
Gümüş .liralar dünden iti
baren piyasada tedavül edi
yor. Maaşlar kıımen gümüş 
para olarak verildi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu l'...1AHMUT 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

lngiltcre, Japonya 
Amerika 
Çarpışması 

lngiltere, Amerika ve Japonya 
..-asındaki deniz görüfmelerinden 
artık ümit kesilmiftir. Bu görüf
llıelerin bir çıkarı olmadığını Ja
Jl<>n Amirali Y amamoto da söyle
di. Japonya bir iki gün içinde 
1922 yılında yapılan Watington 
ant:a,masının bozulduğunu bildi
recek ve 1936 yılından ronra üç 
denizci ülke arasında bir yarıf 
ba,lıyacaktır. 

Bi11 yandan acun bu yarıfı bek
lerken, öte yandan da üç ülke a
ruında bir alım aatmı (ticaret) 
'&Vafi hatlamrtbr ki bu savat ba
rı,ıklık bakımından korkunç gö
rünüyor. 

Japonya'nm dıtarıya &attığı mal, 
ton haftalar içinde hem değim, 
hem de ağırlık bakımından genel 
ıavattan önceki kerteyi buldu. 
Son iki yıl içinde Japonya'nın 
dıprı satbğı pamuklu, yünlü ve 
İpekli dokuma kat kat artb. Cam, 
fite, tabak oyuncak gibi malların 
ıatıtlarında da büyük artma var
dır. Japon1ar bir kaç Türk lirasına 
bisiklet, yirmib~ otuz kuruta saat 
satıyorlar. 

Japonların bu ucuz •ahtı en çok 
İngiliz ve Amerika aht veritini 
\>urmuttur. Hindistan Japonların 
eline geçmittir. 1933 yılında Ja
Ponya'nın Hindistan'a sattığı pa
ınuklunun değeri İngilizlerin sa
lıtlarından çoktur. lngiltere 1927 
Yılında Hindistan'a 4.1 milyon 
Yarda, Japonya' da 1.3 milyon yar
da satmıttı. 1933 yılında lngiliz
lerin satıtı 2.03 milyona düttü, 
Japonıa;,ın &atıfı, 2.08 milyona 
çıktı. İngilizler bunun önüne geç
mek için Japon mallarına kendi 
mallarından yüzde yirmibeş daha 
artık gümrük vergisi koydurdu
lar. Ancak bu da Japon malları
nın satıtını durdurmadı. Japon a
lıtveriti İngiliz Dominionlannda 
da İngiliz ticaretini geride bıra
karak ilerilemektedir. lngiltere' -
den b~ka ülkelere geçecek olur
ıak,buralarda lngiltere,Holanda,ls
ltandina vya gibi batı ülkeleri ile 
Amerika'nm daha geride kaldık
larını görürüz. 193'.I yılının ilk al
tı ayında Amerika'nın altında bu
lunan Filipin adalarile Japonya
ııın yaptığı alıtverif, 17 milyon 
doları bulmuftur. Geçen yılın ilk 
altı ayında bu tutan ancak yansı 
İdi. Görülüyor ki Japonya, habnın 
büyük kapitalist ülkelerini, hem 
:tabancı ülkelerde, hem kendi öz 
topraklarında, hem de kendileri
ne bağlı olan ülkelerde geride bı
rakmaktadır. 

Japonya bunu nasıl yapıyor? 
1 - 1lk önce, Japon makinele

ri öteki ülke makinelerinden da
lıa yeni ve daha verimlidir. 

2 - Japon tüccan daha usta.dır. 
Alıcmm ayağına gider. Çok çalı
tır. Kandırır. 

3 - Sonuncusu ve öteki ülke
lerin karşılamakta en çok zorluk 
çektikleri fey tudur ki, Japonya' -
da yaJ8ma değeri dü,kündür ve 
Japon emekçisi az para alır. Az 
Yer, az içer, az harcaı; az giyinir, 
çok çalıtır. 

Batı ülkelerinde emekçinin ya

faYrt• batka, Japonya'da başka
dır. itte bu ayrılığı kartılamak 
2ordur. Çünkü batı ülkelerinde de 
emekçiye az para verilmiye kal
kıtılıraa, bütün soysal kurum yıkı
lır. Batı emekçisi Yatayıtını bu 
kıvama getirmek için yarım yüz 
Yıldır çalıtmaktadır. · Bu kerteye 
\'anldık:tan sonra artık geriye doğ
ru dönmek bu ülkeler için yıkım 
olur. 

Bunun içindir ki Japonya ile an
latılamıyor. iki soysal kurum bir
l>irinden büyük bir uçurumla ay
tdmıttır. Barışıklık içindeki bu aa
"at karşısında, deniz görütmele
'İnin kesilmesi, gözlerimizin ö-

nünde bir takım korkunç o~ağan
lar belirtmektedir. 

A. Şükrü ESMER 
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Bulgar - Yunan hududunda bir hadise 

Bulgar askerleri Yunan hu
dudunun içine girdiler 

Kaçan Türklerle çarpıştılar, beşini öl
dürdüler ve ötekileri geri götürdüler 
ATINA, 1 (Hususi muhabiri -

mizden) - Evevlki gece Bulgar 
tazyikından kurtulmak için kaçıp 
Yunan hududuna iltica eden bir 
hayli Türk ailesi Bulgarlar tara • 
fından Yunan hududu dahilinde 
yakalanarak çok feci muamelelc -
re uğratılmışbr. Kaçanlar çoluk 
çocukları ve sürülerile birlikte Y u 
nan hududunu geçip üç kilomebe 
huduttan içeriye girdikten sonra 
Bulgar askerleri tarafından haber 
alınmış, Yunan toprağı içinde ta -
kip edilmittir. Türkler mukavemet 
etmek istemişlerse de Yunan top
rağının 9 kilometre içerisinde Bul
garlar yetiterek cümlesini muhasa 
ra etmitlerdir. Arada zuhur eden 
müsademede beş Türk ölmüş ve bir 
hayli de yaralı dütınüttür. Bundan 
sonra Bulgar askerleri ölüleri ora- Ceneral Kondilis 

Bulgarların takibine çıkılmıttır. Ay 
ni zamanda Dördüncü ordu ku -
mandanhğma da hadise ha.her ve
rilmittir. Yunan askeri Bulgarlara 
yetifememittir. Bu hadise gerek 
Seliinik ve gerekse Atinada çok e
hemmiyetle karşılanmakta, "bey • 
nelmilel teamülün bu tekilde bo -
zulduğu ve komtu devletin hukuku 
hükümranisine bu derecde tecavüz 
edildiği görülmemit,, denilmekte -
dir. 

Hadise ordu kumandanlığı ta -
rafından derhal Hatibiye Nezareti 
ile Batvekalete bildirildiği gibi he 
men bugün Yunan ve Bulgarlar • 
dan mürekkep bir heyetin tetkikat 
ta bulunması Bulgar hudut kuman 
danlığından istenmiştir. Bu tetki -
kat bugün yapılacaktır. 

da bırakarak diğerlerini alıp tek • ra en yakın 93 numaralı Yunan Siyasi mahafil Yunanistan ile 
rar Bulgaristana götürmütlerdir. hudut karakoluna gitmit vaziyeti Bulgaristan arasında siyasi netice-

Türklerden biri her nasılsa Bul- anlatınıftır. Bunun üzerine hemen ler tevlit edebilecek olan bu hadi-
garların elinden kurtularak o civa- diğer karakollara haber verilerek seye ehemmiyet vermektedir. .............................................. ,, , ............................... ,,,,,, ....... . 
Bugünün yaşanmakta olan 
havasına uymayan şey 

Bay Besim Atalay " havai seyrüsefer,, 
tabirinin yanlış olduğunu söyledi 

B. Hüsnü, B. Besim Atalay 

ANKARA, .1 Telefonla - Büyük 
Mi1let Meclisi aaat on bette Ba.tkan 
Bay Refet'°ll> reialiğinde toplandı. Cd
ae açıldıjimda Batkan dedi k.i: 

- Ruznaınedeki itlerin müzakere
.ine geçmeden evvel b~k.anlığm bir 
kararını bildirmek isterim. Bundan 
aıonra 11'ahul ebnek tabiri" yerine °"' 
namak, reddetmek yeı1ne abamak de 
nilecektir. Bundan sonra memurin ka-

nunun bazı maddelerinin tadil ve 
__ :s.iri hakkındaki layihayı tetkik e -
decek memurin kanunu muvakkat en
cimwmin tekrar letkifi i§'i reye kondu 
ve kabul edildi. 
· Gizli nülualar 

Gizli nüfuaların saynru hakkında.ki 
kanun müddetinin uzatıhnaaı hakkın
daki li.yihanm müzakeresine de\•am 
cıllundu. Bu münasebetle aöz alan .k.i

' t:abcı Hüsnü dedi ki: 
- Bu kanunun baflığı hakkında 

bir düzgünlük yapmak lüzumunu du
yarım. Çünkü eğer bu yapılmazsa o 
vakit bu kanun hükümlerini 1 Hazi -
ran 1935 e kadar tatbik edielceği ve 
ondan sonra tatbikten kalkacağı ifa.
dwni vermit oluruz. Burada denli -
yor ki gizli nüfu• yaznru hakkında fi
li.n numaralı kanun hükümlerinin 1 
Hazirana kadar tatbik ed.iım-:ne da
ir kanun- HaJbuk: biz.im istediğimiz ka 
nun hükümlerinin 1 Haziran 935 e ka 
dar tatbikı değildir. Y alruz o kanun. 
da bir hükm.ün bu tarihe kadar ta.ıhı· 
Jum ve diğer hükümlerin.in 935 den 
aonra da devamım istı::yonız. Çünkü bi 
ıl.iriz ki bu kanunla Vfl'ilen müddet zar 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Almanya' ya ihracatımız 

Eğer Almanya müşkilat 
çıkarmakta devam ederse 
mukabele yapmamız lazım 

Hamburtltan 

Almanyanm Türk.iye ile yaptıf 
Klering anlaşınaaına rağınen tüccar ı 
)ar1D1Jza da.ima müşkülat çıkarmaJrta 

bir manzara 

ldufu artık ink1r kabul ebnez bir ha 
.• ikattir. 

.(Devamı 6 mcı sahifede) 

Mısırda vaziyet 
Kralfuat bütün kuvvetleri 

nefsinde toplıyor 
KAHiRE, 1 A.A - Yeni kan.unu 

t"aaain"o ilAııma değin Kral Fuat t~ 
rii ve icra.i kuvvetelrle parl...._.ıo -
nun haiz olduğu kuvve~leri üzerine aJ 
nuş, bunlan kahine vaaıtasile kullana 
caktır. Bütün kanunlar ve kararname 
ler, yeni parlamentoya verilecektir. 

Afyon satış muka
velesi tazeleniyor 
Bay Ali Sami'nin reisliği 

albndaki 
heyet Belgrada gitti 

Bay Ali Sami izahat veriyor 
Y ugoslaviarla yapılan aon afyon 

satış tmıkavelesiıncleN. bazı hükümlerin 
her iki memleket 
lehine olarak değiş
tirilmesi için yarın 
Belgratt:a bir top
lantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya 

hükU.netimiz namı
na iştirak edecek 
heyet dün akşam 
Semplon ebpo-e
sifo Belgrada ha
reket etmittir. 

Uyu~turucu mad
deler inhisan U. mü 
clüru Bay At; Sa

Bay Ali Samı minin reisliği altın
dıiki heyette Jkti. 

..t vekiıleti müp.vWlerinden Bay Hwdi 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Hayvanlar vergİiİ 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Mali

ye Vekaleti tetkik bürosu hayvanlar 
ıoergioi kanunu üzer":ııde tetkiklerine 
bqlamıttır. Büro bu vergide kaçakçı
lığın önü almak çarelerini araştıra • 
caktır. Haber aldığmı.a göre yalnız 
küçük hayvanların vergisi bir ınikdar 
indirilecektir. 

,{ ugosla vya Naibi prens 
Pol Londrada M. Macdonald
la görüştü. Kuvvetli bir ha
reket yapılmasını istiyor. 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı 1ıleri müdürü : 24319. 
İdare •e Matbaa: 24310. 

Adliyede yeni teşkilatın 
tatbikine dün haşlandı 

Açıkta kalan 40 memurun yarısından 
fazlası yeni memuriyetlere tayin edildi 

C. Müddeiumumisi izahat veriyor 
Yeni Adliye kadrosu

nun tatbikı ilana! edil • 
miştir. Yeni kadronun 
tatbikı ile icradan 35, 
lağvedilen Eytam mü • 
dürlüğünden de 5 me -
mur açıkta kalmıttır. 
Bunlardan yirmi ikiai 
toplanan Adliye Encü -
meni tarafından maha
kim kadrosundaki mün
hallere yerleıtirilmitler 
dir. Uaküdarda yeni teş 
kil edilen icra muhaae
becil · ğinin kadro.u da 
dün ikmal edilıniş, bu 
açıkta kalan memurlar· 
dan beti de oraya tayin 
edilınişlerdir. Yeni kad· 
ro lstanbul vilayet:nin 
taadikına iktiran ettiği 
için dün derhal tatbik 
edilıniş, - fakat icradan 
35 ki.tip çı.k.aı.ıldıjiı için 
icra muameli.tı müıta ... 
cel işlere inhisar ettiril
mi~, wnumi muamele ya 
pılmıştır. Maamafilı. ak
tam üzeri kadro belli 
olunca mahakim kadr,)· 
auna alman 20 icra kii
tibi, eski vazifelerinde 
muvakkaten ipka edil • 
mifler, bunun üzerine 
birkaç ...... t yalnız mÜS· /dan bul Cmnhuriyet Müd deiumı.rniai Bay Kena11 
tacel işlere iııhiaar ett:-

umumi bir ,ekilde tedv<°re batlarulmit sile icradan 35, Eytam müdürlüğün • 
rilen icra muamelatı tekrar eskiıi gibi 1 - Yeni kadronun tatbikı dolayı-

tır. Bu hu.suata Cumhuriy~! Müddei- den de beş ki~i olmak üzere bütün ı.. 
umumisi Bay Kenan deınittir ki: (Devam; 6 ıncr sahifede) 

•• 
Universitede inkılap ders-

lerine başlanıyor 
ilk dersleri B. Recep veriyor 
Derslere önümüzdeki perşembe 

günü başlanacaktır 

B. Receb, M. Eaad, 
Univenite Türk inkılabı derslerinin 

cünleri Maarif Bakanlığınca teabit edile. 
rek üniversiteye ııönderilmiıtir. 

Bu propama ııöre deni er Birincikil-

Oz türkçe yazı örnekleri 

Y. Kem<#, Hikmet 
nunun 6 ıncı perşeınbe pnü bil§layacaık
tır. Geçen yd olduğu gibi bu deralere 
Univerıite Fakültelerinin aon amıf ta-

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

Batı ülkelerine ve bize göre makine 
Bahcla pek çok düşünüder mairiın.., 

yİ gözden düıünnek ve makimıenin a
cuna (dünyaya) yaptığı kötülükleri an· 
&atmak için bir ıürii yazılar yazmışmr, 
w: pdı: çok kimseieri de düııüncelerinin 
doğnıılıuğunııı inandıımışlardır. 

Gerçektaı iBatı için hir makine sav· 
iağı (davaaı) vardır. Çünkü makine, 
a.dedik-çıe, her gün biraz daha çok iı
çinin elinden ekmejiinj almakta, adam 
ırücünii çelik giicile değiftinnektedir. 
Böylece de denıeğile geç.inen pek çok 
işçilere, iş kalmadığı için, yol verili
yor ve itsizleriııı -yı•ı her gün biraz 
daha kabmw9ık yarının neye vu • ..ı.ca
ğından herkesi tasaya düş;irüyor. 

Acunun abm gücü artmaz ve tersi. .. 
ne olarak a2Blırken yeniden bir çak iş
çileri İ§sİz bırakaoak maioine iierleme
leıriınin ortaya çıkması gerçekten dü§Ü· 
nülecek bir ıeydir' M. J. Cailleaux'nun 
göstenliği fU öınek bize çok teYleT öğ· 
reteıbilir: Kendisi Ren yakıımıda Kembı 
barajını ge..aken, bu barajın Ren su
larından ak kömür çıkaımaya kullaru· 
lan 1200 işç:i yenne artık yalnız 25 iş· 
çi çalıştıımak yeteceğini öğreniyor ve 
bu makineleştiıuıe ifini. hiç doğru bul
madığım saklanuyor. 

Makine il.,.,Jemelernun bu örnek
ten de anlaşdabileoeği gibi Batı için 
hiç te isteneoek bir teY. ol~dı~ .ge.~· 
çektir. Yalıın, biz Türkiyeyı goz onu
ne getirdiğimizde, bam başka bir gö
riiırüşle kar§llaşınz. Bununla beraber, 
ara srra yazarlarnmz arasından, Türk 
ülkesini~ Batı ellerile aynlığıru düşün
miven ve bu ıı:enel (U111umi) modaya 

uyarak, malcineyl kötüleyenler veya on· 
dan bôraz iç sıluntısile konuJaDiann çık
tığım göriiyonız. 

Makine savlağmm bizim bakınumız. 
dan neden ayn bir görünüşü vardır. 
Bunu anlatalım: ilk önce Türkiye tim· 
diyedek bir sanayi ülkesi değildi. Bu 
yüzden bWm, Batı ülkeleri gôbi eayı
•ız İ.Jç:İ kalabalıldarDt11Z yoktur. Tür
kıiyeye makinenin girmeai hiç bir yurt
taşın elmdcn İ)oİni alacak değil, bunun 
tersine, şimdiye kadar bulunnuyan >""' 
ni it alamlan (sabalan) yaratarak bir 
çak yuritaş-lara İ§ bulacaktır. 

Bizim de Batı elleri gibi büyük öl
çüde işsizlerimiz olsaydı, en ileri ma
kineleri getirecek yerde daha çok işçi 
çalıştıracak biraz daha geri maıkineleri 
niçin almıyalDn? Sorgusu bellıi ı;oNla
bilirdi. 

Tiirkiyenin makineleşmesi ancak 
yabancı ülkelenlelci yabancı işçilerin e
linJ.>n işlerini alacaktır ki bu da bizim 
cl~<üneoeğimiz it değ'Jdir. Biz yurdu
r:ıJza makineleri getıinnekle ve yeai 
c.ton<llDİk kuruınlarııruzı yapmakla hem 
yul>ancı iiTünlerine (mah•ullerine) güm
rük kapdarııruzı kapıyor ve böyle<:e 
pararntZ1n dı§a'l"t çdanasmın önüne ge
çiyoruz, hem de yeni it alanlan yara
tarak bir çok yurttaşlarımızın yüzünü 
gUldürüyoruz. 

Malcine savlağı Batıya ve bize gö
re değişir. Bu aavlak Batı için doğru 
olmıyabilir, bitlm için en doi:>TU ve en 
yerinde bir iştir. 

Ya~ ... NABi 
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A.RiCi HABERLER 
Mar~İiya 

Cinayetinden 
Sonıa 

--o-

Prens Pol kuvvetli bir hare· 
ket yapılmasını isteyor 

LONDRA, l (A.A.) - Deyli Ho
raıd'ın diploman muhabiri, lnıgilten 
ve Fransa terafmdan Yugoslavya hü • 
!Wmetine verilmiı olan itidal _,ınc -
!erinin <iüıı M. ~ Donald ile yapınıf 
olduğu mülaAurt. esnasmcla Y ıııgoslav • 
ya ıakaııat nall>i p.- Paul tarafın • 
dan reddedilmiş olduğuDll yazmakta -
dır. 

Bu ınülakat:JD mevzuu ~ Maa-. 
cilya cinayeti haiokmcla Y u;t<>slavya 
tarafından ulırslar kunımuna yapılan 
müracaatuı tqlW etmiş olduğunu fÖ)r· 
)emeğe hacet yoktur. 

Nm-. c::ıuvrucı.. ırazeteaine göre, 
M. Mac Donald, uluslar kunımunun bet 
ikinci kAowı toıılantısın<?a bir tetlak 
lromis)"QDU teılcil eımesiııi ve koımia • 
yonun i<inci kinwı tadb1i raporllllUD 

kuvvetli ve fakat müphem bir rurett.e 
katilleri maiıkiim etınek ıu...ıile laıDul 
eylemesini td<liıf edec:dııtir. 

Ancak M. Mae Douald "*-t ...... 
ibi preına Paulu tknaa muvaffak olama-
Dlll ve prenı - :mnnohmduğuna &Ö-
re - louvvetli bir lum4r.et 7'1Pdmuı 
husu......la ........ cıtmiftir. , 

Prcm Pol Parüte 
p ARİS, 1 A.A. - Reiaicumhur ve 

ınaclamı bugün öğle yemeğ:mi Yugoa
lavya Prenai Pol ve madamı ile birlik
te yeınillerdir. Yemekte 1Mlr&y Mare • 
p.lı, saray nazın, Yug0&Javyanm P~ 
ria orta elçiai ve madamı, Başvekil M. 
Flıuıd.in ve birkaç hiikUmet aza&l ha • 
ıı.ır bulunm~lardır. 

LONDRA, 1. A.A. - Daily Hersld 
gazetesinin diplomatik muhabirinin ha
ber aldığına göre, kral Aleksanılr'm kat
line dair Yugoslavya'nm uluılar kuru
muna verdiği fikiyetname ba4<kında, 
dün Y uırosla.vya Prensi Pol ile M. Mac 
Donald araıında biı- konuıma olmuf ve 
:Yugoslavya Premi, Fransa ile lngilte
re tarafından kendi hükômetine verilen 
yaVllflık öğütlerini abamlamıştır. Red· 
detmittir - M. Mac Donald, §İddetli 
hareket taraftarı olduğu söylenilen Pren• 
1İ kandıramamıttır. 

LONDRA, 1. A.A. - Baıbakaıılıktan 
ma~umat aldıktan sonra, Röyter ajansı, 
Yugo>lav Prensi Paul'uo, M. Mac Do
nald tarafından verilen itidal tavsiyele
rini reddettiğine dair Deyli Herald'da 
çıkan iddiaları tekzib etmektedir. 

Fırtınalar tayfunlar 

Filipinde tayfun 
Norveçte Melburn 
da müthiş fırtına 

MANILLA, 1. A.A. - Geçen gece, 
pallı'I< veren bir tayfun yüzünden Fili
pin, eyaletlerinden birçoğu altü.ı ol
'Duştur. Bir adam ölmüş, onyedi balıkçı 
~aybolmuştur. Yazık ,birkaç milyon do
lardır. 

Melburn'da seller 
MELBURN, 1. A.A. - 30 1&at dur

madan yağan bir yağmurla, saatte 50 
'JJi.llk hızla esen bir yelden sonra, Mel· 
•um kasabası, tarihte görülmedik bir 
ıu baskmma uğramıı lır. Bet kiti ölmüı, 
birçokları yersiz, yurtsuz kalmıt, ağaç
lar köklerinden ııökiilmüştür. 

Kıyı boyunca pekçok yazık olduiu 
bildiriliyor. 

1500 M.,i yurtsuz 
MELıBURN, 1. A.A. Su baskını yü

zünden 1500 kip yurhuzdur. Zarar 
250.000 bterlin lirası Whmin ediliyor. 
Binlerce bat hayvan boğulmuıtur. Ba
zı yerlerde trenler yol ortasında kalmıt
iardır. 

OSLO, 1.A.A. - Ancak bu~n öğr&. 
nilaiğiııe göre, geçen çarıamba günü 
Norveç'in cenubunda hükiim süren frr. 
tına Buıerud vilayetinin uzak mmtaka
larında 100 bin kadar ağacı oökmüştür. 

Fırtınadan bozu'aıt telgraf ve telefon 
muhabere ve görüımeleri tekrar bafla
mışbr. 

Afrika da 
Manda altında bu:unan 
Alman müstemlekeleri 

BERLlN, 1 (A.A.) - Manda altın
da bulunan Garbi Afrikadaki Alınan 
ınüatem:eke&inin cenubi Afrika b ·:ı-li -
ğinin beıinci bir vilayeti haline gel • 
meaini İstem.es: Alman gazetelerinde 
hayretle karşılaruruştır. Gazeteler, 
böyle bir hal suretinin uluslar kuru • 

mu antlaımaaını boza.cağını yazmak
tadır. Bundan başka gazeteler, Vindnu 
parlamentosundaki iki sülüs ekseriye
tin hayali olduğunu ve orada yerlet
miş o1an Alınanla:-ın cenup Afrikası ta 
b .. iyetini almak meselesinde özlen bir 
rejime bağlı bubndu!:l<.<rını yazmak -
tadırlar. 

Yan resmi Correspondance Politik, 
cenup Afr:kası hükô:rnetin;n parla • 
mentonun almış oldt.<:'-u kararı kabul 
etmiyeceği un:t1 tluncl od n·. 

1 ı ... u ~ ı K h cerler J ._ ___ _ 
~ Tayin - Ank>U"a. 1 (Telefonla) 

- Anıhar ve ıL,trepo!ar mürakipl'ğ!ne 
gümrükler ,-.,kaleti tetkk _mii~ü~ü 
imirlerinden Bay Nuri tayın eouıq-

Fransız dış bakanı diyor ki: 

Şimdiki sınırların korun
ması zaruri bir prensiptir 

••••••• 1 

Bunu bütün ölkeler kabul etmelidir 
Küçuk itilafla ve bilhassa Yugoslavya ile 

yakınlık temin edilmedıkçe ltaİya 
ile yapı! an müzakerelerin kıymeti yoktur. 

!Jf. Laval M. ·LilvinoPla beraba 
PARIS, 1. A.A. - Dıı itleri bütçesi 

konuıurken, me~ meclisi dıı itleri 
bakanı M. Laval'm mühim bir eöyleyi
ni clinlemiıtir. M. Lavalın, Fransanm 
menafiinin banım faydaiarila bir oldu
ğunu kaydettikten sonra, hanım sağlam 
bir surette tensilci yolu ile uluslar ara· 
smda bir uzla§ma meydana getirmenin 
her zamandan ziyade zanuri olduğunu 
ve Fransanm bu işi baprmaya vasi mık
yasta qt:irak edeceğini söylemiıtir. 

lıalya ile yapılmakta olan konuıma· 
lann memnuniyete ıayan bir surette dt>
vam ebnekte olduğunu kaydeden M. La
va!, bu müzakerele;; ltalya ile küçük 
itilaf ve bilbaua Yuğadavya ile ya
kınlığı temin etmedikçe büyük bir kıy
meti olamıyacağını söylemiıtir. Zira, 
hiç bir şey bizim müttefiklerimize o
lan bağ Wığunızı bozamaz. 

M. Laval Avusturyanın istk!a!ini te
min etmeyi ve merkezi Avrupada barışı 
berkiştirmek ülküsünü güden bu müza
kerelere müvazi olarak Avrupanın ıar
kmda ayni ülküyÜ giden bir karıılıklı 
yardım uzlaıması için de müzakereler 
yapılmakta olduğunu bildimıiıtir. 

M. Laval, ıimdiki sınırların korunma· 
aınm zaruri olduğunu bütün ülkelerle 
kabul etmesi 18.zım gelen bir prensip 
olduğunu söylemi§tir. 

M. Lava!, çıkacak her hangi bir kar
gaşalık ve savaşın Avrupanm her han
gi b'.r kısmına münahsır kalamıyacağı
nın tecrübe ile sa'>'t olduğunu beyandan 
sonra demi~tir ki: 

Fra..,sız - Sovyet boraherliği kamu
nun laydaoma olmak icap eder. Almanya. 
ya ge'.inoo, o da bu karş· lıklı yardım 

anJaşmas-na gi :m ğ' ç-ğr :m ~tır ve çığ 
nlaı:aktır. Alıranı a, antlaım1ya g·rme· 
ide bunı gire~ diğer devlet?ere vcri.-le
cek t?rr.inatta:ı a7ru suret~e faydalana
caktır. 

Hitler barış :İ;t : d!ğiode olduğunu söy -
liyor. Biz kendilinden Avrupada git
mekte olduğumuz siyasaya girmek ıure
tile IÖzlerini efal ile teyit etmesini iste
yoruz. 

Almanyamn yen· den silahlannuumın 

ihdas etmiş olduğu fili vaziyet ı.a,.,,,.... 
da mühim b::r veçlıile beşeğmiyeceğimiz 
gibi bu durwnun bize yÜklemkte olduğu 
mükel:e~iyet!erden de kaçmalı: niyetinde 
değiliz. 

Bizim Almanyaya yapm•t olduğumuz 
davet haloa:ıedir. Fransa ile Almanya a
ras:nda bir topr~k me•elesi yoktur. Zi
ra, SaJTe meselesi normal bir surette 
hallolmak ica::ı eder. 

Plebisi:in normal bir tarzda yap:lma
sının Almanfa,•n hareekine bağlı oldu
ğunu beyan eden M. Lava! elde ed'l,ed< 
nefceyi önceden kabul eden FrllllSanm 
plebisitin serbest bir surette yap iması
nın, reyle:İn eizli olarak veri.im "ılnin 

temini arzusunda olduğunu ve uluslar 
arası çerçivesine girn:iyen h.iç bir §eyi 
ya;nnıyacağ .. ru söylemitt.ic. 

M. Lavat n ' t.ico olarak Fransanın ev
rensel ça" ı!IDa heraberliği pren11pıne 

sadık olduğunu, uluslar kurumunun da 
istediği bu prensibe lngilterenin de &a· 
dalot ııö.termekte olmasından dolayi 
memnun olduğunu ısöylemittir. 

Ticaret bakanı Rusyaya gidiyor 

P ARiS, 1. A.A. - Ticaret bakanı 
Marchandeau, Rusyaya gitmeden önce 
gazetecilere seyahabnm ülküleri ne ol
duğunu söylemi§ ve ökonomik deği§me
lerin arthrılması suretile bir kaç aydan
beri ik.i ülke arasında görülmekte olan 
iyi münasebetleri pekiıtirecek bir uz. 
laıma yapılmasır.dan umutlu bu!unduğu
nu bildirmiş&. 

M. Hitler:n memuru Pariste 
P ARiS, 1. A.A. - Sala!ıiyettar ma

hafilde M. Fon R:bb,ntrop'un Paris'e 
huıusi ıurette uğTamıı ve fakat f'.ır.diye 

kadar hariciye bakanı ile görÜf11l" dtt>
ğincle bulunmamıı olduğunu oöylenmek
tedri. Kendisi tarafından bir istek gös
terilmedikçe hariciye bakanı ile görü-
ıebilmesi ihtimali eek azda-. · 

Sar meselesi 
PARIS, 1 (A.A.) - Hariciye ba

kanı Pier Lava! bu sabah meclis.te 
mebus Fontanier'niıı s ... meselesi hak
kında ve bugünkü rejimin muhalazan 
takdirinde ne y~ dair bir 
SOl'guaw>a cevap \lırerek dcmiftjr lci: 

"Bugiinkü rejimin mu1ıafazaııı ha -
linde, Sarın hukuk ve ->'al bakmwı • 
dan vaziyetinin tarifi hat.kında ul...ı..r 
lranmıu konseyine t'EG<lifte buhınmak, 
Pmdi Romada taplaınmakta olan üçler 
komite.in<> aittir. 

Eğer reyiaın neticesi böyle çıkarsa 
bu rejim>n kat'i ve daimi olup olıru • 
yacağıru ooruyorsuDUZ. Bu if yalnız 
bir memleket oazmnm hırlledeceği iş • 
lerden değildir. Ancak uluslar kurumu 
loonsey.inin kararile halledilelbilir. 

Sormak istediğiniz başka bir ıeyi 
de, bugüııılı:ü rejimin qmhafa:zası halin
de, SarWaırın Oiı- gün Alınan camia • 
sma dönmeleri iml4ın olup olmadığı • 
dır. Ul:uılar kurumu, bugüııiııü rejimin 
mııhafazuı halinde, . Sar üzerinde bu • 
kukan ve filen hiıkiııı olacaktır. Alınan 
cami asma dönmek i sl:İyen Sarlılar bu 
konseye müracaat edebileceklerdir. 

O gün F ransaıun dan:mu "" ola
cağmı ooruyorsunuz. Cevabon açık o

lacaktır. Fransa buna karıı durmıya • 
caktır.,, 

u:us1ar arası 
Kurumu 
Sir Con Saymen'in lskoç

yada söyledikleri 
LONDRA, 1. A.A. - Sir Con Say

men, lokoçyada Dumfries'de yapılan bir 
toplantıda şöyle demiıtir: 

Uluııal hükômetin siyasasının ülküsü 
uluslar kurumunun otoriteoini koruma, 

onu geniıletmektir. 
Pek yakına savat çıkacağından hara

retle bahsetmenin bant davasma yardım 
etmek demek olmıyacağıru bildiren Sir 
Con Saymen ııö:zleıine ıöyle devam et

mİ§tİr: 

Savq hakkında ııöylenilen nutkularla 
barı§ temin edilmiş olmaz, banıı temin 
edebilecek uluslar ara11n esaslı amil, U· 

!uslar kurµmud ur. 
Maatteessüf bu kurum, evrensel de

ğildir. Rusya kurumun konseyine daha 
geçen.erde girmiştir. Almanya ile Ja
ponya ise kurumdan çekilm'.ı'erdir. A
merika kurumu üyesi olmağa hazırlan
mış değildir. Bu vaziyet uluslar kuru
mun gücünü tehlikeli surette zafa düşür
müştüı·. Fakat ne de olsa kurum bant yo
lunda büyük bir tesİJ" yapıyor. 

Con Saymen, netice olarak, lngiltere
nin acunun devletlerinin doıtane müna
sebetleri koruması laznn geldiğini söy
lemi§ ve demiıtir ki : 

Ben imparatorluk pveninin bir ta
knn devletler guruplariyle uzlaşmalar 
yapıhnası suretiyle temin edilebiceğine 
kani değilim. 

Sorbon'da Firdevsi için 
• 

merasım 

P ARiS, 1 A.A. - lrana ait ara§ • 

tırma kurumu, edebiyat akademia.ine 
meıhur İran ıairi F ırdeva.inin bin.inci 
yıldönünıünü 8 Kanunu.san.ide Somon 
Darülfünununda kutlulayacağını bil -
dinni§tir. Merasim, hükümetin v-e lran 
sefaretinin h.imayeoi altında yapıla • 
cak ve reis.ıcuınhur M. Lebrün ve sair 
yüksek zevat bu!unacaktır. 

Deniz görüşmeleri 

Fransa Vaşington 
Antlaşmasını fes
hetmek istemiyor 

TOKYO, 1. A.A. - Gazetelere gö
re Fransız sefiri, M. Hirotaya Franaa
nm Vaıinıtton muahedesini leahetmek 
teklifini. maalesef kabul edemiyeceğini 
bildinniıtir. 

LONDRA, 1. A.A. - Sir Simon bu
gün M. Norman Davis ve amiral Stand
ley ile golf oymyacaktır. Bu miinasebe
le hafta başında iki Japon murahhası ile 
yapiığı görüımelerden kendilerini ha
berdar edecektir. 

Amiral Y amamoto' nun beyanatı 
LONDRA, 1. A.A. - Amiral Yama• 

to, Havu a,iansmm bir muhlibirine dün 
sabahki konuşmanın anlamını Ye genİ§· 
liğini anlatarak demittir ki : 

Her ıeyden evvel JapDDyanm yeni 
bir plan vermiı olduğunu veya vermek 

. istediğinde bulunduğımu tekzip etme is
terim.. Buna dair ortada dönen ıayiların 
hiç biri doğru değildir. Yapımı olduğum 
görüfllte)erin, lngilterenin tavassut tek· 
lifindelci teferruata ait karanlık kalan 
bazı nokı:.Jarm ayclınlatıllllldı için ol
muştur. 

Şimdi karfılıb teklifferimizin anlamı 
olduğunu çok daha iyi biliyoruz. 

LONDRA, 1. A.A. - Biı-inci bahriye 
Lordu ile yaplDlf olduğu görüımeden 
sonra bildirimde bulunan Amiral Yama
molo demiıtir ki : 

Dünkü görüımeden sonra deniz ko
nu§ınalarında bir varim elde edileceğine 
dair olan umudumun artımı olduğunu 
•Öyleyemem. Ancak, lngi:izlerin teknik 
noktai nazarını şimdi daha k:avramıt ol
duğumu söyleyebilirim. 

,Bu konuşmada amiral, bir takım ra
kam!ara dayanarak kendi planını VermİJ
fu. 

Ami...ı sözlerine fUDları eylemi~: 
M. Oıaıfüd ve ben yeni bir görüı

me yaptık. Once ortaya atılnnı olan me
selelerin tmnik bakımından yeniden göz
den geçirilmesi bahsine yeni bir unsur 
sokulınuı değildir. Görüımemiz, başlı
ca lnııillz ooktai nazarının ne olduğu 
hakkında, g~ş ve Japonların ilk tek
lifleri konuşulınamrtlır. 

Y aımmoto, bu görü§menin lngiltere 
ile Japonyanm gelecekte donanmaları
nın nasJ olmasını iotem•kte oldukları
nın izahı gibi bir t•Y olmuş olduğ ,nu 
söyleıniş ve demiştir ki : 

Fakat gelecek, donanmalarda büyü~ 
deği1iklikler olacağını sanmıyorum. Bir 
otakmı değiıiklik!er olsa bile bunların 
hirdenhire olacağına oran vennem. 

Çalışmama durak verecek değilim;Bu
nunla beraber teklifimiz.in ruhunu şim
diye kad •r anlattıramamıı olduğuma 
çok kederleniyorum. 

Vapur yangını 
Morracastle vapuru süvari
si ile başçarkç1 maznun! 

NEVYORK 1 A.A. - Deniz orta
sında yanan Morracast!e vapurunun 
süvarisi kaptan Vonnş ile baş çarkçı 
Abbot, öykü • ihtimal - ve iiıni gör -
memek suçlarmdaıı ötürü sorguya. çe 
kilmİJlerdir. 

Bir takım da.nrldar • ıabitler • bu iki 
adamın, yangm sırasmda fena davran 
maları yüzünden elli cana. kıydmıı ol 
duğunu JÖylemişlerdiı-. 

Her iki ıuçlu da alıkonulmuttur. 
25.000 er dolarlık para kefaleti verdikle
rinde aalıverileceklerd.ir. Bu davaya ayın 
12 sinde bakılacııktır. 

Hindistan da 
Gandi yeni kanunuesasi 
islahatını reddedecek 
BOMBAY, 1 A.A - Gandi, bir 

dostuna göndermiı olduğu bir mek -
tupta kongre seçiminde lırka.sı nam
zetlerinin kazanıruş olduklan muvaf
fakıyete ve yuvarlak masa ve Ottava 
konferansları tarafından taraftarlan
nm uğradıkalrı hezimete iıaret et • 
mektedir. Gandinin üç hafta sonra 
Mebuaan Meclisi toplandığı zaman ta 
sarlanan yen kanunue1&1İ ıslahatıru red 
den bir karar sureti vermesi çok mub
teaıeldir. Reis olmaoi oranı bulunan 
Abdürrahim, yeni kanunu eı.uiyi (a • 
normal) diye tavail elınİ§t·ır. 

B' s"klet rekoru 
MANTLHERY, 1 (A.A.) - Bisik· 

Jet yarı~ıaı Maroier, bir motosiklet 
arkaoında. beş ve elli kilometrelik re • 
korlan kırmaya. giripn.İt. saatte 124 
kilometre ve 706 metre bir vasati el• 
de etm·~tiı-. 

İngiltere kralının 
memnuniyeti 

LONDRA, 1 A.A. - lngiltere kra
lı, Prenses Marlııa ile kent Dukasmın 
düğün günü asayişi mükenunel bir ıe • 
kilde temin ettiğinden dolayı polis mü 
dilrü.ne meınnun yetini bildirmiıtir. 

92 Hakim tekaüt ediligor, 172 
hakim hakkında kararname 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Yeni hakimler kanununa göre lui 
kim sınıfına mensup olanlar arasında tasfiye yapacak olan 
komisyon mesaisini bitirmiş ve bugün meriyet mevkiine gir· 
miş olan hakimlıer kanununun muvakkat maddesinbı 
A ve B bendlerine tevfikan bu kan un dairesinde 92 hakimin tek«ü.de 
sevkedilmelerine karar verilmi,tir. Adliye intihap encümeni de bugün 
mesaisini bitirmiştir. 172 hô.kim hakkında bir kararname projesi hazır· 
lamaktaJır. 

Maarif bakanının soyadı 
ANKARA, 1 (İelelonla) - M aaril Bakanı Bay Abidin soyadı ol• 

rak ôznıen, Ati/iye Bakanlığı zat iı;leı>i müdürü Bay Kasım Ergün, lı • 
parla mebusu Bay lbralıim Demiralay soyaJını almışlardır. 

Metr Sa/emin muhakemesi haşlıyoı 
ANKARA, 1 (Telelonla)-M etr Salan ve Leon Faraci hakkında 

Ankara Asliye birinci ceza mahke meaince verilen karann Temyiz mah 
kemesince nakzı üzerine Metr Salem ve Leon Faracinin muhakeme~erİ· 
ne vekilleri hazır olduğu halde 8 kanunuevvel cumartesi günü saat onda 
bQflancaktır. 

Kontenjan listesinde değişiklik 
'ANKARA, 1 (Telefonla) - F enlandiya Ticaret uzlaşmaısına bağlı 

kontenjan listesinde yazılı olan 4478 pozisyonununun 2830() liralı'- '1on 
tenjanı 35 bin liraya, ayni listede tadat edilmiyen kontenjante edilnüf 

. emteaya mafuıus 30 bin liralık kontenjan 45 bin liraya çıkanlmıştır. 

Dul ve öksüzlerin Üç aylıkları 
AN KARA, 1. A.A. - Dahiliye vekaleti hususi idareler tekaiil 

sandığı, dul ve öksüzlerin birinci ve ikinci kanunun ile fubat aylıkları 
verilmek üzre 57 vilayette bulunan 1443 istihkaklı için 73,233 lira ve 
Ankaı·a ve lııtanbul belediyelerinin 619 mütekait ve ösüzü için de i 
31.030 lirayi Ziraat bankartna yatırmıstır. Bu aylıkların birinci kanu
nun b~_ foci gününden itibaren ver ilm~i için bütün vilayetlere emit 
göndermiştir. 

Türk - Fransız alış • • ver ışı 
PARIS, 1.A.A. -Alyans demokratik mebuslardan kandamı, 

mecliste hariciye bütçesinin müzakeres'i sırasında, Tür/ıiyeye yaptığı 
son seyahatten bahsederek : 

Türkiyenin ananevi dostluğu yaşamaktadır. Orada manevi vazİ}'d 
timiz çok güzeldir. Fakat biz bundan istifade etmesini bilmiyoruz. 
Türkiye, Almanya ve ltalyadan satın almaktadır. Zira Frama ondan 
satın almıyor.,, demiş ve buna göre satın alandan satın almak siyaseti
nin tatbikini istemiştir. 

M. Boralı diyor ki: Kanlarını 
dökecek olanların 

fikirlerini sormak zamanı geldi 
NEVYORK, 1. A.A. - Gazeteler, Japon diş ifleri bakanı M. Hi· 

rota'nııı söylemiş olduğu nutkun Londra konferansının müsbet bir 
delil el le edilmesini ümitlendirecek bir mahiyette olmasına teessüf et
mektcd 'rler. 

Ayan hariciye encümeni reisi, M. Borah üç ulus arasında silah ;•::ı 
Tlflniı çıkmanın bir delilik olacağını söylemiştir. 

Borah, demiştir ki: 
" Kanlannı dökecek ve masra ilan ödeyecek olanların fikirlerinı 

sormanın zamanı gelmiştir.,, 

Sovget merkezi icra ko.mitesi 
azası Kirof öldürüldü 

MOSKOV A, 1.A.A. - Resmen bildirildiğine göre Sovyet merke· 
zi icra komitesi riyaset divanı ô.=s ından Kirol Leningrat'ta öldürül
müştür. Tebliğde katilin işçi sınıfı düşmanlau tarafından gönderildiği 
bildirilmektedir. Katil yakalanmıştır, fakat hüviyeti henüz belli değil
dir. 

Tevfik Riiştü Aras Berlinde 
PARIS, 1. A.A. - Türkiye Hariciye bakanı Tevfik Rü:ştü A

ras, Berline gitmeden önce Havas ajansının bir muhabirine beyanaltd 
bulunarak ,ahsi dostları ve ayni zamanda memleketinin dosdarı o
lan Fransız devlet adamları ile yapmıf olduğu görüşmelerden çok 
memnun olduğunu söylemiştir. 

Tevfik Rüştü Aras, Berline kendisine bir ameliyat yapılmış olan 
zevcesinin yanına gitmektedir. Oradan Cenevreye dönecektir. 

Berutta 13 kişi yanarak ö'dü 
BERUT, 1. A.A. - Patlıyan maddeler deposu hangarlarında çı

kan bir patlama üzerine 13 liman memuru enkaz altında veya yana
rak ölmüş ve 8 kişi de ağır yaralanmıştır. Bina, vazifeye başlamak üz
re binaya girmekte olan memurların üzerine yıkılmıştır. Patlama bö·
kaç dakika sonra olsaydı ölenlerin adedi dört misline çıkacaktı. 

Tahranda sekiz asi asıldı 
TAHRAN, 1.A.A. - Askeri mahkeme dün vatan hiyaneti ve is

yan meselelerinden sekiz kişiyi ölüm cezasına mahkum etmiş ve ceza 
lıemen tatbik edilmiştir. Mahkeme bundan başka hapis hidematı şakka, 
müebbet kürek cezaları da vermiştir. Sekiz kişi berat etmiıtir. 

ö:üm cezası 
ANKARA, 1 (Telefonla) - To • 

kadın Mesudiye kazası merkez kara
kol efradından Bursalı Ahmet oğlu 
Ramiz-"n ölüm cezasına çarpılma.sı bak 
kında verilen karar tasdik için Mec • 
liH verİlmİft.İr. 

Adliye bakanı Ankarada 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Adli

ye Bakanı Bay Şükrü Sarac bu oabah 
ıehr.imize döndü. Bakanlık büyükle
ri taralından kartılarulL 

Eski bir Alman elçisi öldü 
BERLIN, 1. A.A. - 1915 ve 1916 se

nelerinde lstanbulda büyük elçi bulunan 
Kont Vollf Metternih 81 yaşında öl
müştür • 

Fransız - Alman ticareti 
PAR.IS, 1 (A.A.) - Yeni Fıan

ıtz • Alman ticaı-et uz~ı dün ak
şam imzalamnıttu-. 

1 
Bulgaristanda 12 kişiye 

ölüm cezası verildi 
SOFYA, 1 (A.A.) - Oriın lruıu-

munun cinayetle itıtıiham olu.nan 12 a • 
· zzsı, Bulgar Makedonyasmda Nevre • 

kopa nakledilmi§ bulunan askeri mah
k1'11le tarafından ölüm cezasına mahkı'.İlll 
edilmişlerdir. Buna benzer başka ~
kemeler devam etmektedir. --Dank ha~talığına kaı şı 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Dank 
hastalığına kal'§• memleketleri kaqıldc· 
lı korumak için yaprlan beynelmilel 
mukaveleye iştirakimiz ve mukavele • 
nin ta1bikıi hakkında bülklımet meclise 
bir kanun layihası venn.iştir • 

--o--

Ora~uvay'da ihti'.al mil 
MONTEVIDEO, 1.A.A. - Uruguay

da birçok kimseler çabucak tevkif o(UJ' 
m.:.ı.. suretile çıkac."\k bir ihtilafın önüo 
geçilivenuit tir. 



' 

Rahmetli bey, hanım, 
efendi, ağa, paşalar ... 

Adamlara lağab vermek ne gi
&i bir ihtiyaçla yapılmı,tır?. bilmi-
10nım.Bununla beraber bana bey 
ıledikleri zaman pek zıddıma git
rrtezdi. Lakin tuhafına bakınız ... 
Okur yazar adamlara ağa dediniz 
ıni içerler ve (Ağa) diye andan 
kimselere de bey dediniz mi alay 
ediyorsunuz diye kızardı. Bu böy
le olmak':'tl beraber ben uşak ve 
ue lxıhçevan gibi hizmetçilerin bi
ri.birlerini - aralarında • bey diye 
~ağırdık/arını da itıittim. Demek 
6rı lal o çqid ada:nıara ,,.,. (ya
aak yemif) gibi geliyordu. Malum 
1a! insanlar yasak yemişlere dai
ma baygındırlar. 

Bu rahmetli liiğablann kendile
rine mahsus tuhaflıkları vardı am
lha altfmıptık da pek göziimiize 
batmazdı... Maela askerde uki -
~en akzydan yetifme zabitler VGT• 

~iL .. Bunlara Binlxıfıya kadar ağa 
denirdi. •• Ondan soma yani kay -
"'4kam olanca bey olunla •.• elendi 
olamazdı. Çünkü (elendi) lik o
kur yazarlık alameti idi. ilmiye sı
rıılma da (efendi) denirdi amma 
bir takım (molla) lar vardı ki; 
onlara (bey) de denirdi... Değil 
mi?. Sonra Rum, Ermeni ve Muse
vilere bey dendiği pek ender idi. 
Bunlar elendi olurlardı. HaUii zen 
gin Ermeniler arasında ağa olarak 
r;ağınlan pek çok adam vardı. 

Daha tııhalı var: 
ismi Bey ile lağab alanlara gii

Ya hakaret olsun diye gazetelerde 
efendi diye de yazıldığı olurdu ••• 
Benim hatırımdadır: Eskiden biri
birile kalem çekifmesi yapan yazı
cılar rakiblerinin adını falan elen
di diye yazarlardı... 

Yalnız okti.r yazarlık ile alakası 
olmıyan tek lağap (hanun) sözü 
İdi. AJÇ1 kadın da hanım, evsalri
.bi de hanım idi. Bu da gösteriyor 
ki kadınlar erkeklerden daha ıı:i • 
J>ade mii8avat taralt.an idiler, 

Bütün banlar fimdi bitti, gitti ••• 
Bey?ik, hanımlık, efendilik, a -

'ialık, pafalık tarihe kıarıftı veya 
karıpnak üıı:ere yola ~ar ... iti. -
raf ederim ki; ilk günler büdikle
rinıiıı:i veya konuftrıklaranııı:ı (bay) 
ile ~rmak ve eskiden: 

Nasılsuıız hanımefendi! dediği
m.iz; kadınlara: 

- Nası1-'mz bayan?. demek bi
raıı: çıplak gibi geliyor amma, fİİP. 
he&iıı: gün geçtikçe alıfClC'liııı:. 

Şimdi Jnafa, orya, kupa, ve ia
pati beylerinden btqka bey ve Mar 
kopaşa ile Mahmatpafll, Rııı:apaf4, 
'K.ocamustafap• gibi mahalle ad
kınnılan btqka paşa kalmadı. • .Me
rak ediyorum. Acalxı Paşa Kazım 
'clo.tumııza gene paşa diyebilecek 
miyiz?. 

B. FELEK 

Ali Riza Çevik 
Soyadlan almalar büyük bir se 

-vinçle !5Ümlektedir. lstanbul vali 
muavini Bay Ali Rıza da (Çevik) 
80yadmı almışbr. 

Birinci kanun aylığı 
Birindkamm aylığı dün verihni§tir. 

Yeni gümü ı liralar da aylıkla beraıber 

··eıilmiflis. 

1 li O H. s A 1 
( 1§ Banka.amdan alman cetveldir) 

1 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lıtibau dahili 94~50 Rılıt:rm 17 50 
1933 Ersani 97 An. Mümeaail 49,20 · 
kupo•••• 27,SO AA. Tah..W J, il 45,20 

., 11 26,35 Aıı.. 1 a.bvıh '"' -.d 
# 111 26,35 

ESHAM 

Jt Bankası Nama 10 l Reji. kvponwus 2,20 
•,, Hamiline JO Telefoa 10 
lll •' Müeaaia 100 T~rkoa 18,75 
TUrluye Cumhu· Cımento 13,10 
.ıyıel Bankaaı 57,50 ittihat dey. 13 
'I' r~vey 30,50 Şark dey. 0,82,50 
Anadolu Hiıae 27,50 ı• tia.lya 1,55 
lir. Hayriye 15,50 Şark m. ecza 4,75 

ÇEK FiYATLAR/ 

Lo1ıdra 628,25 Prağ 18,97 
Pa.ria 12.03 Belarat 34,95,61 
Milin o 9,28,IZ Moakova 10,90,75 
)fG7ork 79,21,7.:J Beri in 1,97,15 
c.Gevre 2,43.73 Varto'f& 419 
Ati na 83,64 Budapeıte 4,08 
llrüı..el 3,.19.13 J\1a-int 5.78.72 
Anaıterd.un 1,17,13 Buk •t 79,14.BO 

lof~· 65,72,87 Vi7ana 4.,29,911 

NUKUT (Satıı) 

Kuruı K.unı.t 

• F. Frao1.ız 169 20 1 r .. vıçr• 1<15 
1 Dolar 125 1 Pe2.et.11. 18 
1 Kur. Çek Pil 1 Mark 43 
l ŞiJr Av. :ı.:ı.so 1 Zlolı 22 

1 l•terlin 628 ZO Ley 18 
IO Liret 216 20 Din.ar 54 
• Le ... 23 1 ÇernoTİç -.-
ID F. Belçika 115 Albn 9.23 

• Dra~'" 24 M"';d1ye 36,5() 
nkn t 237 
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ŞE H i R HABERLERİ 
BELEDiYEDE 

Kok kömürü 
Pahalı 

Yapılan tetkiklerde böyle 
bir neticeye varıldı 

Belediye kek kömürü fiatlan üze
rinde yapağı tetı.ikleri bitirmi§tir. Ya
ptl&n tetkiklerde fUrtJar üzerinde yüz
de (40) iılıti.kir yapddığı emlaşılıqııştır. 

Belediye kok kiimürii fia1ılarmı .indü-. 
mel< .İçin esasb bir ~de mücadeleye 
.gıiri§eodrur. Föatlarm bir miktar ucuz
!lablacağr ümit ediılmeık:tectir. 

MAARiFTE 

Üniversiteye 
Adak 
Merhum Lütfi Fikrinin 
vasiyeti tetkik ediliyor 

Pariate ölen Bay Uıtfi Fikrinfn v.,,. 
aiyetnamesinin yerine getirilmeııi için, 
Oniverste rektörü Bay Cemi n de bu
lunduğu bir heyet seçilmi§ti. Vasiyet
nameyi açan mahkem.e, bu veeikanm 
bir ııuret.ini rektöre verm;ştir. Bay Ce
mil tetliik etmektedir. Tetkikler bit
tikten scnra, bir heyet toplanarak, Lılt 
fi Fikrinin para ve eşya.&mID na.srl ida Maçka tramvayı 

Oniimüzdeiııi. ay sonunda, _ Maçka 
tramvay hattı, SiJıal:ıhmıe öniine ka<lar 
ifletilmeğe başlanacaktır. Hatim uza -
tılma ip ·ba§larmıbr. 

•i't ;.>"<'i'•~ 1 re edileceğini, hangi müesoeselere bı
J§i:~L?ll I rakrlacağmr kararlattırmağa batlaya-

Seyyah tercllmanları için 
kurs açıldı 

Yeni gümuş paralar~ dünden itibaren dağrtlmasma bqlanmıştır. 
Memur ınaatlanndan bir kısnıı gümüt paralarla ödenmi,, Me!\kez Ban
kası da gümüş para dağıtuııma batlamrfbr. Yeni paralann piyasaya çık 
ması herkesi memnun etmiftir. 

Bir 1Ubatıtaın itilıaren ~ ye
ni aeyyelı laıliWeri gelecektir. Beledi
ye mriaıı ..._., (20) derslik Gir kurs 
açmrıtrr. 

Bu kurslara seyyah tercümanları 
devem edecekler.tir. Kursta teknik ""' 
nazari dtt..ter gös.terilıecelotıir • T ercıü
manlanfı tıdıi mıdıi.mab geıııişletileceılr, 
..ıaht mua§<!l"'t dersleri v.ınlecektir. 

Arsalara çöp atanlar 
Bot arsalara çöp ..ımak memnııulur. 

Belediye .on zaırıanlarda bu gibi çÖp 
diiken ev lıaüplerinden bin kifiyi ı-a 
cezası ile cezalandmrı:ııtır • 

iki yeni bina 
K~ binaalDlll münalra

sau çarpmba giinü, Haseki lraatane
&ncle yeni yapdacak pavyonun müna
kasası da sa:lr gÜnÜ yapı:lacalııtrr. 

Şoförlere )eni cüzdan 
Nakil vasıtalıaırmrn fenni muay..,.,. 

ı..ri tamaımm JDtmittir. Bugünden iti
baren yemi cüzdanlarla seyrii,sefere çık
mryan nakil va•ıtalan işten alıkonula -
cıılrnr. 

Kurbağalı dere tramvayı 
Kınbağahderede oturanhır beledi • 

yeye müracaat ederek, Kadrlııöy tram· 
-Y ıebekesinin buraya da bir kol u
zatmımnr i.temi§ferdi. 

Tramvay §irkıeti bu meseleyi tetkil< 
etmektedir. Buraya !mıdır hattın uza -
tılıebileceği ümit edi1ı •tedir. 

POLiSTE 

Dudulluda 
Yangın çıktı 

Afyon kaçıranlar 
ihtisas mahkemesine ve
rildiler. Üsküdardaki ero

inciler de tevkif edildi 

Yakalanan üç afyon ~ 
!l...,iro, Filip, Koço .Uannda üç kİ§ilik 

bir ağ tarafından liman-rzdan Pire 
f"manına afyon kaçmldriıru haber a
lan poliain bunlan vapura afyon yük.
letiıken yakalandığını yazınqtık. Bu üç 
kaçakçı hakkında pol.is kaçakçı!ık "'f 
Jiğince yapılan tahkik.at nihayet bul
mut, upiro, Filip, Koıço 8 inci ihti"ııas 
mahkemesine gönderilmiılerılıir. Aldr
ğmıı:z ma.IWrıata göre muayene edil -
mi§ gibi afoynlann vapura grnneaine 

Han, altındaki kahve, bir mfıaaade eden .bir gÜmrÜk memuru 
dükkan, bir ev yandı bakkmda da takibata b~la.nmqtll'. 

Gene evvelki gÜn Polis kaçakçılık 
Dün Oaküdarm Dudullu köyünde §<'fliğince Osküdarda esrar ·ve eroin 

bir yangm çıkmrıtrr. Y angmm büyü • aatıcılığı ve alıcılığı meydana çıkanl-
yerek köyün giil olmuma yangın .ön mıt, bu ijlerde suçlu olarak Çerkeıli 
dürme kunmıunun çalrpn•• ile geç.il- Hakkı, Metreai Makbule, şoför Dan.it. 
..,qtir. Nusret, Kemal ve arkadaşları da ya -

Yangm N'*"tin hanından çıkmı§trr. kalamnqlardı. Bunlardan batka da 
Bu han ile altındaki kahve ve yanın • Oaküdar merkez meuıuru Bay E~efe 
daki lhra.Jıı'.min demirci dükkiinr ile 200 lira rii§vet teklif ederek cürmü 
arkasında bir ev yarmll!br. mefhut tertip edilerek yakalanan Çer 

Yanan Cam va as keşli Hakkı, Metre•i Ma.k:bule,, şoför mag Z 1 Danıiı Osküdar müddeiumumiliğince 
Cuma günü Sultanhamammda Çi• tevkif edllmitlerdir. Kemal, ve Nu• -

çek.pazarında Alber Syoni ve birade- ret mevcut olarak 8 inci ihtisas mahke 
rıine ait cam mağazumdan yangın çık meaine verilmiştir. Beya.zıtta Aksaray 

cadd~e meydana çıkarılan eroin 
mıttı. Mağazanın 80 bin liraya sigorta kaçakçılığı tahkikatına devam edil -
h olduğu anlaşdmıt§ll'. 20 aenedenbe- mektedir. 
ri •iırortıuı devıun etmetkedir. Y angr- = 
DID :aeebbi henüz anlqıalmamıftır .. 
Cuma olduğu ve dükkinda kimse bu
lunmadığı için yangm §Üpheli görül -
müştür. Saat 17 de Müddeiumumi mu
avinlerinden Bay Hulu•i, belediye mü 
herulialerinden Bay Sabri, merkez me
muru Bay Ali dün yangm maluı:llin -
de bir keşif yapmışlardll'. 

Tutuşan bezir!er 
Dün akşam aur dışrnda Y edikule

de Kirithane ookağın.da. Avram ve Ra· 
faele ait kösele fabrikasında beziryağ 
lan tutuşmıqtur. Hemen yııngm aön • 
dürme kununu gitmi§, büyük çalıtma
larla aöndüriileb.ilmittir. 

70 liralık tütün ve cigara 
Çemberlitaşta Tavukpa.zarrnda 3 

nmnaralı dükkanda tütüncü AbdiiıTah 
ma.n Efendinin d;ikkinmdan 70 lira 
kadar tütün ve sigara çalınmqtll". Ab
dürrahman Efendinin şüphea.i olan 
Pavli sorguya alınmıştır. 

Yeni Yalova 
Fransız şehircisi şimdilik 

bir kroki verdi 
Yaılov.ırun p'lanım yapmak iizet-e hü

kiimet 'tarafından Fransadan ge.tıirti1miş 
olan §elriroi:lıik mülıe'has.suı Mösyö Jean 
Royer dün ak~ ekspresle Parise 
gitmiştir. 

Mösyö Royer dün aktmn bweketin
clen biraz evvel Yalova kaplıca tehirle
ri hakıkmcla, yeriııılıe yapmış olduğu 
ctütfere dair demiştıir ki: 

- Yalovayı gidip gördüm. Burası 
güzel manzaralı bH- yereli.. ve .il~e 
18.tif bir kaplıca ~ehri olaca4rtır. Y alo
vada bir lmılci yaıptıım ve Akay mii<lü
rü Bay Cemile verdim. Ankaraya götü
reoeıktılr. Ben de bu akşam Parise gi
diyorum. 

Pariste planın bir kısımın hazırla
yııp martta tekrar buraya geleoeğim. 
Bmada kalacağım bir ay zari:mda pla
nın ba7:ı kısım.larmı yerinde Wııoımlıya
cağım. 

HükUmet Y alovanm plamnı yapbr
mak için Fnmsız ~ müteha .. ıalarm
dan Mösyö Pr...ı'u çağmnı§tr. O gele
mediği :için ben geldim. Marıtta M. 
Pnıst ile beraber g.m..miz iıhtimali 
vardır.,, 

Mebus seçimi 
--o-

isim listeleri dün akşam kay 
makamlıklara gönderildi 

Yeni mebus seçimi baz.ırlıklanna 
baş~ır. Vatımdaıf'll'm is:imlerini 
taııy1111 lıi.s.teler dün akpW mahalleler -
den kaza ka~a verilmİ§ -
tir • 

Bu cetveller tetkik edilecektil'. in
tihap için Aınkaradan emir gelir gel. 
mez cetveli..- mabn!JeL,nle aıslı:rya ko
nacakıtır. 

Devlet matbaası müdürü 
çekildi 

Aldığunız maliimata göre, Devlet 
matbaası müdürü Bay Hamdi Emin 
vazife•iınden istifa etmıi§tir. Bu istifa 
kabul edıilmi şiir. 

Söylendiğine göre, Bay Hamdi E
min Devlet matlbaasmcla kmıdi memu· 
riyet otorire.ine taaHuk eden baıı:r Jıa
cli•elerden dolayı ~ek med>uriye • 
tinde ~tır. 

Tutuşan baca 
Tophanede Bolğazkeaen cadde.in -

de 84 numaralı Bay Refetin knmi ba
ca&ından yangın çıkmı§'I& da aöndürül 
mii§tür. 

TahEimde bir çocuh çijneyen ve iilJü,.;;, otobüs. KÖfede otobüs 
şoförünün resmi görülüyor. 

B. Ub ~ydullah hasta 
htanbul mebu•u Bay Obeydullalıın 

lıasta bulunduğu haber almmıftır. 
Büyiik bir .evgi kazanını§ olan Bay 

Ubeydullahın yakın günlerde iy; oı...

&llU caından dileıiz. 

B. Sadullah Güney 
BU baftadanberi Istanbulda buhı

nan deniz ve hava müste§'m Bay Sa
dullah Güney Ankaraya g-itmİ§tıİr • 

İstanbul Tapu müfettiıliği 
Tapu ve kadastro müfe_ttişlerinden 

Say Ll>tıfi lstanbul mı:ntakası tapu mü· 
fettişliğio>e tayin edilmiıtir. Bay Lütfi 
l ..tanbul tapu idaresini tek•~ bl04lıya· 
caıktır • 

Otobiis ve kamyon altında 

Bir memurla 11 yaşında 
bir çocuk can verdiler 

Taksimde otobüa bir çocuğu, Tophanede kam· 
yon bir memuru çiğnedi. ikiside öldüler 

Dün a~am saat altı on beşte Top- Kazaya sebebiyet veren köınür yüklü 
hanede acıklı bir kamyon kazaaı ol - kamyonun ıoförü kaçnuıtır. Araba nu 
du. Kömür yüklü bir kamy® dörtyol marası olduğundan Ş-Olörün yal<alana-
ağzında Denizyollan idaresi memurla cağı §Üphesizdir. Hadiseye nöbetçi 
nndan Bay Cevdete tiddetle çarpmıı müddeiumum.i muavini Bay Obey(d el 
ve albna ıı.lnuıtır. Bay Cevdet ifade koymutlur. 
vereıniyecek bir halde c!vardaki. ecza· 
haneye götürülürken can verm.İft.İr. 

Söylendiğine göre kazanın bathca 
aebebi, kaza o?madan evvel tram.vay-

caktrr. 

Kalakalık ilk sınıflar 
Bazr rlk mekteplerin talebe adedi, 

800 zü geçmiftir. Bunun için bazı ar
mflar çok kalabalık ohnaktadır. Ma-
arif idareai. bu gibi :mekteplerde ye -
Diden tubeler açmağa karar vermiftir. 

Şi!e maarifi 
Maaı<:.f müdür muavinleri Bay Nu

nılah ve Adil Şişlide yaptıklan tet
kik aeyahatinden dönmii§lerdir. Şile
de henüz ıimt.ihan geçirmeıııİ§ mual -
lim muavinlerinin eh)i'yet imtihanları 
yapıılmıştır. 

Hukuk fakültesindeki hadise 
Oniver&İte Hukuk fakültesinde bi

rinci aımfta devam kar.nelerinin kOD
trolü esna<>mda bir rneAele çıktığını 
yazmıştık. Bu mesele hakkında Oni
ver•ı"tede tahlrikat yapılmaktadır. Ha
disede ismi geçen asistan Bay F eridin 
dayakla tehdit edildiği doğru değ;I -
dir. 

Mıarii aleyhine açılan dava 
Ermeni ııer piskoposluğundan dün 

§U mektubu aldık: 

''Ga.zetenı:z.in 28 T eşrini&an.i 1934 ta 
rih ve numaralı nü.ıı.lıa.amda, Bey -
oğlunda Sa.krzağacmda 31 numarada 
kain Ermeni - Katolik Serpiskopoa.ha
ne&ine malmu olan ve hükfunet cani
binde muhtelif tarihlerde verilm.it ve 
fermanlar ile nıhhan talebe&ine mek
tep <ttihaz ve Piskopos ikametine tah· 
ai.s kılınmış olan binanın 4 7 inci ilk 
mektep olmak üzere Maarif Müdüri
yetine aM1MU!i medis azasmdan Bay 
Vensan K8sapyan tarafmdan te
berrü edilınit olduğu muharrer bu -
Jwunu, ise de Vensan ~yanın 
böyle bir td>emıa katiyen hak 
ve oa.li..hiyeti olmadığı gibi bundan do
layı Ser piak.opoahane tarafmdan Ma
arif Müdiriyeti aleyhine latanbul Bi
rinci Hukuk Mahkeme.ine Llkame edil 
mİ.§ olan fuzuli i§gal ve men'i müdaha 
le davıuı dahi elyevm ma!ıkemede der 
deati Jaiviyet bulunduğu cihetle keyfi
yetin bu ııuretle ta.ehihirı'i rıi.ca ve bu 
veaüe ile -ygrlanmızr ııunanz. 

MAHKEMELERDE 

Dört yüz lirayı dolandırmak 
isterken 

Mevhibe adlı bir kadın Saniye adlı 
bir bqka kadının lzmir Ziraat Ban -
kumda 400 lira mevduatı olduğunu 
duymu§, \ıurada iki şahitle notere gi
dereK kendisinin Mevhlbe Saniye oldu
ğuna dair b'.1:- ilmühaber almrı ve Zi
raat Bankaama giderek: 

- Benim lzmir Ziraat Bankaamda 
400 lira mevduatun var, fakat cüzda.
nunr kaybettim, bu parayı almak isti
yorum demqtiı • 

Fakat Ziraai Bankası tetkikat yap
mıt, Mevtı ilı ıioı Saniye olmadığını an
bmıq, paliae vemip. Pom gerek Mev
hibeyi, ırereJı: Jrencliw.inin Saniye olduğu 
na §8hitlik eden bir kadmla bir erke -
ii dün Adi.iyeye vermiıtir. Hakim suç
lulaN aerbest bırakmqtrr. 

Kasada yanan maaş 
htanbul Adliyesi yandığı zaman 

birinci ceza aza:amdarı Bay Ertuğrul 
Saidin kBııunuevvel m&§ı da maaı ka
tibi Bay Fatıinin kaaaamda kalmış ve 
Yan:ıDrfb. Bay Fatin bu parayı kaaaya 
koyduğunu, mahk""""' bafkaO>i ve 
miiba§irinin imzaladığı bir zabıt va -
rak.ıuı ile t.,.ı,it edilmit olınaama rai· 
men, mahkeme kendiaini bu parayı ö
demeğe mahkUm etmi§, karar temyCz
ce bozulmuı, fakat mahkeme gene es, 
ki kararında ısrar etmiqi. Temyiz he
yeti umumiye&i. karan gene Bay F ati
nin lehine olarak nakzetmittir. Bay Er 
tuğrul Sa:'.t dava edene muhakemeye 
yeniden bakrlacaktll'. 

Bir katil üç sene yatacak 
Beyoğlunda Bülbüldere.oinde Sa.imi 

öldüren Hamza oğlu Süleyman 3 aene 
üç ay hapse mahkUm olmU§tur. 

da yakalanan bir yanlr.eaiciyi görmek 
için toplanan birçok Jmıı:.ıelerin yol or
t&J1mda toplanmrt olmasrdrr. ..... 

Dün Taksimde bir otııbii& kazası 
olmU§ ve bir çocuk ölmüftür. 

Kaza §Öyle olm.uıtur: Takaiın cihe
tinden gelen 618 ruımaralr Tramva -
ym arka rQmorlrunclan atlamıt olan 
Kuledibinde Mavilihanda Salamonun 
kızı 11 Yatlarında Süzan bu urada o
radan geçmekte olan tramvay irke-. 
tinin ve §Oför Yunüsün idaresindeki 
2 numaralı otobü!Ün çamurluğuna ta
kılın~ ve kı.zı altına almrştır. Süzan 
derhal ölmüıtür. Şoför yakalanıru§tır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

/Günü~---~ 
v @-it# ~~.,,.. 
Den.iz üstünde kalan 

Yahudiler 
Şu Yahudilere çok acıyorum 

doğrusu. Bütün dünyada a.,•ağı ya
kan 17 milyon Yahudi var. Fakat 
biçareler bir yerde dikiş tııttura -
mıyorkzr. Nereye gitseler, nereye 
yerleşseler kovuluyorlar ••• 

Hele Almanyanın son zaman -
larda Yahudiler hakkında tatbik 
ettiği siyaset sade Almanyada kal
madı, bütün dünyada Yahudi aleyl. 
darlığını körükledi. Amma Yahu
diler kollarını kavuşturup durma . 
dılar. Onlar da çalıştılar. Onlar 
da - hele Amerikada • yapacakla. 
nnı yaptılar. Alman eşyasını boy. 
kot ettiler. Almanya aleyhinde mi
tinğler yaptılar. Birçok devlet a· 
damlanna nüfuz ettiler. Siyasetle 
rini kendilerinden tarala çevirme· 
ğe uğraştılar •.. 

Fakat Yahudi aleyhtarlığı dıır -
mayıp ilerliyordu. 

Y ahııdilerin e~k kesafetle bu. 
lunduğıı Lehistanda bile bunlar i
çin rahat ve huıı:ur kalmamıştı. 
318 tane Yahudi, eşyalan kamış 
sepetlere, çekleri, esham ve tahvi. 
latı yamalı ceketlerine yerletşirdi
ler ve "Diyarı Ken'an" ın yolunu 
tuttıılar .•. 

Fakat Filistin Yahudiden do
lup tapıyordu. Almanyııdaki bü • 
tün gayri ariler buraya toplanmış
tı. Vakıa toprakta işlenecek çok. 
yer vardı. Fakat Yahudilerin eli 
toprakla ıığrapnağa elveri.şı'i değil. 
di. Onlar daha :r.iyııde altınla ve 
gümüşle oynamağa altfmışlardı, 
Onun için Filistinde aylak kaldı • 
lar. 

Zaten Filistinde de Arablarla 
Yahudiler arasında ötedenberi mü 
nalereı vardı. Kaç kere ağlamata
şında Yahudiler kanağlam'flardı. 
Kaç kere Kudüs sokaklarında kan 
gövdeyi götürmüştü. Onun için ln
gil-tere fazla Y cıhuJinin Filistine 
yerle,mesine müsaade etmiyordu. 

V tikıa umumi siyaset ba,ka, hu
susi siyaset btqka! 

lngiltere Y ahırdileri tutma.~la 
beraber 'Arabları da tutmağa me<.'I 
burdu. Halbuki Filistine doğru ya
pılan bu Yahudi hicreti Arabları 
kııı:dınyordu. Çünkü Yahudiler bir 
çok Arabların iflerini ellerinden al 
mak istidadında idi. işte bunun 
içindir ki son zamanlarda Lehis
tandan Filistine doğru yollanan 
Yahudiler yol ortasında - daha doğ 
nısu deniıı: ortasında - ka&lılar. 
Robensona döndüler. Robensonun 
hiç olmazsa bir ümidi vardı. Belki 
hali adaya bir gemi uğrayabilirdi. 
Fakat şimdi 318 Yahudinin bindi
ği gemi bütün limanlara, adalara 
yanaşıyor da kimse kendilerine ku 
lak asmıyor •..• 

Bu ıı:avallı muhacirlerin .son Ü· 
mitleri Prens Jorjun evlenmesin
de ... "Belki bu münasebetle kendi
sine müracaat etsek lngiltere bi -
zim Fil.iatine yerlefT"emiıı:e müsa
ade eder diyarlar ... 

Fakat hadi bu suretk bu 318 Ya 
hadi Fili&tine yerleşti diyelim ••• 

Fakat Prens Jorj her ıı:aman gü
vey girmiyor ki •... 

Bu i.pn sonu ne olacak? 
Zavallı Yahudilere acıyorum 

doğrum ... 
Mümtaz F AIK 

Yoklama bitti. 
6 Birinci kanun perşembe

ye üç aylıklar veriliyor 
Dul, ye~'.m ve mütekaitlerin yok

Ianuo. müddetleri bİtmİftİr. Yoklama • 
larmr yaptırmayanlar ancak bir hafta 
sonra maaş verilirken yaptıracaklar -
dir. Maimüdürlerinde 6 B>irinciki.nun 
peqembe günü maatlarm verilrneaine 
baıl•neo«k ve Emlak Bankası da salı 
günü Mart. Nisan, Mayıs üç aylığını 
kıracaktır. Dünden itiabren malmü • 
dü.rlükleri zat kalemlerinde banka • 
ya ait 1DaAf cüzdanlarının fİ§lerinin 
yazılm-ma başla11m11tır. Ve bu fitle -
ri de banka.kabul ebneğe b~Iamrıtır. 
Diin bankaya müraca.ta edenlert"n mile 
dan400ü~r. 

Emlik Baııbaı Müdürü Bay 
OHDl>il Mııbiddin maaı yederin -
de yeni.den tertibat almq ve fazla ka
labalık olmaması iç.in dört veznedar 
tarafından maaş vermeaini yerinde 
görmii§tür. Maaşların bir kı:smı da gü
mÜ§ para olarak verilec~. 

Atatürke Armağan 
Gacei adlı bayvaa terbiye edici bir 

Bu'ırar, Büyük Onder Atatüri<e hediye 
edilmek Üzere bir aNllım ya:vnıısu göıı
denniştıir. 

Bu arslan yavruSiU trenle ıehrimize 
getirilmiı ve ilci gÜn .,..,.,.,) de Ani<a
t'aya gönderilm:ittlr. 

ucuz BİR CiHAZ 
3 lira mukabilinde bir ocak ve 2 

adet Havagazı ütfüü alat.=•· · 
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j Düıünceı.. 1 1( Öz dilimizle )
1 UA':.f:...ı1ı..•;•ı 1 ~z Türkç~ ile 

Neıriyatın bayi d~ıc:Ii Yeniden Arab harflerı· Pardon yerine batııla Bılmcccmız 
Baııboı liberalizmden daha yeni oto- _, L--1 O nJ ılık! dı 

rite rejimine geçmiı olan Bulgaristanda, J ? - Seuinnn türkçe ,_,.,"ığı ne o- -· "'" kal'f arını yaz fı · 
kalkmına eayretinin ilk icraatından biri •• gını mı lacak? llllZ kelimelerin öz türitçe muk.ahille-
neşriyatın dağıtma itini kökünden hal • Bllfbakıanlık (B'lfvekôlet) ga:ııe- - T qekkiir etlerim yerine ne rin.i b~~ tekiimizin "°9 ~~neln~ 
!etmek oldu. Bulearistanda bütün neş.- telere bir bildirim (tebliğ) gönder- Jiyeceğiz.? yeriqtıi:uıaz - buıek (Milliyet: lıil-
riyatın bayilik işini ıimdiye kadar h .. u- p J _ -L---d kull mece memurlna•nft•) •önderiniz. Bil-

di. Bu bildirimden anl.ayoruz ki A- - a n on ,,._,..,, a ne Go -- • si bir §.İrket idare ederdi. Rakipsiz ve · - ., mecemizi doaru halledenler araMDda 
kontrolsuz olduğu içın" istedig"i gı"bi ha- rab harllerind•n "--g-em-Wp na. nacagız. • 

~ ~ ~ -,,- r- - -' b nl ko d k kura çekiyor ve kaza.ııaıılara lıitıra o-rekette serbest kalan bu mü-se mat- aramı=a u an llUfllJIOr u , 
buat müesseselerini ve kitaphaneleri a- raya buraya göm/erdikleri beti birisi dedi ki: larak birer hediye veriyoıruz. Mi>ddet 
deta haraca kesmiıti. istemediği bir ga- (mektub) lerde, eski harfleri kul- _ Te,ekkür etlerim yerine "a- Pazart .. i günü alqamma kadardD". 
zete veya mecmuayı, dağıtma itinde güç- lanan kimseler görülmektedir. nutmam ... ,, kar~ığı bulunmuf. Yeni bilıiıecımiz 
lük ç ıkararak batırmak onun için işten H ..tl G -'f S yl ke h' 
bile değildi. Tevziat ıartlanru neşriyat atY erimiz. değifeli hani olda. - Üzeı. ... Ö er n, ıç te ay-
sahip:erile pazarlık etmez, onlara, itiraz Sanırsam, yedinci yılına basıyoruz. kın düpniiyor. 
hakkı vermeden, kendisi dikte ederdi. Yedi yıl içinde yirmi sekiz harfi - Peki, dediler, ya pa.Jon için 
Iıte, yeni Bulgar hüklımeti, inkıliı.bm ne söyleyeceğiz! 
propagandacısı olan matbuat ve neıriyat belleyemeyenlerin bulunabileceği- Ben atıldım: 
için dağıtma it inin böyle bir müessese e- ne biz İnanmayız. Bu olsa olsa, kö- _En kolayı bu ... Pardon yerine: 
!inde kalmasındaki memleket hesabına b • al k nJ k Yal tü ır ıf a ı tır. nız. unutma- "Bn<Tnla,, demelı",,;,,,,ı ilkin hepri büyük zıırarı anladı ve doğrudan doğru- -o-r ., -
ya yeni bayi teşkilatı vücuda getirdi. Bu- mak gerek ki, biz alfabeyi, yalnız. beğendiler: 
gün matbuat ve neıriyat müesseselerinin gazete yazılarında kullanmak için - Sahi ... çok güzel... Pardon 
hissedan olduğu bu yeni teıekkül, onla- almadık. yerine "Baiıfla!,, Söz.gelip., tram-
nn tayin edecekleri murahhaslar tara- vayda bt tinin ay,nU.na bastm. He-
fından idare edilecek, iıletmenin kan ge- Btndmıf, basılmatmf, bütün ya. --.. • 
ne bu müesseseler arumda paylaşıla - :ulanmızı yeni harflerle yazacak- rilte hiddet topuğun(l çıkmıf. Tam 

. caktır. ağzını bozacağı sırada sen sözünü 
Hem devletin ve hem de alakadar net- hk. Ama, iş böyle olmadı. Çocuk- yarıda bırakıyorsun: 

riyat müesseselerinin çifte kontrolu al- lanmız.a, okulda, ( A.B.C.)yi belle- _ Baiıflayınız! .. 
tında çalııacak olan böyle bir tevziat tirken, biz elil ... e Be ... ye sapranıp Brı ince özür düeyi~e kar .. karf(-
müe...,.esinin Bul:!a:ristanda okıunayı r r-
yaymak ve neıriyllt tirajlarını artırmak kaldık. Kulağıma çalınanlar doğru nızdaki de tabii yelkenleri indiri-
hususlannda ne kadar faydalı bir rol oy- ise, bir takım basım evlerinde (mat yor. 
nayacağı kolayca tahmin edilebilir. baa) esiri Arab harllerile bitiğ ArkadClflardan, biri burada güle-
Dağmna iıi, Türk matbuat ve neıri- (kitab) lar basılıyor ve Anadolu- rek söze kmıftı: 

y:\tının da ezeli derdidir. Bulgaristanda h - Evet ... Çok yerinde bir itil ... 
••ki dağıtma sisteminin ne dereceye l<a- nun er yanına dağılıyormuf. Yolda gide"ken, birine çarphn. H& 
dar kötü olduğu hakkında malômatımız Yurdumuzda, okuma İsteğinin ril, yere dü.,;ı, derken, 0 sırada bir 
yok. Fakat bizdeki tevziat itinin ne ka- r-
ılar fena ve bozuk olduğuMı hepimiz bi- 8Üngünden azalma.sı, bu ..özlerin otomobil üstünden •eçip z.avallıyı 
liyoru:t. pek te yabana atılacak sözlerden iki parça etti. 

Gündelik eazetelerin, büyük ıoenn.a - olmadığım gösteriyor. YapJacak Sen, kar,.aına geçip "bağı,la!" 
yeye malik olmaları ve kuvvetli bir •-- demekl • · ' 'nd l / 

~..- derin bir arıatırma, brı ..;z1i okut- e ıfın ıçı e sıyn ıyorsun -
bir vasıtası teıkil etmeleri yüzünden en _,. o- Böyle fey mi olur? 
az zarar!& kurtuldukları dağıtma itin - ma kaçakçılığım kolayca ortaya _Bir bn~kası cevap verdi: 
den kitab ve mecmua çıkaranlarm ne ka- dökecektir. -r 
dar tik' yetçi olduk!an baklanda bir fi- - Böyle bir halde de baiıfla SÖ-
kir edinmek için bunlardan rastgele bir- Y etli yıl sonnı: yeniden Anıb harf ~ yerinde düıer ! 
kaçını dinlemek yeter, /erinin salgınına uğramak dü,tin- - N<UJ? 

Mecmua ve kitab sahipleri, kendi ho- cesi, kültür yav.mı bakımından ôlünün ba~ına 8'""ip ellerini a-
saplarına ve vasıtasız olarak taıra bayi- .,. r ~ 
lerine tevziat yapmağa kalksalar satılan hepimüi ürkütse gerektir. çar: 
eserlerinin bede!.inden ancak yüzde yir. M.Sali.haddin GONGöR - Tanrım, sen suçumu bağı,La! 
mi kadarını bayilerden tahsil edebilirler. diye dua edersin. 
Muhtelif bayi erin elinde ve pek dağınık VEFAT Kulakmisafi ı i 
ve küçük miktarlarda olarak ııeriye ka· 
lan alacakları için yaptıklan müracaatla- Merhum Şerif Abdullah'm büyük oğ
ra l<ar<ı hattii bu bayi efendilerden iki aa· lu Şerif HaıRR Abdullah, dün •-t 
l:ırlık bir cevap almak lütfuna bile nail ol- 11,30 da Emirgiın'dalri yalısında uzun 
maL1a.·. Bu tehlikeyi dü§Ünerek kitab ve süren bir hasta!Jı:tan sonra vefat ebnit-
"!ecmualarınm daiılma itini mevcudu tir. Cenazesi bugÜn saat ıo da Emirgan· 
hır kaçı geçmeyen umumi bayilerden bi-
• b -'---• b •-'-eli dan kaldmlarak motörle Eyüb'e götü-

program 
nne ır .... oa.ıar, u ._ rde munzam bir ISTANBUL : 
iskontoya d bo • el • • rüJec..L Ö0 len n-·- o•ada kılındıkdan a yun egm erme ragmen, ..-, • -·~ • 18 Çay oaatı Ol'el Tokatliyandan n&• 

bazan alacaklarmm yüzde yüzünü de ıonra defnedilecektir. Tanndan rahmet kil, 19 Jimnastik-Selim Sırrı, 19,30 Dün-
tahsil edememek tehlikesine maruz ka- dileriz. ya haberleri, 19,40 Havayen kitar, 20,15 
lrrlar. Çünkü bu neviden busuıi müesse- Plak ( • ) 
scl<!re büyük bir itimat ı..ı:.1anamaz. Kii- cıns 30 dakika ses, 30 dakika 
ük """' mak teıebbüı!eri bayi teşkilatınm kur- net'eli muzik, 21,15 Anadolu ajansı ve 

ç ve harap bir dülokin köıesinde çalı- banı olmuılardır. Türkiyede kitab bu borsalar, 21,30 Radyo orkestrası, 22 
ıan hu bayilerin yarın da ticaretlerine yüzden az basılıyor, okuma nisbeô bu Radyo oez ve tango orkestrası. 
tev';:" ~~elden1"ni kimse temin edemez. }Üzden her gün biraz daha eeriye ı:icli- 823 Khz . BUKREŞ, 364 m. 

e atti ticaret erine devam etseler bi- yor. Neıriyat hayatımızı bu karanlık u- 11,45: o;.; oetriyat. 12: o;.; maeiki. (koro. 
Je, neşriyat Nlhiplerinin aJacı-kJannı ver- çurumun tehdidinden kurtarmak ve ge- 12,20 : Oile konaer.i "radyo orkestr ... 1" 13.J()ı 
meyerek veya bunu geciktirerek bu mü- niı ufuklara doğru yol aldırmak içı'n H•berler. 13.45: Hafif maeilti. 14,15: Haber-
esseseleri kolaylıkla ifIAs ettirebilirler. ku ., ler, 14,40: Plik. 17: T•hhô mabieler. 1715• 
B. vvetu ve m\Rltazam bir ba'i teşkila.. Romen muaild•i. t 7,30: Köylüye korıf~n•. 

Uyük fedaki.rllklarla çıkan mecmuala- tının kurubnaıı tartbr. 18: Hafi.f~ neıali musiki. 19: Hab.rler. 19,lSı 
r1n ayrıca avukatlar tutarak haltlarını Yeni tqekkiil eden Matbuat Umum J~n Marco orkeatraır. 20: Konferalla. 20,20: 
n::ıhkeme huzurunda müdafaa etmeleri- Müdürlüğünün bence !:Öreceği en ha- Plik. 20,45: Holto ı...borı.n. 21: Mueiki. 22: 
ne ekseriya maddı" ı"m'-'- yoktur. Ve -·- 1 • , b h Spor. 22,10: Salon radyo orkeatrM, 23: Ha .. 

11.a11 ..._ yırı lf ne,rıyabn u ayati derdini hal- berler, 23,35: Orkıeatraaıa de•amr. 
sen davayı kazansalar bile, arada geçen !etmek ve kuvvetli bir dağıtma mües- 223 Kbz. V ARŞOV A, 1345 m. 
zaman zarfında mecmualan paraaızlık sesinin kurulmasına Önayak olmaktır. 17,.20: Piyauo yardimil• ıarkılar. - Sös-
yüzünden kaparumı bulunur. Yüzde kırk N_eıriyat teıebbüslerinin aalıiplerine, n-•· lor. 18: ş.,ı...ı, dane ,..rç.alon. 19: Piyono m• 
0-:bj hiç bir memJekette go"ru"'lmemı'• L.!_ 1 -r ıikiıi. 19,30: Plil::. - Sözler. 21: Popüler or• 
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Soldan sağa ve yukardan llfaiı 
1 - Fecir (3). 
2 - Bagaj, luımuJ.e, lafmım fey 

(3). Büyük bir adet (3). 
3 - Büyük cle&;I (S). Dürüğ, gayri 

sahil (S). 
4 - Remat (3). F.roir, haber, ilin, f&• 

yia (3). 
S - intihap et (3). 
6 - Kamer (2). Mahsul, Feyzü be

reket (S). 
7 - Yüzdelr:i lekeler (3). 
8 - Aoil, ı:azi1>e, eımi, mesut, bey 

(3). 
9 - Mar (S), arzu, es-1 (S). 
10 - Bir me:r- (3), Kita, tarz, ta. 

vur (3). 
11 - Ahit, yemin (3). 

TEPEBAŞINDA ŞEHlR • 
TiYATROSU 

DRAM ve PiYES KISMI 

rıııR&ul fırilııjftJ Bu alqam saat 20 de 

$ehirTiyııfrosu \1ADAM SAN 
JEN 

ııııııııııııııı >a::: ~b~~~ a~ 
111111 

n Viktoryen Sardu 
ıe Emil Moro. TercÜ· 

'" .ne eden Seniha Bed-

ııuıııı ti Hanım. 
Son hafta 

9697 
e • • 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akf&Dl saat 20 do 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Mubta;- H. Besteleyen 
Ferdi. 

Son hafta 
98 

e· s mr nyat arının mun!.azaman dag .. ılacagı"' ve k t lr. · 21 45 u.be ı iskonto ba'ldini de '--bul eden mecmua • •• r:- onawı. ' : "-" r er, ıözler, 23: 
ILl" emnıyet a1tu1da bulu naca.it ferahlığını Reklam •• ltoaaer, edebiyat, 23,30: Plü. 24: 1: Gece muıilriıi. 

aahibleri, teşebbüslerinin üzerinde her vermek kitab ve mecmua ııaynİle bunla- Sözler. 24.05: Dane maeilc.i.i. 175 MOSKOVA, 1714 .._ 
~ •ılı bir kılıc eihi duran bayi efendi- mı tirajlarını bir hamlede iki misline r~ Kbz., LEIPZIG. 'S82 m. 11,15: Şarlat. eaba.b koneert 12,15: ineç 
ma keyfini düıünerek devamlı bir endi- karmak içı"n yete--'-nr" , r- 17: Hafif musiki. 18,15: Sc:bubertia •••rleria neıriyatı. 16,15: Cocn.k muailüıi. 17,30: Parti 

• • ele 1 ~ den piyano konseri. 19: Mikrofoa sözleri. 19.30 n. .. riyab, 18.SS: Kızılorda içia. maıiki. 19,30: 
fe ıçın ça ıımak mecburiyetindedirler. Neıriyat gibi, inkılabın kültür ve •· ı=:antazi a:ıuıiki parçaları. 20.ZO: Spor kaberJ.. Kanırk koa.aer. 21: Senfoa.ik lr.oaıw. U: Muh· 
Bu ~dar fedaki.rlığa kat1-ıan, bu kadar nat cephesinde rol oynayan, yeni hayat rı . 20.30: "Lac.h.t binweı die Sorıen niah•• telif dillerle netriyat. 
tehlıkelere eöğiis eeren idealist mecmua prensiplerini llenİf kitleye yaymak nzi. beut,uad morpa,. i ..... li .ı..,. 22,30: Ham· 832 Ki... MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
ıahiplen,' hiç olmaz• .. neın"yatlannın ı'yı" f . . .. . al b_urıtan nakil. 23: HaberLer. 23,30: "So J&1111 18 •n C k - esını uzerme an bir vasıtanın mevcu- ııod wJ' · 'd • . 1. d ,_ ,.-,: ocu proıranu. 21: Radyo temıUi. 
dağıtıld1ğıru gönnek: zeWinden de --L .. ' d' ır nıe "' er, ııı.m ı anıu proıram d I man ıyet ve inkitafmı b"f on taluın ellerin- "tarlab.,, 686 Khs, BELGRA T, 437 ..,_ 
rum ıır ar. htediği nisbette, İstediği de oyuncak haline getirmelerine müııae- 545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 20: Piyano • Kemon eonotı.n. 20,50: Reklam 
yer:_lere, ve istediği kadar geciktirmelerle ~- l --'- -'- · H bald 18; Çina ... orkeıtraaı. 18,25: Sözler. tlı lar. 21: Milli neıriyat. 21,30: Opera muıi.kiai. 
.ı.:< ~-•· "<' e m'2TICOI ırer .... tir. er e üzerin- p· 22 Rad 
~ıuUılUli • l~en bayin keyfi.. de dütünüldüğünü ve proı'elerinüı b•--.. ıyaao kon•eri. 19,40: Muallar. 20,15: Spor. ork: .. tro:~. piyesi.. 23: Haberler. 23.20ı Radyo 
DE" kalımı hır lfbr. Onun b.ir dilctato""r e- -...- haberleri. 20,30: Kalmanm "Zıuıi lüıaaıeay" -
d ·1 bir !andığını İf'İtôğimiz bu clağıtııa itinin ieimli ü< pordoJ;k opo,...;, 22,45: Haberi.... ROMA • NAPALI • BARI, 
ası e karıt asılmıı ıurat:ı karşıımda Meclisin bu içtima devresi zarfında bal- 23,05: Oda a:ıwilciai. 23,45; C::U.ıe- orkestra& 18: Şarlulı konaer. - Sözler •• pllk. 21,45r 

mecnıua aahibleri tiki yet ebnek için b ·.. ledi)djğini görmek bem yazıcıları, hem 24,30: Afandjta cazbandı. uı.. Giocond.11 iaimll dört perdelik melodram. 
rv ı e.1lerini yükseltmekten bile çekim,'.. okuyuculan ve bem de basıcıları sevin. 1196 Khs. FRANKFURT, 251 ,., Sonra haberler. 
!er. Çünkü bilirler ki bayı" mec. dir 17: Hafif m .. iltt 18,30: Ko.,.... 19: Çocnlc. 841, Kh•. BERLIN, 357 m. 

B4tb dillere terci- edil•a bir roman: EKMEKÇi K ADIM 

Herkeıia okuduğu, herkHla aevdlti: EKMEKÇi KADIN 

HerkHİD ıeYece&"I, ılrmek için koıacağı bir film 

EKMEKÇİ KADIN 
M E L E K Sinemasının büyük 

muvaffakiyeti olacaktır. 

Victorien Sardou'nun eaeri ve 

MARIE BELL'in 
Muhteş•m temsili olaa 

FEDORA 
fılminde kusursuz bir teknik 

il• bıceliğin temsili4ir. 
Pek yakmda 

s u M ER sinemasında 

1, Bu hafta 

TOR K sinemasında 
Teessür ve beyecaa dola ıııo· 
azıı:am bir Ruı silperfilml o'.., 

OKRAINA 
Kemali muyaffaldyetle defıll 

ediyor. 
İllveha: İST AN BUL ,.ıırt

mizia tabii Ye emıalıl:ı maa.-~ 
Ye yerlerini ı5sterlr klydl9 
bir film. 

H ari k Hay at Kaza ve 

Sigortalarm12ı Galatada Onyon Hanmda Ki.in 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.faaıla icrayı muamele etmekte ol-

Ü N YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıİ&orta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9S63 

Bir arsa etrafında çıkan 
ihtilaf 

Suadıiyede Bağdat caddesiode 370 
nıanarada oturan Bay Ali Galipten al
dıgımız bir mekıtupta hiiJô.eaten denili
YOl" ki: 

" Bağdat caddesinde 37721 numara
h tapu senedi ile nısfına ıayian muta.
sarrıf bulunduğum bir arsaya göriilme
miı bir tecaviız vaki obnuftur. Bay Nu
ri ism.inde bir zat Erenköy nahiye mQ.. 
dürlüğüı:ı.e müracutla Suadiyede bir 
ar9M11n mal.iki buhıoduğunu ve tecavüz 
vıııki olduğunu iddia etmit '" 2311 nu
mar.U kanunu .ileri süı..,.-,,k nahiye mü
dürlüğünden y&Niım ulemİftİr. 

Nahiye müdürü i.ddi.ayı tetkik etmİf 
....., kamı.na muvafıi< eönnüı olacak ki, 
kom>ser1iğe emir vermiştir. K.omi
ve bir heyet guya velıi olduğu iddia 
edilen tecavüzü kaldrnnak için aru.
nm tellerini kesmişler, demir lııazıklan
nı ııökmÜ§leo- ve betonlaruıı kınnıtlM" • 
dır. 

Halbuki bu karar yanhftr, kanuna. 
uyewı değil<lir. 'Bu yoıda reomi teıeb
büaat ve ıikiyette bulundum. Ancak 
Bay Nuri ismindeki zat mevzuu bahis 
kanunun tatbikini ıasıl isti,..t>il.ir? Bir 
dela bu vaziyette Bay Nurinin elinde 
bir tapu senedi olmak W.un eelmez 
nü?,, 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Sonsuz sevgili annemizin ölümü dola. 

yı&ile gerek bizzat ve eerelae yazı ile 
acılarımıza ortak olan ünlü ark:adatlan
mıza eö.terdildelıi bu yüksek beraber
liklerinden ayrı ayrı teıeklı:ün imkan 
bulamadığımızdan saygı dei« eazeteni
ziıı deliletini dileriz. 

Evliya Zade Ai1eei namma 
Nureddin 

Dr. A. KUTIEL 

GALATASA.RAY KLUBU J)Ef'il 
CILlK ŞUBESiNDEN : 

Azamıznı 7-12-34 cuma gÜJIÜ Toı.-t' !lir 
liyan salonlaruıda vereceiinUz ~ dır: 
vetiyelerini almalan rica olunur. 1 

SÜREYYA OPERETİ 
Konıik Bay Falınnia iftiralım, bol 

pm 20,30 da Bakırköy Miltiyadi t:if•1' 
r01unda 

KARIM NAMUSLUDlJ~ 
Operet 3 Perde 

Salı ak§8ID1 Şehzaclebaıı F enb 
Tiyatrosunda 

KALAMIŞ PANSiYON(} 
Operet 3 Perde 

lli!liyd 
A.ırm amd..i " MILLlYET'" tifo 

ABONE UCRETLERI 1 

Tiirklro içia Harit~ifl' 
LL L-

3 a1lıiı ••••••• 4- ....... 
s,, .•••••. 790 , ....... 

12 .. • • • • • • • ., - il...... ' 

c.ı ... o-....k sori nrilm-.- )llldd~ 
ıeç.en nii.ıb.alar 10 kunaıt-.,.- ~-
math.a.aya ait iti.- içia aüdiriyet• •,~ muaı_ arını kapatmak içın" hu- kame' t otorı·- eoektir. Bu kadar hayati bir İfİn daha 19,30: Sar .... riyab. 20: Halk maailciai. 20,45: 19: Çift p;JODO koDMri. 19,30: Bando ...... ı.... 

fazla eeciktirilmmnesini temenni ede_ Spor h•h•leri. 21: Şarblr ""trirat. 22,30: 7 20.30: Ş.,.lular, · 20,40: Spor ı...berlori. 2040: 
tesı~e benzer bir kudretin sahibidir. lim. inci Alman ıaı...er koa..-i, 23,10: Haberler. "Baidat berberi~ .i,aim.li operadaa. ...ı.nıe'ıer. K LR T ul dd • N 3 • 

Bızde hemen bütün mecmua çıkar- Yaıar NABi 23.20: Aktiialito. 23.30: Almon • Poloaya boln 22,30: 7 inci Al-- eaheHrlorinden ı.o..... araı<uJ opç ar ca •11 o . "' 1 
c.aat edilir. Caaeıt-is ilia.Lana __ ,_., -
tio.i lr.abal .-.._ 

!!'!!-;;~;;:~::-::-::-_,,!!!'!!~~~!!!'!!!!!'!!~!!!'!''!!'!!!!'!"'!!'!"'!!!!!!!!~"'!'!"!'!!!'!"'!~;;;;:~~~!'!"'!~~ı•;"';P;;J~O~n;lu;i;•~•;•;tic;u~i.~2.1,::45;:~0~-::·~·:,..::~:;-.:·~~23~,l:O~:~H:aber:;:l•:r·~•=3~.30~:~D; .... ~:..,:·~·iki:·~·t~!'!"'!~~!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!'!'!"'!!'!"'!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!~9:J~77~~~::::::::::::::::::~ı:..~ 
MjlJj tefrika: 31 -Teyzem pek alafrangadır! O biraz iti var... da vardı. Oraya ırirdikleri zaman - lntal.lah sana verdiğim h~ 

Nazmi hayretle irkildi. Sorgusu
nun cevabını bir b&fka kadın sesi 
vermifti. Hele merdivenin en üst 
basamağında kendisine bakarak 
gül_iimseyen kadım görünce hay
retı büsbütün arttı. 
• . Klot etekli siyah tafta bir robun 
l~~nde .kara saç.laıı ve ıüzgün kara 
gozlerıle, kendıne en güvenen erke
ği biranda turfuya çevirecek bir 
tehvet silindiri gibi duran bu kadı
nı tanmııfb. Bonmarşe baskınına 
hazırlandıkları rırada tıknaz Cafe
ri ürküten takma kıravatlı adamın 
takip ettiği kadındı bu ... Fakat çok 
dütünmeğe lüzum görmeden he
men ye;;:den bir kandilli temenna 
sarkıttı. Ve onun dudak'a Jnı bü
ken gülümsemeye benzer bir gü. 
lütle; 

- Ooh... hanımefendiciğim ... 
- dedi - bu herkes niçin bu ka-
dar ı?artdar o•nr? NP.den atıldarı, 

ffıüe ıifi: Nazmi Şchap 
bet dakikacık olsun, görmemezlik
ten gelmezler? 

Siyah tafta elbiıeli kadının bu 
cevap hotuna gitmif olacaktı ki kı
za; 

- Bu küçük ne hazır cevap Ca
libeciğim ..• - diye kınttı - senin 
"Nazmi,, n bu olacak herhalde? 

- Evet teyze ... 
- E ... ne duruyorsunuz? çıksa.-

nız a ... 
Calibe, orta boylu, esmer ve kıv

rak vücutlu bir kızdı. Nazmiyi de
litmen bir ha:ıeketle arkasından ite 
ite merdivenden çıkardı. Camlı 
bir kapıdan büyük bir sofaya girdi
ler. Siyah elbiseli kadın hala yan
larında duruyordu. Calibe onu gös
tererek; 

- Refika hanım teyzem .•. - de
di - Gözüne girmeğe çalıs hariku
lade güzel bir kızın annesidir. 

- Şerefyap oldum hanım~fer?di ! I 

na birde ııeveranı yap bakayım .. i Bu ırrada biri kalın, biri daha genİf bir masanm batında, kaim !erden kimseye lif aektinnell11!., 
li.. .. Şimdi gel; anneme gidelim. kaim iki aea ıı.rdarda yükae)Dllflı: bir defterin yapraklarını yavat ya- dir. Bu takdirde evdeki pa.uı" ır . 6 _ 

öteı~oe berisine yaldız vurulınuf - Reet. VB.f çevirerek bir takım hesaplar ya fıya uymaz 1 ~ 
bir kapıyı açınca, 80n derece güzel - Gördüm! pan bir adama yaklatblar. Duvar- - K.imseJ7 .sö.ylemedim. JJ1" loı 
dötenmit büyük bir odaya girdiler. Bütün iıatlar o tarafa çevrilince lannı kaplayan kitap dolapları ile, - Vagon lfllll y&pJlll~ _ ..ı,J . oy 

Fit hıfırtılarmdan ba.ıca ses ifi- valide hanımefendi Nazminin çe- el.li mumluk ıbir masa limbaamm mm bu kadar kolaaay ... ba ~ t! .'i : 
dilmiyordu. · nesini olqayarak, zayıf aydınlığında bu oda, poker kolay olaca.aa. .. aaaay 1 ne bda-

Tavanda büyük bir avize yanı· - Haydi gidin. .. -<lecli- faz. oynanan salonla tam bir tezat ya- nediğimi görüyorsun ya.... ~ · /.0 

yor, ortalarına genİf ipek abajur· la bekletmeyin adamı! ... Zaten ye- pıyordu. Burada çalıfAn bir adam, Gerisini yarın koımtun.a.. ~ ~ tıt 
lu birer lamba oturtulmut üç büyüli meğe gelmemeoe sinirlenmitti; orada aarfeden bir kadın vardı. Bu Allaha ısınarladık ••• yann ~1~1t0" 
masada poker oynanıyordu. Hemen büsbütün küplere binmesin. halile fU ikıi oda, bi11 ticari defte- ,binasına öğleden evvel gel ki ::ı,r 
her oyuncunun arkasında ayakta Calibe bu sefer genci bititik o- rin kartıldclı iki ııayfasrna benzi- diğim nümuneleri sana göatet 
duran bir de seyirci vardı. Kimisi daya açılan bir kapıya doğru aüriik yordu. leyim. a, 
gülerek, kimisi hürmetle hat eğe- ledi. Annesi gözlerini onlardan ayı- Yorgun bir tavırla, albn çerçiveli - On ıbir nasıl? .... ~ ı, c 
rek genci aeli.mladılar. Nazminin ramamıttı; en tatlı ve süzgün bakı- gözlüğünü çıkarark gençlere baktı: - iyi aaah ... ah ah ah ... boJıııl11 , ili 
hu muhitte iyi bir not almıt bulun- tile hayran hayran; - Oturun bakalım.. - Bonnüvi papa! . 1, ~' 
duğu anlatılıyordu. Zira Calibe bir - Ne güzel çift! - diye mınl- Ve altın bir tabaka uzattı: Odada yalnız kalınca .evıııÇ e' l>te 
masaya yaklafıp ta; dandı - evlenseler artık! -Yak! iyi bir tütündür dediler biribirlerine sarmafıp bir ınli~,,ıı \ t~ 

- Anne! Nazmi geldi... - Ne dedin ? çıldırdın mı? ama.. beğenecek misin bilmem. Gu- zıpladılar, hopladrlar. : . ara 
1
, 1 

Dediği zaman, parmaklarının Bu sözleri siyah elbiseli kadın, ya lskeçeden gelme imit• te11 içinde ikisi de bir kanaPÔ- ~ C: 
hepsinde_ kocaman tatlı birer pır- ağzını kulağına yaklatbrarak aöy. Y &V&f ya vat doğruldu. Gezinm&- yan yana yulandılar. O zamaJl 'lıilec 
lanta yüzük parJayan tifmanca bir !emişti. ğe hatladL Ostüate bir kaç defa es- libe ; ' fJ İte 
hanım heyecanla başını çevirdi: Hanrmefendi gayet tabii tavırla; nedikten sonra; - Söyle ... - dedi - Bu ÜÇ ı,ı ~ö~ 

-. Gel yavrum, gel şekerim, gel - Neye çıldırayım.. - dedi - - Seni el11cen bekledim; gelme- liradan kaçı benim. dıl ~n, 
benım gözümün nuru! kızrma bundan iyi koca mı hnlaca- din. - ded.i - timdi de benim - Kaçı mı? Hepsi ... ne Jcş ''e 

Ve yeni dağıtılan kağıtlara bak- ğmı? Kızını istese sen verme! Ve uykum geldi. Dün gece de geç uyu- istersen.. • 
1111 

a. 
madan bir "Pas,, savurduktan son- Refika hannnın bir cevap verme- ımqtum. Onun için kısa konufAlım. - lmnh maymU11 ! Sanki oll •"' Y oı 
ra kendisine doğru eğilen genci al- sine meydan bırakmadan kağıtla- Yarın ilk liste çıkacak. On bin ok- parauna kalınışım da ... Bu ııe P'j I~ 
mndan öptü, hunu gören kelli felli rma bir göz atarak; ka kada!' bir teY alacağını tahmin ğuk söyleyİf öyle! Evvela ~~et' ~~ 
bir za~ hemen ayağa kalktı, yerini - Açtım. .. - dedi - On bet edeı;im. En aşağıdan otuza versen senin olsun, sonra ne kadar 15 rl' 
Nazmıye vermek İıtedi. lira ile.. • eline üç bin lira geçecek demek- sen ... Hiç istemiyorum it!e"~ıı> ır, 

- Yok yok. .• siz rahatsız olma- tir. · param istiyorum, ne seni i~) 
yınız Hüsrev Bey! Bu ak.am onun Bitisik odaya biti•ik bir bat!,8 0 - Mersi!... (Bi 



ksiksiz ve hiç pürüzsüz 
Türk operasına doğru! 

•••••••• 
işi düzene koymağa çalışanlar elle
rindeki elemanlara güveniyorlar 

a ve Aukarada temsil edi • 1 
olan ÜÇ mimldi eMr ile Kannen 

lıazırlA:lan t.mami.le bilımiı 

btb, lshmld Halk.nı.incle Bay Se • 
SllTI, Bay ~ünir Hayri, Bay Halil 

Prngdan f'lhrimize gehnİf olan 
ınütehuıuı Matmazel Loretta'nm 
diği danı ömeklenni ıeyretmitler-

~el Loretta Karmenin balesini 
... menfaat bdd..,_ı.,,, hazırlıya • 
L; Kendisi b>! alqamki e1up...,. i
;""""'Ya~. ._n oper- hakl<anda Bay Mü • 
liayri §UDla-ı söylemiıtir: 
-.... Halkevleri muailri yenilepne i • 

üıtüne düt- vazifeyi batanrken 
.~" yetıipniı olan gençlerin 
~· wır..-lle ilk opera denenwine 
. ·, bulunuyor. Once ıize bir ope
lçi.n g......k olmı nesneleri sıralaymı: 
İinlerin ne gibi yollardan ııidilerd< 
ta çrkanlııbileceğini sayarsam sa • 

<ltum ki çok iyi düşüncel.,,. ile ol • 
na ifk.il olmadan lrori<u'lan gider • 
olunanı. 

'tüdt; yurdu bu operanın sahneye 
ı için her uluıun geçinneğe 

çlıı olduğu dünü geçinniıtir. Ve ya. 
araş.tırmalar bizde ç<ık açık o • 

ortaya koymuştur ki, bizde bir 
.İçin istenen elemanW- iotenildi • 

en ve wmddufundan ç.ıık vardır. 
Qir operaya gerek olan neMıeler fUD• 
~-
1 - Kompozitörler: Yurdumuzda 
ayn çağlarda batı ellerine ııönderil
va bu itin yiiksd< ol<wnaı1111 yap· 
ve Awupada beKeleri prİ almq 

hugi'I ;tıii:ı.ıik parçalan evrensel mü-
dinreyıcilerince beğenilmiı Türk 
eri verdır. Bı>nlar yııllardD' yurt i-

e bir çok kii9üf< parçalar yapmıılar-

.\tnk bu gençlerin daha büyiik öl
bir miizik piyeo y-1arı çağı 

. tıir. . 

~ - Solia1:1er: (Y ahwı eqin söyle
opera deyicıileri) 

\' urtt.. bu it için gene batı ellerin
~etiılirilmiı büyük Aw.._ müzik 
leriode deieı leıini. tarutm>t ııenç • 
ılir. B:ıyan Nimet Va!Ht, Bay Vah-
l'l:uri ve Bay Nurullan Şevıket ad • 
ıu bwılann batında al\ilnm. htan • 
konservatuvarının yetiıtirdiği bü • 
değerler de bunları en İyi bir ba
an ç.,..;rec:S hal.dedir • 

3 - Koro: Muıiki muallim mekte
lıı.nun iyi bir yapıası olmuflur. 
<I - Orkutro: Biliyonunuz ki, 

. ra filannonik orke.tra11 Türk e • 
. en eski müzik kunımlarmdan bi

ve çok ünlü bi.- dünü vardır. 
S - Bale: Bu bakımdan yetitmİJ 
Cİıniz çok azdD'. Ancak bir bel eyi 
lan üç parçadan bale ve koro için 

ada halkevinde baı)anan kurıılar 
lermiıtir ki Türk kızmm bu bakım
inamlmıyacak denlü üıtün bir var• 

1 vardır. Solist balerinler için de 7e
llliı kuılarnnız var. 

. ,6 - Teknik elemanlar ve ıa:bne: 
· ki Ankara balkevi udınesinde 30 

loluk piyesler oynanmıf, en ileri de
oyunları ııö.teril.mitlir. Kaldı ki, 

.İt iç.in batı eHerinde okumut ve 
!tniı ııençlerimiz yurda dönmüı bu-
:Yor. Bay Cevdet Ziya bunlardan 

Örnektir. Ankara had.kevinde Deniz
llı.OW.. Bay Necip Ali ile halkevi 

Bay Nafi At.ufun l>aık-1ıldan 
da toplanan bir komite yukanla 

>dığan ve sayma.dığım bütiiın varl.k
ayn ayrı araıtınnalarla bulduktan 

a_ opera ifiıni.n baıa,ı ılacağını anla
!, Cumuriyet Halk fn'1<a11 katibi U· 

İliğinin ıubat ayı içinde ıahneye 
sını is.tediği Karmen oprraıını 

itte etmeği tasarlamııtır. 
.\ncak bundan once yukardaki ıa • 
bölümlerde ıöylediğım kompozitör 
l..,den üçünün bi.du olan elemanlar 

< Önünde tutularak, ölçü uıtiıne eli· 
.Ueceğiın, yaptıkları üç müzikli yapı 
11• baııan.-ruştır. 
Böylece üç a)Tı batı elinde yurdun 
İinü ağa.:ıacak unler kazanacak ye
iı olan arkada ıl nuz Bay Ad • 

~. Bay Ulvi Cemal, Bay Necil Ki · 
&ıraoile Tat Bebek, B r lı u yolu, 
Öndc.-in miızikler' ni ortaya koy • 

llardır. 
27 binnci kiınunda Ankara luılke • 

bunlar oynanacakt r. Ardından 
n operası şulıatta ıahneye kona· 

rr 
.._ Ba iflcr için m:"\ hauwardan 
~e edilecek midir? 
- Orıce unu unutmam 1ıd,.. ki ta-

_.._ iı lıir ....ııör işidir. Bu yolda 
cliıörliği ile çabıaıaık değerier v..-.hr. 
Tiyatro bakımından birer adım obft 
(Aian), (Onoy) piy.,.ı.,,.;..;, göreodoır 
lllW.tmaımşlarcbr lci ha!k....uri oımatör • 
!erinin bu yoldaki çahımalan prof .. • 
yonel qlerden hiç de ııeri kalmamıftu', 
(Ozooy) oynandığı ııün (Ulıu) - ' 
bat yazısmda deniyordu ki: (lfle ....... 
sal -amaı.n louıulduğu ıı'in ve ..._ 
sal musôk.i yapımızın Inr sahilfe batı 1) 

Aradan geçen a7larda ileri gicilmİf
tir. Bu ııez daha ııeııit bi.- amımla ite 
ııiriı<Jm"ıtir. Operada biam ebiğWni:z o
lnı hale için v.o ben görd ( ğünii:I o .,... 
ta Avrupada çok tamnnuı bir balena 
olan Loretta bu itteki eksiğimizi ta • 
mamia.: .;.a!.: ın el uzatmış-lır. Opera • 
nm bağ1-tılan için de Her Laten.ı.i 
it almıfbr. & y..bancı değerler de 
halıkevlerine yalınız yardnn etm<4dıon 
""ıka bir şe·ı beldememektedirler. 

En sonda ıunu diyelim ki bu hazır
lıklara bakan mütelıassıs heyet raı
runu fÖyle bitiriyor: (Elde bulut\lD 

0

bu varlıklar ile Karmen operaıınm biJo 
amatör ıınrptaıı beklenen ea iyi te • 
kil.de oyuanabilcceğiıne inanıyoruz.) U
nubruyalmı ki bu kiığıdı imzalayanlar 
ulusumuzun bu iti eıa iyi bilenleridir . ., 
Ağız sazları için bq hoca gelecek 

Konıervatuvann bale knnunı tqkil 
eden f<ihir .handoııunda derı vermek ü
zere Viyanadan bet ağn 18%1 hocası ııe
tirtilm<ktedir. Bunlardan obua hocası 
Mösyö Koblinger ve Trombon veba • 
teri hocası Mösyö Bugle ve konıo ho • 
cası Möıyö Eidler htanbula gelmiıl• 
ve derslerine baılamıılardıl\ 

Bundan ba~a bir flüt bir de fago 
hocası ııetıirtil ecelrtir. 

Alaturkacılar alafranga öirenec:ek 
Alaturkacı muıiikişinaalara alafran • 

ııa öğretmek üzere mwiki sanatkarları 
cemiyetinde bir lrun açrlmırtJr. 

Bu kursta pazartesi ııününden .İÜ • 
baren deralere batlanacaktır. Dersler 
MösyÖ Manaı Madam Pavb, Bay lzzıet 
Nezi!ı, Bay Refiık ve Mösyö Karlo K.a.
puçelli tarafından verilecekıt:ir. 

Ankarada kültür bakanlığında ma
siki değiıimi etrafmda hazır!anmıl o • 
lan nıznameyi müzakere ederek bir ka. 
rara bağlamak üzere toplanmıı olan he
yet dağılmıtbr . 

Bu toplantıda bulunmak ü,,....., An
karaya g;mBı olan beftekiır Bay Ce • 
mal Refit ve Bay Hasan Ferit lstan • 
bula dönmüılcrdir • 

Kültür bakanlıiındaki mıuiki heyeti 
Kük\ir bakanlığının tetl<il ettiği 

ve musiki muallim ına.tebi muallimle
ri, Gazi · T eıbiye enstitüsü myallimleri, 
maarif erünı ve talim ve terbiye he
yeti reUi Bay Ihsan ve az..ı,.. Bay 
Avni "9 Bay Bedrinin bulunduğu he
yet pazartesi ııünü bir kaç ·- .;;.._ 
wıun bir toplantıdan 1011ra nu:nıwnecle 
mevcut ..-eleleri müzakere eıtmitl...,. 
dir. 

Verilen kararların bakanlık tara • 
fmdan ga>Jetdere bildirileceği ümit e
dilmektedir • 

Tüberküloz cemiyeti aylık 
toplantısı 

htanbul Tiiberi<üloz cemiyeti mu-
1ıa.t aylık içtimaıru 5 !Krônci kiıının 1934 
çarıamba günü ...at 18,30 da Cağaloğ
lwıda Ett>ba odası -.lonunda yepac:ak. 
tır. 

Gündüz ve gece pratika 
işaretleri 

Denizyolları lıletmesi idareaile v.,. 
purculuk Türk Anonim Şirketine men• 
ıup muntazam sefer yapan yolcu gemA
lerinin ıerbes~çe ihtiliıt ile yolcu ve yük 
alıp vereceği liman'.ardaki Sahil Sıhhiye 
iıleı ini yapan memurlara pratika itiba
rile vaziyetlerini anlatmak için bu ge
miler tarafından ı 

a) ııündüz ; Beynelmilel (Serbest p,..,. 
tikaya malikim) maniıaına gelen (T.0.) 
bayrak"ar.run kullanılm.1111 ; 

b ) Gece; serbest pratika almak iste
yen gemi erin verd kleri aralarındaki a
ralık (6) kademi geçmemek prtile 
üstte kırmzı, altta b ya. iki fener ita· 
rellnin göıteri:memeıi ; tamim edilmiı· 
tir. -- o-

Ansızı 1 ö. üm 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Tem

yiz mahkeınea: aaz:smdan Bay Meh -
,...- e t A1i Münir ansızın Eskişehirde ve
fat etmiıtir. 
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OKONOMI 

Dışardan plak 
Getirtilmemesi 
İsteniyor 

k getirtme~in yasak 
lmesi niçin isteniyor 

ığrendiğimize göre, tehrımiz
.eki gramofoncular ökonomi ba
kanlığma ve 9ehrimiz Ticaret oda· 
sına müracaat ederek plak ithala-
ım yasak edilmesini istemitler • 

.ır. Gramofoncular, yeni musiki 
değifimi dolayısile hariçten plak 
ithalatının arttığını ve artacağını 
ileri aürmekte ve memleketimizde 
yeni kurulan plak sanayiinin bu it
lere alakasriı.ı temin etmek imka • 
nınm aranmıuıru istemektedirler. 
Bu istek ehemmiyetle gözden geçi 
rilmektedir. 

Yumurta ihracııı 
Yumurta ihraç nizamnamesi tat 

bik edilelidenberi 1170 sandık yu. 
murta gönderilmittir. En fazla sev 
kiyat ispanyaya yapılmıttır. Dün 
de bir ihracat taciri Y uııaru.tana 
yumurta göndermek için kontrol 
heyetine müracaat etmittir. Bu ta.. 
cir 100 sandık yumurta göndere• 
ceğini bildirmittir. 

Almanya ceviz ılıyor 
Bulgaristanm ceviz ihracatı 65 

tonu bulmuftur. Belli~h alıcı Al 
manyadır. Japonyaya yapılan gül. 
yağı ıevkiyatı da devam etmekte· 
dir. 

Bu'.garistından uzum ve meyve 
ihracatı 

Bulgar üzüm, meyve ve sebze 
ihracat tacirleri bu ayın onunda 
Sofya Ticaret odasmda bir konfe
rans yapacaklardır. lktısat Ne.ıa e 
tinin tefebbüsile yapılacak olan bu 
konferansta ihracat malları tizerin 
deki kontrolün artırılması, yaban
cı memleketlerde, ihracatı kolay • 

· 18'tırmak için İı;tihbarat bürolc1.rı 
·.kurulmuı gibi meseleler görütü -
lecektir. Bu aene Bulgaristan mü
him mikdarda Y8' üzüm ihracatı 
yapmıftır. Fakat çıkarılan tarap 
geçen senekilere göre daha azdır. 
1932 de 140 milyon, 1933 ıene&in
de 135 milyon litre olan bu mıkJar 
bu yıl 110 milyona dütmüttür. 

1O1 lon mal göndsrildi 
l_,ya mem?eket•eıoizden burçak 

satın almağa bathımıttD'• Fiatlv 4,5-5 
kıunıt arasındaclr. 

Son hafta içerisinde lıpanya:ya 101 
ton mal ııönderilmiftir. 

Piyasad1 mısır sto~u 
Piye!IMl'lızdııı. mııır .tok.lan mı.-. 

miftir. Anacloludan da ııelen ...Uann 
mıktan azalmağa yüz hrtmuştur. Bu • 
na karııllk fiatlarda kuvvetli bir ai· 
hmlık göriilrnd<tedir. 

Geçen hafta Bursada mısır üzeftın • 
de 3 ktıınl\ 68 ıantimden mumnele ya
pıhnıttır· Ayni müddet içerisüıde satı
lım mııır miktarı 43 tondur. 

Zeytinyağı ihracatımız 
Gelen haberlere göre, yeni sene u.y. 

tinyağı mahsulü piyasaya çıkanlmıt· 
tır. Bu yıl rekoltwi geçen yıldan daha 
az, E*at kalite hailamrndan çok daba İl
yi.dir. 

Mevsim ba§langıcındanbe.-i lzmir li
manından muhtelif ..-ııleketlere 
647,621 ı.ilo zeyt.İrıyaiı ihraç edildiği 
bildirilmektedir. 

Ceviz, kuru erik 
Birinciteşrinin 15 ne kadar Bulga

ristandan 78 vaııcm ceviz, 1 milyon 300 
bin kilo da kuru erik ihraç edilmiı
tir. 

Çekoslovakyanın Macariıtaııdın 
alacığı mısır 

Kerıeste, odun k<imiirii ve monaucat 
efyaoı mukabilinde 1750 ton lllllR' al
mak üzere MacarMt:ania Çekoslovakya 
eraımcla yapılan ııöl'iipneler iyi netice 
vermemiftir. 

Macaristan mumann dövizle öden
mesini iıtemiıt.ir. 

Dö~iz mezuniyeti almak 
isteyen'era 

Istan!>ul kambiyo miidürlüğünden: 
Yeancı memlck..tlerdeın; mal getİrmit 
olan tücoa1"arm; döviz mezuniyeti al
mak için dairem:i:ze göster~i gere • 
ken ııümrük ewakınm kaybolmumdan 
veya b&fka oebeplerden ötürü, dıtarıda· 
ki alacaklıya borcunu ödeyemiyerek tu
tannı, Türk parası olarak ıelırimiz ban
kalarında, dairemizıin mezuniyeti ile a
çılan bloke bir hesaba, veya dairemizin 
me2JUniyeti olmaka.ızm mualLak bir de
po hesabma 13-3-934 tarihine kadar 
yatırmıı olduıkları paraların: 

1 - Kli.ringle bailı olduğumuz 
memleketlere a:it olanları C. Merkez 
bankasına clevrettirilerek kiring yolile 
tranıfer oluıwnıııd< ıuretile. 

2 - Kliringle bağlı olmadığımız ve 
baklarmd:ı 11 nmnaralı kararnamenin 
32 nci maddesi tatbi.k edilmiyerek 

HABERLER 
Denizyolları için yeni 

proje yapılıyor 
•••••••• 

Vapurculek şirketi ile D. Denizyolları 
arasında bir sefer bölümü yapılacak 

Deni.zyollan idares ı Ai!.ı Vapurcu • 
luk tirketinin 1935 yılı içinde çalı:şa· 
caldarı hallan tayin etmek üzere ıc • 
çilen b:r komiıyoıı, ökonomi bakanlı
ğı kabutaJ umum müdürü Ayet Altu· 
iun reiıtiği altında, dün ilk toplantm· 
nı yapmııtır. Deniz Ticaret müdürlü. 
tunde yapılan bu toplantıya Deniz Ti 
caret müdürü Müfit Deniz, vapurculuk 
tirketi umwn müdürü MU6t.afa ile De
niz yolları namına bir ımırahlı.u itti· 
ra.k etmiıtir. 

Komisyon, ikinci kanundan itibaren 
batlamak üzere yeni yd için bir seler 
pı ojcsı hazırlamaktadır. Bu proje ıle, 
bütün yıl içinde iç k&butajda uğrana
cak iskelelerle yapılacak seferleTin 

adedi tesbit edilm.it olacaktır. Kom..5-
yon çalqmalanru bir hafta içerhinde 
bitirecektir. Proje, ökonomi bakanlı
imca ilan edildikten ıonra ikinciki
nunda tatbik edilecektir. 

Yeni hat bölümkri hazırlıkları ... 
Bu projeden acıınra, Devlet Deniz. 

yollar ıile Vapurculuk firketi aı asın 

da hat taluiınatı yapılacaktır. Vapur
culu kıirketin'.n yeni alacağı vapurlar
la tonajı artacak, yü.zde 31,5 dan 40 
a çıkacaktır. Denizyollarnun tonajı 
da yüzde albnışı bulacaktır. Y alnı:., 
bu hat bölümü ;,inde her iki tarafça 
bir anlapna yapılamazsa. bakanlık lw. 
kem. vazife.aini görecek, aıJppm.emaz 
lıiı ortadan kaldıracaktD' • 

Vapurculuk ıirketi id.a... me<.lisi 
dün bir toplantı ya.pmıf ve hatalıı çİ· 
zerken gözönünde tutulacak cihetler 
üzerinde ırörüıülmü,tür. 

Denizyolla"' ve Akayın bütçeleri 
Denizyolları, Akay ve Havuzlar 

ı<larelerinin yeni yıi bütçeleri, tasdik 
edilmek üzere, müdürleri Bay Sadettin 
Cc.mil, ve Cemil tarafından dün ak • 
ıam Ankaraya götürülmiiJtür. Bu bili· 
çeler, Divanı Muhasebat, lktısat ve 
bütçe encümenlerinden mütetdckJI be 
y~ı i umumi yel erde ııö:zden ges(rile • 
Lck ve tasdik edilecektir. 

Verilen malumata göre, her üç icbı
renin yeni oene bütçeleri açık.az ve mü 
teva~indir. 

Dünya rekorcusu bir ka
dın tayyareci öldü 

Helene Boucher Fransanın en süratli 
kadını namile maruftu 

PARIS, 1. A.A. -
Me~hur kadın tayya
reci Helene Boucher, 
dün öğledeıi sonra 
tayyare alanında bir 
antreman uçu'u ya
parken düterek öl-
müştür. • 

Bu ölüm, Fransız 
tayyareciliğini yese 
dü,üımüt ve hava it· 
!eri nazırı tayyare a
lanına gelerek tayya
recinin ölüsünü se
lamlamıştır. 

931 yılında pilot 
Be~ges'i alan Helene 
bu yıl, 1933 yılında 
Paris • Saygon seya
hatını yapmaya te
tebbüı etmi' ve son
ra 5900 metre yük
sekliğinde kadın yük
selme rekorunu kur
muftU. 

Bundan sonra tay
yareci,Detroyd ile bir
likte tayyare canbaz
lıklan yapmak husu
sunda tanınDUfb. Ve 
bu yıl, sürat rekoru

Hel~ Boacha f'a1 )'CD'eUnin bopntla 

nu kırmaya tetebbüs eylemit ve 
saatte 409 kilometre 184 metre ile 
1000 kilometrelik bir rekor elde 
etmittir. 

" Dünyanın en süratli kadını,, 

meınleketlere ait olanlann Tüıiciyede • 
ki banhlarda blolce Türk lirası mavdu
atın ıureli arfı hald<ındaki Wimatna • 
me hüküntleri dairesinde Y<rilecdı: ha
valelerle taafiyeaine !.arar verilmiıtir. 

lzmirda pamuk 
Dün alakadarlara gekn bir habere 

göre, lnuirde p;ımıuk fiallan yüksel • 
meğe baılamıt br. 

Satışlar hararetlidir. F.iallar kilo 
batı.na 48 kunıta kadar çıkmııtır. 

Yerlı malı haftasında 
Milli iktisat ve Taaarnıf Cemiyeti 

I.tanbuf 1ubesi yalda tan b.,.mo; tasar
ruf ve yerli .-lı hafta.smda yerli malı 

propagandasını bu yıl daha canlı ve 
manalı y_.,ak için ç<ık çalıımaktadır. 

Yerli ınallarımızm bugünkü yiibel<-
1.iği ve hemen artıık bütün ihtiyacı hem 
güzellik v.o heın sağlombk itibarile kar
ıılryacak varlığı karıısında vitrin müsa
bakasına ehcnwniyet vennektedir. Curn
huTiyetin yükıek feyzi olarak artık 
yerli malmm ginnediği mağaza ve dük-

diye tanınan tayyareci daha geçen 

!erde saatte 445 kilometre 28 met
re ile bütün kadın rekorlarını kır

mıfb. 

kan kalmaclığmdan bu malla1&mza• Wt.. 
rinlerde ballmruza en cazip bir tekilde 
gö.terilmeııioln ne derece .ıt. IMlıiyeti 

olacağında f üphe yoktur. 

Bunun İçin pek çok ına,iazoll\J'UI 

vitrin mü.abakalanıa girmeııi ve yer
li mıdlanmızı halkımna teı\lir etmesi 
kuvvetle takip ediliyor. 

Cemi,..;t bu sene verilecek madolya 
ve takdinıamelerin teklini değiştirmek· 
tedir. Bu sene vitrin müı+akv1ne gi... 
recek olanların gelecek ıeoelerden da
ha çok olacağı anlatılıyor. 

Ecza fia tları 
Ecza fiyatlarını tesbit etmek Ü

re Ankarada toplanınıı olan komisyon 
öyeleri dağılmıılarda. Bu koımisyan 
ecza fiyatları hakkında ihzan tekilde 
karar vermiştir. Bu komisyonun öye
lerinden bazıları ile müfettf ıtler lstan
bulda tetkiıkat yapacaklar ve bir bu
çuk ay sonra komisyon tekrar Anka-

. rada toplanarak ecza fiyatlarını tes • 
bit ederek raporlarını Sıhhat bakanlı· 
ğına '·erecklerdir. 

SPOR 

Fenerbahçe 
Ateşgüneş 

Kuvvetli bir muhtelitimiz · 
Atinaya gidecek 

ilk anlaıma yapıldı 
Öğrendiğimize göre Fenerbah

çe ile Atet - Güneş futbolcüleri sa 
neb"'ında Yuna.nistana mütterek 
bir seyahat yapacaklardır. Bu hu
su&ta malumat almak üzere ala.ka
darlarla görüttük. Öğrendiğimizi 
yazıyoruz. 

Eskisi gibi tehir muhtelitleri ve 
milli takımlar ma.çlan yap~lmadı
ğını ve bu yüz<len Türk futbolünüo 
bir hayli düttüğünü gören Fener'. 
bahçe ve Atet-Güneş futbol ~ube • 
!eri Y unanistana birlikte bir seya
hat yapmağı düşünınüfler ve Ati -
naya giden bir arkadıqlarını bu ıt 
için Yunan klüplerile temasa me
mur etmitlerdir. 

Son günlerde Atinadan dönen 
bu zat oradaki temaslarmın mu . 
vaffakıyetle neticelendiğini v• 
Panatinaikos klübünün F enerbah
çe ve Atef-Günet futbolcülerini 
Atinada kabul etmeğe amade ol -
duğu haberini getinniştir. Ancak 
PanatU.aikos klübü hesabını on al
tı fuıholcü üzerinden yaptığından 
ona göre bir •eyahat masrafı tek • 
lif etmİ!Ür. Halbuki Fenerbahçe 
ve Ateş - Güllef, takımlarını tam, 
yani yirmi iki kiti götürmeği mu • 
vafık bulmaktadırlar. Bunun da 

, sebebi, orada yapacakları her iki 
maçta en kuvvetli mul:ıtelitleri çı • 
karabilmek ve her oyuncuya ica • 
hında bir ihtiyat bulundurabilmek 
tir. Mükabil teklifte bu cihet Pa
natinaikos klübüne bildirilınittir. 
Esasen Yunan takımı, F enerbahçe 
ve At.et - Güneşin Atin.aya gide • 
cekleri ayni teraitle latanbula gel· 
meği kabul etmiş bulunduğundan 
bu hususta da muvafık cevap g&
leceğini şüphesiz bulmaktayız. 

Bize kalıro, mademki Fener • 
bahçe ve Ateş - Güneş Atinaya, 
Panatinaikoı ta lst:anbula ikiter 
maç için ve ayni şartlarla gidip ge
leceklerdir, futbolcü kadrosunu o
tuz bete çıkarmak ve bu suretle, 
lstanbul şampiyonu Beşiktafı da 
bu ite te~ ederek oradan da kuv 
vetli oyuncular almak çok muva • 
fık olur. 

Mesela: 
Kaleciler: Hüsamettin, Bedii, 

Corceviç, Nejat. 
Müdafiler: Y"'ar, Fazıl, Faruk, 

Münip, Asım, Hüsnü. • 
Muavinler: Esat, Ali Rıza, Ce

vat, lsmail, Reıtat, Rıza, Feyzi, Nu
ri. 

Muhacimler: Şaban, Fikret, 
Muzaffer, Namık, Naci, Niyazi, 
Ahmet Kemal, Celal Şefik, Refii, 
Rasih, Reıbii, Necdet, Şeref, Hakkı. 

Bu otuz iki futbolcüye Ateş - Giı 
netin bugünlerde izinli olan üç o
yuncusu da dahil edilirse bu otuz· 
bet kitilik kadrodan At.inada hem 
çok kuvvetli muhtelitler çıkarmak 
ve hem de hatta bir kombinez.>n 
bulunursa Yunanistanda ayni gün 
de iki kuvvetli Türk mubtelitinin 
birden oynamaamı temin etmek ka 
bil olur. 

Biz düşündüklerimizi yazdık, 
üst tarafı Fenerbahçe ve Ateş· Gü. 
n~in futbol fUbelerine a.ittir. 

Esat HAMDUN 

ismet lnönü gelecek mi? 
ANKARA, 1 (MiHiyet) - Batba· 

kan c-al l1met lnöoüıııün hafta ııo
mma doğru Iatadıuia ııitmesi umula,. 
bilir. --C. H. F. Kas1mpaşa 

Nahiye kongresi 
C. Halk Fırkası Kaıımpaıa Nahiyesi 

senelik toplanb11 dün yapılmıttır. 
Toplantıda kaza baıkanı B. Meki Hilı> 

met ve diğer azalar da bulunmuıtur. 
Konıırede bir çok hatipler söylemiı

clir. 
Gizli reyle yapılan seçiminde baş

kanlığa Etem izzet Benice, azabklara 
da Şehir meclisi azasından B. F ehm.i, 
eczacı Müeyyet; Ihsan, Şark ıimendü
ferleri ıube teflerinden erkanı harp B. 
Muzaffer ve M. Binbatı lamail Hakkı i 
ıeçilmiılerclir. 

DAVET 
C. H. F. Kaaımpaf& Merkez Ocağı 

Baıkanlığından : Ocaiinnızda her 15 
ııünde bir yapılmasına söz keısilmiı olan 
toplantıların ilki 6 l. Kanun perıembe 
akıamı saat 20 de yapdacaktır. Bu top
lantıyı Nahiye baıkanı Etem izzet a
çacak ve B. Sait Bilal "Lozan ve Sevr., 
mevzulu bir konferans verecektir. 

B. Selabattin Arslanın "Doğu muzi· 
ğinden batı müziğine geçerken,, adlı 
konuımaıından sonra müzik çalınacak· 
tır. Toplantılarmııza herkes gelebilir. 
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h ı .ı>} et'in Romanı: 50 · 
Yeni Soyadı alanlar 

Herkes öz türkçeden beğendiği güzel 
bir yeni soyadı alıyor 

Adliyede 
Yeni teşkilat 

(Ba'!' 1 inci sahifede} 

Yazan: Marthe RicharJ Tercüme eden: M. F. 

Iı Bmıkası lıılanbu lıubesi memur
lıınndan Bay Zd<i.yıi soy adını Eriş o
lank seçmifl.İr • 

,. 
Soyadı 
Örnekleri 

' 
tanbul Adliye kıulrosundan 40 kiti a
çıkta kahruttı. Buna mukabil maha -
kim kadrosunda bazı münhalelr var· 
dı. Adliye encümeni derhal toplandı. 
Vaziyeti tetkik etti. Mahakirn kadro
&Undaki münha'leri te&bit olunduktan 
sonra icradan 20, Eytam müdürlüğün 
den de iki k.İfiyi bu miinhalleTe tayin 
etti. Yapılan tayinlerden sonra bugün 
açıkta kalınış ı6 ki,· vardrr. Maha • 
kim kadroaunda da daha 10 kadar 
münhal bulunmaktadrr. Bu ı 6 Jcjşinin 
on tanesi daha teselsül yapmak sure
tile bu münhallere hemen tayin edile
cek, geri kalan 6 kiti de zuhur ede • 
cek ilk münluılde va:ıı.feye almacak
lardır. Bugiin (dün) icradan 35 kiti 
çıkanldığmı, hunların yerine tayin e
dilecek hukuk mezunu 40 namzet te 
henüz gelmediği için icra i~lert itiraz 
kabulü, haczi ihtiyati tatbila gibi müs
tacel iılere inhisar ettirilmiı, bu suretle 
icra muaıneleler nin bütün bütiln dur .. 
maması temin oluımıuş.tur. 

Saçının yarısı oksijenli yarısı siyah 
Alman casusu Fransız! 
Hülasa 

[ Marthe Richard Fransa casusluk 
teşkilatı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi oracl:" .A~an. casus 
teşkilatına girmek ,.e iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir aürü mace
ralardan sonra Alınan casus teşkilatı 
reisi Baron Fon Krobn ile taruşınıştır. 
Bundan bir çok malümat alını§ Franaa
ya gitmiş tekrar ispanyaya dönmüş-
~~ , 

Marthc Richard Fasa gidip gelmiş 

n Mad.ritte ~rleşerck orada Fon 
Krobn'un yardımilc Aloucttcs'J.cr ay
nası isminde bir güzellik mües!ICOICSi 
kurmuştur.] 

- Hiç benden ş.üphelenmediniz 
mi? diye sordum. Ben bir Franu
zım ve aiz bana daha başlangıçta 
muazzam i'ler havale ettiniz. 

ince bacaklarını biribiri üzerine 
attı ve gülerek dedi ki: 

- Ben adam sarrafıyım. Kiminle 
nasıl if yapacağımı bilirim. 

Ne yalan söyleyirn. Bu cevap kar 
9111nda kahkahamı zor tuttum.Ar
tık kiminle beraber olduğumu da-
ha iyi anlıyordum. 

Faaliyet başlamıttL 
Aoluettes'ler aynası karınca gibi 

iflİyorru. Sokakta tabelası parıl pa. 
nl parlıyor ve herkes önünde du • 
rup seyrediyordu. ı 

1 
nütte bi:1 komisyoncuya benziyor. 
du. Kımuzıya çalar saçları F ran
uzca benziyordu. Benimle İ!.panyo) 
ca kon~ Onu Baron gelinceye 
kadar lafa tuttum. 

Baron gelince ilcisi de büroya 
gittiler. Ben de yemek odasından 
kulağımı kirişe verdim dinliyor -
dum. Baron almanca: 

Bu sandığı, Pirenelerdeki gizli 
yolumuzla Fraıııııaya yollatm. 

Yerimden birdenbire aıçramıt
tmı. Demek Almanlann, Franaa • 
ya sandık sandık cephane gönde· 
recek gizli yollan vardı da ben 
bilmiyordum. Bu yol ölüm yolu de
mekti. 

Bu yolu keşfetmek ve onu mem
leketime bildirmek en kıymetli bir 
malumat olacaktı. Böylelikle bir 
çok Fransızın hayatını kurtarahi • 
lecektim. 

itte bu yolu ketfetmeğe yemin 
ebni,tim. 

Zirzop bir herife. 
Birgüı'.I Fon Krohn seyahatten 

dönüyordu. Pirenedeki gizli yolu 
bulmak hususundaki yeminim ve 
planım beni yakıp kavuruyordu. 
Fakat bu if o kadar güç ve o kadar 
nazik idi ki .. 

Baron neşesiz ve can sıkıntuile 
berbat bir halde idi: 

-- Bazı feyler cannnı sıkıyor 
Marthe dedi. 

* I~ iıtiıaliıt cümrüğü müdürıi 
Bay Tahsin Fazıl, .kardeıi Dr. Bay Ab
duS!ah Mazhar ve 81DCMı oğlu Dr. &y 
Osman ve bütün ııileleri (Oncr) soy a· 
dmı almıılardır. 

Tıiıi< tarih ar.qtmna kurulmyı aza. 
undan Kuleli askeri ve 1 staımul kız li
seleri tıarih bocau Bay T evf<K ( B.ilge), 
Avukat lbsa.-ı Mukbil ve birinci ticaret 
mahkemesinde Kenaı brdetler (Tunç 
Er), birinci ticaret mabla>meşinden 
Memduh ve Beykoz belediye tahrirat 
katibi Ne.:dct kardc§ler (Dinçer), 
Pqababçe i& ınektep muallimJerinden 
KizJm ve oğlu Anadoluhi.wrı n.ı.i)'e 
ı.atibi Niyazi . (Tün~S') , Kocamus.ta
fapata<fa 356 numarada Husameltiı, 
(Çetin), Devlet demiryollan Haydar 
paf& mağazası mııbasihi Feyzi (Ozcv), 
Tütün inhisar id.-i m<m1•rl.anndan 
Veli ve oğlu Zi,-.ettin (~) .ay 
adlannı ahwflardır • 

• Gazeteai.zin bu perf<'IDbe ı;-" nkü 
uyumda Sirel .oyachnı Udığımı yaz. 
ılınız. Aldığınız haber doğrudur. An. 
cak, öncclen S.i.r ve el ile yaptığım 
bu tiirtı:çe •ÖZden vazgeçerek Beri<aoy 
admı aldım. Bir yanlıılığa yer venne
md< için böylece düzeltmenizi rica e
der ve saygı4rmu ıunanm. 

Kemal Cenap 

ANKARA, ı. A.A. - Türk Dili a
raştırma kurumunun soyadlan hak
kındaki listesinin üçüncü kısmı ıu
dur : 
Boğaç, Boğatimur, BoiunJ<ankın, 

Boi;utekin, Boldaz, Bolukçu, Bolun, 
B0t·, Borak, Bora Kazı, Bürke, Boy
la., Bozaba, Bozacı-Buzacı, Bozan, 
Bozancır, Boz Kurt, Bo2kuş, Bozulu
han, Bozoyla, Boztemür, Boz Yiğit, 
Buçuğa, Budak, Budan, Budanca
murak, Budancir, Budaybek -ka-, 
Budraç - Bükebudraç, Budulgan, Bu
ğahan, Buğatekin, Bugrahan, Bora
sı, Boralan, Borlukçu, Borulday, Bo
sugny, Botaıun, Bovatekin, Boydq, 
Bulgak, Bulgu -ka-, Bulgay, Bulmuı, 
Bu!ıu, Buluv, Buluç, Bulug, Buluk 
Timur, Bulungiray, Bölügiray, Bu
lut, Burakçın -ka-, Buran Ulu, Bur
kay, Burtakuçin .Jm., Burtaı Giray, 
Burul, Burulday, Uutalan, Böcgüm, 
Börküyaruk, Börü, Börübarı, Börü. 
han, Börü Tağtekin, Börüteçene, 
Börye Kuçin • Börçin -ka-, But Tan
n, ·Buya.,çuk, Buyan kara, Buyan T e
mür, Buylabağa, Buyla Kıt!lug Yar
gan, Buyruk, Buyunhan, Buzkan, 
Buzun oğlu - Budun oğlu, Büçge, 
Bücgüm, Büdüş, Bükey, Bükin, Bül
bün -ka-, Bülmen, Büniil, Bürçün, 
Büre, -Buğu, Buğutoğnıl, Buhan, 
Buan, Bulat, Bulda, Butakın, Bürkek, 
Bürkük, Bürlük Kara, Bütüm, Büz
rüç. 

Maamafih icra i,lerin.in eokis.i gibi 
umumi tekilde muntazaman yüriİme -
ıi •çin de icab eden tedbirl .. r alılltlllf
trr. Bu meyanda hukuk mezunu na.mr 
zedler gelinceye kadar timdi açıkta 

ı kalmıf olup ta bugünden itibaren ma 
hakim kadr<>6Una alınmış bulunan icra 
mernurlan icradaki vazifelerine tek -
rar ba~lattrrılnuşlardır. Bunlar yerle
rin~ tavin edilen namzed1cr geline.eye 
kadar İcradaki vazile:erine devam ede
ceklerdir. Bu suretle de gerek Adliye 
kadrosunda, gerek icra işleTinde mü -
hiın zikredilebil<cek biç bir değlıiklik 
olma.m.;ıtu-.,, 

Adliyede yeni memur kadroısu tat· 
bik edilirken diğ.,r taraftan da yeni 
Hakimler kanununun tatbikına ba, • 
larunııtır. Mektepten mezun olmayan 
bütün hakimler tufiyeye tabi tutul -
maktadır. Taıfiyeye tah tutulan h&
kimlere dün tebligat yapılmıtşır. lstan 
bul Adliyesinden de Altıncı Hukuk 
mahkemOJi azasından Bay Sabri tckaü 
ele sevkedilmiştir,. Bay Sabri eski ha· 
kimlerdendir. T~kaüt müddet> ni dol • 
durmuş bulun.ınaktadrr. 

Apartımanda ise Fon Krohn me
murlarını kabul etmekte herde • 
vamdı. Fakat tabii beni yanına sok
muyordu. 

Bu adamlan görmek, suratlarını 
iyice kafama hakketmek için neler 
neler yapmıyordum. 

Şüphesiz çıkan bütün caawfo ·ı 
mutbağın pencereainden görmem 
kabil değildi. Çünkü M. Vilaon'a 
gelen ziyaretçiler umumi merdi -
venden değil hususi merdivenden 
inip çıkıyorlardı. Sazan onlara gü
zellik müessesesinde, hazan sokak 
ta raatgeliyordum. 

- Sizinle Von Kolle arasmda 
artık oyuncak olmaktan bı4ctım.Ne 
dir bu hal! •• 

Von Krobn hafifçe titredi. Za
ten daima seyahatte olduğu za • 
manlar düşmanı benden istifade e
decek, bana mwallat olacak diye 
korkuyordu. 

Şiıii Terakki liaes.i Dr. ve muallinı. 
leri:nden Dr. Osman ve kardeılcri Za
m:ı.n gazeteai yazıcılarıodan. Etan ve 
Yusuf Kapancı mahdumları ticarethane
si yazıcılarından ŞenW (Aksoy), Es -
bak l><yar.ıbekiır mclı:tup~ hına.il 
Hi.kkı, avukat Lütfi Hamdi ve kar -
d"fi oğullan E.ınver Hamdi (Ozkan), 
v aıpurcııluk fİıblİ bapııüfetti§i ve ru. 
yaseticumlıur es.ki ıeryQveri Rusuhi (Sa 
vq), ökonomi baıkanlığı habotaj umanı 
mudürü Ayet (Aıtuğ), binbafılıktan 
mütd<ait Hüsnü (O:d>ek), akaretlerde 
Bayan Gül (Aocra), E"§ikta~ börekçi 
1mını salı.im Ali (Ozkurt), lotanbnl Dn· 
li.ye pul ınüfattıiılerindon Cevdet ve Rı
ze mahkeme azaşrndan Saffet (Kutacl. 
ıru), Usküdar jandarma kumandanı 
Tunun (A.kasoy), l&bınbul ırvukatlarm. 
dan Torkımı Damak "Aygır" , Sü • 
merbanık btanbul t~ tatııildarı Ca. 
!ip (Gündüz), F ..,,..r..a ve havu:darda 
Büriıanettin (Atay), atölyede kiıtip Ni
:mmi (Cey!an), Fabrika ve ha
vuzlarda yoklama kontroıu Y uauf aile 
~ı olan alim zadelenn tüı-..çe kar -
plığı olarak ( l!Olııia), fabrika va ha • 
vuzlarda yoldamacı lsmail Halı:kt 
(Cotlwn) soy adlarım almıılardır. 

.............. ı .. ıı:m ...... lllllllii 
lıuat eskıi wnum müdürluğü m.uwrla
rmdan Sinoplu Niyazi ve ai!esi (To
sun), eski lstanbul mcı!ıoıslanndaıı Ye
nibtılıçeli Şükrü ( Ugus) soy adlarını 
ahnıılanl.ır. 

Henüz Temyiz teşlcilatı yapılma • 
miftrr. thtisularrndan istifade edil • 
mek üzere T <:nıyiz azalıkları için ken
dilerine tekl.if yapılmıı olan avukat -
!ardan ve ealı! , Darülfünwı müdenü
leTin Bay Bahir, ıiindiki profesörler • 
den Sıddık Sami, eski birinci ticaret 
reisi Nuri, §İmdiki birinci ticaret reisi 
Memduh Avukat Cevat muvafakat 
cevabı vermit hulunmaktadrr. Maama 
fili kendilerine henüz tebligat yapıl • 
mamııtır. 

Bir akf&ID Fon Krohn bana de
diki: 

- Yarın buraya bir kadın gele
cek. Sizi çağırtacak, saçlarını bo
yatacak ve bafmın tuvaletini değif 
tirecek. 

Bu çok faydalı bir ihbardı. Von 
Krohn tarafından gönderilen müş 
teri tüpheaiz tanınmamak için yü
ııiinü saçını boyatacak olan bir ca 
sua kadındı. Filhakika ertesi liinü 
süzellik müesaeaesine o kadın gel 
di. Kendisile benden bafkıuIDLı 
meşgul olmasını istemiyordum. O
nun için etrafımdakilere: 

- Bu defa ben yapaymı dedim. 
Bu ufak tefek, açık kestane renle 

li saçlı şirin bir Franaızdı. Franaa
dan geliyor ve oraya tekrar dön • 
mek i&tiyordu. Saçlarını çok açık 
sarıya boyatmak fikrinde idi. 

Büyük bir nezaketle onu yerine 
otwttum ve İfİme b"'flarken: 

- Hiç merak etmeyin, bir saate 
kadar hepsi biter, ve gÖrec:ebiniz 
ııe kadar güzel olacak dedim. 

Öyle a.sitli bir mahlfil hazırla -
mıttım ki saçlarmm yarmnm ren
gini açacak yansını olduğu gibi 
bırakacak. Bu suretle onu Franaa
Cla tanımak kolaylıkla miimkün o 
lıe.caktı. 

Bir saat sonra batma geçirdi • 
iim aletleri çıkardım ve gliya keke 
ledİın: 

- Eyvah ... Facia... Gördünıiz 
mü tutmadı ifte. Rica ederim tek
rar t~rif edin, düzelteyim. Yahut 
biraz bekleyin dedim. . 

Casus kadın M. Vilaonun sevgı
lisine kızmağa cesaret edemedi. 
Fakat: 

- Ne beklemeğe ne de bir da
ha gelmeğe hiç vaktim yok, çün -
kü derhal seyahate çıkıyorum. 

Bunun üzerine düfÜJlceli bir hal 
aldım ve dedim ki: 

- O halde kolayı var. Size bir 
tite ilaç veririz. Yolda .kendiniz de 
yapabilirsiniz. Mü.ıerim tabii ale
lade bir şicş su ile gitti!. 

Bana gelince derhal yüzbafıma 
casw kadının etkilini bildirdim: 
.. Saçının yarısı oksijenli, yarısı 
kumral kadın • ., 

Güzellik müessesesinde iki hiz. 
metçim vardı. Oda ~izmetçim, Ba
ronun avdetinden bıraz evvel gel
di. Haber verdi. Bir ad~ büyük 
bir sandık ile gelmiş beklıyordu .• 
Sordum: 

- Sandık mı? Kime? 
- Mösyö için. 
r,i .. ~"k ettim ve görme~e ko~ . ,. ... , ır~+· ....... - - ... 1-- f'fÖrii -

-BitmeJi-

Bugünün yaşan
makta olan ha va
sına uymayan şey 

(Başı ı inci sahifede) 
fmda gizli nüfu&u haber vermiyen kim 
aeler için Ceza tertip edilecektir. Ta-
1(;,i bu ceza 93S den aoara da almmak 
•erektir. 

Eğer kanun ibareoini olduğu ıribi 
kabul edene.k buıum alai anla§dır. 
Binaenaleyh burada bir "bazı'' tabiri 
bulunmıuı lazım.dır. Geçen gÜn Tank 
Uı icap ettiği ıelilde .ciylediler. O ia
teğe ben de iştirak ederim. Çünkii ııii
fwun ve diğer kayıtlarmm bu kadar 
elı..mmiyetle toplanmaıımm tebeOi var 
c.ı·. Bunu tetkik ettiğimizde görüyo • 
nıı ki yurtt&§)armıı.zın k•mııv,m ver· 
eliği mıüsaadeden istifade etmek için 
büyük bir iştiyakla kendUrin.i kay • 
dettirmeğe kottuklan anlaşılıyor. De
mek ki, kanuna itaatte lazımcelen 
rai"beti göatermitlerdir. Şu halde bmı 
lan filndiye kadar kayrtlarmı gizli tut 
mağa sevkeden aebeôler ,,ardı. Bun • 
lardan hiriu alman paralarm f.,.1.ıı. 
ğıdır. lkinciai köylülerimizm kaza mer 
kezkrine kadar gitmek i~;n. lizımır.,.. 
len parayı hazan bnl•m•dddanndan 
nüfuaa kayıt ifini geciktİnne)eridir, 

Şimdi bu kanunla muhtarlara mü
racaatla nüfuaa kaydettirmek imkiiını 
ver"liyor. Fakat .kamında yeni hüküm. 
hır tatbik edilnıeğe bqlaııdık:tan ..,.. 
ra yurttaşların gene nüfus idarelerine 
müracaat edecekleri yazılıdır .• Halbu 
ki köylü muhtara müracaatla İfilennİ 
yaptırmak imkilnm:ı buluraa bu itteki 
zorluk ta ortadan kalkacaktır. Bu 
nQktayı nazan iıtibara alarak <ma gö
re kanuna bir fıkra ilavesini faydalı 
&'Örüyorum. 

Ba4kan - Bu layiha Pertemi>e ıuz 
name.inde lç Bakanı buhmmadıiı için 
bugüne talik ed~ti. Bugiin gea.e 
yoktur. Mazbata muhar1,-rini de göre
miyorum. Şu halde bunun müzakena 
ne devam edelim mi, etmiyelim mi? 
"hayır, hayır .&ea.leri,, o halde pazar
tesiye bırakalım. 

Havai se)'riisefere mahsus beyneL. 
milel sıhhi mukaveleye i~~miz 
hakkındaki layiha ıröriifünürken Be -
aim At.alay (Aksa.ray} dedi ki: 

- içinde yaıadığmıız ciiniin bir İfİ 
vardır: 0·1 değişimi. Şimdi elim.izde 
bir kanun var. ''havai aeyriiaefere 
maluus ilah ... " burada b.i.r kere bugü. 
.nün yqanmakta olan havuma, alm
makta olan tadma uymayan bir §eY 

vardır. lk.inciu yanlıı bir f"Ydİr. Türk 
çe yazmasını bilmiyenler OGnaulıca 
da yazmaınu bilmiyorlar. 

"Havai se}'TÜ&efer denir mi 7,. ha
vai diye dilimizde niye derier; batm· 
da hava esen adama derler ... (güliif
aaeler). 

l lavai seyriiaefer yani bir teYdir. 
Hava yollan desene b<ı adam BUDll 
böyle dÜzeltilmesin: iatiyorum. 

•·Okay, bravo aealeri'' 
Bay Salahaddin (Kocaeli) - En • 

cümen deniyor. 
Eeıirn Atalay - Ne dene doain 

yanhstıt". 

Bundan sonra havaiseyr,;.,efere mah-

"ifeybcliada ~ Ha .. ın (Çetin
el), Heybeliadada Hamit Naci (Oz· 
daı), Feorde belediye polisi Cemal 
.(Ocal), tüccardan Sami Murat 
( U.n), Jftanbul lcavuçuk ve ıkıalıılo (,.,,_ 
rikası memurlarından Cemııl ve meıo.i 
(Güngönün), Sahil sılü)-e idaresinde 
Ahmet Necati (Ozdoğan}, Devrif ibra· 
him (Dayan), soy adlaruu almıtlarclır. 

a Prcıfesör Dr. Ra§6t T abDo ve bü
tün ailesi 480 ~ TraDzanlu (Bay· 
nktar oğln) olan ıoyadmı Tuğ•vul 
oı.aı. kabul etmiflerdir. 

EkKtrilı: ve havagıw fİrketi Kadı· 
loöy f'ıl>eA müdürii Oıman Tevfik (Şa· 

. kar), ll1"'İ ı..beden: Caf.... (Ergin), 
Salibertliın (<.'.izen), Orhan (Ozbn), 
Pdııivios (Pullu), 5-natya maliye 
müdürü Osman Nuri (Engin), Taksim 
aM.iye müdürü Kemal (Dağdeviren), 
Feaer nahiye müdiirii :Sabrt (Aydm), 
Şişli naiıiye ıuüdiirü Hulusi (Akııu~?• 
Ka-aırilımül< nahiye müdürü Rüqu 
(Çelik), Fatih beiediye l>..,ıriıtibi lh· 
_, (Oiuz}, Fal:ıih tıen\ ılik işleri me· 
munı Saffet ( Soıııgurte&o;n)' Silis.treii 
Molla ~ecqı oğullan (&f:kurt}, Mat-

Afyon satışı 
Mukavelesi 

(Başı 1 inci sahilede) 
ile efyon ıinhisan idare moc:l.iai reisi 
Bay Ziya da~. 

Heyetimizin Y ugoılav murabl:ı.aıs.la· 
rile yapacağı tenwsl,,,. bir ~ ka· 
dar ıü:recek, bunc!Mı _,. Hraatnik • 
Wri afyon fabrikau gezibekt:iı-. 

Heyetin reisi Bay Ali Sami, dün 
bndirile göriqaı bir muhaniriınize 
fUDları IÖylemİ§tir: 

"- Geçenlerde müddeti •rret-ıılan 
olyorı mukavdeoi mucibince, satılan al· 
,....ıann bedelleri ı- iki UW5nlel<et .... 
raunda taksim ediJroekedir. Fobt. 
mavcut Gearinıg 'Ve clöriz mcıselelcri 
yüzünden bu mubveteoleki bazı hüküm· 
lerin tadaiki çok CÜçletmektcd.ir. Bu 
cüçliiWeriı:ı gickrikneai çarUer; arana
coık ve bazı dePımeler yapdacaktır. 

Bu değifID"ler<len -..a 1<>11 fddini 
tdacak olan mukavfte orada Bn1 alana
cak ve her i.lııi "w nlel<et millet mecliı· 
l~den geçıtikteoı IOftTil kat'i fGldini 
ac:aktr.,, 

Bu aeyahat ı .. asında Bay Aü Sami· 
:re aiyon inb>-ı idareoi ticaret mü
dürü Bay Şefik Veysi vekalet edecek
tir. 

aaı ulual8J' anuı ııhbi mukaveleye ittira· 
kimiı: bakkmclaki kanun ile aakeri mesn
nu mmt.akalar kanununa göre istimlak 
edilen gayri ınenkullerin ödenmiyen be
dellerinin geri kalan lasmırun verilmesi 
için olan kanun !iyihasınm ikinci ııö
rüşmeleri yapdmq ve onaylanmıftır. 

Meclis yine bu toplantıda Anadolu 
ajanıı ile on seneye kadar taahhütte bu
lunma11 için hariciye vekaletine ıelaruyet 
veren kanun layihasına da onayalarak 
pazartesi gÜnÜ toplanmak üzre dağılmıt
tır. 

* Bele diye reôo muavini Bay Nuri 
(Türtıbn), daimi encümen u:wndan 
Bayan Nakiye (Elgiln), t~ heyeti 
reisi Bay Tevfik (Orrao), Belediye tu
rimı fUbesi miidiirü Kanal Ragıp ai.Je 
ismi olan Ayancı ismini aoy adı ola • 
...... ta muhaia:z.a etmiıti. Şimdi dİğ1'r 
bir zat bu adı yemidcn aldığından, Bay 
Kmnal Rqıp iamiJJiİ doği~drtir. 

ıo numaralı ih tiaas mah.tı:emcu miid
cleriuıı:ıımıir Saniiı (Arslan), Alemdar 
nahiye müdürü Fahri (Sayoiul), Em
niyet müdürlüğü muhasd>e müdürii E
aat (Ertüdı;), Emin<ioü kazası merkez 
nahiye müdürü AMıllah eU<i aile soy 
adı olan Arslan), Tahrirat lıaıbi Mu • 
miler (E.nl<m), Kadaıöy tapu memu -
nı YAfU' (l.Jnq-), Kadıköy ~ m&
murlanndım Yaban Necmi (Güler), 
ıniitebidini askeriye kunınıu vezne -
dan gm .. Ahdrııliıarıırit (ıBoo:Kurt}, 
Emniyet müdürlüiü Mti!J.arat komiaer
lerinclen Mdımet Ali (Ozçelik), Hima
yeietfal kurumu meri<ezi daktiloıu Ba 
y., ~e (A.o), Emniyet müdürlüğü 
ırı1ıli.k zabat .. komiıııerleoinden Tavfall
h Ali Rua (Bilcen), Emniyet müdür • 
lüğü saDtnıl menmrlarından Na:mettin 
(.Alçoalp), viliıyet aıhhiye müdüriyeti 
tahrirat kalemi miimeyyirzi Ali Rm. 
(Dilmaç) .ay adlannı almıtl-~ır. 

Tevfik Necati Basın 
~ Gazetemi2 yazarlanndan Teriiık 

Necam (ıBaom) soy m.. almıp:ır 

•• 
Universitede 
İnkilap dersleri 

(Başı 1 inci sahifede} 
lebe.i.yle yiibek mekteplerin son smıf 
talebeleri devam mecburiyetindedirler. 

Maarif Bakanl.ıit bu derslerin Uni
venite derslerinin aynı ı:ırtlan altında 
okutulnıaıımı derslerde ;Jkıı ve teza
hürlerde bnlunulmıyarak ilim dersleri
nin tabi olduğu ...karla hareket edil
me.ini emretmittir. 

Denma mecbur olanlardan gayrw 
derslere girme kartı alacaldard:r. Bu 
kartlar konferanı aalonu kap·aında tale
beden kalacak yer miktarına göre dağıtı· 
lacakt r. Dinleyiciler talebeden ayn yer• 
)erde obıracaklard.r. 

Derslerin bütünü altmı.,tır. Birinci 
ve ikinci dersleri ummni KıitipBay Re

' cep Verecektir. Bay Hikmet te Şubatta 
batlayacalrtır. Derslerin günlerini ve 
profesörlerin adlar.nı aşağıya yazıyoruz. 

ISTANBUL UNIVERSITESI 
1934 - ı93S 

INKJLAP DERSLERi PROGRAMI 

ilk.kanun 1934 : 
6 perıemhe Recep, 8 cumartesi Recep, 

13 perıembe M. Esat, ı5 cumartesi M. 
E.aat, 20 perşembe Recep, 22 cumarteai 
Recep, 23 pazar Y. Kemal, 25 salı Y. 
Kemal, 27 pcrıembe M. Esat, 29 cumar
tesi M. Eaat. 
SonkCinun 1935 : 

3 perşembe Recep, 5 cınıartelİ Recep, 
10 ııerıembe Recep, 12 cumarteai Re
oep, 
Şubat 1935: 

7 perf91tlbe M. Esat, 9 cwnartesi Hik· 
met, 10 pazar Hikmet, ı2 salı, Hikmet, 
14 perıembe M. Eaat, 16 cumartesi M. 
Esat, 17 pazar Y. Kemal, 19 salı M. 
K.....ı, 21 perşembe Y. Eaat, 23 cumar
tesi Hikmet, 24 pazar Hikmet, 26 aalı 

Bir dere<:e teTfian İnebolu Ağır ce
za resliğine tayin edileceğin: yazdığı
mız üçüncü ceza azaamdan Bar Nua
ret'ten bu vazifeye gidip gttrnıye<:eği 
istmizac edilmiı, Bay Nuaret muYBfa
kat cevabı venniıtir. 

lıtanbul Ağır ceza reisi Bay Azi -
zin lznıir Ağrr Ceza reisi Bay Suatle 
becayiş ed Jeceği, üçüncii ceza ttisi 
Bay Hikmetin Ankara ağır ceza re~ 
liğine, ayni mahkemede aza Bay Hik
metin de Diyarıltekir Ağır ceza reisli
ğine taı":yn edilecekleri .ciyl""11Dıekte • 
dir. Maamafih bunlar henüz takan-ür 
etmİ§ değildir. Ve §&yia halindedir. 

Almanya ya 
İhracatımız 

(Bap 1 inci sahifede) 
Almanyadaki ticaret miimeMiliğinin 

gönckt-diği bir rapor ve istatiıt:ildenlen 
.de vaziyeti açıkça görmek kabildir. 
Bu malimıata nazaran Tiirkiyenin AJ. 
:manyaya yaptığı ihracat son gÜn)erde 
fena halde sa.ratlmıı ve azalmııtır. 

Bunun aebeb.i, Almanyaıım tatbikı· 
na hatladığı yeni ithalat rejGni.n.i Tür
k.iye ınallanna da teımil etmeai.dir. Ve 
bu mallar Alman hududundan içeri 
girdikten eonra mukabillcrini almak 
mecburiyetinde kalmıılardır. Halbu • 
ki mesele aade bu değildir. Alman 
kontrat id&Nainin bu mallarnı fiyat • 
lannı tetkik etmeai ve girmesine mü
aaade etmesi li.zımdır. Bu &f&iı yu • 
karı birçok malların men'i i.thali de -
mektir. 

Tüccarlarmuzm maruz bulunduk '. 
lan bu müıkülatı bir iki gündür yazı
yoruz. Omit ed<>riz ki Alman hüküme
ti bu vaziyeti nazan dikkate alır ve 
oııa göre tetbirlerini değiftirir. Çünkü 
mevcut Klering ' anlıqmaa.ına rajmen 
bu ~e l.roket etmesi kendWnin 
bütün dünyada iktıaadi vaziyetine do 
kunur bir muelecl.ir. 

Eğer bu devlet istediği ıribi hare • 
ket edecek oluraa o halde diğer dev
letlerle mukavele yapmaamm, bağlan 
maamm aebebi nedir? 

İç piyasalanmızm istikrarına da o
lan bu yeni Alınan tedbirlerinin mem 
leketimiz mentei mallar için kaldı • 
nlmasmm temini ve mümkün olmadı • 
ğı takdirde bilfiil mukabele tetbirle • 
rine geçilmesini hükimıetimizden bek
lemekteyiz. 

Hikmet, 28 per§embe M. Eaat. 
Mart 1935: 

2 cumartesi M. Esat, 3 pazar Y. Ke
mal, S •alı Ke:nal, 7 perşemba Recep, 
9 cumartesi Recep, 14 perıembe Esat, 
2ı perıembe Re.:ep, 23 cumartesi Re
cep, 24 pazar Y. Kemal, 26 sah Kemal, 
28 perıembe Esat, 30 cumartesi Esat. 
Nüan 1935: 

4 perıembe Re.:ep, 6 cumartesi Hik
met, 7 pazar Hikmet, 9 salı Hilımet, 11 
perıeınbe M. Eıat, ı3 cuma,teıi Y. Ke
mal, 16 salı Y. Kemal, ı8 perteml>e M. 
Eaat, 2!) cumartesi Hikmet, 21 pazar 
Hrımıet, 25 perşembe M, Eşat, 27 cu
martesi M. Esat, 28 pazar Hikmet, 30 
salı Hikmet. 
Mayis 1935 : 

2 perşembe Hikmet, 4 cumartesi Hik
~. S pa7.ar Y. Kemal, 7 ıalı Y. Kemal, 
7 oalı Kemal, 9 P"1"temb> M. Esat, 11 
cumartesi M. Eaat, ıs pa>ar Y. Ke-n•L 

Kaşe ŞiFA 
Gribe, baı ve~ ağrılarına •. ~ 
ve romatizmaya karşı en İY' 

Sultanahmet ıulh üçüncü hu 
kcmesinden • 

Rasim Kaptan ile 
niin ~ayian ve müştereken fll 

nf oldukları Ba:-ıdınna lim11 
sup ıs sicil numaralı Unkapanı 
ııiinün Azap Kapısı cihetindeki 
tinde Seyriselain fabrikasının 
köprüye bağlı yalnız bir seren eli_ 
cut bot tdme Cumhuriyet Çek 
. . . ·zaı . zmırunda f 

mtStnın ı eı ıuyuu 

takarrür ederek müzayedeye ' . ı 
muıtur. Kıymeti mulHımmenesı 

altı yüz liradrr. Birinci açık 
ı. ı .935 tarihine müaadif ıah g' 
ıs de icra kılmacaktrr. Kıymeti 
meneoinin yüzde yetmiı beıini 
takdirde ihalci kat'iyesi yaP 
Bulmadığı takdirde en son 
taahüdii baki kalmak üzere oD 

müddetle temdit edilerek ikinci 
tırması ı&-1-935 tarihine mü 

• ~ günü aaat 15 de icra ol 
tır. ipotek sahibi alacaklılarla . 
lacaklılann işbu gemi üzerind~ 
nnı hususile faiz ve masrafa daif 
iddealarıru evrakı müsbitelerile. 
yirmi gün içinde bildinneleri 
Ahi tMcdirde haklan tapu sicili 
bit olmadıkça 18bf bedelinin P" 
amdan hariç kalacaldanlır. . 
tarlname•i işbu ilan tarihinden 1 

mahkeme salonuna talik kıl 
Bil'mnurn vergi ve ruswn ve r 
masraflar ve dellaliye mü•teri:Y• 
Talip olanlar kıymeti muhamııı 
yÜzde yedi buçuğu nisb~tinde rıef 
aini hamilen yevm \"e saati 
Eminönü Gülbonkyan harund.' 
alımet Sulh Uçüncü mahkemesi"" 
numara ile müracaatları ilıin ohıll 

( 

lstanbul asliye befinci hukuk 
mesinden : lstanbul Belediyesiııİl' 
yükadada Nizam caddeainde 
beyin lıi-t.i.bisımii eııbıı.la memuııı 
izzet köıkünde ikamet etmekt• 
mümari:leyhin malıdmnlan Baıy rd 
Ali ve Aptumıhımm aleyhine 
eylediği davadan dolayi mümail• 
om ikametgahlan meçhul o!Jllll 
dolayi bermucibi talep mahk 
27-11-934 tarihine tayin kılmdıi' 
sııretile -tebliğ kılındığı halde 
rinclen baklarmda gıyap karan İ 
edilerek yine ilanen tebliğine tal•P 
hile karar verilmiı ve emri muhslı 
8-1-935 tarihine müsadil salı günii 
ı4 de tayin lalınmıı olduğundan ° 
ve o oaatta mabk-ede hazır bu 
lan lüzumu beyan ve akai talr.clir 
U. M. K. mn 401 ci maddesi mu • 
haklarında gıyaben muamele yapıl 
td>liğ malaımma kaim olmak ÜXI"" 

olunur. (S372} 

lstan:>ul a"Sliye betinci hukuk 
mesinden : İstanbul Selediyeııiniıı 
yükaclada Nizam cadde9İnde Mıill' 
...W.eJiıı·kiribiaani ..ı..m ._t.Qlll 
ral izzet kötfciinde ikamet ~ 
mail"7hin kenmeai Bayan Seniy• 

hine ikame eylediği davadan dolafİ 
maileybimımın ibmetgihı ~.ı 
maaından dolayi bennucibi talep jJi 

tebliğat İcrasına karar verilmiı ve 

muhakemenin 8-1-935 t.ııribine miİ 
aalı gÜııÜ saat ı4 ele tayin lalınJllll 
doğundan yevm ve vakte mezkUrd• 

kemede hazır bulunması veyahut 

fından tastikli bir vekil yollaması 

mu beyan ve aksi taktirde 

gıyaben muamele yapılacaiı teblii 

nur. (S373) 

lıt. aaliye 6 mcı hukuk mahkeıll 
den Bayan Aıravni tarafından I< 
Samatyada ağa hamamında ldliJ' 
33 numaralı hanede mukim ;ken 

ikametg&hı meçhul bolnnan Bay 

ros oğlu Arıak aleyhine açılan bo 

davuınm tahkikab 29-1-935 salı-" 
tayin ve bu bapta yazılan davetiye 

kası mahkeme dinnhanesine 

bulunduğundan mezkUr giin ve .-;, 

lrrtanbul asliye mahkemesi aJtısıCI 

kuk dairesine tahkikat hakimi h . .,,J 

g •n+liği takdirde gıyııhmcla tııb?, 
bakılacağı tebliğ makaınnMl 

olmak üzere ilan olunur. (S376) _..../, ..,, 
lıtanbul altmcı icra memurllll'· 

dan• ·ı(. 
Bir borçtan dolayi haciz olun~P > 

ci artırma ile paraya çevirilmell ~ 
laın-er olan ıandalya ve yazı v• , e f' 

• b" . • _ _._,,il ,'J 
masaını ve saıre ve tf'ıncı a,ruı..-- şt.Y ! 

raya çevirilmesi mukarrer kasa. '! tef' 
ne takımı ve saire 3-12-934 P~ ,ı.ı· 
günü eaat 9 dan on ikiye k~.)' 
raköy Palas önünde paraya Ç ~ ' 
tir. hıiyeoleıiın ~ saatte 53.,sı 
!inde bulunmalan ilan olunur. ~. 

- eti' 

. ·-·~~ Kad·köy ikinc:i hukuk hakimli$ s-1 
d~ 

Kadıköyiinde Yoğurtçu ç:kmazıt' tvi 
No. lu hanede mutasarTıfen sakin ıı- $ 

Müzeyyen nezdinde ı2 :vaşlıın" r"' 
niye çocuğa mumailcyha B Muz,:,,. 
4-11-934 tarihinde vasi tayin ed" 
duğu ilan olunur. ( 64J 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Sark Malt HülAsası Kullanınız sütünüıü ·arttır Çocukların kemiklerin 
Kuvvetlendirir S4J6 

VAPURCULUK] 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Lin.n Htm, T.IJon: 2292!. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 2 

Kinunue't'vel 
PAZAR ıüııü - 20 c1e Galata 
rıhtnnmdan kalkacak. Giditte Zon· 
ruldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Onye, Ordu, Gireron, T'ırebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bun.lan iliveten Of, ve Siirmeneye 
uğrayacaktır. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 49 
kalem bbbi ecza kapalı zarf u
ıuüle satın alınacaktır. İhalesi 
22-12-934 cumartesi gunu 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart
namesini görmek için İstanbul 
da Levazım Amirliğine İzmir 

de Müstahkem Mevki Satmal
' ına. Komisyonu Reisliğine ve 

eksiltmeye gireceklerin de bel
li gÜn ve saatte teklif ve te-
trıinatlarile Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyo
nuna uğramaları. (665) 

(8210) 
••• 

Burgaz kıtaatı için 274 ton 
\re Kırklarelinin 308 ton Un i
haleleri 12-12-934 talik edildi-
ği .(664) (8209) 

••• 

Fırka İhtiyacı için 116 a
det iki numara ve bir adette 
bir numara ki cem'an 117 a
det ordu tipi dökme maden kö 
rnür sobası açık eksiltme ile 
3-12-934 te Pazartesi gÜnÜ 
saat 14 te yapılacaktır. İstek 
Ülerin şartnamesini görmek i
çin her giin İstanbulda Leva
zun Amirliği ve lzmitte Fır
ka Satmalma komisyonuna 
ve teminat mektuplariyle bir
Ükte İzmit Fırka satmalma 
komisyonuna müracaatları. 
(596) . (7611) 9614 

• * • 

İbrahim Bey Z. Lütfü 
Ve Şürekası Şirketi 

Tasfiye Memurluğundan: 
lstanbul Asliye ikinci Ticaret mahkemesince evvelce tasfi

yesine karar verilen lBRAHIM BEY ZADE LOTFO VE ŞORE
K.ASI ŞiRKETiNDEN alacaklı ve borçlu olanların bu ili.nm ga
zetelerde çıktığı günden batlıya rak tam bir ay içinde İatanbul' da 
BAHÇEKAPU'da 4 cü VAKIF HANDA 4 cü KATTA 17 No da 
Tufiyememurlarmdan: (AVUKAT SUAT HAYRI) ya gelerek 
hergün sabah 9,30 - 10,30 ve öğleden sonra 16 - 18 e kadar 
alacak ve borçlarım yazdırmaları ve ellerindeki ite yarar kağıt
ların doğrularını vermeleri ve bu zaman içinde gelmiyen alacak
lılann tasfiye sonunda haklarını d~yeceğimizi açıkça herke-
se yayar ve bildiririz. (5362) 

Yüksek Muallim 
Mektebi 
Müdürlüğünden: 
1 - Seçme imtihanı 

Neticesinde Mektebi
mize alınacak talebe: 

Riyaziye Zümresi : 
Ahsen Rıza H. 
Türkan H. 
Raif Necdet Ef. 
Mehmet oğlu Ali Ef. 
V ebbi Kemal ,. 
Esat ,, 
Fizik-Kimya Zümresi : 
Enis Ef. 
Fahri 
Salih 

.. ... 
Halil .. 
Süleyman .. 
Reşide H. 
Ebazer Ef. 
Cahit .. 
Mahmure H. 
Edebiyat Zümresi : 
Fahir Hali-n Ef. 
Cahit 
Mustafa Ali 
Ali Gündüz 
Davut Zeki 
Nusret 
Altan Rıza 
Mustafa 
Nevvar Ahmet 
Tarih Zümresi : 
Niyazi Ekrem 

.. 
" .. 
" .. 
" .. 

H. 

Ef. 
Nail Süleyman ,, 
İbrahim Mehmet 

" Yahya Mansur ,, 
Oktay Celal ,, 
Remziye H. 
Ç "Jğrafya Zümresi : 
ı~üzeyyen H. 

il - Fakültelerden 
mesaisi müsbet talebe' 
l arasından alınaıcaklar 

Edebiyat Zümresi : 
Hikmet Ef. 
Tarih Zümresi : 
Hatice H. 
Nezahat Hakkı ,, 
Coğrafya Zümresi : 
Pakize H. 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka- --··--------• ı--•-:ım _______ lml!! palı bürüm yöndemiyle 300 III - Yukarda isimleri ya-
adet dolu sıhhiye arka çantası o en iz y o ı 1 arı 1 zıh hanım ve efen~~erin evra-
a.lınacaktır. Satınalma gÜnÜ l'ERVET İ S L ETMESİ kını ta~amlamak ~ere m~~-
15-12-934 cumartesi gÜnÜ sa- KAYNA.GI. Acentcleri : Karaköy Köprübaıı tebe muracaatları luzumu ılan 
at 14 tedir. İsteklilerin bağlılı Dl~., Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 1 olunur. (8188) 1 

ğmı görmek üzere her giin , S ... ENHDanE. TReıl.Y221E40~YOLl 'rı lmyager· 1 
öğleden sonra eksiltmeye gire n 

ceklerin belli saatinden Önce İZMİR vapuru 4 Bi'1inci Ka- HÜSAMEDDiN 1 

<pey akçeleriyle ve dilek okun- nun SALI günü saat 11 de Is- lim idrar tahlili 100 kurJııtur. Bilfı- il J 

tulariyle birlikte Ankarada M. kenderiye'ye kadar. (8195) um tahlilat. Eminönü Eml.l.k ve 
M. Vekaleti satınalma komis- tam Bankası karşısında İzzet B.hanı 1 
Yonuna baş urmaları. (608) 
(7668) 9617 

• • • 
T ekirdağının kapalı zarfla 

rnünakasaya konulan 21,000 
kilo pilavlık pirincile 21,000 
kilo çorbalık pirincine ihale 
günü olan 13-11-934 tarihin
de verilen fiatlar ve T ekirda
ğmın a.çrk münakasaya konu
lan 25,000 kilo nohuduna iha
le giinü olan 12-11-934 tari
hinde verilen fiat Kumandan 
lıkça gali görüldüğünden pi
lavlık ve çorbalık pirinçlerin 
14-11-934 ve nohudun 
13-11-934 tarihlerinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
İsteyenlerin her gün ve müna
kasaya istirak edece1<lerin de 
13-12-9J4 ve 16-12-934 tari 
hine kadar her gün Komisyo 
na müracaatlarr. (630) 

(7920) 9642 
• • • 

l\iüteahhit nam ve hesabr
na 1900 kilo Zeytin yağı de
f' aten alınmak üzere eksiltme
~ konulma~•ur. Eksiltme g1-
nii 17 -12-93 ~ pazartesi günü 
:1aat l "'· • ' . ı?:l ntılarmı 
ı:rörec '.<'eri r gün ve saat
te pe" p·ral;:ırivl Corlud ki 

J 1 ı . Ko s:;onu- •• "'\ ~,. .... e erı. 
(650) 111~'1')) 9363 

veriyor 
Adres: Cığa'.oilu Ui ır g;feıi 

Ömer R. UGUR 
Hirbir yerd• •ube i voktur. --· 
Beyoğlu tapu baımemurluğundan : 

Kasımpatada Bedreltin mahallesinde i 
Anbar arkası ıokağında eski 39 yeni 17 ı 

No. lu bir ev Bayan Hediye Şefika Üze

rinde olp vefatile vereoeaine intikal et- l 
mit isede bu yerin kaydı olmadığmdan 

senetsiz tasarrufat muamelesi yapılaca

ğ-ından bu yer hakkında iddeayi tasar

rufta bulunanlar varaa veaaiki tasarru

fiyelerile birlikte 5748-934 No, ile 15 

gün zarfında Beyoğlu tapu baft11emur

luiuna müracaatları ilin olunur. 
(5389) 

Fatih sulh 3 Üncü hukuk hakimliğin
den 

Halan Bakırköy emrazı akliye ve asa

biye hastanesinde tedavide bulunan Rıd

van ef. İn hacrile kendinne babası E
mın ef. in 17-11-934 tarihinden İtiba

ren vasi tayin ed~ldiği ilin olunur. 
(53i7) 

İstanbul uliye birinci hukuk mahke
mminclen : Müddei lıtanbulda Bağçe 
kapuıunda eski Zaptiye caddesinde 16 

numerocla mükim Mühendis B.A. Ant
raniKyan vekili avukat Artin Ka
vukciyan tarafından müddeialeyh Os
man Bey civarında Halaskar Gazi 
caddesinde 212 nmnerolu aparbmanda 
mükim Sadi ve Sudi aleyhine 
tesisat bedelinden mütevellit dört yüz el· 
li lira alacak davaımdan dolayi tebliği 
müktezi dava ar:zuhalı suretlerinin mü
maileyhim Sadi ve Sudinin ikametga

hı hazırelerinin meçhuliyeti has.,bile Hu

kuk Uıulu muhakemeleri kanununun 161 

inci maddeıine tevfikan on bet gün müd

detile ilanen tebliğine karar venim:, ve 

arzuhalin bir sureti de mahkeme divan

hanesine laalik edilmiı olduğundan mü

mailcyhmarun mezkfır müddet zarfın

da mahkemeye müracaatile arzuhali teb

liğile cevap vermeleri ve aksi taktirde 

haklannda muamelei giyabiyenin ifa e

dileceğini dava arzuhali makamına kaim 

olmak Üzre ilin olunur. (5363) 

Asliye mahkemeleri ikinci yenileme 
bürosundan : lstanbul belediyesile Bey. 

oğlundan Tepebefı cadde•İnde 57 No. lu 
apartmanda Bay Sideris arasındaki da

varun yenilenmeıi eınasmda m<iddaaley

hin ikametgahının meçhuliyeti hasebile 
ilanen tebliğat icraıma karar verilmit ol
cluğundan tetkikatın icra kılınacağı 
11-2-935 tarihine müsadif pazartesi gü

nü saat 14 de mumaileyh Bay Siderid.is 

in büroda haz.,. Jı.ılıınma11 lillıumu t.0-
liğ makamına kaim olmak üzere i'.i.n o-
'unur. (5374 ) 

-iiiiS 

lıtanbul kumandanlığı sa. 
tınalma komisvonu ilanları 

Kumandanlık binası dai
relerin kapdarı boyattırılacak-1 
tır. ihalesi 2 Birincikanun 934 
pazar günü saat 15,30 dadır. 
isteklilerin şartname ve keşif
nameyi görmek üzere her giin 
ve teminatlarile birlikte vak
tinde Fındıklıdaki Komisyon
da hazır bulunmaları. (357) 
(8203) 

* • * 
M.M. V. Merkez İhtiyacı iç 

in 5 Fayton münakasa sure
tiyle satın almacaktır. İhalesi 
26-12-934 çarşamba gunu 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
name ve pilanmı görmek üze
re her gün Fındıklıdaki sa 
tınalma komisyonuna müra
caatları. ihaleye iştirak edecek 
lerin teminatlariyle birlikte 
vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (350) 

(8200) . "'. 
L~vazım Amirliğine mer

but dikim evi tamir ettirilecek
tir. ihalesi 4 Birinci Kanun 
934 salı günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin şartname ve keş:f
namesini görmek üzere her 
gün Fındıklıdaki satmalma 
komisyonuna müracaatları ve 

İSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETİ 
GİDİŞ-GELiŞ PROGRAMI 

1934 ytlmııı 1 Birin cikanunclan sonra 

Ne. S 1 N 1 R 

JO ŞiŞLi • TUNEL 

J 1 ŞiŞLi • BEY AZIT 

12 HARBiYE • FATiH 

12 A HARB.-AKSARA Y 

14 MAÇKA. TONEL 

15 TAKSIM· SiRKECi 

16 MAÇKA· BEYAZIT 

16 A MAÇKA E.ONO 

J 7 ŞiŞLi . SiRKECi 

J 7 A Mecidiyekö7-E. Oaü 

J8 TAKSIM • AKSARAY 

} 9 KURTULUŞ-BEYAZIT 

19 A KURTULUŞ-E. ONU 

22 BEBEK-EMINONO 

23 ORT AKOY -AKSARAY 

34 BEŞiKTAŞ. FATiH 

32 TOPKAPl-SIRKECI 

------

33 YEDIKULE-SIRKECI 

37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 

KALKIŞ 

( Şiıliden - Tünele 
( Tü.o~lden - ŞitliJ• 

( Sitliden • Be1axita 
( Be7azitt&• - Şiılt,.. 

( Hariyeclea • Fatih• 
( F atihtea - Harbiye,. 

~ 
~ 
~ 
~ 

{ 

Harbiyeden .. Ak•ar~ 
Ak•arayclan .. Harbiyeye 

Maçkad.an .. Tünele 
Tünelden .. Şiı1iJ'e 

Takalınden .. Sirlc.eci,.. 
Sirkecid .... Takai.me 

Maçlu.dan .. Beyu:ita 
Beyuittaaı .. Maçka,.a 

Şi9tidea .. EminôniiD.e 
Maçkadaıı .. Eminanüaıe 
Eminöniiadea - Maçka,.a 

( Şiıliden .. Sirkeci7e 
( Slrkecid- • Şiıli:re 

J 
Mecidiyeköy • Eminönü 
Eminönünden-~fecid.iJ'ak.. 
Mecidiyelc.öyünde-Emin3a.\i 
Eminönünden " Mıec.i.diyek.. 

( Taksimden - Alr:ıar&J' 
( Akaara7dan-Takıime 

~ 

i 

ı 

Kurtuhııtan·Be7azita 
Beyazitt&n·KctrtuJuta 

Siılidea·Eminönüne 
Kurtaluıtaa-Eminöaüa.e 
Eminönüudea.·K.urtuluıa 

Beıilı:t.ıtan-Bebeie 
Beıilı:tat t.an-Eminönüı:s• 
Bebekten-Eminönüne 
Eminönünden-Beheie 
Bebcık~a.-Bcıi.ktaıa 

( Ortakô,.den-Aluaraya 
( Akaar&J'd&n-Orta.kö7e 

f 

f 

ı 
l 

Beıi.ktat t&n-F atih• 
f atibtea.-Beıiktaıa 

Alr.saraydan-T opkaprya 
T opkaında.n-Sir-kecİy• 
Sirkeciden· T opkaprya. 
Topkapıdaa-Ak&&nya 

Akaara7daa-Y edikule7e 
Y edi..kuleden-Sirkeci7• 
Sirkeciden-Yediku1eye 
YedikuJed.en·Ak .. raya 

A kıara7clan -Ediraekaprya 
Edirnekapıd~-Slrkeci7e 
Sirkeciden-Edirnekap17a 
Edirnekapıclan-Alcaaraya 

Ara 

3' 
T 

12' 
Z6' 

S' 
10' 

14• 
15' 

20' 

8" .. 
s• tJ 
20' 

... 
19" 

r .. 
ZI' 

r ıs 
ZI' 

10' 
21' 

6' 
6' 

10 
20' 

9' 
12' 

g• lf 
12' 

r 
14' 
20' 

r 
12' 
ıs• 

6' 
12' 
19' 

ilk Soa 
Kallut Vant 

6.10 23.40 
6.30 24.00 

7.02 23.10 
7.44 23.50 

7.04 
6.ZO 

7.11 
6.35 

23.20 
23.40 

7.30 
7.50 

6.20 
7.00 

6.Ul 
7.10 
6.40 

7.00 
7.35 

6.47 
7.\9 

14.24 
14.56 

-.-

6.15 
7.00 

6.18 
7.22. 
6.50 

6.08 
6.20 
6.30 
6.40 

6.30 
7.14 

7.00 
7.42 

6.05 
6.20 
ti.Si 
-.-
5.56 
6.15 
6.43 

5.52 
&.ıs 
6.44 

23.JZ 
22.50 

23.45 
23.00 

24.00 
24.20 

19.00 
19.25 

23.00 
23.45 

-.-
19.45 
20.15 

ID.30 
20.00 

9.38 
10.10 
17.38 
18.10 

-.-
22.53 
23.15 

19.30 
20.00 

23.00 
23.40 
24.20 

18.45 
19.30 

19.00 
19.42 

~-

23.00 
23.30 
2400 

-.-
23.00 
23.32 
24.00 

-.-
23.12 
23.40 

-.- 24.08 

957C 

1 lstc.nbul Levazım Amirliği satrnalma komisyonu ilanları 

Levaznn Anıır.ıguıe o.,_g.ı 
kıtaat için 2000 kilo Pirinç 
Unu, 2000 kilo Nişasta 
9-12-934 pazar günü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Tophanede Sa
tınalma Komisyonuna gelme-
leri. (652) (8208) . . . 

Askeri Tıbbiye mektebi tale
beleri icin 630 takım bıçak 5 
Kanun~~vvel 934 çarşamba 
günü saat 15 de alınacaktır. 
Sartnameyi ve nümunesini gö
;eceklerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
"aatte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(580) (7671) 9ol8 

• • • 

~.> .... Yerşembe günü saat 14 
de aleni münakasa ile almacak 
tır. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gÜn ve mü
nakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(575) (76.,. .. ' ~~~n 

Hastananeler ihuy~~-
90 adet bakır hamam tası 100 
adet bakır kapaklı su kovası 
20 adet bakır kevgir 10 adet 
çamaşır için bakır leyen 9 a
det büyük bakır yağ tavası ve 
905 çift hamam nalını 
5-12-934 çarşamba günü saat 
14 de aleni münakasa ile alı
nacaktır. Şartnameyi ve nü
muneleri göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede 
satınalma komisyonuna gel
meleri. (577) (7676) 

96<!2 
• • • 

' 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1600 çift terlik 4-12-934 salı 
günü saat 14,30 da aleni mü
nakasa ile almacaktır. Şartna
me ve nümuneyi göreceklerin 
her gÜn ve münakasaya işti
rak edeceklerin belli saatte 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmeleri. (574) 
(7672) 9619 

• • • 
Hastahaneler ihtiyacı için 

1692 adet sırlı kapaklı süt 
kabı, 200 adet sırlı kapaklı su 
kovası, 290 adet sırlı ördek, 
193 adet sırlı oturak, 100 a
det sürmeli oturak, 200 adet 
çinko su kovası 1800 adet ale
minyon su mll§rapaaı 6-12-

Hastahaneler ihtiyacı için 
600 adet liike karyola 4-12-
934 salı günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartna
me ve nümunesini görecekle
rin her gÜn ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede satınalma komis
-· ····~"" getirmeleri. (573) 

ihaleye iştirak edeceklerin de 
teminatları ile birlikte ve vak
tinden evvel Komisyonda ha
zır bulunınalan. (344) 
(8145) 

••• 

. '(7674) 96ll 
••• 

Hastahaneler ihtiyacı için 
8900 kilo yataklık pamuk 
4-12-934 salı giinü saat 14 te 
aleni münakasa ile alınacak
trr. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gün ve mü
nakasaya gireceklerin Topha• 
nede satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (579) (7678). 

9623 
Fırkanın Halıcı oğlundaki 

hayvan tavlalarmdaki 30 ara
ba giibre satılacaktır. İhalesi 
4 Birinci Kanun 934 salı gü
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere Fın
dıklıdaki satmalma komisyo
nuna müracaatlan ve iştirak 
edeceklerin de teminatlariyle 
birlikte vaktinden evvel komis 
yonda hazır bul.mnıaları. 

• • • ' 

(343) (bı-t6) 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı lat'at için 30 ton 
Zeytin taneıine verilen fiat paıı 
balı görüldüğünden pazarlığı 
4-12-934 salı günü saat 14,15 
de yapılacaktır. İsteklilerin 
Tophanede sahnalma komis· 
yonuna gelmeleri. ( 645) 

9669 J (8151) 9'"7\ 



( 

YERLi 

Dünyanın 

lASTI l 

Ve son moda 
KADIN - ERKEK - ÇO~!JI( 

ŞOSONlARI 

ALI 
• 

GISLAVED 
yerine batka 

merk• verlyo rlerl 

Aldenmayınız. 

GISLAVED 
merkasına dikkat 

•diniz r 
Tlrkiyec'.eki Yerli Mal:ar Pazarlanada ,.. umum kundura 

utan mağ_aı:alarda arayınıı. 9585 

Den z L~vazım aL1ud.J~&& 
Komisyonu Reiıliğinden: 

1500 Ton Mayimahruk : Kapalı zarf uıuliyle eksiltmesi 3 
Birinci Kanun 934 paz arteıi günü saat 14 te. 

. Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mık.tarı yazılı 
mayımahruk hizasında göıte rilen gün ve saatte kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şartnamesini görmek iste
yenleri her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatte 
l!s~ü dairesinde kapatılnuş !eminat ve teklif mektuplariyle 
bırlikte Kaııımpaşa da Denız matbaası kar§ısmdaki komis-
yona gelmeleri. (7569) 9613 

• Türk Maarif Cemiyetinin 

BÜYÜK EŞYA PiYANGOSU 
Çekit tarihi 14 Kinununevvel 1934 bir bilet 1 lira 

İkramiye Kıymeti 23000 liradır 
1 adet 
1 " 
1 " 
2 " 
2 ,, 

4 " 

3000 liralık 10 adet 100 liralık 
2000 " 20 " 50 
1000 " 50 " 20 
750 " 100 " 10 
500 " 1000 " 5 
200 " 4700 " 1 

Biletler her yerde satılmaktadır. 

" 
" 
" 
" 
" 

9592 

1 lST ANBUL 8ELED1YES1 lLANLARl 1 
lfaseki Hastanesinde Pavyon inşası 

Haseki hastanesinde proj esi ve fenni şartnamesi aJıki. 
nıma tevfikan Entani bir pavyon İnşası kapalı zarfla müna
kuaya konmuştur. Şartname ve proje örnekleri Levazım 
Müdürlüğünden 25 lira bedel mukabilinde alınabilir. Örnek-
1.erin alınması ve münakasaya İştirak için Belediye Fen İ§leri 
Müdürlüğünden bu i§i yapabileceğine dair fenni vesika alın
ması lazımdır. Teklif mektup} an aşağıda yazılı şekilde o!acak 
tır : 

• " Belediyece eksiltmeye konan Haseki Hastanesi enta
~ kad~n hastalıkları pavyon binası İn§aatına ait evrakı tet· 
";ik edıp temamile vukuf peyda ettiğim inşaat yeri ve projele
rı fenn.ı şartnamesi ve mukav elesi ahkamına tevfikan İnşaa-
tım ... lira ve elektrik tesisatın ı ... lira ve kalorifer tesisatını ... . 
~ra v~ sıhhi tesisatı "tefrişat,, •.. lira ve asansör tesisatını ... . 
lıra kı Cem'an · .... lira maktu bedel mukabilinde yapmağı 
teahhüt eylerim.,, , 

Talipler şartnameyi, proje ve teklif mektuplarım teklif 
edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 nisbetindeki teminat makbuz 
veya mektubu ile ve fenni vesikayı kapalı bir zarf içinde ola
rak ihale günü olan 4-12-934 salı günü saat 15 e kadar Dai-
mi Encümene verm elidir. (7742) 

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

Umumi Nepiyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 

MiLLiYET PAZA.R 2 KA.NU!llr _'VEL 1934 
------

-~ · ------------------------------------....----, ... ,, 
lü arı Ağız, milcrop!ar için açık bir kapıdır! 

Vitamiu ~- Arpa 

Yulaf 

lrmi~ 

özU Bu kapıyı RADYOLIN 
ile muhafaza 
altına alınız ! Kal~ri 

Gıda 

Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 

Neş'e 

özU 

özU En maruf dif tabiple tnin İyi 

bir dif macımunda aradıkları 

vasıflar tunlardır : 1 - Di,in 
mina.uru çizmemeli, 2 - Ha
mızi tahannnürlere mani ol
malı, 3 - Mikropları öldür
meli, 4 - Dif etlerini kuvvet
lendirmeli. 

Tllrlıı ııza 

Pirinç ÖZÜ 

Çavdar 

Nişasta 

Patates 

ıızu 

öz O 

özU 

Mercimek özO 

Nefaset ~eyaz Mısır özU 
Çocuklanmza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak 

değittire ::leğittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrularınız netel , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olur
lar. Çabuk bıiyürler, çabuk di~ çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlaT. HASAN öZLO UNLARILE YAPILAN MAHALLEBl ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. l-luan Ecza deposu. Taklitlerinden &akınınız. llaaan marka. 
11na dıkkat. 

Ş-İŞMA Y ANKO 
Ma6azası 

Yeni Postane cıddeai No. 39 

MANTOLUK•• ROPLUK 
Şık ve aağlam yünlll •• ipekli kuma1lar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşlatı 

Tuhafiye dairemiz~• •• nııgia çtıit. Hazır ve lllçll Durine 

GOMLEK, PiJAMA, ROPDOŞAMBR, KUANOOFO 

CiHAZ TAKIMLARI 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müfterilerin ıeşrillcri ni 

bıssıten rica ederiz. =l> NEFASET • METANET - UCUZLUK ~ 9461 

Jandarma Umum Kumandanlık An
kara Satın alma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulmu§ 
olarak kapalı zarf uıuliyle on bin kilo vazelin yağı satın alı
nacak ve münakaıası 5-12-934 çartamba günü saat on birde 
yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul Jandarma 

muayene hey'etine de gönderilmiştir. İsteklilerin teminat 
makbuz veya Banka mektubu ile gün ve saatinde komisyonu
muza gelmeleri. (7695) 93J5 

•• 
Universite Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık komisyonundan: f 

1 - Üniversite Te§rih, Enıaç binasında yapılacak olan 
tadilat, tamirat ve sabit, müteharrik mobilya işlerile linol
yom dö§eme kaplama işleri olbaptaki şartnamesine tevfi
kan toptan ve kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Talipler bu İşe dair dosya ve resimlerini Oniveraite 
Mimarlığından tetkik edebilirler. 

Bütün bu vasıflara malik o
lan RADYOLlN ağızda tıb

bın istediği hizmetleri görmekle 
kalmıyarak ditlerinizi parlabnak 
su:ıetile güzelliğinize de hizmet 
eder. 

RADYOLI 
Kullanınız 

NoRo-DovçE 
SiGORTA ŞiRKETi • HAMBURG 

YANGIN 6 NAKLiYAT 

MODORLOGO F. ŞİNDLER ve Şsı. lstanbul 

Telefon: 21014 
En eh•erişli tartlar. Zararlann allr'atle tel'fiyeıi. 

Müşaverat ve malfunat meccanendir. 

Deniz Lev zım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: . 

700 ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla ekıiltmeııı 
24 Birinci Kanun 934 pazartesi günü aaat 14 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konulan 700 ton Rekompoze kömürü yukarda yazılı gÜJ1 
ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini 1ıörmek iste· 
yenlerin her gün ve eksiltmey e gireceklerin de o gün ve saat· 
te Kasımpaşada Deniz Matbaası karşısındaki binada kain 
Komisyonumuza müracaatla n. (8156) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARl·lDARESl lLANLARI 1 
Haydarpa§a - Ankara hattı Km. 194 : 868 de Sakarfll 

üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün yeniden İn§ası 11e 

eskisinin sökülmesi münakasa ıı 1 İkinci Kanun 935 salı gii· 
nü saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. 

T afıilat Ankara ve Hayd arpaşa veznelerinde 1 O ar lirıı· 
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (8196) 

İnhisarlar U. Müdürlüiündenı J 
A.- (500) kilo Esans Bergamot 
B.- (60) kilo İyot 

· ·· ·· idaremiz için satın almac ak mezkUr iki malzemeyi ver· 
mek isteyenlerin şartnameleri gördükten ıonra pazarlığa işti· 

, rak edebilmek üzere (yüzde 7, 5) terninatlarile beraber 
(5-12-934) çarşamba günü ı aat (14) de Cibalide Levazıııı 
ve Mübayaa Şubesine müracaatları. (7988) 

l 

3 - Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi günü aaat 
15 te eksiltme Komisyonunda hazır bulunmaları. 

4-Taliplerin yukarda yazılı İ§in bedeli keşfi olan 
20474 lira 12 kuruşun yüzde yedi buçuk teminatlarını ihale 

, günü saat 12 ye kadar Oniver site Muhasebesine yatırllll§ ol· 
malan l&zmıdır. (8149) 

Belediye Sular idaresinden: 
Heykel Seçimi 1 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: ı 
Fatihteki Halkalı ana ıu yolunda yapılacak ehemmiyetli 

onarım dolayi iyle 2-12-934 tarihinden 12-12-934 tarihine 
kadar Fatih v· yakınlarına halkalı suyu verilemiyeceği kamu-
ya bildirilir. ( ~ 189) 9612 

Cumhurreiıi Kemal Ata Türk için Erzurumda dikile· 
cek olan abide Türk San'atkar ları arasında müsabakaya ko· İ 
nulmuştur. isteklilerin Akad eıniye gelmeleri veya yazile l 
programı istemeleri. (8193) ' 

Ista ıbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokaiı Emllk Ciuıi Hisaeai Hiuey• göre Mu· 
No.ıı No. ıı haamen kıymeti 
1508 Şehremiııl lıkıenderağa Boıtan 27-27/1-29 Boıtan ve ta, oda metr1114380 18/72 234 T. L. 
3464 Beyoilu Hibeyi a;ı Çalıııcı 13 Araa metresi 25 Tamımı 20D ,. 
1730 Kurtuluı Kurtuluf Suyolcu ,.. Yamaadl 5 K&ııir hane 3/4 2006 ,. 
3712 lıtanbnl Mercan Dayahatun Çakmakçılar yokutu 28 8DyDk yeni ban alb kat Tamamı 1200 ,. 
3482 Beyoğlu Hlileyinağa TaTıaııtaoı 1 Arıı metreal 69 ,, 552 ,, 
2863 Kadıköy Os•anaj'a Mirzaoğlu eski, Canan yıni 13 Ahıap hane ve bahçe ,, , 2120 ,, 
1340 Fener Tevkıi Cafer Muratmolla tekkul 26 Hane ,, 900 ,, 
3293 Kadıklly Oımanağa Seraaker 36-38 iki ana metr11l 114,50 1/8 130 ,, 
1349 Beyoğlu Kamerhatun Şebek 8 Klıir harap hane Tamamı lSOD ,. 
1105 Galata Bereketzadı Kemeraltı 31 Klgir mağaza 38/120 1292 ,, 
3398 Kurtuluı KurtuluJ Kurtoilu 48 Araa metrcıi 110 Tamamı 660 ,, 

Yü:ı:de yedi buçu"t pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gıyrimllbadil bonoılle ödenmek üzere yukard.ı evsafı yaıılı rayrimenku\let 
açık artt.rma ıuretae sabıa çıkarılmııtır. İhaleleri 10/12/J34 Pazartesi günil ıut 14 tedir. Alıcıların ıatıı komiayouuaa müracaatları. 7881 


