
Rıhtım şirketinin tcplantısı 
çokluk olmadığından geri kal
dı. Yeni kurum ökonomi ba
kanlığına bağlanacak. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Öz türkçe yazı örnekleri 

İlkönce sözlük 
-o--

.. Karaca oğlan Tüı<k doğdu, Türk 
dilini şaladı. Nef'i, Nedim, Baki de 
'I'iiııktüler, ama Osmaııh gibi dü -
fiindüler, osmanlıca yazdılar! 

Karacaoğlan şimdi de Yatıyor. 
Bütün benloiği, diriliği ile Yatıyor. 
O bize geldi, biz ona koşuyoruz. 
Onu okuyoruz, seviyoruz, anlıyo -
l'1l?,. Nef'i, Nedim .. bütün benzerle
ri ile öldüler. Bizim ya.şıtlanmız ya 
~ek, taıt bularak okuma<lılar, 
)'a beğenmediler. Bizden sonraıki 
ÇocukJ.ar hiç bilmiyecelcler, okumı 
[~~aklar, kendi dillerinden Çince 
~ar uzak, aykırı bulacaklar. Bel 
1<1 sadece okuma çağlarında Türk 
)'<Qarları, Türk söylerleri arasın -
~a bu adların gelmiş geçmiş oldu -
llllnu öğrenmekle kalacciklar. 

'-Demek ki, bir ulusun dili: ona ne 
lllldar zor, baskı yapılırsa yapıl
j.'.tı kaybolmuyor; için için bütün öz 
~liiğünü saklıyarak sürüp gidiyor. 

em de bütün kıvraklığı, kulağı 
~!duran bütün şakraklığı, düzeni 
ıl.e! Osmanlıca 600 yıl Türkün dili
~ bağlayan, kendi zonına, kendi 
dıkine giden bir iğreti dil oldu. 

~enabın, Halit Ziyanın, Fik· 
h:tın, Hamidin, bütün eşlerinin 
l ~1 bilgisi, batı sezgisi ile işledik 
erı, kuyumculuğunu yaptrkları son 
~~ınanlıca bile bu zoru, bu iğretili
gı tutturamadı.Ve ... Türk pundunu 
tetirir getirmez ilkönce sırtından 
u Yapmalığı silkip attı! 
.. lürk kulağı: yaban dile, yaban 

'öze hep böyle yadırgan kalacak. 

* * * 
Güneşten ışığını alan, yurt ço -

tıığunun gönlünden sevgisini der
leyen büyük Önderin durguladığı 
ıı.ınaclara yer yüzüne örnek bir u
l~s beraberliği ile atılan Türk, şim
dı kendi dilinin, kendi dileğinin hı 
~ içindedir. On bir yılm deneme-
eri bize gö~terdi ki, • 
-- Y" 1 be uz yı ... 

a· . dilcJerini biz bire indirdik. 
l' lzıın İçin ülkü yolunda durak 
rtJ~k., hız var. Dil ve kültür değişi
h' ıı_ıdeıki atılışmuz da bu hızlardan 
ırıdir, belki de en güçlüsüdür. 

ti' ~~r tutuştuğu sava.ti kendi dile
-~ ~onünden başaran Türk bu de
~11ni de gene yüzü bire indire-

l'apacaıktır. 

~ )Ça.racaoğlanm, kültür besisine 
ı:ııa.<;a:k dili, yer yüzünün en üs -
dil~ dilı, en verimli dili, en ÖJ"Dek 

ı olacaktır ! 
* * * ~aca en çabuk yoldan var • 

~ k~~mindeyiz. Bunun !ç!n de 
lla.c _dı~ı anLflmına derneğmın ya 
llı;ı. agı ışler var. llkönce, tara-

dergisinin arkasından : sözlük. 

~z dilini; binbir zorla düzenli, 
tL. ak, bir dinleyişte gönlü gözıi 
~~n umıtulmuş, yütürülmüş 
h erıni arayan Türk: çocuğunu e: kYoldalııi ülküsüne kavufturacak 

<>!ay geçit bu olaca.kıtır. 
}ı~ arama dergisinde bir deyimin 
" C ok karşılığı vardır. Söz gelişi: 
ili ~· amır, Erinç, durdurak, 
1' ::::• dirılenif, dölendi, inçku, inç, 
>Qtı nu Tınım, Tınıp, Toktaf, yal, 

Q .?'~rnuk,,. 
L.... ~utun bu on altı söz bir "din -
~" nin karşılığıdır. Türk: ya • 
,.;}• Tfu,k okuru bunlardan han-
i''"111İ se "' d '- d' d'l .. 'le . Çecegın e •Ken ı ı egıne, 

Siııtıd~. beğenişine kalmıştır. Biri i
.\.ı lrti;Zel olan, öbürü için kötüdür. 
bı;~•n Serendip'e inişinden beri 

'(~yl.~ g.idiyor. 
t!ıııJe~u bıre indiren, bütün deği • 
'tuıit l'lnde bu hızla gitmeye alışan 
d;ı,~ I ulU&u için bu toplu atılışta da 
du,~ ınamak, ayrı ayrı amaçlara 
~e d ~ İçin en açıık, en aydın 

ı:gulu bir izi gütmek gerektir. 
tllık .e1~unun içindir ki, aıteşli, kıv
~; ıhç ı, düzenli, yiğit türkçemize 

.a. ···- ak .. ..,. va:nn ıçın: 
-.... llkön~ .. lük.' n· ~ aoz •• 

"" IYoruz B" "k, . 1 ::"~ili'.. · uyu' ergın, o gun 
oııde 1\: beklemeden küçücük, ilk
ile de 11111.anacağımız sözleri için-

lü k ey.11,' ?elli eden bir sözlük. 
l';ı.ı:ıa:a.k ~ılını, Türk dil birliğini bu 

öz Etem izzet BENiCE 

~ 
l:ı Sö,lük · " 
Utguıaı,; Lugat - Amaç : Hedef -

lııtk: l{ ak: tespit etmek - Yütür
aybetm•k. 
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Başvekil Ankaraya dönüyor 

Ereğlide bez için bir de 
kola fabrikası kurulacak 
Başvekilin Eskişehirde tetkikleri 

ismet Paşa Hz. Celal ve Ali Beyler her yerde 
yurttaşların coıkun sevgileriyle karıılandıla 

KONYA, 21.A.A. - · 
Başvekil lımet Paşa 1 ~ 
Hazretleri yanlarında l , ,. · 
iktisat Vekili CeJal ve 
Nafia Vekili Ali Beyler 
ve maiyetJerıinde bulunan 
zevat olduğu halde dün 
akşam saat' 20,40 da şeh
rimizi teşrif buyurdular. 
Durakta Konyalıların oe
vinç ve saygı tezahüratı 
ile karşılandılar. 

ismet Paşa Hazretleri 
karşılayıcılaııla ayrı ayn 
görüştüktetn sonra hükU. 
met dairesini, ordu ev.jni 
ve halkevini gezd;Jer. is
met Paşa Halkevinde e
vin çalışma yollan hak
kında sorgular ~ordular, 
Ve saat 21,40 da coşkun 
sevinç tezahürleriı arasın .. 
da Eskişehire hM"eket et
tliJer. Ayrılırken durak
ta halk ile çeşitli işler üzerinde görü1-
meler yapmışlardır. · 

Ulu konuğmnuzun münasip bir za .. 
manda Konyada bir hafta kalmak iizere 
geleceklerini vaat buyurmaları Konya-
11lan çok sevindirmiııtir. 

Eskişehirde 

rafmdan yaptırılan ha&ta.ııeınin a • 
çdma resmini yaptılar ve gene .idar-e 
tarafından yaptırılacak ollan çırak 
mektebi taıebesile f.ıııbrikalar amel~ 
.iç.in yata.klıane, yemek ve spor aalo.n,. 
!arını havi spor yurdunun temelini 
attılar. 

Bundan sonra devlet denıiryolları 
ida.re&inin vaıgon, Jokom.otif ve köprü 
e.tölyelerinıi gezdiler. Atölyelerde üç 

Yunanistan 
Bulgaristana de-
nizde bir mah
reç verecekmiş 
M. Çaldaris bu maksatla 
yakıada Sofyaya ildecek 

ve iki gün kalacak 
SOFYA, 21 (Milliyet) - Atina:dan 

Novo Vreme gazetesine bildiriliyor: 
Yakında Başvekil M. Çaldaris bütün 

Balkan memleketlerine seyahate çıka
cak ve Sofyada da iki gün kalacal<br. 
Yunanlılar, Bulgarlarla Yugoslavlar a
raısı:nda yapılan yaıklqma tecrii!belenn
den tela§a düşmekte ve artık Bulgaris
tanı kendilerine doğru çekmek için 
mümkün olan fedalcilrhklan yapmağa 
yımaşmaktadır. •Bu ,defa Yunani.tan, 
Tfu.kiıyenin tellri.nile Bulgaristana hat
a bir kısım araziyi de ihtiva etmek ü-

ESKIŞEHIR, 21 (A.A.) - Anka
ra.ya dönmekte olan Başvekil lımıet 
Paşa Hazretleri ile lkt:i&a.t vekili Ce
ıaı Bayar ve Nafia vekili Ali Bey ve 
refakatindeki vezat bu sabah 6a.8lt 9 

saat süren tetkikaMa bu!lundular. ı M. Çaldaris 

da Eski"°hire geldiler. 
Ba§vekil P&§'l hazretleri Eskqe • 

hirde Devlet Demiryolları idareai ta-

Buradan roıhum islah istasyonuna 
giderek lııuru ziraat tecrübeleri, yayla 
için iyi cins buğday araştmnalan M.., 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Deniz pörüşmelerinin neticesi __ , ______________________________________ __ 

Şimdi de Pasifikteki tah
kimat işi ortaya çıkıyor 
Çin, meseleyi endişe ile karşıladı 

Japonlar "Bizim tezimiz kabul edilmezse biz de 
hususi tipte harp gemileri yaparız,, diyorlar 

Amiral Y amomoto 

LONDRA, 21. A.A. - Deniz müza
kerelerinin aldığı gidiş bül'iin uzak şark 
meselelerini, dolayisiyle ortaya çıkar
mak tehlikesini göstermektedir. Japon 
murahhasları ötedenberi ilan ediyorlar 
ki, Vaşington antlaımasmın Pa~ifik de
nizinden istihkam:Jarm ve üssülhareket
lerin artırılmaması hakkındaki ahkam 
bu mukavelenin bozulrnasiyle değişemez 
ve deği~memeliclir. Çünkü Pasifik deni
zindeki Japon adalan değildir, 

Londradaki Çin mahafili Japonlann bu· 
hattı hareketini endişe ile karşılamakta
dır. Çünkü bahsa mevzu olan bu adala
rın tahkim edildiği hakkındaki mevsuk 
haberler hiç bir zam:tn ka'l:i olarak tek
zip edilmemiştir. Ayni mahafıil gerek 
Vaşington antlaşması ahkamm;n, gerek 
Milletler Cemiyeti ve Kellog misakları 
ve bokuçbar mukavelesinin Japonyaca 
paçavra telakki edildiğ·<.ıi kaydeylemek
tedirler. 

Amerikaiilara gelince, bunlar, manda 
altında bulunan adaların tahkim edilmi
yeceğinin esas mukavele İcabatından bu
lunduğunu ve binaenaJeyh bu müzakere
lerin teknik bir sahada yürümesi lazım 
geldiğini söylemektedirler. 

lngilterenin Amerikaya sordukları 
LONDRA, 21.A.A. - lngiltere hüku

metinin Amerika bahriye nazaretinden 
sormuş olduğu süa1Jerin ne olduğu an-. 
laşrlmıştır. 

Ame!'İka sefareti müst~arı M. Ray 
A therton, dün sabah hariciye nazaretin
de mütehassıslardan M. Crwgie'i :aiya-

ret etmiştir. Mütehassıs kendisine bir 
de.W uzla§ması yapılması için lgiltere 
tanfmdan yapılmış olan tekliflere Ja
ponyanın venniş olduğu cevabm ne ol
duğunu biıldirmiştir. 

oM. Ray Athert'on, bundan sonra M. 
Matsudeira'run lngjliz nazırları öle yap. 
iDi§ olduğu görüımeler hakkmcla malu
mat almıştır. 

Amerikan heyeti, lngilterenin Ameri
kan bahriye nazaretinden sormuş oldu
ğu sual]..,e cevaben Amerika hükumeti· 
nİn kendisine vereceği talimah bekle
mektedir. 

lngiltere hükumeti, Amerika hükume
tinden - keımniyet itibariyle tahdit me
selesinden sarfı nazar edilcliğ.i takdirde 
- aşağıdaki h ... usaıa muvafakat edip et
miyeceğini aonnuş tu. 

1.- Keyfiyet itibariyle tahdit. 
2.- Her devletin diğer devletlere de

niz progranumn ne olduğunu bj)dirme. 
.;, , 

3.- Vatingtmı muahedenırmeainin ..,_ 
(Devamı 5 inci sahifede) 

!'Pırlanta kaçakçılığı 
Yapanlar hakkında 

_.,_ 

hakime çıkan suçlu
lar ne diyorlar? 

btanbul :uıbrtası M<01rdan ham 
pırlanta getirmek suretile güm-
rük kaçıııkçdığı, 
bunları satarak giz
leım.ek suretile ka
zanç vergisi ka
çakçıhğı yapan, ve 
bütün bunları giz
lemıelc için rüşvet 
vermek suçu işli
yen bir kafileyi 
dün adUyeye ver
zn4t.ir. 

Adliyeye teslim 
edilen suçlular ls
•tepan oğlu Mısırh 
Şi~an Serkisi, f,.. 
tavri oğlu Mavre• 
ya.ti Yani, llya oğ• 

Muhfü Bey 

lu Onnik, Avadisi oğlu Dikran Ka
zanyan, Karabet oğlu Armanak, Ser
kıisi oğlu Herant, Mustafa oğlu Yu
suf, Artin oğlu Nehabet Mübarekyan 
efendi' erdir. 

Bunlardan başka sivil koıniser Ha
,(Devamı 2 inci sahifede) 

zere Akdenizde bir mahreç vermeği 
resmen teklif edecektir. 

oı-------

Yunanlılarla 
Dostluğumuz 
Bütün Yua an fırkalannın 
benimsediği bir prensiptir 

:Ankıaray•'- gitmiş olan Yunan a
yan meclisi reİ• vekili Möııyö Stamu
lis Istanbula dönıniqtür. Mö&yö Sta,. 
nıulls, pederinin ölüm haberini aldı • 
ğmdan bugün Tevere vapurile Pire• 
ye hareket edecektir. 

Dün Fener patrikhanesi başkatibi 
Adamanı:liyoe Ka.aapiclis efendi ken • 
d:i&:ni ziyaret ederek patrik efendi Pli;• 

(Devamı 5 inci sahifede) .. ,,.,,.,,.,,,,,, ,,,,, '" 
Galatasaraylıların 1 

Bugünkü toplantısı 
Ateş Güneş, Galatasa
ray birleşecekler mi? 
Ateş-Güneş - Galataaaray birieş

mesi etrafında vaki tqebbüı ve P 
riişmeler halıkında 'V.....ıiğimiz lıaberJe. 
rin ne kadar doğru ve yerinde olduğu. 
nu, Galatasaıray ldübü reis.inin, dünkü 
ısaYJDUzda çlkan ta'VZihile meydana çık. 
tı. 

Bi:z bu Oşin ne safhaya girdiğini ıta
!Dıpten geri ka:hmyoruz. Mevsuk bir 
membadan aldığonı.z malômata göre, 
Galatasaray spor klü'bü reisi ldii>üın i
leri gelenlerine bir ındı;tup aönclererek 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Mebus seçimi 
Hazırlığı --
Kaymakamlıklar tutulacak 

defterleri ;imdiden 
hazırlamağa başlıyacaklar 

Meb'us seçimi için Istanbulda da ha
zırlıklar başlamıştır. 

Su işle uğraşmağa memur edilen da
iıni encümen de şimdiden eksikılikleri 
taınamlamağa uğraşmakta<lır. 

Dün vilayet tarafından Istanbuldaki 
kaymakamlıklara meb'ııs seçimine dair 
hazı,rlıklar bildiri1miştir • 

Buna göre defterler haZ'lrlanacak ve 
bu işle köylerde mulbtarlar ve şehirler
de de semtlerdeki iki~er zat uğraı;acak
tır. 

Defterler şu şelcilde hazı:rlanacalrtır: 
1 - Esas defterler iki nevidir : Biri 

18 ya§ınI bitirmemiş yani yeni doğ
muştan başlıyarak on sekiz yaşına kadar, 
diğeri de 18 yaşmı bit1nnişlerden haş
lıyan erkek nüfwsun kaydine mahsus
tur. 

2 - Basılmış olan bu defterler 19 
i1kinci teşrin 934 pazartesi günü her ma
hallenin mümes&iliı e ve köylerde muh
tarlara teslim edilmiş olacağından o gün
.len itibaren 28 ikinci teşrin 934 perşem-

,(Devamı 2 inci sahifede) 

Bir jeneral Faşistlerin Ruz
veit hükumetini devirmek için 
kendisine üç milyon dolar tek
lif ettiklerini söylüyor. ' 

Tel: { 

r-
Yunanlstan SO 
tayyare alıyor 

'ATINA, 21. (Milliyet) -
Yunanistan hava kuvvetlerini 
takviye etmektedir. Tayyare 
Nazın M. Rallis, salahiyettar 
heyetin verdiği karar üzerine 
ecnebi la.brikalarda 50 adet tay
yare sipariş edildiğini gazeteci
lere söylemiştir. 

Bulgaristanda bu
lunan büyük ko
münist şebekesi 

İcabında kaçmak için 
Mustafapaşaya büyük 
bir tünel kazmışlar 

SOFYA, 21 (Milliyet) - Devin'de 
yakalanan beş koınüııi.st hakkmda taılı
lcikat devam ebnektedir. Kanunauz bir 
tekilde çalıı;an bu komüni&tlerin bir çok 
soygunlar yaptrkları, ve diğer yerler
de1ci k<J11Düııi.st teşekküllerile yak•ndan 
ilişikli bu1unduklan ve bunların yardı
mile sı'kıft.ıkları vakit Bulgaristandan 
kaçmak için Mustafapaşa ya.nmda bir 
yer&ltı kanalı açtıkları anlaşılmıştır. 
Her gün yenisi çıkan bu k<mriinist vak'• 
aları hükômet kuvvetlerini iyiden iyiye 
uğraştmnakıtadır. 

Ayasofya 
Mozayikleri 
Narteksin kapılarındaki 

sekiz haç ta 
meydana çıkarıldı 

Ayasofya camiinıdeki mozayiklerin 
meydana çıkarılrna.sı için ~akta o-

lan Amerika Bi
zans en&titüsü mü
dürü Whitteınore 

kış dolayı-sile işini 
şimdiliık tatiJ et
miş&. M. Whitte
more fimdiye ka
dar yaptığı itler 
hakkında bir rapor 
hazırlamak üzere 
bir kaç gÜne ka
dar Parise gi<lecek 
ve nisanıda tekrar 
işe başlamak için 
I~taırbula gelecek
tir. :M. Whitteınore 

M. Wlıitıtemore 
dün ~ada gazetecilere tu ma

,(Devanıı 5 inci sahilede) 

Müdiir : 24318. Ya.zı İ§leri müdürü : 24319. 
idare •• Matbaa: 2.4310, 

Cenevrede 
-o--

Kral Aleksandr 
ve Barthou için 
merasim yapıldı 

-o--

M. Y evtiç Marsilya cina· 
yetinin doğrudan doğru
ya Milletler cemiyetine 

döndüğünü söyledi 
CENEVRE, 21. A.A. - Milletler Ce

miyeti asamblesi, reis M. Benes'in KraJ 
.Melmandr ve M. Bartu hakkındaki tazi
matını ayakta dinlemiştir. M. Benes 
"Bm1lal', Milletler Cemiyetinin esas ve 
hikmellj vücudu olan fikirlerin zaferine 
yol açarken öldürülmüşlerdir,, demiş 

· ve asambleyi su,Jhun ve intizamın mu
hafazası için bütün gayretlerini sarfetme 
ğe davet eylemiştir. 

iki dakika süküttan sonra Yugoslav 

M. Benes 

ya hariciye nazırı M. Y evtlç fetekkür et
miş ve Marsilya cinayetim.n doğrudan 
doğruya Milletler Cemiyetine döndüğü
nü çünkü ölenlerin bu cemiyetin müda
fileri olduğunu söylemişl&r. 

Sonra Fransa hariciye nazırı M. Lava! 
M. Benes'in "Kral Aleksandr sulh için 
mücadele ederken ölen kahr31Rlandır,, 
sözlerine iştirak etmiş ve Bartu'yu ken
dine ömek yaparak aırru esere çalışaca
ğım bildirmiştir. 

CenevreJ'e neler görüşüldü 
CENEVRE, 21.A.A. - M. Laval'ın 

küçük itıilaf hariciye nazırlariyle yaptı
ğı konuşmalardan hiç bir şey 51zmamış
~ır. Ancak Marsilya suikastinden ayni 
derecede müteessir c·lan bu devletler a
rasında tam bil' görüş beraberliği oldu
ğunda ıüphe yoktur. 

Dıiğer taraftan silah sızlanma hakkın
da ıiddetli ve uzun münakaşalar bekle
nirken bu meselenin bir celsede halolun

(Devamı 2 inci sahifede) 
t • ,,, ,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ' ,,,,,,,,,,,,, •••• 

Rıhtım liUndtıtsumm dünkü toplantıımıda 

Rıhtım kurultusu 

Törüye geçme turası 
Istanbulda atılacaktır 

Genel toplantı gelenlerin azlığın
dan başka güne bırakıldı. 

•• 
Yeni kurum, Okonomi Bakanlı-

ğına mı bağlanacak? 
ıDüıı Ribtım şirketi tahvilat hamil- J hükılmet tarafından satın alınmasına 

lerıinin Beyoğlunda Fransız tiyatrosun- dırir olan mukavelename henüz bükü.-
da toplanmaları mukarrerdi. Bu toplan- met namına Saraçoğlu Şükrü Beyle, M. 
udan maksat, nhtnnlann hükumet ta- Canonge al'asında imza edilmemiştir. 
,.afından satın alınması üzerine, şirke- Sartçoğlu Şükrü Beyin bugÜnlerde ls-
fo:ı tahvilat ,.ahlplerine karşı olan ta- tanliula geleceği haber verildiğinden, 
ahhütlerini hükU.mete devretmesini ka- mukavelenamenin burada imza edilme-
bul edip .'hniyecekleri hakkında mu- si ihtimali ".al'dı~. . .. " 
vafakatlerini almakt1, Dün de çokluk ol- Rıhtım şırketı tesısatı hukılmete geç· 
madığrndan toplantı 8 ki.nunuevvel cu- ti1kten sonra ıbu idarenin hangi bakanh-
martesi günü saat 10.30 a bıralıdrnıştır. ğa bağlanacağı bakında henüz bir 'ka-

Ankaraya gitmiş olan şirket müdü- rar verilmemiştir. Bununla beraber ı·L'>• 
rü M. Ganonge bu toplantıda bulun- tım ve antrepo işlerinin Maliye yerine 
m.ık üzere dün sabaib şehrimize gelmiş- lktısat bakanlığına bağlanması ihtimal 
tir. ı.tanbul rıhtım ve antrepolarının dahilinde gölürmektedir. 
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Günün sıqasası 

EREGLİ BEZ FABRİKASI 
IHARICI HABERLER 

Amerikada bir faşist ordusıı mu? 
Ereğli bez fabrikasının temel 

atma merasimile sanayi kurma İ· 
tinde bir adım daha atmış bulu
nuyoruz. lki ay evvel, şeker sana
yiini tamamladık. Şimdi memleke
tin diğer bir ihtiyacı üz.erindeyız: 
Pamuk!u mensucat .•. 

"üç beyaz,, meselesinin halli, 
ötedenberi, memleketin sanayi ve 
iktisat programında ilk hedef o
larak taayyün etmiş bulunuyor. 
Un, şeker ve pamuklu mensucat 
mesele _ri. Bu ihtiyaç cumhuriyet
ten evvel de duyulmuştu. Fakat 
her üçünü de bitirmek cumhuri
yet rejimine nasip olmuş bir maz
hariyettir. 

Bir kaç sene evvelisine kadar 
büyük ~ehirlerimizin istihlak etti
ği buğdayı ve unu bile dışarıdan 
getirirken, bugün Türkiye harice 
buğday ihraç eden bir memleket ol
muştur. Binaenaleyh buğday me
selesine artık halledilmiş nazarile 
bakabiliriz. 

Buğdaydan sonra hallettiğimiz 
ikinci mesele, şeker sanayiidir. Ev 
vela Alı::.ıllu, sonra Uşak, sonra 
Eskişehir ve son olarak Turhal 
fabrikalarını kurduktan sonra ar
tık şeker ih~iyacımızı da temin et
miş bulunuyoruz. 

Şimdi faaliyetimizi üçüncü sa
nayi şubesi üzerine, pamuklu men
sucata, te!•sif etmiş bulunuyoruz. 
Filhakika bugün Türkiyenin en 
büyük ithalat maddesi pamuklu 
menaucattrr. Memleketten dıtarı
ya çııkan paranın en büyük k11Smı 
pamuklu mensucat saıtın almağa 
gidiyor. Türkiye pamuk yetiştiri
yor. Bu pamuk ucuz fiata dışarı
ya satılıyor. Garbi Avnıpa memle
ketlerinde dokunuyor ve bez ha
linde bize ihraç edilerek pahalı 
hir fi.ta veriliyor. Pamuğun 
&atıf fiatı ile bezin saıtm al
ma fiab arasındaki fark, ~ka 
memleketlerde kalıyor. 

itte ismet Patanın Ereğlide te
mel taşını koyduğu fabrika bu ay· 
lan vaziyete nihayet vermek için 
atılmıt ehemmiyetli bir adımdır. 
Tür<k pamuğunu, Türk işçisi iplik 
yapacak. Türk ipliğini Türk işçisi 
dokuyacak ve Türk pamuğundan 
yapılııut Türk ipliğinden dokun
ımış bez, 1935 senesi içinde Türk 
piya-ma çıkarılacaktır. ismet 
Paşa temel atma merasimi müna
seıbetile bu sınai tetebbüsün şü
mul ve ehemmiyetini kendisine 

mahsus veciz ifade ile anlattı. 15 

bin iğ ve iki yüz elli tezgahtan Gazetelerı·n neşrı·yatı u·· ze-ibaret olan bu tesisat Sümer Ban-
ka üç buçuk milyon liraya mal o-

lacaktır. Burada bin iki yüz elli · • hk • k b l d işçi çalıtacak. Senede dört milyon f }0 e ta ) at aş a l 
metre kumaş yapılacak. Yedi bin 
balya pamuk istihlak edilecek. • • ou • ı 

. Ereğlide.~rul~oak ~lan bu fab- Bir jeneral Roosvelt hükumetini devirmek için 
rıkanın yerını gorınedik. Fakat • • • • • ~ • • •• •• 
bugün bo, bir tarladan ibaret 0 1. kendısıne 300000 dolar tekhf edıldıgını soyluyor 
sa gerektir. Yarın orası bin beş NEVYOlUC, 21.A.A. - "Amerikalı edilen suikastin talıkikahna hukıs ile 
yüze yakın Türk işçi11ini bir araya olmıyan faaliyetler,, i tetkcl eden ayan yardım etmekte olduğırnu işaret etmişilir. 
toplıyan bir medeniyet merkezi o- komisyonu, eski askerlerden 50.000 ki~i- Jeneral Butler, gazetelerin yazdrkla-
lacaktrr. fabrikalar birer metle- nin, Amerikada diktatörlük tesis etmek rına göre, ifadesinde "Vaşington üzerine 

maksadile bir "f~ıt:ist ordusu,, vücude bı"r yo·· r ·· ·· ı"dare etmeg"e ve Ru velt 
niyet merkezidir. Garp Avrupası- """ uy:ış,, z 

gel.:İrmck üzere güya hazırlıkta bulun· !ı"'k• · · d · • · ·· k 
nın ileri sanayı· memleketlerini · u umetinı evırmege rıza gosterme 

duk:arına dair yapıhn müheyyiç neşri- şartile, kendisine 3.000.000 dolar t"klif 
Şark Avrupasınrn ve Asyanın yat üzerine t'ahk:ikata girişmiştir. olunduğunu söylemiştir. 
memleketlerinden ayıran en bü- Balrriye silahendaz kıtaları sab k ku-
yük hususiyet bu noktadadır. Sa- mandaru jcneral Butler ,mutasavver or- Ceneral But:ere para teklif 
nayı· nüfusu arttırır; hayat seviye- du kumandanlığının, ha~annda M. Ge- edilmiş 

rald Makgir bulunan Nevyork kambiyo VAŞfNGTON 21 ( ) C 1 Sl"nı" yük' seltı"r. Mı"ll"ı mu··dafaayı" kuv- A.A. - enera borsası tellallarında bir zümre tarafın- B 1 
vetlendirir. k d" . ut er, "Nevyork Post" gazetesine şu 

dan en ıs.ı.ne teklif edilmit olduğu hak- beyanatta bulunmuştur : 
Türkiye İptidai bir ziraat mem- lwıdaki isnada karşılık, dün iki saat ifa- "Nevyoriclu bir banker grupundan 

lekeli halinde kaldıkça, sanayi de vermiştir. bazı teklifler aldun. Bana 500 bin eski 
memleketlerinin istismar mevzuu M. Makgir, bu haberi katiyen reddet· mııharlbi:n ba~ına geçerek önümüzdeki 

miştir. k 
Olmaktan ku~- 1arnıyacaktı Bı"z sene Va~ington Üzerine yürüyere hü-

l'LW • Komisyonun reis vekili M. Diki•tayn, ' 
· d d · kaldık? B ' klımeti devirmekliğim, ve Iaıizmi kura-sanayı e ne en gerı · u, bu mesele hakkındaki aleni celsenin pa-

T kü k b 1 1 d "l · rak kapitalistliği kurtannam teklif edil-ür "n a i iyetsiz iğin en ı erı zartesine akti muhtemel bulunduğunu 
~tfrr. Diğer taraftan Şikagoya g>de-

getmiyor. Sanayi el i~i olduğu za- ~öylemiştir. Miimaileyh: " ·Butler'den rek altın esası lehinde bir nutuk söyle-
man Türk sanayii çok ileride idi. daha mühim kimselerin isimleri de işiti- mem >çin de para teklif olunmuştur." 
On dokuzuncu asrın ilk yarımın- lecektir.,, demiştir. 

Komsyon reisi M. Ma.kkonnak, Jene- Ceneral Butler, Amerika, aleyhinde-
da Türkiyenin ihracatı ithalatın- ral Butler'in kendi arzusu ile ifade ver- ki faaliyetleri t"tlcik eden pariamentıo 
dan fazla idi. Tül'k İpeklileri, Türk diğini ve başka kaynaklardan da ihbar lromi$yonunda §3badett" .bulunacaktır. 
çuhaları, Türk ipliği Avrupa mem-
leketlerinin çok rağbet gösterdiği 
ihracat mallarımız arasmda i..:li. 

Ancak Garbi Avrupada maki
nenin sanayi şahasında istihsale 
t.a.tbiıkinden sonra Garp ucuz mal 
ist;hsal etmeğe muvaffak oldtL 
Kapitülasyonlar dolayısile sanayİİ· 
mizi himaye edemediğimizden i
pek ve çuha tezgahları kapandı. 
Ucuz fakat kötü ve çürük Avrupa 
emtiası piyasalarmuzı istila etti. 
Türk ulusu elleri bağlı ve boynu 
bükük, Garbın bu istilasına ka.,..ı 
bir şey yapamadı. Ta ki cumhuri
yet rejimi geldi. Şimdi ancak 1929 
senesindenberidir ki iktisadi saha
da tam istiklalinıize sahip olduk. 
Henüz be, senelık bir hayatımız 
vardır. Beş sene milletlerin tari· 
hinde çok kısa bir zamandır, fa. 
ka.t büyük itler yaptık. Ereğlide 
kurulan fabrika da bu büyük işle
rin yeri olacaktır. Hedefimiz, si
yaseten müstakil olduğu kadar da 

Afyon satışı 
U) uşturucu maddeler 

için yeni bir karar 
CENEVRE, 21 (A.A.) - Myoın 

komisyonu, uyuıturucu maddeler imal 
eden memleketlere yeniden imal ruh-
satiyeai vermemelerini taV'lliye eden bir 
karar sureti kabul etmiıtir . 

Milletler Cemiyeti is>tişari afyoon kıo

misyonu, uyuftunıcu maddeleri imal e
den 9 memleketin claıha meyadana çık· 
mış olduğunu bildirm.iştir . 

lspanyol murailıdıası M. Caseras'm 
teklifi üzerine ı.o.n;.yon aıağıdaki J.a
rar suretini kabul ebnfıtir: 

Komisyon, konseyden uyuıturvcu 

maddeler imal eden memleketlerde 
mevcut fabrikalar memleketin dahili "" 
harici ilrtiyaçlarını temine kafi olduğu 

takdirde yeni imal ~satiyeleri verme-

iktisaden kuvvetli bir Türkiye kur- melerin:i &ureti mahsusada tavsiye et-

maktır. me3İnİ ister • 

• • Bu karar sureti lehinde rey veren 
hiikiimetler : 

Sarre meselesi 
Alml\o heyeti davet üze

r;ne Romaya gitti 
BERLIN, 21 (A.A.) - Sar üçler 

komitesi reisi M. Aloisinin teklifi Üze
rine bir Alman heyeti murahbıuası Ro
maya gitmİ§tir. Bu heyet Sar madenle
riain Almanya tarafından satın alınma-
$1DJ ve Sar bükümetinin yaptığı ecne
bi istikrazlaırm.ın teminatı ipni tetkik 
edecekt!ir • 

Bir neticeye vard.ıcak mı? 

ROMA, 21 (A.A.) - Sarre mesele
ıi halcrnda dün yapılmış olan görüşme
ler, ameli bir netıice elde edilebileceği 

ümidini vermektedir. Alman mütelıas-

sıslarınm lıükıimeıılerinden talimat ala-

Pırlanta kaçakçılığı 1 Mebus seçimi 
Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, 

Mısır, hpanya, Fransa, Jtalya, lran, 
Hindistan, lsTiçre. 

bilmeleri için mesaisin~ fasıla verİlmİ1 
olan üçler komitesi, tekrar iıine başla
m<ştır. Dünkü müzakereleri ameli bir 
saf<:ıaya ginnit ol~ğu ve artık iyi bir 
netice elde edileceği lıakkmda ümit bes
lenebileceği söylenm.n.tedir. Çünkü Al
man mütehassıslarrıun almrş oldukları 

talimat kendilerinin 31 ağustos tarihli 
Fransız muhtırasında zikrolunan bütıün 
me5elelere ameli bir surette temas ede-
bilmelerine müsait bir mahiyettedir • Hazırlığı (Başı 1 inci sahifede) 

Ut, polia Hayri efendilerle Sofiya Ha-
nım iııminde üç &Uçlu daha vardır. (Başı 1 inci sahifede) 

Bunlardan sivil komiaer Halit ve be e:ünü ak~amına kadar doldurulup na-
polis Hayri efendiler m.emur oldukta- biye müdürlerine teslim edilınİ! olacak-

Aleyhinde rey veren hükumetler: 
Siyaın, F elemenlı:, lngiltere. 
Müsteırldf kalanlar: 
Japonya, Lelıiatan, Tü.«ôye, Yugos

lavya. 

Ankara temasları 
" için henüz ha.klarmdaki muamele tır. 
ilmı.al ed"lmemi~. bunlarm evrakı ad- 3 - Bu defterlerin yazma İfİnde mü- M. Ça1daris ve Pcsmazoğlu 
liyeye verilen auçıuıann evrakından messaere veya muhtarlara yard.m et- Fransada ecnebiler için 
a.yrılını,ıır. meı. üzere kaymakam1ı:1<1ar t'ıarafından M. Zaimise izahat verdıler 

Sofya hanımın ıuçu da tevkifıini İ· lüzumu kadar memur verileceğ.nden hiç yeni tedbir:er 1 ATlNA, 21 (Milliyet) - Başvekil 
cap ettirecek mahiyette olmadığın - bir erkek nüfusu kayt harici kaimarna· 
dan o da adliyeye mevcuden gönde- PARIS, 21 (A.A.) - Fransada 800 r.1. Çaldaris ile lktosat nazırı M. Pes-
rilmem.iştir. sının temini için mahalle ve köylerde bin ecne:ıi çalıştığı halde 33J bin Fran- ma7.0[rlu dün Curnhırrreisi M. Zaimisi 

Bu ıuça ait tahkikata adliyede evler birer birer dolaıılmak suretiyle sız işçi bulunmaktadır. Bunun için hü· ziyaret etmişlerdir • 

Denizlerde mal ve can emniyetinin 
korunması için kanun 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
mal emniyetinin muhafazası için 
le kendisine salahiyet verilmes:ne 
tır. 

iktisat oekaleti denizlerde can ve 
bazı tedbirler alınabilmesi maksadi
dair bJr kanun layihası hazırlamış· 

Bu layihaya göre, verilecek sa!ahiyete istinaden kazalara mani ol 
mak için deniz zabıtasının ne suretle tanzim edileceği, vapurların li
manlara giriş, çıkış, kılavuz alış ve şamandıralara başlanış tarzları, 
gece seferlerinde müsademe/ere mani olmak için vapur yel!lenli, mo· 
tör ve kayıkların haiz olma:arı lazzım gelen tertibatın şekli hakkında 
oekO:let tarafından nizamname ve talimatnameler hazırlanacaktır. 

Bundan başka liman reislerinin yolsaz hareket eden kaptanlardan 
zabıt varakası tanzim sı..'retile nakti ceza alabilmeleri ıJe icabında 
kendilerini saııaıla. ını ya;>mahtan menetmch ~alıihiyctile techiz edil· 
meleri mukarrerdir. 

Sanat mekteplerinde teknik 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - Sanat mekteplerinin teknik tedrisat 

bakımından daha verimli olmasını temin maksadile Maarif vekaleti 
bazı tedbirler almaktadır. 

Bu meyanda sanat mekteplerinin Maarif Vekaletine devri için bir 
kanun layihası hazırlamıftır. 

Meclisten tefsiri istenen maddeler 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - Hükumet muamele vergisi kanunu• 

nun istisnalar maddesinin beşinci fıkrasının tefsirini mec,r.sten istemit
tir. 

ANKARA, 21 (Tele/onla) - Menkul ve gayri menkul emval ile 
bunların indifa haklarının ve daimi oergilerin mektumlarını haber oe 
renlere verilecek ikramiyelere dair olan kanunun birinci maddesinin 
tefsiri meclisten istenmiştir. . ' 
Bursa l zmir Adana belediye reislerı 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Bursa belediye reisliğine seçilen a
vukat Cemil, Adana belediye reisliğine seçilen Turhan Cemal, lzmir 
belediye reisliğine seçilen Behçet Salih, Konya belediye reisliğine se· 
çilen Şevki Beylerin seçimleri tasdik edilmiştir. 

Begannameleri noksan yazanlar 
ANKARA, 21 (Telefonla) - lstih,'ak vergiai kanununa göre ka

nunun neşri tarihinden mevcut mal ve stoklar için verilecek beyanna• 
meler üzerine nokaan ıJe bakiyeli yazanlar hakkında ne muamele ya-
pılacağı kanunda tasrih edilmemiş bulunduğundan bu hususun tefsir 
yol ile halledilmesini hükumet meclisten iatemiş.tir. .. 

Avusturya Başvekili döndü 
ViYANA, 21.A.A. - Avusturya Başvekil M. Şuşnig oe Hariciye 

nazırı Viyanaya dönmüşlerdir. , 

M. Makdonald'ın istizah/ara cevabı 
LONDRA, 21. A.A. - M. M"c Donald Aoam kamarasında isti· 

zahlara cevap vererek adet olduğu üzere çok umumi mahiyette be
yanatta bulunmuş ıJe Britanya müdafaasının kuovetlerulirilmui lüzu
munu ileri sürerek sözlerini bitirmıştir. 

M. Mac Donald, lngilterenin diğer milletlerle teşriki mesai ıiY6; 
ıretine bütün kuvoetiyle deoam etmek azminde olduğunu ıJe milletlet'J 
birbirine yaklaştırabilecek hiç bir fırsatı kaçırmıyacağını söylemi1tir. 

Sinopf a yükseklere kar yağdı 
SiNOP, 21 ( A.A.) - Vilayetin her tarafında sürekli yağmurlııt 

yağmaktadır. Yükseklere kar düşmüf ve havalar soğumuştur. 

Gazi Hz. ile İtalga Kralı Hz. arasınJt 
alıp verilen telyazı/arı 

ANKARA, 21 ( A.A.) - ltalya ~ralı Viktor Emanuel Hazretleri
nin doğum,.ırının yıldönümü münasebetile Reisicwnhur Hazretlerilı 
müşarünileyh kral hazretleri arasında aşağıdaki tel yazdarı teati olıttt' 

müddeiumumi muavinlerinden Ahmet olrunaklı ve doğru olmasına çok dikkat kUmet yeniden i~ rWısntiyeleri verilme.. Başvel~l Cwr.D-ıurreis~fle Ank~da 
Muhlia Bey el koym11§, evrakı oku • edilecektir. ~ini ve iki seneden az Fransa.da bulunan- Hn.metlu kral üçüncü Viktor Emanuel Hazretlerine ' 
duldan a:>nra suçlular hakkmdakıi talı- 4 - Bir kimse bir senedenberi hangi lara ait ruhsatiyelerin de yenilenmesi- Balkan misakı devletlerinin hal"iciye na- .,. ROMA: 

muştur: 

kikahn mevkufen devamına karar mahal !e ve köyde oturuyorsa 0 mahal- zırlan konseyinde yaprlan iıieri ve M. 
verilmeai talebile ıuçlulan Sultanah • lenin defterine kaydolunacaktır. ni yasak etmiştir. Bundan ba~ hudut- Pes.mıı,zoğlu da aktedilen ticaret llJU· Zatı haşmetanelerinin doğwnl arının yıldönümü münaae"betile ıatıd 
· lh h"-'-, R · [arda ml'haıfaza teşkilatlan ve ecnebi- • b "kl · • h • d t h t 1 • "l Jtal fah • _ı.. met birinci su ceza .......,.. eşıt 5 _ Berri, bahri erkin ve ümera ve ıihedesi:ni iza.\ etmişlerd'H- . mı te rı enmı ıJe şa sı saa e Qfme ane.en ı e yanın re ı 1UU' 
Beyin huzuruna oevketınittir. zabitanın ve jandanna ümera ve zabrten ler hal<kmdaki aobkam şiddetlendirile- hındaki temennilerimi arzederim. Gazi M. Kemal 

"··-) l d 1 t "I M 1 .b • Büyilik bir ata.ka ile bu izahatı din- -•• .._ u ar an • epan og u asır ı ve efradı ve rütbei askeriyeyi haiz üni- c""'1ır • Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazrrru.erine 
Şiprıen Serk:Ui Mısıra gidip gelerek fonnayı li.bia bilcümle menıubini aske- )eyen CUmlıurreiıri An'karada yapılan ANKARA , 
ham prrlanta getirmekten,,.., bunları Fransız kab'.nesi itlerden dolayı fevkalade meumun kal- aaJ • T mill-H 
g\imrükten kaçırma.klan, burada da riye hizmeti askeriyede bulundukları Zatı deoletldrinden bilmukabele şahsi s etmiz ıJe ürk .,..· 
llya oğ!u Onnik vasıta.sile piyasaya müddetçe müntehibievVel ve müntel-.öbi- p ARIS, 21.A.A. - Kabinede ihtilaf dığım bildirıniştir · nin refahı hakkındaki çok halisane temennilerimi kabul buyurmatrd' 
JM:m,akbn suçludur. Ma'Vl"Oyat.İ Ya· aani ııfa!iyle intihaplarmı kullanam.ıya- çıktığı pyıalan doğru değildir. Hükü- ••••:••••••••••••• rica ederim, 
ft: Dı"kran Ka.zazyan, A----·- He. caldan kanunun iktizasından o!makla . H Ik ı . . v,· .... or Emanuel _, ,..........._ be-L. __ b ıf ı · ol ııık met bu gibi ıayiaların önünü almak tçin ,.,. 
rant, Nehahet Mübarekyan efendiler ....,.,.. u. at.an qarct unm SU• a ev erının ·I 
de bunların güınriik kaçağı mücevhe- retiyle deftere kaydedilmeleri lazundrr. bütün tedbirleri ahnııtır. 'C' d b k c d 'T' fİ/t 

'nı;t olduğunu bilel"ek aatm almak ve 6 - Mahalleleri smırları içinde bu- Mu··zı·k çalışmaları r ransa ış a anı enevre e 1. ev 
u.tmakt.n, Mustafa oğlu Yımıf efen- lunan askeri kıtlalarla yatı mektebi, ka- Hint federasyonu R B l .. •• •• 
di. d b ·• meydana çı:kuıca baota ra.koı, hapishane. tevkifhane gı·m müeı- A ı . u··ştu.. ey e g'"'oruştu 
van ':aı.~b~tm durdurulması ;çlı:....;.. aeoelerde ikamet edenler yazdmıyacaktır. LONDRA, 21 (A.A.) - Lordlar Necip li B. İn söz erı 
J ve Avam kaınMası muhtelit komisyonu T a 

· murlara rüşvet vermeğe t~vasaut ~t: 7 - 18 yaşını bitirmiı olanlardan hu- ANKARA, 21.A.A. - Cumhuriyet CENEVRE, 21 ( A.A.) - Franaa hariciye nazın M. Lacal, ;Jrtı"eJ 
--•-ten , bu tava.s&Utla is.mı geçen ıki kuku medeniyeden sakit olmu• veya •· raporu bugün, öğıleden sonra neıredil- Halk Fırk-ı umumı· ı"dare heye•' aza• h k"l" T f"k R'" t•• B · k b l t..:kt SoıJ" 
....,... ' ...... - u ye ariciye ıJe ı ı ev ı Uf u eyı a u e •• en som-cı J 

memurun istediği 1 SO lira rii§veti is- biiyeti ecenebiyede veya o iddiada bu- miştİr : ımdan De-'-'ı" mebusu Necı"p AAli Bey, H · • ko • • M L • · f "l ·· ·· ·· ru·· 
1 da 1 '""' arıcıye nuserı • ıtvıno ı e gorus. muş r. mi yazılı Ermeni kuyumcu ar n unmuı ve suihal ile müıtehir olan ve Bu raporun Hindistan teJll<ilatı esa- fır 

'mii•tereken toplamaktan suçludur. cunha ve cinayetle -·'-ku"m olanlar var- Halkevlerinin muz.il< çalışma haz•Thkla· M. Litvinofun beraberinde Sovyet~eTin yeni Par:!s sefiri M. J' 
~ .....,. siyesinin tan21İmi için hükumetin teklif- hakk ı b k ' " Mı 1 Jı Şi•man Serkiain muhtelif sa bunların isimleri hizasındaki me•ru· rı ında şu beyanatta bu unmuştur: tiemkine ile sefaret maslahalgüzarı M. Roaenberg ulumna ta ~ 

• > ' [eri hakkında olduğu malıimdur. Bu y k tr 
zamanlard:J. Mısırdan getirdiği ham hat hanesinde keyfiyetleri tarih oluna- eni devletin yükselme yollanndaki Mülakat, iki saate yakın bir müddet devam etmiş ıJe iki memle etı 
mücevherin miktarı 640 kırattır. Pır- cakhl'. hususta yapılacak kanım layihasının gidişini hızlandırmak borcu altında yü- l k d d b ·· ·· lel ·· ·· ··1 ·· ru·· 

b ,~. at ım · --'-t ld" a a ar e en utun mese er goruşu muş r. J 
lantanln kıratı 18 liradan 300 liraya 8 - Defterlerin yazılması '-""tı"kten u rapora ~·ın e esı t'UUD eme ır. ru··yen Halkevlen·, gu""zel sanatların mu- L ( "" Bundan sonra M. Laval, öğle yemeğinde lngiliz mürahhası " kadar ta.halüf etmektedir. ıonra tasdik edilerek altlarına ıehirde Rapor, bugünkü merkeziyetçi hükümet 

Serkiain getirdiği pırlantalar en i- mahalle mümeuilleri köylerde muhtar yerine, kendi kendilerini idare eden :<ikyl<<ılunda da ileri çalışma ha'.indedir. M. Anthony Edene miaalir olmUJlur. 
ri ve en palı.alı cinı.indendir ve 640 ve ihtiyar heyetleri imza edecel<lerdir. devletlerden mürekkep bir Hint fede- eni yılın bu yoldaki çabşmaSI arasın• • 
kırat pırlantanın en ucuz sa.tqla kly- da Ankara Halkevi bir tanınmış klasik F ki d rı 
meti 40 bin lira tutmuıtur. rt~~_'.'n.u getirilmesi fikrini ileri sürmek- operayı monte etmeye özenmiş, uıusaı, Birincilere mükafat oça açı arın a serse 

nu ve fatura ile mal aldığını, bunları is- <HDr k l 1 1 · 1 
Serkiai zahıtadaki ifadesinde ham. ba sant ar ar arasından değeri erı topa- ANKARA, 21.A.A. _ c. H. f. tara- bı·r forpı·J ta muktedir bulunduğunu oöylemiştir. b 

P U"latanm i<lenmedikre hiç bir işe D"" l T 1 . ld k maya aşlamıştır. frndan Türkiye •ampiyonasmda birinci ··-' • • ıger suç ular ne kaçak mal ile, ne <le ren erı ""0 an çı a- • I ı Bi ,.,., yaranuyacağını, en iyi pırlanta işle- rüşvet meselesi ile ali.kadar olrnadı:lda- J llk klasik eser olarak Karmen alm- çıkanlara mükafat~ar verilmesi hakkın- ZM R, 21 (Hususi) - ~ 
yicilerin Pıırüte ve btanhulda oldu· nnı, fakat poliste dayakla, falaka ile ran adam nuıtır. Bu arada birer perd .. ik bir kaç da ittihaz edih:niş olan karar mucibince gün evvel Foça açıklannda ve . 
ğunu, bütün dünyada bu iki tehir • tehdit edildiklerini, dayak yememek için muzik:ili yerli parça da hazır!anmakt'ıa- atletizim şampiyonalarına mükafatlar burun civarında oerseri bir torpil l>" 
den başka yerde iyi pırlanta işliyen isnat olunan suçları kabule mecbur kal- BUDAPEŞTE, 20 (A.A.) - Bir dır. bugün Istanbula gönderiılmittir. 1 k d . d k 1 ··' 
Olmadlg"ını, ham pırlantalan i•letme.k il L_ __ ,_ d 16 k 1 .: :r..: unara enız en çr an mI,,_ır. •. • drklarını söylemişlerdir. çok defalar lren yo arını uu-......... tan Ozi bundan ibaret olan muzik çalaıma Bunların arasın a o ıaa,., "" ,.., 
için bta.nbula getirdiğini ~ylemi§- Şişman Serlcis Efendi: suçlu olan Matuşka ölüm cezıuına hazırlıklarını kısa bir zamanda üç yeni kupa, beş altın kalem, vardır. Uzerlerin- Şevki Beı is.minde bir zatlJ\ . Jıi 
tir · 'r _ Ben her iki, üç a.tda bir Mrsıra çarptınhnıştır. opera hazırlandığı yolunda gazetelere de Fırka rumıızlan ve şampiyona tarih- lr olan lzrnir ve Oğuz iaminde1'i . 

hikim Reşit Bey suçluları saat 1 ,20 d • 1 kü !eri yazılıdır. Mükafatlar lstanbul Frr- balıkçı motörü, bu civarda a vıaııı' •. 
,_ huzuruna çag" ınnı• ve sorguya çek· giderim, bura a halı, tütün, mücevher geçmesi, Halkevlerini asil güç ıJ eri ··• B raf d k d . hır· cı 
"" • ___ , Ma ve saire götürüri.'nı, orada satarım. O- c d ük" .. k "b" h fif bi • t d'" ka reisi Doktor Cemal ey ta "' an en eruze salman ağa ağır 
mı.•tı"r. Bunlardan J\r:nan•ık, Y.unıx, .v- en evre e ç gorme gı ı a r vazıye e U· 'mi • I t . dilecek • . radan buraya gümrük kaçag"ı mu··c~.vher meraoı e pmpıyon ara evzı e • · t k ld • ·· ··ım·· t'" roy .. ti Yani ve Herant Efenılile.- kendı- şürebfür. ' ırun a ı ıgı goru uı ur. .,, 
terine isnat edilen suçlardan kırt'iyyen getirmedim, demiıtir. (Başı l inci sahifede) Her gücü, ba•arma istidadında olan ür. Ağ çekildiği zaman bu ağırlı& 

1 · 1 __ ,. Ilı.ndan sonra Reşit Bey kendilerini ' _,_... b" t ·ı )d " I im t 
haberleri 01mad1ğnu söy emlŞ eru•r · mu• ve hava yatı•madan bu meıeıenin yuce ulu.muzun motodlu çalı•maıarıa bü- rı· bet ve çı·n ır orp. 0 ugu an aıı •Ş ır. , ---'- Efemi. k di suçlarınJn mahiyeti dolayısile seı-best ~ ~ ~ __, 

Nihayet MübarcKyan,.
1 

d.!. _en al- infoka:ruyacag·ını söylemi•, hensini tev- faydalı bir tarzda tetkik edilemiyeceği yük mu:ııik eserleri de yapacağına şüp- 300 kilo ağmhğmdaki bu t.,.r,, &İne rüşvet ıuçu isnat "'" me ıg.nı, Y - ' ,. YENI D LHI, 21 (A.A.) - La- k d L d . d .. 
· ··ıd·-· · f ki< etı.ıiş ve kendilerini tevki.haneye, hususunda ittifa..I, edilmiştir. Bu mese- he olmamakla beraber bugünkü vaziyetin s .. dan bildirildigı""ne aöre, Tibet Büyük ÇO uzun zam~n anaeri eıuz -"' 

~~~·~.~-·-g~~ . -~ ~~~~~~~~_.__-...~.....,,,_~....,,...,.,,_.,,nı.._....._.._~.,~'~_.u~k~ı~d•a:..;.:ilk_.t_aho:;;,k•:k•a-tı•n~i~k=m~a~l~i ~içı~·n::..:;m~u=·d=·:...ı.....!ll ._.ı.ı;ı;_aıw.ıı..ı.ıııı.!ı!!l;!llilı..ıl.211.ı;ı!J'.ll..~b~ır~ak~r~l·:....ıL..:d:o~ğr::;u~ya.:_u~y~a:n::...:ü~U:...:;ta:r~af:ı;n~r ...:hö;"'~y;le~ce;;;_:a~y~-..ı...!M~ill~e~t~m.!!::ec~l~i~~·,~ç~in~cümlı~··:!!::~u:rı~·y~e;tı:·ne:::.,_g~ir::,:_- ...ı.._:d~ığ~ı:..'_y:a~p:rl:an:_~m::uayeneden n> ,-



[fjÇ LE3\llf Ş EH i R HABERLERİ ! Günü~-· --Yj • ~J' 
Dilencilerin istikbali 

Duydunuz mu? •.• Belediye me
lll~arı bir duenci yakalamıslar. 
fvet, yanlış söylemiyorum. Bi~ di
<erıci yakalamı,lar ve mahkemeye 
11ertnişler ... Mahkeme adamı on 
~gün belediye hizmetinde ça
lfınaya mahkum etmiş. Bu hükme 
lıQJmırsa belediyede çalışmak bir 
ceza demektir. Ve bu sistem bü-

l
tiin dilencilere tatbik edilirse be
ediye kadrosunda çok tasarruf 
Jlapılabilir. Amma bakalım dilen
ciler buna razı mıd•rlar? .. 

Dilenci cl6yip geçmiyelim: Tür
~ var: Sokakta dolaşandan, sa
:uatarda oturanlara kadar. Bele • 
ıl~ bunlardan yalnız sokaklarda 
ılola,anlara ili1ebilir. Onların Ja 
tcrkalanatÜarına ... llst tarafının 
"elediye ile İfİ yoktur ... V allah eyer yapabilsek dünyada salon di • 
~ciliği kadar karlı if yoktur. 
••e kazanç vergisi ne bina, ne 
~<11'e, ne mua~ele vergin ... Y alnı.z 
utr katı surat. :Amma katı dedik
~ sıfır koyunuz! •.• Bir de kimden 
ı.fiyeceğini bilmek ... Bu sonuncu
tıı zamanla elde ediltr. Lakin bi • 
~~cisi allah vergisidir. Böyleleri 
ıl ilenci doğar, zengin ölürler ... Bir 
• e bunun aksi vardır: Zengin do
ll<lr, dilenci ölür. Bu sonuncular 

; foklııktur .•• 
. Hatta solıakıaki seyyar dilen -

Cı!er bile karlarını bıraktp, bele -
~~Ye iıtinde çalışır mı? .. Eğer de • 
"•ğim gibi bütün dilenciler bele • 
ıl~~e hizmetinde çaTıştırdırsa Jilen
Cilık tehlikeye dü1er ve karlı bir 
~~at kiirlenip gider. Ben Jüenci-
111'ın somınu vahim görüyorum. 

Kutları aalı vermişler! ••• 
Duydunuz mu? •• Belediye me

llıurlan (hep mi belediye yahu?!) 
}' enicamide kuşçuların dükkanla
l'ırıa gitmifler: 

- Emir aldık! :Açın kalealeri! 
beınifler ve kafesleri açıp kuştan 
&<11 • l ıvermıf er ••• 

lçlerinile bir hayli güzel öten 
lcıha, lilürya, kanarya gibi kuflar 
Vcılrmıf ... Esnaf yalvar yakar ol • 
1llu1lar amma önüne geçememiş
ler .•• Ku1lar kafesten çıkıp orada
ki çınarın 'dallarına konmu,1ar ve 
iitmeye başlamlflar- Hattii bir ta· 
rıesi tefekkiir makamında kufları 
~ıverenlerden birinin bClflna u • 
Burlamlf. Belediye memurları da 
bof kcıleılerin karJınna geçip hay. 
vcınları hürriyete kavu,turdukla • 
l'lndan dolayı kıvanç duymuşlar. 

~u •ırada kupbaz analı memur
"ll'<r aormu1lar: 

I - iyi amma, biz bu bos kalea
tri ne yapacağız Jimdi?. ' 

M • • 
emwıar cevap vermış: 

- Başka esnafa satın! Onlar 
lıcıieııe koyacak bir Jey bulurlar ••• 

Lakin, biraz sonra ipin rengi 
ıleğifmif yanlı~ık olduğu anlaşıl
~''· Meğersem bu kıışların salıve
'iJmeai, ziraate faydalı kuflann 
01diirülmeme~i emrinden galet i • 
llıiş •. , lmif amma uçan kuf geri 
tel" ., 

ır mı •••• 

t; lfittiğime göre belediye kuş di
~e bir ilan verecek ve bütün kuş
I ''.n üç gün içinde tekrcır kales
eııne dönmelerini istiyecekmiş ... 

Dönerler mi, dönmezler mi o-
tııı L • 'l • t 1<estirı emıyormuf. 

B.FELEK 

1 . ..., .. _M_O_R_S_A __ , 
Ot B....ı.ıaamdan alınan cetveldir) 

21 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

ı. 1STıkRAZLAR 1 TAHViLAT 
htlilcraa.:ı dahili 94.2.5 Rd:rıbm 17 SO 
t, 33 Eraani 91 An. mümeısiJ 49,15 
'~"••z 27.SO Aa. T .a ... ili ı. ı ı 45 
" il 26.15 A•. Tahvili 111 48 
• 111 26.40 

) ESHAM 
-* Q._rıkaıı Nama 10 l Reji kuponstn 2,20 
., " H.arniline JO Telefon 10 
fta" ~uu..i• 100 Tcrkos 19.30 
~rlıtiye Cumhu· Çimento 13,20 
..... •t a...... 58 lttibat el.ey. 13 
~"'-••1 31,SO .Şark dcy. O,SS 
~ dolu Hiase 27,30 i Balya 1,SS 

· lta,.;ye )5,50 Şark m. ecsa 4,75 

ı._ ÇEK FIYATLARI 

~;;~.. 6,27,75 ı Prai. 18,98,81 
ı.ilö • ız,03 a.ı.... 3S,oı,zs 
~'-•o 9.23.90 Mo•koH 10,90 
~l)tlıt 79,30 Berhn 1.97.19 
4.;.!"~ .. e 2,44.38 S Varto•• 4,09,80 
~ 83.6-1 j ll d pe t e 3,96 
~ •~l 3,.CO 1'ı1adrit 5,80.44 
ıs,;1 •ı.,..ı...., 1,17,30 f Bukr•t 19,09 75 

,._ 65.72,87 .. Vıyaaa 4.2S.75 

NUKUT (Satlf) 

Kurut l '" -t b F ranaı:z 1 20 1 l ,.1',.• 
l olar ızs l Pn ta 
1 ~.u•. Çek 9 1 M •k 

\ Vtl• A• Zl.5 ı 1 ı 

~••.•••!on ı ·O L•y ~ ~ı_re\ .Zl6 ZO Dına.r 
~ j;4•• 23 l Çerno,.;ç 
ı. t) B1t1çılta tıs Altın 
l I=' "•hrni 24 Me ıdiye 

lorln 83 [ankııot 

615 
18 
43 
22 
18 
54 

9,23 
36,50 
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Yumurtaların kon
trolüne başlanıyor --7 ıüode sevkedilmeyenler 
tekrar gözden geçirilecek 

Yumurta ihraç nizamnameoi bugün 
tatbik edilmeğe batlanacaktır. Yumur
talann dıı piyasalara gönderilmesinden 
önce kontrolünü yapacak heyet malla
nnm gözden geçirilmesini isteyen ta
cirlerin dileklerini en çok 24 saat içinde 
yerine getirecelrtir. Büyük .uıdddann 
k< ntr<ılü için 10, küçük! ... iç8ı de 5 ku
nıı almacalıltır. Yeni nizamnamenin tat
bik edilmeoi clolayısile bundan böyle, 
ticaret odasına yumurta ihracatçısı ola
rak yazılı bıılunmıyanlar mal ,,öndere
miyecekler ve dilekleri dinlenmiyecek
tir. 

Bundan ba§ka, kontrol etiketini ta
§lllllYatı yumurta sandıklan gümrük ida
releri ile, ıimendifer ve vapur kumpan
yaları tarafından almmryacaktır. Bir de 
muayene yapıldıktan sonra yedi gün için
de ..,.,.edilmeyl!n sandıklarm ikinci de
fa loonll"ol edilmesi belli ba§lı olarak ıart 
koşulmuftur. 

Diğer taraftan, yumurtacılar birliği, 
bazıriadığı broıürleri her tar.ıfa gön
denniJ, köylünün aydmlatılmasmı vi. 
Jiry..ılerden iotemiıtir. Yeni nizamname
nin taıl>ikinden alınacak neticeler, bir 
kaç güne kadar belli olacaktır. 

Filistinde limon, portakal 
Filistinin yeni ıene limon ve porta

kal mahwlünün altı buçuk milyon san
dık tutacağı talunin edilmefrtedir • 

lngiltereye gönderil scek 
yumurtılar 

Türirolise gelen haberlere göre, Da
nimariua, Holiuıda ve diğer bazı mem
leketler murahhasları Londra ticaret ne
zaretinde bir toplantı yapmıılarclır. Jn. 
gil:iz murııffıularmm da ittirak ettiği 
bu toplantıda gelecek mevsim Jngilte
reye göııderilcek yumurtalann mikdan 
etrafında görü§rlleler olmu§tur. 

Polonyını:ı hayvan ihracatı 
Polonya bükfuneti, hayvan ihracatı· 

m arttırmak makıadile, ihracatçılara 
lı:ilo üzerine bir prim venneği kararLq
tnmJ1'ltr. Verilen haberlere göre, Polon· 
yanın Yu.....U.tana yaptığı hayvan ıev
kiyatı günckn güne çoğalmaktadır. 

Kuşları 
Salıveren polisler 
Vilayet te ayrıca tahki

kat yaptırmaktadır 
Yenkamide KU§Çular pazarında bir 

kaç polis memurımun aldıkları emri 
yanlıı tatbik edeft!k, hir çOk lw, kafes. 
lerini bo§alttıklaımı yazmıştık. Bu tıa. 
di..ı bakkmda Eminüııii kaymakamlığın
ca uı.kikata devam edilmektedir. Tah
takale polis meWii badi!eYe tahJt 01-
J.nn ve al&kadarlann iEAWerini ahnıı· 
tır. 

Ku§Çllların askı memuru ve kuı mü
tehassısı lnnail Zühtü Bey dün Emni· 
yet müdür muavini Hüsnü Beyi ziyaret 

etmiflcrdir • 
Vilayetten ve Ziraat müdürlüiün· 

den yaptığunız ~tırmalara göre: Zi· 
raate fenalık yapan bir takım hayvan-
)arı yiyen, öldüren kuşların av ve 5aİr 
suretlerle tutularak öldürülmesi yasak-
tır. Bll kuşların adlan ıunlardır: Sığır· 
cık, Leylek, Kırlangıç, Saka, iskete, 
Filorya, ispinoz, Tarlakuşu. 

Ziraat müdürlüğü, bu kuılann öldü-
rülmesinin önüne geçilmesini is.temi,tir. 
Halbuki, iı yanlıı anlaıılmııtır. Bu 
kuıları be>lemck, av maksadından baı
kaca kut merolkhlanna satmak, kaf .. te 
buhmdunnak yasak değildir. Vilayet· 
çe de ayrıca tahkikat yapılmaktadır. 

Zekat ve fıtır sadakaları 
Tayyare cemiyetinde dün Hilaliah

....,.., Himayei etfal caniyetleri reisle
rinin de bulunduğu bir toplantı y..pıl· 

1111ttır. 
Y alclapnakt.a olan ramazan içinde 

verilecek sadakai fitir ve zdmtların her 
yıl olduğu pi bu üç cemiyet için ve· 
rilecektir. Virz efendiler de camilerde 
halka bunun halduncla sözler oöyliye
ceklerdir. 

Fırka yazı işlerinde ö:z: 
Türkçe 

C. H. F. htanbul viliıye't idare he
yeti reisi Doktor Cemal Bey dün bütün 
fırka teşkiliıtına bir emir verııll1 ve 
bundan sonra bütiin yazrlarm öz tiirkçe 
olma.ıntn istemiıtir. 

--o-

Nakiye Hanıma altın tay
yare madalyası verilecek 

htanbul Tayyare cemiyeti müeuis
lerindcn cemiyetin idare heyeti reis· 
iii:ini uzun aenelerdenberi güzelce yn
pan Nakiye Hanımın altın madalya ile 
tııltif edilmesin~ karar verilmiş ve mer
kez heyetine yazılmtıtır. 

Bundan baJka Tayyare cemiyetine 
para ile rudmıı dokunan 10 kiş&ye al
tın ve 45 kiıiye gümüş madalya verilme
gj k-ırarlaştırılnuıtır. 

Dil araştırmaları 
Hocalar derslerini ona 
göre tertip edecekler 
Türk Dili T etlcik cemiyeti kunılta-

ymda; dil araştırmaaı için sahşacak mu
allimler seçilmiıli. 

Maarif vekaletinden gelen emirde 
bu muallimlerin araJbnna yapabilmele
rini hazırlamak için der. saatlerinin o
,. göre tertip edilmesi bildiriJmiıtir. 

Mekteplere ılınacak aletler 
Mdrtep)..-e JiZJDJ olan den aletleri

nin muallimler tarafından evvela teda. 
ri< edildiği, sonra parası almdığı bazı 
cledikoclıılma seb<l>iyet verdiğinden; 
Maarif müdüriyeti bundan sonra bütün 
leva:zıımm alınmadan evvel maarif ida
resine bifclirilmesini EIJll"eımi§tir • 

Paris Onivarsiteıi rektörü gilti 
Şehrimizde bulunan; Paris Universi

tesi rektörü M. Oıarletti dün R<llDanya 
...apurile Köotenceye gitmiıtir. 

Rektör Bükreı Universiteaiııde tet
kikatta bulunduktan sonra Balkan tnem· 
leketlerinin maarif vaziyeti hal.kında 
tetkikat yapacaktır. 

Kazım Esat Bayin istifası 
kabul ııdifmeji 

Diı tababeti mektei>i müdürü Ka
:zmı Esat Bey, Tıp fakültesi dekanlığı. 
na istifanamesini venniıtir· Kazını E. 
.at Bey sıhhi sebeplerden dolayı iatifa 
ettiğini bildinniıtir. Istifaneme Tıp fa
Sriilteoi dekanı Nureddin Ali Beye ve
rilmiıtir. Dekan Nureddin Ali Bey bu
nun üzerine Kllmı Esat Beyle görüı
müı ve istifayı kııbıl etmediğini bildir
miıtir • .Kizmı Esat Beyin istilanamesi 
dekanlıkça kabul edilmeyince K.izmı E
sat Bey istifanemesini geri alımıtır. Ka
zım EAat Beyin mektepten istifası §ayİ 
olunca bu b.._. bütün aıi<a~larmı mü. 
teeftir elmiıse de istila kabul edilme
yince hepsi ccvinmiıtir • 

Alaturkacılar alafranga .. ..... . 
ogrenıyor 

Dün $&at on dörMe musoo aanat
karları cemiye'ti beyeti idaresi yaptık. 
lan bir toplaot..ıa alatwkao sanalkar
lann bir an evvel alafranga öğrenmele. 
rini temin için lcursım ne vakit açda -
bileceği ve kimlerin ders vereceklenm 
görütmüılerdir. 

Neticede bu ay sonuna kadar kur. 
$Un dernek evinde açilması ka..arlaı -
tınlmq ,fakat kimlerin derı vereceği 
henüz teııbit e<!ilememiıtir. • 

Sanatkarlar alahnkada çaldoldan a· 
Jetlere benziyen alafranga •der üze -
rinde çalıımağa baılıyre&clardır. 

Esnafın 
Muayenesi 

Belediye on bin badar 
cüzdan bashracak 

Istarıl>uldaki unafm muayenesine yıl 
batından itibaren baılanacakbr. .latan· 
bul belediyesi muayene olacak eanafa 
yeni cüzdan verilmesini cloğnı lıulmu§
ve 10 bin cüzdan baaıt:ı:ımııtır. 

Cw.danlar eanafa dağrtılac:ak ve her 
istendiği zaman esnaf mumyene edilip 
edilmediğini Ulıat için gösterecelctir. 

Kömür depolarında çalışanlar 
Zabıtai belediyenin yeni talimırtna

me&i ')'apılıri<en madB lı:ömürü depo-
lan ile itçileri bıdıkımla da bir madde 
ilavesi düfÜn'Ü)mÜf ve bu itle uğraıan 
komisyon belediye reialiiine müracaat 
ebniıtir • 

Belediye komisyonun 1Kizlerini iyi 
bulmuı ve bu it üzerinde daha fazla 
bilgi sahibi olabilmek için muhtelit ~ 
misyona havalesini muvafık görmüıtür. 

Levha resmi 
Livha, tente ve her nevi belediye 

resimlerinin birinci kanun baımdan iti
baren toplanmağa başlanması karaıiaı
tınlmrF . 

Havalar soğudu 
Bo:ı:caadada oturan va· 
pur hala kurtarılamadı 
Sonbaharın son gÜn)erinde geçir • 

diğ:miz ılık h&valar, dün birdenbire 
bozulmu§, sıcaklık derecesi epice dii§
miiftür. 

Bu ani deği§iklik, luım epi ya.klaı
tığmı, hazırlıklı davranmamız icap 
ettiğini gösteriyor. 

Dün, kısa fasılalarla yağnıur yağ
'1na•ma rağmen, poyrazdan eae.a rüz .. 
gar pek hafif geçmiı, deniz durgun
luğunu kaybetmemi§tir. Yalnız dün 
a1qam geç vakit, havanm birdenbire 
yıldıza çevirmeai ve rur fırtm& pat
laması muhtemel olduğu raaathane -

den liman idareaine bildirilınİ§tir • 
Liman idare>İ de, alakadarlara ve 

hareket edecek gemilere tedbirli bu • 
lunmahnnı haber venni§tir. 

Diğer taraftan, U. yüzünden Boz
ca adada karaya ohıran Helvan 
vapuru henüz kurtanlamamqtır. Ge
minin yüzdürülmesi için, yeniden ve
ait gönderilmi§lir. 

Heluan vapurunun yolculannı a
lan Tevere vapuru 44 kiıiyi dün li
nı.a.1U11Uu. g~tir. Oturan genıi • 
Din yarına kadar kurtarılacağı umul
maktadır. 

Neft Sanayi şirketinin 
davasına başlandı 

Dün suçlu müdürlerin sorguları 
yapıldı, şahitler de dinlendi 

Neft aanayi ı:rketine ait olan 
Çankaya i~mindeki gaz vapurunun 
büyük kaputajda sarfetmd< üzere al
clığı ihakiyeyi Türk Rılannda kul
landığı ve gümrük resminin öden • 
meme.i yoJ;le kaçakçılı.!< yapıldığı ;d. 
diasile açılan davaya dün 8 inci ihti
aas mahkemesinde baılanmqtır. 

Dünkü celsede, ı.uçlulardan Neft 
sanayi prketi hissedarlarından Y etova 
Behar ve lsa.k Behar efendilerle ve
killeri hazır bulundular. iki suçlunun 
da hüvjyetl•ri tesbit edildikten aonra, 
kararname okundu. lhti&as hakimi, 
Atıl Bey, Yetova Behar efendiye sor
du: 

"- Çankaya vapurunu idare eden 
Ye§Ova efendidir. Köstenceye hareket 
emrini veren kendiz.idir. Gemi, tran • 
ait olarak aldığı ihrakiyeyi küçük ka· 
ptrtajda sarf ve istihlak etmiıtir, di
yorlar. iddia budur. Ne diyecek&Ö -
niz?,, 

Y eşova Behar efendi, Çankaya go
misini on sene evvel aldığını, fakat 
bir müddet sonra bunu Aron Romano 
efendi iamlnde bir zata dC'Vl'etUğini, 
ve veki.let vererek kendi namına i
dare ettiğim an1attı. 

"- Bütün qleri o görüyordu. E ..... 
.en, bu hidiae olduğu zaman benim 
hiç bir malt'.ıınatım yoktu.,, 

"- lhrakiye mühürlerini Piıevi 
efendi bozdurmu§, deniyor.,, 

" -lhrakiye mühürlerini Y eıova 
Aron Romano efendi venniı.,, 

"- Neft sanayi §Ô!'ketinde alaka • 
ruz nedir?,, 

"- Hiasedarun.,, 
"- Hisseniz ne kadar?,, 
" - 60 bin lira. Bütün aermaye 

250 bin liradır.,. 
"- Romano efendi, ihrakiyenin a

lmdığını ıize aöy ledi mi?,, 
•• - Hayır •. Ehernmiyetz.iz olduğu 

için •Öylemedi." 
" - Ehemmiyet.h olur mu? Güm

rükıüz mal koyırıu~unuz. Gemiyi 
kazadan sonra Ramanyaya gönder • 
mipiniz. O maim vaziyeti ile alil:ıu:lar 
olmanız Ji.ıım gelmez mi idi?,, 

Yeşova Behar efendi, Atıf Beyin 
bu sual'.ne karşı da, bu işlerle ken • 
disinin me:gul olmadığmı söyledi. 

Bundan aonra 110rguya çekilen 1 -
sak B<lıar efendi, Neft sanayi ıirke
tinde mura.h.lıas aza bulunduğunu, yan
gın çıkıp ta gemi referden kaldığı 
zaman kendisinin burada o!nıadığmı 
anlatarak: 

"- Rom-ınyaya gaz tasfiye fab .. 
rikalarma gidip geliyordum. Oğrene
rek, bur&da tatbik ediyordum. Şirke
tin yalnız teknik itlerile meıiulüm,, 
dedi. 

Y qova efendinin, kendisine vekiılet 
ettiğini söylediği Aron efendinin do
kuz aydanberi hariçte bulunduğu 
anıa.altyordu. Bu sırada ba.:?ı sorgu -
lar daha oldu. 

Müddeiumumi, imme ıaJıitlerinin 
çağrılmalarını istedi. Mahkeme, Çan· 
kaya vapurunun eski süvarisi Salih ve 
Naz:m Bey!erle Mehmet Arif, Mua
tafa oğlu Arif, Iamail, Omer, Hüae • 
yin, Molo Hüaeyin, Hayım, Mabut, 
Y akup, lsm.a.il efendilerin ıaJllt ola • 
rak çağınlma!arma karar verdi. 

Bundan baıka, Çankaya v&puru 
hakkında, Neft aanayi firketi ile akte
dilen icar mukavelesinin ınahk
ye veıilmeai, ba.zı hwuslann da gÜm· 
rük ve liman idarelerinden aonı.lma
aı karar altına alınarak durupna, k.i
nunueYTel.in birine bırakılclı. 

( 81) bin liralık nwule 
Beyannameleri tahrif ederek (81) 

bin liralık gümrük kaça.kçılığı yapıl
dığı iddia.ile, neft sanayi tirketi hak
kında b&41anan diğer tahkikat, ba
zı hususların teab>ti için alıkonulmut
tur. 

Bu mesele de yakında ihtiaa.s mah· 
keınesine intikal edecektir. 

Memurlar ve hocalar hal· 
ka Örnek olacaklar 

Soyadı tikesi, ikiaci kanunda yu.-. 
dun her yerinde tatbik edilmeğe başla
nacaktır. Ancak halka örnek olmak üze. 
re memurlanın, muallimlerin hemen ooy
adı almaları vili.yete ve maarife lırilcliril
ıniıtir • 

Bunlar 935 yılı ikinci kanunun son 
gününe kadar MJYadlannı alını! olacak
lar ve nüfusa, momurluk kütüklerine 
de öylece yazdıracaklardır. 

Kara Alinin 
Giydiği ceza 

Ölüm cezasına bedel 
otuz sene hapiı. 

Gd>zede ve civarında adan öldür
mek, Oldürtınek ve halkı korlrutmaktan 
auçlu Kara Ali ile yeğeni Halil ve Ka
ra Ahmedin nakzan ağır cezada görü
len ilunıımalan bitirilmiıtir. Kara Ali 
ölüm cezaarna bedel 30 sene ağr hap. 
ae mabkiim edilıı*ttir. Kara Ahınedin 
cezası evvelce 12,5 .ene iken bu defa 
ölüme bedel 22,S seneye çaanım.ıtır. 

HaJil de 3 sene bapae mahk:\ım ol
muıtur. 

Adliye ya11gını 
D.ikkatıaizlik ve ted>iraizfikleri yii. 

ziinden Adliyenin yımmınma sebep oJ. 
nııııKtan suçtu olup üçer oene hapse 
mahkiim olan adliye levazan mümey
yizi Tevfik Beyle kapa Ahmet ve veo
tiyer Ethem Efendiler haklarındaki 
kararı t~ etmiılerdi. 

E.ıriıehir temyiz mabkeme.u.de cu
martehi gÜnÜ bu davaya mürafaa sure
tile balala.,.._br. 

Boğazda 
Yeni vapurlar 
Şirketi Hayriye bir çok 
teklifleri tetkik edecek 

Yem vapurlar umarlama.k için 
tetkika.tta bulunmak Ü.Zere Avrupa • 
ya giden Şirketi Hayriye müdürü 
Yusuf Ziya Bey, dün si.hah elupresle 
ıehrimize dönmüştür. 

Bu ac yaha.t sırasında kendisine ı-e
fakat eden, şirketin fen müdürü M. 
Dilg de beraber gehnİftir. 

Yuauf Ziya Bey, diin kendisile gö
ri4en bir mubanirimize bu .eya.hati 
hakkında §U maJfunatı Vermİ§tİr: 

"- Avrupanm bir çok ıehirlerin
de temaslar yaptık •.. Almanya, Hol • 
landa, Belçika, lngiltere FraD6a ve 1-
talyıu:laki methur gemi iD§aat fabri
kalarını gezdik. Etraflı ıekilde ko -
nuıtuk. Onlara arzularımızı anlattık. 

Görüştüğümüz bir kıann müesae -
aelerin tekliflerini öğrendik. Bir kısun 
müesseselerin de ıartlanru bildmne -
leri için va&t al.dık. Bütün bunları, bu· 
rada tetkik edeceğiz. 

Bütün görüpneler, yeni vapur al -
makt&n ziyade, süratli ve bize elverİ§· 
li yeni gemiler yaptırmak esaııı üze
rinde olmuıtur. 

Sipariılerimizi , tekliflerin tetki • 
kinden a.oınra kararll\.§tıraca.ğız.,. 

Denizde ka !an 
Museviler 
Kar aya çıkarılmadıkların· 
dan dün yollarına gittiler 

Uç "7'Clımberi liman liman doJeııp 
ta biç bir yerde lı:ıılnıl edihniyen 318 
Pcılonyah Musevi muhacirinin Roman
ya aeyrisefain idaresinin Recele Carol 
vapurile limanımıza gelıl&lerini yaz
ıruıtık. 

Bu Musevilerin karaya çııkmalanna 
müsaade edilmemiJtir. Bunlar ayni w
purla dün sabah gene Lel>Atana git
mak üzere Köstenceye doğnı yollan -
na devam etmitl...dir. 

POLiSTE 

Bir ad<'m k'.lv1p 
Kemahın, I.l. 

ni mahallesin ....... 
on altı yatlarında 
Hacı Arif oğlu E
min, Taksimde 
Taksim eczam. 
simle çalıtmakt< 
iken yedi aydan 
beri ortadan kayb~ 
olmuftur. Bu is po.. 
lise de haber veril • 
mittir. Emin aran
maktadır. 

·-· .... '"'· 
Emin 

Çarpan tramvay 
Tünelden Şiıliye giden 223 numant.· 

lı vatmanın idao-esindeki 127 numaralı 
tramvay aral>ası lsbldfıl caddesinde Pe
rapalas oteli garsonlanodan ı5 yqla
nnda Teodoraya çarpuuı ve çocuğu ba
ıından ve omuzundan yaralamııtır. 

Otobüste düşürülen çanta 
Şoför Mdımet'in idaresind~ otobü· 

se Balattan binen lldıal Hamın oı.abü.
te içinde on iki bu~ lira bulunan çan
tasını düıürdüğünii iddia etmiıtir. Tah
kikat yapılıyor • 

SöndUrülmemiş ütu 
Mercanda Şerif Pa§& hatunda clün 

gece yangın çıkml§ tır. Yangın hanın 
45 numaraaında ten:ilik eden Ohanis 
Efendinin atelyesinden çıkmıştır. Sebe. 
bi ütülerin ateşli olarak bırakılmasıdır. 

Bir kısım kumaşlar yandktan soo
ra, ateı butırılmıp. 

101, lstilHal caddesi 
.Yeni ızgara ve ızgaralı havagazı 

ocakları veresiye satılır. 

Yeni Fabrikalarımız 

- Öz Türkçe ile -
ismet lnönü Paşa, ôkonomi Ba

kanı Celal Bayar Beyle beraber 
Ereğlide yeni bir be'z fabrikcısının 
leme:atma işini yaptı. Bu üçüncü 
Yc;ni bez fcıbrikaıile büyük "sana
yıleşme" planının yürümesine doğ 
ru yeni bir adım atılmıs oluyor: 
Daha dün KaysfITİde lab;ikanın te 
melini atmıf, Baktrköy fabrikası • 
na yeni makineler koyarak bura • 
sını genişletmiştik. Fakat bu yetiş
mezdi. Şimdi iae yeni bir fabrika. 
11ın temellerini kurduk. Ba üç fab
rika yurdumuzun içinde büyük bir 
eksikliğe karşı koyacak güçtedir. 
(kuvvettedi:r) Düşünelim bir gez: 

Şimdiyedek giyecek için, doku • 
ma için yabancı ellere ne kadar 
çok para veri)'orduk. Bütün giyek
lerimiz, bütün kullandıklarımız 
'Avrupadan geliyor ve kendi para. 
mız kendi kanımızı kurutarak bir 
oluk gibi dışarı akıyordu . 

lmperatorlak yapmağa uğra.ır • 
mam!Jlı o, bulduğunu yiyordu. Bu 
iae elbet daha çok kolaydı. Para 
harcamanın, bir iş yapma yanında 
liilı mı olur? Bundan ötürüdür ki 
imperatorlak Türkiyesi anasından, 
babasından artakalanları yiyip i . 
çen, saçıp savuran flmarık bi'T ço
cuğa benziyordu. Bu yüzden Avnı 
paya yüz binlerce lira borçlandık. 
Ve bu baırç yüzünden kendimizi 
bir para köleliği altına soktuk. 

Aradığımız para idi, iş değildi. 
Cumhuriyet bu düşünceyi altüst 
etti. Para yerine iş aramağa baf • 
ladı. 

Çünkü parayı iş getirirdi. Ve 
yurdun güzelliğini, yurtta,ların ge 
nişliğini varlıklığını (zenginliğini) 
iş yapardı. Sözün kısası para alış 
veriJte araya giren bir meyancı i
di. Paranın kökü asıl iJte görünür• 
dü. 

Onun için yeni fabrikalarımız 
salt (sade) paramızın yurt içinde 
kalmasına yaramıyacak, öbiir yan 
dan da birçok yurttaşlarımıza if 
bulacakhr. Kamumuz biliyoruz 
ki: 

Yurdumuz bir ekim (ziraat) 
yurdudur. Bundan dolayı yeni lab 
rikalanmız bu alım düzenini de 
daha çok yoluna koyacak ve alım-
la uğraşanlarımız daha genişleye • 
cekler, daha çok kazanacaklar ve 
yurda daha çok faydtı olacaklar • 
dır. 

lsanın doğduğunun on sekizinci 
yüz yılında büyük "sanayi" beli
rirken lnglltere de böyle idi. 

Orası da bir ekim toprağı idi. 
lngilizler makinelerdeki yeni bulu; 
lGrı çabucak yurtlannın biçimine 
uydurdular. Ve önce dokıımacılık 
işinden başladılar. Çok ğeçmeden 
lngüterenin batı kıydannJa (garı: 
sahillerinde) büyük fabrikalar Jıu. 
rulda ve i'1emeğe lxqladı. Ba yüz.. 
den bir çok lngÜiz köylüleri ve 
ekicileri ( ziiı'raı) iş bulmustu. An
cak aradan bir çok yıl g~çtikten 
sonradır ki "ağır sanayie,, atıldı-
lar. ' 

IJte biz de yurdumuzda böyle 
yapıyor ve yeni faırikalarımızla 

hem yurdumuzun eksikliklerini b; 
tünlüyor ve hem de paramızın sı
•. ırlarımız içinde kalmasını başa -
ıyoruz. 

Mümtaz FAiK 

1 Küçük haberler 1 
Papalığın Solya mümeaili bu

lunan Monsenyör Romcalli, -lığın 
TüriDye ve Y unaıUatan münı e •illiğine 
ta)'İn edilmqtir. 

• Sılılıiye vd.fıleti mÜ•teı-ı Hüaa
-tin Bey dün sabah Edirnekapı d;.. 
panserini z.iyaret etmiıtir. Oğleden son. 
ra da sıhhiye müdürü Ali Rıza Beyi zi
yaret etmİftİr. Hüsamettin Beyin bu· 
gün CeneYreye hareket etmesi muhte
meldir. 1 

• Kanunuevvelin 6 ncı veya yedinci 
günü ramazana tesadüf etti&'i için Ev
kaf müdüriyeti camilerde hazırlıklara 
bqlamııtır. Tamire ihtiyacı olan cami
lerde faaliyet dnam etmektedir. 

Emniyet müdürü me
zuniyet aldı 

Emniyet müdürü Fehmi Bey (15)) 
gün mezuniyet alarak Ankaraya hare
ket etmiıtir. Fehmi Beye muavin Hü.! 
nü Bey vekalet edecel<tir. 

ı 
Birinci Teşrin yoklaması. 

Dul, yetim ve mütekaitlerin birir." 
teşrin yoklamaları bu ayın 28 inci ı:ü
nü akf&IDI nihayet bulacaktır. 

Malmüdürlükleri kanunuevvel, ka • 
nunusani, şubat üç ayhklannı ve ban
kada mart, nien, mayıs üç ayhklcwını 
verecektir. Maa!ların kanunusani İpti. 
dasından verilmeaine baılanacaktır. 



Beğendirmek iti de varf 
Y azılannı okuyuculara sevdi

rip beğeridirmek, bütün yazarlan 
içten saran bir kaygudur. Titiz 
bir özenti ile üzerine titriyerek ya
:r.ılan nice yazılar vardır ki, oku
yucuııuzluk yüzünden birer buca
ğa atılıp yüzlerine bakan olma
mıştır. 

Öz dil yazılarında, yazarların 
bu kaygusu, bir kat dalıa kendini 
gösterse yeridir. 

Yazarken, kendimizi düşünür· 
sek yanılırız. 

Bizi okuyacak olanları yeni di· 
lin inceliklerine alıştınncaya ka
dar, okuyucuların suyunca gitme
liyiz. Yoksa, sesimizi kimseye du
yuramayız ... 

Tarama dergisi, bu bakımdan 
en son ~ vuracağımız kapı ol· 
malıdır. 

Kamu (halk) nun anlaylf ve 
kavraytftna göre yazı yazmanın 

kolay bir iş olmadığını ancak şim
di sezebi:iyoruz. 

Eskiden kalıplarımız çoktu. 
Gelifi güzel içlerinden birini se
çip yazımızı o kalıba uyduruyor· 
duk. 

Arap ve Acemceden dilimize 
geçen söz yıgınlan görgüsüzlüğü
müzü, bilgisizliğimizi, düşüncede
k : özsüzlüğümüzü kolaylıkla örte
b,:.yordu. 

Bugün ise iş değişti. Kaladan 
çıkanı, olduğu gibi kağıda geçiri
yoruz. 

Eksiklerimiz, kolluklanmı.z da 
böylelikle birer birer ortaya çıkı • 
yor. Bundan ötürü, kendimizi, var· 
lığımızdan üstün göstermek ku • 
runtıılanna kapılmadan yazmalı • 
yız. 

Öyle ki bu yazılan okuyanlar: 
- Başka hangisi yazılsa bu 

kadar güzel olamazdı ..• desinler. 
Yoksa, bilgiç görünmek iste • 

ğile bir takım yapnuu:ı}Jara halkı. 
fırsak gülünç oluruz. 

Öz dile yardım için yazılan ya
zılar içinde kalburun üstünde ka
lacak olanlara ne mutlu! .• 

M. Salahaddin Güngör 

Konservatuvarın ikinci 
konseri 

Ali, izzet Nezih, Orhan, Meout Cemil 
Ce<nal Reıit 

ODA MUS1K1St 
Bugün saat 17,30 da eaki (Fransız Ti yat· 

rosunda). Biletler: 30, 50, 75, 100 
kuru~tur. 

YENi NESRIYAT 

Gönül dili 
"Gönüldili ve bir varlığın bin 

bir yüzü" isimli Fuat Halt.si Be • 
yin değerli bir eseri çıkmıttır. Kıy
metli temyiz reislerimizden F11at 
Hulusi Beyin dörtyüz &ahifelik bu 
kitabı gönülden gelme birçok •iir
lerle doluaur. Fuat Huliisi Bey bir 
hukuk alimi olduğu kadar ayni za 
manda bir tairdir. Umumi bir ka
naat halinde olan bu hakikati mü
ellif bu kitabında bir defa dah4 ha 
tırlatmıt ve isbat etmiştir. Bu de· 
ğerli kitabı karilerimize hararetle 
tavsiye ederiz. 

Fotoğraf haberleri 
Şehir tiyatrosunda Baleti...- naaıl 

çalıııyorlar? Mevzulu çok meraklı 
bir yazı ile enter.....an bir çok fotoğ. 

, raflar, ayni zamanda ıpor, sinema, 
modaya ait resimlerle yerli, harici 
Jıadiaelerin hiç bir yenle çdmuım 'f re-

Milli tefrika: 22 

' pestilini çıkannz... Haydi baka. 
hm ... Yağla tabanları! 

1 Çocuk uzaklqınca Cafer; lahavle 
pkur gibi, burnundan soluyarak 
batını salladı; 

- Bana öyle geliyor ki, topu· 
ınuz birden Galatasaray karakolu· 
nu boylıyacağız. 

1 
- Nereden kestiriyorsun? Ka-

lıinlii;in mi tuttu? 
' - A Nazmi ... Vallah sen budala. 
lattın be? bak, tu karşıki kundura· 
cmın önünde arkası bize dönük bir 
adam duruyor ... 

- Evet ... Kravatı ensesinden fır 
lamıt bir adam... Hem "o hazır 
kravat kullanıyor galiba ... Eh bun· 
dan bize ne? 

- Bize mi ne? Anam bu Galata· 
sarayır: sivi'lerindendir. 

- Ob un varnn ..• 
1 

- Orada ne yapıyor zannediyor· 
sun? Kunduraları mı seyrediyor? 

Ayağında ütüsüz. bir pantalon, 
sırtında lekeli, burufUk bir ceket, 

, başında rengi uçmUf bir şapka, to 
pallayarak, tütüncünün önüne gel
di: 

V b• . 1 - er ır aıgara . ..• 
Tütüncü, onu tepeden tırnağa 

süzdükten sonra, para)ıı pepıt .ver-
• mediği için tereddüde düflü: 

- Hangi sigaradan istiyorsun? 
Dokuzluk mu on birlik mi? 

Kıyafetsiz müşteri, birdenbire 
hiddetlendi, yüzü horoz ibiği gibi 
kı1"lrarak: 

-. Ne demek, dedi, sigara derde 
mez, yenice olduğunu anlamalı ..• 

Tütüncü bozmadı: 
- Alfedersiniz! diyerek bir pa· 

ket yenice uzattı. Müşteri paranın 
üstünü alıp uzaklaşırken tekrar 
döndü; camı kıracak gibi bir yir. 
mibeşlik lır1atarak: 

-Al şunu bir yenice daha ver! 
dedi. Sonra, satıcıya manalı ma • 
nalı bakıp ilave etti: 

- Biz elbisenin eskicesini giye
riz amma, sigaranın böyle yenice
aini İçeriz! 

Kulakmisaliri 

Şark Demiryolları 
EDİRNE tÇtN UCUZ 

SEYYAHAT 
25 ikinci Teırin 1934 tarihinde Edir

nenin Kurtuluı bayrmm münaıebetile 
yapılacak olan büyük merasime, lıtanbul 
ve civar hall<ırun da iştirak edebihnele
rini kolayl8.§tırmak makoad.ile, Şark De
miryollarr ldareoi tarafından Edirneye 
24 ikinci T eırin tarihinde fevkalade 
tenzilatlı bir seyyahat tertip edilmitl.ir· 

24·11·1934 tarih cumartesi ııünü ls
tanbuldan saat 8,45 de hareket edecek 
olan 106 No. trene ilive edilecek husu· 
wi yolcu arabalarile bu seyyahat t.,. 
min edilecek ve o ııün Edimeye gide
c'* yolculanı gidiş ve ııeliı olarak aıa· 
ğula gösterilen fevkalade tenz:ilalil bi· 
!etler verilecektir. 

Istanbul ve mevakifi mütecaYireıi da. 
hil istasiyonlarla lspartakule, Hadnnköy, 
Çatalca, Kabakça ve Sinekliden Edirne 
için ııidiı ve ııeliı : 

1 inci mevki 8,- Lira 
2 inci 0 6,- ,. 
3 üncü " 4,- ,, 

Çerkesl<öy, Co.-lu, Muratlı, Seyitler, 
Lüleburgazdan Edirneye gidiı ve geliı 

1 İnci mevki 6,- Lli'a 
2 inci ,, 4,50 ,, 
3 üncü ,, 3,- ,, 

Kırklareli, Kavaklı, Taıağil, Babaeski, 
Alpullu, Pehlivanköy ve Uzunköprüden 
Edirneye gidiı ve gelif : 

1 inci mevki 4,- Lİt"a 
2 lnci ,, 3,- ., 
3 üncü ., 2,- ,, 

Yukarda gösterilen iıbu fiatlar gi. 
dit ve gelit ücretlerile biluınınn vergi· 
leri ihtiva etmekte olup tam bilete tabi 
büyük yaşta olanlanı tatbik edilecektir. 

4 üaşından 10 yaşına kadar olan ço
cuklara 106-107 ve 322-321 trenlere 18· 

tılan alelade tenzilatlı çocuk biletleri 
verilecektir. 

Bu tenzilatlı biletler azim~ 24 J. 
kinci Tef'"İn 934 tarihinde 106 ve 322 
trenlerde muteberdir. Avdette 25 ikinci 
Teşrin tarihinden 30 ikinci Teırin da· 
hil tarihine kadar Semplon Sür'at tre
ni hariç umum trenlerde muteberdir. 
Bilet~erin avdet kmmlannm Edinıeden 
hareketten evvel yolcuların gİfeye ibraz 
ederek, kayıt ettirmeleri menfaatleri ik· 
tizasındadır. 

Tenzilatlı biletler 22 ikinci Teşrin ta· 
rihinden itibaren Şark Demiryollan is
tasiyonlarınm gişelerinde satılmağa bat , 
laıumftır. 

Istanbul, 15 ikinci Teşrin 19S4 
MUDIRIYET 

aimlerini ya.zılarile birllikt.e bugün ÇI• 

kan (FO<t:oğTaf Halı.erleri) mecmu.aaı. 
nm dördüncii sayısında bulacalaınız. 
Okuyuculıınmı:za tavlİye ed«i:z. 

Müellifi: Nazmi Şehap 
Vitrinin kaim camou bir ayna gi
bi kullanıyor ve tam yarım saattir 
bizi tarasıııut ediyor. Anladın mı 
•imdi, demin neden alargada do
lqtığrmızı? İrfan ondan fiiphelen
mitti, yüzünü görelim, ne yaptığını 
anlayalım diye uzaktan dikiz edi
yorduk. 

Elindeki budaklı bastonu bir bek 
çi sopası gibi kaldırıma vurarak 
eğlenen bir talebe bu muhavereye 
kulak kabartıyordu. Nazminin ce
vap vermesine meydan bırakmadı, 
sö ' karıttı: 
-Yok canım ... --<ledi- beyhude 

te>laş etmitsiniz. O, Galatasarayın 
sivillerindendir ama lüks kokotla. 
rın tr.kibine memur edilir daima ... 

Üçü birden ba,larmı ona çevirdi
ler. Sözlerinin ehemmiyetle dinlen. 
diğini görünce elinin tersile Cafe. 
rin göbeğine vurarak; 

-· Arslan bak. .. - diye devam 

Osmanlıca karıılıklarını yazdığımız 
kelimelerin öz türkçe mukabillerini tek· 
limizin boş hanelerine yerleştirerek "*1i 
kesip "Milliyet Bilmece Memurluğuna,, 
gönderiniz. Doğru halledenler arasında 
kur'a çekiyoruz ve kazananlara hediye
ler takdim ediyoruz. Müddet:· Bugiin 
alı:f'l'Dll kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

t 
1 1 ı • 

,. 
1 1 

1 l • .•• ı• I 1 1 1 •• 
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1 1 1 l• i 1 l• t 1 1 
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Soldan sağa 
1 - Muhabbet (5). Şart edatı (3). 
2 - Tir (2). Kasap (4). 
3 - BahadD", kahraman (S). 
4 - Hedef (4). Cevval (4). 
5 - Latife. blbur ( 4). 
6 - Musiki (2). Emsalsiz (5). 
7 - DUt, duman (2). Aoude, müf • 

ret (3). • 
8 - Ef.e, Aydınlı (6). 
9 - Tahta (4). Rabrt edatı (2). Ha· 

ne, sakf (3). 
10 - Mayi (4). 
11 - istifham (2). Düzgün yal, fO • 

ae (6). 

Yukardan aşağı 
1 - Aile ismi (6). Şöhret, likap (3). 
2 - Ziraat ( 4) . Karadeniz salııiltnde 

bir vilayetimiz ( 4) • 
3 - Herhalde, petrol (3). Katı (4). 
4 - Dahil (2). Yemekten emir (2). 
S - Nota (2). 
6-Arzu (5). 
7 - Kanun ( 4). Rabıt edatı (2). 
8 - Çabuk (3). Şart edatı (2), 
9 - Şüphe (5). Seyyibe (3). 
10 - Nota (2). Kilim (4). U.t de· 

ğiJ (3). 
11 - Ahali, cümle ( 4). 

fMaıJhul 4 üncü icra memurluğundan: 
Tamamı ehli vukuf tarafından üç bin üç 
yüz kırk dokuz lira l<ıymet takdir edi· 
len Fatihde, Fenerde Katip müslahattin 
mahallesinde Köroğlu sokağında eski 1 

m. yeni 17 numerolu hane arttırmaya çı

karılmıı olup 10-12-934 tarihinde ıart· 
namesi divanhaneye talik edilerek 

29-12-934 tarihine müsadif cumartesi 

günü saat 14 den 16 ya kadar I stanbul 

icra dairesinde satılacaktır. Arttırmaya 

iıt'irak i~in yüzde yedi buçuk teminat 

akçeai alırur. Müterakim vergi belediye, 

vakıf, icarı müıteriye aittir. Arttınna 

bedeli muhammin l<ıymetinin yüzde 75 
ni bulduğu takdirde ihalesi Y"Pılacaktrr. 
Aksi halde en oon arttıranın taahüdü ba
ki kalmak üzere arttınna on bet ırün 
l1'1ndit edilerek 13-1-935 tarihine müsa
dif pazar günü aynı saatte en çok art· 
tırana ihale edilecektir. 2004 numerolu 
icra kanımunun 12 inci maddesine tev
fikan ipotek sahibi alacaklar ile diier a· 
likadarlann w irtifak hakkı sahiple
rinin dahi ırayrİmenkul üzerindeki 
haklarını ve huıUIÔle ve -n. 
fe dair iddialamım evrak kayıtlarına 
yinni gün içinde icra daireı.ine bi.ldir
meleri laznnclır. Aı..i halde lıaklan tapu 
•icillerine sabit olmadıkça satıı bedelin· 
de pe.ylaımaaından hariç kalırlar. Adi
kadarlann iıbu maddei kanuniye abkil,. 

mma ıröre hareket eylemeieri ve daha 
fazla malUınat almak iıt>.yenlerinde 
934-331 dosya numarasile memuriyeti· 
mize müracaattan ilan oılunur. (5026) 

etti - kartıda, az qağıda, sokak 
batında yağız atlı bir araba var ••• 

- Evet •.• 
- T eee ortada biri duru, biri kır 

iki külüstür beygir kotulmut bir a
raba daha var .•• Onu da gördünüz 
ya? Şimdi dinleyin beni! Bu adanı 
o araba ile geldi. Bu yağız atlı ara
banın arabacısına bak." Bir konak 
seyisi olduğu halinden belli.. .de· 
ğil mi? 

- Haklısın. •• - dedi Nazmi -
- itte bu arabadan da tık bir 

bar kadını çıktı. Sivil her halde o
nun pefine dütmüt olacak. Nah 
babababak ! itte bu. •• anladın mı 
timdi? 
Kunduracı dükkanından enda· 

mı harikulade güzel bir kadın çık· 
tnıftı. Peçesi açıktı. Yüzünü gören· 
gençler iki üç saniye kadar arka· 
smdan baka kaldılar. Bilhassa ara· 
baya binerken gerilen kalçalarını 
büyük bir lezzet duyarak seyretti
ler. Şuh bir hareketle eteğini kal· 
dırdığı için, biran, penbe çorapla
rına enfes bir hat veren baldırlaı-ı· 
nı da görebilmitlerdi. Yutkunarak 
yalanarak çapkın çapkın gülüşerek 
gözgöze geldiler. 

Yağız atlar, arabayı hiç sarsma· 
yan hafif bir tırısla yola düzülün· 
ce, hazır kravatlı adam, kira araba-

· t~_AllYfl j 
~ . . - .-. .._ -·-- ...... - . . . -. . . - .. .. Bugün matineler~en iti~aren 
Bugünkü program 

ISTANBUL: 
18 Almanca ders. 18,30 Fran•rz tiyat

rosunda l atanbul Konıervatuvan tara .. 
fmdan verilecek konserin nakli. 19 Şen 
fıkralar. 19,15 Dünya haberleri. 19,30 
Sigan havalan: Stüdyo Sigan orkestrası 
tanıfından. 20 Kadın ıaatı: Selma ha· 
nım tarafından müsahabe, 20,30 Plak 
ile ıeo musikisi. 21,15 Ajans ve hona 
haberleri. 21,30 Radyo orkestrası tara. 
fmdan muhtelif eserler. 22 Radyo caz 
ve tango orkestrası. (Hava müsait ol
dukça garp memleketleri neınyatı proıı· 
rammuza ilave edilecektir). 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35, Pli.k. 19, Talebe ho.r•b. 20,05, Hari. 

ci haberler. 200,30:0 Bada pefte operumdan 
naklen Verdinia "'TRAVIATA .. operuı. 21,55: 
Spor. 22,50: Haberler. 23,30: Dana muai..Ltiai. 
24,15: ÇincelMI orkeıtraıı.. 

175 Kh .. MOSKOVA, 1714 m. 

~ ;, İPEK SİNEMASINDA 
CLARK GABLE - JOHN BARRYMORE 
HELEN HAYES • MYRNA LOY • LIONEL BARRYMORE 
tarafından fevkalade bir surette temsil edilen 

GECE UÇUŞU 
Fransızca sözlü Metro - Goldwyn süper 

filmi takdim edecektir. 

18,30: Kızılordu İçia yapılan netriyat. 19,30: B k s A R A y • d 
Kolkoz neıri7ab. 22, Ecnebi dillerinde noıri· , Ua Şam Slnem!lSJn a 
yat. 

832 Khz. MOSKOVA, "SıaJ;n., 361 m. 1 Son derece nükteli, latif ve şen bir kome Ji 
17: Eski Ruı musikisi, 19,30: Radyo skeçi. 

20,J(h Edebi oe1ri7aL 22' Dan• mu•iki•i. müzikal Olan 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

16,45: Hafifi Mut>Jıı:i. - Der• Teıaire. 20: 1ş1 K LA R s o·· N u·· N c E Piyano mu•iki•i. 20,030' B.B.C. dau orke•lr•· 
ınun pl&.lır.ları. 20,45: Muaahab.. 21: Alman 
musilciai. - Haberler. 22: Şarkılı aolist kon
ıeri. 22,45: Maaahabe. 23: Koaıerli rekli.m-
lar, 23,15: Dana dersi. 23,35: Daaı muaikiai. filminift ilk irıesidir. Bış rollerde: 

~~·ç~~~~!'nC: 3~.:';.r,. 1s,30, Mu .. h.b.. ELISA LANDI • PAUL LUKAS • ve NILS ASTHER 
19.35' s •• ,. .. n dan• ı... .. ı ..... 20•05• Plak. Bu film, canlı hareket Ye vaziyetleri ve açık aahaelerile herkesi~ 
20,40: Haberler. 21,10: Marachneria operalann 
daa "Der Vampa" 23, Habeder •• •por. 23,30 hoşuııa gidecektir. 

o ... mu•Hn•i. .. -----· tı FOX JURNAL ~------950 KM.. BRESLAU, 316 m. iveteo: 17: Hafifi muıi.ki. 18,35: Anne netriyab. ________________ .:._ __________ _ 

- Aktüalite. 20, Ak,.... muoiki•i. 20,40: Si· İstanbul Sıhh"ı Mu .. esseseler Satı nal-,. ••• netrİ7•t. 21: Haberler. 21,10: Alman halk 
nausikiai. 21,50: Radyo orkestrası. 23: Hah•· 
ler. 23,25: MuNhabe. 23,40:0 Ayltk dü.a7a K • R • ı• w • d 
ho.borleri. 23,55, o-· mu•iki•i. ma omısyonu eıs ıgın en: 

Klu. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Alman akıam•» 20,30, Kanı•" mu•iki. 21,30 Haydarp:u:a Nümune Hastanesi irin lüzumu olan (20) 

Haberler. 21,35: Neıeli parçalar. 22,20: Ş...... ~ # 

ktlar. 22,35: Bon• h-.bedori. 22,40, Şarlular. ton Kriple Kömürü müteahh idi teahhüdünü ifa edemeIJle' 
23: Alman •• Franam liu.alarile karıtık far• _ ı-
k,lar. 24,10' Mozart koanri. 24,JS, o .. ._ sinden 27·11-934 salı günü saat 14 de pazarlıkla satuı auvS 

4s1 Kıu. BERLIN, 351... caktır. isteklilerin müracaatl an. (7929) 
17: Neıeli 111ı11aildli neıriyat. 19: Mv.htelif. 20 

Beethe't'eo.dea ha•alar. 20,40: Zirai konfe· 
rans. "laı• aa.zın Badı:e,,. 21: Haberler. 21,10 
Plik. 22,15: Gece bekçileri ıarlularL 23: H ... 
herler. 23,20: Dana musilıtiai. 

1031 Kloz. KONIGSBERG, 291 m . 

17: Hafif •a•iki. - Muhtelif bahisler. 20: 
Hitler çocuklannıa halk ıarlulan. - Mu.sa.ha .. 
b.. 20.25: Aktüalite. - Muhtelif. 21,40: Daa.a 
Daaa ıouaikisi. musikiai. 23 Haberler. 23,25: 
A7Wıı: aiyaai icmal. 23,50: Daa• musikisi. 

592 Klız. VIY ANA 507 m. 
18,30 Mali neşriyat, 19,30 Televis

yona dair sözler, 19,35 Haberler, 19,55 
Verdi'nin Falstaf isimli operası, 22,45 
Aktüalite, 23,10 PJ.filı:, 23,30 Haberler, 
23,SO Konserin devamı (Senfonik caz 
musikisi). 24,45 Şarkılı cazband. 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU 

DRAM ve PiYES KISMI 

fiıın~ui 8tri'rı~111 Bu alqaın saat 20 de 

$ehirTıiJatrosu MADAM SAN 

11111111~11111 haf~=!~~·~~ 
111.Jll 

zan Viktoryen Sardu 
ve Emil Moro. Tercü
me eden Seniha Bed-

111111111 
ri Hanım. 

8263 
••• 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Ş1'HIR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akf"Dl uat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtıı.;• H. Beoteleyen 
Ferdi. 8924 

••• 
SÜREYYA OPERETi 

Cuma günü mat.ine 15 de 
Beyoğlu Mulennıjda 

KADINLARDAN BIKTIM 
Operet 3 perde yazan Yuıuf Sururi. 

Loca 200, mevki 40.25. 
Cuma akıamı 20,30 da 

Üsküdar Hale Tiyatrosunda 
KADINLARDAN BIKTIM 

ama doğru koftu; bir dakika sonra 
iki uyuz beygir dört nala konak a· 
rabasını kovalamağa batlamıttı. 

Nazmi güderi kaplı defterini çı· 
kardı, bot bir sayfaya yanyana üç 
rakam sıraladı. Defteri tekrar cebi
ne koyarken çapkın çapkın gülüm
seyerek mrrıldandı: 

- 153 numarah konak arabası ... 
Ne bilirsin belki birgün itimize ya. 
rar. 

- Dördü çeyrel( geçiyor, hadi 
arkadatlar, kımıldanalım artık! •• 

Gençler birer ikiter kartıki kal
dmma geçtiler, vitrinlere bakıyor· 
muş gibi yaparak kimseye çaktır· 
madan Bonmarteye yaklqtılar. 
Sonra gene birer ikiter, ve sakin 
birer mü,teri tavrı takınarak, içeri· 
ye daldılar.O zaman öbür kapıdan 
girenlerin daha atik davrandıkları 
anla~ıldı. Zira hemen o anda kulak 
!arına kırılan camekanların tangır
tısı ve girdikleri tarafta hiç kim
se bulunmadığını gördüler. Anlatı· 
lan gürültüyü ititenler hep o tara
fa üşütmüt olacaklardı. 

Derhal kolları sıvadılar. Kaim 
bastonunu veya budaklı odununu 
kaldıran, pırıl pırıl parlayan vitrin
lerden birine saldırdı. 

Amma da kırıyorlardı ha! 

1 IST ANBUL BELEDiYESi IUNLAJU ' lstanbulda Mercanda Fuat paşa caddesinde Yangın ye
rinde Darüssüade ağası Mek lehi için ldarei hususa nanuıı' 
senet ahzı için İdareye müracaatta bulunulmuş isede tapudl 
kaydı olmadığından senetsiz tasarruf ahkanuna kiyasen se
nede rapt edileceğinden bu yer hakkında tasarruf iddeaaıtl'. ft 
da bulunanlar varsa vesaiki lasarrufiyelerini hamilen tariJıl 
ilandan itibaren 15 gün zarfın da 6102 mühimme nwnarasif' 1 

le İstanbul Tapu baş memurluğuna müracaatları ilan olun\ll'• 
(7~5) 

• 

Selimfyede Askeri Satınalma 
Komi•yonundanı 

Aşağıda cins ve nuktarla rı yazılı 2 kalem reçeliıı 
25-11-934 pazar günü saat 14 .de pazarlık suretiyle alı• 
nacağmdan isteklilerin ihale gününde Selimiyede satmalııJ' ': 
komisyonuna müracaat eylem eleri ilan olunur. (7943). 

Cinsi Miktarı 
Ayva Reçeli • 750 
Zerdali Reçel 750 ... 

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

4 üncü losun İnşaat ve ameliyatının 15-11 .934 tarihinde yııf' 
lan münakasasmda verilen teklif haddi layıkmda görülmecli:1 ğinden mezkUr inşaat ve ameliyat 25-11-934 tarihine müsadi 
pazar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Pazarlı1' 
Ankarada Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 1•' 
tiplerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 10,()(JO 
liralık muvakkat teminatlarmm merkez muhasebeciliiine Y'' 
tırtldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun bani" 
kefalet mektubu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulııs'' 
maları lazımdır. Muvakkat teminat mukabili çek kabul~· 
mez. Taliplerin bu husustaki şartnameleri 40 Lira mukabilill 
de [Vekalet malzeme Müdürlüıiünden satın alabilirler. ,.n 

(7855) 90~ 

inen, parçalanan camla.mı, du
varlardan yere düfiip tuz buz olan 
aynaların, çini takımlarının, bar
dak tabakların tangırtısı her gü
rültüyü bastırıyor, ne yapacakları· 
m f8.frrıp, saçlarını hatlarını yola
rak öteye beriye kaçıtan, kotan 
tezgahtarların yalnız açılan ağız 
lan görülüyor, ıe!leri ititilmiyordu. 
Her halde bunlar avazları çıktığı 
kadar bağrnyorlardı. 

Ne tuhaf! Telefona kopnak hiç
birinin hatırına gelmiyordu. Naz. 
mi o tarafa bakınca mağazanın 
yegane telefonuna ağzını dayamıt 
olan çilli suratlı çapkının, bu her· 
cümerç içinde, konUfMakta olduğu
nu gördü. Ve galiba eğlenceli bir 
feyler konutuyordu ki sırıtıyordu 
da ... 
Şu kasiyer kız da eiyah proatela

sı içinde amma güzel görünüyordu. 
ha ..• Biribirile gırtlaklatan insanla
rı seyreden gözlerinin yarı korkak 
yan lakayit bakıtlarında ne cana 
yakın bir sıcaklık vardı. 

Oç dört dakika sonra, Beyoğlu
nun iki büyük caddesini birlettiren 
o büyük pasaj, müthiş bir zelzele 
ile sarsılmıta dönmüttü. Koskoca 
mağazada kırılabilen ~yadan bir 
teki sağlam kalmamıftı. 

Nazmiııin dediği olmuttu. 

~ 
Bonmarte kalmamıfb. Ma~~. 
dqanya çıkmak, içeriye girmelı , 
dar kolay olmac:IL T epebqı ~ 
fındaki kapıya inen merdiyeııl,. 
batında yirmi otuz kitiyİ adaıll 
kıllı ıslatmağa mecbur ıı.J~ 
lar. Bunlardan bir kaçım polit, J 
yelerle Beyoğlu Zükur hastah~tif 
ne tqmıağa lüzum gördü. Ve ~1 ~ 
bi... polis gelinceye kadar bı.t 
efendiler çoktan kayıplara kaı1f 
mıt bulunuyorlardı. 

Herkes bir yana dağılmca r1;:; 
mi ile Hilmi de hmele yalan Iİ 
sokaklardan birindeki ata~ )ı,I 
bir meyhaneye dalmıtlardı. Bıt el· 
dakika sonra Ömerof ta oraY• lf1,~ di, ve çekildikleri yarı kaflltl ııf' 
kötede, elile koymuş gibi ark•d tıi< 
!arını buldu. Pis pis sırıtar~ aı 
iskemleye ilitirken Hilmiyi du~/ 

- Haydi bakalım ..• - deıl'de
Erkekliğini isbat et! Şimdi seti 
yiz. Öyle değil mi Nazmi? f' 

Tah.• b"• B · · ·n ııe - ıı ta ıı... eyunızı • ~f 
fi gel.in di;re koskoca nıagıı:t;,ıe 
allak bullak ettik vallah bir~! 
belini düzeltemez o BonJJl.f 111~ 
Hişt garson! bize üç tane Hif11/ 
şarap ... eey! Neye sustun 
Memnun değil misin yoksa? 

-Bitmedi-



ittihat ve Terakki! 
\ Ayasofya 

Mozayikleri 
(Bap 1 inci sahifede) 

llimatı vermit tir: 

J Deniz görüşmele
rinin neticesi 

(Bap 1 inci aahifede) 

AEDDlN ŞAKlR BEYlN BlRAK.TlCl VESlKALARA OORE) - Ayatofya camii.Un mozayide. 
yasal ve aevlwlceni maddelerinin ip.. 
ima. 

ltakkı mahlııztlur. Yazan: A. C. rindeki çelıpna ber yıl o&cluiu ~bi Japonların söyledikleri 
• bu yıl da kıt dolayısile .......,. ıı..... .. l •h t 'T' kk • kl- 1 • kıldı. BirindUmU1111n birinden baglıya-

LONDRA, 21.A.A. - Deniz miizake. 
relerine memur Japon murahhası amini 
Y amomota lngiliz ııazet'ecilerine demiı· 
tir lııi : "Bizim yaptıirnuz tekliflere gö
re ııemiler sayı itibariyle azaJtımazsa, 
başka hiç bir tahdidi kabul etmemU.e 
imkan yokfur.,, 

Un ttı a ve ı era l upıerı rııık m.ana ı.adar w..en bavalanla ve 

k b d 
karanlık ııiinı-Ie cmnide çalıpııak 

apatıla ;a gi i görünüyor u ı.em güç, hem c1e faydaeız o1ayor. ş;,,.. 
diye kadar olduğu P,i ~n çalqı-

kanlara bulanan kefenle 
• cennet tehitlerine iltıhak 
llterim. Yetim kalacak ev· 

mllYlllimi milletin şefkat naza
i eder, adalet beklerim.,, 

lıtanbulda ittihat ve 
llıerkezine gönderilen bir 

: . .:ı:--ede de sadaretten bir 
'l'llleri"ne cemiyet kulüplerinin 

~~--iı ap.ğıdaki surette haber 

ideki ittihat ve Terakki 
: i taldiden taşralarda ken-

en teşekkül eden tubele
. et itlerine müdahaleleri
ile her tarafta eskisi gibi va-... _ h .. , -.Yam o•mn•ımı ve muc~· 

men'i için icap ederse aa
Jardım istenilmesi ve bu

Harbiye nezaretinden ku-
lıldara talimat verildiği 

sadaretten vilayete teblii 
telarafname mündericab ye

l'ıL~bdülhamit devrine yol aç
~ valimiz bu telgrafı alır al 
~m selamet ve 1B&deti i

ııı..ı. -- teşekkül etmit olan ve 
-~dm temini yolunda çalı,. 
ı..g bafka miiaheze edilecek 

IÖriilmey.en cemiyetimizin 
---- artık mahal olmadığını 
a,.:ı_~ ile ihtar etti. 
~'""l'azanı Pataı!ın bu telcrafna

ıı:, llıÜ:aatla •çektiğini bilmi
•.._ halde o emir, milleti e
~ etmek ve iatipdadı ye

ıçin verilmit olsa ıerektir. 
.._~lp-afnamenin ilim ve bu
.-.ı&e cemiyetin dağılması 

vali tarafından emir ve
, lllaliyi meyus etti, her ta
fİddetli bir hüzün ve endişeyi 

~idi u. Efkan teskin için cid
•• er almmaaı elzemdir. Ce-
L..~ devammc m•hal olma
-.Janda vilayetten kanun hi
~len emrin tadili arzolu-

er cümleaincl'endir.,, 
'-eeeleye dair bir çok lel

er yailJordu. Sadrazam 
Papnm bir emrile bütün lt

Tetakki kulüpleri kapab
. görünüyordu. Bu telgraf. 

birisinde deniliyordu-

aatı . ve müsavatı zalf 
d .. el'iııe münafi gören, hür

•e llflllan olan bir çok müste
--~ibenin ve daha iki 
-• • .,. vaaz künüaüncle umumi 
'-tııı ter'i terlfe mqayir ol

avll!lıA telkin ettiren mel
._kezi bulunan şehrimiz. 

ve Terakki kulübünü da
lloiru değildır .,, 

ket'ted Selanik mer-
16aderilen bir telcrafn•

bir iatirhamda bulunulu-

dü diye tekrar mahkemeye müra- lan ayı.,,.. nisandan bu ayın aonıına ka-
'k. Faka ' · d d h ·· dardır. caat ettı t ıstıp a ın enuz Bu geçen sekiz ayda Nartekoin To-

ölmediğini anladık. Çünkü mücrim ' no.ıanrun ...., temizleme ve koruma 
olan o adam bu gece aaat dörtte iti bitirilmiıtir. Nart•ai kaplıyan mer· 
t"vkifhaneden çrkanldı. Adalet nu- ~er. t~enmöt. bir. çok .. ~leri -~ 
runun intişarına canım feda ederek ...,. edilmiflir. Nartebm büy;;k yük-

! ulcıadd • b • d sek pencereleri yıkamıııı ve lnr çok Ja. 
cı. ıf&Jl m es cemıyet ıze e '* camlan talal!!Uflır 
bakun. lstipdat devrinin :zıılmiin- Şunu söylemek ;.;erim ki uw .. .-. 
den dolayı yavrufarmı terkederek !erin temizlenmesiacle ,...ma bir par
ecnebi diyanna gidip alm terile ka- 1*lık verilmeyip ancak aııUannclaki 
zandıkları parayı bir zarf içinde z-in renk ve ~ann ~ri~o•.•r 
çek olarak ailelerine gönderen va- ne N'.!:k.;':"""~ ::::t .e.:;;::Ü... 
tandaşlarınıızm o mektuplan, mu- tündeki ıekiz b"" ük ha imdi bülıüa 

rak d. l ak . . d-'-' uy ç 1 
21r ev ıye açı ar ıçın .,.. pa- pslaklıldarile ııöriinmekteclir. 

ralar alınıp hep aarfedilmiştir. HazrelS ı.., ıw-,- am, Cd>rail, 
Merhamet ve vicdani muavenet ve İmparator altıncı Leoı.'un mozayik 

• resimleri aynca dünyUllll clilıkatiııi ü-
beBklı,-o~.,,et (-ti al zerine çelmıöıtir. Nartelu mermerleri, 

u flAAY te 11,..,,an y nız --.:u · ...ıı: reoimleıi ve N. ' 'pd 'darea' ' d kte _,_.., moza,~ '" 
ıll:ı at ı ının evam etme çeldi namılarile düD,._ • büyük 
olduğunu anlabnıyor, ayni zaman- akm ....... cbr. 
da yeni idarenin, meşrutiyetin ve Biitıiin illıtNılıarcla, yaz ve - i Le"' 
kanunu eminin adalet, hürriyet ve da ""'.'adan -~ her P. ~ aa
müsavat temin edemiyecefi hakkın at relriz..;!:,.oileye .,.:;_.ıar ve .. oil= 
da halka yavaş yavaş k•naat ıel- :::,.da ç=1ıı 1::'11tır çZ':,ıar il
mekte olduğunu da iabat ediyordu- zerinde ~ telıerWd- lıindirilmit 
ki ittihat ve Terakki cemiyetinin tol ' ...,ari ...,..., .. ile Wıledelıi 
en ziyade nazan dikkate alması la- WwWenın toDos1arma ul..,a. ikin~. ~ 
zım olan cihet bu idi. Bir çok"yer- liı: iokele ve .her Y~ •n~ ff ywu-
1 d 1. ko . l • ı· yen ..... bD" ma..tw- deima ı.uu.. er e po ıs . ~ıaı:r en, po ıs me- Dılm•ta idi. 
murlan eakı zrhnıyette muamele 8uDlar tıooorlara ve dınar(ara yeli. 
yapmaktan hiç çSı:inmiyorlardL tdııiliyor ve ııvalena altında lıili mo-
Bunlann hep birden azledihnele- zay& lıul111111P bul1111111Aıbiı yoldaıuıw-
rine imkan yoktu. Yerlerine kim- du. Kıble babdaki veatiıülcle bu!-
ler getirilecekti ve idari itlerde ~y;k reaim niaaacla, ı.!':.. 1 

_;:.:: 

tecrübesi ohnakla beraber metru- rifi yapılıp basıı.- eçı 
tiyete aadrk kaç kiti buluııabile • _. __ buı_-_._.ırur_..:."":.....------
ceıkti? Bunları yapmak miiınkün 
olmadığı için devlet itlerini demir 
el!e idare etmek li.zımclL 

Halbuki bütün ifler başta Sad· 
razam Kimil Pap. olmak üzere 
hep istibdat adamlanna bırakıl -
mıftı. Cemiyet yalnız uzaktan 

· müdahale ile iktifa ediyordu. Hal
buki bu nıüdahale, Kamil Paşa -
nm ittihat ve T erııkki klüplerini 
kapatmak için vilayetlere emir 
göndermesine bile mini olayor -
clu ! 

Samsundan gelen bir mektupta 
bu vuiyete dair verilen tafsilitta 
deniliyordu ki: 

"Samsun, Trabzon ve civarlan
na diğer vilayetler ahalisinden po

lis W-is• tayini lam •" ... 
hürriyet Ulu edildikten ~ it
ten el çeWirilen mutaaarnf Ce
mal Paşanın rütvet vasıtası olan 
komiserin yerine mülga zaptiye 

· nezareti muavini ve hafiyelik 
mucitlerinden Ahmet efendi Saın
aun komiserliğine tayin ettirildi. 
Bereket versin lııi vilayet onu ka
bul etmedi. lılalbuki timdi ondan 
daha ahlaksız olan Çarpmlıe. ko
miseri Çerkel M. tayin ediliyor. 
Tabzondaıı ahali tarafından kOvu. 
lan Hüseyin Ruhi hafiye nazır 
vekili Ziver Beyin himayesinden 
emin olduğu için lstanbula gitli. 
Bu adanı da her baıde bir yere ı... 
yin edilecektir. Hi.ll mı e.ıö İl -
tibdat, hila mı ikimu ve himaye 
eseri cörmekte devam edeceğiz?" 

(Bitmedi) 

Tasarruf 
Haf tası hazırlığı 

Yunanlılarla 
Dostluğumuz 

(Batı 1 inci aahifede) 
ıııma taziyette bulruwnııftur. 

Möayö Stamulll Silivrilidir. Ve 
türkçeyi iyi konupnaktedır. Diin keo
dil.ini, misafir olduğu 1-ıdra otelin. 
de ziyaret ederek bir müddet koaıut
ıuk. Möayö St•mnlia bize decli ki: 

- Anluorada yeni Tiid<iyeııin mer· 
kezi olarak ırüzel ve yeni bir f'llür 
kunılduğunu öteclenberi ifitiyardmn. 
Fakat bu kadar cüzel bir tehir karpc 
llDda kalacaiımı ümit etmiyordımı. 
Her taraf güzel ve temiz. .• Ankarada 
Büyük Millet Mecliaini ziyaret ettim. 
Yeni •ergi binaamı ve müzeyi gezdim 
ve çok beiendhn Çanklıyaya gide -
reık bil....ta Gasi ~ - • ..... ,_ ...... 

Oç dört __ _,. Aabranm ta.o 

-- ..,.i -bi? tehir tuaHı. cel-ti 
anlaıılıior '" 

Mö.,ö Stamulia V enizeliettir. An.. 
karaır;a remli bir vazife ile gjtmediii 
için ııyua itlerile uinr•m•t, yal • 
nız dClllllarile göriİfrDÜftiir. Muhata
bımız, h diline veda ecl...ı.- bize ele
di ki: 

- Hele IU -ı.tayı kaydetmeli 
u•rtmeymız. Türkiye ile ittifak -
.ıo.tWc ai7ueti Y-.ıiataada bütün 
partilerce kabul eclilmit bir prenüp • 
tir Biitüa partiler Türk ittifalam 
ve dostlufunu be=imr-itlerclir. Halk 
arwnda bundan• "' ~ 
yok gibidir.,, 

Başvekil 
Ankaraya dönüyor 

(Batı 1 inci aahifede) 
Ir-. Bilecik civarmcla ve Sakarya -. 
diııinde ....., .. ekimi ve ı.,-n ,_ 
(eri L 1 ı(e babat alclıla-. TllJ'YD'I! 
....ımıbinıle yııpı'- yarıi İnpab g....ıilet 

.................... ııicla* , ..... 
ya iıllve edilen yari laomd-ı, depolu. 
" ....... otGmMik , .. _. t& 11 ........... 

Bar.mi P91& h• etleri lıuradaa ilt.u,_ gelerek .... ıs te ~ 

Umumi i~timaa doğru 
LOl'fDRA, 21.A.A. - lnııfilc hariciye 

nazm ile yapacağı yeni bir mülakatta 
M. Matauclaira Japonyanm cevabı haı... 
kında izahat verecektir. lngiliz ve Ja
pon murııhhulanıun bu hafta sonuna 
doğru umumi bir içtima yapacakları 
muhtemel bulunmaktadır. 

Tahkimat yaşağı 
LONDRA, 21. A.A. - Reuter ajan. 

aından ı 
Japonlar, Vaıington muahedesinin tab· 

kimatı yuak eden ehkinnınm, tahdidat 
meselem.de uyuıulmaaa dahi, baki kal
maaına taraftardırlar. 

Japonya, Fnuaa ile ltalya'nm ela, 
kenclillİle birlikte V atinırton muahedesi· 
ni feıhetmeleriııi bot görecektir. 

Bu meml•ederin bu huauata henüz 
uın.-ç edilip edilmeclikleri maliim c1e
iildir. 

Anlapna ihtimali 
LONDRA, 21.A.A. - Kemiyeten tah

dit halduncla ıızıa.dmadıiı takdirde, key 
6yeten tahdit beklanda bir uzla!ıııa ih· 
timalini ele Jmponlar dün bertaraf elmİf"' 
!erdir. 

Amiral Yaaomoto demittir ki: "Ke
miyeten tahdir imkinı haul okl'!Wz'R; 
J.,_ya, kendi ihtipçlarma ha-
uygun, huaulİ typte harp gemileri in .. 
edecektir. 

a..D millederin de kullandıtdan mala 
telif tiplerde birçok gemiler in .. ederek. 
bir deniz siliblamuı yanıma ııiriımek 
niyetincl.e değiliz. BUıim için tek çare, 
nobeten az -uiı gemiler yapmaktır.,, 

M. Saito'nun söyledikleri 
V AŞlNCTON, 21.A.A. - Sabık Ja. 

pon bqv.mıl M. Saito, miifriE miUiyet
peryerlerin Jerelı: Japonyacla, gerek ı..
lıoa ım=leketıerdeki faaliyetlerinden '
biı olarak, &o.ton' da çdam "Cbristian 
Scienc:e Monitor,, gazetesinde netretliği 
bir ımluılede diye.- ki : 

" Japon,...m tecavu.kir bir ••Y•• 
gitmesi cloinı dejildir. Acunda hep loir 
arada Yllf•yaaıığız. Kavııacı bir ,...yit 
herkelin yükünü arttmnal<tan batka bir 
iı yapmaz, Londra konferansının ı....
rdm.ı lazımdır. Eyi dütünen kimoeI.., 
vakıt geçmeılen anluıııılılardR" ki, aonu 
ifliaa varacak olan deniz aililılarmı art\. 
bnna yarqı hiçbir ite Y--· 

Müfrit milliyetperverliğe böyle 'bir 

geri clöniiıün -· medeniyeti gerilet. 
meğe Ye kia ateilerini körüldemeie va. 
nı.,, 

Bu yazıyı oknyan Amerika hükUmeti 
eriıi'ıti bu• çok aliılıa ııöstemoitler, fa. 
luıt biçlıir tefsir neıredihıwmiıtir. 
Aa,erilralılar Japonlarm taini 

~~-.. 
ri oil-diiklmi tal AmmihlıLır lıalı.I • 
cleceia benzemiyorlar ve böyle ~ • 
ancak Vatinııton'un hattı hıir-~nde ka· 
ti t.ir cleiitildik lunıl olduiu takdinle 
ilııtiıııal verilelıilir. Şimdilik Amerikan 
heyeti murahbwı, yeni tııli-• bek
lem*te, Japonlerm iıtecliii beraberliii 
pldi oluna olıun reddeııı..+t..dir. 

Amerikan -ı.afili, Jaı-ı teldiflwiııia 
Amerikayı resmi bir •urelt'e rette l>ulun
...,. ........ gayesini giittiiiü dü
ıiincesincledir. 
Şimdi bilinmesi m-;ı... ...,. M. Mac 

D<>...td'm Aftm Lww•mda men:uu • 
baliia ettiii Ye kendiııini deniz -~ 
!erine cleir izahat ıauıelrten ......ten 
bu yeni uuurun ne olduiudur. 

Ne i.tiyorlar? . 
LONDRA, 21 (A.A.) - Japonlar 

iatediii beı,.nrliii teolıit olumk bir 
çok - içiacle .... •tmeie ....... 
e1mil ve bu berrılMriijin kendi donen-
...ıan-~ .~~cli
i• clıN• m=le'!ll ioıdiıilmeai tel<lincle 
....... liznD ııelcliiiai bir ..... tarla 
.,.ı..ıiflerdir • 

C_,.,rıfa karfl 
~ VAŞHllGTON, 21 (A.A.) - Bah
riye-' M. Vuanıon deniz m.._ 
- ait h t ırleria ···- .. cum-
luia ....... lıir telımı lidcletli ---
ı.. .. .......... . 

Dün 7apalacak itlerin 
esa11 ıöriifüldü 

Birinci lriaa- içiacle ~ 
twnW bııftam iPa timdidm .._...... 
.... lıatlmufta'. 

doiru yollara. -- ett8ler • 
,..Jğ.in::;:-~ e:::; 1 :;..~ : Galatasaraylıların 

Diia miHi •= rm' n ilEbNt a,... 
li let , al ...... W.. ı.e,eti - .... 
b '9İli7.t idare '-1eti nUi Dr. c-1 
~ nıialiji ııt--dı - q' 'ı ,..... 

.....-. Bu •ar'·...,. •e ı ıilf 1oıw.ı;·ı.. .. 
da ppdrrık iti-ia ... ıöcüpiL "ı 
tir ........... , ıvl Wtı f o ... 

- ......... Wtıiba ' lıFlınle ta-
wnıfa cleir teMir • ., 1 mi ' 1 1 lı 
................. lıir ele Wtriıa ·w.+e 
kw L '= 1 br. A,.._ He1reriıııı1e 
Tüık mellermm söet.rilmeü içiıa lıir 
aerııi eçılvekbr. Jhmle-d.. befka i
ıııiim, incir .- -ı1c1.ı ia .w.. fezle 
NhhnMı için ele üzüm ve incir siinleri 
y..,ılac:ektıı. 

Have iyi alcluiu tekdirde heftenm 
il< cüııü tayy- ih ........., cmıi,.eti
ain ufak iJinLın etnıfe ebhıe:ekbr. e
...... - le da loir çok..-- .. 
h ·cr'r1D. 
.. _......... laqdıiı -- bedi,.. 

olduiu için 1ıa --ı.n hvlenlera 
mıılrtelif ı '5We loedi7eler - 'lı cektir. 

H.,.ıt diWdi taplımbde lba.. eeuler 
üzsincle ..................... fazla çatqa. 
bilmek içia Vali ve IMılediye reW Ma. 
bidclİlll Beyin nilliii altında toplada
ia karar vennifıir. 

Bu ........ üzerine bu blıfta içinde lıir 
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Alaturkacılar arasında -
Safiye Hanım, musiki 
değişimine seviniyor 

"Son zamanlarda geçinmekten aciz, 
· bir çok kadınlar işi tür-

kü okuvuculuğuna dökmüşlerd~!,, 
Apartıınanının mini mini salo· ı 

nunda Safiye hanımla başbaşayız. 
Uzattığım sigarayı alırken: 

- Affedersiniz ,dedi, kullanma
dığım için sigara bulundunnuyo
rum. Göğsüme dokunuyor da. •. 

Sesinde öyle tatlı bir ezgi vıı.r 
ki, saatlerce onu dinlesem bıkma
yacağım. Daha aöze başlarken sez
dim: 

Safiye hanım, musiki deiitimin
den, ba,kalan gibi endişeli defil
dir, itte bana anlattıktan: 

- Efendim, ben musikide ala
franga, alaturka bilmiyorum. Bir 
tek muşiki var: Q da bizim ruhu
muzun ifadesi olan mwiki ... 

Garp tekniği almakla öz musiki
mizin melodilerini değittirecek de-
· iil~. hiraf etmeliyim: Alaturka 
musiki adı altında çalman bazı 
parçalar çok acıklı feylerdi. Sebebi 
açık: Gerçekten artist olanlar.birer 
köşeye çekilerek meydanı, musiki 
ile bağlıbiı olmayan kimaelerin el
lerine bıraktılar. Bu deiitim uyu
fUP kalan kompozitörlerimizi yeni
den canlandıracaktır. Biz de, l>Ciy
lelikle okuyacak güzel uerler bu
lacağız. 

Musikide değitiklik yapmak za. 
ruri idi. Son zamanlarda, g~n
mekten aciz kalan ne kadar kadm 
varsa iti "hanende!iğe,, dökmeie 
kalkmıtlardı. 

İkide bir de radyoya bat vurur: 
- Bir lokma ekmeie muhtaç 

hale eeldim. Aman bana bir if ... 
diye yalvarırlardı. 

Bir gün bana tanımadığım bir 
hizmetçi gelmitti: 

- Ah, hanımcığım ,dedi, haeta
yım, dermansızım.Hizmetçilik ede
mez oldum. Radyoda tarkı aöyle
aem de sayende bet on kurut kazan 
sam ... demez mi? 

Muziplik olsun diye, eline bir 
kağıt tutııfturup, lmıail lsa beye 
gcnderdim. Tabii, oradan kendisi
ne icap ettiii gibi cevap vennitler. 
. Diyecejitn fU ki, .az •yafa dlif

müttü. Heıkee, okGJIKUf lu: .. &ı 
artilt.." Artilt olabilmek için, aca
ba ses g(izelliti kafi mi7 Beuc:e dtt
ği~. Çünkü, güzel bir aea, sahibini 
mahdut bir sahaya kadar götürüp 
orada bırakır. Okuyucu da, arana
cak bqka şeyler de var: Görg(i, 
zeki., anla}'lf, duygu, hatta biraz da 
cesareti .. 

Bunlardan biri eksik olda mu, 
artiatlik li.fta kalır. Kendi la.aba
ma, bana: 

- Artidain, diyenlere hiddetle
nirim. Sanırım ki benimle alay edi
yorlar. 

Halbuki ate yanda, artill: diye 
kartıma çıkanlan giJrdükçe benim 
de pekill bir artilt oldaiuma inan
dığım zamanlar olurda. 

- Halk türkülerimizden nud ia. 
tifade edebiliriz? 

Safiye hanımın en daygula yeri
ne dokunmu9hım 

- Ha. .. balmuz, halk türkBl.i, 
benim en sevdijim parçalardır_ 
Bunlardaki temiz musikiyi, h·r
lannda buJamezunız. EfeDClim, ne 
melodilerdir onlar! .. Halk türküle
rini, armonize ederken dilrbt edi
lecek feY, onların 6zlerine dOkan
mıunaktır • 

Çünkü incelikleri elden bçm

lıraa bir daha ndıumaza - -
mez olurlar. Ben, ioteniJdifi ,.de, 
ilteailen hizmeti, JaPm&ia hele 
halk türkülerini candan olcumaia 
hazmm. yeter ki, bu T-urk kNıQn. 
den gelme melodileri prp teJmi, 
iİfe uyduracak Mnatki•lar bize 
okuyacak es. veninler 1 

Y • ·L-· • • • d" - enı ma. ımız ıçm ne u-
tünüyonunuz? 

- Sözünüze cevap vennek aüç.. 
Yalnız fU kadarım 16yleyim ki, 
prk kokusuna kaybetmeden, prp 
motiflf'rile eser hazırlamak itini, 
ancak her iki vadide yübek ehli
yet ıöatl!müf muaiki bilirlerimia 
bafarabilirJer. 

Kon~a kız liaeainde okuduiaıa 
sıralarda Haaan Zühtü Bey· innin· 
de bir muaiki hocamız vardL Garp 
tekniğile o kadar giizel feY(er, koaı 
poze etmifti ki, dinlemeline doyul· 

So/iyeHamm 

mazdı. Şimıli ken4iıi nerededi.-, 
bilmiyorum. itte benim aradığım 
ve seve ııeve okuyabileceğim par
çalar, buna benzer olanlandD'. 

Uç tango, d6rt fobtrotla, garp 

abenıine karışamayız. içinde mil
li ezgiyi f&falmayan eserler, yqa
yamazlar. Onun için yeni musikiyi 
yaratacak olanlar ne t•-mile A.,.. 
rupa kafalı, ne de tamamile şarklı 
olme-k lazımdır. 

Bu büyük değitimi y9pec•k olan 
büyük önderimiz, vazifeyi kimleı-. 
vennek lazımgeleceğini fiiphe yok 
ki, en aalabiyettar olanlardan da. 
ha iyi bilirler. 1 

Benim samimi bn•••im fU: it , 
yiirüyecektir. Bir talam aarbotlar 
kaıtıaında, tarkı okumaktan dQ?. 
daium azahı size tarif ed-m. 

Küçükçiftlik parkında şarkı o. 
kurken düfiip bayıldığımı hatırl .. 
nm. 

Bütün duygularımı ortaya d6IDr 
tüjUm, kendinü pslonm aheuaiM 
lraptırauf oldut- lll'&da bir -
hot kavgası, beni ÖJfe .ıtüat etmit 
ki, kendimden seçip yere ıliipn!L 

pi~ldınn19lar, g6tünnGfler. F&11r ~ 
kmda bile değilim. ' 

Türk muikiıini, ,..ınız meyliam 
de dinlenebilecek bir musiki olmai 
tan çıkannağa çal'fMllar varoı.... 
larl j 

Seviyeai b.iru yüksek irim .. ~., 1 
biJi dinlemek iatedildwi halcltı ' 
prkı söylediğimiz pzinolara cfreo 
mitorlar.IL fünkii muhıt yokt ... 
muhit... t 

Yeni maaiki aalon muaikisi o)., ' 
caktır. Orada; türlı:ülerimizin yanı 
da keailmiyeceğinden emin olanJı! 
e6yleyebileceğiz. En g(ize) -O 
bdmnnu Safiye baıumm az ve ... 
lt?lal ma•iki:re ~ ba kadar yar 
kından b:\fl~ g8stenceline m 
yalan ı.öyleyun, inanmıyordum. ( 
Apartımand- çdmrk.ı eeTİllf 

içinde icfüa: ÖZ • Tiki için d..aiı! 
alatarlcadaki eleamalanlaa Ut:E.. 
de edebilaeiiz ... 

O halde, elbirliği ile ba it Gzerln, 
de ~lıtmak için .utkirlaruma 
ne bekliyorlar &CAba 7 

M. SoiG:.'K.tltlin GıNGDR 

Gümrükler umum miidürl 
ıehrimizde 
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'azan: Marthe Richarrl Tercüme eden: M. F. 

. Belki Fon Krolın beni tahtelbalıirle 
malumat göndermek için kullanırdı 

Hülasa Eğer bu esnada annem bana 
{ Marthe Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından İspanyaya _s~ Sc
bastiyen·e gönderilmiştir. va.z:ııcm ora
da Alman casus teşkilatına gırmck ve 
iki cihctli casusluk yapmaktır. Orada 
kendisine kur yapan Walter isminde 
§işman bir Almanla tanrşıruştır. Bunun· 
la bir parkta gczerke_n Stephan ismin
de birisine rast gelmı lerdır. Stephan 
bir Alman casusudur. Onu Alman ca
sus teşkilatı reisi Baron Fon Krohn'a 
tanıtmıştrr 

Kendisini bu teşkitatın i~ine almış
lar ve casusluk yapmak üzore Fransa
ya göndermişlerdir. Marthc Richard 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. 
Ladoux'tan izahat alın:ş ve tekrar is
panyaya Sen Sebastiyen'e ve soı:ra 
Fon Krohn ile beraber Madnte gelmiş· 
tır Marthc Richard burada Alman tah
telbahirlerinin Fransanm cenup sahille
rinı bombar~ıma~ ede_:ekt:r~ öğren
dikten sonra Parıse donmuştur. 

Alıd ğım malumatı ben mektup
la göndereceğim. Bundan baska 
Sen St>ba. tiyen Madrite on saat 
m<:$:-.fcded:,. Asıl benim Madr .. te 
bir )'il!'dım2 ihtiyacım var. 

- Siz kendi kendinize bu iti 
bafarırsınız Alouette ! ... 

Şuurumu:ı bu kadar karıtrk ol
duğu bir zamanda nasihate muh
taçtım. Beni yalnız bu vaziyette 
yalnız bir tek insan teselli edebi
lirdi. Bu satırlarda yazdığım bu. 
macerayı anlattığım dakikada bile 
onu ne kadar sevdiğimi b:Iiyorum. 
Onun için yüzbatı Ladoux'dan Nan 
cy'e kadar gidip annemi görmek 
için müsaade istedim. 

- Peki, ama dedi. Kendisine bir 
•ey hah etmeyin. Ufacrk bir geve
ze ik hayatınıza malolabilir. 

Ainnemi yüzbafı Ladoux'nun 
karşısında müdafaa etmek istemi
yordum. Biliyordum ki onwı ağzı 
zaten sıkıdır. Hiç bir zaman falso 
yapmnz 

Annem kuvvetli güzel bir kadın
dı. Zeki id". Be• çocuk yeti~irmit
ti. Daha küçük yqta harple kartı· 
latmıstı, •imdi de harbin içinde yu.. 
varlanıyordu. Bacağından ağır su
rette yaralanan bir kardetim Nan
cy hastahanesinde bulunuyordu. 
Gittim kendisini gördüm. Yaralı ol 
masına rağmen keyfi yerinde idi. 
Onun bu hali bana tekrar ce1&ret 
verdi. Hala cesurdu. Ben onun ce. 
ıarctinden kuvvet aldım. 

Aile yuvasına dönüt, tekrar tef· 
kat dolu bir muhite kavuflDBk be
ni bayağı deği,tinnitti. Kardetle
rim askerdi. Ve ukerliklerinden 
hiç biı şey kaybetmemiflerdi. Da
ima Fransız netesi üzerlerinde idi. 
Halbuki ispanyada ben harp gör
memiştim. Fransada ise fedakarlık 
hisleri tekrar beni aarmağa başla. 
mı,tı. 

Annem enditesini saklamıyor
du: ispanyaya niçin gittiğimi bil. 
miyordu. Fakat her halde vakit 
geçirmek için böyle bir seyahate 
giriştiğimi zannetmiyordu. Beni ga
yet iyi biliyordu. Boş duracağ1mı 
hiç le ümit etmiyordu. Evyelce söy 
ledigim gibi, kendisine vazifemi, 
rolümü anlattım. O, bunları duy
duğu zaman renkten renge giriyor
du. Sonra beni kucakladı. Ve kal
bi üzerinde sıktı, hatırlamak lazım 
ki harbin tam civcivli zamanında i
dik. 

- Seni öldürürler, diyordu. 
Ben bafımı sallıyor; 
-- Yok anne merak etme diyor

Clum. Zannederim ki bu itleri be
cerebilir ve vazifemde muvaffak 
olabilirim. Vazifem faydasız değil
dir. Bir defa fU kardetlerime b.ık ! 
Annemir. ecdadı 1871 de Alman
tabiiyetine geçmemek için Metz 
tehrini terketmitlerdi. Casuı keli
mesi onun için fena bir kelime de
ğilJi. Bana sadece tunları söyledi: 

- Git kızım, git! Eğer bir şey 
yapabilirsen yap. Karde,lerin için 
dua ettiğim gibi sana da dua ede
rim. 

"gitme!., dese idi; derhal itaat ede
cektim. Onun bu sözlerinden daha 
ziyade kuvvet alarak Parise gel
dim. Ve derhal ispanyaya dönülü
mü Fon Krohn'a haber vermek için 
bir gazeteye fU ilanı verdim: 

"Oda hizmetçisi isteniyor ..... , 
Baron bana hareketimi bir hafta 

kadar daha tehir etmemi ve Barce
lone tarikile gelip "Q.uatre Nation,, 
oteline inmemi bildirmitti. Kendisi 
beni orada bulacaktı. 

Bir trende ıki casus 
Büyük emeller pefİnde idim. Ha. 

yatım bahasına da olsa bir feyler 
yapacaktım. Mademki annem de 
beni teşci etmitti. 

Meseleyi yüzbqı Ladoux'ya açık 
ça söylemiş o da bana yardrm ede
~ğini vadetm'.fti. Tayyareci ol· 
mam dolayısi!e Frante mukabil 
casusluk te,killtına büyük hizmet
ler yapabilirdim. 

ls,;>anyada Fransız dostu ls
panyollar ve yahut Fransızlar vası
tasile tertip ettirebileceğim hava 
bayramları sayesinde vazifemi 
daha genif bir şe-',ilde ifa etme..ne 
imkan hasıl olabilirdi. Belki Bar
celone' da, belki Sen Sebastiyen'de 
çalıtırdım. 

-Bitmedi-

lıtanbul Asliye Birinci hukuk mah
kemesinden : Zeliha Hanmım müddeaa
leyh Beyoğlunda, Firuzağada Sakabaşı, 
Altunbilezik sokak Saadet' apartımanın
da 2 No. lu dairede İmam oğlu Doryadiı 
efendi aleyhine .iluıme olunan §uf''! da.. 
vasmdan dolayı tebliği muktazi dava ar
zuhalinin mumaileyh Dory.adis efendi
nin ikametgahının meçhuliyeti basebile 
hukuk usulü muhakemeleri kanımunun 
141 inci maddeoine tevfikan on bet giin 
müddetle ilanen tebliğe brar verilmiş 

olduğundan mumaileyh Doryadis efendi
nin ilanın ferclaamdan it.ibaren on Def 
gün zarfında cevap vennediği bıldirde 
hakkında ıncmmılei mütaalabei kanwıi
yenin ifa edi.leceği ilin olunur. ( 6011) 

latanbul 1 inci ifliıa memurluğundan: 
lstanbıılda Balıkpazannda 49 numara
da Hristaki Haci Yusif n llya Makro
plo ko»ektif ~etinin mahkemei asliye 
birinci hukuk dairesince iflasına ve ifla
sın 11·11 ·934 saat 14 tarihinde açılıp taı
fiyenin adi şekilde yapılmasına kanar ve-· 
rilmiş olduğundan : 1 - Müfliıte alacağı 

olanlarm ve istihkak iddiasında bulunan
ların alacaklarmı ve iıtihluıklannı ilan
dan bir ay içinde 1 inci iflas dairesine 
gderdı: kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulôaalan ve lllDre) a
sıl veya musacldak suretlerini tevdi eyle
meleri. 2 - Hilafına hareket cezai me
s'u]iyeti müstelzim olmak üzere müfli
sin borçlannın aynı müddet içinde kendi
lerini ve borç1annı b:tdirmelen. 3 -
MüAisin mallannı her ne sıfat1a olursa 
olsun ellerinde bulımduranlann o mallar 
Üzerindeki hakları mahfuz kalmak ,ar. 
tile bunları aynı müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerae mak 
bul mazeretleri buliınmadıkça cezai me
s'uliyete uğrayacaklan ve ruçhan hakla
rından mahrum kalacakları. 4 -1·12-934 
tarihine müsadif cumarl.,.. eünü saat 
11 de alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri 
ve müflis ile müıterek borçlu olanlar ve 
kefiUenmn n borcunu tekeffül eden sair 
kim.elenn toplaunada bulunmağa hakla
n olduğu ilin olunur. (5012) 

latanbul as. 3 üncü hukuk nabkeme
ıinden • 

Madam Bayzarm K.irkor efendi aleyhi
ne açtığı 934-1068 No. lu botaruna da
vasının tahkikatı ikmaıl edil...-ek ..nık 
mahkemeye teYdi edilmiı ve mahkeme 
eünü 8-12-934 saat 14 de tayin edilmit· 
tir. Gelmediği taktirde gıyabın mahke
meye devam olunacağı ilan olunur. 

(5025) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reis!iğindenı 

45928 lira 35 kuruş bedeli keşifli Haydarpaşa Nümune 
Hastanesinin dahili tamirat ve tadilatı olbaptaki keşifna· 
tne ve proje ve şartnamesi veç hile 27 -11-1934 salı günü saat 
on dörtte pazarlık suretile ihale edilecektir. Şartname ve ke
tifname ve projeyi görmek isteyen erin Sıhhi Müesseseler 
Muhasebe Kalemine ve p~zarl ığ:ı iştirak edeceklerin de belli 
fÜn ve saatte Komisyona müracaatları. (7tı58) 

!...~~~...;;.ts~t~a~n_b~u.l~H:~a-r.ic_l~A-s_k_e_r_i~K-ı_t_a_a_t __ ,·ı_a_n_ıa_r_ı_.~~~' 
Aşağıda cins, miktar ve yerleri gösterilen erzaklarm 8 

Birinci Kanun 34 cumartesi günü saat 14 de açık eksiltmeleri 
yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere her 
gÜn Eskişehirde Kolo~du ve İzmitte Fırka. Levaz.mıla~~ ve 
eksiltmeye gireceklenn de muvakkat temınatlarıyle bırlikte 
tayin edilen gÜn ve saatte İzmitte Fırka satınalma komisyonu 
na müracaatları. (611) (7803) 

Nohut Pirinç Makarna 
11000 17000 7000 İzmit için 

Tuzla ., 
Darıca .. 

2500 2500 1700 
7000 9600 5000 

20500 29100 13700 Yeklın 
8967 

• • • 
Çorludaki muhabe~e. kı_taa

sı için bir telsiz makinıstıne · 
ihtiyaç vardır. Talip olanların 
şeraitini anlamak üzere K. O. 
Kumandanlığına müracaatla· 
n .(631) (7919) ,.. ,.. ,.. 

T ekirdağının kapalı zarfla 
münakasaya konulan 21,000 
kilo pilavlık pirincile 21;000 
kilo çorbalık pirincine ıhale 
günü olan 13· 11 -934 tar.ihin· 
de verilen fiatlar ve Tekirda
ğmm a.çık münakasaya ko?u
lan 25,000 kilo nohuduna ı~a
le günü olan 12-11-934 tarı· 
hinde verilen fiat Kumand~n 
lıkça gali görüldüğünden pı· 
lavlık -:e çorbalık pirinçlerin 
14-11-934 ve nohudun 
13-11-934 tarihlerinden itib:ı
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isteyenlerin her gün ve ?1üna· 
kasaya iştirak edeceklerın de 
13-12-934 ve 16-12-934 tari 
hine kadar her gün Komisyo 
na müracaatları. (630) 
(7920) 

* • • 
Ankara Merkez hastanesi

nin Ankara Levazım eşya ve 
techizat anbarından almış ol
d~ğu levaznn Ayniyat mak· 
buzlarından 73549 seri numa
ralı ayniyat makbuzile Balı
kesir hastanesi tarafından 2 
K. O. anbarından alıiımı~ O· 

lan ayniyat makbuzlanndan 
54159 No. lu ayniyat makbuz· 
!arının ziyaa uğradığı cihetle 
işbu makbuzların hükümsüz 
kaldığı vesika vemüstenidat 
makamında kullanılmayaca· 
ğı cağ olunur. (626) (7921) 

.f'• •• 

Askeri ihtiyaç için 7 ,000 
kilo gaz yağı açık münakasa i
le satın alınacaktır. ihalesi 
17-12-934 pazartesi günü 
saat 15 te T ekirdağında As
keri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin de belli gün ve saat 
te komisyona müracaatları. 
(634) (7947) 

••• 
İzmit için (21400) Darıca 

ıçın (13200) Tuzla için 
(4400) ki cem'an (39000) 
kilo patatesin açık münakasa· 
sı 26 İkinci Teşrin 934 pazar· 
te&i gÜnÜ saat 1 O dadır. Mu • 
vakkat teminatı (280) lira
dır. İsteklilerin şartnam«:si~ 
görmek üzere her gÜn Eski • 
§ehİrde Kolordu ve lzmitte F. 
L V. larına ve eksiltmeğe gele
ceklerin de tayin edilen gÜn 
ve saatte Fırka Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(543) (7313) 8187 
• • • 

lzmifiÇin (10650) Darıca 
İçin ( 4950) Tuzla için (3850) 
ki cem'an (19450) kilo kuru 
ıovanm açık münakasası 24 
ikinci Teşrin 934 cumartesi 
günü saat 10 dadır. Muvakkat 
teminatı 105 liradır. istekli
lerin şartnamesini görmek gör 
mek üzere her gün Eskişehirde 
K. O. ve lzmitte F. LV. ları
na ve eksiltmeye geleceklerin 
tayin edilen gün ve saatta iz. 
mitte fırka &tı~'lıl:~ KDmis 
yonuna müracaatları. (544) 
(7314) 8188 

••• 
Darıcadaki kitalar için 

(34) ton kuru fasulyanın a-

çık münakasası 25 ikinci T eş· 
rin 934 pazar gÜnÜ saat (10) 
dadır. Muvakkat teminat 
(350) liradır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün Eskişehirde K. O. ve lz. 
mi~.e F. LV. larına ve eksilt· 
meye geleceklerin de tayin e
dikn gün ve saatta muvak· 
kat teminatlarile Fırka Satın· 
a1ma Komisyonuna 
!arı. (540) 

• • • 

müracaat 
'19) 

8189 

Dörtyoldaki Alayın ihti
yacı için Kapalı zarf usulile mü 
nakasaya çıkarılan Yüz Elli 
bin ki!o Ekmeğin ihalesi 
25- 11 -934 tarihine müs:ıdif 
pazar günü saat 15 de ·Dörtyol 
da icra edilecektir. Talip~e?in 
teklif mektuplarını Dörtyol· 
da Satın alma Komisyonu.,a 
göndermeleri ve şartnameyi 
görmek arzu edenlerin Dört· 
yolda mezkiir Komisyonla A
d<mada Fırka Satınalma Ko
misyonuna her gün müracaat 
eylemeleri. (566) (7408) 

8408 
••• 

Malkaradaki kıtaat hayva
natmın ihtiyacı olan 175,000 
kilo Arpa kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 5 • 12 • 934 Çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini öğrenmek ve nümu • 
nesini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e . 
deceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını T ekirdağında 
Fırka Satınalnfa Komisyonu
na tevdi etmeleri. 

(5.90) (7551) 8667 
• * * 

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

8757 . *. 
Ankaradaki kıtaat için 

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

••• 
Fırka kıtaatının senelik ih

tiyacı olan 60,000 kilo Nohut 
münakasayi aleniye suretile 
29 • 1 1 • 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satm almacağından şartname • 
sini göreceklerin İstanbul Le
vazmı Amirliği Satınalma Ko
misyonuna ve münakasa gÜJlÜ 

teminatlarile birlikte Bayra • 
miçte Satmalma Komisyonu -
na müracaatları. 
(602) (7610) 

• • • 
Fırka kıtaatmm ihtiyacı o

lan 60,200 kilo Kuru fasulye 
münakasayi aleniye suretile 
29 • 11 • 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satın alınacağından şartname· 
yi göreceklerin lstanbul Leva· 

DEVLET DEMIRYOLLA.Rl iDARESi iLANLARI 

Eşya tesellümü için Devlet Demiryoll 
fstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları 
tımı üzerinde yeni bir ambar açmııtır. 

15-11-934 tarihinden itibaren bil'umum İst,s~·c!: 
mız için ve, mütekabilen eşya teslim ve tesellüm erli 
zere lstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları rıht:rnı üı 
de bir anbar açılmıştır • 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağı 
ücretler alınacaktır. 

Mesajeri için : 
5 kiloluk parçalardan 
1 O ve 15 kiloluk parçalardaıı 
20 ve 25 
40 
50 

" 
" 
" Seyri seri için : 

" 
" 
" 

Beher on kilo ve kesrinden 
Seyri hafif İçin : 

Beher elli kilo ve kesrinden 

5 
10 
15 
20 
25 

5 

10 kuruş! . 
Bu suretle nakledilecek ~-:yanın beher parçanın ti 

200 ki!oyu gecmİyecektir. 
Fazla taf~ilat için İstasyonlara müracaat edilmelidir· 

(7825) 

İstanbul Kumandanlııh sa tmaln1a komisyonu ilanl 

Hadunköy kıtaatı ihtiyacı ol 
lan 200 ton un kapalı zarf· 
la alınacaktır. İhalesi 29 İkin· 
ci Teşrin 934 Perşembe günü 
saat 15 dedir. Tal;plerin şart· 
nameyi görmek üzere Fındıklı 
da Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde Komis 
yonda hazır bulunmaları. 
(270) (7514) 860(; 

• • • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

31 ton çorbalık pirinç kapalı 
zarfla alınacaktır. ihalesi 27 
İkinci Teşrin 934 salı gÜnÜ 
saat 15,30 dır. Taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satınalma Komis· 
yonuna müracaatları ve iha· 
leye iştirak edeceklerin de tek
lif mektuplarile birlikte vaktin 
de hazır bulunmaları. (261) 
(7515) 8607 

* * * 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 33 

ton pilavlık pirinç kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 27 İkin
ci Teşrin 934 salı günü saat 
15 dedir. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gÜn Fın
dıklıda Satmalma Komisyonu
na müracaatları ve ihaleye İş· 
tirak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala 
rı. (267) (7516) 

8608 
• • • 

Kumandanlık kıt'atı ibti· 
yacı için (1200) bin ikiyüz 
kilo Domates salçası pazarlık 
la satın alınacaktır. lhalesi.25 
ikinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gÜn 
Fındıklıdaki satınalma komis· 
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak
tinde komisyonda hazır bulun· 
maları. (306) (7908) 

9134 

• • • 
Kumandanlık Kıt'atı ihti· 

-

zım Amirliği Satınalma Ko • 
misyonuna ve münakasa günü 
teminatlarile birlikte Bayra • 
miçte Satınalma Komisyonu • 
na müracaatları. 
(603) (7613) 8i09 ... . . 

64 ila 89 adet seyyar etüv 
makinaları kapalı bürüm yÖn· 
demiyle 8-12-934 cumartesi 
giinü saat 14 de alınacaktır. İ ı 
teklilerin bağlılığını görmek i
çin her gün Ankarada M. M. 
V ekileti Satınalma komisyo
nuna belli saattmdan evvel di
lek okuntularını vermeleri. 

(612) (7802) 8966 
• • • 

Kumandanlık kıt'atı ihti
yacı için namı hesaba 6638 
kilo makarna pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 25 İkinci · 
Teşrin 934 pazar günü saat 
14 tedir. Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere her gün Fın
dıklıdaki satmalma komisyo
nuna müracaatları ve iştirak 
edeceklerin de vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

(309) (7911) 9137 

yacı için 26 ton Nohut . 
lıkla alınacaktır. İhaletl 
İkinci Teşrin 934 pazar 
saat 15,30 dadır. TaliPl 
şartnameyi görmek üzerı 
gün Fındıklıdaki satın 
misyonuna müracaatları·. 
haleye iştirak edecekler 
komisyonda hazır bulu ~ 
rı. (307) (7 ı 

1 -
• • • • 

Vize kıtaatınm ihti 
lı.n 96156 kilo arpanın 
lıkla 25-11-934 pazar " 
saat 15 dedir. Talip ol 
Komisyonumuza gelın~ 

(7924) 

• •• 
Kumandanlık Kıt'atl 

yacı için 4000 kilo Beys1 
nir pazarlıkla satın alJJ'J' 
br. ihalesi 25 İkinci 'f 
934 pazar gÜnÜ saat 14, 
dır. Taliplerin şartnaıJ1e 
mek üzere her gÜn F 
ki satmalma komisyon 
racaatları ve iştirak ed 
rin de vaktinde komisy 
zır bulunmaları. (308) 

(7910) 

••• 
Kumandanlık lat'atl 

yacı için 25,000 kilo 
patates pazarlıkla 
ihalesi 24 ikinci tetrin 
martesi giinü saat 15,30 
dır. Taliplerin şartn 
görmek üzere her gün f 
lıdaki satmalma komi• , 
müracaatları ve ihaleye h 

edeceklerin de vaktinde 
misyonda hazır bulunJ11J 

(311) (7913 
• •• 

Kumandanlık kıt'atı 
cı için 5,500 kilo kunı 
pazarlık alınacaktır. J,.. j 
24 ikinci T etrin 934 tsT'ı 
martesi gÜnÜ saat 16 J 
Taliplerin şartnameyi 
mek üzere her gün Fıı> 
ki satmalma komisY 
müracaatları ve İştir~ 
cc•lderin de vaktinde lı 
yonda hazır bulunmal•f,'. 

(312) (791 

• •• 
Kumandanlık kıt•lltı 

yacı için (750) kilo ~ 
(750) kilo Zerdali reÇ j 
zarlıkla alınacaktır. 
24 İkinci T etrin 934 1, 
si günü saat 14 dedir· ~ 
rin şartnamesini gö~ 
re her gün Fmdıklıd.Wjjf, 
alma Komisyonuna JJ'J 
ları ve ihaleye iştirak 
lerin Komisyonda h~79ıı 
maları. (310) ( ~ 

1 
Devredilecek ihtira 11t"

1 " Benzin veoairedmı peı:rol . ;> 
istihsali ameliyes.i,, bakkın~l 
çin lkti&at veka!eti SaDayi ~~~ 
den istihsal edilen 26 IIJ~lı~ ., 
tarih ve 255-246 numaralı 1 e lf, 

"h • ... h '-uk bu l<•r · nın ı liva ettıgı u.. ·ıırr'P ~ 
na devir veyahut icara vef'I tt /Y 
edilmekte olmakla hu husu•! ,ı•' 
lUmat edinmek arzu eden -ı.e"' 

h•" bul'da, Bahçe kapuda 'Tat 
.numaralı idarehaneye mt.ir• 

!eri itan olunur. (5032) 



1. 

ilaçlarınızı 
Bahçe 

kapıc'a SALİH NECATİ 
den a'.ınıı. Reçetfhriııiz büyük bir dikk.t, 

ciclcii bir iıtilı:ametl• hazırla:ıır. FOSFOTİN NECATi 
Çek . ıym • i ı· b"l>·k gıdHıdır. Bununla brsleatn ~ 

ya vru 'ar \or.ı~u! v: lı.unetli . ne? eli o'.urlar. (4284 ~ 
"' 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada gümrüklenmiş olarak maktaı 25 X 2 5 X1 

ın m ve tulu 2100 mı m olmak üzere alınacak 50 ton lama 
demiri 15-11-934 tarihinde yapılan münakasada talip zuhur 
etrnedi ğinden 27 -1 1-934 tarihinde müsadif salı günü saat 
15 de pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlık Vekalet Müs
teşarlık Makamında yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesi-

lta.sı ve 212 50 liralık teminatı muvakkatelerinin malsandığına 
Ykatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
efalet mektubu ile "cek kabul edilmez,, birlikte aynı gÜn ve 
saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husus
taki şartnameleri parasız olarak Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdıirlüğünden alabilirler. (7895) 9147 

Jandarma Umum Kumandanlık An
kara Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulmuş 
olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazelin yağı satın alı
nacak ve münakasası 5-12-93 4 çarşamba günü saat on birde 
Yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul Jandarma 
ınuayene hey'etine de gönderilmiştir. İsteklilerin teminat 
ınakbuz veya Banka mektubu ile gün ve saatinde komisyonu-
ınuza gelmeleri. (7695) 9014 

1 lstanbul levazım Amirliği satınalma komisyonu ililnl!rı 1 
Hava Müfrezesi binası ya

nında Rasat parkı 1-12-934 
cumartesi günü saat 15 te pa
zarlıkla yaptırılacaktır. Keşif
namesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli raatte Tophanede Satın
alına Komisyonuna gelmeleri. 
(616) (7948) 

••• 
T o~u Atış Mektebi için 

200 adet Hamam Peştemalı ve 1 
Altryüz liralık yatak yüzü 
1-12-934 cumartesi günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak
tır İsteklilerin Tophanede Sa
tmalına Komisyonuna ı;ıelme-
leri. (611) (7952) 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı icin 

400 ita 450 adet Batt&nfye 
1-12-934 cumartesi·günü saat 
14 de pazarlıkla satın alınacak 
tn . İsteklilerin nUınune ve 
Şartnamesini görmek üzere 
1' ophanede Satmalına Ko
trı(7: •Yonuna gelmeleri .(613) 

951) 
••• 

, İstanbul Levazım Amirli
fine bağlı kıtaat için Bin liraJk Pekıneze talip çıkınadığın-
~n 28-11-934 çarşamba gü

nu :ı<\at 14, 15 de pazarlıkla 
hlınacaktır. İsteklilerin Top

anede Satınalına Komisyo
nuna gelmeleri. (605) 

,(7960) 
• • • 

Kırıkkale Askeri San'atlar 
J..k!sesi için iki nümune veçhile 
1 ı Yiizer şehadetname 3-12-
934 pazartesi günü saat 14 de 
llaıarlıkla bastırılacaktır. Nü
tn,~neleri göreceklerin h-:-r 
rn ve pazarhğa gireceklerin t'lli saatte Topanede Satmal
ttı( a Komisyonuna gelmeleri. 
6)0) (7954) 

• • • 
l J:Iarbiye ve merbutu mektep 
~l ıhtiyacı için 4000 kilo ye
şı Ve 3000 kilo kırmızı merci
ltlek talip çıkmadığından mü
nakasası talikan 26- 11-934 
J:;jı:artesi günü saat 14,30 da 
: eni münakasa ile yapılacak
l ır. İsteklilerin Topanede S:ı-
1•n~Irna Komisyonuna gelme-
erı. (606) (7955) 

* • • 

11 Bastane!er ihtiyacı ıç.n 
l 90 Yüz havlusu, 155 adet 
~~nıarn havlu~u, 405 adet ha
; ~trı Pe~temalı ve 32 adet kar
ş (1 a örtüsü 13-12-934 per,.;kbt' günü saat 14,30 da a-

ş eksiltme ile alınacaktır. 
artnam .. .. k . le . e ve numune gorece ·-
tın he .. .. k 

i~r • r gun ve muna asaya 
1' ırhk edeceklerin belli saatte 
ttı~p anede Satmalm Ko
(';;~9)una elmeleri. (615) 

li • • 
ıooo astaneler ihtiyacı için 
"e 

34 
adet kolsuz yün fanila 

ı 3- ı O adet Fildekos fanila 
2·934 pero:emb ·· ·· 

g at 14 .. e gunu 
de açık eksiltme ile 

alınac&ktır . Şartname ve nü- 1 
ır.unesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya İştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede 
Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (614) (7950) 

• * • 1 
Hastaneler ihtiyacı için 

1051 adet surahi şeklinde ba- J 

kır su kabı 13-12-934 per- ' 
şembe günü saat 15 te açık ek- 1 

siltme ile alınacaktır. Şartna- ' 
me ve nümune göreceklerin 
her gün ve münakasaya gire- : 
ceklerin belli saatte Tophane- j 
de Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (612) (7953) 

* * ,. 
İstanbul Levazım Amirli-

ğine bağlı kıtaat için üç şart
name ile ayrı 'ayrı seksener 
tondan 240 ton tutuşturma o
dunu 24-11-934 cumartesi 
günü l'aat 15, 15 te pazarlıkla 
alınacaktır. İsteklilerin Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (608) 
(7956) 

* * * lstanbul Levazım Amirli-
ğine bağlı kıtaat için Müteah
hit nam ve hesabına 10400 ki
lo Makarna, 3700 kilo Şehri
yeye talip çıkınadığından mü
nakasası talikan 24-11-934 
cumartesi günü saat 14,15 de 
yapılacaktır. İsteklilerin Top
hanedE- Satmalrna Komisyo
nunıı !?e!meleri. (609) 
(7957) -., 

• 
••• 

İstanbul Levazım Amirli-
ğine bağlı kıtaat icin 32 ton 
mercimek verilen fiat pahah 
örüldüğünden münakasa tali
kan 26-11-934 pazartesi gü
nü :;aat 14,30 da alınacaktır. 
İsteklilerin Topanede Satmal
ma f' omisyonuna gelmeleri. 
(607) (7958) 

• * • 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıtaat için 2000 kilo 
nişasta 2000 kilo pirinç ununa 
talip çıkınadığmdan pazarlığı 
27 -11-934 salı giinü saat 
15,15 de alınacaktır. İstekli
lerin T opanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (604) 
(7959) . ' . 

İstanbul Levazım Amirliği 
ne bağlı kıt'at için 700 Ton 
ekıneklik Una verilen fiat pa
halı görüldüğünden münaka
sası talikan 22- 1 1 -93~ per
şembe günü saat 15,30 da pa 
zarlıkla alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gÜn ve 
münakasaya İştirak edecekle
rin belli saatte Tophanede 
Satınalma komisyonuna gel-
meleri. (602) (7916) 

9142 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Vn.ide kıraathanesi 

yanında. Telefon: 24131 

• 

• 
lstanbu Ziraat Bankası S lış • 

ıs onundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Eırlik Hisse.si Cııısi Hi11eye göre Mu

hammen kıymeti 

2GO T. L 
296 

~.u ~.u 

1647 E'eyoğ!u Kamerhatun Tevfik 6() Tamamı Arsa metresi 50 
1921 Aksa~ay Langa İğneley lmrahorhamamı 156 eıki 157 mükerrer ., Arsa metresi 74 

" 10 Büyllkada Nizam Kılınç 18 2/16 Ha'le 76 " 2869 Bllyllkdera l!üyllkdere uki fp•kci yeni Mnhen• 6 m~kcrrer ~eki Tamamı Arsa metrul 67 66 .. 
dis Şevki 

2905 ,. ,, Kuyu 1 8/40 Arsa metresi 51,50 13 ,, 
3!77 Kuzguncuk KuzguJcuk Tarla 23 eski 1/2 Tarla metreal 3904,50 46 ,, 
3186 Üsküdar Selimi Aliefendi Silih!ar babçeal 39 Ta:namı Arsa mıt•esi 103,50 124 ,, 

Yüzde yedi bu, ulı: pey akçesi ile ihale bedelleri nakden veya gayrimllbadiı boooı\'e ödeom3k üze ·e yı..karıda evsafı yaıılı ııayr:men~ul
ler açık ır:tırma aurefle satılığa çıkarılmııtır. İhaleleri 1/12n34 Cuınartui günil saat on dilrttedir. Alıcıların Galatadı esk! Kredi Liyo:ıe 
Bankası b:nasn d k: ~a~ış Kt'n,isyoııuna m!lracaatları. ( 7625) 

I _ ianbul Rıhtım, Dok ve Antrepo 
Türk Anonim Şirketi 

Tahvilat Sahipleri heyeti umumiyesi 
ÜÇÜNCÜ iLAN 

21 Teırinisani 1934 tarihinde ikinci defa olarak içtimaa davet edil
mit ol~n Tahvilat s:ı.hipleri heyeti umumiyeıi toplantm için derpiş edilınit 
olan müzakere nisabı hasıl olmadığından lstanbul Rıhtım, Dok ve An
trepo Şirketi tahvilat sahipleri, aynı ruzname hakkında müzakerede bu
lunma~ üzre 8 Kanunevvel 1934 cumartesi ırünü aaat on buçukta latan· 
bul'da Beyoğlu'nda istiklal caddesinde 140 numaralı Eıki Franaız tiyat
rosu salcınunda üçüncü defa olarak heyeti umumiye halinde içlünaa davet 

olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
1906 senesinde şirketçe tabnlat ihracı ıutttile akdedilen iıtilaaza 

ait servioin Devlete nakli hakkında hükümeti celile tarafından vaki olan 
teklifin tebliği. . 

Her tahvil, sahibine bir haıkkı rey bahıetmekte olup tahvilat sahip
leri kendilerini temoil eylemek üzre yine tahvilat aahiplerinden bir diğe
rini vekil tayin etmek h..kkını haizdirler. 

Tahvilat aaı.;pleri, tahvi!at tevdii muamelesini ticaret kanununun 
371 inci maddesine tevfikan yevmi içtimadan eve! icra eyliyecelderdir. 
Tahviller lstanbul veya Paris'te Oımanlı Bankaaına tevdi olunmalıdırlar. 

Tahvilat sampleri, mevkii tedavülde bulunan tahvi"atm bir kıt'a cet· 
veline mezkur bankada ittila kesbedebilecektir. Iıbu cetvel şirketin Is
t'nbul'da Gadate.'da Rıhtnn hanındaki merkezi idaresi veznesinde ele tahvilat 
nshabırun emrine amade tutulacaktır. htanbul, 22 Tqrinioe.ni 1934 

iDARE MECLISl 

Mobilyasila Kiralık gazino 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy Vapur iskelesi i.i zerindeki Gazino, demirbaş eş

yasiyle ve açık arttırma ile kir aya verilecektir. Şartnameyi 
görmek için her gün Levazı m Şefliğine ve arttırmağa iş
tirak için 26 ikinci Teşrin 9~4 tarihinde saat 14 te güvenme 
akçeleriyle İdare encümenine g~lmeleri. (7892) 

1 inhisarlar U. ~üdürlüğünden~ 
1 - Gönende yapılacak ( 44 302) lira bedeli keşifli yaprak 

tütün ambarı kapalı zar f usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabilin
de Gönen Müdüriyetim izden ve Cibalideki Levazım 
Şubesi Nakit Muhasipli ğinden alınacaktır. 

3 Kırdırma 6-12-934 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde ic
ra kılınacaktır. 

4 Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarı
da tayin olunan gÜn ve saatten evvel Komisyona ve-
rilmelidir. . 

5 Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibince 
fenni ehliyeti haiz olanl ar arasında yapılacaktır. 

6 Talip olanların (o/0 7,5) muvakkat teminat parasiyle 
birlikte müracaatları. (7751) 

1 - Milasta yapılacak ( 44 7 22) lira bedeli keşifli yaprak 
tütün ambarı kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabilinde 
Milas Müdüriyetimizde n ve Cibalide Levazım ve Mü
bayaat Şubesi Nakit Muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 5-12-934 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat on beşte Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesin

de icra kılınacaktır. 
4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarı

da tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona ve
rilmelidir. 

5 Kırdırma sartnamesini n maddei mahsusası mucibince 
fenni ehliy;ti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 Talip olanların (% 7,5) muvakkat teminat parasiylıe 
birlikte müracaatları. (7750) 

Yeşilköy Tohum fslah istasyonu 
Müdürlüğünden: 

1 - İstasyonumuz için ekmekçilik tecrübelerinde kulla· -
nılacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer beş ka
lem alat açık eksiltmeye kon muştur. 

2 - Şartını anlamak istey enler Y eşilköyde bulunan ls -
tasyonumuza her gün gelebili rler. 

3 - Eksiltme 28 İkinci T eşrin 934 Çarşamba günü saat 
15 de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde y pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklc rin muvakkat teminatlarını iha
le saatından evvel Muhasebe veznesine yatırmaları ve muay
yen saatta Komisyona müracaatları. (7519) 8675 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARl \ 

SATILIK E .. LAK 
Esas No. 
Meksube 

Mevkii ve nevi Teminat 
Lira 

2 Nişantaşmda Meşrutiyet mahal- 2000 
lesinde Habiye caddesinde 
115 117 No. lı Selçuk Apartıma-

. nı (137 metro murabbaı bina ye
rini, 90 metre murabbaı bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olmak ü
zere dört daireyi müştemildir.) 

3 Büyükadada Yalı mahallesinde 800 
Gülistan ve Çelebi sokaklarında 
28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı al-
tında iki dükkanı üstünde iki kıs· 
ma müfrez odaları müştemil 
kargir bina (Bina 130 metro mu-
rabbaı üzerine mebnidir.) 

4 Sarıyerde Raşit Bey ve Hüseyin 500 
. ef. sokaklarında 1, 3, 5 5/1 No.Iı; 
maa bahçe iki kısımdan mürek
kep Hane (Sahası 115 metre mu
rabbaıdır. Alt katta üç oda bir 
sofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu 
üst katta dört oda bir sofa, bir 
mutfak, hala ve banyoyu havi-
dir. , 

Yukarda yazılı emlak bedelleri dörtte biri peşin ve dört 
:!er.evi taksitle ödenmek üzere açık artırma ile satılacaktır. 
lşbu taksitler ipotekli ikrazat faiz ve şeraitine tevfikan yüz 
de 9 1/ 2 faize tabi tutulacaktır. İhale 26 Teşrinisani 1934 
Pazartesi gÜnÜ yapılacaktır. İşbu emlakin sekiz taksitle 21 
Teşrinisani 1934 tarihinde satılacağına dair olan evvelki il'.i
nm hükmü yoktur. Tafsi!at için her giin, müzayedeye gir
mek için de 26 Teşrinisani 193 4 pazartesi giinü saat onda Şu-
bemize müracaat olunması. (579) (7792) 8975 

Taksitle Satılık Emlak 
Esas No. Mevkii ve nev'i Teminat 

Lira 
6000 
8000 

su 
142 
143 
162 

Anadoluhisarmda küçük su volisi 
~üyükadada Meyandr os Volisi 

• 

Nisantasında eski Tes vikiye yeni Harbiye so
ka~mda.eski 13 yeni lJ 5 No.lu müştemilatiyle 
birlikte eski ekmek fabrikası "Şimdi İpek fi
limdir .,, 

452 Bey oğlunda Kamer ha tun mahallesinde Top-
::ular sokağında 20 No. lu kagir konak 

643 Büyükadada Nizam caddesinde Sefer oğlu 
köşklerinden ayrılma köşk ve bahçe "Köşk, di-

8000 

6460 

ğer bina, Hamam, odunluk, Kömürlük yeri, ser-
leri vardır.,, 6000 

Yukarda yazılı emlak ilki peşin verilmek ve sekiz taksit!e 
satılmak üzere aşağıdaki şart] arla arttırmağa çıkarılnuştır. 
1.- Arttırma" kapah zarf,, usulü iledir. 
2.- İhale 10-12-934 pazartesi tarihinde İdare meclisimiz

ce yapılacaktır. 
3.- Alıcılar bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi tek

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

4.- Daha fazla tafsilat alına k İsteyenler Şubemize müracaat 
edebilirler. (594) (7939) 

Jandarm Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun (2 841) adet arka çantası kapalı 
zarf usulile satın alınacak ve münakasası 8 - 12 - 934 Cu -
martesi günü saat ( 11) de yapılacaktır. İstekliler nümune ve 
şartnamesini görmek üzere her giin İstanbul'da Jandarma 
muayene hey' etine ve Ankara 'da Komisyonumuza ve satın 
almak için de münakasa gün ve saatında ilk teminat makbu
zu veya banka mektubu ile komisyona gelmeleri. (7593) 

8816 

Safranbolu Belediye Reisliğindenı 
Safranbolu Belediyesince yeniden yapılacak fenni mez -

bahanın (3502) lira bedeli keşifli kargir kısmm.ın 9 - 1 ~ -
934 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulıle 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin ve şartname ve keşifn'1-
mesini anlamak isteyenlerin 9 - 12 - 934 tarihine kadar Saf
ranbolu Belediyesine müracaatları ilan olunur. (7874) 

9081 



• 

. BiR iHTiRA ... 

1935 

Radyolarının, istasyonları 

ziya ile ayar etmesidir. 
Satı' mahaller!: SAHiBiNiN SESİ Mnessesesi 210 lstildll 

caddesi Beyoilu ve Aceataları. 

Nurettin ve Şeriki: Aııkara • A, V etter va Şeriki : İzmir 
M. Mahir Bey: Zongulda!< 

... HERVEA 
Çay yerine kaimdir. 

Çay yerine "HERVEA,, tabir edilen ve 
fazla miktarda idrar veren nebat hulisa-

11m eldığmızıcla lııımızı beYli ihraç ve uz
Yiyetinizde kuVYet hiHedecek Ye bilhassa: 

Romatizma ağrılarından 
kurtulacaluımz. Her n..W tafsilat ..., eipa· 
ritat için Galatada VoyYoda caddesinde 
Ünyon Hanmda 49 numarada B. Tubini
ye .nuracaat. Poota kulu.su: 1139 Galata. 
Şa.W Merkez Eaa Depoıunda dahi bulu· 
nur. 

londra H. J. LEE müatemlek at müıtahzaratı. ihracat ve itha. 
lat uıüessesatı Türkiye mümessili. (10021) 

1 9082 

Bir Memur Alınacaktır 

Ali iktisat Meclisi Umum 
Katipliğinden: 

F Dairemizde Kalem Amirli ği vazifesini ifa etmek üzere 
'(4500) kuruş asli maaşlı "bar em derecesi 8,, Fransızcadan 
bir " Mütercim ,, alınacaktır. Ali tahsili olanların müsabaka 
imtihanı ile diğer şartları öğre nmek üzere, 26 İkinci Teşrin 
1934 akşamına kadar İstanbu lda "Hükfunet Dairesinde,, es
ki Babıalide Hazinei Evrak Müdürlüğüne ,, ve Ankarada 
" Başvekalet Ali İktisat Meclisi Umum Katipliğine ., müra
caat etmeleri. (7906) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye ve asabiye hastan esi için lüzumu olan 15,000 ki
lo bulgur 27 -11-934 salı günü saat 14 te pazarlıkla satın a
lmacak~ır. İsteklilerin müracaatları. (7944) 

MiLLiYET PERŞEMBE 22 TEŞRiNiSANi 1934 

fi> eniz yo il arı 
İŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

1111--•Han. Tel. 22740.,.1 __ _ 

KARADENiZ YOLU 
GOLCEMAL vapuru 22 1-
kinci Te,rin PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopa'ya ka
dar. (7903) 9149 

r ~~~~~~~~ cad~~~~~2, 
(4673) ~ 

8826 

1 Asker? fabl'ikalar ilinlan 1 
Bakırköy Barut fabrikala

rı muhafız efradının Kanunu· 
evvel 934 iptidasından Mayıs 
935 nihayetine kadar altı ay· 
da alınacak 13000 kilo elane· 
ğin mÜ{lakasası yanlışlıkla 13 
Kanunuevvel 934 perşembe 
günü ilan edilnıişsede mezkur 
münakasa 29 T eşrinisanini 
934 perşembe giinü yapılaca
ğından talip olanların ana göre 
müracaatları. (7940) 

••• 
Bakırköy Barut fabrikala

rı müstacel ihtiyacı için (114 
lük) 100 ton Oleom pazarlık· 
la mübayaa edileceğinden ta
liplerin 26 Teşrinisani 934 pa
zartesi günü saat 14 de fabri
ka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (7933) 

İstanbul 4 üncü İcra memurluğundan: 

Tamamı ehli vukuf tarafından dört bin 

iki yüz yirmi iki lira kıymet takdir edi

len Fatihde, Fenerde Ki.tip Müslahattin 

mahallesinde Köroğlu ookağmda etki 1 m 

yesıi 19 numerolu hane açık arlbnnaya 

çıkarılmış olup 10-12-934 tarihinde tart· 
nameai divanhaneye talik edilerek 

29-12-934 tarihine müsadif eumarteai 

günü saat 14 den 16 ya kadar lstanbul 

icra dairesinde satılacaktır. Arttırma

ya iıtirak için yüzde yedi buçuk teminat 

alıtçeıi alınır. Müterakim verği Belediye 

vakıf ican müştediye aittiı·. Arttırma be
deli muhammin kıymetinin yüzde 75 bul
duğu takdirde en &an arttıranın taahü-

dü baki kalmak üzere arttırma on beş 

gün temdit edilerek 13-1-935 tarihine 

müsaılif pazar günü ayni saatte en çok 

arttırana ihale edilecektir. 

2004 numerolu icra kanununun 12 İn· 
ci maddesine tevfikan ipotek sahibi ala

caklar ile diğer alakadarlann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve lıuswile ve m&

sarife ait iddialannm evrak kayıtlarma 
yirmi gün içinde icra dairesine bildi~ 
meleri ldzımda. Aksô halde haldan tapu 
sicillenne sabit olmadıkça satıt bede
linde paylatmasından hariç kalırlar. A
likadarlarm itbu maddeikananiye ahka
mma göre hareket eylcmelen ve daha faz 
la malürnat almak isteyenlerinde 934-331 
doıya numeroa.ile meuıuriyetim:ize mü.. 
racaatlan üiiın olunur • ( 5027) 

IBBATINI 

Osman Elen~i ~ilıı 

üHS 
Tical'ethanesi: 

Kahvenin en nefisini 
En halisini ve 

En ucuzunu satar 
Her Zevke Göre 

ur v 
ihzar Eder. 

Taşradan sipariş kabul edilir ve 
hususi amb:ılajlarla gönderilir. 

Sabt yel'İ yalnız: 
lstanbul, Tahmis Sokak, 

AN 
Türk 

Kurukahvaci Hanı Altında 

l Oncll V akı? Han fstanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır, 

• 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Tlirklye lı Bankası teralından teıkil olunmuıtur, İdare mecllııl ve müdürler 
heyeti ve memurlan klmilen Tflrklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Türkiyenin her tarafmda (200) tl geçe.ıı acentalannııı bepal Türktür. Tür· 
klyenla en mühim mfleaaeaelerinla Yebankalannın aigortalmekta ... 1111 icra etedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarım en iyi ~raltle yapar. Hasar Tukuunda zararları ıllr' at " kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

E 
Afyon kara hisar Madensayunan bazımsizliğe, Kraciğer ve böbrek 

rahatsızlıklarına karşı şifa! ba88alanııdaıı istifade edenlerin adedi 
Jiin geçtikçe artmaktadır. 

,IFI 1 IDElS YU 
içenlere kolaylık olmalı üzere su kamyonetlı müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve ayrıca on tişelilc kasalarla da su 
verilmektedir. 

Umumi ıahş yari: Yenipoıtane civarında Aksaraylılar ha
"'' ' a 1 lilAliahıner satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

6011! 

C.B PARI DASI 
İşlemeli iç çamaşırlar. 

Hanımlar: Kendiniz için, ıömlek Ye kombinezoıılarınızı çiçekler 
Ye motiflerle allslıyiniı. 

Zevcinlı için, gömleklerine markalar işlıyiniı. 

En birinci nevi ve rcnlderi ıolmaz. 

B R 1 S K.O T O N L 1 dırı 
Hatırlayınız kı: C. 8 p A R A D 1 R 

Galata11ray. No. 204, Nikolaidi Eftl 

Galatasaray Lisesinden:· 
Yatı talebemizin ikinci takıait ödenme tarihi 1 Birinci 

Kanun 934 tür. O tarihe kadar taksitlerin yatırılması ililll 
olunur. (7827) 904~ 

Umumi Neşriyatı ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve µıatbaacılık T. A. Ş. -.• 
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