
Milliyet bu adı alıgor Milliyetin yeni adıdır 

FIA Ti S KURUŞTUR. 

Fransa - İtalya 
Dünkü lstanbul gazetelerinde, 

Fransız - ltalya geçimi (münase
bet) <bakımından üstünde özenle 
durulmağa değer bir telyazısı çık
tı. Temps gazetesinin bir duyumu
»ıu (haber) bildiren bu telyazıaı
na göre, ltalya ile Fransa arasın
da Tunus aorağı (mesele) üzerin
de bir anlaşma yapılmıştır. Du
Ylunun kaynağı T emps olduğuna 
göre, bunun doğru olması gerek
tir. Ve doğru olduğuna göre de, 
Fransa ile ltalya arasında bir an
laşmaya varmak için yapılan gö
l:İifmelerin çok ilerlediği anlaşıl
llıaktadır. 

M. Laval'in Rusya'ya kartı güt
llıek istediği sıyasanın Barthou ça
ğında (zaman) güdülen aıyasa
Ya ne kadar uygun olduğu biline
llıemekle beraber, ltalya ile temel
li anlaşmak yolunda Laval'in Bar
thou'dan ayrılmadığı görülmekte
dir. Lava! geçen yedigün (hafta) 
.Sar itinde Almanya'nın dileğine 
uyarken, biraz da ltalya'nın dile
iine uymiıt demekti. Çünkü bu işe 
bakan Üçler Komisyonu batkanı 
Aloiai'nin ilitikliği dolayısile ltal
Ya, Sar itini benimsemifti. Alman
Ya ile Fransa arasında uzlaştırıcı 
l't>lünü oynamakla da İtalya çalım 
&atJna.k istiyordu. Bunun içindir 
ki Sar itinde ltalya'nm dileğini 
Yapmakla Fransa, ltalyanlarla 
11.nla,mak çığırını da açmış bulu
nuyor. 

Fransa ile ltalya arasında bu
iiine kadar sürüp gelen anlapma
ıtıazlıklar fÖyle kısaltılabilir: 

1 - ilk önce Tunus sorağı (me
ııele) vardır. Fransa 1880 yılın
dan beri T unus'ta yerletmiş bulu
nuyor. 1880 yılında Fransa Tu -
nus'u eline geçireceği sıralarda, 
ltalya'nın bu ülkede gözü vardı 
:ve kendisi yerlefmek üzere idi. -
Ancak Fransa daha önce atılarak 
'f
1 
unuı'u e İne geçirdi. Bu yüzden 

talya 1896 yılına kadar f'ranaa'
Ya gücengin kalmı§tı. ltalya ile 
Fransa arasında Tunus üzerindeki fJt anlatma 1896 yılında yapıldı. 
l talya Tunus'taki ltalyanlara veri
en bir takım haklara karşılık ol
llıak üzere Fransa'nın Tunus'ta 
~erletmesini tanıdı. ltalya T unua'u 
lıtemiyor. Bütün kaygusu Tunus'ta 
:>'a.Jayan ltalyan'larm orada yaşa
~p çalıtabilmeleridir. Son yıllar 
lçinde yapılan bir yurttathk törü
•ii ltalyan'ların orada çalıtmaları
l:ıt zorl'4tıraııttır. ltalya bu zor
!ıtklarm kaldırılmasını istemekte 
ldi. Son anlatma, oba olsa, bunun 
lizerindedir. 

2 - ltalya ile Fransa arasında
ki ikinci anlapmamazlık garp 
'rclllrabulusu sınırı (hudut) üzerin-

edir. ltalya'nm genel sa.vata gir
llıeaine yol açan 1915 Londra ant
ı..ınası ile Tarabuluı ımınnda ltal
)a'ya toprak vermek gerekti. Sı
l:ıtr genelıa vaştan sonra bir kez 
(defa) değittirilerek ltalyaya top
~ verilmiştir. Ancak ltalya on 
liç yıldan beri bunun yetitmediği
~ ıöyliyor ve Çat &ölüne çıkınak 
latiyor. 

L· 3 - ltalya ile Fransa arasında
IQ anla,amamazlık yalnız Afri
~· da olsaydı, ortada o kadar 
:torluk olmadığı söylenebilirdi. 
.\ncak en zor it orta Avrupa'da
:'ır· ltalya, doğru yanlı§, Yugoı
"lv - Fransa antlaşmasını kendine 
~rtı yapılmıf bir anlatma say • 
~dır. Bunun için Fransa'yı 
\>ugoslavya'dan ayırmağa çok 
Wıtmıttır. Bu yapılamayınca ltal
)\ ile Yugoslavya arasında Franli dostluğuna da uyg~ gelecek 
ır anlatma yapılma11na çalıtıl

~ftır. itte ıon aylar içinde bu yol 
~ıerinde yürünmekte idi. Böyle 
ltıce ve çetin bir aıyasayı batarma
lıın kolay bir it olmadığı açıktır. 
Çiinkü böyle bir ııyasa, ilk adım
~a, bütün orta Avrupa sorağı ile 
IU-tılatıyor. Bunun içindir ki, ltal
h'nın Yugoılavya ile anlatması 
0 tta Avrupa iızerinde g ne! bir 
'n, •atmıya bağlıdır. Çok dallı bu-
11aklı olan bu anlaşın yapılmadık
~ Fransa - ita) ya iti ba,arılmış 
'ııyı!amaz. 

A. Şükrü ESMER 
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B. Tevfik Rüştü Ar as Jteldi 

Ekalliyetlerin vaziyeti bir 
daha gözden geçirilecek 

Dış bakanımızın Atinada yaptığı görüş 
meler hakkında bir tebliğ neşredildi 
Cenevreclen Atinaya. 

gibniJ olan D1t~I.,.. Ba
kanı Bay Tevfik Rii§tu 
Aras dün aaa.t 15,30 da 
Romanya Seyriaefain 
kumpanyasının Daçya 
vapurile latanbula gel -
miJtir. Bay T. Rii§tü A
ras Galata nhtmımda 
vali, Cumhuriyet Halk 
frrkaaı utanbul idare he 
yeti !'eiai Dr. Bay Ce -
mal ve hükUnıet erkanı, 
birçok doı1tları tarafm -
dan kar§1lannuqır. Ar. -
ker aeli.m. dW'l1luş, muz\ 
ka çalmıJtır. Bay Tevfık 
Rüttü Aras vapurdan çı 
kınca doğruca Park ole 
le giderek yorırunJuk al 
mıtbr. Bu &ırada ~i 
efra.dından bazı kinıae
lerle gÖrüfmÜJlÜr. Bay 
Tevfik Rüttü Araa bu -

-

ırünü latanbulda ııeçire- Say Teıtlüı RÜftü Araa nlıtrmda... 

.. 

, 

cek, bu •ktamkj trenle Anı.araya ıri- n..., bilhuııa ekalliyetler moıd"Si et-
decektir. Huauai kalem müdürü Bay ra.fmda ıröriifınüttür. Harici .-leler 
Refik Amr de dün lsbuıbula ırel- etrahnda iki hükUıınet ara,aınd& bir be 
mittir. Bay Tevfiı: Riiftii A· raberii.k mevcut olduiu .U.ıılrnııtır. 
raa Aıina'da dost clevlet hü- Ekalliyetlermeael..i hakkında Yunan 
lıcUmet adamlarile Cenevrede temula- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Fırkada görüşülen işler -
Başbakan, hariciye bakan 

vekili izahat verdiler 
Kıyafe~ kanun'! • Kadİnların umumi me~lis 

azalıklanııa- seçilmeleri• Buğdayı 
koruma kanunu ve ormanlann işlenmesi 

ANKARA, 18 ( A.A.) - CumJı,uriye.t Halk Fırkan grubu idare he -
yeti başkanlığından: 

Cumhuriyet Halk FırktUı grubu Bay Cemil Uybadnın bQfkanlığın-
da toplandı. , 

1 - Ruhani kıyafet kanununun dahil ve hariçteki tesirleri ve Bulga
ri.tandan kaçıp Yunan ellerinden Türkiyeye gelmek İ•teyen Türklerin 
Yunan topraklarında Bulgarlar tarafından takibata maruz kalmaları 
hakkında Mani.a saylaııı Bay Reli!ı incenin takriri üzerine Hwiciye 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Vitrin müaabaakıını utare eden jüri he:ydind- lıir Jıaç ama •• 

Tutum haftası kapandı 
Dün jüri heyeti en iyi vitrinleri seçti, 
Haftanın yaza alınmasına çalışılacak 

Vitrin müsabaka•ını kimler kazandı? 

Tutum ve ölıononıi bahası dün can
lı bezahüratla kapenmııtır. Bu yıl i
çin baZl!'lanmı program biç eksiksiz o
larak tatbik edilrıüJ, yalnız kaparuı ııü
nii içm kararlaıtırılan ııeçit resıiıi ha
vanın bozukluğu yüzünden yapılama-
mııtır. 

Vitrin secildi 
Vitrin müwbalı:aoı için .,,rılan 22 

lôıilik jüri heyeti dün saat 16,30 ela 
ticaret odasında toplanmıı ..., oradan 
hareket ederek vitrin münbakaaına 
ittiri.k eden mağaza ve mü.--eleri 
dolatmağa koyulmuştur. 

Jüriye clıııhil azalar, her vitrin için 
bir değer biçmiıler ve "°nda üç mm
takarun birinci ve ikincil...-ini tayin at
miılerdir. 

Kültür Bakanını söylevi 

1 
\ 

Vitriııloerini yerli mallan ile SÜ.. 
(Devamı 6 mcı 8'1hifede) 

BeJloiliaıaa birinciliği ,..,_ Sa -
,_,,... pa=n 

Cumhuri.1et Halk Fırkan kaT.<J kongrE/eri devam ediyor. Resmimiz dün yapı • 
lan Beıikt.:ıı kaza& kongresini göateriyor .. , 

Askeri 
Denemeler 
Ankarada yapılan 
denemelerin siyasi 
vaziyet ile hiç bir 
münasebeti yoktur 
"ANKARA,18.A.A.- Alayları 

mızda yer yer tatbik edilmekte 
olan selerberl!k denemeleri do
layısiyle civarda b~ alaya efrat 
•evki vazifesini almı~ olan An
kara askerlik fUbesinin ba gece 
saat 12 de aldığı emri bu sabah 
•aat 9 da ikmal etmekle vazifesi 
nihayet bulmu~ olduğu ve di-
ğer bazı şubelerde seferberlik 
tecrübesine müteallik faaliyetin 
üç gün süreceği öğrenilmiştir. 

Bu askeri denemelerin milli 
talim hareketleri olup siyasi va
ziyet ve ihtimaller ile hiç bir 
münasebeti olmadığına Anado
lu Ajansı dikkati celbcder. 

Makineye verilirken 

Yugoslavya 
Kabinesi 
İstifa etti 

Naib prens Po 1 M. 
Uzunuoviç'in 

istif asını kabul etti 
BELGRAD, 18. A.A. -

Resmen bildirildiğine göre 
başbakan M. Uzunoviç kabi
nenin istifasını naib Prens 
Pol'a vermiştir. Prens bu İı· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

İlkönce sivil 
Giyen papaz 

Süryanii kadim patrik 
vekili ne diyor? 

Belçika gazetelerinin hak
kımızda takdirkar yazıları 

imam Ye papa.alann, ibadethane • 
lerin dqmda ruhani elbiae Lle dol...
nuyacaklarına dair olaın kanun çık • 
hktan ....,..a papwardan ilk önce si
yil giyinmİf Süryani! kadim patrik ve
k.iılli Abdül&hed Efendi olın~. Ah -
düla.lıed Efendiyi dün ıınakammda zi-

Bay Al>dülAJıecl'in resmi ve avil kılıktu 
iki lotojralı 

yaret ettik. Vazife bqmda bulwıdu
iu için ruhani kisveaini ıiymiı idi. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Türk- Yugoslav 
Afyon anlaşması 
imzalandı 
Anlaıma iki seneliktir 

BELGRAD, 18.A.A. - Yeni Türk
Yugoılav afyon anlaıması dün aktam 
saat 19 da Yuıroslav hükumeti namına ti
caret ve sanayi bakanı Bay Dimitroviç i
le Türkiye namına Türk inhi18J'ı genel 
müdürü Bay Ali Sami ve Türlriye tica-

( Devamı 2 inci sahifede) 

EN iYi TURK KUMAŞI 

YÜNİŞdir 
Satış deposu : 

Yeni Postahane caddesi, Tay
yare piyangosu kartıaında 

---•Telefon: 20485. 41--

ı Antakyada-gençliğe sal
dır an mürteci hoca! 

Beş gencin garalanmasz ile netice
lenen irtica hadisesi nasıl oldu? 

Antakya ve İskenderon Türkleri bü
yük bir hassasiyetle 

bu hadisenin neticesini bekliyorlar 
Antakya Türkleri ara. 

amda Menem.en haıliae
aini andıran bir vaka ol
duğu hakkında bazı ha
berler şehriınize ak.set -
ın4ti. Dün Halep muha 
birimizden bu müruıse -
betle şu tahilatı aldık: 

HALEP (Hususi - Mil 
liyet) - Ayın 11 Hıci 
ealı günü Antakyada 
(Menemen) i andrran 
çok feci b" r hMfue ol
muştur. Bu hadiaeyi ma 
hallinde tetkik ve tah
kik eylemek üzere bu
radan Antakyaya ıridip 
gel dm. 
Antakyada (Kürt Meh 

mat) DMnmda öteden 
beri Türklük ve Türk 
teceddüt hareektleri a
leyhtarlığı ile ııeçinen 
ıneli'ın ruhlu bir hoca 
vardır. Gene bu Türk 
fe)ıriırn müteeallibele -
rinden olan Kuaeyri ai
leııi bu melUııu himaye 
ve aah.abet eder. Kürt 
Hoca, bemıutat Rama -
zan denleri v-Ueo.ile • 
(Yenicami) de denleri 
ne ba.tla.ı:ıuftır. Hidiae • 
den bir ııün evvel, ken-
.W.'ni dinlemek için küniioünüıı önü
ne toplanan ve her yerde, lıer derinle 
bulunmaaı miimkiin olan üç bet mu
taassıp cahile hitap ederek: c- Şap-

Antakyadan bir sokak 
b pyen Türkler kafirdir,, tarzında 
bir takun hezeyanlar 81lvunnaya baş
lamıttır. Bu haber, ,e!Urde ve bilbas.a. 

(Dnamı 2 inci sahifede) 

Gidi eroin fabrikan &>e araba içinde tutulan eroin paketleri 

Gizli bir eroin şebekesi ve 
fabrikası bulundu 

Şimdiye kadar gaka/ananlar 34 kişi 
Eroinleri yapan adam ayrıca polise üç 

bin lira rüşvet teklif etmiş 
Uzım zanmndanberi tehrimizde e

rc»n yapan ve sattıran büyük bir Je
beke daha nihayet yakayı ele vermittir. 

Emniyet müdürlüğü, kaçakçılık ve 
V)'Uttunlcu maddeler &alıfı taı.ip bü -
rosu memurları tarafından Bepktaşta 

ötküler: 

oturan ve deniz ;,ıetmes.i Izmir vepuru 
kamarotlarmdan lsmailin latanbulclan 
Yuııımütan ve Muıra eroin götürdüğü 
haber alımn:f ve evinde yapılan ani a
raıtınnada (30) gram, aımeainin evin-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

• O baş 
Gökyüzü binlerce yıl çalışını§ gece gündüz. 
Yeryüzüne en güzel örneği versin diye 
Ulusların gözünü kendine çeksin bu yüz, 
Bu göz yabancıları toprağa sersin diye. 

Türklük onunla buldu en ulu yıldızını, 
Ulkemiz ondan aldı dağ dev;ren hızını. 
Gündüz güneş, gece ay, ışıklardan kızını 
Gönderir el öpmeye, en büyüle ersin diye. 

Hey gök! Şimdi o baştan bu yurda sencileyin, 
Gündüzün güneş doğar, ay doğar geceleyin. 
Hey kimsesiz budunlar: Ulkünüzden dileyin, 
Bu büyük baş size de kol kanat gersin diye. 

Faruk Nafiz ÇAMLI BEL 
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Ilkönce sivil 
Giyen papas 

(Ba:ıı 1 inci sahifede) 
O yeni kanundan çok memnun olmUf• 
tur: • 

- Ne iyi oldu da böyle bir kanun 
çtktt, demiqir, ruhani elb"ıse vazife ba 
tında giyilmeli, aok.akta herkes gibi 
medeni kıyafette dela~alıdtr. insan 
sokakta bu kıyafette daha &erbe&t o
luyor. 

Ben ötedcn!>cri bu ı:ibi hareketler· 
de önayak olurum. lstanhulda ılk mi:
ti hükümet teessüs ettiği zaman ben 
büt'.in reiıai ruhaniler arasında birinci 
olarak o zaman nı.illi hükümeti t~ 
ail için lstanbula gelmit olan Refet 
Paşayı ziyaret e'J'nİş ve hükılmete aa· 
dakatimi bildırmiştim. latanbula ]k 
giren kumandan General Şükrü Nai
liye de öyle yaptun. Onun ka.rıılama 
merasiminde bulundum ve bir nutuk 
aöy edim. 

Biz Süryaniler ötedcnber: Tiırk ida 
resi al!tnda Y"§tyOruz. Bu idareye can 
dan, yürekt bajlıyiz . Hükümetin ka 
nunlarıntı itaat etmeği de kendimize 
brırç b:l'riz. Kıyafet kanun!l tatbike
dilecek o:duktan sonra biz neden go
c cl.m? ... " 

Abdiili..'ıod Efendi bu.....dan sonra Is 
tarıbuldaki Süryanii kadim cemaati 
hakkında iza.lıat verdi. Süryanii kadim 
ler Ortodokadurlar. Bunlarm bir de 
Melkit, yani KatoUk den' len bir kmnı 
vardır. Ani Patrik vekili olan rahip 
Hanna Dolabaıı.i Mardlnde otı:ruyor, 
mevcutları iki milyon kadardır, latan
bulda 300. 400 ki~id·rıer. Süryan.ii ka 
dimler, Antakyada Hıri&tiyanlığm zu 
burunda ilk Hrriatiyan olan cemaat • 
tir. Patrikleri -IDden Antakyada otu
rurken Antakyanm zelzeleden harap 
olrnaaı üzerine Patriklik Mardine göç 
etmittir. 

Belçika gazetelerinin nefrİyafı 
Be'.çikanm Liyej f<Jhrinıle çıkan 

(La Vell<>nie) gazctea.i 28 Sontefrin 
tarihli aayuında Tiirkiyedeki kıltk ya
sasından ba.haedeıı bir yazumda Bel • 
çikadn da iinifonn larm y.....ıc edil • 
mit olduğunu ve E*at Tiidliyedek.i kı
hk ya.saaırun çok da.ha hoş aıduğuıuı 
aöylüyor ve diyor ki: 

Türkiyedeki kılık yaaaaı iJe bizde 
ünifonnalann men'i kararlan .......,.... 
da bir benzerlik olduğunu aİz ek gö
rüyorsunuz ya? Güzel pazar aahahla
rında her köşede ve her meydanda biz 
deki p&pa.olarm kıllklan g.ibi inaana 
keder duygulan aplayan kdık..lar gôr· 
mektenae i.henkli admnlarla yaradılı
şa, neıeye ve hayata kavuşm.ağa g-İ .. 
den mavi bluzlu arkada>JA.rda.n mürelı: 
kep gruplar görmenin da.ha. hoşa gi • 
der bir görünÜf vücude getirdiklerini 
hep birlikte itiraf etmeliyiz. 

llu da, hiç §Üphe yok Türklerin, bir 
türlü yerinden oyna.mıyan iç itler Ba
kannnr7-dan daha emin ye ince bir :zevk 
.aah:bi olduklarını gös.terir .. ,. 

Fır ada görüşülen 
işler 

(Başı 1 inci sahücdc) 
Sakan vekili Bay Şükrü Kaya her ilci 
meaele hakkında uzun izahat vemıif 
ve hükiımetia bu huaua haldanda ha· 
rekcti ta•vip olumnufllD", 

2 - intihabı mebua•ui'kanununda 
yapılan değifildik üzerinde müntehi • 
bi aani intihabına eaaa olan 250 nü. 
fu.s nisbetinin 500 e iblAğma ve kadın
lann hu.nui idareJerde •wn•wni meclis 
aza'ıklarma intihapl.armm kanuna ili. 
vcsine karar verildi. 

3 - Buğday konma.. kanununun 
hükWııet tarafından gelıii!en ve kurul 
~Y umumi heyetince bütçe,maliye ve 
ikt<SAt encümenlerinden tetkil edilen 
muhtelit encümence müezaket-e ve ka· 
bul dilen tadilab üzerine müzakere &· 
çılmışltr. 

Bu bapta muhtelif ha.tipler tarafm 
dan dermeyan edilen §ekillere maı~iye 
bakam Bay Fuat muhtelit encümen b&f 
kanı Bay Şeref Oz.kan tarafmdan vo
rilen iazhat dini~. 

Geçen altt aylık devrenin dört ay
hk varidat ve masra.fı üzriende ve bu 
varidat ile maara.fm fabrika ve diğer 
menler Üzerine isabet eden kısunlan"' 
Üzerinde müzakereler yaptldıktan ve 
'leri sürülen fikir ve mütaleadar an • 
laşıldtkta.n aonra tebarüz eden kanaat 
lcr üzerine verilen talairleroen Kü • 
tahya aaylavı ' Bay Scımer'in 
kanundaki tadilatın Utihdaf 
eylediği cm bin nüfustan ek • 
>.ik olan kasaba ve tehirlerde verıri alın
masından sarfmazarla alelumum fabri
kaların yapacakları unlardan vergi alın
ması ve bütün kara değirmenlerin vergi 
mevzuundan hariç tutulması hakkmdaki 
takriri aenyctle onaylanmıştır. 

4.- Manisa oaylavi Refik lnce'in or
maııların iıl :>:nesi yolundaki müracaat. 
lara. kanunlara aykırı olarak izin verilme· 
mesı hakkındaki sual takriri üzerine Zi
raat Bakanı orm.anlarımı:zın vaziyeti 
?'emleketirr.izin vüsatına nisbetle azlı: 
gını, ve günden güne harab olmakta 
olduğunu rakkamlara, mutahassıs rapor
larına ve tecrübelere istinaden uzun uza
dıy~ ~ •~ş, onnanlann :raşadılınası 
v~ 1 ııletılmeds.ıbihusuaunda alınması düşünu en .te rler, kabyatm tahdidi 
ıç.ın Zıraat Bakanlığında alı 
tedbirlerin sebebi erini, bu.W::: 
kanunlara aykırı olmadığını anlatmııtrr 

Başbalcan lanet Ioönü de aöz .: 
larak orman itlerinin artılı: cezri bir 
surette ele alınmau zaman.mm geldiği. 
ni Ye bunda yapılacak ihmal ve mü
mahanın memleketin au ilitiyacile top 
rağm mülıtaç olduğu kuvvet madde • 
sinin nihayet ınahru4<at yerini alaca
ğı -.e neticenin momleket için f.eliket 
hazrrlıyacağını aydınlatmış ve bunun 
gelecek onn~n kanunile b;ııarılacağını 
ve fimdiden bir sal:ihiyete lüzum o
hoıı almadığına karar verilmesini İ•te • 
miıtir. 

Fııi<a grupu lnönünün mülahaza • 
ınu tasvip ederek yeni. orman kanunu 
çıkıncaya kadar ziraat bıolamlığınca 
tatıbil< edilen tec9>irierin yerinde ve 
doğru olduğunu kabul etmi~tir. 

Türk_ Yugoslav 
Afyon anlaşması 

(B. " 1 inci sahifede) 
ret bakanlıgı daire müdürlerinden Bay 
Hulki tarafından imza ediimiJtir. 

Bu anlaıma, 14 nisan 1932 tarihli a..
la§mamn yerini tutacakbr. Anlaşma, iki 
müstahsil ülkenin afyon itinde birlikte 
çalıtmalan için daha geoit bir esas koy
maktadırlar. 

l.tanbulıda merkezi Türk-Yugoslav 
barosu, iki ülkenin afyon ihracatmı kont· 
rol edebilecektir. 

Yeni anlapna, afyonun dağıtma siste· 
mini de - l>a sistemi acundaki ticari 
ve mali abval ve şeraite uydurmak mak· 
sadı ile - değiıtirmektedir. 
Anlaşma, bir barem de tayin eylemek, 

tedir. Bu bareme &Ö<e critilmiı afyon
da bulunan Morfin için Yugoalavya yüz. 
de 2S ve Türkiye yüzde 75 ıWbetini el
de etmekt...ıirler. 

Anla!ma iki yıl İçin yapılmı! olup l 
son ~nun 1935 tarihinden itibaren me
riyete girecektir. 
Anlaşma müddeti bilmeden altt ay Ön· 

ce feshedilebilir. Fruhedilmezse yeniden 
iki yıl müddeti" kendlliğjnden uzattlmış 
saytbcaktır. 
Anlaşmanın imza51ndan sonra Bay 

Diınitroviç Türk heyetine iki lıaftadu· 
Bclgrnd' da yapılmıt olan ve o kadar gÜ· 
zel neticeler veren konupnalarda gÖs· 
terilmit olan dostane ve samimi çalııına , 
beraberliğinden dolayı tes•kkür etr1wr. 

Balcan bundan sonra Türk heyeti bat· 
kanından Yugo•lavya ile Türkiye ara· 
ımdaki iş birliğinin genitletilmesine biz
zat çalıpruş olan Türkiye iktisat Ba • 
kanı Bay Celil Bayar'a dostane seliıım
lannın bildirilmesini rica ebniftir. 

M. Dimitroviç sözlerine ek olarak fÖY· 
le demittir : 

" Marsilya suikaati hakkında Cenev
rede yapılan görüşme ve miizakere~et" 
sırasında Bay Tevfik Rü~tü Aru'ın aldı
ğı dostane ve kardeıçe gidilinden derin 
bir urette mütehassis oldum. Bu duy· 
gumda bütün Yugoslav ulusunun benıim· 
le benııber olduğuna katiyen kaniim. 

Türk heyeti adıııa heyet başkanı Bay 
Ali S....U, ticaret ve sanayi bakanınll 
karıılık vererek yeni anla!Jllanın iki ül
kenin menfaatlerini gantacak - tatmin 
edecek - ve daha soo daha verimli b\r 
it birliğine yol açacak surette anıklan
mıs 01du.ğunu kaydctmittir. 

T iidı: heyeti, yeni anlaşmanın tatbi.ki· 
ne müeallik bazı teferruat ve müıterek 
afyon siyaaası hakkında anlaşmak üuc 
üç !!Ün daha Belgrad'da kalacaktır. 

Antakyada irtica 
( Ba-. J inci sahifede) 

münevver Türk gençleri muhitinde du 
yulunca, büyük bir asabiyet bütün şehri 
kapla.nuş ve derhal yer yer toplanma· 
ya bqlayan gençler hocayı bulup bu 
küfrünü kendialne ia.de eylem.eğe ka
rar vermişlerdir. Netekim. akşam na • 
mazmdan sonra (Habibinneccar) ca
minde namazda bulunan hocanın çık • 
masgu bekleyen gençler gittikçe ço
ğalmağw. bqlanuş, bundan maada bir 
çok evlerde de toplantılar yap•larak 
bu defa çok ileri varan bu liin herife 
haddinin bildirilnıea.i için ne gibi bir 
tedbir alınman tazım goeleceği konutul· 
mağa b;ıılamnışttr. Fa.kat bu esnada 
toplanttlardan haberdar edilen hüku
met derhal camie polis kuvvetıleri aev 
ketmit ve gençleri dağıtarak, hocayı 
on polia ve jandarma muhafazasında 
evine göndenniftir. Diğer taraftan ka· 
za kayı:nakamı da otomobille tehri do 
lafln&ia ve toplantt evlerini dolaşa· 
rak, toplantıda bulunanlardan aükii • 
netle harcl.et etmelerini ve ;cap eden 
tethirlerin almmaamm hükümete btra 
kt'=vmı iatemiştir. 

Birinci gece bu suretle geçtikten aon 
ra, ertesi ııün kaza müftÜ•Ü hükiime
te celbolunarak, Kürt Hocanın dera
ten menedilmesi ve yerine ltendja.inin 
den vermeai tenbih olunmuş ve h'.\tta 
Kürt Hocaya da poliıı m.arifetile teb
ligat yapılarak camie ginnektcn me
nedilmi~tir. Ancak bu~ ve tebL(;i, 
din perdesi altında oynamak istcdik
elri siyasi oyuna bir darbe telaklti e
den Kuaeyri ailesi başlarında Hacı 
Nihat, Hacı Reıit ve mebus Mustafa. 
bulunduğu ha.~e, ailenin bütün genç· 
teri ve diğer adamlarile o gün caııı.ie 
toplarımı~ ve müftüyü cebren kürsü • 
den indirerek gene kendi aleti meli.
nelleri olan hocayı derse çı:kanıuılar
dır. Bu arada, camiin havlusunda du
ran ve hadiaeyi seyrelemekte bulunan 
bet tıltı §&!>kalı genç, büsbütün asabiye
te gel...-ek yerlerinde duramaz ol· 
mu§ ve orada bulunan polialere, bu ıne 
!Unların bir hiıdiae hazırlamakta ol • 
duklarnu, binaenaleyh kendilerinin 
muhafaza edilmeleri lüzumunu ihtar 
etmişlerdir. Netekim, deraten sonra 
camiden çıkan hoca ve Kuaeyri aielai, 
ha vfoda duran hu genç )eri görür gör
mez c- Din elden gidiyor, öldürün 
fU kafirleri!> diye bağırarak üzerle • 
rimı atılmışlar ve (kanlarını içmeli) 
(dini kurtarmalı1 avazeleri içinde ve 
gözleri kanlı olarak aapalarını savur • 
mağa ba§lamışlardtr. Bu es.nada poliıı 
te gürültünün araama karqıruı, fakat 
bir iş göremiyerek nihayet yaralı b~ 
genci haMalıaneye sevketmekle iktifa 
cdebilmiıtir. 

Hi.diae geçmekle beraber, bütün 
Antakyada ve lakenderon havali&inde 
derin bir nefret uyandınnıftır. Yerli 
hük\ımetin timdiye kadar yapbğı ic • 
raa.t mütecavizleri •ulh mahkemesine 
vermekle kalıııqtır. Y araltlarm iae bir 
çoldarmın henüz ifadeleri bile alm • 
mMnıfltr. Hocaya ve taraftarlarına 
kartı şiddetli tedbirler alınması iste • 
nilmekte ve netice hasauôyetle beklen 
mektedir. 

Bununla beraber, Antakya Türk • 
lüğü bu hi.diae ile deri bir adun daha 
a~ı§ bulunmaktadır. Antakyaya gel 
~ışken,. ~apka giylıo.i hakkında yeni 
bir tetkik yaptnn. Şapka tüccarların • 
d~ öğrendiğimize göre, hadiseyi ta • 
lıı p eden iki gün zarfmda 260 şapka 
da.ha sat•ldığıru aevinçle öğrendim. 
Antakya ve I.kenderun Türkleri Tür-
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Fransada iki sene hizmet 

Almanyaya karşı Fransız 
ordusu pek zaif imiş 

••••••• 1 

Fransız ordusu 460 bin, Alman orduau 600 
bindir. Bundan ba9ka Almanyanın hemen 
devşirilecek 700 bin talim görmüş ve 1 mil· 

yon 400 bin ihtiyat efı·adı varmıt 
PARIS, 18 (A.A.) - Ayan azasın· 

dan Bay Lemeayı, harbiye bütçesinin 
müzakercai esnasında iki senelik aakcri 
hizmet esaatnın yeniden kabul ve tesi• 
edilmesinin mutlak bir zaruret olduğunu 
aöylemitlir. 

Mumaileyh bunun için askerlerden 
daha ziyade pabalıya mal o!an ipizl~ • 
rin askere alırunaımı iltizam etmi!tir. 

Ondan evvel mazbata muharriri Bny 
Sarri §İmdiki ordu mevcudunun 460 bin 
kitiye tenezzül etmit olduğunu, bunun 
130 bin kiıisinin müatemlekelerde bu • 

lunduğunu buna mukabil Alma.nyanın 
600 bin kitilik biT kuvvete aahip ve bu
nun ar1<asıncla seferber edilmeye ômade 
700 bin kiplik talim görmüt efrada v• 
daha yaşlı olmak üzre 1 milyon 400 b:n 
ihtiyat efradına malik olduğunu beyan 
etmİ!tİr. 

Mumaileyh genel ıavaıtaki doğum az· 
lığı yüzünden 1936 senesinden 1940 sene
sine kadar ordu mevcudunun daha ziya
de azalacağını söylemiş ve harbiye naza .. 
ırelinden askerlerin daha iyi talim ve ter .. 
biye edilme~ini İstemİft'İr. 

Londrada anlaşılamadı 

Konuşmaların geriye bı
rakıldığı bildirildi 

1 ••••••• 

Diğer devletler ile olduğu gibi Japon-
larla da diploması yolunda görüşülecek 

Vaşington muahedenamesi çerçevesi İ· 
çindir. Mamafih İngilizlerin 1936-37 •e
neleri iç.in Japon1arm niyetleri ne ol .. 

Kolipostallar ve müdafaa pulu 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Hariçten gelen holipostallardan güm 

rük resmi ve diğer vergilerden başka bir liralık miidala pula alınması 
bu eşya sahiplerinin eşyayi posta ile cleğil diğer nakil vasıtalarile gön· 
dermek yolunu ihtiyar ettikleri görü.'müş ve gümrüklerde kullanılan ba 
zı evrakın müdafaa pulu haklund.:ıki kanunun birinci maddesine bir /ık 
ra ilavesi lüzumlu görülmüştür. Hükiımet bu hususta hazırladığı layiha· 
yı l'ıfecli.e vermi1tir. Kanuna ilavesi istenilen fıkra şudur: 

Hariçten. gelen posta miiraseliitının gümrüklenmesi için postahaneler 
ce tanzim edilip gümrüklere verilen liste ve beyannamelerde yazılı her 
mürasele maddesi için müdafaa pulu bedeli olarak 10 kuruş tahakkuk 
ettirilir. Bu para posta idarelerince müraseliitın eshabından alınarak mu 
kabilinde· liste. beyannameler mü dalaa pulu yapıştırılır. 

Kubilay abidesinin açılma resmi 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Menemendeki Kubilay iibidesinirı 

açı~ma resmi önümüzdeki günlerde yapıfocaktır. 

Alım salı.m işlerine ait formüller 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Arttırma ve eksiltme kanununun 6 

ıncı maddesine göre kullanılacak alım ve safun işlerine ait formü:ıeri 
Bakanlar Heyeti tasvip etmiştir. 

Saulav seçimi yasasının 23 üncü mad
desi de değiştirilecektir 

'ANKARA, 18 (Telefonla) - Saylav seçimi yasasında saylav ade
dinin tayinini gösteren ikinci madde tadil edilmiş ve nisbetler 20 binden 
40 bine çıkarılmıftır. Buna müvazi olarak ayni yasanın 23 üncü madde
sinde gösterilen müntehibi sani mikdann:n tayini için mevcut esasuı da 
iki mi.line iblağı saretile maddenin tadilini içişler Bakanlığı lüzımılo 
görmüf ve bu hıuıuta hazırladığı layihayı Bakanlar Heyetine vermiştir. 
Bu layiha ile 23 üncü madde her 25 O nüfus zükür için bir müntehibi sa
ni yerine her kadın erkek 500 niilo ; için bir müntehibi sani seçilmesi • 
•asının kabulü teklif edilmektedir. 

B. Recep Peker segahata çıkıyor 
LONDRA, 18.A.A. - Deniz konuı· 

malannın tehirine ait olup Amerika 
heyetine tevdi edi.lmiJ bulunan metin, 
çok kosa olup tam bir muvaffakiyet elde 
edilmesine manl olmuı olan müfküllerin 
Menşeinden bahsetmeksizin şimdiye k•· 
dar ileri ıürülmüı olan noktai nazarların 
kaydilc iktifa etmektedir. 

Müzakerelere yeniden ne vakit giri,ile· 
ceği meselesine gelince, ıimdiki. görJş
melerin icraımcla lnııilizlet" önayak ol
muş olduklarından hunlara diplomasi i
le devam etmek onlara dü•er. To'<yo 
hük\ımeti 1935-36 senelerin~ ait İnşaat 
prognurunr bildirnü~tir. Bu program, 

ANKARA, 18 ( A.A.) - C. H. Fırkası genel katibi Bay Recep Pe
ker Vniver•itede iki dersi vermek üzere yarın lstanbula gidecektir. Bay 
Recep Peker oradan lzmire geçerek Menemende Kubilay abidaini bü 
söylev ile açacaktır. Oradan Ufak yolile Kütahyaya gelerek intihap mü 
cadelesini açmak üzere Kütalıyada bir söylev uerecektir. Bay Recep l'e· 
kerin seyahati on gün sürecektir. 

ğunu öğrenmek arzuıunda oldukları söy
lenmektedir. Japonyanın buna da cevab 
vereceği, ancak Japon ariıiralJığrnın bu 
devreye ait planların henüz tanzim edil .. 
memiş olduğu suretinde bir cevabta bu
lunacağı ıöylenmektedir. Bu takdirde di- - • 
ğer deniz devletlerile olduğu gibi Tok- 1 k altı ay1ık 
yo hükı'.imetile de diplomasi yolu ile mü. 1 Ankarada 

İtalya - Habeş 
Kavgası 

İtalyanlar sınır komısyo
nunu da sokmamışlar 
LONDRA, 18.A.A. - Avam kamara

smd~ ltalyan ve Habeı ihtilii.fı hakkın· 
da sorulan bir $uale cevaben, Bay Jon 
Saymen, demiştir ki 

- Sınır tahdidi komisyonunun seya .. 
hattndan ihtimal malümatı olmıyan ltal
yan zabiti, onun mıntakad;:,. kalmasına 
müsaade ettnenı.iştir. lnı:·iliğ mümeuili 
bunu protesto etmiş ve komisyon otu2: 
mil dahile çckilmiıtir. 5 kinunuevvelde, 
lta!yan ve Habeş kıta!arı araımda bir 
çarpışma o'.muıtur. Fakat buna komi•· 
yon azası katiyen karışmamıştır. Bu çaı·
pııma haberi alınır alınmaz konı.isyo03 
Londradan bulunduğu mm takayı terket
mesi emr~di..lmiştir. 

Avnsturalyada 
Ayrılık 

Garbi Avusturalya merkez 
den ayrılmak istiyor 

LONDRA, 18.A.A . ..:._ Garbi Avustıı
ralyanın fevkalade murahhasları, dün 
Krala ve Lordlar kamarasile Avam kama 
rasına bir i•tida veımiJlerdir. Bu isti
dada, kendi hükiimetlerinin idare etmek
te olduğu devletin A vnsturyalya camia
ımdan ayrılması hakkının verilmesi iste
nilmektedir. Malımı olduğu veçh.ile gar
bi Avusturaly& ahalisinin ekserisi Cam
berra kabinesinin tarife siyasetinin ken
di menfaatlerini pek ziyade bozmakta ol
duğuna kani bulunmakta ve Avusturll]. 
ya camiasından ayrılmak lehindedirler. 

Belgradda miting 
Üniversiteliler ölen kralın 

adını andılar 
BELGRAT, 18 (A.A.) - Belgrat 

Zıqrep ve Liomliana iıni:Yersiteleri.n • 
den on bin tat.he, dün akşam Belgrat 
uluıal tiyatrosu önünde büyük bir mi
ting yırpmrılardrr. 

lıç üniveraitenin mümeuilleri, bi • 
rer aöy1ev aöyliyerelc kral Alebandnn 
ha-ım trhcil etmiılerdir. 

Bundan sonra üniversite gençl:ifi· 
nİn ulusal birliğe ve knd AMtaan • 
dım eserine aacle* tini teyit edoa 
bir karar sureti kabul eıd.ilmiıtir. 

Bundan sonra sokaklarda dolapl.ımı.. 
tır. 

kiyede yapıaln bütün inkılaplan gÜ • 
nü gününe takip ve tatbik etmektedir 
ler. Burada çıkan (Yeni Gün) gazete
si, hi.diaenin üçüncü gÜııÜ yazdığı bir 
y~ıda, toecavüze maruz kalan bet gen 
cın, Antakyarun (Kubilay) )arı olaca 
ğmı tli.n ediyordu. Bu gerçektir ve çok 
yerindedir. Onlarla beraber, biz de An 
takya ve lskenderunda irticaın ölümü 
ne, yenilifin zaferine tahit oluyoruz! 

zakerclere devam olunacaktır. T h • ı "' 
Japonla:r ı-aberlikte iırar ediyorlar. a Si at tutarı 

Vaıington deniz antla~ma.sınm feshi ka· 
rannı da geri alrnıyacaklardır. 

Sarre'daki 
Son hadise 
İtalyan kuvvetleri de hare• 

kete hazırlanıyorlar 
LONDRA, 18 (A.A.) - M. La.na. 

:.ury Dış işkri bakanı M. Simondan 
Sa.rda çtkan hadise ha!tkmda izahat 
i•temiştir. M. Simon dcmi•tir ki: Sar. 
da bulunan polis kuvvetl.;i münhaaı
ran Sar hükiımefoıe talidir. Bu ıru... • 
'·etlere a:lm.acak adamların seçimin • 
de lngiliz hükfunetinin hiç bir mesali 
yeti yoktur. Hadise ıimdilik aydmlan
~q -~lduğundan b"ç bir teY aöylıye 
nuyecegım. Yalnız ıunu demek mec
buriyetindeyim ki, kababatli her kim 
olursa ohun böyle bir h.idiaenin böyle 
bir zamanda çıkınış olması çok fena 
olm~tur. Maamafih hadisenin sıyaaal 
kantıldtkılara yol a~ ı'.ç.in orta.da 
hiç bir aebep yoktur. 

Von Papen 11ilmi;yor 
BERLIN, 18 (A.A.) - Vem Papen 

in Sarre kooruserliğine tayin edilece • 
ği doğru değildir. 

ltal;yan po!i&leri 
ROMA, 18 (A.A.) _ Sarrea ır"de

cek olaı;ı lta!yan kuvveti iki granadiye 
taburu ıle hır karahine ta.burundan 
mürekkep olacak ve bımlar bu ayın 
19, 20,_ 21 inde hareket deoeklerdir. 
K.a'."~!neler, yeni bir aiya.h ünifonna 
ve onu aç~ caket giyeceklerd"r. 

ln/lllizkr de gönderdilıer 
LOND~ 18 (A.A.) _Geçen ge

ce Sar'a gıtmek Üzere bir mikdar as
ker Duvr'dan .hareket etmiıtir. Bu 18• 

bah !'uvr'a gıbnek üzere Surniklif ka 
rargahı~aı;ı iki bölük asker da ha .ha,.. 
reket ~tnıittir. Dün ak,am bu bölük
lere aıt 100 kadar araba ile 150 zabit 
~ ~~ Duvr'dan vapura blndirilmiş
tır. Bölükler, cuınarteai gü.nü Sareb . 
riiken'e vaaı) olacaktır. 

Zeppelin bir milyon kilo
metre uçmuş 

BER1:!N, 18.A.A. - Zeppelin, balo-
nu Amenkaya yaptığı son uçuıta fabri
J<:ıdan çıkt!ğındanberi bir milyonuncu 
kilom~t;eyı başardığından bava bakanı. 
M. Gönng- balonun mürettebabna ve 
zeppelin. fa!'"kası?ın mühendiılerina çok 
h_araretlı bir tebnk telgrafı göndermit 
br. ~ 

Çin komünistlerinde ec
nebi düşmanlığı 

ŞANGHA Y, 18. A. A. - Reuter a· 
jansı muhabirinden : Aııdika1r miıyo
nerlerden Stan ile kanımın Çinli komü
nistler tarafından, göz ön~de, kafaları 
keailerelc, ölülerinin ortada bırakıldıiı 
Pekindea alman bir telyazısile teyid olu
nuyor. Bu iti gören komünistler, bu· 
nun, bütün yabancıları öldürmek huıu
nın.fa verdikleri kararın birinci tatbiki 
ol uğunu söylemi~lerdir. Madam Sten, 
ölmeden evvel, küçük ktzt Heleni sak
lamağa muvaffak olmu~tu. Kızcağız, i
ki gün, bir Çinli kadın tarafından emzi. 
rilmiş ve Çin nizami kuvvet1eı-!niu gel~ 
meJile kur'.anlmıştır. 

ANKARA, 18.A.A. - Maliye bakan· 
lrğı 934 mali yılının ilk altı aylık tah
si1'it tutanın geçen yılın aynı dnreaiyle 
mukayeseli ola-._k neıretmiıtir. Buna ait 
li•te aşağıdadır ' 
V aridatm nevi 1933 tahıi- 1934 tahsi-

latı Jab 

Arazi v. 1.300.134 1.624.754 
Bina v . 1.619.307 1.813.681 
Dava1·, develer ve 
<liğeı· 1 ayvanlar v.n 8.785.424 
Ruhsat, kazanç, biz. 
met ern..bı v. 6.687.603 
Veraset ve intikal 205.544 
Giimrül< ve arzi. 

8.831.026 

6.611.513 
161.069 

şer. 17.341.469 15.201.712 
Gümrükte alınan 
mü. pu. ithalat 
muamele v. 4.456.327 4.459.989 
Sinai müessese 
ve diğer muamele 
vergi. 1.758.187 2.921.972 
Şeker, gilikoz. o
lektrik, havagazı 
ve ham petrol 2.0:5.869 
Diğer madde istihsa. 
Kara,deniz avlan 130.356 
Nakliyat 313.141 
Damga reami 2.903.920 
Tapu harçları 579.608 
Mahkemeler 642.029 
Pasaport 314.657 
Noterler 

4.023.868 
3.208.118 

137.970 
315.940 

3.269.961 
590.950 
634.269 

8.394.293 
255.384 

Mülga vergi!.,.. 
inhisarlar 

30.307 49.016 
15.000.000 17.112.680 

Tütün müskürat 
mü. pu. o 1.690.000 
Devlet onnanl"n 996.725 965.336 
EmUık sabt bedeli 485.831 543.188 
Fenerler hasılat. 349.795 400.202 
Askerlik mükellefi. 761.496 1.003.382 
Tayyare resmi o 1.020.603 
Para cezaları 
zam cezalan 569.913 537.880 
Müteferrik haailat 704.043 857.402 
iktisadi buhran 4.090.603 5.363.958 
Muvazene ver~isi 6.353.333 7.177.347 
Sair varidat 3.034.956 3.050.058 
Fevkalade varidat 31.167 
Buğday o 3.640.970 

Müteveffa kral Aleksandr . . 
ıçın 

BELGRAD, 18. A.A. - Müteveffa 
Kral Alekaandr'ın 46 mcı yıl dönümü 
münaabetiyle 10 bin ki,iden fazla bir 
ziyaretçi heyeti, Kralm Oplentz'deki 
mezarına ıriderek orada eğilmişlerdir. 
Kral ikinci Piyer, Kraliçe Mari ve Kral 
hanedanı azası ayin İçin kiliaeye geldik
leri zaman heyet, Kral ve ailesini coı
kun tezahürlerle karşılllllllı n tiddetle 
alluşlımuıbr. 

f Harici küçük haberler 1 
• Londrada polis , timdi,... kadar 

mühim nükdarda ~omolil çalnuı o • 
lan bir çete hakkmda mühim keşifler 
de bıı.lunrmıftur. Birçok tevkifat bek
lenmekteclir. 

• Londrada kocaııru zehirleyerek 
öldürdüğünden dolayı idama mahkUm 
edilmq olan Ethel Major, alfedilmi
yecelrtir. Dokuz aenedenberi ilk defa 
olarak bir kadın idam olımacaktır. 

* Amele ııendikalan üçüncü kon
gre&İ Saray Bosııada ~ıl,mıftn". 

* Avusturalyada yığmla kum savu
ran aert bir yel, dün aabah Viktorya 
ilinin bir bölümünde büyük zararlar 
oebep olmuıtur. Binalar ha.aara uğ'ra • 

1 Memurlar için 
Otobüs 

ANKARA, 18 (Telefonla) - S... 
yındırlık bakıanlriı devlet mııiıallesinde 
hinasma taşmdıktııuı sonra yeni bir ih
tiyaç ka.rımnda kalmıtttr. O da mo
murla.rdaıı bir çoğunun eski Ankara • 
da otunnalan ve ınaaJ1an az olan me
mudann Ankara ile Y eniıehir arasın
da iıliyen otobüs ücretleri yüzünclen o· 
tobiis>e binmeıl< imkaruru buiamamala • 
rıdtr. 

Bakanlık bilbassa kıt giln) ... incle ınc 
murfarın ucuz hir 6at1a gidip gem
lerini temin malı:sadile 1296 nwnıralı 
kanuna ek bir kamın 18yihası hazırla • 
Jlllfbr. 

Bu Jiyibaya .:öre, Ankarayw. mah • 
aus olmak üzere deYlct dairelerinde ÇE 

lıp.n memurları dairelerine getirmek 
ve gÜlÜrmek İoçİn veki.let otobüıa ku1-
lımalrilecek ve ot<ıbüs mi<ta.rı Ye kad • 
roau her - bütçesi.le tayin edilece&· 
tir. 

Otxıbiislerin qletme masrafı v~ 
!er tarafından bir tarife ite tayin ola· 
nacak ve -raflw memlll'lardım alına
cak ücretlerle temin edilecektir. 934 
seneai içinde diier bixmetler i~ alı • 
nan otobüsler bakanlık eyet:in:in ka • 
rarile memur nakline tahsi& olunacalr-
tır. 

lspartada kar 
ISPARTA, 18.A.A. - Bir uzdanberi 

ilkyaz gibi geçen havalar dün bozul· 
mu§ fırtına ve yağmurdan ıonra sabaha 
karp kar yağmıfbr. Her taraf karla ~ 
tülmüştÜT. Şimdi yaimur yağmaktadır. 

Yugoslavya kabine 
si istifa etti 
(Başı 1 inci sahil ede) 

tif ayı kabul etmiıtir. 
BELGRAD, 18. A. A. -

Dış işleri bakam M. Y evtiç i.s-
tifa etmiştir. 

BELGRAD, 18. A.A. - Bakanlar 
mecliai.nin dün yapmıf olduğu toplanb· 
da dıt bakanı, arkadatlanna Cen~ 
ki mesaisi hakkında mallimat vel'lllJfbr· 

Bakanlar ınc<:lisi, dit itleri bakanınm 
izııhatmdan sonra Yugoalavyaya yap
mış oldukları yardundan dolayı dost ve 
mütteffilı törelere minnet ve şiikranuııı 
izhar etmiıtir. 

BELGRAD ,18.A.A. - Kabinede, iç 
siyasa hakkındaki anlatamamazlıktan 
ötürü dl§ iıler bakanı M. Y evtiç ile z>
raat ve adliye babru M. Koyiç istifa e' 
miılerdir. . ,. 

BELGRAD, 18..A.A. - Bay Yevtıç• 
iıtifılsr, kabine Üyeleri arumda illı; te~· 
rin sonunda adliye bakanı Bay Maka,. 
ınoviç'in çekilmesine aebep olan ıöriit 
ihtilaflarmm neticesidir. 

125 saylava dayanan Bay Y evtiç ae 
bükı'.imet:in yalnız paramlento Üyesind"' 
teıekkül etmesine taraftar olan Marin<>: 
nç guruba ara1tnclaki ihtiliflann bakikı 
mahiyeti belli olmamakla beraber, bu is· 
titanın bakan Cenevreden döndüğii za
man arkadıqlan tarafından soğuk kar
şılanmaundan ileri geldiği zannedilınck 
tedir. 

mış, damlar uçmuş, f. 1>rik bacalar> 
yıkılmıştır. 

ılnı 
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: 1 •.. pan-I 
itin alay tarafı 

Ş EH i R HABERLERİ /Günün~ · - - --ı 
~~J'ii 

B.ıy..,.ıar M1ylav oluyor. 
.., Cepen giin bu aüttmlanla ya::ulığun 
;:,~~oda bunun ne kadar haklı w 
!ıi,.- olduğunu ifaret etmiftim. 
lıı . elime geçen bir haftalık mecmua 

""-ııını tazeledi. 
.,._Eu.i kdınlar birliği bafkanı Ba • 
~Nezihe bu mecmuanın yazıcıaik 

llfUrken ıöyle diyor: 
...;;:- Ben, üç günde bir roman Ytua• .. 

lıınu okuduktan aonnı bcr,)oanlann 
:'._ı:lau olmakta çok gecilulikluine bir 
~ inandtm. Diİ§ÜnÜn bir kere, üç 
-..:ıe bir roman yazan bayanlarunu 
~· Mebu•luk müjduini duyunca ıso
"""' AnkaraJa alanlar olduğu gibi. 

Fakat fU üç günde ya:ılan roma • 
"". ~ir türlü aklım ermedi doinzsu. 

"Oman yazan arlıad<qlar araısrnJa 
~ v~ ben olduğumu söylerler. 
~ Ya::ulığun satırlan. tekrar okuma
~ Vakit bulamodan ycua:nm. Böyle i· 
:" bir rcımcmı iki buçuk aydan daha 
... :&onıarula ya:sdığımı bilmiyorrnn. 
4'rnına di.yecekaini.z ki ""n ,.alna: 
~la değil, 6tade )'IDııarile de ui 
l'f'JIOmın. Onu da kabul edelim. Ft1r 
"Ot bu benim yİnnİ iki JltlWı ifim. y"" 
Ilı~ benim iPtı -- dq.yinl 
~liia etmıak ıribi hem ilıti~, h.rı 

)af, Gıiinde en ,o1r ~ığun ro • 
t'ı Pek pek yirmi bet .alıileJir. O 

Jla::ulığunı tekrar 6Özaen geçirme• 
tı. fartit.. Banu ya,,.am o katlarını 
~-~ Peki Bayan NeW.e üç 
"""«e bir roman naaıl ya:ııyor. 
'4Jı So.ylavlJı onların oban. Diplomat
~ Ottların olsıın. Bütün sıyaMJl hak • 

OKONOMI 

Müşterek ofis 
Atina şubesi 

lı ıabaıı daha ziyade 
artırılacak 

Türk • Yunan miiJterek Tocaret 
ofiai dün Ticaret oda.unda bir toplan· 
b yapmıfbr. Bu toplantıya, reıia Bay 
Nemli zade Mithat, tehrimiz Ticaret 
oda.aı nN!lm• Bay Kara Mu.stala za • 
de Ahmet, lzmir Ticaret odaaı na· 
mma Bay Refi Cel.81 ile Yunan dele
gesi M. Fufaa ittirak etmifler, yeni 
takas anlarumm tatbikatı etrafın.da 
göriipniiflen&. Oğrendiğinüze gö • 
re, bir yıldanberi çalı§&n Tüıiı: • Yu • 
.-ı ofiai içıin Atinada da bir ~ açıl 
- kıırarfattırılıır. iki memleket 
ölron<wnisi için faydalı ,.kilde çalıtan 
ofiüı İf aa.haaı böylelikle daha arlb
nlmq olacaktır. Atina tube..mi.n k:u -
rıılmev hazırhlı:larma yakında b~a
ııılacaıktır. 

TUtün ekıperleriniıı salahiyeti 
Tiitiin eksperlerinin vazife ve aa • 

l&hiyetlerini ta}in etmek üzere hazır
lanan elı:apeırler niz""'"N""i eoıı ve 
kat'i 1.Jclini almqtır. Bu i§le uğrqan 
komisyon dün de toplamnq, projenin 
eaaslarmı ~özd~ g~. Bu ni • 
zamnaııne ~. tütün ci:n.ı.Jenm ve bakı
nımı bilen, derecelerini ayırt edenler 
ebpeı-.- cılahileceklenlir. cııılann ot.un. Fakat Tanrı OJkfna 

-. otur, fU üç giUuk bir ıwııan yaz. 
~ın kolayını öğretsinler. Bu tıJsım. 
.... ~ ilk ımı.unı bcr,)oanlara 

'!'S' yaparım. 

Borsa acentaları yıllık toplantısı 

~ŞQJ,a deiil, üç günde bir ron.un ya
tılı ba)'Cmlar Kurultaya girerlern ar· 
~Uü dört :uuztte bütçe yapar, bir 
-. •, türe 1-lar, iki .-ite kabı· 

deoirir. Bir aaatte pam yapar, bir ;::::e harp ~' bir •olukta barı§ 

, tıeİ.triJ. ütüıümıi81in be bayancı • 
%. O bile yarım aaatfe ltutyor. 
-.__ Burhan Calıit KOROGLU 

&tl.EDIYEDE 
0 

-------
Qisiklet kiralı-
Yanlar için 
beyanname vermiyenler 

ehliyetname 
l\ınıyanlar cezalandırılacak 

BiUklet kullananlar ve biaiklet ki
~YMllar haklunda belediye tarafın· 
..ı~ yapılan yeni taünatname tatbik 
. """1eğe batlaıtlmfbr. Bu talimatna • 
~Ye göre bisiklet kullananlar im.ti • 
~arak birer ehliyetname alacak
~ . Bir aya kadar eGliyetname al
~ar aeyriiaeferden .. .., dilecek
~ • On yqmdan küçük olan çocuk 
~c. hiaikıet kulJanamıya.caklardır. Bi
ı.:ıet kiralayanlar ela belediyeye birer 
.~,.__ vererek ımıkine1erini mu
'~""6 ettireceklenlir. 

Mu,teri ne kadar rakı 
içtiğini bilecek 

'~. bira. gazoz ve saire gibi içi
~ lll&ddelerin •'1elerine litre ve gram 

11• darlarının yazılmaaı için beıtediye 
ı.ı~a.darlara bir tamim yapmıftrr. Şi
i;"'l'llen bafka, kadehlere de litre ve 
~ "4l İ§aretleri konacaktır. Birahane 
~ ll~larda ~~t-;riye ~delıl<: iç: 
~ .~~lirken, muıten ne ıınıikdar ıçki 
~it;tıni bilecek ve ona göre muayyen 
~~I Para verecektir. Belediye bu i~
' etin yaptırılma.aı için, yeni yılbatı· 

it.dar mühlet vennittir. 

Akay iskelelerinin tamiri 
ı..~•ta köprüaü. altında, Akay <cla
"Qle ait vapur Ukeellerin.in yeniden 
~ bir eıkilde yapılına• ıiçin Büyük 
lb:~l~t Meclisi bir kombinezon bul • 
) "ftu. Unkaparu köprü.Ü yer:ne ya
~:ı~<ak Kemal Atatürk köprüsü için · 
ııı.ıl'ilarıekte olan paranm bir lumıı art 
~ 1-:a.k Akay idaresine verilecek, A· 
~l ~- de köprüdeki yapur iıı.ke
~""uıi ve Köprübatı meydanlarını mo 
, ..... bir tekilde tanziın edecekti. Mec 
11ı.,h1t paradan bir kımımm belediye
~ '1marak Akay id...-ine verilme
~ lrarar verımittir. Fakat belediye 
"-t bu hwıwta hiç bir resmi tebli
\d telmemİ§ıı'.r. Bu giinlerde Anka • 
~.arı bir tebliğ gelme&i beklenmekte 

Sahte pi Akalı oto nıcbiller 
~ S.... günlerde tehrimi:ule aaht:e pla 
~· "eya civar la§ra belediyeleri pla
~ a.ruu t&§JYan bazı otomobiller gö
~""'ğc baflıunııtır. Bu anıbalarm ta
~·"~ h&klannda ceza keoilmea.i için, 
ı.: edıye kazalara bir tam.im gönder
-;"1ır. T atra belediyeleriıWı pliıkaları 
~ıa,ıyan arabalar, bUT11ıla k•Jmak 
~·ı"ldıklan mü.aade niabet'nde du-

1..,ecklerdir. 

Ruhsatnameler yenilenecek 
~ilence yerlerinin açıbıuuı için be 
)'...-; ~en alınan ruhsatnameler ıınuay 
~r müddet içindir. Bu müddetin 
~ inde, yeniden nıhs.atname almak 
~ .&~len resmi ödemek lizımdır. 
s::bı mÜeMeae aahiplcrinden bir 
~ müddetin bitmeaine rağmen, 
~Yeye müracaat ederek nıhsa.tna 
)\ lrtıiıU yenilfj!" enıktedirler. Bedıedi· 

Ynıakamlıldara bir tamim a:ön• 
L.-•. ,... ... bu gibi müeueae aahiplerinin 

• edilmesini bildinnittir. 
~eıı; yapılacak l&tanbul ko~'<!rva 

h .,,,_:sı icin a ılan nı ü h,kaya 

Meokul kıymetler ve kambiyo bor
....., acentaları birliğinin senelik top
llııntıaı önümüzdeki cıımmıtıesi günü 
yapıla<:akbr. Bu münasebetle. azaya 
bir de çay verilecektir. 

Okonomi bakanlığına bağlı 
muasseselır 

O!wnomi Balrenhğma bağlı mü
-'-'n İfleyİ§ vaziyetini gözden ge.. 
çirmek üzere tehr:imize gelen bakan
lık müfettiı ve komiserleri burada tef. 
tiı1erine bafl-=ılan!ır. lki gÜn evYel 
de komiser Bay Mahmut ..., Adnan 

· 19hrimize gelm'.~lerdir. Şimdiye kadar 
Türk.ofu latanbul tubesi teJki)itı göz 
den geçir:i!mq, 1>İgorta kumpenyaları
ıun teftifine ba§laımıı,tır. 

Miifet.tit ve kcmiaerlerin tetkikle
ri daha yirmi gün kadar sürecektir. 
Neticede raporlar hazırlllJUll"ak bakan 
1."- 1..!U!..!t • .: M6a ouu.ıruecev:!.!rw 

Romanya yüzde on fazla 
resim alacak 

Romanya hükiimeti bu aenebatm· 
dan itibaren memlekete girecek mal • 
!arın değeri üzerinden yilzde 10 nis
betinde fazla resim a:lmağa karar ver 
mİ§IÜr. Romanya hükiimeti, böylelik • 
le dünya piyasasmdaki fiyatları Ro • 
manyadaki fiyatlardan daha az olan 
malların ihracını arttırmağı ummakta
dD". 

• Zeytinyağı, balmınnu - T\İriu>. 

fU.. gelen bir habere ı:öre, lzmirde 
zeyt:nyağı ve balmumu piyaaa.ı git • 
tikçe sağlamlaşmak.tadır. BaJmumu 
fiyatlarmm kiloau 62 ku.,..tan 68 ku 
nlfa kadar çık:ınıftır. 

SPOR 

Anadoluhisar idman 
yurdu kongresi 

Anadoluhioarı idmanyurdundan : Yur
dumuzun yıllık toplantısı bu aym yirmi 
dokuzuncu cuma günü saat onda yapı· 
lacağmdan Üyelerin Anadoluhiaarmda 
yurda e-elmelerini dileriz. 

._I __ s ... o_R;.;...;;.s .-A;,_._I 
(İt B•nkumclen alına.n cetTeldir) 

18 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
istikrazı da.ib.li 94,.25 Rıbtna. 17 50 
1933 Era:arol 97 An. Mümessil 49,90 
Kuponıuz 28110 An. T.hvili 1, il 45t55 

" il 26,90 An. TabYili 111 4S 
.. 111 27,12,50 

ESHAM 
it Ba.nlır.au Nama 10 t Reji kupoasu 
n " Hamiline 10 J Tele fon 

2,20 
10.60 
18,60 
12,95 

• ,. Miloui. 951 T erkoı 
Türk.iye CIUllb.u~ Çimento 
riyet Banlcaıı 57,50 ittihat de7. 
Tram••J 30,50 Ş.rk dey. 
Anadolu H=••• 28,.0S BaJ7a 
Şir. Hayriye 16 Şark m. ecza 

13 
0,87.SO 

1.155 
4.65 

ÇEK FIYATLARI 
Londra 623,50 Prai 18,98,68 
PIU'i• 12.03 BeJcr•t 34.96.75 
Mil&no 9,28.SO MoıkoTa 10,90,75 
Nüyork 79,35 BerJ;.n 1,97,47 
Cen..,.re 2,44,97 Varıo•a 4.19 93 
Atina 83,53 Budapeıte 4.17 
Brükael 3,39.37 Madrit 5.79.87 
Amaterdam 1.17,32 Bükreı 78.99,84 
Sof ya 66.03.60 Viyana 4.29 

NUKUT (Sahf) 
x: ..... , K""'t 

OF. Fıraaau ,. zo ı. ı .. ;... 115 
1 Dolar 121 1 Pneta 1a 
1 Kar. ç.ı. 118 1 Muk 43 
ı Si.le A•. 23,50 1 Zloti Z2 
1 laterlia 825 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dia.ar 55 
20 L••• 23 l ç_..o""is ~-

20 F . Belçika 118 AJbn 9.32 
20 Dralunı 24 M-.idiy• 41 

l Floria 83 Bank.Dol 240 

dahil olan sanatkarların nümune .....,.. 
)eri vilayet meclisi ııalonunda .koıunu~ 
tur. Gel.., bütün eserler per..,...he gü
..U toplanacak olan, heyet tarafından 
tetkik edilecek ve en çok beğenilen 
ekr sahibine rııü:kitfatı verilecektir~ 

ViLAYETTE 

İlk altı 
Aylık tahsilat 
Geçen yıla göre üçte bir 

nisbetinde fazla 
latanbul Maliye tabail müdürlük • 

leri 934 bütçe yılrnın ilk 6 ayma malı 
.... hesaplan tesbit etnlitleridr. Bu he 
aaplarm merkezde ka.t'i tekilde hazır
l•ımı0• için tahsitL müdiirlüklerindt.n 
tahsil memurluklarına emir vert.lıni§
tir. Bu anre göre her tahsil dairesi 
6 .aylık tahsilatı gösteren cetveller ha 
zırlayacak ve bunları müdürlüğe gÖD< 
derecelrtjr. 

Müdürlükte yapılacak tetkik neti
cesinde vaziyet remı.en teM>it eidlm:ı 
cııtacaJdır. Yapılan tahmin)...., göre 
yüzde 15 ile yüzde 20 arasında faz. 
lal"4DllftD'. 

300 kuru,lukların tasfiyesi 
300 kuru§a kadar maaı olan müte

bit yetim .... dulla-m ımaf)an taoii
ye edilerek 10 yıUıklan delateıı veril
mekte idi. 

Ancak talfi(ye muameleli biraz uza. 
dığmclan bunun kanunun kabul edildiği 
tarihe kadar mı, yolna hesal>ın tasfiye 
edildiği tarihe kadar mı hemp edile • 
ceii üzerinde bir tereddüt hud olmuş
tu. 

Maliye wlı:iletinden gelen emirde 
300 lamı? kadar -ı olan yetim •e 
dullarla müt<kait!erin ıı tlen tasfiye 
ediliriren kanunun çıkbğı tadıe kadar 
heııap edilmmi ve bımdan ..,nrakilerin 
de aynca hesap edilerd< v«ilmesi teb
lıiğ ecti!miftir. 

* J.tanbul Ndyoounda ziraat oda
sı tanılmdan ziraatin taamınümü için 
bir kaç lronfeıram verilmesi kararla§ • 
mıftır. 

Fırkaya yazılan 
Kadınlar 

Fırka büroları her gün bir 
çok müracaat kaydediyor 

Seçim defterleri bitirilmek 
uz ere 

Saylav . seçimi lıazı1"lıklan bitiril-
mek üzerecl6r. intihap teftiı heyeti rey 
atacak kadın, erkek vatanda§lann adla
nnı taııyan defterleri tetkik etmişler

dic • 

Reye İ§tİrik edecek vatandaşlarm 

m.iJrtan kat'i olarak btcWı anlatılabi

lecektir. Ş<ibrimizde 353 mahalleye 
ait 353 deftCT tanzim ediJmİftİr. 

Her mahalleye ait te iki deft..- var
dır. Bunlardan birinde henüz yaşı lrii
çük olduğu itçin reyini kullanamıyacak 
vatanchı§larm iaimler:i, diğerinde de rey 
aahibi valandıqlann :i.ünleri yazılıdır. 

Diğer taraftan oaylav seçimi ve ka
dınlara verilen sıya:.al genişlik dolayısı 
ile fırkaya ginnek Üzere ıniiracaat e
den bir çok ünlü kadınların kayıtlarına 
devem olumnaktadır. Teşkilat idare he
yetleri bugün toplanarak müracaatları 
neticelendinnektedir. 

Bu defaıki •ylav geçiminde ikinci 
aeç.iciler arasında bW çc* fırkalı Ba
yan bulunacaktır. 

Latince kursu açıldı 
lstanbul Onivergjte.si Hukuk fakül

te& nde, ihtiyari olmak Üzere, bir la • 
tince kursu açılmıt§ır. Bu kursa, iste
yen talecıb de,·aım edeoektir. l>e,..ler 
dünden ;tiharen başı'aı.ru:~tır. Talebe-

. !er, bu kur&ta ihni ı•tılahlar bakımın· 
elan malUnıatlat"Bll geniıfletecdderdir. 

• 

MAHKEMELERDE 

Mum parası 
İçin dilencilik 

POLiSTE 

Bir tramvay 
Otobüse çarptı 

İhtiyar bir kadının duruş- Altında tamir ile uğraşan 
ması yapıldı şoför yaralandı 

Dün sulh ceza mahk-'nde d.i- Y edikulede bir tramvay ile otobüs 
lencilikten ·auçlu ve Sofi adlı bir ka • çarpışmışlar, neticede otobüs bir kaç 
dınm duru~sı yapılmııtır. Sofi bir yerinden parçalanmı§br . 
dul kadmdrr. KotaAUndan da biri<aç 815 numaralı vatnmn Ha_,m kul-
kunıt maat almakta, bu para ile de lanclığı 4 numaralı tramvay arabuı 
gill gibi geçinnWcte, &am.eye mühtaç Y edanıleden hareket ederek Samatya 
olmaaım.ktadır. Tertemiz giyinen bu ka caddeliııde durak yerinde bozulmuş o-
dmm d:Jencilikten ouçlu olm,..ı her • lan bir otcıl>U. ile karıılafmt§br· 
keain hayretini mucip <ı1mU§tur. Ka • Otobüse tramvay arkadan çaıp-
dm mahkeme kQridorunda hayretle mi§, bir kaç yerinden delik açmıtbr. 
kendisini .eyredenlere başmdan ge • Bu &ırada otobüsü tamir etmekte ve 
çenleri §Öyle anlabm§tır: altında bulunan otobüs §Oförü Mahmut 

- Bir kızmı vardı. Kimin varsa Al· ta belinden ağır surette yaralanmıı-
lah baiıtlaam. Çok aevredim, Amma. br. 
Allah onu bana çok gönlü, elimden al • Kaçak et - Şchreminincle Ordek 
dı. Ne denir? Veren de o alan ela o... kuap mahallesinde Türbe ~nda 
Ben ruhu §ad olsun &;ye kiliseye mum oturan llyasm evinde 13 kilo kaçak et 
yakmak istedim. Yakılacak ımwn in • ve arta.dap arpacı Emin mahalle.inde 
aanm kendi almteri parası cıı!ma.h imit Tatlıkuyu caddeainde Rafidin evincle ele 
Görüyonumız ki çok ihtiyarım. Çalı§- 6 deri ile 9 bat canlı koyun bulunarak 
maya kudretim yok. Dilenmekten bat yalıalanrnı§br. 
ka bir feY yapamam Bunun için d:J.,,. * Kubnçlık - Kniı:çeımede otu-
nerek bir mum parası toplaınaya ka • ;raıı Feride ortağı Pipiyi kıskançlık 
rar verdim. Evden çıktını. Beni tanı· la yüzünden çakı ile hafitçe yaralanuı-
~ lıir s..- bir ...ı.ağın ba- tır. 
ıma oturdw.n. Avucumu açtım. Karıı· * Hızlı giden otom<ıbil - 2029 No. 
ma ilk çd<an insan bir polio oldu ve lı otomobil Beyoğlunda foför Alinin i-
daha bir ı.urı, bile almaya muvaffak dareoincle hızlı gittiğinden durduruknuı 
olamadan beni yakaladı, bllt'aya ge- ve §Qför yelra\anmıınr. 
tirdi. "' Kulubeıde lııraız - Büyük B.,,. 

Çall§&bilecek kudrette olaıllarm di bekte lanail ve Alinin kulubesine kom· 
lenmeleri yasaktır. Mahkeme bunlara tularmdan Filoto ile oğlu Jozef gir-

ekted
. ç ı ___ '-' mit, ylllak, battaniye, çerşal ve saire 

ceza venn ır. a ııamıY&e.<WUan __ 1__,,_ ı.~. 1 1 da _._ ı 1 
. , ~- -~·aaf.. :ı yca:s.a anmıı ar-

doktolr raporu ile aabıt olanlar da kim dır. 

aeleri yoksa Darülacezeye aevkedilir- * KayDM' ıüt - Ortaköycle Zincir-
ler ve yahut kefaletle Adliyeye veri- likuyu ookağında sütçü lbnııl:ı.im aabah-
lir! .... Mahkeme sofunun çalı§ma kud leyin ôüıkk' !>da ıu:.leTi piıir.iikten son-
ret nde olup olmadığının tayini için ra güğümleri rala koyarken güğümün 
doktora gönderilmesine larrar vermiş- biri devrilmi§ ve lbrahimin yÜzÜnÜn 
tir. bir kısmı yanmıtbr. 

Kaçıkçılık davaları 
Sekizi.nci ihtisaa mahkemesinde af-

yon kaçmnaktan suçlu Filip, J.piro ve 
Koçonun davalarına devaı:n edibnı' ş • 
tir. Geçen celoede Tıbbı Adliden af -
yonla:nn cinsleri ve fiyatfarı hak.km -
da beklenen rapor gelmediği için da
va düne kamlışb. Dün de gene rapor 
gelmediği için muhakeme bu aym 23 
üne bıra.lalmıttır. 

Gene ayni mahkemede earar ve e
niııı kaçakçıhğmdan davalarına balo! 
ma.kta olan Danit, Hakkı, Makbule 
ve lllakiıün davalarına bakılarak, Hak 
kı ile Makbulenin evıl:iliklerine dair nü 
fuatan i..tenen evrak gelmediği için da 
va cumartes.ye bırakılmıştır. 

1 Kürük ha berler 1 
~~"'~~,;.;,;;.;;.._. 

• Galatasaray lise•i talebe konseri 
cuma giinü saat on beıte mektepte ve
rilecelrtiT. Konoeri Sezai Asaf ve Sey
fettin Asaf idare edeceklerdir. 

• Perşembe günü saat 17,30 da Gül
hane parla içindeki Alayloöşküncle Bay 
Refik Ahmet (Sumerlerden kalan •an'. 
at eserleri) hakkında bir konferano ve 
bu konleran&tan eonra temsil ıubesi a· 
matörleri bir teınıil verecektir. 

Davetiyeler her ırün saat 16 dan 
oonra Alayköı.kü iç F§lcri çevireninden 
alabilirler. 

* Ankara lisesinden yeti,enler bir
liği azalan cuma günü halkevindc top. 
lanacakur . 

* Sokaktaki soba boruları - Bazı 
evlerin soba boruları ca'tlde üstüne ÇJ· 

kımlrnakladır. Borulardan döıkülen ku
nımlar gelen geçen yolcuları rahatsız 
etm<:ktedir. Belediye, böyle soba bo
rularının sokafa çıl<anlmasımn mene • 
dilmesini iubelere bildinniıtir. 

Bedava kahve olur mu? - Çem
beTIİıtaşta hiç yüzünden bir vak'a ol
muf kahveci Etrel namında biri boşta 
gezer taıknnından lsmaile bedava kah
ve vermediğinden ilmi araunda kavga 
çıkmıştır. lamail bıçakla kahveci Etrefi 
batından ağır surette yaralanıııtır. 

ODADA 

Seçim sandığı 
Bugün açılacak 

- ----
İki bin beşyüzden fazla 

aza rey attı 
Ticaret ve sanayi oduı meclisi aza

lığı seçimine dün öğleden sonra da de
vam edilmiş, intihap saat 17 de niha
yet bulmuftur. 

iki gün içerisinde, rey sandığına 
(2500) den fazla rey atılmıştır. Bu 
miktar, odaya kayıtlı bulunan ve inti
hap hakkım haiz olan uanm ekseriye
tini teşlril ettiği içln, seçim müddeti.Ü 
uzatılmaınm lüzum görülmeııniıtfr. 

intihap heyeti huzuru.nda mühürle
nerek kapablan rey sandığı bugün a
çılacak ve reyler aayılacaktır. 

Kazandıklan aıılaıılan azalar bak. 
kında seçim mazbataları yapılacak ve 
kendilenne bildir:ilecd<tir. Okonomi ba
kanlığınca aynlacak 20 namzedin lia • 
te•i bug"iln yahut yarın odaya bildiri • 
leceğine göre, asli ualann 6eÇiıni için 
cumartesi günü bir toplantı yapıla
caktır. 

• Gre.rnoioncularuı mÜTa<:aatı -
Gramofoncuların ticaret odasına yap
tıkbrı müracaatı tetkik eden heyet, 
bu defa, plak imal eden fabrikalara ıi
pariı veren müesseselerle temasa lüzum 
görn>üıtür. Bu temaslar da bir kaç gü
ne kadar bitirilecek ve iotekleri hakkın
da bir karar verilecektir. 

* Deiifildik yok - Bir elrıam ga
zetesi, ticaret odasııuıı tetkikat ve n"§
riyat ıubelerinde esaslı değqiklikler 
yapılacağım, bwnm için de bir komİI· 
yon te,kil olunduğunu yazıyordu. Yap
tığımız tahkikata göre, ııe böyle bir ko
misyon tetkiJ edilmit ve ne de bu iki 
ıubede cleği§ikl.ikler yapılması düıünül
mü§tiir. Alakadarlar, haberi tekzip et
mektedirler. 

isimlerin çift olmasına mani 
* Ticaret oda.sı meclisi bugün oda

da toplımacakbr. Buııiiı*ü toplantıda 
belli bqlı olarelr odanın 935 senesi 
bütçen ı:örüıülecektir. Bundan bafka, 
la.tik • deri robbeti iti ve zeytin ihraç 
nizamname projesi de ruznMDeye alın· 
mıfbr • 

tedbirler alındı • • 
ıçın 

Soy adı ahını olanlar, •dlanmn nü
fus kütüğüne kaydı için müracaat et
mekte icliler. Fakat iç bakanlık nüfus 
umum müdürlüğünden emir gelmemi§ 
olduğundan bu müracaatlardan bazıla
rı kabul edilmiyordu. 

Vekillikten gelen emir üzerine h
tanbul vil&yeti bütün kazalera verdiği 
emirde yeni soy adı almış olanların tes
cilini bilclirmiılir. 

Vilayet soy adı abnıf olanların zor· 
luğa uğramaması iç.in kolaylıklar gös
terilmeoini de ilave etmİftİl'. Bu.na gÖ
re soy adı alımı olanlar yeni itoimJeri. 
sıin tescili için vilayet nüfın müdürlü
ğüne veya kaza nüfus memurluğuna 
değil, doğrudan doğruya mahallin mül
kiye memuru olan nahiye müdürüne 
bir arzuhal ile müracaat edecekJerdir. 

Bu arzühale pul da YÇ1ftınlnuya • 
c:aktır. Pulsuz arzulıaller nahiye mü
dürlüğü tarafından derhal nüfus memll!'
luğuna havale edilecek ve 24 .-t için
de kütüğe kayıt muamelesi bitmit o
lacaktır. 

Ayni iomin iki şahıs tarafından a- ı' 
lınmaması için htanbul niilus müdür-
lüğü yeni bir tecl>ir almııtır. 

Bu tedbire göre her nüfus daireÜ=.-

de bllrf sırası ile cetveller baza-IMıa
caktır. Bu cetveller A dan Z ye kadar 
olacak ve her .oy adı tescil edilince bu 
isim derhal alikadar olduğu harfin .ı· 
-ma yazılacakbr. Bu suretle ayni i.a
min iki deh alınmasının önüne geçil. 
mit olacaktır. 

"! ~ aoy adı alanlar buldukları gü
zel uimleri ~ımıamak için ıloriıal. nü
fus müdürlüğüne müracaat ettiklerin
den oon günlerde nüfus daireleri pek 
çok laı!abaı.ı: olmaktachr. 

Nüfus müdürlüğü bu ya vaziyet 
kar11sında memuriarm çoğaltılması ;.. 
pin tedbiri« alacaktır. Maamafih yeni 
soy adı tescili için 2 aene kadar müd
det olduğundan mevcut nüfus meınll!'
lannın bu müddet zarfında bütün mua
rnelita yet~ tahmin edilmek
tedir. 

Dünkü gazetelerde soy adlarmm tes
cil edilmemesi lıaldunda iç bakanhktan c 
mir verildiii'i hakkında Ankara telefonu 
olarak bir havadis -...rdı. Fakat dün 
geç vakte kadar lstanbul vilayetine böy
le bir emir gelmediğinden ooy adı a
lanların tescil muameleılne devam e... 
..\ilmektedir. 

Talebe birligi yıllık 
taplantun 

Milli Türk talebe birliği genel yazıcı
lığından : 

21-12-935 cuma günü saat 14 de bir
lik merkezinde yıllık toplantımızı ya.,... 
cağımızdan arkadqlann ırelmeler:i. 

Dünkü bava 
lSTANBUL, 18.A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve deniz oeviyeaine indirilmit 
barometre bu sabah saat 7 de 754,S, 14 
te 754,S, derecei hararet 7 de 12,5, 14 
te 13,S, en yukan hararet tS,S, en af&iı 
10,S, rüzgar ke§liılemeden esmiıtir. 
En yukan çabıklığı aıuü,..,.le 7 metreye 
çıkmıştır. 

Tayyare Cemiyeti evinize yan· 
lışlıkla zarf bırakmamış olsa 
bile, siz ulak bir emekle litre 
ve zekatınızı Tayyare Şubesine 
verebilirıiniz. Ulusal iflerie ne
lerden çekinilir k! ? ... 

Resim ve ressamlar 
Genç ressamların bir iclclicm bir 

İstekleri var: Güzel sanatları ve 
bilhana resmi devletleştirmek, ve 
devlet himayesine almak. 

Filhakika bizde ulusal resimimi
zin kuvvetli bir mecraya ginnesi 
ve heyecanım bütün yurda Qfıla
mcm için bundan başka f"ZT'e yok
tur. Genç ressamlarımız istedikleri 
kadar çalışnnlar, itseclikleri kadar 
giizel eserler uücucle getirsinler 
banlar, maalesef eninde ele sonan
clo. ela bir alakasızlık Okyanoru i. 
çinde boğulmağa mahkıimdurlar. 
Güzel mnati kolundan tutup yük
seltecek, ona layık olduğu kuvvet 
ve kudreti, mevkii verecek olan 
devlettir. 

Yoktan varedici bir kuvvete ma
lik olduğunu gösteren devlet biz 
de mulıtelil iş sahalarında ~el 
örnekler vernaştir. Temennimiz bu 
kuvvetin Güzel sanatlara da kök 
salması ve yayılrncuıdır. 

Yokaa Türk ruimi, bugünkü na
dir istisnalar bir tarafa bırakılırsa, 
bir kö,ede pineklemeğe mahkfim 
olur •. Paletlerdeki boyalan krzrur, 
rengı solar .•. 

Türk ruimi, kalaııı, geniş siyah 
şapkrılı, büyük lrenkbağı boyun
bağlı kla.ik artist tipinin hevesine 
ve arzusuna bırakılırsa elbette hiç 
bir müsbet bir netice alınamaz. 
Giizel sanatların bu sabesi bilhassa 
bir teşkilat istiyor. . Nasıl muhte
l il renkler biraraya gelip güzel bir 
tablo vücude getiriyorsa, mahtelil 
ressamlar da biraraya gelip güzel 
sergiler vücude getinnelidir. Ve bn 
sergiler, yeni Türk resim müzesi
nin temel direği olmalıdır. Yurt
taki genel kültüre en İnce bfr şekil
de yarılım eden, onu yayan Türk 
resimini toz haline gelip dağılmak
tan kurtarmak ta ancak devletin 
bu işe müılahalesile olar. 

F ereli teşebbüs Güzel sanatlar 
için hiç bir şeydir. Sıfırdır. Güzel 
sanatlar cemiyetin malıdır. Ne
fis bir tablo vücude getiren ferdi
yetçi bir sanatkar onu nihayet oda
sının bir kö1esine aımıaya veyahut 
herhangi b!r müşteriye satmaya 
mahkumdur. Fakat bir teşkilat o
lursa ancak, o, o resmin kıymetini 
takdfr eder ve belki ona Evrensel 
bir damga vurur. 

Louvre müzesindeki en büyük 
tablolar, eğer laalettayİn bfr şekil
de evvelce ftZna veyahut buna sa
tılmıf olsaydı. Belki fimdi, eski bir 
şatonun küllü, tozlu tavan aral=ın
da farelere yataklık ederlerdi ... 

Görülüyor ki Güzel sanatlar her 
feyıl en evvel bir teşkilat istiyor. 

Mesela bmıdan henüz bir sene ev
vel teşekkül eden D grupu ressam

lan ancak teşkilatla çalı1tıklan i
çin kısa bir zaman içinde üç tane 
sergi açmışlar ve dördüncüsü için 
de harekete geçmi~lerdir. Fakat ne 
'de olsa bu bir kaç arkadaşın sanat 
aşkile birle~eMııden ibaret bir lef 
kiliithr. Bıma arzu ed!len hızı ve 
inkılap yolundaki hamleyi verecek 
daha büyük bir himaye liiz.ımclır. 

Bu himaye için birçok memleket· 
lerde güzel örnekler bulabiliriz. 
Mesela Sovyet Rusya ancak buru
retle resimin büyük ıleğişimile be
raber ilerlemesine hizmet etmiftir. 

Geçenlerde bir yazımızda söyle
diğimiz gibi ressam da nihayet in
sandır. Onun da bir çok ihtiyaçları 
vardır. Bu ihtiyaçlarını temin et
mek için daima heyecanla çalı,. 
mak kilayet etmez. Bazan keneli 
isteğinden başka, bir ele diğerleri
nin isteğine göre fırça sallamak 
mecburiyetini hisseder. Ve o zaman 
istidadı gibi, kendisi de çürür gi
der. Ona bulunduğu yolda ve doğ
nı yürümek ve kenduinde mevcut 
olan kudreti ortaya dökmek için 
fırsat verecek şey himayedir. 

Mümtaz FAiK 

TA 
MILLIYET'in yeni J 

adı olacaktır. 

-.................. 
Muhabir Bay Ragıba 

Anadolucla gazetemizin muhabirliğini 
yapbğıruz 11ralarda nammuza kaydetti
ğiııiz monelerden zimmetinizde tahak
kuk eden besabab tıufiye etmek üzre id11 
rehanemize müracaatınız, adresinizi bil
mediğimizden, iki defa ilan edilmi~ti. Bu
giinkü tarihten itibaren bir hafta :zarfın· 
da matbaamıza gelmediğiniz takdirde 
kanuni yollara müracaat mecbur\yetinde 
kalacağmıızı bir kere daha beyan ederiz. 
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1 Senenin en büyük. en ten, ve 

Bu akşam MELEK 
en güzel filmi 
sinema smda 

Bütün acun ü:ıı...-indeıı koyu bir uluo
çuluk loavuı eaiyor. lnaanlık ve iıibera
lizm diifüncelerile en çok bealemnif o
lan ul...Iar bile, ıreçici bir zaznen içm 
de aıMa, Uluslar arası uzlapna Ye ba
rq ,_..funu l>ir yana bıralmaqlar, ül-

d 
"Milliyet,,in yeni arlı "Tan,, ola-

ert yanıyor cak. Banu, artılr öğrenmeyen kal-

ç A R D A Ş F 
Bat rollerde : 

o R s T 1 N 

kelerini ,hiç ollnazsa tim.dilik cerçek
lepneoi ırÜÇ bir ımıuda kurban e
snek için, ı.ütün güclerini uluaal ko
runmayı loerkitmeye yönellmiflerdir. 
Acun, tarihte eti görülmemİf bir gii
ven.izli.k çafı geçiriyor. Uluslarm ano
unda aililıa yarıp hiç bir zaınan buc\in
kü kuar ürkünç bir hı:z almamıttJ. 

Ne olacak? Nereye gidiyoruz? Her
keain ...duğu. kimaeılln aağlam bir ce
vabmı ıJ&Ja&dığ. ııorgu budur. Her 
ülkenin kendi Uli.hlaama hamdan ba
tı döaüyor. Bu ölüm yarqmı durdur
mak gerekliiinde herkes birletmif ırö
rünüyor, ancak, bu genel güven si zlıik 
içinde, hiç loir ulua, ötekilerin de ken
disini örndı: alacaklan umudile, silah· 
lannı ilk önce atmak yeğitliği.ıi cöate
remiycır. Elinden ail&hım bırakanm, 
kurt!ıar ortasında kalmıt bir kuzu gibi, 
hemen parçalanıp yutulacağı korkusu 
yerelmİf. Ba.tkalarmda kötü gördüğü 
feyİn bir e!İni de kendiai yapmakta• 
kimse geri kalam.ıyor. Acun bu aüven
•izlil< havaaı içinde bunaldıkça, ger
çekten insanlığın genel gönenci ham 
hayalile ulusu beslemeye çalıpnak en 
büyük yanıltı olur. Olanı olduğu ıribi. 
on.ayıl:amak, yapmak hakkını kazan
'ltı.llk için, her zamandan daha güçlü 
olmaya çalıpnak gerek. Ba.tka çağllD" 
da ıovenl.ik sayılacak bir çok hareket-
ler, bugünkü dunun içinde, pek doğru 
ve yerinde itler haline gelmiıtir. Uluo-
ça diaiplin de bunlardan biridir. Bütün 
ulusu iç.ine alacak a1kı bw diaiplin h.a
va.amm yaratılmaaı ulusça yaşaınaya 
direNni, ohnların ilk gerçekleıtinnesi 
gereğen itlerdendir. Ufuklar kara teh
like bulutlarile örtülmütken, ulus bir
liğine zararlı cereyanların ve batı boı
luklarm ülkeye yayılmaımıa kartı bi
le göz boyamak hayırsız bir hiimyet 
fikri, bence, prenaip fOVenliğinden 
ba,ka türlü adlandmlamaz. 

Fırkanın bütün ülke gençliğini kad
rolan İçİne alacak gençlik kurumunu 
düzenlemekte olduğu haberi onun i
çindir ki bizi ae-riııdiriyor. Yann, her
hangi bir yönden üzerim.ize gelecek 
bir -ıdırnna kartı savaşırken ilk önoe 
yurdun içinden vurulmayacağmıoza &Ü
venti olmamız gerektir. Bu gÜven an
cak bütün uluau bir elde toplanuıık, u
lusal korunma düşüncesini, gencliğin 
büyük ülküsü haline getinnekle müm
kün olur. 

Sav&§&n bir Ot"dunun ..,. büyük güc 
kaynağı diaiplindir. Biliyoruz ki, yeni 
aavaşlarda, çarpışacak olan yalnız cır
du değil bütiVı ulustur. Bö~ oluaca 
da, daima aavaşa baza- buhmm.a.k için, 
ulU&Un bir ordu gibi disiplinli olma.sı
nın ne kadar büyÜk bir ehemmiyet al
dığı ke:ıdiliğinden ortaya çıkar. 

Biz, ~özleri sınırlarının dqmda olaa 
bir ulu değiliz. Bu bakımdan gene· 
likler.'llize, ba.zı Batı u)Ufları gibi, ye
ni ülkeler istila etmek ülküsünü aıı
lamaım:za da lüzum yoktur. Bizim, 
Türk gencliğine aşılayacağımız ülkü, 
}'U!'dun tek karq tograğmı bile, son 
dam.la kanımız akma.elan Tennemektir. 
Çünkü denemelerle biliriz ki, alıılığı 
her kant toprak diitmana, alacağı ki
lometrelerin hınmı ve umudunu verir. 
Türk topraklannda gözü olan!..-, il• 

nırda Türkün yalçın kayaama çarpa
caklardır. Çiinkii, barq çağmda n&N) 

düıününe dii.tünsün, yurt tehlikeye 
düıtüğü zaman, her Türk. kanını acı
madan akıtacak kadar yurt.ever kesi
lir. Türkün yeğitliğini ise, acunda biz
den iyi tanıyanlar Ç91rtur. Bizim yapa
cağnruz, tehlike buılutlarmm ufuklar
da dolaştığmı uluu. haber vennek ve 
onu uhnça birlepneye ve diaipline ça
ğırınak olacaktır. Yurdun bütünlüğü. 
bunu '. ateyince, disiplin, lurk gencliği 
için, bir yÜk değil, başarılmumdan Pn 
büyük kıvanç duyulan bir yüküm (va
zife) olacaktır. 

Yaıar Nabi NAYIR 

Milli tefrika: 48 

•Sonra bir 'eyi unutmak ister gi
bi ba,ını hızla sallayarak; 

- Hele 'u mektuplara bir göz 
atalım bakalım.- - dedi -

Heybeli4darlan fil beti,,i (mek- madı. Gazetenin hangi aaylanm 
tab) aldım: açuın,r::ı, bu ada rastlayoraınıa: 

"Ben ad<DKn eski belrçilerinde- T A N 
nim. l,unJaa çJranldrm. Dört ço- MiLLiYET ,1N YENi ADIDIR 
cuk ba&.ıyım. Birkaç paTtMt var-

Malum .)'a "Tan,, türkçede, ılo-
dı. Onunla al:ılığun e,ekleri çalll" ğıı demektir. Tanyeri., günqin ıloğ-
tuarak geçİni)'Of'Unl. Balkanlar • ılağıı yer miincisına gelir. Bir de 
dan kartal.ıq -"'flna kadar, bü - Tan yıldızı vardır, Araplar buna 
tün çarpı.pnolarda bulurulum. Tank derler. Burada Tan, "•e-

Gövdemde birkaç yara tapyo - her,, demek olur. Nitekim, Tan yıl-
"""· K~, çürümiif bir wla - duı deniliiji gibi osmanlıcaJa se-
mım. Bu yaftan sonra e1ek pqin- her yıldıu da denilirdi. 
de kopnanın ne aıcı olduğunıı dü.fü Aramızda Tan adımn deliilet et. 
nebilirsiniz. tiği manôlan konufUrken, söz gaze-

Bugün, öğle üzeri, on bir .)'a· tenin yeni makineainde baaılmağa 
._nJaki ,...,..,.,;r,,m, sırtı.na • .:!Lleti • ba1ladılttan sonra alacağı 1ekle dö-
r- .. ---..- ,,..... küldü. 
len kocaman bir pencere çerçeve- y il 
sile eve geldi. Evimi%, adanın en er" en izahata, cankalağile din-

ledikten sonra arkadQflardan biri-
yükselr yerindedir. Çocuk, bu ağır si dedi ki: 
yükle yokapı çıkıncaya kadar mos _ Sizin anlayacağınız dünyada 
mor kesilmifti. Sordum. Anlattı: iki büyük gazete ııar. biri Pariste 
OkalaJa arkaJ'Zflan, kendi.ini il- Fransızca olarak çıkan Le Temps 
mifler. Camın üstüne yıkılmıf. (Tan), öteki lstanbulda Türk dili. 
Cam kın1mıp. Burum üzerine ödet- le çıkan Tan.-
mek için çerçeveyi nrttna vurup Yeni adı "Milliyet,,e kutlu o/-
bana göndermiıler. •un .• Bilmem Milliyet' te çalıfQn-

Bay müdüre kofium. Çocuğun lara da kutlu olsun demek ister mi? 
suçu ne olduğunu .ordum. Ancak Kulakmisafiri 
aldığım cevaplar, gönül krncı idi. 
Gücenerek, her iki çocuğıımu da 
okula' dan aldım, eve getirdim. Siz 
L_ d • • '> uuna ne ersınız .. ,, 

Heybeliadada oturan 
Kazım KESKiN 

Bay Kôzım Keskine karfılığım: 
Çocuklarını okaladan almakla iyi 
etmemifsin. Sinirlerinin depr~ti
ği anlaşılıyoT. Ancak, beri yanılan, 
okulada cam kıran çocuğun sırtın
da, çerçeve ile evine gönderilme -
•İni de doğru bulmad1k. Çocukla
rımıza lapartaldar gibi bm (ter
biye) vermeğe Juzlkıpnak, bu ça
ğın işi değildir. 

Okalalarımızda nras1na göre ço 
cııklara gözdağı verilebilir. An -
cak, bu gözdağı, çocuğu, okuludan 
soğutacak kadar Ufln olmamalı -
dır, değil mi? 

M. Saliihaddin GUNGöR 

VEFAT 
Sevgili babamı:ıı ve aile biiyüğümüz 

Bahriye do&rtorlarındom müteı...it ve Hi
liliabmer müeuislerinden Dr. Mehmet 
Ali Erel dün gece ebediyete kavut
ımıftur. Cenazen bugünkü çarpmba 
giinü Kadıköy Miiıbürdar caddesindeki 
ı 43 numaralı evden aaat 11 ele kalclı
nlarak Kanı.caahmette aileoi kaıbris ta
ama defnedilecektir . 

Saylav doktor Halda Şinati Erel, 
belediye heyeti teibıiYe mümeyyizi 
Cemal Erel, dcl<tor Ali Haydar Erel, 
doçent doktor Muhittin Ali Erel, Ha • 
seki hast...-i başeczacıaı Ne .... ettin, 
ressam Şeref Akdik, doçent dolrtor Şi
DIYİ Hakkı Erel. 

1.tanbul Asliye mahkemeei üçüncü 
hukuk daı"reaindeın: Bayza.rm Kiııkor 
aleyhine açbğı boşanma davuı hü • 
küm derecesine gelmiş olduğundan U• 

sulün 406 ıncı maddesine tevfil<an in
taç edilmek üzere m .. hakeme ı2-ı-93S 
saat ı3, 30a bırakıl.mqtır. S gÜnde iti 
raz etınekle beraber yevmü mezkılr • 
da &elmediği takdirde gıyabmd.a. in • 
taç edileecği ilin olunur. ( S99ı) 

Müellifi: Na:z:mi Şehap 
kürüvorlar •.• "Nazmi ile dü~ kal
ka bir gün gelecek sende de ahlak
tan, histen eser kalmıyacak ! ,, bu
yuruyorlar. Vay fekerim ... Senem 
karı! Sen artık cezayı hakkettin 
h')r seferinde bana küfürler sallı
yorsun? Sebep ne? Hanımefendi-

Ôz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

_O•~anl.•.ca karplıklan1U yudıiımrz kelim .. 
lenn _oz turltçe ınalrabillerini ıeklimi.zin boı 
Y~rlerıne yerleıtirerek keaiaiı •• (Milliyet: 
Bilmece Memurluiuaa) ıönderiaiz, Bilmece

mizi doira halledenler araaıada lt•ra çeki .. 
yor •e. ~uıa.anla.ra hediyeler Yeriyonuı:. Bil· 
mecemızıa müddeti perıem.be SÜ•Ü. a.lıtıamın.a 
kadardrr, 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 - 1 1 1 • ., 

1 ' 1 1 
1 1 ·a! 1 1 1 ,., 

1 

1 1 1 1 ,.,., 1 1 1._ 

1 
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4 
s 
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7 
8 
9 
Hı 

11 

•' 1 1 ı•ı 1 1 ı••ı• 
ıa, 1 I•' 1 1 1 1 ı• 
1 1 ı • ı•I 1 1 1 1 
ı•: 1 1 1 1 l•I 1 1 

1 '•.11 l•I l••ı•t .,., 
1 1 1 l•i 1 1 1 . 

•ı ,., ,., 
1 1 1 1 

1 1 1 1 ,., 1 1 ı llllt' 

SOLDAN SA~ 
1 - Kenar 3, Para ..,.j 1 
2 - Valide 3, dünya 4, DU.. ı•b.lı:e 2. 
3 - Güzerıi..h 5. 
4 - Caa, hayat, ruh 3, Nu:alcet 3. 
5 - Ed.t 2. Şayia 5 
6 - Bal amel .. i 3. inhiraf etmit S. 
7 - Misafir 5, Bir muhanirim.iz 3. 
a - Çok deiil 2. 
9 - Cab0 •al.nnç 4. NiLayoti 4. 

10 - Cealıc, harp S. 
11 - Eıunu.zeç S. Derakap 3. 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Aırr 3 Kaide, kaa•a 4 Sada 2 
2 - Meealai:ıı: 4. 
3 - Ülfet 7. Dem 3. 
4 - Bir adet 3. 
5 - Ec11.ebl, le.zxet 3 Miif....,.ilc: 6. 
6 - Buy, kelp, mi.k. 2 
7 - lıaret 2 Mecburiyet, cendere, tazyik 5 
8 - Büyük bir Yiliyetimiıı: 6.. Likap 3. 
9 - Cet ı Badiye 3. 

10 - Hun 3, Tiuuoh 3. ı, .. 3. 
11 - Sem, zehir 3. Kemw S.. 

Uaküdar icra Meuıurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer b"r a.det Fart 
markalı bir buçuk tonluk kııımyonun 

23· ı2-934 tarihine müsadil pazar gü
nü ııaa.t ı O dan 11 e kadar Ka.dıköyÜn 
de Mühürdar caddeainde Emniyet ga 
rajı önünde a.çık arttınna suretiyle sa 
blacaiından talip olanle.rm mahallin
de hazır bulunacak memura miinlcaai 
etmeılsi ilin olunur. (S990) 

satırlara bakakalmıftı. Sonra yüzün 
de bir elem belirdi: 

- Za..-allı yavru. •• - diye söy
lendi - ne duygulu bir insanmıt· 
sın meğer-. Bizim Merinos kafalı 
nerede ... sen nerede? 

Yığından aldığı bir bqka zarfı 
burnuna dayayıp kokladı. Güldü: 

- Caferin ki ... sanki kendim 
yazmıtmı gibi bilirim. Mutlaka 
hala ona hikayeden bahsetmekte
dir. 

Bu, mustatil, düz beyaz bir zarftı 
içinden kenarı kara zıhlı açık ye
til bir kağıt çıktı: 

Postahaneden cebine doldurdu
ğu çe,it çe,it renkli zarfları masa
nın üstüne yıktı. Bir tanesini aldı. 
Eliyle yokladı. 

-Epey ağır •.. içinde katı bir tey 
var. Ne olsa gerek? Kart postal mı? 
haa ..• Kız resmini yollamı' ola
cak. .. 

Zarfı yırttı. llk satırına göz gez. 

nin sinirine dokunduğum anl~ılıyor 
Bu mektubunu on gün cevapsız 
bırakacağım. Üstüne üstelik Hil
mir.in batına bir de Ömerofu mu
sallat edeyim, gör! Bakalım 'u kır
mızı zarfta neler yazılı .. 

- Tıı.ıkı kendisi gibi •.. - de • 
di - giyini,ine bakınca, insan sa
de ruhlu, kibar, ince bir kız zanne
der. Halbuki içi tırfmtı mı tırfmtı ! 

Mektup kna idi. Yüksek sesle 
okumağa batladı: 

- "Vefasız çocuk .•• dün de se
ni beyhude yere beklemiş oldum. 

Beni saatlerce pencere kenarına 
bağlamaktan ne zevk duyarsın bil
mem ..• Halbuki evdekiler bir dü
ğüne davet edilmitlerdi. Beni gö
türmek için ne kadar ısrar ettikle
rini tahmin edemezsin ..... 

dirir gezdirmez; 
- Bizim itilafçı zadenin sevgili

si ... - diye mırıldandı - okumağa 
değmez. 

Bununla o derece ali.kadar olma-
mıştı ki içindeki resD?e . bile bak
maiia liizum görmemı~tı. 

O;> ••• 

Derhal bir ikincısını yırttı: 
- Oo .• Oo ! Hilmi beyin revgi-

:ı · fendi gene atef püs-

Zarfı yırttı: 
- Oo ... Oo! bulutlar dağılıyor. 

Tam canevinden avlamıtız yaralı 
b" k "b" ır u' gı ı çırpınıyor........ Fakat 
ne de güzel yazıyor! Su gibi akan 
bir ifadesi var. 

Mektubu bir göz gezdiri~te oku
yuvermisti. Kağıdı • elinden bir 
mücldet bırakmadı. Koyu kırmızı 
üezrine genç bir kız elinin işlediği 

Buraya gelince güldü: 
- Bunlar aranağmeıi ... Gelelim 

esasa ... 
Ve mektubun en alt satırlarına 

atladı: 

MART HA E G G E R T H ve HAN S S OH N K ER 
DiKKAT : Bu gece içHı alt kat localar tamamen satılmıftır. Numerolu koltuklar, balkon, birinci 
ve ikinci biletleri bu sabah saat 10 dan itibaren Melek gitesinde &atılmaktadır. 12Xlihama mahal 

vermemek için bileti erinizi erkenden aldmnız. Telefon : 40868. 
Muhterem halkımızın filmi rahatca görebilmeleri için 

ÇARDAŞ FURSTIN Yarın 
matinelerden 1 P E K ve MELEK filmi itibaren ıinemalarmda bir den gösterilecektir. 

Deniz yolları 
~ti;,E~~ 

Tel 42382 - Sirkeci Mühiirclarzade 

Bugünkü program 
1 S T N BU L: 

.. ___ H ... Tel. 22740 ___ , 18: Franau:ca dua. 18,30: Jimna•tik mu.aikiai. 
19: Plak daaa muaikisi. 19~: Dünya 11.aberleri . 
19,40: Plak, neıeli musiki. 20: lahiaa.rlar bakan 
lıiı na.m.ına koaferanı. 20,30: Balalayka orlr.es 8 

tr•••· Te koro ı..,.eti tarafından JUL. 21,20: AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 19 Bi
rinci Kanun ÇARŞAMBA 
günü saat 19 da Ayvalığa ka-
dar. (8555) 10232 

MERSİN YOLU 
ANAFARTA vapuru 20 Bi
rinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 11 de Payaa a kadar. 

(8556) ıo231 

KARADENiZ YOLU 
GULCEMAL vapuru 20 Bi
rincikanun PERŞEMBE gü
nü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8558) 

Zayi ııe itibardan düpnüf paaaport 
1stanbul Iran Cenena.l konaoloaluğun 

da.ıı ita kılman ve Mordihai oğlu Gah 
rıi;rel Gabriyeli namına ait olan ı 9266 
umumi ve S36 husuai numaralı ve ı6 
Me.br ı311 ve 8 Birinci Teqrin ı932 
tarilııli ....-ı>ort batka bir k.im&enin 
elinde görülecek oluna kanuni taki -
bat ,icra olunacaktır. ( S989) 

DÜGÜN 

Anadolu ajan.aı - borıa.lar. 21,30: Orlı::eatra 22: 
Radyo caa -.e t:aıtıo orkeatraı 

8Z3 ICb•. B OK R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Cüodüz pli.knetriyab, 18: Radyo 

orkeatraaı. - Söder. 19,15; Radyo orkeatrası. 
20: Konferana. 20,20: Plik. 20.45: Konferaaa, 
21,0S: 18 inci ura ait musiki. 22,15ı Radro 
aalon orkestrası. 23: Haberler. 

223 ICluo. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Ora konaeri. - Söder. - Plik.. - apor. 

19,15: Hafif musiki parça.lan. - Koa.ferana. 
20: Düo tarla kon.aeri. 20.20: Sözler. 26,30: 
Plik. - Sözler. 21: Şarlular. 21,46: Haber
ler. 22: Chopin konıeri. 22,30: Eaperoatoca. 
22,40: Leh tarkıları. 23: Reklim. konaer. 23, 
15: Kah•ehane konseri. - Dana nıuaikiai. 

686 ICluo. B E L G R A T 0 437 m. 
19,3U: Plik. 20,05: Rekli.m1ar. 20.ZSı Hab..-

ler. 20.JO: Milli netriyat. 21,30: Sırp akıamı. 
23: Haberler. 23,lS: Radyo orkeıtraaı. 

545 IChz B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Şarlular. 19ı Jtalyaaca dera. 19,35: Caz

baud. 20: Amele aaati. 20.30: Şarkılar, 21,10: 
Şea netriyat. 23: Haberler. 23,45: Cazband~ 

ROMA-NAPOLl-BARI 
18.10: Kuartet konaeri. 18.S5: Söaler .,... 

!.afif musiki.si.. 21,45: Opera musi.kiai. 24: Ha
berler. 

ICbc. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,10: Operet muaikisi. 20.35: Tarihi neıri

yat.. 21: Haberler 21,10: Saar. 21,40: Mil?i 
netriyat. 22,10: Aktam lıı:onıeri. 23,10: Haber .. 
ler • .,. apor. 23,30: Daas muaikiai. 

592 IChz. ViYANA 507 m.: 
18 Net'eli kon.er, 19 Doktor taniyeleri, 

19,25 Sözler, 19,SO Ha.ftalık haberler, 20,20 
Aakeıri konser, 21,25 Aktüalite, 21,40 Hilfe in 
der Not iaimli skeç, 22r3C) Haberler, 22,4'0 
Filhumonik yayli ıazlar kon.eri. 23,20 Söıı: .. 
ler, 23,.30 Haberler, 23.50 Akıam koaaeri. 

TEHiRİ 
Kızımız Emine Düriye ile Kar deşim Alpullu Şeker Fabriliası Mü. 

diri Şefik Uner'in düğünü kızımızın rahatsızlığı dolayısile 27 Birinci 
Kanun 934 perfembe gününe tehir edilmiştir. 

Mazhar ve re/ikası Feruh 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Kıymeti 

Lira Kuruş 
EDIRNEKAPI: Çalar Ağa mahallesi eski ve 

yeni 30 sayılı arsa. 58 50 
EDIRNEKAPI : Kaariyei atik Ali Paşa 

Kantarcı sokağında eski ve yeni 2 sayılı 
arsa 56 25 

Yukarda yazılı mallar açık arttırma usulile ve peşin para 

ile satııları on gün uzatılmııtır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile 26-12-934 çarşamba günü saat on dörtte müra 
caatlan. (F) (8553) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R TA S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyuma bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymız. 

Telefon : 4.4888. 9S63 

- Demedim mi? - diye söylen
dei - i.ıe. •• gene ayni hikaye ... 
"Seni bu cuma günü Sarıyer iske
lesinde bekliyeceğim. Bu sondur. 
Eğer gene saat bir vapurunu ka
çırır da gelemezsen, ve, vadedip 
edip bir türlü getiremediğin kapa
ğı minyatürlü madalyonu gene u
nutursan bir daha beni göremez
sin!,.._ Tabii Cafer gene saat bir 
vapurunu kaçıracaktır. Çocuğun on 
parası yok. Bu kızlarda da bir ma
dalyon merakıdır bqladı. Harp 
moda11._ askere giden sevgililerin 
resimlerini boynunda ta'ıyanları 
göre göre herkeste bir madalyon 
iptilası belirdi. Geçen gün bu yüz
den Bonmarteyi dtüıt etmiştik. 
Cafer için de batımız bu giditle 
belaya girecek galiba.- Şu kıza bir 
madalyon gönderiversem de oğlan 
bu sırna.tıktan kurtulsa.w 

Bir batka zarfa elini uzatırken 
yiliünde bir can sıkıntısı belirdi: 

- Bu Caferde de bir kibir, bir 
gurur ••• ne oluyor bilmem ki ... in
san bir arkadatından yardım gö
rürse küçülür mü? Şimdi ona pek 
ala yirmi otuz lira verebilirim. Sarı
yer vapuru da kaçmaz, Bu kızın da 
istediği olur ..• Ve kim bilir, belki 
de günün birinde iyi bir çift olur- -
lar. 

Bu sırada atağıdan annesinin a-

vaz avaz bağıran ıesini ifitmişti. 
Kulak kabartarak yerinden kalktı. 

- Nazmi oğlum! Nazmi! T elefo
na koş! 

- Peki anne ••• geliyorum. 
- Geliyorum diyorsun hala ye-

rinde duruyorsun. Elalemi telefon
da bekletmek olur mu? 

Öğle uykusu yanda kaldığı için 
valide hanımın sinirleri bozulmut 
olacaktı. Fazla bir söz söyleyip da
lma basmaktan çekinerek bahan
nın çalıtma odasına girdi. 

- Allo! Ben Nazmi •. 
Telefonda hızlı hızlı konuşan 

telılflı bir ses; 
- Nazmi beyciğim ben Tahsin.-

- dedi -

- İd~re ~e~uru
0 

TabaiO:.. ' 
- Anladım •• Sizi dinliyorum. 
- Nazmi beyciğim, piyasayı 

döndüm dolaştım. Söylediğiniz fi. 
ati veren yok ..• Aca:ba piyasa bir· 
denbire düttü mü? 

Nazmi, yağlı bir kuyruk görmüt 
çomar gibi yalandı: 

- Geç kalmış olacaksnın ! Kaç 
kadar !bulabildin? 

- T~ çatlasa, on bir on para
dan yukan çıkmıyorlar •.. Ben ar

' tık o tatlı hülyadan vazgeçtim. On
bet verenini bulsam, derhal sata
cağım. 

MAKStM'de 
Pazarte1i liri•cl k&aldl 

NOEL ARiFES i 
NOEL AGAC I 
MUHTELiF OYUNLAR 

1 K 10 R K E S T R A 
BEDAVA PiYANGO 

SÜRPRiZLER 
Sofraların evelden tutul· 

ması rica olunur. ........ -----... ~~ TEPEBAŞINDA ŞEH1.R 
TtYATROSU 

fırJn&ul 8ilifıffll Bu aktaıD 
$~hirTiyatrıosu Saat (20) de 'f 

111111111111111 H A~:~7E 
111111 ı ~~!~p~: 

111 Ertuğrul M~= 

111111111 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Şehir Tiyatro.u Opeoet ~~ ~ 
ı2.ı2-934 tarihte çarpmba ~ diiS 

f"IJll saat 20 de cuma cöinü P" 
saat ı4,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde (,1 

Yazmı Ekrem Rept, buhtk1• 
mal Reşit. ,,.-

0 ZAN OPERETi 
- ~ Muhlis Sabah-) 

tin (eski Süref1S 
Şehzadeb~ı fr 
rah tiyatrosuııd11 

Fahri • Gülünç ft' 
maiıl Dünbülü bel 
gece 

...:UPPE GITTl 
Operet 3 perde 

Bedava Rusça ve t:1atro 
dersleri . 

Cumhuriyet Gençler ıımıhfeli lıil1' 
kcıllunda.n: - ~-

Ma.hfilde panaaız naıça dili öğT-: 
meğe başlanmrttır. Oğretmeler ~ 
lan saat ıs - 19 araamda.dır. 811 ."".ı 
öğrenmek istiyenler 3 tane fol<>~ 
ile her gün saat ı4 den sonra !"a~ 
lin Be,oilunda Tolıatlıyan ... ~, 
Cumhuriyet HaJk Fırka.amdaki Içiti<" 
çevirgenliğine &.,. vunnalan. • -~ 

Cumhuıılyet Gençler moıhFıli tİY-" 
kolundan: 

Mahfe! tiyatro kolu, bundan ~ 
her OD b"' güncle bir cuma Cüıniİ ,a', 
ıs de mahfelin Beyoğlunda ToPıJI'. 
yan ark.a.smda cumhuriyet halk f1I p# 
kaamdaki ıına.hfel tiyatro aa.lonund-bit' 
raaız tiyatro oyunları vennefi SÖ~ 
lıiği etmittir. Bu oyunlara her ,...._...- , 
gelebiL'ır. Kapılar aa!Qıl dohmc.a ~ 
panaoa.k ve ondan aonra içeri hiç 0-
ae aJınmıyacaktır. Çocuk almma~· .;;..1 
vetiye ,.,ktur. Birinci o,_ 2ı-ZZ
cmna günü aaat ıs t...ıir. _ ,,,,,;, 

Nazmi yeleğinin cebi.odeıı 1->'1 
bir altın ıaat çıkardı: ~ 

- PekalL. pekala.. Saatfıt ,j 
bakın.. Benimki üçü çeyrek .. il ~ 
yor. Sizinki <le mi öyle... M~ 
mel. •• Saat dört buçukta mal~ eıf 
tıllDif olacaktır. Kaça mı? Oo ~1 
den ••• Razı mısınız? •• Ne ya~.,-~ 
Siz tepreninceye kadar pif ~ 
doyurmut olacaklar •.• Hep•i ı.ıı~ 
mü? •.• Ne kadar? •• Bet bitı 11 

m ? ~ı· , • a.ıa._ ~ra 

Keyfi gelmitti. Kıı kıs giilıJ d 
du. Tahsin beyin sesi telefoJl 
memnun memnun; .•. 

- Tetekür ederim Nazıııic:ı 
beni ihya ettin .•. 

Deyince "lstağfurullah.,ı b~ 
telefonu kapar kapamaz eller1 
ilutturarak; d 

- Gene vurduk tumayt··· _.,. 
d 
.. 011 

di - otuz kuruşun on ye ısı e 
on üçü bizim. .• Kazandık ~ese:ı 
Ama bakalım bizim efendı 
mı? 

Tekrar telefona sanldı: l tf 
- Allo matmazel ... Allo ! 'e, 

bul dokuz çift sıfır, bef, alt1•• 

çabuk olsun ••• lı'.itfen........ 1'"r' 
• • • . . • Allo 1 1 r'~ 
bey siz misiniz? Abidin bey .0 ,, 
değil mi? •. Evet mühinı bır. ıf 1 
dı. Be~ bin okkalık bir vesika 

-iBtmeJİ 



~·· 

... 

·' ll 11 Ege,, caz· 
Orkestrası 
İstanbul radyosunda geçen haf. 

la.ki sah aktamından beri dinle· 
Ilı.ekte olduğumuz " Ege ,, caz or· 
~eıtrası ·birçok dinleyicilerin bot
~ gitmekte olduğunu memnu· 
~Yetle öğrendik. Yaptığımız tah
h 'kata göre bu caz bandosu her 
Ui aan'atinin ehli olan gençleri

ftizin ittirakile vücude gelmittir. 
~nbul radyosunda son zamanlar

da. çalan dans taknnlarmm en iyi
•i olduğuna füphe olmayan "Ege,, 
~ınm ıbqmda kıymetli bir tef 
kardır. Resmini koyduğumuz or-
:•tra tefi Hasan Fehmi musiki 

(Elle) ccu: Mkutra. ıefi n- Fehmi 

~alınakta muvaffak olduğu kadar 
ana parçalan bestelemektede iyi 

Y.etiten bir gençtir. Orkestra. tefle· 
rınin bestekarlığa kabiliyeti olma
•ının fU noktadan ehemmiyeti var
dır ki idue ettiği parçaların armo
nisini hissederek ve duyarak ida. 
re ederler. 
Hoşumuza giden bir noktayı da 

aöyliyelim ki Ege cazbandosu bazı 
~usiki takımlarında olduğu gibi i
kı tarkmm arasında bir iki daki
~a fa.sıla vermemektedir. Şimdiye 
..:adar çaldığı paçalar da oldukça 
[eni notalardan seçilmifti. Geçen 
nafta dikkat ettik her parça ara
~tnda Amerika radyolarında oldu. 
ili gibi 10, 12 saniyeden fazla fa. 
•ıla. verilmiyordu. 

Bay Ha.san Fehmi geçenlerde 1s-
1anbut radyosunun açtığı vals ve 
tan.o müsabakalarına da ittirak et
llıi~i. Kendisinin bestelediği ( 8) 
lı1tınaralı vals parçası mükafat ka
~anan eserler arasında idi. 

Dinleyicilerinin müsabakada e
•erini seçtikleri Bay Hasan F eh
llıi'nin genç arkadatlarile radyoya 
l!'etirilmesi de memnuniyeti mucip
tir. 

Turgut BLEDA 

Almanyada yani bir talimat 
, A.Imanyada radyo dinleyicileri 
için bir talimat yapılmıthr. Bu ta
liıııata göre radyosu olan bir kim
le radyosunu muvakkaten ikinci 
:İrine vermiyecektir. Çünkü bu yüz 
• en kaçak radyo kullananlar oldu
lllJ. meydana çıkarılmıştır. Şöyle ki 
rqhsat almadan radyo kullanan bir 
~hsm evinde bir radyo aleti bulun-
ltğu meydana çıkarılınca bu zat 

1ilnıdığı birinden bir kaç gün için 
llıakineyi aldığım iddia ederek ce
~dan kurtulmakta idi, Yeni tali
lııatta ödünç radyo kullanmak bu 
~den menedildiştir. Fakat ikisi
' e ıııbone olmak ıartile biribirinin 
~~etlerini kullaıım"ak yasak değiJ. 
ır, 

l'alimatnamede nazara çarpan 
~addelerden biri de radyosu olma. 
an herhangi bir vatandatm diğer 
~&.dyosu olan birinin makinesinden 
1'lifade edebilmesidir. Mesela, kom 
tııaunun radyosundaki radyodan' 
~a.dyosu olmayan herkes bu adamı 
la.nınıadığı halde, bilhassa milli 
;efriyatlan veya propaganda kon· 
e~anslarmı dinlemek için komtu
d~ınin kapısını teklifsizce çalarak 
lllnliyebilmek için eve girecektir. 

0 sta ve telgraf bakanlığının tali
iatnamesi buna müsaade etmekte
ır. 

ı so ki'ovathk Motala merkezi 
k laveç'in Motala istasyonunun 
lldreti 150 kilovat anten enerjiıi

S~ çıkarılacağı haber verilmitti. 
ı:,?~ gelen haberlere göre yılbafının 
ltınci günü bu merkezin yeni kud

betile program dairesinde netriyata 
<lşlıyacağı bildiril'yor. Tecrübe 

~aksadile bundan evvel ne,riyatta 
ıılunulacaktır. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 1' KANUNEVVEL 1934 • • s 

HAFTALIK PROGRAM 
23 Kanunuevvel Pazar 

I s ·T AN BUL: 
17,30: UniTeraiteden nak.i.I • inlali.p deraleri, 

Sayın profesör Yaıuf Kemal, 19.: Jimnaıtik; 
Selim Srrn. 19,30: Dünya haberleri. 19,40: Ki~ 
tar orkeatl'aaı. 20,10: Ziraat Veka.Ieti namıa.a 
konferans. 20.40: Ese caz. 21.25: Anadolu •
ajanaı • borsalar. 2l,30: Radyo orkeatraaı. 22: 
Radyo caz •• taaco orkeatraaL 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
11,30; Ruhi neıriyat. 12; Ruhi konaer. 12,30ı 

Hafif muaiki. 13,30: Haberler. - Hafif muaiki 
14,15: Haberler. 1-'t40: Plik. 17: Köylü pro ... 
ramr. 18; Hafif mua.iki. - Haberler. 20,151 
Konıuırin deTamı, 21: Konferans. 21.20: Pl&k. 
20,30: "VICLEIMOL,, isimli popüler temail 
21,30: Koro k•• .. rİ, 22: Romen •••ilcisi. 231 
Son haberler. 

54S Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,20: Pa.rakato konseri. 19: Konfera11a. 

19,3Sı Harpa mu.ikisi. 20,15: Kiiçü.lr. radyo 
tiyatro ... 21,lOı Spor T• kot• lıaberl..-i. 21,30ı 
Radyo popuriai (Viyanad•n nakil,) 23: Haber· 
ler. 23.JO: Çinc•ne musilWıi 24,10: Daaa ••· 
aikiai. 

686 Klıs. B E L G R A T, 437 m. 
21: Piyaa.o kon.eri. - Reklimlar. - Pllk. 

%2: Radyo piyeai. 23,.20: Radyo ork .. trau. 
740 Khz. M U N 1 H, 405 m. 
18,10: Coculr: mualı, 18,30: Musildli çoc.ek 

skeçi. 19,30: Pi7&1lo konseri. (Beeth.o•en.) 20, 
30: Ha.-a T• apor haherl.ri. 20,40: Noel pros· 
ramt. 21: «Nikolaus und Compasnie, ,iıimli 
m••ikİ ak~. 21,50: Noel oyuna (Muaik.ili.) 23ı 
Haberler. 23.20: Ruhi kü.çü:k kon.ur. 24,10: 
Gece muaikiai. 

223 Kb.z. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Şarkılar. - Sö:der. 20: Orkestra konaeri. 

- Söder. 21: Seafonik konser, - Haberler, 
22: Şen proıram. - Sözler. 23: Reklir:nlı 
konaer. 23,30: Dana muaikiai. 

LEIPZIG,382m. , 
17: Radyo orkeatraaı, 19: Plik. 20: Noel 

ıarkılan. 20,35ı Sözler. 21: °Chritelflein., isim
li Pfitznerin eaerlerinden noel pİyea.i. 23: Ha
berler T• apor. 23tlQ: Neıeli muaiki. 

24 Kanunuevvel Pazartesi 
1 S TAN BUL: 
18: Frana1Zca. dera. 18,30: Pli.k • orkestra. 

19.30: Dünya haberleri. 19.40: Plak - Dans mu
sikisi.. 20ı OniTeraite namına konferan•. 20,30: 
Madam Voline Mösyö Azarmanof: ıan 21: 
Musahabe: Sel.im Sırrı. 21,20: Anadolu ajanaı • 
borsalar. 21,30: Türkçe •Ö•IÜ musiki. Bedriye 
Un - radyo caz ve tanl'o• 

823 Khz. B U R E Ş, 364 m. 
13 - IS: Pli.k. 18: Orkestra konseri. 19: Ha· 

herler. 19,15: Konaerin de•amı. 20: Uni•eraite 
20.20: Pli.k. 20,45: Konfera11a. 21: Noel neı .. 
riyab (hususi pli.klarla), 24! Haberler. 

54S Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
17.45: KonaervatuTardan nakil. 19: Viyoloa

ael konseri. 19,35: Konferana. 20: Oniver•İte. 
nin ki.lise çanları, 23,30: Pli..k. konseri. 24,55: 
Palos manaatirından nakil. 1: Ge~ musikisi. 

686 Khz. B E L G R T, 437 m. 
20: Rekl&mlarlar. - Plik. - HaberJer,•20,• 

30: Milli neıriyat. - Noel pl&kları. 23: Ha
berler •e• e. 

740 Khz. M U N 1 H. 405 m. 
18: Noel pli.kları. 19: Karıtık ruhi .-e halk 

havaları, 20,15: Noel 21: Yarım aaat Noel ki
lise çanları, 22: Hariçteki Almanlara •Özler 
<_Batk~. Heaa.) 22,30: "Mukaddes aece,, iaim
lı muaılu. •• ıarkıh skeç. 23,10: Alplarda söy
lenen noel tarkıları. 23,30: Koro konaeri. 24ı 
Noel ağacı altmda. 24,50: Noel gecesi, 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17..SO: Triyo konser. 18,05: Sözler. - Or• 

konseri. - Sözler. 19,15: Karııık koro konaeri 
20,10: Aslı.eri neıriyat. 20,50: Şarkılı konser. 
21,20: Şarkılı L.onaer. 21,35: Halk danaları •• 
karı,ık eğlenceler. - Sözler, 22..25; Noel far
kılan. 23,05: Plik. 24,30: Sözler. 1: Noel pa· 
nayırr. 

Khx. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
19,45: Noel muaikiai. Zl~lO: Noel çanları. 

22: Milli neıriyat. 22,30: Pl.ik. 23: .. Loh der 
guten Dinıett iaimli musikili •keç. 23,40: Ors 
kon.seri. 24: Sözler 1: Bacfıtn eserlerinden. kon· 
aer. 

25 KAnunuev~el Salı 
1 5 TAN BUL: 
17,30: Univeraiteden nakil: inkılap· det'aleri 

Sa71n proFeaör Yusuf Kemal, 19: Plik: lı.at"ıt;L. 
muaiki. 19,30: Dünya haberleri. 19,40: Jimnaa
tik: Bayan Azi.de. 20: Maliye Vekileti namına 
konfef'ana. 20,30: Mösyö Goldenbers idare&İn· 
de koro heyeti. 21: Koauıma: Bayan Selma. 
21,20: Anadolu ajansı - borsalar. 21tlQ: Radyo 
orkeatraar, 22: Radyo caz ve tanıo orkestrası. 

823 Khz. B U K R E Ş. 364 "'· 
12,30: Noel plikları. 13: Haberler. 13,05: Or· 
keatra L.onaeri. - Sözler. 13,50: Orlıı:aetranın 
de•anu. 14,15: Haberler. 14,40: Sibiceanu or
keatra•ı. 18: Radyo cazı. 19: Sözler. 19,15: 
Radyo ca.zı. 20: Noel L.onfef'anaı. 20.20: Plik. 
- Konferan•. 21.05: Noel ıarkılar1 • - Kon
ferans. ~2: Romen muaiL.iai. 23: Haberler. 23~ 
25: Fanıka Luca orke•traaı. 

545 Khx. B U D A P E Ş T E 550 m. 
17,.35: Kurına çinaene orkestrası. 18,40: Kon· 

ferana. 19,15: Çay dansı. 20: Spor. 20,15: Ko
ro konseri.. 21: Radyo tiyalroau. 22,40: Haber
ler. 23: Liaztin eserlerinden konser. 24: Kah
vehane konaerL 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Şarkılar, 19,05: Sö71rr. - Ders 19 40. 

Milli neıriyat, 20,40: Haberler. 20.SS:. Zaire~
ten nak!en Offenbac::hın "Hofmarun hiki.y 1 · 
oporaaı. - Son lı.aberler, e en,, 

740 Khz. M 0 N 1 H. 405 m. 
18: "Haenael und Gretel" İ•İroli musikili ço• 

cuL. •~eçi. 19: Noel netriyatı, 21: Mozarbn e
aerlerınden. tarkılı konser. 23: Saar. 23,15: Ha
berler, Spot'. 23,30: Sen h.alk muaikiai. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 
18: Da~& muai~iai. 18,SO: Sözler. 19.05: Skeç. 

19!.35: Plak. - Sôzler. 21: Viyana muaiki•iden 
n;ıurekkep popuri. - Sözler. 22: Plik. 23: Ha
fıf musiki. 23,30: Dana muıikisi. µ,30: Londra 
radyosu cazı. Hanry Hallun plikları. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18: Hafif muaiki. 19: Milli neıriyat. 21: Ak-

9am kon•eri. 22: l'\.1i.lli neıriyat. 23: Haberler. 
23,20: Neıeli konser. 

26 Kanunuevvel Çarşamba 
1 S T AN B U L: 
18: Franaızca dera. 18,30: Jimnastik Selim 

•ırrr. ~9: Plik: Hafif musiki. 19.30: Dünya ha· 
berl~rı .. 19.40: Pli.k, orkestra. 20: lnhiaarlar 
\rekaletı namına kon!erana. 20.30: Balalayka 
orkestrası: ve ko.ro heyeti tarafından t•n. 
21,20: Anadolu aJanaı - borsalar. 21.30: Radyo 
orkestrası. 22: Radyo caz •e lftnao orke•traaı. 

823 Kbz. B U K R E S. 364 m. 
12= Pli.le., 1~:. Revü musikisi. 14: Populer, 

Romen mu•ıkıaı. 18: Hafif musiki~. 19,15: 
~ar~~lr or~e~t~a konseri. 20: Konferans. 20,20: 
S ıe.u muaıkıaı. 20~45: Kon!erana. 21: Jobann 
ta~u_•• a~ıamr; ~~ kon•ere Bükreı oper••ının 

en ıyı artıstlerı lfhrak edeceklerdi .. ) 22· s·· J 22 15 s . . . OZ• 
er. • : trauaa konserinin de.-amı, 23: Ha
berler. 23,25: Kahvehane L.onaeri 

545 Khz. B U D A p E ş T E 550 
18,05: Operadan naklen· "Pupp~nfee ~'. 1· 

B. · h ı · · ,. ısım ı 
yerın a eb. 18.SO: Sö:ı:ler 19.20 K 

ko • ··o ş .. · : eman naerı, oG. : en ao:ıı:l@'r 20 30· S k 1 
2240· Habe ı 2 : •· · arı ı oyun, 
aikiai: 24 20~ s···ı l: Pla.k._ ~3.40: Çinıene mu

' · • on muaıkısı. 
686 Khx. B E L G R A T, 437 m. 
20,10: Pli..k. 20.15: Hab@'rler. 20.30: Milli 

ne,riyat. 21: Jübliyadan naklen hlı:: opera. 
740 Khz. M U N l H, 405 m. 
18,45: Yaranmazlann no ell . 20! "Der Fuch

ziıat Geboratoa •• isimli ıarlulr di.yalektli akeç, 
21: Saarcla noel. 23: Fa1o1Ja 23,30: Noel aiacı 
altında danı. 

223 Khz. V A R Ş O V A. ı345 m. 
18,05: Dana musikisi. ---- Konferans. 20: Ha

fif popu1er musiki. 20,45: Sözl@r, 21,10: SRen
fonik populer radyo orke•lraaı. - Haberler. 

22: Chopinin eaerlerinden mürekkep kOnaer. 
22,40: Koro konaer.i.. 23: Sözler. - Rekli.m
konaeri. 23,.30: Spor. - dan& musiki.si. - pl&lr:. 
Sözler. 24,05; Dana muaikiai. - Dana pli..kları. 

Khz. L E I P Z l G, 382 m. 
17,30: Sözler. 19130: Brahmaın eserlerinden 

piyano konseri. 20: Noel neıriyah. 20.40: Ku
artet L.onaeri. 21,10: No@!e mah•ua kantık 
neıri.yat. 23: Haberler, 23,20: Dana mu•ikiai. 

27 KanuPuevvel Perşembe 
ISTA N BU Lı 
17,30: Uni•er•iteden nakil: inlcıl8!" dersleri, 

Sayın Profesör Mahmut Eaat. Bozkurt. 19: 
Pli.k: danı musikisi, 19,30: Dünya haberleri. 
19,40: Ne~li musiki. 20: Sıhhat •e İçtimai 
muayeııet namına konlet"ana: Doktor Malı.mut 
Sabit: }'eni bir sıtma milı.robu .-e sıtma nakle
den ai-..-ri ainek.ler halı.kında 1en.i keıifler: A ... 
dana artma Enatitüaü tetkikatı. 20,30: S.isaa or· 
lı::eatraaı. 21,15: Anadolu ajan.ar • bor .. lar. 
21,JOı Radyo orkeatruı. 22: Racl,.o ca& T• 
tanıo orkeatraaı. 

823 Khz. B U K R E Ş. 364 m. 
13: Ha.herler. - Orkestra koaaeri. 13.4Sı Bor• 
aa haberleri. 13,50: Sandu orkestrası. 14,tSı 
Haberler, - Pli..k. IS: Radyo salon orkeatra• 
ır. 19: Haberler. 19,15: Konferans. TeN.İ.re, 
20,15: Noel sözleri. 10,30: Bükreı operaaından 
aakil. 

545 Kb.z. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Piyano lr:onaer.i.. 19,10: Konferaııs. 

19,40: Tarasato konaeri. 20.05: Sözler. 20,30: 
Opera temsili. 23.30: Çinsena orkestrası. 24,15 
Plak. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Beıetlıoveni.a eaerleriaden kuart.e'\ lr:oB· 

ıeıri. 19,45: Sözler. - Haberler, 20.30: Milli 
neıriyat. 21: Pi~ 21,30: Piyano konaeri. 22: 
Radyo orkeatruı. 23: Haberler. 23.20: Radyo 
orkeab'ası. 

740 Khz. M U N 1 H. 405 m. 
18,50: BeethoTenin ıarkılannclan piyano re• 

fakatile. 19,30: Sözler. 20: Dana musikisi. 21: 
Haberler. 21,IO: Sa.ar. 21,40: "Triatan ce laol
de,. isimli R. Vagnerin operası. 23: aHberler. 
23,.20: Saar havaları. 23,30: Mu•ik; ye söalü 
neıeli n.eıriyat. 24.30: Dana musikisi. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
18: Tiyatro. 18,50: Sözler. 19,15: Piyano 

kon•eri. 19,45: Sözler. - Pli.k. 20,.20: Afc.tü.,. 
lite. 20,30: Pli..k. -Sözler, 21; Hafif musiki. 
- Haberler. 22: Senfon.ik orkestra konseri. 22, 
45: Konferana. 23: Reklam konseri. 23. lŞ: 
Dana muaikiai. 23,35: Dana muaikiai. 23145: 
lta.lyanca konferana. 24: Söder. 24.05: Dana 
mu•İkiai. 

Khz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
18,20: Şarkılı aitar muaikiai. Veberiu eser. 

1erindea L.onser. l~: Okonom•k aeıriyat. 
19: Fizik bahsi, 19,25: Hafif nıu•iki. - Söz
ler. 21: Haberler. 21,10: Saar. 21,40: Leo•ca
valloaun "PaJyoço,. operası. 23: Haberler, 

28 Kanunuevvel Cuma 
ISTANBULı 
12,30: Plik: lıtanıık muıiki., 18: Çay ••ti: 

Otel Tokatliyanda.a nalı.il: 19: Çoc::uk hikiyele
ri. 19,30: Dünya haberleri,. 19,40: Bayan Bed
riye On ıan. 20: Nafia vekaleti namına kon
ferana. 20,30: Neıir e•naaında ilin edilecektir. 
21,15: Anadolu ajanaı. 21,30: Orkestra. 22: 
Radyo caz ve tango orkeatra ... 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Plik ve haberler. 18: Kan4ılr: \coQ

aer. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkeatra,1• 

20: Sözler, 20,20: Plik. (lap11.nyol muaikİ•İ.) 
21: P.iyano ıeazı. 21,30: Şarkılar. 21,50: Söz. 
ler. 22! Radyo aaloa. orkeatra•ı. 23: Haber• 
ler. 23,25: Salon orke•traaının devamı. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Opera orke•tra&r. 19.20: No~! netriyab. 

20,25: Sözler. 20,55: Şarkılar. 21,50: Karıtık 
akıam konseri. 22,40: Son haberler. 23: Ors 
konaeri. 23,SO: Farkas ç.:naene orkeatraar. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Kültür fizik. - Pli.k. - Reklamlar. 20,05 

Plıi.k. - Haberler. 20,30: Milli neıriyat, 21: 
Konferans. - Zal'repten nakil. 23.: Haberler. 
- Kabvehane lıı:onaeri. 

740, Khz. M U NI H. 405 "'· 
18,30: Sözler. 18,50: Şarkılar. 19,10: Sözler. 

19,50: HaberJer. 20: Dana musikisi. 3(>,40: 
Güzel •aatlar. 21: Haberler. 21,15: Millı net· 
riyat. (Neıeli piyano muailıı:iai.). 22: "Die ld· 
ckera., iaimli piyea. 23: aHberler, 23,20: Fasıla. 
23,30: Dana mumaikiai. 

223 Kbz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
18,15: Düe ıarkılar konseri. 18,25: Pi7 ... o 

kon.seri. 19,15: tc;uartet konseri. 19,45: Siyasi 
hahıaler. 20: Hafıf musiki, -Sözler. 20 30: 
Hafif mu•iki, 20,45: Sözler. 21.15: Senfo~ik. 
konae~. 23,30: Şiirlr.r. 23,40: Rekl.i.m L.o•seri. 
24: Sozler. 24,05: Dana muamikiai, 

Khz. L E 1 P Z 1 K. 382 m. 
19,20: Plak. 19,50: Hallı. musikisi. - Sö:zler. 

2~: ·~~.erler, 21,15: Neıeli ıarlular. 22: Köylü 
pıyeaı. D~•. '?ertlin., 23: Haberler, apor. 23,20: 
Gece muaıkııı. 

29 Kanunuevvel Cumartesi 
1 S TAN BUL: 
17.30: Univera.iteden nakil; .inkrl&p deralı!:ri 

S~yın P.rofeaör Mahmut Eaat Bozkurt: 19; 
J_unnaatık: Bayan Azade. 19.,30: Dünya haberle~ 
rı. 19,40: Ege caz. 20: Maarif velıti.leti namına 
konferans. 20,3~: ERe caz. 20,50: Spor konuı
maaı: Eıref Şefık. 21,15: Anadolu ajanaı • bor· 
aalar. 21,30: Radyo orkeatraaı, 22: Radyo caz 
Te tanRo orkeatraS1. 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m . 
13 • 15 Pl;ik Ye haberler. 18: Radyo orkea· 

traaı. 1_9: ~aberler. 19,15: Radyo orkeıtraıı. 
2?: Unıvera;te. 20,20: Pli.k. 21: Dana mı.ı1oilı.i· 
aı, 22: Kon-eran•. 22,15: Radyo ca%ının deva· 
mı. 23: aHber!•r. - KAhvehane konseri. 

545 Khz. B U DA P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Mac~r. farkıları. 19,40: Sözler. 20,15: 

Radyo popurı11. 21,30: Şen sözler. 22: Eaki 
dana parçalan. 23: Haberler. 23,20: Riao çİn· 
sene takımı. 24,10: Pli.k. konseri. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Piyano konseri. 19,35: Sö:ıı:ler. _ Şarkı~ 

lar. 20,15: Haberler. - Milli neır.iyat. 21: 
Radyo orke•traaı. 21,30: Rekli.mlar -Sözler 
22,10: Orke•tra konseri. 24,10: Plik_ ' 

740 Khz. M U N I H. 405 m. 
.. 18,30: Tarih. 18,50: EEaki dan,Jar. 19,30: 

~ozler .. 20: H~I~ muıikisi. 21: aHberier. 21,10: 
Zarev_ıtach, 1ıaımli Franz Leharın üç perdelik 

operetı. 23: aHberler. 23.10: Saar. 23.30: Spor. 
23,45: Dana musikisi. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
18: Hafif muaiki. 18,50: Konfet"ana. 19: Söz· 

ler.: 19,JS: Keman konseri. 19.45: Sözler. 20: 
P.~ak. 20,20: Konferana. 20,30: Kon•er. _ 
Sozler. 21: Orkestra t"efakatile ıarkılar. 21,45: 
Haberler. 22: Senfonik konser. 22.4S: Edebi· 
yat. ~3: Reklim konseri. 23,15: Dana musikisi 
-ik~?zler. 24,35: Dana musikisi. 1: Dana mu
& ısı. 

Khz. L E I P Z I G. 382 m. 
18,45: Yeni lılaatt~n. •.Ö:ıı:let". 19: ffaltaıarn apo 

ru. 19,I~: Halk muaıluaı. 20,05: Oda mu•ikiai ... 
20,35: Sozler. 21: Haberler. 21,10: Kültür pro· 
pagandaar. -21,15: Dana muaikiM. 

Yeni bir kısa dalga postası 
. l', Birin.cikanun 934 gününde ye

nı bır kısa dalgalı Alman radyo is
tasyonunun açılma merasimi yapıl
mıttır. Bu istasyon memleketimiz
den d.e. iyi .i.itilm~ktedir. Nefriyat 
esas ıtıbanle Cenubi Asya, Avus
turalya ve Holandanın Hindistan
daki müstemlekelerine müteveccih 
antenlerle yapılmaktadır. Orada 
bulunan bir çok radyo meraklıları
nın arzularının yerine getirilmesi 
için bu istasyonun işlediği bildirili
yor. 

Birçok yerlerde çift telli anten
lerin yapıldığını görmekte olduğu
muzdan çift telli anten ile tek tel
li anten arasındaki farkı yeni rad
yo meraklısı okuyucularımızın 
bellemeleri için bildiriyoruz. Yer 
müsait olunca daima tek telli ve 
40 telli ve 40 metre uzunlukta bir 
anten yapılmalıdır. Fakat ekseri
ya yerin darlığından ~ift telli an
ten yapanlar vardır. iki aatenin 
farkı f(>yledir. Tek telle 40 metr&
lik bir anten hassasiyetinde çift 
telli yapılacak antenin her iki kıs
mının 30 zar metre uzunluğunda 

(Nerıyork) radyolarında radyo krali
çeai seçilmif olan radyo )llddızlanndan 

/rene Bea8'y 

olması lazımdır. Orada on metre
lik bir yer kazanılmıt fakat buna 
mukabil 20 metre tel ile bir mik
dar fazla İzolatöre ihtiyaç vardır. 
çift tel ile yapılacak antenin iki tel 
arasındaki fasıla en az iki metre 
olacak olursa hassasiyeti nispeten 
f .. zlalaltır. Ve pek ihtiyaç ve mec
buriyet olduğu zaman çift antenle
rin bu tekilde yapılmasını tavaiye 
ederiz. Bu fekilde yapılan çift telli 
antenlerin birbirilerine ihtizazi te . 
siri daha az alacağından bu defa 
sri daha az alacağından bu defa 
20 fer metrelik iki telden yapılan 
çift bir anten tek telli 35 mettelik 
antenin itini göre bilir. 

Fakat mecburiyet olmadıkça dai 
ma tek telli ve mümkun olduğu ka. 
Clar yüksek bir anten kullanmak 
en doğrudur. 

Tanınnıış bir musiki 
Ostıdının davası 

Haber aldığımıza göre tamnmıt 
musiki rejisörlerinden Toscanini 
F ran11z radyo idaresi aleyhine bir 
dava açmıttır. Bunun sebebi tudur: 
Toscanini Paris radyosunda idare 
ettiği bir konser bütün Fransız 
radyoları tarafından nakledilmit
tir. Teknik bir hata yüzünden is
tasyonlarda iyi dinlenemiyen bu 
konser Provence matbuatının ten
kidine uğramıt bir kısım gazeteler 
de T oscaninin konseri iyi idarede
ki muvaffakıyetsizliğinden bahset. 
tiklerinden T oscanini radyo aleyhi
ne dava açmıftır. 

Moskova radyosunda An
kl\ra, İstanbul gecesi 

ANKARA, 18.A.A. - Moskova rad 
yosu lıtanbul ve Ankara için yeni bir 
radyo &"ecesi hazırlamııhr. Bu geceki kon 

AŞI 

6. Zivrim. 

Yeni Soyadı alanlar 
Herkes Öz türkçcden beğendiği 

güzel bir yeni soyadı alıyor 
btanbul emniyet müdürlüğü fotoğ· 

rııl memuru Kemal (Kızıltan), Milli
yet Sıva.o muhabiri Neıet Nafiz (Yal
çın), Askeri mütekaitlerinden Muştafa 
Hamdi {Balar), kadaatro meslek DıEK
tebi 2 inci 11ruf talebeünden 82 N o. 1ı 
Fethi ve lmrdeJi Adil (Ungan), Divan· 
yolunda Hasan Rauf eczaneu ıahibi 
Esat lımail ve aileai efradı (C....~u), 
Güfhane tatbikat mektebi marazi teırift 
muallimi Dr. LU!fi, kar-deşi deniz bin
lıe§ı11 Osman Nuri ve aileleri eiradı 
(Akıu), Çonımda alay zabitlerinden 
yüzba§ı Ali ettin (Ar), mülazım Fatihli 
Halil Nejat (Erçin), Ekfinoz köyü 
baf'Duallimi Ramazan Nuri .ile efİ Şa· 
ziye, kızlan Saadet, Nezahat, Nimet, 
Müeyyet ve oğlu Nvırat (Uluaoy), 
kt. birinci iatintak bakimi Rama"ln 
(Onat), Eaki Adana valiai. Hacı Jz. 
:ııet (böyle maruftur), oğlu eski 
mec:lôN tedrikatı §el" iye azasından F ah· 
rettinin oğlu eski gümrük muhafaza 
miifettifi Hanif, kız kardefleri Mebru
re ile Y eşilköy Rum ilonektebi tüı:Kçe 
hocası Şeyma ve Saadet ve amcası Ka· 
ragümrük aıhhat merkezi başheklıni Dr. 
Kudıi, dedelerinin eski aoy adı olan 
(Hıükacı oğlu) ndan (Halkacı), Alan
yanın eıki ailelerinden N akibüleşraf Ha· 
cı Nuri oğlu Talat ve çocukları, kardeşi 
oğullan Nuri, Arif, Rüıtü ve çocukları 
(Görgün) aoy adlarını almıılardır. ' 

* Galata köprüsü amelesiırılen Rüs
tem, reiikau Zeliha, oğullan Ahmet, 
Mahmut {Yavuz), Kmalıada mektep 
ba:pnuallimi Raa.im (Tüzün), Kcmeral
tı caddesinde 14 No. da kahveci Erzu
rwnlv Mehmet (Yılmaz), ht. G. bat· 
müdürlüğünde levazım mümeyyizliğin -
de Cevat (Akın), gümrük levazımın
dan Omer (Akıoy), gümrük inlıiaarlu 
vekaleti levazım müdüriyeti lat. mÜ· 
meyyizliği ambar memuru Şükrü (6ök), 
tramvay ıirketi yol dairesinde Halit 
(Babacan), Sabık Manisa iskan müdü· 
rü Behçet ve oğullan, Tıp fakuJotesi do
çentlerinden Ekrem Behçet, Sıvaı ilk 
tednsat müfettiti Şevket, Galatasaray 
liseai ilkmektep muallimi Nusret, An
kara ziraat enstitüsü mezunlarından 
Halda ile amcaları Lapoeki jandarma 
kwnandaru yüzbaşı Recep evvelce ilan 
edilen ismi tashih en (Tezel), Galata 
inhisarlar U. M. umum evrak kalem me
murlarından Lütfü (Yaman), Eyiipte 
Sofular mahallesinde 6 No. da Hacer, kı· 
zı Mediha kardeşi Makbule oğlu Ahmet 
F eaane fabrikasında katip Sabri, N ec
miye, val.desi Hatice, oğlu Sadık (öz. 
kan), makineci Mehmet, kızı Fazilet, 
oğlu Zeki (Vural) .oy adlarını almış
lardır. 

* hı. Gureba hastanesi pratik ecza 

ııerin mevzuu, bizde timdi hatladığı gi· 
bi, Rusyada vaktiyle batlamıt olan mu· 
ıil<i inkılabıdır. 

Radyoda evvela eski Rus muuk.Uinden 
garb musikisine nasıl geçildiği bir konfe
ransla anlatılacak, ıonra bir çok örnekler 
çalınacaktır. 

Konser 20 ilkinun 1934 gecet.İ ,Tür
kiye saatı ile 8,30 da batlıyacaktır. lstas
yenun dalga uzunluğu 1107 metredir. 
Program ıudur: 

Ruı müziğinin değiıimi üzerine kon
ferans. 

Glinka ' Kamarinakaya. . 
Dalgorniski : üç kişi tarafından okunu
lacak !ürkü. Barodin, "Bagatir n senfo
nisinin son parçası. 

Çagkovıki : Piyano konserinin ıon 
parçası. 

Rimski Korsakof ' leh türküıü "Kont· 
ralto,,. 

Rimski KMsakof: Çann yavuluıu ope
rasından. Rimski Koraakof: Likofün ha
vası "tönor,,, Rimski Korsakof : Doliniş
ka halk turusu "orkeıtra,,, Rimski Korsa 
kof: Kitej ıehrinin efsanesi " operasın
dan Kerjeneç., muharebeai adını taşıyrıı 
parça (orkestra). Rimıki Korsakof: 
Eyuknen halk türküsü (solo). Borodiıı: 
"Prens lgor., operası korosu, Musurğ~
ki : Kovançjna opera11nın koroları. Çay
koV'Ski : 4 üncü senfoninin aonu. 

12 ANA 

Köy adlarından 
Soy adı 

ANKARA, 17. A.A. - Iç bakan
lığının teıpit ettiği köy adlanndan a
lınan ve 110yadı olabilecek olan Wmle
.,..;.,. yeni bir liıtesi &J&ğıdadır : 

Uçum, Yalıç, Uğur, Uğurlu, Ulqul, 
Ulaman, Ulat, Ulut, Umurbek, Umut, 
Uray, Urcun, Urun, Uruf, Unrt, Uy
gur, Uykur, Uzan, Uzcaı. Uzgur, 
Ulger, Uniitdü, Urey, Uriiln, V arçin, 
Yağan, Yağbasan, Yaiır, Yaka. Yal. 
man, Yalını, Yanlak, Yaplıcan, Y• 
ramış, Yarat, Yaıar, Yıui>aaaıı, Ya
ıılak, Y avı, Y avıç, Y av"'°' Y a-nız, 
Y aylaz, Yayman, Y elmer, Y enıiıen, 
Yesin, Yılmaz, Yuna, Yüregil, Zeğ
rek. 

cm Abdullah Reıat, valdesi lzmirde 
Adviye, kardeıleri Devlet, Himmet Zdı
ra, manifaturacı Ahmet, bakkal Hasan, 
Mersinde bald<al lsmail ve Erdekte Sı
dıka (Altıntaş), Kadıköy taımıhanede 

oturan mütekait Dr. miralay Ahmet 
Cevdet ve ailesi (Bora!), ht. belediyeai 
istatistik ve ne§l'İya1: müdürü Tanık Zi. 
ya ve kardefi (Adatepe) torpitoıu za. 
bitlerinden Zinnur Ziya ve aileleri (Yön.. 
tem), Eakişehir noteri Sururi (Acar), 
hı. Nafia .ermühenclisliğinde maki.nist 
Mehmet Cemil ( Ogon), E. M. 3 cii 
şube 3 cü kııun telefon meımJTlarmcı.... 
49 No. lı Lütfü (lzgi), 3 üncü tul>e 
3 oü k111m memUt"lanndan Osman (&,. 
rak), Bomonü sık cevizlerde Asafm e
vinde Madmıut (Kızıl.kaya), Biganı:n 

Sa:karya mahall.,.indeo ölü muallim 
Muıtalanın oğlu Mehmet Hilmi, kana 
Hamide, kızı Safiye, Emine (Gülde-
nur), lst. levazun amiri miralay Hak
kı ( Güremen) aoy adlanru almıtlar-

* Borm komitıerli ği kamiı>yo tuhosi 
müdürü Hasan Talıosin), kardefi bdı:n 
haıııtalıklan mütelıassı.sı Dr. Hüseyin 
Naıit, oğlu Galat:a.oaray talebetinden 
bmail, ayni aoydan ıarkıkarip bankaaı 
tellerinden Nihat ve çocukları, Devlet 
demiryollarında fen memunı Salilhatt>ıa 
ile çocukle.n Güzin ve Nevin aoy adı 

olarak (Erez) i almıılardır. 

* Bakırköylü Kemal 10Y adı oı.aa. 
kenclis.ine (Yiğit) i almıttır• 

* lstanbul 5 ind icra,1ında ıtajiyer 
Sabiha Şükrü, anneıai Mebruke, claylSI 
bt. t~ gi§el'İnde Celal, kardeıi 

V el.a liaesi 10 uncu uıuftıa Zühtü (Ba
§81'D'), Hariciye b.ııl<anlığı batbukulı: 

müşaviri Ziya, oğullan zahlıe tüccarı 
Vefik ve Nihat, Akoarayda diğer ak. 
raba ve kıardeıleri eski aoy adları olaı:o 
(Kızıl hacı) adını (Kızıltan) tdWnde 
değiı t:irip yeni aoy adı olarak alını~ 
dır. 

* Inhiııarlar U. M. umum muhase-
besinde masa amiri Abdullah Cemal 
(Ayer), Çenıreiköy P. T. 9b•iıgeni s
n (Ergin), Galata köpriiıü mahallesin
de Rüstenı, refikası Zeliha, oğullan Ah
met ve Mahmut (Yavuz), kitapçı Va. 
hit oğlu Cihat, Nihat (Gündoğdu), Ga· 
lata Bahtiyar ban No. 36 Kemal ( Ö• 
can), doktor Baha (özkan), Bartın hü
kumet ve belediye baytarı mütduıit 
kaymakam Ahmet Asaf ve kardeşi mü
tekait biımaıı Ahsen ile eıleri ve ço
cukları (Şengün), deniz binbaıılığm
dan mütekait Netet ( ül), latanbul nfı.. 
tun firketinde Hakkı (Çay) soy adlarlDI 
alırut !ardır. · 
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AMBALAJ, 1. Bürüm, 2. Erce. 
ASABI, 1. Avan, (Ahliki man.) 2. Cıdırg~ 3. Çmgılı. 4. AMBAR, 1. Birken, 2. Herkil, Hergil, 3. Ura. ("Silo" ya 

daha yakm. Hudut ambarı man.) (Bak: Depo, Silo) Erişikli, 5. Kızgm, 6. Kızık, 7. Silki, 8. Sinirli, 9. Tingaz. 
ASABiLEŞMEK, 1. Silkinmek, 2, Sinirlenmek, 
ASAR, (Eserler maıı.) • (Bak: Eser.) • (Asırlar man.). 

(Bak: Asır.) 
ASA YIŞ, 1. Arıç, Arınç, Eriç, Erinç, (Erinç - süktln, ha· 

zur, memnuniyet, Erinmek - kendini huzur içinde hisset· 
mek, dinlenmek), 2. Baysal, 3. Dinçlik. 4. Dirlik, 5. Dışlık. 6. 
Düzenlik 7. Emsem 

ASA YIŞSIZ:, 1. Bozuk, Bozuk düzen, 2, Dedircin, Tedir• 
gin, 3, Kar::şık, Kargaşalı. 

ASA YIŞSIZLIK, 1. Bozulduk, Bozuk düzenlik, 2, Dedir• 
ginlik, Tedirginlik, 3, Karışıklık, kargaşalık, (Bak: Emni· 
niyet, Huzur, Sülcan.) 

ASEL, Bal. 
ASIL, 1. Ba~hca, 2. Dip, 3. Kök, 4. Kütük, 5. Oz, 6. Temel, 

temelli. 
ASILSIZ, 1. Dipsiz, 2. Uydurma. 
ASIL VE ESAS, lçyiiz. 
ASL 1, ı. Başlı, 2. En başl~ 3. Yerli. 
ASIR, (!kindi zamanı), 1. Gün yılnnı (Yılımak - ılmmat, 

ılık olmak, 2. !kindi. 
ASIR. (Yü• yıllık zaman) !. Ayvandalık, 2. Kur, 3. Yii2 

yıl. 
ASI, ı. Azgın, 2. Baş kaldıran, 3. Yazgan (Günahklr man.) 
ASI OLMAK, 1. Azmak, 2. Baş kaldırmak (Bak: Bagi, b· 

yan, Usat, Şaki. Eşkiya). 
ASIL, ı. Aksoy, 2. Ersik. 3. Köklü, 4. Ocaktan 5. Tar• 

han, 
ASiT, (Acide) 1. Acı, Aça, Açı (Ekşi man.). 2. Akır 

3. Ekşi. 
ASKER, 1. Çeri, 2. Koşum (Askeri krt'a) Sü, o\. Yasala. 

(Yk: Yasa: nizami). 
ASKER SEVKETMEK, 1. Çeri çekmek, 2. Çeriklemek 

3. Siilemek. 
ASKERi HAZIRLIK, Anumluk. 
ASKERi MUFETTIŞ, 1. Tevcçi, 2. YoklaınacL 
ASLA, olmaz. 
ASLEN, 1. Kökten. 
ASUDE, 1. Di~ (Başı - ). 2. Diniz, 3. Dinlenmiş (isti• 

rahat etmiş man.) 
ASUDE OLMAK, 1. Başı dincolmak, 2. Dincclmek, 3. Din .. 

lenmek (İstirahat etmek man.). 
ASUDELiK, 1. Dinçlik (Başı • ) 2. Tüziiklük. 
ASÜMAN, ( A•m•n), 1. Gök, 2. Tengri (Bak: Sema). 
AŞAR (Eski vergi), Ondalık. 
1 cıv ır;:o. __ _ _ :_:, • n_ı... __ ... ,.,, ___ '''---- -··--·--

AMCA, 1. Aba (Baba, dede ve ağabey mfuıalarma da 
r;clir) 2. Ahaga, 3. Abalm, 4. Abuça, Abça. s. Aca 6. Aça 
7. Ağaça. 

AMDEN, (Bak: Taammüt) 
AMEL (İt man.), 1. Capsak. 2. Iı. 3. İşlev. 4. Hdmç, 

Kılmç. 5. Kılış. 
AMEL, (Ishal man.) 1. Sürgün, 2. Yürek sürme, 
AMEL OLMAK, 1. Çımkırmak. 
AMELE, 1. Bala, 2. Belci, (Bai belleme işleriyle uğrap.a 

ııncle man.) 3. emekçi, 4. gündelikçi. 5. İşçi, 6. lrgat (Rum
ca "erıatos11ta.n deniyorsa c:la türkçe (ırg) kökü de hareket 
•e amel•' minasmdadır.) 

AMELMANDE, 1. Balhı, 2. İşten kalmış, İl r;örmcz, 3. 
Höodül, 4. Kötür!im (Alil, sakat, ınan.) 

AJ\.flK, 1. Derin 2. Terink, 3. Tirin, Tirio.k, 
ARIZ, VE ., (Bak: Ariz.) 
AMiL, Işliyen, yapan, 
AMiN, ı. Andağ olsun. 2. Öyle olsun. 
AMiR (Emreden) 1. Baş, 2. Başlığ, 3. Bek, 4. Bu7ruk, 

S. Buyu:acu, 6, Daruga (İnzibat imiri, polis müdürü, man.) 
7. Uluca, 

AMiRLiK, 1. Ağalık, 2. Başlık, 3. Ululuk, 
AMMA, {Bak: Lakin) • • 
AMME, 1. Elgün, llgün, 2. Kamu 3, Kamuk, Ka.mıc, Ka.. 

nık, 4. Karakamık (Bak: Ahali, Halk.) 
AMUDUFIKARI, 1. Beldeme, 2. Bclkemiği, 3, Omurga ke

miği, 4. Omurga, Onurga (daha ço1c kabur&alarla beraber bel 
kemiği.} 

AMUT, (Bak: Sütun.) 
AMUDi, (Bak: Kaiın.) 
AN, 1. Kıpma . 
AN, (Aşağıdaki tabirlerin ilk cüzüdür.) 
ANCEHLIN, 1. Bilmiycrck, 2. Bilmemezlikle, bilmeıdcıı. 
ANILGIYAP, 1. Görmeksizin, kendi yokken, 2. Uzaktan. 
ANKARIP, Yakmda, 
ANKASTIN, 1. Bile bile, 2. lstiyerek. 
ANSAMIMILKALP, 1. Öz yürekten, 2. Yür;ekten, yüreiİA 

içinden. 
ANAFOR, ı. Çevreııgcç, 2. Çevrinti, 
ANAHTAR, 1. AQar, 2. AçkL 
AN'ANE, 1. Gör;enek, 2, Göresck, 
ANANET, (Bak: Aciz, Ademi iktidar.) 
ANARŞi, 1. Kaynış. 2. Kargaşalık, Karışıklılı:, {Bak: 

ljitişaş.) 
AN6.t;tR1 f"_RRAA. Tiiirt ttn:ı. fR:ıılc! nn"nr.\ 



6 • MiLLiYET ÇARŞAMBA 19 KANUNEVVEJ~ 1934 
- - - -

Giz.i bir 
Eroin ~ebekesi 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 

1 Tutum haftaSJ 
1 Kapandı 

Doktorlar arasında 

Türk Ginekologi Kurumu 
Azası kadın hekimlerinden ibaret 

Türk ginekologi kurumu, aylık toplan
tısııu proi. Kenan T evfiğin ba§kanlığı 
altmcla yaptı. ilk sözü Dr. Ahmet Amn 
almıı ve ikiz bir gebede doğuma güç
leıtiren büyiit hir blça saıt.omıı gös
termiı, hastayı ve doğurttuğu çocuk
ları takdim etmiıtir. 

de yapılan arattJnnada da (2) kömür
lükte bir kutu içinde 600 gnun eroin 
bulımmuttur. 

lbr~imin eniııeu Kemal ile Omer, 
Mehmet, !Gmıil U.mind'*i üç kişinin 
.W... enm iti ile ..ıakadar oldukları 
öğrenilerek, bunlar ela sorguya çekil • 
mi~dir. 

lbnhim l11kederiye seferinde old.o
ğu için vapurun dönmesi beklenmİf ve 
cuma ırünü lzmir vapuru limana girer 
ginnez gönderilen huausi polis motörü 
ile lbrahim tevkif edilmiştir. 

V lllJUrdak.İ kamarasında yııpılaın a
raıtırmada bir miktar eroin ile ipekli 
.kumaş, laravat gibi daha bafl<a kaçak 
etY• bulunmuıtıır. lbrahinı suçunu i
tiraf etnif ve au.ç ortaklarının i.simle
riııi söylemiştir. 

Fakat ıd>eite o kadar uttalılde ça
hpuoıkta imit ki, hiç bir kimse temas -
ta bulunduğu phaın hakiki hüviyeti 
haokl<mda kat'i bir ıey bilmiyor. Herke11 
namı mi»taar l<ullaruyormuı ve biri • 
birlerine muhtelif yerlerde ve muhte -
lif zamanlarda mal elrp vererek itlerini 
,.öriiyorlarmıJ. 

Şebekenin Y una.aiıtanda da tı.ıbeıli 
var. lbrahim buradan aldıiı eroinleri 
Pi.-ede deniz işletme acentesinin adam
larmdan tahmil ve tabliye memuru So
tiri namında bir piısa te&lim eılermiı, 
btanbulda da lbralım.e eroinleri veren 
la.pıro Malti adında biridir . 

Falıat tahkikat neticesinde bu adın 
ela taıcn. olduğu anlatılmıştır. 

lbrabimin lspiro Maili hakkında 
iyi .malUmat verememesine Tağmen, 
takip memurları almıt oldukları eşkal ü
zerine lspiroyu y 1kalamıı ve hak.Jli 
>aminin Ko•ti oğla Apo..tol olduğu 
anlafılnu ı br. 

Apo$lolun verdiğ1 ifadeye nazanm 
auç orıa.kları olan Fraao ile bir ticaret
hanede çalııan madam Sara ve ticaret -
hane aalıibinin aişanl•ı matmazel Do
n da yMalanmıılard.ır. 

Y u.oanistandoıki acentaLğı yapan 
burada po1:;m, tiddetli taı.ibinden bi ~ 1 
zar olarak kaçan sabıkalı Baklacı oğlu 
Yorg;dD-. 

Apootob gelince; bu adam lbndıi
ıne verdiği eroinleri hüviyetini ı,;ı -
medijt Fener civannda oturan bir a
damdan alclığmı söylemiş, polis bu a
damı da yakalayarak iaminin Dimitri 
Anlanicliı olduğunu teshil ederek, Fe
nerde Cf>ali caddeairıdeki 330 numara
b eviocle, ..a..ha klll'Jı yapılan ııkı a
raftırmada eı-oin imaline maıluuo bir 
çak alat ve edevat ile evin alt laıtının 
tamamile bİT eroin fabrikaoı haline kon
duğu ıröriilmüt ve tekmil eşya ve fab
rikada bulanan 50 kilo esrar da müsa • 
dere edilmittir. 

Dinütrinin esrarları BUyükadada 
BaJıkpa.,an cadde.inde g&2İnoculuk e
Clen ltalyan t"'-sından Yorgi Kaço v" 
MUnal Kaço kardeflerden aldığı lesbit 
edilmiıtir. 

Dimtı.ri F eııenleki evinde kendi he
aalııoa eroin imal edip aattmmılda be
raloer, afyon ve balık tüocarlanndan 
Y orgi hesabına da eroin yaparak imal 
ücreti olmak üzere yüzde otuz almakta 
imi§. 

Tücca Yorgiıııİıı kıardep bir ......, 
mel gene eroin bçakçılıiından hapse 
m.!•luim olmuttu• Halen bapiatedir. 
Bunlar Balrlacı oğlu ile esödenberi or
taktrrlM". Dimitrinin esrar elclığı Mi -
hal ile y orgi araDIDlfa& da bir kaç gün 
evftl bütün buradaki emliklerini aata • 
-.ı. Y unanietana lıaçtıklan anlaıılnuı
br. 

Eroin fıııbrilıatörü Dimötri bu itin 
bpatıhnaıı için bir vaaıta ile kaçakçı • 
LI< bürosu Jefi Bay Mazhara 3000 lira
blo bir rütvet teklif etmiı, B..y Maz -
har da hıma kabul eder tekilde cörü -
nerek yırl"flirdiği memut"lar ve.sı!Mİ· 
le bir cünnü meşfnrt y_,nfbr. 

Bay Ma..ı..ra p- verildiıkten son
ra ...ı.h olan manurlar mey~ Çl.ka • 
nık cürmü meıbudu tesbit etmitler, 
Dimitri yaptığı bu İıfte mımollaık ola -
ll1J)'9Mlk i.kinci bir saç albna daha gir. 
mittir. 

ş.f>ekenin hatları ve Nlbcılan >le 
... .ı- 34 kifi yakeL.mnııt:ır. Tabı.i
kaı devam etmektedir. 

(Başı 1 inci ~!iı~.ın 
Jiyan mağazalar, halk tak • 
dirle seyredilmittir• Bu arada, yerli 
mallar pazarı ile ceçen ~ vitrin 
ııriisabaka11nda da birinc:iliğ1 alan Bey
oğolu Sematya pazarı vitrinleri çak be
ienilmİ9tir· 

Kumbara bofllltanlar 
Diğer tsaftan, uluaal tutum kanı

-, dün bıınlcalardan, hafta içerisinde 
l<umbara alanlarla kumharalannı bo -
taltanlann iııimleriai almıtbr. 

. Bugüo, t;unlar arasında kuf a çe • 
kilece.k kazananlara yerli malnidan be
diyelır verilecdııtir. 

Mek~eplerde yapılan yazı müııaba • 
.kalarına (20) binden fazla tal...., itti -
ri.k etmİftİr. 

Hazırladıldan yazı kai:ı tıanıun tas
nifi ve iyilerinin ayrılması işi, mikta • 
rın çokluğundan on bq giın içer.ieinde 
ancak bitmlehilecektir. Kazananlera der 
bal hediyeleri dağıtılacalı:tır. 

Tutum halta.sı ycua alınacak 
Ulusal tutum ve ökonorni kurumu 

batka.ıu Bay Damı, dün kenc5aile gö
rüşen bir muharr.irimize ıunlan aöyle
mİftİr: 

•- Bu yıl, tutum lraıftası geçen yıl
lardan daha iyi ve canlı gC\DIİftir. Ha
ft oldukça iyi geçtiği için program 
.hemen bütün etrafile taıi>ik edilmittir. 

Gelecek yıllar iç.in iyi tasavvurları
mız vardıı-. Her f"'Yden evvel, tutum 
baltasının yaza alınmasmı temine çalı
pcağız. Bu mevsimde havalar iyi git
medıti ıçın, hafta ekseriyetle ölgün 
geçmektedir. Bu yıl toplanacak olan 
kurwn kongres.İnde bu işin bir sona 
bağlanması muhtemeldir. 

Bu takdirde gelecek yıl, tutum haf
tasını cialıa özlü yaşatmak kabil ola
calı.tır.» 

Vitrin mü~aVaak8lnda kazanan:ar 
Vitrin mUs.abaka•ının nctteeleri 

ıunlardır: 
Is tanbul ıruntakasmda birinciliği 

Hasan Pertev l<umaı mağaza.ı, Kolom
bı pi.ık mai;azaoı ikincıiiği, Beyuğlu 
mıntakaısında Samatya pazarı birincıli-
ği, Liyon mağ&LaSJ ikinciliği, Kadıköy 
n_untakasında Hasİın pasta mağaı....:ı vit
nıu birinciliği, Rıza şekerleme v pas
ta maır-uası vitrini de ikinciligi J.a. 
.zanmı~lardır. 

Bunların birincilerine ve ıkincile
rine ayrı ayrı dı, lomıa ve madalya1ar 
verilecektir. 

Kü.tUr bakanının ~öylevi 
ANKARA, ıs (A.A.) - Kültür 

bakanı Abidin Ozmenin ökommi ve tu
lum yed.igünü için radyoda bir söylev 
IÖ)·lcdi , decli k.i: 

Budliluamuz biriktirme yolunda az 
yı1da çok ileri gibaiıtir. 

Türk köyiüsüniin yetiıtirdtği ii-
rüııler, davarlar eski .. le ölçühruyec<K 
lurledc boll&flı, arı)aıtı. Değ11 yalnız 
iç sataklarda dış avdanl:;rda da ıurüm 
kazandı. Gun<len güne artmakta olan 
fabrilcalanmwn , işevlerin.ıizin yetiıtir
mekte olduğu nesneler yaiıomcılarm e
line bakmoııktan bizi kurtarıyor. 

Şu geçen 11 yıl )ç;nde Atatiirkün 
önderliğjl-e ba§U'dığunız i§leri yea- yü -
zünün bütün ulusları büyük uluı adam
ları büyült biıikler yazarak övmekle -
diri er. 

Türl< ulusundan en ço.k v ... .imi al • 
111Mı yollarını üzel gÖren Aıatürkiimü
zün o.konomi.k almwıda da gösterdiği 
yolda sağlam aılnnlarla yüriimes.i.ni bilen 
iç, d:t ökonomi İflerinde doğru gidqi 
sös~"""' ~ tOriimüzün amacı , bulundu -
ğu kuıkwuzdur. 

Ulus ilerleme yolunda güvenle yÜ • 
rWnektedir. Böyle u~tıkça bütün 
yöncieıı yüıl<.ıeleceğimize kamumuzwı i
nenmuz vardır. Ulusa büyiilderiıııire 

sağ!ık dilerim. 
Ankarada miting 

ANKARA, 18 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra hıikuk fakülte&İ okull"n 
aımhuriyet abideA önünde bir miting 
yapmqlar , yerli malı kuHanmak için 
and içrrıitlerdir. Toplantıda mü:rika da 
bulunuyordu. 

Okullar bımdan sonra fakiiltede ku
nıltay baf.kan vekı1lerinden Bay Ha • 
aan, Bay Refet ve diğer bir çak aaylııwv-

Prof. Ali Eesırt haznesi olıımyaıı bir 
kadında, kaim banakt- yapbğı suni 
meDbili göstermifl;ir. Bundmı sonra 
Prof Kenan fevfiık gd>eJilı: piyelitleri
nin patojeni ve tedavisindeki yenilik
lere dair bir konferans vennit ve buna 
ait projeksiyonla filmler göstermiftir. 
Dr. Hadi Jb....,,, rahim kanserinin bel 
kemiğinde yaptığı geç bir metastazdan 
hahsetmiıtir • 

Yapılan miin*"!aJara Kenan T.,.. -
nk, Fuat Fcılıim, Ali Esat, Aziz Filoret, 
Ahmet Asnn, Hadi lhun, Şer9f luıbl
mıtbr. 

Kurımı bat.kem Proi. Kenan T ev· 
fik, toplantıya geknİJ olan üniverate 
doğum ve kadm hastalıkları ordinaryÜ· 
aii Prof. Llpmaıııa kurum azaJarmın 
mannuniyetlerini söyl<mİf ve gele<ıek 
toplantının 9 i<incikinun ı935 te ge
ne Etıbba odası konferans ..Jonunda 
yapı.!rnasına karar verilerek ceheye ni
hayet verilmittir• 

H!laliahmer balosu 
Hılaliahmer Beyoğlu tubesi tarafıı>

dan 20 b:ı-inci kanun aktamı p.,....palas 
aalonlannda verilecek balonun geçen 
senelerden daha gÜzel olması için tertip 
heyeti son derece çalıpnakta.dır. Baloya 
iıtırakle memleketiınizde hayırlı işler 
yapan HiliJiahmer cemiyetine yardım 
edilmesi yuksek duygulu halksnızdan 
bd<len:lmektedir. 

-o--

Çocuk bakımı hakkında 
öğütler 

Çocuk esirgeme kurumu ( Himayei
etfal) annele.-e çocuklarının bakılması 
U$Ullerıni göıteren oğijtler hazrrlamıt
tır. Bu öiütler süt çağındel;İ bebekle
re birinci aydan başlayıp 12 inci aya 
kadar ne tdriJde bakılacağını bildirir. 
btiyenlere her zy iç.in bir öğut panw:ı: 
olar,.\ gönderilir. Ankarada çocuk eair
geme kurumu başkanlığına bir mektup
la adr.,. bildirmek kafidir. 

Çocuk Esirgeme kurumu 
ba:osu 

btıui>ul çocuk esirgeme kurumu 
bu yıl l<ışllk balosunu geçen yıllarda 

olduğu gibi - l<ılıkh - o2anıA< 2ı §U• 

bat 935 perşembe '*"""' Maksim -
lonlannda verecektir. 

Bu büyük balonun g"2elce batan!· 
mMı için bu itleri bilen •eçilmİt bayan 
ve baylar ıimdiden çalışmaya batlamıt· 
!ardır. 

ACKLl BİR ÖLÜM 
Mülga zaptiye nezareti muavini mer

hum Bay Ahmed Rağıb oğla askeri kay
makam mütekaidi ve Cenup demiryolla
rı müdürü Bay Ali Raif uğradığı hasta
lıktan kurtulamıyarak Menin'de vefat 
etmiıtir. Cenaze..i dün sabah Haydarpa
taYa getirilmit olup bu sabah lstaııhula 
nakledilerek namazı öğle vakb Bayazit 
camünde kılındıktan ıonra merkez efen· 
dideki aile kabristanına defnedilecektir. 
Keclerdide ailes'ine ve sabır merhuma rah 
met dileriz. 

-- --

lann ve ökonomi arlbına kurumu 
genel kitibi B..y Rahminin ve fakülte 
profesörierinıin ve bütün faküLt.: olan'
lannın da bulunduğu bir toplan!ı yep
mıt ve dekan Bey Bala kıaa bir söy • 
)ev ile toplantının anlamını izah ebnİt 
ve okullardan Sadettin Enise, Enver 
Dündar, Şef& t-e söylevlerile yerli mal
lan ve ..ı:tırma hakkında gençliğôn 
dütünüşlerini anlatırutlardır. 

Profesör Bay Sukeypİn söylevin -
den sonra toplanbya eon verilmittir. 

··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· ... ···············~·~·~·~·~·~·~·~·~····~·~·~·~· ... ·~·········••••4·~· ........................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
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ANBER, (Amber), 1. Abur, 2, Samuk, 3. Yıbar. Y oer 
ANDELIP, !. Bulbül, 2, Sayraç, 3, Sayravçı. (Sayrav -

i:u$1arm ıurel ötaşü). 
ANGARYA, 1. Alban, 2, Çora:;. 
ANiF, 1. Kabe. 
ANiF. Yukardak. yulcarki. 
ANIFEN. ı. Az yukarda. 2. Simden ön, 
ANJiN. Boialı:, bufak, (:Bak; Hunnak.) 
ANKET, 1. Sorai. ıorak, 'Z, Soralt1. 
ANKET. YAPMAK. Ahı.armak, (Bak: Tahini:. tahkikat.) 
ANORMAL, !. Büleı:, 2, Cartmıas, 3, Çomuk, (Hayvanlar-

la bir unıı ca)"ritabii ol.an) 4, Sadana (Senem, ahmak ıuaıı.) 
$. Yaoıç. (Bak: Gayritabii.) 

ANTiPATiK. 1. Donuk. 2, Sevimsiz, 3. Sö7kômsüz, 
ANUT, !.Çıtalı:. (Bak: lnat, taannüt, Muannit.) 
APOLET, Omuzluk. 
APTAL, 1. Afal, 2, Anaca. 3, Anra, 4, Avanak (Bu sörün 

Jrmeniccdcn celdiiini iddia edenler varaa da avlanması veya 
avutulması kolay manasına yakmlıiı ve "••,,kökünden &eli· 
.ı. türkı;c oldutunu cöstcrir.) 5, Bön 

APTESHANE, 1. Aralık, 2, Ayalcyo!U', 3, Sa evi. (Bak: 
•elL) 

AR (Ve bay•), 1, Obut, 2. Sıkılma, 3, Turlı:ui (Balı:: Hayf 
mahcubiyet, namus.) 

ARETMEIC, 1. Kii~üıılemek, 2. Sıkılmak, 3. Utanmalı, U
oanıp ııkthnak, 4. Yiirenmelı:, 

AttLANDIRMAK, 1. llenmelı:, 2, Uvatc&rmak, 
ARSIZ, ı. Betsi.r. 2, Cana. (~:rcaracı,, terbiyesiz. man.) 

1. Ydqkın. •. Yırtlaz, 5. Yüzsüz. 
ARSIZLIK ETMEK, !. Ydışkaıılıketmelı:, 2, YüsaiWülı: et• 

111elı:. 
BIAR. (Bak: Bt) . 
ARAM. ı. Dingi 2, Dinlenme~ 3. D01enme, 

ARAM ETMEK. 1. Dinlenmek, 2, Dinmek, 3, Eylenmek, 
(Balı: lstirahat. Rahat.) 

ARASTE, (Bak: Ziynet, Tezyin. Tezyinat, Müzeyyen.) 
ARAYIŞ, (Bak: Tezyina.t. Ziynet, Müzeyyen.) 
ARAZ, (B>k: A11met.) 
ARAZI ı. Çu (Elı:ilen toprak.) 2. Sürelce. (Sürülen. ekilen 

:opra.k.) 3. Toprak. 41 Yer, S, ~etiil (lıılalikln~ ... domanie,, 

m:::JAZll GAYRIMEZRUA, 1. Bitin, Bitinlik. 2, Gelmir, 3. 
Haran. (Caiatayca.d.1. aile ocağı ma.n.) 

ARAZll GAYRIMUNBITE, Çorak. 
ARAZll HEYELANIYE, BatıJıı:an. 
ARAZll KILSIYE, !.Çorak. 2. Kireçli toprak, 3. Xurç, 
ARBF.DE. 1. Ç·ftltı. 2, Döiüş, 3. Gürültü, patırdL 
A"r"f"'FCU. J Çrrn11t1:. 2, Çrtak, 3, G;.&rWnicu p .. •!'!'rl·ct 
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ARDUVAZ, !. Kaydan, 2. Kayrak. 
ARI 1, Bo• 2, Çıplak, 3. Yalın, (Bak: Uryan.) 
ARiF, 1. Bilen 2, Bilgelik, (Balı:: !ilkim.) 
ARiF ANE. !. Çolı:mn etmdi, 2. İmeçe. 
ARiYET, !. Etrcti, itreli. 2. Ödünç, (Bak: Emanet) 
ARiYETEN. Odünç olarak. 
ARlZ, 1. Enli, 2, Genis, 3, Gin, 4, Ginlik. S. Yalpı, 6. Yassı, 
ARIZ•• AMIK, !. Enine boyuna, 2. lvdık ivdık. 3. ivit, i 

.ıvit. 4, Uzun derin, 5, Uzun uzadıya, 
ARIZA, !. Bıktı!, 2, Eirelr. 3. Engebe. 4. Enccme. 5. iniş 

)'oku,, 
ARMA, Ongun (Totemilı: alimet ve suret maıı.) (Bak: To-

tem.) 
ARSA. 1, Peg. Pelı:. Pey. 2, Toprak. 3. Yer, 
ARUS, !. Biceç. Bıkeç, 2, Gelin. 
ARZ, (iktisadi man.) 1, Döküm, 2. Satıya çıkarma. utı

lıia çıkarma, (Bak: Talep.) 
ARZ, (Takdim veya i.ıah man.) 1, Anlatma, anlatış, 2, stJD· 

ına, 

ARZETMEK, !. Anlatma.le, (Arz ve iı:ah man.) 2. Bola
ınak, (Arz ve takdim man.) 3. Sanmak. 

ARZI HÜRMET. ETMEK, !, Çöğünmek, 2. ECilmek. 3, 
Sanı sunmak. 4, Saymak, 5, Tapu kılmak. 6, Tapulamak, 
7, Udunmak, 8, Yükünmek, (Birinin Onünde hürmetle ciil· 
melı: tnan.} 

ARZI HÜRMET. ETTiRMEK, 1. Saydırmak, 2, Yiikün
ıliirmclı:. (Bak: Arzuhal. hah, Takdim.) 

ARZ. ('rol •tddı olarak). 1. En, 2, Payrı. 3. Y .. rlık. (Balı:: 
Tul.) 

ARZ (Dünya man.) !, Cir, 2. Yer, (Bak: I>Wıya cihan, 
Küre.) 

ARZU. !. Arman. 2. Dilelı:. 3. Istek, 
ARZU ETMEK. !. Bakarmak, 2. Çtlamalı:. (lç çekmek, 

hasretle arzu etmek man.) 3, Çwunak, (Künü - haset, gıp. 
ta) 4. Dilemek. 

ARZUHAL. 1. Dilekçe, 2. Diyeilç. 3. Ötiilı:, ütük. (Ötün • 
mck - arzuhal etmek, ariza vermek.} (Bak: Arz, istida.} 

ASA, 1. Cop, Çop. 2,Dayak, 3. Değnek, 4. Sopa. 
ASABE, !. Baba oymağT, 2. Soy, 3, Tire. 
ASABI, (Bak: Asap.) 
ASALET, (Astlzadelik,) ı, Soydanlık. Soyluluk, 2, To&ut 

tuk. 3, Törülülı, 
ASALET, (velı:ilet zıddı) Kendilik. 
ASALETEN, Kendisi, ÖZ kendi, (Bak: vekSlet.) 
ASAN, 1. Gencz, 2, Xeliıtf, 3, Kencr, 4, Kolay, 5, Onay 

Unay, 6. Yengi), 
1 

ASANLIK, Xolaylılı:. 
ASAP, 1. Cızık, 2. Çmc!ır, 3, F.ripk, 4. Sanıslfir. 5 Sinir. 

-

J B. Tevfik Rüştü 
Aras geldi · 

(Başı 1 inci sahifede) 
hükUnıeti, Tüıkiyeye bazı teki.Herde 
bulunmuıtur. Bu teklifler hüküıneti -
mizce tetkik edilecektir. Bu itibarla 
bu moaele etrafında müzakereler he • 
nüz biın-niJtir. 

Resmi tebliğ 
ATINA, ıs (A.A..) - Türkiye Dı§ 

~lerj Bakanı Bay Tevfik RÜ§tü Araa 
ile Yunan ba§bakanı Bay Çaldari& ve 
Yunan Dışi§leri Bakanı Bay Maksimoa 
arasında yapılan görüpnelerden son • 
ra &f&ğıdaki tebliğ neşredilrniıtir: 

Bay Tevfik Riqtü Araa, Cenevrede 
diğer memleketler mümesı.iHerile ha
lihazırda tetkik edilmekte bulunan aul 
hün taroini projeleri hakkmda yapmq 
olduğu görüşmeler etrafında arkada • 
fı Bay Maksimos ile Baıbakan Bay Çal 
darise malılmat vennittir. Bu izahat, 
üç devlet adamına umwni vaziyetin bü 
tün aafhalarmı ve bunun ı'ki memle • 
ket aıya.aası üzerindeki akisleriıü et -
raflı olarak ve çok doatane bir zihni
yetle tetkik etmek imkAnmı venniş • 
tir. Uç devlet adamı, memleketlerinin 
ve Balkan blokuna dahil d ğer mem • 
leketlerin faaliyetine atleclibnekte o
lan ehemnıiyeti ve sulhün vikayeai ve 
Balkan blokuna dahil azadan her bi
rinin menfaatlerinin muhafazeaı -çin 
vaki müdahalelerinin faydasını müşa
hede ve tebyin etmiılerdir. 

Uç devlet adamı, geçen sene eylül
de Ankarada imza edilrnit olan antant 
kordiyal misak Le Atina m.ieakının tev 
oi}< elmi şolduğu müşterek aiyuete bi 
na .. uirı'Di~ oldukları ümitlerin bu su
retle vekayi ile teeyyüt etmiş olduğu
nu memnwıiyetle görmüşlerdir, ve el
ler ndeki bütün vesikalarla bu siyaaet 
devanı etınek ve bu aiya.aeti inkiş.af et 
tirmek hususunda ml'tahık kalmışlar
dır. Türkiye ile Yuna.ni&tan ara.oında 
ve tcyenımünen mevcut cılıan münase
betleri ukı'aıtınnak meseleai de hu -
susi b'.r tetkike tabi tutulmul§ur. 

iki millet arasındak" mukarenot i
çin mazide olduğu g>bi bu ilü milletin 
bütün faaliyri &abalarında gayret sar 
fedilrne6ine devam olunması lüzwnu 
kabul ve teslim eclilm ştir. 

iki memleket arasında bu kadar 
aıkı münasebetler mevcut olma.sına 
binaen üç devlet adamı, iki memle -
ket arc.sında mevzuu bahis olacak bü 
tün meaeleleri ve keza müteı.ahil e.kal 
liyetlere taalluk eden :meııeleleri hir 
anlama zihniyetile tetl<'ke hazır ol • 
duklarııu beyan etıniılerdir. Bu me • 
aeleleri tetkik eden üç devlet adamı, 
iki memleket arasmcla mevcut olan sı
kı dostluk münasebetleri sayesinde, i
ki hükiımetin hakları muahedelerle 
zaman altına almmJ! olan mütekalil 
elra11 yetler hakkındaki muamelelerin 
de daima bu münasebetlerden mülhem 
olacaklarını tebyine muvaffak olrn"'° 
lar<İır. Bay Tevfik RÜ§tÜ Araa, arka -
daıı Yunan dış i~leri bakanına bu aym 
ı4 tarihli telgrafının muhteviyatını ve 
nıhunu teyit etmekte bahtiyar olrnuı· 
tur. 

ATINA, 18 (Milliyet) - Nazırlar 
ara&1n<la görii§lnelerin ~tanbuldaki 
Rum azlığına taellUk ettiği haberi doğ
ru değildir. Azlık işilıeri umumi bir ba 
kundan görüıiilmiiftür. 

T evlik Rüpü Ara.; tekrar 
Atina)'« gidecek 

ATINA, 18 (M:Jliyet) - Dün Is -
tanbula uğurlanan Türkiye Dıı Bakanı 
Bay Tevfik Riiıtü Ara.&1 Pire lima.nm
da Makeimns, Ruşen E§ref ve Balkan 
devletleri oefirleri ve Hariciyenin yiik 
eelı: memurları taJ'afından uiurlanmıı· 
tır. Tevfik RÜ§tü ATIU gitmezden ev
vel Bay Makaimoau ziyaret e1Jn°9 ve 
o!':"da ~u~unan Baş Bakan Bay Çalda
rısııe bırlıkte her üçü tiımdiye kada:r 
kon'1'hık!an bütün ifleri bir daha göz 
den geçirdikten sonra bunların son ka 
rarlan verilmek üzere .i.kinc' kanunun 
hatlarında Tevfik Riqtü Arasm tek • 
rar Atinaya gelttıe6ine bırakılmıf(ır 
Türkiye Dı§ Bakanmm ikinci kinu ~ 
nun dördünde tekrar Atinaya gelece
ği haber a.IJDDllfbr. 

Fatih Sulh Lkinci Hukuk Hakimliğin 
den: Feyzi tarafından Avni ve Ma
lik aleyhlerine ikame olunan Yedilaile 
dıtın<la Fatih Sultan Melmıet mahalle 
ainde Silivri.kapı caddesinde müker
rer ı No. lu boatanm kinuı verilme
mesinden tahliyesi daV'UI ~inde 
7-11 -934 tarihinde ta.hliyea- karar 

verilıınit olduğundan ve müddeoııleyler 
den Avninin ikamelgihmm b:.linme • 

mesinden mezkUr kararın aekİ7. gün 

içmde ilanen tebliğine karar verilmİf 
olduğundan ilin tarihinden <tibaren 8 

gün içinde Temyiz etmeai al<ai suret

te hii.kmün keabi katiyet edeceği usu
len ilan ve ihl>ar olunur. (S987) 

htanhul ikinci icra memurluğun
dan: Mahcuz ""' .,.,..ya çe.rilmesi mu
.kaırrer (fotoğraf için kaııton m..ı.avva

lan ile mamul itriyat kutulan) 20-ı2-
934 tarihine müsadif perıembe günü 
saat 9 dan ıo,30 za kadar Galatada 
Hüdavendigar hanında ilrinci lııatta 

mühürlü bulundukları yazıhanede açık 
arttırma suretile catılaaıktır. Ayni 
borçtan dolayı mahcuz bulunan bir a

det eiektrikle mütehan;ik Pedal Biri
y-t mıııkiDe1'i ile ve sair qyalar dahi 
20°12-934 tarihine miioadif per§embe 
günü saat 11,30 dan itibaren 12,30 za 
kadar Sirkecide Antalya nakliye an.ba
n <kposunda açok arttırma suretile 

satılacaktır. Taliplerin ayni gün ve sa
atte mahallinde hazır bulunacak me

muruna müracaatları ilin olunur. 
(S967) 

--
Çatalca icra memurluğundan: Bir ipo-

tekli alacaktan dolayı paraya çevrilmesi- lstanbul Harici Askeri 
ne karar verilen Örcünlu köyünde pu- Kıtaat ilii.nları. 
ruklu bayı mevkiinde 48 lira kıymetli 24 

1 
._ __ ...;;.;;.;.;,;;:.:;....:;;:,:::;:.:.;;...--_.. 

döaüm, Karaağaç altı 12 lira kıymetli 6, Açık eksiltme ile 11 bin kii· 
Kavak avlusu 10 lira kıymetli ıs, Ki- sur kilo sabun alınacaktır. 
zilce bayı 36 lira kıymetli ı8, sıvat altı Açık eksiltmesi 27. I 2-934 pe~ 
39 lira kıymetli 19, Değennen tarla 48 şembe günü saat 15 dedir. Ba!l' 
lira kıymetli ı&, değermen allı 7S lira 1 • 
kıymetli 37,2., buzalık aHı ıso lir~ kıy- antısını görmek isteyen!erın 
metli 90, göıe tarla 90 lira kıymetli 30, her gün ve açık eksiltmeye 
.imit çeıme 600 lira kıymetli 30, har- gireceklerin belli gün ve saat· 
man çalı 60 lira kıymetli 30, harman ça· ta birinci pey paraları ile Çor· 
lı 116 lira kıymetli S8 ha'"'11811 çalı 90 ludaki Komisyona gelmeleri. 
lira kıymetli 4S, salkım söğüt 8 lira (701) ( 838S) ~965 
kıymetli ı2 hannan çalı 70 lira kıymetli 
35 uzun para 250 lira kıymetli 30, ahlat 
altı 300 lira kıymetli 60, ka·rnr mezan 
2ıo lira kıymetli ıs, sığır sugagı 76 lira 
kıymetli 10, köy civarı 440 lira kıymetli 
44, oıvat 200 lira kıymeti 19,2 tepe tar
la 360 lira kıymetli 8, arpalık tarla 60 li· 
ra kıymetli 6, büyük ada 300 lira kıymet• 
li 3S, çiftlik koru bayram avlusu 207 li
ra kıymetli 33, kizilce ali köprüsü 96 
lira kıymetli 8, karaağaç namı ıl:iğeri 
bayram avlusu 7S lira kıymetli ı2, ~ıvat 
simit 330 lira kıymetli 22, karye namı 
diğeri kör sıvat 2ıo lira kıymetli 30, de
ğirmen dere 96 lira kıymetli ı2, kör bü
vet ı4 lira kıymetli 2, kavak dere ı7 li
ra kıymetli, 3, 2, kör sıvat namı diğeri tey 
tan dere 40 lira kıymetli 8, kör sıvat 
namı diğeri teytan dere 40 lira kıymet
li 8, inler namı cliğer şeytan dere ıs 
lira kıymetli 3, inler namı clifer kuru 
tarla ızs lira kıymetli 25, inler namı 
diğer çavuı köprü 85 lira kıymetli 17, 
inler namı diğer çifte pınar 7S lira kıy
metli ıs köy kenarı 96 lira kıymetli ı2, 
köy içi l 600 metre 2S lira dükkin ve 
kahve 200 lira bir kat üzerinde dört di
van taşlan kiremit örtülü hane 150 lira 
500 lira kıymellu üç kat üzerinde ust 
katına tamam ah~p bir hane birinci ar
tırmaya konulmuıtur. ı - arttırma gÜ· 
nü 17-1-935 perşembe aaat ıJ den ı6 ya 
kadar, 2 - Şartnamesi 7-1-93S tarihinde 
adliye divanhanesine talik edilecektir. 
3 - Artırmaya iştirak edenler kıymet.in 
yüzde 7,5 nisbetinde pey ..eya bir banka
nın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer aJaka. 
darlann irtifak hakin ~ahiple.-inin gayri 
menkul üzerindeki haklar. nı hususile faiz 
ve masrafa daire olan iddia-
larını işbu ilanı tarihinden iti-
baren yirmi gün içinde evrakı müsbite
lerle birlikte memuriyetimiz bildirilmeleri 
icap eder aksi halde haklan tapu sicilile 
sabit olmadıkça aatıı bedelinin paylq
masından hariç kaLrlar. S - tayin edi
len zamanda gayri menkul iiç defa bağ
nldıktan sonra en çok arttırana ihale e· 
clilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz ve
ya aatıı isteyenin alacağına ruchanİ o
lan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunlann o gayri menkul ile temin eclil
mit alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak Üzere arttırana on bet gün 
daha temdit ve on beıinci günü aynı 

saatte yapılacak arttırmada bedeli sa· 
tıı isteyenin alacağına rüchanı olan di
ier alacaklılaruı o gayri menkul ile te
min edilmiı alacaklan mecmuundan faz
laya çıkmak şartile en çok arttırana i
hak edilir böyle bedel elde edilmezae ;. 
hale yapılamaz ve aatıt talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vennezse ihale kararı fesholuna
rak kendisinden evvel en yüksek teklif
te bulunan kimse arı:etmiı olduğu bedel
le almağa arzu olursa ona razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen on beı gÜn müd
detle artınnaya çıkarılıp en çok arttıra
na ihale ed:ilir iki ihale arasındaki farlı: 
ve geçen pnler için yüzde S ten he
np olunacak faiz ..e di&er zararlara ay
J?C& ~ii;kme hacet kalmalm:mı memu
nyetimızae alıcıdan tahail olunur. Fazla 

:"'1ımıat. ~.İsteyenler 34-269 dosya 
umarasıyla muracaatlan ilan olunur 

(S95ı) • 

Kaııya esliye Lulnılı: malıbın-in
den: Koııyada jlcincj ordu müfeıtti li· 
-· d ' g:ın e topçu binbaım Hilmıet twı.lın-

dan Utanbulda 8ePktatta Tüdc malıal
lesi Çeıme sokak on bir numarada mu
kime Mutallaka zevceai Vecihe aley
hine ikame olunan borçtan kurtulma 
dırvasırun gıyaben cereyan etmekte o
lan mııhı*eme&inde müddei Hilmıeıt 
kızı küçiik Adile Nemıin için nafab
dan müterakim bon:u olan ı203 lira. 
.,... mahsuben altı edet posta makbuzu 
nnıciıbinc:e llS lira ,.e mezburenin tat
bik mühiiriinü bavi makbuzlarla 120 

lira ve tatbilı: mübürile 48 sayıfaclan i
baret olan defteri mühürlemek ıureıti

le ..emnı olduğu 680 lira .ki coman 

9ıS lina teslimatı olduğunu iddia ve q. 
bu müdd..aını iabat edemiy ... s mez. 

bure V ec.ihenin meblağı me:ı:kıir 9ıS 

... .. 
İzmir Müstahkem Mevki 

kıt'atının 41820 kilo gaz yai°• 
ihtiyacı kapalı zarfla ınüııa: 
kasaya konmuştur. lhale~~ 
19-12-934 çarşamba giinU 
saat 15 te kışlada MüstahkeJJl 
mevki satınalma komisyon~ 

da icra edilecektir. Taliplerııı 
bağlarını görmek için her gi!" 
ve münakasasına gireceklerlfl 
belli saatten evvel teklifleri· 
ni lzmirde müstahkem ınev· 
ki satınalma komisyonun3 
vermeleri. (659) (8179) 

9614 
• • • 

Niğdede bulunan kıt'alarlfl 
ihtiyacı için 100 ton sığır eti 
ile 24, 100 kilo koyun eti ka • 
pah zarf usrliyle münaka!aY' 
konulmuştur. ihalesi 23. ız:. 
934 Pazar günü saat 14 te Nıg 
de F. Satınalma komisyonuıı· 
da yapılacaktır. lsteklilet 
şartnameyi her gün komisY~· 
numuzda görebilirler. istekli· 
lerin Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair şehadetnaIJlt' 
lerini teklif mektuplarına lef· 
fetmeleri liizımdır. Kanunıı ı 
mahsusuna tevfikan verilec:elt 
teklifnamelerin ihale günü sa· 
at 14 ten evvel komisyona ve
rilmesi. (668) (8235) 1 914 

a • • 
Açık eksiltme ile 83146 

kilo yemlik yulaf almacaktır· 
Açık eksiltmesi 25-12-934 sil' 
L günü saat 15 tedir. BağlaJJ' 
tdarını ve nümunesini gör· 
nıek isteyenlerin her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin beJJi 
gün ve saatte birinci pey pa· 
ralariyle beraber Çorludaki 
Komisyona gelmeleri. (677) 

(8270) 9783 .... 
Kapalı eksiltme ile 278550 

kilo yemlik arpa alınacaktır· 
Eksiltme gÜnÜ 25-12-934 .slı 
günü saat 16 dadır. Bağlantı· 
larmı okumak isteyenlerİJl 
her gün Çorludaki komisyona 
Ankara ve İstanbul Levazıııı 
Amirliği satmalma koınisyoır 
l~a uğramaları ve ka~, 1 

eksıltmeye geleceklerini hır~ 
ci pey paralariyle Çorluda1'1 
Satmalma Komisyonuna gel~· 
meleri. (676) (8283 

97 
• • • 

Açık eksiltme ile 4400 kilo 
Dört bin dört yüz kilo kuJ'ıl 
üzüm alınacaktır. Açık eksilt• 
mesi 27 Birincikinun 934 pe!; 
şembe günü saat 16 dadır. l'Jil' 
munesi ve bağlantısını görOJeJı 
İsteyenlerin her gün ve a~ 
eksiltmeye girece-klerin belli 
gün ve saatte birinci pey aJ<çe' 
lerile beraber Çorludaki J(o• 
misyona gelmeleri. (690) 1 

{8365) 990 
• • • 

Hastane için açık eksiltJJ'e 
ile Dört bin ikiyüz dokuz kil0 

4209 kilo yoğurt alınacaktı'· 
Eksiltmesi 27 Birincikanı.ıJI 0 
934 perşembe günü saat 1513 
dadır. Bağlantısını görmek İf' 
t~yenlerin her gün ve açık ~· 
siltmeye gireceklerin belli gii!! 
ve saatte birinci pey paraiarıle 
Çorludaki komisyona gelnleıe· 
ri. (689) (8366) 

~ 
lirayı çocuğunun nafakauna ınabsu- DOKTOR 
1oen almadığrna dair yemininin İcra&ml Rusçuklu Hakkı Oıeıı 
istemiı ,.., memurenin ikametgihı ise .C.lataııarayda Kıuı:zW. eczahaneti 
Jne9hul olduğundan keyfiyetin ilanen karşısında Sahne aokağmda 3 ııuııı•· 
tebliğine mahkemece k .. ar verilmiı ol- ' ralı apartımanda ı numara- ~ 

mauna md>ni veçhi mezkur dairesinde iıı•••••••••••-.. 95~!>5~ 
yemin etmek üze.-e miiddeaaleyha Ve- -----------~.,../.,... 
cibenin muhakemenin muallBk oldug"u el di"" -'-dird ---:~• /. g me gı ı- e yeminden .,...u-
29-ı2-934 tarihine miisadif cumartesi miş addedrleceği yemin ilıbarnıııın.,.....~ 
günü saat dokuzda Konya asliye hu- tebliği makamına kaJnı olmak üzete 

kuk mahkemesine gelmesi lüzumu ve lan olunur. (5994) 
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llnnelere osfatlı Şark alt 
Sancınızı lıtanbul Varidat Tahakkuk Müdiirlüğünden: 

Sıra Şube•I MllkelleflD Sın'atı Adreal Yapılacak tebligat Bulunduj' 
No. iımi mahal .) GECEDE DEF'EDINIZ 

Bel ağrısından vücut kırgınlığın
' -n, Romatizmadan, Nevraljiden 
."eya soğuk algınlığından muztarip 
=eniz vakit kaybetmeden hemen 
hıyan mahalle delikli bir All-

1 Çarfı Naıret Mlh· Kuadur&cı Çarıı kal- 929 vergisi için teıııyiı komiı Meçhul 
ran pakçılar No. yonunun bozmak karan !herine 

cock yakısı koyunuz. 
Derhal sancınız sükı'.in ıbulacak

lır. Allcock yakısı konur konmaz 
~anı tehacüm ettiren müessir bir 
ataret tevlit ve hemen asabı 

teskin eder. Adaleleri yuıDUfB.llr 
Ve h"tün' " 1 u agrı an. 

2 

3 

s 

Hocapa9a Marlni 

Mercan Demlrali 

•• 

" Yuıuf Ali 

12 izahat vermek nzere 
Yumurta İpciler cad· 930 ıenHi kazanç vergisi için 
tnccarı dHI 66-68 temyiz komisyonunun 15/4/934 

No. ve 7946 1ayılı kararı. 

Kahveci Vefa Mey· 928seneai içia temyiz komiayo
danı 3 No. nunun 22/4/933 tarihli ve 3924 

Mukriz 

Mıılub 

Valdoı haa 
33/l No. 

Valde lıaa 
20 No. 

ıayılı bozma karan. 
930 yılı verfİıİ için temyiz ko
misyonunun 31/5/933 ve 4802 

ıayılı bozma karan. 
929 yılı vergisi için teaıiyiı ko
alayouuaua 16/l 1/932 tarihli 

ve 1439 1ayılı karan. 

lranda 

lranda 

lraada 

Artık tebahhur eden ve çam&flr· 
lan kirleten mayileri kullanmayı
~ı:z. Allcock yakısını bütün gece 
~eya elbiseniz altında yazıhaneler
de, ifinizde bütün gün tutahilirsi
tıiı. Sizi tedaviye ve hüsnü muha-
1ıı.:zaya devam edecektir. Bütün ec
~aııelerde 40 kuru'a satılır. 

Çarf1, Hocapaıa va Marcaa pbelerl mllkelleflerinda• ticaretlerlal terkle yabancı maaleketa giık• 
va adreılerl bulunamayan yuıı:arıda adlan yazılı bıı milkellefin muhtelif senelere ait kaıanç Terfileri 
için t.myi:ıı komiıyon•nca Yerilen bııııma kararlanaı fllbelerlae müracaatlıı işbu tarihi ilaııda• itibara• 
iki ay ıarfında tebellnt etmeleri Te bu müddet zarfında tebellllğ etmedikleri takdirde teblif edilmit 
Hyılacaiı ilia olunur. (8527) 

Mühim : Taklitlerinden aakm
llıalı: için Kartal markalı ve kırınızı 
daireli Allcock yakılarını musır
•eıı · · · 

~ .. BONO 1 

1 B•hkpuu Makoud;,. Han No 35 1 
_ .. Derviş Uiur Tel. 23397 

iLAN 

ııteyınız. 
(5880) 10205 

Ticaret Odası intihabatı 
İntihap heyetinden: 
iki gürulenberi devam etmekte olan Ticaret Od.ası müntahibi 

saııi intihabatı bugün akfAllla kadar temdit edilmiftir. 
. ~vvelce de ilan edildiği veçhi! e hakkı intihabı olanların saat 
ikıden be,e kadar Odaya gelerek reylerini istimal etmeleri lüzumu 

i l~n olunur. ( 5981) 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Istanbul Belediyesinden : 
Bisiklet kullananların ehliyetname almaları mecburiyeti: 

ile dair İstanbul Umumi Meclisince kabul edilen talimatname 
<l§ağıda yazılmıştır. 

1 - Bisiklet kullanmak isteyenler ehliyetname almağa 
mecburdurlar. 
k d2 - Halen seyrüsefer eden bisiket sahibi bir ay tarihine 

a ar ehliyetname alınağa mecburlar. 
f 3 - Bu tarihe kadar ehliyetname almamış olanalr seyrüse 
erden menedilecektir 

4 - Vesika almak için bir istida ile emniyet altıncı Şube 
~üdüriyetine müracaat edeceklerdir. lstidaya üç adet vesika 
<>toğrafı rabtedilecektir. 

5-Ehliyetname alabilmek için on yaşını ikmal etmiş ol-
1\ıak lazımdır. 
h . 6-Y alnız cüzdan imaliye si olan yirmi beş kuruş alınarak . 

e lıyetname bila ücret verilecektir. 
7 - Belediye hududu dahil inde kira ile bisiklet veren mües 

&ese veya dükkanlarrn sahipleri bu talimatname mevkii meri· 
l'ete konulduğu tarihden itibaren nihayet on beş gün zarfında 
llıevkilerile hüviyetlerini Polis altıncı Şube Müdüriyetine ve
r:Cekleri bir İstidaname ile bildirecekler ve müessese veya <lük 
k~nlarında kira ile verecekleri vesaitin sağlamlığı, şeraiti fen
~ıyeye uygun olup olmadığı anlaşılabi'mek için mezkur vesai 
tın cins ve nevilerini ve plaka numaralarını mübeyyin bir liste 
tanzim ve verilen istidaya raptedeceklerdir. 

8 - 7 İnci maddede yazılı olduğu veçhi!e mühendis rapo
~ ile sağlamlığı tahakkuk eden kiralanabilecek vesaitin bir 
listesini polis altı~cı şube fen memur~uğunca görülüp müdüri 
ret müh~rü il~ ~sdik edi}dikt~n son~a müessese v~ya dükk~n
ı~rının goze garunecek bır yerıne talık edeceklerdır. Tebeddü
l at vukuunda müracaatla hurda olduğundan dolayı çıkardan
ar ile müceddeden mevcuda ilave edilenler için lazımge!en 
ll"ıuayene ve muamelenin ikmali mecburidir. 
I . 9 - 7 inci. ~added~ .zikrevd ilen müessese ve dükkan sahip
e~ı .muayenesı ıcra edılip saglamlığı tebeyyü=ı etmiş olan ve
saıtı ancak ehliyeti haiz olanlara kiralayabilirler. 

Şu kadar var ki bu müessese veya dükkan sahipleri Beledi
l'ece talim yeri olarak tayin ve tahsis edilen yerlerde bisiklet 
s.evl< ve idaresini öğrenmek isteyenler kendi nezaret ve mes'u
~Yetleri altında kira ile bisiklet verebileceklerdir. 

.. l O - Vesikası olmıyanlar a bisiklet verdiği sabit olan 
~uesse~e ~.e~a dükkan s~hipl~rile bu ~alimatnameye muhalif 

Umum Müdürlüğümüzde çalıfmak üzere Türkçe Daktilo ve ste
nografiyi iyi bilen ve bundan başka Fransızca yazıp çevirmeğe muk
tedir bir Türk memur Bankamıza imtihanla alınacaktır. Franşızcadan 
ha.şıka ecnebi lisan bilenler tercih olunur. imtihan gününü ve şartla
rını anlamak için mektupla ve açık adres ve tercümei hal ile Umum 
Müdürlüğe müracaat olunmalıdır. 

TORKIYE lS BANKASI 
UMUM MÔDORLOK 

10220 

fstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
480 lira mukabilinde birinci derecede İpotekli olup paraya 

çevrilmesine karar verilen ve tamamına 1200 ilra kıymet 
takdir edilen Beykozda Yali kariyesi Yaliköy mahallesinde Ga 
zi Yunus sokağında eski 17 yeni 21 numaralarla murakkam 
ma bahçe bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Art 
tırma peşindir. Arttırmaya işt irak edecek müşterilerin kıyme 
ti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mü 
terakim vergi, tanzifat tenviri ye ve valof borçları borçluya ait 
tir. Arttırma şartnamesi 1-1-9 35 tarihine müsadif salı günü 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art
trrması 22 - 1 - 935 tarihine müsadif Salı gÜnÜ 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci art
tırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu 
takdirde üstte bırakılır Aksi takdirde son arttırmanın taahhü
dü bakı kalmak üzere tı.rttırma on beş gün daha temdit edile
rek 6-2-935 tarih:ne mü:;adif çarşamba gÜnÜ saat 14 ten 16 
ya kadar Dairede yanılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttırarun üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan iootekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irti
fak hakkı sahi9lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari
fe <lair o an iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı m;· sbite1 el"İle birlikte Dairemize b:Idirrneleri lazun-

I dır Aksi takdirde hak1 :ırı tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
l tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mali!
, mat almak İsliyenlerin 3-934 193 numaralı dosyada mevcut ve 
J mahallen haciz ve takdiri kıymet ra'.)orunu görüp anlayacakla-

1 

rı i'an o!unur. (8562) .. -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r-u!\fO ara U ... s "'b hri Kumandanlığı 
S .l'.tınalr a kemi' yonu ıreisliğln.:r en 

Cinsi Mıktan Teminatı f'," . - sa Günü Saati 
Kilo Lira K. ta. . , 

Ekmek 350,000 2231 25 31-12-934 Pazartesi 10 
Sabun 33,000 594 00 ,, ,, ,, ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve mık
tan ile muvakkat teminat~ yukarda yazılı iki kalem erzak hi
zalarında gösterilen gün ve saatleri kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konmuştur. istekli olanalrın ihale günü ve saatin
den bir saat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektupları 
ayrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf derununda 
olarak komisyon reisi' ğine teslimi ve şartnamelerini görmek 
İsteyenlerin komisyonumuzla Istanhulda Kasunpaşada Le
vazım satınalma komisyonuna mi.iracaatları. (8460) 

7 
w ıs 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir S4J6 

şiş AN YAN o 
MiliDZilSI 

Yeni Postane caddeai No. 39 

MANTOLUK Ya ROPLUK 
Şık ve sağlam yünlD Ye ipekli kumaılar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşları 

Tuhafiye daireııılzda ea zengin çışlt. Ha:ııll' ve 6lçll !berine 

GOMLEK, PiJAMA, ROPDOŞAMBR, KUANDOFO 

CiHAZ TAKIMLARI 
Kışlık ihdyaçlannı temin ıçin muhterem mütterilerla teşriflerini 

111_ hassaten rica cdeıis. 

~ 9461. NEFASET - METANET - UCUZLUK. ıo:no-

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
1 - Askeri Liselerimizden İstanhulda bulunan kuleli 

Askeri lisesinin 9 cu sınıfına 183, Maltepe Lisesinin 9 cu sı
nıfına 50 ve Bursada bulunan Bursa IUesinin 9 cu sınıfına 
116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin
ci sınıflarına da bir mıktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhaasa onbirinci sınıfa çıkacak İstekliler tercihen alınacak 
tır. 

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

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

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

5 - Sivil Liselerde ikn1ali olanlarla sınıftan dönenler a· 
lmmaz. 

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

7 - Mektebe gİrmek için yaşını büyülten veya küçülten 
mı ·ktebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep tararından da
vet vuku bulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde. 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep f dareleri 
mes'ul olmadığı gibi avdet ma sr flarını da kendisi vermesi 
lazımdrr. 

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

be çağtıldıktan sonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır. 
Ve Sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan görülınezlerse mekte 
be alınmaz. Bu gibi Taleb.ni n dönmüş masrafları da kendi· 
lerinı> aittir. 

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

l l - - Evvelce Askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve ır.i.isabaka İmtihanının da kazanamadığından dolayi mekteple 

re alınmayan talebe ellerinde bulunan 'evraklarını derhal ev
velce müracaat ettikleri liselere gönderecekler v'e oradan alacak 
ları emre göre hareket edecek! erdir. (8369) 9910 

Acele Satılık -
Ambalaj Sandıkları 

Gay- sağlam ve inşaat İflerine de elverişli 
muhtelif boyda makine tahta ve sandıklarından 
ibaret ambalajlar her ıün kaldırılmak şarlile 
isteklisine derhal ihale edilecektir. Miktarı on 
ton kadardır. İdarehanemize müracaat edilmes·. 

10222 • 

aı·eketı gorülenler tanzım edılen zabıt yarakalarının üzerleri
~e umuru belediyeye müteallik ahkamı ceza:"e kanununa tev 
ikan cezalandırılrrlar. Bu meyanda ehliyeti claiyeyİ haiz ol
~adığı anlaşılan çocukların bu talimatnameye muhalif hare
...:tlerinden dolayı velileri mes'ul olacaklardır. (8554) 

• 
lstanb Ziraat ankası Satış Komisyonunda ı: 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1 - Hükfunet binası önünden taş köprüye giden yolup 

~a~~eye "Kaldırım,, değiştirilmesi için toprak kale yakınm
il.k_i taş ocaklarından çıkarılacak (l 10,000) taş kapalı zarfla 
b~sıltmeye .konulmu~~ur. ~.u taşlar, otuz beş bin, otuz beş 
~· kırk bın olmak uzere uç gurup olarak ayrı ayrı müteah

h1 ıtlere verilebileceği gibi İsteklisi zuhurunda bir kişiye de iha
e edilebilir. 

t:- 2 - Münakasa 1-1-935 salı günü saat on beşte Belediye 
~ncümeninde yapılacaktır. 

b 3"- Talipler, llk teminat olarak, tekliflerinin yüzde yedi 
Uçugunu p:ıra olarak veya bir banka mektubu suretinde ve· 

rebilirler. 
4 - Münakasa şartnamesi Fen dairesindedir. isteyenler 

<>rad,.n mah'.hnat afob' ir~er. (8495) 10115 

Sıra Semti 
No.•ı 
160 Aanavutk!ly 
520 Yeniköy 
614 Araavutlr.öy 
731 
782 
854 

1193 
1362 
167 
255 
740 

" Yeniköy 
Kadıklly 
Fener 
Samatya 
Araavutköy 
Yeııikly 

" 

Mahll.esi 

Arnavutköy 
Pan•ya 
Arnavutköy 

" Ayanlkola 
Rasimpa9a 
Abdiaubaıı 
Hacıhilseyln 

Arnavutköy 
Ayanikola 

.. 

Sokağ'ı 

E. Biiyilkayuma Y. Be1az üll.1 
Birinci 
E. Y eoimahalle Y. Abdlllhak 

" Köybap cad. 
Aziziye 
Ayaıma 

Kalpakçıkollutu 
Yathana çıkmazı 
Kürkçıı· 

E. Ayanikola Y. Çifte Kaaap 
ve Demir Tulumba 

Emlak 
No. su 
159 
24 
90 

101 
244 
13 
9 

39 
22 
4 

59 

Cinai 

" " 
" " 
,, ,, " balıce 

Kl.ıir dllkkla 
Kialr hane va balıç• 
Klgir hane 
Alıt•P buıe 

n '' 
Harap abpp bana 
Alılap lııaa 

730 Arnavutköy Arnavutklly Yığhaue çıkması 18 Alışap haaa Te bahçe 
1390 Ortaköy Ortak6y E. Mllezıin Y. Kumbaracı 179 Alııap hane 

Hi•sHi 

Tamaını 
1/2 
1/2 
l/S 

45/120 
1/3 
l/S 
3/S 

" 114 

115 
116 

His11ye göre mu 
hamman kıymeti 

480 
300 
200 
80 

300 
500 
350 

1200 
90 

126 
198 

100 
179 

T.L 

" ,. .. 
" .. .. 
" 
" .. 
" 

" 
" 

Yü:tde yedi !:uçuk pey akçolerile ihale bedelleri naktea yeya gayr'.mübadll bonosila 6denmek üzere yukarda 
ku'ler açık arttırma suretilı utııa çıkarılmı~tır. ihaleleri 26/12/934 Çar~amba glinü saat on dörttedlr. 

avıafı yaıılı gayriaıeıı• 
(811)8) 

• 
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~ asan epo ıu : ç ... apı ve Beyoglu. 

_.. ......... aa .......................... .... 

Mütenevvi ve müntchap çeşitler 
En mükemmel cinsler 
En dun fiyatlar ... 
İıte; saha alırkea aaıı:arı dikkate alacağınız bıılıcı Tasıflar 

Empermeabiliıe Garanti 
"Ma n leberg,, 

va 111 ır•çmeyan 

"Burberry,, 

Pardesüleri ---En mukemmel 
kumaşlarla 

imal edilmiş 

PALTOLAR --Haıır ve ıımarlamı 
Soıı moda 

ELBiSELER 

askimez 
va har renkle 

Muşambalar 

---
Kadın va 
Çocuklara 

Mütenevvi va 
Müntahap 
çeşitlerd3 

MANTOLAR 
VE 

Muşambalar 

TEDIYATTA TESHILAT 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiyatlarda Tenzilat 

T E' de 

VERESİ E SATIŞ 

K A Ş E 

• 

NE 
Grip - Nevralji - Baı va diı ağrılan • Artritiım • Romatiıma 

---CEVAT 

D it ve baı airılan için en faydalı Te teıirll 

ilaç Aiıopaııdır. 1/6/12 lik ı:İıadeı.l kutularda 

ve orijiaal ambalajda her ecıaııec!ın isteyiniz. 

Yılbaşı ve Bayram için 
Şimdiden hazırlanınız 

•• •• t 

,. 

VAPURCULUI< 
TOR.K ANONiM ŞlR.KETI 

lST ANBUL ACENT ALIGl 
lim.ı H11n, TelJon: 22925--
Mudanya yolu 
Bir npur CUMA, p AZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perıeınbe gii· 
nü saat 9 da Tophane rıhtmınıdall 
kalkar. Perıembe postaları aynı gün· 

de Mudanyadan saat 14 de htanbu· 
la döner, -
Karabiga yolu 
CUMARTESi ve ~AR· 

ŞAMBA, günleri saat 20 e ToP-

Bu münasebetle her 
Cins kumaşlarında 

hane nhtimmdan bir vapur kalkat• 
Gidiı ve dönÜ§te mutat itl;e)eJ.:r• 
uğrar. 

-
• 
lzmit yolu 

CUMA, PAZAR, SALI, 

si fiya ar· yapt H s 
ÇAR~AMBA, günleri bir vapur 
saat 9 a Tophane rıhtımından kııfkat· -• 

lmroz yolu 
Yeni lcumaşları 
ve yeni fiyatları 
görmeden başka 

.., 
yere ugramayınız 

Her PERŞEMBE ırünü Topb•· 
ne nhtunmdan saat 18 de bir v•· 
P= kalkar. Gidiı ve dönüşte Gclib<>-
lu, Lapseki, Çanakkale iskelefcriıı• 
uğrar. -

Toptan ve peraken e 

Iatanbul be§ina i.cra memurluğUP" 

dan: Mabaız ve paraya çevrilmesi~ 
karar verilen bir adet gramofon, bir •· 

det samaver, 24 adet "ndalye on ilıİ 
adet masa ıeılıri balin 25 ine müsadii 

salı 11ü.nü saat ondan or. bire kadar }'• 
sımpaıada Bahriye caddesinde 24 ııu· 

mamls Bahriye kıratanesi önünde ,.çılo 
wtbrma ile satılacaktır. Almak i<tY 
yenkri.n yevm ve vaAoti mezluirda ,.,,.. ( Tcptan satıılarda azami teshilat gösterilir. Müracaat 

mahalli: Sultan hamam, lpekit mağazası • Birinci kat, lpekit 
Merkez -Müdürlüğü ) 

hallinde hazır bulunacak memuru"" 
müracaatları ilan olunur. (599.Z) 

• • en rıç n 
Emniyet · Sandığı Müdürlüğünden: 

Eorcu &denmi1an relılnler S.ındığımı:ıı lıolilnde 

göıterilmeğe baılanınıobr. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüş 
llzeriae her Ulrlü iıteğiııizi gidermedeııı aYTel bu sengin kol

Jekıiyoıılan g&rmık menfaatlarınıza uygun dü,er. 

Sandığımızın Sandalbedeateııin:!eki satış gllnn ÇARŞAMBA dır. 

.. 8378 .. 

"""' '°" .. .. .. (AQ .. ... _ -.. _ ,_ ·--
, ..... 

•ellit avarızdaa aizi vikaye 
edecek olan Eno'a • Jl"nait Salt,. 

mllstahzannı alınalı: lçla mGhlik 
haJA tın hnd11SW111 bülemcyiııa 

~ 

!oboh ... 
al.şom b.• ı 
bardak '" 
derunundct 
i bit kah•• ı 

f qıcı rmlt• 
do11 lıôlldı.. 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

lzmitte deniz için bir hekime ihtiyaç vardır .istekli olanla 
rın şartları anlamak üzere Milli Müdafaa vekaleti Deniz Sıh
hiye Şubesine müracaat etmeleri. (8566) 

Umumi Ne°Şriyat L'e Y ~ı işleri müdürü .Etem lzzel BENiCE 

Hed.iyeleriniz • • 
ıçın 

HARİA 
~ E:~Az~eıi~ _ 

MAGAZASINI 
ZiYARET EDiNİZ 

BÜYÜK ÇEŞiT 
UCUZ ve SAGLAM 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden meV' 

cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsabıt' 
kaile memur alınacaktır. Müı;abaka imtihanı 14-1-1935 pıı· 
zartesi günü saat 10 da Ankara' da yapılacaktır. 

. Müsabakaya İştirak için, taliplerin memurin kanununllfl 
4 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı ev• 
safı da haiz olmaları liznndır. 

A - HukUk, Mülkiye, UIUnıu Siyasiye ,iktisadiye ve. 
İçtimaiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret Mekteplerı 
veya Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil Yükse1' 
Mekteplerden birinden mezun olmak; 

Müsabaka imtihanı berveçhi atidir ~ 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Husıı· 

ıiyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zaınaııı· 
mıza kadar) baklanda tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme. 
3 - Müsabakada üsıümizani doldurmak şartiyle en fazlll 

numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisanı:tll 

vukuf sebebi rüçhandır. e 
Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikaları v 

hüsnühal ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veYj 
suretlerini istida ile 6-1-935 akşamına kadar Vekalet Zat ~ 
leri Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 14-1-1935 de saat oıı· 
da Ankara'da Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. 1 ,(8461) ıoı ı 


