
Tasarruf haftasının Hk günü 
Başbakanın bir nutuk söyle
mesi muhtemeldir. Dün Mül
kiyenin 58 inci yılı kutlulandı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT. 

• Japon hüki'ın1eti en niha
yet Washington ant!aşma!:ını 
bozmağa karar verdi. Mllt
lak surette müsavat isteyor. 

FtATI 5 KURUŞTUR. 

Kılık Törüsü 
Büyük Kurultay geçen gün, 

Türk değişiminin değimli bir par
çası olan kılık törüsünü alkışlar a
rasında onadı. Bu törüye göre, bun
dan böyle hocalar, ortodoks pa • 
pasları, hahamlar, katolik papas • 
ları, bugüne değin giydikleri kılık
ları ancak camilerde ve kiliselerde 
tanrıya taparken giyebileceklerdir. 
Dışanda dolatırken onlar da her
kes gibi giyineceklerdir. 

Bu törünün neden ötürü yapıl
dığını içişler Bakanı Bay Şükrü 
Kaya Kurultay'da çok güzel an -
latb. 

Laik bir Kunıltağız. Bu demek
tir ki din işlerini kurultak işlerin
den ayırdık. Bu değişimi başarmak 
için bugüne değin birçok törüler 
yapılmıştır. Halifelik kaldırıldı, 
medreseler kapandı, törülerimizi 
değiştirdik. Laiklik çok dallı bu
daklı bir iştir. Bunu bafarmak için 
Lir ulusun sıyasal ökonomik,soysal 
yaşayışında değişimler yapmak ge
rektir. işte kılık törüsü de çok yan
lı görünen ancak kamu&u da bir bü 
yük değişimin parçalan olan laikli 
ği bütünleştirmektedir. Değişimler 
yaşamak için bütünleşmelidir. Ya
rnn kalan değişim gerileyebilir. 
Türk ulusu ileri doğru yürüyüşün
de kendisini geriye bağlıyan bü • 
tün köprüleri yıkmalıdır. Artrk ge
ri dönüş olamaz. Bütün bağları ke
serek, arkadaki köprüleri yıkmak 
ileri doğru yürümek gerekliği kar
fısındayız. Böyle laik bir kurum i
çinde bir taknn kılıklar gözlerimi
ze batıyordu. Hocalar ve papaslar
la başka yurttaşlar ·arasında hiç 
bir ayrılık yoktur. Tannya tapar
ken, tapanlarla taptıranlar arasın
da kılık bakımından bir ayrılık ol
mak gerek ise, buna karışmamak 
gene laikliğin bir gerekliğidir. Na
sıl ki karışılmıyor da. Ancak aykı
rı olan durum, &anki hocada ve pa
pas'ta tanrısal (ilahi) bir öz var
İnrf gibi, gittiği yere kılığını da be
\aber taşıması idi. Hiç işkil yok
tur ki bu, hoca ve papas için de bir 
sıkıntı idi. Kılık törüsü bu aykırı
lığı kaldırdığı gibi, hocayı ve pa
pası da dinlendirecektir. 

Batı Avrupa ölkelerinin bir 
nicesinde kilise dışında papas kı
lığı giyilmesi törü ile yasak edil • 
miştir. Bir nicesinde de yasak edil
memekle birlikte, papaslar giyme
mektedirler. Bu da gösteriyor ki 
papasların kendilerine kalsa, bu 
kılık ile dolaşmaktan ise, dolaş • 
mamayı üstün göreceklerdir. Bize 
söylendiğine göre, ortodokslar 
kendi aralarında papaslarm kara 
kılık ile dolatmalarmı yasak et • 
nıek üzere idiler. Demek oluyor ki 
kendilerinin yapmayı düşündük -
leri bir it timdi yapılan törü ile dü
zene gitmiş oluyor. Buna onlar da 
se'rinınelidirler. 

Kılık törüsünü biz laiıkliği bü • 
tünleştiren bir kımıldamna saya • 
nz. Bu yüzden bu törüyü çok ye
rinde bulduğumuzu söylemek ist&
riz. Dün fee, bugün kılık yarın baş. 
kabir şey. Bunlar büyük bir bütün 
olan Türk değişiminin ayrı ayrı a
dımlarıdır. Geçen gün de söyledi
ğimiz gibi, bunlardan her birinin 
anlamı ancak bu bütünlük içinde 
görülüncedir ki aydınlığı ile belli 
olmaktadır. 

A. Şükrü ESMER 

Suikastcılarla 
Mücadele 
Rusyada ölüm cezasına 
çarpılanlar temyiz hakkı al 
madan kurşuna dizilecek 

MOSKOV A, 4.A.A. - Sovyet Rusya 
merkezi icra komitesi bürosu suikastle
re sava§acaklar hakkında bir karar a). 
IDlşbr. Bu karara ııöre ıwl<astlerde bu
lunmaktan ötürü ölüm cezasına çarptı· 
rdacaldar hakkındaki karar, hemen ye. 
rine ııetirilecek, ıuçlunun istinaf ve tem
yiz hakkı olımyacalı:tır. 

MOSKOVA, 4. A.A. - I~ komiıerli· 
ii, Leningrad' da devlet ııüveninin ko
runması yükümlerini ihmal eden bo mm
taka ôç tefi Madved ile nnıavini F emin 
ve mesul memurlardan Gorin, Lobof, Ya
ıııiçevıki, Petrof, Paltseviç ve Mooe
viç'e işlerinden çıkanınok mahkemeye 
'\'ermiıtir. 

Son zamanlarda Sovyet memurlanna 
!tarı• zorba hareketleri hazırlamak ıuçu 
tle Leninıırad'da yakalanan 38 ve Mos-
1.ovada yakalanan 32 beyaz Rusa ait iıı 
diin Sovyet Ruıya fevkalade mahkeme
•İnin askeri kolejine verilmiştir. 
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Türk kadını~ın mebus seçmeleri ve seçilmeleri 
hakkındaki teklif bugün Mecliste görüşülecek 

Teşkilatı esasfqe ve saylav .l/asalarznda de.iişiklik 

intihabı yenileme kararı 
verilecek bugün Mecliste 

Türk kadını saylav seçmek suretiyle 
haklarının en büyüğünü alacaktır 

20 kadar Kadın namzet gösterilecek. Fırkanın kararları 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Bu 

gÜn öğleden sonra toplanan fırka 
grupunda teşkilatı esa•iye ve .ay
lav seç"mi yualarında yapılacak de 
ğiıiklik etrafında görüşmeler olmuş 
tur. Toplantıdan &<>nra, General Ki 
znn Özalp, ismet lnönü, Kütahya 
saylavı Bay Recep ve Tekinlağı gay 
lavı Bay Cemil, (200) e yakın say
hv azasını taşıyan bir kanun te~j .. 
fini Medise venn.işlerdir. Bu teklif 
teıkilB.tı esuive yua~mda deği~jk • 
Jile yapılmasına dainlir. Teklifte ya 
sanın 10 uncu ve 11 inci maddeleri
nin !l'I şekilde değiştirilmesi isten

r ı:ı' ikinci maddesinin şöyle değişt"rilme 
•İ teklif olunınaktadır: 

mekted r: 
Madde 10 - Yinni üç yaşnu bi· 

tiren ka<lm erkek her Türk mebu.a 
seçmek hakkını haizdir. 

Madde 11 - 30 yqmı bitiren ka 
dm eı-kek her Türk mebus seçilebi
lir. 

Teklif yarın sabah dokuzda top
laıunağa davet edilen Teşkilatı eı<a
siye encümen"nde gÖJ"ÜJÜlecekt.ir. 

HükUnıetin teklifi 

'C' k d rı"l · - Türkiye Büyük I.lillet Mecı'.i-
I' lr Q Q ve en sinin üyeleri Türkiye devlet halkın 
V l dan her kırk bin nüfu,.ta bir k · şi ol-
.n.. Q r Q r ar ma~ _üze~e seçilir. _Rir intiha!' dai· 

re.sının nufusu 40 bınden aşagı olsa 
dahi herhalde bir mebus ha.kıkı ola 

Un vergisi nüfusu azalan 
kasabalarda kaldırılıyor 

cağı gibi nüfusun 40 binden yukarı 
sı iç ·n aşağıdaki gibi muamele ya
pılır: 

"55 bine kadar 1, 55 bin birden 
ANKARA, 4 ( A.A.) - Cumhuri· 95 bine kadar iki 95 bin birden 135 

yet Halk Fırkası grupu idare heyeti bine kadar üç 135 bin birden 
reisliğinden: 175001 e kadar dört mebus seçile-

Cumhuriyet Halk Fırkdıtı grupu cek ve bu mikdardan z ·yade&i bu 
Bay Cemil Uybadı'nın baıkanlığında yolda arttırılacaktır." 
toplandı: Layihada ayni yasanın 5-11-16-

1 - Kaıknlann m~~us seçmeleri ve 23-58 inci maddelerindekıi 18 yaşı· 
mebus seçilmeelri, seçenlerin yaşlan . nı bitirenler kaydının 23 yqını bi-
nın 18 den yukarı bir hadde çıkarıl - tirenler §eklinde deği~tirilmes.i, bu 
ması için teıkiUitı esasiye kanununda maddelerde zükur kaydının kaldın 
değişiklik yapılması hakkında Fırka !arak yerine kadın ve erkek kelime 
divanının teklifini ismet lnönü i=lı et )erin.in koydurulması ve yasaya fU 
ti. Fırka grupu esa& ve usul yönlerin- maddenin ilavesi teklif edilmekte -
den meseleyi uzun u=n tetkik ettik- dir : 

Bun.dan başka hükUınet geç va • 
kit Sayılav seçimi yasa.sanda bazı de 
ğiş;kJ1kler yapılması ve ayru yaaaya 
bir madde ilave&ine dair Mecl "" bir 

(Devamı 5 inci sahifede) '"Rey verenlerden rey ve•.-rken hü 

ii--------------•ıi viyet ve tahsiyetleri belli olma.yan -lann reyi kabul o!lurunaz.,, 
~ülece~lan bu layiha eaaalarına 

kanun vermiftir. göre: 

Y arm alakadar encüımenle.-.le gö Saylav oeçinü yasasının muaddel -Sarre seçimi .11ak/aşıgor 

Almanlar madenler için 
900 milyon verecekler 

Reyiam sonunda Sarre kendilerine 
dönerse rey vermiyenlere işkence et
miyeceklerini de ayrıca temin ettiler 

ROMA, 4.A.A. - Dünkü uzlıqma mu-ı 
cibince, Sar havzasındaki reyiam, Al
manyanın lehine neticelendiği takdirde, 

bu de.-let,. Sar madenlerine ve daha bat· 
ka borçlara kartılık olarak 900 milyon 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

58 inci yılı kutlulayan Mülkiyeliler bir anida.. 

Mülkiyenin 58inci gıldönümü 

Hükiimet bu son madden.in ya -
aaya ilivesin.j teklif ebne!:nden mak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 Yunan hududu 
Faciası 

Irkdaşlarım1zın Yunan hu
dudu içinde vahşi-

ce öldürüldükleri anlaşıldı 
ATINA, 4 (A.A.) - Yunan. 

Bulgw azbitlerinden kurulan ka -
rışık komisyon tarafından yapı;an 
tahkikat neticesinde, Bulgar aııker 
lerinin Y unmı toprağına 1500 met· 
re derinliğinde girdikleri anlQfll
mt§"tır. ölenler dört kişidir. Adla
:rı fUnlardır: Ha.san Kapo, imam 
Hüseyin, A .. o Osman, HiUeyin 
Sakolol. 

ölülerde kurfUn delikleri ve bi
rinde de süngü yarcsı vardır. 

ATINA, 4 (Hu.suı&i) - Dün Yu • 
nan - Bulgar hududunda Termiyada 
Yunan • Bulgar zabitleri birle§erek 
Yunan uaz si dahilinde be§ Pomağm 
öldürülmesindeki meouliyeti tayin et
mek ıiçin tahkikatta. buluımwılardır. 
Uzun tiiren münakaıalardan aonra 
Bulgarların Yunan hududunu t.eca • 
vüz ederek be§ Pcmağı Yunan araz!İ· 
sinde öldürdükleri teobit edilınit ve bu 
huauata yapılan protokol iki taraf za
bitleri tarafından imza edilmittir. 

Vakıf icareleri 
ANKARA, 4 (Telefonla) Hükfunet 

vakıf icare ve mukataaları baka51nın 
tasfiyesi hakkıuda meclise 1:.;,. kamın 
layihaaı venniştir. Bu layilıaya göre, 
=nlıuriyetin ilan edi'ldiği 1339 mali 
yılı llOnuna liadar ifraz zimmetinde ta· 
lıaklruk etmiı bulunan vakıf icare mu· 
kataalarının kayıtları terkin edilecektir. 

1340 ıeneslnden 1929 mali yılı so
nuna kadar efrad zimmetinde tahak· 

Kılık kanunu büyük bir 
memnunıiyet uyandırdı 

Ermeni patriğinin, Musevi cemaati 
Reisinin mühim beyanatı 

Rum patrikhanesinin de 1923 de ta
mamile bu kanunu teyit 

eden bir karar kabul ettiği anlaşıldı 
Fener Patrikhanesindeki dünkü toplantı - Er

meni patrikhanesinin kararı -
Ecnebi ruhanilerin sözleri ve memnuniyetleri 

Dün, günün lakırdısı 
evvelki gÜn Büyük Mil
let Meclis:nde kabul e
dilmiş olan kıyafet ka
nu olımqtur. Dünkü 
nüshamızda ya:zdığmuz 
veçhile imanı, papas ve 
hahaın gibi nıha.ni kis
ve giyenler, bu luyafet
leri ancak mabetlerde 
giyecekıler ve mabetle -
rin dışında nıhani elbi
ae ile dol~acaklar 
drr. Bu kanun memleke 
tim'zde l&.ikliği tamı<m
layan bir kanun olduğ.ı 
için her yenle alılk.a ve 
takdir ile karşılarun•§tır 
Rum Patrikhaneoi bu 
meoeleyi daha evvelden 
halletmiştir. 1923 sene
sinde Fenerde toplanan 
b "r kongrede papu:a • 
rm k:iliae haricinde ru .. 
ha.ni kisveyi giyemiye • 
cP.k]Prine karar veril .. 
mİ§tİ. Bugün lıı.kenderi
ye metrepolidi bulunan 
o zamanki Rum Patrigi 
Meletyos bütün Orto • 
doks kili.eleri murah • 
haslannm İ§tİrak ettiği 
bir panartodoks kongre 
sini içtimaa çağınnıştı, 
Birçok dini meselelerin .&meni P~riği ll«7 lfllnrap lftı11~ 
müzakere edildiği bu kojı>grede veri- .J.923 e kadar topJ.anmq olan kongre. 
len 7 karardan 5 ncis.i Orrod.olu papa.o nin zabıtlarmd& yazıı.dır. Beşinci ka 
tarının kıyafetlerine dairdir. Bu karar rarm üçüncü flkra.smda papa.alarm 
lar 10 Mayıs, 1923 den 8 Haziran (Devamı 6 ma sahifede) 

Tutum haftası hazırlığı 
• 
ilk gün başbakanın Ankara radyo-
sunda bir nutuk söylemesi muhtemel 
Bu yıl daha canlı tezahurat yapılması 

için tedbirler alınıyor 
T ıııtum ( tasamıf) haftası bu yıl. 

ber yıldan daha olgun programla can
landınhıcakbr. Ulusal öılronom.i ve hı· 
tum kurumu (Milli lkmat ve Tasar
ruf Cemiyeti) heita hazırlddarım lama· 
mile bitiı mek üzeredir. 

Oğrendiğimize göre, haftanın ilk 
günü yapılacak veçit resmindeın Naz
geçibniftİ:r. Y alnrz, otcmobilleıie Tak· 
sime gidilecdı, ib>cleye çelenkler kıo
nulacakt:w. 

Okonomi ve hıtum kunımu taralm
dan hazırlanan bez afitler yalanda bü
yük caddel ... e gerilooek, diğer duvar a
fitleri de berkesin göreceği umumi yer
lere asılacaktır. Kurum, 100 bin tane 
duvar af:i§i ba.tınruştır. Bunlar, pey
d.,,,,ey dağrtılmaktad..-. 

Hafta içerisinde, büyük camilerde 
kUTUlacak mahyalar için bazrrlıldara 
ba§lanılıruşbr. Her cami, hallcmıızı tu

(Devaıru 6 ınc.ı sahüede) 

Mülkiyede dün büyük kut
lulama şenJiği yapıldı 

inak etmiı olan kare ve mukataalarmm A I f k l T f d l 
yüzde altm•§ım, 1934 mali yılı içinde ıa Ur acı ar aıa ranga ÇS a -
ve yahut yüzde yebnİ§ nisbeti 1935 d l 

Mektep müdürünün mühim nutku 
"Her zaman olduğu gibi dil değişiminde de Mül 

kiye en ön safta bulunacaktır,, 
Mülkiye mektebin.in 58 inci yılclönü- ı Yurda 58 yıldanıberi binlerce bü-

~ Y ı_ıdızda. mektep oalonunda dün bü- yük adam yetiştiren bu eski mektebin 
yük hır tenlikle kutlulannuştır. (Devamı 2 inci sahifede) 

mali yt11 sonuna kadar ödenenleri ka - a mg'"' a [ a ~ 1 a l a T 
lan icare ve mukataa ~lan terkin Ô- :i" · 
Junacakbr • Dün Beyoğlundaki muıiki sanatkar lan lrururm1 evinde batı nnısiki dersleri-
,, _____________ , ne baılanmrttıT. Dünkü denı Mösyö Manof tarafından verilen nazari <krstir. 

' Perşembe giinü de Madam F abaroı Povlo tarafından ıan derslerine başla· 
Bu gün 4 Üncü nacaktır. Dersler cumartesi, salı perte mbe günleri verilecektir. Cumartesi, salı 

Sahı.fede günleri 2 den 3,30 a kadar sürecek per şembe günleri de birde başlıyarak 2,5 ı~ 
bitecektir. 

T l k l d 
Dünkü derslere piyasanın tanınmış musikİ'Şİnaslarından udi Fahri, udi Cev· 

anrı ı yo Ull a det kemani Maksut, kemançeoi Aleko, kemani Necati, hanende Behice ve ldar· 
.,,; Ramazan ve daha bir çal< kimseler ge!mişl...-dir. 

Nurullah Ataç'ın özdille yaz- Her san'atkar dersl.a.rden azami istifa<le ebnek için bütün dikkatlerini 
dığı yazı bugün 4 üncü sahifede 1 sarfetmektedirler. Yakın zamanda herb irinin başladıkları aletler üzerinde büyuk 

------------·--- muvaffakıyetler kazanaeaklan umulmaktadır. 
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Mülkiyede dün büyükkut-HARIC:I HABERLER 
lulama şenliği yapıldı Beklenen çıktı 

•••••••• 
,Japonlar Washington ant-Mektep müdürünün mühim nutku 

! laşması~~ ... ~ozdular 
Londra Deniz konuşmalarının bir sona 

bağlanamıyacağı anlaşılıyor 
-~~YO, 4 (A.A.) - Bakanl:"" der- ı ~Bu. sonun yakınlığı bize ait bir i ş d ... 

neırı dün sabah toplanarak, Vaşıngton gıldır» dem.iştir • 
andım bozacak tedbirleri göriitmüılcr- Daha kuvvetli olmak sade korunmak 

1 -''-. ua için imiş 
Hülı.i'imetin bu bozma karan, hu • 

aıui meclise sevkedilmişlir. Onun da 
bu karan ittifakla tasdiık edeceği zan· 
Decliliyor. 

Kayıtsız, §artsız; beraberlik 
LONDRA, 4 (A.A.) - Amiral Ya· 

mamoto, Havaa ajansına ıu bildirimde 
lnahmmuttur: 

BERLIN, 4 (A.A.) - Japonya har
biye bakanı general Senduro Hayaıi, 
Fölkişer Bcobahter gazetesinin muha
birine şu bildirimde bulunmuştur: 

«Japonya ı 7 yıla dağılan mecburi 
askerlik hizmeti tesis edece4ttir. Başka 
sİ•tenılerle mukayese edilince bu sis
tem, en iyi olarak kalmaktadır. Bunun
la beraber Sovyet sistemi hakkında yo
ter bilgim yoktur.» 

Mülkiye mektıebinde olıuyan pııçlerimU bir aı-<Ula ••• 

•Deniz konuımalan durumunda bir 
değişildik yalı: gibidir. Gütmekte olıdu· 
ğumuz yokla guya değiıildik olduğu 
lı•klanda dönen yanlı! aşyia yalandır. 
Bu fayialar filo beraberliğinin on sene 
ÜÇ sene.~ ilah gibi bir çağda yavaı ya
vq gerçekl"!mesi hak1wıdaclır. 

General bundan sonra harbiye ba -
kanlığı muhtrrasınm içte dıtta ani bir 
icraat güttüğü yolundaki haberlerin 
doğru olmadığını söyliyerek Japonyanın 
böyle bir ıeyi asla dütünmediğini bil
climıiı ve demiıtir ki: 

(Başı l inci sahifede) 

yıldönumünün kutlulanacağı salon hın· 
cahınç dolu idi. 

Mülkiyenin bilgi ııığı ile aydınla • 
nan eski yeni htanbuldaki mezunlan 
ile Anadolunun dört bir kötesiade bu • 
lunan mülkiyelilerden bir kısmı bu 
şenlik günü kutlula.nn.smda bulunmak 
için gelmişlerdi. 

Bunlar arasında IstaııiıuJ vali mu&· 

vini Bay Ali Rıza ile belediye reis mu• 
avinleri, lstanbul kumandanı. Harp A· 
kademisi lmınıındam n memleketin 
büyük iılerinin bqında bulunanlar gÖ
rüMiyordu. 

Saat tam ı4,5 ta ıebir bandosunun 
çaldığı istiklal marıı ile tenliğe baılan
dı. 

Mektep müdürünün nutku 
Bundan sonra mektebin kıymetli 

müdürü Baban zade Şükrü kürsüye 
çrktı, ve büyük ilim kunımunun inkilap 
ve fikir aavaıı )"tdunda ötedenberi yap· 
tığı büyük hizmetleri çok kuvvetli bir 
ifade ile anlattı. 

Bay Şükrünün .özleri mülkiyelile
rin her fikir hareketinde olduğu gibi 
aon dil deiifimincle de en ön safta yü. 
rümeği kendilerine amaç ett.ilderine gü. 
:zel bır be'e-e ,.e bir itaretti. Onun için 
diyordu ki: 

Zaten mülkiyenin gÖğWmü:ıü ...._.. 
tarak söyliyebilece.iim en büyük uranı 

önderlerinin gittikleri yoldan cesaret • 
le gitmesidir.,, 

Bay Şülrriinün 9'* alkıtlanaıı SÖy· 
1 viai buraya aynen alıyoruz: 

Çok aaygı deier lronuldanmız; 
Mulkiyc kuruluşunun elli sekizinci 

yıldöniımünü kutlulamak gönencinin ge
ne bana düı,,._;,,jn verdiği çok büyük 
kıvancı varlığmrz karfmnda &Öylemdı: 
bence sonsuz bir unurdur. Bununla al
lmcı gezdir ki bu ~ toplantıyı açmak 
"" burada bulunmak çalımı elline geçi
yor. Her yıl arkamıza baktığımız valat 
ulu•ça ve mülkiye kurumunca. aldığ11111Z 
hız gozlerimizde ilerisi için parlak ko -
naklar belirtiyor. Cumhuriyet ve Ata -
türk ulusu on bir yıl evvel, bir takan 
ellerin salgına benzeyen yayılması yü. 
künü taııyoı·du. Ulusça tarihin yazdığı 
en büyük önderin ad<asına takılarak bu 
dıtardan gelmiı yabancıları çetin savaı
lardan sonra, &ırurlanmız dııına fırlat • 
tık, attık. Tıpkı dinçlik içindeki bir VÜ· 

cudun yabancı bir teYi kolayWda bede -
ninden çııkardığı gibi ..• Fakat bir çokla· 
n zannettiler ki bımunla, bu dev gibi 
çarpıpnakla it bitmiJtir, ...uı. g- eski
.; g;hi belli YafAYlf kılığına tehar döne
biliriz. Halbuki böyle lıir yol güdül,e 
idi bütün elde ettiğimiz iyilı1deri yeniıleo 
kaybetmek tehlikesi vardı. Çün-
kü Türkün bütün tadııteki ya-
ıayıımda &aYal meydan!.• ,nda za-
ferler elde ettiği muhakkak. 
tı. Aııl beceriklik bab fileminin U• 

ıulüne girmakte ve onun yürüyüıüne a• 
yı>k uydurmakta idi. Halbuki bu ikinci 
yüz birinciden hiç te daha kolay değildi. 
Savaıta diiıman açık ve kar§mıızda iken 
b11rada eskiye bafhlık, yeni ıeylerden 
koıi<u içimizde dağınık buluıruyorclu. 
Buna karşı bir meydan savaıı açmak çok 
zordu. Yalnız Türkün baıına geçen Ke· 
mal Atatıürk biç bir engelden yı)mıyacak 
kadar gözü pek, dileği çetin idi. Onun 
aydınlığınd~ ve on<1n arkasında giderek 
belki bir kaç yüzyıl içine sığıştırılması 
güç itler batardık. Din işlerini dünya iı
lerinden ayırdık. Artık herkesin vicda
nının t.i içindeki inanç ile devlet itleri 
arasında bir ilişik kalmadı. Batının çok
tan beri yapnuı olduğu bu dcğiıiklik bu
gün sizlere çok kendiliğinden olmuı gi
bi görünür. Zalen en büyük bııcerildilik 
zorlukları duymadan kan~ık ve kör dü· 
ğümleri çözmektir. S<hlıatte olan bir 'a· 

dam sağlam olmaımın ne kıuhr biribiri
ne girmiş amillerin b:ti i olduğunu an
cak hastalığmda anlar. Bu an~ düşünce
nin doğurduğu bir çok ı.et!celor kendi· 
liğinden elde edilıni ıtir. Medeni türenin 
kabulü ticaret hukukunun tanzimi ulu
aun çehre•im dcğiıtirdi, ta enginlerden 
pime yer\İ bir havıı ile canlaadırdı . A-

rap haıfleri yerine T üdı: lunflcıriniıı ka
bulü de aradığımız amacı elde etmeğe 
çok yaradı. Şimdi de di&imizi yabancı 
terkiplerin dar çembeftnden ç&armağa 
uğraıryoruz. Şilphemz ki bu ıavaı hep
oinclen kolay olacak de~ir. Kökleşmiş, 
babadan oğula intikal etıniı alıtkanlıkla
n yenmek icap edecektir ve bu her da
kika, her an durmadan dinlenmeden ba
tarılma11 J.iznn bir savat olacaktır. Her 
günün, her saatm yıprabcı savaıı ..• 
Fakat bununla yüzümüzü cenuptan do
ğuya çevirmiş bulunuyoruz. Eskiden a· 
talarımız bütün emeklerini cenuba çe -
vinnitlerdi. Kendi soylarından, kendi dil
lerinden ohnayan medeniyetlere benze
meğe uğTaşryorlardı. Şimdi artılı; öz var
lığına doğru gidilecektir. 

Mulkiye her savaşta olduğu gibi bu 
büyük uğraşmada da Ön sıralarda olacak
tır. Zaten mü!kiyenjn göğsümüzü kabar
tarak sôyliyo'.>ileccğim en büyük uranı 
Önderlerin gittikleri y \'dan cesaretle 
gitmc• idir. Dışarımızda sağdan, soldan 
gelme bin bir a!untılar, §urada burada 
her hangi bir kılıkta lmnıldayışlar olabi
lir. Mülkiye, orasmı çok yakından ve 
candan tanıd:fnn için söyleyebilirim ki 
bütün bunların üstiindedir. Ancak ulu
suna, tellerine bağlıdrr ve kendisine gi;s. 
terikn yüce alakaya bu dürüst ve temiz 
hareketile cevap verir. 

Mülkiyelilik Öyle bazılarının yanlıf o
larak zannetmek istedikleri gibi bir in
hisar düıünüıü de değildir. Mülkiyeliler 
çetin bilgi yolunda disiplinli bir küme-
dir. Batı dünyasının ilminden en verim
li bir tekilde nasıl istifade etmek kabil
.., onu elde etmek azmindedir. Bunun 
için her güçlüğe göğüs gerer. Esasen bi. 
lir ki bu bitim öyle kolayca bir iki günde 
kazanılmaz uzun yılların tez uğTaıması, 
her gÜnÜ dolduran didişmenin bir soll<I· 
dur. Fakat tunu da açıkça söylemek İyi 
olur ki bu zor yolculuğu geceyi gündüze 
katarak beraberce yapanlar arasında çok 
kuvvetli .vkadaşlık, kardaşhk bağları o
lur ve bu bağlar ancak ulusım iyiliğine 
yarar. Hiç sarsılmadan söylüyonım ki 
mülkiyelilerin mülkiyeye ve birihi.-lerine 
bağları aağlamlaştıkça Türk toprakları
na, Türk ülküsüne bağhlıklan da o o.-an• 
da arlar. Bu bağı bir inhisar gi>i görmek 
istemek veya he.- hangi bir zümre veya 
ocak zihniyeti ;ıe kanıtınnak çok aykırı 
olur ve bir pınar veya kaynaktan çı:kan 
temi. bir suyu bulaşık bir dere suyuna 
benzetmek olur. 

Mülkiyelir varlıldarmı, i•tikballerini 
devlete bağlayan fedakiir bir zümredir. 
Devlet te bütün kunmıiannda bu alnı 
yüksek çoculdanndan, uzaktan veya ya-
kından hiç bir yabancı düfÜDCC ile ziıni 
bulanmaksIZTD istifade edebilii. Biz bu 
ülkü ile çalııtıl<ça, dediğim amaçlara 
dotru yürüdükçe büyük Jeflerin yardı· 
~an emin, yannwnızdan kayguıuz 
yalnız bilgi ve çalıpı>aya kendimi:A can
dan bağlayabiliriz.,, 

Bay Muslihiddin Adilin nutku 
Pak çok a!kıılanan bu nutuktan son

ra mekteu muallimlerinden Bay Mu.. 
libiddın Adil söz aldı ve deci; ki: 

- Genç mülkiyeliler .•• SWıı temiz 
çehreniz, nurlu gözleriniz kaqısında 
biz eski mülkiyeliler biraz benliğimizi 

size çekilı:niı hi11ediyoruz. Size yani 
yarına ve siz..ln h;ç sönmiyen ve ıön.

nuyecek olan aletinize çekilmit bulu • 
nuyoruz. 58 yıl evvel bugün Tüne yur· 
du ufuklarında bir güneı doğdu. Bu 
günet diyorum ... Çünkü o bU&'Ün idari 
iılenle bir inkilap yapan hir güneı o
lan mektep müllOye doğınuıtu. 

•Türkiyede bir ışık vardır. Bu ıı•k 
yalnız Türkiyenin değil, bütün acu
nun aydınlatıcmdır. Bu ıtık bize hayat 
veren Atatürktür.,, 

Bay Muslihiddin Adilin sözleri pek 
çok aıluşlandı. Kur&ıye Ayni zade Hay 
Hasan Tahsin geldi. ,Mülkiyelilerin es
ki batınlarından bahsetti. 

Nihayet talcıheden Bay Hürrem Go
bat söz aldı. Ge~ mülkiyeli pek çok 
alkıılanan nutkunda dedi ki: 

- Büyüklerimizin büyüğ hepimizin 
ta&ı Atatür4ı.ün yeni baıtan yapmai}a 

savaştığı büyük Türk ulusunun ön.ü~
de aydınlattığı sonsuz yoldan yuru
ınek büyük, küçük bütün mülkiyelilerin 
ülküsüdür.,, 

Nutuklardan &onra misafirlere çay· 
lar ıkr.un edildi ve şenlik bitirildi. 

Japon murahhaslanndan biç bir Üye 
böyle bir anlayııa yanyacak bir bildi· 
rimde bulunmaıruştır. Filo beraberliği
ni kay:tıız ve ıartsız istiyonız. Aıik8.r· 
dır ki, bir gemi bir ayda yapılmaz. Ve 
bunu iş dııına Çıkarmak için de her 
halde 24 saat yetınez. Y alruz teknik ıart 
!ardır ki, filoların yukardan &!"iıya 
'Veya aşağıdan yukarıya doğru berab«
liğe getirilmesini mümkün kılar .. 

Gemi yapma programlarının bildi • 
rilmesi meselesi belki bazı maiıafilin 
niıkhinlilde.-ini haklı gÖ•terecek vazi • 
yettedir. Fakat pratik bir hal şekli bu· 
lunınası zordur.» 

Amiral (Vaşington antlaşma&ını 
bozmak görüşmelerin giditini deiitti • 
rccek midir?) sorgusuna JU karıılığı 
vermiştir: 

•Bu, ben Tokyodan çılmıadan Ön• 
ce kararlaımııtı. Bunun için bu mese
lenin müzakerelcrimizle alakasını göre-
mi yorum.» 

Amiral, deniz konu1malann1n sona 
yaklaşrp yaklaşmadığı hakkında da 

Kir of' a suikast 
Nasıl oldu? 

MOSKOV A, 4.A.A. - iç komiserli
ğinin netrettiği bir tebliğe göre birinci 
kanunun birinde Kirof'a yapılan suikast 
ti)yle olmu~tur • 

Kirof Leningrad'daki Amolnyi &ara• 

yındaki odasına girerken N ikolaef ismin· 
deki katil arkadan yaklaıarak enıesine 
hı.banca ile atq ederek yere düıümıüt· 
tür. Katil hemen yakalamnıt ve Kirof 
baygm bir halde odasına götürülmüıtür. 
Hemen doktorlar çağmlmıı fakat bun
lar Kirof'u ölü olarak bulmuılardır. 
Kurşun enseclen girerek beyni ve kafa ta· 
sını parçalamıfttr • 

LENINGRAD, 4.A.A. - Kirof'un ce
sedi dün gece aaat 21,30 da Uritski sa· 
rayından Stalin, Molotof, Voroıilof, Da· 
nof ve Çudof tarahndan çıkanlmıı ve 
kapunun önünde harp bayrağiyle örtülü 
top arabaıınm üzerine konulmuttur. 
Araba , iki tarafa ellerinde meıalelerle 
dizilen askerlerin ve yüzhinlerce kitinin 
ortasından ağır ağır geçerek istasyona 
varmış ve siyah tüllerle karııık kızıl 
bayrağa sanlnut olan cenaze vagonuna 
konulmuttur. Tren gece yarısı bütün ıe
hir fabrikalarınm düdükleri arasında 
Moskovaya hareket etmi;ıtir. 

Mo•kovada yas 
MOSKOV A, 4.A.A. - Moııkova Sov

yetinin verdigi bir karar üzerine 3, 4 ve 
6 ilk kanun günleri yas günü ilan edil· 
mit ve bugünlerde bütün tiyatro, ku
lup, ainema, airk, lokanta ve diğer genel 
kurumlarda temsil ve konserler verilme
si yasak eclilmiıtir. 

Marsilya suikaıtçılanyla 
ilişiği var mı? 

TULON, 4. A.A. - 26 Yatında Viın· 
ko Pavloviç adlı bir hırvat yakalanmıı
tır. Elinde Viotan Molinar adına çık
nut kiiiıtlar vardır. Bunları bir hırsızlık 
St"ÇU üzerine memlel<etinden uz:ıklattır
ması karan üzerine verildiği zaman çı· 
kardığını söylemiftir. Kendisinin sor
balarla yakınlığı olup olmadığı arafbnl• 
maktadır. 

Avusturalyada taşan sular 
MELBURN, 4.A.A. - Suların basmıt 

11 yüzünden ıimcliye kadar olan zarar, 
ı. 760.000 lngiliz lirası tahmin ediliyor. · 
Sular, Mooroopna ıehrini tehdit etmek
tedir. 

Fransa ve müstemlekeleri 
PARIS, 4.A.A. - Fransa ve deniz 

qrrı Fransız müstemlekeler konferan11 
dün Cumhurreüi M. Lebrun'un baıkan· 
lığı albnda açıhruttır. M. Lebrun kon· 
ferans üyelerine hoı geldiniz demiıtir. 

Mü•temlekiıt bakanı M. Ro!lin, konfo
ransm Fransa ile müstemlekeler ara&m• 
da ökonomik birliği temin etınekten iba
ret olan ülküsünü anlatmıştır. 

150 milyon dolarlık altın 
NEVYORK, 4.A.A. - Amerikan hü· 

kümeli, Hindistan ile Büyük Britanya· 
dan ıo milyon dolar kıymetinde altın 
salın almııtır. Bu yeni alımla, Amerika'· 
nın iki ay içerisinde Avrupa ve ıarktan 
sabn almış olduğu altın mıktan 150 mil
yon dolara baliğ oluyor. 

«Fakat harbiye bakanlığı bütün u
lusu acun dunımundan çıkan yüküm • 
lere hazırlam* i•temiftir. Japonya 
böyle bir oran için hazır ve yetiımit 
değildir. Ve bunu gÖz önünde tutarak 
ulusal korumunda birliğe kartı duran 
bütün engelleri ortadan kaldırmak go
rektir. 

Japonyanın korumna hattı Mançu
kodan .onra en az on defa büyümüı • 
tür. Japonya Mapçukoyu kurmak için 
Öyle büyük bir taahhüt altına girmiştir 
ki, ulus henüz bunu yeter derecede an• 
lıyamıyor.» 

General Hayaşi, Japonyanın hava 
yollarmın genİ)letilmesl gereldiğini 
söylemittir • 

ltılya onmıyıcak 
ROMA, 4 (A.A.) - ltalyan hüku

meti Vaıington antlaşmasını bozm&k 
hususunda Japonlar tarafından yapılan 
teklifi kabul etınemeye karar vermiş
tir. 

Çin komünistleri 
Dağıldılar 

Hükumet şimdi iç düzeni 
bir yoluna koyacak 

LONDRA, 4.A.A. - Çin komünisl'
lerinin mukavemeti azalmakta olduğunu 
gösteren iıaretler hakkında telısiratta 
bulunan Mançe•ter Guardiyan gazetesi 
icra komitesinin Genel heyeti tarafından 
yapılacak önümüzdeki toplanbda iç ~ 
selelerin düzenlenmesi için kuvvete bat 
vurmaktan vazgeçilerek ulusal birliği 
teınin edici tedbirler teklif edileceğini 
yazmaktadır. 

Gazetenin düıünüıüne göre, komü· 
nist gücü artık kırılmıt ve timdiye kadar 
banıa ve birliğe en büyük engel olan 
Kiansi devleti bağ eğıniıtir. 

Londradaki düğün filmi 
DUBLIN, 4.A.A. - Kralın oğlunun 

evlenmeai filiminin gösterilmesi, Dublin 
ainemaları için yasak edilmiıtir. Çünkü 
kendilerinin komünist ve müfrit milli· 
yetçi olduklarını iddia eden kimseler 
bir sinema içinde "kahrolsun .İmperay· 
)izm,, diye lıağınnıılar ve gürültü çıkar· 
mıılardır. 

Polis gelenedeğin sinemada mütbit bir 
gürültü olmuıtur. 

Amerikada içkiden alınan 
• 

vergı 

VAŞiNGTON, 4.A.A. - içki yaıafı 
kaldırılan geçen bir yılda bira, ıarap ve 
alkol üzerinden 376 milyon dolar ver• 
gİ alınmı§tır. 

Bira, Alabama, Jeorji hükumetlerin
den baıka diğerlerinde serbest ıatıl· 
maktadır. 

Alkol ioe ı5 hükumette hala yasaktır. 

Goebbells'in mahut nutku 
BERLIN, 4.A.A. - Reuter ajansı mu· 

habirinin bildirdiğine göre, mesuJ maha
fil, "harici bir macera,, hakkında çıkan· 
lan ıayiaları tiddetle takzip etınektecljr. 

----o-

Bolivya savaşa devam 
edecek 

SANTIAGO, (Şili), 4. A.A.- Yeni 
Bolivya Re!sicumhuru lmperial gazetesi· 
ne çektiği bir tel yazısında Bolivya'nın, 
adalete ve toprak alma düşüncesini reci· 
deden Amerikan türesinc uygun olarak 
ya doğrudan doğruya, veya hukuki bir 
bal çaresi bulunciya kadar savaıa de
vam edeceğini bildirmiıtir. 

D~en tayyareci kadın 
P ARiS, 4. A. A. - Meıhur tayyareci 

kadın Helene Boucher'in cenaze mera· 
&imi bu sabah yapılmııttr. 

Hava itleri bakanı General Denain ile 
bir çok siyasi ıah•iyetler ve tayyareci
lik alemi mensuplan merasimde haza bu
lunmuşlardır. 

Fransız bütçesi 
PAR!S 4 A.A. - Meclis masraf büt

çesini 17 celreden •nnra onavlanıııtır. 

Fransa ticaret bakanı Moskovada 
MOSKOV A, 4.A.A. - Fransa ticaret bakanı M. Marşando bu· 

gün Moskovaya gelmiştir. 

Başvekilin Trakya seyahati 
ANKARA, 4 (Telefon!.ı) - Basbakan General ismet lnönü ya· 

rın akşam Trakyaya gitmek üzere 1ehrimiulen hareket edecektir. 

. Soyadı nizamname projesi 
"ANKARA, 4 (Telefonla) - Devlet Şurası umumi heyeti nülu• ge

nel müdürü Bay Ali Galibin huzur:le ·soyadı niazmname projesini tet· 
kik etmiştir. 

Arttırma ve eksiltme kanunu 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Arttırma ve eksiltme kanununutl 6 

ınct maddesinde yazılı formülleri hazırlaycak vekaletler hukuk müşu· 
virlerinden mürekkep komisyon Başvekô}.?t müsteşarının başkanlığı al· 
tında toplanmıştır. 

Baba ve kardeşlerinin yanında 
çalışanların kazanç vergisi 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Maliye Bakanlığı gayriuı/i iradı 500 
liradan aşağı olan ticarethanelerde baba ve kardeşi.erinin yanında çalı • 
şanlann kazanç vergisine tiibi olmaları liizımgeleceğine karar vermiştir. 

Çocuk esirgeme kurumu 
"ANKARA, 4. A.A. -Atatürk Himayeietlal eem;yetini "Çocuk 

E.irgeme Kurumu,, olarak adlandırmış ve cemiyet yeni adını kullaruna
ğa baş{amıştır. 

Roma sefirimizin itimatnamesi 
ROMA, 4.A.A. - Türkiyenin yeni Roma büyük elçisi Hü.eyiıı 

Ragıb bugün Kirinal sarayında Kral taM/ından kabul edilerek itimat· 
namesini vermif tir. 

Hükumetimizle Amerika arasında 
1 inci teşrinde imzalanan itilaf name 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Hükumetimzle Amerika Birlepk 
dev:etleri arasında 25 birinci teşrin 1934 tarihinde imzalanan müteka-

bil metalibin tesviyesine dair olan iti liilnamenin tasdikı hakkındaki liiyi
ha verilmiştir. Bu itiliilruımeye göre Tiirkiye Amerika bir/esik devleti• 
ri hükumetine 24 Kanunuevvel 1923 tarihli anlasmada dahil olan Ame
rika tebaaları taleplerinin tamame 11 tesviyesini 'tazammun etmek üze · 
re 1 Mı:yon 300 bin dolar verecektir. Bu meblağ her sene ilk tak.iti 100 
bin dolar olmak üzere 13 senede ödenecektir. ilk taksit itila/name mil
let meclisince tcudik edildikten sonra 1 Haziran 1936 tarihinde tediye 
olunacaktır. 

Türk-Yugoslav afyon mukavelesi 
BELGRAT, 4 ( A.A.) - Türk • Yugoslav afyon mukarJeleıinin ~ 

dilini müazkereye memur Türk heyeti bu sabah buraya gelmiftir. He. 
yet, istcuyonda ticarel ve aanayi bakanı M. Dimitroviç ile diğer bir çok-
tart tarafından karfılanmıtşır. M. Dimitroviç müalirleri •elamlayara/ı 
Balka;ı devletleri arasında iktuadi hareketleri tanzim yolunda ilk mi.al 
teşkil eden Türk· Yugoslav afyon mukavelesinin çok mühim olduğuna 
•Öyletr.iş ve murahhaslara muvaffakıyet dilemiştir • 

Türk ve Yugoslav murahhasları öğ~eden sonra ilk toplantılarını ya
parak çalışma programlarını hazırlamışlardır. 

Uf ak matbaalar 
ANKARA, 4 (Telefonla) - El ve 

ayakla iıliyen pedal makinelerile u
fak tab' işferi yapan matbaaların bo
yanruııneye tabi tutulan büyük tab' 
müe•seselerine kıyas edilemiyeceği ci
hetile bu~lann ifgal ettikleri mahalle
rin gayri safi iratlan üzerinden kazanç 
vergisile mükellef tutulmaları icap e
deceğini Maliye Bakanlığı bugünlerde 
aliikadarlı:. \• bildirecektir. 

Balya - Karaaydın 
madenleri 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Bal· 
ya • Kansaydın madenlerini kiralama 
ve itletme Türk anonim ıirlıetinin ha
riçten ıgetiı<teceii gazoilin gÜmrÜlı: res
mi ve muamele v.,,,P.inden üç aene 
muaf tutulma•ma dair mezkfiı." tirıke • 
te verilen haktan istifad.e edip etmiye
ceğini tefar yo1ile hallini hiiki'imet 
meclisten istemiıtir. 

Hapııanede iki kişi bir
birini bıçakladı 

ADAPAZAR, 4.A.A. - Hapishan&
cle kumar oynarlarken aralarında kavğa 
çıkan 15 seneye mahklim canbaz Meh
metle, ölüm cezasına mahki'im ve evrakı 
Millet Meclisinde olan Zekeriya, bıçakla 
birbirlerini yaralamıılar, Mehmet öl· 
mÜJ, Zekeriya ümitıriz olarak haotalıano
ye kaldırılmıı, Kavğayi ayırmak istiyen 
ı5 senelik cezalılardan Muharrem ve 
Fevzi yaralanınıılardır. Müddei umumi
likçe iıe el konyu. 

Bursa da Samih Rif at için 
ihti a\ 

BURSA, 4.A.A. - Dün akıam Halko
vi tarafından büyük dilci Samih Rifatm 
ölüm yılının dönümü münasebetile bir 
ihtifal yapıldı Samih Rifatın eserleri, 
hizmeti, ;nanı hakkında konufUldu ve 
anılclı.. 

Haber yerine duyum 
AFYON,4. A.A. - Burada çıkan ha

ber gazetesi, duyınn adını alnuıtır. Soy
adlarını kütüğe yazdırmak için nüfıu 
dairelerine gidenler her gün artmakta
dll'. 

Kubilay ihtifali 
IZMIR, 4. A.A. - Birinci kanunun 

23 üçüncü gÜnÜ Kubilay ile arkadaıları
nın Menemende öldürüldülderinin yıl dö
nümü olduğundan C. H. Fırkası vilayet 
idare heyeti tarafından Kubilay meı·a· 
simi için bir proğram hazırlanmİıkta
dır. Meneı- min Ay yıldız tepesinde ya
pılmakta olan inkiiap abidesinin kurulu· 
şu bitterse Kubilay merasim günü bunun 
da açılması yapılacaktır. 

Macaristanda 
Ustaşa tethiş 
Komitesinin 
faaliyeti 

---
Yugoslavya hükumeti Ulu• 

Jar kurumuna çok 
şayanı dikkat vesaik verdi 

Macariatandalıi Ualafilerin 00... 
tığı paralar 

Y ugoslavyamn, uluslar kurumuna. 
bir nota tevdi ettiği ve bu notada Ma.-
silya cinayetinde uhular arası mesuü
yetlerin aranma" lfutım geldiğini iote • 
diği matiimdur. 

Yugoslavya bu notasına Macaris -
tanda nan! Yugoslavya aleyhine çalı • 
ıddığmı gi)Meren taYanı dikkat vesa
ik iliive etmiıtir. 77 büyük sahife tu • 
tan bu vesaikte methur U &taşa tethif 
komitesinin Y ugoılavya aleyhinde ne 
gibi faaliyetlerde bulunduğunu göate -
ren ıayanı dikkat malıimat ve resimler 
vardır. 

Bu vesaike nazaran Ust•ta Hıırnıt 
tethiı komitesi, beynelmilel tetbit ha • 
reketini idare ettiği ve hatta bir ~ 
paralar, aahte pasaportlar bastığı hal • 
de MacaıUbuı buna ses çıkarnıamaSı: • 
ta ve göz yummaldadır. Hatta Ustata· 
ya menwp kimselerin kendilerine mah· 
sus üniformaları bile vardır, V esa;lı:e boı 
üniformaları gösteren resimler de ila·n 
olunmuştur. 

Marconi hasta 
LO!l'DRA, 4.A.A. - Marcon.i dok

torların verdiği sağlık Üzerine isıirahal 
etmeye karar vermiıe bir kaç hafta k.l
mak üzre bir ki~lniğe ıirmiıtir. 



4.k ............ 
Aksırık, öksürük, 

bksırık! 
Berı aksırmasını sevmem. öksür 
~de sevmem ya. .• Neyse! Fa
- İnsanın elinde olmıyarak yap
"it ipler arasında aksınkla öksü-

,,'iiii ben oluım en bQfta sayarım. 
eJIQlım gelm~ bir: 
-Ap~v'yu, ,-ücüniiz yetiyor· 

-. :ı:aptedin bakayım •.. 
Omru.'tarda hafif bir titreme, 

lırtta belirsiz bir ürperti, derken, 
"iu: dolusu: 

- ApfU11V.- Aprııuuııv! •• 
. Niçin gizlemeli ••• Aksırık pis JeY 
l'ır amma, lezetine de doyum ol • 
~ O ne İçten gelen önüne g~" 
"'711ez bir istektir! •• insanın bazan 
"-ırdıkça aksııacağı plir. 

1 
Ö/viirük, almrıktan biraz da

llQ kabadır. Hele kocıamlf öksürük 
lılıusa! •. Ve hele arkasından bir de 
~dil çıluumak liizungelirse!-. 

Y alnu flUIU da söyliyeyim ki, ak 
lıırığın lımmi bir manan yoktur. 
~Ö~iirük, öyle miya •.. Kalınına, 

esme, alaylısına: 
,. -· OIJıö ölJıö .•. Köhhö köhhö, 
~ee ..• eeee elıhem ehhem, gibi fe· 
~ller allfln« göre mônarı da de
ll,ir. . 
j\ksınkta katiyet vardır. Bir .a

~Ye ifinde geli.r, gefer. ôksürük 
e, dakikalarca, aaatlerce, günlf!r-

te -1- - -L'1• , .. ~ ... -u aırcvuu. 
1 Öksürük daha ziyade mevsim 
lıcuta1ığıdır. 'Akıınk tersine mev • 
tim filan tanımcu. Yaz m,, soğuk, 
Ctcak, dinlemez. insanı nerde ya • 
lt.ıiarsa oraıtla acırrıntı)'IJ uğratır. 

Bugünler, öltsiirük günleridir. 
ı;,. sağlam göğüslü kimseler bile 
c)L~riirl. 
""'il er ... 
j\ksırığın hasıısi bir manası ol-

1ıl<ulığını yukarıda söylemiftim. 
BD:e göre öyledi? amma, lranlı

lın- aksınktan bazı hükümler çıka· 
~rlannı,. Mesela, bir yere gider -
"ert yolda alrınnğa yakalanmak, 
"iur stzyılmaz:. 

- Sabır geldi! diyip bu yolcu
lqkfan vazgeçmek ııerelımi,. 
Aksınğın biri, fôyle böyle lakot 

İkisi, hayıra alcimet cleğilmif. Mut
laka iiç kere ak.sırmalı İmif· 

Eakiılen biz.de aksıranlar; elle • 
rini göğüılerine götürür: 

L. - Yerlıameluıllah Jiye arapça 
.,. fey söylerlerdi. 
$imJi, ba aJet yok. 'Aksınlar, 

lterifir. Ben brınlan yazarken, )'il· 
11tnııla biri vardı. Dedi ki: 

- J\kınrığı öksürüğü yazdın 
~. hluırığı unrrttun! •• 

- Naaıl f"Y o? 
- Nasıl f"Y olduğunu anlamak 

İrin Ytlf doksanı germeli!_ 

- Demek, biz hknramıyaca -
ful .• 

- Ne biliyorsun, belki hluınr • 

""··· 
Gülmeie baflaJım: 

- Aksırıkla öluüriik neyse am
llıa, tılaınk çekilmez! 

Kendime: 
- Bırak rı aknnklı hltnnk!ı 

herifi! declirtemem doğrusu ..• 
Kulak.misafiri 

Sedat Erin 
Beyoğlu .ı.a,..,,.k_ı Bay Secı.t 

1,.,ndiaine 90y adı olarak (Erin) i ..ı. 
ıtııııtır. Sedat Erin diindenberi tununu 
l.öyel atmaya ba~lmmtbr . 

1 BORSA 1 
'---ı Ot B•nlce•mclan alman cetveldir) 

4 K. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lotiluuı dahili 94,50 R.1.- 17 50 
1833 Erıani 97 Aıı. Mümoıul 49,80 
t11pon•a:z 27.75 AD. Tah•ili 1, il 45,55 

" 11 26,55 Aıı. T..ı.•ili ili 48 
• ili 26,70 -

ESHA/11 

.. Ba.n1r.aaı Nama 10 1 Reji kapo•••s 2,20 
lıt " Hamiline 10 Telefon 10 
~ tt '!füM•İ• 95 T ~rkoa 18,75 
TtlrkıJ• Cum.'1a· Çım.ento 13,15 
~t S...btı 57,50 ittihat d•J• 13 
lram•ay 30.SO Şark de7. 0,82,SO 
~dolu H~ne 27,95 1 ll&l1a 1,611 
Olr. Hayrjy• J6 f Şark .aa... •~ 4,75 

ÇEK FiYATLAR/ 

~dra 624,50 Prai 111,97,70 .... 12,03 B•lvat 34,99,75 
~ !1,29,70 Moakoya 10,811.75 

~o:k 79,27.36 neriln J~.37 

2,44' Vartova 4,1!1,50 
4..:;re 

113,89 Budap•tte 4,18 !:1' .. ı ll,38.SO Madrıt s.aı.ııs 

S., •te.dam 1,17,23 Wu•t 79,1?6.36 

'7· 66 Vıyarıa 4.31,50 

NUKUT (Satıı) 

Kuru.t Kurut 

O F. Fraoaız 11111 20 1 l••1çr• 815 

1 Dol..r 125 1 V zeta 18 
1 K:ur Çok $8 1 Mark 43 
1 Şile A., 23.SO 1 Zloll 22 

ı loıerlta b2S .,;;) L., 18 
Lirel 216 20 DanU' 54 

111 ı..... 23 l Ç•rno•iç ----111 F, B<lçik• 115 Altın 9,23 
at Draltau %4 Mec dıy• 36,50 

l Flor)• &:> D.an n.ol 237 
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MlLLIYET ÇARŞAMBA S KANUNEVVEL 1934 J 

Ş EH i R HABERLERİ 
Gıı "~ unu.---~-, . .,,., 

ôKONOMI BELEDiYEDE ADLiYEDE 

Yeni mebus Adliye PlakÇıların 
Müracaah , Seçimi hazırlığı Kadrosu tatbikatı 

- ..d 
Memleketimizde yapmak 

imkanları aranıyor 
Şehrimizdeki pliıkçılarm, Ticaret 

oduma yeni bir müracaatta bulun -
duklarmı haber vermiftik. Hariçten 
plak ithalinin ya.aak edilmesi yolun • 
daici bu i&tek ehemmiyetle tetıkik ediJ. 
meğe ba§lamnıtpr. Ala.kadarlar, bu 
-le y<!lıi muıııiki iilkiimüze cöre ha 
zırlanaca.lı: plalann ....,,..leket dahi • 
llnde yapr!abileceğini. öne sürmekte • 
dirler. Bu iı göz.len ll"ÇİrİliıkeD plak 
i.thalatmın mikdan da araştD'llaca.lı: • 
br. Oğrendiğimize gö~ Ticaret oda
_. lıu iti ökonomi lıakımlığma bildir
mittir. Gelecek cevaba göre hareket 
edilecektir. 

Dünya kömür istihsalatı 
1934 aeneainin ilık al b ayı iç.inde 

acun kömür iatil..alab 574 milyon ton 
dur. Geçen yılın ayni müddeti içinde
ki illtih&al mikdarı ;.., 984 milyoın idi. 
D.iğer taraftan, bu yılın acun tütün 
reıkoltMi, geçen yıUann 1648 libreye 
varan yüksek rekoltelerine kartı a 00 
milyon libre tahmin olunmaktadır. 

Krom isteniyor 
Bir Fransız finn,...ı, memleketiıniz

.ı.. lacım almak için lllıİİraıcaalta lıa
)unıDUflu:r. Bu firma, müh ın mıikdar
da knım aatm almak niyetindedU. Hin 
diatan.da bir ihracat firması da kuru 
meyve almak için ba:zı teklifler yap
maktadır. 

* GELENHUBUBATVE GAZ
Evvelki ~ ıehrimiz borsasında 
30 ton çuvallı, SO ton yemrk, 30 ton 
biralık arpa, 1380 ton muhtelif cİ.116 
.buğday, 32 ton kepek, 2380 ki>:o ye
meklik, 9440 kilo aabwılu.k zeytinya. 
ğı, 3968 k.ilo da. tiftik oğlak u.tıhıur 
tır. 

• TiFTiK PIY ASASI - Bu haf. 
ta içerisinde tiftik piyasası dur
gun ıreçmi§tir. Dıı pazarlardan ba
zı tetkikelr yapılmışsa da, iatenilen 
&,.atlar alıcılar tarafından yüıkaek bu
)unoDUflur. 

*YUMURTA PiYASASI DURGUN. 
LAŞTI -Gelen yeni habeTlere göre, ha
vaların yağmurlu oluşu, alımın ualınmı 
ve dış piy&alardan i.ateklerin hararet-
11:2liği yumurta piyasuını durgu.ıılat • 
tırmıştır. Son hafta içeri.oinde !&tan • 
bul limanından 2670 sandık yumurta 
-kedilmiıtir. 

" IZl\<1IRDE PAMUK YUKSELl
YOR-Dün Türkofuten gelen DiT habere 
aöre, lzmirde pam.uk fiyatlarının yü.k
aelmeıı..i devam etmektedir. Kiloou 45 
kıını§& kadar çıkan pamuk fiyatları 
50 lrunı§U bulmuıtur. 

Cumartesi günü 
Ramazan 
Müftülük vaaz verecek 

dcr.sam'arı tayin etti 
8 Birincikinun cwnarte&İ günü Ra

mazandır. Bu münaıbetle Evkaf mü
dürlüğü cam.ilerde azami tem.izi k ya
pılma••nı, cami hademeleri.ne bildir -
mi§tir. Tamir edilııDekte olan camile -
rinde tamirleri b'r ayak Önce bitirile
cektir. Müfettiflik te her gene olduğu 
gibi camilerde vaız edecek der&.iam
lan ta7.iıı etmit§ir. Bu vii:ıı!eı-e müftü
lük tarafından veı:ka verilecektir. 

Akli ve asabi hastalıklar 
cemiyeti toplantısı 

Türk em....zı akliye ve asabiye ce
miyeti aylık toplanbsau Bakırköy ı.Ji. 

niğinde yapmııtır. Bu toplantıda ge
çen senenin çalıpna raporu umumi ı.a. 
tiııı Bay Ihsan Şükrü tarahndan o.kuıı
muı ve geçen seneki iıdare heyetinin 
çal.ıfll'll hırxı bee-;Jmiıtir. 

Yeni sene icl...... heyeti tu suretle oe
çilmittir: 

Birinci re.is: Ord. prof. Mazhar Uz
IDM, ikinci reis: proi. Naznn Şakir, 
umumi ki.tip: )inan Şükrü laen, vez
nedar: Cevat N. Bilciseven, ıniiıavir •
za: Aiırnet Şükrü D;ı.,,,., ve Konoı, 
c:elae kit.ipleri: Rahmi Duman ve Ali
ye. 

Hüseyin Kenan felci umumilerde a
tq tcdl\viainden sonra görülen hususi 
h02eyan levhalarmdan baılıııetmit, vaka 
ıröstennitti ... Prof. Naznn ·Şakir, prol. 
Falırettin Kerim, lhııan Şii<rü; Mazhar 
U:zman, münakataya iftiralı etmitJ.-. 
dir. 

1 Küçük haberler 1 
Do&'um doktorlanruo toplanbsı -

Doium ve kadın haıtahtdan hekimle
rı birliiindenı Birliiimiz 10-12-934 pa
zartesi sut 18,5 ta Cağaloğlunda Etılı
ba odasında toplanacaktır. Azanın cel· 
melcri rica olunar. 

* N üfuı genel müdürü gitti - Nü
fus genel miidürii Bay AJi Galip Anka
raya aitmİiıir. 

• Soy adı kanunu nizamnamesi -
Soy adı kanununun devlet ıunumda 
bulunan nizııırnnıımesiııin tetkikleri ya
kında bitecek ve tatbikatına baılana • 
cıı.ktır, 

* Ha evinde ıeçim -: htanbul 
Halkcvi müze ve sergiler ıubeıi dün 
öğleden sonra, saat 16 da toplanarak, 
yeni komite azaıın1 s.eçmiıtir. 

Defterlerin tcksirine 
ba,Ianıyor 

Yeni mebus ~mi için belediyede 
huırlıidar beşlanuıtır. Belediyede in • 
tilıap işlerile uğraşac k memurlara, ay. 
n odalar tahsis edilmiştir. 

Cumartesi gününden itibaren vatan
daılann iaiınlerini taşıyan defterler t.C.
eir edilmeğe başlanacaktır. 

Himayei ha} vanat ce •• iyetin
de:ı şikAyet 

Iatanhul yük arabacıları belediye7e 
müracaat ederek hima7ei hayvanat ce
miyetinden ıikiyette bulunmuıJ~dır. 

Aıııl>acılann iddialanna göre, cemi
yet mütemadiyen belediyeye müracaat 
ederek arabacıların fazla yilk yüklet • 
tiklerini bildiımekte ve haksız yere ce
za kesilmesine sebebiyet vermektedir. 
Betediye bu iti tetkik etmektedir. 

1 O bin liralık bir kAr 
Belediye ile evkai anımda ihtilifb 

mezarbklar meselesi yüzünden çıkan 
davalar neticelenmd< üzeredir. 

Bir bant~ şekli bulunmuıtur. Be • 
lecliye bu iıte (100) bin lira kadar bir 
kir elde etmektedir. 

* Kni<çeşme sulan - Belediye, 
Halı.alı ve Kırkçeıme sularını, ıalah ,.. 
ders içilebilir bir hale k,,,..,,_ğa karar 
vemıiıtir. Belediye bu ~lann kaynafr. 
larında bazı tetkikat yçtmnaktadw. 

• Seyyah gezdinne işi - Seyyah gez
dirme itini şoförler cemiyet; ile beTaber 
yapmak üzere şehrimiz Tayyare cemiye
Unin bir teıehbüıü olduğunu evvelce yaz
mıstık. Anka.-ada umumi merkezde tet. 
kik edilen bu teşebbüs etrafında henüz 
bir karar vcrilmem:ıtir. Bugünlerde bu 
iıin bir karara bağlanması tahmin cdil
Dlf'ktedir. 

• Halin inşaatı daha pir kaç ay •Ü
recclc - Kercstecilc.r yangın yerinde 
yapılmakta ~:an bal binası en aşağı üç 
aydan önce hlten>iyecektir. Halin bu 
kısmı biltiktetn sonra henüz iıtimli.k e
dilmiven arsasında yapılaca'< i18..venin in
p.ıı j.çin ayrı bir münakasa ilan edilecek 
tiı· .Maamafü1 ıimdi yapılan bina bitin. 
ce sebze ve meyva paz.an yeni binaya 
taşınacaktır. 

Bu hale ıriderken yol üstünde eski ke
merlerden birinin yıkılmak tehlikesinde 
olduğu görülmüş ve deştekler konul
muştur. Fakat bunun da kôfi ge!miyec .... 
ği görüldüğünden kemerin yıktınlması 
ve bir kazaya mey~an veri!memcai dü
ıünülüyor. 

* Florya yaza kadar istimlak edile
cek - FJorya plajının İstimlaki içi., lx
lediye teş<obbüslerdc bulunmuş, fakat a· 
r~ziye birçok kimoeler sahih ~ıktıkla- , 
rından belediye isl;mJake muvaffak ola
mamıştı. 

Yeni istim!ik kanunu eaas itibarile j, .. 
timlalri kolaylathnnakta İ•e de istimlakin 
süratle ikmali bazı seb..plerden dolayi 
gecikiyor. HalbulQ belediye, F olrya pla
jını bir an evvel istimlak ederek bura· 
ımı asri bir hale koymak istiyor. 

Belediye bir kaç ay içlnde istimlaki ta· 
mamile bitirerek hemen lesi ata bat' an· 
masmı kararlaıttnn ştır. Belediye, F.or· 
yayı önümüzdeki baınyo mevsimine ka~ 
dar yenileıtirecektir. 

• Tellaliye reami - Tella!iye ret· 
minden dolayı •on &'iinlerde çıkan bfr 
ihtilaf, mahkemeleri ciddi surette meı· 
gul ediyordu. (lzalei ıüyu) yüzünden 
satılığa çıkanlan bir mülkün diğer ıu... 
•eleri hiss.,darlardan birinin üstüne ka
lırsa bu hissedar ötedenberi kendi üze
rinde olan hiue için tell:.Iiye rt»mi ver
mek istememekte ;di. Halbuki tellaliye 
resmi ile alikadRr belediye vekilleri sa
tılığa çıkan enıli.kin umumundan tella'.i
ye resmi almak lazım celeceğini iddia 
ediyorlardı. 

Te~laliye reaimleri mal sahipleri ije 
beledıye arasında bitmez, tükenmez an
laşamamazlık'ara sebebiyet verdiğinden 
nihayet iı devlet şürasına gitmiıti. 

Devlet turası, bu meseleyi kökün-

icrada yeni tayin edilenler 
İfe başladılar 

Yeni adliye kadrosunun tatbiki do
layısile icra daire$İne yeni tayin edilen 
buku.k mezunu namzetlerden bir !Dl -
mına tebligat yapılm11 ve bunlar İfe 
baflamıtlardır. 

Bir kısım ioimlenle iltibas ihtimali 
dütünülerek vekaletten sorulmuştur. 

Vilayet mulıasobesile malı<>lrim ma
&f müt_,eiliği arasında çıkan ihtilif 
deTJBn ctmddodir. Bunun için henüz 
ütiıııler maatlanm a)amarmılardır. 

Mesele vekalete yazılmııtır. Yeni 
bBkirnler kanununun tatbiki dolayısile 
y.Ü 7apılan tayinler henüz htanbul 
aclliyesine bildiQlme.miıtir. 

POLiSTE 

On beş 
Kuruş için 
Bir kunduracı çırağını 

ağır ıurette yaraladı 
Dün akpm Çarpkapıda kürkçü 

hanında kunduracı Lazari ile çıragı 
Ki.rkor arasında 15 kunıı alacak için 
bir kavga çıkınq, Uzari çırağı kirko
ru kunduracı bıçağı ile .sol böiürün • 
den ve bacağından ağır w.reltc yara
lamıştır. Yaralı hutabaneye 'i<aldırıl
mış ve kunduracı La.zari de yaL.alan
mıttır. 

Elini mekinaya kaptırdı 
Eyüpte Bahariye cadde.inde lastil: 

fabrikau makine dairea'.nde çalı§ma.k
ta olan amele Hulki dikaktsizlik neti
ce<ıi olarak elin. makineye kaptırmalı. 
.suret ile yarlanm.ıl§ır. Tedavi için h.ı•
tahaneye yatmlmıthr. 

Sigara hırsızı 
Gôztepede iotuyon caddosincle ifa 

b~bin tlıtüncü ve kömürcü dükki.nları
na !Ulit uydunnak auretilc giren &<> • 

bacı V a.s 1 .i8nindeki biri 60 paket &.i
gara. ile 300 kuruş para alıp giderken 
yakalanmıştır. 

Ka n'.ı kavga 
Şehrcmiııinde 6G nwnaralı Bay E

aadm leol<antasında ya.tmaJda olan Ab 
dul"a.hın edasına ku~ nami.le mnnıf 
R~it iııminde biri girmit, kapıyı VU•· 
ma.dan girdiif iç'n kavga çı.!aruş, neti· 
cede Rajit Lıç•kla AWullahı göijıün
den yaraLırut ve k&çmıı ioc de ya.ka
lanmıthr. Yaralı Gureöa hu.tahanM.i
ne yab;nlmıthr. 

Hırsız hizmat~i 
Fatihte Bayan Halidenin evinde 

hizmetçilik eden Bayan Habibe b'r -
gün evde kiınrenin bulunmaanuından 
i•tifade eden.!ı: ıs lira ile bir gardD'op 
dchuu giyecek çalıp kaçmıftır. Ya • 
pıl;ın tahk.i!taUa Habiben'n bu eşya
dan b'r kısnı. ı d.,..ıu Ratibe verdiği 
anla.ş:'rı:ı;tır. I! b~be ya.kalanmq, A.d
•'iyeye ~<'r:lmi{-tir. Çaldığı eşyalardan 
bir lmmı ela =l>~b:ne arlc edilmittir. 

--~-

Yol.:u sllonu gtniş
le:ilecek 

Galata yolcı1 salonunu, ihtiyacı k•r
tılıyaca!< kadar geniJletıtıek üzere yanın· 
daki yerden İstifade için bfr proje hazır
lanmıtşır. 

Proje kabul edildiğinden yalunda İn· 
"°"ta baf!anmak için münakaıa açı~a
caktıı·. ln§aatın ke~if bedeli 4000 !iTadır. 

den halledecek kati bir karar venniştir. 
Bu karar belediyenin lehinedir: (lzalei 
§Üyu) ile aatılria çıkanlan bir gayri 
menkul - velevki binedarlardan biri
nin üstünde kal,.. bile - gene tama
mından telliJiye reami verilecekt.ir. 

ı.re~n. 
Soyadınız ne?! 

Oz türkçe adlar kapış kapıı lfidi· ı dı bir kaç J.işi birden alıyor. Bu gİ· 
yor. Ne de güzel ad aeçenler var. diıle yavaı )'<WOf herlıes hısım alıra• 
Soysuz görünmemek için soyadı al- ba olacak galiba. ' 
makta herlıe• biribirit. )'Gnf ediyor. Bizim (Cemal Nadir) aoyadı ola • 

Pa:rmız, pulau:ıı bir f•Y· •• Bcien ra.J. Güler al<lı. Ba.lrtan Şehir ti;yatro· 
O.ğendiiini al. Bu arada oldukça gü- aundan Bay Muammer de (Güler) ol-
lünç çarpıf"'alar da oluyor. muı. ikisi de sanatlı.U çocuklar. Ara• 

Omründ• J.annca incitmemiı yu· larında belki mesleki bir yakınlık ta 
mu.ıacık, çelebi tanıdığımız; adamlar var. Fakat yann ikisinin de çocukları 
t Yıld•nm) oluyor. Artık yafrnın a- kardeı olacaklar gibi görünü;yor. 
i<rlı.iı belini çökerten ahbaplar (Çe- Buna ben:ııer çarpıpnala:r o kod'" 
tin) lefiyor. çok lıi her gün bir adı paylaıamıyon· 

Boiucu, kıncı, vurucu a<llar yağma la:rm ıikti;yetleri, id:liaları ile karpla-
lfidiyor. flYOnız. 

Gazete sayı/alan yeni ao;yadı alan- lzmir meb'.-ı o.-ıı zade BfrY 
ların lirteait.ı dolup tıqıyor. Herkes Hamdi doıtumıuun ilk bulduiı.ı (Alı· 
özlü, güçlü, zorlu bir aoyadı bulmak .oy) adı bugüne kadar belJ.i yirmi kı".. 
için tarama dergilerini, öz türkçe ad fİ -nda paylaf'ldı. Bütün bu (Ak-
ömelılerini eZ.ktaı geçiriyor. soylar) canciler kardq mi olacalı· 

Tramvaylarda, vapurlarda herkes lar? 
biri birine soruyor: Bu adla:rm bir patenteırini cı1mafı 

- Soyadınız ne? ·gerek. Yolua lruılıkrtle olduia gibi 
Ve her gün bizim telefon i§liyor: ao;ylan belli edecek ad balayım derkl!ll 
- Bana bir H>:yadı bulur munmll2'?, aoyama:z büabiitiin luırqacak. lçifkr 
Ben kendi hesabıma bugüne kadar Bakanlığı bu kanflkfıiın önüne ll•S-

belki yÜzdert lala efin, dostun aoya· meue bir gün Türkiye sın.ırları ifinde 
dı babMı oldum. Yalnız bir ı•Y var: yetmiş g~k OflM insanlar bir soya. 

Bu kapıf kapq lfiden güzel soyad- dı için kapılı bacalı olacaklar. Eli· 
ları daha ıimdiden k<rrıımaia baıla· mizi çabuk tutalım. 
cl.ı. Li•telere göz gezdiri)orum. Bir a- B. Cahit KOROCLU 

MAARiF 

• 
in önü 
İlkmektebi 

Durand,larf Dupont'lar 
özcanlar! özkanlar! 
Herkc11 harıl hani aoyadı alıyor. 

Mektep Yılbaşında 
açılacak 

Jl!ütcmaJiyen derginin sah:feleri
ni karışhrıyor. Şu isim güzel! Bu 
isim enfes! Bu bir feye benzemi. 

• yor! diye mütalealar yürütüyor. Ve 
nihayet bir tanesini beğeniyor ... 

Elbette bir tane beğenmek mec
buriyeti var, nihayet bu ad takıla
cak ve asıl küçük ismin sonuna ge
lecektir. 

Fındıklıda yaptlmakta olan asri ilk 
mektep binası t11111RJnlanmalı: üzeredir. 
Mektep yeni yıl bapıula açılacaktır. 
Tal ebe kadrosu ( 600) kitiliktir. 

Mektepte (20) dershane vaıtlır. Kıt· 
hk ve yazlık derıbaneler ayn ayndır. 
Mektebe lnönü mm verilm:ıtir. Bu 
mektepte, şimdiye kadar yapılan hiç bir 
mektepte bulunnnyan ani "" fenni te
sisat varcI.... 

Avrupaya gidece~ talebe 
Avnıpaya tahsile gidecek li.ae me • 

zunlan bu lkpm Fransa ve J...,içreye 
bard.et edecelde..dir. Bugiln (20) ııenç 
gidecektir. 

lnkılAp dersleri 
lnkilip. denlori, yanndan iıtiberen 

\iııllvenite koı:ııf...,,.. aalonunda b"flıya
caktır. Yarmki ilk deni fuka umumi 
katibi Bay Recep verecektir. 

* Mekteplerde trahom - Eyüp, 
Şi§li, Eclinıekapıdaki bazı il< mektep -
lerclo trahom baatalıklıırına tesadüf e
diJmiıtir. Sılıhlye müdürlüğü mektep • 
)erde bazı tecl>irter ahnıık için tetkikat· 
ta bulunm&-.;.adır. 

• Köy mektepleri - Y alovanın Çu
kur, Güney, Soğucak köylerinde, köy • 
liiler kendi paralan ve çalıımalari'.t; bi
rer ilk .,,.,.,., yaptınmılardır. Maarif 
idareai bu köylere muallim tayin etmiı· 
tir. 

• Gürültü çılo:aran talebe - Hukuk 
fakültesi inzibat meclisi toplanarak ge· 
çenlude Roma hulcıMu derAncle devam 
meselen y;· - nd~n gürultü çıkaran ta
lebeyi sorc.ıya çdmıcğe başlarnı§tır. 

El'KAFTA 

Kayyum ve 
Müezziııler 

Bir çok camııcrde bu va
zifeler birleştirildi 

Evkal müdürlüğü evkal tasnif ka. 
nunu mucibince camilenle ayn ayrı 
olarka vazife alan kayyum ve müez • 
zinleri b:rl~tinneğe karar vmmittir. 
Evvela Ayuofyadan batlamrut, Nunı· 
osmaniye, Beyazıt, Şeıhzacle, Galatada 
Arap camilerinin müezzin, . ., kayyum 
fok vazifeleri birletıirilmittir· Bade • 
ma kayyuımluk vaz-feai de üzerinde 
bulunan bütün müezzinler camilerde· 
ki demirbaı etYalardan meıoul olacak· 
!ardır. Müezinlerden bazdan Evkaf 
müdiriyetine müracaat ederek kay -
ywnluk va.:ıifeai uhdelerinde olduğu 
halde maA§larmda bir fark olmadığı 
aöyliyerek it:razda bulunnw~!ardır. 

Bay Liitfi Fikrinin vasiyeti 
Bay Lutfi Fil<rinin vasiyetnameaini 

t«kik edecek bmiıyon yakında topla· 
nacakbr. Komi&yon ilk önce vasiyet -
-.--le yazılı olduğu gibi, en cüze! e
seri yazana verilecek olan mülıifatlı 
müsabai<ayı ilan edecektir. 

SPOR · 

Vo'eybol 
Voleybol ve Lar/~lbol heyetinden: 
7-12-1934 cwrm günü Galatasaray 

idealinde yapılacak resmi voleyt,ol maç
ları : l..tanbulspor • F eneryılmaz 17 
hakem Feridun, Galatasaray • Topkapı 
17,30 hakem R>dvan. Saha hal<ani Bay 
Ekrem. 

Bisiklet teşvik yarışları 
ls.tanlnıl nuatakası bis.iklet heye

tinden: 
1 - 14-12-1934 oınna ı:ünü bisiklet 

tepik yarrtlan yapılacaktır. 
2 - Yanı saat 9 da baıbyacak, ya

nıçdw -t 8,30 da yartf yerinde ha· 

- bulunııcaklardır. 
3 - Yanı Mecidiye köyünde likör 

falırikası önünden bqbyacak, Maalak, 
Kefeliköy, Sarıyer vapur i.a'kelesi:no ka
dar gidilecek ve oradan aicliı yolu ile 
dönülee... ve li<ör fıılırilı:au önüncle bi
tece&Wr. 

4 - Yen§& -ntakaya yazılı li..-. 
h ldiip azalan ci:rdrilir • 

5 - Mmtakaya yazılmamı§ her hım. 
gi bir sporcu elinde lisansı da boılunaa 
yanılara ıgjremiyecektir. 

6 - YIU'lf'l p-ec-. l>iıidetçil~ 
cumartai, pazartesi ve çartanıba «UD
leri saat ı 1 • 19 arasında lstanlıul halı;
m Be:roilu ı.uınıma ge)erdı: mml 

1 

bisildet heyetine kendilerini ya:ıdınnala
n ıeı e celrtir. 

Yüksek uçuş rekoru kırıldı 
BE.RTLESVIL • Amerka • 4 A.A.

Tayyareci Villi Post dünkü bir u.ç\1fla 
48,000 kadem irtifama ~~eli~ 
ve böylece, ltalyan Doınalımn uzenn· 
de bulunan 47,352 kadanlik dünya re 
konulu. kJrdıimı .ı;,.temiqir. Villi ~~ 

· kaiü.n veren i.leti iyi kulle.,,,..ııgı ı· 0 
•- - 'tirE çin Barografmı: iyice Cot :"""' .. t · . • 

riftiği Y'ikeMliii, yiihel·ı maiddetjle 
' ölçmekte ve d•lrikecla bir kadem eea· 

ama cöre he&aplaıııakbdır· 

Londrıdaki maç 
LONDRA, 4 A.A. - Fuilıam - A

' vugturya takrmlan ~as~aki. fut~I 
maçı 1 - 1 e müsavi bır neüce ıle bit-
miftir. 

Fakat dikkat ettiniz mi "bey, 
hanım, hanımefendi, beyefendi, 
pa,a, hazretleri, ağa ve saire,. gibi 
asalet ürrvanlarını lciğvcttiğimiz. fu 
aırada, bir,ok kimseler yüluek, 
iddialı, şa,aalı, göğe semaya eri • 
Jen isimler almak hevesinde ••• 

illaki özcan, öz.kan, özsoy ola
cak! .•. 

Daha yüzde onumuz soyadı al • 
madan etrafı bir özsoydur, bir öz
kondır istila etti. H ergün gazete • 
t-erde çıkan listelere bakıyorum da 
.anki 00,kaiı yokmUf gibi bir iki 
tane böyle isimler görüyonım ..• 
Çok yakın zamanda Fransadaki 
DaranJ'lar, Dupont'lar gibi bütün 
Türkiyecle yüzlerce ve hatta bin • 
lerce böyle özlü isimler göreceğiz;. 

O z.aman soyatlile çağrılmanın 
ne ktın ne lıaYTı olacak? 

Fransaıla da bugün öyle Du • 
rancl'lar Dupont'lar vardır ki, e • 
ğer birisinin ismi malıim olmazsa, 
filanca ve falanca tabir;eri yerine: 

- M. Durand! 
Veya: 
- M. Dupont denilir ... 
Biz.de de, korkuyorum, böyle 

isimler 6$ki "Mehmet Ali" ler, 
( lsmail Hakin) lar gibi veyahut aot 
zamanlann (Sevim) (Ne1Jin) leri 
gibi memleketin dört bucağını sa
racak! ... 

Biraz tevazuu elden bırakmıualı 
ve göklerle yanJa ,ıkmasak daha . 
iyi olmaz mı? ... O .zaman if te ko
layltJ11r ve Jalıa çabuk i!Iİm bulmal 
imkan~.:111 hasıl olıır. 

Yazıda hikaye anlatmasını se1J· 
mem amma bir hikaye aklıma gel
di: Size kısaca söyliyeyim: 
Adamın bi.risi gclmif bir sokak

ta kebapçı diihkiını açmış ismini 
de mesela: "Istanbulun en büyük 
kebapçı.sı" koymu1. 

Ba1ka bir kebapçı daha gelm~, 
o da ayni sokakta bir dükkan aç
mıs. F akot üim hususunda müıkii
lata mana kalm11 ve nihayet bal. 
mr:f. ve demif ki: 

' T ürkiyenin en bii.)IÜk kebapçı-
11!,, 

U,üncü bir ,ahıs daha çıkmlf, 
o ela bir dükkiın açmış ve ismini: 

"Dünyanın en büyük kebapçısı,, 
koymuş ... 

Dördüncü ele müfkülat çekme • 
mif, ,ürıkü, kendisinden eovel ge -
~enler yol göatermifler. Onun için 
bu da hemen tabelasını asmıf: 
"Kainatın en büyük kebapçısı!,, 
Şimdi bepnci kebapçımn açaca

ğı dükkana ne isim bulacağını siz 
düşünün: 

Kôinaltan büyük ne olırr? 
AJamcağız dü,ünmüş taşınma, 

ve nihayet kainat kebapçısının is
minden de büyük bir aJ bulmuf 
ve hemen levhayı çekmiş: 

"Bu sokağın en büyük kebapçı· 
.. ı,, 

Şimdi biz. ıle bu soyac/ı hususun
da kebapçılara döndük. Büyük i · 
simler bulmak husruunda biribiri -
mi.zle Yartf ediyoruz. 

Fakat gariptir hôlii "bu sokağın 
kebapçısı,, gibi kendine bir isim 
bulacak adam çıkmadı. 

Mümtaz FAiK 

CEMiYETLERDE 

Berberler kurumu 
nizamnamesi 

1 

Besi>erler kurumu heyeti id.....,.. 
eski nizamnameyi tadil ederek tudik: 
edilmek üzere vilayete venniıti. Ni
zamname kabul ve ta.sd1.k edildiğin • 
den azaya clağıblacaktrr. 

Berberlere vesi ~a 
Berberlere ehliyet vesikan Terilınolıı: 

mtre bed>era me1rte1>iac1o ya.,ılmak • 
ta ol.Mı imtiwnlar her aalı ~ü bir Jıe.. 
yeti miimeyyizıe huzunında yapılmak • 
tadır. 

Bert>erier mektebinde i.lmi ve naza
ri olarak imtih;ıı edilmelrtedW. Mdrıep
te imtihanlara l4 ağvotosta baılanrnıı. 
fİmdiye kadar ancak mev<:ut azaya na
zaran dörtte biri imtihan için müracaat 
etmitierdir. Bunlara vesikaları verilmiı
tir. Melı:tepde kurslara haftada iki giiD 
muntuaman deTam edilmektedir. 

Eski çamaşırlarınızı yok
sullara veriniz 

Kıt geldi. Kıım goğugundan ve bu 
ııoğugun getirdiği haatabklardan yok
ouz yurltaşlanmrn kornmak hepDni•iı 
boynumuza borçtur. Bu borcu ödemit 
olmak için kullanamadığımız eski ça -
maıır lanmw, çocuklanmızm eokilerini 
Himayeietfal Cemiyetine verelim. 



Uüşünce - 1 r Öz dilimizle l' Öz Türkçe ile ._ _______ __._ Bilmecemiz 
ı anrı ık yolunda 

-Ozdille-
Geçen gün Bay Y &§al" Nabi, bu ga.. 

zc.c~e makıneden ıöz açımı, batı eki
' .... .ı .eri, yazarlarından birkaçının, W. 
tı.ı cıe çoğu oun artık onu yerdiklerini 
anlatıyordu. iyi anladımoa Bay Y 8.f'll' 
ı;abi onların clecl*lerini bwoütiin .. 
bamıamıyor, beğen.._....zlik etmiyor; 
ancak onların kendi iilkeleri için, maki
neden ya doğmuı, ya doğacak eli~ AY• 
dJklan kötiilüklerden bUim ko~ • 
:ı:m yersiz olduğunu gö.teriyordu.. Y .. 
zııını §Öyle bitiyor: 

cl\>ıakine &avlağı babya ve bize gö
re deği§ir. Bu aavlak batı için cloi'nı 
olmı)"ahilir, bizim için en doğn& Ye • 
yerinde bir .İftir.» 

Bu .. vlak batı için doinı olnuy .. 
bilir ..• itte ben bunun üzerinde durmak 
iıtiyonmı. Bizde olaun, Avnopa'cla, A
.r...a-uca·oa olıun makineyi ywenls 
b<ınce adam oğlıımuı yağınd.ır. BW>Ca 
yııd.r mak.ineyi sevdikten $ODI"& niçin 
böyle binle.w.ire ona yüz çevirmeğe 
kalkışıyorlar? Bunca yıldır ne iyilik 
oldu ..., hep ondan bildiler, ıimdi niı;in 
bütün kötülüklerin ondan doğduğunu 
•anıyorlar? Acımun dii:zıen.i bozuluyor • 
muf, birçok kişiler l§ıiz kal.ıyonnuı, 
böyle giderse makine günden ııiine kol 
gücunün y<rine ıreçeceı.. çalışanları a
zaltıp çokluğu aç bırakaaolı:mıı." 

Adam oğlu düzensiz yaşamaz; bu
nun İçin bugünkü düzenin bozulmaım
dan korkmak yenU:dir. Oba olsa o dü-' 
zen yerini bir başkaa.ına baakır. Çok
luğun itW, aç kaldığı ıloğru değil mi? 
Bu doıi'ru; ancak ıuı; kimde? Bir ba
kıma göre makinede, iibür b•k-ne ıı-öre 
düz ... de. 

Maicinede olamaz; ı;ünkü o, adam 
oğlu kaiasmm lıwunlardaa beri didin
mesinin .......ıiğİ iiriindür. Ona bir b.. 
km, onda adlarmı göptimüzii kabaria
rak oayacağımız adamiann i:ı:leriai gö
rürsünüz. 

Adamm, y<r yiUıünde belirdiiindea 
beri, en :.iiyıüık İHeii ölme-zliktir. Bilir 
ki ne yııpana yapom lıir ıriin öıüm ııe
iip ı..p....,. ç•lecaktır; bunun iç.in de 
lıiç değiUe u....-ı yarattrldarını kuT • 
tannağa uğrıqır; onlarm yer yii:ziinde 
adam kaldıkça unutuhmyacağını uma • 
rak ölüm kork .. unu avutur. Uıunu it
letir; bu işlemenin iiriinü bir bakarsın 
du)"8'1yu, düJiinceyi kafalara, gönülle • 
re daha iyi ffZdireıı bir erdem ürgüdü 
olur, bir bakaran buyan türelerinden 
birinin bulunmaoı, bir bakarmı bir gi19-
hiğün yıkılması olur. Bunlarm birin • 
den vazgeçemeyiz, çidoü adam oğlunn 
ulu eden onlarda. Onlar ile dü:ı:en a
rasında bir uygun1u:ı:luk çıkınca onlar 
atılmaz, diizen değiıir; çünkü ılüzea • 
onların yetipneaine elveritli bir toprak 
demektir. • 

Eoki Yunanlılar Hefeotoo tanrıyı, 
demiri &3-diiğii, elinin emeği ile çok 
nesneler yarattığı için severler, aayarlar. 
Yalnrz o güzel değildir, bir ayağı da 
aksar; tanrılar onu aralarmcla görünce 
gülerler. Güzel, büyiik tannlar İle ell<!ri 
ile çalıımaz, günlerini idealar acununa 
daldırıp günlerini gönenç içinde ır"9Ü"ir. 

Adam oğlunun amacı Hefestoa gibi 
değıl, Apollo gibi bir bmn olmaktır. 
Yalnız demir döğeıı, el İfİ gÖren tanrı
dan da vuı:eçemeyiz; bunun için onu 
kmıWmiz yaralmağa çalışryonız. Şİln • 
dir adam ancak Hefeot<M gi>i bir tım. 
ndır; ağa iıleriınizi büsbütün nuık"
ye yükletip biz yalnrz güzellilderle uğ. 
raşabileceğimiz sün bir Apol1o, yolı, 
bir Zevı olacağız. 

Mal<ineyi yermek, - ilerlenıeıııı&-

Yalnız öğüdle it 
yürümez! 

12 Birincik&rında tııtam (ikti
sat) ctrttırma ( tcuarrul) günleri 
b<Z1layor. Bugünler içinde, her yrl 
olduğu gibi bayıl da bir ağızdan 
haykıracağız: 

- }' urtt<Z1lar ! Akça biriktirin! 
-· Para, parayı çeker! 
- lften artmaz, diftm artar .•• 
- Damlaya damlaya göl olur •• 
Hele bu •on öğiid, hanidir, diller

de gezer durur. 
Anlaplan can kulağile dinleyen 

yok ki, damlata damlata göl yapan
lan göremiyoruz. 

"Bu darlıkta, .ağana/ılı yağmm 
yağmadıkça göl birikmiyor!,, diyen 
ler var. Göl toplanmcua da, küçük 
bir havuz olıııın dolar ya. •• 

lfin ba,ı, üçü bq etmeAl>i bil
mekte! .• 

Eski tutumlu kocakarılanmız var 
dı. Bir yerde adlan anıldıkta : 

- Ah, ne kirli rıkınJı:r o, deni
lirdi. 

Bu lrocakanların yerini tutanlar, 
devede kulak! •. Canının çektiği bir 
nesne görünce: 

- Sanki yedim! eleyip bllflnı çe
oiren birinin gün gelip keneli aclile 
anılan koca bir cami yaptığını anla
ttrlar. 

Bunu ıöylerken fÜnclilriler ele var 
larını yoklannı tllfG toprağa kapat
ınnlar demek i.temiyonmı. Yarını 
gözönüne alarak, ellerine geçenden 
birazını ölüm dirim için, ne olur, ne 
olmaz diye ayırsınlar, yetifir. 

Yalnız bu ifin beni korkutan bir 
yeri var. H epinıiz, öğücl veriyoruz: 

- Yorttaşlar, akça biriktirin! 
- Para, parayı çeker! 
- işten artmaz, dişten artar! 
- Damlaya damla)la göl olur .•. 
Peki ama, yedisinden yetmi#ne

dek öğüdü olunca, beriyanda öğüd 
!erimizi tutan kim kalacak? 

M. Salahaddin GUNGöR 

sini ütemek adanı kafaomıa duımasuu 
nternelcıir. 

Yalnız onlann kezanabil~jinj lan

mııılı: da ıloinı değildir; çünkü Atene' 
mn, uı tanrıçası yeşil gözlıi krzın, ba
bnı Zevı'in başmden lrufMllIUf, belik
lemni.ı olanı:k doğduğunu biliriz. hti
y-. vanm onun iioüne geçmeğe kal
laflJD; o giiler, üstüne atılanların hep
ıini de yenmesini bilir. 

Yine elerler ki Afeııa'yı Zevı'in b... 
tından Hefeotos çıkanruıtır. Bu, maki
nenin adam oğullarını ağır qten kurta
np yalnız us itlerine bağlanmasını mıq• 
tuluyan bir um değil midir? 

Nurullah ATAÇ 

Abamlamak - reddetmek; beliklen
miş - müscllfilı; düzen - nizam; er
dem - aan'at; savlak - dava, iddia; us .. 
aiaJ., zeki; ürgüd - eser; ürün - mah
sul; yağı • düşman. Idealar acunu • 
le ınon<le des idees, iilemi ıniaal. Bu
zan • Tabiat, Um • Venüs, timsal. 

ve 

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

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9 563 

Milli tefrika: 34 

- Sen yanlıt anladın. .. Ben bi
rinin bana sım~ğa çalıftığını 
söylemek istedimdi ... 

Nazminin yum~dıkça yumu
fadığını hiasetmitti, son çelmeyi 
taktı; 

- Haydi benim şekerim, canım, 
koca bebeğim ... Haydi tut ablanın 
elinden ... haydi şekerim. 

Y ~ı on dokuz ..• 
Bebeğin denizi .. ayın en güzel 

ıfığı altında Boğaz. Sırtına yaslan
mış taze bir kız göğsü ... ve kulak
ları buğulandıran ılık bir nefes en 
gönül alıcı biıi baygmlıkla konu,u
yor ... Bu Nazmi ne yapar? hala i
nad mı eder? 

Ne yapacak? Kız ne i$tene onu 
yapar. Kalkar, elinden tutar, rıhtı
ma çıkarır. Sonra, kollarını boynu
na do!ayan sevgilisini kucaklar 
kucaklamaz, kudunnu' bir boğa 
gibi dalar 'u ta,Iığı karanlrk, her 

"1üeılifi: Na:ı:mi Şehap 
yanı seaaiz evin içine. 

Ve bu heryaru ıessiz evin içine 
girince, elektı~ği yakmadan t14lığı 
geçti, yav14 yavaf merdivenleri çık
tı, ş0fada kumar oynanan odanın 
önünde kızı kucağından indirdi. 

İkisi birden kulaklarını kapıya 
dayadılar. Calibe; 

- Kimse yok. .. Hepsi gitmif ..• 
- diye mırıldandı -

Sonra elele tutu'1:ular. Parmakla
rının ucuna basa basa peder efendi
nin çalışma odauna daldılar. Ka
pıyı sürmelediler. Nazmi derhal bü
tün perdeleri açtı. Y aı1 karanlık o 
da bir sünger gibi mehtabı emdi. 

Kız eğilmi~ kanahenin altından 
bir keman kutusu çekmitti. Genç 
kunduralarını çıkarıp halının üs.tü
ne uzanınca o da yanına çömeldi. 
Kemanın akrduna bir iki tırnak 
vurdu. Sonra tellerin altına bir i-

Oananlıca karııılıklannı yazdığıma ke
limelerin Öz türkçeJ..,..;m tel<limizin bot 
hanelerine doldurarak kesip (Milliyet 
bilmece memurluğuna) gönderiniz. Doi
ru halledenler arasında kur'a çekiyor ve 
kazanımlara hediyeler veriyoruz. 

Bilrpecemizin müddeti peJ'fftDbe günü 
aktamma kad&Nır. 

1 
2 
3 
4 
~ 

6 
7 
8 
9 
H 
11 

Bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 •ı 1 1 1 ili 

•ı 1 1 1 1 1 1 ı•ı .• , ı•ı••ı••· 1 1 
•ı 1 1 1 ı• 1 •ı , •. :•ı ı•I 1 l•ı 1 

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

•I 1•1 1 1•1 1 1 1 I• 
ı• 111 1 1 1 1 l•I 1 
1 1 1 ,., , •. 1 1 -

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

(4). 
2 - Baliğ olmoık, benmırat olmak (7) 
3 - iptida, birinci (3). 
4 - Tev'em (4). E.•••dden emir (2). 
5 - Beyaz (2). Cesur, erkek (2). 
6 - Salabet keııbetmek, tuallup et· 

mit (10). 
(7) - Bir mektep (4). Akran, em • 

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

:ra (4). 
10 - Aııikir (5). R.hrt edatı (2). 
1 l - Bedel, tnüli.zemet eden, naip 

(5). Çehre, sahife, haşerattan biri (3). 

Yukardan ll§ağı 
l - Kıraat etmek ( 6). Akıl, zaman 

(2). 
2 - Sersem (4). 
3 - Seyran, tefen-üç (7). 
4 - Akur, dern, .tı.ttı fasıl (2). Ka

bile (3). 
5 - Tersine okursan ayı yuvaoıda (2J 

Hareket etti.mıek ( 8). 
7 - Eımnekten emir (2J. Yemek (2). 

B.ir erkek ismi (3). 
8 - Ra.brt edab (2). Ekmek .. tan 

(7). 
9 - Ziraat (4}'> Yemek (2). 
10 - Yama (2). Geniı (4). 
11 - Ekiıl, ııikemperver ( 4). Fiil (2) 

Ll.hiın ( 2). 

Acıklı bir ölüm 
Kavala CIJrafından merhum Cay 

Mehmet Rızanın kızı Bayan Naide U• 

zun zamandanıberi müpteiiı olduğu haı· 
talıktan kurhılamıyarak dün gece ve
fat etmiııtir. Cenazesi bugün saat 11,30 
da Er~ . ..Oyünde Şaflan bakkalda Süt
ç:i , ..gobun evinden kaidırılarak nama
zı istasyonda 7.Ulıtü p&fa camiinde lu
lındıkhın IORI'& Karacaabmetteki aile 
me:ı:arma defnedilec&.tir. 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR ı 
..,..tYATROSU 

fo~"&uı Bıltdiqnl 
$ehirTiyatrosu 

111111111111111 

1 .J 1 

111111111 

Bu akf&m 
Saat (20) de 

HAMLET 
5 perde 
Yazan: 

W. ŞEKSPER 
Tercüme eden: 
Ertuğrul Muhsin 

9778 .. . . 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

ŞEHiR TiYATROSU OPERET K!SMl 
Bu aktam saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

~ ya&.n DELl DOLU 
Bü}'Üi< oı-ec.i 

pekli mendil sokarak; 

9698 

- Ne çalayım. .• - diye fnılda
dı - gene onu mu istersin? 

• • • • • . . . 
Nazmi rıhtımı kanca. ile itip san

dalı açarken gökteki tek tük bulut· 
lar yeni yeni kızdlaşıyoıfanlL Pen· 
cereden mendil sallayan Calibeye 
süzgün bir bakıt attıktan sonra yor 
gun yorgun küreklere oturdu. 

Köy henüz uyuyordu hava biraz 
serindi. Kıyıda, denizde o kadar 
resizdi ki sulara dalıp çrkan kürek
ler bayağı gürültü çıkarıyor ve bu 
gürültüler uykusuzluktan feri sö
nen gözlerine birer kara kaya ka
dar sarp ve yalçın gözüken boya
sız yalrlar da yankılanıyordu. 

Önü bomıbot olduğu için, ikide 
bir göz atmağa lüzum duymayor
du. Öyle yorgundu ki ..• Eve gidip 
~öyle bir yatağA uzanabilse en az
dan yit mi dört saat deliksiz bir uy· 
ku çekebilecekti. Aksi teytan ! bu
gün de o kadar yapacağı if vardı 
ki ... 

Bir kere Ulvinin iti için "Nimet,, 
e gitmek la2ımdı. Gibnemek ola
mazdı. Oğlan Nimetin kızkardeti 
Seniha için yanıp tutuşuyordu. Bu 
kızların babası da ne garip adam 
dı ! Seniha hödük mü hödüktü. 
Doğru di·ı i'at mektub okumasını bi 

Yarınki Perıembeden itibaren baılamak llııera 

İPEK Sineması 
llltlln ainemı 

severleri 
Memnun 

EDECEK 

K U V V E T L 1 • A Z A M E T L 1 ve M U H T E Ş E M 
iki bllyilk filmi birden ırıısterecoktir. 

ı-Siyah Gö gel r 
fngiliı Anfl Adalarında yaıamıı hakiki, munzam •• uıllthiş Fransızca s!lılü bliyiik fi!m 

2 -0RMANLARIN HAKiMi 
Hi•diıtanın Tahıl ve balta gllrmımif korku11ç ormanları araaında pek çok fe~aklrlıklar va 5 a•cıaın 
bayab pahasına çevrilmi~ müthiş lıe1ecan •e meraktan insanı titreten süperfilm( Franaııca sözllldllr) 

FiYATLARDA ZAM YO 

Bu akıam: Btıtan t lıtanltnl balkı 
En blytık Franıı• artlatleri tarafından oynanılaa 

• 
1 kadın 

Bllyllk Fraaaız 

ELEK 
filmini ıörmık için 

• 
sınemasına 

koşacaktır. Bat rolde: Komıdi Franaeıdın 

Yerlerin eYelden aldırılması rica olunur. 
maiam GER M A 1 N E D E R M O Z 
fıivet~n: En ıon halihazır dllnya lıavadislerl. 

YENi NESRJYAT 

Avrupada otomobille 
9000 kilometre 

Bat yazanlannıu.dan Bay Ahmet 
Şükrü E.smerin ı:azetemizde tefrika e
dılen bu isimdeki seyahat notlarını o
kurlanmız ~yük bir alaka ile takip et
DÜflerdi. 

ıstanbuldan otom<ıbille kalkarak, 
insanı konak konak, memleket memle
ket dolaştıran bet 1 notlar bıze de zih • 
nen o yollardan ayni seyahati yaptır • 
ouşb. Balkanları, Yugoslavyayı, 1 tal • 
yayı, Almanyayı, Macari.staru, Roman· 
yayı hep birlikle tekrar dolaFJUı ol
duk. 

Oraların menkil>eler;ni dinledik, 
bir çok iill<\!erin, ka.abalann, köyieri.ı 
hususiyetlerini öğrendik. Eu a..ikadan 
ötürüdür ki Bay 11..1 ... ~t Şükrü Esmer 
yol notları .... gene ayni ad altında gü
zel b.r kitap halinde bastırmıştır. Her 
aıle kütüphanesini süıliyecek olan bu 
notlar büyiiK, küçül!, kad.n, erkek her· 
kesin elinde gerekli zarif bir ki lap ol
muştur. 

Gaz_,,izde ıeyafıııti ııünü gününe 
takip edememiı olanlar da bu kitabı 
derli toplu bir hakle daha zevkle ve ay
ni merakla okuyacaklardır. [Ahmet 
Halit kütüphanesi: 50 ı..ı,....] 

Mülkiya 
Her ay intiıar etınekte olan ( Mül

kiye) nin 44 cü sayısı çdmııfbr· Mua
tafa Şekip'in (Kitap yaktırmak) yazıai
le bıqlıyan bu nü.lıasınm soıyoloji ku
nunda: (Zd<a ve .ıe;,a meıeleoij, ço
cukluk ve .,.-gerdik), (ıelıircilik: şehir 
örnc:.Icri) Hukuk kımsııı.da: (idarenin 
takdire bağlı hareket ikıidarı), (Du
pit'nin devlet nazariyesi), (Avustur
ya, ıuralar <levleti), ökonomi kısmında 
(kredi itinin artan elıemmiyeti), (diri
je ıı.tiaat tecrübeleri il. Roole'Velt tec
riiıhes<). (yeııj ticaretı anla§'D&1t) poli • 
tik kımımda (harp sonra11 teşiklab • 
ıaoiyelerinde IİyMİ fırkalar il de..let 
frrka.11), (ayın .iyui barekelieri) yazı
lan vardır. Memleket irfanına bir biz • 
met malnadile çıkan bu mecmuayı bü
tün münevverler okumalıdır. 

YenitUrk 
Yeni Türk meanua11ıun teşrinisani 

'Z1 inci nüshası .Bey Ali Rıza, Muata
fa Nüzhet, Münir Müeyyet, Dr. Mitat, 
Alrtes Nimet, Elif Naci, Bayan Şüküle 

le beceremiyordu. Parlaklığı bir 
kaç ıene daha devam edebilecek 
bir çift göz ve evlendikten iki ay 
sonra çamaşır yıkamağa b-.layaca· 
ğı muhakkı.k olduğu için, çivitli su
ya rire gire nihayet bir sene iç•nde 
manda külbastısma dönecek bir 
çift el değer miydi bu azamete? 
Ulviden daha iyisine mi verecelrti 
kızını ? 

Sinirlerinden yana bir az zoru 
olan her vatandatın bu kızın bu de
likanlıya kaçmasına yardım ebnesi 
farz olmuftu artık.... Hot··· ben 
babamın sözünden çıkamam di
yerek kız da biraz kendini naza çek 
rnek istiyordu ama, Ulvinin evinde 
iki gün gecirdikten sonra babasını 
aittin sene a'"l!mayacağı şüphesizdi. 

Bundan 5<>nra da Calrbenin baba 
~ile randevusu vardı. Uç bin lira
lık bir is göz göre göre bir uykuya 
feda edilemezdi. 

Uç bin lira ... 
Uykusuzluğu biraz dağılır gibi 

oldu. 
Uç bin lira ..• 
Kartı sahilde i!fı: podayı yapma

ğa hazırlanan bir tirket vapurunun 
istim koyuverdiğini farketti. 

Vücuduna bir çeviklik gelmitti. 
Kürek çekerken batını bir sağa bir 
sola çevirmeğe baJladı. Gözleri a
çıldı. Gün ne güzel batlıyordu. 

!91 .............. ,._ ....................... ~ 
C L A R K G A 8 L E Ye C L A U D E T T E C O L B E R T' iıı 

En gllzel filmlerini gllrmeğe haıırltnınız: 

iKi GÖNÜL BiR OUNCA 
( NEW-YORK M 1 A M 1 ) 

~ - - ı o z·A"N 
Bugünkü program l.! topluluza nerede? --

18 franıızca ders, 18,30 ;;mna>lik, ı !!!••••••••••----· Selim Sırn, 19 pl~k n<01riyatı, dans mu-

sikisi, 19,30 dünya haberleri, 1~.~ 1 Denı·z yolları &a!alayka o&estra11 ve koro heyetımız, 

tarıın.ndan taganni. ~0,40 plak Defriya: ı s L E T M E s ı 
b, turkçe operetler ile beraber ne~eli A d· .. Karalı:.. K .. _,.__ 
musiki. 21,15 Anadolu ajanu, borsalar, c•t en • oy o.,..._. 
21,30 radyo orkestrası. 22 den itibaren Tel 42362 - Sirkeci Mühürctanad• 
radyo caz ve tango orkestran. HllD. Tel. 22740 •••1111 

823 Kbs. BOKREŞ. 364 ın. 
13: PIZ..k. 13,4$: Bor•a. - Pl~k. 14,15: Ha

berler. 14,40: PIAk. (hafi( musiki.) 18: Ed .. artl. 
Candellarun e•erlerinden "Petru Rareı,, ıu .. 
operası. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkestra
sı. 20: Konferans, 20,20: Plak ( ıarlular.J 21: 
Cbopinin eaerlerinden piyano .konaerL. 21,45: 
Şarkılar, 22,05: Radyo salon ork•ıtraaı. 23ı 
Haberler. 23,25ı Konser.in d .. amı. 

223 Klı... VARŞOVA, ı345 ın. 
17: Birçok milletlerin danslarından. - Söa· 

ler. 18: Şarlalar. 18..25: Konfer•n•, spor. 16,15: 1 
Piyano • Keman konaeri. 19a4S: Konferaııa. 20: 1 
Koro konaerl.. - Sö~ler. 20,30: Konaeria de
vamı. 21: Viln.ad.an nalden Mickiavicz akıam1. 
22: Cbopinia .. erlerinden konaeır. 22,30: Ital
yanca konferans. 22,40: Cbopiain viyolonael 
aanatları. 23: Rekl&m konseri. 23,lSı Da.na ••
aiki.ai. - Sözler. 24105; Da•• mu.a.ikiai. 

Kh•. LEIPZIG 382 m. 
19,40: Çiçekle •tk ıarkıları. 21ı Haberl..r. 

21,10: Sa.Ar• ~L aözlor, 21,SS Haı:abnrıb.n na• 
kil 22: Emele orkeatraaı. 23: Haberler Ye 

apor. 23,20: Plü. 24: Dana parçalarila b&fif 
muai.ld. 

545 Khz. llUDAPEŞTE, 550 -. 
18,3Ch Rajter idareaindo opera orlı.eatraaı. 

19,45: ltalyanca ders. 20,15: Pi.Ak. 21: Kanıılıl 
netriyat. 23: Haberler. 23,20: Lajoa vere. 
çinaene orlr:eatra.11. 24: Da11a muaik.i.ai. 

1195 KhL FRANKFURT, 251 m. 
175 Kbz. MOSKOVA, ı714 m. 
11,30: Sözler ve karııılr: proara.ra. 22: Y.ı... 

er dillerde netr.İJat. 

Nihal, Medi>a Muzalferin y..ıa.üe 
intitıır etmİftir· Tav9İye ed~ 

Holivut 
Holivut'lUl S kanunuevvel niioiıau 

giDel reaimler ve zenıııin münderecat
la İnti§&1' etmi,ı.ir. 

Koydaki fener f&Jllandırasmı do
lanırken gözü bir teye ilifti. içi 
hopladı. Bu heyecanın sebebini bU.. 
denbire anlayamamıt olacaktı ki yo 
!una devam etti. Fakat iki üç kü
rek daha çektikten sonra tekrar 
gözü o teye takılınca birdenbire 
kürekleri brnaktı, Bütün dikkatini 
gözlerinde toplayarak baktı: 

- Bu olacak... muhakkak bu... 
Vallahi bu! - diye söylendi -
Dar uzun koyu bir rengi vardı. Bu
nun rengi de koyu ... maun renk ..• 
Evet evet budur ... maun geceleyin 
öyle gözükür. Bizi kovalayan ıan. 
dal her halde bu olacak ... 

Maun boyalı sandal yirmi otuz 
kulaç ötede duruyordu. Biraz daha 
bakınca; 

- Amma da tuhaf ha. •. - de
di - nasıl? Bn sandal bafıboş mu 
bınakmışlar? .. demirli değil. Kürek 
!eri de üstünde •.. fWlU bir görelim 
bakalım .. 

Küreklere sarıldı: 
- Şap! Şap, şap! 
Bir saniye ıonra ha!ım gemisini, 

dört metre ac;.ığından bordalamıt 
buluntı10rdu. O zaman maun boya 
lı sandalın içinde zayıf bir insan 
vücudunun doğrulduğunu gördü. 
Ve ..• gözlerini orutturarak baktı, 
bir daha baktı ..• Yeis ve hayretle; 

- Oooh.. -dedi - ne arıyor-.. -

KARADENiZ YOLV 
GULCEMAL vapuru 6 Birin
cikamm PERŞEMBE günii 
saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8296) 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 5 Birinci 
Kanun ÇARŞAMBA ,wıü 
saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(8260) 1119'1 

MERSiN YOLU 
ERZURUM vapuru 6 Birinci 
Kanun PERŞEMBE ~ 
saat 11 de Payasa kadar. (826L 

9798 

'::::::::::::::::::::::·:-:-.--
TERCÜME ve TAPU 
ve uir devaire alt ltlerfniı 
için Yeal Poıtane karıımtda 

V elora hanıada 

SOMER· BiLGi YURDUNA 
mllracaat edinis. -(5450) 

Telefon: 20170 

9766 

sun burada? 
Hırçın bir kahkaha koyun~ 

netini kamçıladı: 
1 

- Neye aval aval bakıyonuıl · 
Y anatsan a.w 

Nazmi kürekleri bir iki kere d~ 
ha oynattı. Şimdi iki sandal ~ı· 
ne rampa etmi,ti. Boğuk bir e 
gene 5<>rdu: 

- Ne arıyorsun burada? ilice 
kolsuz bir fanila... ııôğüs bağır ~· 
çık .•. Bu serin sabah sana zehiıJıt 
Cavit! 

Maun boyalı sandaldaki, sarrtJ!l 
soluk benizli bir gençti. Cevap ver
meden eğildi. ince, bir deri bir ke~ 
mik kalmıJ parmaklannı büyüce 
bir rakı Jifesiniı-. boğazına dolaya• 
rak doğruldu v~ doğrulurken yari 
yarıya dolu olan tifeyİ bir dikişte 
boşalttı. Soluk yüzü yav-. ya•af 
penbeleşti, wnn' birden.bire lc'ıP 
kırmızı kesildi. Kemikleri kaleı:ll 
kalem gözüken göğsünü boğaZ111 

rüzgarına \'ererek; 
1 . N ... ,_..... 

- çım yanıyor azını ıçıın · 
diye bağırdı -

- Deliiii ! çılgın hayvan! Bu f'll' 
kı sana zehirden beterdir. 

- Bilmiyor muyum? 
Ayakta'"duramıyor, sallanıyordt> 

Acı acı güldü: 
-Bitmedi-
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1111 c~~~™~ıııııı 
~crikanın en iyi 1 HAFTALIK PROGRAM 1 İnkılap dersleri 
ınJenen istasyonu KlıL MOSKC\VA. (Sıalin) 36ı m. Ve Radyo 
\!_,,altı ay önceki radyo yazıları- 9 Kanunuevvel Pazar ı7, Senfonik kon•••· ıs.30: Amele kon••ri. Univeraitede verilecek inkılap dera 
"'il d ISTANBUL: ı9,30: Milli Okranya muoikiol. 22: Dan• •• ka· !eri lstanbul rady<>&U tanı.fmdan na.k· 

birinde elverifli havai.ar a 18: Ça:r ••ati: Otel Tokatlyaadaa nakil. 19: rııık mnai.lci parçaları. 24: lıp&117olca neırı· )edilecek her radyosu olana evinde 
;_rece yarınnc/an sonra çalışan Jünnutik: Selim S•rn Bey. ı9,30, Dünya b.. yaL 

45 
p _ b d I · taki tmek · k" 

•q 'k berleri. 19,40: Ha•ayan k.itar takunı. 20,10: 18,30: P1ilı::. 19,30: Reportaj. ~9, : .?pu- U ers erı P e ım anım ve-
~ erı an radyo Utcuyonlannın na- Konferans: Solucanlı çocuklar hakkında dok- ı .... konıerj. 20,30: Koro konaerı. 21: Sozler. recektir. Del"$~er a~ağıda gösterilen 
.. ~tlltıldığını gö;teren yazı çık- tor Ali Şükrü bey tarafrndan.) 20,45: Plak. - 2ı,3o, Radyo orkutr .... 22,.ı5: Edebiyat · günlerde aa.at 1 7,30 da batlayacak ve 
:trı. V raJ • musikisi. 21,15: Anadolu ajansı: Bonalar. 21.- 23: Söz:ler 23: Şarkılar. aonu.na kadar nakle devaırn edilecek • 

'1... iyana yosunun gazetesı 30: Orke•tra 22: Radyo orke•traa. c.u •• taa• ROMA, NAPOLl, BARI • • 
"fi "Rad' W' ha/talk gazete •o orke•traH- 18,ıo, Kanı•k kon,.r. - Plat.. •••Öz~·~· tir: 6 Kanunuevvel peqembe, S ıncı 
~ ıo ıen,, ı 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 21,45: Karııık kon•er. 22,30: '1Jl Oiadeıte,, ıa~m cwnartesi, 13 üncü perfem.be, 15 inci 

e Viya.na radyo mühendisinin 17.SO: Sak•ofon. 18.20: Konferaıaa. 18,50ı li bir perdelik musikili piyea. 23: Danı mu••- cumarte&i, 20 inci perşembe, 22 inci 
e Iİirdüğü bu yazıyı biz de oka· Budapeıto. Salon orke•tr"'" 20: Spor bab- kioi. 24: Haberi .re cumartesi, 23 üncü pazar, 25 inci aalı, 

ıı..._' iJd" • "k S !eri. 20,ıo, Stüdyo tiyatro••· 2ı,45: Son bab.,.. 592 Kbz. BERLIN 357 m.: 2 7 • • ---~'- 29 art · ;~:<lll CITınııza b · umı•ti . onra , 24 H . ı" Haf•'f mu••'k,-, ı 9,30 Hafif mu•Ü<i. 20,30 mcı ,,.,. ...,u~e, unçu cwn esı, T ler. 22: Şarkılar "Ye 22,40: Oraı.e•tra. : 91~ u t • .o.--L 1 d 
"'-de tecrübeler yap!ık. Bu. lunul- mann caa ta.lam" Stukuki bahi•ler, 20,40 Aktüalite , b~b~rler, Her derı•n bitminde Y'....,..,u ra • 
.~ - 686 Xhs. BELGRAT, 437 m. 2110 Lanf in• Glück opereti, 22 Net eh mu- yoa.u programda gösterilen neıriya.tı-
{ Pek güç olma.Jıgı denilen/er- 19: Ki.lise ,arkaları. W,05: Sö:aler. 20,10: aikili proıram. 23 Haberler, 23,30 Askeri na devam edecektir. 
ı~,bir kaç postayı almaya çalıf· Reklüalar, 20,20: Plak. 20,30: Milli aeıriyat. mu•Ü<L 
"l 11 d bi • bulanvıJ k Yıl 21: Sözler 2ı,30: Keman kon•eri. 22, Radyo 592 Kba. ViYANA 501 m.• 
~ .. e e ·rint l •. • tem.aiti. 23; Haberler. 23,20: Radyo orkeat.raas. 1830 Koro konseri. 19 Eaki A•uıturya ••· 

111ııiinün yaz olması buna ızın 223 Kba. V ARŞOVA, ı345 m. firi Herr Ausuot Kral tarafmdan Türkiye 
ı..._ • l b"l" B "nl J ııe 18: Popüler havalar. - Muhtelif sözler. 201 Cumhuriyetinin kuruluıunun tarüU sebepleri, 

~;•ıııemı;-. o a ı ır. agu er e · 20 ıo Ha 
-··-y Hafif musiki. 20,45: Sözler. 21: Senfonik kon- atlı lıı:onferanı, 19,25 Derı •••a.ıre, • '" 
ıoğuk havalarda Viyana raJ- aer - Sözler. 22: Şen proıram. - Haberle.r. herler 20.40 Serciye dair, 21 Don Karloa 0 • 

~ ..... ;;h d" "nı"n buldugu" bu pol• 23: Konserli n:: ....... ıu-r ~.: .. .-.re. 24,05: da.na mv. peraıı~dan sahneler, 21,55 Sözler, 22,15 la· 
ı.t_ -••ı&4 en Ut w ai.kiıi. paınyol musikisi, 22,30 Haberler, 22,40 l~p~ .. 
~11 daha kolay gelmen gerek· Kbz. LEIPZIC, 382 m. yol ba .. lar•run dnam" 24.30 Dan• mu"k'"· 

. K.ıaa dalgalı postaları alacak ı9. E. bay .. nla .. bakkrnda. ıo. Romantik 12 KAnnuu•vvel Çar,amba 
~ / bir piyea: "Daleicbte alück,, 21,35ı Reportaj d u 
~. neleri olmıyan okuyucu -:·ımı- 22,30: 8 inci taheıer kon•eri. 23,lOı Haberler. 
"" d ISTANBUL: 1 • toiııh. havalarda banu eneme- ... ıpor. 23,40: Dan• musikisi. 18: Fran&IXCL 18,30: Jim11aatik: Selim Sırn. 
".'iııiiııı • o"ne su"r_;·. Bı"zun" denevi•le· Kb •. PRA~·-1470, m. ıs ıs ı9: Pli.k. dan• mu•iki•t ı9,30: Dünya baber-

c;;ı..- .T--Y 16: iki perQC i.k 'Bai.aer., operası. ı ı k takımı 
:~ •onunda yalnız L-- dafgalar f M ·•·ı· al · L leri. 19,40: Bal•layka orkestrası, oro , _ RlHI Kon. erana. - uauu ı manca •etrıya - tarafından karııık ha•alar. 20,40: Ko11uıma. 

b- • d A haberler. 20,30: Operet 23: Haberler, - PJi.k. al h fta 21 ""l't11den program gön eren • H Schr 1 konferana1 tasarruf •• yerli m 1 • 11• • ~--- · 23,25: Sözler, 23,lG: eruaaan amme or• -ın Halk h a 
...... "k. an iatasvnnlanndan bir kaçı• ke•tr .. ı. ı5: Anadolu ajan ... Borular. 2ı.--: a• • 
~ "..... MOSKOV A, (Stalin) 361 m. ları: Radyo orkeatraaı. 
~ 1.l'ice itıltebildik ııe iki ha/tadır ı8·. "c..,·.ı kaılar,, ioimli ....... ıs,zş, 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m • 
w~ • r bil• r·ı 18: Sözler 18,30: Ril'o çinaeae orkeıtraaı. 
ı l)'İ konaerler dinleye • ıyoruz. Bir operanın nakli. 22,30: Danı mu•İki•İ •• Q.. 19 4S: Eski lnailterede bir dolatma.. 20,15: 
~~dan Schenektady ile Pitaburg ••ıılr mu•iki. Tan:nm•ı open parçalan. 2ı: Sö•ler. 2ı~5 : 
'"il-' hav 1 d Kbz. STOKHOLM, 420 m. Opera ork .. tr"'" 23: Haberler. 23,25: Pli.k. 
t ""art /ena ol.mayan a ar a 18,30: Sözlw. 19: Muhtelif. 20,30t Piyano 24: Bachman aalon kuartet taknrııı. 
!ce d L--l nzk bah konseri. (2 piyano ile) 20,45: Tiyatro. 21,15: 

lıı; Yansın an ""'° ıya aa a Mozarbn o•orlerind.., harp •• flüt konMri. ~ ~=kİa!~a~~~~io,4:-~..: 20,20• Haber· 
~ " doğru ara sıra al.ımnakta ise 23: Radro orke•traıL ler zÖ,30: Milli neırjyat. 21: Jübliyanadaa nalc-

ı 
1 h • ·z k d" ROMO • NAPOLI • BARI etfiin İ..pfi meme fe tt. lS: Senfonik konaer. _ Pli.k. _ •• ıözleır. len bir opera temsili. 
~ S 223 Khz. VARŞOV A ı345 "'· . "'Ora yaptığımız Jenem.elerJe :A,.. 21,45: Bando mızıka. 23: Varyet .. 24: on b... 18: Keman konseri. 18,35: Piyano.yardımıyle 

ııı... ., k d l b•rler. orkestra konseri 18,50: Spor •es&Jr.e. 19,lS: ' 'llfan "Bouncl Broı:ık ısa a • Mı JCba. BERLIN 357 m. : Wk a. k 
1,.1 '' 19 : Muıi.kili •koç ,ı9,30 Şarkılar, Spor. 21 Kuartet oda konıeri. 19,45: on~1m 0p"'ı~kr. 
"'l ' t k • • Jinl nJi 20: Piyano ile tarlu1ar. 20,,20: Söz:ıer - •. · 

li•, • ll' a:syonunu ÇO l)'I e • Şen musiki, 22.,30 8 inci ıaheıerlw koa.ıeri, Sö .. Jer. 21 : Hafif musiki._ Sözler. 22: Chopıa 
llj QrıJacJık. 49,18 metre dalga U• 23,ıS Haberler, 23,40 Dan• mu•ikioi. konHrİ. 22,30: Konforu•. 22,40, Leb ıulalan 
~ .. r 592 Kbz, VIY ANA 507 m.: 23,lS: Danı muaiki•.i. 24.05: Danı muaıkıaı. 

•quifunda htJtada üç gün progra ıs,ıo Plilr (Romanyaya ait), ıs,40 Şua- Khz. LEIPZIC, 382 m. . .. 
'J't • dan, bundaa, 19,05 Eduard Pa•l Danızby ,35 N 1 uaıkıaı 

1 ı.:tiJen bu nn•tayı -baha kCJT"' al H L. 1 ı9 05· Köylü neıriyatı ı9 : o• m 

lıtanbul radyosunda jim
naı tik derselri 

Bugün ı.,,.de L.tanbul radyoau din • 
leyicilerıne yeni bir aürpriz d :>.h:ı ha.
zrrlıyarak radyoda j:mnaatik denle • 
rinin tatbikma ba§lanıyor. A vnıp" rad 
yolannm çoğunda her sabah teaadüf 
edilen bu derslerin radyoonuzda da ya 
pılmaaı gençlerimizi de, ya§lılaTımızı 
da memnun ettiğini tahmin ederiz. 
Çünkü bu dersler yalnız gençı~er için 
değ:Idir. Yaılı olanlara ayrı, gençlere 
ayrı, kadınlara da ayn deraler verile. 
cektir. Bu dersler itin tam ehli olan 
Bay Selim Sım: tarafından verilecek 
olduğuna hilhuaa. ..,vindik. Çünkü 
her tasavvurunu radyoda anlabnak 
her jimnutik hocesmm harcr olmadı
ii'ma §Üphe yoktur. 

Ka.dmda.r'& ait ol.a.n jimnutik d.,..... 
!eri de Bayan Selma tarafından veri
lecektir. Bayan Selmanm aeoıi. de radyo 
dinleyicilerine yabancı değildir. Kec
disi kadına ait radyo ıkonferamlarm· 
da bulunmut ve hepimizin hC>fuan gôt. 
ıni§ti. 

Viyanada Türkiye bak
kınde konferans 

~'"Y' ,,,_..._ o- y• kendi eserlerinden ç ıyor 19.35 aoer er, 2<>: :,F~tal yumurta.,, iıimli musikili ıkeç. 21: 
'> d • .. __ _. ki ı9,45 Muoikili .kanı•k kompo•ioyoa, 2ı Kla· •< K b anlık ıar- E-'-ı' A-··tury• aefın' • Herr Anm•• 
c; en ertesı gun .....,. se ze Haberler. - Sözler. 2ı..,.,: a ram -. ·- - --

L ~ •ik popüler temıil D.-r Meineid bauer, 22,30 lalar. 22: Senfonik konser. 23: Hah.erler, 23,20: Kral 11-12-934 salı ak§&IDI .-t 19 da 

&"IQcfcrr ıh;zelce dinlenilir. BounJ • Haberler, 23 iki piyano ilk kott•ft", 23,30 Ha- Şarkılar. 24: Dan• musikisi•• Haf.af parçalar, d ------'- y -• ki h-'-km 
o- berlerin sonu~ 24 Bando muzika, 1 Buda.,.ı- Viyana ra. YOMU11UA ur ye &K • 

' O••k • • k bu Kh?:. PRAG, 470 m. A .. d b k nf •-"-'- K nf 
1,, ~ ıstasyonunu <11agt ya arı ıı- teden nakil. ıs,ss, Orke•tra konoeri. ıs,30: Pli.k. - '".z. a ir o erans verece...ur. o e • 

.. ~ kısa dalgalı iyi makinelerle CU• 1 o KAn un uevvel Pazartesı· lor. - Plak. ı9,0S, Plôk. ı9,ıo, >:mele ·~li • ranam mevzuu "Türkiye Cumhuriyeti-
lft...... A CI. 19,30: Almanca emisyon. 20,10: Plak. - Sozler JLn kunılmaamın ba.flıc& tarihi aebep. 
"'rfeai, pazartesi ııe perfembe ak- JSTANBUL: 20,30, ltalyaa ıarlulan •• b .. ~ıar'.. 22: Çek leoi.,, dir. 

f<bııl d 18: Fran&aca der•. 18.,30: PlBk: tiyatro m• filbarmoniıi tarafından ko~ i1t1rak•le konHr . .,...,..,..,....,!!!!!!!!!!!!!!!""''!<!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!!!!_,_ 
"' Qrı gece yart•ın an wnra Veya- aikiai 19,30: Dünya haberleri. 19,40: M':'zik • - Haberler. 23,15: Pl&k, - Fransızca haber- ~ 
L ~lann ertesi. sabahları o- aolo (Nejat - keman) 20: Konutm.a.. Selım. s.,._ Jet. lar 20,20: Aktüalite. 20,30: Cazband. - Mub-
"111: n 20,30: Plak: orke•tra.. 21,15: Anadolu •J•n•ı Khz. MOSKOVA, (Stalin) 361 111.'. • , telif ıöz.ln, 21.15: Senfonik konser. (kon..,.. 
l Pazar, salı ve cunıa gü.nleri sa- Bor•alar. 21.30: Radyo •e caz tanao ork. .. tra- 19,30: Senfonik. konaer "Oakar Frı~ın ıda· Tatuva.rdan) 23,30: Şi.irler. 23,40: Kon..-li 
~hJ •t. re•inde ve Bruckner, Mozartın oıerleruıden,.. rekli.mlar. 24,05: Dana muıikiıi. 

ıın erken kalkarak altıelan Ve- ı8,ıo, Hafif •alon mu•ik;,;, ı9, Der•. ı9,2S: Khz. STOKllOLM, 420 "1· , Kb<. LEIPZIC, 382 m. 
lıt~)'edi.den sekize kadar bu yeri. Jin Çimbal aletile konser. 19,55: P.ta.allar. 20,40: 18,05: Çocuk programı. 18,45: Plak. 19,4S: 19,20: Şarkılar. 19,45: Mandolin •• gitar ma-

Filharmonik. takım tarafından BeethoTPnİa Almanca derı, 20,30: Konferans. 21: Bachın ıikiai. 20,45: Haftanın sporu. 21 ı Haberler. 
ek doğru olur. Bıı istasyonun eserlerinden konıer. 21,25: Haberler. 22,40ı eserlerinden konıer. 23: Yeni danı muıikiai. 21,15: Musikili. milli nefriyat. 22

1
10: Akt•• 

4ııh.t B d B k Pl-k. 23: Bir piyesten sahneler. 23,SO: Ber.Lr:ea ROMA - NAPOLI • BARI ko01ı•eri. 23,10: Haberler. 23.30: Robert Seha-
• '«U bulunduğa oun • roa çinl'ene orkeıtraıı. 18,10: Karı,ık hafif musiki. 18.55: Pli.k. ve manrun eıerlerinden C - dur 1 7inci fantaziıi. 

~'lı.ıi Nevyorka yakın olan bir yer· 686 BELCRAT, 437 ... •Özl•f 2ı,45, "Sereda d'opera., i.oimli piye•. 24, Operet parçalan. 
<ej ı9,30: Der&. 20' Pli.k. - Haherlor. 20,30: 24: Son haberler. Kha. PRAC, 470 m. 
lı'-"İr. Konserlerinin bir çoklannı Milli neıriyat. 21: Lİ•nıkinin "Porin,, isimli 592 Khz. BERLIN 357 m.: 16,55: Orke•tra. 17,45: Sözler. - Kuartet 
''ev el l operası. 19,05 Kadın •••ti., 19,30 Noel tarlularr, konaerl. 18: Ziraat. 19,10: Amele prc:ısramı. 
. l1o1'kfaki •tüdyolarla ans yer e 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 20,40 Aktüalite, Haberler, 21,45 Milli prog· _ Aktüalite. 20,10: Caz pl&kları, 20,30: Ha-
~rıd b • 18: Piyano - sözler. 18.:.:JS: Plik. - Söxler. ram, 22,10 Küçük radyo orke•traaı, 23 Ha- fif musiki. 21,50: SPofonik konaer. 22: Hah.r-

en ol.aralı Jinleten U ısta.yon 19,15: Shcubertin (trlo Si beool - maje-ur) kon· herler 23,30 Danı muıikiıi, 24 Yeni Saar ler. 23,15: Plak. 
":tbaJıa '\Jakın saatlerde lı.altamn üç ıeri. 19,45: Sö.,.Jer. 21: Haf:f mu11: 1·i 2' ..11: mu•iki.i, 1 Gece kon•eri. Khz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
t'" " Haberler. 2.2: Konıervatu•ardan naklen ko.., 592 Khz:. ViYANA 507 m.: 18,30: Çocuk neıriyatı. 22: Danı muiıika.i. 
~ili.inde de dan• çalgın verilir. En ser. - Konfcranı. 23,15: J.Janı ae . • ı. - ........ 18,05 Yeni Avuaturra muıikiai, 79 Tıbbi •e karııık kon•er. 

So4 Dünyaca en tanınmıt tenor ıarlucılarının pli.it- tavıiyeler. 19,50 Sözler 20 Haberler, 20,20 592 Khz:. BERLIN 357 m.: 
d labahlan yeJi ile aekiz arasın- lan. 24,05: Dana muıi".iıi. Mandolin orkestrası kon•eri, 21 Kuartet kon· 17 Ji.,fif musiki, 19 Sözler, 19.30, Şarkılar 
Iİ dirtleJigımı"" • •z saat orada gece ya.. Khz. LEIPZIG 382 m.. •eri 22 50 Haberler. 23 Anton Dvorak'ın e- 20 Küçük radyo orke•tr••s. 20,40 Aktüalite, 

h. 19: Heinmrich mar•hlmerin eserlerinden koa ıerl~rioden kon.er, 23,35 Haberler, ıöxler Haberler, 21.15 Şarlular, 22,10 Eilenc~li koa.-
ı.'"q 12 ile 1 arasr olJuğunclan nepi.• aer. 19,40: Askeri neıriyaL 20: Eski ve halk 24,30 Cece krtnıeri. ıer, 23, Son haberler, 23,20 Gece konıeri. 
'Ctf musikisi. 20,35: Konferans. 21: Haberler. 21,10 1 p &. 592 Khz. ViYANA 507 m.: 
'İ 1

11 •onu sayılır. Bulduğumuz ye- Operet muoikioi. 23: Haberler •e •por, 23.20• 13 Kanunuevve erşemı:e ı8,ıs Çocuk, ı8,40 Piyano kon .. ri, ı9,ıo 
, l't l,Qfka bir i.sta.ıyon olmadığına Akıam. muaikiai. 24: Kanı1k elanı musikisi. ISTANBUL: Haftanın beden sporu. 19,35 Denizcilik, 19.SS 
in,.._ Khz. PRAG, 470 m. 18: Almanca. 18.30 ~ Plak. dan• muailı;iai. Ne- elaefe, 20,0S Haberler, 20,15 Noel farkılan 

lq/
""1,..-k ı"çın" ..., karakterı"stı"k nok· 16,55: Hafif muıiki, 17,55: Çoculı: pro.ramı. b 1 · 20 s· Koro ile ıarkılar, 21 T"mail, 22,30 Hnberler, 

""' y- ı ıeli musiki. 19,30: Dünya ha er arı. : ıgan ıS,10: Sözler. 18,20: Plak. 18,25: Söz er. 18,35: T f ı· 22,55 Piyano konseri, 23,30 Haberler, 23,50 o... k • l" • Di l orkealra11. 20.30: Konferan•. aaarru •e yer ı -ıı ntik etme ıyız: nenen Pli.k, 18.45: Keman konseri. 19,10: Ticaret· malı haftası. 21,15: Anadolu ajan•ı. bor•alar. Neı'eli Konser, 24,50 Kuartet konı~r.i... 
~ ı._ k ıcJ Almanca netri.yaL 20,10: Plik. - Ru•ça ders. 
~ '«Utftk bir Ameri an caz ır Ve 20.JO: Armonik musikisi. 21,15: Şarkılı Jta.J. 21,30: Radyo orkeıtraıı. 22: Caz ve tanıo or· 
e,. Pcıı- nJ k k J yan musikisi. - Edebiyat. 22: Radyo orkeat· keatraaı. 
~ ça aran a pe ısa UTUf· haberle•, 545 Khz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
.1 l1apılır. Çalınan parçalr arasın- raaı. ~: Haberler. 231 15: Pli.k, - Almanca 18,30: Harpa kon•eri. 19: lngilizce de-rı. 
fıfq Khz. MOSKOVA, (Stalin) 316 m. 19,30: Salon musikisi. 20: Ma•allar. 20,25: Plak 
.1 en çok sekiz, on •attİye ara VaT• 18,30: Çocuk proıramı. - KIB.ilc. Alman ma· 21: Tiyatro. 23.JO: Son haberler. 23,50: Vere• 
fıftr T _,__ __ h" el aikiıi. 22: Dan• muUkiıi. •e karııık muailc.i. çinıene takımı 
J ' akun çaunaınna iÇ urma- 24,05' Büyük proıram aakil. f '~ • 686 Kbz. BELCRAT, 437 m. 

1 t ~koyulur. Program bitmek üze- Kbz. STOICHOLM, 420 m. ıs, Radyo ork .. traH. ı9,s5, Muhtelif. 2ı,ıo: 
tık N k 1 p · · · Rekl&n.lnr. 21,20: PIAk. 21,lO: KraLn orkeı-1, en spiker konserin eııyor ta- ı7,ss, Plik. 20,30, Söz er. 2ı: uçç•n•••• Pl"k 

""- l eserlerinden "Le manteau,, operaıı. 21,50: Söz- tr.r.ıt tarafından kon•er. 23,30: a . 
t!• "<lrıgi kabaralardan alındığını lor. 22,ı5: Viyolon•el konHri, 23: Koro koa· ı23 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
V l eri 19,15: Piyano konseri. 19,45: Sözler .. 20: 
J )1 erken çalgı ile konuşma bir ara• • ~OMA _ NAPOLI _ BARI Mandolin orkutra ... ıo.20, :,o de• •"••"- • ••~ 
fıfq d eo _ _.. ki--' d 21: Hafif orkestra. kon•eri. 21,45: Haberle.r. d Uyulur . .;xun.: •e zcıe caz Ut• 18,10: Kaartet konser. - Plilı: •• •Öz:ler. 22 : s .. nfon.ik or~eatra konseri. _ Konferans. 
.. ~~fQ'.n sonra spiker iataayonu bil- 21,45: Campariden naklen karıtık konser. 23; 23,15: Danı dersi. 23,35: Plik. 23,45: Konfe-
'ıl'i k k Varyete. 24: Haberler. ra.ns Sözler. 24

1
05: Danı musikisi. 

la r: "Bround • Bıou ,, dedi ten 592 Kbz. BERLIN 357 "'" KhL LEIPZIC, 382 m. 
~ ~Q istasyonu her kısa dalgada ol ıs,30 Opera parçaları, •Özler, ı9.05 Bed- ı8,30: A<t,iolit•. - Soder. ı9,ıO: Talebe or· 
"fu "b• • • • d h. t sporu haberleri, 19,30 Şarkılar, Aktüalite, keatra-... 20,03. Solo konser (solist piyanist,, 

I._ ı:ı gı l lfaretını e a ar ve fU Haberler, 2ı,10 Mikrofon reportap' , 22 19 nca R · H b 1 23,25 :'<fr// 'W X AL B 21,40: eportaJ. 23: a er er.•• spor. ı l eri söyler. ' • 3 ,, un- asra ait muıiki. 23 Haberler. 23,20 Karıttk Dan• muaildıi. 24: Romanlar •e ba.lladlar ( ıe-
:: böyle okunur: "Dabl yu iri ika ı-•ce k~;;·~i, .. ViYANA 507 m.·. <• koueri) 
·ı 1 ki l • l Kbz. PRAG, 470 m ft6 e ,, Kısa dalgalı ma ·ne en o an 18,20 Sözler, 18,30 Viyana ba.aları, t•r· 16,SS: Aaker mızıkası. 17.45: Sözler. 17,55: 

1 Ortelere bu enteruan postayı din kılar, ıöıder, 20,25 Şiirler, 20,50 Holser ida· Çocuk konserı. 18,20: Pli.k. - 18,45: ZiraaL 
eltt resinde radyo orkestrası, 22,30 Haberler, 18,55: Alınnr.uı çalgılı neıriyat, 19,55: Sözler, 

elerini ileri süreriz. 22,40 Aktü11lite, 23.15 Pirano konseri, 13,30 20,lO: Plak. _ Sö&ler 20,45: Koro konseri_ 
Turgut BLEDA Resmi tamimler, 23,50 Kıt, 24 Pi& 24,30 Sözler. 23,10: Kah•• konıer.i ve caz.. 

'-- D 

Sernferipol iyi işidilmiyecek 
f 't illi mevci 349 metre olan Sem
~tiıı 1 ) k ... ) o (Kırnn mer ezının ne,rı· 

' 11 10 kilovatlık anten enerjisile 

, 'ranuzda deniz olması hasebile 

~ l>ek iyi takip edilebilmektedir • 

~ 'l)ııramının çoğu rusça olmakla 

,~~ilber ara aıra bu merkezde ıslah 
ş 1 lıni, bir şark musikisi i'itilir. 
'•k 1 k . . "k 1 le ı arın e serısı mu emme ses· 

& •I~ ve piyano refaka.tile söylenir. 

tiI ı~iharla memleketimiz dinleyi-

iı erıni alakadar eden bir istaıyon~ I !tit" Ayni tuli mevç üzerinden 12 
kt 0,vatlık Strıusburg Fransız mer· 

Ilı 21 Program netretmekte iıe de 

~·''afenin uzaklıgından dolayı şim 
{Ye kadar tacizat vaki değildir. 
~it haftadan beri Strassburg rad

rıı0•ıınun kudreti 60 kilovata çıkarıl 
'Ilı 1l Ve tecrübeten ne~riyata başla-
llı 1l bulunduğundan dolayı Kırım 
~ erkezini fena halde taciz etmeğe 
~'.41anıış ve zevksiz dinletr.ıekte • 

t~~İ Yakında daimi olarak 40 kilo. 

llot a Çalıtacak Strassburg Semfer· 

I~ it daha çok taciz edeceği zanno 
ııuyor, 

Plak, 1 Danı plakları. Kez MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 

l'Anuruevvel Salı 
lSTANBULı 
.ı.v ........ u ... u...a ders. ls.JO: Jimpaatik: Baya.n 

zade. 18,50: PlBlc.: d'Jıp• muıikiıi. 19,30: Dün
ya haberleri 19,40: Konuıma: Bayan Azade 
Selma 20,10: Mösyö Goldenbers koro. 20,40: 
Plak. Ne1ell musiki. 21,15: Ana.dolu aj&n•• -
Borsalar. 21,30: Orkestra. 22: Caz •e tanıo or
ke•traaı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Pjyano yardımi.yle ıarkı1ar. 19: Ders. 

19.30: Vagnerin "valküre., opPra11. 20,40: Spor. 
22,15: Son haberler. - Şandor Bura çinıen• 
takımı 24: Cazband. , 

686 IChz. BELCRAT, 437 m 
17,30.: Radyo orkeatra11. 19,25: Haberler. 

19,30: Ders 20: Plıi.k. 20,20: Haberler. 20,30: 
Milli netriyat. 21: Konferana. 21.30: Relı.li..ın .. 
Jar. 21,40: Senfonik lconıer sonra plak, · 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m 
. 18: Eıki franaıx dan•lan, 18,25: Sözler. 
18,35; Piyano yardunıyla ıarkılar. 18,50: Söz. 
ler. 19,15: Hafif muaiki. 19,45: EdebiyaL 20: 
Popüriler, ıarkılar, - Sö~ler. 20,30: plik va
aaıre. 20ı Kl.iıi.k ıarlular. - Konserli rekli.m· 
lar. 23, tSı Plilk, 23,45: Sö:ı.ler. 24,05: Danı 
muail..ial. 

Khz. LEIPIC, 382 m. 
18.20: l.ante refakatile ıarkılar, 18,50: Ha

ber8el', 19: konferın. 19,15; Plik. 20,.35: Sözler. 
21,10: "Ha1k •e it .. isimli radyo temıili, 22~ 
Orkestra kon•eri. 23: 1-laberlrr ve spor. 23,20: 
Pl.ik, 24: Hafif parçalar, dan• musikisi. 

Khz. PRAC, 470 m. 
18,05: PIAk. 18,35: Almanca dera - Şiirler. 

- Ziraat. 19~'2.0: Muaikilı Almanca emaiyon 
(,arkı!. piyano), 19,55: .. laberler veıaire. 
20,10: Karıtık tarkılı em•İyon_ 21,40: Hafif 
muıiki. - H•berler. 22.25: P.iJano - keman 
"onaeri. 23: Haberler. 2J,15ı Plik. 23,lO~ la· 
ailiz.c• haberler. 

18.25: Operadan nak.il. 22,30: Dana muaiki· 
ai. ve k&.Mtık konıer. 

Kbz. STOKHOLM, 426 m. 
Sörler. 21,30: Radyo orkeatraaı. 23. Pl.ik. 

18,05: Pli.k. 19,45: lngilizce dera. 20i30ı 
ROMA - NAPOLI • BARI 
18: Şarkıh konser. 18,55: Plik. •• •Özler. 

21,45: Senfonik konser. 24: Haberler. 
59Z Khz. BERLIN 357 m.: 

18,35 Vlyolonıel •e orkestra konseri, 19,05 
Cençlere, aözler1 20 Bando mu•il..a, 20,40 
Aktüalite, haberler, 21,10 Karıtık dana, tnu
ıiki•İ 

592 Khz. ViYANA 507 m.: 
18,15 Şarkılar, 18,45 ll..tİ•adi Kültür, 19,55 

Haberler, 20,\.0 Koro konıeri, 20,55 Oavald 
Kabaat.1.'nın idaresinde opera muıikiai, 22,15 
Haber.er, 22,40 Söz.ler, 22..50 A•kerl ve sivil 
koua.er, 23,20 Haberler, 24,SO Danı muailı;iai. 

14 Kanunuevvel Guma 
ISTANBUL' 
12,30: PlAk. 18: Çocuk saati; otel T okatliyan 

dan transmisyon. 19: Çocuk hikiyeleri. 19,30: 
Dünya haberleri. 19,40: Plik. tiyatro musikisi. 
20,30: Konferans. Taaarruf •e yerli. ınalı haf
ta••. 21ı Şiir. 21,15: Anadolu ajanıı • borsalar. 
21.30: Orkestra. 22: Caz ve tanıo orkeılr••ı. 

545 IChz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Pli.k. 19: Spor. 19,10: Stenoarafi der· 

si. 19,35: ŞArlular. 20,15: Dı1 aiya•aıına b;r ba· 
"kıı. 20.30: Söı.ler. 21,10: Senfonik kon•er. 22,15 
Haberler. 23,25: Dana musikisi. 24: Çingene 
muaikici. ~ 

686 Kbz. BELCRAT, 437 m. 
18: Çocuklara kültür flxik. 19,55: Muhte· 

li.f. 20,10: Pl.ik. 20,20: Haberler. 20.30: Milli 
neıriyat. 21: Konferans. 21,30: Zairepten na
kil. 23: Haberler. 23,15: Radyo orkestrası. 

223 IChz. VARŞOV A, 1345 m. 
18,15: Soli•t konseri. 18,50: Sözler, 19,15: 

Salon muıikiıi. 19,30: Ko nferans. 20: Şarkı-

15 KAnunuevvel Cumartesi 
ISTANBUL: 
18: Fransızca 18,30: Jimıfaatilc:, Bayan Azade 

]8,30: PIAk, dana mualkiai. 19,30; Dünya hab•r
leri. 19."0• V ..,1 .... ~ .. .... T,.•ııırruf Ye yerli malı 
haftası. 20: Maarif bakan.lığı namına konferans. 
20,20: Metııı", .u.ı. .. ı· baı·non :l0,40: Spor ko-
autması: Eır•f Şr!Jk Ba"f' 21 15: Anadolu a
ja.nıı • Borıalar. 21,30: Türkçe sözlü ha•a1ar. 
BaJan Bedriye Rasim. not (halk havalan) 22: 
Radyo caz •e tanıo or.Lr:eatra•ı . 

545 ICbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Çiter konseri. 18,45: Sözler. 19,20: Ha

fifi musiki. 20: Telefon sonatlarından report.aj 
20,45: lmre Maıyari ç.inıene takım.ile beraber 
Anna Utry •e Coelenri tarafından ıarkılar, 
22: Radyo tiyatrosu. 23,20: Haberler. 23,40: 
Dan• pli.klan , 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: Konferanı. - Mnhtelif. 20,10: Plak. -

Haberler. 20,30: Mitil netriyaL 21: Radyo _.. 
keıtraıı. 21,,30: Opera tema.ili. 

223 Kba. VARŞOVA, ı345 na. 

18: Sonatlar. 18,50: Söz.ler. 19,15: Hafif 
orkestra kon•eri. 19,45: Sösler. 20: Şarkılı 
konser (opera parçalan - Puççini) 20.20: Söz:. 
ler. 21: Hafif muıilci. 21,45: Haberler. 22: Sa• 
fonik popüler orkestra konseri. 23,15: Danı 
muaiki•L 24: Sözler, 24,35: Salou orkeatr ........ 

Kbz. LEIPZIC, 382 m. 

18,25: Hikiye. 18,45: Yea.i IU.ıat. 19: Şa.rlıalı 
sözler. 19,30: Plik. 20,35: Tarih •e aüzel 1&· 

natlar. 21: Haberl•r. 21,10: "Fantinib:e isimli 
operet. 23: Haberl•r •• ıpor. 23,20: Dana m•· 
aikiıi • 

Kb<. PRAC. 470 m. 

16,55: Şeu ıarlular. 17,40: Mizah. 18,05: Şar
lalar. 18,25: Popüler. tarkılar. 18.,35: Plik. 
18,45: Sözler. 18,55: Amele neıriyat. 19,05: Al 
manca musikili em..İ•yon. 20,10: Plik - Aktü· 
alite. 20,05: Askeri mızıka. 21,10: Söder. 21,25 
Varyete. 22,05: "Annette •• Jeannot.., isimli 
operet. 23,15: Plik. 23,30: Senfonik caz. 

Khz. MOS\{.OVA. (Stalin) 

11: "Leı Conteı. Hoffamann., operaH. 18,25 
Bir temsilin nakli. 22,30: Danı musikisi •e bir 
ıı.Lr: kon•er. 

Khz. STOKHOLM, 426 m. 

18.05: Plik. 19,10: Sözler. 19,30: Eıki danı 
muaikiai. 20,30: Kabara netriyat. 21,25: Sözler 
21,45: Askeri lconaer. 23: Yeni dana muaik.iai. 

ROMA - NAPOLI . BARI -
18,10: Orke•tra konseri. 18,55: Sözler •e 

plik konserleri. 21 145: "L'amico Fritz,, isminde 
ki Muca.ıninin opera temsili. 24: Son haber· 
ler. 

592 Kbz. BERLIN 357 m.: 
19,05 Milli danalar, 19,20 Der zerhrochene 

Kopf İ•İmli tem•il, 20 Keman Konseri, 20,20 
Şarkılar, 20,40 Aktüalite, haberler, 21,10 
Fatinitza isimli operet, 23 Haberler, 23,20 
Dan• musikisi. 

592 Khz. ViYANA 507 m-' 
17,40 Hafif musiki, ıözler, 19,05 Halk 1ar· 

kıları, 19.30 Aktüalite, haberler, 19,55. 20,55 
Şarkılar, 21 Haftanın haberleri, 21..JO Hafif 
havalar, tarkılar, 22 Radyo popüriai (Victor 
Hruby tarafından), 23,30 Haber ler, 24 Ba r 
neıriyatı, l Kuartet ko nseri. 

TARIHf TF FRIK 22 

Ittihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C • 
• 

Cemiyet I stanbulda metin ve kuvvet-
li esaslar üzerine kurulmuş değildi 

pek mahdud semereler verebilir. 

Aç kalmıt ve onun için gayri metru 

vasıtalarla maitetini tedarike alı,. 
mıt kimselere hüıriyet dersi ver· 

mek aynen mefaedat talimi gibidir. 

Cemiyet, devletin vükelası ve mil· 

let gibidir. Cemiyet, devletin vüke

&aıı ve millet üzerinde nüfuzunu 

imale kadirae bir dakika bile bek

lemeyip hiç olmazsa on bin kitinin 

f&tanbulda maitetlerini tem.in ıe
beblerini hazırlamalıdır. 

Cemiyet, hakkındaki dini müba

latsızlık isnadlarını aynen redde 

mecbur kalınca bir takım aathi ve 

zahiri vesilelere istinad ederek me· 

rela camilerde mevlud okuttunırdu. 
Halbuki müfaidleı1İn gayzı ve kini 

o kadar kuvvetli idi ki Ayasofya

da okunan mevlud mecliıinde bir 

takım halk kasden kadınların üze

rine hücum ettiler. llıni kiaveler 

giymİf olan kimseler camide teneke 

yuvarlamak ıuretile rezalet yaptı· 
lar.Gene o halk, volkan cemiyetinin 

açılıtında hutu ile ağlayarak hür· 

metlerini meydana koydular. fylik

le kötülüğü bu derece farketmeyen, 

yahud bu derece feıada meyilli o
lan bir> halkı hak ve ııevab yoluna 

getirmek hayır ve hasenat ile de 

mümkün olamaz fikrindeyim. 

Kaldı ki fslam olmayan unıurla· 
rın ötedenberi meyilleri malfun ve 

bundan böyle de o halin devam e
deceği meczum olduğu cihetle OD· 

lan o yoldan çevinndc çareleri her 

'eyden evvel dü,ünülecek mühim 

maddelerdendir. 

Cemiyetin inhitatına sebeb olan 

diğer bir feY de latanbulda metin 

ve kuvvetli esar.lar üzerine tefekkül 

edememesidir. Maateesıüf itiraf et· 

meli ki bugün kulüblere mukayyed 

olan ihvan ne muntazaman devam 

ediyorlar, ne de taahhüd ettikleri 

birkaç kunıtu vermeğe çalıtıyorlar. 
Cemiyetin hayrına ve nefine en kü
çük fedakarlığı yapmaktan kaçı· 
nıyorlar. Ba,langıçtaki tevk ve he
ves, tal8..f alevi gibi söndü. Bugün 

mesela yetmi' mevcudu olan bir 

kulübün umumi içtima zamanında 
ve haftada bir gün on kiti küç bu· 

lunuyor. Bunun ııebebi ise, nefsime 

izafetle söyleyeyim ki, zanneder· 

ııem cemiyetten vakitsiz ve zahmet· 

siz menfaatler beklemektir. Men

faatin görünmediği yerde heyet de 

göıtünmüyor. 

Yarın tensikat yapılınca halkın 
memnuniyetsizlik er.erleri daha 

tiddetle artacak ve timdiye kadar 

sabırlı ve bitaraf kalanlar eski dev

rin mukbillerine iltihak edecek! 

Mukadder olan hu hücuma kar,ı 
cemiyet naaıl bir mevki almalı ve 

kuvvet göstermelidir? l~te dütünül

mesi lazımgelen pek mühim bir me

sele! 

Tensikat aleyhinde değilim. On

suz resmi dairelerin ıslahı mümkün 

olamıyacağını bilil1İm. Fakat tensi

kat ne kadar adilane yapılırsa ya

pılım, mahrum kalacaklar gene 

srzlanacaklardır. Çünkü kimse iti

raf etmiyor, kendini feda ederek 

memleketin relametini dütünmü

yor. 

Yarın on bin aile soka]Qlara dö

külüp feryada ba,larsa hükumet 

onlan kurtunla mı ıusturacak? Hü

kfunet çıkaracağı memurlanna bu

yuııunuz dediği gün vadettiği para

yı veremez ve o paranın iyi idare e 

dilmesini temin eylemezse, cemiye

tin hayli endi~ye dü,mesi lazım
dır. Hiç bir acizi bir fakiri incitme

mitken sukut eden ve onlar tarafın
dan taarruza uğrayan cemiyet, bu 
meııeleden dolayı IMr tehlike kar· 

tısında olduğunu unutmayarak 

timdiden çaresini dütünmelidir. 

Tecrübe ile sabit oldu ki lstan

buldaki tetkilatın tarzı memleke· 

tin umumi ahvaline muvafık değil
dir. Ne Rumeliye, ne de Anadolu· 

ya benzemeyip lstanbula has ola

cak bir> surette timdiki t~kilatın 
değittirilmesi ve ıslahı ve batta ni

zamnameye bunun için ayrıca mad

deler ilavesi lazımdır. 
Evvela, lıtanbuldaki kulübler 

her ne olurıa olsun cemiyetin mü
teferrik kuvvetlerini ve tahsiyetini 

temıil eden maddi eczasından bu

lunduğundan onlarla daimi mÜfa· 

vere ve karşılıklı müsavat ve Ü· 
huvvet esaslarına riayet etmek asıl 
fart olub kulüblerdeki efradın his

lerini indtecek bir tarzda merkezi 

heyetin mahdud azadan tetekkülü 

muvafık değildir. lsta.nbuldaki 

m e r kez i heyet heı: halde b e h er k u 

lübde n müsavat üzere ancak birer 

aza alınmak ıuretile tetkil edilmeli 

ve merkezin müzakereleri cemiyet 

efradına kartı aala gizli olmamalı
dır. 

Meı lcez heyeti bu !W'etle tetkil 

edilmekle beraber azası tecrübeli 

faal, muktedir, tam hürmeti haiz, 

her nevi tahsi ihtiraslardan uzak 

ve bilhasaa egoistlikten beri hulun. 

malıdır. 
Kulüblerin adedleri azaltılmalı, 

fakat efradının adedi buna müka

bil arttırılmalıdır. Her suretle iti

mad ve ihtirama tayan zatları ara· 

yup bulmalı ve İcab ederse onlan 

rica ile kandırarak cemiyete alma· 

lı. Cemiyetin memleket ve milletin 

ıelametine masruf olan fikirleri ve 

maksatları bilfiil gösterilmelidir. 

istihbarat şubesi tetkili pek 
münasiptir. Fakat iıtihba • 

ratı yalnız tube efradına münhasır 
kılmayıp kardetlerden her kim o
lursa duyduğu mühim bir meıeleyi 
tubeye haber verebilmelidir. Bu

nun için de efradın birdenbire ta
nılmasını temine yarayacak bir ala.. 

meli farika olmalı veyahut parola 

usulünü koymalıdır. Esasen cemi

yet efradına her halde gizli bir a 

lameti farika elzemdir. istihbarat 

fUbesi de merkezi heyet gibi her 

kulüpten birer aza alınmak sureti

le te,kil edilmelidir. Bunlar umumi 

içtimalardan bıqka münavebe ile 

mevkilerinde daimi surette bulun· 

malıdır. 

Avam ile teması fikri de musip 

ise de icraaı sureti bu memlekette 

güçtür. Bir kalem efendisi veya bfr 

zabit hamal kahvehanesine gidip 

-Bitmedi-

Fırkada v"rilen 
Kararlar 

(Başı l inci sahifede) 
ten sonra tfı§kilatı esasiye ııe intihabı 
mebusan kanunlarında gerekli olan de 
ğiıikliklerin yapılmaınna mütıefikart 
karar ııerrni,ıir. 

Buğdayı koruma kanunu 
2 - Unlardan alınmakta olan .,.,,.. 

ginin nüfusu cı~ olan kasabalardan 
kalJırılma.n hakkındaki hükumet tek 
lifi memnuniyetle tasılİp olundu. 

Malum olduğu üzere buğday ko • 
ruma kanunu gereği olarak alınan Wl 

vergisi müstahsil kö!.lüniin. kemi!.~ • 
yeceği için kara degırrnenın de ogut· 
tüğü undan alınmamak makaadaıı gü· 
der. Ulak kasabalarda bulunanlann 
b . kısmı müstahw olduiu halde ka· 
ır "b' kalsabalı sayılarak bu vergiye ta .' 

dığından bu tadil t~klil.~ i.~• t~tb~a 
büyük iyilik ol<U!agt goru/müftur. 

Tuz satıılan 
3 - Jnhiııarlar iJaresinm sathğı tını 

/arın tütün ve iıpirtolu mıuldeler gİ· 
bi her yerde ayni Fiyatla ııatılmaın ve 
Ziraat Bankasının esas bünyesinin ..,. 
[ahı siloların çoğaltılman, Ziraat Ban 
kas:na borçlu olan çi~t~le"".1 !edi>:
vadelerinin uzatılman ıçın hukumetın 
düıündüğü tatbir~rin Y":"! int~ap ~ 
yannaınesinde mıllete ılan edıleceğı 
hakkında ls.-t lnönü'nün verdiği ma 
lumat Fırka grupa tarafından alkqlar 
la kaTplanınqtır. 

4 - Büyük Millet Mecli6Uıin yeni
lenmesi tek/ili S ilkkanun çarf'D"ba 
giinü yüce mecliu arzolunacağınd~ 
lnönü Fırka grupımu haberdar el:mıf· 
tir. Hüyük Millet Meclis! yenilenuı ka
rarından aonra loaliyetın• devam • • 
decektir. 

Türk kadını 
ANKARA 4 ( A.A.) - Cumhuri· 

yet Halk fırkası Mecliıa grupu. bugün 
toplanarak Türk kadınına sayla~ ~eç· 
me 118 seçilme hakkını veren tanhi ka 
rarı almqtır. Meclis grupunun bu k'!· 
rarı rrwtmleketin içinde V<J dııında la
yik olduğu büyük ehemmiyetle karp· 
!anacaktır. Atatürk'ün g~er.diği ~!· 
da ulusu daima iyiye ve ılerrye gofü• 
rücü kararlar alan fırkamızın bu son 
karan Türk kadınına içtimai ile siya
si hayatta bütün ulu,sların üstünde yer 
ııermiıtir. Cumurluk id"?'esinin_, baılan 
gıcından beri hayata gıren T urk .ka
dınını fırkamu. ilerilik yolunda elın • 
den tutmuf ve onu muvaffakıyetle yü 
rütmüıtür. 

Çarıaf içinde, peçe altında ile k<> 
Fes arkasındaki Türk kadınını artık 
tarihlerde aramak kabil olacakhr. Ka 
nunu medeninin kendisine verdiği bü· 
tün içtimai haklara sahip olan Türk 
kadını evdeki medeni meııkiini sala • 
hiyetle işgal etmiı, if haya~ın he~~ 
hasında muvaffakıyetler gostermııtır. 
Siyasii hayatta belediyeler seçiminde 
tecrübesini yaparak Türk kadınının 
bu sefer de saylav seçme ve seçilme 
hakkını almak suretiyle haklarının en 
büyüğünJ elde etm:"ş olur. 

Türk kadını bundan böyle ulusun 
mukadderatına hakim olacaktır. Me • 
deni memleketlerin birçoğunda kadut 
dan esirgenen bu hak bugün Türk ka 
dınının elindedir ve onu selahiyet ııe 
liyakatle kullanacaktır. 

Anadolu Ajansı bugün fırkanın bu 
tarihi kararını yaparken Türk kadını• 
nı kutlulamaiı va:;ı;ife bilir. 



) 

Sar ~eçimi 
Yaklaşıyor 

(Başı ı inci sahifede) 
fTank ödemeğ>İ kabul etmiştir. 
~ey vermeyenlere dokunulmıyarak 

ROMA, 4 .A.A. - Sar işi hak!uudaki 
üçler konU.teıi İ§ini bitirir bitirmez, o,... 
tada yanlıJ şayialar dönmef'e b"§ladıi:m
dan bu iti aydınlablması onaylaıuıtıfl.ır. 

Reyiam neticesinde ortaya çıkacak sİ· 
yasal ve mali mese'elerin hallini içine a· 
lacak bir plan hazrr?anması itteniyordu. 

Uçler kornite$İ, üç oran lmrıumda İ· 
di: Statüko ve yalı ut Sann Fransaya ve
ya Almanyaya bağlanması. 

Bilhassa üçüncü oran üzerinde duru
ıun sebebi bu or:n.ın b:r çok ince u-~eee-
leleri ortaya atmasıdır. AlnıanJanm rey 
"ermiyenler hlıl<kındski teminatı ırL ve 
din farkı cö:ı:etmemdtteclir. 

O bir tarııftnu, Se7 Aln yaya dönu·. 
ıe 'bu dönüşün .....d olac:aimı rösteı-en 

Vçler komitesi reisi Baron Aloai 
tedbiıla abnaaıktır. Muayyen bir za.. 
..,. için mubaceret!ere müsaade edile
cek Te -ııhacirler mallarmııı a.- ve 
dövizlerini çıkarmak iç;n serbest baakı· 
lacaktır. 

Mali anla .... ya relince, Sar'clan yal. 
DiZ Ft'llDaa'nm 900 milyon alacağı rözük
mektedir. 950 milyona yükselen ve anla§ 
maya ginniyen hususi alacak!,... bunun dı 
tmdadD'. Bundan baıb Fransa Vamck 
madeııinden 11 milyon tona ait hinesini 
alacaktır. 

Banpna yolu tu:ıld ı 
LONDRA, 4.A.A. - fngiiiz pzete
~ üçler ~omit~ ~smdaıı ötü
ra n•ı ıaııyetlermı bildir:i,.,,dar. 

Deyli Herald ıazetesi "Bu anlllfmıı
mn plehisiıt mıumda çduıhijmeoine ~ 
nın Yerilen hadiselere rq....,n Sar -
ı.e.inin bant yoluyle hallini temin ede
ceğini,, yuma suretiyle Londra r
te&erinin clüıüncelerini 'bildiriyor. 

Ulın1ar Birliği toplanıyor 
S., havzasında iera edileeok 

reyİiım mueleW.i cörü!'Bek ÜZ• 
n toplanacak olan uluslar 'birli
ğinde bulanmal< ~ M. Eden, dön .... 
flllD Londradan Cenevreye banket et
miıtir Sir Con Simonun da bu toplan
tıda 'bulu-ı.: ihtimali ....... sa da, henüz 
lıu huausta kati bir karar yokh::r. 

/ngilterede memnuniyet 
BERLIN, 4.A.A. - Ga:ı:eteleT Sar 

' 'landa Rama'da yapılan anlatmadan 
........mmiyet göstermektedir. 

Do,çe Alegaııayne Çaytung gneteoi, 
Almaııyanın fransız-Ahnan miinıue'bab 
fayduına olarak Y•ptığr geniı fedakiir
Jıldaria bıın! iatediğini ubat ettiğini IÖY· 
ledikten aonra M. Hitler'in Sar mesele
ainin iki ......Jeket erasmda biricik ihti
Wlı nokta olduğu hakkmdaki beyana· 
tım hatırlatmaktadır. 

Obur razeteler de ayni cörüıü müda
faa etmektedirler. 

Teşkilatı esasiye 
Ve Saylav yasa
larında değişiklik 

(Ba§I 1 inci sahifede) 
sadmm ne otcluğunu eababı mucibe 
liıyihaaında §Öyle anlatmaktadır: 

"Ba:ı:ı ynlerde kadmla.r şalMi • 
yelleri belli okmyacak bir tarzda gi 
yinmektedirler. Halbuki her v..tan
datm reyini kullanırken hüviyet .,,e 
tahaiyetinin bilinmeııi intibabm düz 
gÜn]üğü ve düriisl!!üğü ~ eı_,.. 
dir.,, . 

TOJJ.ilab eeaıiye ve sayla~~~
mi yualarmda yapılacak degıflklı
hakkmdaki tekrf ve l~nın en
cümenlerde tetkiki yarm aahah ik • 
mal ed•.ecck ve öfleden Muıra top• 
!anacak olan Mediıoi wnumi heye
tinde her iki teklif görüıüle.-ek U• 
nuniyet ke•bcdccektir. 

Cumhuriyet tarih"ne terefli 'bir aa 
hife ilave edecek olan bu kanunla
rı çikarttıkl;ın ııonra Meclia ayni 
toplantıdn intihababn yenile-İ • 
ne knra.r verc.ccktir. 

Saylav seçimi yasumdo. yapıla • 
,ak desiıikl k mebwı a.de.iinin a:ı:al 
masıru 1'tihdaf etmcmetkedir. Ka • 
dınlanınız da intihabata ittirak e
deceklCTinden 'böyle bir deiitiklil< 
yapılma..aı z ruri ı;OrU!müştür. NÜ· 
fuıwnu:ı: arlm•f bulunduğundan be
ıincı Eüy'.ik Millet l'>jecliıinin 'tye 
317 yerine 350 ila 3E:O ı btılaca::ı 
tahnüu edilmel:tedir. 

Fırkanuzın ilan edeceyi yeni 
namzetler .:ıraıında yinn!ye yakın 
kadın namzet bulunacağı anlBfıl • 
maktadır. Saylav oeçimine nihayet 
cumartesi günü b"şfayacakl.r. 

Mecl a in ibabatı yenileme ka 
rannd.an •onra da aya.onuna kadar 
faaliyetine devam edecektir. 

------- -- -- ----- - - . - - - --- - --------- -- - - . '· 

Tutum haftası 
Haz1rlığı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tunıa t"§YW yollu mahyalarla donab
lacaktır. 

Tulum hattilSuıuı ilk günü olan 12 
k.>nuıruevvcl ak~ Ankara radyosun
da Dafl>aıkan bir nutuk soylİye<:cktir. 

htaııbul radyosuoda da vali ve be
lediye re.isi Bay Muhittin bir nutuk aüy
liyerd: haftayı açac:aktn·. HafU devam 
ettiği müddetçe radyoda her akşam 
yerli ma.lı ve tutum mevzuu iızerinde 
konferanslar verilecektir. 

Ulusal ökonomi ve tutum kuru-. 
X.tanbul tulıeıi ba~ru Bay Damt 
dür. lumdisile gÖruşen 'bır mubarririmi
ııe yapılan hazırlıklar etrafında ıunla
n soylcmiıtir: 

c- Haftanın iyi biçimde canlandı
rılması için elimizden geleni yapıyo
ruz.. Bu yıl, vitrin minııbakaaına çok e
beaımiyet vereceğiz. Kazananlara da· 
iJ!acağmıız diploma ve ma<lalyalann 
tekillerini de cleği§l:İrdik. Vib-in müsa
bakası, gene üç mmtai<ada yapılacaktır. 
Beyoğlu, l.ıanlıul ve IKa.dıköy cih..Ue
rinde vitrinlerini yerli malı ile en rü
-1 oüsliyeıılere dipkmw ve madalyalar 
~ecektir. Fakat vitrin süskmekto • 
.-..-ak 'batlıca teY, lıeı kunıt ckğeriJı .. 
deki bir yerli malımı on beı kuraıluk· 
muı ribi röriiııeıcd< biçmde t.,. ede
lıilmelı: kudretidir. 

Hazırlanacaık vitrialer 16 kifilik bir 
jüri tarafından y<ıKlanarak her mmıaka· 
ams birinci, il<iııtj ve üçünc:iileri .. çile
oeKtir. 

Tutum haftauna rastlıyan cuma gii
aü tayyare ile propaganda kiğıtlan a
tııı.caktır. Uzerlcrinde birer ........,.. 
balwıacak olan bu kağıtları lıuiup ku
nıma ııetireıılere, karp!.ıiı olan hedi
yeler deıi>al verilecektir. 

Bu kağıtlar btaobulda Beyazıt 
meydanında, Beyoğlunda Takaim mey· 
danında, Ualııüdarda Doiancılarda, Ka
dııköyünde de lııkelc kumluğı..ıa tay. 
yarclerden atılar-.ktır. 

Bütün çalı ~..J.armuzda, tutum Ye 
ökonomi propagandasını en önde lu· 
tuyoruz.» 

H :ıfta içerisinde ilk, lise ve orta 
mekteplerde yapılması luırarlqbnlan 
yazı miuabakalan için hazırl.ı.lara bat
laamıştır. Su müsabakaların sGnunda 
ka.Lanacak talebelere yerli malından 
hediyeler daiJblncaktır. 

Bundan başka, ayni hafta içermn
de 'bankalardan tutum kumbaralan a
lanlarla, mevcut kumbarıalanm boıal • 
tanlar anı.sında da kur'a çekilecek, he
diyeler verilecektir. 

J>iier taraitan, havaya dunıanla ya
zı ya:ı:mak için ,...,ılan tecrübeler da
ha iyi neticeler vennerniJtİr. Tayyare
ci Bay Vecihi, bu iJle ukt'afSDakta
dır. 

Kılık kanunu 
Memnuniyet 
Uyandırdı 

(Başı 1 inci sahifede) 
kıyafetleri lıaklunda hiilMa~ .ı..;. 
)iyor ki: 

"Papaslarm layafetlerini değİftir • 
mekte bir mahzur olup obnailıjimı "~ 
bamm dini emirlerle tearuz edip el· 

mediğini tetkike menmr olan komis • 
yon, kongreye cübOe &iyme uoulüniin 
ye papaa küli.hımn kaldmlma.amı tek 
)jf eder. Komiayon ayni zaJDanda put 
pereM:lik u.m.ııundan kalma.~an u • 

:a:wı ..,çlara da muarız bulurumıttur. 
ki 'bu da koyu renkli ve sadeliği n 
lükaten ari olması luuebile &İYİI elbi· 
eeden farklı olmayan 'bir kıyafeti icap 
ettirmektedir. Komisyon bundan ma· 
.da ruhani kisvenin ancak nılıııni İl • 

yinlerde ve kilise içinde giyilmesine 
müsaade ed.lın.esini teklif eder.,, 

Fenerde topalnan 'bu kongre ko • 
miayonun bu raporunu müzakere et -
mİJ ve papaslann kıyafetlerinin defiı· 
tirilmesine dair olan teklifi ittifakla 
kabul etnıiqir. Bu karar Ortoclolu kJi 
aeleri murahhaalan tarafından imza 
edihnitl'ir. Bu kararm albndaki imza. 
!.ar ıunlardır: 

Fener Rum patriği Meletyos, Er • 
dek metrepolidi Kalin'.kos, Heybelia
da rühban mektebi muallimi Anton • 
yadi., Kifnef metrepolidi Ana.o.tas, A
merika m'>lrepalidi Aleluandr..-, Ka
rada!; rnet""POlidi Gabr:el, Belgrat 
Univenile>i profeaörlerinden Dr. Mİ· 
lirtin, müstakil Kıbrıs kiliM1i bat pa
puı Vasiliya!, Draç metrepol'di Ya
k.oh, Romanya onodolu k.liseai mü • 
mesaili ve Man~ reisi Seliban ve 
kongre wnwni katibi Ye manastır re
isi Germa.noa. 

Görülüyor ki Rum papaslarınm Ju. 
yafetlcri meseelsi bundan -Yel rene 
ortodoks ki ·sesi tarafından halledil
miftir. 

Ermeni Patrilfinin beyanatı 
Diğer taraftan dün gÖTÜ§tüğümüz 

muhtelif din mezheplerine menaup ru 
han ler kanunu çok iyi bulduklaruu 
aöylemitlerdir. Bu meyanda dün bir 
muharririnıU Ermeni pa.trikhaneaine 
giderek Patrik Bay M.eorup Naroyan 
ile gorüpnü~ür. 

Enneni Patriği Bay Meorup Naro
Yım. Bü>-ük MJlet Meclisiı>ee kabul 
edilen k&nunu büyük bir aayıı il<> kar 
!ıladıı;ını aoyliye1'ek demittir ki: 

"'-Ruhani ta.hısların kıyafet kamı 
nu büküm~erine göre kiliseler ve a -
yinler haricinde nılıaıU elbiselerini gi· 
yeme:nelerini çok münasip ve çok ye
rinde bulurum. 

Makamımız bu husu.ta hemen fa· 
r.liyele ıı<>c;mit ve lazımgelen emirle • 
ri tamhn e~k Üzere bu1unm~tur. 

Şuııu dn il\\.., edeyim ki, eu.&en 
Avrupada hu böyledir. Ruhani pt· 
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Yeni Soyadı alanlar 
•••••••• 

Herkes Öz türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

Selimiyede Askeri Satı 
Alma · (omisyonundan 

Nuruo•manİye Şeref &okağında 36 
numarada I. Te·Jfik ve Gğulları avukat 
hınail Aı::ih, ma:b:ıamı;o lıaıımüretlibi 
Murat Galip, inlıisarlar müfettiıi M. 
Kemal, lstarıbul poıtanesi müdürlüğü 
başk:.tii>i Cevat, Devlet ınalhaası mü • 
sahhihi O. Naci (Altınkaya), Ikb:ıl o
teki•i Ra1it biraderi Hüsrev birader:<&· 
desi K&3m1, Hü~eyin Hilmi, Hüseyin 
F ni, Malik \ Kıl.ç, Kaannpafa mer
kez ccz.."lnesı sa.u." l tunna.kolog l\1ücy -
yet Ihsan, biraderi Smeyya Ihsan, oğ. 
Ju Neriman • Mueyyet, ve biraderinin 
oglu Ahmet Siıreyy;ı, anne&i Vasfiye 
Jhs;ın (Çetin), Samatya nııhiyc mtldü
rü Osman Nuri (Ergin), Sam.atya talı
rir:ıt k.5. i Rıfkı (Erdem), nüfus baıı· 
memuru Ihsan (Baydar), nüfus memu
ru Basri (Begen), belediye doktoru 
Tahsin (l'Ylutlu), eczacı Hikmet ve kar
dqi c.A.ir (Güney), hıikuk fakülteü 
.on suııfından Hüsnü (Savaı) soy ad· 
lanru aluuılardır. 
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* Tiirkofia memurlarından Bayan 
Bedriye, Ankara ıınd>usu Bay Akagiiıı
düziin havacılık ve .tıpOl" mecmneımm 

tejriııievvel 1933 tarih ve 1(15 sayı{. 
oijsbum<la kendisine taktığı (Gök
men) i soy adı olarak alımtbr. 

• Eczacı ıneKtel>i taı......ınclen Nec
mi (Ozlıan), Tramny tirketi Aksaray 
depo müdiirii Gıyaoeddin (Dorman), 
depo mudür muavüıi Hüseyin Avııi 
(Homan), ıoı.-ııcı Cemal (Tekin), 
maliye vel<ileti munta:zam borçlar mü
dürlüğünden mütekait Hilıni, oğlu Zi. 
raat bankası htanbul ıubeai kontrolla. 
nndan Müfit (Erde\nir), iktisat v*&. 
Jeti deni:ı: ve hava müsteşarhğmda Itha
mi (Aytuğ), V11>urculuk tirketi komi
_.; Hüsnü (Siisoy), ıari< clemiryollan 
Y edıkule falırikası yazıcı ve iıçilerin • 
den Ali .Etem baı ustaba§ı (Tunç), 
Mehmet Reşat yazıcı (Una!), Musa 
Kazım (Aslanalp), Nihat Eaat (Fas), 
Semih Nevres (Ural), Cemal Ahmet 
(Sunay), Hasaıı Tahsin postııDatı (Çe
tin) Hasan Ahmet (Sarı), Ali Süley
man (Acar), Şerif Emin (Ozbey), Ah
met Mustafa (Y&lmaz), Ahmet Sadık 
odacı (.Eren), Muiıarran manavraa 
(Yıldırım), Reıat Süleyman postaılıaıı 
(Yalçın), Jstanbul idıa!At gümrüğü 
müdürlüğü yazı itleri tefi Bay Enver 
Ziy" (UlllllÖr) .oy adlarım alm"flardır. 

• Güzel sanatlar akademU.i sanat 
tarihi muallimi f&İr Bay Ahmet Hamdi 
.oy adı olarak kendrıiııe (Tan Pınar) 
kelime>ini seçmiJtir. 

• Ankarada mütekait topçu zabit • 
ı..rinderı Ba.y Cafer ve .kardetleri 23 cü 
f.n.a en.&ru lıaıbiye reisi kaymakam 
Asım, fen ve san'at umuoı müdürlüğü 
elektrik miihendisi binbaıı Ihsan ve o
ğ.ılları 3 CÜ kolordu birinci §ube mü
dürü eririm lıaıp kar-kemı Sım, 

Jstanhul maliyesi buğday kontrolla • 
rmdaıı Muammer, 9 cu adli ihti•as 
malıkemea.i kati'bi Mu:ıeifer, Ankarada 
Gazi lisesi son smıf talebesinden inam 
ve damadı Ankara dolrtorlanndaıı Os
man Nuri ile kardeıleri Çan.kırı mek
tupçusu Yaver Liitfi, Malatya traılıum 

mücadele mütmas"" lsmııil Halda ve 1 
eıilelerinin biitiin kadmlan ve çocukla· 
n (Akgün) .oy adım kabul etmitler • 
dir. 

• ~ evkııi umum müdürü Bay 
RüJtii (Kaııik), müdür muavini H~ 
(Akçeduran), müdüriyet muhaae'bec.i • 
si Hakkı (Giiftn), arazi müdürü Rem· 
zi (Kayan), heyeti teftiıiye reisi ~
dettin (Serim), emlak müdürü Ra§ıt 
(Erten), tevcih heyeti azasından Şe-: 
6k (lmrem), fstanbul evkaf müdüriyet• 
encümen katmi Ekrem (Utku), !J.rıyer 
...Jmüdürü Liitfi Fikret (Onen), Be • 
yazıt nahiye müdürü Rifat (Turgay), 
belediye tefti! heyeti mümeyyı:ı:i Cemal 
(Erel) ayakkabıcılar lwrumu baJl<anı 
Abdull:.ı, V abcli ve kardeJleri Koııya 
Ereylisinde bulunan Akif, Emin, Ha· 

hısalr cübeleriııi (avuk.atlann yaptığı 
gibi) yalnız vazifeleri bafında giyer
ler. Hariçte her ıc..in giydiği elbise
leri t!>§IT'lar. 

Bu itibarla yeni kanunun çok me
deni ve ileri rüzel bir kanundur.,. 

Altı ay da beklaımiyecek 
Diier taraftan aldığımız ha.her • 

!ere göre Enneni patrikhanesi kanun• 
da yazılı olan altı aylık müddete de bak· 
mıyarak ruhani §8.hıslann hemen k;a· 
nunun emrettiği tekilde g 'yinırıelerı • 
ni temin etmek istemektedir. Bu iti • 
bula patrikhane ntlıani mecli.i bu • 
günlerde toplanacaktır. 

Mıuerli cnnaati rft.•i diyor iti: 

Musevi E&kinazi cemaati reisi nı· 
hanisi Bay Markiis bize dedi ki: 

- Biz Museviler senelerden beri rtı• 
hani elbiseyi mabetle.- dıtında giymİ• 
yorıı:<. Ha.tta Avnıpada da ruhaniler. 
umumiyetle böyledir. Avukatlara ve lıA 
kimlere cübbelerini yalnız mahkeme 
aalonlannda giydikleri gibi, ruhani
ler de ruhani kisvelerini · yalnız iba
dethanelere girdikleri :zaman giyerler. 
Görüyorsunuz ki bi:ı: Museviler dini 
hi:ı:met haricinde laikliği tama.mile ka 
bul etmit bulunuyoruz. 

Türkiyede haham batılar cumhuri
yet ilan ed lmeden evvel bile ciiıbbe 
giymiyorlardı. Bu da gôaleriyor ki Mu 
seviler kanun çıkmadan uzun müddet 
fıVYel bile bu -ı kabul etmişlerdir . ., 

Bir katolik papası ne diyor 
Sent Antuvan katolik kilisesi bat 

rah bi de dün bize miu.firperverliği • 
ni rördükleri bu memleketin kanun • 
!arma da itaat etme;:i kendilerine bir 
vazife olarak bidiklerini aöyledikten 
sonra demİI§ 'r ki: 

- Kanunu henüz etraf ile tetkik et
medim. Si:ı:e kat'i bir ıey aöyliyemem. 
Bunun]a beraber ~unu s.öyliyebiJirim 1 
ki biz bu kanunun tatbikında Türk 
td>aası olanlara karıı iy bir örnek ol-

Seçme ı lunur. (8213) 
Cinsi 
Kuru Ot 
Patates 

Miktarı 
'330,000 kilo 

48,900 ,, 
Soyadları 

AN.l{AR,\, 4. A.A. - Türk dili a
"'aıtnma kurmnunun aoyadlan hak· 
kında bulduğu k. ve i. listeleri ıun

lardır : 
Kabak, Aban, Kabay, Kabul, Ka

culu, Kaçan Küke, Kaçar -Kaçar
Açnncrkin, Kaçmas, Kaçulu, Kadak, 
Kadan, Kadatman • Turgu., Kadıncık, 
Kadırban, Kadırla Omur, K111rar -
Kaar, Kapçık • Kiyaçak, Kaplan, 
Kaplangiray, Karaarslan, Karabat, 
Kağir, Akta Açkı, Kal, Alalduruk, 
Alçık, Kaldan, Kalban, Kalı, Kalım, 
Kalim, Kari, Kalaman, Kalkan, Kalma
çı, Kamacı. Kınan, Kaman, Kamay, 
Kanar, Karaçık, Karadoian. Ka
rıığlı • Karaali, Karaııöz, Kanılıöre, 

Kanak, Kanar .. ı.a-, ~ -ka-, 
Kan'bay, Ancura, Kandemir, Nanelçi, 
Oca, Kansu • Kansuva, Kanun, Kan. 
toyun, KaııturmuJ, Aııza, Kapağan, 

Kapan, Kapçak, Karatain, Karatoğma, 
Karatün, Karayaas, Karayoluk, Ka
rabey, Karaboğa, Kara'börk, Arabuia, 
Karabulut, Karaca, Karııt, Karacak, 
Karacanuyan, ~car, Karacil, Ka
rclgay, Karaça, Karagö:tbirüm, Ka· 
rahan, KarahülAgii, Kara, Karakozu, 
Karakuı, Karaman, Karana, Karas
Karaas, Karasungur, Araşar, Kara
tay, Karateke, Karayutu, Karayuluk, 
Karabboğa, Karçığa, Kardaı, Kar
gin, Karhan, Kan, Kanımı, Arluğaç 
-ka-, Karnı, Karaak-Karsağ. 

-İ-
İktu, l!an, lldız, Ilı, lnal'bars, İnal· 

çuk • İnal, Inalkaç, inanç, lnançu 
ÇlD', lrgit, lrkıl Ata, lrnak, lşban, 

' lÇ TlCARET UMUM MUDO RLOGUNDEN : 
30 ikinci Teşrin 330 ta•ihli kanun hükiimlerine göre Türkiy~ 

.,, yapmağa izinli bulunan ecnebi firketlerinden (Umum Sovyet tJ 

1 

bahriye birliği Sovtorgflot) müesssesi bu kere müracaatla Ş~I 
Türkiye mümessili Mösyö Karniski Waldimir Wikaı<ıviç'e ver• 
olan vekilet müddetinin 31 Kanun evvel 934 tarihine kadar temdit e 
diğini bildiııınif ve lazım gelen vesikayı vermittir. Keyfiyet kanuııi 
kümlere uygun görülmüş olmakla ilin olunur. (5501) 

Selçuk Kız San'at mektebin 
Lise ve orta mektep mezunu olupta mektebimize gi 

1 ğe istekli olanların en son Bir inci Kanunun Sekizinci c 
lesi giinüne kadar mektebe müracaat etmeleri ve devam 
yenlerin evvelce müracaat et miş olsalar dahi haklarınJJI 
kit olacağı ilan olunur. (8301) 

İstanbul Levazını Amir· 
liği Satm Alma Komisyonu 

Uanları 

-----·-------------------------· Maltepe Askeri Lisesi için 
1 kumaşı ciheti Askeriyeye ait 

olmak üzere 7 45 taknn maa 
• şapka harici Elbise 26-12-934 
Çarşamba giinü saat 14 te a
çık eksiltme ile imal ettirile
cektir. Şartname ve nümune 
göreceklerin ve münakasaya İş 
tirak edeceklerin teminatlariy
Ie Tophanede Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (667) 

S dakikada 
5 yaş daha geııÇ, 

Muvafık bir pudranıll} 
timali ile yüzde büyıl 

tahavvü1 

1 tah, İlter, lbe, llanku, l'biı, ll'bars, 
için içen, ldeko, lder, ldgü, ldik<ırt, 
ldikut, fgan, litimar, lki:ı:elr, ltü E
ren, llarslan, ltmiıı, ilhan lnandugçar, 
llbamu" lllıeği, llbey, Ubeyi, llbeyl, 
IR>ügi -ka-, ll'boğa, ll'buğa, llci, llçi, 
llçiktay, lvak, lldeniz, lldolcuz, İlen· 
giz, Uerıı, lletmiı, llgazi, ilhan, lli, 
iletmiş, llikhan, lHngi, llkban, llkılıç, 
llatlu, llkırtluğ, llpara, lla, lltüıer, 
lmer, lmişçi, Tunatar, lmre-Emre, 1-
nac, fnah, inak, inal, lnançu, lbalcılc, 
inal Öz, lnalpulad, fnaltein, inan, f. 
nanç, itik, llçim, lncu, lnçki, f. 
neçi, lneçiik, lni, ineç, lrençin, lr
key, lset, ls~, lfbuğa, ltıbnan, 
lşnn, ltah.ftak, it-Balla, ltmeç. 

1 (8303) 
ı ı 

•ı-.
:znn ( Döleker), imıisarlar htaııbul 'bat· 
müdüriyeti Fatih depoou müdürü Kad
ri ( Oragan), Y eclikule maliye tahsil 
ıubesi memuru Haydar ( Ganıru), in· 
hisar htanbul ba§müdüriyeti takibat 
müdür muavini Uyu (Oragan), ithalat 
ırümrüğü muhaadıe kalemiııde Nail 
(Daltaban), köprüler mutemedi Feyzi 
(Unmaz), deniz :ı:a'bitarundan miiteka.it 
~litaılı Fabrettin (Karayel), ha· 
roda müstahdem Ali (Ak), bemerler 
kurumu muha•'bi Ahmet Necip (Ark) 
soy adlarını ırlnuıılarcbr. 

• Himmet :ı:ade ailesine mensup •· 
liıncıbk kollektif ınetinden Mdımet 
Mecdeddin (Cete) yj soy adı aeçmiıtir. 
(Cete) yıuıbşlııkla (Çete) cli:ı:ildiğinden 
düzeltiriz. 

mak istiyoruz.,, 
Fena patrikhane.U. 

Dün .-.ah Rum pa.trikhaıı-inde 
her aalı gÜDÜ toplanan aenoinot mec· 
l.iai toplantısında papaalann bundan 
aonra riyecekleı-i m.eaelesi rörütülmiif 
tür. Kaııuııun Reomi Gazetede ne§ri • 
nin 'beklenilmesine karar verihnittir. 

Fener civarında Ortoclola kili sele • 
rinden birinde papaalrk eden Kon.o • 
tantin Efendi mulıarrimize demittir ki: 
"- Hükfunetimiz 'bizi artık u:ı:un 

cü'belerden ku.rtanyoru:ı:. Hem bu kı
yafet Türkiyeye nıaJıa.tur. Fransa, 
lıpanya, Avuaturya ve daha diğer mem 
!ek.etlerdeki orlodoka papudarı hariç
te aivil kıyafet ile &ezerler. lapanyada 
ki papaalar bıyıklannı da kemıek mec 
'buriyetindedirler. Bu elbise ile çartıda 
pazarda dolaıamı:rorduk, halbuki pa
pas olmakla içtimai haklardan malı· 
nım kalmamız lazımgelmez. itte artık 
'biz de herke. gibi rahat rahat dola • 
§8.bi'leceğiz.,, 

Müftülüğe ve Evkafa henüz 
tebliğ yok 

Evkaf müdürlüğü ile müftülüğe kı 
yafet kanunu henüz bildirilmed,ği için, 
cami hademelerine tebligat yapılma· 
mııtır. 

latan'bul müftüsü Bay Fehmi dün 'bir 
muharririmize demiıtir ki : 
"- Kanun tebliğ edilir edilmez der 

hal fe.ıdiyete geç-k, kanunun rös • 
terdiği yollara göre tebligabmızı yapa 
cağız.,, 

Patrik hıırİ{te kendi kisvuile 
dolafQbilccek 

ATINA, 4 (Milliyet) - Türkiye 
..,firi Bay Ruıen Eşref dün alqarn Ha· 
riciye Nazırı M. Maluimosu ziyaret e· 
derek din mensuplannm \ai~velerine 
ait kanun layihasının Büyük Millet 
Meclôsinde tasdik edildiğini ve bu ka
nuna göre Patriğin hariçte de şimdiki 
küıvesile gezebileceğini söylem.ittir. 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 35 ton Beyaz peyni
re . kapalı bürüm yolile 27-12-
934 perşembe günü saat 

1 15,30 da alınacaktır. Bağ
lanhsmı görmek isteyenlerin 
her gün, eksiltmeye girecekle
rin belli saatten bir saat evvel 
tekliflerini Tophanede Satın
alma komisyonuna gelmeleri. 
(655) (8238) 

• • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 350 ton Un kapalı 
bürüm yolile 27-12-934 per
şembe günü saat 15 te alınacak 
br. Bağlantısı ve örneği gör
mek isteyenlerin her gÜn, ek
siltmeye gireceklerin belli saat 
ten bir saat evvel teminatlarile 
tekliflerinin Tophanede Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(656) (8236) 

htanbul albncı icra memurluğ~ 
dan: Birinci derecede ipotek borcun • 
dan dolayı vaziyet edilip üç yeminli elı
li vukuf mariıfetile tanıarnıııa 1587 lira 
kıymet takdir edilen Balatta Hacı Isa 
malıallesincle Orta sokai'ında eski 41 
yeni 63 numaralı hanenin açık arttırma 
ile paraya çevrilmesine karar veriJmit 
ve ıartnameai 4-12-934 tarihinden iti • 
6aren divrianeye asıbruıtır. MezkUr 
rayri ınenku.lün birinci açık ıırttun.aı 
5-1-935 tarihinde saat 15 ten 16 ya ka
dar sablaal<tır. Bu arttırmada muham
men kıymetin yüzde 75 ine talip çık • 
madığı takdirde on 'beı rüııü müteakip 
yani 21.1.a35 tarihinde saat 15 ten 16 
ya kaıdar ikinci aç.ık artbrma ile satı • 
lıııcaktır. Bu aıttmnaııın muhammen 
kıymetin yüzde 75 .İlle talip çıkmadığı 
takdirde aabı 2280 numaralı kanun mu 
cibioce ıeri bırakılacaktır. Sab§lar be -
deli pefindir. Vakıf icaresi ve mütera
kim verct teırnrat ve tanzifat vergile
ri borçluya ait olup satı§ bedelinden 
ahnacakbr. Taliplerin muhammen kıy • 
metin yüzde yedi buçuk niıılıetinde pey 
akçesi veya bu niabet dahilinde milli 
bir banka mektubunu hamil olarak sa
tıı zamamndan evvel gelmeleri lazun • 
dır. la-a kanununun 126 ncı madde • 
sinin 4 üncü hkrasına tevfikan bu iBY 
ri menkul üzerinde diğer İpotekli alacaklı 
larla alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu ılıaklannı ve hususile faiz 
ve mamoflara dahil olan iddialanm ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bildirme
leri laznndır. Aksi takdirde haklan ta
pu sicillerile sabit olmadıkça aabt be
delinin paylapııasmdan hariç bırakıla· 

caklardır. Bütün alabciarlarm mezkiir 
maddei kanuniye ahkamına göre hare
ket ey4emeleri ve daıha fa:ı:la malumat 
almak ve merkiir hanenin evsafını öğ 
rmmek i&tiyenlerin albncı icra dairesi 
nıin 934 . 3090 numaralı doayasf üze 
rine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(5514) 

Bu tecrübeyi 
Yapınız 

Asgari 5 yaş 

dalıa küçük gö-
rünmeğe ve l'enç 
kızlann ar:zuladıkları taze ve 
yumu§Bk bir ten elde etıneGt 
muvaffak olursunuz. Bu bal~ 
tedbirin bizzat tecrü'be•ini yır 
pmız. Yüzünüzün yalru:ı: yar:ı61" 
m methur krem köpüklü Takır 
lon pudrası ile pudralaynıı:
Sonra, aynaya 'bakınız ve y\I" 

züniizün her iki kısmı arasındo· 
ki bariz ve calibi d:kkat f~ 
yukarıdaki reaimde olduğu gib• 
rörerek hayran olunuz. T .,ıır 
lon pudrası : (Hususi b'.r u.,ıl 
dajresinde) krem köpüğ'iİ ili 
kanıtırıhrut yegane pudrad•• 
Tokalon pudrasına bir genÇ lıt" 
:ı:ın rüze!liğini ve tayanı tı-1' 
ret tazeliğini vermeğe miisııil 
kılan bu unsurdur. Bund~ 
-da, lırem köpüğü, bu pu 
rayı herhangi pudradan btf 
defa daha fazla sabit kaloır 
sına medar olur. Yalnız bir d.J.' 
tatbik ebnekle bütün gün içil' 
her türlü parlakhğı izaleye V 
fidiı·. T okalon pudrasını kul!~ 
cfığmı:ı:cla yağmurlu ve rüzgaP" 
havalarda gezseniz veya .,c:ıJı 
bir salonda saatlerce dans et,e' 

ni:ı: tc~ daima ter ve taze tı-• 
lacaktır. Bu pudra, her kadııı' 
hemen birkaç ya§ daha gc~ 
~öriinmesine müsait kılar .Mu~ 
tazamıuı kullanınız. Krem ı.cr 
püğü, hakikaten cildi güzellet" 
tirir ve kuvvetlendirir. 

~~~~~~~-_./ 

MÜHÜRDARDA 
Deniz kenaıında 

SATILIK ARS• 
Muhurdaı haj\ı rn> a< ·o . .; el 

. ı;çW 
htanbuf asliye nıahkeınesı gefD 

bııılaık dairesinden: Saiınenio rl"' ı 
lunda Zambak aokağında 41 ~ 
-.ı.om iken halen ikametgahı ,/ 
Emin aleyhine teriı:e müstenid"" tJ 
ğı boıanma davasının icra kı1~0 fi . ·,,...~ 
lcikat "" mui>al<emesi netıcesı • 1~ 
maileyfıin bila sebep aile birliiİ::,,.ıı 
eylediği ,.e ailesile alakada" . 0 \3' ' 
sabit olduğundan K. M. nın ~ 

138 inci maddelerine tevfikan ~ 
malarma ve masarifi munıı'< t1.8-
müddeaalcyhten alınmasına 24-~ • 
tarihinde kabili temyi:z olmak jjj ıııt t 
tifakla karar venlmit ve iliırn'n ııfl'I 

reti mahkeme divanhaneıine ası ~ 

duğu ilan olunur. 



..... 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

. Bayramıçta kır kıt'atınm 
·htiyacma verilmek üzere mü
llakasai aleniye suretiyle mü
ııo.kasaya konulan 300 ton sa
llth ana ihale gününde talibi zu-
ur etmedieinden bir hafta 

llliiddetle pazarlığa konulmuş 
\'e Yevmi ihale olan 9-12-934 
tarihinde müsadif pazar günü 

kılaat on üç buçukta ihalesi icra 
lrnacağından taliplerin mez-

j 1kılr gün ve saatte teminatlariy
e birlikte satmalma komisyo

ıı( una müracaatları. (674) 
8271) • 8785 .. . . 

2500 adet eyer takımmm 
kapalı zarfında istekli çıkma
dığı için pazarlığa dökülmüş
liir. İhalesi 9-12-934 pazar gü-
11\i saat on birdedir. Taliplerin 
fartnamesini görmek için her 
fÜn ve pazarlığa gireceklerin 
1Jelli saatinde Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma komisyo
ııuna gelmeleri. (675) (8272) 

9786 
••• 

Bayramıçtaki fırka kıt'atı
~ senelik ihtiyacı olan 250 
' on kuru otun kapalı zarfla 
llıünakasa ihale edileceğine 
dair ilan edilmiş isede ihale gü
lliinde talip zuhur etmediğin
~en bir hafta müddetle pazar-
ğa konulmuş ve yevmi iha

le olan 9-12-934 müsadif pa
~ar günü saat on üç buçukta 
1halesi icra kılınacağından ta f Plerin şartnamesini görecek· 
erin her gün ve münakasaya 

rreceklerin teminatlariyle bir 
kte satmalma komisyonuna 

müracaatları. (671) (8273) 
9787 

• • • 
64 ila 89 adet seyyar etüv 

makinaları kapalı bürüm yön
deıniyle 8-12-934 cumartesi 
!lÜnü saat 14 de alınacaktır. lıı 
teklilerin bağlılığını görmek i
çin her gün Ankarada M. M. 
V ekileti Satmalma komisyo
nuna belli saattmdan evvel di
lek okuntulanru vermeleri. 
(612) (7802) 9632 

• • • 
Vize lataatmm senelik ih

tiyacı olan 7861 kilo merci
mek yeniden münakasaya kon 
muştur. İhalesi 15-12-934 cu
m1 artesi günü saat 15 dedir. 
ateklilerin belli gün ve saatte 

terninatlarile birlikte Komis
Yonumuza müracaatları. 
(624) (7889) 9639 

• • • 
Vize kıtaatmm senelik ih· 

tiyacı olan 26615 kilo fasulya 
Yeniden münakasaya konniuş 
tur. İhale günü 15-12-934 cu
martesi günü saat 15 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatte te 
rn.inatlarile birlikte Komisyo
llunıuza müracaatları. (625) 
(7891) 9640 

• • • 
26400 kilo kesme makarna 

kapalı bürüm yolu ile eksiltme 
}'e konulmuştur. Eksiltme gü
nü 15-12-934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Bağlantıları
nı görmek isteyenlerin her gün 
\>e eksiltmeye gireceklerin de 
belli gün ve saatte teklif mek
tuplariyle ve birinci pey pa
talariyle Çorluda satmalma 
komisyonumuza gelmeleri. 
(628) (7923) 9651 

• • * 
900 kilo Mercimek müteah 

hidi namü hesabına pazarlıkla 
15-12-934 cumartesi gunu 
saat 15,30 dadır . Bağlantıla
rı görmek isteyenlerin her 
ll'ün eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte pey para
larile Çorluda Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (644) 
(8034) 9654 

"'" .. 
24588 kilo patates açık ek-

siltme ile alınacaktır.. Eksilt
me günü 18-12-934 salı günü 
saat 14 tedir. Bağlantısını 
ırörmek isteyenlerin her gün 
eksiltmeye girece erin belli 
ll'Ün ve saatte birinci pey para
lariyle Çorludaki Komisyonu
muza gelmeleri. (65~) 
(8129) 967?. 

Bergama Askeri Hastaha -
nesi için 25 lira ücretli bir hem
şire, On lira ücretli bir çama
şırcı hanıma ihtiyaç vardır. 
Evsaf ve şeraiti haiz olanların 
Hastahaneye mektupla müra-
caatları. (666) (8234) 

9746 
••• 

Bayramıçta Fırka Kıt'atı
nm ihtiyacına verilmek üzere 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulan 240,000 kilo arpanın i
hale gününde talibi zuhur et
mediğinden bir hafta müddet
le pazarlığa konulmuş ve yev
mi ihale olan 9-12-934 tarihi
ne müsadif pazar günü saat 
13,30 da ihalesi icra kılına
cağından taliplerin mezkur 
gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Bayramıçta Fırka sa
tmalma komisyonuna gelme-
leri. (683) (8306) 

\; . ... 
Bayramıçta fırka kıt'atınm 

senelik ihtiyacı olan 200,000 
kilo arpanın kapalı zarf usuliy
le alınacağı hakkında müsavi 
f:ı.sıla ile ilan edilmiş ve ihale 
gününde talibi zuhur etmedi
ğinden bir hafta müddetle 
temdit edilerek pazarlığa ko
nulmuş olduğundan yevmi iha
le olan 10-12-934 tarih mü
sadif pazartesi günü saat on 
üç buçukta satın alınacağın 
dan taliplerin mezkllr gün ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
Bayramıçta Frrka satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (681) 

• • • 
(8310) 

996 Kalem ali.tı edevatı 
tıbbiye kapalı zarfla alınacak
tır. İhalesi 26-12-934 çarşam
ba günü saat 14 dedir. }alip 
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasaya gi
receklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını Ankara
da M. M. Vekaleti Satmalnıa 
Komisyonuna getirmeleri. 

(679) (8308) 
••• 

155,000 adet Pansuman pa
keti ı,apalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 29-12-34 cumartesi gü
nü saat 14 dedir. Talipler şart
namesi görmek için her gün 
ve münakasaya girecklerin 
belli gün ve saatten evvel tek. 
lif mektuplarını Ankarada M. 
M. Vekaleti Satmalma komis
yonuna gelmeleri. (680) 

(8309) 
• • • 

Kapalı eksiltme gününde 
ekmeklik Una İsteklilerin ver
dikleri fiat pahalı görüldüğün
den bir ay içinde bitirilmek ü
zere yeniden pazarlığa kon
muştur. İlk pazarlık gunu 
11-12-934 sah günü saat 15 
dedir. Bağlantısı eskisi gibi
dir. Görmek isteyenlerin Çor
lu ve İstanbul Levazım Amir
liği satmalma komisyonuna 
her gün gelebilirler. Eksiltme
ye gireceklerin de belli gün 
ve saatte Birinci pey paralariy 
le beraber Çorludaki K. O. 
satmabna komisyonuna gel
meleri. (684) (8304) 

••• 

İzmir Müstahkem mevki 
kıt'atmın 67,400 kilo Pirinç 
ihtiyaçı..kapalı zarfla alıiıacak
tır. İhalesi 21-12-934 salı 
günü saat 15 te laşlada Müs
tahkem Mevki Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli gün ve saat
ten evvel lzmirde Müstahkem 
Mevki Satmalına komisyonu
na verilmeleri. (678) 

(8307) 
••• 

İki numaralı dikim evi için 
300 kilo İnce makine yağı 
11-12-934 salı günü saat 15,30 
da pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin teminat ariyle birlik
te Tophanede satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (666) 

(8383) 
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Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hissesi 
No. s11 No. sı 
1501 Büyükdere 
1129 Ortaköy 
1502 Fener 
1505 Erenköy 
1536 Kmalıada 

Büyü'.cdere 
Ortaköy 
Tevkii Cafer 
Bostancı 
Kmalıada 

E.lskenavi Y.Hacet Arsa metresi 465 1-27 
24 
62 
33 

Tamamı 

Hisse~ e göre mu-. 
hammen kıymeti 

1860 T. L 
Zincirli kuyu Kagir dükkan ve odalar 5/30 

1/2 
Tamaım 

167 ,, 
Kiremit Ahşap hane 1200 

157 
772 
386 

,, 
Çatalçeşme Arsa metresi 112 ,, 
Yeni Livadya ,, 1930 20-22 

58 " " 1542 ,, ,, Karanfil ,, 483 ,, ,, 
1984 Fener 
2040 Üsküdar 

Gülcami 
lcadiye 
Selami Ali 

Ayakapı iskelesi ,, 91,50 2 
10 

278-280 
282- 3 

16 
7-9 
4-6 

1 
25 

12 

,, 1656 
2296 
440 

.. 
Karabet kalfa ,, 1148,50 ,, ,, 

2363 ,, Selamsız ve Silahdar Kagir hane ve iki dükkan ve 1/16 ,, 
bahçesi arsa ve bahçe ve ahır 

1590 
1584 
1573 
1562 
1560 
1552 

Yeşilköy 
Hasköy 
Paşabahçe 
Üsküdar 

Şevke tiye 
Hacı Şaban 
Paşabahçe 
Yenimahalle 
Kazasker 
Hacı Isa 

Ermeni mezarlığı Arsa metresi 2536,50 1/6 
5/16 

1/2 
Tamamı 
24/120 

846 
439 
170 
346 
184 
920 

" Sakızlı bostan Ahşap hane ve dükkan ,, 
Kilise Arsa metresi 170 " Bedros kalfa ,, 36,50 " ,, Harmanlık Hane ,, 

Balat · Leblebiciler Havasız kagir dükkan 35 46 ve Kulei 
zemin vakfından 

olan mahallin 3/16 

,, 

1545 
2007 
1547 

Galata 
Üsküdar 
Büyükada 

Hacı Mimi 
Yenimahalle 
Meşrutiyet 

Cevahir çıkmazı 
Vangmbağı 
Çankaya Cad. 

Arsa metresi 37 20 2/3 148 ,, 
,, 174,75 5 Tamamı 276 

" Kagir köşk ve bahçe met· 
resi 1238,50 

57 12/24 8670 
" 

1547/1 

2422 
1932 

,, 

Beyoğlu 
Balat 

" 
Kamerhatun 
Hızır çavuş 

,, ve Hamlacı 
sokağı 
Kordelya 

Kagir ahır ve Camekanlık 
ve bahçe metresi 655 
Arsa metresi 71 

1-3 

62 
13 

12/24 

Tamamı 
1/2 

7565 

1420 
1000 

" 
,, 

Hızır çavuş ve Çor
bacı çeşmesi 

Kagir hane " 
1600 Kasımpaşa Hacı Ahmet Cin deresi Çiçek bahçesi ve yarım kagir 1-3 2/8 1128 ,, 

hane 
1925 ,, Süruri ince kaş Arsa metresi 47 

57,50 
51,50 
45,25 

29 
33 

Tamamı 282 
346 
308 
272 

" 1959/l ,, ,, ,, 
1959/2 ,, ,, " 
2060 Üsküdar Rumi Mehmet Şemsi paşa 

paşa 

" 
" .. 31 

49 E. 

,, ,, 
" " 1/2 

" 
583 Arnavutköy Arnavutköy Dere Ahşap yeni iki hane 12-14 3/16 1125 ,. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller ille satış ile bir hafta uzatma satışında müşteri bulmadığından bunların satış
ları bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. Baştan 1542 numaraya kadar olanlar 1-12-934 cumar lesi ve 1984 numaradan 1547 
ye kadarkiler 12-12-934 çarşamba ve 2422 - 1932 sıra numaraWar 13-12-934 perşembe ve 1600 numaradan 583 numaraya 
kadarkiler 15-12-934 cumartesi gününe kadar ihale edileceklerdir. Bunlardan mal almak isteyenlerin mezkllr tarihlere kadar 
her satış günlerinde saat on dö rtte komisyona müracaatları. (7846) 

1 İnhisarlar U. MüdürJü~ünden1 
Köhne Kaneveçe parçaları ) 
tahminen 4435 kilo ) 
Köhne Çul parçaları tahminen 751 ,, ) 
Köhne ip parçaları tahminen 2808 ,, ) 

Kağıt balya kapak tahtası tah- ) 
rnınen 25000 ,, ) 

Kaim rende talaşı tahminen ) 

Şemsipaşa deposun
da 

Cibali Levaznn An
barmda olup bir se
ne zarfında parti 
parti teslim oluna
caktır. 
Cibali Fabrikası ma
rangoz hanesinde 
bir sene zarfında te
raküm edecek mık
tar. 

Yukarıda yazılı dört kalem malzeme pazarlık suretiyle sa 
tılacağmdan isteklilerin 13-12-934 perşembe günü saat 14 
te yüzde 15 teminatlariyle birlikte Cibalide Levazım ve Müb 
bayaat Şubesine müracaatları. ( 8161) 

(50) tane (İstimare ölçüsü) satın alınacaktır. İsteklile
rin örneğini gördükten so~ıra pazarlığa girişebihnek Üzere 
yüzde 7 ,5 pey akçeleriyle bera her 17 -12-934 pazartesi günü 
saat 14 te Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (8290) 

Istanbul betinci icra memurluğundanı 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf 

tarafından tamamına 1319 lira kıymet takdir edilen Burgaz 
adası Karakol sokak eski 12 yeni 21 No. lu ahşap bir evin ta
ma.mı açık a;ttırmaya vazedilmiş olduğundan 14-1-935 tari
hine müsaclif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması İcra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üze
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taah
hüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edi
lerek 29-1-935 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art
tırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı 
takdirde satış 2280 No. lu kannun ahkamına tevfikan geri bı
rakılır. Satış peşindir, arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 nispetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır. Hakları Tapu sicilli iJe sabit olıruyan İpotekli alacak
larda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları Tapu sicilli ile sabit ohruyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar 1nüterakim vergi, tenviriye, tan 
zifiyeden mütevellit Belediye rusumu medyuna aittir. Daha 
fazla malfunat almak İsteyenleı 3-1-935 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır
ma şartnamesi ile 934-3836 No. lu dosyaya müracaatla nıez 
kur dosyada mevcut vesaiki gör~ ilecekleri ilan olunur. 

(8294) 

Hattı havai ve dekovil 
malzemesi satışı 

lıtanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

928 senesi sonuna kadar giimrük anbar ve antrepoların
da toplanan eşyalardan aşağıda cins ve miktarı yazılı malze
melerden hattı havai malzeme si 22-12-934 tarihinde kapalı 
zarfla vagonet aksamı 29-12- 934 tarihinde açık arttırma su
retile ve gümrük resmi aranılmamak üzere satılacaktır. Her 
isteyen satılan eşyanın cetvelini ve eşyayi görebilir. Satışlar 
7-12-934 tarihinde tatbik edilecek olan 2490 No. lı kanunda
ki şerait dahilinde. yapılacaktır. Satış şartnameleri her isteye 
ne meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları
nın müzayede saatinden bir saat evvel Başmüdürlükte top
lanacak olan komisyona verilmesi ve yüzde 7,5 teminatı mu
vakkate akçesinin daha evvelce İstanbul İthalat Gümrüğüne 
yatırılarak makbuzunun da bu zarf İçersine konulması la
zımdır. (8288) 

SATILAN EŞYANIN 
Kıymeti 

Muhammenesi 
7325 

Miktarı Eşyanın cinsi Müzayede 
saati 

15 2039Kap Demir hattı havai mal
zemesi vesair aksamı 

Dekovil hattı malzeme
si vesair aksamı 

1281 60 kalemde 15 

Selimiyede Askeri Satın 
alma komisyonundan: 
· Kıt' at Hayvanatn için aşağıda cins ve mıktarı yazılı yem

ler 8-12-934 cumartesi saat 1 4 de pazarlıkla satın alınaca
ğından isteklilerin Selimiyede Satınalma komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (8289) 

Cinsi Ton 
Kuru Ot 20 

Arpa 20 ------
lstanhul Milli emlak müdürlüğünden: 

Muhammen kıymeti 
Lira 

Kasımpaşa : Eyyühem Ahme t Efendi ma-
hallesi Cami Şerif aralı ğı eski 40 yeni 234 
4 numaralı hanenin msf ı. 

Kadıköy : Hasan Paşa mahal lesi Ulusoluk sokağı 
eski 12 yeni 36 numaralı hanenin 14/48 hissesi.388 50 

Yukarıda yazılı mallar 9- 12-934 pazar günü saat on 
dörtte açık arttırma ve peşin para ile· satılacaktır. İsteklile
rin yüzde yedi buçuk pey akçe lerile gelmeleri. (F) (8286) 

l DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
40000 ton Ereğli kömürünün Derince, Mersin, İzmir ve 

Haydarpaşa Limanlarına nakliyesinin pazarlığı 6 - 12 - 934 
Perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşa işletme müfettişli
ği inasında yapılacakar. Fazla tafsilat Ankarada malzeme 
dairesinde ve Haydarpaşada Haydarpaşa mağazaımda mev
cut şartnamelerde yazılıdır. (8425) 9760 
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•• il 
öksUrUk, nezle, bronşi ' çoktur • 

boğaz ve gögUs 
30 Haıtalıklarile • 

seıı kisılanlara· şif ai tesirleri ı~uruştur. Hasan Ecza Deposu 

Avrup da otomobil ·ıe 9000 
· kilometre yolculuk. 
Bay A. Şükrü Esmer'in gazetemizde çıkan seyahat notları kitap ıeklinde ba
sılmıştır. 200 sayfalık bu ese- so kuruş fiyat konmuştur. Satış yeri: 

1 re herkesin okuyabilmesi için Muallim Ahmet Halit kütüphanesi 
-:.:.. ·~ .. .,. - • _1 - - .. • ... , : . - • ~ 

Türkiye Ziraat Bankası Gireson Şubesinden! 
H s~eye gröemu· 
ha:nms:ı kı}meti 

Liu 

Tarihi Numarası Mevkii Te Hududu Hi11eai Cinsi 

55 Ağuıtoa/1324 5 . 8 Glreıon F eaer mahalles:: 
Fener sokaaı yem:nı sarı 
baş dğlu llyas hanesi y•· 
aarı çakır oj'lu Lefter ba· 
nesi cephesi tar;ki am. 

2304 hissede 
420 hissesi 

Haııı 

Gayrimllbadillere ait Yunan eavalinden mevkile aair evsafı yukarda yazılı gayri me.1ku'lhı mülki-
3eti Bankamızın sriıesinc!e aaılı şartname aul'etindeki şartlar dairuinde açık artt:rma suretile nakden 
veya rayrimtıbadil bonosile 45 gün mllddetle satııa çıkarılmıştır. Satııın vuku bulduğu ae:ıeye ait 
l:u gayr:menkulüa Tergiıile Belediye rüıumu müşteriye aittir. İhale 23/12/931 Pazar giinü aaat o:ı 
dl!rllen itibaren yapılacakt.r. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatıraraJ; Ziraat Ba:ıkasın:ı 
mllracaatları ilin olunur. (7783) 9594 

o 

sıp n Kenan 

Türk Maarif Cem ~yetinin 

BÜYÜK EŞYA PlY ANGOSU 
Çekit tarihi 14 Kanunun evvel 1934 bir bilet 1 lira 

İkramiye Kıymeti 23000 liradır 
1 adet 3000 liralık 1 O adet 100 liralık 
1 ,, 2000 ,, 20 ,, 50 ,, 
ı ,, 1000 ,, 50 ,, 20 ,, 
2 " 750 ,, 100 ,, 10 ,, 
2 " 500 ,, 1000 ,, 5 ,, 
4 ,, 200 ,, 4700 ,, 1 

Biletler her yerde &atılmaktadır. 
,, 

K A Ş E 

E· OKALMİNA 
Grip • Ne't'I' alji • Bq •• diş ağrıları • Artritiıım • Ro•atiıma 

)590. 

htanbul ikinci İcra mftnurluğun
dan: ipotek cihetinden paraya çevril
meai takarrür eden ve tamamına iki 
bin lira kıymet takdir olunan Beyoğ -
luıxl.ı Hüaeyin ağa mahalleıinde Keres
teci sokağında eski 1 l yeni 23 numara 
ile mürakkam maa bahçe bir bap ha -
nenin lamanu açık arttınpaya konmuı 
olup, 6-1-935 tarihine müaadif pazar 
günü saat 14 ten lG ya kadar daire -
mizde açık artbnna suretile satılacak -
br. Artıtırma bedeli kıymeti muhaımne
nenin yüzde 75 tini bulduğu takdirde 
merzkiır gayri "-lkul müıt.,.-isi uhte -
aine ihale olunacaktır .. Aksi takdirde 
aon arttırarun taahh:iJ;; baki kalmak 
üzere 21-1-935 tarihine tesadüf eden ı 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka -
dar keza dairemizde yapılacak olan i
kinci açık arttınnasında mezkur gayri 
menkul en çok artıtıranm uhtesinde bı
ralutacaktır. SabJ pepndir, Antırmaya 
ittirak etmek iıtiyerılerin mezkur gayri 
menkulün kıymeti muhammenesinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubumı hamil bulunmaları Jazıındrr. 
Haklan tapı. &icillerile sabit olmıyan 
ipotekli afacaklılarla diğer alakadarla -
rm irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve buııısile faiz ve maaarife dair 
olan iddialanıu ilan tarihinden 1d>aren 
yirmi gün içinde evrakı müııbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri !azım -
dır. Aksi halde haldan lapu sicillerile 
oaıbit olıruyanlar satıı bedelinin paylaJ
maımdan hariç kalırlar. Mütekarim ver
gi, vMuf icareai, tanz.ifiye ve tenviri • 
yeden mütevelli! belediye rüıumu ıııüş
teriye aittir. Db fazla maliımat al -
mak ..ıiyenlerin 8-12-934 tarihinden i
tiıaı-en clairemi:r.de açık bu4undunıla • 
cak olan arttınna JAl'l""" 1 esine ve 934 • 
1960 No. lu doayauna müracaa.tla ma -
halli mezkunın evsal, ....,,..ha ve saire
oini havi vaziyet ve tıdr.diri kıymet ra
porunu ıırörüt> anlıyabilecekleri ilan olu-
nur. (5525) 

Sancılarınızla 
Mücadele 

Etmelisiniz 
Ro:natizmadan muztarip mi

siniz ? Vücudunuzda kınklık mı 

hissediyo:ısunuz ? Kımıldanamı
yacak bir halde misiniz ? Hemen 
gayet basit ve pratik bir tedavi 
metodu olan delikli Allcock ya
kıaım kullanınız. 

Allcock yakısı, tevlit ettiği ha
raret sayesinde hemen kanı te
hacüm ettirir. Bir Allcock yakı~ı 
tebahhur eden ve çamatırı kirle
ten mayilerin mazarratından ari 
olarak ağrıyan maha'. lin etrafı
na kanı tehacüm ettirmekle mü
teharr~t asabı teskin, adelatı yu
mutatır. Bel'eder. Allcock'un te
siri mütemadi, nüfuz ve teskin 
eder. Eczanelerde 40 kuru'a satı
lır. Mühim : Taklitlerinden sa
kınmak için Kartal markalı ve kır
mızı daireli Allcock yakılarını 

musirren isteyiniz. 
............... ! ....... ~ 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALlCJ 
Liman Han, Tılelon: 22925. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perıembe gü
nü saat 9 da Tophane nhtnmndan 
ka'.kar. Perıembe postalan aynı gün
de Mudanyadan saat 14 de lstanbu
Ja dönlilr, 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR

ŞAMBA. günleri saat 20 de Top
hane nhllmından bir vapur kalkar. 
Gidi§ ve dönütte mutat iskelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA. günleri bir vapur 
aaat 9 da Tophane nhtonmdım kalkar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topha

ne nhtımmdan saat 18 de bir va
pw kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibo
lu, Lapıeki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

• 
lstanirui beıinci icra meın...rluğun

dan: Bir alacağın temini için haczedi
lip paraya çevrilıneMne karar ven1en 
eıyayi beytiye 9-12-34 pazar ıırünü sa

at onda Beyoğlunda Finızağa mahallo
ıi Nalbent odalan çılanaz Mıl<ak 4 nu
maralı Nazift>ey apartımaru iki numa -

ralı dairesinde açık arttmna ile sabla-
caiı ilan olunur. (5509) 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokaiı Cinai Emlik Hiasui Hisseye gllre mu-
No.ıı No. au bammen kıymeti 
1604/1 Boıt.ancı Boıtancı Çatalçeım• Arıa metresi 115 4 harita 11-lS Mil. Tamamı 116 T. L 
106412 ,, ., ,, ,, ,, 116 19 H 11-15 ,, ,, 116 ,. 

1064/3 " " .. " " 210 32 " 11-15 " " 210 " 
106414 " " " " " 118 35 " 11-15 " " 118 " 
106415 ,, ,, ., ,, ,, 112 36 ,, 11-lS ,, ,, 112 ., 

Yü,.de yedi'b~çuk · tembıat ~ akçelerile ihal• bncİ~Heri nakten 't'eya gayrimübac' ' l:onosile lldenmek liıı:ere ıatıfa çıkarılan yukarıda 
yazılı mallar 17/11/934 tıİrıhindeki aatışta ml1Jteri bıilamadığıu.dan 17/12/934" Paz. rlui gllnüne kadar bir ay mllddetle pazarlıkla satıla· 
caktır. Alıcıların bu mllddat ıarfında her gllu. aaat on dörttı komisyona mtıracaat:ı. . ı. 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emllk Cinsi Hiaaeai Hisseye gll ra mD· 
No. su No. aı bammee kıymeti 
1161 Beyofla HllHyina§'a Tıulaba~ı 62 Odu11 depoıu 1/10 400 T. 1.. 
3552 Üıklldar Sellmaız Toptaıı E. Gll11doğumu Y. 395 Arıa metresi 166,50 Tamamı 520 ,, 
364S lıtanbul Mahmutpaıa Mahmutpıfa Kalcılar hanı 24 Kalcılar hanı llçllnctı kat oda ,, 300 ,, 
1345 Beyoilu Kamerbatun Margarit 20 Klııir lıane 't'e bahçe 26/180 1668 ,, • 
1540 Kadıköy Caferaia Gül E. 19 Mll. Ana metreal 103,SO 1/2 310 ,, 
1351 Beyoalu Emin caaii llar 15 ,, ,, 178,45 Tamamı 893 ., 
1350 ,, Hnseyinaaa Valde çeomeal Taksim 131 ,, ,, 85,50 ., 1710 ,, 

316 Bakırklly Cevizlik Mektep 23 Ahııp baae ,, 3000 ,, 
344 Beyoilu Kamerhatun Papaaköprllaü ve Dere 36-7 Ahıap hane 't'e dükkln 1/3 267 ,, 

çı'kmızı • 
Yüzde yedibuçuk pey akçeleri'e 

kuller açık arttırma ıuretile ıatııa 

ihale l:edelleri nak!en veya gıyrimlibadil l:o-:oaae ödenme' liıı:ere yukarıda evsafı yazılı gayrime
çıkar.lmııtır. ihaleleri 11/12/934 Sah gllnü ua 14 tec'.ir. -

Tütün dişlere muzırdır! 
Bu zararın önüne 
ancak ı;;abah akşam 
RADYOLIN kulla
narak geçebilirsiniz. 

Oi§ler, uhhatin temel tatlandır. Zi
fir tabiaun b'!Dbeyaz yarattığı bu te
mel la§larmı lekeler4 kirletir. Diıler ü
zerindeki leke ve kirler yalnız ağzmı
zıri tem:zliğine ve güzelliğine kaıdet
melde kalmaz, mikroplara yuvalık ya
parak hayatııuzı da tehdit eder. Tütün
den vazgeçeır:İyorıa:ıız onun di ~lerde 
yapacağı kir ve lekeleri izale etmek ça
resine bakııuz 1 

Sigara tiryakilerj 

R"ADYOLIN 
Kullanınız! 

Süper 35 
Madeni ı ~s inaanıa kalaiını tabrİ 
eder, fakat tatlı, pllrlhsü:ı au sribi ak• 
ıeı !asana neş'• heyecan verir. S ' 

yü'tsek husaları yalaııı 

ŞAUP RADYOLARD 
bulabilirainiı. Kullanaalar mem:ıu:ı kal 
mı ,lardu. Siı da tercihan baadaa alıı:ıı• 

Sabş yeri: 

Rikardo Levi müesıeşeıi 
lsıanbul. Sulıınhamam Havuzlu han No. 9 l l 

Heykel Seçimi 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 

Cumhurreisi Kemal Ata Türk için Erzurumda dikile· 
cek olan abide Türk San'atkar lan arasında müsabakaya ko 
nulrnuştur. isteklilerin Akademiye gelmeleri veya yazile 

, programı istemeleri. (8193) 9710 

1 Bilumum erbabı ticaret 
ve sanayie mühim ilan 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Sene nihayeti gelmiştir. Oda kayıt ücretlerini henüz tediye etme· 

miş olanların, bilahare icrai bir mııan e'eye maruz kalmamak içiıı 
borçlarnı hemen gPtirib vezneye vermeleri lüzumu ilin olunur. 

İstanbul Milli emlak müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 
Lira 

Kadıköy : Rasimpaşa mahallesinin Rıh
tun iskelesi sokağında eski 37 ve 
yeni 57 numaralı hanenin tama· 
mı. 1125 Pe§in para ile• 

Mercan : Mahmutpaşa mahallesinin Çif
te Saraylar caddesinde üstünde 
odası olan eski 28 ve yeni 20 No. 
lu diı1ckan tamamı. 

Mahınutpaşa : Mahmutpaşa mahallesi
nin Kllın~çılar sokağında 4 met-
re murabbamdaki 15 Numaralı 
dükkan arsasının tamamı. 

Mahınutpaşa: Mahmutpaşa mahallesi
nin Kılınççılar sokağında 4 met-
re murabbamdaki 17 numaralı 
dükkan arsasının tamamı. 

Usküdar : Selami Ali Efendi mahallesi
nin Sarraf sokağında 4 numaralı 

500 

50 

50 

" " 

" " 

.,. " 

hanenin tamamı. 550 ,, n 
Y ukandaki mallar hizala rmdaki loymetler üzerindefl 

25-12-934 tarihinde saat on dörtte açık arttırma auretile ,ıı. 
tılacaktır. isteklilerin muham men bedelin yüzde yedi buçll 
nisbetindeki pey akçelerile müracaatları. (M) (8257) _....., 

Taksim Yenimahalle Otobüslerinin 
Kıt tarifesi tatbik edilecektir. Yeni tarifeler otobüs durak 

!erile ara.balarda uılınıt olduğu ilan olunur. 
Taksim otobüsleri işletme Birliği (5518) 

ınah,J 

Umumi Neşriyat ve Yazı işle ri müdürü Etem izzet BENiCE 


