
Selanikteki 
ikamet 

Yeni Adliye tayinleri ali 
tasdikten çıktı. lstanbul Ad
liyesinde de bazı değişiklik
ler oluyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Sürt Meb'uıu MAHMUT.' 

Arnavutların 
tezkereleri yenilen

mezse, Arnavutlar da Yunan
lıları sınır dışına çıkaracaklar. 

F'IA Ti 5 KURUŞTUR. 

Barışıklığın 
Pekleşmesine doğru 
•. Uluslar aııuı geçimi son günler 
'ınde barışıklığın pekleşmesine 
"Oğru ileırilemiş bulunuyor. Büyük 
~!takların geçimi geçen ay o 
lı:erte fenalaşmıştı ki, herkes bir 
lılv~ı yakın bir olağan gibi gör
llliye başlamıftı. - itlerin kötüye 
doğru yürüyüşü Yugoslav Kıralı 
Aleksandr'ın Marsilya'da öldürül
llıesile başlam!fh. Yugoslavya su
~ Macariıtan'a yükletti. Sar İfİ 
Yiizünden Almanya ile Fransa'nın 
jaaı açıldı. Almanya'nın belik
ennıesi (silahlanması) bütün Av
l'llpa'yı korkuttu. 
d Son uluslar derneği toplantuın-
an sonra durum çok deği9mittir. 

İlk önce Sar iti üstünde Fransa ile 
Alnıanya anl~ştılar. Son toplantı
)a değin Fransa, düzen bozula -
cak olursa, Sar' a sü (asker) gön
ıernıek istemekte idi. Almanya ile 

ransa arasındaki anlatamamaz
lık ta bundan ile;<i geliyordu. Ar
tık anlatılıyor ki Fransa sü gön
d~rnıekten vazgeçmİftİr. Genel 
duzenin korunması için sü kullan
lııak gerekliği kartısında kalınır
~ Sar'a ne Fransız, ne 'de Alman :iYii girmiyecektir. Şimdiden Sar'a 

uslar arası sii1eri gönderilmiştir. 
8u arada biraz da lngiliz ve ltalran Sa.,•a gitmit bulunuyor. Ulus
ar derneği, döndü dolaştı, en so
tıunda Sar işinin, Fransa ile Al
llıanya arasında bir ~ olduğu
~u ~ıdı. Her iki kurultağm da 
S:: ı,fte yakın ilişikleri ölduğundan 

r a Alman ve Fransız sülerinin 
&_innesini yasak etti. Sar iti üze
r~n.deki bu anlaşma çok umut ve
rıcıdir. Bu anlatma, Almanya ile 
Fransa arasında daha başka an
latınala ıa çığır açacaktır. 
d Şimdi Fransız sıyasası bir yan-

an Almanya ile doğu antlafma
ıını. yapmıya, öte yandan da ltal
~a ıle anlafmıya çalıtacaktır. Ba-
. Avrupa basınında yazılanlara 
~ gerekse, bet- iki it te iyi 
Yolda yürümektedir. Almanya doğu 
~tlaflll&sına girmeyi tunlara bağ-
IClllıftı : ..... 

1 - Sar iti üzerinde anla,mıya. 
2 - Beliklenmek bakımından 

beraberliğinin tanınmasına. 
UJ119)ar derneği toplantısından 

IOtıra birinci engel ortadan kalk
llııt oluyo:o. Gerçek ikinci engel 
~ıf değildir. Kaldırılması da 

lay görümnüyor. Ancak Alman
)'a'nın Versailles (Veraay) antlat
llıaaına bireği (rağmen) beliklen
llıekte olduğunu herkeı gibi F ran
'- da biliyor. Almanya'yı belik
tennıit görmiye Avrupa gittikçe a-
fnıaktadır. Bunun içindir ki er

{;• Almanya'nın bu bakımdan 
. raLerliğini tanımak Fransa i

Çın de gerek olacaktır. Almanya 
Verıailles antlatmasının bağların
dan böyle adım adını önceden 
~avranarak dilediğini yapmakla 
IQJrtulmuttur. 

Şunu da unutmamak gerektir ki 
Lu belik beraberliğinde üç yıl ön
ce Almanya'ya verilmit söz var
dır. Frama-Almanya geçiminden 
Fransa - İtalya geçimine gelince; 
hunun da İyi bir yolda yu" "d" ... .. I ru ugu 
löy enebilir. ltalya'yı Fransa' dan 
llYJrarı iki anlaşamamazlık vardır: 

1 - Avrupa dıtmda; 
2 - Avrupa içinde. 
Avrupa dıtmdaki anlataınamaz, 

lık Tunuı, Bab Tarahuluı •mırı 
~ıııbeşiatan üzerinde toplanıyor'. 

ranaa ltalya'nm Avrupa dıtında
lt~ dileklerine uyınuttur. Avrupai
J'ne gelince, bu ba.fhca Yugoslav
t.alya anlaşa.mamazlığıdır. Yugos
~vya'nın ltalya ile anlatması iyi 
hır yol üstünde iken, Kıra! Alek
lltndr'm ölümü ile bu anlatma du
raklamıştı. Bu yol üzerinde yürü
lllıek için en büyük engel de Yu
·~lavya'nın Macaristan'ı suçlu 
R~ate:-en notası idi. Bu it Cenev
t~ de görütiılmüttür. Fransa, il\' 
Rıltere, İtalya büyük Kıral'ın ölü
~nden dolayı duydukları acıyı 

1 
ır kez daha andı) r. Cenevre top

•nhsmda bu i üzerindeki ilk çar
Jl••ma iyi geçti. Korkulduğu gibi 
~~k ve dokunaklı sözler söylenme
d 1• Buna geçmİf deye bakılamnzsa 
da, bu yüzden bir zorluk kanısın-

a kalınması artık beklenem~z. 
.. Kı~ fU röylene bilir ki on bet e onceye bakılırsa bugün ulus

ara11 düzeninde barıtıklığın 
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Cenevrede gerginlik geçti 
fakat vaziyet nazik.· .. 

Fransız başbakanının gayretlerine rağ-. 
men Yugoslavya ile Macaristanın kabul 

edeceği bir hal yolu bulunamıyor 
CENEVRE, 10 (A. A.) - Buırün ar

tık elde edilmek .ietenilen dilek, ne artılr 
ne eksik, Avrupanm batının dinç ""kay• 
ı;usuz olmasını aağlarnlamak olduğun • 
dan M. Piene Lava!, Yugoslavyayı.,..,,,.. 
nun edecek ve aııcM. diğer törelere do
kunur tarafı olmsyacalı: ve Macarimm 
da içinde olmak üzere bütün törelen:e 
kabul edilecek bir fonnül bulmak için 
durmaksızın çalışmıştır. 

M. Lava] ile M. Y evtiç arMmda dün 
yapılnuş olan görüıme ıırasmda Y"1ı'OO· 
lav dıı itleri bakanı, Franoız Dıfi:jleri 
Bakanına Yugoslavya· i!e clostlannın ya
pacakları fedakarbklarm en aon smırla
rmın ne olduğunu bildinniıtir. Cuznar.. 
tesi günü Ulwlar Derneği Konaeyiııin 
yapmıt olduğu toplanb, itin do•tçaama 
düzeltibneaini pek az umduran bir ~ .. 
yet yaratnufbr. 

Bundan gerek Cenevredeki bu iıle 

M. Benu M~ manılıhan il. Ecl< • 
hard ile lfÖrÜfÜyor 

ilifiii alan iiııahfellerde - Kii9&1ı ..Jat- f 
._ iJe B.ıı.a. ...ıa,_ ellerinin merke-

(Devamı 2 inci sahifede) 

T. Rüştü Aı~as dönüşte 
Atinaya da uğrayack 

Cenevre ve Balkan işleri görüşülecek 
ATINA, 10 ( A.A.) - Gazetelerin öğrendi/berine göre T evlik Rüf· 

tü Aras Cenevreden Ankaraya dönerken Atina;ııa uğrayacakhr. Türkiye 
Dıfiıleri Bakanının bu ziyaretinin baflıca ülkün; uluslar derneğinin i,le
ri ve hali hanrcla CenevreJe·toplanmakta olan Balkan anla,ması cluı 
İflerİ bakanlarının komqmalan hakkında Y unızn hükıimetine ı.ilg~ 
vermektir. 

Sarre'a gönderilen lngiliz kuvvetlerinden bir lııol. •• 

Sarre' da büyük heyecanlı 
gün yaklaşi:ıkça yaklaştı 

Uluslar arası kuvvetler piyadeleri ve 
hücum arabaları ile 

(Sarra' da umumi reye müracaat gü 
nü ;yakl<Jfıyor. Bu gün yaklaştıkça, bu 
tün dünyamn da merakı bileniyor. 

pekleşmesine doğru bir ilerileyit 
vardır. Her barışseverin sevinçle 
karfıladığı bu iyilik gün geçtikçe 
daha çok sezi!ecektir. 

A. Şükrü ESMER 

tedbirler alıyorlar 
Acaba Sarre'lılar ne yapacaklar? 
Franaayı mı İsteyecekler? Almanyaya 
nu dönecekler, yoksa Millet Cemiye • 
tin1n himayesinde kendi hallerinde mi· 
kalacklar? Umumi reye müracaat gÜ• 
nü önümüzdeki ayın on üçündedir. 
B.'.' seb':.pten ha;gırlıklar da almtf yÜ· 
rumuftur. Reyler ••erl."irken herhangi 
bir düzensizlik olmama::ı için, Mıllet. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Başbakan 
Ankara ya 
Dönüyor 
General ismet İnönü 

Trakyadan 
bu sabah geliyor 

Tra.kyada tetkik eeya.bati yapan 
a8.§b8.kan Genen.! 1- lnönü bu 
aabah ek"{>res.le tehrimize gelecek
tir. lamet lnönü bu akf&Dl Ankara
,, .. gidecektir. Dün Çorluda idi. 

Bay Nıuret, Haydar Naki, Am 

Adliye tayinleri ·çıktı 
TEKIRDACI, 10 {Milliyet) -

Malkaraya yerleştirilen muhacir -
)eri görmek için Baıbakan, Sağlık 
Bakanı, Genel müfett>ş ve Tekirdağ 
aaylavlart Ma)karaya gitmi§ler, o
rada tetkikatta bulunduktan aonra 
aaat 18 de dönmüılerdir. 

'Ali tasdikten çıkan listede l stanbul 
hakimleri arasında da değişiklik var 

Saygılı konuklarımız lramunun 
yürekten kopan c;oşkun sevinçleri 
arasında ,ebrimizden Çorluya g:t • 
mitlerdir. 

• • • 
TEKlRDAC, 10 (A.A.) - Ak

ıam Bqbakan ,erefine vali kona -
ğmda 60 kitilik bir konuk ziyafeti 
verilm' f ve toplanb samimi bir ha
va içinde geçmiıtir. 

Bqbakan bu sabah yanındaki 
baylarla Malkara.ya giderek tet!Uk
ı..rine devaım etmiftiT. 

TEKIRDAC, 10 (A.A.) - Bat
ba.kan ismet lnönü öğ)ğe yemeğini 
vali konağında yeruJcten sonra ya • 
nmda bulunanlarla birlikte Çorlu -
ya gitmiştir. ismet İnönü gel~inde 
olduğu gibi yola çı.kark«ı de özlü 
bir surette uğurlanmıtlır. Bafba • 
kan Çorlu yolu ile l&tanbula döne
cektir. 

Katolik papazlar 
Talimat bekliyorlar 

Papazların mem'ckcti 
tcrkedecekleri 

haberi tekzip ediliyor 
Yeni kıyafet kanununun çıkması 

üzerine katolik papaslan, ve muhte -
lif conııregati.on'la 
ra. ıneınaıp olan Fi .. 
ı·erl..- ve Sörler kli 
,e dışında iktizap 
edecekleri kJık 
'Mkkmda Sent An 
uvan lu.to!ik kili • 
ıe&i başpapıuı Fran 
;olis Juste'ün ıreçen 
!enle Firerler vo 
Sörlerin bu kanuna 
taat etmemek için 

memleketimizi ter 
kedeceklerine dair 

bir gazeteye v&lci olan beyena.b teh· 
riınizde çıkmakta olan Vila Ca.tlıoli • 
k.a gazeteai tarafmd.an tekzip edilmit
tir. Bu gazetede yazdığı yanda Firer 
- Sör.lerin memleketlerine dönecek -
hrine clair Baş papa& FrtllDÇOİ& Juato'a 
atfen yazLIMı tözlerin doirn olrnedı
imı beyan ebnoktedir . 

Bir Proteatan papası ıı. diyor ? 
Şehrimizde Bible H..-e de bulu

nan Proııe.tan papa.alarmdan M. cı... 
1ea .Rina, dün biz o P oırteootan n.hip • 
lerinin kıyafeti hakkında demittir ki: 

- Din k:taplarmda papaslann k.en 
dileriııe madı&u.a bir elbiııe giyecekle -
rine dair bir kayst yoktur. lncilde de 
böyle bir teY olma.dığı ııiJ>,i, tarhito 
Prote&tan papa.alan için de kıyafete 
dair bir peye raatgeliıuıuwni,W. Pa. • 
pasların kendilerine mahsus bir kıya
fet g:yinme)eri, aonndan adet obnuf 
tur. Mesela lngilıiz kiliaol.erinin adet
leri, Katolik kilitelerinin adetlerine ,.... 
kındU'. Onlann ırerek kili-'n için -
de ve gerek dışmda ._..j k:ıya.fot ıriy> 1 

mek ıribi bazı adetleri .......ı.r. Fabl 
bunun için bir kanun ycıictıır. Netekiın. 
İstanbul Enırilikan kiliteıi için yeni bir ı 
baş papu geldi. Bu za.t gördüğünüz 
voçhile herkea gibi aivil giyiniyor ... Bu 
da papaglann remni giydımeai için ka.- : 
Dun.dan almmıt bir mecburiyet olma. 
dığmı gösteriyor. Amerikıula papaa • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Saylav seçimi 
Gerek olursa bütün me

murlar çalıştırılacak 
Yeni saylav seçimi huırlıldan iyi bir 

tekilde devam etmektedir. Defterlerin ya 
zılması iti ilerlemektedir. Defterlerin ya
zılması işinde yalnız alBkadar memurlar 
değil, bütün devlet memurlan da icap &o 

derse çalııtınlacaktır. Bunun için, daire 
aınirlerine tebligat yapılmıtbr. Belediye 
matha.asında bir taraftan, yeni cetveller 
ve 13.zımgefon ewak basılmaktadır. ,. 

Dirlik ve esen 
Dr. Rusçuklu Hakkı Ozel'in bu adla 

yudığı öztürkçe yazıyı bugÜn 4 ün

cü yaprağımızcla okuyunuz. 

lstanbuldan değişenler kimler? 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Yeni 1 

adliye tayÜı)eri haldunclaki li•te ali taa
dika iktiran ebnİftİr. Bu liıteye 6Öre şu 
değitiklikler olmuttur: 

Konya ağın:eza reisliği.ne latanbul a
ğırcerza rei&i Aziz, latanbul ağırceza reİs· 
liğine lzmir ağırceza reiıi Suat, lzmir a • 
ğırceza reisliği.ne baımüddeiumumi baş
muavini Süreyya, Diyaıi>ekir ibbsas ha
kimliğine Manisa müddeiumumisi Sadık, 
Diy~ ağlrceza resliğine Eskitehir 
ağırceza reisi Osmıan Ramiz, Balıkesir ih .. 
tıs.as hikimliğine Kayseri ağrrceza reisi 
Mesut, Başmiidd.aumumi baımuavinli
ğine başmüddeiumumi muavinlerinden 
Bedrettin, Bursa ağırceza t'eisliğine Ad
liye müfettiılerinden Osman Sabri, Yoz
gat ağırceza reisliğine Malatya ağlrceza 
reisi lbrabim Etem, Afyon ağırceza re
isliğine Sinop ib trsas hakimi Sezai, Ba
hke&ir ağırceza rei.liğine U.küdar müd
deiumumisi Haydar, Kütahya ağrrceza 
izalığına Alanya izaıı Emin, Artvin re
isliğine btanbul müıtantık azaımdan Sa
lih, EL'<itdıir ağırcezıe. rei&liğine Afy'On 
ağırceza reisi lbrahim, Bolu ağıreeza re
isliğine lstan!:>ul izasınd<\n Nuırat, Kay .. 
seri ağırceza reialiğine Bolu ağn-ceza ~ 
ir.i S:Ut, Bursa müddeiumumiliğine Sam· 
sun nriideiumumiıi Cemal, htanbul ikin
ci ceza reisliğine Balıkesir ihtıoas haki-

mi Kemal, Baımüddeiumumi birinci 11-

nıf muavinliğine ikinci sınıftan Lütfi, 
ikinci •uuf muavinliğe üçüncü sınıftan 
ReınU, Samsun müddeiumumiliğine Is
parta müddeiumumir.i lbrahim, htanbul 
müıtantık izalığına Aydın müddeİumu
misi Münür, latanbul azalığına Van ağJr 
ceza reia.i Hayrettin, Van ağm:eza reisli
ğine Kars ihtnas hakimi Remzi, Kasta
monu izalığına Gireıun müddeiumumisi 
FMim, Van izalığına Aydın hukuk ha
kimi Ali Rıza, U~üd.,. müddeiumumi· 
liğine Sinop ihbıaı müddeiumumlii Ta.lı
sin, Trabzon ihb5&s müddeiumumiliği
ne Bu.,.. müddeiumumisi Cemil, Çapak. 
çur hukuk reisliğine lstanbul mahkemc
ıi azasından Ali Sakip, Giresun müddei
umumiliğine htanl>ul asliye azasından 
Sedat, htan:bul izalığına latanbul müd
deiumumi muavinlerinden hmail Hakkı, 
Istanbul iizalığma Bahkwr müddeiu • 
mamioi Salih Zeki, hıanbul •ulh hukuk 
reisliğine Trabzon ihtısas müddeiıımu • 
misi Hayrettin, Bursa müddeiumwni 
muavinliğine ipkaen ve te.-fian Fahri, h
tanbul müddeiumumi muavinliğine An
kara &ulh hakimi C det, Köyceğiz ha
kimliğine Çanktn hukuk hakimi Recep, 
lluroa hukuk hakimliğine Seydişehir hu-
1.-uk hiıkimi Şerif, Ezili ceza hakimliğine 

(D•vamı 2 inci sahifede) 

Rıhtım şirketi satın alınma 
mukavelesi imzalanıyor 
Şirket sene başında bütün imtiyaz 
hakkından elini çekmiş bulunacaktır 

ANKARA, 10 (Telefonla) - lstanbul Rıhtım Şirketi mukavele 
projesinin son tetkikleri yapılmlfhr. Mukavelenin bugünlerde imzası 
muhtemeldir. Baluuılar Heyeti Rıhtım ıirketincleki •fyanın gümrük ta
ralınclan tesellümü için karar vemıİf ve kararlar Gümrük Bakanlığına 
tebliğ eclilmiftir. Bakanlık keyfiyeti latanbul gümrük bafmüclürlüğüne 
bilclimıiftir. Gelen tebligata göre lstanbul gümrüğü efyannın tesellümü 

. ne baflamqtır. 1 Kômınıwıni 935 tarihinde İp'ket bütün imtiyaz hakkın 
elan elini rekmif bulunacaktır. 

Beldi,_/• Jün toplanan jüri heyeti 

İstanbulun planı 
jüri hey' eti dün Belediyede bir 

toplantı yaptı 

Planın yapılması kime havale edilecek, 
dünkü toplantıda ı:eler görüşüldü? 

ı lcirleri birer birer te6bit ed.ilmittir. Ge
lecek toplantıda, raporlarm ayn ayrı 
ihti&as ba.kıml rından tetk ki yapıla • 
cak ve biribirlerile mükayose edilecek 
tiı·. JUri ı~c~ti on G"Ün som d, tekrar tep 
lanacalcbr. Rapor:ann tetkiki yakında 
b;te<:elt ve lstanbu'un planını yapacak 
ecnebi mütehauıs tayin ed lecektir. 
ilkbaharda tayin edilecek mimA:nn, 
planı yapma~a baılaması muhtemel • 
du-. Miitclıusıs l..tanbulun pli.nını üç 
senede biti,,.,.,ektir. 

l&tanbulun gelcek p1&nmı yapacak 
mütebıuıııı ecnebi mimarlann yazı:lrk
ları ille plan taalaklarmı tetkik etmek 
üz.ere t~ eden jüri heyeti, dün, 
belediye imar tubeıı.irule topla.nmıtbr. 
Bu toplaııtıya vali ve belediye reiıi 
Muhittin Başkanlık yapmı~tır. R.ıpor
lar, evvelce azaya dağıldığı iç!n, az;;.ı, 

bu raporlar üzer"ndeki f:kir~erjni 5Öy .. 

lemitlet" ve mütalealarını ilave eımi, • 
!erdir. Dünkü toplantıd., azanın fi • 
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Yuuosfav_11a Macarları çıkarmıyor HARİCİ-HABERLER 
- ' 

Cenevrede gerginlik geçti 
akat vaziyet nazik ... 

Hindistan için 
Yeni kanun 

Amerikada 
Yaman baskın Valiler arasında değişiklik oldu 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Antalya valiliğine Kütahya valisi 
Saip, Kütahya valiliğine /çel valisi H~m, Kırşehir valiliğine Muş va · 
lisi MitJıat, Giresun valiliğine Ankara vilayet idare heyeti azasından 
Yahya Sezai, lçel valiliğine Anhar a vilaynt idare heyeti azasından 
Hakkı Haydar, Kastamonu vali;'iğine veklzette bulunan mülkiye mület 
tifi Fazıl, Kocaeli valiliğine vekalette bulunan Mülkiye müfettişi HO:trf 
Faik, Çankırı valiliğine vekiilettc bulunan Derviş Hüsnü tayin edilmıştır 

(Başı ı inci sahifede) 1 
zinde derin bir hayal inkisarı uyandır -
mıştır. Ortaya ablmıı olan me...ıe bir u
lus meseleli olduğundan daha ziyade ka
rışıkbr. Filvaki, Uhalar Derneği misa
kının on birinci maddmine göre bir uz-
la usulü kullanılacaktır. 

leri, her taralın kabul edeoeii bir ıureti 
hal bulunmadan Yugoslavya i~i hakkın
daki kow.ıpnalann devam ebnemesi hu
susunda anlaşnııJlardır. Ancak bllJlun Ö· 
teki devletler ve bilbasta Macar muhtı
raama cevap venııek İsl:İyen M. Titü -
lcsloo tarafından da kabul edilmeai li -
:mndır. 

Y avaŞ yavaş dominyon 

hakkı vermek istiyorlar 
LONDRA, 10 (A. A.) - Hindisllllı 

meselesine ait müzakerelere bugiin A • 
vaın Kamarasında başlanacaktır. Miİ«a
kereler, üç gün sürec<:ktir. 

Bir günde büyük bir 

şebeke ele geçti 

Bu oaule göre ise Macaristan ve Yu
goslavya ile koıueyin diğer üyeleri ara
sında beı eıbedik bulunmak gerektir. 

Diğer tarııitan M. Lava! kmwpna!ann 
en la., bir zaman içinde iyi bir tarzda 
neticelendirilmesi loüzıınıuna arkadaşları
nı kandırnuıtır. Ti ki, işin gecilımeıin -
den nıüleessir olabilecekler kendi bakJa. 
nnı bizzat kendileri yerine getinneğe 
kalkıınıasınlar. Böyle çok nazik bir vazi
y t karJıunda Avrupamn ıiikUnet.ini. bü
yük bir dikkatle gözönünde bulundur -
mak lizımdır. Çünkü her hangi bir ta
biye batau veya geçici bir za:ıf, bu ıü
kiıneti, önüne geçilmez bir ıekildo bo
za!> "lir. 

Hindistan Nazırı Sir Samucl Hnare 
bükiımet.in tala-irini verecek ve Hint ko
mitesinin raporunun Hint kanUJ111 ea
aiaiai tadil edecek kanuna esas tutubna
nnı teklif edocektir. 

VAŞiNGTON, 10 (A. A.) - UY'lf
lwvcu maddeler :zabrtası yedi yıl süren 
enıin bir araşbrına ve tahkikattan son
ra ülkenin her yerinde aynı zınnaııda g,.. 

rıel bir baskın yaparak kaçakçı kurumu
nun tümünü yakalMDJftır. Yakalananlar, 

178 i kadın olmak üzere 750 ki~dir. Za
bıta değerini §imdilik oranlamaya .imkiıı 
olmıyan pek çok kaçak mal ele geçir
miıtir. 

Bir kadın hizmetçisini öldürdü 
Yugcıolauya Macarları çıkarmıyor 

LONDRA, 10 (A. A.) - Yugoslav
ya'nın kendi toprakları üzerinde bulu • 
r.an Macarları çıkarmaktan vazgeçtiği 
hzberi gelir gelmez, Cenavreckki gergin
lik şiddetini kaybetmiştir. Bununla he
r.her, Kral Alexandre'm öliimiinü takbih 
etmokle beraber, Yugoslavya'ntn Maca
rİ•tan'm suçluluğu hakkındaki ithamla
rını nynca tetkik etmeğe nıüsait kabule 
değer bir karar almak için gayretler aar
fına devam cdilııDşt:ir. 

ıl.k iki gün, umumi nıiizakerel""" talı
.is edilecektir. Fakat üçüncü gün, ltçi 
fırkası Hindistan hükıimetinin mes'uli
yetlerinin tedrici 4'.ir inkitaf yolu ile bir 
dominion hukuk ve teşkilabııa hak ka
zanmasının tıuıınması lehine bir takrir 
verecektir. 

IZMIR, 10 (Milli1•et) - Kara taşta oturan Madam Sara hizmetfisi 
Sümbülü başına çocuk lazinliği ile vurarak öldürmüftiir. 

VAŞiNGTON, 10. A.A. - Hükiı
nıet lllrafınd..,; uyuıtunıcu maddeler ti
caretine açrlan mücadele üzerine §İmdi
ye kadar tevkif edilenlerin adedi 791 
e Yükselmiıtir. Bunların yüzde 95 inin 
mahkiım olacakları anla§ılmaktaclır. 

l zmirde bir gazete satıcısının 
cinageti 

IZMIR, 10 (Milliyet) - Gazete müvezzilerinden Kürt Tevfik il• 
Hasan ismindeki müvezzi gazete satış yerinden dolayı kaıJgalapnıflat 
ve llasan Tevliği umum gazete bayii Hamdi Bekirin mağazasında bı
çakla karnından yaralayarak öldürmüştiir. Zorbalığa karşı 

Hinılistan kaııunu, meclise yeni sene
nin ilk günleii gelecektir. 400 maddesi 
olacağı umuluyor. 

Bu ıabah lngfüz gazetelerinin Cenev
re'deıı aldJklan haberlere gÖTe, bu gay. 
retler, pek az netice venniştir. Fakat, bir 
bal çarai içi.il ümit fer dam. mevcuttur. 

LONDRA, 10 (A. A.) - lngiliz ga
zeteleri Uluslar Derneği koııseyinlıı çok 
güç itlerle karıüaıacağmı gizlemiyorlar. 
Da.ily Telegraph eliyor ki: Seianikte 

Arnavutlar 

Zanedildiğine göre, bu maddeleri bllf
lıca gönderen memleket Bulgıuistan'dır. 
İhracat zeytin yağı fıçıları kadm ayak 
kahılan ve paçavra tomarlan içinde 7a
Pılınaktadır. 

M. Lava/ yakında Romaga gidiyor 

ln.,-.iltere, Fransa ve ltalya'run Maca
l"İstan'ın kendi topraklan içinde Marsilya 
cinayeti hıı.l.:kında ciddi anketler yapma-
11ıu ileri süren fikirleri Yugoslavya ta
rafmdan kabul edilmiyecek rrutlriy«te 
görülmitıtür. Bu husustaki müzakerele
re deır m edilmektedir. 

«M. Lava!, konseyden >:ori>alığa kartı 
ulualar arası barek~t isteyecektir.» 
Yugoslauyadan çıkardan Macarlar 
BUDAP.EŞTE, 10 (A. A.) - Yeniden 

40 Macann l' ugos!avya hududu han .e 
çıkarılmış oldıığu haher veriliyor. Bu su
retle hudut lıarıoı edilen Macaırıann ye· 
kiınu 2959 a varmııtır. 

İkamet tezkereleri yenı
lenmezse 

Arnavutluk ne yapacak? 

Almanyada kış yardımı 
BERLIN, 10 (A. A.) - Krt yardımı 

İçin açılan deftere cumartesi günü bütün 
Almarıyada iiç busıuk milyon mark iane 
bydedilmiftir. Bunun 225.000 ini Ber
lin vermiştir. 

ROMA, 10. A.A. - Chateau briand namına ılikilmif olan abiıle
nin açılma merasimini yapmak üz re buraya gelmİIJ olan Fransa ayan 
meclisi hariciye ko;nisyonu reisi M. Beranger bu sabah gazeteciler• 
vaki beyanatında M. Laval'in ya kında Roma'ya geleceğini anlat
mak iatemiştir. 

~~~~~~~~------~~~~~-

Yugoslavya nanl lıir kararı kabul 
edebılir? 

CENEV:U:, 10 (A. A.) - Uluılar a
r;uı ~ilinde söylenilıliği.ne ~Öre Yu
go la.vya M. Laval'in kon•ey toplantı
ımcl.>ki nulkunılaıı mülhem bir karara 
ya:ıq ile.:cktir. Bu karar bazı Macar 
makam tının Marsilya auikastu>dan mes' 
iti olduğunu kaydodecek, Y ugoalavya'yı 
re:;mi taı-.~·kdb tekrar de a.lmaia davet 
edccd. ve a:ğ:rmıak lıakkınm değiıti:ril
meai için uluslar arası bir mukavelenin 
= kısa bir =da tetkikini teJbit ey
'.iy br. Ancak bu proje ltalyan ve 
Macar murahhaslarının muhalefeti ile 
karıılapıaktaıhr. 

Diınkii gıin Yugoılav ve Ma.:arlann 
her ikisi · de iPı>e gelen bir sureti bal 
bulunr;mnkıızm geçmiftir. 

M. Lava!, Uluslar Derneği adalete da
vet ol:md ı<u bir ip gÖrmez - uluslar 
arası cinıı tlere karp tedbir almaz ve 
cezalar tertip etın.,..., bundan çıkacak 
çok ım neticeleri göstenniıtir. 

Fransa, ltalyan 'Ye lııgiliz mümess.il-

Gerginlik az;clıyor 
CENZVRE, 10 (A. A.) - Son ı;ün

lerin bec&inliği ve ortadaki gerginlik bi
raz zail olm • ur. Buna da M. Benes, 
Lava! ve Eden arasında yapılan gÖTÜ§· 
meler sebe:> olm~§lur. M. l..avabn Yu
goslav:;ayı tabnin ed..öilec<k olan karar 
sureti projeıinin iiç esaolı uoktaısnıı ka
bul etmiş olduğu zannolunmaktadır: 

1 - 1 t;thi.;çı!iğ-;n um~ taı.:Jırlerle 
tald>:Jı edilmesi. 

2 - Ulu lar D<meği antlaşmasmm 
10 uncu madda:ıinin hatırlatılması, 

3 - Maca.ristJının Marırilya auikaıtına 
aıt mes'uliyetler hakkında yeniden tah
kikat yapmağa davet edilmesi . 

Dun gece nansa, lngiltere ve Küçük 
itilaf devletleri arn:ı.nda bir uzlaşma ha
aıl olmuı olduı;u söylenmektedir. Şiruıli 
.talya ile !\ caristan'ın muvafakatın ıal
mak kalmıştır. Bu m. salla M. !:.den, bu 
sabah lıu iki rnenıleM>t murahh.ull!'ı ile 
görüşmüş ve .onra. M. Laval'i görmüı • 
tür. M. Lava!, hemen Küçük itilaf mu
riihlıaslarım toplanınağa davet etmiıtir. 

ATINA, 10 (A. A.) - Arnavut gaze
tesi Seıamkte bulunan iki yiiz Arnavu
d- il<a:net tezkereleri yenilenmediği 
takılirde Arnavut taft>üyetine geçen Yu
nanlılann Arn.ı.vutluktan çıkarılaca • ını 
yazma&:tadır. 

Proia gazetesi diyor ki: dki yüz de
ğil ,ancak yiiz Arnavut ailesinin ikamet 
tezkereleri yenilenecektir. Ve bu, kalı•· 
lık tebdiUeri üzerine değil, ancak Atjna
daki Arnavutluk SeıCirinc verilen •Ö.t ij .. 

zerine yapılmaktadır.» 

Bulgaristan1n yeni 

Belgrat elçisi 
SOFY A, 10 (Milliyet) - Bulı;-a -

rfatanm yeni Belgrat elçis' M. Kaza.sof 
önümüzdeki haftan.-n &anla.-ına doğru 
Beı!grad& gidecektir. Uzun z.aı.~~ 
beri Bul;ı-ar - Yuf!oslav ceı:niyoeti ıreım 
olan M. Kazasof, iki millet arumda
k'i yakınlık ''e aoı;...ı..ut aU.Şjinne•iı;d!' 
en e..ıci ve a.teşli taraftarıdır. Kendllô
nin Belgrad elçiliğ<..., tayin edilmesin
den gazeteler sevinçle haıhsebne!ı.ı:e • 

Parlamentolar 
Kalkacak 

Portekiz başbakanı bir 

söylevinde böyle! diyor 

LIZBON, 10 (A. A.) - Ba§l>•keu' M. 
Sa!azaır radyodaki söylevinde parlamen
tol.ırın yakında Avruıpadan kalkacağına 
işaret otmit ve korporasyonlar mümes
sillerinin dO'Ylet kunımlarma girmeleri
uiıı Porteıkizin siyasal tekimWiinde bir 
varım olduğunu söyliyerek demqtir ki: 

«Bıı mümenillerin salahiyeti claıirşma 
mahiyetinde olaaıılı ve yasaları yalnız hü
kıimeıt yapacaktır.» 

• 
Sovyet - Fransız tica-

Adliye ta yinlerİ çıktı "Bir vapur yardım istiyor Mo!':~~!~od<~z~;yo~,,_,. 
NEVYORK, 10 (A.A.) _ Japon- ticaret bakam M. .Paul Marcbımdeau ile 

dirler. 

(ll"~· ı inci sahifede) gına, Urla Hukuk bak:..--:ıi !"-~·~afa Anlu- ~ bandı:ralı '"Vikt,.......•a Maoru" vapu • M. Roserıberg arawıda imz.a eılilecek o-ra azalığına, Haymana hakimı Muıtala ,_ -·, 
ı{ara.bisar Mü<lde.iumumisi Mithat, Cey- htaalıul 8zalığına, lstanbul irnından ru, Ati antik ortumda fırtmadan tu - lan protokol bir ticaret ikanrt ve 1eyri. 
ban hlılwnliğine Boyabat müddeiumumi- Omıan Şi.ikrü terfian gene btaıı.bul i.- tun:ımaz bir bale geldiğinden, tcla.iz- sefain muahedeai vücuda getirilmesi mak 
a.i Vehbi, Ceyhan ceza hakimliğine Çö- zalıgma, htaclı:ıl iıza m'.ilazimi Adıl Ko- •le yardım i&tenıi1tir. sadile müz;ıkerelenle bulunıılmasrnı der-
lemek IWkimi Yusuf, Ankara icra :zan azalığına, Bursa müddeiumumi mu- NEVYORK, 10 (A.A.) - Amster- pı"• ebnektedir. M. Marchandeau'man ..,_ 

)j •• Be -dd · ·--L 1 ··d • · • dam adındaki Holanda ıarıuç ge:misi, • reis muavin gıae ypazan mu eou • ' avinı Harun hwonuu mu cıaumumı mu- bayatı, vereceği ikbaadi neticel•den 
muuıisi Hilmi, Ga:zlantep müddeiıımumi 1 avinlı.g"ioe, ıstanb. ul müddeiı.mnmü nnıa- Viktwya Manı adlı Japon vapurunun F 5o _,,_, .. 

1 
d ı..- V"-t ·~ baıka ranoz - vyet teınru mesaısı-yl·ru•ıg·-:- Kulp h~L-imi R~t, ·--lerı'nd•n ş..,o;ı·k Balıkesir mGddciwnu- yar ı:nma --.mllflur. .,. orya " anı- · 

mua -- -,..-- ·~· ~ •• - -'- · · · dal al nın' ıag"lamlaıımasına yardım edecek s.i-Ankara sulh balcimliı{ine Malluıra hi- ınitig:no-, lstanbul Sulh hakimi Senuhi nun süvaris4 .Je iki a;uııtini g ar 
kimi H i, Söğüt müddeiumumiliğ~e 1 Ankara azalığ:oa, Bandırma iza.mdan alıp götün:nüş, vapurun giiverieai de yasal bir ehemmiyeti hai zolacaktır. 
Adapazarı aza ı:r.ülazimi Ahmet tayın Nafi lsp"1'la iu:ılığma, Köyceğiz hakimi harap olınut ur. M. Marchandeau Parise dönmek iizıere 
edilmişlerdir. K.~znn ıstanl>ul sulh hakimliğine, An- -- ayrılmııtır. 

Garzan müdddumumıliğine Bitlis kara '"il takimi Rqat Alanya müddei- At:na peskoposu hudut 
müddefumamisi Dervi~, Trabzon Bu.b- uım:ımdiğine, M1>1 müddciwmımi•i Ali h • k J İngilterede fena havalar 
ğına Ankara azası Mustafa Mecit, Acu- Rıza Adana azalığına, Siirt müddeiw:nu- arİcıne Çl arı ıyor LONDD;_ 10 (A. ) C 
va hakimliğine Giresun hukuk biılcimi misi Mahmut Bartın müddeiumumiliğine, ATINA, 10 (A.A.) - Cnz°'teler • .,.... A. - uıınart ... 

dd Fanköy müddeiumumisi Seliih Aydın komiinistlerle münaacbette bulunmak ainden ebri lngi!t......ruıı bi'.rçok yeri... 

Dün Mecliste 
Onaylanan 
Kanunlar 

ANKARA, 10 (A.A.) - B. M. M. 
bugün E.sat (Bursa) nın ba.Jkanlığın

' da toplanrak 1934 yılı geııel denkleş
me&İne giren daire biilçelerinin muh
telif fasıllar:nda., 3 milyon 622 bin 
792 liranın indirilerek bunun 3 mil
yon 997 bin 817 liruı:nm gene aynı 
yıl bütçesi f.asıllarma eklenmesi, 125 
bin 155 lirıumm yeniden açılan fasıl
lara inalmaz tahsisat olarak konulma 
"' halr.kında.ki kanunu onyalamt§tı:r. 

Ankara.da yapılan vilayetler evine 
lwu:inece deruhte edJ- 334 bin lira
dık alacağına ka.rtılık miitev.bhide Ö • 
deneceği yıllar bütçderine konacak 
tahsisattan ödenmek üzere booo veril 
meoine, gene vilayetler evinin teaiıat 
döş-.; <çin 1935 - 36 yıllarında Ö· 
denmek üzere 200 bin l":raya ka.dar 
taahhüde g;İripneye ve hıma karşı bo
no çıkartmak hususunda maliye bakanı
na sa.li.biyet veren kanun ooaylandık
taın aoora, aa..ri ve ınülki tel<aiil ka
nununun muvakkat ~ci maddesi • 
nin a.ak.eri, mülki tekaüt kanununa gö 
re <1111 li. a. ve daha az yetim maaşı a
lanlaru:ı 942 sayılı kanun hükümlerin 
den istifade edip etm'3'ecekilerinin tef 
s.irlerine ait mazbaia üzerinde gö~ül 
müı ve kabul edilmiJtir. Hukuk uaulü 
muhakemeleri kanununn bazı ıınadde
lerini değittir:Imeai ha kkmdaki ka. • 
nunda iki yönden birinin vekili olduğu 
nu söyliyen kimsenin vekaletnamesini 
memuriyetine ait madde üzerinde söz a
lan aylavlar ileri sürülen bu madJenin 
leh ve aleyhinde ıöz söylemiıler ve neti
cede madde deiiıtirme İçin Yerilen tak
rirleri üzerine encümene geri çevirilmit
tir. 
Bwıdan sonra kanumm geri kalıın nmd

delerinin müzakeresi gelecek toplantıya 
brrakılmıısı onaylanarak toplantıya ıou 
vı:rilmiıtir. Avni, Eıkitehir hak.imliğine Bapııü e-. mu·"d'eiumwni muavinli"ine, u-..ı.. müd- -·•- b 

ı"umumi muavinlerinden Cevat Turhan, '" " .- ittihaıniyle Atina .,.,....oposunun u • rinde yağmurdan ve fona havalardan 
deiumutui r..1u.avini Halil Bandırma aza- d t h . -1---1---..- ... emir veril _ _., __ old b l G.. ··kı t ·--Bürc:m hakimliğine Abdülhalim, Sam- · u arc""' çuu•nı.uw-- " zar__.- uğu :ldailiyor. ogil.tere umru ere amt .. 

• ·· lığına, Korkadeli hukuk hakimi Necati mi• oldugu" nu h.a.ber vermektedirler. 
aun &zalığına HuliıU, htanbul aza mu • hi • nİD •.imal.inde b'--1- -"...- '·--amıu~ ANKARA, 10 (T'-'-L-~la) - Ec • içe! mi:iddeiumumiliğİne, Urgüp ceza • " -~ ,_ -..... .- .,..,....,. 
l:..Zim)jiıne Tekirdağ müddeiumumi mu- kimi lsmail Hakkı Siirt müddeiumumi- Ç l k R f mıttı:r. Fı:rtma ağaçlan koider:..den nebi d.evle~erle yapıl&n t.ioaret uzlaı-
avini Ali, htanıbul müddeiunnmıi mua- liğine, Seyhan müddeiumumisi laı:nail e ko S OV 8 ya, US - ran- aökmiittür. s..billenle küçük gemiler malarma. bağlı kontenjan liıtelerinde-
vinliğine Siirt hukuk hikimi Mehmet, Sürt.. •-ı-g·ı~ Pazarcık tıakimi Hüseyin SIZ protokol una katılıyor ı;ı, ı· · ıl ki tarife poziıyonlarmda g-etiri.lec.ek 
Bursa hukuk h&ı..biliği.ne Anbn miid- '""" -. teh~~ı vazı~ ere diifmüşlerdir. O- efY& için verilen bey•nnamekr üze -

. . E~' ,A-'--- Silv Aydm hukuk bikimliğıne, Kepn hukuk PARIS, 10 (A.A.) - Pöti Parlli- ı- yoktur. rine uaulü daires'nde giiımüklerce ve-d.:i'11Dumi t:ıULvınt uap uaanıya an L'-'-'-' H-dülkerim bmit izalığına, Sde- . . do" L'- L ___ ......__ 
it"--' T·"t,K-an hukuk hikimlirfte ......,.... ,.., yen gazetea.mın gnı ™'" .....,,~,.... k&J.etten iıt.enerek alman tahaiutlann 

,.,......, """ -• b- niıisar bikimi Nail Mersin 3.zalığı!la, Ga- aldığı haberlere göre, Çekooıloorakya F d b a.hndığı gün güınrüklerdeki ilin tah -
B11na au mülazimi Abclü'irim,Swıgarlu ...:-t- mu""ddeiumumi muavini Musıahı Ru.s • Fransız protcft<oluna katılacak- ran&a a yeni İr •--k "- "li.n 
nıiiddeium;ımiliğine Niğde iz& mülizimi - ~ taları üzerine aıım suret .... ı e-

Scıferihisar hirlcimliği.ne, Ceyhan ceza hi- tır. Bu aı:retle ÇekoalOT>tkya, doğu ant cemiyet dilDMsi lüzumu b•kanldcça aJakadar -
Niyui, Kayseri aza m;aazinıliğine sulh kimi Ahmet Trabzon izalığına, Kaatamo- laşmumda ve bu antlqmaya kartı ea- !ara bildirilm:" .. :-. A,..,. tamime göre 
hakimi Fikri, Urgüp ceza lıilcimliğine nn iza.sı lbrahim Muı müddeiuınumil:iği- ki yönlü hiç bir taahhüde~ PARIS, 10 (A.A.) - Bazıi.htiyaııt bu tahsiaa.tlarl~ getirilecek <>§yanın 
aza mülUimlerioden lımail, Pazarcık ..., Mardin müddeiumumi muavini MUnı y.i onaylamıı olmakta.dır. zabitlerinin eolr:i nazır M. DaJ...ıöer'in gümrük. m.uamelesi ilan tarihinden on 
ha.kimliğine Kadirli müddeiumumi mu- ~ Aydın ô.za!ığma tayin ec!ilmiılerdir. fahri reioliği elbryla kurdul.ıla.rı "Cn- bet gün içinde bOtir:lmediği t.kdirde 
avinlerindeıı Mclımet, Unye ceza biıkim- İran bir romorkör muriyetç.i F"-" cemiyeti wyali&t tahsisatlar birer telgrafla bıılunlığa ge 
li•ine Tenne nıüddciumwııioi Mehmet, tİalya Macarı·stanı -ylav M. Penin'in b.o.tlmnlığı altm - ri çevrilecektir .. 
Malkara hikimliğiııe TinOolu müddeiu- yaptırıyor da k.ongreo.iıU loplalnlflır. Saylav seçimi yasası 
mumili Şı:Tafettin, T.irebolu t.Plrimliğ:ine 4-2 yendi ANCONE, 10 (A. A.) - Dün sabah 
Rize mu-ddeı·umumı·~ Süley~. Çöleme- ( ) ltal büyük denizlerde işleyecek olan ve lran B" ANKARA, 10 (Telefonla) -Tet-

- ~ MILANO, 10 A .A. - ya ve ecı·· L 1 b" ır yancnn • • 1 . . ual rik tı.>kimll'"~ Basınlar müddeiımıu- tbo be .ill§'l 11111 iş ou unan ır ro - 6 • ıkilw eSaz1Ye ...., say a.v aeçnnı y a-
..-- l\o'.aearistan arasında yapılan fu l ma - morkör denize .indirilmiştir. lranı.n Roma MONTEVlDEO rınm bazı ıoadde!erini de "•i§tiren ka-

mi•i Suphi, Ka:ı bw.-uk bôkimliğiae çında lt:ıly Macaristan: 4 - 2 ye:ımi~. Elçisi ile yeni geminin vaftiz anası olan . ' 10 (A.A.) - Ağ- rıunlar yaıomki R<>:mi gazetede çıka-
Çiçd<clağı müddci:ımumisi K=ıal, Kar- ı ltalyanlar bu maçı guçL.kle kazanmıtlar refikası bu merasimde hazır bulunmuş- nkevi Yanmqbr. ltfaiye eğrık.ları kur caktır. 
kucleli bikimliğinc Şczil< müddeiumllllll- ve Macarlar çalı: iyi oynamalarına rağ- lıırda. Bir top, mitralyözle mücehhez o- tannl§tır. lnsa.nca yitik yoktur. k 
si Mc: .et, htan!Jul miıddeıumımıi mu- men kararsızlık yüzii:ıdcn b:r çok fıı-ıat- lan ronıo1-:.:ör yakında lrana nakledile- Matbuat anunu 

avinllğine Kars m "ddeiumıımi muavini lar kaçırmışlardır. cekt:ir. Nobel sulbü mükaf ah ANKARA, 10 (Telefonla) - Mat 
Nazif, Ankara sulh bikimliğine hukuk --o-- -o- buat kanununun 51 inci maddes'.nin 
mezunlarından Osman Süreyya, Adapa- Par iste bir nümayiş• Fransız-İtalyan dostlugw u OSLO, 10 (A. A.) - Zannedildiğiao dej;i.ftirilnıes.i h~dak.i layihayı hü-
zarı aza miillıimliğine hukuk mezunu göre, 1934 Nabel sullı mükafatını almak kiınıet Meclise vermi~tir. 

ül• PARIS 10 (A. A.) - Bazı harp ma- CENOVA, 10 (A.A.) - Eski ltal- · · M A rur·· Hende , b 
Ane, Latife ve Refik, Bursa izam·· a- ' 'd . al Ja rçın, . r rson un \Daya gel Arttırma ve eksiltme zimliğine hukuk mezunlarından Mehru- liılleri yeni b"~nm ı aresı tm yan muhariplcr·nin Fransız • ltalyıın ınesi bekleniyor. 

nu··-,yı'•J- yapmı•lar ve polis, inzibatı dootlu<.u için tertip ettikleri toplıı.ntı- ANKARA 10 (Telefonla) Ba~ re Nı."de aza mülazimlig"ine Fatına, Bey- .. _ • ~ • ~ , - ,. 
• b uh-' · · '"daha! elti"inden bir da söz alan Fransa bahriye bakıaıu M. B K ( · ı· ~""n müddeiumumili~ine hukuk mezu- m ... aza •çın mu e 0 H d vak:.let müsteşarı ay r.ma re..• ı-

İzmir kadınlar:a 
Önümüzdeki cuma topla· 

narak fırkaya ya:ıılacaklar 
lZMIR, 10 (A.A.) - Saylav seç

mek ve ıseçilmek önenini alan ka.dm· 
larmuzm kıvımçlan günden güne arl• 
makta.dır. Bu yüzden kımıldanmalar 
gittikçe çoğalıyor. 

Saylav ııeçs"lınek önen'ni Yeren Ata
türke ~ı duyduldan: eonsuz ve de • 
rin aa.ygılarınm bir canlı önıeği ohnalıi 
üzere C. H. F. Üye yazı!maya hql..,. 
mıılardır. Önümüzdeki c1111>a günü bir 
topla.ıı.tı yapılacak, toplantıda bütiiJl 
ka.dınlar fırka.ya ve Halkevine yaJD1-. 
nııı olacaklardır. ---

Bay Recep Ankarada 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Cma 

hur~yet Halk Fırkaeı Genel kAtıihi Bay 
Recep htanbuld&n dendü. 

İzmirde Namık Kemal 

ihtifali 
l.ZMIR, 10 (A .A.) - Orta okul tale 

beleri büyük Namık Kanal'in yıldöııü -
miinü kutlulad.ılar. Bu vatan itılumn ili 
tün andacını sayınla andılar. 

Türkiye - Norveç 

andlaımaıı 
ANKA:RA, 10 (A. A.) - Tiirlciye ilıo 

Norveç araaında adli tesviye, hakem ve 
uzlaşma andlapmumm tutı1mameleri a-
ym altısmda Oslo'cla teali edilmittir. 

Bulgar maliyesi 
Millet~er cemiyeti komis

yonu tahkikat yapıyor 
SOFYA, 10 (Milliyet) - Uluahır 

Dernei:.-min maliye komisyonu tarafııı. 
dan Bulgar maliyesini teft:iı et:mUc için 
ayrılan ankteçilerden M. Roz .... erg te 
Solyaya gelmiı ve kendisinden önce ge
len üç arbdaşı taralından karıı.lannııfttr. 
Dört anketçi Suqar Milli ·Banka.unda 
ilk toplanblarını y....,uflardır • 

Gelecek haftanın ıon!...._ doğru ba 
anket bitmiı olacaktır. Anketçiler bun
dan sonra doğruca Ceııevreye gjdjp ~ 
liye komi9)'onuna Bulgaristan hakkmde 
hazırladıldan raporu bildireceklerılir. 1-
kiııc.i kanun ayrnda maliye komisyonu 1ıe 
raporu gözden ııeçirip Bulgaristanm dıt 
borçları ha.ldnııda karar Vet'eCekl:İr. M... 
liye komisyonunun bu toplantaı.nda But 
~ Dq ve Maliye B•kenlvı da bulımıo
caklarclır. ·-
Chateaubriand abidesi 
ROMA, 10 (A. A.) - Şetobriyan 

(Chatcaubnand) ;ç;,., Fransa hiilı:Uıneti 
taralmdan dikilen ah.idenin açılmaunda 
bulunacak olan Fransız heyeti buraya 
gelmiıtir. 

Siyam kralı çekiliyor 

LONDRA, 10 (A. A.) - Siyam Kra
lının tahttan çekilmesi ihtimali karımn
da ortaya çıkabilecek işler igörii~ i
çin evvelisi ı;ün buraya gelen heyeti Si
yam Kralı perşembe günü kabul edecek
tir . ..--· • takı k .. "k h

0

d" ele olmu•tut" Kat'iy- Pietri, iki meı:nloket arasında.ki anl••· ava a çarpışma al c! h • k·ı ti h··'-u.k nu Oıman tayin edilmitlerdir. m uçu a 11 r • • ..,. ği tın a. uıunan ve a e er ~ 
)en siyasal olmayan ve ruw:ak harp ma • ma.tı1'lzlı:ğm bugün ortada.o kalknıq ol LONDRA, 10 (A. A.) _ Bir bambırr- miiıav'rlerinden mürekkep komı&yon • il Başnıüddeiumumi muarinliğine E.ı.i- liıllerinin vaziyetinin iyileıtirilmesin.i ve duğunu söyı!emit, Fransa dıı bakanı arttnnn. ve eksiltme kanununun G m- Yoksulları düo.ünelim 

tehir hiılümi lsmail "" Biga müddeiumu- M. Laval'in yakında Romaya yapaca- danan tayyaresile bir sivil tayyare çar- cı ntadde .. · lıükünılerine tevfikan b.i • " 
maliıl tahaiııatının azaltılmasını protesto - . . iki' 1 k . pı•m•ı'"-. Pilotlar o··1m;;•"'-. Bır' •~•r"'- Ç k ·rgeme kurumundan• au·11

• Ziya, Bozö·-"'
1
• müddeiumumisi Ham ık ki gı zıyarete temas ebn §, mem e etın .-- ...,. ...,.....,. "'"""'"' n· ın· •· ·t, dig" ~n· yı·----•- içecek, yaka- ocu esı • '~ için yapıl.ın bu nümayişlerde yaz R 11 G il 1 1 •- ~· '~ ld

0 
B" k ks l k dl. Gir~un hukuk hakimliğine, Tercan ta oma ı ar ve a ı ar zaman aruı - zabit te ağırca yaralanmııtır. oa.k bakkmda olmak Üz.,..., iki formül ' Kış ge ı. ır ço yo u çocu . 

- lıir polis memuru ağır surette yaralan .. dan ı...- .. 1 an ] b. 1 ~'-1 ennı· • hatırl•n..- Ba.kanl H l ukl l • • a 
hakimi Huliıa.i Biga müddeiumwniliğine ....., ıy e .,....., -• hazırla.m.ıı ve fomıü.lleri ar e ar, çoc u anne er sogugun • 

1--" 1 •--'--·! ulh mııtır. ve "'Fransa faşi.nliği bidayette bir M· M . f t" ·,..:.. man ıJ·~r~. euen r,.·"ddet•."nd~.n r'n-unye C
-· h.,_,__, uuau s,_,.,.. • - k •• ye ,..., •enru,~ · _ ... ., . •· 
- .....,,.. yasal fonnül zanrıetınişti. Halbuki bu armarıs Orne DU US ı. b k 

hakimli;jine, J.tnnbul sulh h~erinrl~~ Tramvay.' ara hücum aizin yaradılıtmıza uygun b'.r soysal ye Lastik ayak1La 1 liyorlar. Bu iniltileri dindirme 
Reıit Yozgat azalığına, Us.ku~ m""".:vını ni'.ijc fonnülüdür'' dom.iftir. yazımı ANKARA lO (Te!efonla) _Da . hepimize düşen insanlık ve va-
llhami lstnnbul azalığına, "'· dlıye_ m~et- BA SELON, IO (A. A.) - Tramvay MUCLA, 10 (A. A.) - l\'larmaris ör- hilde ynnılan lastik ayakkapların be· tandaş/ık borcudur. Evinizde M dd kumpanyasının crev dolayısile bazı iıçi- K- •• k L" db • k ~ /l l tişlerinde.ı Cemil Sait anıaa mu eıu- UÇU 1 n erat a- nek nüfw yazmıı geçen perşembe günü her kilosu ne kadar has kauçuktan i- eski artık ku anı mayan çama-f · 1 · d R · fere yolverm.İ• olmasıııdan tramvayların 6 i!m b "'-d k kt (Ç k E • K mumiliğine, Adli>·e mü ettış ~~ın en •· • bitmiıtir. Son yazılıp göre Marmaris mal ed· iı.., u m•-< ar auçu an şırlarını;ı;ı ocu sırgeme U· 
fat ba•müddeiumumilik üçüncu sınıf mu- yeniden taarruzlar olmuştur. Grevciler çıran adam o? du 9 7 hükiıınet tarafından alındığı taha.k - rumuna) veriniz. o her gün mü-

... 1 . üç tramvay araba•ını, içindekileri zorla kazasmm genel nüfusu o.310 r. 1 2 ed k . ·- '-'--· 1 nn he .vın. ligı.ne, dor·· duncü sınıf _mua.vin erın. •. FEMMINCTON, 10 (A.A.)- Haup kuk ece reamın a,~ .... p a • racaat eden hım" sesı'•lerı· ·ı··ı"n 1 • · d' d''-t yil'knu•lar ,e nüfus yazmunda Marm:.riıin genel nü-
1 

,,...., J. 1~0 • • • de ı Burhanettin /\.yd1n muddeıu~u~ı ı· aşagıya ın ır uı;: en sonra Y bnann'ın evinde Lindberg'in çocuğunu he:r kiloauna a rmnaıı Jıa.uZ& eocn OJ 

ğine Aydın müd·leiumuıni muavınlenn- ele geçirdikkri otomobille kaçmıılardır. kaçımnaya yarıyan,., rdivenin bir !Ja fuıu 7.125 idi. iki he,ap luı.r§ılatbnlırıa kurut resimden ten.zili lizongeleceğj f,,, yunlıonlaıım;z;lu he: talı l ı 

d ., 'sükrü Isparta müddeiumumi!i.~ğ~in~e~,~~K=u~m~p:a~ııy~a:m~u=· d~ü_..,._·· n_•_k-ar~ı-ı _d_a_b_i_r _su_ i -·~Eaa:m~a~ğ~"'~ı~n~b~u~lu~nm~~a~sı!, ~b~u~m!!:eae=lc~h~a~k~·J_jlraz;aı~un;~n~ü=fu=s~u~y~e~cli:' ~,=•ne_d~e-1-.3-85-~ki=·§_ı· ~çoj~MdriaJ~·~y~e:iV~.,~k=il~e~ti~nc-e_al_ik_a_d_ar_lar_a_b __ iı_ . ..Jİ!!k!!!u!!!ı!!!·t1a1ra1b!!!!tl.llı!!ir!!l!. llllll!ll•mmlLl••IL-...ıııi .., ..... _.,.,. • ....,.,.;\11 ~1.·~t,.ftıı .... .,1{-:tt ~ ·ılı· kast yapılmı~tır. L::ı~da veni bir d,.JLJ t~.,1c·ı etmAlct•dir~ ~alıwstTr. ririlın"~tir. 



.1 DlJ~UNCELER r 
V.ut'u günler 

-OZ DlLLE-

KartulUf .....,~,_, ~ anmc 
~j yeniden yafıyonu;. Yeniden 
ulltey; aert ve an bir Bozlıır yeli do
la,ı:ııar. Bugünlerde gene her Türk 
l'arttClfl yatağında •özlerini açar aç
">ıız gazetesini eline al1Tlttn yem bir 
ltöktcn dönemin, yeni bir .ayılı deiif
_., cluyumuna bekliyor. içlerimizde 
l'ene o çefit saVQf giinlainin buruk 
tadı 11ar, ülkeyi yüz yıllardanberi kül 
tiİ7 tat•aklığına alnu§ ;ııaban bayan
dıınıklannı birer birer söküp atıyo • 
ru%. Son ayın tarihi yeni büyük dö • 
llemlerin uğaltusile dolu, en yakın ku
runda gerçeklepnuini beklediiimis 
<leiİ#imler .. fimdi:ııe değin kavufl.uiu 
nıuz e~lerinden daha cu: büyük olma
Jlacaktır. 

SaO<lf meanin on ikinci yılında 
bütün giicile sapasa§lam ayakta da • 
ra:n .,.. belki günden güne da/ıa artan 
lıu, ııe bütün ısuııyla göijüslerimizi ka 
,,....an munc: da bize anlatıyor ki dö -
ıtemler Türkün yüz yıllardaıuıbri içler 
<le •aklannuı olan en büyiik dileğine 
ltarıılılr oermiftir. 

Büyük dönem çağını y<rfantıf olan 
lıer Türlt 7D'ff<1fı1 öoiinerek .öyliye • 
lııilir ki tarihin hiç bir lrurummda, lııiç 
~ ad«m, hu çapta clerin 1l7'llJIC oıe •ö
nQç günleri ,...,..........w,m. 

Değifimlerin onuulanmrzcı yükledi 
ii /fÜçliikW.. ba ifI.ri bcqanıWJNI çalı
fO'ken cl..,,Jağama:z; clerin lnvanç ya· 

•ında - kiiçik """'· Bi:im üreıiınd 
en büyük ırönençin en çetin /lÜçliik· 
ieı-Ze çarplflrken clayaldağana elene • 
aıilc ~-Ycuubıwlr haclar tan 
"-'. - kadar aJam tiıaini tloyu • 
l"llcGAı - _.,.,. Jıi7. BU, 1-giinlniıo 
...,tlu çocıılcları, bir yaraııllf clenizôtin 
dalgalıın içinde ~ Bizi bir
tlenhire ba )"'f"tıa aalarm clıpna, ..,. 
eizliğe ve durgrmlağa abalar, iyle c 
.,yanım ki, karaya dü,_ balıklar gi
loi çırpıncı çırpaıa f>oiıalaıı:aiz:: dülin-
11\e ve anmç o denli ciierlerimdin tek 
f>edemi olnulfbır. : 

Dil dönnniıti gii.zöniiııoe getirin, ı.u 
"" apn12 bacaknz bir iftir. Her yurt
taı ba ...-,ma ellıacle11 geldiği .,.. llÜ· 
cünün yettiği lıadar katılacak, yeni 
1" iir.k dili bütün alunın elbirliği ve İf 
~ cloiocakbr. 

Yaz.anlanmız ba deiiFn:in ilk yıl
ları İfÜı4e belki /fÜçliilt çelıettkler, 
adımlarını fOIU"ICaklar, diledikleri gi 
lıi ıriize1 ve temis ~caklardrr. 
Ancak bütün hu elui.klere loarıılık, -
run dard•kra )llZfOJIGCM olan bir di
le ı-.dil.erindcn bir ,.y1er luıtm:alı -
'"'· ırönıillerinin - bcqlaraun özııuya
nu ba dil d...uina aJat-.ık o bütün-
~lı ~çintle keneli ırüçlerinin ölümsiizlü 
~ ırerçclc~ir. T"'11ı, ba 
bayıilı İf için pre/W elan ünü ve say
gıyı loentlilerinden uirgemiyecektir. 
Yeni öz dilin )'<IJJ1Clian )'CDIU>da Fran
azlann Malerh'i ve Almanlaraı Lüta'i 
b<JfGnlan ifler fx>krmuıJ<m ne lriiçülr 
katocaklll". 

Hiç bir f<lida bu )'lrllU1ICI yaratıcı

lık ırücünü bütün acana tanıbnıtık için 
bundan daha büyük bir keımmn 11eril-
1J1eıniftir. Türk yaz.anlan kendilerine 
ula önderin vennif olduğa ba kama 
nı Jroçrrmaycıralı ba iftırn en biiyülz ünü 
lrcndi paylanna dö~k irin yarııa
calılanlır. Yanıun gerçek Türk aözer
dem; bagiinkıi çalıpnalaruı kııraı:ağı 
aağlam temeller ürtiinde yıilıaelecek, 
Türk ala..,, acarı dardakça, dilataları-
111 tlaJilfl. va Jıatlalrla anacalrtır. 

YCif<lT Nabi NAYIR 

Urunc - Heyecan. An - &1!. Dö -
nem - lnkıLip. Değişim - Islahat. Du
yum - H~r. Tumaklık - Esaret. Ku
run - Devir. Isı - Hararet. Gönen<; -
Saadet. Urcn - Nesil. Dencm - Tec
rübe. Tanrısal - IWıi. Tin - Ruh. B.,._ 
lem - GJda. Sav3fUD - Mücadele. A
cun - Dünya. 0.zau - Usare. Olümsüz
llik - Ebedilik. Un - Şeref. Kcsınan -
Fırsat. Sözerdem - Edebiyat. Kutluk
Takdis. 

Dün de muhacir geldi 
Dün R.-ya'd"" 400 mu.hacir ııel

llliıtir. Bunlar i•kan mmtalı:alanna gön
ılerilec:eldir. 

1 BORSA 1 
. ( lı Banka.&mdan alınan cetvelcilr) 

10 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

ISTIKRAZLAlt l TAHViLAT J•tlkr- uı.ııı 94,50 ..... _ 17 50 
1133 E"...,Ü 97 As. M.ümu&il 49,65 
E11pon•ux 27,a> Aa. Tah..,ili 1, IJ 45,30 

,. 11 26,45 An. T.b.,W 111 46 

• 111 26,55 - - -

ESHAM 

.. B•nka•ı Nama 10 t lt•.ii bpoaıa 
• " Hamiline 10 ı T elefoa 

iL " Müeuia 96 l T erkoa 
Tbkiye Cumhu· ÇU.-to 
ıriJ'et llaolıi.aa.ı 58 ltlih:ıt dey. 
Tram""J 30,50 Şark d.•7, 
Aıı.do1\I H İ•M 27,SS Balya 
..... HayrİJ'• 16 Şark m. eua 

2,20 
10,28 
18,60 
13,05 

13 
0,85 
1,55 
4.65 

ÇEK FiYATLARI 

Londra 624,50 Prai 11,96 
I'..;. 12,03 Bel erat 34.95,32 
Milarıo 11.27.83 Moslro•• 10,89,25 

Nôbo..ı.. 79,37 Berli. 1,117,38 
c... .. ,.. 2,44.92 Varıo't'a 4,20,18 
Atina 83.89 Budapeıt• 4,19.25 

•r6h.ı 3.39,45 Madrit 6.S0.45 
Am.ı.nlam ı,17..34 Bükr., 79,12,58 
lof:ra 00,05,80 Vi7ana 1,28,90 

NUKUT (Satır) 

ıı: ...... K.uroı 

OF. Fnıı.n:a 169 20 1 ı ... icr• 815 
1 Dolar 125 1 P-•t• 18 

1 Ku•. Çek 99 1 "'tark 43 

1 $üo A• . 23,50 1 l olİ 22 

1 ı.tertı.. 625 20 Ley 18 
ııo u ... Zil 20 Di-.ar 54 
Zil ı. ... 23 ) ÇernoYİÇ -~ 

:ıo P, IMlcilr• I' Alhn 9,23 
28 Dra.hma u ~1ttidiye 36.SO 

1 FloFia 83 Rank",-,t z__.7 

MlLLlYET SALI 11 KANUNEVVEL 1934 3 

Ş EH i R HABERLERİ 1 
G ünü.ıtSJf 1 

~~J'· 
OKONOMI POLiSTE BELEDiYEDE 

Türk- Yunan 
Ticaret anlaşması 

' Saldırmalı 
Adam 

Taşdelen suyunun 
İndirilmesi 

Önümüzdeki cumartesi gü
nünden itibaren başlanıyor 

Yeni Türle Yunan ticaret aııJaımaşı ö. 
niiınüzdeki camartesi gününden il.ibaren 
taııbik edilmeğe baıl_....aktır. 

Okonomi Bakaıılığından, ıehrimiz ta
kas heyetine diin gelen bir emirle, bu it 
iç.in hazırlıklara bqlamnası bildirilmittir. 

Takas heyeti, cııınartesi gününden iti
baren yapılacak müracaırtloın kalıul ede
cektir. lhracatçılann verecekleri beyan -
namelerde, ihraca -ıkahil ithal edileceği 
bildirilen maddeler miktarla tahdit edil
mİ§ alduju takdirde, takas heyeti bunlar 
için kontenjan olup ohnaclığım telgrafla 
Gümrük .,.., inhisarlar Bakanlığından llO

racaktır. 

. Yumurta isteği fazla 
Yumurta ilbraç nizıwınameA tatbik e

dilelidenberi yalna lıtanbul limanından 
4 bin sandık yumurta ihraç edilmiıtir.Ba 
yumurtalar bilhassa Ahuanya ve Yuna
nistana gÖnclerilmiıtir. 

Oğrencliiimize -söre, yumurta alımı i
çin hpm&J..ı.m tacirlerimize bazı müna
caatlar ~br. Bu hafta ôçeri&inde 
• _..,..,...da mal gönderilecektir. 

Diin fıir .-. aııemJeketİnlİ2 ih -
l'\Ç edilen bir kısmı )'UlDUrlalarm Ahnan
yada lıo:mk çıktığım ve bu yüzden bau 
ftiyetler cidujwau yaruyordu. Dün cö
riftiijümü:z aJitkadarlar, ihraç njzamg. 

~ tatbik edildikten sonra """1azı • ...,. 
kiyatm henüz Almanyaya vannadığnu,lııi 

leıyfı pı.iyet edilen mallarm kont• 
rol dan ""eMci ııımn;naa ait olabileceğim 
.öylenı"tlerclir. 

Kıt mevsiminin lıa§lama11 dolayuile 
memleket.in her tarafında tue yumurta 
İ$tihııalatı azalım}tu. Şri Yiliyetlerinde 
yuınurla toplama iıkri daha güçlqmiı, 
isteğin hararetine rağmen mal azlığ'ı pi
yasaları darallmlthr. Karadeniz limmJ&. 
-.1.. ~ yolu ile Almaııya, Fran 
aa, kalya ve 1-nyaya ..,..kiyat yapalı 
,.,.... da ö.ldder tmnaamile karfılanama· 

Almanya ııohut alıyor 
Almanya ,imdiye kadar memleketimiz

den, hayvan yemi olarak kullamhnak ü
zere nohut alıyordu. Nolnıtlanımz üze
riade yapılan son tetkikler, bu ınabso • 
lümüzün jn.san yiyeceği olarak tttimale 
daha ehrerigli olduğunu göstermif!ir. 
Verilen haberlere göre, Almanya memle 
ketimiıxlen nohut alacalcbr. 

Brük~e· sergisinde inhisarlar 
pavyonu 

lnhiaarlar umum. müdürlüğü 1935 
.enesinde Brükoelde a.çıalcak olan 
büyük uftaalar araaı l«'giY"O i tiralı: et
meğe karar venni~tir. Sergi.de tütün 
'V'e Agaralanmız ve yerli içk:ilerimiz; ber
keae g&terilecek ve aatı:lacaktr. Tür:lr. 
tuzlan yalnız göaterilec.ek fakat aatd
mıyacaktır. lnhi&aor idt.resi aergİde bir 
paviyon yıı.ptıraoaktır. Ba m•ksatla 
3() bin linJık talnisat istmmiftir. 

lr.ebolud&n ihracat 
Bu yılın birinci ve ükna te,r.n a.y

lan:ıd" lneboludan dq ülkel"""' yapr
lan ihracatm baıhcalan tunlıardır: 

lakenderiyeye, Y afaY'&. Beyruta, 
1291 ton, 37500 liralık e!ma, ispanya
ya 273 ton, 89 bin liralık yumurta Al 
manya.ya 77 ton 2ı bin liralık kendir, 
228 ton 171500 liı-alıl< tftik. 3ı ton 
3500 liraltk c.eviz ı.ütüğü. ltalyaya 15 
ton 9300 liralık yunıw-ta ı:ör>derilm4-
tir. 

Antrepolardaki eşya 
sayılıyor 

RU.tnn Jirketinin hükiimete devri 
münıı.aebetile, antrepolardaki mevcut 
"§yanın aayıbnıuına b&§lanılltı1'tır. 
Gümrüklere geldiği e§ya gümrük an
trepolarına gönderGıemekte, ambar
larda muha.faza. edilınektcdir. Ayb&§m 
da gümrük S'41llüdürlüğüne teslim e>
lunacak antrepol:ırın adedi 18 dir. 

T aıarruf haftası içindeki 
konferanslar 

Bqinci tasarruf ve yerli malı hafta
sı çU"J&llllıa günü ba§hyor. Haftama 
lıaılangıç ırünü halkniııde geceleri de 
radyoda konferanslar nrilecektir. Raci-

' yoda ilk konferansı Vali Bay Muhiddin 
verecek, anı takip eden gecelerde Dok· 
toT Mohliı Ethem, Mediha Muzaffer, 
Rıza Hallı, Meki Sait, Meliha Avni Sö
nu, Aliye Estt taraflannclan sırasile kon 
feranslar verilecektir. 

Genç bir do ~torum •z 
Ziraat Vekaletj 

hesabına Almar ~ 
ya'ya tebabeti ba 
tariyye tahsilir 
gönderilen bay B 
kir Sıtkı yükse 
Baytar mektebi 
"Çok iyi,, dere' 
de bitirmiş ve clr 
torasını verer 
memlekete döı 
müttür. Genç dol. 
lonımuı:a muvaffakıytrt teme1U1İ e
deriz. 

Gözü kızınca arka:fa
~ını ağırca yaraladı 

Dün aaba!1 Eclirnekaplda bir c:im-
c-· r l .. tl mlnde birisi yaralan 

IDI~tır. HB.di:e fÖY· 
·I ollmuttur: Edir. 
,ekapıda kahveci 
\hmediıı kıraatha 

nesinde Suluku!. _ 
1e oturan c.elep Nu 
.-i ile Mehmet bu • 
!~şiar "" ara -
!armda kavgaya 
'"§lamqlardır. Bir 
.:alık Mehmet kız 
"'11§ ve ae.ldırması-
' çekerek Nurinin 

• _ ~zerine· atı:lmq ve 
birkaç )ca-:nue.t yaralıyarak kaçına • 
ğa ba§lamıtın-. Yaralı Nuri Cerrahpa 
f'l hutalıaneUne kaJdırlmqtr. Ed.i. 
nekapı jandarma lnunandanı Fani 
ve Hamdi s:avU§lar da biraz acınra 
Mehmed.i yakalayarak müddeium•-i 
liğe teslim etım41erdir •.. 

Sokakta ölüm 
Kumkapı Nişaıv•nmda Mektep .., 

kağmda otura.n 66 yaıl....-!a Sinısar 
Mehmet dün Kwnkapıda giderken 
düımii§, ölmii§tür. 
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Aynı ıudan bir iki kay
nak daha bu:undu 

Ta~elen suyunun Uaküdara m.li
rilmesi etrafında yapılan tetkika.tm ilk 
aalhaıı neticelenmiştir. Univer•ite pro 
fesörleri tarafından Taıdclen memba
mda yapılan bu tetkikat çok iyi neti
celer vennişt"r. Taşdelen civarında ye 
Diden bazı kaynaklar bulunmuş, bu 
.W... da tahlil edilmiıtir. Anla§ılmıı
tır ki bütün ba civar sulan, ayni evıa
fı ha.izdirler. Kimyll4!'Cl"lerin bu tahlil
lere da.ir verdikleri rapo.rlarm tetki -
kinden SOlll"a, Tqdelen suyunun Uı -
küdara iııclirilmeıi İp halledilecektir. 
Yeni kaynaklarla evve!lô k.aynağm Al 

yu birleıt.irilecek ve kuvevtli bir m el 
de edilecetkir. Bu •u, borularla Uakü
danla Şemsi.Paşa aahilöne indirilecek
tir.· Suyun iııdirilmesi için 200 bin lira 
lizvngeldiği anlaşılmaktadır. Şemaipa. 
tada aari tes.iaat yapılacak, ve bu ea
h.il bir mesire haline getirilecektir. 

Yalnız Türkçe söz kalacak 
Tramvay ar.ı.alarmda clunık 

y..-ler:nde levhaların altlarında yazıl
iDI§ olan rr-ızca sözler, belediyenin 
emri üzerine kalchnlmaia lıaılammı
br. Bundan __.. yalnız tiirkçe aö:z • 
ler kalacaktır. Çarpan tramvay 

Hariıiyedcn Beyazıda &efer Yapan 
711 nıuaıaralı vaım::n idan.s."ndeki 
tranıvay arabuı Beyazıtto. Şerifoğlu 
26 yaımdo. Y qara çarpmış ve aol ya
nağm.dan :yaralaımuuıma oebe!>iyet 
Ye,,,....tİr. 

Yağlar istenen dereceden aşağı 

Sarhoş 
Şoför lbrahim dün ı:ecıe Tak.ünde 

fazla.ca öçmiş ve sar8ot olduğundan 
yaka.la.ımu~. 

Traır.vay sıriıntısı 
Sirkecide Serdar aokağında obıran 

Alım.et Efeıvli oğlu 5 YA§mdaJti irfan 
Hüdavendigar caddesinde 154 nıuna
ralı tramvayın ııan.Jm .. nwfen IOI. eli 
.,.., b&Jı dıvara çarpmıf ve yaralanmıı· 
tır. 

Bir tramvay yok arabasına 
çarptı 

Ga.lata....-aydan Şifliye gitmekte o-
1an ı 68 numaralı vatman Sad.ettinin 
idarec.indeki traınvay; Tabôm meyda 
mnda yiik anba11 ile giden Hafa Ya· 
~ra çarpmıf ve y...-alanmaaına o.ebe
biyet venniştir. Vatman yakalnmış • 
tır. 

Kavga 
San.tyada Kazbç.eşmıede Demirha, 

ne caddet."nde 94 nlBDaralı kahvede o 
turan lraıı:lı Halil oğlu Ağa ile Hüae
yin gramofon mene!-ıjnden luwga et
mitlerdir. Ağa elindeki Map.yı Hüse
ymm ~ına atımı ve göziincka yara • 
lamııtır. Suçlu yaıkalamruştır. 

Gelecek yıl sefcr!eri 
Dün de Deniz Ticaret Miidür~de, . 

Deniz Ticant Müdürü Müfit Necdet De
niz, l<abıitaj genel ba§kam Sal.it Altunç, 
Dcnizyolla:n idaresi dıı hıitlar müdürü 
Sadettin Ye Bay Z ... eıiya toplanarak ıre
lec:ek 1ldle ıtierlerinin gün Te -tıannı 
teslri.t ve gı-alilderini taAZİın ile uğraı • 
mrp.rdır. 

lnhiıar idaresinin Ka
hire fabrikaıı 

JnhiMr Mlar...iııin Kahirode kunL -
ca.ğı ı~ara. fa.brikaaı iç:ln lüzumu olan 
mpL-j- eler iki güne kadar ywine cöıt
derı1ecektir. Bu fabrika lrorul= kural 
ma:ı i§lemeğe b&§layacak, yerli ihtiya 
ca göre aigara ~· 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 10 (A.A.) - Sıfır .ı... 

recei hararete ve deniz seviyesine io• 
diri'm.it barometre bu ...hah sa.at 7 de 
768,5 aaat ı4 te 767,5. Derecei hara• 
ret saat 7 de 5, 14 te 8. Azami d
cei hararet 8,5, a.agariı' deı ecei hara· 
ret 5. 

Rüzgar yıldız ve poyTU.dan ellDİI 
tir. Azami aürati saniyede 7 metJ"eYe 
çıkmıtfır. 

Belediy-m. şehrin muhtelif piyqua 
la.rında yaptrrdıfı tetkikat ıneticeain -
de yağların istenen dreceden çok qa
iı olduğu giiriilmüıtür. Y ağlarm eoı 
a:ı 28 derece olmıuı li:umgelirl<eıı, 
piyasada 20, 22 derece yağlar bulmı
muJlur. Beı..d:ye, ıubelere bir tamim 
göndererek, burulan sonra, 28 dere • 
ceden aşağı yağ satılmannı !aiti -
yen menetmİ§W-. 

Fırtına ihtimali var 
Dün Kandilli raoathanesi ta:rafmdan 

liman idaresine havanın fırtına yapmak 
ihtimali olduğu, limandan çıkan ve çıka
cak olan ııemi!erin ona göre hard<et et· 
meleri bilılirilmiıtir. Dün aabah hava a
çık oJmııkla benıb« ı>ddetli bir -poyraz 
rüzgarı eamdr.te idi. Rii2gar Karadenizde 
Qha p.ıdetli esmektedir. 

Şirketi Hayriyenin yeni 
vapurları 

Geçenlerde ~aya bir tetkik ..,,.. 
habna çıkan Şirketihayriye Müdürü Yu
suf Ziya htanbula döndükten ..,nra yeni 
vapurlar almak için şirketlerle muhabere 
edibniıti. Gemi fahrilcalarmdan Şi.rileti
lıayriyeye bir çok tddifler yapılmakta
dır. Şitket tarafından bu tef<1ifler teııkik 
ve tasnif edilmektedir. Henüz Bay Yu
sul Ziyanın Avrupada temas ettiği fabN
kalarm "'4>•İnden teklif ve §enUt mektup 
lan gelmemiıfir. 

Bütün kumpanyalann t...ıdifleri ıeldik 
tesı .onra heıpsi birden tekrar gözden 
seı;irilecd<, içlerinden en müsait olanı ü
zerinde konUJulacaktır. Şirketi şimdiki 
karwı, evvelce de yazdığmıız gibi, 72 -
73 numaralı vapurlardan 3.5 metre u
:z:on olmak üzere 35 metre boyunda -nı
purlar yaptırmakbr. Fakat tekil ve bo7 
tamamile tekarrür etmiı cleiilılir. Kum
panyaların eösteı ecelden §&I"tlara ııGre 
belki biraz değiıebllir. 

1 Küsiik haberler 
Ginekoloji kurumunda 
çarşamba toplantısı 

Türiı: Ginekologi Kunımundruı: 

1 

Türk Ginekologi K=u bu aym 
tıoplantıımı bugün aaıa.t 18,30 da Ca -
ğaloilunda Etilıba odaamda yap.3cıak

. tır. Bütiin kadın hekimlerile, i..teyen 
her ~elr.taı gelebilir. 

* Çocukeairgeme kunımu BaJor -
köy kolu birinci kanunun 13 üncü per 
fellıl>e gü.nü akşamı saa.t 21,5 da &
brköy Halk Fırkası ~onunda doium 
evi payına danalı müsamere .,..,.ec:ck -
tir. 

* Şehrimll:e ırehniı olan Jnııai:ı: ge
nerall...-inden General George rede. 
diin •ktaım Ankaı-aya git.ıni§tir. 

• hveı;ön Moskova aef".ıri Comte 
Girka dün akıamlci Toros elup~e 
Tahrandan §ehriımi:ze plmiftir. 

Delinin yaptığı cinayet 
Tahkikat neticelendi. Yaralı avukat 

Meletyosun hayatı 
kurtarılabilecektir 

E-nelki gün v:ili.yet luınağaım ö • 
nünde VanAı Ahmet iuninde bir ,_. 
lıinio.tiııı bir polisimizi• avukat Meloıt
yos ve birkaç ~yi yaraladığını ve en 
nihayet te vurularak öldüğünü dün 
tıafııilatile yaznu4ık. Bu hadi.-in talı 
kikatı neticelenmiıtir. 

Alunct ötedenberi deli bir hıalde i
miş. Ba aebept- karısı da kendisin • 
den ayrdmqtır. 

Bir ualık bu brıamı vurmak iatıe
yen Ahmet ıc-tıımm kac;m"' yüzün • 
den buna muvaffak olaııı.amı§Cr. 

Alunedin tabancaamdan çıkan kur
tunlarla yaralanmıı olan &vuka.t Me • 
fetyoe ile diğoer yaralılar Cerrahpa~ 
butahanesind.e tedavi edilıwktedir • 
1er. Anıkat Meletyosan yaruı aiır iıoe 
de tehlikeli değ'.lda. Diğerltti de ayak 
larınd&n hafifçe yaralıdırlar. Avukat J'.feletyoa hastahanede 

MAARiFTE 

Talebenin saçları 
Kesilecek 

-o--

Buna sebep trahom 
.hastalığıdır 

Bazı mekteplerde görülen trahom baı· 
talıkları üzerine, bütün mekteplerde ta· 
!ebenin saçlarının kesilmesi kararla~tırrl
mııtır. Bu aynı 15 ine kadar yüksek, or
ta ve ilkmekteplerde, bütün talebenin 
açları 2 numara ile kesilmiı olacaktır. 
Saçlannı kesmeyen talebeler mektebe a-
1.mmıyacaktır. 

Müsabaka imtihanı neticelendi 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne a

lnnıcak talebe için yapılan müsabaka .im
tihanı neticelcmııiıtir. lmtaı&u nctice&İn• 
de 2 talebe ed<!bi.yat, 2 talebe tabiiye, 4 
talcl>e riyaziye ve bir talebe de tarih ve 
coğnıiya fUbeaine ahnmı!br. 

Ekalliyet mekteplerinde 
türkçe dersleri 

Ecnelıi ve akalliyet mekteplerinde oku 
tulan türkçe. tadı, coğrafya, yurt ~
si derslerinde baftalık saat milaarlan Y"'" 
niden teahit edilerek mekteplere gönde
rihnittir. yem. proıgram, lise, orta, ilk 
kısımlara göre ayn ayn yapılmıJbr. 

Birlik gacesi 
Milli Tiirlı: Talebe Birliği, bu ay içinde 

bir Birlik gecesi tertip edecclctir. Birlik 
gecesinde milli ve yerli eğlenceler y ... ı
lacak, oyunlar oynanacaktır. 

Yoklama imtihanları 
Yeni imtihan talimatnamesi muciıin

ce, Hukuk Fakültesinde, sene sonuıvla 
yapılan umumi imtihandan lıaıb, her yıl 
içinde iki defa da yoldama imtmam ya
pıla.caktır. Birinci yolda.-na imtibanlan 
lıitmd< üzer~dir. Bu yoklamalarda mu • 
vaffak olamıyan talebeler, smıe &ammıda 
umumi imtihana giremiyecel<ierdir. 

Hukuk fakültesindeki mesele 
Geçenlerde Hukuk Fakülteoiııin birin

ci amıfında ders esnaımda devam mese
lesinden dolayı gürültü çıkaran talebe
nin tahkikatı inzibat meclisi tarafından 
bitirilmi~tir. Alakadar talebeye ceza ve
rilip verilmemeo:i için, yeniden b;rn t.Je
beye muhtelif sualler ıorulmu§tur. 

Tal ebe Birliği yıliık top' an tısı 
Milli Türk Talebe birliği pnel yazı· 

c:ılığmdan : 14-ı2-934 cuma gÜnÜ uat 
14 de birlik -ı.ezinde yıllık toplantı.
mm yapacaiıaıı:ıdan elçi aıbdaılan· 
mJZm gelmeleri rica olunur. 

MAHKE.MELERDE 

Esrar kaçakçısı 
Dün dokuzuncu ihbsas ıınabkaı-'nde 

esrar ...ımaktan •uçlu bmitli Halil 8 ay 
hapis ve 133 lira ağır para cezasına çarp
tınlmııtır. 

Tütün kaçırdığı için 
Dolwzuncu ibtısas malıkeıneciıncle da

vasına deooam edilen ~enin Tavıanlı 
bzaamdaıı Alinin 10 kilo tütün. kaı;ır
dığı Mlıiıt olduğunden 6 ay hapsine ..., 
50 lira psa cezası almmasm11 karar ve
rilmittir-

Kaçakçılık davaları 
Dün ,eı.;..;,...i iL tuaa maıhkemesinde es· 

..- ve .,.-oin kaçırmaktan auçlu hpiro, 
Filip ve arlmda§larmın davasına bakıl
mıı ve lıa:ıı phitler ılinlenilmiJtir. Fa• 
lı.at ı;ağınlan tıııbitlenlen üçünün gel -
-i dolayıııile celliedilmmeri için 
muhaMme l>u aynı 15 ine bıraJobııııtır. 

Ayni nı.mkemede Hakla, Daniı, Mak· 
bule ve Nvsnıtın davalarrna deYam eclil

mifıôr • 
Halda ile M*bule evli old'*11ırmı 

aöyleclikleri halele u.hkemeye plen ilk 
tahkikat evnıılanda metres bayab geçir
dikleri ııöriilmüıtür. 

Bunlarm evli olup oimachldaımm nü
fus memurluğundan tedciki için muhab
mclen 15 -12 -934 tarihine bırakılmlı· 
tır • 

Yaraladığl için 
Sül.eyman iunindeki bir adanı bun

dan birkaç ay evvel MeOmedi yarala
mı;tı. Dün üçüncü cezada muhakeme
kıri neticel~ ve lmnır bilclirilıci§
tir. Bu karara göre Süleyman ÜÇ ay 
1-pia ve yüz l ra t• zminat venneie 
-ı.kUın edilmi~tir. 

Kasden ev yakmak davası 
Kuzguıv:u.kta kucl«ı ev pkmek • 

'-' auçlu lmıail, Cebar, K.oço, Ham· 
pal"$QD1, Osnwm'm rnuhakemeAerine 
dün ağır cezada de-run edilmif!İr. 
Dünkü celaede müddeiumumi iddiuı
nı oerdetmiı ve 1<1çlularm müdafaa ta 
hitleriııCın dinlenıneR için muhak
ba§ka güne bıra.kılıımtfn-. 

ViLAYETTE 

Milli emlakin düzeltilmesi 

Teşvik edilecek bir 
San'at: Şarapçılık 

Herkes tarafından bilinen bir 
hakikatle söze başlıyacağız: Tür -
kiyenirı üzümleri dünyanın en meş 
hur üzümlerindendir. Avrupanın 
hangi şehrine giderseniz gidiniz, 
lzmir üzüm ve incirlerinin daima 
utekle aranan mal oldağanu gö -
riirwnüz. Hatta, birçok hilebazlar 
başka yerlerden çıkan mallar üze
rine dahi lzmir etiketini yapışhr
maktan çekinmezler ... 

V az:İyef böyle iken üzümün kı
zı olan, fCUtZP Türkiyetle tanınma
mışhr. Bunda bir takını sebeplerin 
amil oldağu inkar edilemez. Biz
de ba yazımızla zaten memleket 
dahilinde ,arabı tamim edelim, 
yayalım, hep şarap içelim demiyo. 
ruz. istediğimiz belki şarapçılığı 
gözetmek, onu korumak ve hima • 
)le ebnektir. Memleketimiz şarap 
.uıayİi İfİn biçilmif bir kaltandrr. 
Bizimle "f'llı yuhan aym arz dai
resinde, ceym coğrafi vaziyette 
bulunan fakat bir takım iklim flZT" 
lan dolayısile daha cqaiı evsaf
ta iiziiın istihsal etlen memleketler 
lnıntlan ,unJiye katlar azami de
recede istifade efmİfler ve faTap 
üzerinde fÖhretler yapmıflardır. 

Şarap, Avrupada hadat dwar -
lanna rağmen birçok memleketle
rizı ithaline mecbur oldukları bir 
tnaldır. Şarabı au yerine içen, la • 
kat gene coğrali vaziyetleri itiba
rile üzüm yetİftİremİyen birçok 
memleketler vardrr. Bunlann ihti
yaçlarım temin hımısunda bağcı
lığı çok iyi olan Türkiyenin cihan 
p;y-mda rekabete girmek için 
bu kaJar geç kalmtzft doğru olabi
lir mi? 

Belki bu diifüncelerimize itiraz 
edenler fU ,eküde bir mütalea yQ-
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rütebilirler: "Şarapçılığın reklamı 
.eııele:rin malmıliidür. Türkiye,;.. 
tediği kaJar ~ ,arap çıakraın, 
fllTap dü,lıünleri maela lüônca 
marka tifeyi filan bağın veyahut 
fil müeueırenin faTabını ararlar. 

Biz de mesela oiaki ycrpabiliıU. 
Fakat bUim viırküer, Okyanus a- l 
dalannın vuki.t'eri yanında zerre • 
kaJar manmaz. Bunun için sene-

. ler lôzum:lır. Onlm ,arabı uıtarlar- ' 
ken etiketlerini de beaber satar -
lar ..• ,, 

Eğer bizim f'""P sancıyÜmİz uı
cle böyle lüks, etiketli f"Taplara 
münhasır kalırsa bu iddia varit o
labilir. Fakat istediğimiz şey ev
vela amamıın kullaanbileceği, ara
yabileceği ,arapiarı yapmaktır. 
Kaldı ki Kalifomia, Amerikadaki 
içki yauığımn hDJ.kmaırından son -
ra Bordo, Metlok ve ı:aire markalı 
,araplar bile imaline başlamıştır. 
Grave diye şöhret balan f'lrabı bu 
gün her memlekette yerli mallar 
arasında bulmak mümkündür. 

V iilna memleketimizde farapçı
lık son zamanlarda oldukça ilerle
miş ve birçok mıntaklarJa güzel 
ıµıraplar istih!aline başlanmı1hr. 
Fakat bu parapları daha ucuz.:ı !al 
etm~k ve cihan pi;yasasile rekabet 
edecek bir sekilde yapmak Uizını • 
dır. 

Bugün Türkiyetle el;p, ve fara
bın iptidai madden olan üzüm çok 
olduğu halde paraplarunız gene 
pahalıya ıat.:ımaktadır. işte bunun 
için şarap sanayiimi:i adamakıllı 
ele almak ve bunu te~kilatlandır
mak gerektir. Bu vadide inhisar 
iılarai pek layı/alı işler görebilir. 
Ziyanı yok, memleket dahilinde pa 
rabı gene bugünkü fiyat üzerinde 
tutsun. Fakat hariçte diğer ecnebi 
şaraplarile rekabet edecek bir fi • 
yat tesbit etsin .•• 

Bugün Y ıınaniatan bizimle ayni 
vaziyeıte olduğu halde faTap ihra
catından çok karlar temin etmek
tedir. Halbuki bizim ,araplarımızı 
cihan piyasasında değil bulmak, 
bunlann umini bile işitmek müm
kün değildir • 

Maliye Bahnhğ,, milli emlak itlerinin 
düzettilmesiaıe aaalı sUl"etle karar ver -
ıniı bulunııuıktacbr. Geçenlerde Maliye 
lhkanlığı Milli Emlak müdürü Bay Şe
fik tdn iıniu ııelmif, lıu iı!er ü:ııerinde 

Türkiye gibi en İyi üzüm yetİf· 
tiren bir memlekette ziraat ipleri
le sanayi i,lerinin elele vererek f'Z• 
raPfılığı yükseltmesini beklemek 
hakkımızdır. HeThalde bu işin çok 
yakın bir zamanda teşkilatlandınl 
dığını görmek:e memnun olaca • 1 

ğız. 
Mümtaz FAiK 

tetkikler~ ••••-----------Bay Şefik, aynca Edimeye de gibniıti. 
Bay Ş<iik, milli emlakin idaresi, tasfiye
si cihetlerini anrıtmnııbr· Bundan böyle 
dü:zıriin bir progıan tatbik edilecektir. 

Milli mııakin en çoğu lstanbuldadır. 
Bunlardan mühim bir bmı satılacaktır. 

• Yuıos!avya Konsolosu Vilayette. -
. .O 1 y ~oslavya Konsolosu, dün vali muavim ı 

Bay Ali Rıza Çeviği ziyaret etmiıtir. 

Ele',trik t tüsU kullanınız 

Alevi, dümanı ve tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakikada hi:ım&o 

te :ı.rmı.dedi•. Sarfiyatı ıantte 1,5 

ila 3 kurut kadardır. 
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1 • 1 ... ağlık ve esenlik 1 • 1 
Arıklamak 

cDüşündüklerirniz~ hep
si bildiklerimizin hepsı, va"" 
ı.İ;ımızın hepsi, bağırsakları
mızda çürüyen azıklardan o
luyor .> 

(Moris Meterlen) 

;:ıayru olsun, sağlam olsun, semizlik 
n ıiJrnanlık öle uğral&ft kiıi!erin aaym 
çoktur. Bunların içinde kimi gerç<:~ 
semizdir; kimi ııemizlikten korkaJ:; . ~ 
ince lıdmak d.ler; kimi boyum, bıçımım 
bozulacak diye tasalarur; kimi d~ doğru
dan doğruya esenliğim gidecek dıye kor
kar. Bunlann her birine kartı ayn ayn 
sözüm var.-

Anklamak ( 1) için yemek, içmek o
turup kalkmak yöndemleri (2) yukand" 
di:ı:cUklerirn hep birden bir y'!<'deme ~a.ğ
la am:u; ıişmanl l.rın hepsıne, hepın1z 
bu yoldan ıı;ideceksiniz denemez; ve, 
şişma,.Iarrn hepsi bu kümeye topla~a
ma:ı:. Şiımanlık türlü tiırlü .olur. Şış~ 
manlık vardır ki dışarıdan gelir; çok yı
yenlerde, obur:arda old'!ğu. g:~~· Şi}r.-1an .. 
!ık vardır ki içerden gelır, ıç duzenın bo
zulmaıırıdan-. 

Azıkların (3) sinrnesinde, emilme
sindeki bozukluklardan ... Yenilen nesne
lerin bıraktıklan artıklaruı ( 4) dıtanya 
atıhnasındalı:i bozt&luktan._ Buıuarın 
hepsi kipyi semirtir. Ve bunlar başlı 
başına sayruluk olur. 

Semiz kiıiyi anklatmak için bunlan 
seçip ayırmak ıı;erekt;ir .. Bun!~ ayn ayrı 
olur, bir kişide hepsı bırleşmış bulun.~r. 
Kolay mı? bunları ayırt etmek ..• ılk on
ce bunları kestirmeli. Ondan sonra bu 
işte iliıiği olana gereken öğütleri verme-
li.-

Her arıklamak isteyenin dileğini yerine 
getirmeli mi? Adem oğlunun yapm bir 
örneğe ıı;öre kurulmamııtır. Oyleleri var• 
dır ki tartılan, yağlan, ıı;övdelerine gö
re, ortadan üstündür. Oyle olmakla bera
ber sağlıklan, esenlikleri denktir. 
Onları arıklatmata kalkıpta bu derk

leıme bozulursa sağlıkları, esenlikleri 
öne ki gibi iyi olmaz. Dirikleri tatlı geç-
mez. 

Hekim her kişinin keyfine uymamalı. 
Biraz ayak diremeli. Yüz çizgilerinin, 
boyun bosun inceliğini değil, sağlığı ıı;ö
zetmeli. 

E:"ununla beraber ~işmanlar vardrr ki 
gerçekten sayru sayılrrlar. Daha doğru 
terimle ( 5) öyle kişiler vardır ki gen; ek· 
ten sayrudurlar. Ve onlarda ıemizlik 
sayruluğun doğrudan doğruya ve açık
tan açığa dııarıya vuran kılığıdır. Kamu 
ıı;örmüıtür, bilir, öyle kişiler vardır ki 
önforine konulan tabaklan tez elden oi
lerleı•, süpürürler. Keskin İstekleri var
dır. Oyle ki, gene arık ve cılızdırlar; 
Bir deri bir kemik denecek gibi ... Ovle 
ıemizler de vardır ki bakılırsa yedikleri 
ıı;övdelerine göre, devede kulaktır. Sunu
la beraber gene yağlrdırlar. 

ten özge tutulacak bir yol yoktur, 
Şişman kİJİnİn ilk önce tutacağı yol, 

kan dolanma kurumunun (11) ve soluk 
kurumunun ( 12) iti etme becerikliklerine 
göre ölçülmüt fizik bll- kültürdür. ilk 
önce kolların eHer bot sonra ellerde 
halter olarak arcılanması (13) kiıi sotı 
üstü yere yatımı olarak ayaklarmı bir 
nemeye dayayarak gövdesini kaldırmak; 
ve derin derin soluk almak; argılanma
lan. Kiti ırtı üstü yamyassı yere yata
rak bacaklarını kaldırmak. tıu ıavaı on 
bq dakika, yarım saat ıürmelidir. Bun
ları yaparken terlemek te aynca ankla
mağa yardım eder. 

Yavq yavaı ıı;ezinti yür;lyüıleri arık
lamak iç<n Özel yönden sayılmaz, hızh 
yürümek, kotmak dağa tırmanmak, özel 
kurumlar bir kurula ıröre 11kı bir 
özen ile (14) yapılırsa yağlan eritir. 
Sporlar arasında kürek çekmek, yüzmek, 
tenis oynamalc, futbol genclere yarar. 
Şu var ki içleri sağlam olmalı; arada bir, 111,,,...<ıı yüreklerinin, böbreklerinin iılemeoini 
yoklamalı •.. 

Suya girmek, su dökünmek ıaruldığı 
kadar arıklatmayor. Buğu banyosu tartı
yı düıürüyorsa da, bu dü~künlük çok 
sürmüytr. Bir de yorgunJuk veriyor. So
ğuk ve ılık ıu dökünmek ve dökündükten 
sonra teni kuru kuruya veya İspirto ile 
ulatılmıı eldivenle oğutf:urmak, .iimnas- ' 
tikten sonra deride kanın dolaşmasını 
ve deriıün ıolwnasmı kolaylaıtırmak i
çin yardım eder. 

Sürr.üçlane (15) ancak gövdenin öte
sinde berisinde yer yer tiimse:miı yağlan 
düzeltiyor. Yoksa bir düzeye yağlan ... 
ribniyor. 

Yemek, içmek arıklama yöndeminin 
köıetaşıdır. Bunun için burada genel bir 
iki kural ıöy'.eyeceğim .Semiz kip arıkla
mak için §U veya bu kümeden olan azık
ları büsbütün keomemeli. Ve a:ı:ıklann 
tartılannı ıon kerteye iııdirn-..eli. lıte 
örnek .,Jarak, ırenel kural olarak değil, 
orta, çok yiyen, sağlam bir şipnana ya
rayacak yemekler : 

Sabah kabva1tm bir fincan kahve, bir 
biskuvi, öğle yemeği : 50 gram et veya 
ba;ık; 200 gram patats, Yetillik yahut 
~anmıı salata; biraz peynir (kaşar ve 
Gravyer ıı;ibi piımiıleinden) yemi§, (çiy 
veya komposto), bir fincan ihlamur ve
ya ııcak ıu. 

ikindi kahvaltıu: Bi rfincan hafif çay 
ve b:r baküvi. Akşam yemeği: Bir çor
ba, iki yumurta yahut 50 gram balık ve
ya et, 200 gram hamur. Yeıilfik yahut 
aalata veya unlu kuru taneler; ve ye
mitkr. Eir fincan çay ve ufak bir bar
dak ~arap ••• 

Tartısının artıp eksilmesine, ta.nsiyo- 1 
nuna Metabolizm bazala gÖre k.ipnan ki
tinin yemekleri arttın'.ır, eksiltilir. 

Dr. Ruaçıudu HAKKI UZEL 
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Öz dilimizle )I 
Bir delinin attığı tat••• 

Ge~encle bir deli, Vüayet kona
ğı önünde ortalığı kana boyadı. 
Bir polisi, iki ~ğu, bir avukatı 
yaraladıktan sonra, kemli de atı· 
lan bir kıırpunla öldürüldü. 

Böyle apansız çıldırarak önleri
ne gelene saldıran zirzopların et
tikleri kötü~k yanlarına ka/_ır. 

Bu deli adam da öldürülmemip 
olsaydı, tomruğa (ha,,Uhane) gi
recek değildi. Yeri olsa olsa timm
hane idi. Orada da, birkaç ay fu> 
lıp çıkacaktı. 

Töre (kanun) lerin suçlu say -
mallığı delüeri bQfıbop bırakmak 
başımıza buna benzer olmadık ip
ler açabilir. 

ister ki böyleleri; nkı sıkı göz 
altında bulundurulsunlar. Yalnız 
olarak bir yere bırakılmasınlar. Ev
lerinde bir takım delileri, bunak -
ları beııliyenlerin kuşkuda bulun -
maları gerektir. Bütün deliler sal
dırmaz. Ancak, saldırırlarsa, kötü j 
saldırırlar. Ondan ötürüdür ki böy
lelerine karşı, tetik bulunmak, kü
çük bir sarkıntılığı görülünce po - . 
lise kopmak iater. 

Yer yüzünün hiç bir yeri yoktur 
ki, oı'ada delileri bizde olc!uğu gi
bı bar.ıbop bıraluınlar. 
Tanınmış atalar sözlerimiz ara

sında fU söz de vardır: Bir deli, 
kuyuya bir tap atar, kırk uslu ( a -
kıllı) çıkaramaz! 

Şimdi, bu sözü söylemenin ırırası 
geldi. Bir deli, böyle gözümüz ö -
-ıür,.ie dört cana kıyar; boş yere a
kıttığı kanı, bütün lstanbullular, 
bir araya toplan.sa yerine koya -
mazlar. 

Delileri, uııluların arasında do -
laştırmıyalım ... 

M. Saliilıaddin GtJNGOR 

Bt-•47ünkü program 
ISTANBULı 
tb: ""'"'"'•·~a. dera. 18,30: Jimna•tik: Bayan 

uda. 18.,50: PIAk: d\n• muaiki•İ. 19,30: Dün· 
ya haberleri 19,40: Konutma: Bayan Az.ad• 
Selrn.a 20,10: Möa7Ö Coldenberı koro. 20,40: 
Pli.le.. Neıeli musiki. 21,15: Anadolu ajaoar • 
Boraalar. 21,30: Orkestra. 22: C.x ve taa•o or· 
ke~traat. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Piyano 7ardımjyJe tarlalar. 19: Ders . 

19,lO: Vaınerin ""alküre., operası. 20,~: Spor. 
22.,15: Soa. haberler. - Şandor Bora çıa.cene 
talumı 24: Cuban.d .. 

68~ Khz.. BELGRA T, 437 m 
17,30. : Radyo orkestrası. 19,25: Haberler. 

19,30: Den 20: Plak. 20,201 Haberler. 20,30: 
Milli netriyat. 21: Konferaoa, 21.30: Rel..li.m, .. 
Jar. 21,40: Senfonik kon•er aonra plak. 

YARIN AK~AM MELEK SINEMASI 
Hiç bir filmde giSrll••IDiı bir zenginlik ve ihtiıamda binlerce 
danıözlln, binlerce fiıllranın ittirakile .,.. Metro • Goldwyn • .Ua

yer prketinin 3 milyon dolar ıarfile yapılan 

Dans rüyası 
Fran11ıca sözlü büyük süperfilmi 

edecektir. 
Bat rollerde halkımızın çok sevdiği 

JOAN CRAWFORD-CLARK GABLE 

s 1 
Heyecan ve dehş et l ı lmi? .. 
:\1erak ve korku filmi ... 
GÖRÜN:\IEYE'.'< ADA:\1 fll· 
minden dıha kuvvetli, dahı 

s 
AD 

z 
M 

müthiş bir şaheser 

İPEK 
sinemasının bu perşembe takdim 
edeceği muazzam Fransızca sözlü 
süperfilmdir . 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcı·ilı: ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 
Merkezi iclareııi : Galatacla Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta. araıımaktadır. 
Telefon: 4.4887 •9562..+F 

-YENfNESRIYAT 

Fa)da~ı neşriyat 
Akf&lll ~~Fay~ Neıriy~ 

ismi altında bir kitab serm. çı.kannağa 
uaıladı. Bu eoerler büylik küçük her ne
vi okuyucunun zevlde okuduğu giizel 
kitaplardır. Baınlıtlarına çok dikkat e -
dilmit, güzel resimlerle ıüsl~.1 .. olan 
bu kıymetli eserler hak.ikat<n kütüpiıa.. 
nelerimizi zenginl.eıtirmitf::ir. Faydalı 1 

NElfrİyattan ıimdiye kadar çıkanlar ıun-

lardırı -~-L· 
DON KIŞOT. - Ispanya .....,..ıyatı • 

nm ölmez 1aheseri, 25 kunı1. 

.... a.ı=::zmmm ............. 

Oeniz yolları 
Ac.!t~!" ,Eı!.ı.~y ~~ı!,.., 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanade 
.. __ ı.H&D. Tel. 22740<111•-1111! 

KARADENiZ YOLU 
KARADENiZ vapuru 11 Bi

rinci Kanun SALI günü a.1rtnmı 
saat 20 de Rize'ye kadar. 

(8410) 10018 

Sürüde göze çarpan yogon (6) fİtman
lar bunlann arasından çıkar. Bu tiıman
lık'arm çoğu çocuklukta hatlar. Hemen 
hemen h•p•i beynin içindeki hipofiz de
nilen ufacık bezin bozulmasından ileri 
gelirler. Bu bez.in İfi hormon adlı nesne .. 
leri karun içine atmaktır. Bu honnonlar 
beslenmek, azıklanmak (7) işlerini yolu· 
na k"varlar. Bu Geze komsu düten,beyin 
parçalarmm 11kııması, baskı altında kal-

( 1) Anklamak - zayiflamak, (2) yün
dcm - usul, (3) Azık - gıda, (4) 
art klxıkıvve ( 5) Terin-tabir, (6) Yo
gon - kaim, (7) Azrklamak - tagad
di, (8) Tenasül aletleri, (9) Biragu -
miras, (10) Ülgü - adet, (11) Systeme 
circulatoiro (12) S. respiratoire (13) 
hare-ket e'trnek (14) dikkat (15) Sür
güçlemc - masaj. 

..... 
~ 

.... ,,.,11 ' 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m 
ARZIN MERKEZiNE SEYAHAT.

Mqbur fenni romanlar müellifi Jül BARTIN YOLU 

! ması da bu aşın tiımanlığı yapar. 
r ununla kalmaz. o bezciğizin bo

zul rasile döl döt getirme avaaanJıklan 
(8) ola büyümeden kalır.Bu yogon ıişman 
lar~ merakU.rmı ""·crkt11"""'a.k için n~r-:t 
ile kamuya ıı;ôsterlrler. Rontgen qığı ile 
sinir cernhlığı ~ ortiara yardun etmeli
dir. Y mıe, içme düzenin bun!ann ıiı
manlığı üzerine bir iliıiği olmaz. 

Bu iri 'fe yogon titmanlarm daha ni
celeri de vardır ki onlarda, ileride kulla
nılmak üzere ırövdelerinde birikmiJ olan 
yağlara düzen veren siıair ve endokrin 
kurumu bozulmuıtur. Şişmanlıkta Biragu 
(9) nun da eli vardır. Şişmanın anası, 
babası da titmandır. Artritizm adı verilen 
Japılıım türlü türlü görünüılerinden bi
ri de odur, tiımanlıktır. 

Yemek, içmek Ulğ\i (10) leri,günlerini 
otunnakla geçirmek titmanLk yönünden 
gerekli it ırönnektedir. 

Ş',manlık yönünden ırerelcli iş görür· 
ler. Çok tiımanlar anklamalıdırlar. Yağ
lar yalnız gövdenin drı yüzünde birik
mez; derinlere de ıaldınr, yüreğin, böb
reklerin itlerini de iılemelerini bozar.On
lar için ıonu yaman bir engel olur. Tez 
gelip gidici sayruluklar tiımanlarda kor
kunç olur. 

Çok yogon kiı:lerin arıklanması için 
yemeyi İçmeyi, azıldanmayı düzeltmek-

r ı a: 40 

Artık dıp.rdakiler fena halde 
sabı. -ızlanmışlar, bağrıtıyorlardı. 
Kilit tekrar çıkırdadı. Ve bu sefer 
kapının iki kanadı birden arkası
na dayandı. Abidin beyin "Ali!,, 
diye ~eslendiği esmer genç avazı 
çıktığı kadar bağırdı: 

- Beyler! buyurun ! 
Ve beyler, itite kakıp. ~aldırdı

lar bir han katının dar korıdoruna ' 
sıkıtmağa çalıttılar. 

Arapki.•li derhal Aliye yanaştı. 
Eline bet liralık bir kayme sıkıştır
dı; 

- Beni unutma •• 
Burma bıyrk'ı da onu taklit et· 

mİftİ. Top ıakallı efendi de eline 
bir ,eyler tututturdu. Cüce, birinin 
bacakların arasından geçerek A-

------
TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

..,..tv\TROSU 
rııJ•&ut Bıliiliıınl Bu aktam 

$ehirTiqııtrıasu Saat (20) de 

111111111111111 H ~ ~r~e E T 

1'1111 w. lFi.s~ER 
111 Tercüme eden: 

E. tuğrul Muhsin 
9778 

OZAN OPERETİ 

.... 
N .... = .... 

Şehzadebatı Ferah Ti
yatroıımda bu akıam 

20,30 da Muhlis Saba
hattin, Fal.:i Gülünç, ~ 

-

lsınail Dünhüllü 
GOL FATMA 

Operot 3 perde 
Pek yalanda : 

~OPPE GlITl 

ZA YI - 3552 sicil N o. arabacılık ehli
yetnamemi zayi ettim. Y eaisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktlD". Rafit 
oğlu Şevket. (5706) 

fiyi dürttü: 
- Cebine attrm... -dedi -
- Peki Şakir bey ... peki ... 

Asıl kalabalık, üzerine tebetir
le rakamlar yazılmıt iki kara tah
tanın batrna birikmitti. He;·kesin e
linde bir kalem, bir defter vardı. 
Bu tah Al'\ra bakıp bir feyler not 
ediyorlardı, 

Sonra kımisi cebinden bir bet li
ra.Irk kimisi cüzdanından bir kaç 
tek lira çıkarıyor ve doğru kotuyor· 
lardı Alinin yanına ... 

Fakat nasıl keramet vardı bu A
lide? 

Şivesinden Trabzonlu olduğu an 
l14ılan kırbıyıklı biri, aynaya ba. 
kıp burnunun kıllannr koparan ar-

kadatına; 
- Şu Aliye Allah' artık yürü 

ya kulum!,, dedi, - diye homur
dandı - çocuk her liıte günü bet 
yüz liraya para demiyor. 

- Evet ayda en azdan iki bin li
ra vuruyor. 

- Bu bizim h-playabildiği
miz. .. Aalma bakaraan bir o kadar 
da Yesikadan çıkanyor, 

- Vesikada alabiliyor mu? 
- EJbette... Odadan ikinci sı-

nıf tüccar tehadetnameıi aldrk. 
Tavsiye edenlerden biri benim. Fa
kat doğnuu altmda kalmadı, çok 
yardrmmı gördüm. 

Merdivende saatlerce bekliyen
ler, bağrıtanlar, dedikodu yapan. 
!ar, para verenler, itifip kakrtan
lar, 1B11uıni harbin dürüst kazand
mıf hiç bir refah bırakmadığı bu 
devirlerde, yüzlerce binlerce lira
lan kolaylıkla cebe indirllLenin yo-
lunu bulmut olanlardı. Burada 
memleketten mal ihraç etmek için 
ticaret odaaında kayıtlı tüccarlara 
veıika dağıtan bir komisyon vardı. 
Bu açlık ve kıtlık günlerinde de ih
racat ticaretini, ancak memleketin 

. 18: E•ki fran•ız daoılan, 18,25: Sözler. 
18,35: Pi)'a.no )'ard.ım17la ıarlalar. 18.SO: Söz. 
ler. 19,15: Hafif ınu.aiki. 19,45: Edebiyat. 20: 
Popüriler, tarlular. - Sözler. 20,30: pli.k •a· 
aaire. 20: Kli.a.ik ıarlular. - Koa.ıerli rekli.nı· 
Jar. 23, 15: Pli.it. 23,45: Sözlv. 24,05: Danı 
muıikt.i. 

Ki ... LEIPIG, 382 m. 
18.20: Laate refakatile ıarkıla:r, 18..SO: Ha .. 

berler, 19: konfersn. 19,15: PI&lı:. 20,35: Sözler. 
21,10: "HaJk •• it,, i.ıimli rad,.o temıili. 22: 
Orkestra koaıeri. 23: Haberler •• ıpor. 23,20: 
Plik. 24: Hafif parçalar, danı musikisi. 

Kb%. PRAG, 470 ... 
18,05: P!ak. 18.35: Almanca derı - Şiirler. 

- Ziraat. 19,20: Ma•ikili Almaırıca em•İJOD. 
(tarlull piyaao). 19.SS: Haberler Ye•aire. 
20,10: Ka.rıtık ıarlu.lı emıi7oa.. 21,40: Hafif 
ınusiki. - Haberler. 22,25: Piyan.o • ke•aa. 
konseri. 23: 1-laber&er. 23,15: Plak. 23,30: la• 
aUiı:ce haberler. 

Kb%. MOSKOV A, (Stalin) 361 m. 
111 Senfonik konser, 18.30: Amele ko•nri. 

19,30: Milli OkranJ'• musikisi. 22: Dana •• ka
rıtık mıuiki parça.lan. 24: lı~yolca neıri .. ,. ... 

18.30: Plak. 19,30: Reportaj. 19,45: Popü
lel'. konMri. 20,30: Koro lıı:oas•i. 21: Sözler. 
21,30: Rad,.o orkeatrau. 22.15: Edebiyat . 
23: Sözler 23: Şa.rlala.r. 

ROMA, NAPOU, BARI 
18,10: Ka.rııık konser. - Plik. •• sözler. 

21,45: Ka.rııık konser. 22,.30: "il Diadeate" iaim. 
Ji bir perdelik mu.a.auti p.iJea. 23: Dana muai-
lciıi. 24: Haberi .re 

592 Kbz. BERLIN 357 m.: 
lH Hafif mu.iki, 19,.30 Hafif musiki, 20,30 

Stukuki b&hialer, 20,40 Aktüalite , haberler, 
21,10 Laııf ina Glück opereti, 22 N9f'eli ma
aikili proaram, 2.3 Haberler1 23,30 Aak•i 
JDUSiki. 

593 Kbs. ViYANA 507 m.: 
18.30 Koro koıu.n,. 19 Eski A•u.•turya ... 

ibtiyacmı temin ettikten sonra arta
cak efyaya inhisar ettirmekten da
ha tabii ne olabiJirdi? Bu komisyo
nu kuranlar hiç te yanlıt düfÜ!lme
mitlerdi. Fakat it yürüdükçe tered
di etmif, düzeni bozulmuttu. Evve
la sırf ticaret odasında kayıtlı bu
lundukları için, ihracat itini çok
tan bırakmıt olan bazı tacirlere de 
vesika verilmifti. Bunlar dürüst 
hareket edip; 

- Efendim biz artık ihracatla uğ 
ratmıyonız. 

Diyerek bu vesika.lan iade ede
ceklerine, istediği kadar çok mal 
ihraç etmesine müsaade edilmedi
ği için kıvranıp duran diğer tüccar
lara uı.tmıflaroı. Bu epey karlı 
bir it olınut ve gitgide bir nevi ha
va oyunudur batlamıtlJ. Büyük 
toptancılar ötede beride dolatan 
bir takım serserileri bir yolunu bu. 
lup ticaret odasına kaydettirmitler, 
ııonra bunlara üç bet ıruru. vere
rek namlaJ'Ina çıkan vesika.lan el
lerinden almıtlar, kullanmıtlardı. 
Nihayet bir gün ite daha yukarda 
kiler el atnutlar ve komisyon dost
lann kayrıldığı bir imaret haline 
ırirmiati. 

Vern'in çok meraklı bir eseri; 25 kunıt- 1 Yalmz bir sefere mah- ol-
HAYVANLAR ALEMi. - Faik S. mak üzere BURSA vapuru 11 

ri Duran'm çok raibet gören ve bize Birinci Kanun SALI günü saat 
hayvanlan tanıtan ve sevdirea çok ,,... S 

1
_ ı 

aimli güzel bir kitabı; 150 kurut. 17 de irkeci rıhbmmdan _._ 
l•taıi>uldaıı Lcındraya Şileple Bir kaca.k giditte Ereğli, Zongul-

Y olculuk. - Faik Sabri Dunuı'm Ak· dak ve Filyoaa uğrayarak Bar-
denizde, Atlas Okyanosund.an, Fel~ tına kadar gidecek ve avdette 
Jngiltere, Fransa, ltalya n Yun~~- Filyoa hariç olmak üzere aynı 
daki seyah.tı:nı anlatan çok ""imli " iskelelere uğrayarak dönecek-
pelı: istifadeli kitabı: 75 kuruı. • (8448) 

NE.RE.DEN Gf.UYORUZ?. - Bize tır. 
nweden ıı;tıldiğjmizi öğreten çcık ..-aldı A OL 
bir ldbıp. Franaada Bou"&'es ~ıha .- 1 YV AEJK Y U 
nesi müdüril Alıbee Th. Mo.-x nun bir 1 NİLÜFER vapuru 12 Birinci 
~ı 40 1mnı,. Kanun ÇARŞAMBA günü ak-

coCRAFYADA iLK ~l!W· - F~- fADU ıaat 19 da Ayvalığa kadar. 
Ilı Sabri ou .. n'm çoculdtlT IÇlll yazdıgt ( 8436) 

çok resimli ve nefis bir kitabı: 50 kuruı. 1 ·-------------TAR:IH OCRENIYORUM. - ~ 
Reiik'in çocuklar İçin ~dığı tıariı hi-
kayeleri: 50 kurut. . 
Cık değerli ve faydalı o!~ bn kit~ 

]ar;" karilerimize taıYııiye edenz. Tenı 
yeri: AKŞAM KlTAPHANESI. 121 
Ankara caddeoi. 

firi He" Auıuat Kral tarafnu~an Türki~e 
Cemhurlyedah. lnsrv.1ut111n1.n tarihi aeheolen, 
atlı lr:onferan•. 19,2.5 Der• •eaab·•, 20,tO Ha· 
b ı. 20 40 !f.,.si•e dair 21 Dot1 Karloa o-

er r, • " ' .. 1 Z2 15 1 
.,_.aaın.Jan •a.hneler, 21,!55 Soz er, • •· 
panyol muallciet, 22,30 Haberle?', 22,40 f~p.an• 
701 ha.-alarnım. de.-amı, %4-30 Dana maaıkııL 

YURTTAŞ! 
Çocuğumaı sağlam ve kızo.. 

vetli olmasun istiyo,_., ona 
bol, bol iizüm, incir, fındık. 
lutık, portakal elma. ~ 
yedir. 

Milli iktisat ve Tasan:uf 
Cemiyeti 

Bu koridoru dolduran kalabal0ifDl&Il Rüsrem söze kanttı: 
ğm içinde bir tane bile hakiki ih- - Ortağımıza takılma.-
racat tüccarı yoktu. Bunla!' bir ta- Sonra Abidin beye döndil• 
kını maınkenlerdi ki aldıkları vesi- - Nazmininkiler razald olıun 
kalan doğru Abidin beyin yahnt değı1 mi ? 
Rüstem beyin yazıhaneıine getirip - Sen bilirsin... ikinci kalite 
ucuz pahalı devrediyorlardı. Şüp- için öbürlerininkilerden istifade &-

hesiz bu yüzden çok, ama pek çok deriz. • 
kazanıyorlardı. Nazmi, itte bun- Katip sigara içiyordu. Derin hır 
lardan biriydi. Kapıcı Ali omı kori- nefes çekerek üfledi; 
dorda seçince hemen yanma kot- - Baaat üstüne! - dedi - • 

Hemen ~:aleme ıanldı. Peııbe bıt 
kağıda bir teyler yazıp im:za.Iadı. 
Sdnra yeşil bir kağıda da bır ımza 
kondurarak gence uzattı: 

tu: 
- Beyefendi sizi katibin odasıo

da bekliyor ... 
Ve gencin önüne düttü. Biribiri 

ne yapıfIDJf gibi duran yetmit se.k
aen kitiıi itip kakarak yol açtı, bır 
kapıdan içeriye soktu. 

Duvarlarda raf raf fiteler, kava
nozlar dizilmişti. O rıtü camlı bir 
masanın başında pos kara bıyıklı 
kaim katlı bir adam oturuyordu. 
Abidin bey bir isken:Je gösterince 
genç oturdu. . 

Kanıkllflı adam gülümseyerek 
somu: 

- Bu kadar üzümü sevkedebile 
ceık misiniz Nazmi bey? 

AJay ettiği ae.inden belliydi. 

- Biri üzümün, biri de incirin-: 
Bir sigara almaz mısınız Nazını 

Bey? . 
- Teşekkür ederim efendıDl··· 

O kadar uykusuzum ki ayakta du· 
ramıyorum. Gideceğiuı. 

Oturanlar eller•ini uzattılar. Ka· 
prya doğru yürürken Abidin bef 
yanına yaklattı: 

- Mutabıkız değil mi? 
-Tabii.. . 
- Katip yazıhanede seni bekh· 

yor. 
(Bitmedi) 
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İttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESIKALARA CORE)' 

Her hakkı mahluzdar. Y cnon : A. C. 

Bir kızın Parise gitmesi üzerine 
kaplarına sığamıganlar vardı 

~8.Yet metrutiyet ve hürriyet de... kUfkulandırmaz mı? B~ iti.r-:zl~r 
~&eldi her biçareyi sevindirdi ve ecnebileri ve ruhani reıslennı b';I' 
llıaıiyi 'mümkün olduğu kadar o- takım fena fikirlere düfiirmez mı? 
iltıttıırmağa vesile oldu. Fakat deov- demezler mi ki: 
''tin ve milletin fazla metguliyeti - "İslam kad~n~an dinlerin~e~ 
j'llaaında terbiyesiz mürebbiyeler- hotnut değil, hırı.tıyan olmak ıstı-
h;' &ütü bozuk süt analarla ve ter· yorlar.,. . 
•
1Yeden aciz o tefkatsiz ana baba Eyvahlar olsun,?ls~ ki~~ _bu. 

ıle hüyütüldüğü hariciyedeki T. kadar senedenberı bır banıı ıslamı 
~rin kızı Parise kaçtı. İslam dini- yet ve bir teref~ r~fahiyet 019;11 .mu
~1 Yerinden sarsacak olan atağıda- kaddes mezhebımıze karşı mıllıye
ki llı.addeler bir kaç gündenberi i- tini bilmeyen bizleıoden bir takım 
11llıleri gazetelerde yazılan rezile- naehil rezileler - fÜphesiz ki ko
l,r tarafından mukaddes dinimize calan ve ailesi de mütterek 
~rtı hir taaı>ruz olarak gösterildi- - envai hakaretlerde bulun
ti halde bunlar sükutla geçittirili- ~unlar da İslamiyetin üle
to, .. Bu sükutu onlar uir kabul ; mai benamı aô~ nasihatler
bir ludik manasına alarak istedik- le vakit geçirsinler, öyle mi ? Bu 1tri gibi cahil ve fasit olan kalem- ter'i terife muvafık mıdır ? Allah 
l,ritri, ifadelerini neticeyi takdir a ,kına liltfen söyleyiniz efendim. 
'lllıeyen veya etmek istemeyen ba- F.atih dersi9;Mlanndan, t~l~~~le
~ı gazete muharrirlerine veriyor- rınden vesaır bazıları bu gıbı ıtıraz
lar, Bunla.~n ortaya attıkları fikir- !arın gazetelerle yazılmamasını ilti-
1:r fu üç madde üzerine istinat e- zam eyledikleri halde hala bazı ga
dı:vor: zetelerin böyle makaleleri yazmala-

1 - İslamiyette tesettürden mak n hangi kanun, han~i t~r'i terifte 
1't, erkeklerin kadınlarına olan yazılı bulunuyor? Mılletm ve mem
'llıniyebizliklerinden ibarettir. Te- lekelin meııafiine ha<lim olacak ga· 
'tltüre riayet etmeyen diğer kom- zetelerin sütunları bu gibi itirazlar 
!~farımız acaba fuhtiyat ile mime- la mı doll\cak? 
1~fturlar? Evet, kad .ılardan bahsedilsin, 

2 - Bir kaç kadın almak ne olu- dinlerinin müsait olduğu terakkiyi 
}or? Bir eıkek bir kaç kadın alı- elde etmeleri için lazım olan vası
)or, hatta gayri m~ru münasebet- talara dair makaleler yazılsın. Bu
!erde bulunuyor da fena bir nam na itiraz etmek kabil değildir. Fa
Oe Yadedilmiyor. Halbuki bir ka- kat garibi turası ki kulağımrza hiç 
dın böyle bir teY yapsa fahite di- inanamayacağımız bir haber fısd
Ye İsmi çıkıyor, neden ? dandı. Bu haberi bize getirmek id
i 3 - Kadınlar lılamiyette erkek- diasını tiddetle reddettik. Fakat o 
eı;n bütün ev itlerile mefgul bir e- zat inat ve ısrarla diyordu ki: 
~İri?ir ... Devlet .hizmetinde onların _ "Şeyhislam efendi hazretleri-
il tf go:=elerı muvafık bulunmu- nin devlethanelerinde Fransrz ve 

Yor. Niçin? eınsili mürebbiyeler vardır.Acaıha 
Ey dinimübinimizin all8.n:ıesi ! bunların Şeyhiılam efendi hazret

~Y hütün Müslümanların hamisi! !er inin devlethanelerinde mevcudi
f!u üç maddeden ce5aret alarak ca- yeti İslamiyet ahlakının Fransadan 
~ilane fikirlerile dinlerini ecnebi- alındığına mı delalet eder?,, 
~ere karfı küçük düşüren, Türklü- Her ne kadar bu sözleri red ve 
~ü hamakat diye telakki ettiren bu 
aibi deni kadınlara ,eran bir cevap ceıhe kalkıttıksa da affı alü rahi
"erilmiyecek mi? Reomedilmeğe la- manenize binaen diyebiliriz ki bu 
)ık olan bu gibilerin vücutlan or- haber bir kaç mevıuk yerden daha 
ladan kaldırılmayacak ve lılamiye- teyit eodildi. Bizim buna inanmamız 
tin hunlaıoa bah,eylediği pek vasi pek te muhtemel değilse de bu mü
;e namuskarane hürriyeti inkar e- him keyfiyet sizlere aittir. 

en o dilleri kesilmiyecek mi? Velhasıl sizlerden istirham ve 
Her ne kadar kanunu esasiıniz 

~-• istirca eyleriz ki bütün mütedeyyin ""kiyle ter'i bir hürriyet değilse 
de milliyetimizin esasını payidar e- İı!Am.ları teessüfe dütüren ve zahi-
di en ve her bir umurumuzu hakkiy- ren bir takımlarınca pek adi görü
e Sevk ve idare eden o mukaddes len bu mesele, tcr'i terif üzere iyi 
~~nimize karşı böyle taarruz eden bir suretle bitirilsin. Bilıirilsiıı de 
ır kaç mütaleasız, malumatsız, birkaç günden beri gözya,lan dö

tllıfatan, açık metrep kadmlann ık= ve anlar anlama2 huistiyanla
~rruzuna imkan olduğu kadar ta- rın dillerine düten o aoözle:rin aahi
t~fı tne?ihatpenahilerinden ,er' an heleri ortadan kal<hnlsm. Masum 
lıır ceza, velev ibreti engiz bir mii-

ve mahzun İslam ahali de mesrur t&.ı:at tertip oluma, sizleri ey muh
terem dini mü bin üstadı, sizleri olıun !" 
~llngi kanun, hangi millet protesto 
~ecektir? 

Sairlerine ibret olmak üzere hu-
1\ıliinü i~tediğimiz bu ceza, emin 
0lunuz ki o alafranga taPka tarzm
dilki hotozları, korseli ç~aflan, 
Çıplak kolları, evlerdeki terbiyesiz 
llıürebbiyeleri, huılı feriate ınuga
)i\ı' r olan ve şehveti calip bulunan 
er feyi kendiliğinden meneyliye

tekt' ır ... 
Bu mütearrız alçak kadmla

"lll ifadelerini gazetelerden bazda
~ iftiha11 ederek yazıyorlar. Bun
'<ll' ecnebileri, tebaayi ve hatta 
lııekteplerde bulunan ve dünyayı, 
konyayı anlayamamıt o genç teh
"etı>erest, atkperver kızlarımızı 

- Bitmedi-
Kari mektuplan 

Bu telgraf nerede kalmış? 
clO • 11 • 934 cumartesi ...at 13.20 de 

Beyazıt ı><>•taıu.ı-inden 413 merauie 
numaraaını 'tafıyan mal.buzla lzmite sağ 
lığımı ve baıanmu bil~ b.ir telyaziu 
çelaniıtim. Aradan bir ay geçtikten aon
ra haberin yerine varmıodığını öğrendim. 
Bundan ötürü uğradığım sağlık zararı. 
nun v<l>alioi kimin çekeceğini dütüıriir
ken hadiseyi müesııesenin bağlı bulundu
ğu bakanlığın iyi gören gözleri önüne 
oiirmeyi daha iyi buldum. Derdei, d.ilek
ı.n dinleyen ve yazan, yerlerine ulqtınuı 
gazetenizin bu kez bana yardım etme• 
ni dilerim. 

Iatanbul Hukuk Fakültesi 80ll ıımıftan 
4308 Ahmet Hamdi ERlM 

tahht" kunıanda tımek •e ınsanın ktndi gemisini ish~J i~i hedefe yü rütebil ~ 

mcktir Sıbfan sınırltr muth ı$ haya t ınücadelesinde muvı ffaliyetin en iyf 
ıenıını~ 1ır. Cınacn.11 ) "ı sınır l C'fınızı 

Bromural - ıcnoıı-
ne kt:vvttlendil'1n:z, bunu n museli.kı n ve mu kavvi t es ın her ı~le e:örüfUı 
lhı; bır zar.ar yo;_;t ır ve alı şık l ık vermez. 

10 ~' 20 konsprimr ri ll~vı tup· 
kıde rcıındcrdc reç~r ıır wılıhr . 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, ludwigshafen s ; Rhlı 

MiLLiYET SALI 11 KANUNEVVEL 1934 

Çorumda hergün 
Bir düğün var 
Çorumlular ıüzün evlen

meği u§'ur sayarlar 
ÇORUM, (Milliyet) - Köse ve 

Eğerci Dağlarının dorukların~a 
aklu belirdi ; kandil çalı, Melik 
falı, yaydığm sırtları, buğulanıb 
buğulanrb, duruyor ... Günetin tat
lı, ılık ıtıklan görünmez, yayıl
maz oldu ... 

Sert, hırçın bir esin var ... 
Paltolar, eldivenler, eprplar, 

hele, o, batmanlık lastikle11 yine, 
bıı.Jımızda kıtladı. 

tldatlar; içlerini çeke çeke: 
- Kış, geldi, diyorlar.-• . . 
Kıtm gözümüzde karalatan a.Ji. 

lıklarını seçerken, sayısı eksilme 
yi.b, artan kahveler tıklım tıklım, 
dolmağa ibıqladı. Papazın Kızma 
gönül verenler, hınçlannı tavlanın 
taldayan pullanndan alıyorlar. 

Galatanın artıklarından bir kaç 
yosma töredi ; aktamdan ak,ama: 

Yetmez mi artık çektikleı<İın, 
Şu, iki günlük ömrüm için ... 

diye, sızlana sızlana "İcrayı luU.. 
biyat ediyor türlü türlü, roller 

.. ' b 11' (?) batarıyorlar. Beı e 1, yı-
ğıt yapılı, Çorum, delikanların:' 
abayı zorlu yakınıf olmalılar ki, 
aylardır gediklendiler, kaldılar. 

, * • * 
Bu, günlerde bakıyorum; sıra 

sıra otomobiller, sıra, sıra, yay. 
Jile; geçiyor. Tükeli, allı, yetilli, 
morlu bezlere bezenmİf-

- Ne, var? diye, çıdamsızlam
yorum. 

- Ne olacak? diye, yanıt veri-
yorlar: 
-Düğün var ... 
- Ya ... öyle mi... ne ekliyorum: 
- Tanrı, dirlik, düzenlik ver-

ıin.u 
Diyorlar, ki Güz gelince Çorum

da düğünler başlar, davullar, zur
nalar yanık ötermiş ... Eskiden ge
linin batma kat, kat, kasnaklar 
geçirilir, güveyinin eline kınalar 
yakılırmış. Şimdi bunlar yapılmı
yormuf ama, gel gör ki, bay damat, 
yavuklusunun kara gözlerini, an
cak, zifaf odasında seçebiliyor-
muf ... • • • 

Kıtın perdesi açılmasiyle, de
lik detik, Çorum, sokakları bir. ça
mur Denizine dönüverdi. 

Vilayet sınırlarını bir birine n
lattıran yollar, özenıçle perçinl&
tir, genel bir kıvanç doğururken, 
kültür ve ökonomi verimi günden 
güne, artan Çorumda, tar yollan
nın düzenlenmesini, onarılınıuımı 
ne dek umardık. 

Duyuyorum ki, kentin Hekim 
başkanı, elektrik ve su itini bir çır· 
pıda çıkarmak dileyonnuş. Bun
dan ötürü sayğı ve ıöyünçleniriz. 
Yalnız ötünmek ve eklemek iste
riz ki, bu, güzel yaratılmıt diyar
da, bitirilmesi önceleten itlerin 
batında yol gelir ... 

• • • 
Evelki aktam, Çorumun seçgin 

elgünü, spor kurumunun (Kasır
ga) sına tutuldular. 

ATA TORKON çocukları, Ço.. 
rum, krranında parlak, anlamlı 
bir müsamere ve öğüt sundular. 
Kendileı•ini sevgilene sevgilene, 
orunçlana orunçlana alkışlarken, 
ne denlü kıvançlı ve umutlanm:ız 
yüce idi ... 

Cevdet ERDOCAN 

Aydında mandoliıı kursu 
AYDIN, (Milliyet) - Halkm 

güzelsanatlar tubesi son te,rin a
yında mandolin kursu da aÇl111' 1'e 
dersle;te 'batlamıştır. Daktilo kursu 
da açılmıttır. 

Sam,un şehir işleri 
SAMSUN, 10 (A.A.) - Şehir 

Meclisi, eytam ve emlak bankası • 
na olan borçların on yıl içinde ö -

, denmesini sağlamlayan bir fonnü 
lü onaylamıştır. Meclis su, elek • 
trik fabriJcalarmm çevirme işlerin 
deki bozukluğu gideren bir kıarar 
almıtşır. 

Fitre ve zekatını
zı Tayyare Cemiyetine 
veriniz. Bun.lar Hilali
ahmer cemiyeti ile Ço. 
cuk eıirgeme kuru -
mu arasında kardeşçe 
paylaşılır. 

MEMLEKET 
~ HAIERLElli 

Çatalcada spor, sihhat 
Gençler çalıııaorlar. Spora, temıile ve muıikiye 

•azım ıelen ehemmiyeti veriyorlar 

\Aydında 
Yeni yollar 

-
b&::DS:Nı TERBiY!: 
E 

Çatalca apor birliği 

ÇAT ALCA, (Milliyet) - Çatal- 1 
cada Eevinçle yazılacak iki çalıt
hareketi daha var: Spor ve sıhhat 
memleketin heyecanları ortamek
tep müdürü Hüseyin beyin tepiki 
ve fırka reisi Naci beyin yardımile 
bir spor birliği yapmıtlar ve güzel 
bir binaya sahip olmutlardır. Bir 
taraftan 9 parçadan ibaret bando
mızıkalarının notalanna çalıtırlar
ken öteyandan da, daha çokçası, 
kendi ellerile ve kendi alın terlerile 
'yuvalannı onarmağa, iki yüz kişiyi 
alacak geniş bir salon ve bu salona 
cidden uygun dü,en mükemmel bir 
sahne yap<nağa muvaffak olmut
lardır. 

Spor birliği bir sene zarfında 12 
temsil ve müsamere vermit, halkın
mü,terek heyecanlarında daima ön 
derlik etmittir. Çocuklarımızın kah 
velerde ve oyun ba,lannda vakit 
öldürmelerinin önüne geçmek için 
her türlü çareye batvurmllf memur 
!ara da kapılarını açık bulun.dur
mak suretile halk ile memur ara
sındaki bağlantıyı kuvvetlendinne
ğe çalıtmıt, muvaffak ta olmuştur. 
Kazanın sıhhi te~kilatını da ha

kikaten beğenilmeğe layık gör
düın: 

Hutusi muhasebeye dayanan 
dört dispanserin dördü de dörder 
yataklıdrr. Biri merkezde, ötekile
ri Çekmecede, Karaca.köy ve Is-

idare heyeti azaları 
trancadadır. Her birinde birer dok
tor, birer sıhhat memuru, birer de 
ebe mevcuttur. 

lstanbulun 40 kilometre garbinde 
ve Büyükçekınece gölünün 10 kilo
metre timali garbismde olan Ça
talcanın havası da güzeldir; auyu 
da. .. Arazisi münbit ve mahsuldar
olup zahire ve hububat yetİftirme
ğe müsait ve geniş araziyi muhacir 
le iskan etmek pek ziyade müm
kündür. Şimalinde Karadeniz, ce
nubunda Mannara denizi, tarkında 
İtsanbul, garbında da Tekirdağ vi
layeti vardır. Şimdiki nüfusu 
50 • 60 bin arasındadır. Kasaba 
merkezinin 3500 • 3600 nüfu.u 
mevcuttur. 77 köyü ile boyalık, Ka
racaköy ve Çekmece isimli 3 nahi
yesi vardır. Kasaba ile Çekınece 
gölü arasında uzanan ve mimar Si. 
nanın taheserlerinden biri olan 
800 metre uzunluğunda eski bir 
köprüsü de vardır. Köylerin hep
sinde birer mektep varsa da tanı 
devreH mekteplerin sayısı 14 tür. 

Çatalcanın pertemhe günleri 
muntazaman kurulan pazan da 
m~hur ve kalaba.lıktll'. İstanbul. 
dan ve kaza köy~rinden gelen alı
cr, satıcılar wasıınlaki mübadele 
tayanı memnuniyet neticeler ver· 
mektedir. Hasılı, Çatalca, heyecan
lı ve tuurlu gençlerinin azimlerile 
yakın bir istikbalde iyi bir inkipfa 
erecektir. 

Egede eski kentler 
Halkevcileri yeryer toplanarak eski 

şehir harabelerini dolaşırorlar 

Gezginciler l'i,)'atn> 
AYDIN, (M:ıai,.et) - Halkevimi

zin dil, tarih ve edebiyat kolunun Sul
tamisardaki (Niza) lıarabelerine bir 
gezinti taaarladığmı bir kaç gün önce 
Yaztnı§tnn. Bu gezinti yapıJ.dı. Çok iyi 
ve eğlenceli geçti. 

Gezintiye kumandan zabitler, fırka 
ve halkevliler, kadın erkd. mualJ..im.. 
ler katıldılar. Aydından kamyonlarla 
aynıldrk. Kö§klüler gezgincileri ko • 
nukladılar. Çay ka.hve verdiler. Sul
tanhiaara vardığınuzda nahiye çevir
geni Şit, fmka batkanı Ali Zühtü Drik 
ve ınubtv Bahri ba§larmda olduiu halde 
kar§ıladdar. Fırkaya götürdüler, ,,;. 
gara ve kahve aundular. Portakal hah 
çelerini dolqtırdılar. Oğle yemeğin
den aonra harabelerin olduğu yere gi
derken her köyün çevreııiıM girince 
"HOf&'eddniz" yazılı ukılar gördük. 
Harabelerin yanında toplanınq olan 
köylü kardetlerin öncülüğü ile dr§a 
çıkarılmıt olan eski yapıların hep.mi 
gezd K. Halkevimiz tarih kolunun 
bafkanı Hulusi Erdoğan ile arka.d&fl 
Hikmet Şölenin elbirliii hazırladıkla. 

harabelerinde 
n maılUmatı Erdoğan oıkudu. Bununla 
gö..düklerinıizin ne okluklarmı belle
dik. Gezilme ve göriilme gÜn ba.tuıya 
kadar aürdü. Gür.batarken SuJtanhi
aardan ayrıldık. Y auı okunurken Ay
dına döndük. Halkevimiz t'.mdiyedek 
vilayetimiz ve biti§ik vilaydler çevre
lerindekıi Miri eaerkre gezintiler yap
tı. Fakat en iyi ve eilenceüu dünkü 
gezinti oldıL 

Ege mmtakau buaün, örününün boi 
luğu, ahşveri§inin ileriliği ve bun<lan 
ötürü bayındırlr~ı ile nasıl önde aayı
lıyoraa günlemeıten önceki çağlarda 
da öyle ünlü bir yermiı. Böyle o>ldu
ğunu Ege çevresinde eakıden 103 bü
yük kent olmuı belli ediyor. 

Ben her gez<ljğim eaki kentler için 
edindiğim bilgileri yazarım. Niza için 
öğrendiklerimi de yazıyorum. Bunlar 
belki de yanll§tır. Bu yanlqhklarr bil
l!'İnlerimiz düzeltlrlene bu da bir ka
zanç olur. 

Niza; Günleroeıten iki bin yıl önce 
L&kedemuD)alı üç kardet {lbniroa, 

Menderes üstünde yeni bir 
köprü yapılıyor 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti
miz çevresinde yol ve köprü yapı 
itleri hızla yürümektedir. ı 

Kuyucak • Karacasu arasındaki 
Menderes üstündeki köprü eyice o
naıttlmıttır. Karapınarla Koçarlı a
rasında Menderse üstündeki köprü 
de bozulduğundan bunun onarılma 
sına bıqlanmak üzeredir. Bu köprü 
ve bu yol üstündeki bozuk yerler 
onarılırken yolcuları Mendere1 
üstünden geçmeleri için köprü ~ 
nına bir sal getirilmittir. Kamyon 
ve arabalar da Çine çayı üstündeki 
çiftlik köp:'iisünden geçeceklerdir. ' 
Bu körırünün de bir iki yeri onanl
mak istediğinden onarılmasına b~ 
!anmak üzeredir. 

Çine yolunun çifliik burnundau 
ötedeki yeni yapılan kısmında gi. 
di! gelite zorluk veren yerler ta
mamen onarılmıstır. Gargalı lJurırG> 
na kadar müteahhide satılan kı• 
mın fOse döfenmesi ve silindiraj i,. 
leıi hızla yürütülüyor. 

Söke • Bafa • Milas yolu yapıl. 
makta, Kö~k • Ödemit yolunda da • 
kalan b~ kilometre üzerinde ç-.. 
lıtılmaktadır. 

Bunlardan bafka Akçaydan Ye
nipazar ovasının sulanması için 
proje yapmak üzere vilayet ıular 
idaresinden bir mühendis istemi,. 
tir. Bu ova vilayetin en iyi ve en ' 
çok pamuk yetittiren bir yeridir. 
Sulanan pamukların dört bet kat 
çok ürün verdiği görülmektedİI\. Sır 
yüzden bu ovada çalıpn çiftçile~ 
miz çok kıvanç duymaktadır. 

Ayılımiradeıa, ldr-..-) bugiinkü ~ 
tanlıi&annm yaınaçlannda ÜÇ' kent 
kunııutlanLr. Bunlardan Itmiroa diiıa 
harabelerini gezdiğimiz Niza'yı k.
muı. Bnılan bu kent.in d.a.lıa Ö009 
kurulduğunu aöylerl.,._ de Şarl~ 
Y• bunun gerçek olmadığım yazıy°"' 
B.ı üç kentin olduğu yerde çok salıı:aa 
bir kolera çılımq, halkm çoğunu (ar. 

U1.1f g~ bundan ötürü üç keDtiD 
halkı Niza.el& toplanmıtl&I'. Niza'nm 
Mendere. ovumm yukanemda en ... 
tlmli ve verimli topnJdarı Yardır. 

incir O zwpan da bu yek•mn önde 
ret- ürünü idi. o. çaid,a da iyi ........ 
ve pamuk yetiıtirilirdi. A."'"1J)alılaaı 1 
zeytinyaiJnı bilm«!ilrlerindaD N.iza'• , 
lılar sur.mnyaiı çııkanrlar, Kima ~ 'i 
dumdan AYl'Upa pazarlar.- YollaN 
rak sattınrlanl.ı. Sinato kaP"mda ÖDo 
ce dSrek ~lı iken zelzeleden ,..ıaı
ca direk alın. yerl.,.tiri! ... ve ND...._ 
nm _..,,,.,.; olan öküz b&fl ile incir 
üzüm ve p.ılıemnt yapraklan da bama 
~ llli ecr.,.... Niza iki yamaç iizen-
ırulmu,wr. Karpdan bak•nlar b• 

rayı iki .kem aa~ d& iki me\•L 
ledir. & i.lııi mahalleı>in ....-nda Met 
aotia çayı akanlı. Sel aulan Tiyatro 
alanlıiJ:nm altnv!•n geçer 'M keı>ti • 
bumuna imrfl lr.anrdu. 

Bugün bura.da bir ti,._..., bir jjıa. 
naz, bir &hali alanı, lriitüphlme ve S. 
nato aalonlan yapdarm dunımu ve ... 
iarm Tiy~ a\anmm .ıt•nd•n geçi. 
rilmea.i bw-ıuııım d& tzpkı Bertr•mad• 
ki anfiteatrlar benMrind.ı o&du&-w
göete.riyar. l 

Niza, ... çok Roma lmparatorlarmo 
dan .Antony..- Piy..-'wa zıunanmda 
parlamJttır. Piy_, kızı Fa.tin ı.. 

kenti bir edebiyat ocaiı haline rem. 
miı!A. En ünlü bilginler vo edipler ıı. 
rada t.ıplandılar. Unlü bilgin ~ 
dem burada idi. Bunun ıımıı:.c oilq 
büyük feyl....E Bcmb. ile burq• ' 
yerlC§mitô- lstiraöon delikanlıhğınciaı 
bura.da bu bilginlerden okumuftu. ~ 
za TUol'le miinaeebette bulunurdu, ı 
Ni:z.a ile T....t ar.....da A§araka k.. 
sabau v.....U. Afarak.anm ü.tünde P• 
p..- hek.im.lerinin bir meslek kunamq 
lmrduklan ve içinde yaktııldan ai .. 
ve otlarm koku.amdan günler ıtıe 
fena lııcııkulu mai&ı"a diye andan Biı. 
'-Y'*" mağaruı vardı. Fakıtt biiyoilk 
zelzeılederı buralan yıkıldıiı ZMD99 

bu mağara da kapandı gitti. 1 

Vilayetimiz çe...-indekl diğer ı.. 
rabeler hemen hanen tamamen yüze 
çıkarıldığı hald"" Niza daha toprak 
altında yatmaktadır. Y\Ue çıkanlaıa 
yerler peık azdır. Bura.da 1909 da Al
manlar ve 1921 de de Elenler çal.,. 
DUflar. Ve hıuı güzel eaerleri yüze çao 
ka.rnu§lardır. Bunların bir kruru El .. 
ne götüriünü§, bazıları da lzmir mö
ze&İne kaldırılmqtrr. SuJtanhtaarınm 
Selçuk ve Ollll&nlı Türklerine a.it ııiiDo 
lemecini önceden yazınııtrm. Bu ke:ı 
ondan ötürü tekrarlamıyonım. · 

Y azııma 50n verirken Sul:tanh:aarı.. 
!arın bir dileklerini yazacağon. Ayda 
demiryolu kwnpanyaaırun götürma 
para.omı çok alması Sultanhiaılrlılana 
bqta ge!co portakal ürününün süN
müne ket veriyor. SuJtanhiaar porta
kallannı korumak için bu dileii tez .&
den ele alınmuı çok yerin.de olacaM. 
tır, Geçen seneki aoğuklardan ötürii 
Sultanh.aal"' portakalcıları çok zarar 
gördüler, bu kez de tren parauımı 
çc>kluğundan üriinledni değer pa.ba
a.ile aata.mazlaraa Sultanhi.ı..\r P~ • 
kalc•:ığı sönecektir. • 
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Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

-Söyleyin buraya gelsin ona benim 
söylegeceklerim var 

Hülasa 
[Martbe Ricb:ırd Franaa casusluk 

teşkiliı.tı tarafından lspanyaya ı:önde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
teşkilatma girmek ve iki cibetli casus
luk yapmaktıT. Martbe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casus !eJkilatı 
reisi Baron Fon Krohn ile tanışııuşt!r. 
Bundan bir çok malümat_almış Fransa
ya gitmiş ttkrar lspanyaya dönmfiş
tür 

Şimdi Marthe Riohard Pirenedeki 
gizli yoldan Fransaya dönmliş ve ora
dan talimat aldtktan sonra tekrar Is -
panyaya avdet etmqtir.l 

Yon Ka!ley de orada idi. Göz 
göze geldik. Bakı,lanndan nefret 
okuyordum ... Acaba bunu mu el
de etmeliydim. Uzun bir sene ba
na kur yapmı~ı. Von Krohn'nu 
terkedip •imdi ona dönsem ..• Bel· 
ki de onu emellerime alet edebilir
dim. F Mc:at hele fİmdilik o, bir 
tarafta dunun. Belki de Yon 
Krohn'u gene kafese koyabilirim. 
Bütün arzum bu idi. Çünkü Alman 
tahtelbahirleri ortalığı kırıp geçi
riyordu. Her gün bir çok masum 
kurban veriyorduk. 

Tahtelbahir muharebeleri? .. 
Von Krohn bu muharebeleri idare 
eden en büyük fefti. 

Gece 12 ye doğru prens Rati
bor ayağa kalktı. Onu gören et -
nlındalriler de ayni "yi yaptılaı;. 
Gidiyorlardı .... 

Kalkanlann bir kaçı beni ıe -
lamladı. Bir kaçı sÜ'z:dü geçti .... 
Prens Ratibor'un karısına Yon 
Krohn refakat ediyordu. Baron be
ni daha önceden görınüftii. Ben 
hafif bir tebessüınle ona bakıyor
dum. .• Ayağa kalkbm ve Ratibo
nın karısına: 

- Size te.adüfümden dolayı 
çok mesudum madam ... Prens Hz. 
hiç ;üplıesiz size babsetm~lerdir. 
Paristen gelirken güzel elbise mo
delleri getirdim. Emrinize ama
deyim. fakat yakında seyahate gi
diyorum. Gitmeden evvel bu mo
delleri görmek İsterseniz •.. 

Acele acele bunları söylerken 
yan gözle de Baronu gözden ka -
çırmıyordum. O sıvıftı bir batka
sile komquyordu. 

Prenses, biraz srkıldı. Fakat ka
Gmlık zaafı onu gene bırakmadı: 
mndı: 

- Yarın bana telefon ediniz. 
Görütelim dedi. 

Ertesi gün ilk i•im tabii pren· 
sese telefon etmek oldu. 

Prenses Madriddeki sefir karı
lan arasında en tık olmayı isterdi. 
Birr aktam evvel ona Paris model
.lerinden baluetmitlim ya. . Belki 
de o gece gözüne uyku girmemi.
tir. Y ahuz bana: 

- Şimden sonra elinize gene 
böyle güzel modeller geçerse doğ
ru bana getirin. Y almz herkesin 
içinde bana dün alqamki gibi ge
lip söylemeyiniz. Siz bir F raııaız
muz. Etraftan dedikodu olması i
çin bu kadan kafidir. 

Dün alqamki vakadan dolayı 
özür diledim .•. ve bir dahaki sefer• . 
de Paristen gelirken doğru kendi
sine geleceğimi söyledim. 

Bir gün de kalktmı, Yon Krohn' 
un kansile beraber oturduğu eve 
gittim. Belki kendisi de bu saatta 
evinde bulunur, diyordum. Paris
ten gelirken hakikaten çok tık el
biseler getinniftim. Ne kadar isa
bet etmitim. .. 

Yon Krohn'un karısı elbiseleri 
riyip çıkanyor ve bana: 

- Hangisi bana daha ziyade ya 
iatıyo1'? diye soruyordu. 

- Şu güzel ... Fakat gözlerini
ze, biraz daha koyu bir elbise da
ha iyi gidecek. 

Ayııada bu sefer gözlerini kıı-
pa kırpa süzüyordu. 

Benim maksadım onu lafa tuta
rak vakit geçirmekti. Belki Von 
Krohn o vakta kadar gelir, diye 
dütünüyordum. 

- Bana kalına sizin için ..... 
- Pari~te geceleyin pullu elbi-

seler rnod;:. mı? .. Yakında gittiniz 
değil mi? .. 

Bu sırada 14ak gelmit haber ve
riyordu: 

- Madam, Mösyö geldi. Sizi 
çağı11yor. 

- Söyleyin buraya gelı~n. Ona 
söyliyecekle im var. 

" . -·----'·· ki 

1 
kocası benimle yüz yüze gelmek 
istemiyor. Hiç fÜpbesiz baronla o
lan maceramızı da bilmiyordu. O 
sadece beni Almanya için çalıf&D 
zir casus zannediyordu. Bunun i
çindir ki modeller hakkında koca
•mın reyini almayı düşünüyordu. 
Çünkü pek yakında kendileri bir 
balo tertip edeceklerdi. 

Baron odaya girince, kupkuru 
uzun vücudımu ikiye bükerek bana 
selam verdi. Fakat yüzüme bak -
mıyordu bile. • . Elbiseleri gözden 
geçirdi. Ve birisini beğendi, kartsı 
da onu almağa razı oldu. 

Oradan baronla bir kelime tea
ti etmeden çıktrm. Oda kapısını ge
çer geçmez merdivenleri mümkün 
olduğu kadar yavat ve ağır iniyor
dum. 

Yon Krohn sefarethaneye gide
cekti. Onu yakalamak için ba~ka 
bi,, evin kapısına tindim. Ve bir 
ka.ç dakika sonra kapı açıldı kapan 
dı. Baron sokağa çıkmıttı. Saklan
dığım yerden çıktım ve önüne gel
dim. Bu dakikada irim bilir ne zan
netti? Belki°de kendisini öldürmek 
için önüne çıktığnnı zannetmiftİr. 
Çünkü rengi sapsarı kesildi. Tıtri
yordu. 

- Korkacak bir feY yok. Size bir 
fenalık yapacak değilim. Fakat bi
lirsiniz ki açık konufmağı seve -
rim. Anlamak istiyorum: niçin 
benden kaçıyorsunuz? 

Bir ,eyler söylemek ietiyordu. 
Ben devam ettim: 

- Geleli rekiz gündüıı sizi bul
mak istiyorum. Beraberimde itini· 
ze yarayacak ınllİmat getirdim. Si
ze vermenin imkanı yok ki; bakın. 

Bunun derken fransızca gazete
den ke•ilmit bir telgraf havadiai
ni kendisine uzattım. Bu havadis 
bir gün evvel intitar etmifti. Oku
mağa ba,ladı: 

"Büyük bir Fransız tayyar~si 
Essen' deki bir Alınan fabrikasını 
bombardıman etmiştir. Zayiat ve 
telefat pek çoktu:\,. 

- Eğer dedim, siz iyi bir casus 
tefi olsa:;dmız buna mini olurdu
nuz. Ben bunu hanidir biliyordum. 
Fnkat size bildirmeğe imkan yok
tu ki. 

Tabii yalan söylüyordum. Bili
yordum ki, ona böyle havadisler 
verebileceğimi İspat etmesem beni 
eski yerime almıyacaktı. 

O fafkın ve neye karar verece
ğini bilemez bir vaziyet almıfh. 

Çantamdan batka bir gazeteden 
keailmi• bir havadis daha çıkar -
dnn: 

"Pilotu fÜphesiz Alman bir Fnm 
sız tayyaresi Renault fabrikasına 
bombalar atJnrttır. Zayiat mühim
dir.,, 

Yüzba,ım Ladoux bana bu ga
zeteyi verirken yüreğim ağzıma 
gelmitti. Hemen ıormuftum: 

- ölen1erin adedi ne kadar? 
Yüzb~ım bana kahkaha ile ce

vap vermişti: 
- Bu gazete tek bir nüsha ola

rak çıkınıttır. O da lıpanyada si
zin baronu aldatmanız için baatı
rılmıftıl'. Havadis uydurmadır. 

Fakat baron btt.h.vadisi okuyun 
ca: 

- Nasıl olur? Hiç bir gazetede 
bu mühim havadise raatgelmedim. 

- Tabii raatgelmezsiniz. Bu 
Fransız gazetesi huduttan dıyarı çı
kanlmamıytır. 

lnanmıftı. Beraberce yürümeğe 
batladık. Bana lspanya'ya nuıl 
geçeıbildiğimi sordu. Rus hıutaba
kıcısmm pasaportunu gösterdim. 
Ve yolda giiya başımdan geçen bir 
sürü martaval söyledim. Ve dedim 
ki: 

- Şimdi İstediğiniz malfunatı al 
dmız. Müsaade eder•eniz artık gi
de:rim ben. Artık biç bir suretle a
htverİfİmiz kalmadı. Zaten Porte. 
kize gideceğim. Orada benim hiz
metlerimden İstifade edecekler bu
lunur. 

Von Krohn daima memleketine 
hizmet etmeyi düşünüyordu. Eğer 
Portekize giderrem orada kendile
rine düşman bir postada çalışabi
lirim zannediyordu. Ve bunun ken
disine getİ•ebileceği ziyanı heup 
ediyordu. Bana: 

- Oturduğunuz otelden çıkın. 
Ve ri; .. ~ıı:ı, ,...,ı;,. .. ,.sesindeki apar-

·- ..... 911 
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/ Yeni Sovadı 
Alanlar 

• Harp Akaclemiai üçüncü smıl tale • 
besinden Bay N...... 10y..U olarak Gö
DeDÇ adını almrıtır. 

* Bay Samı Hüsnü soyadı olarak 
(Onat) adım almqtır. Bay Sün Hüsnü 
bundan böyle Saim Onat diye mulacak
ar. 

* lnbiaarlar Umwn Miidürü Bay Hüs
nü ötedenberi soyadı~ (Çakıroğlu)
nu bu defa (Çakır) ~de soyadı ola-
nık kullaıvnağa karar vermiJti.-. 

• Bomonti Şirketi müdürlerinden Fu
at (Taylan) soyadım almıştır. 

•Gazetemiz ki.ite atölyesi §eO Bay Sa
im ve ailfOli (0 R AN L 1) soyadnu al· 
JDlflardır. 

• Emniyet Sandığı memurlarmdan A. 
Rifat ile kard.,P gazetemiz musahhifıle
riııden Adnan ( Cemgil) soyadım ahruıı
brda. 

lstanbul Levazmı amirliği levazım !u
sun 2 de oııuf 8 muamele memuru Sami 
(OA<aya), Avukat Mehmet Beslln, o -
iulları Samllm Valisi Mustafa Arif, A
maaya ortameı.-ı..., muallimi Oaman Tev
fik, Geyve Devle Demiryolu ıube §Eli 
luııail Besim ,Dr. Umıılımı Beoim (Ak • 
&Ün)' 1 fl>3Jaralı tican:t4ıanoai .aıı?>i Ka
mil (Yurdaeren), Befiloblfta IH. Miralay 
Zeki, m. oğlu c1iJ tal>jbi Zeki, kızı muaJ. 
lim Saime (Ulker), lntaat mütealılıidi 
s.Lri Celil (Aıilli), deniz miralaylığın
cla nmütekait Şevket ve Yeğenleri Hasan 
ve Sttkı (Beler) soyadlarını almıtlarıhr. 

* E.ıu Lim.an Şirl<eti genel çevirıJeni 
Ahmed Hamdi ve kard~i diş hekimi 
Mebmed N caı.ti ve a.i!eleriııin iii>iir iza
&.r (Başar) soyachnı atmrılardır. 

Er.ıniy"l müo.ırlüLru a.;.·dUncü tube 
müdüni l>anİJ (Yur<>a,...ıl), Emniyet M. 
santral menrurıı.roJa.ı Ali Rıza (Ten -
giz), Beyazıt nahiyeai nüfus memvru 
Hüsnü (Günay), lieyazıt nahiye&i ta!>ri
rat lı:ati'bi Zd.i (S.:.stana - edil aile İami) 
Beyazıt belec!iyc komıseri Osman (Ba • 

j Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen clefaki bilmecemizi doğru hal
ledenler ..-asmda çektiğimiz kur'ada bi
rinciliği Bakırköy Cevizlik mahallesi, mu
haseDeci Bay Şemsi, ikinciliği Iotanbul 
Erkek lisesi birinci sınıf B şubede 124 
Bay Kemal kazanmıılardır. lclardıane • 
mizden hediyelerini alm:>ları kendi!erin
den rica olunur. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ceç!tn defaki bilmcc·mi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Osmanlıca ka~ılıklarını yazdığımu: ke
limelerin nmkahillrrini bularak ıcl<limi
zin boı hanelerine yerleıtiriniz. Ve ıekli 
keserek (Milliyet Bihnece memurluğuna) 
gönde:ı iniz. Doğnı halledenln- arasında 
kur'a 9"1ıiyor ve kuananlara hediyeler 
•aİy<nuz. Bilmecemizin müdJcti perıem
be giinü alqaımna kadardır. 

Bilmecımiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2 
3 
4 rq), Alemdar nahiyesi nüius memuru 

Naim, fu.r.deıleri illm>e&te;:ı mııal imlerin. , ~ 
den Hamdi, diğe< kard4ıeı-i Ziya, Hilmi, 6 
valideleri Bayan Şevket (Bi~i.n), Alem-

7 dar nalıiyeoi poW memurlanndan 519 
numaralı Yaıar (Tı.>neay),Alpulluda bak 8 
kal Besim Is.lam (BakaJ>aşı), Evkaf U- 9 
mum Müd:irii Rüflıii (Bekit), tahs.ilat 
müfettişi Sadık (Gözgü), Sedat (Ona • H 
...,), Necmi (S..ym), Encümen katibi E· 11 
ten (Ertena), Mahlwat muıbammiııi Zi-

ı aı 111 

ya (Oztiirk), mah!Ulit memu.-larıodan 
Hayri (Amıık), Nuri (Tuğrul), Zdri (A. 

Soldan sağa 
car), E.aat (Yucd), Sabri (Kaplan), A-
karat arttmna memunı zjl,ni (Başaran), 
E ,,J<aıf esas katibi Salahattin, biı-aclerleri 
Beylcrl>eyi Uıhail baı--urv Hüsamct
tin, Tekirdağ polis memunı ceı.· (Say
~ner), E\"kaf muhasebe nıcmurlarından 
Dünü (Turan), E,.kaE kayıtlar mi>düni 
Hamdi (Ayvcrcli), Varidat beılı:itibi S..-
litı (Besi), muhasebe memarlarm:lan Ce
Ial (UI~), ffiiaeyjn Şakir (Uloı...), 
,.e:zne mm:llll"laı,ndan Hakkı (Tiır.oçiıı), 
muhaeebe memıırianndan Mürvet ve F e
ridun (Ulusan), vezne memurlarından 
Selfilı.i (Saygmer), Mebaııi memu.rlann
clan Hatim (~tik), met-ıi mümeyyizi C&
mal (Kılıç), meLani memurlıınndan Ziya 
(Tüzün), Hacer (Erez), Beg8m (Çolak), 
İafaat .-nuru A...U (Kutur), mubake-

•• 
0 

" L-'~ (D!-ffi") ': mat mumeyyız.ı .f'tıılI --ıs , ~e.. 
nmt nıemu.rlarmdan K.iımil (Sanver), mu· 
bakemat avu&uıtlaıwıhn Rahmi (Kutu), 
mıdı•k.mat icra memura Ali (Küce), ma 
bakcmat avukatlarmdan Raıit (Aksoy), 
kuyut kaleminde Cevat (Akcloğ .. ), ta
hııldrukta Hayclar (An), Zinat Vekaleti 
neıriyat müdi.'rii Cevat Rüıtü (Oktmı), 
mütercim Recep Şakir (Tüney), tetkS 
memuru T..,....n (Tll§), Katip Hüseyin 
(Karagöz), daktilo Fende (Aral), odacı 
Huan (Yalç111), Ziraat Vcılıileti IS'tit 
heyetinde mümeyyiz Halil (Onen), m<>-
mur Muharrem (Kayaoi}a), odacı Ab -
dullah (Yöntem), üçüncü kolordu bat
doktonı miralay Saplıi, bnu Enioe Sup
lıi, kız kardeşi Mihri, oğlu umum baybırİ 
deposu kimyageri yii.lıaşı Ncınni s...,ru. 
oğlu Ruhi Saphi, kııian Siibeyli, Ebe 
Selma, Mualli, Miice'li, yeğeni üniversi
te bl>Üyat ,..,.,..,de Nebahet, Nezahet 
(Akalın), Emlak veE}'tam Ba.' au Jstan 
ı.uı Şahefl telel-on memuresi Hikmdt 
( Güngör), Çarpk81»da Ayaldaıbıeılar C.e 
miyeti kar§umcla 91 .aydı Bay 8-
Felıminin mağaza....ı.. lomail (Giincör ), 
Emlak ve Eytmn Bmılca., lııtanbW Şu· 
besi aen....-ı.ı hzet, postacıu Suet, 
memurlaımdMI Şoıclan (Doğan), tahail
dar'lanndaıı Ralıi "ft oğhı Y edikule ili< • 
mektep tıı.Iebeaüaden Nihat (Ahma), 
Kab ta; Ji-i tarih Te ooğnfya maaJli
mi Sımıi (Doğan), Ealı:i,.._. ti-ı•r..
~ elektrikçisi fuet (Ooğan), As
keri tıtıiıiye birinci ımıl talebesinden M11-
mfer (Doğam), Kas 4 ap. 10 \lDCU mdı· 
tep talefı-jnd.,.. Nedim (~),Kıt: 
......... 7 nci mektep tale&wııden Sudi 
(Ooian), A.ı-a inhlsarlar umum nrii
dilrlüğünde Naime Zerrin (Doğan), Sam· 
sun Gaziı:>ata m e'rtoH muall:imlerinclmı A· 
tiye (Doğan) soyadlannı alnuflanbr • 

Alpul:.U Şirketi Nakliye tefi S& • 
haddin ve oğullan, Amerikan koleji 
talebelerinden Zafer Tacettin ve Na
mık Rüknettin (Ertoğan) soyadını al· 
mı~lardır. 

• IotanbuI ithalat giimrüğü Birin
ci müdür muaWni Bay Nureddin Giiıı
doğdu aoyadıru almqtır. 

üzeri aizi görmeğe geleceğim. 

1 - .A7. cleğil ( 3). J ... iraf ebnİ§, d&
li (5). 

2 - Yet (2). Hatime, hitam (3). 1 • 
.imleri ıdat yapan edat (2). 

3 - Petrol (3). uma, hiza, iııtif (4). 
4 - Bülüğa enniı (6). htilbam (2). 
6 - lstülbam (2). Bir rakmn (3). Çok 

değil (2). 
7 - Alribdıı bir nehir (3) Uz.ak ni

d.oı (2). Fersude, eski (4). 
8 - lsti!ıham (2). Huzur, gözün ya

rundad1r. (3). 
9 - Istifham (2). Şart edatı (2). No

ta (2). 
10 - Büyük bir hayvan (3). Hazfet

mek, iptal etmek (6). 
11 - Vııüde (3). Kirli (3). 

yukardan qağı 
1 - Sağlam, zıodu ( 5). ı.tiftaam (2). 

Nola (2). 
2 - Olmaktan emir (2). Bdıek prta. 

.. (5). 
3 - Umumi (5). Rtıl>ıt edatı (2). 
4-Beri (3). 
5 - Cee et, cür'et (5). Fecir (3). 
6 - E.ap (2). Ser (3). Şart edırtı (2). 
7 - lla:D§İre, lenger (4). Nota (2). 
8 - .A7. ucoık (4). Nota (2). Bir Türi< 

İlmi (3). 
9 - Pis (3). Nota (2). No111, iatillmm 

edab (2). 
10 - Yadetmek (6). Sada (3). 
11 - Lôbiım (2). Galiz (5). 

Sarre' da heyecanlı 
Gün yaklaştı 

(Batı ı inci sahifede) 
lcr Cemiyeti tarafından acçikn b<qAa 
memleketleriıı a.sayİf kaveott.ri pey -
Jer,,.,y 11atıJerilnwkte ve bunlar fim
Jiden tetl'>;,l...;.u alnwıktaılrrlar.) 
Hücum anıbalan ve piyade lruııvetleri 

LONDRA, 10 (A..A.) - ltalyan 
-1.eri müteahssısı Genm-al Viacoııti 
Pra.sta, Jün llCCe Cerı.vre;ye gelmif • 
tir. Sar hükrmı.ti 1-nüywı reUi No • 
eltlen eııaıel bu toproJılar iizıerinde bey 
nelmihl ihr lıuveııtin ;yerkımif olma
..,., ıiJJetle üteJiii h~ettirilmekte
Jir. ZannıeJiJJiiine gön, bu kuııııetle 
rin b~ bir kumz hücum arabalan 
ile pQıaJ e """-tlerinJen olacaktır. 
F.-ana;ı hükUrrıetinin lngilü; ııe ltal -
yarı elraJını ~ollarrnda parmuı 
f'lfunaiı teklif ettiği malumdur. Mil
letler cemi,...nnu. lngiltere, Hollanda, 
ltal)'G ııe lweç! e yaptığı teklif CUmaT· 

tesi )'Opılon koıııtty toplarıtı.wula t••
bit eJilmiftir. 

Katolik papazlar 
Tali mat bekliyorlar 

lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETi 
G1D1Ş. GELiŞ PROGRAMI 

1934 yılmm l Birin cilıanundan aonra 

No. S 1N1 R 

JQ ŞiŞLi - TUNEL 

J} ŞiŞLi • BEY AZIT 

12 HARBiYE. FATiH 

12 A HARB.·AK5ARAY 

J4 MAÇKA - TUNEL 

15 TAKSIM • SiRKECi 

J6 MAÇKA. BEYAZIT 

16 A MAÇKA ı:.ONU 

J 7 ŞiŞLi • SiRKECi 

J 7 A Mec:icliyeoköy-E, Oaü 

}8 TAKSIM· AKSARAY 

} 9 KURTULUŞ-BEY AZIT 

19 A KURTULUŞ-E. ONU 

22 BEBEK-EMINONU 

23 ORTAKOY-AKSARA\' 

J4 BEŞiKTAŞ • FATiH 

32 TOPKAPl·SlltXECI 

3J YEDIKULE-SIRKECI 

37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 

ICAUIŞ 

( ŞiıJidıen - Tünele 
( Tünelden - Şitliye 

( ş;,ıo.ı... . ıı..7..-.. 
( Beya%İttan - Şi~liye 

( Hariyeclen - FatiPı.e 
( F•tihten - Harhiye7e 

~ 
~ 

Harbiyeden - Alı.aal'a71l 
Akaa.ra7<lan - Harbi.yeye 

Maçlı:.ad.o - Tiınele 
Tünelden • Şitli.ye 

(
( T alı.aimdea • SirkHiJ• 

SirL.ecide11 - T akşime 

~ Maçka.dan • &y•:r.İI• 
llc-1":r.İtt•D - Maçkaya 

~ 
Şı,liden - Emiıaönüne 
Maçlır:adan - EnUnönüne 
Eminönünden - Maçb1a 

( Şi,licl~n - Sirkec.iıe 
( .Sirkeciden - Şi1li7e 

f Mecidiyekö,. - Eminönü 

f
( Eminönünden· !ecidiyelr. 

MeciJiye•öyiiade-Em.U.ö.ü 
Eminöaürwiea - Mec:idiyek.. 

( T aJuimden - Aksara7 
( Alısaraydan-Taltaime 

~ Kurtuluttaa-BeyaDta 
Beya:r.İttan-K •rluluıa 

( Şiıliden-Eminönüne 
( Kurtuluttan-Eminönüne 
( EminönüDden-XurtuJll'fa 

1 

Beıikıa,tan-Bebeie 
Beıiktaıt.n-Eminönii-ne 
Bebekte..-Em.iaröniine 
Eminönünden-Bebeie 
Bebt!kten-Beıilı.taıa 

( Ortal..öydeo-Akşara:ra 
( ALaaraydau-Ortalı:ö7e 

1 Betlkt.4tan-Fatihe 
Fatihte n-Beıİ.lrtafa 

( A.ks<'lrayclan-Topkapıya 
( T opkapıdan-Sir1'eciye 
( Sirkecide.-T opb ,.,.. 
( T opkapıd.uı-Ak•&nıJ"A 

~ 
Alıara7cla1:1-Y ed.iloale7e 

( 

Yed.ik•led.u.-Sirkeci7e 
Sirkeciden-Y edikule7e 
Y eclikaled--Akaara7a 

~ 
Alr.aara7dan-Edirnekapıya 
Eclirnekapıdan-Sirkeci7e 
Sirkecidea-Ed.irııekap17a 
Edirnekaprdan-Akaare7a 

12· 
26" 

5' 
1 O" 

14• 
ıs· 

a· 
9' 

s· u 
20' 

·9" 
19' 

T 
9" 

21' 

7' 15' 
21' 

ıO' 
21' 

6' 
8' 

10' 
20· 

!f 
12· 

8' 10' 
ır 

T 
14' 
211" 

T 
12' 
ıır 

6' 
1:1.' 
ıs• 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Huku k Mahkemesinden : 

ın. So• 
--"- varıt -·· __,...,.,.. -11.ıo JJ..O 
e.:ıo ı-ı.OO 

7.02 
7.4·1 

7.(}I 
620 

7.18 
6.3S 

3.20 
:3.40 

7~0 
1.50 

6.20 
7.00 

6.10 
7.10 
6.40 

7.00 
7.35 

6.47 
7.19 

14.24 
14.56 

-.--.-
6.ıS 
7.00 

&.ıa 
7.22 
&50 

S.118 
8.20 
6.30 
6.40 

6.30 
7.14 

7.00 
7.42 

6.05 
6.20 
11..51 
-.-
5.56 
s.ıs 
6.43 

5.52 
6.IS 
6M 
-.-

ıV 
zz5' 

:ıJ.d 
zJ.00 

zıCO 
z~~ 

19.00 
19.:5 

zJ.00 
zj.d 

_..... 
J9.'5 
,o.15 

19.10 
:zaOO ,.,, 
ıo.10 
11Jf 
ıs.rD 

Tahvilab zay eden : - Harry Pug h Kingham. >" 
Zayi olan tahvilat : - 1-6-1915 tarihli ve o/o 4 buçuk fayizli, AN 

DOLU DEMIRYOLU tah vilibnm 3 üncü tertibinden : 
Beheri 20 isterlin kıymetinde 137614 den 137619 a kadar 6 tahyjl 

,, ., ,, ,, 139838 ,, 139841 e ,, 4 ., 

10 .. 
,, 100 ,, ,, 173134 ,, 173146 a ,, 13 ., i 
Yukanda numaraları, kıymetleri ve tertibi yazılı tahvilibn tDtiP 

te'diyesine dair kararın tebliğ ve il an edildiği ve aradan üç sene~ 
diği halde bir müatahik zuhur etın ediği ve bu tahvilibn zayi oJdag...-

0 ve biç bir suretle eline geçmediğine mütedair Harry Pugh Kingb.,ııl 
11dıbati müddeaaı eda ettirilen yem İn ile teeyyüt ettiği cih.etle, 35 {" 
maralı kupondan batlamak üzre yukanda gösterilen tahvilat& ait ' 
yiz ve temettülerin yedinin zayii ol doğunu iddia eden mümaila,b t1;fı 
ry Puglı Kingbama veya vekiline verilmesi medluriyetine 30-1~~ 
tarihinde karar verildiği Ticaret k anumnı 437 inci maddesine t-evrı
ilin olunur. (5701) 

tlanım t.11...~ ... , 

Paı-a aaadetiıı anahtarJdıf· 
Mes'ut olmak için zenain o~ 
p.rtbr. 

Zengin olmak için de bir pif'1'" 
10 bileti almak lizımdır. 

BehemeJıai bir Yılbqı Piyango bileti abn!~ı 

•llliy~t 
Aıınn wnclesi "MiLLiYET" tir. 
~~~~~~~~~~~~-

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye~- Hariç. iti.. 

LK. L.K.. 
1 a7bj, •• • •••• 4- a-
6 " ....... . 7 50 14 -

12 • • ..... .. 14- 211-

C.lea. ftT&k pri T•rilmn- Müddeti 
seçen •Ü.ahalar 10 kuraıtUJ',- Caaete .... 
matbu7a ait iıler iç.ın müd.irirete mÜJ'a• 

Satılık 
Şitli Bulpr Ç8l'faDlda 1700 ~ 

arazi üarinde faı.waya eı.,,..;, hı )il" 
,..., sannç, bavagazı, tuta.., s~~ .. .,.. 
....i her iki 80bğa nazao biyük .,... .• -
li OD oclal.ı ve mobiJ)'lllı bir vma: 

Şiılide terlros havuzu dUYarı ~ 
da cepbeoi iki sokağa .-zır 2250 eP 
relik bir ..,,... kısmen veya taa>ll"' 
satıldrlı.r. 42238 numaraya teleio;ı;6J 

Mantar yemeği 
Baron, ben Parise gittikten ton· 

ra güzellik müessesesindeki büro
auna hiç gitmemifti. Giiya beni u
nubnak istiyorınut ta ondan. 

(Ba§l 1 inci sahifede) 
..... herkes ııibi giyinmeği tıos-cih edi
yorlar. Bana kalırsa ... doinıau da. 
budar. Ben hiç bir zaman huaaıi bir 
elbiııe giymek te iatem""I Biz rahi • 
biz, b.tka.larma hizııWle miikeUefiz. 
Onlardan üstün ve farklı değiliz. He
pimiz T annnm indinde biriz. 

1 
caat etclilir. Ga.z.et4m1İz: iı&.ılann mH'uli7 .. 
tiai kahul etmez • Dr. Hafız CeıPııl 

- Marthe ! dedi. 
- Ne var Hans ! 
Okuduğum kitabı bıraktım. Ve 

yanına gittim. 
- Bitmedi-

Ben din iı!erile ._gu1 olduğum 
zaman da &ivil giyiııiycınm:ı. Bm;okla
rımız da hPn b11 fiki""dPV

0 

z ... 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calatasarayda Kamlık ttZah•n•ıi 
karıısmda Sahne sokağında 3 numa· 

rslı apartmıanda 1 mnnara. 

'l558 

Dahiliye mütehasıısı ,ı 
CumaJan b~ka günlerde ~ııl 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıta.ıı 
Divanyolu No. 118. 

1111
: 

Muayenehane ve ev telefe 
22398 yazlık ikametgah tel~f:: 

Kandilli 38, Beylerbevı 
9 

~o 

s 

lı 

t 

• 
I; 

ı 

<!. 

' .. 
1 

k 

n 

; 



k-c::.t~_ka V'4! Havuzlar 
Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımıza ait tersanede takriben (60) metre ar
ıında ve 1 1 O metre tulünde bir saha Depo olarak kullanıl
llıak üzere kiraya verileceğinden taliplerin 12-12-934 tarihi
ne kadar LevazL-n Şefliğine müracaatları. (8434) 

Or, 1 H SA N SA M l ... mi!!! 

Gonokok Aşısı 
Belıoğukluğu ve ihtilatlarına kaJıı 

l<>k tesirli ve taze aııtlır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

8748 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Ltuıis Diıçi Refail F araciya ait diı leva

"ııı ırüzcl vnrinler, mobilye, Reming

lon Yllzı makinesi vesaireye ait mallar 

'N, attmna JUretile 13 K. Evvel 934 

l>t•ıombc günü ıa:ıt 10 dan itibaren Bah-

1tloapuda Yeni V olto hanmila 5 numara

"- &a.tılacait ilan olunur. (5714) 

VAPURC ıL' -
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICJ 
Limtın H.,,, Tel.fon: 2292!. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

Dumlupınar 
vapuru 13 

K&1unuevvel 

PERŞEMBE gÜnÜ saat 11 de 
Sirkeci rıh turundan kalkarak doğru 
lzmir, Antalya, Alanya, Anamur, Mer. 
sin ve Payua gidecek. Dönüıte bun
lara ilaveten Tquc:u, Çanakkale ve 
Gelibolu ya uğrayacaktır. 

Bakırköy sulh hakimliğinden : Nafıa 
'tlciıeti demiryollar inıaat lomıı bat lıtanbul Harici Askeri 
llıiibendisi iken lıstanbulda tahtı tedavide Kıtaat ilanları. 
~l"ndu"a Taksimde 511'aservilerde Al- '---·~---------ıı " 155,000 adet Pansuman pa-
lııaıt haatabanesinde ölen Mıızaffer'in keti l;:ıpalı zarfla alınacaktır. 
~ettiği ve Beyo(lu 4 ncü noterlitin İhalesi 29-12-34 cumartesi gÜ· 
~ ""'2rufm ve memhuren mahkemeye nü saat 1~ dedir. Talipler şart
lt.c1; eylediği ıon ikametgahı mabke- namesi görmek için her gÜn 
lııoıi hasel>ile mahlıemenıizde vuiyetna- ve münakasaya gİrecklerin 
lııo açılarak münderecatı alenen oku... belli gÜn ve saatten evvel tek· 
llıııı ve bilcümle nukut ,.... saireyi zevceıi lif mektuplarını Ankarada M. 
t_driye ile bazı umur hayriyeye venniı M. Vekaleti Satmalma komİs· 
ııl~p vaaiyetnıunmiıı tenfizi talebinde bu yonuna gelmeleri. (680) 
hıı1"1muı olduğundan bu bapda iptal ve ( 8309) • • • 9834 
lonı.;, iddumda bulunanların kanun 

l!ıedeninin538 nci maddesine tevfikan bir 

·~ ~ında mahkemeyi aidmine müra

~tian ilan ol~ur. (5712} 

Q· l•tanbul ikinci icra memurluğundan: 
.,. İpotekten dolayi paraya çevirilmesi 

lııııkarrer olup, yeminli ehli vukuf tara
fıııdan temamına 1752 lira kıymet takdir 
~-1","an Beyoilunda Hüseyin aia mahal
... , küçük Kır\anıııç sokak 14 No. lu 
'-i.. bap hanenin lemaıuı açık aıtınnaya 
·~ edilm.iı olup 12-1-935 tarihine müsa
dif clllnartesi &iinü saat 14 ila 16 yaka
dar dllİreınizde birinci açık artırması ic
l'a lalmacakbr. artırma bedeli kıymeti 
~ulıamnıineıioin yüzde yetm:iı betini 
"1duğu surette mezkur a:ayri menkul 

llıUıteriıi ubteainde ihale olunacaktır, 
-'kıi takdirde son artıran teahhüdü ba
kı kalmak üzere 27 -1-935 tarihine mü
~dif pazar a:ünü saat 14 ili 16 ya kadar 
~a dairemizde yapılacak olan ikinci 

~çık arhrmaımda dahi artırma bedeli 
b '~eti muhamminesinin yüzde yetmiş 
Cfıni bulmadığı takdirde sabf 2280 

~o. lu kanun ahkamma tevfikan geri 
. 'l'akılacakıtır. Artırmaya ittirnk etmek 
••teyenler mezkur gayri menkulun lay
lııetj muhamineıinin yüzde yec!.i buçuğu 
~i'l'>etinde pey akçesi veya milli bir ban
""non temin:ı.t mektubunu hamil bulu1>
lııaları lazımdır. Haklan tapu aicillcı·ile 
~•bit olmıyan ipotekli alac:ıldılarla di
e_er alakadarlann İTtifak hakkı sahiple-. 
'•:ıin bu haklannı huıuıile faiz ve me
-.ırif e dıür olan iddia! rının ilan tarihin
~:'" İtibaren 20 gün zarfında evrakı müı-
•lelcrile birlikte daireye bildirmeleri la

~'ltıd ·r. Aksi takdirde hak1arı tapu ıi· 
<illcrile sabit olmad kça satış bedelinin 
t~YlaşmaS1ndan hariç kain-far. Mütcrak-

rn \'ergi ,.akıf icariye!i tanzifiye ve 

t~vir<lttn.n mütevellit belediye ruaum. 
1 arı .,,ü,teriye, daha fazla malumat al

"'''' istf!yenlerin 16-12-934 tarihinden j. 

li~aren herkesin görebilmesi için daire
llıizda açık bu'undUTulacak artırma şart
ta ne•h 933-65 No. lu dosyada mevcut 
'e ır.aJı,Jli mcz1·ur evsaf ve mesaha ve 
•airenin havi vaziyet ve takdiri lnymet 
t-1 orunun gCrüp nniayabilccekleri iIAn 
~:ıı ur. (5698) 

1 -ıbul a·-.-.iy_e_m-.:ı-h-k-.,.,,-.,-.-i -3-r.c_ü_h_u_k_uk_ 

~ r : 1d.n: Ü:neymenin ikametı;:ahi 
"' ~hu! Cemil aleyhine açtığı 934-951 nu• 

"- roy~ mı:I. yyet boıanma da\lmnın 
1 ''k•tı b'lil:mal evrak heyete te\•di e-
di' . .. " :ş ve muhak<mc ı:unu olarak 

~~-12.934 cumartesi-saat on üç buçuğ~ 
Lıyın cdilmiştır bızzat vcva bilvekile 

C lr>-•diği t kd rde gıyaben muhakeme

to devam olunacağı ilan olunur. (5702) 

1 "'1bul iknci iflas rmmurluğundan: 

I.; i• "uçuk Çorapçı hanında Ço -..pçı 
I ~ ızn [ ap)a, ın tel.lif etııüı olduıu 
ko.,gordatonu:ı muzakel"e$1 İçın talik olu

nan 15 K. Evvel 93.l cumartesı günü saat 

\(l <la 1 k dar alacak ılann dairede ha. 

•ır buh; "' 1 n i'.ın olunur. (5713) 

---~---------
ıAYI •tı Ü'l - Ü k <lar 1a'mü
d · urtu<r 111 • a' n; !ıt oldun•ım maaşım· 
da kul!a:d o:ı ta b k mü'.urumu kay· 
bct!i· . Y i k c' ıl ca_,ınJan diı1e. 
rının hi.tk"Tt vo•· t Ahmet 
r~ , 

Açık eksiltme ile 3000 kü
sur kilo Zeytin yağı alınacak
tır. Eksiltme gÜnÜ 25-12-934 
salı günü saat 15,30 dadır. 
Bağlantısını göreceklerin bel
li gÜn ve saatte birinci pey pa· 
ralariyle Çorludaki Komisyo
numuza gelmeleri. (686) 
(8326) 9867 

• • • 
Malkara Kıtaatı Hayvanatı ı 

ihtiyacı için açık münakasaya 
konularak ihale giinü olan 4 • 
12 - 934 tarihinde talip çık -
mayan 135 ton Samanın 12 -' 
12. 934 Çarşamba gÜnÜ saat 
15 te Tekirdağında Askeri Sa
tmalma Komisyonunda yapı • ı 
lacaktır. Evsaf ve şeraiti gör- ' 
mek isteyenlerin her gÜn ve ı 
münakasaya İştirak edecek • 
lerin de belli gÜn ve saatte te· 
minatlarile birlikte komisyo • 
na gelmeleri. (704) (8419) 
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inhisarlar U. üdürlü~ünden: 
1 - (5000) kilo Mazot 19-12-934 çarşamba saat 14 
2- (30) Sandık gaye ince teneke 24-12-934 pazartesi 

saat 14. 
Satın alınacak ınezk\ır iki nev'i ~nalzemeyi vermek iste

yenlerin §artnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak ede
bilmek üzere yüzde 7 ,5 temina tlariyle beraber hizalarında 
gösterilen gÜn ve saatte Cibal ide Levazım ve mübayaat Şu
besine müracaatları. (8433) 

1 lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 1 
Hastaneler ihtiyacı için Kuleli Askeri Lisesi için 

4190 yüz havlusu, 155 adet 2500 Gömlek kapalı zarfta ta
hanıam havlusu, 405 adet ha- lip çıkmadığından 16-12-934 
marn peştemalı ve 32 adet kar- pazar giinü saat 15 te pazar 
yola örtüsü 13-12-934 per- lıkla alınacaktır. İsteklilerin 
şı>mbe günü saat 14,30 da a- 482 lira teminatile Tophanede 
cık eksiltme ile alınacaktır. Satmalma Komisyonuna gel· 
Şartname ve nü~une görecek· meleri. (683) (8444) 
lerin her gün ve münakasaya • • • 
iştirak edeceklerin belli saatte Levazun Amirliğine bağlı 
Tophanede Satmalma Ko- kıtaat için 41,000 kilo patates, 
misyonuna gelmeleri. (615) 27,000 kilo kuru soğan 
(6949) 9644 16-12-934 pazar günü saat 

• •• 
Hastaneler ihtiyacı için 

2000 adet kolsuz yün fanila 
ve 340 adet Fildekos fanila 
13-12-934 perşembe gunu 
saat 14 de açık eksiltme ile 
alınacaktır . Şartname ve nü
n:unesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede 
Satınalma Komisyonuna gel. 
meleri. (614) (7950) 

9645 
••• 

Hastaneler ihtiyacı için 
1051 adet surahi şeklinde ba
kır su kabı 13-12-934 per
şembe günü saat 15 te açık ek
siltme ile alınacaktır. Şartna
me ve nümune göreceklerin 
her gün ve münakasaya gire. 
ceklerin belli saatte Tophane
de Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (612) (7953) 

9646 
• • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
bir numaralı dikim evi için 25 
kalem muhtelifilcins çorap 
makina parçaları 19-12-934 
çarşamba gÜnÜ saat 14 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Şartname göreceklerin her 
gÜn ve münakasaya girecekle· 
rin teminat akçelerile beraber 
Topanede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (635) 
(8085) 9658 

15,30 da pazarlıkla alınacak-
tır. İsteklilerin 500 lira temi 
natile Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(684) (8445) 

• * • 

İstanbul Levazım Amirli
ğine Selimiye fırını ihtiyacı i
çin 150 bin kilo Un 27-12-934 
perşembe gÜnÜ saat 15 te ka
palı eksiltme ile almacaktır. 
Şartname ve numuneyi göre
ceklerin-her gÜn ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
belli saatten bir saat evvel 
Tophanede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 651) 
(8207) 9782 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesi ihti

yacı için Amirlik anbarmdan 
verilen 4 Birinci Kanun 934 
boş levazım ayniyattan 
(242439) No. lu Askeri Bay
tar Mektebi için verilen ayni
yattan da (70437) No. lu iki 
adet levaznn ayniyat makbu
zu zayi olmuştur. Zuhurunda 
hükmü olmadığı. (669) 
(8333) 9903 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci ıımf müteha1111 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

'-------· 9559 ~-
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Türk Maa if Cemiyetinin 
BÜYÜK EŞYA · IY ANGOSU 

Çekit tarihi 14 Kanununevvel 1934 bir bilet 1 lira 

İkramiye Kıymeti 23000 liradır 
1 adet 3000 liralık 10 adet 100 liralık 
1 .. 2000 " 

20 
" 50 

" 1 • 1000 50 20 " " " .. 
2 .. 750 

" 
100 ,, 10 

" 2 
" 500 " 

1000 
" 5 

" 4 .. 200 
" 

4700 ,, 1 .. 
Biletler her yerde sattlmaktadrr. 

9592 

Kanara için bir kompressör 
satın alınacak: 

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

kompressörün satın alınarak yerine konuhnası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Şartnameler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden Beş 
lira mukabilinde tedarik olunabilir. 

Taliplerin 14 · İkinci Kan un - 935 akşamına kadar teklif 
mektuplarını ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerini usulü 
dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. (8431) 

10020 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin baılıca şebirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

ısır, Kıbrıs, Irak, lrın, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar . 
9569 

Liıeler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin Leyli 
meccani talebesi için 450 den 500 metroya kadar elbiselik ku
maş satın alınmasına ve örneğine uyğun 180 sayı elbise dikti
rilmesine ve 180 çift Ayakkabının yaptırılmıuıma lüzum gö
rülmüş olduğundan 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle mii
nakasaya konulmuştur:. Taliplerin Kumaş ve ayakkabı n?
muneleriyle şartnamelerini görmek üzere İstanbul erkek lı
sesindeki komisyon ka c:::nine ve münakasaya iştir;:..k edecek
lerin de ihale gÜnÜ te .-ı •• atı muvakkate mak~uzlariyle h"·· 
likte komisyonumuza müracaatları. (8160) 9607 

lstan bul Milli Emlak Müdür-üğ ·· n -Jeu: 
Muhammen bedeli 

Lira 
BALAT : Hacı İsa mahallesinin Yoğurthane 

sokağında eski 30 M. ve yeni 39 No .lı 
kagir hanenin 3· 16 hissesi. ' 225 Mübadil bo-

BALAT : Hacı İsa mahallesinin Yoğurthane 
sokağında 30 M. ve yeni 41 No. lı ka-
gir hanenin 3-16 hissesi 225 

BALAT : Hacı lsa mahallesinin Yoğurthane 
sokağında eski 30 M. ve yeni 43 
N o. lı kagir hanenin 3-16 hissesi. 

BALAT : Hacı İsa mahallesini? Yeni cadde 
ı;okağında 30 M. ve yen ı 2 No. lı 
hanenin 3-16 hissesi. 

nosu ile 

" " 

" " 

' 

" " BALAT : Hacı İsa mahallesin n Yeni cadde 
sokağında 3o M. ve yeni 4 No. lı · 
hanenin 3-16 hissesi. 225 ,. ., 

Yukardaki mallar hizaları ndaki kıymetler üzerinden 
1-1-935 tarihinde salı giinü sa at on dörtte açık arttırma su
retile satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuk nisbetindeki pey akçe lerile müracaatları. (B) ( 8437) 

Eliziz Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Nev'i 
Altılık Santral 3 Adet 
Dıvar Telefonu 6 Adet 
Beşlik Komitatoı 2 Adet 
lki Manyato zili 2 Adet 
Mikrofon Zarfı 5 Adet 
İkilik Kordon 1 O Metre 
Dörtlük Kordon 10 Metre 
Laklaıışe Takımı 20 Adet 
Nişadır 1 O Kilo 
Tutya 50 Adet 
Tel 8000 · 12500 Kilo 
Fincan 2000-4000 adet 5 santimlik 

Yul·arda yazılı telefon malzemesi (27 44 liraya kadar) 
pazarlıkla m~ibayaa edileceğinden İsteklilerin Elaziz Daimi 
Encüme!1ine müracaat eylemt!eri i!5.n olunur. (8375) 

• 9983 
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HaıanGluten ekm~klerinl ve kaaan Gluten blıküitlerini Te Hatan G'.uten makarna, Hasan Glu.en uu Te ıehriyılerinl va Hasan diyabet ıeker ile Hasan ciiı abctik çiko"atasını korkmadan bol bol yiyin"ı. 
Blltün dCnya aan'at ve rekabetinde muva'fak olan Hasan Gluten 111awı11lltı Anupa bllbuıa Romanya piyuuında m!!th!7 rol oynamaktadır. Huın deposu lıtanbul 1'e Beyoğlu, Blyü'c balı:k:ıliye ve eczanelerde bulunu'• 

_. ............. .-. 
rı 

•• 
~aır 

Hadise yapan kitap 

Avropada Otomobil 
ile 9000 kilometre. 

ELEKTRİKLİ OTOMATİK SOGUK HAVA DOLABI 

• 

Dün piıirditiniz . ve 
teldolaba koyduğu· 
nuz yemeği niçin 
koklıycr•unuz? 

Yoksa tazeliğinden 
ıüphelendiniz mi? 

Size bir 

Yazan: A. Şükrü ESMER. 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kuruo 
ZAMAN 

Kitap b~tan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı au içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka
da.tımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten hof görütler ve 
intibalar haaıl ve bunları mu
vaffakiyetle tesbit etmİftİr. 

AKŞAM 

FRİGİDAİR 
.. 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gi~i 
bir hi.s duyuyor. 

Lazım. Hiç dü{ünmeyin 
ve bunu derhal alın! 
Taze ve sıhhi yemek 
yeme~ için baı;ka 

çareniz yoktur! 

KURUN 

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

• HABER 

c!olarlınncın iıtif ace etmek iç'.n )Uı l:d.!tme>in. Or.1.n kışın 
(ahi, ıiıe bir arkaC:at olduğunu uı:ulmapn. 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi seyahat etmİf· 
siniz zchabma kapılacaksımz. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

ourla iraderler e sı. MiLLiYET 

İstanbul - Ankara - fzm:r Her aile kütüphanesini aÜS· 

liyecek olan ·bu notlar, büyük, 
küçük, kadm, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap o'

lsrarla 

AOrılan ve soQuR algınlıOını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
lırlayınız ! Alacaljınız mal, hakiki olmalı •• 

s aa tlil~aa~i_f {d1!.y~f.~~f..1JXJ! l~~~-~;;·: 
,. , :•·.:TaklitlN~,alia.9;ma . '}S~ dilckat ,!ımı;lı?\l'~><: ... • ..:•,•~ 

. Ha tu~lu·malümatt,. ezaıı~- vat.~I:.·.)•!'~le~.1.»A,r.ll~'i ·. R~mi , aJJa_r~ 
evlcatı . ıer lyeyj, ,ınevılmlef'.! ;..' fır~niı!•~;d~rfüı .. vaka lar,, h_ikay~)ec, 
darbı , meseller, .maniler, yemeklerl.-Ve·· tatlılıın ~ havidir .. Taklidim 
&lmamak için . ismliıe . ve· saat resmin~ bakmalıdir>; Merkezıi . lsta.nb~l 
Maarif Kitaphaneildİr·. He·r. türHi 'Cep;' diıvar :·riakvlinle1{ vt! muhtıral~~ı 
vardır. Tüccara büyük itkonto ve 'kolaylıl(,iapılır. :> 1 · .... ·: · "' .,,: 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Haydarpaşa Lisesinin 1200 
ton Kriple maden kömürü ile Yazı tahtası, Sınıf dolabı, iki te 
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep Merdiven, Yazıhane, 
ilan tahtası, yemekhane dolabı, kanepe koltuk takımı ve ye· 
mek masalarının 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba gÜ 

, nü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerle resimlerini gör· 
mek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Kalemine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkate 
makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (8159) 

~ 9606 

J L ;,.,:.:· T~~!.'."o~~::..,. 
Mektep ~okak No. 35 --mil 

9890 

mu,tur. 

9962 "' 

, Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
. 1 - Aıkeri Liselerimizden lstanbulda bulunan kuleli 

Askeri lisesinin 9 cu sınıfına 183, Maltepe Lise~inin 9 cu sı· 
nıfma 50 ve Bursada bulunan Buna lisesinin 9 cu amıfına 
116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin· 
ci sınıflarına da bir nuktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhassa onbirinci ımıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev· 
raklarmı tamamlamalan lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe me· 
zun bulunduktan sınıfların bü tün derslerinden imtihan edilir· 
ler. Bunda muvaffak olurlarıa 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· 
lrnmaz. 

6 - Dok--:ı:uncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
Onuncu sm\ 16-20 On birinci ımıfa 17-21 dir. 

7 - Mel ebe girmek için yaşını büyülten veya küçülten 
mektebe alın -:ız. 

8 - Evr<." ı mektebe giden talebe mektep tarafından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep İdareleri 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma ıraflarmı da kendisi vermesi 
laznndır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sdıhi hey'et bulunına
maıı hasebiyle muayenesini tamam yaptırmayan talebe mekte 

be çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattmlır. 
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 almmaz. 18 yaşını bitiren talebe· 
nin kendisi taahhüt senedi verebilir. 

11 - Evvelce Askeri liııele!"e girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 

re alrnmayan ta!cbe ellerinde bulunan evraklarını derhal ev
velce müracaat ettikleri liselere gcnderecekler ve orac!an alacak 
Lı.rı emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 
• 1 ' de 

VERESİYE SAT 

Maliye Vekaletinden: 
" Muhtelif Vilayetlerde münhal olan 17, 5, 20, 25, 30, 3-' 

lira maaşlı Tahsil Müfettişlikleri i-.in 15-12-934 günü 1stao· 
bul ve Ankarada bir imtihan yapılacaktır. 

Program aşağıdadır. 
1 - Hesap : Amali erbaa ve tenasüp 
2 - Hendese : Mesaha ve ölçüler . 
3 - Türkiye coğrafiyes i ve devlet teşkilatına ait müc•, 

mel malumat. 
4 - Kitabet ve yazı. . 
İmtihan giinünden bir gün evveline kadar kayıt muamele.~• 

için Ankara Defterdarlığına veya lstanbul Murakipliğine ıı· 
zerlerine fotoğrafları yapışıl< arzuhal ile müracaat olunacııl<
tır. 

imtihan teraiti : 
1 - Lise veya yedi senelik idadi mezunu"olmak 
2 - Memurin kanununa göre memur olmak için lazIJJl' 

gelen evsafı haiz olmak. 
" Bwıa ait evrak istidaya raptedilecektir.,, 
imtihanda muvaffak olanlar İmtihan ve tahsil derecel~· 

rine gÖre kanurt dairesinde alabilecekleri m~aıjlarla ve tııfl~ 
edilecekleri !Vilayet hududundan itibaren harcırah verilıne 
üzere müfettişliklere tayin olunurlar. Bunlara maaşlarındııfl 
başka ayda sekiz lira hayvan · yem bedeli verilir. (8371) 

9949 

Umumi Ne~ri)'at tıe Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


