
Ermeni papazları sokakta ru
hani kiıve ile gezmemeği ye
rinde buluyorlar. Fakat yeni 
kıyafet seçeceklermiş. 

Sahip ve Ba§muharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Japonlar; Vaşington mlla
hedesinin feshi için İtalya 
ve Fransada teşebbüsler yap
maktadırlar. 

F'lATt 5 KURUŞTUR. 

Ôz türkçe yazı örnekleri 

Dil değişiminin 
Anı açları 
ı..,~ugün içinde bufonduğumuz dil 
"'.'li!İnıi, Türkiye •ıra değ'.iı>mlen İ· 
~ belki en canlı, en yaygın değer. 
olanıdır. Bu cleğitimle Türk ulusu· 

~-- ~'."1nız ulusun değil, yu yüz~~-e
" biitun Türk budununun kafa, dü!un· 
.., duygu bakıınlarmdan birloiğf elde 
;:.ektir. Bugünlere değ'.in Tündiiğ-ü 
lıı, b;,. azlrlda bilmez bir çokluğa bö· 
., ayrılık dil değişimile y..-tılıyor. Ar· 
'."' 'fürk biliri oeuni bütün Türklerın 
""-ıi, açık kulakkn-ına duyuracaktır. 
~8'ır kiıiler toplu.Juğ...,un gerçekten 
~· lı~ığını ahneaı, o lci~iler arasında 
~~ birliğinin kunı-lmaıile olur. Silir-

h.ııka yola, bihnezleri baıka yola 
~ bir topluluk, henüz uluslaşma· 
~7 bir kuru kalabalıktır. ]mparat<ll"· 
~- 'fiirkleri bö~e bir ı.a.-a i<amiğ O· 

~ görmüı, böyle olmasmda da ken
liı; ~in iyilik bu-lmuıtu. O, pek iyi 
~!ordu ki Türklerin ııöı:leri açddığı 
::-~ ilk yıkınağa kalkacağı kunıluş, 
~.sa hiç bir asığı olıruyan bu impara· 
;:'~lıtu. Onun için T üri<lüğü ıau-lık 
h:'1e bırakmak imparatorkığım i~ne 

Yordu. 
Cuınurl..k kuruluşu, Türklüğün 

~ lıoynundan.doğan pek Ulu bir yol 
.. lericinin ı:ırkh ııöturüp!e ukuun 
~ması y~ü!'~ kurulmu:ıO.· 
~.>"le olduğu içıadir ki Cumurluk, Turk· 
L,tıin keneli i.;indeki bütiin coP,un var· 
'."'!arı ortaya koymak, Türk toplulu· 
rı-ıu gerçekten yiTminci yüz yııbn soy· 
~ .Yetişki.,, ileri bir uluıu kılmak yo
-..ıcıa elinden gele.. biç bir çalıtmayı 
~"i hırakmamışt.-, bırakmmnalı:tadrr, 
l'olıınryacal<t..- da. Ulusun em İç duy· 

llılarında saklanan ullJl&l gizi bulmuı 
~ lN_uğ On~z Büyük A~t!i'"k, 
Utklugtin geçnnş karanlıklan ıçınde 
~lı duran varlığ11t1, gene o karanlık· 

İçinde uzaklepnıt görünen dilini 
l"'.'iden ortaya çıkarmak yolunu da 
~uştur. Bütiln varlığ1111, bütün_ kur· 
"'llU~l>nu bütiio başına buyruklugunu 
~ hor~lu olaı Türklüğe ulusal bir 
"" veren ele Odur l 
l'. Yem dil ~eğifİminin ~üY'il:' ~':'• 
lirk bi.loirlerı, ya:zarlan ile Tim< og· 

1•nirleri okurları arasındaki bat> bağla· 
""k, yaİnız bağlamak mı, onu bir daha 
'-Pmryacaık yolda pelıittimıektir. Bu· 
~n için, ilk önce Türk okurunu, Türk 
•trenirini soysal bir uluoa yaratır öl
Nde çoğaltmak gerekti. Araptan kal
ltıa Yazı yüzünden bizde okuma, yaz· 
Ü" .?irenmeu çok ııüç bi~. it_ ?~ufiu. 
d lug Onder ilk önce bu guçluıı.~ o~· 
'ıl.."!' l.aıdırdı. Türk yayruıunu şoyle bir 

1 ay içinde öz dilini okur yazar ıoy
~ ı.;,. ulus çocuğu kdacak qıklı yolu, 
utlu elile açtı. 

Türk alfabesinin bu değer biçolmez 
"1ıu1rna kolaylığını kurmaomdan aonra 
~ Türk dilinin de bütün uluoa dü
~ce ~latır, d~yııu duyurur, b~gi. öğ-

tır hır dil kılıgı alınaoma gelmo,ıı. 
k ltt~ b~A'.ü~ ı~ne ~~':i~. seve .~e~e 
'""' gırdığımız dıl degıpmımn buyük 
llıııacı budur: Bütün Türklere bilginin 
'ıı Yeni, en ileri varlıklanm en kolay 
~•Yacakları bir dille anlatmak ... 
';; l>aha batlanırıcında olduğumuz bu 
~)Ü), işin bu gününde bile biribirimi
l· düıüncelerimizi öz dille anlatmakta 
.,. tiiçlük göremiyoruz. OnümüzcWri 
~~r içinde çalıııldıkça karşnnızdaki 
~lükleı-, günet ıpğınm önündeki kar· 
) • buzlar ııibi, eriyecek, Türk çocuğu 
ı,."' YÜzÜ bilgilerini kendi Öz dilile ko-

tca Öğrenecek, en ucra köydeki Türk 
::ılaşı, basılı yazıları okuyup anlıya-

tır. 

) '\'iiz yıllan tek bir yıl iç.inde toplı· 
\ı~ bu inanılmaz değişmeyi kuran 
llo( ll Türk Ögeıinin adı, bizlerin •evgi 
oı- U yüreklerimizde olduiu ııibi, bun· 
t··" •onra yetişecek Türk uruklannın 
~"İjllerinde de yokluktan varlık yarat'
"t bir Oz Ata olarak kalacaktır ! 

lbrahim NECMI 

d Aınaç • Hedef; Ulus • Millet; Bu
~- Kavm, ırk; Kişiler topluluğu • 
~ yeti beşeriye; Karakamığ - Avamı 
~~ (Orhon kitabelerinde); Kuruluş -
~~ese; Asığ - Fayda, menfaat; Soy· 
l! • Medeni; Ulusal giz • Milli sır; 
~Şına buyrukluk • lstiklal; Pekiştir
' lt • Takviye ebnek; Kutlu - Müba· 
d~; Ocra • Uzak, ı8"ız (Hücra'dan 
'il~ıl, uçtan); Oge • Dahi; Uruk • Ne· 

----------o------~ 

Tahranda 
Sekiz hain ve ıuikastçı 

idam edildi 
~.~~RAN, 28 (A.A.) -Reutermu 
~,· •rınden: Bahtiyari bbile&inden 8 
)ı ~ huııün auikut ve hiyanetten dola 
li '~arn edılmitlerdir. Suçlulardan ge
d,i"alanlara da 3 - 5 aene arurnda 

1fen cezalar verilmiıtir. 

A.lnıanya ile Lituvanya 
ttra.,1n Ja bir hadise 

i~ l<.A.UNAS, 28 (A.A.) - Elta A • 
~ •na göre, Almanların Litvanyaya 
't'fı Yapmakta oldukla n iftıralı aa • 

"ın rıı ne'icesi olmak uzere Litvanya· 
d lı~oenigsbcrııdeki konsoloshanes.İn 
~ •r hUdi•e olmuıtur Bjnanın cam-

lcırı mı;tır. 
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· Fransa ve mıntıka misakları 

Pariste Şark ve Akdeniz 
misakları görüşülüyor 

Mösyö Titulesko ve Tevfik Rüttü Aras'ın 
Mösyö Herriot, Mö•yÖ Flandin 

ve Mösyö Laval ile yaptıkları temaslar 

Romen dış bakanı Mösyö Titulesko Rus mas
lahatgüzarı ile de temas etti 

M. Litvinol M. Flanilin M. Herriot 

PARIS, 28.A.A. - Franıız. Sovyet 
yalmılığı tİle alalmdar olıanıık f&dı: misakı 
projesi son iki gün içindeki diplomasi 
faaliyetlenne hakim ırörünmekte olup 
harciye bakanlığında verihni1 olan öğle 
yemeğinde yapılan görü1melerin mevzuu 
nu teıkil etmiıtir. 

Bu görü:ımelerden ıonra M. Titules
ko, Rus maılahatgüzan M. Rosenbeırı;le 
görütmüıtür. Daha sonra ma11lahatgÜ· 
zar, M. Laval tarafmdan kabul eclilmiı· 
tir. 

M. Titulesco bundan sonra oaat l de 
M. Flandenle görüşmiiıtift-. Bu konut· 

mada iki devlet adamı ııünün meselele
rini "" Cenevı-ede ileri ,.ürülmüı olan dıt 
meaeleloeri tet*ilc: etmişlerdir. Müteakiben 
M. Titülesco M. Herriot ııörmiittür. 

Tevfik Rüşiü Aras'ın, bugün Fransız 
arkada§larila bilhassa M. Herriot ile gÖ
rüımesi oranı vardır. Türk-Sovyet mü
nasebatının özlülüğü ve Tevfik Rüıtü 
Aras ile M. Titulesoonun Rusyanın ba
rışa bağlı Avrupa devletltti zümresine • 
girmekte olduğuna verdikleri ehemmiyet 
ve Fransız a.iyasanın son aylarda aldığı • 
yol, bu mühim müzakerelerin istikameti- I 

(Devamı 6 mcı sahifede) I 

M. Nevrath M. Hitler M. John Simon 

Almanya silahlanmak için 
teşebbüsler y~pıyor 

lngilteredeki Alman sefiri Sir Con Saymen 
ile görüıtü. Berlindeki lngiliz sefiri 

M. Hitlerle temas etti ve Londraya gitti 
• 

lngilizler alman/arın silahlanması 
ihtimalini korku ile karşılıyor 

LONDRA, 28.A.A. - Alınan ıefiri BERLIN, 28.A.A. - Almanyanın 
M. Von Hoesch, Sir Jon Saymeni ııör- Londra sefiri, lngiltere hariciye bakan· 
müttür. lığında teşebbüslerde bulunduğu oırada 

Bu görümenin bugün Almanyarun ye- batbakan M. Hıitl ... de ingilterenin Ber-
' niden ulahlanmaoı hakkında yapılacak !in sefiri Sir Eric Phi.ips'i kabul ederek . 
konuşmalarla alakadar olduğu oöylen- kendisi ile teslihat meoelesi hakkında gö-
mektedir. rüımüttür. Bu ııörüımeden sonra lngi· 

BERLIN, 28.A.A. - ln~liz büyük e). liz ıefiri, Londraya gitmiıtir. Berl;nin 
çisi, dün, dıt itleri bakanı Fon Neurat'ı diplomasi mahafili, bu ııörüımeye büyük 
ııörüp, pek candan bir konutmadan son- bir ehemmiyet vennektedirler., , 
ra, kendisine bugün Londra'da Avam LONDRA, 28.A.A. - lngilizler, Al-
kamaraoında okunacak savların Öz yazı. many11111n yeniden silahlanmau oram 
larmı vennittir. (Devamı 6 mcı sahifede) 

Sebze ve meyve halinin infa.Sı bitirilmek üzeredir. Şubat ayı içinde 
açılması umutlan vardır. Müstahsil halin yapılmasından memnundur. 
Kabzımal •ikayetçidir. Müstahsilin memnuniyeti işlerinin düezne girme
si, kabzımalın ~ikayeti de işlerinin bozulması ihtimal" nden ileri gelmek· 
tedir. Hal biter ve işler orada görülürse, belki her i:,i t:ırafın memnun 
olması ihtimali de vardır. 

İcradan 35 katip 
Açıkta mı kalıyor? 

Yeni kadroların tatbiki 
işine başlanıyor 

Kanunuevv.ı.ıe.. itibaren edliye 
kadrosunda yeni hakiınler kanununun 
tatbiki dolayısile evvelce lstanbul 
adliyeoi için 6 aylık bir kadro yapıl. 
DVf ve gÖnderiJmi§t.İr • 

Bu kadro bu ay nihayetinde bitmek
tedir. Hakimler kanunu da kanunuev
-1 içinde tatbik ediJec.,..tio-. Fakat kanu· 
nırn tatbikine kadar adliye kadrosunun 
ne olabileceği tereddüdü mucip olmuı, 
keyfiyet Adliye vekaletinden aoruimuı· 
tur. 

Adliye vcl<iJeti de 1 kamxıuev~ 
den itibaren halciml<rle icra memurla
rı baklanda ilk akı aylık kadronun bir 
ay daha tatbik edilmeR ve ilk altı ay
hk kadrodaki maaşlarını almaları tcb· 
liğ edilmiştir. 

Gene dün vd<aletten adliye memur 
ve müstah demlen haklandalci yeni kad
ro tebüğ eclil~tir. Bu kadroya .-za. 
ıran Jstanbul adliyeoıinde 40 liralık 1, 

MüJJfliamıımi Bay Kenan 

35 ıiralık 1, 30 liralık dört ve 25 lira
bk bir kaç bafi<ibp bulunacaktrr. 16, 
14, 12 aralık ki.tiplerin mikı..n fazla
laıtmlmq, yani katip na.şiarı birer 
derece yükseltilmif!:ir. 

Bôr kan....,uevveldeın robaren lstan· 
bul icra kadrosundan 35 kirtibin vazi
feoöne niıhayet ""rileceıktir. Bunların 
ye-ine de lurk tane 25 ter lira asli ma· 
9.1lı hukuk mezunu namzet alınacak· 
tır. 

la-a kadrosundan açıkta kalacıak 
35 memurdan cm beşi mabakim kad· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ermeni 
Papazlar memnuıi 

Sokak için bir kıyafet 
örneği düşünülüyor 

Bir papaı ue bir hoca .. 

lmam ve papaolarm nıhani kiave-
1.erini yalnız ibadethanelerde giyebi • 
)eceklerine dair Büyük Millet MeclHi
- verilen kanun, latanbulda imam ve 
papaalar arasında alaka uyandınnıt • 
tır. Dün bu mesele hakkmda bazı Er
meni papaslarile konuıtuk. Birçok pa
paolar kanunu iyi bulduklanru söyle-
ınitlerdir. Aldığmuz h&bere göre Er • 
meni patrikhanesi ruhani meclisi ya .. 
landa toplanarak bu m...eleyi konu· 
§Acaktır. Papular umuıniyetle bu ka· 
nunun çıkmasında ioabet olduğunu oöy 
)Üyorlar. lngilterede Fransada bulu • 
nan Enneni papa.alan eaa.aen o.ivil o -
Jarak dolaıırlar ve papaa kıyfatei yal
nız klisede giyerler •.. Enneni patrik
hane.i papaalar için bir kıyafet diifün 
mektedir. Bu kıyafetin bir redingottan 
ibaret olacağı zannediliyor. 8a§A §AP· 

ı ka ııiyilecek ve papaslar arasındaki 
derece mklarını göotermek için f'IP
kaların kenarına renkli ıeritler konu.
lacakbr. ..................... 

BUGÜN 
4 Üncü sahifede 

Dr Rusçuklu Hakkı'nın özdiUe 
yazdığı sağlık yazısını "makale,, 

Sarre re.qiamı ve Almanlar 

Almanya reyiam işlerine 
müdahale ediyormuş 

Uluslar arası komisyonu, uluslar kurumuna 
tethiş harekatına dair bir rapor verdi 

CENEVRE, 28. A.A. (Havas) - Sar 
tahkikat komiıyonu Sar' daki milli •oo· 
yalist tethit tahrikatma kar:ıı tesirli ted
birler iatemektedir. 

Sar'da milli oosyalist tethit ıiyaseti 
hakkında tahkikata memur uluıler ara• 
11 komiıyonu ulU1lar kurumuna bir ra
por vererek, Alınan hükumetinin reyiiın 
müradeleıine müdahale ettiğini bildir
mekte ve Alınan cepheoi tarafından kul
lan~lan maddi ve manevi tethiı ve kor .. 
kutma usullerini haber vermekte ve bu
na göre t"ııirli tedbirler almmaoım io
temektedir. 

ôkonomik işler 
ROMA, 28.A.A. - Havas ajansı bil

diriyor ı 

Fransız ve Alman mutahassnlan öko
nomik itleri görü:ımüılerdir. 'Bilindiği 
üzre Almanya önce plebisitin neticesine 
bağlı olan meseleleri konutmaktan ka
çınmııtır. Fakat üçler komiteai, Alman
yanın tcahhütlerini yerine getinnemekte 
olduğunu bir raporla uluslar kurumuna 
bildireceği tehdidini oavurmını üzerin> 
Almanya nihayet mutahauıslar gönder· 
meye karar verrniıtir. Ancak bu mu· 
ralıhaslara verilmiş olan talimat kafi de. 
fildir. 

Cumartesi günü, Sam' deki 1N1denlere 
dair bir kePf yapıın-ı..n evvel hiç lıir 
ıeye karar verilemiyeceği söyleniyor idi, 
fakat buırün bütün mutaha1111larR> 
Sarre ehalisinin Almanyaya dönmeye rey 

M. Aloisi 

-.ermeleri takdirinde madenlerin satm a
lınması için götürü bir fiyat teııbiti ar· 
zusunda bulundukları anlaşılmaktadır. 

Şu halde prensip HbaTile b:r hal su
reti bulunması oranı ortadan kalkmamış· 
tır. Ancak böyle bir hal sureti elde eJi.
mesi henüz uzak görünmektedir. 

Ulusal musikimiz ve 
Anadolu şarkılar 

Bunlar ulusal musikimiz için en 
güçlü destekler olacaktır 

Halk şarkıları garp tekniğine göre iş1cnect:ktir 
Mu.iki değİ§-İmi yurdun her tara

fmda derin bir alaka uyand...dı. Bu •· 
la.kanın sebebi, ancak bundan ıonrel 
memlekette ulu&a! musil<iye doğnı bir 
edan atmak kabil olacagırun anlaıılma. 
sıdır. 

Şimdiye kadar ulusal musiki diye 
ileriye ıürülınüı olan ve alaturka de
diğimiz eski §ali< muodcioi, Anadolu 
Tiiriı:ü taraflrKian hiç bir zamaa t"""1• 
nüm edilmemıit bir mu.sikiclir. 

Anadolu Türkünün kalbinden do
ğan, memld<etin ne:ıeleriru, elem ve ız
tıraplannı tereımüm ede-n halk §8'iula· 
n alaturi<a muoikiye asla uyrruyan, 
ona a.Ja benzeııııiyen bir talrnn melodi
lerden ibarettir. Bu ...-ı..ıarda mem· 
leketin umunıi hisleri vardır. Me<nle
ketin gÖbeğİnde yaııyaın öz Tü~ 
wnumi hiııJerOnden doğnıuş olan bu 
tariular, kurulmak uteni.len uluııai mu
siki için, mua*ıişjnaslanuuz elinde mü
him bir sermaye mevZU'1duır • 

Konservatuvar müdürü Bay Yusuf 
Ziya ve arkadaılan tarafından fİmdiye 
kadar A.nadoluda toplanmış olan halk 
tarkılan , bu vesile i.le bize Anadolu
da, halkın Arab>itan ve lranm b<zıe 
göndennit olduğu pefrev ve ıarlclan 
aııb t.,,..,,...,;im etmediğini. ve halkın bu 
musikHlen bir ıey anlamadığmı göıter
miıtir. 

Bay Y uouf Ziya timdi ye ı-lar top· 
ladığı halk .-ımar-ıan mürdtkep İ· 
kinci bir eser hazıriayııp baıtıracaktır. 
Dün Bay Yumf Ziyayi konservatuvar
da ziyaret ettik ve kencliwine bu halk 
,an.ıJanndan ne suretle istifade edile
ceğini oorduk. Bay Yusuf Ziya bize 
dedi ki: 

- Halk tadıılarm.ı biz olduğu gibi, 
daha doğru bir oözle ham olarak alıyo-
ruz. Bunlar üzerinde m .. :.:.ıap..ı...ıar 
çalı11yorlar. Bunların ulusal olması 
yurdumuza mahsus bir rengi bulunma-

KonaenıalulJar müdürü Bay Yasul Ziya 

smdandor. Halk ~ menıleketin 
umumi hiolerinden doğmuştur. Onların 
ne gükeHni "" ne de besteıfoi yapan 
yoktur. Bu itibarla ~si bir eser de
ğildir. Onlar umumi hisleri tenm"lıüm 
ettikleri için değerlidoirler. Bu sebep. 
le menılekete mal olmuı eıerlerdir. 

Halk şarkıları mmela bir Kızıl 1 r· 
mak türküsü veya bir bebek ninnisi, 
güzel bir eser vücuda getirmek istiye1ı 
bir mumoş:nas için çok iyi bir malze
medir. 

Bu şark>lar ;çı: ... ~e memleketin gÜ· 
zel ....-11 .,_,zaralumı, kalbimizi ka· 
nata.n aamimi e1emlCT"i, iztrTapları, gÖ· 
rürs.ünüz, duyarsınız. 

Mesela N~~dede aldığım ve gü ..... l 
bir ımmzarayi gösteren JU bey.it1eri din .. 

( 1)evamı 6 ınc: sahifede) 

çıkarıyoru:ı. Bu makale özdille S diyede --ıı•an otobüsler, Os küc!ar . Kadı'.:öy t~amvayınm. ç~~•. 
do •~ıorlanmız arasında ya;ıı;ılan ilk ua .,.... • F "h ·• n · d ' 

H \ ması üzerine itleri kalmamıştı. Bunlar, atı ı.e ı.amı arn.s.r. a ı;.c:;.1e-
"trbbi,, yazıdır. 
-ıpm:ıı ____ IDIS:ııı:=--lli ğe ba~amııtır. 



günlerde Istanbulun 
en kalabalık yeri ... 

' ...... . 
s·nema kapıları mı, pastacı dükkan
ları ıı:ıı, yoksa tramvaylc.rın içi mi? 

Bugiinlercle Iatanbulun en kal.t..lık 
yeri, nereai olduğunu diqümnekle bula· 
manmız Aklınızdan birçok yerler geçer: 
Sözııeliti, 9İnenıa kapılan... pastacı diik
kinlan- Bedava gazete okunmı matbaa 
camekanlannm önii. •• Y afmur çiselediği 
cırada tramvayın içi dıJL •. iyice 1111unıı 
çayhaneler·-

Hayır! Hiç biri değil. Efendim; bu
giinlerde l$tanhulun en kal•baldc yeri, 
Bitpazandır ... 

Bi:tpazan clerlren, burada bitıleriıı -
tıJ& çıkanlmaclığuu herkes bilir. 

Bayatpazarıdır! Bit ıözü, ağızdan a
ğrza gezip bayaılaıınıı olacak ... 

Neyse, biz gene Bitpazarma gelelim. 
Dün, önünden geçerken baınw §Öyle bir 
uzatayım, dami§tim. içerisi adeta mah
ıer! Gürültü bir yandan... to<' dınnan 
bir yandan._ kalaholık lıir yandan ..• Yarı 
karanlık içinde, el yordamile yürüyerek 
çaycının önüne kadar geldim. Pazar en 
hararetli saatlerini Yaııyordu. 

Kırk elli kadar adam, kol!mmcla, irili 
ufaklı, renk, renk biçim biçim paltolar, 
uzun, kısa, çok veya az kullaıulm.ıı, her 
boya göre e!biseler; &iive yeniği kürkler, 
sandıkta kala kala renı; uçmuş şallar ... 
Daha böyle kıı giyeceği bir çok eıya .•• 

Bu arada bir kocakan, koltuğu altın
da bohçası, geldi. Ayakta dolaıan .. tıcı
lara yan yan bakıyordu. 

Uzun boylu bir adam, kocakarının ba
ııucuna dikildi: 

- Hamın nine._ aç ta ıörel.im. .. 1 ti· 
mizo yararsa almzl 

Kocakan pifkinmiı: 
- A ... Ben bunlan size .......,.ğa gel

medim ki!. Alır da kaçar munuz? Ali 
va~ kürkü; tez::lden on üç buçuk liraya 
kapatır muuuz.? 

Adam, omuzlarmr ıilkip yürüdü. 
Ilefde, kasketli bir ihtiyar, plak dolu 

çantanin baJına geçm.İf, alaturka plaklar 
ayırıyor: 

- Kezban kızı, yosma diye sardılar!. 
Hah benim aradı~ da bu idi. Koy bir 
kenara ... 

- F.iralanlıa yllllMmlo.. ayr!. 
- Dii çqmim kan ağlıyor_ karacağar 

§arkı, ver onu ~- böyle daha bir kaç 
plak ıeçtikten sonra: 

- Topuna kaç kurut verec:eiiz? diye 
ıordu: 

Satıcı, toptan pazarlığa yana,mıy0<du: 
- Plağına göre para .. efendô! •• Bun

ların içinde otuz kuru,luk plak ta var, 
yüz elli lr.ımıtluk ta •. Sen plak alınıyor
sun, antika mal alıyorsun!_ 

Alıcı sordu: 
- Ne demek o? 
- Senin anlayacağın alaturka plik-

lar ka1kacak, diyorlar. Biz de bunları, 
ııvırya satıyoruz! Gün gelecek, antika o
lacaklar.-

Bir çay l.İmaveri üzerinde hararetli bir 
pazarlık vardı: 

- Ruı malı ..• birinci fakfondan .•• Vak
fiyesini yaptır, bırak, yüz ıcne sonra, :e
ne bu ..• On buçuk liradan açıldı .• 

Herif kızdı: 
- On bir vereyim, bırak.-
- Yere vurur, parça parça ederim, ge-

ne on bir liraya vermem. Ruı ıemaveri 
on bir liraya_. nerde bu bolluk? 

Bit pazarmm, bir iyliği , ·ar . Buraya, 
her ciııı mal giriyor. Alçak ıönüllü bir 
pazar ..• Yorgan yüzünden tut, ayak yo
la güğümüne kadar, eline kim ne geçirir
.., Bitpazarma düıüyor. 

Adam. .• bu da para eder mi imiı? 
diye l<ll"lllU burada gömmezllİıııİz. Bun.
da, aklıa gelen, ı;dmiyen, ne vıorsa, hepsi 
u çok para ediyor. 

Bununla beraber Bitpazarmda bugün
lerde asıl rağbet gören mal, kıtlık pal. 
to ile kıı!ık kaim elhiae ... Birinin elinde 
palto gÖrınesinlcr, hemen bir kaç mad
rabaz etrafını alıyorlar: 

- Beyefeıodi; palto satılık nu? 
- Bizde para pqia- ver paltoyu al 

paranı ..• 
Adamcağız, eğer ııkılgan bir ıeyae; 

bir biçimine :ctirip paltoyu ucuzca kapa. 
tıyorlar. 

Ondan sonra, iıtablısma sermayesinin 
üstüne bir o kadar daha koyup aabnak 
i! len lıile değil. 

San bir pirinç mangal .• içinde tepele
me atq vannıf gibi ctrafmda bir ıürü in· 
aanl 

Fakat satıcı dcf,ıetli kurnaz; bu rağ. 
beti gönu- ayak diredi: 

_ Uç buçuk liradan bir para aşa" ı oı.

1 tnaz! 
iki buçuk. .. iki yetmiı, iki doksana der 1 

kan manpl iiç liraya kadar çıktı. 
Çıktı ama, satıcı vermedi. Mangalını 

nrtma vurup püyordu; Seslendiler: 
- Uç yüz yirmi bete de olmuyor mu? 
- Olmaz! 
Mangalm değeri, kara kıt kapıya cla

yandıiı &'inler iyi anlaıılıyor. 
Yaşlı bir loaclın, elinde il<i flmili, SÖY· 

lene söylene dolaııyordu: 
- Aba gjbi ısıtır beyler.~ Seliııik J.a. 

nili.sL .. 
E•ki bir bakır kazanı iki satıcı pay e

denliyorlaT: 
- Sen neci oluyorsun? Biz çoktan ke

ıiıtik! 
- Kim demiı·- Ben para.mı avucuna 

sayacağım! .. 
- Ben de sayacağım! .. 
KazRnın :c:ı bir •apıııdan, biri öteki 

sapından y amıı, çekiyorlar. Sahibi, 
ıf.Jkın faJkm bakmıyor. 

Derken. biri araya girdi. Vur tut, bir 
pazarlıktan •onra. ka'Z&n iki lirada ilk pey 
sürenin Ü.tünde kaldı. 

llitpazannda dolaıırken acıklı, giilünç 
Öyle sahnelerle kartılaıton ki, buraya 
h~p•ini yazacak olaam sayfalar almaz. 

Pazarm, karanlık, kuyu ağzı gibi kapı· 
sından dııan çı.kıırken, iki eskici yahudi, 
çuvalları sırtlarına vurmuı. geldiler. llen 
bunlan görünce kendi kendime: 

- Şu Bitpazarı, kürkçü dükkanına 
benziyor, diye dütündüın. Şu tilkiler böle 
dönÜp dolaşıp oraya geliyorlar 1 

M. Salahaddin GUNGOR 

M. Çörçil ---İngi'.iz kuvvetlerinin 
arttırılmasını istiyor 

LONDRA, 28 (A.A.) - M. Çör • 
çil bugün, Avam kamaraamda, kra • 
im Savına (nutkuna) verilecek kart•· 
lıkta değişiklik yapılmum ıileri oüre
cekt'.r. M. Çörçil, acunun bugünkü gi
dişi ile, lngilterenin ulusal kuvvetleri
nin ve ayrıca bava silahlarmm yeter ol 
madığının, karıılıklıı.r anılmasını iste 
mek!edir. 

Bu sırada, Avam kamaruı, ulusun 
ka,ruıunaaı itini gö~ecektir. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Avam ka· 
maraaı, kralın aavına verilecek kal' • 
ıılıkta, liberallerin deği~iklik yapmak 
teı..Jifini 25 e k&rJı 358 ıoole geri çe
virm.iıt:r. 

Bu teklifte, hükUınetin yurtta+lara ai 
yaaal ve ökonamik haklarını tam ola
rak vermediğine ve bundan ötürü fer 
di tetebüslerin tahdide uğTadığma o
aef ed.lmekte idi. 

Uzak şarkta ------
Honkgonita misyoner pa

paslar tehlike altında 
HONKGONG, 28 (A.A.) -Vuchov 

civarında oturan ibrçok yabancılar ve 
ba§lıca misyoner papazlan, Kva.ngaİ· 
den ilerileyen komünist kuvetleri ta · 
rafmdan tehdit edilmektedirler. Bu· 
radaki garnizon çok zayıf olduğun • 
dan, mevcut bir İngiliz ve bir Ameri· 
kan ganbotuna ilaveten iki lngiliz 
ganbotunun da.ha ıelmeai bekleniyor. 
DÜflıuın kuvvetlerinin vaziyeti henÜz 
iyice anhqılmamııtır. 

Bu!garistanda 
Neui lly antlaşmasının 
on beşinci yıldönümü 
SOFY A, 28 (A.A.) - Neuilly ant· 

lapnumm onbeıinci yıldönümü bütün 
Bulgariıtanda siikiin çinde ı;eçmittir. 
(Neuilly antla.pnaaı Bulganalarun u • 
mumi harpten sonra kabule mecbur ol 
duğu antl3f11ladır, ki Bulgaristan tim 
di bunun cemiyeti akvam miaakı da• 
hilinde taSbibini istiyor) 

Ölüm canıb zlığı 
VIY ANA, 28 (A.A.) - M~hur 

Viyan.alı Patınajcı Losdıutez, Ulum 

atlaması) =mbaz'ıg ı yaparken dü
§erek ölmüş.tür 

HARiCi HABERLER! 
Deniz görüşmeleri 

lngilizler İtalya ve Fransayı da ala
rak dört taraflı bir uzlaş-

ma yapılmasını ileri sürmektedirler 
Japonya Vaıington muahedesinin feshi için 
İtalya ve Fransada teıebbüsler yapmıştır 

V AŞINGTON, 28.A.A. - Selahiyet
tar mahafil Londrada, M. Norman Da· 
viı ile Sir Jon Saymen araıında yapıl· 
makta ot.ıı görüımeleri büyük bir özen 
ile takip etmektedir. iki devlet adamı 
Japonyanm ve Vaıingtonun antlaıma· 
sını bozacağını beklerken ıilih yanşın· 
elan daha az tehlikeli bir uzlaşma elde 
etmek çal"elerini araıtırmaktadırlar. . 

Bu ınabafil, Sir Jon Saymenin Amen· 
lı:a için yüksek tonda gemiler ve Ingilte
re için Japonyanm deniz kuvvetlerinin 
arttırtlması oram ~ısında bu kuvvet
lerle denkleşmeyi temin edebilecek ba· 
fif tonajda ıemiler yapmasmı isıiyen bir 
lngiliz • Amerikan uyuıması için M. 
Norman Davisin ne düıündüğünü sordu· 
ğuna dair yan remıi bir takım rivayet· 
!eri .ileri ıünnektedir. 

Resmi mabafil, böyle b;r anlaşma ya· 
pılmasınm her ıcyden evvel lngiltere i
le Amerika arasında bir ittifak yapıl
masına bağlı olduğunu, halbuki her iki 
tarafm da böyle bir noktai nazara yak· 
!.aşmadığını bildirmektedir. . 

Sir Jon Saymenin Franııa ile ltalyayı 
da alarak bir dört devlet ıızlaımasr ya· 
pılmaaı fikrini de ileri sürmiİJ olduğu
nu söylemektedir. Bu dört devlet, filo
lannın hacmini mahdut bir mi&tarda 
tnb:m.yı taahhüt edecekler, ancak UZ· 

!aşma dı~mda kalmıt memleketlerin de· 
niz kuvvetleri kcndi.lerinin emniyetlerini 
tehdit ederse bu mıktan artırauklardır. 

Bununla beraber, böyle bir ihtiyacı 
duyan devlet kararııu önceden clifer Üç 
devlete bildirecektir. 

Dört devletin donanma kınnandanlık· 
lan arasnıclak.i temas yapılması düşü
nülen uzlatmanm temeli olacaktr. 

P ARiS, 28.A.A. - Selibiyı.ttır ma
bafil, Fransa ve Jtalyanm, Va:ngton 
deniz muahedes.i.nden Japonya ile l.:irlik· 
te geri dönmesine dair o!an Japon te
tebbiiıü hakkında büyük bir ihtiyat mu· 
ha.faza ediyorlar. Bu tddif tazammun et· 
tiği mesuliyetler sebebiyle en büyük bir 
ihtimamla tetkike Jayik göfiilmekte ve 
Fransanm Japon göriiflerine tamamen 
uygun bir karar ittihaz etmesi m~Ün 
olacağı zannedilmemektedir. 

l tal ya ve Vaşington antlaşmcuı 
LONDRA, 28.A.A. - Morning Pa.t 

gazetesi, Japonyanın Fransaya ve ltal
yaya Va§ington demz antlaşmaaını boz
mak hususunda Tokyo hükumetile bir
Q; olmaları suretindeki td<I06ne ltalya 
nın 'müsbet bir karıılık vereceğine pek 
oran vermemekte ve ıayet ltalya böyle 
hardı:et edecek olursa bu halin ltalya i
le Fransa arasında budutıuz bir deniz 
yanıı "°""""ğmı ve halbuki ltalyanın ha
lihazırda böyle bir yanıa gh·cbilecek bir 
durumda buluruned fııu söylemektedir. 

Habeşistanla İtalya 
Ar,_sındaki l~adise 

TOKIO, 28.A.A. - iyi bir yerden 
haber verildiğine göre, Japonya, Fransa 
ile 1 talya ister kendisi ile beraber okun, 
uter olmasttı VaJİngton muahedesini bo
zacaktır. Şu var ki, Fransa ile ltalya söz· 
!erini söylemeden birşey yapılmıyacağı 
sanılıyor. 

Yeni bir metin aranıyor 
LONDRA, 28.A.A. -Amiral Yama· 

moto, dün deniz meselesinin teknik yön· 
demine dokunarak demiıtir ki : 
Japonyanın ineklerini yerine getirmek 

suretile V aıington antlaşması yerine 
bütün akitlerin kabul edcl»lecekleri bir 
melin bulmak mümkündür. 

Gerçek tek umut siliblann ansı ve 
nevi itibari ile tahdidinde kalmıştır. 

LONDRA, 28.A.A. - Dün öğleden 
sonra lngiiizlerle Japonlar arasında Va- , 
şington anUaımasmm bozuhna urallan 
ile Japonyamn ilk teklifinin teknik yÖn· 
demi konuıulmuıtur. Japon tekı:fi, ilk 
görünüıünde bir cemile mahiyetindedir 
ve Tokyo hükıimetinin bir takım diplo
ması ibtiyatlarma liUüm gösteren tqeb
büse mümkün olan tekilleri vermek ar
zusunu göstermektedir. Japonlar, bunda 
vazgeçmemİJ oldukları tezi, teknik bir 
lisana çevinneye karar verm'.ılerdir. 

Bunun üzerine amiral Yamamoto, ~1, 
Craigie'e bir takım tablolar venniıtir. 
Bu tablo'arda gerek tonaj ve gerek cüzi
tamlar itibarile denkleııncnin ne suret· 
te gerçekleiliri!eceği ll.ıılatılmaktQdır. 
Bu bakana göre, lngilizlerin de kendile· 
rİnin istedikleri müddeti aynı ıuretle gÔI 
tercbilecekleri sanılıntlktadır. Şimdi, M. 
Cr"&"İe Japonlarla .tekrar görüşmeden 
önce, Amerikahlarla görütecektir. 

Şimdiye kadar lngiliz teklifi, ıifahi 
idi ve buna Amerika resmi surette mu
valakat ebniı değildi. lngilizler, bu yol
da daha ileri gitmeden evvel bu nokta 
hakkında etraflı mal\ımat toplamak iste
mektedir. 

lngilizlerin tek'iflerine reımi bir ma
hiyet vermeksizin bu teklif Japonların 
yaptıkları gibi, teknik bir lisana çeYirme
ye ve ~ıklı tddiflerddı:i rakkamla
nn fimdiye kadar projeler metinlerinin 
göıterememiı olduklan uzlatma çarele
rini göstehııeaine oran verilm<'.kteclir. 

Denklepne verilmiyor 
VAŞiNGTON, 28 (A.A.) - Mebu 

&an meclisi donanma encümeni rei&i 
M. Vlı.on §Öyle demiftir: 

Japonyaya biç bir te-7 babaama do
n.iz denklepneıi hakkı vermeyiz. Ja
ponya, Vaıinırton deniz antl8'ftlumı 
bozacağını bildirir bildirmez, Japon • 
yada yapılacak her ÜÇ gemiye kartı A 
merikaıım beı yapması için gerekten 
projeyi mocllse kendi elimle verece • 
ğim. 

Prenses Marinaya 
Gelen hediyeler 

Habeşistan ağır b:r tarziye Düğün bugün Londrada 
vermeğe mecbur kaldı büyük merasimle yapılıyor 

LONDRA, 28 (A.A.) - Dük" do·· ROMA, 28 (A.A.) - lta;lyaıım 
Ha.beıi•tandaki orta elç.isinden bildiri! Kent ile, Prenses Marina'ya gönderilen 
diğine göre, bundan bir müddet evvel bin kadar aımaian, timdiden Sen Cey 
geceleyin Gondor ltalya koıuol0&ba • mis sarayında göz önüne konmuıtur. 
nesine ka.rıı ıehir zabtıaama mensup Durma.dan yeni armaganlar geliyor. 
bazı manurlar tarafından yapılan ta- Sa.rayın bir oduı salt gÜmÜJ ve aJtm 
arruz Üzerine ltalyanm mediği mad- sofra talwnları, yontulmuş billur )>ar-
di ve ma.ııevi tazminatı Habeşiatan hü daklar ve birçok ÇC§it süs qyaaife do 
kUıneti tam•miyle kabul etmiıtir. Bu ludur. Bqka bir odada yığınla ceva· 
tazminıt ıunlardan ibarettir: hir, Ç&llll4ır ve çok ıüzel oda takmı-

HabeJistan bük\ımeti nımuna Gon- lan vardır. 
dor valili tarafından ltalya konaolo • Yine bir odada, da.ha açılmamq aan 
suna resmen tarziye verilmeai, Habe· dıklar durmaktadır. Bütün bu qya, 
§İstan ukerleri tarafından lt~a kon- diiğünden sonra, halka gösterilecek 
soloshanesi içinde ltalyan bayrağının ve kartıhk olark, bayrr itleri için, halk 
seli.mlanması, Gondor polis müdirile tan, az bir para toplanacaktır. 
taarruza iJtirak edenlerin tevkifi, va
li ve lta.lyan konsolo.sunım beraber 
tahkikat yapmaları ve taarruza uğra. 
yanlara para tazminatı verilmesi. 

Binaenaleyh hadiseye kapanmıı 
nazariyle abkılahilir. Adisababadaki 
lta'.yan sefiri ile Haheıistan Hariciye 
Bakanı arasındaki konuımalar dostça 
olmu~ptur. Hadisenin iki memleket a
rasındaki münas.betler Üzerinde hiç bir 
tesiri ulmıyacaktır 

İsveç V cliahtı 
Gutar Ado!ff Tahrandan 

Bağdada gidiyor 
TAHRAN, 25 (A.A.) - lsveç ve

liabtı Tahrandan Bağdada gitmek Ü· 
zere yola çıkınıftır. 

Prens, hudutta lrıı.n tabına bir tel· 
yaıısı göndererek lrana gônnüş oldu
ğu konuk severlikten ötürü tetekkür 
etmi~, !randa görm~ olduğu etYa ha 
zineleri ile tahın idaresinde elde edil
miş elan önünnel~r hakkında hayran
lıklarını b'ldinn.ittir. 

--·--
Atinada suikastçıların 

muhakemesi 
ATINA, 28 (~ "lllyet) - Mösyö 

Venizelosa kartı yapılaın suikast maz
nanlarmın ikınci muhakeme5İ 8 k;i. 
nunuevvelde yaıpılacaktrr. 

Rus sefirleri arasında 
MOSKOVA, 28 (A.A.) - Rusya. 

run Roma büyük elçiıi M. Potemkine 
Paris büyük elçiliğine, Fenlandiyada.
ki orta elçi M. Stein, Rcma büyük el
çiliğine tayin edilmiş, ve Rusyanm Ma. 
caristandaki orta elçisi M. Petrovsi bu 
vazifeden alınarak yerine M. Alekaan 
dr Kekzadian tayin olunınuıtur. 

Haydutlar --Amerikada mitralyözle 
polise ateş açtılar 

ŞIKAGO, 28 (A.A.) - Mq.lıur 
haydut D.illingerin eaki muavini Geor 
ges Nelson ile arka.d8fları, otomobil-

lerini durdurmak i&teyen polis memur 
!arma kartı mitralyözle atq etmişler• 
dir. 

Polia!uden biri ö!miiş, diğeri ağır 
surette yaralanmı,tır. 1..W Hermang 
Hollis olan bu polis, vaktile Dillingeri 
öldürmüı idi. Gizli polisler Nelsonun 
izi üzerindedir. 

Arnavutlukta kalliyetler 
ATIN , 28 (Milliyet) - Arnavut

luktan alınan haberlere göre, Y ıu>mı 
ekalliyetine kartı t:ıtıhik edilmekte bu
luna:ı tazyikattan vazıreçilmiştir. 

Ruhani şahısların elbiseleri 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Yarın Mecliste ruhani şahıslann ki#

velerini yalnız mabetler dahilinde giymeleri hakkındaki layiha görüfÜ· 
1ecektir. 

Öz türkçe hukı~ku düve/ dersleri · 
ANKARA, 28 (Telefonla) - lzmir Saylavı Bay Mahmut Escıl 

Bozk:l:lrt, Ankara Hukuk mektebinde hukuku düvel dersini öz türkçe o
larak vermeğe başlamıştır. Hukuku düvel karşı/tığı olarak kurultaklııt 
bayığı tabirini bulmuştur. 

A dlige mü/ ettişleri arasında 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Açık bulunan birinci sınıf Adliye mü: 

letifliklerinc ikinci sınltan Bay Ferit Zahir. Bay Ali Rıza, Bay Se:4' 
Sırrı ve but:'-ırdan açdan yerlere ü;üncü ıı:ınıltan Bay Nuri Şinasi, JJa1 
Muzaller Nazil, Bay Alaeddin Ekrem, Bay Arif Saim tayin edilmifler· 
dir. Oçüncü sın/ müfettişliklere de dördüncü sın/tan Bay Akif Faik, 8111. 
Abidin Relik, Bay Muhtar Baha:, Bay T evlik ile Si,l;fke müddeiumumisı 
Bay Emin, Temyiz baş müddeiumumi muavinlerinden Bay Şevki tayİll 
edilmişlerdir. 

Ankarada bir orta mektep daha 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Mekteplere gelen talebeler gittikçe ç<>' 

ğaldığrndan hükilmet merkezinde bir orta mektep yapılması kararlaf• 
mlJ ve bu mektebin inşcuı için 200 bin liraya kadar Jl.1c:aril bakanl11ıtl 
taahhüt icra edebilmeıı:i için Meclise bir kanun layihcuı verilmiştir. 

Yüksek ticaret mektebi için 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Yüksek Ticaret mektebinde çalışa• 

rak görgü ve bilgilerinden istifade edilmek üzere lktısat Vekiileti ta • 
rafından Avrupadan ecnebi mütehassıslar getirtilecektir. 

Belediye resimleri ve gazf!le ilanlar 
AN KARA, 28 (Milliyet) - Belediye vergi ve resimleri kanunun • 

daki her nevi ilan tabirine gazete il anlarının dahil olup olmadığı ve I'!° 
zete ilanlarından belediyenin vergi ve resim alıp almıyacaklarının tefııt 
yolile ha}lini hükümet Meclisten istemiştir. 

Yüzde yedi faizli istikraz tahvilleri 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Hükumet Erz:ırum • S!.vas istikraz tah

villerinin ikramiye kaldınlmak suretiyle yüzde yedi faizle satışa çıka· 
nlmasını kararlcqtırmı1 ve bu husus için Maliye Bakanına salahiyet 11e
ren bir layihayi Meclise vermiftir. 

Amasgaga kar gağıgor 
AMASYA, 28 ( A.A.) - Şehre kar yağıyor, tepeler bembeyaz o/da. 

İzmit ve Derince gümrük 
merkez memurluğu 
ANKARA, 28 (Telefonla) - iz. 

mit gümrük mücllirlüğü ile Derince i
danı müdürlüğü kaldmlarak yerine 
Izmit ve Derince gümrük merke-• mc
murluğ-.ı ihdas ediJmiıtıir. 

İneboluda fıriına 
INWOLU, 28. A.A. - Devam eden 

fırtına gittikçe ıiddetini artınnıı, bava 
yıldıza çevrilmiıtir. Sahildeki kayılarm ı 
bir kı11111 parçalanmak tehlikesinden, k>· 
saba içine çel<ilmiıtir. Bir hafta önce ı.. 
tanbuclan çıkan yolcular ve posta bekle
mektedir. Ayni zamanda posta da gide
memiıtir. 

Mübadi: tasfiye kuponları 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Mü

badillere verllmiı olan ikinci tasfiye 
lwponlıııınrun müıı.adöl malları satııına 
kabul edilmelerine ba1laımuıtrr. 

İslihlak resmi 
ANKARA, 28 (Tekfonla) - Dahi

li istihl.ak resmi kanununun onwıcu 

maddeainde 100 liradaı 1000 liraya 
kadar olan cezalarla vergİnın iki kat 
alınması yazılıdrr. • 

Defterla·~ ı b:.- ıkısnvru tııtmamıı 
olanlara da bu hükmün tatbJı: odilip 
edilmiyeceğinin tehir yolile hallini hÜ· 
k\ımet meclisren iıtemiıtir. 

Ziraat enstitüsü 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Ziraat 

bakanlığına bağlı ziraat enıtitiisü •le 
mektepler ve müeueselerde çalııtın
lan yabancı profesör, mütehassıs ve 
uatalarm kullamlınıHı salahiyetinin 
JDllWU'if balumlığmdan almarak Ziraat 
bakanhğıoa verilmeMııe dair hiilı:iimet 
nred.i.ae bir kanun liyihası vermiı
tr. 

Orman müdürleri 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Kırk

lareli orman miidürii Bay Muatafa Nu 
ri içe! orman müdü.rlüğüne, lçel or -
man müdürü Bay Osman l&parta or • 
man müdürlüğüne, l&parta orman mü 
dürü Bay Hilmi Kocaeli amejman ınü 
hendisliğine, Muğla. onnan müdürü 
Bay Feyzi Antalya orma.n müdürlü• 
ğüne, Al&iye orman mühendisi Bay 
Ekrem Muğla orman müdürlüğüne ta 
yin edilmiflerdir. 

itirazlar tetkik ediliyor 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Dahi

li iıtiıhl.iık vergisi kanumın1111 muvak
kat maddesine göre kanunun neıri ta
rihinde ellerinde buluDMl stok mallar 
için tücaııriar tarafından verilen be
yannamele.· bakkıoda vaki itirazları 
Maliye bak.ılığı tetkik etmektedir. 

Göllerin idaresi 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Trab· 

zon sahilleri saydiyesile Apolyont, 
Manyas göllerinin emaneten idaresi za 
rurctinde kalmclığındaıı ve Enes, lp • 
sala göllerinin de emaneten idareai 
muht~ .1el bulunduğundan bunlann İ· 
daresin i temin için hüki"ımet Meclis • 
len Maliye hütçeoinde 4000 liralık mü 
nakale istcmiıtir. 

Türk-Fransız 
Ticareti 

ANKARA, 28 (Mil!Oyet) - Fr"'1" 
sa ahdi tarôfeı.ine dahil ok.n 75 C, 2~ 
B, 371 E, 390 B, 447 B, 355 B, 359 · 
tarife pozisyonlan 25 te1rinis;mİ ta • 
ribinde alıdi lı>Tifeden ç>karılmıt ~ 
keyfiyet Fransa sefarctaııesine biJdiril· 
mittir • 

Muahedeye göre 10 lcanunuevvelder• 
itiba.-en bu tarife pozisyonlarına ait ~ 
zilat tatbik edi!miyocek, bütün huJ<ii· 
metler bu pozioyonlarnı tenziJiıtındo' 
o tarihten itibaren iıtifade edcmiye ' 
ceklerdir. 

Keyfiyet bugünlerde cürıu-ükleı" 
tebli: edilecektir . 

Ma'uller ıçın 
ANKARA, 28 (Telefonla) - 1°0: 

kaüt edilecek malul raporlarının eolı' 
kanuna göre dej;..j,I yeııi kanuna gôı" . ....: ' pull.anmaSl surelile raporların Sını»!. 
vilialeti tarafrndan taı;d;k muamelcsı e' 
nin uzamasrrun önüne gi!çilmesi devi 
tetkil~ım.. taminı edilmiştir. 

Gümrük bas rnüdürleri 
ANKARA, 28 (Milliyet) - T..,.lr 

zon gümrük baftnüdürü Bay En•d,' 
Urfa baf'Düdürlüğüne, Urfa baımiicl,~ 
rü Bay Sali.."ll Trabzon başmüdiirlüğuv
tayin edilmişlerdir. 

Stinografi 
ANKARA, 28 (A.A.) - Zir>':

1 

Yeki.Jeti memur ve daktilolanna '.1': 
noğrafi öğretmek Üzere bir öğr~ 
tutacaktır. 

M. Kemalpaşa kaza 
kongr~si 

M. KEMALPAŞA, 28 (Milliyet)"' 
Geceleyin Halk fırkaaında. kaza koP' 
gresi yapıldı. Kongrede birkaç ı:if.; 
denheri burada bulunan Buna va 'eli 
Fazlı, fırka ide.re heyeti rei&i ~a JJ. 
ve diğer zevat ta bulundular. Vah c1Jo 
Buraaya dönerken candan uğurlaıı 

İspartada nü; us sayı~•, 
ISPARTA, 28.A.A. - Cuma gii"• 

tehrimizde kaza ve nahiyelerinde yal" 
lacak olan 935 yılı genel nufus saY""' 
denemelerini yerinde gönnek üz~~;~ 
fus istatistik umum müdür ".eki~ ~
Celi\!, nufus mutahassısı lsvıçreli ,.;ı 
Bruseh buraya gelmişlerdir .Bu iıe ..
bütün bazırlık:ar bitmİ§lir. SayıJJlll -~"' 
ma gÜnÜ sekizde başlanacak ve ak~ 
bit:rnit olacaktır. 

- lneholunun ihracatı 
lNEBOLU, 28 (A.A.) - lneb<>lıı1; 

nun bu sene yabancı memleketle&" 
Türkiye aahillerine yaptığı ibrac•1 Ç 
çen senelere nisbeten yüzde 75 ~aJ gi• 
dır. Meyva, yumurta, pirin<", tiftı~ !'' 
bi mii'ıim bir yekuna ba iğ olan ıhi,. 
cat malları vapurauzluk yüzünden cifi' 
kelcde ve mavnalarda uzun zaınaıı 
mağa mahkumudur. . 

0
1· 

Ticaret odası vastıa ile den•: Ytt" 
!arı müdürlüğü nezdinde tel bu"; . 
bulunan tacirler artm battı pol ul"" 
amın buraya kadar temdidi il V- P~ 
lann gündüzleıi iskelemizde bullll"" 
ma1ar.nı rica etmit!erdir. 
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J\ğac ğlunun sözleri ••. 
Ce'l\ğaoğlu Bay Ahmet bilgili ve 
~eı-li bir kişidir. içtimai ilimlere 
he .1~zıları ve fikir münakafQlan 

ŞE H i R HABERLERİ \ Günü.ıt.S~ 1 
._iiiiiiii~~W·I~.,., 

Kırık kalpler 

Plllıiı:i alôkalandırır ve onu oku· 
l'lıı.~ 

Son zamanlarda bu değerli ya. 
ııc. (Cumhuriyet) de bir dizi 
~ale yazarak bizim içtimai gi • 
ıl lfcıtımı:z:ı analiz ediyor .•. Bu ara· 

Q, bıından birkaç gün evvel ( •por 
llıecelesi) başlığı altında bir ya:z:m t:· Bu yazı ba,.tan a,.ağı •pora 
ril fldır. O•tat Ağaoğlunan biribi
lq,,e görü,Wrdüğü, aydarmı:ı ıalıu· 
~ •por hakkında söylettiği söz. 
.: . en birkaç cümleyi fUT(lJ'a ge
•"'IYorum: 
ıı..':Lcyıa Haımn - Spor halı:kmdaki 
""'tUncelerinizi bilme&: isteriz. Son za. 
~~rda gençliği bir spor dÜikünlüğü 
, ..... 1tlr. Herkaı ona kıo~uyor, mektep 
~>bile ihmal ediliyor. Buna ne 

ııı..~""~ct Bey - Son otuz, kırk ııeoe 
."""""1<1a Avrupayı bqtan başa sa
~ bu düşkünlük bizi de içine aldr. 
~lik hep oraya doğru aıkryor. Oğ· 
'« ve bilgi hevesi kesilmektedir. 
ı.,~eket gençliğinde göze çarpmaya 
~ muvaffala)"bizliğin zorlu ı;c.. 
lirPlcrinden birisi de bu olsa gerd<· 

·~ 

Gördünüz ya! Otedenberi bazı 
~ili malıafilıle ileri sürülen bıı 
tiil'Üfü Ağaoğlu da kendine mal 
'111ıi,. Yazısının sonuna doğru •PO 
tq kwfl olmadığını fakat peynir 
'kınekle beslenenlerin spor yap • 
lltcıiarı doğru o:-madığını ce bizde 
lı.vrııpadaki gibi açık havaya ihti
Y<ıç olacak kml ar sıkıfık ve hava
~ fehirler bulanmadığını ıöylü • 
)or. ' 

Gönül istiyor ki herkes bildiği 
feylerle uğraşsın. Ağaoğlu'nun yıl
~~anberi yazdığı birçok makale· 
Jrı_rıi, sosyolociye, esasi hukuka 
<ıır yazılarını bir çırak gibi okur 

Ve •es etme:z:d im. Lôkin bu sel er
~ !a:zuına cevap vermek ve yand • 
'ıranı söylemek isterim. Çünkü: 

ıl 18 mi:')'On nüfam olan Türkiye-
~ ıpor ancak sayılı birkaç şehrin 
~erle gösterilebilecek gençleri 
....,.alından yarım yamalak yapıl • 
rtıaktadır. Buna, Türk•porunu hor 
f ?rnıek için ycu:mıyorum. Böyle 
vır fey yapamam. Çünkü yıllardan 
Leri bu yolun yolcusu ve bu bina· 
rı.~n yapıcuıyan. Tiirkiyedeki bü
~n atlet adedinin l•tanbuldaki 
• ?ktorlardan dalıa a:z: olduğunu 
?ı>leraem inanır mısınız? Genç:e. 

ha ~cılıpnadan ve öğrenmeden alı
l Ydıığu söylenen sporun mektep· 
,er~e yapılmıulığını ve mektepli • 
;ın klüplere girmeleri de yasak 
dıığuna tabii Ağaoğlu Bay Ah -

~e~ bilmezler. Bugün gençleri ne 
~~bı feylerin hayltclığa saldığını 
0ı:reıunek için banlann en çok ne 
ok_qduklanna bakmalı. Spor mec· 
lılııaZarı o kmlar az okuıruyor ki; 
fer gün adetleri ekıriliyor ve çok
:: biribirile birlefip canlarını kur 

'ntalı istiyorlar. 
Cöniil isterdi ki; Ağaoğlu bu 

~<ıııaında Leylô Hanımın sordu
&'ıı: 

- Spor hakkında ne düsünür • 
•iin.. S al. , llZ... u ıne: 

<I - V aGahi ben o ifle uğra,ma
<I un. Onun için bir fey diyemem. 
emeliydi ••• 

.. Bu satırlan bitirmeden Ağaoğlu 
;!'taclımı:z:a birfey sormak isterim: 
eYrıir ekmekle beslenenlerin spor 

l'Clpınalan doğru olmazsa, ayni su
~~t~e beslenen bir gencin tam bir 
I ırılikle ders öğrenmesi kabil o - . 
ıır mıı?. 

B.FELEK 

(it Banlcıumclan alman cetveldir) 
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AKŞAM FiYATLARI 

I iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
ı~llltrnı dahili 94.50 Rıbbm 17 50 
t l3 Erıani 97 AA, Mümes•ll 49.40 
bpo11ıaqz 27,45 Aa. Tal:Uli l,li 45,15 

" 11 26.25 A•. Ta.h,,ili Jll 48 
• ili 26,SS 

ı, ESHAM 
8.,n.lııaa.ı Nama 10 1 Reji kuponswı: 2,20 

"._ liarnilin.e 10 Tel•fon 10 
f .... >.!\ieııiı JOO Terkoı 18,75 
iti '-rlc.i1• ClllDhU• Çimento 13.55 
l'!•t Bankası 58 ittihat deJ. 13 
~fh.,,ay 30.50 Şark dey. 0,82,SO 
Si dol\I Hiaıe 27,.liO i balya 1,56 

'"- Hayriye 15,50 .Şark m. ecza 4,75 

OKONOMI 

Kötü mal 
1 Gönderilmiyecek 
Zeytin ihraç nizmnamesi 

de yakında çıkıyor 
ihraç maddelu:imiz için Türkofiıaiıı· 

ce lıazaianm ni>arnı;:ııwe~, ~ ~~-
.m..,.a ulu orta nml gondeımw ıu• o
nüne geçmekte, Türkiye nmhrulünün 
,....,_.,, ellorde iyi tmımmaada çok ya
nmıakıaclır. 

Epey zamandanberi tatbi4< edilmekte 
.._ fındık nizamnamesi, ç-ürük bozuk 
mal &'Önderilmesinôn iyiden iyiye önü
ne geçmiı, alıcılen bir hayli memnun 
bırakmıfbr. On giirııdeubeıi tatbik ... 
ı..mda bıMunan yumurta ihraç nizam.. 
namesindelô ııkı kayıt ""' flll'tlar da, 
iyi ııdir geııiı- bu memleket..,._, • 
liinün tam değerioi kar§rlamak ve Türk 
malım tanıtmak balmnmdan verimli bi
timlere erecektir. 

Tüıt<ofisin, yerli ombaullaiuıiz.e 
dıt pazvlardakıi rağbeti arttırmak ül
küsile lm=ladrğı (zeytin ihraç nizam. 
nımıesi) de yakında son biçimini ala -
qıktır. 

Ticaret odım mıedisö, önümiizdeki 
toplanbamda bu nİzAımnalne projesini 
gözden geçireoek ve tetkilcler yapa· 
caktır. 

Oğrondiğimize ııöre, :zeytincilıiğimi
zin iınkitafı yolunda bir çok mühim e
.-dan taııyan bu nizamname i1ıe zey .. 
cinler.in olmadım evvel toplanması ve 
küfe ile ııönderilmesi yaııak edilecek· 
tir. 

Zeytin top1- vakit:leı öııin tayini, 
mahalHn Em büyük müll<iye imirieıine, 
lnrakıiacaktır. Projede Gemlı'lı:, Mu· 
dımya ve Baındırmanm zeytin ihraç is· 
r..desi olarak kabul edilmesi öıne siiriil
mektedir. Bu arada, zeytinlerin fıçı j. 

le nakil ve sevki ana §art koşulacak, 
bütün bunların kontzolü tiaıret odala
rua bıralulacalrtrr. 

Bulgaristandan üzüm ihracatı 
Bulgari•tıımm bu seneki Y"! üzüm 

u.bılan 3,700 vag<mu bulmuttur· Ge· 
çen yıl, iki bin vagon sevkiyaıt yapıl • 
dığına göre, .....ıa bir hayli fark var
chr. 

Samsunda tütün satışı 
Gelıen haberlere &'Öre, Samsundaki 

tütn sabıı ...,;ce hm aı etli bir vaziyette 
devam etmektedir. 

Şimdi)ıe kadar, 117 bin kilo dizi 
tülünü aablmı§tır. Bu tütünler kilosu 
55 • 110 kurut arasında muamele gör
mütlerdir • 

Almanya ceviz alıyor 
AJ..-ya, memld<etirnizden müıh.im 

miktarda ceriz ~ bqJemı§tr· 
Hafta içeri.mele yal>a1lcı mmdeketle
re 170 ton ktıbuklu ve 24 ton İ<; cem 
gönderilmittir· Bımiann mühim bir kıı· 
Dil Almanya i9n yüldenm:iıti:r • 

Arpa satışları 
Ticset ..., zahire borsasında arpa 

..tııJen bir hayli haıwelılenmittir• 
yemlik arpa 3 kurut 24 -timden, 

biralıık .-pa da 3 kunıt 2Ô pmaılan mu
amele gönnüıtür. Yedi gün ôçeriainde 
muhrelif iakelderden §dırimİ2e 543 ton 
mal gelmitıir • 

Ytıgoslav jt.dın a~dı gımız 
l?nde buhmduğumuz yılın ilk al~ 

ayı içinde Yugoslavyacı-. mem:leketi
mize 903,888 dinar değerinde 731 ton 
mal ithal eclilnıittir. 

Ağız sazları 
-o--

Getirilecek dört müte-
1: as!l!a haber gönderildi 

Konservatuvarda ağız sazle.rı için 
yeniden dört mütehıus15 getirilmesi 
..vvelce kararlaımıı, fakat bazı sehep 
!«den dolayı buı>dan vazgeçilmitti· 
Yeni musiki çalııpnasında fikirlerin • 
den istifade ebnek için bu mütehıu -
usların getirilmesi doğTU görülnıii1 ve 
kendilerine haber gönderilmi§tir .. Bu 
haber üzerine mütehaMıılar birkaç gü 
ne kadar l&tanbula gelceklerdir. Mü
tehusıalar Şehir bandosunda ve kon
servatuvarda hocalık yapacaklardır. 

Gümüş liralar 
Yeni baaılan gümüı paralar cumar· 

tesi gününden itibaren ellerde dol"1· 
maya baılıyacaktır. 

bmirde ve htıaınbulda pMWıl.ırı Mer
kez Bankası, Ankarada da umumi na· 
!iye "'"r:ııeai dağıtacal.tır. 

lzmire miktarı kili para gönderil
mi~t:ir. Darphanede ı.a .. , devam el· 
mektedir. Yeni paralar &'ayet zarii ol
muıtur. 

ı.., ÇEK FiYATLARI l 
P, ~~.. 628.SO 1 Prai 19,01,40 y alova • Bursa yo u 
Pııt.·(1.' 12.04 Belrrat 35,04,30 
ıc! ••• 9,29,75 Mo•kon 10,89.75 Yalova ile Bursa arıumdaki yolun 
t u,.,k 79,41 12 BerJ;n 1,97,50 ı.ta.nbul vilayetine ait kısmı birkaç 
~~"vre 2,44 80 Varı va 4.ZO güne kadar yeniden tamir edilecek. .. 
1!--:.~• &3,64 Bud peıte 41,18 1% l . . 1 nb 1 vil" eti' •- L ... ;,.""'"! 3,40,14 f Maddl ı;.eı. tir. Bu yo ıçın sta u ay uon· 

S 
•terdam 1 17 43 llukref 19..24.SO aiıat vermi-tir. 

of • ' ~ 

1• 65,72.87 Vıyana 4,30 ·---------------N U KUT (Satıf) 

~ F'. Fraoaız 
l l>ol•r 

Kur ç.ı.. 
1 Sıle A" 
~ late.rlın 
l() lirel 
1J:) Ln-. 
:tQ: F. B·l~ılta 
1 

Drahnu 
F~rın 

~ı 
169 
125 

98 
23.50 

QS 
216 

23 
11~ 

Z4 
83 

zo 1 la..,ıçr• 
1 Pırzeta 

1 Mu-1' 
ı Z1atı 

20 •• 
Zt.ı D nu 
1 CernoTJÇ 

Albn 
".1~cıdı1e 
1 an noC 

815 
18 
43 
22 
18 
54 

-~ 

9,23 
36,50 
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Mide, Barsak ve Karacijer 
rabatın:ı:lı ki arına 

Af YONKARAHiSAR 
MADENSUYU 

9019 

BELEDiYEDE 

Istanbulun 
Yeni planı 
Jüri heyeti önümüzdeki 
ayın onunda toplanıyor 
Şehir pliinuu hazırlamıı olan mü • 

tehaası•larm plaruarı Jüri heyeti ta
rafından tetkik edilecekti. 

Şimdiye kadar araya &'İren muhte
lif itlerden dolayı bu heyet toplana • 
IDaJnlf ve planları tetkik edemeittir. 

Jüri heyeti önümüzdeki aym 10 un 
da fevkalade bir toplantıya davet e -
dilnıiıtir. Bu toplantıda jüri heyeti 
plinlan tetkik edecek ve kararmı ve
recektir. 

Tamir, tamir, tamir 
Unkapam köpriiaünüıı yeniden ta

miri kararlqmııtır. Unkapanı köprü
sü için belediyeden 60 bin lira tahaia 
ediJmitti. Bu para hımıımen harcediJ.. 
mİ§tİr. 

Bu _.., yeniden 40 bin lira tahai. 
at verihniı ve köprünün tamirine bq 
J•mnak üzere tertibat almmştır. 

Köprü yeni tamir ile üç ......, daha 
dayanabilecektir. Esa._, üç sene son
ra Gazi köprüsünün yapılmıuma bll§
lanacaktır. 

MAARiFTE 

Yabancı 
Mektep isimleri 

Kültür bakanlığı tara
fından değiştirilecek 
latanhulda ve memlekette bazı mek 

tepler Şeımülmekatip, Feyziati eibi ya 
hancı isimler ta~ımaktadırlar. Kültür 
bakanhğından gelen bir haberde Is • 
tanbuldaki resmi ve hususi mektep ad 
larmm değiş.tirileceği ve yeni İ&İmle • 
rin bakanlık tarafından verileceği bil
dirilnıi§tir. 

Hukukt d•şarda işi o~an 
taıoba 

31 Kanunuevvelden tibaren Hu • 
lmk fakült~i 2 ve 3 üncü smflarmda 
bulunan taleeblerden dıtarda işi olan
ların ameli derslerini 8 - 9 arasında al 
malan kararlaı.mıştır. işleri olmayan 
talebe öğleden sonra denlerini yapa. 
caklardır. 

Yokl1m:ı imtihanları 
Hclruık fakültesinde yoklama mı. 

tihanları yapılmağa başlanacaktır. ilk 
imt:han lktı<at ve usulü hukukiyedir. 

Başmuallim!ere sa'.Ahiyet 
Uk mekteplerdeki başmuallimle -

re aa.li..hiyet verilme•İ kararl~mı§tır. 
Ba.Jmuallimler der•lere daha fazla gi· 
rerek muallimlerin vaziyetini kontrol 
edecekler ve raporlarını Maarif Mü
diirlüiüne ,·ereceklerdir. 

Köy me:.tepl ri11i te!tiş 
Maarif müdür muavini Bay Nunıl· 

!ah ile Bay Adil dün köy mektepleri· 
ni teftiıe gitm.işlerdir. Müfetitler cu • 
martesi lıtanbula döneceklerdir. 

Say~av seçimi 
Seçim defterleri hemen 

bir çok yerde hazır 
Saylav (mebu•) aeçinı.i için lstan· 

bulun muhtelif kaymakamlıklan ha • 
zırlıklara devam etinektedir. Şimdiye 
kadar birço~< semtlerde geçim defter
leri hazırlanmış ve kaymakamlıklara 
da gönderilıni§tir. Ancak bazı kayma.. 
kamlıklar mıntakalarm genişliğinden 
dolayı seçim defleri~ tamamen ha 
zırlayaınamı~lardır. Defter«er tamam -
]andıktan aonra geçim için emir gelir· 
gelmı= çalışmağa başlanacaktır. 

iN HiSARLARDA 

Afyon 
Konuşmaları 

Malımızı mutlaka de· 
ğerinde satacağız 

Türk • Yugoslav afyon mukavele
sindeki bazı hi&iimieri değqtirmeiı: i
çin Belgratt.a yapı.lacak toplantıya ~
decek heyetimiz bu cumartesi günü yo

la~. 
Belgratta yapılaaık göriipnıeleT mü

naııebetıile, dün ~turucu maddeler 
inhUan idare meclisi bir toplantı yap-
111'1 ve bazı kawlm ahnmııtır. 

Afyon iıılıiaıın umum müdürü Bay 
Ali Saminin riyuetiııde ııidecek olan 
heyet Belgratta bir hafta kadar lııala· 
cııl<, bu arada Y ugoMııvyanın Hrutnik 
febrindei<i rıly<m hl>rikaaı &'ezilecek· 
tir. 

Orta Avrupaya 
Gelen seyyahlar 

Memleketimize de uğ
ramaları için 

teşebbüsler yapılıyor 
Şehrimizdeki aeyahat acentaları 

Orta Avrupaya celen seyyıularm ls
tanhula gelmelerini temin için bazı 
teıebbüalerde bulunmaktadırlar. A • 
centalar bu maksatla Baı!kan memle • 
ketlerine memurlar göndermektedir -
ler. Bunlar Tiirkiyede seyyahlara çok 
kolaylıklar gösterilmekte olduğunu &ey 
yahlara anlatacaklar ve hazırladık • 
lan broşürleri dağıtacak1ardo-. 

Seyahat acentalan nmına Belgra· 
da giden Bay Umadettin Remzi Bel-
ı:raddan Avuııturyaya, Macari•tana ve 
Lehista:na gidecek, dönü~te Rolmanya· 
ya uğrayacaktır. 

llk seyyah kafilesi ıubatta latan • 
bula gelecektir. Gelecek seyyah va • 
purları arasında 25 transatlantik var 

dır. 

Seyyah vapurlarrnın liman reami· 
ni vernı~yeceklerine dair olan kanun 
Büyük Millet Med.iai .ökonomi encü
meninde müzakere edilmektedir. Bu 
arada ilmi tetkikat için gelen gemiler 
de liman ~andıra ve römorkör res
mini vermiyeceklerdir. Kanunun ya -
kmda çıkması ümit ediliyor. 

Kurup fabrikası 
İle anlaşma 
Demir sanayiinin kurul· . . 

ması ıç1n 

bir anlaşma yapıldı 
Ankaradan bldirildiğine göre Krup 

fabrikasile hükfunetimiz araamda de
mir fabrikası kunılmaM için bir müd
clettenberi devam eden konu§l11Alar bit 
ıniş ve Maliye vekiletile Knıp fahri • 
kası mümeMilleri araunda bir muka· 
vele imza edilmi~tir. 

Mukaveleye göre Krup demir fahri 
kasının tesisatını verecek, ayrıca üç se 
nede ödenmek Üzere kredi de açacak
tır. 

Geceleri gazeteciler 
için bir tramvay 

Gece geç vakit itlerini bitiren ga • 
zetecileri evlerine göndermek üzere, 
Matbuat Cemiyeti tarafından yapılan 
te§ebbüsler üzerine Tramvay Şiııketi 
gece saat bir buçukta, Eminönünden 
bir tramvay kaldıracaktır. 

Dün ve yarın 
Birkaç fikir adamı ııar. Bir kenara tatlı okunacağını pek ke.tiremem. 

çekilmişler kütüphaneler deviriyorlar. Hatta Ahmet Refit Beyin (Racine) 
lı, politika aıe dedikodu ile dolup tercümelerinin rağbet göreceğini um· 

ta,an hayatımıza bira:ıı çeıni aıeren bu mam. Fakat bu eserler zaten harcııi
çalııkan adamlar hemen her haftanın lem olacak §eyler değillerdir. (Goryo 
sonwıda elimi:ııe değerli bir kitap su- baba) Cl§aiı yukarı Viktor Hügonun 
nuyorlar. sinemalara da çevrilen (Sefiller )i yo· 

(Dün ııe yarın, tercüme külliyatı) lunda bir eserdir. Yalnı;ı; bir deıırin İç· 
adını taşıyan bu eserler içinde ökono- tiımai lormımu ifade eder. Bımdan ö
miye, edebiyata, tarihe, tiyatroya ait türü türkçeye çevrilen bu eserlerin da· 
birçok değerli kitaplar ııar. Haydar ha ziyade yüksek fikir terbiyesi almak 
Rıfat ve Ahmet Reıit Beylerle arka· ihtiyacını duyanlara yarayacağını ka
daşları /renk kültürünün analarmı bul etmemiz lıi.zımdır. 
türkçeye çeııiriyorlar. Bir ııakitler türkçeye çeıırilen Ksa-

Bunlar on beı cilt kadar oldu. 
ı k 

ııiyenin, Sinkiyeııicin araba dolusu ki-
Satı ıyor mu, o unuyor mu bilmem. r 

Fakat muhakkak ki bugün olmasa bi- tapları kapış kapış gitti. Bunları sala· 
le yann okunacaktır. Bu eserler şim· ta gibi hazmeden genç ve ihtiyar 
diye kadar hep dilim.ize doladığımız Türk kalalan bugün ve yann tercüme 
bir tahassüre cevap veren tercümeler· küll.iyatının ağır eserlerine karşı ayni 
dir. i,ıihayı EfÖ•teremiyecektir. Fakat he· 

Haydar Rıfat Bey on doku.z ve yir. men ilave edeyim ki biz bu eııerleri i· 
minci asırlarda sİy<J3i ve içtimai inkı· /<iç lfibi biraz da kendimizi .zorlayarak 
lıiplara yol gö:Jteren Biunark, Lenin, okumalıyız. Çünkü abarcuburdan do
Stalin gibi yeni adamların n<J3ıl yetiı· lan kalamı;ı; değipnilfir. Yeni bir Tür
tiklerini, fikirlerini yürütmek için ne. kiye kurulurken onwı kalasını da be&· 
yollardan gittiklerini birka:: cilt çin- lemek lcU:ımdır. Bunun için Haydar 
de anlattıktan sonra Fransız edebiya· Rıfat Bey ve ıürckôsı yılmadan, kınl
tma geçti. En aıon "Ba.zlac,,dan (Le modan bu işe devam eı,,;;,/er. Onlann 
pere Goriot)yu türkçeye çevirdi. U.zun hizmetini Türk karileri bugün olmasa 
ve ciddi bir emek mahsulü olan bu bile yann takdir edecektir. 
eserlerin bugünün zevkine göre tatlı Burhan Cahit KOROGLU 

MAHKEMELERDE 

Kocasını 
Zehirledi mi? 

39 yaşında bir kadın 
muhakeme altında 

Dün ağır cezada yeni bir cinayetin 
dunışmaıı yapılmaya b~lamıştır. Suç 
lu Çatalcalı Rukiye iuninde 39 yapı>· 
da bir kadındır. Suçlulara mahsus yer 
de bir jandarmanın muhafazası al-
da ve 3 ya!lında bir çocuğu ile bera • 
ber oturmu!ltur. Bu kadın kocası Ah
medi zehirleyerek öldürmekten suçlu· 
dur. 

Köyünde de iki çocuğu olan bu ka 
dm bakacak kimaesi olmadığı için 3 
yaımdaki çocuğunu yanma almıı ve 
Tevkifhaneye onunla birden glımittir. 
Dava kağıtlarına göre, Ahmet aıçan 
otu ile zehirlenmittir. Rukiye kocuı 
Ahmedi sıçan otu ile zehirledikten 
aonra Ahmet ölmemi!!, 8 gün başta 
yaf:mıf, bu hastalık urasında da ze • 
hirlendiğini anlayan biçare karısından 
bütün gün yoğurt istemit. fakat kadm 
yoğurt vermemiştir. 

GeçDııai:z:lik yüzünden karısı elile 
zehirlenen zavallı Ahmet sekiz gün 
zehir acuı içinde kıvrana kıvrana ağ
laını§, sonra kalbi durmuı, öbniiştiir. 
Köyde de doktor olmadığı için gömül 
mÜftür. 

Ancak Ahmet öldükten sonra zehir 
lendiği etrafındaki dedikodu abnı§ yii 
hümüı, İ§ Adliyeye dayan:ıııq, Ahme· 
din kadavrası mezardan çıkarılmıt, a
çıldıktan sonra, uçan otu ile zehirlen· 
diği anl&Jılmca Rukiye de yaklannuş
tır. 

Dünkü duru§lll"da ıahitler dinle • 
nilınit, fakat bunlar Rukiyenin koca· 
ımı zehirlediğini görmediklerini, yal • 
ruz de:l:koduyu duydukların nöyle -
m.iıl:rdJ-. )tırtlflWl batka §"bitlerin 
geLrilmeai için b&§ka güne hır~ 
tır. 

Çaldı mı? 
Büyük Karadeniz otelinde palto ve 

para çalmaktan suçlu Behçetin Su! • 
tanahmet sulh birinci ceza mahkezne. 
sinde durupnası yapılmqtır. Behçet 
mevkuftur. Şahitler parayı çaldığını 
görmediklerini, fakat paltonun bavu
lunda çıktığını aöylemiılerdir. Behçet 
bütün bunlan reddetmiı ve müdafaa 
§ahitleri göatermiştir. Durupna bu • 
nun için baıka güne bırakılmıştır. 

Polisi yaratıyan adam 
icra tarafından aranı"makta olan 

Ahmet adlı bir suçlu kendiııini yaka
layıp icraya götürmekte olan polis 
Cemili bıçakla yaral&ml§, üstelik te 
aöğmüştür. Dün üçüncü cezada Ahme 
din durupnaaı bitirlmit ve bir •ene bir 
ay hapis cezau kesilmiştir. Ahmet du· 
ruşma masrafını da ödeyecektir. 

Ağır ceza reisi l!egişiyor mu? 
Ağır cıcıza reisi Azizin Adıma 

ağır ceza .. eıisliğine tayin edildiği söy
lenmektedir. 

Temyiz mahkemesinde 
yeni azalar 

Oğrendiğimi:z:e göre Hukuk fakül
tesi dekanı Bay Sıddik Sami ile Bay 
Ebüluliinm temyiz mahkemeai a:zalık
lanna tayinleri kararlapnı§tır. 

Toprak altında kalan kızlar 
Balm-köyüncle w ocaktan tebeır 

çıkarırken aağlamlama itlerini yapma 
dığından dolayı iki kızın toprak altın
da kalarak ölümüne sebep olmaktan 
..uçlu Hüaeyinin duru.pnaaı dün aiırce 
zada baılamqtır. Suçlunun avukatı 
Muatafa Nail Hüaeyinin bu İ§te auçu 
olmadığını, sağlamlama i§i yapılamı • 
yacağmı, tebeıirin toprak yüzünde ol· 
duğunu &ÖylemiJ, Hilıeyinin aalıveril
inesini iıtemi§tir. 

Ancak qhi.tlerin hepsi dinlenmedi· 
ği için bu istek kabul olunmamıı, mü
dafaa ıahitleri getirilıneai içn dunJJ· 
ma baıka güne bırakılınıtlır. 

o 

Fırka kongreleri 
C. H. F. Rumelihisarı ocağı yıllık 

kongresini 23-11-934 cuma günü ak· 
tetmiftir. K~e (Mektep biauı, 
teritos çe.....,teri, yoilar, ""' tramvayın 
Bebekten Hi&ımı. lıaılar temdidi ,.,, e
ieloırik fenerleri) giN dilekler mevzuu 
bahaolmuıtur. 

yeni heyeti idm-e aeçimıi ele yapıl
mıı ve atick*i zevat inUbaıbı kaz.,. 
nuşbırcl.r: 

Bay Süleyman, Bay Sait, Bay Nec
mettin, Bay Mahmut, Bay Avni, mümeı 
silliklere de; A-vukat ve hazine wlıilo 
Bay Yuauf Nuri, Bay Süleymaı ıc
çilrniştic. Kongre rnünaaebetile Kemal 
Atatürke, bmet lnöniine, Fwiı:a kirtibi 
umumiıs.i Bay Real.e tazim ve saygı 
telgraf,lan çdcilıniı ve alman karJılık· 
!ar oca& menwplarmr ülküye bir kat 
daha b..ğlamıfbı-. __ ..,.. __ 

Tutum haftası 
12 Birincikanunda baılıyacak o1an 

tutum hafta&ı (Tasarruf haftası) için 
çalqılmaktadır. Bu itle uğr"4AJ1 Bay 
Daniş, vilayete gelerek vali muavini 
Bay Ali Rıza ile görüşmiittiir. 

Tutum haftası, Halkevinde vali ve 
belediye rei&i Bay Muhittin Kültür a• 
çacaktır. Aynca türlü dernekler ve 
mektepliler haftayı kutlulayacklardır. 
Taksim Cumhuriyet abideaine çelenk 
konacaktır. 

Bir hafta radyoda konferan•lar ve 
rilecektir. 

Bir takını tücacrlar da cemiyete yer 
li ürünü (mah•ulü) olarak ceviz, ku
ru üzüm, incir vermiı-lerdir. Bunlar 
mekteplerde çocuklara verilecektir. 

Bir Rus doktoru, Profesör Smir
nol bozuk kalpleri, bozuk saatler 
gibi tamir etmek imkônını bulmı.ş. 
Hastayı ameliyat masasına yutırı
yor, nişteri e:ine alıyor, kalbi dı • 
f'?'' çıkanyor ve düzeltip tamir e
dıyormuş. 

Profesör bu hwwta Deyli Eks -
press'in bir muhabirine demiş ki • 

"- Kalbi duran veya dunnak Ü
•zerc buluıı:m hastarun kalbini çr.lcan

yorum. Yerme elektrikle işliyen ve ka· 
uı;uktan yapılan bir kalp ıkoyuy<ırun 
(tıpkı patlak otomobil lastiği değişti. 
rir gibi) bu kalp işlcrlten çıkardığml 
kalbi ameliyat hücr<mde düzeltiyorum. 
Kalp_ .Yiı;tı:J<sa yama yapryorum (kalı 
dedigımız §OY çorap gibi bir şey mi a 
caba?) dikip yerine kokuyorum!,. 

Profesörün icadı doğru İst 
dehşet! Bu suretle sadt: ecele kar 
fi değil belki kalp ağnlarına, kı 
nk kalplere karfı da bir ,;aıe bu. 
lunmaı oluyor. • 

Artık bir gencin bir genç kıza 
uıalı oldu mıı. veyahut bif genç 
kız bir delikanlıya lena lıalt!c tu
tuldu mu, doğru gitsin Profesör 
Smirnof'u bulsan, kalbinin zayıf 
tarafım ôycır, akort ettirsin! .• 

Kalbi bozuklar da lennin bu ha 
rikasından fevkalade istifade ede
büirler ... Bu sayede dünya hep ha
yırlı, iyi insanlarla dolap ta,ar. 
Kavga ortadan kalkar •.. Mücrim
ler crzalrr. Belki artık bu ni,_ter hcu 
be karşı da bir deva, hem de mü 
essir bir deva mahiyetini alır ..• 

Fakat acaba o zaman dünyanın 
vazyeti ne olar? insanlar ölmezse; 
ce bir yandan da yeni doğumlar 
o!ursa halimiz neye varır? 

V iikıa iktuadi buhrana karfı da 
çare bulunmuş olar. Birçok fabri • 
katörler mallarına mahreç temin 
ederler. lstihsalôt ambarlarda çü • 
rümek tehlikesinden kurtulur. 

Kontengentment uaulü kalkar. 
lpizlere iı bulunur. M. Hitler'in, 
M. Roosvelt'in bu sayede mevkiie
ri daha sağlamla,ır. 

Fakat diğer taraftan nüfusu faz. 
lala.,an bazı devletler, sade Asya· 
da, Alrikada yer istemekle kal -
mcızlar, ayda, merihte, zührede de 
iddiayı hukuka kalkarlar .•• O :z:a. 
man ne olur? 

Gene harp •.• 
• V elhônl bu öyle bir dairei fasi
dedir ki dönüp dola,ıp gene üatü -
ne geliycirıu. Dünya bo,O:aa da 
bunu düfiinüyorıı:z:, Tibet yaylasın 
da, Salırayikebirde, Amerikmla ol
duğu gibi yüz, yüz elli kat binalar 
(Gratte-Ciel) yükselse de gene 
harpten kıutulamıyonı:z:. Dünya, 
koca dünya bugün zaten nülus la:z: 
lalığından fikiiyetçidir. Ve umumi 
nüfm muelelerile ağraf'l'llar dün
yanın nereye gittiğinden endİJe et
mektedirler?. Şimdi ~mıza bir 
de Profesör Smirnof'un İcatları çı
kıyor. 

Kalp meselesi de hallolursa bu 
ifin sonu ne olacak? 

Fakat ne t7rerak edelim, ne de 
sevinelim; bu bir masaldarı ibaret· 
tir. Size hikayenin iç yüzünü anla. 
tayım: 

Rasyada kalp üzerinde ameliyat 
yapmak' meselesi hayli ilerlemiş • 
tir. Profesör Smirnof da bu huau::· 
ta lanınmlf operpatörlerden biri -
ilır. Bundan hayli zaman evvel o
kuduğum ilmi bir makaleye naza • 
ran Rasyada kalp sektesi netice
sinde ô":en bazı kimseler üzerinde 
ameliyat yapılmıJ ve kalplerinin 
bir müddet daha iflemesi temin e
dilmiftir. 

Prolesörler sonra bu ifi dalıa zi. 
yade derinleftirmiJler ve birçok 
köpekler üzerinde tecrübe yapmıf
lardır. Bu tecriibeler fühakika 
.zannedersem yüzde yetmif kmlar
mUllGlık neticeler verm.İf tir. F alt.al 
hayvancağızlar biraz Ytıf'ldıktan 
sorıra gene ölmüşlerdir. 

Zaten marul doktorlarımız •Öl" 
ıuyorlar ki, kalbi çamaşır gibi de
ğiftirip yerine başka bir kalp koy· 
mak imk4n dahilinde değildir. 

Peki öyıe ise bu havadisin ma • 
hiyeti ne? 

Onu da söyliyelim: 
Deyli Ekspress gazetesi Avrupa· 

da daima heyecanlı haberler ver
mekle marul bir gazetedir. Ufacık 
bir hôdise bu gazete muhabirinin 
elinde kocaman bir balon ol:ır. 
Kauçuk kalp dediği şey de bu ga· 
zetenin kauçuk balonlarından bi • 
ri olsa gerek! 

Gazetelerde her gördüğümüz İôl 
ayni keramet midir? 

Mümtaz FAiK 
.................. 

HAYAT PAHALILIGINA 
KARŞI 

Havagazı ütüıü saatte 70 para sarfo 
der. (5302) 
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Sayruluklar lll 
Artası l2J 

Sayruluklarda arta d ıi üncesi en eski ve 
en çapra;ıık düşuncelcrdendir.Banda bilıi 
miz yok gibidir. Karanhk içindeyiz. Şu 
var ki art ız arasız çalışmalar bu karan
lığın ıçinde benek benek (3) ıtıldayor, 
tektük yerlerini ay.!.nlatıyor. onlara ba
karak aayruluk ariası için kestirme sözler 
söyleyebiliyoruz. Seçip kestiremedikleri
mizi de alaca karanlıklar içinde görebili
yoruz. 

Çocuğa, hemen doğarken anasından 
geçen aayruluklar için bir ıey söylemiye
ceğim. Onlar dıt bakııtan anadan doğma 
ııibi görünürlerse de içyüzü öyle değil

dir. 
Daha döl yatağında iken çocuğa aald,. 

ran bulıqık sayruluklar da vardır ki on· 
lar da arta sayru4ukJadan aaywlmaz. 

Onlar bir kerteyedek özel ( 4) bir ba
laııkhktır. Anasındaki bulaı:ık aayruluk 
aavuıunca çocukta da bir nesne (5) 
kalmaz; Sapsağlam doğar. Arada, 11ra0 

ela görülen veremler, 11tmalar, ve daha 
başkalan bu kümedendir. 

Sayruluk, arta kılığına bürünmdı: için 
daha ana, baba tobumlarmın birleıtik
leri sırada çocuğa ııeçmiı olmalıdır. Ar
ta olarak çocuğa ııeçen sayruluklar, ço
cukla bile doğar. Çocuğun kunımanu 
(6) kuran tohumlar daha birlefirken bo
zuktur. Bir de ıuraya bakmalı! Tohumu 
yapanlar sağlam olurda bozukluk yalnız 
tobumlardacbr. Bu tohum bozukluğu da 
erta olarak geçen .aynahı.ldar ra:rd • 

• • • 
Çocuk kurumunun ilk yapı l&fl olan 

selül jennine (7) daha kurulurken ana
sının, babasının tektük betleri (8) ona 
geçiyoı·. Ç x.uk bu selül'ün filizlenip sür
m.,.inden olur. Betler, belli başlı kural 
(9) larv. bağlı olan.k gÖl>ekt ... ııöbeie 
geçiyor. Bu geçen nesneler, - Ananın, 
babanın bir bozulduğu olmaksızın -
soy (10) sop (11) un ve uluslar (12) 
damarlarının özel kurumlarını kuruyor. 

Bir de ıu var: Analarmda, babaların
da olmayan bir bet ııünün birinde çocuk
larında beliriyor. Ve bu bet, arta törü ve 
kurallarına göre 'lonra gelenlerde de gö
rülüyor. Tıpkı arta uyrulukLır gibi ... 
Tuhafı neresi, bilir misiniz? Ergenlerde 
böyle beliren betler arta kılığı alarak on
ların çocuklarına ıı:eçıniyor_ • 

~ .. 
Arta kılığı aldıktan sonra ananm, baba 

ıun betlerini çocuklar, torunlar n.aaıl pay· 
!atıyor.? 

Mende! adlı bir kimse bunu bir törüye 
bağladı. Burada o törüyü anlatmak u

zun sürecek. Sinir aayruluklannda (arta) 
büyük bir oyun oynar. Bir çalımına ge
tirip bir batka yazıda da onu anlatırken 
arta törüıünü de söyleriz. Yalnız ıu k .. 
dar söyleyeyim bu arta törüleri henüz ka
ranlık ve karııtktır. Ne de olsa ııörülü
yor ki arta törüsü aayrululdarda ırerekli 
bir oyun oynayor. Buna bakarak törü 
düzenlerden tektük kim.eler pek ileri 
&ittiler; üzerlenıde sa:ynıiuk artall le
keoi taJıyanlorrm döl ııetirme iıleldild• 
rini kaldınnayı -ya sürdüler. Bu pa. 
brva.l.sızca lıir oalchnt, körleıııeclea ab
hfhr. Diriik it' . ıle "• w- (13) •• 
p+4 • ._ Dedim ya, aııyrululdanla arta 
İfİ beaiiz, koyu deiilse de, .ı- kann-
1.ıldıır içindeclir. Umalan lıi lıw patlan 
,...,.._ ..... m-a.rı. -- ........... 
sörelim. (Göte) .... deıliii ailıi 1 

A7dıalık, a7dm1Jk. biru daha. •• 
Dr.R ..... HAlll 

(1) Saynıluk- ha-hk, (2) Arta -
ftru, (3) benek - nokta, (4) özel -
hıaıll, (5) neme - feY, (6) :ıı::..-
- t~. (7) cellule ~ (8) 
bet - cVl&f, (9) kural - bide, (10) 
soy • neail, (11) sop-Irk, (12) uıu. 

- millet ( 13) İTgenlifı: - acelecilik. 
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o kadar giiriiltü ediyorlardı ki 
tramvaycılar kahvesinde yirmi se
ne, alb kol i.kambil oynaımt bir a
d•mm kulaiı bile buna ta.hıumnül e 
demezdi. Oraya doğru giderlerken 
Haydar, ehemmiyetli ehemmiyetli 
ıordu: 

- Kuzıan Nazmi! Nimetin sen
den bafka bir konııttuğu var mı? 

- Pek tahkik etmedim ama ... 
Zannetmem. Zaten benimle olan 
macerası da ıuya lirittir. Merhaba 
Nimet, merhaba Nazmi! itte bu 
kadar. Eğer birisi bir ukalilık eder-
se inannıa ..• 

Bu sırada, bilardo oynayan1ar
dan biri naamna basılınıt gibi ıu
ratmı buru~turarak; 

- Eyvah! - diye bağırdı - Bu 
kaçırılır mıydı be birader? kömü
ıün? Bu ne iska geçif ... 

Fakat o anda Nazmi gözüne ili
tince, bilardoyu da, hiddetini unu-

Soyad arını seçerken 
Soyadı seçimleri ba1ladı. B'lfla

dı değil, aldı, yürüdü bile .•. Yalnız 
bana, günde sekiz on kifi, başvuru
yor: 

- Bize birer soyadı bulsana ... 
diye ..• 

ikide bir soruyorlar: 
- Göğem nanl? 
- Aktuğ koysam yar<lflk alır 

mı? • 
- Günıpk yerinde düfüyor mu? 
Çoğunu btzfımdan savmak için: 
- Güzel! 
- Buntlan iyin buluwwız ... 
- /yi seçmipin ••• diyip allatıyo-

rum. 
Yalnız, bir takımlan uar ki, türlü 

adların üstünde, bal emmek için 
çiçekten çiçeğe konan kelebekler 
gibi dol~ıp duruyorlar da içlerin
den bir tanesini beğenemiyor/ar. 

Bence soyadım alırken bu ka
dar üzüntüye kapılmak doğru de
ğil. insan, gönlüne ne doğdu ise, 
diline hangisi kolay geliyorsa, onu 
çekip alıvermeli! 

Bugün seçtiği adı, yarın beğ~ 
meyip Jeğiftirmeğe kalkı,anlar gö
rüyoruz. Bunlara: 

- Koyduğun addan niçin vaz 
geçtin? diye sorunuz, alacağınu: 

karplık fU olurdu: 
- Bana yarapnazdı da ondan! 
Ad, şırta giyilecek çaput ( elbi

se) değildir ki yara1ıp yar<Jfmadı
ğı bir bakııta anlaşılsın. 

ilk ıeçilen adı olduğu gibi bıralr
mak, en tloğrusu, en kestirmesidir. 

Gelen, gideni arattığı gibi son
radan bulunan "ad,,da, önceki adı 
aratabilir. 

Ad seçiminde bocalamalar yap
mayalım! •. 

M. Salahaddin GONGöR 

YENi NESRIY AT -
J. Rasin külliyatı 

Dün ve yarın tercüme kütüphanesi. a .. 
dı altın d.ı Bay Haydar Rifat ve ari<a
daılan tarafından Avrupa lolaaiklerin
den yapılan tercümelerin nefrine devam 
edilmektedir. J. Ruin külliyabnın ü
çüncüsü de ncıredilmiıtir. Mütercimi 
Bay Ahmet Reıit (H. Nazım). Tavsiye 
ederiz. 

Yeni adam 
(Yeni Adam) mecmuımnın 48 ma 

-.yısı gii:ııel l'e9İınb bıR- ka.paiola V'C dol
ııun miind~tLo çıkmıftır. 

Fotoğraf haterleri 
Bugün çıık., lı ı" wi sayısında bir 

hafta içıinde olup m- yerli, harici bü

- hicliı .ı iu mç lıir yenle ~
... ea canlı fotojnııfJmnm ,.m.rile 
IN&A.. b! =+· 

(Fotoinıf Hıl'o n isi) - ı ı·s
cla spor, ...... ft moclıı:ta ııit lıir çele 
nwiıul.ır oldaia ailıi fotoinlbr mm
.,. ile - ı- lw • ı. ı-.w mi
t~ 'mw ela lıertip .... ,tir. T .. si,. • 
deria. 

S'OREYY A. OPERETi 
c- -tine ıs de Be,ooila Maı-

rujcla "" - ..q.., 2I0,30 da 
Oskidıır Hale TiJ'&b a ıaada 

KARIM NAMUSLUDUR 

Müellifi: Nazmi Şehap 
tarak yanma kOfbı; 

- Aman be Bac•nw ! cökte a
rarken yerde buldum ırn: 

- Emret caıJllD." ne istiyonun? 
- Dur bir parça ... Aırm ! Al fU ; 

lstakayı benim yerime oyna. •• 
Elindeki değneği ve ucuna aea

bi asabi sürttüğü tebefiri göğsü bağ 
n, açık, kolları •ıvab, kahve garao
nu tavırlı bir gence verdikten son
ra; 

Şimdi ..• - dedi - beni dinle ..• 
- Peki dinleyeyim .. ama evvela 

rizi tanıftırayım. Ulvi bey ... ihtiyat 
zabiti ..• Uç defa yaralandı. Son ya
radan daha elli gün tebdili havası 
var. Haydar bey ticaret kaptan 
mektebi ıon sınıf. 

Ve iki genç ıelaml~ırken Ulvi
ye sordu: 

- Müh'.m mi, hususi mi aiılata
cağın sey? 

- Eh ..• biraz .•• 
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Başvartanik ! 
Bizim Fransızca La Turquie'de 

çalışan Mehmet adlı bir çocuk var. 
Geçen gün bana dert yandı: 

- (Eliiziz) in Çemİfkezek kaza
sında BQfVartanik diye bir köy var. 
Ben o köytlenim. 

Haritada bir çok yabancı adlı 

köyler değı,ti. Nedense, bizim Baş· 
vartanik, olduğu gibi duruyor. 

Herkes lıarırl harıl soyadı alır
ken, köyümüzün adı da değiftirilse 
olmaz mı? 

Mehmede hak verdim. 
Türkiyede BQfVCZTtanik adında 

bir köyün bulunmanna, bunca za. 
mandır, nan/ katlanabilmifiz? Ona 
hep birlikte ŞCZfalun. 

Mehmet, benden karfılık bekliye 
rek acıklı acıklı yüzüme bakıyor
du, dedim ki: 

- Korkma, Mehmet, Karabetle
rin, Vartanların adı değifirken se
nin Başvartanik'e de bir soyadı bu-. 
lurlar! •• 

KulakmUaliri 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca kar!ılıldarım yazdığımız ke 

limelerin öz tiirkçe mukabillerini ıeldi
mizin boı hanelerine yerletıirerei< ke • 
sip (Milliyet bilmece ın<murh.ığuna) 
gönderimz. Doiru halledenkr arasında 
kura çekiyor ve lmzana.ılara hediye!.,.. 
veriyoruz. 

Bihnecemi:Un müdd<ıti: Ruııün ak
ıarna loadaa..ıır. 

Bilmecımiz 
3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 .. 1 
2 •I i ••• 1 , 1 
3 1 '•I i•I !•I 1 

4 1 1 D l • 111 -5 1 1 11, 111 1 

6 i •• 1 1 

7 il 1 
1 1 

8 1 1 
9 
1 
11 l~ı 

Soldan aağa 
1 - Bitap (5) Lep (5). 
2 - Tir (2). asa (4). 
3 - ~ ir para adı ( 4). Çok dejil (2). 
4 - Geniş (4). 
5 - Nihayet, netice (2). Bir ressa

mımızın maskatı re'si (3). Sada (2). 
6 - Dem (3), davet, kıraat eyle 

(3). 
7 - Berf (3). Beyaz (2). Bazu, 

feri (3). 
8 - Çabuk yanan odun (4). Nota 

(2) Büyük (3), 
9 - Rabıt edatı (2). 
10 - Muhkem, nekes (4) .Nota (2). 

Çok dejil (2). 
11 - idrak, TUkuf (5). 

Yukardan &f&iı 
1 - Ba.&et (6) Nota (2). 
2 - Bir adet (3). Bir etki1- adı 

(6). 
3 - Nola (2). Bir llleJ'T• (3). Ra-

ı.t edııb (2). 
4 - imam (5). Bir içlııi (4). 
5 - Nota (2). 
6 - Lisaıa (2), Ftıide, icı.met (2). 
7 - Ojle ile ~ ....,ı (6). 
8 - Bııldcmlık, fiitUr (5) Olmaktaa 

-- (2). 
9 - Nota (Z), Kiraat .,.ı. (3). 
10 - Ati* ..... (11). 
11 - Bir ım-. ~ (3), Ma

J'İ (4). 

• 
10 ma ında: emsalıiı bir m nzu ... 

Muazzam bir vaz'ı sahne 

Moskova operasının meıhur artistleri: KOUZMINA - BOUGOLIOU· 
BOV - M. JAROV Sovyet sinema sanayiinin bir şaheseri: 

İllveten: ( IST ANBUL) emsalliı tabii gl!zeilikltr"n; 

ŞERİF 
MUHİTTİN 

Konseri 
(Viyolonsel ve Ut ile) 
4 Birinci Kanun saat 21 de 

ŞF.FTIR ( Eski Fransıı ) ıivaırosunda 

~"Y~X~IJ-YilJ 
- --

Bugünkü program 
ISTNBUL: 

18: Almaaca derf, 18,.30: Dan• maaildai pli.k
ile. 19,30: Dü.n7a habet-leri .19,45: Ti1atro meT 

auunu.n anlablma•r. 19,45: Şehir tiyatro•undan 
nakil (Madam ıen jen. komedi ÜÇ .,_de •• bir 

batlancıç. Yazan Viktori7en Sadu •• Emil 
Mora. T ercü.me eden Seniha Bedri Hanım, 
(Ha"& miiN.it oldu.kça ıarp memleketleri ..... 

riyatı proıraoumı:r:a i1A•• edil.cekti.r. 

223 Kh.ıı:. 16,45: Hafif musiki. - Muhtelif, 

19,15: Pi7aao konseri. - Muaahabe. 20,30: 

Senfonik konıer (Pli.kile.) - Ma.ıahabe. 21: 
Leh mu.ikisi. 21.45: Haberler. 22: Senfonik 
lr:onıer. (Leh muaikiai.) 22,45: Konferaaı. 23: 

Rekli.nı konseri. 23,15: Dana dersi .23,35: Da•• 

mu•ikiıi .- Musahabe. 2-4.05: Dana muıiki
ıt 

1195 Klrs. FRANKFURT, 251 m. 

19,15: Neıell musiki. 20,45: Günün hal.erleri 
21,10: Sar oetriyab. 21,30: Karııık neıriyat. 

23: Haberler. 23,20: Vaıingtondan naklen 
haftanın mühim haberleri. 23,30: Alman halk 
muıikisl. 24: Gece moıikiıi. 1: Kez.a, 

841 Khx. BERLIN, 357 m. 

18,15: Puccininin ölümünün 10 uncu J'lldCS .. ü 

mü münaıebetile opera eserlerinden konser. 
19: Muhtelif. 19,30: Sözler, 20,40: H aberler. 

21,10: Breılaudan nakil. 2.3: Raberler. 

823 Kb•. BOKREŞ, 354 m. 
13 • 15 Gündü% pl.ik ne4ri1ab. 18: Saloa 

orkeıtra11 . 19: aHberler. 19,15: Salon orkeı· 
trunun de•amr. 20: Konfera1111. 20,30: Romen 
opcıraıındannakil. 23.: Haberi-. 

686 Kla. BELGRAT. 437 m. 
18: Radyo ork•ıtn.•.L 19,55: Muhtf'lif 1:.a· 

hisler. Reklim ... e pl&k netriyatr. 21: Milli 
11etriyat. 21,30: Piyano konseri. 22: Konferans 
22,30: Radyo orkeıtraaı. 23: Haberler. 23,15; 
Radyo orkestrası. (Hafif musiki.) 

545 Khs. BUDAPEŞTE, SSO "'· 
18,30: Piyano refakati.le Macar tarlolan. 

19: PIAlr. 20,10: Pucciniye da.ir söı:ler. 20,30: 
Operada •erilecek bir opera temıilini (iıim 
yoktur. nakil.) 23,30: Haberler. 24,30: Caı:baa.d 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18: aHfif mua.iki . -Musahabe .. - Plik. 

Mu .. habe. 21,45: "La Giocon.cla,, isimli Poa.· 
hiellinin opera temsili. 

950 Khs. BRESLAU, 316 ra. 
17: Hafif musiki. - Muhtelif. 20: Keman 

koa .. ri. Z0.25: Skeç. Zl: ICı .. rd~o haberleri. 
21,ıoı E•ki Berliai c:aa1aam- .. ,n,.at. 

Müderriı Dr. Raıit Tabıia 
Bo.tancıda Tepe -hr" 

larmı lıalıul ediyor. 
da hula

(1177) 
9417 

Arthur Schaitaler'ia bir a1k bikl1eai 

Oynıyan: MAGDA SCHNEIDER 
l!u fi:m, 

Mevıimiıı. 
aık ile haya b ahenkdar kılmaktadır. 
en mlie11ir, •• hisai bir ıl!perfilmldir. 
lıantea: FOX JURNAL 

JOSEPH SCHMİDT 
Bu halta; ZSOKE ZSAKALL ile beraber 

SU M E R (Eski Artistik) sinemasında 

iLKBAHAR ŞARKISI 
filmiade: MARTHA - CARMEN operalan ile 

TIRITOMBA veaair bir çok şarkılar taıranal ediyor. 
-------tlintea: FOX JURNAL ... ____ _ 

( 

BEN 
BİR 

CASUSTUM 
FraHııca 

al!ılü 

Senenin '"' muazzam, en 
hiesi., milyonlarca liraya 
mal olmut 100 binlerce 
asker, sayısız top, tüfek .•• 
Alman, Ingiliz, Amerikan 
artistlerile yapılmq miaif,. 

m bir Fılmı 

Kİ YÜZLÜ KADIN) 
au filmin kuvvet ve azamıt"ni, tavsii ;çin kelime bulmiktan acizit 

oJI 

Bu~ün matinelerden itibar.:n J P E K sinemasında 
1 

Muhterem halkımızın 
NAZARI DiKKATiNE 

Önümüzdeki kanunusanide soyadı k,anununun ~ .... l.anacaktır. fltr 
Türk öz adından başka soyadmı da taıı mağa med>uı-clur. Soyatlanıım nüfol 
ve doğum kütüklerine ııeçirilmeti ve eli erdeki nüfus .kijıtlanna ele yazdırtl
ma11 ve ticaret erbabmm unvanlarınm değiıtirilmesi içUı yapılacalı: bir takmP 
resmi muameleler vardır. Hem aayııı değer balkmm:a bir kolaylılıc ciınak beıı" 
de kanunun tatbikmda ıehrimizdeki münevverlerin ön ayak aı-n. ~ 
etmek üzere yazıhanemiz bu resmi muameleleri çok az bir -.ı içinde .,. 
pek küçük bir ücretle yapmağı taahhüt eder. Bundan bqka ömiri<çe _,., 
uzun arıqbrmalar neticesinde buluam Uf ve cleierli ballmnnın .eçmelerİI"' 
arzedilmeğe baılıınmııtır. 

Adres : Galatada lı Bankuı kaq11m da Bozkurt Hanında 11 • 12 No. ela .. .. _________________ YARDIM EVi.-~ 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR • 
TiYATROSU 

bqkllllÇ talılo. y .. 
zaa V"skıw,.m Sıırclu 
ve Emil Mcıro. T.-ci
me edm Semiba ..._ 

-----c:::=- - - -- ---- --

- Haydar yavrwn; - biraz 
alarp dur, istenen bir kaç dakika 
fU pokeri seyret olmaz mı 7 

Bahriyeli lwnen NVlfb. O bdar 
alika ile oyıwbfı OJllDU bırakıp 
NazmİY'İ bir köfeye çeken bu ıen
cia her halde mühim bir iti olacak· 
b. Nitekim Uulvi, lıiç bir mubcl
U- yapmadan .öze batladı: 

- Bizim -ıe arpa aardı a-
nam. .. 

- Yeni bir haber mi •ar? 
- Bililiiin gibi. Babuı, dün ge-

ne birine "ben inadımde.n ayrıl· 
mam. Kızm kanını içer, kızılcık , 
,erbeti içtıim derim de gene ona ! 
vermem,, demif. Sonra kızdan bir 1 
mektup aldım. "Bu it ne olacaksa 
olsun evde bin bir ltakarete uğra
yonmı. Canımdan bezdiriyorlar,, 
diyor. Vallahi ne yapacağnm tatır· 
dun. 

- Peki ama Ulvi ..• ben ne yapa· 
bilirim? 

- Sen mi ne yaparsın? .• Sen 
seninkini fÖyle bir iskandil eder· 
•in. Kıza evde hakaret ediyorlar mı 
ebniyorlar mı? yalnız bunu anla, 
kafi ... 

- Nimet söyler mi bakalım. 
- Sana söyler. 
- Yanılıyorsun gibi geliyor ba-

na ... Bugünlerde o beni asmağa 
bqladL ' "'-

- O - aeni? aen mi onu? ha
berim nr. Ticaret kaptan melm
binde bir çocukla konUfUJOl'Dmfo 

- Gördün mii? 
- Beni atlabnm umna 1 O fa-

aaf'te0 fe'Y··· bllr gün iki gün k
fUl'ı ~ gün rene batmdadır. 

- Yap. •anlı. ha-nlamm ~ 
-1amaı ,_ ıeiaiıı. 

- Bac•nw iki elim yakancluır. 
Ne yap yap bu akpm Nimetle ko
llllf.·· Bizim kızm halini mutlaka
öğrenmeHyim. 

Nazmi lllltu. Saçlannı ka.J"1'bra· 
rak bir iki dakika kadar düfiinclü. 
Sonra; 

- Bana bak .•• - dedi - bu iti 
bıça:k gibi keaip atmak iıter miırin? 

- Zannederim. 
- Kaçıralım fU kızı. 
- Gelir mi? babumdan çok 

korkuyor. Seni o herife vermem de
diği gündenberi sokağa çıkmıyor. 

- Seni istiyorsa gelir. Gelmez 
ae istemiyor demektir, sen de onu 
ntemiyonun. Biter ıider. Oldu 
mu? 

Ul'Vinin yüzünde biran bir te
reddüt dolaftı. Nazmi ısrar etti: 

- Haydi çabuk. Çok dü,ünme ! 
Bitirelim fU meseleyi. O vım•n 
herif bir daha eline geçinin kızı. 
nı da, artık kanını kızılcık terbeti 
niyetine mi içecek, koruk terbeti 

• etine mi ıörelim. 
my ---L:l--L • - Kabul- Ana,_ -
aba? 

- Halep orada iae artm lıaıada 
Yarından tezi yok. Sen aut aJa,. 
franıa OD bir dedi mi, 8eJuıtb. bir 
anıba çevir, camie yakın bir yv
de belde. 

Ulvi aerincle elini uzattı: 
- Yap. be Bac•n 1 1- Sen de 

benden bir feY iate... 
- Ben de mi bir feY isteyeyim.., 

diye dalgın dalgm eöjfendi 
Nazmi - laterim ama. •• bilmem ya
par mum? 

- Erkek sözü ... dile benden ne
dilenin. •• 
Ayağa kalkmıtlardı. Nezminin 

yüzünde acı bir gülümseme belir
mifti. Dudaklannı al'kadatınm ku
lağına yapıfbrarak hafif bir sesle; 

- Artık. •• - dedi - Bana ba
canak deme! doğru değil. Nimet o 
çocukla evleniyor. 

Eve döndüğü zaman yatsı ezaa
ları okunuyordu. Anlatılan hepsi 
dört gözle bekliyorlardı ki kapı a
çılınca, anasının, büyük anaımm, 
kardetinin merdivenden sarllarak 
bir ağızdan hizmetçiye seslendikle
rini duydu: 

- Ayte ağabeyim mi geldi? 
- Nazmi aen misin? 
- Huuu kız 1 ıelen Nazmi mi? 

-N•zmiiL 
-Nevarume? • ~ 
- Çllbak ... ,.+· ., .............. 

iatiyor. -"" 
"Bala• ieti)Ot,,_ 191e .,._....,, 

ürküten Yesine teJ lıa idh 
Ballaı •••• iatmaeti... • Jt 
Babası tarafmclan çain1ıp ta A 

lanmadan, azarlanmadan )~,M 
kwtnlıiım hiç bilmiJQrda. ~ 
efendi mutlaka Janlıt ~ 
kızdığı bir hareketini t~];. 
oilunu yanına ça"jınJordu. ~ 
beddin beyin babalığı mütbif P 

diktatörlüktü. Keskin bir ~ 
daha .ert olan bu adam e,_. ~ 
mutak olduğu zamanlerda d~ 
diıile k&J1ı ka ... ıya otumP 

0
1# 

mak tenez~lünde bulunaaJdı• ...td 
man arada bir nevi doaduk t-.:hr 
ebnif olacağı için kızmc:e ~ 
ğu hakaretler çuvaldız gibi ~ 
yacak, hi<kletine tahammül jif! 
lecektt. Fakat peder efendi lce il' 
günlerinde mahdum beyi hel' 
dense hatırlamıyordu. ~ 

Fesini aofadaıki muanm iift 
bıraktıktan sonra ceketinin dil 
sini ilikleyip odaya girince 
beddin bey gözlerini gas:#l~ 
den ayırdı, oiluna tenezzül-
tı: 

litın.li 

1 

o 



TARiHi TEFRiKA: 17 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

lier hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

,.ama metropolidi kög kög dolaşa-
1'ak fesat çıkarmağa çalışıyordu 

:eren Yalnız Rum milleti olduğunu 
~bundan bir müddet sonra Rume· 
~e Yalnız Rum lisanı kullanıla· 

~~llıı,Bulgarlara kat'iyen mektep 
tı::~lınıyacağını söylemekten çe· 

•Yor. 
t.fetropolidin s.öylediği rnUZl1' 

:ııer yalnız kilise dahiline münha· 
!ıalınıyor, yukarıda yazıldığı 

~1 bir ,aki olarak filen ittihadı 
e llınuıni inzibab bozmağa da ce
~ ediyor. Metropolit timdi bir 
ııı}~danberi civar köylerde bulun· 
~adır. Oralarda hep fesat çı· 
1 rıtıakla mefguldür. Oralarc' cn ge 
~ haberlere bakılacak olursa 
~polit yanında on bet, yirmi 
de ili' ınüsell&b adam olduğu hal
' l'iizlerce silah attırmı9 ve ertesi

l6ııü Dramadan sureti mahsusada 
f~i~ği Rum mızikaaile ,E~idre 
· °l'İine nümayi9 yaparak gırmek 
~it ise de bunu haber alan Bul· 
ı..ltlar, taYet Eğridireye girecek o
·~ bunun elim bir hadi:se zuhu. 
~ sebep olacağını kendisine 
;:er vermittir. Bunun üzerine 
tir l'OpoJit nümayiften vazgeçmit-

"' I• l~ihat ve Terakki cemiyeti Se-
~ nıerkezi umumisi Dramadan 
~len bu raporu almca onu bermu· 
d t latanbul heyeti mebusesine gön· 
'l'ıııekle kanaat etmİf ve rapora 
~ten yazdığı bir mektubunda de
"'fti ki . 
k.:·~r~adan Rum metropolidi 
~a gelen ve hak:kile nazarı 
~İldtate alınmağa layık olan vara
lıt .. leffen tarafınıza gönderildi, 
t Undericatı mütalea olundu din 
~ lnezhep fada gözetilmeksizin 
d felaketzede muazzez vatanımız 
da. tesis etmek istediğimiz mukad
~ İttihat emelile kuvvetlen-menin 

kısım vatandatlanmız tarafın· 
da.n hakkile takdir edilemediği an
la.,ııacağı gibi münevver fikirli ol
~ laznngelen ruhani heyetlerin 
llıaa.teenüf fu muazzez emelden 
~~I ayrılmakta olduklar da mey. 
y"j'\ çıkıyor. Bu gibi hareketler 
k a ll:ız Dramada değil, diğer bazı 
l'ii9f.alaı-ın ruhani reiıslerinde de gö
be_ 11Yoı-. Bunların adeta bir mem
re1tdan çıkmıt talimat altında ha
. . et ettikleri hi.."lli uyanıyor. Onun 
:~~ İstanbuldaki arkad~larımızın 
ile 11?asip bir surette Rum patrikha-

ııne müracaatla lazımgelen ve 
~&hiyettar olan zevatla mülakat 

etek vatanımızın saadet ve sela
;::İni temin için elbirliğile çalışıl
! ı İcap eden 'u zamanda mem
~eketin sü:kıin ve rahatını bozacak 
t~ kalpleri heyecana dütürecek ah· 
t den bilhassa ruhani reislerin 
lletııi duııınalarını ve vatanpervera· 
, 'Vazifenin icaplarından kat'iyen 
1 hıiınamalarını temin edecek çare
erB hat vurmalarını isteyiniz.,, 

h· il mektuptan anlatılacağı vec· 
) ıle İttihat ve Terakki cemi yeti 
l '~ancı unsurların Osmanlı dev· 
ı::ne bağlı olduklannı, fenalıkla
~ !alnız bazı ,ahııılar tarafından 
~ıp edildiğini zannediyordu. Bir 
~ ropolidin küstahça hareketini 
~ Zalandınnak için yapılması la· 
llnge!en kanuni yollan tutmaya. 

j\lc bu fenalıkları iylikle mukabe-
~. ederek ortadan kaldıracağını Ü· 
ti ıt ediyordu. Abdülhamit devrin
t~ ~bdülhanıit adamları nasıl bu 
~ ! adaınların tahrikatına uzaktan 
ti ~rcj kaldılarsa meşrutiyet dev
dU~e dahi ayni suretle hareket e
ıı_1Yordu. Merkezi umumi yapılan 
ta.[~'4tetlerin bir menbadan alınan 
) ~at dairesinde yapıldığını anlı-
<>rdu fak 1 '· · · d1ı, , at on arın men ı ıçın 
buFl'lıdan doğruya o menıbaa,İstan· 
r daki. Rum patrikhanesine mü
~attan bir fayda bekliyordu. 
li)k'~ ~orluklar, karışıklrklar çorap 
ed· Ugu gibi açılıp gitmekte devam 
da.1~0~du. Memleketin her tarafın
atd''!•Pdatla mücadele edilmelde 
Se[~g~a dair hergün lstanbula ve 
l'ord nıge ıneıktuplar, telgraflar yağı 
de d~· Bu aralrk mebus intihabı 
tı. ra 1 ~e ge'ip kapıya dayanmıt
~· riı~ 1fle bir çok cereyanlara kar· 
ı::: .. ~~ca~ele etmek lazım geliyordu. 
İçiıı. 'Y~ın gösotereceği namzetler 
~bde zabitler de vardı Zabitlerin , 
leın •11'!'-n ıneclisin seçılmelerini 
ıiııdın ıc:-ın Selan ·1c merkezi umumi
l'e eıı. İsta'lbuldaki heyeti mebuse· 
du '~:zılan bir mektupta deniliyor 

bjı"Za?itlerin mebus intihap edile
ılilıııesı ve daha doğrusu intihap e-

en za,bitlerin o sıfatı muhafaza 

edebilmesi için askerlikten istifa 
eylemesi kanunu esasi ahkamm
dandır. Halbuki askeri kanun mu· 
cibince zahit otwı sene hizmet et
medikçe istifasını veremez. Şu tak· 
dinle kanunu esasi ile ukeri kanun 
bu hususta taarruz ediyor. Böy1e 
bir halde, yani umumi a.lıkamm 
hususi ahkamdan olan ıuııkeri ka
nun gibi bir kanun müııdericatile 
tearizi halinde hususi kanun ahka
mının muteber olma~·ı hularkun e
$aslı kaidelerinden olmasına mebni 
zaıbitlerin mebus intihap olunabil
melerini temin için o hususi kamı
mm mevzuubahis maddesindeki 
hükmün ayrı bir madde ile tadili İ· 
cap eder. Yani zaıbitler mebus inti
hap edildikleri takdirde, yaptıkları 
askeri hizmet kaç sene olursa olsun, 
istifa edebilecekleri haıkkmda hu
susi bir madde tertip ettirilerek 
muvakkat kanunlar ve nizamlar 
tanzimi hakkında mevcut urule tev
fikan mezkur maddenin ŞUr&yi 
Devlet ve mecliısi vükelada müza.
kere olunması ve serian iradei se
niyesi alınarak netri için lazımge
len tetebbüslerin heyeti mebusece 
yapılmasmı rica ederiz.,, 

Bu suretle zaJbitlerin mebus se
çilmeleri için icap eden ilk adım a
tılmıf oluyordu. Ondan sonra ls
tanbuJ.da kendi ba9ına çıkan Şura
yi Ümmet gazetesinin serlevhasım 
cemiyetin netriefkarına vasrta olup 
lstanbul merkezine tabi bulunduğu 
yazdırıhnıftı. Bu suretle uzun sene
lerden beri Pariste, Mısırda meşru. 
tiyet uğuruna çalıpnıf olan Şôrayi 
Ümmet gazetesi ittihat ve Terakki 
fırkasını bütün manasile bir organı 
halini almıftı. Fakat gazetenin tah
rir heyeti turadan buradan gönde
rilen uzun mıııkalelerle dolduruldu
ğu için doktor Nazım bey tarafın. 
dan gönderilen bir mektupta deni
liyordu ki: 

"Şurayi Ümmet ceridei feridesi
nin netrine ·batlanıldığından beri 
ahalinin gazeteye fevkalade bir 
rağbet göstermekte olduğu malii.m
dur. Fakat fU bulunduğumuz te
ceddüt devrinde herkes uzun ma
kalelerden ziyade gün.ün hadisele
rine, veciz ve kna havadislere e
bemıniyet veıımesine nazaran, ırmu· 
mun rağbetini arttırmaya vesile ol
mak üzere ikdam ve Sabah gazete
lerinde görüldüğü gibi küçük haber 
lerin derci de muvafık olacağını 
zannediyorum.,, 

-Bitmedi-

POLiSTE 

Tramvaydan at'ıyan çocuk 
Yeni.kapıda Ortabostan ...kağmda 

oturan muallim Bay E&adm oğlu ı6 
J"A!larında Tayyar evvelki gün Valde 
cam.ii önünde vabnan Tevfik Efendi. 
nin kullandığı tramvay araJbasmdan a.t 
llUDJf ve aoJ ayağından yaralanmı§tır. 

Bir çocuk haşlandı, öldü 
Cibalide Üsküplüfırm caddesinde 

oturan tütün inhisar idaresi oda.cılarm 
dan Emin oğlu 2 ya,mda Orıhan çocu 
ğun üzerine dün kaynar bir halde olan 
ıhlamur aema....,ri devribni§, çocuk hat 
lanmıf, ölmüştür. Ta.hlôkata nöbetçi 
müddeiumuıni muavini Bay Ekrem el 
koymuştur. 

Yeni bir afyon kaçakçılı2ı 
Polös lraçaloçrlık bürosu yeni bir af. 

yon ve ""rar kaçakçılığı meydana çı· 
karmıttır. Tahkikat devam etmekıte • 
dir. 

içki içerken 
Taksimde stadyum gazinosunda 

fOfÖr Va.han ile Dimitri ve kardeşi iç
ki parasından kavga çıkarmışlar, Di • 
mi:ri bira şişelerile Vahanın lıaşmı a· 
ğır surette yaralamıştır. Yaralı Erkek 
hastahanesine kaldınlmışbr. 

Yangın haşlaııgıcı 
Ortaköy traınvay caddesinde ıJO 

numaralı iki katlı kagir ve sigortasız 
evden yangın çdmıış ve evin ta.hta kı
smılan yandıktan aonra söndürülmüş
tür. 

Buğudan yUzU yanan adam 
Ka.unpuada Çöpçülerrle Nuri us

tanın fırınında yanaşma Alinin m.an
ga I Ü tünde kaynamakta olan çaydan. 
lığm buğusundan yüzü yarunış ve Bey 
oğlu Erkek haslahanesine yatınlmı§ • 
tır 

Yaralı adam llldü 
Bir hofta evvel Balatta bir cinayet 

İslenmiş, kaçakçı Ahmet adlı biri bir 
kadın yüzünden kalafatçı Hakkı is • 
mir.de b'r'ni brçalrla ağır surette ya. 
ralamııtı. Yaralı Hakkı, Balat Muse. 
vi hastahanesinde ölmü~tür. 

MiLLiYET PERŞEMBE 

lngiltere, 
Uyan! 

İngiltere antrenör ve muharrir
lerinden Çarlı Bel F ran.sa spor ga. 
zeteleTinden birine yukarıdaki baş 
!ık altında yazdığı bir makalede di 
yor ki: 

"Yurttat!arım haftaymda lngil
tere • İtalya maçının sayısını öğren 
dikleri zaman gülümsemitlerdi. 
Fakat kat'i netice anl~ıldığı za • 
ınan, yü:ı,lerini ektittiler. Birçok 
mutaassıplar, on ltalyanın, kırk 
bet dakika içinde, on bir lngilizi 
2 • O yeneceğine inanamıyorlardı. 

, Bana gelince, hakkımı teslim et • 
mek lazımdır, hadisat tahminiıtı 
gibi çıktı. Son senelerde ltalya, 
Portekiz ve Fransada birçok fut· 
bol takımlarına antrerıörlük ettim. 
Avrupada futbolün geniş terakki· 
sini gördüm. Çok defa lngilterede 
ki dostlarıma, futboldeki 9öhretle
rinin tehdit edilınekte olduğunu 
haber verdim. Burnuma güldüler. 
idareciler, menecerler, antrenör • 
!er, oyuncular benimlealayettıiler. 
Onların fikrince böyle bir teY ola
mazdı ve bütün lngiltere "şa~ 
tecerriit" üne güvenerek rahat u • 
yudu. 1929 da ispanya kendi t.op
raklarmda lngiltereyi yendi. 1930 
da Avusturya beraberliği temin et 
ti, 1931 de Fransa galip çıktı. 1932 
de, lngiltere (harika takımı) güç
Iülde yeniyordu. 1933 te ltalya ln
giliz üstatlara kafa tutuyordu. 934 

fngiltere takımı müdafilerinden 
Koping 

de lngilizlerin Avrupa turnesi Çek 
oslovakya ve Maca.ristanda kendi
lerine iki mağlubiyete mal oldu. 
Nihayet, Hayböride son maç oynan 
dı ..• 

ilk defa, bu ma.ç.m ertesi günü, 
lngiliz gazeteleri bu müşkül gale· 
beye özürler bulmak itinde hasta 
oldular. ltalyanlanıı sert oyunların 
dan tikayet ettiler, oyun kaidele • 
rinin fena tefsir edildiğine sızlan
dılar, bazıları da Avrupa memle • 
ketlerile beynelmilel maçların kal 
dırılmasını istediler. Bu üç nokta
yı münakata edelim: 

Sert oyun mu? hele bakınız fU• 
na, on bir profesyonel lngilizin 
yalnız "alıp" karpsındakine (ge
ri vermediğini) tahayyül edemiyo 
ruın. 

(Milliyet: Muharrir, (yalnız alıp 
geri vermemek) le (sertliğe sert • 
Iiıkle) mukabele edildiğini aıdat • 
mak istiyor) 

Oyun kaidelerinin fena tefsiri 
mi? Buna füphe edflemez. Fakat 
lngiltere Avrupada muzafferane 
turneler yaparak tereflerle dolu o
larak döndükleri zamanlarda da 
bu böyle değil miydi? 

Son noktaya gelince, bu temas -
lan kesmek çok ağır bir hata olur, 
sırf tundan dolayı ki İngiltere fut. 
bolü tevalclruf halindedir, halbuki 
bafka memleketlerin oyunu ilerli· 
yor. 

Ftkrimce, kabahat lngiliz hal· 
kında ve lngiliz gazetelerindedir. 
Yurttaşlarım öteki memleketlerin 
futbolü hakkında çok cahildirler. 
Avrupanın diğer takımlarını tanı- • 
mıyorlar. Mesela Fransa, lsviçr;:, 
İtalyayı misal alalım. Bunların ga. 
zeteleri pazar günleri lngiltere li
kinin maç neticelerini neşrediyor· 
!ar. lngilterede ise, Avrupanın bü
yük beynelmilel maçlarını bile bil 
miyorlar. Ben Avrupada bi~ (Di • 
kidin), bir (Galaker), bir (Bas. 
tin) bir (Gudol), bir (Koping) in 
oyunlarından salahiyetle bahseden 
kimseler gördüm ... lngilterede kim 
bana Lanjilye (Fransa), Hofman 
(Almanya), Saınitye (ispanya), 
Kapel (Belçika), Abeglen (lsviç
re), Sindelar (Avusturya), Puç 
(Çekoslovakya) yahut Kaligario 
(İtalya) nın kimler olduğunu bi • 
lir ve söyliyebilir? 

Burada sarfedilecek ilk bir gay-

IFenerbahçe- Galatasaray/ Olimpiyatta 
Futbol 

Yarınki maçı hangi taraf kazanaca~? 

Yarın lik maçlarından üçü da
ha oynanacak ••. Şeref .ştadında: Be 
tiktat • lstanbulspor; Fenel'bahçe 
stadında: Vefa· Beyıkoz; Taksim 
stadında: Fenerbahçe • Galatasa • 
·ray. 

Bmılardan en mühimmi şüphe
siz, Fenerbalıçe ·Galata.saray ma,. 

çıdır. 

Fenerbahçe ·Galatasaray maçla 
rının bir tarihçesini çıkarmağa lü
zum yok. En son maçı hatırlata
lım: 

Zayıf denebilecek bir Galatasa 
ray takmıile idmansız aayıla.bile • 

1 cek bir F enerbalıçe takımı arasın· 
da yapılan son maçı, teknik bir o
yundan ziyade aırf enerjik bir o • 
yımla Galatasaray 1 • O kazanmıt
tı. 

Yarınki maçı kim kazaruıcak? 
İki takımın 50ll vaziyetlerine bir 

göz atacak olursak: Galatasaray 
takımı son maçtakinden daha kuv 
vetli değildir ve daha teknik oyna 
yabildiğine de henüz tahit olama
dık. Vakıa; Süleyınaniye ile yap-

Çeklerin 
Maçları 

Çekoslovakya Milli takımı, önü 
müzdeki sene, beynelmilel maçla • 
rını f(iyle tesbit et:ınittir: 17 Mart· 
ta Prağda lsviçre ile; 14 Nisanda 
Prağda Avusturya ik; 26 Mayısta 
Berlinde Almanya ile; 22 Eyliilde 
Peştede Macaristanla. 

Diğer taraftan ltalya ve Yu • 
goslavya ile yapılacak maçlar da 
varsa da henüz bunların tarıhk • 
ri tesbit edilmemittir. 

Balkan kupası 
Balkan kupası maçlarının tarih· 

leri töyle tesbit edilmiflir: 
23 Kanunuevvel Yugoslavya· 

Yunanistan. 25 Kanunuevvel Yu· 
goslavya • Bulgaristan. 26 Kanu
nuevvel Romanya • Yunanistan. 
30 Kanunuevvel Romanya · Bulga 
ristan. 1 Kanunusani Romanya • 
Yugoslavya. 

Bu maçlar bu sene Y unanıatan • 
da yapılacaktır. ---Bir mucit öldü 

1890 da yani 44 sene evvel, fut
bol kaleleri ağını icat eden lnııiliz 
ölmüttür. Kırk dört sene sonra 
bizde hala bazı yexerde kalelerde 
ağ bulunmadığını dütünürsek bu 
mucidin bize faydalı olacak ka • 
dar Yafayamadığına hükmedebili
riz. 

Monti'nin aya§'ı 
ltalya milli takımının merkez 

muavini Monti'nin ayağı, lngilte • 
re • halay maçında kmlmıttı. ltal
yaya döner dönmez sıkı bir tedavi 
altına alınan Monti, doktorların 
söylediğine göre, yirmi güne ka • 
dar iyiletecek ve birbuçuk iki ay 
sonra tekrar futbol oynayabile .. 
cektir. 

ret vardır. Bu da lngiltere gazete
lerine terettüp ed'er. Bu gazeteler, 
Avrupa milletlerinin oyununu ve 
futbokülerini lngilizlere tanıtına· 
lı ve takdir ettirtmelidir. Büti,;n 
münasebetleri kesecek yerde, bila 
kis, lngiliz idarecileri, Avrupalı • 
!arla maçları fazlalaştırmak fırsat 
!arının hepsinden istifade etr.ıeli • 
dirler. 

İngiliz futbolünün düttıiğünü 
söylemek istemiyorum, fakat diğer 
memleketler futbolünün yakında 
lngiltere seviyesine geleceğin; id • 
dia etmek istiyorum. , 

İngiltere uyansın ve kendine gel . " sın ... 

tığı bir maçı 10. O gibi bir farkla 
kazandıysa da bu fark, teknik bir 
kuvvetten ziyade, Icartısmdaki ta.
kım müdafaasının ve kalecisinin 
zafından ileri geliyordu. F enerbah 
çeye gelince, takım, son maçtakin 
den muhakkak ki daha idma.nlı • 
dır. Fenett-balıçenin oyun tarzı, Ga 
latasarayınkine nazaran d·aha tek· 
nik olduğu düşünülürse bu takı • 
mm idınanh olduğu brr zaman Ga 
lata.saraya k&rfı biT avantaj temin 
etınit olması lazımdııo. Ancak F e • 
nerbahçenin yarın, Vefaya kartı 
düttüğü hataya tekrar düterek ta
kınunı fena tetkil ebnemesi veya 
Ankaradalci son galibiyetinden ile
ri gelen (fazla bir güvenme) ile 
lakayıt oynamaması lazımdır. Bun
dan başka, geçen seferkinden da
ha fazla bir gayret ve enerji sar· 
fehnesİ de icap eder. Çünkü kana
atimizce, bugünkü vaziyette, Ga • 
latasaray takımının F enerbahçeye 
kaır91 koyabilecek yegane tefevvuk 
noktası, böyle mühim maçlarda aar 
fettiği enerjiden ibarettir. 

EsatHAMDUN 

Pariste 
Bir Viyanalı 

Voiyanamn First Vienna takımı· 
nın beynelmilel merkez muhacimi 
Adelbreht, Fransa.nm Ruing klü
bu tarafından alınmı;.tır. Malô:m
dur ki, Avusturya Milli takımının 
kalecisi methur Hiden de bur.ün 
Rasingde oynamaktadır • 

Alman futltolcular 
Almanya futbolünde sal&biıet 

sahibi bir zat &On zamanlarda Al· 
manya Milli takımından bah.;e • 
derken: "Milli takımımızı yapmak 
güçleşti. Her mevki için elimızde 
üçer oyuncu var" demiştir. Düııya 
kupası maçlarında iyi bir mevki a· 
lan Almanyanın futbolde az za • 
manda nasıl terakki ettiğine yı.ka 
rıdaki sözlerden daha parlak bir 
delil olamaz. 

Fener - Galatasaray 
htanbul Futbol heyeti riyasetinden: 
ı - Taksim Stadında: Saha komise-

ri Bay Necmi, F enerbahçe • Galatasaray 
genç t. saat ıo hakem Bay Bahaddin 
enerbahçe • GalataMl'ay B. T. saat ıı,ıo 
hsenı Bay Nuri, Topkapı • Altmordu 
ı inc:ıi t. ıaat ı 2,50 hakem Bay Sabih, 
F enerbahçe • Galatasaray ı inci t. aaat 
ı4,30, hakem Bay Ahmet Adem, yan ha· 
kemleri Baylar Halit Galip, lbrahim. 

2 - BePktat (Şeref) stadında: saha 
komiseri Bay Kemal, Betikla! • lstan· 
bula"°" genç t. saat ı O, haken Bay Zari· 
fi, Beıilrtaı • lstanbulspor ı nci t. saat 
11,ıo, hakem Bay S..phl, Eyüp. Be~ 
lerbeyi 1 nci t. saat ı 2,50, hakem Bay 
Mehmetı SaJmı, Bepktaş • btanbulı"°" 
B. t. saat ı4,30, hakem Bay Kadri. 

3 - F enerbahçe stadında: Saha ko
miseri Bay Saim Turgut. Beykoz • 
Vefa B. t. oaat 10, hakem Bay Ali Rıd
van, Anadolu • Hilal ı nci t. 11.45 ha· 
kenı Bay Şazi, Beykoz.. Vefa ı nci t. 
ı4,30, hakem Bay Cafer. 

* * * 
Voleybol ve basketbol heyetinden: 
30-lt.ı934 cuma günü Galatasaray 

lokalinde yapılacak voleybol maçlan: ı.. 
tanbulspor • Vefa saat ı 7, hakem Bay 
Ali Rıdvan, Fenerbalıçe • Feneryılmaz 
saat ı7,30, hakem Bay Feridun, saba a• 
miri Bay Talat. 

lstanbul Su Sporları klUaU 
balosu 

1. S. K. " 1..tanbul Su Sporları KJü. 
bü,, azasını dostlarile biraya getirmek 
ve güzel bir akşam geçirlmek maksadile, 
Pera-Palas'ta bir suvare tertip etmiştir. 

Bu suvarede akşamdan ıaat beşe ka· 
dar misafirler şerefine Pera-Palas ida
resince, boyle dahil, zengin bir büfe açık 
bulundurulacakhr. 

Beynelmilel futbol federasyonu 
icra komitesi son toplantısında a
fağıc'aki işler görüfülmüştür. 

1 - Mali rapor okı:rnııı.uş ve dün 
ya kupası maçlarında 3,683,0')0 
liret hasılat, 2,243,000 liret mas .. 
raf, 1,440,000 liret kar olduğu an
laşılmıttır. Dünya kupası maçla • 
rında güzel idare ve organizasyon 
dolayıııile ltalya fedeTasyonunun 
tebrik ve takdirine karar verılırut .. 
tir. 

2 - 1936 Berlin olimpiyatına 

futbolün de sokulması hakkındaki 
Alman olimpiyat k~mitesinin tale
bi müzakere edilmiş ve istedikleri 
takdirde iştirakleri hususunda mil 
li futbol federasyonlarına mezuni 
yet verilmesi kararlaştırılmıştır. O 
limpiyatta futbol maçlarının teknilı 
huswıa.tı beynelmilel federasyonun 
idare ve mesuliyeti altında olacak 
tır. 

3 - Beynelmilel maçlarda h.o • 
kem tarafından sahaaan çıkarılan 
bir milli takını oyuncusunun o 
maçı takip edecek ilk beynelmılel 
maçta otomatikman boykotlu ol • 
ması ve oyna;raınaması kararla,tı· 
nlmıftır. 

(Cumhuriyet gazetesinin spor 
muharriri, bir vakitler, sporda oto 
matik -ceza olamıyacağını iddia et 
mişti. Vakıa o zaman bu iddıiasm
da mağlup olmuştu amma bilme • 
diği itlere fazla karışmaması için 
beynelmilel federasyonun yukan • 
daki kararile işi bir defa daha ha
tırlatmış oluyoruz.) 

Aydın takımı 
Çinede maç yaptı 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti
mizde spor depreşmeleri ve kay
naşmaları gittikçe hızlanmakta ve 
ilerlemektedir. Aydın mıntaka ve 
spor klubundan 35 idareci ve o
yuncu Çineye gittiler. Orada Ay· 
dm ve Çine madran takunları bir 
maç yaptılar. Maçı Madran klu
'bu bafkanı Nihat Bey idare etti. 
llk devrede Aydmldar iki, ikinci 
devrede de penaltıdan madran
lılar bir gol çıkararak oyunu Ay
dınlılar iki.ıbir kazandılar. Ay
dın takımında eyi anla\l'Ma vardı. 
Çinelilerin soluk kabiliyetleri eyi 
Kli, fakat aralarında h:ç anlafln& 
yoktu. ilk devrede Aydın hemen 
tek kale oynadı. Ama ikinci devre 
de Çineliler açıldılar, buna muka· 
ibil Aydınlılar da kesilmeler belir
di. Her iki takını bir birine kartı 
çok sayğı ve sevği ile davrandı 

ve bu, oyunun b~ından sonuna 
kadar böyle gitti. Spordan ımı<lu
ğumuz ve istediğimiz bu olduğun· 
dan çocukların g&terdikleri bu 
sportmelik ora.la olaıdarın hepsi
ni çok sevindirdi. 

Bugünkü kutlulama için 
Türkiye Futbol federasyonundan : 

Türkiye futbol şaınpiyonu B"fİl<tat 

kulübünün birincilik müsabası talimatna 
mesi nnıcibince Türkiye Bimcliği Müsa 
bakalarma ştirak eden ı6 azasınin tahıs
larma ve kulübe cumhuriyet halk fıT. 
kası namına mükafatlar verileceğinden 

alakadarların kulüp murahhasile birlik· 
le buııün saat ı7 de Cağaloğlunda Fır
k,. binasına gelmeleri rica olunur. 

Elaziz Belediye reisinin 
bir izahı 

Elaziz Belediye reisi Bay Hurrem Ka. 
znn'dan atideki telyazısını aldık. Oldu· 
ğu gibi koyuyoruz: 

Son Postanın 24 ikinci teşrin 934 ta· 
rihli nushasmda hayli kanıık bir hukuk 
meselesi başlığı altında çıkan yazıda va• 
ziyet tahrif edilmiştir. Benim fıTka nam• 
zedi olarak kazandığımm ortada hukul.
luk bir mesele olmadığmm mülkiye mü
fettişinin tahkikat neticesinde değil bu· 
raya varışında bir gün sonra bana isteQ 
el çektirmiş olduğunu bu hadise ile Son 
Postanın tarihten gösterdiği val<alar ara• 
smda hicbir benzerlik olmadığının bilinw 
mesi içi.; bu telimin sayğı değer gaze
knize konulmasını çok dilerim,, 

-o-

Tayyare cemiyeti balosu 
Tayyare cemiyeti heyeti idaresi dün 

sabah saat 10 da Bayan Nakiyenin bili 
kanlığı altında toplanmış, cemiyete 
ait bazı meseleler görüşülmüştür. Bu 
arada bir balo yapılmasına karar ve • 
rilmiştir. Balo 7 Şubat perşembe ak • 
şarnı verilecek ve her yıldan daha gÜo 
zel olınasn"'a çalı~ı1 i\,...__!~ .. ~r. 

• 
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Pt' iHiyet'in Romanı: 47 

Yazan: Marthe RicharJ Tercüme eden: M. F. 
• 
1 ngiliz konsolosu Almanlara dair ver 
diğim havadisi alaka ile dinliyordu 

Hülasa 
[ Marthe Richard Fransa casualuk 

teşkilatı tarafından ispanyaya gönde· 
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casus 
ıeşkilitma girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alınan casus teşkilatı: 
reisi Baron Fon Krohn ile tanışmıştır. 
Bundan bir çok malümat almış Fransa
ya gitmiş tekrar ispanyaya dönmüş
tür. 

Şimdi Marthe Baronla beraber Ca • 
dix' e gelmiş ve orada hir otele yeri°' • 
miştir. Fon Krohn kendisini hir mcmu
ri~tle Fasa göndeımek istiyor.] 

- Eğer siz, benimle beraber o 
kadar çok dolatınasaydınz, beni 
aerbeltçe çalı,tırsaydınz, bu vazi • 
yete aüfmezdik. Cezanızdır. 

Hiddetimi boşaltmak içimi Jök
mek istiyordum. Daha fİmdiden 
Baron batka bir memur aramağı 
da düşünüyordu. Şüphesiz bu su
retle Fransızlar beni hiç bir itham 
altında bulunduramazlardı. Fakat 
Alman!ann vatanın aleyhine ha
zırladıkları suikast günden ı;:üne 
yaklaşıyor, inkişaf ediyordu. 

. . . Adam akıllı düşündul;tcn 
M>nra kararımı verdim. iki şık var 
dı: Bir suitelchhüm bana ha)' alı • 
ma mal olabilirdi. Fakat. diger la

raftan müttefikleri meseleden ha
berdar etmek, ve Fas isyanmı da
ha b~lamadan söndürmek imkan 
dahilinde idi. Tereddüt etmekte 
minayoktu. 

Fransız memurlarının, Jığer 
müttefik devletler mümessıllerine 
vaziyetlerine dair malfunat ver • 
meleri sureti katiyede memnu ol
duğu halde, ben lngiliz konsolosu 
ile görüpneğe karar verdim. 

Ve birçok müşkülatla kartılaş • 
tıktan sonra nihayet huzurund çı • 
kabildim. Vaziyetimi anlattım ve 
dedim ki: 

- Şimdi benim kim oldujiumu 
anladınız mı? 

lngiliz konsolosu kaşlarını ç.ıt . 
mıtb. Ben ne kadar çekingen isem 
o da o kadar çekingen ıdi. Fon 
Krohn gibi, yüzbqı LadoUA gibi 
çekingendi. 

Çünkü harp devam ediyordu. 
Öyle bir halde idim ki bu beni 

olüme sürükleyebilirdi. Kardeş · 
luiın obüs yağmurları altında ya 
9ıyorlardı. Ben de harbin tehlike
lerini kabul etmittim. Ve ceiare • 
tim yok değildi. 

Devam ettim: 
- Pairsten aklığım emirler üze

rine Tanger'e gitmek ve bu emir
leri yerine getirmek mecbunyetin
deyim. Asilerle konutaca&mı ve 
kendilerine bazı malfunat verPCe · 
&im. Eğer, bir memurunz beni ta
kıp ederse, asi teşkilatının en ince 
noktalarını öğrenmeniz kabildir. 
Bu müddet za.rfmda benim hak . 
kunda Fraıuadan maliimat alına. 
sıız ve icp ederse beni tevkif ettir
meniz mümkündür. 

İngiltere konsolosu sözümü hiç 
l.esmeden mütemadiyen beLİ din
liyordu. 

- Hepsi bu değil, teflerime bir 
mektup yazdım. Bu mektupta mü
him ve müstacel malumat var. Fa
kat zamanında ellerine g~emiye
ce.k. 
Yüz~ı Ladoux'ya yazdığım kar 

lı çıkardan ve okudum: "25 dere
ce tul dairesinde boğazın 45 dere
cesinde lspanyol sulannda alh ka
y.k bekliyor.,, 

Kendisine iki Alınan tahtelbah. 
rinin Cebelittank boğazına doğ • 
ru geldiğini ve bunlann bu kayık
laı vasıtaaile Fas asilerine mühim· 
mat ve malzeme göndereceklerini 
ı.nlattım. 

lngiliz konM>lo.u beni a.IA;ca ve 
ıı:.emnuniyetle dinliyordu. Verdi · 
ğim maliimat üzerine, ne yalan söy 
lıyeyim; çok hayran kalmıttı. Aya
ğa kalktı. Elini uzattı ve dedi ki: 

- Size inanmam lazımdn-. Git
menize müsaade edeceğim. 21 sa· 
al zarfında ben malumat aıahili -
rim. O zamana kadr siz de dön -
mezsınız. 

Fas reisi 
Yoldayız ... 
Fon Krohn beni rıhtıma kadar 

geçirdi. Gözleri daima mektup ka 
ğıdı kutusunda daha doğrusu bu ku 
tunun bulunduğu çantada idi. 

-Aman dalgın olmayın! Unut
mayın bir yerde diyordu. 

Een m · clalı:ın olacağım? Hele 
~n·• ,. - nda? 

1 
Diğer taraftan ben de gözlerim

le, yolcular arasında beni takibe 
memur edilen lngilizi arıyordum. 
fakat tanımama imkan y-:>ktu. Hiç 
kimse hakkında ka.tiyetlc ' 'budur" 
diyemiyordum. 

Fon Krohn bana güldü. Ben Fon 
Krohn'a güldüm. 

Hayat beni ite kaka sevkediyor
du. Nereye yuvarlandığrmı bilmi
yordum. Eğer İngiliz konsolosunun 
fÜphesi devam ederse, ve Fransa 
hakkımda malumat vel'mezse yan
dım gittimdi .•. 

- Orvar Haruı dedim! 
- Orvar Marthe ! .. 
Fon Krohn'un sesinde bir endi•e 

saklı idi. Ve hatta yüzünde bir vic
dan azabının izlerini okur gibi olu
yorum. Ben onunla oynadığımı zan 
nediyorum. Belki o da benimle oy
nayordu. 

Hadi artık yola düzülelim ..• 
iskele kalktı. Fon Krohn hala 

nhtımda idi. Vapur yavaş yavaş 
titremeğe ve nihayet yola düzül
meğe başladı ... 

Çok yolcu vardı: lspanyollar, 
Fransızlar, İngilizler ... 

Acaba beni tarassut eden bir 
lngiliz var mı idi? .. 

Güvertede afağı yukarı yava• ya
vaş geziniyorum. Erkekler etrafrm
da arzu ile dönüyorlar dolaşıyor

lar. Allah vere de şu İngilizler be
ni iyice anlamış olsalar. Yoksa. .. 
Y ok!a bu sefer belki de artık kur
şuna dizilirim ... Marthe Richard 
Fransa ya ihanet etsin! •. O! hayır! 
Hayır! Allah bunu esirgesin ... 

Hava sıcak ... hem de öyle güzel 
ki!.. Deniz durgun ve haindi. İçin
de çelikilen ejderler saklıyordu: De 
niz altıgernileri ... cesaret ... cesaret 
laznn ... Harp içindeyiz .... Silahlar-
la ... sahici silahlarla mücadele et
mek. .. Ne fans ... Hayır, lngilizlerin 
adamı hala meydanda yok ... fU ba-

lı kasketli, gözlüklü zayıf adam o 
ngiliz olmasın! Yoksa acaba fU 

beni gördükçe smtan tif!D&D tosto
parlak adam mı? .. Yahut fU bana 
hep yan görzle bakan genç, lspan
yol mu İngilizlerin adamı? ... 
. ~.elic~ns Servis'sin mevcudiye

tim hıç b;r fey gösteremiyor. Aca-
ba bu gizli tefkilat beni nereden 
larasaut ediyor? ... Hangi vaarta i
le? .. 

İngiliz ınmtakaamı geçtik. Tev
kif edilmedim. ftte timdi İ•panyol 
mmtakasmdayız. Mavi aemanm al
bnda bembeyaz görünen Tanger 
yaklaşıyor. Esrarlı Fas sahili te
ressüm ediyor, uzuyor, büyüyor 
sağda, 90lda kayboluyor. ' 

"Aluet,, mi yoksa S.32 mi çalıtı· 
yor? Y okular beni selamlıyorlar. 
Eğer bir gün tekrar kartılaşacak o
lursak her halde bana: 

- Mabnazel sizinle vapurda bi
ribirimize tesadüf etmittik... Eğer 
müsaade ederseniz ... 

Diyebilmek için selimlıyorlar. 
- Bitmedi-

İcradan 35 katip 
Açıkta mı kalıyor 

(BaJI l inci Sölhifcde) 
rosuncW<i münhıftta alınacak, diğer 
açıkta kal.an 20 memur ela memwôn ka
nunu ~ucibinoe ili< açılacak mıüm...tle
re .. tercihan tayin edilinceye veya te. 
but oluswncayw. kadar açık mMJı .ıa. 
aklardr. 

Bcı açıkta ı.aı-ı...., .... mol.aJrim 
kadrooundalı:i miiınbıııUrre tayin edile
c:d< olanlar bugün müddeiumumi Bay 
Kenamn reisliıii alımda toplanacak en
cümende tayin edrlecek ve keyfiyet cu
marte.i günü kendilerine tebliğ oluna. 
c:aktır. 

Yeni kadro mucibince I stanbulclaki 
eytam müdürlüğü de l.iığvedilmİftir. 
Buradan da 6 memur açıkta kalmak
tadır. 

Usküdaırda Y8Iİ 1ıir iaıa muhulbi 
mesullüğü kurulmuıtur. Buraya alına
cak memurlar da bugün encümen tara· 
fmdan tesbit edilecektir. 

Istanbulda buluı-. levazım mü-
meyyizi Tevfik Bey Ankaraya nakJe.. 
dilrnekt<rlir. 

Dün yeni kadro jje eski kadronun 
mukaye&eleri yapılmış, terfie müstahak 
olanlar seçilmi§tir. Enciımen bugün 
hem terfie müstahak olanları, hem a
çık:a kalacakları, hem de icra kadro
sundan' alınıp mahakim kadrosuna ve .. 
rile:cek olanlan ıeçecektiı-. 
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( M Ü T E F E R R i K H A B E R L R 1 1 MEMLEKETTE ---;-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~. Bayındır-Tekırd 
Yeni soyadı alanlar 

Okurlarımızdan kendilerine yeni ad 
· seçenleri adlarıyla bildiriyoruz 

Beyoğlu dokuzuncu mektep bat- ,--•••••••••-' .....ıümi Bey Vd>bi (Evten), muallim ' 
&y Nurettin .(ltıık), muallim Cafer 1 s dl • • 
(Erdi!), muallim Mahir (Denk), mu- Oya arı ıç1n 
aUim Fabna (Akgün), muallim Zdva 
(Günregin), Siim« bmıkta Bay la:linı y • •• ki 
(Akgün),Sümer bankta Bay Islam (Ak- eni Ofnt! er 
ırün), Beyi<oz kundura fabrika- ANKARA, 28.A.A. - Türk Dili 
11 idare tefi Bay Nafiz (Ya
man), Sümer Barık vezne tel muarini 
Say Mi, Devlet Matbaası makine şef
lerinden Bay Şükrü (Aygen), Kütahya 
meb""" Bey Na§it Hakkının babaaı 
(1.JJu), Deviet demiryolları 9er vezne. 
dıwı Bay Hidayet (Ozsoy), ıBolu vali
.; Bay Saliılı Cemal (Gülen), 1-.bul 
vilayeti idare heyeti azıumdan Bey 
Sabri (Ergiin), hayvan boraan muame
lit müdürü Bay Sebıi (Gözen), mü
tdmit miralay Halit (Durak), paket 
postanesi mübadele daireri bil§ memu
ru Bay Hayati (Meriç), Istanb..tl' ınni
yet müdürü Bay Fehmi (VunwJ, ı.a. 
&aplat' cemiyeti umumi kiıibi Bay o. 
~ (Koç), B..;ediye sıhhat işleri mü
dür mua..W Bay Sami (Erırin), kitap. 
çalık Tür:< limitet şirketi müdürü B. 
Osman (Binzet), belediye sıhhat işleri 
mıifettiti Bay Şükrü Kinıil (Emre), 
loİmyager Bay Celal (Uygur), Jstan
bul Belediyesi celp kaleminden Hayri 
(Gai<), Me!unet (Yıldız), Mustafa 
(Sema), ismet (Kumuş), Cevdet (Yrl
dmm, Kadri (Rüzgar), soy adlarını 
alnuşlardır. 

btan:>cl belediyesi H. 1. muraf f· 
mümeyyizi Necati (Can), htaınbul be-
lediyesi m sd>e memunı Haiil ( ı.lör,. 
eü), lstanbul belediyesoi H. 1. masraf 
ş. memuru M. Ferit (Oluüz), l.stımbul 
belediyesi H. 1. mawai !· rnemunı lb
ra!um Zeki (Coşkun), lstanbul beledi
yen H. ı. n-asraf ş. memuru Tevkif 
( finç), lstanbal be:ediye&İ H. 1. ş. 
masraf Ş. meonıın.ı Ali Rıza (Birkan), 
btanbul belediyesi H. 1. masraf §· me
muru Ziya (Aip), Akay i~etmHı beı 
memunı Osman Kemalettin (Ayrancı 

oğlu), e>ki Ankara ıehremini Bay A
sal (llbaz), emniyet müdürlüğü ka
çakçıl k bürosu lromiııerlennden Bay 
Hasan (O~tim<), Bay Bayram (Aydm), 
Bay Rasim (Erdem), memurlardan 
Bay Mustafa (Akıcı), soy adını al • 
ımşt>r. 

Eminönü kazası tapu mCTnı>nı Bay 
Mehmet (Arsl.1111), Bay Sabri (Akman), 
Bay Kaai (K.ayinçi), emniyet mü
dürlüğü 4 cü tube müdürü mua • · 
Bey Celal (Çıkın), amııiyet müdürlü
iü 3 cü ıube müdür muaWn.i Bay 5a
it ve belediye baytar ~eri müdürü Bay 
Esat (Evsm), mütekait aı:ıkeriyedoo 
Muhittin paşa (Çamlra), enmiyet mü
dürlüğü mütd&ıib meriı:e:z memuru 
Bay Muhün (Ezl<ul) rs.imlerini abmı -......... 

Madenc»tr lıirliii umumi 
Bay Sadreddin Enverin i<mi 
lq olarak (l.Jnör) olarak 

katibi 
yan

yazıl-

Şişli Himayeietfal cemi
yeti aile eğ!entisi 

Şiflid~ açrlmı§ olan ffimayeOetfal 
Cemiyeti ,,.,.,., bu ... !IUD - 9 bu· 
çukta P_..ıtı:da tramvay Hamam so
kağmıla Şaban ı.:am...inde ıube men· 
iv.atine bir dıınaiı üe eğfentisi tertİP 
etmiıtir. 

Duhuliye ......_ hiç lıör ff!Y yok· 
tur. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ..,.. 

vi:yesine indirilmit barometre bu aa • 
ba.h saat 7 de 769, saat 14 te 760. De
recei hararet 7 de 5 14 te 1 O Azami 
derecei hararet 1 O, asgari ılereceıi ha· 
rarct 4. 

Riiz&ir timaldeıa .,...,qtir. Azami 
Mira.ti oaniyede 7 metreye çıkmı§tır. 

1 Küçük haberler 1 
• Türk Fiziki ve Toıbii ilimler cemi· . 

yetinden: 29-11-1934 per§C!Dbe giinü . 
.. t ı7 de Fen Fakültesi Bii:yük kon• 
ferans salonunda Profesör Heilbronn ta
rafından "Cinsiyetin tayini rneıselesi,, • 
luıldanda umuma mahsuı bir konferMJ• 
verilecektir. 

• Memleketimizin tanınmıt musiki 
hocalarından Maeatro Layboıvitch'in kı 
zı Sıhnca Laybovitch yedi yaşmda ol
duğu halde, musikide harikulade isti· 
dat ıröstermektedir. En gÜç parçajarı 
,..nlandO"arak okuyan bu küçük aa • 
natki.n .aeaine çeki düzen vennek ü • 
zere familyası Avrupaya göndere<:ek· 
tir. 

• Hililiahmer cemiyeti, General 
AJiıün baıkankğı altında dün aaat ıs 
te bir toplantı yapmqtD'. Kazalardan 
&elen Hinıayeietfal, Tayyare ve Hila· 
oıhmer tubderi murahlıaslannm bir • 
liği ile yapılan bu toplantıda fitre ve 
kurban derileri iti görii§ülmiiftür. 

• Sı!ıh&t müdiriyeti satınalma ko • 
miayonu Çocuk haıtahanes.ine alma • 
cak rontken makinesinin ihaleaini yap 
mqtır. 

• Bolu valisi Salih Cemal Gülen 
tehrimize gelmiı, vali muavini Bay Ali 
Rızayı görmüıtiir. 

• Telefon şirketinin hesaplarını göz 
den geçiren heyetin ça'h§Jll&lan daha 
bir hayli devam edecektir. HazD"lana
ca.k rapor, Kanunuevvelin sonlarına 

doğru Nafıa Vekaletine &önderilecek
tir. 

arattırma kurumunun soyadları hak
kında tespit ettiği, listesinin birinci 
kısmı tudur: 

Baba Giray, Baba Tunıruz, Bağış 

Babür-Bebür, Baçaru, Baıayoğul, 

Baıboğa, Başçı, Baş kara, Baı Tim ur, 
Baştu, Bada Kol, Badan -ka-, Baday, 
Badruk, Bağa Tarhan, Bağdat -ka-, 
Balan Tekin, Bahti, Baac, Bakay, 
Bakba, Bakı, Bakır, Bakış, Bakşı, 

Bak Timur, Bakubala, Baundi, Bala 
-ka-, &!aban Uluğ, Balakan, Bala-
man, Balamır Balandı, Barbak, Ba
lanuyan, Balbars, Balbay, Balşak, 

Balduk, Balıza,y, Balı, Balibanaz 
Kaan, Balı, Balık, Balnn, Balta, Bal
tu, Bana, Baraç, Barak, Baraz -ka-. 

mıı ısc de aslı l:;,a.ctı-cdci;n l>nur), ol
duğunda~ dü:oeltio-.z. 

• Gazetemiz yazaırlarmdan Bay Nu
nıllah Ata soyadı olarak Ataç (Der
giye göre "Ceddaıni,,) sözıünü seçnrİ§· 
tir . 

* Gazetenıizin fransızca nütbaıı 
(La Turqı.fte) yazarlanndan M. Maz
har ıoyadt olarak (Kunt) i..smôni alnu§
br. 

• Gümrük 1DE111urlanndan Bay Ap
tülvehap ve oğlu iş bankası vezne §<'• 

fi Bay Etem Rihrt (Aktaş) ı soyadı 
seçmişlerdir. 

• Şiııfule çocuk basta:lıklan ve da
hiliye müt..0-.ı:sı Dr. Bay Rıilat (&
nm) iamini almrştrr. 

• mütekait süvari kaymakamlarm • 
dan Bay Eyüp ve oğ{u iş Baı*ası şef
lerinden Bay Sait (Bozok) soy adını 
alınıılardır. 

* Esbak tic.aret müsteşan ve So&mi 
müşavm Etun, soy adı ol...-ak SoyMll 
adwu almtthr . 

• Belediye masraf şubem müdürü 
Bay Arif soy adı olenık Aygen ismini 
Mınııtır. 

• Prof. Dr. Bay Kazını Eaat ile 
kardeşi muıbanir Bay izzet Melih 
(ınkilip manasına gel-) Deovrim soy 
adını almıtla:rdr . 

* Prof. 0.-. Bay Ahmet Kemal Mus
tafa (P"of. Dr. Afımet Atay), Ticaret 
odası umumi kitibi Cemal Mıntafa 
(Canal Atay) acbnı alımtlarchr. 

(Ancak bundan w hafta önoe (IJ
hu) başyazanı Bay F,.J;h Rıfkı da (A· 
tay) tM1mı ~tr. Bay Faliıh Rıfkı 
bütün ,.azrlarma bir haftadır bu imza
y; atmaktadD".) 

Deniz ve hava müste
şarının tetlr.iklcri 

Okonomi lıakmlığı deniz ve bava 
mÜS!oe§'M'I &y Sadullah Güney ıefıri· 
mizddıi tetkildeıme devam etmekte • 
dir. 

Bay Sadullah Güney, dün öğleden 
evvel denizyoilııırı idııcelıinc giderek bir 
müddet metguıl olmuıtur. Bu arada, 
idarenin faaliyeti ve verimi baklanda 
müdür Bay S.clettinden malümat .ı. 
mııı... 

Oğnndiğoimi-zıe göre, Bay S.dullaıb 
Güneyin dala bW kaç ııün ~de 
kalınau mulıt.......Adi. 

Fransa ve 
Mıntıka misakları 

(BaJI 1 inci sahifede) 
ni kafi derecede göstermektedir. 

Esasen M. Lıwal ile M. Lltvinof ara· 
smda Cenevrede yapılmıı olan konuıma, 
önce oranlandığından daha kati mahiyet· 
te olmu§tur. Şark misalmıa ve onun 
mulıtemel neticelerine ait rnüzakereleT 
bitmeden yeni hiç bir müzakere yapıl
mıyacakbr. 

P ARIS, 28. A.A. - M. Lavalin M. 
Tituleaco ve Tevfik Rii§tü ATBI ıerefine 
vermiı olduğu öğle yemeğinin ıonunda 
Tevfik Rüıtü Aras ve M. Titulesco, lıir 
ıaatten artık M. Laval, M. Flanden M. 
Hcrriot ile görütmüılerdir. 

Her türlü oranlara göre, bir konfcranı 
tan ziyade dostane bir konu§lDll mahiye· 
tim almıı olan bu noktai nazar teatile
rinin mevzuunu, dün de M. Laval ile 
M. Titulesco arasmda göriiıülmüı olan 
ıark miıakı projesi ile onmı tamamlayı· 
e•ı olan ve Türkiyeyi bilbassa alakadar 
eden Akdeniz; misakının meydana geti
rilmesi meselesi teşkil etınittir. 

Almanya silahlan
mak için te

şebbüsler yapıyor 
(Başr 1 inci sahifede) 

karıuında korku göstermektedir. Dün 
Londra ve Berlinde bugün Avam kama
rasında teslihat hakkında yapılacak mÜ· 
zakcreler dolayisile yapılmıf olan diplo- , 
masi teşebbüslerden ötürü gazeteler bu 
mesele hakkında hükümet tarafından ka-

Kansere karşı 
Engerek yılanlarından 

istifade ediliyor 
PARIS, 28 (A.A.) - E~ yı

lanınm zehiri l<an:ıeri iyi eder mi? Dok
torluk akademisi, bu meseleye dair bir 
rapor dinlemi§tİr. 

Bu raporda Engerek yılannun deri
smde özgü bir madde bı>lunduğu ve 
bu madde, derimn al tına fınnga edil • 
etiğinde örene değer t.etice alındığı bil
dirilmektedir. 

Gümüş kaçakçılığı 
HONGKONG, 28. A.A. - Çin liman

larından &izlice bir kaç milyon gÜmÜf 
Çin doları kaçınlmıttır. Kaçakçılar bu
raya pek çok gümüş dolar getirmişler
dir. 

-o---

Bir cizvit hapsedildi -
Kolonya 28 (A.A.) - Cizvit pa • 

ı paalar•ndan Josef Specker, Nazi reji
mine kartı geldiğinden hapse atılınış
br. 

Fran,sız mec!isinde 
hava bütçesi 

PARIS, 28 (A.A.) - Meb=an mec 
foi, deniz bütçesinden sonra hava büt 
çes'ni de kabı-,· etmiştir. Hava işleri 
bak3nı Ce:ıcr Denai:ı gütmekte od,. 

duğu siyasa hakkında şunlan anlat • 
mıştır: 

Haın maddeler almayı ve toplama
yı. çabucak modası geçen ve diğer mem. 
leketierinkine nazaran kifayebiz bir 
hale gelen tayyareler biriktirmekten 
ü.&tün tutmak gerektir. 

Hava ordusu malzemesinin üçte bi
ri, her üç yılda bir attırılacak, geriye 
kalanı daha asri malzeme ile değişti
rilecektir. 

-o---

Sinopta çarşaf kalkıyor 
SlNOP, 28 (A.A.) - Halkevinde 

verilecek müsamere, konferans ve di
ğer toplantılara hannnlarrn manto ile 
gelmeleri, çartaf giymemeleri idare 
heyetince karar altına almmıttır. ida
re heyeti hanımlarunızm rİıedeni kı • 
yafetlerine hiç uygun olıruyan çarıa • 
fm tamame nortadan kaldınlmasmı 
belediye meclisinden istem.ittir. 

Ulusal musikimiz 
(BaŞ! l inci sahifede) 

leyiniz: 
Bulgar dağı &en oldun perde pe-rde 
Efin bulanmaz; değme yerde 
Sağ yanın Karaman, aol yanın Niğde 
Bu/gardağmdan kar iatftT gönül. 

Bu bıuit bir ıey amma ••• Bunda mü
zil< var, resim var, his var... Hülasa 
memleketin miYi ıeııgıini göst...- bir 
parça. 

Sonra &""" Niğcledewı aldığımız fU 
beyitler de ne güzeldir: 
O()eferde Karamanın elini 
Köprüsü yok geçemedim sel.ini 
Menlriı ;yaylQ8ını, Allfar belini 
Dağlar çamur kuru.un da gidelim 
Lale .mnbül bürün&ün de gidelizn 

• • • 
Kar.c.ooğimı der ki aydı ay ayda 

itibar kalmadı giizelde bayda bu ayda 
olmazsa öbür ayda lale sünbül bürüsiin 
de gidelim.,, 

Bay Yusuf Ziya, bu gÜzd beyitleri 
nıbuna !çire, içire, zevl<ini '- kelime
sinde ayn ayrı tada tada <ıkuyuodu. 
Sonra söz ime devrun ederek dedi lıi: 

- Görüyorsunuz kıi bunlarda ta
l&llDU yoktur. Çünkü lıunlan yapamll 

ve söylıiyeniıı mus&i ilmi ile ..ıaı.a. 
yoktur. Güzel .....,.&.da muoiki kadar 
dmıolırat alımı da bulumnaz. En ipti. 
dai adam bile §8dcı söyier, ftı&lllDlllİ .,. 
der. Halk ZMDllD :zıııman, deWr dorvir 
nqe ...., utiraplarmı terennüm etınit
lenlir. Bunlaın ballı: puialıarmda ..... 
süzS gÖrüyonu. 

Bmııların bir kısmı bazı devirierin 
ifadelidir. Meseli hepimiz lıiliyonız 
loi bu memled<etin yakın bir mm:iye ka
dar bir Yemen derdi vardı. Aıadchı 
gıonçlerinclen 1ıir kısmı Yemen çölle
rinde am wnnitlerdir. At.doluda kaç 
aile ocaiı Yemen yüzünden aönniit
tür. 

Faka! p.ndiye lıadar hangi .......ı:ı.a.. 
namz bu ı:zıtinıbı eserierinde tenmıüm 
etrnittir? 

Meıoeli. Aydından 8'clıiamz fU CÜ
:oel beyitf... y ..,_. ırzıtırabını De giizd 
iMde ediyor: 
Şu Yemende ot biter mi?. 
liri kardef çift gidftT mi 
Ana eotle hiç güler mi? 
Tarlalarda biter kamq 
Uzar gider llf!rmez; y~ 
Şu yemende ilri kardeı 
Biri Mehmet, biri Memiı 
Anam benim sandığımı açmasın 
Çoha ,alııarıma uçkur takmasın 
Oğlu gelecek diye yola bakmaaın 
Atıllf!rin kumları boylu bo)'Wtca 
Yemen çöllerinde bir yqil çadır 
Çadınn içinde koç ;yiğit yatır 
Analar babalar mektuba bakır 
Atıverin kumları boylu bo)'Wtc<I 
ipek kuıak kirlen'rse 
Sırtta içlik kırlanırsa 
Ya kimlere baba duin 
Küçük bebek dillenirse .•• 

G.R. 

bul edilmiş olan noktai nuıarlar hak
kında bir çok oranlarda bulunmaktadır. 
azetelerin çoğu, hükümetin Almanyanm 
silahlanması karıısında duymakta oldu· 
iu sıkıntıyı gizleyemiyeceği ve alınma· 
sı gereken ihtiyat tedbirleri hakkında 
parlamentoy" malümat vermek zamanı· 
mn ııelmiş olduğunu söyliyorlar. 

ı'EKIRDAG, (Milliyet) -
miz belediye azaları seçinıiııde 
men geçen devredeki azalarıll 
rısından fazlası deği,mittir. 
ye reisliğine evvelki devrede 
lik yapan E'czacı Ekrem be1 
çilmiştir. Belediye itlerine f~ 
hemmiyet verilerek bayındırlı> 
yapıcılık için timdiden mesai 
ramı hazırlanmaktadır. Bel~ 
ürümünün azlığı yapılacak 1 

yetmiyordu. iskele ürümü de . 
diyemiz bütçesine eklenınİtı' 
bu suretle mesai programııılı:1 
biki kolayla,mış sayılabilir.811 

sene sonra bu program üzeri~ 
pılacak i,Ier ,ehrimizi güzel 
recektir. Görünüt itibarile 1 
nın en sevimli bir ka,abası ol~ 
kirdağımız bu zaman içinde~' 
lıtıtla tanınmaz bir hale getirıl 
tir. 

Trakyada ekim eyi 
TEKIRDAG, (Milliyet) ....

vaların uygun gitmesi ve ya· 
nn bolbol dütmesi ve toprak! 
zın tavlı bir hale gelmesi "fr . 
tehir ve köylüleri hemen ddıf' 
rine geçen seneye ni,-betle dalı' 
la ehemmiyet vermi,lerdir. ve 
lık tohumun yüzde dolcs , 
tarlaya serpilmittir. Haval,ı 
ruretle düzgün gitmesi çiftçi _.1 
fınm memnuniyet ve mese~ 
ni mucip olmuştur.Geçen serı~ 
la kurak gitmesi topraktan IJI 

yüzde 50 eksik olmıqtu. Bu 
•imdiki ekim vaziyetine bakJlıt 
havalar da uysal gitmesi kaf11 
zun genliğini arttıracağına tiıP 
den inanırnız vardır. 

Germencikte ışık ve te
mizlik parası 

GERMENCiK, (Milliyet). 
Germencik belediye medit1 

toplanhsını!a belediyenin 
olan ıtrk ve temizlik parası 
ğınm yüzde 40 bağıtla,arak, 
de 60 ini almağa karar verıııitf, 
tediye yaıaasma ve muhaşebe 
ısıalarına uymayan bu kararı 
sin bir iki azası vilayete y 
itiraz etmitlerdir. Karan rı .. ti 
müdürü de lastik etmelll1ıV. 
Meclis bu yüzden ifi fUJ'ayI 
!ete bildirecekmif. Belediye '.,} 
sı nahiye ve kaza mecli.J~ 
y-.lara uyğunauz olarak ve"br 
leri kestirmeleri vilayet i~ 
yetlerinin bakacağını ,.udı~ 1 

dan bu iti de vilayet idare Jıt 
görecektir. j 
Diyarıbekirde yeni bir P'~ 
DJY ARIBEKIR, (Milliyet) ..- 'I 

nbekirde acıııı zamanlarda ~. ( 
ta.ralmda geni§ bir ağaç faali~' 'f 
ze çarpmaktadır. Mardin kapıtf~ ~ 
ricindeki 500 aenelik ve ~~ 
halde bulunan mezarlığın paı4< ~'if 
i.frağı kararlatbrılınıfhr. Bu ~ıi 
belediye bütçeaine tahaiaat ~
ve toprak teniyesi ameliyeaiıı" ~ 
nılmııtır. Mardinkapı Djyarıb 2 
en gÜze) gezinti yeridir. Buraıoı. '1.t 
halline getirildikten sonra ~ 
bura.da açıktan geçen l&ğan sU'"'l 
da bnalizuyena alacaktır. Dif"v'I, 
lririn bütün bahçeleri'. ve ,,..ı.tiJe ıJı' 
Ha.zretlerinm kolordu ı.:umandal"' ~ 
n eanasmda ikamet buyurduklat'ıl, 
tklcri de bu taraftadır. Bu köflı ~ I 
diye tarahndan aatm alrnaralı: ,,. 'I 
kıymetli bir tarih b&trracı olaJ',... 
halaza edilmektedir. 

iş ve İşçi , ____ ..; ___ ...;;;..;_.,,,,."';. jl~ 

Milliyet bu sütunda if oe iff~ if 
yenlere tavaıısut ediyor. il /ı~rl 
istiyenler bir mektupla I? Jıf• 
mu.za müracaat etmeiiJ•r 

iş arayanlar .
1
,1 

imalatı harbiyeden mezun, ıe•::,,;r 
fıİk buhar makinesiyle motörltıl' 1 t•j 
ciai bir makinist iş aramakta~•~· 1 ffl 
yenler Milliyet iş bürosu mal<•"" 
tafa rumuziyle müracaatları. . . . ., ~ 

Adabı muaşeret bilen ciddi :'o ~ 
man hanunı bıic çocuğa bakın" ,.ıııı".1 

• İf anyor. Anaıloluya da gider;,...eı 3 
ca bilenler tercih olu.nur. !( 

• • * JI' ifıır .• 
Genç ve dinç bir ıütnine ,Jı;ııe'. 

ler K.adıköyünıle Hasanptıf" 1"' f'l;Jı-1" 1' 
de Acıbadem caddeşinde ı.maıfl 
sokağında 7 numaralı Bolulu 11 

nımm evine müracaat. 
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Zafiyeti umumiye, ittihaıızlık Fosf ati 1 
\re kuvvetsizlik halatında bü-
Yük f aide ve tesiri görülen ark Malt 
Kıymeti 

M:uhammenesi 
lira K. 
589 00 Galata'da Arapcamii mahallesinde Alacamescit 

ve Sırma sokağında 14 ve 3 No. lu altında dükki
ru bulunan hanenin 1/ 4 hissesi. 

12 00 Yenikapı'da Tülben tci Hüsameddin mahallesinde 
Yenikapı caddesinde 76 No. lu dükkinm 
1400/ 29484 hissesi. 

52 00 Beyoğlun'da Hüseyin ağa mahallesinde Yenişe· 
hir caddesinde 60 No. lu dükkanın 8/ 96 hissesi. 

375 00 Tahtakale'de Rüstempaşa mahallesinde Uzunçar 
şı caddesinde 330, 332 No. lu iki dükkanın 
30/ 120 hissesi. 

488 75 Unkapanın'da Yavuzersinan mahallesinde Ayaz
ma caddesinde 206 ve dökmeci sokağında 1 No. 
lu kagir dükkanın 60/ 240 hissesi. 

111 15 Saraçhane'de Dülgerzade mahallesinde Karaman 
yokuşu sokağında 2 9 No. lu ve tamamı 37 metre· 
den ibaret arsanın 3/ 4 hissesi. 

900 00 Kadirga' da Bostan iali mahallesinde Kadirga li
manı caddesinde 45 No. lu bir kıt'a Bostanın 
18 120 hissesi. 

49 88 Samatya'da Sancaktar Hayreddin mahallesinde 
Kocamustafa paşa caddesinde 196 No. lu tamamı 
77 metreden ibaret arsanın 1 I 4 hissesi. 

Yukardaki hissesi emlak satılmak üzere dört hafta müd
detle ilana konmuştur. İhalesi 15-12-934 tarihli cumartesi 
günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber 
rnahlulat kalemine müracaatları. (7756) 

Divanı Muhasebat 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebat Mürakip Muavinliğine istekli olanla
rın sayısı, açık yer sayısını aştığindan önce de ilan edildiği ü
zere bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

1 - Bu imtihana 15 - 11- 934 tarihine kadar arzuhalle 
Divana müracaat ederek vesikalarını vermiş bulunanlar ile 
Önceki şartlara göre müracaat edecekler kabul edilecektir. 

2 - İmtihan Ankara ve İstanbulda yapılacaktır. İstan • 
huldaki imtihan için 1stanbulda yeni Postane binasında Diva
nı Muhasebat Mutemetliğine müracaat edilerek imtihan he
yeti ve imtihan mahalli hakkında izahat alınabilir. Ankarada 
imtihan Divanı Muhasebat binasında yapılacaktır. 

3 -- İmtihan 8 - Kanunuevvel - 934 Cumartesi günü öğ-
leden sonra yazı ile yapılacaktır. 

4 - İmtihanın nelerden yapılacağı aşağıda yazılıdır. 
1 - Ticari defter tutma usulü, 
2 - Muhasebei umumiye kanunundan verilecek bir veya 

bir kaç maddenin tahlili, 
3 - Divanı Muhasebat kanunundan verilecek bir veya 

bir kaç maddenin tahlili. 
4 - Memurin, maaş ve teadül ve harcırah kanunlarına 

teınas eder bir meselenin halli. 
5 - Hesap (faiz, iskonto, tenasüp) 
6 - İlmi mali: bütçe nazariyatı ve Divanı Muhasebatın 

hütçe hususunda vezaif ve salahiyeti. 
7 - Umi iktısat: (evrakı nakdiye, kambiyo, meskôkat 

bahisleri.) ( 8045) 9369 

1 1 fnhisar! l r u. n üdürlüiünden! , ___ ......,_;.,_ __ 
(40,000) metre Amerikan bezi satın 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 Levazım ve Mübayaat 
Şubesine müracaat etmeleri. (8135) 

-

•• 
Uni·versite Arthrma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundan: 
24-11-934 tarihinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulmuş olan Hayvanat ve nebatat Enstitüsü İnşaatına talip 
çıkmadığından ihalat kanunun un maddei mahsusasma tevfi
kan 8-12-934 cumartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edil 
rnek üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. (8136) 

lstan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Lira 
Y eşilköy Şevketiye mahallesi Eksidi sokak 

eski 50 yeni 11 numara! ı hane. 1296 
Yukarıda yazılı hane 5-12-934 çarşamba günü saat on 

dörtte ve peşin para ile açık arttırma ile satılacaktır. (F) 
(8129) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğün den: 

Kilo 
450 

Marka 
GB 

No. 
776 178 

Balya 
3 

Eşyanın cinsi 
Yünyü pamuklu men-
sucat 

Yukarıda yazılı mensucat 29-11-934 den itibaren Ec
nebi memlekete gönderilmek üzere satılıktır. İsteklilerin 
, ~-12-934 perşembe gilniı saat 16 y kadar Satı'} Komisyo

•1meleri. (8113) 

Selimiyede Askeri S~tın 
alma Komisyonundan: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 310000 kilo u
nun beher kilosuna verilen fia t pahalı görülerek pazarlığa 
çevrilmiştir. İhalesi 5 Birinci Kanun 934 çarşamba günü 
saat 14 de yapılacağından isteklilerin teminatlariyle Seli
miye satmalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(8128) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 
Aşağıda cins, miktar ve yerleri göster-ilen erzakların 8 

Birinci Kanun 34 cumartesi g ünü saat 14 de açık eksiltmeleri 
yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere her 
gün Eskişehirde Kolordu ve İzmitte Fırka Levazımlanna ve 
eksiltmeye gireceklerin de_ muvakkat teminatlariyle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte lzmitte Fırka satmalma komisyonu 
na müracaatları. (611) (7803) 

Nohut Pirinç Makarna 
11000 17000 7000 İzmit için 

Tuzla ,. 2500 2500 1700 
7000 9600 5000 Darıca ,, 

20500 29100 13700 Yekôn 
8967 

• • • 
22900 ki!o pilavlTı< pirin

cin Eksiltme günü 22- 11-934 
perşembe günü saat 15 e bıra
kılmıştır. Be!li gün. ve s'.latte 
komisyonumuza hıç talıp çık
madığından bir ay için de pa
zarlıkla alınmasına ve pazar
lık günü 3-12-934 pazartesi 
günü saat 15 bırakılmıştır. Şe
rait eskisi gibıdir. İstekhlerin 
belli gün ve saatte birinci pey 
paraları ile Çorluda sat.ınalma 
komisyonuna gelmelerı, 
(645) (80~3) 

* * ·ıo 

F,rka Kıt'atma tes~im edil
mek şartiyle ve Pi~a~ pazar
lığile 4-12-934 tarıhınde saat 
13 30 da 10700 kilo IV1.akarna 
sa~ın almacağından taliplerin 
Bayramıçta satınalma komis
yonuna gelıneleri. (658) 

(8152) 
* * .,. 

Fırka kıt'atma teslim edil
mek şartiyle ve pazarlıkla 
4-12-934 saat 13,30 da altı 
bin dokuzyüz elli kilo kuru Ü· 
züm satın alınacağından talip
lerin Bayramıçta satınalma ko 
misyonuna gelmeleri. (657) 
(8153) 

• • • 
lzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatı için 24-11-934 tarihin
de satın alınacağı ilan edilen 
96500 kilo Makarnanın ihalesi 
2-12-934 pazar günü saat 15 e 
talik edildiği. (654) (8124) 

9446 . . . 
Malkaradaki kıtaat hayva

natınm ihtiyacı olan 175,000 
kilo Arpa kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 5 • 12 - 934 Çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini öğrenmek ve nümu • 
nesini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e · 
deceklerin belli gÜn ve saatte 
teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarım T ekirdağmda 
Fırka Satınalma Komisyonu· 
na tevdi etmeleri. 

(590) (7551) 8667 
* • .,. 

için her gün ve münakasasma 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Bayramiçte Satmalma Komis 
yonu:ı:ı vermeleri. (604) 

(7636) 8885 ....... 
Malkara kıt'at hayvanatı 

ihtiyacı için 135000 kilo sa
man açık münakasa suretiyle 
satın alınacaktır. İhalesi 
4-12-934 salı günü saat 15 te
dir. Ev:;af ve şeraitini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte Tekir
dağında satmalma komisyonu 
na müracaatları. (606) 

(7667) 8888 

••• 

Tekirdağ kıtaa tının .kapalı 
zarf suretile münakasaya ko -
nulan 60,000 kilo Kuru Fasul
yenin, Tekirdağmm 21,000 ve 
Malkara'nın 11,000 kilo Çe -
kirdeksiz ijzümüne verilen fi. 
atlar gali görülmüş ve Malka
ranm 35550 kilo Fasulyasma 
talip çıkmamış olduğundan 
15 - 11 - 934 tarihinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. 
İhalenin ı:on günü 15 - 12 -
934 Cumartesi günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini öğren
mek ve nümunesini görmek is
teyenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de iha
lenin son gününden evvel te • 
minatlarile birlikte Tekirdağ 
Fırka Satınalma Komisyonu· 
na müracaatları. 

(620) (7868) 9075 

"' "' "' Askeri ihtiyaç için 7 ,000 
kilo gaz yağı açık münakasa i
le satın alınacaktır. ihalesi 
17-12-934 pazartesi günü 
saat 15 te Tekirdağmda As
keri satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gÜn ve münakasaya iştirak e
deceklerin de belli gün ve saat 
te komisyona müracaatlan. 

(634) (7947) 9185 

Bayramiçteki Fırka için D kt V k 
60,000 kilo pirinç 4-12-934 - o or amı ~ 
Pazar günü saat 13,5 da kapalı 1 ~ üa<liyc, Rağdat caddesi, s. ıo - 12 

zarfla satın alınacaktır. Ta- \ 4673} 
!iplerin şartnamesini görmek 8826 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattı 7 4+ 000 - 93 1 500 kilometre

leri arası beşinci kısım İnşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile 
münakasaya ç~karılmıştır. Münakasa 8 Kanunuevvel 1934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 de Müsteşarlık Ma
kamında yapılacaktır. 

Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesikası, ehliyeti ve
sikası ve 7500 liralık muvakkat teminatlarının Mal Sandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban 
k.ı kefaLt mektubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aynı gün 
ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu husus 
taki şartnameleri Ankarada Malzeme Müdürlüğünden ( 40) 
lira mukabilinde satın alabilrler. (7862) 9113 

as Kullanınız. 
"' Her eczane~ 
~ 

de sat•lır. 

İstanbul kumandanlığı sa · ı 
tınalma komisyonu ilanları 

Kumandanlık kıtaatı ihti • 
yacı için.6000 kilo arpa şehri
yesi pazarlıkla alınacaktır. 1 -
halesi 1 - Kanunuevvel - 934 
Cumartesi günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı- 1 
nalma Komisyonuna müraca
atları ve iha!eye İştirak ede -
ceklerin vaktında Komisyon
da bulurunaları.(326) (8011) 

9343 
* • * 

1. Fırka kıtaatı ihtiyacı İ· 
çin 15500 kilo kuru üzüm ma
kamca pahalı görüldüğünden 
ihalesi 3 - Kanunuevvel - 934 
Pazartesi günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca • 
atları ve ihaleye iştirak ede • 
ceklerin de vaktmda komisyon 
da hazır bulunmaları. 
(329) (8013) 9344 

• • • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

(900) kilo Zerdali Reçeli pa· 
zarlıkla satın almacaktır. İha
lesi 1 Birincikanun 934 cumar 
tesi günü saat 16 dadır. Talip 
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün Fındıklıdaki Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları, iştirak edeceklerin de 
teminatlarile birlikte vaktinde 
komisyonda hazır bulunma
ları. (347) (8142) 

* * • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı olan 

9,000 kilo Ayva Reçeli pazar· 
lıkla satın almacaktır. İhale
si 1 Birinci Kfuıun 934 cu
martesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün Fındıklı· 
daki Satmalına Komisyonun· 
da müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de teminat· 
larile birlikte vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (345) (8144) 

Levazım Amirliğine mer
but dikim evi tamir ettirilecek
tir. ihalesi 4 Birinci Kanun 
934 salı günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin şartname ve keşif. 
namesini görmek üzere her 
gün Fındıklıdaki satmalma 
komisyonuna müracaatları ve 
ihaleye iştirak edeceklerin de 
teminatları ile birlikte ve vak
tinden evvel Komisyonda ha
zır bulunmaları. (344) 
(8145) 

••• 
Fırkanın Halıcı oğlundaki 

hayvan tavlalarmdaki 30 ara
ba gübre satılacaktır. İhalesi 
4 Birinci Kanun 934 salı gü. 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere Fın
dıklıdaki satmalma komisyo
nuna müracaatları ve iltirak 
edeceklerin de teminatlariyle 
birlikte vaktinden evvel komis 
yonda hazır bulunmaları. 
(343) (8146) 

••• 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 

80 Ton tutuşturma odunu pa
zarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 3 Birinci Kanun 934 pazar 
tesi saat 14,30 dadır. Talip
lerin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün Fındıklıda satın
ahna komisyonuna müracaat
ları ve ihaleye İştirak edecek
lerin de teminatlarile birlikte 
vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (346) 

(8143) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeııi mukarrer 

ev eıyası 3-12-934 tarihine müsadif pa· 

zartesi günü saat 9 dan itibaren Bey

oğlu Taksimde Receppaşa sokağında E
ğe apartnoonınm 4 numaralı dairesinde 

açık artırma suretile satılacağından ta
liplerin ayni gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak Memuruna müracaat
ları iliio olunur. (5261) 

MÜTEKAİT DENiZ 
KAYMAKAMI 

Bay Şefik ve ailesi "Arıduru" soyad.. 

nı almıılardır. (5256) 

Kaşe ŞiFA 
Gribe, bat ve dit ağnlarma, ateılere 
ve romatizmaya kartı en iyi ilaçtır. 

1 

Dr. A. KUT'IEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3! 

9024 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden : 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahalleıin· 

de Yenitehirde Viıne soka.ğnıda 13 No.. 

lu hanede mutasarrıfen sakin iken 

3-11-934 tarihinde vefat eden Madam 

Marinin terekesine mahkemece vaziyet 

olunmu~tur. llan tarihinden itibaren 

alacaklı ve vereceklilerin bir. ay ve mi

rascılann Üç ay içinde Beyoğlu dördü.... 

cü sulh hukuk mahkemesine müracaat 

!arı lüzumu ilan olunur. (5295) 

lstanbul asliye ikinci hukuk mahko

mesinden : Vilyam veledi Hanri Daston 

efendinin Galatada Selanik hanında 11 

numarada borsa mübayactlığı ile meıgul 

Leon Yuda Ahen veledi Miton efendiye 

Beyoğlunda Şebsıvarbey mahallesinin 

büyük ve küçük hendek sokağında ki.in 

tevsii intikalli bir bap apartnnan 800 Li
raya vefaen ferağ edilmiş ve ahiren mü-

maileyh bedeli ferağı tamamen aldığı 

h.alde İtayi takrirden imtina ettiği cihet• 

le ferağın fekki ve davacı namına kay

dırun tashihi hakkında mahkememizin 
934-353 numarasına mukayyet dava

nın tahkikatı bililımal mahkemei müçto

miaya tevdii üzerine 21-11-934 tarihli 
duruşmada müddeialeyh Leon Yuda A· 

ben veledi Miııon efendiye gönderilen 

davetiyede mümaileyhin ikametgihınm 

meçhul olduğu davetiye an.asındaki mü 

ba§i.rin şerhinden anlqddığmdan mü

maileyhe alel usul ilanen davetiye teb

liğ ettirilmesi.ne ve bu hususta 20 gÜn 
müddet tayinine ve duru.ır-nm da 

19-12-934 ısaat 13,30 a bırakılmas...a 

mahkemece karar verilmiı ve bu husus
taki davetiyede mahkeme divanlıanesiM 
talik edilmiı olmalda müddeialeybi mü
maileyhin yeTIDİ mezkiir ve saatte mah
kemede hazu bulunmaısı ve gelmediği 
veya vekili müsadclak göndermediği 
takdirde muamelei kanuniyenin gıyabın
da icra olunacağı malôm olmak üzere 
keyfiyet H. U. M. K. 141 inci maddesi 
mucebince ilan olunur. (5252) · 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk dair.,,U., 

den : Mustafa Nafiz eefndinin Kabalaf" 

ta ömer Avni mahallesinde lzzetpafa 

sokağında 6 numaralı evde mukim iken 

halen ilı;ametglllu meçhul Zehniye Ha

nnıı aleyhine açtığı 934-1638 numaraya 
mukayyet kah nafaka ve Çocuk teslimi 
davasının tahkikatı bitıniı ve dava .,....... 
la Heyete tevdi edilmit Ye mahkeme 
günü olarak 24-12-934 saat 13,30 ta;yin 
edilmit tir bizzat veya bil vekile gelmedi
ği taktirde giyaben mahkmıeye devam 
olunacağı ilan olunur. (5257) 

Devredilecek ihtira beratı 1 
" Torba yaı.klar ve bunlann tarzı İ· 

mali ile iki veya daha ziyade kattan leo 

tekkül eden klllll"fı....,, baldmıdaki ... 
lira için lırtn.tı V ek.iileti Sanayi Mi
düriyetinden iatihaa.l edilmiı olan 30 J,. 
kinci T eırin 1932 tarih Ye 1590 n.
ralı ihtira beratnun ihtiva ettiği hukuk 
bu kere baıkaama devir veyahut icara 
verileceği teklif edilmekte olnıa1da ha 
hususta fazla malUınat edinmek iıl'e

yen zevatın lstanbul'da, Bahçekapu'cla 
Taş hanında 43-48 numaralı idarehaneyo1 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(5098) 9252 

D. 934/1484 
lshıınl>ul asliye mahkemeleri birinci 

yenöeme bürosundan: 4. Kanunuevvel. 

1933 tarihinden evvei ikame olunup 
htanbul asliye birinci ticaret mahko
mesinde derdesti rüyet ve Beso ve 
Monceri firketıi ile Hactpa§B zade Ab
bas efendi arasında mütekevvm davs 
dosyasının ye~nmesi için verilen 1-
yanname ve gönderilen davetiyenin n .. 
cıpap zade Abbas efendinin ikametga
hmm meçhul olduğu beyanile mübaP,. 
ri ta.ralmdan bila tebHğ iade edilmİf 
ve yirmi gün müddetle ilanen tebligat 
U...sma ve 14-1-1!135 tarihine müsa
dif pazartesi gÜnÜ saat 14 te yenileme 
muamelesine başlanılmasına karar v<>o 

rf uş old.,ğundan meı.kür günde Yeni 
poslruıanede kain birinci yenilem~ bü
rosuna gelm ·diği takdirde 2367 No. lı 

kanun a..'ıkamına tevfikan yenil=eni1' 
gıyabında yapılacağı ilan olunur 

(5220) 



r 
• 

öksUrUk, nezle, bronsii., ve 
• 

boğaz gögUs 
Hastalıklaril~ sesi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu 

iliçl rınızı Bahçe SALİH NECATİ 
kapu!a 

d~n ~!ı~ıı .. R~çetelariaiı bn:ük bir dikkat,f O S f O T ı N N E C A T ı • 
cıddı bır ııtıkametla hazmaııır. 

Çok kıymetli bir bebık gıdasıdır. Bununla btslanen ;! 

yavrular tombul ve kuYYetli, ne1'eli o'.urhr. [4234\ :3 

ENO"S 
FRUIT SALT 

Bft.OMUJll' 
ECZAJ<Eı.ERoa• 

IAT1Lllt 

• FnıR S.1"' .. 
we. ENO• 
•ımlcril• 
c-tikctlrrl 
f•brılıan.ıa 
aılmctı 

luık•~ır.., 

~ 

İnkibaz, sihhat avarizinin ~~iiii~~~ ım 
menbaidir. Bunu, aitmiş se- ı:: 
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dılnyada taninmiş 
Eno's .. Fro.it Salt" müs
tahzari ndan sabah ve ~~f"J~#. 
alqam bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigı mil<
darında alarak def'ediniz. 

µ.• 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada teslim edilmek üzere muhammen bede!i 

8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlık 8 Birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat 16 da Ve 
kalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin Ti
caret Odası Vesikası ve 400 liralık muvakkat teminatlarının 
f.1al sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesi
ne uygun Banka kefr.I:· rr.ekt ı.:bu " Çek kabul edilmez,, ile 
birlikte aynı gün ve saatte kornisyonda bulunmaları lazım
c!ır. Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
rada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (8079) 

9411 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARJ 1 

Taksitle Satılık Emlak 
E~::.s No. Mevkii ve nev'i Teminat 

Lira 
6000 
80JJ 

su 
142 
143 
162 

Anadoluhisarmda küçü k su volisi 
Büyükadada Meyandr os Volisi 
Nişantaşında eski Teş vikiye yeni Harbiye so
kağında eski 13 yeni 13 5 No.lu müştemilatiyle 
birlikte eski ekmek fabrikası "Şimdi ipek fi
limdir.,, 

452 Beyoğlunda Kamer ha tun mahallesinde Top
cular sokağında 20 No. lu kagir konak 

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

8000 

6469 

leri vardır.,, 6000 
Yukarda yazılı emlak ilki peşin verilmek ve sekiz taksitle 

satılmak Üzere aşağıdaki şart! arla arttırmağa çıkarılmıştır. 
1 .- Arttırma " kapalı zarf,, usulü iledir. 
2.- İhale 10-12-934 pazartesi tarihinde İdare meclisimiz

ce YCl!>ılacaktır. 
3.- Alıcılar bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi tek

lif mektupları ile birlikte ve orada yazılı şekilde o gün 
saat on bire kadar Şubem İze vereceklerdir. 

4.- Daha fazla tafsilat almak İsteyenler Şubemize müracaat 
edebilirler. (594) (7939) 9206 

. ' . . . . ' ... 

Sümer· ank 
Umumi Müdürlüğünden 

Bankamız Ilukuk işleıi .Müdüriyeıi iç'n Almanca lisanına pek 
iyi derfcede vakıf bir m'emura iht'yaç vardır. Hukuk mezunu 
olanlar tercih edılerektir. Bu vasıfları haiz talibe liyakatine göre 
maa~ verilecektir. Taliplerin on ~ün zaı tında istidalarındal.i iza
hatı nıüsbit Yesaikle Galata'da Istanbul şubesine ve Ankarada 
IJmnmi Müdürlük Memurin servisine müracaatları. (8141) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattının 93 ; 500 üncü kilometresiyle 

Aydın hattı üzerinde kain Ka rakuyu istasyonu arasındaki 
altıncı kısmı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 8-12-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
15 de Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple
rin tekliflerini Ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları 
ve 8750 liralık muvakkat tenıinatlarının malsandığına yatı
rıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun Ban
ka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez ,, ile birlikte aynı 
gün ve saate kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Talip!er bu husustaki şartnarreleri 40 lira mukabilinde Anka
rada Veka.et malzeme Müdürlüğünden s&ttn alabilirler. 

(7931) 9244 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Stm'..İ Mahal!esi ~okaiJ Cinsi Emlik Hisaesi Hiaseye göre M1'. 

No.ıı No. 11 ha•men kı} JJle 1 

151 I!oJtancı ro·tancı Ceıerid~rbent Tarh mdresl 919 22-337-6 Tamamı lOJ T. L. 
313 O~kiidar Sclmenaia Bülbülderesi Kigirllç dükkan üs~!inde odalar 15-17-17/1 ., 300() • 

1067 Ka:ıköy Osmanağ Mia Hane 48 3/12 lOOJ " 
1369 Beyoğ:u Yeaİf•hir Rızapafa çtşm•si Yarım kigir hane 39 3/5 113} " 
1648 ,, Kurtuluş Eski Akarca yeni Ak aia'ar Ab~ap hane 77 3/16 75) " 
2276 Ec:'.irntkapı Kar:yeiat:k Kantarcı ve Tiirbe İki. kuyı:lu arsa mctrni 166,50 2-4 Tamamı 533 " 

2798 Kasımp3~a 
3lJ7 Ileyoğlu 

33ll I o }a:ıiçi 
Yenimaha!le 

~8n Arnavı:tkıy 

35tı9 A~saray 

Yenikapı 
3"83 İ.tanlul 

Mahmut? aşa 

Ar paşa 
Ahmetefendi 
Kurtuluf 
Yen:mıha!h 

Arnavutköy 
Kat:pkasım 

Dayahalun 

11-'.umcu 
Eski Yamandi yuıi Yamanc!i 
Eski ikiı: c: yeni O caka zan 

Dubaracı 
Sepetçi 

Mahmutpaıs cad. 

Arsa metresi 72 

" 
" 

Ahşap hane 
Kiiir hane 

48 
143,SJ 

Kaşıkçılar hanı içince oda 

17 " 
216 " 

7-9 " 
240 " 5 •• 230 " 

1 1/3 1646 " 35 Tamamı 4000 " 
13 1/12 2:0 " 

Yüzde yec:'.i bu. u'< pey akçei ile ihale bedel~eri ra1<den veya gayric:.:hadil bonoıile ö:lenmak üzere yı..kada evsıfı yaıılı ıayr:men' u 1 :r 
açık artt rma Euret:ıe S\tıfa çıkarıbı·tt•r. fbalelui 6/12/ J34 Pqımbe günll aaat oıı diSrltodir. Alıcıların Galatada eski Kredi L"yone Bın• 
kaıı binasındaki slt'' komiııonuaa müracu.tları. (7821) 

üeniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy KöprübaJı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade !im--· Han. Tel. 22740 ---

KARADENiZ YOLU 
CUTY1HUR1YET vapuru 29 
lkinci Te~rin PERSEMBE 
ı;ünü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8103) 9447 

lstanbul Levaz:;m Amir- 1 
!iği Sattn Alma l' omisyonu 

llanları 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1680 adet Battaniye 9-12-934 
pazar günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şar'name 
ve nümuneyi göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini Topha
nede Satınalma komisyonuna 
verilmeleri. (581) (7670) 

9006 
• • • 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 300 adet battaniyeye ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 2-12-934 pazar günü saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. İstekliler:n evsafını 
görmek Üzere her gün ve pa
zarlığa gireceklerin belli gün 
ve saatte Tophanede satırl~l
ma komisyonuna gelmeleri. 

(620) (8021) 9301 

••• 
Harbiye ve merbutu mek

tepler ihtiyacı İçin 6000 kilo 
Beyaz Peynire talip çıkmadı
ğından aleni münakasası ta
Iikan 2-12-934 pazar günü 
saat 14, 15 te yapılacaldır. İs
teklilerin belli gün ve saatte 
Tophanede s· 'malına komis
yonuna. (64:.) ,(8122) 

9445 
••• 

Harbiye rr..cidehi için alına
cak olan 8000 kilo Sabuna ta
lip çıkmad!ğmdan münakasa-
51 talikan 5-12-934 salı gün 
saat 14,15 de yapılacaktır. İs
teklilerin belli gün ve saatte 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmeleri. (646) 
(8150) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'at için 30 ton 
J'.eytin tanesine verilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlığı 
4-12-934 salı günü saat 14,15 
de yapılacaktır. İsteklilerin 
Tophanede satına ima komis
yonuna gelmeleri. (645) 

1 (8151) 

ADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncil \ akır Haıı fatanb.ıl 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır, 
Nama m:ulıarrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1 trl iye ft [ankası lı!ıa!ından letkil oiunmuıtur, idarıı meclisi ve müdürler 
l q eti 'e n: en: urları 1.€.milen Türk!erdeıı mürekke) yegane Türk Sigorta Şirke• 
t"C:ir. 1 i:rkiyenin lıer lara.fınds (200) il geçeli ccentalarınııı he pal Türktür. Tiir• 
Li1 enin en mi'.him müzu:ese:erinin vel.ıanka!arı::ıı11 sigortalme'.darıııı icra et~:lir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
IİLoıtaluını tn İ}İ ruaitle ~ epar. H111ar ,ukuundı ıararil:ı ıilr'at ve kolaylıktı ISder. 

Telgraf: fMTiYAZ - Telefon: fst. 21)531 8045 

• • 

-------
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 


