmi, Bay Latif Ruhi Bay 
Hüsnü, aeçilmi,lerdir. 

Her pertembe akf&Illl yorulan 

SIV AS (Milliyet) - Milli öko
nomi ve tutum kurucu Sıvas fUbeai 
toplanarak hafta için lazımgelen 
hazırlıkları yaptı. Mahalli netriyat
tan istifade edilecek, müsamereler 
verilecek, cuma günü cumhuriyet 
meydanında toplantı yapılacak, 
ha1kevinde konferanslar verilecek, 
vitrin müsabakası yapılacak, yerli 
sanatkarları yardımlaı,jyle bir aergi 
açılacaktır. 

Aydında sıtma kursu 
' AYDIN, (Milliyet) - Yeni yıl
da son kanunun on be,inde Aydın 
artma mücadelesinde (Sıtma müca
delesi aıhhat memurları) krsu açı· 
lacaktır. 

Bu kur:a orta okulu bitirenler 
alınacaktır. Okuması daha az olan· 
lardan da ehliyeti görülenler de alı
nacaklardır. 

Kura, biıı bir buçuk ay sürecek, 
kursu bitirenler ve kazananlar yur
dun bir çok yerlerine yollanacak
lardır. 

Kursa fimdiden bir çok istekli
ler ba, vurm~ ve yazdmı,lardır. 
Bir yünden de yazılmaktadırlar. 

yesini de ala.kadar eden en yüksek d. Anglo · Sakaom memleketlerinden ör. 
ğifim.lerden biridir. nek almayan iaıı> medeniyetlerine. 

Bu kanun Türkiyenin bütünlüğünü Franaa, Belçika, Orta Avrupa memle. 
tamamlayan bir kanundur. Artık fU kellerine ikinci bir meıale vaz:ifesin' 
hakikat aıılaıılııııqtır ki Türkiye Cum- göstermektedir. 
hUTiyetinde yurttaşlar arasında hiç bir Bundan dolayı ne kadar kıvanç 
fanc yoktur. Kadm da, erkek te, çocuk duyaak azdır. 
ta hu bütünlüğü vücude getiren birer Büyük Ulua Ku.rultaymm kabul et. 
parçadır. tiği ikinci mühim türe kıyafet kanu· 

Bu itibarla, Türl<İye bütün gaoı> nudur. 
medeniyetlerine mükemmel bir örnek Bu kanunla artık yurt dahilinde her-
olmuıtur ve olacaktır. Garpta bir çok kesin nazarı dikka.tini celbeden &arip 
kadmlarnı çalı§&J'a.k zorla almak iste- kıyafetler &Örülmeyecektir. Bütiin yurt 
dikleri ve fa.kat bir türlü elde edeme· ı tatlar mademki bir bütündür, bir bü. 
dikleri hakları bugün Türkiye akıliae- tünü vücucle getiren vatandafiara da, 
!im ile harelret ederek doğnıdan doğ- : daima •:mi göriiniifte olım.alıdrr. 
ruya vermiıtir. Çünkü kadmlarmuz Yeni kıyafet kanunu ile artık papaa
timdiye ka.dar elde ettikleri bir çok lar, ha.hamlar ve hocalar, mabecıler ve 
haklara tam teki.mü! yolunda ilerle- ruhani ayinler haricinde bizim &ibi do
miıler ve bütün memleketin mukAdde- laıacaklar ve siw olacaklardır. 
ratını elinde tutan Buyu" ··k Millet Mec- 1 B u MIJ'etle artık papaalar hahamlar 
!isine gimıeğe '1iyakatlan olduğunoı ve hocalar har.içte nazarı cİ.ikkati cel· 
&Ö&termitlerdir. behneden gezebileceklerdir. Bu .ka. 

Garp modeniyetlerinde böyle ka- nun onlara ııenit bir hürriyetten iııti. 
cl>n!ar yok mudur? Şüphesiz ki vardır. fade iınkinlannı vennektedir. 
Fak.at orada erkekler yurtlarmın men· Her halde kanundan bizim kadar 
faati naktai nazarından değ-il belki 

1 

hü:ı.in ruhanilerin de memnun olması 
kendi hodbinlikleri dolayısile k~dmla- li.zondır. 
ra bu haklan vermekten çekinmekte- lırtanhul liaeııinden 630 Ertuğrul Fethi 

Türk Kadınına verilen hak 
.. ~.üce Onderimiz. ~~l Atatürkün j 

bulun acunun takdinnı ve hayranlığı
nı kazanan ve değer biçilmeyecek ka· 
dar ünlü olan inkılaplarına bir tane 
daha ka.tıyor. 

Türk kendini yirmi beı yıla değin 
kafea arkasında, peçe ve Ç&rJOıf alım
da hiç bir hakka sahip olmadan bir e
a.ir kertesinde idi; fakat Yüce Onde
rimizin kurduğu genç ve yeni Türkiye, 
kadını kafes arkaamdan kurtarmıı ve 
evde oılduğu kadar it haya.tmda da bü: 
yük yerler ve haklar venniıtir. 

lı hayatm.-1.a büyük bir yenilik ve 
muvaffakıyet gösteren Tiirl< hatunu 
belediye seçiminde de ün almış yük
ae.k ve değerli iıler baıarabileceğini 
bütün acuna göstermİltir, 

Yeni Türkiyede hatuna aaylav seç· 
me ve seçilme gibi en büyük bir hak 
verilmekle Türk hatunu Türk eri ker
tes.ine çrkarılmaktadır .. 

o. ~ 

Acun.da bulunan bazı medeni ölke
I-;~de bıle hatuna aayli.v aeçme ve ..,. 
Ç'-llne hakkı veıilmezken ölkemird• 
bu hakkın tarunmaaı ve verilmesi u
lıaslar araaı medeni hukuk tirine altın 
k~leonle ya711laca.k kadar ünlüdür. 
Turk h.arununun Büyiik Ulus kuru;..,. 
Y~~ gözükmeai bütün ulusumuzu ae
vındırecek ve Türk hatunu ulusun mu
kadderatında büyük teeir gösterecek
tir. 

. Türk hatunun sayla.,, aeçme ve ae
ç~_lme hakkının verilınes.i dolayıııile bÜ· 
tü~ ulu.un bahaaız olan Yüce Onderi
mıze kartı olan saygı ve sevgim.izi bir 
kat daha artbracak olan bu büyük 
yıua:rı bütün ulusumuz büyük bir is• 
tekle beklemekte ve Türk hatununun 
bu hakka aahip olmasından dolayı 
kutlulamakta.dır. 

Tic"!'et mektebi 948 AHMET 

Seçim işlerine bugün başlanıyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

.. Bü~ Mitet Meclisinin seçimi yenilemek için verdiği karar bugün. 
kü Resmı gazetede neşrolunmut ve Batvekalet keyfiyet' 1 · 1 B 
k 1 " b'ld' . . I ' ı Çlf er a-an ıgına r~~n ı ırmıftır. çiti er Bakanlığı da evvelce vaziyetten 
hab~.'dar ettığı umum müfettiflere ve valilere bugün telyazısı ile bir 
!8:mım yaparak derhal intihabata başlanmasını bildirmiştir. Y arındaı. 
ıtıbaren memleketin her tarafında bilfiil intihabata ba,lanmıt olacak
tır. 

~~mlıuriyet Hal.k ~ırkaaı namzetlerini ikinci kanun ayının aonun
db~ ılan edecek ve ıntıhap muayye n bir günde her intihap dairesinde 
ırden yapılacaktır. 

Cumhuriyet Halk Fırkasının "Ankara lstanbul lzmı'r E 
A d S K . ' ' ' rzu-rum, ,, ':. ın, iV~~· ayaen, Samsu 11, Trabzon, Kastamonu ve Sey· 

hana go~terecegı .namzetler arasın da kadın namzetler de bulunacağı 
ha.her venlmektedır. Bu arada Cum hwiyet merkezi Ankaraya ik' k d 

t ·· 'I · h 1 ı a ıı n~~ gosterı meaı mu temeldir. stanbul için Bayan Nakiyenin, iz. 
mır .•çın Bayan Benav Nevzadın namzet gösterilecekleri rivayet halin
dedır. 

~ra vil.ay~ti saylav seçimi gözetlem~ kurumu (meb'us intiha
bı teftif heyetı) ılk toplantısını dün akşam Vali ve Belediye Başkanı 
B~y Nevzat Tandogan'm Ba,kanlı ğı altında yapmıştır. ikinci Batkan. 
hga a~ukat Bay ~ümtaz Ökmen seçilmiştir. 

K~y ~uhtarlarıle mahalle mümessillerinin çarşamba günü beledi
Y~. ~aıresınde toplanmasına ve o gün seçim defterlerinin düzenlenme· 
~ı _ıçın yasanı? n;ıuhtarlara anlatılmasına, kaza ve nahiyeleıe anıklık 
ıç_~n hemen bıldırimlerde bulunulm a!ına ve gözetleme kurumunun her 
gun toplanmasına karar verilmiıti r, 
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Yeni soyadı ala~l~r\ 
• Boınovada De. Galip, gümrük 

lıtanbul Levazım Amir
liği Satın Alına Komiıyonu 

llanlan 
\ \ ... ____ ı_s_t_an_b_u_ı _H_an_· c_ı_As_k_e_r_i_K_ıt_a_a_t_il_a_nı_a_n_. __ __.I 

nemurlanııdan Fuat, Aclapa:zarı inhisar 
muh~i Muammer, arkada§lan
mızdan Nilhat, Trakya ıeker fabrikası 
•nemurlanndan Cevat, Bu.na İpd<İf me. 
nurlarından ihsan, Jzmir lisesi talebe
•inden Fethı soy adı olarak (U;,) u 
'llmışlardır. 

Ku>:guncukta lcadiye caddesinde 
3Q nun>arada Adil ve oğlu Feridun (Al· 
tmcr), Sultana.fımet ticaı·etiıane tokak 
23 numarada Bayan K8mile ve kızı 
Nehire (öğüz) soyadmı almıılardır. 

• Alpullu ıeker tirketi müdiri· 
yet bürosu memurlarından Fe • 
•· ıle kardesı hava ~st mcktmi 
nuallim muavinlerinden Nizamettin 
(Yamaktepe) soy acllarını almqlıınlır. 

Mütekaıt miralay Fazıl, kard ;i 
e "' et mudüriyeti mutem!di Fevzi v 
oğullan (Torun) aoyadmı ahnıılardır, 

• Iıtanbul Tramvay fÖ"keti mec 
liıi idare azasından H. V as • 

Seçme 
Soyadları 

' 
ANKARA, 9 (A. A.) - Türk 

Dili ara,tırma Kurumunun •o· 
yadlan hakkında bildirdiği (T) 
listesi ~udur: 

Iıtanbul Levazon Amirli
ğine bağlı lataat için 7000 ki
lo kaşar peyniri 18-12-934 sa
lı günü saat 14 de açık eksilt 
me ile alınacaktır. Şartname-

sini göreceklerin her gÜn ve is
teklilerin teminatlarile belli 
saatte Topanede Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(639) (8084) 9657 

• • • 
Harbiye ve merbutu mek -

teplerin giindelik ihtiyacı olan 
z.. panm kınlması 11 - 12 - 934 
.S. lı günü saat 14 de pazarlığa 
konmuştur. İsteklilerin belli 
gÜn ve saatte Tophanede Sa
tınalma Komisyonuna gelıne-
leri. (659) (8237) 

9748 
••• 

Hastaneler için 1600 çift 
Terliğe talip çıkmadığından 
münakasası talikan 13-12-934 
perşembe günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstek
lilerin tem!natlarile Tophane- • 
de Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (673) (8328) 

9869 
• • • 

Hastaneler ihtiyacı için 8900 
kilo yataklık ota talip çıkma
ciığından ınünakasuı tal ikan 
12-12-934 çarşamba gÜnÜ 
saat 15,30 da pazarlıkla ali
nacaktır. ls cklilerin T opha
nede Satma!ma Komisyonuna 
~elmeleri. (G71) (8329) 

9870 
• • • 

İıtanbul Levazun Amirliği
ne bağlı kıtaat hayvanatı için 
154 ton kuru ota talip çık
mulığından 12-12-934 çar
şamba giinü saat 14 de pazar
lıkla alınacaktır. isteklilerin 
teminatlarile Tophanede Sa
tmalma KomiayonlUla gel-
meleri. (670). (8330) 

9871 

26400 kilo kesme makarna gelıneleri. (697) (8389) 
kapalı bürüm yolu ile eksiltme • •• 9969 
ye konulmuştur. Ekailtme gü
nü 15-12-934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Bağlantıları· 
nı görmek isteyenlerin her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin de 
belli giin ve saatte teklif mek- j 
tuplariyle ve birinci pey pa
ralariyle Çorluda satınalma 
komisyonumuza gelmeleri. 
(628) (7923) 9651 

• • • 
900 kilo Mercimek mü eah 

hidi narnü hesabına pazarlıkla 
15-12-934 cumartesi günü 
saat 15,30 dadır . Bağlantıla
rı görmek isteyenlerin her 
gün eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte pey para
larile Çorluda Satmalma Ko
misyonuna gelıneleri. (644) 
(8034) 9651 

••• 
24588 Jc.ilo patates açık ek

siltme ile alınacaktır. Eksilt
me günü 18-12-934 salı günü 
saat 14 tedir. Bağlantısını 
görmek İsteyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte birinci pey para
lariyle Çorludaki Komisyonu
muza gclme!eı·i. ( 655) 
(8129) 9672 

" . . 
Şartname:;inde yazılı mık

tarma yere teslim edilmek Ü· 
zere Beyaz prynir ve pazarlık 
la alınacak kuru uzumü 
25-12-934 salı günü saat 1 O da 
açık eksiltme ile Ada pazar ma 
liye dairesinde alınacaktır. Is. 
teklilerin her gün Eaki~ehir 
Askeri satınalma İzmitte Ka
ra Askeri satmalma ~omiııyon
larma ve eksiltmeye gelecek
lerin de muvakkat teminatla
riyle Adapazarı Askeri Satın 
alma komisyonune mür.acaat· 
ları. (673) ({;275) 

!J188 
,,. . " 

Bayranııç Fırka Krt'atma 
teslim edilmek şartiyle ve pi
yasa pazarlığıyle 12-12-934 
tarihinde saat 13,30 da 4000 
kilo Salamura Beyaz Peynir 
satın alınacağından taliplerin 
belli gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Bayraınıçta Fır
ka satmalına komisyonuna 
gelmeleri. (694) (8390) 

9970 
• • • 

Bayramıçtaki Fırka kıt'atı· 
nm ihtiyacı olan 200 ton sama· 
run münakasayı aleniye sure
tiyle alınacağı hakkında ihale 
gününde talibi zuhur etmedi
ğinden 11-12-934 tarihine mü 
sadif salı gÜnÜ saat l 3,30 da 
satın alınmak üzere pazarlığa 
konmuş olduğundan taliplerin 
belli gün ve ıaatte teminatla
riyle birlikte Bayramıç Fırka 
Satınalına komisyonuna mü
racaatları. (695) (8392) 

9971 
• ... * 

Bayramıçtaki kıt'atmın ih
tiyacı olan 350000 kilo sa
manın ihale gününde talibi zu· 
hur etmediğinden bir hafta 
müddetle temdit edilerek pa
zarlığa konmuştur. Yevmi 
ihale olan 10-12-934 tarihin· 
de saat 13,30 da satınalma ko 
misyonuna taliplerin müracaat 
ları. (693) (8393) 

9972 .. . . 
Bayramıçtaki kıt'atın ihti

yacı olan 219000 kilo arpaya 
ihale gününde talibi zuhur et
mediğinden bir hafta müddet
le temdit edilerek pazarlığa 
konmuştur. Yevmi ihale olan 
11 . 12. 934 tarihine müsadif 
salı günü saat 13,30 da satın 
alma komiıyonuna taliplerin 
müracaatları. (696) (8393) 

9973 
••• 

Taban Batur, Tabar, T..boıztk, Ta· 
c111:, Tacı Kayan, Tac Yılda, Taçar, 
Tağhan, Tagay, Tag, Tagluk, 
Timur, Ta~ Tagmat, Tag -
Tap, T aırrr Benli, T ~elcin, Te • 
guıa•', Tahmaz, Taka, Takak, Tak 
Kün, Ta'an, Talay, Talyak, Tama· 
Taman (ka), Tamar Bava, Tamgaç, 
Tımurak; Tamuca, Tan, Tanatınq, 

Tanboga, Tancuay, Tanıehuay, Tan
ju-Tangı, Tangudur, Tanq, Tankiıi, 
Tanuyit, Tann Bormi'io Tann K.ıılu1 
Tann Yerdi, Taragay-Turgay, Ta· 
rnkay, Tardu, TarduJ, T,.....ay, Tar· 
gıt, T-.ban, Tarmı, Tarka.D, Tarkan, 
Taa n-Tt•- Tat.,Tatdemir ea-s, 
T-. Taılum, T11t Tekin, Tattemir, 
Tattimür, Tatar, Tata~, Tatu, Tay, 
Tayam, Tayf,an, Tayboğa, Tay Ba
va, Tayzan, Taysum, Taytı, Tay. 
tuğlu (ka), Tayyan-Tagyan, Taz, Te
bingii, Tekel Pagatur, Teke, Teke,, 
Tekin, Tekin Alp, Td<in Tamgaç, 
Tekle, Tek Timür, Tekye (ka), Te· 
limen, Termr Kıran, TcmÜgan, Temü
ge, Temüge, Nuçin, Temür Boga, 
Tenim. Tenı:iz-Deniz, Terdi, Terim 
(b), Trlma, Tırak, Tihin, Tice, Ti
gü, Tilbe, Timür, Timürboiia, Tımür, 
Bonga, Timiiçin - lwnoçin. Timür, 
Türkin, Timür Kaan, Timür Kutluğ, 
Timiir Kutluk, Tunürbıt, Tinl>ek, 
Tindü (ka), Tnıi, Tuğa. Toğacar, 

T~. Toğan, Tojiantekin, Toğan, 
Timür, Togar, Togay, Toğluk, Te
mür, Toimıq1 Toğral, Tofndaı, To
g..ı., T ~. T ogul; Tob , TiıkU; 
Tolıaa-Tolimr, Tobr, Tokça- (ka), 
Tolu:lm. (laı), Tolııil, Toloia, Tolrmak, 
T•an, Toı.trı, Toittamıt. Toktamur
Tol< Tnnür, Tokta1, T'*:tay, Tok 
Temür, Toku, Tolcuçin, Tokur, To
kuş, T ııiuız. (ka), Tokuz T.iıaiir, T o
lan Boğa,. ToW..-.. Tobımç, Tola, To
laW; T..ınhn, Tolan, Tohın Bilce, 
Tolu Timür, Toman, Tomris (ka), 
Tonu' Tona Ti&'iıt, Tonga, Tonla§, 
Tonuç, Topu, Toraman, Toran, To
nın, Tonıntay, T01'2ok, 'tosun, To
p, Tc»·..,..at, T.,,.gar, TOJ'ıı-, Tö
laııl, Töı.ü, Tôle, Töle Boğa, Tölegen, 
Tölek, Töliıl< - Tü!ük, TôrerıU>n, Tu
bay, Tuday, Tuduk, Tudun, Tuga. 
çar, Tuga], TU&ay, Tugay Timür, 
Tugertimür, Tuglulc, Tua-raı Tuırnı, 

T uinıl, T u ısat, T uırt..ım.. Tugun Ti
miir, Tiıhta Kaya, Tulduk Tsmür, 
Tukta, Tukta Kaya, Tuta, Tulaboga, 
Tulan, Tulay, Tulu-Dulun, Tuluy
Tul.,., Turna., T-, Tumpn, Tum
nı, Tunur, Tur, Tura; Tmabik, Tu
rak, Turaman, Turan,, Turatutulı, 
T urbil, Turcan, Turda, T ırgan, Tur
gay; Turgut, Turcut Alp, Turhan 
(ka), Turka7, Turi<--Tiirian~. 
Tumwt, Turmuş, Tunun, TıırJ1un 
Taylak, Turumcu - Türümcü, Tutak 
Bala, Tutal; Tutan, Tutar, Tutat 
(h), Tutay, Tutu, Tutuk, Tutuman, 
Tutu41 Tuygun, Tübe«, Tülotk, Tük
lc, Tüntaş, Tülek Temür, Tütük Gö-

Hastaneler ihtiyacı için 11 
adet büyük bakır kazana talip 
çıkmadığından 12-12-934 çar 
şarnba giinü saat 14,30 da pa.. 
zarlıkla alınacaktır. lıteklile
rin teminatlarile Tophanede 
Satmalma Komisyonuna gel 

1 meleri. (668) (8331) 

İ7:mir Müstahkem mevki 
krt'atrnın 67,400 kilo Pirine 
ihtiyaçı .kapalı zarfla alıılacaİC
trr. İhalesi 21-12-934 sah 
gÜnÜ saat 15 te kışlada· Müs
tahkem Mevki Satrnalnıa ko
miayonunda yapılacaktır. Ta
liplerin §artnameaini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli giin·ve saat
ten evvel 12ımirde Müstahkem 
Mevki 5atmalına komisyonu
na verilmeleri, (678) 

Bayramıçtaki kıt'at İçin 
12-12-934 de saat 10,30 da pa 
zarlıkla 350 adet Kadana 100 
adet Katır 150 adet yerli bi
nek ylİları satın alınacaktır. 
isteklilerin Bayramıçta satın
alma komisyonuna müracaat-

l bültaı, Tümen Batur, Tümen T1n1ür, 
Töimen; Tiiralrine, TiiTe, Türe Ti
mir, Türk, T ürlcin. 

fi, kanaı Şeiilıa, oğlu U..an (Tuna) 
..,,. adbınnı almqlanlır. 

• Miitel.eit ~J Bay E.fl'Oi, mü
tekait kaymakam Remzi, kaymalıam 
1i>ralı.im ve valcleleri 'Bayan Rasime 
(Acar), posta telgraf lst. mem=larrn· 
dan Bayan ~met Salih abide namı
"" gekın (Bengü), Ist. vilayeti maarif 
nrüdürlüğu enı.ı.: 1ra1emi. tefi K.....ı 
(Erırin), Kaaaplar Cemiyeti Lqk&nı 
Haaan (Yaşar), bahriye naütelıa.idi 
Sahri ve kardeşi yumucta taciri Fethi 
( Dcnlr), Haliç ıirketi memurlarından 
Kemal ( Ertiirk) soy adlannı almışlar
dır. 

9872 
• • • 

Hastaneler ihtiyaa <için 600 
adet lake karyolanın kapalı 
zarfında talip çıkmadığından 
12-12-934 çarşamba gunu 
ı;aat 15 de pazarlıkla alına
caktır. lateklilerin teminatla
rile Tophane.de Satınalma Ko
miıyonuna gelıneleri. (672) 

(8332) 9873 
"' • * 

Kuleli Askeri Lisesi Kim -
ya laboratuvarı için lüzumu o
lan 51 kalem kimya alalı 16'-
12 - 934 Pazar günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak
tır. İateklilerin 18 lira 18 ku
ruş teminatı ile Tophanede sa
tmalma komisyonuna gelıne -
leri. (682) (8420) 

• * * 
İki numaralı dikim evi için 

50,000 adet köprüsüz sürgü 
16 - 12 - 934 pazar giinü aaat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin teminatlarile Top
hanede satmalına komisyonu
na gelıneleri. (681) (8421) 

VAPU CULUK 
TURK ANONiM ŞlRlcETl 

ISTANBUL ACENT ALICJ 
LJnwn H.,., Telfll-: Z292S. 

lzmir ve Mersin· 
SÜRAT YOLU 

D J vapuru 13 Um UplD ar KAnunucv,-tl 

(8307) 9832 

••• 
Bayramıçtaki Kıt'ata tes· 

lim edilinek şartiyle ve piyasa 
ııazarlığiylı: 12- J 2-934 de saat 
13,30 da 4000 kilo Zevtin ya
ğı satın alınacağından taliple
rin belli gün ve saatte Satın .. 
alma komisyonuna müra· 
caatları. (6~8) (8388) 

9968 
••• 

İhtiyacatı Askeriye için ka
palı zarfla münakasaya konu· 
lan 175,000 kilo arpaya ihale 
günü olan 5-12-934 tarihi.nde-

talip çıkamadığından bir ay zar 
fmda pazarlıkla satın almına
ama karar veNliniştir. ihalesi 
12-12-934 ça11amba günü 
saat 16 dadır. Evsaf ve !CJ'aİ• 
tini görmek isteyenlerin her 
gÜn pazarlığa i§tirak edecekle· 
rin de belli gün ve saatte temi
natlariyle birlikte Tekirdağm
da satın alma komisyonuna 

1 EMLAK VE EYTAM 

ları. (700) (8395) 
9g74 

Malkara Kıtaatı Hayvanatı 
ihtiyacı için açık münakasaya 
konularak ihale günü olan 4 -
12 · 934 tarihinde talip çık -
mayan 135 ton Samanın 12 • 
12 - 934 Çarşamba günü saat 
15 te Tekirdağında Askeri Sa
tmalına Komiıyonunda yapı -
lacaktır. Evsaf ve §eraiti gör
mek isteyenlerin her gÜn ve 
münakasaya iştirak edecek -
lerin de belli gün ve saatte te
minatlarile birlikte komisyo -
na gelmeleri. (704) (8419) 

* • * 
İzmit için 18 kalem kereste, 

çivi, kireç, demir boru, demir 
boru dirseği, musluk, kazan, 
çimento, dökme ııgara 27 - 12-
934 Per!embe giinü aaat 10 
da pazarhkla alınacaktır. Kat'i 
teminatı 150 liradır. lıteklile
rin miktar ve cinslerini gör -
mek üzere her gün ve eksilt -
meğe geleceklerin de belli gün 
ve saatte İzmitte Kara Askeri 
Satınalma Komisyonuna mü -
racatlan. (688) (8367) 

BANKASI İLANLARI 1 
Esaı No. Mevkii No. Cinsi 

396 İzmir lıtiklil mahal- 33/35 Asri sinema hi-
lesi 1ki Çeımelik caddesi naıı ve dükkan. 

ı Hattı havai ve dekovil 
malzemesi satışı 

latanbul Gümrüklerj 
Başmüdürı·· '"'ünden: 

928 senesi sonuna kadar gümrük anbar ve antrepalai~ 
da toplanan eşyalardan aşağıda cins ve miktarı yazılı rrıa ~ 
melerden hattı havai malze..-ne si 22-12-934 tarihinde kasır 
zarfla vagonet aksamı 29-12- 934 tarihinde açık arttırJ!Jll}'let 
retile ve gÜmrük reıımi aranıl marnak üzere satılacaktır. laf 
İsteyen satılan eşyanın cetve.ini ve eşyayi görebilir. SatıŞı!f 
7-12-934 tarihinde tatbik edil ccek olan 2490 No. lı kanUJI fi 
ki şerait dahilinde yapılacaktır. Satış şartnameleri her is;~ 
ne meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif mektup rl 
nm müzayede saatinden bir saat evvel Başmüdürlükte l ~ 
!anacak olan komisyona verilmesi ve yüzde 7,5 ternina~!, 1 
vakkate akçesinin daha evvelce İstanbul İthalat Güm~, 
yatırılarak makbuzunun da bu zarf içersine konulması 
zımdır. (8288) 

SATILAN EŞYANIN 
Kıymeti Miktarı Eşyanın cinsi M~Y~ 

Muhaınmenesi sa.atı 
ıs 7325 2039Kap Demir hattı havai mal-

zemeıi vesair aksamı 
ıs 1281 60 kalemde Dekovil hattı malzeme· 

9841 si veaair aksamı 

ADAPAZARI 
'FÜRK TiCARET BANKASI 

M e r k e z i A N K A R A _..ıtA2 
Istanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.~ 
Komisyon ve tİCC'.ret kıaını : TeL: 23~ 
Galata !Ubesİ Tel.: 43201 
Usküdar Şubesi Tel.: 605~ 
itimadı Milli T~: 419-'' 

SERMAYESi: 1,200,000 
lhtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi . 
B~ntlırma, Bartin? BilecUı, Biga, B~lu, Bozöyük, Bur•a, Düzce, Eı~ 
hu, Hendek, ~zmıt, Karamuraal, K~tahya, Mudurnu, M. Kemal !Jıl• 
Galata, Gemlık, Gered ... , Geyııe, Siılranbolu, Tekirdağ, OJci. 

Y enirehir. _.ı 
Müsait şartlarla mevduat, ha ~ale kabul eder. Talııile •~ 
alır. ikraz muame1esi yapar. Mevduat faizleri müdiriY ' 

görüşülerek tesbit edilir. 
(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortaudır. 9568 

1 EVKAF MODIRfYETl iLANLARI J 
Değeri 

Lira K. 
300 00 Hırkaişerifte Aks eki mahallesinde ve CaddesİJJ' 

de 7 No. lı bütün bir ev. . 
96 00 Kadirga'da Bostaniali mahallesinde Tülbe1ıt~ 

hanı içi sokağmd la 35 - No., h 23 • metre bütiİ' 
bir arsa. 

600 00 Ortaköy' de Dereç ıkmazı'nda 20 - No. lı b~ 
bir ev. 

80. 00 Beyoğlunda Hüıe yİnağa maliallesinde Mac:af 
caddeıinde 104/ 106 No. lı 46 - metre araa .. ,,ı. 

Yukandaki ev ve arsalar satılmak üzere yirmi gÜn J1J1P' 
detle.arttınnaya çıkarılmıştır. Artbrması.26 • 12. 934 ~~· 
!~ha günü saat On beşte ya pdacaktır. İsteyenlerin yiP~. 
yedi buçuk pey akçelerile bera ber mahlôlat kalemine geb1'1e 
leri. (8291) 

• •J;.~ .,~"':. 

.... -
Harum etendi ! 

ı--:=: a saadetin anahtarı~ 
Mes'ut olmak için zengin ol 

~rttır. ~ 
Zengin olmak için de bir fi 

go bileti almak liznndır. 

Behemehal bir Yılbaıı Piyango bileti ahn•:;ı 

Göz Hekimi 1 Dr. Hafız Ceoı'J 
Dr. Süley~an Şükrü 

Birinci sınıf miitebauıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

Dahiliye mütehassısı _,ı 
Cumadan b14ka günlerde~ 
(2,30 dan 6 ya) kadar 1• 

* llm'1lll mütekaidini askeriye ce
miyeti ummai kiıti.i mütekait bini.atı 
Rüıüi, oğuHarı P.,,tci~vket deniz .zııLj. 

PERŞEMBE -911ii -t ıı de 
Sirlıeci rıhtmımdan kıdlıan.k doğru 
lzmir, Antalya, AlanJ'&, Aıaınur, Mer. 
sin ve Payasa l'idecek. Dö.nüıte bun. 
lara ilaveten Taşucu, Çanaklıale ve 
Gelibolu)·a uğrayacakbr. 

Yeri ve numarası yukarda yazılı Sinema binaımm ıekiz 
senelik taksitle sab§ı - ihalesi 24.12.934 pazartesi günü An
kara' da idare Mecl:si tarafmd:::n yapılınak üzere kapalı zarf 
ile müzayedeye konulmuştur. istekli olanların gösterilen de • 
pozitoyu nakden vezneye yatır ınası veya bu miktarda bir Ban
ka teminat mektubunu iliştimı esi ve bir lira mukabilinde ala
cağı şartnameyi okuyup imza ederek teklif mektubu ile bir • 
likte bir zarfa koyup ihale günü saat onbire kadar İzmir ve
ya İstanbul Şubesi Müdürlüğü ne vermesi veya bu saata kadar 
yetişmek üzere taahhütlü olar ak posta ile göndermesi lazım
dır. Daha fazla malfunat istiy enler İzmir ve İstanbul Şube · 
miz Emlak Servislerine müracaat etmeJid"ı-!er. (617) (8'111) 

._ _______ sou- Divanyolu No. 118. 11ıı: 
Muayenehane ve ev telef~11ıı: 

22398 yazlık ikametgah tel~ 4S 
Kandilli 38, SeylerbeY1 

9s't! ti birinci müIHzımı Sedat Rüıtii, Pertev- ~mulllrian~llln"!d .. an~F~elı~iın-~Ellltem,-'!lı•ar•d•e•ıler ... i 
niyal li9Cai talebesinc!en Vedat Rüıtii Torbalı kaymakamı Muzaffer Etem Ye 

soy adı olarak (Demiıirol) ıoy admı komisyoncu Kemal Etem (Güven), 
alınıtlardır. · eczacılardan NuJ.ar (Tozan), Beyoğ-

• E*i htanbul defterdan ve Pnıdi !unda lstilda! cadd...Onde Sümer her. 
maliye müraki.i olan Bay M...Wa (On her ıalonunda çal~ı>n Zelı:eriya ( y ur-
.,,,.), Tayvnre cemiyeti Isı. ıııbesi me. rl.Jcan) soy adlarını ·•l:ırdrr. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galataaara)ıla Kanzlık eczahane•i 
karıısmda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartımanda 1 numara. 
Umumi Neşriyat ııe Yazı f,I 

Miidürü Etem izzet BE~ ft 
;ı.._;mmc-1ma•-•-••9~5~5~8 1 Gazetecilik ve f."crtbaacılı,. 
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. == Süt 

veren 
annelere Fosfatlı Sark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 5406 

• 
Istanbul Ziraat Bankası Sahş Komisyonundan: 

Sıra Semti MabaJlesi Sokatı Emlü Cimi Hiuaıl Hisaaye gere mu-
No.11 No. ıu hamman kıymeti 
2106 latanbul Hocapqa Hobyar Hamidlya 75 Hayam kafir dtıkkln 160/720 2720 T. L. 
3776 İstanbul Emin&nl Emin&nü Balıkpazarı Cad. 47 Klrir •ataı:a .... llıtı iki 15264/2073600 280 

" 
Balıkpazar kat odalar 

3018 Üıküdar lcadlya Karpiçhana 5 Ana metresi 104 Tamamı 416 .. 
3152 Kurtuluı Kurtuluı Fayleaof Ya Kaaap Hortlt 37.39.44 .. .. 227 .. 1816 .. 
3257 Beyoğlu Yaniıehir Demirhane va Daricilar 19-21-8 " " 100 

" 
300 .. 

3290 Bakırkly Yaaimahalla ikinci 144 " .. 144 .. 864 .. 
3339 On Temmu 18 .. " 716 .. 2864 .. .. " 3351 Üıküdar .. Mantar 37 " .. 57,SO 

" 
115 .. 

3481 Bayoilu Hlıeyinata Gölbaıı 59 " " 57 .. 342 .. 
Yüzde yedi buçuk pay akçelerila ihale bedelleri naktea Yaya gayrimllbadil bonoılle ödenmık üzere yukarda ev11fı yasılı ıayrlmenkullar 

açık arttırma ıuratile sabp çıkarılmııtır. İhaleleri 18/12/934 Salı günD aaat 14 tedir. 8100 . 

Trabzon Ziraat Bankasından: 
Sıra Maballaai 
No. 

MeYkil vara 
sokafı 

Cinıi Emlak No. 
U R 

Hi11eai Hisseye ıöre 
•uhammen K. 

Maliyece mu· 
bamman K. 

1 
4 

lıkenderpaıa 
Tuıı:luçeım• 

Erzıırum KAııir hane 497 51 Tamamı 

Lira 
15000 
12500 

Lira 
12000 

5000 Hacıahmat Mağua 59 Tamamı 
ıııra mağaıalar ardiye 61 

YDlda yedi buçuk pey akçalerile ilıaJa bedelleri naktaa Yeya gayrimllbadll bonoıile adenmak üıera yukarda av1afı yazılı 
kapalı ıı:arfla aatışa çıkanl•19tır. İhaleleri 18/12/934 Salı rllnü aaat onda yapılacaktır. (8264) 

ıarimenkullar 
9799 

·~--------~----~~----~ 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 

No. ıu 
1606 
1610 

1604/6 
160U7 
1604/8 
160419 
1612 
2089 
2355 
1139 
ıs5s 
2362 
26ı3 
1616 
1618 
1982 
2068 
2079 

Sam ti llahalleal Sokağı 

Selimi Ali 
Karaca Ahmet 

Çatalçeıme Ye Y oıı:ıat 

" 
" 
" lstiratikalfa 

Çadırcılar 

Tomrukafaıı 
KiliH Ye Maaolya 
Camcı 

Yaihaaa 
Kemerli 
Kuyu 
Mektep 
Kilise 
Boatan 
Mahmutpafa 

Emlak Cinsi Hi11esl Hiuaya ıııra mu· 
hammaa kıymeti No. • 

27 
22 

Arsa matreıl S,,50 Ta•amı 
Yarım klair dilkkln ya 64/120 
ilıtno da •• sofa ve bahçe 

320 T.L. 
2206 ., 

11-15 E. 37 H. Arp metreal 106 
11-15 E. M. 38 H. ,, ,. 103,50 
11-15 E. il. 70 H. " " 263 
11-15 E. M. 65 H. ,, ., 103,90 
45 Ahıap hane va bahçe 
19 Kaıir dilkkan 
49 Ana metresi 64,SO 
26.36 Ahıap iki baae Ya babça 
19 Arsa metreıl 67 ,50 

26 " " 62 
19 Klgir mağara illtD odalar 
6 Arsa metresi 47 
22 " .. 79,50 
27 .. " 47 
7 MI. .. ., S9 
30 Kalcılar ham içinde içindi 

katta klııir oda 

Tamallll 106 
" 

" 104 " 
.. 422 " 
" 186 

28/144 156 
22/120 428 
Tamamı 52 
2/21 858 
1/2 202 
Tamamı 366 

4576/29558 916 
112/1344 16 
Tamamı 94 .. 

" .. 
96 

118 
600 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

1351 Dere 62 Ana ••trui 115 311 80 ,, 
1634 Dolaplıkuyu 21 ., ,, 18 Tamamı 78 ,, 
1638 Çatalçeım• 15 Ma. 123 H. ., ,, 152 .. 152 ,, 
163811 ,, ,, ., 15 Mü. 124 H. ., ,, 152 ,. 152 ., 
1987 Arııavutköy Arnavutklly Dere 102 •• ,, 34 3/4 52 ,, 
~5)0 Bilyilkdere Bayükder l Buzhane 2 Mü ,, ,, 660 Tamamı 660 ,, 
240) Kuıgııncuk Kuıguncıak Tom u'cat111 39 ,, ,, 143,50 ,, 115 ,, 
2775 ,, ,, Kunboğ.u 20 ,. ,, 204,50 ,, 122 ,, 
277 3 ,, ., Köşk 3 ., ., 172,25 ., 102 ., 
Yüzde yedi l ç ı'c pey alı:çılerilc ihale be:lellari nakde'l eaya gayrımtibıd] bo:ıos'.lıı ll:lo'.lınek üzere ynkarıda enafı yazılı gayrimaa· 
i<uller ilk satış ııe bir hafta uzatma satışıııda müşteri bulm;1dıiıııdan bunlınn sıtışları bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. 16:J6 - 1610 
1604/6. 160t/7 • 16:J4/8 - 160t/9 numaralılar 16/l 21931 Çarıamba güııl 1612 • 203) • l35S numaralılar 20/12/934 Par9embe ılinü 
1139 • 1555 • 2362 • 2613 - 1616 • 1618 • 198? - 2!>68 • 2079 numaralılar 22/12/634 Cumartesi gilaü 1351 - 1634 - 1638 - 1638/1 
1~37 • 2400 - 2409 • 2773 - 2775 numaralılar Pazartesi güaü aaat on dörttedir. 

ISTANBUL BAROSU 
BAŞKAN! 1 INDAN: 

6 - 12 - 934 tarihindeki Baro Heyeti Umumiye toplantuında ekse. 
riyet olmadığından, toplantı IS - 12 - 934 tarihine dü~n cumartesi gü
nü saat ıs e kalmıftır. 

Dahili ni:ıamnamenin 14 üncü maddesine göre yazılı günde top • 
lantıda bulunacak arkad8'lann aa yısı her kaçı bulursa hulMID ruzn.a
ıne komqularak kararlar ittihaz olunacağı tabii ise de yazılı gün ve 
saatte İstanbul Barosuna kayıtlı bütün arkadaşların Cağaloğlunda Hal-
kevinde hazır bulunmalarını rica ederim. (S677) 

Kanara için bir kompressör 
satın alınacak: 

Adana Eelediye Reisliğinden: 
1 - Belediye Kanara (Mezbaha) sı için komple bir yedek 

kompressörün satın alma rak yerine konulması kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 15 İkinci Kanun 935 Salı günü saat on beşte Belediye 
Encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3 - Sartnameler Belediye Ya :ı:ı İşleri Müdürlüğünden Beş 
lira mukabilinde tedarik olunabilir. 

Tal"plerin 14 - İkinci Kan un - 935 akşamına kadar teklif 
rnektuplarını ve yüzde yedi bu çuk teminat akçelerini usulü 
dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. (8431) 

Tayya:e Piyango 
Müdürlüğündenı 

Şartnames· veçh'le basılacak evrak ve defterlerin 15 - 12 • 
934 tarihind. münakasası icra edileceğinden taliplerin komis-

1 

y,-....,,_ müracaatları (8376) 

Eliziz Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Nev'i 
Altılık Santral 3 Adet 
Dıvar Telefonu 6 Adet 
Beşlik Komitator 2 Adet 
İki Manyato zili 2 Adet 
Mikrofon Zarfı 5 Adet 
İkilik Kordon 10 Metre 
Dörtlük Kordon 10 Metre 
Laklanşe Takımı 20 Adet 
Nişadır 10 Kilo 
Tutya 50 Adet 
Tel 8000 - 12500 Kilo 
Fincan 2000-4000 adet 5 santimlik 

Yukarda yazılı telefon malzemesi (27 44 liraya kadar) 
pazarlık!a mübayaa edileceğinden İsteklilerin Eliziz Daimi 
Encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (8375) 

9983 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve miktarı v e ihale günleri yazılı yiyecekle· 

re verilen fiatlar pahalı görüld üğünden isteklilerin ihale gün 
ve saatlerinde teminatı kat'iye lerile Selimiyede satmalma ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. (8425) 

Cinsi Miktarı 
Ot 20000 
\rpa 20000 
Pa:ates 10000 

Kilo 
Kilo 
Kilo 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden İstanbulda bulunan kuleli 

Askeri lisesinin 9 cu sınıfına 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı· 
nıfma 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıfına 
1 16 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin· 
ci sınıflarına da bir mıktar talebe daha alınacakbr. Onuncu 
ve bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 -- isteklilerin mezkôr mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev
raklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe me
zun bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan edilir
ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe alı 
nırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında aynı 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve Askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 -- Sivil Liselerde ikmali olanlarla sınıftan dönenler a
lınmaz. 

6 -- Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
Onuncu sınıfa 16-20 On birinci sınıfa 17 ·21 d.ir. 

1 -- Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçülten 
mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep J dareleri 
mes'ul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi vermesi 
lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey'et bulunma· 
ması hasebiyle muayenesini tamam yaptırmayan talebe mekte 

be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülmezlerse mekte 
be alınmaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi· 
lerinf' aittir . 

10-Taahhüt senedi vermek için velisi olmayan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşmı bitiren talebe
nin kendisi taahhüt senedi verebilir. 

11 -- Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 

re alınmayan talebe etlerinde bulunan evraklarını derhal ev
velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

Holan1:se 

Ban k • O n i N • ..,_ 

ISTANBUL ŞUBESi 

Galata : Karaköy Palas Mevdancık: Alalemcl Han 

Her türlü Banka muameıeıerı. Kasalar icarı. 

UMUMJ MCOCRLCKı AMSTERDAM 

şube ı eri : Amsterdam. Buenos A•res. Hayf•. 

İstanbul, Rıo de Janeıro. Sant.os, Sao Pauıo. 

• 
Türkiye iş Bankası 

Şişe Ve Cam üdürlüğünden: 

9572 

1 - Fabrikamız tarafından •ite ve cam kırddarı aabn alınacaktır. 
2 - Bunları fabrikamıza aat mak veya hesabımıza toplamak iste

yenlerin, teraiti öğrenmek üzre mü diriyetimize müracaatları. 
Adreıı : Yeni Cami İt Han No. 5. Tel. 22630. (SS36) 

9879 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundant 
1 - Hademe kundurası 
2 - Elektrik tablo vazi yesa 
3-Bakalit 
4 - Elektrik tesisatı 
5 - Fizik Alatı. 

Yukarıda yazılı mevat 15 -12-934 cumartesi giinü sa.al 
14 te pazarlık suretiyle alına cağından taliplerin bu baptaki 
müfredat cetvellerini görmek üzere mektep idaresine müra.-
caatları ilan olunur. (8346) 9914 

Selimiyede Askeri satın. 
alma Komisyonundan: 
Hayvanat ihfyacı için 60,000 kilo Yulaf 22·12 934 c""" 

martesi günü açık eksiltme suretile satın alınt.cağmdan istelıi 
lilerin Selimiyede Satınalma Komisyonuna gelmeleri il.an o--
lunur. (8317) 9865 
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@ıS©llfil ~~ 
öksUrUk, nezle' bronşi!, boğaz ve göğUs 

• Hasti!lıklarile ı~si ~·~~lanlara şif si . . ' 
tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecz Deposu , 

• 

• 

TDAS DIÇA~I 
0.10 % İNCE LİGİNDE DİR 

• 

• • 

Ht'.LIS ISVEÇ 
CELİGİLE Y.6.PILMISTIQ 

HER YERDE 

TİCAQETHANESİ 
Telefon: 42878 ·• Tef arat: lstanbul Radi um • P. K. 1313 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

Vakıf H- f•tanbııl < Cııcil 
lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye ft Bankan larafmdan letkll olunmuıbır, İdare mecllıl va mUdiirler 
heyeti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yegane TUrk Sigorta Şirke
ticllr. Türkiyenin her tarafında (200) O ııeçe:ıı acentalannuı bep•l TUrktilr, Tür• 
ki)eııln en mühim mUe•se•elerinln vebankalarınıa •İgortalmektaruu icra etedit, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıİiortalarıuı en iyi ıcraİU• ) apar. Hal8r nıkuunda .ı:ararları •l1r' al Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 9564 

Ş ŞMAN Y AN-KO 
MeOazaaı 

Yeni Postane caddesi No. 39 

MANTOLUK ye ROPLUK 
Şık ye aağlam yllnltı Ye ipekli kumaılar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaılan 

Tuhafiye dairemizde ea zengin çeşit. Haı:ır ve 6lstı tıurine 

GOMLEK, PlJAMA, ROPDÖŞAMBR, KUAMDOFO 

CiHAZ TAKlllLAlll 
Kışlık ihtiy açl arını temin için muhterem müfterilerin teşr!Herini 

hassaten rica ederiz. 
1 

9461 D~ NEFASET· METANET - UCUZLUK ....Q 9723 _ 

111 
Devredilecek ihtira beratı 

«'Hem yekpare !:cm de mıılsallı olarak 
lnıllaml- ...ı...ı ..... baldmıciu ki ihtira 

. için ll<baırt Vel<iı"c~ i Sanayj müdiriyetin· 
den istihsal edilrr · l olan 2 Birinci Ka
nun 1930 tarih v. 1175 ııun.nıl1 ihtinı 
beraım.m ihtiva e . ği bukul< lıu bre 
baıkasma devir vcıalnrt icara verilmea.i 
teklif edilmekte olmakla bu busuna farz· 
la malıimat edinmek iateyen zevabn Js. 
tanbul' da, Bahçeıkapı' da T aı Hanında 
43 - 48 numaralarla müralduun idar.ıba· 
neye müracaat eylemeleri ilin olwnr. 

(5485) 9802 

Devredilecek ihtira 
beratı 

• Doktor Vamık . ı Dr. A. KUTIEL 

clrgat ve emsali hayvan koıul11 do
lap» baklandaki ihtira iç.in iktisat ..,.,.. 
kA!eti aanayi müdüriy..ıinden İ•tibaal 
edilmit olan 10 birinci.kanun 1932 ta
rih ve 1521 numaralı ihtira beratının 
muhtevi olduğu hukuk bu kere bafka
ıma devir ve yaıbut ferağ olunacağı, 
teklil edilmit olmakla bu hususta 
fazla malumat edinmek istiyen zevatın 
htaııfnWda, Bahçekapıda Tat haıunda 
43-48 nwnaralı idarehaneye mürncaat 

eylemeleri ilan olunur. . 9934 

1 ' uıdiv~. ~'.ı ğ.! at caddrn, s. 10 • il Karııköy Topçular cadde3İ No.33 

---· ( 4673) - 9376 - 9724 

1, 
Hadise yapan kitap 

vru Otomobil 
le 9000 kilometre 

---
\'azan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kuruı 
ZAMAN 

Kitap battan sonuna ka<lar 
adeta bir bardak tatlı au içer 
gibi okunuyor . 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka
daşımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar h&$ıl ve bunları mu
vaffakiyetle tesbit etmiştir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitahı okuduğunuz dakika· 
!arda kendinizi aeyahat etmit
siniz zehabına kaprlacaksmız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs. 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, ka<lın, eriı:ek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
mutlur. 

9962 

Emtia ve Yol etyaaı 

Avrupa T. A. Sigcrta 
Kumpanyası hissedarları 

1934 sen..., bırinci kanunun 27 inci 
P<ırJembe günü zevalden evvel ..,..t 11 
de Gala tada Bü)"iik T üneJ Hanındaki 
tlıi<et.in meri<ezi idaresinde fevkalade 
heyeti umumiye içtimaına davet olu-
nur. 

Bu içtima.da hazır bulunmağı irtiyen 
binedarların içtimıvlan 18aka.J dört güıı 
evveılıine kadar hiue senetlerini: 

htanbuida Galatada 01111anlı Ban
ı.a.. merlrezi idaresine tevdi etmeffri 
iktiza eder. Her bir lıiaıe aalı.ibi bir re
ye mal1k <»duğunclmı .içtimaa ittirak ve 
rey vermek lıakkmı haizdirler. 

Müzakere edilecek maddeler 
1 - Meclisi idanı raporv.nun kıraati 

ve tirl<etin feshi haldandaki teklifin mü
zakereaıile kabul veya reddi. 

2 - Şiıiı:etin fe&hine karar 'Yerildiği 
takdirde ta.tiye memurlannm intibahı 
ve bunların ücret<Jerinin tayöni. 

3 - Miirakip intihabı ve ücretinin 
tayini. Meclisi idare ( 5146) 

9582 

İLAN 
Tasfiye halinde bufunan Jak Y .. 

lınıel Te Benezra ve fÜrekiiu ~e 
ait hıl'davat qya satılmak üzere çarıı· 
da mezat claire&inde u&ulen tqlıir edil
dikten •onra 20 kanunuevvel 934 per

J<llDbe günü - ou üçte açık -
ile &atılacağı ilan oı_... T uf iye ,_. 
muru avukat Feyzi (5668) 

Deniz yolları 
Ac~t~e; ,E.J;!ly ~~!batı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
---~Han. Tel. 22740 __ _ 

ıSKENDERIYE YOLU 
EGE vapuru 11 Birinci Kanun 
SALI 11 de lskenderiye'ye ka
dar. (8384) 9984 

KARADENiZ YOLU 
KARADENİZ vapuru 11 Bi

rinci Kanun SALI günü alqamı 
saat 20 de Rize'ye kadar. 

(8410) 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 
S A T 1 E' de 

VERESİYE SATIŞ 

Eakl BAZAR DÜ LEVAN 
MAGAZALARINI 

z t v A0fi E4 Tk111 ido1ı iZ 
Lüks eşya - Zücaciye - Matbah 
levazımatı - oyuncak • parfümöri 
DAİRELERİ 

Tamamen tanzim ve Zengin çeıitlerle 
' tezyin eclilm'ıtlr 

YENi VE DAIMi MEVRUDAT 

.. 

EŞVERİŞLI FlA TLAR 
HAMI$: E<kf sıolı:larımızı Ç O K U C U Z fiatlırlı elden çıkarıvoruı 

Iİıllllllll---~ Taıradaa •İpariı kabul oluııur 
~--------•mmm ........................ ,~ 
• Mütenevvi ve müntehap çeşitler 

En mükemmel cinsler 
En dun fiyatlar ... 
İtte; saba alırken aaıan dikkate alacağınız baılıca Tasıflar 

Empermeabiliıe Garanti 
"Ma nleberg,, eskimez 

Ye ID ıeçmeyea Y8 hır renkte 
"Burberry,, 

Pardesüleri ---En mukemmel 
kumaşlarla 

imal edilmiş 

PALTOLAR --Haı:ır Ye ısmarlama 

Son moda 

ELBiSELER 

Muşambalar 

---
Kadın ve 
Çocuklara 

Mütenevvi ve 
MUntehap 
çeşitlerde 

MANTOLAR 
VE 

Muşambalar 

TEDIYATTA TESHIL.A.T 
a-mnaa::::m=-zııı=11mmmm:ın=:~u11111 ... ------• 


