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Bulgarların Yunan sınırın
dan saldırarak beş Tükkü öl
dürmeleri hadisesini muhtelit 
komisyon tetkike başladı. 

Tel: { Müdür : 24318, Yazı ; tl•ri müdürü : 24319. 
ldar• •• Matbaa: 24310. 

Bulgar - Yunan 
Sınırında Kıyafet Kanunu Dün Mecliste Kabul Edildi 

Bir kaç günden beri Atina' dan 
Jiirek oynatıcı telyazıları gelmek
tedir. Balkan barıtıklığı bakımın
dan fena olan bu duyumlara göre, 
geçen ayın yirmi dokuzuncu günü 
Bulgarların basıncından bıkan bir 
a'i\ıç Türk, sürülerile beraber, Yu
nanistan'a sığınımtlar, Bunu du
Yan Bulgar karakolları, Yunan sı
nırını at_arak sığınan Türklere sal
dırmıtlar ve içlerinden bir çoğunu 
kurşunlarla delik detik etmişler, 
hir kaçını boğazlaımtlar. Geri ka
lanlarını da alıp Bulgaristan' a gö
liirmütler. Bu saldırıtın iki bakım
dan üzerinde durmak gerektir : 

1 - llk önce Yunan komtuınu
:ZUn sınırlanna kaJlı yapılmış bir 
ı;apuldur. Bu çapul bizim sınırları
llııza karşı yapılmıt olmamakla be
raber, Balkan bantıklığı bakımın
dan, gönül ilişiğimiz ·vardır. Bu, 
Yalnız bizim değil, öteki Balkan 
Ölkelerinin de gözlerinden kaçma
la gerektir. 

Balkan banşıklığı her Balkanlı
nın yereğine yakın olan bir ülkü
dür. Türkiye, Yunanistan, Yugos
lavya, Romanya ·banşıkhk yoluna 
gelmişler ve batı ölkelerine de iyi 
Örn~ olmuşlardır. Balkan barı
tıklığı peklef!Diştir. Dinçtir. Bu 
dinç göğde üstünde Bulgaristan 
hir çıbana benziyor. Barıtıklığa 
_lıağlı olan dört Balkan ölkesin
den her birinin bir yanında olan 
Bulgaristan bu ölkeler için bir sızı 
Yeri olmuttur. 

Bu ölkeler, sıkıntı içinde bulun
Cluğunu gözönünde tutarak, Bulga
tistan'm tımarıklıklarma göz yum
llıuşlardı. Bu göz yumut bir az da 
aldınş etmek istenilmediğinden i
leri geliyordu. Çünkü büyük Bal
lı:an antlıqması karşıımda bir a
'nlç Bulgar büyük bir netne değil
idir. Ancak Bulgarlar bu gevşeklik
t..n yüz buldular. Gün geçmez ki 
lı:oıntulanndan birinin ayağına ·baı
lnasınlar. 

Bu son çapulculuk ta Yunan 
ltoınşumuzun ayağına yeni bir ba
•ıttır. Ancak öyle bir basıttır ki 
'cısını bütün Balkan ölkeleri sez
llli9tir. Bu birlikte ıezit, bile Bal
lcan antlaşmasının sağlamlığını 
gösterir. 

2 - Ancak son aaldırıt i9inin,Bal
lran barıtıklığı bakımından başka 
biz Türkler için yakın ilitiği olan 
lıir yanı vardır: Boğazlanan Türk
~er soydatlarımızdır. Bulgaristan
daki Türklerin çektikleri ııkınblar 
isin çak sözler söylendi. Türklerin 
$0cuk çoluklarile, sürülerile kaçıtı 
)üreklerimizi ıızlatan bu sözlerin 
idoğruluğunu bir kez daha gösteri
)or. Bulgaristan ikide bir, bqka 
~lkelerde varlıldan bile bilinıniyen 
lıulgarların acımıı anar. Bu yüz
den sızlanıp duran bir ulusun ken
İli ölkesindeki Türklere bu kadar 
~gi yapması acı ve anlatılmaz bir 
1..., 
Y<tr. 

Saldmt bu kez yalnız Yunaniı
~·a kartı yapılmakla beraber, 
lıutgaristan son iki yıl içinde gitti
~ Yol ve tutumlarla Balkanlarda 
lıatlı batına üzerinde durulacak 
lıir kaygı kaynağı olmuftur· Bu· 
ttuıı içindir ki, bu iti bütün Bal
lıan ölkelerinin elbirliği ile görme
'İ gerektir. 

'.A. Şükrü ESMER 

İran dış bakanı 
Sınırda 
Düzeltme sıörüımelerinin 
kolaylaşmasına çalışacak 

'r AıHRAN, 3 (A. A.) - Barvekil ile 
lfıui.ciye Bakanı lnn • Afganistan amır 
llleaelesi hakkındaki hakem gÖriiımeleri
'ı;i l<oıaylaştınnak ve Çlll>uklaıtırmak İ· 
S•n aınıra gitınİ.Jlerdir. 

Kars Maarif müdürü 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Kara 

l\ıa.ar· f müdürlüğüne Konya Erkekli
~~i terbiye mualJimi Bay Nejat tayin 
"dılrnittir. 

Herhangi birdin ve mezhebe mensup olursa.olsunla.r ·ruhanilerin 
mabet ve ayinleri har· cinde ruhani kisve taşımaları yasaktır 

Kıy af et kanununun esasları 
Kanun şu ferde veya bu teşekküle kar
şı alınmış bir tedbir değildir, umumidir 
Kıyafet kanununun birinci maddesinin hükfımleri neşri 

tarihinden altı ay sonra 
diğerleri kanunun neşri tarihinden itibaren meridir ... 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Gene· 
ral Kazım Ozalp'ın ba§kanlığmda topla

nan Büyük Millet Meclisi ruznameye 
geçmeden evvel bazı kamın liyiôıalanru 
tetkik için teşkili İcap eden muhtelit en
cümenler hal.kında kararlar alnu§'br. 

Kanun garın 
Resmi gazetede 
Çıkacaktır 

Diyanet işleri reısı, 
Hahambaşı, 

Rum, Ermeni patrikleri 

/brahim (l•parta) Hakkı (Mual Turgut (Manisa) 

mediği için tamamile olmyama.dmı. Mü-

ANKARA 3 (Tel.,fonla) - Mec 
liate kabul edilen kıyafet kanunu 
ôli tasdika ar~edilmişt:-r·. Kanun çar 
famba gÜnÜ Resmi Gautede neşre
dilecektir. 

Kanunla hükumete verilen sala -
hiyete Utinaden Diyanet İ§leri rei-
8İne, Haham.bcqıya, Ermeni ve Rum 
palri.klerine ımabet ı>e ayin haricin
de de muvakkaten ruhani kıya/et 
tQiıyabilmek müsaadesi verilecek -
tir. 

Burulan aonra ruzname maddeleri gö- 1 
rütillmeğe batlandı. Gizli nüfusun yazıl
ma•• hakkındaki layiha münaseLetile lç
İ§ler Bakanı Bay Şükrü Kaya dedi ki: 

«Baylar; 
Gizli nüf ... un yazılması için bir kanu

numuz vardı. iki defa müzakere edildi. 
Jtleıim dolaynile Büyük Mecfute bul"" 
namadnn. Al'ZI itizar ederim. 

Aıt.adıttlardan bazıları kıyınetli miita
lealarda bulunnmılanlır. Gazetelenle hü
JUalanm okudum. Zabıtlar daılıa lle§red:İI-

saade buyu'TUnaıuz adıadaıJarmun mü
talealarile birlikte tekrar dahiliye encü
menine iade edilsin. Orada bir daha mü
zakere edilerek huzurunuza gelsin. (Okay 
sesleri). 

Dahiliye enciimeni mazbata muharriri 
Bay Şiikrii - En.lümen de İstiyor efen
dim. 

BBJkan - O baldo. nsye- koymağa ha
cet yoktur. Encümene Yeriyoruz. 

Ruzruomede mevcut ol&n <liier ntaıclde
J.,.- illi tarihinde tevzi eclihni§tir. Henüz 
müzakere için muan- müddeti geçme
mİ§tİr. Y B'hıız bugün gelen bir kanun 
hakıkmda Doibiliye V elminin mülilıazası 
vardır. 

Bay Şükrü Kayd<mn sözleri 
Bundan aonra Bay Şükrü Kaya kürsü

ye gelerek cleıınİ.§lıİr ki: 

Baylar, büyük inkilaıb.ımızın temelle
rinden biri de lii!ik olmalotır. Liiık ol
mak demek devlet iılerinde ve uluı işle
rinde dini teıiratı kaldmnak demektir. · 
Biz Cumhuriyetin kurulduğu günden be· 
ri buna dair ""-iyetli kanunlar yap-

(Devamı 2 inci ııahifedıe) 

Yunanistan tatmin edilmezse ... 

V enizelos: ''Milletler cemi~ 
yetinden çekilelim,, diyor 
Hatta Arnavutluktaki Yunanlıları kurtarnıak 
için kuvvete müracaat edilmesini de söylüyor 

ATINA, 3 (A.A.) - Em B&J>ve • den çelııilme ve hatta ıimal Epirıinde 
kıil M. Veoizelos a-azetelere tunlan Yunan halkına inkar edilen haıklara 
aöylem.i§tİr: riayet ettinnek i~ kuın-ete müraca.-

"Ulııalar derneği Arnavutluktaki ata a>ııe! olan bütün amıobedıeleri. ber 
Yunan azlığmm mektep haJcıLarmı ta- taraf etmek Ywıaniııtan için Jıôr vazi.-
nımad.ığı takdirde Cenevre denıeğin - (Devamı 6 mc: ııahifede) , : 

1 

ReaimJe gördüğünüz ım yüklü kamyon, dün tekerleğindeki zinciri 
kopararak Karaköyde bir ,apkact mağazaııına girmek memiftir. 

Dükkanın camı çerçevesi kınlmıftır. Kamyon, Bay Hafim.in un de -
ğİrmenine mal taşıyan kamyonlardan biridir. 

• Kamyon bol unla karnını doyu'rduktan sonra bo,ına bir ıapka geçi
rıp şıklanmak arzusuna mı düftü dersiniz acaba? 

·iç Bakanı Şükrü Kaya ---------·, 
Yunan 
Hududundaki 
Feci hadise 
Tahkik komisyonu dün 

vazifeye başlıyabildi 
AT/NA, 3 (Milliyet) - Bul -

garlann, Yunan hududundan iki 
buçuk ııaat me>&a/eye kadar girerek, 
Yunaniaİ:ana iltica eden Pmnaklar
Jan bet kİfiyi leci surette öldürme
leri bura elkônnı meıgul etmekte 
berdevamdır. Be:yrıebnilel hôdiae • 
lere ~ uymayan 11e Yunan toprak· 
ltumdaki hakimiyet hukukunu ih -
lal eden bu hadiseyi tahkik edecek 
mııhtellt komiayon, Bulgarlann im
tinc:a rlıerine dün vazifesine ba§l4· 
)'Omantlflı. Fakat son dakikada 
Bulgarlar Salyadan emir aldıkla -
nndan bugün tahkikata baglana • 
ı:aktır. .. ..................... .. 
Başbakanın 
Trakya seyahati 
G . .lımet lnönü Çarıamba 
günü burada bekleniyor 

Bafbakan General 1 smet 1 nönü'nün 
çarşamba günü §eılırİmize gelmesi bek
lenmektedir. Dalıiliye Bakam Şükrii Ka
ya ela beraber gelecdrtir. Ba§bakan ve 
Dahiliye Bakaru buradan Edirneye gide-
rek Trakya<la göçmen (muhacir) İ§lerini 
göreceklerdir. 

Nüfus Genel Mir.türü Bay Ali Galip te 
beraber gidecektir. Bay Ali Galip, dün 

vilayete gelmiı ve göçmen işleri üzerin
de çalı§mış tır. 

Mebus seçimi ~ 

' Teşkilat ve saylav seçi-
mi yasaları değişecek 
Dün akşam toplanan fırka diva
nında seçim işleri konuşuldu 

Teklif bu ak,am Meclise verilecek 
'ANKARA, 3.A.A. - Bu akşam toplanan Cumhuriyet Halk 

Fırkasw divanı aaylav seçimi işlerini konuştuktan son·.a aşağıdaki 
tek/illerinin fırkanın Meclis gurubuna sunulmasına karar ver
mi,tir. 

KaJın, erkek otuz yaşını bitiren yurttaşlar saylav seçilebile
ceklerdir. Bu seçimde kadınlar da rey vereceklerdfr. Rey verecek
le.in yaşı onsekizden yukarıya çıkarılacaktır. Bu yaşı Meclis tesbit 
edecektir. 

Bütün bunlar için teşkilatı esasiye ve saylav seçimi yasaları 
yakında değiştirilecektir. 

ANKARA, 3. (Telefonla) - Fırka divanında bugün kararlaşan 
esaslar yarın Fırka grupunda, çarşamba günü de Meclı'ste görüşü· 
lecekr;r. 

Te,kilatı esasiye yasasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi yüzden fazla mebus imza sile yarın akşam Meclise verile -
cektir. 

Gayrimübadiller Ankara
ya bir heyet gönderdiler 

Mal satışının bir kat daha 
arttırılmasını istiyorlar 

Bono fiatları bir az daha yüksek 
yeni tevziat ne zaman? 

Gayriıınüba.diller namına gayrimü
badillerin dileklerini Maliye Bakan),.. 
ğ-ına bildirecek olan gayrinıühad.ller 
cemiyeti reİ6İ Bay Hüsnü ve umunıi 
katibi Bay Şahap Ankaraya gİtmİ§· 
)erdir. Bu heyet Ankarada gayrimüba· 
diller hesabına Muhtelit mübadele ko 
môsyonundan hükUnıete verilen 30 bin 
lngiliz Ur"'5Jlllil dağıtılması ve kaçak 
1>.umlara ait olup kıymeti dört milyon 
lirayı geçen maJlarm gayrimübadil 
bonolarına ıkar}ılık gösterilmeaıini, Ma 
liye bakanlığından rica edecektir. Pa
ra dağıtılma.ama 15 - 20 güne kadar 
baflanması ümit ediliyor. Bu paradan 
her eayrimübadile alacaklanna kar -
., yüzde yarını düııecektir. 

Takdiri kıymet k:aımaycınu oon de
fa 7,600,000 liralık bono vermİ§tİr• 
Daha 600 bin ilralık bono dağrtılac.a
ğma göre bonoların m.ikdan sekiz m.il 
yon liraıyı geçecekt.'.r. Gayrim.iibad.ille
rin mikdan 1 O bin kadardır. Bunlar • 
dan dört bin gayrimübadile ait olan 

Ôz türkçe yazı örnekleri 

Ga;yrimübadiller Cemiyeti Reisi 
Bay Hüanü 

bd,nodar haciz altında buhmınaktadır. 
Bunun sebebi ihtiyaç ve zanıret için

(Devamı 6 mcI sahifede) 

ARSLAN İÇiN • 

Çocukluğumuzda bize : 
- Arslan bir canavardır. 
derlerdi. Bjz uykularımızı kaçıran 

bu masala yıllar yılı inanmıttrk. Bugün 
maaa.l dinleyecek çağda değiliz; §lln
di de bir ıtakım bilgiçler : 

- Evet, diyorlar arslan bir can:ı
vardır, hem de yırtıcı bir canavardır; 
inanmazsanız deyimin (kelime) ıonun
da!B takıya bakınız: lan! Adlarmm so
nu (lan} taknı ile biten canavarlann 
hepsi yırtıcıdır, parçalayıcıdır, :zehir
leyicidir. Arslan, kaplan, sırtlan, yılan 
gibi ... 

- Peki ama, ( oeylan) a ne diyeceksi
niz? Onda da (lan) takrsı var. O da 
mı canavar) Ovaların güzel gözlü, tat
lı yüzlü, kız boylu, kuzu huylu ceylanı
nı da yırtıcılar araomda mı sayacağız? 

- ..... ? 

Bana kalırsa (lan) takısında cana
varlık aramak düpedüz bir fantezi, bi
çimli bir yak*tırma.dır. Hele anlan 
böyle &Öz ta.kıntılanna hiç gelemez. 
O ne batma el dokundurur, ne kıçına 
yama taktırır. Ona adıyla sanıyla ak· 
aoy çöl yiğiti derler. O ne kaplan gibi 
can yakıcı, ne anıtlan gibi kan içic;, 
ne de yılan gibi ıamp sokucudur. Onun 
bqı hep yükaeklerded.ir. Bundan ötü-

rüdür ki sesinin kükreyİ§İ gök gürültü
ıüne, gözlerinin bakışı §İrn§ek parıltısı
na benzer. 

Ar&lan, haydutlar gilı< pumda sak
lanmaz, erler gibi ortada döğü§iir. 
Karnı doyduktan sonra av arkasında 
kO§maz: gözü o kadar t<>ktur. Bir ku
zu bulduktan sonra bütün bir 5Ürüyü 
bağıtlar: gönlü o kadar cömerttir. 

Arslanın evi ıssız çöller, gölgeliği 
güre ormanlar, srnrrı sonsuz enginler· 
djr, Bu baha yurdunda orm., yeles.ni 
kabartarak öyle yi ğit bir ı:ezişi vardır 
!ki baktıkça adamın içi açılır. Arslan> 
urmağa gidenlerin çoğu arslana urula
rak dönmüşlerdir. 

Anlan, ilk yaradılışmdanberi kanı· 
n "< bozuk kan, soyuna kötü soy karış
tıı mamıttır. Ne dit ioıi yabancı erıkeğe 
yJz verir, ne erkeği yuvaya yabancr yak .. 
laştınr. 

Arslanın piçi olmadığı içindir ki piç· 
ten arslan çıkmaz. 

Adam oğlunun kendisine canavar de .. 
diğin.i arslan bir gez duyup ta : 

" Ey adam oğlu! sen ki durmadan can 
yakıp kan içersin, bana canavar derneğe 
ne yüzün var?» dese, batkalarını bilmem 
ama, ben kendi payıma kıpkırmızı olu
rum! 

lsmail Müştak MAYAKON 1 
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Kı~!!~~c~~~e~~u ~e~~~~:~~~e~~~~ı~ !HARİCİ HABERLERi 
tık. Kararlar yerdik. Hilafetin ila'uı, demektir .Bizim içimizden asli böyle bir 
ınahkemelenn birlCJtirilmeıi, 1mye mah· adam çıkmayacakbr. (Okay aealeri ıid· A J d k• K" f' 
kemderinin kaldırılmaaı, tevhidi tedri- det1i •lkqlv). vustura ya a ı ıro u 
ıat medreıelcrin kaldırılması, tarikat· Bu kanun fU veyahut bu ferde ıu ve- •• 
1...:.. ilgası, kanunu medeni ve buna mü· y~ut _b.u ~eıekküle -~· alınm•• bir ~ed- Kasırga Oldu-ren kim? 
teferri bir çok kanunlarmuz vardır. Fa· hır değildir. Umınrudir. Ve zamanın ın· 
kat tatbikatta görüyoruz ki ve bilba11a lalibm icap ettirdiği bir zarurettir. Ya-
B. M. Meclisinin bize verdiği direktifler- ni bu tedbir bugÜn alınmazsa memleke-
den anlıyoruz ki, inkılabımızı ölmez kıl· tin uayiıi. akibeti vahim netic:elede uğ-
mak ve korumak için yeni bazı kanunlar rar. Onun için bugün bu kanunu almak 
vermek z•-• gelmiıtir. zarureti haııl olmuıtur. Onun için mec· 

Büyük arzunuzu yerine getirmek için !isi iilinizden bunun müstacelen müzab. 
bugün biri daha huzurunuza takdim edi- resi rica ed;!miıtir. (Bravo -leri). 
yorum. Bu kamınunun diğerlerine tak- Kanunun birinci maddesi budur. , 
dimen, torcihen, mÜslaceliyetle müza- llı:inci maddesi ondan daha mühim ve 
kerelİD.i kabul buyurursanız timdi o ka· memleketin nizamı ammesi ile alikadar 
nunun konutmaııru yapabil.riz. (Okay olan bir maddedir. Memleketimizde hal-
ıealeri). kmuzm, milletimizin gerek liiik ruhunu 

Bay Hakkı Kılıç'ın •Özleri gerek millici ruhunu, eerek iıtik· 
lçiıler Ba>r•nmm izahatından SOll1"a liI aıkını rencide etmi~cek ea-

layiha maddeleri okunarak tercihan ve babı muciheyi hazırlmnak lizımdır. 
acele müzakeresine kurar verilmiı ve la- Her ıeyde, hatta memlekette bir gün fena 
yilaaıım b~yeti umumiyeııi bakkmda ilk vaziyetlerde kalıp ta devlet ve hiiküme-
aözü Bay Hakkı Kılıç (Kocaeli) alarak tinizi müşkül vaziyette bırakmamak için 
şunları aöylemiftir: bu Lizımdır. Hükıimet etmek demeık, 

- Baylar, bugün yüksek huzurunuza itiyi görmek ve iaıh.rru yapmııık demd<· 
getirilen kanun hürafeleri ve bürafecileri tir. 
le.mil edenlere dair bir kanundur. Yakı· ltimadınıza mazhar olan hükıimetiniz 
a onlar çoktan mezara gİnniılerdir. Bu buDU yapmadığı gün itimadmızı kaybet. 
kamın onların üzerine taıtan bir baıılo mİf detıKktir. Oııun jçindir ki memleke-
vaz:; elini gôreceklir. Artık bu hurafderi tin düçar ola.bileceği bütün akıbetleri na-
bL Jc, çocuklarmuz da görmiyecekler· zarı drkate alarak bu birinci ve ikinci 
d. (Ok ı · ·ı maddeleri huzaru81inize takılan ettik. ı.·. ay •es ~··ı . 

O:ıylar, bu kanun büyük inlalabnnı- Bunun haricinde olan mesai! bugünkü 
z ın .1 ,,ratbğ ı kanunların en mübarekle- mevzuumuzun tamamen dışındadrr. Eğer 
nndcndir. Gönül arzu ederdi ki bu ka- inkılap bunu da icap ettirirse hükürne-
nun ıapka kanunu ile beraber gelıin. Fa- tiniz onda memleketin menafüni görüne 1 

kat ı çışler Hakanı arkadaııınızm de<iiği derhal huzurunuza böyle bir kanun ge-
gioı b..:ıki z-.ıı gelmemişti. Geç oldu. tirir. 
Nihayet oldu. Bütün bür fikirlileri ıevin- Ricam kanunun çen;eveai cbohilinde mü 
dirdi. Memlekette zaten fikir hürriyeti zakerede buluna....:. hükmünüzü v .... me-
tamamen yayılmııtı. hlami~ti.a ndıusı- nlıdir. Hükümetin vazifesi hükmünü.Ü 
da bir kere tqlrilat yoktur. Namaz me- yerine ııetirmektir. 
ıelesi var, imam vardır. Hus:ı&i bir san'.k Nazariye İ9ter ki bir devlet kurulduğu 
ve cüppe, kıyafet yoık.tİır. Fazilelkir ve vakrt bir sistem tutulduğu vakit, onun 
bilgin bir kimse mihraba g~, halka bütüıı icabatı hattii akıbeti birden tam ve 
na:naz k,Jd.nr. Bugün de vicdanııu bir i· müt.a.nil kımunlıııra ve kararlara rapte-
badctle tatmin etmek isteyenler istediği dilsin. Fakat devlet her gün yaıayan bir 
mcede giıder. hlamlılrta a11l olan bu- uniyetlir. Her gün ayn ayrı ihtiyaçları 
dur. Binaenaleyh reomi bir td<ilde .imımı olan bir uzviyettir. Eı:er bunda gecikil-
tanrrnamakta çok lıaklıyız. mİf ise ilımalden dolayı değil valctın gel-

Müftüler, fetvalar memtı olmasındandır. (Çok güzel ıeale-
cAncak bu kanun ııe)in<en i.ıerdim ri. · • üaılar). HiJn'lm,tin bazı amme 

ki, bir madde daha ilave edibin. O da hiç hizmeti-enne taalluk etmd< itibarile aldığı 
bir yerde manası kalmamış olan müftü- sal~iyet çok cüz'i bir ıeydir. Ve bu sa· 
!erdir. Müftülük bugün halk nazarmda Lidıiyet:in arkaomda da büyük bir meı'u-
çok hakir göriiııen bir vazifedir. Ço1ı: el&- liyet varou. Eğer hükümetlere tatbik e· 
fa kul.ağımla iıittim: o Hadi ~üftü cen de deccl<leri büyük iıl<r için bazı salahiyet· 
müFtü oğlu• diyorlar. Bu kadar dütmüı ler verilmezse onun vaziıfesini tamamile 
bir nd ı kullanmakta bir mana yolmır. yapaı:.ibneıi müşkül olur. Ricam ~udur ki 
MitftülerJ en bahsederken fetvaları da ha- bu kananda gerek mü·ddet ve ı:erek ufak 
t..:l' getirmeyi Iü.zı.anlu buluyoru~ bir .salahiyet için •hükUmetin istediğini ne 

Fetvaların bu aziz yurtta yaptığı bu hİi:kümetıen ve ne de baıka hükumet• 
ei:>ayetlerin hep•İni aaysam aaatlen:e tten lütfen deriğ buyunnayı.nız. Büyük 
sizi yorarım. Fakat burada kültüro ta arzulanıuzın tam husulü için bu liznn-
a llük eden yalnız bir:ni aöyliyece;iim. dr. 

• ~"-"'· h_,_,, __ ,_ .;;ylenilen iki arka· O, da lbrah3n müteferrikanın üçüncü ....,.......,.. -.ıu""' ~ 
Ahmet zamanında memlekete ıoktuğu daı arasında geçen bahse gelince; her 
maıbı .. ,cıl:ğı Fetvacı Ahmet namında halde laiklik ve inlutaha merinrt.İyetin 
b •rinin bir fetva ile ortadan kaldırma hassasiyetinin yiikoek hağWığmdan ileri 
sı ı]ır. b~ yüzden kültürilmiiz iki b,. • gelmİJtir. Ben de arluıdqları olnwıi< iti-
çuk aıır geri !taldı. (Yalnız o kadar barile bunlardan sevindiğimi arzetmek 
mı &e31eri) isterim. 

Diğer hususlarda sizin hür fikirleri Madde gayet sariht"r. Vazıhtır. Mu 
nizc geniş diitüncelerinize i§tirak ede -denizle bendeniz de b.ir defa okuya-
r im. Aı tık gelecek nes.iller ve geıe • yun. "Herhangi din ve mczheb~ men· 
cek Meclisler bunlarla ui;rafmıuım. wp olurlarsa olıunlar ruhanileı·in ma 
Onlara ya•.nız kültür sahalarını bı:ra • bet v" ayini...- haricinde rahani kisve 
kal an. Birkaç gün sonra intihabatın ye t&§mıaları yasaktır.,, • gÜzel seıleri • 
nl enmesi için tabii dağılacağız. A~ı· LUtfi Müfit (Kırşel>r) -11<.n<>İ fık 
lırken en son iılerimizden biris de bu ra. 
olsun Dahiliye Vekili Şükrü Kaya - Dö-

Müftü ve fetva, madem, ki lüzum neI..rek - Hükiimet her din ve mez-
yok tur, nrtık ortadan kallnm. (Okay hepten münasip göreceği yalnız biı· ru 
sesleri) haniye mabet ve ay.İn haricinde dahi 

Son bir ricam da bu kanunun bir ruhani 'kıyafet" ni la4ryabilmek için mu 
a n evvel kabul edilmeoNdir. vakkat müaaade:er verebilir. 

Hükumete teıekkür Anoğlu Danıar (Adana) - Buna 
Oundan sonra Bay Turg-ut (Mani· ne lüzuın var?. 

aa ) söz alarak bu layihayı Mect:oe VCT Dahiliye Vekili Şükrü Kayn - Bu 
diğ i için hükümete tetekkür etti ve müsaade müddetinin onu ayni ruhani 
dedi ki : hakkında yenilenmeei veya bir baf l<a 
Layihada muvakkat bir madde vardır.Bu · · d" 

M L_,,___ d • ruhaniye verilmeaı ca.z ır • ., 
addenin """"""''nı ve ogru-

dan doğruya kanunun olduğu gibi der Zanncdjyorum ki, madde çvk snrih 
hal ta.tbikatına geç.i!mea.ini arkadaş • ve açıktır. Hükümet kendi •ıne böyle 
!a rdan r ·ca edeceğiın. Hük\amettcn de bir aali.hiyet almak istiyor. Deırin ar • 
bilhassa bu ma.ddenin geri almma11nı zettiği:n g bi bunu verirseniz kanunla 
rica ederim. rm t&tbikında viisat vermiş olurıunuı:. 

Oay Turguttaıı sonra Bay lbrahim Uyibannı maddeleri görii§ülıir';<en 
(1 parla) söz iıtedi. Bay Ragıp Zonguldak, ioıtimanm lü • 

- Baıkan müzakerenin kifayeti hak- zumu nedir el.ye iç itleri abkanız:.dan 
kında b ir takrir vardır. evveli. onu re bir ~ual ıordu. 
ye arzedeceğim. Kabul edilmezse o va Bay Şükrü Kaya küniiye gelerek 
k t söz vereceğim. dedi. 

Bay lbrahimin aözleri maddeyi okudu, dedi ki: 
Bay lbrahim (Isparta) lı:ifa,.et a • - Hükıimet kendiNne böyle bir H 

leybinde aöyliyeceğim diyerek kür- l&hiyet almak istiyor. Demin arzetti· 
iim kifi yolunu verineniz bnunların 

•Üye geldi ve dedi ki: tathikında vii&at vermiı olW"IW\uz. 
Cumhuriyet inkıli.bmırzm mi.na ·..e B 

mefhumunu Kılıç oğlu Hakkıdan din· ay Refik Şevket (Manisa) - Ma· • 
leraek hepinıiz cayır cayır yan~rıı: . Anı bet ve ayinlerden bahsediliyor. Her 
ma devletimizin samimi ve yüksek ri· gün bizim bilmediğimiz orJarc.ı :.>.!f • 

calinin ag" zından dinlediğimizde, ki yin telakki edilebilecek bir hi.diae ÇI• 
karabilirler. Bunu ne ile teabit edecebulftia Şükrj Kaya da dahıldir, ~ Vol· 

kit ellerimiz değil bütün cannnızı ve· 
ririz. , 

lnkiliibımızın eseri 
Bay lbra.hiındcn sonra, Bay Şükrü 

Kaya, ıöz alarak dedi ki: 
Bu kanunu k:ıp ettiren sebebin a•· 

lı, nuılıiyeti inkılibm emrettiği bir zaru. 
rettir. 

Türkiye Cumhuriyetinin, batta Tür
kiye devletinin hakasile alakadar bir ni
zamı amme meselesidir. Laik devlet bu 
zaruretleri gözetirilken ıu veya bu di· 
nin ahkanüle alakadar olamaz. (Okay 
ıcreleri). 

Bu kararlan verdiren sebepler doğru· 
d~n doğruya milletin menfatinin icap et· 
tirdiği maddi ve ırrçek ıebeplerdir. Şu 
dinde bu kıyafet vardır, bu dinde ıu kı
yafet vardır, halökaten laik olan büJru. 
metimizin aklından böyle bir endiıe geç. 
memittir. 

Bu yürüyen ve yürümeıi 1izım gelen 
canlı inkılabımızm eseridir. lnkıl.ip ya
rıldığı zaman onun gösterdiği zaruret
ler takip edilmez ve inki"'1ına yardım e
dilmezıe o inkılap geri kalır hatta geriye 
döner. 

inkılap geriye döndai; ü vakıt bu Türk 
camiasının nasıl bir akibete dı>çar ola· 
cağını tahmin etmek gayet kolaydır. 

inkılabın emirlerini yapmamak irticaa 
hizmet etmek, mürteci o!mak demektir. 
imparatorluğun kendi eli!e bu millete 

ğiz . 

Mustafa Şeref Ozkan (Burdur) -
Her dinde ayinler sabit ıeylerdir. 

Bay Şükrü Kaya bu suale fU ceva. 
bı verdi. 

Da.biliye VekiH Şükrü Kay" (Mu:;. 
la) - Her dinin kavaidi esaa.iy ıi her 
kesin malıimudur. Artılı: d0niıı dünya 
itlerine kanJIDıuı rolü bitmqtn·. 

Bundan sonra kanunun heyeti umu 
miy""i alkıılar ara.aında onaylanmı, • 
tır. 

Anadolu ajansı kanun hakkında ıu 
tafailatı ııenni§tir: 

"Herhangi din ııe mezhebe memup 
olurm olaunlar ruhanilerin mabet ile 
ayinler haricinde ruhani kisve t<1ft • 
maları ycuaktırr. 

Hükumet her din ııe mezhepten mü 
nDlfip göreceği yalnı.z bir ruhaniy~ ma 
bet ııe ayin haricinde dahi ruhani kı
yafetini ta1ıyabilrnek için muııiJkkat 
mü&aadeler verebilir. 

Bir müaaade mü.Jcletinin İlitamın
da onun ayni ruhani hakkrncla yeni. 
lenmui veya bir baıka ruhaniye veril 
meft caidir. 

.. T ürki)'t!Je kanuna tevfikan tefek
kul etmiı ııe edecek olan izcilik ııe ıpor 
c:ı!u_k g!bi topluluklar ııe cemiyet ve 
kutup t:ıbi heyetler ile mekteplere mah 
..... kı_yaf.,~ al<imet ile let1a%tnt taıı
mak utedikleri z:aman yalnız nizam· 
name veya talimatname ile mua,Yyen 

Sula". köprüleri götürdü 
bir şehir boıaltıldı 

MELBURNE, 3 (A.A.) - Victnri& 
eyaletini kaup kavuran yaman fırtı. 
nalar ve su ba.skmlan yÜ.z:iinıl.en 6000 
kqi yurtıuz k.almq, 20 lııİfl ölmiit ve 
17 kiti de ortadan yok olmll}tur. Ya· 
zık bir milyon isterl:n olarak k""tirili· 
yor. F ederaı! hüküm.et, yeraiz kalanla 
ra yardım olsun için 10,000 lira bağıı 
lamrtıır. 

MELBURNE, 3 (A.A.) - Yarra ıu 
yu, t.imdiye kadar biç görü!ı:nıedik bir 
..,...,tto t&§IIliftrr. BU.Çok köprüleri su 
!ar sürüklemiqir. Bafkalan da tehli
ke altındadır. Kuverap fe}ıri botaltıl
mı~, tren.ler, aha.ilyi yan çıplak ve ao
ğu.ktan d<>111DU} bir ha1de alıp !>qka 
yerlere taşunııtrr. lçlerirulen birçoğu 
ıırs.ıklamdır. 

Parçalan kıyıya dÜ§e~ (Karamba) 
npunından yokolan 1 7 kitinin ne ol
duldarı bil nem.iyor. 

Harap olan yerlerden, tüyler ürper 
tici haberle r geliyor. Kuverapta, dam
aln Üzerine sıimaJı ahali, bütün g e • 
ce, ıula.nn içinde yÜzen yı?.anlan uzak 
lattırmak1a uğratmıılardır. Hasta.ha • 
neyi de su baarn.q ve hastalar dam.da 
açrlan bir delikten kw-tanlm.ıtl&rdır. 

Filipinde de öyle 
MANIU.A, 3 (A.A.) - iki ayda 

altı kezd 'r Filipin adalarına debelleı 
olan tayfun, timdi de Suzan'ın cenup 
eyaletlerini tehdit ediyor. Nisayan a· 
daı'.arını 29-11 de harap eden betinci 
tayfun yüzünd.m 18 k.ifi ölmüt, 70 ki
ti ortadan yok o~ 15000 kifi de a
çıkta ka.!zııııtır. 

Sarre Almanyaya geçerse 

Binlerce insan 
Sarre'ı terkedecek 

PAR.S, 3 (A. A.) - Havu: Thael· 
maruı davası hukuk komioyonu ile uluc
lar arası hukuk birlii;i tarafından tertip 
edilen uluslar arası hukuk ko:ıferanoı 
dun Metr Ompinci'nin ha§kanlığında a
çılmıtbr. 

Sar avukatlarından Sender, Sar hal:k.ı
ıun Almanyanın kullandığı l.orkutma u
sı'.ıllerine karıı himaye edilm.•.diğini bil
di~ ve Sar Almarıyaya bağfandrğı tak
dirde memleketi bırakacak olan on bin 
Sar'lmın ne olacağ:ını IOll'IDUftur, 

M. 1'.ompinci, "11baelmann davası h•
kındaki raporu anlatarak davanın genel 
bir dava halini almasını ve bütün insan
lık kuvvetlerinsn sef~ hale getiril
mesini dılemiJtir. 

Uflerin h~ladığr. rapor 
ROMA, 3 (A. A.) - Fransız ve AJ. 

man mütehauı•lan dün ıabah ve öğl&
deu ıonra hemen clevmnlı •urette Paris 
ve lSerlin ile muhabere ve t.ımaa halin
de olarak mıiizııi<erelerine devmı etmit
lenlir. Müzakerelerin eon aaftıaaında bil
haSsa zorluk olduğou ve •nlapna imi.anı 
olmayan noktalar hakkında üçler komi· 
tesinin müdahalesine lüzum görüleceği 
mılatılmaktaılır. Sonu ne olursa oloun, 
uluslar derneğ'İne verilmdı: ü.ıere bir ra· 
por kaleme ıı.lmacaktır. Hunun yazılmaaı 
için mütebassular ve üçler komitesi üy ... 
si bu sabah, Baron Pompeo Aloi&inin C... 
nevreye hareketindeo önce aon bir top
lantı yapacaklardır. 

AnlO§ma imzalandı 
LONDRA, 3 (A. A.) - Sar meıeleai 

hakkında Fransız • Alman mılaımaaı Ro
ma'da :imzıalanını§br. 

Fransız ottavası 

Müstemlekelerde alışveriş 
bir düzene konacaLt 

PARIS, 3 (A. A.) - Fransa ile müs
tmnelekler ökonomik konferansı bugün 
M. Löbrön (Lebrun) Ün baıkanlıiında 
de ilk dela olarak vaki ~ı içia ı... 
zıJ... buna, lngiltere 1-atıorluk kon· 
feraıuma beıızeterek, (Fransız Ottırvau) 
İlmini vennektedirler. 

Konferans, Fransa ile müııtemleloeleri
nin ökonomik :zoriuklara karı• durma 
çarelerini aradıkları t unracla bilbaasa ... 
hemmıyet kazanmaktadır. Konferanaa 
200 m...-ahlıaa iftirik edeaktir. 

tiplere uygun kıyafet, alamet ııe le • 
llCl%Un tQ§ıyabilirler. 

Türkiye.:_. bulunan Türklerin ııe )a 
haneıların,yabancı memleketlerin lliya
ut, aakerlik "" mili& teıekkülleri ile 
münasebetli kıyafet ııe alametlerini 
ııe levazımını tQflmaları yasaktır. 

Ecnebi te§"kkül menıuplannın /..en 
di kıyafet, alamet ııe leııazımlan ile 
Türkiyeyi ziyaret etımeleri, icra ı1ckli 
leri heyetince tayin olunacak merci • 
lerin müsaadesine tabidir. 

Türkiye dftllleti nezdine memur bu
lunanların kıyafetleri beynelmilel me
ri adetlere tôbiJir. 

MÜM<adei mahsrua ile gelen yaban 
cı memleketler kara, deniz, hava kuıı 
ııetlerine mensup kinuelerin reamü Ü· 
nilonnalaraıı nerelerde ııe ne zaman 
tQflyabilecekleri icra: vekilleri heyeti 
kararil tayin olunur. 

Bu kanunun tatbik ıuretini göate
rir bir nizamname yapılır. 

Birinci maddenin hükümleri bu ha· 
nunun nepi tarllıinden itibaren altı 
ay -.ra ııe diğ.,. maddelerin hüküm
leri kanunun nepi tarihinden itiba • 
ren meridr. 

M ecl.ia farf017'ba günü toplantu:ak
tır. 

• 
Maktulün Lenıngratta 
büyük bir nüfuzu vardı 
MOSKOV A, 3 (.<\ • .A..) - Dahiliye 

Koııniıer!iii bildiriyor: 
ilk tıılılrikata göre M. Ginıi'ü öldünın 

N*olayof \1 aaity~ ioıninde biri!1ir. 
1904 doğumlu olan Nikolayef Leningrad 
amele ve köylü müfettiıliğinde memur· 
dur. 

Tahkikat devam etmektedir. 
Kirol kimdir? 

MOSKOV A, 3 (A.A.) - Leningrat 
ta öldürülen Kirof -1"i bir ihtili.lcı i
dı ve komünist fırkasına 1904 de gir
mişti. Stalinin de ~i bir dostu idi. 
Kirof ilıtilalcil ği yüzünden (,.arlık za
manında birkaç defa hapaoluomnı v~ 
1917 ihti1'1inden sonra Kafkuyada 
beyazı~a.ra kar§r sava~alc Denikin or 
duıumı ezmittir. 1921 de komüniot fır 
kaı.ı merkez icra. kom.ites-" ne Üye ol .. 
mut, 1926 da Leningra.t komünist fır
kas.ı katipliğine getirilmif ve geçen &e 

ne de merkez icra komitesi riyaset d !
v&nına seçilmiştir. 

Kirofun bütün Leningrat igçilerı iı· 
zerinde çok büyiik bir nüfuzu var idi. 
Olümü yalnız bu tehirde değil, bütün 
Rusyada derin bir acı uyaıw:lınruıtır. 
Her tarafta proteı&to mitingleri yapıl
mış ve bu yasın itçileri Lenin fırkuı 
ve Stalln etrafında daha aıkı b · rleıti
receğini bildiren kararlar alınnuftır. 

K.'rı>f 1886 da doğmuştur. 
lhtiliile el haldıranlann vqy haline 

MOSKOV A, 3 (A.A.) - Bütün ga 
zeteler G:rofun katli münasebetiyle 
m.tem çizgileri içinde intip.r etnıek • 
tedr. Pravda gazete&i bapnakale&in
de diyor ki: 

" Amele ımıfınm düımanlan tara
fından gönderilen kııtil memleketin en 
.iyi bir çocuğunu, Lenin ve Stalinin ta· 
lebeaini ve Fakanın mü:ntaz bir ko • 
münist "ni öldürdü. 

lzvestiya gazetesi yazıyor: 
"Girofu öldüren mukabil i-htililci 

katil biz.i ağır BUrette yaraladı. Fakat 
bu menfur cinayete bağlı olabilecek 
hesaplar yerini bulmıyacaktır . ., 

En müıntaz Sovyet mclıarr rleori M. 
Staliı:ıe yazdıkları telgraflarda f(>yle 
diyorlar: 

"ihtilale, sosyalizme ve büyü!< va
tanımıza karşı el kaldıranların va y 
haline. Kine karşı kin. Sınıfa karşı &1· 

nıf, bir dakika hile bunu unutmıyaca· 
ğız. Na.ıl k.i iatikbal öldürülemediği 
g bi o da öldürülemez." 

MOSKOVA, 3 (A.A.) - Girofun 
katli mün&Hıbetiyle bütün Sovyet te
h;rle1"inden nefret ve taziyet telgraf· 
'1an gelmektedir. 

LENINGRAT, 3 (A.A.) - Giro.fun 
ölümü Üzerine Stalin, Molotoif ve V o
rotilof buraya gelmiflerdir. 

Temps'da bir yazı 

Japonlar istedik
lerini yapacaklar 

PARIS, 3 (A.A.) - Tan gazetesi. 
Japcm siyasetine tahııis ettiği uzun bir 
makale&inde ezcümle diyor ki: 

"Almanyanın muhtelif memleket 
merkezlerinde sarfettiği diplomatik 
faal'yet uzıı.k tarkta inlci§&f etmekte 

·olan büyük •iyaaa oyununu gözden 
uzakl-.tırmamahdır. Japon faaliyeti· 
bu mmtakada. timdiye ka.dar anane 
halinde mevcut olan nüfuzlarm kıy· 
metini alt üst etmek Üzeredir. 

Japon .kabinesi yıüuz denôz me • 
selesini ariaya komryor. Buna muvazi 
olarak, kendi :ca.dı olan yeni Mançu. 
ku devletinin ve onun bunda.n böyle 
bu mıntaka.da nafiz ve Asya Avununun 
mukadderatına hi.kim olan vaz..iyeti -
n· n kuvvetlendiribnesi için olan faali
yetini kayda değer bir azimle ıeni+le 
tiyor.,, 

Gazete, Hariciye bakanı M. Hiro
t.anm Japon di;retindeki beyanatını tet 
kik ederek, eila.hlı b"r i.htilıi.fm y...ı.in 
olduğunu zannelmiyor ve 9iinkii, di • 
yor, Japonla:r, zun.wnm ıartlarma uy· 
guıı olank tatbik eıdilea mahirane di· 
Iemaaı •-talariyfe ağır ye fakat te • 
raldcileri fevkalade tercih ederler. 

Tan, Londra miizakerelerini tetkik 
ederek bu uzun tnakales:ni fU aıretle 
bitiriyor: 
"~ ohükUmetinin hakiki olarak 

istediği feY, kuvevtli bir filo yapabil
mek içni her hangi bir ulualar arası 
mua.hedeoinin ihlali değil, her memle
kete müdafauı için hakikaten lazau 
olan kuvvetlere malik olahilmesini te . 
min edece.lı: yeni b" r muahede müzakc 
r edilebilmk üzere V~gton muahe
desinin ilgasıdır. 

Londra görü,ıneleri, Japon teklifi • 
nin ana hdlaruu taairh etmekt<>clir. 
On sene iı,,"n aktedilecek bir anl&flllA 
.ile bet ..,_ zarfında Amerika, lngil· 
tere ve Japonya pn>granılarmm tatbi
kma devam edeceıkler ve fakat onun
cu aenec!ea .itibaraı Japonlar kuvvet
lerini yavq yavq lngiltere ve Ame • 
rika ku•evtleri derecea.ine çıkaracak· 
tardır. lıte Tokyo aiya.aaaı ve dıploma 
aiai: Hiç bir feyİ .koparıp atmam:..k, fa 
kat Japonyanm erİ§meK iotediii he • 
deften katiyen vazgeçmemek ve gay. 
retlerini yalnız zamanın imkanlarına 
uydurmak.,, 

Japonlar bir gflmi daha yapı;;orlar 
TOKYO, 3 (A.4..) - Tokuııuk.i tez 

gaiıların.da, huswi deniz hizmet! •rİn· 
de kulJ•nılmak üzere, Reng~ki is • 
minde 10,000 tonluk yeni bir geminin 
İD§As•na bqlaıunıştır· 

~--.--1-S 

Rıhtım şirketinin satınalma 
mukavele projesi 

"ANKARA, 3 (Telefonla:) - lstanbul Rıhtım Şir~inin aatuıa/J1rı. 
makavele projesinin tet/Uki ikmal et/ilmiştir. Şirlet mü.tlürü bqanler 
de felırim.ize gelereA. muAavele elra lmda Bay Şükrü Saraç- il~ te11141 eıJt 
cektir. 

Talim terbiye azalıkları 
"ANKARA, 3 (Telefonla) - Milli Talim ve Terinye Neye.tiRtl• 

açık bulunan azalıklara Haydarpaşa littri fel•ele -11imi 8.y Ablif/ 
liitil ve Madri/ müfetişlerinden Bay HanıniirH,iiin t*liıılert ôli •ıit/N. 
iktiran etmiftİr. 

Beşinci Türkiye güreş şampiyonluğu 
müsabakasına Barsada başlandı 

BURSA, 3 (Telefonla) - Be ~inci T iirkiye giiıoq fwrtpiyonluiıt 
müsabakasına bu gece saat dokuzda vaNmiz Bay F@fı Güleç' in ntıtkilt 
başlandı. Seyirciler kalabalıktı. Hafif siklet şampiyonlarında" EskifıJıiı 
li Dastan Bursa!ı Ahmedi, Malınoa t Ankar«, Osmım KPn'1"yı, Omc:r Is 
tanbul Selim Ankarayı, Mehmet Eskişehir, Kiiz.ım Ko1tJ1aYlı Balkcın faıT. 
piyonlarından Yaşar lstanbul izzet Bskişehiri, lhsan. Kon'1", Rı~ Anka 
rayı, Hü :eyin Anktlra, Zeki Buısay ı, Mustafa E•kişehir, Faruk Konya · 
yı, ikinci devrede Ömer l•tanbul Mutan E.kifehiri, Ahmet B11na Os · 
man Konyayı. En hafif siklctten Ô mer lstanbul Ahmet Bursayı, Sclür 
Ankara Ktizım Konkayı, orta sif.:le tten Şinasi Ankara izzet &ki.-hiti, 
lstanbui Saim Ihsan Konkayı yenmiştir, 

Mebus seçiminde değıŞiklik. La
yiha bugün Meclise veriliyor 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Saylav seçimi kanununda JeiiflkliJı 
yapılmasına dair lliyihayı hükil mıet yann Meclia.e vereceldir. 

Saatte 96 kilometre yapan tank 
V AŞINGTON, 3 ( A.A.) - Saatte 96 kilometr(l. yapabUen ve zincir 

li tekerlek üzerinde giden sekiz ton lrık yeni bir tanlr Amerika ordıaıı eı 
kiinı harbiyesinde tecrübe edilmekt 11dir. Sü bakanlığıtıın bu yeni 9!11.141! 
iiletler;nden •İpariı edeceği bil'dirili yor. 

Goebbels'in bir tehdidi 

Almanya tarihte görülme
miş cüretkar bir iş yapacak 

••••••• o 

Göring de artık Berline askeri bir 
gezinti ile gidilemiyeceğini söylüyor 
BERLIN, 3. A. A. -

Reuter ajancr muhabirin. 
den: 

M. Goebbela, Stettin' de 
aöyledi•p bir n•tukta 
" Müstakbel haıliıelere ,. 
esrarengiz bir telmihde 
bulunmuıtur. 

M. Goebbelıo, banset• 
melı: :zamanı henilz gel
meınit itlere temaı et. 
mittir. Ve Almanya'nın 
tarihde tiındiye kadar 
qine ra•tl•ıuııamıt d&
recede cüretkir bir it gö
receğini ilave dmit ve 
demiştir ki : 

" - Tarihi yapmak ni· 
yetinde olan bir hüküme
tin büyük ve cüretkir 
kararlar alması lizımdır. 

M.Goebbelse alman me
selelerinden hangisine te
mas ettiği soruşturulmak· 
tadır. Müfrit naziler ara
cmda Sar reyiimmdan 
soııra nazi heyecanmı tu· 
tacak " bir yabancı ma· 
cera ,; dan sık sık bahse
dilmeld<edir. 
Cihan ıri.yasası Alman· 
yayı göz önüne almak 

BERLIN, 3. A.A. -
General Hennann Gö
rinz, EMen yaloininde 
Rhin Hauuen'de ıöyle
diği bir nutukta demiıtir 
ki : 

" Herlı:eı bilir ki, a · 
~ bu~ !Jer~~ aık: .:ıya yeni bir telıd it saoııran M. 
bir gezinti ile gıdilemez." · 

Goebbels 
General, cihan ıiyaıetinin Almanyayı 

nazarı dikkate alması liizım geldiğjni afy
lemiı.Hulruk müıaviliği iıtemif,bÜtiin mil 
!etlerin eski muhariplerinin birbirlerini an 
ladıldarmı bildinniı ve Belgrada Mare
§81 Petain ile olan mülakatına İşaret &
derele: 

" O bir asker ve bunun için de Al
manlara da hücum eden bir ıeref adamı· 
dır. Böyle adamlarla amlqmak müm
kündür~, demittir. 

Süah yarışı devam ediyor 

BRUKSEL, 3. A.A. - M. Vander
velt bir ıosyalist toplantıımda demiıtir 
ki. 

" Ulmlar arası durumu kanflJUfbr. 
F~ yarm için bir harbe ihtimal Yer• 
IDIYOl"UDL 

Almanya hazır değildir, fakat tekrar 
ıilihlarwnaıma müsaade edilmektedir. 
Difer devletler de •İliblanına yanıma 
iftiralı: etmektedirler. 
Marqal. Petain: "Bi;ıı ııarvr." eliyor 

ROMA, 3 (A.A.) - Fransız Ma
rC§alı Peta'n, ltalya.daki. nki Franoız 
-vaıçıla.yrmm çıkardığı ''Tt'edünyon,. 
gazctdinde §Öyle yazmakta.dır: 

Renden Brenner'e kadar olan top· 
raklarda Latin acununun b&§ka hır 
defa göremediği iki yüz yıllık bir İ>a· 
~ çağı tatı!.nu1tı. Buna Romen leji · 
yon!arının kılacı lutmt:ftu. Şimdi de 
geı.e bu sınırlarda yüz milyonluk bir 

kitlenin gücü bant için - enıin bir zı. 
man olabilir. 

iki ulus araamda. a.tkı el birtiği yal· 
nız iki milyon ölünün manevi vaziyeti 
ite değil, Avrupanm i lerisi için de her 
vakit.ten ziyade gerektir.,. 

Bütün ltalyan gazeteleri M.....,.. • 
!in bu yazıaını (Tredünyon) dan ala· 
rak basmışlardır. 

Türk - Yuaan ticareti 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Y11 • 

nan hükı'.iımetile aktedilm" ı olan ika.o 
met Ticaret ve Seyrisefa.in muahedeoi 
ile Konsolide edilmit olan Tw.k tari
fesinde yapılan değiıikliii gösteren iti· 

. lafna.meyi taadik için Medise verilmit 
tir. ltil&fnameye göre mandalina •• 
ağaçkavununda. yüzde otuz beş, t....,.. 
bant.in yağıoda yüzde 60 tenz:Iit tOOf 
bit ediJm4tir. 

Vaşington deniz mu
Ltavelesi ve Japonya 

TOKYO, 3 (A.A) - Kabine ba 
aabah toplanrak Vafington d<.n.iz """' 
hecle&inin feahinde takip edeceği usu· 
lü gorÜfmÜt ve feıih hakkındaki kll" 
rar ınr huauai meclise bildinniftir. Bu 
meclisin hükiimetin kararııı.r ittif • 
tasvip etmeıs.i beklerunektedir 



••.&K ............ ;.; 
Tramvaylarda 

Enıinönüntlen tranıwqa atlantlf 
lı. Gayet tahci bir tavırla biletçiye 
--.lrı: 

- Vsküdara gider değil mi? 
'Biletri. alay etti: 
-Sayende o da olrtr- ŞimJiliJr 

#efilııa,.,. /ealar g;,liyor. 
Elini alnına götürdü: 

- Tiila k- lkfiktapa diye· 
eeldim, Vsküılara deJim. 

Biletini tilıp suwlardan birine 
...,da. Ftılıtıd trcrnıvcry, Kara· 
lıiiJden sağa doğru sapınca yolca
Jlll telô, tJJı: 
-Hı, ... Bak 70hu •.• Hey •.• Yan

lı, yere gider bu tramvay •.• 
Bilet!;i giilmeğe hafladı ·: 
- S.n, demUJ- V.Jıiitl«ra kes 

lıilai dedin ya... 
BUim wıtııwa, irim.senin lıatın • 

.. kırmak iatemez. Karaılan yol bul 
lıfa galiba. ValıiiJara g~cek! •• 

Y olcalar, lrerıılilerini fıılamı)'lt
lıdt lıalJıaJıayı aalrrıenliln. 

Heril, banclan alındı. Homurda
lla lıamruılana ayağa lrallrtı. Ar • 
ır.a.u.Jan baiırddar: 

- Nereye giıliyorauı 70-.. 

lkq.m ~en cevap oadi: 

- Geçtim, netameli bir tramoa· 
JrC1 bermyor •.• Ben ineyim de gö • 
~nün gördüğü yere gitsin! •• 

Mecidiye 
Köyünde yangın 

TutUfaD odunluk 
söndürüldü 

l>iia ......... Mecidip kö;ründe ...... 
.... W ,_ erindeki odım~tan .. 

... ~ " o J ı .. ı. -P""!r .ı. Be-
101'u itfaiyeo.i taralmd.ı ~ 
liİİr. 

Alhn madal1e ile takdir 
lle;lıE dııııla ~ - ~ ' ';esi 

...... a.., ~ • ıw. Gibd, Wı • 
'1 • f 1 lair mp=' ... 6d 1'.iı , ..... 
Ye nwn+ iw) ,,,,., ·ıtir. 

Bu çmqic 1 yuı1ıdaf. men d • alarmı 
lltmılıuJ Ziraat Midürliiiüne w Zİnılııt 
o.ı...na lö.termit .... ..- k ' ca, -
~ ani i•' • tc* Mi •ıilnritfir. 
~ .Mıılmact s..ı.a. ome1 r- Mii
~ ff Ocloın tarafmdan altın madal
h ile tıılu1ir edi1nüf - aynca dip_bna 

-~· 
Demir fabrikalan için ıö-
rüımeler devam ediyor 
Kunıılacak demir faiırikMI için Ma 

li:.Je 9 ' •n•riı ile bir mub.velaume 
iııaz.ıamlf olan Krup fabribsı mü -
t' ·?i .. ..._ ı• A=k-rr de t ... 

ı..- ıkısw efmetlredjr. JCrap febri-
~- - ""L •• 1 • _, M V' ...L.~---L 
~ •n- ı • .w • Flıftl • ~:w:.u 

ile Ln.l Wodika lat•nJıa'• gelip An 
lrar.ra Ptmiflerdir. 

Halke•inde konferans 
ve konser 

PWfellllıe sinii - ı7 ele Ewin Ca· 
ie' .... -laki wrtıez ..ıonunda Feyziati 
li.elen miicllirii Bay Hıfzı T nfik (Türk 
.tiliaıia lsıstmd ku - çaiına lıadar i· 
lerıi:rip) h•ldmıd• bir lı:oaferam ve bu ... ___ =' .. + ............... 

eu:kJerdir. 

1 BORSA 1 
.(lı B.-' umclen alman cetveldir) 

3 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTUt• ATI .t.Jl \ T AHVILA T ~ ..... 94,50 a.ı.- 17 50 
llaJ & ... ; W Aa. MW....a 49,115 
'-•- 'Zl/116 Aa. Talmli !, 11 411,!IO 

M il ... An. TuTilô uı 48 
• ııı 1417,r;IJ 

ESHAM .......... - 1. , ... .._.. 2,20 
1t • Hamili•• JO T...,_ 10 
I! • Müeaaia 15 Terkoa 11,75 
T1rıu1e Cumhu· (:İa•t. 13,15 
~ Baakuı 57,50 ıuınat de7. 13 
"•nı .... , 30,50 Şark der. 0,82,50 
~ .... Kıs.. 'Z1PJ l a.ı,. 1,111 
llO. He.rri1• 15,llO Şark m. ecza f,75 

ÇEK FiYATLAR# 

~· &28,25 Prai 19,82,50 
12,06 Belıırat 35,10 

~ 1.31.57 MoıkoTa 10,88.25 
lllrork 79,39,50 B•ha 1.98,25 

~·· 2.44,116 v ... ...,.. 4,22,75 

ao.oıı Buda..-.te 4,29 
'-ih.ı 3,40 Madrit 5,81,85 t•-dam 1,17,54 B kr91 79,29.40 

'7a 15,811 v, 4,3075 

NUK.UT (Sotıı) 

Kurat KUTU, 

• F~ Franaıa 169 1 lıTıcr• 815 
1 Dolar 125 1 Pf'zeota 18 
1 ıt.. ç.ı. .. 1 Mark 43 
l şu. .... 23,50 1 zı ... 22 

~~;. 6Z7 20 Le1 111 
:ne ze Dinor " •ı.... 23 1 Çerno•is ~ 

: F. Llçika us Albn 9,23 ..... 24 Meı=icli7e -.ııo ,.._.. 
113 Baa1'aol 237 
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ŞEHİR HABERLERİ 
'
GünilQlr 1 

~.,., 

OKONOMI 

Yunanlılarla 
Alış verişimiz 

Anlaımr&nın tatbikini 1ıos
terir talimatname geldi 
C"""Seal•a .r' , d y,_ oı.-, 

mi Babııı M. Peamaırıoğlu ile, Bay Celil 
Bayar arasında · !=m yeni ticaret 
ıınl...-smm bu ayın ıs inden itibaren 
tatltJana '-flamlacaiııtı. Bu münase • 
lıetle, ımlaıa-un tlılhlk teldini gösterir 
lir talimaıı.me hazırlemnıı ve din ala. 
kadıırlanı lıiLlirilmiJtir. 

Bu .. ,. 1 • ile tıeMıit edildiğine 
ıröıre, memleketimizden Y unmıistana ya
pdacak balık ve hayvan ihracatının yan 
ltedeli ııertı eot dövizle ve diğer ywm da 
Yanani...., B.nıkatı tareEmdan verile • 
cek t.ııl<aa looııoLuile öcleııee<fdir • .lhra.,.. 
tnnızm ikinci Sn>pU11U teıkil edm yu • 
murta, hub .... t, tam- hayyanlan, pey
nir, soğan, w • ak, jambon, P•brma, 
~ l>edoloıi de Yunan idıaliltçı11 
tarafmdan Y 'U.IWI Ranlca ''DA yatırılacak 
-nı <Amılıariyet Merkez Banka11 Türk ih
raca~ma Tiiıt< linoı olanıık ödeyecek. 
tir. Bu ödemmin -ı.. da yakmda tes
hil edilec<*tir. 

Yemi anlapnmun -'annı ?un tali
--1ede pandr ve ytÜn ihracatı için 
de bazı kayıtlar bulunmakhıd.ır. Y unania
tana yapdacak pamuk ve yıün ihracı kar· 
tıılığı olarak memleketimize aynı kıymet
te YGDllD eJYIW idaa.I odilmileutiiı. Fa
bt, yalnız bu çctit itlıalit için yapılacak 
müracaatlar ı.-; heyetler tanEından 
tedök olunacal<tır. Mütca ihracat tetkik 
....... yonhm ,....ine aeçecS oı.n ve cta
ı.... tetkik be,oetİ• mm weıilmeoi Ubı
rür eden bu heyetler mahallin ea büyük 
müllııiye imiri ile diier izalardaD tqek
kül edecektir. 

Egede tütün satışı 
Tüıtoofise gelen haberlere göre, Ege 

mıntaka11ncl*i tütün sab§lan 12 milyon 
kiloyu buJmuıtur. Birçok mmtaloalarda 
tütün kalmamıtbr. 934 rekoltesinden ar· 
tan bir milyuı kiloWc tütünün de az bir 
,....., Oçeri&inde aatdacağı mu.Jıalılaıktır. 
Bu yılın aatıı fi.atlarında geçen seneye 
nıwmın vasati 7\izde 50 nitl>eıiude bir 
yiikoeldik vardır. 

Almınyanın haiılarimıza koy
duğu ağır gümrük 

Türtı hahlannun d~1 piyasalarda gönlü
iü rağbet llOD oeaelenle bir hayli azal. 
mqıtır. Bu arada Almanyaya olan balı 

iıbracat-ızda da ayni niabet dahilinde 

bir serilik p..ülmiiıtür. Alabdarlann 
verdikleri maliimata göre lıunun belli 
bafb ~!Jeri, umumi darlıktan zi;ecle, 
.._.len ırümriiiün Ata.wıyaya yaptığl
JDJZ ihracata enikonu teMr etmeAdir. 

Almanyadam Tüdt Ticaret Odası son 
:netnıtti.ii raporcllı bu balısa elımımi:r.etle 
temu etmdrtedir. ı929 senesinde Al • 
-yaya yapılan 603 tıııal1* §"ık halısı 
itlıali.tımn ı933 te 372 tona dü!"'e.i bu
...., en ııözükür delilidir. UllllllD Wı İt· 
halinde bu milı.tarclan Tiirlüyeye düten 
biı&ae, ı929 da 252 lıor.._, 1933 le 26 
tona kadar inmi~. 

Almanyadaki Türi< Ticaret Oduı ı.... 
Warım.ızın •abl ve iı'.ıracında e:ıkiıinden 
.W... fula itina gÖlt<rİ1melÖ ve Alman· 
yaya ya;>ılaaık halı .ihracatmuzın bazı İ•· 
tiiadelet- gem-si için t.,..,lılbiiıdere giriı· 
mittir. 

Geç- ay1n son holtasmcla Bar dolııi 
Tiıcanıt ()demızda T ürltiyenin Bedin Bü
yiik Elçili Bay Hamcli'nin ra.Mği albn
da bir toplantı yapılmııtır. T oplımtıya 
20 bela.- hıJı ithalat evi ırüim etüli iıtirik 
etııniftir. ~ yuddığına CÖl'eı bu 
tGplmıbda lıirçıol< t.ydalı ııörüımcler CJI. 
_., Tiirlı: haidarmm ~ya ithali
"* büyiik bir ... gO&terilmittir • 

Brüksei sergisine çağrıldık 
Bol ;l • iıtildilinin yüzüncü ylldönü· 

mii miin .. ebetjle 27 ııôaan ı935 le Brük· 
.e1de açılacak olan büyük uluıılarıırası ..,..p,., hükmM. ı • • ı de iıtinılıi için 
I»titler Balraııbima miincaat edilmittir. 
&- dair hiiıkı"IU"'tF henüz bir karar ve
rilmemittir· .e-Ia beaaber Brüksel 
motloh.qüzıannın: ıBay Emin Ati --si
ye o,tirakimiz 1dıinc1e Dt!itler .,... .. 
Jığnm bir ....- ,.enniflir. 

v...a- ...._.. ııöre ....-ide iıııılııiıaar 
.,.,,_ .ıa t~ ediJeı d tir. Bu meyan. 
da ıigandamnız ve içkilerimiz ıerııiye 
gönderilecd<lir. 

1 ... ioarlar Umum Müdürü Bay Hüınü 
Ankaray• ıriımi!tir· 

* Ereğlide çıluır:ıl- kömiir. - Ereili 
kömiir havzasmd• son rı'tı ay içerilin • 
delı:i ütıih~ miktarı ı2 bin ton olarak 
teııbit edilmiflir. 

* MISlRA NOHUT göndenyoruz. -
Y aıbancı piyasalarda Türk menıimek 
ve nohll'llanna kar-Jı gösterile.- iotelder 
devam etmektedir. Mercimelderimiz bil
hassa 1 talya, nolıut1-onızı da Fransa 
çeMmrirtedir. Geçen hafta, 1 stanbul li • 
maıımdan 77 ton mercimd<, 46 ton da 
nohut aevkedilmiftlr. ............ , ............. ... 

Foto ETEM 
Kıymetli Eotogn.fçılanım:ıdan 

" foto Etem ,. Ankara caddesin· 
deki fotografhanesini Beyoğluııa 
tat1m1ştır. Yeni fotografhaneıi 
Galatasaray' da Yataklı vagon bi-
0,iğindeki Güney palaa'ın birinci 
dairesindedir. Foto Etem'e yeni 
fotog. af evinde muvaffakıyet di
leriz. 

MAARiFTE 

Bir yılda 
Artan talebe 
Şimdiye kadar eii görül
memiş derecede fazladır 

latamal M..-if Miictürlüjü ı934 se
nesi mektep vaziyeti 'h 'donda bir i.ta
tüıtilı: lıazırlaııırttır. Bu istatiat:ikte, aon 
bir yıl içiade yeniden açılan nıektepler, 
fUbeler, artan tal.be miktan Tesaire SÖ6-
terilmi§tir. Son bir sene içinde artan ta
l...., Mledi fİmdİye kadar ııöriilmemit de
recede #azgdD', Meseli yalmz Fatlıte ıa 
~oelı:tep açılmııtır. Bir çok mdctep)e. 
rin fllbe adedi iki misline çıkaniınıı, 
kö)"leoıcle üç ·~ olan ~epler, tmn 
devreli ve bet ıuuflı illımelı:tepler haline 
ıretioilmiıtir. 

Tıp talat e cemiyeti iJara 
heyeti toplantısı 

T 1p T ald>e Cemiyeti :yeni idare heye
ti izaaı dün ilk topı.m-~ r.-. 
J.iie Ekrem Kerim, Umumi kitipljiıı Na
mık ıca.;E, muavinliğe Atıf • .. ...,.., nıuha
aipliie Safa Suzi, v--"ırlıia Liitrı, 
idare imirliğine Yataya, Haydar, baam ve 
y•yım itlerine Jmnail Halda, köy •aihk 
kolwnı lamail Halda ve i.zal.ığa ela Muı.. 
dıim, Feridun, .Ş.di'yi ~. 

Ankara lisesiııden yetişenler 
Adrara U.1'krinden yetitenler Cl!Uiİ

yeti 7 - ı2 • 934 cuma ııünü saat 13.30 
da oenelik toplaıııtuını Hıılkevinde yapa
caktır. 

* YASA BESTESiZ OLACAK. -
lıı-ektepl....Je talelıe tarafından sa. 
Wıları hep bir ağızdan söylanmekte o -
lan yasanın bazı makteplerde bestelene. 
rek söylendiği görülmiiftiiT. Yasanm bes
tesiz olarak okuama11 melı:teplere tamim 

BELEDiYEDE 

Levha ve tabela 
Parası 

Aysonuna kadar mut
laka toplanacak 

IWediye levha, tabeli ve siper resim· 
lerinin bu ay ••-· lmcbır -tWaı bılı
.a edilmesi için, yabelere bir hamim ırön
d..miftir. 

Traınvay llcrelleri 
T-ay w etbıiııi tetlıit eclecelı: t.o

ıınUJQD bqünlenle toı\'anacağı için İlı· 
wi lıazırlılds lıqlaıı!ifbı. Şiıket Ko -
aıUertiii. a-ırianan projeler üzerinde 
te!Yder y ........ tadır. Komia,.....ıan üc
nıtlerde yapılmaa iatenec<K temilit da
ha luit'i ol......ı. belli olmarmıtır. Daha ..,,. 
-ı tıoptanan eldı:hilı: tarife komisyo"" 
eWotrit ücretlerini oMuğu glıi ıı..mtıiı 
içia ha .... "'ıdpn bir değip.ıiiı: cı1mry .. 
cağı t·' ıjn edilı 1 'wM. Y a1nız, amele 
iia-etleri ve laimiir l:iıdi... iyiden iyiye 
...... ceçirileccWir. 

Tramvayın kış tarifesi 
T~y Şiat.eti ~kıt tarih.illi tat

bik etmeğe batJaımttır. Sermlerde bazı 
değipıdik yçdm:Jbr. Yeniden Şifli • 
Beyazıt servisi ilrtas edilmiııtir. Eminö -
nü • Kurtvlıuf .serviMıin alimeti olaıi 
r-1< deği§tiriJmittir. 

* Abide bahçesindeki telgnıl direkle
ri. - Taksim Cun:ıııuriyet ai>ideUniı:ı et· 
rafmdak.i ~ içindı> bulunan telefon 
ve telııral direkleri abidenin etrafından 
kalclmlmııtır. 1 

* Çubuklu gaz depolan mukavdeM i 
kaim. - Belediye Çubaıklu depoları için ı 
bir mukavele yaparuık üzere idi. F .ı.at 
ıonnulan arada çıkan ibt.iıaf üzerine mu· 
kavele kalmıt tır. 

EKiMEK FIA Tl. - lstanbul Bele-
eılilmiıtir. cliyesinden: 

~ BAY HASAN ALI. - Bir mı.iddet- Birinci Ka:ıunun be,inci çartamba gÜ· 
tenberi p>hrimUıde bulunan o~a tedrisat nünden i.ti:l>aren e4.mek dokuz kunıt on 
umumi müdürü Bay Hasan Alı, b:ıradaki • para &-ancela on üç buçuk kıuruıtur. 
tetkilderini bilimı.İş ve Ankaraya dön - ' o-------
müıtür. ViLAYETTE 

* VF.F A Lisesi· için yeni bina. - Ve
fa Lisesine, m.&ttf>in yanında, E Waıfa 
ait olan bir binama alam>ası İçin Maarif 
V ..ımıeti, Evkaf 1 daresi nezdinde teıeh
büaala giriımittir. Bu bina ahııırsa, mek
tep muntazam bir yere la§ıaacaktır. 

Kadın'arın 

Mebusluğu 
Şehrimizdeki hanımlar ha
beri a'aka ile karşıladılar 

Maliye müfettişlerinin 
araştırmaları 

Türlü vilayetlerde Brll§brmelar yapan 
malöye müleüi,leri tvmelcrini bitirerek 
şdu-imize ~erdir. Müfettişler, ı.. 
t1111ıl:ıul maliye lefl<ilitmda da araıtlırma• 
lar yapmağa ba§lamıılerdır. 

• Bey, hazret Y'Jk. - Unvan ve la -
kaplann kaldırılması hakkındaki ı.a.,.... 
vilayete gelmeındde beraber bii ün daıi
releo-de resmi üğıtiarda kanunun yasak 
ettiği bey, hazret gi>i söu« yazılma • 
maktadır. 

POLiSTE 

Karısını 
Y aralıyan adam 
Edirnekapı dışında kanlı 

bir karı koca kavgası 
Rimi'de cıtanm Bi •z 1roc:uı n...,;... 

t.lı tanıfındmı Edi-ıı :'rapı dıtmda Ş.. 
llitler Liı öııiimle larç""la göiıiin
dea y...ı.adığım iddia etmif'ir. 

Banaz Hueki ı.uta-ine bldri • 
DDf, kocan ela yalcelanmııtır. 

Bir kadın koca evi yakacaktı 
Topbpwla Si1i1ı dmimda •.eonicla'· 

nm 23 •rm....b erinde oturan ~ h-. 
talıiw- tumdmut olan T~ ot 
mineler üzerinde lıez puoçalan yalmırfbr. 

Ale-.i ııören im.dm bnenbire ı.o.tawı 
ve elnftmı 7UCJ11 oldaia clu;ıalursa ken 
diainiıı clörilecıeiinden iirkenS bplYJ 
wiit• 1 'T'ipP. 

F abt alevler etraftmı göriilmüt. der
hal polise hııA>er wa ikıııit. itfaiY., gelerek 
bplJ'I lannak ......tile içeriye ııinnit -
yanpu b11t' ••s balincle -.. oöadiir -
müft'Ür. 

Hırsız hizmetci 
c.lata'da SiileJIDBll'nm apartma

mncla oılunuı Recent.-aptenm yanında 
hizmetı;.i Jametıin 70 lira ile bir yüzük ve 
altın aaat çaldığİ iddia edihnit, suçlu ya. 
kalamn•fbr. 

Kadıköy iskele çatısı tutuştu 
Kadıköyiinde Mkele çaba& dün bir 

yangm ~i atlatmıftır. Saat ı4,30 
da yangın çıkmıt, fakat pek yakın o
lan itfaiyenin yetişmesile derhal IÔn· 
dürülmii§tür. 
* Büyiiluıdadıı Donanma sokağında otu· 

ran Akay mcmrurlarmdan Bay Muhittinia 
kız kardet' Neyyire'nin yaı.tığı makız
dan iuğılcmı 11ç1111nıt. bi.rdenbire alev
ler etrafı aaın.tsa da derhal oöndiiriil
miittür. 
* Bir ......... haflandı. - Baltalİınlıınmo 

da gllroz fabrikasında çal,_ Eaat aya• 
ğı kayarnk kaynayan Çıuna§Ir kazanına 
düımüt ve haşlammJbr. Esat deıtıİıl ha.· 
taneye kald11 dııap. 
* y üluekkaldınmda !.çak '1ııik7icioi Dur 

,,.,. kahveci Leon tarafmdan çau ile o
muzundan· hafifçe yaralannuftır. 1.
yakalamnıf tır. 

A alurkacılar 
İçin kurs 
Bug"n açılarak eskilere 

ders vermeğe başlıya~ak 

Belediye da.imi encümeni ayni za
manda yeni intihap teft: ı heyeti sala
hiyetini aldığı için, ilk ha..zut~ıkl..-a 

baJlamıflır. intihabat iôn daha 11-

lu bir tekilde Ç&lışı&mak üz.....,, An -
karadan emir beklenmektedir. Bu de
fa h•nnnl•rmuzm da ınebu& olabile·. 
ceklaoi ha.klundaki kayıtlar, ,ehr:miz 
de çok iyi karıılannıı}tn'. Bazı hanım· 
lar ınehu& olmak için kendilerini .ba
z1rlıklı bulundurma.!<tad!l''.ar. Yeni in· 
tilıapta 50 b:n .kiflye bir meb ... seçile
ce!ue de hanımlar da intihaba iştirak 
edeceği için Mec:i•teki mebus ade<lin· 
de mühim bir tleği~ltl:k olrruyacağı 
ta.hın n edilmetkedir. 

ZiRAAT IŞLERI. - Ziraat Bakan· 
lığı .teftit heyeti reisi Bay Nakitti.n şeh· 
rimize 1:elıniıtir. Burada ziraat işleri ü
zerinde çal.ıpnoktadır. 

Eski İı an kültür ba1~tını 
dün gitti 

Alaturka. uz çalan aanatk.irlar, 
ulusumuzun yeni JDÜ>'.ik ycıılun.cla yü • 
rüyebilmek iç.in batı mueilö eeulanna 
göre yapılan iletleri çalmayı öğren -

1 

,meğe karar vennitlerdir. Oyelerinin bu 
istediğini derli toplu bi.r ıekilcle yerine 

1 gebrebilmek için mmiki sanatkirlan 
kunmmnun bir kura açacağını 7azmıt 

Şehrdtı zde bulunmekta -ın e.ı.i 
Iran Kült:.ir Bak:ını Yahya Han K.a
ragözlü dün T or-os FJ&apre&lle lrana 
gitın.ittir. Kardeşi Rıza Han Karagöz. 
lii de tedavi için dün alqamki elaprea 
~e Pari<e gitmiştir. Yahya Han Kara
gözlü ı .. tanbu a ilk defa olarak gel -
d ğini ve latanbulda yaptığı gez:ntiler 
den çok memnun olduğuıw söylem.it • 
tir. 

Adliye kadrosu tamaın 
Hususi muhase e ile çıkan bir ihtilaf 

nasıl halledilecek? 
• ••••••• 

Karar bekleniyor terfilerde neler ~özetildi? 
Irtaııbul adliye kadrosunun tatbiki ..e bu scler terfi ettirilenlere nisbetle ı., • 

- ilımal edilmiı, fakat nıea-ıar elem hakları fazla olan meıııurı- vardır 
henüz maatlanm alamam11larclır. Bunun· ki zam ırönnemiıJerd.ir. Bu memıırlar 
ıd>ebi yeni kadronun taıDikında adliye kanundaki k>dem iı*lanrun nazarı dik-
ile vilayet naıha""-i arwndıı ilııtilif lıate ıılınmamıı olduğunu aöyliyerelı: 
çıKmq olmıllıdır. mütee11ir görünmektedirler. Ancak ..m-

Yeni adli:re .ı.a.ı.-u tatbik edildiii z•· ye encümeni yem lmclro7a tall>ik eder -
- iera daiı ı · cleoı 35, eytam daire- ken bu ta.tbikın diier terfi etr;eyen ıM-
IİDdma bet manur apkta t.almıt, bun • murlar için ele ı.ir tqwik e9eri maıhiyeti-
lard.ı yinniai yeniden mahakim kadro- nİ arzetmeaini iıtemiftir. Yani_..;_,,. 
sundaki münhallere tayin edilmif\erdi. kıdemden ve eıılö1i<teın ziye.cle ehliyet we 

Vilayet mubaıebesi açıila çıkarılan me- liyakat göstermek, çahpmuk vuıftarmr 
mun... ı.anw-vvet -ımı açık maa· ııözöaünde tıuı-+ wsf, ............ 4la di
p oı.....ı. wamck iatanekte, ı kinunueov· ier meınurı.. t&fi ed+i._. için t.
wlcle yııpı!Mı t.yinlere ııit ..,..tlarm da fi edenler gi>i çalıımaları ic:ııp ettijİDi 
kanunun emri .... ~ kinuaasanidcn batırlıUmıtbr. 
itmaren verileceiini bildinnektedir. icradan açıkta bırakılan 35 memuruD 

Gene yesi kadronun tatbilu ılol•yıaile yerine tayin eclilen lwlluk mezunu 40 
mabakim luıclroMlnd• bazı ınemurlar o;. namzedin isimleri de Adliye JWrmı)ığın· 
rer clerece terfi eımitl....ıir. Viliyet u.. dan dün miidcleiumınniliğc bildirilmif, 
hM ...... İ bu -1ann terfi ettikleri Wnlardan bir kJımı da biz.t ıreJerek ÇJI• 

denceler üzerindeki ID&llflan da kiau • lıtmaia baıt'"""'tlardır. Tayin edilen 
nusaniden itıibaren vennek istemektedir. nıım:zetler meyanında btanbul adliyeain-
Sonra miidcleiuımımilik bıı§kih"bi Bay E· de ıtaj gÖt'en hukuk menm1-ı da vardır. 
min iki derece birden terfi e!IJÜ!, maaıı ' HikBnler bnummım bdbia dolayıai-
30 liradan 40 tirııya Çlkanlıııqtır. Viliyet 1 le yapılacak deiitildider lıeaiiz tabııldnık 
ımııbasebeai tı.m.ı da kanıma DYSDD loal- etmemiıtir. Mandih yeni tayinler etra-
mamakla &y Eminin kinııl'-niden i· fıAda bazı iüınler sö,'mm±teclir. Bu 
t.ibaren ancak bir d....ece tcrii IDallf' ala- meyanda Uskiidar miiddci,...nnisi Bay 
bileceiini, yani 35 lira üzerinden ma.ıp· H•ydar Nakinin Babkeair müddeiumu-
aın öd<meceğisi bildiı :uıekteclr. Gerek bu miliğine, Sinop ibbaal müdcleiumwnisi 
husus, gerek ehi- ilrlilifb nelı:talar ,.. &y Talıainin Uslı:iidar mücldeiumu:ıııili-
irilete yaalmıp. Gelecek ,_.... göre iiae, lstaıılıul iliımM müdchiumumisi 
ınn-'e yapıJecelrtn-. Bay lsmail Halda Kırırızm Bolu aj:ırcııza 

Yeni kadrodıı terfiler yapılırken me • rei.ıiğine tayin edilen üçiiacii ceza iza. 
murların al>liıkları, çalııkaıWldarı, ehli· 11 Bay Nusretin yerine üçüncü ceıza iza. 
yetleri, hülaıa bir manurda aranması lığına, ıığırceza müddeiuınumisi Bay Ki· 
icap eden bütün evsaf gÖZÖDÜnde bulun· tifin terfian Uskiiclar müddeiumumi mu-
...,.hm>t ve lwanlardan en fazla mü.ta- avinlip, Balıloeair ilıhsas hMmj Ke
ı..ı. olanları tefi ettirilmİfÜr. ..ı idnci - nMliii- tayin • -

Fakat , .... ıim lıeri qm ,_... alM cllec~ söylenmektedir. 

hk. Kon bugün açılarak, ilk denine 
dernek evinde bqla~. Prof...ör 
M. Manof nazari musiki dersler', 
Madam Baloal'09 Pavla da ayraca f&ll 
denıleri ....... ~.Kursa derneğin 
!>ütün öyeleri ırireceklenlir. Herke.in 
ne dereceye luul..- iıini b148T&bilece· 
ii ancak bir ay kadu aoara anlafıla
b:lecektir. 

Konservatuvarda lroro dersleri 
Ko~atuvarm yab luanu için ge 

tıirtilen ağız sazları mütehawıeları iki 
ııfuıdenberi ders vermeğe ba+lamıt -
!ardır. Profeaörlerden birinin çok gü • 
zel piyano çaldığı da aııılapbnsıtır. 
Kendia.inin piy~undan :atifade edil 
........ diifüniibrıkteclir. Şimdiye kadar 
.konıoenatuvarda fail deni alan llı4e -
belenlen 50 kadarı ile bir konMl'Y& • 
bn..- kıırau y.puım.,tır. 

Kunu Bay Mu.hidin Sadık haz .... 
lama.kta.ıır. Zaten her biri ayn ayrı 
çok ııiize1 tegamıi eclebi1en ııençler lıir 
arada da güzelce teııumi edebilecek· 
lerdir. Bu kuro ıu..nı yakında verile
cek olan konaervatuvar ori<eetra kon 
eerlerinden birine akCNDpanye edecek 
!erdir. 

1 Küçük haberler 1 
* C. H. F. Beyazit N.ı.iyeei &t

lmnlıiındaın ı Ba ayın S ei ç..,..&ıı ırü
aii eiqP!I" aut 2ı • Şelazade lıafmıla 
FD'ka - jiuu de ,...,.= 935 ydıı Ku· 
rultaynnıza eevgili Fırbdaşlarımızı bek 
leriz. 

* Ankaraya ııilıniı olan F ocker tayyare 
fabrilm.ıı müdiir!erinden Möıyö F ocker 
dün layyaresile Aııkaraclan l•tanlıa\a 
..,lmİt n Perapalaa oteliae iıamiıtir. M. 
Focıker bir pr-anda ıey_.,.h yapmak. 
tadır. Buradan Belsrada gidecektir. 

* Sağır, dilsiz ve lııörleri lıiıuye c&ni
yeti yıllık kongreoi cuma ııünü Şehza.. 
cldMıtmda Letafet ııpminmnmda ıaat 14 
te ıtoplanecaktır. 

* Kadınlar Birli.ği umumi D.lil>i Bayma 
Aliye Eııat Kadıköy kız ortaınelrtebi 
tü_rlı:.çe mual1imllğiııe tayin edilmittir. 

• Geçen cuma gÜnıÜ fırtma yüzünden 
limammadan ııeç lralb.n Gülcmnal vııpu· 
ru, ıc.radeım pootasmc1an ancak dün 
..... __ d"-:"-"' ..... 
~ ooa;mm•r-r• 

Terkibi; 200 diş hekimi -

tarafından hazırlanan: 

lfiae Dit MacllDUDU 
emniyetle kullanabilirsiniz. 

Umumi deposu: Cağaloğlu No. 33. 

---~ Telefon : 20264. 

Genç res_ amlar 
Güzel sanatların fOk eaaslı bir 

fUbeaİ varılır ki maalesef memleke 
timizde lazungeldiii lıatlar talrıliT 
edilmemi,, tqvik görmemi,tir. 811 
fUbe resimdir. 

Hattatlık.tan, reaamlığa intikal 
devrai~e güzel .anatlar ~ f(Jlc 
canlı hızmetler gören reuamlcrn • 
mız, lıele gellf reuamlanmu pir 
a,kına f'l/ıpnalıta, lakat ba a,lda
n neJerwe elaeriya maltahel-U 
kalrnaktoılır. 

Şanu itiral edelim iri reaim ve 
heylııel aeııgiai memlelretimizJe 
hallı araınJq henüz icap ettiği ka
dar yayılmamıtpr. Bu, bizim bun
ları anlamaılığımızılan değil, bel -
ki tabloya, rume alıfılr olmama. 
mızılan ileri 6eliyor. Y olraa ruhan 
fok ha.as, fOlr heyecanlı 0:-. 
;yıırt"1flanmu laif fiip/ıe yolr ki. 
mentlekette umumi kültür seviyesi 
yiilrseldilıfe ve rnme harp aı.,kan 
lılı, arttılıfa güzel sanatların bu fU• 
besile dtiha yakınılan alakadar ola 
caklardır. 

Dalrsı düne katlar gazetelerimi -
.zin .Jıi/elerinde bile resim görmi
yen /aalkımuın bugün birdenbire 
yağlıboya tablölara .anlma.-ını beli 
lemelr hııırtôdır. Memlelretimiule i
yi gefinen, olmmllf )'aZ1l1lf birçok 
kimselerin bile en pk odalctrında, 
aalonlarında lıiç öyle göz alacalı 
bir tabloya te.oılül eder miyiz? 

Resim fİmt/iki halde ihtiyaç de
ğil, bir nevi lülratür. Ve hatta rn -
me rağbet edenlerden birçoğu bu
nu anladıklarından ıleğü, be:.lıi ıiU 
olsun diye aatın almaktcalırlar. 

Bu itibarla musiki değİfİmİ ya • 
pıltrken güzel sanatların bu en kuv 
vetli lrumını, en tUiz bir uzvumu
za, göziimiiz.e hitap eden pıbeaini 
de eaaalı av.rette nazarı itibara al
mak gerektir. 1 

T-.ıvur edin bir kere: Genç 
~ız, strl heyecanlarını 
avutmak, ve bu heyecanlarından 
yıaotta,ları utilcule ettirmek için 
çallflyorlar ••• 

TaMoya ounlukları her fırça bir 
göriifiin, bir ilhamın, bir heyecanın 
ilaJeaiılir. Fakat bu lırça ayni za
manda bir masralr.n da kar~lığı • 
du. 

Reaımmlar nihayet heyecanla 
YOfayamazlar, Bunların da lizilri 
ih!iyaçları vard1r. Onların da kar· 
nı acıkır, onların da sırtı iifür. 

Eğt:r bir Tenam yaptığı tabloyu 
.atamazsa, ne yapar? Ne ile geçi -
nir, ne ile ya.par ve yeni tablosu 
ifin ne ile boya veya T aval alabi -
lir? Hiç şüphesiz reuamlarımız 
yaptık':<anna mukabil ca!ze bekle
miyorlar. Zaten onların sanatkar 
tabialleri böyle caizeleıri de alma -
ğa mü:aaade etmez. Onlann iste • 
ıliklai fey himayedir. 

V alna deolet, lrerıılilerine elin -
den gelen yardımı yapıyor. Fahat 
bu acaba hali mi? Satın alınan bir 
ilıi tablo ressamlarımızı bealeme -
ie ki/ayet edebilir mi? 

' Meaela haber aldığımıza naza -
ran Anlrarda afh'an se!:rgiıle teth;r 
edilen resimlerden çoğu satılama
m:ftır. Satılanları da "f'Jiı yuhan 
reami malramlar almlflır. Bu itibar 
la deoletin ,,azel sanatları teff!ilr 
hu--1a yaptığı gayretin f'Cl)'Cl

m tqelrldinliir. Falrat memleketi -
mU:de "lıaküri bir Türk resmi,, 
bir "Türlr galerin.., vücude getir -
mele ifin bu lıimayeyi ıla1ıa ziyade 
tlallamlunwk ve genifletmek la -
:nmdır. 

Hif f'iipı.-G ti_,.,, 6iitiin ICf • 

lıir etlilen -"eri Ntuı alonHu; bu 
eooelemirde bir bütçe meseleıidir. 
F alrat mesela alakadar bakanlık 
P-/ -ılann bu pıbuini ~ıki
loılanJıraralı miiaabalıalar tertip 
eJerelr, resim bayramları, resim 
lıaltaları yaparak reuamlarımu:ı 
daha ziyade himaye edemez mi? 

Mümtaz FAiK -------
Kı~ın yoksullan dü,ünelim 

Hiınayeietfal cemiyetinden : 
" Artık girdi ,, diyebileceğimiz kı· 

tm soğuğundan ve bu soğuiun ~ 
tirdiği has1alıklarden yoksuz yurt• 
tatlarımızı korwnak lııepimuin boy
numuza borçtur. Bu borcu öclemiı 
olmak için kullanamadığımız eski çama
pr!arırmzı, çoculdarmuzm eskilerini Hi. 
mayeietfal cemiyetine verelim. 

Davet 
Gazetemizle ali.kaaı bulu

nan Bay Ragıbm acilen idar.
mize gelmesi, 
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1 raf tada~ haftaya 1 
Havacılık ve 
Tayyare salonları 

O>. z l' Öz Türkç~ ile 
__ d_i_li_m_i_zl_e_ .. _, Bilmecemiz 

Havacılık doğalı yinni lıet yıl olu. 
yOI". Yirmi beş yılda havacılık. hem 
doğdu, hem büyüdü, hem de erginlet
ti. 

Y.irmi bet yıl nedir ki? gelmit geç
m" t zaman içinde bir göz açıp kapa. 
ma.sı. Havacılık bu göz açıp kapama. 
aında ne büyük adımlar attı! 

Daha dün, Fransız kıyılanndan ha· 
valaııan "B!eriot., lngiliz kıyılarına İn· 
mitli. Bui"ün bir kanatta Amerikadan 
Avrupaya, lngiltereden ATUBturalya• 
ya, doğudan batıya, batıdan do~ya 
gidiliyor. Daha dün, t~yyare denıle.n 
§ey iki kanat arasına· oturtulm~ b;r 
ecel beıiği idi. Bugün, aırtma tonlarla 
yük alarak uçan bir dev oldu. 

Adem oğlunun bu icadı ne çabulr. 
büyüdü! Tabiat bile yaratbğı feylere 
bu kadar çabuk keınal vermez. 

Adem oğlunun bu icadmm çabuk 
büyüyüşü, yaradılıtmdaki iddiadan Ö
türüdür. Tabiat, uçmak için, adem oğ
luna kanat vermemitti. O İtle yalnız 
yerde Yatamağa razı olmıyordu ... isti
yordu ki gözünün görebildiği her ye.-e 
gitsin; kafasmın yatabildtği her iti yap 
am. Bu dilek onun .içini kabarttı, ka.. 
baritı_. ve onu tabiata karfl i.oil.iğe gö
trrdı. Bu isilik onu tabiate ka111 §Öyle 
Jıaykırttı: - Sen bana ne au.tl ne ha
vada yer vermedin! Anma ben altıma 
tekne, kuyruğııma pervane talı:tım ıre 
ıenin au mahliiklarmın ara-ama gir
diın. Bak göreceksin, göklere çıkma· 
nın nasıl kolayını bulacağım! 

Adem oğlu bu ülküyü Wasma ko,"· 
duktan sonra çalıtmağa baıladı. Düt
tü kalktı, düştü kalktı çaiıpnaktan yıl· 
ma.dı. O kadar çok çalııtı ki bundan ta
biat utandı ve göklerin anahtarmı tes
lime mecbur oldu. Adem oğlu bu anah
tan aldı ... ve ayaklan yerden kesilir
ken batı göklere ulaıtı. 

O günc1~nberidir ki adem oğlunun 
gönlü gökte asılı duruyor. 

• * • 
Geçen ay Pariate XIV üncü tayyare 

aalonu açıldı. Tayyare aa.lonlan tayya
reci!iğin ileri adanlannı gösteren aer· 
gileridir. ilk defa ·1909 da açılan Pa
riı salonu 1922 denberi ikİ§er sene fa. 
aıla. 'le tekrarlanıp dunır. Bu salonda 
1909 danbe..i görülen §eyle.. tarih aı
rnsma gôre hülô.aa edilecek oluna, ha
vacr~ığm kemal yolu hakkmda iyi lıôr 
fikir alınmıı olur. 

1909: Bu salonda, havacılığın 1903 
le baılayan kahramanlık devrinin kı
vam:ı gelmiı o;duğu görülür. "Blerot., 
nun Mantı geçen tayyaresi, "Reims,, 
müsahaka.amm galip gelen kartallan 
hep bu aalonu do'lduran tiplerdir. 

1913: Ka.lıraananlık devrini tarihe 
t:ômen bir salonudur. 1909 danberi 
kuıulanların b"foİnciai olan bu safon, 
aüraı : 200 kilometreye getirdi; mesafe 
rekorunu • Paria • Prag aeferile 1000 
kilometreye çıkarıyordu. 

1919: Büyük savattan evvel hazrrla
nan ve ancak ondan sonra açılan alım
cı salon, artık tayyareleri "iatandardi
ze., e~; onlara kara için batka., d&
niz iç"n b ka gövdeler vennit buluruı· 
yor. u ıalonda görülen ve aava§m ().. 
lüm çenberinde fekirllenen tayyareler, 
bet nci aalondalcilerden ne kadar faft<. 
lıdır ... 

1924 • 1926: Madeni yapı, kuvvetli 
motör, mvri gövde ... aağlamlrk, emni
yet, bu iki ""lonun hav cılıkta bir dö
nüm noktası olduğunu gösteriyOI". 

1928 • 1930 : Bu salonlar tek kanat 

Sonu ne olacak? 
Acun (dünya) bir yarıJ acuna 

oldu. Biribirlerüe boy ölçüfenler, 
o kadar ~k ki sayuı belli değil. 

Gök yüzünde uçak (tayyare)lar, 
yeryüzünde otomobüler, denizde 
gemiler biribirlerüe yarrf ederken, 
nmrlarda ela, dwup dinlenmek bil· 
meyen bir pıuat ( Ei.lah) yarıp var. 

Ba.,ka yarışlar neyse ama, bu son 
yanfta geri kalanlann işi duman! .. 

Birinin dermanı kesildiğini an
ladıkları gibi, çullanacaklar. Onun 
için, herkes tetikte duruyor. Sanki 
yann bir çarpıpna ba_,layacak gibi, 
ne yana bakılsa ya /ıolr.kunç bir di, 
gıcırtısı ya keskin bir kılıç ,akırtısı 
duyuluyor. Sinirler o kadar gergin 
ki, çıt o!ıa, herkes kııJkuya düfÜ· 
yor. 

Görünüpe, çatıfmayı, çarpıpna· 
yı, vurupnayı isteyen yok. Anc?k 
bu istek.izlik altında, inceden ın· 
ceye, içten içe akan kan sızıntısı, 
patlatacak bir damar arayor. B• 
damar patlamaya görsün, yeryüzü 
öyle btır kana boyanacak ki savaş· 
tan kurtulanlar, Nuhun cemisinden 

çıkanlar gibi parmakla sayılacaklar. 
Gittikçe yakl~an bu ürkün (tufan) 
ü, uzağa atabilecek güç, acunun if· 
lerini çeviren adamlar da var mı? 

Burasını şimdilik kimse bilmi
yor. Yeryüzündekiler, bugiHrkü gö
rünüşlerile, bir uçuruma doğru var 
hızile, inen yokuış aşağı inen bir lo
komotif makineci.ine benziyorlar. 

Freni sıkmak, lokomotifi durdur
mağa kalkıf7T1ak ... Bunlann hepsi
ni denedikten sonra, ip oluruna bı
raktılar. Tren, devrilecek mi? yok· 
sa, bir iki sarsıntı geçirerek yolun
da sürüp gidecek mi? Umacız ki 
korktuğumuz ba,ımıza gelmez. 

M. Salahaddin GNGöR 

•--
yapısını tekrar meydana çıkanyor; 

motör çeliklerine "nitrüraaiyon,, yapı· 
yor; turizimleri kapıyor; yolcuları bü
yütüyor; dah'di ihtirakllı motörü tatbik 
ediyo.-... 

1932: Tek kanat fOl"IDülünü demir 
bq yapıyor; hobanları kaldınyor; tu
rizmleri çofaltıyor; otojiri, khino.iiri 
gÖ5terİyor; motörleri tera çeviriyor .. 
ve böylece de XIV üncü aalona ıı:elin
miş oluyor. 

Geçen ayın 16 amda açılan XIV Ün· 
CÜ ... ıon, havacılığa b r çok yeni kry· 
metler vermittir: Sürati çoğaltmak için 
profiller .inceltilmiı; tekerlekler sak· 
lanmıf; dıt mukavemetler öldürülmüt
.iniş aürati için yanklı kanatlar kulla
nılmış ... Sağlamlığı arttınlmak iç"n o
tojen kaynağı her yere tatbik ecB.nit; 
ı..Jıaımmüz etmeyen maden halitalan 
kullanılınıf ... Yükseklerde ayni aürati 
muhafaza edebilmek için motörle.-e 
kdınpreaör takılmış ... Yol emniyetini 
arttırmak iç"n otomatik idare meka. 
ni:z:ma.a.ı kullanılmıf.-

ı,ıe XIV üncü Parü salonunun yeni 
kıymetleri. 

Dedik ya: ha.vacılı.k hız ahnıt gi i
yor. 

N. D. 

ittihadı il A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : GalataJa Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +9562 J 

Milli tefrika: 33 

-Tecrübeli kadınlan dinlemem 
lazım. Görmüt geçirmit hanıme
fendileri dinledWıı. Hepsi diyorlar 
ki bir genç kız günün birinde batı 
m ta,tan tata vurmak istemezse 
mutlaka bir aman bulmalıdır. 

Genç artık ne yapacağım şaşır· 
mıştı. "Ha kudurdum ha kudura
yım,, bir hale gelmişti. 

- Ya ben neyim kuzum? Ben 
neyim? Senin amanın ben değil 
miyim? 

- Yoo .• Sen benim nitanlunsın ! 
Bir gün gelecek kocam olacaksın. 

- Demek o zaman bir de ama
nın bulunacak?. · 

-En azdan .. 
Nazminin nevli dönmüştü, hid-

1 cletten kulakları uğuldayordu. 
Kız, gayet tabii bir ,ey söylüyor

muş gibi devam etti: 
- Bazı kızlar çolc muvaffakıyet· 

li olurla ·-·· n. -·--·- ı.:r nlnıazsa 

Müe.ıifi: Nazmi Şehap 
birer tane de Tiretörleri bulunur
mUf. 

- Bu tiretör dediğin ne oluyor? 
- Yaşlıca ... fakat kendini mu-

hafaza ederek ya,Ianmıt bir adam. 
Bir zengin adam ki zekası bir genç 
kızı can aıkınıtısından kurtarabiJi. 
yor; ve bilhassa para sıkıntısını 
derhal tedavi ediyor. 

- Calibe! Akl11111 kaybedece-
ğim Calibe ... Bu ne ahlaluızlık ! 

Kız takrak bir kahkaha attı; 
- Ahlak!.. Küçük bey, bu ah

lak dediğin ,ey yqlı kadınları genç 
kız rekabetinden kurtarmak için 
ortaya atılmıt bir propaganda tu
zağıdır. 

Nazmi hiddetini yeıımeğe çalışa· 
rak, son bir gayretle; 

- Peki ama a kız senin paraya 
ne ihtivacın var? --<liyecek ol
du - Ses gırtlağından güçlükle çı 
kabilmişti. Calibe güldü: 

Geç... defakıi lıiJmeı •mm doğnı hal· 
ledenler araemda çddiiimiz k...,a neti
ces.inde birinciliği Şidcetiaayriye memur· 
larmdan Bay RÜf!Ü T<iken, ikinciliği 
latanbul E~ek l..iaesi taleı-inden Bay 
&ı:uğrul kazıuvnrılardır. 

ldarelıM.emize tepii ederdı: hediye!• 
rini almaları k«ıdilerinden rica olunur, 

Ceçın defaki bilmecemi· 
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 
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•ıK IO I L . •IV ı• ı YıAIRI~ 
T t• IK •IS/EIÇl•1N 1•IA 
AIYl•iVIE ı RlllMl•IEIN 
N·•IYl•IÇlllLl•ID •iT 
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5 N IA .R I• E l •ıTIEIK I • 
1'!1• N lll ·A'N IT P! ' K '• l91' 

Osmanlıca kaqılıklanm yazdığımız ke-
1.imclerin Öz türkçelerini teklimizin boı 
hanelerine doldurarak keıip (Milliyet 
bilmece memurluğuna) gönderiniz. Doğ· 
ru halledenler arasında kur'a çekiyor ve 
kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Bihnecemizin müddeıi Perıembe aiinü 
aktamana kadlU'dır. 

Yeni tilmecamiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 -

1 1 1 1 1 1 • 1 1 ,.,-. 2 •ı 1 1 1 1 1 1 
3 l• l ı • ı••••· 1 1 
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9 • ı 1 1 1 1 
ll .• , 1 1 111 
11 1 1 1 -

Soldan sağa 
1 - Kemale ermiş (2). Latife, kalbur 

(4). 
2 - Baliğ olmak, bennurat olmak (7) 
3 - iptida, birioci (3). 
4 - Tev'em (4). E.mmdrten emir (2). 
5 - Beyaz (2). Cesur, e&ek (2). 
6 - Saıahet keaıbetmek, taaallup el· 

mİf (10). 
(7) - Bir mektep (4). Akran, em· 

aal (2). 
8 - Uzak nida11 (2). Emsal, zevç (2) 
9 - Alamet, can, deva (2). Dün • 

ya l~J . 

10 - A . "kar (5). R""'1 ~atı (2). 
11 - Bedel, mülazemet eden, naip 

(l.ı. Ç..,re, sahife, haıerattau biri (3). 

Yukardan aşağı 
1 - Kıraat etmek (6). Akıl, zaman 

(2). 
2 - Sersem (4). 
3 - Seyran, td-erriiç (7). 
4 - Akur, elem, hatır fasıl (2). Ka

bile (3). 
5 - Ten.ine <*ursan ayı yuva.sıdır (2) 

Hardı.el ettinncık ( 8). 
7 - Eımnekten emir (2). Yemek (2). 

Bir erkek imııi. (3). 
8 - Rabıt edatı (2). Ekmek aatan 

(7). 
9-Ziraat (4j), Yemek (2). 
10 - Yama (2). Geoit (4). 
11 - EkUJ, şik<mperver (4). FUi (2) 

U.him (2). 

ZA YI. - Uaküdar Mahnüdürlüğün. 

den 831 • nuu.ralı maat cüzdan- ait 
tatlıik mühürümü kayıp ve yem.ini yap

tırdım. Eskisinin hükmü '-lmamrıtır. 

Bahriye 8inbaf1 ta.aüıclü ADIL 
(5475) 

- Bugünkü debd~benin yarın 
bitmeyeceği ne malıim? Belki bir 
gün eski bin zengin dostu hatırlaya· 
cak hale düşerim. 

Ve bir bohçacı ka.dın ağzile ila· 
ve etti: 

- Bak. .. Refika teyzem bugün 
gençliğinde kazandığı dostların 
yaı ılimile bal gibi geçiniyor. Koca· 
sı koskoca bir defterdardı. öldüğü 
zaman borcundan baflta bir fey 
kalmamıf ... 

Nazminin kanı artık büsbütün 
beynine sıçramıfh. Bitkin bitkin; 

- Sus ! - dedi - Allah atkına 
sus! 

Fakat kız, onun bu halini de 
farketmemit grbiydi. Ve birdenbir~ 
ellerini çırparak; 

- işte ! işte! - diye bağırdı -
Benimki, benimki gene kovalıyor 
bizi! 

- Seninki mi? Seninki mi? Ben 
bir tey göremiyorum. .. 

- Arkanda. .• bak! Parlayan ıu· 
!arın tam ortasında. 

Nazmi b&fmı geriye çevirince, 
yavaf yavq yaklafan koyu renkli 
kike benziyen dar uzun bir sandal 
gördü. 

-Bumu? 
-Evet.. . 
- Şimdi görüşürüz ... şimdi gö-

rüşürüz.. 

1 

Bu~~.program E k m e k ç i 
18 Almanca ders. 18,30 Jimnastik : Ba- b K d 

[
------- --· ·-· ıı 

!~ A.11 Y.IJJ 

yan Zade, 18,50 Plak neıriyatı: Ses ve Dnnyada mevcut B· 

hafif musiki, 19,30 Dünya haberleri: tnn lisanlara tercllme a 1 n 
19,40 Eıı:e caz orkestraaı. 20,10 Tagannı: 
Madam Volina Möıyö Arzamanof. 20,40 edilen bu meıhur eaer 
20,40 Konuşma. 21,15 Anadolu Aj111111, F raoıı:ı:ca söıln olarak • 

~aaIK":;.;1u::coR~~=keatraaı. y A~ MELEK' sı'nemasın~a • 13: Radyo orke•tra•ı. (Dan• parçalan. bafif • arın şam 
t::::~~ 1:.:.~.:~e~;,r·p~:r.a;9~r~;,:,.~:~ ~~~ 1 1 
Pl&k. 20: Konferans. 20.20: Pli.k (mandolin, :•---------·· sitar, akordeoa,) 21: Debuasyn111. eaerlerindea. 
konser. 22: Konferans. 22,15: Serıfo11ik ork .. ~ 
tra 1'.oaaeri, 23.25: Kah.eh.ane konaeri. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Viloadaa oda muıiki•İ. - Koafer•••· 

11,35: Pli.k. - Sö:ıler. 19115: Orkeatra kon.• 
.. ri. - Edebiyat, 20: TauberUn pli.klarından. 
- Sö:&ler. 21,lS: "Şeytan •e lr.aterjna., iaimli 
opera temaili (Dworzalr..) 23,55: Rekli.m koa· 
••i. 24,10: Spor. 24,0S: Dan• pl&kla.rı.. 1 

SUMER 
VfCTORlEN 

F E 

(Eski Artistik ) sinemasında ..-. 
SARDOU'nun methur romanı 

D o R A 1 
Khz. LEIPZIG. 382 ... filmi yarm akıam baılıyor. 01nı7a•: 
18,30: Tabii tariı.. ıs.so: Okonom.ik pro· MARI"E Vaktile SARAH BERNHARDT tarafından V•rn. 19: Aktüalite. 19.20: Gençlik netriyab. L • 

ı9,SO: Neıeli ıarlulu. 20,40: A•ctl.k. 2ı: Ha· oynanan f&yanı hayret roJlne mt1111İr .ır 
herler. 21,ıo: Neıeli neıriyat. 22,30: Oda mu• B E L L Ttche verme&"• muTaffak olmakta .... batta •ikiai. (lc.uartet.) 24: Gece muaikiai... k dir 

545 Kha. BUDAPEŞTE, 550 m. daha fazla temayli:ı: etae te • 
ıs, Cozband. 18,45: Fr•nmca de .... ıs.ıs: Dı"kkat: Bnvnk bir film olmak itibarile yerlerin evelden aldırılmuı 

Fararato konseri. 19,55: Sözler, 20,30: Opera· ..... ______ Si __ _. 
daQ nakil. OffeQbachın. (Con.tea HoFfma.nn) • rica o!unur. 

• opPruı. 22,35: Haberler. 23,45: Çinrrne or• ---------------;;----:-=--=----:-------
kHb-aaı. 24,30, Bacbm.., ıaln k..,.,., talunu lllSlll••••~ M A K S 1 M ( Turkuaı) 1195: FRANKFURT, 251 m. 

17: Hamburct•n lıafif musiki. 19: ltalya.nca • k 
ders. 19,15: Okonomi. 19.30: llukuJ.i bahiılor. 8 Kanunueiel Cuınartesı a şamı 
19,45: N~eli hafif musiki. 20,45: Günün loaa • 

baberleri. 21: Haberler. 21,10: Flotovun (Marl· o A N s l E y 8 E ~ s u v A 8 E s 1 ba) iainıli opera temailj. 23,45: Köylü tarlul•· ve 
M, 24.15: Gece muıilUai. 1: Gece muailı..i•İ 

175 Kbz. MOSKOV A, 1714 m. 

18,30: Kmlordu prosr•m• (süze! •onatlar.) j!lri; Halktan ıeçilecektir. 
19,30: Kolkoz kadınlarına proıram. 19,55: BEV d 1 d b. . 1 1 b" r 
Kolkozlar• muıi.ki. 21: K ..... ı. koaaer. 22, Ya Mükafetlar: v ALS ve ZEY .... ans arın a ırınc ,. •n• ıra 
bucı dalerlo n.,ri1at. Yılba•ı Tayyare piya• t osu bileti veril~caktir . 

832 Kbz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. Y l Q N LA R SÜRPRİZLER 18.30: Gençlere m•ıiki. 19,30: Y enô mu•ilti. K Ü T Y • 
parçaları , 22: Danı •e karıtık kon.er. 

686 Khz. BELCRA T, "37 m. 
20: Pla.k. 20,10: Rekli.mlar. 20.20: Şarkılar, 

20.SO: Haberler. 21: Milli netrİyat. 21,30) Vi· 
Y•nad~n naJJea Senfoailr. konser, 23,15 : Pl&k, 

ROMA - NAPOLI - BARI, 
18,10: Hafif, ne,eli lıa"alal". - Sözler •• 

pli.k. 21,45: Karı.ık lı:oaıer. 22,30: "11 D:...de.te, 
iaimli piyes. 23: Daaı muıikia~. 

841 Khz. BERLJN, 357 m. 
19,30: Yeni ope ret parçalarıa. 20,40: Hahff· 

ler, 21,10: "Sbnnesturaballade,, isimli monoloi 
21,40: Neteli netriyat. 23: Haberlrr. 23,20: 
Moı:arltn eıerlerioden konser. 24: Dana maaİ· 
kisi. 

BÜYÜK BİR Z1YA 
T cmviz mahkemesi sabık başrcisi Bay 

Omer Lutfu çoktan beri çektiği kalp has· 
talığından kartul:una.yarak dün 72 ya
tında oldui[u ha.ide vefat eıtô • n te asu:- j 
le öi;rendik. 
Mü~rüni•,... Nezıp harbında Türk or. 

dusu !· .ıaud nı Hafız Mehmet Paşanın 
Torunu ve zamanının krymctli ad!:iye ri .. 
calinden idi. 42 sene hakimlik ederek il
mi ve fazilel.ile bütün memlekette ıaru. 
nan, mu Krünileylııin bu sureti le a ni uf u
lu büyük bir teessürü müc.ip olacaktır. 

Cenazesi bugün Bebekteki hancünden 
kaldmlarak ,ehitlikteki aile kabristanma 
defnolunacaktır. 

Allah priki rahmet eyleye amin. 

ÖLÜM 
ismet Nihad'm kocası, Muallim mek

tebi felsefe muallimi Neba..'ıat Hamid'in, 
Mühendis Nejat ve Nalrid'in bahaları, 
Adilin biraderi, Profesör Ali Kema.l'in 
eı>İfleai, Avukat Muatllfa H.wııid'in kayın 
babası 

Madenci Avı*at Ali Ni.hat 
dün <ıabaılı irtihal etmiıtir. Ceaazesi bu
gün sabaıh saat on buçukta Şitlide Bul· 
gar çarımnda Ki.ğıtıhane caddesinde 22 
No. lı aparlmıandan kal.dırılacaktır. T-
n rıı!unet eyliye. 

• 

1RT1HAC 
Şehir Meclisi ve Ticaret Odası aza. 

sınclan Bay Ha.a Recep'in kayın vaklo
Jeri ha.yan Paşabalıçesinde Re§Adiye moı
halleaind• hanelerinde vefat etmitler· 
dir. c--i bugün saat OD bir buçuk
ta laıldınlacakı.r. Keclerdide ailesine ta· 
ziyetl...;.m,s beyan ederiz. 

KÖprüden saaıt 9 1/2 ve 11 1/4 ele••· 
pur vardft'. 

Bir deli gibi kürıeıklere saldır
dı. 

- Ne yapmak niyetindesin? -
yapacaksın? 

- Görürsün! .. timdi ,göriinün! .. 
Ağzından köpükler saçılıyordu. 

Bunu gören Calibe ürktü, yerinden 
fırladı, gencin ellerini tubnak iste
di. 

- Otur yerine ... Yerine otur! 
Ve sandal, denizin parlayan sat· 

hmda yavq yavq dolafU!. sandala 
doğru, son ı;üratle hücuma kalkmıf 
bir to11>ido gibi saldırdı. 

(NANA Sevimli ve latif .ı 
H ile hıı · 

NANA Vaatler dolu gllı· 
hre malik ıuh kadır 
Gllıleri uğruna NANA m'.lyoıılar sarfa· 
diLın yıldız 

NANA Aşka her feyl fe· 
da eden genç kıE 

N A N A 
Emile Zola'nıa eserinden ikti· 

· b 5 •• dilber ls!iv ve yeni 
ıinema yıldızı 

ANNA STEN 
tarafından dabiya e bir surette 
temaJ edilen 9ahana bir film. 

Bu pert'mba akşamı 

SARA Y SINEMASINDA 

SOREYY A OPERETİ 
Ferah Tiyatrosunda 

Bu aktam 20,30 da 

KARIM NAMUSLUDUR 
Cuma Mulenrujda 

TELEFONCU KIZ 
Doktor 

ttORHORUNi 
Eminönü V al de kıraathane•i yanmdıı 

Tel: 241.,1 -

- Devredilecek ihtira beratı 
cMadeni aülfürler vesaireden kükürt 

İ•tihaali» haılılmııdaki ihtira için llctıaat 

Vekaleti s-yi Müdürlüğünden istihsal 
edihnit olım 10 O.Hinci Kanun 1932 ~
rih ve 1522 numaralı ihtira beratının İh· 
liva ettiği ld<uk bu \<ere ~ıı:ıa de

vir veyahı.t icam verileceği kklif edil • 

mekle bu ıı.-.ta fazla malumat ediıımek 
İ•teyen zevabn latmıbul' ela, Balıçelaııpı' • 

da T"! Hamnda 43 • 48 numaralı idare

ıı.o-ye müracaat lan ilin olunur. 
(5484) 

bir göz, en kııa ~alerde e!ya• 
yı seçemez olur. Nitekmı Nazmı d~ 
az sonra meçhul sandalı kaybedı· 
vermişti. Sunturlu bir küfür savu· 
rarak kürekleri ı.udan çrkardı. Bur
nundan soluya soluya etrafını bir 
daha gözetledi. Kovaladığını gene 
bulamayınca yumrµğunu kaldır.,. 
rak; 

- Elbette, bir gün olur elime ge· 
çerain ! - diye bağırdı - o zaman 
vay haline! 

Ve sağ küreğini siya ederek bur· 
nunu Bebeğe verdi. Sandala dört 
çifte kik sürati veren bir tiddetle 
kürek çekerek yalının önüne geldi. 
Yanafb.: 

- Haydi çıkacaksan çık! 

Arada epey mesafe vardı. Ve AJ. 
laıhtan olacak ki bu mesafe vardı. 
zira rıandalın bumunu çevirip uçar 
giıbi kendirine doğru geldiğini gö
rünce öbür sandaldaki bqını açık
lara verecek vakit bulabildi ve ça
la kürek uzaklaftı. Eğer uzakla.
masaydı ne olacağı ke.tirilemezdi. 
Nazminin altındaki sandal epey a
ğırdı, fazla olarak içinde bir de Ca. 
libe bulmıuyordu. Bir Calibe ki, İ· 
kide bir denıiz densiz gencin elle
rini tutup kürek çekmesine mi.ni o
luyordu. Buna rağmen genç azgm 
saldırıtmdan kolay kolay vazgeç· 
medi. Sahilden epey uzakta, Boğa-
za doğru, uzun süren bir kovalama
ca oldu. Beyhude bir kovalaına.ca... 

Yalıya arkasını çevirmişti ve kı· 
zı görmemek için sandalın bqına 
doğru bakıyordu. Bir kımıldanma 

. olmayınca hiddetli hiddetli tekrar· 

Denize vuran ay lfığJDin garip 
bir sihri vardır. Bazan en keskin 

!adı: 
- Haydi... çıkacaksan biran ev

vel çık! 
Calibe gene yerinden kımıldan

madı. O zaman ditleri arasından 
hafif bir ıeale, fakat bir haykırma
dan bin defa daha hakaretli ve teh· 

. ditkir; 
- çrk !_ Y dksa kolundan tutup 

fırlatırım denize ... - diye homur· 
dandı. -

Sah. ·? - ı mı. 

Konservatuvarın üçüncü 
konseri 

Nimet Vahit, Ferdi ır Ştatzer, ~· 
fettin, Laşinski, Sezai Cemil Cndet. 
6 Birinci kanun perşembe ıaat 17,30 da 
ODA MUSiKiSi eski Fransız Tiy-ıı 
fiatler : 1()().75-50-30 kunathır. 

YENi NESRIYA.Tı 

VARLIK 
Ankarada onbet ıı;iinde bir çıkan _, 

ve fikir mecmuası VARLIK'm 1 llkki.· 
nun tarihli 34 cü sayısı çıkmıftıı'o B~ 
sayıda Ya~ar Nabi'nin öztürkçe güzel bd 
yazuiyle, Nasuhi Eaat, Y akup Kadri. 
Sabahattin Ali, Cemil Sana, Ziya o.
Celi.! Sahir, Ahmet Kutal beylerin ve 
daha birçok imzaların makale, hikiye, 
ş.iir ve tercümeleri vardır. Tavüya ede
riz:. 

'•illiy~ 
Aırm mndffi " MiLLiYET • tir, 

ABONE OCRETLERl : 
T1irkl10 lola Ha"9 lthı 

LL Lıt. 
3aybiı.,,••••• 4- ·-6 • • •••••• 7M 14-

12 " ••••••• H - 21-

- Tabii .. Hele biru daha dur, 
görürsün! 
- ........ . 
- Kız çıkaan a. .. ne duu.,.or· 

sun? 
- Öğrenmek istenen, evv~i. yii· 

zünü bana dönersin... Sont'a ben 
sana "terbiyeli ol Nazmi!., deriPJ. 

Daha sonra, her zamanki gibi a• 
yağa kalkar, elimden tutar, baıı• 
yardım edersin ... çıkarım. 

- Benden hiıla böyle bin nezıo
ket hekleyebiliyorsu.n ha? 

- Zannederim. •• 
Ve birdenbire inadından vazgeÇ• 

mit gibi doğrularak gence yanafl:I• 
sırtına abanarak kollarım boynu· 
na doladı: 

-Sen bu kadar katı kalbli ola· 
mazsın benim koca bebeğim ... _. 
dedi - ya eteğim bir yere takılır 
da denize düterrem ... 

Güzel kızın, sırtını ıırtan sıcak: 
lığı Nazmiyi biraz yumutatır gibı 
oldu fakat gene homurdandı: 

- Seninki var ya. .. gelir kurta· 
nr. 

Kız bu sefer kulaklarına solu· 
yarak söylendi: . 

- Ama ben onu istemiyorum kı .. 
Bak ben seninle beraberim ve o 
vaktini bizi gözetlemekle kaybedİ· 
yor. 
-. . . • • • • 

-Bitmedi-
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İttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOR!:) 

Her hakkı mahlu:ulur. Ycuan : A. C. 

Selanik heyeti merkeziyesinin 
İ stanbuldaki vaziyeti 

igi kavrayamadığı anlaşılıyordu 
~· l -;- Dessas, hilekar, dolandırıcı d:W ~olayı ~atan~ul hey~ merke-
1! kiınae bundan üç sene evvel ce- zıyesı aleyhıne aıt oldugu mahke-
~tete idhal edilmez. mcde dava ikame etmekliğime mü-
lı ~ - Kendisine İstanbulda bir saade buynılmaaını unu- ile talep 
teti merkeziye tetkili teklif edil- ederim. 
~. Avukat Baha beyin bu İstidası 
3 _ Selanik heyeti merkeziyesi- da Selanikteki meıkezi umumi tara 
~Çağrılarak kendisine talimat ve- fından "tu sırada münasebetsiz ah
~lıtıez val hudusuna meydan verilmemek 
4 -.'. lzmire gönderilerek o za- ve metalibine karfı münasip bir -

~~n Yakup ağa olup timdi ~~klor rette ida~ei kelam olunm~ üzere,, 
~ •~ırn bey ile İzmir merkezını lef- derkenanle İstanbul heyeb merk&-
l ~azifeai yük'.etilmez, ziyesine gönderilmi,ti. Bu yarım 

~ S - Çanakkalede cemiyet efra- kar:'.rl~d.an da Selanik ~eyeti .me~
~~ t:örü~mekliğim için me::. .~iyet kezıyeaının lrtanbuldaki vazıyeti 

ı!ınez layıkile t:ı.kdir edemediği anlafık-
~ ~ .. - Selanikten lstanbula gelen yordu. . . 
'il tun muhabereler namına gönde- Ceınıyetin lstanbullularm nıhu-
l'ııe?, nu kavramağa muvaffak olamadıı-

~,:,.:-Av ıupa devletlerine taah- ğı l~had ve Terakkinin o .. devir
~~ olarak gönderilec~ memo- dekı ~aal ı;'-z~mdan.ve bugun de 
~lımlar namına İrS'\I kı mmaz. mevkı sah,bı olan hır zat umumi 

~ s.- Cemiyetin mührü kendisine merkeze verdiği çok dikkate p.-
1hın olunmaz. yan bir rapo ıunda a~ağıdaki suret
ı·9- Vükelaya dağıtılacak teh- te anlatıyordu. Me,rutiyetin ilanın• 
1 ~a'"1eler yedimeharetine tevdi dan aşağı yukarı bir tene sonra 

: 1l>ınaz yazılan bu raporda deniliyordu ki: 
O - Dağıtılması lazımgelen be- "Cemiyetin bilhassa lstanıbulda 

·~ııa.::".1.eler eline te•lim edilmez. günden ı:üne tedenni etmesi sebeb-
• ~ı:ar .. 7.annrnıa kalına Baha- lerinden baflıcası merkez heyetin 
,~ hiı:ınet eri takdir edilmittir. Ta- ve ku!üblerin fena tedbir almala-

le bun:ı. adil bir ,ahit olacaktır. rından ve idaresizliklerinden bllf
~ Cele'im esas meseleye: Cemiyet ka İstanbul halkının ekseri~.i her 
~ !leyi namzetleııi sırasında gös- mani.sile fesadı ahlak ile perverde 
"{di. .Bi7im Osküdar kulübü.ne tek- olmasıdı~. . . . 
i; edıldı. Hatta bu meselenın hal- Onun ıçın, metrulıyetin b~lan
... ~. Cavit bey memur edildi. Biz H. gıcında umwni cereyana ve galeya
~fın kusurlarını ıaydrk. Kulüp te na kapılarak ve daha doğrusu ce
lij ~İsini kabul etmedi. Diğer ku- miyette pek büyük kuvvet ve il«i
ller de reddettiler. O sırada "Ye- dar tevehhüm ederek adeta korku 
~ ~azete,. H. beye dö endikçe dö- ile rica arasında muhib ve aadrk gö
' ndi. Nihayet H. bey büsbütün diif rünen bu halk, o vehmin ortadan 
~. Onun kusurlarından bahsetme- kalkmasi.!e hiç bir İcab ve sebeb ol
~ tnemleketin menfaatleri içindi. madan cemiyete dütman kesildiler. 

ı . 'eriz Refik beyin tavsiyesi Ü· Bu fesad ve tezvir erbabı, cahil ve 
~ıne namzetliğimi koymuftum. gafil olan avam halkı kendi tezvir-
~:ııdi çekildiğimi Refik bey size !erine bağ'ayıverdiler. Meli.net 
: trafla bildirdi. Ertesi sabah En- ve mefsedet için iki mühim emel 
~~t Vf' Talat beyler bizim Üsküdar noktası bulundu ki bunların birisi 
/ 1;ibüne geldile:• Onlar gelme- taas:ub fikirleri ve diğeri de lalam 
ben evvel müntehibi sanilere itti- ohnayan unsurların milli ve cinsi 
~t Ve Terakki namzetlerini kabul ihtiraslarıdır. 
•:::Jelerini bildirdim. Talat beye de Mebusan meclisi intihaıbatından 
~-Zetlikten çekildiğimi ve keyfi- evvel ve hususile intiha.b zamanla
~· ~.Ü~Aebibi sanilere bldiri~ rında alay alay merkez heyetiD;i ~i
~~ 1 &oy-edim. İtte o gün H. beym yar~~. k~n ~Ik, nereye ve ~ıçın 
~~affa.le olamadığı anl8_fılınca geldıgını bılmıyordu. Onları ıdare 
~eti merkeziyedeki H. bey taraf- eden kuvvet, üç bet zatın fahsm-
11 ları bu muvaffakıyetsizliğini da ve bunlar da cemiyetin manevi 
~ l'f. bana isnat ederek o gün mer- nüfuzu altında idileıı. 
~~ın kararını Refik beye bildirdi- Cemiyet htanbul halkının aç ve 
~ sefil kısmını defaten itma ve ihya 

1i( ~lbuki heyeti merkeziye ken- edemez, eski devirde mukbil ve 
~ el'ine tevzi edilen nizamnameyi muhterem iken 9<>1'.lradan kat'i mah 
'~kere okumu. olsalardı, azadan, rumiyete diifmüt olan diğer bir kıs
dq l!3iJe benim gibi müessis i.za- mı da eskbi gihi mes'ud ve mem
~ l\ birine birı kabahat isnat etme- nun eyliyemezdi. Onun için, cemi
~~ _e"'vel tutulması li.zımgelen yo- yetin aldığı tedbirler yanlif olma. 

l~ı:renmit olurlardı. Hafüuki göz- sa idi bile netice gene ayni olacak
>t ne nizamnameyi bile göstenni- tı. Çünkü turasmı unutmamalı ki 
~ek tarafınıza ağızlarına gelen is İstanbul ne hürriyet fikrine göre 
\ı a.tı yazmıtlardır. Onun için a- Rumeliye ve ne tevekkiil ve kana
~~t na:mına, cemiyetin kongre ile atce Anadoluya benzemeyib ct

lıt 1Yet kesbeden nizamnamesi na- ki devirden memnun olanı çok, me
~)tıa! evvela İstanbul heyeti merke muru çok, sefili ve serserisi çok, o 
it e~ıne nizamnameye harfi harfi- halde ahlakı en ziyade ifaad edil
\ııı lia.yet etmelerini, nizamnameye mi• halkm medcczidir. 
~ tayir hiç bir tetebbüste bulun- Böyle bir halkı ıslah etmek ve o 
~ llıalaı<ını kat'iyen bildirininız. aayede cemiyeti yükselterek umumi 
\~ta. da, nizamnameye riayet et- menfaatler temin eylemek, maneri 
~~en sırf garez üzerine hayatını, lruvvetılerle yapılması kabil olma
!~1 ııu, canını istipdat devrinde yan bir ittir. lstanbulda mektep aç
lı~ta.n Hamidin binlerce hafiyeleri mak, gece dersleri vermek veyahut 
\~1nda, cemiyete vakfeden bir e- ahali hayır ve hıuenat göstererek 
~dar hakkında dolandırıcılıkla kalbleri kazanmağa çahflIUlk belki 
'-.hir,. tabirini kullandıkların- - Bitmedi -

uykusuz bir gecr takip tder. Her $<)' fena g6rünur. insan huy>uzlanır 
kedcrlerıir ve hiç bır feyden memnun olmaz. Her muvaffaklyctin ilk şa~ 
lan dinfenmi.ş hır viicul "' dınlenmiş sinirlerdir. Eg~ sinirli iseniz. 

Bromural -ıcnoıı. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

r91Üsekkfndiı ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı voktur, bütün 
dünya tanır. 

•O ~ 20 komprlm<'yi ha'tl tip· 
lft'd<' ccı.aııdcrdC' ırt:tıt lle s.1111ır. 

'<ııoıı A -rı. l<lmvevi madJeler fabrikaları, Luawıgshafen •iRhio. 

MJWYET SM.l 4 IU.MJllEVVEL 1934 

llcılo mevııimi geldi. Şimdi bütün laadualar zarif, tık 
giyinen kadınlar bcılolarda giyecekJ,rri elbiseleri diifiin. 
..,.ktedirler. Acaba ne biçim olacak, ıuun mu, kua mı, 
brode mi, dekoltesi a.çık mı, kapcıl.ı mı? UurinJc pul1-, 
boncuklar varmı? 

Şimdiden lwber verelim ki bcılo elbi..,._. gene es
kisi g'bi uzun eskisi &'ibi süpür süpürdür. Kurruq itibari· 
le her renk v•rdır. Hatta geçen Hne nı.odcı olan emprime 
ve dcıllı kwnaılar bile. Etekleri gene genif, ba:ıııan kloı, 
bcu:an godelidir. BiTçok gece elbiulerinde gene ycınm kol 
vardır. Buncı mukabil ve arkadaki dekolte genif ve bele 
doğru ycıpılnu§ür. 

KumQflcırdcı krep •aten elb lseleri dalıcı çok parlak, 
dcıhcı :sengin göstermektedir. Beyaz. ve siyah krep saten· 
ler modadır. Diğer tarcı/tan lame elbuelere pullu bon
cuklu elbiıelere de tuadüf edilmehtedir. Bunlar bundan 
dört beı aene evvel bütün modayı istila etmifıti. F cıJrat 
~nrcılan, böyle boncuklu elbiseler çok ağır oldufıntdan 

ve hele çok pahalı,,.. çık
tığından piytuad.m çekil 
mi1ti. Çünkü her f"Y<l• 
sürat aTaJ'!ıyon{a. Ve fti. 
ratle yapdcın elbiıel...-, 
süratle deiiff!n mock 
rüzgarlan altınd« kcıy -
bolup gİJliyonlu. Şiındi 
tekrar telli pullu, boncuk 
lu elbiael...-in meydan~ 
çıkacaiı söylenmekte · 
dir. Bu yeni modcı dcılıc. 
ziyade Murrdan, iIJı caır 
lcır tarihinden kuvvet al 

5 

m<rktcı ve Claudette Colbet gibi gii:Kl bir pr., ı• ,..,. 
bulmaktadır. Filhakilıcı bu ırüul sinana ..tiılll ywni ~ 
uirdiği Kleopatra libninde hep böyle elbiu1- siymi""' 
Hatta bir elbiaeai o kadar cıiırdır ki ı.-c..W-. ,.. ,.... 
ları ve sairesile 35 kilo gelmektedir. /fte fimıli. F~ 
moda ıinıilkri bund- ilham alaralr ağır süwıre --.dof 
vapmcıktadırlar. Ba elbi~lerde her türlü mad-t ıWer 
Le hatta :zırha ben.acr örgükr kulbmılmakttul .. 

Accıbcı yeni moJa tutaaıh mı derıüıiz.? 

Filhalrilta yeni elbiHler gcıyet güzel, gayet ™ iltiA 
F altat çolı pahalıya mal olmakta ve okkalı olmaktad,..,, 
Fakat buncı rai,,_,, ıimdidnı Parüte birçok yerıer.le ı.öp 
le parlalt nvıdenlerden yapılmıı 11uzel eıl>iseu?re teuıdUI 
etımek mümkündür. 

Binlerce Hnc evcıelki moclcıdcın ilham alan bu et. 
biııeleri görünce insan gayTÜhtiyci tarihU. hıloe11iıJ
ibaret olduğunu aöylemekten kencliaini cılarM'JIOI'. 

Belki eun elhi-leri .,...---...... ·-:-..,.,----ı 
ni. bımdan dört bq se
ne evvel yoptırrlıkkrr el 
biseleri saklayanlar bun
lardan Ültilade edebilir • 
la. 

Hiç olmaua gami . 
türlerini tekrvr kullana 
bilirler-. Onun irin bu · 
giinJfii gece eli>i-lerin: 
ele •alım yaMılt lilôn yap 
IJMl)IUI. Kiııtöilir bclJıi gc 
lecek _., • da moda o 
lur. 

• 

Kürklerde ••• 1 Aşçıbaşı ne diyor? 1 
Bu seneki moda 
nereye gidiyor 
Hanımlar kürke pek meraklı • 

dırlar ... Elbette kürk bir defa in • 
sanı: adamakıllı ısıbr, aonra zen • 
&İn gösterir. Ve daha aonra uzun 
müddet dayanır. Kürk, mantoya 
nazaran çok pahalıdır. Mesela bir 
manto 50 liraya çıkarsa, bir kürk 
için 200 lira vermek li.zımdrr. Fa
kat bir kürk mantonmı dayanaca-

. ğından be' altı misli dayanır ... it
te kocalar, bu hakikate akıl erdi· 
remedikleri için kadınların kürk 
almasını israf telakki ederler. 

Fakat, doğruyu söylemek lazım 
gelirse kocaların da hakkı var. 
dır. Bir manto parası kolayca teda 
rik edilir. Fakat bir küııke yek tah 
tadan sermaye yatırmak kolay mı 
ya? 200 lirayı bir adam 'u zaman
da nerede toplu bir halde bulur? .. 
itte bunun için bu sene pek kürk· 
lü mantoya iltifat yoktur. Yeni mo 
da çıkaranlar daha ziyade yarım 
kürkleri ortaya atmağa bakıyor -
lar. Fazla satılsın, fazla i' olsun di 
ye ... 

Bu seneki kürk modasına gelin 
ce, yakadan ziyade kürkler, yaka-

Hurma gibi portakal reçeli 
:Artık yaz mevsimi geçti, yaz bakltın bir sivri taralı içe, bir •İvrİ dan bir tubih!.". 

meyvel~ de ~ekildi gitti. Şimdi kıf t~afı ~"° ~e!mek üzere J..nna Şimcli otanın ben söm af%İınıla 'ı 
yapacagunız İflere bakalım. gibi bulttirnna.. geveleyene 1-Jar ya .abur çelıin-

K11ın yenecek güzel bir reçel Aman dunın acele etmeyin. Bir Bir tara/tan da genif bİT kapttı • 
de portakal reçelidir. Fakat bu te- feyi un•ttwn. Bunları sarmadan eo kayrıaJmaiı unutmayın. ı 
çeli yapntak ta marifettir ha. Öyle vel uzunca bir yorgan firesi alım- Bu tubihi, hani portakal ,,._ 
her Bolulu a,,çıyun ben diyen bcı - nız. Bunu btr İğneye geçirir. Ve U· ğundan tesbilıi güzelce bu ..,,,__ 
nu becermez. cana da düğüm yerine 6ir kibrit içine atm. -

işte size güzel bir pmıtakal ,.. - çöpü bağlarsınz. &rakın kayncrsın-
çeli tarif edeyim de yemeyin yanın Sonra elfltrdicağızıma,lvıni fil yu- O suya dökün." 
da yatın: varladığınu kabuklar yok ma, onu Bir daha kaynahn ... Ve bırakm~ 

Birkaç portakal alırsımz. Ne ka- açılmıyacak tar:ula bu iğneJeıı ge- beraberce gene kaynmın. Eğer ka-o 
dar isterseniz 0 kadar ... Kalın ka- çirir ve Amasya bamyası dizer gib i buk1arı kaynatma:uanız sonra re • 
buklu olması daha iyidir. Kabuk • yorgan tiresine dizersiniz. çelin.iz. acı olur ha. ... Burasına iyi. 
ların üz.erindeki kınntzı kısmlan l~te oldu size portakal luıhuğun ce dıkkat!." 
incecik kazır gibi soyarsınız. Por- Bundan •onra elendicağızıma 
ıakal cascavlak tıraş edilmi,, kalır. Süt neye bu diziyi, tesbihi ne derseniz diyi-

sonra üstünde kalan akbukları, niz. lıte bu portakal kabuklarını 
güzel dilim dilim soyarsınz. Bu ka Y ? soğuk •uya vurun ... 

nın biraz aşağısında omuzun altın 
da tafmmaktadır. 

Renard Argente filhakika ge
ne eski mevkiini muhafaza ediyor. 
Fakat üzeri salipli san tilkiler de 
pek revaçtadır. Diğer taraftan kap 
lan derisi, benekli kürklere de çok 
tesadüf edilmektedir. Kürk manto 
lar da gene uzundur. Tabii bütün 
kürkler üzerinde ast;agan gene 
yüksek mevkiini mıiliafaza utmek 
tedir. 

arar Diğer tara/tan da hazırladığınu 
Sütün besleyici faydaaı inkar edilemez. suyun içine ahn. 

değil mi. insanı beılemekt.,. başka IÜt Şekerli su na.sd oluraa olur. 
neye yarar bilir muiniz?.. Yani kıvamı ne kadar oluraa olur. 

içinde fazla miktarda tuz eritilmiı süt işte bu diziyi öylece gene salkım 
haotalıldarından muzılarip olanların h.. aaçak bunun içine atın. Kayna~ın. 
y..tlarını uzatır. ineceğine yakın iki portakal suyu 

Küçük çocukların solucanlarnu düıür- ııkın. Ve biraz da limon damlahn. 
tür._ Sonra ipliği kazıyın. Portakallar 

Sonra hansnefendi smn de ifinize Y•· hurma gibi ttZ11e tane dökiı"::sün ... 
rar: Gece yatarken yüzünüze soğuk süt Aman elendim aman öyle güzel 
sürünüz yüzünüzün retTinliğine daya-
nabilirseniz sabaha kadar dursun sabah- bir ~ey oulr ki değmeyin keyfine! 
leyin cildinizin parl.al{, penbe, beyaz oL Yemeyin de yanında yatın. 
duiunu görür siz de ıaıarsınız. Tosun 
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1r· n'iye~'inRomanı: 52 I MEMLEKETm:sili\ Yeni Soyadı alanlar 
Gayrimübadil bonolan 
başka ellerde işe yara yor 

)'azan: lrlarthe Riclwm:I Tercüme eden: il. F. Müzayedelere girenler, onlardan ziya 
de ucuz elden bono alan J ardır Barona bağırdım: Neye öyle bakıyor 

sun baba olmak hoşanamı gidiyor 
Hiilasa ı m bi ı miyordu.. ~e im~ 

(llartbc Richard Fransa cuusluk k;a~?" bır sanıye .oma iki-
t'lkilitı tarafından ispanyaya gönde- aım de aJ&gJ bırakıyordu. 
ri!ıwriftir. Va.zilesi orada Alman c:amm - Fakat JUDU bilin ki eYlenemo-
tcpil.itma ciı"-k ve ~ ~c~ casus- yiz, 
lıılı: yapmaktır. JAarthe bir sı:ru ~c;c- Hemeıı abldını: 
~dan sonra Alman c.asus tqkilatı - Kim dedi ki ben sizinle evlen-
r ... Baron Fon Krobn ile taıupm)tzr. • • _ 
Bundan bir çolı: malamat alım§ Fransa- mek utıyorum. Yalnız çoc:ugwı 
ya gitmif tekrar ispanyaya dönmüt- mes'uliyeti size aittir. Zaten kan
t..... , mzı namusluca bir hareket yap-

Marthe Ridıard Fasa &idip ~clm;ş mak içiıı, h:ıbı-rdar edeceğim. 
ve Ma.dritte ycrlqerclı: orada Fon _ Bunu yapmayın. 
Krobn un yardımilc Almtt"ttes1cr ay- H"dd • d k- ·· ·· d F 

· de 1bi:r güzellik müeucec:U ı t-tm en opuruyor u. a-
~ıs;:-] kat benim gö~terdiğim meyusiyet 

Fena halde cam sıkıldL Müte- Ye ümitsizlik onda öylehir tesir ya
ma.t... 31 ka.pıya bakıyordu. Zabit- pıyordu ki bana ağzını açıp ta ağır 
Jerinden biri her dakika buraya bir likrrdı wylf miyordu. Kurnaz-
gelebi :rdi. lıktaıı istifade etmeğe kalktı: 

- Niçin buraya böyle ıkaııw.I - O<iamıa girin, istirahat edin.. 
yapmağa geliyorsunuz dedi. Ben de diifiir.ey.m. Para i'e her ıte· 

· hıçkırık arasında: yın .... 
-- Sizi almağa geldim, beni bit' - Beni ne zannediyorsunuz diye 

lzmir Zira at. banluuL doktora götürünüz dedim. bağITdnn. 
Can ukıntısile ayağa kalldı. BakıfJmdan korktu. lZMtR, (Milliyet) - Maliye Ba- Yıman emvalinin satlflll!mda en - Hasta mısmz?! Neniz var 

"--' • ? u7•e ıse ..... 
Hiddetten atq saçan gözleri -

mi gözlerine diktim: 
- Nem mi ~?! B ketfe -

demiyorsunuz değil mi? iki ayd'T 
buını farkedemiyorsanuz değil mi? 
T . aydır._ 
Hıçlnn &."ftlll fazla aC>,.laneme 

miıni oluyordu. Fakat büyük bir 
kuVYet Arfile: 

- A.nlamıyoraun değil mi kaLa 
Alman. Yüzüme omm için alık alık 
bakıyonım. Baba olmak 1e11i e(; · 
lendiryor galiba. 

Sapsarı kesildi: 
- Emill misiniz? 
Ba,ımı üç dört kerre salladım. 

O, kaf eae kapallllllf bir aralan gibi 
çıJ.d rın"1J. Odanm içinde üç ata
ğı ~ yubn boyuna dolaşıyordu. 

Nasıl olur? Bu bu mümkün 
mii? diye de homurdanıyordu. 

- & it bl\fUDll geleceğine öl -
meği tercilı ~dim. 

Y eııide.ıı bürosunun baıına otur· 
du. Ve fU tulıaf-ınmlrıir IÖZÜ söy 
ledi: 

- SizioJe eTlenemem. 
Şüphesiz ki eTlenemezcli. Za -

ten ev Ü bir adamdı. Fakat ben: 
- Ah bir çare balun. diye hay

kırdım ve tepinmeğe bafladun. 
Sakin göriıunek iı;Bı çalq;ıyor • 

dunihayet: 
- Size iyi bir doktorwı adresi

ni vereyim de gidin. Karım do -
ğurduğu •zman o hakımtb. ~k 
müstait bir doktordur. 

Eskiden akbmda laılmıtb; bir 
doktor ne kadar müstait oluna ol
aun gebeliğin ilk haftalarmda b -
tiyetle çocııık var mı yok - bilo
mez. 

Bunun için bu maceraya aldı -
yordum. Belki bu sayede Pirene -
dem gizli yolıı IM•lmağa muvaffak 
olurdmn. &- ode-d.wn ka
ğıtları yırtarak, ağzıma geleni soy 
liyerek çÜ;bm. Dcıık&onm yohıı:u 
tuttum. Doktor beni dikkatle din
ledi Şaka değil. Yon Krohn tara
fından geliyordum. Şüphe etmek 
aklından bile geçmjywdu: 

- Ah doktor ç.ok fenayım. I~te 
i•te orası acıyor diye aızla.ruyordımı. 

- Çok sinirlisiniz! Y Ol'gullJIU -

nuz istirahate de ihtiyacınız var. 
'1Cuvvetli teyler almalısınız. Bana 
bir reçete yaz~ı. 

Neteli ne~eli evime geldim. Bu 
o:rnnun ucunda Pirenenin gizli yol 
larmı görüyordımı. Fab.t eTtk 
Baron beni bekliyordu. Onu göriir 
görmez yorgun, bitkin bir hal al
dım. Omitsiz bir tanrla dolı:torun 
reçetesini uzattım. Hızla elimden 
Çekti ve reçeteyi olıı:wnağa hatJadı. 
Reçeteyi tuta.a pazmalcları hauJı 
yaprağı gibi titriyordu. 

Alman şerefi 
- Şimdi ne yapacakmıız, der

ken ~ iki elleri arasında nkı-
7"0f'du. Omuzlanmı siktim: 

- Ne yapacağım; hiç; hayatmıı 
telıli'.;eye koyamam. 

İntikam ihtiyacımı onu en za. 
lim d~üncelerle sanmakla yeni
f'OFdum. Onu korkudan ürpertmek 
için: 

- Ne yapayım; bekleriz dünya
ya ce'ain. Kim bilir ne güzel çocuk
tur. Onu büyiitınem için elbette ba
na yard edeniniz, belki de s.ize 
benzcy~.ektir. Eie: bir erkek ço

<: ise .sizin kızınıza da bir arka
das olar. 

Ua'"nn skınldrtan ne yapacaiı· 

bnlığmca catıflan Ziraat bankası- büyük mahzur bazı kimselerin Yak
Ba:ona ceJlehhemi bir hayat ya-

na erilen gayrimli>adillere aid tile haku olarak bau emYali fü
ptıyordu ··· Haddi varsa beni gör- Yunan mallarının lzmirddci s~- zaJen İ'gal elmi' olmalarından ile
meğe gclm~in . Derhal büro.una 
damlıyord '"' ' Haddi varsa biraz 1-.ruım durgun o'duğu :ı. ~si gi- ri geliyor .Maal~d bedelini tediye 
J.ız 1 derhal tehdide geçiyordum. hl bol ratıf yapılmadığını görerek Ye tapuswıu istihsal eden bazı alı
Bana karfı mü~fik ve muhabbetli bu i e alakadar olan aebrimiz Zi- cılıır mahkemeye müracaat ve bir 
gö - duğü zamanlarda Madridin raat 'bankasına m~t ettim, ço'- zaman Ye masraf kaybederek 
bitmez tükerımez yollarında onu ya banka müdürü Bay Afki 'Eren mal'.arma sahip olmakta müşkülat 
ya saallerc'! sü:rüklüyordum. Ço- bana bu hususta fU izahatı verdi: görüyorlar. 
cuk t .. kımları satan en lüks mağa- _ Yunanistanda mal ye mülkle- Bu fuzuli "'gillerden bazıları i-
zaların önünde ona soruyordum: rıini bırakarak gayrimübadil sıfati- nad Ye ısrar göstere:-ek İJgalleri al-

- Almanyada çocuklara penbe le vatana geleD ve hu adı alu. va. bnda!<l yerleri tahliye de bnwıun 
mi mavi mi giydirirler ? tand--lara takdir edilecek bedeli,.,_ son safhasına kadar ısrar ediyorlar. 

Ççcuk arabaları satan mağazala- --t' y l b 
n. mııkııbilind .. satılması takarrür unan emva inin ankaca satış-ra Yaı ı.acaya kadar girip çıkıyor- ı b" uJ • d h 

dum. Gılya en yeni modelleri Ye eden mem!eketimizdeki Yünan arı ır us ve nızam a ilinde ya-

f . ! · n1a cakt E- .mallarının Htıfı Malı"ye B-L-nb- pılmaktadu. Baok•nm meclisi ida-•on ıat en a ya ım. ger - ..,... 
mağazaya benimle girmek istemez- ğına izafeten Ziraat barrkalarma re azası müdürün riyMetinde top
se kapmm dışında bekletiyordum. Yerildiği maliimdur. lanarak satış yaparlar. Tabminler
Bu sıralarda da kendime sıcak tn- lzmir, lstanbuldan sonra en çok de memleketin mutemet kimselerin 
tacak efyayı aldınnağı unutmuyor>- Yun.an emlaki olan bir rehirdir. den mürekkep olan ha heyet tara-
dum. Öykya gebe kadın soğuk al- Bankamız bidayetinden. itibaren fmdan yapılır. 
mıımıılı Halbuki ben Pirenelerdeki üatüDe aldığı bu~ de çok hassa· Maliye Bakanlığından aldığının: 
gizli yolu geçmeğe hazırlanıyor- ti aı•ı- d" - k emirleı- üzerine satq komisyonu-
dmn. Bir gün alı..,erit ettigun-· Col- •İye e a.,. göster ı Te go:tcrnıe haf•- _ı ,,_. d f 1--- ı. 

T " ted" muz ..... a..., e a top o.uua.t<ta-
1e AJcaJadaki mağazaJarm birinde filli. • . .. Ye salıfA arzediJen emlaki dört de-
.iki satıcı kız yanıma yakl,..W..r. . k ~~l bır ~ ga~a- fa her ı:azete ile nepr ve ilan etınek-
V on Krolm yammda değildi; yalıuz diller uu sal:J! ~ iflra •. ror- tedir. Bu yaziyette elde kalan em
dnn. Ne alacağınu aordular. Tam . lardL Fakat bugün ıız de bıüyor- Iikin de az Ye kıaaf>ir zamanda ta
cevap vereceğim sırada tifman aa- llUDUZ ki gayıimiibadillerden bir mamen sablacaklarmı tahmin ede
ntın bir kadm yanım• yakl•flı ti- çoğu ellerindel<i booolan aatınıf rim.., - Abdnllah AB1D1N _ 
pi Fran.uzdı. . İatecliğimi söyleme- bulundaldarmdan bizzat miizaye-
- mshal venneden: delere iflirak edenler çok .azalmıt-

- Biz Almanlara etYa aatn.yız tır. 
dedi. Gözleııinden kin Ye •lef saçı- Şimdi daLa çok bu bono!an u-
lıyordu. cm: fiatle~e ellerine geçirenler 
-Teteldıtüı ederim madam diye müracaat ediyorlar 

fransızca cevap Yerdim. t_ - • !lb • .miJ
0 

• li mJ• 1- •• 
Bn küçük hadise beni dilhun et· umu ~ e - mu-

ti. Bütün çektiklerimin mükifab, dürlüğünden 934 senesi 11 inc:i ay 
vatanperverliğini payl8.fbğımız '1JA- nihayetine kadar 4,082,904 lira kıy
tandqJanmm hakareti mi olmalry- metinde 904 parça muhtelif cim
dı. tetı Yan.an emliki teslim edi.l:miftir. 

Halinadelri itrataızlık Barona 
deli ediyordu. Neler yapmıyord
ki... 

-Bitmedi-

Gayri mübadiller 
Heyeti 

(Başı l irı~i aahif ede) 
ele çırpınan haıı &'•)'rimiihadJleria c>. 
teden beriden bOl'Ç para abnağa mec
bur olmaları ve soııra bOl'Çlarmı ôdye
medikleo-inden iM:ihkaldertna alacak
.blar taralıadan haciz ı-..1.nut olma,. 
aıdır. 

Bonolara kar§ıhk olarak a.çrk arttır 
ma -..etile yapdmakta olan ına! aabf 
lan .... ?M"M ..... da biraz arttınlııaq 
- de bonolar &atenüen kıymeti lıula
mamqhr. Mevcut mallar, ıı.oac.ıarm it
fasına kafi iae de bunlardan her haf. 
ta ..t.Joia pbnJan mi!.•hr boı»larm 
~ni artaracak raddede deji!dir. 
Bu sebeple &'•yrİm\ibadüfer cemiy ... 
ti mal &atıJlannm hir kat daha artb
nbnaM içm bir raporla Maliye ba -
kanlığına miiracaM eı..•tı&r. B.. ra • 
J><*"da bonoların kıymetini yülue!t • 
mek için alınacak tetbirleır aayılma.k
Cad1r. 

Maliye Bakanı Bay Fuat'in ele ilu 
noktaya ehemmiyet verdiği haber ve
riliyor. Muhtelit mübadele komiııvo -
nunun lağvından aoııra gayriınüba -
d.l!ik için yapılan müracaatlar kabul 
edilmiyor. Takdiri kıymd k.omis,.onu, 
..-akıflana gayrimiihadii olamayacağı
na k a rar vezdii:i= den buna dair odan 
müracataları da kabul ehn....,ektedir. 
Bu suretle ga)'Tİmüabdil olanı.lı: k..wuJ 
edibniyen vakıf dosyaları 200 kadar
dır. Henüz muam<>el .- bitmemiş olan 
~· ..tr.plennden ım<:aJı: ıso kiti 
gayrimübadil sayılabilecektir. Muame 
leleri bitmemif olan gayrimiibadill..re 
i.ı.ıihkaldarı blaı... · ra •enleceılttir. Bıuı 
alrdan .m.ıaınelelerıi t.i&efller """"lce 
dağıtılan bono ve parac4n b"6eterine 
d~en.i ıolaca.k.brdır. 

Bunların 451 i eY, 188 i diikkin, 
187 si ara, 23 ü tarla Ye bahçe, ıs 
i depo ve mağaza, biri zeytinlik, 
altısı fabrika, 3 Ü çiftlik, 19 u kab
Yehane, 9 u fırın, ikiai de tabakba. 
nedir. 

Bunlardan gene ayni tarihe ka
dar satılanlaım kıymeti 2,543,340 
lira kıymetinde 435 parçadır. 

Banlarm da 235 i ev, 88 i dükkan 
80 i arta, 6 ı tarla ve .bahçe, dördü 
depo ve mağaza, 3 ü fabrika, biri 
çiftlik, 10 u kahvehane, 6 ı fırın, 
ikisi de tabakhanedir. 

Halihazırda elimizde henüz sa
tdmamı,, fakat aabp arzedilmit 
1,002,020 lira laymetincfe 297 par
ça mülk kalmıfhr. 

Bu iki yekılnun arasındaki fark 
ayni zamana kadaıı bükiimetçe tem· 
lik veya tefviz edile!! Yunanlı em
Yalidir. 

Elimizde kalan~ arzedilmi' 
mallarm &fllit yakan hepsi Bayrak 
lı, Boca ve Bomovadadır. 

Ufak bir kısmı da tehrin diğer 
yerlerindedir. Nedense tehir cİYarr 
ra;Jıbetten diifIDÜl olduğundan bu. 
ralardaki sabflara çok az talip çı· 
kıy o,,_ 

İzmirin kıyı ve bucağında bize 
teslim edilmemit daha bazı Ywıan 
emlaki olduğunu da bize müracaat 
eden gayrimübadillerden işitiyo
TUZ. Fakat biz<' ancak defterdarlık
tan tesellüm ettiğimiz emlaki sat
makla muvazzaf olduğumuzaan 
arayıcı vaziyde giremeyiz. 

Geçen sene Maliye Bakanlığın
dan gönderilen bir heyet bir müd
iiet çalı,arak bir çok gizli Yunan 
emvalini meydana çılıı:armıftır. Bel 
iti bir kaç parça daha vardrr. · 

Sıvas gittikçe 
Güzelleşiy~r 

Eaki çamurlu yolJar 
parkeye çevriliyor 

SIV AS, <Milliyet) - Bir çolı: ya
zılanmla Şvaatalri günden, gü
ne ilerleyen imar ve felıri yım:lwı 
güzel diye sevilenleri arasına kat
mak ve Sıvas h•kiki Sıvas olarak 
ç.elıreaini aydmlatabilmelıı: için yapı 
lan iflerden dizi, dizi bahsetmittim. 
Bu yazışımla da son imar yapılıt
larmdan bahaedeceği:m.. 

Artık kqm tamamen yaklaıma
aı tehirdeki imar faaliyetine pay
dos vennelı: üzere bn yıl malıalle a
ralannda ve umumi caddeler üze
rinde yeııi yapıbnalrta olan bina 
ve ev tamirattan tamamen bugünı. 
Jerde hitam bıılnmk üzeredir. Yedi 
mahallenin kanalizuyonlan ııilaa
yetine ermiftir. Malıalle aralarında 
toplanan au yığmlarının ve li.ğmı 
ayaklarının mahalle aralarındaki 
T~yeti ve oralardan da geçilmez 
bit' hale gelmesi ne kadar fena bir 
ınanzara Yeriyordu. 

Bu yıl yapılan ifler arasında bir 
de parke i'i vardır. HiikUmet, rili
yet matbaa, ve Hamidiye dairele
rinin önünden itibaren Fevzipaşa? 
ilkmektebinin bulunduğu köJeye 
bdar olan caddenin her tarafı par
ke ile dÖfenmiftir. Duvarlann .etra
fına yapılan kaldırnn ~leri devam 
ediyor. Kız ortamektehi ile Harbi
ye önü ara!ındaki yol kıfın ıideta
bir göl •eklini alıyordu. Yağmur, 
kar, toplantıları buradan gelip gec
meyi zorlaştırıyordu ... Bu kere y;._ 
pdan yol faaliyetinde de burası 
tamamen doldurulnıut ve çok iyi 
bir tekil almqtır. Bu cadde üzerin
de bulunan bir fırın caddenin şek
lini bozduğu için yıktırılmış ve bu 
suretle harbiyeönü daha ziyade ge
ın,lemif ve güzel bir cadde olmuf
blr. 

Geçen yıllar kı~ın ve yaz yürüme 
ai mü~ olan buralar .UUdi bir 
battan bir bllfa baktıkça ieta insa-

•••••••• • Herkes Öz türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

~ l:Jay..,. 11 hı.et, Mıb.aı .... ım 
Cihanırirli Mehmet Pa§B oğlu, "Cihangir,, 
ad1Da karJılık o1anık (Alc-) adını oo
yadı olarak alnıqtır. 

* .5anyer P. T. T. Müdirü Ya§M (E
rinç) -yaa..u alrmftır. 

.. K....ı...ı. ilinm*trp L 1 ıajJmoj 

Rasim"" lıızı Be.a-iye (U..) '" Panıı;:altı 
nahiyesi polis mcmurlanadan Ferit {Alp
t<*in) '" Şiıiumıbayriye memurlarından 
~anhcalı Bay Rüıtü (Tüken) '" Avukat 
Aıbmet Raif (Uysal) * Pangalb nahiye 
polia -rlarmıılan Sait (Oag.r) * 
AYllllBl "'--'er Salila, oğulları M11tah
J.er .........._. ve MuTafıfak Mwueı 
(Soylu) * Ba.k.tdoöy autaae&i --oz 
111bıb- Rmm:i (A..-sl..) " Bir ~ten 
doimu j<llan deniz hekiın mir.Jaylıim· 
dnn mütd<ait Dr. Mehmed Ali, Erzurum 
md>'us.u Dr. Hakkı Şiaasi, lrtanbul Be
lediyesi tefti~ heyeti mümeyyizi Hmıhim 
Cetml, kulak Ye boğaz hasta!Hdan heki
mi Dr. Ali Ha,.dar, Ttp Flli<iilt...i ltıfzıs
sabha cloçoati Dr. MaDittin J!ı.li, Tıp Fa
kültesi diıı hastalıkları ilrinci kliMf:i .ıo
ç..ııi Dr. Şİııl.a>İ HaUu ve aôleleri ( ~rel) 
* lıı Bamkası bdUmi Dr. Ali Fuat, .birade
ri ti•tün inlıi.sar Ml.arcsi ckı.pc.-le.-ıoden 

K....WettU. Faiz ve Bülent Nurettin 
(Bilgen) • C. H. F. Beyazrt Nabiyeıi 
BaJbru n. Eyüp di.panscri ba1®ktoru 
lıımail Hur]it (Giin) • htanbal Ziraat 
BarA<»ı MuıdıiR- ınwı..u.i itıza H..ıis, mii
eebit binloqı 8- Ali, Deniz )"ÜSl>afı
aı Aclnao Şerif (Kaynar) " K"i:am Var
tan Karııik, zevcesi ve oğlu (Dökme) 

raı. 

-g- ~-
Gali T elı.in, Ger gılı, Gııffar, cJı· 

far, Gava -ka-, Cayır, Gökçe, (:;;• 
.lı-, Gamnhıuı • K ıı:ıenhan, • 
mm, Gök!a§-Göa-taı. Gölçür, ~ 
dük, öırültaı, Görçüm, Göreğen~ 
ııen,, Gülceıır..begüm G·ka-. :.<1-
Bi,gim, Göçiincü, G<i<, Gökalp, ..,,.,. 
börii, Gökçe, Gıar......,O, ~ 
Gvyıldar, Gu)"lllk, G....._, GÜC<lf 
Güçin, GüçUıKia, Giiçtimur, G~ 
deııbegiim, Giunili .b-, Göyiik, cŞ 
b•n, Guda, ~ıuıbeyiim -im-, ~ 
~ymoal, Gök IGyaı, Geoboga, ,_. 
n!ıan, Gerköy, Gergiiz Gerı"'' 
,. _ _J___ Ger . Gü - ~ ___.-, ayaz, çwn, ... 
Gük.ıkia, Giir, Gümüı ArWc ~ 
Gii........:.. ff. .. tekis ,.. __ .. _. c;r 

·---· ""'""i ...-- ··rJ' rü, Gmce O ilan, Güncii -ka-, Gu ..-. 
Gümüı -ka-, Güı,.Jaııı, Gümüıt ...., 
Gürt<ıkiıı, Gün Ana, Güzel ~ 
r_;__ Giinc1m GürboP, G~ ~-e, • . ..... 
boia, Güna1, Gün .Jıa.., Gü,.siı ~ 
Gii,.;i .ı...., GiiDoi, Gündoğdu, G 
H-.. 

* Betiktaş mahkemesinde Mcluned Ne· 
cih ve oğulları Şirketihayriye kontrol ser 
visinae Saliı4ıadoİn ...., ch!ktd<çi '!':aded
tiin ( T ol<Soy) * Mahlı:erllft aş Üye 2 ~ 
ceza İlı:asınclan meıtııan o- oglu 
Affa.. (Balaaıı) * Riyaziyeci men.um 
Salih Zelı:i'toin oğulları Malilr, Ayetul -
ıa;. v., Togo, (Sayar) * Miilkiye miite
kaitlerinden Bay Ismail ve oğulbn Ra
ui Kaılı:köy Su Şiıketi ıncrır.wlarından 
M:ı,..ddin, Devtet DemiryoUan muhase
be memurlarından Eınin Ali (Günöy) 
• D..m Ticattt Miiclürtüğii F- heyetin
den Bay U...ahim (Atpkilcin) • Bayan 
Mıua:- (Oxaıt) * Bay Necd;et ~Alok~
,.a) " Samatya bolediye kom.isen Adil 
(Erııüç) * Kuleli Llseoi hocalarından 
Edd>iyat mualtiıpi Eınia JGüney), E~e
biyat muallimi Raif Necdet (Kestelli)! 
Edebiyat muallimi Tahir ( Olpn), tailı 
mualliımi Yusuf Kama! (Kutı..tıa), coi
relya maallimi Ni,.azi (EreınlUlre), riya-
ziye aaallimi Hakkı Raıılt (Aktiirk), .-HH - Hita J'it-1 
tabiiye .-allimi Rıza (Akyalçm), alınan- Hakan, Hilçı, azar, • tV 
oa --11Jnai Mıuıbar (Alpsan), felııele Hülakü, Hanay, Hanııu-Amu~ 
muemmi Abnet (Oenıirören), fransıtta 5..,. • Atı Saru, Homan, 
muıd\imi Yvouf Ratôh (ŞMiııı), rr.-rzca Has., Hipn K-, Hulin Süni 

.-allimi Kemal (Giiman), framm:a naı- ·-----------lll"J alim Salih Ara (Dereli), riyaziye :mu-
allimi Mu...n (O-) * Beyoo&ta To
laııtlr miidiirii Dav1ıd Glıazaryan (Davud 
Süi)iiıı) * Bahriye müteıkaitlerinden Alı
ılullııil: Galip (Eıv~eaısel) • U.triidar or
tmnektebi riymye muallimlerinıl.., Dı:-
1911 (Eagin) • S..,.o!ıhı ..W-t m I~ 
Aıu-t Mdıli, hemtinıoi ı--. ~ 
o..-· (Gü&er) • Kadd<öy ..W.tri< fft&o 
ti maıurriarmdan Bay Ziya (Eri<}, ayni 
jİ14<fit memurlanmlan Bayan R&ia (O
n>a7} soyadlarmı ahm!lardtr. 

om göiriaii kabartıyor .•. Belediye 
kaldırsn itlerine fazla ehemmiyet 
vennektedir. Belediyeniıı çalıtbn 
reisi Hikmet beyi hergün erkenden 
aabıılım ayazmda kaldırmıları ya
pan uata ve amelelerin bapDda a
yak üzerinde emirler verdiğini gö-

~yıl SıYU lise p&yYOllU, Silo, 
örnek oteli cibi ÜÇ büyük Ye t00re 
güzellik Teren yapılar ka:zandL •• 
İmar faaliyetini kışla aükUt devre
sine pmeyecek felıİr için baharda 
dizilecek ve yapdac:ak, qleria pro
jeleri hazırlaomıdda geçecektir. 

Yoksul talebeye yardım 
AYDIN, (M,flliyet) - Halke'V'İ· 

miz içtimai yardım ~ bu yıl da 
orta okıil yoksul talebesinden 68, 
Cumhuriyet ilk okulu yobul tale
besinden 30, Gazipafa ilk okulun
dan 27 Giizelhiaar ilk okulunda 
30, 7 E;ıül ilk okulund 14, Halide 
hatun ilk okulunda 14 ve ortama
halle ilk okulunda da 12 yoksul ço
cuğun kitaplarını tube tahsisatın
dan almıt ve dağıtmıştır. Şube bu· 
günlerde temsil verecek deve güre
şi yapbracak ve hayır sevenlerden 
para toplıyarak orta ve ilk okullar
daki yoksul talebelere pusat ve a
yakkabı da dağıtacaktır. 

Sıvas mektupçusu takdir edildi 
SiVAS, (Milliyet) -Vazife hu

susunda büyük emekler arfederek 
gece gündüz vazifesinden ayrıl
mayan ve takdirli itler. gören vila
yet mektupçusu Bay Fahreddin va
limiz Bay Süleyman Sami tarafın
dan takdir edilmittir. 

Aydın ocak kongreleri bilti 
AYDIN, (Milliyet) - Bütün vi

layet çevresinde fırkamız ocak 
'kongTeleri bitmiştir. Bu ayın başın
da nahiye kongreleri ba~layacak, 
ilk k&nwı onunda nahiye kongrele
rinin de arkası alınacaktır. 

Soy adı alanlar 
Himmet Zade aile.ine mensup lJ3ıl 

Kollektif Şirlı:ıetinden Mehmet M .. 
din, Belediye Mezat idareoi müdiil' 
kili TMıir, lmali.tı harhiye .. ı;ı.a 
:nı.... tap ıubesi .mabqd-d~ 
- Wıriye ıw.ı..ıdıimc!M 1111' 
CJ.er ve beletiiye fen iıJeri man • 
elan MuhiddDı beyler "Himnıct.1 o1iP 

tiirlı:çede brıtbit olan (Çete) yi • 
• --•eçmi;tlerdir. 

• 
Yunanistan tatl111 

Edilemezse •.. 
(Boıfı 1 inci wuedc) 

fe .-ur.,, , ~ 
Bunun üzeM>e kendaino m~ı 

eden gaaetecielre B~ "11. V' 

ria:''Y•meniı.tanm uluslar -~ 
me=nıın glmem.Mı için timdi~, 
biç bir aebep o!mamlfbr.,. 1'~ 

ATINA, 3 (Millayet} .••• _w~ 
efkirı umuıııi,..u Alna-,. 
- ekalli,..,li m • ,ı...; 1ıwlcıı>d-~ 
!etler Cemiyetinin -ceii bral" ııl 
kalede ehnrımıiyet.le ~!N 
Muhalefet nUi M. Veaizel"" ~ 
ler Cmniydlnin bu husustaki ~ 
Yunaaistam tatmin etnwae, ··~ 
aet.iıl Ceıroiy..U- çe!rik>esiai ~?. 
el 1 .. ıir. Bafyekil M.. Çaılclad :./ 
Jetler Caniyetin:a vereceii ~ı 
vaziyeti laem..lde dofnı muhal<_.., 
derok adaleti temin edeceğind""'' 
oldniunu eö71.mttir. ./ 

Romanya dış bakanlı• 
ğıuda bir toplantı ' 

B • l".sı ~ BUKREŞ, 3 (A. A.) - ,. ~"· ı 
Tatw"'*o ile~,. BW··~M· 5;/. 
ko, !!o.ııayi B+r-ı M. lbauletlııO . • 
&a, ulusal N.nka miidürii M. lf 
ve Hariciye Be4ımlıia ldiister" ~ 
ve! Radalesko dün öiled- _. tt',J 
ye Baıb.ru M. Tııtülesko'nım ~il 
top! ııılardır. M. Titiileıko ~ . ..ill'f 
tuı.m oonra eski ısaı1>+n M. ~ . 
kabul etmiıtir. ı;ı 

M. Titülesko s- 22 de Scwyel 
M. O.troski',.; kabul edere4ı: ..,at 

kadar görüımüftür. ·ıti 

M. Laval Cenevreye ~I 
PARIS, 3 (A. A.) - Hanci>;,:.ıı 1 

)ı1. Laval, 5 • 12 tuıiLinde a~ıl- ·ci~ 'f 
uhular d...--ii ~y~ iıttr:.k ~~~, 
gün um~eye &>imiştir. Ba~~ / 
Fon Ribbentrop'u kabul ct~tır·.J 
mülikat Alman Büyük Elçuo W-
istenmiıt.ir. , 

Bir isoanycl°ihtilalcİ'
1 

OVıEDO, 3 (A. A .) - A~,JI 
son kalkımtm batı olan Pc 
yakalanmıtbr. 
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MiLLiYET SALI 1 KA-NUNEV\t~ 

Yüksek Muallim 
b k• 1 • IYle lL ;Jl 

~iüdür1.üğünden: 
). - S eçrue imtihanı 
~eticesinde Mektebi
lltiıe alınacak talebe: 

Riyaziye Zümreei : 
• Ahsen Rıza H. 

' 

r· 

Türkan H. 
Raif Necdet Ef. 
Mehmet oğlu Ali Ef. 
Vehbi Kemal ,, 
Eset ., 
Fizik-Kimya Züınresi : 
Enis Ef. 
Fahri ,, 
Salih .. 
Halil .. 
Sülevman .. 
Reşide H. 
Ebazer Ef. 
Cahit .. 
Mahmure H. 
Edebiyat Zümresi : 
Fahir Halim Ef. 
Cahit 
Mustafa Ali 
Ali Gündüz 
Davut Zeki 
Nusret 
Altan Rıza 
Mustafa 
Nevvar Ahmet 
Tarih Ziimresi : 

.. 

., 
•• .. .. .. .. 

H. 

Niyazi Ekrem Ef. 
Nail Süleyman ,, 
İbrahim Mehmet ,, 
Yahya Mansur ,, 
Oktay Celal ,. 
Remziye H. 
Coğrafya Zümreai : 
Müzeyyen H. 

n - Fakültelerden 
llıesaisi müsbet talebe 
il.tasından alınacaklar 

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

IU -·- Yukarda isimleri ya
~tlı hanım ve efendilerin evra
~ı tamamlamak üzere mek
ehe müracaatları lüzumu ilan 
()lunuı'. (8188) 
' 9611 --E:yüp sulh ıcra memurluğundnn : 

E:yüpte Camii Kebir mahallesinde Bo
~acı Çc,me sokağında eski 8 yeni 8 nu
;ııa•alı ve ber mucibi karan mahkeme fo
~rıbul tapu heyet; fenniyeaince tan-

ıtı olunup dosya meyanında bulu-
~rı İfraz haritasında münderiç hudut İ· 
1 • lefrik kılınan ve 2 numarasile irae o
k~tıarı maa bahçe iki kattan ibaret alt 
atta taş 'ık ve denize nazır kapıdan İ· 

Seriye girild.ikte karıılıklı iki oda bir ab-

~~sthane ~ir ~ut?aJı ve bir kilı;r came
~a tefnk edilnnş olan mahallin sokağa 

ır bulunan diğer bir cümle kapm ara• 
~rıda ~ıJı~ ve -:.div~n ve yukarıya çı-

lır yıne bır sofa uzennde kütüphane-
~· tnahsu:s kapu mahalli ile bir abdest• 
%e karşılıklı iki oda ile denize nazır 

tYrrca yine bir oda ve üst katta karfılık
: bulunan oda içinden ıreçilir denize na
ır aynca yine bir oda ve üıt katta kar
ldıklı bulunan oda içinden geçilip deni
~. nazır olan odanın altında kömürlük 

f Ve denize nazır ve rıhtımı havi ve demir 
l>"rınaklıklı ve ortalannda çimentodan 
)~l>ılmış havuz ve meyva ağaçlarile bah
Çe ve bahçe içinde bir mutbak ve iki oda
~· karşılıklı ve bir arabalık ve bir ahır 
~İr kayıkhaneyi muhtevi bulunan 
~ al ile üst katta abdestha
İk~ arasında gusu:hane vazifesini gören 
l 1 tııusluğu havi bir sobadan ibaret bu-
1~11ınuş olduğu ve hanenin içerisinde e-
•kt 'k . 1 1 ıı. tesısatı o up yaran masura tat. 
~ •u olduğu ve yağlı boya ile boyan. 
d· ı! bir bap sahilhanenin bin yüz on ye-

1 tııetre mürabbaından ibaret mesahayı 
~urniye~n beher metro mürahbaı j. 
ho bu.çuk liradan iki bin sekiz yüz yetmiı 

! lıra ve mevcut hanenin kayimen kıy-
llıOfi ,,_. b' ı· .. .. 
Ilı _. ın ıra ve muıtemilatınm kayi. 

• lıj lllı~kıymeti beı yüz lira ki ce.nan bet 
i11 lııi 11 u~ yüz yetmiş lira kıymeti muham-
,~ t lleıı olup mahalli mezkôr birinci art-

/ llı"ıııada yedi bin beş yüz on lira bedel 
~ .. llkalıilinde mÜ§terilİne ihale edilmiı i. 

·de nıütteriyi mumaileyh bedeli müza. 
~ ~.d.Yt· t . d . . . . r Ilı • ~nıye en ımtına etme11 hasebıle 

"4 ~r ihale fesholunarak icra ve iflas 
ladl>ununu;-ı 133 c: maddc•inc tevfikı.., b3 
·~ı a ~uharrer r:ıe:ı:kü hi!' a.,~ E ·., 
~ b terasından on be§ ~ü,, ü ~detl• 
~~ 12.934 tarihine m · f per·e-,,b• gü 
•ıı •aat 14 ten 16 va l"<lar ac·k ortt ,.,..,, 
1 ~~til • ..... t·f-..r; !{ttr S t " .. "' .. ...,._ .... ,.,,-· 

•12-9?• t "h' d d' L ,. • '" z:-: ın e ıv n:ıare c tit. ı~< c d . 

1 Ll ________ ı_st_2_!tl_b_uı ___ H_a_r_ic_i __ A_s_k_e_r_i_K __ ıtaa ___ t_n_a_n_ı_a_n_. ____ __.I 
Pınarhisar Kıtaatı ıçın 

921,920 kilo Arpa 9-12-934 
saat on dörtte kapalı zarfla a· 
lmacaktır. Taliplerin ııartna· 
nıeaini görmek için her gÜn 
ve münakaauına iştirak ede
ceklerin belli saatinden evvel 
Vizede Satmalma Komisyo. 
nuna tekliflerini vermeleri. 
(623) (7888) . 9638 

• •• 
Bergama Askeri Hastaha -

neai için 25 lira ücretli bir hem
şire, On lira ücretli bir çama
şırcı hanıma ihtiyaç vardır. 
Evsaf ve teraiti haiz olanların 
Hastahaneye mektupla müra-
caatlan. (666) (8234) 

9746 
••• 

Bayrarnıçta kır kıt'atının 
ihtiyacına verilmek üzere mü
nakasai aleniye suretiyle mü
nakasaya konulan 300 ton sa
mana ihale gününde talibi zu
hur etmediğinden bir hafta 
müddetle pazarlığa konulmuş 
ve yevmi ihale olan 9-12-934 
tarihinde müsadif pazar giinü 
aaat on üç buçukta ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin mez
kur gün ve saatte teminatlariy
le birlikte satmalma komisyo
nuna müracaatları. (674) 
(8271) .. . . 

2500 adet eyer takımının 
kapalı zarfında istekli çıkmap 
dığı için pazarlığa dökülmüş
tür. İhalesi 9-12-934 pazar gii
nü saat on birdedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gÜn ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmabna komisyo
nuna gelmeleri. (675) (8272) 

••• 
Bayramıçtaki fırka kıt'ab

nın senelik ihtiyacı olan 250 
Ton kur\l otun kapalı zarfla 
münakasa ihale edileceğine 
dair ilan edilmiş isede ihale gü
nünde talip zuhur etmediğin
den bir hafta müddetle pazar
lığa konulmut ve yevmi iha
le olan 9-12-934 müsadif pa
zar giinü saat on ilç buçukta 
ihalesi icra kılınacağından ta 
liplerin şartnamesini görecek· 
lerin her giln ve münakasaya 
gireceklerin teminatlariyle bir 
likte satınalma komisyonuna 
müracaatları. (671) (8273) 

.. * * 
Hadımköy Askeri anbarm· 

da mevcut 4084 çift köhne kun 
duranın 1-12-934 tarihinde 
müsadif cumartesi giinü saat 
14 te taliplerin meyanında ya
pılan müzayedesi neticesinde 
verilen fiat haddi Iayik görül
mediğinden 8-12-934 cumar 
tesi gÜnÜ saat 14 te talik edil
miştir. Taliplerin 62 lira temi
nat akçelerinin İstanbul Ku
mandanlığı muhasebeciliği 
veznesinde yatırarak makbu
ziyle Askeri Satmalma komis
yonuna müracaatları. (662) 

(8276) 
* • * 

larma ve eksiltmeye gelecek· 
lerin de muvakkat teminatla
riyle Adapazarı Askeri Satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. {673) (8275) 

* * • 
14900 kilo koyun etinin 

pazarlık günü istekli çıkmadı
ğından pazarlık giinü 8-12-
934 cumartesi günü saat 16 ya 
bırakılmıştır. Bağlantısı es
kisi gibidir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Birinci pey pa· 
ralnriyle Çorludaki komisyo
numuza gelmeleri. { 661) 

(8204) 
••• 

2192 kilo Tel Şehriye'ye 
p:•zarlık günü istekli çıkmadı
ğından pazarlık günü 8-12-
934 cumartesi günü saat 15 
şe bırakılmıştır. Bağlantısı 
eskisi gibidir. İsteklilerin belli 
gÜn ve saatte birinci pey pa
ralariyle Corludaki komisyo
numuza gelmeleri. (663) 
(8205). 

* • • 
409220 kilo Tüvenan kö

mürüne pazarlık günü istekli 
çılanadığmdan pazarlığı 
8· 12-934 cumartesi günü sa&lt 
14 te bırakılmıştır. Bağlantı
sı eskisi gibidir. İsteklilerin 
belli gÜn ve saatte birinci pey 
paralariyle Çorludaki komis
yonumuza gelmeleri. (662) 
(8206) ••• 

Açık eksiltme ile 83146 
kilo yemlik yulaf alınacaktır. 
Açık ekıiltmesi 25-12-934 sa
lı giinü saat 15 tedir. Bağlan
tılarını ve nümunesini gör
mek isteyenlerin her giin ve 
eksiltmeye gireceklerin belli 
giin ve saatte birinci pey pa
ralariyle beraber Çorludaki 
Komisyona gelmeleri. (677) 

(8270) 
• • • 

Kapalı eksiltme ile 278550 
kilo yemlik arpa alma~kt~r, 
Eksiltıne günü 25-12-934 salı 
giinü saat 16 dadır. Bağlantı~ 
larıru okumak isteyenlerin 
her gÜn Çorludaki komisyona 
Ankara ve İstanbul Levaznn 
Amirliği satmalma komisyon
larına uğramalari ve kapalı 
eksiltmeye geleceklerini birin· 
ci pey paralariyle Çorludaki 
Satmalma Komisyonuna gel-
meleri. (676) {8283) 

* * • 
Fırka kıt'atına teslim edil

mek şartiyle ve piyasa pazar
lığıyle 3600 kilo Zeytin 4-12-
934 salı gilnü saat 13,30 da 
satın alınacağından taliplerin 
belli gÜn ve saatte teminatlari
le birlikte Bayrarnıçta satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(669) . (8277) 
• • • 

Fırka Kıt'abna teslim edil
mek şartiyle ve piyasa pazar
lığıyle 4-12-934 te saat 13,30 
da 3600 kilo arpa Şehriyesi sa
tın alınacağından taliplerin 
§artname göreceklerin her gÜn 
ve pazarlığa gireceklerin belli 

Şartnamesinde yazıh mık- saatte Bayrarnıçta sabnalma 
tarma yere teslim edilmek ü- komisyonuna gelmeleri. (670) 

zere Beyaz peynir ve pazarlık •--·-----(•81!2•7•8•)-1111!! 
la alınacak kuru üzümü , 
25-12-934salıgiinüsaat10da PARA. TAKSİTLE 
açık eksiltme ile Ada pazar ma Senelik faiz YUzde 12 
liye dairesinde alınacaktır. İs- Ev yaptıracaksanız ·- büyük yahut 
teklilerin her gÜn Eskişehir küçük tamiratmız varsa saat 9 ile 12 
Askeri satınalma lzm·u K _ arasında İstanbul Bah~kapı. Dör-

A k • t 1 ki ~ a ı düncü Vakıf Han Asma katta 29 nu-ra s erı sa ına ma ornısyon- . -
...... ~.--...,,, ............ ,,......,,, .... ~...,..., 1 maralı ticarethaneye ugrayınız. . . ı• 

lecektit-. Arttmnaya ;ttirak için yüzde 
7,5 teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergi tanzifat vakıf icaresi sahiplerine ve 
tallaliyesi mütteriye aittir. ipotekli ala
caklılırrla diifer alakadaranın gayri men
kul üzerindeki haklarını hususile faizler 
masrafa ait olan iddialarım irtifak hakla 
sahiplerin ilan tarihinden itibaren IS 

gün içinde evrakı mü&bitelerile bildiril
meleri lazımdır. Akıi halde hakları tapu 
ıicillerile sabit o'mıyanlar satı~ bedeli-
nin paylaşmasından har:ç kal rlnr. Ali
kadaranın icra ve ifliı kanununun 123 

maddesin" tevfiXan harek .. t <·tmeleri ve 
daha :-::~,ad~ mal :ı.mal al a':t ·, te e ı:l rin 

me?nı··-i ·ct·m·zdc 9-..4 ı N? l .. oJya 

s:n~ r.;i.:rat:aı::.t e~rncl ri i:5.:l o: ...... ':'" 
(5'-~) 

1 

B"§iktR§ icra dairesinden • 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi karar

laşdırılan bir adet aynalı gardrop ve bir 
adet karyola ve dokuz parça damuska 
oda 'takmu ve iki anet sebba ve bir adet 
masa ve altı adet astar perde ve dokuz 
metre muşanbanm tellaliye ve ihale pul 
resmisi müşterisine ait olmak Üzere 

9 • 12 • 934 tarihine müsadif pazar gÜnii 

saat 10 dan 12 ye kadar Haydarpaıa 

Rasimpaşa mahallesi Talat B. sokak 9 

N o lı hane önünde satılacağından talip 
olanların o giin ve o saatta mahallinde 

bulunacak olan mırtınuruna muracaatlaxı 

ilan olunur. (5477) 

İstanbul Levazım Amir· 
liği Satın Alma Komisyonu 

1laolan 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 7000 kilo tahin helvası 
6-12-934 perşembe giinü ıaat 
14,30 da aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
giin ve münakasaya girecekle
rin belli saatte Tophanede sa.· 
tmalma komisyonuna gelme
leri, (592) (7728) 

9628 
• • • 

İstanbul Levazım Amirli-
ğine bağlı kıtat için 5000 kilo 
domates salçası 8-12-934 cu
martesi günü saat 14 de aleni 
münakasa ile alınacaktır. Şart 
ııame ve nümunesini görecek
lerin her gün ve münakasaya 
•ştirak edeceklerin belli gÜn 
Ye saatte Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(596) (7771) 9630 

... * 

Hakltc.i, $al, le.ali tesirli ASPiRJtıc. E}): 1Mrt• 
sını ta~ır-. A!lrılan çabuk vı: emııiyetle Qtd.,,.. 
mel<: için ~şvUf'aca!lınız dev•, dWlr.fd'a 
me$1lur •· ~ "mihlahzarı olmalıdır. 

lsrarla "'SPİR• 
:,ı ve ~O ~ompri~ehk ambaı,}la.raa bııtl'letı.tr. 

......-:::8~ 
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A.mb.ilailarda ve kompri- ' 
meterln üıerind& EB '../;, 
m;ırkasının mutlaka · ~ .!!.\\'.:!'~ 
bulunmasına dik• 
kat ediniz\ 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıt'at için 40000 
Kilo Kuru soğan ve 60000 ki· 
lo patates 8-12-934 cumarte
ıi günü saat 15,30 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli gÜn ve saat 
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede satmalma komis· 
yonuna getirmeleri. (597) 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

(7772) 9631 
• •• 

1 - Aşada cins ve rnıktiı.r lan gösterilen yiyecek maddele 
rin hizalarında yazılı münakasa şekilleriyle gün ve saatlerde 
satın. alınacağından isteklilerin ihale gijnlerinde muvakkat te--

Hastaneler ihtiyacı için minatJariyle Selimiye satın alma komisyonuna gelmeleri. 
4190 yüz havlusu, 155 adet 2 - İstekliler şartnameyi her giin komisyonda görebi-
hamam havlusu, 405 adet ha- lirler. (8044) 
man1 peştemah ve 32 adet kar- Cinsi • Mıktan Münakasa Gün 
yola örtüsü 13-12-934 per· Tarihi 

Saat Münakasa tekli 

şemhe günü saat 14,30 da a- Nohut 33000 17-12-934 Pazartesi 
çık eksiltme ile alınacaktır. Bulgur 39000 17-12-934 Pazartesi 

14 
14 
14 
14 
14 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Şartname ve nüınune görecek- Mercimek 13000 17-12-934 Pazartesi 
lerin her gÜn ve münakasaya K.Fasulya 50000 19-12-934 Çarşamba 
iştirak edeceklerin belli saatte Pirinç 49000 19-12-934 Çarşamba 
Tophanede Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (615) 

Kapalı zarf 
9664 

(6949) 9644 TophanedeSatınalma Komis- ........ --.... --... 
yonuna gelmeleri. (651) Deniz yolları ••• 

Hastaneler ihtiyacı için 
2000 adet kolsuz yün fanila 
ve 340 adet Fildekos fanila 
13-12-934 perşembe giinü 
saat 14 de açık eksiltme ile 
abnacakbr • Şarbıame ve nü
n:unesini göreceklerin her gÜn 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede 
Satınalma KolllÜyonuna gel
meleri. (614) (7950) 

(8207) ••• 

Maltepe Piyade Atış Mek· Ace!t~!' ~.!aı.1ı 1rc~!batı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade tehi için Bin liralık Kriple Ma-

den Kömürü 6-12-934 per- im--• Han. Tel. 
22740·41--ıl 

şembe günü saat 14,45 de pa- KARADENiZ YOLU 
zarhkla alınacaktır. lsteklile- ANKARA vapunı 4 Birinci 
rin Tophanede Satınalnıa Ko- Kanun SALI günü saat 20 de 
misyonuna gelmeleri. (649) Rize'ye kadar. (8214) 9757 

(8180) 9676 
• • • 

İstanbul Levazım Amirliği-
9645 ..... ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 20 

ton Pırasa 4 - 12 - 934 Sah 
Hastaneler ihtiyacı için giinü saat 15,15 te pazarlıkla 

1051 adet surahi şeklinde ba alınacaktır. 1stek1ilerin Top • 
kır su kabı 13-12-934 per- hanede Satınalına Komisyo • 
şembe gÜnÜ saat 15 te açık ek- nuna gelmeleri. (653) (8243) 
siltme ile alınacaktır. Şartna 9754 

me ve nümune göreceklerin 
her gün ve münakasaya gire 
ceklerin belli saatte Tophane
de Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (612) (7953) 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için müteahhit nam ve 
hesabına 10,400 kilo Makarna, 
3700 kilo Şehriyeye talip çık· 

• • • madığmdan pazarlığı 10-12-
lstanbul Levaznn Amı"rli· 934 pazartesi günü ıaat 14,30 

9646 

da alınacaktır. İsteklilerin te· 
ğine bağlı kıtaat İçin 7000 ki- minatlerile birlikte Tophane
lo kaşar peyniri 18-12-934 sa· de Satmalma Komisyonuna 
lı gÜnÜ saat 14 de açık eksilt gelmeleri. (664) (8280) 
me ile alınacaktır. Şartname-

sini göreceklerin her gÜn ve is 
teklilerin teminatlarile belli 
saatte T opanede Satınalma 
komisyonuna gelme~ri. 
(639) (8084) 9657 

• • • 

••• 
Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat için 35 ton Makarna, 
11 ton şehriyeye talip çıkma
dığından pazarlığı 10-12-934 
pazartesi giinü saat 14,30 da a· 
lın:ıcaktır .İsteklilerin teminat 

Levazım Amirliğine bağlı larile birlikte Tophanede Sa-
bir numaralı dikim evi için 25 tmalına Komisyonuna gelme-
kalem muhtelifilcins çorap leri. (663) (8281) 
makina parçaları 19-12-934 * * .,, 
çarşamba giinü saat 14 de a- Bir No. lı Dikim Evi ıçın 
çık eksiltme ile alınacaktır. 24 kalem Makina parçalarına 
~4'.ırtname göreceklerin her talip çıkmadığından 11-12-
giin ve münakasaya girecekle· 934 salı giinü saat 14,30 da pa· 
rin teminat akçelerile beraber zı,rhkla alınacaktır. lsteklile-
Topanede Satmalma Komis- rin teminatlarile Tophanede 
yonuna gelmeleri. (635) Satmalma Komisyonuna gel-
(8085) 9-!.>8 meleri. (662) (8274) . ""'. . .. 

İstanbul Levazım Amirli- Topçu Ahş Mektebi için 200 
ğine Selimiye fırını ihtiyacı i- adet hamam peştemalı ve 
çin 150 bin kilo Un 27-12-934 600 liralık yatak yününe talip 
perşembe giinü saat 15 te ka- çıkmadığından 11-12-934 salı 
palı eksiltme ile alınacaktır. günü saat 15 de pazarlıkla alı-
Şartname ve numuneyi göre- nacaktır. isteklilerin temi-
ceklerin her gün ve müna- natlarile birlilde Tophanede 
kasaya iştirak edeceklerin Satmahna Komisyonuna gel-
belli saatten hır saat evvel meleri. (665)' (8279) 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapunı 5 Birinci 
Kanun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvahğa kadar. 

(8260) 

MERSiN YOLU 
ERZURUM vapuru 6 Birinci 
Kanun PERŞEMBE günü 
saat 11 de Payasa kadar. (8261) 

Mu~asib Aranıyor 
Biraz almanca bilen, müıliinıaıı Türlı: 
ve birinci referanslara malik bir yar
dımcı muhuib aranıyor,(Mulıe.sib) ru
muzile l.ıanbul 176 No. lı P01ta ku
tusuna tahriren müracaat. 

Fatih •Uih ikinci hukuk satıf -· 
luğundan : Avukat Abbas ile Mukad-
des ve SeWı.addin lbıııl>im Ethem'ia 
§a)'İan mutasarrıf olduldan Fatihte DiiJ.. 
ger zade mahallesinde Haffaf hane cad
desinde eski 86-88 ve yeni 52 No. 1ı 

64, 33 sahıuesinde ve 100 lira 92 iki ı.... 
ruf muhaauı:»n kıymetli ana izalei Şu• 
yu zmımında açık artırma suretiyle 5 Ka
nunusani 935 cumartesi günü 14,16 ya 
kadar ve muhammin kıymetinin yüzde 
yetmi~ nisbetini bulmadığı takdirde son 
artıranın taahhüdü baki kalmak §amyle 
20 Kanunusani 935 pazar günü 14-16 ya 

kadar ıeraiti aitye dairesinde baıkô.tibin 
idaresinde satılacaktır. 1 - Artınııa pe

ıin para iled:r. Artırmaya itıirak edecek· 
ler yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak
çası vermeye mecburdur. 2 - İfl>u gay
ri menkulde müseccel ve ırayri müsec
cel hak ıalriplerinin tarihi ilandan iti
baren yinni gün zarfında satıı memur
luğuna müracaat ile haklarının tesbit et
tirmeleri aksi takdirde gayri miiaeccel 
hak &alı.ipleri paylçnadıın hariç b-. 
kılac:mı;lardır. 3 - Uzerine ihaleıi İ<:ra 
kılman müıteri bedel ihaleleri vermed!ii 
takdirde ihalenha feshinden mütevellit 
fark ve zarardan mes'ul olacaktır. Ve 
Lu fark bita hüküm kendiamden alı· 
nacaktır. 4 - Tellaliye ve tarihi ihale -
ye kadar vergiler ve sair borçlar hi.sse
darlara aİ!ÜT'. S - Şartname herkesin 
görebileceği surette açıktır. Fazla malu
mat "lmak İsteyenlerin 33 oatrş No. su j. 
le satıı memurluğuna mü~acaatlan ilin 
olunur. (5473) 

, 
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Tıbbi Müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 

büyu'"k 
60 

100 
150 

30 

Saç Suyu ve Sabunları 
Saçları uzatır, kepekleri ve mikroplan izale ,, ,, ,, 

" ,, ,, 1 Kr. 
Öksürük Pastilleri 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece haliı limon çiçekleri kolonyasile 

yasemin, leylik, menekte çiçeklerinden ve ruh
nuvaz eaanalardan ihzar edilmiflir. 

Haun ko-
lonya ve 

Losyoalan 

Küçük cep titeai 1/ 24 litre 25 
Cep titeai 1.16 " 40 
Küçük 1/ 8 ,. 70 
Orta 1/ 4 ,, 130 
Düz büyük fİJelerde ,, 150 
Büyük 1/ 2 ,. 250 

" 1 " 500 
Cam kapaklr titeler 1 8 ,, 130 

" " " 1 4 " 200 
" " " 1. 2 " 300 

Hasan Levantalarr 100 
Nesrin Kolonyası ' 1/ 8 litre 35 

" " 1/ 4 " 60 
" " 1/ 2 " 100 
,, ,, 1 '' 200 
,, ,. . Açık ,, ile 250 
,. ,. Cam kapaklı tişeler 1 8 litre 80 
,, ,, ,, ,, ,, 1 4 ,, 130 
,, ,, ,, ,, " 1/ 2 " 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

,, ,, " büyük 
Hasan tuvalet sabunu 220 Gr. 

,, ,, ,, 140 ,, Lüks 
" ,, " 250 ,, " Hasan Gliserin sabunu 

10 
15 
25 
25 
;ı.ı; 

eder ve ~ tutar. 
Haslln pmpuaru 
Hasan~ tabunu 

" " " küçük 
Haaan Trihofil aaç suyu 
Hasan uç ve elbise fırçaları çok mükemmel 

" .. " " " " 
" n . ,, '' '' '' 

Tıraı Levazımab 
Hasan Tırat-Sabunu 

., ,, ,, Kremi 
H&1-an Tırat bıçakları 10 adet 

" " " 1 adet 

Çiçek, Gülsuyu ve 
ıyağları 

Hasan çiçek ıuyu 

" " JJ .,, 

Ha.san~ 
,, ,, 

•.I 
,, ·:\ '1 

Hasan Güljağı halis 

" " " 
"· ,, ,, 

Hasan NeioH Esansı 

" " " .. ,, " 
Hasan Nane Ruhu 
Hasan Mellaa Ruhu 

' 

1/ 4 
1/ 2 
J 
1/ 4 
1/ 2 
1 

saf 5 Gramlık 
" 10 
" 1 

1 
5 

10 

" 
" 
" 
" 
" 

Litre 

" 
" 
" 
" 
" 

ıo 
50 
25 

125 
125 
150 
175 

25 
30 
45 

5 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

300 
550 

75 
75 

300 
550 

50 
50 

__ -- ---, - ... 
HERKESiN BEGENDIGt VE HE.RKBSlN ARADIGI 

• GIP 
1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 

Geçen 'yıllarda olduğu gibi bu yıl da en ö~~li ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden baıka herkese gereği olan genel ·bilgileri 
de içinde bulundurur. Ay baılangıçlatJ . .J~ sayılı ulusal günler 

İstanbul rasathane•indfeii;ı 'alınmııtır. · 
{ y. , --.. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatl ·25 Kuruştur~ 
KANAAT K 0T0P'Iİ·ANES1 9771 

-· --- - -- -- ... 
-- - - --- - - - - ~ - -- . -

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaıet ve Lezzet ifade eder. ' 

Hasan Zeytinyağı J/ 4 Kg. 40 
" " 1/ 2 " 50 
" " 1 " 75 
" " 2 " 125 
" " 6 Kg. T enekesile 450 
" " 17 " ,, 1050 

Haaan Hüil dö Parafin 75 
,, ,, ,. Küçük tite 50 

Haaan Fıstık özü yaitı 200 
Hasan Hintyağı halia 25 Gr. 20 

" " ,, 50 " ~ 
Hasan Bademyağı Şite 30 
Hasan badem yağı acı " 40 
Hasan"Balıkyağı 1/ 4 Kg. 40 

" " 1/ 2 ,. 60 
" " 1 " 100 

" " 2 " 175 

Haşeratı ve Fareleri Öldüren 
fayda Hasan 1 4 Litre 

JJ ,, 1 ·2 ,, 
" ,, 1 ,, 
,, •• 6 '' 

. ,, ,, Büyük ambalajda safi kilosu 
" Pompa ( 
H JJ 1' ,.oll \ 

Far Hasan Fare Zehir Macun ' 
,, ,, ,, ,, Buğday 

Hasan fare zehirleııi ikisi bir arada 

Glüten Mamulatı 

30 
50 
80 

400 
70 

100 
60 
25 
25 
40 

•• 
Ozlü Hububat unları 

Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ınr.• 
ballebi tatlr, çorba ve pürleri yapılan : . -

Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 25 
, Buğday özü niıastası ,, , 25 
,, irmik özü unu ,, 25 
,. Patatea özü unu " 

(Ararot} 
,, Arpa ,, ,, ., 

" Türlü " .. 
" 
" 

,. Mercimek " . 
,, Bezelye ,. 
,. B. mıaır ,. " (Kornflavur} 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
60 
40 
30 

,. Fasulye " ,. 
,. Nohut ,, " 
,, Çavdar ,, ,, 

" 
" 
" 

" Yulaf özlü unu 250 gr. 

,, ,, ,, ,, 500 " 
Hasan özlü unlan diğer envaı 500 gı. 
Hasan Brekfast bisküvitleri 

" " 
kiloıu 

Pudra ve Sürmeler 
Hasan Çoçuk pudrası teneke kutu 

,, ,, Jt Paket 
Hasan Talk pudrar.ı: 500 gram kutu 
Hasan Sürmesi aürmedanbkla 

" 
Sürme lüks sürmendanlıkla büyük 

250 

20 
10 
40 

/ 25 
40 

"' 
1 EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARI 1 

TERCÜME ve TAPU 
ye aair devaire ait ltlerlııiı 
lçia Yeai Poatane kartıaıada 

Velora hanında 

SOMER - BiLGi YURDUNA 
ml!racaat ediniz. Telefon: 20170 

(5450) 9766 

Devredilecek ihtira beratı 
t:Hem yekpare !ı<nı ele malsaHı olwak 

ı.uıı..n.Jan sabalar hoıkkında> ki ihtira 
için Jk.tıaat V elileti Sanayi müdiriyetin
clen idısal ~ olan 2 Birinci Ka
nun 1930 tanlı ve 1175 n...._...ı, ihtira 
benotmm ihtiva ettiği hukuk bu kere 
lıoııboma devir veyahut icara venlmeai 
tddiıf edôbnekte obnakla bu huauıta fa
la malUmat edinmek i~teyen zevatın Jo. 
tanbul'cla, Bahçekııpı'da Tq Haruncla 
43 - 48 numaralarla müraAd<am iıdardıa
neye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(5485) 

Taksitle Satılık Emlak 
Esaa No. Mevkii ve nev'i , Teminat 

Lira 
6000 
8000 

su 
142 
143 
162 

Anadoluhisarmda küçük su voliai 
Büyükadada Meyandr os Volisi 
Nişantaımda eski T e§ vikiye yeni Harbiye so- , 
kağnıda es'~ 13 yeni 13 5 No.lu müştemili.tiyle 1 

1 birlikte eski elanek fabrikası "Şimdi ipek fi- ' 
) liındir . 8000 

452 Beyoğİ~da Kamer ha tun mahallesinde Top-
s;ular sokağında 20 No. lu ki.gir konak 6460 J 

643 Büyükadada Nizam caddesinde Sefer oğlu 
köşklerinden ayrılma köşk ve bahçe "Köşk, di
ğer bina, Hamam, odunluk, Kömürlük yeri, ser-
leri vardır.., 6000 

Yukarda yazılı emlak ilki peşin verilmek ve sekiz taksitle 
satılmak üzere aşağıdaki şartl arla arttırmağa çıkanlmıştır • 
1.- Arttırma" kapalı zarf,. usulü iledir. 
2.- lhale 10-12-934 pazartesi tarihinde ldare meclisimiz· 

ce yapılacaktır. . \. 
Mülkiye Mek l:ebi MüdürlüğüD'~~n:I EVKAF M0D1RlYETl iLANLA.iti 1 3.- Alıcılar bir lira mukabili nde alacaklan ıartnameyİ tek· 

lif mektupları ile birlikte ve orada yazılı tekilde o güıı 
saat on bire kadar Şubem ize vereceklerdir. 

Mülkiyenin elli sekizinci yıldönümü 4 Birinci K8mm 
934 Salı günü saat 14,5 ta Yıldızda Mülkiyede kutlulanaca • 
ğmdan adresleri bilinemediği için kendilerine okuntu gönde!.J 
rilemeyen bütün Mülkiyelilerin ocağa gelmeleri ve bu bildir-
menin okuntu yerine alınmasını dileriz. (8215) . 

9* 
1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI l 

j 

Edimedeki üç ıerefeli camiin alçı çerçevelerinin ya
pılması 21-11-934 tarihinden itibaren yirmi gÜn için açık 
kırdırmağa konmuştur. İstekliler kırdırma ıartlarmı öğren· 
mek üzere her gün öğleden sonra İstanbul Fen Heyetile Edir 
ne Evkaf Müdürlüklerine gelmeleri ihale 12-12-934 çarşam
ba günü saat on dörtte Edime Evkaf Müdürlüğünde yapıla· 

4.- Daha fazla tafsilat alına k isteyenler Şubemize müracaat 
edebilirler. (594) (7939) 9596___. 

OSMANLI BANKASI 
Haydarpaşa - Ankara hattı Km. 194 : 868 de Sakarya 

üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün yeniden inşası ve 
eskisinin sökülmesi münakasa Si ı İkinci Kanun 935 salı gü. 
nü saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. ı 

cağı ilan olunur. (7865) 

k 
• d Türk Anonim Şirkcti,-Tesis Tıribi: 186 3 

Liseler Alım Satım omıayonun an . 10 000 000 in ·1• li 
Sermayesı: • • gı ız ram 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 10 ar lira-
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (8196) ' ' 9712 

40000 ton Ereğli kömürün ün Derince, Mersin, lzqıir ve 
Haydarpaşa Limanlarına nakliyesinin pazarlığı 6 - 12 - 934 
Perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşa işletme müfçttifli· 
ği ~in~mda yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankarada maJzp~; 
daıresınde ve Haydarpaşada Haydarpaşa mağazasında mev· 
cut şartnamelerde yazılıdır. (8425) 9760 

Komisyo:'.' -:ımuza merbut Vefa Erkek Lisesi için mektep-
te mevcut nür unesine göre yaptırılacak (180) adet ders aı -
rasmm 19 - 1~ - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
15 de ihale edi ~nek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko -
nulmuştur. Ta.:plerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Er -
kek Lisesindeki Komisyon Kalemine ve münakasaya İştirak 
edeceklerin de ihale günü temi nalı muvakkate makbuzlarile 
birlikte Komisyonumuza müracaatları. (8048) 

• 1 9599 

Trabzon Ziraat~ Bankasından: 
Sıra 

No. 

1 
4 

Mahallesi 

lskenderpa9a 
Tuzluçeşm• 

Mevkii veya 
sokı&'ı 

Cinai 
.. 

Emlak No. 
U R 

Erzurum Kigir haıı.e 497 51 
Hacıahmtt ' Mağ".,~a 59 

Hi11eai 

Tamamı 

Tamamı 

HisHye ıöre 
muhammen K. 

Lira 

15000 
12500 

Mallyece ma
hammea K. 

Lira 

12000 
500() 

aıra mağaıa!ar er, iye 61 
Yllıde yedi lıuçuk pe1 akçelerile ihale bec'elleri nakten veya gayrimtıbadil lıonosile Gdenmek üıen yukarda evsafı yazılı ıarimenkuller 

lı:apalı zarfla ıatışa çıkarılmıştır. İhaleleri 18/12/934 Salı ıüoi) sa.at onda yapılacaktır. (8264) 

Türkiyenin baılıca ıehirlerilc 

Paris, Marıilya, Nis, Londra ve Mançcıter'de . 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, va Yunanistan'da fUbeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyallcri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
9569 

' -

Biga As1iye Hukuk Mahkemesinden: 
lzmirde Kardiçeli Hüseyin in hanında 39 numarada Mü· 

bendis Sadıka. 
Biganm Çanpazar nahiyesinden Furuncu Hilimi ta· 

tarafından aleyhinizde ikame olunan alacak davasından d~lıı• 
yı müddaleyh sıfatiyle 20-12-9~4 salı günü saat 9 da. !lıgıı. 
asliye mahkemesi hukuk dairesınde hazır bulunmanız ılaneJ\ 
tebliğ olunur. (5492) 


