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Kanunusani nihayetine ka 
dar bütün devlet memurları 
soy adlarını almış buluna
caklardır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Harp tehlikesi --Amk hiç kimsenin gizlemeğe lü
-..., görmediği bir lıakikattir ki A vru
~ h~r gün bir adan daha bir ~- t~-ne doğnı yaklaşmaktadır. Büyük 
~ arifeı.ini hatrlıyanlar, bugünkü 
tİ:1<aıi havanın teldikeaini daha kolay 
llıılarlar. Hamin ..-ifeainde de hiç bir 
'llev!et adamı h"'"P yapmasını Utemi
tordu. Fakat devlet adanılan badise
~e hakim olamıyorlar; hadiseler dev
'"' adamlarına hakim oluyordu. Bugün 
ole ayni vaziyet val'dır. 

Son yazdanberi Avrupa iki defa 
"-P tehlikeı.i geçirmiıtir: Biri Avus· 
:_ı..-Y'a Başvekili Dollfuw'a yapılan .m. 
-t teşebbüıü üzerine, ill:inciai de Yu
toslav kralı Alexandre Marsilyada öl
cliirüıdüğü zaman. Temmuz .onlarında 
.\\'Jııparun bir harbe ne kadar yakl&§· 
lıinı, ancak bu buhnrı pçtikten ıonra 
~Yoruz. Viyanada yapılan suikast 
~erine ] talya Brenner geçidine külliyet
'-'·~'" ıevketmiıti. Eğer Viyanadalô 
"lllli Sosyalist darbesi muvaffak ol
"Ydı, bu asker Avusturya arazisine ge
~ti. Bu vaziyette Yugoslavya en 

s bir noktasından ltalyanın taar
~a uğramak tehlikeıine manız ka
lacağından Yugoslavlar da Avusturya 
tQduna asker ıevketmişlerdi. ltalya as-
.,.leri Avuıturyaya girdikleri clalrilu•

.ı,. Yugoslav.lar da Avusturyaya geçe
~er ve belki de ltalya ve Yuıgoslav
)• aıkmeri araımda bir çarpıpna ola
~tı. Ç&11lıpnadan .anra da bir har
~ baflamanna ve büyük harpte oldu
tıı gibi genitliyerelı: bütün A vrupeyt 

"1ıııııiı bir mücaclele halini almaOJD& ma
ıı; olunabileceği bir meseledir. 

Y uıgoslav lıralı katledildiği zaman 
~ ayni bıılınnlı vaziyet meydmıa g~-

• Geçen Temmuz aonlarmda mubare
lı. hatlamanuı iae, bunun sebebi Viya
ı..c1aı.; hü.kümet darbesinin hiç bir ec
-..,; müdahalesine mahal venneden A
".Q•turyalılar tarafından butn-ılabilme
~ olduğu gibi, kral Alexandre'm katli
~dana celen buhranın bile bir mu
it· ye ıebep olnmrnası, Y ugoılav hü
t:~tinin bu meıelede çok teenni ve i
......., ile hareket etmes.idir. 

Şimdi dört ay içinde bu iki bulıı-a
llı atlattıktan ıonra Avrupa diğer bir 
~elılike!i. mesele ile karıılaşmaktadır. 
<>U da Sar meıeles.idir. Almanya, Sar'ı 
teri almağa karar vermiftir. Bu, Hit
ler _iç;.. bir bayat mesdeai halini aldı. 
fillıekika Ahnan Milli Sosyalist lide
ri, it batına geçtiği gündenberi harici 
oabacla Ahııan milletinin muvaffakıyet 
t~ edebilec•ği hiç bir it ıı;önne-
11>1 ti J.. f r, Strezeman ..amanmda yapılan 
ta,;~'yu bbuf ederek garp hudut
ı _ ~ kat'i ve nihai olarak tanımıştır. 
._.,•tanla anlatmak ~ koridordan 
"~geçnüttir. Avu•turyanm Almanya
~ iltihakı her zamandan ziyade uzak 
...,. ihtimal teklini aldı. Hitler'clen ev
~~ hükumeti ... Avusturya ile gümrük 
~-dı yapmağu muvaff.k olmuılardı. 
- Avusturya ile Am.nyanrn ara
" aç.lciığı gibi, bu yüzden ltalya da 
~yaya gücenmiıtir. Binaenaleyh 
"' tari<ta, ne ııarpta , ne cenupta Al
~Ya iç;., hudutları deği§tirınek ÜJnİ. 
ı._.,!caJmamıttır. Sar, A~manyada Hit. -

ın it bo.ıına geçmesinden evvel, bir 
~le bile değildi. Herkes bu mmta
~ın 1935 aenes.inde Almanyaya ilti
~ edeceğim emri vaki telakki ediyor
L·:· Fransı:ılar da bu neticeye tevek
~! ile katla.nmağa hazırlanmıtlardı. 
"-ılıuki fimdi böyle bir netice ıiipheli 
~l"İinüyor. Bu noktada muvaffakıyet
~ilc Almanyada Hitler rejimi için bü
i.;~ .~w felaket <IW>ilir. Bunu bildiği 
~ ki Milli Sosyalist fwkaaı, bütün 
1ıi •}etini Sar üzerine tanerküz et
ı.;."nittir. Nazi uıulü'lde bir takım nüına
.. tlerle Sar'da 13 Kanunuıani günü 
~ılacak olan ariya müracaat üzerine 
~sir olmak istiyorlar. Bu tet:hit ha· 
'""etlerine mani olmak için de Fransat elinde kuvvetm bir silah vardır: 
~. - da yapılacak araya müracaatın ...... 
i:'t yapılmaımı Fransa bir vazife o
~ Üzerine abnıt buhmuyor. Bunun 
t ~ ki Franaızlar, Sar hududunda 
~ mikyasta hazırlık yapmaktadır
'i • Resmi ağızların ifadesine göre, 
... . - bitanıi idare heyeti Sar' da araya 
~caabn .... beıt yapılamıyacağı 
"- nda tik&yette bulunacak oluna, 
t<Aı.tlıaı Fransız askerleri hududu geçe· 

tir. 

.\L Alınanya, buna kartı tedbir ehy«. 
L..""Bn:1<a tedbir aldıkça, Fransa kor· 
;"'"ak aldığı tedbirleri fid.letlendiri
ıli~· Fransanm bu tedbirleri tiddetlen
~~i Almanyada akislerini gösteri
l o,. ~e onlar da daha f.m& mukabil 
~rler alıyorlar. Bunların da urasi
..,_ l'ransada akisleri görülüyor. Bu iti
,_ ~llzlık buhranı, iki devleti de bir 
ı...•ıt daiıre içine aoi<muttur. Fransa 
)'1ı istemiyor; Almanya biç iıtemi· 
.::· Fakat her ikisinin de hakim ola
'\ ~a.:ağı bir v.Wyet çıkabilir. Meoela 
~ldan ziyade kral taraftan,, olan 
ı-ı f'iazi'ler Berlinin rey ve nzası bi-
11;;"- numayiı yapmağa baılarlar. 
'itaf idare heyeti reiıi Knox 
~_,. hangi bir pi•ikoloji krizi içinde 
~oı.':l'ete hakim olaınıyaoagını :zannede
>oı' hariçten yardun ııtey · ır. iki ta
~~ da ıinirleri bozuk olduğu bır za. 
• da nihayet iz t hlıke ibtımallcri var
~~ F k ·ı . "lı ..-a..~sızlar diyorl r ı aı a mu-
1~ '""t etmel. ten kaç nın en ıyi yo
~ fq ~eya bu vazıyetlerde mutlaka ıi
ı~ nıüracaat ed leceğinın d ha evvel 
' •1!'.lı_ne11 ve bunun herkes ta.raiı~-

bılınmesidir. Almanlar da aşagı 
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İkinci kanun sonuna kadar soN nAKIKA 

memur }ar soy adını alacak Öz dilimiz ve Gazi 

B k ·ı H . d"' Hz. nin irşatları 

i ., ' .. _ ,. - ~ " 

aşve ı z. emır ver ııer ... ANKARA, 11 (A.A.> _Mat-
buat Umıım Müdürliiğünden teb -

Yazışta ve söyleyişte yalnız soyadı da fiğ olunmuştur: 
Gazetelerde öz türkçe yazılann 

kullanılabilecektir... basmakale yerinde, bölünmeden 
ve' öteki yüzlere atılmadan yazı/-

Soyadı nizamnamesinin esasları masını Reisicumhur, gazete sahibi 
'arkadaşlarından dilemektedir. Ga 
zetenin en başındaki öz türkçe ya
zı, aiyasi başmakale olabileceği gi 
bi, gazetelerin dil inkılabına yar • 
dım olarak yazdıkları örnek yazı
lar da olabilir. 

Soyadı kanunu,2 Ka
nunusani 935 gününden 
meriyete girecektir Bıq 
vekalet, bu müna.aebet • 
le devlet te§.kilitma bir 
tamim yaparak halkın 
yazmı bıqlangıcmda bu 
ite sarılmalarını temin 
için münevver tabaka • 
run ve bilhuaa bu taba
kanın büyük bölüğünü 
tetkil eden memurlann 
bu itte de önayak va 
halka örnek olmaları j. 
çin ikinci Kanun 935 so 
nuna kadar bütün me
murların aoyadlanru se
çip nüh.a yazdırmaları 
m bildirm.ittir. Devlet 
ŞU..a.sma verilmit olan 
Soyadı nizunnamegj pnı 
jeaine göre, .öyleyiıte 
ve yazqta öz adsız ya]. 
ruz ıoyadmı kullanmak ...., imzada öz 1 br .• s.ı,-11.arı, ancak malıloeme lııara. 
adm ilk harfini veya harflerini ..., aoy I rile değqtirilebil<:<~· ~adın ev}o. 
adının tamamını yazmak caiz olec•k- (Devamı 5 ıncı sahilede) 

Buğdayı koruma kanu
nunda tadilat yapılacak 

Tuz fiatı da indirilecek 
Hükumet varidattan fedakarlık yapa

rak köylüyü külfetten kurtaracak 
"ANKARA, 11 (Telelonla) - Maliye Vekaleti tetkik bürom, buğ

dayı koruma reami kanununun tatbikınJa görülen müfküllere dair Ma
liye teşkilatından getirttiği mütalealardan iatifade etmek sıırelile ka • 

- (Devamı S inci sahifede) 

Bu düzenin gazetelerde, en u -
zak yedi gün içinde başlayabilece
ğini Reisicumhur arkadaşlarının 
özeninden beklemektedir. 

Bakanlar hey' eti 
'ANKARA, 11 (Tele/onla) -

BQ.fvekiilet, Millet Meclisine gön • 
Jermekte olduğ8 tezkerelerde, ic
ra Vekilleri heyetinden bahaeder • 
hen Bakanlar heyeti tabirini kul
lanmağa başlamışhr. 

iktisat Vekili 
Ankaraya döndü 

Sumer Bank umum müdürü 
de ayni trenle gitti 

Biııkaç gündenberi tehrimizde bu • 
lunan lktıaat Vekili Celal Bey, dün 
alqamkiek&preıde.Ankarayaharelr.et 
etmiftir. Sümerbank umum müdürü 
Nurulla.lı EaaJ: Bey de ayni trenle An. 
karaya gitmiıtir. Jktı:aat Vekilimiz, 
dün öğleden sonra lı Bankawıa gele
rek bir müddet meşgul olmu! ve bazı 
ziyaretleri kabul etmittir. Celal Bey 
aaat 16,30 da Yilluek lkt1&at ve Ti • 
caret mektebini ziyaret etınittir. Bu
rada bir saat kadar kalan vekil bey, 
müd\U- Nihat Beyle g~ür veba. 
zı huaualar hakkında izahat alnuff.ır. 
lkbsat Vekilim.iz, bu münasebetle, mel< 

Marsi(qa cinayetinin si.qasi neticesi _teb_in_m_ü_zeı_iru_" de_ogezmit>ir. 

• Atina sefirimiz 

Yugoslavya Cenevrede Ruşen Eşref Beyin 
bir teşebbüs yapacak mı? Atinada beyanatı 
ı iki kardeı mill1eti bu 
ngilizler bunun Avro kadar kuvvetle birleı· 

pa yatışımına zarar tiren bağlar dünyaya 
verecek müfrit neşri nümune olabilir 
yata yol açacağını ' ~TINA, 17.A.A. _Bütün Yumm ga-

söyliyorlar Rteleri Türkiyenin yeni Atina orta el-
CENEVRE, 17.A.A. - Marıilya aııi- çiıi Ru"'n Etref Beyin muvaıalatnu 

kasti siyasi cephelerinin ruznameye ko- , hararetle selamlamaktadır. 
nulmaıı hakkında §İmdiye lmdar y,.. ATINA, 17. A.A. -Atina ajanımdan: 
goslavya tarafından hiç bir teıebbüs va- .Türkiye Sefiri Ruıen Ep-ef Bey dü:ı 
ki olmaınıttır. gazetecilere fU bey&-

LO N D RA, 17.A.A. - Belıı;rad tahki- patla bulunmuıtur: 
katının ortaya çıkardığı mesuliyetlerin _ fferteyden ev-
Milletler cemiyetinde mevzuu bahaedil-

-.el vazifem, muhte-meıi tasavvuru burada ihtiyatla karJı· rem ıelefirn Enis Bey 
lanmakladır. Zira bunun Avrupa yabt-

tarafından takip edi-maaına zarar verebilecek bir gerginlik ]en siyaıete devam 
tevli<line müsait müfrit netriyat:a yol a-
çacağından korkulmaktadır. etmektir. Feyizli ve 

Buna mukabil Pavliç'in iddiasına bü- hakimane olan bu si-
yük bir ehemmiyet atfedilmekte ve Ro- yasetin hatları bü-
ma hükumetinin, adli tahkikatın iyi bir yük Şefim Gazi Mus-
neticeye vusulünü temin için, buna mu.. tafa Kemal'in yeralt· 
halefet etmemesi temenni edilmektedir. cı dehası, nurlu ve 

kudretli eli ile Cu.,. 
Marsilya cinayeti etrafında .iycui huriyet hükilmeti ta- t.uşen EFef Bey 

görü,meler rafından çizilmittir • 
PARIS, 17.A.A. - Yugoslavyanm Yugoıılavya Hariciye Nazın Büyük Şefimin düsturu sizce malum-

(Devamı 5 inci sahlfede) M. Y evtiç (Devamı s inci sahifede) .. ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,.,,,,,,,,,,,,, .......................................... ~ ............................. ~·~·~·~·~·~· .. . 
yukarı ayni ıeyi söylüyOl'lar. O halde tirler. Senelerdenheri Abnanyada bir 
vaziyet ne olacak? harp mB1Jtalitesi yaratılmasına çalıııl-

Her halele tekrar ederiz: Şu mu- mıııktadır. Almanyarun büyük harpte 
bakkaldır ki her iki taraf ta harp İı· mağlup olmadığı, Almanların yalnız 
temiyor. Fakat harp istememek başka, hatlarına bütün dünyaya meydan oku. 
harpten kaçınabilmek başka bir iştir. dukları, her hangi bir millet veya mil-
y akın zamanlara !radar bu harp mese- letler kombinezonile karşılaşmak Ai-
lesindeki en büyük teselli noktası Al- manya için bir işten bile olmadığı, her 
manyanın harp yapamıyacak bir vazi. ııiin Alman gazetelerinin ıahifelerinde 
yette hulunmaaı ldi. Nihayet harp yer bulan neıriyattrr. Almanların bü-
yapmak için iki taraf l&zmıdır. 1923 yük haksızlığa maruz kaldığı hakkında-
1enesinde Fransa, Versailleı muahede- ki kanaat Alman milletinin üzerine iş-
linin hükümlerini tatbik ~k için lenmittir. Bu vaziyette Almanyanın 
Rur nunt:akaamı işgal etmiş iken, AJ. tekrar talüıni denemek İstemesi ihtimali 
manya ile Franıa arasında bir muhare- vardır. itte Avrupayı korkutan büyük 
be ba§lamaıruıtı. Çiinkü Almanya harp telılike de budur. 
y pabilecek bir vaziyette değildi. Bu- Belki Almanlar heıaplanm yanlıt 
gun Alın:uıyanın gi:ıliclen gizliye hazır- yapıyorlar. Belki neticede büyük harp-
landığı ıoyleniyor. Almanyanın bugün telü gibi hatta ondan da daha büyük 
en ez yanm milyon askeri olduğunu bir mağlubiyete uğrarlar. Fakat h&11l 
bildiriyorlar. Sonra mustakbel harp or- te Avrupaya yayılmıt olur. Mesele tU 
dular araunda olmıyacak, milletle.- ara- veya bu Jevletın kazanması veya kay-
ımda olacaktır. Sekiz yaşındaki ço- hetme•inde değil, harbin çıkmış olma-
cuktan seksen yaşındaki ihtiyara ka- ondadır. 

dar her millet ferdi müstakbel harp· Bu çıkmazdan kurtulmanın yolu ne-
te bir vazife ile mükellef6r. Gerek clir? ] tiraf edelim ki biz bu kadar karı. 
insan kuvveti, gerek sanayi ve gerek tık ve girift bir mescl(;nin çıkarını bu-
te~ilıit bakımından Almanlar garbi lup göıterecek vaziyette deciliz. l!iz 
ve orta Avrupanın her milletine faik- yalnız Avrupa devletleri arasınd.ıki 

01ünaıehetlere bakarak t~likeye ifar...t 
etmekle iktifa edeceğiz. Bazıları bu
mm çıkarını Almanyayı bir telDlde tat
min ebnekte görürler. Sar Almanyaya 
oyerilsin. Avusturya ile birleşmesine 
muvafakat edilsin. Sil&hlanmn -
•I hükmen tanınsın. Almanyaya mü.., 
temleke verilsin. Almanyayı tatmin e
derek sulha yardım ebnek V erıaiUe. 
ıulhündenberi söylenen bir oözdür. 
ıBuna karşı Fransızlar §U cevabı veri
yorlar ki Almanyayı tatmin ederken, 
Almanya daha ziyade kuvvetlqecek 
ve daha çabuk taarnıza geçecektir. 
Esasen Almanyanm kohmu kanadmı 
kırarak, Almanyayı zaJ ve yalnızlık İ· 
çinde yatatarak Alman taarruzuna ma
ni olmakla Almanyayı tabnin ederdı 
sulbü muhafaza etmek, on beş ıene
denberi çarpıtan iki siyasettir. Hit
ler it başına l!""Çrnezden evvel, Stre• 
zeman ve Brüning zamanlarında ikin
ci ı.iyasetin daha çok mürevviçleri var
dı. Bugünkü zihniyetteki Almanyayı 
tatmin etmek, eskisine nisbetle pek 1 

çok güçleşmiştir. Bunun içinclir ki Av
rupanın en büyük kafaları bu çrkmaza 
bir çare bulamıyorlar. 

Ahınet ŞUKRU 

Yunanistanda, komünist
lerle milliyetperverler arasın 
da bir hadiıe olmuş polis silah 
kullanmış 20 kişi yaralanmış. 

Tel: { Müdür : 24318. Yaaı ftleri müdürü : 2.f319. 
İdare "Ye Matbaa: 24310. 
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Meclis, Mebus seçiminin ag sonıın 
da yenilenmesi kararını verecek 

İstanbulda hazırlıklar başladı ve dün ~ 
sabah kaym~kamlar toplantı yaptı a 
l Kanunuevvelde intihaba filen başlan-1 

ması galip bir ihtimal dahilindedir 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Büyük Millet Mec- a 

Iisi 1 Kanunuevvelde intihabatın yenilenmesine karar a 
verecektir. Ayni güne kadar müstacel işlerin İntacı ka- § 
bil olmazsa, Meclis birkaç gün daha toplantılarına de- 1 
vam edecektir. 

ISTANBULDA llAZIRLIKLAR a 
Şehrimizdeki kaza kaymakamları dün sabah belediyede 

toplanarak, yeni mebus intihabatı hazırlıkları etrafında gÖTÜf· 
müflerdir. Şimdiden alınması lazımgelen tetbirler kararlaştırıl
mış, mahallelere, nahiyelere verilecek talimat tesbit olunmuştur. 
Ayni zamanda defterleri yazmak üzere mahallelerde iki,er kiııi 
de tavzif olunmuştur. intihap teftiş heyeti aalahiyetini üzerine 
ulan Belediye Daimi Encümeni de kanuni hazırlıklara başlama,. 
tır. Maamalih, intihap faaliyetinin geni~letilmesi için Ankara
Jan mütemmim izahat ve talimat beklenmektedir. intihabata ait 

= 

_ ile/terler ve sair cetveller de baaılmak Üzere hazırlanacaktır. § 

ii\uıınıınnııııııııııııınnıınıımııınıııınııuııııııııııııunuııııııaımımıımııııııınınnıımrııun~ 
Avustur.qanın istiklali 

Avusturya Başvekili M. 
Şuşnig Romaya gitti 

M. Laval de Avusturyanın istiklali için Fran
sanın vaziyetinde bir değiıiklik yok diyor 
ROMA, 17 (A.A.) -

Avusturya Bıqvekil ve ,_. 
Hariciye Nazın buray.
muvasalat elmİf ve ia • 
taayonda M. M......tjni 
tU"a.fmdan ~imlanm•ı 
tır. / 

ROMA.17 (A.A.)
Avıuturya Befvemlinin 
M. Mu&IOllni ile mülika 
b miinaat>etiyle latef
ni Ajansı kalya • Avu .. 
turya münuebatuun Mir 
prizlel'e irıtizan İcap et 
miyecek derecede aa.ğ • 
1- ve doat•ne oldud11-
iunu bildinnektedir Bü 
tıiin matbu.at bu aeyahat 
hakkmda tefair_.tta bu
lunarak iki memleket a 
rumda.ki doetluğun de
vammı ve fa.kat 1eya • 
lıatin A-nupa siya.ıetine 
hiç bir f"Y ilave etmediğüıi kaydedi
yor •. Giornale d'ltalia gazetesi diyor 
k.i: "İtalyan Lİya.set.İ iyj laıon§uluk ve 
Avrupa n>hu siyasetidir. İtalya biz • 
zat kendisi için A vuıoturyada hiç bir 
f"Y bekl-.emektedir. 

M. Laual'in Roma seyahati 
PARIS, 17 (A.A.) - Salahiyettar 

ma.lıafil, M. Laval'i:n Roma •&>aha tin 
de BaJydcil M. Flandin'in de M. La. 
valle birlikte Ram.aya gidPCeği hak • 
kında gazetelerde intişar eden haber
leri tekzip etmektedirler. 

M. Mııuolini w M. ŞUf11ig-

M. La.ıal'in beyana!ı 
PARlS, 17 (A.A.) - Hariciye na• 

zın M. Lava! Şako ihtil&fı nıüzakere
lerine iştirak etmek üzere pazartesi 
günü Ceınevreye hareket edecek ve bu 

suretle Milletler Cemiyeti müzakeratma: 
iştirak için. tesbit edilmi§ olan tarih • 
ten daha evvel orada bı:lunacakhr. 
M. Lava! dün sabah Avusturya sefiri
ni kabul edenok Fr~n AVU&turya 
istiklali hakkındaki vaziyetinde hiç 
bir değitiklik olmadığını temin etmiı
tir. 

Musiki değişimimizin ilk 
eserleri meydana çıkıyor 

• 
ilk opera hazırlıkları 

Komite dün toplandı, iş bölümü yaptı, 
birer perdelik üç opera şimdiden hazır ••. 

Dün Halltevinde yapılan loplantıaa .. 

Cumhuriyet Halk Fırkası umumi 
katipliği büyük bir opera heyetinin 
kurulma.ama karar vermiş, bu hu.s.u~ta 
faaliyette bulunmak üzere Münir Hay 

ri Beyin reisliği altında bir heyet seç
miştir. Bu heyet 7 Kanunı'Sanide An· 
karada ve ondan sonra da lstanbulda 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 8 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Iler hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C • 

• 
lngiliz politikasında meşrutiyetten 

sonra esaslı değişiklik olmuştur 
Halbuki cemiyet erkanından ba

zılarının gazetecilere vukubulan 
beyanatı bu müzahereti ?eozacak 
mahiyette görünüyordu. Mesela 
Enver Bey Türklerin Mısırı ve Mı
ırrlıları unutmadıklarını gazeteci • 
lerden birine söylemesi üzerine o 
zaman "Times,, gazetesinin l~~
bul muhabiri olan Graves Selanık 
merkezi umumisine aşağıdaki telg
rafı çekmeğe mecbur olmuJiu: 

"Enver Bey Mısır milliyetperver 
leri hakkında verdiği beyanatında 
onlara kartı cemiyetin temayül göıİ 
terdiğini söylüyor. Bir Mısır mese
lesi çıkarmamanızı halisane temen- · 
ni ederim. Mısır ınilliyetperverleri 

Jön Türklere hiç bir zaman yardım 
etmediler. Onlar Arap izzetle E • 
bülhüda'nın para ile tutulmu' a • 
janları idi. Sizin onlara kartı tema
yül göstermeniz Londra'da endişe 
uyandırıyor ve bilhassa Times ga
zetesinde hotnutsuzluk husule ge
tiriyor. Halbuki Times gazetesi 
Türk liberalizmini beynelmilel ir
ticaa ka111 müdafaadan geri dur • 
muyor. Meseleyi yakında tenvir e
decefinizi ümit ederim.,, 

Filhakika lngilterenin Türkiye 
politikasında metrutiyetin ili.mm 
mütee.k.ıp pek eaaslı bir tahavvül 
husule gelmitti. Abdülhaınit dev -
rinde vukua gelen Ermeni mesele
leri, Makedonya hadiseleri ve Ma
kedonya planları tamamile unutul
JnUfbı. lngiliz gazeteleri lngiltere 
politikasının hiç bir zaman Türki
yeye aleyhtar olmadığını, yalnız 
Abdülhamide aleyhtar olduğunu 
yazmağa batlamışlardı. lngiliz Ha 
riciye Nazırı Sir Edward Grey A
vam Kamarasındaki beyanatında 
"Genç Türklerin meınleketlerinde 
daha hür, daha sabit, daha bitara
fane bir idare tesis etmeğe çalıt • 
tıklarım,, ileri sürerek lngilterenin 
onlara çok mütemayil olduğunu a
çıktan açıQg. söylemişti. 

lngi:iz politikasındaki bu ta • 
havvülün sebebini Alman rekabe
tinde aramak lazımgeliyordu. 
Çünkü ilanı meşrutiyetten evvelki 
ııon seneler zarfında Almanlar, fn. 
gilizleri Osmanlı piyasasından he
men tamamile denilecek kadar çı
karmıtlardı. inkılap olup ta Genç 
Türkler it batına geçince lngilizler 
Genç Türkleri kazanmak suretile 
Türkiyedeki lngiliz menafiini artı
racaklarını ümit ediyorlardı. Bu a
ralık Genç Türk hareketinin Mı • 
sırda ve Hindistanda aksi tesirler 
husule getirmesi ihtimali lngilizler 
lıı.rafından nazarı dikkate alınmıyor 
gibi görünüyordu. Çünkü Gene 
Türklerin tamamile lngiltereye te
mayül edeceklerine muhakkak na
zarile bakılıyordu. lngilizler tara
fından ne,rolunan siyasi evrak a
rasında Sir Grey'in İstanbuldaki 
İngiliz Sefirine yazdığı bir mektup 
'Val'dır ki lngniz Hariciye Nazm 
bu mektubunda böyle bir kanaat 
lıiııııl ettiğini gizlememektedir. 
İngilizler Genç Türklerin himaye 
olunmasını tasvip etmekle beraber, 
metrutiyetten biraz evvel Reval'de 
Türkiyenin taksimi hu!usunda İn
giltere ile Rusya arasında husule 
ıtelen anlaşmadan dolayı Türkiye
ye kartı gösterilen dostluğun müm
kün olduğu kadar gizli tutulmasını 
istiyor ve lngilterenin eski politika 
ıma geri dönerek gene Türkiyeyi 
Ruıyaya ka11ı bir set gibi kullan · 
mak isteyeceği hakkında Peters • 
burg' da bir kanaat hasıl olmasını 
arzu etmiyordu. 

lngilizler, Türkiyeye İngiliz ser
maye ının girmesine ve methur 
Willcocks'un İrak'taki sulama pro· 
jeleri için Genç Türkleri kazanma
ğa da çalı,ıyorlardı. 25 ağustos 
1908 tarihli bir mektubunda lngil
tere Sefaretinin meşhur tercümanı 
olan Fitzmaurice tarafından yazı
lan bir mektupta deniliyordu ki: 

"Top ayağımızın önünde duru -
yor, Alman dostlarımız buna çok 
kızıyorlar. Demir kızdı, onu hemen 
dövmek lazım. Yoksa soğursa hiç 
bir ,ey yapamayız.,, 

Genç Türkıerin lngiltereye kartı 
rö~terd ikleri temayül i,te bu suret
i İn~ilizleri sevindiriyordu. Onlar 
A!.na.< nüfuzunu ortadan kaldır . 
mağa muvafLk olduklarından do
layı çok memnu ı:-örünüyor ardı. 
İngiliz sefiri Lowther Hariciye Na 
-ıırına yazdığı bir me1<tubıınd dô
.fordu ki: "Mezunen .. emle ketin-

de bulunan Alman Sefirinin bura
ya döndükten sonra nasıl bir mua
meleye tabi tutulacağını görmek 
enteresan olacaktır. Çünkü sefirin 
bütün dostları hapiste. Her halde 
Alman Sefiri çok müşkül mevki
de kalacaktır. 

Alman Sefiri 25 ağustos 1908 de 
lstanbula dönmüştü. Sefirin ilk 
defa Yıldıza giderek Abdülhami -
din huzuruna kabul olunması her 
halde çok hazin bir manzara arze
diyordu. lstanbuldan ayrılmadan 
eve! mutlak bir hakim vaziyetinde 
bıraktığı Abdülhamidi Baron Ma
reşal birdenbire Karadenizde ge
mileri batan bir"bezirgan halinde 
görmüştü. 

Alman Sefiri Baron Mareşal'in 
o günlerde Almanya Hariciye Ne
zaretine gönderdiği raporlar dahi 
netredilmittir. imparator Vilhelm' 
in takdirine mazhar olan bu rapor
larında sefir, Abdülhaınit idaresi
nin sukutunu o idarenin casus tet
kilatına istinat etmesinde ve bir de 
Makedonyada yapılmak istenilen 
ıslahat emellerinde buluyordu. Ba
ron Mareşal, ilk aylar zarfında gö
rülen heyecanın ve gösterilen taş
kınlıkların çabuk zail olacağını ve 
muhtelif ırklar arasında yeniden 
kanlı hesap vermeler ba,gösterece
ğini de o raporlarında zikrediyor • 
du. Sefirin fikrine göre, eski imti
yazların muhafazasını istiyecek o
lan hıristiyan unsurlarla hakim mil 
let olan Türk unsuru ara.smda yeni. 
mücadeleler çıkmamasına imkan 
yoktu. Bundan başka Baron Mare
şal Osmanlı Devleti işlerine büyük 
devletlerin müdahalesi cihetine gi
dilmemesini, yoksa böyle bir mü · 
dahalenin bütün islam aleminde bü 
yük bir ga'eyan uyandrracağmı ya
zıyordu. 

Alman harici siyaretini uzaktan 
idare eden imparator Vilhelm bu 
isli.m alemile çok mefgul oluyor
du. Osmanlı Devletine yapılacak 
bk fenalığın bütün islim alemin
de aksitesir hasıl edeceğini ta.sav · 
vur etmekten pek zevık alıyordu. 
İttihat ve Terakki tarafından vü • 
cuda getirilen hürriyet inkılabının 
ialam aleminde lngiliz siyasetine 
karfı birçok müşkülat çıkaracağını 
dütündükçe imparator Vilhelm 
fena halde seviniyordu. Türkiye 
hakkındaki düfÜncelerini de o İs
lam ittihadına göre tanzim ediyor· 
du. Bu islam ittihadına ve cihadı 
mukaddeseye yalnız Alman impa
ratoru değil, bütün Alman diplo • 
masisi de Umumi barba kadar inan 
dılar. htanbulda Mefihat kapısı 
önünde açılan Sancağı Şerif etra • 
fında tek bir isli.mm bile toplan • 
madığınr ve bütün o is1am ittihadı 
fikr:nin mevhum bir kuvvet oldu
ğunu görünceye kadar da o iman
larından ayırlmadılar. 

-Bitmedi-

Sandık içinde 
Seyyahat eden 15 yaşında 

bir delikanlı 
VARŞOVA, 17. A.A. - SoYyet hu

dudunda kain Stolpci istasyonundan bil· 
dirildiğine cöre SovyetleTden celen hav
yar sandıkları vagondan indirilirl<en bun 
!ardan biri kazaen yere düımüf ve açıl
mıştır. Orada bulunanlar hayret içinde 
şunu gönnü~lerdir: Havyar lrutularırun 
arasında boylu boyunca yallan oııbcş 

yaşlarında bir erkek çocuk. 
Bu sandık Smolensk' den reliyordu. 

Çocuk bitkin bir halde bulunduğundan 
bu garip •~yahat ..,ulü hakkında henüz 
izahat verememittir. 

M. Pesmasoğlu Atinada 
ATINA. 17.A.A. - ll<tisat nann M 

Pesmazoğlu lstanbuldan buraya f''lml4· 
tir. 

Seyahatının ncnceleri hakkında ı:•· 
zetecilerle ı:örii1ür~en, M. Pesmazoğl11 

Türkiyenin J':1ma1ndarları tarafından el· 

de edilen iktısaıl: eser hususunda derin 
hayranlığını b:Idirmiıtir. 

Kredi fonsiye tahvilleri 
KAHIRA, 17. A.A. - (Gecikmiıtir): 

Yüzde üç faizli ve ikramiyeli Kredi Fon
siye talivillerinin bu dafaki çelıiliıinde: 
1886 senesinde çıkarılmış tahvillerden 
50.781 numcro : so.oao, 1903 senesinde 
ç karılmış ~Ahvil!erden 794.349 numcro 
50.000, 1911 senesinde ç.kanlmrı tah•·il
leı·dcn .124,490 numero 50 000 frank 
ikramiye kazanınıılardır. 
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HARİCİ HABERLER 
Yunanistanda komünistlerle Milli
yetperverler arasında bir hadise 

. Za hı ta silah kullandı 
Her iki taraftan da 20 kadar yaralı vardır. 

Bir de polis yaralanmıştır. 
ATINA, 17 (Hususi) - Dün akşam burada milliyetperverler ile 

komünistler arasında ehemmiyetli bir hadise olmuştur. Milliyetperver -
!erin M. Merkorisin riyasetinde içtima ettiklerini haber alan komünist -
!er içtima mahallinin etrafını alarak yaptıkları gürültüler ile içtimaın 
dağılma.sına sebebiyet vermişlerdir Bunun üzerine mililyetperverler, 
komünist gazetesi Rizosbastis'in idarehanesini taşlamışlardır. Bunları 
dağıtmağa gelen zabıta silah istimaline mecbur kalmıt ve her iki taraf
tan yirmi kadar insan yaralanmıştır. Yaralananlar arasında bir de po
lis vardır. 

Den iz müzakeratı durdu 
• 
lngiltere Amerika ile bir 
anlaşma yapmak istiyor. 

' ...... . 
Japonyanın cevabı gecikiyor bunun sebebi 

Tokyo kabinesinde çıkan bir ihtilaftır 
LONDRA, 17.A.A. - Japon hükll· 1 LONDRA, 17.A.A. - Japonya mu. 

meli tarafından Japon Myeti mu.-ah- rahhası M. Sir;erÜ Y osbida Parise gel-
haııasına tıtlimat ı:önd.,,.ilmediğine dai< 1 miştir. M. Yoıhida Jaı><>n har;dye neza· 
Tokio'dan 1?clen haber üzerine deniz nlÜ- reti tarafından Japon ısefaretle.;na bari-
zakereleri Jün durdurulınuıtur. ci riy,,set hakkmda tefeJTuat üz,,. ınc ıt'a-

Geçen hafta (ngilizler tarafmdan ın· IUnıat verm~ğe memur edilmittir. 
rulan ıuallere Japonyanın reımi ce'·a- H.abr-r ahndığma göre bu Zİ.fdretin de-
bının salı veya çarı-obadan eYVel alın- niz mÜ•akl'l'eleri ile alikası yoktu~. 
ması ihtimali yok ıribidir. Ayni suallere 
Anerikdılar, Japonlar noktayi nazarla· VAŞCNGTON, 17. A.A. - Ameriks 
rını bildirmeden evveT cevaplannı bildir· hükumeti, Londra deniz müzakereleri 
miyeccklerdir. boşa çıktığı takdirde müıterek hııreket-

Binaenaleyh müzakereler dört gün le bulunmak üzere lnptere hükiimetin-
içi.n durmuıtur. den bazı teklifler almqtır. Raiıicumhur-

Haber a:.ndığına göre Japon cevabı- la ı:-örüımek üzere hareket etmi, olan 
nın e-eç lalması Tokio kabinesinde nok· hariciye nazırı M. Hull bu meseleyi M. 
tayi nozar itilafı o'masındandır. Ruzvelt'le müzak""' edecddir. 

Sarre mes'elesi 
M. Lavt.l Fransanın endi

şelerini iz;ah ediyor 
PAHIS, 17.A.A. - Hariciye Nazm 

M. Lava! ayan hariciye komisyonunda 
demı;lir l& : 

" Franıız bükUmeti, mesuliyetiui de
ruhte ettiği menfaatleri biına.ye vazife
siyle mllkelleftir, fakat meselede hiç bir 
gizli fikri yoktur. Muahede Sar erazisi 
halkına ~ tarzı halden l-mni intihap su
retiyle mukadderatını serbcs.çe tıtyın et
mek hakkını vermek istemitlir. Bu mua
hed~ halka re)'Ümın serbe•t, samimi ve 
mahrem olacağını vadebniıtir. Fran.,z 
hükümetinin endiıesi Miiletlet' Cemiyeti 
konseyi ve onun teıekkülleri tarafından 
te$p~t edilen zamanların müeııi.r suretle 
temin edilip edilerniycceğiclir.,. 

Har,ciye Nazm bundasa sonra şark 
miaa'«ı haldandaki Fransı:z-Lelı cörüı· 
mclerinin ana hatlarını izah ederk mü
z:.keralın dostane mahiyetini teyit etıniı 
\'e umumi sulh için Avrupa tarkınd.ı •e 
hatta Aıya uzak !""kında dostane bir an· 
laşmaya vuıul ümidini izhar eylenıittir. 
Kom;ıyon namına, reis M. Berr"nprcr 

bu lehli r;atından dolayi nazıra teı<0kkür 
t·lmi~6r. 1 

Arnavutlukta 
--o-

Ekalliyet n:ekteplerine 
dair yapı' an ~bir teblig 
TiRAN, 17. A.A. - Anıavutlulc m>t

buat bürosundnn tebliğ edilmiıtir : 
Beaa gazetesi, husuıi mektepler1n dev· 

let tarafından i<laresi hakkındaki oon is
lihatın kati surette tatbikiyle meıııul o· 
larak, hükumetin maarif sahasındaki 
faaliyetinin bu sene pek mühim olduğu· 
nu, mekteplerin çoğaltıldığmı, mualiim 
kadrosunun islab edildiğini yazmakta ve 
nihayet bu kaclar mühim bir islahatın 
baılanrıcındll ıo;tinabı kabil olmıyan ve 
ancak tatbiki sır&11nda cörülen teknik 
mahiyette bazı noksanların da izaJ,, e
dilebildiğini memnuniyetle tespit v~ mÜ· 
ıahadc etmektedir. Bu noksan ekalliyet 
mektepleri hakkında da vaki olmu, ve 
bu hal bazı Yunan mJ!ıafili ve nıatbuatı 
tarafından Aı navutluğun Milletler Ce
miyetine verdiği 1921 beyannamN1inin 
6 ıncı madde<inin ihlal mahiyetinde 3<is· 
terilmeğe vesile olmuıtur. Hak;kalte, 
Yunan ekalliyet hu maddenin mana ve 
ıumulü dahilinde bütün hukukund.ın le
maınen istifade etmektedir. 

ATINA, 17 (Milliyet) - BatvekM 
Mösyö Çaldaris dün rece gazeteci
lere yaptığı beyanatta Arnavutluk mat· 
buatırun iılares.imn tebliğini ıimali E
pirdeki Yunan Wa.lliyeti mektepleri 
meselesinin düzelmesi için atılmıt bir 
adını olarak telakki ettiğini söylemiı • 
tir . 

Makedonya komitesi mer
kezindeki tabarriyat 

SOFYA, 17 A.A. - Makedonya ihti 
131 komit<.Ui merkt-zinde ele geçen ve za. .. 
bıta tarafından to•lrik edilmekte olan ve
ıtkı.lardan hah•e bazı ecnebi ı:azetcleri 
bir takıın ecnebi ~ah11lar ve sefaretlerin 
mevzuu habis t•lduğunu yazmakta ise
ler ele hu vesikalarda böyle bir şey 
yoktur. Bunlar ~omitenin dahili emirna
melerinden ve !~~ekkülün muhrelif rruv· 
ları arasındaki mücadelelere ait ra(l-Orlar .. 
dan ibarettir. 

M. Churchil 
-o-

Ya teslim olmalı yahut 
hazırlanmalıyız diyor 

LONDRA, 17.A,A. -Havas: M. Vins
ton Çorçil radyoda söylediği bir nutuk
ta Alman tehlikesinin çoğalmakta \'e yalc 
la~malcı'a olduğunu bildirerek, Büyük 
Britananyanın Avrupanın en kuvvetli 
bava devleti olmaıı .icabettiğini ıöyle
miı ve: • 

" Ya teslim olmalı, yahut hazırlan
malıyız., demiıtir. 

Yugoslavyada 
. 

Pasaport~arı yo!unda olmı-
yan Macarlar teb'it edildi 

BELCRAD, 17.A.A. - Selahiyeıtar 
mahafil bazı lll•c..rların tehidi katiyen 
ıahıi mahiyette olduğunu ve Macdria
tandaı.., heyecanın l<>ıbit edilenler ara
sında Budapefte hariciye nazarelinin 
yüksek memurl.-..rrndan .birinin kat-deşj 
de bulunmasınd•n ileri ıı:eldiğini bildi
riyorlar. Pa58.'00rtlan yolunda olmJy,\n 
yalnız 30 kadar '1acar tesbit edilmiıtir. 

Cenubi Amerikada 
Bolivya ile Paraguvay har

bi devam ediyor 
ASOMPSIGON, 17.A.A. - Harb:ye 

nazareti §u tebliği neşretmiıtir: 
Elkarmen'in zaptı esnasında bir knç 

Bolixya alayını mahvettik, bir eTk•nt 
harple 7000 asker esir aldık ve 3 topla 
mühim miktarda malzeme ele geçirdik. 

Lehistanda 
Ortadan kaybolan bir kö
mür fabrikası direktörü 

PO.lNAN, 17.A.A. - Szamotuly'den 
bildirildiğine ııöre bu mevkideki kfmür 
fabrikasının \nüdürü ve ba"\hca hiıs.~ ıe
nctleı-ine tabip bulunan F;ansız tebaa
sından Hanri Boralı ortadan kayb.,!muı· 
tur. Matbuat ,hir çol< karıılıksn Çek 
imza eden ve ameknin hakkım ödemeden 
mumaileyhin F.-~nsaya kaçtığını zannet .. 
mektedi,.,. 

Miiddei umumi meseleye el koymuş
tur. 

--.ı--

Erkek klyaf eli komite-si 
PARIS, 17.A.A. - Paris'de "E.·kek 

kiyaFeti,, komitesi isminde bir konıite 
teıekk\ıl etlJ'i!tir. 

Bu komite dün verdiği akpm ziy.ıfo. 
tinden ıonı-a ma.'.lihuata programının ana 
hatlarını iuh etmiıtir. Bilhassa tiy.ılro 
ve artistik aü,·arele.r için ıüvare elb:ıesi
ne umumi bir ıı.ırctte avdet edilmeşİ rncv 
zuu bahistir. 

Be!çikadaki kabine buhranı 
BRUKSEL, 17.A.A. - Resmen bil· 

dirildiginc göre M. Jaspar yeni kabine· 
yi teşkil vazifesiı,den affedilmesini Kral
dan rica etmiştir. Anlaşıldığına gÖrP M. 
Jaspar Krala bJ. kabine liıtcısi v~rınl1 
fakat Kral bu listeyi tarnamiyle t.asvijl 
etnıek istememi~\ ir. 

--
Londra - Melbourn hava 
yolunun kahramanları 

••••••• 1 

Yarışta ikinci gelen tayyareciler bugün 
Ankarada bulunacaklar 

'ANKARA, 17 (Telefonla) - Londra Melbourun araııındaki büyük 
hava yarışında ikinci gelen tayyareci Mol ve Parmentier tayyarelerile 
yarın on birde Bağdattan şehrimize geleceklerdir. Tayyareciler merasim 
le karşılanacaklardır. 

Bir Alman vapuru karaya oturdu 
TRABZON, 17. A.A. -Alman bandıralı Angarya vapuru bu sa· 

bah liman içinde sahile yakin bir yerde karaya oturmuştur. Vapur 
kendi vesaitiyle kurtulmağa çalışmaktadır. Süvari, vapurun kurtıılaca• 
ğını söylemektedir. 

Romada ilk mülakat dün yapıldı 
ROMA, 17.A.A. - Avusturya başvekili M. Şuşnig ile M. Musso

lini arasındaki ilk mülakat, bu sabah V enedik sarayında vuku bulmuf· 
tur. Bu müliikata Avusturya hariciye nazın da iftirak etmiştir. 

Balıkesir Valisi vekaletlerle temas 
ediyor 

'ANKARA, 17 (Telefonla) - Bir müddetten beri fehrimizJe veka· 
(etlerle temas etmekte bulunan Balıkesir valUi Salinı Bey, iki güne ha· 
dar Balıkesire dönecektir. 

Türk-Sovyet hudut mukavelesi 
6 ay uzatıldı 

ANKARA, 17 (Telefonla) - B. M. MeclUi bugünkü top/antuutda 
hudutta zuhur eden ihtilô.lların tetkik oe halline müteallik Türkiye 

· ile Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasındaki mukavelenamenin 6 ay 
temdidi hakkuu:laki protokolü tasdik etmi.f ve perfembe günü toplan • 
mak üzere celse tatil olunmuştur. 

Devlet şurasındaki münhal azalıklaı 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Hükuınei, bir tezkere ile Mi:.let Mec

lisine müracaat ederek Devlet Şurasında münhal bulunan üç azalık içiıı 
intihap yapılmasını temenni etmiştir. 

Gazi Hz. ile Belçika kralı arasında 
samimi telgraflar 

ANKARA, 17 ( A.A.) - Belçika Kralı Leopold Hazretlerinin yevmi 
mahsusları münasebetiyle Reiıicumhur Hazretleriyle müşarünileyh Kral 
Hazretleri arasında Clfağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Yevmi mahsınları münasebetiyle zatı hafmetanelerine en samimi teb 
rik'krinti ve fQhsi saadetleriyle Belçikanın refah ve ikbali hakkındaki 
temennilerimi sunanm. Gazi M. KEMAL 

Vaki tebriklerden ve memleketim hakkındaki temennilerden dola· 
yı zatı devletlerine teşekkür ederim. LEOPOLD 

Bulgarların eski bir cenerali öldü 
SOFY A, 17.A.A. - Umumi harpte ikinci Bulgar ordu.suna Kıı· 

manda etmiş olan ceneral M. Todorol ölmüştür. Cenerale müli cenazır 
merasimi yapılacaktır. 

• 
l zmirde çalınan bonolar Ziraat 

Bankasına satılmış 
IZMIR, 17. (Hususi) -lıkanda çalınan 36 bin liralık mübadil bo

noswıun otuz bin liralığı lstanbul Ziraat Bankannda satılm1ftır. Is: 
tanbuldan bazı kimselerin getirilmesine intİzllT ediliyor. Firari eshı 
iskan memuru Fevzi El. Ankarada yakalanarak getirildi. inkar ediyor, 
"Ben bono satışında komisyonculuk yaptım,, diyor. 

B:r!nci umumi müfettiş 
Ankarada 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Bi • 
rinci umumi müfettiı Hilmi Bey, bu 
sabah ıelırimizc gelmiıtir. 

Gizli nüfusların meydana 
çıkarılması 

müddeti uzatı~acak mı? 
ANKARA, 17 (Hususi) - Hiikü • 

met, gU:li nüfust.nn yazmu baklanda • 
ki kamın müddetinin uzatılmasma da
ir Millet Meclisine bir layiha venn.iı • 
tir. 

Bu layihada ı:izli nüfusların bildi • 
rim ve bunların habersiz yazmı müd
detinin ve ayni l<anunun 2 inci mad
demün ı:izli doğwn, ölüm ve evlen
me deterlerinin belediye! ... ve muhtar
larca vali ve kaymakamlıklara veril • 
mc.U ve S inci maddesindeki cezaların 
tatbik edilmesi müddetinin 1 ıubat 1935 
taA!ıine kadar uzatılması teklif olu.ıı
maktadll'. 

Cizli doğum, ölüm ve evlenme ya
znnı itinin gerek halkın ve g«ek hü • 
kiwıet teşkilatmm lazım olan c<lıem • 
ıniyetle takip ettiği, hükiimetin mecli
se verdiği esbabı mucöbe mazbatasın
da kaydedilmektedir. 

ı inci teırinin 15 ine kadar 2,865,216 
ı:izli doğum , 1,726,701 ırizli öl~m ve. 
890,393 gizli evlenme ~lmıt ıse _de 
memlekette daha bir çok miktarda gız
li doğum, ölüm ve evlenme kaldığı 
vilayetl ... den gelen cetve.~lerin muka • 
yesesinden ve halkm muracaatlarmdan 
anlaııbrut ve kanuni müddetin uza • 
tılmasına lüzum rörülmüıtür. 

Bütçe encümeni Başkatip 
muavini 

ANKARA 17 (Telefonla) - B. 
M. Mecli•i bÜtçe encümeni .başkati~ 
muavimiğine Maliye vekô.leti hususı 
l<alem müdürü R.ifat Bey tayin edilmiş
tir • 

Gümrüklerde verilen bir 
• 

emır 

ANKARA, 17 (Telefoıtla) - 7Jlt· 
li ve katranlı nmntar larmtılanndoıl' 
kalıptan geçirilınel< suretile elde eci· 
len oluk, çubul<, .... un laılıbı, •'11' 
bizkri ıekJiodeki ci>imlerin mamul -
dedilmemesi ve g'iimrülderde cıaa ııö . • 
re mu.nele yaprlması aliıb.darUra ııôl 
dirilmiftir. 

idamları tecil edilen 
Zenciler 

NEVYORK, 17.A.A. - Alaab~ 
temyiz mahkemcri 7-12-34 tarihinde. ı· 
dam edilecek olan zenci Patt ... SOG ı~ 
Morris'in idamla"'lnı tecile karar ve<t01 

tir. 

İspanyadaki mevkuflar 
BILBAO, 17. A.A. -171 siy8'i ~ 

kuf serbest h.ı·..kılmııtır. Bunların 7.0. 
allına MenJi vapurunda bulunmakta ıdi 

lnsull'un muhakemeıti 
ŞIKAGO, 17.A.A. - Samue! I'.'ıııl 

ile suç ortaklarının muhakemelerı hı~ 
üzeredir. Jüri heyeti ayın 22 ainde o>&l ı 
zakerelel·ine b:l~lıyacaktır. ~. 

Derbi at yarışları 
LONDRA, 17.A.A. - Büyük oeı:1' 

koıularında 21 at içinde Blank birınc•. 1 

. . k 'k' nbı• terek bahsı mu~tere te ı ıye o .. 
Joans Dream :kioci gelerek altıya Y."· 
ve Celestia City Je üçüncü ıı:elerek bit' 
y inni vermiş tir. 

M. Litvinof Cenevre 
yolunda 

MOSKOVA, 17.A.A. - M. Litv'~0 
Milletler Cemiyeti kon~-;._iıoin fev.c•~ 
de İçlimaında ha2ır bulunınak üz t:. 

nevreyc haYek('t ctmi~b .. 



ICLE 
8ir fut bel dersi ••• 
[)·· 

~ un gazetelerden birinde oku-
~', Geçende Londrada oynanıp 

llgı/ızierin 3 - 2 galebesile netice
~•ıı lngiltere - ltalya milli takım
rı ;ııtbol maçından sonra lngiliz
. d talyan oyununda gördükleri 

1 
Q etten şikayet etmifler ve bun -

ı 'e~ •oııra arhk Avrupa takımları 
•rırı~tbol maçı yapmamağa karar 
F •fler .•• 

40tbol bir lngiliz oyunudur. Bu
rta Avrupa alarak azçok inki

•lti . ·~ rmış olmakla beraber lngi-
0Yıınu ve sistemi dünyada daic" iyi olarak kalmıştı. 
b •çen sene ltalyada oynanan 

Üf eraberlikle biten ltalya - in • 
•re maçından sorrra bu sefer de 
'lriroda yapılan bu son intikam 
4. ııe da.ha evvelleri lngilizle • 
11114hırya milli takımile yap • 

cırı bir milli maç, ötedenberi 
. 
1 

milel Futbol federasyonuna 
1 bıılunmıyan ve Avrupa üe 

etmek istemiyen lngilizle • 
Clrtık yavaş yavaş Avrupa lut

' j'ıreketlerine girmek niyetin • 

1~~iu zannını veriyordu. Ge • 
~·"<Oerlere nazaran ltalyan'ların 
rı •ert oynadıkları son oyundan 
.'o. lrıgüizier arhk Avrupa takım 

İfl e o':"n yapmamaya karar ver
•rdır. Doğrusunu söylemek la

, 
6
elirse ltalyanlarm gösterdik • 

~ u ~ert oyun lüzumundan laz
('::_~nletilmiş milli hislerin Cide 
.~p) şekline sokulmasının 
~~dir. Nihayet on bir oyuncu 

• ır topu karp kaleye sokmasi
~ edilen Futbol oyununa ne h müli renk verirsek verelim, 
• o.l aslında nihayet bir oyun, 

1 °.Vruıyan ve seyreden için bir 
• •.nc.e olan lutbolün mahiyetini 
ltİftirerek onu bir muharebe ha
e ~etirmeğe ve oyun kaideleri-
~zdiği daire dahifinde göste

.Ven ustalığı zorla ve güçle 
r o.ııtlamaya, güzel ve heyecanlı 
e 0.Vunıı kaba, sert bir kavga ha

er •0 kmaya sebep olmamalıdır. 
•1ıe kadar oyunda sertlik ya -
1•e de bir teviye sert oynayan 
~o.kımı cezalandırmak için oyu
er dakika durdurmak ta pek 

1 bir f,eY değildir. 
4.rıı<ıfılıyor ki; ltalyan takımı, 
İlizlerin birkaç defa görmek lır 
lla nail olduğum rahat Ve ade-
~trdo oynar gibi olan lutbo • 

0 zmak İçin kuvvet kullanmıs ... "' 

Macılesel bıı çeşit oyun bizde 
?<lrdır ve açık ııöylemek lazım 
111

• ctsıl fenni ve yumuşak oyu
rıo.zaran ııert oyun hergün biraz 
artmaktadır. Çünkü zorlu o
bulmak ve işi zora dökmek 

ıklı oynamaktan çok da.ha 
ıl~ır. Bana sorsalar, son sene
. e bizim futbol oyununun kali
tıde görülen düşüklüğün bu sert 
,ıın rağbet bulmasından ileri 
,'iini ve bunun vebali de maa
o/ oyunlarımızı idare edenlere 
il ılıığunu ııöylerdim. 
~ndan beş altı ııene evvel ge -
.. • Yle ııert oyun sistemi alıp yÜ

~4ffii zaman ciclcli tetbir:er alı -
• q~ bu sertlikle mücadele edil -
.,· Sonradan yine gevşetildi. 
rı/ Y<ılnız bir mevsim bu sert o
) Q l'>lücaclele etsek ertesi sene -
~.Qrı.varıya kolaylaşır ve üç dört 
· b ~orıra bizim futbolün çehresi 
;:.ıfin değişirdi. fngilizlerin bu 
te '. lutbolü boğa döğüşü hali -

tiren Avrupa futbol zorbala
bir derstir. Eğer anlar:ı.ırsa. 

~Zanclerde 

llına tatili 

FELEK 

1 --k:'Z nöbetçi eczanelerin 
~ kalmasını iıteyorlar 

ldıg• - mal. .. hri d~ı..; -·ız urnata gore, §e • 
· d eczahane &ah.ipleri cuma gün 
aİ·l'ıöbet usulünün ihdas edilmesi 

• ~adarlar nezdinde teşebbüa • 
lı,~ ultınmağa karar vermi§lerdir. 
d• ar ta,tbik sahasına girdiği tak • 

1, b ~~ahaneler cuına günleri ka • 
aç"ı unacak, yalnız nöbetçi kalan
ı;~' a'.'aktır. Bu hususta, gö~tü-

1•, ~t eczacı şun lan aöylemi~tir: 
b' c:o:ahaneler·n cu:na günJeri 
·lı.~ları halkın zararına değildir. 
''t ~sa.a-rn cuına günleri ecza.ha • 

, lı, 'tarı yüzde 23 - 50 arasında 
ıl i~r "<aiti nakliye bol oldugu için, 

İiı-ıYaçların da karşılaıunıı.u ıniım 
bt ... ,, 
~:lı~ taraftan, bir kısmı eczahane 
i!ıo"-lt daimi encümene muracaat 
Ilı-) ltece aaat 21 de kapanmau 
•~ aıtırılan eczahanelcrin 22 ye k.a 
"<atr•--- : •• _ eki d' -•&ölllm.t .._....,,.ec er ır .. 

ÇAy 1Ç1N 
tn · · ıyı pastalar Havagazı 

fırınında ) apıl r. 
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HABERLERİ 

Maden 
İhracatımız 
Yeni kararnamede faydalı 

hükümler var 
Maden resimlerinıin tenzili hakkın· 

ela İkhMt V eka.Jetiınce hazı:rlamnak • 
ta olan yeni karanıameo.in esulan ta 
karrür etmiştir. Maden ihracatı yapan 
Priı:etlere, beher ton tiivenan kömü
rü için 96 k\D'Uş, lave ve krible için 
de 125 kunış prim verilecektir. Ka -
rarnamede diğer madenler iç.in de ih
racatı çoğaltacak birçok faideli hü
kümler bulunmaktadır. On gÜne ka
dar ta&dik edilecek o!Mı bu karama· 
me, kanun\Uanİden itibaren tatbik &&• 

hasma konulacaktır. 

Ticartıt odası intihabatına 
hazırlık 

Ticaret ve Sanayi Oda.sı .._,J.ig İn· 
tibabatı hazırlddan ile mefgul ola -
cak heyet, yarın ilk topılııntısmı yapa
caktu-. intihabata, gelecek aym 17 
ainde bıqlanılması tak.an-iir etmi§lir. 

Liman şirketinde fevkalade 
toplantı 

Liman Şirıketi heyeti umumiyeai ya 
nn fevkalade olarak toplanacaktır, bu 
tolp)anbda, §:i.rkıetin eon faaliyet bi • 
IB:nç°"u gözden geç.irilecelrur. 

MAARiFTE 

Göz hastalıkları 
Tahaffuzi tedbirlere ehem

miyet verilecek 
Maarif Vekaleti, metıkeplerdeki 

göz haatalıklarile ehemmiyetli ~kilde 
meıgul oLma.k içllı bazı tetbirler al • 
mışhr. Burum için ktanbula bir &ıh • 
hat müfettiş.i gönderilmiş, Galata.sa • 
rayda bir sıhhat bürosu açı~t:ı:r. 
Meıkteplerde çocukların göz haatalı • 
ğma tutıuı!mamalan için sıhhi tetbir
ler aJmacaıktır. 

Edirnf.nin kurtuluş bayramına 
iştirak 

Ayın 25 inde yapılacak olan Edir
ne kurtul\4 bayramına iştirak etmek 
üzere Hukuk fakültesi talebesinden 
60 kiş.ilik b'r kafile Edirneye gidecek 
tir. 

Hukuk FakU:ta:::'.n 'e dsr3 [81feri 
Hukuk fakültesinde bir ~un ders

lerin saat!eri değ~ş,tir:Jm:ttir. Birinci 
sm.ıfta ckutu1makta olan Türk hukuk 
tarihi dersleri bun.dan sonra her ay 
sonunda Cu.ntaf'tea.i, pazar, pazartesi 
ve salı gün',.,ri okutulacaktır. Her ay · 
döoıt ders okutulacak ve bu dersleri 
Sadri Makoudi Bey okutacaktır. 

lcfmai va siya~i terbiye 
Maarif Vekaleti lise ve orta mek

tep).,,.., mühim bir tanı.:ım göndererek 
mekteplerde talebenin içtimai ve siya 
si te.-biyesile meşgul ohuıımasmı bil
dirmiştir. Mektep idareleri bırnu.n için 
taleben:n hariçteki. v111Ziyetlerile .ı., a
lakadar olaeakhr. 

MUnh::ıl hcca'ıklıı.r 
Haydarpaşa L:aesinde fraN!ızca ve 

tarih dersleri muallimliklerinden bir 
kumı münhaldir. Münhal tarih mual 
limliklerinden birine Sa.it Bey tayin e
dilmiştir. Müdür muavinliğine de res-. 
•am Ş.ref Bey tayin edillm;ştir. Mek • 
teplerde yeni şubeler açıldığı için ııa· 

la b.ir kısım münhaller doldurula.ma
ırutşır .. Bu sene mekteple.re fazla te -
bacüm olduğundan, dershanelerde ge
ne 70 - 80 talebe bir araya gelıni~tir. 
50 talebeden fazla bir aaufta talebe 
bulunanuyacağı İçin yeni tubeler açı
lacaktır. Vekalet bunun jçin, orta ted 
risat muallimliği evsafını hah kimse
ler aramaktadır. 

1 BORSA 1 
----ı 
(iş Banka•mJan alınan cetveldir) 

17 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
istikrazı dahili 94,25 Rıhtım 17 50 
1933 Erıra.ni 97 An. Mümessil 49,30 
Unitürk 29,05 An. Tahvili 1, il 45,.20 

n il 27,80 An. Tahvili 111 48 
,, ili 28,05 

ESHAJl.1 

it Bankası Nama 10 ı Reji kuponsuz 
" ,, Hanı iline 10 Telefon 
,. .. Müessis 97 T erkoı 
Türkiye Cumhu- Çimento 
riyet Bankası 58 ittihat dey, 
T-ramvay 31,SO Şark dey, 

2,20 
10 

19,30 
13,85 

13 
0,85 
ı,ss 

4 .. 75 
Anado)u Hia•e 27,30 t Balya 
Şir. Hayriye 15,50 1 Şark m. eC2a 

ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 
Paria 
MiJ&no 
Nüyork 
Cenevre 
Atin• 
Brükael 
Amaterdam. 
Sof7a 

628,75 f Prağ 
12,06 J Belgrat 

9,28,83 'Y& 

79,40 Berlirı l 
2,44,90 ı . 83.64 B>)dapott• 
3,40,86 Madri.t 
1,17,60 Bükreı 

65,67,50 Viyana 

NUKUT (Satıı) 

Kurut 

O F. Franııa 169 20 J. lni~r• 
1 Dolar 125 1 Per:eta 
1 Kur, Çek 98 1 Mark 
1 Şile A•. 23.50 1 Zloti 
1 laterlio 630 20 Ley 

20 Liret 216 20 Dinar 
20 Lna 23 1 ÇernoTİç 
20 F. Belçika ııs Altın 
20 Drahnıi 24 Mecidiye 

1 Florin 113 B•nknot 

19,00,25 
34,98,44 

10 oo 
1,97,81 
4~U,t>2 

3,96 
S,81,94 

79,11,25 
4,24.SO 

Kuruı 

815 
18 
43 
22 
18 
54 

-.-
9,23 

36,50 
237 

• • 
içtimai ve iktisadi ilimler enstitüsü 
üniversitede içtimai ve iktıııadi ilimler enstitüsü dün akf"mıan iti • 

baren tedrisata başlamıştır. ~titüde tedriaat akpmları saat 4,30 dan 
5,30 a kadar yapdacaktır. Enştıtüye Hukuk fakültesi m.beleri, diğer 
yüksek mektepler mezımlan devam etmektedirler .. Enstitüde tahsil müd 
deti iki senedir. Dün enstitünün açılması müruıebetile ilk derste Oniver
sme rektörü Cemil Bey, Hukuk fakültesi dekanı Sıddık Sami Bey, diğer 
faıkülte dekanları, Mülkiye mektebi müdürü ve profesörleri, Onivenite 
iktısat ve içtllna.iya.t profesörleri ha zır bulunmuşlardır. 

Yeni İsveç sefiri 
Dün geldi 

-o-

ltimatnamesini vermek Üz
re Ankaraya gitti 

Mösyö Boheman'm yerine lsveçin 
Ankara aefıirliğine tayin edilmiş olan 
Mösyö Wfother dün şehrimi>:e gelmiş
tir. Mösyö Winther refikasile birlik • 
te dün akşam Ankaraya gitrnişl.,.,dir . 

Mösyö Wmther bveçin Paris sefa
reti müste§an idi. Bundan evvel de 
Londra ve Osloda muhtelif vazifeler
de ve hveç hariciye nezareti şube mü
dürlüğünde bulumnuştur . 

Yeni sefir, henüz itimatnames-ini 
takdim ebnediği ;çin matbuaıta heya • 
natta bulunmak istememiş, yalnız bun
dan böyle Türkiyedeki terakkiyah ta
kibe imkan bulduğundan dolayı meın
ııuniyetini beyan etmiş ve hveç mat
buatırun Türkiyeden muhtelif vesileler
le baluettiğini söyljyerek demiştir ki: 

- Tün.iye ve lsveç asD'lardanlıeri 
devam etmekte olan bir dostlu.kla biri
birine bağlıdırlar. Bu dostluk , lsveç 
veliaı.'ıtı ve refikalan prenses Hazret
ler>nin Türkiyeyi ziyaretleri veşilesile 
bir kat daha samimi bir surette teza
hür ebnİştir.,, 
----~ - ----0, ____ _ 

Gümüş 
Paralar 

-o-

Bronz paralar gibi deli. 
nirse geçmiyecek 

Yeni paraların dari>ına devam edil
mektedir. Yeni paralar lstanbulda ve 
şubesi olan yerlerde Merkez Bankası 
tarafından, diğer mahallerde rnalmüdür
lükleri ile iş ve Zi.:aat Bankaları ta
rahndan piyasaya verileceklerdir. 

Yeni paraların ay başından iti.ha -
ren tedavülde bulunacağı anlaşılmış • 
tır. 

Evvelce de yazdığnnız veçhile yem 
gümüş liraların bir tarafında G..Zi Hz. 
nön kabartma resimleri ile Tü~kiye 
cumhuriyeti ibareai, diğer tarafında da 
ay yıldız, buğday başaklan, 100 kuruş 
ve 1934 rakam ve ibareleri yanlıdır. 

Paraların kenarında da müsavi ara
lıldarla ve kabartma olarak T. C. İ§&
reti -ve birer tire vardır. 

Yeni paralar, çok güzel basılmıştır. 
15 sene müddetle silinmeden kullarula
bileceği anlaş1lmaktadır. 

Gümüş liralrklar da bronz paralar 
gibi delindiği takdirde geçm.iyecelrtir. 

Silik paraların darphane tarafın -

o 

Maliye dairele
rinde iş takibi 
Kalemlere iş takip eden

ler giremiyecekler 
iş sahiplerinin veya bunlar namına 

hareket eden §&luılann maliye dairele
rile yapacakları temaslar hakkında dün 
Maliye vekaletinden lstanbul maliye 
teşkilatına bir talimatname gönderil • 
miştir. 

Buna göre: 

1 - Elinde numara puslası bulun
mayan hiç bir şahıs, ne asil ve ne de 
vekil sılatile iş takip edemez. 

2 - V elraletnameyi haiz olrn.ad:ıl<ça 
bir başkası namına iş talcip edilmez, 

3 - Birinci Teya ikin<:i maddelerde 
zil<Tolunan kayıtlara nazaran iş ta.ki. 
bine salabiyettar bulunan eşhas ta • t"§
kilat yapılmış olan vilayetlerde ancak 
başmemurlar, tahakkuk ve tahsil mü
dürlerile en $Oll münıkiplere ve diğer 
vilayetlerde malmemuru, varidat müdü
rü, defterdarlarla temas edebilirler. 

4 - ister bizzat İ• sahibi obı>n - . ' 
ısterse vekaletnameyi haiz vekili bu. 
lunsun , !.iç bir şahsın iş maksadile 
kalemlere ginnesi katiyen yasaktır. 

Önümüzdeki 
Sene ..• 

-o-

Daha fazla seyyah gel
meai bekleniyor 

1935 sene&inde tehrimize bu ıeneye 
ııisbetle fazla ıniı.tarda şeyyah geleceği 
haber verilmektedir. 

Seyyah vapurları bil5ıaısa Tüı4ô

yede liman rüsumunun fazlalığından fİ
kayet etmeJ<te idiler. Fakat hükumeti
mizin liman t"Üsunıunu indireceği hak
kında §&Yi olan haber iyi bir tesir yap
ımş ve hatta bu haber Avnrpa seya
hat acenteleri tarafından iyi bir tarzda 
karşnlanmıştır. 

Son zamanlarda şehrimizde tenez • 
züh masraflan da düşmüş olduğundan 
sene başından sonra ]imannnıza fazla 
miktarda seyyah vapuınınun uğramaaı 
ümit edilmektedir. 

Bu sene şehrimize gelecek seyyah· 
!arın tramvay ve otobüs gibi ucuz o
lan nakil va5ttalarile gezdirilmeleri de 
dü§ünülmektedir, 

dan eksiksiz değiştirileceği anlaşılmak
tadır. 

ihtikar komisyonuna göre 
piyasada ihtikar yok! 

Komisyon raporunda pazarlık usulünün 
ortadan kaldırılmasını isteyecek 

"'!eni ölçü ve tarhlarm tathi}< edil- ı ceıi değildir. Bunların, ibracatm fazla-
ıınesıne başlandıktan sonra, pıyasada lığı, an ve talep gibi bak.iki sebepleri 
hasd olan ihtİ'kar ve aldatma vaziyet- vardır. Meseli\, yumurta fiatlarmın 
!erini gözden geçirmek üz..:-e işe bat- son zamanlarda yükseldiği görülınüş • 
uyan ihtikar komisyonu dün son bir tür. 
toplantı yaparak mesaisini hitirmiştir. Bunun sd>ebi, harice yapılan sevki-

Ticaret ve sanayi odası salonunda yatın artmasından başka bir şey de-
;çtima eden komisyon, azaların piyasa· ğildir. 
da yapb.kları etraflı tetkikleri bit- neti- Bundan başka, yapbğrmız tetkikat, 
ceye bağlamış, ihtikarın mevcut olma- ölçülerin haricinde olarak ta, bir iht.i-
dığına karar vermiştir. kar çeşnisi bulumnadığını göstenniş-

Salahiyettar bir zat, dün kendisile tir.,, 
siirüıen bir muharr.irimize varılan ne- ihtikar komisyonu, yaptığı tedri-
tice hakkında şu malumatı venniştir: katın neticesini bir rapor halinde tea-

"- Komisyon azalarının piyasada bit ederek iktisat vekaletine bildire-
clerin bir vukufla yaptıklan tetkikler, cektir. 
ölçülerden dolayı hiç bir ihtikar yapıl- Oğrendiğimize göre, hazırlanacak 
madığmı göstenniıtir. ,Filvaki, ilk za- raporda bazı mühim temennilerde bulu-
manlarda biraz ihtikar, daha doğrusu nulacaktır. 
aldatılma hadiseleri olmuştur. Fakat Bu temenniler arasmda, halkın her 
ıimcli, halk kilonun ve metrenin ne ol- ne şekilde olursa ohun, zarardan kur-
duğunu layi.kile anlamış, bu şekildeki tulmasmı temin için pazarlık 114ufünün 
aldanma hacliıeleri kalmamıştır. kaldmlması ve yiyecek içecek madde -

.. ~ ma.dd~l~r ü-.:erin~.e l!örüle~ leri için fiat tesbiti meselesi der-ar-
yukseklikler, ihtikar teşebbuslen netı- dı.r. 

Kutubar cinayeti 
Ve gizli celse 

_,,_ 
Katil mahkemede bir casu 
sun tehdidinden bahsetti 

Kutu bannda çalgıcı Sam.i Efendi
yi öldürmekten suçlu Adil Beyin mu
hakemesine dün Ağır ceza mahkeme
ainde devam edilmiştir. Dünkü muha
kemede Adil Bey barda Sami fendi 
tarafmdan tertip edilmiş bir &u.ikaade 
maruz kaldığını, kaçamadığuu, nefsi
ni müdafaa vaziyeWıe geçtiğini söy
lemiş.tir. Bunwı için de şııı.hit olarak ai 
gortalar istihbarat ınemuru sabık mül 
kiye müfettişlerinden Aziz l~ami Be-
yi gö&termiıtir. Adil Beyin iddia.sına 
nazaran, kendisi Abdülvehap isminde 
bir adamm casusluk yapbğı hakkın -
da İ&tihbaratta bulunmıq ve bu ilıbar 
üzerine Abdülvehap çalgıcı Sami Efen 
di vutıuile kendisine bir suiıkast ha
zrrlamışhr. Aziz Nami Bey mahke
mede şahitliğini ancak hafi qelsede 
yapabileceğini söylemiş, mahkeme de 
hafi celse yaparak Aziz Nami Beyi 
dlıılemittir. Bwıdan sonra celse gene 
a:leniye çevril~tir. Müdafaa vekili 
Ceım;ıl Bey Kutu barında ke§if yapıl • 
ma.smı ia.temiş, müdafaa "al.ıkına ta • 
aJluk ettiği için iddia makamı da bu 
talebe iJl;irak etmi,tir. Mahkeme key
fiyeti :miizakere ettik:ten """1U"a bu ta• 
ı...ıı,; reddetm.İ§, Ad.il Beyin sabıkası o
lup olmadığının aontlma..ı için muha
keme b""'4 güne bu-akrlımıttır. 

• * • 
Bu cinayetten dolayı tevkifhanede 

bulunan Adil Bey tarafından mevkuf
lardan dört ki+i aleyhine bir tehdit da 
va.sı açılmııtı:r: 

Davaya nazaran Arap Mehmedi 
ka.tletıneklen suçlu Zafir, katilden suç 
lu Hamit ve Aziz, ceııhten suçlu Salim 
tevkifhanede Adil Beyi ölümle ve döv 
m.,kle tehdit etmi~erdir. Bunlar hak
,kında ilk tahkikat yapılmış, kendileri 
de Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mah
kemesine sevkedilmi§lerdir. Mahke • 
mede Adil Bey dava edilen.lerin' ken· 
emini tehdit ettiklerini söyla:niş, fa • 
kat haldanndak davadan feragat et • 
tiğiın.i bildim:ıiştir. Suçlulal'<lan Zafir, 
Ham.it ve Salinı kimseyi tehdit etme
diklerini söylemişlerdir. Aziz kendi • 
sine i!nat edilen suçun Unat ve iftira 
olduğunu söyledikten sonra: 

- Ben de Adil Beyden davacıyım, 
deani§tir. 

Hakim kendi&ine istida ile müraca
at tavsiyesinde bulunmuş ve Adil Bey 
davasından feragat ettiği için takiba
ta mahal olmadığına karar v~tir. 

Sahte adam 
Dün Adliyeye Hakkı isminde bir 

adam ıee'.lm ed.ilınittir. Bu adanı Şem· 
aipqa tütün depoa.u müdürü Ziya Be
yin namına hareket ederek Saraçhane 
bıqında bakkal Hakıkı Efendiden öre
beri muayene etmekten suçludur. 
Müddeiumumilik suçluyu •oıtıntak da
ireaine sevketmlşt.ir. htintak haki • 
mi Hakkı hakkında tevkif karan ver· 
mi§'tir. 

Velayetini de istemiyor 
Evinde çıplak gezdiği jçin karısı 

tarafından aleyhine bir dava açılmış 
olan Dokicfü Efendi evvelce çocukla
rından ayrı oturma.ya mahkiim edil -
mi§t.i. Kansı bu sefer de Dokidis Ef. 
aleyhi.ne bir nez'i velayet, ya.ni ha.ba
lık hakkmdan .i&kat davası açmı§<tır. 
Bu dava.ya da ayın yinni yedisinde ba· 
kılaca.ktu-. 

Kaçakçılık davaları 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkeme

.inde Beşiktaıta oigara kağıdı sat
maktan suçlu Hasan ile Ay§enİn mu
hakemelerine devam edilerek Hasanm 
4 ay hapis ve 600 kunı§ para cezasına 
ve Ay§enin de suç ile alakası görül
mediğinden beraetine karar vet"ilııri§
tir. 

BELEDiYEDE 

Motörlü 
Nakil vasıtaları 
Ay sonlarına doğru mu

ayeneleri başlanacak 
Bu ayın 25 inden itı'baren bilumıun 

motfu,lü kara nakil vasıtalannm fenni 
muayenelerine başlanacaktır. 

Bakrrköy, Sanyer, Beyoğlu, Kadı
köy, Eminönü kazalarında birer mua
yene komisyonu teşkil edilmiştir. Mua
yeneler sene başına kadar devam ede-
cektir. 

iki münakasa 
Ş<;hzadebaşmda inşa edilecek yeni 

konservatuvar binası ve (16) mart 
şehitleri abidesi için açılım münakasa 
müddeti bu ayın (25) inde bitiyordu. 

Bu müddet bir ay daha uzatılmış· 
tır. Şimdiye kadar (300) e yakın mi
mar ı,artname almıştır. 

Seyyar satıcılar 
Bilhaua büyük caddelerde seyyar 

satıcılar çoğalmaktadır. Bu satıcılar 
gelip geçmeği menetmektedirler. Be • 
Jediye bu gibi satıcılaırla ciddi bir mü
cadeleye karar vermiştir. 

Kooperatif lokantası 
Belediye memurin koopet'atifi lo

kantasında bazı yeni teşkilat yapılmış
tır. Lokantada yemd< vaziyeti daha i
yileştiri.lmiftir. 

Evvelee lokantada (400) kişi ye
mek yerken, "1ndi ( 250) kişi yemek 
yemektedir. Bu vaziyette, servis daha 
çok intizama girmiş bulunmaktadır. 
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~llnilfi§;;ıl 
Tank nutku 

ltalyan Başvekili M. Muırsolini 
Cenapları, kurusıkı harp borusu 
çalmaktan zevk alan bir adamdır. 
Ne zaman bir nutuk söylese, ne za 
man bir makale yazsa claima keli- 1 

melerin arkasından barut duman 
kokusu, ve top sesleri clu;mak ka-

1 

bildir. i 
M. Mussolini Militariııt'lir. Onıı 

sivil görmek için, ya denizde ban
yo ederken veyahut atla gezerken 
çıkarttığı resimlere bakmak lazım 
clır. Y ecliııinJen yetmişine kadar 
milleti seferber eden bir kimse içit.ı 
:zaten başka bir şekilde gezmeğe 
imkan yokhır. Eski Romanın bu
günkü a:sri kartalı, Jules Cesar'ın 
kılıcım kuşanmıya veyahut bir tan~ 
üzerine tünemeğe alışmıştır. Ve 
buradan ııöylediği nutuklar elbetteı 
Neron'un ateş :zevkine uygun ola
cakhr. 

ltalyan Başvekili keh.melerden 
hızını aldığı için kuvvetli bir ha
tip l'f iyi bir muharrirdir. Onun 
için elendiler oyun başlıyor" pi. 
yesi muharririnin ağzından ikide 
birde: 

- Elendiler oyun başlıyor! na
karatını duyuyoruz. 

Piyes muharriri son bir makale 
yazmış ve bunda demif ki: 

"Pasifistler" hakiki ııulhün bu 
en tehlikeli düşmanları militariz· ' 
mi telkin etmekten geri durmu • 

1 

yarlar. Onlann şikayetleri bizi mü 
teesııir etmez. 1 

• : •• Harpcu olmayan bir dev
let, mahvedilmeğe ifna edilmeğe 
mahkiimclur." ı 

M. Mussolininin bu sözleri yeni 
değildir. Elbette ki kuvvetli devlet 
daima muvallakhr, daima kudret
liclir. Fakat bu, ııulh sever olmağa 
mani değildir. Harbin harici ez 1-
nun addedildiği bu clevircle harbi 
bir zaruret gibi kabul etmek belki 
ihtiyaçlarını temin için komşu ka
bile:•ere hücum etmeği müba.h sa
yan Amerika yerlilerine hiis bir 
keyfiyettir. 

M. Mussolini ne istiyor? Memle
kette huzur ve sükiin tesis etmek 
için sıkı bir inzibat sıkı bir diıip. 
lin. 

Fakat ltalya için varit görülen 
bu disiplin, niçin bütün dünyaya 
tatbik edilmesin? Mademki bütün 
arz üzerinde harp için askeri bir 
müeyyede bulunamıyor, niçin bu 
fikri sulh endişeleri gibi parlak 
ve hüsnü niyete müstenit clüsünce-
lerle takviye etmemeli? • 

M. Mussolini buyuruyor ki: 
Faşist ö:,ümden korkmaz. Teh

likeyi sever. -

ölümden korkmamak tehlikeyi 
sevmek demek değildir .• ölümden 
her asker korkmaz. Tehlikeden het 
asker yılmaz; fakat tehlikeden 
zevk almak bir spordur. Ve niha
yet faşiııt bir ipcambazı değildir. 
Bir yarışa girmemiştir. 

Bir devlet adamının en birinci 
vazifesi, vatanın huclutları dahilin 
de yaşayan insanların huzur ve 
sükununu, refahını, saadetini te -
min etmektir. Bunun için icap eder 
se harbe girişebilir. Fakat bu istis
nai bir haldir. Zaruret olmadığı 
:zaman mil~te bu saadeti bahset• 
mek herhalde sulhtan bask;. bir 
kuvvetle kabil olamaz. • 

M. Muırsolini ne istiyor? Asya -
da, Afrikada yer mi? Bunun için 
mi "tank nutku" elediği nutkunu 

.. l • ? soy emış • .• 
Memleketin İman ve kalbi üze. 

rincle ıöylenen bir nutkun tank ü
zerine/en söylenen bir nutuktan 
daha kuvvetli olduğunu M. Musso
liniye söylemek lazımdır. 

ltalyan Başvekiı'i. harp borusunu 
çaldığı zaman hatırlamalıdır ki: 

- Bütün yollar Romaya gicler. 
Mümtaz FAiK 

Tahkikat bitti 
'\ 

Şoförler intihabatında yokr 
suzluk olmadığı anlaşılıyoı 

Şofötıler Cemiyeti İntihabatında ba
zı yolsuzluklar yapıldığı hakkındaki şİ• 
kayetler üzerine esnaf cemiyetleri mü-
rakabe bürosu talıkikata girişmişti. ) 

Mürakipler verdikleri raporda inti-
habatta yolsuzluk olmadığını söyle- l 
mektedirler. 

Yeni heyeti idare sah gÜnÜ ilk iç
tiınaını yapacak ve aralarından bir re-) 
is intıihap edeceklerdir. 

Yeni idare heyeti arasmda bulunan 
Şem.; Beyin istifa edeceği söylenmek· 
tedir. 1 

1 Küçük haberler 1 
* Balkan memleketlerinden yerle§• 

mek üzere T üffliyeye gelmekte olan 
muhaoi.-lerden tahaffuz:hanelerde bu
laşık resmi alınmamasına karar veril• J 
miştir. 
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Yazan : Kırımlı Cafer Seyit Ahmet Bey 
250 BUYUK SAHIFE 10 RESiM 

Bir kaç ay evvel, Kınmlı Cafer Se
yit Alunet lley, Türk dünyasının büyük 
evl.ıdı ( Gaspiralı hmail Bey) in hayalı 
ve işleri hakkında 250 sayıfalık bü -
yük bir eser neşretti. 

Pek genç yatında iken, aonn tera.kr 
kiyatmı takip, Avrupa milletlerinin I 
ruhunu ve YA§AYışmı tetkik eden, bil
hassa Rus ve Franaız milletlerinin pai
kolojiaini İyice kavrayarak, Türklüğün 
buna göre bulunduğu med~ mevkii 
pek iyi takdir ile en zaruri tedbirleri 
almak için bütün hayatmca uğraşan 
Gaapiralı lsmail Beydir. 

Türk dünya.smda, yanın asır evvel, 
Türklüğün (terakkisi ve istikbali için 
her ıeyden evvel fikir) lazmı olduğu
nu anlayarak (Tercüman) gazete•ini 
çıkarmağa başlayan, Kurunu vüstai 
düşünüt, YB.§&yı§, okuyut ile yani bü • 
tün Orta zaman haya.tile yalnız baııno 
mücadeleye atılan, yılmadan, yorulma 
dan bu uğurda ölünceye kadar didinen 
lamail Beyin hayatı ve iılerinl teabit i
le Türk gençliğine taıııtn>ak bugünkü 
neslin en büyük vazifelerinden biri id:. 
Bu vazifeyi en derinden lıiNeden Ca
fer Bey, eserinin mukaddim.eaindd 
(dünyada her halde dostları pek az 
olan bütün dünya Türklerinin biribir
lerinj anlama.lan ve ruhlarda besleni
len aamimi duygulara kıymet ve ehem 
miyet vermeleri ve bunun inkif&fına 
çal<tmalıuı) icap ettiğini ve bunun i • 
çin de (Türkiyede gençliğin her fey -
den evvel, sağlam milli imanlı ve 
türkçü oıl.arak yetipneııi, yalnız matlup 
değil, hatta hayati bir zarurettir.) di
yerek Türk gençliğin.in bu ihtiyacını 
karıılamayı düfiinm.Üf ve kuvvetli ka
lemile bu iti hakkı ile b&faJ'TIUf. büyük 
bir boıluğu doldurmıqtur. 

Kırımın Bahçeıera.y tehrinde, 33 se
ne mütemadiyen çıkaniığı (T ercü • 
ınan) ga.zetesile tükenmez bir müca
~eleye girifmif, Türk dil birliğini ileri 
ıürmüş, medreselerle mücadele etmiş, 
(usulü cedit) mekteplerini ortaya koy 
nuf, cemiyeti hayriyeleri kurmu7, 
fı.irklerin biribirlerini daha yakından 
:anımalanna çalıtınıt. medeniyet dün
rasmıı. bakıtı değiıtirmif ve bu suretle 
fürklük için yeni bir devir açmıf olan 
l·m~il Bey, bcraktığı derin izler aaye • 

· • ' :;...., Tt1 .. k dünya.smm gençligi 
ı..rafmdan büyük takdirlerle arulınağa 

ı y şatılmağa müstahaktır. 
Miiellifin dediği gibi (Türk aleminin 
farkı ile garbında, aonn köhne hıra.fa
lından kurtulan) Türklük, kendisinde 
medeni hayatın icap ettirdiği değişik. 
likleri yapr.nakta en büyük i.mil olan 
Lu ulu Türkü elbette ra.m-.tle anacak
tır. 

Vladivostokt'a.n, Rusyanm garp hu
dutlarına, Mıaırdan Arkanjele kadar 
hor yerde okunan (Tercüman) gazete
aine tiar olarak kullandığı (dilde, fı. 
l<lrde, işte birlik) dü.stw-u, Gaspirah
nm, yıllarca kafa.smda t&fdığı, kafalo.
ra aş·ladığı, büyük ve mukaddes gaye 
aini; Türk danyaamno bütün istikbııli· 
ni, ne kadar canlı, olgun ve müspet bir 
ıekil~e ifade ediyor. Yalnız gayeyi 
gö t•rmekle kalmıyarak, buna. vara • 
bilmek için takip edilecek yolları da 
gösteren ve bu uğurda aon nefesi.ıe 
kadar didinen lama.il Bey, elbette 

Türk dünyaamm büyük takdirine layık 
yüce bir Türktür. 

Bu suretle, bütün gayretile uğril.{'<.n 
lsm.ail Bey kendi hayatında aayinin se 
merelerini gönneğe h&§ladı. Artık 

( aacrlardan beri kana.atle, tevekkülle 
mukadderatına boyun eğerek içtimai 
kudretini kullana.manuı olan (Şimal 

Türklüğünde) milli imanm verdiği 
kuvvetle medeniyete ula~ adımları 
atılmağa h8.§lanınış (etrafını görem.:
yen Türkler yerine, istikbale ümitle, 
cesaretle, azimle ha.kan bir m.'.l.!et can 
lannuıtı.) 

(Bütün Türk aleminde canlanan 
milli imanın da. er geç bütün Türkleri 
de birleştirerek, şerefle tarihlerinin 
batına geçireceğini, o, kendi zaferini 
gördüğü gibi görüyordu.) diyen müel
lif, Türk i.leminin aon seneler zıufmda 
geçirdiği badirelerin, kendisi için l>ı • 
rer kudret amili olduğunu zikr ile 
(kendi benliğini bulmuı Olan Türk ;.. 
lemi; artık, kaviden rahmet, zalimden 
9efkat, tal:hteıı medet umma devrin • 
den çıkınq, her tarafta J<end.i varlığı
nı konımak, yükaeltınek ve kurtarmak 
yolunda canla, batla a&VB.§A a.tılm.q • 
tr) diyor. 
Müellif tatlı üslubu ile, bu büyük · ı ür 

kün tercüınei h8'linden, dil birliği, md 
kiireciliği, Tercüman ga.zetea.i, ilk .. 
mektepler tesisi ve medreseleri ıslah 
meselesinden ayn aYrı bahia ve Ruaya 
da Türklerin dil bakımından bu günku 
vaziyetlerini veaikı.lara i&tina.den tah
lil ile, mahalli lehçelerin ku~t but • 
maaırun Türklüğün bölünmesinde ne 
kadar büyük bir amil olduğunu izah 
ediyor, ve lsmail Beyin bazı ya:zılarae 
hakkında yazılanları der~or. Da
ha aonra, mfu.llif, Tirklüğün ve 
(Türkçülüğün büyük ve bahtiyar ba
bası) hakkındaki eserine, çok in~e b;r 
hisle yazdığı (Son aöz) Ü ile nihayet 
veriyor. 

Türklerin medeni uyaruşlarmda bü
yük bir dönüm nokta;sı teşkil eden 
Gaspira.lı lomail Bey, y&J&dığı ve ya • 
ıattığı zamanın en imanlı Türkçüle • 
rinden olduğundan, Tüııkçülüğün eıı 
ince teferrüatile bile yakından a.laka· 
dar olınala.n icap eden Türk' gençlıj;i
nin kendia.inj iyice tan.anaları ve can .. 
dan aevmeleri için Kırımlı Cafet- S~ : 
yit Ahmet Beyin bu büyük esennı 
oku.malannı tavsiye ederiz. 

• • • 
Mimar 

Her ay çtkmakta olan (Mimm-) mec
muasmm 45 - 46 ayılan çıkmıştır. 
Bu aayıların bir kınm güzel aanatlar 
akademisinin 934 yılı talebe ıne&lerine 
tahm ecllimqtir. Bunlardan baıJ<a mes
leki bir çok yazı ve projeleri ihtiva et
mel<tedir. Tavsiye ederiz. 

ilkbahar selleri 
Sami zade Süreyya Bey maruf Rus 

edj,i lvan Tu.-geniev'in sayılı eserle
rinden bulunan "ilkbahar selleri" nİ 
Türkçeye çeviı mit, t::Dün ve yann» 
terciSne külliyatı araısında basıp çııkıu-. 
mışbr. Turgeniev'in diğer bir çok eseo-
leri gibi, tavsiyeden müstağni ohm bu 
romanı Tiirkçemize sade bir uslilpla 
çevrilıniftir • 

ve 

Sigortalarınızı Galata.da Onyon Hanında Kain 
O N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmayımz. 

Telefon : 4.4888. 8044 
• 

• • J ,,. ' - ...... - - • ... 

MHli tefrika: 18 

iki arkada.tı görünce kızın yü • 
zünde mağrur bir gülümseme be-. 
lirdi. Şimdi sırtında siyah ipekli 
bir çarşaf vardı. önlerinden koşar 
gibi geçti, karakola yaklatınca A
vusturya. sefaretinin ( *) bulundu-

t ğu sokağa saptı. . 
/ Hilmi de, Nazmi de acınacak bır 
, hale girmitlerdi. Sırılsıklam olmuş 
lardı. Hele Hilminin, sular paçala
rından akıyordu. Nazmi akıllı dav 

? ramp saçak altlarından gittiği için 
t gene biraz kendini koruya bilmi,. 

ti. Fakat bu korunma da bir müd-
~ elet devam edebildi. Kızın arka -
· sından sokağa sapıp henüz dört 

bef adım atmı,tı ki, birden yarııı 
'kopmu' bir künkten akan su
ların altında kaldı. Sunturlu bir kü 
für savurdu. Artık olan olmuttu. 
::;.eli,igüzel yürümeğe başladı. 

(*) Şimdiki ltalyan Sefareti 

ftıüeııifi: Na:ı.mi Şehap 
Kız yıldırım gibi, uçar gibi gidi

yordu. Yağmur altında ve yolcutta 
bu yürüyüt doğrusu bir rekordu. 
Nazmi adımlarını biraz daha açtı. 
Şimdi yürümüyor, dörtnala kofu
yordu. B,..lca çare yoktu. ilerde üç 
dört ayaklık bir merdiveni çıktık
tan sonra yol birdenbire daralıyor
du. Orada kıza yaklatmağa, ne o
lursa olsun konufmağa karar ver
mişti. Eğer bu fırsatı kaçıracak o
lursa bütün bu ıslanmanın ve yor
~unluğun manası kalmamı, olacak
tı. Bu yol "Santa Mariya., kilisesi
nin arka kapısına gelince sağa sa
pıyor ve ikinci bir dirsekle Vene
dik sokağmm tam karşınnda tram 
vay caddesine çıkıyordu. Kız oraya 
u'a,tı mı iki arkad,..ın da derhal 
tornistan etmeleri lazımgelecektir. 
Bu daracık ve ıssız yerde i'ini be
ceremeyen bir adam ana caddede 
yüzde yüz bir fey yapamazdı. 

Yolumda, başka yoldaşlar gö - Hizmetçi kız yüzü perişan bir hal-
rüyorwn ... Elimi uzattığım gazete, de, göğsü inip kalkarak teliıla birden 
bana "özdüden" söylüyor. Geçen odaya girdi: . 
haz - Aman hanım, Bey geliyor, de • iranın başlangıcında, burada di. 
il,k yazım çıktığı gün bana: Geniı sedirde irfan Bey isminde 

- Ne yoruluyorsun, bu iş yürü- bir gençle sıkı fıkı oturan Meliha ha
mez! diyenlerin kulağımda çınla- nım hemen doğruldu: 

l - Nasıl olur? Dedi. Bey yalnız 
yan sesini yeniden duyar gibi o • her hafta perşembe günleri gelir. Bu-
dum. gün pazartesi değil mi? 

Bu iş, siz de görüyorsunuz ki Hizmet-ç; kız iorar etti: 
yürüdü yold(lflar... - Evet amma, dedi, İşte geliyor. 

Hem öyle yürüdü ki, ı;oşkun bir Bahçe kapısından girerken gö.dürn. 

d Hem ıapkasmı gözün.. eğmjı, yakala-
akar sel olup sizi de arkaııın an rıru kaJ..lırmı§l.ı. 
sürükledi, Biribirimizi aldatmıya - Tehlikenin bu kadar yakınlığı kar
lım: Başt'angıçta, hepimiz yazar - ıısmda Meliha hanım derhal soğuk 
ken epeyce güçlük çektik. kanlılığını topladı: 

Fakat bugün öyle mi ya ..• Ben, - Aman irfan, dedi, saklan, tura· 
kendim için söylüyonzm. ilk gün - ya saklan! 

Bir taraftan koca bir yüklüğü gös
lerde, bir yazıyı on gez (defa) ya- teriyor, bir taraftan da genç aşıkım 
zıp bozduğum oluyordu. Şimdi ise şaplcasıru eline vererek yüklüğe doğru 
o kadar içime doğduğu gibi yazı- itiyordu. 
yorum ki, sonradan okumuyorum Bu nevi vaziyetlerde her aııkın oo-
bile ... Arapça, acemce sözler, yaz- kulduğu yer gibi, irfan da yüklükten 
gacımın (kalem) ucundan arslan. içeri gu-di: 

f l - Eğer havasızlıktan ölürsem, an-
la karşılClfmış köstebekler gibi e • neme haber verirsin, dedi. 
lik fellik kaçıyor. Meıiha yüklüğiin kapmnı henüz ka-

Karş,:, bulacağım diye kalamı paımıtı ki, dı,ardan kocasının ayak s&-
yormuyorum bile ...• Türkçenin ne- sini duydu. Hemen karşıladı: 
yi eksik ... yeter ki, önceden arap- - A, Hikmet sen misin? Niye gel-

din? Hayırdır inıallahl 
ça, farsçadaki bilgimin üstüne so- Hıkmet Bey hayıflı hayıflı baııru 
ğuk bir sünger geçirmiş olayım. Şu aalladı: 
ıöze arapçada ne derlerdi? diye - Sorma, dedi, mahvoldwn. 
düşünürsem iş değişiyor. - Ne oldu allah •!kına? Bir fela-

Demek, şimdiye kadar suç biz- ket mi geldi baıına? 
de idi ki bu güzel dili iılemeği dü- Hikmet Bey, demin lrfal)m oturdu-

ğu henüz ılıklığı gitmemiş sedBe lcen-
fÜnemedik! Fakat, bugün, hepi• dini bırakıverdı: 
miz ona sarılmıf, onu işlemeğe ko- _ ııler öyle bir ters gitti ki ... E-
yulmuf bulunuyoruz. ğer iki gı.in içinde sekız yuz lira bulup 

"Bu iı yürümez!., diyenlerin ya- itimi dllzeltemezsem, namusum ikı pa· 
nılmadıkları yer varmıf. Bu İf yü- rahk olacak. Kimsenin yüzüne baka • 

mıyacağım. Yahut ta Ölmekten baıJca rümez, fakat işte böyle koşar .•• 
çare yoılc. 

M. SALAHADDiN - Artık hep burada mmn? Gitmi-

.bugünkü program 
lSTANBUL: 
18: Tokatlıyan otelinden nalcil. 19: 

Konferans (J.brahim Zati bey.) tarann 
dan. 19,30: Dünya haberleri. 19,45: 
Havayen ~tar. 20,15: Plak nc§riyatı. 
Orkestra. ncteli ınua.i.lci. 21,15: Ajana 
ve borsa haberleri. 21,30 Stüdyo tan
go ve caz ork:eotra.oı. (Hava müsait o
dukça garp memleekth•ri oeşriyatı 
progr•m11nrz:a ili.ve edilecektL·.) 

545 Kh.z. BUDAPEŞTE. 550 m, 
16,50: Çinıeoe orkeatra•ı, - Söı:l~r. 18,35: 

Koaferanı. 18,50: Muıik.i raportajı. 20,15: 
Musahabe. 21,45: Çinıene orkestrası. 22,050: 
Spor ..,. haberler, 22,50: Avrupa konseri. 
Nandor Reka•İnin idaresinde Budap8fl• O• 

pera takımının konaeri. 23,40: Danı muıt.ltiıi. 

175 ı:tu;. dOSKOVA, 1714 ta, 

10; ı...•rıtık sab.b koauri. 12,15: Musaba· 
be, 18,30: Danı m•ıi.kiıi ve ıoliıt konseri. 
20,30: Rus dansları. 22: Ecnebi dillerle .... 
rİyaL 

Khz. 832 "StaJia., 361 aı. 
17: Puçininjn "Toska.., operasının. radyo 

İçia adapte edilmiıi. 19,30: Senlomik konıe· 
ria. nakli. 22: Da.na musikisi. •• karııık naıri· 
yaL 

223 Khz. V ARŞOV A. 1345 ... 
18: Danı musikt.i. - Mufttelif. 20: Hafifi 

musiki. 20,45: Muhtelif. 21: Litva117a musikisi. 
"piyano refakatile tarlula.r . ., 21,45: Haberler, 
22: Lemberıtea.: Neıeli neıri7at. - Musaba~ 
be. 23,15: Konıerli reklilmlar. 23,30: Daa.a ma.· 
sikiıi. 

Khz. LElPZlG, 38:ı m. 
18,15: Senfonik koaıer. 19,45: Bir yerde -

bir t•Y· 20: Muıa.babe. 20,15: Aktüalite. 20,55: 
Spor .21: Danı mu.ikiai. 22,30: Beıinci ıahne· 
ler konseri. 23: Haberler. - Spor, 23,30: Danı 
muıik.iıi. 

950 Khx. BRESLAU, 3ı6 ra. 
17: Hafif, 18: Köyl1i. neıri7ab. 18,50: Aktüa

lite. 19,30: Şarkılar "piyano ile,. 20: MaM· 
ha.be. 20,35: Mizahi ı.eıri7at. 22.3(): Beıinci 
ı&heıerlerden koaM.r. 23,05: Haberler. 23,40: 
Neıeli musiki. 

Klu. LUKSEMBURG, 1304 m. 
lnsiliz akıamı. 21: Dana mualkiıi. 21,30: Ka· 

rııık proıram, 21.45: Musahabe. 22: Romanı• 
lar. 22.30: Haberler. 23: Daaı musikisi. 23,45: 
Kantık proıram. 24: Ha.fU musiki. 24,30: 
Dan• mu•İk.İ. 1: Hafifi musiki. 

Merdiveni çıkarken kız yürüyü
,ünü hafifletir gibi oldu. Bu ura.da 
Allahtan olacak yağmur da birden 
bire kesilivermişti. 

Hilmi bir buçuk saattenberi çek
tiği çileden aldığı bir hakla Naz. 
minin arkasına bir yumruk indirdi: 

- Haydi artrk ..• Toyluğun lüzu
mu yok. 

Nazmi, dört basamak merdiveni 
bir zıplayıfta çıktı. Fakat tuhaf 
fey ... iki üç adını atar atmaz zen
bereği bof&Ilmıt bir oyuncak oto
mobil gibi, durakladı. Hilmi iki 
bir demeden, iki küreğinin arası· 
na bir yumruk daha indirdi: 

- Yürü ..• it! Utangaçlığın mo-
dası geçti deyen sen değil miy-
din?,, ....... 

- Yürür! 
Nazminin sanki ayakları tutul

muştu. Tabanlarından yere yapıf· 
mış gibi bir türlü ileriye gidemiyor
du. 

- Yürü diyorum ıan·a. •• 
Hilmi, iki elini sırtına dayamış, 

itiyor, onu zorla yürütmeğe çalıtı
yordu, artık nereye bastıklarını da 
bilmiyorlardı. 

Kız yürüyüşünü o kadar hafif
letmişti ki, şimdi adeta yerinde 
Eayıyordu. Doğru gitmiyor, duvar-

yeceık miain? 
- Bu halde n..-eye gidebilirim? 0.-

talıkta parasızlık olmasaydı, ben iki 
tel.tonla üç bin lira bulurdum amma, 
§imdi o eski çamlar bardak oldu. Ne 
yapacağnn diye düşünüyorum. 

Meb.lıa hanrmın alnı kıntınışb. 
Beyninin içinden bin türlü şeyler geçi
yordu. 

- Demek bu iş i<i bin Lira.sız dü
zelmiyor?. 

Genç kadının gözleri bir aralık gay
ri ihtiyari yüklüğe doıl>"u kaydı: 

- Allahtan ümit kesilmez ya, de
di, haydi sen yorulmuşıundur, g•t bı
raz içeride uzan da, ıtv.w:a bunu rahat 
kafa i.te düşl.i.ıurüz. 

• • * 
Melsna deriıal asıl mevzuua girdi: 
- Bu Hikmet Beyi kurtarmak la

ZJlll! 
Genç aııK, sağ eli.le kafasının ar· 

.kasından .00 kulağının arkaımı k~ıyor
du: 

- Sekiz yüz lira da bu sırada he
men bulunuc ıey değildir . 

- Canım senin baban zeogin ... 
- Oyle amma, parmaklarından da 

para öyle güç sızıyor ki ... 
- Baban var, zengin akraban var, 

bu kadar dostlann, tanıdığın var. Bu 
ı&iz yüz lirayı hemen bulalun da Hik
meti bir ayak evvel gönderelim. Ci
cim. O burada kaldıkça, biz nasıl bu • 
luıuruz?. 

irfan Bey bahasına da, akrabasına 
doatlarına ve tanıdıklarına ıimdiye ka
dar daima emniyet telkin etmİ! bir a
dandı. Eline para geç.,.,..,, bu parayi 
gidip kadınlarla har vur, hıınnan sa • 
v..- yemiyeceğini bilirlerdi. Onun için 
hiç bir tarafta itibarı sarsılmıt değil
di. 

Bu şahsi garantisi sayesinde Hile • 
met Beyin iıini düzeltmek için lazun 
gel"° sekiz yüz lirayi tedarik etti. Sev
gilisini memnun etmekten mütevellit 
derin bir hazla, parayi Melihaya gön • 
derdi. 

Hilo:net Beyin parayi aldıktan son
ra, artık perşembeye kadar eve gelmi· 
yeceğini biliyordu. Ertesi gün derhal 

dan duvara, zikzak yaparak yolu 
uzatmağa uğ1"l4ıyor, velhasıl her 
halile Nazmiye ümit veriyor, daha
doğrusu genci çağırıyor ve bekliyor 
du. Nihayet onun da canı sıkıldı ga
liba ki birdenbire çevikletti. Bekle
mekten vazgeçtiğini anlatmak isti
yormuş gibi adımlarım süratlen
dirdi. Fakat gene o anda kim bilir 
kafasından nasıl bir dütünce geç
mitti Santa Maryanın arka kapısı 
önüne gelince duııdu ve topuklan 
üzerinde bir sol.dan geri adip şemsi 
yesini kapadı. Gülümseyerek: 

- Sizi bekliyorum Nazmi Bey ••• 
- dedi - beni niçin bu kadar bek 
letiyorsunuz? Üzmek mi istiyorsu
nuz? 

- Malın gözü!.. - diye söylen
di Hilmi -

Ve arkauna son bir yumruk in
dirip arkadasma hız verdikten 
sonra kızı gÖrmemezliğe gelerek 
yoluna devam etti. Şimdi yağmur 
altında yollarda bekliyen ~ık sev
gilisile burun buruna idi... Artık 
içini dökmemesi için, hasretlerini, 
sevgi1erini söyleyememesi için hiç 
bir sebep yoktu. Fakat şimdi de 
Nazminin sanki, çenesini bağlamış· 
!ar dudaklarım dikmitlerdi. Önüne 
gelene cart curt eden, geveze bül
bül dili lutulmu'a dönmüttü. Yağ
murdan ipliği kopan püskülünü 

İve 
Ramon Novarro 
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AÇIK TEŞEKKÜR 
Sevgili anamızrn ölümü hasebile ge

rek yazı ile ve gcrrl<se bizzat acılarımı
za iştirak etmek lütfunda bulunan ak
raba ve dostlanmıza ayrı ayn teşekkü
re teessürümüz mani olduğundan de .. 
ğerJi gazetenizle ibliığını rica eyleriz e· 
fendim. 

Mahtumlarr ı 

Sürt Jandarma Kumandanı: Kazcm. 
lııhiıar memurlarından: Cevdet 

Ayvalık f! Bankası muhasebecioi: irfan. 
Ziraat fen memurlarından: Münir 
Kerimesi : Saffet 

! Hanım.. 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR T1YATROSU OPERET KISMI 

Bu akşam ·saat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtar H. Be•teleyen 
Ferdi. 

SUREYY A OPERETi 
Bakırköy Miltiyadi 

tiyatrosunda 
Bu gece 20,::0 da 

/(.[Rı( YILDA BiR 
Operet 3 perde 

••• 
Salı akıamı Şehzadeha!ı 

FERAH TlYA TROSUNDA 
KADINLARDAN BIKTIM 

9030 

Melihaya koştu. Genç kadrn, kim bi -
lir, sevincinden nasıl kollarmı açıp ken-
disini karşılıyacaktı. • 

Kapıyı çaldı, açan hizmetçiye sor • 
du: 

- Hanım evde mi? 
Hanun evdeydi ve irfan Beyin he

sapladığı gibi de yaln17d1. Fakat irfan 
Beyin hesaplayamadığı bir sahne ha
sıl oldu. Genç aşıkının geldiğini öğre.. 
nen Meliha, fırtına gibi kıııpıya geldi: 

- Siz misiniz? dedi, yaptığınız iı · 
ten utanıruyorsımz da, hala kapuna mı 
geliyorsunuz? 

irfan B. 'böyle aksi bir muamele 
kaqmnda kalınca birdenbire şaşaladı. 
Kekeliyerek dedi ki: 

- Aman Meliha hannnefendi, ne 
yaptık, ne kus11'1" eyledik. Hikmet Be-

1 Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karşılıklarını yaz&ı • 
kelimelerin öz türkçe mukabillerinİ 
limizin boı hanelerine yerleıti • 
(Milliyet b:·mece memurluğuna) 
deriniz. Doğru halledenler arasınclı. 
keoeğimiz kur'ada kazananlara bedi· 
ler vereceğiz. 

Bilmecemiz in müddeti: Yarın al< 
kadardır. 

Bilmecamiz 
1 2 345678 9 ıot 

1 •• 1 1 _.. 

2 1 1 1 ı•I ı• 
3 1 1 ı• 1 1• 
4 .•I 1 1 1 1 1 
~ 1 1 l••I 1 1 
6 i I•! 1 1•1 l•I ı• 
7 1 , .. l••I 
8 •I 1 ı•ı 1 1 ı• 
9 1 I•, 1 1 l•i• 1 1 

H 1 1 1 1 1 1 1•1•• 1 

11 • 1 l•ı 1 1 1 - Soldan sağa 
1 Ama (J), Aht (3). 
2 - Ebeveyn (7). 

ı• 

3 - Biı· içki (4), iptida (3), 
nidası (2). 

4 - Kamer (2), Ankarada bir 
(7). ' 

S - Kuşwı dudağı (4), iman ( 
6 - Akıl, zeka (2), rabıt edat• 
7 - Kalay değtl, cebir (3), ·. 

nişan yeri (3). 

8 - Rabıt edab (2), Allah (5)· 
9 - Emmekten emir (2), hal 

bıtası (3), bir meyva (3). 
10 - Laf (7). 
11 - Pis (3), abus (4). 

Yukardan aşağı 
1 - Tiyatronun babası (7), ye4. 1 

2 - Mü§eVVik ol.ınak ( 11). 
3 - Hal rabıtası (3), nota 

rabrt edatı (2). 
4 - Hançer (5), çayır (3). 
5 - Nota (2), ücret (J). 
6 - Büyük bir rakam (3), bir 

van (5). 
7 - Tahsin etmek, aferin (S)ı 

(2). 
8 - Dem (3). l 
9 - istifham (2), ha:rik, ... k ( 

10 - Fecir (3). 
11 - Nota (2), kuvvetli (5). 

'llliUiy~f 
Asnn umdesi "MlLLlYET ~ 1 

ye emir buyurduğunuz sekiz yüz lira- ABONE ÜCRETLERi: 
yi takdim etmedik nii? Bu kadar pa-
ra... Bu darlıkta... Bu kadar kıaa za. Türkiye içi• Heri•~ 

L.K. ı.._. 
manda... 3 aylıi• • • • •• • • 4 - 1 ,,,; 

- Ben de ona ""-eleniyonını ya... s 7 so 14 ..... . . . . . . . . / 
llikmet Beye .ekiz saat içinde set.iz 12 " • • • • • • • 14 - 21 

yüz lira buldunuz da, geçen ay sizden --c:i:. ••rak ; ... i ••rilmu.- fd1J~ 
istediğim o kadar hoşuma giden üç yüz r~en aÜ•halar 10 lıturuıtar.- eas• ~ 
liralık bir bileziği bana çok gördü- matbaaya ait itler içia •Üdiri7et• ::ıt 

• • caat edair. Gaa•l•miz il&ıılarıa ••• 
nüz. Rica ederim, gidinız, bir daha ı tini kabul etmu. 

buraya gelmeyiniz. Sizi hiç mi, biç gö- ı.,.••••••••••••-ll"'JI 
züm gönndı; iıtaııiyor. • 

tepesi kabarmıt fesinin etrafında 
döndüren bir hareketle batını ıal
ladı. Galiba kızı selS.mlamak iste
mişti. Sonıa ellerini ceketinin cep
lerine soktu, yan yan yürümeğe 
başladı. 

Kızın yüzünde bir hayret belir
mitti. Beklediğini, ümit ettiğini, a
radığını bulamamış, yanılmıt gibi 
bir hali vardı. 

Canının sıkıldığını belli etme
mek için olacak, gülümsemeğe ça
lışıyordu. 

- Niçin konutmayorsunuz Naz
mi Bey? - dedi - maamafih ben 
de ama i:ısafsızım ha ••• O kadar 
ıslanmışsınız ki... siz gidiniz, elbise 
nizi değiştiı·iniz, biraz kurularunız 
efendim. 

Nazmi cf!vap vermek, bir teYler 
söylemek istedi. Fakat sabun yut. 
mut gibi ağ21 köpürüyor, dili güç-· 
lükle dönüyordu. Anlaşılmaz bir 
kaç kelime mırıldandı; bunlar da 
akan suların şırıltısına karıştılar; 
bir şey duyulmadı. 

Bütün gayretin: sarfediyor, zeka 
sını i,letemiyordu. 

- Bu iyi bir alamet değil ••• -
diye düşündü - Ne oluyorum? bu 
heyecana sebep ne? 

Şimdi beraber yürüyorlardı. Kız 
da susonuştu. Onu yan gözle süzdü. 
Gülerken, söz söylerken bu durgun 

yüzlü kız, birdenbire değitİ 
batkalatıveriyordu. O zanıaJI . 
gın gözlerinde çapkın bir i 
knılcımlaruyor, yüzünün bet 
gisinde bir başka muamm~ 
ğümü beliriyordu. Bir aralık 
kuvvetini toplıyarak; .J 

- ismimi o kadar kolş.Y/ 
söylediniz ki ••• - diyebiklı. 
kadar kolaylıkla iöyledini:ı: IW' 

Fakat bir türlü cümleyi to 
yıp arkasını getiremiyordu. 

- ismimi öyle alıtkan bİI' J' 
ile söylediniz .•• - diye telo' 
dı-

0 zaman, suratının ayarıııl ~· 
ma.dan yürüyen kız birdeJI 

gözlerini gence dikti, ve; 

- Siz .•• - dedi - biliııııt' 
bir insan mısını.7.? .• Buluııd~ 

. ot· 
yerlerde adınız •ık sık geÇ1~ ti 
bii, sizi hiç görmediğim İÇ 1~ 
mayordum. Fakat bir kaç fı. 
öyle bir ısrarla beni takip ed~ 
nuz ki, nihayet sizi tamına!< ıİ 
için bir ihtiyaç oldu. Hele 

0 
o adı her yerde geçen geııÇ J 
- ·· - · t hnıiıı e ı,,""Unuzu ogrenın.;:e... n 
niz ki ..• 

! ! ? .. 
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Bir Otomobil devrildi 
~- Büyükdereye gitmekte olan ve Ta
"P efendinin idaresinde bulunan 529 
~ilıııaralı otomobil devrilmiı ve ıçın -
ı., bulunan Hasan efendi yaıralanmıı· 

Vapurda ölüm 
'İi Evvelki gün saat 19 vapurile köp
Sa den Kadıköyüne g>tmekte olan ve 
· Y•tlannda bulunan Leman hanım 
lııninde bi.- k dın vapurda birde,.bire 
ttı-e düşerek vefat eımiıtir. Yapılan 
~•Yenosinde sektei kalpten öldüğü an· 
"'lılnuıtır. . 

Çırpışma 
., __ Eıninönünden Bebeğe giden ve vat· 
""" Necip efendinin idaresinde bulu
~ 209 numaralı tramvay arabası İ· 
3. ıoför Tacettin efendinin idaresinde 
•91 numaralı kamyon arasında Or· 
~Öyde bir müsademe olmuı, tram· 
~'.'.' ve kamyon hasara uğramııtır. Nü
-~ zayiat yoktur. 

Freni ozuk o!oır.obil 
oı..,Beyoğlundan Şiıbaneye gelmekte 
deı.· toför Mevlıit efendinin idaresin -
lıo 1 3896 numaralı kamyonun freni 
t >ulınuş ve Ra$it efendiye çarparak -· 
.,," •urette ya<~l:ımıştır. Şoför yakal:ın
lıJ '!, Yaralı Beyoğlu baıtanesine kaldı-

rnııtır. 

Kalp fe'.desinden 
t Çarşıda Hammallar sokağında O· 

~"'an hammal Mahmut bir dükkandan 
t '7'* yedikten sonra üzerine fenalık 
.,,• ereı, düı;muı ve ölmüştür. Yapılan 
lıı~~Yenesinde scktei kalpten öldüğü 

"t•lınıştır . 

t d . 
• aı<..roa ruam muayenes1 
l dRuam mücadelesine devam edilmek
,• it, Usküdar ve Kadıköy mıntaka· 
ı:::!• ruam mücadele•i pazar günü ak-

nihayet bulacaktır. 
-ı, 1' •trinievvelin bırinci gününden dün 
~ !<ima kadar Adalar, Beykoz, San
ııt kazaları müstema olmak üzere 
ıı.ı' buçuk ay içinde 7637 beygirin ka
ı. o.luırnıştır. Pazartesi günü mücade-

heyeti Büyükadaya geçecektir. 
llal Salı günü de Heybeli, Burgaz, Kı
lc., 1 adalaTında mevcut hayvanlann 
~ ıılan.u aldıktan ıonra Sarıyer ve Bey· 
·~ kazalarında mücadeleye başlana-
~tır. Mücadelenin bu ay nihayetin· 
' bitmesi muhtemeldir. 

Yugoslav s~ irinin bir 
z'yafeti 

.. Yugoslavyanın Ankara aefiri Möa
~o Y am<oviç dün Perapalas otelinde 

ltgoalavya konsoloshanesi erkanı ve 
t~rimizdc bulunan Yugoslav gazeteci-

'." ferefine hususi bir öğle yemeği Ve<"· 
lııiıtir. 
y .r:,rr:ıekte ceneral konsül Mösyö 
d lıç ile refikası haz,.. bulunmuılar-.... 

Tevfik Rüştü Bey 
BELGRAT, 17.A.A. - Tevfik Rüş

tü Bey ve maiyeti dün akıam Cenevre
ye gitrne!t üı.,..re Belgrattan ayrıhıırt" 
tardır. 

Atina gazetelerinin takdirleri 
ATINA, 17. A.A. - Fırka farkı ol· 

maksızın bütün ırazeteler, Doktor Tevfik 
Rüştü Bey tarafından Outro gazetesi 
muharririne vaki kati beyanatı büyük 
bir memnuniyetle kaydetmetkedirler. 
Tevfik Rüştü Bey bu beyanatında Bal
kan itilafı konseyinin Dedeağaçta Bul
garistana mahreç olm~k üzre bir parça 
arazi verilmesi ihtimalini tetkik etmif ol 
duğu haberini kati bir lisanla tekzip et
miştir. 

Bütün gazeteler, pek vazih olan bube
yanatın her şeyden evvel dört devletin 
her türlli aldatıcı aeraba kapılmaya ma· 
ni olan prensiplerini Bulgariıtanm da • 
kabul etmeıini intaç edecek olan zemini 
hazırlamak için zaruri bulunan temami
le çıplak bir açık konuşmayi göstermek
te olduğunu beyan hususunda mütt'efik· 
tirlPr .. 

Gazeteler, Tevfik Rüştü Beyin bütün 
T1Kk milletinin arzu ve iradesinin em· 
retmekte olduğu bir lisanı kullanmakta 
ve Y unanistana kar~ı olan sarsılmaz dost 
luğunu muhafaza etmekte tereddüde ka· 
pılmamıt olduğunu kaydeylemektedirler. 

Bu gazeteler, Türk ,.;ulletinin sadaka 
tının bu yeni misali karıııında derin bir 
surette mütehaııiı olduğunu ve Türkiye 
l..fariciye Vekilinin samimiyetinin li.znn 
geldiği •urette takdir edilmesinin icap 
edeceğini yazmakta ve müşarünileyhe 
bizzat Yunan hükumetine gösterilen iti
madın ayn:ru eöıtennekle bu samimiye
te güvenebilmesi lllım geldiğini ilave et 
mektedirlCT. 

Gaz<t,ler, bir Balkan diplomatı ol. 
mak itibarile ha.iz olduğu meziyetlerin
dPn '>•h·~tm•kte oldukları Türkiyenin 
yeni Sefiri Ruıen Eşref Beyin tayinini 
mesut b.r hadıse addetmektedirler. 

Oduncular 'e ~ömürcüler 
bir cemh et yaptılar 
Şehrimizde "Oduncular ve kömür

cüler cemiyeti" nami:Le yeni bir cen.İ· 
yet kunı~nwş, nizaınnanıesi tasdik e
di' e ek foa'iyete geçmi;.tir. Cem.iye!, 
odun ve köınür meseleler.ile iyiden j .. 
yiye m~gul olacaktrr. Aldığunız ma
liımata göre, aon zamanlarda pİyaJWt .. 
da türeyen seyyar kömürcülerin aa. • 
tışlarma nihayet verilecektir. Bunla -
rın hiç bir vergi ödememeleri ve be-
tediyenin kontro'ürulen uzak kalma -
lan do!ayıai.le fena mal aa.ttıkları anla 
ıılmı;>tır. Ce.ıniyet, seyyar kömürcüle -
rin menedilmesi için belediye nezdin
de t~ebbüsatta bulunacaktır. 

Hava raporu 
Sıfır der~ei hararete ve deniz sevi

yesine indirilmiş barometre bu sabah 
saat 7 de 7ı>8, 14 de 768, hararet dere
c,..i 7 ele 17, 14 de 20, azami hararet 
21, asgari 14. Ruzgiir cenuptan esnıiştir. 
Azami sUrati saniyede 4 metreye çık· 

Bir kadını kuvuda 1 Orta Anadoluda 
C.düreceklerdi l Servet menba1 
~~YDIN, (Mılliyet) - Aydına 
ı, ı:lı Umurlu koytinde eşine az rast 
"'lla.n bir facia olmuştur. 
~ llnıurludan Fatma kadının yedi 
l~~ı Vardır. Bunun ikisi evlidir. Ü
d~~cü kızının başına bir ka.ıa gel-
\ı Rlnden Aydında oturmakladı~. ı 
t ~ bu kız mütemadiyen ana•ı ıle I 
1.

111•te&i arasındaki kötü münasl'be-
11 11rada burada söylediğinden ana
~ da.kızının besleme olduğu evde 
ıı~ lldı&ini kirletmesini kızı~ yüzü-

1 
b Vurduğundan etasen geçı ce-me· 

1 ~kte imişler. Emirayte Aydında 
ı 111•lesinin evinde iken geçen pa
S ~İ akşamı anası ile eni,tesi 
,tfiçeli Ahmet gelerek kendisini 
bıı~~lar ve Umurluda iyi bir ~oc~ 
d ldllklarını ıöylüyerek saat yırmı
'<e llnıurluya doğru yola çıkmışlar. 
~· 11la çıkınca anuınm ve eniştesi· 
ııı k.. . d l E . ~ ,ııtü maksa mı an ayan mıray 

t'· !'tınemek i~temİf hemen zorla 
11
1.iirülmüttür. Aydma yarım saat 

,11.fede Hasan kuyusu yamnda 
'tıaaı ve enitteıi kızın üez.rine hü
~ etmitler, epeyce müca.dele et
~ n ve uğrattıktan sonra :zavallı 

1 10 metre derinlikteki kuyuya 
~•tlardır. Kuyuda 30 santL.t ka
~ •il varmıf, Ka.til ana ve enişte 
~1,llnun etrafından bir çok taşlar 
~ t'arak kızın üstüne atmışlar, ve 
l(ln-dllıışlar, bir müddet gittikten 

\. nra anası Fatma belki öimt•mİ~· 
lr · · Y 
'il 1>'i.ce bak diyerekten damadt tek 
t t ~Yllya göndermit ve Ahmet 
~e· kıbritle bakarak baldızımn öldü
~"'ııe kanaat getirerek yolları.ıa de
ı ~ etıni•lerdir. Fakat Emuayse 
~ . . 
d !ey olmamış biraz sonra kuyu-
~ ~n ~endiliğinden çıkarak Aydına 
"e llıış m leyi j ndarmaya haber 
\~İttir. Fatma ve Ahmet y ka
'ah• 1~ adliyeye verilmit vakanın 
~ ~' olmadıihndan su h hakimi 
Cıı ıı • le-~ini serb st bırakmıs::a da 
ta llıJı.,..,,iet müddciurn mili~in iti-
l tı ih . l" h.' • • hak e s ıvc ceza .,, ımı 

tı ·1 t ' 'f 1 • • B' ·..,ı, a e- "l!lren vemı4tır. ır 
, _, y,. len"rlP .. l>crAl ,..ı.,_n F.miray-

' • "' ml.I· t hns~aha~~:.ine y<ltı-
•I!""f :r 

Aksarayda elektrikle i~''-. 
fehre elektrik veren fabrika 

AYDIN, (Mılliyet) - Aksaray 
uluırm .... ~ namile maruf Koç.aısıar t;Ö· 
lüne dökülen ırmağın iki tarafına 
yapılmı' çok eski ve bir çok tarihi 
eserleri ihtiva eden bir kasabadır. 
Bir çok köylerinde Etilere ait oldu
ğu kuvvetle tahmin edilen eserler 
vardır. Halk çiftçilik ve çobanlıkla 
mefguldür, bu yüzden orta Anado
luyu idare edecek kadar hububat 
yağ, peynir istihsal etmekte ve kül
liyetli yapağı, tiftik, yumurlıa ve 
kümes hayvanatı yetittirınektedir. 
Ulu ırmağın husule getirdiği kuv 
vetli ve yüksek şelalelerden birisi 
üzerinde halkın ser.mayesile teşek
kül eden tirket tarafından Tür<kiye· 
de en kuvvetli elektrik tesisatı yap 
mıştrr. Ziyaret eden bir mütehassıs 
diyor ki: "Bu ~lale dört metre da
ha yük.seltilirıe bütün garbi Anado
luyu bir elektrik tebekesi altına a
lacak kadar kudret istihsal edilir . ., 

Fabrilıda tIDıdi iki türbin var
dır; lüzum olmadığı için birisi kul 
lnmlmaktadır. Husule gelen cere
yan ile evler ve sol·aklar tenvirecJi\. 
mekte ve ayni zamanda fabrika İŞ· 
letilmektedir. Alt katta da doğra· 
macılığa dair tesit.a.t vardır. 
Mevaddı iptidaiyeıi bu kadar bol 

olan Aksaray kudreti elektrikiye
sinin yardımıyla zirai ve nesci sana 
yiin inkitaf edebileceği bir ver ol
makla Türk sanayi ve iktisa.diyatm-

l\llLLIYET PAZAR 18 'I F.Ş INISANI 1934 

Buğdayı koruma kanununda tadilat 
(Baş: 1 inci s.ıhifede) 

nunun tadile mühtaç esaslarını tesbit etmiş ve bu hususta proje lıazırla
mıştır. Projeye son fekli verildikten sonra icra Vekilleri Heyetine tak
dim edilecektir. Öğrendiğime göre hükumet, buğdayı koruma resmin • 
den elde edilmekte bulunan varidattan fedakarlık elmek suretile res -
min cibayet tarzını daraltmak arzusundadır. Bilhassa köy değirmenle· 
rinin köylerin buğdayını öğütmeğe kafi gelmediği nazarı dikkate alın -
mış ve buğdayını şehre getirerek şehir değirmenlerinde öğüten köylü • 
nün resim vermek suretile külfete katlandığı ve bir adaletsizlik meyda
na geldiği görülmüş ve bu vaziyete nihayet vermek lüzumu hi&sedil • 
miftir. Diğer taraftan Gümrük ve inhisarlar Vekaleti, tuz fiyatı hakkın
da bir kanun layihası hazırlamaktadır. Mali vaziyet, tuz fiyahnın pek 
fazla tenziline müsait olmamakla beraber tuz fiyatlarında bir mikdar 
tenzilat yapılması derpiş olunmaktadır. Bu layiha icra Vekilleri Heye
tine verilmeden evvel Maliye tetkik bürosundan geçecektir. Gerek buğ
dayı koruma kanununda yapılacak tadilata dair layiha, gerekse tuz fi -
yah hakkındaki layiha, ay sonuna kadar Millet Meclisine sevkedilecek 
ve Millet Meclisi, faaliyetir.i tatil etmeden müzakere edilerek hanuni -
yet kesbedecektir. 

Atina sefirimiz 
(Başı 1 inci sahifede) 

dur: " Vatanda sulh, dünyada sulh,, bu 
düıl urun ihtiva ettiği. siyaset ilk aksini 
He!en mineti ile onun yüksek Şeflerinin 
asil kalbinde bulmuıtur. Sulh aşkı iki 
hükumeti yaklaştırdı ve bunun faydala
nnın mütekabilen anlaşılma• ıiki mille
tin dürüst bir şekilde teşriki mesaisini 
perçinledi. iki kardeı milletimi:ııi bu kA
dar kuvvetli bir ııekilde birleıtiren bağ. 
lar Lütün dünyaya nümune olabilecek 
bir ıulh ~e anlaıma abidesi yaratmıştı,. 
Bu abide diğer dost ilı.i Balkan milletinın, 
esasları iki memleketimiz tarafından a
tılmış sulh eserine dahil olmaları İle tak
viye bulmut ve bu cihetten doğan Bal • 
kan 1t.ntlAtması dünyanın bu köıe~inde 
tanzim edilen sulhu temin etmektedir. 

Büyük lll'zırlarmız M. Maksimos ile 
M. Peıırnazoğlunun beyanatları ile An
kara 5eyahatlarının netice"' erini biliyor .. 
ıunuz. Benim vazifeme gelince, vaz:İfe.n 
iki tnernleket araıında politika ve öko-. 
'DOllJlİ sahalarında mevcut münasebeti.,. 
rin inlciplına atetli bir imanla çalıı • 
mak olacalctr. 

Rüşen ı:.ref Bey, aözleTini, Yunan 
milleti ile yük•ek Şeflerini selamlıyuak 
bitirmiştir. 

Soyddı nizamna
mesinin esasları 

(Başı ı inci ·sahifede) 
nfoce babasmın soyadını bırakıp koca 
urun soy adını alacaktrr. 
Şohrimizde de hazırlıklar bafladı 

lkirci kanunun ikinci gününden 
itibaıen tatbik saha.sına girecek olan 
(Se>yadı) kanunu iç.in ıehrimizde de 
ıimdi<!en h:ızırlıklara başlantnı§hr. 
Ancak Dah:liye Vekaletinin hazırla
dığı nizaınname Şurayi Devletten çı
kıp tebliğ ed:ldikten sonra bu yolda
ki bazı tereddütler de azil olacaktır. 
Birçok zevat şimdiden e&ki Türk isim
lerinden aoy adlarını hazırlaınışJar .. 
dır. Soyadı ha.kkın<la Dahiliye Veka
let.ince hazırlannuı olan kanunun tal· 
bikına dair nizamnamenin bugün' erde 
Vilayete tebliğ edileceği ümit edilmek 
tedir. Bundan aonra herkes soyadmı 
tesbit ederek res.men kaydettirecek • 
tir. 

Soyadında esaslar nedir? 
Soyadı kanununun esasları tunlar

dır: 2 lkincik.inun tarihinden itibaren 
iki &ene iç.inde taımamen tatbik olu • 
nacaktır. 

1 - Her Türk öz adından bqka 
soy adıru da taşunağa mecburdur. 

2 - Söyleyişte, yazı§ta, imzada 
Öz a.d önde, soyadı sonda kalır .. Me
•ela öz adı Asımdır. Soyadı olarak ta 
Sakarya kel'me!İni kabul etmiııtir. 
Bu şöyle çağrrılacaktır: Asan Sakar· 
ya adını ve İmzasını da böyle yaza .. 
caktır. 

Soyadı o!arruyacak adlar 
Rütbe, memuriyet, aıiret ve yaban 

cı ırk ve millet iıimlerile umwni edep
lere uygun olıruyan veya iğrenç ve gü 
lünç olan soyadlan kullaruhıaz Me • 
sela Şirvanlı bir aıiret ismidir . .5oyadı 
olamaz. Yani Ahmet Şirvanlı kullaru
' • mıu:. D'ğer yukanda aayılanlar da 
O,u un gibidir. 

Soyadını kimler seç.,.. ? 
Se>ya.ch seçme vıu:ifeai ve hakkı ev 

lilik birliği reisi olan kocaya aittir. 
Botanma halinde, çocuk anasına ve. 
rilmiı olsa dahi, babasırun seçeceği a
dı a.1ır. Koca ölmiq ve kansı evlenme. 
mit olurııa. veyahut koca akıl ha.otahğı 
ve akıl za.yrfliği eebebile veoayet e.ltm 
de bu'unyor ve evlilik te devam edi • 
YOl'llA bu hak ve vazife karınmda-. 
Kocuının vefatile kan evlenmiı veya 
koca veoayet altına alnımıt ve evlilik 

da kendisine düten hisseyi muvaf. 

fakıyetle bataracağmı vadeder. 

Yalnız etrafındaki Ankara, Konya, 

Ereğli gibi itlek olan tehirlere mü

temadi ve muntazam nakliyat yapa 

ca.k yolu yoktur. Konya ve Ere~li 
ye fabrikanın unu develerle nakle

dilmektedir. ittabi bu asırla de~·e 

nakliyatı telifedilemez. Heie kış 
günleri Aksaray bir sal bile icade
dilmemit d>!virlerde Okyanost.ı bir 
ada halini alıyor, postalar lstanbu
la 12 - 15 günde gidiyor, her ~yden 
evvel Aksaraya yol lazımdır, hiç 

tüphe yoktur ki Aksaray pek u: 
tanınan büyük bir servet membaı· 
du. 

M. Vınçef Edirnede 
EDINRNE, (Milliyet) - Bulga

riıtanın lstanbul ceneral konsolos
luğuna tayin ettiği M. Vançef ls
tanbula geçerken Edirneye inmitti. 
Bir sene evvelisine kadar Edime 
konsolosluğunu ifa etmit ve mu-

Musiki 
Değişimimiz 

(Başı 1 inci sahifede) 
ilk operayi vermek Üzere faa:liyete 
geçmiftir. C. H. F. umwni katipliği 
lıtanbul Haıkevi reisliğine evvelki gün 
gönderdiği bir telgrafta Münir Hay • 
ri Beyin bu maksatla lstanbula gitti
ğini ve kendisine İcap eden kolayhğm 
gÖ&lerilme•ini bildirınittir. 

Bu emir üzerine evvelki gün öğle. 
den sonra Halkevi salonunda toplan • 
ırut olan koMeTValuvar müdürü Ziya 
Bey ile beatek.arlar, ııanatki.rlar, ak -
törler vaziyeti tetkik etnı.iııler ve arala 
nnda faal bir komite seçımitlerdir. Bu 
komite Münir Hayri Beyin reisliği aJ. 
tmaa MNut Cemil, konoervatuvar m.ü. 
dürü Yusuf Ziya, Şehir tiyatrosu bale 
mual!.imi Celi.I, Muhittin Sadık, latan
bul Halkevi ten>MI lroım.itesi reisi Ce • 
lal Tahsin, Güzel Sanatlar akademisi 
muallimlerinden !oma.il Hakkı Beyler
den tetekkül etmiıtir. 

Ko;nite dün öğleden soınra top!a • 
narak it bölümü yapını§ ve operanın 
faali)ete geçmesi için kadın artist te
dariki ve diker ımeaeleleri gö~iq -
tür. Öğren.el.· ğiınize göre ilk opera 7 
K.inunu&anide Ankarada ve 10 Kanu
nosanide de Şehir tiyatrosunda temsil 
edilecektir. Ancak hazırlııklarda elli 
kişil:k orkestranın çahııması İcap et -
mektedir. lıtanbulda ise e~'i kitilik he 
y~t bulmak, güç olacağından bunun 
yirmi b~e indirilme&i diqünübniiftür. 
Operıı.d~ çalıfaca.k olanlar Halkevi 
temsil ıube. inden seç.itecektir. Orkeı.
tra iılerile Muhittin Sa.drk, bale işleri 
ile Şehir tiyatrosu.bale muallimi Celal 
solist i;l<rile YusUf Ziya, rejisör Ce -
18.1 T a.hün, dekor işlerile de !..nail 
Hakkı Ceyler meşgul olacaklardır. 
Dün opera hakkında alakadar bir zat 
tan malümat aldık. Bu zat biıe dedi 
ki: 

- Gazi Hazretlerinin musiki hak
kında irtat1an üzerine unıum.i bir ha
reket bqJanuftır. Bun.un üzerine An .. 
karada alakadarlar faaliyete geçnı.İf· 
!erdir .. Fırka idare heyeti de mesele
yi tetkik etmiş ve Kanunusanide An -
karada birer perdelik üç milli opera 
temsilini muvafık görmüştür. Bu ope· 
ralar (Bayender) ile (Ta.tbey) ve 
(Ülküyolu) ismini taşımakta.dır. 

Eserltri Münir Hayri Bey ya..zmıt
tır. Bayender musiki mua:'lim mektebi 
muallimlerinden Kazım Bey, Tqbey 
Riya.oeticumhur orkestra şefi Ahmet 
Adnan ve Ülküyolu'nu İ.&e Fran&ada 
tahsilini ikmal etmiş olan Ulvi Cemal 
Beyler be•!elemitlerdir. Dekorlar da 
Prağda ta hailini ilana:! etmiı olan Cev 
cet Ziya Bey ve kostümleri de Perihan 
Hannn hazırlamıştır. Ba'e için Anka -
ra Ha lkevinde sureti maluu.sada kur
lar aç.lm:tştt. Bu kurlara Ankaranın 
en temiz aileleri, kızlan kaydedilıniıı· 
Lir. Ankarada da bu işle ın~gul ol : 
m•k Üzere Ankara Halkevi reisi, Ce
mal Şakir, Halil, Şerif, Edip, reji.ör 
Münir Hayri Beylerle Nahide Hannn 
meşgul olmaktadır. Opera şimdiki hal 
ce ya.lnız Ankara ve lstanbulda tenı -
ıil edilecek, bundan sonra lznı.ir ile di 
ğer büyük şehirlerdeki Halkev.lerinde 
de tenu.iline çalqılaca.ktır.,. 

te çözülmiq iae bu hak ve va.zife ço
cuğwı baba cihetinden olan kan hı
amnLa.rmdan en ya.kın erkeğe ve bun -
larm en yaşh&<na, yoksa. va.siye aittir. 
Mi:m•yyiz ol.an reş:t soyadıru seçmek 
te serbeattir. 

Soyadmı nüfus kütüklerine geçir • 
mek üzere verilecek her nevi evrak • 
tan pul renni alınmaz. Soyadıru vak· 
tinde almayanlarla, memurlar ve aaire 
haklarında muhtelif para cezaları tat 
bik olunacaktır. 

bitte iyi hatıralar bırakmıt olan M. 
Vançef buradaki dostlarını ziyaret· 
le lstanbula hareket etmİftİr. 

Oiyırıhekir sıtma mucadelesi 
DIY ARIBEKIR, (Milliyet) 

Burada mevzii sıtma mücadelesi 

çok iyi neticeler vermi,tir. Muha
cirler arasında sıtma mücadelesi 
yapmak üzere hususi bir doktor ta
yin edi!m'ştir. Bundan başka has
tahane, belediye ve hükumet dok· 
torlannda da bu mücadeleye ebem· 
miyet verilmektedir. Dağkapl!ı ha
rici ile lise, sanat mektebi ve hasta· 
hane civarı sıtmadan kurtulmu9tur. 

Bir çok mücadelere ve alınan ted 
birlere rağmen bu memlekette sıt
manın önüne geçmek mümkün ola
mamı,tır. Hele bu sıralarda sıtma 
çok ilerlemiştir. Buraya gelen has
taların yüzde doksanından fazlası
nın sıtmadan 9ikayet ettikleri görül 
mektedir. Sıtma mücadelesinin ge
nitletilmesile daha muvaffakıyetli 
neticeler alınacağı muhakkaktır. 
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ehri •• ç s 
Göya temiz ik için konulan bu sandılc

iarın yanlarından bile geçilmeyor 

Bu gördüğünüz çifte sıµıd:im çocuk • 
!ar, "çifte .andık, kırmızı fındık,, oyunu 
oynaıın, diye buraya kon.-nadığ.nı u
maran ki, anladınız. 

Eğer fotoğrafların bir de koku net • 
retmek hassası olsaydı, omuz omuza 
veren ıu sandıklan gazetede ııörür gör
mez, burnunuzu tıkayacağpılZB fÜphe 
yoktu. 

Sizi da7ıa r~a mCTakta bırakmadan 
aoyliyeyim ki, bu çifte sandıklar, şehrin 
en işlek cadd.:.lerinden biri üzerindedir. 
Yaz, kış ayni yerde dururlar. içleri do
laı•, dola: bo~lır. 

Ellerindo süpürge:erle sokaklarda 
mikrop karargahları tesis eden çÖpçÜ· 
ler, bu aandıkiirın başından hemen hiç 
ayrılmazlar. Yazın, civarda ne kadar ~İ· 
nE:k• ıivri sinek varsa, buradadır. 

Hele 11cak havalarda. koku bazen o 
dereceye gelir ki,dükkincılar, vakit•iz
kepenklerini indirip evlerıne kaçmaktan 
başka çare bulamazlar. 

Sandıklann evsafı hakkında az çok 
ma!iimat verdik. fakat, yerini haber ver
meği unutl'Uk. Efendim, ist·- '~anın, İs· 
ter inanmayın, bu görauğ · -('.,_ üprün
tü ı;and kları> Fincancılar c '- ...ıesi Üze
rindzdir. yokuşu ç karker. sağ kolda, İ· 

nCTken de aolda! Sakın, gaflet olunmı· 
ya .. 

Ara ırra, önünden geçerim. Dün yine 
yokm uğramıştı. Baktım: Koku biraz 
azalmı,. s·nekler ır.eydanda yok. Fa· 
kat aandığın içinde bir kaç bin lı.ip~,, 
öğürtü verecek kadar süprüntü, eksik 
değil. 

Civarda bir dükkan sahibine ~ordum: 
- Bu sandıklan acaba neden buraya 

koymuşlar? .. 
Adamcağız omuzlarını ıilkti : 
- Bi.ir miyiz! .• 
- Kaldırtmak için teşebbü•te bulun· 

dunuz mu? 
- Bir değil, bir kaç kere.. Fakat 

kimseye dinletemedik. 
o.eki dükkanlardan başlar uzandı: 
- Şu yanımızda, boş bir ana var. O

raya konulsa hari .. 

- Eminönünden Beyazıda giden en 
ke•tİrme cadde üstünde bu ~,_, aandık
larınni ne İfİ var, anlayamadık! 

- E•naf ıikiyetç.i ... Gelip geçenler 
§İkayetçi. .. 

- Bir aralık kaldırdılardı ama, tek· 
rar getirip merasimle eski yerine koy
dular. 

- Oyleya. .• doğru .. .lran Şehi~ı gel· 
eliği zaman, •andıklar, yerinde yoktu. •• 

- ... .., P"Ülmeie baş.tadım: 

- O halde yrni bir misafirin l•tanbu
lu ziyaretini b l.tlerneli!. .• 

Şakayı bir y•n' bırakalım amtt, bu 
iki çöp sand.ğı, 1 t•nbul belediyesinin 
temizlik tşlerine b.::;,n dairen hakkında 
yerliye, yabanc:ya iv: ı..,; .. fikir vermez. 

Istanbulu, gürültü"_.--, şehir olmak
tan brtarma yolunda İyi tıedbirler a
lındı. 

F'akat pısliktenl<urtarmak için, daha 
eaaılı bir çare bulunamad" 

Aranaa böyle kimbilir. daha nerelerde, 
ne çöp .andıkları inıiunur. 

Şi'mdilik bizim gözümüze iliıen1 bu ... 
lnıan, adeta ,üpheye düşüyor: 
- Şehrin bu en itlek yerinde duran 

ıandıklar, acaba umumi nezafetıizliği 
tem•İl etsin diye mi oraya konulmuşlar7 

Istanbula gelen seyyahlar öyle ıanı
rnn ki Sultanahmetteki uri yeraltı he
':4.a·ndan önce bu çöp sandıklarını görü,... 
ler. 

Kötede bucakta göze bRt'an mide bu
landırıcı manzaraları ortail:ln kaldırma• 
lıyız! 

M. SALA.HADDiN 

Marsilya cinayeti
nin siyasi neticesi 

(Baş! 1 inci sahifede) 
Milletler Cemiyetindeki daimi murahha
"· M. F otiç, hanciye nazın M. Laval'le 
uzun müddet görüştükten sonra dün ak· 
şanı Cenevttye hareket etmip. Bu mü

lakatta bilhassa Yugoılavyanın ~arsil
ya cinayetinin menşei hakkındaki mu~ 
tıraunın görüşüldüğü zannedilmektedir. 

Kral Alekaanclr'ın maskesi 
PARIS, 17. A.A. - Yugoslavya aela

reti Kral Aleksandr'm yüzünün kalrbmı 
Parioa ıehrine hediye ebniştİT. 10-11-1934 
tarihinde çok kalabalık bir halk bu kal .. 
bm önünden geçmiştir. 

Marsilya suikasti ve Macaristan 
BUDAPE~TE, 17 (~.A.~ -Yuga. 

lavyanın Milletler Cemiyetinden M~ 
silya .Wkaetinde uluslar aram meauli• 
yetlerin tesbitini İ81.eyeceğine d~ _ge 
len haberleri Macar matbuatı aüku • 
net'-e ~ılamakta.dır. 

Ma.car Onay diyor ki: ·t 
Macariatanın iMediği de Marsil~ 

suik.....tin.in içyüzünün bitaraf bir he
yet tarafından tam,.._ru.ıe aydınlat~lma 
ııdır. Böyle bir tahkikatın Macarista• 
na karşı yapılan hakoız hücumlara bir 
nihayet vereceği ümidindeyiz. / 

'"l 'ürk Anonim Elektrik şirketi 
MÜHİM iLAN 

Elektrik tirketi, memurlarının 1934 senesine: ait (açık ~Ti) ren~
te (sekiz dılılı) hüviyet kartlarının 1 Kinun~ı 1935 ten ıtıbaren ıp 
tal edilerek 1935 senesi için muteber olmak uzere (turun~~) ~en~te 
(mu' tatil) tekilde kartlarla değift irileceğini muhterem muttenlenne 

arzeyler. . 
Bu kartlann bas tarafında Şirketi n unvanı yani "Türk Anoııım Elekt• 

rik Şirketi., ve k~tren büyük harflerle 1935 senesi yazılıdır. • 
yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedılme-

li ve hamilleri polise haber verilmelidir. . • 
Şirket mütterilerinin bu ilana riayet etmemelennden çıkabıle

cek neticel~rin mes'uliyetin~bul etmeyeceğini timdidMu~İ~WE~er. 

TesisatıElektrikiye Türk 
Anonim Şirketi 

MÜHİM iLAN 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1934 

senesine ait (portakal) renginde (mustatil) hüviyet kartlarının 1 Ka-

. 1935 ten itibaren İptal edilerek 1935 senesi için muteber ol
nunusanı 1 1 d •· · 'l •· · mak üzere (ye,il) renkte (mustati 1) tekilde kart ar a egı9tın ecegını 

muhtere mmütterilerine arzeyler. . . . 
Bu kartların bat tarafında Şirketin unvanı yanı (Tesı!atı Ele~trı

kiye TiiTk Anonim Şirketi) ve kut ren büyük harflerle 1935 senesı ya.-

lıdır. h dd d'l 
Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sa te a e ı me-

li ve hamilleri polise haber verilmelidir. • . 
ş· ket mütterilerinin bu ilana riayet etmemelennden çıkabıle

cek n:~cel~rin mes'uliyetini kabul dmeyeceğini 9imdiden be
1
ya

1
n eyler. 
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1'" iHi yet 'in Romanı: 36 

(azan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Baron: ''Zehirlenme arazının görün
mesi için yarım saat lazım,, dedi 

Hulasa 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından ispanyaya Sen 
Sebastiyen"c gönderilmiştir. Vazifesi 
orada Alman casus teşkilôtma girmek 
ve iki cihetli casusluk yapmaktır. Ora
da kendısine kur yapan Walter imıin
de şişman bir Alınanla tanışmıştır. Bu
nunla hir parkta gezerken Stephan i6. 
ınindc birisine rast gelmişlerdir. Ste
phan bir Alman casusudur. Onu Al
man asus teşkil3.tr reisi Baron Fon 
Krohn'a tanıtmıştır. 

Kendisini bu teşkilatın içine almış
lar ve casusluk yapmak üzere Fransa
ya göndermişlerdir. Marthe Richard 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. 
Ladoux 'tan izahat alınış ve tekrar İs
panyaya Sen Sebastiyen' e ve sonra Fon 
Krohn ile beraber Madrite gelmiştir. 

Orada Almanlar kendisine ziyafet 
vermektedirler .] 

Alay ediyordwn. Soğuk kanlı • 
lığını tamamile yerinde idi. Yanım· 
da.kine 13 rakamının uğursuzlu • 
ğundan bahsediyor, ve Fransa.da 
bir çok kimselerin sofrada 13 ki
ti c~urmaktan korktuklarııu söy -
lüyorduın. 

- ölümden mi korkarsınız? 
diye sordu. 

- Hayır, dedim. Eğer korksa 
idim tayyareci olmazdmı. 

Herkesin nazarı üzerime top -
lanmıJlı. Gülümsiyorduın, ve 
F ran11z usulü bir nezaket göste -
rerek zaten çok güzel olan çorbayı 
metediyorduın. 

Herkes bir tey söyliyordu. An
lamaz göründüğüm dille hepsi 
Fransa ve lngiltere aleyhinde kü
fürler savuruyorlardı; bu oyundan. 
acaba muvaffak olarak çrkahilc • 
cek mi idim? Almanca olarak di
yorlardı ki: 

- Allah lngilterenin hakkın • 
dan gelecek. 

- Muhakkak galebe çalacağız. 
Jngiltereyi berbat ve perİfan ede
ceğiz. lngiltere bwıdan sonra bir 
Alman müstemlekesi olacak. 

- Fransızlar çok mülevves İn· 
aanlardır. Hele ahlakça. Hele ah • 
Ji.kça? ... 

- Sıkılma namına bir feyleri 
yoktur. Bütün Fransa kadınları fa
hifedir. 

Muttasıl gülüyorlar, içiyorlar ve 
gittikçe kıpkırmızı oluyorlardı. 
Fakat mütemadiyen kendi araların 
'da kon\lluyorlar, ve bana ikram e
Öiyorla.rdı.. . Hiç füphesiz bwnın 
içinde bir i' vardı. 

Ah bu esnada onlara cevap ver· 
meği, 5uratlarına tükürmeyi, ne 
kadu i5terdim. Bununla beraber 
ben de sanki hakkımda iltifat edi
tiyormllf gibi gülüyordmn. Benim 
vaziyetim onları bWbütün çile • 
den çıkarıyor ve katılta katılta 
güldürüyordu.. 

Fakat içime fena bir tüphe 
. ginnitti. Kalbim göğwmü dövüyor 
du. Bu çorba acaba zehirli mi, 
d ği). " ? e mı. 

1 
etmek istemiyordum. Fakat bu çar
hın içine kapılmıştım. Müthiş bir 
esaret altında idim. ölümden kork- 1 

mak artık abes olurdu. Zaten be-
1

1 

nim için Fon Krohn'un arkadaşlı
ğından daha feci bir zehir tasav • ' 
vur edilemezdi. 

Küçük gözlü Alman gene al • ı 
manca olarak dedi lııi : 

- Eğer anlaınıt olta idi, bu ka
du sakin durmazdı. 

Baron ayni lisanla cevap ver • 
di: 

- Evet, birinci tecrübe bir ne
tice vermedi, ba,ka bir şeyi tec • 
rübe edelim. 

Bu suretle vaziyeti daha iyi 
anlaınıt oldwn. 

Artık keyfim yerine geılmifti. 
Demek mesele hakikat değildi. Be
nıi bir imtihandan geçiriyorlardı. 
Fakat bundan oonra M'lrk nerede 
olursam olayım, etrafımdakilerle 
fazla alakadar olmam lazınıdı. 

Yemek bittikten sonra Baro • 
nun karısı geldi yanıma oturdu. 
Onwı o zaman söylediklerini bu • 
gün bile hatırlayınca kendimi gül
mekten alaınıyonmı: 

- Kocamla hemen hiç beraber 
ya~mayız. Ben seyahat etmeği 
çok severim. Bilininiz ki bizim 
vaziyetimizde bulunan bir kanko
ca için çok kıskanç davraamıamak 
lazımdır. 

Bu sözler de bir tuzak mıydı? 
Meseleyi pek anlamamıf, fakat 
Madam Fon Krohn'un hu emniye· 
tini bir dostluk ni~i telakki e
diyormut gibi biT hareket yaptını. 
Paristen bahsettim. Orada gördü • 
ğüm müşkülatı anlattım. Arada 
sırada içimi çektim. 

- Memleketinizi sever miydi • 
niz, kimbilir timdi ne kadar mü • 
teessirsiniz, dedi. 

- Hayır, diye cevap verdim. 
Hiç mütee&İr değilim. Fakat bu ışi 
üzerime almamın sebebi sırf pa • 
raya olan ihtiyacrmdır. Eğer vazi
yetim düzelirM! elbette bu kadar 
tehlike içinde y~amak isıtemem. 

Yanımdan aynldı. Yemek yen • 
mİf, sofradaki Almanlar birer bi -
rer ayağa kalkıruttı. Hepsinin de 
keyfine payan yoktu. 

Aklıma bir cümleleri takılmış • 
b: "Fransız kadınları hep fahişe
dir.,, demitlerdi. Eğer vaziyet mü· 
sait olsaydı da kendilerine cevap 
verebilseydim, ve deseydim ki, 
Fransız kadınının bu kadar aley . 
hinde bulunmaları, omm kendile
ni pek fazla teshir etmesinden ile
ri geliyor ... 

Hepsi ayakta idi. Etrafımda bo 
yuna almanca, İspanyolca sözler 
ititiyor, ve her cümleden birer pu 
ça duyarak ha.1drnnda pek te fena 
dütüıunediklerini anlıyordum. 

(Bitmedi) 

C. C. C. Constinop'.e Co'.
lege mezunla~ı 

Constantinople College mezunları 
ldübii tarahndan buırün P ari< otelinde 
verilecek danslı çaydan ..,..... Nermin 
Muvaffak hanım lngilizce olanık ti)"'l• 
ro ve Bsnard Shaw hakkında bir kon
ferans verecektir. 

Bundan sonra Nermin hanım, Ko
nan ve Turgut Beylerin yardanile Ber. 
ınard Shaw'm Comme il a menti iiı "°" 
mari isimli eserinden bazı parçalar o
kuyacaktır. Bütün mezunlar davetlidir
ler. 

• 
lnkilap!arın 

•• 
Oğrettikleri 

Yeni çıktı, müracaat yeri Milli
yet matbaasıdır. ... ............... . 
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-Göz Hekimi
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

8041-

Kadıköy sulh mahkemesi icra dai
resinden: Müddei Ramela ve Fransuva 
ve Agavni hanımlar ve Nobar efen
dinin M. aleyhler Karnik Ef. ve Va
siliki ve Liiiza ve Takohi ve Noemi 
hanımlarla şayıan ve müştereken mu· 
tasan-ıf olduklan ve On ilri bin lira 
kıymeti mubammeneli KadıköyÜnde 
Cafer ağa mahallesinde Moda cadde
sinde Ağabey .ok.ağında kain eski 123, 
125, 123 mlikerre.- 123 ve cedit 2, 4, 
169, 171, 173 numaralarla murakkam 
ve 274 zira miktarında tevsii intikal· 
li ve haremeyne mülhak Mühürdar 
Ahmet elendi vakfından üç bap dük
kinı müştemil bir bap hanenin gayri 
kabili taksim olması hasebile izalei şü
yuu için satılması iıakkında Kadıköy 
birinci sullı hukuk mahkemesinin ol
baptaki ilanıma müsteniden Kadıköy 
ıuW:ı mahkemesi icrasınca ve tarihi ilin
dan itibaren yi.rmi gün müddetle ashaılıı 
müracaata dairede açık buJwıdurulan 
satış ııartnamesınde muharrer şerait da
iresinde ve peşın pa!ra ile 19-12-934 
taribine tesadui eden çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar açık arttırma 
suretile satılacağı ve yevmi meı.kurd.. 
luymeti muba:ımıenenin yÜzde 75 ni 1 ı 
tutar talip zuhur ebnediği takdirde en 
son arllıranr.ı taahhüdü baki kalmak 
Üzere arttınnanın on beşgün daha 1 

temdidile 3·1-935 perşembe ırünü saat ı . ı 
14 len 16 ya kadar en çok aıthrana ·. 
ihalei kaliyeıinin icra kdrnacağı ve 
mezkur metağın satış tarihine kadar '· 
bina ve evkaf ve belediye sabıka ve ba
Jiye vergi borçlan hiuedarlann:ı ve 
rüsum teUaliyesi Nrbcılara ve ihale pu· 
lu müıterioine ait olacağı ve mezkur 
meıağm icra ve iflas k.amınunun 126 
cı maddesinin döMüncü iması muci
bince ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzerinde-
ki haklannı ve hususile faiz ve masra-
fa dair alan iddialanm evrakı müsbi· 
telerile yirmi gün içinde icra daire
aine bildirmeleri aksi halde hı.klan 
tapu sicillerile sabit olmadıkça salı! 
bedelinin paylaJID'lllndım hariç kaJa.. 
caklan ve taliplerin yüzde 7 buçuk 
teminat irae eyl<meleri Jizım gele • 
·ceği ve fazıla maliımat almak iıtiyen· 
!erin dairemizin 934 • 527 No. lu dos
yasına müracaat eylemeleri lüzumu i-
lin olunur. ( 4876) 

ZA YI - F eyziati lisesinden almıt ı • 
olduğum tasdiknamemi zayi ettim. Y o
DİIİ.ni alacağ11ndan eıkisiniın hükmü 
yoktur. Cahil 

Kendi.mi tutuyordum. Ve dai
ma almancayı bilmiyor gibi gö • 
rünüyorduın. Eğer ufacık bir ha • 
orekette bulunsam vaziyeti meyda
na çıkarabilir ve mahvolurdum. 
Daima hiç bir feY anlamamıt gibi 
yapıyor ve kemali ittiha ile çor • 
bayı içmeğe çalıtıyordum. 

Bu çocuğun bankada 25 bin liruı vudır. Ve bu parayı babasının ken· 

içimdeki tüphe beni kemiriyor. 
du. Fakat bu muhitte, tüpheyi 
Sadisme'e kadu götüren bu mu· 
bitte ne yapabilirdim? 

- Ah, diye dütündüm, eğer 
yüzbaşı Ladoux bana bir puça 
yardım etmit olsaydı ..• 

Fakat o da ne yapabilirdi ki; 
belli ki Fon Krohn ıçın b14nn 
nare yanıyordu; fakat ne vaziyet
le olursam olayım, sıkı bir mü~ • 
hede altında idim. 

disine hediye ettiği Piyango bil..tl erô s!\;resinde k=anmıştır. Siz de 
çocuğunuzu böyle 
zengin edekilirsi· 
niz. 

---~·-·---:----------

Devredilecek ihtira beratı: 

Çölde kaybolan'ar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını l.ulurlar 
Ye hedeflerine vasıl 

o'.urlar 

iŞ BANKASI 
Kumbara51 

da iperini li!enlerln 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntı'ı gibler
de imdadına koşan 
yol gösteren o-lt"r. 

\ 

Hilalia~mer istan~ul Mer~ezin~en 
S A·T 1L1 K EV 

" Kanatlan serbest •uretl"e dönen tay· 
yarelerde ialihat ,, hakkındaki ihtira i· 
çİn iktisat V ekileti Sanayi Müdiriyetin
den istihsal edilmiı olan 19 ikinci Teı· 
rin 1932 tarih ve 1517 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere baı
kaama derir veyahut icara verileceği 
teklif edilmelde olmakla bu husınta faz. 
la mal\ımat edinmek isteyen zevatın ls
tanbul'dıa, Bahçekapu'da Ta, Handa 
43-48 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilô.ıı olunur. (4885) 

Balat'ta Kesmekaya'da Hamamlmulıiddin mahallesindeki 11 ~ 
73 No. lı iki eY satılıktır. lateyenlerln herıln Hillliııhmer mer• 

kezine mllracaat etmeleri.- (4740; 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 

Deniz yolları Cins ve Mevkii 

Ac~t~e!; ~K!,!!}ic,~!haıı Azapkapısı Yenikapı caddesinde 2 No. lu 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade odalı dükkan 

ı---. Han. Tel. 
22740

··41--I! Azapkapısı Yenikapı caddesinde 4 No. lu 

lSKENDERIYE YOLU odalı dükkan 

Senelik Kira MiJÔ' 
Kiraıı deti 

Lira 
96 

80 

2 Sene 

2 " 
ANKARA vapuru 20 ikinci- Azapkapısı Yenikapı caddesinde 10 No. lu 96 2 ,, 
tetrin SALI günü l l de Port- odalı dükkan 

Yemeğin ortalarına doğru, sof
ranın öbür köşesinde oturan bir 
Alman beni bu dütüncelerimden 
uyandırdı. Küçücük gözlerile ba
na bakarak, "e memnuniyetini sak
lamağa çalışarak iri iri sordu: 

- Wie lange dauert es bi. Sie 
das erste unwohlsein lühlt? 

.,:,.iııiıteiııııiikiiiiaıiidıiiiiarİlı(ii7ıii84iıiiı9)._ ____ Azapkapısı Yenikapı caddesinde 12 No. lu 75 

1 

odalı dükkan 
2 " 

- ilk arazın görüıunesi için 
ne kadar zaman lazım ? 

Fo:ı Krohn cevap verdi: 
- Nicht vor einer halben Stun-

'de. 
- Y:ırı~ saatten evvel bir şey 

h:s•~'Mez! 
Hakikaten bana zehir i b"r ye· 

mc'c mi vermislerdi? Kor1<uyor · 
<lu . Fakat kı;;rktuğumu dr belli 

cu!!unuza her ay bir Piyanao 
bileti almayı unutmayım:-:. 8526 

lstanbul Asliye Birinci Hukuk Mah 
kemeoinden: Memaliki Şarkiye Fran • 
arz Bank.asına merhun 2000 adet pa· 
muk ve nebati yağlar Türk Anonim 

Şirketi lıiMıe sened atı ı 9-1 1 .934 P a • 
zartesi günü saat 9,30 da latanbulda 
E•ham ve Tahvilat Boroaamda açık 

arttırma ile sa.tılacağmdan taliplerin 
o gÜn ve saatte sabt mahallinde ha • 

zır bu'unma]arı ilin olunur. 

Azapkapısı Yenikapı caddesinde 22 No. lu 125 2 " 
1 odalı dükkan 
Tophanede Topçular Caddesinde 343-353 200 2 ,, 

, • No. lu odalı dükkan ,, 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı dükkanlar hizalarınd 

ki kira ve müddetler üzerinden açık arttırma usuliyle Jdra~ 
verilecektir. İsteklilerin ve $eraitini öğrenmek isteyenle)' 
2-12-934 pazar günü saat 14 de pey akçeleriy]e müracaat 

rı. (M) (7654) 



a ~ lstanbul .,. 
Rıhtım, Dok ve Antrepo 

Türk Şirketi Tahvilat Sahipleri ikinci Heyeti Umuıniyesi 
5 T . Sani 934 tarihinde gazetelerde intil'll" elen ilan mucibince 

Istanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Şirketi Tahvil.at sahiplerinin 1906 
senesinde §irketçe tahvilat ihracı sureıile akdedilen istikraza ait servisin 
devlete nakli hakkında hükumeti celile tarafından vaki olan teklifi müza
kere etmek üzre 21 T. SANI ÇARŞAMBA GUNU saat on buçukta 
Beyoğlunda htildaI caddesinde No. 140 eski Fı-ansız Tiyatrosu salonun
da ikinci defa olarak heyeti umumiye hali..de içtimaa davet edilmiş olduk
larını hatrrlabrız. 

Tahvilat sahiplerinin içtimada hazı:r bulunabilmesi için tahvillerini 
yevmi içtimadan evvel lıtanbul veya Paris'te Oıınanlı Bankasına tevdi 
eylemeleri lilzrındrr. iDARE MECLiSi 

Akay lıletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 21 Teşrinisani 934 

Çarşamba giinünden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. 
Yeni Tarife iskelelere asılmışhr. (7856) 

Haydarpaşa Lisesinden: 
Mektebirnize 6 müzakereci muallim alınacaktır. Nam

zetlerin lise veya daha yüksek mektep mezunu olmaları şart
tır. Bir yabancı dil bilenler tercih edilecektir. İsteklilerin ni
hayet 10 gün içinde kağıtlariyle mektep müdürlüğüne müra
caatla diğer şartları öğrenmeleri. (7839) 

İnhisarlare U. Müdürlüğündenı 1 
. ~uhtelif eb'atta "50 - 60" ton Çivi satın alınacaktır. Ta. 
~p!erın nüm~e ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iş
tırak etmek uzere (19 - 11 - 934) Pazartesi gÜnÜ saat "14" 
de yüzde (7,5) teminatlariyle beraber Cibalide Levazım ve 
Mübayaa Şubesine müracaatları. (7627) 

1,000,000 metre üç katlı katranlı Fitil 
500,000 metre iki katlı katranlı Fitil 
300,000 adet 6 numaralı Dinamit kapsülü 
350,000 adet 8 numaralı Elektrik kapsülü 

8817 

Yukarıda nevi ve miktarları yazdı malzeme 29-11-934 ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Talip olanlar şartname ve nümunelerini almak üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte (yüzde 
7,5) muvakkat teminat parasiyle birlikte Cibalide Levazun 
Ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (7817) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

7000 ton Linyit kömürün ün kapalı zarfla münakasası 
2 · 12 • 934 pazar günü saat 1 5 te Ankarada İdare binasın
da yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7655) 8823 

15-11-934 tarihinden itibaren bil'umum istasyonlan
tnız için ve, mütekabilen eşya teslim ve tesellüm edilmek ü
zere İstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları rıhtımı üzerin
de bir anbak açılmıştır. 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağıdaki 
Ücretler alınacaktır. 

Mesajeri için : 
5 kiloluk parçalarc.':ı.n 
1 O ve 15 kiloluk parçalardan 
20 ve 25 
40 
50 

" 
" 
" Seyri seri İçin : 

" .. 
" 

Beher on kilo ve kesrinden 
Seyri hafif İçin : 

Beher elli kilo ve kesrinden 

5 
10 
15 
20 
25 

5 

10 
kuruştur. 

Bu suretle nakledilecek eı: yanın beher parçanın sikleti 
200 kiloyu geçmiyecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(7825) 

Mün~al Cer Dairesi Ressamlığı için 
Müsa~a~a Şartlan: 

1 - Devlet Demiryolları Cer Dairesinde 128 lira ücretli 
bir ressamlık münhaldir. 

2 - Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesi itibariyle 
en aşağı bir san'at mektebi mezunu olacaktır. 

l 
3 - En az üç sene ressamlıkta çalıştığını elindeki vesika

ariyle is bat edecektir. 
. 4 - Ressam, her hangi bir makine maktamı ve projeleri

nı hatasız yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Y alnrz bir 
resmi kopye etmek kafi değildir. 

1, . 5 - Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demiryol
«tı ışletme Umum Müdürlüğü ne hitaben istida ve vesikaları 
nı şimdiden gönderebilirler. 

6 - Müsabaka günü aynca gazetelerle ilan olunacakbr. 
(7826) 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden: 

lstanbulda Sirkecide kain Antalya nakliyatı umumiye 
a>ıbarı tarafından Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğü 
nanuna yapılmakta olan Mes ajeri Nakliyatı için tarafeyn 
a~ası~da mevcut mukavele müddetinin hitamına mebni mez
kur Şırketin badema Umumi müdürlük namına hiç bir mua-
lllele yapmayacağı ilan olunur (7820) 9018 

' 

MiLLiYET PAZAR 18 TEŞRIN!SANJ 1934 

İstanbul kumandanlığı sa -
tınalma komisyonu ilanları 

Muhabere Alayı kıtaatı ihti-
yaci için 300 adet telgraf direği 
eb'adı 7 metre 650 fincan ma 
deve boynu 3 numara 32 kilo
metre galvanizli tele talip çık 
madığından pazarlıkla alına
caktır. İhalesi 19-11-934 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vaktinde Komis
yonda hazır bulunmaları. 

(302) (7854) 
••• 

İstanbul Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ihtiyacı için 227 
ton kuru ot kapalı zarfla alı
nacaktır. İhalesi 21 İkinci Teş 
rin 934 saat 15,30 dadır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve teminatlarile 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rr. (248) (7197) 

8118 
••• 

Gümüşsuyu hastanesi ih
tiyacı için 220 ton kok kömü
rü açık münakasa ile alınacak
tır. İhalesi 21 İkinci Teşrirı 
934 saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnamesini görmek Üzere 
her gÜn ve teminatlarile o gün 
vaktinden evvel Fmdıklı<ıaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (247) (7198) 

8119 
* • • 

Kumandanlık Nakliye Ta
buru ihtiyacı için 25 Araba a
leni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 6 Birinci Kanun 934 
Perşembe gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün F~dıklıda Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(279) (7682) 8851 . . .. 
Kumandanlığın kıt'at ihti

yacı için 10,900 kilo çekirdek
li kuru üzüme verilen fiat ku
mandanlrkça pahalı görüldü
ğünden ihalesi 20 İkinci T es
rin 934 salı günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gü; Fm
d.ıklıda satınalma komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(28:l) (7686) 8852 

Askeri Subeler ve mües
seııat ihtiyacı için 3{} büyüle 15 
küçük zoba pazarlıkla alına
caktır. İhalesi 20 İkinci teşrin 
934 salı günü saat 15 tedir.Ta 
!iplerin şartnameyi ve nümune 
yi giirmek üzere her gün Fın
dıklıdaki satma!ma komisyo
nuna müracaatları ve ihaleye 
İştirak edeceklerin de vaktin
de komisyonda hazır bulun-
maları. (290) (7692) 

8853 
* * * 

Çatalca kıt'atı ihtiyacı için 
3 bin kilo ayva reçeli pazarlık· 
la alınacaktır. İhalesi 19 İkin
ci teşrin 934 pazartesi saat 
14 dedir. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda sahnalma komis
yonuna müracaatları ve iha
leye İştirak edeceklerin de vak 
tinde komisyonda hazır bu-
lunmaları. (299) (7797) 

8965 

İstanbul İkinci Ticaret Mahkeme
sinden: Bakkal İbrahim Efendi tara • 
fından Cağaloğlunda Salih Zeki apar 
tıımanında Osman Sudi Bey aleyhine 
ikame olunan alacak davasmm cari 
tahkika.trnda mumaileyh .-zkUr ikıa 
metgahını terkeylediği ve hali hazır 
ikametgabmın meçhul bulunduğu aı:ı. 
la.tılmq olduğundan bir ay müddetle 
ilanen tebligat icraema ve tahkikatın
da 25-12-1934 Jalı gÜnÜ aaaıt 14 te ta
likine karar verilmi§ olmakla tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfi • 
yet ilin olunur. ( 4880) 

ZAYİ Pasaport - Rua Sovyet pa
aaportwnu kaybettim, Yenisi almaca.-

ğıından zayiin hükınü yoktur. Y efi.m 
Yakovleviç Balqi (4870) 

İstanbul Levaz:;m Amir- 1 
liği Satın Alma Komisyonu 

Hanları ._ ___ _ 
Harbiye ve merbutu mek

tepler için 30,000 kilo kuru 
fasulyaya bu defa da talip çık
madığından 25-11-934 pazar 
günü saat 14,15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin bel 
li saatte Tophanede satınalma · 
komisyonuna gelmeleri. 
(599) (7844) 

• • • 
Askeri Tıbbiye mektebi i-

çin malzemesi ciheti askeriye
den verilmek üzere 200 adet 
şapka 18-11-934 pazar giinü 
saat 16 da pazarlıkla imal et
tirilecektir. İsteklilerin Top
ha.nede satınalma komisyonu
na gelmeleri. (600) (7843) 

• • • 
Harbiye Mektebi için 

10,000 kilo Nohut 27-11-934 
salı ünü saat 14 te aleni müna
kasa ile satın alınacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa 
ya gireceklerin belli saatte 
Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (544) 

(7456) 8539 
• • • 

Harbiye Mektebi İçin 8000 
kilo Zeytin danesi 28-11-934 
Çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. isteklilerin şartname
sini görmek içın her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede Satınalma 

komisyonuna gelmeleri. 
(5042) (7457)· 8540 

• • • 
Harbiye Mektebi için 8000 

kilo Sabun 27-11-934 te salı 
günü saat 15 te aleni münaka
sa ile sahn alınacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasaya gi
recelderin belli saatten evvel 
Tophanede sahnalma komis
yonuna gelmeleri. (545) 
(7461) 8541 

* * • 
Harbiye Mektebi için 6000 

kilo Beyaz peynİr 26-11-934 
pazartesi günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka
saya gireceklerin belli saatte 
Tophanede komısyona gelme 
leri. (547) (7463) 

8542 
••• 

Kuleli Askeri Lisesi için 
üç kalem Spor malzemesine 
ta1ip çıkmadığından 29-11-
934 saat 15 te pazarlıkla alı
nacaktır. İsteklilerin T opha
nede Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. (569) (7616) 

8764 
••• 

Levazım Eşya ve T ezhizat 
anbarı için 7500 metre yatak 
kılıfı 21-11-934 çarşamba gü
nü saat 15,30 da pazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin T opha
nede Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. (564) (7620) 

8765. 
• • • 

Hastaneler ihtiyacı için 11 
adet bakır çamaşır leğeni, 11 
adet büyük kazan, 270 adet 
sırlı kapaklı süt kabına talip 
çıkmadığından pazarlığı 
20-11-934 Salı gunu saat 
15, 15 de yapılacaktır. İstekli
lerin Tophanede Sahnalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(594) (7769) 8934 
• • • 

İstanbul Levazım Amirliği 
ne bağlı kıtaat için 1000 lira
lık balın pazarlığına kimse 
ç1kmadığından 21-11-934 çar 
§amba giinü saat 14, 15 de pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satmalma Ko-. 
mısyonuna gelmeleri. (595) 
______ (7773) 8935 

İstanbul Altmcı lcra Meıınurluğun. 
dan: Mahcuz ve ikinci artıtJnna ile sa 
t'ılmasına karar verilen Bergman mar-

ka 220 voltluk ve 57 amperlik bir a

det Dinamo 21-11-934 çarşamba aaat 

10 - 12 arasında Pendikte Bağdat cad

desinde 48 nuınaraJı dükkanda satıla

cağı ilin olunur. ( 4879) 

---

~- ~ - 1 - ber1 tan«, a~rı!ılrda v• s~.;ı. 
Ona senelen>ee .1. . • , tı. tesirini bı ırsınız. 
algınl16ındıık1 çabuk rr. I tt" ği ASPİRiN, sbl bvıı-
a::. luı.sırnn le enu e ı 

'~ ""'' d h" memnun edecektir, 
dan M?"'• ll l 

lstanbul Havag~zı Ve Elektrik 
Ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

Anonim Sirketi 
MÜHiM 1LAN 

lstaııbulda Havagazı ve Elektrik ve Tefebbüsatı Smaiye Türk A
nonim Şirketi, memurlarmm 1934 senesine ait (pembe) renkte (yu
varlak) hüviyet kartlarının 1 Kanunusani 1935 ten itibaren iptal edi
lerek 1935 senesi için muteber olmak üzere (koyu pembe) renkte (se
kiz dılılı) kartlarla değiştirileceğini muhterem müfterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafında Şirketin unvanı yani "lstanbulda Ha
vagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Smaiye Türk Anonim Şirketi) ve 
lrutren büyük harflerle 1935 senesi yazılıdır. 

Yukarda gösteri!en evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedilme
li ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket, mü~terilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabile
C'.ek neticelerin mes'uliyetini kabul etmeyeceğini •imdiden beya.n eyler. 

9001 MUDIRIYET 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarı yazıl ıiki kalem erzakm fiat
lan pahalı görüldüğünden pazarlıkla 22-11-934 persembe 
gÜnÜ satın alınacağından taliplerin teminatlariyle birlikte 
Selimiyede Askeri satınalma komisyonuna müracaat eyleme 
leri ilan olunur. (7830) 

Cinsi 
Patates 
Bulgur 

Mıktarı 
48900 
10000 

Gedilrpaşada İstanbul Jandarma 
Saiınalma f omisyonundan: 

Sekizyüz elli beş adet ekmek torbası 20-11-934 salı gü
nü saat on beşten on altıya ka :iar yapılacak pazarlıkla satın 
alınacağından İsteklilerin şeraiti öğrendikten sonra ilk temi
nat makbuzlariyle gösterilen gün ve saatlerde komisyonumu 

za müracaatları. (7837) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56 - 7 4 üncü kilometreleri arası 

4 üncü kısım inşaat ve aıneliy atının 15-11-934 tarihinde ya 
pılan münakasasmda verilen teklif haddi li.yikmda görülme 
diğinden mezkUr İnşaat ve ameliyat 25-11-934 tarihine müsa
dif pazar günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Pazar· 
lık Ankarada Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 
Taliplerin ticaret odası ve Ehi iyeti fenniye vesikaları ve 
10.000 liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebecili
ğine yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu ile aynı gün ve saatte komisyonda bu
lunmaları lazundır. Muvakkat teminat mukabili çek kabul 
edilmez. Taliplerin bu husustaki şartnamelerini Vekalet mal
zeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (7855) 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarc yazılı iki kalem yaş sebze 
19-11-934 pazartesi gÜnÜ saat 14 de pa-ıarhkla satın alına
cağından taliplerin Selimiyede Askeri Satınalma komisyonu
na müracaat eylemeleri ilacı olunur. (7829) 

Cinsi Mıktan 
lspanak 4800 
Lahana 4600 

Galatasaray Lisesinden: 
Yatı talebemizin ikinci takEİt ödenme tarihi 1 Birinci 

Kanun 934 tür. O tarihe kadar taksitlerin yatırılması ilan 
olunur. (7827) 
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J Beyaz Mısır özll 

Çocuklarınıza yediriniz. istedi ki erini ve sevdiklerini bıktırınıyarak 
Cleğiştire değittire yediriniz. Vitam ini ve kalori.si çok olan bu mükem· 
mel özlü unlarla yavrularınız nete! , sıhhatli, tombul, kanlı, ca~lı ?lu,·
lar. Cabuk büyürler, çabuk dit çıka nrlar, kemikle•· i kuvvetlemr, ıshal 
olm~lar. HASAN öZLO UNLARILE YAPILAN MAHALLEB1 ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. llasan marka 
•ına dıkkat. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Samsunda Satılık Bina 
( Samsunda Hacı Hatun mahallesinde Mecidiye sokağın-
da altında on üç mağazayı havi 33-39, 32-38, 66-68ve11-15 
numaralı bina satılmak üzere aşağıdaki şeraitle artırmaya 
konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapalı zarf ) usulü iledir. 
2 - Satış bedeli defaten ve peşinen ödenecektir. 
3 - Müzayedeye girn'lek için 1200 lira teminat verilecektir. 
4 - ihale 3-12-934 pazartesi günü saat ikide Ankarada i-

dare Meclisimizce yapılacakr. 
5 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi 

teklif mektuplari ile biri ikte ve orada yazılı şekilde o 
gün saat on bire kadar şubemize vereceklerdir. 

6 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak isteyenler Şubemize 
müracaat edebilirler. (7598) 8778 

Ankara Şehri içme Suyu 
Komisyonundan: 

22-10-934 tarihine müsa dif pazartesi gÜnÜ ihalesi icra 
kılınacak su boru malzemesi tedariki ve ferşiyat ameliyatı 
münakasası 22- 11-934 tarihi ne müsadif perşembe gününe 
talik edilmiştir. 30 numaralı şartnamei fennide çelik borular 
mukavemeti milimetre murabbaı için 34-35 kilogram ve ge
rek 600 m/ m ve gerekse 400 m / m lik çeli kboru sihanları 8 
milimetre olarak nazarı dikkate alınacaktır. İhale 22-11-934 
tarihine müsadif perşembe gÜnÜ saat 15 de Ankara'da lş 
Hanında Dördüncü katta Komisyon dairei mahsusasmda 
icra kılınacaktır. Fazla malii mat almak ve şartname görmek 
isteyenlerin Komisyona müracaatları. (7187) 

8204 

Deniz Levazım Satınalma Komis. 
yonu Reisliğinden: 

259312 kilo Ekmek 
Kapalı zarfla münakasası : 26 

) İkinci teşrin 1934 Pazartesi 
günü saat 14 · 

6000 kilo Koyun eti ) Kapalı zarfla münakasası : 26 
48248 ,, Sığır eti ) İkinci teşrin 1934 Pazartesi 

9995 ,, Kuzu eti ) güiıü saat 15 de. 
Deniz Talebe ve efradı ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda 

cins ve miktarı yazılı dört kale m yiyecek hizasında gösterilen 
gün ve saa lerde kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İstek
lilerin şartnamelerini görmek ve almak için her gÜn ve mü 

nakasaya gireceklerin de o gün saatte Kasımpaşadaki Komis-
yona gelmeleri. (7349) f 8399 

Afyon Vilayetinden: ' 

' Afyon· Gazlıgöl yolunun Of 000 - O +- 212 kilOlnetre· 
leri arasında yapılacak (2939 ) lira bedeli keşifli par
ke döşemesi 27 - 11 - 93 4 tarihinde saat 14 de ncümeni 
Vilayette ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya ko
nulduğundan talip olanların yüzde 7 ,50 teminatla encüme
ni Vilayete ve keşifname ve şa rtnameyi görmek İsteyenlerin 
Nafıa Baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) 

8940 

DeUiz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reiıliğindenı 

1500 Ton Mayimahruk : Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3 
,. Birinci Kanun 934 pazartesi günü saat 14 te. 

/ Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktarı yazılı 
mayimahruk hizasında gösterilen gÜn ve saatte kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şartnamesini görmek İste-

! yenleri her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatte 
1 usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektuplariyle 
birlikte Kasımpaşa da Deniz matbaası karşısındaki komis-

, yona gelmeleri. (7569) 8754 

....... -...... .. _.... 

---CEVAT 

Madaai kutular lçiade, ha, va dit ağn· 
ları, naıle Ya Romatisma sancıları için çok 
faydalı va mii1ekkiu olan ( Algopan Ce
vat ) vardır. 
1 lik 7,5 - 6 lık 40 - 12 lik 75 kuruıtur. 

(Tarkiyenin hu tarafında c• 
- ~e rağbet ırllren mıtin Ye 
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Lastik Fabrikası 
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Yedikole Kazlıçeşm• 

8796 

' • 

-
bekleyen akıbet • 

~ - - - _.ıc::::: 

Dişlerinrzı ınqmyan kir tabakası ıİ· 

nek kağıtları gibi yapışkandır. Mikrop· 
ları çeker, muhafaza eder ve beılcr. 

Dilinizi dişlerinizin üzerinde gezdirir
ıeniz bu tabakayı a.iz de hissedera.1niz. 

Tehlike bai göıt""1liı demcKf IJit 
gün herşey olup bittikten sonra dişle• 

rinizin donuk $8rI bir renk aldığını gô
receksiniz. Bunu cliı ağrılan ve birçok 
vahim hastalıklar takip edecektir . 

RADYOLIN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunudur. Dişlerinizi 
temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen.Jirir. 
Günde iki defa Radyolin kullanmakla pek kısa bir zaman içinde 

hakikaten beyaz parlak ve temiz di01lere sahip olursunuz. 

..... "!" _.,., '1 ' ...... t- .. -....... ~ ~ ' ... ~. \.•. ı ' . . - . _: . . - . -... · .. , .• 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı EmlAk HisH•İ Cinıi Hi11eye ıröre Mu· 
No.ıu No. ıı ha•men kıymeti 
2419 Kıdık5y HuanpaJa lııuıil Hıkkı 24 Tamamı Arsa metresi 141 282 T. L· 

503 Ortak5y Ortaköy Anbarlı dere 35 E. Ye Ma. 15/28 Tarla ,. 17000 270 ,, 
2511 Halıcıoilu AbdOtselim Maltız 38 Mil Tamamı ,, ., 126 100 ,, 
2515 " " " 26-28 2/3 .. " 171 92 .. 
2620 HHk5y Pir'.pı~a Dere 21 MD. Tamamı ,, ., 20 12 ,, 
2886 Bilyl!kdere BüyU'.<dere Orta kaya E· Cınfea Y. 26 1/6 ., ., 34,SO 12 ., 
1219 Kadık5y Cafarağa Miihürdar Cad. 8-12-1211 100()/6912 KiırJr ikJ dllkkin ve ana 880 " 
2826 Kocamustafapaşı Davutpaıa Kocamastafapafa 2 112 Bahçıvan odaları va kuyu 1500 ,, 

2848 
2939 
1646 

Yenlk5y 
Beyoilu 
İstanbul B. pazarı 

Yeniköy 
Hilnyinağa 

Ahi çelebi 

ve İsa kapııı va bahçe metreai 3041 
Teraxi 8 3/4 Ana matreıi 1300 
Kllçük şı,hanı 35 Tamamı Ahıap hace 

· Çardak 81 E. 3 Y. 1200/9600 Kiıir mafaza va OstD 
iki oda ve sofa 

65 
766 

1200 

" 
" 
" 

Yüzde yedi buçuk pay akçelerile ihale bedelleri nakden Yaya gayrimilbadil bonoılle ödenmek üzere yukarda mevkii ve avsafı yaıılı 
ırayrimenkuller açık arttırma ıuretae ntııa çıkanlmııtır. ihaleleri 28/11/934 Çarıamba günll Hat 14 tedir. Ahçıların Galatada eski 
Kredi Liyone Bankası binasındıki satı~ Komisyonuna müracaatları. (7S60) 

1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 
27,000 kilo Kuru Fasulya

nm açık eksiltme glinünde is
tekli çıkmadığından p;u:arlığa 
konmuştur. Pazarlık günü 
22-11-934 perşembe günü saat 
13,30 dadır. Bağlantısı eskisi 
gibidir. Görmek isteyenlerin 
her gün ve par.arlığa girecek
lerin belli gün ve saatte pey pa
ralarile beraber Çorludaki Ko
misyonumuza gelmeleri. 
(615) (7845) 

• • • 
Pazarlığı 14-11-934 günü

ne bırakılan 428,400 kilo Lin
yit kömürüne belli gün ve 
saalte isteldi çıkmadığından 
pazarlığı 21-11-934 Çarşamba 
günü saat 17 ye bırakılmıştır. 
Bağlantısı eskisi gibidir. Ek
siltmeye geleceklerin belli g:..in 
ve saatte pey paralarile bera
ber Çorludaki Komisyonumu
za gelmeleri. (614) (7846) 

* * • 
Edremit kıtaat ihtiyacı için 

pazarlıkla 1500 kilo Beyaz 
Peynir, 1200 kilo Ayva reçeli, 
1500 kilo Makarna, 1000 ki
lo Domates salçası satın alına
eaktır. Münakasası 21-11-934 
çarşamba günü saat 14 de iha
lesi yapılacaklrr. Taliplerin 
yevmi mezkirda Fırka Satm
alma Komisyonuna müracaat· 
ları . . ( 616) • _ (7848) .. , ... 

Burnova ve Gaziemirdeki 
kıt'at ihtiyacı için 360000 üç 
yüz Altmış bin kilo arpa kapah 
zarfla münakasaya konİnuş· 
tur. İhalesi 9-12-934 paza't gÜ 
nü saat 11 dedir. Şartnamesini 
görmek isteyenler lstanbul Le 
vazım Amirliği satınalma ko
misyonuna ve iştirak etmek 
isteyenler ihale gününden bir 
saat evvel Burnovada Askeri 
Satmalma komisyonuna gel
meleri. (613) .(7847) 

Gaziantep Merkezindeki kı 
t'atın hayvanat ihtiyacı için 

6 0,03&8ıoJo kuru Ot müna
kasaya konmuştul'. 24-11-934 
cuniartesi günü saat 10 da ka
palı zarfla ihalesi yapılacak 
Ur. Taliplerin teminatlariyle 
birlikte zamanından evvel tek 
lif mektuplarını Gaziantep 
Askeri Satınalma komisyonun 
da bulundurmaları. (533) 
(7254) 8144 

• * • 
Dörtyoldaki Alayın ihti

yacı için Kapalı zarf usulile mü 
nakasaya çıkarılan Yüz Elli 
bin kilo Ekmeğin ihalesi 
25-11-934 tarihine müsadif 
pazar günü saat 15 de Dörtyol 
da İcra edilecektir. Taliplerin 
teklif mektuplarını Dörtyol
da Satın alma Komisyonuna 
göndermeleri ve şartnameyi 
görmek arzu edenlerin Dört
yolda mezkilr Komisyonla A
danada Fırka Satınalma Ko
misyonuna her gün müracaat 
eylemeleri. (566) (7408) 

8408 
••• 

Fırkanın Bayramiç, Ezine 
ve Kirazlıda bulunan Piyade 
kıtalarının senelik ihtiyacı o
lan (250,000) kilo kuru ot ka
palı zarfla 27 - 11 - 934 Salı 
günü saat on üç buçukta iha • 
lesi İcra kılınacağından talip -
lerin şartnamesini görmek için 
her gün ve münakasaya gire -
ceklerin belli saatten evvel te
minat mektuplarını Bayra • 
miçte Satmalma Komisyonu -
na vermeleri. (569) (7427) 

. 8648 .... 
Bayramiç irarnizonunda 

bulunan kıtaatm ihtiyacı olan 
(240,000) kilo Arpanın kapa
lı zarfla 25 - 11 - 934 tarihine 
müsadif Pazar günü saat on 
üç buçukta ihalesi icra lalma
cağmdan taliplerin BayramiQ
te Satmalına Koınİ8)'on0na 
müracaatları. .(588) .(7654) 

~,,,,. ı 8668 
• • • 1 

: ~ırka İhtiyacı için 116;.-' 

.. --• Ôkıürükler çok defa tehlikeli hHtalıklar g5ıtarir __ ... 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri ke!er ve müzmin bronşitler ile göğüs 
nezlelerini kat'iyycn gıçirdiği gibi ~cfea darlığına da çok faydası vardır. 8439 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Hisse miktarı Muhammen kıy· 

= meti 
Pendikte Pavli Tuğla ve ke- 125/ 80 hissesi 3840 liradır ' 

iskelesi remil fabrikası ~ 
Vergi borcundan dolayı 3-11-934 tarihinde müzayede·• 

si ilan edilen yukarda cins ve hisse miktarı gösterilen emla· 
kin ihalesi 3-12-934 tarihine talik edildiğinden taliplerin ta· 
rihi mezkilrda idare Heyetine müracaatları. (7338) 8298 

1 Aıkerl fabı-ikalar ilinlan 1 
Askeri Fabrikaları için nü

munesine göre 15 ton pamuk 
pazarlıkla mübayaa edifocek
tir. Taliplerin 19-11-934 pa 
za?'tesi günü sz.at 14 Bakırköy 
Barut Fahrikasmda satınal
ma komisyonuna müracaatla
rı. (7828) 

VAPURCULUI< 
nJRK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALIGl 
Un.n H-, TelJ-: Z2925. 

Trabzon yolu 
T A R J 18 ;::r~~sani 

PAZAR günü 1aat 20 de Galal:ll 

det iki numara ve bir adet.te rıhbmmdan kalimcak. Cidiıte Zoıı· 
bir numara ki cem'an 117 a- guldak, lnebolu, Ayancık, Samıullt 

Ünye, Ordu, GiTeaon, Tirebolu, Gö
det ordu tipi dökme maden kö rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşt• 
mür sobası açık eksiltrr--e ile bunlara ilaveten Of, ve SürmeneY• 
3-12-934 te Pazartesi güı:ıü uğrayacaktır. 

saat 14 te yapılacaktır. İstek ~============t 
çin her gün İstanbulda Leva- Gözlük DEPOSU 
lilerin şartnamesini görmek i- •ı 1 

zım Amirliği ve İzmitte Fır· 
ka Satmalma komisyonuna 
ve teminat mektuplariyle bir
likte İzmit Fırka satınalma 
komisyonuna müracaatlarr. 

. (596) (7611) 8758 
• "!'. 

Kastamonu'da bulunan kı
taatın ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 65000 kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. İhalesi 5 • Kanunuev
vel • 934 Çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin p.rtname
sini görmek için her gün ve 
mlinakaıı.asma iftiril: edecek
lerin lieffi şaatten evvel teklif 
mel«uplamn Kastamonuda A
r.,- Satina1ma Komisyonuna 
yermelerL ~605), l7637) 

.8810 
"---

Toptan satış: 
Sultaahamım Camcıbışı Han ıo,,,. __ ,, _______ .., 
~Kimyager-~ 

HÜSAMEDDİN 
Tam idrar tahlili 100 kuruııtur. Bilii· 
mum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet B .~ 

ZA YI - Ruam ha.atalığma ait ~e
liİkayı kaybettim. Yenisini alacağll" : 
dan ...kisinin hükmü yoktur. Kaıı'1i;) 
p~da Cami Sokak No. 6 Ali (487 

Umumi Neşriyatı ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

·--~ 


