
Dış panayırlarda da Türk 
malı yabancılara tanıtılacak 
bu yıl tasarruf haftası dol
gun proğramla kutlulanacak. 

Sahip ve Bqmuharriri : Siirt M;b'uıu MAHMUT 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

ÖZ DiLiMiZLE: 

Elimiz, işimiz 
Yeni bir yurdun kalıpları dökü

lüyor. Yıllar birer gün gibi geçer • 
l..en ne yaptığımızı göremiyoruz. 
Aramızdan çok değil, on yıl önce 
çıkıp bugün geri dönen biri olsa 
ta~kınlığı ağzından topuklarına i
llecek. 

Bunu Avrupa gazetelerinde ı;Ö· 
l'İiyoruz. Türkiye bir dev gibi yürü
Yor. diyorlar. 

Dev gibi yürüyoruz. B ir yoldan 
değil, kol kol, yol yol yayılıyor, 
köklefiyor, olgunlafıyoruz. 

Benim bütün dileklerim, gör -
lllek istediklerim birer birer önü • 
llıe çıkıyor. Diyordum ki neden şu 
Yazımı üzerine döktüğüm kağıdı 
l:famburgtan getirtelim. Şu su iç · 
tiğim bardağı ne diye ltalyadan 
alalım. Ve Türk kadının öz iıti o
lan yün yumaklarını neden Çek -
oslovakyadan getirtelim?. 

Günün birinde sırtını Bolu or -
llıanlarına verip ayaklarını Sabaıı 
ca gölüne ve Sakaryanın tatlı su
larına uzatan (lzmit) te tam yerin 
de bir kağıt fabrikasının temelle
ri atıldı. 

Bir gün Boğaziçinin yeşil bi.r 
lrötesinde bir cam fabrikası kurul
du. Cam fabrika.aı ne demektir, bu
tlu kavramak için Anadolu içinde 
değil, l&tanbul etrafında köylerde 
lıile pencere camının bir antika 
lıaııdan değerli olduğunu bibnek 
Rerektir. 

Türk köylüsü çatlak bir lamba 
, fiteaini kırmamak için gözü gibi üs 
tüne titrer. 

Geçen bir gün yakın köylerden 
lıirini gezen bir gazeteci sekiz ye
tinden çatla.mıt bir lamba tifeSini 
dağılma.sın diye rafa saklayan bir 
köylü ile konutmUflu. 

Bu yurtlaf: 
- Ne yapayım, demit, bir lam

lıa titesi elli kuJ'Uftur. Tamam on 
h.,. kilo buğday parasL 

Türk köylüsüne sekiz yerinden 
ıigara kağıdı yamalı lamba titesi
ni gözü gibi esirgeten yokluk, o
nun yaban ellerden gelmesidir. 
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Cenevrede çalışma başlıyor 

Marsilya cinayeti etrafın
da Yugoslav muhtırası 
Küçük itilaf dış bakanları Tevfik Rüıtü 
Beyle beraber bu işi gözden geçiriyorlar 

CENEVRE, 19.A.A. - Murahhas 1 
heyetlerin gelmeleri, birbirle;ile temasa 
girmeleri ve koridor konu§malarının baş
laması netice.jnde Cenevrenin büyük 
haftası bu sabah açılmııtır. 

Evreme! ıahsiyetlerin bir çoğu ş;m. 
diden Cenevreye gelmişlerdir. Berabe
rinde Sovyet R1111yaoın yeni Berlin ıe
firi M. Vladimir Potiemkine bulunduiu 
halde M. Makıim Litvinof, Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, M. An
thoney Eden, M. Bogaljoub, M. Y evtiç, 
M. Nikola Titülesco, M. Edvar Bens, 
Fransız heyeti ve M. Mauigli hali hazır
da Cenevrede bulunmaktadırlar. Fran
ıız heyeti, M. Pierre Lavaldan 24 saat 
evvel Cenevreye gelmiş bulunuyorlar. 

M. Arthour Henderson, daha bu sa
bah Amerikan mümessili M. Hugh Vil
son ile Vaşington hükumetinin silah ti
caretinin kontrolu buwswıdak:i niyetle
ri ve M. Maluim Litvinof ile de Sov
yetlerin ıilfilıları bırakma konferansını 
daimi bir barıı konferan11 haline getir
mek projeleri hakkında görüşmüştür. 

Küçük itilafın Hariciye Nazırlarının 

Türkiye Hariciye Vekili ile birlikte bu
gün öğleden ısonra toplanarak Marsilya 
cinayeti hakkında Yu~oslavyanm Mil
letler cemiyetine vereceği muhtıra hak. 
kında noktai nazar teatisinde bulunacak. 
Jan haber verilmektedir. 

Yuğoslavyanrn, bu muhtırasını, bu 
hafta zarfında vereceği söylenmekt'edir. 

Sarre muele.:inin görüşülmesi 
tehir edildi 

LONDRA, 19.A.A. - Çarşamba gü. 
nü Milletler Cemiyeti konseyinde görü
şülecek olan Sar meselesi, Roma' da 
Fransız ve Alman murahhaslan ile irayı 
umumiyenin ortaya çıkaracağı mesele .. 
)eri müzakere eden üçler komisyonu 
reisi Baron Aloisi'nin istemesi üzer.ine 
tehir edilimştir. Bu meseleler çok kan. 
ııktır. Ve yalnız gözden geçirilmesi zan
nedildiğinden fazla zaman tutmuıtur. 

Roma müzakerelerinin müıkülatsız o
larak devam ettiği ve meselenin Milletler 
Cemiyeti konseyinde müzakeresinin te
hir edilitinin uzun bir zaman için olnu .. 
yacaiı haber alımnıtlır• 

F ransada yeni bir mali re
zalet meydana çıktı 

Diyorlar ki Avrupa karışıyor. Kış B" b k 25 "l f ki k h .. • d 
oiına.aa bile ilkyaz gökyüzü güne~ ır an er mı yon ran ı es am uzerın e 
Jerine kara duman görecektir. emniyeti suiistimal etmek suçundan yakalandı 
iliz de öyle bilelim. Ten çıkarsa PARIS, 19.A.A. - "Societe Speciale Financiere,, reis vekili 
ile mutlu. Şuna inanalım ki 1914 Banker Şarl Levi dün açılan tahkikat üzerine tevkif ve hapsolunmuf-te patlak veren aavq dört yıl bizi 

tur. 25 milyon franklık es.bam üzer inde emniyeti suiistimal etmit ol\ınırlarda değil içeride - evimiz-
de. yuvamızda yedi bitirdi. Yav _ makla suçludur. Ve muhtelif tirke tlere ait olarak eshamı sahtekarlık-
1'\ılarımız şekenizlikten verem ol- lar Hindiçini bankasına yatırarak 13 milyon Frank almıştır. Bundan 
~il. Eveleriıruz ışıksız kaldı. Aya- ba,ka Levi'nin kurduğu 30 kadar şiTketin matlubu, zinmıetinin yarısını 
R1ını:ı;a aıkıftınlmıt kağıttan Al • [ bile bulamamaktadır. Çünkü 200 milyon tahmin edilen matlup, ele 

lııan postalını zor bulduk. •=geç=i=ri=l=ece=k~e=sh=am==v=e==hesa=p-l=a=rd=an~=ibarett==-.. ir~·---~=====~=== 
Yarın Avnıpa biribirine girerse 

~limiz ve cebimiz gibi kilerimiz ve 
"nbarımızı da bot bulmıyacaktır. 

Türk fabrikaları itliyor. 

Burhan Cahit Köroğlu 

' 
Türk sözlüğü 

Dergi için çalıoanlara 
T. D. T. C. nin tebliği 

t. lsTA~B~~ ~~. (A.A.) - T. D. ~· 
L ~ katipligınden: T. D. T. C. 1° 

""">de yapılacak büyük Türk aöz:lilğü-
11,, temel abnak üzere ba.ama ve yaz
~ kitaplarda:n en çogu Jatanbul Jcü. 
liiphanelerinde bulunmaktadır. Ken • 
oliİerine tarama iti -..erilen arkadatla
~ liflerini -nnek, yeniden lif al • 
~ cemiyetle baberletmek gibi ih
L~~lan için latanbulda Maarif Yeki.
..,.. buma yazı ve reaimleri derıLeme 
llıiidürü Selim Nüzhet Bey le ten.... et
~ri rica olunur. 

Denize mahreç 
~. Çaldarisio Bulgaristan 

hakkında beyanatı 

• 

Evlere yeniden numara 
Şehir kurultayı uzun münakaşalardan 

sonra tahsisat vermeği kabul etti , 
lstanbul Umwni Meclisi dün öileclen çin de <iaha lazla taı...isat verilmesini ;. 

sonra, aaat 15 le toplandı. Bu toplantı- leri ıü..Jü. Bu iş üzerinde Mecliste epey-
da muhtelif dairel.....ıen gelen birçok cıe münaka§& oldu. Avni Bey, Istan'bu • 
mazbatalar okundu. Encümenlere gönde- Iun birçok yerlerinde yangın aahaları bu-
rilcli. , lunduiunu, yeniden lıinalar yapıldığını, 

Bundan sonra, Daimi Encümen iza - bugÜn yapılan bir numaratajin iki sene 
cmdan Nemli Zade Mrthat Beyin ;stifa sonra tekrar değişeceğini söyledi. Boyu. 
ettiğine dair olan mektubu okundu. Mit- na numara1aj için para harcanmasının 
ha1 Bey fazla meşguliyetinden dolayı çe- doğnı olmadığım ileri siit-dii. Abdülkadir 
kilmek mecburiyetinde o.lduiunu .öylü- ZWya, lomail Sıtkı Beyler de fikirlerini 
yordu. Bu çWiliş kabul edildi. Gizli rey- söylediler. Neticede bütçe -cümeni bu 
le intihap yapıldı. Mithat Beyin yeriıne i§i tetkik etti. ikinci celsede bütçe encü-
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Başvekil Hz. 
Konya 
Ereğlisinde 

ismet Pş. Hz. ve lktiıat 
Nafia Vekilleri dün 

akşam hareket ettiler 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Başvekil ismet PQ§Q, refakatinde 
lktısat ve Nafıa vekillerile Sümer 
Bank Umum Müdürü olduğu halde 
bu akşam 17 de frenle Konya Erei· 
lisine hareket etmiştir. 

ismet Paşa yarın dokuma fabri
kasının temelatma merasimine riya· 
set ettikten sonra dönüşte Eskişehi
re uğrayacak demiryollan hastaha
nesinin açılma resmine ve demiryol 
ları müstahdemleri için lokanta ve 
banyo mahallerinin t.,,,,.,latrna me
rasiminde bulunacaktır. . .. . 

Başvekil durakta, B. M. M. Reiıi 
Kazan Paşa Hazretlerile, bakanlar 
heyeti, C. H. F. umumi katibi Recep 
Bey, Mebuslar, Riyaseticwnhur umu
mi Katibi Hasan Rıza, Batyaver Ce
lal Beyler, ökonomi bakanlığı ve di
ğer bakanlıklar müste!8J'ları ve mü
dürleri, umum jandarma kumandanı 
Kô.zoo Paşa ve Vali, Belediye reisi 
Nevzat, Emniyet umum müdürü Şük
rü Beyle Ankara Merkez Kumandanı 
ve emniyet müdürü ve diğer bir çok 
zevat tarafından uiurlanmıılardır. 

Sivas - Erzurum 
Dahili istikrazı 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Sıvas -
Erzurum dahili iıtikrazının (2) milyon 
liralık A tertibi tahvilleri kanunusani ba
tında atışa çıkarılacaktır. Sıvas • Erzıu. 
rıım tahvilleri Ergani tahvilinde olduiu 
gibi yüzde bet faiz ve yüzde iki ikra
miyelidir. Maliye V draleti 'bu hususta 
hazırlıklara başlamıştır. 

Yeni ve eski 
Tass ajansı 
MDmessillerl 
Tau ajanslığına tayin edilen M. 

Alexander Stoklitsky, işine başla
mıştır. M. Stoklitsky ajans'ın itlerini 
uzun zaman bu va
zifede çalııan ve 
kendiıini çok aevdi
ren M. Y ablonski
clen devir almıştır. 
M. Yablonski, ajans
taki vazifesini mu
vaffakıyetle yapmış 
bir gazeteci idi. 1 s
tanbul' dan aynlması 
türk gazeteciliği ara
amda teeuürle kar
§ılanmıştır. F akaf M. 
Stoklibky'nin tayi
ninde bir teselli nok- M. A. Stoklitsky 
tası Yal' dır. Yeni 
TaM muhabiri, yinni seneden beri ga
zetecilik hayatında çalıf!Dtf tecrübeli 
bir gazetecidir. M. Stoklitsky, lzvestiya 
gazetesinde başmuharrir muavini ol
muf, Ekonomitkaya Zizn (iktisadi ha
yat) ırazetesinde muharrirlik yapmıf, 
Matbuat müdürlüğünde vazife almıı ve , 
Kolonya Matbuet •ergisinde Sovyet 
pawyonu ıefliğini yapmııtır. Eski mes
lekt'aşunızı uğurlarken yeni meslekt.afı
mıza da muvaffakiyet dileriz. 

Dış panayırlar 

Elbirliği ile ritmemiz için 
bir komite seçiliyor 
Oğrendiğimize göre Türkofu ya • 

bancı ülkelerde a . lan sergi ve pa.na· 
) '~re ittirak iç.in 
kO - mühim bir k.a
. ~r vermittir. Mah 
sullerimizi ve ihra 
cat finnalarmuzı 
dıt uluslara tanıt• 
mak ve alıcıya di • 
ğer memleketler 
mallan ile malları 
mız araaında bir 
mükayese imkinı • 
nı verebilecek tet
birleri almak mak 
aa.dile verilen bu 

l(urtoğlu Faik B. karar yakında tat-
bik edilecektir. Dıt 

ülkelerde açılacak aergİ ve panayırJ..,. 
ra ittirak İ§lerini idare etmek üzere. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

. 'ATINA, 19 (Milliyet) - Pazar ta 
~İnden istifade ederek memleketi o
"':" IComari'ye gitm.iş bulunan Baıve
lt;ı orada gazetecileri kabul ederek be 
)~tta bulunınuttur. Gazeteciler, ken 
~ib.e, Ba.lkan mi.Mkrna girmeaine mu 
ita.bil Bulgaristana Y1ınaniıtanm de • 
~~de bir mahreç vereceiine dair de
ı:;an eden tayiaların ıulnu aonnuş• 
ı..;dır. M. Çaldaria Ankara Balka n 
ııı...t~Yinde buna dair hiç bir aöz geç. 

11 
ığinj ve Balkan itilafı devletlerin 

1 "rı hiç birinin Y unanistana böyle bir 

11'<1aı.arlık tahınll etmek hatırların -

'1 " bile g~rnediiini aoylemiftir. Lon 

56 reyle Beyoğlu azasından Mehmet Ali meninin maıl>atau okundu. lı.tenilen ... G.. .. 
Bey seçildi. ranın verilmesi muvafık ırörüldü. UDUn SıyaSaSJ 

O.Ya gid:p gitmiyeceği hakkındaki 
~~e de eğer aiyaai ahval müsaade e

~rae kanunuaan.İ içinde gitmdc: n.İye
~e olduğunu oôyleınittir. 

Bunclan ıonra, ınra ile müzakerata Bundan oonra, bütçenin ayn ayrı fa. 
Bugünden başlıyarak hergün baılancl.ı. 1935 senesinde yapılaak umu- s.ıUannda nakiller yapılması İç.İn hesap 

mi sayım için numarataj ;,i görüıüldü. itlerinden gelen tezkereler okundu. Bun.

1 

günün •ıyasal işlerini anlatacak 
Vali ve Belediye Reiıi Muhiddin Bey ;.. lar kabul edildi. • . olan bu yazılmı 2 inci yapra-
zahat verdi. Vekaletten yeni bir emir a· Dünkü toplantıda, bu deweye ait iı- ğımı:ı:ın ilk dizilerinde bulacak-
lındığını, tubata kadar nunııarataj işinin !er bitio-ildi. Meclis td<rar şubatta tıopla· sırm:. 
bitmesi lazımgeldiğini ıöylecli. Bunun i- nacaktır. ı:...;. _____________ _ 

Bulgariıtanda bir garni
zonda komünistlik yapmak
tan dolayı 300 kişi tevkif 
o.hın muştur. 

Tel: { 

,. 

' 

Müdür : 24318. Yazı itleri 111üllürü ; 24319. 
ldaro Te M•thaa: 24310. 

Günün Resimleri : Lontlra - M elbıırn yanırında ikinci gelen tayyare 
ve tayyareciler Başvekil lanet Pafa Hazretlerile beraber - lkhsa.t Ba

kam Celal Bayar Bey Ankara tren durağında •• 

Trakyaya yerleştirilen 
yaban ülke türkleri 

İbrahim Tali Bey bunların yerleş
tirilmelerini anlatıyor 

EDiRNE, (Mllliyet) - Trakya Umu· 
mi MiifettiP lbrahim Tali Beyin evvelki 
hafta civar valıileıinin de qtirakile Çor • 
lu'da bir toplantıya riyaset ettiğini ve o
radan Edirneye gelerek iki günlük kısa 
bir otun1ıtan sonra Umwni Müfettişi* 
iskan ve mali;ye müjavirlerile lıirlikte 
tekrar Uzunköprü • Keşan yolu ile G ... 
libolu'ya geçtiğini, Çanakkaleye uğra
dığını ve Bayramiç kazauoa giderek ora 
!ardaki köy ve nahiye merkezlerinde tet
kiklerde bulunduiunu bilclinnişt:im. 
Ayın 16 ncı cıana günü saat bette E

dirneye ®nen değ ... li müfettişimiz bu 
sabah Edirnedeki lıtanbul matbuat miı
me111Hlerini iltifatla kabul buyunnuı ve 
lııendilerine aeyahatleri lıakkmda aorulan 
•uallere hülasaten ıu beyanatta bulun • 
muıtur: 

"- Tekftodağından ıonra Çanakkale iı 
kin mıntakaunı da ırördüm. .Bu vilayet
lerdd<i iskan işlerini birer birer tetkik 
ettim. Çorlu'ya çek muhacir gönderildi. 
Burada azami faaliyete §ahit oldum. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) lbrahim Tali Bey 

Soyadı nizamnamesinde 
neler var? 

Devlet şurasında tetkik edilmekte 
olan projenin metnini ~~~rediy~~uz 
(Devlet Şuraırına verilen wya- clar ettıgı ıçın, Ankara. ıstı~bara~ 

dı nizamname•i projen, •oyaclı ka büromuz t'f'TCllından bıze. g'?n!'erıl. 
nununun tatbik tmzını gösteren miş olan nı:zamname proıennı ay-
mühim esaslan ihliva etmektedir. nen nepetmeği layclalı butuyo • 
Devlet Şıiraırı bugünlerde projeyi ruz) ı 
tetkike baslayacak ve kısa bir :ı:a- Umumi hükümler 
manda tetkikahnı ikmal edecektir. Madde : 1 - Her Türk öz adından 
Nizamname Kanunuevvelin başın- baıka soyadım ela taıımağa mecburdur. 

Soyadı olmayanlar 2-7-936 tarihine ka-
da neşir ve ilan .e~ilebilecek~ir. 6 dar bir ..,Y adı seçip 32 inci madde hü-
Kanunuuuıi tanhınde tatbıkına kümlerine göre bunu Nüfua Kütüklerine 
ba8'anacak olan soyadı kanunu bü yazdınnağa ve taınnağa mecburdurlar. 
tü~ vatandtıflaTı yakından alaka- (Devamı 6 mc.ı sahifede) 

l.tanbulıın .Uler altınJa bir göriiniifü 

Sisten bir vapur oturdu 
Saatlerce süren sisten dün kısa mesa

feler bile güçlükle görülebiliyor~'! 
EvveUci gecedenberi şehrimizi ve Jima., dağdnuş, fakat çab~ duran ruzgarclan 

m vakit vakit sis lraplamıttJT. Gece •W:en sonra tekrar ortalıgı kap~ftlT. Saat-
aiı "8hahleyin biraz rüzginn esmesi.le (Devamı 6 ıncı sahıfede) 



Günün sıgasası 

ESKİ SiY ASAYA DÖNÜŞ 

1 

Ilkönce Macar Başvekili Göm
böş, sonra da Avusb.ırya Başveki
li Ş~nig Romayı ziyaret eder.e~ 
Mussolini ile görüttüler. Her iki 
Ba,vekilin de bu Roma ziyaretleri 
aonunda neşredilen tebliğlerden 
anlaşılıyor ki Yugoslav kralının 
ölümünden sonra Orta Avnıpada
ki sıyasa cereyanı, eski yolunu ta
kip etmeğe başlamı:ttrr. 

Orta Avrupanm eski sıyasası 
Jtalya ile Avusturya ve Macaristan 
arasındaki münasebetleri tanzim 
eden Roma protokolüne dayanı -
yordu. Dollfuss sağ iken Romada 
üç Başvekil arasında imzalanan 
bu protokol ile ltalya, Avusturya 
ve Macaristan •İyasi ve iktrsadi sa
hada teşriki mesaide bulunmağı 
bin"birine karşı taahhüt etmişler -
ili. Bu kombinezon Almanya ile 
de dosttu. Dollfusııı katledildikten 
sonra ltalyada Almanya aleyhine 
bir cereyan ba.tladı ve ltalya Fran
A ile anl8.flllak siyasetini takip et
meğe karar verdi. Fransa ile an -
!aşmak için Yugoslavya ile de anlat 
mak İcap etti. Yugoslavya ile an
J..,..ak için de Küçük itilafın e. 
mellerine uygun hareket etmek 
mecburiyetinde bulunduğundan 
muahedelerin tadili siyasetini ter
viç eıaneıcten vazgeçmeğe mecbur 
kaldı. 

Esa·~n Roma protokolünün iki 
hedefi vardı. 

1 - tt vusturyanın 

muhafaza etmek. 
istiklalıiw 

2 - Mualıedelerin tadili nokta
sındaki Macar emellerini talımin 
etmek. 

Protokolün birinci hedefi Fran
sa, Yugoslavya ve Küçük itilafın 
emellerine uygun idi. Yalnız ltal
ya ile Küçük itilaf arasında bu is
tiklalin ne şekilde yapılacağı hak
kında ihtilaf vardı. Bu ihtilafın 
halline de çalışılıyordu. 

Binaenaleyh ltalya Roma proto. 
kolünden ayrılmakla AVW>turya -
nın i.&tiklali prensibini feda etmi
yor. Ba.tka e&aslara bağlamak isti
yor ve belki de sağlamla.fbrıyor -
du. Feda edilen Macaristandı. Ro
ma protokolünün istatüko aleyhi -
ne müteveccih olan tarafı zayıfla
nuftı. 

Kral Aleksandr'ın ölümile vazi
yet değitmiştir. Fransa ile ltalya 
arasında bir anl8.fIDA günün mese. 
leai olmaktan çrktı. Diğer taraftan 

Bulgaristanda 

1 

Jlir garnizonda 300 komü

ni~t yakalandı 
SOFY A, 19 (Milliyet) - Bıir müd

det evvel Huköy ukeTİ garnizonun
da meydana çıkanlan konıünist hiı.di
ııeai haklunda yaprlan tahkikat neti
cesinde ııuçlu Qlarak 300 k.İı/İ yakalan 
mııbr. Muhakemeye, Fl'be askeri m;.ı.ke 

meainde bakılacaktır. Suçlulardan bir 
kamı için ölüm cezası i.tenilec:ektir. 

İngilterenin deniz a~ın 
hava kuvvetleri 

LONDRA, 19 (A. A.) - Deyli Eks
pres gazetesinin yazdığına göre lngiliz 
Hava Bakanlığı denizaşın bava kuvvet -
!erini artınnağa karar ııermıiştir. Singa
pur' a <i:ıir bombardıman tayyare filosu gi
decektir. 

İttihat ve Terakki tefrilcanuzı 
beşinci sahifemizde bulacak • 

• smız 

Macaristan ile Avusturya ve ltal
ya arasındaki eski itilaf tekrar te. 
yit ve takviye edilmiştir. Ancak 
temmuz sonlarından beri ltalya ile 
Almanyanm arası açıktır. Maca -
ristan, mualıedelerin tadiline ta -
raftar olan başlıca devletle do&tlu 
ğuna güvendiği ltalyanın arasını 
açık görmek istemiyor. Bunun i
çindir ki her )ki tarafla da dostlu
ğunu muhafaza eden Macarista -
nın, ltalya ile Almanya arasındaki 
eski münasebetlerin iadesi için bir 
mutavassrtlık rolü oynamasından 
bahsediliyor .• Ancak bunun talıak
kuk edebilmesi için Ahna.nyanın 
Avumuyada takip ettiği siyaset -
ten vazgeçmesi lazımdır. Avustur
yanm istiklali, ltalya için hem ha
yati bir meseledir, hem de bir iz -
zeti nefis meselesi olmuştur. Al -
manyada Hitler için de ayni dere
cede hayati ve ayni şekilde bir iz
zeti nefis meselesi olmllfhır. Biri. 
birine zıt olan bu iki noktai nazar 
na.sd telif edilecek? lfte bir ltalya, 
Almanya, Avusturya ve Macaris -
tan kombinezomınun en mü,kül ta 
rafı budur. 

Almanya Şarlrtaki vaziyetini 
takviye etmek için Lehistana kartı 
fedak.ıirlılııta bulunmuş.tur. Garpte 
de Lokarno itilaflarını kabul et
miştir. Şimdi ltalya ile eski müna
sebetlerini iade etmek için Avus -
turyadan da resmen vazgeçecek o
lursa, menfaat ümit ettiği bütün 
yolları kendi elile kapatmrş -olur. 
Böyle bir kombinezonda ltalya -
nın ka.z,a.ncı 8.fikardır: Avusturya
nın istiklalini temi netmiş olur, 
sonra Fransaya ve Yugoslavyaya 
karşı siyasi vaziyetini taıkviye e -
der. Macaristana gelince; Avrupa
nın en kuvvetli iki devletinden 
kuvvet alarak muahedelerin kendi 
lehine tadilini daha büyük ısrarla 
ister. Fakat Almanya, bu fedakar
lığına kar•• büyük bir •ey elde e
demez. Bunun içindir ki ALmanya 
ile ltalya arasında bir anlatma ko
lay görünmüyor. 

Bununla beraber, timdilik ltal -
ya, Avusturya ve Macarutan ara
sındaki Roma protokolü canlan -
mı' gqriinüyor. Yugoslav kralının 
ölümifoden sonra Orta A vrupada
ki siyaset cereyanı, eski cereyanını 
taıkip etmeğe ba.tladı. Şu farkla ki 
henüz bu kombinezon ile Alman
yanın arası bulunamaımıştır. 

* * 

50 hin kişi 
Patrasta miting yaptı Ar

navutluğu protesto etti 

ATINA, 19 (Milliyet) - Her gün 
muhtelif ır.enbalardan alınan havadis
ler Arnavutluk hiikümetinin Şimali E -
pi.-' deki Yunan aka ili yeti hakkında taz
yiklerini arttırdığı ve vaziyetin güntlen 
güne daha fena bir şdril almakta olJuğu 
merke:rinde olduğundan bura efkitrı u -
mumiyeıı;iniu hl!:,e;.;anı so~ dt:'"eceyi !Jul
ınu,tur. Oi;,1 ?atr.ı:ı'ta şimdiye kadar 
yapdan mitingJ~n!en dah:ı muazzaın bir 
miting yapılarak Arnavut Hitklimeti pro 
teslo edilmiştir. Bu mitinge Patras civa
rından gelen halk ta iştirak eltığ.i:oden 
toplanan ahali elli hini bulmuştur. 

Keza Şimali Yımanistan'da rla miting
i... yapılmağa başlanmış, Komodini ve 
Demirhisarda p~zar günü galeyanlı mi
t:iııgler yapıhnıştır. 

Başvekil M. Çaldari.a kemali itminanla.
beklediği Milletler Caniyeti kararını bek 
lediğini ve Arnavutluğun bu karan ka
bul edeceğine şüphe etmediğini söy
lemiılir. 

HARiCi HABERLER 
Bir Bulgar ~azetesin in yazdıkları 

Köyler ve kasabalar altın
da. bulunan gizli mezarlar 

••••••• 1 

Makedonya komitesinin yaptığı cinayet
lere dair mühim ifşaat yapılıyor 

SOFYA, 19 (Milliyet) - lvan Miha· 
ilof'u kaçırmakla suçlu olup Fillbe Di -
vanı harbında mahkıim olan Toşef'le Dr. 
Birdarof, mahkemenin bu karanru tem
yiz ebnişlel'dir. Gelecek ay içinde a.keri 
temyiz mahkemesi tarafından bu mah -
kemeye yeniden bakılacaktır. 

Son gunlerde bazı Makedonyalıların 
evlerinde yapılan eraştumalar sonunda 
birçok $ilahlar bulunması, her yerde ka
patılan Makedonya Komitesinden bahse 
d.ilmeğe vesile olmuştur. Polis Müdürü 
M. N açef bu mesele isin gazetecilere de
~tir kıi: 

- Uzun zaman bu teıkıilatın yen.iden 
dirilmesinin asla mevzuubahsolamıya -
cağı kat'i oiaı...ı.: $Öylenebilir. Bu teşkilat 
kapatdmrttır, uzun ve deyamlı bir zaman 

Cenubi Amerikada 

'910 kendisiıııi toplama)" tecriibe etmesi 
ne bile iınkiı.n yoktur.,, 

Georgiyef hükiimetinin organı olan 
"Novidni,, gazetesi diyor ki : « Bir müd
det evvel yalnız Cumaibiı.liı. civannda 
aon yıllarda naşıl, ne zaman ve niçin öl
dürüldükleri bilinemiyen kimselere art 
birçok mezarların meydana çrka•ıldığı 
gazetelerde yazılmıştı:. Köstendilden ö
te yerlerde her köy ve kasabanın altın -
da, kadın, erkek, çocuk yüzlerce İnsa
nın kemikleri vardD". Terörün kurbanı 
olan bu zavallılar üzerinde uğursuz ö -
liiın hükümlerini veren adliye organının 
ıre olduğu gÖsterıikme:t. Zabrta ibu yolda 
her gÜn korkunç ipuçlan elde etmekte
dir. Bu arada kurhanlann atıldığı yeralb 
uçurumları ıda az ıdeğildir .» 

Deniz görüımeleri 

•• 
Okonomi vekaleti geni müsteşarı 

ANKARA, 19.A.A. - iktisat Vekaleti müsteşarlığına Türkofis 
reisi Kurt oğlu Faik Bey tayin edilmiş ve bugünden itibaren yeni va· 
zifesine başlamıştır. 

• 
M. Pesmazoğlunu ismet Paşaya 

telgrafı 
ANKARA, 19.A.A. - Yunan ökonom bakanı M. Pesmazoğlu, 

Başııekil ismet Paşa Hazretlerine şu telgrafı göndermiştir : 
Hakkımdaki nazikiiane iltifatlarından dolayi milletinizin büyük 

Şefine derin minnettarlığımı aTı:etmenizi zatıdevletlerinden r!ca ede
rim. MüsaTünileyh Hazretlerinin bana söylemek lütlunde bulunmuş 
oldukla.:ı sözler, memleketlerine hizmet etmek isteyenlere kiyaceti
nin ve ruhundaki büyüklüğün göstermekte olduğu yüksek nümuneyi 
gözlerimin önünde daima canlı olarak bulunduracaktır. Bu fırsattan 
bilistifade, Ankarada geçirmiş olduğum unutulmaz günlerden ve vazi
femi kolaylaştırmak için mesai reliklerini.ı:le birlikte etrafımda yarat
mış olduğunuz itimat havanndan dolayi zatı devletlerine minnet ve 
şükranımı yeniden aTzederim. Celal Bayar B.eyefer.di ile vardığımız 
neticeler, bu neticelerin Türkiye ile Yunani.stam birbirine bağlıyan 
bağları kuııııetlendirmeye yarayacağına bende itminan ve yakin 
uyandırmıştır. 

PESMAZOCLU 
ismet Paşa Hazretleri bu telgrala Atina elçiliğimiz vasıtaila te

şekkür etmiştir. 

Paraguay- Bolivya 
arasındaki ihtilaf 

J nın cevabı Sanatveticaretleuğraşanmahpuslaı 
aponya k . . kl 

Şako ihtilafı komitesinin 

neırettiği raporun esasları 
CENEVRE, 19. A.A. - Şako komi

tesi dünüyelerinin it'tifak:iyle tasvip olu
nan rapor neşretmiıti. Raporda teklif 
edilen sureti haller bir kül olup diğer a
lakadar tarafın kabul etmesinden baıka 
hiç bir ihtiraz kaydı ileri sürülmeksizin 
kabul edilmek liiımdır. Muhasemabn 
resmen bildiril<ilği tarihten itibaren altı 
gün İçinde duracak ve bunu Arjantin, 
Şili, Peru ve Uruguaydan mürekkep bi
taraflar kom.i~>esi murakaba edecektir. 
Brezilya ile Birleşik Amerika hükiimet
leri de bu komiteye gİnneğe davet olu
nacaklardır. Yüz kilometre geniıJiğinde 
bir mm taka asker :ikten tecrit edilecek 
ve bu da yine ayni komitenin kontrolu 
altında ve on gün içinde yapılacaktır. 
Bu mıntakıa Şako sınırlarının kati olarak 
Cespitindo müessir olamıyacaktır. Mu
hasemat durduktan nihayet bir ay sonra 
bir konferans toplanacak ve hudutlar ko
nutulacaktn·. Bitiş.ik devlet olan Ekua
tör ve Venezuela aim<adarlarla bu ko
nupnalara iştirak edecek~erdir. Bir ay 
içinde konuşmalar neticelenınez veya ha· 
keınlik boşa çıkarsa Lahey adalet diva
nı meaeleyi halledecektir. 

fl.aporda, muhasematın durdun.ılması 
için çare olmak üzere muhaumlara si
lah ve harp levazmıı vennek yaoağının 
kurultayca Uasvihi · teklif olunmaktadır. 
23 devletin iştiriı.k ettiği kurultay danıı· 
ma komitesi kurultayn yapacağı tavsiye
lerin yerine getirilmesini takip edecek
tir. Birleşik Amerika hükumetleriyle 
Brezilya da komiteye davet edilecekler
e!ir. 

Komit'e en son 12-12-1934 tarihinde 
toplanacaktır. 

M. Schacht 
Diyor ki: 
Her çareye be.ş vurarak 
ihracat )"a?mak gere'<tir 

BERLIN, 19 (A. A.) - Olronom Ba
kanı M. Schacht, dün söylemiş olduğu 
bir nutukta "her halde ve ber çareye baı 
vurar"1< ihracat yapmak gerektir . ., dedik
ten &<>ora şunlaııı söyiemiştir: 

- Şimmki giiçlükler harl>ı takip eden 
senelerdeki giiçlüklerden daha az değil
dir. Fakat istikbalin yolu olan Nasyonal 
Sosyalizme güvemnek gerektir. Mark Fi
atının indirilmesi Alman .İldDadiyatma 
lıôr fııcyıda 1"ermeZ.,, 

N ı k ı d azanç vergısı verece er 
ası arşı an 1 'ANKARA, 19 (Telefonla) - Hapishanelerde ticaTet ve 8allatle ~-

İngilizler b:r sareti hal 

bulmak fikrindelar 
LONDRA, 19.A.A. - lngiliz - Japon 

toplantı:aı bir kaç güne kadar yapslacak• 
ve Japonfar hükiiınetlerinin cevabım ln
giliz müzakerecilerine resmen bi:direcek 
lerdir. Japon hükıimetinin hattı hareke
tinden AmenKalılar lnı;ıilizlerin vasıta· 
siyle haberdar olacakla•dır. 

M. Normao Davis'in yaıkmları bu haf
taki deniz konuşmalannm her hususta 
kat'i olacağı mütalaasındadırlar. 

LONDRA, 19. A.A. - Deniz görüş
meleri için lngiltereııin noktai nazan 
hakkında, hüliı.sa olarak, denilebilir ki: 
"Herkesin kabul edebileceği bir anlaıı
ma zemini bulunacakt'IT. Japonya tara
fından istenilen müsıavat Japonyanm 
bu noktada tatmin için muhakkak bir 
çare bulabileeck olan lngiltere için bir 
müfkilat arzetmemektedir. 

Uç taraflı bir an!aıma yapıia:nad ğı 
takdirde, Japonyanm sonradan itt.irak e
debileceği bir lngiliz-Amerika anlaşıma. 
il belki de tetkike değer bir fikirdir. 

M. Hitlerin sözleri 
PARIS, 19 (A. A.) - M. Hitler'in 

dün Malin gazetesinde çıkan miiliı.katmı 
gaızeteler büyük bir .ihtiyat.la karıılamak
ota ve Fm.mızlann böyle sulh tezahÜTle
cine alıttk olduklanaı ve Alman Başka
nının yeni hiç bir şey söylemediğini yaz
.malotadwlar. 

Journal gazetes.i diyor ki: "Hiç kimse
nin tehdit etmed.iğıi Almanya niçin dişine 
kadar &ilahlanmak isıtiyor? işte bize laf
ların arkasında sıyasal bir manevre gös-
teren budur.,, ı 

Papa'ık l.ariciye nazırı öldü 

VATIKAN, 19.A.A. - Papalık hari
ciye nazın Kardinal Pietro Gasparinin 
vefatı haberi 1 tal ya Kralına ve Duçeye 
doğrudan doğruya telefonla bildirilmiı
tir. Kardinala cenaze meras.imi yapda~ 
caktır. 

-----o--

F a~istlerin nümayişi 
LONDRA, 19.A.A. - Beresford'da 

faşistlerin yaptıkları bir toplanb yarıda 
kalmıştır. Çünkü faıişt aleyhl'arları kar
tılık bir nümayif yapmıtlar ve yüzden 
büyijk kanşıklıklar olmuştur. Polis nü
mayiıçileri dağıtmqtır. 

tigal eden mahpusların kazanç vergisine tabi tutulmalaTı liizungeldiği 
Maliye Vekaleti taTafından alakaJ.aTlaTa tebliğ edilmiştir. 

Defterdar ve Malmüdürlüklerinin 
mezunıgeti 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bazı deltervlarlann ııe maJmüıliirle
rinin memurin kanunu hükümlerinden istifade ederek vilayet makamın -

dan bühassa izin alarak verlerinden aynldıkları görülmiif ve bu gibi 
memurlaT tahsilat isleri ı:., alakadar olaTak bulundukları yerlerde hazi
ne namına if gördüklerinden liialettayin zamanlaTda ve vekaletin habe
ri olmaJ.an uazife:~ı·inden ayrılmaları mali işleri sektedaT ebnekte ol -
dukiarı anlaşılmıştır. Bu ııaziyet karşısında Maliye ııekaleti vilayetlere 
yaptığı bir tamimde bu gibi kısa mezuniyet istiyecek olan Delterdar ııe 
malmüdürlerine meı:uinyet uerilmeden eııvel bu hmıuıtaki zaruret ve ma 
zeretlerinin Maliye vekaletine bildirilmesinin usul ittihazı lüzumu bil
dirilmiştir. 

Yeni sene bütçesi hazırlanıyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Maliye ııekaleti 1935 bütçe projesı 

etralında hazırlıklarına başlamıştır. Vekalet bugünlerde müvazenei u · 
mumiyeye dair uekalet ııe umum müdürlüklere yeni bütçelerini hazırı'a • 
mağa başmalarını bildirecektir. 

İkramiye hakkında bir 

tefsir 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Mek -
tum b"2!iıre emvalini ihbar edenlere 
(1905) numaralı kanunun birinci •mad -
desJ mudhince gayrimenkulle.- için ( 5) 
'bin liraya kadar yüzde yıirmi ve bet bin 
liradan 25 bin lir11ya kadar olan kısmı 
için de yüzde on beş ;kramiye verilmesi 
icap etmektedir. Hükıimet IV!.eclise müra
caat ederek ayni muhbire iki ihbarı bir
leştmaıek suretile mi ikramiye verilmesi 
yoksa ayn ayrı olarak mı veril'?".'i. liı.
zımgeldiğinin tefsir yolu ile hallını ıs.te· 
miıtir. 

Yunan Faşistlerine karşı 

Yunan - İtalyan ticareti 
ATINA, 19 (Miısy.,t) - Y......mııbt 

.ile Italıya arannıla bir ticaret mualıedeo 
aktı ıÇ>R miizalııerat batfamı§tr, 

Matbuat hürriyeti ve 
Almanya 

BERLIN, 19.A.A. - M. GoDbelo Al 
man gazeteciler kongruını açarken .. öy· 
!ediği nutukt'a demiştir ki : 

" Demokrat rerıminin matbuat ülıri
yeti devam etseydi bugün Almanya pa 
çalanmış olacaıktı. O zamandanberi bir 
sene geçti medeni yenilikten mahnsn o
lan ve kadere boynunu büken Alınan 
matbuatı şimdi canlı çehresini bulmut" 
tur. 

ATINA, 19' (Milliyet) - Amele par

tileri tarafından faşist te,kilatmı protes- Silah ticaretine karşı tcdbi 
to etmek üzere önümüzdeki pazar günü

ne bir miting h1'zırlarunaktaclır. 

Beyoeimilel kongre 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Pari~te · 

toplaınacak olan beyaelınilel fotıogramet
ri kongresinde Tiirkryeyi temsil etmek 
üzere bir heyet gidecektir. Bu münase
betle Harita Umuım' Müdürlüğü bütçe
ande miinaKale yapılmaaını bükiimet 
Meclise t<Mif etmiştir. 

Muhacir ve mülteciler 

VELMINGTON, Ul.A.A..- (Delava 
re) - Silah ticareti ayan tahkikat ko· 
misyonu riyasetine gönderilen bir mek· 
tupta, büyük bir silah fabrikası müdür 
olan M. Dupont, fazla-harp karlarmıt 
önüne geçilmesini teklif etmekte ve u
luslar arası bir pakt ile hükumet kont\. 
rolu altına alınmıtorna taraftar olduğUll 
bildirmektedir. 

Mektupta, M. Dupont Biriqik ~ 
rika siliı.h ihracatının hükUmet vizası il 
yapılmıut lüzumuna ipret etmekte&... 

(.,__E_C_N_E_B_i_M_A_T_B_U_A_T_I_N_D_A_O_K __ u __ D_U_K_L_A_R_I_M_I z--J) 
- . 
ıçın 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Müba
cir ve mülteı:iJerin gümrük ve askerlik 
ve vergi muafiyetleri hakkında Da:hiliye 
Vekaletince hazırlanan ni:zamaame-Dev
let Şurası Umumi Heyetince tetkik edil
meğe baflımnuştr. 

Bununla beraber M. Dupont, .uih İ· 
malat~ hiikilınet tarafından ıiddetli bÖf' 
tarzda monoı:ıol altma alınırsa. bunu 
ulusaıl müılaf-yı zaYiBwtacaiı lcan•eıilı 
dedir. 

Yeni Tül'kiye 
Garp efkıirı ırımaniyesi için sadece 

hii>ük deuletlerin •ahan dcıhilindJe ce
reyan eden bazı beynelmilel -~~ıa ~ 
tezahürlerin tetkiki kafi degıldır, zt

ra 1914 - 1918 harbından sonra dün
ya, b.lhcusa Tuna ötuindeki alemi 
haıtan b"f'2 değiftirmif olan tcıhıw -
ıı>Üllere ıcıhit olmuıtur. 

Mesela iıte lspanya'nm bile Tiirki
ye'ye ticaret sahasında yaklcıfl"'cuırun 
milletler cır<Uı bcıkımuıJan ehemmiyet 
li olacağından kim fÜphe ed~~ilir? 
Bu ycıklaıma her iki deulet ıçın de 
muhcıkkcılc .ıurette laytlcılı olur, zira 
Türkiye, menlcıatları itibarile /span• 
yaycı macırı::ı: bir ,...,ukide bulunnuulığr. 
gibi ne Türk isti.Juıcıli lspanyol iatihMı
lini, ne de lspanyol istihsali Türkiye
ninkini her hangi bir piyaaadan dlftJn 
sürmek vcıziyetüule deiiJJir. 

işte bütün pefin hükümleri ue &.itti 
likirleri ::ı:ihinlerimizden çıkarıruık. ;z;a.. 
mcını artık gelmİ§tir: Bugiinkü Türki
ye, hiç bir 11eçhile, sultanlar 11e ~a"': 
lar de11rin:n şatafatlı ile gelJfek Turki
yesine benumiyor. Bu hakikat bııgii
nün en bari% hakikati iken bir çok in
sanlarm elan ucı:ziyetten bihaber bu -
lundaklannı ue Cumhurreisi Mıutala 
Kemal il. Türk müne111Jer kütl~~ 
kimi terakkiye biz;z;at mem~ek~ ~çın-. 
de amil olmak, kimi de yenı Turkıyeyı 
hariçte temsil etmek suretile, ellele 

çalqtıklarını bilmediklerine ne kadar 
tee,.ü/ edilse azdır. Bugünkü Türkiye 
geriliğin boı bir "Pitoruk,, ya/Jızının 
en son te;ı;ahürlerini de tamamen sıyı
rıp atmq, büyük bir deulettir. Bugün
kü Türkiyede bütün müncılcale utisıta
lcırı b"f döndürücü bir süratle artmq, 
geniı orman sahaları leyb:lendirilmiı 
ve bir nt.üdtlet sonra garp aanayii ile 
adeta rekabet edecek mahiyette olan 
bir sanayi hareketi bütün m<!mlekette 
yol almıştır. Diğer taraftan maarile 
te çok ilerlemiş, mektepler çoğalm14 -
hr. Bugünkü /stanbul, h<!nÜz rüya do
lu köşele.den büsbütün mahrıan kal -
mış bulunmamakla beraber büyük ve 
dinamik bir ıelıire münkalip olmuıtur; 
merkeze nubetle ikinci derecede kal
masına rağmen ıimdiki Türkiysnin w
ri ahengine uymaktadır. 

Yeni Türkive daha cok uzun, za · 
man•arca tükenmek bilmiyecek olan 
:ze-p"nliblerl~ tf,.z., bircok yerlere ma
lik olan bir memlekettir. Bunun içindir 
ki Tü•kiye Avrupa/.ların olJuiu kadar 
ue hatta tla1ıa zivade ziyade /spanyol 
entellektüellerini" 11e i~ adamlarının 
derin '''- samimi dikkatini iiızerine çek
meife layıktır. 

ro ... cumentation internationale) 

İngiltere ve Saar 
'Frama taralından alman tedbirle

rin lng:ltere hül.iımeti taraluıdan ta-

~ lastik oluıwıwwwında fClfılaoak 
bir ıey yoktur; zira M. Knox ile Sa.ar 
hükumet komuyonunun emniyetleri
nin muhalaza.sı ifinde lngiltere' de gös 
terilen ıiddetli alaka ile meıguliyet 
malum bir şeydir. Bir çok sebepler. yü
zünden Saar' a askeri kıtalar gönder • 
meği kati'yyen istemeyen lngiltere hü 
kumeti, Scuzr hükumet korrıUyonu ta
raluıJan, lüzumu halinde 11aki olacak 
bir istimdada icabet etmek üure Saar 
hudutlarında yalnız Fransız <Ukeri kı
tal:rn bulunmasında menfaattardır. 

Fransa tcıralından alınan tedbirlerin 
ihtiyari mahiyette oldukicırı muhak -
kaktır. Zira, Jeneral Lyautey'in dedi
ği gibi, kuu11et kullanmağa mecbur 
o!mamak için, muvafık ô.nlarda, kuu-
11et iıahibi olduğumuzu göstermek la
zımdır. "Times,, gazetesi bu sahadaki 
nüshasında beynelmilel otoritenin ha
leldar olmasına meydan vermemenin 
fevkalade ehenuniyetli bir feY oldu -
ğunu 11e Saar' da bir ihtilal zuhuru çok 
mümkün olduğundan, böyle bir hare· 
keti akim bırakmak için icap eden ted 
bi1 lerin önceden alınması lazımgddi
ğini i;ı;ah etmekteda.,, 

(Le Teuıpa) 

Deniz görüşmeleri 
Londra deniz konupnaları hakkın 

da Eko dö Pari ga::ı:etesi diyor ki: "Ja 
ponlar Jngili.zlerin teklif ettikleri ıu:-

laımayı redhdecelıılerdir. 1923 11e 
1930 deniz konferanslarının ycıphğı 
eıu.ri felaketten kurtarmcılc istiyorlar
sa ln;:~li:z.ler, muhtelif sınıllar için a
zami bir tonilato konmak 11e bunlann 
arasında İllteni!Jiği kadar ue ıekilde 
gemi )-cıpılması fikrinden vazgeçme -
lidirler. 1935 deniz konferansı progra 
mının böyle küçültülmesini Amerika 
kabul et,,.,,yeceği gibi Japonya da 
böyle bir formüle yanaşmıyacaktır. 
Vakıa bu formül parası çok 11e sana
yii ku1111etli olan Amerikayı istediği 
gibi gemi yapmaktan menedebilmek 
itibariyle Japonyanın i§ine gelirse de 
Japan am;ralliği gemilerinin kuvveti
ni arttr.rm<ık hürriyetini tekrar eLe ge
çirmek istiyor. Bu düşünce ise nevi 
itibarile denU: silahlarının tahdidine ka 
tiyen uymaz.,, 

Herriot Doumer~ue'i 
yıktı 

"Birlepnq komünutler ue •osyalist
ler, demokrıui hürriyetleri memleke -
tinde" FCl§İ.zm kıırntak iUemıekle iıti
ham suretile M. Doumergue'in kredi
sini ilk olarak kırmı§lardır. Bu itti -
ham ne kadar esa.ssı.: olursa olsun ra
dikaller arasında yaV"f yalla§ tesir 
yapmıştır. Maznun Ga.tton Doumer -
gue, Sosyalistler reisi Leon Blum tara
lından yapılan ittiham üurine radikal 
ha.kimler tarafından mahkum edildi. 
Bu müna&ebetle demokı·asilerin 11efa-

sız olduktan söylendi. Ba, bir neui t~
rihi fatalizme tabi olmak demektır. 
Çünkü M. Downergue bir mil!~t~ 11e
fasız.lığuıa kurban o~§ degıldır .. O 
Fırkaların körces:ne ihtırasına ""' bıl -
hassa radikal fırkasının bugünkü kör 
ihtiraslarına kurban olmuştur. Ne d.er 
se desin, ne dü.~ünürae düfÜnsün, vıc
danında nasıl bir acı duyarsa duysun 
M. Doumergue'i >•kan M. Herrioı'dur 
M. Herrioı'nun bu hareket tarzının 
"Fırk~"tna har"fl vazifesini yaptı" di .. 
ye doğru gösterilmek istenecekti~: 
Zaten Fransızlann M. Doumergue ı 
iı bafrna getirmeleri".i". sebebi bu za • 
tın uatan menlaallerını fırka ~enfa • 
cıtlerinin üatünd" bulunduracagından 
emin olmalarıydı. M. Herriot fırk<Uı -
nuı entrikalarından kurtulmağr. bilme
miş ve bunu yapamamıftır. Farude
Ürn ki bütün ihtilıil yalnız bu iki şah
siyet arasında bulu~sun, tarih bunla.: 
rın her iki.sinde layik oldukları meukıı 
uerecektir. M. Doumergue bütün Fran 
sızlann teveccüh duygularile kırlar -
daki inziıxıgahına çekildi. Eğer zeu
kini tatmi rt*'tmek istememiı olsaydı 
Başuekilliğe gelmezdi. Radikaller ue 
reisleri Ufurum b"§lllda kalmıı olu -
ycrlar." (Le Temps) 

Naziler Danzigte kaza
nıyorlar 

DANSIG, ı9.A.A. - iki nahiyede 'f' 
pılan seçimlerde nasyonal ıoayali.tleı 
reylerin yüzde 92 >ini elde etmiılerdir 
Geçen umumi intihapta bunlar anc:al 
reylerin yüzde 60 mı kazanmışlardı. S 
çime müntehiplerin yüzde 93 Ü ~ 
etmiıtir. 

--o-

Tayfunda ölenler 
MANIY, 19.A.A. - Filipin adalarnı.ı
geçen gün çıkan tıayfunda ölenlerin sat 
sı 265 i bulmuttur. Noban ıehri yıkıl 
m.ııtrr. Bin]erce aile yersiz yurtsuz kal 
mıştır. Hasar 3 milyon dolara çıkına1<1 

dır. 
-o-

lspanyada 51"izli bir teşki18 
SAN SEBASTIAN, 19.A.A. - SoP 

ihtilal hadiselerine kanşnuş olankır'' 
Fransa sınırmı geçmelerine para mulıll 
bilinde yardnn eden ı:izli bir teıkilat ı11' 
dana çıkmıştır. 

Aydında intihabat hazırlı! 
•• 1 

AYDIN, 19.A.A. - Şehir mecl~• b 
devre için son toplantısını yapmış '\ e 
lop~antıda mebus İntihabatı için ~z 
olan tahsisatı kabul etmiştir. 



İhtikar yokmuş ••• 
Geç oMu amma temiz oldu .•• 

lwtanbulda ihtikar olup olmadığı • 
Ilı ara:şhracak komisyon toplandı 
Ve ihtikar diye bir nesne olmadığı. 
Ilı kesip attı. 

Bizim de merak ettiğimiz bu idi. 
ŞQ/rur; anladık. Yalnız Yemiş is· 
lııeıesinde yirmi kuruşa satdan ar
llıut Beyoğlunda, Köprüde ve Ka
dıköyünde elli kuruşa, Fatihte on 
Leşe sahlan elma bu saydığım yer· 
lerde kırk kuruşa sahlırsa buna ne 
diyeceğiz?. 
Yemiş, Balıkpazarı, Fatih, Bey

oğlu, Kadıköy çarşılarının yiyecek 
fiyatlarındaki yüzde altmış, yet
'11İf aykınlığı nereye sokacağız?. 

Bıldır (geçen sene) 44 liraycı a
lınan antrasit bu sene elli lircıya 
Odun kömürünün fiyah da. hergün 
Yükseliyor ••• Bursa pirincini 38 ku
l'ııfcı satıyorlar ••• Toptan liatı yirmi 
~ruş bile değil. Balıkpazarile 
Beyoğlu tereyağlcırı arasındcı yüz • 
de otuz fiy({t afrkı var. Bu pahalı
lığın adı ister ihtikar olsun, ister 
ticaret olsun, halkın istediği bu 
llıalların ucuzlamasıdır. 'Acaba ih· 
liJıa,Q "yoktur!,, diyen komisyon 
~ fU saydığım şeyleri sahn al
llııyor mu?. 

Eskiden elektrik, ~ag=ı, le • 
!efon, su gibi ihtiyaçların fiyatları 
/~in de hep böyle komisyonlar top
,tttıır, fakat bir türlü indirilemez 
idi. Nafıaya '.Ali Bey gibi çelik bir 
el gelince fiyatlar hemen düştü. 

ihtikar({ yok diyen komisyon a
~annın inançlarını sayarız. An • 
Cıtk in({nsınlar ki bu kararlarında 
~~lmışlar ve lstanbulluyu gücen· 
dimıiJlerdir. lstnbulı'u, insafsız es 
llol elinde bir dü.züye hrtıklanır· 
ken komisyonun bu kararı o insaf· 
lı:ı; esnafın ekmeğine yağ sürmüs-
~ . 

r, 

, Gönül ister ki bu komisyonun 
1htikar olmadığı hakkındaki kara
~ııı hangi temeller üzerine kurdu· 
itina gösteren mazbata g=etelere 
Verilsin ... Zarııri ihtiycıç mcıddeleı-i 
itin toptan alım satımı kaçadır, 
Perakendeci elinde kaça kadar çık 
l'lıtftır; geçen yıl kaça idi? Bu yıl 
kaçadır? Anlaşılsın; o Zcımcın hep 
6ir~ikte: 

"-Ne yapalım?! lstanbulda 
~yış pcıhalıdır!. der taliimi.ze 
lıiiseriz. Lakin şimdi böyle düşü -
nemiyonız. Çünkü şehrin ayrı ayn 
•emt P=QTlarındaki fiyat larklcırı 
~öziimüzün önünde. 

Maaş yoklaması 
Bir adam bir i1ten dolayı yanıp 

~akıldı mı, muhakkak işin içinde 
aksayan bir şey vardır. Böyle sızla 
ltqnlar çoğalıp ta bir kalabalık o
lıınca artık istedikleri yahu: iste
llıedikleri şeyin gerçekten aykırı 
lllcluğuna inanmalıyız ... 

Yazmak istediğim, dulların, 
r:timlerin, tekaütlerin maaş yok • 
""'tıasıdır. Her altı ayda bir ana • 
llı_ın maaş yoklaması yapılırken 
Lırlikte bulunurum. El Doğruyu 
1Öylemek istersek bu çok güç ve 
rorucu bir iştir. Eskiden daha ko
~Yclı; şimdi çok daha ağırlaştı ••. 
"akınız nası:?. 

l - Oturduğunuz yerin nahiye 
~i;dürlüğüne gidip bir basma ilmü 
•ıcıber kağıdı alacaksınız •.• 

1 
2 - Aldığınız bu kağıdcı bir lo-

10iraf yapıştıracak ve orada yazı-
1 aorguların karşılığını da yaza • 
~sınız. Altına 16 kuruşluk pul 
~Pıştırdıktan sonra nüfus cüzda
ltile birlikte tekrar nahiye müdürü 
~,gideceksiniz. Nahiyede bir sa -
111 kadar sıra beklemek lazımdır. 

l - Nahiye müdürü kağıdınızı 
İ1Qrduğunuz mahallenin karako • 
~ııa havale edecek. Orası dt1. tah • 
'k memuruna verecek. Tahkik me 

llıqru sizin sağ ve boşta olduğunu· 
~ötekinden berikinden sornp öğ
t 'necek ve kağıdınızın altına öğ
'llcliğini yazacak. Karakol komi • 

•er; de imzalayacak. 
,f - Tekrar nahiye müdiıriıne 

~'.dip karakolun tahkikatını tas • 
1 lı ettirecek•iniz. 

I··~ - Oradan kalkıp malmüdiiT
;.~iine gideceksiniz. Malmüdı.irliı
ı lincle sizden yeni nüfus cüzdanı is 
~~~ecekler. Yaptırmamış iseniz ge
~•:ıtn geriye nüfus idaresine gide • 
dekainiz. Oranın da işi şu sıralaı·· 

1
1 ~i:ı:li nüfus, gizli evlenme gibi 

1 
Y:er dolayısile başından aşmış • 

."· Bir haylı da orada uğraşaccık-
ı 1 '1:ı:. Malmiidürlüğiınde de saat· 
;"ce beklemeli ı;e eğer gününde 
t~.1rnemişseniz geri donup ertesi 
,/'rı gelmelisiniz... Bütıin bunlar
w."'11 sonra alacağınız para üç ayda 
L 'rııi bes liradır. Görüyorsunuz ki; 
'tı~ >ok gÜçtür ... Hem iş sahibi, hem 
ili erııur için güçtür. Bu, daha kolay 
tılaın:a:ı; mı?. Cayır, cayır olur. Na-

?. ( alu: öğretmek gibi olmasın 
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ŞEHİR HABERLERİ 
OKONOMI 

Yunanistanla 
Alış verişimiz 

Yeni anla;ma her iki taraf 
için daha faydalı 

Ankara da imzalaınan T ü.tı: • Yunan ti
caret anlaşması, gelecek ayın ıs ·~nele tat
bik edilmeğe baş~. Yeni a:nla§• 
mımm, eskisine göre, her .iki ulus için de 
birçok faydalı kolaylrı.iara yer vereceği 
anlaşılınaktadır. 

Bunlarm en müıhimmi, yeni enla
Nn tripartit oluşu, yani iki ulus aırasm• 
daki muahede taıhikatmda bir ~ 
ulusuo da alakası bulunuşudur. Meseli, 
Yunanmanm A.lmanye.'dan, Almanya • 
nm da memleketimizıden Clearing yüzün
den bloke alacağı bulunduğuna göre, 
Y unaıııistandan bir müıteri memleketi -
mizden mal al ıhğı zaman buımm tutaırma 
Almanya' daki Yunan parası karşdlk tu
tulacak, buradaki Cumhuriyet Merlceız 
Bankası tıwahndan ve 'Almanyamn ala
cağmdaıı Türk ihracatçuma ödenebil,.. 
cdHir. 

Almanyada TOrk tütünleri 
Almanya'dıııki Türk Ticaret OdaslDlll 

neıretıtiği 1>ir rap<ıra göre, Türk tiitünle
ri üzerine Alınan piyasalarında yapdan 
sab}lar gittikçe hararetlenmeıktedir. Al
man tütün fahrikalarmın deni:zaşm mem
leketler tütünü kullanmalan yuak edil
cliği için Mannara, Edirne, Taşova gibi 
Türk tütünlerine yemi bW sürüm sahası 
açdmğı da ilave edilmektedir. 

Dahi 'e balık sevkiyatı 
Sahillerc!en uzak ıehirlerimiz hallmun 

ucuz gıda temin ebneleri maksadile Dev
let Demiryollan 1 daresince taze balık 
nakliyatı için yapılan tenzilat iy; netice
ler venni§otir. Taze balık nakliyatı için 
ton başına ve kilometff hesabile ıs lru-
111§ alııı:ın'ken bu ücret son defa 2 kuruşa 
ôndiri!nDştir. Bu yÜzden dahile de ucuz· 
ca taze balrk gönderilmektedir, 

Odadaki gizi i toplantı 
Dün, biT aabab gazetesi, Ticaret O • 

dası Meclisinin geçenlerde ~·aptığı gizJi 
bir toplantıdan bahsederek, meml<ıket i·k· 
trsadiyatmm en son muvaffakıyetin; gös 
hrir bir rapor hazırlanmakta olduğunu 
ve yarm da ikinci bir gizli içtima yapıla
rak bu meselenin görüşüleceğjni yazı .. 
yordu. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, bu 
haber asılsı:ııdrr. Ticaret Odaoı Meclisinin 
gizli toplantısında Oda işlerile ilişiği o
lan meselelerden baş-ka bir mevzu üzerıin 
de görüşme yapılmış değildir. Ayni za. 
manda yarın ikiııni bir toplantı yapılaca
ğı haberi de bakikatten tamamen uzak
tır. 

Aile isimleri 
Hukuk fakültesi Ordinaryüs pro 

fesörleriJ11len Muammer Raşit Bey 
le Şebin Karahisar mebusu Vasfi 
Raşit Bey aile ismi olarak Sevig 
sözünü almışlardır. Sevig'in osman 
hca karşılığı Aziz demektir. 

1 BORSA 1 
{1§ Bankasından alman ceWeldir) 

19 T. Sani 93 ı 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
istikrazı dahili 94 ,25 Rıhtnn 17 SO 
1933 Erıani 97 An. Mümessil 49,45 
Kupon•uz 27,72 An. Tahvili 11 il 45,30 

u JI 26.40 i An. 1 arıvıli JJl 40 

.. lll 26,65 l 
ESHAM 

it Bankaa1 Nama 10 1 Reji kuponsuz 
" ,, Hamiline 10 Telefon 
.., ,., Müessis 100 T~rkoı 
fi.arkıye L. umhu· Çımento 
riyet Bankası 58 ittihat dey. 
Tram'V•Y 31,50 Şark dey. 
Anadolu Hisse 27,30 i Balya 
Şir. Hayriye 15,50 Şark m. ec~• 

2,20 

'° 19,30 
13,&5 

ı3 
0,85 
ı,55 
4,75 

ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 
Pariı 
Mili.na 
Nüyork 
Cenevre 
Aun<1. 

Brüksel 
Amsterdam 
Sof ya 

627,50 ' Prağ 

12,0"1.-'-> l' Belgrat 
9 ,30,39 Moıkova 

79 il() Bertin 
2,44,75 Varıova 

~.-·• i J> " · """ . 3,40,13 Madrit 
1,17,50 Bükreı 

65,58 Viyana 

NUKUT (Satrı) 

Kuru1 

O F. Fransız 169 20 1. lsviçre 

1 Dolar 125 1 Pezeta 

1 Kur. Çek 98 1 Ma-rk 
1 Şile AT, 23,50 1 Zloti 

1 !sterlin 628 20 Ley 
20 Liret 216 20 Dinar 

20 Leva 23 1 Çerno•iç 
20 F. Belçika 115 Altın 

20 Drahmi 24 Mecidiye 
1 Florin 83 Banknot 

amma) şöyle olur: 

ıs,97.50 
34,93,40 
10,91,50 

1,97,50 
4,19,68 

...., .... > 

5,81,50 
78,99ı83 
4,28,75 

Kuru1 

8ı5 
18 
43 
22 
18 
S4 

-.-
9,23 

36,50 
237 

1 - Maas sahibi son aylığı alır
ken ayni ye;den (şimdi nahiyeler • 
den verilen) ilmühaber kağıdını 
alır. Yoklama tarihine en yakın 
maas verilirken bu kağıdı karakol 
dan 'tasdil'.li olarak getirir ..• Maaş 
gişesinde bir memur bu kağıtlama 
as sahibinin beratını, kuponunu ve 
nÜfus cüzdanını karşılaşhnr. il • 
mühaberi alıkor, Cüzdana yokla • 
ma yapıldığını y=ar ve maaşı ve· 
rir.Bunu yaptırmayanlara para ver 
mez. Bu olm= mı sanki?. Olur 
amma kolay olur. O da 1P1ıkbul 
değil. 

B.FELEK 

Tamirattan sonra yeni teşkilatta açılan Türk Maarif Cemiyeti lstanbul 
Talebe yurdunun 34-35 senesi talebeleri ve idare heyeti 

MAHKEMELERDE 1 

Heybeliada önün
deki çarpışma 
Ticaret mahkemesindeki 

duruşma dün bitti 
Heyl>eliada açıklannda 33 kıİ§inin bo

ğul.nası ile biten deniz çarpışmasırun ti
caret mal.kemesindeki duruşması diin 
lb>tmiftir. 

Dün Feru:zan vapuru kaptam vapurun 
ikinci makini:s·ti Muammer, lostronıo 
ıNazmi, Hızır ve kamarot izzet Efendi. 
ler şaiı>t olara.'< clinlenıniştir. Bunlaır kap 
tanm raporunda yazılı olan anlal>§ı şağ. 
lamlaıru§lanlır. HMrim!er §"bitleri dinle
dikten sonra raporun kabul edilmesine 

' kaırar vermişlerdir. 
Bu duruşma delillerin tesbiti çeşidin. 

den bir duruşmadır. Ve ileride açılacak 
davalar içıin kaptan kendini temize çıkar 
mak isteğile bu duruşmayı yaptırııu-;tır. 
işin cezai kısmının duruşmasına yakın .. 
da ağın:ezada başlanaca:kbr. Bu çarpış • 
mada 33 kiş;yi taşıyan kayığı çeken rno
rorun kaptanı su9ludur ""' içeridedir. 
Ağı.-cezaya suçlu olarak bu kaptan çıka
caktır. Feru:zan kaptanı serbesttir. 

G Jmrük kaçakçılığı Lav ası 
Neft Sanayi Şirketi Müdürü lsa.k Be. 

har ve Y eşovi Bebar Efendilerin, 8ı biııı 
liTalık gümrük kaçakçılığı yaptıkları id
diasile ve sekizinci ihtısas mabkemes.i lıa 
rarile tevkif edildikleri yazılnuşb. 

!sak Behar Efemıclinin vekilleri ağır • 
ceza mah-kemesine müracaat ederek u 
karara itiraz etmitler, mahkeme hakfıi· 
rmda ıtaJıliye karan vermiştir. Bu mese
leye ait davaya yarın .sekizinci ıihtısas 
mahkemesinde başlanılacaktır. Oğrencti
ğimize göre, müstantııkhk, !sak ve Yeşo
vi Efendileııle beTaber suçlu gös,terilen 
Umuryeri ıurtrepo memuru Kazım Bey 
hakkında men'i muıhakeme kararı ver 
miştiı-. 

Para kaçalçılıgı 
Dünkü sayuruzda Hamdi Efendi ve 

Zahide Hanım adlı ;ki kişinin para ka • 
çakçılığı yaparken yakalandığını yazmış 
tık. Srogu hMrimi bunlardan Zahide Ha
nnnı alakoymuş, Hamdi Efendiyi salı . 
vermİştİT. 

Doland ı rıc ı lık 
Darüşşefal<a Lisesi çevirgeni Kiımi 

Beyi 7 lira dolandınna.ktan suçlu Sedat 
Efendi hal<ıkmda yapılan tahkikat bit • 
miştir. MiiddeiulTllilllilik Sedat Efendi
nin üçü·ncü cezada duruşması yapılma .. 
sıru istem-ş, do::oyasrnı oraya görıde:rm.iş
tiır. 

Eir aktarın yaptığı 
Hırka:işerifte Hüseyin isIDıli bir aktar 

hakkında kanuni takibat yapılmaktadır. 
O 5emtte otura11 Münire adında ı4 ya
şında bir k tz bu clctara gelerek bit otu 
istemiştir. Bit otu zehi.-clir ve satdma3ı 
yasaktır. Fakat aktar bu laza istediği 
mil<tarda bit otu ve'mliştir. 

Kız da bunu kaynatmış, temizlenmek 
için kullanmak iizere bir bardağa koyup 
soğutmuş, fakat sonra bunı>n kaynattığı 
bit otu olduğunu unutmu·ş ve .ausadığl 
için kana kana içmjş, ve zehirlenmiştir. 
Ancak kendisi de kendi dikkats;zliğ yii
zünden uğradığı kazayı hemen farl<ede
rek ev halkından istimdat ettiği ve çare
ler aranmağa başladığı için kurtarılım§· 
tır. 

Yasak olan -zeh;ri, hem de ı4 yaşında 
bir çocuğa satılığı için aktar Hii.eyin E· 
fencti hakkındaki tahkikat kağıtları adli
yeye verilmiştir. Müddeiumumilik işi ••· 
tintak !ıak.imlıiğine göndenni§tir. 

Melburn' dan 
Dönen tayyareciler 

-o-

Dün Eskişehirden doğ• 
ruca Atinaya uçtular 

Lon'llra • Melburn tayyare yarışında 
ikinciliği kazanmış olan Holanda tayya
recilerinden Parmantier ve Moll evvelki 
gün Bağdat'tan Ankaraya gelmişlerdi. 
Tayyareciler dün sabah Ankaradan Es
kişehire gibnişler ve orada pek az kal -
drktan sonra saat 10.20 de Atinaya uç
muşlardır. Holanclalı tayyarecilerin dün 
J.stanbul üzerinden geçmiş olmaları muh
temel ise de hava çoık sisli olduğundan 
kenctilerini görmek kabil olamarnı§tll'. 
Tayyareoil ... Atinada biraz kaldıktan son 
ra 2ı teşrinisani de ;'\msterdam' da bulu
nacaklardır. 

MAARiFTE 

Azlık 
Mekteplerinde 
Talebenin yurt bilgisini .. "' . 

ogrenmesıne 

ehemmiyet verilecek 
Maarif bakanlığı milli talim ve ter 

biye heyeti, ecnebi ve ekalliyet mek· 
teplerinde okutulan türkçe, tarih, coğ 
rafya ve yurtbilgi'Si derslerinden her 
birinden üç veya daha yukarı not alan 
talebeiLeri sınıfı geçmİ§ addebneğe ka
rar vermiştir. Yalnız birinden üçten 
'48ğı not alan talebe ikmale kalacak
lll'. lki ve daha ziyade denten '4'lğı 
not alanlar ve bu derslerden yalnız bi 
rinin ikmal imtihanında muvaffak o
lamıyanlar, mektebin okubna dilile 
okutulan bütün derslerden pek iyi de
recede sınıfı geçmiş olsa;lar dahi, b1ra· 
kılacaklardır. Yukarı sınf derslerine 
ve imtihanlarına hiç bir suretle gire • 
miyecekler ve milli kültür derslerin • 
den geçemediği sınfta ıbütün derslerde 
bulunmak üzere tekrar okuyacaklar • 
dır. Ecnebi mekteplerin ta&dik edil • 
mİıf olan talimatnaıme1erin imtihanla
ra bağlı hükümleri kendi okutma li • 
sanile okutulan dersler için eskisi gi
bi bırakıl.ıru§tır. 

Söm ı: str paydosu 
Bu yıl Universite fakültelerinde 

sömestr paydosunun ikinci kanunun 
ıs inden, S §Ubata kadar yapılması ka 
rarlaştınlmıştır. 

M ~arif müJUrUnün izni 
Maarif müdürü Haydar Beyin iz. 

ni, vekalet tarafmdan ta&dik edilmiş
tir. Haydar Bey ç~a günü An. 
karaya gidecek, izninin birkaç hafta
sını orada geçil'ecekti.r. 

llkmekteplerin iş1 eri 
ilk mektep başmualJimleri, Maarif 

idaresinde miidür Haydar Beyin baş • 
kanlığı altında toplannıışlardır. Mek • 
lep?erin bazı i~leri görü,ülm.üttür. 

Gazi ensı;tüsüne alınacak 
talebe 

Ankara Gazi terbjye enstitüsüne 
y eniden alınacak talebler için 22 ikin 
citeşrinde lstanbul lisesinde bir imti . 
han yapılacaktır. Alınacak talebeler 
foeyi bitirmiş fakat yirmi yaşıru bitir· 
memiş olacaklardır. 

P .. ri.> ü . ı iversitasi rektö
rüne ziy ıfet 

lstanbuldıı misafir olarak bulunan 
Paris Univer.ai.tesi rektörü Profesör 
Şarltt: i şerefine, dün akşam Tokatli
yand >, lstanbul Universitesi rektörü 
Cemil Bey bir yemek verm*tir. Ye • 
ınekte fakülte dekanları ve bazı pro
fesörler bulurun~tur. Yemekten son
ra, karşılıklı sözler söylenmİ§tir. 

Gümüş paralar --
Perşembeye kadar eller
de dolaşn:ağa başlıyacak 

Yeni gümüş paraların basılışı artbnl
mı§tır. Yakında SO ve 25 lrun>şluklarm 
da basılmasına başlanacaktır. Basılan gii 
mı.iş paralardan 50 bin lirası Ankaraya 
Maliye Baka.nlığına gönderilmiştir. Islan 
bulda da l 00 bin lü-a kadar toplanmış 
gümü§ para vardır. lstanbulda yeni pa· 
ralar Merkez Bımkası tarafından piya
saya verilecektir. Bunun için Ankaradan 
emir beklenmektedir. Yeni paralann ya· 
rın veya perıembe günü ellerde dola§ • 
mağa bathyacağı umulmaktadır. 

Amerikan tayyareıi 
Ankaradan geldi 

ı932 .enesinde Atlantik Denizini geç· 
miş olan Amerika tayyarecilerinden 
Guiosepe Balanka Ankaradan lstanhula 
gelmiştir. Amerikan tayyarecisi Istanbul
dan Sofya, Bükreş ve diğer Avrupa mer· 
kezlerine uğradıktan •onra Amerikaya 
gidecektir. 

-o-

Ermeni katolik cemaati 
işleri teftiı edilecek 

Ermeni Katolik Cemaati idare Hey,.. 
ti 1 şleri, görülen lfrzwn üzerine teftiı e
dilecektir. Zabıta tekerleri ve kasayı mü
hürleınİ§ ve hesapları tetlcilm baılanuştır. 

POLiSTE 

Gemi azıya 
Alan beygirler 
Bir ihtiyarı çiğnediler,ara

ba param parça oldu 
Dün Samatya'da tüyler ürpertici bir 

çiğnenme olmuttUT. Arabacı lsmail oğlu 
Dunun, beygirlerinin başlarına yem tor
balarını asıp aavuşmuş, keneli baılanna 
kalan beygirler de bir aralık ürkerek ala 
bildiklerine koşımağa başlamıılarılır. 

Bu aırada oradan Rifat Baba isminde 
60 yaşmda biri geçiyonnuı, gemi azıya 
alımı olan beygirler ilkönce bu zavallı 
adamı çiğnemiıler, omm kurtulmak için 
bağmımdaıı ve çabalanı§mdan daha çok 
ürkerek büıbütiin kO§<Dağa, or.talığı bi
ribirine kat:mağa l>aşlamşlardır. Beygir. 
ler böy1e uluorta koıarlarken araba da 
parça parça olmuş, her parçası bir yerde 
kalnuşbr. 'Beygirler gÜçlükle tutulabil
miıler.reri. 
Ambacı l&mail oğlu Dunun biraz son· 

ra yakalanmış, adliy<'Y" verilnıiıt:ir. Müd
deiumumilik hıınaili sorguya göndermiı, 
hiıkim kendisini salıvennernİ§, alıkoy

muftur. 

iki yoz lira sırroldu 
Fatihte oturan yapı mimarı Veli E

fendi :ile Karagiiımrükıte oturan makinist 
Mehmet Efendi dün sabah tramvayla 
Veznecilere geldikleri zaman kavgaya 
l>aılamışlardll'. Veli Efendi kavga ema
~mda ilci yüz lirasmm çalındığını söyle
diğimlen tramvay durduru.lmut ve polise 
haber verilmiıtir. Veli Efendi Mehmet 
E.fendiden şüphe ettiğinden araştınnaya 
hıı1iamnttbr. 

Çakı ile 
Alyon wkağında Kamilbey apartıma· 

nmın kapıcı.sı Neci pile tavukçu çırağı 
Vitali Mamtda dün sabah bir kavga çık
mıştır. Nedp Vitaliyi çala ile yaralam11· 
tır. 

Çarpan araba 
Fatihte Haydar caddesinde hızla gi • 

den Abdülhamidin idaresindeki yÜk ara• 
bası UsJriiplüde Fırm sokağında 18 nu • 
ma~aıda Zeynep Hanıma çarpmış ve ya
ralamı§tır. <Arabacı yakalanmıfbr. 

YUrek durunca 
Beyoğlu Ağaç"§me&i ookağıncla 11 

numarada Jozef Apikyan Efendi Kara • 
köyde birdenbire düşmüş ve kalp sekt,.. 
sinden ölmüştür. 

Elli liraya ne oldu? 
Beyoğlunda Bostanbaşında oturan 

börekçi Kadir Efendi, polise gelerek 
yanında çalışan Kadir tarafından 50 lira
sının çalındığını söylemiıtir. Kadir ya· 
kalanmış, aTaştPn'll3.ya başlamruıtır. 

Kuşçular arasında kavga 
Dün Y eıricami avlusunda Kuşçular 

arasında bir kavga olmuş ve ku§çulukla 
tanınmış lsmail Zühtü Beyin oğlu Mu
hittin Bey yaralanmıştır. 

Y enicamide kuş satışı yapılan kahve
lerde, kavga olmu§ ve bu sırada birçok 
kafesler de parçalanmıştrr. Parçalanan 
kafeslerden kuşlar birer birer uçmu§ ve 
Muhlttin Bey bunla.-daıt kıymetli bir ta· 
nesini yakalamak ist..rken, camlar kınl
mıı ve sağ elıinden yaralanmıttır. 

Bu yÜzden bugün kuş pazarı obmya
caktır. Polis meseleye elkoymuştur. 

l<açak sigara kağıdı 
Dün Kocamu&tafapaşaıda Şükrü adm

da biri Pazar pazanoda muhafaza memur 
!arı tarafından kaçak Aslan markalı sİ· 
gaTa kağıdı satarken yakalanmıştır. Uze
rinde 240 yapraklı 9 defter bulpnınuş • 
tur. 

Liman 
Şirketinde tasfiye 

---<>-

Dünkü fevkalade toplantı
da mürakabe 

heyeti raporu kabul edildi 
Liman Şi.,,keti umumi heyeti dün §İr· 

lreti.n liman Hanındaki merkezinde fev
kalade olarak bir 'toplantı yapmıştır. 

Dünkü toplantıya, Maliye Vekaleti na 
mma şehrimiz tahakkuk müdürü Talat 
Bey .-iyaset etmiş, ta.CUyede bulunan iz. 
mir Liman Şi•keti namına tahs.il müdürü 
Ali Rıza, lkbsat V ek.aleti namma da 
komiser Fuat Beyler iştirak etmiılerdir. 

Fevkalade içtimada, Liman Şirketinin 
senebaşmdan ı2 ağustos tarihine kadar 
geçen faaliyeti hakkmda hususi müraka
be heyeti tarafından hazırlanan rapor 
gözden geçirilmiş&. Miirakabe heyeti 
raporu aynen kabul edilmiştir. 

Dünkü toplantı ile, eski şirket tama· 
mile taııihe kanşmıştır. Maliye V ekale
tinin vereceği emir üzerW, yeni Jıiman 
idı>resi kadrosunu.ı tanzimine ve teıkila
tm kurulmıw bazıırlıklanna başlanacak· 
tır. 

Nutuktaki 
Öz türkçeler 

-o-

Memurlar öjrenccek ve res 
mi yazılarda kullanacak 

Reisicumhur Hazretlerinin BüyÜk Mil 
!et Meclisinin a~ılma merasiminde söyle· 
diği nutukta geçen öz türkçe kelimeler 
hııJd<ında vilayete bir tamim gelınişm. 

Bu öz tiirl<çe oözlai, memurlar öğre
nerek resmi yazılarda kullanacaklardır. 

Günü~_ .. . .,. . 
Yeni sözler 

- Öz Türkçe ile -
Büyük dil değişimi, bize yeni 

s~zler öğretmeğe ba:şladı. Biz, di
yınce anlatmak istediğimiz adam
l~r, lstanbul gibi, lzmir gibi Bursı: 
gıbi büyük yerlerde yasayW: yurt
taşlanmızdır. Anadolu.köylüsü bu 
sözleri eskiden biliyor ve tanıyor
du. Kullandığı dil bu idi. Dergide 
bu~unan sözlerin asıllarını araşhr· 
dığımızda karşımıza hep yurdu • 
muzun bir bucağı çıkmaz mı? Şu 
veya bu köy adamlarının bu dili 
konuşhığunu görmez miyiz? 

Bundan ötürüdür ki yurdwnu • 
zun en yüksek bir sayısını ycıyan 
yurtta:şlarımızcı kendilerine yaban 
cı olan sö:ı:leri öğreteceğimiz yer • 
de bizim bu sözleri öğrenmekten 
başka yapacağımız iş yoktur. 

Belki yeni sözler birkaçımıza zoı 
gelebilir. Amma bu zorluk bu söz
lere alışık olmadığımızdan ileri 
gelmektedir •• Yıllarca annesini gör 
meyen, tammıyan bir adam onun
la ilk karp.laşhğındr; nasıl yadır -
gamaz ve anasını sanki Tanrının 
günü görüyormuş gibi kuccıklarsa 
biz de öz dilimize böyle sarıldık 
ve onu böyle kucakladık. 

Çok geçmeden yeni yeni kelime 
ler kafamıza yer etti ve onları se
ve seve kullanmağa ve anlamağa 
başlcül ık. ı 

1 

Bu işi zor sananlar .varsa onla
rın birçok sözleri klişe biçiminde · 
tanımalanndan ve öğrenmelerin • 
den ileri geliyor. Sözgelişi size bir 
örnek verelim: Fransızcada bir 
"Sage" sözü vardır. Bu söz (uslu) 
demektir •• '.Amma Fransızlar bunu 
(filosof), (hakim) karşılığı olarak 
ta kullanırlar. Biz "Sage" in bir 
tek karşılığı olan (uslu) yu (ya -
ramaz) kelimesinin tersi olarak 
kullanınz. (Hakim), (Filosof) kar 
şılığı olan uslu sözünü yan çize • 
riz. 

Neden "Yunanistanın yedi haki 
mi" diyelim de (Yunanistanın ye
di uslusu) demiyelim? 

iş böyle iken usluyu bu anlayış· 
ta kullandığımız yerler de vardır: 

"HQkim" ııözünü bilmeyenı'er, 
kullanamıyanlar bu ııözü anlatmak 
için "akıllı uslu adam" deme:ı:ler
mi 
Ammcı, yukarıda da söylediği • 

miz gibi biz, nedense bütün bu söz 
leri klişe biçiminde biribirinden 
ayırt etmişizdir. Zorluk iste buı·a· 
dan geliyor. ' 

Br örnek daha: 
Türkçe sözlerde (al) ve (el) ek

lemesi vardır. Biz gene bu ekleme
lerle yapılmış sözleri klişe biçimin 
de kullanıyoruz da bu eklemelerle 
yeni yeni sö:ı:ler yapmıyoruz. 

(Uysal), (kumsal) sö:ı:leri bıı
nun birer açık örneğidir. Ara;>ra 
dili böyle eklemeler ve başlama/at 
la yeni yeni sözler yapılarak z;;;n • 
ginleşmiştir. Bizim eski imperator
luk zamanında dil iş/erile uğraşan 
lanmız ise türkçeye yeni bir hız 
verecek ve'üstünde inceden İnceye 
çalışacak yerde bu cırapça ve fars
ça kelimeleri tıpkı tıpkısına almış· 
lar ve kul:anmışlardır. Çünkü ko· 
laylarına bu gelmiştir. işte dilimiz
deki eksikliğin bir köşesi de bu
dur. 

Yeni dil bilenlerimiz türkçemiz 
üzerinde bu yolda çalışırlarsa çnk 
verimli işler görmüş olurlar. 

Mümtaz FAiK 

Tutum haftası 
Her yıldan daha dolgun 

bir proğram yapılacak 
Birinci kanunun ı3 ünde başlıyacak 

olan tasan-uf haftası hazırlıkları her gün 
ilerlemektedir. Haftanın dolgun ve olgun 
olarak geçirilmesi için bir program ya· 
pdacak.tır. 

Bunun için de, bu çar§alllba günü öğ
leden &onra Halk Fırl<ası htanbul mer• 
kezinde bir toplantı olacaktrr. Bu top· 
lanbya Fır·ka idare Heyeti Reisi Dr. 
Cemal Bey reislik edecek, Belediye reis 
muavini Hamii, Maarif Müdürü Haydar, 
Milli Ilrtısat ve Tasarruf Cemiyeti h · 
tanbul şubesi mümessili Daniş Beylerle 
cemiyet azalan da bulunacaklardır. Ve
rilecek kararlarla, tasarruf haftasının kut 
lulanış programı çizilecektir. 

-o--

Matbuat toplantısı 
lstanbul Matbuat Cemiyetinden: 

lstanbul Matbuat Cemiyeti umumi he 
yeti ikinci defa olarak 24 T~rinisani 
1934 cumartesi günü saat ı3 te cemi
yetin yeni merkezi olan Ankara cad
desinde, ikdam yurdunun ikinci katın 
da toplanacaktır. Bu toplantıda mev• 
cut ekseriyet telakki edileceğinden 
muhterem azanın herhalde letrifleri 
rica olunur. 
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arı dilimizle J 
-1-'a_e_b_e_ş_e_h_r_i __ ...._ ______ __. Bilmecemiz 

Altın külçesi Geçen del*i bilmecemi:zi doğru hal-

K em briç Uzun yıllar toprak altında kalan !edenler arasında çekilen kur'ada birin-

b h . ciliği Galırtauray Lisesi 11mıf 9 • A., 242 
ir takım ergene (J)ler vardır ı • numaralı Yavuz Bey; ikinciliği ~öy 

KEM BRiÇ: 2· I l. 934 ilk kazılıp çıkanldığında onların Hür aobk Numara 90 Leonida Efendi ka 
Londra'nın "Yeşil hat., adını ta- değerini anlayamayız. zannu§lardrr. ldarehanem:izcleo hediyele-

tıyan yeşil ve hızlı otobüslerinden rİnİ aldırmaları kendilerinden rica olu • 
biri, beni nihayetsiz yetillikler ara- Gösterişsiz, kaba saba dururlar, nur •. 

sından ve asfalt yollar üstünden ge Ancak, biraz kazıyacak olsanız, Ceçan haftaki bilmecemi· 
çirerek birkaç saat içinde Kembri- özü çabucak kendini gösterir. Bü- . h il d 1 
çe getirdi ... Küçüklüğümden beri, tün canlılığı, kabuğunda değil, i- Zift a 8 İ miş ŞBkli 
aklıma, her Kembriç adı geçişte çindedir. 1 2 3 4 S 6 1 8 9 1011 
"Darü fünun,, gelir. . • Otobüsten Bunca yılların kül kokulu uyku-
İner inmez, kafamda biraz daha suna varan dilimiz de işte ba erge-
fUurla'111ıt bu düşüncenin aevkile nelerden biri idi. 
olacak, daha sokak ortasında iken 
Üniversiteye girmiş gibi önümü i • Büyük Bn~kan (2)ın gösterdiği 
liklemek ve başım• açmak ihtiyacı- yeri kazdık. Elimize işlenmemiş, 

bir kıilçe geçti. Yoktan varedici 
nı duydum.·· Muıtafa Kemal: 

Dar yolların iki tarafındaki dar 
kaldırımlardan, Kudüste küçükken ~Bu külçeyi siz işliyeceksiniz! 
gördüğüm, genç Yahudi papazları- dedi. 
nı andıran, başı kokoletalı, sırtı Onun buyruğunu ulusça (3) canla 
cübbeli talebeler geçiyor ve yolun başla karşıladık. Külçeyi, en derin 
iki kenarını da sıra sıra önü sepet· yerinden çıkardıktan sonra, işle
li talebe bisikletleri dolduruyordu. me•i sanki güç bir iş mi? 
Bu sepetler, taze yemitlerle değil 
eski kitaplarla tıka basa dolu duru- Onu ôlcluğu gibi bıraksaydık, 
yordu ... Kah bir mektebin tenef • gene paslanıp eski kılığını alacaktı. 
füshanesinde, kah bir kütüphane- Y aı:ık olmaz mı idi bunca emekle-

. 1 d d 1 re? .. nın sıra arı arasın a o aşıyorum 
zannına kapılarak hep ayni intibaı Vzerinde, bir kuyumcu gibi ça
vermekte devam eden sokakları lışmakla, öz dili öyle güzelleştire
geçtim, geçtim. . . • ceğiz ki beğenmedik kimse kalma-

llk defa Londradan beri lngilte- yacak! .. 
re'nin birçok yerinde gördüğüm sis Dilimizi yeryüzünün en tatlı, en 
ve dumandan islenmit duvarlar, gö 
zümde çirk,inliğini ve manasızlığı- çok sevilen ı•e en çok konuşulan 
nı kaybettiler; onların hepsini, u- dille>"indcn biri yapmak için ilk a-
zun kimya ve cebir dii!turları için dım atı'dı .. 5imdi, bütün iş, bu kaz -
hazırlanmış karatahtalar sanıyo - ma görmemis />:ilçeyi işlemektedir. 
rum ve bir gün - diyorum - fev- Dil deği~imfrıin büyük ônder 
kalbe,e~ allameler, bacaların te • (4) i hepinizi i' bapna çağırıyor. 
beş:rile bu taş tahtalara muhte,em 
ve yarı munkariz bir medeniyetin Ônümüzde yontulmak için yaz. 
hayat düsturlarını, muvaffakıyet gaç (5)larırı ~·Jrdunını bekliyen 
rumuzlarını yazacak... büyük bir altın parçası var! 

Üniversitedeyim; gelip geçenle- M. Salahaddin GONGöR 
rin yüzlerindeki çizgileri, sanki za
mandan ve meşakkatten başka bir 
şeyin eli çizmif, sanki anadan ve 
yardan batka bir feyin eli okta -
mış, .••• 

Bir tekkede veya bir kilisede de
ğil; fakat asırlardır mektepliğini 
muhafaza etmiş bir binada, duvar
lannın dile gelebileceğine; f!4Ya -
nın görünmiyen büyük gözlerle ba
kındığına, farkedilmeyen yavaş ve 
sinsi kımıldanıtlar ve işaretlerle 
bir şeyler söylemek istedi ğine ina
nacağım tutuyor ... Şimdi ; on beş 
Y? fın ilk hayat bilgisi dan mütea· 
rife'eri bir zamanlar yeni ve hari
kulade ilmi ketifler gibi ilahi sırrı 
tevdi edercesine müdavimlerine ve 
ren öğreticileri dütünerek hürmet 
ve merhameti bir arada duyuyor • 
rum ... 

Üniversite' den adreslerini aldı • 
ğım Türk arkadaşlar, beni gezdiri
yorlar; "biraz da tehri görsek, 
•öyle bir mekteplerden ayrıhak,. 
diyeceğim tutuyor fakat artık Üni
versitede değiliz; ne yapalım ki: 
şehir Oniveraite gibi. • . Mektepler 
mekik gibi şehri dokumuf; mektep 
liler mekik gibi sokaklarda hayatı 
dokuyorlar. . . Burada bildiğimiz 
hayattan ve içinde ya,adığımız 
halden eser yok. . • Burada mazi 
ve istikbal, yan yana, girift ve ses
siz, yatıyor, kaynafıyor ••• Hıi.1, bu 
mütemadi akışı kah bir bent gibi 
kesiyor, kah bir köprü gibi üstüne 
kemerini atıp geçiyor ... 

Ders senesi, 23 hafta ve ancak 
öğleden evvelki saatlara mahsus .• 

Milli tefrika: 20 

erkek arayarak bakkallara gittik
leri veya delikleri açılıp kapanan 
burunlarla etrafta erkek koklaya
rak fırınlardan döndükleri zaman
larda, bu dar, çapr&Jık, initli ve 
yokuşlu sokaklarda her teye imkan 
veren hiç, ama hiç bir macerası 
olmamı,tı. 

O halde? 
Birden kendini toparladı. Amma 

da kafa yormuştu haa? Zihnine do
ladığı bu Fatih, kızın ağzından 
mutlaka geli,igüzel çıkıvermit ola
caktı! Onun tecrübesi bol bir dip
lomat gibi ayarlı bir ağızla, her ke
limeyi tartarak konuştuğunu kim 
temin edebilirdi? Evet evet ... Her 
halde böyle o1 acaktı. 

Bu neticeye ulaşınca içinde bir 
rahatlık duydu; ve o anda koltuk
ları ölçüsüz bir gururla kabardı. 
Bir erkeğin maceraları üzerinde 
b · r kızı bu derece uğraştıran his 

(1) Ergene - Maden, (2) Başkan -
Reis. (3) Ulusça - Milletçe, (4) ön
der - Rehber, (5) Yazgaç - Kalem. 

Öğleden sonra mecburi spor var .... 
"Kem,, ırmağı ü tünde, alıtkın ol
mayan insanın paltosunun altından 
iliklerine kadar işleyen rüzgarlı bir 
havada, onlar, kısa pantalonlannı 
giyerek kürek çekmeğe, futbol oy
:ıamağa, güreş yapmağa gidiyor • 
lar . • Nasıl olmuşsa, bu hususta, di
ğ'erlerinden evvel usta olmut bir 
Hir.tl :n in içinde lngil izi, F ransızı 
VE Türkü bulunan, on on iki kişiye 
birden kumanda verişi zevkli bir 
manzara tetkil ediyor: Bir günün 
beyliği beylik; zavallı, ömrü'lde 
b: ~yle yalandan olsun hak'm olma
nrr , amir olmanın zev':i.li tatsın ba 
ri diye mırıldanıyorum .•. 

ikindi ça}Qndan sonra tekrar ser 
best çalışmaya zaman kalıyor; ak
tam; her talebe, siyah re:mi elbi
se~ ini giyerek kolejinde arkadasla
rile bir arada yemeğe gitmeğe ~ec 
bur; onda muhakkak evinde olma
sı ,art; biraz geç kaldı mı kapı bir 
çok nazdan sonra açılabiliyor ve 
sabahleyin, son derse kadar her 
profesörün suratında onun yüzüne 
çevrilirken bir aaıklrk peyda olaca
ğı muhakkaktır ... 

30000 nüfuslu Kembriç, altı bin 
talebenin yüzü ~uyu hürmetine ku
rulmuş; onlardan geçiniyor. Kem
briç, asırdide talebe şehri; modem 
ilim tekkesi •.. 

Behçet KEMAL 

tfıüeııifi: Na:ımi Şehap 
ne olabilirdi? 

Yüzünde bir çapkın gülümseme 
dolaştı. Sağ takağını muttalaya
rak; 

- Nah sana ayı kafaaı ! - diye 
mırıldandı - Kız sana bu kadar 
vurgun olsun da !en bunu anlaya-
ma ........... eşşeek ! Bu işi neden bu 
kadar geciktirdin? Hele neydi o 
deminki tereddüdün? he! ... mız
mız, korkak, çekingen herif! 

Derin bir nefes aldı. Bu havaya. 
da karanfil mi kabştırmıtlardı ne? 
burnu, hotluk veren bir koku alır 
gibi oldu. Ağır ve bunaltıcı uyku
dan uyanıvermit gibiydi; gözleri· 
ni kırpıştırarak etrafa bakındı. 
Hayret ! Sokakta kendilerinden bat 
ka kimse yokmuş gibi yürüyen tU 
Pomeranyalı, kaba, Alman küçük 
zabitlerine kızmadan bakabiliyor
du. Müthit bir nete belirmişti için
de .• 
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K t R 11111 A l S l K • Ü -Yeni Bilmecemiz 
Osmanlıca karşılr:klarmı yazdığwruz 

kelimelerin öz tiit'kçe mıJkabillerini şek
limizin bot hanelerine yerlefl!irerel< şek.l.i 
kesip "Milliyet Bilmece Memurluğuna,, 
gönderiniz. Doğru halledenler araımda 
kur'a çelo_iyoruz ve kazananlara hediye
ler takdim ediyoruz. Müddet: Per""'1· 
be günü aktamrna kadardrr. 
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Soldan sağa 

1 - Muhabbet (5). Şart edatı (3). 
2 - Tir (2). Kasap (4) . 
3 - Bahadır, kahraman (5). 
4 - Hedef (4). Cevval (4). 
5 - Latiie. kalbuT ( 4) • 
6 - Musiki (2) . Emsalsiz (5). 

1 

7 - Dut, dıunan (2). Asude, müf • 
ret (3). 

8 - Efe, Ayduılı ( 6). 
9 - Tahta (4). Rabıt edatı (2). Ha

ne, sakf (3), 
10 - Mayi (4). 
11 - istifham (2). Düzgc:ı yol,.!<> • 

&e (6). 

Yukardan aşağı 

1 - Aile ismi (6). Şöhret, lakap (3). 
:.: - Ziraat (4). Karadeniz sahdUıde 

bir vilayetimiz (4). 1 
3 - Herhalde, petrol (3). Katı (4). 
4 - Dahil (2). Yemdden emir (2). 
5 - Nota (2). 
6 -Arzu (5). 
7 - Kanun (4). Rabıt edatı (2). 
8 - Çabuk (3). Şart edatı (2). 
9 - Şüphe (5). Seyy;De (3). 
10 - Nota (2). K.ilim (4). Ust ek! • 

ğil (3). 
11 - Ahali, cümle (4). 

lsfanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müf.iı İsmail Hasan efendiye ait Fin

cancılar yokutunda ıokak içinde 26-28 

numaralı mahalde mevcut makine ile 
Çenberlita~ta Vezir hanında mevcut ma
kinalar açık arttırma ıuretile ~atılacak· 
ta. isteyenlerin 25-11-934 pazar günü 
aaat 10 da Fincancılardaki mahalde ve 
yevmi mezkürda saat 11 de Vezirh .. -
nında hazır bulunma.lan ilan olunur. 

(4933) 

Yirmi otuz adım ötede, bir ban· 
ka tubesinin önünde, sekiz on genç 
toplanmıştı; ve Hilmi bunlara ha
raretli hararetli bir teyler anlatı
yordu. Onu genit omuzlarından seç 
ti. Hepsi katılasıya gülütüyorlardı. 
Acaba Hilmi dar sokakta geçen 
sahneyi mi anlatıyordu da kendi
sini alaya mı alıyorlardı? 

Y oo ... Hayır! Buna hakları ola· 
mazdı. Birden adaleleri gerildi. 
ileri atıldı. 

"Aşil,,i canlandmrken topukları· 
nı!l. üstüne birer kanat konduran 
sanatkarın gözlerine inanalım ... 
Bir bahar günü, burnu çayır koku
su aldığı zaman, dizleri içten ge!en 
bir nete ile yaylanan hangi gencin 
atık kemiklerinde böyle kanatlar 
belirmez? 

Nazmi, işte böyle bir efsane kah
ramanı hızile onlara doğru atıldı. 
Uçar gibi bir süratle yurumeğe 
batla-:!:. Oraya gidecek, bumuna 
gülen varsa burnunu kıracak, yook 
eğer çoc.uklar kendisile uğratmıyor 
!arsa Hilmiyi bir kenara çekecek 
ve zaferini ona söyleyecekti. Fa
kat bu Aşilliği çok devam etmedi. 
Henüz dört ~ adnn atmıfb ki, 
mağazaların birinden çıkan eli pa
ketlerle dolu bir adam. kendisini 
göğüsleyiverdi; ve çarpıtma öyle 

Konıervatuvarın ikinci 
konseri 

Ali Se"Zayi • izzet Nezi - ..Orhan 
Mesut Cemil - Cemal Retit 
ODA MUSIKISI 

22 ikinci te§rin peı-fembe 17.30 
FRANSZ TiYATROSUNDA 

Biletler: 100, 75, 50, 30 kuroıtur 

İki temıoil 
Pazartesi günü aaat 20.30 da Halken 

nin Alayköjkündeki teınftl ıubesinde 
"Sakaryanın tayyarecileri., ve «Eski a
detler• piyeıleri temsil edilecektir. 

Bedava musiki dersleri 
Cumhuriyet Gençler Mahfili Muti.ki 

Şubesinden: Mahfilde parasız (yaylı saz 
lar) dersleri açılmıttır. Dersler bet" hafta 
salı günleri aaat 17 den 20 ye kadar mah 
filin Beyoğlu T okatlıyan arkaımdal<i 
CumhUt"iyet Halk Fıri<ası Beyoğlu kaza 
merkezi binasındaki d..ireleıinde verile
cektir. Kayrt her gün saat 14 ten 21 e 
kadar Mahfil idare Müdü.-lüğünde yapıl 
maktadır. Kaydolmak İ•teyenlerin üç a
det vesika fotoğrafı ve hüviyet varaka • 
larile Mahfile müracaatları. 

-o--

Jinekoloji cemiyeti, do· 
ğum ve ka.dın 

hastalıkları hekim'eri 
Türk jinekoloji cemiyetinden bir 

mektup llldık. Bu mektupta, kadın 
hekimlerinin toplantısı hakkında dört 
gün evvel gazeteınizde çıkan bir ya
zıdan bahsedilmekte ve TUrk jineko · 
loji cemiyeti hakkında tu ma.lümat ve 
rilmektedir: 

"Cemiyetim.iz sekiz &ene evvel ku
rulan ve memleketin bütün kadın Jıe. 
kiınlerini b'rlettiren (Türk jinekoloji 
cemiyeti) olup, içtima mahalli Etibba 
odasındadır. Bu cemiyetin reisı Prof. 
Kena:ı Tevfik Bey, katibi de Dr. Ah
met Asım Beydir. Bu cemiyetin Türk 
jinekoloji ar,ivi ismıle bir gazele&i 
mevcut olup gerek mesai.!ıİ ve gerek 
neıriyatile beynelmilel taıunmıştır. 
Cemiyet tamamile fennidir ve her ay 
muntazam.an içtima e!me.ktedir. 

(Doğum ve kadın hastalıkları he
kimleri birliği) isminde tetekkı.ilünü 
gazetelerde okuduğumuz yeni letek • 
kül, geçen sene teessüs etm.i, ve şİm· 
diye kadar ancak iki defa toplanL yap 
mı.ş.tır. 

Binaenaleyh sekiz aenedenberı ınü 
eaa.ea ve fenni bir cemiyet olan rr ürk 
jinekoloji cemiyeti) ile geçen &ene ku 
rula.n diğer cemiyetin biribirine kıırıı 
tırılmamaaı 18.zımgelir .,, 

1 lş ve lşçi 1 --Milliyet bu sütund 2 İ§ ue l§fı iatİ· 
yenlere tnvas.sul ediyor. it ve işri 
İs! .'y~ .. :er bir mektupla Iı büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Ev İ§lerini hak.kile l:i.U.r, ütü, çamaşD". 

yemek yapabilecek genç bir aile kaclmı 
ciddi bir evde it arıyor. Milliyet lı Bü
rosu (Heybeliada) rumuzuna müracaat. 

• • • 
İşci arayanlar 

Dört hanmı işçiye ihtiyaç vardır. is
teyenlerin Tarakçılarda Biraderler Han 
8-9-10 numaraya müracaat etmeleri. 

lst..ınbul birinci hukuk mahkemesin
den: 

Müddei Hüseyin ağa tarafından M. 
aleyh Pendikte Rafet pa§a caddesinde 
56 No. da mukim Vedia Hanım aleyhi
ne ikame edilen ipoteğin fekki davasm
dan dolayı tebliği muktezi dava arzuhll
li suretinin ikametgihı hazm meçhul bu 
lunan mumaileyha Vedia Hannna H. 
U. M. K. nun 141 inci maddesi mucı· 

bince 15 giin müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan mümaileyha 
mezkür müddet zarfında dava arzuha
line kartı bir cevap vermediği takdirde 
hakkında muamelei müleakibei kanuni
yenin ifa edileceği ve dava arzuhal ıu· 
retinin tebliği makamına kaim olmak ü
zere ilin olunur. ( 4940) 

tiddetli oldu ki paketlerin birkaçı 
yaya kaldırımının üstüne düttü. 

- Dikkat et önne ulan! .. Vay! 
siz misiniz Tahsin Bey? 

- Evet Nazmi bey kardetimiz ... 
Bizzat bendeniz ... 

idare memuru bir elile koluna 
aaılmı,, öbür elile yere düten pa-
ketleri toplamağa çalışıyordu. 
Genç burnundan soluyarak ona yar 
dım etti. Eğildi, bir kızın yüksek 
topuklu iskarpinlerile üzerinden 
bir serçe gibi sekip geçtiği bir ku
tuyu ve ihtiyar bir efendinin, san
ki kendisi görmüyormuf ta göste
riyormut gibi, ba,tonile itaret etti
ği bir paketi aldı. Ve bunu uzanır
ken disleri arasından; 

- Canınız kavga etmek istiyor 
galiba ... - diye homurdandı -
Yol kesmenize bakılırsa. .. 

Büyük bir kolonya tisesi kırıl
mıştı. idare memuru ona bakıp ey
vahlanırken bu sözleri işitince hay
retle irkildi: 

- Ne münasebet a beyim? .. 
- Pek tesadüfe hamledemedim 

bu çarpışmamızı da ... 
Tahsin bey yüzünü tatlılaştırına

ğa çalıttı: 
- Hep fena şeyler mi dü,ünür

sünüz kuzum siz? Aramızda bir 
dütmanlık mı var ki hatırınıza ilk 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 Almanca ders. 18,30 Dans muıikisi 
plak ile, 19,30 Dünya haberleri. 19,40 
Mösyö Goldenberg idaresinde Koro he
yeti. 20,10 Kadın ıaatı: Azade hanım 
tarafından müsahabe, 20,40 Mehmet Mü 
nir bey tarafından taganni La,inski Bey 
refakatile. 21 Şiir. 21,15 Anadolu ajansı, 
Borsa haberleri. 21,30 Radyo orkestra
sı tarafından hafif musiki. 

(Hava müsait oldukça garp memle
ketleri netriyab programımıza ilive edi
lecektir.) 

545 IChz. BUDAPEŞTE, 550 Om. 
18,35: Bachıo eserlerinden piyano konseri. 

19,15: Ders. 19,45: Hafifi tarkılar. 20,25: Se

yahat hatıralan. 21: Yaylı sazlar kuüteti. 22,20 
Spor ve habe rler. 22,40: Askeri konser. 23,10: 
Ha•a haberleri. 24: Pl&k. 

175 Kez, MOSKOV A, 1714 m. 
18,30: Kızılordu İçin netriyat. 18,55: Mos

kovanın en tanınmıt akordeon kouseri. 19,30: 
Kollc:oı netti.yatı. 19,55: K.olkoslar içi.a kon
ser. 21: Senfonik konser. Z2: EcDebi dillerle 

832 Khz. MOSKOVA, "Stalin,, 361 ... 
Proaram aönderilmemittir. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m . 
16,45: Rus mus iki si. - Musahabe. 18: 

Brabmun eıerleri.nden ıonatlar "piyano - ke· 

man,,. 18,25: Muhte lif. 18,35 : Şarkılar. -
Musah ... be .. 19: Haberler. 19,15: Orkestra kon• 
seri, 19,45: Edebiyat. 20: Hafifi musiki. - 20, 
20: Mu.ahabe. 200,30: Hafifi musikinin deva• 

mı. 20,45: Mubteli.f. 21: "Paris hayatı,. İsminde 
ki Offenbachın opera temıili. 23,30: Reklam
lar. "konserli,.. Z3,45: Spor. 24,05: Kuartet 
opera kooıeri. 

Khz. LEIPZlG, 382 m. 
17: Radyo orkestrası. - Musahabe. 19,20: 

E.- musikisi.. 20,35: aTrihi neıri7at. 21: Haber· 

ler. 21,15: Milli oeıriyat. "Alman e.- musikisi,. 
22: Graf Schorchi isimli skeç, 23: Haberler . 
23,20: Gece musiLdsi.. 

9SO Khz. BRESLAU, 316 m, 
17: Hafif musiki. - Muhtelif. 19,15: Kuar• 

tet konseri. - Musahabe. Günün kısa bahis
leri. 21,15: Milli Alman musikisi. 22: "Golıat .. 
ha., isimli ıkeç . 23: Haberler. 23,25: K.ııa dal 
gah amatör. 23,35: Musikili netriyaL "Ham • 
burıtan nakil . 24 :Gece konseri. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika ak tamı. 21,400: l\1uıabab.. 21,45: 

Danı muıikiıi. 22: Hot.berler. 22,20: Belçika 
musikisi. 23,05: Şarkılar. 24: Piyano muıikiai.. 

841 Khz. BERLIN, 357 m . 
17 : ~eteli musiki. l S,40: Bando mızıka. 19, 

05: Gençlere . 19,JO ~ N eteh ne ı riyaL 20,40: 
Akıam haberleri .21,15: ,arkılt " sopran,. Al
man musikisi . 22: J\.1uıab~be.li keman ha.-a
ları. 22,30: Alman ev muıi.ki.ıi. 23: Haberler. 
24: Küçük rad,.o orekıtrası. 

1031 Khz . KONIGBERG, 291 m. 
17: Hafif musiki. 18 ,15: Alma.n e.- mu s:k:•i. 

19,.30: K a narya konseri. - l\1 ı.ıh teiif. 2 1: Ha

berler. 21 ,15: Berl indcn naki.l. 22: Bleılau'dan 
na kil. 23 : a Hberler. 23,25: S iya si ıazete haber• 

1 rı . 23,40~ Pli.k. 24: D a ns mus ikisi "Münihten" 

592 Khz. VIY ANA 507 m. 
17,55 Amatör saati, 18 ,2 5 Faust'un 

sonatlarından, 18,50 Müsahabe, 19,15 
Ders, 19,40 Modaya dair, 19,50 Haber
ler, 20 Müsahabe, 20,15 Sonra bildiri
lecek 22 Şarap ve lezzeti isimli neşriyat, 
23 Org konseri, 23,30 Haborler, 23,50 
Dans musikisi, 1 Plak. 

Şehir Tiyatrosu 
Pi üdürlüğünden: 

Tiyatromuzun yeni balet kursu açıl• 
mak üzeredir, yetişmek ve girmek isti• 
yen hanımların her gün saat on üçtel'I 
onbete kadar Tepebatında Şehir tiya 
sunun dans muallimine müracaallan 18-
znndır. 

SOREYY A OPERET! 
Şehzadebaşı Ferah 

tiyatrosunda 
Bu ak§& 20,30 da 

KADINLARDAN BIKTIM 
Operet 3 perde, yazan Yusuf Suruıi 

Localar 200-150, mevki 30, balkon 
Yarın akıam saat 20,30 da 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 

KIRK YILDA BiR 
Cuma mat.İne 15 de Beyoğlu Mul 

Cuma akşam 20,30 da 
U..küdar Hale Tiyatrosunda 

KADINLARDAN BIKTIM 

lıtanbul asliye mahkemeleri Birin 
Yenileme Bürosundan : 

4-12-933 tarihinden evvel ikame ol 
nup Asliye 2 inci Ticaret mahkemesi 
den derdesti ruyet ve O ıküdar Banka 
ile Mehmet Şevket Bey arasında mül 
kevvin dava dosyasının yenilenmesi içİ 
mumaileyh Mehmet Şevket Beye ııö 

derilen beyanname ve davetiyenin b' 

tebliğ iade edildiği ve ikametgahı 

meçhul olduğu görülmekle Mehmet 
ket Bey hakkında yirmi gün müddeti• 
!inen tebliğat ifasına ve 7-1-935 

ne mü.adif günü ıaat 14 de yeuil 

tahanede kain Birinci yenileme B .. 
na ııelmediği taktirde 2367 N o. lu ka 

ahkamına tevfikan yenilemenin gıyab 
da yapılacağı ilan olunur. ( 4939) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaklly Topçular caddesi No. 3 

902 - tsutua kadınlar, l:Sütün aşıklar, l:Slltil:l Don Juanlar 
iki ıayanı perestiş yıldız 

ELIZA LANDI 
Te 

N 1 L S AST E R'in 
ıemsıli muhıeşemlerl olan 

IŞIKLAR SÖNÜNCE 
Komedi müzikallnl görmeğe koşacaktır. 

Bu perşembe akşamı S A R A Y Sinemasındıı 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idarui : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +B043 

gelen ley kavga oluyor? 
- Yok ama... hani ... Mecelle 

nnıalliminin işini hala unutamamıt 
bulunabilininiz de ... 

- Çocuk! Biz onu çoktaan u
nuttuk. 

- O halde ne istiyorsunuz? 
- Seninle f(iyle bet on dakika 

konutmak. 
- On dakika çok. 
- Mühim bir itin varsa, seni yo-

lundan alıkoymayayım. 
- Çabuk söylersen dinleyebili

rim. 
Şimdi idare memuru teklifsiz ve 

yılışkan bir tavırla koluna geçmit 
onu bir pastacı dükkanına sokmak 
istiyordu; 

- Bir çıkarı var galiba ... - di
ye düşündü genç -

Sonra yiiksek sesle; 
- Y oo ... -dedi - O kadar uzun 

boylu vaktim yok ... Bak arkada~
lar kartıda beni bekliyorlar. 

- Peki peki ... yalnız bana şunu 
söyle ..• Bu ay üzüm para edecek 
mi? 

- Ne bileyim ben? 
- Etme Nazmi! Elini ayağını 

öpeyim, bana biraz fikir ver. Ben 
sorup toruşturduın; senin kimlerle 
düşüp ka!S..tığmı öğrendim. Affet 
beni ... Sana karşı bir edebsizlik 
ettim ama ... Şimdiden sonra he! 

emrin başım üstüne. Tut ki mekt 
te müdür Een~in ! Ne söylersen 1 
pacağım ... Piyasa nasıl? Üzüm 
ra edecek mi? 

Bu sözler genci bir parça yuJl1 
fatır gibi oldular. "Hah f(iyle. •• 
la gel!,. gibilerden bir bakıtla 
muru süzdü. Sonra, dirhemle 
satar gibi, kelimeleri ağzından t 
ta tarta çıkararak; 

- Her halde ..• - dedi - ff 
burg alıcı ... Bütün firmalar bir 
tadanberi toptancılllra telgraf!. 
yağdırıyorlar. Danimarka için ~ 
yük bir parti hazırlanıyormUf· 
üzüm vesikalarının kıymetlenJlleı 
ni icap ettirir. Gene kulağıına ç' 
lındığına bakarsan lsveç finıııı.1 
bu ay sonunda büyük bir incir j1 

ku çekeceklermiş. Malum a. ... 
1 

veç limanları Amerikanın traııs' 
depoları haline girdi. lncir vesilı. 
!arının da bu yüzden yüksele&e 
leri tahmin edilebilir. 

Tahsin beyin gözleri ticaretiıt ~ 
dım yeni tatmış hasis bir adaJll 
yecanile ı:arladı: 

- Kaça kadar yükselirler dt 
. ? 

sın. . 
- Eh ... üzüm bugükünün üç ıtl~ 

ne çıkar. Daha başka sebepler 
1 olacağı için incir de bu fiati bıJ 

sanırım. 

-Bitmedi 



10 TARiHi TEFRiKA: 

ittihat 
j(MÜTEFERRiK HABERLER)/ .. 

Türk operaları Adanada yapıla ~Ü~<®D V©l~n Terakki! ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfu:z;dur. Yazan: A. C. 

Avıısfurga mallarına karşı bütün 
Türkigede boykotaj ilan edilmişti 

Fakat mütalealarının sonunda: cu da verilmemesi karar altına alın 
"ilhak aleyhinde hiç bir teşebbüs- mıştır. 
le bulunmayacağımız tabiidir.,, Halbuki Adriyatik sahilindeki is
kaydmı koşuyordu. Bununla bera- kelelerimize yalnız Avusturya va
lıer bir taraftan Türklere dost, di- PUTiarı işlemektedir. Her ne kadar 
ier taraftan da Avusturyalılarla İtalyanın Poglia kumpanyası da 
llıüttefik olmasından hasıl olan ka- vapur işletiyorsa da bu ltalyan va
rıtık vaziyeti bir derkenannda şu purlan pek muntazam bir surette 
1Uretle izah ediyordu: "Türk nok- gelip gitmiyor. Bundan başka ltal-
lai nazarından bakılacak olursa yan vapurlarının i&ediği yolcu ve 
0Yle bir vaziyet hasıl oluyor ki eşya ücretleri de mahalli ticareti 
larafımdan yirmi senedenberi dost sekteye uğratacak kadar yüksektir. 
llolitikası takip edildikten sonra, ltalyanların karşılarında rakip gör
l'ürkiyenin taksimi için ilk işaret meyince bu ücretleri tekrar arttıra
en birinci müttefikim tarafından caklarına şüphe yoktur. 
~eriliyor.,, Onun için verilen boykot karar-

lttihat ve Terakkı cemiyeti ilanı run tutulabilmesi bu sahildeki is
llıeşrutiyeti müteakip hasıl .:.lan şaş kelelere haftada veyahut on beş 
t 1 h k d" günde bir kere ucuz ücretlerle bir "in ıktan sonra enüz en ıne ge-
lememişken, Bulgar istiklalini ve vapur işletilmesine mütevakkıftır. 
lloına ve Herseğin ilhakına bir de Bu vapurun Şenkin iskelesine ka-
8 Teşrinievvel 1908 de Giridin Yu- dar getireceği yolcu ve eşyayı lş
llanistana iltihakını İstemesi takip kadranın iki saat uzağında ve &
eylemişti. Istanbulda vaziyet çok yana nehri sahilinde Abot iskelesi
terginleşmişti. Aradan bir kaç gün ne kadar, Avu .. turya kumpanyası
teçıneden Rusların da boğazların run işlettiği gibi, yüz elli iki yüz 
açılmasını istemeleri üzerine vazi- tonluk ve dört kadem su çeker al
tet büsbütün vehamet kesbebnişti. tı düz yalnız bir vapurun naklet
(:ünkü Ruslann bu talebi, diğer ha- mesi lazımdır. Bu vapur, ya idarei 
diseleri gölgede bırakacak kadar mahsu!aca veyahut Osmanlı san
lehlikeliydi. Türk milleti meşruti- cağı altında işleyecek diğer bir 
Y • ak' f kumpanya tarafından temin edil-
betın tadını tatmağa v ıt ve ırsat melidir. Şimdi cemiyetimize müra
ıılamadan Türk devleti yıkılmak 

i U~ere bulunuyordu. Boğazlar me- caat eden ticaret odası reisi bunu 
lelesinde Avusturya ile Rusya itti- bizden istiyor.,, 

fak etmiş olduklarından ne Fran- Tabii idarei mahsusanm böyle 
•a, ne de Almanya Türkiyeye yar- vapurlar tedarik etmesine imkan 
dıın edebilecek bir vaziyette bulu- yoktu. O devirde idarei mahsusa 
llııyorlardı. denilen müessese, Abdülhamit su-

Bu aralık Bosna ve Hersek mese- kut edinceye kadar şunun · bunun 
lesi de pek had bir ,ekil almıttı. A- menfaatine hizmet etmi' olan hur
\rıısturya, ilhakın Babıali tarafın- da bir kaç gemiden başka bir şeye 
dan tanılmasını istemi,, Babıali bu- malik değildi. 
l'lu ,iddetle reddetmiş, galeyan art- ittihat ve Terakki, metrutiyetin 
llıı' ve Avusturya emtiasına karşı ilanından daha iki üç ay geçme-
bütün Türkiyede boykot ilan edil- den bir taraftan böyle pek mühim 
ıni,ti. Bu boykot o kadar büyümüs-
~ü ki Avusturya hükumeti Türkiye harici gailelerle kartıla,ırken diğer 
ıle diplomasi münasebetlerini ka- taraftan da dahili zorlukların art-
letmeği bile düşünmeğe ba4lamıf· tığını görerek gittikçe daha tatkın 

' tı. bir hale geliyordu. Bir kere Enne-

r 

t 

lttihat ve Terakkı cemiyeti evvel niler bazı isteklerle ortaya atılmıt
ce Yazdığımız vechile bir taraftan !ardı. Van ve Bitlis vilayetlerinde 

Selanikte Avusturya mümessili bulunan Kürt beylerinin, Abdül-
ile llıÜzakere ederken diğer taraftan hamit adamlarının ve daha bir çok 

boykotun bütün memlekete sirayet kimselerin uzun senelerden beri 

etıneaine çalıtıyordu. F akatboyko· oralardaki Ermenileri zulümleri 

lıı ilan etmek kolay, onu tatbik ey- altında inlettikten fOnra hala yer

leınek ise çok zordu. Memlekette !erinde kaldıklarını ve hiç bir ceza-

&anayi namına hiç bir şey yoktu ya çarpılmadıklarını gören Dat· 

ki Avusturya fabrikalarının gön- nakzutiyun komitesi, Van ve Bitlis 

derdiği mamulat yerine yeı-li sana- vilayetlerinden gelen telgraflan 
ti bir şey yapabilsin. Hatta bazı hülasa ederek tecziyelerini talep 
terierde Avusturya vapurlarının ettiği Türk ve Kürt kimseler hak
~erine geçebilecek batka bir va· kında ittihat ve Terakki cemiyeti-
~ nin İstanbul merkezine bir liste da-l U~ bile tedarik olunamıyordu. 

,ttıhat ve Terakki cemiyetinin 1,. yamBuıştlıı.'stede kırk el'i ki«inin isim-
<todra merkezinden Selanikteki u- T 

llııııni merkeze çekilen bir telgraf- !eri yazılıydı. Mesela Van vilaye-
lıaınede deniliyordu ki: tinden Musa bey, umumi katli ter

"Avusturya ve Bulgaristan hüku
lı:ıetlerinin Oıımanlı devletinin en 
larih haklarını ayaklarile çiğnemif 
01ınalarından müteessir olan lşkod
t~ lslam ve Hıristiyan muteber tüc 
~tlar ticaret odasında toplanarak 
b l letrinievvel 1324 tarihinden iti
l\. il.ren vapurlara yükletilmiş olan 
ı. "11&turya ve Bulgar mallarının 
"ll.bui edilmeden ve boşaltılmaya
~~ geri gönderilmesine karar ver
"'1tlerdir. Bu karar ticaret odası 
~tİsliği vasrtasile resmi bir tezkere 
~.e Cemiyet merkezine bildirimi•;r. Bundan sonra Avusturya kum
~alan vapurlarına efya ve yol-

tiı' ve icra eylediğinden, sonradan 
da bir çok zulümler yaptığından, 
bir çok araziyi gasp ve zapettiğin
den ve meşrutiyet idaresine de mu
halif bulunduğundan dolayı azli, 
muhakeme altına alınması ve getir
tilerek muhakeme edilmesi isteni:i
yordu. 

Sonra diğer on, on bet kiti hak
kında şöyle söyleniliyordu: Bunlar 
i!tipdat zamanında irtikapları, cü
rümleri ile şöhret kazanmışlardır. 
Kendilerini mes'ul tutacak deliller 
ve vesikalar vardır. Meşrutiyet ida
resine de düşman oldukları halde 
hala vazifelerine devam ediyorlar. 

-Bitmedi-
~-------
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Bromural -Knoll· 
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Knol' A.-lı kıonv vi rn1ctd~lc ! •. l r kıla•ı, l 11 lwig<lıafer' Rlıiıı. 

Bu sezon dinleyeceğimiz 
birer perdelik üç türk 
operası nasıl ıeylerdir? 
Ceçen ıene Ankara' da temsil edilen ve 

Türk operasının başlangıcı olarak kabul 
edilen ( Oz soy) dan sonra bu sene haki
ki Tim< operaları olarak Bayönder, Taş
l>ebekler ve Ulkü yolu ismindeki birer 
J>Cl'delik üç eseri göreceğiz ve dinleyece-
ğiz. . 

Bu eserler birer perdeliktir ve öz türk. 
çedirler. 

Mesela (Bayönder) piyesinin başlan
gıcında sahneye elinde curası ile gelen 
Ozan fU şekilde aöze başlamaktadır. 

Curam benim gönlümün acı yangusu 
curam 

Neden sesin çıkmıyor yürek kaygusu 
curam? 

Söyle duysun ezgini bucaksız karan
lıklar 

Sen kimseyi gözetme derdi anlayan 
onlar 

O ne? ne oldu sana gül bağrın yara 
ırudır? 

Senin de alın yazm ben gibi kara 
mıdır? 

Bu şekilde başlayan Bayönder opera
sının mevzuu bir efsanedir. Fakat bu • 
ı.ünkü Türkiyeye ithaf edilmiş ve Büyük 
Onder'in Türk gençliğine Akdeniz.i gös
terişi çeşnisi verilmiştir. 

Hikayeyi kısaca anlatalmı: 
Bir ölkede yaşayan Bayönder iyiliğin 

örneği olan güzel bir kadHU ııevenniı ..• 
Bir gün büyük fırtınalar kopuyor. Bu a
rada Bayönder'in kadını ölüyor. Fakat 
ölürken yüreğini bir altın tas teklinde 
Bayöoder'e vererek diyor ki: "Ne zan-. 
batın ırkılırıa bu tas.tan su içersin, o za .. 
man insar>lığın ezelden gelen ddıi.sınnı 
Büyülüğüne (kerametine) kavuşunun~, 

Ffl'tlnanın zulmundan bedbinleşen in
sanlığı Bayönder bağırarak doğru yola 
çekiyor. 

Araya giren .embolik bir bale zanıa. 
nın geçtiği · anlatıyor. 

Bayönder · şölen (ziyafet) veriyor, 
Bu şölende varını yoğunu heri<ese ar • 
mağan ediyor. 

Soruyorlar: 
- Altın tası ne yapacaksın? 
Bayönder altın tası denize fırlatarak: 

- Her ne gün Türk bunalırsa, bu de
nizin kenarından bir yudum su alsm, 
altın tasın sihrine kavuşacaktır.,. 

Diyor. 
Bayönder'i Prag' da Profesör Alo is 

habe'ye talebelik eden Necil Kiıznn Bey 
bestelemiştir. Kendisinin Prag'da beste
iediğıi bir tecrübe opera&ı büyii.k muvaf. 
fakıyet kazanmı~tı. 

cak Gazi abidesi 
Bu abirleyi tamamen türlı 
sanatkarları yapacaklar 

ADANA, 19. A.A. - Şehr.iıni.zde 
Gazi Hazretlerinin namlarına yapıl
makta olan büyük abidenin toprak ka
leden ta§ları ve lstanbuldan da mer
merleri getirilmiştir. Temamiyle Türk 

aanatk&rlar tarafından yapılmakta o
lan abide Türkiyen.in en büyük ve en 
güzel abidesi olacakhr. Abidenin pro
jesi mimar Abdullah Ziya Bey tarafm· 
dan yapılmıştır. Mimari kısımları da 
yine kendi.&i tarafından, heykeller, hey 
keltraş Hadi Bey tarafından yapılmakta
dır. Şehrimizde büyük bir parkın or
tasına konacak olan bu eserin üzerinde 
altı heykel vardır. Heykellerden birisi 
Cazi Hazretlerini temsil etmekte diğer
leri de Adananın kurtulu§unu göster
mektedir. Abidenin önünde büyük bir 
mermer havuz vardır.Bu havuza ıu, şela
le halinde akmaktadır. Toprak kaleden 
getirilen koyu zeytinrengindeki bazalt 
taşlariyle da abidenin merdiven ve arka 
kısımları yapılmaktadır. Iılenıncmiş o
caktan bin bir zorlukla Türk işçileri ta
rafından çıkarılan ,bu tatlar yine ayni 
zorluk ve büyük bir maharetle işlen
mektedir. Abidenin en karakteristik ci
heti sade ve temiz bir çizgi içinde ve 
maksadı derhal ifade edebilmesindedir. 
Sanatkarlar abideyi Adananın kurtulut 
günü olan 5 Kinunusaniye yetiıtinnek 
için çalışmaktadırlar. Türk sanatki.rları 
tarafından Türkün asil ve yüksek ruhu
na uygun olarak yapılmakta olan bu 
abide, k.anunisanide merasimle açılaoak
br. 

Deniı:yolları ve Akay 
idaresinde tekaütlük 
Denizyoll.arı, Akay ve havuzlar ida 

resi memurlanrun tekaütlük işleri hak 
kında Okonomi bakanlığı tarafından 
Meclise verilmek Üzere bir layiha ha
zırlanrnı4ır. Bu idarelerin memurla -
n tekaütlük hakkını almak istemekte 
dirler. Bu memurlar ara.amda yaşları 
ilertenıiş o 1arak bu idarelere girenler 
vardır ki 25 seneyi doldurmalanna im 
kan yoktur. Böyle olanlar tekaütlük 
hakkından vazgeçmekte,• fakat faz.la 
olarak kendilerinden yüzde 5 tekaü
diye kesilmesini istemenıektedirler. 
Eve•lce devlet işlerinde kullanılanlar 
tekaütlük müdedtlerine oradaki çalış
malarını da ilave edebileceklerdir. 

Vali muavinini ~iyaret 
Y ugoılavya Konsolosu Vali muav.i:ni 

Ali Rıza Beyi ziyaret e!miitir. 
• 

PiyeSote Bayönder rolünü Nurullah 
Şevket ve Bayönder'in kadını olan iz . 
genbegüm rolünü de Celile Kenan Ha • 
ıum yapacaktır. 

(Taşbebcklcr) bir fantazidir. Masalı, 
bir beıbekçiııin taştan bebek yaparak bun 
lara can vermek i•temesidir. Bir gün ha
yalinde yafattığı kadının bebeğir.i. yapı
yor, fakat kalbini kaymağı llni.i.luyor. 
Canlanan bebek bebekçinin çırağı ile ka
çıyor. Yüreği takmayı unutan bcbd<çi 
bedbin bir halde iken, kendi çrrağı olan 
genç bir kız ona şöyle diyor: 

Çekoslovakyanın şehrimiz 

- insan insanı yapmağa değil, yanın
da aramağa çalışmalıdrr. Taşlara can 
vermekten ziyade, hayattakileri doğru 
yola göndermelidir.,. 

Bebekçi hayalindeki kadını buhnuı -
tur. Canlı bebek ile kaçan çırak bebeğin 
kalbini buluyor. Fakat kalp takıldıktan 
"Sonra bebek çırağı beğenmiyor. Çırak 
ustaya koşuyor, fakat vakit geçtir. u~ta 
ona: 

- Çok geç kaldın, ben aradığonı bul
dum.,. diyor. 

Bunu, ( Oz soy) u begtelemiş olan, 
Adnan Bey bestelemiştir. Bu opera da 
milli harsnnızın fantaa musikiye tatbiki 
gösterilmektedir. 

Mizansen ve sahne bakımından bu o
perada çok yenilikler görülecektir. 

(Ulkü yolu) da milli bir masal<lır. 
Bunu da (Beş damla) run bestdı:arı Ul
vi Cemal Bey bestelemiştir. Kendisi 
Fransa'da Vensendenıli'den ders almış 
ve işinde i.Lertanİ! bir gençtir. 

Bu üç birer perdelik operaların oynan
masından sonra Ankara ve h.tanbulda \ 
bir klasik operol daha göıterilecekt:i.r. 

Tek bu iıteri derlemd< için btanbula 
gelmiş olan Münir 7~ya Bey bu ak§8111 
Anıkaraya dönecektir. 

Heyet dün de toplandı 
Musiki yolunda yapılan yeniliklerle ilk 

Tü1'< openlanrun oynanmasını derle • 
mek için çalııanlar dün de tekrar top • 
lanmıttır. Oynanacak olan ilk üç birer 
perdel:'k operalardan sonra Anka.-aıla ıu· 
batta oynanılacak olan i.l.k kluik opera 
için eleman seçmek üzere Nimet Vahit 
Hanunla Münir Hayri, Muhittin Sadık, 
Y Şidci, Necil KB.zmı, Mesut Cemil, Ştra
ser Beylerden müreıkkep bir heyet Kon
_...atuvar binasında toplanarak, rot bö
lümü ve rollere göre seılerin provalarını 
yapmııtar ve bir çok amatör dmlemişler
ılir. Neticede her rol için iloi kişinin bol 
bol bulunduğu görülmüş ve yazılmışbr. 
B•ı da Tiirkiyede opera oynamak için 
tam vaktin geldiğini göstermektedir. 

YENi NESRIYAT 

Diyarıbe~ir kliniği 
Diyarlbekir nümune hastane&İ şefleri 

ta.rafından "Diyarıbekir Kliniği,, Nmi al
tında tıbbi bir mecmua ne§rİne başlanmış 
tır. Yurdumuzun bir bucağında böyle

ilmi bir mecmuanın intİ§&rı hepim.izi 
aevindirdi. Mecmuada operatörleri .. 
mizden Dr. llhami Bahri, Dr. lbrahim 
Sadık, Dr. KemRI Feo-it Beylerin kıy. 
metli makaleleri ve Dr. Mustafa o •. 
man, Dr. Os:nan Beylerin müşahede 
ve tahlilleri vardır. Bu mecmuayı bü
tün doktorlarnnıza ve alakadarlara 
tavsiye ederiz. 

ceneral konso!osluR'u 
Çekoslovakyn'nm lstanbul Ceneral 

Konaoloaluğuna Möıyö Gregore'un tayi 
nine hükUmetimiz, muvafakat cevabı vı:.1.· 
miştir. 

Hava raporu 
Sıtır derecei hararete ve deniz ıevi .. 

yesine indirilmit boramctre bu sabah 
saat 7 de 761, 14 te 763, derecei hararet 
7 de 15 14 te , azami hararet 18,5 
asgari 13. Rüzgar lodostan esmiştir. 
Azami ıürati saniyede 5 metreye kadar ı 
çıkmıştır. 

Galatasaray ve 
Ateş Güneı 

"Dünkü gazetelerde intişae eden be • 
yannamenin yanlış tefs1t>lere yol açtığı
nı görerek bazı noktaların tavzihine mec 

buriyet hasd oldu. Ate; Cüncş Kulübü 
salahiyettar azasından bir zat ile aramda 
görüşühniit hususi mahiyette bazı an • 
la.şma ed.ıları vardrr. Ancak bu csasatın 
iki kulübün biribirine kartı resmi mahi
yette taahhütlerini mii'.ezammrn olmadı
ğından görüşmelerim üzerinde fikir tea
ti eylemek için bunların umumi heyeti · 
mi~ arzına tevesıül eylemek üzere istih 

zaratta bulım.duğımıu beyan eylerim.,, 

Caaltasaray Spor Kulübü Reösi 
Refik CEVDET 

Muğla Halkevinde 
MUCLA, 19.A.A. - Halvelci Folklor 

heyeti toplanarak bütün vilayet dahilin
deki. halkcılığa ait ıeyler, masal, deyif, 
ve bunlara benzer ayğıtlann toplanması
na söz kesmiştir~ Bunun içi.n evveli 
mevcut Folklor eserlerinden istifade et· 
mek üzere bir rehber yapacak üç kişilik 
bir heyet ıeçilmiıtir. Folklor heyeti bu 
işi başarmak için sık sık toplantılanna 
devam edecektir. Bundan maada Halke
vi vilayet köylerinin birer tarihçesini 
vücuda gelirmek için çalıtmaktadır. 

Arsenal - Racinsı maçı 
PARIS, 19.A.A. - lnııilizlerin meş

hur arsenal talmniyle Fransızlann 'Ra
cing Club,, Ü arasında yapılan maç 
Fransızlar için güzel bir tabiye dersi ol
mut ve arsenal maçı 3-0 kazanmıştır. 

İsviçre sosyalist fırkasının 
bir muvaff akiyetaizliği 
CENEVRE, 19.A.A. - Bir yıldanbe· 

ri iktidarı elinde tutan Cenevre sosyalist 
fırkası dün bir muvaffakiyetsizliğe uğ
ramııtır. 

Sosyalist frrkası bazi zaruri masrafta
n karşılamak için vergilerin 5 milyon h· 
viçre franğı artırılma•ını ve 9-11-1932 
hadisesinde ölenler için de tazminat veril 
meıini İstemişti. Yapılan reyi5.mda bu 
talepler 10.000 rey ekseriyetle reddcdil-
m'tti.-. 1 

:t"I"Iilsabaka.:ıI~•z 

Bir haftalık dahili ve hari~i vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen ınakalenin sahibine : 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri İftİrak 
edebilirler. Y azılann gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunması lazımdlr. 

Bu yazılar cuma günü aktamma kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Geçen haftaki yazl müsabakamızda birinciliği Türk - Yunan ticaret 

anlaşması ismindeki yazısile Gm'at asaray lisesinderr Ekrem Hayri Bey 
ikinciliği Mussolini - Şuşnig mülakatı ismindeki yazı ile istiklal lisesin~ ' 
den 367 Muharrem Bey-kazanmıştır. 

Kendilerinin hüviyet varakasile birlikte idaremize müracaat ede • 
rek mükiilatlannı almalarını rica ederiz. 

TÜRK. YUNAN TiCARET ANLAŞMASI 
Türk ve Yunan heyeti murahhasala- dai maddelerin telfkil ettiği ihracatı· 

n ara.smda devam eden müzakereler mız, Yunaniıtanm bize yapaca.iı it-
bugün kat'i bir ıekil almış, ve iki dost- halattan ziyadedir. itilafın zuıl yeni 
devlet ara.smdaki ticari miin•aebetlere cephesi Yunaniatıana ihraç olunan 
müteallik meseleler samimi d~ünce Türk mahsulü bedelinin tediyesi hu-
ve gayretlerin doğurduğu hayırlı bir &usunda görülür. Taliki muka.rrer bu-
neticeye bağlanmış bulunuyor. lunan bu yeni ıuul, tripartit ta.ku ve 

iktisat vekilimiz Celal beyefendi ile purııantajlı tam takata tabi bazı eşya 
Yunan iktisat nazm M. Pesmazoğlu ta- İç.İn hususi bir klearing tesisi şekillerini 
rafından imzalanan bu anlll.flllA, mü- ihtiva etmektedir. Yunani•tana yapa-
cadele ve uzlaşmanın, huswnet ve cağmıız ihracat beş gnıpa ta~im edil. 
tetriki me.a.inin ne demek olduğunu miştir. Yunanistan bunlardan bazıla-
çokiyi a.nlamış bu·lunan iki devletin rırun yan bedellerini seri>e•t döviz ola· 
her hususta artık nasıl elele vermek rak, mütebakiaini de Yunan malı alı-
lüzumunu hissettiğine ve bu yoldaki nırken kullanılacak bonolar halinde 
kat'i karara kuvvetli bir delil tetkil e· ödeyecektir. Türk i•tihaal ve san.ayiinl 
der. Okonomik bünyeleri itibarile bi- rencide etmeyen mevat için tenzilatlı 
ribirine benzeyen Türk ve Elen devlet- bir tarife tatbiki de kararlaştırılrnıt 
!eri aralarında.ki mübadele itlerini tan bulunmaktadır. 
zim etmek ihtiyacında bulunuyorlar- Türkiye hükı'.imeti istihsalini arttır-
dı. Bu, her iki tarafın mütekahilen mak ve o niabette mahreç bulmak, Yu· 
menfaatlerinin icap ettirdiği bir za.. na.nistan da her tekilde ''drahmi,,ainin 
ruretti. M~terek menafii gözeten bir kıymetini yükseltmek ve istikrarını te
kombinezon bulunması için dikkat ve min etmek emelindedir. Hülıiaa, akto
ihtimamla çalışıldı. iktisat ve ticaret lunan bu itiliı.f Türk • Yunan ticaret 
sistemlerini inkitaf ettirecek bir &ure- mübadelesini kolaylaştırmak ve arttır-
ti tesv:v • • · - ~ ..,.n ehenuru- mak gayesini iıtihdaf eder. 
yelle kaydeo.ıtmeaı ld.zınıgelen nokta 15 birincik.inunda Ankarada topla~ 
her iki devletin de asla egoi&t titizlik nacak olan bir ko·Aisyon da her iki 
ve müşkülpesentliklere yanaşmayarak devletin en ehemmiyetli ihraç madde-
tam bir hüsnü niyet ve uysalhlı.la hare- !erini !etki! eden tütün ve kunı üzüm 
krt edişidir. Türk - Yunan ticaret an- mahsullerinin m~terek satıı esaşmı 
laşma•ınm esaa gayesi daima müşterek teabite çalışacaktır. 
bir inkişaf ve ilerleyiştir. 

Bu ticaret itili.fınm başlıca eaasları 
şöyle hüli.sa edilebilir: Yunan malının 
Türk piyasasmda sürümü temin e
dilmekle Türk ihracatının azalması 
değil, mübadele!erini, Yunan . ihraca
bnm tedricen artırılma.sile raayonalize 
edilmesi dii§Ünülm~tür. Türkiye mü
badele i~inde aktiftir Ekseriyetini gı-

Yunan ikt.iaa.t nazırrnm. da beyan et• 
mit bulunduğu gibi müstakil Türkiye 
ile tüccar Y unanistanm ökonomik iş
lerde birlikte çalıpnası hem biribirinin 
itmam eden hem de ilerisi için çok 
büyük vaitlerde bulunan bir meaai ola• 
caktır. 

Galatasaray lisesi. Ekrem HAYRI 

MUSOLİNİ • ŞUŞNİG MÜLAKATI 
Bu haftanın dünya, bilhassa Alman 

matbuatını ziyadesile ali.kadar eden 
hadi ... lerinden biri de MuS10lini - Şu
fnİg mütakırtıdır. Hatırda olmalıdır 
ki sa•lnk Avusturya Başvekiti DolUuas 
katledilme.den evvel bir ltaİya seyaha
ti yapmış Mu.alini ile uzun bir müla
katta bulunmuş Avusturya • ltalya it
tifakının ilk esa•ları hazırlanmıı iki 
memleketi ali.kadar eden menfaatler 
üzerinde kon~ulınuttu. Bu mülakat
tan sonra lta.1:.'.lnm, Avusturya dahili 
siya.elinde bile nüfuz icrası bir çok 
devletleri kulfkulandırmış ve hatta bir 
çok matbuaL "Dollfu .. ,,ü Mussolini
nin kuklası olmakla itham etmişti. 

c.,rek Almanyanın ve gerekse bir kı 
&ım Avusturya halkının Almanya ile 
Avusturya.nm birle~i temennileri 
ve bu huswıta yapılan bir çok hareket
ler ve bu işe asla taraftar olmayan 
"Dollfuas,.ü telaşa d~iinnüştü. 

(Dollfü&a) başına gelecekleri. ve. 
Avuaturyanm dii§e<'eği berbat vazıyeti 
önden kestirmi~ gibi Almanyadan baş
ka - ki kendilerine en yakın - bir 
develtin himayesini olsun t<OJini doğ
nı bulmuştu. Mussolini "Dollfuııc,,un 
hemen hemen akıl hocası idi. Alman • 
A vustÜrya ittihadmdan ltalyannı ne 
kadar mutazan-ır olacağı hesaplanarak 
maddi manevi her cihetçe "Dolfua,,a 
yardım edilmiJ, davasını kazanması 
için azami yanhm.da bulunmuftu. Hat
ta ilk ve yaz ihtilalinde "Dollfuss,.un 
vaziyeti tehlikeye d~ünce Avuaturya 
hududundaki ltalya.n askerinde bir 
knnıldanma. hissedilmiş, ikinci ve son 
ihtilalde "Dollfuas,, öldürülünce 50000 
ltalyan askeri seferi.er halinde Avus · 
turyaya çevrilivennişti. 

ltalyanın kendi menfaati iktizası 
Avusturyayı himayesi, Avu.aturya.nm 
hemen bütün kuvvetile ltalyaya bağ
lanmasını intaç etmiş.tir denilebilir. 

"Do!lfu .. ,, katlediktikten sonra ye
ni teşekkül eden Şuşnİg kabinesi Doll
fu .. siyaoetini takip edeceğini beyan 
ederken gene İtalyanın Avusturya Ü· 
zerindeki himayesinin baki kalacağmı 
ilandan başka bir şey yapmıı olmıyor
du. 

Filhakika "Dollfu:ss,, aiya.seti aynen 
yeni kabinenin malı oldu. Sıra ile 
Prens Strenberg ve bir çok Avusturya 
nazırları sıra ile birer ltalyan seyaha· 
ti yaptılar. Ve hatla Şuşing ve bazı 
nazırlar ilk seyahatlerinde Italya do
nanmasının manevra~arında hazır bu
lundular. Bu sefer dünya vaziyetinin 
gergin olduğu bir arrada 1 'Şu~ing,,in 

ltalya aeyahati her tarafta pek te mü
sait tes.irler bırak:mıyaca.ktır. Bilhaua 
ltalyarun siruıi bir siya.set takip etmeei 
ve zaman zaman şüpheli vaziyetler gös
tennesi devletler tarafmdan daima hay
ret ve endişe ile takip edildiğinden yeni 
Avusuturya .. ltalya anlatmaaınm ne
ye matuf olduğu merakla soruluyor. 

Avusturyanm, Macaristan - ltalya 
anlaşmasında vasıta olacağı ve ltalya 
Avu a - Macari,.tan blokunun te
tekkül ed'X'eği ve merkezi Avnıpa
nın iktisadı vaziyetinde mühim roller 
oynayacağı tahmin edilebilir. Her ne 
<"l11na o1ııı.un Avu-sturya kendine bir 
istinatgiı.h arıyor. Ve bu istinatgiı.h 
ltalyadan baifka.&ı olamaz. Yalnız bu 
dostluk bağla.nnı sa.ğlamlaştınnak için 
Avuaturyanm az veya çok lt~.ya men
faatine hizmet~ etıneei icap ediyor. 
Macaristan ... ltalya anlaşması merke~ 
zi bir d0&t teşekkülü üç devletin tktisa• 
di menfaatleri noktai nazarından isti
fadeli olacağı gibi bilha.na ltalyanın 
merkezi Avnıpayı eline almak ve le
hine çevinnek istemesinin bir takım 
pek te hayra yonılmayacak emellet' hJ • 

şinde kOJ1DAsı suretile de tevil ~.iii•
bilir. 

Kısaca Şuıniıı - Muuol.ini mülakatı 
iki devletin maddi, manevi menfa.at
leri noktai nazann.dan ıaynnı dikkat 
olduğu kadar l tal yan ny•etinin tebel -
!üre başlayMı yeni veçhi ohna11 dolayı· 
ıile de ayrıca nazan dikka.ti celbede
cek mahiyettedir. 
Şehzadebaıı: istiklal 
edebiyat ıubesinden 

lisesi son anıl 
361 numaralı 
MUHARREM 

Rusyada taıarruf 
MOSKOVA, 19.A.A. - Sovyetler 

kongresi bu yıl içinde bütün idarelerde
ki memur sayısını yüzde lD,15 indirerek 
753 milyon rublelik blr tasarruf yapıl
ma11na karar vennişti. Fakat bir çok dai
reler bu talimatı gözetmediklerinden ta
sarruf bundan çok az olacaktır. Bu va• 
ziyet karıısmda hükümet bütün daire
lerdeki memur sayısının kabinece tas• • 
vibine karar vermiştir. 

Dostluk ve bitaraflık 
muahedesi 

SOFY A, 19.A.A. - Türkiye ile mü
nakit 1929 dostluk ve bitaraflık muahe 
desinin 3 kanunuevvel 1934 den itiba
ren 5 sene temdit edildiğine dair olan 
23 eylül 933 tarihli protokol Kral tara• 
fından tasdik edilmiştir. 
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Otomobil kah durarak kah hız/a
şarak beni takip ediyordu 

Hülasa 1 
[Martlıc Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından ispanyaya Sen Se
bastiyen'e gönderilmiştir . Vazifesi ora
da Alman casus teşkilabna girmek ve 
iki cilı t tli casusluk yapmaktır. Orada 
kendisine kur yapan Walter isminde 
şişman bir Almanla tanışmıştır. B:un~n
la bir parkta gezerken Stepban ısmın
de birisine rast gelmişlerdir. Stephan 
bir Alman casusudur. Onu Alman ca
sus te~kilatı reisi Baron Fon Krobn'a 

Onun için berayi ihtiyat kendisine 
sadık kalmam lazımdı. Gizli hiz -
met inaaru sade atktan değil dvst
hılctan da menederdi. Ve benim 
İçin de en fecii bu idi. 

tanıtmıştır. 

Kendisini bu teşkilaıtm içine almış
lar ve casusluk yapmak üzere Fransa
ya göndermişlerdir. Martbe Ricbard 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. 
Ladoux' tan izahat alm.-ş ve tekrar is
panyaya Sen Sebasttyen'e ve sonra 
Fon Krohn ile beraber Madrite gebniş
tir. Orada Almanlar kendisine ziyafet 
vennektedirler.] 

.. , En mühim nokta, sizi ara
dıkları zaman sizden ne istedikle
rini anlayabilmektir. Köpeğimi ça 
ğırdım. Ve F ramız)ardan ayni -
dım; Hôtel-Place'ın civanndaki 
parkta gezmeğe gwecektiın. llh • 
denbire beni dikiz eden iki adamın 
otomobili yolumun üzerinde du. -
du ve önümü kapadı. iki adamdan 
biri arabadan indi ve nezaketle 
fllpkaamı çıkararak dedi ki: 

- Sizinle bir saniye görüfeh; -
lir miyim Madam. 

- Bir tek çare var, dedim. Ben 
burada kahrrm. Ve size F ransada 
bir muhabir bulurum. Bize istediği

- Buna ne lüzum görüyonu • 
nuz, efendim? 

Bu zarif, kibar bir adaındL Söz. 
!erinin arasında bir lngiliz lehçesi 
saldı idi. Önce biraz tereddüt eder 
gibi göründü ve sonra bana bir 
mektup uzattı: 

miz maliimatı gönderir. 
Bunu söylediğim zaman Zozo 

aklıma gelmifti. Ancak o, bu İJİ 
ba,arabilirdi. Kendisine kartı dost
luğum baki idi. Vatanına hizmet et 
mek isteyen ı bir kimseye k~ı kin 
duymanın imkanı var mı ;di? 

• - Okursanız, dedi, anlar&ıruz. 
Yalnız sizden ricamız, en krs.a bir 
zamanda bize cevap vennenizdir. 

Gülerek: 
- içinde adres var mı? dıye 

M>rdum. Sonra ilave ettim: 
- Fakat ben de burada aylak 

duru1'9aJJJ olmaz. Sonra beni ifliz 
gören Fran!ızlar füphelenirleT. Hiç 
olmazsa bir ticaretle filan uğrat -
malıyım. 

Evet, burada kalmanın bir se
bebi olmalı idi. Bu, vatandatları
mın gözünü boyamak için olduğu 
kadar, ecnebi devlet mümessilleri
ni de kandırmak için lazımdı. 

Baron postaya kadar bana refa
ikat etti. Arkamızdan bir otomobil 
geliyordu. Bizi takip ediyor gibi i
di. Markası ve numarası lspanyol
du. içinde iki adam vardı. 

Mektuplarımı almak için poıta
daİresine girdim. Dıtan çıktığım 
2aman iki adamla otomobil beni 
bekliyordu. Önlerinden geçtim ve 
hızlı ilerlemeğe batladım. Otomo. 
bil kih yavaflayarak, kah durarak 
beni takip ediyordu. Bu iti biran 
ıevvel bitirmek için Palace - Hotel' e 
ilöndüm. 

Çay vakti idi. Ben içeri girince 
nedense bilmem, bütün gözler be
nim tarafıma döndü. Kenarda bir 
masaya oturdum. Biraz sonra üç 
adam yanımdaki masanın batma 
geçtiler. Bir tanesinde Lejion do
nör nitanmı vardı: Her halde bun-

• lar F ransızdı. 
: itiraf edeyim ki onları büyük bir 
sevlt!e seyrettim. Nitanlı adam 
Fransız ataşemiliteri General Den
vignes idi. Otel koIDfumdu. Kemaii 

1
nezaketle konutmağa batlad ar: 

, - Madrid'te çok kalacak mısı-
nız ... 
l, -. Harbin sonuna kadar kalmak 
ııtıyo·.,,m. 

Benim vaziyetimi, vazifemi Fon 
Krohn ile olan münasebatım; bil
xniyorlardı. 

Ben de kendilerine kartı nazik 
pavrandım. 

- Tekraı· görütelim, dediler._ 
Redd .. tmedim. Eğer reddetmi7 

olsaydım , muhakkak ki bir kar 
CJü,man daha fazla kazanacaktı~ 

Bir taraftan da gözlerimle salo. 
bu araştırıyordum. Nihayet otomo
lıille beni takip eden iki adamı 
'}Ördüm. Mütemadiyen beni tetkik 
ediyorlardı. 

Fakat &caba kimin hesabına ça
htıyorlardı? 
Gizli vazife eıirliğin en müthiti
'ılir. Her yerde, nerede olursa olsun 
.hangi vaziyette bulunursanız bulu'. 
)un casus, hafiye, daima tetik dur
.ınağa mecburdur. Tatlı bir bakıs 
dostça yapılan bir davet size bir t~· 
zak lıazırlayabilir. Bu ite giren bir 
~sus harp zamanında kendi keıı
dıne ~unu te:kin etmelidir: 

Sen daima herkesin kartısında 
yalnız kalacaksın ve herkesten fÜP· 
he edecckrin. 

itte bunun için 0 zaman hiç bir 
vakit basiretten ayrılmadım. Gece 
gündüz, daima ifa edeceğim roliı 
diişündüm .• Bu vaziyette ne ,ahsi 
hir h is, ne kalp, ne bir arzu, n.: Je 
asabi bir buhrana kendimi terı..et
meğe İmkan ycktu. Kendimi kdpıı> 
koyvcrm. k, m c elii b ir iı;ıkd.>şl:k 
yapma'<, Fon Krohn'uıı beni kcv -
dunn~sına aeb .. Liyet vereJuıoJi. 
durınasın.ı s lıc!>;yct verebılirdi. 

- Evet ... 
Li.kayıt bir fekilde omuzlarımı 

silktim ve ilave ettim: 
-Bitmedi-

Dış panayır:ar 
(Başı 1 inci sahifede) 

fe)ırimiz ticaret ve sanayi odasına bağ 
lı olarak bir (milli konıite) kunıla -
cak ve bu komiteye Türkoföa müdür
lüğü de iştirak edecektir. Komite ile 
ihraç merkezlerindeki oda ve borsa
larımız arasında hir yakınlık temin e
dilecek, &ergi ve panayırlanlan han
gisine iştirak edileceğini bu komite 
kararlaflıracaktır. Tiirkofu, bu itti -
raklerin kollektif fek.ilde yapılm.umı 
doğru bulmuştur. Böylelikle, az maa
n.f göze alınmaktadır .. Milli komite
~ çafoımağa bll§lama.sı artık bir gün 
Jt1 sayılmaktadır. Verilen maJUma.ta 
göre, bu komite kuruluncaya kad8J' 
Bari, Paria ve Brükael tehirlerinde ..:. 
çılacak panayırlara kollektif olarak 
iftirak etmemiz dii§iinü.Imektedir. 

Trakyaya yerleş
tirilen Türkler 

(Başı 1 inci sahifede) 
Çorluda iki ay zarfmda iden iki büyük 
köy yapılmııbr. Bunla:.;: maada bir 
çok küçük lı:öyte..e mütıacir y...tqtirile
rek vüı'at ve inkitaf veri.leli. Nefsi Çorlu 
kasabasında iki yüzden ziyade ırriilıacİT 
evi yaptırıldığım gördüm. Peyderpey ıre 
len mühacirler firncli de HayraA,oiu l<aza
.oıı.. • 1ondenlmektcdırler. Kendilerine, 
her yerde, halk ve memurlar ,tarafından 
büyük yardımlarda bulunulınaktadır. 
Gelen mühacirlerin biç biri açıkta kal • 
madığı gibi henüz evleri ikmal edilm~ 
olanlar da lcom§ulan tarafından misafir 
edilmeıktedirleT. 

Çanakalede, E Vft§e ve El'ell!ı:öy nalıj,. 
yelerinde de hüyiik gayretler gösteril • 
miftir. Gelibolu köylerinde ele çal.ıpna • 
lar devam ediyor. Mevsimin ilerlemiı ol
masına rağmen mühacirlerin haUe.rini j .. 

yi buldum. Sıhhatleri bozulmamııtsr. 
Kendilerinde bulatıcı hastalıklar ela çık
mamışbr. Sıhhatlerile me>gul olmak üze
zere, bilhassa T c kirdağ vilayetinde, sıhhi 
bir heyet çal.ıtmaktadır. Gelen bütün mü 
bacirlere Türk.iyeye giri§lcrindeıı itiba. 
ren bazı hastalıklardan korunma aşılan 
yapılmakta, vücutları, eıya ve elbiseleri 
temizlettirilınekteclir. 

Bundan sonra gelecek olan mübacrler 
Saray ve Malkara Kıızalanna yerlqtiri
lec<KleT'dir. Bu işlerin muJ>tazaman yü
rümesine Umumi Müfettiılik mınlaka • 
ıuıclalö halk ve memurlar, elbirliğe, ça
lıpnaktadı .. Iar. Mübacirlerin mübrenı ih
tiyaçları için Hiliıliahmer Umumi M<r
lı:ezi tarafından müfettiılik emrine 5000 
lira tah•is edilmiıtir. icap edene bunun 
tezyidi ciheti de aynca Yadolunmu§lur." 

~· .. 
SoEyada çıkan Mir gaz>eteoi Trakyada

ki iskan münaaebetile 15 ikinciteırin 34 
tarihli nüshasında btanbuldan gönderi
len bir muhabir mektubunu netretmek
tedir. Muhabirin bu mektubunu ll)'Den 

nefl"ediyoruz: 
"Balkan Y arımadaaına dağılmıı olan 

Türkler ağ .. ağn- Türlôyeye hicret et • 
melrte imler. Bir kaç aenedenberi bu ,.,.. 
kilde devam eden bu mühaceretle ani bir 
sürat görülmeğe baılamı§tır. Bulgariı • 
tandan ve Romanyadan yeni gelen mü .. 
hacirler Trakyaya iskan edilmelrtedirı.... 

Trakyadaki dört vilayet idaresi, vali -
!erile birlikte, Tali Beyin idare,,ine veril. 
mittir. 

Türkiye hükiımeti, gelen muhacirlere 
karşı, hiç bir ıeyi esirgememektedir. Ge
ride kalanları peyderpey celbedebilınck 
içın hicret edenlere İyi bir hayat lıazır
lamakıa elden ı:den mesaiyi sarfetmek
len h:.li kalmamaktadır. 

Fili duka, Türkiye hükı1mctinin (Lo· 

Soyadı nizamnamesinde neler var? 
(Başı 1 inci sahifede) 1 yazdırır. Ancak bunlardan erkdı: erğin

ler ve dullar akıl hastalığı ve akıl zayif
liği ile malül değillerae babalarının 
seçtiği ıoyadma - haklı aebebler dolayi
siyle - itiraz ederek kaymakama ve 
merkez kazalarında V al.iye hu adı değit
tirtebilirler. 

Madde : 2 - Söyleyifte, yazııta, im
zada Öz ad önde, soyadı sonda kullanı
lır. 

Söyleyiıte ve yazı§ta öz adsız yalnız 
soyadıru kullanmak ve imzada Öz adın 
ilk harfini veya harflerini ve soy adının 
tümünü (tamamım) yazmak caizdir. 

Madde: 3 - 2-7-936 tarih.inden son· 
ra Nüfus kütüklerine yazdırılmayan soy
acllan kullanılmaz. Soyadında yapılecak 
değiıiklikler Nüfus Kütüklerinde ya
zılmadrkça oayılmaz. (Muteber tul\11-
maz). 

Madde : 4 - Soy adlan kanunu me
deni hükümlerine göre mahkeme kararı 
ile değiştirilebilir. Ancak 2-7 -936 tari -
hine kadar bu nivıımname hükümlerine 
göre soyadları alakadarlaraca yeniden 
aesilehilir. Bu yeni seçimden kendini za
rarlı ırörenlerin mahkemeye müracaata 
haklan bakidir. 

BöLOM II 
· soyadı 

Madde: 5 - Yeni takılan soyadlan 
Türk dilinden alınır. 

Madde : 6 - Soyadı ya yalnız ola
rak yahut "Oğlu,. ile birlikte kullanılır, 
tarihde Ön alını§ olanlara ve kanunla 
taayyün eden Ünvanlara ilifik bildirilen 
soy adlanncla "Oğlu ,. ekinin kullanıl
ması mecburidir. 

Madde : 7 - Soy adlanna (Yan, Of, 
Ef, Viç, iç, Is, Dis, Aki, zade, mahdum, 
bin) gibi baıka milliyet anlatan ve bat· 
ka diHerden alman ekler ve kelimeler ta
kılamaz. Takılını§ olanlar kullanılamaz. 

Madde: 8 - (Arnavut Oğlu, Kürt 
Oğlu) ıribi aldıtlai< ba§ka milliyet gös
teren; (Çerkes Haaan Oğlu, Bo§nak 
lbrahim Oğlu) ıribi ba§ka milliyet anla
tan; (Zoti, Grandi) gibi batka dillerden 
ve milliyetleTden alınan soy adlan kul
lanılmaz ve yeniden takılamaz. 

Madde : 9 - (Kaçar Oğlu, Çapan 
Oğlu, &ban zade, Bedirhani) gibi bir 
atiret veya kabileye ilipk anlatan soy
adları kullanı'.amaz, yeniden de takıla
maz. 

Madde : 10 - (Alemdar zade Zaim 
Oğlu, Bayraktar Oğlu, Çavuf Oğlu, On
bl\fı Oğlu, Bölük batı Oğlu, Uçüncii 
zadeler, Alaybeyi Oğlu, Pata zade, Si
tahtar Oğlu, Kaptan zade) gibi alelit
lak rütbe ve memuriyet bildiren soyad
lan kullanılamaz ve yeniden konamaz. 
Ancak (Hasan pa§Q Oğlu, Orhım Ça
vuş oğlu, Mehmet Onbaşı Oğlu) gibi 
tahıs anlatan soy adbn kullanılabilir ve 
yeniden takılabilir. 

Madde: il - Umumi edeplere uygım 
olmayan veya gülünç ve iğrenç olan 
veya hakaret anlatan soyadlan kullanı
lamaz ve yeniden takılamaz. Bu adlann 
mufassal listeleri Dahiliye vekilliğinden 
NüEus dairelerine yollanır. 

Madde : 12 - Tarihte ön almıt bü
yüklere füıik anlatan soyadlan bu kişi
lere ilitiklik resmi kayıtlar, vesikalarla 
sabit olmadıkça kullanılamaz ve yeni
den takılenaz. 

Madde : 13 - (7, S, 9, 10, 11, ve 12 
inci) maddeleTe aykm olarak takılını, 
adlar Nüfus Kütüklerine ve doğum ka
ğıtlarına yazılamazlar. 

Y azılmıt olanlar Nüfus Kütüğünün 
bulunduğu yer kaymakamının veya va· 
!isinin yazılı emriyle çizilir ve bir 
ıerhle yenisi yazılır. 7 inci ınııddedeki 
ekler ve kelimeler yerine de (Oğlu) 
konur. 

Macide : 14 - Bir soydan gelen ev
ler, •oyadlan yoku veya değiırinnek is
tiyorlarsa, ortak bir soyadı seçip Nüfus 
Kütüklerine ve doğum kağıtlanna yaz
dırabilirler. Ancak bir soydan olmayan
lar ortak.lafa ayni soy adını alamazltır. 

Madde : 15 - Bir köyde veya bir fe
hirde ve bir kasabanın bir mahallesinde 
bir soydan olan aıilelu ayni soy adını 
kullanabilirler. Ancak bir soydan olma
yanlar ayni soy adım birden kullana
mazlar. Bir köyde, bir tehir ve kasaba
nın bir mahallesinde bir soydan olma
yanlar ayni soyadını seçmit olurlaroa 
bu ad bunlMdan ilk müracaat eden için 
kııl>ul olunup diğerlerininki değiş • 
tirttirilir. Değiştirmemekte isrv edenler 
oluroa bunların adl&nna (Büyük, Kü
çiil<) gibi öbürlerinden aynlmağa yara
yacak sıfatlar kablarak aynlık yapılır 
ve yolda Nüfus Kütüklerine ve doğum 
kiğıtlarma geçirilir. 

BöLOM ili 
Soyadı seçim hak ve vazifesi 

Macide : 16 - Nesebi sahih olan ço
cuklar baN.lenmn soy adını lllJırlar. 

Nesebi sabili olmayan çocuklar ata
larmm (Aına habalannın) soy adını ta
lmıırlar. Ancak babanın tanıması ile 
ftya hakimin karan ile babanın soyadı
m alırt.r. 

Madde : 17 - E vliıt edinilen çocuk 
.,..liıt edineniıı soyedmı tafır. E vliıtlık 
mukavelesi bozulursa keneli babasının 
ooyadmı alır. 

Madde : 18 - Kadın evlenince ı.... 
ı..mm ooy adım lmalop koca1mm soy 
adım alır. • 

Kocası ölen kadın iotene kocumm 
80)'admı kull•nınalrta devam eder, ister
ee babasmm soy adına döner. BabaalDlll 
soy adına döıun.K İsteyen lıadm hunu 
bir yıl içinde N WUI kütüğüne yazduma. 
ia med>urdor. 

Madde : 19 - Evlenen dul evlendiği 
ıründesı itsı..re.. yeni kocasmm soy adı
m alır ft eski kocMmm ooy adına bir 
daha dönemez. 

Madde : 20 - Evl.iliğ; bozulan veya 

ı.o.•-n kadın bo:znlımı veya ı.o.armıe
dan ~ bu kocasmm adım lmıı-
maz. 

Madde : 21 - Bir .,.de yaşayan ço
cuklarm ve ayn Y&§ayan küçüklerin 
soy adını haha seçer ve Nüfus Kütüiüne 
n doğum Kütüğüne yazdırır. Bu çocuk
lar bu adı kullanmağa mecburdurlar. 

Ayn ya'8'ian erğin (Reşit') çocokla
nn soy adlarını baba seçer ve Nüfusa 

-..) muahedesi mucibince Yunanhlarla 
yaptığı mübadele eRW sayesinde büyük 
bir muvaffakıyet t'Öııotenlmiş, yüz bin -
!erce Türi< .6:.ıühaciri.nin Türkiye dahilin. 
deki ya"'yıtları, rd'ahlı hir bale ifrağ e
dilmiştir.u 

Ayn yafayan evli erğin ed<eld<r, a
kıl hastalığı ve akıl zayihğı ile malul 
değillerse kendi soyadlannı kendileri se
çerler ve Nüfusa yazdınrlar. 

Evli kadınların soyadlanm kocalan 
seçerler ve Nüfus Kütüklerine yazdınr
lar. 

Madde: 22 - Evliliğin feshi 'Veya 
boşanma hallerinde de, çocuk anaımın 
yanında bile olsa 21 inci maddedeki ç~ 
culdara soyadı .seçme bak ve vazife&i ba
banmdrr. 

Madde : 23 - Baba ölmüı ve kansı ' 
evlerwnemit oluroa veyahut baha akıl 
hastalığı ve akıl zayifliği yüzünden ve
ıaayet altında hulumıyor ve evlilikte 
devam ediyorsa 21 foci maddedeki ço
cuklara soyadı talanak ve Nüfus Kütü
ğüne yazdırmak hak ve vazifesi anaya 
geçer. 

Madde : 24 - Babanın ölümü ile ana 
evlenmit veya baha akıl hastahiı ft a
kıl zayıflığı yüzünden vesayet! altma a• 
lmmıt ve evlilikte zeval bulmuı ise 21 
inci maddedeki ç~cuklara •oyadı aeç-
me ve Nüfus kütüğüne yazdınna hak 
ve vazifesi babanın kan hıaunlarmdan en 
Yakın eri<eğe ve bunların en yatlısma 
ve kan hmmlanndan erıgin (rept) er
kek yoksa vasiye ait olur. 

Madde: 25 - Akıl hastalığı ve Mal 
zayıflığı yüzünden vesayet al.tına aJm. 
mış bulunan erginin (refidin) soyadım 
babası, yoksa anası o da yoksa vasi&i se
çer ve nüfusa yazdırır. 

Madde: 26 - ıBir evde yaşayan öz, 
övey, kaynana, baba, büyük ana, büyük 
baba ve kardeşlerin ve diğer kan, ctvar 
ve ulıri hrsımlann soyadlarmı seçtirip 
nüfusa yazdınnak vazifesi evin batf<aru
na aittir. 

Bu akrabalardan hir soydan olmayan
lara bir soyadı takılamaz. Bu akrabalar
dan ergin olnıayanların, akıl hutalığı ve 
aılul zayıflığı dolayısile vesayet altında 
buhmanlann soyadım takmak bak ve va
zifesini taşıyan ba§ka k:inııe yoksa bu ev 
ba§kanı bunlarm soyad:.nf seçip nüfuoa 
yazdmr. Ancak bunlar ergin olmayanlar 
erginlik çağma giriliklermde ve hastalar 
iyilettikleııinde mahkemeye müracaatla
bu adları deği§tirebilirler. 

Madde: 27 - Babası, anası, baba tara
fından erkek kan hııı111111 olmayan veya 
olup ta akıl hastalığı ve akıl zayıflığı 
yüzünden vesayet altında bulunan kü -
ç.ük:lerin soyadım vasileri ,seçer ve nü
fusa yazdırır. 

Ayni vaziyettt" bulunup alal hastalığı 
ve akıl zayıflığı yüzünden vesayet al-
da bulunan erırinlerin de soyadıru vasi
leri seç..- Vt' nüfusa yazdırr. 

Madde: 28 -Anasız ve babauz veba
ha tarafından erkek kan hısımaız ve va
si.iz bulunan veya anası ve bahası belli 
olmayan çoeuklarm soyadlarını köylerde 
muhtar ve ihtiyar heyeti azaları ve ma
hallelerde beledıye mümessilleri kayma
kamların ve merl<ez kaymakamr bulun
mayan merkez kazalannda valilerin mu
vafakatmı alarak seçerler ve nüfua kü
tüklerine yazdırırlar. 

Madde: 29 - 27 uci ve 28 inci madde 
ICll'da yazılı çocuklar erginlik çağma gir
diklerinde kendilerine takılmıt bulunan 
aoyacllannı mahkemeye müracaatla el... 
gittirtebilirler. 

Madde: 30 - 2/ 7 / 936 tarihine kadar 
kendilerine eoyadı oeçmeyenlen Vtıli ve 
kaymakamlar v<:ya bunlarm memur ed&
ceği kimseler tanıfm.clan «>yadı aeçilip 
Nüfus kütülderine ve doğum kağıtlanna 
,..:dorılır ve bu suretle seçilen aoyaclla
nnı bu kimseler kullanmağa mechurdur
lar. 

Madde: 31 - Soyadı seçimimle k.endi
leoıini baldı ve vazifeli görenler .-aoında 
çııka<:ak ihtilaf.lar kazalanla kaymakam
ı ... ve kaymakam bulunmayan ıneri<ez 
kazalarında valiler veya bunlıınn me -
mur edeceği kimseler taralından kat'i • 
yelle hallolunur. 

BöLOM iV 
Soyadlannın yazımı 

Madde: 32 - 2 nci kiıııun 935 tari -
binden 2/ 7/ 936 hlrihine kadar ber ev 
reisi evinde Y"!"Y"ll bütün fertleri soya
dı seçmek hakkına malik olcluklannın 
bu adlannı seçerd< ve bu hakka mal& ol
duğu l<imaelerin ıbak ve vazife sahibi o
lanlara seçt:ireTek köylerde muıbtar ve ih
tiyar heyetine, maballelerde belediye 
mümessiline yazdmnağa ve yazılan def
terin kendi evi hizasını imzalamasına ve
ya mühiirlerneğe veya parmak izini bas
mağa ve doğum kağıtlarma bunların ao
yadlanru koydurmağa mecburdur. 

Kendi eWode y'°"'yanların ..,yedı .eç
mek ve yazdınnak hM< ve vazifesini haiz 
olan 1-belar, analar, alaabaiar ve vasiler 
bunları yukarıda yazılı müddet içinde 
80yacllaımu .aeı;ip fa bunlenn yatadığı 
evin rei&İne veya y81§8dıldar:ı köy muht... 
veya malıaHe nıWnesailine yazdırmağa 
mecbu.-dıırlar. 

.Keneli aoyadmı lıiz:zat yazdınııak İIÔ· 
r- erg<m eri<e*i...-le dullar da bu müd
det İç.İınde acllarmı 9eÇip bu deiterlere 
J82dırrlar ve doğum kiığrtlaruıa koydu
rurlar. 

Madde: 33 --Muhtarlar ve ı:ııaluılle
lerde müme..iller 28 inci maddede y;t.ı:ılı 
lıimaelerin M>yadlanm 2/ 7/ 936 tarihine 
kadar ıeçip hazırladıldan soyadı defter
lerine yazmağa ve biz.alanm jmzal~ 
ia ve bunu valilere veya ı.a,...,..ı.MDl-a 
imzalatınağa mecburduriar. 

Madde: 34 - Köy muhtar ve ihtiyar 
heyetleri Nüfus daittlerinden veırilecd< 
nümunelere göre kendi köylerinde yaıa
ymı - yerii ve yabancı - her ferdi, yer
lileri ayn ve y..ı-.cılan ayn deftere 
olmak üzere ev (aile) unuııı ile aoyadı 
defterlerine geçirip hizalanncla ..,yadla
nnı yazmağa ve soyadmı aeçmelı: baldo
- malik her ev batma veya ergin kip.. 
!ere kendi haneleri lıizaımı ıimzalatmağa 

Uzağı seçemiyenlerin 
uğrak yeri! 

Gözlükçünün anlattığına 
.. 

<YOTe 6 

gözlük taşıyanlar azalıyor 
• ••••••• 

"Boksörmüdür, pehlivanmıdır, bilmem, ikide bir 
gözlüğün penceresini kırar gelir!..,, 

lçinizıde gözleri, benim ka.dar uzak> ı 
ıaeçeaıiyenler varsa, gözlük t~ımak 
mecburiyetinin rıe olduğunu bilırler. 

moda! ille kulaktan ıreçme göz!iil' 
lacak... , 

- lstanbulda miyoplar artıyor ~' 
Bu M>rgu, onu dÜ§Ünceye vardn;" 
Epeyce düşündükten sonra, dedı 
- Vallahi, ne söylersem bof. .. tJı 

G..,Nı gün, gerıe bir cam değittir
mek liızungelcli. Bizim eolri Enneni 
gözlükçüye baş vunluk. O, beni ht"r 
görü~ünde: 

- Canmı, hu 'JoyJe mi olacaktı? ... 
Ayda yılda bir y\ı:.ı.UnUzii görüyoruz! 
diye takılır. 

Müştcrileri1'i höyl~ ltarşılama.oı iki 
sebepten ileri yt-lsc t't.:J ek ... Birinci ıe-
bep, onlara karşı hulu• çakıp kendisi
ne daha fazla ısınd,rm.ak, ikinci se· 
hep t-> : 

e .enden aldığın ro7.lüklerin ne ka· 
dar dayanıklı rnyler olduğunu sen de 
anladın ya mi.ni~!ıYJa gele.o küçük bir 
tebe~süm savul'ntak ıçindjr. Fakat ba 
ıefer, hl·r nasılsa lh·ni pek güler yüzle 
karşılamadı. A~ık bir çrlıre ile: 

-- Hoş f:elmİ$sİn, rtur bakalım: Bir 
emrin vardır"! dt"diktcn ve camekinln 
önüne·y!ğılan yü~ler<'~ gözı1üğü yerli 
yerine koymak io; in bir müddet lığrat
tıktan :ı.oo-ra: 

- Şu biz."ı:n gözlük oatıcılığı da san
kilim zanaı.ttır?.. Başka iş bulama -
IDl§rz da gelnıiş gözlükçülüğe saplan
mışı:z ! Nenle o ca ..... nnn miifteriler, 
gözlüğü gözüne taktığı gibi parayı sa
yar, giderdi. 
Şadi beyin kartısma dikil ..• eline 

aynayı ver ..• gözlük yakıttı mı, ya.kı§
madı mı deyi, o takkelen:e uğTa§srn. .. 
Sen de bırak i§ini ıriicünü, onu oeyret. 
in.san gözlüğü, tık görünaün deyi nıi 
alır, a efendim? .. 

Gü!nıeğe baıladım: 
- Anlaşılan bugün mütterilerden 

tikayetç.iain? 
- Salt buıriin mü? Ali ahın günü ıi

kayetçiyim ! Hele bir tanesi var, bol· 
AÖrdiir, yoksam pe.lv.ııııdır, nedir, on 
bq gÜn ıreçm02:, gözlüğün çifte pen
cereşini ~ gelir; 

- Aman bana bir gözlük ... 
Böyle ak uk gözlük kıran mÜ§teri

ye imi kuman olmak ilazmı ama, bu 
efendi, senin bildiğin gibilerden de· 
iil. .. 

Yüz gözlük çııkanraın, hiç birni be
ğenmez; 

- Birinin caıru çok kalmmıt··· yok, 
Ötekinin ki çok ince imi, ..• Numara ile 
değil mi. gözümün bebeği ... diyecek ol
aan kızar. 

- Gözümemi inanayım, sana mı? 
der. 

Kendi kendime aöylenirim: 
- Sen de inanacak göz olsa, göz

lük takmaurnl Ama işi açığa vura
mam. Mütterid.ir, kalbi kınlır deyi ... 

BuTacla sözünü keatim: 
- Uzun etm.e iıte ... Gözlük takan. 

lar, gÜn geçtikçe çoğalıyor. 
Derhal yüzünü ekşitti: 

- Neyime il&zmı .•• Amen"kan göz
lükleri çıktı mı, çıkmadı mı? millet 
on senede bir gözlük eskitiyor. 

Eski btmm<lan talana gözlüklerin 
en kabadayısı üç ay giderdi. Kalabalık 
ta traımvaya binerken biriai dineğile 
dokunduğu gibi, gitti. Şimdikiler, ada
mm gözünde lofça çivi&i ile çakılmıt 
gibi duruyor. Bari bir lcibarlığr olsa •.. 
Biçim deaen, biçim yok, gusto deaen 
gusto yok. .. Ama, ne yapanın, bir kere 

....,.a mühimetııneğe - mühür de yolma 
pannak izi ile tastik d:lıiımeğe .._ı.ur. 
ctarlar. 

Köyde yapyan her ferdin bu defter. 
len yaz:ılmau mecburidir. 

Göçebei<r de bir yerde nüfuaa kayıtlı 
olsunlar olmasmlar bu deftert..... yazıla. 
cak ve hizalarma kayıtlı oldukları nüfus 
daireleri ipret olunacakbr. Kayıtm:Iara 
da kayıtsız ipreıi ~ecekıir. 

Madde: 35 - H ... belediye ,.,ıür ""Ya 
kasahalanmn her mahallesine birer mü
mesıı:iJ veya memur tayin ederek 2/7 /936 
tarihine kaclm- bu münıeasi.llere mahalle
lerin yerli vwa yabancı bütün fertleıüıi 
ve bunlarm soyadlarmı oilfus dairelerin
den verilecet. nümımeler dairesinde yerli 
veya yabancı M>yadı defterlerine yazdır
mağa ve her ev hizasında o evdekilerin 
..,yacllarmı seçmek hak.tana malik olan 
lmnselere inrzalatmağa ve 32 ncıi ve 33 
ün<:ü maddedekilere de kendi hizalarm
da İmza koydunnağa veya bunlara mü
bürletmeğe ve 'yazı bilmiyenlere pannak 
izi ile ıtastik ettinneğe mecbUTdu:r. 

Belediye!...- kendi budutlan içindeki 
göçebeler için de ayn bir defter tuttur. 
mağa ve bunların nüfusa yazılı oldukla
n yerleri de bu 'clefterlere yazdırmeğa 
ve yazısız oloanlara kayıtsız işareti verme
ğe mecburdurlar. - Arkası yarın -

bakıma artıyor. Bir bakıma azıalıY 
- O nasıl tey? 
- Dur anlatayım: Miyopluk 

yor, ı:rözleri uzaktan gönnez j;.,....,,ı~J 
çoğalıyor. Fakat, gözlük takanlar, 
gid-> azaılıyor. 

- Acaba neden? 
- Neden olacak, parasızhktaıY 

Çatlak camlı gözlükle Beyoğlu , 
ainde i§rkd8§hk eden züppeleri g 
müyorsun? Daha olmadı mı, 
gözlüğü çıkarıyor da öyle dol81~ 
insan, neye ah§Ulaz ki, miyop, g ·· 
aüzlüğe alıpnasm? .. 

Demek isterim, uzağı görmeyeııı. 
kını görmeyen iatediği kadar ço • 
göz.tük ı:ıtı§lan dütüyor ..• Hem ele 
labildigiııe ..• 

Bir zaınanlar, gözlüğün bir y .. 
ufak bir sakatlık oldu mu, mii§tesi_.. 
tar, yenisini alırdı. Şimdi, pek ....,.. 
gelmedikçe - Yani randevusu f..ı:: 
olmadıkça - gençler bile aldll'SJ 
mez oldular. 

Bir ihtiyar tanının, bir altm ,3 
ğü vardır. Olmaz olsun, öyle ne 
gözlük! .. Yirmi sekiz yıl önce,~ 
ki kağıt liraya aatmıptmı. HBU. _, 
zünden ~ıkannaz. Ne dÜ§Üriir, ııııe 

rar, ne de bir yerini aakatla.trr, """""' ' 
oğlu, gözünden çok gözlüğünü mJı> 
faza ediyt1r ! 

Geçende rastladımsa bir-~ 
- Bizim tükana hiç uğı" ,....,,.,,, 

srnız? 

Bir daha beni dükkanda zor ı(. -* 
sün gibilerden yüzüme fÖy)e bir il"' 
tı, yürüdü. 

Efendim, gözlüğü, gazete ~ 
dan olnnnağa, yazmadan y~ 
kullanırsan eskimez ki... Gençlea~ !:; 
ti bir ıey okuduklan yok. Ne g<dP' 
eskitirler, ne da göz... , 

Ben ~ tükaru niçin açmııımdır Jıl 
Hnin? 

- Yok, nerden bileceğim._ ;.,ı 
- Gözliik derdinden a911 z. ~ 

Gençliğimde öyle gözlük kır- İO"' 
'-' ö" ti" "dim. B · • ... ~ aı para ye ı remezı eıw11~ 

ra.dan çıksın deyi, tuttuk fU gö 
lük itine batladık. Şimdi de, ıııbl ~ 
laca.k a, bir gözlük üç yıl, dö~ yılJa 
diyor. Aacep, para kıymetini öğıoeP" 
te ondandır?., 

Bu arada benim de gÖzfüğÜmiill ıl 
mmı takmıştı. Uzatırken: 

- Oteki camı da iatenıen değiftİ" 
yim ••. Gözlerini bozarsa kan~ ,; 
dedi. 

Ben, aes çrkarmaymca anlattı: 
- Camda çizgiler çoğalınca; ~ 

nm gözlerini alır. Yavat yav~ b~ 
ler zayıflar. Şimdi, evropada, üç .. .,.... 
bir gözlük camı değiftirtiyorlar. 

lıi takaya boo:dwn: 
- O aenin dediğin Avrupaya göt"' 

bizim gözlerimiz, çizgili camdan, "' 
zulmaz! 

Hcımurdanır gibi cevap verdi: .Jİ 
- Doğru! Dünyanın en kıyak AV' 

cözleri timdi bura.da yeti,iyor. 
M. SALAHADDlfl 

Sisten bir 
Vapur oturdu · 

(Başı 1 inci sahifede) 
larca Riren bu sis hazan o bdm- kalıl" 
lapnıftır ki Sultanalımet meydan~ 
Ayasofya ve Sutanahmet canıilerinin ııl' 
nareleri göziikmemittir. Sis akflllll" ~ 
dar devam ettiği ~ Şirl<etihayriye, 
kay ve Haliç w.purlarmm c>dq ve ge~~ 
leni aaatlarmd.ı yapJamamr,ıır. E~,ıi 
durğun oluna bu sabah ta bavamn •1 

obası bS!en$ilir. 

Bir vapur oturdu 
Loyt T rıiestıino kumpanyasınm 71 ~

tonilatoluk Helouan isınindeki lüks !"' 
u vapuru, 1 tal yadan lstanbula gelifl<""..ı 
evvelki sabah ıkesif 9i.s yüzünden ı"'.:;: 
Adasında Atika bumunda karaya o!İe" 
mııttur. Vapurun l<aptaırıı tarafmda11 (jt' 
cizle vaki imdat talebi üzerine Tüı-k ~· 
mi kurtarma Şiı-ketinin Çanakkalcd• b , 
lunan Alemdar tahlisiyesi derhal yııı:J' • 
ma gitmiştir. Helouan'ın otunıt va1'•1'.,. 
oldukça mühim olduğundan y dırrı" 
larak Sezar tahlisiyesi de lım-oz'n J 0 

deribniştıir. Gemirıin otU"rduğu ye I< 
lıktır. Zararın büyük olduğu ıanılı 

Kurtanna iş.ine büyük hir gayr.ıl< 
lışılmaktadır. 



Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar. Anadolu. Yalova hattında 21 Teşrinisani 934 

çarşamba gününden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. 
yeni Tarife iskele_lere asılmıştır. (7856) 9051 

1 ' ~') ıl '" '\ • 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Vize kıtaatmm senelik ih
tiyacı olan 7861 kilo merci
mek yeniden münakasaya kon 
muştur. İhalesi 15-12-934 cu-

Deniz yolları 
l Ş L E 'f ~ E ? İ. 

lstanbul Levazım Amir· 
liği Satın Alma Komisyonu 

Hanları 

, marteııi giinü saat 15 dedir. 

F ırkarun Ezinede bulunan 
115 inci topçu alayının ihtiya· 
cı olan 300,000 kilo samanın 
aleni münakasa ile 26· 11-934 
tarihinde müsadif pazartesi 
günü saat on üç buçukta iha· 
lesi icra edileceğinden talip
lerin teminatı muvakkatele· 
riyle birlikte Bayramıçta Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (584) (7559) 

Acenteleri : Karakoy Koprubatı İstanbUl Levazım Amirliği. 
r.ı. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade ne bağlı kıt'at ihtiyacı için 30 

... --~Han. Tel. 
22740 

---· ton Zeytin yağı 24 Teşrinisani 
ARADENIZ YOLU 1 934 Cumartesi giinü saat 
lZMlR vapuru 20 İkinci Teş- 14,30 da kapalı zarf ile alına-

tin SALI günü saat 20 de Rize'- caktır. Şartnamesini görecek· 
ye kadar. (7873) 9080 lerin her gÜn ve münakasaya 

AYVALIK YOLU iştirak edeceklerin belli saat-
ANT AL y A vapuru 21 İkinci ten evvel tekliflerini Tophane· 
T e,rin ÇARŞAMBA günü de satınalma komisyonuna ge 
saat 19 da Ayvalığa kadar. tirmeleri. ( 497) (7237) • 

(7886) 8174 
__ M_E_R_S_,İ.-N-~Y-::-O=L-=u~- İstanbul Le:a;ım Amirliği-
lNEBOLU vapuru 22 ikinci ne bağfı: kıt'at ihtiyacı için 35 
Tetrin PERŞEMBE günü ton makarna ile 11 ton Şehri· 
raat 11 de Paya'a kadar. ' ye 24-11 .934 cumartesi günü 

... C.
788

_
7
.) ------.... - saat 14 de kapalı zarfla alına-

Beyoğla Birinci SWlı Hukuk HaJcim.. caktır. Şartname ve nüınunesi 
liiinden: ş~ K-ıp T'1Cattt Banka•- ni gÜreceklerin her gÜn ve mü
""' &yoğlunda Çaylak aokağmda 36 • nakasaya İştirak edeceklerin 
38 numarada kasap Lıtlm Yani Kaloçi belli saatten evveltekliflerini 
~erinden oğlu Vasi! Efendi aleyhine Tophanede sahnaliöa komis
İl.ame eylediği alacak davasnun ciri mu· yonuna getirmeleri. (509) 
ı..ı.emesi oetkeoinde meblağı müddea ( 7239) 8175 
1>i!ı 99 lira 43 kurutun tahsiline karar 

•erilaııiı olduğu ve bribi iliıadım itibaren 

ıtıüddeti lranuniyesi ZM'fmda llJQlllııDley. 

lıin temyizi dna edebileceği ~ 

ilıı..n..neaiıııiıı t..,liii ............. imim 

olnıak ÜZS'e ilin olunur. ( 4931) 

lıtanbul betinci ic
ta memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine kıwar 
•erilen yirmi 1ıef re' & nım eli malı ..... 
lıe koyun 25-11-934 pazar ırünü oaat 
11 den 12 ye kadar, Sıınyerde Zekeriya 
köyiinde cami meydanında açık artırma 
il.. satılacağından almak iıteyenler ayni 
tün mahallinde bulunacak. memuruna 
llıiiracaatlan. ( 4943) 

lıtmlbul malıkemei uliye ikinci hu· 
lcuk dairesinden • 

Lape ı...t!ımeıri bat hemfirmi mütevef. 
Fiye Matilt Bakamı nrislm tarafın. 

dan yani oğlu Nikola efendi ile Sur De
lojo hanım ve Y q;U.öyde Liırak sokağın
da 17 numaralı hanede sakin Emanoel 
Ta!iıan00 efendi aleyhlerine açbklan 
t .. bilı:i kayıt danımdan dolayi mümai· 
leyb Emanoe! efendinin mahalli mezkı'.i· 
l'\ı terk ile Y unaniıtana gittiği ve mahal
li ikameti meçhul bulunduğu mübaım 
t;u-afından yazılan §erhden anlafılmıf ve 
bıüddei vekilinin muvafdu kanun görü. 
len talebi veçhile ilinen tebligat İcra
•ına ve tahkil<abn 25-12-934 salı günü 
1lat 14 e talikına karar verilmiş ve bu 
l.aplaki dava arzuhali de mahkeme di· 
~•nhanesine talik kılınmı§; olduğundan 
~•vm ve saati mez.kürda tahkikat hakim· 
liğl huzurunda isbatı vücut etmesi ve 

telmediği t'akdirde hakkında gıyab.,n 

lııuamelei kanuniyenin İcra kılınacağı 
"ıalumu olmak üzere keyfiyet &'flZete 
~. ilan olunur. ( 4947) 
~ 

I LAN 

"' "' "' 
Askeri Tıbbiye mektebi ih

tiyacı için bir adet camlı dolap 
ve iki adet orta masası nümu
nesi veçhile 24-11-934 cumar 
tesi giinü saat 15,30 da pazar· 
lıkla almacaktn;, İsteklilerin 
nümunesini görmek üzere As· 
keri tıbbiye mektebine ve pa· 
zarlığma gireceklerin Topha
nede satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (566) (7619) 

11763 .. . . 
İstanbul Levazım Amirli· 

ğine bağlı kıtaat için müteah
hit nam ve hesabına 747 ton 
Lave Marin kömürünün müna 
kasası 6-12-934 perşembe gÜ· 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya İştirak e· 
deceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini Top
hanede Satmalma Komisyonu 
na getirilmeleri. (572) 
(7639) 8886 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için bir 

adet bulaşık makinesi 5 Kanu 
nuevvel 934 çarşamba giinü 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna· 
mesini görmek isteyenlerin 
her giin münakasaya iştirak e· 
deceklerin belli saatte Top· 
hanede Satmalma komisyo· 
nuna gelmeleri. (582) 
(7720) 8890 

* * * 
Maltepe Askeri Lisesi için 

750 Bıçak 5 Kanunuevvel 934 
çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alı
nacaktır. Şartnamesini ve nü
munesini göreceklerin her gün 
ve münakas:ıya iştirak edecek 
lerin belli gün ve saatte Top· 
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (584) 
(7721) 8891 

• • • 

Viktorya dö Ber!in Umum !İgorta 
~llonim Şirketi tarafından 11-10-1918 ta 
l'ilıinde izi Nesim Kazes efendinin hayatı 
~erine akit ve tanzim olunan bet yüz 
li.:.1ıı. ve 596222 nımıaralı sigorta mu
~'Velenmneıi zayi olmu1tur. Mezktir mu 
lı..vele halihazırda kimin yedinde ise, 
~llkukunu ispat etmek üzre Viktorya 
b;; Berlin Sigorta Şirketinin latanbul'da 
~latada, Kürkeçilerde Manhaym ha- İ b' k b' h 
~'nda kain Türkiye müdiriyetine veya htiyat za ıt me te 1 ay-
b vanatından teraküm eden 150 ~"Hn'de ki.in merkezine, iıbu il3.run 
l.lrihi neırinden itibaren iki ay zarfında araba gübre 25-1 1 -34 pazar 
"1ü,.acaat ebneai rica olunur, günü saat 15,30 da pazarlıkla 

Me2kür müddetin mürurunda, numa- satılacaktır. Tal'plerin Topha 
... ı balada muharrer iıı:orta mukave:e- nede satınalma komisyonuna 
lıaın.,sinin ke,,nlemyekün ve mefsuh ad- gelmeleri. (587) (7723) 
~•dil rek yerine nüshai saniyesinin tan- 8892 
~i..., edileceği ilim olunur. ı _________ ""."'" ___ I 
\ı•l<.TORYA DO BERLIN Umum Si- İstanbul kumandanlığı sa· 
to t., Anonim Şirketi Türkiye Müdiriyeti 1 k ' ·ı· J 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden : 
liatice H. tarafından Haydarpaıa yel· 

cı.,iİİrıneninde 37 No. lu hanede Samiye 

~· ııleyhine açılan aktin tescili dava .. 
~ müddaleyhanın ikametıri.ıwıın 
llıeçhuliyetiae binaen telıliğat icra edile

~f ve davacı da ilanen tebliğat ıc
·~•llıQı talep ve o suretle karar verile

'.ıc tahkikat 13-12°934 per'fembe saat 
1~ de bıralcıhnıı olmakla müddaleyh 
S-..iye H. namma yazılan davetiye mah· 

~.... dh anhanesine asddığı aibi keyfi· 
>•t lla:ztte ile de ilin ol nur. ( 4932) 

tına ma omısvonu ı an al'ı 

İstihkam taburu ihtiyacı İ· 
çin elektrik tesisatı malzeme
si pazarlıkla alınacaktır. i
halesi 21 İkinci teşrin 934 çar· 
şamba günü saat 16,30 da- ı 
dır. Taliplerin şeraiti fenniye
yi görmek üzere h"'r ,,.·;"' Fın- : 
dıklıda satın .. lrı:,_ komi..,yonu 
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bu ur>mala-
rı. (300) (7799 

~Jl3 

İsteklilerin belli gÜn ve saatte 
terninatlarile birlikte Komis· 
yonumuza müracaatları. 
(624) (7889) 

••• 
Vize kıtaatmm senelik ih-

tiyacı olan 26615 kilo fasulya 
yeniden münakasaya konmuş 
tur. İhale giinü 15-12-934 cu
martesi giinü saat 15 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatte te 
minatlarile birlikte Komisyo
numuza müracaatları. (625) 
(7891) .. . ,,. 

Pınarhisar Kıtaatı için 
921,920 kilo Arpa 9-12-934 
saat on dörtte kapalı zarfla a
lınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün 
ve münakasaaına iştiri.k ede
ceklerin belli saatinden evvel 
Vizede Satmalma Komisyo
nuna tekliflerini vermeleri. 
(623) (7888) 

••• 
Bergama ve civarı kıtatnun 

ihtiyacı olan 450 ton linyit kö
mürüne verilen fiat yüksek gö 
ründüğünden yeniden pazarlık 
la satın alınacaktır. Taliple
rin 25-11-934 pazar günü 
saat 1 O da Bergama satmalma 
komisyonuna müracaatları. 
(622) (7890) 

41- • • 

Fırkanın Bayramıçta bulu
nan alayın ihtiyacı için 
350,000 kilo Samanın aleni 
münakasaıı 28-11 -934 tarihin 
de müsadif çarşamba günü 
saat 13,30 dadır. İhalesi icra 
kılınacağından taliplerin te
minatı muvakkateleriyle Bay 
ramıçta Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (585) • 

(7556) 8739 

••• 
Adapazarı Piyade alayının 

ihtiyacı için 10,000 kilo makar 
na 3500 kilo sabun açık müna
kasa ile ve 1500 kilo gaz yağı 
2500 kilo pirinç pazarlıkla de· 
faten alınacağından 22-11--
934 Perşembe gÜnÜ saat 10 
da Maliye Dairesinde taliple
rin bulunmaları. (547) 
(7306) 8596 ... 

Vize ve Pınarhisar kıt'atı
nm ihtiyacı olan ve mıktarla· 
rı aşağıda yazılı erzak yeniden 
münakasaya konmuştur. lha· 
le günü 1-12-934 cumartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin belli gün ve saatte temi
natlariyle birlikte komisyonu
muza müracaatları. (594) 
(7585) 

Pınarhisar için 
2028 Toz Şeker 
4940 Kuru soğan 
2415 Zeytin yağı 

450 Zeytin tanesi 
Vize için 

2456 Toz Şeker 
5371 Kuru Soğan 
2970 Zeytin yağı 

600 Zeytin tanesi. 
8743 

••• 
Antalya kıt'aları için 271,000 

kilo unun kapalı zar f:a ihale· 
si 24· 11-934 cumartesi günü 
saat on beşte lsparta satına!· l 
ma komisyonunda yapılacak· ı 
tı. Muvakkat teminatı 1728 
liradır. Tast:kli şartname su· 
retleri lspartad:ı satınalma ko 
misyonunda ve Ankara, lstan 
bul Levazım Amirliklerile De· 
nizli, Antalya, Burdur satın 
alma komisyonlarından ve 
Mersin, Askerlik Şubelerin
den alınacaktır. İstirak et· 
mele i's~eyenlerin şar'namede· 
ki nümun:?sİne ve tarifatına 
göre yazılmış tck"if mektupla
rının ihaleden bir saat evvel 
1 p:ı.rta satmalma komisyonu 
na teslim elmeleri veyahut ia
d~'i teahhü lü ve mum!a kap:ı· 
tılrm cılarak ayn gun ve ~aat· 
tc 1 p ta 1- mi!;yonurda bu· 
lunclurma!arı. (549) (73)3) 

8183 

8740 
••• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka· 
palı bürüm yöndemile 50 ka -
lem lspenciyari malzemesi 3 -
12 . 934 Pazartesi gÜnÜ saat 
14 de satın alınacaktır. İstekli 
lerin bağlılığını görmek üzere 
her giin öğleden sonra ve ek· 
siltmeğe gireceklerin belli gÜ· 
nü ve saatinden önce dilek o
kuntuları ve pey akçelerile bir
likte Ankara M. M. V. Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(577) (7506) 8650 
* * * 
B "E . Fakanm ayramıç zı-

ne ve Kirazlıda bulunan pi
yade alaylarının ihtiyacı olan 
200 000 kilo saman münaka
sayi' aleniye sureti ile 
29-11-934 tarihine müsadif pa 
zartesi giinü saat on üç buçuk
ta ihalesi icra kılınacağından 
taliplerin teminatı muvakka
teleriyle Bayramıçta satmal
ma komisyonuna müracaat· 
ları. (593) (7584) 

8742 
• • • 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka· 
pah bürüm yöndemile 728 
adet muhtelif oksijen cihazla
rı 1 - 12 - 934 Cumartesi gÜ -
nü saat 14 de alınacaktır. İs -
teklilerin bağlılığını görmek 
üzere her gÜn öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin belli 
giin ve saatinden önce dilek 
okuntuları ve pey akçelerile 
birlikte Ankara M. M. V. Sa· 
tmalma Komisyonuna gelme· 
leri. (578) (7507) 

8651 
• • • 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka· 
palı bürüm yöndemile 21 ta -
kım seyyar bakteroloji ıan -
dıkları 28-11-934 Çarşamba 
gÜnÜ saat 14 de satın alınacak 
tır. İsteklilerin bağlılığını gÖr· 
mek üzere her gün öğleden son 
ra ve eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatinden önce di
lek okuntuları ve pey akçelerİ· 
le bir:ikte Ankara M. M. \V. 
Satınalma Komisyonuna gel· 
meleri. (579) (7508) 

8652 ..... 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ka

palı bürüm yöndemile 
(155000) adet pansuman pa· 
keti 5 - 12 • 934 Çarşamba gü. 
nü saat 14 de satın alınacak -
tır. İsteklilerin bağlılığını gör· 
mek üzere her gÜn öğleden 
sonra ve eksiltmeye girecekle· 
rin belli gün ve saatından Ön· 
ce dJek okuntuları ve pey ak
çelerile birlikte M. M. V. Satı
.;alma Komisyonuna gelmele· 
ri. (589) (7552) 

8669 
• * • 

Çorlu ve Muratlıdaki kıta
larm yiyecekleri için kapalı 
eksiltme ile 354600 kilo ek • 
meklik un satın alınacaktır. 
Eksiltme günü Birinci Kanun 
934 Cumartesi giinü saat on 
altıdadır. Bağlantılarını oku· 
mak İsteyenlerin her gÜn Çor· 
lu, İstanbul Lva. Amirliği ve 
Ankara M. M. V. Satınalma 
Ko. !arına uğramaları ve ek -
siltmeye geleceklerin belli gün 
ve saatten evvel birinci pey pa· 
ralarmı ve isteklerini gösterir 
kapalı kağıtları ile beraber 
Corludaki Komisyonumuza 
gelroeleri. (7555) (580) . 

8670 
* • • 

500 ila 1500 adet Dağ top 
koşumu katırlarının pazarlı • 
ğında istekli çıkmadığından 
tekrar pazarlığı 22 · 11 · 934 
Persembe günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör -

Deniz L~vzzım Satınalma 
Komiayonundan: 

750 kilo Şehriye : Açık eksiltmesi 24 İkinci Teşrin 
martcsi günü günü saat 14 de. 

934 CU• 

4500 kilo Makarna : Açık eksi tmesi 24 İkinci Teşrin 934 cu
martesi gÜnü gÜnÜ saat 14 de. 

1300 kilo Beyaz Peynir: Açık eksiltmesi 24 ikinci Tesrin 
934 cumartesi gÜnü saat 15 de. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddelerinin istek 
lisi çıkmaması dolayisile ihaleleri hizalarında yazdı gün ve 
saatlere bırakılmıştır. isteklilerin her giin, ve eksiltmeye gi. 
receklerin de o giin ve saatlerde Kasıınpaşadaki Komisyona 
gelmeleri. (7859) 

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

4 üncü kısan İnşaat ve ameliyatının 15-11-934 tarihinde yapı 
lan münakasasmda verilen teklif haddi layıkmda görülmedi
ğinden mezkiir inşaat ve amı-liyat 25-11-934 tarihine müsadif 
pazar giinü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Pazarlık 
Ankarada Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Ta
liplerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 10,000 
liralık muvakkat teminatlarmm merkez muhasebeciliğine ya
tırıldığına dair olan makbuz veya nüınunesine uygun banka 
kefalet mektubu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulun
maları lazımdır. Muvakkat teminat mukabili çek kabul edil
mez. Taliplerin bu husustaki ~artnameleri 40 Lira mukabilin 
de '[Vekalet malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(7855) 

Sıhhat ve içtimai Muayenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğündenı 
262 adet milli sancak ve sıhhiye forsları nümuneleri ü

zf rinden açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 4 Birinci 
Kanun 934 salı giinü saat on dörtte Galata'da Kara Mustafa 
pa'!a sokağında İstanbul Limanı ~ahil S~ye . Merkezinde 
müteşekkil Komisyonda yapılacagmdan taliplerın tartnarne 
lerini görmek üzere mezkiir Merkez Baş Tabipliğine mü-
caatları. (7634) . 8939 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon· Antalya hattı 74+000 - 93+500 kilometre- • 

leri arası beşinci kısan inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 8 Kanunuevvel 1934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 de Müsteşarlık Ma
kamında yapılacaktır. 

Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesikası, ehliyeti ve
sikası ve 7500 liralık muvakkat teminatlarmm Mal Sandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban 
ka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aynı gÜn· 
ve saatte komisyona vermeleri li.zandır. Talipler bu husus 
taki şartnameleri Ankarada Malzeme Müdürlüğünden (40) 
lira mukabilinde satın alabilrl er. (7862) 

ine bolu Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik 

kuvvetinin arttırılması için mubayaası evvelce ilan olunup 
geri bırakılan (70- 120) beygİ r kuvvetinde bir dizel motörü 
veyahut (80-120) beygir kuvvetinde buhar makinası ve ay
nı kuvvette dinamo ve teferrüatı satın alınacaktır. 

Bu makineleri gerek kullanılmış ve gerek kullanılmamış 
olarak "mevcut şartnamelerine göre,, satmak isteyenlerin 
934 senesi Birinci Kanun ayının sekizinci giinüne kadar bu 
baptaki bütün tekli,'.lerini Belediye Riyasetine bildirmeleri İ· 
lan olunur. (7893) 

mek için her gün ve münakasa· ! 
ya gireceklerin M. M. Vekile· 
ti Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (621) (7866) 

9073 
* * • 

Konya Merkez kıt'at ve 
müessesat hayvanatı için ka
palı zarf usuli.Yle münakasa
ya konulan 400,000 kilo ~r-. 
panın münakasası 22 İkinr..ı 
T cşrin 934 perşembe günü 
saat 10 da yapılacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasası· 
na girişeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını satın 
alma komisyonuna vermeleri. 
(546) (7310) 8184 

••• 
Bayramiçteki Fırka kıtaa· 

tı için 82500, ve 108,000 kilo 
Bulgur 27-11-934 salı gÜnü 
saat 13,5 da kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gÜn 
ve münakasasına girişecekle· 
rin belli gün ve saatten evvel 
teklif mektuplarını Bayramiç
te Fırka Satmalma Komis
yonuna vermeleri. (545) 

(7301) 8464 

Sivas garnizonu için yüz 
on beş bin kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş 

tur. İhalesi 22 Teşrinisani 934 
tarihine müsadif Perşembe gü 
nü saat on dört buçuktadır. 
Şartnamesini görmek isteyen
ler her gÜn ve münakasaya İş· 
tirak edecekler muayyen saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Sıvaa Fırka Satınalına Komis
yonuna vermeleri ilan olunur. 
Muvakkat teminat sekiz yüz 
altmış liradır. (541) 
(7320) 

• • • 
8529 

İzmit Darica ve Tuzladaki 
kıtaatın kışlık yaş sebzeleri a
şağıda cins ve miktarları oldu
ğu üzere 29-11-934 perşembe 
gÜnÜ saat 14 de eksiltme ile a
lınacaktır. İsteklilerin şartna· 
melerini görmek üzere her gÜn 

Eskişehirde Kolordu ve lzmitte 
Faka Levazımlarına ve eksilt
meye gireceklerin de tayin edi· 
len gÜn ve saatte muvakkat 
teminatlariyle lzmitte Fırka 
Satınalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (572) (7469) 
Lahana Pirasa Ispanak 

Kilo Kilo Kilo 
4000 4600 4600 Tuzla 
6000 7500 7500 Darıca 

11450 14500 14500 lzn1it 
-- --- -

21450 26600 26600 
8546 
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lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
AKSARAY : Çakır ağa Langa mahallesi

nin Langa Caddesinde 47 No. lı 
kagir dükkanın 4/5 hi&1 esi 

FERİKÖY : Birinci Kısım mahallesinin 
Baruthane ·caddesinde 36 ve 36/l 

720 Mübadil 
bonosu ile 
1200 " l 

No. b hanenin yarı hissesi. 
Yukardaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinden 

28-11-934 çarşamba giinü saat 12,30 da açık arthrma sureti
le satılacaktır. İsteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçelerile müracaatları. (B) (7430) 

867<1 

SATILI 
Esas No. sı Mevkii ve N evj Teminat 

Lira/ 

240 Ahırkapıda Seyit Hasan mahalle- 220 
sinde Ahırkapı meydanında 3/ 2 
No. lı 724 metre murabbaı arsa. 

458 Tarabyada Tarabya caddesinde 51 O 
288 No. 3957.50 metre murab-
baı arsa 
Arsanın 2717.50 metre murab· 
baı ağaçlı ve setlidir. 

409 Kapalı Çarşıda Kalpakçılar ha· 270 
şmda 102 No. lı dükkan 

430 Kurnkapıda Nişancı Mehmet Pa- 30 
şa mahallesinde Nişancı cadde-
sinde 16 No. lı Kargİr Hane. 

. Yukar~a yazılı emlak bed~lleri peşin ödenmek üzere a
çı]{ artırma ıle satılacaktır. Tafsilat almak için her gün, artır· 
maya girmek İçin de 28 Teşrinisani 1934 çarşamba günü 
saat onda Şubemize müracaat edilınesi. (576) (7793) 

(8976) 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 1 
1 - (1500) kilo Beyaz Sabun 21-11-934: Çarşamba 

ıaat 15 te. 
· 2 - (10000) metre Beyaz yağlı Kaneviçe 26-11-934 
Pazartesi saat 15 te 

Bu iki malzemeyei vermek isteyenlerin şartnameleri 
gördükten sonra pazarlığa İştirak edebilmek üzere (yüzde 
7,5) teminatlariyle beraber her birinin hizasında gösterile 
f,.:in ve saatte Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine mü
racaatları. (7 497) 

.. İdaremiz 15 ve 25 santilitrelik müstamel boş rakı şişele
rını perakende suretiyle müba yaa etmektedir. 

Temiz ve sağlam olınak şartiyle Kabataş ambarına pe
rakende suretile teslim edilecek şişelerin bedeli eshabına der
hal tediye olunacaktır. Perakende satıcıların Kabataş ambar· 
larma ve toptan teahhüde girmek isteyenlerin Cibalide Le
vazım ve Mübayaat şubesine müracaatları. (7749) 

Şar~n~mesindeki evsafına muvafık olınak şartiyle 100 
ton Marınlave maden kömürü nün 22- 11-934 tarihine müsa· 
~if ~rşembe günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. Taliple
rın yuzde 7 ,5 muvakkat temin at paralariyle birlikte Cibalide 
Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (7748) 

, İstanbul Mili~ Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

BEŞİKTAŞ.: Teş~ikiye m~allesinin Ahmet E-L~oÔ peşin pa-
fendı sokagmda eski 19 ve yeni 39 ra ile 
No.lı hanenin üçte bir hissesi. 

BEYOGLU : Pangaltı mahalle sinin Kaya so- 938 ,, ,, 
ağında eski 33 ve yeni 27 No. lı ha-
nenin yan hissesi. 

:YENİKAPI: Katip Kasım mahallesinin Ya- 825 .,, ,, 
lı soağmda eski 5 ve yeni 7 No. h hane-
nin tamamı. 

~KSARA Y : Koskada Kızıltaş mahallesi- 400 
nin Çukur çeşme sokağında eski 3 No. " " 
h dükkanın tamamı. 

BOGAZ1Ç1 : Boyacıköy eski Sekizinci ve 1500 • ~ " ,, yeni Yunus ağa sokağında 13 No. h ha- ~ ---"""" 
nenin tamamı 

Yukarıdaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinCJen 
9-12-934 pazar gÜnÜ saat 14 de açık arttırma suretile sa
blacaktır. İsteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi bu
çuk nisbetindeki pey akçelerile müracaatları. (M) (7857) 

1 EVKAF MODIRIYETI ILA.NLARI f 
'
1
.. Üsküdard~ Sultan Tepesinde Karakol karşısında Çöp

. ~ tarla na.ınıle maruf tarla üç sene olarak kiraya verilınek 
uzere temdıden arttırmaya konmuştur. Tutmak isteyenler 
21-11-934 çarşamba gÜnÜ saat 15deEvkaf V 'd tK 
1 · lın 1 · arı a a-emıne ge e erı. (7879) 

Hariciye Vekaletinden: 
r 1452 numaralı kanun mucibince hakkı müktesip teşkil 
etmemek ve 9 uncu maaşı verilmek üzere bilınüsabak b' 
f ··t . lın k a ır 
ransızca ~u. erc~m 3: aca tır. Memurin kanununda mu-

sarrah şeraıtı haız taliplerin 29-11-934 perşembe gününe 
kadar Vekalete müracaatları. (7824) 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
IstanbuT şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
U sküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
İhtiyat akçası 1 8 O , O O O 

ŞUBE LERl 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Bursa, Düzce, Eskişe· 
hir, Hendek, lzmit, Karamursal, Kütahya, Mudurnu, lif. Kemal Paşa 
Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, TekirdQj;, Vskiidar, 

Yenisehir. ' 
Müsait şartlarla mevduat, ha ~ale kabul eder. Tahsi!e senet 
alır. lkraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 
• görüşülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 
satışma delalet eder. 

(lTIMADİ MiLLi) Kendi sigortasıdı;r. 8049 

KARYOLA 
Uke, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının 
envaı çeşidini ucuz fiyatla lstanbul Riza paşa 

yokuşunda 66 No. 
ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 

Kalori 
Gıda 

Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 
Neı'e 

Nefaset l 

Arpa özU 

Yulaf 

irmik 

TUrlO 

Pirinç 

Çavdar 

Nisasta 
' 

Patates 

Mercimek 

özU 

ÖZ~ 

ıızo 

özü 

özU 

öz O 

özü 

öz O 

Beyaz Mısır özD 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıkbrmıyarak 

değittire deği,tire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem· 
mel özlü unlarla yavrularmız neşel , sıhhatli, tornbul, kanlı, canlı olur· 
lar. Çabuk büyürler, çabuk di, çıka t!rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLAR! LE YAPILAN MAHALLEB1 ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa· 
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. Hasan marka 
şına dı.lıkat. 

Seli:~;:~:·,~:~:;;~~tın- T.~kSMANLI BANKASI 
ur Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

alma Komisyonundan: 
l - Haydarpaşa Hastaha nesi ihtiyacı için 11788 kilo yo

ğurt açık eksiltme suretiyle münakasaya konulduğundan i
hale günü olan 25. 11 • 934 Pazar günü saat 14 de isteklile
rin teminatlarile birlikte Seli miyede Askeri satınalına ko • 
misyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

2 - Arzu edenler daha evvel şartnameyi komisyonda gö-
rebilirler. (7496) 8649 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

Münhal Cer Dairesi Ressamlığı İçin 
Müsa~a~a Şartlan: 

l - Devlet DemiJ'l•olları Cer Dairesinde 128 lira ücretli 
bir ressamlık münhaldir. • 

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

3 - En az üç sene ressamlıkta çabştığıru elindeki vesika
lariyle ishat edecektir. 

4 - Ressam, her hangi bir makine maktaım ve projeleri
ni hatasız yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız bir 
resmi kopye etmek kafi değildir. 

5 - Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demiryol
ları i~letme Umum Müdürlüğü ne hitaben istida ve vesikaları 

m şimdiden gönderebilirler. 
6 - Müsabaka giinü aynca gazetelerle ilan olunacaktır. 

(7826) 9045 

Eşya tesellümü için Devlet Demiryolları, 
lstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları Rıh· 
tımı üzerinden yeni bir ambar açılmııtır. 

15-11-934 tarihinden itibaren bil'umum istasyonları
mız için ve, mütekabilen eşya teslim ve tesellüm edilınek ü
zere İstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları nhtımı üzerin
de bir anbar açılnuştır. 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağıdaki 
ücretler alınacaktır. 

Mesajeri için : 
5 kiloluk parçalardan 
l O ve l 5 kiloluk parçalardan 
20 ve 25 
40 " .. 
50 ., 

Seyri seri İr · -ı : 

" 
" 
" 

Beher on kilo-,· ~ kesrinden 
Seyri hafif icin : 

Beher elli kilo -ve kesrinden 

5 
10 
15 
20 
25 

5 

10 kuruştur. 
Bu suretle nakledilecek "Ş yanın beher parçanın sikleti 

200 kiloyu geçmiyecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir . 

(7825) 9044 , 
Antalya Nakliyab Umumiye Şirketi 

Mesajeri Servisleri 
Yaptıiı yeni· Ye mObim teıkllltile 

1 ~ 50 ki!oya kadar koli ve paketleri 

Saati Saatine Evlere ve Mağazalara 
kadar aevk Ye t11lim etmektedir. Telefoıı: 24220 (4936) 

Umumi Ne,riyatı ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetec:ilili :ve ~tbaacılık T. A. Ş · 

' 

• 

Sermayesi: ıo.000.000 lngiliz lira•• 

Türkiyenin baılıca ıehirlerile 

Paris, MarsiJya, Nis, Londra ve Mançe11ter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da fUbeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. . 
Her türlü banka muameleleri yapar. 

8050 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

~ -EMİNONO: Çelebi Oğlu Ala ettin mahalle· 
sinin Sabuncu Ham caddesinde 85 nu
maralı dükkanın 260/48 hissesi. 

Lira ' > 
3250 peşin 

para ile 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Yeni 2667 ,, ,, 
postane caddesinde 10 numaralı dükka-
nın üçte iki hissesi. · 

BAKfRKOY: Sakızağacı mahallesinin Ka • ·: 750 ,, ,, 
ra Mehmet sokağmda eski 6 ve yeni 
8 numaralı hanenin dör tte bir hissesi. 

Yukarıdaki mallar hizalar mdaki laymetler üzerin<Ien 28- ' 
11 • 934 Çarşamba giinü saat on dörtte açık arttırma sureti
le satılacaktır. İsteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi bu
çuk nisbetindeki pey akçelerile müracaatları. {M) (7429) 

• 8673 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

.l - Gümrükler için lazım olan beş kontrol saati ile se
kiz numaratör 26-11-934 pazartesi gÜnÜ saat on dörtte a
çık eksiltmeye konulınuştur. \ 

2-Tasdikli şartnamesi her gÜn Kosisyondan alınabilir. 
3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan Otuz Altı 

liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile belli za• 
manda Komisyona gelmeleri. (7410) 8475 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

120 lira 50 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtımında kain 
Gümrük Kimyahanesinin Denize nazır pencerelerinin harici 
doğramalarının yeniden imali olbaptaki keşfi mucibince mü· 

nakaaa ve ithalat kanununun on sekizinci maddesinin A fıkra· 
sma tevfikan pazarlıkla yapt ırılacağından talip olanların 

T eşrinisaninin 20 inci Salı giinü saat on dörtte İstanbul 
ithalat Gümrüğünde müteşekkil Satın Alına Komisyonuna 
müracaatları. (7298) 8215 

Selimiye Askeri Satın 
Alma Komisy_onundan: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı Erzakm pazarlıkla satın a· 
lmacağmdan taliplerin 21-11-934 çarşaıpba günü saat 14 de 
muvakkat teminatlarile beraber Selimiyede Satınalma Ko· 
misyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (7877) 

Cinsi ' Kilo 
Şeker 2500 

1 Kuru Ot 25000 


