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Yunanistan da 
Sıyasal çarpışmalar 
Son Cumur batkanı seçiminden 

'<>nra Yunanistan'da fırkalar ara
•ındaki siyasal çekitmenin azacık 
duraklayacağı umut edilmitıi. Bir 
kaç günden beri Atina'dan gelen 
duyumlar kartıaınıla bu umudu 
bealiyenlerin yanıldıkları anla,ıl
llıaktadır. 
Anlaşılıyor ki Venizelos'u öl

diirmeğe çalıpnlarm durufmaaı 
\'unan geneloğunu (efkarı umu
lııiye) uğrattıran bir sorak oldu. 
Su durufma üzerinde politika o· 
hınu oynanmaktadır. 

V enizelistlere iyi görünmek i
Çİn Çaldaris'in durutmayı ellerine 
bıraktığı Bay Riganatos, bunu bir 
llolitika oyunu yapmıtbr. Adliye 
bakanının da bu yüzden çekilmif 
tılınası gerektir. 

Ancak dün a.ktam gelen du
hırnlar, Yunanistan'm iç siyasa
•ındaki karıtıl<lığın büyümekte ol
duğunu bildiriyor. Henüz doğru 
Olduğu iyice bilinemiyen bir du
~ göre, bir •kaç yıl önce dik
tatörlük kurmaya çalıtan ve bunu 
)apaınayınca kaçan Plastiras, Yu
llanistan'a dönmüttür. öte yandan 
~angaloı'un da ayaklanmakta ol
duğu bildirilmektedir. Çaldariı 
f1rka11na kartı olanların bepeinde 
ile bir kımıldanma sezilmektedir. 
Bu krmıldanma ve Çaldaris'e kar
tı koymanın anlqılmıyan yanı 

tudur ki, bunların amaçları helli 
değildir. Çaldariı törüıünün fU ve 
)a bu siyasasını beğenmediklerini 
IÖylemiyorlar. Çaldaria'e karşı be
liren kartılık u.lt kartılık yapmıf 
olınak için bir kımıldanmadan bat· 
ka bir feY değildir. Ancak şunu 
da göz önünde tutmak gerektir ki 
:Yunanistan koD1fumuzda böyle iç 
J>olitika çekitmeleri hiç eksik ol
lllamı!lır. Bu bakımdan Yunanis
tan batka ülkelerin ölçülerile öl
~lemez. Şunu sevinçle görüyoruz 
iti dıt •iyaaa üzerinde fırkalar a
tasında biç bir anlatamamazlık 

)oktur .Bu da Yunan ulusunun ııya
ııe.I olgunluğunu göstermesi dola· 
haile bizim gibi komtulan için bir 
tevinç kaynağıdır. Bu olgunluğu
ba olan inammı:ı, bize bu günkü 
ltantıklığm da biç bir aıyasal aar
•ıntıya yer vermeden geçeceği U• 

llııudunu vermektedir. 
A. Şükrü E.SM E.R 

Saylav seçimi 
Defterlerde bir çok ek
s:klik olduğu anlaıılıyor 

Saylav seçimi dolayuile llMlhallelere 
-.ı1an defterle.- daha J 2 ıün duracakhr. 
l>efterlenle du.iık bir çcJk İlimle.- oldu. 
iu anlafılmaktachr. intihap teftiıt heye
tine bir çok müracaatlar olmaktadır. Jn. 
tiluıp teftiı heyeti bütün bu nobanlan 
l;ıer~ kadar tamamlıyacairor. la
tanbulun nüfusu, n rey ..ı.ilıi valandat
lann miktan •ıcıık pe.....,ı.e ırünü an· 
laıılabilooektir. 

Defterlerde adı olma,,anlar i~ 
• l.ıanbul Saylav .eçimi teftit heye

'inden: 

Sayln seçim& için eoas dJtae bndi
Jen..ı ""' evlerinde bul·-·h n yazmak 
~- merine mahalle mW.-.iUeri gel. 
~ olanların oturdukları S..Z., illa• 

ı..ae, l<>kaklarile ad, Y8I. it ""' "" nu
.._alanrun S • lkinci kinlMI • 934 .ı.. 
""'1ma kadar Jctanbul Belediyesinde 
&aylav <&eçtma ~ heyetine bildirmele
ri. 

Ada nada 
Karadon yasak! 

\ 

A<lanada kaza lllft'keai - köylerinde, 
hlbaşmdan itibaren ( K.aradon) kaldaı
-.aı.; herkes pantaloa ıri~. Vili
Yet ilan etnıittir. Akü harek t edenler
~ para cezası alıaacaktır. -Gümrül:ler umum 

müdürlü§'ü 
ANKARA, 24 (Telefonla) - 0-

lot turaaı azalıiına aeçilen Bay Ce • 
l>ıil Etemin ~ai..., cumrukler ...., ..... 
tnüdürlü~ane 'ı·l;A:etm muamelat müa. 
dü,.;ı Bıoy r azıl tayin edilmittir. 
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Yunanistanda bir taklip 
haraketi meydana çıktı 

Plastiras Yunanistana mı döndü? 

r D_e_r_g-id-en ___ 1Kubilay abidesi yarın he-

Pangalos taraftarı zabitler bu hara
ketin başında bulunuyorlarmış 

ATINA, 24 (M:ılliyet) - Hüku • 
met taraftan ha.zr gazeteler Pliati • 
ru taraftan zabitlerin hükllmet aley• 
hine bir hareket hazırladıklarmı ve bu 
hareketin meydana çıkarddığmı ya• 
zryorlar. Geçenlerde hükfuneti dil§iir· 
meğe te§ebbüa ettiklerinden dola}'I ı.,,. 
kif edilip te sonradan tahliye edilen 
Pangaloe tarah11n zabitlerden D"ııune 
..;.., Zervu ve Argerinoe bu harekele 
baş oldukları, 1<>11 zamanlarda n...-.. 
dilen zabitlerin terfi kanunundan meırıı 
nun olmayan diğer kimselerin de ken 
dilerine ittirak ettik).,..; de ilave ed.iJ. 
mektedir. Buna benzer birçok heyecan 
h taYialar ortada dönmektedir. Hatta 
Plastiras Filorina tarikile Yunani&ta
- g"rdiği .öylennıektedir. Cerıeral 
Kondilia Plaatira.am Yunan.iatana ırir • 
eliğini tekzip e~tir. . 

Orli idare iliin edilmit deiil 
ATINA, 24 (A.A.) -Atma Ajaa. 

u, Venizeloe ~di maznunlannın 
mu.hu-i dolayuile Pirede örfi Ula 
re i1&n edilc1iii Mkkmcla ba.zr ecnebi 

Ceneral Plôatinr• 

(..-..al p-,,.ı..

ndyolarmdn .. hıoıberler çı:kmakta ol • 
duimmn hayretle ırönlüğünü - yal • 
ınrz bütün tehirlerde olduiu ır:Oi. Pirede 
de ıed.it, fakat i.ati&nai om:..,.an tetbir 
ler ittihaz edilnıiı bulunduğww tebliğ 
-etmektedir. Maliim olduğu üzere, jüri 
heyetinden 14 aza hazır bulunmadığı 
için muhakeme tal k edilmiftir· 

Pire müddeiumumin değiftirilecek 
ATINA, 24 (Mi!J;yet) - Pire ağır 

ceza mahkenıe&i müddeiumunü&i hak. 
l<mda BqVekil Bay Çaldar"& ıra.zete • 
cilere beyana.tta bulunuuq ve müddei
bJDutni.nin hükumetin auik.aat da...-uın1 
bir an evvel neticelendinnek huausun
dalıi emirlerine muhalif hareket etti. 
ğini ve aleyhine takibat yapılacaiını 
aöylenıiftlı-. Müdd iumuminin he.rhal.:ı. 
tebdil edileceği anlatılmaktadır. 

Fransız kadınları Türk 
·_ kadınına gıpta ediyorlar 
Büyük elçiliğimizde bir çay zigaf eti 

Siya•al haklarının hepsine kavuıan Türk 
kadınının •evincine ortak oluyorlar 

PARIS, 24. A.A. - Huauai muluıhiri· 
miz bildiriyor: Türk bayan)ığına aayln 
seçme!.- ve aeçilmek hakkının verilmesi 
uzun çağlardanberi bu haklan elde et· 
mek için ava~an ve ıimdllik amacına 
varmaktan uzak bulunan Fransız kadm· 
bğ, arasında derin izler ve duyeular U• 

yandınnııtır. , 
Bir çok F ranaız bayan)an telefonla, 

biti ile veya kendileri ırelerek büyük e]. 
çimiz; kutlamakta, siyaaal baklann hep
aine kavuıan Tiirlc bayanlarının 9eViD· 
cine ortalı: olduklarını en eyi dilekleriyle 
anlabnaktadrrlar. 

Bunlar anamda ulusal ve uluslar ara• 
aı kadın kurumlarmm ileri gelenleri 
P . ' 
arıa a~ukadanndan Madam Grimpere, 

Bronavıck, ve uluslar derneği yanmda 
delege Madam aıJier •}'llmaia deier. 

Büyük elçimiz Bay Suad Türk hayan• 
larmın bayramından ötürü Franaa ha· 
yanl.mnı elçilikte bir çay toplantrama 
çağırmııtır. Güzel bir ıriin geçirihnjt ve 
yukarda saydığımız yüksek bayaıılardarı 
çoğu çayda bulurunuıtur. 

Fransız kadm kurumlan bu nisanda 
latanbulda toplanacak ulualar arası J.a. 

Paria loü)'Ük efçintö Btz7 Saat dmbk konırrasına hazdanryorı.. 

- ... - 4. 

. Alı.ay idaresi ltöprü altın.da/ti rıapıtr Wtelelerini yakuiıla a:ıni 6ir fe
lı.i!de ~ptırmaya bapıyor. Projelerin luırırlanmcı.ile ııirllfllmaktadır 
Bır muddet sonra köprülük ııe iskelelik yapan dubaların bu ~.rkin mCU:. 
:ıaran lıalmıyacakhr. 

Kelimeler yecanlı tezahür le açılacak 
Seçiliyor 

Komisyon dün ilk 
toplantuanı yaptı 

"ANKARA, 24 (Telelonla)
Bugün Ulus gazetesinde topla • 
nan komi.yon tarama dergi.İn· 
den •eçilecek kelimeler üzerin • 
de geç vakte kadar çalıımıştır. 
Komisyonda ~kan Bay Sal • 
let, Genel katip Bay lbrahim 
Necmi, Bay Falih Rıfkı, Bay Fa 
zıl Ahmel, Bay Köprülü zade Fu 
at, Bay Naim Hiizun, Bay 
Fazıl Nazmi, Bay Saim Halil bu 
:unnıuflardır. 

Sovyet bilginleri 
İle bir arada 
Sovyet bilgi akademisi 
kültür münasebetlerimiz 
hakkındaki raporu dinledi 

MOSKOVA, 24. A.A. - Vasıf Çi
rar'm huzurile Sovyctler birliği bilci. 
akaderni&inin dün ya· 
pdan toplantramda a· 
kademi üyesinden hay 
Samoiloviç'in ikinci 
Türk dil kongrası ve 
Türk • Sovyet bilgi 
münasebetleri hak· 
kındaki raporu okun· 
muıtur, Kabul edilen 
bir karar auretinde 
genel toplantı iki 
doıt memleket arasın
daki bilgi rabıtaları-
nın pekittirilmesini ~ • 
kıvançla •elamlıya. Bay Vasıf Çınar 
rak Türkiye ve Sov· 
etler birliği araaında bilgi münasebet· 
!eri komi•yonunun faaliyetini taavib et
mı~tir. 

Türk ve Sovyel bilginlerinin İJtirakİY· 
le Türkiye bakkmda yazılara tahaia edi
lecek Türkçe Ye Rusça olarak huausi 
bir dergi çıkanlmaaı dü§üniilmekteclir. 

Frenklerin Noel 
Yortusu bugün 
Dün gece Frenk eYlerinde 

adet olduğu üzre çam 
ağaçlarıyla kutlulandı 

!Bugün Fredderin Noel Bayram.dır, 
yani Hazreti lai'nm doğduiu ıriindür. 

Dün ~ her Frenk &İle'sinde idet 
olduğu Yeç:bile ırec-m Noel riacr et• 
nıfrnda bayram kutlulamn1ıtır. Bu bay
nm çocutdann bir sevinç C'Ünüdür. No
el baba dün alqam her evin bacasıı>dan 
içeri ginniı, ve ÇA>CU!darm ocak içine bı
nıkılan ayakkabılarına hediyesini buak
mıthr. ıMioi mini ya vn1 lar bu aabah o
cak içinde bırakbldarı ayakkabılarına 
k<>tarlar .., bediyderini alu-lar. Büyük
ler de Noel ağacına afllı olan hediyele
rini diia eeceden almıılardır. Bu, çocuk
Jan ve hatta ekseriyetle büyükleri de 
ıoevindiren bir adettir. 

Noelden istifade edenlenlerı biri de he 
cliyelik eşya ""!.anlarla oyuncakçılardu. 
Bu sebeple Beyoğlundaki oyuncakçı 
mağazala:n caınekinlarıru oyuncaklarla 
.u.lemiılerdir. Bayram münl'setile bu
ciin ecnebi müesseseler, bankalar ve kon 
soloahaneler kapalıdır. 

Noel münasebetile gelenler 
Noel Uıtili miinasebetile evvelki gün 

Roman)'1l posta ve telgraf memurların
dan bir grup şehrimize gelmiı tir. Ro • 
menler dün tehirde gezintiler yapmıı • 
lardir. Buciin Yunani..tana ıricle-cekl«· .... 

''inandılar, döğüştüler, öldüler ... bı
raktıkları emanetin bekçisiyiz,, 

Recep Peker ~e İstanbul hey' eti bu 
sabah lzmire 2idiyor 

Menemen Kubilay aı,.; 
desinin açılına resmi, ya 
nn saat 14,S da Mene. 
mende çok parlak mera 
simle yapılıı.caktrr. Ku • 
bilay i.bid .... ini Cumhu
riyet Halk Fırkası ge • 
nel katibi Bay Recep a
çacaktır. Bay Recep Pe
ker bu aabah aaat 10,S 
da limanımızdan kalka
cak vapurla luıreket e· 
deoekt·r. 

Merasimde memleke
timizin her tarafından 
gidecek heyetler hazır 
bulunacaktr. l&tanbul • 
dan i~tirak edecek h,.. 
yet te bu aahah b....,.. 
ket edecektir. Izmir ve 
mülhak kazalarındaki 
memurlar da merasime 
iıtirak edeceklerdir. iz. 
mirden i!tirak edecek 
heyetler ve gençlik grup 
ları Baunahaneden ya
rın aaat 12 de kalkacak 
huıuai trenle hareket e
deteklerdir. Bay Recep 
~eker ve l&tanbul he • 
,..,tıeri yarm sabah saat 
9 da lzmirde buluna• 
caklardır. Abide a.çd • 
dıktan' -.ıra, mera.ime Kürat rnmi .)'Q1'ln )'tlpılacak olan Kubiliı;ıı ôbidesi 
ırelen heyetler tarafmd.,. çelenkler ko b<Jay, inkılap ırençliğinin sembolüdür. 
nacaktır. Orada iıtica yıla.ru, lı.al"Jl&IDda, aralan 

Menemen Kubilay i.bid.min açıl· !ar gibi çarpııarak, kanmı dölanekten 
maaı münaaebetile, her Türkün yüre- hiç bir vakit çekinmiyen, id-liat Türk 
ii, bir fao"ayı hatırlıyarak aızlaımek•• gencini buldu. irtica orada, Kubilayıo 
dır. 1930 yılının 23 Bir<r =ikamın aa • akan kan"le boğuldu. 
babı Menemenin küçük meydanmda, Miirteciler, Kubili.yi felı.it ettik.ten 
kafa.aı esrarlı ve afyonlu biri<aç aer- eoru-a, vazife saatinin ıreldiğini ırôren 
aeri Naqihendi Şeyhi, irtica bayraiı H.uan ve Ve&i, Umıincl.e ilııi ırece bek 
çekmifler, ve orada bu D1ı:.C... yılanını çiai derhal a.iliılılarma aarıklrlar ve ir-
boğmak iate,.,.. genç ihtiyat zabiti Ye ticam orUısma a.teı ettiler. Fakat ha-
muallim Kubfli.yi T.btİ bir tekilde öJ. m.Jerin Jcurıunu bu iki kAlıramaxu da. 
dün:nütlerdi. Mn8n«>de felı.it olan Ku (Devamı 2 inci sahifede) 

Ul-1 bralla;ııın - toplantuaıılan b ·, ııöriiniif .,,. B"fluın General Kiızım 
ıtö ;ııı. l1illi oe riTlı«n 

[Yazısl 2 inci sahifededir.] 

Os tiiTlcçe )'GZl Brnekleri 

Bir bitiğ ve bir bitü 
K-1 Cenab Berboy'un Füsiloıri 

adlı yeni bitiğini. konuau olan bil m 
pek anladığmı itlerden olmadığı için, 
daha battan aona okumadım. Okuya
cairm. ve eliyorum ki Tiirl< yazar'ları
nın hepsi onu abayla okumalıdır. 
Çünkü bu bitiğ, bugiinden kench>i sez· 
clinneie çalııan yarınki dilimizm a· 
naların dan biri olacaktır. 

Bugün ülkemiz yazarlarmm çoğu, 
hele ırazete yazN"lan, Öz dil için çalı
tJYor; ancak bu. d lin ilerlemeai için • 
Jrunılmasr için bile diyeceğim • yeter 
sayılmaz. Çünkü hepimiz göriiyonız 
ki gazetelerin öztürkçe yazrlan saY111 
onlar evini apı.ayan oylar çerçevc •i 
içinde dönüp dolaşıyor. D 1 kunnak, 
birkaç .öz seçip te onları bir yazıda 
kullanmaia üzenen yaıann değil, o
zanlann, bilimmenlerin, oymanlann 
ifidir. Öz türkçe, yalnız birakç .Öz 
bell~mek için değ."), içinde yeni duyu§ 
ve gÖriifler, asaılı ""!ıklar bulmak için 
okuyacaİ"JD11Z bitiğlerle yerleıecektir. 

Kemal Cenab Beraoy'un bitiği İşte 
bunlardandır. Arabca, farsça sözler
den bütün bütün kurtulmuı demiyece· 
ğim, ancak onlan ç<>k aza indirmif. 
Bundan batka da, kimini türkçe, kimi
ni grekçe ve li.tince köklerden yeni 
aözler kuıımuf. D Ji bulduğu gibi almı· 
yor, onu zenginlqtirmeğe ça!ıııyor • 

Hani cAyağını yorganına göre u .. 
zat> diye pıank • iti bir aöz vardır, 
özdille yazılanların çoğu kitiye onu 
andırıyor. Demek istiyorum ki yaz:ır· 
)anmız dilekle!'"ni anlatacak söz ara
mak güçlüğünd<ll kaçıp kendilerine 
bilinen sözlerle anlatılacak dilek edi
niyorlar. Bilimmenler dile ııöre oy ileri 
aürmeğe boyun eğemez, ayağını kıs· 
maz, y«ı:aru büyütür. Bunun içindir ki 

Kemal Cenab Berksoy boyuna yeni 
söz anyor. lçleriocle iyiai de, kötüsü de 
olur; iyiai kalır, kötüaü gider. Ancak 
hepsi de yol ırö.termeğe, açmağa ya· 
rar. 

Füıilogi bit" ğini yazan bize, grek • 
)atin terimlerin alınmumda da en u•· 
sal yolu gösteriyor. Biz o terimleı-i 
Franaızlar gibi okuyup kendi yazı ku
rallarmıızla yazl)'oruz. cPhyaiolog;e> 
aözü cfiziyoloji :t gibi tanınmaz bir kı· 
lığa giriyor; oyaaki öteki ulualar cph • 
yerine cf• koysa bile gerekçenin o:ıig· 
ma:t ~ıru gösteren c.a,. yer"ne ez>, bele 
«logos » un «gamına • ıı yerine "j,. koy· 
mağa kalkmıyor. " Phyaiologie " yi 
cfiziyoloji> diye yazanlar &enkçeden 
&Öz alınıyor, frengin sesini yanaılıyor; 
bu, arabça sözlerde cayın• ı çatlatmak 
gibi pldüriicü bir "şiir. Çünkü, ge
rekli görününce, başka dilden aöz alı
nır, aeı alınmaz. 

Diyeceksiniz ki grekçeyi, latinceyi 
bilmediğimizden böyle yapıyoruz. Orası 
da dofnı... Hele Yollarrıı sesi cön· 
gün:in 24 ünü &a}'laında Bay Necib A
li'nin cYeni edebiyata giderken• adlı 
b <tiisünü okuyun, klô..sik dilleri öğren
m enin bugün "<;in kaçılmaz bir yüküm 
olduğunu ne özlü sözlerle anlatıyor, 
görürsünüz. Bay Necib Ali'nin bu tut
tuğu yol kendine uğurlu, ışıklı olsun. 
Yolda91 azdır; ne çıkar? doğruya çok· 
lukla olduğu gibi azlıkla da gidilir. 
Sonunda iyilik yine çokluğadır. 

Nuru lah ATAÇ 

Abay - dikkat. Assılı - faydalı . Bi
Jimman - ilim adamı. Bitiğ - kitab, 
Bitil - makale. Konu - mevzu. Kural ·
kaide. Oy - fik ir . Oyman - mütelek· 
1-'·. Salık - malumat. Terim - lsılah. 
Ussal - malruL Yüküm - vazife. 
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lttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Ym:an: A. C. 

Meşrutiyet idaresine iki yılda 
dördüncü darbe 

Fakat meşrutiyet idaresinin ra· 
hat ve huzu~ içinde i, görmesi mu· 
kadder değildi. Çünkü istikraz ak· 
dedildikten, mali vaziyet bir dere· 
ceye kadar yoluna konulduktan ve 
pek az sonra Trablusgarp harbi pat 
lak vermişti. 1911 senesi sonbaha· 
rında Türk • ltalyan ihtilafı şiddet· 
lenmişti. İtalyanın Trablusgarp 
hakkındaki emellerini İUihat ve Te 
rakki ricalinin çoktan beri bilme· 
si lazımdı. Çünıkü cemiyet daha Pa
riste iken ve Trablusgrapta ve Bin· 
gazide bulunan cemiyet efradile 
muhabere ederken İtalyanların o 
ha valide neler yaptıklarına dair 
mütemadiyen raporlar alırdı. 1911 
sonbaharında İtalyan emelleri büs. 
bütün meydana çıkınca İstanbul 
hükumeti ltalyanlarla anlaşmak İl· 
ter gibi hareket ederek vakit kaza
macağını ve T rablusgarbın müda· 
faasmı hazırlamağa çalıpcağı yer
ıle gzetelerde Türk ricalinin mey
dan okuyucu sözler söyleyecekleri 
ve "T rablusun her bir karı,ını bü
tün kuvvetimizle müdafaa edece
ğiz!,. gibi beyanatla vaziyeti büs· 
bütün gerginleştirdikleri görlüyor. 
du. 
onun için eylul ayı hep harp hazır· 
hkları gürültüsile geçmitti. Bunu 
üzerine İtalya hUkümeti 28 eylUI· 
de Babıaliye 22 saat mühletli bir 
nota vererek T rablusgarbın ve Bin· 
gazinin İtalya tarafından İfgaline 
mümanaat edilmemesini istemi.ti. 
Babıiilinin nezaketle reddettiği 
cevabi notası üzerine 29 eylülde 
ltalya Türkiyeye karşı ilinıharp 
etmi,ti. 

Bosna • Herseğin ilhakından, 
Bulgaristanın istiklalinden, Girit 
meselesinden sonra Trablus harbi 
iki senelrk metrutiyet idaresine 
dörtlüncü darbeyi vurmuş oluyor
du. ilk harp günlerinden İstanbul. 
da müthiş bir zihin karışıklığı, ka· 
rarsızlık, azami bedbinlik hüküm 
sürüyordu. Hariçten bir yardım 
gelmesine imkan yoktu. İtalya, bu 
maceraya lngilterenin teşvikile a
tılmıştı. Almanya, ittifakı müsel
Je,e dahil olan ltalyaya karfı hiç 
bir şey yapamazdı. Bosna - Her
sek buhranında Avusturya yüzün
den olduğu gibi, T rablus mesele
sinde ele İtalya yüzünden Türkiye. 
deki mevki ve nüfuzunu tekrar 
kaybetmişti. Osmanlı devletinin 
hali o gür.lerde pek yamandı. Mem 
leketin muhtelif kısımlan isyan 
halinde gıbi bir şeydi. yemende a· 
si Araplara karşı muharebeler bü
tün 'iiddetile devam ediyordu. Kür
distan ve Suriye ahvali çok bozuk· 
tu. Hususile Balkanlar çok ga)e. 
yanda, orada heran ihtital harp çı· 
kabilirdi. ltalyanların Kızıldeniz. 
de de harp açmalarından ve Ye· 
mendeki Türk aske l~erile irtibatı 
kesmelerinden korkuluyordu. 1500 
kilometre uzunluğunda olan Tra
blus sahilinin 12 tabur ve bir kaç 
eski topla müd faasma imkan ol
madığı görülüyorQu. 

Bu buhranlı vaziyet tabii Osman 
lr devletinin dahili meselelerine te· 
sir etıni~ti. Meşrutiyet idaresi bu 
dördüncü darbeyi de yedikten son. 
ra ittihat ve Terakkinin nüfuzu 
pek ziyade sarsılmıştı. Harbin ilan 
edildiği gün Hakkı paşa kabinesi 
istifa etmif ve yerine Sait pafa geç. 
mi,ti. Şimdi gerek Sait paşa, gerek 
se Hariciye nazırı Asım bey hal. 
yanlarla pek seri bir surette anlat
mağa taraftar bulunuyorlardı. İki· 
si de harbe devam etmek mes'uli· 
yetini Üzerlerine almak istemiyor. 
lardı. Trablusn ve Bingazinin el
den gittiğine kanaat getirerek pa
difahın hukuku hükümranisi baki 
kalmak ,,artile İtalyanlarla anlat· 
mağa taraftr görünüyorlrdı. 

Aradan üç dört gün geçtikten 
sonra, 1 te,rinievvelde Almanya 
İmparatorunun tavassut edeceğine 
dair bir şayia çıkmıttr. Bu tavassu. 
tu sadrazam Sait paşa ınemnuni. 
yetle kartılamıttı. Bu tavassut AJ. 
manyanın fstanbuldaki nüfuzunu 
bir dereceye kadar olsun tekrar ka
zanabilmesi için Almanya tarafın. 
dan teklif olanmn,ru. Halbuki Rus 
ve Fransız diplomatları derhal bu 
işe parmaklarını sokmuşlardı. Çün. 
kü tavassut işini yalnız Almanla. 
ra bırakarak Almanyanın lstanbul
da tekrar nüfuz kazandıklarını İS· 
temiyorlardı. Alman sefiri bu ara. 
lık tıwaşaut için 4 maddelik biı· e. 
sası hazırlayarak sadrazama ver. 
mişti. 8u dört maddede deniliyor· 
du ki: 

1 - Trablusun İtalya tarafın. 
dan i'galine Türkiyenin razı olma· 
sı, 

2 - Türkiyenin Trablus üzerin
deki hukuku hükUınranisinin iti· 
bari olarak tarulması, 

3 - İtalya tarafından Türkiyeye 
tazminat verilmesi, 

4 - iktisadi sahalarda ve kapİ· 
tülasyonlar m~selesinde İtalyanın 
Türkiyeye karşı miisaadekarane 
hareket etmesi. 

Almanya bu esas üzerine bir an· 
la,ma temin ederek Türk - İtalyan 
ihtilafının büyümesine mani olmak 
istiyordu. Bunda da en ziyade Al. 
man menafiini _gözetiyordu. Çün
kü T rablus harbinin Türkiyeye bil· 

yük zararlaır vermesini Alman me
nafiin;! zıt buluyordu. Türkiyeden 
iktisaden istifade etmek için Tür
yenin tam ve mümkün mertebe lruv 
vetli kalmasını istiyordu. Onun için 
idi ki ilanıharpten bir hafta sonra 
heyetivekile bütün İtalyanların 
Türkiyeden tardedilmelerine karar 
verdiği halde lstanbuldaki Alman 

sefirinin müdahalesi ve ricası üze. 
rine bu kararın tatbikinden mu· 
vakkat hir zaman için vazgeçilmiş
ti. 

Bu esnada eski sadrazam Kamil 
paşa bos durmuyordu. Mebusan 
mec.lisinde gittikçe artan muhalefet 

kuvvet; Kamil pa~ya istinat edi· 
yordu. Kamil paş~ bu kuvvete da· 
yanarak ltalyaya karşı sonuna ka

dar muharebeye devam edilmesi İ· 
çin propaganda yapıyordu. HerhaJ. 
de Kamil p34a bu muharebeden 
kat'i bir netice çıkmayacağını bi
liyordu, fakat onun maksadı, har· 
bin biran evvel bitmesini İsteyen 
Sait paşa kabinesine ka111 muhalif 
vaziyette bulunmak ve o kabineyi 
düşlirmek idi. Düfürünce gene ken
disi iktidar mevkiine geçecek ve 
ittihat ve Terakkiyi büsbütün orta
dan kaldıracaktı. 

Fakat Kamil paşanın harbe de
vam için propaganda yapmasına 
hiç hacet yoktu. Çünkü balyada 
~iddetli bir galeyan hasıl olmuştu. 
Osmanlı devletinin mukavemet e
demiyeceğini anlayan ltalyan efka. 
rı umumiyesi, Trablusun bi!akaydü 
şaıt ilhakını, Tül'kiyeye hiç tazmi· 
nat verilmemesini ve zımni bile 
olsmıı. Türk hukuku bükümranisİ· 
nin kabul edilmemesini $iddetle 
talep eodiyordu. Evvela Türkiyeye 
kar•ı bazı haklar tanımağa müte
mayil görünen İtalya hariciye nazı. 
rı San Culyano bu tazyik karşısın· 

da fikrini değittirerek daha radi· 
kal bir siyaset takip et;;;ıeğe bala
mı,, T rablusun bilıi kaydüşart ilha· 
kı lazımgeldiğini ve ilhak işinin 
cerrahi bir ameliyat gibi yapılaca· 
ğını söylemişti. 

ftalyanlarm bu ısrarlan karşısın. 
da tabii her türlü tavassut teşebbü. 
sü geri kalmışıı. Kendisine tavas· 
sut için müracaat eden bazı sefirle. 
re hariciye nazırı Asım bey bile 
"bu ,artlar altında sulh yapmalrtan 
ise ço~uğu çocuğu evde bırakarak 
bizzat harbe iştirak ederim ! ., ce
vabını vermişti. İtalyanla:rın mem· 
leketten tardı yeniden mevzuuba· 
his olmağa başlanut ve harbe de
vam arzuları günden güne daha zi. 
yade şiddet kesbetmiftİ. 

Bu esnada İngiliz politikasının 
gayet mahirane bir oyunu oynanı· 
yordu. İtalyan harbi çıkıncaya ka. 
dar her taraftan ltalvanların mu· 
hakkak surette İngilizler tarafın. 
dan Trablusu İsgale sevkedildikle
ri söylenmifti. Herhalde Hakkı pa
şa sadaretten çekildiği zaman ken. 
disinde bu kanaat vardı. Halbuki 
Türkiye • İtalya harbi patlak ver. 
dikten sonra İngiliz siyasetinde bü. 
yük bir değişiklik husule gelmişti. 
Romadald İngiliz diplomasisi garip 
denilE-cek ka·dar bitaraflık gösteri. 
yordu. lst /ı ıbul ise İngilizler ve 
İngiliz dostu geçinen Türkler Ka. 
mil pafa için çok hararetli bir pr0: 
paganda yapıyorl.ardı. Kamil paşa. 
nın da hu propaganda esnasında 
harbe devam taraftarı görünmesi 
çok garipti. Hatta İngilizler o kıı.. 
d.a~ ileri gidiyorlardı ki İngiliz se
f ırı Lorvther: "şayet Türk1er harbe 
devam Pdecek olurlarsa Trablus ü
zerind .. lri hu1mk hükümraııilerini 
kurtal'm•k ümitleri çok kuvvetli. 
dir • ., Jıyordu. 

-Bitmedi-

MiLLiYET SALI 25 K.ANUNEVVEL 1934 

!HARİCİ HABERLER 
Bir Japon 
Zabiti Sovyet 
Sınırını geçmiş 

Durup · dururkea ortaya 
hadise çıkaracaklar 

MOSKOV A, 24. A.A. - Kabarovık· 
tan bildiriliyor ı . 

Ussuri nehri kenarında ve iman şebrı• 
ne 30 kilometre uzaklıkta bulunan 
Verknenikolski köyüne 21·12 tarihinde 
bir Japon zabitiyle bir Mançuri emir 
neferi gelmişler ve bir kolkozlunun evi· 
ne girerek incecik bir şey istedikten 
sonra zabit köyün ortasında -fotoğraf ve 
nefer de kağıt üzerine bazı notlar alma• 
ğa başlamı1tır. 

Zabit bir kaç gün evvel köyün karşı· 
sındaki bir Cin evinden kaçan 7 yaşında 
bir çocukla bir hafta evvel Sovyet sınır 
muhafızları tarafından tevkif edilen bi
ri Koralı ve öbürü Çinli iki Mançuri 
köyl\is~nü aramak için ım rı geçtiğini 
söylemiştir. 

Japon zabiti o!omobiUe sınır müfreze-
si karargahına sevkedilmiıtir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Sovyetlerin bir tekzibi 
MOSKOVA, 24. A.A. - Tas ajansı 

bil•riyor ı. 
Bir kızıJ müfrezenin gUya 1'-1ançuri ara 

ziaine girerek betonarme askeri istih .. 
kamları yaptığına ve bu istikamların 
üzerinden Sovyet tayyarelerinin uçtuğu
na dair Harbinde çıkan haberler Sovyet· 
Japon münasebetlerini gerginlettirmel< 
için uydurulmuıtur. 

Bir tekzip 

Arnavutlukta. 
ihtilal yok 

TiRAN, 24.A.A. - Arnavutluk mat· 
buat bürosu, Dibna mıntakasmda ihtilal 
ÇJktığı haklundaki haberleri tek-zil> ede
rek bütün Arnavutlukta sükun hüküm 
sürdüğünü bildirmektedir. 

Sar'da lnıiliz kuvvetleri 
LONDRA, 24 (A. A.) - Sar kuvvet· 

leri timdi Wnm:ıı okmqtur. Yalnız dört 
lngiliz tankı Noelde geleoeı.tir. 

NA YEŞT AH, 24. A.A. - lSay 
Hitler'in mümessili Sar hükumet komiı· 
yonuna bir bitik göndere~·ck Sar polisin .. 
de v uıle al .. n göçmeni~• İn çıkanhnaSlnı 
iste.."Tit~lil"'. 

Londraya çağını 
PARIS. 24 (A. A.) - Cazı gazetelere 

göre Sir Con Simoıı dün dıı itleri ha • 
kanbğrodaki kısa miikilemeleri esnasın
da Bay Flanden ile Cay Laval'ı son ki,. 

nun içinde Lonchaya çağımuttır. 

Sclanikte açlık grevi 
SELANlK, 24 (A.A.) - 12 giin • 

denberi tütün imalathaıresinıe kapan. 
ımt§ olan 400 erkek ve kadın 'l§Çi hale. 
imalathaneyi tutmaktadırlar. 

latekler.i.nıi kabul ettirmek için aç • 
hk grevi yapınağa bu sabah karar ver 
dikleri söyleniyor. Ote taraftan \§çiler 
&endikuı da 24 saatlik tesanüt gre...i 
yapmayı dÜ§-Ünüyorlar. 

İtalya. Habeşistan 
ROMA, 24 (A.A.) -Val'Val hadi· 

aesi hakkındaki ltalyan notaaı cluslar 
kunmıu genel katipliğine verilmi~ir. 
lıalyan notası, valvalda.ki hadiselerin 
mesuliyet"ınin Hahefi&taııa ait olduğun 
da urar ebnekte ve bombardımanın, 
1 talya tayyarelerine açılan ateşe bir kar. 
tı koyma olduğunu aöylemektedir. 

ltalya hükıimeti, bu notuında Ha· 
beşi.atan hükW-ti kendisine V a.lval 
hadiaeoinden dolayı tarziye ...,..diği ta.k 
dirde 1910 da ba.§layan ltalyan • Ha· 
beti•tan &IJ\ll' tahd(di i!ine yeniden baı 
lamaya anık olduğunu da. bildirmekte
dir. 

1 Harici küçük haberler 1 
~ FRANSIZ BOTÇESI - Fransız 

avan meclisi meclisten dönen bü~eyi 
kati olarak kabul etmiıtir. Masraf 
47.817.011.976, varidat 46.991.968.737 
ve açık 825.043.939 franktır. 

* AMERiKA TiCARETi ARTIYOR-
30-6 tarihinde biten yıla ait re&mi 

iıtatiatiklere göre, Amerika dı§ ticare
tinde büyük bir artına vardır. ihracat 
kıymeti 42 yüzde, kıymeti de 18 yüzde 
artmıttır. 1 !halat dahi 47 yüzde, ve 20 
yüzde nisbetinde fazladn. 

* KiMSE BORÇ VERMiYOR -
Estonyanın Amerikaya olan harb 

borçları için bütçede tahsisat olmadığın. 
dan bu borçların 15·12 taksitinin öden· 
mediği resmen teyid edilmiıtir. 

* Fransız par)aınento&u kapanıyor -
Fransız Parlementosu 1934 fevkalade 

toplanma devresini kapam1ştrr. 1 

' Yugoslavyadan çıkarılanlar -
Yugoılavyadan uzaklaştırılan ill< Ma

car ailesine tekrar YugosJavyaya girme
ğe izin verilmiştir4 

Amerikalılar 
Tezgaha yeni 
Gemiler koyacak 
Japonların bozgunculu-

..., .. . 
gu uzerıne 

yeni vaziyet alıyorlar 
PARIS, 24.A.A. - Malen gazetesi ya· 

zıyor : 

Vaşington muahedesinin Japonlar ta• 
rafından bozulması Üzerine lngil~ere ile 
Vaşington arasında derhal fikir taatiıi. 
ne ba~lanmııtır. 

Daha dünden Amerikanın önümüzde
ki nıÜzakerelerde tatbikini düıündüğü 
sıyasanın ana hatlan Amerika deniz ida· 
resi tarafından bildirilmiıtir : 

1. - Japon tebeasiyle hatır kıracak 
vaziyetlerden sakınmak için ihtiyatlı bir 
hattı hareket kabulü, 

2 - Deniz nisbetleri müsaviliğine 
matuf Japon metalibatına kartı teıriki 
mesai, 

3.- Amerika bahriyesini müsaade e
dilmiı olan azami hadlere iriştinnek i
çin tezıı-ô.lıa gemiler konulması, 

4.- Muhtemel lngiliz • Amerika mü
zakereleri hakkında matbuata ve halka 
karşı mutlak bir ketumiyet muhafazası 
5~ ı;.5,3 nisbetinio muhafazasına 

imkan verece!< bir formülün hazırlanma• 
sı için Japonya ile diplomatik görüşme: 
lere devam edilmesi. 

Noel münasebetile 

Avusturya da 
Af ilan edildi 

VIY ANA. 24. A.A. - Hükumet Noel 
münaıebetiyle af ilan etmiıtir. Şubat is· 
yanı üzerine tevkif edilerek haklarında 
heniiz hüküm verilmemiş olan 1.000 meY 
kuf afedifmiı;tir. 2.000 mevkuf geçen 
balta aftan istifade etmiıti. 

Bundan ba§ka Reisicumhur 170 ti il· 
yı<sa) mevkuf olmak üzere 300 mabkU
mu ve 93 sosyalist ve komünisti ve 77 
nıuiyi afetm.İ§tir. 

Sir Simon Londrada 
LONDRA, 24 (A. A.) - Sir ve Le

di Simon dü.n ..abalı Kan'a gelmişlerdir. 
Noel yo•tularmr orada geçireceklerdir. 

Kubilay abidesi 
Yarın açılacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıehit ettL 

Menemende, ~im<li açılacak olan 
Kubilay abidesi, bu meydanda olup bi 
teni bütün m&na.sile dev.irclen d<M"e 
nakledecek bir hatıra, canlı biı- h..,- • 
kel ola.cakbr. 

Ahide laf ve bronz olmak üzere iki 
kısma aynlır. Sanatkarl:anımrzdan Ra 
t'.p Atiııin yaptığı bu eser 21 bin lira· 
ya çıkınqtır. Abidenin üzerinde ölen 
kahramanların adı, sanı, vakıanın ta· 
rihi yazılıyor. Bundan batka §U veciz 
ciimle vardır: «inandılar, dövüştüler, 
öldüler, bırak.tıklan emanetin bekçi • 
aiyıiz.» 

Abidenin bir kaidesi üze.,:ınde .ı.. 
Kemal Atatiirkün gençliğe hitahesin. 
den cümleler vaNlır. 

Antalyada Kubilay günü 

ANTALYA, 24 (A.A.) -Menemen 
kahramanı Kubilayın ö-lümünün yıl • 

dönümü bugün Halkevinde zabitler, 
memurlar, muallimler ve halktan bü· 
yük bir kalablık i9"nde ya§atılmış in
kılap ve cumhuriyet yolunda her tür. 
lü fedakarlığı ya.p.mağa hazır Türk 
gençliğini Kubilayın feragat ül
küsünde birle§ikliği tekrar edilmi9, 
ünlü gencin reami meraa"mle uılmq • 
tır. 

Kayseride 

KA YSERI, 24. A.A. - Kubilay için 
Halkevinde dün gece bir toplantı yapıl· 
mıştır. Toplantıyı açan kültür çevirgeni 
irkilata Kubilay ve Menemen itinin iç 
yiizünü aydınlatmış, bütün muallimlerin 
ulusal devrinde üZerlerine d(iıen işleri 
kan dökerek yapmaya antlı olduklannı bil 
dirmiş ve Atatürk'ün ço;, yqamasını dile 
miştir. Daha iki genç yönünden verilen 
söylevlerden sonra Hall<evini dolduran 
budunun cumurluk marşını hep birden 
söylemesiyle toplantıya bitim verilm:iştir. 

TAN 
MiLLlYET'in yeni 

adı olacaktır. 

• 

.. D 
l ç işler bakanı bugün geliyor . 

ANKARA, 24 (Telefonla) - içişler Bakanı Bay Şükrü Kaya bır· 
kaç gün kalmak üzere bu akşamki trenle lstanbula gitmiştir. 

Yüksek iskan komisyonu toplandı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Yüksek iskan komisyonu içişler !la· 

kanının başkanlığında toplandı. Komisyon Trakyada yaptığı tetkıkle 
ri sırasında elde ettiği neticeler etra lında görüşmüştür. 

Fransız gazeteleri Almanyada 3000 
kişinin tevkif edildiğini yazıyorlar 

BERLIN, 24. A.A. - Havas ajansının Berlin muhabiri bildiriyor: 
Teminata rağmen, siyasal mahafild e içeri durumuna ait bir takım kay
guların belirmeye başladığı söylen mektedi:r. • 

l'fo ay başındanberi orduda alın an tedbirler hakkında ortada (''~ 
çok şayilar dönmektedir .Bilhassa Noel izinlerinin kaldırılmmı ve '!i" 
nümüzdeki cuma gecesi için ihtiyat tedbirleri alınması askeri mahafıl· 
deki kaygulara göstermektedir. 

Ôte yandan siyasal polis idare si yeniden bazı tedbirlere btıf 
vurmuştur. Bu işlerde ulusal bir gizlilik güdülmesi dolayısila aypı· 
lan tevkiflerin sayısı temamen belli değildir. Fakat söylendiğine 
göre binlerce kisi yakalanmıştır. .. 

Bu tevkilattdn bazılarının ııebe bi, 30 haziran vekayiinde ileri siirıı 
len aynı ahliiki meseleler olduğu bildiriliyor. 

PARIS, 24. A.A. -· Havas ajansı bildiriyor: 
Paris gazeteleri Berlinde dolaş an bazı haberleri ele alarak diyot· 

lar ki : 
Oç haltadanberi üçbin kadar adam tevkif edilmiştir. Müstantıkla· 

ran istinad ettiği belgeler ne olabilir. 30 haziranda kurşuna dizilen_ 
Kari Ernst'in Rayştag yangınının iç yüzünü <111latan vasiyetnamelf 
midir ? 

Kurultayın son toplantı
da onayladığı töreler 

•••••••• 
Bunlar arasında tahsili emval kanu· 
nunda da mühim değişikler yapıldı 

Sovyetlerin açtığı kredinin kullanılmas 
için de bir kanun çıktı 

ANKARA, 24 (A.A.) - Kurultay 
1 Marta. kadar tatil kararını verdiği 
dünkü toplantısında onaylamış oldu • 
ğu kanunla.mı aruında. talu.ili emval 
kanununa bazı maddeler eklenmesi • 
ni gözeten bir kanun da oynayhı.ll\I§ • 
tır. 

Bu kanuna göre, mükellefin Tür
k.iyede belli ikametga.Iıı yoksa, vergi· 
&İr.i ve...-nı.emek için mallarını gizleımıe· 
ğe, •kaçırmaya veya kendi.alİ. kaçmaya 
hazırlandığı veyahut mal kaçırdığı 
veya kenı:lıisi kaçtığı anlaşıll'J"Sa bina ve 
arazi veo-gilerioden batka vergilerin 
bulunmuş maıtrahları Üzerine tahak • 
kule memurluğunca verginin mikdarı 
tahakkuk ettirildlıkten sonra yukarı • 
dakıi sebepler dolayısiyle talui.lat ko
mişyonları karariyle mükellefin hani 
caiz mallannm alacak ve mallarmm 
borcu ödemeye yetecek mikdarına ih· 
tiyati haciz konulabilecektir. Mükel• 
lefin buna karşı itirazlan itıirıı.z ko • 
misyonlarınca batka işlerden önoe gÖ· 
rülecek ;ve komisyonların kararları 

ka t'i olacaktır. Vergi mükellef tara • 
fından ödendiği, it'.~az kdınisyonları 
haczin kaldırılma:..ma karar verdiği, 
verginin terkinine dair karar kat'ilet· 
tiği takd"rde ihtiyati haciz kaldmlır. 
Hakoız olarak konmuş veya yolsuz tat 
bik edibnit ihtiyati haciz yüzünden 
doğan zarar ve ziyan hazinece ödenir. 
Hususi kanunlarında münını zaman 
müddetleri yazılı olıwyan vergi ""' re
s"mler ile bunların munzam keairleri· 
nin tammamı ve taksitli ise her taksiti 
tah•il;nin taa.llıik eylediği ım.ali yılı ta 
lıı"p eden yıldan başlamak üzere beı 
.senedir. 

Souyetlerin açtığı kredi 

Onaylanan diğer bir kanun ile de 
Sovyet Sosyalist cınnhuriyetleri itti • 
hadı tarafından Türiıı:ye cumhuriyeti • 
ne açılını§ olan sek.iz milyon dolarlık 
kredinin icra vekilleri heyetıince res • 
mi daire ve belediyelere lüzumu ka.. 
rarlattırtla.ca.k mamul evya aatm alın 
masına. dahi kullanılması için hükıime 
te salahiyet verilmiştıir. 

Bu suretle alınacak e§yanın bedel· 
terine ait taahhütnameler Maliye ve: 
kili tarafından imza edilecek ve alı • 
nan eıya herhangi bir belediye için 
almmq iae belediyece bunun bedeli 
bütçes·ıne konularak maliyeye öden& 
cektir. 

Akt görenlere yardım 
Kurultay muhacirlere, lrunı.klık ve 

oel gibi afetlere maruz kalanlara hü. 
kıimetçe satın alınan tohumluklardan 
bir ınilyon •liralık mikdarmın ikıi yıl va. 
de ile tohumluk ve yemeklik olarak ve 
rilmesi i9'.n olan kanun ile balya Ka
raaydın şirketinin getirteceği ga.zoli • 
nin gümrük resminden ve muamele ver 
gisindan muafiyetine, komşu Arap hü 
kümetlc.,: yle hük&nı>timiz arasında ya 
pıl .. ıı ve Çekirge h.aherle~ ofüin.i 

kuran mukavelenin üç yıl için mutebe 
tutulma.oma dair kanunları da ta.svip 
eylem.ittir. 

Diğer kanunlar 
Ziraat vekilliğ.i miies·e•elerinde ye 

titt.irilen her nevi fiidan, tohum ve bur 
lar gibi üretme vasıtalarından lüzun' 
görülenlerin.in vekô.letçe ke3tirilecek 
bir para ,]e •atılması ve lüzum gördü 
ğü müesseselerden her birine bir ve
ya bir kaç defada seneıleri bütçelerin· 
den ve hizmetin taallıik ettiği tertip· 
[erden en çok elli bin ~·raya kadar it
ler •eınnaye verebilmesi için vekalete 
me~uniyet veren kanun ile Ayvalıkta 
aatıknaıkta olan zeytinliklerin evkafça 
sr.tm alınmasına ve evkaf bütçesinıiııı 
18 inai faalındaki birinci maddenin a· 
dı «bakım maorafı ve yeniden alına · 
ca.k zeytitdikler bedeli,, olarak değit· 
tirilmek suretiyle bu maddeye 50 bin 
lira ili.ve olw:ımaama ait kanunlar da 
kurultayın onayladığı kanunlar ara · 
.,nda bulunmaktadır. 

Berlin elçisinin teşekkürü 
ANKARA, 24 (A.A.) - Berlin bii 

yük elçimiz Bay Hamdi Arpağ, ge
çirdiği kazadn tamamen iyile~ ve 
tekrar elçil"k itlerine dev.una batla
ınııtır. 

Bay Hamdi Arpağ, bu miina=ebe'~ 
dootlanndan aldığı tel yazılarına ~ · 
kürlerinin iletilmeoini Anadolu Ajansı 
dan rica etmiştir. 

Musiki değişimi 
Ve ecnebiler 
Atatürk daima olduğu 

gibi bunda da 
yine muvaffak olacaktır 

PARIS, 24 (A .A.) - Hususi muh•· 
birim;., den: 

La Tribune des Nations pzetesi Ni 
RoLert L. Bandouy imzasile Türiciyed< 
musiki inkılabına dair bir yazı yazmı; 
tır. Muharrir bazı Avrupalıların ,;mal• 
Afrikada, Suriyede veya müstenJekel.,. 
sergisinde dinlemiı olduldan ince saz! 
sanat ve musiki bedrmımılan hiç bir de 
ğeri olmadığı gibi Türk nıhumı akset· 
tinndrten de ~ uzak olduğunu, bu bı 
s;ı; ve iptidai Bizans artığı yanmda mii· 
tekamil garp musikisinin münevverlııı 
arasında nasıl yer almaya ba~ladığmı " 
[attıktan $Onra büyük Türk Onderi AU 
türk'ün bunu lbir inlalap ip olarak el< 
almasındaki ehemmiyeti canlandınyor, 
diyor ki: 

"Hakikaten Türklerin ata5ı olan Gs 
zi, bir kere daha, kendi$ine has buluna 
sarahat ve azmi karar ile bu inkılibı h> 
kikatlqtınnak .istiyor. Bu yıllık ilk • 
dun uluslar arası musiki için halk ~ 
smda bir zevk ve haz yaratmak, ınusi 
sevgisi uyandırmaktır. Atabürk'ün nüh 
zu nazarına ve kaı-arlannın daima isab< 
ve mükemmeliyetine Türk m:illetinin do 
rin itimadı varıdır, ve bu itimat ona ya~ 
clım.:ı olacaktır. Tecrübe takip edilme8 
layıktır. &gün büt.ün ıımatkarlar d• 
kendisi ile beraberdir, ve gene muvaffı 
olacaktrr.,, 



raydan lokantaya! 
- Gezı:in yaz:.ıları -

~"Ciltffe Krulı ve Hindistan impara· 
ı;:;cı <.:orc kl§ın Londradaki 
iL -.: sarayında otururmuı. Biz 
~-İll ;yal - Bu •arayı /lÖ,,.,,;ye ,.. 

lıö- pazar giinü öğleden evvel git
:'" Annemin dediği gibi - Maçka 

'hanesinden biraz daha büyük ve 
~ daha kara .•• Onünde çok i'enif 

af!lı ... Sade demir parmaklıklar ve 
. lıar kürk kalpaklı cuker ..• içeride· 
~apının önünde de bir iki polis ... 
~iltün ocunda dile diipn.İİf olan in
~ ıhtiıamile br. 'adelik ne 11öze 
"ı>ar bir ayrılık te~ .. il ediyor. 
Orcr)'G geldij;mi:z sırada, saray önün
' .nöbet tutan kürk ko/paklı cuker• 
lıı., değiıme .aati imif ... Kırk elli ki
~ .. nöbetçileri dejri§tiren maft/lanın 
illide her kopının önünde değifilir

lııı aeyrrliyo•lar... Lurıdralılar için 
•hususi bir eğlence ... 
tam sarayın kar1,.ın'1a yuvarl.:ıh 
~ PQrralı bir hoı>u:z. mrrdivrn ve mer

•n mermerlcr<lcr. ı:enif sular çağlı
~ bu !r·evre merJit•enlerin ortasın .. 
i genir salıan.'ıkta kraliçe Victoria

ı.. llnun oturan bir heykeli kurulmuş 
:"tıyor ... Etntınd<ı l·uvvet, hapnet gi-
lı.,. imnnlığın : .. t,,diii ;ı:;or elde edi

. ~o:ııançlann tunçtan .. mbolleri olan 
!altım heykeller var ... 

&i:z.da oı... idi, bu dimdik heykeli 
~Q;ı.1r1 ta alnının ortasına dikme;ı:;lerdi. 
'""1reti bo:ırr) d}ye ..• 
O c~vardan birrız: ileride Bahriye ne
•ti olduğa söylenen damı tel.iz: an
l•rıle donanmıf binanın önünden 
•rek vardığımı;ı:; bir eski binanın 

\{'">ında kırmızı caket, beyaz pan· 
.• ,, tle kalçalarına kadar uzun nya/ı 
ı,,,,"'e giyen muhalı;ı:; a•kerl.r var. 
J.. '"'"' lulıklıları tarihi İmİf .... Boy
;., daima 1 ,90 dan yukarı IM!çİlmif o· 
. bu aJamların bQfında parlalr ve (ıti 
~r )li tcular. Bunların en büyült ....,.. 

•fi kı'Pırtlanuulan durmak. Herkes 
, la,., rerim .. ;yreder ıribi Hyrediyor. 
fiinün ııaaiyeti. Hallo bir metre ya-

~
na gelip, heri/in suratına, gözünün 
e bakıyorlar. O da, i'Ömnü kırpma
onlara bakıyor. Ne acai'P py/ Böy

'\ilmalola beraber herifin ııö;ı:;leri 
llerin altındadır. Çenesinin ii.stün

ıı.. Ve alt dudağının altından ıakakla· 
,,"IQ çıltan iki parmağa ;yakın kalınlı-

dak; ancir taama da ıruratını bir 
..:;li örtü70r. Onan için herifin hisai
,.,,, g&tenne.i bir as lfÜF 1 .. 
• flu adamları böyle yakından se;yret
f;_lı de Londralıların bafka bir ;ı:;evki ... 
~ul.ılan ııetiri'P herifleri gö.teriyor
• • Bide ••iti yeniçeri heykellerini 

erir ıribi ... 
••• 

1'evltal&de sınıftan Ofaiı fakat birin· 
"'ııl bir otelin lokantaaında bir öğle 

eii yedim, Bu otel Y"!nİ yapılml§. 
't,r!1 Parkın kar11$1nda ... Kemberland 
~ · ı. .. Modern bir yer... Lokantasını 
"-"İnt hiç bir lolHrntamı:ıuı mukayeşe e
ırıi;yeceğimden dolayı çok içlenirim .. 

an afGlı fraklı 6«nonlar hi:z.md-
· ~'ı gii;ul bir ;yerdir. Sanınm bin 

Ye birden yemek verecek kadar 
'~if ... Oile -li maktu olarak 3 
rvlt filin yemi bi.aim para ile 11 o ku

. Bu ;yü;ı:; on kunıı içöıde fİmdi 
İ•inılerini ;ya1UT1myacaltm tamam 

1 
türlü ;yemek vardır iti bunlardan 

lıı lanaini uçmek hakkınıiöır. Sa· 
lıl o, ekmek ııe su ıribi ıeyler tabii bu 

•de dahil değil"" bele, .... 
flllfkalannı fr.lmem, benim için bu 
~ eklerden en çok dört çefitinden 
1,/asını yemeğe imkan yok/ Ba,tan 

ovr, sonra çorbası, aonra )"lmturfası, 
\ ~a balıklar, •onra baı yemekler, son 
~dıara etleri, sonra :z.er;ı:;evatlar, 
ı, ra, tatlılar, ..,nra ;yemiıler, sonra 
llııirler, sonra kahpe • 

\ı flu ucuzluğun hikmeti nedir? .. Bu
~" gelmeden evııel yalnız: bi:z.im mem 
1;;~timiz;delti pahohlığın /ıikmetbıi 
i:f"nür H kalamı 6e;y1ıude yorardım. 
:"ildi bir de buradalti ucu&fuğun hik
~- tini düfÜnÜp kala yoruyorum. Bi
."'I ltalalann talii bö,,le ... bofUR4 ııe 
Odığını bulırıadaıt ,_-almalı. 

~ ~ir f"Y i'Ö;ı:;Üme ilitli. Bu lngiliz 
'ltanta.ruulaki ;yemek liste•i baştan 
~· franaz.ca .... ıüphesiz mutpakta-
Q#ıçıba11 da Fran$1Z. lfte Fran.sanın 

tereye nüfuz edebildiiinıi en kuv
lıl.... fube ... Mırtpak. ııe yemek l'stesi ... 
.,.,.,,ft.s ba Franaı;ı:; mutpağının kuıı· 

~deıı ileri 6eli;yor... Bir gömlekçi 
.._. ltünında, bir terzi de, bir kundura· 
~a bö- tek fl'anau<:a .;;,. anlamadık
'ııı halde lokantalarda bütün fransız. 
L~~elı Uimlerini irkilmeden .Öyleye 
~inU:, çünkü lnııilterede i'eren 
......,zca kelimeler bunlardır. 

'-...... B. FELEK 

-ektcplc~dcki 
t Ut11m müsabakası 

-o-

\ıı kağıtlarının tetkikine 
devam ediliyor 

'l"•tum haftaaı münasd>etile ~-

~--~--" yazı miiuıbakalannm -.._ ._,,., henüz alıwnaınııtır. Yazı tıibt· 
~- tetkikine ve aynlınasına dn
~teclir. Hafta içinde kumbara a
."'llarla kumbaralarını boıaltanlar ... 
~ yapılan mii...bakııda 18 kiıi b
"'-~fbı. KuaMnlara, guı:cl birer Ata· 
"'le lıi.ıü hediye ed ekte · • 
L.. 'Saır-nun mü r için ayırcbıiı 
:"'CliyeMr;,ı vetiımiyeceği yolundaki ha· 
-.~~ doi;Tu delildir. Kurwn, yazı mü
.--...ıa kazanacak 36 talebeye yerli 
~ "fe m ! ... üllerinden iyi hediyeler a
.. ~""ttR'· Bu hediyeı,,.r arasında bir aan
.ı... _...al, küçük bir çuval fınd.lı • 
- ~' ·~vler bulun....ı.a. .. 
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Voronof aşısı ve may

OKONOMI 

Yağı alınan 
Peynirler 
Satış nizamnamesinin tat

biki11e geçilecek 
Son zamanlarda piyaoada aatı4an pey

nirlorin tamamen :rağsn: bulunduğu gö
rülmüt ve bu hal dikit.ti çekmiıtir.Y •i 
stz peynirlerin yağlı olarak ve değerin
den kat kat pahalı satılma11 halkın zara
rına meydan vermelotedir. Eaa-., yağı 
a1aı..., peynirler, sıhhate muzir olduğu 
için, sablması ,._,ıı1ı: edilmiJtir. 

• 

Oğrendiğimjze göre, bundan bir müd 
det evvel hazırla11M1 fakat her neden•~ 
taıibik sahasına ltonmıyan peynir ı;abş 
nizamnaıneMnin btbiki dütünülmekte
dir. Ya!nn bu nizamname bazı değ:iıik
liklerden sonra taıib.ilı: edilebilecektir. Ni 
:zıunnameye ceai hükümlerin de iliıve e
.ıilmesi ndıterneJdir. Böylelikle yağıız 
peynir sahtı kontrol edilecektir. 

Yeni oda meclisi son 
kAnunda toplanacak 

Ticaret Odası yeni mecli.oinin aıli a
z.alannı seçecek olan 60 ilk müntehibin 
çarıamba ıünü Odada toplanmaları ka· 
rarlaştınlmıştır. Bunun için müntehiple
re dün tebligat yapılmııtır. Yeni Oda 
meclisi bu hafta iferio.inde belli olacağı
na göre, ille toplantı ikinci kamınwı tam 
baltasında yupılacaktır. Bu içtimada, 0° 
da idare heyeti ayrılacak ,reiılikler ve 
komisyonlar seçilecddir. 

lhracıt be ıan nameleri 
Türk perasmm kıymetini koruma 

kanunu mucibince, .ihracat tacirlerinin 
gümrüğe verdildm ihracat beyanna • 
meleri suretinin tastildi olarak kambiyo 
müdürlü4derine verilm.,.i İcap etmekte
dir. Gümrük ve inhisarlar Vekaleti ala
lcadarlan aönılerdiii bir tamimde, bu 
4astikli ııuretlenn luıniıiyo müdürlükle
rine tevdii lazımgeldiiini ve emtaa dö
vizlerinin kontrolü bakanından bu hucu• 
SlJl1 mnfıakkok yerine getirilmesi İcap 
ettiğini bildi....W.tir. 

Ceyhan parnuklarında 
bir hışere 

Ceyhan mıntakasında yetlJ"ll pamuk-
1-a Heliot» itmiı>de bir M§'lftnİn zarar 
verdiği haber verihnektedir. Ziraat Ve
IWeıtinc:e, mahallinde yaptmlan tetkikat 
neticeoinde bu ha§erenin bazı yerlerde 
yüzde doksan nislıetinde zarar verıliğı 
teolılt edilmiıtir. Adana ve havaliıi için 
ebemnüyetli bir gelir kaynağı olan pa
mııklarwı bu zararlardan kurtarılması 

içMı gelecd< •- icap eden te..,irler a
lınacaktır. 

Diğer taraftan Ege havalisi h&§erat 
i.llasyonu tarafmdan ~ılan tetkiklerde 
Foça, Urla, Karabuıvn ve KuıadaSJ zey. 
tinlilolerinde z,eyliMineği bulundufu an· 
la!dmı,tı . . Onümıüzdelti yıl bu yerl..-de 
de mticadele açılaaılı:br. 

--~ 

Fatih Kaza kurultayı 
Cumhuriyet Halk fır)<au Fatih ka

zuı kurultayı evvelki a.kşam kaza 
merkezi olan Şehzadebaşında Letafet 
apartıman111da yapılmıştır. Kong,,.,yJ 
kaza batkaru Dr. Hikmet Feridun aç
mıştır. Konı:re riyıuetine Dr. Bay Er
tuğrul seçilmi,t"r. B<r seneJ;k rapor O• 

kunmuş ve alkıtlarla kabul edilmittir. 
Kongreye gelenler aruınd-, Vilayet İ
dare heyeti b&?.anı Dr. B.ay Cemal, ş.,. 
hir meclisi azalarından Halkevi reiıı.i 

Ali Rıza, Dr. Gal'p Hakkı, lıımail Srt· 
kı ve diğer zevat ile Eminönü kaza 
reiai Tevfik ve heyeti idaresi Fatih ka 
za kaymakar.nı Halük bulunmuılardır. 
Yapılan gizli intihap net'ceainde yeni 
heyeti idareye tunlar gelmiştir: Ih • 
aa.n Arif, Yas.fi, Cemalettin Fazıl, ı.. 
mıııil Sıtlu, Muzaffer, Bayan Makbule, 

Es.ki kaza reisi Bay Dr. H'kmet bu 
aeçimde yeniden intihap edilmemittir. 
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POLiSTE 

Ramazan 
Topu yanında 
Çadırdan ateş çıkh, iki 
kişi hafifcc yaralandı 

Dün Universite meydanında ramazan 
tıopu yarunda bir yangın olmuştur. Top 
için hazırlanmıı olan barutun bulunduğu 
çadn-da birdenbire yangın olmu§, t.adır 
yanmıı ve top atruilğa memur olanlar • 
dan biri kolundan, diğeri de yüzünden 
yaralanmıı ve tedavi için haotaneye kal 
dınlmışlardır. 

* MERDiVENDEN AŞAGI -
Beyoğlunda Kmnerhatun mahallesin. 

de oturan Dumaniko, evinin merdivenin .. 
den dürerek ağırca yaralanmıttır. 

* KUMARBAZLAR - Beykoz'd" 
Rıfkı'nın kahve•İnde kumar oynamakta 
olan Muıtafa ve Ali cünnü 1<1ethı.ıt ha· 
linde yakalanm.~tır. 

" SARHOŞ - Dün geceyansından 
sonra aarlıot olarak sokaklarda dola§tı
ğı aörülen Corci yakalannuı, n.v. attı. 
gı için hakkında ı..trihata lıaflanmııtır. 

• IÇKI SOFRASii'iDA kavra -
Hasköyde Kalaycr~ecle oturan Ne • 
sim, aynı mahallede Haynn isminde bi
rinin ev.inde rakı içeıi<en kavga etmiı
lerdir. Nesim bir aralık çol< kızmıt ve 
Hayımın üzerme çakı ile aalılırmıttır. 
Nesim yakalanmıthr. 

* ANBARA DUŞTU. - Haydarpa
tada bağlı bulıtnan ltalyan bandır..ıı 
Kozo vapuru tayfasından Jojo 2 numa
ralı anbara ılüıı,erelı sai bacağından ya
ralanrnrıtır. 

* CANLARI BAKLA VA istemi§ -
Sabakalı Sivaslı Mehmet oflu Ahme-t, 
Kasnnpatada Şekerci Bay Ahmedin dük 
l&ıruna girnek 2 kilo baklava dolandır • 
mak i•teıiren yakalanıruflır. 

O Tramvay yo 1dan çıktı - Dün ak
tam 56 numaralı Yedikule tramvayı 
Salknnaöğütten geçerken, arkasında
ki romörkli yoldan çıkımı ve bu yüz
den seyrisefer yanın aaat 11ecikııni.ttir. 

Atatürkün 
Yeni bir hey keli 
Tokada dikilecek hey

ke!e hiç bir 
ecnebi eli dokunmamıştır 

Genç lıeykeltra1larmuzdan Bay Nuı
ftt Haı<lu, ~rim.izde Aı.türk'ün yeni 
bir heykelini yapmı§lır. Bu heykel To
lrat'ta dikilecelrtiT. Heykel 3,80 metre 
uzunluğundaarr. Atatürk'ü Maretal üni
iormaaile sÖltermektedir. Heykelin To
kada gönderilm<>k üza-e ambalajı yapıl
mıttrr. Orada luıôıle•i de hıaırlandı~
<lan vannu hanen dikilme.ine baılana. 
aıılı:tır. 

Bay NlMfet Hakkı, Almanya' da tahsil 
gönnüt bir sanatkardır. Alrnan)"l'ya ta
lei>e ıöndenlmelı: için O>Çılan müsabaka
ya ginniı ve bu müsııbaka için de tay. 
yarecıi Fethi Sadığın bir heyke!inl yııp· 
mııtı. T olrat b..,.iı:eli N uıret H""1a'nın 
ikinci esoridir. Bundan nve! Atatürk'ün 
Artvin'de dikilen heykelini yaprnıftı. 
Bay Nuıret Hakkı son eıerinde çıı.k mu· 
vaffak olmutfur. Heykel !~tan dökül
muıtür. Bunu döken de Yusuf usta a· 
dında bir Türı.tür. Yusut .,.ta Unaj: 
mMlebinde oltuınuıtur. At.atürit'ün A
ln!l~}'a'da ve Buraa'da dikilen heykelle
rini de Yusuf usta dökmüştür. Yuouf 
usta Ankara inkılap --ıisinde bir ka
dın heykeli dökmüştü. 

Tokat heykelinde çalıf&D]ar bep Türk 
..,..tı.arı..drr. Hatta bunun monta;ını 
)'llPart Yusuf ustanın Tim< olan çırakla
rıdır. 

Üsküdar - Kadıköy 
tramvayı 

Usküdar • K.adıköy Tramvay firke 
ti müdürü Bay Necmettin Sahir AX1. 
karaya gitmittir. Bay Nec:mott'n Sa. 
hir Ankarada Tramvay §<iri<etinin ma 
li vaziyeti hakkında alakadar makam 
ierla temaa edecektir. 

LiMANDA 

Akılda 
Olmıyan seyahat 
Ceıair önünde denize dü

ıen altı kişi kurları· 
larak şehrimize getirildi 

Dün limannnıza gelen Fransız bandı
ralı Clemenceau vapuru limanımıza 6 yol 
cu gctirmi,ıir. ' vapurla ıehriınlle 6 
ıyolcunun gelmesi mühim bir hadise de
ğildir. Fabl bu yolcular htanbulu akıl 
ve hayall...-ioden geçirmedikleri halde 
felek onlan buraya atmqtır. 

Vaka şöyle olmuttur: 
hpanyol bandıralı bir yelkenli gemi 

Ce-zayirden Cebelittarığa giderken yolda 
fırl.ml\ya tutulınuı ve direği lıınlımıbr, 
Ora-dan geçmekte olan Clemenceau vıı
J'UYU yelkenlinin babnak üzere olduğunu 
gôrer<!r kazazedelerin imdadına yetiımit 
ve 6 k'~:yi kurtararak yoluna devam et· 
miştir. Vapur hiç bir yere •ğramadan 
doğru limannnıza geldiği >çio kazazede
leri buraya getirmiıtir. Hem canlı kur
tarıl.an, hem akıllarında ,..ıdı.en l•t
bula kadaY l»r •eyebat ~ bu ka:z.a. 
z~ler başlanncbn geçenden memnun 
görünmdrledirler. 

MAARiFTE 

•• 
Universite 
Bütçesi 

Univenite idare heyeti 1935 yılı 
bütçe&in' hazırlarru~tır. Bütçe bugün • 
!erde Ankaraya gönderilecektir. Yeni 
bütçede, ıec;en yıla gÖl'6, e.;aslı bir de 
iitlklik yoktur. 

• Madritte Tıp akademisi - Bir
kaç ıün evvel Madritt.e Tıp Aka.dem.İ· 
ain'n 200 üncü yıldönümü kuılu!an • 
m1fhr. Bu ımoeraııimde htanbul Univer 
,.ttMini, Madnt elçimiz Bay Tevfik Ki 
mil tem.sil etınittil'. Aka.cleu» Bay T ev 
fık Kiim.ile fahri muhabirlik vermiş • 
tir. 

* Bay Haydar ifine bafladı - Bir 
ınüddettenberi iziırlıi bulunan htanl.ul 
maarif müdürü Bay Haydar dünden 
itibaren vazifesine bıışlamqtır. 

• Fakir talebeye bayramlık - ilk 
m kteplerdeki himaye heyetleri, fakir 
talebeye bayramlık elbiae ve saire ver 
ınok için huırlıklua bllflamıttır. 

• Aıırupaya tahsile gönderil.,celo ta 
lrbe - Adliye Tel<iıleti lıffa.bma AY· 
rupaya lAhııile gönderi!ecek 3 hukuk 

ezununun müaabaka imtihanı bu a • 
m 29 unda yapılacakhr. 
•TIP TALEBESINlN ÇAYI. -

Tıp Talebe Cemiyeti bu perıembe giinü 
oaat 15 te Maksim aalonlarında bir ÇRY 

verecektir. 

T erkos çoğaldı 
T .,..kogun ıslahı, §<'bek.enin geniıle

til"""'i için evvelce yapılan proje he
men hemen tatbik ed lıni~ ribidir. Şiln 
di ..,hre günde 38 bin ton IU verihnak· 
tedir. Bu ınlkdar bir müddet sonra 42 
bin tona çıkanlacaktır. Feril<öy KA • 
ğıthane isale tesisatı da bitmi~t!r. Bey 
oilu c hetine bu t""isattan ıründe 19 
bin ton au verilebibnek~. &ve).,., 
tu~·ikı 31 ~ ~yi geçmeyen birçoık 
ı&leı·d'e tazyik arthnlmı~ binalarm en 
Uat katlarına kadar •u çılunağıı bat1a 
mıtlır. Yedikule ve civarı gibi şimdi • 
ye kadar su veriL:ııeyen yer:ere bol 
au ver~lmeğe başlanmıftır. 

Karc\denizde fırtına 
sakinleşti 

Karaden.izde fırtına aaıkinleı~· ği İ· 
ç&n lima.nuru:ı:a gelecek vapurlar birer 
ikiter gelmetkedirler. Evvelki giin ael 
-U be.klenen Bursa vapuru dün ...,ıe 
bıilmittir. Bursa vapuru fırtına dola)"!· 
aile A.kç~hir hnanma uğrayamamıı· 
tır. 

Geç- pefldlll>e lmroza gi-ek Ü· 
zere buradan kalkan Tayyar vapuru 
cuma gÜnÜ ÇanaWoaJe boğazmdan dışa
n çıbmıyarak lmnıza gideroemiı ,.e dün 
limammıza dönmüıtür. 

ı.:rean. 
Altın babaları 

Geçen ırün bir doııtvm anlattı: 
- Sarrafın birinde para bo:z.dura· 

,,..nlum. Kılık kı;yaleti boaık bir a
dam )'GllafÇa aarrala ..W.ulda. EiilJi. 
Sordu: 

- Ne çıkh? 
Sarraf i'ÜIÜnıaedi: 
-Vçt 
- Bira.zdan uiı GJ un. 

Meralı ettim. Sarraf yabancı değil
a Anürttı: 

- Bu flÜnde üç, dört lira çıkaran 
bir dilıencülir. Şimdi rama.;ııan olduğ'.ı 
İfİn daha çok letuanryor. Bozuk pa
ralan bana toıfba ile gdirir. Sayarım. 
Sonra uirar, kQiıt lira alrr, gider.,, 

Do.tamun anlattıiı bu macaa lnı,. 
lnanmt; olma.n ki Mr flÜn /.,_balda 
ılilencilerle aarraiüır -.la tekrar-
1-ırn (hnabı oari) muamelelerinden 
biriJir. 

Daha bir kaç ırün eııuel ldanbul po
liai hırltaamm adan ararında otu:z. iki 
çil lira -'ıla,.., bir dilenci yakala • 
-fh. 

1 

Belediyenin oe poliain bütün manev
ralanna loarfı sistematik bir ıekilde 
dilmen ve dilenciliği böyle ticcrret 
haline gdiren bir $1nı/ ""'· Ve bu anıl 
kir, mikrop içinde aokaklann ç .. nuıa
na, i'Übrni,,..,, çirlteline bulanarak 
sürtüne aürtüne ;yufka yüreklerin mer
hamet damarlarını çiğneye çiğneye 
dileniyor. Sokakta ,...lınnıcnı ke•m, 
,,.,;mise takıl.an, lrolfmtlllU çeken ii· 
renç, ewtll, anıQflk hiicwnlarla ôıle
ta ;ı:;orla cebimUi bofaltınoia çalqan 
bu ınnıf için duyduğumıa merhame
tin bizi ne 6Ülünç hale soktuğunu bu 
oakalar İspat ediyor. 

Dilenciyi ortadan kaldıracak bele
diıymin darülcice:z.esi, polis meçi 11e 

kamçın değil, doğrudan doiraJla bi
~ diifünccmiz, bi:aim ltaıw ou-mfrr. 

Paramızı bi;ı:;e af'lan kirli avuçla
ra değil kapılarını fakirlere açım ;yar
dım lnırumlanna vermeyi öğ.rendiji
mi;ı:; gün dilencilik ortadan kalkar • 

B. Cahit KOROGLU 

MAHKEMELERDE 

Belediye 
Sinemacılar davası --Dava son safhasına ııirdi 

demektir 
Belediye ile •İneu>ac1lar arasında açıl· 

m.ıı olan darülaceze hi....,si davasına dün 
de ikinci hukıııkta ba.lulnıı,, mahkeme 
davanın bir lıııımı haldanda kanır vemıit 
bi7 kımu haklondaki l<arımnı da haıka 
aüne btnıkmı~br. 

Sinanaalann belediye hakkında aç
tıkları dava 3 noktada toplanıyordu: 

1 - Darülaceze mı-inin alınmama· 

• •• 
2 - Darülicezc hissesi v l!rilnıedi;i i-

çin •inemıılarm kapablmııması. 
3 - Siıwnalarm evvelce k•r11tılmıı 

olmasından mütevellit zararın belediye 
tarafından öclenoııeti. 

Bu dava yürüdüğü 11ralarda Dahiliye 
Vekaletinin tnvaS$Utu ile bekdiy~ ile si
nemacılar aruında hir anlatma olmuı, 
Bu anlapna neticesinde ıin.....,.cılardan 
bir k11mı dav lannın üçüncü noktasın· 
dan feragat eımifler, feragatnamo ver• 
mitler, bir kısmı da davalarına devam 
ebnitlerdi. 

Dün bakılan davada mahk~mc, ıine
macıların feragat ett.ilıleri noktadan da
vanın yiirümeıine mahal aönnerni§, cla
rüıliceze verıiainin alrnmama•ında ıır r 
noktııtwıda da bu vergiyi &inemacıların 
değil, halkın verdiğini nazarı dikkate a
larak ıincmacıların davası varit olarnt~ 
yacağına, bu sebeple davanın reddine 
karar vermİftİr. 

Feraıatname venneyen sinemacıbır 
da buı itiraznameler wnnİ.f oldutım • 
dan mahkeme bu itirazların ıla tetkikına 
ve muhai<emenin ba~ güne bırakıl"Da· 
tına lıarar vermiıtir. 

Adada bir hır.;ız 
Ada' da bir "-'P düld&inı ile blr lııJı. 

kal düld<:ınum hınız ginnİof, Adalarda 
hır&1>:lrk vakası senede bir kere bile oJ.. 
MID vulıubulmadığı için bu hadise Ada 
zabıtaımr ehemmiyetli ... rette itırııl et
mit ve hını21n bulunma.ı için tiddetli 
Jıoir takip b-.lımııttn'. 

Bu W<ip neticeünde hırsızın Dimitri 
Mimi adlı 15 y~ında bir çocuk olduğu 
anlaıılmış, kenılisi yalo:alanmıı ve suçu
nu itiraf etmittir. 

Dimitri Mimi adliyeye teslim edilo
rdt istintak ~ verilnıt, orada da 
ıuçunu itiraf ettiği için te,·kif olunmuı· 
tur. 

12,5 Jll hapis ratacak 
Ayvansaray çivi fabrikaıında çallf'lD 

Halice kızı öldum>Ekten M>Çlu Arif hak· 
lmıd.d<i karar dün ağırce-zada euçluya 
bildirilmİttir. 

Aguceza mahkemeşi Arifin 12 ıene 6 
ay ağır hapse konulmauna, HaMenin 
var"'1erine de bin lira diyet v.--ine 
karar vermiıtir • 

• YENl TAYIN edilen hakimler, -
iz.mir ağırce:oa mahkemesi reİ$liiizıe ta
yin edilen Temyiz boı§Diddeiumumi b"t 
muavini Bay Süreyya ile Trabzon ihb· 
aaı müddeiumwniligi"" tayin olunan 
Buna müddeiumumisi Bay Cemil vazi. 
felai bapla gitmek üzere Jstanbula gel- 1 
mitlerdir. 

• 3 AY HAPiS ~Locak. - Vergi 
maktr~nc1ıı tahrifat yaparak resmi 
ınuameleye hiie katmaktan ..,çlu Tahta· 
kalede bıııldml E.IO'em'in duru§DIUı dün 
bitirilmiı ve 3 ay müddetle hapse ı.o • 
nulnıAsına kanır verilmittir. •. 

* KADIN KAÇIRANLAR -
Beykoz.ta Sırapınar köyünde Şerife 

adlı bir kadını kaçırmaktan suçlu Sadık, 
Mabmet, Sadullah, Alifan, Küçük lzzıet 
ve Süleymanla Cemal'in dunıırnalan 
dün ağm:e-zada bitirilmiı, iddia maka
mı Cemalden bafl<asmın cezalanclml
masını, Cemalin de tıeraetine karar ve
rib.-ini istemiftir. 

Dunııma müdafaa ,... karar telbimi 
için batb güne brıııialmrttır-

* K.açakçı!ak davaJ.n - Prenaea 
Marya -punı marangozlarmdan Y o
v•nanm nnıhalcemeaine dün de aeki • 
ziıci ihtisu mahkemesinde devam e· 
~-Fakat .-hk.._ 701 ırama· 
ralı inbjurlar kanununun 69 ve 70 İn· 
ci maddeleri mı,..;ı,u,.,,,, bu suçu tala· 
hi,.ti .hario:iDıle ıöırenk d&n.yı .... 
aarlar idareaiııdeki komi6yona havale 
etmittir. 

* Eroincil.r - E..-vellci g\iD evrak· 
lan s*iz:inci ihtisas mahkemaine tev· 
eli edilen eroin kaçakçılarmm dunlf· 
.-lan -nJı:it geç olduiu için yapılama 
JDJflı. Moıhkeaıe dün euçlulan bekle • 
mitse de, polis tarafından mabk._ • 
ye .,,...keclilmedilderi için durufDI& ya 
pılam•mıftır. 

ViLAYETTE 

Nizamname vilayete geldi 
Soyadı~ R-W .-ete ile 

vilayete gelmiıtir. Vilayet, nizam....-. 
'fi ırAilbıketa ve nüfu. idarelerine bildi
recektir. 

Eaaten 90yadları için yapden müraca· 
atlıır lııııbtıl edilenk JllZllrnaldadw. An
c:ai< ni:uımmme soyadmm yazılma itler:i
ııııi daha lııolayl-.tıracaktır. 

Garri 11Uslimlerin soy adları 
Türk t~ olan pyrimüslim1er, 

Tüık -datı olduklarından bunlar da 
eoyadı aiaClıklardlr. 

Ktuııma göre ıoyacllanna (yan, of, ei, 
viç, iç, is, dis, pab, aki, zade, mıılmımu 
velet, bin) gibi baıJ<a milliyet anlatan 
ve batb dillerden alman ekler ve km· 
melerle takılamaz, tııkılmıt olanlar lıul
lanılanwz. Bu dı.ierin yerine (oğlu) ko
nıır. Bu halde Narliyan yerine (Nar) ve 
yı Naroğlu, Bekirof yErine Belrir oğlu 
ve emsali deneceMtir . 

* BiRiNCi MUFETTIŞI UMUMi 

munlaş-an insanlar 
Ecnebi gazetelerde okudum: 

.PeşteıJe 80 )'~ın~a bir ilıtiyara 
bır maymun guddesıle Voronof aşı 
et yapı~mış .. A.f' iyice tutmuf ,ev
velce lapa gıbı, pelte gibi bitkin 
yumu,ak ihtiyar, bu aşı •aye•inıJ~ 
gençle,miş, gürbüz.le1miş ve yirmi 
Y~ınıJaki bir delikanlıya değilıe 
~ile kırk, kırk bef yaşlarındaki bir 
ınsana dönmüı ... 

Hiç unııtmam, bundan altı yedi 
sene evvel, lstanbulda koyundan 
al!n.an. guJdelerle gençleştirilen i
kı ıhtıyar görmüştüm. Bunlar va
.iyetlerinden çok memnun görünü 
yarlar il•: 

- lftİharnız arttı, kuvvetimiz 
fazlalaştı. Kanımızın damarlan
mu.da bir başka kuvvetle dolaştı • 
iını hwediyoru:z;/ diye sevinçleri
ni aöylüyorlardı. 

Kendilerinin böyle anlatması • 
na rağmen zavallı ihti)•arcıklara 
bir aükUnettir clrız olmuplu. l nsa
nın yüzüne bel bel bakıyorlardı. 
Göuerinde adeta bir koyun baklfı· 
nın durgunluğu vardı. 

lıin arkasını iyice takip etmedi
ğim irin bunların ne olduklarını 
şimdi pek İyi bilmiyorum. Fakat 
Avrupalı dotkorlar böyle yapma • 
mıflar, ihtiyarı a,ıJan sonra sılu bir 
müf'lheJe altına almışlar ve fWlla. 
rı tesbit etmifler: 

Ameliyt yapıldıktan hemen az 
aonra ihtiyar kendisinde bir zinde
~ik hi .. etmif, gençleştiğini, kuvvet 
lendi~ini söylemif. Famat aradan 
zaman geçtikten sonra doktorlar 
şayanı hayret bir defiprıe kar,ısın 
da kalmıflar. 

Jhtiyar birdenbire gayet hapn 
bır adam olmuş, önüne kim çıkar
sa azarlamaya, küfürler lklllurma
ya ba,lamıJ. Sonra bir gece yatağı
na yatmak istememi,, v• kuru talı 
ta iUerinJe uyumayı tercih etmif. 

Nihayet bu değifim o madar ileri 
[lİ.tmi, ki ırünün birinde =vallı ih
tiyarcık, 'atıılı kafıiı bir tarafa a
bıırak yffmelılerini parmaklarile ye 
mele ve aandıılya üzerinde tıpkı 
maymunlar gibi tünemeğe başla -
mıf. 

Velhasıl ihtiyara maymun aıısı 
öyle tnir etmiş, öyle tettir etmif ki. 
nihayet a.tlamcağız tamamile may· 
munlQfmış! 

lpn fenni cihetini münaka,a et
mek bana düfmu. Fakat b• neti
c.Jae bakhğı .zaman insan, kentli 
hemcinsinin gençliğe lıavupnak i-
'in maymunluk bahasına da olsa 
bu kadar uğraştığını görünce gayri 
ihtiyari müteeuir olayor. 

lnıanlıırı mukallit birer fttaf • 
mun hııline .ge!rten ııe hattli olJuk
çti genç gösteren modayı bir tarafa 
bırakalım Ja fil maymıınzeJe ihti 
yarın halini gö.zönüne alalım: 

Bana kalırsa, bı.'mem. amma, ih
tiyar olarak insan kalmak, may • 
mun olarak gençle,mekten herhal
de çok clalıa iyidir. 

Faktd acaba bu maymunzede 
ihtiyar, maymunla,tığından dola • 
yı memnun mudur clerııiniz? Ora
wu pek kestiremem, lakat bana 
Voronol aşısl ırayeıinde maymun
lar m-nla1hklarından dolayı çolı. 
daha sevinirler gibi geliyar. 

Mümtaz FAiK 

Cenevrede Türk gençleri 
toplanhsı 

Cea nede Bozkurt Türk gençleri 
~ aJçimiz Bay Cemal Hü.anü
:aiiıD &ı'nnlıfı altmdıı toplanmıttır. 
Söz alan ~ -. Pr. Pittar 
ve kansı ile Pr. Malcho'e fahri ve ıe
ref azalığı v..-ilmiftir, Bozkurt birliği 
gelecek .ryJar içinde Türlı: i.nkılibmı 
,,.. Türk elini A.,,.,.pada tanıtacak .Oy
levler tertip edecektir. 

Garp tekniği üzerine mu
siki örnekleri 

Şehrimi.zcle Garıı teknifi ile muaiki 
Cionekleri venneık için tetebbüaler ço • 
ğalmakta.dır. Bu ıneyanda Eri.ka Joe
kov, viyolon'•t Arnoldi Zirkin ile Da
vid Zirkin K.uaditalya.da 28 birinci 
kinun sa.at 15 te bir le_. VeJ"ecek· 
!erdir. Tiriyor aynca be§ konıaer daha 
verecektir. 

TAN 
Mi:i.LIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

GiTTi. - Birinci umumi müfettiş Bay 
Hilmi, dün T oros elupreoile Diyarbeki
re gilmiftir. Vali muavim Bay Ali Rıu 
Çevik tarafından uğurlanmışbr . 
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Lllia.~ :ı-ı:a.r"V"ey 

tlı~~DOD<gDlfil SotrOa\a 
1ro1r110 AnDcatoyor 

Kadon CI Ev 
. . ' ' '•.. t . ' ~ '.., . • • ' . • 

~rı dal gibi, ince sevimli sarışın ar- .. 
tisi nasıl güzel olmak, 

fiizel HÖrÜnmek çarelerini bulmuş? 
1 /n-' J ._, •• l -•--L • • • ___ .J •• ' Birçok genç :1Aar var ır ,.. gıue uurnu< ıçuı suz.,,._a il°"' 

dükleri, beğendikleri giGel artiatleri taklit etlal•. Banlarvt 
İçinde en çok beğenileni hiç fiiphaü sinema opaetlerinia dol 
llibi ince aanatkiin Lilian Harvqdir. Bunlar hep: 

- Ah derler. Ne olurdu biz tle Lilitın gibi olaak, onma ~ 
beliraiz iki elin uresi içine nğabil•e? 

Öyle ise okuyucularımız arasında bulunan bayancalılar, 6-
güzel, •evimli, kıvrak arti.tin flÜUllik lıokkınJa verJiii ..a. 
hatlan can kulağile dinleyüı: 

Dünyanın en güzel kaıdm.lan me 
\ıunda ismi zikredilen Amerikalı 
dında en göze çarpan taraf yü
nün taravetidir. Bir ya.bana A • 
rHcaya geldiği zaman bütün ra.ıt 

ıldiği Amerika kaıdmlarmm gü • 
iliğine hülmıeder. Fakat bir müd 
t kalıp ta gözü alıfıne&, bütün 
kadınların tam mi.nasile güzel 

~adıklarını, fakat kendilerinde 
~ı oktayan fevkalade bir feY 
lıuğunu farkeder. Bu fevkalade 
~ onların ciltlerinin taravetindeıı 
·tavırlarının inceliğinden gel • 
~edir. 
ı\merikalı kadın bunu, açrlı: ha. 
da spor yapmak, yağlı yemek • 
ve et yemekten ziyade gıda o

aık sütlü ~yler almak, bol bol 
Yve yemek saye5inde elde et.mit 

lt, 

• 

Amerikalı kadını umumiyetle, 
'ltupalı kadına nazaran daha za 
Jtir. Çünkü güzelliğine fazla ih· 

eder. Fazla para, fazla za· 
~ sarfeder. 
Güzellik tıpkı bV çiçek gibidir. 
ılırsa meydana çıkar. Eğer He> 

~t'taki yıldızlar, Avrupahla.rdan 
"'ha çok güzel görünüyorlarsa ve. 

ut benim gi.bi Amerikaya hic • 
~t edımleri istihale eyleyorlarsa 

Kotdazür' de son moda el
biseler ve şık mantolar 

Kotdazür' de bu sene koslum tay gör 

lııııun bir sebebi de fotoğraftır. Di 
.~t sebebi ise Amerika.da vücude 
~azla ihtimam edilmesidir. 

Güzel olmak i&temek, güzelli • 
İn yarı yoluna gelmek demektir. 

~-ı:nerikadan Avrupaya döndüğüm 
i"Qlan a,ağı yukarı iki sene mak-
taj altında kalmağa mecbur ol -
ilı~tum. Hiç tüphesiz cilt bu kaim 
1tğ tabakası altında bozulur, ha • 
lap olur. lfte onun içıin akpmları 
liizümü eterle siliyor, bu suretle 
tildimin kuru olmasına hizmet e • 
diyordum. 

Sonra bunu kolaau giderilınit 
~intyağı ile uğuyordum. Fakat bu 

thalde tavsiye edilir bir wıul de
~ldir. 

En iyisi mkyajı hafif yapmalı, 
lağlı maddeler kullanmamalı ve yü 
tiin hava. almasına yardım etmeli
~t. En iyisi yüzü geceliyin au ve 
'ılbunla temizlemeli ve sonra cilde 
~llgaddi bir krem sürmelidir. Fa
<a.t yüzünüzü oğarken sakın ense-
~İzi ihmal etmeyiniz, bazı kimseler 
1'lrdır ki enseyi üvey evlat telakki 
!derler. Fakat günün birinde bu en 
~ hilii. merhamet Yatlarını meyda 
~ vunır. Ben ne kadar yüzü 30 
ta,ında gö~teren kadınlar tanının 
~ arkalarından bakıldığı zaman 
![[i yatlarında olduğu kolaylıkla 
ltıl~ılır. 

Cildin taraveti için vücudün ha 
~İf bir fırça, ılık su ve iyi bir aabun 
" temizlemeği tavsiye ederim. 

Nihayet, çıplak he.ora banyosu al 
tııak vücut için çok iyidir. Bilhass.a 
t11ğmura ve rüzgara çdonak tavın-

" te olunur bir şeydir. Çünkü yağ • 
llı11run cilde büyük tesirleri vardıt. 
~İize su püskürtmek te çok iyidir. 
Çİinkü cildi tazelendirir, deriye he. 
t11t verir. 

Havadan dü~n yağmur dam!.._ 
~ da vücude ayni tesiri yapar. 
liem bilirsiniz ki yağmur suyu tat
lı 'Ve temizdir. 
Yarım uzun saçları ve "flu,, bir 
~ tuvaletini ilk defa tatbik eden
ler arasında ben de vardnn. Bu 
~ktan için bir idealdir. Çünkü ev
~ela ziyaya ve fotoğrafa çok iyidir. 
"()rıra tarihi filmler çevrildiği za
~an kısa ııaçlılarm giymcğe mec • 
011? oldukları feci proka.lara lü • 
~ hbıl olmaz. Nihayet ensem 
biraz çukur ve yüzüm zayıftır. Bun 
1'tı biraz örtmek mecburiyetinde
titn. 

I,te benim ııaç tuvaletimi kabul 
~enler için 1 Kİ bu sebepler va
t t olmayabilu . "onra yan uzun 
~~arla tehir içinue c1c>laşmak bir 
~ınm saç tuvaletini 1 

.. uiği 
q ini verebilir. 

- -·«-1P. ve bilhaaaa ı. 

narlı p.pka ile yan ~ ~ 

çok feci olur. r 
Benim fikrime kaluwa en iyi maç 

tuvaleti, hafı küçük gölteren, ya • 
yınsık ve hafüf dalgalı .açlardır. 

Bafm temizliğine gelince; aç. 
lan, benim gibi açık MrI olanlara 
güzel bir pmpua.ıı tavaiye ederim; 
bu biraz kantrktır. Fakat tecrübe 
edin. Derhal kabul ederMniz. 

Yonga halindeki sabunla bap • 

.vua (iizel...e yıkayu.. \ ~ .ıurula • 
ym, IODr& dört yumurtayı bir yer• 
de çalkalayın. Bunu bafmızm üstü 
ne dökün, Saçlarnuzm dibini bu· 
nunla iyice Uruflunın. Sonra bir 
havlıyı buharda iyice ısrtm. Bunu 
ncak sıcak bafmız,ın üstüne bağla 
ym. Bet dakika öyle dunun. On • 
dan ııonra papaıtya suyu ile karıfmı' 
bol su ile dunılaym. Saçlarınız p~ 
lak ve yumu.pk ohu. 

iste aykusuzluktan kıvrana• slnirli~rin ~it!"~~ tüken.m~ı dilek1erf •• •. 
istenilen salah gelmeı., her gün artan sınırlılıktcn gıttıkçe .k~v~et 11.ıaftr_ 
ertesi gün insan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsızlığile kalkQ 

Bromural ·Knoıı-
bu fel.iketlen kurtulmak için kullan!lacak illıçtır. Asla zaran yoUur. &io.C. 

• 

leri yaıııtırır ve s:ikin ve siılim bir uyku davet eder. 

10 " 'JO komprlmerf hari uı~ 
fıco,de f'CtaMltrdc R\Ctc ile utılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwlgshafen •/Rhlıı. 

modası gene pek aldı sürüdü L:: ... ~--""......_..,..... ...... ...,..,.. 
Kanunuevvel sonlarında Côte 

d' Azur modası ilkbahar yenilikle
ri gösteriyor. Uzun yÜrÜyüfler ve 
gezintiler için Tweed'deo yapılan 
eteklik ve ü:rerindeki kap spor koa 
tümlerinin batında gelmektedir. 
Büyük cepler, madenden veya tah
tadan düğmelerle süslüdür. Yaka 
geni9 ve devrik veyahut boyunun 
etrafında sımsıkı kapalıdır. Uzun 
yürüyüfler için blılz yıkanabilir ku 
ınaflardan inti.bap ed~tedir. En 
çok görülen pikedir. 

tolar ve roplar çoic modadır. Deri 
kemerler ve dü~lere fevkalade 
itina edilmektedir. Düğmeler, cam, Az para ile nasıl 
kırist.al, aadef, tahta, madenden çe Ş k 1 ? 
fit çe,it yapılmaktadır. Soğuk ha- ı O un ur 
valarda kürk her zamanki gibi iti- § Elbiıenizi, bilhaua mantonu 
bardadır: Pelerin, kısa caket, ge · zu çok göze çarpan renkten alnıc.
nİf kıravat ... Cinslerine gelince pu yını.z.. Hele bir veya iki mantonuz 
len, kaplan, Kanada tilkisi .. Fakat varM birisi muhakkak siyah olnv> 
umumi rağbet kısa tüylü kürkler ü lıdır. Mantonuz kürkırüz ise mahak 
zerindedir. Astraganm modası za- kak bir iki eJIZf'pınız bulunmcılıdır. 
yıflamıştır. Koyu renk manto üzerine daima a-

Spor tayyörlerinin odceti kraa -
dır, beli kemerlidir. Ceket ve ete
ğin ayrı ayrı renk ve kwna9lardan 
yapıldığı ve giyeni daha genç gÖ-' 

terdigi görülmektediT. Caket. (trois 
-quıut) olursa muhakkak açık renk 
intihap edilmeli ve altına gelen rop 
veya eteklik koyu renk olmalıdır. 
Knıa mantoların çizgili kumatlar
dan yapılanlan da çok modadır. 

Şapka renıklerinde moda siyahı çık rer k eşarplar koyunuz. 
ihmal elımektedir. Çağla bademi, § Bir kadının sokak kıya/etini 

d _._ tamamlayan eldivemlir. Beymı: biT 
mor, esti rengi, açı>< vİfne... . ah b" h L-

eldiven ve sıy ır manto er -
Gece tuvaletlerinde f'İmdiye ka- dını pk g&terir. Siyah manto ile 

dar görü,memit bir yenilik mev - beyaz ve •İyahtan bafka ren.it. el 
cuttur. O da sporu.n tesiri gece elbi çantası taşımayınz. 
selerinin garnitürlerine sirayet et - § Şapkanız ile her zaman mo -
mektedir. dayı değil, kendinize yakıf'DR in-

Kadifeden ve tülden gece elbi- tihap edirıiz. 
seleri üzerinde deriden kemerler § Roplannız için muhaklıah iki 
ve hazan düğmeler modadır. Bira:ı: garnitür bulundurunuz. Bir garm • 
garip olan bu modanın yanıbatın- tür iki üç düğme Üavesi, bazan ta
da çiçekle süslenmi.t elbiseler de mamile elbittyi lıafka biçim göıte 
yok değildir. Hatta pek çoktur. Çi rebilir. 

Mülayim havalarda trois-quart 
caketlerin astan imprime krep do
şindir. Fakat dessin'ler çiçekli de
ğil, biliilcis hendesi tekilli, veyahut 
ekose veyahut kübik resimlerdir. 
Ayni kuma.qan bir rop ile giyilmek 
tedir. iyi, ve güneşli havalarda a . 
çrlı: gri veyahut açık bej kısa ma.n· 

çek omuzlarda, belde, tafmrnakta- § Saçınıza h~r zaman çok itina 
dıı·. Uzun ve kı:vrak vücutlercle ge- ediniz. Muntazam bir btl.f kadını tla 
rek cleri kemer, gerekse çiçek, her ima iyi giyinmi~ gösterir. 
iki si de güzel görünmeıkted ir. L.~:;.:!.:,:,:;~;;.;.;;ı;.,:;.,;.;.;.;.-,;.. ___ -1 
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CIL.\Ll, 1, Parlak, parlatılmış, 2, Yalçm, ("Yalçın kaya.) 
3, YaldıılL 

CILASI BOZULMAK, 1. Sonmalı:, 2. Solmalı:. 
CiLASIZ, 1, Buzlu ( "buzlu cam,.) 2, Donuk 
CiLVE, 1, Erke, (tşvebazlık, man). 2, Kandış, 3, Kösem-

lenmck . (Köı-nük - şehvetli) 
CiLVE ETMEK, 1, Kırıtmak, 
CiLVELEŞMEK, 1. Eşişmelı:, 2. Kösemlerunek. 
CiLT, 1, Baru, Paru, (Bel ve kap mao.) 2, Deri, 3, Gön. 

4, Kap, (Kitap cildi man.) S, Kap1aıtı {kitap cildi man.) 
6, Mc1inletmek, j 

CILDISANI, 1. Tüdeı, Tüydeş. 
CIL TL EMEK, 1. Cönlı:lemek, 2. Kap geçHmelı:, 3. Kapla

mak:. 
CIL TLI, 1, KaplL 
CiN. ı, Apak. 2, Çor, Çvr, 3, »rnnan, 4, Uçak, S, YiD 

(Vücut, cisim, ceset,) 
CiN ÇARPMIŞ, 1, Çorlu, 2, Uçukltı. 
cı NAS, (lı) 1,Keleci, 2, Keıli. 
CiNAYET, 1, Aiır aoç, Suç, 2, Kıya!, 3, Ultlrmek (Ol• 

lü~lı:. Otirüci - katil man.) (Balı:: Cürüm, kati.) · 
CiNAYET iŞLEMEK, 1, Kıyallamak, 2, Oldürmek, it. 

dam öldürme~ 
CiNAYET IŞLIYEN, CANI, 1. Kanlı, 2. Otirüı;i. (Balı:: 

Mücrim, katil.) 
CiNNET, Çdgmiıİc, 2. Delilik, 3. Sapıklık. 
CiNNET GETiRMEK, 1. Çddmnalı:, 2. Delirmek, 3. Sa

pıtmak. 

CiNS, 1. Babat, Babct (°Catea:orie., man. Filli: babctle
mek - ımtflara aymna.k), 2. Cüsü.a. ("Yer damar damar in
san cüsün cüsün. .. ) 3. Denlfi, 4. Kök. (İrk ve aile man.) S. So3 
6. Sünkek (Kemik, nesep, ırk man.) 7. Takun, 8. Tür, Tür
lü, 9. Uruğ (Soy, nesil man.) 

CiNSi TEMA YOL, (Balı: 1ebvet) 
CIRM, 1. Kurum, 2. Oylum, 3. Oyrum, 4. 0yUm, (Bale: 

Hacmı, Cisim.) 
CiSiM, ı. Etüz, 2. Gövde (Beden. cüsse man.) 3. Karaltı, 

4. Yapı, (Bak: Cinn, Ecsam, Madde, Beden.) 
CiVAN, 1. Civelek, 2. Delikanlı, 3. Er&"en, 4. Genç, 5.. Köıw 

pc, 6. Şenek. 
CiVAR, 1. AJ'lana, 2. Çevre, 3. Komşu, 4. Iley, 5. Yalrıı, 

6. Yakm 7. Yan yöre,&. Yaylnn. ''Yaylmımda Oim ilin koıı· 
durmadı.,. 9. Yöre. 

CES 33 

Ce"retmek, 1. Çapgulamak; 2. Döğüşmet; 3. SavaJmak; 
4. Uruı,ımak, Vnru'im.ak. 

CENNET, 1, Cumak:, 2, Uçmai1, 3, Uçmak, 
CENP, 1, Böıiür, 2, Yan. 
CENUP, I, !<ün, 2, Tuşlülı:, 
CENUP R07GARI, 1, Akyel 2, Apğ-•yel, 3, Isıyel, 4, 

Kabaycl, 5, Yagd1tan, 
CEP 1 l, Konca.k, 2, Yancdr:, 
CEPHE, 1, Al, 2, Alın, 3, Annaç, 4, lmük, (daha çok bo

run ve hançere man.) 5, Giniş, 6, Kabak, (Ön, alm man) 7. 
Manc:lay (Hem alm, hem ordunu~ iler J giden ~nmı "front.,. 
man.) 8, Ön, 9, Tör (Evın ccphcs1 man.) 10, Yonelce. 

CERAHAT, ı, lrin, 2, Utek, 3, Yirinc, 
CERAHAT, BACLAMAK, 1, irinlenmek, 2, lriıı tutmak. 
CERBEZE, Becerik,. 
CERBEZELi, 1, Becerilcli, 2, Dilçilı:, (Bak: Belli). 
CERBEZESIZ, 1, Aiarman, 2, Beceriksiz. 
CEREYAN, 1, Altmı, 2, Akmtı, 3, Akırgan, 4, Altıı, 5, 

Alona, 6, Akar, 
CEREYAN ETMEK, 1, Alcmak, 2, Yüiürmelı:, 3, Şorla

ımak, 
CERH, (etmek), 1, Bozmak, (Feıh, iptal ve tahrip et

mek man.) 2, Çapma.lı:, 3, Çürütmek, (Davayı, iddiayı sö
,.;.) 4. Taymdırmak, 5. Vurmalı:, 6. Yaralamalı: 
ı. Dalamak. (lsıraralı yaralamak man.) 

CERHOLUNMAK, 1, Çürütülmek, 2, Vımılmak, 3, y,._ 
ralanmak, 

CERiHA, 1, Palu, 2, Vurgun, 3, Yara, f'Bıca.k yaraı• 
ıönül yarası,,) 

CERIHEOAR ETMEK, Yaralamalı:, 
CER, l, Çekme, 2, Sürükleme. 
CERRETMEK, 1, Çekmek, 2, Sürüklemek, 3, Tartmak. 
CERRAH, 1, Babşı, 2, Emci, (iliı;ç1, tedavi eden man.) 

4J. Sınıkçı, (Kırıkçı man.) 4. Undurucu (tedavi eden man.) 
5. Otüci, Oltükçi, (Çıkıkçı man.) 

CESAMET, 1, Büyükiük, 2, lrililı:, 3, Kettelik, (Ululuk 
man.) 4, lfluluk. • 

CESAMETLENMEK, 1. Bazıklanmak, 2, Büyümek. 
3. İrileşmek. 4. Öklimek. 

CESAMETLi, (Bak: Cesim..) 
CESARET, l, Alphk, (Şecaat, hamas~t. '·bravoare, vail~ 

lance,. man.) 2, Arat. 3, Batırllk, 4, Kakızhk, S, Kczik 
(Cüret man.) 6, K'}'aklık, Kıyıklık, 7, KoçaklUı:, 8. Ozbe· 
lik, 9, Sara, 10, Yiğitlik, (Bak: Cüret, Şccô.3t, Hamaset. 
Besalet, Bahadırlık.) 

CESARETLi, 1, Alp, 2, Batır, 3, Gözü korkmaz, 4, Ko
çak, 5, Yitit. (Balı:: Cesur.) 

CESARETSiZ, 1, Boşan, 2, Korkalı:. 3. Kotan, (!lak: 
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yeni Soyadı a a ar Idmau. muıı bandosuna yaıdım ıazııi~ 
' ...... . 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Herkes Öz türkçcden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

Yakalanan Mata Hari Baron Fon 
Krohn'un metresi imiş l 
Biııa a 

[ Marthe Richard Fransa caı\Jlluk 
tqkilatı tarafından bpanyaya ır;önde
rilmıştlr. \Tazıfesi orada Alman casua 
teşkil tına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmakur. Marthe hır silrü mace-. 
ralardan sonra Alman casuslannm rdaı 
Baron Fon Krolın ile taruşmı§tır. Bun
dan bir çok malumat almış ve bunları 
Fransaya bildirmittir. 

Şimdı Baron kendisini bir vazife 
ile Arjantinc göndermlftir. Marthe bu 
işte de Franaa lehine çalışara.lı: Franarz 
hizmetinde bulunan Marie isminde bir 
mütaumla hpanyaya avdet etmittir.] 

Bir gün yüzbaşıya şöyle bir kart 
postal oyllamıttım: Coroene'e gidi
yorum. Kız kardetim Delorme böy
lece meseleden haberdar olmuftu. 
Çünkü evvelce aramızda kararlat
brı'mıttı ki Coroene civarında tah
tehbahir bulunuyordu. 

ancak bu ıayede casus tebekesinin l 
tam teşkili.tını öğrenebilirdim. l 

Gaxeteleri koltuğumun altına aı· 
kıştırdım ve Baronun bulunduğu 
yere doğru yollandım. 

Beni alan talan görünce afalla· 
dı. Şatırdı. Ben barbar bağırı
yordum: 

- Seni gidi yalancı seni ! Şimdi 
hakikati öğrendim. Beni niçin bir 
aparbmana tıktığmı sakladığını 
anladım. Onu öldürecek miyim zan 
netti geri geri çekildi: 

Marthe, Martlıe rica ederim sus, 
ne oldu. 

- Ne olacak, metresini yakala
mıflar. 

- Benim metr ... 
- Senin metresin ya. .. Bir Al-

man caauau, bir dansöz işte. 
- Ne? ne söylüyorsun? .. 
Fakat bütün söylediklerim ona 

tepeden inme bir tesir yapnııftı. Ne
reden öğrendiğimi nasıl öğrendiği
mi bir türlü havsalaaı almıyordu. 

* Gazetemiz ilan .,_,uru Bay lbra
lııinı, bnleti gazetemiz posta memunı 
Bay Haydar, gene kanlqi e:ıki bdedıye 
kmnİ.serlerinden Bay Naci ooyadı olarak 
(Pinyal) , almışlaN!ır. 

• tiüllıane hastaneoi inzibat zoAıiti V eh 
bi (Pekcan) soyadmı almııtrr. 

• Şark şimendif.,,.Jerinde maıluısçı Ta
hir, oğlu matbaamız mürettiplerinden 
Mehmet (Yaman) ooyadını alnlJ'§lardır· 

* Liman ıirketinclc M..Mi:n, kardq.İ 
Mu.tala (Dinç) ooyadıru alrruılardır. 

• Eski Tire belediye reiıi Bay Hüsnü 
Ye kardeıi Haliç şirketi müdürü Bay Ha 
san Baıri (Tükel) soyadım almııl"!:~· 

* Boıtanbaşı pofü karakolunda uç~n
cü komiser Bay Hakin (Çakın), polıı 
Bay lbrahim (Türen), poliı Bay Rifat 
(Nif8Jtcı), polis Bay Şükrü (Akıncı), po 
liı Bay Burhan (Aybııri<), polis Bay lh
ııan (Utkun), polis Bay Ki.zmı (Olcay) 
soyadlanru alnuılardJr. 

• Sancaktar oğullarından Kınl.kııle 
ulıeri fabrikalar doktoru Bay Boıbaed
din ve lardeıi Bay Şevki ve ailesi soyadı 
olarak (Atıf) ı almıılardır. 

* Dolmabahçe ""'""l'azı !İrketi me
murlanndan OINDllll Nuri ve oğlu Ahmet 
Nuri (Bay.al) aoyadmı almışl....drr • 

• lstanbul liaeai muallimlerinden 
Bedri Kemal ve kardeıi Türkiyt1 it Ban
kaoı lıtanbul şubesi küçük can be~
lar ıervioinde Celil Kemal (Eldenız), 

ben yalan mı söylüyorum? 

1 
Deniz ticaret müdürlüğü mmnurLırın -
dan Oıner Lütfi oğulları Mustafa Şükrü 
ve Mtfunet Svpbi (Tüzün),Kenıal (Doğ 
ruöz), 0..-ut (Yılmaz), AJj Reşat (Aı
kan), Tabir (Albayrak), Müzeyyen 
(Kara), Rıza (Halic;), evrak katibi Mu
ti (Yılmaz), hmail Şevki (Ocalma:z), 
Selami (5uıı;ır), Şevket (Emil), Ragıp 
(Tekin), ZeJ.i (Arda), Mehmet ve kar
deşleri Bila1 ,Faruk, Selim, Celiil (Tuğ), 
Ankara dlyanet qlcri muhasebe tetkik 
memuru Reşit, kardeşleri hmail, lsta.n
bul Tahmis caddesi 81 numaralı mağa
zada Cemil ve kız kardqlcrı Cemile ( Pa
ze) soyadlanm alıruılardır. 

• Uyuıtul'tlcu Madde).,,. inhisarı me
murlarından Bay Naci, reliuuı ve lm;ı 
eski aile ismi olan Otayeviç yerine (O
tay) adan alinıılardtr. 

Bu limanın yakınlanndaki lspan 
ya sularının bittiği yerlerde bizim 
avcı tahtelbahirlerimiz bir Alman 
tahtelbahirine hücum etmiflerdi. 
O da F errol' a ilticaya mecbur ol
muttu. hmi U. B. 23 olan bu tahtel
bahir harbin sonuna kadar Ferrol' 
dan çıkamamıftr. 

Telsiz telgraf zabitlerinin gidi
tinden sonra Baron beni kendisine 
muntazır buldu. 

- Sizin Rus hala Madri<lde mi? 
- Evet sizi bekliyor. 

- Evet ben Madritte otelde ya
nındaki odada bir dansöz vardı. Fa 
kat ... 

- Söylediklerinden biç bir ma
na çıkaramıyorum. 

Benim onu kıskanmam ho~una 
gidiyor, bir taraftan da hiddetimin 
sonu neye varacak diye korkuyor, 
hafif kızarıynrdn. 

Bir taraftan benim kıakançlığ~mı 1 
gördüğü için öyle memnundu kt ... 
kalktı kasasını açtı. Oradan bir J 

do.ya çıkardı Bu daha ziyade bi~ 
albüm gibğiydi. Her sayfasında bı 
resim ve altında casusların ismi, 
numarası, servisi yazılı idi. 

• Bqiktaıta Kılıcali ınahaUeıinde Şu
rayi Devlet miitelcaitlerinden Bay Nu· 
ri ve aile elcaClı (TUJl9C'"), merhum Be
P<taılı baytar Bay Mua.tafanm luz.ı Mu 
zaffer (AJı:gönül), Bursada baytar Fik
ri (Ustün), Beyoğlu 22 inci mektep mu 
allimi Nedime ve ı...rdqi Neoime (0-
zel), Deniz kaymakamı Hidayet, O una· 
niye telsiz İ:ltaıyonu elektrik memuru 
Hayri, iı>hisar memurlanndan Nuri, 
Devlet maıi>aası ı:nalıinistlerinden Fahri 
...., Küçük Saim kardeıı ... (BoAıt), Ka
ıunp"§a ev-kal veznedarı Feridun, kan11 
Jatanbul evkaf mülhak&! Kalemi memur
brından Sitare ve kardeıi Cezmi (Tii
re), Çamlıca da Bay Mehmet oğullan 
Bay Hulu.; ve lıt.:nbul Ekim olıul olıur
larından Bay Hilmi {Sökmen), lst. Lv. 
A. Lv. ikinci Ks. S. 6. Hı. Me: AhdulLııb 
(Sözen), Süleyman.İye Elmaruf mahal
lesinde emla kkomiıyoncuıu Hasan (Yı
leri), lsJ:anıbul ithalat gümrüğü bapnu
ayene memuru Mazhar (Eraöz), Bostan· 
cıda oturan Mihalıççık k;ıymakamı Na
c.ılı, wıs1 Suphiy,., oğlu Gündü:z, kar
deş.i Saim, annesi Fabna (Aktuğ), Li
man Şirketi muamelat ıubcci veznedar
larmdan Osman (Ersoy), Hayriye lise
si oan sınıf edebiyat tu),,,sinde Muzaf
fer (Ereörnek), Türkiye lı Bankası Us-
1.ı:ıidar Ajansı muamelat memuru Sei
fet (Ayla), htanl:ıul gümrükleri muha
faza baımüdürlüğü odacısı Şakir (Krr-

- Ona söyleyiniz ki yarm ak-
pm kendisini göreceğim. O da aa
at altıda Puerto del Sol' dan Chris
tina fimt.rlıaneıine giden tramvaya 
binsin Moncloa meydanındaki 
aon Hıtasyonda im.in biz onu orada 
buluruz. 

Mata Hari hapishanede 
Ertesi günü, otelin hizmetçisi 

her sabah old~ğu gibi bana mek
tuplanmı ve gazetelerimi getirdi. 
Çünkü artık muntazaman güzellik 
müe&ae-sesesinde kalmıyordum. 
Çünkü Baron oradaki bütün faali
yeti tatil etmişti. 

Mektupların İçinde bir tanesi 
İmzasızdı. Fena bir yazı ile bir def. 
ter kağıdı üzerine yazıl~qtı ytı keli 
meler VMdı. 

"Saint - Sebastien'den aakımnız!,, 
Allah Allah! bu Saint Sebastien 

ae ne demdı: ... v akia ağusto.da ya
ni bir ay sonra Saint Sebastien' e 
sidecektim. Fakat bunu yazan kim
di? .. Neden sakınmalı idim? .. 

Harp devam ediyordu, 
Acaba bir gün sulbü görecek

mi idim? .• 
Gazetelerimi okumağa batladım. 

Matin'de 'u havadis vardı: "Al
man casusu - Hac Leod (Mata -
,Hari) tevkif edilmiftir. Bu kadm 
Alman attaşe navalının metr .. iy
Cli.,, Az kalsın küçük dilimi yutacak 
hm: Mata Hari, Yon Krohn'nun 
metresi olaun ! Şatmamak kabil de
Zildi. Daha fazla tafsilat bana an
cak Baron verebilirdi. Alelacele ei
:yindim. Ona müthit çatmahydım; 

- Bak işte kızarıyorsun, hadi 
açıkça söyle ... Mata Hari'nin afı
kı idin değil mi? Ve itte bunun i
çin beni Fransız hududunun civa
nnda Saint Sebastien'e defetmek 
istiyordun değil mi? Ve eene bu
nun için beni Arjantine yolladın 
değil mi? Ah, namu51uz, alçak. ... 
ah ... 

Bunlan söylerken ağlamağa bat
lamıştım. Gözyqlan arasında ke
keleye kekeleye: 

- Benden de ona bahsetmitsini 1 

dir. Şimdi beni de Fransızlara if,a. 
edecek. Matallah metreslerinizi 
Fransızlara süngületmeği iyi bili
yonunuz. 

Baron gazeteyi dikkatle okuyor
du. Elile adam sen de der gibi bir 
hareket yapb: 

- Yok can1CD; bu dan•Öz Cali ey 
in yahut pren*iıı metresi idi bilir
miyim ben? .. 

- Hanı bana iyi bak. Bilinin 
ki açlk konu~ğı daha severim. 
fnlcir etmenin sırası değil arbk. 
Besbelli ki bu kadın senin metresin 
idi. Fakat nasıl oldu ve ne zaman? 1 
i•te bunu eöyle: 

Zavallı Yon Krohn beni kandır
mak için yalvarıyordu. Ben terter
tepiniyordum: 

- Gazetede böyle uyduruk ha
vadia olmaz. Kadın senin metresin 
olduğunu söylüyor sen hala inkir 
ediyorsun. Zaten çok güzel bir ka
dınmış. neden metresin olmasın? 

- Marthe bana İnanmak iste
miyorsun, fakat timdi göreceksin 

Arjantinden geldiğimden beri 
Marie'nin bana aldığı bir gözlüğü 
takıyordum. Çünkü deniz ve güne• 
gözlerimi bozuyor diye bahane çı
karnıı,tım. Göz'üğün camları ma
vi idi. Baron gözleğümün camların
dan renkleri seçemeye1:eğimi zan
nediyor fakat gene ihtiyaten sayfa
ları çabuk çabuk çeviriyordu. Fır
sat bu fırsatb. Bir 'ey öğrenebilir· 
sern öğreneb;Jirdim. Fakat sayfa
ları acele: çevirdiği için isimleri zih
nimde tutamıyordum. Bunun için 
güya aradığımızı bulmu,uz gibi: 

- 1~..- i~le dedim. 
Tabii b,, Mata - Hari değildi.1\.

kat benim itaretim üzerine Baron 
yavatlamıttı dikkatle muayeneye 
b~ladı. Ben de eğildinı bu resmi 
ve onun ismini akl.ffıı.a yazdım. 

- Yok yok bu değil, dedi. 
Tekrar sayfalıan çevirmeğe Ollf

ladı. Ben resimlert ancak l'ersinden 
rörüyordum. Fakat Mata· Hari'yi 
sörsern tanıyac:Udnn. Şatıl'UI da 
merak ediyord<uu, Bu kadm haki
katen iki taraflı casus muydu? Su
çu var mıydı? .. Şimdiye kadar olan 
teerübelerimden anlamıttıı:n ki bi
zim gibi kadınların nihayet ölümü 
böyl~ olacaktrr. Belki de Mata • 
Hari'den sonra da ben? ... Eğer 
Von Krohrı'un tuzağına fİmdiye 
kadar düfDlediysem, timden sonra 
en küçük bir ihtiyatsızlık beni Fran 
an: kurtunlarile ölmekten menede
mezdi. Çünkü iki taraflı caaualar 
için ihbar ekseriya mevcuttur Gü
nün birinde ve tehirde buJwımak 
bile hazan feliketi mucip olur. 

-Bitmecli-••·········· ............ ,,,,., ........................................... , ......... ,,,,,,,,.,,,,_,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 
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Cebin.) 
CESARET ETMEK, l, Batmak, 2, Ba.mak, 3. Xıyış

-k, 4. Sırtarmak. 5, Tığramak, 6, Tmma.k, 
CESARETLENMEK, 1'. Batarlanmak, 2, Kıyıtlanmalı: 

l, Korkusu giUnek. 4, YUrekJeomek, ' 
CESARET, VERMEK, l, Davrandırmak, 2. Kişkirmck, 

ı, Yürekl•ndimıek, (Bak: Te~ci.) 
CESET. 1, Cemdek (Naş ınan.) 2, Çeıte, 3. Gövde, ~. 

braltı. s. Maslık, (N.i.~ man.) 6, Ten (Zin - ten, vucut 
Ruh <kmelc: olan "tin., ile mütena.ırr olarak bu sözun de 
törk(e o1ı:nası kuvvetle tahmin edilebilir.) 

CFSIM. I, Balaban, (lmv dilleıindcn celdiii ıannı va· 
ht dcgildir,) 2, BaI.ınıın. 3, Barık, 4, Büyük • .S, Erik, 6, 
Gövdd~ 7. lri, 8, irken. irkin, 9, Kette, 10, Kocaman, il, 
Kunt, 12, Saray, 13, Ulu, 14, Yoiun (Kalın man.) 

CESTE CESTE, 1, Azar azar, 2. ()yün öyün. 
CESUR, 1, Alp (Kahraman. ''hcr011., man.) 2, Babayığit, 

S.. Cerik, 4, Er. S, Ersi1c:, 6, Göl'ü korbnaz, 7, Gözü pek, 
1 .. Koçak •. _?.. Ozbck. 10, . Şakar. il Yavuz, 12, Yiiit, 13, 
Yılken~ 11cıt, 14, Yürekli, ıs, Peker (cesur erkek man.) 
(Bak: Babadtr, Şeci, kahraman.) 

CJL 35 

ıetti - cezaya utndı) 5, Yeti (Y etilendi • cesalandı.) 
CEZAYI NAKDi, 1, SaTI bcrgesi, 2. Sayı yetisi. 
CEZB (etmek), 1, Celmıck, 2, llmelı:, 3. Sırı:kmak. 
CEZiR, (Kök man.) !. Atanalı:, 2. Kök. 3. Tüp, (ylı: dil{) 
CEZRi OLARAK, 1, Dibclek, Dibelik 2 Kökten 3 " 

kündcn, ' ' ' ' "" 
CEZiR (met mukabili), t. Sorpn, 2. Su çcmimesi. 

M~~DDO CEZiR, l. Ebilme artma. 2. Uzanıp çelıilme (balı: 
c,Ezl RE, 1 Ada, 2. Atn, 3. Otraç, 4. Otnıf. 
Ş BIH CEZiRE, 1 Yarmıada 
CEZM (etmek,) 1, KHmclı:, 2, Kestirmek. Kcotirip at• 
~. 3, Ke:ı:emelr, 

CIVA, 1, Güneyıu, 2, Sindilı:, 
CIVATA, 1, Eire, 
CIBAYET, 1, Dirmelı:, 2. Toplamak, 
CIBILLET, 1, Kılılı:, 2, Orun, 3, YaradıllJ. 
CIBILLI, Yaraddıttan. 

1ıa~:!~· 1, Alala, 2, ı:.1111, 3. Kavsa, 4, Bozu,ma, S, A-

lağan), gümrük muhafazasından M. 
Hüsnü (Plnyal), Hadunköy mevkii müs
taıhkem sertabip muavini binl>atı Dr. 
Receb (Ozel), Hadımköy meWcii müs
tahkean Yiİzl>e!ılanndan Subhi ( O:ıhdt) 
Hadunköy mev<kiİ miiaı.bkcım 2 ınci fU· 
be mücliirü Cemil (Elbcık), Haclımlröy 

Y okari tüocarlarmdon Mehmet (Er -
den), Haıt.iye topç<ı binbııtılanndan 
M•ınt (Atasoy) soyedmı aılmtflardır. 

• lotaıııLal b füeo.i tabiiylll muallimi 
Bay Arif ve oğullan Onıer Faruk, Ab-
dullah Tank, Ali R.if, H- Nablı: -
yadı olanık (üin), ny.my., muallimi~ 
rinden Bay Canal ve bNefi Ordu .,... 
ıif nııüdiirii Gıly Kemal de (Erdem) ı 
soyadı olarak almqlaıırdıır. 

• lt Baı>la.11 veznedarf..-ından Müiit 
(Tunçel) eoy..tmı ıılrmtm. 

IJELEDIYEDE 

Şehir bandosu için yeni 
talebe alınıyor 

K-1uvar müdürlüiü, td>ir ban. 
dosu için nilıari tal...., kabul etnıete bat 
lamııtm. Şehir bandosunda Ç9lıpcak 
..... ç1er, ı:..., aiu azları lnallaıımakta • 
cbrJ.r. Airz ..zı.nn. ork•trada da ih
tiyaç olduğnnılan . ... ~ çalabilen 
Wla genç yeıittnmek lümmu huıl oı. 
IDUflur. Yeni almecek talebe, ~ 
en :ııiyade istidııdı olan ıençler -11ndan 
MIÇi)ecektir. . - •• - -· 

Müracaat kabul edilmedi 
Rakı fİte ,.. bddılerine gramları ıö. 

tw-S i,.mler lromnası için belediye, 
ydbaıma kadar aliıkadar müeu•e aa -
lııiplerifte müaaade vemıi1ti. B..ı mü•
aeseler hazıranıımıyacııldarım, bu müd
detin uzablmıumı i&temitlerdir. Belediye 
lıu miiracaab Wnıl etmemiştir • 

*ADALAR iÇiN au tanklan. -
A.dalara bul ... temini için alınacak au 
tankları haMı.mcla plecek .hafta bir mü
nakasa açılacaktır. Münakasa için tart
..,,,.,ı ... hazrrlanrnaktadrr. Bu itle Bele
diye Sular idaresi uğraşmaktadır. 

• ASRI APTESANE. - Belediye, 
Sultanahmet meydanında yapılan aui 
yeraltı aptesanesmm bir eıini de Suitan 
Mınamında yaplll'bnağa karar verıniı
tir. CET, 1, Aba, 2, Acu, Aca - aiai>t-y, amca, Babacık, ana 

koclları. Acı - küçük kardeş, Yeien, akraba, büyük anne, 
Ete .. zevce, abla. bala, Eçi - kocakarı, 3, Apa, 4, Ata, S, 
11adan':!r· .6. Bilbck. 7. Bü:rüJı: ata. L Bü:PiiJı: baba. 9, Dede. 
10. DıedU<, 11, Ede, 12, Obce. 13, Ula ata, 14. Ulu aba. ıs 
'Dmurhan, • 

CIDAR, 1. Çeper, 2, Tanr, 3, Tom, (Bak: Duvar.) 
CiDDi, 1, Bayam (Hüilroı, ıerçclı: mau.) 2 O.ek 

(Kat'i mi?, uÖzckes mi ıöylüyorsan? )
1 

Saldarnh1 (M:.:-~· 
bet. man.) " u.:s 

CiDDEN, 1, Gerçekten. 2. Kirtten, 3 Yavlaktan. 
CiFE, I, Küvrc, 2. Ozlcş, (Olmckt..;) 3 Olıe 

Çekoslovak konsolosu gitti 
CEDDE, 1, Anneanne, Babumıc 2 Bii:ıill<alıM S Ebe. 

4, Kadın nine, S. Nine. • ' • • 
CEDDANI, Ataç (atasına b.naiycn man.) 
CETVEL. t. Arcav. 2, Ark, 3, Harir., 4, Karık, 
CEVAHiR, 1. Cerav. 
CF.VAr, 1, Annaç, 2, Aykut, 3, Karıılılı:, 4, Yanrt. Yanu~ 
CEVABEN, 1. KartJ. kart~ılı: olarU, 
CEVAP, VERT\-fEK, l, Seslcnmck, 2, S"a vcrmck, 3, Söz 

tl6odUr:nck, 4, K.ırtılık vermek. 
CEVAZ, 1, Olabilirlik, Olabilme, 

CICER, 1, Bafır (karacitcr) 2, Od. Ot' (Saır;,) 3 Op. 
ite .. Oykc (Akcifer.) (Bak: Kebct, Rie.) ' • 

CiHAN, (Bak: dünya, Alem, Arz.) 
ClHANDIDE, l, Elcörmüş, 2, E,mi, rartmuş 3 G . 

tozma$, 4, GörcüJü. ' , nmış 

CiHAZ. (Alet, .~•knn marı.), 1, Şay, 2, Takım, 3, Yasav 
(Harp teçhızat• Ba7 1aaavındau belgili.) 

CiHAZ (Gelin çeyizi, ma.) 1. Ençi, 2. Kotanh. 
CIHAZLAMAK, (Çeyiz vennelı:,) l, Encilmek, 

Çekoılovakya ceneral konsolosu Mös
yö K veloslav Greıgor refikas.ile birlikte 
izinli olarak Prag'a sitmiıtir. Cencral 
komül gelinceye kadar ko.....ıo.luk İf
lerine Mösyö Hyneri< Brugner baka -
akbr. 

Dünkü hava 

- a., ... 
~. 

Akfehir itlman yurdu baıiılom ... 

k '-'-ül . . di. 8'l' lq,, AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehri
mizde mevcudiyetini ıftilı::ı.rla kay
da laytk gördüğüm ba~ta Sanatkar
lar idman yurdu olduğu halde 
gençler spor yurdu ve idman yurdu 
spor kulüpleı<İ vardır. Bunl,.rdan 
Sanatltarh>.r idman yurdu Esbak 
kaymakamımız Lutfi ve merhum 
belediye ha~kanı Halil bayların u
nutulmaz ve kıymetli n1üzaheretle
rile em!ali bir çok •ehir kasabalar
da bulunmayan çok güzel bir ban-

Bandırma· lzn:ir tren'erinde 
konfor:u v gcnlar 

BANDIRMA, (Milliyet) - Dev
let demiryolları idaresi ayın on al
tıncı pazar gününden itibaren Ban
dınna - İzmir ekspres po,,talannı 
yapmak üzere son sistem lokomotif 
ve vagonlar getirtmif ve itletmeğe 
batlatmıftır. Bu yeni vagonlar Av
rupada ekspreslerde kullanılan her 
türlü konforu haiz ara·halardır. --Çorum da ha ışıklanacak 

ÇORUM. (Milliyet) - Çorum
daki kurumunun elektrik ıtığı az
dır. Bundan ötürü çok zorluklar 
olmakta.dır. Çorumda istenilen ve 
bafanlması umulan dilekler arasın
da elektrik te büyük yer kaplar. 

Yapılan tasara göre, elektrik ku
rumunu yenilemek ve aydınlığını 
çoğaltmak için belediye, belediye
ler bankasından ödünç para alacak 
tu. 

Bu, ifi b&f&J'lllak üzere, kentimi
zin hekim bafkanı Ankaraya yol
lannuftır. 

Çoruma su boruları geldi 
ÇORUM, (Milliyet) - Ana yol

lan, öiıceden dötenmit olan Mür
sel suyunun semtlerde verilmesi i
çin çalıtılmakta idi. ÖÇendiğimi
ze göre, yeniden obanı aJnmı1' ve 
tarınıı:ııa ıetirilerek dötenmesine 
haflanmıştır. Yeni su bonıları Sa
londa kaldığı uzaca, belediye hac 
abnamıt ve bu, duyum kentimizde 
ıenel bir kıvanç doğumnıttur. 

Matbuat Balosu 
(B- Kurumu) • 

BMmı K\lrumunun ba.lo.u bu 
aeoe 31 ikim:iıkinunda Mahinı aa
lonlannıda verilecektir. Matbuat 
baloaımwı ne derece mükıem -
mel olduğurw söylemeğe lüzum 
yoktur. Birçok kimseler yalnız 
bu baloyu beklemektedirler. Ha -
zırlııklara batlanılmıfbr. Balo yal
nız cemiyet azalarile davetlileri -
ne mahsustur. 

YENi NESRlY AT 

Tıp dünyası 
Yedinci yıl on ikinci sayısı Dr. Ahmet 

Süheylin diyabet tednvhinde yenilikler, 
doçent Miinür Abmcdin çocuklarda a
pandisit, Sadi Nazımın dahili ifraz, Kud
Anin içtimai hıfzıssıhha, Prof. Fahred
din Kerimin eııgenique meselesi ve he
kim haldanna ait yazılarla (hekimlik 
ıstı!ahlan , Rafet Ahmedin sıtma mü· 
caclelerine ait bülasalar, pratik etütleri, 
zengin fuunu vardır. 

içki düşmanı gazete 
ikinci yııl on ikinci aaymnda içki 

diifmanlıiı ve halk aaglığına ait yazılar 
bulunmaktadır. ........................ 

do mızı ası le~e.... etmı? 1- _ı.llt 
donun teşekkülü üç ıeneye ~I" ıı. 
mıt olduğu haJde bu yurt ~~ ı.. 
lan biç bir yerdt!ll yardım !J~ 
sizin kt'"ndi yağlarile ~~ 
kendi gayretlerinden a dJl')ıt l 
para iJe bandoyu yap.tmakU bil 

Beledİ'y\-ntiı: V'Uı yenideJI ':cııt 2 
bando~u tesiı e<kcekleriııe ı:ı0,-. 3 
ve meydana gelmif olan ba lı ~ 4 
yardım etselerdi her halde ço S 
rinde bir hareket olurdu. 6 

bir lise isteyor .
1
, _, 

-~ 

• 7 
Çorumun sesı : 

w~ııt ı Bu kültüre aust1mış 1 

ÇORUM, (Milliyet) - <!.°r~~ı· 1 vilayete bağlı kentler, kültur 
naklariyle doludur. ııe~ 

Eski çağların "kut uçnıa:ı, çoı 
van geçmez,, bir bucaiı olııJI lı~ 
rumeli, kıvançla söylemek istr ba 
her fara nasip olmayan nıut u ~ 
bayındırlık içindedir. Anlatılı~ 
ki, ATA TORK ülkesinin bu, ve ~ 
li diyarı, ileri gidit, hız)~ 

:~selifin her an öncülü ol a· 
Tüm, köylere dek, kültür gün' 

nin girdiğini, tatlı, ısı, ıf'Jdarı 
yönlerine saçtığını aö~ernel;'"di• 
teYden önce bir memleket ıt' 0~ 

Çorum vilayet bakanlığırıııı d• 
duğu denlü, kültür buynığunuJl 
bu, gönençli yantta payı vardır·~ 

Sabah, akap.m, tafgın bir sel eli ~ 
bi, Çorum, sokaklannı nete ve ~ r 
vıltı içinde kaynaftıran y~11~ 0 

umutlan, göillümüze ne dek oıd~tl k 
kabyor. Bunu, içten, yürekteJI ı,ıt! ı 
mamak, kara ve kötü görüflÜ 0 

lara yaratıyor. ı;. 
Çorumun, yüksek ülküsüııÜJl jJJıl 

vüncü olan kültür kaynaklartul' ~ 
orta) bölüınlere aynlmıf b 
maktadır. 111~r· Gönül umuyor ki, 8000 cll (tırıl! 
luk yavruswıun ışıklandığı, Y'lıc'v~ 
]andığı Çonnnda, ATA TOi{ •(il• 
destekleri, ön ve orta bi1gile11 

lise bilgisini de eklesinler. st'f 
Kurun kurun, ÇonımlID LI #' 

olan genel dileğini yazmrf, saf (e 
külfilr bakanımızın önüne çe~ffl'.' 
nüftik. Bu, bitiğimizde de, ba ~· 
drrlığı günden güne artan Ço~ş 
muzun, ıbu, eksikliğini bir geı 
ütünmek istiyoruz. 1" 

Y anm bilgilerle kalan, b~1ı- !" 
yan memleket çocukları, yürelc ıı~
latacak dek çoktur. Elgünül)l6 

y 

9; 
na isteği tümen tümendir. ııol 

Ökonomi geliri her yönden, f' ri 

olan Çorumda LiSEYE elve~!~J'· 
pılar da vardır. "SACLIK IT'..f<e! v 
TEBl,,nin bulunduğu çatı, til ~ d 
anlamiyle lise için biçilmif kaf 1· 

gibidir. ~ a: 

önümüzdeki ders yılı, ~e" ı. 
krrarunda LiSE kurumunu g·· jlil· 
yalnız Çorumlu ildaşlann d~,ı v. 
liseleri olmayan Amasya, 'fo ~ 
yozgat vilayetleri ve sınırlarııı! çf<ı· rr 
releyen elgününde büyük bır 
vancı, bayramı olacaktır. ,..c;f· 

Bu, diziler ÇORUMUN SlY 
DIR. i•i 

ÇORUM, (Milliyet) AçılJll' ~)( 
Önceden bitirilmi' olan ATA ~tıır 
caddesi ile, halkevi önündekı ge 
zuk yollar, yeniden düzenlcJ1Jfle 
başlamıştır. ro' 

Çok yıllar, bozuk olan Çortııl' eğİ 

p .. 
11 

2 
CEVELAN, (<Unck,) l, Aymal<, 2, Dolaıma, Dol•t'nllk 

J, Ge2inmc, Genomek. 4, Gıdıp relmek, 

CiHET, 1, Arı. 2, Bakmt. "Her cihetten şayanı ihtiram -
H~r bakımdan sayeıdeier . ., 3, Ba, (Dört baş - cihatı cr
baa) 4. Geçe (Yan. taraf man.) S. Yaka, (Yan, kenar. 111-

hil man.) 6. Yön (Veche. İ!!ttikamct man.) 7, Yönet, 8, 
Yönter (istikamet man.) 9, YU~. TA N 

larınm yava~-yava~ düzenlcneC :ı ~ 
ISTANBUL, 24 (A. A.) - Sdır ele- umulmaktadır. 

recci hareret ve deniz sevi~ indiril- " 
CEVF. 1, Boşluk. 2, Jç, 3. Kof, 4. Kovuk, S, 0)'Uk 
CEVHER, l, Oz. 2, Ozlük, 3, Tın (Ruh man,) 
CF.VIZ. 1. Goz. 2. Koz, 
CE\'. l, Boı;luk. 2, Ya.ıı (Ova, sahra cibi ceni~l:kltre n 

denilir.) 
CEVVi HAVA, ı. Gok bosıur.u . 
CEVVAL, 1. Atik. 2, Çalanı. 3. C<Vik, 4, Yerin. IS ;nt

li, ,..n'llla, 90rla, taht.ık_ !iidd"tli. huh man.) 
CF7.A., ı, lkrl'C, 2, Od.ek 3, Yardı. 4. YaKt1k, (Ya l kı 

CiHETiNDEN, 1, Baknnmdan, 2, Dolayısile, 
CiLA. 1, Açkı. 2, Parlaklılı:, Parlatma, 3, Sır (çanak 

çömlek ~bi ıeylerc mah!Us fenkli cill.) 4, Sm, 5, Tutkaç, 
6. Yaldız, 7, Y•lıt, 

CiLALAMAK, l, Parlatmak, 2, Sırtt!ak, (Srr Bürmcft 
man.) 3. Yaldınıtmak, 4, Yaldulamak, 

"i...~':İeetr;6;,u 1~;62, ılerecci ha- /Çankırı 5 saylav ç1karaC ,,e· 
noret 7 de 6 14 tc 7. En yukarı 7, en a- ı MfLLfYET'in yeni Jı ÇANKIRI, 24 (A. A.) - SaY1~.·~ı 
flliı 4. ' . çimi dclteri c!ün asıldı. Sayb~. ~~ ~ ~· 

Rüzgar yıldız ve poyraz arası e$nıış- adı olacaktır. den sonra umumi meclis üyclıJI • 
tir. Azami aürati saniyede 7 metreye çık \-ı J yapılacakhr. Çar.kırıdan be, iZ) ~·' 
mıfhT. 1 1 m~ı onı;y!a!'lmr~!ır. 

i 
•• 
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Oz Türkçe ile 
ıı Bilmecemiz 

Ceçen defalıti bilmecemixi dojru halle • 
d,nler arasında çektiiimiz kura neticesinde 
Lıtinciliği Harbiye: K. B. aparbmaru: No: l 

l..,. Malik Memduh, i.kiaciliii Tophane. Sü· 
~rıelidede No: 7 Bayan Meliha kazanmıt • 

··dır. 
. lduemiıe kadar teıriE ederek lıediyele-
1rai almaları kendilerinden r~ olunur. 

Ceçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

E.VRENSEL••E 
1 RIE ı••E• · ŞETUg 
3 11 R E N • R E • E L i• 
4 S i N i ,R • K U R:U ~ 
5 i ,M, E C 1 E • • Z • S t 
6 Y ı• Z ,E •ACUN• N 
7 A ! Ş 11 B • IS EN• N .E 
8 s1•TO P • R • D • • 
9 A I TıA• i lS•.YôN• 
lO , E· N • S A K A R • E 
ı: E L • a •ili ANT il S 1,.;;;;..,;;.;.;;...;....;;;;..-...;,;;,.-...--........ 

Osmanlıca karııhlclarını ya;r.d ••m•~ k.e~ r 

ltıeleırin iz türlr.ı;e mukabillerin• bc!:ırak telt· 
lir.ni&in boı hanelerine yerleıtirorek kesiniz ve 

t .. Milliyet bilmece memurlu(ıııoa" ıönderiaiz. 
~ Doiru ballede1aler arasında kura çelıUyor •• 

lt..~a.nanla.ra hediyeler verİJ'ON&. 

,. 

r 
O! 

1 

Yeni ~ilmecemiz 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

•• ı ı• ı 1 ; • ı ,. Ilı 1 
•I 1 1 I• •I 1 1 ı • 

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

1 ,. ' 1 

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

lL 
11 

1 1 

iı 1 

• ı • ı -
1 ı . mı 1 i 

1 l• ı ,., 
ı·ı· 1 :• ı 

SOLDAN SACA ı 
1 - Ser (3.) 
ı - Beri (3). cnf, boıluk (3), 

3 - Hia edit 5. Ne. 5. 

• 1 

1 111 
ı •·~ 

4 - Siiri,.ede bir ı•hir 3. Sua..e-.ktaa 
emir.._ 

5 - Pek çok (3) . 
6 - Emmektea emir (2.). M~vlUt, SanihA, 

(S), &J'1 ,.un•• (2) . 
7 - Bir mevsim (3) . 
8 - Miftah (3), Telr••f (3). 
9 - Al:.ı bir •eb:ı:e (5), El..letmek (S) . 

10 - Bir meTYa (3), Piılik (3) , 
11 - Bir küme• a.h.y•anı . 3 

YUKARDAN AŞACI : 
1 - Rüxsi..r (3). 
2 - Mürs (3). Aı,.ada bir mi.ilet (3) . 
3 - HaJUm (5), Karha (5). 
4 - Elen (3), Ücret, •Ücut ıu7u (3)., 

5 - Ahali, endam, kanet 3. 
6 - Çok deiil (2). Hançere (5), Uzak 

hidası (2). 
1 - TrabnDlu (3) . 
8 - Keamekten em.ir ( 3) . Çift deiil (3) . 
9 - F.,..ç. lakap. zümreJ" 5). Etin içindelı:i 

(S). 
10 - Finlandiyalı (3). Cemi. edab (3). 
11 - Valide (3) . 

TEŞEKKUR 
Sevgili babalan ve aile Reisleri Dok

tor Mehmet AJi EreHn son vazifesinde 
derin muhabbetlerini ı:österen ve teleg
raf ve mektuplarile taziyede bulunınuf 
<>lan kıymetli dostlara biinn t ve teşek

kürlerinin iblağma muteber gazetenizı 
tevkil ederler. 

Merhwnun ailesi efradı 

Ocyoğ~~· T~~~~~!~=;ınd] 
~ Mektep sokak No. 35 

~~~~~~~"'-~~"'-'9890 
lstanbul Asliye 4 üncü hukuk mahke

ıneıinden : 

Şitlide Çankaya apartnnanrnda oturan 
v-e mezkUr apartnnan hisıedarlanndan 

Ayte lnnail ve Hıfzı'ye : Mehlika veki

li avukat Talat tarafından zarar ve zi
yanlarının tazmini istekiyle aleyhinize 

934-556 numara ile açılan davadan ötü

rü ikametgi.lunızın meçhuliyeti basebiy. 

le dava arzuhali ilanen teblii: edilmiş 

>'e timdiye kadarda cevap yeriJmediğin

den tayin edilen 31-1-935 perıembe saat 

14 tahkikat celsei için davetiyeninde bir 
• 

ay müddetle ilanen tebliğine tahkikat 

lıakinJiğince karar verildiğinden itbu dave 

tiyenin ilan tarihinden itibar.n bir ayda 

>'e yevmi tahkikatta bizzat müracaat et

mediğiniz veya bir vekili kanuni gönder

mediğiniz takdirde tahkikata giyabınızda 
bakılacağı ilanen tebliğ olunur. (6217) 

I.tanbul asliye mahkemesi 6 ıncı hu
kuk dairesinden a 

Seniha tarafından Sirkecide Oemirka
pu Kum meydaıunda F ort ı:arajı karı•· 
••<lda 23 No. da otururken ıimdiki ika
metgahı anlaıılamayan Haydar aleyhine 
açılan boıanma dansının tahkikatı 
20-1-935 pazar ı:ünü syt 14 e bırakılm' 
>'e davetiyesi mahkeme divanhanesine 
asılmıt olduğundan yaz lr ı:uıı n saatt e 
latanbul asliye ma_'ık me ı alt ncı hukuk 
daırminde bhkika hakimlı ın ı:e!ıne
diği h'.l!de ı: yabında tahkikat bak•laca
iı tt'bltğ makam•na k ım olmak Ü>.rc 
1 oln nl •nur (1;1f'ıC)\ 

ZAYi BONO 
Çarıuyu kebirde manifaturacı Vey

Ml Beyin 1 T eırinisani tarihli altı ay va: 
deli 120 liralık emrime muhan-er bono
yu zayi ettim. Mezklır boııonun hük
mü yoktur, 
( 621 S) 1 smail Hakkı 

ZAYlCOZDAN 
11 283 sicil numaralı Liman cüz. 

dannnı kaybettjm, yenisıni alacağımdan 
eskisı.nin hUkmü yoktur. 

Kapları: Mehmet oğlu Mu•tafa. 
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TASARRUF 
Oi RE\SriNE 
SARI LAN 
FEL.~I< ET 

1 

U ÇUR'UMUNDAN 
l<URTUL.UA.• 
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--------------------------- _________________ ..., 

Sultanabmet ooulh mahkemesi 1 inci 
hukuk bakimlijiııden • 

Lütfiyenin lstanbulda Marpuccularda 
Leblebici hanı karıısında 74 numarada 
Vitali Kohen aleyhine açbğı izalei ıu
yuu davası üzerine cari muhakemede: 
Müddeaaleyhe yazılan celpname arkası
na Vitali Kohenin semti meçhule gittiği 
gösterilmiş olmakla kendisine ilanen teb
liğat ifasına ve mahkemenin de 3-1-934 
saat 14 de talikine karar verilmiı lmak 
la mezkur günde mahkemeye ı:ehnezse 
hakkında giyabi maumcle icra olunaca
ğr ilanen teb'iğ olunur. (6201) 

Befikt&f icra memurluğundmı : Mlıb

pus oluptparaya ç...nlmeoi lı:ararlat!Jn. 

lan 58 adet Sarı sandalya - bir adet 

Halının delliliye ve ihale pul reamİllİ 

müşteriıine ait olmak üzere 29-12-34 t.. 

rihine tesadif eden cumartesi gÜnÜ out 

10 dan 12 ye kadar Betiktaıta tramTI17' 

deposu hizasında 59 No. lu kahve önün

de ıatılacağından o gÜıı ve o saatle ha. 

zır bulunacak olan memuruna mü.ra .. 

caatları ilin olunur, (6202) 

Ağr:ı ..... , ..,, ...O• le .ı~..ı.0-1 ..,; v~ 

kati ıe.,..,li t!"!"">'••·, •tn~a!..i ~ k~·ıwi1ne• 
lcri,,Je E}) -s'.a~r.ı l..A\•~"' ,...,y..,ı hta· 

kiki A'..>i'!W.İNd.r. 

AmL;o!aj!ar6a v~ TP,,; . 
.,,.,ı.:: ın he-"-Oe, W 
n1arlıuıruc ,..uııaü 
b .. lon11ıaauı" dik· 
ı..ı e4aob 1 

' 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğindenı 

Ankara Motörü Tamir edilecektir. 
A - Tahmin bedeli 21'.?5 Liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazım memurlugun

dan bedelsiz alınır. 
C - Eksilt~e 10 ikinci Kanun tarihinde Perşembe gü

nü ıaat 14 te Galatada Kara Mustafa sokağında Merkezimiz 
dairesinde yapılacaktır. 

D - Eksiltme açck olarak yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat nuktarı 160 Liradcr. 
F - isteklilerden Benzin motörü ve gemi tamiri işleri

nin ehli olduğu baklanda ticaret odasından bu davet tarihin
den sonra alınmış bir vesika aranılacaktır. 

G - Eksiltmeye girecek olanların Peyler sürülmeye baş
ladığı dakikaya kadar muvaklcat teminatlannc yahnruş olma
lan şarttır. (8576) 10290 

inhisarlar U. üdür.ü~ünden: 
-

Tahminen 4826 Kilo Iskarta Kaneviçe ) 
,, 5588 ,, ,, İp ) nümuneleri ko

misyondadcr. ,, 245 ., ,, Kınnap ) 
,, 1867 ., ,, Çul ) 
Bu dört kalem köhne ambalaj levazunı Bahriye deposun-

da teslim şartiyle pazarlık suretiyle satılacağından isteklile
rin 27-12-934 perşembe günü saat 14 te (yüzde 15) teminat 
paralariyle C!balide Levazmı ve mübayaat şubesine mura-
caatları. (8600) 10358 

1 - Antalyada yapılacak (23386) lira 60 kuruş bedeli 
keşifli İdarehane b'nasc kapah zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmustur. 

2 --- Kcrdırma ~artname ve projeleri (120) kuruş muka 
bilinde Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi Nakit Muha
sipliğinden ahna::aktır. 

3 - Kcrdcrma 10-1-935 tarihine müsadif perşemb<> gü 
nü saat 15 te Cibalideki Alım, Satım Komisyonunda icra la 
bnacaktır. 

4- Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
karcda tayin olunan gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Kırdcrma şartnamenin mahsus maddesinde yazdı şe
raiti haiz olanlar arasında yapdacaktır. 

6-Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat güvenme para
sı olan (1754) lira ile birlikte müracaatları. (8565) 

lstanbul Akşam Kız San'at 
~·ektebi Müdürlüğünden: 

İstanbul Akşam Kız San' at mektebinin Beyoğlu Şube
sinde muktedir mütehassıslar idaresinde Elbise, Şapka, Ça
maşır, Nalaş ve kürkçülük Atölyeleri işe başlanuştrr. Her 
gün 9 dan 16 ya kadar sipariş kabul olunur. Çok yüksek bir 
mütehassıs tarafından kürkçülük dersi de verilmektedir. Oğ
renmek isteyenlerin T epebaşındaki mektebimize müracaat
ları. (8622) 

lstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden 
Her ıene ikinci Kanunun ikinci gününde mektebimizde 

yapılan mezunlar toplantısı Haziranın ikinci cumasına bı
rakılmıştır. Mezunlarnnızm o gün öğleden sonra mektebe 
buyurmalarını dileriz. (8631) 1 

lstanbul ikinci if18ıs meınurhığunclan: 
Müftiı Mikael Zıpçıyan masasına müra

caat eden T"f banda 22 numarada Jo
:ı:ef N egrin ve ıerikinin kayt ettirdiği 

200 lira alacağın senedi Alcksandır Po
ıancıdan cirolu olmasına Ye cironun hi
leli itilüa mÜ.•tenit olup olmadıiının 

bükmen halli lazım gelmesine binaen 
davada mubt r olmak üzre kayıt talebi
nin reddine uıa.s idare hcy'etince karar 
>'erildiğ-i iJ:in olunur. (6212) 

DEVREN ALINAN 
DUKKAN 

Kadıköyünde Moda caddesinde 257 

No. lu bakkaliye dükkanmr Andoniy.,. 
V aflolıos efendiden devren aldım.. Mc:a

kür dükkanda alacağı olanlarm bir haf. 
ta zarfında müracaa•lan ve bu müd

detten Mınra vaki olacak müracaatları.a 

muteh.er o1~tnıyac~~ı-nı ilan ederim. 
(621}5) Ye- • · -· "r\'' •• ,,,. 
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HAKiKi 
Gibbs 
TRAŞ 

. SABURU 
~ ~- iariyoRUM 
~ -

EN SERT 
SAKALLAR . ' ' 
l~l.N BiLE PEK 
"UKE"MELDIR 

1 Efv1LAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Taksitle Satılık Arsa 

Esaı No. 

458 

Mevkii ve Nev'i 

Tarabyada Tarabya Caddesinde 

Depozito 
Lira 

1020 
288 No. 3957,50 metre murabbaı Arıcıı 
(Arıanm 271 7 ,50 metre murabbaı a-
ğaçlı ve ıetlidir.) 

Yukarda yazılı arsa ilki peşin olmak üzere ıekiz taksitle ' 
ve açık arhrma ile satılacaktır. Alıcıların izahat almak için 
her gün, artırmağa girmek için de 29 - 12 - 1934 Cumartesi 
günü saat onda şubemize gelmeleri. (621) (8523). 

10201 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekalet inde 11 inci dereceden mev

, cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsaba
ka ile memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 14-1-1935 pa
zartesi günü saat 10 da Ankara' da yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı ev
safı da haiz olmaları lazımdır. 

A - 1-Iukuk, Mülkiye, U lfunu Siyasiye ,iktisadiye ve 
İçtimaiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret Mektepleri 
veya Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil Yüksek 

' Mekteplerden birinden mezun olmak; 
' Müsabaka imtihanı bervechi atidir : 

1 - Hukuku Medeniye, . Hukuku Düvel, Hukuku Husu
siyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanı
mıza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme. 
3 - Müsabakada üssümizani doldurmak şartiyle en fazla 

'numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisanına 

vukuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikaları ve 

hüsnühal ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veyn 
· suretlerini iıtida ile 6-1-935 akşamına kadar Vekalet Zat iş 
· leri Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 14-1-1935 de saat on
' da Ankara'da Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. 
' (8461) 10111 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Adedi 
1 Paket 
1 

" 
1 

" 1 
" 1 
" l 
" 1 
" 1 " 4 
" 

1 
" 

1 
" 

1 
" 

Kilosu 
o . 200 
o . 900 

o 800 
o 600 
o 045 
o . 500 
8 000 

23 • 000 
o 100 

1 • 900 

22 • 000 

19 050 

Eşyanın cinsi 
Pirinç Etiket 
Saat Elektrik kuvvetini ölc
mek için alet 
Kundura Boyası 
Taslak keçe şapka 
Pirinç Etiket 
Ağaç Kundura Kalıbı 
Demir El Aleti 
Cilali ağaç yazı masası 
Portatif motörlü kayık ağaçtan 
müstamel 
Ecnebi lisaniyle yazılmış müs
tamel kitap 
lçi pamuk dolu yatak ve yor
gan 
Yüzü pamuk mensucattan ma
mul içi ot yastık 

1 ,, 2 • 500 Yün kilim 
3 ,, 71 • 000 Kağıt Şeker mahfazasr 

Yukarda yazılı 14 kalem muhtelif eşyanın 12-12-934 gÜ 
nüne müsadif çarşamba günü saat 14 de ıatılacağmdan talip 
olanların yevmü mezkurda satış komisyonuna pey akçeleriy
le müracaatları ilan olunur. (8696) 

Umumi NeJrİyat ve Yazı işle ri müdürü Etem izzet BEN/CF. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 
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KEMlrr Hastalıklarına ~ ifai tesirleri Çoktuı 

HASAN ECZA DEPOSU istimal edebilirler. 

Hadise yapan kitap 

Avrup da Otomobil 
İle 9000 kilo tre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satı~ yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

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

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka· 
datımız bu yorucu fakat fay· 
dalı seyahatten ho' görüfler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER . 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat etınit
siniz zehabına kapılacakamız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek berkesin 
elinde ııerekli zarif bir kitap o:. 
m°'tur. 

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

Deniz yolları ! 
Ac1t§e~ :E.!!JY ~~rhaıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzadı 
··--•Han. Tel. 2274-0 ___ ıl 

KARADENiZ YOLU 
EGE vapuru 25 Birinci ka

nun SALI günü saat 20 de Ri-
ze'ye kadar. 10415 

MERSiN YOLU 
INEBOLU vapuru 27 Birinci. 
kanun PERŞEMBE günü 
saat 11 de Payas'a kadar. 

(8703) 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 26 Bi
rincikinun ÇARŞAMBA gü. 
nü saat 19 da Ayvalı'ğa kadar. 

(8704) 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hik.imJj. 
ğ:İnden : Davacı Mehmet Huluai efen
dinin Şehzade batında Direkler araıı ar
kasında Vidinli Tevfik P8"1 sob.ğında 

57 No. ul hanede Ülger aleyhine aÇllıp 
Tophanede F eruzağa mahallesinin Ka
dirler sokağında 22 No. lu arsanın iza
leyi şuyu istenilen davan>n cari mubake. 
meıinde dava olunan Ülgere tebliğat ya
pılmadığı ve adresininde belirsiz oldu

ğundan ötürü 20 ırün ara ile ilanen teb
liğat yapılmau Ye duruıma ırününde 

ı 24-1·35 saat 14 de bırakılmıuı lı:eıtiril
diği için Bayan Ülgerin sözü ıreçen Gün

lemeç ve saatta mahkemeye gelmesi ve 

yahu\ taadik edilmiı bir vekil ıröndenne
si aksi takdirde gıyabında muhakeme 

yapılacağı tebliğ yerine ıreçmek Üzere 

ilan olunur. ( 6210 

Üsküdar icra memurluğundan : Bir 

bot-çtan dolayi mahcuz ve atılmasına 

karar verilmiı olan kanepe ve masa ve 
dolap ve porselen filtre ve pamuk ya

tak ve yorgan ve yastık ve karyola Ye 

lllİ.ttnin 29-12-934 tarihine müsadif cu· 

martesi günü saat 13 ten 15 ye kadar 

Kandilide Mezarlık sokağında 6 No. lu 

kÖ§kde sablacaimdan talip olanlann 

yevmi mezkUrda mahallinde hazır bulu· 

nacak memura müracaat etmeleri ili.ıı o
lunur. (6215) 

Kendinizi 

• • 

bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
Hem sıhha~ınızı kazanacak. 

Hem de. şık olacaksınız... • 
Şi,manlıôın iazlalığı, cihazların 

inbisah ve Y• yerind• bulunmamaları ; 
baş ağrıları, sul hazim, inkibaı ve zafi.., 
)!eti a5abiyeye sebebiy•I verir ve daha 
ya'h ve yorgun g&rünürsCınüz, Linıa 

aeıttürO t cıhazlar"ınu:ı esaslı bir surette 
tabii )'erlerinde tular we sıhhatınızın ia ... 
desine hizırıı1 ve gençliğin çevik we 
mütenasip endamınızı muhalazı eder. 

flJalı 17 T,. lir"ası, Siyahı .. 20 T. Lirasıdır". 

t•, n\tıMııtıf• ( tat.li••H f<Qiotrhı) -••.......,. No. tl ı.ıt• ... 
""•ccı"'"' tkô•riflr. 

YesAn• ••tıt "'ahaıti t .J. ROUSSEL 
B.O. TOntl meydanı No.12 • istiklal Caddesi No. 385 

PARIS: 166. Boulevord Houssman11 

sıpın Kenan 
soğuk algınlığından, nezleden gripten, 

ve uiş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
bu ·ur. ismine dikkat buyurulması 

10341 

• 

Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 İngillı lirası 

Türkiyenin baılıca şebirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
~ 

---CEVAT 
Madeni kutular içinde, baş ve c!iı a§'rıları 
nezle ve romatiıma aancılen için çok fay
dalı ve pek mllsekkin olan (ALGOP AN 
CEVAT) vardır. 

1 lik 7,5;5 lık 4(), 12 ilk 75 kuruştur. 

Hilaliahmer ·san'at Evi 

MiUJ •akışlarımııı yaıatan Tt pek çok İtçilerl himaye ede:ı hn b•~!: 
en, hllyllk ve ktlçllk el ifleri hazırlamııtır. Bayramlık ve yılbaıı be 1 

yeleriniıl bu değerli ıan'at ve ııfkat yınasmdan almatı unutmayııı••· 

-----------------.. 15502) 
DEVLET DEMIRYOLLJJU iDARESi 11..ANLARI J 1 

Gönderenler isterse, her türlü zarar ve ziyan kendileriııe 
ait olmak üzere, Zahire, palamut ve çam kabuğu nakliY8tı 
için açık vağon verilebilir. Bu vagonlara örtülecek muşaınl>B· 
lardan para alınmaz. istasyonda muşamba bulunmaz ve ka' 
palı vağon da beklenilmezse muşambaların gönderenlere 11e 
kendi hesaplarına bulunup örtülmesi mecburidir. Bu muşaJ11' 
balar geriye parasız gönderilir (8626) 10373 

Haydarpaşa - Sa.maun arasında 6 - 706 - 906 ve 
905 - 705 - 5 sayılı katarlarda işleyen yataklı ve yemekli va· 
gonların günleri 30-12-934 günlemeçinden başlamak üzere 
değiştirilmiştir. 

Yeni günler şöyledir : 
Haydarpaşadan kalkış : Cuma, Pazar, Ç.arpmba ' 
Ankaradan kalkış: Cumartesi, Pazartesi, PerşembO 
Samsuna varış : Pazar, Salı, Cuma 
Samsundan kalkış : Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi 
Ankaradan kalkış : Sah, Perııembe, Pazar / 
Haydarpaşaya varış : Çarşamba, Cuma, Pazartesi. 

""' . . (8596).,........ 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza Motörleri için küçük Dizel makineleri alınacak 
tır. Vermek isteyenlerin evsaf öğrenmek üzere Birinci Ka • 
nun nihayetine kadar Başmüdürlük Deniz işletme AmirliğİJle 
müracaat etmeleri .. (8691) 1o414 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Aşağıda yazılı Unun şartnamesini görmek isteyenler her 
gÜn Eskişehir ve lzmitteki satı nalma komiıyonlarma ve ver ' 
meyi isteyenlerin de belli gün ve saatmda kapalı zarflarını sa' 
at 14 de vermek suretiyle lzmi tte satmalma komisyonuna 1/e' 

' rip gelmeleri. (717) (8690) 
Yeri Kil-osu Tarihi · gün saat Teminat 

Lira 
lzmit 
Bolu 
Tuzla 

274800 
125700 
52200 

7- 1 -935Pazartesi 14,30 
15 

1855 kapalı 
850 kaj,sl• 
353 Açık " " " ,, ,, ,, 16 

452700 ) 1o49' 
••• 

Açık eksiltme ile 4400 kilo 
Dört bin dört yüz kilo kuru 
üzüm almacaktır. Açık eksilt
mesi 27 Birincikanun 934 per
şembe günü saat 16 dadır. Nü
munesi ve bağlantısını görmek 
isteyenlerin her gün ve açık 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte birinci pey akçe
lerile beraber Çorludaki Ko
misyona gelmeleri. (690) 

(8365) 9907 
• • • 

Hastane için açık eksiltme 
ile Dört bin ikiyüz dokuz kilo 
4209 kilo yoğurt alınacaktır. 
Eksiltmesi 27 Birincikanun 
934 perşembe giinü saat 15,30 
dadır. Bağlantısını görmek is
teyenlerin her gün ve açık ek
ıiltm:?ye gireceklerin belli gün 
ve saatte birinci pey paralarile 
Çorludaki komisyona gelmele-
ri. (63S) (8~66) 

9908 

lzmit İçin 18 kalem kere~teı 
çivi, kireç, demir boru, deJllır 
boru dirseği, musluk, kazaı;ı. 
çimento, dökme ısgara 27 • O 
934 Perşembe günü saat 1 t~ 
da pazarlıkla almacaktır. J(ıı 
teminatı 150 liradır. lsteklile' 
rin miktar ve cinslerini gör ' 
mek üzere her gün ve eksilt .'. 
meğe geleceklerin de belli ~ 
ve saatte İzmitte Kara Ask~rı 
Satmalma Komisyonuna ıniı ' 
racatları. (688) (8367)

00
s 

ıo 

• • • le 
24588 kilo patatesin açı 

eksiltme gÜnü isteklisi çıkı11Ôl• 
dığmdan eksiltme günü 29 .. 
rincikinun 934 cumartesi gıı· 
nü saat 15 e bırakılmıştır· 
Muhammen fiatı 8 kuruştıır· 

1. IJ' Muvakkat teminatı 148 ır 
0

, 

dır. isteklilerin Çorludaki 1'3) 
misyonumua gelmeleri. (71 
(8663) 


