
Üniversite lnkilap enstitü
sünde derslere bugün başla

İta~ya hükumeti Washington 
muahedesinin feshine ve yeni 
bir anlaşmaya girmeğe taraf
tar olduğunu söylemektedir. 

llk dersi Bay Recep 
verecek. 

nıyor. 

"Kütahya" Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT. 

FtA Ti 5 KURUŞTUR. 

Dünkü uluslar 
Derneği toplanması 

Bugün Avrupa'da acun barıtıl<· 
lığı bakımından en çok korkulan 
ilci it, Yugoslavya ile Macaristan 
araaında Kral Aleksandr'ın olu -
ınünclen çıl<an aorak ile, Sar İ.f: ü
:&et-indeki Alman - Fransız anı-.a
nıamazlığıchr. Bu iki itte dün Ce
nevre' deki uluslar derneği topl.ın
Dıasında görütülmüttür. Cenene • 
den gelen telyazıları, birinci itin 
gizli görütüldüğünü bildirmel..te • 
dir. Yugoslav - Macar anlD.fmama.z 
lığının aon durumu tudur: Kr.ıl 
Aleksandr Marsilya' da öldürül · 
dükten sonra Yugoslavya uluslaı
demeğine bir nota göndererek Ma 
ca.ristanın bu itten ötürü suçlu ol
duğunu bildirdi. Sonra ikinci bir 
notaya bağlı yetmif yapraklı belge 
ile Macairstanın nerede ve niçin 
suçlu olduğunu anlatmak istedi. 
Macaristan, sorguya çekilmek is -
tenildiğinden sevinç duyduğunu 
bildirıerek, uluslar derneğinin bu 
i~ 'her itten önce bakmasını di
ledi. Yugoslav. Macari<1tan anlata 
rtıamazlığında Avrupa kurultakları 
jkiye ayrılmıtlardır: Bir yandan 
Yugoslavya ile küçük anllD.fma ve 
Balkan antlD.fması kurultakları. 
Öte yandan da Macaristan, ltalya, 
Avusturya. Fransa bu itle iki yan
lı bir siyasa gütmektedir. Bir yan
dan Yugoslavyayı gücendirmek is
temiyor. Sonra Fransa için bu ifin 
bir inceliği de tudur ki, Kral Alek
&a.ndr Fransız toprağında öldürül
DıÜftür. Bu yüzden Fransanın bu 
İte kartı yakın ilitiği olmak gerek
tir. Ancak Fransanm ltalyayı gü
cendirmek te itine elvermez. Fran
llz Dıt Bakanı Laval yakında Ro
nıaya giderek, Mussolini ile anlat
maya çalıfacakbr.Bunun içindir ki 
bir yanda Fransa, öte yandan da 
İngiltere, .... ugoslav • Macar anla
tamamazlığını uazbnamak, kısa 
kesmek istiyorlar.lngiltere ve Fran 
sanın Yugoslav. Macar itini bu yo ı 
la götürmek istedikleri anI-.ılmak- l 
tadır. 

••• 
Uluslar arası topla.nmasında gö

t"Üfülen ikinci ite gelince: 
Sar iti geçen toplanmada görü

tiilecek iken, Aloisi'nin bakanlığı 
llltındaki üçler öbeği (encümen) 
İfini bitiremediği için sonraya kal
llDıfh. Birkaç aydır Romada çalı
fan bu öbek, artıl< itini bitirerek 
raporunu uluslar derneğine venni~
tir. Raporun kısası tudur: öbek 
Sar i1ini üç bakımdan görmüttiir: 

1 - 1935 yılının ilk ayında ya
pılacak plebisit'te Sar'ın Fransa 
ile l;ıirleteceği, 

2 - Almanya'ya döneceği, 
3 - Bugünkü durumunu sürüp 

gideceği. 

Artık gün geçtikçe anlaşılıyor 
iti Sar Almanyaya dönecektir. Hu
nun için en çok bunun üzerinde du
rulmutlur. Sar'ın Almanya'ya, na
gıl döneceği, döndükten sonra ne 
Yapılacağı ııaporda ince uzun anla
tılıyor. 

Almanya, Versailles antlaşmasi
le Fransa'ya verilen kömürleri 900 
ınilyon Frank'a &abn alacaktır. Al
:o:ıanya, din ve ulus ayrılığı gözet
ıneksizin, Sar'da yaşıyan her kesi 
incitmemeye söz veriyor. Sar' dan 
çıkmak isteyenlere engel olmıya -
caktır. 

Dün bu rapor üzerinde görütül
'dü. Rapor onandıktan sonra artık 
gelecek ay içinde plebiait'in yapıl
ınası kalıyor. Fransa ile Almanya 
~asındaki bu anl~ığın 
kalkması acun barıtrklığma yar
dım edecektir. Fransa da Almanya 
da son günlerde biribirine ~ı ya 
kınlafmak dileği göstermektedir. 
Hitler, Almanya ile Fransa aruın
da, Sar' dan baJka hiç bir toprak 
laı.vgası olmadığını söyledi. Fran -
aa da Almanyanın eönlünü kaza. 
ltarak doğu antlıqmumı yapmak 
i&tiyor. 

Yugoslav - Macar anlapmamaz 
!ığının bitmesi, Franaanın ltalya 
ıle anlllimasına, Sar anl&f&lll&maZ 
lığının bitmesi de Fransız aıyasa
ıının büyük değim verdiği doğu 

antlatmasının yapılmasına yardım 
edecektir. 

A. Şükrü ESMER 
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Meclis intihabı Yenileme Kararı Verdi . . .... ~-~~~~~~~-~~~~~~~ 
aşbakan General isme lnönünün güzel sözleri. Türk kadınlığına 

• 
• verilen intibah ha kı inkılabımızın en _yüksek bir ese 

• 

Türk kadınının yüksek hakkı Papaz~arın kıyafeti. 
. _ . . . M. Çaldarıs Y onan lıder-

Meclıs, kadınlara saylav seçmek ve seçı- lerine cevabımızı bildirdi 
Jebi)mek hakkının verilmesi hakkında- Patrikhaneler meclisleri yeni vaziyete 

ki teklifi 258 reyle ittifakla kabul etti ~rı~~~.1.~in ~;~:erlıklarını alacaklar 

Söz alan saylavların kadınlarımız hakkında söyledikleri 
ANKARA, 5 (A.A.) - Büyiik Mil 

let Mecliai bugün Kaznn Ozalp'ın baş ns b k ı• •• •• de k• 
kanlığıncla biribiri ardınca iki toplan- e 
:ı~.':~11~et;:~~~ı:..:..i r aş a an nonu ıyor -1. 

Sadri Maluudi, lırmail Mehmet 

ile bunlann int· fa haklarmın ve dai -
mi vergilerin mektunılarmı haber ve
rert!ere verilecek ikramiyelere dair ka 
nunun birinci ma.ddesinin tefgjri ha,k .. 
kındak·. tezkerenin geri verilme&ine 

......................... 

Saylav seçimi 
Hazırlıkları 
Başladı 

Defterler ayın yirmisin
de a1ıkıya asılacak 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
Dahiliye Bakanlığı bu akşam bütün 
valiliklere emir vererek Millet Mec
lis_·nin intihabahn yeniLenmeAAe 
karar verdiğini ve yasalarda yapı -
lan değiıiklik münasebetile defter
lerin yalnız erkekler üz.erinde de -
ğil, kadınlar da dahil edilmek SU• 

retile hazırlanmasına başlanmaS\! .. 
nı bildr:miştir. 

Bu yeni vaziyet karşısında def
terlerin ancak ayın yirmisinde as
kıya asılabileceği tahmin edilmek
lt9dir. Yeni seçim.ele Cumhuriyet 
/laik Fırkasının göstereceği nam
:r.e:ler arasında bulunacak kadınla
nn kimler olacağı henüz bilinmiyor 
sa da bilhassa yüksek tahsil görmüı, 
hayata atılmıı, meslek edinmif ka
dmlan~:zın naınuet gösterileceği 
anlaıılmaktadır. 

• • • 
Saylav seçimi hazırlıklarına de

vam edilmektedir. Şiındy-,e kadar 
ilk müntehiplerin isimle..ini göate -
ren defterltor hazırlanmıtşır. Bu 
defterler çoğaltılarak mahallelere 
gönderilecek ve isimleri olup ohna
yanlar kdntrol edilecekt">·. 

dair ~vek&let tezkereai okuıunuı, as 
keri ve mülki tek1>.üt kanununun ba.zı 
maddeleri mucibince y1>.pılan tediyele 
rin tazminat veya ikramiye olup ol • 

Bay Relik Şevket 

madığı hakkındaki tefaiz- fırkası Ve İn
tika.J edecek iat klil madalyaJan için 
Milli Müda.faa Yek.iletince bakılaca. 
ğı halnndaki kanun layihuı üzerin -
de göriiıiilnııi:q ve onay göriiılmiiftür. 
Bunun ımlınca ismet lnönü (Malatya) 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

"Türk inkılabı denildiği vakıt, bunun, 
kadının kurtuluş in-

kıla b~ olduğu beraber söylenecektir,, 
ANKARA, 5. A.A. -

B. M. Meclioinin bugün· 
gü toplantnmda teıkil&
tı eaaaiye kanununun 
1 O ve 11 inci maddele
rinin değiıtirilmmi hak· 
lrindalri kaınınun miiza· 
keresi dolayiWa Sa!· 
vekil ismet lnönü ıu -· 
ku söylemiştir : 

Yüce saylavlar, kadın
ların saylav •esmek ve 
ı.aylav seçilmelı: hakkına 
sahip olmalan için yü« 
kahnıza teklif ıunuyo
ruz. Kadınlarımızın Türl 
tarihindeki haklı yerleri, 
erkeklerle beraber, daima, 
memleketin Ye milletin 
mukadderatı üzerinde 9Ö2 
ve tesir sahibi olmaları
dır. Türk kad;nı taribde 
ne vakıt haklı ve iu""barlı 
yerini bulmupa, budun 
mukadderatı üzerinde kendi tesirini 
gÖsterebilmişse, eri<eklerle beraber ka
rrıık ve güç yurt iılerinde elele çalı • 
ıabilmişoe, iıte o zaman, büyük Türk 

lnki!ap dersleri 
Bugün başlıyor 

İlk dersi Bay Recep 
"Kütahya,, vcrecc'.c 
inkılap küroüsü dtorııı'erine bugün· 

d..., itibaren Univers.ite konferana sa· 
)onunda b~lana -
caktır. ilk der&: C. 
H. F. Umwni Kati
bi Ba.y Recep ( Kü
tahya) verecektir. 
Bu yıl ders teşkila
tında bazı yenilik
ler yapılmı~hr. Kür 
&üde ders verecek 
olanlara birer de 
doçent seçilmittir. 
Bay R..Cebin do -
çenti Hıfzı Velide
de olacaktır. ikinci 

fJay Recep den te Bay Mah • 
(Kütahya) mut Eaat tarafın -

dan ver lecektir. Bay Mahmut Eaa.dın 
Doçenti de Bay Yavuzdur. Dersler ak 
ıam betıe b~layacak ve Uni~ite
nin son aınıf taılebeleri mecburi ola
rak devam edeceklerdir. Bunun için 
talebeye birer karne verilmi+t.ri Her 
talebe denlere devam ettikçe karne
&İni .imzalatacalı:tır. 

Başbakan ve Sıh
hiye Bakanları 
bugün geliyor 
ANKARA, 5 (TeWoala) - Baı

....... c-.1 ı- bönü 711D!Ddıı 
Sı4ıhiye bakam Dr. Bey Refik, hıfzıs -
d>ba umum miiılürii Bey Aann ...., 
Be1'>Sanl4 hususi kalem mıüdiirü Bay 
V edit olduğu halde T nıloyaya &.İtmek 
üzere bu akıam lstadJala ı-r Sc:t et
ti. 

General ismeti, Dahiliye 
B.ılıanları Gazi ~ 
ğurladılar. Goıneral Kizlm, 
bönıüne: 

du. 

- Tez selin, eledi. 
Ba§Labn kendisini nğurlayanlara: 
- Esenle, esenle iltifatında bulun-

Ayni trenle Bay Recep inicilap der· 
.(Devamı 2 inci sahifede) 

/ 

ulusu, lrudretile, medeniyetile bütün 
dünyayı kaplamıştır. (Okay .eMeri, al
loılar). 

(Devamı 6 mc.ı sahifede) 

Soyadı 
Nizamnamesinde 
Değişiklik 

Bir nüfus mü::lürlüğü mın
takasında 

yalız bir soyadı bulunacak 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Dev

let Şur<J81 soyadı nizamnamesi proje
ainde bazı değişiklikler ya~ır. 
Devlet Şurası nizamname projuinde 
bir mahallede yalnız bir ,a}ı$11t bir 
soyadını alması kayd.nı kahlırmq ııe 

(DevaınI 2 inci sahifede) 

Atillanın mezarı 

Macarlar yerini 
tayin ediyorlar 

Atilfa 

BU.D.APEŞTE, 5 (A.A.) - Yüz 
yıllardan beri aranmakta olan Atilla

.(Devamı 2 inci sahifede) 

Nazın M. Maksimos, hükümet koa 
liayonuna iftirak elmİf olan siyaai 
lider~erin toplanhsında ruhani el
biseler meselesi hakkında Ankaa 
hükumeti nezdinde yapılmıf olan 
teıebbüalerle Türk hükümetinin 
cevabı hakkında izahat vermİftİr. 
Per,~be günü, muhalefet lırkala
n da dahil olduğu halde bütün si
ya.si fırkaları reisleri bir toplantı 
yapacaklardır. 
Atina gazeteleri duymakta olduk
ları güceniklikten bahsediyorlar 

ATINA, 5.A.A. - Fırka farkı olmııK· 
sızın bütün gazeteler, baımakalelerindc 
Türkiyede dini elbisenin giyilmesi ya
.,.ğından dolayi duymakta oldul<ları gü. 
ceniklikten bahıediyorlar. 

Kathimerini ııazeteti "tehlike,, baılı
ğı lafıyan baımakaleainde diyor ki : 

Dün Patriğin bundan istiına edilme
ııiyle hasıl olan ilk müsait intibaı daha• 
hafifletecek daha sarih haberler gehnit
tir. Bu yasak için olan altı aylık i.ıis
nailiğin yenileıtirilmesi, lstanbul emni
yet müdürünün elinde o!acaktır. 

Bu 48 saabn Türk-Yunan dostluğu i
çin pek nazik olmasmdan korkuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-

Yunan Hariciye nazırı M. 
Maluimos 

fınclan bu dostluğun esaslanna indiril
mit olan yumruk o kadar bekleo-ıilmez vı 
o kadar ağırdır ki bundan doğan aarsın
b yalnız Elen dünyasuun hislerine mii• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Hint kanunu esasisinin tadili 

Hint milliyetçileri yeni pro 
jeye rey vermiyecekler 

Gandi gene propaganda yapmak istedi fakat 
Hint Valii umumisi bu hareketine mani cldu 

BOMBAY, 5. A.A. -
Genel Vali, Gandhi'nin 
sırurdaki kasabaların ye
niden inıa ve iman lehin .. 
de bir propaganda tur
nesi yapmak üzre Pita· 
vere gitmek için istemit 
olduğu izni vermemiıtir. 

Malıatma, beraberin
de Piıaverli iki tahrikat
çtyı götürmek isteğinde 

idi. 
Genel valinin bu suret

le izin venneme>İni hak
lı göıterecek bir nizaın· 
name mevcut olmadığın
dan Gancli'nin buna karşı 
nesuretle hareket edeceği 
beklenilmektediT. 

'BOMBAY, 5. A. A. -
Hint milliyetperverleri fl'T
kası, kongreye verilecek 
islahat projelerini müza-
kere ebnekıri.zin abayla• 
mayı ve projeye kartı durmayı kararlaı· 
tırnuıtır. Milliyetperver fttkanın say
lavlan Genel vali toplantı devreıim aç
mak üzre kongreye pdiği zaman mü-

Ôz; türkçe yazı örnekleri 

':;andi 
zakere salonundan çıkmaya ve Yali git
tikten sonra tekrar meclise ı;ıelmeğe ka
rar venniılerdir. 

(Devamı 2 inci sahil ede) 

Bir buyrultu ... 
Bqbakan lıımet lnönü, ı;ıeçen gün yur

dun dört bucağına çıkardığı bir bu;
nıltucla atağı yukan, töy!e diyordu : 

"Arap alfabesinin yasak edildiğini b&
pİmiz bilirlı:en bir takım kimseler bu al
f.ı.eyi kullanmakta ayak direyorlar. 
Bundan sonra Arap alfabesiyle ı;ıelecek 
olan yazılar okunmadan yırtılıp sepete 
atılacaktır.,, 

Esiri Türk ozanlarından Ziya Pap: 
"O•iitle yola gelmeyeni paylamalı, pay
lamadan anlamayana dayak ahnalı,, der
eli. B"14balı:an ismet lnönünün buyrul
taı.-u okurken Ziya pa,anın bu sözünü 
anclmı. Bu söz ı;ıibi o buyrultu da ben· 
zer bir düııünüı kaynağından çıkmııtır. 
Gerçek, bir adanun yazısını okumadan 
yırtıp sepete abnak onun yüzüne bir to
kat vurmaktan dalıa acıdır; ancak ne -
yapmalı ki söz dinlemeyenleri, yaıak ta· 
nonayanlan yola getirmenin başka çıka
n lıalınamışhr. 

(ATATURK) bundan bet yıl önce 
bize Türk alfabesini armağan ederken 
yüce Kunıltay da bir töre ile Arap al'a
besini yasak etmiıti. Törelerin buyruk-

larını yerine cetirmek Ulusun düzeni 
için ilk ı;ıerekli iıtir; Başbakannnızın öze· 
ni de bundan ötürüdür. Bu yönden Ge
neral ismetin tok sözlü, dolgun özlü 
buyrultusu çok yerinde olmuıtur. 

Türk alfabeııi bizim için o denlü bü
yiik bir kazançtır ki ortada 'ir töre ya
tağı ohnasaydı bile biz, yazı biçimimi
zi ecibücüş bir çetrefillikten kurtarıp ko
lay ve düzgün bir yola çıkaran alfabe de· 
ğiıimini candan benimseyecektik. Bu ko
Jaylık 2"ÖZ önünde dururken eski çağ]a .. 
rr.> yazı biçimine saplanıp kalmak elek
tı·ik lambasını söndürüp kör bir fitil ıtı· 
ğına katlanmak demektir. Dütüncelerini 
karanLk bodrumlarda dolaştmnakta"\ 
kendilerini alamıyan yurddaılan, kulak
larından tutup, aydınlık yola çıkarmak 
Uluıun borçudur; Başbakanıma: son 
buyrultu ile bu borcu ödemiştir. Oku
yup yazma bilmemek yirminci yüz ydda 
bir yüz karasıdır. Biz, Türkler, ne yüzü
müzde bir kara, ne dilimizde bir düğüm, 
ne de parmaklarımızda bir kelepçe taşı· 
mak iılcmiyoruz. 

lsmail Mü,tak MA Y AKON 



Papazların kıyafeti 
(Baş: 1 inci sahifede) 

hasır kalmamakta resmi mahafilde de a
kisler uyandırmaktadır. Bu mahafil, doa· 
tane bir ittifak bülya11na kapıldıktan 
soara, bundan böyle dost milletin kendi
ainin en samimi kanaatlanna karı• bu 
kadar u riayet göstenneüni afetmiyecek 
olan Yunan milletinin umumi hislerinin 
tasvip edilmemesi karımnda eskisi ıribi 
mutat gayretle çalı§maya devam edemi
ycceklerdir. 

itte bu sebepten dolayı Tiirk-Yunan 
dostluğuna, onun ehemmiyetine ve bu 
dostluğun akdenizde komıu iki devlet i
çin zaruri olduğuna iman eden bizler, 
Ankaradaki taraftarlarından bu dostluğu 
lnnr.ettm intibaı o kadar acı olmuıtur 
ki Türk-Yanau doatluğıına 'IRı dostluğun 
uçup gitmek üzere bulunan ruhunu an· 
cak Türk devlet adamlannm hüsnüni
yeti iade edobilecekıir, Biz, bu hiimü 
niyeti iman ile bekliyoruz, çünkü Türki
yeyi idsue edenleri tanıyoruz_ 

Bütün diğer gazeteler, ayni maalde 
makaleler yazmıflardır. 

ATINA, 5. A.A. - Atina ajansı bil· 
diriyor : 
HükUınet kovalisyonuna iıtirik et

mit olan oiyasi tefler, bu aktam yeni 
bir toplantı yapa~ardır. Gazetelerin 
alımı oldukları haberlere ıröre yarın ya
pıU.caiı luher verilmiı olan lıütün aiya
•İ fn4aalar reisleri konf.,....., akdedil
miyecektir. 

Ticaret odaları konırresi, ana kiliseye 
men.sup rahiplerin rahip elbisesi cirıne
lirinin v.uak edilmesi haldmıc!Mô tees
süflerini İ7.ıhar ebniıtir. 

'Anadola ajansının notu: Ruha
ni küve taftnma&ı i~in verilen mü
•aade •elahiyetini /aallanmak hü
hiimete ai.ttir. Kanun sarihtir. Ka
nunun bu sarahatinden tecahül ede 
rek mütelea yürütmek dürü•t bir 
hareket değildir. 

ATINA, 5 {Milliyet) - Perıembe 
günkü muhalefet lideri topWıtsoma Ci
ritte bulwwm Mösyö V eni2lelos ta da· 
vet edilmiştir. 
Şehrimizdeki. papazlar bu mesele 

ilemenul 
imam, _. ve hal.wnlann i>adctLa • 
nelerden ga;rri yerlerde nıhani kineyi 
giyemiyecdderine dair olan kanun dün 
de 18tanbulun her t.anıfmda gÜnÜn me
selesi idi. 

Dün de imamlar, ve papaalar ara • 
sanda bu meaele konutulm11t ve berlı:es 
kanunun pek yerinde o)duğu tarzmda 
mütalealar yiİriitmüftiir. Katolikler, Er
meni gregoriyenler, hab.mlar kanunu 
can ve batla alkqlamaktedniar. 

Dün görüıtüğiimüz Ermeni katolik 
Sentmari kilisesi b&fl>llpaa Bay Boğos 
bize fl!Yanı dikkat sözkr töylaniıtir. 
PÇM Boğoa "-niftW ki: 

- Böyle hir k--m ~ 
çok iyi oJmuıtur. Şu.... inkir edile • 
mez ki dünyada liiklik ileri.lanektedir. 
Bazı kimselerin karplannda papu tö
rünce bir kodru duyduılı:larmı da ırörü· 
yoruz. MNeli bir papaı, halı: araaında 
dine veya dünyaya ait bir q baklımcla 
bir fikW ileri •ürdüiü zıwnan, ona .k..... 
tr. (acın papaasaı, böyle itlere kanf
ınal) tarzmda lıir mııluıi>elede bulunul
duğu v..kidir. 

Bundan batka ruhani kıyafetle vaki 
olan buı telkinlerin bot ıröriilmediğini 
ve bilikia .mi l>ir kıyafetle söylenen 
ayni sözlerin, halk tarafından daha iyi 
ı.a.,ılandığuu görüyonız. H.u& bazı 
müfrit kDaeler daha ileriye ıriderek 
p-1.an ..-leni tqkililtm dıpı. çı • 
karmak i tiyorlar. Bu hal papaslann 
itrl- • ·-

Su •eoeple papaslann artık ba.lk a
rasma nıbani eJbisclerile luınpna-lı • 
n çok iyi olacaktır. Din İnsanın !oya. 
fetinde değil. kalbindedir. Kıyafetuı din 
ile hiç bir alika.11 yoktur. Zaten ilk 
lıırİ&tiyan!Jk teılWatmda papasJar Ye N• 
viller hep bir kıyafette idiler. O za • 
man pçaslar luyaietlerini hüluimetJe. 
rin kanonuna ve loukmcluldan memle • 
btin adatma göre uydururlardı. 

p_.1ann ayn kıyafet gİymeleri U• 

.,.ı;; ~ çıbqbr. Budan ....ı.sat 
pııpaa ve sivil halla bİrilİrinden ayı:- • 
maktı. P~ bayatını diDe valdelmİf 
ve her türlü dünya zevki.n.i bınılmuı 
lıir adamdır. Eıılı:i zamanda, papasbrm 
tiyatro gİllİ eiknce yerlerine gidip cit· 
medilderini anlamak için kendilerine 
hususi kıyafet giyclirilmiıti. Falıat lııu
giin için "'- km.a J"Okblr. Herlrea 
ayni luyaleti giymelidir. lıte o zaman 
hakiki dindarlar anlatılır. 

Ruhanilerin, ruhani kirvelerini ma
betlerden gayri yerlerde giymemeleri 
günah olmadıktan baıka bilakis da;b.a 
medeni bir ıeydir.,, 

Bu sözleri bize aöyliyen papas Bay 
Boğos'un üzerinde bir redingot vardı. 
Bu da katolik ennenilerdc kıyafetin 
din üzerinde buyük rolu olmadığını gö .. 
tennektedir. 

Bay Boğos gayet İyi türkçe konu • 
fuyor. Hatta kilisede elufriyetle türk
çe vaz etmektedir • 

Ermeni po.triklıanesinde toplantı 
Ermeni patrikhanesi cismani mec

lisi bugiin toplanarak kıyafet ~
ni ve yeni kanunun tatbikine !>atlan • 
dıktan sonra papaslara verilecdıı kı • 
yafeti mö..akere edecektir. 

Saint Sinaude'da toplanh 
Rum ortodollu patrildı..,_i Saiat 

Sinaude mecfüinin de aalı günü topla
narak bu meseleyi gÖrÜşeceki söylen -
mektedİr. 

Başbakan ve 
Sıhhiye Bakanları 
Bugün geliyor 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
aini vennek için htanbula gitmi}lir. 

ismet 1 nönü durayalrta, Büyük 
MiDet Mediei batkam KU1111 Ozalp, 
vet.iller, saylavlar, Riyasetİcum'hur U· 

,_,; lı&ti>i Hasan Rıza, başyaver Ce-

Hint kanunu 
Esasisinin tadili 

(Ba§I 1 inci sahifede) 
Hint murahhasının fikri 

LAHUR, 5. A.A. - Yuvarlak mue 
konferansında murahhas olarak bulunan 
Sir Tac Behadır Sapuru'nun kanaatine 
göre, kongredek; fırkalar yeni kanuni 
esasinin tatbikine iıtirakten kaçıD1D1ya· 
caklardır. 

Muhafazakarlar arasında 
LONDRA, 5.A.A. - M. Baldviıı,mu

hafazakar fll'kanm ı 700 murahhası ö
nü ııde mulsafazakirlardan bir kısmı el<al
liyetin hücumlanna kartı Hindistan u
yasaaını müdafaa ebniıtir. 

Lord Saliabury ve arkad.qları "Ka
nıma maddeleri" nin berketilınesini is
tiyecek yerde kanunu esasi projesinin 
esaslı noktalarma hücum etme tedbir
sizliğini göstermiı olduklarmılan hu 
maddelerin kaldın!masma dair olarak 
vermiı olduklan takrir 290 reye karı• 
ı.ı02 reyle ıtbeylanmııtır. 
Şu hale göre Hindistan kanunu eaasia 

projesi, muhafazakarlar kongresinde 
mühim bir ekseriyetin onaymı kazan. 
trufbt'. 

LONDRA, 5.A.A. - Oeğifİk)İk tek
lifuıi ileriye sürerken, Lord Sasllıuri, 
kendi balanundan çok ırüzel, ancak sırf 
nazari bir kıymeti baiz bulunan Hindis
tan komitesi kararlarını ıöyle tavaif 
etnıiıtir • 

" - Bu karar, deli gömleği ve ka
ğıttan bir ydek !!İyen bir idare muh
tariyeti tazammun ediyor.,, 

Loc-d Saliııburi, arkasından ıu ıözleri 
ili.ve etmiftir ı 

" Biz, mahalli muhtariyet.in teessüsü· 
ne taraftarız. Zira bu, bizzatihi çok ıre
niı bir ıeydir. Lakin 350 milyonluk 
bir camia mevzuu bahsolunca, merkezi 
bir biikUmete esas olarak teklif edilen 
sistem içinden çilalrr gibi göriinmemek· 
tedir. Bir kere otoritemizden vaz gezip 
te bu merkezi tekli kabual ettiğimiz gi
bi, bir 41aha geriye dönemeyiz.,, 

LONDRA, 5.A.A. - Muhafazakar 
fırkanın dünkü konseyinde bire karıı üç 
ekseriyetle a!man karar kati talikki e
dilmektedir. 

Konsey, hükümetin kanun liıyihuı İ· 
çin esas tutacağı Hint komitesinin rapo
runu tasvib ebniıtir. 

Bu karar, fırka efkarı umumiyesinin 
bir nevi yoklaması olmuıtur. Ve bundan 
sonra muhafazakar fırkanın heyeti umu• 
miye halinde toplanması düıünülmekte
dir. 

Rapora muhalif olanlar rey verenlerin 
yüzde 26 11dır. Fakat bunlar, efkarı u· 
mwniyeyi bu mühim mesele baklanda 
tenvire devam edeceklerini bildirmekte
dirler. 

Muhalefetin fikirlerini -veden Mor· 
ning Post gazetesi, ıun!An yazıyor: 

" - Hindiatan'ı bu deli~ ve Y•· 
kıcı projeden kurtarmak için mücadele
miz ben üz bqlamııtır. l ngiliz milletinin 
hareketlerinde itiyad haline girmi! olan 
tedbir ve makullüğü hiikıimet projesinin 
meclis tarafından kabul edilmeden eTYel, 
kendini göıtereceğini ümit ediyoruz.,, 

OLeki gazeterı,r, dünkü neticeyi 
memnuniyetle kaydetmekte müttefik
tirler. 

Timea gazetesi diyor kıi : 
" Şimdi npOl'Un doğrudan doğruya 

parlamentoy• gideceği muhakkaktır. ln
giltere ve Hindistandaki terakkiperver 
fikıir adamları raporun Avam kamarası 
tarafından sadece tasvibini istemektedir
ler. 

Mancester Guardiyan, ıunlan yazmak. 
tadır: 

u ffjndt.tan'ın terakkisi için rey ve
renleri~ M. Baldvin'in dünkü celsedeki 
hareketlerinden pİf,_n olmıyacaklan• 
na eminiz.,, 

Soyadı 
Nizamnamesinde 
Değişiklik 

(Ba§ı 1 inci ııahifede) 
6ir nülıu miülürlıüiü ımnlaluuuuia •i
ciUe kayıtlı olanlanlan ,,..Imz bir O<a· 

tandQfın bir aoyadmı lnıllanabileceği
ni kabul etmitfir. Nüluıı 11erıel müdür
lüğü nülus müdürlüklerine bir tamim 
yaparolı nizamnamenin meri;yete si .. 
rec:eği tarihe kadar aoyaduu tesçil et
tirmek üure beyanname vermiş olan
ların aoyadlaruıı nüfwı kütüklerine ge. 
çirmemeleri, nizamname: merlyete gir 
dikten •onra beyannameU.r kontrole 
tabi tutulmak Üzere ve nizamname hü 
kümleri da'reainde nüfıu kütüklerine 
11eçirmeleri lüzumunu bildirmiıtir. 

Atillanın mezarı 
(Başı 1 inci sahifede) 

nm mezarını kaplıyaıı _.ar yeniden 
Macar ve yabancı bitginleriııi ve bil
gin acaklannı ıiddetle alakadar et
meğe hqlamııtır. En yeni nazariyel&
re ıröre, Atillanm mezarmm Ooongrad 
eyalet'nde, Tuza ile 0sanytelek kö
yü ara.un.da bulunma I' kuvvetle va.
nttir. Bu hususta.ki eski yazıları ve 
&aan arA§tıran Macar ~•amr J06ep.h 
Torbagyi Nova.k'ın da fikri bu yalda. 
dır. Torbagyi • Novak, bir Bizana İm· 
peratorlutu murahhas heyeti ü,.,Ieri
nin babaettiii Atillanm tatolU ve ka
rargiıhının F eleırylıaza tehri yakının
da Y akabszallao nahiyesine bağlı bir 
tepe üatünde bulunduğunu idida et -
mekteclir. 

!ile , büyük erkanı hamiye ikinci reioi 
general Asım, vekaletler müateıarlan, 
A..ıı-a valisi, meı kez lrumandanı ve 
emniyet müdürü ve daha bir çok ze • 
vat tarafından uğurlannuşlarda. 
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HARİCİ HABERLER 
Uluslar kurumunda Gaip tayyareci 

Macaristanın ver- Büyük araştırma-
diği nota etra- lardan sonra 

fında görüşmeler ninayet bulundu 
CENEVRE, 5 (A.A.) - Uluslar . SAN FRANSISCO, 5 (A.A.) - Ho 

derneği konseyi bugiin öğleden ıonra nolulu telsiz iata.ayonu tarafından alı· 
toplanacaktır. Konsey, önce Yugoslav· nan bir telsiz telgrafa göre, tayyare-
yanın müra<:aatını IDÜzakere için tat • ci Ulnı yolunu kaybetmi'J ve benz.ini 
bik edilecd.t usulü lı:ararlattırmıık üz.,. f hemen hemen tülrenmİtJİı'. 
re gizli bir celse aktedecek, sonra da HONOLULU, 5. A. A. - ıs de
aleni bir celse aktederek Sar üçler ko- niz tayyaresi, JS denizaltı gem:i.i, 3 
mitesinin raporunu tetkik edecektir. torpil gemiai, bir vapur ve ilci aahil 

Yu&'Oslav ve Macar murahhaslarının muhafızı Uhn'un tayyareüni aramak· 
konseye bir müracaatta bulunmalarına tadır. 

1 ili . . be HONOLULU, 5. A. A. - Tayya- , 
ve büyijk dev etler mümess' ennın • reci Ulm'ım bir tarafta görüldüğÜ 
=~~ ~vap vermelerine intizar hakkındaki haber teeyyüt etınemipir. 

HONOLULU, 5 (A.A.) - Ulm'un 
gönderdiği b::r telaisde, kend' inin Ho
nolulu'nun cenubunda denize indiği 
ve iki saat kadar yü.zebJ!eceği bildi • 
rilmiştir. 

lngiltere ve ltalya gilıi bazı memle
ketlerin iki tarafı dinledik len sonra tet
hq usullerine kaı-Jı umumi bir muka • 
veleye müsait buhınduklan anlqılmak· 
tadn:. 

Fakat bu usul konsey ekseriyetini 
ve bilhassa Y ugoalınyayı tatmin ede· 
miyecektir. Bana m- ko-:rin Mar· 
silya cinayetini Ye tıethİf mulüııü tak· 
bih ederek Belgradı tatmin edecek bir 
karar sureti kal>ulüne mütemayil ola • 
cağı zannedilmektedir. 

Sarre rcyiamı 
Statukonuu muhafazası 
için bir nümayiş yapılıyor 

SARBRUK, 5 (A.A.) - Halk cep· 
hesi 6-1-35 tarihi için büyijk bir teza· 
hünı.t hazırlamııtır. Bütün atatüko ta• 
raftarlan Sarl>ruka doğru yürüyecek • 
!erdir. 

CENEVRE, 5 {A.A.) - M. Lava! 
Cenevreye varır varmaz Fransız muta
hauularile got"Üftükten ıonra M. Alo
iıiyi kabul etıniş ve Roma müzakeratı 
neticeleri hakkında görüşmiiştÜT. 

M. Lava! bundan sonra M S...-, 
M. Y evtiç ve F otiç şerefine bir öğle 
ziyafeti vcnniştir. Bu urada Sar mesele
si, Y ı>goslav müracaatı ve doğu misakı 
görüşülmüttür. 

CENEVRE, 5 (A.A.) - M. Aloilİ· 
nin başkanlığıncWri Sar üçler komitesi 
dün toplanarak uluslar demeti koıue • 
yine ""'"1ecek raporunu ikmal etmit • 
tir. 

LONDRA, 5 (A.A.) - Monıing 
Post ıraz wne göre 30 kadar lngiW. 
zabiti , Sar' deki evrensel zarta arasın· 
da bulunan lngiliz heyetine iıtirake 
hazır bulunmaktadırlar. 

Kir of un cenazesi 
Büyük merasiml_e Le

uingrattan 
~loskovaya nakledıldi 
MOSKOVA, 5 (A.A.) - Kirofun 

cenazesi dün to;kovaya gelmit ve 
siyahlarla örtülmüı oWı istasyonda 
Sovyet Rusya m...."'t"kezi icra komitesi 
a.zasile, hükiimet azası, Mkada.tları ve 
dostlan tarafından k.artıla.'Ulll§tır. 

MiUika cenaze havası çalarken as • 
keri bır müfreze tazim met"asİmi yap • 
ma:ı ve bır hava filon: istasyon ü.uırin.4 

de uçmuştur. 
Tabut Stalin, Kalenin, Molotof ve . . 

diğer büro azası tarafından bır top a • 
rabası üzerine nakledildikten sonra cc • 
naze alayı sendikalar evine &"elmiı ve 
ceset ocaya bıralulm.ııtır. 

Yüz binlerce işçi bu eski Boltcviğin 
cesedi önünden geçmektedir . 

Tcuiyeler 
MOSKOVA, a lA.A.) Türkiye 

büyijk elçisi ile diier bütün sefirler, 
M. K.irofun öldürülmesinden ötürü ha
riciye komiserliğine taziyetlerini bildir
aniılerdir. 

Hariciye komi-liğine Türiciye ha· 
riciye bakam vekili Bay Şükrü. ~ya· 
dan da bir taziyet telarafı ırelrniıtir. 

Musiki, sıyasa 
Berlin flarmonik orkes

trası şefi istifa etti 
BERLIN, 5 (A.A.) Havas ajansı 

bildiriyor: 
Mmikiıinaslardan ve devlet ıurası 

üyesinden Berliıı fi1annonik orkestrası 
"duru' .. Wilhelm Fuert Vagner, pro -

mu r- • ...L...L-ı , • • 
paganda bakanı do~o~ ....,.,~s. e uti· 
fanamesini göndermiıtir. Bu 11tifa ka-
bul edihniıtir • 

Sıyasal mahiyette olan bu h~e .: 
tin büyük akisleri olacaktır. Çünkü 
bilhassa M. Goebbels'in bafbru bulun
duiu Almanya kültür ~ ~ 
be aktMm ver«eii fevkaii.de rıruaame
rede mkeotıa11 Fast Waper idare "" 
clecek idi. 

SoYyet Rusyada sanayi 
NEVYORK, 5 (A.A.) - Sovyet 

RusJ'& ökoaomik iotatiatikkr Ulareei 
miidiir awarini M. 0..inaki, uluslar a
ra.il sanayi mjm··•etleri enstitüsü 
konferansında Ruayanm ı936 senesin
de bitecek olan ikinci bet senelik pla
nının sonunda Sovyet Rusya aanayiinin 
aeunda (birlik Amerikadan) sonra i
kinci yeri alacağını söylemiştir • 

--o-

Kolomboda malarya 
KOLOMBO, 5 (A.A.) - Şiddetli 

bir Malarya hastalıli•. burada hüküm 
aünnektedir. 

UJm•u araıtımıak ı'.çin altı deniz 
tayyaresi yola çı:lmııtlardı. Son dakika 
da, bulunduğu yerin keıfedildiği ha
ber verilmektedir. 

PARIS, 5 (A.A.) - Londradan 
JunıaI gazetesi- bildir.ildiğine göre, 
Prenaident Cool'.ndge vapunr, Avus • 
tralyalı tayyareci Ulm'u Honolulu'ya 
347 nıil uzakta bulup .W.l§tır. 

Deniz meselesi 
ltalya başka bir anla,
maya iirmeğe taraftar 
TOKYO, 5 (A.A.) - Italya sefiri, 

Japon Hariciye bakanına hulaKten de 
miftir ki: 

"ltalya, Vaşington antl14D1"-'mı Ja 
ponva ile ayni zamanda feahetmeğe 
ha.zır olmakla beraber, Japonya ıa • 
yet feshedecek oluna, ltalyaya bqk& 
bir deniz antlapnaama gı'rmeğe tara.f 
tardır.,, • 

. LONDRA, 5 (A.A.) - M. Matsu. 
deita ile Sir Con Saymen, yarm deniz 
gör4meelrinin ela.cağı yeni şekiller 
hakkında. kmwıacaklardD'. 

Zam.edildiğine göre, Sir Sayman, 
M. Mataudeira'dan, Vq'ngton rnua• 
hedeai Japonya tarafından feshoı'.un • 
duktan sonra Londra göriişneleri ha.k 
kında fikrini söylemesini Utiyecektir. 
Japonyanm muahedeyi feshettiğini 
hangi tarihte kat'i olarak bildireceii 
henüz belli değildir. 

Üç ıehir harap oldu 
TEGUCIGALPAS, 5 (A.A.) - Bir 

aarsrall üç t<lhri harap etmlttir. Bu üç 
tehrin ahalisinin tutarı 6,500 lciıidir. 

Londrada 
Gayri sıhhi görülen 

evler yıktırılıyor 
LONDRA, 5 (A.A.) - Kulübe!.,. 

rin yıkım-ı iıi, epeyce ilerlemittir. 
73,046 gayri sııbhi evin yıkılmasına ka
rar verilmi~. Geçen 30 eyliil tarihin -
de bunlardan yalnız 23,434 ev kalmq -
tı. 

30 eylül tarihine kadar 325,809 ki
ti yrkılan evlerden kaldmlarak yeniden 
yapılan 26,926 eve taşmımştır. O ta • 
rihtcnberi 19,301 yeni ev daha yapıl • 
maktadır. 

Bir haydudun karısı 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Adliye 

bakanlığı, haydut (çocuk yüzlü) Nel· 
sonun dul karnı madam Gllfüln 29-11 
de yakalanınq olcluğunu bildiriyor. 

Studyoda yangın 
BURBANK, 5 {A.A.) - Pint N• 

tioı.l Picturea film tirketine llÔt v .. 
oer kardeflesin •tudyosunda çıbn Y"°: 
guı, yüz binlerce dolar zararı ve ı5 ki
tinin yaralamnımm mucip olmuıtur. 
yangın timdi bastırılmıtbr. 

Bir gazete kralı 
Lord Riddell 69 yaıında 

vefat etti 
LONDRA, 5 (A.A.) - Matbuat 

krallanndan lord Riddell ölmiiftür. 

LONDRA, 5 (A.A.) - Lord Rid
dcll, 69 yaımda idi ve Niyus Of Vorld 

gazett5İnİn baılıca. s~i, ~a. ga • 
zete sahipleri cemıyetınm reısı ıdi. 

Kendisi lıuı> içindeki Loyd Corc • 
Lloyd Georııe - hükUmeCi esnasmda 
onun teriki olarak t-anınmıtb. 

Lor<! Riddel, maA>uat irtibat me • 
,nuru sıfatile A Tl'Upada bir çok konfe

ranslar vermİftİ, 
Lord Riddell, son &ünlerde fayanı 

dikkat olan hamatnu oeıreCnıit ve ha
tırat baulatını ım.thuat hayır iılen
bır*1nııtı. 

Fransız bütçesi 
PARIS, 5 (A.A.) - Saylav!,.. mec· 

lisi, 1935 bütçesinin tümünü ı22 reye 
karıı 471 reyle onayl:ınuıtır. 

Bütçenin gideri 47 milyar 581 mil
yon, geliri ise 46 milyar 986 milyona 
varmaktadır. Gider fazlası 1934 senesi 
bütçe•inde olduiu ıı:iı.i 595 mil.von
dur. 

• .? .. ...,,,.:. ... ~ - t D - . 

Yeni Meclis martta top
lantıya çağırılacaktır 

1 ••••••• 

Dördüncü Büyük Millet Meclisi iki .1ci 
kanuna kadar açılacaktır 

'ANKARA, 5 (Telefonla) - Bugünkü Meclis toplanhsının göu 
Fpan bir hususiyeti de birinci celsede intihabatın yenilenme•ine karar 
verildikten sonra t(?fkilatı esasiye ve •aylav s~imi yasalarında yapıla ' 
cak değişikliği ikinci cel•ede görüşmesi olmuştur. Bu gibi mühim bir 
teklif ve bir layihanın intihabatı yenileme kararından sonra görüşülm#J 
•i teşkilatı escısiye ya•asının Büyük Millet Meclisine ııerümif hak ve -
liihiyeti kafalarda canlandırmış qldu. Maddedeki fıkra şudur: 

"Sabık meclis lahik meclisin içtimaına kadar devam eder.,, Netti • 
kim ayni hakka istinat ederek dördüncü Büyük Millet Meclisi memleket 

· te yeni intihap olurken iki.nci kanuna kadar çalışacak ve ay conunda 
kış tatiline giriyormuf gibi dağılacaktır. 

Yeni Meclis Martta fevkalade toplantıya davet edilecektir. 

Kı.lJafet kanunu resmi gazetede çı
kacak, talimatname hazırlanıyor 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Bazı ki.svelerin giyilemiyeceğine da· 
ir kanun yarınki Resmi Gazatede ~ı kacaktır. Dahiliye Bakanlığı bu ktJt 
nunun tatbik yollarını gösterir bir t alimatname hazırlaycakttr. 

11 S bin ton buğday satıldı 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Mevcut •İlolara ilaveten 6 bin ton• 

luk •ilo yapılması etrafında Ziraat Bakanlığı bir proje ha;;ırlamışhr. 
Ziraat Bankası buğday •atl.flna bClflayalıdanberi l 15 bin ton- buğday •al 
mı1ttr. Bagün memlekette en fena ihtimallere karşı koyacak kadar ban
kanın elinde çok buğday vardır. Banka buğday mübayaaırında köylü • 
nün müşkülata tesadüf etmemesi için buğday alım merkezlerinde ekip 
leri tezyit etmiş ve kasalarını lazlal1ı1tırmıştır. 

Yüksek iskan /,omisgonu toplanıgoı 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Yüksek iskan komisyonu bugünler -

de Dahiliye Bakanının reisliği altında toplanacak ve komisyonun Trak
yada yaptığı tetkikat neticesinde alırunası :azımgelen tetbirler etrafında 
görüşecektir. 

Tuz her yerde aynı fiatla satılacak 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Maliye Bakanlığı tetkik büro•u buğ

day koruma resmi üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir. Büro tuz kanunu 
üzerinde tetkiklerine 00,lamıtfır. Büro buğdayı koruma resmi kanunun 
da nüfusu 10 binden az olan kasabaların vergiden i•tisnasını derpif et
mektedir. Haber aldığıma göre lnhisaTlar umum müdürlüğü tuz liyatla
nnın acuzlatılmcısı çarelerini aramakta ve ince tuz sahşının 1, 2 ve ya
rım ki.lolak kutular içerisinde •atışı düşünü:mektedir. Umum müdürlük, 
tuz kaçakçılığına mani olmak i~n bazı mıntakalarda indirilen taz fi • 
yatlarile indirilmeyen mıntakalardaki tuz liytlnnın vasati.ini almak •a 
retile hem tuz fiyatlarını ucuzlatmak ve hem de tuzun her yerde ayn~ 
fiyata satılma•ının laydalı olacağını düşünmektedir. 

Danimarkaga içki ihraç edilecek 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Fevzİpaf<I. Diyanbekir hattmı inşıı 

eden grupun faiz ve temettü hissesi olarak matlubu bulunduğu paranın 
300 bin liralık içkinin Danimarkaya ihracı suretile temin olunacak 
dövizlerle ödenmesi Bakanlar Heyetince kabal edilmiştir. 

Türkiye güreş şampiyonası 19 pu
vanla I stanbul birinci geldi 

BURSA, 5 (Telefonla) - Türkiye güre, şampiyonası birincilikle
ri bu gece sonlandı. Tayyare sinema.sı seyircilerle dolmuştu. Bu son mü 
•abakada ilk önce Mahmut Ankara i:'C Ömer l11tanbul, Mehmet Eski.şe
hirle Ahmet Bursa karşıltl!Ştılar. Ömer Mahmuclu, Ahmet te Mehmedi 
yendi. Halil sikletten Yaşar lstanbul Şinasi Ankarayı, yarı ortadan Sa
im l•tanbul Rıza Ankarayı, orta •ikletten O•noan l•tanbul Lutli E•kİ • 
fehiri, yarı ağırdan lstanbul Celiil Ank~ra Hü•nüyü, ağır sikletten Je 
Mu.tala latanbul, Namık Ankarayı yendı. 

Bu üç günlük mü•abaka puvan hesabile alınan netice şudur: En ha
fif siklet; Ömer lstanbul birinci, Mahmut Ankara iki.nci, Mutan Eski 
şehir üçüncü, 61 kilodan: Ömer lstanbul birinci, Ahmet Bursa ikinci, 
Mehmet Eskişehir üçüncü. 66 kilodan: Yaşar lstanbul birinci, Şinasi 
Ankara iki.nci, izzet Eski.fehir üçüncü, 72 kilodan; Saim birinci l•tanbul 
Rıza Ankara ikinci, Ihsan Konya üçüncü, 79 kilodan: Hüteyin Anka 

ra, Osman lstanbul, Lutfi Eski,ehir. Yan ağır; Hü•nü Ankara birinci;, 
Celal lstanbal iki.nci, En ağır siklet; Mustafa lstanbul, Namık Ankara 
ikinci. 

Puvan itibarile 19 puvanla lstanbal birinci, 14 puvanla Ankara ikin 
ci 4 puvanla Eskişehir, 2 puvanla Bursa, 1 puoanla Konya. 

MEMLEKETTE Atatürk günü 
ANKARA, 6 (Telefonla gece yar11ından sotfl'a) - Bugün Anka

ra kadınları saat iki.de Ankara halkevinde toplanarak Büyük Millet 
Meclisine ve Atatürk'e yurt içinde lazi:etlerinin ve ledakarlıklannın 
kanunla teyit edilmİf olmasından ötürü teşekkür edecekler ve bugünil 
Atatürk günü olarak her yıl kutlulayacaklardır. 

Türk - Alman ticareti: Ankarada 
dostane görüşmeler oldu 

ANKARA, 5. A.A. - Alman •eliri M. Von Rosenberg cenaplan 
beraberlerinde •elaret mü•teparı M. Fabıiçyü• ııe Berlinden gelmİf bu· 
lunan Berlin hariciye nezareti müdürlerinden M. Raif bulunduğa 
halde dün iktisat Vekili Celiil Baya r'ı ziyaret etmİf ve hariciye vekiil• 
tinden ticaret ifleri umum müdürü Bedi Arbel de hazır bulunmUflUT. 
G~ vahta katlar süren müzakerelerin 24 eylül 1934 tarihli Alman dö
viz kararnamainin doğurdıığa vaziyetle alakadardır. iki. taraf meO
cut Türk • Alman Klering itUalnamui hüküm icaplarının tamamen 
malılıız kalacağı nolrtasım teyitl ederek dostane ayrılmışlardır. M. 
Rafi bugün Berline dönmek üzere pehrimizden hareket etmiştir. 

Tekaüt kanunu 1 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Teka- j 

üt kanununun bazı ınadcleleri mucibin
ce yapılan tediyelerin tazminat veya 
ikramiye olup ohııadığımn tayini Jıak. 
kında hükUmetin ..-lise miiracaab Ü· 
zerine maliye ve bütçe encümenleri 
mezkiir kanunun 26 ve 52 inci ...adde· 
leri mucibince yapılan toptan tediye
lerin tamıinat ıeklh-.de olduğuna karar 
·· .. rmi$tir. 

Belediye memurları için 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Ço • 

nım mebusu Bay ismetin meclise ver
diği bir takriT üzerine Maliye encW.
ni t_..aüt kanununda belediye mernun
yetlerinden tekaüt edilebilecdrler için 
68 ci madde hükmü mahfuz kalmak fal" 
tile 66 cı maddedtki hususi bütçe • 
ler tabirinde belediyelerin dalıil oldu • 
ğuna karar vermiı-tir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----!•.__..:..._~~~~~~~~~~--



.fit~ .· fi UUilitRi! '(ff üfrlmf f ffE.id!lf Rttrıı Iflf lfil!f Hlf f Uff rflf Jrıru f: [ nn ar;ıuırı~rH1Jiti{f~iHf JIU EU r 

... ııı1ı1ıt • ""' O .. • . ·ır. • ıır • • •. . ,.. . a . .. .. - I! . •!. rt. ( .. i.ıc: : .. ti. ı ·f. ı ·W! r ı:ı ·ır . il: r· 1 • l'w. ·IJ. ·- .. " !t 
-~ ~~,. · , "-.~J!~fr~ · . · l .· . 1 l!i.·. : r- ·: · ı - : .. _. , ~. _.t ·f. ı · : .~.= & :Jıt". f ~ 

t' ' 1 :il[ f;lı ı:{ ! ·ı F J~ J~ 1 l J.J lt f l ; lflf -l IJft· ( (f! dil iJ !JIJ.J i .,-, ·r'!'"' rı~ ...... ır illHLCll sil.11.ı .• u: ~ ' ~ ı ' il l ' Jt f l· ! u ~ !. . r . H h t 1 r f t f ı h f ıı ~ H ~ h r ~ ~ f ~ h h ' . 1 rft 
• ~ • • • . - .~. •. ~ . f 1 - • ... - - • .,.. . - .• . . - - ....... . --

tffı .ıltitiırırııtft!ttt!t;itıı; . r~· ııtt ;rırtit~tilı~ t ~ ~ıtınrı~i :~ ~ nıtti!t~iiUr i-!i_ t tUHi!r~ r 2 .! H 

J,. ı}ıl lr~t l ı! . :ıı ·_ı llı 111 fıı~h;rt ... !! o .' e; · .. ııf!ri§!. , tl · . • t' ~ ı! dl : •'- J, ~ ·B. 

l~ ıu·•li ıtiHlt tJHHti ıtrı . , 11 u it r~vn tfil!J ııırıt ~ il~f ft ~rf.ı- ıttttr ırıırr. ~HJfıiFF•ı 
'!(4lirllliiJın· ı~r· ı i f.t il . J.J Jı 1 ~-ı~•ı r ~ ~ ff (t~, f. DH!i ~ J fit[ [ ~ • Jf (J.;.f !t.'rrıın . f lf ı 'ı . 

6 -- ;. 



4 MiLLiYET PERŞEMBE 6 KANUNEVVEL 1934 

( Askerlik bahisleri ) 1( Ôz lı ,__. Bu akşam: T O R K S 1 N E M A S I N D A ~-._ _____________________ _. _ dilimizle Paris, Berlin, Londra ve Atinada'da fevkalade muvaffakiyct kazanmış olan 

Alm:=!s~!~,!!!,~~I ve askeri blok ---Di-,i-A-rs-lan-,-ar-•l-an- BİR GÜNLÜK KİBAR KADIN 
manyada, Macaristanda, Avustur- I C: değil mi? 

filminin ilk irıesi monasebetile BÜYÜK GALA SUVAR ESi yada bant andltmalarını yeniden 
değittirmeği isteyen adamların hü 
kUınet ba,larına geçmesi, ltalya -
nın ve Bulgaristarun söıunek bilmi 
yen ittihaları, acunda yeni 11yasal 
kurumların, asiceri anla,maların 
yapılma.sına yol açıyor. ilk (küçük 
itilaf) müdafaa blokundan sonra 
Balkanlar anla,ması, ondan ~ -
ra İtalyan - Macar - Avusturya uz. 
la,ması biribirinin ardından gel:li. 
Şimdi de, çok uzak sayılan bir çev· 
rede, Baltık denizi çevresinde dört 
lskandinav devletinden mürekkep 
bir sıyasal ve askeri blokun kurul
mak üzere olduğundan bahsedili -
ye>r. • 

lsveç, Norveç, Danimarka ve 
Fenlandiyadan ibaret olacak bu 
blok 15 milyonluk bir nüfus tutu. 
yor, içlerinde en kalabalık nüfusu 
olan lsveçtir. insan sayısı ba.kı~ 
dan mühim bir tey değilse de, Sov
yetler memleketi ile Alma.nyanın 
arasında kurulacak olan bu blok 
coğrafya vaziyeti bakımından Bü
yük Sovyetler memleketinin AYnı
pa, yani diğer acun ile olan bağ
lama yolu üzerinde bulunduğu gibi 
Almanyanın da Sovyet memleket
lerile olan deniz ökonomik yolu -
nun üzerinde bulunmuı yüz.ünden 
değim kazanmaktadır. 

Acaba bu blokun kurulmasına 
neden gereklik olmllfhır ve bun -
daki siyasal ve askeri amaç nedir? 

Bu, batka bafka ülkelerde bat
ka türlü tefsir ediliyor. Meseli, 
daha ik. gün önce, Avrupanın en 
büyük hükfımetlerinden birisinin 
bir diplomatı, lskandinav bloku -
nun kurulmasının sebebi, Hitler 
Almanyasırun sava, anıklık hama. 
ratlıklarrdır dedi. Sovyet basının -
da ise bu blok hakkında büsbütün 
başka düşünceler yazılmaktadır. 

(Pravda) ya göre, bu yılın ey -
Ilı! ayında dört lskandinav devle
tinin bakanlarının toplantısından 
sonra kurulan siyasal blok bir a.a
kerlik birletınesi propagandasının 
da yapılmasına önayak olmuş ve 
bunun yüzünden lskandinav ülke
lerinde ve bilhassa (Fenlandiya) 
da militarizmin gücü a.rtmağa bat
lamıştır. 

llkönce, Alanda adalarının miLi
tarize edilmesi hakkında lcltandi
nav bıuınında yazılar y~zrlmağa 
ba,lanmıttır, ki, bilindiği üzere, 
bu adalar uluslar meclisi kararile 
demilitarize edilmiş yerlerden idi. 
Ondan sonra, timalden Baltık de
nizine gidilen ve Danimarila &ayı
larını lsveç kıyılarındao ayıran 
boğazların berketilmesi meaelesi 
ortaya atıldı. En son da, lskandi
nav devletlerinden mürekkep bir 
askeri blok yaratılması öne sürül
dü. 

Norveç ordusuna mensup yüzbe. 
tı Kvama adlı birisinin Yanus a
dındaki Norveç gazetesindeki bir 
yazısının derhal dört devletin ga
~telerinde tercümesi çıktı. Erki -
nı Harbiyede uzun müddet çalı9 -
mış ve askerlik mahfellerinde oto
rite yiyesi (yiye-sahip) sayılan 
bu zabitin düşüncesinin çekirdeği, 
lıkandinav blokunun Sovyet Rus
yaya karşı aavaş için kurulacağı 
yöndemindedir .Bu yüzbaşıya gö
re geleceğin sava,ı, Sovyetlere kar 
tı ve bilhassa Bakrk sularında ola
caktır. Böyle bir çatıpnada ükan-

Milli tefrika: 35 

- T ıbbiyeliyiz.- boru değil. 
Mektebin semtine uğramayanımız 
alkolün viicudubetere ne derece 
muzır olduğu bilebilir. 

"Vücudubeşere,, derken dud~: 
!arını alaylı alaylı büzmüf, çenes1nı 
çarpıtmıftı. Her halde bu cümleyi 
kafasına perçimleyen hocayı taklid 
etmek istemit olacaktı. Sonra yüzü
DÜ buruşturdu. Ditleri arasından 

-Vü.:udube,er! --diye homur
dandı - şu benim hisseme düten 
çürük s~rtlaklı vücudubeşer de ko
rumağa değer mi? . 

Elindeki siseyi denıze fırlattı. 
Maun sand~!da üç dört boş şişe da
ha vardı: 

- Bak ! -<ledi - bunları da 
ben içtim. 1,i ilerletmitim ~~ğil mi? 

- Haberim var ... evve kı gece 
de Ömerofla sabahlamışsın. 

- Ne yapayım? anlamıyorsun 
N .. _-...,: ... :,.;'""' yanıyor ... içim ya-

dinavyalılar tarafsız ve uzaktan 
bakıcı kalamzlar. Çünkü bu çabt
ma bir sınıf kavgası fddioe girer, 
sivil sava, tezahürleri gösterebilir. 
Kvam, cenubi Yutland'daki top
rak ihtilafı yüzünden Danimarka 
ile Almanya arasında çıkan dava 
halledilmedikçe Danimarkanın bu 
lskandinav blokuna almmasHU tav 
.iye etmiyor. O halde bu bloka ta
raflık gösteren askerlerin Alman 
.eviciler olduğu anlaşılıyor. Zaten, 
Aland adalarının militarize edil -
meai düşüncesini ilk olarak orta
ya atanlar da Alman gazeteleri ol
duğuna göre bu blokun Alman 
dostu olacağına hükmetmek gerek 
olacaktır. 

lskandinav ülkelerindeki asker 
!eri heyecana getirmeğe çalıpnla
rın başında Fenlandiyalılar vardır. 
Fenlandiyada askerlik anıklıklan 
sıtmalı bir manzara gösteriyor. Za 
ten Fenlandiya Fa,ist ve milita -
ristleri Alman Hitlercilerile mili
taristlerinin en ileri gelen dostları 
im:şler: Sovyet gazetesinin sözle
rinin kısası şudur: lska.ndinav blo
kunun Almanya ile kolkola yürü· 
meğe teşvik eden başlıca F enlan
diya' dır. Almanya, Baltik denizini 
bir seman denizi yapmağı ve ls
kandinav ülkelerini de bir üs ola
rak anıklamağı kafasında kurmak
tadır. 

CINOGLU 

TEŞEKKÜR 
Sevgili Kayın valdemin ölümü dolayı

sile cerek bizzat ve cerek mektup, telg
ral ve telefonla acılarmuza ortak olan 
ünlü arkacla§larmııza ve bilhassa tüc
car ve bankalara gösterdikleri yüksek 
beraberliklerinden dolayi ayn ayn t ... 

tekküre imkan bulamadığımdan ıaygı 

değer gazetenizin del&letini rica ederim. 
Şehir Meclisi ve Ticaret Oda11 azasmdan 

HACIRECEP 

TEPEBAŞINDA ŞEH1R 
TlYATROSU 

fo~n&uı h!ilııjfSI 
$ehirTiyatrosu 

1iliil111111111 

111.Jll 

Bu a.lqaın 
Saat (20) de 
~1AML ET 

5 perde 
Yazan: 

W. ŞEKSPER 
Tercüme eden: 
Ertuğrul Muhsin 

9778 
~ . . 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akşam oaat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Pek y.kın DELi DOLU 
Büyiiık~ 

9698 

Na:ı:mi Şebap 
nıyor ... Off ! An.alamıyorsun? 

Ayakta duramıyor, sallanıyordu. 
Bir aralık sendeler gibi oldu .•. Düt
memek için Nazminin batına do
kundu. Sonra yıkılır gibi kendini 
bıraktı, sandalın içine düttü: 

- Batım dönüyor... Bilsen na
sıl dönüyor.? fırrr fır dönüyorum. 

- Bedbaht! Kötü aricadaşlarla 
dütüp kalkmaktan ne hale girmit
sin? Bu serserilik sana göre mi? 
Zorla söyletiyorsmı adamı? Bilme
yor musun ki ıana temiz hava, sıh
hi bir hayat lizım ... Hiç yorulma
man ve dinlenmen lazım ... 

- SuM ... susss ... Ne demek İs· 
tediğini anlıyorum. Bir veremlinin 
Ya,aması ıçın doktorların neler 
tavsiye ettiklerini bilir:im. Hele 
kırtlak veremi hakkındaki bilgileri 
ni artık onlar kadar biliyorum. 

- Öyle ise maksadın ne? Ohh 
Cavit... korkunç kararlardan sa-

"Attdiirk Tü.rkiyesinde, karlının 
yeri, soysal (medeni) ulus (mület) 
lcmn kadınından üstün oldu. 

Daha" yeryüzünün nice bucakla· 
nnda kaJınlar saylav (mebus) se
çimi İ1[erine bile kan1tırılma:zken, 
biz yeni bir yasa (kanun) ile kadı
nı en büyük kurultayımıza sokaca
ğız. 

Türk kadını, bu kayırmaya de
ğer. 

O, en b~ta eyi bir anadır, son
ra da yınıaaına bağlı bir dişidir. 

Sıyaaal (siyasi) Ytıf<IYlf'I karı,
,,_., yuvaya bağlılığını gev,etecek 
diye korkanlar varsa aldandıkları
nı göreceklerdir. 

Çünkü, Türk kadını erkekle el
birliği etmeğe çoktan alı1tı. 

Yıllar var ki, onu avukat ye
rinde, hakim iskemlesinde, sağlık 
yurdunda, erkek arkatlaşlarüe yan-

Oynıyanlar: W arrea William • May Robaon • Guy Kibbee • Gleada Farrel • Ned Sparkı • Jean Par· 
kıtr • Walter Coanol17 • Holıard loswaatb • Bary Nortoa. 

Bu film, bütün seyircileri ve bilhassa gençliği hem güldürecek hem a~latacak müstesna bir şaheser olup bütün dünya 
m•tbu atı . Sözlll sinemacılıp; ın i cıdındanbe ri en mükemmel film olarak ıavsi f etmektedir. 

Yerlerinizi evelden aldırıaız. Telefon : 40690 ..(~iil;;;;;;ı::i:i:'ıi:ij!i1iij 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Olmanlıca kaqılıldan:ru yazdığıımz k<>

limeleriıı öz türkçelerini §ddimizin bot 
hanelerine doldurarak kesip (Milliyet 
bilmece memurlufuna) gönclerinôz. Doğ
ru halledenler _,nda kur'a çekiyor Ye 

kaz•n•nlara hediyeler veriyoruz. 
Bilınecemi-zin müddeti bugün akp

maına kaclal'Clır • 

1 
2 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 ' 1 • ı 1 1 ı liil 

Aynı bile tle biribirinden muhteıem - B.ribirindan kuvvetli aörül
memiş derecede mUthi, ve heyecanlı 2 bGyük film 

Birden görme:< için bu Un iPE K sinemasına koşulmalıdır. 

ı- S i Y A H G Ö L G E L E R 
lngiliz Antil adalarında YB.f&nınıf ,bakiki muazzam ve müthit filin. 

(Fransızca sözlüdür) 

2- ORMANLARIN HAKiMi 
Hindistanın ve balta girmeınit korkunç ormanları arasında 5 avcı· 

nın hayatı pahasına ve pek çok fedakarlrkla çevrilmit 
büyük süperfilm. 

Fi\'aılarda zom vok t ıır. ( Fran >ızca <öz l•ı Fox fıl mi ) Fi .. tlırd ., zam yolctnr 

yana görüyoruz. S 
Türk kadını, kalu ardından kur- 4 

tulduklan sonra, ftınardı. Vstelik S 
bu yaf<l)'rpn türelerine çabucak uy- 6 
manm ve kendini uydurmasını bil-

7 
di. Yeni saylav/ar arasında görece-

8 
ğimiz kadınlanmızdan, yurdun geri 

9 
kalan çocuk bakımı ve yetiftirici 
iflerinJe büyük yararlıklar bekliyo- 1( 

• ı - ., 1 1 1 1 1 1 
ı • ı• : •'•• ı 

,.,-. 
1 

1-~ Bu a .şam SARAY sinema$ında .. --.ı 
1 EMiL ZOLA'nın methur eserin den alınınrt, tulı ve arzuyu tah

rik eden bir kadının hayatını ta.svir eden (Onited Artist) İJI 

ruz. 
Biz erkekler, çocuk sevgisüıde 

ana kadar olamayız. Onlar bizden 
çok ilerdedirler. 

Türkçede bir atalar sözü var: 
- Erkek arslan arslan da, difi 

arslan arslan değil mi? 
Arslan Türkün ulus işlerini, ya

kında dişilerile paylaşacağı duyu
munu (haber) ıevincle ve öğünç 
(iftihar )le karfllarız. 

M. Salahaddin GONGöR 

Bugünkü program 
18: Almanca ders. 18,30: Istanbul kon 

aervatuvan tarafından oda musikisi. ve 
Şan, Bayan Nimet VahiL Seyfeddin. Se
zai, Ferdi, Mösyö Laşinıiski. 19,3J: Dün· 
ya haberleri. 20: Sigan orkestrası tarafın 
elan Ruı ıiıran havalan ve Rus dana hava
ları. 20,30: Plak neşriyatı. 21,15: Anado
lu ajar.sı - bor-salar. 21,30: Radyo orkeı
trasr. 22: Radyo caz ve tango orkeatraaı. 

823 Kh•. BUKRES. 364 m. 
13: Haberler. - Plik. 1~45: Haberi•. 14, 

15: Haberler. 14,40: Plak. 18: Rad10 salon 
orkestras1. 19: Haberler. 19,15: Orlır. .. tr&DJıa 
de•aau. 20: Koaferan•. 20,20: Konferan•. 20, 
35: .. Die Mecİ•tera..i•ı•r •o• Nürnbaı-ı., isimli 
Richa.rd W aperia opera temıili. 23,30! Ha
berler. 

Z23 Kbz. VARŞOVA, ı345 m. 
18,45: Pli.k. - Ders. 18: Sahae fikirlerinin 

18,50: Sözler. 19,15: Piy••o konteri. 19,45: 
Edeltiyat. 20: Otla muıikia&. 20,30: Plak ile 
Macar m.uaikiai, - Siizler , 21,0S: Hafif or· 
keıtra ha.alan. - Haberler, 21,55: S4izler. 22: 
Fenlandya musikiıi. ( ıeafolllk.) 22,45: Konfe
raaa. 23: RelcJi.mlı konser, 23,15: Dana dersi. 
23,35: Danı masi&U.i. 23,45: Sözler, 244,05: Danı 
musikisi. 

Kh•. LEIPZIG. 832 m. 
18,25: Koyun çol>&lll.a.n isimli skeı. - Söz

ler .19,05: Asker ... ti. 19.,25: Yeni koro f&r• 
kı bo7eti (Leipzi• oda koroau). 20: Neıeli net 
riyat. 21: Haberler. 21,15: Milli neıriyat, ''Ra
dbold" iaimli bir perdelik Feli.x Bahnıa ope. 
rası. 23: Halterler. 23~0: Si7aısi b.ika,..,, isim 
il temsil. 

S4ı> Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 

18: Ziraat. 18,30: Pld koa•eri. - Sözler, 
19.2$t Saloa moeiJcit.i. 20.,10: Harici siyuet. 
20,30: Budapetl• operuantla •oriloeek temsili 
aakil 23,.30: ~ ork .. tn..u, 24,10: Fenlua
diya orkMtrau. 

11915 Kbs. FRAMKFURT, 2Sı •· 
19ı Siıı:ler. 19,45: Neıe.li mvslü. 20,40: 

Saar. 21: Haberler. 21,15: Milli .. f.ri7-.t. 22: 

kın! Vadet bana. içmeyeceğim ar
tık de .•• ve- Eyi bir arkadq bul 
Cavit! 

- iyi bir ariı:ad8f ... 
Gözlerini kapamJflı. Nazmi bu 

gözlerin kiıpilaiz, çipil kapakların
da bir ıslaklık belirdiğini gördü. 
Bu ıslaklık hemen o anda çoğaldı, 
kabardı ve yanaklarından iki oluk 
yaparak ta.ftı. Batını denize doğru 
çevirmifti; bu yqlar denize dökül
düler. içini yakan azabın dehteti 
bu ağlayışından ne belliydi! 

Dudaklarını bükerek rAyıklar gi
bi; 

- iyi bir arkadllf-.• Bir arkadat·• 
- diye tekra11ladı - •enden daha 
iyisini bulabilir miydim? 

Ve Na:zminin bir cevap vermesi
ne meydan bırakmadan kesik ke
ıik aöylendi: 

- Tali... yollan... ayırıyor itte. 
Seni sandala ... sokuyor. Ben açıkta 
kalıyonım. Beni kavuran dert. .• sa
na neşe veriyor. Bu ilem böyle gel
mif, böyle gider. 

Son derece nevmit bir hali vardı. 
Gi>zlerini hali açm&mıftı. Nazmi 
güçlükle; 

- Niçin bana çıtlatmadın ba işi? 
- diyebildi - aradan çekiliverir 
u.na yardım ederdim. 

- Yani bir mektup ta benim için 
yazardın öyle illi? Oh Nazmi! bu 

· · ı 1 1 111 1 Il ı 

' ,., ,., •• 111 1 
_i 1 1 1 1 1 1 1 •• · Fransızca mükalemeli 

• ı 1 1 1 I•• 1 ı ll l N A N A 
m ı ı • ı •I 1 : • ı ı • . 1 
~\ 1•1 1 l•I 1 1 I• filminin ilk iraeıi münasebetile MVSTESNA GALA • ' 

1 • ı • I 1 1 1 1 ,., 1 Oynıyan : sinemanın en rehhar ve dilber yıldızı 

11 1 1 1 \ Il ı 113 1 1 ! - ANNA STEN 
Soldan sağa FOX JURNAL' de : Diğer manzaralar arasında Paris'te 8el'ber 

mektebi yeni modalaııını talcdim ediyor 

1 - Kemale emıiı (2). Latife, kalbur ::::::::::::::::::::•:::::::::::::::; (4). 1 
2 - Baliğ olmak, bennurat olmak (7) 
3 - iptida, birinci (3). 

Haftanın en güzel filmi : VICTORIEN SARDOU'nun eseri 

F E D o R A 4 - Tev'em (4). EmmeKten emir (2). 
5 - Beyaz (2). Cesur, eri<ek (2). 
6 - Salabet kesbetmek, tasallup et· 

miı (10). 

()ynıyanlar: MARIE BELL -JEAN TOULOUT-PAUL 
AMIOT- ERNEST FERNY 

(7) - Bir mektep (4). Akran, em· 
ıal (2). 

FOX JURNAL' de: Sair bir çok manzaralar araunda Prenses 
Marina'nın Londnı.'ya muvasalitı vesaire ••• 

._ ____ S U M E R (Eski Artistik) sinemasında .,.----·~ 8 - Uzak nida11 (2). Emoal, zevç (2) 
9 - Alamet,~ deva (2). Dün • 

ya (4). 
10 - Aıikar (5). Rabıt edatı (2). 
11 - Bedel, müliı.zemet eden, naip 

(5). Çehre, sahife, haıerattan bın (3). 

,, ___ M AKS t M (Turkuaı) 

8 Kanunue~eı Cumartesi akşamı 
Yukardan aşağı 

1 - Kıraat etmek (6). Akıl, _._. 
(2). 

ZEYBEK SUVAHESI VALS ve 
2-Sersem (4). jlrl; Halktan Hçilecektir. 
3 - Seyran, t<hniiç (7). Mükafatlar: VALS ve ZEYBEK danslarıada blrlacl ıelene blffr 
4 - Akur, dem, battı IWI (2). K... 

bile (3). 
Yılbaşı Tayyare piyaıı i osu biletl verilecektir. 

S - Tenône okursan ayı J"UVASıda (2) 
Hareket ettinnek (8). 

KOTIYONLAR • SÜRPRiZLER 9803 

7 - Emmekten eaıir (2). Yemek (2). 
B.ir er4'eik iomi ( 3). 

8 - Rabıt edatı (2). Fb.k sataıı 
(7). 

9-Ziraat (4). Y""'* (2). 
10 - Yama (2). Genq (4). 
11 - Ekw, şikempeıner (4). Fül (2) 

Lahim (2). 

Çocuk esirgeme kuru
mu balosu 

Çocuk esirgeme kurumu (Hi -
mayeietfal) heyeti merkezi;reai ev 
velki gün aylık toplantısını yap
mıf, kuruma ait itleri görüttükten 
sonra ~t içinde bir balo veril -

Ruhi ak- konseri. 23: AktüaUta, haborlar. ınesine de karar 'V'erilmittir. Balo-
23,30: Halk musikioi. l: Gece kenseri. yu tertip edecek zevat 24 kitidir. 

ı75 Khz. MOSKOVA, 1714.... Bunlar arasında hanımlar da bu -
17,30: Karıtık konser. 20,30: Beyaelmilel 

popüler kons.,i. 22: Yab.ncı dillttlo neıri1aı. hınmaktadır. Tertip heyeti 6 kol Ü• 
832 Khz. MOSKOVA, (Sı.ım) 361 ... zerinden çalıtac&ktır. 
17,30: Çocuk provamı. 19,30: Seafonik kon. --------------

•er. 22: O..aı musikiıi ve karıtık koa.ıari. Satılık 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: R..ı10 orkeslras. - Sözı.... 20,30: Bor- Şiıli Buiııar çaı'!ISlnda 1700 metN 

diR kuarı.t tala .... 21: Haberler. 21,ıO: MilU arazi üzeriade foıbrikaya eherqli, ku-
neıriyat. 23,40: Koro konseri. 23.15: Haber- • L-

yu, ııannç, havagazı, terkoa, gUWJl ._ 
lor. ..: her "-' -'-"a --·- L"'--'"· bMı.-. ROMA - NAPOLI • BARI •• uu ........, - -~~- •-

18: ş.rtaı. ko....ri. - Sösler. - Plaı.ı..-. li on odalı ve mobilyaiı bir Villi: • 
21,45: IC.anı•k konser. Sonun- haberi•. ŞiJlide teobs ha ........ duvan yanm. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. -L-"- 2250 
18,30: Kanı•k ı..,.o k.aoori. 11,05: Voai da cephesi iki • ......,.a nuar met• 

Balladler. 19,30: Çocuk neıri1ab. 20: Milli relik bir .._ kıımeıı ftya tamamen 
... ri1at. 20.45: Haberler. 21,05: Göbbes ıa.a. satılıktır. 42238 ııoımarsıya telelon. 
frndan konfera•s. 22,30: Plak. 23: Haı....l.r. 9177 
23,30: Dana masik.iıt 

mektuplar tılsımlarını her yerde 
ıösterirler mi sanırsın? 

-Belki... 
- Ona afkımdan mı balısede-

cektin. 
- Belki .•• 
- Ona kim olduğumu da yaza-

bilecek miydin? 
- Tabii.. ben olmayınca Tıbbi

yede okuyan bil' gencin kendisini 
sevdiğini anlatınca mesele kalını
yacaktı. 

Cavit birdenbire doğrularak ko
lunu uzattı. Bitkin halile taban ta
bana zıt bir ,iddetle bağırdı: 

- Dur orada... Dur! Bu kadar iyi 
olduğunu göstererek beni bütlıü
tün ezme! 

Ve kelimeler, sanki gırtlağından 
çıkmak için ititiyorlal'lll1' gibi bir 
acele ile ve gittikçe sesinin kuv.eti 
eksilerek: 

- Sonra ne olacaktı? - diye de
vam etti - sorup soruflurmaya
cak mıydı? Günün birinde öğrene
miyecek miydi ki ben evlerinde ça
ma.tın yıkayan bir kadınm oğlu
yum? Yaa .. Benim anam onlarm 
çamatırlarını yıkar. O zaman ne o
lacakb? .• Senin. •. bir ikinci ..• mek-

. tubun... aramızdaki bu. •• içtimai 
uçurumu. .. kapatabile ..• cdı: miydi? 
Hem seni seven beni ıevecek miy
di bahlan. .. Bu it pek tsma1'1ama 

oluyor. 
Bitkinl~itti. Sol elile ıırtlağmı 

avuçlayarak, müthit bir acı hisset. 
mit gibi yüzünü burutturdu: 

- Oooh... yanıyorum artık... 
Gırtlağım parçalanıyor ••• 

Nazmi ne yapacağını tafırmif 
bin halde ona bakıyordu. Gırtlak 
veremi, besbelli büyük bir azap v• 
riyordu. Cavit bir iki saniye kadar 
rustu. Ağır ağır ve güçlükle nefes 
alıyordu. Ancak bir ustura ağzı ka
dar açılan gözkapakları, arasından 
bir müddet arkada,ını süzdü. Kah 
hiddetle katlarını çatıyor, kah tik
siniyormut gibi dudaklarını bükü
yordu. Bir aralık iki yumruğunu 
birdenbire karnına basarak kıvra,. 
rur gibi de oldu. 

Sonra güç ititilen bir sesle, bo
ğuk boğuk söylendi: 

- Maamafih ... sevittiğinizi bil
diğimi zannetme! Ne toyca bir .ey. 

daya tutulduğumu timdi anlayo
nım. Bana öyle geliyordu ki ... O .•• 
bu koskoca yalmm bir kÖfesinde_, 
Erkek.siz._ yapayalnız._ bot bir o
da gibi y&f&yıyo~. Onu kovaladı
ğmu, takip edip einirlendirdiğimi 
de zannetme! Belki benim farkım
da değiJ..dir.Bir gün onu Sirkecide 
gördüm.Buraya kadar pefinden sü
rüklendim. Sonra artık kafamı on
da:n ayıramadım. Endamı, bir ok 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galatasarayda Kanziılı eczeha 1 
karıısında Sahııe solraimda 3 -

rah apartımaııda 1 numara. - 9558 

•lDiyei 
Asna umdnl "MiLLiYET." tir, 

ABONE ÜCRETLERi: 
TVkl1e ltia fforlo ltb 

LL LL 
J.,t.it ••••••• 4- ·-
6 • ·•••••• 7IO 14-
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yılaıu gibi D.ynime saplanıp bl

mıtb· 
Buram buram terlemeğe batla-

Dllfb· Sapsan yüzünün ö"teaincle be-: 
risinde patl1C&D çürüğü renginde 
lekeler beliriyordu. T elifla yerin
den fırlamak isteyen Na:ı:miniD o
muzunu vurarak; 

- Otur otur... -dedi -
Ve gülerek; 
- Geçen hafta annem, gene bu 

yalıya gelmif. •• Çamatır yıkamıt
Pe~be günü mektepten gelince 
öteden beriden konUfurken.- bir 
gencin eve dadandığını söylüyor• 
du. Ne hale girdiğimi tahmin ede
mezsin. Çıldıııır gibi olmuttum. An· 
nem bu gencin gece geç vakitlere 
kadar evde kalabildiğini hizmetçi• 
!erden öğrenmitti. itte o zaman be
nim çok iyi bir arkadatım olduğu· 
nu habrladım. 

• • 
- Ona gideyim ... Bir danıta.yırıt· 

dedim, ve tıpkı demin söylediğin 
gibi dütündüm. Belki onun mele· 
tuplarındaki tılsım işime yarardı. 
-!! . . 
- Fakat. .. seni bulamadım. Ve 

bulamayınca birdenbire bu eınel 
de kaY'boldu içimden. işte ömerof· 
la beni sabahlatan sebep. 

-Bitmedi-



!!,RIHI TEFRiKA: 23 

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

ffer hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

skeri ve mülki mekteplerle idadi 
!ebesini cemiyete almağa çalışmalı 
!Unaz ve gitse bile maksat ba
~llQayıp belki fena tesir yapar. 
i'>tes hemhal ve hemdemile ciddi 
~Ufur. Ancak avamdan sayılmak 
lıeraher bu işlerde kullanmağa 
eıi,li mert ve hamiyetli kimse
Ceıniyete alınırsa, bir dereceye 

maksada erişmek mümkün-

..\ıkeri ve mülki mekteplerle ida 
ltıektepleri talebesini cemiyete 
ğa gayret etmelidir. Bunların 

' gençlerine, yani henüz itimada 
)aJı olmayanlarına mühim mad
.. 'tin açılması muvafık görülmez
rare heyetleri o ciheti lazım 
,Uğu gibi idare etmekle beraber 
. balin ümidi olan mekteplilere 
,.na:ı:ere ve müfavere usullerini 
~ eylemeli, kulüplerin yaşlı ve 
terem azası bir haha gibi onla

' hiitün harekat ve sekenatına 
lfik bir rehber ve müstakbelde 
lek ve maişetlerini temin için 
~ıa yardım etmelidir. Mektep
i'iıı halleri, vakitleri müsait ol

~aıılarından hiç bir para alınma
' belki onların muavenete muh

~ olanlarının kitap ve elbise gibi 
Qımı, bikes ve kudretsiz olanla· 

~ harçlıkları mümkün olduğu ka· 
~(Verilerek :ı:aruretten ve dolayı· 
~ı' her türlü fenalıklardan kuıta
lııa.Iıdır. 
~il.hsiyat ile uğraşmayıp ancak 
Uıni menfaatlere yaramak ku

:lerin başlıca va:ı:ifeleridir. Fa
lıq~ahsiyat ve dedikodu ile uğraş
~'·· i~izlikten ileri geldiğinden, 
~ Uplerin resmi bir daire teklin-
.?lması, müzakereler haricinde 
ıı bu gibi halleı in vukuuna mey

~ Q Verir. Kulüplerde gazeteler bu
~durmak, kütüphaneler tesis et
, ( faydalı ise de hiç durmadan 
d~i feylerle iştigal etmek te usanç 
.ır. Onun için kulüplerde ummni 

· 1tı:ıalardan başka günlere mah. 
il' olmak ü:ı:ere jimnastik, meç ve 
alı talimleri yapmak, bilardo bu. 
durmak, asla kumar olmamak 
t r~ oyunlara müsaade etmek ve 
ta isteyenlerin musiki ile bile 

~ııul olmalanna ses çıka.rmamak 
~olur.,, 

aporda bundan sonra mecca
I hasta baktırmaktan, cemiyetin 
· 'llıa ile sıkı bir rabıta tesis etme

liizumundan bahsolunuyor ve 
~ra deniliyordu ki: 
,İ'olis, jandarma ve küçük zahit· 
~ı:ı. cemiyete alınması merkez he-

~ll.den kulüplere bildirilmişti. 
l'çı cemiyete doğrudan doğruya 

t~lilku yoksa da memleketin ha
~· namına mühim olan bir mese
ıı·' ~e vesile ile bildirmeği vecibe 

1liın: 

~~alUındur ki son defa Rumeli
~ getirilen jandarmalar timdi 
' çalıtkan ve vazifeşınas iseler· 
· 'vcı taburlarına edilen fevka· 
· ~ İtimadın 31 mart hadiseainde
~&efli nticesi gibi jandarmalar
ıı da emin olamamakta kendimi 

•- l!r görürüm. Hususile hunlara 
."'tıbuldan alınacak efrad da kah
i neticeyi iyi dütünmek lazım
'· Rumeli veya Ana.dolu köylerin 
alınan efrat, lstabul efradile 

I~ edilemez. Taşra halkı saf ve 
il.le fesadından bir dereceye ka
Uzaktır. lstanhulumuzdan alı

ı, L polis ve jandarma ise timdi
~ı.dar mütehassis bir meslek 
~ •1 ı olamamıt, hülasa maruf ta
·i~le yerli çapkınlarından olacağı 
IQ :~e bunlar öyle mekteple falan 
ı~nüşte ıslahları mümkün gibi 
~ Yorlarsa da tıynetlerindeki 
~ kolay değitmeyeceğinden on· 
\ !l tatra polis ve jandannalannı 
~fsat etmelerinden korkarım. 

~I ele bunların vazife haricinde 
~avam halkile sıkı fıkı ihtilat 
~) lerini en büyük mahzurlardan 
~rım. Bir polis veya jandarma 
~r ~II~ kahvesinde muhtar ve ak· 
~~.?•hı cahil ve ümmi kimselerle 
~~il~ ~alkarsa fikri ve medeni ter
~ ~ı ılerleyemez ve belki bir sene
\ tı.ı1 ektep tahsili az zamanda he-

(l ur. 

!Jııu · · · q n ıçın mezumyet zamanla-
!~ il onların halk ile bir mahalde 

1,,ilhvehanelerde oturmalarını 
•~en menetmelidir. Fakat bu
lçin de hükumet fedakarlığı 

~ aldırarak lstanbulun muhte
~~erkezlerinde onlara mahsus k halkın bile gıptasını celp e

llıükemmel kıraathaneler aç
~ gazeteler getirmeli, bilardo-
0Yınalı ve ora a bariden kim-

teyi kabul etmemelidir. Çünkü la
tan.bul feşat ve tıkak membaıdır. 
Ezcümle 31 mart vakasından eY
vel askerin bir kısmı devriye esna· 
sında gerek halk, gerek eski devrin 
melanet 'bakiyesi olan polisler ta. 
rafından ifsat edilmitlerdi. 

Ali bir heyet teşkili teklifine ge
lince, arzettiğim g~bi merkezi bir 
heyet tetekkül ederse ayrıca bir ili 
heyete pekte lüzum kalmaz. Fakat 
isimleri malum ve cemiyete men· 
sup olan o yüksek zatların muavin 
ve müşavir bir heyet sıfatile mer
kez heyeti azası arannda bulunma
ları maslahata muvafık ve iyi olur. 

Gizli ibir cemiyet zabıtası teşkili 
de pek münasiptir. Cemiyet zabıta
sından maksat komite halinde giz
li bir kısım ise, bunun nasıl teşkil 
edileceği ve vazifelerinin neden i
baret olacağı tafsilatile bilinmedik
çe mütalea yürütmek kabil değil
dir. Bu cihet uzun uzadıya müza. 
kere edilmek lazımgelir. Bununla 
beraber komite teşkilatına fikrim
ce pek taraftarım. 

Abrar fırkasının veyahut o kabil 
fır,kaların meydana gelmelerile be
raber faaliyet göstermeğe baş1ama
ları bugün ve ilerisi için pek tabii 
olup ancak iz' an ve irfan seviyesi 
malum olan bu halk üzerinde on
lann hasıl edecekleri tesiri cemiye
tin ortadan kaldıramama.ktaki ma
zereti şayanı kabul olama:ı:. Tagal
lüp çare<i ne ise düşünüp yapmalı, 
ancak cemiyet müsavat ve adalet 
esaslarından hiç bir suretle ayrılma 
malıdır. Her fert ata1eti bırakarak 
üzerine aldığı ve haline münasip 
gördüğü hamiyet ve fedakarlık 
vazifesini yapmalıdır. 

Bir de unutmamalıyız ki ahrar 
fırkasının en ziyade temayül ve is
tinat ettiği gayrimüslim unsurlar 
oınlasına nazaran bilhassa son ha
diseler dolayısile fırsattan idifade
lerini genişletmeleri ve gerek Rum, 
gerekse Ermeni cemiyet ve komite
ler.ile iştirak ve ittihadı temin et. 
meleri müsteb'ad değildir. 

Rumelide cemiyetin unsurları 
birleştirmek maksadile yaptığı son 
t~ehbüsleri burada tatbik etmek el 
zeqıdir. Hususile Ermeni komitele
rinin lstanbuldaki efradı binlerce 
nüfusa baliğ olduğu ifitilmesine 
ve böyle mühim ve müsellah bir 
kuvvetle muhalifimiz olan bir fır· 
kanın birleşmesi pek ziyade dü~
nülecek bir şey olmasına binaen 
a!la vakit kaçırmadan hu komite
lerle cebri ve hakiki ittihadda bu
lunmak hayat ve menfaatimiz ikti
zasındandır. - Bitmedi -

YENi NESRIYAT 

Türk dili bülteni 
ANKARA, 5.A.A. - T. D. T. C. u

mumi katipliğinden • 
" Türk dili " bülteninin 8·9 eayılan 

bir arada olarak çıkmı§tır. Bu sayıda 
ikinci türk dili kurultayının toplantıla• 
rmda geçenler de basılmııtır. Altı gün 
ıüren kurultayda okunan söylevler, ra
porlar, konup.dan ıö:.ler ha sayıda top
lanuıaktadır. 

Bunlardan hatka, yeni umumi mer• 
kez heyetinin ilk çalı§malan, yeni folk. 
lor derlemesi için gönderilen proğram. 
!ar, yeni taramalann yollarını gösterir 
Jazdarla örnekler , tarama derıiıinin u
laması için yaptlan proııram da bu -
yıd,. yer hulmu§tur. 

12 fonnayı aıan bn hasmı ilci sayı bir 
arada olarak aayılmıııtır. 

Dağıtma yeri htanhulda Türk Kitap· 
çtlılı: Limite! §Wetidir. •Her kitap onda 
bulunur. 

lı.i sayı bir arada olduğundan bu ba
aımın değeri 60 kuruıtur. 

Abone olmak istiyenler, 10 sayı i
çin Üç lira göndererek abone yazılabilir
ler. 

Gelecek sayıda bitecek ahonelertııi ye
nilemek istiyenler, eskiden abone olduk
larım bildirerek Türk Kitapçılık Şirke
tine yazarlarsa aboneleri yenilenecek· 
tir. 

Tıp dlnyası 
Yedinci yıl onhirinci sayısı Mim.Ke

maPin apandibitlerin tedavisi, Sedadın 
anemilerin tasnifi, hakkında yazılan 
Osman Şevki, Kutsi. Sadi Nazmı, Fah. 
reddin Kerim Gökay, He Prof. Frangın 
konferanslarını ve zengin ıuunu havi· 
dit. 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 49 uncu sayısı reısam 

A. Dino'nun bir eserini taııyan kapakla 
ve dolgun yB2ılarla çıkmıştır. 

F cıtoğraf haber' eri 
BugÜn çıkan albncı sayısının ya. 

zdarı ve resimleri çok zengindir. (Maıb. 
mut Yesari) nin (lngiltere kralının oğ
lu nasıl evlendi?) yazısı ile (0. S.) ön 
(Niçin öldü~diim?) hikayesi ve (Hik • 
met Feridun) un çok dikkate değer bir 
röportajı vadrı. Okuyucularınu:.a tav- j 
siye ederiz. 
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BiRAZ DA ŞAKA 

Ata sözlerine 
Benzetişler 

Uziim üzüme baka baka karanr. 
Futbol Hey'eti, Futbol Federasyonuna 

baka baka şaıınr. " 
* * * 

Sinek ufaktır ama, mide bulandırır. 
Spor nizamnamemiz küçüktür ama, 

heyjn sulandrrır. 
* •• 

Kurla sormuşlar : "Boynun niçin ka
lın?,, , "Kendi itimi kendim görürüm 
do ondan ., demiş.. 

Çoban Mebmede sormuşlar : "Ensen 
neden kalın?,, .a "Hasmılarmıı kendim 
yenerim de ondan,, demi§. 

• * * 
işimiz bir atla, üç nala kaldı. 
Şehir stadı, bir meydanla dört du· 

vara kaldı. 

* *. Fatihte dilen, Ayasofyada sadaka veri 
Merkezden tahsisat al. kongrelere 

sarfet 1 
Tilkiye sormuılar : ''Tavuk yer mi • 

,sjg?,, , "Aman yapmayın, güleceğimi 
getjriyorsunuz,, demiş. 

Spor idarecisine sormuşlar: " Seya· 
ha le çıkar mısın?,, , "Aman yapmayın, 
düşüp bayılacağon,, demi~. 

* * * 
El elden üstündür, arşadek ..• 
Hey'etfer birbirinden yamandır, umu

mi merkeze dek. 
* * * 

Yengece sormuşlar: "Niçin yan yan 
gidiyorsun?,, "Serde kabadaybk var,, 
demiş. 

Futbol Federasyonuna sonnuşlar: 
uNiçin geri &"eri kaçıyorsun?., "Serde 
korkaklık var,, demiş. 

* *. 
Bezirgan zügijrtledikçe eski defter• 

leri karıştrrır. 
Futbol hey'eti züırürtledikçe Fener 

bahçeye para cezası keser. 
(Top mecmuasından) Esal HA.MDUN 

F en~rbahçe - Ateşgüneş 
Birlikte Atinaya gideceklerini 

b irkaç gün evvel haıber verdiğimiz 
Fenerbahçe. Ateş.Güneş futbolcü 
!eri, bu haftadan itibaren bu seya
hat için çalıtınağa ba.şlıyacaklar -
dır. 

llk çlışma olarak, iki klüp fut. 
hol birinci taknnlan arasında ya
rın F enerbahçe stadında hususi bir 
maç ya.pılacaktır. 

Serbest güreş 
Fransada serbest güreş aldı, yü 

rüdü. Meşhur organizatör Yel Dik 
son'un tertip ettiği bu güreşler Pa
riste büyük bir heyecan uyandır
maktadır. 

Dikson Amerihadan ve dünya -
nın birçok yerlerinden tanınmış 
güreşçileri Parise toplamıştır. Bu 
meyanda Amerikaldann maruf 
(Boğucu Levit) dedikleri güreşçi 
de vardır. Bu adam yaşının ileri • 
lemiş olmasına rağmen Pariste önü 
ne çıkanı yenmektedir. Son gün . 
lerde Fransızlann kendine pek 
güvendikleri Deglanı da yenmiş • 

tir. Resmimiz Deglan'ı, bu güreşçi 
tarafından iplere sıkıştınlmıf bir 
vaziyette gösteriyor. 
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''ULUSAL KÜME,, 

Bu kümeye Istanbu ldan Beşiktaş, F e
ner bahçe ve Ateşgüneş girecek 

Fuııbolümüz için çok bayırlı olacağı
na İnandığmuz bir şey öğt-endi.k: 

Bazı Avrupa memleketlerinde ve 
Yunanistan<la olduğu gibi iblıxle de 
(Ulusal kiline) ismi albnda muhrelif 
şehirlerin klüpleri aruında liık maçları 
yapılmasına tC'§Eibbüs edilmiştir. 

F enerbahçenin önbaş olduğu bu iı 
için, bu klüp futbol<:ularaun evvelki 
hafta Ankaraya seyahatleri sırasında, 
Ankara klüıılerinden ba:<ılarınm esas i
tibarile muvafakati almmııtı. 

Bwnın için (Ulusal küıne) iıimle 
ilk ıı.dıaun atılmıt bulunduğunu bili
yorduk. Fakat evvelki gün htaM>ulun 
üç klül>ü arasında da bu hususta tam 
bir anlaşma meydana ıeidiğini öğren
dikten sonra artık bu işin t«neli atıl • 
mıt olduğuna kanaat getirdik. 

Iı hu raddeye ıeldikten sonra esu 
itlbarile kararlatbnlan no!.taları anla • 
tabiliriz: 

(Ulusal küme) ye lıtımbuldan üç, 
Ankaradan iki, lzmir.den iki kliip gire
cektir. 

btanbulcla araJ.annda tam bir ...... 
la§ma ılıasıl olan üç kliip: htanbul lik 
pmpiyonu Be§iktat ile Ist:anbul tilt 
§ampİyonu F eneıt.alıçe ve Atq • G\j. 

nettir· 
Ankaradan esas itmarile muvafakat-

leri alınan, Çankaya ve Aııikanqiicü 
klüpleridir. 

l:i'JJDİNen Altay ve Karııyaka kliip. 
!..-ine teklif edilecektir. Bu ldiiplerin 
de hunu kabul ve teie1TÜatı tetbiıt et
mek üzere icabında mural>baslannı ta· 
yin edeceklerini kuvvetle ümit ediyo
ruz. 

F a:kat fa.yet lzmir klüpleri kabul 
ebnezlerse (Ulusal küıne) nin ilk sene 
maçları lstanbulun üç ve Ankaraıun i
ki klübü ara unda yapılacaktır. 

lzmir klüplerinin de kabul ettiğini 
farzeylersek maçlar bu yedi klüp ara
ımda şu eşaslar altmda yapılacakbr. 
ISTANBULDA: Fenerl>ahçe • Beıik· 

taş, F eneıi>ahçe • A· 
teı • Güneş, Beıiktaş • 
Ate§ • Güne§, Ankara
gücü • F enerhahçe, An
karaıgücü • Bqilrtaş, 
Ankaragücü • Ateş -
Güne§, Çankaya • Be
şikta§, Çankaya • F e
nerbabçe, Çankaya - A
teı • Güneş, Altay • Be
§İktaı, Altay - Fener. 
bahçe, Altay • Ate§ -
Güneş, Karııyaka • Be
!İl<taş, KartıYaka • F e
nemahçe, Karııyaka -
Ateş • Güııq. 

ANKARADA: Ankaragücü. Çankaya, 
Beşiktaf • Ankaragücü, 
Eleşiktaı • Çankaya, F e
nerbahçe • Ankaragücü, 
Feneıbabçe. Çankaya, A
teş • Güne§ • Ankarırgü. 
cü, Ateş-Güne§ - Çanka. 
ya. 

IZMlRDE: Altay • Karııyaka, Betik· 
taş • Altay, Betikt8\ • 
Karııyaka, F e:ııeti>ahçe • 
Altay, F enerbaıhçe • Kar
şıyaka, Ateı-Giinet - AJ. 
tay, Ateş-Güneş • Kartı· 
yaka. 

Söylemeğe hacet yok ki, yukarıdaki 
tertip esa•br· Maçların fiki&türii yedi 
klübün murahhasları arasında bu esa
sa göre tanzim edilecektir. 

'Bu itin faydalan nedir? 

ı - Istaılbulda ıs, Anıkanda 7 ve 
hminle 7 çok miibim maç yapılacak. 

2 - Uç ~ehirde 29 mühim maç, b.ııJ.. 
.kın futbole ala.ka ve rağbetini arttıra
cak. 

3 - Futbola gösterilecek alaka yo
ni yeai futbolcular yetipoesine mey• 
dan ..... ecek. 

4 - Masrafları fazla olMı yedi bü
yük ldübe yeni bir varidat membaı.,... 
Junmıq olacak. 

5 - En miibimmi: Futbolun müte
Iı:aaif bulunduğu üç telırimizin futıbol
culan arasında samimi t.ar,ılaŞUlll ve 
tanıımalar meydana gelecek. 

6 - Bu maçlarda göze çarpacak fut· 
bolcularclan kuvvetli. ve kolay antrene 
edilt!hilecek bir milli taknn teıkili kaıbil 
olacak. 

işte, futbolümüz için hayırlı gÖrdü
ğümüz bu işi ıhaber verirken, daha oıon
ra alacağımız malfunatı da okuyuaıla- · 
rmııza bildinneği bir vazife sayarız. 

Bu vesile ile diğer iyi bir haberi de 

buraya kaydedelim: 

BeşiJctaı, F ened>ahçe ve Ate§ • Gü
neş arasında (Ulusal kiline) iç.in b.ir 
anlatma olurken, bu üç klüp futbol 
şubelerinin bundan böyle gerek memle
ketimizde ve gerek dışarıda ecneJhilel'
le yapacakları spor temaslarında bir
likte hareket etmeleri de kararla§ tmJ. 
nu~tır. 

Birkaç gün evvel Fenerbabçe Te 
Atq • Güneıin Atina seyahatini YB2Al'· 

ken buna Beıiktafm da iıtirik e~ 
hakkındaki temennimiziın, böyle üç gÜn 

içüıde tahakkuk edivennes:ine ne kadar 
ımmınun olsak yeridir. 

Bıktık usandık bu 
gele işlerden! 

ras 

Belki hatırlım:ladır: Geçenlerde 
Fenecl>~ takımı bir Avrupa takımı 
getirtmişti. Zanneder-sek Çeklerin Bo
hemian takrinını ••• 

Bunun için futbol heyetinden mi, 
futbol federasyonundan mı - karıfd< 
işlere aklıma pmediği içüı pek bilmi
yoruz - hef' nedense lilzım gelen mü.
aaadeyi de alniıı b. 

O gÜn, F enerba.iı1;enin Haliç klü
bile şilt maçı vardı. Fakat bir klüp ta • 
kımının hem bir ecnebi takımile, hem 
de yerli bir takımla oynam&Sı imkan • 
sızdı. Bunun için ya müsaadenin veril· 
memesi taznndı, yahut ta Feneobahçe • 
Haliç maçaun tehir edilmesi ı;ereikti. 

ı.u.ı-..uı. fu1bol heyeti müsaadeye 
rağmen ~..da tehir etmedi ve tabü 
F ened>abçe, ecnebi ta.kmıla oynamak 
zaruretinde kaldıjpndan bükmen yenik 
sayıNlı. 

Fenerbahçe, bu karara halı:kı1e itiraz 
etti. Şimdi öğreniyonız ki futbol fede
ras yonu F enerlbahçenin itiraızını tetkik 
etmiş ve kliil>ün bükmen mağlUbiyeıt 
kararını nakzetmif. Ancak ·Feııerbalıçe 
•tadı o gün yapılacak hatka maçlara 
.._ıı bıilundUrulduğu ve stat da F .. 
neri>ahçe klii>üne aiıt olduğu için bük • 
men mağli>biyet kararını elli lira para 
cezasına çevim>İ1.---------

Halbuki yarın yapılacak tik moıç • 
!arı bakkrnda Istanbul futbol heyetinİQ 
neırettiği tdıliğte Haliç ldiilıile Gala • 
tasaraym oynıyacağıru göniyona. Şer 
halde F eneıbabçenin bükmen mağlıibi.
yeti karannda ısrar edilmiı oluyor. 

Bu nasıl iştir? Futbol heyeti üatWı 
bir ıheyetin yerdiği kararı nasd hiçe 
aayryor? Madem ki fudıol feciermJ<>D" 
futbol heyeti taralmclan haksız olarak 
veriJmiı bir hükmen mağlU:hiyet kara • 
nnı doğnı bulmamı§tır, Haliçle - • 
la F enerl>abçenin o,...amuı ve bu moıç 
galibinin ondan oonral<i ~ ...._ 
etmesi lilzımdır. 

Eğer bir be,.et, 'kendi~ yüksel 
bir heyeti bu derece tanımMDe71dr gö.. 
terirıe, yarın bir iki klüp çıkıp ta o b.. 
yeti tannnamazlılı: ederse ne yapar? 

Hem bu ne mantıksız, - uacılm. 
hir ittir: sw klüp bir ecndıi tw...ı. 
maç yapmak üzere miisaade olıım. Boa 
müsaadeye rajmen onu tilt mllÇlDI C'Y• 
natmağa kalk. iki kaı,>uz bir lıoltuia 
1Jğmaymca hiikınm yenik aa7. Sonnı 
kendinden yiMelı: heyet bu bıwmı 
nakzc~e onu ela hiçe oayl 

Bıktık ,_.,.w. artık bu raotget.,, 

tavla zan ~ • ııelino baJıtma itI«
denl 

...__ Cuma maçları [Türkiye güreş birincilikleri 
Istanhul futbol he:reti reôsliğinden: BURSA, 5. A.A. - Türkiye riirej 
7 • 12 • 934 de yapılacak olan ımntalıa birinciliklerinin ikinci ırünii müset..lra. 1 

tik ve şilt maçI.rı. larma saat 15 te baılancla. Neticeler p;,.. · 
1 - Taksim stadında: Stad komiseri ledirı 

Muslih 0tra siklet: Hüseyin (Ankara) 0-
Saat 12,30: Beykoz. Karagümrük Ha- (htanbul) a Galip Fanıık (Konya) Zeki 

kem izzet Muhittin, wt 14,30 Galata- (Bur•) ya ıalip. Hüseyin (Aakara)ı 
saray • Haliç hakem Hatit Galip. Liit6 (Eskitebir) • ıalip Osman (lstaqo 

2 - rBetikt.aı Şeref stadı at.ad komiseri bul) Faruk (Konya) ya ııalip. ı 
Necmi. -•---) M 

Saat 11 de Feneryılmaz. Ortaköy lik Filiz siklet : Mahmut (A........ .,._ 
maçları hakem Mehmet Salôm. tan (Esk:i§dıir) e galip Omer (latanbul). 

Saat 12,45: Sümer - Anadolubisar ha- rakipsiz. 
kem Saiın 'l'ılrgpt. Saat 14,30: Vefa· afif iki Omer (lstanhul) 
Topkapı p!t maçı hakem SuphL En h • et : 

3 - Fenerbabçe stadında ıtad komi- Mehmet (Eski§Ch.ir) e plip Ahmet 
seri Kemal. (Bursa), Selim (Ankara) ya plip. 

Saat 11 de SüleymMÜye • Hiliü hakem '}"ki • k 
Ahmet Adem. Saat 12,45: lstanbulspor Birincı 1 ere l'ırecc 
Anadolu hakem Sahih. denizciler ................... ~-----

M EV L 0 T 
Peşbı Elçisi ,Bay Behiç'in refikası 

merhume Bayan Bebiye'nin hatırasını 
yad etmek için yarınki Cuma günü 
öğle namazından sonra Ni§allbıımda 
Teıvikiye camiinde mevliit okuttu· 
rulacaktır. 

Merhumeyi tanıyan ve ...-enlerin 
teırifleri rica olunur. 

Denizcilik federasyonundan • 

Memleekt birinciliklerine ııirecek do
nizc'lerin sağlam ve doktor bakan kiğt
dım taşıması en birinci iıteğimizdir. 
Bundan sonraki yanşlara girecek yÜ• 
zücü, kürekçi n yelkencilerden kendini 
hekime göıterip umumi merkezin yap
tığı (sıhhat cüzdanı) sağlamlık kağıdı 
doldunnayanlan yarııa aokmıyağonrzıı 
ıimdiden oöyler ve bu işin çabuk hiliriı. 
mesini beklerO.. 
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Milli) et'in Romanı: 53 

)'azan: Mcuthe Richard Tercüme ed .. : M. F. 

Bizim Pirenede yolumuz var, bu 
tarikle Fransaga gidebilirsiniz! . 

Hülasa 
[Martlıe Richard Fransa ususluk 

teşkil.in tarafından lspanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü ~:e
ralardan sonra Alman casus teşkilatı 
reısi Baron Fon Krohn ile tanışmıştlr. 
Bundan bir çok malumat almış Fransa
ya gitmiş tekrar İspanyaya dönmüş-
tiır. • 

Martlıe Richard Pirene yolunu keş
frtmek istiyor ve Baronun bu tarikle 
kendisini Fransa.ya göndermesi için 
gebe olduğunu söylüyor. Artık Baron
l:ı aralan açılmrştlr.] 

Bir gün tutturuyordum beni bu 
çocuk hamallığından kurtarama
dığı için yapmadığım hakaret bı
rakmıyordum. Bir başka gün de 
anne olmak saadetinden kabıma 
11ğamıyor gözüküyordum. Hatta 
daha ilni giderek doğacak çocu
ğun yalacağı odadan, kabul edece
ği tabiiyetten - Fransız veya Al
man olmasmdan - dem vuruyor
dum. Olmayacak feyler istiyor ya
pılmayack ~eyler yapıyorduıİı. Ba
ron beni boşuna teskin etmeğe ça
lr.ıyorciu. Ben yola gelir takımdan 
değildim ki. Nihayet mahut teklifi 
mi yaptım. Bu teklifi kabul etmiye 
c:eğini biliyordum ya. 

- Pariste bir kadın tanıyorum 
bf':ni kurtarsa bu dertten o kurtarır. 
Fakat Fransaya nasıl gitmeli? .. 
8en gidemem biliyorsunuz iyi&i mi 
o kadını buraya getirtmeli. Yal
nız onun gelmesi biraz pahalıya 
mal olacaktır. 

Biraz düflindü. Fakat bu teklif 
ona ca7ip gözükmüyordu. Fransa 
dan gelecek bir Fransız kadını o
nun huzurunu, n~esini kaçınverir
clı. 

·- Bana yarına kadar müsaade 
edin Mıuthe dÜfÜneyim dedi. 

Ertesi gün, böyle bir şeye razı o
ı~ 1'. ıyaca8mı başka çarei hl! bul
mak icap ettiğini hana söyledi. A
raımzdaki hayat tahammül ediler 
ı;bi değildi. Onu çileden çıkarmak 
için yapmadığım teY kalmıyordu. 
Küfür, tehdit artık umuru adiyeden 
0'71"1uftu. , 

Bir sabah kannnı vemıi.t adam
lara maLm biıı tavırla odama gel
ij, ve hil'a.Z imirmıe.: 

- Banelona. gideceğiz orada 
Clo•tıbir doktor tanıyorum. Mese
leden haberdar ettim bizi bekliyor, 

Tabii istediğim bu değildi. Fıi.kat 
oyunu iyi idare etmem IUımgeliyor 
Clu. Barselona gitmeğe ruı oldum. 
Ve giMik. Hala Baronun beni Pi
renelerdeki gizli yoldan Pariıııe gön 
tlereceğine beybude de olea iimi
idim varıılL ı,te bu zayrf bu fcilçük 
ihtimal için bu yeni macera.ya da a
blıyordum. Fakat doğrudan doğ
ruya bu gizli yoldan beni yollat 
!diyemezdim ki ..• çünkü esas itiba>o 
rile onun gizli kapaklı itlerini bil
memekliğirn icap ediyordu. 

Neyse Barselonda doktor Meyer' 
in muayenehanesine gittik. O da 
bizi bekliyordu. Bu doktor Yatlı sa
kin bir adamdı. Bana hiç bir f8Y sor 
ınadı. Sadece ameliyat ına!Ultını 
JÖsterdi: 

- Çıkın madam çabucak olup 
bitecek. Ve size ıatrrap çektirme
yeceğim. Bir basamak çıktım. İki 
buamak çıktım, Baron hep orada 
idi. Ne yapmalı? 

Birdenbire ikisine birden dö~ 
düın ve hayiordnn: 

- Hayır iatemiyonma. Bu iti 
bir erkek doktorun yapmaamı iate
miyorum. Bir kadın doktor var mı 
ondan haber verin. 

Ve derhal çıktığım iki basamağı 
'bir hamlede indim. Baron pancar 
sibi kızarmıştı. Alman doktorun 
yanında fena halde mahcup olmut
lu ama bana kelime söylemiyor a
lık al'.!' susuyordu. Fakat içime öy
le doguyordu ki planımın bozul
ması yaklatmıfb artık ümit kalmı
y~rdu artık. Acaba fazla deliliği
mın cezasını ne tekilde görecek
tim Sokakta nasıl yu""ru·'d""'· ·· · ugumu 
hiç bilmiyorum. Baron artık açmış· 
tı ağzını yummuştu gözünü. Ben 
kadml11rm en fenası imitim. Beni 
ağ ve salim Madride götürmeye
cekmiş aman efendim aman, Bun
lar yetişmiyormuş gibi üstelik de 
kendine basıyordu küfürü ... Ne de. 
meğe böyle bir kadına gönül ve
rirsin behey sersem .. Kadın değil 
bz.ş belası .. Namuslu adam!"rın ha
_yatını y kma~· :cin onlara yaklasan 

J bayağ1 bir F ra.nsız karuı ... Nefret 
' eJiln.eğe layık bir ırkın en aşağı 

nü unesi ne olacak. 
A~trk ağzmm söyledijini kulağı 

ifilıniyordu. Kendi hiddetinden u
zaklaşmak için yaya kaldırımıyla 
k<>;uyordu adeta. 

Bana gelince sesiıni ÇJkannıyor
dum. Fakat heyecandan ainirli ve 
yorgundum. Bu ifi arbk bitinneli 
diyordum. İki Jık vardı: 

Ya Baron kendillllnden bana 
gizli yoldan Parİ$e d8nmeıni tek
edecek veyahut bu kadu hakaret
ten sonra onun gözündera tamaıei)e 
dütmü' olacaktım. 0411ik bir kaç 
ay sonra bu çocuk daJayereıi de 
meydana çıkacak. Falrat görüyo
rum ki Baronun öyle aylarca be 
nimle çile doldurmağa nbeti yoktu. 
Bunu bildiğim için hiç letlfimi boz
muyordum. 

Odama geldiğiıniz zaman biraz 
aakinletmi,ti. Bana yan kızgın ya
rı kindar bakıyordu. 

- Size bir teY teklif edeceğim 
ama reddedeceğinizi blliyorum, 
dedi. Fakat iyi düfiin6n. Eğer ka
bul etmezseniz artık benden hiç 
bir şey beklemeyin. İfİD içinde, ta
ka değil, 'erefim ve namusum var. 

Böyle bir rezalete kallanmaktan. 
sa her 'eyi göze alacalı: halde idi. 
Bu uaceranın yüksek aile 'erefine 
süreceği lekeden o kadsr korkuyor 

" Q kadar utanıyordu lı:i •• 
- Siz dedim Almanmıız yani 

hodbins.iniz. Kendi vazi;retinizden 
ba,ka bir 'ey düşünmA)onıınuz. 
Ben ne olacağım; daha daha ne ya
pabilirim. 

- Gayet basit: bizila Pireneler
de gizli bir yolumuz ftl'. Bu yolla 
Franaaya gidebilirsinia. 

·-Sizinle beraber mi! 
- Ha.yır bir kaçakp Ue .•. gece

leyin ... 
- T e.bii bir klltil ile. öyleya, 

beni ve çocuğumu ortadan kaldır
mak için bundan <laha~t ne ola
bilir. Hayrr hayır, ist-11n. Veya
h•t benimle gelirr.ıinis. Yok... git
mem. 

- Marthe me't'Zlluia H• olan si
zi kurtarmaktır. öldilmııık değil •. 

Ben birdenbire bıW *'ek istıe
IDİyt>rum. Çünkü alıiııllldimden 
fiij>belenebilirdi .•. Y olıia ne zaman 
dır beklediğim istedlll&ı teklif 
bundan bapra bir f01 al idi •• 

- Bence bunun d& elı 0mmiyeti 
yM; dedim. Siz vicdan üzerine 
bir cinayet dıiha ilin Wniy olUJ'o 
811Duz. Fakat hiç oh ıı ben de 
beni sizin öldürdüğjl a & 1 bilece
iinı. 
Kuırm gözlerin üze 1 de dolaş-

b. Ona artık diiymaa llr kadın
dım. F a2la. baş ağrıtan mi bir se't'· 
gilisi idim. 
- Çok itim var ben aWborum- Dü 

fÜDÜn ve 48 saat için9 manııızı 
Yerin. 

- Sonra ne olacak. 
- Soma görüyiirii&. 
Kapıyı hızlı kapadı ~ gitti •• 

- Bil ırli-

Siyam iki torpito 
yapbrıyor 

ROMU, S (A.A.) - Jl:rmn mim 
-.c.lia baıtkw>ı ile bir ı.m.. w il<i yiik. 

..ı. -.lan ~· lılr Siyam 
be7dıi T rÖyesteye '. 

Heyet orac1a deniz tagiıbJoı. 
.... ziyaret ~tir. • llqilılarda 
7*mda Siyam için m .... maı.n. 
lıi yapr.lacak lır. 

Heyet Landraya ı ·· - r . Onula, a 
Si,... ı...ı. p~ altıınattan 
fa •i wlesi hWlp iltı ..L::.......-1.. • i ML .-•~~ 
tir. 

Bir patlama faciaaı 
MAGDE.BURG, S (U.) - Bir 

fıımikada çıkan patıamı. ilıl ltsinin öJ;i. 
müne ve 8 qçinin yan' =• ıebe
W,.et vennİ§tİr. 

Bir kutup kqifi öldü 
BRUKSEL, 5 (A.A.) - T•ıw'MDll 

la&tup kaıiilerinden olup 11117 yılında 
cnup kutup mmtakal- tıMen Bel
çika heyeti ile bir çok iJııııl ketiflerde 
buluımıuı olan Barun c..ldıe ölmüt
tür. 

Austria takımı lngilterede 
LONDRA, 5 (A.A.) - Bet miaa

b.ka yapmak üzere lngiJtenye gelmi§ 
olan Viyanan1n me§hur Au.tria takmu 
di\11 l· \ilham takımı ile ,.....tı maçta 
1 - 1 berabere kahmt, loasiin de Bir
mr gham tıılmm ile oy_,...ı. o - o 
gt •·< beraberlikle bitirmi,ııir. 
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Türk kadınının 
Yüksek hakkı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ile Cemil (Tekirdağ) Büyük Millet 
Meclisinin intihabatın yenilemnesine 
karar vermesini iotiyen takriri oku • 
mUJ ve ittifakla tuvo'p olunmU§tur· Bu 
karardan sonra ilk topla.ntıya bet da
kika aralık verihnittir. 

Teıkiliitı eaasiyede değişiklik 
Meclisin ikn'ci toplantısı yapıldığı 

zanıan te§kili.tr e•a.siye kanununun 10 
ve 11 inci maddelerinin değiıtirilme
&İne dair olan kanunun her şeyden ön 
ce ve müstacelen müzakereain~ iıtiyen 
takrir okunmuş ve kabul edi~tt!.r. 

Takririn kabulü Üzerine kursuye 
gelen Baıvekil ismet lnönü bu tadili 
gözeten maluadı en güzel if~delerle 
anlatan ve ayrıca b~!dird' ğ~mız nut .. 
kunu söylemi~tir. _ .. . 

ismet lnönünden ııonra kuraücle bı
ribirini takip eden saylavlar Türk ka 
dmlığına •erilen bu hakkın inkıl~.ı • 
mızın en yiiksek eseri olduğunu aoy
liyerek kutlulamıılardır. 

Bunun üzer.ne kanunlar reye konu 
!arak ittifakla kabul edilmiştir. 

Kadın erkek 
Buna göre tqkilatı esasiye kanu • 

nunun onuncu ve onhirinci maddele -
ri a53ğıdaki tekilde değişt"rilmittir: 

Yirmi iki yaşım bitiren kadm, er
kek her Türk mebus seçmek hakkını 
haizdir. 

Otuz y~ıru bitiren kadın, erkek 
her Türk mebua seçilebilir. 

Seçim 
intihabı mebuaan kanunund& da 

ıu değişikilkler yapılmıştır: 
intibahı mebman kanununun mu

addel ikinci maddesi Af&ğıda olduğu 
gibi değ: ştiri!miıtir: . . .. 

Türkiye Büyük Millet Medioınn U· 

y-eleri Türkiye devleti haı~kmd~ her 
kırk bin nüfusta bir kişi olmak uzere 
&eçil'r. Bil- intihap daire.inin niifusu 
kırlı: bintlen aıeğı olsa • dalai herftalcl<1 
bir mebus ·~ye hakkı ol;ı.ca.ğı gibi 
nüfusun kırk binden yvkanaı için ~ 
ğıdaki gibi muaınele yapılır: . 

Elli beş bine kadar bir, elL'. beş hm 
birden 95 .bine kadar iki, 95 bin birden 
135 bine kadaıı Ü9' 135 bin birden 175 
bine kadar dört mebus seçilecek ve bu 
mikdardan ziyadesi ha yolda arbrıha. 
caktır. intihabı mebıuan kanun.unun 
5, 11, 161 23, 58 'na maddelerindek~ 
18 ya.ınu bitirenler kay;dı 22 yaşını hı 
tirenler teklinde değiıtir lmit ve bu 
maddelerdeki "züldir" kaydı kaldti'l• 
!arak yerine kadm; erkek.konulmUJ • 
tur. 

Rey veHnlerden; rey verirken hü, 
viyet ve şahsiyetleri belli olmayanla· 
nn reyi .kabul olunmaz. 

Meclis yarın aa.at onbeşte toplana· 
caktır. 

Türk kadınının varlığı 
ANKARA, 5 (Telefonla) - M<:c· 

liote Bıqbaka.n lsmetı lnönünden son
ra sıra ile Refilk (Konya) Sadri Mak
audi (Şebinkhahiısar), Lmail Meh • 
met (Sivas) ve Refik Şevket (Manisa) 
.öz aldılar. 

Bay Refik (Konya) k.Mlmlarunız.a 
verilen bh yeni hllktan bahsederken 
düo bir evin pırb&ı ııibi değeııi küçül• 
tülen Türk kadmı dılnruı.dan,yürüy-. 
olııunlatan büyük inkıılibm bu atıma 
girmeaile y<IP1'9Jli bir a.evna. -ııİrİJ'a'
Türlı: kaclınmı - tanıır. Erkekten 
hiç- bir aav&ft& 11'-1 kaJmamış onunla 
mnw: 0D1U2a }'ÜriİmÜf, onunla tarla· 
da J>erııber çd ı ı ı rı. Ekin kaldım-

Jı..en, Uoei< sabrlr:eııı """"''una ııimıİ 
.öylerken dahi erkekten aynlmıyan 
Türk kadını ulua ifleJ:inde de yÜkaek 
varlığını gÖ&termİ~ir. 

Baylar, bu kanunla Türk ka.dmı de 
ğeri olan yeri buluyor dem.iş ve IÖzÜ· 
nü: 

Baylar, aeviııelinı, öğünelim, çünkü 
Atatiirkümüz .vardır. (f'.dedtli allat • 
lar). Ulus var olaun, Atatürk ağ ol • 
sun diye bitirmit}ir. 

Bay Sadri M•k•Mii, lı:a.dınlom ai
J'Ui haldan balckMda bogiin hulrak 
tarihi de t-..ıliir etmit f.dJaJwi bü.: 
li.aa ebn'ttiı-. 

Lmai1 MeJm.et (Si-..u) - Sene· 
!erden beri hizmet ettijimiz pacli..,ıı -
!ardan blz bu haWu iate.eydik, Türk 
köylüsü. Türlı; kadmı mobıaıhik hiıkkı 
iateseydi. Müki.fat olarak bW ya -ipe 
c;>elrerlerdi, ya d...&we atvlardı. Ş.-ı 
cümleye IÖylemek iaterim, ki Türk b 
dmlan. Tüti< kii71ülui mm saadet yol
luınz açıktır ve açılm•ft'!J'. Çünkü ba
JIUUZda At&türkiimüz, B&§bakanmıu: 
,.....ı,.. denıit ve aılkqlamruıtır. 

Birlik 
RJilr: Şe.bt (Manisa) 

Y arablıf, Y&f&Ylf, D>eYeUdi,.eti ıu.ndi 
aiilletta§lan arumda TI>tanclqları a• 
rumda hak birliii • oa cl.yanaJI 
Türk tefkilib esasi~ bir ııecUı; 
-...rdL Bugiin. ... •mı kabul ettiğiıni.z 
birliğin yalnız gedik olan bir noktası
nı ilana) etmiı oJn ' ' m?' 'in itleri
- -1erdea beri monaffalayede ve 
ka.tiyetle ve daima yüriiyerek ......ı,etle 
muvaffak olan Halk Fırkası bu vazife 
yi daıbi t<min etmek faziletinj göt.ter -
mİ§ olmakla tarihin en parlak aa.hi • 
lelerine bir yaprak da.Iİa. il&..., elımİf 
oluyor demit ve ili.ve etmittir: 

Amme hukukuna taalluk eden bir 
hak.km tinıı1iye kadar açık kalmış o
lan bir gediğini kapatmak yolunda bi
ze verilen ve daima arkasında genç • 
likte bütün mıillelUı rehıh ve -
det bulduğu Atatürk.ün büyük direk • 
tifi ve onları tarif edenlerin çalıpna • 
lan kendiılerine kartı gösterilen aa.y • 
gıları arttırmakla beraber ka.dmlara. 
kartı zaten mevcut saygı ve aevgimizi 
arttmnıştır. (Okay sealeri allutaJr) 

Müteakıben sa7lav eec;imi yaaa.1111· 
da yapılacak deği§i.kliğe ait layiha re 
ye kondu ve onay bulundu. Sonra da 
teşkilatı esasiye yasaomm bazı madde 
!erinin deği§tiııilmesine dair teklif re
ye kondu. Teklife 258 kiti reyverdi. 
Ve kanuna Mecliste mevcut olan 258 
kitinin ittifal<ile kabul edildiği taın sa 
at on yedide B~kan tarafından bildi
rildi ve sürekli afkıtlar yiı1iseldi. 

Başbakan İnönü 
Diyor ki: 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bir süs değil 

Arkadaılar, Türk kadmnun , haldı 
olduğu yerden aynlrp, bir Mis gibi, 
memleket işine karıımaz bir varlık gi
bi, bir köıeye konması Türk an'aneıi 
değildir. (Okoy sesleri). Türk an'ane -
sinin ve Türk anlayı§ının zıddı olan 
bir usuldür ki, onun, Türk memleket • 
!erinde yerleımesi, asırlarca (elemle • 
rinizi ve acılannızı tekrar uyandınru -
yayım) geçirdiğimiz felaketlerin başlı
calarından ve esaslılarından birini teş
kil eder. (Allaılar ve okay sesleri.) 

Arkadaılar, eski alışılmıt darbı me
selleri t~İ<rar edecek değilim. Ulusu • 
muzun bütün ihtiyaçlarını, içinden ve 
yakından görmÜ§ ve yetiımiş adamlar 
olarak, inançla söyleyebiliriz ki, Türk 
kadınının geni§ alanda ulus işlerine ka· 
rışmasından istifade etmekteyiz. 
Ye istifade edeceğiz. 

Yakın geleceklerde Türk devletinin 
ve Türk ulusunun gemı kudretlerinin 
aım anlaşıldığı zaman, bunun baımda 
ilk gündenberi Türk inkiliihınm Türk 
kadınına verdiği haklar eaash bir delil 
olarak ileri sürülecektir. (Okay sesle
ri, alkışlar.) 

Tam bir varım 
Bizim bugün yaptığııruz bu teşeb • 

büs B. M. Meclislerinin ve Türk inki • 
labmm yıllanlanberi giittüğü aıyasa -
mn tam bir. varunıdır. 

lnkilapçılar, yüce heyetiniz, bunu 
Y\ft'dun ve ulusun menfaati ve iyiliği 
namına anlayqlarımrzın yeni , bir bel • 
ıreai olarak gösterip övünebiliriz, 

Bir liituf değil 
Ancak arkada'§lar, yeni teklifimizle, 

T\Uk• kadUuna bu· baldo bir .Jirtuf ola
rak veriyoruz klı.naatinde asla değili:i. 
Ye kimse bu kanaatte olamaz. Bizim 
kuaııtimiz, bizim an'aneuıi~ Türk J.a. 
clını için böyle vazifelc.e gi•mek ı eoa. -
ıen hakkı olduğu, ve yanbf olarak, zv• 
lüm olarak çoktanberi geri bırakıldığı 
merkeozindedir. Diğer bir çok memle • 
ketlerde nasıl olduğunu §İmdi izah et
mek istemem. 

Fakat bir memleketteki, yurdun 
her tarafı istiliya uğradığı zaman, k&, 
dınlar ate§ altında erkeklerle beraber, 
omaz omuza çalışırlar, memleketin ge
ri kalan kısmını korumalı: ve beslemek 
için tarlanın kara toprağından yiyecek 
çıkarmaya çalı§ırlar, elbette bu mev • 
cudiyetleı-in her kÖ§esinde ve her taba· 
kasında oöz söylemeğe hakları v..- • 
<lır. (Sürekli alkıılar.) 

Her hangi bir ülkede kadınlar bu 
kadar, ağır imtihaı:ılar geçinoiııe, ora
da da kadınlar elbette bizim kanuaen 
ve.diğimiz. haklara kavuıacaktır. 

Şart, evvela kadınların, bizim kadın• 
lığımız gibi çetin imtihanlardan geç -
mi§ ve daha çok çetin imtihanları gö
ğüslemek için bileklerinde, akıllarında 
ve yÜrelderinde kuvvet olduğunu isbat 
etmiş olmalarıdır. (Okay sesleri.) 

Tarih anlatırken 
Yüce arkadaılar, Türk inkılabını ta

rih anlatıdı:en bunun bir kurtuluıo,ıo ol· 
duğunu en ba§1ta söyleyecektir. Bn kur· 
tuloş muhtelif ıafhalan içinde de biJh,... 
uı kadınlann kartulma11ru, uacaktır. 
Bizim inkılibmuzın bu memlekette gö
rülen bir, çok islabat t"§ebbüslerinden 
en ba§'~yrımlanndan biri, kadmlığa Yer

diğimiz me...ıd ve ka.ılın haklanru tanı
maı.c. gÖsWl'diğimiz isabettir. 

Türk inkd&bı denüdiği volııt,ı 
bunun, kadının kurtuluf inkılabc 
olduğu beraber söylenecektir. 
Şimdi 'almakta oldağuınmı tqeb
biis, bu kurtul uf istikametinin ota- · 
mamlanmaaı ,neticelenmesi ve en 
verimli bir hale g~tirilmuidir. 

Gelecek B. M.ıMecliıincle-kadm •Y· 
vıılarla berabe çalıpnak; Büyük Millet 
Mecliainin, kurulU§undan belÖ bu mem
W.ete getirdiğ\ feyizlerin daha çok. g.,. 
nitlemeoini; daha ileri verimlerde bulan
masını• temin edecektir, kan.aatindayız. 
Temiz, dunı kanııatnnız budür. (Okay 
sesleri). 

Arki:ıda,tar, bizim inkildbırmzı, 
gerek ona önderlik etmekte, gerek 
onu feyizli ve verimli kılmakta, A
tatürk, en anlatıcı bir aırette tem• 
sil etmektedir. Kadınlar lıakkmılan 
rrMhrıan eJilmelrle, ~ yırnya 
lıötiriiın bir hale gelen uluswruı • 
zan üstiinJen ba baıılnyı k«ldtmta
•t Atatürkün baflıca hizmetleri o
rasıncla .ayılacaktır. (Sürekli al
ktflar). 

Yüluek heyetinizin ,undi gös
terdiği tezahürü, Türk ulusunun 
Üerlemesi ve yükselmesi için çalı
flll!'l yiice önderimiz 'Atatiirkün 
gayretlerini, sevf{i ve sıaygılarla 
lııarpladığınızın aaslt ve yeni bir 
delili olarak alıyoruz. 

Arkadaılar, fevkalade iyi iıler bata· 
ran Büyük Meclis bütün umutlarına e
ripniı bulunuyor, Memlekete ettiğiniz 
hizmetleri" en parlaklarından birini,bu· 
ırün, teıkilatı esasiye kanununun tadill
le yaprm§ olacaksm12. Gelecek nesil, 
Dördüncü Büyük Millet Meclisinin bü· 
yük itlerini anarken, Türk kadınına bü
tün hakları vermek, kötü bir aistemin 
ı....clilerini karanlıkta bırakan usullerin
den onları kurtarmak iç.in gösterdiğiniz 
pyretleri daima ıükranla, minnetle tek· 
rar edecektir. Türk kadınının memle
kete hizmetlerini, onun kurtuluşunu ta
mamlunalı:la taçlamıı oluyorsunuz. 

Yeni devre 
Arkadaşlar, heyeti umumiyesini yük

sek onayınıza Jayik görürseniz, Türk 
ulusu için de yeni bir devre açacak o
lan kanunun müzakereıine geçilecek
tir. Bu kanunun müzakeresile Türk ka· 
dıruna ,memleketin turasında ,burasın
da layık olduğ mnev~i .vermek için. gÖ~· 
terilen tereddütleri zilunlerden aılmıı 
olacaksma. Türk kadmmında, Büyük 
Millet Meclirinde, memleketin mukader-

Yeni Soyadı alanlar 
1 •••••• 1 

Herkes Öz Türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

* Eski Şamlı hanında (Yeni Ata 
han) 14 numarada Belızat Yelittllı 
(Chman) ıoy adını almııtır. 

'' Bay Ural H. Dilek'in yarundot. 
müstahdem (Nisiın Behar) soy adı o
larak ( Behar) yerine (Çakar) ve un
cası ( Rofael Şaul) da Soy adı olanık 
(Dilek) adını almı§lardır. 

• Erzurum mebusu Nafi Atuf -..e 
kardeşi Fen fakültesi profesörlerincı.. 
Şevket Aziz (Kanıı-u) ismini almııı.-
dır. 

• Eskiıehirde tüe"81'dan Kadir olhl 
Abdülkerim ile oğulları Tıp fakülı.i 
profesörlerinden Fahreddin Kerim, tııc. 
cardan Nureddin ve Ankara hukuk.m -
dan Sadeddin ile içki düımaulığ
uluslar arası remzi ka"§ıhğı olanıll 
(Gökay), Dr. Osman ve ailesi (Gün. 
ri), Yataklı vagonlar §irketi Galata a
cenbm müdürü Bay Kamil (S~aal), 
muhasip veznedarı Zühtü (Avcı), 
baımemuru Arvanitakis (Yanar), risa
mat müdürlerinden merhlım Ahmet 
Refik, zevceıi Atiye, oğlu iıı..lfıt 
gümrüğü memut"lannclan Atııf, kuıluı 
F enerbahçe gpor klübü denizçileriııd.. 
Fitnat, Nezilse, Melek (Oz.dil), Orta. 
k.öy Şifa yurdu sahip ve müdürü Dr. 
Ahmet Amn, biraderi ..e~acı Ali Raa, 
bemşire$i Fazilet Naim ve • yeğeni Dır. 
iffet Naim (Onur), htanbul enJDi:ret 
müdüri)'eli sivil üçüncö komiser Halil, 
Kacliköy kolaylık çama;ır suyu fabıi · 
kası sahilıi Hilmi, Beyoğlu belediye po
lis memuru Şevket ( Unııör), Ak....-.,y 
tramvay deP<>sunda ıel Osman (0.. 
ğan), Yün tüccarı A.bdi ·Zihni ve olta 
Ahmet ve t~ ıailw (Hotııör), Fa
tih ·Eı>Ver lat.oratuvan sahibi. _. 
Mehmet •Enver, oğlu ec:zacı SRTı E.
ver (Batur) soır adlarını almıtlarchr. 

* Gazeteniı:in dü-nlıii nüshasında 
ıoy aolı olarak diğer aile ttradı ile Mr
likte (Altın Kaya) adıiıı aldığ- .ı. 
ir bir kayıt gördüm. Şahseft 00,.le 1ılır' 
soy adı ahnadnn.. Keyfiyetin Ul1'IPh 
gazetenizde tavzihini dilerim. 

Avuka.t il.mail Acü 
* Kutru - Pqaloöy ~uallmıi 

Tevfik (Ostün), esk• Ankara ...... 
Mazhar (Payzm), eski matbaaca te 
gazetecilerden Leon Liıtfi (Karabu), 
Müddeiumumilik kalemi evrak ,.& 
Fahtı (Tükel), miiddei•mnmilik mııa.,. 
şiri Necmettin • (Yalçın), Manıilya ..... 
ıöbbenduri IHyetullalı ( Oakaya), mi).. 
ga hadıımo birinci sınıfından. mütelllllt 
Ihsan lzmit fırka dairesinde mwıı.k 
vekili' Talat, Akay iıletmesi ıca.ııw,. 
yük buyuruğu Cevat (Oieren), vlll.Joet 
ııhhiı.t miidürü Ali Rıza (Ba~,
cilt ve frengi haatalılılan ~ 
Dr. Niıbllt K.fızun (Enioğan), evı.f • 
mum müdürlnl. me11turin . müdürü K.. 
ııao (Tuğrul), hta.ı>ul evkaf miidM
yeti muhasebecisi Faik (Eoeo), .-i 
mühendisi lsıııail Hakkı (Yiiraldl), 
varidat "memurla'nnclan Necdel • (Çat • 
lar), Mublia (A.khiian),' amıİ;et mi - • 
cHidıüiü' 5 ci ıul:ııe .&vil memvbıl!' ' • 
Hü:anii .(El-), ı::miıııinü Pl)ll.il mo ...... 
tebabndaa Edirneli Ahmet (Aybıfııı), 
c..rahpa§a hastanesi bakteri,.alııılu 
Dr. Fethi (Erden) soy adlarım ..ıı.a -
birdıt. 

Seçme 
Soyadları . 

ANKARA, S (A..A.) - Türk~ 
li ar~L.-ına Jrunununun soYa~l.,.i 
hakkında bulduğu K. harfi liJt 
şudur: 

Kıırtan, Kartay, Karuç, K ......... 
çu, Kaaay Mirza, Kıumm, Kat•:;:; 
Kaıut, Katar, Katılmış, Ka ~ 
Katmış, Katrağ, Kattanalp, Ka • , 
Kava, Kavan, Kavart-kurt, Kjc.. 
fut, Kavurt, Ket~, Key. Kıdır,~, 
ya, Kayaalp, Kayam, Kayan, O
yan Salç.ık, Kayım Solan, Kar-V 
ka.y, Kaşdu, Kaygalak, Kayı,__,, 
YlD'hı, Kaylı Kayman, Kayı~-· 
Kayımı, Kaynun, Kayaa.du, Ka:fjC, 
nık, Kıı.~ Kaytıııaz türlmıePt 
gız • ka - Kırkuclu, Ku-ruk; KAl~ 
tar, Kazak, Kazan. Kazgan, , 
gurl, Kebüde, Kelat, KeH>at, Kell 
cü, Kenç, Kene; bea, Kenç ~ 
K~ toğDıuf, Kene sarı, Kera 'f,111' 
ra7, Keri<eaar, Kersin, KeekiJ>. JCııl" 
buğ .. Klıwün, Kiray, Kiraya, 
nm, Kıldr, Klld11, K.ılıç • al~....: 
Kılıç Aralan, Kma, K.mdıan, ,......... 
Kınaun, Kıpçak, Kıranta!, ~ 
Kırçeçek, Kırgıl, Kiriıa - H ğ.r 
~Koçum boğnıl, Koiu1.-•• 1ı1 
t1l7 - b. - Kokuçin • kil - ~ 
kal.uman, Kolııııaym, l<loJ14, K "'
Ko-,. K.auıuk, Kon, K~, 
odu, Kongur, Kırtay, Kı.sak, Kıt•ı. 
hadır • Hrtay ba.hadır, KIN~ !O' 
yan. çeçelr, Kıyauman, Kyatçıl• 
yatail, Kızgm, Kızılıırnıl..., ~ 
ğa, J<,ıztanrı, Kimetdü, KiDI~ 
Kimeage, Ka11Umay, Kerhan, r.P". 
ma.z.· Kol'kulu, Korkut, Korkut~ 
ta, Ko.rla elçi Konnalı, K...ta, • 
aun, Kof".y, ıc.o.un, Kotan,_~~ 
man, Koydu!, ~. ~. 
Kifj, Ki,;., Kitmür, Koburcuk. ~ 
ca, K6c:ak, Kı>car, Koç, KoçaJO ,, 
re, J(oçin Biııe, Koçkar, KoçluiJ~ • 
'çuk, JCöWilge, Könür, Körü, . .
aem - ka • Köysiiren; KutlUk ~ 
Kcivayç.İ'JI, Ko-..aytan, K.oba, ~ 
am ani, Kv.bay • ka • Kubulıuı, I' , 
çj, Kuçin, Kudat, Kudatm•a, ~--ıı. 
gurat, Koınguray, Kon.tacı , K~ 
KulabOğa, Kulan, KW.tu, K'llB"""" 
Kulkara, Kulkızaia; Kulu, Kul* 
Kuhmlrıara, Kulwıtay11r Kulyu, ı 
- anlım, .Kı• ,ı.ay. K.unust. ~ .... 
muz, K1ımz•, J<ı,ın•z, U.nt&yJt,.. ~ 
taJ'lb Kupa!, Kop••t. Kozv.1' _ _. 
_peç, Köküfey • ka - Kiıplay, Kj;
Ktırıı.t, Kuman, KwAW)dllD - ..;..:,.t, 
m.,-d.ln; K.ann-. K.....,ı.• IU"

roıran, ıKurtulımıf, K--1. 
Ku:aun, Kup-, Kutlui J>ağatol' 
han, Ku§C&k oğlan, Kıqtemi•, V 
şulay, Kutaçım. Kutal - KUaJ, ~ 
taDU§, Kuderiik,• KiidUız, Küd~ 
ga7, Kutan, Katar, Kutas, ~. _.... 
ka.ı..,. Kuta.y, KDl:İl Kutkan, c~i 
Kııtb.ıboğa, Kutiac:a, utluğ. Kal'; 
hür, K.utlui inmııç, Kugbey3i, ,~J 
luğ dunnut. Kutluğ törü, K~ 
kaya, Kntla nigi.r, Kutlulı: - . 

* ' Eoki ııazet...U ariıadaflar1 
' 

Avıri Nalis ve brdefİ .MWiyet ... 
sduetan .Na- .Nıı67. (Ulu•y) ~ 
a;dımdnı~ 1 

* O... Bay .Mılstafa HulüU, ~ 
. ıi Nlfiıl b•bnlığı ruat • Min>' 
Rmı (Gürel) ismini almJtlanbr. 

Gönüllü Mülkiyeliler 
ANKARA, 5 (TeWonı.) ~ Millıl

yeliler dün gecd<i içtirna!ID'1llda ..._. 
lar hey91i üyl'i~ ı ııöoültii . nPJIWz. 
olarak JaılıUI etmeit karar vennİf)lr -
clir. 

Fırkıl ııenel kilti>j S.y R-... .... · 
ı... gnıw b!ıfkan vWili Bay -cm.o -
Bay ~ Ali de gönii!Jü ~·• 
larak bbul ~-

Y: u.murta ihracab . 
ANKARA, 5 (Tıl f nk) - ır.. 

buldu yumurta nİ7.an!DM> ı ' ia .... 
cii DA••eıi mucibU- yumaria •Jlil-
tı yapmağa saliıhiyetli ıiin• üW ' ar.. 
~ odalarmca ycırilecekj muo 1 ' ' 
.,._ ilı~ .....-ıu-,... 
murtaal- kayıtlıinm t.....ı ..... -
çil ettiııinc..ye lcaclar "" Wr ., ...... • 
da aaillerile tebdil ~ tutile- ... 
bal edilmesini giimriilder - .... 
cliirliiğü tamim etmif'İr. 

lzmirde yok.ıul çocu1'
lara yardım 

lZMH{, 6 (A.A.) - C. H. F ..... 
11 himayelİnclmi hayır lmrmnliin ._., 
fmda.n yoksul çocuklara ,...mn .._. 
üzere verilen para 30,000 lii'ayi b ' i 
tur. 

Şimcliye kadar orta ve lised- 7IO 
ve ilk mekteplerden de 1000 den faiıla 
yoksul tal.benin yiyecelıleri ve bir ..... 
mmm da giyecekleri temin edilmlt w 
aynca orta ve lise yoksullan için • 
kitap parası olarak 1500 lira verilmlt
tir. Bıu yardımlar lıer mektepteki .. -
rumlarm yaptıklan yarchmclan bat_lıa • 

clır. t 
Hukuk çıkışları bir iğı 
ANKARA, 5 (A.A.) - Hukuk p -

kı§ları birl;ği üyeleri cuma günü Mlııl 
14 te ulus evinde bir fevkalade ır-' 
toplantı yapaoalılardır. 

Çıkı§hlar bu toplanblarda biı bide • 
rile tam§•rak konutacaldar ve 15 ~ 
..,nra yapacakları >el- kurumu S'9 • 
mi için esaslar kuraaıkloırdır. 

tı 1ıakkında söz söylemek, kanunlann ve 
alınan tec1birlerin aile ve yurd için -
li ve faydalı olması hakkında kıymetli 
6kirle:4ni millete kBr§ı İfll • 
de etmek fırsatım haklı olarak W. 
muş olacaklardır. (Sürekli alkıtlıu' '"' 
okay ııesleri.) 

SilAh,tieareti 

Harbiye, ticaret JI~ 
zaretleri fabrikat~ı 
lerin. emrinde i~ 
.. v~~~~ s.!A.A.> ..... _.ı.of 
--- t-- Y"MaJ --""" bitlik e4en (Colt ~). 1~ 
•-..ıc iDÜfat:iai M. llol 'e, AIP';, 

• bllaaııetinio 1914-1916 _,elııri ~ 

clıi ~Um! o~,:u:.., 
1 fttleriai clena~lıijini ve biıa :.-:_'.~ı 

JCıe a- ycaıu ile ı-8i'e .,. ~ 
dıojuau aö,laai;tisı .11 

1'maio,..... m-.ıi edilıia . '-'.: ~ 
....... llDlaplıbima göıa, BelçiP"'."., 

Wr ailila fııbri<au, Viaçi&t• ~ 
ve lllİr Jnsiliz. F--ı. ltalyan, Is'; 
Janıı.. Alımn, Avll.turya ve M-" - ' 
lilı fabriblanna ~ edadı. • 
...... lrunmıu ı..-...... AWı ~ 
mn INutııolu için lııuırlaıwı ~ 
eiliıh ı.acDierinin Wıine ne ....... _.., ' 
ettirimeei mimlriin olablJ .. eiiırıi ..,. 
-.-. . 1 

v AŞINGTON, saa u.:-ıti ı-'j 
Irat kcıaıMyomı önünde diin yapı~ 
~ haJila eclea komiayoa reli 
M. Nye, ı1emif1ir ki ı _ ~ 

« Had.iye ve ticaret neoı:aretJel"".:ııı 
sil&lı fabrikalarının emrinde bııluııı""ıl' 
oM!uklanna dair, elimizde pek çalı ıP 
lilleır vardır. Tahı.ikat sırasında fi' 
tevdi olunan, (Dupont de NenıUI'~' 
keti miidürlerinden birinin bir ,,- ' 
tubu var ki, M. Hooverin, ~I ~ 
Zll'I bulunduğu esnada silih ~...; 
tahdit için 1925 le Cenevrede ıo~ • 
lmııleranaın, (Amerika silah fab~l 
)arına ket vuracak kararlar al,,.. 
mani olduğunu göıteriyor . ıı<' ' 

(Dupont de Nemur) ıiri<eti s:::;; 
dan ııazetelere beyanatta bulu;" ' 
Cenevrecleki her hangi bir ko~ ;;;; 
ım a;ıaları Üzerinde hiç bir v~t el 
nüfuz etmeğe çalıımadığııu id~ 

. . . __...,,~ 
nuıtır. ,,,, .. _ 

Bu ıiri<et, >:81nız h:ıry. ınüh~ 
ile ticaret emttasınm biribınne 
tırılmaı._ mani olmal< İıteıniftl" 

\ 

t 



... 

[ iş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda iı ue itçi isti· 
yenlere tavassut ediyor. Iı ve işri 
Üıtiyenler bir mektupla iş büro • 
nıu:a müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Genç ve dinç bir ıütııine iıteyenler -

~•dıköyünde Hasanpqa mahallesi Acı· 
73 

dem caddesinde lsmail Hakkı sokağı 
. nuınaralı Bolulu Fatmarun &-

•ıoe müracaat edebilirler. ' 
* * * Adabi muaşeret bilen ciddi bir AJ. 

~ıı Hanımı bir çocuğa bakmak üzere 
'! arıyor. Anadoluya da gider. Alman· 
'a bilenler tercih olunur. Kısmet 37. 

* * * 
R.esmi dairelerde çalışmıı liıe mezunu 

~bıık daktilo yazar tecrübeli bir hanım 
't arıyor. Milliyet lt bürosu Lise rumu· 
ıı.ıtıa. müracaat. 

Deniz yolları 
Ace!t~!" ,E.!aı.l\l]y Fıc~!ma,ı 

1' el. 42362 - Sirkeci Mühiird81'2.ade 
,.._ .. Han. Tel. 22740.41--

f{ARAD ENiZ YOLU 
<lOLCEMAL vapuru 6 Birin· 
cikamm PERŞEMBE günü 
ıaat 20 de Hopa'ya ikadar. 

- -· (8296) 9844 

Bir genç aranıyor 
' Fethiye' deki madenlerimiz mu
hasebe~~nde çah~ak 9zre Fransız· 
~ ve daktilografi oldukça iyi bi
eıı, tercihan bekar bir genç an
l',?ruz. Maatı iktidarına göre 80 i
:ıı. ~00 .lirıı ~rası olacaktır. İstekli· 
erın Şırketın Galata Merkez Rtlı. 
~il\ Han ikinci kattaki idare mer· 
<tezine müracaaiları. (5533) ... 
Dr. A. KUTIEL 

1<1.raköy Topçular caddesi No 3 3 
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1 ·----~~~~~~~~~~~ 
İstanbul asliye mahkemesi üçüncü hu. 

kll!ı; dairesinden : Eminenin Kumkapıda 
Sinan mahallesinde Mektep sokağında 
23 No. da mukim iken halen ikamet· 
tô.!u meçhul Zaim aleyhine 934-1208 No. 
toya mukayyet tescili talak davasının İc· 

ta kılınan tahkikat ve muhakemesi 11eti· 

<:esinde 13 sene evvel taraRar arasında 

tıdak vnku bulduğu !'iliadetle talı:ıklruk 
eyle.nesine binaen oneçbile tarihi mez

lcurcfıı vaki talakın ıubut ve tesciline ve 
lllasarifi muhakemenin dava olunandan 
lll1noıasma kabili temyiz olmak üzere 
28.tı.934 tarihinde ittifakla karar veril· 
tııiı ve tebliğ makamına kaim olmak 

İizer-e ilô.mın bir .oureti mahkeme divan-

lı' "-nesine asılmış olduğu ilin olunur. 
• • (5534) 

•' 

lstanbul dördüncü icra memurluğun· 
dan : Tamamına iiçbin yediyüz kırk 
<lörı lira kıymet kesilmiı olan Beyoğlun 
da Hüseyin ağa mahallesinin Bursa so
kağında eski ve yeni 34 numaralı beden 
dllva~ları kArgir ve sahrmçlı ve bet kö-· 
lııiirlüklü arka ooka&a kapusu bulunan 
~n katından maada çah kah ile be
l't\lıer dört katlı hanenin tamamı. 
Ve yine ayni sokakta tamamına Beıbin 
İlciyüz lira kıymet takdir edilen zemin 
k.bndan maada dört katlı beden du. 
tıırlan kirııir 36 numaralı hanenin 
ltıtıhdes dükkanın tamamı. Ve yine ta. 
lı>aınma dörtbin yib: doksan lira kıymet 
bılı:dir edilen Beyoflunda Hüseyin ağa 
lrıahallesiniıı Tarlaba§L caddesinde eski 
164, yeni 174 numaralı bölme ve duvar· 
1-rı lligir baneııin tamamı açık artır
lrıaya konulmuı olup 10-12-934 tarihin
de şartnameleri divanhaneye asılarak 
12.1.935 tanhine müsadif cumartesi 
tüııü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dÖrdüncü icra dairesinde satılacaktır. 
A.rtırmalara girmek için yüzde yedi hu
Çuk t-eminat akçesi alınır müterakim ver· 
ııi, belediye, vakıf icareıi borçluya aittir. 
A.rtırma bedelleri kesilmiş bedellerin 
':'.• 75 !erini buldui{u anda üze
l'ınde bırakılmalar ıyapılacakttr. Olmaz· 
•a en son artıranlann taahhütleri baki 
lıalmak üzere artırma onbe! gün daha 
lızatılarak 27 • 1 • 935 tarihine 
llıiiaadif Pazar günü ayni sa· 
~~ı., en çok artbranda üze • 
>tnde bıralanası yapılacaktır. 2004 nu· 
tııaralı iera kanununun 126 ıncı madde· 
•ine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarlarm ve irtifak hakkı sa· 
lıi1>lerinin dahi gayri menkuller üzerin
deki hakla.-ıru ve hususile faiz ve masra• 
la dair olan iddialarını evrakı musbite
l~rile yirmi (Ün içinde İcra daft-eıine bil· 
dirıneJeri lizımdır. Abi halde haklan 
Tapu sicillerıile sabit olmadıkça ıahş be· 
delinin paylaşmaıından hariç kalırlar. 
A.~~kadarların ifbu ınaddei kanuniye ah· 
~tnına. göre hareket eylemeleri ve daha 
azla malô:mat almak iıteyenlerin 
9~·1939 dosya numarasi!e memuriyeti• 
lrııze müracaatlan ·n olunur. (5521) 

ZA YI : Sen Benua liseıbden almıt ol· 
duğum 183 numerolu ve 26-4-931 tarih
li lasdiknamem zayi olduğundan yeni· 
&İ.ni " "' U---- -· • 

MiLLİYET PERŞEMBE 6 KANUNEVVEL 1934 1 

• 
jj~tf..7Z.;,. Stt~s~~~buIE~aats.!!an~~!~.~atışcm.~omisy?,,?.;~n~!~!,.m .. 

H t h l iht' · · No. sı hammen 1--a,.; asa ane er ıyacı ıçm 
1343 

K H Ahm B ııuyıu._ 
1680 adet Battaniye 9-12-934 

2008 
Uuküundpaşa S almc: et ezci 41 Arsa metresi 95 1/4 24 T. L. 

.. .. t 15d k alı s .. ar e anağa Bülbülderesi 122 Kagı"rhanevedükkiin 136/3456 126 
pazar gunu saa e ap 1636 B bek B bek ,, 
zarfla alınacaktır. Şartname e e Dere 27 Arsa ve kulübe Tamamı 352 
ve .. nümune·yı·. görecekle.rin. _her 22004051 Fener Tahtaminare Tahtaminare 80 Ahşap hane ve bahçe 2/6 1600 " 

ak t -k Edirnekapı Hacı Muhiddin Kalust kalfa 6 Arsa metresi 46 Tamamı 276 " gun ve mun asaya ış ıra 21 l l K f ., 
edeceklerin belli saatten bir adıköy Ca erağ~ Mühürdar 51-53-55-57 eski ,, 3505 5/120 1753 
saat evvel tekliflerini Topha- 3520 Fener Tahtamınare Ulah kilisesi 10-12 ,, 198 Tamamı 1548 " 
nede Satınalma komisyonuna Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsah yır.o 
verilmeleri. (581) (7670) zıh gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 15-12-934 cumartesi günü saat on dörtteclir. (7974) 

9634 

• • • 
Levazım Amirliğine bağlı 

bir numaralı dikim evi için 
50,000 adet düğme 9-12-934 
pazar günü saat 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklile
rin T opanede Satmalına Ko
misyonuna gelmeleri. 
(637) (8083) 9656 . . .. 

Bir numaralı dikim evi için 
1627 kilo ince makine yağı, 
700 kilo gaz yağı, 40 kilo gıres 
yağı 8-12-934 cumartesi günü 
saat 14,30 da pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Tophanede Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(650) (8183) 9679 

* * * 
Hastaneler için 1600 çift 

Terliğe talip çıkınachğmdan 
münakasuı talikan 13-12-934 
perşembe günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstek
lilerin teminatlarile Tophane
de Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (673) (8328) ..... , 

Hastaneler ihtiy_acı için 8900 
kilo yataklık ota talip çıkmı;l· 
ciığmdan münakasası talikan 
12-12-934 çarşamba günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alı
nacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satınalına Komisyonuna 
gelmeleri. (671) (8329) 

••• 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıtaat hayvanatı için 
154 ton kuru ota talip çık
mı-dığmdan 12-12-934 çar
şamba giinü saat 14 de pazar
lıkla alınacaktır. isteklilerin 
teminatlarile Tophanede Sa
tınalma Komisyonuna gel-
meleri. (670). (8330) 

"f· •• 

Hastaneler ihtiyacı için 1 1 
adet büyük bakır kazana talip 
çıkınadığından 12-12-934 çar 
şamba günü saat 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklile
rin teminatlarile Tophanede 
Satınalma Komisyonuna gel 
tnderi. (668) (8331) 

* • • 
Hastaneler ihtiyacı İçin 600 

adet lake karyolanın kapalı 
zarfında talip çıkmadığından 
12-12-934 çarşamba günü 
saat 15 de pazarlıkla alına· 
caktır. İsteklilerin teminatla· 
rile Tophanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (672) 
(8332) 

' İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Aşağıda cins, miktar ve yerleri gösterilen erzakların 8 
Birinci Kanun 34 cumartesi günü saat 14 de açık eksiltmeleri 
yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere her 
gün Eskişehirde Kolordu ve İzmitte Fırka Levazımlarına ve 
eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminatlariyle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte İznıitte Fırka satınalma komisyonu 
na müracaatları. (611) (7803) 

Nohut Pirinç Makarna 
11000 17000 7000 
2500 2500 1700 
7000 9600 5000 

20500 29100 13700 .... 

İzmit iç.in 
Tuzla .. 
Danca " 

Yek\in 
9633 

Hadımköy Aslieri anbarın-\ Ankaradaki kıtaat iç.İn 
da mevcut 4084 çift köhne kun 48,000 kilo zeytin tanesi ka-
duranm 1-12-934 tarihinde palı zarf usulile münakasaya 
müsadif cumartesi günü saat konulmuştur. İhalesi 6-12-934 
14 te taliplerin meyanında ya- müsadif perşembe gijnü saat 
pılan müzayedesi neticesinde 14 dedir. Şartnamesini gör-
verilen fiat haddi layik görül- mek İçin her gün ve münaka-
mediğinden 8-12-934 cumar say'! İştirak için de teminat ve 
tesi günü saat 14 te talik edil- tekJ!f mektuplarını vaktı muay 
miştir. Taliplerin 62 lira temi- yenınden. e~~l Ankara Leva-
nat akçelerinin İstanbul Ku- ~ Amirligı.~atınalma Ko-
mandanlığı muhasebeciliği mısyonuna muracaatlan. 
veznesinde yatırarak makbu- (S9B) .<76,12> • 9615 

ziyle Askeri Satmalına komis- Ankara Harbiye Mektebi 
yonuna müracaatları. (662) civarında mülhak kıt'aları 
(827

6
) • , • 

9789 
için yaptırılacak bina kapalı 

Bayramıçta Fırka Kıt'atı- zarf usulile münakasaya ko-
run ihtiyacına verilmek üzere nulmuştur. ihalesi 17-12-934 
kapalı zarfla münakasaya ko- pazartesi günü saat on birde
nulan 240,000 kilo arpanın i- dir. İsteklilerin şartnamesini 
hale-gününde talibi zuhur et- görmek için her gün ve müna
mediğinden bir hafta müddet· kasasına gireceklerin belli 
le pazarlığa konulmuş ve yı;,v- gün ve saatten evvel teklif 
mi ihale olan 9-12-934 tarihi· mektuplarını Ankarada M. M. 
ne müsadif pazar günü saat Vekaleti Satınalına komisyonu 
13,30 da ihalesi icra kılma- na vermeleri. (642) (8030) 
cağından taliplerin mezkfu- "' • "' 

9653 

gÜn ve ııaatte teminatlariyle İzmir Müstahkem Mevki 
birlikte Bayraınıçta Fırka sa- kıt' atının 41820 kilo gaz yağı 
tınalma komisyonuna gelme- ihtiyacı kapalı zarfla müna-
leri. (683) (8306) kasaya konmuştur. İhalesi 

... 9830 19-12-934 çarşamba günü 
Babaeski kıt' atı için 245 saat 15 te kışlada Müstahkem 

ton kuru otun ihalesi 18-12- mevki satınalma komisyonun 
934 saat 14,30 Hayrabolu da icra edilecektir. Taliplerin 
kıt'atı için 245 ton kuru otun bağlarını görmek için her gün 
ihalesi 18-12-934 saat 15 te ve münakasasına gireceklerin 
Hayrabolu kıt'atı 232 ton belli saatten evvel teklifleri· 
Arpanın ihalesi 19-12.!}:W ni İzmirde müstahkem mev· 
saat 16,30 tehir edilmiştir. ls- ki satınalma komisyonuna 
teklilerin belli gün ve saatte vermeleri. ( 659) ( 81 79) 
teminatlariyle birlikte satın- 9674 * • • 
alma komisyonlarına müra-
caatları. (685) (8327) ... ,,. 

Fırka kıt'alarmm ihtiyacı 
olan 56400 kilo yerli pırınç 
kapalı zarf usuliyle satın alına 
caktır. İhale 15-12-934 cu

------------- martesi günü saat 11 de Bur· 

Askeri İhtiyaç için 7 ,000 
kilo gaz yağı açık münakasa i
le satın alınacaktır. İhalesi 
17 -12-934 pazartesi günü 
saat 15 te Tekirdağında As· 
keri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin de belli gün ve saat 
te komisyona müracaatları. 
(634) (7947) 9643 

Kartal icra memurluğundan: Bir novada Askeri satınalma ko-
borçtan ötürü mahcuz olup paraya çev- Şartnameler Ankara V ekale-~ 
rilmesine karar verilen Kartalda Hayrat misyonunda icra edilecektir. 
kuyuda deruninde maa dolap bir bostan satınalma komisyonunda ve 
kuyusu ve 10 adet zeytin ağacı bulunan İstanbul' da Levazım Amirli-
13500 metro mikdarında ve 2000 lira kıy ği ve İzmirde satınalma ko· 
meti muhaırnneneli bostanın kırk hisse misyonlarında görülebilir. Ta
il'ibarile 14 hissesi 7-1-935 pazartesi }iplerin mezkur saatten evvel 
gi'İnü saat 14 le ~~ık arhnna ile satıla- B l k ..,, urnova satına ma omisyonu 
ğmdaıı isteklilerin kıymeti muhammene· na müracaatları • ( 635) 
sinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ( 7983) 9650 

akçesile ve şartnamesini görmek i•teyen• 
lerin tarihi ilandan itibaren Kartal icra 
memurluğuna müracaatları. (5550) 

1 stanbul Birinci iflas memurluğun· 
dan• 

Kuzguncuku vaki eczayi tıbbiye fab
rikasında mevcut bazı e§ya birinci açık 
arttırmada satılamamıt olduğundan i
kinci arttırmanın bu aym onuncu pa

zartesi ırünü saat on üçte yapılacağı : 
Yine aynı fabrikada Ecza kimyahanele
rine ve eczacdara mahsuı enva'ı ~ll"ça 

levazm11 aynı gün ıaat on dörtte birin .. 

ci arttırmaya konulcaktır. Talip olanla· 
rm o gün ve saatlerde fabrikada 
bulunmaları ilan olunur. (5541 l 

hazır 

* * * 
Bayramıçta fırka kıt' atının 

senelik ihtiyacı olan 200,000 
kilo arpanın kapalı zarf usuliy
Je almacağı hakkında müsavi 
fasıla 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 mezkur gün ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
Bayramıçta Fırka satınalma 
korrı;syonuna gelmeleri. (651) 
' no?• 

• • • 
Açık eksiltme ile 3000 kü

sur kilo Zeytin yağı alınacak
tır. Eksiltme günü 25-12-934 
salı günü saat 15,30 dadır, 
Bağlantısını göreceklerin bel
li gün ve saatte birinci pey pa
ralariyle Çorludaki Komisyo
numuza gelmeleri. (686) 
(8326) 

İHTİRA iLANI 
" Hakiki Şark haldan imal edebilmek 

üzre makine ve tezgahlannda tekemmü
llit ., hakkında istihsal olunan 25 K. 
Sani 1925 tarih ve 280 numaralı ihtira 

berat> bu defa mevkii fiile konmak üz. 
re ahara devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galata'da Çinili 
Rdıtnn hanında Robert F erri'ye müra• 
c:aa.a.1--· :ı:._ - 1·--·-r. 

. • 
Türkiye iş Bankası 

Şişe Ve Cam Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız tarafından 'ite ve cani kırıkları satın alınacaktır. 

2 - Bunları fabrikamıza satmak veya hesabımıza toplamak iste
yenlerin, teraiti öğrenmek üzre mü diriyetimize müracaatları. 

Adres : Yeni Cami ı, Han No. 5. Tel. 22630. (5536) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 

Birinci Kanunun 8 nci cumartesi sabahın· 
dan itibar~n tatbik olunacaktır. Tarifeler 
giıelerde satılmaktadır. (5546) 

inhisarlar U. ..üdürlüğünden~ f 
(40,000) metre Amerikan bezi satm alınacaktır. Talip

lerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa işti· 
rak edebilmek için yüzde 7,5 teminatlariyle beraber 8-12-
934 cumartesi günü saat 15 te Cibalide Levaznn ve Mübayaat 
Şubesine müracaat etmeleri. ,(8135) 9491 

lzmit: Üssübahri Satınalma 
Komi&ycnu Reisliğinden: 

3500 kilo Beyaz Peynir. 
3500 ,, Reçel 
1450 ,, Tel ve Arpa Şehriyesi. 

Deniz efradının ramazaniyelik ihtiyacı için kapalı zarf 
usnlile 3 Birincikiinun 934 tarihinde yapılan münakasada fiat 
lar haddi itidalde görülmecliğ inden 8 Birincikanun 934 cu· 
martesi gÜnÜ &aat 10 da açık eksiltme yapıalcaktır. 

Taliplerin İzmitte Ossübahri Satmalma Komisyonuna 
mürıı.caatları. (8321) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Marka No. J?.şyanın Cinsi ! 
2454 L F 1/31 Demir kilit 

279 OKE 4648,4650 Yün mensucat 
3539 P E Muhtelif Kendir Halat 

Yukarda yazılı eşya 6-12 -934 ten itibaren açık arttırma 
ile satılıktır. İsteklilerin 27·12-934 perşembe günü saat 16 
ya kadar Satış Komisyonuna gelmeleri. (8319) 

Istanhul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz yazı işleri kalemi için yaptırılacak 240 li
ra bedeli keşifli altı dbsya dolabı münakasa ve ihalat kanunu
nun 18 inci maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla 
münakasaya konulduğundan talip olanların 16 Birinci Ka -
nun 934 Pazar günü saat 14 de İstanbul İthalat Gümrüğün
de müteşekkil Komisyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. 

(8038) 9598 

İÇ TiCARET UMUM MO DORLOCONDEN : 
30 İkinci Teşrin 330 taıihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit o

lan ecnebi vapur tirketlerinden (0 oyçe Levant Linye - Deutsche Le
vant Linie) şirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu selahiyete bi· 
naen bu kere müracaatla Şirketin 1 stanbul ve ha valisi acentalığına şir
ket namına yapacağı itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü tabıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre Las
ter Silberman ve Şürıekası Şirketini. tayin ettiğini bildirmi~ ve icabeden 
vesikaları vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş ol
makla ilan olunur. 

J.tanbul 6 mcı lc:ra Dairesinden: 
Mahcuz 1200 liralık ıayr. mübadil bo
nosunun açık arttırma sure.tile para
ya çevrilme.aine karar verilmit ve aa!:ıt 
günü 8-12-934 tarihine ıınüaadif cu · 
mart esi aa.&t J. O • 11 kadar ve bu tarih 
te kıymeti muhammenealni bulmadığı 
takdirde ikinci arttırma olan 13-12· 

934 tarihine müsadif ~ gÜnÜ 

ayni aa.ıı.tte borsa clairesinde aatılaea· 
ğmdan talip olanların ıö.terilen gÜn 

ve saatlerde manuruna miiracaıı.t edil 
meai ilan olunur. (5532) 

Iatanbul lkinci Iflaa Memurluğun
dan: Müflis Civan Yakoyanm 
gümrüloteki mzJlan çıkanlması için 
bir karar verilmek üzere ala.caklıla · 
rm toplanmaya davetine karar veril· 
miş olduğundan alacaklılann her hal· 
de 8-12-934 cumartesi günü saat 14 te 
dairede haza' bulunmalan ilan olu · 
nur. (5542) 

r ~~~~~~cad~.~-~~~l 1° 
( ,~673 )-

9576 

Asliye mahkemeleri ikinci yenileme 
bürosundan: Davacı T akulıi tara

fından Galatasaray au terazi sokak 
26 numarada ebe oğlu hanında ikinci ı 
katta panaiyon Ana.atıu daireaiı:ııde 

oturan müteveffa Zahide zevci as

keri ınütekaitlerinoden Server aley 
1 

Jıine açılan da.vanm yenilenmesi esnaı-
smda: mumail.,yhin ikametgBlımm 

meç!ıuliyeti ha.sebile. ilanen tebligat ic ; 
raama karar verilmit oıl.duğundan tct 
lci:katm icra lolınacağı 3-2-935 tarihi 

ne müsadif Pazar günü büroda hazD" 
bulunması lüzumu ilan makamına !<. 
im olmak üzere ilan olunur. (5535),, 
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1 TERCÜME ve TAPU 

ve aair d~vaire ait işleriniz 
içio Yeni Postane karşmnda 

Ve'.ora hanında 

SÜMER- BiLGi YURDUNA 
mllracaat ediniz. Telefon: 20170 

(5450) 9766 

latanbul Asliye mahkemeleri Bi -
rinci yenileme bürooıundan: 4 Ki.nu -

nuevvel 933 tarihinden evvel ikame o
lunup latanbul Aaliye birinci Hukuk 

ma.lılr-inde rüyet ve M llioto tirke 
ti ile M"'- ....... nda miite

ke"'in da.Ya d...,.......,. yeni1-eei 
için veıriMD bey.,,,,.me ve &'önderilen 
clavetio muhabıl11 M.m-t.'ia i-
kam"'-i.hnım mesf>ul olcluiu beya.. 

nile miibqiri tarafından bili. tebliğ 
iade edilmit ve yİnnİ cün müddetle i· 
li.nen tebligat i:faama ve 3 lr.i.nunusa
ni 935 tar'tı.ine müad;f ~e gü
nü ..... t 15,30 da yenileme muamele
a.ine bq1am1maama karar verilmiı ol

duğundan mezkôr ıründe yenipo&taha 
ne binaamda ki.in birintj yenıleme bü 
ıroauııa ııelmediii takdinle 2367 nu -

maralı kanunun ahki.ınma te"'f kan 
yenilemenin gıyabında yapılacağı ili.n 
olunur. (5543) 

ilile9000 

Bay A. Şükrü Esmcr'in gazetemizde çıkan seyahat notları kitap şeklinde ha
, sılmıştır. 200 sayfalık bu ese- 50 kuruş fiyat konmuştur. Satış yeri: 

re herkesin okuyabilmesi için Muallim Ahmet Halit kütüphanesi 
.. .. . . 

.... 't' - ... . , ., ... .;. . . .... . " ~~ - - 9i63 

Beyoğlu Dördüncü Sulh HuL....k Hi.
kimliiinden: 

1 - Küçük lamet ve küçük ve ka· 
yıp Cevdet'n üçte birer hisaelerine ıaaı 
olduklan Karaı;ümrükte .-li tah ma 
halleslnde tekke aokağındaki 5 nu -

maralı ev ve bahçeai diğer hiaaedarm
da rızuile 3-1-935 perşembe günü aa 
at 15 ten 16 ya kadar mahkememizde 
açrk arttırma suretile aahlacaktır. 

2 - Eve üç yüz yinni lira değer 
l c muttur. ,., 

3 - Arttırma bedeli oran değerinin 
yüzde yetmit befinj buluna o gün sa 
hf yapılacaktır. Bulmazaa .. n ııon art
tırarun taahhüdü baki kalmv üzere 
ikinci arttırma 19-1-935 ÇB.rfamba gü
nü aaat 15 ten 16 ya kadar yapılacak 
ve ençok arttırana satılacaktır. 

4 - Arttırmaya gireceklerin oran 
değerinin yüzde yedi buçuğu niabetin
de tem· nat paraaı veya uluaal bir ban· 
llaı:un teminat mektubunu geti.nne]e.. 
ri gerektir. 

5 - Arttırma parası aaht gününden 
beş gün içinde verilecektir. Verilmez
ae, arttınna bozulacak ve fiat farkı ile 
zarar ..-e faiz hükümaiiz olarak kendi -
•İnden al. ~caktır. 

6 - Ev Üzerindeki ipotek aahib i a
lacaklılar ile diğer alakadarlar ev Ü· 

zerindeki haklarını &..bat için ilan gu
nündcn batlayarnk yinni gün iç'nde 
vesikalarile mahkemeye müracaat et. 
melidirler. Etmezlerse hakları tapu 

kütüğü ile sabit olmayanlann aa.tıı 
bedelinin paY'laflllaamdan hariç tutu . 
lacaklardır. Arttırma fartnameai ma.h 
keme divanlıaneaine asılmrıtır. (5531) 

1 DEVLET DEMJRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
Haydarpaşa - Ankara hattı Km. 194 : 868 de Sakarya 

Üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün yeniden inşası ve 
eskisinin sökülınesi münakasa sı 1 İkinci Kanun 935 salı gü
nü saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. 

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

Tokat Valiliğinden! 
Tokat Vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kazaları 

merkezinde İnşası tekarrür eden ( 19646) lira (23) kuruşar 
bedel keşifli dört mektebin İn~ aatı kapalı zarf usulile müna
kasaya konularak 13-12-934 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat on beşte ihalei kat'iyesi icra kılınacağından talip o
lanların şartnamesile evrakı keşfiyesini görmek üzere T o
kat 1Vilayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairesin
de vukubulacak teklifnamelerini 0 gün Tokat Vilayeti En
cümeni Daimi Riyasetine İrsal ve tevdi eylemeleri ilan olu-
nur. (8076) 9600 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

934 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 4497 res
mi elbise ve şapka ile 119S asgari, azami 1296 kaput ve 
293/ 316 takım sivil elbise kapalı zarf usuliyle ve 20 gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

Müıtakasa müddeti 18 - Kanunuevvel. 934 Salı günü sa 
at ikide hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakta kadar usulü 
veçhile tekliflerini teminatlariyle birlikte Umum Müdürlüğe 
vermeleri ve şartnamesini görüp alınaları için müracaat ey • 
lemeleri lan olunur. (8197) 9755 

ıp 
T 

Her zaman olduğu gibi 

Ramaza münasebetile de 
Kahve meraklılarının zevklerini 

Bir kat daha tatmin etmeği vazife bilen 

K 
a 

UK H 
Ü G=ll s 

Ticarethanesi: 

,, 

N 

Fevkalade feda kar lıkla tedarik ettiği en yük. 
sek cins kahvelerden ıureti mahsuıada 

ihzar etmekte olduğu kahvelerini 

Esk~si gibi 20 kuruştan 
Saygılı müşterilerine arzetmekle şeref duymaktadır. 

(Kullanılan kahvelerin cinslerini arzu eden herkes 
ihzarı esnasında her zaman görebilir.) 

Sabş yeri valnız: 
İstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu kurukahveci 

Hanı altında 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( tJncil \'akıi Han fatanb ıl 

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

'l°lirllye lı Iankaıı tı;rahntlan teıkll ciunmuşl:ur, İdar• mecllıl ve mildilrle1' 
te)eti "e men:urlan lıimilen Türklerden mürekk•::> yegana Türl.t Sigorta Şirke
lİGİr, Tiirkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalarınııı hepal Tilrktiir, Tilr• 
ki) enin en mi. lıiın mUeıseselerinln vebankalarını".I sigorl:alme'!darı:u icra etedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi~ortalarını en iyi {traitle ı apar. Huar rokuund:ı zararluı ıllr'al H kolaylıkla öder. 

Telgrafı l_MTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

!. ·.·;' ; .... '~.·· -1 ~'-: '''.. • 

_bul Zir at Bankası Satış omi:~yonu dan: Selimiyede Askeri Satın" 
alma Komisyonundan: Sıra 

No .sı 
2084 
2440 

3025 
3255 
3465 
3742 
3747 

3531 

Semti Mahallesi 

Bostancı Bostancı 
Ayvansaray Eski Mustafa 

Bostancı 
Usküdar 
Beyoğlu 
Kuzguncuk 
Usküdar 

,, 

paşa 

Bostancı 
Yenimahalle 
Hüseyinağa 
Kuzguncuk 
Selınanağa 

Yenimahalle 

Sokağı 

Çatalçeşme 
Çınarlı çeşme 

Çatalçeşme 
Mir oğlu 
Kılburun 

Em!akNo. 

36 harita 16 Mü. 
47 

24 harita 16 Mü. 
93 
39 

9 
12-14-16 E. 

25 

Cinsi 

Arsa metresi 207 
Kuyulu arsa met
re 'j7 
A. ~a metresi 199 

,, 139,50 
,, 67 
,, 42 

Ahşap hane ve iki 
dükkin ve iki arsa 
Arsa metresi 103,50 

Hissesi ·, 

Taınanu 
,, 

,, 
" 
" .. 
" .. 

Hisseye göre mü
hammen kıymeti 

208 T. L. 
114 

140 
223 
536 

84 
3928 

1034 

,, 
• 1 

" 
" 
" .. 
" 

" 

Güzel bahar 
Selmanipak ve 
Mahkeme 
Bağlarbaşı Me
zarlık karşısı 

3705 Kumkapı Kürkçübaşı Küçük deniz 37 • 39 iki hane 15/120 92 ,, 
Y~de yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrımüba dil bonosile öd~nmek üzere yukarıda evsafı ya-

zılı gayrımenkuller açık arttırma suretile satışa çıltarılnuştır. ihaleleri 12-12-934 çarşamba günü saat on dörttedir. (7928) 

•• 
Universite A'rttırma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundan: 
' 24-11-934 tarihinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulınuş olan Hayvanat ve nebatat Enstitüsü inşaatına talip 

ı çıkmadığından ihalat kanununun maddei mahsusasına tevfi
kan 8-12-934 cumartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edil 

· ··~ere yeniden eksiltmeyckonulmuştur. (8136) 
9604 

Selimiyede Askeri satın
alma Komisyonundan: 
Hayvanat ihtiyacı için 60, 000 kilo Yulaf 22-12-934 cu

m;ırtesi günü açık eksiltme su retile satın alınacağından istek 
lilerin Selimiyede Satınalına Komisyonuna gelıneleri ilan o
lunur. (8317) 

20 ton yataklık kuru ot 10-12-934 pazartesi giinü saat 
14 de pazarlıkla satın almaca ğından taliplerin Selimiyedc 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8316) 

1 lST ANBUL BELEDiYESi lUNLAlll 
Mahalli İdare Tekaüt ve Y etiınlerinin 

Kanunuevvel 934 Üç aylıkları: 

1 

8 K. Evvel 934 Cumartesi 1 No. dan 150 No. ya kadar 
9 ,, ı ,, Pazar 151 ,, 200 ,, ,, 

10 1 ,, ,, Pazartesi . 201 ,, 350 ,, ,, 
11 f.l ,, ,, Salı 351 ,, 500 ,, ,, 

' 12 ,, ,, Çarşamba 501 ,, 610 ,. ,, 
Ziraat Bankasından tekaüt 'maaşı alan mahalli İdare Te· 

kaüt yetiın ve dullara mütekait nıuallimlerin Kanunuevvel 
934 den Şubat 935 üç alık ma a~ları No. sırasiyle yukarıd3 
gösterilen tarihlerde verilecek tir. . • , 

Gösterilen tediye numarası Eylül 934 maaşları verildıgı 
zaman cüzdanlarının üzerine konulınuş olan numaralardır· 
Mütekait muallimlerle numaralan yazılan diğer maaş ıssıları· 
nın yukarıda gösterilen günler de, ve tediye numaralı yazılı ol· 
mıyanl<Vın da ayın on üçüncü Perşembe günü Ziraat Banka· 
sı Müdürlüğüne gitmeleri. (8324) 

Umumi Ne~riyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 


