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Deniz uluşları 
Arasında Büyük Millet Meclisi Dün Dağıldı 

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

Dördüncü 
CAoe&uvaftan önce acun ben

... ıiı belrımn..Jen en korkulu -
"it <-le), lngiltere ile Al
._..,_ anamdaki deniz belik 
(ııilah) yanfl idi. Bu anlapma· 
~ aonw..Ja, iki büyük u
lıı,;; (devlet) bu aavllf& kadar IÜ· 
ilikledi. Genelaavat Alman geıni
leri.nin batmaaile eonlandı (neti
~lendi). İngilizler Almanya'yı 
>eııince Trafalgar deniz ıavatm· 
dan aonra olduğu gibi denizlerde 
~iz kalaçakiannı MDll'ken, bat
~ deniz uluşlarile karfıl&fblar: 
.\ınerika ve Japonya. 

Meclisten 26 kanun 6 arar ve i ef ·r ç kmış ır. e • e 
412say v uu ac . i arA ana ı 

Bunlardan ikincisi lngiltere'ye 
~902 yılında yapılan bir anl&flD& 
ile bağlı idi. Ancak öte yandan 
.\ıııerika, İngiltere'nin kart•mda, 
~ını çok erkli (kuvvetli) garü
~l il bir deniz ulutn olarak belirdi. 
llgiltere ile Amerika arasındaki 
~niz beliklenme Yarıtında Ame-
l'ika'nın İnıgiltere'yi geri bıraka • 
'-ğı beklenebilirdi. Böyle bir ya
tıta yer vermemek için üç ulut ara-
11tıda göriifmeler batla.dı. Ameri
lı. Y&rıftan vazgeçmek için tunla
tı ileri ıürdü: 

1 - İngiltere ile Japonya ara
'1nda 1902 yılında yapılan antlaf
lllanm bozulması. 

2 - Büyük Okyanus'ta ve uzak 
doğuda (tark) ııyaaal durumun 
(Vaziyet) olduğu gibi kalması. 

1921 yılının sonlarında Wating
lon• da toplanan konferansta bu it
ler sörüfüldü ve Amerika'nın aö
~ij~ yiir;;ttüjtü anlafıldı. W aşing
ton eör:.:?ml lprindeki kesimler 
. (karar) fOY e kısaltılabilir: 

1 - İngiltere ile Japonya ara
•ındaki 1902 antlAfmaaı boztıldu. 

2 - Uzak doğu ve Büyük Ok
yanu.'taki siyaaal ve ıüel (askeri) 
duruınuo okluğu gibi kalmuı için 
1921 yılı sonunda bir antla,.ua ya
ı>ıldı. Bu antJ ....... yı IODJ'& bafl<a 
lllutlar da onayladıklarından (ka
huı etmek) .onların da buna gir • 
lllıeaile dokuz yanlı oldu. 

3 - Büyük aavq gemileri üze
"İnde anla.yma yapıldL 1922 yılı • 
ilin ilk aylannda yapılan antlat -
lllıaya göre, İngiltere ve Amerika'. 
llın her biri beter yüz bin ton, Ja
l>onya da üç yüz bin ton büyük sa
·'at gemisi yapabileceklerdi. Bu 
deniz antl&flDuı, 1936 yılmm ao-
11\ına kadar sürecektir. Ancak 1936 
tdmm eonundan iki yıl önce, bo
llılacağı bildirilmezae, yeniletmit 
'&yılarak 1936 yıl110DUDda da bit
'-'i• olmıyacaktır. 

Büyük savat gemileri için yapı
lan bu antlqmadıui sekiz yıl aon
~ 1930 yılında l.ondra'da daha 
~çük aavat gemileri ve denizaltı 
teoıileri için ikinci bir antlatma 
daha yapılmı9lJr 'iri, bu da 1936 yı
lının sonunda bitmif olacaktır. 

&ıymJırlJt B ... _ Bay Ali, Kuraltoy B<qlıonı Gena'<d Kümı. Adliye Balttını 
B"JI Saraçoilu Şülrrii 

Beşinci kurultay Martın 
birinci günü toplanacak .. ' 
Başkan Kazım Ozalpın söylevi 

Dördüncü Meclis 287 toplantı yaptı, 
801 kanun çıkardı ve 207 karar verdi 

B. Ali Çetinkaya ve B. Saracoğ!unun söylevleri -ANKARA, 23 (Teleforua) - Dör
düncü Büyük Millet Medioi bugün son 
toplantıauu yapm1§ ve bu toplantıda 
26 kanun 6 karar ve bir l<!bir çılaruı • 
br. Şeb"r •e kaaaba.lardaki ağaçlan 
koruma liyihıuu müstacelen müzakere 
&İ için elci- okunduğu ıa.man Meclis
te büyük bir giiriiJtü nlnuq ve aaylav 0 

lar layiha beWunclalri kararlarmı bu 
aıretı!e izhar eemitlerdir. 

Bu liyÜuuıın ileride onn.an kanuni 
le b "rli.kte göriİfÜlnıeoİ tdnennİ edile
rek müzaker...; geriye bD'akılmq ve bu 
auretle •ük"-t avdet ebniflir. Gürül. 
tülere Ye.ile olan liyÜ>a e&a.11lanna gö 
re Ziraat bakanlığı aıh.hatm, güzelli
ğin ve suların korunmaaı ve toprak 
kaymalannrn önüne geç41mmi için 
mülki)"eti her kime ait olUJ"<I& ol.un Jü. 

(Devamı: 6 mcı ııahüede) 

Antakyadaki irtica hadise 
sinin uyandırdığı teessür 

Kürt hoca vaızdan menedildi 
Suriyedeki bütün Türkler hadiseyi telin 
ettiler, Rey haniye Türklerinin telgrafı 

Bu .özlerden çıkan fUCfur ki, a
"'nıun büyük ulUflan, bantıklık 
~dan en çok korkulacak bir • 
torak (meıele) üzerinde timdiye 
lı.dar anlatınıt bulunuyorlardı. """"""'"" J.,,UJ.,. 6V ..-.. 't,,.,,.. -. .,_...,. " ... ---' 

.AatairJada nim loa1- -.. Kirt ı-. •ii..W. ili .... Mi1ı O • ., 1936 yılının .anuoa varmak için 
llrada iki yıl kalllllfbr. Bunun için 
W
1 

atington antlllfJDUını yapan u
Uflarm bu antla.ymayı bozup boz
'-ıayaçaklarını ,imdiden bildirme
leri gerektir. 1934 yılının eonuncu 
tiinüne kadar .öyleomezae, antlat
ltıa kendiliğinden yeniletmit aayı
laca1ctır. Bu dü~ünce iledir ki Ja
Slonya antl~ayı bozacağım bi.1-
dirınittir. Gerçek bozacağım de
'ttekle antlapna iki yıl daha bozul
~. olmuyor. Ancak iki yıl sonra 
aaponya dilediği kadar sav .. ge
"ıiai yaptırabilecektir. 

Londra'da bir kaç aydan beri 
'İiren görüıpmelerde Watington 
'ntl&flDa.smın bozulmasına yer 
lerınemiye çalıtılmı4b. Hiç olmaz
ııa, bunun yerine batka bir antlat
llıa yaparak deniz ulutları aruın
da. bir yarışın bqlamuma çığır a
tılmaması için uğratılmıftr. Bu 
~llıekler bota .itti. Japonlar lngil
ttre ve Amerika'nın ~İne kartı 
I endilerine verilen üçü az gördü
er. Amerika ve lngiltere ile denk 
~tnilaavi) olmak istediler. Bu yüz. 
Len de deniz görü~meleri sonsuz 
"'llldı, 

Deniz belikleri Üzerinde anlaşa
llıanıa:dık, acun banşıklığı b, kı
tlıından korkulu olabilir, Ancak 
'cun bantıklığı bakımından daha 
Slok korkulu olan bu anlatamamaz-

fitkel•ile t•n- bir Yobaz tlırafmd..n ...Uloaiıw ele 11.p • ıl a - -ı.. 
hrtip ediltm irtica hidne;,,;,, alWıle- m.ı.te - -- - ....,..... ~ 
ri devam -~-•-•--'ır' . " 0 -''-- m·-... '~ ı.. lıida' ~ı,c,u ~~ ™... mar --~== aia . '• .., .... derin --"---• te-- Lur"' '--'1e ı..--·1 -- • b -ı., __ L- , . 

....__ ........... -- aTW-aef.hijLA wf,elıı:at'ilU· 
mqtır. Evvelce hükümet tarafından (Devamr 2 inci ııahifede) 

1 
Dün ıelrrimize Da.çya INlpurile 60 Romen ve ÇekoslmJ Vniverftle ta

lebai g«miıtir. Talebeler Türk talebe kardefleri tarafından karplan • 
mıtpr. Mi.alir talebeler bugün Yanarmtana hareket edeceklerdir. Bu
gün;erde Y wıaniatandan da bir tal ebe kafilesi gelmesi beklenmektedir. 

lık &l'kasmda beliren ııyaaal anla
fM"•mazlıktır. İtin içyüzü tudur 
ki, Japonya uzak doğuda kabına 
ıığamıyor. Yayılmak, genitlemek 
iatiyor. 1931 yılında Mançurya'yı 
ele geçirmekle bir adım genitle • 1 
miştir. Ancak bu yetmiyor. Bu, Ja
ponya'run Asya' da genitleme 11ya
nıa11m ancak bir adımıdır. 1922 

den aonra aradan geçım on iki yıl 
içinde uzak doğUdaki denklik 
(muvazene) çok değitmittir. Bu 
değitmede kazanan Japonya' dır. 
Belki de yarın daha çok kazana
cak. Bunun içindir ki belik antl~
masından önce Japonya ile bir sı· 
ya&al aıılatma yapmak gerdttir. 

A. Şükrü ESMER 

Yugoslavgada 
Hırvat reisi doktor 

Matchek affedildi 
BELGRAT, 23 (A.A.) - Saltanat 

m,.-..ı;. devlet mahl 11 iMı MatcMk 
t..!drnwle wnnit ol-
duğu üç ....... hapis .......... ,...,,.... 
cıezaalDl ııffetmittir .• 

Dolı.tıar Matchelı: 
Hrvatiotmun istikla
li için ~ ... 
,._ ......... U...V.t 
.-........ı.ndı. 

Metd.ek Nıpillı.-

....,.. ıiırdikten -
ra bile bu aeN.-
unclaın VllZi"ÇI'*' 

mit ... lııellti pçaı 
- Petit • ıPari-
-. pzeteNoin bir 
muıhMı.irine beyanatta Hırvat lideri Ve
lıulunurtoen g- clai- ladmlr Matchek 
ma Hll"Vatist.un io-
.tildali için ça1~ .c;,ıtmifti, 

(Devamı 2 inci ııahifede) 

İnkılap 
Dersleri 
B. Yusuf Kemal 
Dün ilk dersini 
Verdi 
Türk inkılabının öko
~omik bakımdan izahı 

ll40' Y--' K--Z Jeniıti ODİJl'or 

lakıılip ....utüoü denl-:Joe dün ele 
Oı '''* ilıo loımf....- &alon.-la de • 
- edilmi,W. Dünkü deni u.ylav Yu 
d K-1 wrmöttir. Yuouf Kemal ct
rimin ölconomik ba.lmndan t.etMWjnj 
,........, ... demiftir ki: 

Türk inluliıhı mtu.libm ... yüceei 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Üniversitedeki 
hadise 
Talebe 200 imzalı bir tak

rir hazırladı 
Bir lmç cün """"' ı..kuk f.kiilııeü 

lıirincl emııfmcla rdııtör Bay ('.emilin 
devletler umumi hu-
lmlnı o.rande bir 
lıoiıdi.., olmuştu. 

n....ı...n...ıe oabah
len 1'*" bulumna
dıimdan dolayı ·i
lııio'ette bulunan be-
7ml tald>elere kaı,ı 
taldıedaı Himit Tuğ 
rul amıft:a reidıör 
Bay CaniJe boru 
fOIY'kr 4Ö)lemel< iKe
mi§tir. 
R~ BayC. 

mil, bu Jıehılı • •• l ıemn ao-
llÜnÜ k_.....ıc bıııre

btini ...W.üz addet
Bay Cani! 

miı -.e hiliıbara üniversite meclisi ta-
(Devamı 2 inci sahifede) 

EN IYI TURK KUMAŞI - . YUNISir 
Satış deposu : 

Yeni Postahane caddesi, Tay
yare piyangosu karşısında 

_,,Telefon: 20485 . ..,._,,_ 

Rus yada tevkif al 

Tethişle rejimi değiştir
mek isteyenler yakalandı 
Yakalanan/ar arasında 

Liderlerinden 
komünist 

Zinovigef ve Kamenef'te var 

-f 

MOSKOV A., 23 (A.A.) - Reuter 
Aja.nu muhabirinden: Zinoviev'in da. 
ha bazı taJuiyotla-le beraber, ayın 16 
aa.la t-ı..i.f olunduğu artlk re5men be 
yan odiliyor. Bu tfNlcifler, ilk ki.nun
da, IGn.fun katli üzeı,"ne yapılan arat 
tırmalar neticeaiııde vuku l.ulmıqtur. 
Djğer bir k.-ünıiat lideri olan Kame
-' de mevkuflar araamdadır, Zino -
........ ile Kamenefi ıeuı><'ll sorguya çek 
ll>ek için, elde yet<!r deJ.~ler bulunnıa
dıit İçin, bunlu- kendilerinin idareten 
sürgün edilınelerini totki.k edecek hu-
91Uİ bir mahkenle:re verilecddenia. 

MOSKOVA., 23 (A.A.) - Gazete
.ı..r, · ç uya.sa üzerinde mühim tesir !er 
yapma.ya baılamq olan M. Kirovun 
b.tli hidi"'6i ha.kkmda daha timdi · 
den uzun uza.dıya mütalealar serdet
meye b'*'AmJtlardır. Bu ırazeteler di-
7oriıar ki: 

ı - Bay Kirofun katli hadisesi tam 
lıir lınr4ıln mahiyetimi almıftır. 

2 - Tevkif edihnq olan bütün eş
bu komüniat fırkaaı aza.omdan olmak 
la benJ>.,.. yolla.nıu f&tınnıt ve ideo • 
Joji bııbmn..ı.. .zmoviel, Kamenef ve 

(Deva'lll 2 inci aahifede) 

Belgrada giden hey' et dün 
şehrimize döndü! 

Bag Ali Sami izahat veriyor 

Yeni afyon mukavelenamesi bir cok 
iyilikleri içinde toplıyor 

Tiirtı: • TvgoMıy .iyon -*aoeleai 
üwiaadoı ııöriifnıderde lıuhonn.ı. üze
... B Jaı ada siden afyon be, etiaıııiı&, 
.... • 

1 'ıN elmprmlo .... imiz.e diin
miittiir. 

u,.. ... fba-.... -... - maddeler w-· , pne1 
--.; Bay Ali Samiıııin ....ulijiiuWU 
be,etle a-.ı- ölra--vi "*wıiı mii
f*tiılais:ıılen Bay Hulcli - ..,_. • 
Liamı .......... Jôei reisi Bay IWıip 
Zi1'l ele selınitl diı • 

iyi netic ı lor ve ...,,_larle oliinen 
heyet ..... lloıy Ali Somi diin 1 fi ; 
le cöı iiıt&ı bir miihlnirimize, twırr-t
uki _... etrafmcle fU melümat 
,.. imhMI vawiftiı;: 

"- Belpattaki görüftnol•de -
ı.:;.;.,; bem..ı _,_ clei~tü- ,...i 
bir efyocı muı.....eı..u ,....tık. 1937 -
._ine bder muteber tul:ul.c:ek ..ı.. 
ba yeni mulutYele - b91ı=.W. iıtilı.
ren bıd:ııilı: edilecd. -.e iki ı.reft.e ...ı.: 1 

(Devamı 2 inci aahifede) 

O:z türlfte yazt örnekleri 

\ 

ŞiLE YOLCULUGU 

Geçen giin, birkaç arkad~ Şile'ye 
gİbnıİ§t .k. Marmarayı Km-adenize bağ 
!ayan bayındır bir yol mtünde, kimisi 
bir orman kenanna uğınnırt. kimi•i 
bir dağ ywmacma ya.al~ iki keçeli 
Türk köyleri ar .... md.an geçe.._ ya.ptı
ğan bu yolculuk bende derin izler bı0 
nıktı. Karadenizin, ılğara kalkmıt bir 
orcfoyu andıran aı-dı arkası gelmez 
cWıgala...ıa yalçın layılannı dövüp dur
duğu Şile bir gelincik t&rluı kadar ta 
ze ve l8niz idi. 

O gün Şile'de C. H. F. yıllık tolplan
blm.ı yapıyordlL KW"UlUıy yazganı, ra 
porunu okumağa başladı. Yürekleı•nin 
iy.iıliği yüzlerinin a.k.lığmdan anl'4ılan 
bir salon doluıu yurtta§, onu dinliyor
·du. Bu rapor öz dille yazılmıştı. Yur
dun bapndırlığı, esenliği, kültürü ba
kımlarmclan F n1<aıun neı.,.. yaptıiı dinç 
ve diri aözleTle bildiriliy«du • 

Şile gibi büyük bilgi kaynakların • 
dan a:zçok uz.ak kalmış bir kentçik 
te diıl değ<" timinin bu kadar erimli ve 
verimli bir hız &lıru§. öz tiirkçe özle
yiminio bu kadar içleşmiş olabileceği
ni hiç ummuyordum. Bu da gösteri • 
yw ki dil ışığı bütün Türk~inde ve bü
tün gönü11erde aydınlık bir yol açın:§· 

- Bay H- Cemil'e -

tır. Bu yolun yolculan gÜçlerini yurt 
sevgisinden, hızlarını benlik kaygu
.undan alıp yürüyo*r. Ancak ıunu 
da gönnek geTektir ki bu y\irüyül, 
ııialer araaında el yordamiyle kendine 
yol açmağa uğ1'fall bir a.damm yü
rüyüıüne çok benziyor. Ham taıı işleyip 
değerli pırlanta yapan kuyumcu gibi 
dil kereçleri de erdemJi ve eliyatık i~
çinin vereceği düzeni hekliyc;. 
Ş ~e'de dinlediğim rapor bana §U • 

nu anlattı ki dil yapısını ..Wlemek için 
araıtırmaları claha derinlet"e götürmek
te, bunun için daha birkaç yıl bek-
1-.ckte kori<ulac:ak bir nene yoksa 
da ~ ündeli.k dilekleri, her günkü yaşa 
yı,ımızm en gerekli duygu ve bilgile· 
rini düzeni , bir çevrede toplayan ilk 
Klavuzu yurda dağıtmak işi bundan 
daha ııonraya bırakılamaz. 

Dün Ankara'ılan gelen bir tel
yazm bunu bize muştuladı. 0-
nmm dev adımlariyle yürüyen o-
damlan çok geçmeden bu iti de bata· 
ra<:Aklardır. 

Önümüzdeki yıl içinde di1 yolunun 
yepyeni bir ışıkfa aydınlayacağına gö, 
nülden inanabilir" z; çünkü bilginin 
alınyazııı utkudur. 

/•mail f.füş:ak M AY AKON 



'.' 

lnk.i ap del s!eri 
(Başr 1 inci sahifede) 

ve iatiklal aavaımın mahaulü bulun • 
ma.sı itibarile bütün Türklerin öğüne .. 
ceğ"i bir harekettir. 

itte arkadaılar, ,.- zinle bu ulu var 
llğın ökonom.İ yüziir~ü seyredeceğiz. 

Türk inkılabının tarifi, inkılap kur 
tuluş ve yUkseliş deği~.ne\eridir. Türk 
inkılabı acı a'.duğu kadar çok parlak 
bir aavaşla elde edildi. Bence aaıl mef 
bumun kökü ana.aı onu teşkil eden dc 
ğ şimdir 

inkılabın tarifi 
{lnıkilö.,> Revolution: bir nokta etra

fında dönen bir ıeyİn başla.dığı yere 
gelmet.ile bitmesidir.) 

Bu tarifi daha genişleterek (bir dev 
"n dönüp bitmcsile inkılap olur da) 
diy biliriz. inkılapta en mülıi.a mana 
değ~medir. 

Mese!& buğday taneM 
ieğ~esi bir inkılaptır. 

Sıya.sa.l inkılaplarda soyaal inkılap 
larda ökonoın · inkılaplarda kökt•n e.e 
ğişme az zamanda olan değişmedir. 

100 • 150 aene içinde olmuş oa.nayi 
deki inkllaba Revolution AfP"!I" talıiri 
kullanılır. Bunun da manaaı değışme
dir. Türk inkılabında bu mana lama· 
mi'e vardır. 

Dün b r Onnanlı imperatorluğu 
vardı. Bugün yerinde bir cumhuı iyet 
vardır. Tüı·kiye Cumhuriveti ... 

Dün .dus mün~lerinde öt~ U• 

lwlarında emrine ta.hı ve ökonornik 
aa.hada kendisini muhafaza ede~n ven 
bir Osmanlı imparatorluiu vamn bu 
gün İ•tediği gibi har•et eden bir Türk 
cumhuriyeti vardcr, itte bu dei"işme · 
d'r. 

Dün bütün banka ,,,..amelelcn bat· 
kasının elinde iken bugün tam.unile 
kendi elindedir. Demek iri kökten bir 
değitıne vardır. o·u,ıe.r gôrüyoruz ki 
dış oluşlardrr. Bu olutların ııebebiAi 
arayacak olursak (İç) olur. Okooomi 
de aradığmıızı bulmak için ol'4lan 
birer birer taymak l&zundır. Türk İn· 
kılabı genif bir varlıktır. Biz zahirde 
filan veya falanı görüyoruz. Aaıl bun
lann arkıumd. Türle nlb.u •aniır. itte 
bunları bulmak için ı.a ğılem metc.du bul 
malıyız ı..· iş hakikat ol.awı. 
Sağlam metotla yüriinek bugWa ta

mamlayamadığımız feyleri bizden son 
ra gelenh.r tamam.kyahilir. 

Türk inkılabının hu1JUsiyetl.:ri 
Türk in.lulabınsn kendine maluus 

bir husu!İyeti vardır. Türk inkılabı di
ğer inkılaplar ır bi birtakım doktrin· 
1erin vücude geLmeai ile olnıuı bir şey 
değildir. Diğer inkılapların fonnülle • 
ri vardı. Halbuki Türk inkılabı böyle 
değildir. Onun usulü doğrudan doiru· 
ya kendi!' dir. Tür kinkılabmda il.DA 

hat Türkü benliğine ulaştırmaktır. 
Türk inkılabının progranuna bakacak 
olursak hiç bir zanuın hayale leoa.düf 
etmeyiz. 

Ş:nıdi faidesine gelelim. 
lrk:ı"U.bı bir. yaptık. fakat •İz onu 

ya.ıatacaksmız. 

lnldap Türkün en değerli mabdtr. 
inkılap terl)yesi :rerlepnezse o zaman 
kabahat işle:miı oluruz. 

ferdi ı:nenfaatleri koruma artık 
geçmiştir. Saadet ve ref al hep bera
ber olmalıdır. Bu da hep beraber ça· 
lışmakl:ı. elde edilir. inkılapta fenalık
lar atr~, yalnız iyilik muhafaza edi· 
lir l~te in!<tl~bın. f.aidc•i, inkılap ar
tık bıtmedi mı? diye sorulabilir? 

lnkıltip bitmez; 
En büyük kaide budur: (inkılap bit -
mcz, değiıı:ne bitmez) 

Tuno ulu~u, yi:ksek Türk varlığı da
ha kurulma dev?'e$indedir. Herkese bu 
devrede bir vazife dii§.,r. Demek ki 
biz bu denlcrimizde değişmelerle uğ'. 
·aşacağız. lnl<ılap olmadan evvel ne 
rardı? Nasıl oldu. Ne oldu. Sua!!eri· 
ne karşı b z yalnız ökonoınik olanla • 
'"m cuallerine cevap vereceğiz 

Ok~n~ çnlııımada ihtiyaçları gi • 
denne.i< ıçın çalı da lıaıtan fert ça· 
lr;ması!.'ı görüyoruz. Klô.sik mektep 
individüamı mektep, yalnız ferUerd..; 
bebseder. Bunl.v-, fert ve cemiyet di
yen in1ar:ı~ardır. Fert. çahttrsa cemaat 
le mi4teli:t olur diyen bunlardır. Oko
noT.Ünİn bugiinkü halinde ferdin çalış 
ınası hiç ~phe yok lci yaraıtıcı bir kuv
vettir. 

Şimdi biz CJı;manJı imperatorluğun 
claloi fertlere baloaian. ilk z.ıwılarda 
ökoaomik aahada oldukça iy.i idiler. 
fakat aonraaln kara cahillerin yer al 
n:ıa.aı Y,iizünden berbat bir hale gelını§ 
tir. Dune kadar faiz almanm ırünaJı ol 
duğu aöylenerek ök.ononıik ..,hayı öl 
dürüyorlardı. 

Bay Yusuf Kemal, hukuk rejimi • 
nin de Oananlr İmperatorluğu zaJDa.

runda ökondm k sahadaki gibi çok fe 
n:ı .oldu~nu anlatmq, imanlann qle
~•nı ha~ edecek uluaal bir hukuk ol
"':'dığ~ &ÖylemiJ ve buna mecelleyi 
nuaal goatermittir. 

Bay Yuauf Kemalin bugünkü deru 
burada .bibn4tir. Sair günü deo-se de • 
vam ed lecektir. 

Üniversitedeki 
Hadise 

(Başı l inci sahifede) 
rafından Hii.mit Tu.ğru)a on ay munık
kat tard cezaaı w:rilmİfti. 

Bu hamse yeni bir mahiyet alnut
tır. Bu talebe haldmıda tanı cc.ı .,..,.._ 
mek üniver~ite mecl4in:in deiil, Hukuk 
fakül lesi inzLrt meclisinin salibi . 
dahilindedir. Yeti 

Talebenin bu meselede baldı ..W. 
ğu da anlafrlmaktadır. 

Diğer taraftan Hukuk fakiikeo.i ta
lebeleri 200 imzalı bir takrirle fakül. 
le d :Canlığına müracaat ederek, bu .,._ 
kadaılarrrun &ffcdilmes.İn.İ :İs.tanifler
d.r 

Hukuk ( tesi d'*-ılıir bu -
seleyi yeniden tetkilı: etmeie batlauq
tlr. 

Rusyada tevkifat 
(Başı l inci sahifede) 

Troçkinin fikirlerine tii.b: birtakır.n İn· 
aanlardır. 

3 - Bu adamların gayeoi, lethişçi· 
lik tarikile rejimi değiştirmek ve ev • 
vela Len"ngradın idaresini ele geçir -
mek idi. Maksattan k.apiıa.liot rejinlln 
yeniden lı&kim olınasmı temin eyle • 
meldi. 

4 - Zinoviefin akidelerini komü • 
nist fırkası ile kcmünist gençliğinden 
kabul edenlerin mikdan pek azdır. 

5 - Komploya ittirak eden qha· 
sın bütün memleketi bir seqrüzette sü
rüklemek kabiliyetinde olnuır.nalarma 
binaen bunlar, fırkarun adeta kalbi 
mesabesinde olan ve Stalinin büyük 
dos~anndan biri bulunan zatı öldür • 
mek suretile maJcsatlarmı elde ebnek 
tarikini · htiyar eylemitlen:lir. 

6 - f esatçılarm t~büsleri pC§oin-

~' ~~ 

Zinoviel 

nen ak•mete ma.hküın idi. Çünkü Sta· 
linin riya.aetindeki fırka daima komplo 
lan.,.., her etkildftci _..,bıan daha 
ortaya çıkmadan ak.a.nıete uğratn>a • 
run yalunu bulmıqtur. Bu komplolar 
""' entrikalar, i&ter hariç.ten gelain, İa· 
ter dıt.hüle tertip edil:ni tobwı, St.a· 
linin aiyaaeti altmd•J.ıi fob, gerek ik 
trsadi ve .anayi ve gerek diploma&i .... 
haoında kayde taran muvaffakıyetler 
elde etnUJtir. 

Bunun bir eaeri de frana.ız - Sovyet 
mukarenetidir. 

7 - Gazeteler ı.-nleket.io mukabil 
üıtili.lcilerden kurtarılmawu ve fırka 
nm t.a•fiye edilme&ini talep etmekte • 
dirler. 

Pra vda gazete.ri, ilk defa olarak mu 
kabil iht.iAlcilerin i&imleri yaıunda 
Zinov.ie6n, Kam nef"ın isimlerini zi!<-'. 
retmektedir. Bu gazete, cinayetln ımı
harriklerinm bu tarafta. ara.nılmumı 
yazme.ktadır. Ayni gazete, teflerin ve 
bilha.ua büyük aevilmiı ve yegane tef 
Stalinin etrafında aaflann daha ziya• 
de sıkl~tmlmasmı tavııiye etmekte • 
dir. 

Be1grada giden 
Heyet döndü 

( B_a:şı l ~ncı .salufede} 
ded.ılmedigı takdirde 1937 .en6inden 
aonra kend'1iğinden iki aene daha ,_ 
tılabilccektir. 

Yeni afyon mukavelesinin, iki ta
rafı biribirine daha çok iyi bağladıimı 
memnuniyedc 4Öyliy&.ilirim. Türk • 
Yugoshv afyon anlaşması, yeni ıekli
le bir çok hususiyetler kazanmııtır. 

Bir dofn, timdiye kadar kilo üzeri. 
ne yapılan tevzi esası dcğlştirilm.iı, 
morfin m:ktarına çevrihniştir. Sonra, 
afyon sallf bcdel!crirün ınüıtcrek büro 
yolile ıki taraf arasında taluirui ka
rarla,ıtırr!r.uştır. Bu fclci1, kleri~ ve 
kambiyo i lel'İnde görülen güçlükleri 
kaldırmai\a kafi gelecektir. 

Bunun haricinde olarak lldgrat gö
rüşmeleriı>de, T ürık ve Yugoslav inhl
aar jdardennin ıladıili ve harici afyon 
aiyasotinde birlik temin edici ban ka
rarla.- da alrnınıı, meri<ez biin>sunwı 
tesbit ettiği 148 franklık afyon aatıı fi. 
atı muvafık bulunaraık teır.z:il ecliı.
mesi tensip edilmittir. 

Bu tema.;larda, şimdiye kadar ayn 
ayrı yapılan içme afyon aatıılarmın da 
mütteraı.en yaprın-. ve müfterek 
.büronun ftZİfeyi de üzerine almuı 
brarlattmlımttır. Yalnız, tevzi eaa.sUM 
T ürl< sokt afyonu dahil olmıyacak, ve 
Türkiye .okt afyon bedellerini merkez 
büroau vautasile, fakat cari hesaba 
kaydebneden tahsil edecektir. içme af. 
yonuna kan§tmhm drogiat afyonUD 
yüzde 86 sı T ürici yenin, yüzde 14 dü 
de Yugoslavyanm olacakbr. Avrupa 
ve Amerikaya satılan dnıgist afyonlar 
için yüzde 25 ve 75 nisbeti kabul edil
miştir." 

Bay Ali Saıni, yann alqam jm la 
nan afyon mukaveleeini ölııonomi ha
kanlığrna vermek üzere AN.araya p 
decdttir. Ofrendii.im.ize ııöre, bu mu
bvele her iki taraf millet .-dislerinin 
tasdikinden geçecd<tir. 

Afyon inhisarı idare tı*'liR bu ... 
balı toplanarak, Belgratblri t,,,, .. ı .. 
etrafmda görüıecektir. 

u.- tulra yapılacairnı yud.ığmıa 
tetkik aey.hati, yeni vaziyete cm.. 
mü~erdı: büro tarahndım bazır1-
aıkbr. 

Mall'8flan her .iki tarııiça ödenecek 
ole.n bu oeyahatle, içme afyonu almı 
piyaaalar etraflı tetkikler yüriitülec:dı:
Ur. Seyahatin oıamam henii:z tayin e
wlilmemittir. 

Erziacanın çıkaracağı 
saylaYlar 

ERZiNCAN, 23 (A.A..) - V.i.Li.ye
timi.z niifusumm 139,152 olduğu anla. 
§ılmqtır. Seçim teıfat heyeti listeleri 
._.pır. Ba:ranlarm da btıflllUile ar 
ta:n bu mevcuda göre, Enıincan vila,e 
ti bu ba bir ft1zlujle diirt -vI.v ..... .... .ac·lrhr. ' _...,, -- ... -
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HARİCİ HABERLER 
Fransız - İngiliz 
Konuşmaları 

Bay Jor Saymen ile Bay 
Laval ne konuştular? 
PARIS, 23 (A.A.) - Fransız 0 ln· 

giliz konuşmaları dün saat 16,15 ,!e 
nihayetleruniş ve lngiliz dq işleri baka 
ru Bay John Saymen Parla büyük el· 
çiai Bay Clerk ve orta elçi Bay Cam· 
pble, Fransız dış iıleri bakanı Bay La· 
val ile genel kab hi Legerin yanından 
oamimi hir ouretle ayrılıruşlardır. Ko 
nuşmalar, Avrupa politikumın halle• 
dilmemiş meseleleri üzerinde yapıl • 
mış.tır. 

PARIS, 23 (A.A.) - Fransızlarla 
lngilizler arasında yapılan görü~me • 
ler hiç bir zaman hususi b·r :müzakere 
teklini almanuş ve daima umumi olan 
dahi!inde kalmıtşır. Bu müzakereler 
esnasında Avrupaya ait bütün mese -
leler tetkôk edibniş i.e de bunlardan 
hiç b'ri acil müzakereler mevzuu tef• 
kil edecek özel bir tetlcike bağlı tutul
mamıştır. 

M. Titülesko 
Fransız - Romen dostlu

ğunu methediyor 
BUKREŞ, 23 (A.A.) - Dıı ifleri 

bakanı Bay Titüleoco, Advenal gaz~· 
teoinin Noel i9'n çıbnnı§ olduğu hu· 
suai bir nüshada çıkan yazumda fÖyle 
diyor: 

Biz, fra.naayı .eriyonız. Çünkü ta• 
rihinin bir aalırifesini hürriyete tabr.a 
ebniştir. Ve beferin hukukuna kartı 
y&pılmış tecavüz - ifratlann önüne 
geçmek için em iJ'Ü çarelere bat YUr • 

m"*tur. Altmlt ...ı.ifelik olan gazete -
nin bu fevk&!Ade ayısında birçok frAD 
aız ve Romen ricalinin yazılan vardır. 
Bu yazılarda Fransa ve R~ ulua
Jarmm kardctÇe&ine birleşmeleri ehem 
miyetle kaydodilm..ı.ted:r. 

Rus jeneralını kaçıranlar 
PARIS, 23 (A.A.) - Portekiz p<>

lisi, geçen ayın otuzunda Serjledski a
dmda birini ynkalamqtır. Ledski, Ode 
aada doğm"* ve hidematı §Akkaya ınah 
kıiın olarak gittiii gÜyandan kaÇDUf
tır. 

Sorgu aırumda Ledaki, beyaz Rua 
ııenerali Kutiepofun p..,,:..ten kaçml
nuuı hadi .... inde faal bir rol oynadığı• 
ru itiraf e!m4tir. 

İtalya • Habeş hadisesi 
PARl.5, 23 (A.A.) - Son Italya. 

Ha.beşiota.n •ınır hadiaeai ile ali.kadar 
olarak, Fransız dıfiıelri bakanı Bay 
Laval, Haheıiatan .edçisini kabul etmif 
tir. B'lindiği üzere Fransa, ltalya ile 
lngiltere gib;, Habeıiatan hakkındaki 
1906 andlaımunv imza edenlerden 
biridir. 

Papas düşmanlığı 
TOKYO, 23 (A.A.) - Yerli aha

linin hücumu üzerine Kuyufunun ce • 
nubu fark.i9·nde kam Amamiotima ada 
smda!U ya.ba.ncı papaslarla katolik ınia 
yonerlerin alelacele kaçıpnakt.a olduk 
Ları aöyleniyor. Adada 15 tane katolik 
klıiseai vardır. 

1 ~'!arıc küçük haberler 1 
• lateryadaki Gard mahkeemsi, İn· 

fili.kler vurtuile oukastlerde bulun • 
mut o1an üç Naziyi aulmaya ve diğer 
dört Naziyi de 6.Ji.10 eene hap.e malı. 
kUın etmiJtir. 

• Dün biri..i çocuk olma.k üzere ye
di yolcu götüren hlr t&yyare., biıyük 
Okyanuata diipn\ittür. Sör imdat tay. 
ya.resinin tayyarenin ankazıru görmiif 
olduğu söyleıımektedir. Arqtırmalar 
devaıın ed:ycr. 

* Pario esham bonumda. dün Fran 
sız randları yeniden y\ikaelme ııöater. 
mlf Ve yiik&eJmıe bazı elektrik Jirket
leri eahamı hariç, diier bütün mahalli 
ealıam üezrinde giiriifülmüıttii. Bey • 
nehnileıl eahamm Yaziyea iyidir. 

* Bomhaydaki lıııgili.z / komiiniati 
SpraU aürgün edilecektir. Bilindiii ü
zere Spratt, muhaloanderi dört yıl aü 
rmı 32 komüıııiatı- biridir ki, iki haf 
talık bir hapisı--- - ııünlerde 
~ ba•kılmııtı. 

* Briikaeldeın k•ll<An (Kraliçe Aati· 
rid) adındaki ta.nanı Ceopoldvilli.'e 
gelıniı ve bu aıu...ıılıe Belçika ile Konao 
arumda ll ticaret ve poota aerviai -
vaffakıyetle neticelenmiftir. 

Fırkaya ya:ıılaa bayanlar 
BALIKESiR, 23 (A.A.) -Vilayet 

içinde C. H. fırkasına yazılan bayım • 
lann &dedi OD bine yakındır. Bayanla. 
nmız &ldıldan aıyaaa.I haklardan ôtü
rü aeftnç içindedir. Kazalardan gelen 
duyumlara cöre, ot'alarda C. H. Fırka 
•ı:na yürek.ten bailllık gösteren bii.yük 
toplantılar olmaktadır. 

DENIZU, 23 (A.A.) - Denizli ba 
yanlan C. H. fırkasına yazılmakta • 
dırlar. Y azıbıa içln fıri<a bürolarına 
gidenlerin sayw her gÜn artmaktadır. 

Yugoslavyada 
(Başı 1 inci sahifede) 

M. Y evtiç !.abi.-i mevkii ikticı
gel~ sonra niyabet L.,.clisinin 
Matchek'i effeın-i ba itibarla .. yanı 
diklıattir.] 

BELGRAT, 23 (A.A.) - M. Yev
tiç, yeni kabi yi kurması mür.a<ehetı le 
bir 9QI< tebrik telgrallıın alırutlD". 

Bomlar arasmda Fransız Har;ciyc 
balaııu Bay LavaJ:aki b]lıassa kayd.ı 
pyand.r. 

Venizelosa yapılan 
Suikast meselesi 

Juri azası gelmediğinden 
muhakeme tehir edildi 

ATINA, 23 (Milliyet) - Dün Pire 
ağır ceza mahkemesinde, Venizelosa 
yapılan suikast auçlularmm muhake • 
meler-i görülecekti. iki giindenebri 
Pirede yapılan telhit dolayısile ahali
nin heyecanı fazla ve hükı1metin de 
aldığı tetbirler pek kuvvetli idi. Sa • 
bahleyin muhakeme baıla.dı. Maznun· 
ların hepsi gelirilmiş.'.erd'. Maznunla
rın reddi hakim taleplerini tetkik e • 
den Temyiz mahkemesinin karan he
nüz gelmemiJti. Muhakeme öğleden 
oonraya kaldı. Oğloden sonra celse a
çıldığı zaman temyiz iiiahli.eme11"nin 
suçluların şikayetleri.n.i reddederek 
davanın talikine lüzum olmadığı ha.Ic
kmdaki karan okuttu. fakat bundan 
sonra muhakemenin devamına im.ki.n 
kalmamııtı. Çünkü otuz ki~den ibaret 
olan jüri azalarından on altısı korku
larından muhakemede hazır bulunnıa 
nuılardı. Buna binaen dava tabiat. le 
batka &"Üne bırakıldı. 

Bu davanın göriilememmi. üzerine 
dün Adliye Bakanlığı tarafından müd 
deiumuminin tebdili icap edip etme -
diği hakkında Temyiz ma.hketnesine 
müracaat ecl'lmiftir. Temyiz eğer bu
- lüzum görürse yerine tehiner polis 
müdürü tayin edilecektir. 

Hint - İngiliz 
Ticaret anlasması --lmxa haberi Hindi.standa 
hoşnutsuzluk uyandırdı 

DOMBAY, 23 (A.A.) - Bütii.n 
memleekt ve ticaret mahafili, lngıltere 
ile Hindistan ara.aındaki ticaret and • 
lafmaamın yakında imza ecı.:lecegi ha 
berin.den memnuruyeUizlik göstermek 
tedir. Hindistan ticareti odaları fede
raayonıınwwn çıkan beyannamede de 
niliyor ki: 

Konufll"llarda Hindiatanuı menfa • 
atıleri gözetilmemiıtir. Ve bu konuşma 
tarda Lancaclıire gruplarmm tesirle • 
ri hakim olınuftur. Bu grupla.rm iatek 
leri, İmtiyazlı ithalat haldu almak ve 
hatta H"ndistan müs.tahs.illeri ile reka 
bet edecek kolay !ıklar elde etmektir. 
Bu andlqma Hindistanm vergi muh
tariyetini öldürecek bir mahiyet göa • 
tennekted.ir. Zira, Hindistanm aawıyi 
sahaaında g-·,ı...,....; bundan böyle 
büyük Britanyanm veta.u kartısmda 
kalacaktır. Bu andl...,.... zarla kabul 
ettiriline bu bal, umumi hoşnutauzlu
ğun artın.uma sebep olacaktır. 

Fransız meclisi 
Yeni bütçeyi ve bazı layi

haları tasdik etti 
PARIS, 23 (A.A.) - Saylavlar mec 

liai, 1935 bütçesini üçüncü okıım• Jan 
ıonra 120 reye kartı 478 rey ile onayla· 
mııtır. Ayan meclisi de, bütçeyi 11 re
ye kartı 284 rey ile kabul elmiş, ancak 
bütçede bazı değişikli.kler yapmil§ır. 
Ayan. mecl'&i, bundan sonra buğday 
hakkındalü projenin heyeti umumiye 
sini 64 reye kıartı 154 rey ile onamıı· 
tır. SaJ'lavlar mecliai, franaız mamula 
tından olan otr4mobiller ihracına ait 
husuai rejimi uzaktan projeyi ittifak. 
la kal>ul etınittir. 

Vaıington muahedesinia 
feshi 

TOKYO, 23 (A.A.) - Vqington 
andlqm 0 1!MD bozulduğuna bildire • 
oek noktanm m"tni, M. Hireta tarafm 
dan V a+ingtondan V aP>ırtcm elçiaıine 
tAılgraf1a teblii o'Junnu11tur. 

Elçi. bu DOiayı M. KerdeU Hull"e 
hn'<li etmifliı". 

. F aliler ele geçmedi 
.ATINA, 23 (Milliyet) - PIİı'ede ya 

· pılan tıetbit failleri b aWrındalci ta.ki • 
bat Ye taharri,.at denm etmektedir. 
Bu daJ?k.aya bdar failler ele geçirl
lesn.eml§tir. 

Yunan kabinesinde 
ATINA, 23 (Milliyet) - Dün Ad. 

liye Bak.anı <le Girit nmımıi Yalia isti
fa etmitlerdir. Yerlerine henüz kimse 
tayin olunmanırıtır. 

Yılbaıı piyangosu 
ADANA, 23 (A.A.) - Tayyare pi. 

yang-- yılbap biletleri bu yi 
baB<tmı büyük bir karııhk bulımq.... . 

Şimdiye kadar 20 bin linl* tatd
dığına n yılbqına bir kaç gün vır 
olduğuna göre bu yılki Mıtıtm 30 bia 
lirayı bub.caiı umuluyor. 

Fitir ve Zekat 
En<yi iyi Sen 

Buğday ı3 11 ıo 
Arpa 20 16 O 
Uzüm 104 78 65 
Hurma 312 260 O 
Hava kllVVetim.izin yıik•elme ve ari: 

maaı iç.in her türtu yardımın yapıbm.· 
u yurt borçlarımızın en ileri gelenle
rinden olduğundan Diyanet ifleııi re
ialiğinden verilen fetvaya göre s.ada • 
kai fıtır ve zekat ile miike f olan • 
ların tanare cemiyetine yardımda bu 
1 unnıal :ın ilii.n olunur. 

Jata.nhul M üf t.üeü 
M. Fehmi 

Beşinci kurultayda 412 
saylav bulunacaktır 

--~ ............. C>·>4~~~~ 

İç işler bakanlığı saylav seçimi mazba 
talarını bütün vilayetlere gönderdi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - içişler Bakanlığı bir kaç intihap da

iresi müstesna olmak üzere bu intihapta, intihap dairelerinin çıkara -
cakları saylav adedini tesb't etmiştir. Henüz neticeyi bildirmiyen ıJilii· 
yetlerden de malumat geldiği zaman beşinci Büyük Millet Meclisinin 
kaç Cizaaı olacağı anl~ı 1acaktır. 

Bugüne kadar tubit edilen ıJaziyete göre, yeni Meclisin e.küıine nİ6• 
betle 90. 95 fazla azası olacaktır. Bu suretle befinci Büyük Millet 
Meclisi aza adedinin 40? - 412 olacağı şimdiden söylenebilir. 

Bakanlık, ikinci müntehip ve M ecli,j umumi intihaplanna /ıaJınlo
nn da iştiraklerine dair olan yasaları rumi gazetede çıktığı pn ıJili
yetlere tebliğ edecektir. Bakanlık umumi meclislerin yenilenmesi için 
hazırlıklara ba.,lamıftır. 

Umumi mecli• intihapları •ayloıJ seçiminden bir kaç gün aônra )'O" 

pılacak ve yeni ikinci müntehipler de seçime iffirôlr edeceklerdir. 
içişler Bakanlığı saylav seçimi mazbatalannı bastırarak bütün ıJil8-

yetlere göntlermiftir. 

Başkan General Kazım Özalp geligot 
ANKARA, 23 (Te!elonla) - Millet Mecli•i Başkanı General KD

ztm Özalp halta sonunda lstanbula gidecektir. 

Bir çok saglavlar bu sabah geliyor 
AN KARA, 23 (Tele/onla) - Bu akfam sa.at on dokuz ıJe yirrniıl~ 

hareket eden trenlerle bir çok sayl aular l•tanbula gitmiflerclir. 

Yunanistanda geni bir hareket mi? 
ATINA, 23 (Milliyet) - Dünden beri Plastiras ıJe Pangalo• taral· 

tarı zabitlerin hükumet aleyhinde bir hareket hazırlamakta oldukları 
fQYİaları ortaya atılmaktadır. General Kondilia bu f'l)'İaların aslı olma
dığını söylemiştir. 

Japon elçisinin ayrılış zigaf eti 
ANKARA, 23 ( A. A.) -Memleketimizden ayrılmakta olan Japon 

Büyük Elçisi bugün Anadolu Kulübünde bir ved~ ziyafeti vermiftir. 
Yemekte, Başbakan ismet lnönü ile dış, iç ve ökonomi işleri bakan· 

lan ve gümrük ve inhisarlar bakanı, dış işleri bakanlığının ileri gelen· 
leri ve şehrimizde bulunan büyük elçi ve maslahatgüzarlar bulunm~· 
tur. • 

Atinada Balkan kupası maçları 
ATINA, 23 ( A. A.) - Bugün 15 bin seyirci, elçiler hükiimet erkônl 

önünde ıJe çok büyük bir şeıJk ve muerret içinde Balkan kupan maçla
nna başlanmış ıJe Yunan takımı çok ahenkli bir oyundan soma Y ugoş. 
lavya takımını 2 • l yenmiştir. 

"Avrupa milletleri arasındaki 
nasebatlar gergindir,, 

-mu-

Uluslar arası ulh bürosunun beyannamesi 
• 

CENEVRE, 23 (A. A.) - Uluslar arası sulh bürosu Noel yortusu 
münasebetile mutat olduğu gibi neşrettiği beyannamede şöyle demek
tedir: 

"Avrupa t1'İlletleTi arasındaki münıasebetler gergindir. ihtilal meo
zulan eksik değildir. itimatsızlık bir çok #eeuüle değer anlcışanıamaz· 
lıklann men1eini tefkü etmekte berdevamdır.,, 

Bu beyanname bütün bunlara rağmen ümitsizliğe kapınılmamannı 
tavsiye etmektedir. Beyannamede ulu.tar kızrwnunun Sar meııelesile 
Marsilya suikastı muelesinde elde etmiş olduğu muvallakıyetleri kay
detmektedir. 

Antakyadaki irtica 
(Başı 1 inci sahifede) 

rette vaız vermekten menedilıniıtir. 
Antakya kaymakamı Kürt Hocaya j. 
kinci defa tebligat yaparak vaız& çık· 
llMlm& mıı ve kendisinin aureti katiy&
de vi.rz vermekten menedildiğ:.ni bil • 
dirmiJ, hükümetin bu üinc.i eımrine 
de muhalefet ettiii takdirde IwıW.
da kanuni takibat yapılacaimı tekit 
ebnİfb'.r. Y cıbazm Türk gençleri aley. 
lündeki tefevvüha.tı yalnız Antakya.da 
değil, bütün Süriyede nefretLe k.arfı • 
lanmı§tır. Reyhaniyedeki Tiir!de:r na
nuna Şeyhli zade Rifat ve Şeylıli za.de 
Bahri imzalan ile 90kilen bir telgraf. 
ta aynen den'.lm.etkedir ki: 

- Din k:iaveaine bürüoerek ve dini 
dinde alet ittihaz ederek halka vaiz 
veren Kürt Hoca adlı birinin §APk.a 
giyenlerin ki.f.ir o!duğuna dair eavur• 
duiu tundıatı ve a.........min Yeııkani
de nmwz blmııkta olan müclalaası:z 
birkaç Türke aaldınnak auretile yap • 
tıklan 9"rkin tecavüzü teeasüfLe lıaber 
aldık. Dw aiyaaet:e i.let etmek isteyen 
bu yobaza bütün tefevvülıatmı iade e
der. Kendiaini ve aveneaini Reyhaniye 
Türkleri nıuııı• protesto eyleriz . ., 

Y obazm herzeleri yalnız Suriyedcki 
Türkleri kızdırmakla kalm•ımıf, yo • 
bazın yapmak iat.ediği irtica propagan 
dumm da tanı alaine tezahürlere ve
Ale olmuıtur. irtica badiaeainde imti
yaz aalıılıi de tecavüze uğrayan ve ya
ralanan YenİgÜn gazetıelli ba te2Ahür
leri &ynen törle kaydetmektedir: 

Şapka giy.:nler çoğalıyor 
cSoo hidiae üzerine fdıirde taı>ka 

Türkiye ve 
Yugoslavya 

Başbakan lnönü ile B. 
Y evtiçin tel yazılan 

ANKARA, 23 (A. A.) - Bay Y
tiç'in Yugoslavya Bafbakanlıiı Ye dqit
ler bakairlığuu üzerine alınııısı n ite bet 
lamaaı dolayısile kendiai ile Batiı•bıa 
lımet lnönü ve Dıfİtler Bakam Tevfik 
Rüıtü Aras ara1ında telyazılan çekilmİt 
tir. 

Bafhekan lnnet lıoönii 
Aalı:ara 

Bakanlar heyeli batkanlıiını üatW
aldığan ıu ıırada ıi.zi aelinılaınayı •• 
tahsi merbutiyetimi ve iki memleketd 
saınllni dostluğuna olan tam itimadıını 
bildirmeyi tatlı bir vazife telikki eclir<t" 
rum. 

YEvrlÇ 

Bakanlar heyeti Bafkanı Bey y erlii 
Belgrad 

iktidar mevkiinin ıize tevdi ol•.......-ı 
ıuretile dost memleket tarafından yük· 
"'k §&hamrza gösterilen büyük itimadl 
hakiki bir aevinçle ıelamlarnn. 

ıBu münasebetle en hararetli tebııikle
rimin kabulünü rica ederim. 

Memlek.etlerimiz arasında mevcut """' 
münasebetlerin istikbalinden tamamile • 
min olank, tab•İ vefakarlığımı ve c....,. 
huri:ret hükümetinin sadık doatluğune 
tekit ederim. 

1. INöNO 

giymek için büyük bir tehacüm b.,. K b I 
lamq ve son iki gÜıı iı;ı'.bde yüzlerce u i ay için 
Türk daha şapka giymİftir. Şapka aa- K · 
tan mağazalarda fapka b:....:. ve tel- inkılap tehldi uhili.ym yükaek ıf" 

...-.. mini hatırlamak ve Cumhuriyet bağlı-
ıırafla He.lep ve Benıttan fapk:a aipa· lığını bir kere daha göstermek için çar 

!!!llri•t•ed••ilm•i•t•tir•.•"•••••••••!I! I ıamba. günü öğleden oonra Universito 
• konferans aalonunda büyük bir toplan 

tı yapılacaktır. Bu toplantı Univeı o.it.: Tayyare Cemiyeti evini.ze yan. 
lışlıkla zari bırakmamlf ol•a 
büe, siz ıılak bir emekle lwe 
ıJe zek<ltınızı Tayyare Şubesine 
ıJerebüirıiniz. Ulusal iflerde ne-
lerden çekinüir ki. ? .. . 

... ....... ııımı ........ l .. İll 

talebesi tarafından hazırlanmı<tır. Toı 
lantıda Hukuk fakültesinden ilo ı~lc· 
be söz söyliyecek ve Univenite pı ofe• 
sörlel''.nden biri tarafından da inkılap 
mevzuuna dair konferans verilecoktir 
Bundan ..,..,.a üniversite talcbe.i l.1>
rafından tezahüra.t yapılacaktır. 



- Ge;ı;gin yaZJlan -

Ne ver? ne yok? •• 
lhmiştim: Fran•a ile Jngilterenin 

cıraa ııapurla bir saattir. Köprüden 
Biiyükada (o ııapcırlar bizimkı~er~ ik'· 
rniali acele gider.) Y ahuı kopruden 
Trabya pmdi buraya biı nokta koyun. 

Bundan üç buçuk ay evv<'l (Zagrep) 
te btılunurkcn bir bankada fr<Z!'auca 
llÖTÜfen bir ndam istemi§tim. Bı!' çey· 
rek aaat ara~tıı ınado11 so'!ra. bır ma· 
ılama getirdiler. o .. a cforJt111ı anlat· 
tun. •• Bu güçlük için daha o zaman 
fransı;ıca ve I•ransa !ıesabına acınıp 
fQ§lığımı bu sü~unl<ır~a !'~umu§tu~~"··· 
Bu fran•ısca bilmc:ı;lik ıçaı denebılır· 
di ki 0 mtmtleket - saman Avııstur· 
;va y ni Almarı lıülHirü altında_ kalmış, 
hcila 0 kıilıürü giiden bir yerdır. Fran
aculan u:ı;akta. Ondan dolayı lransı:ııca 
bitmevebilirler ... Lakin ıuna ne diye· 
cek8it.iz? •· · · 

F1arosadan bir "'"'' u:.aktaki lnı:ılle· 
J'enin koskoca merkezinde, Londrada 
ne hndar mağaza, ne lır.clar otel ve n<; 
kadar lıılıaııtovn R'irdimse franauca bı· 
lene rad grbı;edôm.... Efendim: Bu 
garip pW.oloci haduesidiT. F~a?"'"'!~a ı 
/ngiltereye geçemiyor, halb';!kı '~/Iılı:;:
ce Fran•aya oe diinya~n dort. kofesı ·, 
ne geçiyor. Sanmayın kı; lngıltered~ 
lrarw:ııc:a yasaktır. Sakın hal Ôyle b_ıl· 
giy., dile dair ş"yleri ya•ak etm"k §OY• 

le d~rsun tetvik ediyorlar_. Fa.kat frar;· 
11:zca Londranın dil neıoc:ın• 14leyemı-

;vor. b" ·1ı· b T ubii. fenerle aranırsa ır ı ,, e~ on 
kişi bulunur. Me•ela b':nim oturdu~u~ 
fu bin odalı berhanenın adamları ıçı~· 
ele yalnı;ı; bir kişi fransızcf bi!iyor. Sız 
bunu ider kültür kuvvetıne, ı.ter . ka_· 
rakt.ır kuvv.ıtine, ister varlık zengınlık 
kuvvtıtine 11.ırin ! 

Parirle §Oförlere ha~cır in~l~~c~ . .!',~
lirlrr. Hatta Paris poliı mudurlagu,· 
polia memurlanna ingilizce öğretmek 
İçin ku,.lar bile açtı. Londrada dışarı 
iflcrile uğra§Onlar, tercümanlar, "" 
bir bölüm gazetecilerden baıkaaı ya· 
bancı dile yabanaulır. Halbuki lnr:ili
zin gayri miUetlerin efradı kendi dilin 
den bafka bir iki yabancı dil daha öğ
renmeye mecburdurlar ... Bu karıılı~· 
lı tıa:ı;İyet lngilizin az kala yormak yu
;ı;ü,,den diğerlerine olan bir üstünlüğü
dür. • • • 
Kadın modası, kadın kundurası, ka· 

clını gii:ı;elleıtirecek feyler Fransada 
ileridedir. Londrada o kadar değil. 
Lakin erk.ık eşyası, erk.ık mod=, er· 
kek giyim ku§<LmınJa Parü Londra· 
nın çok geriaindedir. Deri ifi yün i~ 
lngilizlerde, ipek miiceııMr İfİ, Fran· 
aularda. ..• 

Makinenin neler yapabileceğini ve 
makine d.ıvrinden insaıNarm nasıl isti· 
faJ.e edeceğini buradaki 3 ve 6 peni
lü. (yani 8 "" 16 kuruıluk) mağaza• 
!arda görebilirsiniz. Bu mağa:ı;alardn 
hiçbir şey bu fiatten yiiksek değildir. 
L&lıin ne aı o; aant.z: bulur.tuna~. Gramo
fon plôklanndan kriatalıampanya ka· 
dehlerine oe Uitilokumdan viokiye lıa· 
dar. Bu ucuzluk bir tara/tan halkm. 
satın alma kabiliyetini arttınyor. Bu 
Jliizden de miblak (Volııme - Vo 
liim) i topa büyüyoı-, o :aman .anayi 
de İf artıyor, İf artınca ipizlik a=lt· 
lıyor. Bütiin dünyanın da ağ..aıtığı 
ipizliii a:ı;altmak. • • • 

Bir dili bilmek birkaç türlü olur: 
Ok• anlC1111U1uı ve yazarsınız. Baıka 
•ı vn si:ı;; ok'!r _ve anlar .. Bu b!r .bilme· 
clir. Söyleraınuı .,e Jmleraınıs. An· 
larlar. Ve anlaraınu. Bu da bir bilme· 
dir. Lakin bir dili a•l sahiplerinin ağ• 
:undan akarken anlayabilmek ve söy· 
lediklerinizi onlara anlatabilmekdir 
ki bir dili bilmenin temelidir. 18 ay o· 
kudaktan sonra sade ibareli /ngili.z ga 
;ı;etelerini ve kitaplannı okuyup anlı
yordum. Hatta lngiliz hocama. inanmak 
la:ungelae .öyledijim sözleri de biçi· 
minıle diyordum., diyordum ama bu
rada ben oldum bir duvar, herifler ol
du birer ağaç .•.. ıöylüyorum: Dik dih 
bakıyorlar ••. eğer okur yazar takım· 
dan adamlar olursa anlıyor. Çünkü 
kelimenin imlasını düıünüyor. Ben de 
zaten o kôlir imlanın gadrine uğra · 
yonmı. (Zaten dil öğreniıteki ~elaket 
burada. Eğer ilk öğrenifte kelimenin 
)IOSl fl!lılile bir uiirafllmasa da ağı:ı; "" 
kulağa gör<! .e<1ile uğraıılaa ne iyi ola
cak/) Derken onlar bana aöylüyorlar. 
Ben oluyorum elendim Ayasolyadalıi 
terler direk. Derhal yabancı olduğumu 
-<;ylüyonım, geçiıtiriyoru:z. Fakat iş 
lıern• iu, tabii bo:ı;uluyor. Burada er· 
lıekler laf ederken ali kelliyorlar, ka· 
Jmlar da ıakıyorlar. Sa bunlardan bi
rini yapamadınız mı? onlar sisi anla
-yor $İ:ı; de lıiç alıımadığını:z bir ta
lrım ·.~alerden mürekk.ıp olan onların 
-<;:ı;l•rini anlamıyo..unıu: •.. 

Ben 924 de ilk pıiğim ;z;aman Paris 
h de böyle olmaıtıım. Biray, bir bu
suk ay aonra kulaiun alııtı idi. E•a
Mn İngilizcenin kendine mahsu• bir 
lacırakteri var. O da gayet ktsa •Öylen
mui .... Cümle saten kıaa... Bir de ke
limele,.,: kısaltıyorlar ... Bizim gibi 1.i
faptan öğrenmif olanların anlamaşma 
imkan kalmıyor. l,ıe bu halimle dün 
alı§O"t bir bakkal dükkanı aramaya 
sıJ<tım. Bir hayli araıtırdıktan sonra 
hir dükkan buldum ve girdim. Selam 
v.ırdik. Arkadan •ordum, ingili;ı;ce: 

- Prim; var mı? 
Her'I yüzüme bir dikkatlice baktık· 

ta,,. sonra: 
- Var, dedi •.• 
- •• misiniz? d~dim. ... Bu söz 

( •Öaterir misiniz? )in ingili.&ceainin bir 
-çandır. (Gö.terir mııiniz?) deme· 
3'i ancıttum. lng"liu:cd kelime (misi• 
m?) pcrrçasile bo.şlaıl.ıiı için heri/ alt 
Wnıluıı beklemeden: 

- Peki ..• dedi ..• ve bana bir pa· 
lı•t veı di. Art nı •.. San bir yag ..•. Af. 
leh Allah ..• yanlıflık var ... BlT daha: 

- /'. rinç istiyorum. Jt!dim. 
- ff, .. d di. L ir 1 aşku pakct ver· 

rli... ! 
Onu c'a ,. t.ın •• Ce)•a.z margc:r.n ..• 

MiLLiYET PAZARTESi 24 KANUNEVVEL 1934 

t ŞEHİR HABERLERİ 
Günü 
- ·---- --. 

~-, 

. ~..CJ"I 
-=:.J 

OKONOMI 

•• 
Uzüm ve incir 
Piyasası 

Bu yılki ıabşlar geçen 
yıldan çoktur 

Dün alakadarlara gelen malı.mata 
göre, ialıisiır ;~ Ege piy8llalKll
dan üzüm alnıaia devam eıme.i doff.. 
yısile fıatlar iyiden iyiye yüluelmi§ ve 
eağlaırlapnı~ır. 

Geçen yı)lııra na=ran bu senenin 
birinci kanun ayındaki üzüm ve incir 
.satı§lan memnuniyet uyandıracak bir 
nill>et dabilinde çoğalmıF· Evvelki 
haftanın aalı§lan, geçen yılın ayni haf· 
tası ıatışlarmdan 373,562 kilo fazla
dır. 

Diğer taraftıan, bu yılın acun kuru 
Ü2lİİm .......ıtesi 423 bin ton olanık 
tesbit odilmiştir. Halbuki acım kuru 
üzüm istilısalatı vata.ti 427 bin ton ol· 
duğundan bu seneki rekolte istihlak. 
ten daha azdır. 

Al manyaya ne kadar buğıiay 
sattık? 

ANKARA, - Ziraat bankasının 
Almanyaya •atacağı buğday tutan bu 
ay sommda 70 bin tonu bulacaktır. 
Türlüe buğdaylan Alman piya.,.sında 
büyüık değer bulmu§tur. 

Gelecek yıl Almanyarun biz.den ıJa. 
ha çok buğday alacağı anla§ılmakta
dır. Fakat bu yıl ZİTaat bankası buğ
day itleri:nde yeter kertede vagon bu
laınanu§tır. 

Banka gelecek yıl güçlük çekmemek 
içDı şimendifer idarelerile buğday taşı
mak yolunda bir anlatma yapa<:aktrr. 

En ha§ta pli< demiryollarile böyle 
bir anla§ma çok yerinde göriilmekre
dir. 

iki Alman mütehassıs 
Ahnanyadan A.ıkaraya gelen iki mü

tcbauıs .. ttuıdardize itlerinde çalışa
caktır • 

Bu teıkiliıt daha ziyade geni1letiıle
cektir. Amcrikadaki standarılize iti eri 
tetkik edilmektedir. 

ltalya yün ipliği ithalini menetti 
ltalya hüklımeti yün ipliğinin mern 

lekete e.okulmasıru ınenebni1tir. Bu ya
.ak birçok ma:nld<etleri aliıkadar et· 
mektedir. 

Tutun ko1J1isyonu toplanıyor 
~ba günü T:c.aret odıumda 

bir tütün komisyonu toplanaaıktır. 
Bu okomiayon tütüncülük otn.fmda ya
pılan tetıkiklerin neticeleri üzerinde 
gÖl'ÜJef'cl< bazı kararlar Vef'eCektir. 

Ceviz, fındık 
Ceviz ve fındık ihracatı devam et· 

ınektedir. Son zamanlarda Avusturya 
da memleketimizden ceviz çekme~ 
ba.Jlamıtfır. Geçen hafta içeri.mde li
nmnnnızdan dıt pazarlara 65 ton ka
buklu ve .14 ton da iç ceviz yÜklen
m.iştir. 

Fransayı y ıptığımız ihracat 
Hazn-lanan bir istaıntiğ-e göre, ilk 

tefrİn ayı içerisinde Frans.aya ya.ptığı
DUZ ihracat 5 milydn frank değe..:nd-. 
dir. Buna karşıld< geçen sene ayni ay 
içoerisinde yaptığnnız ihracatın tutarı 
ı 1 milyonu bulmaktadır. Aradaki aza 
Iıım sebebi tetkik edilmektedir. 

ispanyaya damgaiı yumurta 
lapanya hüklımeti haı•çteıı ithal e

dilecek yumurtalar hakkında yeni bir 
kararname çıkarınıttır. Bu karama • 
meye göre, yumurtalar muhakkak dam. 
galanttııf olacaktır. Tün.ofia alaka • 
darlara bu hususta tebligat yapını§, 
dilıkatlerini çelmiftir. Bu kararname, 
seneb&§mdan itibaren tatbik edilecek
tı'.r. BugÜnlerde ispanyaya yumurta 
aevkedecek tacirler, damgalamak için 
hazırlığa giritmi!lenlir. 

ol,;,~dı ... nihayet. 
- ... Ulalı ufak taneler .•. diye an• 

!attım .. . 
Herif gülerek ..• 
Pirincin adını söyledi ... Bu aös be· 

nimkine benJllİyordu ama dudaklonn 
açılıı kapanl§ı oe R harfinin ağuda 
çevrilifi bafka türlü idi ..• Ondan sonra 
ter.ıyağ, tu;ı;, peynir gibi ftıyleri kolay
lıkla söyledim ••• Ve yavaf yd1'4f fU ne
ticeye vardım. Böyle bas:t alıı vuiıler· 
de anlar ve söyler gibi görünmek an· 
lamak ve aöylemekten çok daha kolay 
ve pratik ..• 

Lakin bütün güçlük kaaap dükka
nında boıladı. Koyun eti nasıl denir 
biliyordum •.. Herife aöyledim. Ka•ap 
açtı ağzını yumdu gözünü, bütün ko· 
yun etinin kasapça ne kadar parçası 
voraa hepsini bana •aydı döktü ..• 

Halbuki ben duacınız, anneme 
( kuıbaşı) et alacaktım. Londranm gö
beğinde, benim gibi İngilizce•i Berliç 
kitaplannm öteBine geç~iyen adam 
( kufbap) et a!abilir mi canım? ... Ben 
bi:sim memlekette bile dtf kapak but 
kol, kürek ve gerdandan baıka kasap 
ıatılahı bilmem. Vaziyet bu hale g"lin
ce, herife yabancı olduğumuzu söyle
dik .•. indi bodruma. Ne kadar koyun 
eti parça•ı var•a çıkardı. Ben de i.ıe. 
diiimi aeçtim... Gelgelelim bunu kUf 
ltQfı ıeklinde ke.tirmeye ..• 

Herife anlattık: 
- U'olr afak parçalar. 

• O tuttu, ayırdığım budu torik keser 
pl>i ke•ti ..• Kağıda ..atranç tahta.ı gi
bi reaim yaparak porcolaınasını anlat .. 
tım ve iıi böylece b"ecerdim .... Şimdi 
ne .zoma:ı c!ükkônrn önünden geç.sem 
kasap ben tanıyor ... Ve gülüyor .... 
Ben Je lrz.ıyorum. 

B. FELEK 

Geçenlerde yakalanan eroin kaçakçılığından mçlu 34 kişilik şebe -
~e:ı;e ait tahkikahn büyük bir kmnı bitirilmi1 ve 23 suçlu dün sekizinci 
ıhtrsas mahkemesi müddeiumumiliğine tevdi edilmiştir. Bunların dava· 
larına bugün başlanması muhtemeldir. Geriye kalanrar hakkındaki tah
kikat ta d<;vam etmektedir. Resmimiz suçluların Emniyet Müdürlüğün -
den Adliyeye gönderilmelerini gösteriyor. 

ViLAYETTE 

Maliye mürakıple
rinin toplantısı 

lstanbul Maliye te§kiliıtı müralı.ıp· 
leri, Maliye itlerini tetkik ile men;ul 
olmaktadır. Vergi işlerinde bazı nıe • 
murlarm gördükleri tereddütlü nokta
lar, mürakıplerle müdür'.el' n düzgün 
toplantılarında görüşülerek halledil • 
ımektedir. Undan a.lrnmakta olan ver
giden de bir takım tereddütlü işler çı· 
kıyonlu. Bunları, Mec!lsten yeni çıkan 
kanun tamamen halletmektedir. Ka • 
nunun gelmesi bek'eıımektedir. 

• Birinci umumi müfettiş giJlyor -
Bmnci umumi mafettiş Bay Hlhm, bu 
gün Toroa ek.•pres.ile Diyarıbe.lôre ha. 
reket edecoktir. Dün "'!ayet erkanını 
ziyaretle vedalaşmcytır. 

* Trakyada tohum dağılıuyor -
lsta.nhul vilayeti Ziraat odası reim &y 
R~t, Trakyııya yerleştirilen muhacir· 
lere tohwn dağ"ıtacak heyete ınenıur 
edilmiştir. 

* lstanbul hükumet konağı - lstan 
bul hükılmet konağınm tam.il'' ne ba§· 
lanmı1br. 

* Konservatuoar plıinı - Kon5er· 
vatuvar evi jüri heyeti dün de toplan
mıştır. Eoerterin tetkiklerine akşama 
kadar devam edilmi!liı'. Tetlcikler ,_ 
ti.cet.inde bazı eserler mii•abakadan çı 
karılmaktadır. Türk, Alman, Franaız 
mimarlarının işt'rak ettikleri bu plan· 
larm içlerinde çok güzelleri vardır. 

Saylav namzetleri 
Yeni k11rultaya pek çok 

şahsiyetlerin 
girecekleri söyleniyor 

Mebus nam:ıetlerinin kimler olaca· 
ğı şimdiden belli olmamakla beraber 
bu seçimde kurultaya pek çak ymi 
ve genç §alııiyetlerin alınacağı kuvvet
li bir rivayet halinde söylenmekte
dir. 

Kadın namzetler araımda Bayan 
Nakiye He Bursada mektep müdürü 
Bayan Zehranm ve ilk kadın muhtar 
Bayan Gülün adlan kuvvetle ııöylen· 
mektedir. 

l __ K_u,..· ç ... u ... · k;;...;;;rı~a;.;;b;.;;e;,;;r;.;;J,;;e.;.ı·_I 
~ Gardenbar açdıyor - Şehir ti

yalroou artistler kooperatifi Gardenba· 
n, yılbafı gecesinde açmak ıç;n ha· 
zırlıklar yapnllıktadll' • 

'" Tıp Talebe Cemiyeti çayı - Tıp 
talebe cemiyeti perfCmlıe günü saat ıs 
te Maı.Wmde b>r çay verecektir. 

* Hukuk fakültesi looıngresi - Hu· 
kuk fakültosi ta1d>e cemiyeti gelecek 
hafta fevkalade bir kon,."l"e yapacak· 
tır. Bu kongrede idare heyeti aeçilme
sinin yenilenmesi görüıiilecdrtir. 

Bay Müfit Necdet döndü - An· 
karada hulunan 1 •taııbul deniz ticaret 
müdürü Bay Müfit Necdet dün lstan • 
bula dömnüştüı·. Bay Müfit Necdet 
Jdaroniıı yeni sene b~eoi hakkında 
vekalete izahat vermiıtir. 

* Çoaıiı: esirgeme kunımunda -
Bugün saat ıs te çocuk esirgeme ku· 
rumu anneler birliği heyeti idaresilc 
ba.lo heyeti tertibiyesi Cağaloğlundeki 
merkezinde toplııınarak balo hakkında 
bazı kanuiar vereceklerdir. 

* Konferans - Halkevinden: Bu
gün (24-12-934 pazarteai) evimiz mer· 
kez •monunda saat (ı8) de prof. Dr. 
Osman Şerafettin Uludağ t...-.fmdan 
(Türi< hııfzusıhlıat kanununun haBı:a 
yapbiı hizmetler) hakkında bir koo· 
ferans ven1ecektir. Bu konferans bütün 
yurt18flara açıktır. 

* Bir Japon filini gösterildi - An· 
kara Japon sefareti, öğled..n evvel klüp 
Anenıaunda Japonyaya ait bir film gÖs· 
tenniftir. Sinemada baıJ>eken g~ 
l#Det lnönü, öbınomi bakanı Bay Ce
lil Bayar ve diğer zaılar bulumnııılar· 
dır. 

Ramililer tramvay 
mı yapıyorlar? 

Rami, Topçular halkı birçok müra
caatlarına akrşı belediyenin Ramiden 
Fatilıe kadar iılemelrte olan otobüs
lerin Sirkeciye kadar 1~1emesine mü
saade elmeme&İ üzerine ~ehir haricin
de tramvay i~letmesi İml°'yazını almak 
iızere aralarında bir ~irket teşkil et • 
m.i'lerdir. Şirket imtiyazı almak üze
re hazırlanmağa ba~lam11tır. 

POLiSTE 

Şüpheli 
Bir ölüm 

Polis bir tüııheli ölüm tahkiluıtma 
ba~larnıştrr. Vak'a şudur: 

Beyoğhında Kmner Hatım mahall&
sinde oturan (70) yaılannda Doıneni· 
ko isminde bir adam evinde, düterek 
gözünden ağır surcltt.? yaralan.mı~br. 

Ni.ko tedavi için eeyoğlu akd< 
ha.tanesine kaldmlrnışbr. Fakat biraz 
sonra Donıenlko hastanede ölmüştür. 
Polis tahldkata başlamıştır. 

~ Kasnnpaşaıla Mişon imıinde lıİ· 
ri wn derece sarho§ olduğu halde 
Yıldız kıratan~nde bağmp çaill'dığt 
görüldiığünden polis tarahndan yaka
lanmıştır, 

BELEDiYEDE 

Fındıklı, Tophane 
Kanalizasyon11 

-o--

Yakında Cihaniirde ame
liyata başlanıyor 

Fındıklı ve Tophanede kanalhas· 
Y"'.'\ ameliyatı l>itı:nek Üzeredir. Ya • 
kında Cihangirde ameıllyata baJlana· 
caktır. Kanalizaayon tirketine her oe· 
ne veJ'0 lmekte olan 750 bin l'ra tal.sil, 
550 bin liraya inılirilmiı tir. Bu yü:z.. 
den in;aat müddeti bir müddet uzamıı 
tır. Projeye göre aıneJ;yat dört sene 
sonra bitecektir. Belediye §.İmo:ye ka
dar §İrkete 5,5 milyon lira verıniıtir. 
Büıün para 7,5 mi.lyon liradır. Onü • 
müzdeki dört &ene içinde İn§aat eler • 
ledi.kçe diğer tak.itler de ödenecek • 
tir. Dort sene nihayetinde yapılmıt o
lan f&beke lstanbulun kanaıliza.ayon ih 
1.İyacırun ancak bette biri olacaktır. 

Fatih taraflarındı su ihtiyacı 
Fat"hte, Kırkçeş.nıe suyu bon>larm· 

da bazı eaaslı tıunirat ya.pıldığmd.an 
bir müddettenberi bu civarda su veri
leıınemektedir. Bu arada Fatih camii 
de susuz kalmıtıır. Ramazanda cami
de daha fa.zla suya. ihtiyaç olduğundan, 
belediye buraya itfa.iye vaaıta•."le au 
temin etmektedir. Bonılarm tamiratı 
da bugÜnlerde bitirilecektir. 

Eski Maarif nazırEti Linası 
Muhtelit mahkemelerin inal et • 

mekte o'duğu eski Maarif Nezareti bi 
nası hazirana kadar mahkemeler ta • 
rafından bo,alıılacaktır. Muhtelit mah 
kcıneler vazifelerin.i bitirmektedirler. 
I:elediye bu binayı almak için uğrat · 
maktadır. Burası alınacak oluna, bü
tün belediye heyeti fenniyesi §ubele . 
rile birlikte buraya taşınacaktır. 

Memurlara bayramlık elbiae -
Baediye kooperatifi memurlara bay • 
ramlık elbiae ve saire venneğe batla.
mııtır. Elbiseler taksitle verilmekte • 
dir. 

* Belediyenin yeni bütçesi - Bele
diye daimi encümeni, dün vali ve be
lediye reisi Bay Muhittinin rewiği al
tmda toplanarak yeni bütçe)"l kolı* 
mai• b&§lamıttır. EnciSnen toplanb. 
ama vali muavini Bay Ali Rıza da if· 
tirak etmiftir. 

MAARiFTE 

•• 
Universitede 
Üç tard 

Cezaya çarpılan talebe için 
tcci! ka~ul edildi 

Geçen ayın 29 unda Hukuk fa.kül
tesi birinci ı:nıfında talebenin devam 
mecburiyeti meselesinde karneı!erin 
kontrolü esnaaında b'.r hii.diae çıkını!· 
tı. Gelmeyen talebelerin karnelerinin 
gÖ&terilmeai yüzünden bazı talebeler 
sorguya çekilmişti. Hukuk fa.kültew in 
zibat meclioi bu hu.susta.ki tahkikatını 
bitinıllştir. Alakadar görülen 3 talebe 
ye onar ay IDUvakka.t tard ceza.aı ve
rilmiftir. F abt talebelerin evvelce ce
za almadıkları göı:önünde tutularak 
cezalar tecil ed~tir. 

Guzel san'atlar umumi 
mUdUrlUgU 

Maarif vekaletinde yeni kurulllca.k 
umumi müdürlüklerden Güzel sanat • 
lar umumi müdürlüğüne vekalet mü
fetti§'lerinden Bay Reşat Nurinin taj':n 
ed;lmesi kuvevtle muhtemel görülmek 
tedir. 

MAHKEMELERDE 

Haticeyi 
Öldüren Arif 
Katil yanlışlıkla mı Hati

ceyi öldürmüş? 
A;rnnoarayda çivi fabrikasmda 

çal p +-a olan J;laticeyi öldürmekt
ouçılıa Arifin durdpnası ağır ceza mah· 
" • d ı.:.;..;ı-: •• : w e .......... ~r. 

Darapnada Arifiıı söylediğine gö
re, Arif Haticeyi çıldirasıya aewnckte 
imiı. Ayni fabrikada beraber çalı~tığı 
bu Juz.cağızla evlenmek emelini besler
keın wtaba§ı kendisini işten çıkaı"lill§, 
Ari6n bütün umutları ela suya düt· 
müştür. 

Bu itten çıkanlııı aJkı.ııa itıdirilmit 
kuvvetli bir yumruk addeden Ar.if \il• 

talJaııyı öldürmeii aklına koymu§ ve 
fabrikaya gitmiı, fakat bur.ıda kendi
sini sevgimi Hatice önlemi§, iıliyece
ği cinayete mini olınak istemşitir. 

Gözü kararan Arif te ustaba§ı y&
rine Haticeyi öldünnüıtür. 

Diin iddia mek-ı mütaleasını ser· 
detmi~, ve Adin 448 inci madde ile 
cezalandırılmasını istemiıtir. Mutıake
me müdafaa için ba1ka güne bırakıl· 
mııtır. 

Bir kıza tecavüz edenler 
mahkOm oldular 

Ane adlı bir kızı koendi arzuau hi
lafına :z;orla kaçırarak te<ıavü:z etmekten 
suçlu Ahmet ile bu tecavüz euıaoınıla 
Ay§"DİD ellerini tutarak Ahmede yırr· 
dnn etmekten suçlu Ali Oıınanın du
ruşması dün ağır cezada bitirilmiıtir. 

Suçlan sabit olan bu iki adamdan 
Abnıedin iki buçuk ,,_, Ali 0amanm 
da üç ay ae·r hapse kon.ıbnalanna ka
rar verilımiı .. ir. 

Ali Osman cezasını bitirdiği için sa· 
lıverilmiı, Ahmet tevkiftıaneye göndı>
rilmitıir• 

iki kaçakçı tutuldu 
22 Kanunuevvel cumarte&i alqamı 

Junanımıza gelen Prense• Marya yolcu 
!arından Yugoslav tebaasından Mccit 
Ali Daviç kürkü içeri.sine mahirane bir 
aur tı e 5 kilo 700 gram aafran yeı leı· 
tirerc .• ka.çumak iıtem4 fakat muha· 
t;ua memurları tarafmdan yapılan •ı· 
kı bir aramada yakalanmıJtır. Kaçml 
mak · ıttenen &afran takriben 200 lira 
kıymotindedir. Mecit Ali l>uviç yı&a. 
laıı.arak hakkında tanzim edilen evrak 
ile beraber müddeiumumiliğe tealim 
.:dilınittir. 

Gene ayn; vapurla lıtanbula gelen 
vapurun marangozlanndan Krıate&ko 
Y o"a.na. isminde bir Romanyalı ıehre 
çıkarken ıınuhafaza memurlannm na· 
zaı ı dikkatim cel~, üzerınde ya· 
pılan arattırma.da belinde &anlı oiara.k 
üç metre yünlü kumq ve ceplerinde 
ih.i paket Bulgar cigaraaı ve ilci kilo 
çukulata bulunanqtur. Y av ...... yaka • 
!anarak mevkuf- 8 inci ihtiaas mah
keme6İne ._kedilmittir. 

* llıtiaas mahkemelerinde - Dün 
seki:ıı'.nci jl.ıiııu mahkemesmde af yon 
kaçırmaktan suçlu Filip, lıpiro ve Ko 
çonun muhakemelerine devam edil • 
mişür. Suçlular yeni v-ekil tuttukları ;. 
çin mub•keme yaıi vekilleıüı evral<ı· 
ru tetkik etmekri için ~ bir güne 
talik ed.ilmittir. 

Gene aytÜ mahkemede yünlü ku -
m.&l. cigara, çukulata. k.açınnaktan suç 
lu Pren.see Marya vapunı marangozla. 
rından Y avanarun dava.ama bqlannıış 
tır. Mahkemeye Bay""' Süreyya ten:ü
mımhk etm~tir. Neticede Y ova.nanın 
tahliyeo.ine, dava.amm gayri mevkuf 
olarak devamına ve bugün Öğleden 
aonraya talikine karar verilmiftir. 

* iki buçuk yıl hapis yatacak -
12 yqmda Agop adlı bir çocuğu al -
datarak ihtiraama &Jet etmek.ten aı.ıç
lu Mebınet Ali adlı adamın dUJ'U§ma· 
sı ağır ceza.da b:.tirilnıiftir. Suçu sabit 
olan Mehmet Alinin iki buçuk ııeııe 
ha.pae konuJma..ına, Agoba da 50 lira 
tazminat vermesine karar veril.ıni§tir. 
Mehmet Ali T <Wkifhııneye göndeı'İl -
mitü. 

Gala tasa raya 
Teessüf! 

Mühendis mektebi 
idmancıları 

dün toplandılar 

Kongre Galatasaray ku
lubüne tees-

süf etmiye karar verdi 
Fevkalade kongre reisliğinden: 

Bugün toplanan mühendis mektebi 
idman yurdu fevkalide koogreoi, 2ı.ı2. 
934 tarihinde Galatasaray lokalinde ce
reyan eden Galatasaray • Feneri>ahçe 
ınaçmda vukua gelen müessif hadise ü
zerine: 

ı - Mühendis mektebi voleybolcu
larınm hariçteki h.iç bir kulüple voley
bol oynamıunalanna. 

2 - Söyleaen hidiıenin kendi aa
halarmcla vukuu dolayuile, bu gibi va
kayiin önitne geçecek tedabiri dü1ün • 
memeleri dolayısilo Galatasaray kıılü • 
büne bir teessüf mektubu gönderilme
sine. 

3 - Bu kararın ga:ıete-lerle n-t §nne 
karar verilmiştir. 

Ke iye yük e ile •. er 
Fransada daha Staviski re::ale

tinin tahkikatı bitmPJen bir mali 
reza!et daha m eyde.na çıktı: M. 
Levı m,..selesi •.. 

Levi de tıpkı seleli gibı bircok 
kimseleri dolandımııs ve n ih;yct 
doltl!}~'':cıl~kla:ı eli; tutulur, göz
le gorulur b1r hale gelince hcndisi
".i kaf"'rla kaptırmılJtir. F rannz ad 
lıyesı bu meselenin tahkikatik meş 
gul olurken son bir mali rezalet da 
ha kı:flcdildi: 

M. Möller! meselesi .•• 

Elde edilen malumata nazaran 
bu ad~ Fraruada dolandırdığı 
~anın mıkdarı iki milyon franga 
yukselmektedir. 

Möl.l~r 1e tıpkı Staviaki gibi bir 
ecnebı ımlf. F ransaya gelmiı bir 
takım i1'kr çveirmeğe ba1lam~, ve 
harp. esruuında ecnebiler hakkında 
tcıkyidat konduğu zaman Fransa • 
dan çıkmama.k için bir Fransız kı
z.ile evlenmif. Ondan sonra gene 
d?lap ~öndürmekte devam etmiş. 
Bır prket yapmı1. iki şirket 
Y~P_?1'f' üç, dört, beş velhasıl bir 
mru 11rket yapm!f, piyasaya bir • 
çok tahvilat, esham çıkarmlf ve al 
dığı.pdraları mükf!mmelen dercep 
etm11. 

Tahkikattan anlaşıldığına göre 
bu Danimarkalı bankerin de tıpkı 
Staviski gibi yüksek mevki sahibi 
arkadaşları, do•tları varmış. 

Şimdi Fransız adliyesi iste bu çel· 
re/il meaeleyi tahkik ile ~ğra,,yor. 
imanın bütün bu vaziyetleri gör 

dükten sonra F ranınz mületinin ta. 
sarruluna acımaması elinde değil! 
Zavallı Fransa! •• 

Halbuki biz F ransı:darı açıkgöz, 
parasını aarletmesini, kullanması
nı büir zannediyorduk. Belki on -
lar da bütün bu şirketlerin İyi bir 
surette kontrol altında bulunduru
lacağını tahmin ederek kendilerini 
öy~e :zannediyorlardı. Fakat um. 
duklan çıkmaclı. Ummadıkları çık 
tı. 

Bundan asırlaTCa evvel Hint pt 
kelini, Misisipi Fketini ve buna 
benzer birçok yeni prketleri tesia 
edaırek Frannz tasarrufunu kediye 
yüklelen lskoçyalı banker Jhon 
Law'dancla mı tarihi bir ders al -
maılılar? 

Derken bir Panama kanalı re • 
zaleti çıktı. Ondan sonra birı;ok i
rili ulaklı para reuzletlerinin üstü
ne Staviski rezaleti rahmet okuttu. 

Şimdi duyuyoruz ki levi'Jen 
BOnTa Danimarkalı banker de bir -
çok lıinueleri 2 milyon kadar 
bir meb1ôğ mukabilinde kafese 
koymuf! Halbuki Fransızca yazı • 
lan birçok ikmal kitaplannda bi:ı 
mütemadiyen şu nasihatleri oku -
yorduk: 

"Sakın paranızı emniyet olma -
yan bir memlekete yatırmayınrz, 
emin yer size yüzde üç, dört ver -
sin. Fakat zinhar yüzde yedi, ona 
kapdıp ta btzfka yerlere gitmeyi • . , nu.,, 

Bu kıttra kaplı kitaplar emin ye
re misal olarak garbi, emniyetsiz 
yere misal olarak şarkı gösterir • 
ler ••• 

Fak.at biz hakikatte garbin em
niyet(/) dediği feyİ böyle misal· 
/erle görüyoruz. Sermayedar.'..ır da 
lfıtfen şarktaki emniyetsizliğe da
ir mi.aller gösterebilirler mi? 

Geçenlerde Fransız BQfvekili 
Bay Flandin, 4'J milyar franklık 

Frannz tasa11ufunun gizli kovuk= 
lcırda uyuduğunu söylüyor ve bu • 
nıın ifletümesi çarelerini arıyor -
du. 

Bu vaziyette akıllı tasarruf hiç 
sığındığı delikten çıkar da kendi.i
ni happadan kediye kaptırır mı? 

Mümtaz FAiK 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Muhabir Bay Ragıba 
Anadoluda gazetemizin muhabirliğini 

yaptığınız sıralarda namımıza kaydetti
ğiniz abonelerden zimmetinizde tahak
kuk eden hesabab tasfiye etmek üzre ida 
rehanemize müraca.at:nız, adresinizi h!l· 
mediğimizden, iki defa iliın edilmiıti. Ba· 
günkü tarihten itibaren bir hafta zarfın· 
da matbaamıza gelmediğiniz takdirde 
kanuni yollara miiracaal mecburiyetinde 
kalacai;ı:nızı bjr kere daha beyan cdf>rjz. 
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1 !( Ôz dilimizle ıı Öz Türkçe ile 
İsa'nın yıld-ız_ı ........ ..._ ______ __. Bilmecemiz 

1 Kronik 

'~Kubilay ,, ve Ku· o .. anı.ca ....,...ı.ıd .... ru yazd•inm• ı..ı;. 
Bütün _....,n bıriMıiymlan 1-

doğufunu birinciki.nunun yirmi dördi& 
ile yinni l>eıiocô ırünü araamıiaki ge
cede kutluy•lar, fakat, laa gerçekten 
o gece mi ve ıel'Çekten 1935 sene Ön· 
ce mi doğmuftur? 

bl·ıaylar.. ........ öz türkıe mukabilleriai ı..&Jimizin 
bot l:ıı.a.n.eleriae ,._ıettirerek kesiniz T• .. Mil· •-L.• li,.et l:rilm&ee m.ema.rluiuna" aöaclerinis. Bil· 

n.ın>u&y İçin Menemende yapt- ... ...w doiru ı...ıı..ı..ı.r a........ıa kara•• 
ltıtn bitikttlf (abide) ba Cl)'ln 26 u.. kiliyor - kn··enlera ~ediy.ler ~ ...... 
cı günü açılıyor, Müddeti bup akıuea kadarda. 

laamn ha'"S'i yılda...., hangi gün doğ
duğu iiteieaberi tarihçiler arumda 
pek belli ıieğildi. Tarihçiler bir yan
da.a lacil'ıiek.i sezleri bir yandan da 
tariloçe !telli olan hid'11eleri yaklaıtı· 
..... -- 1936 yıl öıııcelU ..... ikjrg. 

nmı yİnni 44iniüncü aktMDI cloimut 
.......... alda uygun sönmiyorlanlı. 

Bümem -. bana öyle geliyor- Bilmecemiz 
ki Kubüay oJım gençliğin kal- t 2 3 4 S 6 7 8 9 1011 

Bir zamaalar bu meselenin halli he
yet loi.lgUinolen beklenmi,.i: Matec» 
İncilİltde bir Zerdiitt rahipleri biüye
ai v....._., IMı rahipler parlak bir yıldı
za ba.ı..r.k ve o yıldızın yürüdüiü yol
da siı&e ... yıldızın chmluğu ,_de, 
yaai &aaam ıioiduiu Beytiilla!wn kt.aa
Nı-ıia cluıwıutlM'..., laayı carada bul• 
mu ...... Bu lııüye doina İM, o yıldı
zın haıagi yıldız olduğu anlaıılmea, l
NJUn da ne vakit doğduğuna bulmak 
mümkün olacafı sanılıyordu. Fakat 
aaırlardanberi gerçek ve yalancı heyet 
bilsiçleri o yıldızı anlamağa çalıplllf• 
lar, bulam•mıılardı. Bundan dolayı 
lncildeki hikayenin doinı olamıyaca
iına da karar verilmitti. 

• • • 
Almanyalı heyet bilgiçlen'nden bi•i 

- Btrlinde proleoör D. Oıwld Ger
hardt - o lııaran kabul etmemiş, altı 
yıl bu itle uğratarak, en aonunda, he
yet bilgff.inin derin h-plarma ıröre, 
laanm doğduğu yılı ve yıl içinde hangi 
ayda doğduğunu bularak bu yakınlar
da bildirtn.oftir. BerNnli hocanm bulu
ıunun doğru olduğunu H.inzel ve -
Neuırebauer adlıarında iki heyet bilgi
çi daha tudilc etmiılerdir. 

O hesaplara göre, laanın doğ ;.ığu 
yeri gösteren yıklız Saturne yani Zu
hal yıldızı olmak gerektir. Çünkü ha
nın doğduğu yrl diye tannmmt olan yıl 
dan yed yıl önceki yılda o yıldız ak
ıamın altıama bir çeyrek k.- görüne
rek tim~lden cenuba doğnı yürümü•
tür. Beytüllabm'dan Kudua yolu da 
ıimalden cenuba gider. lki aaat sonra 
yıldız batıya doğru uzaklattığmdan 
görünmez olmıqtur. O iki kuaba ara
amdaki yol da, ağır giden atlı yolcu
lar için iki aaat &Ürer. 

na gereği gibi aplayamadık. 
Haydi, a,rlam11 olduğumazu o

naylıycılım, gerek değil midir ki 
Kabüay atlı, biitiin ük olnrlaJmda; 
çoculrlara belletıilsin. Menenıentle 
bcıfım lealdırcn korkunç yılımın na
..ı tepelendiji çocalrlanı acıklı bir 
r-1 gibi ant.tdmalı değil midir? 

Kabüay aJlı delilwnlmın lrendi
ni YefİI bayraklıların içine lırlahfl· 
m; hep birden üzerine çullancuı be-
7i-iz: türeJüerin elinde parça ""1'· 
ça etlüifini., giııiillere öyle bir mıla
la)'ıf mılılamalıyız ki, yıllm amı o
radan söküp götüremain. 

Bir yandan Menemen, bitilelfl a
çılırken, bir yanda da Kubilay için, 
yeryer anı1lar yapılmalı, omın yi. 
ğitliği, yurts~erliği, c:umhurluğa o
lan bağlılığı çocaklanmua anlatıl
malıdır. 

Genç cumhurlırğumuz yarının Ka 
biliiylarüe kendini korumasını, a
yakta durmasını bilecektir. 

Bize bugünden daha çok, yarın 
için Kubüiiylar gerek! .. Yarının 
Kubüiiylarını bugiiıntlen yelİflİre
lim. 

M. Salahaddin GONGöR 

Devredilecek ihtira beratı 
Maden filizlerini Ye humudann mua

melatında iılahat hakkmdaki ihtira için 

iıtihaal edilmiı olan 21 Birinci Kanun 

1926 tarih ve 533 numaralı ihtira be
ratının ihti ... ettiği hukuk bu ftrre bat· 
kuma devir veyahut icara verilmesi tek
lif edilmekte olmakla bu huru•ta fazla 

malumat edinmek Ölteyen z.,,,abn lıtan
bulda, Bahçdı:apıda, Tat hanında 43-48 

numaralı idarehaneye müracaat ebnele-
ri ilin olunur. (6108) 10333 

Demek oluyor ki, heyet bifeoiai be
ıaplanna göre Mateoa İncilinin hikaye
si doğrudur, Yalnız, o hesaplara göre 
laa, hıristiyanlarm birinci yıl diye taru
m.q olduklan yıldan yedi yıl önce Ni- D kt v k 
aan ayınm ·ik haftasında doğmut ol- - o or amı ~ 
mak get'ektir. Çünkü Saturne yıldrzmın 1 
lncilde gösterilen yürüyii§ü ancak 

0 
yı- <:ündiye, Rığdaı caddesi, s. 10 • !2 

im Niaan aymın ilk haf-.nda olmuı- ( 4673) - 9576 
tur. 

Heyet bilgiçinin bulduğu bu hesap, D O K T O R 
incilin 'bafka bir rivayetine de uygu.n 
r.•kmrıtır. Bu rivayete göre ı...., Roma Rusçuklu Hakkı Üz.el 
İmparat~uiund.a umumi nühıa yazıl- • 
m••ı --'1d.ğ' 1 .,_ .C. ... ta&ara)da KaD7.\ılıı ..,..ı...aeıi - <r.nreu ı ı yı ı..,, yani 1935 yı-
lından önceki dokuzuncu yıl ile kral l<artmnda Sahne sokağında 3 nuına• 
Herodun öldüğü - gene 1935 ten ~ ralı apartonanda 1 numarL 
ceki - dördüncü yıl a!'a&IDda doğnıllf- iııı••••••••••••llll•• .. 
tu. l 935 ten önceki yedinci yılda do- 9558 
kuzun~u ve dönl:incü ,,uar JUl!l•DM!a- I "': __ .,.......,_...,...,,....,.,... .... __ ..;,,;.;,;;... 
dır. heaa.ba epeyce uygun çıkn.aktadır. ~ 

• • • 
Beı ·n'li hoca la.anın dolduğu tarihi 

buld ktan sonra onun öldürüldüiü ta
rihi •e gene be;et bilgia.i hesapıt.u;Je 
bulm~~tur. 

ine.le göre, faa hamur.uz gÜnÜnün 

ertesi ı;ünü olan bir cuma l'ÜDİİt yani 
Yahudice NiSAN ayınm on bq.inde 
çarınağa geri.im.itti ve bir ııivayete gö
re otuz üç Y&§mda idi. Oysaki, otuz 
Ü$;~İ;! yılda 15 Nisan bir cumartesi 
cunudur. Demek ki bu ma,..et yımll'fhr. 

.. B!-tka bir taraftan laaıım, Tiber'in 
hükumdarlığı ve PGıM Pilatia Kudüı,te 
:vaı ·)iği :rıamarunda yani tarihçe, otuz 
iJe otuz Üç yılları içinde öldürülmii§ ol
d~~ sabittir._ Bu Üç yıl içinde cunıa gü
nunun yahudıce ai NISAN'm on befi
he tesadüf etmesi ar.cak otuzuncu yrl. 
da olmuftur. Bu da g\inef ~ 
NiSAN aym.ın yedisine gelir. 

Demek oluyor k~, faa 1935 ten ön
ceki yedinci yılın ilk haf•· ·md .... an otu-
zuncu yılda niaanm yediaine kad.,., 
t~ ~tuz yedi yol yafamıftır. Rcııma ta
nhının vakalan, incilin rivayetleri 
Berhı'li heyet hcıcaımın bulduğu bu 

Yalan ... 
Şuna buna, çok kere yalan M;y. 

leyebilmi,ti. Ticaret itlerinde yalan 
vasıta olarak kullanılıyordu. Hatti 
bazan veıika alıp satarken alıtkan
lıkla öyle yalanlar aavuruyordu ki, 
sonradan buna kendiıi de hayret 
ediyordu. 
. Fakat ... Calibeye kal'fı yalan! 
:Asla! Asla bu kıza yalan ıöyleye
miyeceğini hiısediY'Ol'lhı. Kim bilir 
neden, onu aldatmakt.a üıki,.,,.. 
du. Yahut yalan söylese de aldata
mıyacağından ürküyordu. 

' Ji.ni bir kararla kıza yaklattı: 
- Çocuğum ... - dedi - ortada 

büyük bir yanhslık var ... Fakat bir 
kelime daha fa'.zla söyleyemedi. 
Calibe öyle çılgın bir haykırışla; 

-- Suuu5 ! 
Diye bal(ırmıştı ki, adeta korka

rak geri1edi: 
ma yavrum ... 

• 

•• * 
Her yılm birincikanun ayında, 24 

Üe 25 inci ırün araamdaki gece yarısı 
kilisede ibadet ettikten aon<a, güzelce 
bir yem .. k yemek, çoc~ara hediye 
dağıtmak hıristiyanlarm b" n bet yü.: 
yıldan beri tekrar ettikleri bir adettir. 
Berlin'Ii hocanın heyet hesaplarına 
dayanan bulutundan bu adetin birinci
ki.nun aymdan nisan ayma götürülece· 
iini elbett .. hiç kimse aklına getirmez. 

Onun için, bu satırları okumak anb
rmı l!'öatermit olanlar arasında bile, al
tı yıl bu heu.pla* uğraıan hocanın 
o kadar vaktini, ondan sonra benim de 
bu yazıyı yazacak kadar zam&DllDI bot 
geçirdiğimize hükmetmif ve gübnüı o
laııbr bulunması mümkündür. 

Bi!Y!~ yapmak haksızlık olur. Çünkü 
~rlın lı bocanın yaptığı ""'' yeni bir 
ılmı uaulünün mühim bir tatbiki de
mektir. Bu yeni ilim usulü tarihin bil
d.rdiği valmlann zamanını heyet he
aapllarile kontrol etmek usulüdür. Ru 
u~u•lün tatbikleri çoğaldıkça tarih hil
gısi de çok defa ına.sa.I olmaktan kur
tulacaktır. 

C. ATAÇ 

Müellifi: Na:ımi Şehap 
- Sussa! yalan dinlemeğe vak

tim yok ... 
- Vallahi Calibe doğruaunu IÖy

leyeceğim. 
- ?!! 
- Evet bu macerayı saııa dos-

doğru anlatacağım. 
Kız, mendilini ıslak gözlerinden 

çekti, hayretle aordu: 
- Yağmur altında sokak ıokak 

J)efinden dol'4tığmı da söyleyecek 
mis.in? 

- E•et ... 
- V f' ben, bunları hanmı hanım 

dinlemeğe tahammül edec:eg"im 
öyle mi? ··· 

- Canım ... bir erkeğin bir ka
dınla konu,masmdan ne çıkar? 

- ! ! ... 
. · - insanlar biribirlerile tanı,abi
lırler. Bunda ne fevkaladelik var
dır? 

_, !._ 

ı 
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11 
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1 1 1 1 l•l 1 1 1 
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1 1•1•1•1 1 1 l•I 1 
l•I 1 1 l•I l•I , .. 

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

1 ı••ııı•ı•ı 1 1 - SOLDAN SACA ı 
1 - Ciı...aı•mul (S). 

,., 
2 - Nota (2), irat, .aridat (3). 
3 - Ceyiii meıhurdur (3). Nota (2). Jta .. 

ı..t edab (2). 
4 - Aoap (S), •-aa, nlrit (5). 
5 - Kollektif, t .. •ua.. m••••.n•tİ matekabi· 

le (S), Nota (2). 
6 - Bir bari (2), Dünya (4). 
7 - Yemek (2), Bea deiil, o deiil (3). h· 

tifha.m (2). 
8 - Futbol (3), 
9 - Cet (3), Da•an lehli, (2) Taraf (3). 
10 - Cen.iıli.k 2. Akai mu'ua S. 

11 - Yet (2), Abıt, yııııınıia (3). 
YUKARDAN AŞA~T : 

1 - Erkek, c .. ıur 2. Sj,...aet 6. 
2 - Feyzü bereket, mabıül (5). Telvaf (3) 
3 - Z.yif (4). MiJliyetia yeni adı (3), 
4 - NaHI (4). 
5 - lotilbam (2). Nota (2). Kirli (3). 
6 - Asmaktan emir (2), Şart edab (2). 
7 - Merkep ( 4), Meıale, zam.aa (3), Bir 

bari (2). 
8 - Kua deiil (4), C..alp, taraf (3), 
9 - Ucret, Tucut ••J"11. (3), Bir rakam ( 4). 
10 - MiJlet 4. 

11 - Erkek 2. Bürük •••• 4. a.rkada.t 2. 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Franaıı.ca derı. 18,30: Plak • ork .. tra. 

19,30: Dünya haberleri. 19,40: Pli.k • Dan• m'-1-
aikiai. 20: Univeraite namına konferana. 20,30: 
Madam Voline MÖ•yÖ Azarmanof: ıa.n 21: 
M'.ltahahe: Selim Sırrı. 21.20: Anadolu ajanaı • 
bor.alar. 21,30: Türkçe sözlü. muaikı.. Bedriye 
Un - radyo caz •• tanıo. 

823 Khz. B 0 R E Ş, 364 m. 
13 • 15: Pl.ik. 18: Orkeatra konaeri. 19: Ha

berler. 19,lS: Kona.erin de•amı. 20: Uai•ersite 
20,20: Plik. 20,45: Konferans. Zl: Noel neı· 
riyatı (hususi pl&klarla). 24~ Haberler. 

545 Kbx. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
17,45: Konser•atu•ardan naki.I. 19: Viyolon· 

sel konaeri.. 19.35: Konferan•. 20: Üniversite. 
nin kiliae çanları. 23,.30: Plik. konaeri. 24.55: 
Paloa manaatirından nakil. 1: Gece mu•İki~i. 

686 Khz. B E L C R T, 437 m. 
20: Rekli.mlarlu. - Plak. - Haberler. 20. 

30: Milii netriyat. - Noel plakları. 23: Ha.' 
herler Tetaire. 

740 Khz. M O N 1 H, 405 ,., 
18: Noel pla.kJan. 19: Karııık ruhi .. helk 

ha•aları. 20,15: Noel Zl: Yen-. aaat Noel ki· 
liae çanları. 22: Hariç.teki Almanlara aözler 
(Baıka" Heaa.) 22,.30: 11Mukaddes sece isim· 
li muailıt.i. •• ıarkılı skeç. 23,10: Alplard.. aÖy· 
lenen no-1 ıarkrlan. 23,30: Koro konaeri. 24: 
Noel aiacı altında. 24,50: Noel ıeceai. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17~: Triy_o konaer. 18,05: Sözler. - Ora 

konaerı. - Sozler. 19,JS: Kantık koro .konseri 
20,10: Aakeri n•ıriyat. ZO,SO: Şarkılı konser. 
Zl,.20: Şarkılı konser. 21.35: Halk danaları ve 
karııık eilenceler. - Söd_., 22,25: Noel 1..,.... 
krlarr. 23,05: Plak. 24,JO: Söz.ler. 1: Na.1 pa
nayın. 

Kha. L E 1 P Z 1 C.. 382 m. 
19,45: Noel mu•ikiıi. 21,10: Noel çamlara. 

22: Milli neıriyat. 22,30: Pl&k. 23: "Loh der 
autea ~inıe" .. i•irnll rnuaikili skeç.. 23,40: Orı 
konıen, 24: Soz.ler 1: Baclu. ••erlerinden kon
ser. 

OZAN OPERETi 
fEski Süreyya) 
' Şef Muhlis Sabahat. 

tin, Şehzadebatı Fe. 
rah tiyatrosunda, 
Fahri Gülünç, Is
mail Dünbüllü, bu 
gece 

PERDE ARKASI 
Operet 3 perde 

Pek yalanda: AYŞE 

- Mesele insanların biribirile 
kayn&fabilmelerindedir. 

- Offf... Sus! yüreğime mi in
dirmek istiyorsun! Mademki bun
l:ı.r hep ehemmiyetsiz feylermif. 
Ben de yapaynn öyle ise ... 

. . . . . . 
- Elbet bizimle de konutmak 

isteyenler ıbulunur ... 

- N~ ol~? Ben de ~nl~rla 
0

t~
'ırun.. Ne çıkar? Mesele inıanlann 
birrbirlerile kayn&fabilmelerinde 
olduktan aonra. .. 

- Ama dinlemeden konUfUyor
sun Calibe ..• 
-Ne o? canınız mı sıkıldı beyefen 
di ! Daha iki gün evvel beni seven 
biriıi verem olup öldü ... demek ki 
birimle de kayna,.,,ak isteyenler ... 

Nazmi elile kızın ağzmı kapadı: 
- Allahını seversen devam et

me! 
Calibe artık ağlamıyordu. Göz. 

!erinde bir hırçınlık belinni~ti. 
Nazmi elini çekince; 

- Hem söylemeğe ne lüzum 
var .. - dedi - söylemeden yap
malı .. _ Tıpkı senin gibi ... 

Ve yatağına kottu, acele acele 
yastığı kaldırdı; 

- Bak! - diye bağırdı - bir 
g~nç kız İsterse buna benzer güzel 
hır kolekıyon yapabilir... ~ 

lLAN 
1 ikincikaııun 1935 tarihinden iti

baren, mutat olanık bta:ııbtddmı ... t 
15 t.e blkan, 28 No. lu trenin tarifesi 
6f8iJda pterildiği gi>i tadil edilmit
tir. 
1-.l>ul kalla,: 15,30 
Kun*apr " 15,38 
y eniııapı " 15,41 
Samaıtya .. 15,46 
y ediıuJe " 15,49 
Y ............ le " 15,56 
Bakırioöy " 15,59 
Yqilköy ftnf: 16,06 

lstaııl>ul20/12/1934 
Müdüriyet 

laatnboal Aaliye ı.irinci hukuk ....... 

•eindea: M-+ liki Şanııi.ye FND 

NZ Bankuına ınerinm. ôl<i bin adet p&• 

muk ..., ......_ti ,.qıar 1urk Anonim 

tirlıeti hi- -.edatmm lıirinci • 
arttmn.aaı olan 19-11-934 taribind• 

krJmeıı'ni bulmadıiıntlaa ikinci açık 
.. tbı M 25-12-934 tariJıme miiMdİf 

aalı günü -.at 10 da lataıııbu.I ..nam 
~ tahvilat boraumda icra lolmar.im 
dan talip olanların mwo.yyea gün Ye 

aaatte .tq mabJ!ıinde hazır bulun • 

malan ilan olunur. ( 6185) 

latanbul Asliye Birinci Hukuk Ma.h 

ksneı.inden: Selinik Bankaamm ala

cağına muk.bil Han.lamb... Andoo • 
yadis elendi tarafından mezkur ban
ka.ya 1me1-hun bulunan betbin libre yün 

İpliğı 26-12-934 tarihine müsadil çar
tamha günü aa.a.t l O dan 12 ye kadar 

Galatada Rıbtmıda merbn: nhtım ha

nınm karpsmdaı.i eoki gümrük un an

treposunda transit olarak açık artır

ma ile aatılacaimdan taılip olanların 

mahallinde muayy.on gün ve saatte ha 

zır bulunma.Ia.rın ilan olunır. (6186) 

htıd>ul ikinci icra memurluğundmı: 

Mahcuz ~ para)'ll çevrilmesi mukarıer 

fotoğraf malzemen 27-12-934 peqembe 

ııüııü ._t cloku2dan it.ibaren Galatada 
Büyük Millet harunda 18 No. da açıl< 

arllinna &uretile satıla<:ağmdan ~ • 

lerin me>Klır mahalde hazır bulunacak 

memuruna müracaatları ilin olunur. 
(6160) 

htanbul dördüncü icra mem ... lu
ğundan: Satılmas>na karar verilen 
Kanapc, koltuk, lıasa ve ..,;,... yazrhmae 
"§yası 30-12-934 pazar gÜnÜ saat ond... 
itibaren htaubul balııkapazan Tatçı -
lar Frçıa ıokağmda 2 No. lu dükkan
da açık artıtama ile aatılacağından İl

tiyenlerin ıröı terilen gÜn ve -te ye

rinde bulunmalan ilan olunur. (6168) 

Senenin BÜYÜK musilr.ili filmi 
Ş O P E N 

ve AŞKLARI 

ÇARŞAMBA • MELEK"te 

Deniz yolları 
A2t~l- ,E~y~~ 

Tel 42362 - Sirlıec:i Miibürdanade 
---Han. Tel. 22740 __ _ 

lSKENDERIYE YOLU 
KARADENiZ vapuru 25 Bi
rincikinun SALI 11 de isken.: 
deriye'ye kadar. (8633) 10374 

KARADENiZ YOLU 
EGE vapuru 25 Birinci ka

nun SALI günü saat 20 de Ri
ze'ye kadar. 

Nazmi büyük bir merakla yalda
flllca Cnlibenin parmağile itaret 
ettiği yerde yirmi otuz kart postal 
gördü. Saniyeden saniyeye artan 
bir hayretle bunları kanttınnağa 
batladı. 

Kolekıyon cidden tamamdı. Bu 
kart postallar içinde neler neler 
yoktu? • 

Fesini sağ ka'mm üatilııe eğmit 
burma bıyıklı bir toıun, insanın 
gözünün içine bakıyordu. 
Sıtma kordonlu göğsü bef pençe 

gibi nitanlarla dolu bir saray ya. ., 
verı ..• 

Dirseğini açık bir kitnbm üstü
ne ve tehadet parmağını ,akağma 
dayamıf, ensesi oldum olaaıya ma· 
kas yüzüne haaret bir.- tair; .. 

Sedef kabzeli kılıcının püskülü
nü kolundaki galonların üstünden 
ıarkıtmıt bir deniz zabiti ... 

lstanbolininin açık yakasından 
beyaz göğsü bir Penguen kamı 
gibi gözüken ve tutulu~undan hiç 
kullanıl:nadığı anlatılan beyaz el
divenlerile Galata mağazalarının 
vitrinleı indeki mankenlere benze
yen bir ... Hariciye Nezareti memu
ru? 

Çapraz yelekli, mintanının ya
kasını açık, pehlivan kılıklı bir 
arslan; 

Hasır fapkalı, simaar kılıklı bir 

Mukaddema Bostancı lçerenköy caddesi Sadıkpaşa köş -
mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Niyazi Bey 
rimesi Saimeye 

IST AN BUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık İ 

dareainden 5-9-931tarih ve 47240 numaralı senet mucibi 
İstikraz eylediğiniz kırk liranın tesviye edilmemesi hue 
bile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde · 
lcumüsyon ve faiz ve lcuınüsyon ve masarif yeklınundan y" 
iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahai 
li hususunun temini zımnında merhun bulunan üç roza bir 
lanta iğne, iki roza yüzük, bir altın kolye, bir gilmüş ketnell 
İcra ve iflas lkanununun 145 inci maddesine tevfi· 
kan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan ala 
1ı mezklır Sandık idareai tarafından talep edilmesi \izerine 
baptaki maddei kanuniye daireainde tanzim ve llerayi tebliw 
mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri za11ın-. 
mübqirinin vermiş olduğu meşruhatta mezklır mahalde i.lar 
met etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı mukt• 
ziyenin bir ay müddetle ilinen tebliği takarrür etmiş olmakla 
tarihi ilandan itibaren 934/ 5893 doaya numaraaile müd 
ti muayyenei mezklıre zarfında İcranın durmuou mutazam 
mm şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya 
cunuzu eda c:ylemedığiniz takdirde müddeti mezklırenin hita· 
mmı müteakip berveçhi talep merhun mücevheratıruzm -··.sıı 
ya çevrihneııi hususundaki muamelatı icraiyenin gıyabınızda 
infazına İptidar kılınacağı mallımunuz olmak ve bu husuıt 
ödeme emrinin tebliği makamına kalın bulunmak üzere keyfi 
yet ilanen tebliğ olunur. (8675) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILANLAIU ] 

TERCÜMANLARAa 
lstanbul Belediyesinden: Tercümanlar için verileceği 

6 o 12 o 934 denberi gazetelerle bildirilen aenler 25 o 12 - 934 
Salı günü sabahleyin dokuzda başlıyacakbr. Seyyah gezdir • 
meyi kendilerine İş edinecek olanlar bu derslerin hepsinde bu
lunmalıdırlar. Dersler kapandıktan sonra (1935) yılı içinde 
hiç kimseye tercümanlık vesikası verilmiyecek, veaikaaı o.lını 
yanlar da seyyah gezdiremiyecektir. (8694) 

Göıü.lmcmiş bir güzellilr. 

Ş O PEN 
VE AŞKLAR 1 
ÇARŞAMBA • MELEK'te ·--1 ___ ... 

Beyoğlu üçüncü oWh hukuk biıkU... 

li.ğinden: Salabattin Arif velr.ili avukat 

Jad< Mizralıi tarahndıİın ae,..,ğlunda 

Sentantuvan l<iliM>Si batında Çiçekçi 

....kağıncla 23 No. lu kütüphane sahibi 

Kemal Hidayet aleybine açtığı 300 lira 
zamıındaki kitaplann ayoen -...ya be • 

delen tıııbtili bakkmdal<i. dan ~ 

müddeaıaleyb namına gönderilen dava 

arzuhalinde yazılı mıdıalli taıhliye ede

rek gİlmİf olduğu ve halen ikametgihı 

ıneçlıul bWanduğu anlaıılmelda, i•tek 

üzerine ve yiımi. gün faaıla ile ;ıa.

te'bl.iıat K:ı.ma karar verilmit ve mu

hakemelİ 16-1-935 - 14 .. )'91> .... 

cağmdan, itf>u gün ve oaatte ~.,.,_ 
ye geın-liği veya· taıralından bir vekil 

gönderilmediği takdiı-de gıyabmda mu• 

h.ı.emeye dewm olunacağı davetiye teb 

lii ma1amma kaim olmak W.. ilan o-
hmur. (6164) 

ZatüUıardce eslahai ııariye için blok 
il.İsteminde kapak tertibatı baklandaki ih
tira için iktisat vekaleti Sanayi müdürlü
ğünden iıtihaal edilmiı olan 8 Şubat 
1933 tarih ve 1585 numaralı ihtira bera

tınm ihtiva ettiği hul<uk bu kerre he!· 
kaıında devir veyahut icara verileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hoıU1ta faz. 
la malı'.imat edinmek iıteyen zevatm lı

tanbulda, Bahçelıaprda ,Tat hamuda 43. 
48 numaralı idarehaneye münu:aatlan 
lü.:umu ilan olunur. (6106) 10330 

adam; 
Fransız mekteplerinden birinin 

üniformaımı giymif, kısa pantalon
lu bir genç ... 

Ve gençler, 
Şapkaldar, 
Fesliler, 
Kalpaklılar .... 
Bütün bunlar resimlerinin öte

sine berisine ilittirilmit sevgi ifade 
eden üçer beter keli.meyi kısa cüm
lelerden anlatılıyordu ki, yirmi ıe
ne evevl yatanmrt bir takım hatıra
ların kahramanlarıydı. 

Uzun saçlı ,airin resmine bir da
ha. baktı. Çapratık bir imzanın üs
tünde küçük ithaf gözüne ilitti: 

"Sen benim melikei kalbim.in 
Refika!.,, 

Kartı yatağın üstüne fırlattı : 
- Demek bunlar Refika hanı

mefendinin eski sevgilileri ... 
- Evet. .• beğenemedin mi? 

- Öyle bir tey söyledim mi? Ma-
amafih halimde bir beğenememez
lik var. Doğrusunu istersen fU Re
fika hanımefendiye ben bir türlü 
ısınamadım. 

- Isınamazsın tabii ... 
- Nasıl olup ta üzerine bir de 

teyzelik kondurduğun bu hanımla 
ırkı fıkı lronufIDAnı beğenemiyo
rum. 

- Beğenemezsin tabii 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TlYATROSU 

foıRliıt Biıi7.
$~hirTiy af rıoSO 

Bu aktam 
Saat (20) de 
IAMLE 

5 perde 
Yazan: 

111111111111111 

lltJll 
1111111 

W. ŞEKSPER 
Tercüme eden 
Ertu&nıl Muh . 

il 
•• 

Eaki Fransız Tiptrosunda 
Şehir Tiyatrosu Operet kmm 

12-12-934 tarihte ÇM'tlmba giiııi 
p.mı saat 20 de cuma ırünü ııünd
saat 14,30 da 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Rqit, ı.e.teleyea 
mal Rqiı. 

SiPAHi OCAGtNDA 
Ocaim .......... koogıcıııi 28-1 

cuma günü - 16 da ,_b 1 t.-
Saygılı - tA!tp'ifl.eri rica oıw... 

(6167) • 

•iDiJ~S 
Aarm umde.i " MİLLiYET " tir. -ABONE ÜCRETLERi : 

Tiirki1• iç9 Hariç içİa 
LK. LIC. 

3 aylıiı 4 - a -
e " 750 14-

12 " 14 - 21 -

Celea eyrJt reri ..-erllmn- Midded 
seç- nü.ıhalar 10 kuruıt.r.- Gasıet• •• 
matbaaya ait itler içia m6diriyete ma. 
raca.at edilir. Gazetemiz il&ıa.larm ... ~ 
liyetiai lr:abal et.... ' 

--------------" 
- Bu kadın senin gözüml pek 

fena açıyor. 
- Bu da senin itine gelmiyor 

ğil mi? buldun toy kızı ... dilediğiıı 
gibi üz, aldat.. sana böylesi luJUL 
ama yağma yok küçük bey- To1 
kızın artık gözü açıldı. 

- Azmettin demek? böyle bir 
koleksiyon da sen yapacakam-. . . . . ' . 

- Acaba sana fU Refika h&DJlll' 
la artık konUfma desem..-

- Hahhah haay !. 
- Eskiıi gibi tatlı, cici CaJiıe 

kalsan desem.. 
• 

- Hee? ... cevap yok mu! . . . . . . . 
- Cevap vermezsen gideceiiıP-• 

.L • f lk' f vır.... ı .... 

-Oç! . . . . . 
- Allaha ısmarladık Calibe·" 

tali in açrk obmn !. .. 
Kızın yüzüne bakmadan a..P

sını döndü, odadan çıktı. Calibe, 
birkaç saniye kadar mendilini tır· 
naklıyarak bulunduğu yerde kaldı. 
Sonra onun açık bıraktığı kapıY' 
kapadı, tavanda yanan büyük liııl
bayı söndürdü. Mavi İpek abajuruO 
hafif bir ziya serptiği yata~nıa 

-Bitmedi-
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de neler görülür? C. H. F. Seyy.~h GlYl~<eD y<9~o 

\l işin başlangıcında olmakla beraber 
görülecek çok şeyler vardır 

llıi aari ~ luıpı ÖllOİıede bo 
. lıkır istida~ lpaL:lca 

aonlum: 
.... 11*ilip nna.i ..... -1 
-.,;.; kııldlrmadlla ~ ..... 
.... .._ 1 + s- ... lıiııı 
'~ l'.iıi h.ıifçe , •• ha oyan T .. 

lıir ayek .- duy.lclıa. ,,, • 
ı.+-=;; ... her ,,,, 
~. r 'ff 1 ........ . 

Ciılca'l.:' ıp·n, &« z a 

.... s.fa .. ı 'b, miiaıJi • .. 
eledim. 

L..., _'B.,ur- s•I. 
- rirclıik. Mı 1 ıııılea lııw lıi-. 
'-it lwridorlarmck meıhur lasi • 
........ (Mdlinc) in telJ. ı._.ı.,. 

edilen lan luıl-. ealD lpt 1 al 
l _,....._· duvlrien, boyla ....,._ ...... 

lı~ i-ki'ip miizesinde; b.-em 
. ltlamhk diye ikiye syrıldıjmuz (l'iin: 
. latanbulunu aeyretmek, ibnt Te
lıir feY oluyor. 
'1eier, içinde y"fA'hğımlz flbir, lıir 

~""">lar ne rubaıtııııf. Otomobil gürül
, Yok, tramvay çançanı yok, yUlar • 
l.oUarmı sallaya sallaya dolatM• C. 
•ıkı:ldı mı, bin bir KOÇ11 arabasına... 
.. dere yolunda ..ıu- Mlına l'ez... 

.ll>.1r1, atla yörük bir ata... Sani diz
Cözlimm l'ördüğii Y""' kacı. 

bala kothlr 1 
ş.,ıu... çepçevre Yetil dağlarla örtü

l" F.vlerin ...... --. geoit bahçeler." 
~ ...-a ağaçlar- N~>:~ ~--! su, 
· ~ ova Ye onnan eonınun 
Şimdi en dar sokaldanoda otobüs • 

ı tramvaylar, otomomller qliyen K. 
'y, ili reunin yapıldığı &'ünlerde, 
Cİıı tıop oymyan INr bozkmnıı. 
Şimdi, koskoca ..,...tımanlarm t
~ baktıiı Tophanede çef'l"'d
~ büyük bina yoimıuf. 

O tarihlerde, en mamur semtin E
"'ıı olduğu bir balafla görülüyor. O, 
le .....ı.tqem yalılar, o - fıııkiyeli ha
~. o - firin bah~crınıit· Bu -
liiııı.ü 1ank dökük E yüple bundan 
~ yüz elli yd öıı.ceki Eyüp ııraım • 
ıı_ lıiç miinawf>et yok. 
. 8u reaimleri, gmd... geçiriril=, bü
~ inkili.plermuzm nasıl akıllara dlll'o 
~ verir terler olduğunu ııöğS'Üm 
~ bir kere doıba derinden deli
lle duydum. 

l<-.rni arabumdan, tayyareye, b · 
l'l>ft ..-e fe.ten, ~ h;rttatlıktan, 
dalctiıo,..., hırkadan _.,ım,.., öyle bir 
hçit CeçtİI&: kİ OD _,...jn İçine aığ " 
~ğmuz bu 'memin yadirgarlarma 
llıncii ancak müzelerde rastlayabiliyo -

' F..ı yeni müzemiz olan lnlrilip mü -
looinde eluik olan çok ıey 'Var• 

Gönül iati,or lıı:i, burada, Atatin 
~İiıtO.yeainin e*ilikten yenilip geçi • 
1-. 1Iİt DO .,,_, bir bakııta tıiirelim. 
. F a1aıt bu, birinci kertede, bir para 
'li, lcinci derecede, lıir zaman ~e -
Iİ... 

Bımwıla l>erab«, lııl<iJiıll mü_.i, 
hı.o pek züğürt a.yılmaz. 

Bir ken on bin cilt kitaplı, senit 
~ kiltüphanesi -.ar. Bll kitaplar içiD -
do pek değerlileri de bulunduğunu aöy. 
~. Yalnız, tasnif iti henüz bın.
llıİf. Bunu y_,.ak i?n en ataiı. akı 
llıeıraır Jizım. Müzenin emrinde ise, 
~ katöpten batka kimse yok . 

Napolyonun mefhur sö:ı:ünü, tekrer 
ltıııeain yeri geldi: 

- Yüz ...he!> armmda birinci -
~ para yok. Bumı ~te:n . sonra 
"!eki sebepleri söylemek ısta- mı? 

CamelriLnlar içinde teıbir edilen e • 
""°leri ciolıqmağa çıılır.tım. Bir süıü ka -
!1ıl., bir eürü cüppe, bir süri.i külah... 
l'-, taJmnlı bir orta oyunu için; yeli
~ lalılcların bepoini burada bulur -
•11ııw:. 

Karagöz takmıl....- envaı: Tm-
'1-z Bekir alb kant Bebruhlden tut\la 
.ı_ k"" ..ı..ılı. eden yosmaya kadar ... 

BJecli,.e avukatı Rami Karagaz lıoı 
"'1wnJU'I gör..., akzmm. ouyu ııılır.ardı. 

Belki, içlerinden geçuenl... bulunur: 
_ Jnkilip müzesinde Karaıcöz, -

OfllnU tııkanlarmm ifi ne? 

lnlııl<ip noii~ miidiiıii Bay Zi:ııw 

Bö~ ...... Terilecok -
v....ır: 

- Bu iki 0)'90 Oamanlı devrini ııö
renlerin :vaf&Y'flD& karrtımt bir talam 
an'anelerdi. lnkilip, bunları da yılotı. 
Hani lııoca ramazan geldi, Karaııöz Of• 
natan kimseyi 8ÖJÜYOr IDUIUDllZ? 

Müzede eski <nmanlı kılddannm b ... 
bit tı..ıeo birer örnek bulunchıruluY'll" 
Kürt kılığı, Bopıak kılığı, ~- ~ 
lığı, Yörük kılığı, Zeybek kılığl, F.le kı
lığı, Urz kılığı, Bulıar, Rlllll, Sırp, Ka
rakaçan, Ulah, daha böyle bôr çok kı -
hldar•M 

Eolr:i okula ile yeni mMıa ..... ....ıa. 
ki dağlar kacı. fariu, gel.ip burada ııör
meli... Falakalı hocanın önünde diz çö
ken Osmanlı çağının çocuğu, ne zavallı 
bir mahlük İuıİJ. 

Hele oeymit o .WVitler, o AZ kalem
ler, o maktalar, o pit pİf kokan lifli 
mürekkepler.- O kaleontraılarl.. Eski 
hattatlığa dair yığın yığın etYa araa
cla, lrocam:m bir billur gÖzüme ilitti-

Miizıo müdürüne.: 
- Bue nedir? diye .....ıum. 
Cülümsiyerek anlattı: 
- Bunun adına mühre derler. 

Kağıdı Düzeltip parlabnağa yarardı. Ea
lti kiğrtlar, şimdiki gibi itlenmit değil, 
ham olarak gelirdi. 

Hattatlar, yalnrz alacome kağıt kul
lanırlardı. Bu kağıtlara ü:zerlennde, ln
giliz armasındaki boynuzlu hayvan res
mi olduğu için boynuzlu mana•ma ala 
corne denilirdi. Sonralan, ağızdan ağı
za bu alacorne sözü, Ali Kurna olup 
çıktı. 

Alacome kağıtlar, elde yapılırdı. 
Buraya getirildikten sonra, hattaıtlıır, 
üstlerine soğan kabuğunun kaynatılmıı 
Mıyunu renk verecek diğer maddelerle 
kan§brarak sürerlerdi. Kağıt kunıyım
ca, Kısmen jelatin, balık tutkalı:, kola, 
daha sonra da yumurta ala, f"'P ıürü -
lür, ve en nihayet üzerine mühre 96-
kilirdi. Bu mühre, kağıda loolayca yaza. 
yazılabilecek düzgünlüğü _.trdi. 

Miihredmı sonra da tdırar iıhir de
nilen bir madde ile IUt.ğtt parlatda-dı. 
Ahinn haılıca b .. usiyeti !ti idi: Ahir 
aüıülmiyen kağıtlardan mürekkep le • 
kesi kolay kolay çık....vlı. Hattat, bir 
yere yanht bir nokta kondurunca, 
onu üzene bezene yalayabilmek içUı IU
ğıd:a ibir oürmek gerekti. 

Eski y,..ıcılara bot yere mi miink· 
kep yalamıı denilirdi? Müıelıkd>in 
yayıiması da ayn bir itti. 

Beziryaiı yalalır, isi alınır, bire 
döl't ni..,elıinde zamk iti..., edilir, ha -
vanlara konup, her havan içın, tamam 
yüz bin tokmak vurıılanıık aaatlerce 
dövülürdü. Mürekkebi muhafaza etmek 
için lika denilen ham ipek, yahut hur
ma liflerinden yapılnıJ1 bir neri aüo
ger kullanılırdı.,, 

Yeni yetiten çocuklar, ne kadar 
büyük laılaylıkl... içinde çalııtıklannı, 
bu izabıltı dinledikten sonra umarım 
daha iyi anlıyacaklardır • 

Jnkilap müzesi, bir çekirdek olmak
la beraber, cumhuriyet nesli, bwıoda 
ibretle göz ııezdireceği ıeyleri bul· 
makta giiıçlük çekmiyecektir. 

M. S. Giinsör 

Yeni Soyadı alanlar 
Herkes Öz türkçeden beğendiği 

güzel bir yeni soyadı alıyor 
• Merı..z m .. .,, T.., ()aman ilhan, Balık.esirde asken mu-

. 'Emniyet Ş. 4 hasebe k&tibi Sadettin, Bayındırlık Z. 
lıir (Ozkan). fabrika.aı müdü 1. dosya kiiitbi Celil (Giindoirdu) soy 

Anadoluhisar halat . Emni ş 4 adını almıtlardır. 
l'ii M. Niha! ve kardetı, li (U.!.İ~ E.n: • Istanbul deniz ticareti m~düriy": 
~ 2 de pohs !"~uru A (Adı .. el) tinde müdüriyet odacru Bekir Sami 
~ıyet Ş. 4. 1 aımırı.dK~ eks ~ani (Alan), soy adını almııtır. 
ren dik inhisarlar ı areaı pe. • * Liman fiııketi memurLmndan 
l>iilatörü M. Ali (Yük..ıl) Emniy~t Ş. Nizametıtin, eıi Nebile, kızı Nudiye 
4. K. 2. de polis .Gıy•ettın (erdo~':'1J; (Ertan), deniz yüzbqıltğmdan müte. 
t.fuJı.a.sebede poluı m)u~:' Ş K.. kait Rıza, eşi Nazmiye, oğlu Şerafet· 
ltardeti M~.ıatafa. (Sakız . ! 4 K_ tin, qi Adalet, lıonlnll Ayııel ( Güner), 
~ de Sabrı (Ya':&f) Emn .yet 

4
· K Istanbul belediyesi tahsildarlarmdan 

ı de Oaman (Ugur) ~nıye\Ş. "ır · Ali eıi Hatice (Adanır), Sigorta tir-
1 de Nuri (Esen) M>ya ıru a mııa. - ı...J müleıti,lerinden A. ANian eski 
dır. • . . _ aile ismi olan olan (Anlan) soy •-

Buna.da Feraizci zade a.ıle&ımn bu- dmı muhafaza ve bunu Tqviklye nü-
liin efrlldı, Feraizciza.de ~~hu~°!° fus dairesinde tescil ottirmittir. Teı
"" Nilüfer ve Gündogdu nsa e b= vikiye mıntakasında bu adı ba~ bi-
•a.hibi ve muahrriri amcamız ve k" : risi alamıyacaktır. 
ın12 merhum F eri.izcizade So.r_ ~T .!r~ * Gazetemiz yazı işleri müdürü E-
1312 yılında Bunada n~e~~gd ~ tem izzet Benicenin dayısı Niıanta· 
dili inkıli.bı hakkında.kd un ctg ~ tında Bayır aokagında 38 numarada 
•iaalesim> izafeten (ıoya ımız d.8

': mütekait askeri kaymakamı Zühtü, 
( Cündoğdu) yu kabul ve ken arnFz.e refikası Zekiye, kızı Niıantaıı orta 

Kaza kongreleri devam T ercumanlarına J:"I"l. (isa. ba.ka.ı: I"'11Z 
ediyor Ders Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 

en §ayanı dikkat bulduğunuz hadise baklanda 
Oamtıariyet Halk Fıri<aaı-.... kon-

cı ıl iuia tıoplımtılan devam etn*<te
dir. Bu .,.ı koncreler büyük :ııir aıcak
lıık ... iatiam içinde çalrımaılı:ta, akın 
h§ •k Eıotrqa sirmekte olan kadınlar 
• tap1rtrl•rda bulmwuaktachr • 

Gere bza idare heyetlerinin -
-- M pnık muhitin buallliyetİıne 
Pn mahalli ihtiy~ıır ve faaliyetler 
üz imWci söriitmderi büyiil< bir bak
lıWıla dinkmwık illliy... halk kiitlderi 
..... lr.onııreain topilandıiı ,... kxıte-
- celmeıktedir. 

Bu clıetle Balar4<Öy, Eminönü, 
s.., ... ba lr.oaııreleri çok kele!Mhlc 
....... o~ fnbya bağlı 
._ Tm lııoaıırede bulunm11,tur. Fır
.. looapeleri b11 yd aynca halan tıop. 
lululı; z.,.. · ıin lllltmlf olduğwal sö.
te1-*te oı.., bu tıoplantılarda h ... 
fntr.. aıbdatı düfiincesini açlkça aöy
lanekte ve oeçıim ,..paıVaı de ı
teoirden vzak kalmaktadır. 

Viliyet idare heyeti reiıi ber lton
crede bulımmaktadır. Geçen cuma gü
nü de Bakn4.öy kaza kangresinde bu
l11mnuı ve onda bu münaııd>etle teze.. 
bürat yapılmıfbr. 

• C. H. F. Akmdar nahiyesi Bi.n
birdirek semt ocağmda dün ırece frr
kac:lıqlarfa sörütmek ve tanıpnaK üze. 
re yapılan toplantıya bir çok Bayan 
ve Baylar selmıitle.-dir. 

Toplanbda genç hukukçuJarmıız· 
dan Bay Rarih Yigengil ve Kadınlar 
Birliği katibi umumİ&İ Bayan Aliye E
oat saylav ıeçimi ve kadmlara verilen 
OleÇİm ve aeçimle hak ve vazifelm hak
ltmda birer lronferaoa vermiflerdir • 

Atioa üni versitesioden 
gelen talebe 

Atina Univereitesi t&lebesinden 24 
' i<i§ili.k b"r grup bugün §ehrimİZe gelo
oek ve yaraı Romanyaya gidecektir. 
J.ı.anbul Üıniversitesi tald:>eleri bugün 
bu talebeleri karfılayacaldar ve htaıı· 
bulun görülmeğe değ« yerlerini göa
teredccklerdir. 

Karadeoizde fırtına diniyor 
Biıbç gündenberi Karadenizde hü

küın ıüren fırtına dün aktam epice ha.. 
fiflemittir. 

Karadenizde bulunan Cumhuriyet 
vapurunun hiç bir zarara uğramadan 
f,..tınadan kurtulduğu, bugün li:maru -
mıza. geleceği anlatılmıfbr. 

Fırtına dolaynile K.awklaı'C!an dı
pnya çıkaıruyan vapurlardan Yatım, 
ve daha bir kısan vapwiar dün çı.kmıt· 
tardır. 

Kurs yarın sabah başlıyor 
~ t.ercü,,,...Lan için açalan kllra 

Ya".ID .....ıı - 9 da t.elediye mecMsi 
toplantı salonunda dera.lere ı...ı.,.. . 
calotır. 

ilk deni belediye reİlli B.y Mu
hittin açacakbr. K ...... (60) kackr ter· 
cüı- devam ecleookta. Bu ın.r..ı
devam edenlere birer mı;y.,t veaibaı 
......... t.ilıi nalU.-tı.n cenitleıile
cel<tir. v ... a.- o1nuyan1ar eeyyalılara 
tıen:ümanl* Y-J'W.ı.lardır, 1 

Denier haftada üç siindir. Bir 
1 

elen ,,.,_.;, diğwleri amelidir. Ameli 
dersler, müzelerde, camilerde sair yeır -
krcle ...,..ölecektir. 

Seyyahlara tldıi maliimılt denini 
prcıfeaör Mıımburi verecektir. Seyyahla· 
nı adabı muaf"l"'l denini de Emir oğ
lu Ziya verecektir. Klll'Slar biri.aç 
ay aıürecektir • _ __,....__ 

Ana kucağında 
Büyüyecek 
İki yavru 

Bulgariatanda Karyat kaaa.ba..,nda 
mmaı .. e baba•ı öldürülen 6 Y&fmda 
Zeynep ve yedi yafmda Firden ianin
de iki kız çocuğ11 Sofyadan tehrimi:ı:e 
gönderilmiJtir. latanbul çocuk u:rge· 
me kurumu, bu iki kız çocuğunu An· 
karada um\111lİ merkezde bulunan a• 
na kucağında yetittirilmek üzere dün 
Ankaraya gönderilmittir. 

Rıhtım şirketinin 
Devri 

Y ılbatından itibaren hüki.ımete dev 
redilec:ek olan Rıhtan fiN<etİnİn devir 
mukavelesi evvelki gün h"aoedarlar ta• 
rafmdan imzalanmııtı. Rıhtnn tirketi
nin bütün ıınuamelatmı tasfiye için 
sıeçıhnİ! olan Busiye ve Vıviy Franaa
da bulunmakta.dır. 

M11rahha.elar iloi güne kadar lstanb11 
la gelerek yılbaımdan evvel tufiye 
muamelatını bitirmit olacaklardır. 

Rıhtım ıirketi antreposu da gÜmrÜ
ğe devredilmektedir. Bu itle uğr8.f8.n 
gümrük idaresi me<nurlan ile nhbm 
pirketıi hiaaedarlanndan mürekkep he
yet bütün mallan ve antrepodaki eıya. 
lan teabit etmektedir. 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazdm•t makalenin sahibine& 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine~ 

295 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Ba. mrrsabakaya yalnı:a: lueler, yüksele melrtep talebeleri i,tinılt 
edebilirler. Y cr:a:dann ~aete ycızuıyla cr:a:crmi 15 cıe •6ari 30 
satu olman, ltağıtlan bir larfdana ya:a:dmlf bala.nman lci:a:untlır. 

Bu yazdar cuma günü ak9amına kadar elimize seçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakamızı kazananlar 
Güzel yazı müsabakamıztla birinciliği "Cenevrede Habeıistan. ltal

ya durufmcuı serlevhalı ya:z:ı Üe Galataaaraytlan Mehmet Hulüsi, ikinci
liği "Atina konufmaları,, •erlevhalı ya:z:ı ile Galatcuaraytlan Muzaller 
kazanmıftır. Kendüerinin hüviyet varakalarile gazetemize müracaat e
derek mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

Cenevrede Habeşistan· ftalya duruşması 
Afrikanm san seıi>eot uluou Habe· Amerikaya yeni iii<onomik İmtiyazlar 

fiatanm, Roma hükumetine aırur tat· verildi. 
kınlığı (hudut tecavüzü) suçunu yük- Habef bükiimeti burulan bir müd-
leten notaaıru Uluılar Derneğine ver- det önce lt&lya kralmı acrnali ve Erit• 
meai bütün a.cunda büyük bir ali.ka. u- re müstemlekelerini sezmesinden çok 
yandırdı. lrufkulanmı,tL Bunu tak.ibeden amrr 

Eritre "" Somali ltalyasmm ım..ta- kavgaamm ltalyarun kendisi hakkında 
rmda çıkan bu kanlı •v&J ba§.iangı· düfiindüğü aiya.aa.I dileklerin bir gös-
cı yüzlerce insanın , ölümü ile netice- terişi olarak kabul etti. Habeşistan 
lendi. yalnız adi bir amır vaıka.aı zan · bu hadiseyi, uı...tar Derneğ" nin bita-
nedilen bu kavgl\nm bütün bir ulusun raf ;;e yüksek sönifüne, bir notayla 
mukadderabnda bir rol O'l"lllY&ai>nı sundu. 
kaydetmek, ite bir kat ehemmiyet ver- Diier taraftan ltalya buna mukabil 
mektedir. Afftkamn belli bqlı ülkele- bir not•_ ile .,.,,,ap verdi. Bmıda iflenen 
rini aralarında paylaşmış olan lngilte· •uçun kendiai tarafmda.n değil, bizzat 
re ve Fransa nedense Ha.betiata.na el Habefiıtan terıa.fmdan yapıldığını YI z
uza.tmamışlar, burayı ltalyanm itleme· makta, aynca tan) ye ve tazminat ia-
aine (nüfuzuna) bırakmıılardı. Za.ten !emektedir. 
d.a.ha ev...,l Habetistan verimli toprak· Uluslar Derneği geçenlerde acun 
lariyle ltalyanm ba.kıılarmı kendine sulbü için büyük tehlikeler gösteren 
çelon"·fti. Roma hüki.ımetinin kendisi· Yugoslav - Mac.. dunıımasm.ı, Sar 
ne yardım bahanesiyle aunduğu pro- havza11 me..ıleaini büyiüc bir doj!-ruluk-
pasandalan ise içeri almaktıa hiç bir la _,. erd.innitti. Bu- l'iiveneni< Ha-
engel göatenniyOl"Ciu. Fakat yeni Ha- befiatan - İtalya dW"llfOla•mı da tatlı 
bet imparatonı bu propagandalan bir sona bağJ.anwumı arzu etmek, onun 
memleketi için pek iyi olmadığını dü- Gçin yapılması &'iJç bir '8>' oh:n.ua ge-
tünınÜf cı:.acak kıi komt.-ınun içeri rek !.. 
aokulmaaına kartı Ayaaal ve ökonoınik Galatcuaray liulrİ 11 inc:i aınıl Ahmet 
çarele.- aramağa batladı. Japonyaya, Hulusi. 

ATİNA KONUŞMALARI 
b.mir ve Sürmene vapurlan da bu· 

gün K.anı<lenize çıkacaklaT.U.-. 

Dem muamelesi yılbaıma kadar 
bitımiı olacakbr. 

ı ~ ~~-o-~- Ott !ıleri lıakanımrz Bay T...fik Rüş far genİf değimi olduğunu gÖriİp ani .... 
tü Aru'm Cenevreden dönüşte Atina· mayuı kalmadı. Atinada toplanan üç 
ya uğra)'Al"a.k bilqıiğiımiz, Elenin bat aıya.u. adamı bu elbirl.iği sı:yaauının 

Gazianteb'in kurtuluşu 
Ga.ziantebin kurtuluıunun on üçün. 

CÜ yıfdönümÜ münaHbetile, Cazian. 
tepli gençler tarahnda.n yamı aa.a.t 
16,5 da Halk.evinde bir toplantı yapı• 
lacaktır. Mera.sime lotil<ıli.l MIU'fle 
bqJanac•ktır. 

Kongre 
KCJ11unpaf<t Spor Birliği Bcqkanlı -

ıfından: Birliğimizin yıllık kunılta• 
yı 28·12-934 cuma günü $1ULt 9,30 da 
Sirlikevinde topla.nacaktır. Bütün üye 
!erin gelmeleri ddeğimizdir. 

~ lesinin e.aaen kendi soy adı olan (Beni. 
ce) yi ailenin diğer efradı gibi kendi
lerine soyadı olarak teaçil etWmitler
dir. 

* Galata kÖpriiaü ame!lesinden Rüs
tem, kar•ı Zeliha, oğullan Ahmet, 
Mahmut, Mehmet (Yavuz), aamai te. 
kaütlerden Hasan Ali birader zadeleri 
Balıkesir hastanesi inzibat zabiti T ev• 
fik T afat ve limıan tiri<eti muamel.it 
§Ubesi ıdile.-inden Relik T alit, ve Or
han T.ılit ve aileleri (Alpman) soy ad
lanm almıtlardır. 

• Bahriye yiiZbaıılığından müteka
it Abdürrahman (günay), ticareti da -
biliye gümrüğü memurlarından Cüzi.cle 
( ııörgWı), 396 numaralı gümriiık muha
faza memunı Ferit (ılgaız), deniz tica
ret müdürlüğü kontrol meımını Sabit 
( özkan), kadınlar birliği genel katibi 
Aliye Eıat (ülg..,), Bmbirdirekte sot
rwi aokağmda Abeaa.va (.ı...da), Vm
necilerde zeYııepki.ml sokağında müte
kait binbafı Ali.ettin (Ariman), Di • 
<vanyolunda pulcu Arif eski aile ismi 
olaıı:ı. ( tncili), hı. belediyeli teftiı he. 
yeti dakti!OS11 Halide, valdeoi Naciye, 
kardeti Turgut (Tulwı), Ca. P. M. 
memurlarından 1599 po. Sabri ve kar
det!eri Hayri, Feyzullah, hmail, GiiL
süm (Hergül), Eminönü zat maatlan 
kil. Ahmet Kenan (Giineri), Eminönü 
mal. m. muhasebe ki. Saffet (Tülbent
çi), Alemdıır Na. po. me. 1030 No. lu 
Ziya (Eri<eakin), Alemdar Na. po. ~ 
499 Hamit (Kaya), E. M. kaçakçılık 
büro111 memırrlanndan Senet, ka.rdeı
leri mütekait yü:ııbatı lluan, Umurca 
falwikaaı müdürü Cemal, Düzce S1lılıiye 
me. Ahmet (Demir), E. M. ahlak zabı
tası 3 cü ko. Mehmet, kıırdeti N ıwi 
(özen), E. M. ah. zabıtası 3 cü ko. 
Adem Sabri (DUDMMı), E. M. Beyoğlu 
aantral me. Hikmet (Sanı), E. M. 
santral me. Naci, giimriik komiayoncu
lanodan Ziya, Memionda eımliik ..ıı;. 
bi Vahit, Musun (özerden), E. M. 
mıiteierrika 3 CÜ komiseri Halit (Erol), 
E. M. Mü. 3 cü ko. Şe-;ket (Eri<a!), 
E. M. 2 ci ıube 3 cü la. ko. Ziya (A
car), E. M. po. müfetıtiıliğinden mü -
t .ı.a<t Nazmi, kard~~ Cebelibereket 
bükümet baylan hmail Hakkı (Dur
ıun), E. M. 4 cü tubede Niyer (Erkan), 
Seyrioefain telefon me. mütekiat Sabri 
(Tunçay), Cedikpaıada Divamili ma • 

Atatürk köprüsü 
Yapılıyor 

ve dıı itleoii bakanlan ile yaptığı CÖ- enıı.inletm-1< iç.in bundan _,..a da 
rüşmeler son yecligünün üotünde en &Jılmaz bir ~ulı: çevresinde elden 
çok özenle, kıvançla dunnaia değer geleni esre-emeği aöylemit bulunu. 
bir duyumudur. yorlar. Uzun bir müddeti~ Nafia Ve

ki.leti tara.fmdan tetkıik edilmekte Q · 

lan Atatürk köprüsü projeai nihayet 
tasdik ve kabul edflmiJtir. Proje bu • 
giinlerde belediyeye gelecektir. Anka 
rada bu itle mefgul bulunan belediye 
yollar ıubeai müdürü Bay Galip tehri· 
m'ze dönmiiftür. 

Bu MJğh konu1111&lannda bak.ana- Her babndan verimli yollarda 
mız UluMar derneği toplantıl.armda ı.o.an Tiiri< - Elen iyi geçimine ilitikli 
art.aya atılan pnıjelerin anJaımr k.arp- itlerin Pdiflerine bakılırsa "kat-tılıklı 
smda Elenli arka.d&Jlarmı aydmlatmıt &:2!1ııklan aarağmm ı,.a. daha sözden 
oldu. Cerelı: bu projelerin, gen>k AY- geçirilmeai, pÜrÜz vana elenip ayıklıuı 
nıpa genel politilmsmm gösterdiği .on ma.u da onaylanmııtır. 

Proje gelirgeLmez, l<anuru muame -
leai yapılarak hemen miinaakuya ko 
naca.ktır. 

değiııiJ<liklerin iki yalan ve bitifik ku- • Sıyaaal bir anlaşmaıım çizıilmit aınır
nılt&kla Balkan andla~ belli lanna aığımnayacak kadar atkın.. ve 
11yawı üzerinde ki rolü her balrmıdan t&fkm bir varlılı: olan Türk Elen anl:ıf' 
ayn ayn çok titiz özenle gözden geçi- ma.amın gereklerinden aaydığmuz bu 
rilmit. Türkiye ile Elen arumda. oldu- iJin de en yalmı çaida iki ulusu da -

Saylav seçimi 
ğ11 kadar Balkan blokuna giren kom- vincl'.recek uyuıpna ile batanlacağına 
fll ulualann da. gÜn geç~ kçe inancını kuflrunıuz yoktur. 
arlbran hızla açık ama.çl~ doiru Herkes anlamııtır ki komf'!JDuzla 

Yeni Saylav seçimi içıiıı mahaJlnlere 
asılan defterler vat~lar tarafın -
dan tetkik edilmeğe batlanmıftır. Def 
te.-lerde isimlerini bulamıyan kimse • 
1-, intilıep teftit heyetine müracaat 
eden>k isimlerini yazdırtmaktadırlar. 
Bazı ma.hallelerde bir kısan va.tandııt
laraı iaim.l...ri nokaa.n ya.zıldığmdan, in 
tihap heyeti teftişiyeoi. bu nokaanlan 
tamamlamaktadır. Defte.-le.- da.ha on 
Üç gÜn asılı duracaktır. 

yüıriidükleri aevinçle anılmı,tır. yakmlıiımız sadece ki.ğat üzerinde 
Türkiye ile Elen araamda tarihin yan- yazılı değil duygularımızın, düşünce• 
lıılıklarmı temizli,_ ve bu iki yüksek )erimizin ~de .lnıru.ludur. Türk • Eo 
karaılrtri ulus araHnda en doğru, len beraberliği bugün kaynaklanıı. 
en uygun geçimlerle aıldqan, bütünle- UÇAIZ bucaksız dileğile ya§Byor "' 
ten yakınlığın ilk alamlarmı yaratan }'af&yacakbr'<la. Son AtiJvı. gÖl'Ü§mele• 
Ankara antant kordialile, onun gÖvenç ri bu aars.ılma.z varlığın kökll.erin'. per
li temelleri üstünde kurulan Balkan çinleftir<liği gibi, onun atılmayacak 
antlapnasmm yalnız Balkanlarda de- kadar zorlu ...., güçlü olduğunu bir ge~ 
ği.1, son aylarda korkulu aanmtılar at- daha bütün acuna haykınnıtbr. 
latan Avnıpa barıtmı tu.tmakta ne ka· Galatasaray lişesi: Mıuaffer Cevdet 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

CEN 32 

CEMIAN, ı. Biredi (hepsi birden, topu man.) 2, Hep, 3, 
Toptan, 4, Tölı:eli, (Bak: Gümleten, bil<:iimle, klmilen,) 

CEMi, 1, Barça, 2, Bütün, Bütünü, 3, Hep, Hepsi, 4, Ka
mu, Kamusu, 

CEMAAT, 1, Alay, ı. Bo1ek, (Takım man.) 3, Bölük, 4, 
Bucl. (Kafile, kavim, man. Budun) 5, Çokluk, 6, Çoklmı, 
(Cemıni ll'fir, kalabalık ın.aıı..) 7, Çckunta, S. Kamıi, Kam"" 
(Bütün halk man.) 9, Kurulma (Cemmi cafir, kalabalık 
man.) 18, öctir. 11, Takım, 12, Topluluk, 13, Ulıu, (Kabile, 
kavim maa.) 

CEMAATTEN. AYRILIP YALNIZ KALAN, Yetiııcelı;, 
CEMAL, 1, Görk, 2, Güscllilı:, 3, Yü.ı: aüzelliii, 
CEMiL, 1, Görklülı:. 2, Güzel, 3, lyi, 
CEMiLE, (Göstermek), Malluldamak, 
CEMiYET, 1, Algın, (Toplantı, "reunion., man.) 2, Ge,ea. 

(Velime hitan cemiyeti, •ibi sevinç toplantıları man.) 3, Ci~ 
Jin, (Y°k: Yıim, toplantı, meclis, içtima man.)"ı 4, Derim 
(Toplantı man.) 5, Demek, (Bir maksat i>in toplantı man.) 
6, Düiün (evlenme ve sünnet gibi cemiyetler man. "Sünnet 
düğünü - hitan cemiyeti . .,) 7, Koıon - Askeri alay) 8, 01· 
mak, (kitapçtlar oymağı - lritapçtlar cemiyeti, lonc:aaı) 9, 
öciır, 10, Toplanma, 11, Toplantı, 12. Toplululı, 13, Yığtııalı, 
(Tec.emmü, 11metin1r" man.)' 

Cemi1ctıiri:r;, 1. Ayrıksı; 2 Yetincek. 
CemİJ•lİ Hatır, Gönül dirliği. 
Cemiyet mahalli 1. Könnek (Karmca könneii); 2. Toptan. 

ma yeri, Toplanılan yer. 
Cemre {Yanın~ kömür parçası ma..), 1. Kor; 2. Kör; (Si-o 

ca.ldık ve Juvılcnn manalarma da celir.) 3. Koz. 
Cenah, 1. Bıkm (Cenp, böjiür ınan.) 2. Büirek (Aakerlik 

ıstılahı), 3. Büyüni (Çağ) 4. Kanat. 5. Kol. 6. Yelek (Kana 
ve ku, kanadmdaki uzun tüyler ma.n.) 7. Yetki 

Cenah kıtaab, Büğrekçi. 
Cenahı yemi• (meymene), 1. Burancar; 2. Sai kol 
Cenahı yeaar {meyıerel), 1. Cuvanıar, Cuvankar; 2. Sol 

kol 
Cenaze, 1. ÖJ.ciili 2. Ölfi; 3. Olük; 4.. Sengil; 5. Sara. 
Cenaze men.aimi., Yai. 
Cenaze mera•imi yapm•k, Kamdanmak. 
Cendere, 1. Baıkt; 2. Basuruk; 3. Demcek; 4. Oklava (Bali 

Mengene.) 
Cenin, 1. Döt 2. Gonuk; 3. Oğlan. 
Cenin aalut, 1. Düşük; 2. Dü~üt; 3. Pcrik (Bundan Pcrıkw 

temek. ve periktenmck fiilleri ıehr.) (Bak: IıkaL). 

..,.._.._ ........... ._. ...... ._.._______ . ~· ------~ 

CAD 29 

BOKA, 1. Aii!ama, 2. Ağıt. 3. Sığıt, 4. Yof. 
BOKA ETMEK. 1. Ağlamalı:, 2. Boz!amalr, Bosulmalı, (İnle 

!emek, içten ailaımk) 3, Cılamalı:, Inçkirmek (Sessizce içiıı 
için atlamak. Hmçkırmak) 5, Sıitamak, Sıktamalı:, 6, s;nı.,.. 
mek, (lnlemclt) 7, YJ#lamak, 8, Yoi!amalı: (Bak: Ah ve dr, 
Matem.) 

B0LB0L. 1. Böberdclt, 2. Bübürdek, 3. Bülbül, (Türkçe " 
Farsçada müşterek diyor.) 4, Kele>clt, 5, Kuiulalı:, 6, Otlüien 
7, Sandıkaç, 8, Sandu&aç, 9, Sandulaç, 10, Sanduvaç, 11, Sm.a 
dıraç, 12, SunduYaç, .. 

BOLENT, 1. İdi<, 2. Yii<:e, 3. Yükselt, (Bak: Ali) 
BOLHEVES, Gelceç, (Bak: Sebat111.) 
BOLOC. Ercinlilt, 2, :Erkeklik, 3, Erlik, Irlilc, trenlik, 4-

Erme, 
BOLOCA ERMEK, 1. Eriflne, 2. İrifmek, 3. Kendini bil

mek, 4, Y ekaemek, 
BOLOCA ERMiŞ, 1. Eli batma yetmi1, 2, Ercin, 3, Erişik, 

"Erişik kızlar., 4. Errik, 5. lrcin. 6. Kan.ı bulanmq, 7. Yeti.
miş, 8, Yetülı:, (Bak: Balii). 

BOL'UM, 1. Gırtlak, 2, Km! öynülı:, 3, önülı:, 4, Pa.kur, 
S, Yutak, (Bak: Bel'um) 
• BONOVVET, 1. Oiullulı, 

BONYAN, 1, Dilı, Tilı: 2, Yapı, (Bak: Bina, Eau.) 
BONYAT, 1, Mina.z, 2, 01, öl, (Bak: Eaaa.) 
BONYE, 1, Buldık, (Natura, fitreı, ınaıı.) 2, Korum, 3, Ya-

PL 4, Yasan, • 
BOREHNE, 1, Açık, "Bürehneser - Başı açık,, 2, Casca.,. 

lak, 3, Cavlak, 4, Ciscibil, 5, Çıplak, çır,ıpla.k, Çırtlçıplak, 6, 
Yalana:, 7, Yalancaç, 8, Ya1m (Bak: Uryan.) 

BURHAN, 1. Belge, 2, Bilük, 3, Neliilülı:, 4, Tanuk, 5, Tut9 
6, Yor<11. (Bak: delil.) 

BURKAN, Yanardai (Bak: Vollııan). 
BOT, 1, Burhan, 2, Burkan, Purkan. 3, Bnrkat, 4, Korçak, 

(Suret, niıir. resim, endam, salip, man.) S , Teri (Hrriatiyan 
azizlerinin ve llallJll ıuretleri ki hıristiyanlar onlara taparlar) 
6, TÖL 

tn !ettik. Mütekait binbaı~'!"~ R a• mektebi fizik ve tabiiye hocaaı Hatice, 
iıı Cündoğd11, Do".: tor ~ut .. !'!1 • ' K e- oğull:ın tayyare makinisti Celal, üniver-
f•t Cündoğdu, Mutekait 1m'"~~m ;;. site hukuk talebesinden Tah•İn de al-

balleainde Ihsan.iye sokağında otu.raıı 
Ilobai (aıkıtık) ırv adlarını almı,lar -
dır. 

Cenk, 1. Çapgulaş (Mübareze "Combat" man.); 2. Dolru1, 
Döiü$; l. Harhaşa~ 4. Kavga; S. Savaş; 6. Tutuşma; 7. Ui
nş ; 8. Uru,; 9. Uruş toku$ (Bak: Cidal,). 

CA (cay), (Bak: Mahal.) 
CABECA, l, U1'ı$t üru, 2, Ver yf"r , 
CADDE, 1. Ast. Z. Oran, 3. Uluyol, 4. Uram 

, • .. ndoğdu, Dev et tur asın C.-nııl•er, 1. Alp; 2. Barlas; 3. Kav&"acl. 4. Tokuşcan. 
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birinci günü toplanacak ~andırma törü alanında güneş saat 
(Başı ı inci sahifede) 

..... göreceğini belediye &mll"İarı tç;,.. 
ole veya dqmda olup hallrm mMirmi 
.,.ı.biJen 79"lerdeki toplu Yey& da • 
i:mok .ağa.çlann .ökiilmesi, ağaçlarm 
r•r• ve inl<ipfma mini olauk l:ıu
Gım:.alarm yapihıJ•pn• nıeri ve oin·le. 
rinin~ k.....ll iznine bağ 
h tute ... ktır. Bu kanun hükmüne ay. 
lı:ın hareket edenlerle bu yerlerdeki • 
iaçları bile bile kurutanlar bir aydan 
2 -eye kadar bap:.S ..,..ya 50 liradan 
500 liraya kadar nakdi coza veya her 
İkilliİle birlikte ceza.landırılal>ilecekffr
clir. 

1 
Wılann 50 liradan 300 liraya bdar 
ı.iu- para cez""l'2 çarpı:lacaiı hak • 
kında mathuat kanununun 51 inci mad
deeiıvh yapılan değifildiie ait kanım 

Ya.z:ın: Marthe Richarıl Tercüme eden: il. F.. 

Almanların 300 bin peçetası Fran
sızların lıesahına geçiyor 
Hülasa 

[Martlı• Richard Frana caausluk 
tetkiliıtı tarafından Ispanyaya gönde
rilmıştır. v azıfeııi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki tihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace>
ralardan sonra Alman casuslarmm reisi 
Baron Fon Krohn De ta~tıt. Bun
dan bir çol< malumat alıni§ ve bunlan 
Fransaya bildirmiştır. 

Şimdi Baron kendisini bir vazife 
ile Arjantine göndermiştir. Marthe bu 
ifte de Fransa lehine çalışarak Fransız 
hizmetinde bulunan Marie isminde bir 
müıazımla Ispanyaya avdet etmiştir.] 

Ben her teYe yetitemem ki .. .lfİn so 
mında Fon Kroh.n'un benden 9üphe 
etmeainden koncuyorum, o z•man 
timdİye kadar bütün yapllklanm 
da 00.- gidecek. Yazık olacak. 

Zozo bir koltuğa oturmlJfhı iki 
kolwıu iki yanlarma aallandmnıt-
b. Bana cevap verdi: 

- Kızmayınız Marthe. Ben de 
ayni yerde çal191yorum. Bana yaz
dığınız zamandan beri befinci bü
roya meıuıubuın. K.apiteııı meydan
larda yok. Bir kere bana buraya 
ge'.memi temin edeceğine söz ver
mitti. Son mektubunuzu aldığım 
z•m•n ona göatermek istedim. Ha
la meydanda yok. Mülazimi beni 
kabul etti ve ancak iki veya üç 
gün sonra cevap alahileceiimi bil
dirdi. Beni acele çağırdığınızı bil
diğim için Rm miuionundaki ko
lonel lgıı:atieff' e mürauat ettim. 
Ve timdi burada bulunmam omm 
yarduniledir. Yol para.mı vermese 
idi, halii. gelemiyecektim. 

Boğuluyordum. 
Sual sonnakta hala de'9am edi

yordum. 
- Beni Pariııe bağlayan, bura.· 

da Fransız adamlarını kabul eden 
Mösyö dö N ••• in niçin buradan 
g}ttigini biliyor mu&unuz? Niçin o 
da yazdığım mektuplara cevap ver 
miyor? Bütün ibıbarlanma rağmen 
niçin Cadix'deki denizaltı gemisi 
.kaçmağa muvaffak oldu? Niçin bi
zimle artık Pariste alakadar olan 
yok? .. 

Arlık dayanamıyacağun, biç 
kuv~ etim kalmadı. T abammülüm 
tükendi, vazifem yalnız güç, zab
ıınetli değil hazan feci oluyor. 

Zo:o::.o garip garip gülümsüyordu. 
Hiddetim onu eğlendiriyordu. Hiç 
cevap vermiyordu. Sadece dedi ki: 

un bu, Paristir. Madem 
ki sıı;e ıtımatları vardır ve siz de 
Alman Baronunun yanındasınız ... 
bu kafi ... Görünüt iyidir. Semere 
mi? .. Semere tesadüf, talih ne ve 
nasıl isterse öyle olur ... A, sahi, pe

çetalar için Baronu ne zaman göre-
•• ? 

cegım ... 
Zozo, Baronun emrinde bulu · 

nan ve Alman propaganduı için 
ayrılım meblağı 5 inci büroya gö
türeceği fikrile gülüyordu. 

Filhakika denizaltı gemisini zi
yarcl en biraz sonra Fon Krohn 
ha.na Zozonun hala Rus ihtilalcisi 

ıııamamndan kalan saklı matbaa e
devatını aaklaYIP saklamadığını ~r 
muftu. 

- Şu aralıkta, dedi, bazı kağıt
lar bastırmak için 300,000 peçeta 
aldım. 

Bu sözlerile Cedix te itittilderimi 
temin ediyordu. Barona Zo:z:onun 
Rus nibilist'i olmak sıfatile seneler
ce arkadaşlarına bir çok kağıtlar 
bastırtımt olduğunu hatırlattım. Ve 
Zo:z:o kabul edildi.Fakat tarafım. 
ilan haberdar edilen 5 inci Büro
dan hiç bir haber alamamıfbm. 
Fon Krohn &abırsızlanmıftı. Ben 
de nihayet Zozoya doğ:rudan doğ
ruya yazmak mecburiyetinde kal-

nıır;:-Zozo fimdi yanımda idi ve 
Alman gizli tetkilat kasasında bu
hman 300,000 peçetayı Fransız giz
li tetkilatı kaıwuına geçirmeğe ha
zınh. Zozoya: 

- Siz odanızda kalmız, dedim, 
İ• mükemmel. .•• Barona derhal ha
ber vereceğim. 

Fon Krohn bir kaç gündenberi 
b&fka bir adam aramağa ba:z.ırla.nı
yordu. Memleketinin kendisine gös
terdiği itimattan dolayı iftihar du
yuyor ve daha iyi çalıfmağa gay
ret ediyordu ve bu gayreti ben gel
diğimden beri Von Kallay ile ı-eka
bete de giri~iğinden bir kat daha 
fa.zla:l~tırıyordu. Hergün hadsiz 
hesapsız İmzasız mektup alıyordum 
eğer hayatı seviyorsam İspanyadan 
kaçmam taveiye ediliyordu. Fon 
Krobn bana: 

- Nçin sizin Zozonuz daha ev
vel gelmemif. diye sordu. 

- Frarıu.da bir pasaport elde 
ebnenin o kadar kolay olduğunu 
mu zannediyorsunuz?. 

- Peki ... Ona beni iki gün bek
lemesini s-Oy!eyiniz. Derhal Corcog
ne'e hareket etmeğe mecburum. 

- Beni de götürüyor muaumız? 
- Hayır. Sizinle gitmeme im-

kan yok. Siz Madritte, Calle Bar
quilo' daki güzellik instütüsünde ka
lınız. öbür gece iki kiti gelecek. On 
lan yemek odarm:z:da bekletirsiniz. 
B_en geleceğim. Hiç merak etmeyi
~·~· Bunlar çağırtttığnn Malagalı 
ıkı Almandır. 

Ne iyi if .. 
.. Zozoya gittim. Kırk sekiz saat 
~çın serbest olduğunu, eğer canı 
ısterae İspanyol kızlarile ı:- !" .. •1 od" • on unu 
eg ~ 1rmesıni iyi eğlenme&ini söy-
ledım ve sabırsızlıkla Baronun iki 
adamını beklemeğe batladnn. 

Söylenilen günde ve söylenr!en 
saatte geldiler ... Kendilerine lspan
yonlca olarak Baronun biraz geç 
kalacagını bekleme!erini bildirdim. 
Günden güne iapanyolcayı daha i
yi öğreniyordum. 

Onları kabul ettiğim yemek oda
sında bıraktım ve bu odadım yal. 
nız ince bir duvarla ayrılan banyo. 
dairesine geçtim. Ve muhaverelerin ; 
den i'ime yaracak bir ,ey i~tirim ı 

Kabul edilaı kanıaılar 
ANKARA, 23 (A.A.) - Kunıltay 

bugün biri Refet • Buna - nm diğeri de 
B•tl<en Kazım Ozalpm b•ıkAnlııkla • 
rmda olmak üzere biribiri ardınca iki 
toplantı yapıDIJtır. Kurultay bu toplan 
blannda gündeıliiinde bulunan kanun 
lan onayladıktan bo!ka gelen evraka 
raamda bulunan bütün kanunları da 
ııfuıdeliğine alarak üzerlerinde göriif • 
mÜ§ ve onaylamI§tır. 

Kurultayın böylece bugün onayla
m.q olduğu 24 kanun araamda htaıı.bul 
nhtım, dok ve antıepo Türk an-im 
firketinin mallariyde imtiyaz haklar: • 
nm aa.tm alınması o'.çin hükiimetle tir· 
ket arasında bu aym 18 inde imza e. 
dilen mukavelenin taadikma ve bu su 
retle hükı'.lmete geçen işlerin maliye 
bakanlığınca idaresi için salahiyet ve· 
ren kanlDl l.iyihaları ile 1934 yılı u • 
mum müvazenee"ne .ıiren dairelerin 
ba:zılannm bütçeılıerinden 14 bin lira
nın indirilerek bunun 78 bin lira.omm 
gene bu bütçelerin ba~ka faaıllarma ko 
nulmagı ve 36 bin lira.sının da yeni a· 
çJan bazı fıuıllara fevkalade tahaiut 
olarak verilmesi, Türic ye. Ywıaniatan 
araıundaki i.k.amet, ticaret ve seyrıse· 
fain mııahede&ine müzeyyel anl~a 
ile Amerika tebea•mm ;stelderi için 
hükümetiın"zle birl.,.ik Amerika dev· 
!etleri hükümeli araamda yapılan an • 
L4maların tasdiklerine ait kanun la
yihaları vardır. 

Marl>ualar 
Bugünkü toplantıda Türk.iye veya 

yabancı bir memleektte çıkan matbu
alarm dağılılmuı ve Türldyeye aokul 
masmı bakan1ar heyetince menoluna • 
bileceği, dağılan matbuaların bakan· 
lar heyetinden mii.tta.celen karar alm· 
mak üzere iç bakanının - yle karar 
dan önce toplanılabileceği, aokulma· 
aı ve dağıtılması menoluıunuf matbu
alan !Hlerek Türkiyeye sokan ve dagı· 

ümi<lile kulağımı duvara dayadm1. 
Baron cecikiyordu. lki adam 

sabırsızlanıyordu. Odanın içinde a· 
fa.ğı yukan dolaştıklarını duyuyor 
Baronun gelip gelmiyeceğini yük
sek ıesle münak~a ediyorlardı. 
Beni alii.kadar edebilecek hiç bir 
teY aöy!emiyorlardı. 

Adamlar ak,amm dokuzunda gel 
mİf idiler. Gece yarımda Baronun 
anahtarının anahtar deliğinde çev
rildiğini duydum. 

Fon Krohn doğru yemek odasına 
gitti ve onlara Corogneden geldiği
ni oraya yağ almak için bir deniz
altı gemisi.nin geleceğini bildirdi. 
Bunu kaydettim: "Büyük gün,,. 

Mükidemeyi kolaylıkla takip e
debiliyordum. Malagalı ile Alman. 
büyük denizaltı hücum1arına cık· 
mazdan evvel sahillerde toplan.an 
Ahnan denizaltı gemilerine emirle
ri bildiren radyotelegrafi zabiti i
diler. 

Almanların bütün Atlas denizin
deki, Akdenizdeki denizaltı kuv
vetlerini Fransa sahillerine bombar 
dıman etmek için seferber ettikleri
ni öğrendim. 

-Bitmedi-
·····································~·· .... ········· ...................... . 
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CADU. ı. Buyuci.ı, 2. Cadalos, 3. C:adr, 4. Kocaku1 . 
CAHiL, l. Anlamaz. 2, Bilc:iaiz, 3 B lpıuz, 4. Bil le.sız, 

S, Bıhm ıı 6, Bıli;ıtz, 'I. Bılmtz, 8, Bılm1yf'O. 9. K.-ıralak, 
ıo. Ôkumamq, 

CAlllLLllC 0 Bılmezlik, 
CAiZ, ı. Geçer 2, Olabılen, Olabilir, 3, Uyar, 4. Y .. rafhğ, 

(Bak· Mumkün. cevaı.) 
CAiZ OLMAIC, ı. Olabilmek 2, Yaramak. 
CAiZE, 1. Acıi. 2 Culdu. 
CALi, ı. Duıme, 2, Uydurma, 3, Yalandan. 4, Yapma, 5, 

Yapm ık.h. 6.. Yuzdm. 
CALILlK, 1, Yapın!§. Yapmaclk. yapmacıkh, 
CAL(I', ı, Çeken. 2. Gorkemlı, (Nazarı ca1ıp man.) 3, Gö' 

ahtı. (Nazarı calıp man.) 4. Kızık. (Sıcak.. kanı sıcak man.) 
CAM, 1, Sırça. 2, Smçka, 3, Süde)'i. Sule, Suleyke, (Karak 

südeyı - ıozhık,) 
CAMEKAN. ı. Kapıcalılr. 
CAMI, ı. Dirici. 2. içine alan, 3, TopJ~yan. 4, Yo~elr, 

(Mescıt man) 5, YUkiınmek, (Htirmetlc ci"ilmek, secde et 
mek rnan.) 

CAMiT, ı. Donuk. Z. Kuru. 3. Ölet. 4. Som. (Bak: Cemal. 
Cumut.) 

CAMUS, 1, Comba. Combak, 2. Dombay. 3. Manda. 4. Sı· 
iır. Su sıiırı, 5, Toska 

CAN, 1, Can, (Fareça ile mütterek turlr.çe &Oz oldaiu an· 
ıa,ıirm.ktaclır.) 2, GOnül, 3, Oz, 4, Ozek, S, Tin, 6, Ya~yq, 
7, Yürek. 

CANLANDIRMAK. 1, Diriltmek. 2, Şenlendirmek, 3, Ti
nitmek 

CANVERMEIC. Olmek. 
CANiP. 1. Bucak1 (Dört bucak - cevanibi e.rbaa) 2 Eye

cü. 3. Gece 4, Kaptal 5, Keçe. ''yola ild kec;eli aılr.er tu~1 .. 
6, Yan. (Dort yan) 7. Yön (Vcch. cephe, cihet, On ııtika:het, 
munuebet ıleri man ) 

CAR. (Kadm örtusu man.) 1. Burcti. 2, Biırük. 
CARl, 1. Ağın, 2. Akan, 3, Akar. 4, Yu ulı:3n (k n hak

kma ) 
CARIYf. 1. Bulgu". 2 Dcdck. 3. Odalı!: (ıstifra1 edıl<n) 
CASUS, 1, Aitti~, 2.(::ışıt, Caşut. 3, Gizçt, 4, Gözcu 5 Göz· 

demet 
CAZiBE, 1, Albtıu. 2. Alr.n 3, Bai:ı C'J!iiyU man) 4 Bü-

yn. (1 u un "ch:ırme fl1.'.1Il.) S Stvlmlitik, 6, Stcak yuz. 
CAZIBF.LI, 1 Alanlı. 2. C"'n:ı yakın. (Sympa.th quc m;ı) 

!, Çck'ci 4, Scvimh, S. S1c .k kar.h 
CAZiP, 1, Alımlr 2, Çekici. 3. GoJ:cn. 4, GOzalan 5 G c' 

6 S.u cm. 7. SevımlL 
CF.I:FL. 1 Daban. 2. Da~ 3. Yq (orına"1ı dağ ><'n) 
CEEIN. (Ceb.1.nctten), l. DaOC.nsız, 2. HOtfck, 3. Korka'· 
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4. Odck, 5, Odlck, 6, Yüreksiz, 7, Tabansız. 
CEBiR, (Cebır), 1, Sıkı$, 2, Sıkqtırnıa, .. , Zor, 4, Zorlama. 

5 Zorlayı1. 
CEBREDEN CEBBAR, 1. Boyun gerikli~ 2, Boyun ver

meyici, 3, Kuduman, (Kodaman, e:addar man.) 
CEBRETMEK, 1, Kısmak, 2, SıJu,tırmak, (Tazyik nian.) 

3. Zorlamak. 
CEDE.L. 1. Çekitin. 2. Çdciımc. 3. Madaklaşma, (Muna

z;ıa, çt-kişme rnan.) 
CEDJT, l, Acar, 2, Acer, 3, Ecer, 4, Kultanılmamış. S, Ye

nı. 

CEFA 1 Bo!U$, 2, Etki, 3, Ezıi. 4, Uzme. 5, Ezme. 
CEH/ . ~T. 1. Bil!Psizlilı:. 2. D;lmeyi,. 3. Bilmezlik, 
CEJlı.: .. u•EM, 1, Damu, 2, Karayol, 3, Tamik, 4, Tamu, S, 

Taınuk, 
CEHENNEMLllC, Tamuluğ0 
CEHREN, 1. Açılrtan 2. Açukuli. 3. Yuksek •esle 
<;:EHT, 1. Baıım, 2, Cete, 3, Çaba. 4, ~~balama, 5, ÇaJ .. , 

.('F.ffort,, man.) 6, Çalışma, emtk, 7, Dıdinme, 8, Uiraıma. 
CEHDETME_K, 1, Çıabalamak0 2. Çalışmak. 3, Çal,.ıp <•

b r~. 4, Dıd.nmek, 5, Emek vermek, 6, Uğratmak, 7, Ye
Unmek. 

CELADET, 1. Batırlılr. 2, Berklik. 3. Yiğitlik, 
CELB (etmek), ı. Baymak. (Büyülemek mao.) 2 Çekmek. 

3. Eğlemek, (Derleyici "alıp eelmek.,fen diye izah' ediyor.) 
4. Gelt.ı.rmek, 5. Getirmek, 6. Getirtmek, 7. Göndertmek 8. 
Kendine dogru a:öti.ırtmek. ' 
.~~LIL, 1, Ba>:~r .• (Patron: lmir, derebeyi, emlik sahibi.) 

Buyij.k memur, buyuk şabsayct. zat) 2. Büyük:, 3. Eriklik, 
4. Ulu (Büyuk, aıim. yiıksck mıın.) 5. Ul· il' 6. Yu~'f~ 

CFLLAT, 1. Alaçı. 2. Boyuııbülıeıı, 3. Çabıtka.ıı. Çapıtbıı 
4, Cantat. S. Der yüıucü. Deriyuzen, 

CELSE, Oturum, 
CE.M,.(Cemi), ı. Arbrma., Arttırma, 2. Blriktirme, 3. Birle1 

hrme, bir araya getirme, 4, Çofaltma. Çokta.ıtırma, S, Derle
me. derme. 6. Dcvşjrme, 7, Toplama, 8, Yıjma. 
CEM~TMEIC, 1. Bag~onnak, (Derleyip bir araya topla

m~ık, b3glümak, man.) 2, Biriktirmek, (Teraküm ettirmek 
rnan._) 3, Birlc~•!rmek, bir araya getirmek. 4. Bükmek, s. 
Rı runfc:-nek, 6. Büycmek, 7, Dermek. Dirmek, 8. Dernemek 
(T ıplamak man.) 9, Devşirmek, 10,Sahştırmak, 11, Dermek; 
(r l ta var tirdi - o dJ.v.3rı toplaüı) 12, Top1amak, 13, YıKmak, 
1 .s V unda.rmak. 

CEMOLMAK, 1. B;rilnn•lt. Z. Bir yere derilmek. 3. De
T lip bir yere gelmek 4, Toptann ak, 5, Yıfmmak (BiT'kmck 
t~r ltum ,.•mek ~) 

CTM.-4: , ı. Di,.ıJu, 2, DUlc:eli, 3, l!cp, herııi 4 Ttıf'\• t"P-
ı m. l T keli ' 

0 

da onaylanmıt - devlet fUl"&llllda. a -
çık bulaman azalıklarm 8eÇimi yapıl
rak devlet fUTUl ıgnıwnj ki.tipliğine 
giimrüJd.- umum müdürii Ceaııil, aza
hklara da vadilerden Musbıia Arif ve 
Muammer Beyler oeçilmiflenlir. 

Köprüye yeni iskele yapılacak 
Akay idareainin Kadıköy ve Hq • 

.ı...,,..... yokulım tçôn köpriiye yaptıra
cağı bİÔ!İık Nkelelere yapıJ.ıe.K 1DM • 

raAann yansma l•tanbul belediyesinin 
ittirakine müoaade - kanun ela bu
gün kurultayca onaylanan kanunlardan 
biri olınu§tur. 

Bu kanunun maddelerine gGo:e be
lediyen.in bu masrafa. ittinııki 125 b& 
lirayi geçmiyeoelr. ve ilkeleler il iaw 
yapıla.aılı: kira yerlerinin baılmnı Akaya 
geliri de belediyeye ait olaaıktır. ı 

Karar 
Kanunlarm ooayfaım:ııuındım sonra 

kurultayın bu toplantı senesi içinde ge
len .itler bitirildiğinclen intf.af>atm 
yen.İlenmesi de lnınıltayca onaylanmıt 
bulunmasına ııöre, bu devren.in 1 mart 
935 e kadar tati!M>e karar verilme&i 
dileğinde bulunan C. Uybadm (T elıir
dağ) ın takriri okuıımut ve biitün Ü -
yelerin onay ıeslerile ve alkıtlarla kar
tılannu!tır. 

Ba~kanın söylevi 
ANKARA, 23 (A.A.) - C. Uyba

dm ( T eı.irdağ) m bu toptanlı .enesi i
çinde onayına sunulan iti.eri bi · rmit 
okuı ve intibabamı yenilenmeli için 
karar e.l.mıf bulunan kurvkayın 1 
mart 935 tarihine kadar tatile karar 
vennesini dileyen tııkririnin kurultay • 
c.a onaylarunaıı için baıJcan Kiizım Oz ... 
alp "' soylevile kunıttayı kapamış • 
tw : 

Sayın arkadaşlar, 
DUrdünoü Büyük Mıilet Mecli•i 4 

may>a 1931 de toplanmı§br. Te§kilatı 
-..iye kanunumuu göre, l tqrini-
-U 1931 e kadar geçen günler fevka-
lade içtinıa sayılmqtrr. 

a.eçirnin yenilenmesi için verdiğiniz 
karara göre, birinci kanunu" befinci gÜ
nündeoıDeri bütün üM<ede seçim an*lı
ğına giri!miJtir • 

Mecliı bu verdiği karardan aonra 
d.: bugüne değin çalı tı. Gerekmezse 
be.tinci Büyük Millet Meclisi ite bat • 
layıncaya kadar loplımmıyacaJ.t.:ır. 

801 kanun 
Dördüncü Büyük Millet Mecliısi 

287 toplantı yapana 801 kanun, 33 
tefı.ir çrkarmıı, ve ızyrıca 207 karar 
vennitllr. Bu verimli çalı~ann ve 
çok yülnek oian değerini kıvançla a

narmı. 

T ürklenin bütün ala.1la.-da erki en • 
mesi ve yiiı. clmcıai iç in verdiğiniz e -
meı.ı ... hep yurheverlık duygularile 
olmufttır. BllDu türle tarihi öğünçle 
yazacaktır. 

Bütün acunda alkrtlanan bu ünlü i • 
lerlemeier ıizin ve •İ;ıdcn önceki me.:lis
lerin yöndemli çalıpnalarmdan doğ • 
a>Uftur. 

Büy\ıl< Millet mediN ulusal erem 
ocağıdır. (alkışlar) h:z, bu ulusal ue · 
mi cumurluk t<Y.riiı:ıe en uyyun bir yön
ele yerine getirdiniz. Sizden önceki B. 
M. Meclislerinin yolu üzerinde benzer 
hızla yfaüdiinüz. 

Sanayi kurumu 
Temelini kurdu~ oanayi kunı

munun tuttuğu gi.liıte daha şndiden 
değerli verimler toplanmağa başlanu§ • 
t.ır. 

Bu gÜZeyde Türk ulu•u yahancrya 
et açmryacak kendi çalı!'J"'Sırun veri • 
mile yafıyacak ve bütün e•lrinligini ko
ruyabilecektir. \alkışlar) 

ulusluk olması gertken demiryolu 
rıhtım ve bunlar gibi tüke! itleri eiit • 
tüğünüz ana sıya&aya uyeun olarak 
Uluşlaştınnakla en yararlı ulusal bir 
ülküyü yapmıı bulunuyonıunuz. Unu
tulmaz itlerden dolayı yurdunu seven 
her Türk .Uleri bugün de, yann da öğ
me ve ""ygile anacaatrr. Bunlarla bir • 
!ilde onurlu ve degerli ordumuzun 
~ .. koruma gÜcünü arttırmakla bü
yük 11yınuklık ~tet'Ciiniz. (Alkışlar), 

Dıtvı ıiy-da da verdiğiniz ögüt
len ııöre çalışan hükümetimizin uluş i
po yarar ania§malar b"'annıı böyle • 
!ilde dıııan ıiyasami:z belli ve sağlam 
ttımdler iizerine kuruhnuttur. ( ok!ıay 
wol«i, alkıtfer) · 

Uluslar derneğine 6rmenuz, Balkan 
aol!iapnuı, barı§ içinde ilerlemek istekle 
nnin Joiurduğu M>nuçlarm başlıcaların 
dandır. ( alkıtlaı-) 

Dilimiz 
Dil.İmİ2İn ÖUetme•i it"ne Büyük Mil

let Mecliaiain ııöaterdiii baı:lılık ö
iiiDçle 1U11lmqa değer (alkı~ar). 

Kılolt kanıaıu 
Liayiı budun tutumuna uygun ola

... çıkarcbimız kılık kanunu cumur
ı..k cleatelderinin bütünlepnesi dile • 
iiJe atılan adlmlann en batta selen
leo it.denclir. Bu kanun din yönünden kı
lık batkalıiının ötecleııberi Yatatmak • 
ta cıılduğu aynlık ilüıünüıünü ortadan 
lıa)cbnlaaık ve birlik yaracatakt.ır. ( 0-
lıabay ıesleri, alkıtlar) 

SayaJı 
Soy adı kanunu ela aoyooal ilerleme

de lavançla açılacak bir ab~tır. Türk 
tarihinin etki çağlarında Y..-.ıt o • 
.... bu güzel türe ...ıta-t çağlarında 
batta b..lunanlanna ümmet aiya5Mı 
ııüderel< uı.-1 duyguyu gevt«mele • 
ri yüzünden bir yana bıralohnı§ ik.., 
sİ2:İn yaptığmız k&nUnla bunu diril
tilmit olma11 övüıvnege değer ı.ir it • 
tir. (allr:ışlar}. 

Türk kadını 
Dördüncü Büyük Millet Mecüıi Türk 

kadmına verdiği onurlu ııyual orun ile 
uluoal lannın en bü ,1klerinclen bi. 

NDIRMA, (Milliyet) - Ban
dırma belediyesi, kentimiz törü ko
nağı önündeki alana, 1,40 metre 
yüksekliğinde, mermerden bir gü. 
~ aaati kurdurmuftur. 

Konağın önündeki bofluğu aüs
lüyen, ve konağın gösteritini artı
ran bu aaat, çok özenli bir yöntem 

Ayvacıkta soyadları 
A YVAClK, (Milliyet) - Bura

da soyadı yeniliği büyük bir alaka 
ile takip "edilmektedir. Şimdiye 
kadar yüzlerce yurttaş dilediği so
yadım almıştır. Soyadı beğenenler
den Hakim A.Sadık Öge,jandarma 
kumandanı Şükrü Önen, davavekili 
Hasan Avni Başaran, nüfus memu
ru Is.mail Tekin nüfus katibi Bahat 
tin Yücel,maarif memuru Şerafet. 
tin Ün.al, malmüdürü Şükrü Şen, 
muhasebei hususiye,memuru ŞekU.. 
Balsara, orman memuru Hakkı Ça
kan, muhasebei hususiye katibi Re
cep Erol, be!ediye katibi Şahan 
Gürel, evkaf memuru Hlit C nat, 
Sandık emini Mustafa Bay.al, tah
sildar Ahmet Engin, Küç:.ikkuyu 
gümrük memuru Necati Baran, Kü
ı:ükkuyu liman memuru Necmettin 
Kurlmt adlarını almı~lardır. 

rlni ödemiştir. (A'kıtlar). Kurtuluş sa· 
vaıın~ knnile, canı ile gi,rj!len ı.·ürk kadı
nının ulus i.~Jerinde sözü olması pek doğ· 
ru, r~k yerinde idi. Tiırk kadınınm bili
nen yararlığına geni~lik vermek ülke i
ç'.n çok asığlı oldufru beJlidir. Bu yüz
den, kadınlarımrzın köy, kent i~lerine ol· ı 
duğu gibi bütün ulu~ itlerine de bakabil· 
mclcri için yaptığınız kanunlarla gerçek
ten övihıcbHirsiniz (alk'!laı-). 

Ünlü arkadatlar; devrenin ber yd top 
lanlısmrl~ beni reis seçmekle gösterdi· 
ğini~ inana değerli olmaya çabttıın. (o
kahay sesler:, alkıtlar). Ovünç veren iş· 
leriniTi hurrt.ia uyarken rcisi.niz olmak
lığım dulay11ile ben de sonsuz bir gönül 
sevinci duymakt&yım ( alkıtlar). Bu bü
yük iti..- yapılırken öğiitlcriniı:i en 
doğru görüJe kavrayan ve yerine geti
ren hükUmctin ba~an,tr çalı~m3]arını ö
vün~le ıuunayı bon; bilirim (alkışlar). 

Atatürk 
Baylari baş~ru::ıhğımrznı kaynağı A· 

tatürktedi<. ( ş;ddetli alkr~lar) Onun aç
tıb verimli ycllar Ü•tünde yürümckledir 
ki ülkeye yararlı olduğlJIJluzu aöyleyebi
lir ve bununla pek yttindc olarak, övü • 
ncbiliriz (alkrşlar). Türklüğe yapt·ğı .,.. 
yısız iyiliklerle hepimizin yürek!erinde 
tükenmez giinenç y&şatan uluğumuz A
tatürk'e ba:ğlılrğımı ve .onsuz saygıları
mı bir dab ~ ıunanm. Hepinize eıenler 
ve ulusal i}lerde ötkülcr dilerim (sürek
li alkıılar). 
Bayındırlık ve Ad/iye Bakanlarının 

söylevleri 
ANKARA, 23 (A. A.) -İstanbul rıh

tim, dok ve antrepo Türk Anonim Şirke
tinin mallarile hntiyaz haklanrun satın 
alınmasına dPJİt olan kanunun kurultayın 
!ıugünkü toplantıı•nda görüşülmesi dola
yısile Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkay• 
ile hükümot namma ıirkctle mukaveleyi 
yapan Arlliyc Bakanı Saraçoğlu Şirketin 
kurulu1undnn bugüne kadar geçirdiii saf 
haları ve buna ait İmlİyllZ ve hakların •· 
lmmaoındaki sebepleri anlatmışlardır. 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya de
mi~tjr ki: 

'•ls.tanbul rıhtım şirketinin ıatm a • 
lrrıması meaelesi nihavet buldu. Bu rıh • 
tıı-ı ~irkcti imtiyazı 1306 • 1890 senesin
de verilmiştir. 80 • 85 sene müddetle im· 
tiyttz verilmiıtir. fnrtiyazın mahiyet ve 
vecaibi de, l.tanbul ve Calata tarafında 
rıhtnnlar yapmak, iki köprü aTl\ımda ge· 
ne rıhtımlar yapmak. antrepolar yapmak, 
nhtım itlerine ait icap eden teshilitı da 
temin etmekti. 

Halbuki bu ıirketin deruhte ettiii iş
ler yapılmamıştır. Yalnız lstanbul -.e 
Calöta tarafında bir lusun nhhm yapıl
mış, antTepoları yapılmamıftrr. 

Cınnlıuriyet hükumeti 928 de tirke • 
tin ve rıhtımın vaz(yetini yeniden tet
kik etti ve satm alabilmek imk&nmı 
arattırdı. Şirketin birçok vecıübini yap 
madıiı teobit edildi. Nihayet eaki de
virden kalma bir meeele ,irketle hü
ktiımet arıuında bir ihtilafa sebep ol
du. Uman dahiline g;ren vapurlardan 
da gene • nhtıma çılmııyanJardan • ver 
gi almak meseı1-;. Bundan dola}'T ni
hayet vaziyeti, hükUmet bir da.ha tel· 
kik etti ve bu nhtım imtiyazını şirket
ten almağa karar verdi. Satm almak
ta en mühim nazarı dikkatinize ~e
debileceğ"miz me&ele §Udur: Lntiyazı 
aatm almak iti oon beş oenenin hasıla
tı gayriaafiyenin yüzde .ekııenini di • 
ğer imtiyaz oenelerine verımek. yuıi 85 
senenin 45 . • . •• 

de yapdmıt olup, mermer kut 
dört yönünde doğu, bab, '~ 
cenubu gösteren çok güzel 
mit resimler vardrr. • 

Günet saati kurulalıdanberı 
di herkes, saatini buradan o 
maktadır. Resmimiz günet ..alP'I 
açılma meraaimini göate,rnıelı>1A11'1 

Aydın al!ı saylav çıka a: ı'( 
AYDIN, (Milliyet) - Sııı11 

seçimi gözetme derneği dün ı,el. 
ye ba,kanım.ız Nafiz Karab 
batlığı albnda toplanarak 
gözetme derneklerinden geleP 
fus defterterile Aydın nükıt 
terlerini araştırmıttır. Bu arat 
elan M. Aydın kazasının Ti 
Bozdoğanın 29,684,Çineniıı 35., . 
Karacasunun 14,602, Nazillili 
55,016 ve Sökenin de 30,022 
vilayetin genel nüfusunun 241, 
olduğu ve son değittirilen yıııJlll 
göre vilayetimizin bu kez bir 
ğı ile alb aaylav çıkaracağı anJ. 
mıttır. . 

Dört sene önceki saylav ııeÇ
0 

de vilayetimizin genel nüfusu 21 
750 idi. Bwıa göre vilayetioıiziıı 
nel nüfmu otuz bine yakın 
oluyor. 

aeneai için yÜzde 80 veımek ......,tiy 
270 - 280 bön lira kadar verilmeli 
zım gelen para tutuyor. Böyle bir " 
ziyette pazarlığa otunılınUf ve ııe 
celenmitfu-. Yani buna yÜzde 80 f.ı· 
ve emlaki hueuoiye parası da zaJllll' 
diJ.irae aenede beş yüz bin lira öde 
inek mecburiyetinde kala.cakuk. Mıı 
kaveleınin mühim noktası budur . ., 
memleket için bu m"6elenin baJkclil 
miş olmasıdır. 

Son içtimaınızda bu meae~ 
!etmek auretiyle karımıza gelnttli'_."1 
bir hazzı manevi duymaktaymı. 111.,. 
lu ol&un. (Alkı§lar) 

Saraçoğlunun söylevi 
Ali Çetinkayadan ııonra ııös 

Adliye Bakanı Saraçoğlu da ,..,.ııı 
aöylemi~tir: 

Bugün &atm aldığımız m,c,:~1 
1890 . 1306 tarihinde - 85 -
detle verilmittir. O tarihte ,;rkel~~ 
maye olarak konmuş olan 23 lllP7" • 

frankın tam yaıuuu lngiliz d.,..Jet 
kası vennit, diğer yansını da 0.-~J 
Bankası tesnin etmi§t'r. Şirketin • 
kü ııennaye ve mevcudun aahipl.,... ç 
az farkı'" aşağı yulı:an gene ay..;.ıiı"· 

Acı bir hatıra 

ı 
. ___ ,_... _!.ok,, 

mtiyazm 4*\uncu ~e ,.-....- . 

le hükümet araşında çııkmq olan ;ı.ır 
laflar had bir devreye ııird~.~ 
ra 'mtiyazm 41 milyoıı. franga i,,U... 
edilmeai teabit edilmiş ve fa.yet ~ 
yaa meaeleai bir sene zarfmda ibP": 
olunmazaa hükümetin 25 bin lira ~ 
m.ina.t vermesi kararlqtınlmq, bO _. 
laımanın tatbikından çılı:nn ıihtiliflıot 
siya.si ihtilatat tevlit ederek MödiMi; 
da.sının Fransa donanmuı ~ . 
İ§gal edilmeai gibi elim ve acı ~~ 
tıra yaratmıştrr kıi f".luimce ba tir-'::d 
bu tarihten oonraki zamanlardaki Pr; 

vaffakıyetaizliğinin en büyük ,...ı,elı1 
bu hiitıra olmut!ur. 

Şirketin resmi, hueusi bütün _.,~ 
-.tak hukuk ve mena.fii devlete ge 
çiyor. Buna mukabil devlet evvela O~ 
manlı borçları tahviller>i hu.lı:u)wılıl ".ıı 
iz 7,5 faizli 31 küsur milyon fr.,Jıl. 
resülmali havi bonolar verecd<. s::; 
yen ÜÇ ......,de aynca 1,400,000 fr 1" 
ödeyecek. Saliııen yÜ.zde 4 f.üzli 6 tJI 
bin Türk liralık borcu ve MıTVisiDİ iiS 
mize alacağız. Bunun bariclndelü ~ ' 
kamlar bir nevi takas ve maiuUp ,_,,
mele.inden ibarettir. Demek ki,....,.
t'.n hwıuai, remı.i bütün mevcudu ,_Jı:· 
ril:ıaı 34 milyon frankla 570 bin liı'8~ 
mübayaa edilmif demektir. Bu ~· 
borç -ııerinin busünkü borsa Jı:ı1"' 
metleri yüzde 60 blduğu.ndan rtfıtıd' 
fincetinin bütün mevcudunu ~ ,,-· 
ra ;Je 20 milyon franka yani 2 ~ 
l~~ya mübayaa edilmit telakki edd'': 
lınz. Bu borçlar için her >ene öde1" 
ceğiıniz taksit yekiinu 230 000 Jiraclıl'· 

Eminim ki yalan bir ..tide devlet • 
l~ ~litikamızm faizlerini ~ili"~: 
da gorecegız ve bugünkü geri vasır .,. 
ten rıhtnnlar müterakki ve fenni bil" t 
hizala malik olmakta gec>"kmiy~ • 
tir. (alkı§lar) 

Devlet ve millet için hayırlı gôrd 
iümiiz bu mukavelenamenin kabul 
dileceğini umduğum ve alkı,)arıoJS 
dan ceaaret aldığım için daha tı"' 
den fU cümleyi aöyleyeb lir·m 8 
ni malımız u!usumuza mutlu ve k 
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lıtanbul ithalat Güm.rüğ .. 
Müdürlüğün en: 

isimleri Müellifleri Cilt 
~rl. Lunge (1931-33) tab'ı· 
~ltı Fransız tercümesi. . 

3 yeni tab'ı 

tnsyklopaedie der technischen Ulmann 
themie 

son 

liezberg·Marteau ~nalyses et essais des papiers 
1taite de chimie Pharmaceu
~que 

P, Lebeau · C. Courtois. 

rechnelogie Et Analyse chimi- Levokavitsc.h 
~ile 

L. Gatterman.. l>ie Praxis des organischen 
Clıemikers 
~esteinsana Lytisches Prakti· E. Dittler 
kurn 

" 

lack U. Firniss 
"-nalyse et fabrication des ci
ltıents 

Seeligmann et Zieke. Son tab'ı 
Tsunntas 

lfandbuh der Chemie und T ech- Ubbelohde 
llologie der Ole. U. F ette 
lfand buch der Pflanzen a
lıalyse 

G. Klein 

Gümrük kimyahanesi İçin yukarda yazılı kitaplar 2490 
No. lu münakasa ve ihalat kanunu mucibince bilmünakasa pa· 
zarlık.la satın alınacağından taliplerin üç kanunusani 935 tari
hine müsadif perşembe günü saat 14 de Istanbul ithalat 
Gümrüğünde müteşekkil Satır..a'ma Komisyonuna müracaat-
ları. (8564) 10286 

t.larmara Üssü bahri Kumandanlı~ ı 
Satınalma komisyonu re"sl.ğint!en 
Cinai Mıktarı T eminah Münakasa Günü Saati 

Kilo Lira K. tarihi 
tkmek 350,000 2231 25 31-12-934 Pazartesi 10 
Sabun 33,000 594 00 ,, ,, ,, ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve mrk
tarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak hi
ıalarmda gösterilen gün ve saatleri kapalı zarf usulü ile mü
ll.akasaya konmuştur. istekli olanalrm ihale gÜnü ve saatin
den bir aaat evvel muvakkat teminatlariyle teklif mektupları 
aYrı ayrı birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf derununda 
olarak komisyon rei&liğine teslimi ve şartnamelerini görmek 
İsteyenlerin komisyonumuzla lstanhulda Kasımpaııada Le
\'aznn satmalma komisyonuna müracaatlarr. (8460) 1016• 

1 tanb l L·se er a 
ksilt • on ısyonu e 

tırma 

da : 
Haydarpa~a L"sesi Erkek Muaıı·m 

kısmı ta!ebe eri için: 
En az En çok 

tibiaelik Kum~ 800 1000 metre: Ayrı _çartname ile 
tlbise diktirilmesi 300 400 ,, ,, ,, 
lakarpin 300 400 Çift ,, ,, ,, 
\o rap 600 800 : ,. ,, ,, 
114endil 600 800 : ,, ,, ,, 
Yüz liavlusu 300 400 : ,, ,, ,, 
lCoUu Fanila 300 400 : ,, ,, ,, 
l\olsuz Fanila 300 400 : ,, ,, ,. 
Don 600 800 : ,. ,, ,, 
liaydarpaşa Lisesi Erkek Muallim kısmı talebeleri için yukarda 
'Yazılı eşya yanlarında gösterildiği üzere şartnameleri mucibin 
ce 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Eksiltme 2-1-935 çarşamba günü saat 14,30 da Is· 
tanbul Maarif idaresi binasında Liseler Muhasebeciliği dai
resinde yapılacaktır. istekliler buna ait şartlan ve numuneleri 
İstanbul Erkek Lisesinde bulunan Komisyon Kitabetine mü
racaatla öğrenmeleri ve eksiltmeye girecekler yedlerinde bu 
gibi' işleri yaptıklarına dair 934 senesine ait Ticaret vesaikini 
teklif mektuplarile eksiltme saatinden evvel komisyona ver· 
rneleri teminatlarını da işbu saatten evvel Liseler Muhasebeci· 
liği veznesine yatmnaları ilan olunur. (8511) 10175 -

Adana Belediye Reisliğindenı 
1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana Şehrinin 

dört ila altı yerinde, 2 inci kutrunda, içi kalaylı borudan çak
ına tulumba yapılması, bir ay müddetle ,kapalı zarfla mü· 
nakasaya konulmuştur. . 

2 Münakasa, 15-1-935 salı günü saat on beşte Belediye 
Encümenince yapıla.ealrtır. 

3 • - Münakasa günü hiç bir teklif kabul edilmiyeceğİn
den taliplerin, bir gün evvelin den ~ani 14-1-935A akşamına 
kadar tekliflerini Belediye Riyasetıne yapmaları lazımdır. 

4 . istek ilere, bu İş için yapılmış ol:ın şartnameyi Bele· 
diye Fen li~y'etinden paı,.ıu abbilirler. (8591) 10320 

MiLLiYET PAZARTESi 24 KANUNEVVEL 1934 

lstanbul 4 üacü İcra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına 
1500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup ye· 

minli üç ehlivukuf tarnf ndan tamamına 3000. lira kıymet. tak
dir edilen Pendikte, Ba:':lat caddcsi"'lde, Pendık mahallesınde 
Eski hesap 383, 493, 189 No. lu mabahçe bir bap ahşap evin 
açık arttırmaya vazedi!miş olduğu ve 28 · 1 · 1 935. tarih~~e 
müsadif pazartesi günü saat 1 4 ten 16 ya kadar daırede bırın· 
ci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin o/o 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 12 · 
2. 935 tarihice mÜ3ad·f Salı günü saat 14 ten 16 
ya karlar Keza dairemizde yapı~acak ikinci açı~ 
arttırmasında arttırma edeli kıyınetı muhammenenın 
o'lı 75 ini bulmadıO-ı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamı· 
~a tevfi can geri b~ralcılır. Satış !)eşindir, ar tırmaya iştirak et
mek isteyen' erin kıymeti mu. ammenenin % 7 ,5 nisbetinde 
pey akcesi veya milli bir bankanın tem 'nal mektubunu hamil 
bulun~alan ı;'!:rmdır. Hakları tapu s'.cilli ile aabit olmıyan i
potekli alacaklılarla diğer a' akadaranm ve irt~fak ~akkı s~iJ!· 
ferinin bu hak' arını ve hususile faiz ve masarıfe dan olan ıddı
alarını evrakı müsbite!eri i!e birlikte ilan tarihmden itibaren 
20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de hakları tapu sicilli ile sabi~ o!mıyanlar satış bedel'nin pay
laşmasından haric ka ırlar. l\lli.iterakim vergi, tenviriye, tan
zifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf borçları borçlu
ya aittir. Daha fazla maliimat almak isteyenlerin 1?. • 1 935 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu
lundurulacak arttırma şartnamesi tle 4 · 934/ 2276 No. lu 
dosyaya. müracaatla mezkur do5yada mevcut vesaiki görebile-
cekleri ilfın olunur. (8670) 

lstanbu1 Akşnm Kız San'at 
l\1ektebi . üdürlüğünden~ 

İstanbul Ak:;am Kız San'at Mektebinin Beyoğ:u Şube
sinde muktedir ;.,ütehassıslar idaresinde elb;se, şapka, çama· 
şır, nakış ve kürkcülük atölyeleri işe başlamıştır. H.er gün 9 
dan 16 ya kadar sipariş kabul olunur. Çok yüksek hır muta· 
hassıs tarafından kürkcülük dersi de verilmektedir. Oğren· 
mek isteyenlerin T epebaşındaki mektebimize müracaatları. 

(8622) 10371 

Maliye Bakanlığından: 
lstanbul'da yaptırılacak Adliye binası projesinin tanzimi 

için Türk Mimar ve Mühendisleri arasında bir müsabaka açıl
mıştır. Müsabakada bir:nciye (2000) ikinciye (1000) l!ra 
mükafat verilecektir. 

Ecnebi M!mar ve Mühendislerden arzu edenler müsabaka
ya dahil olmaksızın ayrıca teklif gönderebilirler. Projesi ka
bul edilen mimar ve mühendise tafsilat resimleri için yüzde 
bir beton arme, elektrik, kalorifer vesair tesisat planlarının 
ila~esi halinde yüzde 1,5 ve bunlara zamimeten inşaatın kont
rolü vazifesinin tevdii takdirinde yüzde 2,5 ücret verilecektir. 
28 Şubata kadar projeler Nafıa Bakanlığı Şose, Köprüler ve 
Binalar Reisliğine verilecektir. Müsabakanın şartnamesi, plan 
harita program vesair evrak mezkli.r reislikten alınacaktır. 

' (8625) 

"fahmincn 300 adet Boş ispirto tenekesi: Paşabahçe Fabri
kasında. 

Tahminen 500 kilo Çul ve kan eviçe parçası : Cib li Levazım 
Ambarında . 

Tahminen 140 adet B"rer kiloluk boş eter şişcsile 
Tahminen 130 adet muhteıii eh'atta boş ~i e: c;bali fabri

kasında. 
Bu üç kalem malzeme pru: arlık suretile satılacağından is

teklilerin 30-12-934 pazar günü saat 14 de yüzde 15 teminat 
larile birlikte Cibalide Levaı:ım ve Mübayaat Şubesine mü-
racaatlar;. (8529) 10226 

-istanhul Gümrük ~-~uhafaza 
aşmüdürlüğün --len: 

Muhafaza Motörleri için küçük Dizel makineleri almac:ı.lc
tır. Vermek isteyen1erin evsaf öğrenmek üzere Birinci Ka -
nun nihayetine kadar Başmüdürlük Deniz işletme Amirliğine 
müracaat etmeleri .. (8691) 

Yeşilköy Tohum Islah 
istasyonu l\lüdürlüğündenı 

Nev'i 

Deneme Un Değirmeni 
liamur makinesi 

" ,, Kül yakma fırını 
,, Glüten yakma aleti 
,, Ekmek pişirme fırmı. 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 

Tahmini Muvakkat 
Fiatı Teminatı 
L. K. L. K. 

2000 00 15,0 00 
160 00 12 00 
320 00 24 00 

70 00 • 5 25 
650 00 48 75 

3200 00 240 00 
1 - istasyonumuz laboratuvar ekmekçilik denemeleri i

çin yukarıda yazılı aletler 13 • ikinci Kanun 935 Pazar günü 
saat 14 de Vilayet Muhasebeciliğinde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamelerini görmek isteyenler Y eşilköydeki mü· 
essesemize her gün gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler biçilen değerlerin 
% 7 ,5 ğununun ya aynen veya teminat mektuplarını ihaleden 
evvel muhasebe veznesine yatırmaları ve muayyen saatte ko-
nusyona müracaatlarL (8685) 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Aşağıda yazılı Toz Şeker açık ekailtme ile alınacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenler her gün Eskişehir ve Izmitte sab· 
nalma komisyonlarına ve eksi itmeye geleceklerin de belli gün 
ve saatte lzmitte satmalına komisyonuna gelmeleri. 

(715) (8688) 
Verilecek Kilosu Tarihi günü saat Teminat 

Yeri 
lzmit 
Danca 
Tuzla 

6198 
3744 
1443 

9 - 1 - 935 Çarşamba 15 
15,30 
16 

Lira 
186 
113 

" '' '' " 
" '' '' tt 44 

11385 YekUn 
••• 

Aşağıda yazılı Çekirdekli kuru üzüm açık eksi1tine ile ab
ıtacaktır. Şartnamesini görmek isteyeruerin her gün Eskişehir 
ve lzmitte satınalma komisyonlarına ve eksiltmeye gelecek
lerin de belli gün ve saatte lzmitte satınalina k 'syonuna gel 
meleri. (716) (8689) 
Verilecek Kilosu Tarihi günü saat Teminat 

Yeri 
lzmit 
Darıca 
Tuzla 

4798 
3504 
1440 

8. 1 . 935 Safi 14 
14,30 
15 

Lira 
72 
53 
22 " ,, '' " 

" 
,. ,, •• 

9742 Yekun 
••• 

Aşağıda yazılı Unun şartnamesini görmetı: İsteyenler her 
gün Eskişehir ve lzmitteki satınalma komisyonlarına ve ver ·. 
meyi isteyenlerin de belli gün ve saatmda kapalı zarflarını sa· 
at 14 de vermek suretiyle lzmi tte satınalma komisyonuna ve· 
rip gelmeleri. (717) (8690) 

Yeri Kilosu Tarihi gün saat Teminat 
Lira 

lzrnit 
Bolu 
Tuzla 

174800 
125700 
52200 

i - 1 -935Pazartesi 14,30 
15 

1855 kapalı 
850 kapalı 
353 Açık 

. , .. .. .. ., 16 

452700 
, .... 
Şartnamesinde yazılı mrk

tarma yere teslim edilmek Ü· 
zere Beyaz peynir ve pazarlık 
la alınacak kuru uzumü 
25-12-934 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile Ada pazar ma 
liye dairesinde alınacaktır. is-
teklilerin her gün Eskişehir 
Askeri satınalma İzmitte Ka
ra Ar.keri satmalma komisyon
larına ve eksiltmeye gelecek
lerin de muvakkat teminatla
riyle Adapazarı Askeri Satın 
a!ma komisyonuna müracaat-
ları. (673) (8275) 

9788 ..... 
155,000 adet Pansuman pa-ı 

keti lj:ıpalı zarfla alınacaktır. 

1halesi 29-12-34 cumartesi gü
nü saat 14 dedir. Talipler şart
namesi görmek için her gün 
ve münakasaya girecklerin 
belli gün ve saatten evvel tek· 
lif mektuplarını Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (680) 
(8309) 9834 

Açık eksiltme ile 11 bin kü· 
sur kilo sabun alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 27 -12-934 peı 
şembe günü saat 15 dedir. Ba§ 
lanhsmı görmek isteyenlerin 
her gün ve açık eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat
ta birinci pey paralan ile Çor
ludaki Komisyona gelmeleri. 

(701) (8385) !:~6ı 

Sultannhmet 1 inci .. ulh hukuk mahkemesinden: Karabet Sal..-yan: lstan
l>ul Aşrrefendi han No. 4, Dr. Osman Tevf -, Kadıköy Kuıdi\i Hacı Cemil A· 
parlımanı No. 2, Mehmet Rifah lstanb ul Aıwdolu han No. 5, Elız Kut.aryo.no: 
; uzguncuk lcadiye caddesi No. 96, Ah Rıza pap mah~~~ . Köyceı;izli Yu. 
·~· l.crnii: l-..ıdıkoy Bahriye caddesı No. 112, Koııtante~ M7.aılıdı,•:. l•tanbul 1 u
t •.ı gümrüğ;; ffo. <O, J<>~cf Haj,jp,. Sar~: lstatıl;>ul Sır~ecı Hamıdıye sabk t;o. 
3~ kı -,.t J. Vidal: lotoro;ml Orozcl:i:.ak muosıesesı, Habtp Şa:banof: Galata 1-..a
m 'ndo h~n 1-5 No. Yani Mavriclis: Iıtar.!>ul Babıfili caddesi o. 155, Memaliki 
Şaı.i<İye Fransız ı,,,'ru.nsırun lstıutbu~ Erzu~ h~daki dairesin~ ~ ?'~~· 
deti bitmİJ olduğundan boşa_ltıbıas~ '.""l' eyi~~~· cılıetle ka.<ı.lar daıresmd k, w· 
ralodığmrz k >a'ann açıhp ıçioı!ckının t ·;tın.ın ve bulwıacak mevduatın yatı: 
rılması icap eden malıallin tayininin tale ile sözü geçen banka tarafından va!u 
n ·tracaat üzerine mu.:ım'' nin icrası içiu ikaJne.~L"unıza gÖnderilen davetiye o
r ·~.ın r.rktığınız ve hali haı.D' ikametgahı mz moçh "' o:.duğu m~atile bili t--bliğ 
iade .,cİi!diğinden bittalep il.inen tebligat icrasrna karar verihniı olmak! '1·1: 
35 tarihine müsadif pazar günü aaat on da bankanın htanbul Erzurwn hanındaki 
daire.inde hazır bulcnmanu: lüzum=u n tebliğ makamına k~ olmak üzere it..n 
olunur. (6187) 

- Mukaddema Harbiye Sipahi Oca'ğı caddesi Elirak aparlı · 
manı 6 numarada mukim iken halen ikametgahı meçhul bu!u 
nan Şevki bey kerimesi Edibe hannna 

ISTANBUL IKINCI iCRA MEMURLUGUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkiir San?~ i

daresinden 9-11-931 tarih ve 49108 numaralı senet mucıbınce 
istikraz eylediğiniz yirmi liranın tesviye edilmemesi hase · 
bile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç 
kumüsyon ve faiz ve kumüsyon ve masarif yekUnundan yÜzdı 
iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan .tahsi-
li hususunun temini zunnmda merhun bulunan hır ro-
za madalyon üç yüz dirhem gumuş ıcra ve 
iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan 
paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacak 
lı mezkiir Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine ol
baptaki maddei kanuniye dair esinde tanzim ve bera>:i tebliğ 
mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emrı zahrına 
mübatirinin vermif olduğu me şruhatta mez~Ur ~ahalde ı ka
met etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebnı tebligatı mukta
ziyenin bir ay müddetle ili.nen tebliği takarrür etmi~ o~~a 
tarihi ilandan itibaren 934/ 5960 dosya numarasıle mudde
ti muayyenei mezklire zarfmd a icranın durmasını mutazam • 
mın şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya bor
cunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkiirenin hita
mını müteakip berveçhi talep merhun mücevheratmızın para
ya çevrilmesi buausundakiaıuamelatı icraiyenin gıyabınızda. 
infazına iptidar kılınacağı mal fununuz olmak ve bu husustaki 
ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfi-
yet ilanen tebliğ olunur. (8676) 

ZA Yl - latanbul ithalat gümrii • 
ğiinden aldığım 2253 numara. ve 2.7. 
932 tiu<"hli beyanname;:ıİn ikinci nÜ•· 
ha.s.:u kaybettim. Y enisl alınacağın 
dan hükmü yoktur. David Be-har l'C 

Jak Uziyel 1616S) 

1 Doktor ~ 

1 Enünö!?~de kı~than~ ;a:~da 1 
---.- Tel: 241 1 
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öksUrUk, nezl.e, bronsi·9 oğaz ve gögUs 
Hastalıklarile seıi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu 
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s ATİ E'·nin 
Elektrik Sergisini 

ziyaret ediniz. 
Bu sergide elektrik ALETLERİNİN EN SON ve 
SEÇİLMİŞ ÇEŞİTLERİ ile ZARiF AVİZELER 
ve faydalı Bayramlık hediyelikler bulacaksınız. 

' 

TASARRUF 
Oi REl:ıriNE 
SARILk N 
FEL.~I< :T 

U ÇURUMUND .. ..,.. 
l<URTULUQ.• 

• 

1 
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lıtanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Devredilecek ihtira beratı 
Solaha arzanı cihetten leTk edilen 

fariörlü otomatik ealahai nariye için imla 
tertibatı hakkıoclaki ihtiraa mahaua ilcti
aat vekaleti Sanayi Müdürlüğünden ia
tihaal edilen 23 Şubat 1933 tarih •e 
1584 numaralı ihtira beratının ihtiva etti
ği hukuk bu kerre batJ<aama devir veya. 
hut ferağ olunacağı teklif edilmekte ol
malda bu hususla fu!a malümat edin
mek İıeyen zetvilbn lstanbulda, Bahçe
kapıda : T e.ş!ıanmda 43-48 numaralı ida
rehaneye tepif buyurulması ilan olunur. 

f Erzurum Nümune Haıtaneıi için ıatın alınacak 2302 lira 
tahmin fiath 498 kalem cerrahi alat ve malzeme kapalı zarf 
yöndemiJe ekıiltmeye konulınuştur. ihale zamanı 2 inci Ka
nun 8 inci Sah günü ıaat 15 dir. Şartnameyi görmek için her 
gün Sıhhat Müdürlüğünde mutemetliğe ve eksiltmeye girecek 
lerin de beUi gün ve saate kadar teklif mektuplarını 173 lira 
muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile birlikte Komis
yona vermeleri. <8567) 10287 

(6107) 10332 

Hadise yapan kitap 

vru 
9000 

.o o 11 . 1 

kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui t L.. 

Fiyatı: 50 kurq 
ZAMAN 

Kitap battan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şülaii Esmer arka
datımız bu yorucu fakat fay
dalı ıeyahatten hot görütler ve 
intibalar hiaıl ve bunları mu
vaff akiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir hiı duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı olrudugunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat ebnit
siniz zehabına kapılacaksmız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphane.İni ıüs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde ıerekli zarif bir kitap ol
muftur. _ 

9962 
.! ................ .... 

Devredilecek ihtira beratı 
Tezyini memucat imalinde müstamel 

tertibat hakkındaki ihtira için lktiaat 
V d.ileti Sanayi müdiriyetinden iıtihsal 
edilmit olan 10 ikinci kanun 1933 tarih
li ve 1518 numaralı ihtira beratarun ve 
bn berata ait bir kıta' ilave ıudikname
IİıÜn ihtin ettiği hukuk bu kerTe bafka· 
ama devir •eyahut icara Yerileceği tek
lif edilmekte oıı-kla bu huıusta fazla 
malumat edinmek iıteyen zevatan la-

. tanhulda Bahçekapı, Taı han 43-48 nu
maralı idarehaneye müracaat ebneleri 
ilin olunur. (6105) 1331 

Devredilecek ihtira beratı 

Biiyübda tapu ücil mubafızlığın -
dım: KB.hadada, Narlıyan ~ 
(Buhıfıloçı Ni.lı:ola) elan metnııken hazi.
~ liiMııııı 31 tapu No. lu ...nn tı.pu. 
eicilinde kayıtlı olnmdığı İç.İn ım«i 
taaarrufu haklnnda S...1-935 c:ummteai 
CÜOÜ caat 11 de yerinde teldökat ya

pılecıılctır. Bu yerele halda olanlarm 
idaremize müracaat eylemesi yahut bıiı
kikat gÜDÜnde belgderile evin bulun
duğu yerde bulunmal...ı biidirilil'. 

l ' (6162) _ ................ "'·-··-··········· ............ .... 
Umumi Nefriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Bayram münasebetile 
Beyojluada 

MAGAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBİSE DAİRESiNİ 
Yaniden tanzim ve aenılıa çe,itlerle tez7in etalıtir. 

Şapkalar 
'frikote eşya 

Eldiveıı lar 
iç çamaşırlar 

El çaııtaları 
Pırfümöri 

Levazımatı 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

Çoraplar 
Seyahat 

Levazımatı 

Vesaire... Ve•aire ... 

Tenvlratınız için an birinci nevi IAmba kullanınız, 

L8mbaaına kullanmakla hem •••ktan kazanır, hom d• 
cereyandan yani paradan tasarruf edersiniz. 

PHIL S LA L RI 
Ttırldye umumi mDmeısillij'i : ,,..__ 

" PblUpı radyolarlDID toptan •e perakende nbı 7eri: 

--~ Helios Müessesatı Galata, lstanbul "' 

AYDA 300 LiRA MAAŞLI 
KAPICI ARANIYOR 

Bliyllk •efaretbaae veya otellerde mtıkemmel terbiye 1rörınOf 
iri ..tıcutlu ye yakıııklı 33 ile 45 yaıı ara1ında bir kapıcı arı· 
nıyor. Fran .. zcayı iyi konuşup yazma11 ayrıca Almanca ve ingi· 
lizce bilmesi ve aııari orta tahsili olma11 lhı•dır. Tllrkler 
tercih edilecektir. Talipleria resimlerlle birlikte lıtanbnJ poıt• 
kutu•u 176 " SEFARET., rumuzuaa yaımaları rica olunur . 

(6175) 

Tayyare Yılbaşı Piyangosıı 
• 
ı r m 

o ) 
Dostlarınıza verilecek en 

YILBAŞI hediyesidir. 
iyi bir 

10196 

AN DOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cacil Vala! Haıa latanb:ıl 

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

Türkiye q Bankaaı tarafmd- teıkll olunmuıtur. ldara mecllal va mildilrlet 
heyeti ve memurlan kAmllen Türklerden mürekk•!> yegana Türk Sigorta Şirke
tidir, Türkiyenin beT tarafında (200) il geçeıı acentalannııı hepıl Tilrktllr. Tilt• 
klyenin en mthim mOeaıeselerinln vebankalanmıı ılgortalarıııı icra etmekteıllt• 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
lİ[Ortalarını ea iyi ruaitle )apar. HaAr TIJkuunda urarlan •ilr'aı ve kolaylı~!• ödır. 

Telgraf: IMTIY AZ - Telefon: fsı. 20531 • 


