
Kazanç vergisini vermiycn 
bir dükkanın borcu bundan 
sonra yeni kiracısından tah
sil edilecek. 
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Sovyetler Ukraynada 37 
tcthişçiyi mahkemeye ver
diler. İsviçre Sarre'a asker 
göndermekten vazgeçti. 
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Konsey'in kesimi 
Napoleon çıkarı olmıyan bir it

le kartılatınca o iti bir komiıyo
lla bırakınmf. Uluslar derneği de 
Yugoslav. Macar aavlağmda Na
~leon'un yolunu tuttu: bu ~in 
•tı onbir üyeli bir komiıyona bı
raktı. Dün akf&Jll gelen telyazılan 
hu komisyonda üyeleri bulunacak 
olan kurultaklann hangisi oldu
iunu bildirmektedir: İngiltere, 
Fransa, ltalya, İspanya, Ruıya, 
Polonya, Belçika, Şili, Macaristan, 
Ronıanya ve İsviçre. Komisyonun 
ral><>r yazıcılığını, İngiliz üyesi 
Mr. Eden "yapacaktır. . · 

Macar • Yugoslav savlağı bu ko
ltıiayonun eline geçmekle artık 
lliııslar derneğinin demirbat itleri 
&?'asına girmit oluyor. Komisyo
llun toplandığım ara ırra itidece
iiz. Şunu ve bunu görüttüğünü du
Yacağız. Ancak kolay kolay bu 
İ•in sonu gelecek değildir. Daha 
doğrusu uluslar aruı geçimi balcı
tıı.ından İt aonuna gelmit bulu
lluyor. Bir iti komisyona bırakma
tıın da bu aslamı (faydası) Yar
dır. 

Yugoslavya ile Macaristan ara
'1nda Cenevre' de yapılan durut
lrıa çok çetin oldu. Yugoslavya bir 
ltez daha Macaristan'ın suçlulu
iunu ileri sürdü. Macaristan bu 
Slıçu aıbamladı (redetti). Yalnız 

tılualar derneği konseyinde üyeleT"i 
bulunan kurultaklar değil, bütün 
acun uhrslan iki bölüme aynldı
lar. Ancak hepsi de tunda birle~ 
tiler: Büyük Yugoslav Kıralı A
leiuandr'm öldürülmesi bayağı ve 
kancıkça bir itti. Bu ölümden do
layı ulusların duyduğu acı demek
~ anıldı. Bununla Yugoalavya'nın 
dıleği az çok yerine getirilmif de
mektir. Bundan sonra Yugoslav
ya'nm iki dileği blıyor ki onlar 
da tunlardır: 

1 - Uluslar arası bantıklığı i~ 
<;İn korkulu olmıyıı. bqlıyıı.n zor
lıabğm önüne geçmek. 

2 - Kıralm öldürülmesinde 
ltinılerin suçlu olduğunu bulmak. 

Birinci it yalnız Yugoslavya'nın 
değil, bütün ulusların dileği ol
Glak gerektir. Bu it hütün uluala
tnı el birliği ile bqanlabilir. 

İkinci dileğe gelince, bu itte 
'tıç bir kaç bakımdan görülebilir. 
En büyük suçlu Kıralı öldürendir. 
O da bu ıuçu kanile Ye canile ö
deınittir. Macar törüsünün bu it
teki ıuçu ancak topraklarına sığı
~ zorbalara konaklık (miaafir
Perverlik) göstermesinde ve onla
tnı gizli ve ainai çalıtmalanna 
lcartı göz yummaamdadır. Yugos
lav aavlağı töyle bir aorak ortaya 
•bnıttır : 

Bir törü ba.pka bir ölkeden ken
İ!i topraklanna aığman adamlann 
lıu yoldaki çalıtmaJarma engel ol
ltıak için ne yapmak gerekliği 
~ıamdadır ? Şunu söyliyelim ki 
bugün bunun keııtirilmİ.f bir ölçü-
96 yoktur. Suçu bir omuza yüklet
"'ekteki zorluk ta bundan ileri ge
liyor. 

Bununla bera.ber, İf artık bir 
ltoınnyonun eline geçmit bulunu
)'or, ve komiayonun eline geçmek
le de acun bantıklığı bakımından 
ltorkulu olmaktan çıkıyor. Bir kaç 
tiin Önce, l:-antıkldc bakımından 
korkulu olan ba,ka bir İf, Sar iti, 
lizerinde anla,ıldıktan sonra fİm-
d" • 
• ı de Macar - Yugoslav aavlağmm 
ıyj bir yola ginneai, acun barıpk
lığı İçin büyük bir kazançtır. Dün 
de aö 1 d" •· · 'b' b Y e ıgunız gı ı, arıtıklığm 

~ekle,ınesine doğru ıon gu""nler 
l ;__, 
~ .. me atılan adnnlar büyüktür. 
f>·u Yolda atılan her adnn ba,ka 
~ admıı·n· atılm.~ma çığır açar. 
l:ıu n Sar 191, bugun Yugoslav iti, 

. nlann uluslar arasında daha oe-
:ıı.i l.. • 

'--~ <Jır anla,mıya yol açması her 
~ severin can dileğidir. 

A. Şükrü ESMER 

Recep peker 
f ANKARA, 11 (A.A.) - Atatürk, 
.. dka l'-1 ki.tibi Recebe (Peks) IKY7 

• llU vermiıtir. 

' 
Baıbakan ismet lnönü'nün Trakyadan dönüşünü ve sirkeci duratında karıdanışını gösteren fotoğraflar .• 

Avrupa Heniş bir nefes aldı 

Yugoslav- Macar davası· 
tehlikeden kurtarıldı 

Bir komisyon tethişçiliğin önüne 
geçmek için 

uluslar arası bir mukavele yapacak 

Macar murahhası Af. Eckhard 
CENEV•RE, 11 (A.A.) - Macar • 

1 !ugo~lav ~afı hakkında niha.yet -• 
ıtibarile bir anlapna elde edilmıt ve bu 
büyük bir memnunöyet uyandırmıttır. 

Bu auretle yeni ve parlak bU mu
vaffalayet elde eden Franıız dıt baka
m M. Lava! hararetle tebrik edilmit • 
tir. 

s-t on befte de milletle- cemiyeti 
konoeyi toplaıwnıffrr. 

Reiı M. Vaskoncelloa celseyi .ça-
nk FNnan: muhtuunu okumuıtur. 
Muhtıranın bathiı ıudur: «Zorbelık 
ınaksadile yapılan cinayetleri tenkit i . 
çİn ulualar aran mukaveleııinin eaada-

E.a.larda ne gibi feyler var? 
Muhtrrada zori>alık mahiyetini haiz 

Lüıün cinayet, ıuikaat, teıekkül n pro
pagandalara f&IDİI bir mul<avel.. İmza • 
)anması ileri ıürülınektedir. MukaVele 
mücrimlerin iadesini t.mızim ve nlıte 
paıaport itlerini takip edecek - 2>0r -
balık bazırlrklarma dair malıimat ve • 
rilmeoini de mecburi kılacaktır. 

Bet hakimden mürekkep ulualar a
ra11 bir mahkeme kunılarak, bu muka. 
velenin hilôiıoda yapılacak hareketle • 
ri muhakeme edecektir. Af bakkı mün
hasnwı milletler cemiyeti l<onoey:İne ait
tir. 

Muhtırada, mukavele harici olarak 
mücrimlerin iadesini ic.., ettirmiyecek 
aıyaaal ıuçlardan btli.n hariç bırakıl -
maaı da teklif olunmaktadır. 

Murahhaslar kürsüde 
Fransız projeli okunduktan sonra 

Romanya hariciye bakanı M. Titüleako 
~ alarak elemi§ tir ki: 

- « Yugoslavyanın talel>i kati yen 
Macariıtanın terefini ortaya koymamak
ta, ancak meıul makambra lı:arp ted • 
bir alıoma11 için milletler cemtyet&ı.in 
ve Macariıtanm yardmuıu iıtemelı:te • 
clir.» 

Müteakiben hudutların tadili İfİıaİ 
ele alan M. Titüleolro, Macw IDtlNıb -
hasmın bu meseleyi oı1aya Minnek ..., 
küçük itilifnı nyui manevra1arı..ı.a 
bahsetmek luJdwu neı 'ılen bulduj.o -
nu sormuı ve tadilcilijin bir ...U. -
ri olmadığrru IÖy lemitt.ir. 

M. Titüleako'dan eoma Ç*oılo • 
yakya chı bakanı M. Bene. ~ 
muhtırasının her .,...... .. _ ayn .,.-. 

(Devamı 2 inci sahil ede) 

Tjirk- Yugoslav yakınlığı 
ltalyayı meşgul ediyor 

Bir Fransız gazetesi İtalyanların ada
ları tahkim etmesini ve uluorta meydan 
okuyuşlarını hiç te yerinde bulmayor 

PARlS, 11 (A.A.) -
Ana.dolu Ajansmm hu· 
-i muhabiri bildiri • 
yor: Ech.,. de Paria ııa· 
zeteain'n Londra mulıa• 
biri, M. Laval'in Rama 
Ml)'alıati dolayuile ga • 
zetelerde dalatan bazı 
tayial.arı ileri aünnekte
clir. Bunların araamdan 
.eyaha.t net:İCMW akim 
brakmak l'aye.iaıi ta • 
kip eden aiyui b.ir ma
nevrayı ortaya çıkar -
maı. l&zım .. eı.d.iğini bil 
dmnekte ve M. MUNOll 
ninin aıruı geldiği va • 
kit bütün Avrupaya ti. 
ml bir mioalr akdi t.uaıı 
"1ll'Ullda bulunduğuna 
dair olan f&yiayı kay -
dettikteın -.ra. eözüne 
§Öyle d.eYam etmekte • 
dir: 

"ltalyanlarm Fran • 
aa ve Rwya araaında 
ç~ adu bir samimiyet Sinyw Mıuaolini FND11ı:1ı gm;etemun i,aret ettiği 
dogmuına meydan ver- natuklanndan birini aöyla~ •• 
memelr ve ltalyayı pek çok itıa4 eden ma.&ıdu-. ltalya uyuuı bugün ııeçınit-
Balkan ittifakını tem.iz bırakmak is- teki hat&larmı ödemektedir. Eğer lteJ. 
temiı olmur oldukça ihtimal dahilin- ya meydan okuyucu b'.r lıiaan lrullan-
cleir. ltalyayı ınetıul eden mühim ..,_ manut ve Akdenizdeki adalan aebep

aiz olarak tahkime k.a1lvşmamıı ol • 
beplerden biri de Tiinı:iyenin kat'i bir aaydı, Türkiycmin bugünkü vaziyetine 
adanla YU&oalavyaya yaklllflllJt ol • meydan vermemiı olurdlL 

Başbakan 
Trakyadan döndü, 
Ankaraya gitti 
Sağlık bakanı B. Refik 

de beraberdir 

Başbakan dün akşama 
kadar bir yere çıkmadı, 

otelde yorıunluk aldı 
Traky11.111n birç.ok yeoil..rine ııitmit 

olan Bqbakaıı General lanet lınönii, 
Sağlık balanı Bay Relik ile onlara ar
kadatlıık etmİf lan Trakya mebua.la
n ve 8a§bakanlık busuoi kal.m mü • 
dürü Bay V ed.it dün Mb• hld ebp""'" 
le Çorludan lıtaııbula ııelmiılerdir. 
Bafba.kan ve Sıhhat.o B11r•nı Sirbci 
ütaayonunda nli Bay Muıbitt.in, latan 
bul kumandanı General Haliı, llMS'kez 
kwnandanı Generai Fehmi, muavini 
Ali Rıza ve bele<ÜJ'e mu&vinlerİ, Halk 
fıriı:..., htanbul idare ~ bapk•cu 
Dr. Cemal n da.ha birçk kifiler tara.
fmdan karfJlandılaı-. Bir müfreze Uo 

ker ve poliı selam durınut. muziuı ... 
liını havasmı çal:mqtu. 

General ismet h>imü - Dr. Bay Re 
fik tloiruca Tobtliyan oteliıw p....;,_ 

B"'fkk•, G......t SaliA iü ütm -
7011dan pkzyr 

Jer Te dinlenmitlerdir. C-.114 1-
lnönü ve Bay Refıik öğle yemeiini, va
li Bay Mllhi.tt.in, Dr. Bay Cemal ile bir 
lı.t.e yemiflerdir. Y.......lrt- aonra 
Bay Rehk telıircle biraz dofatnufbr. 
lmıet lnönü de :rolc.,,hık ,...,......ıuğu
nu ıriderınek için dinlenmif ve hep bir 
likte alrpm trenile Anık.araya sitmif
lerd!r. c--aı Lımıet Lıöınü - Bay 
Dr. Refilr akf&Dl 18,30 ela hutwi bir 
mutla Haydarp&f&ya geçml§tenlir. 
BlD"ada vali Muhittin, Emniyet müdü
rü Fehmi ve Dr. Cemal ve daha birçok 

/ ' kİ§İler lrendilerı.i u~lardır. 
Aaker ve polia M>lam durmU§tur. 

Ankara treninin ... kuma Ba.fbakanh
ia mahaoı olan busuıi vaeoo bağlan
auıtı. Tren aaat 19,30 da kalkırıl§'hr. 

Ermeni papasları 
Dün ruhani mecliste kıya· 

fet meselesi görüşüldü 
Dün Ermeni Patrikhaneoi Ruhani 

mecliai mutat haftalık toplantıııınr yap 
mıı ve bunda papa.alarm kıyafeti me
ae)...,j görii§ülmiiJtür. Ruhani Meclia 
İmam ve papaa ye hahamlann mabet
lerin dı§mda dini kıyafette dola~
yacaklan hakkında yeni çıkan kamı
- dair gazetelerin verd:ji maJUnıa
b nazan itibara almı§ Ye bu huS\Uta 
papıuiarm yeni kanuna uyırun olarak 
ııiyecekleri elbise hakkıncla li.zun ge
len tetbirleri almak iç.in kanunun Rea
mi Gazete ile netrini beldemeğe ka -
rar venn"'ftir. Bize verilen habe-e gö
re Enneni Patrikhane&i devletin her 
lranununa kartı olduğu gibi bu kanu
na da tamam.ile riayetkar ve uygun ol 
duğunu uhar ebnİf olmak tçin 6 ay
lık müdeti beklemeden kıyafet kanu
nu ç>kınca papaalarm kıyafetlerini bu 
kanuna uyduracaktu-. 

(Devamı 2 inci sahil ede) 

BuJ!Ün ilk HÜn 

Başbakan bir söylev ile 
tutum haftasını açacak 

Bu yıl hafta çok zengindir. Tayyareler 
hal~a hediye kartları dağıtacaklar 

Bugün, ~Ye ökıHM-i Mftuo- ı •un ..,ıu;n belli '-!Jı caddelerine ge
lllll ilk cüaüdiir. uıu...ı tutum kuru - ri!mif. pliık kartları- tarafa aaılmış 
..... hafta için bütün !.urrhlrhrı bit:r- tır. Kmum, halkm tutuma ve yerli 
miftir. Kawumun yaptırdıjiı bes &fitler, (Devamı 2 inci aabilede) 

Piyango talihlileri kimler? 
Büyük ikramiyeleri kimler kazandılar? 

Bir piyango filmi .. 
18 iaci tmtip Tayyare pikatJc_,. 

nun ]tinci keşl<!esi dün Tepebapnda 
A.ori ainenıa.d& ya • 

------~- ,>ılmıtlD'. Univer • 

BayN-U 

ite konferans aa -
"""' ~ oldu -
:U için bundan IOD 

a diğeo- lı:eşied!er
' e bu Iİııemada ya 
ılacaktıT. Keıide
e bu aabah ta 1&• 

t dokuzda devaın 
·dilecekt r. K99ide 
.rurnda Tayyare 

,>iyangoauna aiıt 
filmler göaterilınek 
tedir. Dünkü kep • 
de aruında yarım 

ııd'lyon liralık dava adlı film göoteril
mi1tir. Bu filmin mevzuu tudur: Şe • 
hir tiyatro&u artistlerinden Muammer 
bir poker partisinde Mahmuda 1 O lira 
borçlaıımqtır. Mahmut bu borcu ken.
clia:nden bir balo eona.amda istemittir. 
Mwunmerde bir on liralık piya.n.ko bi
leti vardır Ye bu eanada da piya.n.ko 

Öz türkçe yazı örnekleri 

keJide&i yapilmaktadu. Sek.iz aeneden 
beri bilet ala.n Muammere o daJW.aya 
kadar p'.ya.nk.o çWın•dıjiı, ketidede 
yapılına.lcta olduğu içıi.o Muammer 1 O 
lira zarardan kurtulmak ma1rudile 
1 O lira borcuna mukabil bu bileti Mah 
mud& vennekt.edir. M&bmut bileti ce
bine koyar koyınaz da radyo ap&keri 
500 bin liralık ikramiyenin Mn....,.,..e
rin Mahmuda aattığı biletin numara -
una isabet ettiğini aöylemi§tir. Bu au
retle Muammer 50 bin lira kaybetmiı 
Mahmut ta kazanmı§hr n orada der
hal lr&vııaya b&1lam.ıflerdu-. Filin pek 
beğenilıniıtir. Buırün de b.ir bqka film 
l'Ö6terilecekt r. Bu ,.;._,.. bedavadır. 
Dünkü kqidede 25 bin liralık ikrami
yeyi kazanan 5448 numaı..Jı biletin 
4 parçuı ile aynca iki ilrram:yeyi bir
den alaoek bir parçası • ki iki bilet bir 
arada demektir - latanbulda birer ta
neai de Ankara ve lzın rde aatılmıt • 
tır. Bu ıuretle bu biletin 10 parça1111-
dan aekiz p~111 piyaaaya çııkıruttJr. 
latanbuldalri taJil.ıerden biri milyon 

(Devamı 6 met sahiled•) 

TÜRK KADINI 
Büyük Millet Medi&i, geçen ıoün 

onayladığı bir töre ile, Türk kadınını 
değeri olan orunların en yüluıeğine çı
kanlı. 

Bu yükaeliJ, aoy bir çekirdekten 
,..,titen özlü bir fidamn özenli bir ba
kımla aerilip aerpiliıi demektir. Bu yük
eelitle bir borç ödenmiı oluyor. Gerçek, 
Türk budununun Türk kadmma bir 
borcu vardı. Bu borç kurtuluı aavaşı
ıım en karanlık güıJerinde en an bir 
kanla yazılmıştı. iyilik bilir Türk ço
cuğu on bir yıl .anra bu borcu yüce 
kurultayın kapı eıiğİnde ödedi ve ken
di gibi erleri doğunıp büyüten anayı 

elinden tutup baıına oturttu. 
Yurdun kurtuluıuna kanile canile 

yardan eden Türk kadını, kurtulan 
yurtta sözü olan bir ftrlıktır. Borcun 
bittiği yerde y;iküm baılar; bu bakun
dan Türk kadroma yerini vennek günü 
pek geçmedi ise bile çoktan gelmitti. 
Biliriz ki kadınlığın onuru alçaltıldığı 
çağlarda adamlığın ela düzeni diııük-

tür. 
Birler arasında birlik "ve denklik 

kuran Türk cumhurluğu borç ve yü
küm balnnundan erkek ve kadın ayn. 
lığını birleıtiric.i bir yol tubnuıtur. Eı
ki çağların kafea ve peçe, a .• ;ıariye ve 
kelepçe, oyuncak ve kukla kadını bu • 
günün ıerin ve genİ§ düıünen kafala • 
nnda yCT bulamıyan bir anlamdır. Tar
lada güneı gibi uğurlu, yuvada ocak gi. 
bi yararlı olan T üıi< kadını acun iıle
rinde de vanılı ve elveriıli olduğwıu 
ı;öatennek için bir sınama sırası bekli
yoıdu. Büyük değiıiıu de bu 11rada gel
di; artık Türk kadınına bütün yollar a· 
çılmrttır. 

Türk kadınlığının düıünce ve duy • 
gularını anlattığnnı sanarak diyebilirim 
ki Türk kadını dün kendini kulluktan 
kurtaran ve bugiin ona son yükümünü 
veren (Atatiiriı.) iin Türkiyennde yur
da karşı borcunu unutmıyacalrtır. 

Türk kadını, iş baıına! 
J. Müiı..ı. MA Y AKON 
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Avrupa g!!.niş bir ne_fes aldı jHARJCJ HABERLERi 
Yugoslav - Macar davası Tehdit mi? Aman verilmiyecek 

tehiheden kurtarıldı 
(Baır 1 inci sahifede) 

C.,.,8(> veftftk :ror'hafık İle tadiJatçıiık 
araı;ında bir ayrılık gözetmek istiyen 
tct<f>büsleri reddetmİftir. 

Son dakikaya kadar kabul 
etmemi1lerdi 

Bir yandan M. Benesin bu nutku 
tercüme edilirl<en diğer taraftan M. 
Lava!, Eden ve Aloizi Macar dıt ba
kanı nezdinde hazırlanan karar suretini 
lı:dıııl ettirmek için en san \ıayreti ya,. 
pıyorfardı. 

M. Ben es' den eonra Y ugoılavya dıt 
bakam M. Y evtiç söz almıı ve gerek 
Macar makııımıf;J tarafından -1Jen pa
'lapOl't!ar ve canilerin F nmsaya gitmek 
için çıktıkları ve fakat çılcpmama[an 
J,hım gelen Y anlrapusto kampı itimin
de Macar biikiimelinin tuttuğu müda
faa usulünden biç bir hayrete diitme -

, 

iki. taralı ban,tırmak için hczyli 
Uğr"fall M. Laval 

diiini .öyJemiı, M-mm Yugoa1-
yanm iç itlorine bnımum protesto 
eemiııir. 

Macar mırrahhıuı tadilciliği 
iltizam ediyor 

Nihayet Macar munııbhaaı M. Yon 
.Ekbanl, bütiin hatiplerin Macaristan.la 
iyi miinaad>eUer kunnal. anusunda bu
hnıduklamı müflllıede ederek Maca • 
riatamn da komıularile, batta" uJ.ıslar 
......, mukavele dıımıla, zo.tıalık talı • 
rilı:atma kartı anlapnaya hazır olduğu
nu bildinnit. tadilcililı: tezini tekrar e
le alarak bunun bir sulh vautuı oldu
ğunu oöyı..miı Ye Triyanon muahede • 
&inin imza•mdr ıbeıi Macari•tanın kom~ 
ıulannm haomane '-eketlerinclaı !İÜ· 
yet eylemiıtir. 

Konsey, bu nutuklardan oonra In
giliz murabbası M. Eden'i Yull"'slavya
nın taleıbi için raportör tayin eylemit
tir. 

Banun üzerine Fl"llılN dJt bakam 
M. Lava! kürsü>"' gelerek, Sar İ§Üıde 
yaptığı tavassutla iktifa etmiyerek bu
gün diğer bir miilıim iti üzerine alan 
lnciJtereye elenen teıelokürde bulun • 
muftur. 

Nilıayet M. Litvinof, an[apna ihti
maller.&mn baı gÖ>terdiğini - bütün 
diiny&IUD ı.-seyiıı Le.arını ümit ve 
heyecanla beklediğini aöyliyerek kon • 
seyİD geç vakit tduar toplanmasını 
teklif etmiı ...e bu teklii ı..a.uı o.lun
muıtur. 

Bimemleyh lııoaıey mt 23,15 te 
te4aaT toplannuftır. R..U M. Vukon
cellos, knl Aleluenclr n 8-tayu öğ
müı ve Macarların cevaıbnu beklemek 
için ceılae1' bir çe,.....k tatil eylem.it· 
tir. 

Karar sureti 
Bu arada Ma<arlann, Y ugoalav -

Macar .ihtilMma 'lllhayet veren karar 
suretini kabul ettiği cevabı geldiğin • 
d<>n, konsey üçüncü kere toplanarak 
müzakett!eri l:ritn-en son kal'1U" aure • 
tini ittifakla kahul eylcmiıtir. 

Bu karar suretimle, Mauilya suika.,_ 
tinde öknler tazİm olunduktan sonra 
bcr devletin kendi arazisine· her han- • 
gi bir zorbalık faaliyetini ıe teşvik ve 

1 ııe de böyle bir faaliyete müsaade &Öl· 
tennemek vazifesi iktizasından bu!ı.:n· 
du~, zorbalrk hareketi erinin önune 
geçmesi ve onlan tenkil etmesi lazım 
ge digi ve ayni zama.-ıda kendisinden 
yardım iıtiyen devlete yardımını esir • 
gememeıi İcap ettiği tauih edilmekte 
ve denilmektedir ki: 

cVerilen belgelerden ıu netice çıkı
yor ki, Yugoslavya topraklanrun dışın· 
da zorbalık teşekküllerinin mevcudiyeti 
veya faaliyeti hakkındaki bir çok me· 
selelcr Yugoslavyarun istediği tarzda 
haUolurunanuf ve bazı Macar maka
rnalı hiç değiı.e ihmallerile, Mars.ilya 
suikastile alakadar olmak üzere mcıu-
liyet altına ginni ler~ir · . 

Milletler Cemi)"etı konseyı, uluslar 
arası mesuliyetleri tamaınile mü!'"!< <>; 
lan Macar hUkümetinin mücrimıyetl~n 
t~yyun eden makarnalı vakıt geçır• 
meksizi.n tecziye ebnek arzusunda ve 
bu vazifeyi ifaya azmetmit bulunduğu
na kani olarak, Macar hükümetini bu 
hueu•la alacağı tt>clbirleri kendisine 
bild.irmeie davet eder. 

Nillıayet kon•ey, siya""! zor~.k 
mllluadile yapılan tahrikit, tetebbu• 
veya cinayetlerin tenkilini temin edecek 
uluıılar arası bir mukavele yapdmaaı 
itini tetkik etntek üzere bir miiteba~ • 
• ..ı.r lcomiteai te4kiline ve bu kom• • 

tenin Belçika, lngiltez-e, Şili, ispanya, 
Frana, Macaristan, I talya, Lehistan, 
Romanya, lsviçre, ve Sovyet Rusya 
miimenillerinden mürekkep olması
na karar verir.> 

itti/ahla tasvib 
CENEVRE, 11 (A..A.) - Uluslar 

kurumu kon.eyi, Yugoslav - Macar 
cfa va!I hakkındaki yeni karan ittifakla 
tasrih etmiıtir. 

Konıqmalar 
CENEVRE, 11 (A..A.) - Fnınaız 

dıı iıleri bakanı M. Lıwal, M. Aloizi 
ile M. Y evtiçi kabul etınİf tİr. M. Y ev • 
tiç Fransız bakanına Yugoslavya muh
branru kayıhız f&l"hız olarak müdafaa 
etmiı okluğw>dan dolayı teıekkür et
miıtir. 

M. Lava!, öğle yemeğinde M. Lit· 
-ftnoEun konuğu olmu§tur. Uluol&r ku
nmru konseyi saat 15 te toplanarak 
(Sar) a gönderilecek uluslar arau kuv
vc4in:io ta.trmn•ı•, tıeTzii, lmn-ede•ı, ve 
idareai gibi teknik ıne.eleleri lııonuta • 
aktır. 

Belgradda aevinç 
BELGRAD, 11 (A.A.) - Yueo-

Ja.yayı tatmin eder m.ııiyetlıe teli.kki 
edilen aluıtar arası konseyinin karar 
IUJ'eli memnuniyetle karfılanmııtır. 

Bilhuaa Macar mıdramlannm en 
az ilımalle suçlu olduklanam tesbiti 'H 

Maearirtanm ceza tedbirleri ahm.ğa da
vet edil-9 gazeteler tımıhndan .... 
vinçle kaydedilmektedir. 

Bugün ilk gün 
(Başı 1 inci sahifede) 

malı kuUa.nmağa allfDl!UI için önayak 
olmakta, propaganda ;,ine büyük bir 
elı<mm>iyet vermektedir. Tutum haf· 
taaı, bugün Baıba.kanm nJA!yoda aö:r· 
liyeceği bir aôylevle açılını§ olıu:aJctır. 
Bunun için, öğleden sonra saat 16 da 
tehrimiz Halkevinde b"r tQlp[antı yapı 
lac:ak, Baıbakanın bütün acuna yayı
lacak olan aöyle...; beraberce dinleni
lecek.tir. Daha sonra, Halkevi bqka
ru tarafmdan Ir.tanbul haftası iç'n aöz 
I« aöylen.ilecektir. 

Vitrin mÜ$'1bakası 
Bugiin, hafta.nm b~lama.aı dolayı • 

aile birçok mii&abakalara da girifile • 
oektir. Bu müsabakaların en baımda 
vitrin miiaahakıur gelınektedir. Düne 
kadar tutum kurumuna. 30 miı.,.see> 
ve mağaza müracaat eden.k müaah&· 
kaya g'receğini bildirmi;ıtir. Vitrinlo
ri yerli ma!ı ile süsleyen mağaza ve 
müeaeeler, hafta içerisinde 22 kitilik 
bir jüri heyeti tarafmdan gezilecek, 
her bir'ne ayn ayn değer biçildikten 
~nra I&tanbulun, Beyoğlunun ve u .. 
küdar mmta.ka.sınm birinci ve ikinci • 
!eri ayrılacaktır. Bunlara, madalya ve 
diplomalar dağıtılacaktır. 

Mekteplerde 
Bugünden itibaren ilk ve orta mek 

tcplerle li.se!erde de talebeler arasın
da müsabakalar yaptmlacaktrr. Mu • 
alliınler, talebelere ~n-uf ve yerli 
mallan üzerinde m.evzular vercce~<.ler 
ve yazı yazdıracaklardır. El•ı mevzuu 
en iyi canlandıran ve yazan ' .. alebelere 
yerli mallarından çeş:tli h<>t:iyeler ve
rilecektir. 

Radyoda 

Bu a.lqanıdan itibaren, bütü_'l ha f • 
ta zarfında ~e'r gece radyoda tutwn, 
ökonomi ve yerli malı · çin konferans
lar verilecektir. Bu akşamki konfenıns 
vali muavini Ali Rıza Rey t .... afmdan 
verilecektir. 

Bir de, bugünden hafta sonuna ka
dar tutum kwnbaralarou b"'41tan1'ar 
la, yeniden tutum kumbarası alanlar 
ara.unda da kura çekilecek ve kaza· 
ıı.=lara Atatürkün, güzel b rer bi>Mü 
h _::liye edilecektir. 

Halka hediyeler 
UIU1al tutum ve ökonamıi kurumu, 

önümüzdeki cııma gÜD.Ü, lst&nbul hal
kma tayyarelerle propaganda kiğıula 
n atacaktır. Birç<>lı:: hediye numarala
rım da ta,ryıu:ak olan bu kartlar, Be
yazıt ve Taka.im meydanlarile Uskii • 
darda Doğancılar, Ka.drkôyiinde kwn 
luğa. ablaca.lctır. Tayyareler öğleden 
sonra uçaca.klan içın, t--kee bu mey
dnalarda toplanaca.ktrr. Hediyeli kart 
lan bıilcıp ay sonuna kadar, tutum lru 
nımuna götürenlere yeri' maim.dan ço 
§İtli ve değerli hediyeler verilecektir. 

Dumandan yazı 
Ögrend4:inüze gorc, ı".a_v_a_y_a'"'d~aman 

la yazı yaz.lınaaı yolun<la yapılan uğ 
~ n:.aI~r dil~. iyi neticc!er vemıiıtir. 
Bu ı§ ıç n giinlcrdenberi ç~ tay
yareci Bay Vecihi Dı.:ı:nan!a yazı yaz
ma.ğa muvaffnk clmuştur. Havaya, tay 
yare ile ve dııman salıverilmek •ure
tlle bir propa~anda yazısı yazılacak • 
tır. Bu yazıdaki harf1"rin her biri en 
aşağı 600 metre büyüklüğünde ola • 
cak, Istanhulun üç ayn yerine yazı • 
lacağı 'çin bütün gökyüzünü beyaz bir 
bulut halirule kaplıyacaktır. Duman
la propaganda yazısının cuma günü 
veya cumadan sonraki günlerden biri 
sinde yazı!.-na.ııı muhtemel<lir. Bu ya
zı, karaı;!~tır .:,.cak günün akf&Jnlna 
doğru yazılacaktır. 

Tutwn h,.ftasmm son gününde, a
bideye çelenkler konulacaktır. Bunun 
için cemiyet azalan ve milli müeue -
aeler, otomobillerle abideye gidecek
lerdir. Orada ıehir bandosu tarafından 
milli marş ça!ma.cak, hafta kapana • 
ca.ktır. 

Halkevinden: 
Beıinci tutum ve yerıl• malı h!lftuı 

bugiin baılıya.caktır. Bunun için bu • 
gün (12-12-934 ç&r§amba) saat 16 da 
Evimiz Cağaloğlu meı-kezinde bir top 
Jantı yapılacak ve Halkevi ~ganı Ali 
Rıza tarafından (Ferdi tasarrufun lü
zwn ve ehmmiyeti) ha.kkmda bir kon 
ferans verilecektir. Konferans her ke-

Japonlar icap 
Ederse şimali 
Çini yutacaklar 

FILADELFJYA, 11 (A.A.) - Ja· 
pon sefiri M. Saito, Japonyanm aiya.
aal niyet ve m•ksatlarmı onayla.yan 
söylevinden ııonra eveningi bültenin 
bildir:ciai ile yapmq olduğu bir mii.I& 
katta Ja.ponyanm emperyalist bir P. 
peratorluk olmadığını, mevcut antlaJ 
malan ve bilhassa Çindeki açık kapı 
aryasa.aı an.dl~mı olduklan gibi ko 
nuna i&tediğinde bulunduğunu bild:r· 
elikten aonra §Öyle demiıtir : 

"Amerika ve lngiltere bizm uazk 
fal'kla bant ve düzenin kurulmuma 
doğru olan aıyaa•mızı nihayet anJıy~· 
caklardır. Japonya, orada ban§ID yo• 
rümü için zaruri görmekte olduğu .,. 
ya.saya devr-ı edecelıt"r. Hatta bwwıı. 
için, hı.giltere ve Amerika ile ui'....-ıı 
cadele etmek - gerekse ebil Japonya 
bu meaeledo bu iki ulusun kaprialri. 
ni a.ala gözönünde bulımdurmıya.cak.
tır. Uzak §arlan bantı için zaruri göır
diiiümüz takdirde Japonya, imali Çi 
Di yı•+ecakbr. Ve diğer uluslar ne ya
parlarsa yapsınlar ehemiyet venniye
cektir. 

Habeşistandaki 
Son hadise 
Habeş hükumetine göre 
evvela İtalyanlar saldırmış 

PARIS, 11 (A.A.) - Habeıütan 
elçiliği tarafından çıkardan bir teb • 
liğde deniliyor ki: 
Hııl>qUtan hiikılmeti tarafından ya

pılan tahkikattan anlaşıldığına göre. 
5 ilk kanun tarihinde lngiliz • Habef 
amırmı tahdide memur komiıyonun ya 
l1JDda bulunan muhafız kuvveti top 
tayyare ve tanklarla. ııilahlı bir ltal • 
yaıı kuvvetinin aaldırmıma uğr~ • 
tır. Ha.b"fiatanm Roma ım.ıulahaıtgü • 
za.n lta.lyan - Hal>e§ andl~asma gö 
re, hakemlik kuralına batvurmak ıçiıı 
ta!imat almıştır. 

LONDRA, 11 (A.A.) - ltalyaıı • 
HabeJi.atan hadisesi üzeri- I~~ 
hükiu:ııeti Adiaababa hükümetine mu
ra.caat ederek ltalyan • Habet hudu • 
du meselesinin bir an evvel halledil • 

· meain.i görm.ek arzusunda bulunduğu 
nu bildirmitt'r. 

15 Birinci 
Kanun taksiti 
Ne İngiltere, ne Fransa 
borçlarını vermeyecekl~r 

PARIS. 11 (A.A.) - Nazırlar mec 
li.a.i dünkü top!ant11mda Amerika.ya o
lan borçlar meaelosini göriipnüı ve es
ki vaziyette devama karar vermiıtir. 
M. Herriot, bu mün.aaebetle borçların 
tediye& hakkında. vaktiyle ileri sürü • 
len fikirlerine sadık bulunduğunu söy
lemiıtir. 

V AŞINGTON, 11 (A.A.) - Ingi • 
ı:z elç:l'ği b~atibi, lngilteren'ın harp 
borçlan hakkında Hariciye nezareti • 
ne bir nd:a tevdi et.mittir. 

z,, n.;lunduğuna göre bu noktada, 
lnıı Lternin 15-12 vade&inde hiç bir pa 
ra ödemiyeceği bildirilmektedir. 

Arnavutluktaki 
Yunanlılar 

Cenevreye yapılan müra
caat eylülde görüşülecek 

ATINA, 11 (Milliyet) - Cenevre 
den alman haberlere gÖt'e Milletler 
Cemiyeti Arnavutluktak'. Yunan ekal
liyetinin müracaatını Eylülde müzake 
re edecektir. 

ATINA, 11 (Mil'"yet) - Eatiyor 
gazetesin.in Cenevreden altlığı bir ha
bere göre Balkan miNkı devletleri Ar 
navutluktaki Yunan ekalliyeti m06e • 
leaine M 1 etler Cemiyetinin müdaha
le etmesi noktai nazannı müdrıfaa et• 
meğe karar vermİ§tİr. 

G ne boğuşacaklar 
LAPAZ, 11 (A.A.) - Bütün eli 

ıilah tutan !3-01ivyalılar seferber edil
miıtir. 

--·--
Müthiş yağmurlar 

VEUINGTON, 11 (A.A.) - Ş'm· 
di Okland'ın bazı yerlerinde, 35 sc • 
nedir göriilrneıniş derecede tiddetli 
yağmurlardan sular taşmııtrr. Birçok 
tehirler au için•Je kalıruıtır. Ve bura • 
lan büyük bir göle benzemektedjr. 

se açıktrr. Radyo ile de her tarafa. ve 
rilecektir. 

VekUer radyoda birer aöy~u 
söyliyecekler 

ANKARA, 11 (A.A.) - Okonomi 
ve yerli mao!lar haftası yann aaa.t 16 
da Halkevinde Bıqkan ismet Inönü • 
nün b·-r söylevile açılacak ve sonra 
kız lisesi bir müsamere veı-ecektir. 

Y ann ak.•arn büyük ulus kurultayı 
b~karu Ki.z.ım Ozalp radyoda bir söy 
lev verecek, bu haftanın öbür günlo- 1 

rirule de sırasil.,, ökon<imi, ekim, 4ç it
ler, kü'tür Ye su bakıuıla.rile C. H. F. 
genel katibi Bay Receb"n söylevleri 
dinlenecektir. 

Ukrayna da 
37 tethişçi 
Mahkemede! 

MOSKOV A, 11 (A.A.) - Son za.
manlerda Sovyet meurlarma k&r§ı Uk 
ranyada ya.pııl.an zorba hareketlerinin 
•n>khklarma itt.irak etmif olmak suça 
ile yaklanan 37 beyaz Rusun muha • 
kemesi, Sovyet Rıuya ali askeri .,...ı.. 
kemesine verilm~tir. 

MOSKOV A, 11 (A.A.) - iç itler 
komiserHğinin talebi üzerine M. K.iro
fun öldüriilı:neai meaele&iııe Mt tahki
kat, Sovyet Ru:rya merkezi icra. komı 
teai bürosu tarafından 20 kinıınuaa.ni-
ye kadar uzatılmqtır. , .J ,.,,__. 

Atina Belediye reisinin 
kralcılığı 

ATlNA, 11 (Milliyet) - Ayaa 
•z••nv'en Yaaonidiı At.iııa belediye re 
Uinin sakıt Yunan Kralı Jarja kral 
diye ht:ap ederek çektiği telgraf üze. 
rine bir ceza görüp g~ Da. • 
hiliye nazırından sonııak için Mecli
ae bri takrir venn·'tt.İr· 

İsviçre asker 
Gönderme yor 
Sarre'daki kuvvetlere bir 
lngili:ı kumanda edecek 

BERN 11 (A.A.) - laviçre fede
ral hük.U:..eti reisi M. Mota, lsviçrenin 
Sarda uluslar ara.at bir polis kuvveti 
bulUD1Da.$mı tamamiyle tanip etmek
le beraber ne için kendiainin araya 
kuvvet göndermediğini logiliz sefirı • 
ne anlatm•Jbr. M. Mata, lsviçrenin 
birçok kantonlardan mürekkep ol • 
mak ve her kantonun ayn ayn kendi· 
o.ine tabi kuvvetılerıi bulunması hase • 
biyle buna. maddeten imkAn görülme 
diğİni aöy ıem:ştir. 

LONDRA, 11 (A.A.) - Avam ka 
ıınaraamda bör sorguya karplık, Sir 
Con 5mon demiştir ki: "lng-iliz, Ital. 
yan, bveçli, hem de Hollandalı efrat· 
tan mürekkep bir ku•-veıtin, Noel yor
tularmdan önce Sal'Cia bulunacağı u • 
mulur. Bu karqdı: kuvvet:n batJruman 
danı bir lngilll olacaktır. sanırım.,, 

Hindistan 
Ana· yasası 

-o-

Avam kamarasında müna 
kaşalara yol açtı 

LONDRA, 11 (A.A.) - H.indiatan 
ana yaaas& hakkında dün Avam Ka • 
ınarasında yapılımt olan hararetli mü 
zarekereler, pek o karlar alaka uyan
dır,ını:.mı~tır. Sebebi de, hükiimetin mu 
hafaza.kar fırkanın güvene.in" önceden 
eldo etmit olamaıdır. 

Hint itleri bakanı izahat vermİ§ ve 
bunun izahatı şid<!etli bir münakaı;a 
tak.ip etmitt'r. 

Binb141 Attiklee, muhtelif işçi fır· 
ka.&ı adına, M. Isa.ac F o;:ıd, muht~jf li 
beraller adına ve lord Volmer ile Lo>rd 
Hartington, muhafakarlann u.ğcenah 
mütehaaş11Sı adına,, birleşik Amer'ka 
dan ilk defa büyük bir federal dev • 
let kurulma•ını r.maç tutan •açma pro 
jenin,, aleyhiiıde b>ılunnruşlar ve Hint 
ulusunun menfaatinin kongrenin men 
faati ile taban tabana zıt olduğu ve 
teklif olunan ••lahaltan .. tifade ede • 
cek oianm yalnız kongre olacağını &Öy 
lerniılerdir. 

frakın şikayeti 
Tahran mahafilinde ne 

suretle 1'ar~ıla ndı? 
TAHRAN, 11 (A.A.) - Irak hü 

kiimetinin Irak • Iran hududu mesel.,. 
si hakkında u lus[ r derneğine müra · 
caat etmi ıolduğu haberi, lran maha· 
fi[inde sükünetle karıılanmıştır. Bu 
nıalıa.f 1, lran hükUmetinin kendi hu • 
kuku dairesinde ve devletler hukuku 
preıuiplerine uygun olarak hareket et 
melde olduğunu beyan etmektedir. 

Amerikada irad veriisi 
VAŞiNGTON, 11 (A.A.) - .1933 

aen0&inde irat vergilerinin mikdan bir 
milyon veya daha fa.z~ olan Ameri • 
kalılarin saym 46 dr. Geçen sene bun 
larm aayısı 20 idô. Bütün memleket 
için irat vergisi 340 milyon kadar a • 
zalacaktır. 

Moskova Sovyetler seçimi 
MOSKOVA, 11 (A.A.) - Moalu:

va MvyeUer seçimi bu sabah hafla. • 
mııtır. 

Atinada 11uikastçılarıo 
muhakemesi 

ATINA, 11 (Milliyet) - Ayın 22 
&inde Pire ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesi tekrar edilecek olan M. 
Venizeloso suikast maznunlanrun mu· 
hak.emesi esnasında hiç bir müna • 
ıebetsizliğe meydan verilmemek için 
l•iikiimetçe davanın taliki veya ba,ka 
bir mahal ağır ceza mahkemesine 
nak!1 arzu ~~ilmcktcci-ir. "l nun için 
mahkenıei temyi:Un fikri ahnacaktır • 

Suriye hududunda Sive
rekli 17 şaki yakalandı 

• ••••••• 
Kaçakçılarla müsademe oldu, bir çok 

kaçak eşya ve hayvan ele geçirildi 
ANKARA, 11. A. A. - Suriye hududunda ailiüılı kafileler halind~ 

kıaçah~ıh yapanlardan bir çoğu va kit vaki.t hudud üzerinde veya gerı· 
ainde giimriik muhalauı hıtalarını n ve jandarmanın pususuna düşerek 
kanunun pençe.ine verilmektedir. 

Böyle vahalar pek azalmakla beraber ara sıra yine ha/ileler ht:iin
de melanetlerine devam etmektedirler. Bunlardan siverehli 17 şaki, ha· 
dwnuzdan gizlice geçirebildikleri kaçak malları memleketimiz içinde 
kafile halinde pmale yürüdhleri haber alınmıf ve Mizar nahiyesinitt 
Mezrea köyünde 12-11-934 gününde gümrük muhalaza hıtası tarafın· 
dan hııııcztılarah b~ saat müaademe den sonra hepsi yakalanm!ftır. 

Bu kafilede 17 kaçakçı, 13 hayvan, 7 ailô.h ile 1045 kilo gümrük, 
kaçağı, 3.260.000 yaprak sİgara kô. ğıdı, 4 kilo tönbehi, 4 deste oyıtfl 
hô.ğıdı ve 1,700 çakmak taşı ele geç irilm4tir. 

T RAfl.ZON, 11. A.A. - Gümr ühler muhafaza umum hıımandarıı 
General Seyli, Erzuı am ve Gümüşhane valileri ve jandarma hıımandan
ları Trabzon' da toplandılar. Görüf meler uzun sürdü. 

Musiki ve temsil akademisi teşkilat 
kanununda değişiklik 

ANKARA, 11 (Tele/onla) - Milli musiki ve Temril ahademisiniT· 
t~hilô.tı hahhındaik kanunun bazı maddelerinin değiftİrilmesi için Ki.ı. 
tür Bakanlığı bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu projeye göre kanun 
da gösterilen evaal ve şartlan haiz namzet bulunmadığı takdirde bahar 
lıhça tayin olunacak bir ihtısat komisyonu taraiından yapılacak bir ür 
tihanla musiki.dehi iktidar ve ehliyeti anlaşılanlar Cumhurriyaseti li 
lô.rmonik orkelftrası kadrosuna ücretle alıancaklardır. Orkestranın 12\ 
hişilh bir kadrosu olacak ve bun".ln 88 kişilik kadrosu hemen tatbih.edi 
lecehtir. Hazırlanan projede orkestraya tayin şartları genişletilmiştir 

Sivas - Erzurum istikrazı tahvillerJ 
AN KARA, 11 (Tele/onla) - Sivas. Erzurum istihrazının 2 milyor 

~iralık A tertibi tahvilleri ikinci kô.nun ha/tasında saltfQ çıkarılacak· 
tır. Tahvillerin muvakkat mahbuzl arı basılmaktadır. 

Babasının katillerini yaraladı 
TRABZON, 11. A.A. -Maçka haza!llrtcla Alemdar Mustafayı 

öldüren iki katil, bugün Trabzon'd a sorgudan çıkarken maktulün oğ· 
lu tarafından Üzerlerine tabanca ile atq edilerek yaralanmışlardır. 

Yaralılar ha.rtaneye haldınlmı ftır. 

Yeni harp gemileri yapılıyor 
LONDRA, 11. A.A. - Deyli Telgra/'a göre, 1934 yılı •onunda 

inşaat tezkô.hlarında onar bin tonluk dört, yedişer bin tonluk iki ve 
5200 er tonluk iki hrüvazör ile 22 torpito, 6 tahtelbahir ve on bin ton
luk bfr tayyare gemisi bulunacaktır. 1935 yılı başlanğıcında insaat to
najın;,, tutarı 150 bin tona varacaktır. 

Jfaponganın yeni Ankara sefiri 
TOKYO, 11.A.A. - Nazırlar meclisi, halı hazırda Japonyanın 

Ankara sefiri olan M. Mushahojiyi Berlin aelirliğine ve Japonyanın ke
beh elçüi M. Tohugavayı da Ankara elçiliğine tayin etmiştir. 

Bodrum kadınları çarşafı 
kaldırdılar 

BODRUM, 11 (A.A.) - Kadmları 
mu yapt ·kları toplantıda belediyerun 
kararı veçh le çar~flann atılması için 
aralarında söz birliği yapmışlardır. 

Atina Ermeni baş 
papazlığı 

ATINA, 11 (Milliyet) - Hudut 
haricine çıkma11 dahile nezaretince ka.. 
rarlaıtınlan .Ermeni baı piıkokopu 
bqveKili ziyaret ederek kendisinin 
komünistlerle münasebcli olduğunu in
kar eylemit ve hudut haricine çıka • 
nlmaınasmı istemiJtir. 

Batvekil bu meselede salahiyettar 
ancak dahiliye nazın olduğundan ora
ya müracaat eylemesini piskoposa tav • 
ıiye eyleınİJtir. 

Piskokoa dahiliye nezaretine istida 
vermiş ise de görünüşe göre hükümet 
kendisini lıudı:t haricine çıkarmak ka
rarındadır. 

Atioa metr<polidi piakokopun ko • 
münisUer ile münasebette bulunmadı
ğını kendisine yapılan bu iınadatrn 
pnp,',w. propa&andaalarnun isnadın • 
dan başka bir şey obnadığım ıöyliye • 
rek hükümetten enneni pioko~unun 
hudut haricine çıkımlmamaoıru rica et
mektedir• 

Yunanistanın ulusal 
müdafaası 

ATINA. 11 (Milliyet) - B14vekil 
M. Çaldaria memleketin müdafaa.ama 
ait itleri müzakere etmek Üzere bu • 
gün\crde bütün fırka liderler:nden mü 
rekkep bir meclisin toplanacğmı ga • 
zetecilere bildirmiıtir. 

Pariıte Firdevıi günü 
PARIS, 11 (A.A.) - Büyük lraa 

ıairi Firdevainin bİniıocİ yıldönümü me
rasimi yann milli kütüphanede Iran 
maslahatgüzarı da hazır oldaiu baldo 
yapılacaktır. 

Bu merasim, mezkiir kütüphanede 
meydana getirilmiı olan bir &erginin a· 
çılması ile yapılacaktır • 

Sergiyi tertip eden, enstitü üyele • 
rinden M. Prıul Pelliot olup meranm 
komitesinin baıkanhğıru da yapmakta
dır. 

Bu sergide, ~namenin el ile ya • 
zıhmş birçok kıymetli nüsh~ı,. F ra~
sız • lran münasehalırun lanhçeııne aıt 
belgeler ve Fransada Iran hakkmlJa ya· 
pılmış t~tkikata a;t eıerler vardır. 

Arnavutluk kralına sui
kast yapılmadı 

TiRAN, 11 (A.A.) - Kral Ahme 
Zo;;oya karşı bir ıınl<mt tertı"bab ya · 
pılmıf olduğuna dair olan haber yanlı 
tır. Asıl ve esası yoktur. 

Otomobilde sürat rekoru 
BERLIN, 11 (A.A.) - Alman Ka 

ra.ciora bugiln BerHnde otomobili 
5 lcilometre üzerinde 311 kilometr 
960 metre sürat temin ebnek suretiyl 
ulualar arası bir çabukluk rekonı ~dir 
miştir. Evvelki Tekor 234 lı:ilometr-
846 metre idi. --Chateaubriand heykeli 

ROMA, 11 (A.A.) - Chateaubri 
and'm Paris heykelinin yerine konul 
ması meruiminde M. Mussolini, bü 
tün Italya hükümeti eı-üru, sefirler• 
büyük bir halk kütlesi bulunm~tur 
Bu mera•İJn bir Franaız • ltnlyan d.,. 
luğu tezahürü mahiyetini a.'mı,trr. --

Bir yolcu t yyare :i düşt 
HAVANA, 11 (A.A.) - Santiag 

ile Havana arasııtda muntazam po;l 
yapan ta7)'are!erden biri, Santinı;o r 

var.oda yere dü§D1Üttiır. 14 ölen oldu 
ğu oöyleniyor. 

. 
İngiltere - Avustura'ya 

hava postası 
ROMA, 11 (A.A.) - ilk def.a" 

[arak, lnı:iltere - Avusturalya post. 
servJoini yapmakta olan dört motörl' 
tayyare lngilterede.n buraya gelmit 
tir. 

Ermeni papasları 
(Başı ! inci sahifede) 

Dün sabah Fenerdeki Rum Orto 
doks kliae&inde Saint SinAude azaJar 
mutat toplantılarını yapmıtlardır. Ik 
toplantıda kıyafet kanununun neşredil· 
mi~ olması münaıebetile bazı ı~z]eı 
söylenmiş, neticede kanunun tatbıkı 
na da.ha vakit bulunması dolayısiı. 
ruhanilerin yeni giyeceği sivil elbi...
lere yeni bir şekil verilip veri.'myece
ği ve verilecek teklin nasıl ola.carı i]e 
ride görüşülmek Üzere brra.kılmıfln 
Toplantıda kil 3cJere ait daha b zı •I 
kr de konuşulmuş ve dağılmııtır. 
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[·FıcL.:~I ŞE H i R HABERLERİ I GünüıMjf -, 
~-~~~=·~.-.~J'I 
Kadınlar ve a.kerlik 

Oyuncak! 
- C..:qria yazılan -

Biztk çok garip bir söz; vardır. Bir 
İfi lniçiik gördüğümüz; veya küçiik 
riatcrmek i•tediiimU :zaman: 

OKONOMl 

Mallarımız 
Değerleniyor 

"' ' > 

- Çocuk oyuncağı! der ve çocuk 
o)'Ullaığını ehemmiy«tsiz;likfe bir öl
sii olarak ileri liir.,,U ..• BUllun ne bof 
ile yersiz: bir dürünü§ olduğuna inan
,_ı. iderseniz: selin, 71lbafının arile
.a.delıi fU gürılerde Pariain büyük ma 
iaz;alanııı görünüz;, ••. 

• • • 

Müstahsil kendine ayırdığı 
malı da piyasayn çıkarıyor 

Bu sefer Pari te olufU11UD1 en ha,h 
aehebi çoktandır keyfimi kaçıran mi
demi Fransanın en J'iiksek hekimle • 
rinden biri olan Profesör (Marsel La
bc) ye göstermek idi. Dün oraya gif· 
tim. Buraya gelmeden """"l yani la • 
tanbulda iken bi.z:"m mefhur doktor
larımız:dan (randevu) almanın en a§Q· 
iı hir halialık bir İf olduğunu dürü· 
nerelı: "Acaba Parue gitmeaen cııtıcl 
Dr. Marsel La&e'den de .-ktupla bir 
ranJevu istesem de oM:ya vardıian z:a 
ma• günlerce bekle-den kni al • 
aa!f' diye dü,ünüyordum. Profe&Ör 
Aldl Muhtar bana bu dürüncemin 
doifru olmadıftm eöylccli. 8- ele sel.· 
dif"m gün profesörün evine telefon 

· ederek randeıta Utefiim. Yorgan al • 
· masaydım hemen o giin bile gidebi

lecekmifim.-
T elefonla ertai g>inii için rmıdevu 

•aatini tayin ederken bu kolaylığa 
fa§lım ve gittiiim z:aman da dokto -
run bekleme •alonunda benden "" 
doktorun :yanındaki haatadan ba,k• 
kimse olmadığını görünce ha)'l"etle: 

"Bu lı•dar yüksek bir proluörün 
bu kadar az; hoatası ol•fU nice gari • 
bedir!,, deyu fapnakta iken swe bane 
g~ldi ve içeri girdim. Naza, çelebi 
b.r adam ... Derdimi dinledi, muayene
•İAİ yaptı. T cwaiyelerini söyledi. llôç
lar1nı yaz.tir, reçeteyi verdi ve ne ve .. 
rcceiimi aonnam ü:znine onu da bil· 
dirdi. Sallık iç'.n uıcuz pahal< gÖz:et -
menin budalahk o!.duğuna inandrğun 
ve lstanbuldan cıkarken de bu heki -
min çok yükuk- viz:ite .aldığını öğren
diğim için iate.Iiği paradan iirlt.- -
dim, ürlmeedim anana mucryen•hcıne • 
deki t.ssız:lığ:n ve randevu almadaki 
lıblaylığın illetini anladım. 

Doktordan çıktım. .. Yolum, muaye
nehanenin hemen yamacında bulunan 
( Luvr • Louvre) ilm'ndeki me1hur ve 
büyük Paris mağazasının önane düı-

• tli. Mağazanın biitiin önünde •aY'ft" 
btr lıaJahalık (kuyruk) yapınqlanlı. 
llnüic ne ocırGr bilmemi.. Yiiriimck 
irin yaya kcıldırmaıı bırakarak yo • 
lun otomobil geçen lıumuıdan gitme
y., lıCqladan •.• Hallim yaptığı. bu kay. 
ruğu heraen bö)'le yerlerde belirive • 
r.ı;n polüler yoluna koyuyor ve kim.se
nın sıraaını apna.sına meydan oermi
yorrlu. .. Yürüdüm bire yüriiWimh. Ni
hayet me,faz:anuı kö,..sine geldim ve 
orada iıin içyüzünU ı>e lftı)'ı c:4fa:u ae -
bebini anbıdım ... 

Luw- m11ğaz;ası sekiz:, on vitrinini 
oyımnık .-traaıı yapmJf ... Büyük kü
çük herkes onu se)'J"f!fmeye gelmif -
la-~. O_,_.,ak vitrinlerinin önü ne ka 
dar fl",,q ol.usa ol.- binlenıe kişiyi 
alaına.ıı:clı ve belki atJMlt/,aoe -cuının 
selmesini bekleyen bu halk oraya bü
yük mağa.ıı:anın oyuncakTannc sörme
;ve gelmiftl. 
Doğnuu uz:ak'ıan ben de halıtım.. 

Güzel ıeylerdi ... 
Oyuncak .ıı:amanımızda arlılı bir eğ 

lence olmalıtazı z;iyade küçuk adam
ları, yani çocukları terbi)lfl için kulla
nılan bir llQMtadrr: Taı hebekten ta • 
tan da elektrikle iıleyen, fİmendiler, 
vapur, tayyare, vinç gibi ~eler 
yüriiyerı hebelıler, takla atan ~ 
Um. •• 

Pariali bir dostumla bu oyuncakla
ra baktyordak .•. Sordutn: 

- Reden takla atan ,,,.ym_ .
..... ~-yol.? •. 

- Ona her pn her yerde gÖrİiyo• 
rıu. •. Biz:i eilendireme:ı<. Eğlendirmek 
için az; gÖrÜlmÜf ile hiç görülmemif ol 
..... 1ı ••• 

Hep oyuncak üz:erine konapıyor ve 
lenniın ilerilemeaile oyuncakçılık cile
mindeki ilerileyifleri f<Jffl<TClk aayıp dö 
lıüyorduk. O dedi ki: 

- Her ıeyin oyuncağını yaptılar ... 
Tayyare, z:ırhlı, yer altı gemisi, fİmen• 
rliler, otomebil... Yalnız; bir fCY var 
iti onu :yapt-.lılar ..• 

-Nedir o?. 
- Akvam Meclisi ... 
- (Gülerek sordum) neden?. 
- O kendiai oyuncak ta ondan .•• 
F_.,. Cemiydi Alı,__ pek 

ralhet etmeııler ..• 
Paria 7-12-934 

B.FELEK 

Tramvay tarife komisyonu 
toplantılarına başladı 
Tramvay tarife komİl"J'ODU, dün M>p

lanmıt. görüpnelerine ba§lamıtbr. Diin
lııii toplanbda, ıirket direktörleri de 
""- bulıınmuılarda. 

Ceçenlenle topliuıım elektrik tarife 
llomiıyonu, elektrik ücretlerinde tenzi
lat yapmadıiı için, bundan be1ka indir· 
- imlı&nlan aı:anmaktadır. Bunun için 
-.le iicretleıinhı ve klimür paralarımn 
AnİI> inmediği ııraıtJnlacalıtır. 

Şirket, amele ücreıl rinin arttığım, 
"ft tnuuvay paralanıa zam yapılnıau 
lüım geldiğini öne ıürmdttedir. 

Bu it içıa etraflı tetkikat yapıla· 
..... br. Komi yon bugüal de toplana
.artır. 

E ' oı<trik tll l 1 ul an ınız 
Alevi, cl(jmanı •e tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakikada hizmc-

t tle,ı· •ı sat. e 1.5 

ili. 3 1 • u~ 1 adardır. 

Bir çok ihracat maddelerimiz, sevki. 
yamı ar- dolayıaiJe günden ııün• 
değerleıvnekte, fiatlan yiikselmekto
dir. 

Son giin)erde, iyi mal tiftiklerimiz.i 
kilosu bir liraya kadar ÇlkıııJ!tn-. Ba 
fiallu müıtıaba.ile kar lnrakıııc* bir de
rec:ede sayılmaktadır. 

1:iftik lllbtlanıım baı a:ı etini kaybet. 
ıaeıımı oima""8 rağmen, memlekette 
tiftik sbıkunun tükendiği yoluoda bazı 
p7'aJar ortaya çıkanlmışbr. 

Bizim yapbğmıız tahkikata ııöre 
..-lenin -ı pdur: 

Dıt piyasalardan devam eden ;&tek
li .ipariıler, -cuı tio:ari ltıoldwla an
cak brıılanabihn:iıtir. Ve bugün tücca
nn elindo tiftik "olm hakikaten kalma
lllJ§ gibidir. 

Fakat, fiatlar çok ;yi ve tutumlu ol. 
duğu içiıı, müıtahail ı.e.ıdi iıtihlalıine 
ayn·clığı mallan da piyasaya çıkarmağa 
batlamıtbr. 

Kırkım bıqından bugüne kadar ıeb· 
rimize 1700 ton tiıft:ik gelmiıtir. Bütün 
memlekette yapılan ihracat 3500 toıw 

bulnıuıtu.-. 

Ecnebi ipliğinden Amerikan bezi 
Ecnebi pamuğundan yapılınıı iplik· 

le, burada imal olunan Amerikan be
zini.n yerli mamulabndan sayılıp sayıl• 
mıyacağı alümdarlardan 10rulmuflur. 

Y apılaıı tetlıikatta, bunlann yerli 
nuımulitı sayılacağı kanu-lllftınlınıt· 
br. 

Dı~ memleketlerde Japon - lngiliz 
rekabeti 

Geçenlerde lngiltereden Japonyaya 
bir lngiUz ticaret heyeti gitmi§ti. Ya • 
pılan temaslardan iyi netice almclığı ha
ber verilmektedir. 

Londra ve Tokyoda birer Japon ve 
Jnııiliz ticaret bürosu tesisine karar ve
rilmiı tir. iki taraf .t~atı, bilhassa 
bu-iç ve bitaraf memleketlerde lÜZdm -
suz görülen J..,..n - Jngili;ı: relr.ıııbetiniıı 
önüne aeçmeğc çalıpcalrtır . 

Maden ihracatımız 

kolayla~tırılıyor 
Maden resimlerini indiren yeni bir 

kar~ baaırlandığmı yazmııbk. Oi· 
rendiğiıni:ıe göre, bu ı..raı-- ile '110-
çen aerıdd ga ihracat niııl>etin<M re -
oim azaltılmamakt:a, maden ~ 
doğrudan doğruya yüzde bire indiril • 
mektedir. 

Bu haber madiıncil.eri çok HıVindir

mitıir. YapdM indirme ile, maden ih • 
racatomsrn yeni is•·f dz&er sörecei'i nıu· 
hakkak say>)inakhıdır. 

Kanınıame yakında ç4acıık ve Ü· 
a--ru.le t.Mbik edilmeğe ..,,-._.ı.. 

tır. 

• Pllıkçılarm, ithalıitm ,_•i yolun
daki iatd.leri hakkında tetkikat yapıl
dıjınıı ~it*· Dün, bir heyet Yeti· 
köye giderek pıü fabrikaa .... tet!Dk -
!erde bulwnnuı, fabrikaıun günlük İma· 
latı gözden geçiriliniıtir. Neüce, bu • 
~nlerde anlaıılacaıktır. 

* Mamul eıya fazlalığı - Son neı· 
redilen bir utatiıtiğe göre, ı934 yıh 
tııqmda h- Lütiin ıııeınlebıtlsde sa. 
nayi istihııal&tınin çoğalchlı cöriilmiiı • 
tür. Japonya, Jngiltere, Çdıx>Moftkya, 
..,, A vullurya -y.i çahımasmı arttır• 
mıı olan memleketler ııirasmM hulun - ı 
maktadır. 

* Almanya ile .Nıpoaya .....-la ı7 
milyon liralık yeni bir takas ahı verit 
mulı:aveleai iınza1anınıt"br. 

1 BORSA 1 
(lf Benhsmdan alına.o cetveldir) 

11 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
htikrazı d.ı.ilô 94,50 Rtht.• 17 so 
lOS3 Erıani 97 Aa. Mü ... aU 49,65 
Kwpoo•m: 27,65 An. Tab•ili 1,11 45,20 

,. il 26,45 An. Talwili ili -46 

" ili 26.66 

ESHAM 

it Baakaaı Na•• 10 
" " Hamilin• 10 
,. "Ma..•ia 96 
Tirki1• Cumlau· 
rl7et Bankuı 57,50 
TraınT•Y 30~ 
Aoadolu. Hiıff 27 ,85 
Şir. Hayriye 16 

Raji kuponau 
Telefo11 
Terkoa 
Çimento 
ittihat doy. 
Şark dey, 
Balya 
Ş..,.k ....... • 

2,20 
10,60 
18,60 

13 
13 

0.90 
1,55 
4,65 

ÇEK FIYATLARI 

Londra 624,25 Prai 19,01,68 
Paria 12.06 Belsrat 34,98,SO 

ilano 9,30,88 MaakoTa 10,90.25 
Niyorlc 79,42,50 Berlüı 1,98 
Cenevr• • Z,45,17 VartOTa 4,21,25 

Atioa as,89 Budap .. to 4,19,25 
rikıel 3,40,33 Madrit 5.81.75 

Amaterdam 1,17,56 Bübeı 79,SS,84 

Sol,.. 4111,06,80 Vitana 4,39,25 

NUKUT (Satq) 

Kunaı .IC.unaı 

O F. Fra•N& 11111 20 1. ••TİP'• 615 
l Dolar ı:ıs 1 Pueta 18 
1 Kur. Çek 98 l Mark '3 
ı Sil• A• 23.50 1 Zloti 22 

1 lıt«hn 625 20 Ley 17 
20 Li.rırt 213 20 Dlııar • 
20 L"•• 23 1 Çarııorlç 
20 F Belçılta 115 Albn 
20 Drahmı 24 MecUü,,. 

l f"lor•• &3 B.anknol 

MAARiFTE DERNEKLER 

Sömestr tatili 
Ay sonunda 

Türk anasının 
Sağlığı 

Bir grup talebe Roman
yaya seyahat decek 
Univenite fakül.teler:i - yii.kaek 

mektepler ki.nunuaani birden "tibaftın 
ıs ıriin eöm""tr ta.tiıli yapaca.klanlır. 
Liae ve orta mektepler Ü~ ııün tatil o
lacaklu'. 

Kadın hastalıkları hekim
lerinin aylık toplantısı 

Yeni Türk kadın hastaWdarı hekim
leri birliği ayhk toplanmasinı üniversi

te kadın hastalıkla-

Hukuk fakiilt.,.; talebeainden bir 
S"IP sömestr tatilinde Romanya'ya bir 
"'78hat yapacaklardır. 

Dıvamsiz muallimter 
Maarif inziba.t meclMi bugün saat 

ı ı de toplımacaktır. Bug\in.kii toplan
bda, ders Mmesi b&§ından ıimdiye ka
dar de.ıunaız.lık göMMen muallimle • 
rinde licller: tetkik edilecektir. Has- ı 
talık.tan ~ka bir ma.zft"et dolayıtııii!e 
devam edememiı olan mual.lionler ce
zalandırıla.caktır. 

Bir tik .kongresi 
Milli TW.k Talebe Birliği aenelik 

k.cıngresini cuma günü Halkovi salon
larıDda yapcaktır. Bu koagıede y8'İ 
deği~tirilen ııizanmame ılr.omııulup ka
buJ eclilecek.tir. 

MAHKEMELERDE 

Eroin kaçakçı'S1 
Dün sekizinci ihfuas mahkemesin

de esrar ve eroıin kaçakçılığından lllÇ 
lu Fohmin"n ımu]ıaJ::emeaıine devam e
dihniı, suçu belli olduğundan 1 ..,,.e 
5 gün hapsioe karar verilmiflir. 

Kaçakçılık davaları 
Yağ ve motörin gibi maddeler ka

çakçılığından suçlu lsak Behar ve Ya 
tava Beharın davalarına diin de de • 
vam edilerek bazı ~tler dinlerun"ş 
gelmeyen şahitlerin tekrar celbi içi~ 
muhakeme 26-12-934 tarihlııe bırakıl 
DUfbr. 

• Eroin satmak.tan suçdu Nacin.in 
m..hakemesine dün se16zi.nci ihtiaa& 
mahkemesinde ba§lanmıfbr. Muhbir "a
aıta.sile kendi.;- verilen nuıınarafan 
belli paraların üzerinde ı;ılanası üze
rine yakaloan Naci düa mahkemede 
suçunu inkar ederek, nnıbJıir Lefterin 
kendisine"ftira etlil!ini, bu paralan 
b~ mahsuben aldığını .aöylemittir. 
Miiddeiwn•-inin tal~ üzerine mah
kame vıı.kayı teshil eden zabıta me • 
murlarmın f'lhit olarak celbine ve muh· 
bir Lefterin de buldwıılarak tahit ola· 
rak mahkemeye ...-·ne, auçlunun da 
vaııanm mevkuf- icra.&lna ve ı..e..a;.;. 
~ .e~ ku!lanıp kullanmadığmm tel 
.kak.i ıçın Tıbbı Adliye sevkine karar 

. vemı~tir. 

Çalınan kitaplar 
Sühulet kütüphanesi &a.hibi Bay Se 

mih Lıitf.iınin kitaplarmı çalmakla auç
Ja olanlarm muh,.ır.melaiaw::: dün de 
devam edilınİ§tir. 

Bu kitapları rivayete göre Ahmet 
çalmıf, Niyazi, Karabet çalınan k:tap 
lan bilende eat.mq ._küfeci Ab.-t le 
bilerek .lllfGDl!br. 

Saçhı mevkiinde olanlar hakkında 
müddeiumwni ceza verilıneaôni W:edi 
Suçlular da müdafaa.1.anıu yapblar. 

Bunu.o üzerine heyeti hmme ..,...._ 
kı okumak üzere aldı. Karar ııelecek 
celsede verilecektir. 

Kazanç borcu 
Dükkan değiştirme hile

sinin önüne geçilecek 
Kaıı:anç vergôııind- borcu <N- vo 

aık Nk diiık.kin deiiftir- bazı --.f 
vardır. Bu esnaf bulunup borç tahw 
edilememektedir. Bnnc\en aonra, bir 
-'m - .... buhmduğu dükkina 
t.Wligat yapıla.ca.k ""'boec..,.. öd_. 
etiği taılr.dirde o diikkinm eabibinden 
para tahsil edilecektir. 

• n profeıôrii Tevfik 
~emzinin bap ..... 
lığı altmda y ap· 

.:fbr. 
Toplantıda ecne

hi, Türk bir çok pro
, foaörler, doktorlar 

l>ulunmu§tur. 
Bay Tevfik Rem

. i celseyi açaıioen 
demiştir ki: 

- Türle inlcil&
lmıd" Türk anne
siniıı sıhhat ve u-

Bay Tevfik Remzı mumi kültiirüııü 
yi.iluelbnelde mü

kellei buiunuyonız. Bu s......,le bu lrir
liği kurduk. Artık Türk miitehaıııuları 
Avrupadan tercüme ve adapte ile ikti
fa etmiyecek bir hale gelmek mecburi· 
yetindedir. Yıırabcı ve bulucu bir v<ır· 
lıli olmak zanıret:indeyfa. 

Ti.irk ilmi varlığını Tfuitliiğe yakı
pr bir şekilde beyftelmilel mevkie çı • 
kannak lazımdır. Bu ülkü içilı bütün 
mütehanular seferber olmalıdır. Hü -
kıimct ve millet her türlü fedakarlıkta 
bulumnuı ve tertibat almııtır. Bize 
düşen vazife çal'1'1'akt...,..,, 

Bay Te..-fik Remzinin ba .özleri aı. 
kı,larla kar§ıla1>DUt, bundan sonra, pro
fesör Si;oman ve proleM>r Deasaver il
mi t..,l.iğlerini söyl-Utlerdir. 

Tür~ o~eraları 
(Bay önder), (Bir ülkü yolu) ve 

(Ta§bcbek) isimlerinde Aııkarada ~Y • 
nanacak Türk operalarının hazırlıkla • 
n tamamile bitmek üzeredir. Fakat 
henüz eserlerin notalan htaı>hula gel
memittir· 

Notalatm Aııkarada yazıln.tı bittt 
bitmez lsbınbula yollanacak, burada da 
provalara baılanacaktır. 

Dekoratör Imıail Hakkı eserlerin 
J .. tanbuldaki dekorlarmı hazırlamakta -
dır. 

Şehirde tahrir 
Fatihte yeni kıymetler 

sahiplerine bildirildi 
ev 

Şehrimizde miisakkalat bin-iri ipne 
devam edilmektedir. 

ş.imdi.ye kadaır • yapılan çalııma ile 
İfoİtl ,,.;JUm bir kumı bitmiı ıribi.clir. Fa
tih kazalıncla 1apılan tahrir kllmilen 
bitnüttir. Bir .lııııç gündenlaeri bütün 
mal sa!Dplerine, takdir edilen yeni kıy
metler bildirilmittir. -

Mal ...mpleri bu kıymetleri teddk .,. 
dere4< fazla bulduğu tıı•ulircı-; itiraz e
ddıileceiUıden itiraz i.9'a ıs ırünlük bir 
müddet verilmiftir. 

ltirulardan _...vaziyet bir lı.-a 
daha telkik edilecek ve ba 1 = batına 
kadar bütün rellDİ muaaıeı. bitirile
cektir. 

Y eAi aene batmclaın :itibaren ~ yeni 
kıymetlere göre ve"llli ı.riıeclilecelııtir. 
Beyoğlunclaki tahrir iıi çoktan bitmit 
ve yeni yıl baımdan ;t.ibareıt vergi a. 
bnmağa ela bqlanmrıtır. 

Balarloö:rdelı:i t.lıriri mulllldrafat i· 
ti da \ı.İlmİ§ ve ııv aabiplerine tebliıpt 
ta yapılmııbr. Şimdiki halde Bakırkö
yündeki itirazlar tetkik edilmektedir. 

Eminönüadeki muteid<afat itinin de 
haziran baıına kadar bitirilmesine ~
ıı!maktadrr. 

Beıiktap a ayni ,.,ı.ilde tahrir ya
pılmaılr.tadır. ... '..U viliyeti .• deki 
tahrir itinin haainuı Mı- 1ıa.:" biti· 
ıi!ınesiııe çalııılmaktachr. 

-·e~n. 
Bir bozukluk var 

Ne olar• oı-, ldlrırdın iiı'enç. 1 
Lokant•lartla ölmüf tavuklard"" 

yemek yapılıyormuı. Belediye araffı· 
nyor, doğru mu, değil mi? nwydana 
çıkarm•ia çallff)'Ott lllUf. 

Belediyenin arClffımıaa olup bitin
ce)'e lıadar •ier ""7&a, kim bilir /tllÇ 
tane ölmüı tavuk boğaz:lartl"" geçip 
gitmiıtir. 

Ara sıra gaz:etelerde bunım bir efi 
haber daha çıkar. 

- O baharlı, biberli pastırmalar, 
aucaklar efelı etinden yapılıyormuş.Be 
lediye i4e el /toymUf. 

Ben if olup bittikten, dillere dolaf· 
tıktan ıonra belediyenin lıendini gÖ•· 
termesinden lıuıkulanrrım. Böyle f"')l
leri hallı öğrenip, duyup meydana 
vunna.smdan evvel arQf!ırılmak •e . 
rek . •• Bi.ıı: öl1nüı tavuğu yedikten, e
pk etinden pamrm1Z7f •ÖÇÜrdültten 
.anra belediyenin .lıılu:uu çekip hak· 
kal dükkanlarını korkutma•ından ne 
çıkar? 

Medeni ıehirlerin hiç hirinde halk 
ölmüı tavult, eıelt etinden aucuk yedi· 
iinden kuıkulannıa:ıı. Onan • para.mı 
Perm•lt, kamau doyanrıalıtır. Etin e· 
tek eti, tavuiun ölü tavulr olup olma• 
dıimı anlamak belediye memuruna 

düıer. 
Bi.ıı:dc temine oluyor. Ama yobu.ıı: ö

lü tavuk, "*"" eti ifinde değil. Her 
reyde. ihtikar iri öyle delil mi? 

Yenecek, içecek, kullanılacak 
bir fey birden bire ;yülıseliyor. lı ga· 
:ı<etelere dayonryor. En &onra belediye
nin lıulafına gidiyor: 

- H•I.' bir anııtıralım bakalım/ 
Bizim belediye;fi hırpalamak için 

ya.ıı:1Jltyorum. Bu bir kavrayq, dürünüı 
iıidir. Belediyecilik duygum, 11azilea 
yönünden baltılacak bir iftir. Parü gİ• 
bi çok kalahalı.lı ,,,,,..l•rde belediye 
ghl• görülmez;. Ft:ıkat gölliinıle• hir 
ıey kaçmaz: miithif bir malıinedir. So
kakta ıatalatlı bir belediye memuru 
gÖreme.ıı:siniz:. Fak at onun nılıa ı.ütün 
Pari:ı hallerinin havasındadır. Bizde 
teraine •.. Belediye, •oluJt.larda, f<lTf' 
ve pıuarlarda iiatilor.-, meçi, m • 
bancaaı ile bir h"f"letli gibi dola§U". 
Fakat Balılıpa.ıı:anrun 1-ı gene bo
.ıı:aktur. 

/klediye yasalarını mı değiftinneli· 
yi.ıı:, yoksa belediyecilili kırlasiyeci • 
lilıten mi lturtarrrialı;yr.ıı:, bilmem? 
Her halde itin tutıımana bira.ıı: daha 
çeki düzen verme/t lcisım. 

Burhan Calıit KOROGLU 

BELEDiYEDE 

İstanbulun 
Yeni planı 

Juri heyeti bir ihtisas 
konıiıyonu ayırdı 

Şehrin i,mar pl&nmı tel.kik edecek 
jüri heyetinden yeıı.i bir ilWaa.& kann ... 
yona ayrıhnı:tllr. Bu komisyon aün ilk 
toplantısmı belediyede yapmııtır. Ko-

• y-, fen iı!.mi miidiirii Y-* Zö -
ya, imar §UhMİ müdürü Ywuf Ziya, 
müb.ıdis Cevdoıt, eaki Nafıa Bakam 
Mahtar, müzeler mü.dürü Aziz, Şehir 
Meclis iazasmdan Tevf"ık ve Celal E
aattan mürekkeptir. 

Koımiayon daha birkaç toplantı ya 
pacak, ve üç ecnebi miarın rapoa4.an 
heklunda bir etüt vücude getirecektir. 
Komisyon ha.zırlayacağı etüdünü jüri 
heyetine verecektir. 

Belediyeye borçlar 
1339 ser in.!ın aonraya a'.t bele

diye resimleri borçlarmm yeni yılba
tma kadar muhakkak öd•n;ır>Mi için, 
ıubelere bir tamiın gönderilmiıtir. Şu 
beler, borçlulann liıleani yapıocek • 
)ar •e tahlil edeceklardir. 1339 ııene
si:aden evvele ait olanlM affdilıniftir. 

Pazar yerlerindeki seyyar 
esn•f 

Pazar yel'leıındelı:i seyyc e911a.fıııı. 
belediye re&imlerini mutazam bir !" -
k:Jde ödemedikleri yapılan tetkikat • 
tan anlaıılı:ııqbr. Bo.-ç )arını ödemi • 
yen esnaf, alıtverittea m&aecllie<:ek • 
tir. 

Konservatuvar binası 
Şe.bzadeoıqında yapılacak yeni 

konaervatuvar binuı için açılan mü • 
nakaaa ır·-ııdeti cuınart...i giiftü bitmek 
teclir. Şimdiye kadar 300 ka.dar ııa.·mar 
belediyeye mib-acaat ederek f&rbıame 
•hnıtbr· 

Köprü iskelelerindeki 
. yağmur.luklar 

Köprü.nün vapur dk.e.kelerinde yno1 • 
culann gelip geçtiği yerlerin ii2eria
d_eki yağmurluklar bir hayli m'ejpr.iş • 
tı. Aralarda açılan deliklerden yağ • 
murlu havalarda vapur bekleyen bir· 
çok yolcular ıslaruyorlanlı. Geçenler
de Şirketi Hapiye kendi<ıiae ait Wre
leleriıı ya.ğmurlııklarmı ye'Dilemifti. 
!;imdi de Akay idllt'Mi keodi lo-m • 
daki yağınurluklan tamir e tirmekte
dir .. Bu suretle vapur bek.llyen yolcu
Iaı-m yağınurlu havalarda ııaJ.anmala -
rmuı önüne g~ı olaca.lıtıt-. 

POLiSTE 

Babıalide delinin kurşunu 
ile yaralananlar 

Babıilide öldiiriilea makiniat Ahne
clin l<urtunile yaralaıaanlardan RVlllaıl 
Melatyos ile iki im çocuğunun Te polis 
Y qerııı yaralan gittikçe iyileımelrto
dir. 

•• Emniy« miidiirii Bay Felımi Vura! 
eVftlki gün ~ hutane ·,,. ııi
derdı: yvalı Y8f&rl ziyaret etmitlir. 

GörUnnıeyen kaza 
Galata nlıtmuna YaDaf311 l tal yan 

baadınıh AndirJw, ftl)uru yCik alm+.a 
ikaı yük çekaı talata bomı.. kıhlmıı 
ve bu esnada merdivenden çdanakta o
lan tayfadan Leonidi l>aımdan yara • 
lamnıfllr. Yaralı ltab- hastanesine 
1atır ...... ftır. 

Yasak silah taşıyanlar 
~ ... " _..,_ --'----' r.mınonu pu&Nı ~ memurları 

evvelki gece mııhtelif mıntablarda tef· 
titlerde bulwımutlar ve lı:ahvel•de o
turaolarm iisoderini anyarak INmlıum
da memnq siliblar bulmuıl:ardır. 

Bunlar lll'MDlda Sirkecide IW>çel.i 
bh-..de Ha-. Yant lan.ta. . de Si.i· 
leymaıı, Kumkapıda Feyzullah L z. m 
üza-lerinde birer iıoçak. T ahtakalede 
Kadir ve Mustafa çımıflann kabvele • 
rinin rafl...-la birer bıçak, Bey.zıtta 
Cumhuriyet cıllld tiNle ~ Ko
çonan dükkanında oturan Şııbanm üze. 
rinde de ( 25) gram ...... ile (200) ııram 
Sy«l bvluDIDUf ve ıuçJuJar yakalan • 
mııı.rıtır. 

l_K-.-ü .. s..,ü-.k...-h .. a,_b_e.-rl;.;e;.;;r_.I 
* hmiıııi .öyı.....k i.tmniyea baylr 

sahibi bir zat mekttplerdeki aç çocuk • 
lara ,.rdmı için Hililiahınere 4lili lira 
teberrii etmittir. Geme tüccarındaıı 
bir zat ta her ay bet lira telıerrÜde 
bulunmağı taahhüt etmip. 

• Alemdar nahiymi iMinıc.i l<omiffri 
Bay Muzaffer Eyüp pallı met"ked. ilıiıı· 
ci komiserliğine tayin oı!iknit ve yeri. 
ne de Kızıltcıprak polis merkez:inden 
ikioc.i komi.er Bay Lütfi gelmiıtir. 

Uluslar arası kadastro 
kongresi 

ıc.dastro f.., i1Jeri ba§müfettiıi mü
~ Bay Halit Ziya, Pariate topla -
nacak uluslar aruı kac!Mtro kongresine 
;pik etmek üzere pazartesi giinü Is -
tanııuldan lıard<et edecektir. 

Bay Halit Ziya, kadastro iıleri hak· 
!onda bir mutıarririmlze tınıları söyle-

ıniıtir: 
- Türkiye ı..dastrosunun .Watle 

'" çok ucuz bir tdölde bitmesi için 
hükümetimizin verdi.li emirler üzerine 
ael<iz senedenberi tetkikattayız ve bu
nun içindir iri mali,e vekMet:i Avnıpa
.ı.lı:i koıııırelere daima it lirik eder. 

Tahriri müsaldaıfoıt ve arıı:D heyet· 
!erinin ;ılerini çabuk, doinı ve adifime 

Kadınların saylav sefİp seçile • 
bil~ltlerine dair ka nan çıktığı 
~arda bazı kimseler arasında 
yeni bir cereyan görülmeğe başlllll 
Jı: 

- Kadmları cuker de yap•ak! 
Hakikaten kadınlarımızın, bü • 

tiin hizmellerden i.&tilaile ettikle -
ri bir esnaııla bö"yle bir liki.r müna
kaf'l edilebilirıl i. Zaten muasır ta
rihte bunun birçok misa!leri de 
vardı; 

Kadınlarımız iıtikliıl ıunıaıı an
lcamda ellerinden gelen her fe>İ 
yapmışlar, orduya bir neler gibi 
hizmet etmişler ve saıJaşın zaferle 
neticelenmesinde kıymetli bir ilmil 
olmuşlardır. Kadınlarımız, bagün 
kendilerine verilen hakkı orada, 
harp meydanlarında ölüme karp 
göğüs gererek kazanmışlar ve son 
ra bunu avukatlık gibi, muharrir
lik gibi, hakimlik gibi, doktorluk 
gibi kala çal1J111alarile de teyit et-
mişlerdir. 1 

Türk kadınının bütün ba mava· 
fakıyetlerini ve zaferlerini gördük 
ten sonra onun tepii hayatta lren
di&ine düşen İfİ de ba,aracağına 
kuşku yoktur. ı 

Onun için Türk kadınına eğer 
sirt.lı ta versek onu yardan müda • 
la.tZBı için hudutlara da göndersek, 
o daima dip bir arslan gibi ÇCll'PJ1 
nl<Ulnı bilir. Damarlarındaki aril 
kan ona yurt sevgisini, yurt için 
döğiişmelı cemretini vermiftir. 

Türk kadını zeki, ince, rwrrin, an 
laytflt olmak~ beraber lıahnımtıtn· 
dır, sabtrltılır. Yiğittir. Ve ürkme· ı' 
den çarpışmasını bilir. 

Hiç pphesiz yurdun miidalaa.n 
mevzuu balısoldağu .zaman, eğer 
kendisine bu yolda bir vazife Jü • 
recek olursa, Türk kadım onu da 
lstikliil ıunıtJJında olduğu gibi ba
f(ITacakhr. Zafer abi.clelerirıde bü
yük laahramanlann yanında, lro • 
lancla mermisi.le meıJki alan Türll 
kadını, sulh zanıamnda geleceğin 
Mehmetçiğini t41flyan omuzlann -
da, bu mermiyi ayni kutJvet, ayni 
güc ve ayni metanetle tillflyacak • 
lır. 1 

'.Ancak münalıapa edUecek nOk
ta fUTaııtdır: Kadınların erkekler 
gibi mecburi hizmete alınmtın m~ 
:uıı balı.olabilir mi? 

Bizim fikrimize gön buraya lra 
dar ilerlemeden nvel Türk kadın· 
lığım askeri yolda yetİftirmek, o • 
ncı Ummgelen askeri terbiyeyi, ela 
ha a.sluır olmadan vermek gerek • 
tir. Banu "trenslik" t kiliitı peR. 
alli ba,arrıbilir. ef j 

Karşımızda kuvııetini yalnız ce
saretinden ııe luıhratnanlığım/an, 
anlaylflnJan ve :ıekôandan alnuı· 
yan disiplinli bir kaılınlaA ııörmeli 
b~i çok seııindirecek bir ıeydir. 

Memleketimü:J• hemen her 
mektepte Yflpılan üci teJlrilcitları 
bu iillrüye ıı&i milı;ycuta hizmet 
etmektedir. 

Ancak ba tepkillih Jaha ziyaJe 
genifletilir ve 11eng kızfanmu ge
ri hizmetlerde yapılacak ifleri, me 
s~& hastabakıcılığı, İafe, levazım, 
muhabere gibi ipleri Jchcı iyi öğre 
nirler ve ba hruıuta tecrübelerini 
arttınrlarsa fiiphesiz ~ok güzel bir 
İf görülmü1 olur. Y apcıcağımız ıey 
fimdiden g~li/ı ve izci kavvet 
ferini takviye etmektir. 

Mümtaz F AlK 

Ceneral Hayri merasimle 
gömüldü 

ANKARA, 11 (A.A.) - Naldöya 
miifatti§.1 G-.1 Hayri dün •- C... 
eboi haatalmeıri.nde ölmiiltiir. Oliilü 
l:.'1gÜıı y enifcılıirdeki ..-.ı- lr.aldın
larak Cebecide fObitUie ııömo-ıknlit -
tür. Olü alayında mıilli 'miidaf- -
iç itleri babnl11n ile büyük edUını har 
biye il<iıııeıi reisi G w rı1 Aaım, Milli 
müdef- miMteprı G--1 Numl, U. 
Ja.ndıuma Jrimı•ndam General Kizwn 
B. Erkam Harbiye ve Miılli müdaf_. 
bakanlarile diğer dMreler ileri gelaı· 
hıri ve zahit arkad.qları hazır bulun 
mutJanhr. Olü alaymck bir tabur ~ 
yade ile, birer takım ıÜYari, topçu, 
kıtalan jandarma pol.ia müfre:ııeler:i bu 
lunmllflur. 

r 

Fitre ve zekatını
zı Tayyare Cemiyetine 
veriniz. Bunlar Hilali
ahmer cemiyeti ile Ço• 
cuk eairgeme kuru -
mu arasında kardeşçe 
paylaşılır. 

yaptınnak ve kadutroyu bitirmek için 
Avrupaya ıtajiyerler de göndenniıt:ir. 

1934 senesinde de Pariıte büyiik bir 
kongre toplanecaktır. Bu kongreye 800 
mütehasm ve alim ;,tira.k ede.:ektir. 
Bi-ı de bu ulemanın tecrübelerinden, 
usullerinden istifade cbnek i~in ııidiTO- J 
ruz.,, 
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jTqvnı~*"b•alT Öz.dilim~~ )'~T~k~• ~~B~ü~~~n~du~-n~y~a·m·a·~-u~.-h~-t-.-~~f~m~~-a·n·Ç-·a·r·d-a_ş_F•u····r·s-ti·.·0~ Kadın tayyareciler s.. ________ __,, Bilmecemiz M h E h temsıl 
ve göklere Ölmiif tavuk lim~1.::ı,~1:t!Z"Hb- art . a ggert edilen iSMİ iLE ÇALKALANIYOR 

Yediriyorlarmıı ziabot .._. a.e yedefliriııiz. v. ""'1i 
göaül veren kız Tavalı ııat.n ıqçılar, ba tıııvuk - keoerek (Milliyet Bibnece-'ııiw) 

l arada bir ölmü olanların • ııönduiaiz. Dofnı h•lledenl... ......ı. 
y &fam& aavqında kadıngün ııe9" ~ cd ··( f .) ' pc kur:'• ~~ _ ~~ ~,.,ı. 

tikçe yer kazanıyor. F~. ~pıa.m- flnp alı aruxı miiften ftlnu- vuı1onız. Bilmec-mn muadeti ..-ı-
daki inceliğin çevreledıgı ımk&n yorlanrtff. Bunu ııöylerken büe, in- be ıüı.ii MfM""W bdard ... 

Sınırlarını go .. rü,.lerindeki huıuai- ~ i~ bulanıyor. Şimdi, tava • Bı"lmecımı"z 
T ğıın öliüiinii Jin.intlen, -1 ayırt 

yetle genitleterek ideali.t erkeğe etmeli? l.te/J.e çatal atıp tıka ba • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
gündelik itlerde yardımcı, yarma sa Jııcımımzı tloyun{uğunıu bir ta. 
bağlı çalıtmalarda ortak oluyor... vuğun, öldükten sonra kuilmiı ol 

Kaduıın bu ortaklığı en ileri in- dağıına Baytar değibinü ki anlo-
aanlrk kaynqmalarından en bat old 
döndürücü ihtiraslara kadar uza- yawıu.. Ne çqit nesne ağwuı 

öirenmeden kunağunıza giren böy 
nıyOonr~ bu ortaklıg"Il\ı havacılııkta le lrimbüir neler var? içtiğimiz süt 

lerin veremli ineklerin sütü olma-
da görmek mümkündür. dıiuıı irim biliyor? lzgara ettirdi. 

Göklere kanat &ÇDUf kadınlar fiınU fİf kebaıplıın, canlı değildir 
az değHdir. Acunun her k~ainde ler ki, keçi etinden yapıltlıklannı, 
bunların erkekleri gölge de bırak- aaılıallmvıı oynalarak bize hayka
mağa çalıtbkları göril1üyor. Bir anlar. Hele bu ölii taıvulılaınn ye. 
kaç mi.ile bu iddiayı canlandır· tlirilmui •Özü ortaıyaı çılııalı, içi 
mak kolaydır : baığn dönenlerin ..ıyıam T ıınrt 

Bir Amelia Earhart çıkıyor, yal- bilir. l•tıınbuldaı, tavuk, o kadar 
nız bqına Okyanosları atıyor. Bir acw:ladı ki; en güvenilen yerden, 
kanatta Los. Angelos'u New • York en •emiz, en yağlı tavuklar, 50. 60 
a bağlayarak acun uzaklık rekonı- kurufa cıhnabÜi)'C71'. Püiç itt daha 
nu kırıyor. ııcıu ..• 25 • 30 lırınzf arııaında! Di-

Bir Mııryae Bastie çıkıyor, 9800 ri.si bu kaJar ucıı:ı: olan biT eti, yüz 
metreye yükselerek Yan yolda aıı· de yüz luuançla .atıp, buna da 
lıp kalan eıkeklerine parmak tııır· lııanmcyarak bize ölüsünü yuttırr • 
tıyor. mağa kııl/ııpanlar varııaı, banlar i· 

Bir Amy Molluon yetitiyor, erke çin •öylenecelı ağır •Öz bulamıyo
ğile rekor yollarını paylatamıyor. 

Bir Maryse Hilse Pam ·Tokyo 
arasında mekik dokuy!lrak bu yolu 
her aene bir az daha kısaltıyor. 

Bir Helene Boueher türüyor, sa· 
atte 424 kilometre yaparak acunun 
en hızlı kızı oluyor. Yaptığı can
bazlıklarda ölümü avucuna alarak 
onunla oynuyor. 

Ulusların yetittirdiği bu Boucher 
lerin, Hil•e'lerin, Bastie'lerin, Ear: 

- hat'ların sayısı o kadar çaktur kı 
hepsini buraya <lizilemeğe ne za. 
man ne de mekan vardır. Hergün 
sayısı artan bu dişi kartalların he
nüz töylenen yavrularile yarınd.ı 
erkek uçucuları gölgede bırakacak. 
lan •üphe!izdir. 

Gönül isterdi ki, Yurt da kadınlı
ğın en yüksek haklarını bulan Türk 
anasının yetittirdiği gürbüz kızı. 
nın da kanatlan olsun; o da öteki 
kardetleri gibi göklerin derinltkle
rine gönül verebilsin. 

Ne yazık ki Türk kızlarının içini 
yakan hu dileğin çok yakında ha
kikat olabileceğini zannetmek 
_... ·: -ı .. ;;.,_ olamıvnl' 

;...~.,.~., 1 .. , ı.on günü, havacılığın 
karakaplı kitabı gene açıldı, ve ora· 
ya ha va kartallarının gözlerin<len 
damhyan Yatlarla fU isim yazıldı: 
He!Cne Boucher. 

f! ilene Boucher yirmi dört ilk 
baharını yeni doldurmut genç, gür
büz, güzel ·- · kızdı. Oç sene ev
vel memleketinin aeroldüplerinden 
birine yazılmıt ve kısa bir zamanda 
uçuf belgesini aJmıttı. 

Daha doğarken gönlünü göklere 
veren Helene, göklerin kızı idi. Her 
sabah tanyeri ağarırken oraya ha
valanır; aktam sular kararırken 
ordan dönerdi. 

ff elene gençti. Güzeldi. Güzeli 
severdi. Mavi göklere ondan ifık 
olmuttu. 

Kara yüzlü toprak ona b~ çok 
gördü. 

Bugün artık Helene, yerde yatan 
kırık bir kanat; gönüUerde ~a
yan acı bir hatıra<lır: Göğe gönül 
verirken yere serilen bir kızm batı. 

Dıtarı çıkınca gene bir İtifllle 
kakıtma old1L Ali, gene arayıcı 
fi'eği gibi kalabalığa dalmıf, ÖDÜ· 
ne geleni dirsekleyerek yol açmıştı. 
Merdiven batına ulatınca genç te 
cebinden çıkardığı bir betlik kağı
dı ona tututturdu. Bu sırada Arap· 
kirli kartısına dikilivermitti : 

- Hayrola Mehmet Bey! itiniz 
oldu mu? Memnunsunuz ya artık?. 

Nazminin anla,ılan bu adama 
bir faydası dokunmuttu. 

- Sağol beyim ... - dedi - sa. 
yende old1L Şimdi yeni bir fey da
nıtmak istiyorum. 

- Değer mi? Pek mühim değil-
se kulak asma! 

- Mühim beyim ... mühim. 
- Hafta içinde gelirim. 
- Pek mühim beyim ... Hafta i-

çine bırakılacak gibi değil.. 
- Öyleyse yarın öğleden evvel 

sendevim. 

ram. 
YapJacak ilk İf, bütün tavukçu 

larda, •ıkı bir artıffınnada. Kinıin 
böyle bir aıçu ortaya çıkaraaı, ona 
bir daha satıcılık ettinnemelidir. 

Kamu (halk) nan sağlığı Üe oy
nayanlara aıcınnuu:. 

M. Salahaddin GVNGlJR 

kUl.411:, .............. 
Geniş yürek isteri •• 
Geçen aıkfQIR, mualirler gelmİf· 

ti. Radyoda Viyanayı dinliyorduk. 
Düğmeyi, bir milimetre roğa çevir
ılinı. KQl"fımıza Kırım çıktı. 

Mualirlerden biri •ordu: 
- Y aha ••• olur fey değil •.. Kırım 

neresi, Viyana neresi? Bunlar, biri
birlerine naBtl bu kadar yckın ola
biliyorlar? 

Ben dediln ki: 
- Radyo, genİf bir yüreğe ben

zer. Bir yüreğin içinde, kin, nefret, 
•evgi, intikam, iylik, kötülük nasJ 
yanyana durursa radyoda da öyle ... 

Bir gün bakarsın, kinin •uİ yük
selir: 

- F cılancaı, sana filan zamaınJa 
fURU yaıpmı,, unutma! 

Biraz sonra, düğmeyi çevir, in
tilurm merkezini dinle: 

- Bir kere pı llancadan öcümü 
bir aılabil•em ••• 

Derken •evginin tt.i: 
- Ne güzel katlın yarabbi! •. 0-

mr bir daha nerede görebilece-
ğ

• , 
ım. 

Radyoyu dinlemaini hiç sevme
yen bir misalir hemen fırsat bu fır· 
_,hr diye atıldı: 

- Rııtlyo genif bir yüreğe ben
zer mi, benzemez mi bilmem ..• A
ma, bu :unltıyı dinlemek için in
sanda çok geni, bir yürek olmalı! .• 

Kulakmisafiri 

raaı; acunun 424 kilometre rekorlu 
en hızlı kızının hatıraaL 

N .D. 

Not : (DIU:elteeelı: olana) Allah aabır 
venini • 

ltlüe'lif: Nazmi Şehap 
-Söz mü? 
- Söz ... 
Arapkirli kart postal büyüklüğün 

de bir kart vizit uzattı; 
- Bildiğin yerden çdctmı ... -

dedi- yeni adreaem bu? ada yazılL 
Genç fazlasını dinlemedi. Sigara 

dumanı, nefes ve ayak kokuau için
de bunalan, terleyen, ki.h takala
'8Jl, kah bağrıfıp biribirinin gırt
lağına sarılan ve yalnız para düşü· 
nen, para konutan bu insanlardan 
uzaklattı. 

Bir saat sonra Beyoğlt•nda bir 
apartımanm, pencereleri doğru yo
la bakan bir odasında genit bir 
kanapeye yaslanmıt, Yathca bir 
kadına kundu·lllarım çektiriyor
du. Bu i' bitince ona iki lira uzattı: 

- T erez !.. - de<li- al bunları .. 
Doğru Mariye git! Beni çok bek
letmesin, sonra karıtmam ha .. 

1 1 ,., 1 1 1 1 ı•ı 
1 l•I . 1 ı •I 1 • l•I 1 ,., 1 • l•I 1 1 1 1 l•I 

1 
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7 
8 
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1(. 

l•I I• ,., • ı• ı• 
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1 l•I 1 l•l•I I• 
~I 1 l•I l•I 1 l•I 1 

1 1 l•l•I 1 1 1 1 1 
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Soldan sağa 
1 - Az deiil ( 3). Wıiraf dmif, de-

li (5). . 
2 - Yet (2). H.w-, bitaıa (3). 1 • 

&imleri mat y- edat (2). 
3 - Petrol (3). E..ma, hiza, i.tif (4). 
4 - Büh'.iğa ermit (6). laıifbıım (2). 
6 - lstilbmn (2). Sör rakam (3). Çok 

değil (2). 
7 - Afri<acla bir nehir ( 3) Uzak ni

daaı (2). Fersude, eski (4). 
8 - istifham (2). Huzur, ııöziiıı ya· 

rundıı.dD". (3). 
9 - htifhan (2). Şart edatı (2). No

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

mek, iptal etmd< ( 6) • 
11 - Val>de (3). KWli (3). 

Yukardan qağı 
1 - Sağiam, zorlu (S). 1.tifham (2). 

Nota (2). 
2 - Olmalrtma emir (2). S...... ıaria-

sı (S). 
3 - Umumi (5). Rablt edatı (2). 
4- Beri (3). 
5 - Cesaret, cür'et (5). Fecir (3). 
6 - Esp (2). Ser (3). Şart edatı (2). 
7 - Hmnıire, lenger (4). Nota (2). 
8 - Az ııc&k (4). Nota (2). Bir Türt< 

inni (3). 
9 - Piı (3). Nota (2). Nota, iotilbam 

eclab (2). 
10 - Yac:letmek (5). Sada (3). 
11 - Liobim (2). Galiz (5). 

" lJ ,, grupu 
4 üncü serg1sıoı açıyor 

Genç ve çıcıl< kabiliyetli ....... tı.arJa.. 
nn vücuda ııetirciikleri (D) grupv.nun 
dördüncü sergilerini &ÇMeldanm mem
nuniyetle Öğrendik. 

für senede biz..- dört -ııi ııö.teren 
hu verimli ve çalııkan ııenı;ler yeni ser
gilerini gayet değerli _.lerclftı mürek· 
k-.;> olduğu halde on &'iin sonra aça-
caldan:br. 

Aralanodım biriainin Sovyet R ... ya. 
ela çenilmekte olan bir filmin dekor! .. 
nnı >aıcuak üzere Moolrovaya <!ant o
diluit olması - bundan önce Peıted. 
ve Molkovacla da ayn •J'l"I oeıııi1- .ç• 
mıı buhmmaları, prek Rus, ııerek Fr .... 
sız ""' Belçika matbuatmı uzun uzadı. 
ya menul etmeleri, (D) gnıpuııun u
lualar anw deierini ptereıı lnavntli 
ipret!U'<lir. Tüdııiyede bu kadar faal 
bir birliğe yeni mu'ftffakıyetler dile
riz. 

VEFAT 
Yan:ra eırafmclan mutnmı Bay Etref 

kerimesi ve Deniz Muziloa muallimlerin
den Bay Naeinin kayın valdai Bayan 
Sabire üç ayclanberi muztarip bnlundu· 
ğu lıastahkhn tifayap olmnıyarak Şiıli 
Şifa yurdunda vefat etmiftir. 

Cenazesi ,baaıiin öğle Takti Fariköy, 
cami inde namazı lalmchlrta.n ....... F o
rilı:öy mezarlıf- deinolm>eeekm. 

Kadın bir feY 8Öylemeden oda
dan çıktı. Bir iki dakika 90llJ'a ao
kaık kapıamm hızla kapandığı du
yuldu. 

O zaman N&%tJli elinde tuttuğu 
büyük ve dolgun bir zarfı kaııape
ve bofalttı. Onluk, betlik, yirmi • 
betlik bir yığın banknot biribirinin 
üzerinden kayarak yere, be.l1DR1 
üstüne yayıldı. 

- Şunları bir da.ha gözden geçi. 
relim. 

Desteleri dikkatle ve aüratle 
saydı: 

- iki bin yedi yüz yirmi bet li
ra. .. Demek ki yazıhane<len bura
ya gelinceye kadar iki yüz yetmit 
betini eritmitiz. Nereye verdik bun· 
la:'I? Yüz otuz lira terziye ... Kırk 
bet lira gömleklere... altmıt lira, 
lokantaya olan o mel'un borç ... On 
bet lira da katibe suladık. Geriye 
kalanım da öteberiye vermi.f olaca
ğız. 

Temizlerinden on tane yirmi be,. 
lik ve iki tane de ellik banknot ayı
np cüzdanına yerlettirdi. iki bu
çuk lirahklardan bir desteyi kana. 
penin üstünde bıraktı. Diğerlerini 
tekra" zarfa doldurdu; elbise dola. 
hının rafına koydu. Bu dolapta es
kice bir paltodan bafl<a, bir fey yok 
tu. Tekrar kilitleyince kapısını bir 
iki kere dart&kladı. Sonra bir yıldı-

SPOR 
• 

Cuma maçları 
r ıtanbul mm takası futbol heyetinden: 

14-12-1934 cuma ııünü yapılacak mm
taka birincilik maçlan : 1 - BePI<taı 
Şeref ıtadmda saha komiseri Necmi. 
Betikt&f • F enerbahçe ııenç t. ıaat 9,45 
ha&.em Halit Galip, Beıiktaı-F eneri>ahçe 
B. t. saat 11 hak- Halit lbrahim. Eyüp
Altmorclu A. t. eaat 12,45 hakem izzet 
Muhiddin, BeJiktaf • Fenerhahçe A. t. 
... t 14,30, hakem Abmet. Yan ha_. 
leri : Halit lbrahm, Zarf.i 

2 - F eneri>ahçe stadncla: saba ko
miseri Saim Turırut, A - Büyük eaha· 
da: Vefa. Beykoz B. t. - 10 hakem 
Ali Rıdvan, Hilal..Beylerbeyi 1. t. saat 
11,45 hakem Saim Turgut, lstanbulıt>"'"" 
Vefa 1. t. saat 13,30 hakem Suphi. Yan 
hakemleri: izzet Asaf, Ali Rıdvan. 

B - Küçük ıahada: lıtsınbulspor • 
Vefa~ t. saat 11 hakem izzet Aıal. 

3 - Taksim stadında : ıaha kom.iıo
ri Sadi. Haliç • Bakırköy 1. t. - 12,30 
hakem Mehmet Selim, Doğanıpor • 
Karaııiimrük 1. t. 14, 15 hakem Sadi. 

Voleybol 
· Voleybol, basketbol ve tenis heyetin· 

den : 14-12-1934 cuma ııünü Galata
saray lokalinde yapılacak resmi voley. 
bol birinc.iliklı:ri : Galataaaray-F ener. 
yılmaz saat 17 hakem Ali Rıdvan, F e
neri>aıbçe-Topkapı ...,.t 17,30 da hakem 
Ali Rıdvan, ıaha amiri Ekremdir. 

Altı nordu kongresi 
Albnordu Kulübü reisliğinden : Yeni 

nizamnameye cöre akdi lazmıgelen kong 
renin 21-12-1934 cuma günü saat 14 de 
toplanacağı azaya bildirilir. 

BugunKu program 
ISTANBUL: 
18: Fra.naızea. 18.,30: Jimnattik: Selim Sım. 

19: Pli.it. daat maaikiai. 19,30: Dünfa bal>«a 
leri. 19,40: Balalayka orkeatran, koro ta.lamı 
tarafından lu.nıık ha.,ala.r. 20,.40: Konuıma: 
konferaaa. taaarruf •• y•rli malı haftaaı. 21, 
15: Anadolu ajanu. Bor•alar. 21,30: Halk ba., •• 
tarı: Radyo orke•tr•u. 

545 Khx. BUDAPEŞTE, 550 m 
18: Sözler 18,30: Riso çinsen• orke•tr•••· 
19,45: E.ki lnıilterede bir dolaıma. 20,15: 

Tanınuııı op_..a parça.lan. 21: Sözler. 21,35: 
Opera orkutr .. ı. 23: Haberler. 23.25: Pl.ik, 
24: Bacb.maa aalon kuartet takımı . 

686 Khx. BELGRAT, 437 m 
20: Reklaml•• .. 20,10, Plak. 20,20: Haber

ler 20,30: M~lli neıriyaL 21: Jühliyanadao oak· 
len bir opera tem•i.li.. 

V.3 Khx. VARŞOVA 1345 m. 
18: Keman kon•eri. 18,35: Piyaao yardımi,..t. 

ork•alza kon•erL 18,50: Spor ••Mir.. 19,15.ı 
Kuvtct oda koa•eri. 19,46: Wkon.omik konMr. 
20: Piyan.o ile ıarlalar. 20,20: Söz.ler - Plü:. 
Sözler. 21: Hafif muailci. - Sözler. 22: Chopİıl 
konseri. 22,30: Konfera.n•. 22,40: Lela ıarlulan 
23,15: Dan• mu•ikiai. 24,05: Da•• muıi.kiai. 

Khz. LEIPZIG, :ısı m. 
19,0S: Köylü neıriy•b 19,35ı Noel muai.lıcUi 

20: "FataJ JUmu.rta.. isimli mu.ikili ak~. 21: 
Haberler. - Sözler, 21.,35: Kahramanlık tar
lalar. 22: Senfonilr: ltoaMr, 23: Haberler. 23.ZOc 
Şarkılar. 24: Da.as ••sikiai .,. Hafif pa~. 

Kbz. PRAG, 470 •· 
16,SS: Orkcatra koaaeri. 18.30: Pl&k. - •Ö•· 

l•r. - Plik. 19,0S: Pl&k.. 19,10: Anıe.I• aaati • 
19,30: Almanca emia1oa. 20,10: Pt&k. - Sözler 
20,30: ltal1a.a. ,...lula.n •• hayaları. 22: Çeık 
filharmoaiai tarafından koro ittirakile ko•ser. 
- Haberi..-. 23.15: Plak. - Fraaaızca haber-
ler. • 

Khz. MOSKOVA, (Stalôn) 3'I m. 
19,30: S ... foaik lır..oa•er ''O•kar Friedia id.. 

re•ipde .,. Bruckner, Mozarbll eserleriad.-_ 
Khs. STOKHOLM, 420 m. 
lS,06: Çocak proıra.au. lS.41: Pl&k. 19,Gı 

Alm•nca dera. 20tl(): Konleraau. 21: Sac.hm 
eMrlerind- konaer. 23; Y eai ~ •vaikitıi. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
t8,10ı Karııık haraI muaiki. 18,551 Plak. .,. 

•Ösleır 21,45: ,.Sereda d'opera., i.aimli pi,. ... 
2A: Son baberler. 

592 Khx. BERLIN 357 m.: 
t9,0S ICacbn u.ati, 19,30 No.l ıarlnlan, 

20,40 Aktüalite. Haberler, 21,45 Milli proı· 
ram, 22,10 Küçük ratl10 orkestr .. t, 23 Ha· 
iterler, 23,30 Daaa ... ooa.i, 24 Yeni. Sa.ar 
•vsikiai, 1 Gece ko.aeri.. 

592 Khz. VIY ANA 507 m.: 
t~OS Ye-i Anıatur7a m11aildal, 79 Tıbbi 

ta•aiyel•, 19,SO Sözler 20 Haı..rler, 20.ZO 
Maadolill orkeatraaı ko•••r.İ, 21 Kuartet ko•· 
••rİ, 22..SO H•berl .. , 23 Anton D•oralc.'m e-
1..,Ieriaden koaaer1 23pl6 Haberler, aöz.l.r 
24,30 Gee9 lınDıeri. 

111-• Bu akşam MELEK sinemasında 411-IJ!I!! 
Seneala •• sengin - en ihtişamlı ve istlıaasıı lılç bir filmde gö
rlllmeıııİf Wr )lika, duyalaamıı muıiki • eafea lıir meYllL Fraa11ı· 

ca söıılll Metro Goldwya • Mayer ıllperfilmi. 

DANS RÜYASI 
takdim edilecektir. Ba~ rollerde 

c LARK GABL E 

J o A N 

ı_ 
Yarın ak~am T O R K sinemasında 

Fnkaide zev~li Fraaau:ca a6ıılll hır fil•, 
HER ŞEY KAZAN ANIN 

Oynıyaalar: 
(Kadın avcısı) filminin sevimli kahramanı 

JAMES CAGNEY ... 
MARION NIXON-VIRGINA BRUCE 

Heyecan • Nete • Aşk filmi 
Mllsteına bir Taı'ı aalıne • Easalıiı bir temall 

liheten: En \"eni dünvı hıberlerl ••••••••••ıııil 
a..-------~ ECLAIR JOURNAL <I 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Haru:nd.a Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9563 

VEFAT 
Gazetenm yamnlarrD<lmı T...ff< Ne

cati Basının kayınbabaaı Bay ~a~t, 
vehıt etmiftİr. Merhumun cenazen d~n 
Betiktaıtaki evinden kaldırılarak Eyup
td<l aile mekberesinde T annya emanet 
olumnUJtur. Kederli ailesine be:ram ta
ziyet eyleriz. 

YENl NESRlYA1 

Holivat 
O .. .. zdelıi hafta biiyÜk bir hususi 

nu.ı::..~eu okuyucularma büyük bir ıür· 
priz hazırlamakta olan Holivutım dör
düncü...,., aon aaynı Bayan Feriha 
Tevfiğin renkli bir reani ile en eon ıine
ma b ... erlerini havi eloırak in6'ar et:mit
tir. 

'•iUiy~t 
Ama wndMi "MiLLiYET" w. 

°"ABONE UCRETLERl: 
TVrkl1e lçia Harit içi• 

L ıc:. L K. 
Sa,1tİ1°•••••• 4 - a-
l " ••••••• 7il0 14-

12 " • • • • • • • 14 - 21 -

c.ı- .....U ı•l .,erilmn.- Mlddetl 
ıeç•a aG.•~ 10 k.a!"'ıt11!·7. GM•t• •• 
matba•J& ait ıı1n ıça.a m\ldin7ete •ilr• 
c-t edilir. Gasetemia Ulalana ••'ÜY• 
tiai kabul etaea. 

••• 
Eıki F~an81Z Tiyatroıunda 

Şehir Tiyatrosu Operet kwm 
12-12-934 tarihte çarıamha ııiiıııii ... 

fllllll aut 20 de aıma Pnü aWiia 
aaat 14,30 ela 

DELlDOLU 
Operet 3 penle 

y azMl Ekrem Reıit. beot.M;= c. 
mal Refit. 

OZAN OPERETi 
( F. ski Süreyya Opereti) 

- ... Şehzadthap F.-.h ti-
:ratrosu ba akpm 20,30 

\ ela Muhlia S.balMttia 
F alıri Cültlnsı. Lmail 
DünbülHl 

GOL 
FATMA 

Operet 3 perde 
Cuma matine 15 ele BeyoiJa Mul....,.jda 

rıın aüratile •oyund1L Jpekli bir pİ· i 
. jama giydi, yatağa uzandı. 1 

yin karısından hiç hazzebnediği i
çin, Bebekteki yalıya oğlunu srrf 
paraunı çekmek için dadandırd~ 
}arını zannediyordlL Calrbenin ana.
aı o müddet onu srk ark ziyaret et.
mit- Nerede tesadüf ettiYM adeta 
yalvamııfb: 

ise baıbin ikinci senesinden aonra 
bütün ümidini oğlunun yapacefı 
paralı bir izdivaca bağlayacak hale 
gelmiftİ. 

Batı yastığa değer değmez ırö»
leri kai>amnıttı. Pek az .onra a.çdıp 
kapanan ı.okak kapısının gürülm.ü
nü ititemedi. Matmazel M.ari, alra
lına, monı moruna odaya girdiği • 
zaman o derin bir uykuya dalmıt 
bulunuyordu. 

Kız, gözlerini ondan ayıramıya. 
rak p.pkaaını çıkardı. Parmakları
nın ucuna basa basa karyolaya yak 
lqtı. Dudaklarım hafifçe dudakla. 
rına dokundurd1L Soııra yavq ya. 
vat kanapeye gitti, yerde açdc du
ran bir resimli Alman gazetesini 
aklı, oturdu. 

Bu sırada gözüne banknot deste
si ilitivermitti. Gülümsedi: 

- Yaramaz... kendiaini affettir. 
mek istiyor.- <ledi - ama kandı
ramaz ki ..• 

itte, Nazminin bol bol sarf ettiği 
para eline böyle geçiyordu. Bunu 
hiç kimseye söylemiyordu. En ya. 
kın arkada,lan, batta Hilmi oldu
ğu halde onun Mariden para çeke
rek yap.dığıru zannediyorlardı. Ba
buı ne oğluna her ay o yafta bir 
genç için pek çok sayılacak bir pa
ra veriyordu; binaenaleyh Nazmi
nin vaziyetinde hiç bir gayritabiilili 
ıöremiyordlL Hele anaaı Abidin be 

- Aman hanımefendi .• Bizi kll'
mayınız aıtık efendim.. Bir defa ol
.un buyurunuz ... ne olur? 

Valide hanım kulak aamamıfh. 
Numinin ısrarlarını da dinlemem.it 
ti; 

-O kadına içim ısınmadı vesse
lam demİf ve orada kalmıytı. Niha
yet Abidin Beyin hanımı da Naz. 
milerden ayağını kesmiftİ. Fakat 
Nazmi, bilikia ziyaretlerini aıklat
tırmıl ve gitgide Bebekteki yalının 
küçük beyi gibi bir teY olmUfhı. 

Abidin beylerle Şehabeddin bey 
ailesi, bundan on sene evvel tanı?
mqlardı. O zaman ticaret nezaretin 
de küçük bir memurı olan Abidin 
bey, Fazlı:pafa taraflarında küçük 
bir alıp.p erin üst kabnda oturu
yordu. Nazminin annesi, i.fte bu ev
<le tanıdığı orta halli ev kadınını 
kendisile bir ayar tutmağa taham
mül edemiyord1L 

Aabidin beyi harp birdenbire 
zen$in e<li-Yermitti. Oldum olasıya 
hep babadan kalma hayrab satıp 
savarak YDf&Y&n Şebabeddin bey 

Valide hanımefendinin bir za• 
manlar batma kon<lurup düğünl.,... 
de debdebeye Attıitı taç, gerdan· 
lıldar, bilezikler, tek tat yüzükler, 
küpeler birer birer eritilmifti. Da.
ha ıatacak ııavacak öteberi vardı 
ama, Abidin beyin hanımı, kulak· 
tan kulağa akaeden de<likodulara 
bakılıraa bunların tutarı kada.. bir 
parayı her hafta pokerde eritiveri· 
yordu. itte valide hanımefendi bu· 
nu çekemiyordu ve bunu için "o 
kadına,, içi bir türlü ınllıllmıyordu. 

Abidin beyin hanımı, erkek ~
ladı olmadığı için, içinde donup ka 
lan erkek evlat sevgiİini olduğu gi· 
bi Nazmiye vermitti. Hele Calibe· 
nin de yavat yavat ona kaynadığı
nı görünce kararım vermitti: 

Kızını ona verecekti. 
Abidin bey bu projeye itiraz et· 

medi. Nazmiyi açık göz buluyordu. 
Eyi konutmasını biliyor, gönül ah· 
yor, evde kartılafhğı kadın erkek 
herhangi bir misafir bir gün ao~ 
mutlaka ondan iyi bir dille balıscdı· 
yordu. Eh bundan iyi damat mı bu• 
lunabilirdi? 

!Bitmedi) 
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İttihad ve Terakki! l 1 1 1 1 1 
ffla.\lfAEDDIN ŞAKIR BEYllf BIRArTIGI VESIKUARA GOREı 
tr~ rnalıludıa. y-: A. c 

erkeze gönderilen raporlarda 
Panelenizm cereyan-· 

1~Qrından nasıl bahsediliyordu .• 
~ htiha.t ve T enıJııki bu kadar llİto kral Y orııi, zito Yunan askeri 
· ~ cereyaniarile lııarfı.lq diye baiınyorlar, içlerinden bazı. 
~ llıecbur oluyor, maatt"·,;if lan da rumıı:a nutuklar irat ediyOI" 
~tııa. kartı ıelmıek için ciddi lar. 
il ir al.maia c ~ n ret edmyor Küçük bir muharebeyi andırau 
L Çalı; o cereyana iatina.t etmek ba ailih atma müaab•kuı esnum
~et alacqı zann•,,Ja bulımu da hiç bir polisin veya :ı:abtiyeniıı 
Jı.,~ · meydana çıktığı görülmü)'Or. AA-
l'ıııı.t ve Ter•kkinin dertleri lafdan bükiimet bu ıibi harekitı 

bu tauauptan, çirkin fırka pek tabii teYlerden aaymaktadır. 
elelerioden, p.lıai menfaatle- Bazan bu talimler tehirlerin ha-

~•taıaaından hud olan mi· ricinde yapılıyor, vapurlar tutula· 
lı .iiiı-iiltülerden ibaret de~~l· rak uzakl~ , gidiliyor ve o~ 
~1Pdat devrinde yalnız Abdul· Yunan ıı:abıtlermden oldukları SOJ'" 

. de kartı hareket ediy.,r gibi lenen kimselerin ku~and~_ı altm-
. nen hıristiyan umurlarm met- da harp oyunları tertıp edılıyor. 
Lttten sonra Osmanlı devleti- it bu talimlerle kalmıyor. ~en
'tttı kıyama ha:ı:ırlanmalan da !erde Rumlar bazı rivayetler çıkar-
k b-.~na ve zorlu bir deıt ol&:- d.ıl~~· J'~e1'İn Rumlan k~eklo
tndısini gösteriyordu. Ermem· rmı ılan ettıler. Bu bahane ıle Rum
~tafmdan alınan tertibat, Is- larm korkuya düttüklerini aöyley. 
ııla uzak olan tadı:. vilayetlerin· rek tekrar çok miktarda aili.hlar aa

telip geçtiği için 0 kadar bisso- tın aldılar. 
·~~Yorsa da garbi Anadoluda Şimdi Rum kiliseleri,ı:ıe arabalar 
~~alarda yaf&y&n Rumi~ h~· doluau ~ tüfeği getirilerek on iki

ıt,:"'ları İttihat ve Terakki erka- ter mecıdıyeye Rumlaıoa satılmak. 
l.:'1>

0k enditeye düfilrıüyordu. Bu- tadır: Bu~.d~n b~tka her Ru~ la· 
~ija beraber bu endite 0 tah~ab mamıle ~llı.!etlı ta.hane~ ve fıtek 
~ilden kazımak için tedbır al· te satıldıgı. aoylenme~edır. Rumla-

tıık kadar kuvvetli görünmü- rm tamamıle müsellah oldukları 
~d:· ~örünseydi Rumların aldık· köyl~~de l~l~~ara (sizi artrk ke
~ ertıhata dair cemiyetin büs. ıecegrz) sozunu tekrar eylemelo
'ıı· ~ bir tarızda hareket ey- r!nden anl~ıhyor. Köylerdeki fs. 
d 11 lizımgelirdi. İzmir havali· lamlann bundan dolayı ~k heye
~ 'Ve lzmire civar olan Midilli canda olduklal'lnı yazmaga hacet 

1ıj·ıte gibi adalarda gelip geçen yoktur.,. 
\ı~elere dair Seli.nikteki umumi Fakat ittihat - Terakki cemiye
liy eıe gönderilen bir raporda de- ti bu raporlarda gösterilen tehJi. 
,~rdu ki: keleri görebilecek bir halde değil. 
~~ 1 eşrutiyetin ilanından evvel d" çünkü· •• ·sı· d t d · • b -1-
"'l ar d p I . h" . ı. ı rp a evnnın ır ..... ., 
t arasın a ane enızm ıssı· . . •. . ... k d I b" · · 
ı •iddetle ve fakat bir dereceye gıttıgı çıuru ey et ınası ıç~ne 
~r gizli olarak hüküm aümıek· yerle,meğe çalıf&Jl c~miyet, o bına· 
. 1ken metrutiyetin ilanını ve hü· mn mütemadiyen aanılmasmdan 
~tin ikti<laraızhk ve zaaf eseri dolayı mütemadiyen batı dönüyor. 
e J;~ini müteakip Rumlardaki du ve bu bat dönmesi ona bir çok 

<t : 1 h~ı olanca kuvvetile teey- tehlikeleri göstermiyordu. Göster· 
. l'ı:h~g~ haft ladı. Bir .f1~ ~ı· ıeydi hiç olmazsa mehuaan mecliıi-
ı1,_ . ıssıya m resmen ı anı ıçın · ıl "lk 
·•dıden t rt"b t 1 akt d ne, metrutıyetten sonra yap anı 
'( e ı a a mm a ır. . t"h pta • ani al 

una.n tabiiyetinde olanlar veya- ın 1 a seçme ~ ":rm ınma. 
~~u iddiada bulunanlar bir çok ·~ ~a~ eder~ı. Seçile~ memur-

'Yetler tetkil etmekte ve akdo- lar ıçınde oylelen vardı kı bunların 
~~~~ tı:ıitinglerde alenen ve üstü nasıl olup ta kendilerini intihap 
lııt~ 11 ~rette u!taca,· parolalı ll1J: ettirebildiklerini insan hayret et· 
\ıı kr •~ıat edilmekte ve maneviya. mekten ~ka bir tey yapama:ı:dı. 
'tıvvetlendirilmesi için her ne Mesela bunların araa nd R "b 
~ ak lazımsa dütünülmektedir. boca 1 

a aaı 
-, .. ıı,rntar hemen her tarafta kül· . ~ardE ık .. Buh~ocabh~ındfa ce-
11..'"i ıı:ı·ktard t b f" k mıyetın s ıte ır fU eaı tara ından 
.'llaktad

1 
I •Adal anca veuhıttel"f Bursa heyeti merkeziyesine gönde-

'!t) ır ar. a arın m e ı ·1 b" d d T d k" 
!>. e

1 
tine de memmı., silahlar çı- n !n

5 
ır rapor a em ıyor1• kuu 1: 

)""l dığı ·· 1 kt d" B · enet ve yesarını, ma ı vvet 
1"1~. ao~ eh?.k· eet~r. ·'f vazı· ve iktidarını zulüm ve itisaf vasıta-

~~dan kaıılmd a aku 1~ 
10

1~.a,_ mıbo.r- ıı, tagallüp ve istipdat aleti sayarak 
ll"D'.l azrmge u ... en ı· ist" "pd d · d b" ~ı. · 

l · • bük• t · t •tt:.ı........ d ı at evnn e ır ~ mezalım '\ ,. ume ıcraa ı gı -.ye a- al mi k · · d ··1 4 ''Yad ·· kted" H tarafta yapıp Y ruz me e etını egı, 
\,\tei ıı:ıe aolahnmet ır:nder ı......ı. hatta Eakitehir ahalisini mutazarnr 
ıt as a emn en ~a d ı- ta il"" b ı c':' görülmemektedir. d enıt·~~ i İı ga u~ rt' ili"°' 
~,~ lita tenıikma batlanılan zabita f::d"ı ~u k ya 

1K.~t h za e ~ e. 
L'' '11tk uk • !makta " ere u a ya 111,ncagı na· 
~~il b· çoc . oyut• kancal gı 0 

.. ~ B~ mına yapılan intihabatta üçüncü de 
~ ır mez1ye ı nıamı,.~.. ır eks · 1 b ·ı · · 
~I »

1
erlerde bir çok zabtiye mev- &~ali:~yetmüthe .. m~ us s~~ mbı.tdt!r. 

' o d " h ld ud' ti · e ı' mu .... e ı ın 
;'tııarn?gu a e mevc ıye en menhus istipdat devrinde kanlı el· 
~·k ıle kaybolmUf ve batlandan leri zehirli tırnakla ·1 d • f 
' ı at ta ek ··ı·· b" --Vl al • n e yapma ıgı e 
~•ttır ~ ~ 1:1nç ·~ ~1 

• • nalık kalmamrftL Hatta hukuku 0 , 
ı b't · Zabtıyenın ldareaı, Çmhle- mumiyeye taallUk d b" 
ı· 1 e °"'ld"' k b" h ld 1 e en ır çesme 
it )'ij "" urece ır a e ~ an meselesinden dolayı altı ay haİ>ae 
~l'lu ıba,ıya kalmıftır, Hapısten _ B'tm d' 
~I lan fa.kiler gene efkıyalığa 1 e ı -

~~~•lard~. Bun!~ hıristiy~lar lstanbul telgraf ha, müdü-
li 111dan hımay_e gormektedırler. 

~llıılı polia ve zabıta mevcut ol. rünün cevabı 
ı~b lan. sarfınazar, hükUmetin ~an • ISTA~BUL, 11 - Ga.zetenizin bu 
lılliijhıyeti büsbütün tehlikeye dü· riinkü nuahasında gördüğüm .<~u ıe~~ 
\~ ltıekte ve memleketin selamet lll"•.f nerede kalmıı) b...,lıılalı tikayet u 
\ ellıniy f t"" ı·· tü' l'" t · ati zenne bizzat yaptrğwn tetkikat neti • 
~.~ e ı ur u r u ezvır . a ~e aözü geçen tel1"1"afm vaktinde 
~ti 0111ettep hareketlerle tamamıle Izmıte. yazıldığını, fakat mürsilin ad· 
~ tııaktadır. ıresteki hane nwnarastnı gösteren 12 
~~ar bazı yerlerde jimnastik r~~ yanlqldda 21 yannaaı ne • 

~ı.: ler.i tesis ediyorlar. Fakat ~~e~ otalar! edak. 1tdie!~ usu!~ v_eç 
q "'llt J• st"k ak d ""Jd" e ıp gını ve rptal ııervıaınuı 

tı L ;,. ımna ı yapm egı ır. odacı ı...,1 M. Tevfik · bl"" ' "Ulup! •• 1 . ed" ••• • ımzaıma te 'I" 
'~Ilı ere mensup aza, on enn· ıldıgıru anl~mı. Mürıııl kend" h t' 
~ 1~:ıka olduğu halde askeri yü. yüzünden hizmetini ifa e<1......:U.·: ~ 
~ •ler yapıyor. Bazan turadan lan bu tellll"afın akıbetini bizzat veya 

\~~ lldan verilen itaretler üzerine telefonla vey_a lstanbul Pıhtanesile pa 
it 1 Yerden birden deh9etl" "l'hl ket poat~es~nde ~e Gala.ta Beyoğlu 
' l)>o . 1 sı a ar merkezlerunızdeki ş.ikayet kutuları . 

"~eti r. ~unların hepsı kıyam için mızdan bir"ne bırakacağı pulsuz bir 
lı.~tıı talımler yapmak ve hazır· me~tu~la bize bildirilmit olsaydı bu 
~q laa.~tan batka bir fey del{ildir. !"'tıceyı daha çabuk: öğreneibl.inli. Bu 
bıf lırnler hazan geceleri de ya. ızahatnnızı ıı:az~!enızin yarınki nüsha 
" 'Yor, O zaman Rumi il . d smda ve aynı sutunda netrelmenizi 
:~klel " r e erın e saygııl.anmla dilerim. 
~)O·b er oldugu halde Yunan kon. lstanbul P. T. T. B üd"" 

a.nesinin önüre l";clivorlar, vekili HIKMEt ur 

BERLİTZde YENi AÇILAN 
LiSAN KURSLARI 

k Ttırkçe Fraıısızca. lngiliz:ce, ltalyanca, Alm•nca v ı. 
ayıt Muam•leıi l!aılamıştır. Tecrl\be D«>rsi Meccaneod:r. 

ANKARA ISTANBUL 
~7~. f.ı;ı ili' C--'. 958ıl 1 

Bu akşam Viyanadao 
Josef Marka'ı 
Dinleyiniz 

Memleketim.izde mııaiki tetkiJıl&
rinde bul~ Prole-ör Joıel 
Mwks fimdi Viyanculadır. Ba ak
f'1'11 kendi.ini Viyana rtulyoıund« 
dinliyebileceğiz. Viycıncının büyük 
konser sıaılonlcırınd«n birinde bir· 
mmiki tarihi müncuebetile Mark• 
en tcınmmlf ,arkı aöyliyenlere pi· 
yano ile relııkat etlecektir. Bütürt 
Viyana hallrı tm'alındcın merakla 
beklenen ve satın alınacak bir bilet 
lttalnnyan bu lronaer "Anton Wilıl· 
gıım Geaellaclıalt,, mrıaiki heyeti 
tartdından tatip etlümif ue "Mit· 
tere K.onzert'-ıutıılıl,, aalonlarrnda 
uerilecekfiT. 

"WiılgtıM ue masiki,, lllllı ueri
len ba konsere meu:ı:a olan Wild· 
gana tanınmlf bir f"İr olduğu gibi 
adı aayılan piyano çalan ve besteli· 
yenlerden biri idi . ./oael Maks bu 
bestelerin meltunlannJan biri ol· 
duğıı için bu eserle hakkında öl. 
mÜf mealektcqını hahrlatan ve eser 
deki manii;yı canlandıran sözler 
aöyleyerek konaere bir miali daha 
kıymet uerecektir. Kendm de bir 
muaiki '4iri olan Marks bizzat pi. 
yano ile bu konaere iftirak edere~ 
hem kendi ue hem tle Wildgcınaın 
eırerlerinılen parçalar çalacakhr, 

Aynı zamanda ,ainn oğlu ile 
Markıı tarafından müftereken bea· 
telenmif eserler ele i,itilecektir. 

Şurcuı enteresandır ki Wildgana· 
ın oğlu Anton Wildgans ta bugün
kü Viyananın sayılı piyano beırte
karlanndan olup bu konsere bizzat 
iştirak ederek onun da kendi eser·' 
terinden parçalar çcJmcuıdır. Bu 
farkılcınn çoğu ölmüf ,erir Wild· 
gan• tarafından giiltelenmiftir. 

Markırın konleranırile aaat 21 de 
başlanılacak olan bu büyük konse
re en tanurmıf opera ue operet şar
kı royleyenler iştirak edecektir. 
Bunlar nadiren Viyana raJyoııun· 
da ifittiğimiz operet sanatkarların· 
dan Hedwig Bleibtreu ile Viyana 
operasının sevilen sar'lncılcınndan 
Mcırgit Bokordur. Oda farkı takınts 
lanndan Gertnide Runger ele kon
sere iştirak etlecektir. 

Kıırmen kuartet ue kısmen solo o
lan bu konseri dinlemelerini okuya. 
culanmıza tavsiye eder!z. 

Turgut BLEDA 

Amıırikadı radvo reklamları 
Krizin artmuına rağmen bir çok 

ticarethanelerle büyük müesseseler 
radyolar vasıtasile reklam yapmak· 
ta devam etmekte ve hatta gün 
geçtikçe reklamlannı çoğaltmak· 

tadırlar. Amerikanın en büyük rad • 
yo t~ekkülü olan "National Broad. 
casting Company,. bütün n~riyatı· 
nı reklamlardan elde ettiği varidat 
ile yaptığını ıöylüyeraek hayret et· 
meyiniz. Çünkü bu bir hakikattir. 
Reklamlar o kadar çoktur ki, ismi 
yukarda geç.en tirket bu sene için 
Eylül sonundan beri yeni reklam 
kabul etmemektedir. Bu reklamları 
Avrupa veya bizim radyomuzdaki· 
!erle mukayese etmeyiniz. 

Amerikadaki radyolar bütün 
n~riyatını rekli.mlarla yaptıkları 
bu senelik yekunu gösteren reklam
ları son gelen istatistiklerde gör. 
dük. 

1933 Senesinin reklam basrlatı 
21,452,732 dolar veya bugünkü pi. 
yasa i'e takriben 25 milyon Tüı-k 
liruıdır. Bu senenin altı aylık l"ek· 
lam geliri iııe bunılan yüzde yirmi 
nisbetinde daha artmıstır. Ayni ge. 
lir 1927 senesinde 3,760,000 doları 
geçmiyordu. 

Bundan anlatılıyor ki en yeni sis
tem bir reklam vasıtası olan radyo
lıırdan istifade etmesini en çok tak· 
dir eden Amerikalılar olmuftur, 
Bahsettiğimiz müesseseye yalnız 
bir sigar kumpanyuı senede bir 
milyon dolarlık reklam konseri ver. 
diriyor. 

Oradaki reklam tarzı bambatka. 
dır. Bir kumpanyanın angaje ettiği 
büyük bir orkestra konseri dinleni. 
lir ve kon•erin yalnız en sonunda 
bir kaç kelime ile konserin hangi 
yağ V«>Va Petrol tirketi tarafından 
verildiği söylenir. Bu sözleri en az 
otuz milvon kiti i,itir. Çünkü her 
konser 24 radyrı i•tasyonu üezrin· 
den naklen neşredilir. 

Kaçak dinleyiciler ve Franga 
Fransada tesadüfen tutulmadığı 

takdirde kaçak radyo kullananlar 
cezalandır1mazdı. Bakan Mallar
mee yeni bir kanun teklifinde bu
lunmus ve bu kanun kabul edildiği 
takdirde süphe edilen evlerin ara
narak haklarında muamele yapıl. 
mak kabil ~lacaktır. 

HAFTALIK PROGRAM 
16 Kanıınuıvvel Pazar 

ISTNBUL• 
18: C.,. ... ti Ot.el T ekatliyaaba b. .... 

•ia,.oa.. 19: Jimna.atik Selim S.m 19,30: DYıa-
1'• haberleri. 19.40: lia•a7aa. kitar ta.lıa:m.ı. 
20,10: Ziraat hakanlıiı konfera11&1. 20.40: Ta
sarruf .,. 7•li malı baftası., koaferaaı. 20.SO: 
Pli.k ••• musikisi. 21~0: Aaadolu ajaaaı • lıtor
aal.r. 21,30: Ork .. tra.. 22: Caa •• ta.nao orkea· 
traaı, 

.1123 ıcı. •. BOKREŞ. 364 m. 
11,30: Dini netriyat. 12,30: Orkestra konM

ri. 13.». Fanlca Lıtea takımı. - Haberler, -
Kon.serin deyamı. 17: Kö7lü aaat.i.. 18: J-n 
Marco orkestrası. 19: Haberler. 19.15: Kona•• 
rİQ de•am.ı. ZO: Oni••raite. 20.,20: Pli.1c. - Ha· 
berler. Zl: Pi7ano konıeri. 21,30: Caaband. 
22: Spor, 22.10: C..zbaad. - Haberler. 23,30: 
Ca:aıa d .. anııı. 

823 Ku. VARŞOVA. 1345 m. 
18: Şarlulat". 18,50: Kon.feran•. 19: Rad70 

IKJ'et.İ. 19,45: Konferanı. 20: Ors konseri. 20, 
35: Ridıard Tauberin plaklarından. 21t Leh 
da.nılan. 21,30: Hafif musiki. 21,452 Haberler. 
21..SSı Mütelif. 22; Neıeli netriyat. - Söa
ler. Z3: Reklam " konser. 23,30: Dana •••İ· 
ltiıi. 

686 Ku. BELGRA T, 437 m. 
ll,30: Pl&.ı.:. 19.15: Kuartet konseri. (Do .. 

orak) 20,15: Haberler. - Milli netriyaL 211 
Konser (operalardan.) - Reklimlar. 22,25: 
Radyo orkeıh'aıı. 23: Spor, haherler. 23.ZOı 
Hafif muıiki. 24.15: Plik. 

S4S Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
18: Mikrofon aezintiıt 19.15: Manditı or· 

keatrası. - Sözler. 20,30: Spar haberleri. 20,40 
Operet parçalan. 22: Bura Çiasene orkestrası. 
23,10: Haberler. 23,30: Dana aauaikiıi. 24,15: 
Bac:hmann .._ton kuarteti. 

ROMAMA • NAPOLI • BARI, 
18t Şarkılı ıenfonik mua.iki. 19,15: Soözler. 

•e plak. 21,45: Koro konıer.i. 23.30: Danı aıa· 
aikiıi. 

KM. LEIPZIG, 382, m. 
18,35: Betik ıarluları. 19,10: Sen. P!'~vam. 

20,30: Söa:ler. 21: Neıeli akta• m.uııkıu. 22,30: 
Beetho•enin eserLerinden orkeıtra refakatile 
keman konseri. 

Kb:ı. PRAG. 470 m. 
18,30: Pli.k. 18,40: Sözler. 18~5S: Al111ıaa~ 

musikili netri7at. 19;5S: Haberler. •eıaı..._ 
21: FiJharmonilır. koaser. 22: Haberler. 23,20: 
Pl&k. 23,.25: Son. haberler. 23,30! Briaoda.a 
nalcil. 

592 Khz. ViYANA 507 m.• 
17 45 Bando muz.ika, 19,10 Söz.ler, 19,<tO 

Şiirl;r, 20,10 Haberlet", ıpor, 20,20 Liızt"la ... 
•erlel'inden orkestra refakati1e piyano lıı:on
ıeri, 20,50 Beetbo•••'İn eıerlerinden, senfo
nik lır.onıer, 21,30 Hob:er'in idareıinde rad· 
)'o orkıeatraıı haberler, 23,05 Radyo orkeıt

t raıt, 23,30 So~ ba1terler, 24.SO Danı maıikiıi.. 

17 Kanunuevvel Pazartesi 
1 S T N BUL• 
18: Franıızca der•. 18,30: Pli.le, orke-atra. 

19,.30: Dünya haberleri. 19,40ı Taıa.rruf .v ... 
Yerli mallar hafta11, konferans ZO: Ünı•er•ıte 
namına konferans 20,30: Pli.k, neteli mQ•iki. 
21,15: Anadolu ajanıı. borsal r. 21:30: TU~kçe 
sözlü dans ha•aları, Bayan Beclrıye Rası•, 
radyo eas. •e Unsa orkeıtrası. 

823 Kbz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15: (Günd\iz 11etriyah.) 18: Sözler. 18~ 

15: Sa.l"'l'a& kuarteti. 18,45: Radyo orkeıtraıı. 

19,20: Piyano fantas.ileri. 20: Uai"erıite. 20.2.0ı 
Pli.k. 20,45: Konferans. 21,0Sı Soliıt lr:oaıeri. 
(Liıztin eıerlerindeo pİ7ano ile.) 21,45t Kon .. 
ferana. 22: Sarkıle.r. %2.20: Viyaaa. ıchrammel 
kuarteti. 22,50: Haberler. 23,05: C.b•eb.ane 
lr.o....,.&. 

23 Khs. v A R ş o v A, 1345 M. 

18: riyano - keman konıeri. 18,.25ı Sösl&r, 
1$.35: Salon ınaıi.k.iıi (PJ&k). -- Sözler. 19, 
15: Piyano konaeri. - Çocu..k neıriyab. 21): 
Askeri 11eı,rıyat. 2C.30: Konfcr•nı. - Mu..lıtelif 
21: Popüler aenfonik konMr. - Haberler. 
22: KJ•aik Lt'h muaikia.i. (15 iaci aıra ait mu
aild.) - Sözler. 2'1,15; Danı de"i. 23,35: Dans 
nıu•ikiai. 

68ô ICbz. il F. L G R A T, 437 "'· 
lft: Kral AJekı1tındr mektebinden nakU.. 19,10: 

Sö-ı:lıtr. - Haberler 21,SO: T;7atro ••7• ope
rada.,, nakil 

545 KŞh.z. B U D A P E Ş T E, 590 ,., 
17: Oper-ad•n nalırle•: Gounod'aua. "FAUST,, 

operası. 20,45: Şen neıri7aL 21,15: Plak. 22, 
25: Sözler. 23: Orkeıtra konseri. 24,10: AJ. 
manca 0Uurariscb• Stim•unpn,, adlı konfe· 
ranı. 24,30: Farka.ı çinseae orkeıtrau. 

ROMAMA-NAPOLl-BARI 
18,30: Filbarmonik konser. 18,S5: Sözler •e 

pli.le. 21,45: Campariden nakl .. zenrin muıiki 
parç.ala.n, 22,45: Sö:a.ler. 23: Varyet .. 24: Ha
lı.erler. 

Ku. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
17: Hafif muıiki. 18,30: Ökoaom.ik prosram. 

19: Sözler. 19,20: Karııık konser. 20,30: Kon
ferans. 23: Haberler, spor. 23..ZO: Yeai Alman 
eıerleriaden parçalar. 

Khz. P R A G, 470m. 
18,20• P11k. 18,25' Sözler. 11,55, K.,... kon· 

ıeri. 19,10: Ziraat. 19,20: Almanca prosram. 
19,55: Haberler. 20,10: Pl&k. 20,45: Plak. 20,50 
Brünodan naka. 21,30: Konıe"atu•arda.a nak· 
len konıer, 22,30: Vi,.olonıel - kemaa clüno 
seri. 23: Haberler. 23,15: Plak. 23,30: Almaın· 
ca haberler. 1 

592 Kbs. ViYANA 507 "'·' 
18,45 Hafif maıi.ki, ıözler, 19,40 D•ı 

20,0S haberler, 20,25 Coaifan tutte iıimli Mo
zart'ın operaıı, 23 Sonradaa bildirilecek, 
23.30 Holser radyo orkeılraaı, 24,SO Danı 
plikları. 

18 Kanu ııuev~el Salı 
1 S T N B U L, 
18: Almanca ders. 18,30: lıtanbul konaer

•atu••rı lw:onıer.i: Fransız ti,.atroaundan tren•· 
misyon. 19,30: Düaya haberleri. 19,40! Jimnas· 
tik: Bayan Aı:ade. l 19,SO: Şiir (Nec.at Cemil.) 
20: Mali7e bakanlıiı nam•a.a konferaaı, 20,30: 
Taıarruf •• yerl.i mallar la..ftaıa, konferanı. 
20,SO: Madara Volin.a Möı,.ö Arı:amanof tara• 
fından. fan. 21,15ı Anadolu a,İaa&ı • boraalar. 
21,30: Orkutra. 
823Ku.B0KREŞ,364m. 
13 • 15: Plak. 18: Plak. 20: Konfera• .. 20, 

20: Pli.lı:. (Oda rauıikiai.) 20,45: Koafen.nı. 
21,0S: Senfonik kon•er, 22: Koaferana. - kon
seri• de•amı. 22,30: Haberler. 23,15: Kah.••· 
harı• ko•seri. 

223 Kh.z. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Şarkılar. - Konferanı, 18,35: SaJon lllU.• 

siki pli.kla.rı. - Sözler. 19.15: Mozarba eıer· 
!erinden konıer. - Sözler. 21: ••Beyaz Ma· 
zurkay. iıinıli Franz Lehann opereti. 23,15: 
konserli reklamlar. 23,30: Pli.k. 23.45: Leh 
musikiai. 24,05: Piyano • Keman kotlseri. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
19,30: Sözler. 20: Rekl&mlar. 20 .. 10: Plak. 

20,15: Haberler. 21: Karııık tar.kılar, 21,30: 
Belırad filharmoniıi tarafından konıer. 23: 
Haberler, 23,30: Plik. 

545 Khs. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Pi7ano yardım.ile popüler tarkıt..r. 

19: Sözler. 19,30: Pli..k. 20: Sözler 20,30: Koro 
konıeri 24,45: Haberler. 23,05: Çinsene mu
sikisi. 23,40: Aaker mızıkaıı. 

ROMA-NAPOLl.BARI 
18,lO~Kanıık.k konıer. 18,55: Sözler •e pili: 

21,45: Fanta.si kl&ıik mu•İlci 23: Radyo pİyeai. 
"il ıorriso ehe verra., 24: Son haberler. 

Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18.,20: Pi7ano konıeri. ls.,50: Okonomi. 19; 

Fenlandya hakkında ıöz.ler. 19,.20: 11Ahoi,. ad· 
it ıkeç. 20,35: Porselacılık. 20.SS: Kültür 
propaRandaıı. 21: Haberler. 21,15: Münihten 
nakil. 22: Şarkılı konıer. 23: Haberler. 23,20: 
Dan• •e hafif parçalar. 

Khs. P R A G, 470 m. 
18,05• Plôk. 18,15, Sözler. 18,25, Plik. 18,35 

Almanca ders. lS.SO: Şarkılar. 19,10: Ziraat. 
20,10: Kuartet kon.teri. 20.35: Edebiyat. 21,45: 

S..foailr. koıııaer. 23: Soa 11.aberler. 23,15: Plik.. 
- Haberı.r. (la.silizce derı.) 

592 Klas. VIY ANA 507 m.ı 
18,25 Piyaao konıeri. söder, 19.30 Den, 

30 Haberler, 20,10 Milli .aeıriyat. 20,35 Ka
ntık muıikili prosram, 22.,.15 O••ald Kab.•· 
ta'nm idar•ıİ.nd• Umami A•rupa kona.-i 
(Senfonik), Zl.05 aözler. haberler, 23,40 kea
fer&JU, 23,55 Plak, 1 K11Utet konseri. 

19 Kanunuevvel Çarşamba 
ISTNBUL, 

18: Franıızca der&. 18,30: Jimna•lİk aauailr:i•İ. 
19: Pl&k danı muıikisi. 19,30: Dünya haberleri. 
19,40: Pli.k, ııet•li muaiki. 20: lnhiıarlar bakaa 
hiı namına koaferaaı. Z0,30: Bala..La7k.a orkes• 
tra•ı, Te lr:oro ke,-eli tarafmdaa ıaa. 21,20: 
Anadolu ajaası - berıalar. 21,.30: Orkestra 22.ı 
Radyo caa -.e taaso orkestnu 

823 Khz. B OK R E Ş. 364 •· 
13 .. 15 Gü.adü.:z plikaetri7ab. 18: Rad)'o 

orkeatraar. - Söaler, 19,15: Radyo orkestraıL 
20: Koefer .. a. 20,20: Plak. 20 .. 45: K.oafer&.Q&. 
21,06: 11 iıııci asra ait mu•iki. 22.15: Rad7• 
..ıoa ork .. trası.. 23ı Halterler. 

223 Khs. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Ors konıeri. - Sö&ler. - Pl&.k. - ı,.r, 

19,15: Hafif muaiki parçaları. - Konferaaa. 
20: Oüo ıarkı koa.ıeri.. 20,20: Sözler. 20,30: 
Pllk. - Sözler, 21ı Şarkılar. 21 145; Haber.o 
ler. 22: Cbopia koaaeri. 2.2,30: Esperontoca. 
22,40: Leb f&rkdan. 23: Rekl&m konıer. 23, 
15: Kah•ebane konseri. - Danı 1nusi.kiıi. 

686 K.ı... B E L G R A T. 437 m. 
19,30: Pl&k. 20,05: Reklimlar. 20.ZS: Hab-

ler. 20.30: Milli netriyat. 21,30: Sırp alı:..-.. 
23: Haberler. 23,15: Radyo orkeıtraıı. 

545 Khz B U D A P E Ş T E, 556 m. 
18: Şarkılar. 19: ltalyanca derı. 19,35: Ca.z

band. 20: Amele saati. 20,30: Şarlular, 21,lOı 
Şea netri7at. 23: Haberler. 23,45: Cazban.d. 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18,10: Kuartet kon.ıeri. 18.551 Sözler .-e 

Wif mvıikiıi. 21,45: Opera muaikisi. 24: Ha .. 
herler. 

Kh•. L E 1 P Z 1 C. 382 m. 
19,10: Operet muıikiıi. 20,35: Tarihi netri· 

yaL. 21: Haberler 21,10: Saar. 21,40: Milli 
aeıri7aL 22,10: Alctam konseri. 23,10: Haber
ler. •• spor. 23,30: Daas muıikiai. 

Khz. P R A G .• 470 m. 
18,50: Pli.k. 18,35: A11tele kadınlarına neıri

yat. 19,05: Almanca netriyaL 20,10: Bıünod .. 
aalril. 21,15: Brünodan nakil. 22; Oıtro•adaa 
'l\Üil. 23,15: Brünodan nakil. 

592 Khz. ViYANA 507 ... , 
18 Net'eli konıer, 19 Doktor ta•ıİyeleri. 

19,2.5 Söıler, 19,50 Haftalık habrrltt, 20,20 
Aıkeri 'konaer, 21,25 Aktüalite, 21,40 Hilfe İn 
der Not isimli ıkeç, 22,30 Haberler, 22,40 
Filharmonik yayli saz.lar konseri, 23,20 Söz• 
ler, 23,30 Haberler, 23.SO Aktam ko•ıeri. 

20 Kanunuevvel Perşembe 
823 Kh•. B 0 K R E Ş, 364 .._ 
13 .. 15 Haberler. - Pli.k. 18: Radyo a&• 

loa orkestrası. 19: Haberler. 19,15: Salon or· 
keıtraaının de•am.ı. 20: Konfera•-. •. •. 21,30: Ope
rada verilecek. teınalli nakil. 23,2;): Son halter
ler. 

223 Khz V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Hafif rauaik&. - Ders •eaaôre. 19,15: 

Pl&k. - Sözleor. 20: Mantl.olin kon.eri. 20,30: 
Hafif muaiki 20,45: Sözler. 21: Hafif mu1.ilıı.i 
nin devamı. 21,45: H&berler %2; Piyano .. k. ... 
man konıeri. 22.45: Konleranı. 23: Reklim, 
konser, 23.15: Danı derıi. 23,35: Dans muıiki
•İ. 

688 Kh•. B E L G R A T. 437 -. 
18: Rad70 orkeıtraıı. 19,45: PJik. 20.5Sı 

Söaler. 20,15: HaberlM. 20,30: Milli neıriyaL 
21: Pli.le. 21,20: Rek.la111:. 21,30: Kral ıarayı ,_.. 
keıtrasr. 23,15: Son haberler. - Plik. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Ca:ıtband, 19: Spor 19,151 Kemen lıoa• 

ıeri. 19,55: Sözler, 20,10: Haberler. 20,30: 
Pette operaırndan nak.il. 23,30: Kuarine ç.iD
sene orkeıtrası. 24: Plik. 

ROMA·NAPOLl-BARI 
18: Şarkılı kon.ıer. 18.55: Sizl• . ..-e plik. 

21,45: Senfonik lr:onser. 23,30: Dau •uıildai. 
24: Soa habet""ler . t 

Kh•. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
18,20: Oda muıikiıi.. 19: Söaler. 19,35: Eıdı:i 

No"eç ıarkılarr. 20,05; Noele ait sözler. 20, 
40: Doktor tayıiyeleri.. 21: Haberler. 21,10: 
An.ton Brückncrria. eaerlerinden Nıt.inc:i ıeofoa.i 
(C - moll.) 22: Kö7lü piyesi. 23: Haberler, 
ıpoı'. 

Ku.PRAG.470m. 
17: >-.. •keri konıer. 17: Londrtlnm na'kled.ce

ii Çek netri7ab. 17,45: Sözler, 17,55: Almaa• 
ca neıriyat. - Haberler. 20,10: Pli.k. - Ders. 
20,30: Aıkeri konae_r. 21,15: Konferans. 21,35: 
Brünodan nakil. 22,15: Koro kon•eri. - ffa. 
berler, Z.'l,15: Hafif orkeıtra \:oa...,..; 

592 Kh•. ViYANA 507 m., 
18 Noel nt1riyab, 18,.50 Söa.ler, 20 Haber· 

ler 20,20 Pi7ano refalı:atile ıarkılar •e ı... .. 
fif 

0

1ııa•alar, 20,50 Şea sözler, 22 Neı'eli mtt
aiki, 22,30 Haberler, 22,40 Die •er~ebte Kö· 
nisi.n isimli operet, Z3 Ors lır.onıer-. 23,30 
Haberler, 23,50 Ha•• haberleri, 24,15 Daaa 
n1uaikiıi 

21 KAftunuevvel Cuma 
823 Kh.z. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 . 15 Plak. 18: Rad70 orkeıtrası. 19: Ha· 

herler. 19,15: Radyo orlr:eıtra•ı. (operetlerdea.) 
20: Konferanı, 20.,20: Pliı.k. 20,45: Konferans. 
21,0S: Senfonik konaer. 23: Konferanı. 23,15~ 
Konıerin de-wamı. 24: Haberler. 24..251 Plak. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,lS: Maka Reıeri.n eıerlerind~n trio kon• 

teri. 18,50: Sözler. 20:. Hafif •••İki. - Söa~ 
ler. - Konı•r:n deyam.ı. 20,45: Sözler. 21.15: 
Senfonik konaer. 23,30: Şiirler, 23,45: Rek .. 
l&mh konser. 24: Haberler. 

686 Kha. B E L C R A T, 437 m. 
18: Çocuk. 19015: Derı. 19.45: Piyano koa• 

seri. 20,15: Haberler. 20030: Milli Mtrİ)'&t. 
21: Di7aloj. 21.30: Zal'repten na.kil. 23: Ha
berler. 230 15: Kab•ebane konıeri. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Hafif muıiki. 19,55: Sözler. 20,30: Bir o· 

pera temıili. 2.J..30: Çinl'en.e mas.ikiıi. 24: Pli.it. 
kon•eri. -

ROMA·NAPO'Ll-BARI 
17: Keman lc.onıeri. - Söder. 21,10: Pl.i.lr:., 

21,45: Yunaaistan İçin r11mca. prol'ram. (Bari.) 
21,45: "Corae•ille Kampanalan" iıimü Plan• 
<luettein operaıı. 24: Haberler. 

Kh•. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,30: Spor haberleri. 18,50: Okonomi. 19.ZO 

Radyo orkestraıı. - Sözler. 21: Haberler. 21, 
15: Noel tarkılan. 22: Plik. 23,15: Leipzis 
ıenfonik orkestraıı, (SolUt keman:ıt profeıör 
Reitzın ittirakile.) 24: Neıeli sı-cıe konıeri. 

Kt... P R A G. 470 m. 
19,10: Amele netri7ab. 19,20: Almanca net

riyat. 20,10: PlAk. - 20,30: Sö:r:ler. 21: Spor, 
reportaj:r. 22,16: Brünodan aakll. - Sözler 
23.JS, Pli.k. 

592 Khz. ViYANA 507 ... , 
18 Çoc:ulıı: saah 18,25 Piyano. konıeri, 

18,55 Hafta1111. beden tpor b.aberlel'İ, 19,05 
Sözler, 19,20 Güzel ••n'atlar, 19,30 Milli ne4-
riyat .20 Haberler, 20,30 Hafta haberleri, 21 
Franz: Sc:hmidt'in eıerlerinden Freclisundiı 
operaır, 23.50 Haberler. 24.10 Net'eli muıiki 
1,15 ÇinsP.ne muıildıi Peıte'den.. 

22 Ka.nmnuevvel Cumartesi 
823 Kb. B 0 K R E Ş. 364 m. 
13 .. 15 Gündüz: neıriyab. 18: Romen ma•İ• 

sikisi. 19: Haberler. 19.15: Konaer1n de..-a.m.r. 
20: Konferanı. 20,20: Plik. 20,45: Konferans. 
21: Romen opera11. azaıında.n Lya Popun t•r• 
Jularr. - Sözler. 21,45: C.z.baod. 22.45: Rad
yo orkeıtraıL 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19,15; Piyano .. Kemaa konseri.. 19.45: So.

yet iıtas7onlanndan nakil. 20: Pli.k. (lnsJlis 
tarlalan.) - Konfera.na, Haberlar. 21: Hafif 
mu•İk. 21,45: Haberler. 22: Popiler ıenfon.ilr: 
orkestra lc:onaeri. 22,45.t Edel:ı.i,U. 23:. Rek· 

5 

1 1 1 1 1 
1 Radyo haberleri 1 

Yunanistan radyosu 
Yun.an Posta ve Telıraf bakanı 

Atinada inta edilecek olan 20 kilo
vatlık radyo istasyonunun plinlan
nı tetkik ettinnit ve plinlar istejie 
uygun olduğundan ka.bul edilmif
tir. lntaata bugünlerde batlanılnıa· 
ıı beklenmektedir. 

Yeni bir kısa dalgalı istasyon 
Berlinde 29,15 metr~ dalga uzun 

luğunda D.l.Q itaretli bir kıaa dal· 
galı istaayon faaliyete geçimıİfler
dir. Dün akpm dinlediğimi:ı: bu 
merkez mükemmel ititilmektedir. 
Netriyab saat 20,35 geçe ifittik. Spi 
ker "Allo, Brazilya,, diye bir çok 
dalgalar seslendiğine göre - ayni 
zamanda yan Alman ve yan lapan-

r<merika radyolarında in&anlcır ye• 
tişmiyormUf gibi köpek, kedi ue 

kuflan d« mikrofon önünde 
bağırtıyorlar 

yol lisanile konuşmasına bakılırsa 
merkezin gönderici anteninin Bre· 
zilya istikametine mÜteYeccib oldu· 
ğu anlatılır. Karalrteriıtik bir teY 
göze çarpıyorclu. Spiker her üç bet 
dakik!lda bir defa saati söylüyor ve 
saat 21 de Münihten naklen Bav. 
yera haHc havaları dinletileceğini 
tekrar ediyordu. 

Amerikaıl« 1 ()()()(} kifİnİn iftirak 
ettiği spiker müsabakasında bi
rinci gelen ue dolayuile Ameri
kanın en iyi konuf(ITlı olan Mel.j 
Helen Prolea. 

ı FrAnsadı mektep dersleri 
Fransa Maarif bakanlığı 1935 

senesinıin ilk üç ayında tecriibe ola• 
rak mektep derslerinin radyo ile 
neşreı I" meıine karar vermifli.r. J 

lstanbul radyosuııda yeni 
bir caz tıkımı 

Bir kaç aktam evvel latanbul 
radyosuna "Ege,, isminde Tür!E 
gençlerinden mürekkep gene bir 
cazband angaje olmuttur. Pek hota 
giden bu takımın bundan eonra ı .. 
tanbul radyosu programına dahil
edilmit olduğunu memnuniyetle ha 
ber aldık ... Takımın mümkün oldı.o 
ğu kadar yeni dans havalan çal. 
masını temenni ederiz. • 

J&nılı konser. 23,35: Dan• muıUr.iıi.. 

686 Kbs. B E L G R A T, 437 m. 
17: .. Tra•İata .. (operaıı plilc ile.) 19,4S. 

J • 

Sözler. 20,15: Haberler. 20~30: Milli neıriyat 41 

21: Kuartet konaeri. 21.30: ~r piynİD nalJL 
545 KhL B U D >. P E Ş T E, SSO\ın. 
18,25: Şarkılı konser. 19,20: Sözler. 19,4St 

Pl.i.k. 20,30: Sözler, 21! Radyo tiyatroıa.. 

"Cric.ri,. 22,40: Hab•rler. 23: Vereı çinaene 
orlteatrau. 241 Ca&band. 

ROMA-NAPOLl.BARI 
18: Orlıı:eıtra. lS.55: Sözler •• pllk.. 21: v .. 

naniıtan içi• porsram (Bariden.) 21,10.t PJ&k. 
21,45: P.iyes, 23: Keman konıeri. 24: Son Jı.a .. 
berler. 24,10: Da.na muaikiıi. 

Ku. L E 1 P Z I G. 382 m. 

21: Haberler. 21,15: Panl L.i.nke bizzat eserW 
lerindea çalıyor (Berlindee nakil.) 23: Habe.. 
Ier; spor. 23,20: Danı mu&.ikiıi. 

Kb.z.PRAG,470m. 
.. 16,55: Hermann Schraınmel muu'kiai 17,401 

Şnrler. 18.05; Düo kem.an konaeri. - Sös.ler. 
18,35: Pli.k. - Amele netriyab. 19.05: Alman· 
ca ç.oc:uk netri,.atı. 20,30: Popüler, Çele farluW 
n. 2n,ss: Bratiıla•adan nalır.i:I. 22: Haberler. 
23,.30: Kantık muıiki 

592 Khz. ViYANA 507 m,, 
. 17,'.'0 Bando muzika., 18,35 Dua. 19 Halk 
~7unları, 19.25 Halk t•rkdarı, 19,50 Aktüa .. 
hte, 20,05 Haherler, 20,15 Koro ko .. eri 21 
Noel neıri,.ab, 23 Haberler 23,30 Da.at S:.uel 
ı.;,~ 24-,45 Pli.k. ' 
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Milliy t'in Ro aaı: 58 

l'azan: Marthe Riehartl T " ecl il "" ercume -: • '• 

Açlıktan midem zil çalıyor bana 
mantarlı yemeği getirin 
Hülasa 1 beklediği mühim adamdı. Yemek 

(Marthe Riclıard Fransa ususluk te ıhazırdı. Bir kaç defa Barona ye· 
teşkilatı. Wafınd= Ispanyaya gönde- meJı: hazır ded.irtmişt' . Açlıaım-
:rilmi§tir. Vazifesi orada Alınan "8Su:ı dan değil, plarumr mevkii tatbı· 
t-şkiUtma girmek ve iki cihetli c.aaus· ka. koymak için hizmetçiye: 
lıık yapmaktır. Marthe bir aüıil mace· _ Arlıktan midem zil çalıyor. 
ralarc;lan ı;onra Alman casus te§kilitı ,. 
reisi Baron Fon Krohn ile tanışmıştır . Bana mantulı yeıneii getirin. Bu 
:BUJ1dan bir çok m•lum•t al.mı§ Fraruıa· yemek Baronun en aeYdiği t-Ydi. 
ya ~ tekrar lapanyaya dönmüş· Baronla misafiri hali. beraberdiler. 
tür. • Emı1ie bu yemeg"i hıç' aeYJDudi. 

Şimdi Marthc Ridıard Pireııedekl Benim de karuım aç değildi. Fakat 
ciz!i yolıclan Fraaaaya d3nmüş ve ora- h k • 1. 
1laD talimat aldılctan sonra tekrar ı.. _ müthif bir işti a gösterme içın «>Ü• 
panyaya avdet etmiftir.] yülı; bir kıemını yedim. Y emeiiJni 

uza~. Baııon miııafirile da· 
ha uzun boylu konu~bilsin diyor· 
dwn.Yeclim yedim. Ondan soıara 
mide bulandıncı bir Hap aldım. Bu 
il&ç mütlıit te bat döndünrıesi ya
pardı. lnlemeğe ba,ladıın. Seshıı 
yav ... yavq yükseldi. Bağırıyor· 
dum. Emilie ~di. Midem o kadar 
bozulmuttu ki yedikleriıni çıkan· 
yordum. Koftu Baro1111 çağırclt: Baı
ma endi rahatsız edildi diye kız· 
dı. Fakat bııstalimdığımı görü!l<:e 
korktu. Ve bir doktoıı çağrrmağa 
gitti. 

- Sizi gene takip ettiler mi? 
- Evet bu .abalı. .. 
Yon Krohn'un rakipleri girip çı• 

lopmrzı heup ediyorlardı. Artık 
Madriclin ıssız aokaklarmcla clola· 
pmaz olmUflum. Geceleri de çık
mı,vrclum. Baron bana olup biten. 
lerden hiç bir feY anlatmıyordu. 

- Sizi .UZUD bir yolculuğa gön
dereceğim. Fakat bu sefer sizin 
yokluğunuzda her teY halledilmif 
olacak. Yahut ben öyle zaıuıediyo
:nan, dedi. 

- Nereye gideceğim; ve bu ae--
bayıı.ttan hangi itler düzelecek? 

- (BiıeAOa Ayrea)e. 
Derıial fiiphelendim: 
- Bu parlak bir fikir! .. Ben

öen kurtulmanız için mükemmel .• 
Hele bir tahtelbahir vapuru batı
nna balıklarla ahbap olunmı ! .. 
Baron~ U...du 
- Biürı tahtelbahirlerimiz ba

fııerdu c.-wıdrlar. Ve tecavüzde bu. 
hmmayac•klar. 

- Ne 7Aman gidiyorum? •. 
- Bir kaç güne bdar. Oradaki 

adamlarımdan birinin vazifesini a.
ı.cak11mz. Ve bu iş pek mühimdir. 

Nedense içime fÜphe girmişti. Be · 
ili düt"'•na n•acak gibi geliyordu. 

Evine gitmeden evvel Von 
Xrohn bana dedi ki: 

- Ba alqam yemeği bUTada yiye 
ceğim. 

Can sıkıntımı gizlemek için, ben 
'PDVU'dan fazla ııeteli görünmeğe ' 
çal1'J'Yordum. 
-O halde yemeği ben yapayım de 

'ilim. Sevdiğiniz yemeği pifİrece· 
iim. Hatta alınacak şeyleri de ken· 
elim alayım. Emilie iyisini alamaz. 

Baron gelir gelmez: 
Gelip &iden kimse olmadı mı? 

ôiye sordu.. Hiç fiiphesiz birisini 
bekliyordu. Bu adam mubakkakı 
bir casutıb.ı. Osun kim okluğunu 
eğten~ için bütün• kurnazlığmıt 
k; iMi-. Demek benimle benıber 
y-eiı: bir dol ptı. 

- Hayır kimse gelmedi. Demde 
\irisini bekliyorsunuz halbuki ben 
ııofrayı iki kisilik kurmustum. 

GU1erak: • . 

- Gelecelı' aclam yen}-ğe gelmi-
yecel(, dedi. • 

Oiıdan ııonra büromna gitti. Ve 
onu celip rahataı~ ebnememi söy
ledi. Kapı çalınırsa kendisinin gi
dip açacağmr da söyledi. 

Guzellik müeuese!incle ak,am aJ 
trda el a,.a« çekilirdi. 

Gelecek adamı hıMUu merdiven.. 
den göremezdim. Bıına göre bir 
plan yaptım. Onun da çaresini bu). 
dum. 
~ Saat 7,5 ta miies•es<'nin cmgıra. 
gı çaldı; gelen muhakkak Baronun 

Misafir bürosuıacla kalmıflı. Kapı 
aralıktı. Mem!?UDiyetle görüdm ki 
bu adam hizmetçiden Md.eki bu; 
ini hastalık baklanda malümırt is.
tiyı)rdu. Ben giıya baygınlıklar geçi 
riyorduın. Emilie büroya gitti. Ve 
misaflrcffs,; belli yatağıma götür· 
mek için yardım i.tedi. 

Biraz kendime gelir gelmez İs
panyolca misafire t~ekkür ettiin. 
Bu adam kim olabilirdi yare.bbi2 .. 
Kırk Ya-tında kadar vardı. Zeki ha. 
kıflı bir adamdı. Hali tavn ki.bar· 
dı. Yükaek bir İspanyol aile!Une 
menauptıı zannederim. 

Baron bir doktorla beraber kan 
ter içinde geldi. Doktora mantar. 
yediğimi s.onnı da rahaUızlandı~ 
mı söyledim. Doktor>, mantardan 
zehirlendiğimi fa_ at çıliarclığım i
çiu telılike kalmaclı(ıru söyledi. 

Baron ile caeus tekrar biitoya 
kapandılar ... 

Yürlıa,ıma antipirinle bir mep. 
tnp yazdım.Daima yanımda antipi• 
rin buhmdcınırdvm,; Ba:ron da bunu 
mütemadi bat ağnlarrma hamleder 
di..Giinün birinde Almanlu bu es. 
raı'1ı mayii keffedecekler diye Ö· 

düm kc>puyordu. O uman Vön' 
Krohn da ifi anlayacakh . 

Fakat gizli harbinı oasusluıjunı 
bu anc:ı.k görünüfte tehlikeli birı 
cephesiydi. Buna benzerı bir çokla• 
n nrdı. Her ~yden ziyade Buenos 
Ayrea'e seyahatim beni me~gul e
diyordu. 

Ertf'.si ı:-ün The du Palau'.da Baron 
· birisini kabu ediy-0rd\l. Bu adaın, 
bir gü., evvel raanwlı yemeJC aa-• 
yesiıw!e tanıdığım miaaliııdi. 

Otelin kapıcınna bu Mösyö otell 
de mi kalıyor diye M>rd11m. 

- Evet madam 423 numaralı 
odada cturuvor. 

- ismi nedir? 
Camilio T uentes. 
Küçük defterime not ettim. Ve o 

telin kapıc111 ne tecesüsümün ne' 
de not ed~imia f.ariuna varmadı. 

• "' * 
Bndan sonra ieçen iki gün zar~ 

fmda benim seyahatime ait iflıerle, 
....,.guldü. Bu esrarlı seyahatin mi
nasmı iyice keııfedemiyordum. 

-Bitmedi-

Piyango Talihlileri kimler? 

Piyr- . o t!ün ç.kiürlıen 
(Başı 1 ıneı ....ıufedc) 

ı:~ aıil~ lerinden Nq....t~ııı. 
Hacı w........ aokaitnda Zaharyadu 
•pwtım.anmda 8 nwna.rada Bay Sud; 
Mahrmlttur. Bu zat 2500 la. aJmaıtır. 
Bay Sudi Mahmut Y aı-a.la 1oir n.._. 

~alı kaplıca muhar.ebeci&idu'. 
'1iğer talili Lutfi İ.lminde gazele i

rİndecı çalıflla bir zatın oğlu Se 
talili çxuk ta 2500 ı:ra al. 

'· ~ 1 • Jmr ' rnu~me e :nesnw; a.nndan,. 

MlLLlYET ÇARŞAMBA 12 K.ANUNEVVEL 1934 

f Tayyare 
Piyangosu çekildi 
Dünkü keıide ~e kaza 

numaral r 
25 bin lira kazanan 

5448 
3 bin lira kazanan 

3283 
2 bin lira kazanan 

3'139 
Bin lira kazananlar 

3143 4053 
500 lira kaz.ananlar 

n 

4218 4415 4645 4744 6045 6808 
8067 9731 11357 15446 17059 20446 

21205 21896 22034 24704 
150 lira kazananlar 

1117 1748 2978 4680 6650 6630 
6217 6384 6882 7153 7558 85$9 
8684 9711 97Sô 10385 10760 12661 

16379 17867 18373 18609 20381 20641 
21104 22161 22404 22636 22713 24273 

100 lira kcuananlaT 
400 663 841 1215 1714 2796 

26Z3 3130 3Z36 3249 3768 4555 
6102 6765 7292 7776 8099 8207 
3453 9246 9874 9956 12056 12111 

MEMLEKETTE 

Aydt Ortaklar fırka toplantısı 
AYDIN, (Milliyet) - Ortaklar 

nahiemiz senelik fırka toplantısı fır 
kamız vilaet bıqkam baş Etem 
Kadrinin başkanlığı altında top-
landı. · 

Dilekler arasında (zeytin Te İn· 
cirler dağınık bir halde bulundu· 
ğundan, satın alıcılann birleşmele
ri karşısında bir varlık göstermek
te bu yüzden ürünlerini yok paha· 
sına ellerinden çıkarmaktadırlar. 

Satın alıcılara karşı bir varhk 
göstermek ve ürünlerini değer ba
hasına satabilmek için müstemilin 
devlet eli ve mürakabesile kurum
landınlması) teklif edildi. 

Bu dilek karfılığı Etem Kadri, 
kooperatifçilik ve kooperatifle,me 
balrnnmdan kongre uyelerine ay
dınlahcı sözler söyledi.Dilek onay
landı. 

Yeni idare heyetine: Muhtar Fa. 
ik, Himmet, Mustafa Enver, Dere
köyfü Ratit ve asim. Yedek azahk· 
!ara da: Süleyman., Ali Vasıf, Meh· 
med, çıı. Erkek Mefimed ve Rıfat 
mümesııilliklere de: Faik, Himmet. 
Yedek mümessi1liklere de: Mus.ta· 
fa Enver, Rasim arkadaflar seçil· 
diler. 12420 13121 13148 13189 13315 13664 

14450 HS38 14745 14762 15092 15607 
1saoı 1tl426 16666 16936 n940 1sooo 
18431 18486 19232 19391 20122 20399 
20794 21341 22190 22216 22669 22752 
22771 2282.8 23239 23974 24503 24ll96 

50 lira kazananlar 

Umurlu fırka kongresi 
UMURLU: (Mi liyet) - Fırka• 

' mrz senelik nahiye kongresi idare 
heyetinden AvaUu:t Ntıfelin bakan
lığı altında toplandı. 

19 120 31'1 370 396 401 
495 758 802 817. 868 964 

1080 l36l 1399 1400 2212. 22117 
2474 2510 2532 ZS49 2603 2839 1 

3035 3132 3633 3710 3765 38ZS 
3920 4002 4048 4115· 4278 4575 
4630 4642 4917 5261 s:zn 5546 
5566 5697 57119 5860 6975 5978 
61:36 6196 6493 6691 6699 6709 
6774 7047 7236 73l4 7371 7529 
7561 7591 7649 ' 776' 7900 8076 
8212 82.Sl 84iö llö20 8656 8708 
8757 8980 9072 9157 9466 9492 
9488 9&13 9906 9908 9929 9967 

10228 10416 10445 10472 10567 10717 
10720 10855 10862 109'6 11138 11256 
115Q9 11706 11922 11960 12G61 12140 
12185 12330 12408 12466 12697 . 12722 
12894 12910 UI021 13037 13128 13165 
13506 13734 lWlı H211 ı 14323 14555 
14873 14784 14845 1'932 15384 15587 
166öi& 1S657 16826 16509 16539 16847 
ı6n8 112111 1112/ıi 11854 ı19ıiı9 18042 
18084 18093 18634 18738 19287 19442 
19460 20105 20137 20413' 20473 20722 
20772 20796 2094lt 21087 21233 21382 
21400 21693 21751 21833 22218 22468 
22479 22559 22723 22859 22996 23190 
23223 23264 Z3281 23291 23343 23553 
23834 24375. 24514 24621 24843 

30 lira kazananlar 
Z1 51 91• 141 214 26S 

289 331 505 570 628 638 ' 
743 859 991 993 1011 1335 

134& 1114& 1497 • 1704· , 17051 1736 
1749 1751 1793 1809 1841 1868 
1984 1985 2139 2166 222S 2244 
2402 2'161. 25CO 2579 2712 2901 
2947 3050 3087 33661 3412 3422 
3670 362% 3684 3752 3776 3141 
384.2 3986 4112 4428 4430 4608 
4700 4849 48ô4 5155 532i 5351 
5404 5406' 5508: 5867 5705: 5707 
5760 . 5776 6040 0094 6143 6144 
6186 6224 6287 6326 6338, 6445 ' 
6448 64'/2 6534 6543 6748 7182 
7285 7480 7665 7907 7913 7999 
8012 8091 8210 8228 8246 8332 ' 
8'Q9 8426 8461 8482 8560 8576 ' 
8635 8659 8710 8805 8809 8817 
8818 9161 9209• Sl238 9259 9503 
9509 9659 9708 974& 9871 9990 

10114 10142 104$4 lOSlD 10778 10917 
10979 11061 11102 1127•1 11670 11676 1 

11738 11700 11'954' 12Clt'l6 12103 12132 
12182 12.282 123S7 12390 12425 12467 
12498 12543 12&35 12768 12837 12848 
12891 12989 13061 131-09 13169 13417 
13418 13438 13488 13681 13965 14008 
14156 14182 14208 14305 144112 14406 
14505 14576 14753 1484-0 14868 16028 
15083 15108 15234 15237 15262 15296 1 
15298 15408 15458 15494 15608 15537 
15669 15694 15732 16976 15999 Jf012 
16037 16038 16072 16113 16193 16238 
Ui288 16326 16634 16592 16671 16780 ' 
141786 16799 16991 17010 17131 17133 
17162 17338 17417 17499 17582 17664 
17604 17632 1782'7 17832 18438 18460 
ıa&39 18552 18565 185&7 18670 18707 
18722 18775 18793 18826 18830 18836 
\8925 18950 18954 19162 19186 19192 
19259 19262 19345 19364 19435 19508 
19567 19642 19856 19869 20042 20232 
20280 20431 20547 20805 20878 21044 
21084 21100 21103 21143 21234 21485 
21527 21581 21623 21717 21796 21900 
22064 22204 22262 22337 22386 22513 
22583 221377 23247 23310 23448 23456 
23513 23526 23638 :i3582 23875 24047 
24051 24082 24078 24150 24304 24455 
24472 24&09 24553 24625 24658 24797 

24945 
KePdeye bu. sahııiı aaat 9 da Asri 

ainemada devam edils:clrtir. 

Servet &'İfeaİ. m\itteriler 'belen Bay Na· 
zif te 2500 lira kazanan tAlililerden • 
dir. 

c.... Milyqn Pfeai milfı.rilerin • 
el- Çorapçı Haaaia zade Cev~t 
Senai de WHi bil' anıda bilete aahip 
olan talilidir. Bu zat ta tam bet bin 
lira alıımttır. 

Diier kazanan talililer de bqiin 
11mla,ılacaktır. 

Ankaradaki talili 
ANKARA, 11 (TdJonla) - Yir

mi bet bin lirahk tayyaıre piyangosu ik
ramiyesini ıeılırimizde sanayi caddeo.in
de Bav Bahtiyar kazıınnutt1T. 

İdare heyetinin çalışma raporu, 
idare heyetinin b11 yıl iyi ve verimli 
ça)ı•malannı !telli ediyıonluı Ra
por kongre üyhıri ür.erinde iyi bir iz 
bıraktı. Ve dbirliği ona.ndL Hesap, 
!ara bakılı!ı. Ve 935 hesah yılı büt~ 
çesi ı de onaylanarak, idar& heyeti
ne: ltt im Necib, RıfAt Nuri, th. 
san Necib, Yahya Afııned, Osman 
Bozkurd, Yedek onavhklara da: 
Heh .. ed, Münir dirik , Mehmed, ça, 
Mustafe Yu!!Uf, Mehmed ça, Halil, 
Cemal pomcı, Müı:nes!ilkilere de: 
tb'ııan Nesib, Yalıva Ahmed. Yedek 
!ere de: lb•ahim Necib, Melımed di 
rilC seç;ldiler. 

Amasyada asrf mezarlık 
AMASYA, (Milliyet} - Burada 

asri bin mezarlık yapılacaktır. Bu 
burnsta belediyede bir toplanb ya;. 
pılmıt, Ayvaaıl mahallesinde Bay 
bağlan ismi verilen yerin istimlaki· 
ne karar veriJmittir. Bundan·ba1ka 
da su yoıflıı.nnrn muntazam bir se
kilde yapılacağı söylenmektedir: 

Karapınar fırka kongresi 
A YDJN; (Milliyet}. - Kara~)l

nar: C.H.F. nalliyemiz senelik konf 

' ' 
i 

Yeni soyadı alanlar ... ,, ... 
Herkes öz Türkçeden beğendi 

güzel bir yeni soyadı alıyor 
• Gala atay hocalarından Bay ı 

Etem Şinasi, Oı-an wy adını almışbr. 
'" Gazeteıni.< Çorum mubabiri Cev· 

det Y akup kendi'Sine ıoy adı olarak 
(Baykal) adını almıı ve c~vdet Bay. 
kal olm&qtur. 

* Alpullu §<d<cr §İrken yo!Loma me· 
muru At.si, karnı ıirket daktilosu Zeh· 
ra, kaıodeşi Vaai, karısı Menmune lEr· 
talay), Alpullu ıeker ıirketi satıı me
murlarından Süreyya Kamuran ve kar· 
deıleri Muammer, Oriıan, F etiyeban 
(Uçan}, Alpıdlu ..ı<er fide ti lıtaıı8ııl 
....banar imUi M. Saı.ri ve oğlu Gala· 
taauay liseai talel>Wnden .R.an (Ak· 
alp), Alpullu fd<er fid<eti olaktiloıu 
Llitfi:re, kardeıi Milat {Noyaa), Fatih 
tiit:ıı ıatı.§ ciq>osu mıohuebeciııi Sami 
(Kalkan}, Vela Darülbadis mahallesi 
T ürl>e aokak No. 11 Nuri çavuı {Er· 
türk), yüksek iktisat ve ticaret mekte
bi levazım ve kütüphane m<m1UU Katd
ri, loent!ireleri Nafia, Fatma, karnı Me
lahat. {Değer), Traıımry p.KtJl:i lal. 
..,e.ı.e.; -opektörü AbnMı Tevfik (Çı· 
.-) , lat. levazım anıir1iii levllZIUI ikin
ci lwıwnıla 6 a muf ....ı...ri hesap me· 
m ... u Arılan {Güne§), soy adlanm. al
m>fl ar dır. 

* Almndar nüius katibi 1..-il (Dal· 
yancı), Samatya nahiyesi belediye rne· 
murlarından Avni (Topa), Usküdar tıh• 
bı adliıı.i Hikmet (Cander}, Hil.iliiıhmeıı 
htanbvl ~eei veznedarı c ... c1et (Kuıl> 
ay), Oımırnk BDkauacla avukat hmail 
NiıMt (8-tu), liahi...ı&r ekspc mak· 
t<ıiıi sabık mücliirü y ımıf, inıhiııarlar . 
GNata '8bJ depo ... müdürü Rua, in • . 

1 
hisarlar au.-i Tevfik, kardeıleri {Baı
l<'Y~. Kalamııta 17 Na. ela ol:uran z. 
lıtankaaı mütekaıitlerlııden Hilmoet, oğlu 
teker prketi memurlanndan Afif, anı • 
cazadeltri I zmirde D. D. Y. muhasd:>e 
kalemi amiri Akif, Nejat ve Rayegin ı 

1 (AJtııuoy), Behiç Hiiınü, Vecihi Hii ... 
nü Bedri Hüanü, Verub HÜAlü ye Oı· 
..,,;n Hüıuü kaNı>;ler (-Görk) t<>Y ad · 
larıru almıılardır. 

Birinci umumi müfett.iılili ba§Jlliı?· 
viri Bay Fuat (Baturay), 1 ci U. M. 
ten Nurettin (Noyan}, Hı:!usi (Eıtıı· 
na), Naci (Sayınj, Na>.mi (Aksoy}, 
Ekrem (Acar), Servet (Balta), miid· 

_ _ ___ ı 

gresi toplandı. Dilekler, hesab itle
ri görütüldü. 935 yılı bütçesi yapıl~ 
di. Yeni idare heyeti üyeliklerine: 
Asıllara: Mebmeıl, İbrahim, Sedad! 
Nuri, Mehmed, Tahir, 

Yedeklere Rıfat0 Süleyman, H. 
Hüseyin, Paslı, O. Mustafa, 

Asli müıneuillilderine de: Meh
med, lbra!ı.im, Behçet, Nuri, 

Yedeklere: Kar•bağ Nuri, Teke> 
li Sefer; Gerenlı:ova Mustafa, Karaı. 
pınar Mehmed seçilmitlerdir. 

deiumumi Hakkı (ÖM>ck). 
Vehbi (Karan), E. m. Raşit (P 
Ziraat müdür.Ü Halil (Yard , 
kat Muhittin (Od.an}, Hu•iJS 
müdürü Ziya ( Hasbay), U. 
Yazıl&IU Lemi (Dicle), .,uacı 
(Kayihan), ht. i.ıdıi.arlar 

Liilfi, ailece ötedenben tanı°f' 
ğu ( Güli) soy adlarını alını! 

~ Tayyare piyango M. 
daıt U..y Raalh (Pala), . 
Jerindnı Ar.ıa.ı c ozdı:n>İT)• 
tirk..t.i memurlar...dıuı Faik, . 
Hilmiye, h.emıiresi Ayf", 
M. dan Nafiz, muayene ın""'. 
elan Sadettin (TiUün), 33 cu 
tep muallimi~ Süle 
ımaallim Abdülkadir (Erclİl'>l 
mloıo'tıttlı>n Halim, eğlu 

memunı Baki (Öziotek), ıı1"' 
Hiiaeyia Hıfzı {Turna), S 
mmda Şen Buna mağazaJJ . 
ınet !Ufat (Akın), TürkgclJı rl 
müdiirii Kenan Şevli.et ve P~ 
lisesi Tarih muallimi Re§'lt "' 
aileleri cetlerinden Koçu ~ 
(Koçu), hı. lenzını a.nirlit1• 

..,. 1-aisyoaımda Katip~ 
4ia), T. lt .ı..nka" in. ıubelll 
tefi Seiıt (Gönenç) •oy adJ$11" 
!ardır. 

* Mercan tahsil başmemuı11 
(Erer}, M.; T. memuru li>TalıİI' 
aıı), M. T. vezneclan Mu~ 
M; T. kitili Mu.W.. (Çetll' ' 
lıitti>i Zahid• (E..,..), M. 'f. r 
munı lıWanet {Çerik), M. ' 
m-. Hüaeyia (Gönenç),~· 
liğ m_.,.,. ~ (J;:.nen), A 
hisarlar bafl"Üdürlüğü fat•ra 
Mehmet Şevki, karde;i laı. I' 
rük belediyesi taluililan RaıJlı. 
lat. 6 cı noter dairesinde h~ 
{ôztürk), Kaclastro fen iıle<ı 
fettifİ mühendis Halit: Zlya ( 
kadı.tro 2 ci mer.ka. ı.oıot"1"" 
d• Şerif (Çalapefhı), ae,oil,. 
m-ıırlarmıılan Abd\ilkadir ( 1 
m"D"T Basri (Anlan, aile 
muamele müracaat meml>l'U 1/ 
langu), T. memıırlanndau Ib . 
mi {Oral}, haciz memuru Bdıd 
sun), kayıt k-1emi memurların 
met (Mete), T. memmrlarındall 
kardetleri IH\iıı, Rıdw.n), Oı?' 
zolı:), Selimiye ı A.s. Ş. reisi 
mıuı (~), züı.reyj J.-t,aı.ldPI 
tİfİ Il;;,p& (0.:lwn), havagazl 
~hır talısilclm Adil (Soyaklı 
tada E«menecilerde Hamdi us~ 
kinuwla l<alfa adil (Yülosel), J35 

cilt ve frengi lıaatabkları ıni 
Nihat Nazmı adını deiiııirerek 
il"), soy adlarını alımılardır • 

Bay Nadir CeyJAı . 
Loit Trfycstino h .. llur m~• 

loırt l Bll!Y Nacln, lw.ndiai• ..,y 
nı. (Ceylaa) , aeçmiıtir. 

----· 

1 

TA!>ARRUF 
Di RE'&iNE 
SAR iLAN 
FEL.~I( ET 

' 

UÇURUMUNDAN 
I< U RT ULUR· 



l, __ Iş_v_e _Işç_i __ l I 
Milliyet bu •Ütunda İf tıe ifçi isti
yenlere tavauut ediyor. lı ve i§çi 
istiyenler bir meklupla /f büro • 
mu~ müracaat tmelülirler. 

İş aranıyor 
Tahrir ve kitabeti, daktiloso ve tİca· 

rette tea-übeli, muallimlik yapmıı, bir 
•enç iı aramaktadır. OM.üdar, Kör bak
:al odalar çıkmaz sokak 15 No. ya tah· 
~ "1üra<:a;ıtt. 

APU CULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

D ı vapuru 13 
Um UplDar Ktnunuevvel 

PERŞEMBE giinü saat ıı de 
Sirkeci nbtmımdan kalkarak doğru 
İzmir, Antalya, Alanya, Anamur, Me... 
Iİn ve Payasa gidecek. Dönüıte bun
lara iLiveten Taıucu, Çan&kk"" ve 
Geliboluya uğrayacaktır. 

M11danya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perıembe ırü· 
nü saat 9 da Tophane nbtmımdan 
kalkar. Pertembe postalan ayni gÜn· 

de Mudanyadan saat 14 ele lstanbu
la dönar. 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve ÇAR

ŞAMBA. ırünleri saat 20 de Top
hane nhtmımdan bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönü§te ımıtat iakelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA· gÜnleri bir vapur 
saat 9 Ja Tophane nbbmından kalkar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE giinü Topha· 

ne nbtımmdan aaat 18 de bir va· 
pur kalka-. Gidiı ve dönüıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iakelelerine 
uğrar. 

lıtanbul dördüncü icra memurluğun. 
dan : Galatada Perşembe pazarında Ars
lan hanında 1,2 numarııdı yazıhaneyi ka· 
nuni ikametgilı, ittihaz edene Madam O· 
det de Fontenbcrğ latanbul Umum ~igor 
ta firl<etinden borç aldığınız mebaliğden 

dolayi birinci derece ipotek gösterdiği

niz Beyoğlunda A.su.li Mescit mahal

lesinde İstiklal caddesi ve Latin çıkma

zı aokaldannda kain eski 1, 1 mükerrer 

3, 5, üç defa be~ mukarrer 7,356,358,360 
ve 360 mukerrer yeni 1 ili 13 ve 294 

ila 300 numaralarla murakkaın diikkıin
ları muhtevi aparhnarun nısıf his.sesine 

nıahallen vaziyet ve kiralan hacız edi
lip temamma yüz kırk üç bin beş yüz 

yirmi lira kıymet takdir edildiği malwnu 

tıuz o1malt ve icra ve iflas kanununun 

103 üncü maddesi mucibince bu babda 

tutulan zabıt varakasını Üç giin içinde 

tetkik ve bir diyeceğina var ise beyan ey 

lemek üzere ve dalreınizin 934·5270 
dosya ntwn.araıi!e memuriyetimize mü4 
racaat eyLınımiz tebl;ğ makamına kaim 

obnak üzere ilin olunur. (5741) 

İstanbul asliye birinci hukuk mahke· 
meıimlen : Müddei Hü•eyin tarafından 
müddeialeyh Pendilcte Rafetpaıa cadde. 
sinde 56 N o. da sakin Vedia aleyhine i
kame edilen İpotekin feldci davasından 
dolayi tebliği muktazı davetiyyenin ika
ınetgalu hazın meçhul bulunan müddei
alcyba ved.iaya hukuk usulu muhake
meleri kanununun 141 ci maddesi muci
bince ilanen tebliğine karar verilmif ve 
emri muhakeme 15-1-935 tarihine müsa
d:r ınlı ırünü saat 14 te talik edilmiı ol
dııgundan mtimail yha Vedia yevm ve 
•akti ıne2:1nİrd:ı ttıhkikat hakimi huzuru
" "clm~difri veya vekil göndermct!iği 
takdirde hakkında muamelei giyabiyyede 
b lunulacağı davetiyenin tebliğ makamı
'•a kaim olmak üzere ilan olunur. (5731) 

Beyoğlu Tapu batmemurluğundan : 

Büyükdttedo Dere içi •okağında eski 72 
Yeni 68 No. la olç bici.yeti tahrirde S&o 

not muayene edilmeksizin Papas Haça

dor namına oe"ti defter edilerek 328 se

nesi tahririnde Miltiyadi Caninis kıu-111 

Mı.rkıçe namına lesbit edilen hanenin 

Markıçenin ... ratilc vttesesi namına in
tikalen muameleı te1çiliyeıi talep ediJ. 

"1iş olan mezkllr h ne h klnnda ta1 rruf 
kaydı mcocut olm dı" n net iz ta

•arrufat ahMmınca mahallen kik.at 

icrn kılınaca ından t ritu i!indan i ~ha

ren 20 gun zarf .16ı iddeayı ta arrur .... 

de-.'er mevcut oldu&u takta-de Beyoğlu 

T .ı bo~ı:ıemuriyeti'1e 933-H.33 mua

tnele o. ıi:e ırliracaatlart ilin olunur. 
(5737) 

En mükemmel ve en makbul 

Yılbaşı hediyes· 

Ayni 
kalem 
ucu il 

Satı§ yerleri ı 

Ankara'da : ffatet kütüphane1i. 

Izmir'cle : Jo.sel Abftiol. 

[stanbul'da ' Ankara caddeııinde 

(Mehmet Sadık) Afitap ma
ğazası. 

Beyoğlu'nda: Haşet kütüphanesi, 
Şark Pazan (Eski Hazar Dü 
Levan) 
J. A. Baker mağazası. 

Galata'da : Sidney Novil ve Şürekası 
Çituriı Biraderler. (5661) 

Mukaddema Beyoğlunda Hüseyin a· 
ğa mahallesinde Küçük Kırl~ıç soka· 
ğo:ııda 14 No. lu hanede mukim iken ha
len ikametgahı meçhul bulunan Mimar 
veli bin llıısana. 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Uhtei tasarrufunuzda olup, .Mitlayem

den istikraz etmiı olduğunuz meb 
!ağı müddeabih mukabilinde alacaklı mü• 
maileyhe birinci derecede ipotek irae e
diluı Beyoğlunda Hüseyin ağa ınaballe
sinde Küçük Kll'laııgıç ookağmda 14 No
lu bir bap haneye ait mczlı:ur borcun ve
rilmemesi hasebile açık arbrma suretile 

dairemizde sahlacaktll'. Birinci artD"tna 

12-1-935 cumartesi gÜnÜ ıaat 14-16 ve 
ikinci artırma 27-1-935 pazar gÜnü saat 
14-16 da yapılacaktll'. Artmna bedeli 

takdir edilen kıymJ!tİn yüzde yetmiı be

şi bulunduğu takdirde mezkur gayri 

menkul ahcm üstünde bırakılacaktır. Ak 
si halde ikinci artırmasında dahi artır

ma bedeli kıymeti muhaminenin yüzde 
yetıniı befini bulmadığı aurette sabf 

2280 N o. lu kanun ahkamına tevfikan 

geri bırakılacaktır. Keyfiyet malumu

nuz olmak üzere tarafınıza tebliğ maka

mın~ kaim olmak üzere ilanen tebliğ o
lunur. (5729) 

İstanbul ikinci icra memıırluğundan : 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka

rar verilen ve tamamına yeminli ehli· 
vukuf tarafında:ı beş bin elli lira kıymet 
taktir olunan Kad,köyünde Osman ağa 
mahalle•İnde Hüdavercli sokağında eski 
18 yeni 20 N o. lu bahçeli bir evin tama
mı 13-1-935 pazar günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma i
le satılacaktır. Arttırma bedeli mukad. 
der k:ymetin yüzde yetmit betini buldu
ğu takdirde mezkur ev alıcısı üstünde bı
rakı:acaktır. Aksi halde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 28-1-935 pa 
zarlesi günü saat 14 den lG ya kadar 
keza dairemizde yapılacak olan ikinci a· 
çık arttırama•ında arttırma bedeli takdir 
edilen kıymetin yÜ7.de yetmiı beşini bul
madığı surette satış 2280 No. lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakJacalı:tır. 
Arttmnaya girmek İsteyenlerin kıymeli 
mukadderenin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi veya Milli bir banka
nın teminat mektubunu vermeleri Ii
znndrr. Hakları tapuya yazılı olmayan 
ipotekli alacak!ılarla diğer alakadarla
rın ve irtifak hakkı mııhiplerinin bu hak
lannı ve hususile Eaiz ve ma!arife dair 
olan iddiruannı ilan farihindcn itibaren 
virrrıi gün i~; de e •rakı müsbjtelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır 
Aksi surette hakları tapuya yaz:lı ol_. 
mayr--nlar ~"'\.!,, bedf".İrı;n p~vlapru\~'n· 
dan hariç kalırlar. Daha çok malümat 
almak isteyenlerin 16-12-934 gününden 
itibaren dairemizde açıl< ve asılı bulun. 
durul-.ak olan arttınna tartnamesile ve 
933-53 No. lu dosyasında bulunan mez. 
kur gayri menkulün evsaf, mesaha vesai
resini eösterir vaziyet ve taktiri kıvmet 
raporunu P-Örüp öğrenebilecekleri ilan 
olnnur. (5732) 

7 inci İcra memurluğundan : Bir 

borçtan dolayi mahcuz ve paraya çev

rilmesi mukarrer bakkaliye emval ve e~ 
yası ıs.12.934 tanlıine müsadif pazar 

günü sahalı saat 9 dan 10 a kadar Bey. 

oğlunda Balık pazarında Kamer hatun 

mahallesinde Dudu odaları sokağında 22 

numaralı hM<kal dükkanı önünde birinci 

açık arhrmaıı icra kılrnacai?ndan ta"jp .. 

lcrin mez.l.ur ııün ve aaaıta yerinde ha
;ıo;ır bulunacak memuruna nıfu a.caatJarı 
ilan olunur. (5734) 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 12 KANUNEVVEL 1934 1 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. Askeri Liselerin 
8-12-934 kapalı zarfla alı

nacak olan Pirinçe teklif edi
len fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay müddetle pazar~ığa alın 
nuş ve ilk pazarlık gJııünde 
19-12-934 çarşamba giinü 
saat 14 te alınacaktır. Taliple· 
rin belli gün ve saatte teminat 
lariyle birlikte lzmitte satmal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(710) (8476) 

• • * 
Müteahhit rıam ve hesabına 

2000 kilo sabun pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Eksiltme gÜ
nü 17-12-934 pazartesi günü 
saat 18,50 dedir. Bağlantısını 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli saatte 
birinci pey paralariyle Çorluda 
satınalma komisyonunda bu
lunmaları. (712) (8477) 

••• 
8-12-934 le açık eksiltmesi 

yapılan Makarnaya verilen 
fiat komisyonda pahalı görül
düğünden tekrar açık eksilt
mesi 18-12-934 salı gÜnü 
saat 14 te yapılacağının istek
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasasma 
gireceklerin belli gün ve saat
te Izmitte Satmalma komis
yonuna baş urmaları. (707) 

(8478) 
••• 

8-12-934 te açık eksiltmesi 
yapılan Nuhuda verilen fiat pa 
halı görüldüğünden tekrar a
çık eksiltmesi 18-12-934 salı 
günü saat 14,30 da yapılacak
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna-

. kasasına girecklerin belli gün 
ve saatte lzmitte satmalma 
komiıyonÜna gelmeleri. (708) 
(8479) 

••• 
14900 kilo koyun etinin pa 

zarlık gününde isteklisi çıkma
dığından pazarlığın 16-12-934 
pazar gÜnÜ saat 15,30 za 
bıralalrnıştır. Bağlantısı eski
si gibidir. isteklilerin belli gÜn 
ve saatte birinci pey paralariy
le Çorludaki Komisyona gel-
meleri. (705) (8443) 

• • • 
Fırka lot'alarmm ihtiyacı 

olan 56400 kilo yerli pirinç 
kapalı zarf usuliy]e satın alına 
caktır. ihale 15-12-934 cu· 
martesi günü saat 11 de Bur· 
novada Askeri satınalma ko· 
Şartnameler Ankara V ekale~ 
misyonunda icra edilecektir. 
satmalma komisyonunda ve 
lstanbul'da Levazım Amirli· 

ği ve lzmirde satınalma ko-

misyonlarında görülebilir. Ta- 9-10-11 1·ncı· Sınıflarına tiplerin mezkiir saatten evvel 
Burnova satınalma komisyonu 

~:~üracaa~a:ı-~635) 9650 Talebe Alınıyor: 
Fırka birlikleri hayvanatı 1 - Askeri Liselerimizden İstanbulda bulunan kuleli 

için beş yüz adet lal yem tor- Askeri lisesinin 9 cu sınıfına 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı• 
bası 200 adet maa kolan bel- mfına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9 cu sınıfına 
leme yüz adet araba ve mek- 116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin-
kare urganı beheri on metre ci sınıflarına da bir nuktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
215 adet top katırları için şap· ve bilhassa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
lı köseleden mamfil tokalı tas- tır. 
ma 17 -12-934 pazartesi günü · 2 - İsteklilerin mezkiir mektep Müdürlüklerine müracaat 
saat 15 de salın alınacaktır. ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına göre ev-
Taliplerin Vizede Satınalına raklarını tamamlamaları lazımdır. 
Komisyonuna müracaatları. 3 - Bir seneden fazla tahsili terk etmiş olan talebe me-

zun bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan edilir-
(7 l l) • • • (84Sl) ler. Bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mektebe alı 

932 senesinde 15 Fırka yi- mrlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hakkında aynı 
yecek anbarmm kullanmakta muamele tatbik edilir. 
olduğu Levaznn ayniyat mak 4 - Muhtelif suretlerde sivil ve Askeri mekteplerden 
buzlarının 264277 sayılı mak- çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 
buzun birinci ve ikinci eşleri 5 - Sivil Liselerde ilanali olanlarla sınıftan dönenler a-
kupon yerinden kopmuş oldu- lmmaz. 
ğundan mezkfu- mekbuzun 6- Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
hükümsüz olduğu vesika ve Onuncu sınıfa 16-20 On birinci sınıfa 17-21 dir. 
müstenidat makamında kulla- 7 - Mektebe girmek için yaşmı büyülten veya küçülten 
nılmayacağı ilan olunur. mektebe alınmaz. 

(706) (8475) 8- Evrakı mektebe giden taleJ>e mektep tarafından da-
• • • vet vuku bulmadıkca mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 

Pınarhisar lot'atı hayvana- mektebe kabul ediİmemesinden dolayi mektep idareleri 
tmm senelik ihtiyacı olan mes'ul olmadığı gibi avdet ma sraflarmı da kendisi vermesi 
921, 920 kilo arpaya veya yu- lazımdır. 
lafa kapalı zarfında talip çık- 9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey'et bulunma
madığından bir ay içinde pazar ması hasebiyle muayenesini tamam yaptırmayan talebe mekte 
lığa konmuştur. Pazarlık gÜ· be çağrddıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
nü 18-12-934 salı günü saat Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülınezlerse melde 
15 tedir. Taliplerin belli gün be alınınaz. Bu gibi Talebenin dönmüş masrafları da kendi-
ve saatte Vizede Satınalma lerinı- aittir. 
Komisyonuna gelmeleri. !O-Taahhüt senedi vermek için velisi olmayan ve 18 
(709) (8480) yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren talebe-

• • • nin kendisi taahhüt senedi ver cbilir. 
Müteahhit nam ve hesabı- 11 -- Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 

na 1900 kilo Zeytin yağı de- ve müsabaka imtihanmm da kazanamadığından dolayi mekteple 
f'aten alınmak üzere ~ksiltme- re alınmayan talebe ellerinde bulunan evraklarını derhal ev· 
ye konulmuştur. Eksıltme gÜ- velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve oradan alacak 
nü 17-12-934 pazartesi günü llU'ı emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 
saat 14 tedir. Bağlantılarını · 
göreceklerin belli gÜn ve saat
te pey paralariyle Çorludaki 
Komisyonumuza gelmeleri. 
(650) (8093) 9663 

• • • 
İzmir Müstahkem Mevki 

krt'atmm 41820 kilo gaz yağr 
ihtiyacı kapalı zarfla muna
kasaya konmuştur. İhalesi 
19-12-934 çarşamba gunu 
saat 15 te loşlada Müstahkem 
mevki satmalına komisyonun 

da icra edilecektir. Taliplerin 
bağlarını görmek için her gün 
ve rnünakasasına gireceklerin 
belli saatten evvel teklifleri
ni lzmirde müstahkem mev
ki satmalma komisyonuna 
vermeleri. (659) (8179) 

9674 

EIAziz Vilayeti Daimi 
Encümeninden:· 

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

Yukarda yazılı telefon malzemesi (2744 liraya kadar) 
pazarlıkla mübayaa edileceğinden isteklilerin El8.ziz Daimi 
Encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (8375) 

Yük ek M~·he 
tınalm 

d!ss Mektebi Sa_ 
om·syonundan: 

9983 

Kanara için .bir kompre sör 
satın alınacak: Mektep Elektri-Mekanik Şubesi için şartnamesi mucibin

ce bir adet Diyeze! motörü 61 gün müddetle ve kapalı zarf 
suretile münakasaya konulmu ftur · 

Münakasası 29-12-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 te icra edilecektir. 

Buna ait şartname (2) lira bedel mukabilinde mektep mu 
hasebeciliği veznesinden satıl maktadır. 

Taliplerin münakasa günü mezkiir saatten evvel muvak· 
. kat teminatlarını vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarını 
da komisyona tevdi etmeleri l"zumu ilan olunur. (7189) 

9593 

· ı DE\ ı F T OEMfRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Meyankükü nakliyatı ; 2· 12-934 tarihinden itibaren ton 

başına : 100 ki~ometreye kadar mesafe!erde beher kilometre 
için (3 l·uru§) 101 kilometreden fazla mesafelerde de 100 
kilome re ücretine ilave edilmel• ıuretile beher kilometre i
çin (2,5 kuruşa) indirilmiştir. Bu tenzilat, asgari 5 ton olmak 
veya bu ağırlık üzerinden ücret verilmek şartile, tam hamule· 
li vagonla yapılacak nakliyata tatbik edilecektir. (8456) 

15-12-934 tarihinden itibaren ; avlanma ruhsatnamesini 
ve av tüfeğini taşıyan avcıların, beraberlerinde götürecekle
ri ağızlıklı iki av köpeği ve nizami bagaj hakkında ayrıca 
istifade etmek üzere, vurdukları avların 30 kilosu parasız taşı· 
nacaktır. (8455) 

. 
lzmitte idaremize ait iskeleden geçirilecek alelfunum eş· 

yanm beher yüz kilo ve kesrinden alınmakta olan 12 kuruş 
ücret 10-12-934 tarihinden itibaren 5 kuruşa indirilmiş
tir. (8454) 

r-:::ci Doktor 

1 Em:n;9~d~~t~~ yan~nda 
---.. • Tel: 241 1 

9813 1 

---- --
ZA YI - 3661 No. kamyonetimin ön 

plikası düfdüğiindm ve yeni.ini ala

cağnndan eskiıiniu hükmü yoktur. 

(5726) C: hihi: Ali fh•an 

Adana Bele diye Reisliğinden: 
1 - Belediye Kanara (Mezbaha) ıı için komple bir yedek 

kompresıörün satın alınarak yerine konulması kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 15 İkinci Kanun 935 Salı günü saat on betle Belediye 
_,. Encümenince ihalesi yap ılacakhr. 
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 

Emniyet işleri Umum 
Ü ürlüğünden: 

934 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 4497 res
mi elbise ve fapka ile 1196 asgari, azami 1296 kaput ve 
293/316 takım sivil elbise kapalı zarf uıuliyle ve 20 gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa müddeti 18 • Kanunuevvel • 934 Salı giinü sa
at ikide hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakta kadıir usulü 
veçhile tekliflerini teminatlariyle birlikte Umum Müdürlüğe 
vermeleri ve şartnamesini görüp almaları için müracaat ey· 
lemeleri lan olunur. (8197) 9756 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımıza ait tersanede takriben (60) metre ar
zında ve 11 O metre tulünde b iı· saha Depo olarak kullarul .. 
rnak üzere kiraya verileceğind •. • cı.!ıp'.er~=· ı:>;-12-934 tarihi
ne kadar Levazım Şefliğine müracaatları. (8434) 

10040 



Z A A F 1 U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E M i C Hastalıklarına 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve.ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Şif ai tesirleri Çoktur 
HASAN ECZA DEPOSU 

• • • • • SANCIYI 
Tasarruf Haftasında tasa:rruf yapmak i,erektir 
Tasarruf yapmak için de bütün ihtiyaçlarınızı 

Sümer Bank 

Yerli Mallar PazBrlarından 
Tedarik ediniz 

Bütün eşyada 

o/O 10 tenzili 
DiKKAT: Bu tenzilat yalnız tasarruf haftasına mahsustur 

Teskin Eden Hararet 
Ağrılarınızı dindiriniz. Tebahhur 

eden ve çamaşırları kirleten ma
yilerin mazarratından ari olarak 
tabii bir tedbir ile sancılarınızı 
teskin ediniz. Ağrıyan mahalle 
delikli bir ALLCOCK yakısmı ya-
pıştırınız. Müessir, nüfuz eden ve 
mütemadi bir hararet vasıtasile 
ht>Jllen sancılarınız zail olacaktır. 
ALLCOCK yakısını istediğiniz 
kadar cüdunuzda tutabilirsiniz. 
En küçük hareketlerinizden istifa
de ederek tesirini icra edecektir. 
işinizde, yazıhanenizde ve sokakta 
ıizi tedavi etmeğe devam ve so
ğuğa kartı muhafazaya yardım 

Tütün dişlere muzırdır! 
Bu zararın önüne 
ancak sabah akşam 
RADYOLIN kulla· 
nar ak geçebilirsiniz • 
Diıler, sıhhatin temel ta~landO". Zifir 

tahiatin bembeyaz yarattığı bu temel 
taşlanru lekeler, kirletir. Di,ler üzerin
deki leke ve kirler yalmz ağzınızın te
mizliğine ve giizelliğine kaıdebnekle 
kalrnıız, mikroplara yuvalık yaparak 
hayabnızı da tehdit eder. Tütünden 
vazgeçemiyorsanız onun elitlerde yapa
cağı kir ve lekeleri izale etmek çare&ine 
bakınız! 

' 

Sigara tiryakileri 

RADYOLiN 
edecektir. Hararet tevlit etmeleri 
itibarilı.> ALLCOCK yakıları: Bel 
ğarrları,Romatizma,Nevralji, adale 
sertliği, böbrek sancılan ve soğuk 
algınlıgını teskin ve tedavi eder. 
Biitün eczahanelerde 40 kuruta sa
tılır. 

MOHIM: Taklitlerinden sakın- 1 K u 11an1n1 z ! ,,,, 
mak için Kartal markalı ve kırmızı ---------------~ 
daireli ALLCOCKyakılannı mu- 1 

• 

.....,..,,.....,.....,,,..,.........,........,,.'lı"'""Tı , ;ren isteyiniz. 1 MUHTIRALI, HAR!TALI, HER TORLO MALOMATLI 

Yılbaşı ve Bayram için 
Şimdiden hazırlanınız 

Hadise yapan kitap ~. HAYAT TAKVİMİ ÇIKTI . 
l'.;u etatt ve emaalsiz takvimin taldidleri y ardır. Hayat takYiımi İlmine ve ld_.;f 

kütüphanesi imzasına dikkat etmelidir. Fiati 25, ili bez ciltliai 35 kurut· 

• •• 

Bu münasebetle her 
Gins kumaşlarında 

Hususi fiyatlar yapb 
Yeni kumaşları 
ve yeni fiyatları 
görmeden başka 

.., 
yere ugramayınız 

Toptan ve r e de 
( Tcptan •atıılarda Azami teshilat gö•terilir. Müracaat 

mahalli: Sultan hamam, lpekiı mağazası • Birinci kat, lpekif 
Merkez Müdürlüğü ) . 

.. 
Yılbaşı ve Bayram miinasebctile İpekiş mağaza-
larında 25 liradan yukarı alış yapanlara, alış 

miktarlarına göre hediyelik eşya verilir. 

Avrupada OtomobiJ 
ite 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrii ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüplıane:;i 

Fiyatı: 50 kuru~ 
ZAMAN 

Kitap b~ta• sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHUR/YET 

Ahmet Şükrü Esmer arka
daşımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten bot görütler ve 
intibalar h&sıl ve bunları mu
vaffakiyetle teabit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormUJ ~i 
bir his duyuyor. 

KURUN ' l , 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi eeyahat etınit
ainiz zehabına kaprl•c•kımız. 
Aynı :zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini aüs. 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, eri<ek beıiceain 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
ınUflur. 

9962 

iLAN 
• Rayların teobjti için aaul,, lıaldım-

ı da iatilıaal edilen 393-395 numero Ye 12 
K. Ani 926 tarihli ihtira beratı lllhibi 

1 

ühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundanı 

J salmak, ahere denetmek Yeya müıtere-.. ----------11!!!! ken iıletmek azuıundadır. Teldiflerin 

Deniz yolları 
A2ıll :EK!.,.I'tJY ~~!bqı Mektep Talebe ve Pansiyon çamaşırlarmm yıkaması 

münaka.sasmda verilen fiat fazla görülmüş olduğundan 
22-12-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 ihale kı-
lınacağı ilan olunur. (8413) 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma komisyonundan: 

330000 kilo Kuru Otun 15-12-934 cumartesi gÜnÜ saat 
14 de pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin Selimiyede 
satmalma komisyonuna teminatlariyle birlikte gelmeleri j. 
lan olunur. (8426) 

Tel 42362 - Sirkeci Mühiirdarzadı 

----Han. Tel. 22740~---
KARADENIZ YOLU 
CUMHURiYET vapuru 13 
Birinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8452) 

A YV AEIK YOLU 
NiLÜFER vapuru 12 Birinci 
Kanun ÇARŞAMBA günü ak. 
tamı sa.at 19 da Ayvalığa kadar. 

(8436) 10041 

(X 10881 Z) rmnuzile zirckki adreae 
ırönderim-i : Puhlicitaı Züricb ( Sui .. 
se). (5288) 

lıtanbul üçüncü icra memlU'luğundan: 

Paraya çevrilmnine kanır Yerilen 2100 
liralık gayrimubadil bonosu 18-12-934 

Wı ırünü saat on dörtte borsa önünde 
birinci Ye kıymetini bulmadığı taktirde 

20-12-934 perşembe ırünü aym aaatta i 

kinci açık artama ıuretile satılacağından 

isteyenlerin muayyen olan aaatta maha 
(jnde hazır bulunacak memuruna mü 

rncaatları ilin olunur. (5739) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

MÜCEVHER 
• • r 

Borcu Gdeamiyen rehinler Sandığımız laolllnda 
terllmoj'o baf'anmıştır. _ 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüş 
llzeriıı• her ttırlü iate&inizi ıfdarmoden avval bu •engin kol· 

lekaiyonları göımdk monfaatlarınıza ayıan dilfer. 

Sandığımı1111 Sandalbedeateniadakl utıı lfllnll ÇARŞAMBA dır. 

K A Ş E 

NEOKALMINA 
Grip - Nenalji • Baş •• dit •inları • Artritiam- Ro•atiıma 

95901 
OSMANLI BANKASI 

30 Eylw 1934 tarihindeki mali vaziyet 
f J\. k t i f ' 

.ı. . lıterlia 
.... 

ş. p, . 
Hi- eenetlerinin ı .. viyee talep edihnemiJ oı... ı...nı 
Kasada ve Bank.!anla meYcut nukut 
Kua ....teli aY-.lar ve röporlar 
Twil olunacak ... netler 
Cüzdanda meYcut kıymetler 
Borçlu b.abo cariler 
Rehin makıabilinde avanalar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ye awıbil~ 
Müteferrik 

p -..ıi f 

~~::':'ucibince ifraz edilen ibtly~ ak çeai ~ 
Mevkii tedaYiilde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler Ye vad eli -ııer 
Alacaklı beaabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cari!• 
Kabuller 
Müteferrik 

~ KnTDda muvafık ol duğa ta.dik olunur. 

-----
6.000.000 - -
3.230.798 2 -

961.523 14 -
6.986.550 11 4 
2.547.321 16 JO 
5.246. 729 10 9 
2.103.309 16 6 

555.919 12 r; 
639.046 5 2 
114.150 17 1 

l6.386.350 6 7 

' JsterliD Ş. p, -----
10.000.000 - -

t 
1.250.000 - -

373.988 8 5 
263.380 6 4 

12.004.846 12 9 

! 1.652.848 4 2 
555.919 12 5 

' 284.367 2 6 

26.385.350 6 7 

' l"üd.iye Umum Müdür Muavini Tiirlı:iye Unnun Müdürü 
r · PH. GARELU A. H. REID 

Mü dür ~ ı "lt 

1 inhisarlar ~- ";;~ürlüjffindenı 1 
(10.000) kilo yerli malı kalın kınnap 
idaremiz için aatm alınacak bu malzemeyi vermek iat: 

yenlerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarbgll 
iştirak etmek üzere (yüzde 7,5) teminat akçelerile berabet 
22-12-934 cumartesi günü saat 14 de Cibalide Levazıın .,e 
Mübayaat Şubesine müracaatlan. (8462) 


