
Dün Halk fırkasında Türkiye 
spor birjncilerine armagan
Iar verildi ve Türkün gücü 
anıldı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT. ' 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Öz türkçe yazı örnekleri 

Ôztürkçe Üzerinde 
Düşünceler 
L-~ugün öztürkçe ile yazanlann ayn iki 
;'.'!Iİinı kurduklan görülüyor. DMıa çok· 
'."" o'.•n birinci bölümdekiler yalnız 
~~ede~ber.i alııık olduğumuz sözler kul· 
"'.'.""'*, kulağımızın yadırgadıklanndan 
~çleri yetesiye kaçınmak istiyorlu. l· 
'."•ci bölümdekiler ise, ne demek oldu· 
tunu anlamak için boyuna ya Dergi'ye, 
)a altlarındaki küçük sözlüğe bakmamız 
hreken yazılar yazıyorlar. 

ilk bakııta birinci 'SOY yazıcılann tut-
1ııkları yolu doğru buluyoruz. Yazdık
~ da, aöyled:klerimiz ıtibi, ne iıte
dıfuizi karşnnızdakine kısaca, kolayca 
'?!atmalı değ;I midir? Oyle ise kimse
~.• bilmediği sözleri kullanmak, büs
uııtün yabancı bir dil konupnakla, anla
l1lnıak istememekle birdir. 
Alııık olmadığımız sözler kullananla

l't kartı daha çok denecekler bulunur. 
~•::ak onlann tuttuğu yolu yanlıı bui::ar iti yalnız bir yönden kartılıyan· 

ır. 

d 
8u öztürkçe işi yalnız yazanlardan 

•ğil, okuyanlardan da özen ister. Bu 
t""dun yazıcılan yıllardan beri okuyan-

rı düıünmekten, biraz olsun yorul
llıaktan kurtaracak yazılara pek bağlan· 
~lar ; okuyana yorgunluk vennek san· 
"' Yasak oldu. 
• Alııık olduğumuz türkçede, söylemek 
ı.tediklerimizin hepsini anlatmağa ye
ler söz bulunur mu? Bulunmadığını, 
lıııtunamıyacağııu iyice biliyoruz. Alıt
~dığımız sözlerden kaçarsak, türkçe 
lıöı.ıere baıvuraı-ak yeni ıözler yapmak
~ kaçınırsak, yazılarımızı okuyanlara 
d~n •Öyliyebildiklerimizin de birçoğunu 
löyliyemiyeceğiz, yazılanmızm özü ya
~ıacak. Bundan korkmalıdır, çünkü 
~a öztürkçe savatı daha iy;ye değil, 
"""• kölüye &Ötüriir. 

Türk dili yıllardır, yüzyıllardır eü
"'" bakımsızlık yüzünden, düşündüğü
llriizü anlatmağa olduğu gibi, düıünme
ie de elverifsiz bir avadanlık oldu. Q. 
ııun timdiki bulunuıunu yeter saymak 
okuyana kartı da, kendi kendimize kar
tı da, ulusumuza kartı da bir suçtur. 
Onu zengİnlettirınemiz &erektir. 

Demin yazarlar=n okuyanları yor
lrıaktan kaçındıklanıu söylemiıtim. Gö
tiinüt böyledir; onhınn baılıc:a esirge
dik!eri kendileridir. Okuyanın kafa ( 1) 
l'ornıaktan çekinmesi, böylelikle uğraş
~an, yeni düıüncelere yeni biçimler 
"- ak yükümünden kartulacali yazarın 

Pek iıine ıtelir . 
.. ~ürkçe savatı bir yönlü değil, iki 

~0nlü bir iıtir. Ona yalnız yazarların 
/iil, okuyanların da canla hafla, ken
-İ~ni vererek bağlanması gerektir. 

oksa o ancak dilimizden arapça, fars
~ &Özleri çıkanr; yalnız çoğunu, yerle
::"'i bot bırakarak çıkarır. hteııilen ise 
.... değildir. 

Alııık olmadığımız sözleri kullanan
ların tuttuğu büsbütün torluğıluz lıör yol 
~udur?... Kim demitl O da pelı öyle 
!"Yliyecekleri olmayıp çoluk çoeuğun 
~ bildiği lakırdılan kimsenin bilmediği 
'ödere bürerek ıtözboyamak istiyenleri 
~ndirir. Ne yazık ki bizde ııüzel aa
~ın, •verdemin bu olduğunu .ananlar 
~olrtur. Yalnız onlardan kaçacağız diye 
~!erine uyup yavanlığa mı gidelıim? 
L_ıı- uçurumdan kaçacaiız diye bir bat· 
,...ına mı atılalım? 

~kinci bölümde kendilerini göstermek
L.o. başka amaçlan olmıyanlar buluna
"llir; unutmıyalnn ki dilimizi zengin-

dlettinneğe çalıpnlar da yine o bölüm
edir. 

NurullaJı AT AÇ 
(N. ATA) 

--~~~~~~~-
• LA ftdanlık • i.Jet; Sav-kelam; Saver
~.; edebiyat (erdem-AD'ıırt); tonuğ.._._.,. 

( 1) Kafa sözünün arapçadan alınma 
!~uğunu biliyorum; anca.lı: biçimi çok 
~gi§miştir. Hem Tarmnıı 0...-gisi onu 
tliikçe sözl<r aras:ına almıyorsa da os
~calar arasında da göstenniyor; 
~~ başka kafasız, kafa tutmak gibi 

)
v""'1an yapılma aözleri türkçe diye alı
or. 

Bay Muammer ERİŞ 
lı Banıoun. .. ı.-. itleri göu:uel 
~ bir loaç goiin önce hı.d>ııl'• ... 
ieıı -ı .. ""- __._..., Ba M•mmer il:'.; •-~ muuur - y ı .,..,, 
'-1\(Ş bu aıkf&ID Anbnıy'a diw _ _,, lir. 

Başvekilin 
Bir tebliği 

Arap harfli yazılar okun
madan yırtıp atılacak 

4Qı AN KARA, 29.A.A. - Ba,ve
etten tebliğ edilmiftir: 

.ı'bıap harllerile gelen ya_ _.. 
rtn okunmayacağı bir kaç ke:r. 
~mıftı. Bugün dahi btUı 
el lerin arap yazuını kallan-
·~kları görülüyor. Arap harlle'k: gelecek her hangi yazının 
~ nmatfan yırtılıp atılacağını 

u kez de kamuya bildiriyo
rum. 
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' Pariste 
Yeni temaslar 

Tevfik Rüştü Aras görü~ 
melerine devam ediyor 

PARIS, 29.A.A. - Tevfik Rüttü 
Araa, M. Politis tarafından verilen 
yemekte bulunduktan sonra görüt
melerine devam etmiı ve bilhassa M. 
Herriot ile müzakerede bulunmuıtur. 

Avam kamarasında sö:ı: alan hatipler: Lloyd Georges, Churchil, Baldvin •• 
M. Tituleıco ile Tevfik Rüştü A

ras, T ünciyenin Paris büyük elçisi
nin bugün vereceği yemekte bulun
duktan sonra akıam Pariı'ten ayrıla
caktır. 

Avam kamarasında mühim bir celse 

Almanların silahlanması . -

lngiltereyi de korkuttu 
Açıkça söylüyorlar: "Alman tehlikesi 

artık evrense 1 bir hal almıştır,, 
LONDRA, 29 (A.A.) - Avam ka

maruında, M. Çörçil kralın nutkuna 
verilecek cevapta deği§iklik yapılma
sını istiyen takririn: vererek bilha .. a 
dem.ittir ki : 

"Alman fabril<alan h:len harp tart· 
ları içinde çalı§maktadır. Büyük Bı i
tanyarun milli müdafaaıı ve has.sa.ten 
f\.a \ a kuvvetleri, barışı ve İngil zlerin 
em.ııiyet ve hürriyetini temin edecek 

dercede değildir. Hiç tüphe yok kı 
h:ubin önüne geçilemez. Faka! he
men patlıyacak bir f"Y olduğunu zan. 
netnıiyorwn. 

Büyük Br'tanya kendi emniyetini 
timdiden temine başlamazsa pek Y•· 
kmda arbk iste&e de bunu yapanuya
ca.k bir vaziyete dütecektir. 

Bütün Avrupa ülkelerinin diklu.
(Devamı 5 inci sahifede) 

•• 
Okonomi Bakanlıiının tebliii 

Yurt mallarına hile karış
tır anlar ceza görecek 

Mersin iskelesinde üç tüccara ait yapağı 
denklerinin hileli olduğu anlaşıldı 
'ANKARA, 29. A.A. - Ökonomi bakanlığından tebliğ edilmivtir: 
Tüccardan tütüncü Zade Ahmet ile kardqi Hamdi. ve kamisyon

cu Haaan'ın l•tanbul'a göndermek veya müsait fiyat bulunduğu tak
dirde mahallinde satılmak üzere Mersin iskelesinde bulundurdukla
rı yapağı denklerinin hileli olduğu Mersin simsarlarından Kemal ve 
Şefik tarafından borsaya ve odaya bildirilmiJ ve derhal yaptırılan 
muayene neticesinde bazı balyalara un ve t(Zf ~tınldığı anlap/mıf· 
tır. Cumhuriyet müddeiwnumiliği müteccuirlerin kimler olduğu te•pit 
için takibata başlamıJtır. Haber veren Simsar Kemal ve Şefika ve 
sürat ve hasaa&iyetle iıe derhal el koyan vilayet ve Odaya alenen te· 
ıekkür olunur. ı 

Her İfte olduğu gibi ticarette de doğrulu ve ahlak muoallakiyetin 
temelidir. Bu tarzda Türkiye ihracat emteaaını tağşif ve işlerine hile 
karıştırmıya cesaret Türkiye ökanomi hayatına ve inkiıalına suikast 
etmeğe cüret etmektir. Bu günü Türkiye bütünlüğü içinde tüccar ve 
ihracat tüccan unvanına bu suretle liyakatsızlıklannı gôstermif olan
lar tecziye olunacaklardır. 

Bu vesile ile bu gibi hususatta tüccar ve odalanmızın daima uya
nık olmasını ve benzer vaziyetlerden derhal vekalete haber ver::mesi· 
ni ôkanomi bakanlığı diler ve Mersin odaaına takdirlerini sunar • 

Atatürk Matbuat cemi-
t. ''B ye ıne asın 

kurumu,, adını verdiler 
Ulu önderin bu kayırmaları alkışlarla 
karşılandı ve basına yeni bir hız oldu 
Dünkü kurultayda genelyazıcı seçimi de yapıl· 
dı; ayrıca bir ad kutlulanması da . yapılacak 

Baam kurumu (Matbuat cemiyeti) )erine çekilen telyll2ılarma gelen kar 
dün öğleden IODJ'a kuruıruwinde top· tiliklan birer birer okuııı\l§lur. ilk tel 
lantısını yapınrftır. yazm Cumhuriyet baıkanı umumi l<a-

Topluluk iç'n yeter arkadat gclJi. tibi Rıza Soyad'ın ~di: 
ği görülünce toplantı batkanı aöze !.tat .. Basın kurumu toplantısından ÜtÜ· 
lamıt ve &eçen toplantıda Türk bü)'uk (Devamı 5 inci sahifede) 

PARIS, 29.A.A. - Tevfik Rüttü 
Aras bu sabah Sovyet Rıısyamn Pal ris maslahatgüzarı M. Resenberg i
le beynelmilel meseleler hakkında 

uzun müddet cörüımüıtür. 
PARIS, 29.A.A. - Türkiyeni" Pa

ris büyük elçisi Suat, Tevfik Rüıtü 

Aras ile M. Titülesco terefine bir öğ. 
le yemeği venniıtir. 

Ziyafette e:scümle Romanya hava 
müste~an M. lrimesko ile Romanya, 
Yunanistan ve Yugoslavyanm Paris 
orta elçileri n Türkire büyük elçili
ğinin yüksek memurlan hazır bulun
mutlardrr. 

iilıııl .............. , ... ... 

Londradaki 
Büyük düğün 
Alayı seyre ırele nler bir 

milyondan lazla idi 

yeni ftfiler! Kent diilıiUI '" dütea 
M.rin.. 

(/fl6Ülere icralı Geor11a'arı oiııl • 
Lınndan Knti dü"-ı Georga'- Yu

(Devıımı 2 inci abifeôe) 

Y alovanın imarı 
Fransız mütehassıs tet

kiklerini bittirdi 
Y odovanm umumi plamnı yapımık 

ÜZet"O f'ari.ı- ıreti.rtiJen SU tehirleri 
IDÜ!el-.111 mimar 
M. Jan Royer Ya
l ovadaki tedril<-tmı 
bitinniı ve AMay 
müdürü Bay Ce
mille dün llkf'Ull 
ff!!brimize dömnüı· 
tür . 

Y .ıcrvacla İınf'I e
daec• büyiik otelin 
yeri temit edihoiş
tir. Yaloowımı mode
rn bir ou ve lriir ıeft· 
ri olmMı İıçin ç<Jk 
&iQ.el tıir plim ya-
pıılmaktaclc-. M. J. l<o~ er 

M. Jan Royer bir 
bç ıüce ıa.dar Perise döııecdrtir. Mü

( Dev.ımı 5 inci sahifede) 

Habeşistan 
Tarziye verdi 
balyanın bütün isteklerini 

yerine getirdiler 
ROMA, 29 (A.A.) - lt.ıy ...... A • 

diı - Abeba mçiliP,clen bildirildiğine 
göre, Hehet bökU. 
meti, son gijnlenle, 
Gondarclllki ltalya 
kOllOCl!o.luğuna lmr 
fi ~,.Jaıı ...kınlı • 
lıkt.n ötürü, i.ıeni
leıı her türlü ödek 
(!..iz) lere n.zı ol· 
m.ıt!ur• Böyfece, a
yın 24 ünde, Gon -
dar valisi, hül<iimet 
adına, konsolosluğa 
giderek beylik özür 
ler dileniıtir. Gon-

Habeş ımperatoru dordaki kıtalan kon 
Haile Selase aolosluk avlusunda, 

bat açık, 1 talyan 
bayrağını sel8mlamı§lanlır. Gondar po
lis müdürü ile sariontrlıKta önaY;ll olan 

(Devanu 5 inci sahifede) 

İngiltere kralının oğulların
dan Kent Dukası Georges i'e 
Yunan prensesi Marina dün 
Londrada evlendiler. 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı •tleri müdürü : 24319. 
lda1'e •e Matbaa: 24310. 

Alman.l/a ile ticaretimiz 

Almanya bizimle yaptığı 
klering anlaşmasına 

mugayir hareket ediyor 
Almanyaya ihracat yapan tacir.erimiz muka
veleye rağmen müş-kilatla karşılaımaktadırlar 

Buna karşı ciddi 
tedbirler almak 
zamanı gelmiştir 

Almanyaya ihracat yapan tüc
carlarnnız son :zamanlarda mühim 
mütküli.ta maruz kalmaktadırlar. 
Dün bu hususta bazı tüccarlar ga
zetemize müracaat ederek uzun u
zadıya tiki.yette bulunmutlardır. 
Mesele tudur: 

Alınanya ile Türkiye arasında 
bir klering anl~ı vardır. Her 
iki taraf ta ithali.tını bu anlatma· 
ya göre tanz.im etmek mechuriye
tindedir. Halbuki Almanya bunu 
hiç nazan itibara almadan yeni biı 
ithalat rejimi ta.tbikına bıqla
mıtbr. Almanya aralarında kle • 
ring mukavelesi olmayan diğer 
memleketlerle harici ticaretini na -
sıl i-stene öyle tanzim edebilir. Fa 
kat bizimle bu memleket arasında 
ahdi bir vaziyet mevcuttur. Al • 
manyarun Türk tacirleri hakkında 

'.Almanya ökonomi bakanı Doktor 
Schaht 

tatbik ettiği yeni rejim ise hu ah
di vaziyete mugayirdir. Bu rejime 
göre Almanyaya ithalat yapan ta • 
cirler, Almanyada bulunan bir kon 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hukuk fakültesinde dün 
sabah bir hadise oldu 

Gürültü çıkaran talebe hakkında 
ceza kesilecek, tahkikat yapılıyor 

•• 
Universite rektörü diyor ki: 

Oniv~ite talebe>.İnin devanı mec· 
bariyeti yüzünden dün sabah Hukuk• 
fakülteainde bir hadise olmUftur: 

Bu ayb&fJJldan ber', fakültelerde 
her talebenin devam karnesi kontrol 
edilmekte ve fit keailmektedir. Dün ., 
bak Hukuk fa.kültesiıUn birinci sıru 
fında, Roma hukuku olan birinci •a • 
atte uöatan Bay Feı•t taleb.ıin da • 
vam karnelerindeki fitleri toplamağa 
b&§lamı,ta. On kiıi oturan lfr arrada 
fitler toplanırken, talebeler, ıtelmiyaı 
arkadatlarmm kontrol fitini de -;er • 
mitlerdir. Aaiatan Bay Ferit fazlu fit 
verildiğin.i görünce bunun kim tarafın 
dan verildiğini sormıqtur. Bunun üze. 
rine talebeler gürültü etmeğe, aya.k.r 
lıınnı yere Tlll"lllaia batlıımıt. bazı t., 
lebe aaiatana: 

- Dı,.n çık, timdi ders Yar. Gürül 
tü oluyor, not tutamıyoruz, dem:tler
dir. 

Deralıanede gürültü arlmlf, dera 
vermekte olan profesör Honik ve do • 
çendi Bay ŞC!mai Tal ip deni "-melı: 
mecburiyet.inde kalmıılardır. A.Aistan, 

(DeYamı 5 inci sahifede) 

• 
ilk gelen sporcularımıza 

armaganlar verildi 
Bu münasebetle C. H. fırkasında can
dan toplantı yapı!dı, rekorcular övüldü 

Türkiye birincilik mii&abakalann
da kazanınıt olan sporculara dün Halk 
fırkası latanbul merkezinde merasim
le hediyeler dağıtılmııtır. 

Bu merasimde Adliye bakanr Saraç 
oğlu Şükrü, lstanbul kuınandanı Ge
neral Halis, beled ye reiı muavini Ha .. 

(Devamı 5 inci sahi! ede) 
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( ___ Ha_ftan_ın__.sıy_asa_sı _ ____.) HAR i c j HABERLER 
1 - Ulusll'ır cemiyeti toplanttn 

n n lus.lar Cemiyeti toplantıu bit. 
~ ti. Bu defaki toplantıda gö. 

rüıülecd< iflec tunl<ırdı: 
1 - Sar meselea, 
2 - Bo.liviya ile Pardguay arasında 

artık km:ılı u.va• hatini an -1aıa· 
IJ'.amaziık. 

Bunlardan birin at.ini 1 tal ya mu
rahhast Aloizi'niıı reisliği altmdaki 
üçler loomisyonu muzaıkere etmektedir. 
Almaıılw Cmevreye gelmd< isteme
diklerinden Sar ifi Roma' da görüıülü· 
yor. Uluılar Cemiyeti bu iıi görü:pnek 
için toplandığmda konmyon bafkam 
Aloizi' den bualm sonraya bırakılıo>ll11 
için bir tddif md.tubu geldi. Anlapl· 
dı ki henüz Sar iti üçler komİJyOllU ta· 
rafından lııitiıilmemlftir. Bu aebeple 
bu defaki toplantıda Avruparun ban· 
şıklığı bakunınclan çok chenmıiyctl:i o
lan bu mesele görüıiilemedi. Sar m.... 
selesi gelecek aym ..ı. haftasmda top
ıanad. olaın başka bir içtimada görü· 
şUlecekt.iT. Buuım ~ ki Dış Ba
kanmıu Bay Tevfik Rüıtü Aru Av
rupadan dcinmemiştir. Cenevreden l'a· 
rise gitti. Oradan da Berıiase gidecek 
ve soDnl Ceoevreye dönenık Sar itini 
görüş.,.,. ~ toplımtıda bulunacak
tır. 

• • • 
Yugoalavyantn dcwast 

n n luılar Cemiyeti bu ehemmi
~ yetli İt iiz<rio>cle görütcmedi 

amma, b~ka ehemmiyetli bir it ile 
karşılaştı. Bu İf le Y ugo.lavy- Ma· 
canstarndan flki)'dÖdir. Biraz geçen 
haftaki yazıda balHettiğimİz bu tiki.· 
yet, Yugoslavya tarahndmı Ulualar 
Cemiyeti genel y11Z1cdığma Yerilen bir 
nolB ııe )"!Pılmışt.r. Yugoslavya u. 
luslar Cemiyetine F!<iyet etmekle çok 
sulhoevcr bOr yoldan yiiriimüı olmakla 
beraber, notanm metni ağtrdır. Not.ada 
dogrudan dog>uya l\1a<:ariatanı itham 
altında bırakmaktadır. Bumm içindir 
ki tikayet <:enevrede ve Avrupe.nm her 
tarafında büy.ık heyecan uyandırmq· 
tır. Yugoslavyaııuı bu davau Roman
ya ile Çclı:oslovakya tarafından da be
nimscıımiıtir. Bu iki devlet le Yugo .. 
la\ yadan sonra ııencl yazıcılığa ver• 
dikleri birtr meJ..-tırp ile Yugoslavyayı 
haklı gördü.itlerini bildirmektedirler. 
Şimdi artık iı Uhular Cemiyeti.-.e geç· 
tığine göre, ban, ., bazulacağJn. 
dan korkulmamaktadır. 

• 
Ruıya. Fransa ittifakı 

~lı Ardıiml>aud, geçen giin Fra:ı
U W a ız pıırlamentoı\ID<İa SoT· 
yet rtuıy ile Fraıua arannda bir itti .. 
tak oıduğWN soylecli. Guçek bu f..,. 
'"' mebusu bu .tt:iialwı mevcut oldu· 
ğunu o kadar açık olara.l< aö}'iemİ§ de. 
ii!dir. Ancak Sovyet Rusya ile Fransa 
ara..ndaki dostluğun çok ileri olduğu· 
nu, F u. ile Almmtya ..asmda bir 
sa vıq çık:ıcak olursa, çok lo:uYVetli o
lan Sovyet ordus ım Fransa ile ben.
ber yuniyeceğini bıldirmiıtir. Uzun bir 
tamaııclanhsi Sovyet Rusya ile FıraJ>oo 
sa anwndalııi yalanlığı ..ıaka ile seyre. 
den-ler, Fransız mcbmuaun bu sözle. 
rindeµ iki devlet an.smda bir ittifak 
•lcluğ anladılar. Bımun üzerine ı:e· 

Fransız devlet adımılan ve gerek 
R,..y;mın ysı resmi gıuıetesj, arada 
hir itti! olmadıP. sö~ğe lüzum 
gSrdüler. Anla'!ılıyor ki arada · an· 
lnıi bİr ıttifak yoktur. Ancak fU İnkir 
ediletncz ki iki dev kot birilıirinirı yakın 
dostudUC". 

Son bir yıllılo: uy_,.. en dikkate 
değer olan tarafı, Sovyet Rusya ile 
FrlllDI& U'nndzki münueıbetleriın böy
le samimi hir telDl almasıdır. Büyük 
oavattaa evvel ele böyle idi. ilk önce 
Rusya Almmıya ile iyi mf• 'üte 
:di. Ancak Orta Aft'111'1'da büyük bir 
ı\lmanyanın belinne9 üzerme, Fraıu.a 
ile Çarlık Rusyası 1894 yılmda bir İt· 
tifak inn•l•d•lar. Bu ittifak büyük sa. 
va şa kadar, yani yirmi yıl devam et· 
ti. 

Bugün a)"lllİ lld>epler, ayni miiliqıl· 
zaılar Fransa ile Scrvyet RIU)"8 ...
da bir ,.-...ıık meyd.na aetiııuWııir. 
~ bmıiiz bu ,....... ... - dostluk 
b• itlıi&ık ,.,.._ ............. Ancak 
htr hangi bir ııenel ........ SoyYet 
R11&,_... Fr-. ile lıeubcır yüriiyo. 
ceji ..,ı.ptryar. Ba ı.ı.ı n .ı., Frwız 
_....... ArciaidıMıd'ys ..... ftl'clik. 

• • • 
Deniz sü.alılan muelm 

ondrada bir .,,claal>eri lngil-L ı:..re. Amerika ...., Japonya ........ 
srnda devom eden deniz gôrüfmeleri 
bir ~ vennedi. Bu konupnalann 
mahiyetini ani .... : Vatingt ... 'da 1922 
yılmda İmza edilen bir deniz ailihJa. 
nıu azal- mukavd .. i vardır. Bu 
mukavele ile Japonya "f'liı yulran üç 
yüz bin ton, lngütme ile Amerikanm 
her biri beıer yüz bin ton gemi yap. 
tJrabileceklenl;,.. yani 3 • 5 • 5 ni .. 
beti diye anılan nisbet. Bu mukavele 
1936 yıhnın SOllUDda bitecektir. Şimdi 
)1u üç devlet, mukavelenin müddetini 
uzatalım mı, ıarLlarmı deifütirelim mi 
yoksa büsbütün mukavele imzalamak. 
tan vaz mı geçelim? Diye konuımak· 
tadırlar. 

Japonya 1922 yılında olduğu gibi, 
lngiltere ve Amerikanın beı nisbetine 
kartı, üç ni&betc razı olmuyor. Beraber· 
tik istiy<ır. ln:;iltcre ile Amerika da 
benıberliii kabul etmiyorlar. Japonya, 
lıet ni.Let.inde asrar etmiyor. Ber:U-· 
liik istiyor. Eğer Amerika •e lngıltcre 
dört niohetine indirirse, ben ele dörde 
nızı olacağım diyor. Hatta bir rivaye
te göre, 4 • 4 • 4 teklifini y ı><>caktır. 
Diğer b:.t" rivayete göı e de Japo-cya 

2 • 2 • 2 ..Ubetlerini de kabul edecek
tir. Görülüyor ki Japonyanm dileği be
raberlict:ir. .il.unu da Amerika tanmu
Y<ll" • 

Bu üç deniz devleti arasındalo:i anla
pınanwzlık dünya ban11klığı balrumn
dan çok tehükelimr. Çünkü bunlar dün· 
ya kuvvetleridir. Bir ~mağa van. 
lamazsa ne olacak? Şu ihtimaller ÜJ. 
tünde duntlmaktadır: 

1 - lngiltere ile AmOOJ.a ar.uonda 
Japonyaya kartı bir anlaıma, 

2 - lngiltere ile Japonya arasında 
Uzak Şaridaki ~tül.oyu muhafaza i. 
çın bir anlaşma, 

3 - Her ÜÇ devletm de -be•t kala· 
nık deniz Bliıblan yanıma bat!.am•l•
n. 

• * • 
Anlaşılamazsa ne olacak? 

Ş imdi bu üç ihtimali birer bi· 
rer e.raıbralım: 

1 - lngoiltere ile Amerika araunda 
bir anla'!ma kolay değildır. Çünkü ilk 
önce Amerika biç bir devletle ittifaka 
girmeği istemiyor. lngiltereıain dünya 
üstüncıeki m=faatleri ve alakaları çok 
büyük ve dağınıktır. A.rmrika bu ka· 
dar geniş alakalann müdafaumı üstü· 
oe almaık istemez. Amerikaltlar, gend 
anlaımaJ.ra girmekten çekmmezler. 
Vaıington mukavelesi, Kellogg antlaı· 
ması gibi. Ancak iloi tarafiı ittif.kla.r. 
dan hır savaı doğacağına ftıarurlar. 

Bir l ngİIİz • Amerika iıttira.kı çok u.uık 
bir lh tımaldir. 

2 - Japon • lngiliz ittifakma ge. 
lince; lngilterede buna taraftar olan.. 
lar çoktur. HCl'kesin bildiği gibi, zaten 
böyle bir itı.ifak 1902 yılında yapılıruı 
ve aııc.J< 1921 yıhnda Va§inrgton mua
bedesi imzalanırkerı bozulmuflu. Bu· 
mm ii'fİD timdi ~ yapılırsa, Va· 
§İogton muabedesiniıı muasından ev· 
velJıci vaziyele döniilaıüş olacakbr. An· 
cak bu da güç bir ittir. Çünkü 1921 
yılında lııı;il:z • J~ ittifakım bozan 
sıy....U •ebc;>ler bug-iin de iıJemekte
dir. Ba s.,:,q,ler ne idi? Amerika de· 
mitti ki 1902 ittifala, ilk önce, Ruıya. 
ya karı• y<ıpl}mıştı. 1905 yılındaki 
Rus • Japon muharebesinden sonra 
Almanyaya ~wilcli. Büyük •vaıtan 
som-a da ortada başka deniz devleti ol
madığından Amor-'l<aya çevı-ilmiı oldu. 
Aınorika kendi üstüne aldıiı İçindir iri 
1922 yılında bu ittifak bozulmuştu. 
Şimdi .ruı-ika ayai tekilde ı-.di ü .. 
tiine alacaktır. lngilterenia Japonya i
le birieJerek Ameribya kartı yürü· 
me ·ne, lngiliz Dommyoolan da razı 
değillerdir. 

3 - Kalıyor üç1incü yol ki eğer bir 
ama'!'D8 yapılamazsa, üç devlet te bir 
di...onıJ. yanıına girecekler demektir~ 

Şimdiden Amerika ayan &2a1Uldan b>
ri, Japonyanm yapacağı her üç gemiye 
lıarşı beı gemi yapacağını bildirmiştir. 
yani 3 • 5 • 5 nisbetini Amerika kendi 
lo:uYVetİ:ne dayanarak mıJıafaza edecek· 
tir. iş gelip yanıa dayanıyor <ı mek· 
tir ki tarlh bu nevi )'M"ltların '"'1ııu sa.
vaı olduğunu gö,ten:niştir. 

• • • 
Fransa. ftalya anlaşman 

IE' ransız • 1 tal ya anlapnasına 

ır vannak İçİ.1ı çalııınalar tek
rar başlamıJ g1.:>i görünüyor. H rkcsin 
bildiği gibi, böyle bir anlay.na yolun. 
da .ilroııdir ki Maroilya'da Kral A
ffoxaııdre ile Barlhou ö'diirülmüJlerdi. 
Bımdan •Onra myasanm gidiıi değiJti. 
Barıhou'nun yerine gelen Lava!, ı{o

ma'ya gitmekten vazgeçti. Şimdi bu 
ziyaretin yapıluıası için hazırlık baıla
mı;tır. Roma'daki Franuz sefirimn Pa· 
ris'e gitmesi bu ziyaret bazırlıldan 
cümle9İı:ıdendir. Laval'in yarsı içine ı:i· 
receğimiz ay jçinde Roma'ya gideceği 
söyleniyor. 

Bu :zıİyaret bir netice wırirse, Fran· 
aa is:in çok büyük muvaffakıyet ola
caktr. SoYyet Rwyadan soma ltalya 
ile anlatmıık F ransanın A ...-upadaki va· 
:ııiyetini çok kuvl'elleıtirecek ve ista· 
tiikom.m. devamım istiyuı deftet:ler de 
lmv'l'etlenecektir. Ancak ltalyayı bö~ 
bir yolıa getiımeniıı zor olduğu da u. 
~dr. Çünkü ilk önce ltal.
:r- Yugoslavya ile aınlapnası gerek· 
tir. Şôaıcliki nı:ııiyete göre, belki de ı. 
talya ile aalapnaık için Y ugoslavye.nm. 
Mac.9tan ile de IDla!IDUI lizımdJr. 
Fransa Yugodavyayı beniımanip. ı. 
tııllya Macarirtanı beniımiyor. Hır iki. 
8i el& dostı.r- bıralamıık iıtemiyor. 

Bir anlık ltalya Macaristam bınlor 
gibi olmuıtu. Ancak son haftaki Roma 
ziyaretinden ııoora ıtaıya • Avustll1")'a -
Macaristaı .ıo.tluğu peldeştirilmiftir. 
Bunun içindir ili. ltalya ile F ..... ara
amcla bir anlepnağ.a varmak çok güç 
1ıir iftir. M. Lava!, gelecek ay en e
hemmiyetli, fakat ayni zm'.DMlda da -
güç itlerden birini yçmak için yola 
-'-·ı olacalcbr. 
- Ahmet Şükrü ESMER 

Bir Yunan 
Vapuru oturdu 

-o-

Üç yolcusu ile kamarotu 
boğuldular 

ATlNA, 29 (MJliyet) - Yunan 
sahillerinde kabotaj seferbri yapan 
Bobi vapuru dU:ı gece Soronikea kOr
fez' de kayaya .,.arparak burnu par· 
ça ıı ve fazla miktarda au almağ 
başlamıştır. 

içindeki yolcular canlarını kurtar
mak ıçin clen!ze atılmışlar, etr.ıftH.n 
yardun gt-lin< eye kadar üç yol1,..u ile 
vapurun kam::>.rotu bo~ulınu;tur. 

Yugoslavyanın verditj muhtıra 

Macar resmi mahafili 
zorbalarla birlik miydi? ....... ' 

Yugos1a vyanın Milletler cemiyetine ver 
diği muhtırada açık ve ağır ithamlar var 
ın M. F otitch, bu kurumun genel yazıcı
sı M. Avenole Yugoslavyanm muhtıra
•• M. F otitdh, bu kurumun genel yazga 
m M. AvSlole Yugodavyaımı muhhra· 
mu venni§tir. 

Macaris tanm reani mahafıilinin zer 
balarla birük olduğunu ..._t açalıtan bu 
muhtıra, bizzat Macar zııbitlerinia zor 
balan talim ve terl>i:re otmİI aldukla • 
nru ve bu zorbaılardan ~ Pecs 
deki kıılada paımiyöner olmak bulun • 
muı olduklannı temin etmektedir. 

Muhtrr.aya göre, zorbalar i?n bir • 
çok öğrenme kanırgiıhbn kuruhnuı o
lup, bımlarm en tanmnn11, Guıta ve 
Percets tarafından meydıma getirilen 
Yionka puszta brargiıbıclır. 

Zorbaların topı,.....s., ııeçilmeS ve 
yetiıtirilmesi hep Macm" topnlğında ol· 
muttur. Yugoslav muhtırası, Macar • 
!arı, zori>alann birçok silah ve patlayıcı 
maddeler elde ebneleırine yardım etmek 

Korku · 
Ne tarafta? 

le ve bu iılerini kolaylaştmnıı olmakla 
itiıam etmektedir. 

Bu muhtırada cani.lerin Macariıtaru 
Macar paoaportlarile tedtetmiı oldukla 
n da badirilmektedir. 

l\.lutıra, para basmakta olan ve üye. 
~ üniforma taııymı ve 16 Nioan 1934 ta 
rilıli Macar notııumda itiraf edildiği veç 
lıile açık havada talimler yapan Eus • 
.tacha lrarumıınun bütün bu ~ıler için ge 
reken paralan nereden bulduğunun ay 
dınlatılmaunı iıte:ncktodir. 

Mubtını., zori>alığa bitim verilmesi 
için diplomasi yolu ile yapılan istemele 
lere karı• MacaıUtıuıın vunhıın duy • 
mazlığa goabuiı olduğunu batırla:t:mak -
tadır. 

Muhtırada, son olarak şöyle denili • 
yor: 

Macar bükümeti, Yuı:otlavyanm ulus 
lar camiasının en büyük organına bil • 
dinnek mecburiyetinde bulunduğu a • 
bir mesuliyet:i taıımaktadır. 

Japonların 
İstedikleri --Jap;>:ılar daha ziyade Sov- Sırası gelirse kendi baş

yetlerden çekiniyorlarmış larına hareket edecek'.er 
BOSTON, 29 (A..A.) - Havas A • LONDRA, '29.A.A. - Amiral Yama-

jansı bildirıiyor: moto dün sabah Havaı ajansına yapmıt 
Ar.ura! Vikont Makot Saito hafta • olduğu beyanatta ıöyle demi~tir: 

fık Chnstian Scieııce meanuasmda çı • Vaşinııton antlaımasmın tek yöndem-
kan bir yazısında diyor ki: li olarak bozulmasının pek kötü bir te-

Japonya, Fiı;pin adalarmm daimi sir yapmak tehlikesini göstereceğini her· 
surette bıtaraflığnu temin edecek bir uz kesten evvel duyan bizleriz. Bu sebep-
laşmayı ~evinçle lo:ar}slıyacaktır. ten ötiirü Roma ve Paris hükumctlcri-

A.·niral ba yazısında Japonyanm Man nin bu mesele hakkında ne düşandükle. 
' ıı1u· • riai ve ne yapmak istediklerini sorduk. çıaiye brıı gütmckre o ~ ~ynayı 

müdafaa etmekte ve Mançunnnı. yakın Biz, §U veya bu devlete k&rlı tek bir 
da ulusla.· kurumunda yer alıacağmı söy ceph kunnak srzuıunda değiliz. Biz, 
!emektedir. şimdiki antlaşma yerine daha uygun bir 

s . Amerika ile Japonya arasın • belge koymak zaruri olduğunda genel 
"' 

0
• olmadı.. surette u~ılmaamı dile yor ve istiyo-

da bir savaı çıkması oranı gııu ruz. Yıl bitiminden önce Fransa ve ltal-
ehcmmıyetle lıaycietm&t.. ,mıcak Ru•· 

• • :ıı'.anın verecekleri kar~ılık beklenilmek· 
ya ile. Ja~~a. arasında du':un, dan 1edir. Gecikir-.e kendi batımıza hareket 
üıkeoin biribırıne çakda Y~__, 0 .s:_,n ' .,Jcceğimizi söylemeye lüzum yoktur. 
Sovyetlerin Siberya as...,.-, genı .. cme • " d" 

1 b 1 da ' Londra konuımalanna geunce, un 
ıinden ve munn bu yı •-~·~dab andolan Sir John Simon ile yaptığımız konuşma, 
b" .. • ou....-un 

en teca~ u~ Jd • •. le no yazık ka:;,;•hk ncktai nazarlarnnızda 
yı ~ Ziyade cıdcli 0 ug1IDU soy • bir yakınlık meydana geldiğini söyl=e. 
mektedir. ye imkan vermiy«. Bununla beraber 

başka konupnalar yapmayı sözle§tik. 
B .riinde " İran sokağı ,, 

BERLIN, 29.A.A. - Berlin belediye. 
şehrin oldukça kalabalık ıimal sokak· 

larında., birine "Iran aokağr,, ismini ver
miJtir. Meruimde lrarun Berlin ıefiri 
Abulgaısem Han Nııcim ile bir çok res· 
m1 şahsiyetler hazır bulunmuılardır. 

Berlin bcledyi: reiu Doktor Salım, 
söylediği nu.!ukta riayet edilen hukuk 
müsavatuıın milletler arasında dostluğu 
temin ettigini ve Alnum-lran münaseba• 
tirun özlU o~duğunu söylemiştir. 

Iran sefiri cevabında bir büyük adam 
tarafınd:ın idare edilmekte olan ıimdiki 
lran'ın bir çok hususlarda Adolf Hitlerin 
büyük ı\lmanyasma benzediğini bildir· 
miştir. 

Buğday konferansı dağıldı 
BUDAPEŞTE, 29 AA. - Buğday 

konferansı, hiç bir netice elde e-
. den dağdmııtır. 

Çünkü dört deniz apn devlet ya. 
ni Amerika, Arjantin, Kanada ve A • 
Y11aturalya ihracat kontenjanlarmı: t
bit edememiılerdir. 

Diğer menıleketler m-cut uzlat· 
· manm iki yıl daba uzatılm•unı kabul 

etmitlerdir. 

Kübada iki istifa 

Biz en büyiik halleri tayin etmeksi
zin yalnız deniz teslihatmın cinsini na· 
zarı itibara alan bir anllafCNUUn yapıla· 
bileceğine inanıyoruz. 

Londradaki 
Büyük düğün 

(Başı 1 inci sahifede) 
nan preruesi Marina ile düğünleri dün 
Londrada yupılmıştır. Bu düğün §Un· 
diye kadar bir efine rastlananuya~a.!' 
mu==nı bir düğiin olnwftur. Nıktilıı 
Ba~piskopos kıymq ue yoıi gelin gÖ· 
11eye mut dilem.'1tir. 

Düğüne ait haberler radyo ile bü
tün dünyaya yaydmtffır. Bükreı rad· 
yosa oaatcısile l.tanbul radyo=rulan 
düğün tal.WUı gayet iyi dinlenmi1, 
Btıf piskoposun belli suallerine gelin 
ve göue;yin ceuaplan açıkça duyul· 
muffur. 

Düğürule kndlar, pr.,,...,.ür, prens
ler bulunmıqlardtr. K.rallal' salona 
11üifhri menuimi, hatta~ ~aIJr 
tan çıkan giiriiltü bile radyoda ıyu:e 
dinlenmiftir. ) • 

Alayda üç lıro.l ""' bir milyon 
N)'İrci 

LONDRA, 29 (A.A.) - Dün Loı.
drayı kaplıyan hafif ılıa ııece hemen 

HAV ANA, 29 A.A. - Dün aktsm henıen dağdmıfbr. BugÜn hava açık 
iç işçileri bak•nı M. Maras ile har • v& kunıdur. 
biye bakanı gCD6"Bl Landa Tazifo • Düğün alayını seyredeceklerin K· 

!erinden çekilmiılerda. yısı, çoiu kadın o1mak iizere bir mll· 
Şimdilik adliye bakanı dahiliye yoıı t.Jmıin ediliyor. 

işlttine ve ziraat bakanı da harbiye it Saat 10,36 da kral ile kraliçenin 
!erini görecektr. _ arabası başta olarak Bukinghe~ ":'" 

Bir gamgster gebertildi 
VAINGTON, 29 (A.A.) - En son 

1 numaralı halk düşmanı (Bebek yidü) 
Nelson, dün akımn, vücudiincle on iki 
kur§Un yaraıı olduğu fıalde, ölü bulun 
muıtur. 

Nelson, daha geçenlerde Dil., geri 
vuran polis memurunu öldünnüı, bir 
bafkasllll da yaralamıştı. 

Pavlitch'in teslimi mesele•i 
P ARiS, 29 (A.A.) - ltalya adliye

..ınrı Yugoslavyalı Pavelitz ile Kvater
~ğ< teslim etmek istememesi.ni, gazete 
ler haklı huluyorlar ve bun l., .. yasal 
suçhıl...-m teslimi ha!d<mdaki 1870 ta • 
r'.Jııli anda uygun olduğunu yazıyorlar. 

Bo:ivya cumhurreisi 
çekildi 

SANTIYAGO, (Şili) 29 (A.A.) -
iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildi. 
ği-. göre, Bolivya cumlıurreisi eçkilmıiı 
tir. Reis v<Acili M. Tejacla, ~tına geç 
mi' ve biitün fırira ö.-ıdcrlerindan, ulu • 
...ı bir hükumet kurmu,tur. 

rayından dört araba hareket e~tir. 
Prense• Marina, yanında babaaı ol • 
Juğu halde biraz sonra hareket et • 
ın';tir. , • 

Kral amiral üniforması giymı§tı. 
Kraliçe ile beraber düğün a1aymı M>V• 

kdmiıtir. 
Alayda üç kral vardı. Norveç kr.alı 

kraliçenin sağında duruyordu. Danı • 
marka kralı da meraaimde hazıTdı. 

Kent dükası, Gal prenai ve Y ork 
dıi.kası bahriye üııf.fonnalan ile gelip 
kralın yanında dunnuılardır. 

Prerues Marina babası ile gelmiı 
ve evlenme merasi.mi 11, 15 te yapıl • 
ınışttr. 

M Zaimi.& tebrik etti 
ATlNA. 29 (Milliyet) - İngiliz 

kralının oiıu prens Jorj ile Yunan 
prenaesleı'nden Marinanın bugiiıı !a: 
pılmakta olan evlenme mera.aımı 
münasebetile cumhurreiai ~.öayö z.ai
mis krala tebrik telgrafı gondermıt-
tir. 

Balayı 
LONDRA, 29 (A.A.) - Kent .du· 

kası ile yeni zevcesi prenses Marına. 
Bal aylarını geçirmek iizere. b~ ak
,am Londradan 1-hnley' e g·tnuşler· 
dir. 

D~-
•• 

Ucretli memurlar hakkında 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Barem kanununda mevcut d~ 

ücretli tabirinin daimi mahiyette olmtyan mekteplerde muallimli!' 
habu: edenleri de şümulü dahiline alıp almadığının tefsir yolile hallı· 
ni hükumet meclisten istemiştir • 

Bir haftada 60 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 29.A.A. - Geçen bir halta içerisinde gümrük muha

faza teşkiliitına üçü ölü 60 kaçakçı ve sekizi ölü 53 kaçakçı hayva~ı 
yakalanmış ve 3.059 kilo gümrük kaçağı ve 147 kilo inhisar kaçağı ile 
altı madeni lira, 215 gümüş mecid İye, 835 gümüş kuTUf ve 469 Tiir/t 
lirası elde edilmiştir. 

•• 
Trakyada Onerler ve Türk-

menli köyleri 
TEKlRDAG, 29 A.A. - Ali iskô.n komisyonu Trakyanın iıkôtt 

durumunu görüşüp gerek olan kararlan verdikten sonra dağılmııtıt: 
Komisyon üyeleri Çorluya giderek yeni kurulan Önerler ve Türkmenlı 
köylerini ve ay.vca her birinde 60 yeni ev yaptırdmlf olan daha bef 
köyü gezmişlerdir. 

Erzurumda sürekli zelzele oldu 
ERZERUM, 29.A.A. - Gece saat 24 te sürekli bir zelzele olmııf' 

tur. 

Türk - Yunan ticaret uzlaşması 
ANKARA, 2 (Milliyet) - Mer'i Yunan ticaret uz1'ıf11UD1 bir 

kiinunuevvelden 15 kiinunuevvele kadar uzatılmıştır. 

Köylü çocuklara yurt bilgisi 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Ankaranın Beglum köyü UIR mektebl 

talebesi yurt bilgisi dersini ameli olarak öğrenmek üzere şehrimizB 
gelmişler, ve Maarif, iktisat, Adliye bakunlıklarile b'lfbaluınlığı, pMtıı 
telgraf genel müdürlüğünü gezmişlerdir. 

Tal ebeye gezdikleri yerlerde maliimat verilmiş ve her yer l{Mtt!i" 
rilmiftiı-. 

Mecliste gizli nüfusların 
yazımı işleri görüşüldü 

Kabul edilen diğer kanunlar 

ANKARA, 29. A.A.- Büyük Millet 1 
Meclisi bugün F.ı.at (Bursa) nın ba~
kanlığında toplanarak 1931 yılı umumi 
muvazene kanununa bağlı bütçelerin fa
sıllan arasında 135 hin liralık münakale 
yapılması, eşkiya müaademesinde ma ... 
lul düten z·bitler, "*eri memurlar ve 
efradın ik Jsadi buhran vergisi muafi· 
yetindeı:ı ve in.'1i&ar e'1ası beyiyesinden 
harp mR'.ul.eri gibi istifade etmeleri hak· 
kır.daki kanunlarla evvelce madalyası O· 

lup ta ö'müı ohnlann madalyalarının 
variıine intikal itinin milli müdafaa ba· 
kanlığ1nca görüıüleceğine dair kanun ü
zttinıle göriitülmüı ve kabul olunmU'!· 
tu•. 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki ka· 
nun hümünün 1 haziran 1935 e kadar 
uzatıbnaaı ve o tarihten sonra gizli do
ğum, kayıp ve evleııme vakaaı haber ve
renlere alınacak ce2a1UD yansmm, tah· 
ıUat alınmasına ve ba~ka merasim ya· 
pılmauna lüzum görüİmeksizim mahalli 
idare heyeti karariyle verileceği hakkın· 
daki kanun Jayiha.ınm görüşülmesi mü
nascbetile •ÖZ ıdım Tank U.. (Glı-esun) 
tatbik edilmekle olan kanunun çok fay. 
dası görüldüğünü söylcmiı ve demi,tir 

ki ' 
Son zamanlarda bir nüfuı memurun· 

dan aldığım malUnıata ııöre 20-25 bin nü· 

Vergi karneleri 
Maliyenin Valilere gön

derdiği bir tamim 
ANKARA. 29 (T..Wonla) - MaJi.. 

ye wülelıi wılilere yçtığı bir tamim
le· harcım vererek alchl<lsı Rıabsat 
t~ ft vergi kanlelerini biliha· 
ra kaybedenlere zayiindeo dolayı tez • 
ı....e 1'0 ı.-ne verilip verilmiyeceği ve 
veriline yeniden harç alınma11 limn 

gdip gehniyeceği bazı malıaı.lenlen -
rulmaktadır. Bu iti>aria barcını vere • 
rek tezkere ve karne alan bir mükellefin 
kanwwın tıir veya iki _.., için ruhoat 
hakkını hııiz adcledilmeoi icap edeceği • 
ne göre bunların kaybolınası. o. hak.lun 
iptalini. veya geri alınmasını ı~tilzam et 
mez. Binaenaleyh evvelce alını§ oldu-
ğu ruhsat tezkeresi;ııİ veya ~i J<a: • 
neMni kayb&dmıleri.n mahallin en bu -
yük mal memuı-unun müsaadesile z:ı · 

.. den tezkere veya karne vcnlmew ve 
r.:ı... için yeniden -harç almınamau mu 
vafıık görülmüştür. 

Ancak tezkere veya ka~e~ni ~Y· 
bettiğini iddia edeoleıin istıda ile mu • 
racaat etıneleri ve ibraz eclecekle:" ev.: 
rakı müsbit:e veya yapılacak tetkikat U· 

zerine evvelce te>lkere veya karne al • 
dıklan anlatılırsa ödemiş olduklan hM'· 
.,. ait makbuz tarih ve numaraımın ye 

niden verilecek tezkore ~!a .k_anıı:Icra 
(iılcinci nüsha) lo:elimelenrnn ilaven ~e 

k yf• etin' .ilk deia verilen tezkere dip 
e ıy · edil 

koçanına ve istida albna da ışaret • 
mesi istenmi!Dr· 

-~--

Maliye bakanlığı 
ANKARA. 29 (Tel..fonla}_,-:: ~~

ye bakanlığı hususi kal.'."" . ~udürlug.~· 
vekô.leteıı Maliye müfelbp Bay Hus 

ne edilm' tir' nÜ taym ı§ • 

fusu olduğunu bildiğim bir kazada 4500 
gizli nüfus yazılınııtır. Bu aıağı yukarl 
kaza niifuınun dörtte biri kadardır
Gizli nü!uıu yazıya alabilmek için ka
bul ettiği.m.iz kanunun nekadar yerinde 
olduğunu bu örnek göstermektedir., • 

Tarik Us (Giresun) sözüne devam.,.. 
derak arayerden para +attd< ağırlığı 
kalkınca köylü:ain nüfus yazdırmak i· 
çın daha artık bir iıtekle gddiğıini sÖ1" 
lemiı, evlenme kağıtları ile nüfus ki
ğıtlarmdaki yanlııWdan düzelt• tk için 
verilmesi )Azım gelen paranın yüksek ol.1 
duğunu söyleınİiUr• 

Adliye encümeni mazbata muharriri 
Se!ahattin Tunç (Kocaeli) verdiği kar
şılıkta bu hususlarda tadilit yapılacağııı' 
söylemiıtir. 
T. Uı sözüne devam ederelı: bugünkil 
şekil değiıtirilmedikçe iyi netice alına
mryaca~ını işaret eyleıniı, bunun dahli 
iyisi nüfus yazımında para mükellefiyeÜ' 
nin kaldırılması olacağım söylemiı ve 
bu yolda bir kanun hazırlıyarak ınecliJe 
vermesini hükfunetten istenıiıtir. 

ileri ıürülmüı olan kanun iç balrandl 
önünde konuıulmak üzre ııeriye bınıkd
di. 

Bundan sonra Meclis görüıecek haf" 
ka mesele olmadığı için cumartesi ııünil 
toplanmak üzre dağı}mıflır. 

Harç pulları 
ANKARA, 29 (Telefom.) - Mah

keme biınalıı.rile ceza evim inpa bor • 
tdıiı olarak icıa dairelerince alma " 
cak paralarla mıııtılaimı...a ödoıltirileoılı 
yiyecek bed~ lıarç pulu kuila " 
nılmak suretıile aliıkadıırla... .ı...

iı baklanda A~ Ww.biı bir tai • 
IDlltname bazırlarmrtır. ' 

Çekirge ofisi 
ANKARA, 29 (T*1oola) - Çekir89 

i.ııihbaırat ofisi kurulmasına dair kom • 
§U Arap hükıimetJerile 1926 - iP • 

de yapılım mulm.-eleye üç sene claha İt" 
t:irakimiz luıa<lancla bükilmet Meclise bir 
layiha 'V&miıtir. 

Tayyare fabrikatörü Foker 
Ankarada 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Hollaıı 
da tayyare fabrikatörlerinden F ol<or bd 
ausi .tayyareaile bu.gün on hiır buçukta 
reıhrimize gelıni~t!r. ,. 
Resmi zarflar içine hus uııı 

mektuplar konmıyacak 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Posla • 

bımelere verilen remıi zarflar içine ba 
zr münel makamlarca hu1tısi mektuP • 
lar ve hatta paralar konulmaıkta oldu : 
ğu ımla'!ıldığımJaıı yasalı. olan ve haZI 
neyi zarara sokan bu gibi ahvale meydaII 
verilmemesi bütün hükümet tetkiJaUU
tamim olunmuştur. 

Yeni Yunan Maliye bakanı 
ATlNA, 29 (Mi:Jiyet) - Mali>'" 

nezaretine tayin edilen M · •yÖ Poa • 
mazoğlu bugün yemin mittir . 

Yeni ithalat aisteıniıinin tatbıkiD" 
kadar ökonomi nezareti de !it os>'0 

PesmAZoflunda kalacaktır. 
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1934 

Helm adam . .., . 
çıgnenıış 

~Su meşhur sinema artisti Biri
~ ffelm adındaki güzel Alman 
lıeıı'rıt Berlinde otomobille gider
i . bir adama çarpmış ve - zanne
/!irrı · zedelemiş... Mahkemeye 
llıi.~iişler. Mahkeme Birigite Hel
i iki ay hapse mahkUm etmiş. A
lbıı _ _,. d" 

e~ı ıye ... 
ilen mahkemenin bu adaletine 

Pek tazı değilim. Çünkü kadınla
"'.' ezdikleri adamlar arasında en 
1?ıe rarpanı otomobil ile ezdikle
'iılir ... Bunun dışında kalan fakat 
~obi[ yerine, sözle, işle, ve gİ· 
f:~ ~zilen kaç yüz bin adam is-
"1ıız? .• 

~il gibileri ezenler ellerini kol-
ııı sal/aya sallaya başıboş ge • 

~/eri.en beride istemiyerek bi • 
~~e otcmobille çarptığı için Bi • 
~iİte Helm'i iki aya mahkiim et -
~ek doğru değildir. Hatta Birigite 
ı.:J1tı kendinin otomobilsiz ezdi~
' Yia:erce adam için bir az.ar ı
~l'lleJiği halde otomobille bir a
r;" zedelediğinden dolayı iki ay 
o/P edilmesine kendisi de gülmüş 

IQ gerektir. 

(Paşa) sam kalkarken ... 
~!?ay Salahattin Cimcozdan i,it-

ııı ... 
llir toplantıda artık Jrin19eye ( pa 

l<ı) denmiyeceği ve Türkiyede pa
fQ ~lmadığı görüşülüyormuş ..• 

8ay Salahattin Cimcoz: 
-- Bir tek müstes1UU1 var. de • 

llıi~ •ormuslur: 
-- K" ? un ..• 
-- Marko Pasa ..• cevabını ver -

.llıiş oe herkes: • 
-- Doğrudur, onun sanını elin -

"· al d . rı amayız... emııı. .. 
G·· ld" uz.e ır .•. 

Neye yarar? ..• 
Kendisi.ne apa.,disit operasyonu 

~~i>ılr.:ış bir dostumu hastahanede 
'<•;ı;arete gittim... Bana ameliyatın 
"<;sıl yapıldığını anlattı ve oracık
ta, bir renkli şişe içindeki ispirto
<la yüzen sanki utanmış gibi büzü
len ( körbağırsak) paııçannı gös
terdi ... 

Dedim ki: 
- Şimdiye kadar len vücutteki 

lıiitiin azanın vazifelerini anlamış 
be ortaya koymuf, yalnız bu kör· 
k "itrsağın neye yaradığını hala 
eşfeıfememifler ? •• 
. f-1"8ta doatum gülerek ceuap ver 

dı: 

-- Apartıman yapmaya.. ••• 
Bu da fena değildir. 

B.FELEK 

· "ILAl'ETTE -----=-=-= 
Kemal Atatürk 
l{erıaJ öz adlı Cumburreıİııİmİ:ze A-
~ ıoy adı veoilıwi !wldrmdalıi 
~D dün vilayete ~ft:İr· 

* ·Birincikinun ayhğı y81Wl ?erile
..ı.ur. 

• Köaı-cede bulu.-. gösmenJeriııı, 
(~) ·- da .... balta içinde 
tol ........ 

Gayrimübadiller heyeti 
haftaya ifİdecek 

ı._ ~yri mübadili« nanuna Mal.iye ba· 
-ı- diiddeıiaıi bildirecek ...... 
~ mıiibecJıilkr cemiyeti rei.ai Bay 
liôiıııü ve umumi katibi Bay ŞahaptMı 
~lı:I .._.... milli mılii< müclürii -""'-- ııep -~ ... ç .. 

,._ Anlrııradoı bulılNDMD!IP doLwyıtile 
~etiui bir aç gün .. .-. bırak
~- Heyet ırdecdo: Wta zam..da 
tidecektir. 

[ HORSA 1 
Ut Ban!cıumdan al- cetwıldir) 

29 T. Sani 934 
AICŞA.M Fll'A.TLA.RI 

.,2~l'IKRAZLAR l TA.HVILAT 
~ ıMlüli &f,50 lWobm 17 50 
~ i:rs..ı 97 A.n. Müme.,il 49,lS 

hn•n 27,45 An. T.Jı,.-Ui 1,. il 45,10 
• il :lll,20 A.a. T olı•lli ili 48 
• ili 28,415 

ESHA.11 

Ilı ll••kau Nama 10 1 Rej; ı.a,..,._ 2,20 
• • "-ııi.e 10 Teleloa 10 
il.. t.16-.ia 100 Tukoa 18,75 
~ıu .. camı... Çimento 13,50 
:t;. .. ıı...ı.... 58 lıtih•t d•l'· 13 
~•&7 30,50 Şark de7. 0,82,50 
ııı.; dola H;ue 27,50 t Bel1• 1,SS 

• }{•Yrlya JS,50 J Ş•rk m. ecsa 4,75 

ÇEK FIYATLA.Rl 

~· 628,50 Pr11ıır 18,97,85 

'-ili.. 12,03 Belsrat 35,01,28 

~ı. 
9,29,43 MoakOYa 10,90,75 

79,33 Berlin 1,117,42 
"ıı.... •• 2.44.77 Varıo•a 4,19.67 

ş.ı &3,64 Bıadapeıte 4,17,76 
3,40 Madrit S,80,41 

...;~rdanı 1,17,33 Bükrrt 79,09.75 
65,72,87 Vi7ana 4,29.70 

NUKUT (Satıf) 

Kanıt Kuru, 

: F F r•ın•t:a - 169 20 l. 1 ıTıçre 815 
Dolar 125 ı Pıt"Zl!'ta 18 

: ku._ (;ok 98 l Mark 43 
Şile A,. 23.00 1 Zloli 22 

~ laı.,.ı;.,. 623 20 Ley 18 
Lbet 216 20 Dtn•r 54 

.. 
Ş EH 1 R HABERLERİ 

ôKONOMI 

Fındık 
İhracatımız canlı 
Mevsim başlangıcından 
beri epeyce kabarıktır 

Son günlerde fuıdık pıyasası iyiden 
iyiye ""'Dlnnmağa yüz tutmuitur. Ro
manyaya yapılan scvioiyat, mevsim 
ba§langıcmdaııberi epeyce iı:aıbank bir ,..ôna vannrfbr. 

Yeni ,.,.U Almanya, Suriye ve Fi
lıistine de mal gÖnderilmeğe ba§ianmı§· ..... 

Boıısada lrabuldu fmdıldar 21 lıu
n>Ş 10 paradan, iç fmdddar 43 kuru!· 
tan muamele görmiiJtür. 

lngLtere 1e ihracatımız 
Son çıkaın .-esmi .Jngiliz matiıtilıie· 

rine öre fogiltereye Türkiyeden ilk g ' ,,_,,,_ . 
doku:ı; ay isıi'nde 560, 790 ster ........ ıt -
halat .yapılmııtır. 

Geçen senenin ayui müddeti içm.le
ki ithalat 473,274 sterlinlikti. 

Çıkardığımız arpa 
Bu yıl lzmir limanmdan p.ndiye 

kadar Almanyaya 25 bin, l<talyaya 12 
bin ""' lngiltereye 8 bin ton <ıhnak Ü· 
""""' 45 bin ton arpa gönderilmişm. 

Lehistanda kuru meyva 
Lebiotan lıükıimetıi, bir kara.name 

:neşrederek kunı meyva üzerindeki gimı
rilk ...,smini azaltmıştır. 

Bu tenz:ilat bugiinden itibaren mu • 
teber olacaktır. Kuru rneyvadan bil -
hassa memlelret:imizi alakadar eden por· 
taka!, lmnı üzüm, kunt incir ve badem 
içnı iyi bir mahreç oayı.lmaktadır. 

Almcnya Yumurta isteyor 
Almanyada bugünlerde ecnebi )'U· 

murtalarma karşı hararetli itteki... ııö· 
ru!mü~. Hol:uıdadım yapıılan aevtıi
yat azldığından bu istekler çoğalmış· 
br. 

T ürlums, bunun için yumıuri.a. ta
ciderirnWn dikkatini çekmektedir. 

Uzunköprüden çıkarılan 
yumurtalar 

Ywnurta ihraç nizamnaıneWıde • 
gösterilen ba.§lıca ywnurta gönderme , 
iskeleleri arasında Uzunköprü uta.o • 
7<>11u da bulunmaktadır. Türkotü, yu. 
murta sevkiatmda ehemmiyetli bir 
yer olan Uztmköpriinün 1924 denberi 
geÇen faıdiyeti etrafında bir bülten net 
ıretmİ§tir. Bu bültıene göre, 1924 el.en
beri bu iataayondan gerek latanhul pi 
yasaama, ga-ek dq pazarlara gönde
rilen yumurta mikdan birçok sebep· 
Jer yüzünden azalınq ve çoğalmııtır. 
Bu i.ataayondan dıt paaarlara 1926 
yılında 5102 büyük ııandık yumurta 
gönderiJ.mqtir ki, on sene içerisinde l'Ö 

ze çarpan en kabarık yekiin budur. 
içinde bulunduğumuz yılın ilk on ayın 
da ise, Uzunköprüden harice yapda.n 
ıııevkiyat 4241 sandıktır. 

Almanyayı ithalat 
Ha.zD"lanm•kta olan ,.eni Alman 

it.halat programına ıröre, Alıııanya 

1936 yılında bariçlıen 100 bin ton Pil· 

muk, 20 b.in ton pamuk lı:ınntısı, 60 
bin ton yün, 20 bin ton yün kırıntıaı, 
35 biıı ton kenevir, 100 bin ton Hint 
kendiri, alacaktır. Verilen haberlere 
ııöre, bu mikdarlar en "!&il olarak he 
aaplamnıtbr. 

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

M AH K.E MELER DE 

Zabıtlarda da 
Lakap yok 

Dokuzuncu ihtisas mahke· 
meıinde dün tutulan zabıt 

Uılıapların kaikmaundan sonra ilk 
olarak dckuzımcu ibıioas ~
de liıkapsız zabrt tutulmuftıır. Mulıaloe
me usullerine ıröre her muhıdı.emede 
zaptın b&Jma iıôt.imin, müddeiumumi -
nin ve zalıJt katibinin iomi ~ .... 

Dünden mı-- dolnuvncu ibtMs 
mabkaneo:iocle :zaptm ~ tanılı fiiyfe 
yadım§tır: 

Hikim Relik, mi>ıldeiuunmıi Mibrıt, 
zabıt kab'bi Muzaffer. 

Zabıt içerisincle maznu.nlann ve a
vukatların ;$İmleri .de beysiz ve elen -
clisiz )'112dmaktadr. 

Dolandırıcı 
Cemil oğlu Cevat isminde bir adam 

Kimi! adlı birisini bir melotıupta talı • 
rifat yaparak 60 lira dolandımıııtır. Ce
vat müddeiumumiliğe verilmiş ve 
dördüncü i&tintak dairesine gönderil
miş tir. 

Bir katil mahkOm oldu 
Beyoilunda Salih adlı birisini Ql • 

dünnekte:n MJçlu Çolak Salahattioin dn· 
nışması dün bitirilmiı, 3 sene beş ay 
hapoe konulmamıa karar verilmiştir. 

Çocuk katili 
Ha köyde çocuğunu öldürmekten 

suçlu Aznifİn duTuşması dün bitmiş, 
beş sene hapse konulmasına karar v&o 
rilmi,, fakat "' kanunundan istifade eıt-

• · · · e Öz ö-

ŞiRKETLERDE 

Limanda 
'Yeni idare 

Amelenin ihtiyaçları aa 
temamile karşılanacak 
Eslııi liman §-iri<etmin yerine geçe

cek alam yem liman idaresinin teşek
külü içm Malıiye bakanlığmdan buyu
nıltu bekleoilmektedir. 

Bakımlık, yen.İ idarenin umum mii
clüıriinü seçtik1- $OIU'3. müdürler en
cümeni ayrılacak ve derhal hazırlık 
ı;alışmalanna başlanrlaeakbr. 

YqilaycıUınn dünkü toplantısı 

Oğreınıliğimi7.e göre, ateclenben ka
rışık vaziyetler gÖ5!eren amele itleri 
yeni idare ~ışmağa başladıiı:tmı sonra 
kökündetı ve .,...mdan halledi4eceld:ir. 

. H ... şeyden önce, amele i~eriı>in. I!"'· 
niş mikyasta düzene komılmaoı IÇllR 

tedbirler ve kararlar alınacak, ıamde 
ücretim daha ziyade aRtrrdacaktır. 

POLiSTE 

Eroin satanlar 
Üsküdar ve Bayazıtta iki 
evde eroinciler yakalandı 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık bü
rosu 01.küdarda §Oför Danit ve arka. " 
da§!~ Nusret, Kemal isimlerinde üç 
kitinin evlerinde eroin oattıklarmı ha 
ber almıt ve bunların evler'.!ni aramıı
tır. Arama neticesinde aatı""!ak üzeı:e 
hazırlanmış 7 paket eroin ıle erom 
sarmalı: için kağıtlar bulunmuş
tur. Tahkikat neticesinde Çerkeıı
li Hakı namile maruf ıahıs ile metresi 
Şerife Makbulenin Oaküdarda Bülbül 
dereaindeki evlerinde de arama yapıl
mq, burada 2 kilo esrar ve 9 paket e
J"Oıİn bulunmuştur. Polis Çerkeşli Hak. 
kmm ada;mlanndan alıcı ve aa.bcı kim 
ııeleri de yakalaıruşbr. Sıkı takip ed'J 
d.iğini gören Çerke~li Hakkı şoför Da
niş vasıtasile U sküdar merkez mernu ... 
ru Bay Eıref e bu kaçakçılık i§inden 
kurtulmak iç:n 200 lira rüşvet teklif 
elmİ§tir. Bu rüşvet tek!lifini Bay Eşref 
kabul eder §ek.ilde görünmiiJ1 vaziyet. 
ten emniyet müdürü Fehmi v ural'ı ha
berdar etmiştir. Bunun üzerine Feluni 
Vura! derhal kaçakçılık bürosu şefi ıBay 
Mazharı memur etmiştir. Bay Mazhar 
icap eden tertibatı almış, ve Merıkez 
memuru Bay Eşrefin odasında B' .zlen
ıniştir. Muayyen zamanında §Oför Da. 
niı Çerkeşli Hakkı, Metresi Makbule 
ellennde iki yüz lira olduğu halde 
merkeze gelmitlerdir. Pa.""' merkez me
muruna verilirken cürmü m"§olıut tes
bit ..a:Jmittir. ÇerkeP.l Hakkı, metre. 
si Makbule, şoför Nusret, Kemal Em
niyet müdürlüğü nezarethan~e- a -
luım•şlardır. 

Beycuıtta da bir ev arandı 
Dün Beyazıtta Aksaray caddesin • 

de Haydar namında birinin evine ero
roin aabJdığıru habet- alan muhafaza 
ve polia memurlan auçlulan İf üzerin
de yakal&mlflardır. V aka fiiyle cıiınuf 
tur: 

Meıresi Nuriye ile birlikte evinde 
ve dükkinında eroin satan Haydara 
bir kadın müra.c:aat ettirilerek eroin 
iatettiıilmifllı'. Haydar eroini kadına 
v«dikten ıolll'll gizli olan ve iti sey
reden memurlar derhal dülckana gire 
rek eroin almak üzere dük:k..ina ge -
len alışkınlardan bir Alınan kadını 
ile birkaç kitiYi daha yakalamıtlardır. 
Haydar bir aralık bodruma inerek 
aakl•nınak i.stemiı iae de bulunm% 
üzeri ar&nnuf ve yollanan kadın tara.
fmdan kendisine verilen numaraları 
evvelce tesb:t edibnit para ile bir 
mikdar eroin ve esrar bulunmu~r. 

Haydar aorguya çekilmit ve bu iıı
le al&kadarlar birçok tahı•larm isim. 
leri öğrenilmittir. Suçlulıtrdan 8 kiti 
yakalanmıttır. 

Ateş alan barut 
Anadoluhiı.arında oturan balıkçı 

Ômerin evinde balık tutmak için ha -
zırlanmıı olan barut aobadan ateş al
mı§ı balıkçı Om.erin oğlu Ferhat ba -
nı.t:un pdl.amasile müteesafr olmuı ve 
eli ayağı, ağır aurette yaralanm:ıttır. 
Bakım için Zeynep Kamil hutahane
aine yatırılDNtbr. 

Parmaklarını · mrkineye 
kaptırdı 

Be§iktaşta odun iakelesinde 16 No. 
h Bay Nurinin mağaza.smda ma.k~ 
ile odun kesen Mercan iamindelci §"'" 

hıs d.ikkataizlilı: yüzünden elini maki
neye kaptırmıf, pamıaldan lcesiJıniı -
tir. Tedavi için erkek haotahaneaCne 
kaldırılmııtır. 

Eir evda hırsızlık 
0.-taköyde 34 numaralı evde otu • 

ran Bayan Hediyenin evinden geçen 
cuma günü entari ile, üç yutıkyüzü ve 
pijamayı, karyola eteğini ve qriimüş 
kaşık ve çatalı ç""an Ziya ve arkada
"' Niyazi yakalanmııtır. 

Eğer hırsızları 
Kumkapı Nişancallfnda Kazğani Sa 

eli malıallesinde 41 numan.Iı evde otu
ran telgraf muhabere memurlarından 
mütekait Bay Recainin evinden bir 
merkep eğeri çaluımıştır. Poli11in yap. 
bğı tahkikat neticesinde eğeri çalan. 
!arın o tarafta mahzenlerde yatanlar
dan hammal Hfueyin ile Demir iamin 
de iki kiıi olduğu anla9rlınıJ ve yaka
lanm1rlardır. 

Yarılı.sarhoş 
Kalyoncuda Topçekenler cadde3in

de sarh~ .'!e ayağından ağır yaralı o
e 

Yeşilayın 
Kurultayı 

Dünkü top!antıda yenl 
seçim yapıldı 

Dün lstaı>bul Halkevinde Y eşilaym 1 
16 mcı kurultayı yapddı. Kurultaya 
genel:yazıcılığa Fahi-ett>sı Kerimin önsö
zü ile başlandı. Denıeiin ölen öyelerinin 
hatıralarını 1'3ygdamak İçin bir daJci. 
ka l!W!uldu. Bundan oonra Bay Fah -
rettin Kerim geçen seneki çalı§DUlrun 
raporun uokuyarak, yapılan mü&ame
relıırden, derneğe yeniden getirilen 
200 kadar azadan bahsetti. Net'ıcede 
azaya alkol ve zehirli içkilere kartı 
kcndi!eTini korumaları için §U sözü 
aöyledi: 

'''Arkada,Iar, kendinizi uçuruma dü 
§ürm.emek :ç ··" ko::ıtrolüniiz vicdan, i 

fnnini.z iradedir.,, 
Genelyazıcıdcm soma muhasebeci 

tara.fından geç.en senenin hesap vazi .. 
yeti anlahldı. Ve 10 lira otuz kuruş a
çık olduğu söylendi. 

Sonra dernek azalarından Safiye ı 
Hüacyin Avrupa memleketlerinin bo'r ı 
arada yaptıkları ve bizim memleketi· 1 
mizi temsil ederek kendi bulunduğu 
kurultaylardan bahsetti ve dedi ki: 

''Bütün kurultaylarda varılan ne - ' 
tice şudur: Bu yolda daiına •:ıeri, dur
madan ielri gidilecektir.,, 

Daha SGIU'a kürsüye Bay Rüknettin 1 
gelerek çok ateşli ve dalma alkqlar ı 
ile kesilen bir nutuk aöyledi ve bir a- , 
rada dedi ki: 1 

- Anadolunun birçok köylerinde 1 
dolaıırken görılüm. Hele Imıirde Zey ' 
bekler oyun oynamak için içki içiyor- · 

· lar ve kendi kanaatlerince meydanda 1 
diz vurmak için fit:ı olmak lazımdır. 
diyorlar. Halbuki titrek dizlerin oyna • 

munu değil, oağlam vücutfü insanla • ı 
rm düzyün diz vurmasını iıtiyonız. 
s~ ... !anlardan ıonra yeni idare a

zalan seçimi yapılarak başkanlığa 
Pl'Qfeaör Mazhar Oaman, ikinci bat
kanlığa İbrahim Zaıt.i, üçüncü b~kan
hğa miralay Atıf, aeoot>azarbia Falı. 
rettin Kerim, yardımcı Mehmet Ali, 
'Veznedar Hüseyin azalıia da, Bahaet 
tin, Kudsi, Celal, Mehmet, AJol Rıza 
-..ç.ilmitlerdir. 

İstanbul adliyesin
de yeni kadrolar 

Kararlar yarın memur. 
lara tebliğ edilecek 

fcradn otuz be~ memur 
açıkta kaldı 

Adliyede yeni kadroııım tatbiki i~e 
dün gece Yllrtlma kadar U~§br. 
lem d~ 35 lcqi açıkta kalmq
br. Bı.miar ~· miiba§irler de 
vardn-. 

Dün adliye encümeni toplanmı;, bu 
~Ierle ui'ra§llllı, icradım çıloınlanhın 
ayırmıf, nıaıluıkim ve müddeiumumilik 
kadrosunu da tetbit etmİftİr. 

Açıkta kalıuılma açıkta lmldsklan 
biıldirilmit. yeni Laı!roI- geceleyin ad
liye dairesine gelen vali nmaftni Bay 
Ali Rıza tarafmdm tatdiık ...tiımiıtir. 

Enciimen ııeç vakite bdar içtiınala
rına devam ebnİf, icradan açııkta kalan 
35 memurdan 15 ini mabakim kadro • 
aundaki miinbaHere tayin ile uğraf!Dlı· 
tır. Bunlara da yanın tebliııat yapr)a • 
aktır. 

Açıkta b.1mı meınııriar umumi miin· 
halita tercihan tayin edileceldenlir. 

Dünkü gazetelerden biri lıikiml.ere 
11unıara verildiğini ve inızalarmı a
ralarla beraber yazını~ bq!adıklanm 
ya:mı:ı;br. Bu havadis yanh§br. 

Hikimlere yeni IJUl'.Dlza verilmiı • 
ğUldir. Kirıumıevvelin biai .. den ilibareu 
tatbik edilecek olan lı.akimler kanunu
nwı bir maddesi b.ikimlerin imzalan i
le beraber sicii numaralarm.ı da kullan· 
malannı emretmektedir. 

Hakimlerin inuaJarı ile beraber 
loulhndığı numaralar kendilerine :ıren:ı 
verilıDiı nımıaralar· değil, kendi sicil 
numaralarıdır. 

Kazanç itirazları 
U ıküdııır kazanç veııgİllİ icıirazları a· 

ratbnna komisyonu, dün Iıtanbula 
geçerek, lstanbul komisyonunda çoğal. 
mıı olan ;şlerin bir takımına bakmııı-
tır. 

Bu komisyon, kazanç itirazlarmm 

Bugün şirkette çalııan yi.iklEme "'; 
bo§all'rna runeles:inin eline ayda 22,5 lı· 
..a geçmeldedir. Kömür ameleWWı al
dığı para ioe 28 liradır. Son yapılaıın 
tetkikler vasati olarak bunlann elleri-' . -. . .. . 
ne bu miktar para geçtigın.ı go•tenmş-
tir. 

Yeni limıan adansi kadrosunda a
mele üaetJeriıDn muayyen bir nİ•bet i
çeri.sinde ıuttırılmaSı ve işçil ... in daha 
pratik esaslar dahilinde çalışnlmraları 
takanür etmip. 

Sıza.n haberlere göre, yeni idare 
T oplıanc ve K111"Uçeşmede, kömür •· 
melesi için amele yurtları kuracak ve 
bu yurtiaırda amelenin bütün ihtiyaçla
rmm karşılanmasma çalrırlacaktır. Yurt
larda, ueuz lokantalar, amele kahvele-
• idınen salonlıarı ve yatalohaneler bu;:;.,,.cak, aynca bir cliııpanser vücuda 

~":':!A.. dün görüştüğümüz ali.-
kadar bir zat bize şunları söylemi.tür: 

" - Bu iı için tiındiden tetlöldere 
başlamnıştır. Amele meselesi, yeııu •· 
dere çaiııınaP başladıktan sonm,. en 
kısa zammı içerisinde bir ııona bağla
nacak ve buna iyi bir biçim verilıecel<
tir.., 

Türk operası 
Konservatuvar bilhassa 
buna ehemmiyet verecek 

Konservatuwr müdürlüğü baiıkı 
nnıaAi değişimine alııtırmııık için mem· 
Jekeômizde eıı :ayade openıl"f'11\. ta
anmıümü !izmı gddiğj kanaatindedİir. 

Operalan en ziyade baHa ~ 
mu&ikili ve f8rlaJx tıem8llEO' o1ıluğu i
çin hallt bunları ııiirmeğe ırağbet ede
ceı.tir. 811 ouretle rıusikide kulak dol· 
gunlnğundan lıqlıyarak bôr ahtkaniık 
iıaı.ıl aln' ıktaıhr. 

Konvervatuvar miidiirliiğü bu yıl 
kısmı kunnaiı dü~. epen . __ .. _ 

~..-bu ııene en """'- mu
wıfhlı. olan lf"lllÇleri. ayrarak lıuman 
.... ne için lıazırloımaia ı;alıpcaktır. 

KOflleroatrıoar konaeTleri 
. mmilıi ~.:....; dolayıııiıle Y- .._......... ilecel< 

kouvervatırvarm bu •- veıı~ 
konoerler i\]İn bir program ~gı
ru yazmıfbk. Konıa-v.mıvw muallim
leri tanıfmdan vdecs olan bu kon· 
.oer4erin ikİIİ verilmi!l>r. 

Uçüoıcüaii de 6 ..__~ve! per· 
ıembe '&'ünü poe Fransız öyatrosımda 
verilecektir. Bu konserin pıogı anll tu· 
dur: . 

Oda mu a . ri w t- Bayan Nımeıt 
Vahit, Bay Se)fettiıı, Bay Sezıııi ve 
Bay ·F..di, M. Laınki bu lc~de 
Braıbms Kammer lieder w Ri.._d 
5trauN'un eserlerini çıııılecekl-.hr. 

Konserva- mualliınierioin lea 
sene verecekleri k..-ier 18 ~· Her 
ay bir kaç konıer vamek auretile son 
kaDler 9 mayıaı. ~ektir. 

ilk oynanacak operalar 
rr a.a-ve1• Aoı!mnda ...e ıo 

ikincilıinunda btaniııu1da o~ o
lan (Bör ü1loii yolu), Tafbebek), (Bay 
önd«) eaerlerinin bat roHerini Bey 
Bariton Bay NunolWı Şevket Oynı)'a
calc 'Ve .ö.riiYecStir. 

·Bu üç eser bir .W. da (Uç atdlİ • 
mıual • ) namiie o,.._.ı.tır. Bay 
Nurullah ŞeWet 928 de taıhsil için Ber. 
O- gitmiı, onula mutiki ve fail_ deni 
a!mıttır. Kendisi eokiden btanbulda 
muııiici mualıimi meli. 

933 aeneaincle Mi.18-da 1-Uık ..__ 
servatuvanncla alh ay lıad... ıoo tabsi
lini yaparak .,.- •eıwaıiaı eylülünde Tür 
ki dömnügtür. yeye . . .... 

O :zamım Gezi terbİY" en5btuıune 
muaüci hoca&ı tayin edilmiım. Şimdi 
ayni işle ~goldür. Ve musiki m-1· 
lim m<ktebinde !f'lll1 hocaaıdır. Bay N u
rullalı Şevket ~ seae ele o~ 
(Oz Soy) un hat rolünü teganni etmif· 
tir. 

Dün akpan - 17 de lstanlıul halk
evinde, eserlerin sahibi ve Anıkarada • 
lıi re·· ·· .. Bay Münir Ha)TÔ, lstanlnd 
halk.::;:;' temsil ıubesi Mjisörü ve bu 
e-terin lllbmbul rejisörlüğünü yapa· 
aık oJmı. Bay Celil T ahsiıı, bale kıs • 
mmı idare edecek ve bazırlıayacalı: olan 
şehir tiyatrosu dans mı:u~ıllinıi Bay ee. 
tal dekoratör Bay lsrnaıl Hakkı, lro • 
,.0 ;., ba=:Jayacak olan Bay Mesut Ce
mil ..mstleri hazırlayacak &y YU$Uf a;., Bay Nurulhılı Şevket ve Bay M. 
Kenalden miireldaıp olan heyet topla. 

ak teınsil - •. ı.a.ıa.- yapılacak 
nar gunune "'--" ~-t bazırlıklann çabukça ,.,......,. ve -.= · 
lerin tam manaııile hazrrianmalamıı te
min isin yapılacak i}leri kararlafl'rr • 
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Kadınlar ve boya 
Boya kadınların ezeli zaiıdır 

Tabii şekilde güzel ol alar da ol: 
ma.salar da gene boyadan medet 
um~lar. Boya. sayesinde güz.elıik. 
lerını daha zıyade tebarüz ettir
mek.r;ar"!-_erini ararlar. Süt banyo. 
ları ıle vucutlarının taravetini mu
hafaza etmeğ, saçlarını sarı basak 
rengine boyamağa, nefeslerini 

0

bü
tün Akdeniz adalarının çiçekleri • 
le ıtırlamağa çalışan Romalı ka • 
dınlardan tutun ela "sünneti seni
yedir,, diye parmaklarına kına ko
yan, gözüne sürme çeken bugünkü 
hanımninelere varıncaya kadar bu 
böyledir. 

Düşünün bir kere boya olmasa:; 
dı, tuva:et olmasaydı, kadın ne hal 
alırdı? Ortaya cascavlak, tabak gi 
bi bir surat çıkardı. 

Bir zamanlar Avrupada yapı. 
lan dünya güzellik kraliçesi inti -
habatında bulunyordum. Zanne • 
derııem yirmi be, yirmi altı mem • 
leketten güzel diye intihap edilen 
kız gelmişti. Her güz.el jüri azası
nın önünden yavaş YaıJa:f geçti. Vü 
catlarının şeklini, gözlerini, gülüş· 
lerini gösterdi. Ne yalan söyliye -
yim, bütün bu güzeHiklerde tabii 
güzelliklerden ziyade boya ve mn'i 
güzellik hakim olmakta idi. 

içlerinde kaç tane güzel günde 
iki üç defa başlarının tuvalet şek
lini değiştiriyor, saçının rengini 
başka bir kazana ş0/myor, gözleri. 
ni daha başka bir şekilde boyuyor
du! 

Ba itibarla jüri a:uıaı bunların 
hakiki hüviyetlerini daha iyi anla. 
mak için, güzellerin her gün ae -
vam ettikleri perukarlar ~onuna 
bir gitseler daha iyi ederlerdi. 

Netelrim Avrupanın çok tanın
mış bir heykelıra,, olan bir aza, 
güzellerin yüzünü bir süngerle sil
meği ve ondan soJJTa tetkik edil
mesini söyledi. Fakat buna itiraz 
edenler oldu. Dedüer ki: 

"- Biz. bugünkü am terbiyeli, 
güzel kızı arıyoruz. Tabii hayatı
mızda tesadüf ettiğimiz tiplerin en 
güzelini aefeceğiz. Bugünkü güzel
ler arasında da boyanmayan genç 
kız yoktur. Eğer hakikaten boya• 
su bir kız buraalı ve bu kız, bedii
yat mütelıaııs'tslaruım tmil ettikle
ri mütenaaip azalı, lııafı gözü .anti
metre ile ölrü[miif güzel tevafuk 
etae bu bizim için güzel değildir. 
Çünkü biz bu güzeli tanımıyoruz. 
Böyle bir kua hi~ rcutgelmeJik. 
Banu ancak banyo aalonundaki a:Y, 
nada o kızın kendiai tanıyabilir.,, 

Bu itiraf muvafık görüldü, ve 
güzellerin süngerle yüzlerinin si • 
linmui teklili kabııl edilmedi. 

Biitün dünyanın tanınmlJ h~ 
keltra,lannın, reııNntlarının, edip• 
lerinin ve aanatkiirlarınm verdik
leri "" karara göre bugünkü telcik
küerimide bo)'aSl.Z güzel yoktur. 
Kadın güzel olmağa çalı,,rsa mu• 
hakkak boyanacaktır. :J 

Fa.kal bir nokta var: 

G~n gün gazetelerde okaduli 
ki M«aril idareai, kadın muallim
lerin boyanarak mektebe gitmel• 
rini mcnetm.if. ~i 

Bu bittabi doğrudur. Çiinkü md 
tepteki talebeler bir güzd~ik jiirisi ' 
azası değildir. Ye muallimler ken
düerini talebeye mrat itibarile d&
ğil kala itibarile beğendinneli 
mecburiyetindedirler, Bıınıın İfİn 

, boyanın .mektepte ma-ı yoktur. 
Nihayel. tedria oazilesile mükellef 
olanlar, talebeler arannda onlara 
boya husımında bir nümune ola • 
cak yerde, boya a.'leyhinde propa
ganda yapmakla mükelleftirler. 

Talebenin boyan, allık, pudra. 
değil, kırmızı mürekkep, ve arılu 
boyadır. 

MümtazFAJK 

MAARiFTE 

Üniversitede konferanslar 
Dün alqam saat 17 de Üniveraite 

kameran• salonunda tabii v efiziki i
limler enatitüaiinün teortip ettiği kon· 
feranalara devam edilıniJtir. Dün ak
şam profesör Hayblern "Cinai.yetin ta• 
yini nıeseleai" mevzulu konfera.nsııu 
vermiıtir. 

Kı:rıs Talebe Bir:igi 
Kıbrıs Talebe Birliğinin kurultayı 

bu sabah saat 10 da Hallrevinde ya
pılacaktır. 

mek hakkında1oi 6krini söyliyen Bay 
Mesut Cemil diyor ki: 

- Bemm kanaatime göre musiki 
dersleriıni liselerin aon 51ruflanna lca -
dar teşmil ettikten ba§ka, h ... tisede 
bir de alet çalmaoını çocuıldara öğrete
cek mnallimler bulundunnalı, yani her 
mektebi adeta ufak bir konservatuvar 
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'1: ~ umya.. u gun enn oa,.ıca ha'ledenler arıumda çektiğimiz kura 
Osmanlı dili, bütün varlığı Üe İfİ, herkesin kendine bir soyadı a· netices'.nde birinciliği: lstanbul sıhhi 

geçmife karıştı. Efendinin, ağanın, raması... müesseseler muhas..,ecisi kızı Bayan 
beyin, paşanın, hacının, hocanın, Yalnız, bana fimdiye kadar te- Ref~a, ikinciliği Üsküdar Sultant~pe 
hafızın, sarığın, cübbenin, sırmalı lefonla, mektupla, belki yüze ya- kYe§: lba b

1 
ardyır N

1
od. 2 hBayan. Yd asfhıye 

· l l k l • ·•· dk b d azanmıı a ır. are anemız en e-apuletın, e mas ı ı ıcın gıttıgı yere kın tanı ı aşvur u: diye! rini almalarnu kend· Aerinden ri 
gitti. Yalnız, bu şatafatı bol dilin, - Aman, bize bir soyadı bul! ca olunur. 

içimize yerleştirdiği kötü saplanı,. diye.... Ceçe.n rlefaki bilmecemi· 
ları kafamızdan bir türlü söküp a- Dün, arkadaşlardan biri: 
tamıyoruz. Güzel güzel, tatlı tatlı - BakMna, dedi, senin adını bi zın halledilmiş şekli 
yazarken bir yere gelince, yazgaç risi almış... 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1011 
(kalem) parmaklarımız arasında, - Yok canım... l - D A K 
gemini ko,?armış bir yağız at 11ibi - inanmazsan bak ... I,ıe gaze- B 1 1 T · 1 1 K • I D · U ı 
şaha kalkıyor: le yazıyor. Füanca bey kendine 2 O ,K • I N • • • , S !O . P i ~ 

- Peki, şimdi buna ne demeli? Güngör adını takmış. 3 L . l 1 R A • ı D • ! A • A Z 
Ona ne dendiğini düşünürken, Ben cevap vermeyince yüzüme 4 L •! E iN L 1 l a N ı • , Ç, _ 

beynimizin içindeki düşünük (fi. bakıp sordu: S U Ç;• Ç ıA L •i Ç •l 11 S 
kir) de kanatlandığı gibi uçup gi. -Şimdi ne yapacaknn? 6 KIA,NI• • • I İ: J01K

1
(} 

diyor. - Ne yapacağım, hiç... 7 IK!AIR •IAıK I • K O L 
Bu iş, benim anladığıma göre fU· - itiraz etmiyecek misin? 

8 dur: Daha önceden de yazdığım g_i- Gülmeğe başladım: Çi 1 RJA.• I S 1 İ i•IUI L IY 
bi osmanlıcanın söz kalıplarındaki - Peki amma, size ne oluyor 9 ll 'C •Kil •iN B • M. 
ölçüyü kullanmaktan vazgeçeceğiz. kuzum? Bırakın, ikimiz de "gün- 10 S j 1 iKi1 l•l•ID Oia lA ~ 
Çünkü, bu-ölçü, dilimizin bugünkü görelim,, yahu!... 11 i • • İ • il B İ 'L f IK 
ölçüsü değildir. Kulalunisaliri 

Biribirine uymaz iki dilden biri
si ile düşünüp,öteki ile yazmağa kal 
kışırıak, i# ileri götüremeyiz. U -
zun, kısa ile çaprClflk, pürüzsiizle, 
kapalı açıkla, güzel çirkinle yanya
na yürüyemezler. 
Görüşümüzü, gİdİfİmİzi, tatmnu

muzu değiştireceğiz. 
Yoksa, ba,ladığımız; yerde saya-

rız. 

M. Salahaddin GONGöR 

Bukünkü program 
ISTNBUL: 
lSt Tolcatliyaa oteliodea aakil - ~ay aa.ati. 
12,30: Plak ne1riyab - orkestra ... dana mu 

ıilc.iıi. 18: Otel T olır.atliyandan a.ak.i.J - çay saati 
19: Çocuk ıaati, hiki.yeler .19,.30: Dünya lıa!Jer 
\eri. 19,40: MÖ17Ö Coldenbera idareıindelıd 
musiki heyeti tarafından taıanni. 20,10: Karı• 
ıık muıilr:i netriyab. Pli.it ile. 21,15: Ajanı ve 
l:torsa haberleri .21 ,30: Radyo orkeatraaı tara
fından hafif muı.ilci. 22: caz •• taneo orkeıtra-
1.arı. (HaTa müıa1t oldukça rarp memleket
leri netriyatı prorramımıza iliTe edilecelı.tlr. 

223 Khx. VARŞOVA, 1345 m. 
16,45~ Hafif musiki, 17,45: Hastalan tıHelli 

18,15: Piyano - Keman lı.onseri. - Musahabe. 
19,15: Şarllllar. 19,45: Konfora.na. 20: Armo· 
nik lı:orıser. 20,20: Musahabe. - Pl&k. - apor. 
21,05: Senfonik konaer. 23~: Şiirler. ,23,40: 
ltek1&m konaeri. 24,0S: Hafif mu•iki. 

1195 Kbx, FRANKFURT, 251 m. 
19,'15: Eeilenc•li lr.onaer. 20~ Muhtelif, 20,:?0 

N•t•li konaerin de•amr. 20,SOı Siyui 1uaa. ma.· 
lüma.t. 2lı Haberler. 21,15~ Milli netri7at. 22: 
Dana musikisi. 23r Haberler. 23,15; Saar. 
23.30: Aktuallte. 241 Kantık netriyat. 1 .. 3. 
Gece lı:onıeri, (2 den ıonra pli.k.) 

841 Khx. BERLIN, 357 ·m. 
19,30ı Şarkılar. 20: Eak.i. •&çit reaimJerine 

ait marıJar. 20,25: Aktüalite. 20,50: Siyasi ıu .. 
haberler. 21: Haberler, 21,15: Milli neıri1at. 
22: Be•t1ıovenin •aerlerindea konser, 231 Ha
berler. 23..ZOı Plik. 23,50: Scboareth - C.s
lanaaa boka maçı neticesi, 24;: Romttt1. tefrika-

"' 223 K~x. BOKREŞ, 364 •· 
13 • 15 su..ndüz plil ••tri7ab. 18: Radyo 

orekatraaı. 19: Haberler. 19,15: Rad70 orlr.es· 
traar, ZO: Konferans. 20,20: Pl&k. 21: ~nfollik 
konser. üıı:erine bala.is. 21,10: Filhannoai tara
fından sonfonik kon•er, 22: Musaiıabe. 22,15: 
s ... fonik lr.onaerin deTam.L (B.tho...üa Sin
ci do minörü). 

686 Kbx. BELGRAT, 437 a. 
18: Kültür fiw:ik. 19.SS: M•htellf .20: Koa

l•rana. 20,30: Relı:.l&ınlar. Milli neıriyat. 
21,10: Haberler. 21,30: Z.irepteo na..lcil, 23: 
Ra.berl•r. 23,15: Rad10 arlı.estraıı. 

545 ıcı,., BUDAPEŞTE, 550 m, 
18: Bir tekerciden nalı.len baGf musiki 1S.4S 

Steno•r•fi derai. 19.15: Spor. 20,lCh Ko•feran• 
2C,4S: Pl&lc. 21,45: Mua.ababe. 22,20: Rajterin 
ideroai.de opera. orlı:.eatrası. 23: Musaia.abe. 23, 
50: Çinıene takuru tarafnu:Laa Macar balk ha .. 
valan. 

950 Klu. BRESLAU, 316 a. 
17: Hafif mua.ilci. 19~15: Hitler ... çliii. 

19,50: Söa.ler. 20: Skeç.. 20,45: Ku.a siyui 
malU.mat. 21: Kısa. haberler. 21,15: Milli ••ıri 
yat (temsil.) 22: Maıilc..ili ka.rqlk neıri1at. 23 
Haberler. 23,20: Da.na muaikisi. 

Milli tefrika: 29 

- Bu saate kadar nerede idiniz? 
- Arka.datlar bilardo oynayor-

lardı da .. 
-Tabii siz efendi efendi oturu

yordwıuz; onlar oynayorlardı Tabii 
onlar daima sizi ba.ttan çıkarmak
tadırlar. Eğer onlardan biri size 
rast gelmemit olaa, mutlaka zama
nında eve gelınif olacaksınız. Fa
kat ne yaparsınız ki Tanrmm günü 
bir arkadatınız musallat oluyor, 
ve hatırını kıramıyorsunuz, değil
mi? 

Ve hiddetinden ateş saçan göz
lerini yavaf yavaf karısına. döndü
rerek, iğrenç bir teye tiksiniyor
muş gibi yüzünü burutturdu: 

- Hanımefendi, Nazmi bey oğ. 
lunuzu görmeğe tahammül edemi. 
yorum. 

- A .. . o na:-ıl 13.f bey? 
- Nasıl laf mı? bas bayağı 

laf! Bu çocuk aile sofra.sına hür
met etmemektedir. Her ak.am geç 
geliyor. On beş günde bir defa ol
sun beraber yemek yediğimiz yok. 
Bu ı · . :ı.:-~;.;.,, ben bir söz söy-

Türkiye tıp encüme
ninin toplantısı 

Türkiye Tıp Encümeni çarıamfa gÜ· 
nü 18.30 da General Prof. Tevfik Sai· 
Imrun başkanlığı altında toplanrnı:ıtır. 

Evveli. Prof. Bay ,FahTettin Kerim ta
rafından bel'um arkasından batlayarak 
beyin kaidesine geçmiı bir tümör vak'a-
11 takdim edilmiş, izahat verilmitlir. Bu 
vak'a baklanda Bay muallim Sani Yaver, 
Kiznn Nuri, Niyazi ismet, Nazım Şa
kir söz almışlar ve fikirlerini &Öylemit· 
ferdir. Bundan sonra Bay muallim Na
zun Şakir tarafından altı sene evvel 
malarya tedavisi gören felci ummni 
vak'a11 takdim etmiı ve izahat venniıtir. 
Bu vak'a hakkında Bay Fahrettin 
Kerim, Niyazi ismet, Osman Şerefettin 
aöz almıı kendi müıahaclelerini &Öyle
mİflir. 

Bay Prof. Şevket Aziz ön kemikleri 
iki kmm kalan metopik kafalar hakkın
daki tetkikatına ait tebliğini yapmııtır. 
Bu tebliğ hakkında Bay Kazım lsmail 
llÖz almıı.tır. 

Bundan sonra Bay muallim AbduU.a
clir Lütfü hintyağı tohumlarile zehirlen· 
me hakkmda tebliğ yapmıı ve ıon se
neler içerisinde süs olarak bahçelere e
kilen bu nebata dikkat edilmesini ve raat 
gele yenince öldürücü kazalar çıktıiAll 
söylemiıtir. 

TEŞEKKÜR 
Refikamı giiç ve zahmetli bir doğum• 

dan tehlikeaizce kurtaran Ak&aray'da 
Horhor'da ebe Şükure Hanım& te§elckü
rü bir borç bilirim. 

.. ,.,.. Milliyet &"azetesi posta memuru 
A. Haydar 

Nişan 
Buna Ahmet Vefik paşa hastaneoi 

rontken mütehasStsr doktor Bay Cevat 
Taluıinin kızı I~ belediyesi aabık 
heyeti f-enniye müdürü Bay Fua.dın ye
ğeni Bayan Haleyle Anlaıırada mütebit 
kaymakam dolrtor Bay Ali Rızanın oğ. 
lu Akba sahiplerinden ve Cumhuriyet 
&'azeteıi Anbra ~lainden Bay 
Adilin nif'U1 mawwwimi dün K.adıköyün. 
de ikametgiıhlannda icra edilmittir. 
Tarafeyne -elet di'leriz. 

EVLENME 
Namık Pqa torunlarmd- n Topçu 

Binbaıılarmdan rahmetli Bay Tevfik 
kızı Bayan Müeyyet ile Milli Reouürans 
~eti muhasebe tef muavini Bay Re
eep'in evlenme itleri dün Fatih Beledi
ye Evinde yapılmıftıı'. Uğurlu olmMmı 
diler ve kendilerini kutlulanz. 

Nazmi Şehap 

!edim mi, sanırsın ki inat ediyor, 
mutlaka ne söylersem aksini yapı
yor. Bugün ne kadar mahcup oldu
ğumu gördün. 

- Bak bunda yerden göğe ka
dar haklıaın... Kadın iki kızını al
am, taa Ada gibi yerden gelsin, aen 
eTde bulunma! 

- Halbuki belki yirmi defa söy
ledim. Bugün için saat dörtte ev
de bulun, çok mühim bir mesele 
var, misafirler gelecek demedim 
mi? Nazik kadın. .. bir teY söyle
medi anıa, yemeğe de kalmadı, 
çrktı gitti. 
Şehabeddin bey timdi oğlunu 

bırakmıt, karisile bir dızdık çıkarı. 
mağa hazırlanıyordu. Nazmi daya
namadı atıldı: 

- Bir hata ettiğimi takdir edi
yorum - dedi - fakat hatanın bü
yüğü bende değildir. 

- Ya kimdedir? 
- Bi7.zal ıoızde beybaba! 
- Bir bu eksikti. Ne garip küs-

tahlık 

- H:\katetinize devam edebilir-

Oomanlıca karıılıklannı yazdığı • 
mız kelimelerin öz türkçe mukabille
rini bularak ıeklimizin b.,. hanelerine 
yerlettiriniz ve keserek (Milli,.,t: bil
mece memurluğuna) gönderiniz. Bil· 
mecemizi doğru halledenler arasında 
kura çekiyor ve kazananlara hatıra o
larak birer hediye veriyoruz. Müddet 
Pazarteai günü akıamma kadardır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lt 
11 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

• ı •ı ,. ! : ,., ı•.•ı 
•ı 1 1 l•ı ı •. 1 ı 1• 

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

1 ı •I 1 1 - 1 1 •ı 1 ,. 
ı•ı 1 1 ı•ı • I 

.. 1 1 1 .•1 ., 1 1 ı • 
1 1 1 1 ., 1 1 I~ ., 1 1 l•I '•I 1 1 il! 

••ı 1•' l 1 ı • • ı ı::t -Soldan sağa ve yukardan aşağı 
1 - Fecir (3). 
2 - Bapj, hamule, la§ınan teY 

(3), Büyük bir adet (3). 
3 - Büyük değil (5). Dürüğ, gayri 

aahil (5). 
4 - Remat (3). Emir, haber, ilin, ıa· 

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

reket (5). 
7 - Yüzdeki lekeler ( 3). 
8 - Asil, cazibe, gani, meaut, bey 

(3). . 
9 - Mar (5). arzu, emel (5). 
10 - Bir meyva (3). Kita, tarz, l'a· 

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

Murat reis semt ocağı 
kongresi 

C. H. F. Uaküdar kazaaı Murat 
reia aemt ocağı kongreai yapılmıttır. 
Ocak reiai Galip tarafmdan ocağm 
bir senelik faaliyetU.., dair rapor okun 
mut. ve alkı§lanmııtır. 

Ocağın himayea:nde ça.lı§&n Hili.ah 
mer bakım evinin faaliyeti de tiikran 
la kar§ılanmıpır. 

MÜESSİF İRTİHAL 
Ecza aiat ve itriyat taciri Evliya Za

de bay N ureddinin valdesi bayan Nazif. 
dar Kamile vefat etınİftİr. Cenazesi bu· 
gün Divanyolunda Beyazıt caddesinde 
Güzel apartımandan kaldmlarak öğle 

namazı Beyazıt cıamiinde kılınacak ve 
Merkez Efendideki aile kabristanına def. 
nolunacaktır. 

siniz. Fakat bu haksızlıkta devam 
etmekten bafka, bir teY olmaz .. , 

- 'illl ........ 
- Hem gözlerinizi de o kadar 

açmayınız. Sükıinetle beni dinleyi
niz. Niçin bugün saat dörtte eve 
gelmemi istemittiniz? 

- Gelseydin öğrenirdin. •• 
- Mükemmel ... bir davette bu-

lunuyorıSUnuz ki sözlerinize bakı
lırsa benim gecikmit olmam bu da
vetin kıymetini dütürmfi1, manası 
nı kaçınnıttır. Bir hala inat edip 
gelseydin, öğrenirdin demeğe ağzı· 
nız varıyor ... A benim baham ... Ne· 
den bana apaçrk demedin iri bugün 
Sadun beyin haremi ile kızları ge
lecektir. 

Şehabeddin bey hayretle oğluna 
baktı: 

- Kimden öğrendin gelenlerin 
onlar olduğunu? Biz sana bir sür· 
priz yapmak istemiftik. 

- ....... .. 
- Cevap vermeyitine bakılırsa 

esrarıengiz bir yerden haber aldı
ğın anla~ılıyor. Yokıa geldikleri 
zaman evde miydin? Ayte de söyle 
miş olabilir. Haydi bu ciheti bize 
aöy!ememene müsaade edelim. Fa· 
kat öğrenince neden gelmedin ... 
-!! ... 
- Ne o? Niçin gözlerin yafarı-

yor? 
Tuhaf Jey... aaa ... ağlıyor da ... 

hayret! 

- Müteessir mi oldun? 

IUJ HiKAYE fI1tfll 
Zimmet 

Nazmi durdu, durdu, durdu da 
nihayet dayanamadı birdenbire pat 
ladı; 

- Evet.., müteeHir oldum... -
diye bağırdı - Ama istediğiniz za
man evde bulunamadığım için de· 
ğil; aile sofrasına emrettiğiniz gi
~~ hürmet edemediğim için de de
gil ... 

Babası artık köpürmüttü. On
dan bet perde daha yüksek bir ses
le haykırdı: 

- Ya ne için be herif? 
- Hala mı anlayamadınız? a:k-

'8-m yemeğini misafirlerinizle be
raber bir sofrada yiyemediğim için. 

Ve Şelıabeddin beyin hiddetini 
birdenbire söndüren bir hıçkırık 
boğazından fırlarken, gözy~lannı 
göstennemek için elile yüzünü ka
payarak odadan çıktı ... Uat kata 
kottu ... Odasına kapandı. 

O zaman kam koca biribirlerine 
bakarak manalı manii.lı gülüştüler. 

Baba, 
- Senin hakkın vannıf ... - diye 

aöylendi-
Ana? 
- Tabii canrm ... - dedi - gö

zümle gördüm. O gün kızın elin
den çiçeği alırken her tarafı zan
gır zangır titriyordu. 

- Artrk bu izdivaç bir gün mese 
lesidir. 

Elbette ... görmedin mi kadının 
yaptığı komplimanları? efendim ... 
bizim oğlan kendini satmasını bili
yor. Bütün kızlar pefinde, onu A-

KİBAR GÖRÜNMEK • 

1 iıteye•lerin iç yilıll ... JOHN BARRYMOREZIY AfE 
ZENGİN GÖRÜNMEK JOAN HARLOW 
isteyenleri• iç yüz!l ... 
AŞIK GÖRÜNMEK 

isteyenlerin iç yllıü ... 

MARY DRESLER SAAT 
8DE WALACE BEERY 

SADIK GÖRÜNMEK BUGÜN MELEK SINEMASil~p/ 
isteyenlerin iç yllıll ... 

.. ____ Buglln saat 11 de tenzilatlı matine vardır . 

BEN 
Fra~sııca BİR 

Bugün lPEK sinamasında 
Senenin en muazıam, en hiaai ınil· 
yonlarca liraya mal olmuş, yllı biıı· 

~iiçü 
~li u 
\re 

~ !erce asker, sayıaı:ı: top, ttıfek ... 
ALMAN • İNGILİZ - AMERiKAN ~\eg" 

ftu ıı.r 
~t 

aozlü 
artistlerile yapılmış M:ı:lsiı Bir Filııı 

CASUSTUM ~ırde 
~i 
~ita 

-------~ ... Dilnyaaa mevcut bütün liaanlara terclime eu lmit 
alınmııtır. 

"'t ıı. 
~bir ölmez bir uer, filme 
lıt ;ve 

EKMEKÇi KADIN ~ıı. 
~ır: 
~t 
~it· 
~ edi 
it lııg· 

1934 nne•ince Fran~a'da yapılan en bDyDk fil•. 

nünü kaçağa verdi diye bana aöylediler. 
Yapıttır cezayı .•• 

Sami kaflarm.ı çattı: 
- Yok canmı.. , • lazm günııbmı al

ma. Evde ihrak.ı 'anmf, nok..wu ta.. 
mamlıya.cak. 1 

Orfi b~ bir gençti. l.ud>ulda po
liıdi.k yapnuıtı. Kaçakçılar ondan tir tir 
titrerlerdi. Hiddetle haykırdı: 

- Peki. • , mademlai vannıf. Haydi 
yürü, beraber gidip göreceğiz. Bana 
dübara oln:az 1 

Bu kökreme üzerine kızın yüzü ooldu. 
Memurlara yalvararak baktı: 

- Size yarın bir kuzu getiirürüm. Et
meyin bir oııhiılliktn- ettük. Amanın ceza 
yazmayın, beni ırmağa atın, ite yidiirim, 
{U kötÜ(Üğü ibneyiin. 

Kurnaz memurun yüzü güldü. Am • 
barcıya bir işaret çaktı: 

- Peilci, dedi, zimmetini tammnla. A
ma bize getireceğin kuzuyu köyde dol
dm da bir ak§am sana mi&a.fir gelelim. 
Biz rüşvet kabul elmeyiz. 

Hakikaten bu kadına yapılan idari bir 
iyilikti. Bu fakir yüz on lirayı nerden bu
lacaktı? 

• • • 
Güllü kız ihtiyar m1a11nm batma yeai 

bir ya:zına aarclı. Bir gece evvel kına )"llık. 
mıftı. O gÜn kuzuyu haz~şlardı. 
Giin batarken uzakt..ın ta...ıalarm i?ıden 
.iki karaltıyı geçli. Kendlsine yapılan iyi
liğe karıı koyacak, adamların gönüllerini 
lıoıedecekti. Nal seoleri yaklaftıkça GüJJü 
kızm içine bir sevinç Üll>Cl'ıilİ geliyordu. 
Sami ve Orii eve geldikleri 2*lMID ..me. 
n.İn elini öptıüler. liıİı' yorgunluk kahvesi 
içtiler. Y oıldıa iki arkıadaı k<IDlqUp bir 
teye karar vermişlerdi. 

Yemek y.,nmeden evvel n e ı oleyi ni
neye açtdar, O: 

- Siz ~ ettüktaa sonra ben aido
ceğim, dedi. 

Sami atıldı: 
- Nineciğim bi.z düğünü ....,. ela ya. 

panz. Bu akfl'IDI m-n. çağıralım hele.. 
Gülfünün bu it zat.en göınlüne doğ • 

muıtıu. Ambwa tütünleri gÖNırclüiü g;m. 
denlıeTi mııbarcırun: "kocmı var mı?., 
diye aorııaaı oaun fikrini kurl ailbi ye • 
mitti• Burum için o da bu ite çok meu>o 
oun oldu. Muhtaır ve m-ı. geldiler. ıHep 
ai birlikte yeııoed< yediler. 

y ~ .... &Ol1I'& dıia yapıldı. o &'ec9 
&'el.in güveyi gerdeie girdiler. Hüanü llİ· 

TEPEBAŞINDA ŞEHI~ 
TİYATROSU ~en 

llcat 
Bugün matine 14,30 da JI ~p 

_ . - Bu alqam aaat 'JJJ '\ tii 

DRAM "" PiYES KISMI 

f,ıı~'uı ~ırll!GHY AADAM S.4~ ~ 
$ehırTUJatrosu JEN hııe, 

111111111111111 ,a~= :b~: ~ 
111111 

:nE~~t~r:: ~ ~i~ 
111 .ıe eden Seniha ~!il 

ri Hanım. tı... 
'<aya 

Son baftıı sz63 ıı 0ı 
~ke 

• • • ~yt· 
Eski Fransız Tiyatrosund~.ıı ~ledi 

ŞEHiR TiYATROSU OPERET ıc.J-"'' letjYe 

Bugün matine 14,30 da lttih 
Bu akpm aaat 20 de ~ 

BU BiR RUY A "'1'ıi 
Operet 3 perde l\ıııı 

_.. tetire 
-Yazan: Selma Muht..- H. B•tel•r "R. 
Ferdi. • 

·~ d fıı.ı a Son lıafta 

SüREYY A OPERETİ 
Bugün matine 15 de Beyojha 

MULENRUJDA 

KARIM NAMUSLUDV~ 
Bu alqam 20,30 da Uaküdıw 

Hale Tiyatrosunda 
0 

KARIM NAMUSLUDV-P 
Cumarı..si akşamı 20,30 da 

BEŞiKTAŞ SUMER Tiyatrosuod' 

'iiiiUi;;~ 
All'm umd.A "MILUYET" !;,. 
ABONE ÜCRETLERİ 1 

TiirkİF• lçia H.n.ı-
L it. L 

3a7lıjI •• 11 ••• 4- a-
6"•••••••750 ··-

lZ " ••••••• 14 - 21 ~ 

Yııt te 

' lııek • 
'iitı.i 
}'ada 
dı? 

Gel-. .. ralt smi ••ril•-- M~ 
ıeç.en niiıbalar 10 lnanttar,-~ 
ma.tbaa7a ait iılw i~ia mGdiri7ete .»:!' 
caat aclilir. Ga..t...ia ilUJ,arm ••' 

yetı.ı ~ ziımnet iki genaİn ııaade. 1 
ti için bir himmet vesileoi olmufhı. j =-••t••·-------ıı:-

tini kalnal etm-.. 

0. N. 

bidin beylerin tuzağından çekebil
dik ya ... Ne mutlu bize ... 

- Evet gemlerini zamanında ka
sabildik.. Eğen onu bu kalp oyunla.
nnda biraz daha bat•OO. bırakır
sak o Aksaraylı paaaklı mahalle 
karısının kızını evimize gelin diye 
~kacaktı ... Tabii artık Sadun bey 
kesenin ağzını açar. 

- Muhakkak... Kıza cıha.z ola. 
rak bir çiftlik koparırız. 
Şehabeddin bey dudaklarım 

fAPlatarak ellerini oğuthırdu: 
- Y apa)ım fU iti ... Yapalnn fU 

ifi hatun, yoksa halimiz dmnan
dır. Harp kesemizin dibine dan 
eıkti. Halbuki Sadwı Beyoğlundaki 
konağı satsa daha on sene ya'8r. 

Son.'18 müteessir bir tavır takına
rak; 

- Vallahi çocuğa ıbeyhude yere 
hakaret ettim. Şunu çağırıp biraz 
gönlünü alalım mı dersin? 

-Vazgeç timdi ... onu bu gece 
tesirile bat bata bırakalrm. Sabah. 
ola, hayrola ... 

Anlatılıyordu ki Şehabeddin bey 
le muhterem zevceleri hanımefen
di, umumi harbin her adrmda bu 
servet imha eden bugünlerinde kar 
lı bir dalavera petinde yürümekte 
idiler. Sadun beyin Gedikpafada
ki bab~dan kalma evi hatırlayacak 
derecede masraflarım kıamağa ka
rar verdiği henüz kulklanna çalın-
mamış olsa gerekti .............. . 

Bir saat sonra, evde el ayak ke-

L ~ ·.-.:..ti.O 
•i.lımİf, nerlı:ea yatagma gt'nuark-P" 
zaman en üst katta biır odanın . e 
aıı yavllf yavat açıldı. Te~!). 
bataf" bıiakılan zavallı çocuk 
hataya çıktı. , 

Kunduralarını sol elinde tol"~ 
yordu. SeMtizliği. dinledi. Tıa ... ~ 
hı. Bi.rı tabak içinde yanan idafe 
munu aldL Basamakları !"S: .~ 
dabnadan en a.tağı kata ındi- , 
mek odasmcla bir dolabı a?,1" ~ 
yük bir kayık tabağına zeyUJl1;tlJ 
biber ve patlıcan dolmaları 
edilmifti. Bir tanesini ısırdı: _,... 

- Enfes! - diye mırılda.od' ~ti' 
vay canına! Az kalsın açlıktaD ~ 
cektim. Fakat neydi o teea 1" 
Birdenbire gözlerim yafllrdı; !,j,. 
dimi tutamadım. Nasıl oldu? 
madrm... rcJı: 

Dolmadan bir parça daha ısı ısı~ 
- Acaba ben bu kızı seviyor t:Jll' 

yum? Yoksa Nimetin beni atla 11,ı
sı gücüme gitnıitti de babam1r ~ 
dırması da üstüne binice sinir er 
mi bozuldu... JI İ' 

En büyüklerinden iki patlı~ıdl' 
ki de biber seçti, bir gazete kail' 
pa sardı. , keıli 

Yemek kokusunu alan hır ı,it 
miyavlamağa başlamıftı; ona•''' 
tekme vurdu. Dolabı kapayıp ;\it 
ğa çdctı. Burada duvara daya 1 ğ' • 
kurs bisiklet duruyordu. Barrı1" 
le lastiklere dokundu: k ~ 
-Taş gibi ... - dedi-- mu 't ti 

mel. Birader efendi in!af etını 
bugün, lastikleri patlatma.Ill_!! 

-Bitmea1 ,.. 

•• 
~~ ' 
~ 
ltılı\ 
tile 
~te 

~· lır 

hile 
~at 
~,. 1 
~il.~ 
)'~ 1 

h~t 
~il. 
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İlk gelen sporcularımıza armağanlar Avam kamarasında mühim bir celse 
(BaŞl 1 inci sahifede) 1 mektedir. Onca, san savaşta, dıitmaıım 

dayaruklığını kıran, yiyecek yoksullup 
olmuştur. AvustUTya • Macarist;ın sa • 
vaşı yerinde altolmuı değildir. Onu 89 
1tk yılanııtır. İttihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuz.dur. Yazan: 'A. C. 

Şurayı Ümmet en nihayet ister is
temez bir hücum gazetesi olmuştu 
~Uçük havadider iyidi ama, Şii- lara hayret verecek derecededir. 
~1 Oınmet aradan bir miıddet son ömer Lütfi efendi bir taknn kayık
~~e~ı gazete olmak şeklinden çı ve hamal güruhundan kırk elli 
~ İster istemez bir hücum ki,inin imzasile bir çok iftiralar 
a teıi olmu,ıu. tasni ettirdi. Ahali ve memurlar o-

IQ Ua.ralık Enver beyin Taymiı mm iıtipdadmdan korktuklarından 
\tlesinde çıkan ve lngilterede emrine tabi oldular. 1:_el~rJ'-fhan~ 
\ 1ıde fena tesir bırakan beyana· memurları da Ömer Lutfı efendi· 
ı.laahih olunmut ve bu maksatla nin talimatile güya dört bin kiti· 
~ul heyeti mebuseaine a'8-ğı· nin telgrafhaneyi abluka ettiğin-

lalimat verilmitti: den ve mahbu& bulunduklarından Mükafat alon denbı ue kara aporculan grup halinde , • 

tini çeken ortada bir ıey vardır ki o 
da Almanyanın btlhaaaa hava.larda 
•li.hlandığıdır. Londranın, aonu pek 
feci ola.cak muhtemel bombardımanın 
önüne geçmek için Büyük Britanya 
hava kuvvetlerini önüınüzdeki on se
ne için Almanyanınkinden oldukça 
üstün bulundunnalıclır. 

Almanyayı lngiltereye hücum e • 
dccek diye katiyen ittiham etmiyorum. 
Alman ulıuu Büyük Bı•tanyaya kartı 
çok sevgili duygular beslemektedir. 
Ancak bir hücumun yapılmaaı için biı 
avuç insanın karan kafidir. Ve lngil· 
tere için o1an her hangi bir teM .ke 
bütün Avrupa için de bir tehlikedir. 
Bu tehlike hemen i~ başlamazsak 
kısa bir zamanda baı gösterecektir. 
Alman silahlanmaaını bürüyen esrar 
perdesi kaldırılmalıdır. Almanya Ver
aay muahedesi hilafına olarak ıilah
lannıaktadır. Alman sivil tayyareci • 
)iğ.i aakeri hareketlerde de ku•!arul • 
mağa elveriılidir. Halbuki lngiltere 
tayyal'eciliği için bu h·ç te böyle de
ğildir. Alman ul~unun askerlik öze-

M. Llyod Ceorges'a göre, buı;ün hi9 
lcim&c, Sovyet Rusyasrnı, lnı;iltere için 
korkunç &'Önnıiyor. Almanya silahları • 
nı kısacak oldugu halde, A vrupan.t11 ö • 
b'.D' dewetleri de, bu yolda verdikleri .a 
zıi yeoi oaştan gözılep geçinneğe yaI>af 
ma .kça genci barışm A vrupada ıi&te 
çıokması olabilmiyecckur. 

Barıı umutlan sönüyor 
Bir taknn &0rgulara karşdJı:, Sır C<>a 

Simon da ıöyle demiştir: •·uğraıdiğl • 
me göre, Almanyanın barış günlerin -
de, ordu•u 300,000 kişiliktir. Bunlar 21 
fırkaya ayrılmıtllt' ve öyle aarur:m lai 
&) nca rnotör ü ve atlı kuı·umlnr da var 
dır. Bu orduntın 6 pu•luk lop teçhizab 
hakkında bir teY bilmiyorum.,, 

.. _rşı fırkalar önderi M. Lans.bury 
de d •• niftir ki: "Genel siliıhlaruna karşı 
$t~ ~~ ı:ı· tün barış umutlan ailioip gide-
cektir.,, • 

...,40 "on Siman, bunun üzerine, yeM 
batla- sbz alarak, ıunları söylen.iştir: Jı.ı"'r lYtni.s gazetesi Enver beye at- bahisle vilayete tiddetli bir telgraf 

~bir makale neşr.etmi,ti, bu ID;a: çektiler: ~al~ '?eY Antal~ada haki
lıt ."e mükalemenın Mıaır ahalısı katen bır ıhtilal çrlı:acagmı zan· 
ıil lınde fena teair yapacağı l ::di- nederek derhal keyfiyeti lstanbul
~ai. üzerin cemiyet tarafından da sadarete ve dahiliye nezaretine 
~a bir telgraf.naı:ne çekilerek be bil~ir~i ve mutasarrıfı beyhude az· 
'-!;· t tashih edılmıtti. Bu telgraf lettırdı. 

(Başı 1 inci sahifede) 
mit, Nuri, Polis müdürü, fırka erk&nı, 
Halkevi reisi, tehir mecılMi a.zaları, 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı re· 
;,.Jeri ve bütün klüplerin azaları ve di· 
ğer sporcular hazır bulunmuttur· 

Merasime Şehir bandosunun çaldı· 
ğı istiklal marJı ile baılanmıt bun • 
dan aonra C. H. F. idare heyeti reİ•i 
Bay doktor Cemal Türkiye birincilik 
müaabaklarmda kazanmıt olan &'et>Ç 
leri selimlıyarak: 

Bay Doktor Cemal, ve çok candan ..,.,, 
diğimiz büyüklerimiz: lncnınalısmız 
ki bu alqanı burada bize aöyled:ğiniz 
değerli aöııd.er Türk gençliğinin kula· 
iimd& küpe olacak ve unutu!.."yaca.k
tır. 

Bize bu akfAID fırkamızın ku~ağm· 
da onun oktaYlf ve aevgiainin ııcaklı· 
ğmı ta.ttırdmız. Kazananlara ver • 
d.iğiniz armağanlardan ve hele onla • 
rm üzerinde Türk gençliğ•nin canlan
dırdıtmı &'örmÜ§ olduğunuzdan do).,. 
yı gerek spor kurumundaki arkad"' • 
!ar, gerelue olqa.dığnıız gençlik na • 
mma aize en derin t~ekkürlerimi -
narım. Varolaun, Büyük Atatürk .,,. 

lini küçük gönnek büyük bir ıuç o
lur.,, 

M. Baldvin, verdiği uzun cevapta 
bilba.aaa deni<1tir ki: 

''Bu m"6eleye bütün Avrupa ala • 
ka göstermektedir. Genel durumun 
bu kadar karanlık gözüktüğü bu an
da bile ailihlarm az çok azaltılaca • 
ğıru ummaktayım. Fakat, aözlerimi 
Almanyanın kelime itibarile değil, 
zihniyet ve mefhumlan itibar le mu· 
hakeme edeceği kanaatile, ıunu aöy
lemeliyim ki: Bugünkü genel kutku· 
lanmanm başlıca. t~eli Almanyada o
lup biteni-den dıtardakilerin bir ıey 
bl !memesi ve Alman hükümetinin ba· 
zı hazırlddar etrafında sıkı bir aır 
tutınaaıdır. 

"M. Baldviı:Uı oaylavı (nutku) aalt bu
gün aöylennu~ bir söz değildir. Hükü • 
met bu işi bir zamandır clikıkatle gÖZÖ.. 
nünde tutuyor ve bu saylav burada söy 
Jenmeden önce, liznngelen bütün izahal 
la beraber Almaınyaya, Fransaya, hal • 
yaya, ve Amerika.ya bildiritrni§ıir. Böy
le yapılma f :ıdaki seıbep, hu iti yalnız Al 
mM>ya ile Jugiltereyi değil de bütün A-• 
rupayı ve hühin acunu aıakadar etliğUa 
dendir. Bu lıardı:etimizin birçok kocun 
m"lan ve bulutlan ve ayni uımanda -
cut encliıe ve mübalağaları ortadan ı..l 
dınnağa yardım etmiJtir. 

~ 1 '.imea gazetesince yanlıt teli.k . Bu~n üzerine. Ömer Lü:tfi efen· 
lı jdı1,miştir. Cemeiyetin maksadı d~ c;~hıl ~allu~ elıne bayraklar ver· 
~llgılt~reye, ne de büyük de~l~- dı, onlenne. bır ~ı_zıka. k?ydu. Bu 
t,ı.'n bıriıine tecavüzkar değıldır. suretle t~I e~ti!l'ı ~a~ıle ı~ ~uta;tt ayni zamanda hakkımızda sarnf beyın evının onune gittı. Mu-
dı, ~.hislerle mütehas•iı. ol~lan tan.ı:~f b~ye kartı :debs.iz'7 söz-

iiicendirmek istemeyız. T t!De$ ler soyletti, onu tahıkır ettırdı. Çar
~esinin Enver beye atfen yaptı· tıda. pazarda mutuarnf azledildi 
'il ııe,riyat biraz mübalağ&lı ve ta· diye şenlikler yaptırdı. Ayıııca mu
~~İrane idi. Bunları yazmaktan ta.sa.rrıf &leyhine cinayet davası aç. 

"Genç arkadaşlarım, 
Ne mutlu bana ki: kendi öz eviniz 

olan burada sizler gibi aeçıne sporcu· 
!arımızı se!İlmlamıı oluyorum.,, dedik 
ten aonra nutkuna devam etmit~: 

onun zorlu yavnıları.,, 

Bay Burhanın nutkundan aonra 
Türkiye birincilik müaabak8'1armda 
kazanınıı olanlara mera.simle kolsa.ati, 
altın kalem dağıtlmqtır. Ferdi müaa· 
bakalarda kazanan 40 aporcuya. altın 
kol saat·, toplu müsabakalarda ka.za
nan 30 sporcuya altın kalem verilmiı 
ve Futbolde birinci plen Beıikcaş ta
kunına bir büyük kupa verilnıİJtir. 

Avrupada sinirli bir işkil ve kuş
kulanma vardır ve bu duygu Fdt.n 
güne geniıliyor ._ artıyor. Oyle ki 
bu duygu bant ve bazı bitaraflıklar 
için arlık tehlike görtenneğe batı.nıı
tır. Şunu ümit ebnek •..terim ki, Al
manlar muhafaza ettikleri IUTltl yu· 
karda aöyled .ğime ve Cenevre ile bağ
larının kesilmesine değip değmedi • 
ğini kendi kendilerinden aoracaklar • 
dır.,, 

Çörçıil tekli&nde ıieii-fiklik yapmak 
iıteyen emekçi td.lifi 35 e karşı 276 -
le &'eri edilmifti.-. M. Çörçi.I de kendi telı 
lifini geri ala-ak, knbn nutkuna veri • 
lecek brp1ık, olduğu gitıi bbul eda • 

~~ımız Time1'in. lst~ ~u- tınl~: .. • . 
~ trını bularak ve itı tamımle ıda· Butun bunlar, Önter Lütfı efen-
! ed d' · · nl d · · • ~· ~ek kendisine cevap verme- ının cıva~ o~ var an mnsız o-
~ 1 rıca ehnektir. Unutulmut olan la~k.kesbrttıgı agaçlar hakkında 
'lneselenin gazetelerle yeniden verılen raporların mutasarrıf bey 
~10Ya çıkmasının fU sırada zama· t~rafı~an.tahki~ata hava~e ~dilme 
~ lınadığı da ve münasip bir lisan u~den ıl!'n. geldı. Ömer Lutfı efen-
kelldiıine bildirilmelidir. dı mahkumıyetten kurtulmak ve 

~f Yl~I nihayetinde lstanb:ıtdaki kendi fırıld~ğını ~virm,_ek için m~· 
;dıye intihabında rumlarm ek· tasarrıf beyı azlettirmege ·bu desıae 

~Yet t"'kil etmelerinden dolayı ler sayesinden muvaffak oldu. Bun 
~at ve Terakki erkanı derinden dan bafka mutasarrıf vekaletine 
~I ~e dütünmeğe başlamıtlardı. milkiye i,Ieri~den kat'iyen haberi 
~l"ınden bazdan bu gibi itlerin olınayan Halım ~şayı. ge?e o tel
i . tııksuz yürümiyeceğine kanaat grafnamelerle tayın ettırdı. 
'~:rerek diyordu ki: -Bitmedi -
d llumiarm mebus intihaplarm· 
ı ~ da bizi aldatacaklarından, nü
~lıılanna niabetle büyük bir ekseri
!!\ teşkil edeceklerinden korkuya
~ Bu fenalığa meydan verme· 
'~~.~in timdiden bir tedbir dü
Yad "ııümüzü ümit ederim. Bu dün 
dı? a d()ğru]uk yalnız bize mi kal
~ · 'Yerine göre - aızıltıye meydan 
,:~ek şartile - yumruk kuv
~.-ıle de istediğimiz mebusu çı· 
~ğa çalıtmalıyız. Herhalde 
~taraftan ittihat ve Terakki ce
~ etine mensup olmak, diğer ta· 
ı.:lan mutlak müslümanlardan bu
~ üzere mebusan meclisinde 
~~.bir ekseriyet teşkili en mü· 
~ ıtrnıiz olsa gerek. 
~ akedonyada vuku bulacak inti
~~tta ekseriyetin Bulgar veya 
\İıı .tarafından olmasını temin İ· 
ı.;. hır çok Bulgar tebaau Bulgar
~ .. ~ 'Ve Yunan tebaası Rumların 

1 ~ ıle &km ettiklerini ve hiç bir 
~e tarafından mümanaat gör
tı~ ?~ tahrikat yapmakta oldukla· 
~ ı•ıtiyoruz. 
~ i,Iere bakmak, kabahati mey· 
~~ çıkanları huduttan d~ çı· 
di:ıak tabii hükümetin vu.ifffi. 
d4 '.. ükUmet bu hususta pek derin 
lııitİi~üyorsa, onu ikaz etmek ce-
~etın borcu değil midir? 

iq· unu yapmak cemiyetin vazifesi 
d~~ cemiyet memleket dahilin
' müstebit müteg&llibe ile bile 
~\ çıkamıyordu. Mesela Antal-
1\!tı~? civarında Ömer Lutfi Mü e-' 
~ ı İsminde birisi orasını kasıp 
~'Vuruyordu. Onun yaptığı fenalık 
'ile Selanikte İttihat ve Terakki 
~i: ıitezine bildiren bir zat diyordu 

.. 

Hukuk fakültesin
de bir hadise 

(Başı 1 inci sahifede) 
fazla fit vermek isteyen talebenin hü
viyet varakaaını a.bnak iatemit. hü.,.;.. 
yet varakası asistana veribnenıiş.t:ir. 
Aaiatan Bay Ferit bu vaziyet kar§ram· 
ela amıftan çıkmağa mecbur kalıruı 
ve g.ibnit vaziyeti fakülte dekanı Bay 
Sıddik SanriY'e anlatmıştır. Bunun Ü· 
zerine Bay Sıddik Sami dershaneye 
gelmif, fa.zla devam fitinin kimin ta• 
rafından verildiğini aormu,tur. Bu il• 

rada bir tald>e: 
- Efenchn aizi tanımıyoruz, demiı· 

tir. 
Bay Sıddik Sami: 
- Ben fakülte dekanı Sıddik Sa • 

mi. .. 
Talebe: 
- Henüz mii§en-el olmadık efen • 

dim, onun için aordum. 
Sınıfta ge- gürültü olmUJ, Bay 

Sıddik Sami reamen den.i tatil etnıf'k 
mecburiyetinde ka.lııu!tır. Bay Sıddik 
Sanri de gürültü ve bağırmalar kartı· 
aında denhaneden çıkmak mecburi • 
yetinde kalınqtır. Bu vaziyet üzerine 
talebe araaında da münak&f&lar olmuş 
dekana hürmetaizlik gösterilip göste· 
rilmediği noktaaı hararetle mevzuu 
bahsedilmittir. Bay Sıddik Sami meae
leyi derhal Üniversite rektörü Bay Ce 
mile anlahnııtır. Rektörlük bu mesele 
hakkında tahkikata bqlamqtır. 

Diğer taraftan asistan Bay Ferit 
talebe tara.fmdan dayakla tehdit edil 
diğ<:ni söylemektedir. 

Dün akıam Onivenite relı:.törü Bay 
Cemil, bize tunları söyledi: 

"Arkad&Jlar: 
Büyük önderimizin, 1urklüğün ö • 

· zünden alarak kurduğu fırkamız; Tür 
kiye gençilğini ve sporcUlarmı daima 
bağrında ve canev'ııde tutar. Bu ba • 
kmıdan bu yıl yanılarmda kazandığı 
ruz üatünlükleri kutlulamak için fır • 
kamız görünür değeri a.z, fakat de • 
mek istediği mana derin ve geoit olan 
bu armağanları sizlet'e sunmak itini 
bana verdi. Bu it ben'ım için bir •cvinç 
kaynağıdır. 

Bu armağanlar, fırkamızın her bi
redenniz>n özünüzde canlandığ1n1 gör
düğü Türk gençliğinin aağlam, gür • 
büz, beoerikli, disiplinli, yurdun dü • 
zenine canla b&§la sarılı olmasını i..., 
tedikinin bir sembolüdür. 

Bu bakunladır ki bu armağaulann 
değeri görünütünde değil, demek İtte 
diğindedir. 

Bunları kazananları yürekten kut 
lulanm. Varolaunen büyüğümÜ'Z Ata• 
türk ve onun öz çocukları .•. ,, 

Bu nutuktan aonra idman oemiyel• 
leri i~'ıfakı namına Bay Bürhan Fe
lek söz alnut ve demiıtir ki: 

- Çok aaydığunız ve sevdiğimiz 

Almanya ile 
Ticaretimiz 

(&şı 1 inci sahlfede) 
trol idaresinden döviz müsaadeai 
almak mecburiyetindedirler. Bu 
kontrol idaresinin salahiyet
leri çok genittir. Bunun itlıal e
dilecek mal, ithalat yapan tacir, 
malların fiyatları hakkında genit 
mikdarda malümat almak ııalahi . 
yeti dahilindedir. 

Diğe rtaraftan ith&I edilmek İs· 
tenilen mal için döviz müsaadesi ve 
rilebilmeai bir takım merasime ta
bidir iti o da ~;ıdur: 

lth&I edilen bir mala karşılık 
olarak verilecek dövizin ithalatçı 
tarafından ihracatçı h6abma Reiı 
chbank'a yatırılması için o malın 
filen Almanyaya girmit olduğuna 
dair bir gümrük vesikası ibraz et
mek 18.zmıdır. 

Bu ise, Almanya ile ticaret ya -
pan tüccarlarımızı müşkülata uğ -
ratmakta ve .evkiyat yaptıkları za 
man mallarına kartılık olıcıak elle
rine hiç bir şey geçmemektedir. 

Vaziyet bu tekilde bir nevi vere 
siye ıatıt mahiyetini almaktadır. 
Halbuki tacirlerimizden birçoğu 
buna :tahammül edec.eık mevki<le de 
ğildirler. 

100 ve 400 melftde k<>tAnlar da bi 
rer kupa veri!ınif ve ayrıca yüzücül .. 
re de birer kupa evrilmfl§tir. 

Armağanların alkışlar araaında da
ğılmasından aonra Adliye Bakanı Bay 
Saraçoğlu Şükrü rekor kırma aporcu
ları ortaya çağırmq ve onlara demit· 
tir ki: 

- Milletlerin rahat koltuğunda ya· 
fnına devri çoktan geçti. Sabahtan ak· 
fama kadar spor hareketleri yapıyor
lar. Sporculara kar§ı benim §Ahsen 
muhaıbbet ve aevgİJn varda. Birinci 
&'eknler taltif edildiler. Hepinizi tek· 
ra. tekrar saygı ile anarım. 

Adliye bakanının aözleir çcılı: alla§· 
larunıt. bundan aonra hazırlanınıt o • 
lan büfede sporcular davet edi\nıit 
ve çay, limonata, p'ıııküi ikram edil • 
miştir. 

Atatürk Matbuat 
Cemiyetine 
"Basın kurumu,, 
Adını verdiler 

(Batı 1 inci salıilede) 
rü gönderdiğiniz telyazıyı Cumhuriyet 
Baıkanı Atatürke sundum. 

Toplantının özü Oçin göat<ırdigi _.. 
gi duygulanndan çok gönen§ duydu • 
lar. Çalışkan ve uyanık gençlerimizin 
Türk baam evreninde yüce iflere er • 
melerini diledileo-. Buyuruklarmı aay
gılarnnla. bildiririm.,, 

Bu telyazıaı okununca sürekli al • 
kıt başlAdı. Ulu önder mizin unur v ... 
ren büyük bir kayrılmalan öğrenilin· 
ce daha çok alkıt koptu. Şimdiye ka
dar (Matbuat cemiyeti) imıini taşıyan 
kurum büyük önderin ağzı ile Ba
sın kunımu) adını kazarunqtı. Kurul· 
tayda bu kayırma büyük bir sevinç u· 
yandırdı. Yazanların kaınuau, gelecek 
perıeınbeye bu büyük adı lwtlulama• 
iia .öz kestiler. 

Baaın çocuktan büyük öndero'.n bu 
telyazıamdaki özlü ve yüksek değerli 
oözlerden yeni bir hız alarak ulus H 

yurt yol.unda dal>a güçlü ve v • •i,nJi 
çalrfIDAlara atılmak inanını aldılar. 

Çok uzun türen alkqlardan ıonra 
B&Jvek.il lnönünün göndenliği telya• 
u okundu: 

Yübek Bqvekilimiz bum kunamı 
kurultayına &'önderdiği tıelya.zumda 
fÖyle d :,Yorlardı: 

- Kurultayın yükaek akdulu dile-

Hitler idaresi geçince herke• gucundu 
LONDRA, 29 (A.A.) - Avam ka· 

maraaında M. Baldvin M. Çörçilin tak· 
ririne verdiği cevaba devam ederek 
demiştir ki: 

''Almanya.da imdiki idare kunıl
duktan bir ay aonra bunun ilk akaül
ameli olmak Üzere küçük itili.f daha 
ziyııde kuvvetlendirilmiıtir. Biraz son
ra Avusturyada büyük karqddıklar 
gördük k'~ bu da başlıca na.zi propa· 
gandaamdan ileri gelmiştir. 

1934 te umumiyetle dı~a &'eçen 
şeylerden müteeaoir olrnıyan lak&ndi-
navya memleketlerile laviçrecle de 
büyük bir asabiyete phit ol· 
duk. Keza Fransız askerlik 
lik tahuiatmm arbnldığmı ve ltalya • 
nm da Avurturyadak:i Nezi propegan • 
dasmdan mütee..U ol.aralı: lmnddadığı
nı gördük. M. MuNolinıinin (barp Y•· 
kındır) dediği nutku kelimesi kelimesi 
ne alınırsa çok korkulacak bir teYılir• 
Lehistan Almanya ile bİt' ademi tecavÜ% 
misakı yapb ve Almanya da So.:•et Rut_ 
yanın Baltık devletlemıin -tamamlığmı 
temin ~n y"f'bğı teklifleri reddetti. Nö 
hayet Fnmsa ile Sovyet Rusya biribİr • 
!erine yaklaJblar, 13yet Almanya Mil· 
!etler Cemiyetinden çekihneae i& ve Al 
mMıyanm si!Mılanma tetbirleri ıriz1i tu
tulmasa idi, bu söylediğim hadiaeleriın 
hiç b<risi olmryacakb. 

lng1ılıiz askeri tayyare progı anma ge 
lince bu po-agnmım esas kısmı öaiimüz 
deki' jki aene içinde biıliri\ec-*tir. Bl •. 
zim aiyetimiz 1935 de yeniden 25 ha • 
va 61.-ı tefkil etmd<tir ki, tm.dİ ya • 
pdmakta olıuı dört filoyu da ilave eder 
sek gelecek .-e birinci smıf harp tay 
yarererimizin sayın 300 kadar artmo§ o
lacaktır. Değiylıinnek içm yedek bulun 
durduiiumuz ~ ~ tayya • 
releri bundan hariçtir. 

Jngilterc Almanya.dan <JfCiı 
kalmamalı 

<. LONDRA, 29 (A..A.) - M. Baldvin, 
Avam kamarasJDda vsmiı olduiu i;ı.a
balıta ,.;ıablann tııııhdidine dair olan umu 
cluıı tvnNDeD ortadan kaJlanamıt oldu 
ğunu, ancak lla,-,anyanm hattı hareke
m.;.. .... teJdııbüsii pçleştirmİt bulun· 

durduğu;ııu .öylemıitlıir• 
AJmanyaıuo> hhınet müddeti uzun 

.... 100 bön kifilik ı,;.. cırdu yeftne biz ) 
met müddeti kDa ve 300 bi.n lı:ipıik bir 
ordu koymak olduğunu sandıracııK bir • 
çok sebepler vardır. Almanyanm, tayye. 
re filoları kurmakta ol4ıiu l:ıiliııiyor. 

ıırifolir. 

Gemi azıya almlf bir silahlanma 
LONDRA, 29 (A.A.) - M. Vhina

tan Cburchill Vem. Stamiey Baldm' • 
d<n ııoan Av1m1 bmarumda hey-t
ta bulunan M. Uoyd Georıres Ahımı 
tehlike.& mesdesinin lronupna için ele 
bile ahnamıyacağını söylemiı, derrqtir 
IB: 

Fraıuada savaıın önüne geç:ilermyecek 
bir teY say.. ve Ahnanya oilahlaım>a -
dan önce aavap kııi>ul etmenin dalııa iyi 
olacağau söyleyen loimoel.er vvdır. 

M. Uoyd Georgesten aoaran söz .. 
lan hükümet mebusların çoğu Lloyd Ge 
orgeRn AbnanyMWI ailahlamna imkin
larm haldondaki düt\incelerini kabui et 
..-nişhır ve bu hn....ta kori<ular gÖI • 
tenniprcbr. Konupnalarm sonunda 
Sir C<>a Simon'un yapmış olduğu bey.,. 
nat, lngilterenin teslihat hakkmıla uz • 
5ımalar meydana getirilmeoi içi.. ?lıt 
...-na tekTar ._.-..., olduğu aurelio-

de ımJaıdabilir • 
lngilniz diFşleri bakanı .özlerini J(;y 

le bilirmittir: 
"BOz, bu ID09<!1emİlı bir yOO- konul 

ma11nı w bu ıİJle bir uzlaf1DB yapılma 
11nı istiyonız ve gemi azıya almıt bir ııi 
!ahlanma )'Wllll ,.....__ .. için çahpo 

yoruz. 

lngiltere artık ada değildir 
Cenevre gazeteoi, Ingilteremn u1n ... 

lararası .Q>aaaamda git:gMle dıııba açık 
bir ıleğiıiklik görülmeye baJlamıı oldu· 
ğunu, çünkü lngilterenin artık (ada) 
olmadığmı yazmal<tadır. 

.J 

Figıwo gazete.& diyor ki: 
Av1m1 ı.an-a.mda yap.ı- dünkü 

müzakereler, fayclalı olmuJ ve lngilte
renİn - Ajmanyanın yeniden alihlanma 
ya ba~lamıf olduğunun porma vararak 
. bunun önüne ııeçmeye azmebıaı c*kı 

P opu\aıİ:re ga7.elıesi, Avam karnsa
da yapdınq olan beyanabn Wlflll yô • 
rümü meoeleoinin lngikereye ne dere • 
cede mesuliyetler yiildetmekte olduğu • 
nu kamunun 'kabul ebneli neticesiai ver 
mesini ıli!emektedir. 

1 Küçük haberler 1 ._ ______ ı 

• Muhtdit Tiiıd< • Y~ mahk .. 
meoinde dün aıııbıılı iki davaya lıoıKıl • 
m11 ve bu davalow karar için batl<a bir 
ırüne bıralolmıfbr. 

• S--yi umum müdürü - S-..Ji 
umum müdürü Be.y Recai dün ..ııeb 
Edimeden ydwimize gebniflİr. Ediır
nede muıbt.elif te!Uderıle b..ıun- 8aT 
Recai dün, ıdırimi:a _,..yi müfetıifli. 
ğinde meuul olmuı, .-.ayi müıfettiti 
Bay OM>IŞ'la görüpniittür. Be.y Recai, 
bu akf&lll .Anl&m'aya dönecektir. 

~ ~ntalyadaki vukuatı size bildi-

1 

~ !! olan bu arizam Antalya po$
'lı1ı.~neıine teslim ediline onun 
ti('<: a~a Ömer Lütfi efendiye ve
~te eg, tüphesiz olduğundan iıter 

- Sınıfta bulunmayan birkaç ta • 
!ebeye ait devam fiti verildiği için a• 
sitanm müdahaleai dera.lıanede gürül
tü çıkarmqtır. Ders resmen talil edil
miı, fakülte dekanı Bay Sıddik J-ı • 
mi dershaneye giderek talebenin hl • 
viyet varaka.aını almak iatemiqır. Bu 
iti tahkik ediyonız. Birinci smıfm bil. 
tün talebesi değil, ancak birkaç !.işi
nin bu mesele ile alakadar oldui.u ve 
gürültü yaptığı anlqılıruştır. Diğer ta 
!ebeler bize gelerek, gÜrÜltünün lı.i • 
tün talebeye teşmil edilmemeoo:ni ri • 
ca etmitlerdir. Tahkikat netice.ıınde 
lüzum görülen talebeye ıüpheaiz ce
za verilecektir.,, 

Diğer taraftan kontrol idaresi • 
nin Ahnanyaya ithal edilecek mal 
!arın fiyatlanna dair karar vermek 
salahiyeti vardır. Bwıa göre Al • 
manyaya ithal edilecek malların fi 
yatları cihan piyasasının fevkin • 
de olmayacaktır. Fakat bunu, ya. 
ni cihan piyasası fiyatlarını tak • 
dir bu kontrol idaresinin elinde • 
dir. Binaenaleyh eğer bu idareme 
sela herhangi bir malımız hakkın
da cihan piyasasından üstün bir fi 
yatta.dır diye karar verirse, velev 
bu maim fiyatı hakikatte dütük ol 
sa dahi bunu Almanyaya ithal et· 
mek imkan dahilinde değildir. 

riz. Güzel duygularmrza teşekkür ed .. 
rim. 

Sürekli alkıtlardan sonra Mıllet 
Meclisi B&1kanı öz Alp'in telyazw o
kundu: 

Ahnanyanın askeri tayyarelerinin -
yıaı 600 ile 1000 araamda olduğu ...,.... 
maktadır. ~ Aıa- tayyweleri. 
bu iki sayı erumdadır. Ahnan haft kUY 
vetleri, I,,piz hava k;uıorvetlennin yon 
smı bulmaktadır, M. Oıurctıillıin ileri 
sürdüğü rakauUrda ~ olduğun 
elan artık bir görüş vardır. 

• Katı.-ecileria ymi idare heyeti -
Kahoecil• cemiyebııin ydlık .eçİni 
yapılmııtır· Bu MOÇiın _.unda Bay C.. 
ıaı a.y Uyu Sami, Bay Ralı-.zan. 
~ Ahmet, Bay A%ız. ve Bay lbnıbim 
idaR heyeti azalığma 9eÇİ811İperdir. 

• lngilteremn Balkan ..-n!eke&. 
ri nezdinde ataf"D'İliteri bulu.-> kol°" 
nd Samaoıı dün Atinaya gibnittir • 

~b llıez yolcu vasrtasile lzmir pos
buraı:ıeaine teslim ettirmeğe mec· 

old B um.,. 
~ile 1(;1k ifadeden anlatılacağı veç· 
~at iller Lütfi efendi denilen 
'l' 2ınetrutiyetin ilanından beri iki 
~a~·eı;tiği halde Anta1yada o kadar 
~\ ;1ete hiı.kim bulunuyor ki po ta· 
~alae"dı olunan füpheli evrak bile 
~\ ıat?n~isine teslim ediliyor. Ari· 
~İl'o dıbı .bunu anlattıktan sonra 

"ö u kı: 
teı dıner Lfüfi ef ndi timdi tica· 
!tıa,; ~ı reisli" ıni d ele aldı. Ser
~~ıahaız b~~ takım insanlan kendi 
·~ ırıa tuccar dh e rü:umat, a~r 
ı Orın • 1 • 'et 'V an ış erınde kullanıyor, dev· 
~llr O ınill tin malını yağma edi-
1··,·. rınan'arımız onun yiiziınden 
"il ip d ·ı· )e r· e 1 ıyor. Kenclııinin beledi-
~rasetin~en azli üzerine muta

alevhınc aldığı te tibat akıl-

Habeşistan 
Tarziye verdi 

(Başı 1 inci sahıiede) 
lar itlerinden çı:karılmışlardır. Sarkıntı
lıktan yazi< görenlere ıu yolda paralar 
ödenecektir: Olenlerin çoluk çocuğuna 
1000, yaralananlara beşeryüz takr. Bu 
paralar konsolosluiia ve valiliğe yahni 
mıı olup, aorgudan I0111'a ödenecektir. 
H bet ihiikiimeti, ltalyanın .bütün dilek 
!erini iyi karıılamış olduğundan ötürü, 
bu it kapanını§ t<ayılrr. 

Yalovanın imarı 
(Baş' 1 inci sahifede) 

tehanıa Yalova hııkkında bir çok not
lar a!mııtır • 

l lci oy sonTa, t<krnr ml"l1llekeı.lmize 
gelecek olan mütehauıa ilk planını da 
beraber getirecektir. 

Hububat ihraç eden tacirleri • 
miz bu vaziyetten son derece muz
tarip ve şikayetçidirler. Çünkü Al 
manya ile aramızda bir klering an 
!atması vardır. ihracatçılarımız ken 
di vaziyetlerini buna göre tanzim 
etmişler, fakat sonradan böyle ay
kırı bir vaziyetle karşılatmışlar • 
dır. 

Almanyanın bir mukavele ile ka 
bul ettiği taahüdü hiçe saydığını 
görmek bizi cidden müteessir edi-

- Ma.tbuat cemiyetinin yıllık tgp· 
lantısı münasebetile hakkımda göst6-
rilen samimi duygulara teşekkür ede
rim efenchn. 

Uzuıı ıüren alkışlardan aonra yeni 
yıl kurum çevirgenleri ııeçimine baş • 
lanrnıt ...., genel yazıcılığa (uınuır;. ka-
tipliğe) gazetemizin yazı itleri m;;Jü· 
rü Bay Etem İzzet Benice aeçilmi§ ve 
aonra d ğer ııeçmelere baılanmıttır. 

Vakit &'eç olduğu için idare heyeti 
seçiminin gelecek perıe=beye y4p1l
muma söz birliği edi!ıniftir. 

Gelecek pereşmbe büyük öndcdn 
kurwna. kayırdıkları yenri ad için ıen· 
lik le yapılacaktır. 

yor. Alô.kadar makamın bu hususta 
derhal faaliyete geçmesini ve Ti
careti hariciyemizi sarih mukave
leye rağmen sektedar eden bu va· 
ziyete kartı ciddi tetbirler alması
nı dileriz. 

Herhalde Ingiltere hükUmeti, Al • 
ınanyanm gelecekteki &'ÜCÜ ne olursa ol 
sun, Ahnanyaya karşı aıağı bir durum 
da kalmamaya azmetmİil:İt'· • 

M. Baldvin, Alman hava kuvvetlen 
araamda bombardıman tayyareleri bu • 
lunduğunu bildiırmittir· 

Açlık ta bir diişmarula 
LONDRA 29 (A.A.) - Llyod Ge

orps Avam kamarasında demittir ki: 
"Silahlan hızlatrnak i?n tutulacak ~al
lar uzerinddıi düşüncelerde ayn teç:ı o
labiliT. Ancak üllreıuizin koıumnHI dO>
yinBnde ayrı geçi yoktur. Her bucakta 
s.ilahlaırm arttırılmakta olmasına yana •. 
rım. Ancak kendi silahlarımızı, sıkıya ırı 
· karşı koyamıyacak kertede kısmak 
~ü, Ingilterecle, hiç bir fırka ken· 
di üzeftne alamaz.,, ....... 

M. Llyord Georges konuna .çıngının 
(müdafaa hatbnm) ...,.ılı sıra bir ~aknn 
kuırumlm' ( tet.Kküller) gönnek ••le • 

• Talebe bimğinin bir tavzihi -
Milli Türk Talebe Birliği ııenei yazı. 
alığından: Son günlerde ~ı~~ o.~an 
ulusal Bİı'liık adlı gazote ile millı Türk 
talebe birliğinin biç bir il11iği olmadığı 
görülen lüzum ~bit.dirilir. 

Mank&fa savaıı 
Vilayet ve belediye mmtaka1armda 

yapılmakta olan mankafa (ruam) sa • 
vaşı Sarıyer kazasından batka bütün 
kazalarda bıbnittir· Sarıyer kazuına 
cumartesi günü ballanacak ve paZM' 
günü akşamı bitirilecektir. 

Bu suretle htanbulda vilayet ve b... 
lediye sınırları iç&nıle mankafa ııave.ıı 
bitmiş olacaktır. _ • 

Şimdiye kada~ (8800) bin kusur 
hayvanın kanı alınmıf (6) bin küsür 
katır ve mert.ebe oeriri muayc 1 • yapıl· 
nuştır. Bu suretl.e (14) bin küsür hay• 
van elden geçi.-ilıaittir• 
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f{. iH 0 yet.'in Romanı: 48 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M F. 

Faslı hamal doğruldu ve kendisini 
takdim etti. Bu Faslı bir reisti 

Hülasa 
[ Marthe Richard Franu casuslıık 

ıe,kilatı tarafından lspanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi orada Alman casll3 
tcşkilitma girmek ve iki cilıctli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casus teşkilatı 
reisi Baron Fon Krphn ile tanışmıştır. 
Bundan bir çok malümat alını§ Fransa
ya gitmiş tekrar ispanyaya dönmüş-
tür. • 

Şimdi Marthe Baronla beraber Ca -
dix'c gelmiş ve orada bir otele yerle, -
miştir. Fon Krohn kendisini bir memu
~etle Fasa gönderiyor.] 

Bu vapurda bulunduğunu kuv
vetle zannettiğim İngiliz de bunla
rın arasında mı? .. Hiç tanımadı
ğım bu Fas topraklarında yalnız 
kalmak için yolcuların geçmesini 
bekliyorum. 

Fon Krohn: "bir adam &İze ken
dini bildirecek .•• ,, demitti. Ufacık 
boy:u F ulılar etrafBDIZJ alıyor her 
taraftan bağrıtmalar sesler yükseli
yor. Bunların arasına pek kanfllla
malıymı. Beyazlar giynıit hamal
lar var ..• 

- Mamzel, sizin için iyi bir otel 
var ... geliniz! .. 

F ııalı bir hamal küçücük yol çan
tamı kapıyor ve gözlerile işaretler 
yaparak pefi sıra götürüyor ... ln
gilizlerin adamı mı? .. Almanların 
adamı mı? .. 

Onu takip r.diyorum. 
Beni fehrin iyi oteline götürüyor. 

Bu otel temiz fakat koyun, koyun 
kokuyor. içeri girer girmez herkes 
beni selıimlıyor, önümde iğiliyor ve 
minimicik çantamı tqmıak için on 
hizmetçi koşuyor. Fakat hamalım: 

"Mamzel ... odasına kadar ... ben,, 
diyor. Beni odama kadar çıkarıyor 
Merdivenlerden çıkarken basa
makları te.ydığmı zannediyorum. 

Odamm kapnmı kapar kapamaz 
Faalı doğruldu, hamal tevazuunu 
üzerinden attı ve gayet güzel bir 
Fransızca ile dedi ki: 

- S.32, bana vereceğiniz feyleri 
lutfen verir misiniz!. 

Bir tef ... 
Her halde, müttefikimiz lngiliz

lerin gizliden gizliye bana yardım 
edip ebnediklerini bilmediğim hal
de, girftiğim bu itte sonuna kadar 
yürümeli idim. Mektup zarfı kutu
sunu uzatbm. önümde hürmetle 
iiiJdi. Fulı şefin mağrur bir hali 
vardı. Her ne kadar traşı vaziyet 
icabı uzatmıfıa da iskelede bağrı
~ vatandatlarından bamba'1<a 
hır •mıfa. mensup olduğu anlaşılı
yordu. 

- Fransız mısınız? diye sordu. 
Simsiyah gözlerinde bir kin 

belirdi .Gülmek iatedi fakat an
cak yüzünü bunı,turmağa muvaf
fair. olabildi ve: 

- Ne zaman dönüyoraunuz? de
'd" ı. 

- Ne zaman bir vapur bulabi
linem. 

- Mülcemınel, ııizi yarın sabah 
ilkele gümrüğünd= görürüm. Size
Yerecek bir şeyim var. 

Ve geldiği zamanki halini alarak 
gitti .•. 

1 
Eğer bu randevuya gelirse in -

gilizlerin beni dinlemediği ve Al
manların itlerine istedikleri gibi 
devam ettikleri anlBlılacaktı. 

Tayin edilen saatte sahilde bu -
lunuyordum. Almanların 'erikı 
daha gelmemitti ... Acaba gelecek 
miydi?.. Atağı yukarı dolatınağa 
bafladım. iskelede yavaş yavaş ha 
yat ba,lıyordu. Çıplak çocuklar ha 
ğıra bağıra kotuyorlardı. Birkaç 
gemici tarkı söyliyerek bir vapuru 
t.emizliyorlardı .. Yarım saat geçti .• 
Bir saat geçti .... Merakrm ve kor -
kum yava, yaVBl zail olmağa bat
lıyordu. lngilizler herhalde hare
rekete geçmit olacaklardı •• Bir bu 
çuk saat geçti... Dokuz buçukta 
Faslı tefin fU saatte fena tesadüf
lerden ttkayet etmekt.e olması icap 
ettiğine kanaat getirdim. Artık ba 
na vereceği •eyi daha fazla bekli
yemezdim. Gelemiyecekti ... Çün -
I.ü .... 

Saat onda teselli bulmut bir hal 
J<. otele döndüm. Bir gölge benı tit 
ı etti... Bu gölge hayalden ba,ka 
bir tey değildi. Aluet S. 32'nin k!m 
olduğu:ıu anlamıttı. Artık benım 
için gidip Fon Krohn'a vazifemi 
nasıl ifa ettiğimi anlatmaktan, o -
nun tebriklerini dinlemekten haf
ka yapacak birJCY kalmamıflı. 

On be, gün sonra Fransız gaze
telerinde okudum ki, Cebelitta -
rık yakininde, teçhizat ve muhim 
matla dolu Faslı kayıklar bulun -
mUf. 

iki tahtelbahir kaçmağa mu -
vaffak olmuş ve Fas isyanı bu ~u
retle akim kalmıf. lngilizler beni 
dinlemi ler ve pek iyi hareket et
miflerdi. 

BEŞİNCi KISIM 
Pirene geçidi 

Hadise, tiddetli bir kavga.nnı er 
t.eıi günü vuku buldu. 

Marcel imzalı bir mektup gel -
mifti. Bu mektupta Fon Krohn'u 
altüst edecek ve benim hakkımda 
tüphelere düfürecek satrrlar var -
dı. Vakıa ifade çok qıkane idi. 
Fakat bunu hi9 filphesi2, ben1 kuı·
fUlla dizdirmek için çalıtan ve mü 
nasip fırsat gözetliyen adamlar yaz 
mı,b. 

Bundan evvel hana manasız, ace 
le randevular teklif edilmitli. Bu 
tehditlerin manasını anlayamıyor
dum. Baron bunları biliyor fakat 
kulak asmıyordu. 

Baronun kansı nadiren MaJri -
de gelmekte idi. 

Fon Krohna beni daha ziy01de hi 
maye etmesini, yoksa aramızda 
herşeyin biteceğini derhal, Fransa 
ya döneceğimi söyledim. O bun · 
dan korkuyordu. Eğer Franu.ya 
gidersem, belki kendisini ele vere
cc.ğimi ve belki de müttefikler he
sabına çalışacağrmı zannediyor· 
du. 

Ah eğer bilseydi ... 
Bana dedi ki: 
- Madam Gineata'dan güzellik 

nıuesaeşesini satın aldım. Şimdi 
memnun musunuz? 

lngilizlerden hiç bir haber çık
mamıştı. Acaba Entellicenı Servis 
red mi ebn.İftİ ••. Hiç bir şeyden ha
berim yoktu. Hava çalı: sıcaktı. Ar
b.mda bir gölgenin kmuldadığını J,te nihayet Fon Krohn'un aa
farkedebilmek ümidile şehre kadar :teaidne bir güzellik müessesesinin 
~· ~adridde iken bu mechw , sahibi olmUflwn. Fakat buradaki 
yol ari<adatlan ~ eksik olmaz. ~.erden biç hiriaini anlamıyordum 
dı. Tangerde arzu ettiğim halde 
onu göremiyordum. Artık taham
llriilüm kalmam.,tı, Fransa gizli 

-Bitmedi-

te,kilıitınm bozukluğu beni belki De 01-z y 0 l1 arı Y•fan- aleyhine çalıtmağa mec-
bur etmifti. Ah ... Eğer yapyalnız 1 S L E T M E S 1 
blmaınrt olsaydım... Acesıtderi : Karalııöy Köıırübatı 
Akşam otelde herkesin önümde Tel, 42362 - Sirkeci Mühilrdanade 

uzun uzun iğilmesi de uabımı bo- Han. Tel. 22740 41 __ .. 

z:u!?r~u... ~~tün ümidim kırılınıt ı •---~ 
degıldı. İngılızler biç iz hrrakma- MERSiN YOLU 
dan çalışIDMmı bilirler... ANAF ARTA vapuru 2 Birin-

Gece uzun sürdü. Bir türlü bit- ci Kanun p AZAR günü saat 
mı* bilmedi. Uyuyamıyordum. Fas 10 da Menıin'e kadar. (8165) 
lı tefin kinli nazarlan hep kartıma 
dikiliyordu. KARADENiZ YOLU 

Birkaç defa kapımın önünde 
ayak sesleri dolaştı. 

Nihayet fa{ak ıöktü. Pencer<.!m 
beyazlandı. Otel uyanmağa başla
ılı. Yorgunluktan vücudüm kı -
yım kıyım kıvılıyordu. Fa~lmın rao 
devusuna gitmek için erkenden 
.kalktım ... 

KONYA vapuru 1 Birinci Ka-
nun CUMARTESi günü saat 
18 de Hopa'ya kadar. (8166) 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 1 Birinci Ka
nun CUMARTESi günü saat 
ı n ,la f~...,;r•p 1,:,.-l,.r. (8167) 

MiLLiYET CUMA 30 TEŞRiNiSANi 1934 

Yeni soyadı alanlar DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Yeşil reııl' 
deri (11 inci mevki için) Göztaşı, Bez. Hortum, Lastik Jııı' 
rondelau, zımpara tozu, ebonit akkümülatör sandığı P3 

ları, bekçi kontrol saati, teferr üatı, pirinç ve demir made
1 daları, Galvanize saç, gupilya, pakura yelken bezi gibi ( 

kalem muhtelif eşyanın 5-1 2-934 çarşamba günü saa 
de pazarlığı yapılacaktır. İste yenlerin mezkur saatte ın 
ya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza 
]inde asılı listede X işaretli malzeme için nümune getiril 
ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ili'ın olunur. 

~~~oHe ..... tı~o••~•Ht>--~-

Herkes Öztürkçeden beğendiği 
güzel bir yeni soyadı alıyor 

Karikatürist Bay Ramiz ""' ailesi 
(Gögçe), doktor Bay Keomd Cenap 
(Sirel), Bay Mustafa Nezih (Albe.y
nık), Kalıataı lisesi Fmk muallimi Bay 
Ecvet ( Gürses), beıoberkr cemiyeti rei
si Bay Mu•tafa (Tman), doktor Bay 
Şadi ve Dr. bakteriyolog Bay Zühtü 
Kiımil (Ergin), beledi:f" sıhhi muaye -
ne komisyonu a:zesmdan dahiliye mü -
tebaum Dr. Bay Ali Rıdvan (Unar), 
kulak mütelbauısı Dr. Bay Halit (Çan
ga), katip Bay izzet (Demirlıan), ı,.. 
lecliye daire müdürü B. Abclürralwnan 
(Babacan), sevk memuru Bay l\1usta. 
fa (Yılmaz), tdlir mecl<si azaomclan 
B. Mustafa Faôk (Afkın), kuru kahve
ci. Bay Ahmet Ihsan {Kuru kahveci), 
stajiya avulrt B. Memduh {Türke kui), 
Şiıü Terakki lise8 müdürü B. Mehmet 
Mi Haımet ve Pertevniyal )i..,..i bat· 
muavini B. Fikret H&JIDCt {Kaca), 
Kocatq>e muiıribi kumandanı binbaıı 
B. Ruhi (Kocate,>e), mütekait deniz 
kaymakamı Bay Şefik ve ailesi (Arı • 
duru), soy adını almqkrdır. 

Kaclıköyünde müt...kait Dr. Bay Hüs
nü (Uras), illmıd<tq> baımua!Ih j Bay 
Refet {Akyüz), it bankan kutu fahri. 
k.uı muhasebecisi Bay Sedat (Aymer
ııu - aıilalıp ), mütekait ha.Jğıp!erden 
Bay Sait (Baysal), Beykoz evkaf me
muru Bay Seyfettin (Sıma), veznedar 
Bay Saim (Ozen), Fnmm:ca muallimi 
Suat ( Kealcln), bapnuavm HaJınet 
(Kırca), riyaziye muallimi Tallwı. (Çi. 
!esiz). riyaziye muallimi Ke · 
maıl (Turam), edebiyat ·muallimi Orhan 
Seyfi {Oriıon), lıimya mıutllimi Hulu
a (Doğan), f-enbifgisi muallimi Lütfü 
(Tuğrul) coğrafya muallimi f. llha· 
mi ( c..ı.:.:i), Fransızca muallimi ( Nu
nJllah Ata (A~), daktilo Bayan Jale 
(Çaıt), "Alqaın,, ba.....,w baJ<a:ıı ~
Ulvi (Olgaç), emniyet tandıit ~ki
bi lstanbul kenti g~ Jnmdtayı oye
sinden Raşit ( Gökckmn-), soy adlarını 
aimıılardır. 

Gazet=ııiz yazıc.danndan Meiunet 
Ali.ettin biraderleri Kaıbe:taı li-i türk. ' .. 
çe muallimi Nuret!Uı, Mimar ve müte-
abhit Fahretti:n ile valclelcri bayan Ha
tice (Ergin), tapu acil muhafızı T~ : 
tat (Doğu), sdıhiye müdür muavım 
Osman (Oztürk), sıiıhiye muhasdıeci
Iİ. Süley, ı m Sll'Tl ( Ozkan), sıhhiye mü
fettiılerinden hmail Hakkı (Yepi yurt), 
Kadıkö .kazası tapu ımmurlanndmı y .. ,-
K.8.zım (Yoran), Iatanbul tapu muour-
lüğü kayıt kalemi mümeyyizi Necmet · 
tin (Kütük), ..,_,.m...dan ~t (Bil. -
giç), Hayrullah (Yalım), Alı (Çetin 
Alp) btanbul tahakkuk müdürü Tclat 
ile a:..ca oğulları ikinci ticaret azasm
dan Nazif, dördüncü not« Murtaza 
(Erdil), deniz ticaret müciiirlüğü me -
murlarından B...hanettin Ali ( Canka -
ya), mobilyacı Ziya (Otan), Bedri 
(Tosun), Nazmı (Akıncı), Saliıhattin 
(Anlan), emniyet miidürlüiü ka~
iılı: bürosmıclan komi_. Ali Rı:a ( Coı
lrun), sııb~e müdüriyeti memurlann • 
dan Mu stala Felımi (Tüzün)- Hilili • 
aıhmer oemiyeti bafkaını ee.-al Ali 
(Çalomls), Zirat ~ - baytar 
müdürlüğü ıuhe müdürlerinden Muzaf· 
f.r (Ozlmn}, -.ilayet tahaffuzhane bay
tarlarınd.ı Mı••ı• Ali (Yıılmu), tel-

, 
Soyadları için 
Yeni Örnekler 

ANKARA, 29.A.A. - Türk Dili 
araıtırına kurumıınun aoyadlan hak
kındaki B. harfinin ikinci listesi §U· 

dur• 
Barca Toğmuı, Barça ToYin, Bar~ 

ha, Bar Turmuş, Barlas Ceki, Bar•, 
Barsgan, Bartu, Basan, Baaılgan, 

Batgı, Batu, Bayak Timur, S..yan
dur, Bayansar, Bayat Balag, Baybek, 
Baycu, Baydu, atmaz, Barça Turnu, 
Barcudu, Barlak, Barınan, Barsbay, 
Baycu, B:ıydu,Batmaz, Barça Turm~, 
Basyan, Batmacı, Batu-Baydu, Baya. 
na -ka-, Bayankuli, Bayar, Bayat 
Ara, Baybuğa ,Baydan, Bayana -ka-, 
Barguı, Barka, Barlas, Bannanbek, 
Barsbuga, Bartan, Basalc, Basa Toğ
rul, Bırt, Butus - Batuğe, Batur. 
Bayanay, Bayansalduz, Bayat, Bay
bars, Baybure, Baydar. 

ııraf ayniyat başmubas&pliğinden müte
kait lbralıim TevfJ< (Aytelôn) soy ad
lanru ahnı§lar<hr . 

• Dahiliye mü-t ... ..Jıaum Dr. Muzaf
fer Şevki, §U wyadını almıştır: (Ye
ner). 

* Bay Faik Sabri, Duran soy adını 
alrnııtır. 

• Cerrahpata haotaneoi sinir lıasla
lıldan müteha:msı l>r. Ahmet Şükrü 
(Dikmen), Cemı:hpe.!a haatanesı baş 
eczacısı Bay Feridurn (Enoy) adını al
llll§lardır. 

• Adalar kaym'""-m Bay Re1&t 
Aykırı soy adı J alıııı;tır • 

" Selim Ragıp Emeç aslen Erzu-
nırnlu miralay mütekaidi Bay Hüseyin 
Ragıp ai.I"' adı olan (Emeç ağa zade
ler) i (Emeç) e kalp ...., aoy ack ola -
nık seçn: j :tir. Ona imtisal en oğfo 
(Son Po&ta) ııa:zet-esô sahiplerinden 
Bay Selim Ragıp ta Selim Ragıp Emeç 
•oy admı almqtır. , 

* Sabık Ankara ~ni Bay A•
fm aoy adı dün yanlıı yazılmJıtır. (il
bay) dır. 

• Zografyon lises& müdürü lpok
rat (~tay) adrru akmıtr. . ... . 

Divanı muiıtuel>et bat miimeyyi:ı.li -
pden mütdmit Bay o- Tevfik ve 
oğullan eski Vatan bapnubarriri, pmdi 
T atko p.i<eti müdürlerinden Bay Ah
met Emln, Meibmet Rilat ve Mustafa 
Vacit ve kıZJ Bayan Nigar ve oğlu Bey 
J...imi soy adı olarak Yalımın adını al
mıJh,rda. 

Bay Ahmet .Eminin oğlu (Reıımi E
min) in adı TllDÇ Y alnu.'1 o)J1ıu,tur. 
Borsa ınecÜllİ reİIİ mat.um Dr. Bay 
F ebmi lsınailin ı.ar- Bayan Besime 
F elımi soy adı ol..-.k Sm:el' adım tak -
IIllfbr. Bana -ıı.ı iuclen Dr. Bay 
Arif Etem ve oğlu Bay Sinan Arii Er
ııin acbm almıflardır • 

lstanbul Levazım Amirliği ıatınalma komisyonu ilanları 1 

(818 

17 -11-934 günü yapılan "Hurda ve Kırp:ntı kağıt 
tırması,, görülen lüzum üzerine pazarlığa çevrilmi§tİr· 
zarlık 1-12-934 giinüne rastla yan cumartesi sabahı gaat 1 
Haydarpaşa mağazasında yapılacaktır. Girişmek isteye , 

ı 150 lira kar§ılıklariyle mağaz ~-müdürlüğüne gehnelerı 

1 
olunur. (8185) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__,,/ 

Liıeler Alım, Satım 
Komisyonun elanı 

1 Komisyonumuza merbut Haydarpaşa Lisesinin ~~ 
ton Kriple maden kömürü ile Yazı tahtası, Sınıf dolabı, w~ 
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep Merdiven, Yazıhw 
ilan tahtası, yemekhane dola hı, kanep~ koltuk talamı -ve 1' 
mek masalarının 19-12-934 tarihine müsadif çarşaınbat 
nü saat 15 te ihale edilmek üz ere kapalı zarf usulile ın~ 
saya konulmuşt\lr. Taliplerin şartnamelerle resimlerini g:<tl 
mek üzere lstı-nbul Erkek Lisesindeki Komisyon KalerP" 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakJ<ıı!gı 
makbw:larile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (8~ 

Yüksek Muallim 
Mektebi 
Müdürlüğünden: 
1 - Seçme imtihanı 

Neticesinde Mektebi
mize alınacak talebe: 

Riyaziye Zümresi : 
Ahsen Rıza H. 
Türkan H. 
Raif Necdet Ef. 
Mehmet oğlu Ali Ef. 
Vehbi Kemal ,, 
Esat .. 
Fizik-Kimya Zümresi: 
Enis Ef. 
Fahri 
Salih 
Halil 
Süleyman 
Rqide 
Ebazer 
Cahit 

•• .. .. .. 
H. 
Ef. .. 

Mahmure H. 
Edebiyat Zümresi : 
Fahir Halim Ef. .. 

ı ·-'--·'· _.Jılı' stanbul <tislİye birinci hVl<WL P~ 
mesinden" 

Tarabyada Yalı caddesindeki Y-:: 
da Doktor Emin Ahmet Bey ile ~· 
rada Ziraat Bankası Umum ınua ... , 
F ondö dö puvar Şükrii Be yııınıııılİ" 
çılan ve 400 liranın tahsili için 5 ' 11 
memurluğu vasıtaaile tebliğ edileı> ~ 
me emrine kar•ı vaki itirazın reli iV, 

' <.!• 
ne mütedair olan davadan dolayi J".;;,. 
934 tarihine müsadif cumartesi 8" .. 

!İt t 
oaat 14 de muayyen celse için tat 
iman davet için mııhatabı olan •:: 
metğabı bazm meçhul bıılunan ın 
leyh Şükrü Beye H. U. M. K. 141 c:İ 
mucıDince ilanen tebliğine karar " 
olduğundan mumaileyh mezkUr ıı 

saatte l'Clmediği veya bir vekil ı' 
mecliği taktirde mezkiir kanunu 

ca M. mucibince lrJYabında kanU' 
ceği tebliğ ...kamına kaim oınıak 
ilan olunur, (5331) 

İstanbul Asliye Birinci Hain• flıİ 
kemerinden • 

MmwliLi Şarkiye Fransız ~ 
merbmı 2000 adet pamnk -..e ....,_ti 
lar Türk Anonim Şirketi lııiue 

Cahit 
Mustafa Ali 

, br. isteklilerin Tophanede Sa- Ali Gündüz 
tınalma Komisyonuna gelme- Davut Zeki 

Harbiye mektebine bağlı 
fen tatbikat mektebi için 4 a· 
det pik levha 28 adet ıskara, 4 
adet ıskara altına ray, 2 adet 
ocak kapağı, 200 adet ateş tuğ 
lası, 1000 adet adi tuğla 
2-12-934 pazar günü saat 
14,45 de pazarlıkla satınalı· 
nacaktır. İsteklilerin şeraiti 
görmek üzere her gÜn pazar· 
lığa gireceklerin belli gün 
ve saatte T opbanede Satmal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(623) (8022) 9302 

,, .. 

tmm birinci açık arthrmmll JI 
19-11-934 tarihinde kı,metiııi b~ 
ğmdan ikinci açık mllnması 4-~~ J 
ııaJı gÜnÜ -t 9,30 da İstanbul P"" 
ve tahvilat bonasmcla icra lal~ 
irndan talip olanların muanen ı~ 

-t• uıtıı mahallinde hazır bulo,,..., 
lan ilan olunur. 

leri. (631) (8062) Nusret 
9360 

• * - Altan Rıza 
.. .. 

İstanbul Levazım Amirliği- Mustafa .. 
ne bağlı kıtaat hayvanatı için Nevvar Ahmet H. 

' 154 ton kunı ota talip çıkma- Tarih Zümresi : 

• •• 
Harbiye mektebine bağlı 

fen tatbikat mektebi için 111 
parçalık maden kolleksiyonu 
2-12-934 pazar günü saat 15 
de pazarlıkla satmalınacak· 
tır. İsteklilerin listeyi görmek 
üzere her gün pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatte 
Tophanede Satmalma komis
yonuna gelmeleri. (624) 
(8023) 9303 

• • • 
İstanbul Levaznn Amirliği

ne bağlı kıtaat için ouu ton 
zeytin yağma verilen fiat pa· 
hah görüldüğünden 3 - Birin· 
cikanun - 934 Pazartesi günü 
saat 15 de pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Tophane Satı-

dığından 3 - Birincikanun -934 Niyazi Ekrem Ef. 
Pazartesi günü saat 14,30 da Nail Süleyman ., 
pazarhkla alınacaktır. İstekli- İbrahim Mehmet ,, 
lerin Tophanede SatınaLna Yahya Mansur ,, 
Komisyonuna gelmeleri. Oktay Celal ., 
(630) (8061) 9359 Remziye H. 

İstanbul ~e~ Amirliği- Coğrafya Zümresi : 
Müzeyyen H. 

ne bağlı kıtaat için 35 ton Ma- ll _ Fakültelerden 
karna, 11 ton §elıriyenin kapa· 
h zarfında talip çdanadığm - me•aisi müsbet talebe 
dan 1 - Birincikinun • 934 Cu- arasından alınacaklar 
martesi günü saat 15,15 de pa
zarlıkla alınacaktır. isteklile
rin Tophanede Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

(632) (8063) 
9361 ' 

• • • 

Edebiyat Zümresi : 
Hikmet Ef_ 

' Tarih Zümresi : 
·Hatice H. 

Nezahat Halda ,. 
Coğrafya Zümresi : 
Pakize H. 

III -Yukarda isimleri ya
zılı hanım ve efendilerin evra
lam tamamlamak üzere mek
tebe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (8188) 

lstanbul ikinci iflas memurlai"~ 
Müflis Enis Veliye ait çoraplar ve,ı f 
nİD aatııı bitmediiinclen 1 K. ~ 
c:wmrtaoi r:ünü saat ondan iti 
ta çıkmayanlarla birinci -
lı:aJan mail- Marpuççularda 
....., dlieli Emir oğlu 13-14 

satı~ devam edilecektir. Müflis 
~ 

tavcliıTilinin clabi .ablmayan .._.1'" 

ikinci artınnas,_ ayni mahalde " 
on betten itibaren on yediye 
edileceii ilan olunur. 

İstanbul dördüncü icra dairdi 
Bir ala..ı.tan dolayi mahcm 
Kadıköyünde Cafenğa 

elife solraimda 44 No. lu hanede 
lifülcins hane eıynı 2-12-934 
miisadif pazar gÜDÜ açık .,..,...,ıbtııı"'ı "' 
mahallinde ._t 9 dan 12 ye ka 
tılacağından yevmü mezlıiir ve 
maılıallinde bulunacak olan 
934-1147 dosya No. au ile müra 
lemden ilan olunur. (5330) 
~~~~~~~--~ 

ZA YI - Galaıta 1 thalit GÜJDJ'İİ1~ N o. 16450 ve 23-1-934 tarihli JI' 

bey-namesinin birinci nüsha•"'' ·# 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan ~,J 
nin hükmü olmadığını ilin ederiı""" 
Damlamayan. ~ 

' nalına Komisyonuna gelmele-

Harbiye ve merbutu mek
tepler ihtiyacı için 17000 ki
lo prasaya verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 2-12-934 pa· 
zar günü saat 15,30 da pazar
lıkla alınacaktır. İsteklilerin 
T opanede SatmaLna Komis
yonuna gelmeleri. (641) 
(8089) 9399 Ltanbul ikinci iflas mmnaluğunclaıı: 

ZA Yl - Galata lıtıalat 11ümriifiİ~p ı~ ı' 
aldığım 24-2-34 tarihli 19036 1'0- .v" 

! 

(625) (8060) . 
rı. 

9358 . " . • • • 
Maltepe Askeri Lisesi ihti -

yacı için 1500 metre yastık yü
lstanbul Levazım Amirliği- zü, 500 metre yatak çarşafına 

ne bağlı kıtaat için müteahhit talip çıkmadığından 2 • Birin-
namx hesabına 10,400 kilo Ma- cikinun. 934 Pazar günü saat 
karna, 3700 kilo Şehriyeye ta- 14,30 da pazarlıkla alınacak-

Müflis Biftorg ticaret evi prketine ait 

çarap eldiven, kasa, yazıhane ve Nıİre a

çık artırma ıuretile 3 K. evvel 934 pa

zartesi günü saat on iJa 12 de bitmediği 
tıalı:clirde am takip edecek günlerde ay
m saatlerde Mahmırtpaşada Y eşildirel<te 

Moll.ataşı hanında satılacağı evvelce ya

pılan i1aııe teyiden tekrar ilan olunur. 

yannameyi zayi ettim. Y eniosinİ ç ;r 
cairından eskisinin hükmü yokt0~1sı 
monŞalam. ~ 

- • ı.d>J 
ZA YI MOHOR - Beyoğlu 1"P'~ 

7,30 da i kele ı:ümrüği:nde ... 

1 lip çıkmadığından pazarlığı 1- tır. isteklilerin Tophane Satı
' Birincikanun • 934 Cumartesi J nalına Komisyonuna gelmele-

. S.mı1••--------••, günü saat 15,30 da yapılacak- ri. (628) (8065) (5338) 

lüğünden almakta oldıığum """' ~ 
kullandığım tatbik mühuriinui Jıl' 
tim. Yenisini kazdıracağımdan ,., 
hürün hükmü yoktur. Müteveff~ ~ 
Beyin zevcesi Mes'adet. 
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\ ı.ıanbuı K=:,danbğ.- ••tmalma 1romU,_ ilini~ \ Ma~r~f Vekile~ T c:!z~.li~ •• ".~ Kür~ 
. liadımköy Kıtaatı ihtiyacı i- lesi 5 - Birinci Kanun. 934 çuluk Mektebı Mudurlugunden. 

Çın 5000 kilo zeytin pazarlık- Çarşamba giinü saat 16 dadır. 1 - Mektepte tahsil zamanı bir sene olan ' 4Biçki Şu-
la aluıacaktır. İhalesi 1 Ka- Taliplerin şartnameyi görmek besi,, açılmıştır. Bu Şube Nihari, I\1uhtelit, Meccani ve her 
rıunuevvel 934 cumartesi gü- üzere her gÜn Fındıklıda Satı- gün devamlıdır. 
llü saat 15,30 dadır. Taliplerin nalına Komisyonuna müraca- 2 _Yalnız Biçki Şubesine kayt ve kabul için en çok 
fartnarneyi görmek üzere her atları ve ihaleye iştirak ede· 15 Birincikanun 934 tarihine kadar müracaat edilecek ve 
~n Fındıklıda Satınalma Ko· ceklerin de vaktında komisyon aşağıdaki şartlar ile talebe aWacaktır. 
;:usyon!-111.a _müracaatlaz:ı ve i- da hazır bulunmaları. A _ ilk mektep mezunu olmak, 17 yaşından . küçük 21 
ale~e ıştırak ~eceklerın de (334) (8015) 9346 yaşından büyük olmamak, nufus tezkeresi, sıhhat raporu, 

l:!<tmfe k(j27)
0

nda h(sö2~) 1. Fırka ih;i~~cı için 32,000 mektep tasdilmamesi ve dört vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
ma arı. 9390 kilo mercimek komisyonumuz B - Mektebin dikiş kısmından mezun talebeleri derece-

• •"' ca p'l.halı görüldügunw .. den iha _ sinde dikişten imtihan vermek. (8137) 
Kumandanlık kıtaatı hay- Ad Sul h t D' d · Ç Sokak N 13 Te lesi 5 . Birincikanun • 934 res : tana me ız arıye eşme o. • \'anatı ihtiyacı için (5) ton l f (22480) Çar"-amba gun" ü saat 15,30 da- e on · ııaı demiri almacaktır. ihalesi " --------------------------4 alı .. dır. Taliplerin her gÜn şartna-Birinci Kanun 934 s gu-nu ıaat 16 dadır. Taliplerin meyi görmek üzere Fındıklıda 

!artnameyi görmek üzere her Satınalma Komisyonuna mü
Riin Fındıklıda Satınalına Ko· racaatlan ve ihaleye iştirake-
lrıisyonuna müracaatları ve i- deceklerin de vaktmda komis-
haleye j .. tirak edeceklerin de yonda hazır bulunmaları. 

"" (333) (8016) 9347 
\'aletinde Komisyonda hazır bu * • • 
lunmaları. (338) (8114) Kumandanlık kıtaatı ihtiya. 

9438 cı için 10,000 kilo pilavlık pi
••• 

Askeri Müessesenin anbaı 
kapılan, pencereleri tamir edi
lecektir. Pazarlığı 2 Birinci 
l\anun 934 pazar günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna· 
ltıesini görmek üzere her gün 
Fındıklıdaki Satmahna Komis 
)onuna müracaatları, İştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(339) (8115) 9439 

* * * 
Kumandanlığa bağlı kıtaa

lın tamire muhtaç bulunan 
tnalzemeleri pazarlıkla yap
hrdacaktır. ihalesi 3 Birinci 
Kanun 934 pazartesi gunu 
•aat 14 de taliplerin şartname· 
•ini görmek üzere her gün 
Fındıklıdaki Satmalına Ko
ınisyonuna müracaatları. Pa
tarlığa iştirak edeceklerin de 
leı:ninatlarile beraber o gün 
\'aktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (340) 
(8116) 9440 .. . . 

Bostancıdaki Askeri Mtles
•ese tamir edilecektir. Pazar
lıit 2 Birincikanun 934 pazar 
~Ü saat 15 tedir. Taliplerin 
tartnamesini görmek üzere 

er gün Fındıklıdaki Satmal
ltıa komisyonuna müracaatla
rı iştirak edeceklerin de temi
natlarile birlikte vaktinden ev
'Ve} komisyonda hazır bulun-
rtıaları. (341) (8117) 

9441 
• • • 

Kumandanlık kıtaatı ihti
l'acı için (160) ton tüvenan 
kömürü pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 2 Birinci Ka
nun 934 pazar giinü saat 14,30 
~adır. Taliplerin şartname
ııni görmek üzere her gün Fm 
dıklıdaki Satmalına Komisyo
nuna müracaatlan ve iştirak 
edeceklerin muvakkat teminat 
larile o gün vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulunma-
ları. (342) (8118) 

9442 
• • • 

rinç pazarlıkla ahnacaktır. 1 -
halesi 4 • Birinci Kanun - 934 
Salı günü saat 15 tedir. Talip
lerin her gÜn şartnameyi gör
mek üzere Fındıklıda Satınal
ma Komisyonuna müracaatla
n ve ihaleye iştirak edecekle -
rin de vaktında komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(332) (8017) 9348 
••• 

Hadnnköy kıtaatı ihtiyacı 
için 3000 kilo patates makam
ca pahalı görüldüğünden iha
lesi 3 - Birinci kanun • 934 Pa
zartesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca
atlan ve ihaleye iştirak edecek 
lerin de vaktmda komisyonda 
bulunmaları. (331) (8018) 

9349 -.. . . 
Kumandanlık kıtaatı istih

kam taburunun elektrik tesi
satı yapılacaktır. ihalesi 3 Bi
rinci Kanun 934 pazartesi gü
nü saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satınalma Ko
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde Komisyonda hazır 
bulunmaları. (330) (8019) 

9389 

Üsküdar 2 inci S. Hukuk mahkemesin
den : Boğaziçinde Anadolubisarında 
Toplarönünde yeni sokakta 7 N ::>. lu ha
nede sakin iken 15-11-934 tarihinde ve
fat eden Abdülhalim bey kızı ve Salih 
Bey karısr Ferruh Hanunııı terekesine 
mahkemece vaz'iyet edilmiştir. Mütevef
fiye tarafrndan halihnyatmda mahkeme
mizin 929-13 No. lu dosyasile tanzim 
ettirmiş olduğu ö'.üme bağlı bir kıt'a va

siyetname ile bütün menkul ve gayri. 
menkul cemi emvalini mahfuz hisseli va-

risi olmadığ:ndan yalnrz kocası saı;h 

Beye bila kaydü şart ve mükellefiyet kal
masını vasiyet ettiğine mütedair vasi· 

yetnamesi mahkemece açılmıttır. Müte
veffiyeden alacak ve borç iddiasında bu
lunanların bir mah ve veraset iddiasm

da bulunan~arın da üç mah ve mezkür 

, Hadımköy kıtaatı ihtiyacı vuiyetnameye karşı bir itiraz• olanlann 
lr' 13000 kil lcu k da keza bir mah zarfında vesaik ve se-,.ın o ru üzüm o-
tııisyonumuzca pahalı görül • nedatı kanunİyelerile birlikte mahkeme
diiiY" d lıkl luı k mize müracaat eylemeleri ve aksi halde -.sun en pazar a a aca -
lır İhal ' 1 B' • • K"' kanunu medeninin mevaddı mahsusası 
9 · esı - ırıncı anun -
3" C t ' " ·· ahkamı tatbik olunacağı ilan olunur. ~ umar esı gunu saat 

14,30 dadır. Taliplerin şartna- _<53_ 26_> _________ _ 
~eyi görmek üzere her gün 
ındıklıda Satmalma Komis -

l'onuna müracaatları ve ihale
l'e iştiri!· edeceklerin de vak
lında komisyonda hazır bulun-
t'tll\ları. (328) (8012) 

9~42 
• • • 

6 Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
4 ton bulgur komisyonumuz

la pahalı görüldüğünden iha
Csı 5 - Birinci Kanun - 934 
dar"'anıba günü .. aat 16,30 
adır. Talip1erin her gün şart

h~tn Yİ görmek üzere Fındık- 1 
.~ S tmalma Komisyonuna 1 

:::ı racaatl n ve ihaleye iştirak ı 
}' ec k1eri de valctında komis-

Ond hazır bulunrna arı. 1 
(335) (801 ) 9345 

• • • 1 

Beyoğlu ~ulh birinci hukuk lıikimli
ğindcn • 

HÜ<nÜ boy veki'i Avukat Halil Bey 
tarafından Bolu Onnan işletme Türk A
nonim şirketi müdiri Cibalide kayık ya
pıcı sokağında kain şirket anbannda Ta
hir Bey aleyhine ikame eylediği üç yüz 
lira alacak davasının görüldüğü sırada 
müddeialeyh hakkında yazılan dava za

bıtnamesinin halibazrr ikametkabmm 
meçhuliyeti h:ısebiyle iade kılındığmdaa 
bir ay fasıla ile ilanen tebliğat İcrasına 
ve mahkcmemn 31-12-934 tarih saat 14 
de l-a'.ikine karar verilmi§ olduğundan 

müddeaaleyh muhak ıne fl'Ününde bizzat 
gelmediği ve tarafından ml!saddak bir 
vekil göndermediği takdirde giyabında 
muhakemeye devnm olun•cağı ıruılümu 
olmak ıiz•re dav tiye makamında ilin o
lunut', (5327) 

64 
1. Fırka kıta tı ihtiyacı İçin -7.A_Y_l--2-20_3_n_u_m_e-ro-lu_t_ek_y_ük-ar-a
ton nohut omisyonumuz- ba •n numero plikaıı l-aybo'muıtur. 

ca Pa alr .... .., 'ldüğünclA"' iha - Hülanü yo!c:ur. A ndo:ı (5325) 

Belediye Sular idaresinden: 
Fatihteki Hall:alı ana su yolunda yapılacak ehemmiyetli 

onaran dolayisiyle 2-12-934 tarihinden 12-12-934 tarihine 
kadar Fatih ve yakınlarına halkalı suyu verilemiyeceği kamu
ya bildirilir. (8189) 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanlan. 

Ankaradaki kıtaat için 
45,000 kilo sabun kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 4-12-934 
salı günü saat 14 dedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de teminat ve teklif mek
tuplarını vaktı muayyenin
den evvel Ankara Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (7608) 

8757 
••• 

Ankaradaki kıtaat için 
48 000 kilo zt>ytin tanesi ka
pah zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 6-12-934 
müsadif perşembe günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek için her gÜn ve münaka
saya iştirak için de teminat ve 
teklif mektuplarını vaktı muay 
yeninden evvel Ankara Leva
znn Amirliği Satmalma Ko· 
misyonuna müracaatları. 
(598) (7612) 8759 

• • • 
Vize kıtaatmm senelik ih

tiyacı olan 7861 kilo merci· 
mek yeniden münakasaya kon 
muştur. ihalesi 15-12-934 cu
martesi günü saat 15 dedir. 
İsteklilerin belli gÜn ve saatte 
teminatlarile birlikte Komis
yonumuza müracaatlan. 

(624) (7889) 9105 
• • • 

Vize kıtaatmın senelik ih
tiyacı olan 26615 kilo fnsulya 
yeniden münakasaya konmuş 
tur. İhale günü 15-12-934 cu
martesi gÜnÜ saat 15 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatte te 
minatlarile birlikte Komisyo· 
numuza müracaatları. (625) 
(7891) 9106 

• • • 
Ankara Harbiye Mektebi 

civarında mülhak kıt'aları 
için yaptırılacak bina kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmustur. İhalesi 17 -12-934 
pazart~i günü saat on birde
dir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna· 
kasasına gireceklerin belli 
gün ve saatten eYVel teklif 
mektuplarını Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonu 
na vermeleri. (642) (8030) 

9311 ... "' 
900 kilo Mercimek müteah 

hidi namü hesabına pazarlıkla 
15-12-934 cumartesi gunu 
saat 15,30 dadır . Bağlantıla
rı görmek isteyenlerin her 
gün eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte pey para
larile Corluda Satınalma Ko
misyo~una gelmeleri. (644) 

(8034) 
9313 

* • • 
Fırka Kıt'atına teslim edil

mek şartiyle ve Piyasa pazar
lığile 4-12-934 tarihinde saat 
13,30 da 10700 kilo Makarna 
satın alrnacağmdan taliplerin 
Bayramıçta satınalma komis
yonuna gelmeleri. ( 658) 

. . ~ (8152) 
[485 

Fırka kıt'atına teslim edil
mek şartiyle ve pazarlıkla 

4-12-934 saat 13,30 da altı 
bin dokuzyüz elli kilo kuru Ü· 
zilin satın alınacağından talip
lerin Bayramıçta satınalma ko 
misyonuna gehneleri. (657) 
(8153) 

9486 
• • • 

26400 kilo kesme makarna 
kapalı bürüm yolu ile eksiltme 
ye konulmuştur. Eksiltme gü
nü 15-12-934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Bağlantıları· 
ru görmek isteyenlerin her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin de 
belli gün ve saatte teklif mek
tuplariyle ve birinci pey pa
ralariyle Çorluda satmalma 
koınisyonuınuza gelmeleri. 
(628) (7923) 9292 

• • • 
Fırka kıt'alarmm ihtiyacı 

olan 56400 kilo yerli p" rinç 
kapalı zarf usuliyle satın ahna 
c:aktır. ihale 15-12-934 cu
martesi giinü saat 11 de Bur
novada Askeri satmalrna ko
Şartnameler Ankara Vekal~ 
misyonunda icra edilecektir. 
satma}u_ı:a komisyonunda ve 
lstaıiliul'da Levazıın Amirli
ği ve lzmirde satmahna ko
misyonlarında görülebilir. Ta
liplerin mezkUr saatten evvel 
Burnova satmalına komisyonu 
na müracaatlan .(635) 

(7983) 9235 
.. * * 

24588 kilo patates açık ek
siltme ile almacaktır. Ek~· ' · 
me günü 18-12-934 salı g ' 
sac-/ 14 tedir. Bağlantı ..ı-.ı 
görmek isteyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin belli 

. gün ve saatte birinci pey para
lariyle Çorludaki Komisyonu
muza gelmeleri. (655) 
(8129) 

• • • 
lzmir Müstahkem Mevki 

kıt'atmın 41820 kilo gaz yağı 
ihtiyacı kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
19-12-934 çarşamba gunu 
saat 15 te kışlada Müstahken:ı 
mevki satmalma komisyonun 

da icra edilecektir. Taliplerin 
bağlarını görmek için her gün 
ve münakasasma gireceklerin 
belli saatten evvel teklifleri
ni İzmirde müstahkem mev
ki satmalma komisyonuna 
vermeleri. (659) (8179) 

••• 
T ekirdağı için 21000 kilo 

Malkara icin 11000 kilo Mer· 
cimekle 14000 kilo nohuda ve· 
rilen fiat yüksek görüldüğün
den ihalesi 2-12-934 pazar gü
ün saat 15 e talik edilmiştir. 
isteklilerin belli gÜn ve saatte 
T ekirdağmda satınalına kontİs 
yonuna gelmeleri. (660) 
(8178) 

İstanbul Birinci iflas memurluğun

dan• 
Kuzguncukta vaki Eczayi Tıbbiye ve 

kimyeviye fabrikasında mevcut dolap, 
masa, gardirop, sandalye, soba ve kar· 
yola ve buna mümasil bazı eıya ikinci 
defa olarak açık arttınna ile ısırtılaca

ğmdan talip olanların bu sene birinci 
kanunun 3 üncü pazartesi günü saat on 
üçte orada hazır bulunın 'arı ilin olu

nur. (5317) 

i 

lSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 
GlDlŞ- GELİŞ PROGRAMI 

1934 )"llmm 1 Birin ciki.nunchuı sonra 

ilk Soa 
No. SiNiR KALKIŞ '•• ıı::.ııu, Yanı 

---
10 ŞiŞLi - TUNEL { Sitlidea .. TV.ele 3' 6.10 23.40 

Tünelden .. Şi,Uye r •.30 24.00 

11 ŞiŞLi - BEY AZIT ( Sitliden - Be7azita 12' 7.02 23.10 
( Beya.z.ittaa • $iıli7e t8" 7.44 23.50 

12 HARBiYE - FATiH ~ 
Hariyeclen - Fatihe s• 7.04 23.32 
Fatihten - Harbiyeye 10' 6.20 22.scı 

12 A HARB.-AKSARAY { Harbiyeden .. Alı.aarll.1'& 14' 7.18 23.45 
Alcnrayd.aıı • HarbİJ'•J'• 15' 6.35 23.00 

14 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

19 

22 

23 

34 

32 

33 

37 

MAÇKA • TONEL [ M.açkac:lan - Tünele 23.20 24.00 
TWıeJdea • Şifli,-e Zir 23.40 24.20 

TAKSIM • SiRKECi ~ 
T aluimdea - Sirkeciye r 7.30 19.00 
Sirkecideıa - TaluU.. 9' 7.50 19.25 

MAÇKA - BEYAZIT ~ 
Maçk.adaa • Beya.&.İta 5' ıs 6.20 23.00 
Beyazittan - M.açbya ı# 7.00 23.45 

A MAÇKA E.ONO 

ı 
Şitliden .. Eminönü.a. ·9' 6.10 -.-
Maçk..d.aa. • Emi..oöaüa. l!I' 7.10 19.45 
Em.inönündea .. Ma.,.. 6.40 20.15 

ŞiŞLi • SiRKECi 

~ 
Şi,liden • Sirkeciye r 7.00 19.30 
Sirkeciden - SitliJ'• r 7.35 20.00 

j 
Mecidiyeköy • Eminöai 6.47 9.38 A Mecidirckör-E. Oaa Eminönünden·~1ecidiyek. 21' 7.19 10.10 
Mecidiyeköyünde-Eminönü 14.24 17.38 
EmjnÖnünden - Mecidi1eılc. 14.56 ıa.ıo 

TAKSIM - AKSARAY 
~ T aktimdcn - Aluara7 ~- -~ 

Aktara7dan-Takaime -.- -.-
KURTULUŞ-BEY AZIT { Kurtulu1taa.-Beyuita r 11' 4.1s 22.53 

Be7aı:ittan-Ku.rmlaıa z1• 7.00 ZJ.15 

A KURTULUŞ-E. ONU 

~ 
Şi1liden-Emiaönüae 10' 6.18 - .-
Kurtuluıtan-Emi.a.önün. Zl' 7.%2 19.30 
Emiaönünden·K..-hlt..._ 6.50 20.00 

ı 
Beıiktaıtan-Bebei• 6' 6.08 -.-

BEBEK-EMINONO Beti.lctattan-Em.ia.öa.ücae ır 6.20 -.-
Bebekten-Emin.önüne 10' 6.30 23.00 
Emia.öa.ü.nden-Bebeie 111' IL40 23.40 
Bebekteo-Beıiktq.a ~ :>.4.20 

ORT AKOY-AKSARA Y [ Orta.kö1dea-Aluarayw. .. 6.30 18.45 
Akaara1da.a-Ortaköye ır 7.14 19.30 

BEŞİKTAŞ· FATiH { Betiktaıtan-F atila.e S' 10' 7.00 19.00 
F atihten-Beıi.kt&p. 12' 7.42 19.43 

f 
Akaara7Ün-T opk.apıya r 6.05 -.-TOPKAPl-SIRKECI T opkapıdan-Sirkeciye 14' 6.20 23.00 
Sirkeciden-T opbpaya 20' 6.51 23.30 
Topkapıdan-Alr.aan.ya -.- 24.00 

YEDIKULE-SIRKECI ( Akaara1d.an-Y ec:likule1e 7' 5.56 -.-
~ 

Yedikoleden-Sirkeciye 12' 6.15 ZJ.00 
Sirkeciden-Y edikuley~ 18' 6.48 23.32 

( Yedikuledea.-Akaara1a 24.00 

EDIRNEKAPl-SIRKECı i 
Akaaraydan-Edirnekapıya 6' 5.52 -.-
Edirnebpadan-Sirkeci1e 12' 6.15 23.12 
Si.rkec.iden-Edirnekaprya 19' 6.4'1 23.40 
Edirnekapıdao.-Aktaraya -.- 21.08 

9474 

Liseler lım Satım 

Komisyonundanı 
Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin Leyli 

meccani talebesi için 450 den 500 metroya kadar elbiselik ku
maş satın alınmasına ve örneğine uyğun 180 sayı elbise dikti
rilmesine ve 180 çift Ayakkabının l'aptmlınasma lüzum gö
rülmüş olduğundan 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin Kumaş ve ayakkabı nü
muneleriyle şartnamelerini görmek üzere İstanbul erkek li
sesindeki komisyon kalemine ve münakasaya İştirak edecek
lerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlariyle bir
likte komisyonumuza müracaatları. (8160) 

İstanbul 4 üncü İcra memurluğuna: 

Emniyet sandığı nıamına 
Birinci derecede ipotekli olup ehlivukuf tarafından ta· 

mamına (3485) lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Feriköy 
ikinci kısım mahallesinde eski Halepli İbrahim yeni Tokaloğ
lu sokak eski 7 mü. yeni 15 N o. lu bir kagir evin tamamı açık 
arttrrr,-ıya vazedilmiş olduğundan 31-12-934 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üz erinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 15-1-935 tarihine müsadif 
Salı günü sııat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde y~pılacak 
ikinci acık arttırmaamd a arttırma bedeli kıy
meti muh~enin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde aatış 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri . bırakılır .. Satış 
peşindir arttırmaya İştir~ et!11ek isteyenler?1 laym~t~ m~
hamminenin yüzde 7,5 nıspetınde pey akçesı veya millı hır 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 18.zondır • 
Hakları tapu sicilli ile sabit olıruyan İpotekli alacaklarda di
ğer alakadaranm ve irtifak hakkı &~J?lerinin bu haki~ ve 
hususile faiz ve masarife dair olan ıddialarıru evrakı muspıte
leri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gÜn zar
finda dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile sabit' olmıyanlar satı.ş bede.~ payfa:ş~asın
dan hariç kalırlar müterakim vergı, tenvırıye, tanzıfı~~en 
mütevellit belediye rusumu ve vakıf borçları borçluy8: 8:ıttır. 
Daha fazla maliimat almak isteyenler 15-12-934 tarihınden 
itibaren her kesin görebihnesi için dairede açık bulundu~la
cak arttırma şartnameaile ile 934-1~~4 N?,.lu ~osyaya .m'!r_a· 
caatla mezkUr dosyada mevcut vesaıık gorebileceklerı ılan 
olunur. (8175) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
İdaremizin Şemsi Paşa Deposu Aııçılığı 1-12-9~4. tar~ine 

müsadif cumartesi günü saat (15) te pazarlıkla t!'-lıbın~ ~ale 
edileceğinden taliplerin (250) lira t«:mina!. parasıyle bırlıkte 
Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesme muracaatları. (8052) 

(20/25) eb'admda (3,0~0,000) üç milY_?n adet ~~
tar satın alınacaktır. Talipler ın şartname ve numunelerı gor
dükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere F~.e ?,,5) te4 
minat akçelerile beraber (3-1 2-934) ~artesı .. gunu saat 1 
de Cibalide Levazım ve Müba yaat Şubesıne muracaatlan ... 

(78C:>) 
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Hamm efendi ! 
Para saadetin anahtarıdır. 

Mes'ut olmak için zengin olmak 
fllrlbr. 

Zengin olmak için de bir Piyan
,. go bileti almak lazımdır. 

Bel:emehal bir Yılba§ı Piyango bileti alınız. 

-
,i Grip ve Romotizma Ba~ ve Di~ ağrılar 
1 llevr-alji !iiyakik için en faydoh ve qe,irİtİ ilaç: 
ALGOPAN dır ..,_. -----------

C. B Pa1rcado1r 
EMNiYET: C. B iıleme koto. lan Far s'in yeglııe kotonlarıdır. 
EMNiYET: Dllnyaun •D ukl Ye en bllyü~ fabr;kaaıdır. 
EMNiYET: SJlmaa •• rarantl 420 rengi yerc!ır. 
EMNiYET: Herke. için aynı, elveriş'.i f:atlar. 

EMNiYET: Eski NIKOLA!DI • EFT! Müessesesi c.ı.ıasaray No. 204 

HAM JY ET. Hanım 
Eski LONDRA yeni TÜRK 

Lokanta Ye birahanesinde 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğuna: -
Emniyet sandığı namına 

Birinci derecede ipotekli olup ehlivukuf tarafından ta
mamına ( 4352) lira kıymet takdir edilen Beyoğlu F eriköy 
ikinci kısım mahallesinde Sah unhane yeni Sağdiç sokağında 
eski 7 mü. yeni 14, 16 No. lı iki evin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 31-12-934 tarihine müıadif pazartesi 

günü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhaınminenin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üz erinde bırakılacaktır. Akıi 
takdirde en son arttırarun taahhüdü bakı kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 15-1-935 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapdacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy
meti muhamminenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lu kanun ahkimma tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti mu
hamminenin yüzde 7 ,5 nispet inde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazondır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit ol mıyan i:;otekli alacaklarda di
ğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspite· 
leri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında dairemize bildirmeleri lazondır. Aksi takdirde hakları. 
tapu sicilli ile sabit olınıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit belediye rusumu ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Daha fazla malfunat almak isteyenler 15-12-934 tarihinden 
itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık bulundurula
cak arttırma ~artnamesile ile 934-1~?5 No.Iu dosyaya müra· 
caatla mezkUr dosyada mevcut veıaıik görebilecekleri ilan 
olunur. 8171) 

_,,_.. 
- --- ~ --

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICJ 
Linwn Han, Te!e:fon: 22925. 

~Tanrı.Buyur 
Kur' anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri Trabzon yo!u 

TARI vapuru 2 
KinanueYvel 

PAZAR günü ıaat 20 de Galata 
nhbnnndan kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ili.veten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

Fazılı muhterem Ömer Rıza Bey tarafından tercüme ve tefair edilen 
bu muazzam eserin basımı bitmiştir. 1000 büyük sayıfa teşkil eden bu eser, 

açık ve hür bir lisanla Kur'anın ilk tercüme ve tefsiridir. 

Metin kısmı Arap harflerile ilave edilmiştir. 
Bez ciltlisi 4 Me~in citlisi 5 liradır. Taşradan posta parası alınmaz. 

1935 !!111- Dr. 1 H SAN SA M 1 -11111!!!!! 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU a aı VI 
Öksürük ve neleı darlıiı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek teıirli 

ilaçbr. Her ""2Ulede ve ecza depo-

En doğru takvim. Bir çok malumat. 10 kuruştur. 
- lannda hulunur.4479~--ii 

Satış yeri: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesidir. 

8983 1 
.. , .. - ~ - ... ' ._ . ,. ' -

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış o misyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinai Hissesi Hisseye göre nıu· 
No.~ ~.~ hammen kıyınetı 
1648 Y cdikule Fatih Sultan Mehmet Hastaneler 5 Bostan metresi 7777 1/ 2 1200 T. L· 
1649 ,, ~ ,, Demirhane 2 

" 2542 3/ 32 204 
" 1723 Beyoğlu Kamerhatun Eski Kiraz yeni 40 Arsa metresi 17 1/ 3 92 
" • 

2510 Edirnekapı Kariyei atik Alipaşa 

3568 Boğaziçi Kireçburnu 

3646 Dayahatun 

Akkiraz 
Kuyulu ve Ermeni 
odaları 
Mühendis Hüseyin 

Çakmakçılar 

8 

8-10 

17 

" 
79 : Tamamı 80 

" 
iki ahşap hane ve bahçe 
metresi 2985 

4626 " " 
Büyük Yeni han alt kat-~ 
ta bir oda 

1200 ,, 
" 

13647 
1388 

İstanbul 
Mercan 
Edirnekapı 
Kumkapı 

Hacı Muhittin 
Muhsine hatun 

Acı çeşme 6-40 Kagir dükkan ve hane 4;5/ 48 
11/ 120 

263 
185 " Erdekli bakkal ve 2-16 Kagir iki dükkan üstü 

" : Telli odalar odalar 
1055 Ortaköy Ortaköy Çiftlik 10 Ahşap hane 1/ 15 134 

" 3~07 Kumkapı Çadırcı Müslim 6 Kagir hane 3/ 16 772 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimüba dil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsaf; ya· 

zıh gayrimenkuller açık arttırma ıuretile satışa çıkarılınıştır. İhaleleri 8-12-934 cumartesi günü saat on dörttedir. Alıcıların 
Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki satış komisyonuna müracaa tları. (7832) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1"çiyale İtalyana 
Sennayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) •atar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aablan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
şır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirainiz. Travellers çek
leri hakiki aahibinden başka. kimsenin kullanamayacağı bir 

9ekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 8047 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

25 lkinci Teşrin 934 tarihinde yapdan açık eksiltmesinde 
verilen fiatlar pahalı görülmüş olduğundan 11422 kilo sığır 
ve 2332 kilo kuzu etinin ihaleııi 2 Birinci Kanun 934 tarihi
ne rastlayan Pazar gÜnÜ saat 14 bırakılınıştır. isteklilerin 
her gÜn ve eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatte Koıniı-
yona gelmeleri. (8111) 9437 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

20000 kilo yataklık kuru otun pazarlıkla satın alına
cağından isteklilerin teminatlariyle 3 Birinci Kanun 934 Pa
zartesi gÜnÜ Selimiye Satın Alma komisyonuna müracaat
ları ilan olunur. (8177) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Bakırköy: Küçük Çelanece 
139, 140 numaralı 
mıktarı~"daki arsa. 

Karyesinde 
2217 arşın 

Fener: Tahtam aare mahallesinin Tah
taminaı c caddesinde eski 145 ve 
yeni 141 numaralı kagir dükka
nın tamamı. 

Eıninönü : Şeyh Mehmet Geylani ma
hallesinin Lüleci sokağında 6 nu
maralı dükkilnm 7,5/120 hissesi. 

Eminönü : Şeyh Mehmet Geylani mahal· 
lesinin Lüleci sokağında 8 numa
ralı dükkanın 7,5/ 120 hissesi. 

Eminönü : Şeyh Mehmet Geylilni mahal
lesinin Lüleci sokağında 10 nu· 
maralı dükkanın 7,5/120 hissesi. 

Kocamuıtafa paşa: Hobyar mahallesinin 
· Kocamustafa pa~a caddesinde 

eıki 83 ve yeni 77 numaralı dük-

Muhammen Bedeli 
Lira • , 

100 Mübadil bo-
DOIU İle 

1200 ,, ,, ,, 

94 
" " 

,, 
• 

125 ,, 
" 

125 
" 

,, ,, 

kamn tamamı. ,- 450 " " ,, 
Yukarıdaki mallar hizalarmdaki kıymetler üzerinden 

19-12-934 tarihinde açık arttırma suretiyle satılacaktır. 1s
teklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
Df'V akceleri:vle müracaatları. (B.) (8155) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
262 adet milli sancak ve sıhhiye forsları nümuneleri Ü· 

ztrinden açık münakasaya konulmuttur. Münakasa 4 Birinci 
Kanun 934 salı gÜnÜ saat on dortte Galata' da Kara Mustafa 
pa,a sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde 
müteşekkil Komisyonda yapılacağından taliplerin şartname 
lerini görmek üzere mezkUr Merkez Baş Tabipliğine mfr 
caatları. (7634) 8939 

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

merkezinde inşası tekarrür eden (19646) lira (23) kuruşar 
bedel keşifli dört mektebin inş aab kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konularak 13-12-934 tarihine müsadif perşembe gü· 
nü saat on beşte ihalei kat'iye si icra kılmacağmdan talip o· 
lanlarm şartnameıile evrakı keşfiyesini görmek üzere T o· 
kat Wilayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairesin· 
de vukubulacak teklifname ferini o gün Tokat Vilayeti En· 
cümeni Daimi Riyasetine irsal ve tevdi eylemeleri ilan olu· 
nur. (8076) 9409 

Liseler Alım Satım komisyon un dan 
Komisyonumuza merbut Vefa Erkek Lisesi için mektep· 

te mevcut nümunesine göre yaptırdacak (180) adet ders sı • 
rasmm 19 - 12. 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko • 
nulmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Er -
kek Lisesindeki Komisyon Kalemine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile 
birlikte Komiıyonumuza müracaatları. (8048) 

9370 

lnebolu Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik 

kuvvetinin arttırılması için mubayaası evvelce ilan olunu~. 
geri bırakılan (70-120) beygir kuvvetinde bir dizel motörll 
veyahut (80-120) beygir kuvvetinde buhar makinası ve ay· 
m kuvvette dinamo ve teferrüatı satın alınacaktır. 

Bu makineleri gerek kullanılmış ve gerek kullamlmamı.ş 
olarak "mevcut §arlnameleri ne göre ,, aatmak iıteyenlerın 
934 senesi Birinci Kanun ayının sekizinci gününe kadar bll 
baptaki bütün tekliflerini Belediye Riyasetine bildirmeleri i· 
lan olunur. (7893) 9117 

Boş Durma, Para Kazan 
Sah n Cumartesi günleri -t 18 - 20 Ticaret del'ılerine devam edenler 4 

ay oonra imtihandan ıreçerek MUHASEBECi ŞAHADETNAMESI ALIR. 

TUCCAR n BANKACI OLUR. Prognımı almak ve kaydolmak için 

Alemdar paıiı: caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersane.ine müracaat 

Huıusi ders de verilir. Ucret yarıya indiribnifl.ir .• )26]-

Umumi Nefrİyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

1q, 


