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Y~: Son Yemen ııaliai Mahmut NEDiM 

Şerif Hüseyin fesat ve hıyaneti 
ile haşhaşa kahyor 

lbnissuudun sadakati ve B. Mahmut N~dime 
iki mektubu - imam Y ahyanın sadakati -

Yemenin, Hicaz ve Necidin umumi görünüşü ... 
Bu vakadan sonra Şerif Hüseyi- ı 

nin daha doğrusu İngilizlerin mü· 
temadiyen itleyecek ifsat ve iğfal 
politikasını adrm adım takip ede
rek daima müteyakkız bulunmak 
icap ediyordu. 

Bu fesat makinesi zaten harbin 
başındanberi itliyordu. 

Bunun için aradaki soğukluğu 
tamamen unutturarak onları biri
birlerine dost kdmak için çalışma
ğa başladım. İkisi de büyük bir hüs 
nü niyet gösterdiler. 
İmam Y pJıyanm bu hissiyatını 

çok yakından biliyordum. Bi ahare 
lbnissuudun bana yazdığı 24 ce-
m~iyülevvel 1341 tarihli bir mek-
tup ta onun hissiyatım pek güzel 
ifade ettiği için buraya bazı parça-
larını aynen alıyorum: 

.. Kardeşim İmam Yahya Hazret
leri nezdinde icra buyurduğunuz 
dostane teşebbüsü hiç bir zaman u
nutmayacağnn. Mütarünileyhin 
hakkımızdaki hüsnü nazarı esasen 
Cenabı hakka karşı olan imanımız
dan ve ayni zamanda imam Müta
rünileyhin mekarimi ahlak ve 
hüsniı niyetlerinden beklediğimiz 
ve dilediğimiz bir şeydi. 

Cümlemiz size kar:ı son dere
ce minnettar ve müteşekkiriz emin 
olunuz ki size karşı beslediğimiz 
bu tükranı hakkın inayetile sizleri 
son derece mesrur kılacak harekat 
la göstereceğim,, 

Daha sonraları bir batka mektu
bunda ise lbnissuud fÖy)e diyordu: 

" Artık erbabı fesat - yani $e
rif Hüteyin ve tavabii - aleyhin
de çalışmak gayei emelimizdir. Bu 
kuvvei karibeye gelmiştir. Filiyatı
m her halde göreceksiniz.,, 

lbnissuudla muntazaman muha
bere ediyordum • (1) Ve görüyor
dum ki o, sözünde duran ve İn
gilizlerin telkinatına mutavaat gfü-

"Türkçe bilmezin lafı!., derim Topu to
pu yüz, iki yüz Türkçe sözle konuşan 
halk değil; geçmişte büyük edip geçi
nenlerdi. Bunlar beş on ana ve yardım
cı ınaa!arla otuz kırk !ürkçe sözden 
başka bir şey bilmezlerdi_. Madem ki 
bilmezler, Öyleyae Türkeli d;li yoks~ • 
durll böyle söz mü olur?! 

Bir kağnı 18 • 20 Parçadan kurulur ve 
her parçanın Türk<e bir adı vard.r. 

Bir ev binbir parçaJan yap!lır. Hep
sinln de b:rcr Türkce adı vardır. 

Şöyle, bir tepey~ çıkm•z, dört yana 
balçruz, bütün gördüklerinizin birer 
Türkçe adı vardır. 

Ilunları Edibi lcbibler bilmezlerse 
Türkçenin n~ suçu olur? Oğrensi.n!er de 
ondan ıonra dilimize başımıza tebellet 
olsunlar! 

Dil bilmiyen Odcbayı kiramla biç bir 
&Özümüz yoktur. Bizim .sözümüz, bun
lan bilip kullanan balkladır. Onun için 
diyorum ki yaşayan vo bergün k:ıllanı
lan dilimizin sözlüğünü !ezelden kura
lım da bilmeyenler de öğrensinler; ulu
orta aavurmaıınlar. Bu sözlük eğtz iti· 
ııi de kökten haıaracaktrr. 

Bir yaıayan ornck: 
(Çitçili kurcaladım, olmadı. 
( Sürgiiyü tamakladım, dil • 
(Oynamadı. Reze düzgün, kol, 
(iıUk. Ne oldu bu kanada? d..dim, 
(lw:d.ım, aynayı kırmadan 
(beleği omuzlayınca çatırdayıp 
(açıldı. Meğer arkadan 
(mandal'.ıymıı). 
Edibi kiram bunun ne demek olduğu

nu • halk bilir de o • bilmez. 
Anlataynnda öğrenıinlcr: 
Kapın·n altına eşik, üstilı:e tamak 

(damak değil) derler. Çit~it, kapının 
Lıilit üstüne !akılan ve baıparmakl:ı b,.. 
sınca kclkıp açılan ıeye derler. Sürgü, 
Anadoluda bir çok kapılarda bir yatak 
İçinde yukarı aşağı oynayan bir ince tah
ta vardır, tamakta da bir kertikli tahta 
dil vardır ki aşağıya inince kapıyı kapar 
Reze kilidin anahtarsız açılıp kapanan 
ıürgüıüdüı-. Kol demirden olur, odun· 
dan olurf arkadan vurulur.0 

Bir örnek daha; 
Bir romanımın bir yeminde tunları 

ynz-ttm: 
(Babaç irkilince potuk ürktü, 
(Hnmudunu devirince kepi.re 
(S:ırdı. Ku•kunu tartaklanan 
(G;ilük dın·unerdi.) 
Bunu edibi lebib, fa.iri §İrin anlamaz 

ama, 200 kclimo ile konuıur dedikleri 
halk anlar ki deve katan gidiyorken ko
ca deva nedense irkilmiı, buda deve 
yavrusunu (potuk) ürkütınüı, semerini 
devirip keskin çakmak ta ları ile örtülü, 
.arp bir yamaca doğru almıı yürümijş. 
Deve katarının kılavuzu olan gÜlük de 
( *k) duruvcnniı. 

Bence razı dili, konuf111a dili, ortak 
dil diye bir ıey yoktur; Türl<eli •Özlüğü 
711Pılım, her aranan onun içindedir. 
E..ı-

)JCAGONDOZ 

Bay Mahmut Nedim 06manlı met:
lisi mebuııanında Yemen 

mebusu iken 

termeyen, ancak menfaatine uydu
ğu zamanlar mutavaat eder görü
nen bir tafısiyettir. 

Bu iddiamın bir çok delillerrni i
leride birer birer görecegiz. Hatta 
mütarekeden sonra Atatürk'ün 
Sıvastan gelen sesini o da Necitte 
duyunca büyük bir aevincle ümit· 
lenmişti. 

Bu ulu sesin Necil çöllerine ve 
oraları da a~arak dalıa nerelere, 
nere ere kadar bir müjde gibi do
lattığını da yazacağını. 
~ncak Lausanne muahedesile 

misakı millimiz tahakkuk ettirilin
ce lbnisauud'da Ceziretülarabın 
kendi mukadderatını bizzat tayin
de hür ve 8.zad olduğunu anlamış 
ve bana 1342 senesi 10 seferinde 
yazd:ğı bir mektupta şöyle demiş· 
ti: 

"Türkiye hükumetile her ne ka
dar doğrudan doğruya muhabere
miz yoksa da fUuni'e yakından ala
kadarım. Çok defalar müjdelen
mekle beraber bilhassa Lausanne 
konferansındaki son muzafferiyet
leri badii ibtihacnndır. Haklarında 
bir hayli emeller bağlamıftım. 

Fakat Arap memleketleri üzerin
deki bütün, hukukundan feragat 
ettiğini işittiğim zaman çok müte
essir olclum. Tabii bunun hiç ümit 
etmiyordum. Bilakis Arap kardeş
lenne mukteda olacakları ve huku
kuna temessük edecekleri itikadım 

ı besli'Jtordum. • 
' ' • kiyenin Araplardan vazgeç. 

mekteki maksadını ve bu babtaki 
siyasetini muva.zzahan bildirmeni
zi rica ederim.,. 

lbnissuud hazretleri, bir başka 
mektubunda da ,öyle diyordu: 

"Şurasına bilhassa emniyet bu
yurunuz, ey aziz dost hazretleri ki, 
biz Türkiye hükfunetini çok ·seve
riz. Ve bu sevgimiz ilanihaye de
vam edecektir. Eski liitufları hiç 
bir vıJcit unutmayız. Bunun icin hu 
gün bile vukubulacak her teklifi 
maalsürür kabule amadeyiz. 

,. . . . . . . 
Hicazı artık kurtarmak zamanı 

gelmiştir. Allahın inayeti ile Serif 
Hüseyin ve tavabiini oradan t~rdet 
r.ıe!,ten aciz değiliz. 

ln~allah yakın bir zaman Hicazı 
itgal edeceğim. Bugün'erde a~l·cr 
techiz ederek Elvecih - Mcdinei 
münevvere cihetlerinden Hicaz ü
zerine harp acmak için gönderiyo
rum. Bir yandan da şimalde şimen
difer hattını İ~gal etmeleri için as
ker'erime emir verdim.,, 

lbnis•uud hazretlerinin Şerif Hü 
seyini ve o zamanki Hicaz vaziye
tini nasıl gördüğünü gene hana 
yazdığı bir mektuptan aldığım şu 
satırlar ınizelce ı::öscterir: 

" ... Bilirsiniz ki bu kuyruklnnn 
hamisi İngilizlerdir. Ve İngiliz'er 
bunları himaye için uykulanm bile 
kaçırıyorlar. Ben de biliyorum ki 
bu devletin büyük bir donanması 
vardır. Ve kuvveti yalnız bu do::ıan 
masından ibaret te değildir. 

Ve gene Pk iyi biliyorum ki 
biz de ne silah ve cephane fabrik~
ları ne de yığılmıf zaiıire ve erzak 
ve harp için la:ı:ım di;Ier sanayi ,,a;. 
dır. 

Fakat bilirsiniz ki bütün bunlara 

1 
kar,, koyacak ve icabında her kır.-
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HARİCİ HABERLER 
Amerika 
Ve Cenevre 
B. Rusveltin Uluslar ara
sı na karışmıığa niyeti yok 
VAŞINGTON,2(A.A.)- Ayandan de 

mokrat ldaho Pope Havas ajansı muha
birine beyanatta bulunarak Amerikanın 
uluslar arası derneğine girmesine mille· 
tin muhalefet etmediğini ve bunun için 
konııreye bir takrir vermek istediğini 
aöylemittir. 

H ükıimet mabafili, M. Ruzvelt'in 
böyle bir dileğe müzaheret edeceğini 

zannetmemektedirlel". Çünkü M. Ruz • 
velti her §eyden evvel dahili siyasal dü
fiindürmektedir. 

Yılbaşına 
Umidle giriyorlar 

-o-

Avrupa devlet adamları
nın yılbaşı söylev:eri 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Yeni sene 

münaleli>ctiıe sefirler heyetini kabul e -
den ~altanat na:bi Amiral Horti, bütün 
acunun n · ayet manevı ve Wıı.akı bir 
&Dlaşma devrine gireceği ve bu sayede 
•damlığın üzerıne çOkmekte olan 111Üs.İ· 
betlerin ortadan kaıkacağı ve siyasal İh· 
tira.sların silk • .ınet bulacağı ümidini iz • 
bar etmiştir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Bay Hitler, se
firler heyetini kabul ettiği sırada ıunları 
aöylemiıtir: 

Bant hakkında gerçek bir güven ol
madıkça her hangi hır sahada tedrici ve 
feyizli bir inkişaf ümidinde bulunmak 
mümkün değildir. Hiç bir ülke Alman· 
ya kadar barı§& derin bir iılıtiyaç hi.set
mcmektedir. 

.Sen, tamamile müsterih bir halde bü
tün çalışmamı bayındırlık itlerine has • 
retmckteyım, 

Münib, 2 (A.A.) - Bay Hitler nas
yonal sosyaliıt fırkasına neırettii:i yıl. 
batı beyannamesinde diyOT ki: 

' Bundan ı2 ay evvel 1934 senesi için 
yeru Raylhın yıkılacağı söyleni}"'rdu. 
Ha!buki Almanya ve Alman milleti ulu
sal diriliğin bütiin bölümlerinde eııki • 
elen fazla kuvvetlenmiştir. 

Geçen yaz fırka içinde temizlik ya• 
pılmııtır. Bugün her zamandan ziyade 
ulus iraJeıi siyasasına aadıknn. 

Sar' da ingiliz!er 
Son polis kuvvetleri 

de gönderildiler 
Londra, 2 ( A.A.) - Sar' a gidecek 

lngiliz kuvvetlerinin son kısmı douvr'
clan vapura binmiıtir. 

Bu ku-vvet 6 zıli>it olmak üzere 74 ki
ti ve 8 hücuın and>aundan müteıekkll· 
dir. 

Sarbriik, 2 (A.A.) - Reuter ajansı 
muhabirinden: 

Evvo.ki günkü tevkifleri İcra eden • 
)erden 6 polis memuru, Sar Polis mü -
dürü Bay Hennesıy'nin emrile vazife -
den uz:tklaştınlmı~lardır. 

Biritiş muzeomda 
LOflDRA, 2. (A.A.) - Britiı Mozo

om, lOJ bin 1 nai iz lirası mukabilinde 
Çine ve Uzak şarka ait bir çok kollek -
aiyonlar satın a!m:ştır. Bu kolleksiy<>n• 
larda Milfıttan 13 asır evveline ait eser• 
lcr vardır. 

Acaba nfrde? 
LONDRA, 2 (A.A.) - Rasathane sa

ati 7 ile ~ ara.,nda merkezi &:>ao kilomet 
re uzakta bulunan ıiddetli yer sanıntı • 
!arı kaydctmiıtir. 

Küçük Lindbergin katili 
mllhah.eme ediliyor 

FLEMINGTON, 2 (A.A.) - Lind
berg'in çocuğunu öldürenle beraber ol
maktan ıuçlu Hauptman'ın muhakeme
sine bugÜn b:ışlamnıştır. Muhakemede 
125 şahit dinlenecektir. 

vet ve tatvete hücum edecek azim 
ve imamınız, cesaretimiz yok değil 
dir. Lazım olduğu kadar paraınız 
da mevcuttur. 

Ben Arabistanda devam eden 
hile ve hud'a siyasetinin iüemi Is
lam üzerinde en nihayet hasıl ede
ceği nksülamelleri bekliyor ve ina
nı .. ız ki ate~ üzerinde oturur gibi 
rahatsız bulunuyorum . ., 

Bu satırlar lbnissuudu herşeyden 
iyi anlatabilir. Bu sebebledir ki ben 
evvcldenberi iddia ettiğim fU nok
tada gene musırrım: 

Arabistan.da her ba~ı ellerinde 
tuttuğu temin olunan (gizli kuvvet
lerin) oralarda her şeye kadir ol
duklarını ceffe'kalem iddia etmek 
ve buna körü körüne İnanmak ken 
di menfaatine u,,vduğu zaman o e
melleri günden güne lbnissuud gibi 
başlar olduğu gibi, yalnız paraya, 
yalnız menfaate bel bağlayarak 
yürüyen bafbr da vardır. 

Ve bunları birer birer sırası gel
dikçe göreceğiz. 

--Ôn sözün sonu -
-Bitmedi-

(1) Hala da ne onunla ne imam Yah
ya ile muhaberem münkati olmuş değil
dir. 

•• 
O~dürücü 
Bir darbe 
Silahsızlanma prensibi 
bile artık yaşıyamaz 

NEVYORK,2(A.A.)-NevyOTk Herald 
gazetesi ıililhların tahdidi prenaibinin 
Japonya tarafından öldürücü bir dari>e 
yediğini yazarak artık bu prensibin bun· 
.dan böyle yaıamasına imkan olmadığını 
söylemdı:!edir. 

Yeni rezal{ t'~r m·? 
PARIS, 2. (A.A.) - Bayan Stavis

ky parlamento tahkikau komisyonuna 
bir mektup göndererek: "Çok mühim 
öfıaatta,, bulunacağından tekrar dinlen· 
meaini lsterni~tir. 

Mesuliyet kimin? 
Habeşistan Cenevreye ye

ni bir nota daha verdi 
CENEVRE, 2. (A.A.) - Habeşistan 

bük.imeti bu son bir ay içinde dün u!ua
lilr kurumuna üçüncü notasını verm.İttir. 
Bu notaıia hudut hadiseıi hakkındaki 1-
talyan iddialanru reddetmekte ve tecavüz 
mesuliyetinin Habeşlere ait olduğu an • 
laııldığı takdirde H<lbe:istarun tarziy~ 
vereceği bildirilmek~odir. 

---o--

Cenub kutbuna yeni sefer 
DUNEDIN, 2. (A.A.) - Byrd ku • 

tup keşif heyeti, yeni bir maceraya ha
zırlanıyor. Buzlann vnz.iyeti müsait ol -
duğu takdirde, "Bear of Enııland., va -
puru, Kral Edvard arazisinin ıarkında 
bir keıif seyahatine !_'"eccc l<'ir. Bu ıo -
yabat, V alpare20'ila bitecektir. ----·l 1'ürkiye 
-y unanistan 

ATINA, 2 (Gece, Telefonla)- Hiıkil 
met erkanı harbiye u.."ll:um rciıl.i.ğine ver
diği bir emirde TiWkiye ile Yunaniı • 
tanın askeri teırik mesaisi hakkında la· 
zmı eelen esasları bildirmesi.n.i istemiı
tir. 

Türkiye dıı bakanı Bay Tevfik Rüı
tü Araa'ın Atinaya gelmesine kadar bu 
busuıtaki esaslar erkanı harbiyece ha
zırlanmıı bulunacaktır. 

Müdafaa meclisi 
ATINA, 2 (Milliyet)-Başbakan Bay 

ÇalJarh ile harbiye bakanı Ccneral Kon 
dilis yüksek müdafaa mec!i&inin konu -
ıacağı iıler hai<kında ittifak etmişler • 
dir. Hükıime!, mecliste venlecek karar
lann neticelerini bütün fırkalar başkan
lanna bildirecektir. 

"Perse,, yerine 
"Iran,, denilecek 

ANKARA, 2. (A.A.) - Avrupa li
ıanlanoın bir çoklannda §İmdiye kadar 
(perae), (persan), (persia), (persi~n), 
(Perser) kelimeleri (Iran) ve (lranlı) 
kelimeleri yerine kullanılmakta idi. bu 
kerre, Iran devleti tarihe, coğrafyaya ve 
Entoğrafyaya ait bazı delillere i•tİnaden 
tekellümde (l'l"an) ve (lranyan) denildi 
ği gibi ecnebi liıanlarda dahi (Perae) ve 
(Persan) yerine (Iran) ve (lranyan) kc 
limelerinin istimaline karar vermiş ve bu 
kararını Irandaki e<:neıl>i · sefaretlerine 
ve yabancı mcmbketlerde bulunan kendi 
mcmudarına tebliğ etıniı ve gelecek 21 
mart 1935 ta~ihinden itibaren miik.lle
melel"de, y1:2ılarda ve gazetelerde ve 
Ira.ıdan baılıscden bütü:ı kita;.ılarda, rİ•a
leltrdc ve haritalarda dalına - lran ve 
lranlı yaılıu! lra!lİyan - kelimelerinin 
ku !anılacağını bildinniştir. 

---o--

Orta Anado:uda kar 
v 

yagıyor 

ANKARA, 2 (A.A.) - Ziraat Vekale
ti metoroloji enstitüsünden alınan ma
lıimata göre, orta Anadolu ile cenup A
nadoluda ve Karadeniz kıyılarında, ffi. 
ze, Giresunda hava yağıılı ve diğer yer
ler yağTş>ız ve fakat kapalı geçıniştir. 

Yağıı orta Anadoluda kar ve cenup 
Anadoluda yağmur ıcklindedir. Orta 
Anadoluda iki gündenba-i devam et -
ınekle olan kar yağışının toprak üzerin· 
deki kalınlığı Çoruında 22, Yozgatta ı3, 
Ankara çevresınde Kırıehir ve Kaıta • 
.monide, Afyonda 6 santimetreyi bulmuı· 
tur. 

En dü~ük ıuhunet, Kütahya, Afyon • 
da •ıfırın altında 5, Edirne ve Kaota -
monide ve Eski~clıirde 4, Ankara Bey
ıelıir, Yozgatta 3 santigrattir. 

Yu ... tta en yüksek sıcaklık sıfınn Üs· 
tünde olmak üzere Dörtyolda 19, Ada • 
nada 17 santigrattır. 

ISTANBUL, 2 (A.A.) - Sıfır ha • 
rnrct deı·eccsine ve deniz seviycaine İn· 
dirilrnit barometre bu sahalı: 

Saat 7 de 763, saat 14 te 764, hara • 
ret derecesi :saat 7 de 0,5, hararet dere
cesi sa.:ıt 14 le 1.5, azami hararet de -
recesi 2.5, asgari hararet derec~ıi O. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. Azami ıü
rati ıaniyede (8) metreye çıkıruttır. 

Seyyahlar için ko~ayhk 
ANKARA, 2 (Telefonla) - BankRla· 

nn kapalı olduğu g\inlerde kambiyo al
mak ve satmak iıtiyen seyyah ve tiıriıt· 
!erin müşkülatla kaqıl ştığını göz önü
ne alan Maliye bakanlıgı ı.ankaların ka
palı olduğu günlerde müteferrik kambi
yo alını ve satım r..ıuamelelerinin Vagon 
- li müesseseleri tarafından yapılabil
mesini kararla,tınruştır. 

Bay Recep Peker bugün geliuor 
ANKARA, 2 (Tele/onla) - Cumhuriyet Halk Fırkası genel ka.. 

tibi Bay Recep Peker bu akşamki trenle lstanbula gitti. 

Soy adı hakkında bir tamim 
'ANKARA, 2 (Telefonla) - Niiluı umum müdürlüğü soy adı 

nizamnamesinin ne suretle tatbik edileceği hakkında bir tamim ha,. 
zırlamışhr. Tamim bugünlerde vilayetlere tebliğ edilecektir. 

Uf aklık paralar basılıyor 
ANKARA, 2 (Telefonla) - imalatı harbiyece hazırlanan ulak

lık para pulları nümuneye muvafık görülmüştür. 
Nümune pullar üzerinde darphanede tecrübeler yapılmaktadu. 

Ulaklık nike: paralar bu ay içinde basılmağa baflanacaktır. 
• • 

l stanbul ve l zmir limanları 
ANKARA, 2 (Tele/onla) - latanbul ve lzmir liman umum mü

dürluklerinin ikincikanun a,vına ait bir aylık muvakkat bütçeleri ba
kanlar heyetince kabul edilmiştir. 

Bü(çeler bugün Maliye bakanlığınca lstanbu' ve l:ı:mir liman u
mum müdürlüklerine tebliğ edilmiştir. 

imtihanlar talimatnamesi hazır 
ANKARA, 2 (Tele/onla) - Milli talim ve terbiye umumi heyet1 

imtihanlar tc.limatnamesinin tetkikini ikmal etmiş ve talimatnameyi, 
bakanlık makamına vermiştir. 

Talimatnameye göre ekalliyet ve hususi mekteplerini bitirenlere 
bu mekteplerce bit'rim şahadetnameleri verilecek, yalnız bu mektep
lerden yüksek mekteplere girmek istiyenler resmi mekteplerde baka
lorya vereceklerdir. 

Habeşistan mesul ita/yadır, diyor 
CENEVRE, 2 ( A.A.) - Habeşistan uluslar kurumuna vermiş ol

duğu yeni bir notada Oualoual ha:lisesinin me.uliyetlerini ltalyaya 
yükletmektedir. 

No:ada llabeş kuvvetlerinin tanklar ve tayyarelerle silahlı ltal
yan kuvvetkrine taarruz etmesinin mantıkan da imkansız olduğun
dan bahıledildikten sonra son hadiseler "ltalyanın adım adım ilerleme 
siyaseti,, olarak tavsif edilmektedit. 

B. Lava[ bugün Romaqa gidiyor 
PAl'~IS, 2 ( A.A.) - Dışarı işleri bakanı Bay Laval yarın Romaya 

gidecektir. 
ROMA, 2 ( A.A.) - lstefani ajansı bildiriyor: 
ltalya hükumetinin daveti üzerine Bay Laval perşembe günü Pa

risten Romaya hareket edecektir. Bay Laval iki hükıimet arasında ce
reyan etmekte olan görüşmeleri neticelendirmek için ihi memleketi 
alakadar eden meselelerle genel siyasa hakkında Bay f,fu;çolini ilı 
mühim müzakerelerde bulunacaktır. 

Atatürk Çankaya köşkünde Iran 
hariciye vezirini kabul ettiler 

ANKARA, 2. ( A.A.) -Atatürk, dün akşam Çankaya köşkünd~ 
lran hariciye veziri Kazimi Hanı kabul etmişler ve uzun müddet yanla
rında alıkoyarak görüşmüşlerdir. Bu görüşmede dışişleri bakar.ı Rüş 
tü Aru ile lran büyük elçisi Sadık Han da hazır bulunmuşlardır. 

AN[(ARA, 2. ( A.A.) - Iran dışarı işleri veziri Kazım Han bı:t:iu. 
öğle yemeğini Ankara Palasta hususi olarak yemiştir. Bu akşam lran bii 
yük elçiliği tarafından şerefine bir ziyafet verilecektir. 

Arnavutlukta 
Karışıklık 

--o-

3500 asi hükumet aley
hine harekete geçmiş 

ATINA, 2 (Gece, telefonla) -
At"ına gazeteleri mevsukiyetini temin 
ederek Arnavutluk dahili ahvaline 
dair bir çok neşriyatta bulunmakta -
dırlar • 

Krala karıı baı kaldıranlann ele
başıları kralm eski yaveri ha)'l"aktarın 
tevkifinden miıteeuir olan taraftar • 
!arı kralın aleyhine kiyama işt ra.k et
miılerdir. 

Şimali Arnavutlukta ba)'l"aktann 
adamları tarafından iyi techiz edilen 
3500 lci§i harekele geçmjılerd r. it -
kodra kw:nand.anı da bin kadar silah
lı a.ıı.lcer toplıyarak bunlara iltihak ey
lemiıtir . 

Hükumet asker loplamağa uğrat· 
maktadır. Fakat bir çok yerlerden 
davet edi'.enler kaçmakta oldukların· 
dan akrabaları tevkif ed.ilmeğe bat· 
lanmııtır. 

Bakanlar her gün sarayda kral 
Zogonun r'yasetinde toplanarak alı -
nacak tedl>irleri dii§ünmektedirler. 
Arnavutluk dahili iılerl pek anormal 
bir haldedir. K.iyamm hükıimctin ö
nüne geçemiyecek bir hal alma.sı çok 
muhtemeldir , 

Bombalar patlamış 
PARIS, 2. (A.A.) - Havaı Ajansı 

bildiriyor: Tirandan gelen yan resmi 
tebliğlere rağmen gazeteler, Korfudan 
gelen ve Arnavutlukta bir takım kan
tıldıklar çıkmıı olduğuna dair haberler 
vermektedir. Buna nazaran kralın sarayı
nın civarında bombalar patlamıı ve mÜ• 
hinı hasarlara $Cbebiyet vermiıtir. 

Kralın asilere verdiği affı kabul et -
miyen asiler reisi Muharrem Baraghiak· 
taris lşkodra yakininıle esir edilmiıtir. 
Kral, bu affı asilerin sililblarını bırak -
malacı tartile vermiştir, 

Tekaütlük müddeti 
azaltıh}·or 

ANKARA, 1 - Mal;ye bakanlığı te
kaütlük hnkkmda yeni bir kanun pro • 
jesi hazırlamal.tadıT. Bir habere göre 
memurlann tekaütlük müddeti azaltıla • 
caktır. Maamafib proje hakkında bakan
lıkta kimse henüz bir fey aöyliyecek Y&· 

:ziyette değildir. 

f r .:.ın - Irak 
Hudut ihtiıafı 
İran büyük c'.ç.liğinden 

verilen malumat 
ANKARA, 2. /A.A.) - lraıı biıyü,. 

elçiliğinden göndcri.miştir: 
T ürkiyc ga::ctelerinC'cn b.u lann~n 

ran ile Irak hududu ihtilafı bakkmwı l 
giinlerde neşrettı .eri haberlerden me 
kür gazetclerjn bu husust._.ki malı mat 
lannın nakıs olduğu anlaşıldığından, b: 
suitefehhüme mahal kalmamak üu e • 
şağıdaki izahatın verilmesine lüzum r. 
rüldü. Şöyle ki: 
" İran dev?eti ilo Irak d:wlcti arasın 
ıimdiye kadar bir •mır hattı tayini k 
rarnamesi aki!edi!m r.1işt:ir. '-al' hükU 
meti ı913 tarihli pro:o!<o!a ve l!l14 la 
rihinde yapılan tahdidi h:.ıdud;ı iJtİnat 
derek iki devlet arasında hududun tay 
edilmiş olduğum iddi~ cdivor. Ha!:> 
Iran devleti mezkur protokolu resmi r. 
biyette tanımadığı aibi ıabık Oıma. 
devleti ve Türkiye cumhuriyeti hüklı 
meti dahi o prolokola resmiyet verm_ 
mişlerdir. 

Kanunusani 1932 tarihinde lran de 
leli ile Türkiye cuınhuriyeti arasında 
dedilmiı olan kararname ile iki mcm! 
ket arasındaki hudut tayin edilmiıtir. 

lran devleti, Irak ile lran arasın< 
yeni bir hudut kararnamesi akdine ha 
zır bulunduğunu irak hüküm tine b 
çok defalar bildinniıtir. Lakin teeuüf 
lunur ki, Irak hükumeti hep kendi no 
tai nazal"ında israr etıni, ve bu defa ı 
bu hudut meselcsjnin halli huıusur 
Mil1eller cemiyetine havale etıniye 1 
zum gönnüştür. iran devleti de bu hu 
au•a muvafakat etmİf olmakla Millet! 
cemiyetinin gelecek celsede bu ihti!i 
bir nihayet vereceği ümit olunur. 

İzmirde saylav seçimi 
hazırlığı 

IZMIR, 2. (A.A.) - Saylav seçi 
hazırlıkları devam ediyor. C. H, Fırk. 
na.lıiye idare heyeti başkanları ve uyel 
ri fırka merkezinde Ba)' Avni Doğan 
başkanlığı altında ooplan:ırak ıeçilecı 
ikinci müntehipler fırka yoklaması ya 
pılmııbr. 

Toplantıda belediye ba~kanı Dr. B 
Behçet Uz da vardı. 

Seçilecek 'kinci müntelıipler arasm 
da kadmlar da bulunaa1ktır. Fırkaya ' 
zılan Bayanlar çoğ..Jdığı için 60 - 70 1 
dın iJcjnci müntehip ıerjleceği anlatıl 
maktadır. 
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OKONOMI BELEDiYEDE • 
ViLAYETTE MAHKEMELERDE ı . 

İtalya 
Yağ alıyor 

' Saylav 
Seçimi 

İskan işleri 
Tasfiye edildi 

On seneye 
Mahkum katil 

Eıede piyasa vaziyeti 
inkiıaf halindedir 

Son gelen Tiiriı:ofui bülteninde, Ege 
mmtabamın .,;,.- vaziyetini gösterir 
miibim bir yaza çılmuıbr. lzmiriımı E
ce lıavaliaindeki diier pİJaeelerm bii • 
:rilk bir inkipf vuiyetiae pdikjerini 
gösteren bu J~ göre, ooa bafta için
de pamuk, tütün, yumurta, deri .,,. pa
lamut aatJtlan geçen bir ayın kat kat 
imine \Amuttw. Pp>11k fiatlan 51 kıl
...... yük...ımit. ıd!lı.lteden lralan -
p.~r ti tütünlerin aatııı bararetlenmiıtir. 
M-aim betlancrcmılan 22 loin lıalya pe· 

• anılı: oablrnq, bunun 11 bin hel)'e
a ıı...ice MTloeclilmiftir. ıta1,,_ 1ıoa -
nelü ...,tin .....,.tesinin lıozahnau do -
ı.,..;ı. lıiııcı... miilıim milrclanla zeJtİn 
Jaiı ebıcaiı yolundaki haberler, pi,.... 
J'I iJiclen İ)'İye :r'il<...ıtmit ,,. aailam • 
lafbnmtbr. ltelJadan, aettiuJ..P üze • 
rine lipariıJer celmeie Jıeı• ft1r. u. 
mrmıi waai)'lll, Eie piy ,,_ ima lıir 
zamanda .W.. o•la nitm pt& k· 
tedir. 

T otu ne karşı vapur 
Verilen bir IMıılıeN tı<ft, Yanan titiin 

tecirlerinden bir grup, aatılacek tnnme 
kartı Yaplll' intp elünnelı prtile lıir te• 
ku nmzrc'eıi yaıpmaıılr üzere Alman -
larla mü ' e,e ıia it · ıtir. 

Ba ,..,_ıar, Yurıaaiatanm ılıt ,..ı • 
len_ ........ ....a . tir. 
Yu11anistının sattığı tutun 
y-m.1emn ... ,.ı tütüa ......,.teli • 

ahı JUIUDÜn fazla oabhmttrr. 8öJle 
hir ..tq 1923 yılmde hııi g&ı'hrıl • 
ir için iJi kertıJaumtbr. Fiyatlar İJİ 
C:"ı tütün yetiftiren ....ı..Jlerde 36 -
zoo • clrahml ........ •tılmıtbr • 

l'OLISrB 

Tren altında 
Ölüm 
Haydarpaşada bir amele 
tren altında parçalandı 

Dün uNh aaat 9 da Haydarpa
pda feci bir ~ bz- okn,..tar. 

Ka&a IU tekilde obıuttur: Amele
den Erzuıunlu lbrabim Çavıq ga
rın biraa ilr•nd olııi c1epcınun cliier 
1 =o • ı ' · tıı'-. 1111 m da 
Aalcarad- cJ •ıw ..._ ........ a. 
nüne düpüttiir • 

Makinilt !Drden treni durclurama· 
DUf ve E.rzunmılu lbrahim ÇaVllf'l al.
tma alarak parçalamqtr. 

Tahkikua Uokiidar müddeiunm • 
miliii YazİJet etmqt r. Melriıııiat ne
ant alıma alımyeı)lbr. 

iki hayvan boğuldu 
Dün hOr arahacı F_. .-par ialuı

leai yanmclalııi batakltia ,W-•lı i· 
ç in hayva.alarmı ...Jlmwts araba batak
lığa aaplanmıt .,,. ba,,....ı- ikili ele 
boğ11lmufhır. 

1 K~s k haberler 1 
• Terkoa lliÜ<liirü M. Cııatelnaa'llllD 

mukaveı:e müddeti bitmi§rir. Yekmda 
memleketme ıriıMı.ı eJrtir. 

• Çocuk Eıirıreme Kuruma lıtanhıd 
-'<ezine ismini aöylmni1ea hir Ba
yan tanıfmılen baJı ....... filaıra pcm· 
lanDP Yerilmek üzere muhtelif birkaç 
~ elıMelik .. ,., ,,. Be 12-teıh Be, 
Gelip t.afmclan da muhtelif cİDlte ..:ı....:. • .... ya .... _....br. 

* Çocuk Eeirc- Kanmıa tenim • 
.ı.. hazırlanan ...._ .................... 
delıi fakir çocaldanı cleirtılmrtbr· 

• Tayyare cemi,eti J ... ıniıel nıedıw 
ilin Ba,.nJar lsola Jıasiin aaat 15 te Tq 
J&re cemiyeti merkezinde toplenacals • 
trr • 

• Jki aiinclemıeri ..,.inıizde lıalunan 
EWaıf um- miidiirii Bay Riittii Belüt 
,.. de m olı +ij ha)'riye miidiirii Be, 
!.it ....... lıelcle Camilai ..-:. etmek-
tedir. ·--

• C. H. F .Alemclıır nııhİY'ftİM "9i1r 
Alemdar ......... oainıcla -- lamt
- için her oa ... cüacle lıir Japd • 
mekta olan tq>lanb .. ak.- -t (20) 
.le Jııpılacalıbr. Koııferw ,.. kom. 
verilecelıtir. 

manavlar, lıaap 11e baluııllar 11ııır

ılır. Lonıılrotla •örınetlim. SU.-a
lanla bilet ..,_ il• .,_ ,,,.,.,_, 

lerin çofa lwlan. Lo& '""'""'" ile 
St171wınelerıle l'Unaet eı1..ı., iN ıla 
lıa -. •• p,,.taı:ı lfÖrmalina. ... 
lete binen yolı. Oto111olıil Wla • 
_,.,,,, pe/ı sa'- Brıraıie ıla Pıııül• 
olduğu •ibi büyük mağaalann /eıı 
pdan öniinfle plıq-ıl.We er· 
hlıl• helıler. Solıa W"""' Si • 
1nnca onlarla birlerıir. Ya lal ..... 
ya, ya f'llY~. ya ..._ .,.,. 
..,. P/erla, Fa/eııt lıer lııılıle .. 
sic:i 11e ftirelıli bir lltllMlete siffilı • 
lerini Mmrlar. Hayat hir alıl-.:ı.
dan ibarettir. Kim tı.. /rıenılini, 
1ıem bpmlımnı lltllMiele ntlifin• 
luımlınrN ne matla -ı 

Loaclra 29 7 1 
..... 

B. 

isimlerini bulamıyan .beş 
bin kiıi listeye geç:rildi 

Saylav aeçimi için bazırlrldar devam 
l!tmdr;tedir. Geçen cumartesi günü aaı • 
lan defterlerde isiu:ıla ini IMılamıyanla • 
rm müraceatlan ....... ı - edilmektedir. 
ŞimdiJe haclar m ... telif kezalvda iaim-
lerini bu~ miiracaat eclenlerin 
miktarı ı... bini seçmiıtir. Ba miirııcaat
lerm hep tetldls edilmit ve isimleri yeni-
den Je:alnııttır. Defterlerin aaılmaar için 
Yerilen miaılet camarteoi giinii bitec:elı:
tir. 

Bugiiae kaclıır müracaet edeceklerin 
ilimleri tetkik edilecektir. 

T eftit heyeti cuma giirrii tatil olma • 
- relmen çalı§aCllls Ye mİİrllcaat • • 
clenleri dinliyerelı: D""amelolerini bitire
c*tir. 

Karışık yağ satanlar mah
keme ye verilecek 

Bım ticcarlem ........ JPiJ.n helia 
olarak piy-Ja süı....ı.te ol..._. ya
ıalmıtb. 

latar:ıl>ul betediyeoi lsanplıı Jai sürümü 
nün önüne ıreçmelı: için bom teılıirler aı. 
llllJfbr. 

abitai belediye ...-len ıiipheli Jai· 
lan teltik edeceld« ve laınlfdı: oldafu 
aörilea Jııilarr alerak fallı.ini mahke
me)'• yeucelderclir. 

lataııllalan muhtelif terefJ..mda her 
........ bilıaaaa _..mumlerm önlerine 
tenelnl nle çöp koameı.tedll'. Ba çijpl_. 
~ ıokeklan pialebnelrtedir. 

Kapıların lııline çöp ttne
keleri konmıyacak 

lstamhul helecliyeli ba 'f'lllliyet kar • 
tı•mcla loütiin kaymakamhklanı bir emir 
gönclermit .,,. bundea aonra ııpertırıaa • 
lerm .,. etlerin önüne çöp tenelsesi ko • 
nnbnamep bildiriJmittir. ILmden ıoma 
kapılan önüne teneke ile p;p kıoJanlera 
cıeza verilecektir. ' 

öpler tamif .. , -1esi aelince cliıstael 
...ilıcolı ve açakte hıralalmsJacakb. 

Ayasofya hamamınıa 
kepenklari 

ıBelediyeclen Aya'Klfya h- dair 
fU melırtnbu aldık: 

Milliyet ırazeteai yea1 İfleri ILLİİclüri • 
,eti ali1elİlıe 

Dışardan ge~en ıöçmen· 
lerle naul uğraıılacl\k? 

U:aın ,.ıierdanheri ıüriip giden mü
badele .,. iakin itlerinin 31 ikinci ..... 
-n .,. IODaDP kadar bicirjmeai, han
clan önce iç itleri bakanlığı tarııfmdan 

wayete lıildirilmitti. 

1 akArı hlareai, ı... emre göre elinde

ki itleri t.esfiJe etmittİr· Geri kalan 
itlwe de mektupçulals kalani lllnlm
dan bıılalacaktır. Buraya bir -ID' 

Terilmİftir. 
T.ııpo17P bııilanen -nlilrin telfia lıi

irtlan de tapa iclareaine göoMlerilmİt
tir. Ba aaretle alıi iakin itJariae ni... ,et ıtrilmlttlr. 

lakia miicliidiii kalıbnlmeımttır. 
Kaclroau indirilen bu idare timdilik ha· 
riçten miioferit YeJ• toplu bir halde 
ıreJsnelde olan rnuhacirleria memleket 
içlerine göaderiJme itleri iiaerincle ça
hpne'rtwhr. 

Münferit .,..,. topla halde her sün 
.a__,, .,. Balprietendea PÇmaı 

celmekteclir. Bunler, tohrimizde darda· 
.......... iskU mmtekalame gönderil-

..... tr:lir. 

Bay Sedad lzmir vali nıu
ıvini mi oldu? 

Be,eila bJ •-ı 8aJ Sedwlua iz. 
mir ve& -viııliiine te)'İn edilcliii 
kuvvetle eöF •iledir. 

BaJ Sır+- lıagüalenlr t.,m -
rinin ..,..._; ..... ılrt..ıir. Um 
müddet 8e)'oita keıı 

1 

hjna -
wıffıılu)etle idare edm ~ Sedat ~
metli iclere iımirleı" "dendir. 

• TnılrJıı .-ıı miifeltiıti - Trek
P ...... miifeltiti Be, llınün Tali, 
EclirneJe ıcitmak üzere Ad:erıuleD ... 
rimize gelmİttİr. 

Yeni duru§masında ken
dini ko:um ı vaziyetinde 
kalmış olduğunu söylüyor 

Şelıremininde Anıp Melmıedi öldü • 
ren Zaf"Jr ...,,.,,eJce 10 - hepİH malı
lı:Uın oimuıtu. T em:yiz wl L ıtı1i lıa 
bükmii boımuttw'· Dün nalaao J'epılan 
m..,akemeıle Zafir Melmıeclin keadisi
ne tecavüz ottiğini ve rıefaiai miidafae 
yaziyetinde kaldıjuu söylemittir. ldclie 
ma"- da hiclilecle lıelua tahrik iddi
aaının ıılai aabit olmadJimclan bunıua 
kabulü ile c:ezeunm bıhfifini iatfımittir. 
Miidefu da yapılmıt. ......... _ karer 
ı.A8ni için lıqka cine brrıılıılmıtbr. 

Bir kız kaçırma vakası 
Beyfsoz kö)ierindea 11rapmarda Şe -

rife:yi kaçrnmıktmı saçla Sachlr, SiileJ· 
_.., lııiiçük izzet, Sedull... Alitan ye 
M~ ..ıı. a ı s' in c1aru...,.ı.n 
ctiia aiır cezada yepumııtır. Diinlıii du • 
rapnecla miidafae Japılımt. suçla velsiJ. 
... lozm Hdıkle serittiiıni Ye lıa ke • 
pnDa L i* =- lazm amıaiyJe tertip 
eılilcliiüıi .&Jlmnit. l1IÇ aJ clıir ideli • 
umde ...._.bir. Md ' • karer 
hftaimi isin ....... süne bırekılııutbr • 

Eroin kaçakçılığı 
iki celoeclemlMri ulrjzjnci ihti
......~ ..... muhakemelerine dnun 

edilmekte olan hüyik eroin kaçakçw ... 
Wıeai izalarmclan MedllJll Sannm kıza 
O- da, hekkmda •ilen tevkif müzek 

1--.i --- Fethi)'ede tetlıif edile
rek elin,;· · wi ihtiw nrll-neıine 

Ptirilmittıir• 1 

Donıma ... 1 H elin ppolaruıtrro 
lılclia -·- Dcıramn -akıDJJeliniaa 

..,..,__ iat• "ı•• de m w,_.. bana 
liiıaBn •• it, Dmmaa ...., .... 

.,. ·-cliter aaçlaler ile ··-· - .,_ •• • . p. 
Bir eroin tiryakisi 

Ayni me1ıı......ı. 3 -dı '-.i ip • 
tili ... •• . ıcle .... lndı.nm.ıı.- aaç
la ŞeaıletlW otla Halıisiaia n-+elre • 
-llliMM ılnml eclilmjt YP ııuçiunan 6 
.,.ı... u olmenwlc prtile lıir heatlıbe

teclbir elmek .... he- hütiia clıt j .aıede t...taf Ye teclaYiııine ka1W Yeril • 
clıvarluma demir kepen! 'er bplanrek· miftir. 
br.,, c1enilnwkteclir. Af k k 1 A,-ı.,. 1wnemmda ,.ıacı hiç bir yon aça çı arının mu-
-d.ı. 10ktur. Yanan aclliJe lııinuı tara- hak8ffi8SİR8 ba!t:andl 
L-_.__,_, -:n -.ı_vA- lıir .___ y na_. - .-- ,..._. ~ ~ ...ı.;zinci ilıtiau mııMremeaincle 
ne demir lrıepenk pptmlmuı ı..ftçteu diia 1uılıpna efyon bçakçdamun mu-
Wlaeaııi lı;r - - kelınııpmau h&' ıiae hetlamn'!br• 
nsk Ar ' ı 'Mir. llıııl ' h K 1

1 lllllllil, Köae H....,m n Mua-
~'! 'N rioa oa- wf R tela ş..ı..t ..... ~idiler. Sen-

"""_,,""""...., ___ ..,._,_.__. .... _ _....;..___________ 4elcıı M+net pbit olenık dinlendi. 
Kemel ile lamail hu ıuçle alikalen 

-:0-clıiım liİJliyerek, veka :ııamanı te
ucliifen onda ı...Junduldannı ve kendi
lerinin ......... ıce efyon IUÇUDdea llllftkii
mİJetlerİ olmaı :yüzünden Jekalenchk -
1anm iddia ettiler • 

Gazetenizin 5- 2 T. 934 T. li niiallesı
mn iiçiineii aahifeainde ''8elecli)'8ce de
po ..-.. kallanalaaıelıfa olan AFwha 
ha ıle Jalaa hea -aı:ıı.r .. ..._ 
landqanclen 1'ıncm tt!P...... ..... 

KonunNduoar bin:aıınıl.m Wrincililı Uıinc:ililı, islbıcliliii ılerecainJ• 
.,...,.,. ..,,.,. 6ir ----· 

Konservatuvar binası 
75 eserden ancak altısı alıkonuldu 

-tin dHl'leri hillıaaaa ~ AJseti 
ce~tir. 
.SanLırclan pıcılesör PoJı;ik'ia ~ ._. 

mİIJOD iaaı- tarefmclPIİ - .,.., tıek• 
ılir edilmittir· . 
EHıen -ıeri kalıul Hi1- IPllel • 

kirlanı pare .erilerets •• .- .......... 
mıcelıtır. 

Eaerler baldantla kerer ıailılikl• 
- - terci h 1 .... .,. ..... 
- ıha .. -side halka ıröo1wtD11olı 
tir. 

11 Mart oı6ill..; 
Koıuervatu,... binası için lıir müs+ • 

.. tertip eıliliı4sen 16 .... ~ ... 
11reama Şdı=! • p-de dikiJ uls alıida 
ifia 4le mi·r•cb r S ' 'l*L 

F.ırat Ba 7 ı r' ' ep 30 tlıııa fule 
.. -+;- iftink ettili ı..Jcle =•.Jvlf 
lıanlenaı his Wriai _,, _.,,,,. &Ö • 
rib .,tir. 

• Ba .Wdede 16 Mart faciusma hitiD 
heJeeanlermr cealuclrrmau tprt oUa -
pa+n .. '"':Ji JC 1 ... :reai
.. ..... ,. b ep'· ?ıu. W • 
..._ terden Jelsı h ilfıll e:ilh ıl lia. 

Peketi aandale veren köoe Hiioe:yin 
''*1 kıııbvede idim, Muıtafa Şevket be
ne kOfede bir paket nr, onu aandalcı 
Melıwede götür, dedi. Ben 4o paketi 
götiircliim, dönerken memurler yıılwla
ılılern cli,.eı. frenclini miicbıfae etmİf • 
tir. 

ş.l>it M..tımet, "Ben behia çıkıyor • 
dum, Hiiaeyin c:amiin önünden oeıle • 
-..ıı beni çaiırclı. Kemal ile beni kar-
11711 abYel' dedi .,,. elinde aenb bir pa
keti -c1a1e ko)'cia. T11111 o arada - -
llPfm _..... butmhlar, bu bçmC 
iatHi, .ililalar abldl. _, laepaini ril • 
IUllllll lılibainde gönlüm. Batka bir teJ 
lıilmİJWIDll, clemittir. 

Miiddeftmwnilik -unlarden Ke
me!, HİİM)'İD ,,. Mut.la Ş...ketin tev
kifleriai ia._,iıae de riyaset malqmu 

Ja1ma 1MiM HiiaeyÜIİD tevı.;ru.. yeka • 
1-an afJoalerm kı7JDdleri hakkında 
bımaer icleresİlıden iatenilen raporun 
r'-iı olman dolayıaiyle tekrar ao
rwlmelı Ye mulıafae memurlarından 
ş.ı.;.. ile Muıtıftwn .................. 
bicli olarak mııhkenıeJe celt.i için durut
manm 5 kinunaaani 1935 tarihine iM • 
nlab·ıım .... ~tir. 

Hala ernin satanlar ~ar 
E "ıet miidiirlüii bG ..... birOR 

Jdilİ bir lsaçalıçrlık aiı meydeae çıkanmf 
.,. elılıırlene!,, lıir laıçms Jekelenıq
trr. ~ l"fiialalıdın Fliarinin -
ia lml'r 'iı aı i•ılu taıSı ' n hıılts 
.ı-. Ye bu tafiir taraNat ıritrm .... 
IJlllbr· Neticede pia"iıı eroinlai Ge • 
latada eıuelce erain aatmmldan mlllı • 
küm ı ...... la talmmrrclan M•bıla .,. 
• 1 esıi EftimJ'aclaa alcbf! g&Rhnlif, 
Maıtela Ye meb'eai Eftim,a Jeka1aaa • 
IDfllır. Ve bun1erm da 11 t ±alı Ualrii • 
ılerlr c..nle de eroin aattrklan aalatıl· 
DBt ,,. Canil .. -arı- teı ııılmclaıı ,... 
•·••mmıtır. 

Şefir F ...... ti ı W.,,. -b- Eltim· 
,., Cemil pkel--ık ""'ôzUwi •tiau 
m , , ,..... ıai'ıı ... cliı. 

SnçMenn ~ dlL ,ııpılerels 
EftirırJP Da ...... Maatefm 1 1 ...... 

- ı ''ikim,_.~ tafiir F.._ 
rilaL _,_, ..... ile iptill .... ı 1 

.. ..,.. .... , ,·- ... ilk •#'. t -· 
reln a.. k• hn olma lba ile C •••• 
w Fliıırirııla 1ıenaı s-· i• phit olerels 
c.nt ı E• eli isin dlnap-enm 18 .._ • 
DlllMİ 1931 tuihİne im l ıttP M ... ........ , ..... 

Kaçak rakı 
Ci ı L S-- lıDJlinden Moh~ ia

minfıH lıir ...... mahafm tqkillb -
--- rımri clilı±atbıi celıettiiira
........ ,... ...... - b Jt lıilo lıa-'* rekı Wu • -ela ' 'I ık lca
...._ enek lallZİLD Rm":liıı-

Der .?celi kadehler 
Derecesiz endahtlarl 

H-d claecainin nlmı oe 
hatta nhnn altına diiftiiiii fU ... 
ralanla laer nedeme rakı oe em • 
.ali itlrilerin ele ılereceye aıurulmct
a ılifiiniilJii. Ve yeni 7ıl ile 6e • 
raher mqlwınelacle ılereceli laıı • 
cle/J.a lıııl1amlmtuı lrımırlllflı. 

Dereceli lıoılelal. 
DiifWliin 6ir clela ne kimJıeo1 

L' • f 
vır lf·-

Miiharelı rakı clejil ôıcleta lftm.. 
ya olJa. Ve lnınJan IOlll"GI nİf"" • 
Blilıau entlahl. )'erine ılereceU en
ılalat 6aflwlu -

- Bir telı oer/ Dereceli ol.n/. 
Ve bö)-le ılereceye 6cılra 6alaıı 

h-Oı pulayı ,,,,.,.an1ann aJeıli
ni artılı iliz lıaap eılinl 

Aılam m-1& bir 6ara sitmif 
oturmuf eğleniyor_ Bir yandan caz 
6ant ~ryor, öbür yandan lmior 
cıınl cıınl etraluwla dolllflyor/ar • 

Oniine bir Wela lıoymllf; ta
bii ılereceli 1-lela/ isinde ôlG, en 
&la dıuinJeıa rakı/ Ve yaJmt 6ep
lra bir ,ey/ Gözler ılıımanlannnf/ 
&q ılönmefe IHıfl"""f, ayala lralll 
tıfa %GlllCln lıentliaini ö,le ar.ı-, 
ö,le pe/Jit"an görüyor lıi biitiin dı• 
llal'lar hndüine clofra nede eıli-
70r/ Kar,uınılalıi bir mcua be, ma 
M oltqor .. iskemlelerin 6acalrları 
lıorlıuJan tiril tiril titriyor, ,,_ 
ılen lmior M, )'erine on INı, ola • 
yor. He,,.;. miitemotli:ren ealonla, 
croise ile, masalarla caz6crnclsn ıla
oala ile IH!ra6er lıentlüine reoe • 
ram 1'1Pf;yorlar. Ve .uüılıi emre
ıliyor: 

- G1111111111anonl Bffllerıefİr, bi· 
bibitelı, lalı/ Bihitelıl Hılı, -
ılereceli olnn lırlı! 

Vel/ıaıl böylece ılereceli islıi· 
)>İ son tlerece lala i~ ifin de· 
r~ urlto, oluyor .. 

Artık banan dereceye olan ...,_ 
ııiaini 1-a:p edin •• 

Garson lwlelıi dereceye Bör• 
v,Janryor, milimetrai milirnet • 
raine lıo1U70r ama, llÖz müa!i, lıe
Np pmlanna bir çizsi daha ilGıJe 
edebiliyor. En &la ılediii hıla fİ • 
faİnİn içindeki • aömm rakı mec
lialerintlen 1ıariç • üpirtola _,. 
myat/ar. V.telilt __,,amalar da 

- Gqqar-/ Halı/ Biür rakı 
dalıa Betir ki hık! Dere<celi olsan/. 

lleylttzneye ııitmİf 6ir altfamcı· 
)'I B(imniiziin önüne getirin. Ciğer 
kebalııı bir taralta, luulya piyazı 
ö6iir taralta.. Ala tarama/ Enla 
"!her ıar,a.a.. T ıulu baJeml fle· 
)'ili Nlataaı, ançii11ez... Ve conra Ja 
ortaya 6ir de dereceli kadeh! 

Hani lıimyahanelerde tahlil6f 
iflerinJe lmllamlaıı bazı ııiina hor• 
daklar veaaire vart! ı . l ,ıe onlar 

•L! b" f ,,..,. ır "61·. 
l,ıilıanu ııana lnıyunml. 
Bereket llersin bu dereceli lra

defı lrallanmalı usulü fİmdilik 11117' 
ri maa)'.)'en bir müddet İfİn tehir 
eılilmiftir. 
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' 
) BENCE 1 
Edebiyat yapmak 
Merakı 

Divanı edebiyatı mektep pro
~anndan kaldırılmak üzere
~lir. Bu devrimin dütünüşümüz, ya· 
ıı:ıtımız ve hatta yafaYJfIIDIZ üze
rinde mühim tesirleri olacağma i
nanıyonmı. Çünkü elivan edebiya
tı, Türk kafasının hamuruna tah
min edileceğinden çok fazla ken· 
'dinden bir şeyler btmıttır. Ve bu 
ıark telakkisine uygun süs sanati 
yalnız edebiyat sever entelektüelle
rimiz üzerinde iz bırakmakla kal
mamıf, maarifin yayılması ve mek
teple .. de divan edebiyaıtı mahsulle
rinin en güzel örnekler diye veril
mesile ortamektep mezunlarını bile 
çerçevesi İçine alan oldukça genit 
bir halk tabakasına nüfuz etmit ve 
onların verdikleri örneklerle de u
lusun bütün okur yazarlarına va
rıncaya kadar dal budak salmıştır. 

Meınleketin en mütevazi okur 
yazarları arasında bile teınv1 ii r ~
dilen edebiyat yapmak mera.la bat 
ka hiç bir 9eyle sebeblendirilemez. 
lm!ası baştan l;ıaşa yanlı9, yazısı 
kargacık burgacık halk mektunla
ırında bile istisnasız tesadüf edilen 
süslü klişe cüınleler bu şark zihni
yetli edebiyatın, zararlarını vasıta
lı bir surette halkın en derin taba
kalarına kadar götürmüş olduğuna 
bir misaldir. 1 

Gazetelerimizde ve"lıilhassa taş
ra gazetelerinde ne kadar yazılar, 
hiç bir tey F.öylememek için yan. 
yana sıralanmıt kelimelerden orta· 
ya çıkan ve hiç bir mana ifade et· 
meyen cümlelerle doludur. Kafala
rının yapısı basit bir mevzuu en 
basit ve en tabii şeklile söylemeye, 
müsait olmayan nice yazı heves. 
karlarımız, bir teyler biliyor gö
rünmek için muhtelif kaynaklar
dan hafızalarına sızmıt olan klişe 
kelime ve cümleleri gelişi güzel, 
biç bir rabıta düşüncesile bağlı 
kalmadan, satırlara dizerek güzel 
yazı yazdıklarını sanırlar. Bu süs
lü söylemek hevesi bizde o kadar 
i'eri varmıştır, o kadar bıkkınlık 
vermi~ir ki, nerde kısa ve 
veciz, içinde lüzumsuzluklar ol
mayan bir kaç satıra rastlasam bir 
ferahlık duyar ve yazanını içimden 
tebrik ederim. Esasen son zaman. 
!arda muharrirlerimizin gitgide 
kısa ve veciz yazmak tar~a rağ
bet etmelerini de, ben, bu asırlar
ca sürmüş olan sakat yazıt tarzının 
bir al<!sülameli olarak telakıki edi
yoru;n. · 
Gz~etelerde çalışanlar, yazıda 

süs yapma merakına ıa,ra muha
bir' •ri arasında ne geniş mikyasta 
tes<, {üf edildiğini bilirler. Bunlar. 
elan bazıları kli9e edebiyatını tel
graflara varıncaya kadar sokmuş
lardır. " .. X,, vilayetine yeni tayin 
olunan vali gelmittir. Bu haberi 
gazeteye vermek için muhabir tel
grafına fÖyle batlamaktan çekin
mez: "Akdenizi kucaklayan " ... X, 
in bahan andıran güzel ve günet.' 
li bir gÜnünde istasyon .bir bayram 
yeri manzarası gösteriyordu,,. Ke
lime baJma para verilen bir telgraf 
ta bile esirgenmeyen bu lüzumsuz 
edebiyata sayfası mahdut olmayan 
mektup ve makalelerde ne kadar 
geni~lik verilebi!eceği kolaylıkla 
tah-· '~ 0.lil~J..:Hr. 

Divan edebiyahru takip eden 
edebiyatı cedide baştan başa bu 
derde mübteladır. Ba9tan başa bir 

Nıhayet pazar oldu. Vaziyetten 
pek memnun görünen valde hanım 
dudaklarına en tatlı gülüşünü kon· 
durarak oğlunun odasına girdi: 

- Nasıl rahat uyudun mu? 
- Dur bakalım ... daha yeni u-

yuyacağız anne. 
- Bu saatte ne uykuıu bu böy· 

le? • 
- Cumartesi taksim pazar uy • 

kusu ... Mehtapta dolaştrk ... Köşke 
dönünce biraz modadan, müzikten 
bahsedildi; baktık ki tanyeri ay · 
dınlanıyor, tura çıktık ... Sonra bir 
çay içtik ve 9imdi. . . Aaaaay .... 
görmüyor musun? esnerken ağzım 
bir karış açılıyor. Bonnüvi anne ... 

Valide hanımın ağzı da keyfin
den bir karış yayılmıştı. Nasıl ya. 
yılmazdı ki artık Sadun Beyden 
dileklerini koparabileceklerdi. Qğ. 
!unun üstünü örterek: 

- 1 hnı ilyley!e ... - dedi - Ya· 

- YJ, ne kadar kısa olur, ça
buk geçerse, o kadar iyi geçmiş sa· 
buk geçerse, o kadar İyi geçmiş sa. 
uzar. Yıllar olur ki, bir dakika ka. 
dar çabuk geçmez. 

935 yılı, Tanrıdan diliyelim ki, 
çabuk geçen ydlardan biri olsun! •• 

Kulakınisafiri 

ÇAG/R/ŞLAR 

Bay r c.mlaşmalar 
T oros gençler birliği genel yazganlı. 

ğrndan: 
1 - S-1-935 cumartesi günü Adana 

ve çevresinin kurtuluı yddönümünü 
kutlulayacağımızdan bu çevrelileri saat 
(14,30) da lstanbul HaJk,,vine çağırırız. 

2 - 7·1-935 günü saat 10,30 dan 12 
ye kadar lstanbul Halkevinde bayram 
]aşmamız vardır. 

3 - 7-1-935 gecesi Kurtulu~ günümü· 
zün yıldönümünden ötürü Maksiın sa • 
!onunda eğlentimrz vardır. 

Çocuk Esirgeme korumu 
Çocuk e&irgem.e kuru.mu Alemdar 

nahiye kolu başkanlığından: 
Nahiyemizin senelik toplanbaı ya· 

nnki cuma gÜnu saat 14 te nahiye 
merekzi olan Divanyolundaki a~evıin
de yapılacağından kolumuza kayıtlı 
öyeelrimizin teşrifleri rica olunur. 

tekil, kalıp ve hünerli cüınleler e
debiyabdır. Onu takip eden devre
lerde bu illetten kurtulmuş değil
dirler. Hala, lise sıralarında, ilk 
şiirlerini karalamaya çalışan genç
ler, hiç bir mevzu olmadan, hiç bir 
fey hissedilmeden, sadece öğren
mif olduklan süslü kelimelerin bi
ribiri ardına &1ralanmasile yazı ya
zılabileceğini sanıyorlar. Mektep
lerimiz kitap ve mecmualara oku
yucudan fazla tair yetiştiriyor, ede
biyatın ve şiirin bu kadar basit ve 
kolay bir şey telakki edildiği bir 
memlekette buna fafınama-
1.dır. Taşra mecmuab.n, hiç 
bir ı.sım yapmllllillf eski •a
irlerin hezeyanlıı.rıııı tetkike ~ 
redilmit makalelerle doludur. 

Edebiyatın şekil süsü, manasız 
ahenkli cüınleler demek olmadığı
nı nasıl bütün ulusa anlatabilece
ğiz, asırlarca özen ve çalrtma neti
cesinde onun kafasına ~rleştirdiği 
miz kötü ve yanlış telakkileri ora
elan nasıl söküp atabileceğiz? Her
halde bu güç, çok güç bir iş olacak
tır. Ve uzun bir zaman meselesi. 
Fakat b11 güc ve çok zaman ister. 
bir şeydir diye onu geriye mi bı· 
rakınalıyız? Bilakis bu sebebten 
dolayı hiç vakiıt kaybetmeden i,e 
başlamalı ve mazinin hatıralarını 
tasfiye için elimizden geleni yap. 
malıyız. 

Bütün bu dü,üncelerden sonra 
vardığım netice şudur: Mekteple
rin türkçe ve edebiyat prograınla
nndaki değitiklik süratle yapılma
lı ve bu itte cezri davranmalıdır. 

Yaşar Nabi NAYIR 

-

tt.üeııdı; Nazmi Şehap 
nn gideriz. 

Fakat Nazmi bu... İpi ile kuyu
ya inilir mi? 

ikindiye doğru uyanıp aşağı sa
lona inince keyifli keyifli kahka • 
halar atan annesine; 

- Ben gidiyorum ...• dedi -
Ve; 
- Aaaa ... Vallahi bırakmam 1 
Diye yerinden fırlayan hanıme-

fendinin de elini öper öpmez ba
ğırdı: 

- Geldiğimiz günden beri be • 
yefendi Adayı şereflendinnediler. 
Kendisine hürmetlerimi ·bildirirsi
niz. 

Sonra, sauki arkasından biri ko
valıyormuş gibi dörtnala kötkten 
çıktı. iskeleye doğru koşmağa baş
ladı. iki günden beri burun buru
na oturduğu, dişi bir gövercin rsib i 
kokladığı kıza veda etıneğe bile 
lüzum görmemişti. 

MiLLiYET PERŞEMBE 3 tKINCIKANUN 1935 

Moskovada çıkan "Journal de 
Moscou,, tanırunış Fransız roman· 
cısı Claude Farrere'in Türkiye için 
yazdığı romandan bir kaç parça a
larak, yazıcının yüzüne vuruyor. 

Claude Farrere bu romanda 
yaşattığı Typlerden birine şu söz
lerl söyletmişti: 

"Türkler, bir de uluslarına bağ· 
lı olduklarını söylüyorlar, öteyan
dan ise geçmişlerini hiçe sayıyor· 
lar. 

Bütün bir geçmişe yoktur demek, 
bu ne çocukluk! •• ,, 

Moskovadaki gazetenin söyle F' 
mediklerini burada ben söyliye • 
ceğim: 

Hayır Bay Claude Farrere!. Biz, 
bütün geçmişi hiçe sayıyor, ona 
altlınş etmiyor değiliz. 

Hıncımız, sarayla Bcıbıali:vedir! 
O saray ki, bizi iliklerimize ka

dar sümürmüştü. O Babıali ki, ül
kelerimizi küçülte küçülte, kendi 
adı büyük kapısının sığabileceği 
bir çatı bile bırakmadan göçmüş· 

ı;;. Sen bir Fransızsın, Bay Claude 
Farrir! Cumhurluğun babası olan 
bir ulusun kamnı damarlarında ta· 
şıyorsun. 

Bunca Fransızların kemikleri 
üstünde duran bir yapıyı korumak 
için gelmişte, geçmişte, ne kadar 
kıskanç davrandığınızı biz de azı· 
cık biliriz. Şimdi nasıl İsteyebilir
sin ki, biz kendi yapımızı başı boş 
ve bekçisiz bırakalım. 

Nasıl isteyebilirsin ki, onu ayak
lar altında çiğnetelim. Bizim cum
hurluk yapımız, üstelik yenıidir de .• 
Sıvalarının çatlaması, boyalarının 

aşınması korkusu var. Kanlı savaş· 
ların, korkunç çarpışmaların can
lı bir anğı (yadigar) olan genç 
cumhurluğumuzu, yeniden baykuş· 
ların tüneği yapamayız. 

Sen bizi geçmişle aramızdaki 
bağları koparmış gibi görmek ve 
göstermekle çok yanılıyorsun. 

"Atatürk,,ün on bin yıla kadar 
dayanan Türk tarihi üzerinde ara:ş· 
tırmalar yapması boşuna mı idi sa
nırsın? 

Cumhurluk kurulduktan sonra, 
Türkün, geçmff!ne bir kaJ 
daha bağlandığına sen İnanmasan 
da hiz İnanırız. 

Ne iyi ki Türkleri seven, yeni 
Fransızlar, senin gibi düşürunüyor
lar. 

Bizi anlayanlar arasında, saygı. 
değer Herriot'yu örnek olarak gös
terebiliriz. Bu değerli diplomat, 
geçen yıllann birinde, aramızda i
di. 

Türkün, yepyeni bir ulus, Türki
yenin yepyeni bir ülke olduğunu 
gördü. 

Biz geçmişi unutmuyoruz Bay 
Claude Fatrere! Öyle olsaydı geç
mişteki Fr.:ınsanın, geçmişteki 

Türklerle olan sıkı bağlılığını da 
unuturduk! •• 

M. S. GONGöR 

OSMANLI BANKASINDAN ı 
Omıanlı Bankasının Gaita, Yeni. 

cami ve Beyoğlu daireleri, Şeker hayra• 
mı münasebetile ikincikô.nunun 6, 7 ve 
8 inci ırünleri kapalı bulunacaktır. 
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Ne olmu,tu acaba? 
Hiç... esmişti itte... Rüyasında 

Mari'yi görmüş ve birden bire ona 
kartı olan atkı kabannıştı. 

Vapura bet dakika vardı. iske
le kalabalıktı. Pazar yolcuları ka
dınlı erkekli gitelerde itişip kakışı· 
yorlardı. Bilet alırken ılık bir kol 
eline değerek gişe deliğine daldı. 
Batını çevirince hademe Ali ile cu
ma günü lsplandit'te oturan kızın 
abanoz karası gözlerini gördü. 

Arkasından, sağından, solundan 
itenleri kiteden uzakla,ınca bir ke
nara çekildi, onu bekledi. Kız çok 
güzel olduğu için bilet yerinilen 
kolayhkla kurtulamıyordu. Niha
yet daye,ııamadı. Sağı solu omuzla· 
yarak elini uzattı, kolundan yaka· 
ladığı kızı akıntı bumunda mav
nayeder der gibi çekerek kalabalık 
tan kurtardı. 

Kız, kara gözlerini bayılta bayıl. 
ta; 

- Teşekkür ederim ... oh ... çolC 
naziksiniz! tetekkür ederim, - de. 
dedi - "re., leri "ge,, gibi söylü
yor, dudaklarını dilile yalayarak 
konuşuyordu. Nazmi onda kendi· 
sile uzun uzadıya beraber kalmak 
isteyen bir hal sezer giıl>i sıl· 
du. 

- Tam fırsat! - diye dü,ün
dü - fU kıza o meseleyi bir daha 

Oamanlıca L:arııldkarnu ya:ı:dıiımız keli.
melerin ö:s tiirkço mukabillerini ıeklimizin boı 
hanelerine .,erleıtirerek kesip 0 Milliyet : Bil
mece memurlaiuna ,. gönderiniz. Doğru halle
denler ara$ında kura çıtki1oruz •• kau.nanla
ra hediyeler veriyoruz. 

Müddet: Perıembe sünü. akıanuna kadar • 
ıLr. 

Müddet: Bugün ak~ kadardır. 

Bilmecemiz 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

ı 1 1 1 

2 1 1 1 • 1 'B I 
3 BBI 1 ı a ı 'BBI 
4 ı • i 1 1 1 ı • ı 1 1 

5 1 1 1 1 ill i 1 1 ı • 
6 llıBI 1 1 ı • ı 1 1 1 

7 •ı 1 l8 i 1 1 ı•ı 1 
1 

8 1 1 Ilı ı•ı lllDBI 
9 ı•ı 1 1 ı•ı 1 i•I 1 

1 1 ıamı 1 1 181 1 1 

lı 1 

SOL>AN SACA 

1 - Huıuıi ( 4). Matbuat (5). 
2 - Cemiyet (5). Dem (3). 
3 - Hendek, tel, zaman, (2). Eıp (°2). 
4 - BatıDa ( u) •onuna (un) setirince 

uzar (2). Çevik ( 4), mani, duvar (3). 

S - Bir meyva (S). çift degil (3). 

6 - Bal yapar (3). Geniı ( 4). 
7 - Tok değil (2), Güç, lc..'t•Yet (3), A .. 

J1 yuvası (2). 
8 - Kuvvet (3). 
9 - VaHde (3). Ahbap, Akıl (2). Y .. 

mek (2). 
10 - Akd (2). Aktörü.n yaptığı (3), 1-

aim (2). 
11 - latif bam (2). Huzur, int, n•zt (3), 

cari, çeım• ( 4). 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - lneiin erkeii (4). Ki.tip (6). 
2 - Bir çingene çalaııı (5). Jıtjf1,am (2). 

3 - Erkek 2, me7an 3. 

4 - isimleri. kıyaal sıfat J'&paıı .edat (2). 
Hedef. 

6 - DHber (5), IJlr renk (4). 
6 - lhtimanl<i.r (5). At•tı Ha.,.vanın 

yed;iii (2). 
7 - Beyaz (2), Mektep ( 4). 

8 - Şöhret (3), ücret, vücut &UJU (3). 

9 - Ay yuvası (2). Ben deiil, o deiil 
(3). Beyu (2). 

11>\- Yamalı 4). Cuire (3). 
11 - Lezzet (3), Yokuı deiil (4). 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR , 
TlYATROSU 

fııı"~ul Bı1tdiq't1 Bu akşam 
$ehirTiyatııosu Saat <20) de 

ııııııııııııııı H ~ ~r~e E T 

111.Jll W.Ce!E:~~e~~n: 
lllllllll Eı tuğru! Muhsin 

• * • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
12-12-934 tarihte çarıamba günü ak· 

pmı saat 20 de cuma günü gündü~ 
aaat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazım Ekrem Reıit, beateleyen Ce
ınal Reıit. 

OZAN OPERETi 
(Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Sa
bahattin Şehzade· 
başı Ferah tiyatro
sunda bu gece 
Fahri Gülünç, Is• 

mail Dümbüllii. 
La Maskot· 
Uğurlu laz 

Operet 3 perde 
Pek yakında ilk opera Kınnızı Ay 
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geçsem ele yakasını adam akıllı 
kurtarsa. .• 

Ve? 
- Hanımefendiciğim... - de

di - Pek eriı:en dönmüyor mwıu. 
nuz? Pekala son vapura kalabilir· 
diniz? 

Kız, beklediği bir teklife muha
tap olmu9 gibi gülümsedi: 

- Çok iyi olurdu efen.elim ama 
cumadanberi buradayım ... Annem 
merak eder. 

- Tabii buraya· geldiğinizi bili-
yorlardı... . 

- Elbette efendim. Ben izin· 
ıiz şuracıktan turacığa gidemem. 

Acaıba doğru mu söylüyordu? 
Öyle masum bir edası vardı ki 
Nazmi inanmamazlık edemedi ve 
insani bir vazife yapmağa mecbur 
kalmıt bir adam ciddiyeti ileı 

- Hanımefendiciğim... - de
di - iki dakikanızı bana verebilir· 
misiniz? 

- Ama ancak iki dakika ... Bir 
başka gün olsa ... 

- Hayır hayır timdi ... 
- Peki buyurunuz efendim. 
Nazmi bir iki kere yutkunclu. 

Nasıl başlayacağını bilemiyordu. 
Nihayet hiç bir başlangıç yapma• 
dan konuştu: 

- Cuma günü sizi vapurda gör
mü,tiim efendim. Yalnız değildi-

Bu a:kşam : S A R A Y sinemasında 
BGyük ıiaema yıldı.zlarmm e11 fazla eilendiTen arti.ti 

EDDIE CANTOR 
Fransa'da btltll11 hasıllt rekorunu kırm· t ve her g6ıteriUiğl yerde 

alb aydan fazla bir müddet irıe ecıılmit o ı an 

ER MEYDANI 
Şayanı hayret filminin ilk iraesi münasebetile BÜYÜK GALA 

Şiir 1 "'' "•'""'" '" 1 
1 

Şarkıl.r 

Neş'e çerçeve içinde l 00 danslar 
Nükte güzel kız Buğa güreşi 

l'<'X. JL R\Aı. 

• 
Belki yarın, be iki bir hafta ıoııra 

ltlAHŞER 
Bütün medeniyetin mahvolması· Tekmil 

binaların yıkılması dünyanın sonu ••• 

Bugünkü program 
htanbul Radyosu 

17,30 inkılap dersleri: Universiteden 
nakil, Cümhuriyet Halk Fırkası genel 
yazganı Bay Receb Peker. 

18,30 Dans musikisi: Pliik 
19,30 Haberler. 
19,40 Hafif musiki Pliik. 
20 Doktor Nuri Fehmi: Tndıum ve 

mücadelesi. 
20,30 Stüdyo aigan orkestra11. 
21,lS Son haberler - Borsalar. 
21,30 Radyo caz ve tango orkestrası. 
22 Radyo caz ve tango orkestra11. 
223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
1645t Hafif musiki. 17,4Sı Sö'Jı}_er. 18: Na

kil. İ9 t5: Sonatlar konseri. 19 .. 45: Sözler. 201 
Pli.k . .:_Aktüalite. 20,30: Plak. - Sö:z.ler. 211 
Hafif musiki. 21,45: Haberler vea~e. 22: Sen
fonik konser. 22,45: Konierant. 23,15: Dan ... 
- Sözler. 24.05: Dana. 

1031 Khz. K Ö N 1 G S B E R G, 291 m. 
17: Polis orkestrur. 18: Sözler. 18,50: Şiir

ler, - Sözler. 19.:JO: z:.raat. - Haberler. 
21,10: Saarland. 21145: Konser. (Bach.) 23: 
Haberler vesaire. 24ı Dana. 

686 Khz. B E L G R A T ,437 m. 
18: Şarkılar. - MuhteHf. 21,10: Muhtelif. 

21,20: Pli.le. 21,30: Piyano konseri. 22,lOı 
Operalo11rdan parçalar. 22,40: Radyo orkeatraaL 
23: Haberler. 23,20: Radyo orkestraıının de
vamı. 

740, Khz. MUNIH. 405 m. 
18,50: Şark:Jlı konser'. 19,30: Sözler. 19,SOı 

Haberler. 20: "Beya:z toprak., i•imli ıkeq. 
21: Haberler. 21,10: "Saarland - bek&r ıarkı:
ları ( sc;:hrammel). 23: Haberler. 23.20: Saar 
haberleri. 23,30: Mu•ikili romantik piye&İ. 24, 
30; Danı. 

638 Kbz. P R A G, 470 .m 
16,SS: A•keri konıer. - SözUr. 17,SSı Ço .. 

cuk konseri. 18,20: Yuıro•Jav romanıt. 18,401 
Plak. 18,55: Almanca ne,riyat. Te haherler. 
20,10: Pli.k. - Ruıça ders. 20,30: Koro kon .. 
ıeri. 21: Noel maıalları. 221 Haberler. 23,l&ı 
Senfonik ıeaz. 

175 Kkz. M O S KOVA. ı714 m. 
17,30: Parti. 18,30: Kn:ılordu için konıer, 

19,30: JCoykoz neşriyat. 21: Kanıık konser 
22t Muhtelif dillerde ıözler. 

832 Kkz. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
18,25ı Bir opera temsillni nakil. 22,30: Danı 

•e karıtık konser. 
785 Khz. L E 1 P Z 1 (\ , 3&2 m. 
17: Çay muıikiıi. - Sözler. 18~: Vi.yolon .. 

•el konıerL 18,50: Sözler. 19,20: Ş.rkılı hafif 
muıiki (çocuk koroıu ile.) 20,30ı Skeç. 20,SOı 
,flafh,nın beden ıporu. 21 ı Haberler. 21,lOı 
'Saar 21,45: Brucknerden ıenfonik konıer. 
22,45: Şiirler. 23: Haberler, ıpor. 23,20: "Ed• 
bi marcera,, i•imli aık ıkeçi. 

P A R 1 S, (K"a dali•l 19, m. 68 m. • 
14: Konser nakl. lS: Haberler. 15,30: lnıi• 

Jizce haberler. 15,45: Muhtelif ıö~ler. lS.SOı 
Spor haberleri. 16: Sözler. 16.30: Fenderin 
idareai.nde ıenfonik konıer. (Mozart. R.t 
hauı, O, RcpiıbL) 

841 Khz. B E R L 1 N. 316 m. 
18,30: Opera parçalan. 19,05: Çocak netrl· 

J"&b. 19,30: Muhtelif. 20: Piyano aonatları. (pi· 
yano flüt.) 20,40: Haberler. 21,10: Saarland. 
- Saarland10 isimli skeç. 21,45: Vala muıiki&i. 
231 Haberler. 24: Danı mutikisi. 

545 Kkz. B U D A P E S T E, 650 m. 
18: ZiraaL 18,35: Hafif muıiki. 19.SO: Darı 

20,20: Piyano refakatile ıarkdar. 21; Amele. 
21,30: Plak. 22,40: Piyano mu.aik.iıi. 23,201 
Çingene muıiki&i. 24,lOı Dana. 

574 Khz. S T U T T G A R T, 513 m. 
17: HafÜ mu•iki. - 19,lSı Sözler. - Kon .. 

•er. 21; Haberler. 21,10: Milli netrİJ"•l. 21,41h 
Plak. 23: Haberler. 23,30: Piyano muaikiıi. 
(Chopin.) 24: Gece konseri. 

592 Kkz. V 1 Y A N A. 507 m. 
18:,30: Şarkılar. 19: Muhtelif. 20,0Sı Haber

ler. - Aktüalite. 20,4Sı Aıker ıarlala.nn. 2lı 
Aıkerı bando .. Sözler, .. Haberler. 22,301 
Brahmıın eserlerinden konıer. 23.ZOı Haberler. 
24,05• Dan.o. ı.ıs, Plak. 

niz. Sonra sizi takip ettim efendim. 
-Yaa? 
- Evet hanımefendiciğim ••• 

lsplandide girdiniz; bir masada o
turdunuz. O zaman ıize bir garson 
bir mektup getirdi. 

Kızın yüzü kızardı: 
- Evet ... Evet ..• - diye kekele

di -
- O mektupta yazılı olan tavsi

yeleri tuttunuz mu? 
Kızın birdenbire kaflan çatıldı. 

O masum hali kayboluverdi. 
- Siz mi yazını.tınız o mektu· 

bu? 
Biranda öyle değitmi,, öyle .bir 

mahalle karısı tavrı takınmıttı ki 
Nazmi tatırarak; 

- Evet ... - dedi -Belki sizi bi· 
raz ürküttüm ... fakat emin olunuz· 
ki bir hakikat .. . 

"tır,, deyemedi. Kız aşağılık bir 
ıuratla; 

- Sus herif! - diye sözünü 
kesmitti - sus herif! Üstüne vazi· 
fe olmayan 'eylere karışma 1 

Ve Arkasına bakmadan vapura 
'doğru hızlı hızlı yürüdü. Memur· 
!ar düdük öttürüyorlardı: 

- Haydi efendiler! çabuk olu-
nuz ... vapur kalkıyor ... 

- Haydi ... doğru köprü! 
- Tırrt! Tırrt! 
Ko,arak parmaklıktan geçti ve 

• 1 

i3 u l-a i::: SINEMASINDA 
Dün ak~am 

MARTHA EGGERTH 
Şarkı ıöyleyip dana ettiği ve 

blita seyircileri gaıyettiğl 

~ADANE YAL~ , 
Müstesna filmi pak parlak 
muvaffakiyat kazanmıştır. 

tılusikisi: JOHN STRAUSS 
FOX JURNAL 

YENi NESRIYA'l'. 

Yeni adam 
ikinci yılının ilk sayısı yeni forma ;il 

ve 24 sayfa olarak çıkb. lsmail Hakkı
nın "Hala içimizde haılkr inkar eden • 
ler var,, , ''·Bizde Hamlet niçin oyna • 
maz?,, Yazılan Hünyin Avninin Tür
kiyenin iç ökoııomi.&i, Lülfü Emiroğlu • 
nun el ıanatlarunızı nasıl diriltebiliri:z 
oglbi bir çok yazılar vardır. 

Yunus Emre Divanı 
Bürlıan Toprak Yunüı Emre diva • 

nmm üçüncü ve aon cildini netretti. 
Ak~am n:wı.tbaaaı tarafından ne~i· 
len bu kitap t.4k cildlerden tamami\>0 
müstakildir. Yunü& Eımrenin (Mes • 
nevi) iıımile ._.hur ahlakı (eou.i) ..l• 
ni, Bursalı hmail Hakkının yüz aabi· 
fe l'Üren Y unüa Emreıuı Pirleri hak· 
kmdaki tarihi ..., feloefi tenkid ""' 
tefsirlerini, ~ Niyazii Mıırinin ( Çdı 
tmı er"k dalma) adlı sun-eali.te ·· · 
yaıratıcı tenlcid ve ıizahDU zengin bir 
sözlüğü, Y unüaün muhteJü mezarl 
nm resimlerini ihtiva etmektecür. 

OsmanlıcadaR Oz tUrkçeye 
dil klavuzu 

Dilimizde kullanılan Oımanlıca iti• 
gatlerin 20.000 nin Türkçe karıılıkları 
bir sözlük halinde toplanmlf ve T efey• 
yüz kitaphaneıi tarafından 118fredilmiı· 
tir. 

flaiUiy~t 
Asrın umdeıi " M[LLlYET " tir. 

ABONE OCRETLERl ı 

3 a7lıir 

6 " 
12 " 

Türkiye isin 
LK. 
4-
7 50 

14 -

Haric içia 
LIC. 
8-
14-
28-

Gelen evrak pri Y•ram•a.- Müddeti 
seçen a.ü•halar 10 kunsıtv.r.- Gazete .... 
matbaaya ait iıler için mlldlriyet• mü· 
racaal edilir. G.aetemiıı ili.ulann meı'a· 
liyetini kabul •tme:&. ' 

vapura girerken kıza yetitti, fakat 
hiç bir teY ıöylemedl. Zaten bu ıı 
rada güverteden eğilen Aliyi gör· 
müftü. Frengili hademe ı 

- Canım Fahrünnisa nerede kıı.l 
dın? - diyordu - kaç saatte aldıll 
bu biletleri ... Az kalsın yeti,emiye
cektin, Bilseydim kendim alırdıııı. 

Fahrünnisa! 
Fah .. "sal .. runnı . 
F ah ... rün ... ni ... saa ! 
Bu ismi bir yerden halırlıyordl1· 

Hay Allah cezasını versin! ne de 
dağınık kafası vardı. F ahrünni•"·' 
Fahrünnisa! .. 

Çok de•a duyduğu bir isimdi i>ıı ! 
Alnını sıktı, kafasını kaşıdı . Si 

gara İçti, vapurda döndü, dolail" 
Tam bir saat bir çeyrek dil.ündü .. • 
Fakat kafası inat ediyor, ısrar edi· 
yor, bir türlü bu ismi hatırlamalı 
istemiyordu. 

Şüphesiz ... fst mbuldd viizle•c"' 
Fahrünnisa vardı. Bu F ahrünnİS'" 
adından, zaman zaman, bulunduğıl 
yerlerde bahsedilen Fahrünnisa ol• 
mayabilirdi. Fakat .. şu F ııhrünni,
ismini nereden işitmitti? Bunu bul• 
mak istiyordu. 

Köprüye çıkmca gene arkaları• 
na dü,tü. Bu sefer kat"i kararıııl 
vermitti: 

·Bitmedi -
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Mardinde 
Bayındırlık 

ı Nazilli fırka Çankırı bayındırlaşıyor Kepenek suyu 
Yıllık toplantısı Sivasa geliyor 

Sivasta kurulacak 
Atelyeler 

Şehrin elektrik işi de 
yakında bitiriliyor 

MARDiN, (Milliyet) - Değerli 
valimiz Bay Talatın himmetlerile 
bu yıl Mardinde başlamıt olan Ba
yındırlık işleri günden güne geniş· 
!emektedir. 

Dört metre darlığında olan birin• 
ci cadde on, on iki metre genişle
tilmiş, yeni ve modem bir tekilde 
dükkan ve mağazalar yapılmağa 
cadde parke tatlarla döşnmeğe 
başlanmıştır. _ 

Bu çalışma ilk yazda daha ziya
de genişletilecektir. 

Elektrik işi 
Mardinin elektrikle aydınlatıl

ması itine de başlanmak üzeredir. 
Elektrik tehre üç, dört saat uzak· 
lıkta bulunan "Gun,, köyündeki 
sudan ,ut yaptırılarak istihsal edi
lecektir. 

Elektrik durbinlerini, su kanalını 
ve irtifaı ölçmek üzere iç Bakan
lığın buyruğile mühendis İsviçreli 
M. Hefle ve arkadatı Bay Nejat 
Verdi Mardine gelerek bu au üze
rinde tetkikat yapmışlardır. 

Mühendislerin vali Bay Talatla 
görüşmeleri ve tetkikatları netice
ainde bu sudan istihsal edilecek e
lektrikle tehrin aydınlatılabileceği
anlaşılımştır. 

Bu iş İçin belediye başkanı Bay 
Azizle görüştüm. Bu ıudan yazın 
70 • 150 ,kışın 300 beygir kuvvetin
de elektrik istihsalinin mümkün o
lacağını ve bu elektrikle ayni su
dan şehre gelecek kadar suyun geti 
rilmeai de düşünüldüğünü söyledi. 

Şehir haritası 

Mühendis Fehmi Bey tarafından 
yapılmakta olan tehir haritası bitin 
ce işe başlanacaktır. Önümüzdeki 
yılın eylul ayında lambaların ya· 
nacağı tahmin edilmektedir. 

Projenin tasdikinden sonra bele
diyemiz belediye bankasından ala
cağı 50 bin lira ile teaiaata başla
yacaktır. 

Saylav •eçimi anıklığı 
Şehrimizde Saylav seçiınl anık

lığı bitmek üzeredir. T es bit edilen 
kadın ve erkek nüfusa göre bu se
çimde vilayetimizden 6 saylav çı· 
kacağı anlaşılmaktadır. 

Bereketli yağmurlar 
Bu yıl vilayetimizin her yönünde 

havalar iyi gidiyor. Birincikanunun 
ıonlarına yaklaştığımız halde ilk 
yaz havası içindeyiz. Oç dört gün
denberi yağan bereketli yağmurlar 
ekincilerimizin koyuncularımızın 
yüzünü güldürmüştür. Çöl yeşermit 
ekim!er başlamıttır. 

Ulus sesi 
Mardinde çıkan halksesi gazete

si adını öz türkçe olarak "Ulus 
ıesi.,ne çevirmiştir. Arkadaşımıza 
yeni adım kutlularız. 

Merzifon çocuk esirgeme 
kurumu çalışıyor 

MERZiFON, (Milliyet) - Bura 
çocuk esirgeme kurumu doktor Ce
mil, Arap zade "Tahsin., gibi bqa 
geçen ellerin sonsuz gayretlerile 
günden güne faaliyetini arttırmak
tadır. Her sene 100. 150 çocuğa 
tepeden, tırnağa kadar, şapkasın
dan, elbisesinden, iç çamaşmndan, 
ayakkabısına, defterine, kalemine, 
kitabına varıncaya kadar her şeyi 
vererek bu suretle fakir ve kimse
siz çocukları sevindiriyorlar. Bun
dan başka uzak meınleke_tlere tah
sil için giden meınleket yavrııları-
nm da yol paralarını ve 
oradaki mektebe girene ka-
dar sarfedecekleri parayı da ver
mektedir. Bu sene için de gene 
faaliyete geçmiştir. Yakında bütün 
mektep yavruları birerelbise, çama. 
fır, ayakkabı sahibi olacaklardır. 
Halk ta cemiyete karşı azami yardı 
mı yapmaktan çekinmemektedir. 

Sivasta pancar ek: mi 
SiVAS, (Milliyet) - Bu yıl Tur 

hal Şeker fabrikası için Sıvas ve 
Y ddıze.!i kazasma ekilen pancarlar 
dan alınan netice!er ekiciyi kazan
ma sahasında da çok memnun et
miştir. Kesesine fazla paranın gir
diğini gören köylümüz yeni yıl pan· 
car ekimi için heş bin dönümlük 
yer ayırmıştır. Bu ayrılan yerlere 
yeni yıl şeker mahsulü ekilecektir. 
Sıvas arazisi pancar yetiştirmeğe 
elverişli eldu~unu bu yıl alınan ne
ticelerle bir daha göstennittir. 

Bu yılki dilekler üzerl;de Şehri .g~zelle!tir?1e~te bil~as~~ _E~kaf Bu kış projeleri tamamen 
UZU'l ll7UT'I vÖrÜşÜldÜ Jdaresının degerlı hır VarlJgJ goruluyor hazırlanmış olacak 

Atelyelerin kuruluşu bir 
çok ameleye de iş verecek 

NAZiLLi, (Milliyet) - Kaza- ,.. - SIV ASZ, (Milliyet) - Sıvas ka-
mız rırKa senelık toplantısı vilayet t dınları C. H. Fırkasına yazılmağa 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvas ana· 
yurdun göbeğinde kurulmuş tarihi 
bir şehirdir. Buraya dört cihetten 
yolcu gider, gelir. Samsun, Kayseri 
Malatya, Erzurum. Bu yollar yay
layı biribirine bağlar. Tren her gün 
Samsun ve Ankaraya gidiş ve ge
liş yapmaktadır. Yarın Malatya Ö· 
bürgün Erzuruma kadar ulaşan hal 
!arın da bağlanışını göreceğiz. Bu 
suretle Sıvas tren ağlarının tam or
tasında kurula .. bir şehir o.acak • 
tır. Geniş bir saha üzerine yayılan 
ve nüfusu kalabalık olan şehrimiz 
içinde yaşayanları barındıracak ve 
onların yaşama şekillerini düzene 
sokacak olan bir çalışma ocağın
dan mahrum bulunuyordu. Meınle
kette kurıılacak bir fabrikanın a
çılışı çok yıllardan beri özlenen 
ve beklenen bir şeydi. Bu haftaki 
Ankara telyazıları Bayındırlık İ· • 
daresinin Sıvas tren durağında bir 
tren tamir atölyesi, demirköprü i
çin yapılar, ·.mele çocuklarını oku
tacak mektep gibi kıymetli ve mem 
lekete can ve hayat getirecek eael'o 
!eri müjdeledi. 

idare heyeti .başkanı Bay Etem devam etmektedirler. Her gün, 
Kadrinin başlığında toplandı. Kon- gün geçtikçe yazılanların sayıları 
greye vilayet idare heyetinden a- artmaktadır. 
vukat Neşet, Aydın sıtma mücade- ,-/ Kendilerine büyük bir hak veril-
le başkanı Dr. Rüştü ve Ziraat ban- diğinden de çok sevinç içindeler. 
kan çevirgeni Muhterem Kaya Mektep adlan 
Baylar da gelmişlerdi. Öğleden son Sıvas mekteplerinin adlarından 
ra başlayan toplantı gece yarısına bazıları öz türkçeye göre değişmiş-
kadar aürdü Kongre başkan Etem tir. Bu değişimi Sıvas encümeni 
Kadrinin ve ikinci başkan seçilen kabııl etmiştir. Fevzipaşa mektebi-
avukat Neşetin başlıklarında altı nin adı Fevzi Çakmak, lsmetpaşa 
toplantı yaptı. İdare heyetinin ra- mektebinin adı ismet lnönü, Hafız 
poru onayiandı. Fırka büyüklerine Recep mektebinin adı Recep ola· 
kongrenin tapuklarmın ulaştırıl- ..ılll rak kabııl edilmiştir. Bu mektep-
ması için kaza başkanı avukat Ul- !er yeni adlarile anılacaklardır. 
vinin teklifi alkışlarla ve içten ge- Kepenek suyu 
len bir kalkınma ile onaylandı. Di- Belediyenin şehir için ilkbahar.: 
!ekler uzun uzun konuşuldu. Her da yapacağı işleri hazırladığını ve 
dilek üzerinde kongrede bulunan kışın yolların projeleri ite meşgul 
kaymakam Bay İhsan ve memur ve olacağını evvelce bildirmiştim ... 
muallim arkadaşlar ve belediye Baharda yapılacak işlerin ara • 
batkanı Bay emin konuşmalar yap· 1 sında bir de (Kepenek) suyuna a-
tılar. Sıtma işleri için Bay Dr. Rüş- it çizilen ve hazırlanan projelerin 
tü, Horsunlu kanalı için kaymakam tamamen tatbik edilmesi için şim-
Bay İhsan ve müstahsilin korunma- diden başlanan hazırlıklar ön saf-
ıı için de Bay Muhterem kaya uzun ta bulunuyor. Belediyenin (Kepe· 
konuşmalarile kongre üneylerini nek) suyu için çizdiği esaslara gö-
aydınlattılar. Mekteplerinin eksik- re Sıvas ha.Ikının temiz ve sıhhi o- Bu telyazılannı okuyan Sıvaslı 

sonsuz sevinç içindedir. Bayındır
lık idaresinin kuracağı yapılar üç 
milyon lira ile tamamlanacak ve 
içinde yüzlerce yurtdat verimli bir 
hayat içinde çalışacaktır. 

lerinin tamamlanması için söz alan lan bu sudan faydalanması ancak 
Bay Recep mektebi baş okuducusu mahaile aralarına akıtılacak olan 
Bayan Münirenin dilekleri ehemmi büyük çeşmeler yardımı ile bu sıh· 
yetle dikkate alınmak kaydile vila· hi ihtiyacın önüne geçilmiş olacak-
yet kongresine gönderildi.Hesaplar tır. Kepenek suyundan tehir için 
onaylandı, bütçe yapıldı. idare he- 30 çeşmenin akıtılması lazımgel • Memleketin ökonomi cephesini 

de tamameıı değiştirecektir. Bu • 
gün it bulamayan,' kahve köşelerin 
de bekleyenler yarın fabrikaları
mızda kendilerine it bulacaklar· 
dır. 

yetine: mektedir. 
Avukat Ulvi, avukat Sami, Tev- Duyduğuma göre; belediye bu 

au projeaini bir an evvel tamaınla-
fik, Mühendis Hilmi, Hakkı, Ragıp mak hususunda elli ton kadar de-
ve Rifat gene eJ.birliği seçildiler. mir boru getirtmiştir. 

Vilayet kongresi mümessillikle- Halik suyu 

rine deı Kazaya getirilecek suyun bir an 
Avukat Ulvi, Avukat Sami, Tev- evvel akması için lazımgelen boru-

Aldığım haberlere göre atölye
lerin kuruluşuna baharda batlana
caktır. Bayındırlık idaresi yapıla· 
rın yerlerini seçtirmek ve burada 
tetkikatta bıılundurmak için bu • 
günlerde bir heyet gönderecektir. 

fik, Kuyucaktan Ahmet, Atça fırka Yukarda "Çankın EvkaJ dairesi, aşağıda istasyon yolunda yapı- lar gelmittir. Bunlar doğrudan doğ 
lan binalar, ortada Evkaf müdürü Bay Sadık. 

başkanı Mustafa ve Sııltanhisar fır ruya Hafiğe sevkedilmektedir. Bu 
ka ,başkanı Ali z. Dirik ayrıldılar, ÇANKIRI, (Milliyet) - Şıüphe yok <liye de baılayacak, idarel hususiye de gelen ve ısmarlanan borular 26 ton 

h lııi dünün Çankınsı bugün her sahada harekete gelecek, elele verilerek Çan- dur. Bunlara 2900 lira verilmi,tir. 
kongr~y~ yeni idare eyetine bu bir ba-'-alık gö•te-·'-teclir. Onun bün- kırı dünun·· L_,,_ __ - d L,__ • 

.- ,....,.. ...uunuız yur u mamur .,... fo- Gelecek su kaza halkının tamamen 
yılda iyi başarmo.lar dileği ve Bay yesinde ıu bit- kaç yıl içisde gördüğü- bir olarak meydan alacaktır. 

1 1 ğümüz değıişildikı .... yükselerir her yer- çünkü bu vilayet bünyesinde yarın *· istifade etmesi için bet çeşme üze- Merzifon Halkavi istiyor 
Ulvinin kartıhklı teşekkür eri e •on den ü&tündür. Bakımıızltğını teessürle tisadi Hı- uyanı1 ta göaterecekıti:r. o. rine akıtılacak ve bü. suretle Hafik 
verildi. gördüğümüz bu şirin şeıhirde arbk imar nun tabii ıervetleri bunu doğurmağa ne tamamen temiz ve yıllardan beri MERZiFON, (Milliyet) - Mer-

Nazilli fırka heyetimiz ite bqla- ediliyor. Hem nasıl? Dev adımlı biı- fÜphe bıra'kı:r. Ya.rın Karadenize demir özlediği suya kavutmUf olacaktır. zifon kalabalık ve içtimai varlığı 
al 

hızla~. yolile bağlanacak o vakit Karaköprü Saylav •-imi oldukça yüksek bir kazadır. Bu ka-
y ı üç yıldır çok çalışımf ve iyi ve- Çımkırıda ıehrin imarını herk<>& özün- bahçelerile övülen Çankırı daha ....ı.. yük- -., d b'" yük" k l balık aehirde 

.- Belediye saylav seçimi için hal- ar.. u ve a a T • rimler alımttır. Biz de kutlulanz. den diliyor, memleketin her teıekkülü; selecelı: ve firinlenecekt:ir. k 'ht" d 

Çorum sporu 
Niçin durgun? 
Baz.an bir yalazlanıyor ve .. .. 

gene sonuyor 
ÇORUM, (Milliyet) - Gazeteler

de yurdun bu.;ak bucak, bölmelerinde, 
spor a)"laılarını, duyumlarını, görüp, 
okudukça, yüreğimin köyünkle, üzün· 
tü içinde burculandığını, içimi kafir 
bir korun, alaz alaz kavurduğunu gö • 
rüyonmı. 

Çorum ki, yurt çocuklarının arayıp 
ta bulamadığı tüke! anlamiyle, güzel · 
bir alanı vardır. 

Çorum ki, kasırgalar, baranlar do
ğuran, verimli, ülkülü çocukları var • 
dw. Çorum ki, ülke severliğin, ATA· 
TORKE g<inül bağlamanın, güreli, yi
ğitçe örneklerini çağ çağ göstermiıtir. 

Peki ama, Lu durgunluk neden? 
Neden bu, durgunluk ki, öxüta~ 

diriksiz dura dura, bucaklıyoruz?. 
Adı olan ve fakat, kendisi ohm· 

yan bir spor kurumumuz var gibidir. 
(Hale) ne it yapar? Belli ki, bumı 
bilen de yoktur. Bunu bilse bilse, an • 
cak (Rufahiler) bilir ve karı§ır ... 

Bazan, bir kıvılcnn yalaz.lanır gibi 
oluyor ve yalazlanmasile IÖnmesi de 
bir oluyor. 

Bana öyle geliyor ki, Çorum spo
ru, bu gidl§i ile bütün bütün öyküye, 
unutulmaga yuz tu.tmu~tur. Bunun dam 
la damla eriyiıini görmek çok acıdır. 
<Bu acıyı, gönüllerinde opor ıevgWni. 
ta§ıyan ve tadanlar bilirler. 

Umanın ki, Çorumun değerli Ön· 
derleri, bu kıymlı gönül yarasını o
narmak, bir gez daha sarmak ;çin SÖZ• 

leşeceklerdir. 
Bunun bitimini görmesem bile, sez. 

mek te benim için büyük bir kıvanç 
olacakt.r, 

Cevdet Baykal 

Bandırmadan balıx ihracatı 

başlc.dı 
BANDIRMA, (Milliyet) - lake 

lemizden Yunanistana taze gölba
lığı ihracına başlanmış ve bu haf
ta içinde Yunan motorlarile, Dede
ağaca 18.000 kilo taze yayın ve sa
zan balığı gönderilmiştir. Bu ha. 
!ıklar, Bandırmaya on beş kilomet
re uzaklıkta bulunan Manyaı gö • 
!ünde avlanmaktadır. 

idareihuıuo:iye, belediye bu uğurda ça- kın kolay rey istimal etmesi husu- "halkevi., ne ço 1 ıyaç var ır. 
Iıııyor. t 'akat evkaf bu çah§lllayı mem- $ • k ıunda b,.• cube üzerine taksimat Zira memleket gençliği faal, çalıt-

IVIS!I e im ve biçim ..,. T • 1 d Yalnız lekette güzel bir kaç eaer meydana ge- yapmıştır. Birinci tube: E&kikale, mayı seven msan ar ır. 
tirmekle göstermektedir. SIV AS, {Milliyet) - Sıvaa çok- Çarpbaşı, Sular başı, Uluanak, Pa- halkevi açılması biraz mütkülleşti. 

Evkaf ıehlrde se .. izce çalıııyor, hem tanberi bir ekim ve biçim tehri ola- •abey. lkincı' •ube: Mehmetpa...._, Çünkü eski Türk ocağından kalma, 
memleketin ihtiyacı ve güzelleşmesi iç.in y 1 • ' •- h h 1 "f k 
çal b. üml' il .. li . Ça ra:k tanınmaktadır. ı dan yıla ekim Yu··ceyurt, Aydogvan, Ece, Kayser1•• binanın be eme a ır a,, ya ve· 

ışıyo., ır c e e aoy yeyım n· 
km için çalıımanın en son gayretini göo- ve biçim vericileri artamaktadır. kapı, örtülüpınar .. üçüncü şube: rilmesi, lazım ve zaruri idi. Bu ıe· 
teriyor. 934 te ekilen buğday 135,521 arpa Alibaba, Akdeğirmen, Bahtiyar • bepten iki senedenberi binanın 

Dün yıkı;k harap vakıf diikkanlarmı 47,906 yulaf 2,270 çavdar 817 hek- bostan, Çayyurt. Dördüncü tube: "fırkaya,, verilmesine uğratıldığı 
bugün beton anne olarak yükseltti. B;r ta 1 k t b't d'l · t' B k' h · r o ara esı ı e ı mıt ır. u e ı- Kızılırmak, Uçlal:\beyi, Yahyabey, halde bugu""ne kadar enüz netıce-yrl içinde bir, ikıi, üç, döl't ba§lıca gÜ· • ld d · b 
zel bina meydana getirdi ve getiriyor, mm geçen yı an yüz e on nıs e- Gökmedrese, Kaleardı, Uzun yol. lenemediği yüzünden halkevinin a-
bunlann üst kısımları her ite Yi'raya- tinde bir fazlalık gösterdiği görül- Beşinci tube: Demirciler, Küçük çdması güçla,tiğinden memleket 
cağı gibi altlarmdakıi dükkanlar da te· mektedir. • · minare, Ferhatbostan, Irmak, Yi- gençliği büyük teessür duymakta-
miz bire rdiikkan olabilmekle hem hal- Çoruma kar yag~ıyor g"itler, Klağuz mahalleleridir. dır. Umit ederiz ki alakadar ma· 
kın, hem memleketin ihtiyacı görülüyor. d 1 d k 

1 -'- sek ÇORUM, (Mı'llı'yet) - Bugu··n Reye i•tirak edeceklerin a ları- kam burayı "fırkaya,, ma e ere , Hakikatıi oöy em .. .ten çekinmez doğ- T 

ru diirıt bir lokantaya evkafın yaptırdı· Çoruma ilk defa olarak kar yağ· nı taşıyan defterler asılımttır. On gençlik teşekküllerinin bir özatası 
ğı bina bugün cevap verdi. mağa baflamıştır. Kentin burakla- bet gün askıda kalacak, 9 • 1- 935 olan bu "yuvayı,, Merzifon havasın 

O dunnadan kendi kendine &&kince n mebbeyaz oldu. te inecektir. dan uzaklaştırmaz. 
çalıııyor kıymetli müdürü Bay Sadık bu 

H . taki ed" .. • • • • • • • ••••••••• ' ........................ ''. ' •• '' .......... ' .......... '''' ' .......... tıı ...... " •• \: .. ' ..................... . uğurda çok faaldir. er işı p ıyor • • 
ve başarıyor, Evkaf umum müdürü de 
Çankınnın güzelleıınesini çok iıtiyor, 
her yapılan qi münasip gÖl"Üyor. Mimar 
Sinanın çok güzel eseri ve Ayasofya.nm 
ıküçük hlr modeli olduğu söylenilen bir 
caml var. Bu büyük cami şehrin birıcık 
iıbidesidir. lıte bu eser tamire muhtaçtı. 
Bunu gören, hisseden, duyan umwn mü· 
dür deııbal tamirine başlattı. Bugün ha· 
rici kıomı bitme<k üzeredir. Gelecek ""' 
ne iç kısmının tam:irine baılanacaktır. 
içi mühimcedir. Tarihe karışan hata bal· 
kın her çeşit nümuneı.ine burada tesa· 
düf olunur. Bunları bozmadan güzel bir 
tamir ıüpllıeoiz bu güzel abideye hay~t 
verecektir. Çankm evkafmm bu faali· 
yetini gözümüz önünde duran bu bildi
ğimiz ıeylerden başka gelecek sene n<>
ler yapmak istenildiğini öğrenmek ;çin 
evkaf müdürünü gördüm. Bana kısaca 
izahat verdiı 

" - Bu yıl yapılan, on, on befbin li· 
ralık görülen i1lerdir. Fakat gelecek yıl 
için faaliyetimiz biraz daha geniıletile
cekt:ir. Orta pazarda sekiz di&kiın, mani· 
faturacılar çarıumda 6 dükkan yapbn· 
laoalı:tır. Bir de Buğday pazarında fenni 
bir "fınn,, yapılacak. Tasavvur halin<le 
olan iki '1imiz daha vardır. H ü.kıimet cad· 
desinde belediyeye ait yazıhanelerin bi
rini alabilinek oraya memlekete çok la· 
zım olan bir apartıman yani güzel bir o
tel, biri de hkilip hanı denilen yerin 
etrafını alarak oraya güzel bir bal yap
tırmak ;çin umum müdürlükle düşün. 
meloteyiz. 

Bunları işitince hakikaten sevindim. 
Bunlann lhabrlanıp ta tahakkuk etme
me•i imkansızdır. Çünkü yukarıda yaz
dığım g.iıbi evkaf memleketin ibtıiyacı ve 
güzelleşmesi için her ıeyi yapmağa ka
dir bir varlıktır. Bu gayreti takdirle kar
ıılamak ve alkışlamak lizımdır. Çok Ü· 
mit ederiz ki yakında bu gayrete bele-
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MÜŞAHEDE, 1. Bakı, 2. Görüm, 3. Gözle &Örme. 
MÜŞAHEDE ETMEK. 1. Aaıamak, 2. Gönnclı:, Göz!ı 

&'Örmek, 3. Tanımak. 
MÜŞAHHAS, 1. Bului, bolduıl;. 
MÜŞAHiT, 1. Bakışgan, 2. Gören, gözle gören. 
MÜŞAREKET, 1. Birlik, birliktelik. 
MÜŞAŞA, !. Parıldıyan, parıldar. 
MÜŞAVERE, !. Cangı. 
MÜŞAVERE ETMEK, 1. Başbaşa vermek. 
MÜŞAViR. !. Ayguçı, 2. Danı:şdaıı. 
MÜŞEKKEL, !. CotalL . 
MÜŞEMMES (Arapça dotrusu cmüşrnı•• tir. Oamanlıca-

nm, arapça uydunnalarmdandır). Çof~ç .. 
MÜŞEVVEŞ, !. Aolaşdmaz, 2. Belırs12 ... 
MÜŞEVViK. ı. Çeneti (lKva ve iğfal edıcı mao.) 
MÜŞFiK, 1. Acıyan, 2. Bağırııak. 
MÜŞFIKANE, 1. Acıyarak. 
MOŞKIL, (Müşkül), !. Ağdılı: · .. l 
MÜŞTAK, ı. Çıkmış, 2. Türemiı (Tilr~ek • otede~ber 

toplanıp vlicuda gelmek, derme çatma ıurebyle te§ekkül YI 
~ur etmek.) . 

MÜŞTAK ı. Can atan, 2. Göreceıl;ı gelen. 
MÜŞT ACiL, Uğraşan • 
MÜŞTEHi, ı. Aiiız sulandıran. 
MÜŞTEHiR, 1. Adlı aanlı. 

MÜŞTEIL, 1. Alcvleıunıı. 
MÜŞTEKi, Yana.z. 
MÜŞTEMIL, ı. İçine alan. 
MÜŞTEREK, ı. Cum (Umumi, umum beyninde mUıtereli 

man.) . G'" 
MÜTEASSIR. 1. Çetin. 2. uç. 
MÜTECANiS, !. Çu!um. .. 
MÜTECA VIZ, 1. Artılı: (Fazla, %\yade man. Yı. binden 

artık e.sker) .. 
MÜTECELLI, 1. Beliren, beluren. . 
MÜTECEZZI, 1. Ayrılan, ayrılabilir (Kabili tecezzi kabill 

inkısam man.) · · b' · · · MÜTEDAHIL, 1. Birbirine geçmıı, bır ırme rırmıt. 
MÜTEDAViL, 1. Alınıp verilen, 2. Dolaşan. 
MÜTEDEHHIŞ, Ürkmüş. 
MÜTEDEHHIŞ OLMAK, 1. Olgusanmak, 2. tl'rkmek. 
MÜTEDENNI, 1. Aşağılamış, 2. Aşağılayan. 
MOTEELLIM, 1. Acı çekmiş. 
MÜTEEMMIL, !. Dalgm. 
MOTEENNI, 1. Ağır başlL 
MÜTEESSiR, ı. Dokunmuş, dokunulmuş. 
MÜTEESSiR OLMAK, l. Acılı:smmak. 
MOTEEZZI. 1. İncinen, incinmiı, 2. Sıkılan, ıö:.ılmıs. 
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MUANNiT, 1, Arkuk, 2, Boyangu, 3, Dikbaşh, 
MUAREFE, 1, Bildiklik, 2, Bilik, 3, Bili§me1 4, Tanı~nıa. 

5, Tan.q olma. 
MUATTAL, 1, Bırakdmış, 2, Boş, 3, lş1cmcz, i~siz 
MUV AZA, t, Dciiş, 2, Değiş doku~, 3, Değişme, dt-ğiştir· 

me. 
MUAViN, 1, El ulağı, 2, Yamak, 3, Yana~ık, 4, Yardım~ 

cı, 

MUAYENE, 1, Bagu, 2, Baku, 
MUAYYEN, 1, Belgilen&"eo., 2, Belgili, 3, Belirli, 4, Bel· 

!i. 
MUBAHASE, 1, Çarpışma, 2, Keriı, 3, Konu1ma. ._ 
MUBALACi.A, 1, Abartma, 2, Aşın. 3, Aşırıp la$trmL 

" 4, Büyültme, büyijk gösterme 
MUBAREK, 1, Arıi, 2, Görklü, 3, Kutlu, 
MUBASSIR, 1, Arayıcı, 2, Bakıcı, 3, Bekleyici, 4, Gözeti.ı1 

ci. 
MUBAYAA., 1, Alım, alnn, satnn,, alı, vcriı, 2, Satı. 
MUCiT, 1, Bulan, 2, Bulucu, 
MUDAREBE, 1, Döğüg, Dövti3, 2, Döğil5me, dövilfml 

3, Vuruş.ma. 
MUDHIK, (Müthik,) 1, Güldüren, ııüldürücü. 
MUDiL, 1, Aiır i~, 2, Büyült iı. 
MUF AREKAT, 1, Ayrılık, ayrılma, 2, Uzakla1ma. 
MUi'ASSAL, 1, Uzun, 
MUGADDi, 1, Besleyici, 2, Esirtken. 
MUGALATA, 1, Ağız, 2, Söz karıştırma. 
MUGANNi, 1, Çağırıcı, (Tiirkü çağırıcı) 2, lrlayıc~ 
MUCLAK, 1, Anlaşılmaz, 2, Çapraşık, 3, Çetin. 
MUHABBET, 1, !siklik, 2. Sevgi, 3, Sevi, 
MUHACERET, 1, Göç, 2, Köç, 
MUHACI JI, 1, Göçen, Götmü1, 2, Göçkün, 3, Göçmen. 
MUHAFA.tA, 1, Barmdırma, 2, Esir&'eme, 3, Gözleme. 

cC:z altında tutma, 
MUHAFIZ, 1, Bekçi, 
MUHAKEME, 1, Duruşma, 2, Düşünüp taşmma, 3, 01• 

me, ölçüp biçme, 
MUHAL, 1, Olamaz, olmaz, 
MUHALEFET, 1, Ayrtlık, 2, BaıJıkahkt 
MUHALiF, 1, Aykırı, 2, Aykırılı:ı;ı. 
MUHAMMiN, Ocancı, 
MUHAREBE, 1, Döğüş, 
MUHARiP, 1, Alp, 2, Döğüşkcn, 
MUHASARA, 1, Kaba!, 
MUHASEBE, Sayışma. 
MUHASI P, 1, Sağışç~ 2, $akıcı, 
MUHAT, 1, Çevrilmiş, 2, Kuşatılmq, 3, Sardı, aarıl.mq. 
MUHAVERE, 1, Konuşma, 2, Söz, 
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Yılbaşı tebrikleri 

Yazan Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

(Başı 1 inci sahifede) 
lunmuı oldukları dostane tebrikler • 
elen fevkalade mütehassio olduğum 

halde ıizden en lalDİmi tebriklerimi 
ve baımetlu kral hazretlerinin ve za
tı fahimanelerinin ıahsi aaadetlerine 
dost ve asil Yugo•lavya milletinin a· 
zamat ve refahı hakkındaki temenni
lerimi kabul buyurmanızı rica ede -

Yolda iki gölgenin çıkmasıyla ka
l ama bir sopanın vurulması bir 

o 'du. Tabanca patladı, yaralandım 
Hülasa Fon Krohn fazla ısrar etmedi. ı 

rim. 
Kemal Atatürk 

Türkiye Cumbuneui Kemal Atatürke 
ANKAR~ 

uk Onun en ziyade ehemmiyet verdi-
( Marthe Richard Fransa cas~sl kul! l Jd 

tqkilatı tarafından Ispanyaya gon<!e- ği teY kurtların anı mıt o uğu 

Zatı devletlerinden 1935 yılı mÜ· 
naaebetile gerek phsnuz, gerek mem 
leketiniz için hluetmekte olduğum 

'n •amİmi tememıileri ka!>ul buyur
manızı rica ederim. 

rilmiştir. V azıfeııi orada Alm:ın casua idi. 
t"1kilatına girmek ve iki cihetli casus· 
luk yapmaktır. Marthe bir sürü macc;-_ 
ralardan sonra Alınan casuslarının reıaı 
Baron Fon Krohn ile taruşmıştrr. Bun· 
dan bir çok malumat alnu~ ve bunları 

••• 

Fransaya bildimllştir. 
[Şimdi Baron, Marthe Richard, bir 

çok maceralardan sonra otomobille Zo
zo ismindeki bircasusu aevkedcrlerkcn 
bir kazaya uğramışlardır.] 

Jntikamımın .•• son ve kat'i inti
kamımın zevkini duyar gibi oldum. 

iki bacağımın acısına tahammül 
edi lir gibi değildi. Fakat h.iila mü
c.nrlele etmek istiyordum. Bağırma.· 
mak için di~lerimi dudaklarıma ba
tırarak evden çıktrm. Dışarıda bel
ki bir Fransıza. •• Bir diplomata raat 
layilbilirdim ... kim bilir?.. Bulun
du ğum vaziyette müttefik devlet
ler in sefaretlerine gidebilmeme im
kan yoktu. Alçıda bulunan baca
ğı r.:ıl.:, koultuk de!ıncklerim bu zi
yaretimi nazarı dikkati celbetme
c!.-n yapabilmeme mani idi. En kü
çült bir te~bbüsüm derhal haber 
alı":lırdı çünkü bütün Mac:hid bil
has~ll mahut kazadan sonra beni 
tanıyordu. Evvelce oturduğum o
telleri birer birer dolatmak fÜpbe
vi üzerime davet ederdi. Bundan 
ba1'ca Atate militer Fon Kalley'in 
adamlarını da nazarı dikkate alma 
bidim. Maddeten çok zayıf bir hal
de bulunmam onların i,lerini kolay 
la,tırdı. 

Bir Belçikalı olan palas otelin 
kapıcısı Jeneral Denoignes'in ls
pa-tyayı terkettiğini bildirdi. 

Başka bir şey yapamadığım için, 
Kııpiten Ladoux'ya antipirinli bir 
mektup gönderdim .•• İçimden bü
tün kuvvetimle bu mektubun karan 
lık odalarda çok kalmaması için 
dıı~ ediyordum. 

Hapishaneme nefes nefese, se
sim tutulmuş bir halde döndüm. 
Fon Krohn hiddetinden köpürmüt
tü. Benim bitkin halimi gorunce 
hiddetini yendi ve sadece: 

- Buenos Ayres'ten bir mektup 
aldım, dedi. Attaşe Naval hiç te 
memnun görünmüyor, götürdüğü
nüz r..;ektupları okuyabilmeğe im
kan bulamamıt fakat çok budala 
bir adam olmadığı için kurtları ne 
yapacağını pekala tahmin etmi,. 
Attaşe Muller kurtlu buğdayı görür 

görmez kurtların canlı mı cansız mı 
olduklarını tetkik ettirmeğe üzum 
görmeden, kurtlu buğdayları Fran-
112 stoklarına tevzi ettirmit olacak
tı. 

Yatağıma uzandım: 

- Attafeniz rek o kadar akıllı 
değil dedim. Kimyagerlerine, seya
hat esnasında kamarama au girdi
ğini söylt>yebilirdi. Ona paketlerin 
ıslandığını anlalmıftım. .. 

MOF 

MUHTAÇ, l. Eksikli, 2. Görümlü. 
MUHTELiF 1, Ayrı ayrı (Ayrı maıı.) 

Günler ge;ti ... 
... Paristen hiç haber alamıyor

dum. Kapiten Ladoux'nun mektu
bumu vaktinde alacağını ve Buko
daki fabrikayı müdafaa ettireceği
ni timit ediyordum. 

Hergiın ar.nemden acı bir mek
tup alıyorrlum. Manen eziliyordum. 
Ayın aonunda, blr sabah Fon 

Krohn bana Fransu: eazeteleri ge
tirdi. Açtım, ve okudum: 

"Bayonnun yakınında bulunan 
Buko barut imalathanesinde bjr 
sutkast: Doksan ölü ve bir çok ya
ralı var . ., 

Kollarım gev9edi, yanıma düttü. 
Büyük bir üzüntü beni yerime mıh
ladı, sesimi boğdu. Bütün cesare
tim kırılmıt, yok olmuftu ... 

Bu kadar çalıtmam bota gİtmİf· 
ti... Fakat ben niçin bu odada bu
lunuyor, niçin bütün kinime rağ
men gülmeğe uğraşıyordum? .. Ni
çin? ••• Niçin bütün nefretimi gizle
meğe ça!ıtıyor, niçin hürriyet için 
can atan gencliğimi burada berlıat 
ediyordum? ..• Mademki faydalı ol
mak gibi büyük bir manevi mü
kafatı elde edebilemiyordum?.. Ö· 
lüler vardı... Gözlerime yat hü
cum etti •.• ölülere... kurtaramadı
ğım ölülere ağlıyordum .•• Kendime 
ağlıyordum. Baron meraklandı: 

- Neniz var? •• ne oluyorsunuz?. 
Niçin ağlıyorsunuz?.. diye sordu. 

Bi'meden benim gardiyanrm o
lan adam... Benim kendisinden 
nefret etmememin imkaru olmayan 
adam, bana tatlılıkla bakıyordu. 

' Ve bu adamın tatlı bakıfları oe ;:m 
için en ağır bir hakaretten daha a
ğırdı •.. 

-Vaziyetimi düfünüyorum, de
dim ... Ailemi düşünüyorum .• Öyle 
kederliyim ki... Annem, babam, 
hepsi benim yüzümden ıstırap için 
de ... 

Asabım gerilmitti •.• fakat disipli· 
ne kendimi öyle alıttırdım ki ga
zeteleri tekrar elime aldım. Hiç e
hemmiyet vermiyormut gibi sor
dum: 

- Bayon yakınında bir barut i
malathanesinin berhava edildiğini 
okudı.:nuz mu? 

Titredi... elimden gazeteyi kap
mak için saldırdı. Az kaldı bütün 
isyanımı yüzüne haykıracaktım. 
Şimdiye kadar kinimin bu raddeyi 
bulduğunu hiç hatırlamıyordum. 
Fon Krohn'un yüzünden nese tatı· 
yordu. Bu iti bafarm19tı ... Doksan 
adam öldürmüştü.. Doksan masu
mun kanına girmitti. Onu bir ka
tık suda boğmak İstiyordum ... Ve .• 
gülmek mecburiyetinde idim. Fon 
Krohn gazeteyi bana iade etti ... 

70 MOŞ 

KAROL 
Romanya Kralı H"fltletlu ikinci Ka

ro! Hazretlerine 
BU KREŞ 

Yeni aene münaaebetile zatı bat
metanelerinin göndenniı oldukları 

telyazmnı çok büyük bir memnuni
yetle aldım. Zatı baımetanelerinden 

en hararetli tqekkürlerimi ve tahai 
aaadetlerile d06t Romanyanın aaadeti 
balık ndaki temennilerimi kabul bu • 
yunnaruzı rica ederim. 

Kemal Atatürk 
Atatürk'ün tefekkürleri 

ANKARA, 2. (A.A.) - Riyaaeti
cu.;.ı,ur Umumi katipliğinden: 

Reisicumhur Atatürk, :reni yıh 

kutlayanlara teıekkür ve en iyi di • 
!eklerinin Anadolu Ajaımnca iletil
mesini emir buyunnuılardır. 

Ya hasisliğin 
Bu derecesine 
Ne buyurulur? 

(Başı 1 inci sahifede) 
kendi namlarına bankaya mı yatırılma· 
11, hapishane kıwmnda mı muhafaza 
edilmesi, yoksa ailelerine mi verilıneai 
ıorulmuıtur. Mabkı'.ıınlann bir kısmı pa
ralarının ailelerine verilmesini arzu et
mişler, bir kı11111 ela hapishane kasaım
da ve bankada muhafazaS1nı iıtemiı • 
lerd;r, 

Paralan hapiahane kaıasmda olanlar 
istedikleri zamanda ilıtiyaçlan ni.abetin• 
de para alıp aartedebileceklerdir. 

Ceza müddeti bittiği halde mahkUm 
olduğu ağır para cezasrm rtnnediği i • 
çin her liraya bedel bir gün yatmakta 
olan ve bu cezadan bir ay beş g'ün ha
pis kalan AtauHahm IWseıine üç bin 
yedi yüz elli lira isabet etm.ıştir. u~ a
damın (3750) lirayı alınca geri kalan 
35 lira para cezasını vererek çrkacağı 
sanılmış, fakat Ataullah bunu yapma
mış, para cezasını venneyeceğin.i, 35 
günü ikmal edeceğini söylemiştir. Bu 
adam bir imamdır ve kaçakçılıktan mah· 
kômdur. Bu garip hasislik karşmnda 
hayretle kendisine bakanlara: 

-Veremem. Çünkü eğer evvelce verip 
de hapishaneden çıksa idim b~ bilete 
ortak olamıyacak, bu parayı d~ alamı • 
yacaktnn. Uğunı bapiahanede buldum, 
bunun için metelik vermem. 

Demektedir. 
' 

kasa)'a doğru ilerledi... Önümde, 
bende\ı hiç çekinmeden, biç kork· 
madan casusların dosyaaını çıkar 
dı. Göz~klerimin yardımile orta 
boylu, zayıf, genç, saçları biraz dö
külmüt bir adamın resmini göre
bildim. ismini okuyabildim. 1918 
batlangıcında bn r .. •us tevkif edil
di ve kurtuna dizildi. 

-Bitmedi-
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MUHTEMEL, l. Beklenir, 2, Olabilir. 3, Umulur 
MUKABiL, 1. Alııaç, aıınaç, 2, Alt 3, Kaqdılt, 4, Karşı 
MUKADDEME, 1, Baılanııı;, 2, Baısöz, !, 1Jksöo, 4, ön-

MÜHLiK, 1, Öldürücü, öldürür, 2. Ölümcül. 
MÜKAFAT, 1, Aykut; 2. Bölelı: 
MÜLAKAT, 1. Birleşmek, 2. Buluşmak, !. Oörütnıek. 

MÜNACAAT, 1. Yakarış, 2. Yalvar11, yalvarma. 
MÜNAKAŞA, I, At11ma, 2. Aydııma, aytıpna. 
MÜNASiP, 1. Dölek. 2. Elveriıli. 1Öz. 

MUKANNEN, 1, Kesimlô, 2, Saımaz. 
MUKARENET, l, Bitişildik. 2, Uluıma 
MUKAVELE, 1, Baylav, 2, Eyd.ia, 3, Kesim. 
MUKAVEMET, 1, Bolun 2, Dayanç, 
MUKAYESE, 1, Kar~ıla3tırma, 2, Oran, oranlama. 
MUKTEDiR ı, Bec.crebilen, becerebilir. 2. Becerildi. 
MUMAiLEYH, 1, Adı ıeçen. 
MUNKARIZ, 1. Arkası kesilıniı, 2, Bitmi$, bitip tWren • 

m.iı. 3, Sona ermiş, 
MUNTAZAM. l. Bir düzüyc, 2, Bitimlik, Derli toplu, 
MURASSA 1, Çitişik 2, Donanmış, (Bak : Tani) 
MURAT, 1, Dilek 2, istek, 3, Küvün, 4, Umu, (Bak: arzu 

lleram, maksat, matlap, emel) 
MURDAR, 1. Arığsız, 2, Arıkıız, 3, Arısız. 4, Çcbel, çepe 

J.. Kirli, ti. Kirlii 
MUSALLAT, 1, Sardalı:ıl 2, Sırnaşık 

MUSAVVIR, Bezc&en. (Bak: Tasvir, tersim, tez)'in) 
MUSiBET, 1, Bun, 2, Çor 
MUSiKi, Ir. 
MUT ALEA, 1, Bolu, 2, Bakım, 3, Düıünce, 4, Düıü.nüş. 5. 

Görüş. 
MUTEKIF, l, Çekilmif, 2, El çekmiı, elini otelini çekmiı 

" Oturak, 
MUVACEHE, 1. Bettestirme, 2, Karıı karşıya aeliı, kar

ııla,tırma, 3, Yüzleşme, yüzlcıtirme, 4, Yilıyüze celme. yÜ2 
,-üze ıctirme. 
MUVAFFAK . 1. Başaran, bap.rmış, 2. Becerebilen. bece

ren. 
MUVAFFAKlYET, 1, Başarma, başa çtkarma, 2, Becerik, 

.:terme. 
MUZAFFER. 1. Kuan::ı.n , ka:ıanmı$. 

MUZi R, 1 Ayığ, 2. Dokunan. 3, Onaysız. 
MÜBADELE, 1. Değiş tokuş. 
M )CA:>ELE, I, Andoş, 2 Çeki$. 
MÜCJ\HEDE, 1, Çalım k. 2. Duruşmak, 

MÜDAHALE, 1. Ara bubna, arJya ıirme. 2. El atma. 
f. Karışma, karı maea, 
MÜDÜ~. (Müdi<) 1, Çcvirgen, 
MÜES~ESE, 1. Bark, 2, Kurai. 
1\ıC•E..: IF, ı, Acınacak, acıkh 2, lsık. 3. Yazık 
Mf'l'S,IR ı. Dokanaklı, 2, Dokunaklı. 

'". ı Kıvanr''· 2 Ötllncil. 

MÜNAZAA, 1. Atışma, 2. Çelı:iı. 
MÜNHAL, 1. Açılt, 2. AçılmIJ, 3. Boı, boplnı11, 4. Çözül. 

mü!}. 
MÜPHEM, 1. Anlaşılmaz, 2. Beliniz. 
MÜPTEDi, I, Taysak, 2.Tor, 3. Toy, 4. Yeni ba;ılıyan. 

MÜRACAAT, 1. Bııvurmak, 2. Utramak. 
MÜREBBi, 1. Atabelc, Atabilı:, 2. Atalık. 

MÜSADEME, l .Çarp11ma, 2. Çatışma, Çatma. 
MÜSADERE, (Etmek) l. Kıstaınak. 
MÜSAiT, 1. Edıü!Ui. 
MÜSALEHA, (musallha), 1. BarJŞ. 
MÜSALEMET, 1. Banşıltlılt. 
MÜSALEMET TESiS ETMEK, Düzeltmek. 
MÜSAMAHA, 1. Aldırmamazlık. 
MÜSAMERE, 1. Gece toplantısı 
MÜSARAA T (Etmek), 1. Eviımelı:. 
MÜSA TT AH, 1. Aya. 
MÜSAVAT, 1. Beideşlilı:. 
MÜSAVi, 1. Be&deı, Bir (Hep bir, ikiıi bir) 
MÜSAVi OLMAK, l. Düz &elmelı:. 
MÜSEDDES, Altılı, altılılt. 
MÜSEKKiN, 1. Uyuşturucu. 
MÜSELLAH, 1. Sani. 
MÜSELLES, 1. Kıkaç, Kıykııç (Uç köıell bat llrtllıQ 

man.) 
MÜSELSEL, 1. Art arda, Ardı ardma, 2. Birlbirine bajlı. 
MÜ~HIL, Sürgü. 
MÜSKIR, 1. İçki. 
MÜSKiRAT, içkiler. 
MÜSTACNI, 1. Dilckııis. 
MÜSTAKBEL, (Bak: Ati, istikbal). 
MÜSTAKiM, Cön. 
MÜSTAKRAZ, l. Borç alman, borç almmlJ. 
M0STAKRIZ, 1. Borç alan. 
MÜSTANTiK, 1. Sorgucu. 
MÜSTERiH. (Bak: Asude, memnun, rahat). 
MÜSTERiH OLMAK, Arkaym olmak. 
MÜSTEVi, 1. Akkm. 
MÜSTEVLi. Salgın. 
MÜŞABEHET, 1. Ben .. me, 2. Benzerlik. 
MÜŞABiH, J. Bekttt. 2. Benzer. 
MÜŞABiH OLMAK, l. Benzem<k. 

Türkiye - Irak. 
Dostluğu 

(Başı ı inci sahifede) 
Osmanlı imparatorluğu çağlarında t. 

ranl:ı Dördüncü Murat zamanında ve 
aonra da birinci Erzurum ve ikinci Er
zurum muahedeleri ya.pdmıı ve en son
ra 1913 te bir protokol aktedilmiıtir. 

Dört ıenedenberi lranla doğrudan 
doğruya anlaşmağa çalııtık. Hatta mer· 
bum Kral Faylal Hazretleri de Tahrana 
Şah Hazretlerini ziyareto ııittiği vakit 
bü:iin bu meseleler görüıülmüı ve an • 
!atmak derecesine varmıştı. Fakat bi • 
!ahara tekrar ııeri kalmıştır. 

Türkiyenin hakemliği 
- Irak • lran hudut meseleunde 

Türkiyenin hakemliğine müracaat edi • 
leceği haber veriliyor, bu bnber ne de
receye kadar doğrudur? 

- Bunu çok arzu ederdik, fakat dü
§Ündük, Türkiye cumhuriyeti gerek l • 
rak ve gerek lran ile dosttur. Türkiye
nin iki tarafla dost olır.aS1 bizim için ço!< 
kıymetli ve mühimdir. Bu meselede Tür 
kiyeyi nazik bir mevkide bıralanak doğ
ru değildir. Eıascn mesele Cemiyeti Ak· 
vam konseyinde müzakere edilirken 
Türkiye de aza ııfatile ve mümessili 
konseye riyaıet etlecektir. Orada bütün 
kararlar ittifakı ara ile verildiğine naza
ran Türkiye de hakemliğini bu suretle, 
kimseyi güceııdirmeksizin yapmıf ola
caktır. Türkiyenin bu ııfatla vereceği 
hükümden ber iki taraf ta memnun ola· 
caktır. Aleyhimize olsa, yalnız Türkiye 
değil hepsi böyle telaıd<i etti diyerek 
memnuniyetle kabul edeceğiz. Karar 1-
rannıda aleyhine olu onun da bu 14 dev• 
lelin bir ittifak karan olduğu için ayni 
ıuretle kabul edeceğini jimit ederiz. 

Irak bükUrrıetinin esaslı siyasetinden 
biri de lranla dost olmaktır. lranla dost· 
luğumuza eh~mmiyet verdiğimiz için bu 
meoelenin bir ııün evvel bL+mesini iıtiyo
ruz. Dediğ.İm gibi bu meseleye bir bal e-
1&11 te&bit ediline iki tarafça gayet ko-

1 lay olacaktır. 
Şarkmi•akı 

- lran, Irak ve Türkiye arasında bir 
tark misakı akdi mevzuu babıolllhilir 

"? ..... 
- Iran için bir fey aöyliyemem. Dedi. 

'ğim gibi biz, Türklerle 600 sene beraber 
yatadık.. Münaaebatmuz gittikçe inkitaf 
edecek ve daha çok yakınlaıma olacak
tır. Şimdilik bu kadar ıöyliyebilirim. 

lrakta milli cereyanlar 
- Son zamanlarda lrakta milli cer.,. 

yanlar kuvvetli bir tekil ahmtb? 
- Sizi taklit ediyorlar .• Siz ne ya • 

paraanrz onlar da o yolda muvaffak ol· 
mağı istiyorlar. Fakat bizde bükUrrıet lef 
kililtı daha kuvvetlidir. Biz daha yeni • 
yiz. 

- Ankaraya bu ıelerkl teırifimz ıiz
d" ne intiba bıraktı? 

- Son üç senede gelmemiıtim. Gör
düklerimden fevkalade memnun kaldım 
ve ümitlerimin fevkinde buldum. Bil • 
basaa içtimai ve iktisadi sabada vücude 
getirdiğiniz; ırelip yalundan görmesey
dim bir fikir edinemiyecektim. Yapılan 
işler sathi değildir. Sonra sıhhiye teşki
labnız fevkaladedir, ziraat enstitülerini 
gezdim, bunların yarın büyük faydala • 
nnı göreceksiniz. Şunu da ilave edeyim 
ki pek sevdiğim Türkiyeye her geli!İm· 
de gördüğüm lütuf ve teveccüh beni da· 
ha fazla bağlıyor, ne suretle tetekkür e· 
deceğimi bilmiyorum. 

- Cenevreyo gitmeden evvel lran 
hariciye nazirile lstanbulda görüşecek 
misiniz?. 

- Ben burada iken gelirlerse tabii 
görüşürüz. Kendi1erile çok iyi arkada • 
tız. Biz onlardan şikayetçi değiliz. Ha
kikatte bir anlaıma peıindeyiz. Aradaki 
dostluğu kuvvetlendirmek için bu mese
le üzerinde anlatmak iıtiyoruz. Dö -
nütle yine buradan geçeceğim her fır -
.atta buradan geçmeği çok arzu ederim. 

Musul petrollan 
- Musul petrollerinin Akdeniza 

naklini lemin eden yol ne zaman açıla· 
caktrr. 

- Bu yol bu ayın 12 sinde Kral Haz
retleri tarafından a'idacakbr. Merasim
de alakadar devletleriır mümeuilleri ya
ni Türkiye sefiri Bay Tabir Lutli, Fran-
•ız, lngiliz ve Amerika •efirleri de bu· 
lunacaktır. 

- Cemiyeti Akvamda hudut meıe • 
lesinden baıka görütülecelf bir feY var 
mı? 

- Cemiyeti Akvam bu ayın 10 veya 
llinde toplanacağı için ayın 6 mcı günii 
buradan hareket edeceğim. 

Cemiyeti Akvamdı lran ve Irak me· 
ıeleainden başka Asuri meselesi de ko
nuıulac:aktır. lrakta Cenubi Amerikaya 
arzularile ıridecek daha 17 bin kadar A
suri vardır.,, 

Edirne Aıliye Hukuk hakimliği Tica· 

ret dairesinden: 
Eclirnede tüccardan Y olageldilizade 

Kasımın konkordato talebi ..babı mat
lup tarafından kabul olumnaıma binaen 
komiıerliğin bu 'baptaki mütalaaname -

aile birlikte evrak tetkik edilmek Üzere 

Ticaret mahkemesine verilmit olmakla 
komiıer Halit dinlenmek ve esbabı mal· 

luptan itiraz edenlerin haklarını müda
faa etmek üzere 16 - 1 • 935 tarihine mü 

aadif çarıamba günii aaat onda Edirne 

Aıliye Hukuk mahkemesi Ticaret da· 
lreainde hazır bulunmalan )Üzumu ilan 
olunur. (6555) 

Kadıköy Sulb icra memurluğundan: 
Bir borcun temini istilası zımnında 

mahcuz olup satılarak paraya çevrilme

si mukarrer bulunan muhtelif cİ.nl ev eı
yaaı 10 - 1 - 935 tarihine rutlayan per
ıembe günü aaat 10 dan 12 ye kadar Ka
dıköy pazarında açık arttınna ile satı

lacağından yüzde iki buçuk reami tel
lüiye müıteriıine ait olmal< üzere talip

lerin mezkiır giin ve ıaatte mahallinde 

hazır bulunacak memura müracaat ey-
lemeleri ilin olunur. (6563) 

İran dış işleri \ 
Bakanına ziyafet 

(Başı 1 inci sahifede) 
bakanı Bay Tevfik Riiftü Aru tara· 
fmdan bir öğle yemeği veriln> t ve 
yemdrte içeri i, Ieri ve ökonom.i bakan
ları Bay Şükrü Kaya ve Bay Celal 
Bayar, ııiyaseticuımhur g~el katibi 
Bay Hasan Rıza, lra.n büyük elçi& ve 
dııarı itleri baJ<anlığı ve elçilik ileri 
gelenlerile Bay Kaziminin refakatin
deki zevat bu'~ur.ımıuştur. 

Akıam da batbakan ismet lnönü 
tarafından köşklerinde b r ziyafet 
veril.mit ve yemekte dı§ATI, adliye , i
çeri ve ökonomi bakanlan Bay Tev
fik Rii§tü Araa, Bay Saraçoğlu, Bay 
Şükrü Kaya, Bay Celal Bayar ve I
ran büyük elçi&i ve dıııan itleri ba
kanlığı ve elçOl lk ileri gelenleri bulun
muıtur. 

Vitrin müsabakasında 
kazananların madalyaları 

Tutum haftasında yapılan vitrin 
müsabakasında kazananlara verilecek 
diploma ve madalyaların hazırlanma
sma b&§larunı~tır. 

Bu yd, gerek diplcımalarm, gerek 
madalyalann tel<illeri değittirildi • 
ği için, bunlar biraz geç dağıtılacak· 
tır. 

Meıktep!erdek:" yazı müsaba.kuı • 
nm neticeleri peyderpey alınmakta • 
dır. Bunlar &l'&amda umumi bir ayır
ma ya.pıfldıktan sonra kazananlara he
diyeoleri verilecektir. 

Tıp fakültesine on 
asistan alınacak 

Trp f.kültesinin muhtelif eerir~ya- ı 
tmcla. çahgmak üzere 10 asistan alm
maama karar verihniıtir. 

Almaca.k asistanlar için b "r o.izam· 
~ bazırlanmr§tD". Buna göre, alı
J>&CJ<k aaistanlar ünivers.ite mezunu o
Mc&ğı gibi muhakkak aurette bir eo
nebi lisanına da vakıf buJ1 macaklar
dn-. 

Müracaatçılar araaında b" t' de im
tihan açııllacaktır. ---

Seyyahları gezdirme 
mukav~:esi 

.... 
Ka 1nlar Birlığinde 

dünkü toplantı 
Türk kadmlaır birliii heyeti idi 

.; dün baftallk toplantmnı yaptfll 
tır. 

Bu toplantıda 1 O kanun" 
dağcdık klübünde verilecek siifl 
18 n"aanda Yıldızda toplanaoak ~ 
neLmi'.el kadınlar .konırrcsi hazır!~ 
n görii§ülmii§tür. 

Süvarede lokanta ve pastacılar 
ımda müsabaka, yapılacak birtııl' 
kordonblö madalyası verilecektir. 

Çocuk esirgeme kuruıııı 
nun tebrik telgrafname11 

Çocuk Esirgeme kı:rumu tarafı.J 
ha :ı:ı rlanan "Lüks,. tebrik telgraf ı.;ıl 
lan Viyanada basbnlmrı çok zarif 
u.ı udur . .tlu kilatlar her telgraf 
zinde bulunur. T dl>rik telgralmrzın 1 
süslü kaatla muhatabınıza verilın<f' 
ist ... rseniz, arzunuza telgraf memurd 
oöyleyiniz. T elgı-af ücretinden baıka 
reccğiniz15 k!ll"Uf maksadınızı tmıin' 
der. Bu ıuretle hem Çocuk Esir 
rıununun bakmakta olduğu kim•esiı 
fakir yavruların baknruna yardım, lı' 
de telgrafınızı çektiğiniz zata ka11ı 
fazla saygı gÖstermiı olununuız. 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

ISTANBUL ACENTALIC• 
Liman Han, Tel el on: 22925. 

MERSİN YOL 
O 1 · -wapuru 6 

Uffi U Pl08f Ka•unu1aoi 

PAZAR saat 10 da Sirkeci nblt 
mmdan kalkarak (Çanakkale, lzıniı 
Kuıadıuı, Küllük, Bodrum, Radolı 

Marmariı, Dalyan, Fethiye, Kal 
Kat. Finike, Antalya ve Menin ~ 
zimet ve avdetle ayni iakclelerle /. 
lanya, Çan•kk•le ve Gelibolu) 1' 
uğrayarak avdet edecektir. 

Trabzon yolu 
S k vapı.ru 6 

3 arya kiou,usawi 

PAZAR giinü saat 20 de Gatau 
nbtnnmclan kalkacak.. Giı!.iıte Zon • 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsullo 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon 
ve Rizeye. Dönüıte Of, ve Zongul 
dak iskelelerine uğnyarak avdet ede
cektir. 

Tayyare cemiyeti ile §<. förler c&o 
miyeti ara.smda aeyyabları gezdirme 1 
.if"'"- ait mukavele dün Tayyare ce- , 
miyeti n~ latanbul ıubeai müdü- 1 

rü Bay lsma C Hakkı Batak ile Şö- ı 
förle.- cemiyeti namına ceım.iyet mer-

kezi umumi rei&i Ahmet, katibi umu- ·-~••••::m•m••••• 
ı;ni A:.:"tz, azadan imzaya aalilhiyettar s 11 , , , 
Adil arasında tayyare cemiyetinde 
imzalarunı§tır. 

ı-·----ı 9~Vni Deniz yolları ~ 
Aee!ı~l- ,E .J.!1y Ek~l.,, 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzadt 

--•>Han. Tel. 22740 -4m--· 
lRABZON YOLU 

GOLCEMAL vapuru 3 ikin
cik.iinun PERŞEMBE günü sa
at 20 de Hopaya kadar. (1) 

112 

KARABfGA YOLU 
ANTALYA vapuru 5 ikinci

k&nun CUMARTESi günü saat 
20 de Tophaneden kalkacak. 

vı;~~81Liı:?I 

VENÜS RİMELİ 
Gidi9te Tekirdağ, Marmara, Er- Kirpikleri beıler, gözlere seh· 
dek, Karabigaya. Dönü9te illi- har bir güzellik ve cazibe bah~ 
veten Mürefieye uğrayacak Mar der. Asla yayılmaz ve gözlere za• 
maraya uğramıyacaktır. (27) rar vermez. Kibar ve şık famı1ya· L----------•·•-1' !arın yegane rağbet ettikleri Ve-

Devredilecek ihtira berah 
"Sellüloz mahlulü İ•tihıaline ve bun· 

lardan •un'i ipekler, filmler ve buna mü
masil mevat imali usulü,, bakk111daki İh· 
tira için lktıaat V ekileti Sanayi müdür
lüğünden iıtıibsal edilmit olan 10 ilkki
nun 1933 tarih ve 1580 numaralı .ihtira 
beratının ihtiva ettıiği hukuk bu kere 
bııtka11na devir ve yahut icara verilece
ği teklif edilmekte olmakla bu huıuıta 
fazla malUrrıat edinmek istiyen zevatın 
lıtanbulcla Bahçekapıda T<ış hanında 
43 • 48 numaralarda kiıin idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilin.olunur. 

(6576) 

nüs Rimelidir. • 
Umumi deposu, Babçekapı, Hıı· 

midiye Türbesinde (Evliya zade) 
Nurettin Eren ecza, alat ve ıtriyııl 
deposudur. 

Dikkat: Depomuz ayni mahal· 
de soldaki 28 No. lı büyük mağa· 
zaya nakledilmittir. 

Biliimum Venüs markalı müs • 
talızaratıınız, Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarlarının bütün fUbele
rinde sahlmaktadır. 

htanbul Asliye mahkemeleri Birin· 
ci Yenileme Biiroaundan: 

4 Kanunuevvel 1933 tarihinden evvel 
lıtıanbul Asliye mahkemesi Birinci Ti· 

Devredilecek ihtira beratı caret daireıinc:e yapılıruf Vays un~ 
Fraytag kanalizasyon fİrketile Mu.laf• 

"Hanriı Kiyanos mayünin tahkim U• araamda mütekevvin delil teabiti keti.f 
•ulü., lıaklundaki ihtira için lktuat Ve- doıyaaırun yenilerunesi için verilen bt-
kaleti Sanayi müdürlüğünden alumuı o- yanname müddeialeyhin ikametgahı mef 
lan 29 ilkkiinun 1925 tarih ve 316 • 310 bul olmaıı haaabile tebliğ edilememiıtir· 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu· Büroca 20 gün müddetle ilanen teblig•1 

icra11na karar verilmit ve celoe giinü o
kuk bu kere batkasma devir ve yahut i- laral< 22 • 1 • 935 salı günü saat 14 t.a· 
cara nrilmes.i teklff edilmekte olduğun- )'İn edilmiş olduğundan mezkGr giin ve 
"elan bu hususta lazla maliimat edinmek saatte Yeni Postahane bina11nda kain 
iwyen zevatın lstanbulda, Bahçekapıda birinci Yenileme bürosuna gelmediği 

takdirde 2367 No. lu kanun ahkamın• 
Tat hanında 43 • 48 numaralarla mürak· tevfikan yenilenıenin gıyabında icra in· 
kam idarehaneye müracaat etmeleri i • lınacağı tebliğ makamma kaim olmak 
lan olunur. (6577) Üzore ili\n olunur. (ı;c:ı;c; ) 

1 .. ııı1ıııı-----------·-------------........... < 
TÜCCARIN SOY ADI 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Ticaret ve Sanayi erbabının bi ı an evvel soy adlarını sicilli ti -

carete tescil ve ilan ettirmeleri ve Odaya da bildirerek yeni ad'arı
na göre değitecek imza nümunelerini tevdi etmeleri menfaatleri 
ica:bındandır. 

Odaca ticaret ve sanayi erbabının yeni soy adlarına göre fihris· 
tinin tanzimine ba,landığm:!ıın arzu edenler hangi firmanın han-
gi soy adını almış olduğunu o~adan öğrenebilirler. (6534) .. ........... 
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HASAN Kremi 
ihtiyarları gençleşti· 

rir ve gençleri güzel
leştirir. 

HASAN KOLONYASI 
Dünyanın en nefis li

mon çiçekleri ko!onya
sıdır. 90 derecedir. 

HASAN YASEMiN, LiLA 
Viyolet losyon ve la

vanta 1 arı çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 

NESRiN KOLONYASI 
Hasan kolonyasının 

yavrusu~ur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

HASAN BRiYANTiNi 

' -

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip 3 üncü Çekiş 

11 2 inci Kanun 1935 dedir 

Büyüt i~ranıiye: 50,000 lira~ır 
1 Ut::VLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

Sa~lam çuvallar içinde olmak ~artiyle 
10-1-935 tarihinden itibaren perakende taşınacak maden 

köm~rlerinden ton ve kilometre başına 2 kuruş ücret alma • 
caktır. (23) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hocapaşada Demirkapı mah ailesinde, Demirkapı Orta cad

desinde eski ve yeni 9 numara 'ı mağaza. 
Aramlan 480 Lra sene.Ik kira üzerinden 15-1-935 salı günü 

saat on dörtte açık arttırma ile iki sene müddetle kiraya veri
lecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk depozitolarile müraca-
atları. (M.) (8851) 

Nafıa Bakanlı~ından: 
Genç~erin hayat ar

kadaşıdır. Likid ve ar
jantina nevileri bir şa· 
heserdir. 

Rutubet azami yüzde 5, kül azami yüzde 13, kükürt aza. 
mi yüzde 1,5 n:ııhetinde olmak ve ka.ör_si 6300 kalorimetre 

bulunmak ve Haydarpaşada vagon üzerinde teslim edilmek 
şıı.rtiyle muhammen bedeli 4~70 lira olan 200 ton yerli kok 

1 kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulınuştur. Ek-
- siltme 12 • 1 • 935 tarihine rastlayan Cu-

------------• m:ırtesi günü saat 11 de Ankarada hakanlık malzeme 
lstanbui Harici Askeri 

Kıtaat ilanları. 

1 - Antalya kıtaları için 
236 buçuk ton unun kapalı 
zarfla eksiltmesi 10-1-935 
perşembe günü saat 11 de Is
parta' da F. Satmalına Ko
misyonda yflpılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
20102 muvakkat temin~tı 
1507 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, Is 
tanhul Levazım Amirlikleri 
Satmalma Kcmisyonlarmda 
ve Antalya, Burdur ve Isparta 
Fırka Satmalma Komisyonla 
rında göriı1ebilecektir. 

4 - isteklilerin şartnameki 
nümunesine göre yazılmış tek
lif mektup!arım eksiltmeye 
ba§lamazdan bir saat evveline 
kadar lspartada Fırka •atm">.1-
ma komisyonuna vermeleri. 
(723) (8745) 54 

• • * 
Kapalı zarfla eksiltmesi 25 

Birinc'.kanun 934 tarihinde O· 

lan 278550 ki~o arpaya istekli 
çıkınadığından bir ay içinde 
pazarlık1 

... alınmasına karar ve 
rilmiştir. 1 ahmin fiatı beher 
ki'osu beş kuruştur. 1 k pey 
parası 1044 rra 55 kuruştur. 
Pazarlık gÜnü 13 lkincikiınun 
935 pazar günü saat on altıda
dır. Vasıf ve şa tları eskisi gi
bidir. isteklilerin bePi gün ve 
saatte Çorludaki Komisyonu
muza geime~eri. (728) 
(8789) 

• * * 
64 

Kolordu için 800 adet Tele
fon direği alınacaktır. Beheri
nin tahmin fiah 150 kuru§tur. 
Bir:nci Pey parası 900 liradır .. 
Açık eksiltn1e suretiyle eksilt
me günü 15 il.kanun 935 salı 
ırünü saat 15 buçuktadır.Evsaf 
ve şcraitni gcirmek isteyenler 
her gün eksiltmeye girecek· 
!erin heri gün ve saat.te Çorlu
da Sahnalma komisyonuna 
gelmeleri. (8871) 

78 -htanbul Asliye mahkemeleri Biııin· 
ci Y c.:uu..~ıc 11 i.ıroaundan: 

4 Kanunuevvel 1933 tarihinden evvel 
lstan.>ı.J i\.sıı~ e mahkemesi ikınci Ti -
car ... t dairesince yapılmıı Vays und 
Fraytag kana.izasyon şirketile Va
sıf ve Çami ve Kemal 
a~·a.sı.ııda mü ..... ~,o.!vvin delil te.sıbiti k~ş i 
dosyasının ycniler_m~si için verilen be· 
yanname mü<lJcialeyhin ik~etgihı meç• 
bul o.ması basalıile tebliğ edilememişt'.r. 
Büroca 20 gün miiddet'e ilanen tebligat 
icra•1na kaıc...- verilrrıi~ ve celse günü O• 
!arak 22 • 1 • 935 •alı günü saat 14 ta
Yİn edilmiş oldıığundan m~kfu. eün. ~e 
aaatte Yeni Postahane bınasında kaın 
birinci Yenileme bürosuna gelmediği 
rakdlr~e 2367 No. lu kamın ahkô.mına 
ıev(ikan yenilemenin gıyabında İcra kı· 
lınacaiı tebliğ makamına kııim olmak 
a... ilin olunar. (6565 ) 

müdürlüğü odasında yapılacaktır. istekliler 320,25 liralık 
muvakkat teminatların mal sandığına yatırıldığına dair o· 
lan makbuz veya Ticaret doası vesikası ile birlikte teklifleri· 
ni 12-1-935 cumartesi günü saat 10 a kadar Malzeme mü
dürlüğüne tevdi etmeleri laztmdır. İstekliler bu husustaki 

şartnameleri Ankarada bakanlık malzeme müdürlüğünden, 
Haydarpaşada tesellüm ve muayene memur!uğundan para-
sız alabilirler. (8754) 38 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Kadıköy : Caferağa mahallesin:n Muradi- peşin para ile 

ye sokağında 23 numaralı ha-
nenin yan hissesi. 1250 ,, ,, ,, 

Üsküdar : Yeni Mahallede Gemici Ohanes 
sokağında eski 15 ve yeni 17 
numaralı hanenin yarı hissesi. - 425 ,, ,, ,. 

Üsküdar Selami Ali efendi mahal'esinin 
Ahçı hanım sokağında eski 23, 
23 mükerrer ve yeni 31 numa· 
ralı 125 metre arsa üzerine meb 
ni harap evin 16 - 32 hissesi. 15" " Çenberlitaş Mo!la F enari mahallesinin Nu
ruosmaruye caddes.nde eski 16 
ve yeni 18 numara"" ev:n tama-
mi1e eski 14 ve yeni 16 numara-
lı dükkanın yarı hissesi. 2250" " Beyoğlu Kamer Hatun mahal'esinin 
Mangasar sokağında esl,i 55, 
55 mükerrer ve yeni 61, 63 nu-

" 

maralı maa dük!ô.n ha.'len:n 
dörtte b.'.r h;sses-: 3 

. 12,50 " " 
Yukarıdaki mal'ar 15-1-935 sa'ı .!"Ünii saat on dörtte açık 

arUırma sureti'e satılacaktır. Is ek'i'erin yüzde yedi bucuk 
depoz.tolari:e müracaatları. (M.) (8852) 

iç Ticaret \şieri umum müdürlüğünden~ 
Türkiyede Hariı/, kaza ve muhtelif muhatara(ıa karşı sigorta ile hayata karşı 

ai!orta işlerile iştigal etmek üzere kanuni hükümlere göre tescil edilerek bugün fa
alıyette bulunan Ünyon Harik ve kaza şİ rketile Ünyon Hayat •igorta şirketi bu ke
re müracaatla lstanbulda yukarıda yazılı şirketler namına sigorta işlerile meşgul 
olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden edi'en va 
üçüncü tahıs sıfatlarile hazır bulunmak Üzere lstanbulda mukim "Kad: zade B. 
Z~ki ve Şürokası Komandit Şirke::i,. ni Is tanbul :ıcent..Jığına tayin eylediğini bildir 

'.:"11§ .. v~. l~zımgclen kiğ.tlan vermiştir. Keyfiyetin kanuni hükümlere uygun oldu 
gu sorulmuş olmakla ilin olunur. (6557) 

ZA YI - Dnvutpaşa Orta mektebin· 
den 932 • 933 senesinde aldığım şeha • 
detnarnemi zayi ettim. Yenisini alaca .. 
....-ıdan eskişinin hükmii yoktur~ 

Avni (6553) 

lstanbul Albncı icra memurluğun
dan: 

F eriköyünde eski Zeytin, yeni Şe • 

hap sokağında 30 numaralı apartmanda 
2inci dairesinde Maksu~ Meldonyana: 

Karaı;özyan S. H. ve şeriki şirke:f.
nin 400 liranın tahsili için yuJuvr&• ya• 
zılı oturduğunuz yere gönderilen ödeme 
emrine mübaşir tarafından Romanyada 

bulunduğunuz ve oradaki adre•inizin de 
bilinmediği yazılıdır. Ödeme emrinin i· 
liınen tebliğine karar vetile~ek işbu ila
nın gazetede yazı:lışından birinci günün .. 
den itibaren 30 gÜn içinde bu borç hak
kında biı· diyeceğiniz olduğu takdirde 
dairemizin 934 • 3355 numaralı dosyası
na söylemeniz ve işbu müddet geçt;k • 
ten sonra itirazınız kabul edilmi~ ;ce"i 

ödeme emri yerine .ilanen teb~iğ olunur. 
(6558) 

1i '~i~~l~ğ?.~cad~ ~~~~! 1 
(4673)- 17 -

l&tanhul Asliye mahkemeleri Birin· 
ci Yenieıne Bürosundan: 

4 Kanunuevvel 1933 tarihinden evvel 
Istoanbu] Asliye mahkemesi Birinci Ti
caret dairesinde yapılmış Vayı und 
Fraytag kanalizasyon şirkctile lstefan 
arasında mütekevvin delil te..lJiti keşif 
dosyasının yenileıunesi için verilen be
yanname müddeialeyhin ikametgahı meç· 
hul olması hasabile tebliğ edilememiştir. 
Büroca 20 gün müddetle ilanen tebligat 
İcrasına karar verilmiş ve ce!se günü o .. 
!arak 22 • 1 • 935 salı günü saat 14 ta
yin edilmiş olduğundan mezl<i'ır gÜn ve 
saatte Yeni Postahane binasında kain 
birin~i Y enilemc bürosuna gelmediği 
takdorde 236,7 No. lu kanun alıkiinuna 
tevfikan yenilemenin gıyabında icra kı .. 
lınacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (6565) 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FİATLAR: 

Fabrikada Teslim Ki!" P ŞEKERi 40 Kuruştur 
KRiSTAL ,, 37 ' 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 

Adres. TURHAL Seker Fabrikası T. A. S. Telgraf A~r s : F 1br-ka TURHAL TUR'iAL . , ' 15, 
Satılık Un, Kereste, Çivi 

Galvaniz Fabrikaları: 
Fatih Kazası Kaymakam lığın danı 

M•vkii 

Balat 

.. 
,. 

.. 

Mahalleıi Sokağı Kapı 
Numarası 

Karabaş Vapur iskelHi 59,59/2,59/4 
59/5 

" 
" 
" 

.. 
" 
" 

57,5111,5712 
61,61/1,61/2 
91/3,63,64 
59/1,59/3 

Cinsi Satılacak T m3mı un 
Hisse Kıyma i 

Miktarı Lira 
108 sehim 80000 KAgir un fabrikası ve mllıte· 

milatı ve sabit alalı 
Kag:r Çıvi farikası 

itibariyle 44 cehmi 

Kagir galvaniz fabrikası ve mÜf· 
tem:Iatt ve kigir depo 

Yarısı 3000 
Yarısı 16200 

Kagir Kereıte fabrikası ve sabit Yarısı 
aletleri 

18750 

Huinec• muamele vergisinden borçlu Oıep değirnıenciyıın efendiye alt evaafı yukarda yazılı fabrl
k ı tahsili emval kanununa tevfik\n satılmak lizere 21 g:in müddetle ayrı ayrı arttırm'lya konulmuş· 
t::.ar İsteklilerin şa.-tnamel.,riai görmek için hergün, alttırmaya iştirsk için de il"' ihalelerinin yapı'acağı 
ik. i kanunun on ikinci Cumarted ııiinü &aat iki de teminatlariyle Fatib Kaym:ıkamlığına müracaatları 

ınc (86)1) 3} 
ilaıı olunur. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncil \akıi Han fatanbul 

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

'l ürl iye 1ı Jiankası tıırafindan teşkil olunmuştur, İdare meclisi ve mUdürlet 
lı Et.i ve meır.urları kimilen Türklerden mürekka;> yegane Türk Sigorta Şirke
ti~ir. 'I iirkiyenin her taı·afında (200) il geçea a.cent~ların111 hep~I Türktiiı. Tilr• 
ki], enin en nıiihim mUe•seselerinin vebankaların111 sıgortalanıııı ıcra etmektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
lİiortalar;nı en iyi ftraitle yapar. Ha1ar vukuunda zararları silr'at ve kolaylıklA öder. 

Tel~rafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

- . stanbul Levazını Amır· 
i Satın Alma Komisyonu 

Hanları 
,.__. Sümerhank 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 12500 kilo ispanak, 
2350 kereviz, 28500 pırasa, 
12500 karnabahar 15 · kanu
nusani • 935 Salı günü saat 11 
de acık eksiltme i:.e alınacak
tır. Tahmin bedeli 2877 bu • 
çuk Lradır. lstekLlerin şeraiti 
öğrenmek için her gün öğle • 
den evvel ve eksiltmeye gir · 
mek için 215 lira 81 kuruş ilk 
teminatlariyle beri saatte Top 
hanede satmalma komisyonu· 
n:ı gelme'eri. (700) (8858) 

69 
* * • 

Uşak Şeker Fabrikasından 
Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi' hisseleri Sümerbank 

namına timdilik yalnız Uşakda alınmaktadır. 
50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı, 

fazla hissesi olanların hisselerin in yarısı ödenecek, diğer yar111 
için hisse sahiplerine birer vesik !l verilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendi
leri veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza 
müracaat lazımdır. · 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mek
tup ile tediye yapılamamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerd"' satın alma iti 
ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve ,artları Sü
mer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler 
çoğa!mı§hr. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilan olunur. (6248) 

2 

Tophane fırını için müte • 
ahhit hesabına 50 ton un 3 İ· 
kincikanun 935 perşembe gÜ
nü saat 14 te pazarlıkla alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 4865 
Eradır. 5 ikincikanun 935 cu
martesi günü tes~im şartile 
talip!erin 729 lira 75 kuruş 
teminatlarile Tophanede ko • 

ı,: __ ı.-__________ ·------~ 

nıisyona gelmeleri. 
(710) (29) 

htanbul asliye mahkemesi birinci 

hukuk dairesinden: Done Bankın h · 
tanbulda Meyvaboşta 37 No da Mehmet 

Nizamettin ale)~İne açtığı iflas davasın
dan dolayı tastir kılman davetiyenin ika 
metgahı hazırası meçhul bulunan mu· 

maileyh Nizamettine H. U. M. K. nun 

14ı ind maddesi rnucihince ilanen teh· 

liğine ve emri muhakemenı.ı 11·2-935 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 

14 de talikine karar verilmi~ olduğun
dan mu.'Iı ;leyh yevmü ve vakti mezkUr 
da bizzat ı;elıneıliği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında muamele· 
yi g abiye "fa edileceği clı;vet'.;enin tcb0 

liüi makamına kaim olmak Üzere ilin 
olunur. (656S) 

MEMURE ARANIYOR 
Ankara Ziraat Bankasından: 
Ankarada 75 liraya kadar ücretle mwiasebe makinele . 

rinde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır. Müsabaka 20 - 1 - 935 pazar günü Ankarada 
yapılacaktır. Müsabakaya girebilınek İçin en az ORTA 
T AHSIL görmüş olmak ve 18 ile 25 yaş arasında bulun
mak şarttır. 

lstiyenler 15 - 1 - 935 gÜnÜne kadar Türkiye Ziraat Ban 
kası Genel Muhasebe Müdürlüğüne bizzat veya mektupla 
mü•acaat etmelidir. (32) 

' EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI ' 

1 - 80 3-1-935 
81 - 160 4-1-935 

161 - ve daha yukarısına 
Hayrat hademesinin 1 inci 

lerde verilecektir. 

Perşembe 
Cuma 
5-1-935 cumartesi. 
kanun aylıkları yukardaki giin· 

( 18) 
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_. .................... . 
Halisi yet ve nefasetinden emin olarak 

Ha<l~se yapan kitap 

Avrupada Otomobil . 
le 9000 kilometre. 

ŞIŞMA YANKO 

Bayramda ·misafirlerinize 

• 
ikram edilecek yegane kahve 

Ci 
• 

• 
• 

K« th"""Vesicli.-. 

Fiyab 120 kuruştur. 

Satıs ••rf val"1ır ı 

İstanbul, Tahmis sokak, aahibi olduğu 
Kurukahveci hanı ~ltında 

' 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap b~tan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka· 
da,ımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormu, gibi 
bir hiı duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezmek, eğlenmek ve fay. 
dalanırıak için bu kitabı alıp o
kur.muz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat ebnit· 
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda iıtifade edecek-
siniz. 

MiLLiYET ' 

Her aile kütüphanesini ails· 

Maoazası 

Yeni Postane cıddeai No. 39 

M A N T O L U K •• R O P L U K 
Şık ve aağlem yünlll Ye İpekli kumaılar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumatları 

Tuhafiye dairemizde •• zengin çışit. Haz:ır ve 6lçil üzerine 

GÖMLEK, PiJAMA, ROPDOŞAMBR, KUANDOFO 

CiHAZ TAKIMLARI 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müııerilerin ıeşrırterinl 

1. 9461 ~)ı> NEFASET ~·s~~~ ~~~~e~z. UCUZLUK • 18 B' 

z: '"C 
r'T'I 

cı; ::o 
1-- l> 
O- ~ 
o ::z: 
1-- ~ 
~er cins Lastik, Potin ve Va~murluklar. Gayet şık zaril 

~e metin Şapkalar. Her yerden ucuz fiatlarla satılmaktadır • 
Istanbuı Meydancık Hamidiye Türbesi sokağında 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500 - 6000 ta 
kım resmi elbise 4550 - 6000 Kasket ve 291 - 400 takım si 
vil elbise ve 1300-1500 adet kaputun münakasası 18-12-9 

ı tarihinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

1 

2 - ihale 12-1-935 cumartesi saat 14 buçukta Ankar 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğündeki komisyonda kap 

1 zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Şartnameler Merkezde Emniyet işleri Umum Müd" 

lüğünde ve lstanbulda Emniyet Müdürlüğünden istenileceği 
ilan olunur. (8753) 37 

liyecek olan bu notlar, büyük, • ABD küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarü bir kitap ol-
muftur. _,. 

5 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 3 

9724 

şapkası 
Dlhryana. ... lıd'-da en fazla r rğhet balan 

'-• ŞAPKA D 1 R 4ml-------111111 
Umumi Nesrivat ve Yazı i.,leri müdürü Etem izzet BENiCE 

ADAPAZARI 

•• • c r 
Merkezi: ANKARA 

Tamamı ödenmiş • 
sermayesı 

.200.0 o 'ürk Lirası 

Türkiyenin her yerinde ,ube ve muhabirleri vardır. 

• • Her nevı Banka muamelitı yapar. 

ıstanbul _şubesi: 
Galata subesl : 

. -

Tel. 22042 
43201 


