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Öz türkçe yazı örnekleri 

Danonciyo 
Hoşuma gidiyor 

- "Beyoğlu gazetesi Ba§
yazan Primi'yc armağan,-

Dızlak Danonci~ o; bağrrtlak Danon
ciyo; ııyasa alanında ne kerte aptal ve 
Partal ...... 

Ulusal bağa(ırlıkta ne denlü SaD!<>
Panse ise •.• 
Yaşayışta ne usturplu akça vuran ve 

cirgi yapansa. .. 
Temeli' yolunda o kadar giiçlü, ünlü, 

evrenoeld'r. 
Temelişi yazı. düzüdür. 
Doğrwunu söylemeli ki o, gÜzel yazı

llrn en özlüsünü, içten düzünün en dü
&enlitini verenlerden biridir. 

Güzel yazrlannda papa• olur inandı
tır; Şeytan oılunca kandırır; bir salmllı 
!belek olur; tıraf eder bebek olur, kılıcı 
dır batak sazı; kaçarsa yetiımez tazı; 
l.E.RMIT'inki şöyle dunun ; o dur ça
iın önder kazı. 

Bunlardan ötürüdür ki; 
Danonciyo, 
Hotuma gidiyor! 
Sade bu yönü değil; 
Her yönü, yanı hoıınna gidiyor! Nc

lbc gerek? lakırdının doğruounu etmeli. 
l>ecliğimi derim: 

Sıyasada.ki pırtıklığı da; kıntık alnı
llırı yırtıklığı da; umnun, duycusunun 
lı.çıklığı da; düzülerinin temiz açıklığı 
ilıı; düzyazılanrun kostak ıaçıklığı da ... 

Hepıi, kamuıu, tümü bütünü, 
~ yağu hoılJID8 gidiyor! 
O; bir kemik, bir deridir ... ama uysal 

l.ııuı•unun önderidir. Laf, iotmıem! öy
leııir o!! ona derler Danonciyo! 

Hay Musolini! Vay Musolini! Bay 
"U•olini! o; olmasaydı, sen nice olut• 
dun? d~sem ona. 

Naaıl hoşuma gitmez ki; 
·Bakanlar bakanı; yddınmcilen çakan

lar çakanı; (Balbo) kanatlı; ça1mn- at
L; <lalı puoatlı; marallar maralı; kıral
ı... kıralı Bay Mu.olini sene taze bir 
lif etmeğe özenirse ..• 

Soluğuna, lafçı barutu kokusunu ve
ten, o! .. 

Sesine döngii hınltm veren o! .. 
Sallanan yumruğuna gülle; çarpan 

~~una torpil; ırgalak ııövdeoine kır
--uıır; boncuk gözferinc yalazlı lamba; 
~ılc sözlerine agu gazlı bomba biçi
llli "eren. o! .• 

O· benim • • 
Naııl hoıuma gitmesin? 
Danonciyo, 
lioıuma gidiyor 1 

, lJJu (Ulus)lar (Ulu) su olan Enulu, 
'-t..duı Ulusum, b- luzmuml 

l>anonciyo olmasaydı, Bay Muıolini 
....... YBcaktı. 
b Bay Muoolini olmayacaktı, my 

..,onayo olmayacaktı. 
Ve bütiin acun, 
iç sıkıuhaınclan bunalacaktı. 
IGrndir o!? 
~otuma &iden Danonciyol 
..,.nonciyo .. ! 
Cucuna, gucuna 
!e'ni kim (döktü) acuna!? 
a:rndi gaarik ! nolacalua olMın 1 

liyor milyonlarca 
>tvrupa' da ber baca, 
~er çocukla her çoluk. 

eter bu palyacolukl 

Aka GUNDUZ 

L ~ tiirlıtçe yuılaD aöz1eria hrtalddan Jtl•" 
~ .. : 
~·•Yazar - Ser muharrir. 
IS •~lak - BaJı saçsız. 

'-j•ıırtJalt - Y ayaaracı, tarlatan, pi:a aeal• 
s;ıırn. Bu isimde hir ele •• kutu •ardır_. 

1( >'••• alanı - Siyaaet me:"'danı 
it •l'te - Derece. 
\Jİ•ı..ı - Yırbk .... b ... 
il ~•al - Milli. 
D ..-atırlık - kahramanlık. 

e11Jü - Kadar. mertebe. 
t.~ntopanae - Don kifot'un eı•1Ji 7a-.eri. 
't '"ri - Nüfuz. 
l •ht.eli4 - Mealek. 
b~.r~.nael - Alemtumul 

\lau, - Şiir. 
._,,lerınit - Piyer Lermit ilk haçb orduya •• ç. P•paa. 

() i - Devir. 
le "der - Rehber. 

'- L-• - Piyer Lermit ilk haçb ordunun önü .. "- h~ı ~az aeçirmitti. Kimae Knduı'iia 70111· 
\" .. ' llııyordu, bu kaz bili7orclu. 
.. orı, - Cephe. 
\J•rtıklak - Peritanlılıi. 
il~ - A.kd. 
le \l:t)'az.ı - Neair. 
ü0

'lalt - Şık, nefis. .... t .. I - Her İfe u7an1 hrıtçr. 
'l'ıt •n - Nazır, Vekil. 
8.11.ı~•nıc:il en - Sa.ıka miailla. 
t.1t 0 

- ltal.,a COk MaraıalL 
b._ı 'lll - Şim4ek. 
Pu - Omuz, sirt. 
t.f •at, SılAh. 
t>;~·~ - Bir <İna çetln hrtal. 
lt-a-.ı&tt - Pervane 
"\'a.ı •k - lrgalan n, kıpırdayan. 

'l-.fı 1 :) A •· ( Aln de Turkcedir, aalı 
c," le 111 iiııte cı • - • al r nkli c:am parçalan ile 

tl..ı,. ki ~'.1 · (K C" n lıJı mınare) ••r• 
1\ 0 l d r 
~ ... -z h' 
1 a ır 

~ 1 C.erı I\:)' · Bir çeşit dudu 
t \il\ · Dunya. 

b Ut:ıınrnak - Pıa pi• lıca 
9)ınd' s·· 1 L_ c.._ 1 - oy eyın ~kahnl. 
•rık - Attık. tımd•n ıonra. 
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Herkesin --gozu silahlanmakta 

Görüşmelerden bir şey 
çıkacağa benzemiyor 

Japonlar Washington anlaşmasını 
bilfiil suya düşürmek istiyorlar 

LONDRA, 22. A.A--
Reuter ajansının bir 
tebliğine göre iyi ma
lumat alan mahafil 
deniz müzakerah va· 
ziyetini karanlık gör
mektedirler. Japon 
cevabı henüz Ameri
ka heyeti murahha. 
aasına tebliğ edilme. 
mittir. Ve lngiliz-Ja
pon murahhaslarının 
umumi içtimaından 
evvel tebliğ edilmi
yeceği anlaşılmakta· 
dır. 

Amerika mahafili, 
her 'ey akim kaldığı 
takdirde Vatington Konleranıı çıkmazdan kurtarmağa çaltf"11 iki 
muahedesinin Japon- İngiliz nazırı M. Mac Donald, m John Simon 
ya etrafında 3.000 mil .aha dahi- Japon murahhasiyle yapttğı iki 
linde tahkimat yapılmıyacağı hak- kon~manm neticelerini Amerika. 
kmdaki hükmü münak~;ra mahal ldara bildirmek ve ıilah beraber-
olınadığı kanaatindedirler. liği ve mecmu tonilato meselele-

Geriye bırakılacak mı ? rinde mutavassıt bir sureti tesviye 
LONDRA, 22. A. A. - Daha di- nin Japonlarca reddi üzerino ha

ğer müzakerelere ihtiyaç basıl o- sıl olan vaziyeti tetkik eylemektir. 
lacak gibi görünüyor. Mevcut mÜf· Japon üzerine hasıl olan vaziyeti 
külat için hiç bir fureti hal derpit tetkik eylemektir. Japon mahafi-
edilmemekle beraber İngiliz ma- linde teyit olunduğuna göre dün-
hafilinde hafifçe daha az betbin kü müzakere esnasında yeni hiç 
hissiyat izhar edilmektedir. Bu- Jbir vaziyet hasıl olmamıt ve Ja-
nunla beraber bir çok kimseler ponlar Tokyodan bafkaca talimat 
müzakeratın talik edilmek üzre iıtemeğe lüzum görmemitlerdir. 
olduğunu zannediyorlar. İngilizlerle Japonlar cwnarteıi 

Bugünkü toplantı veya pazartesi yeni bir toplantı 
Londra, 22. A.A. - İngiliz- daha yapacaklardır. Japonlar, in-

Amerikan toplantısının cmna .a- gilizlerin tekliflerine kartı muka-
bahı yapılmasına karar verilmit- bil bir proje vermemitlerdir. 
tir. Bu toplantıda M. Mac Donald, V ashington antlasması bozulursa 
Simon ve Amerikan murahhası M. LONDRA, 22. A.A. - Deniz 
Norman Daviı bulunacaklardır. müzakerelerinin girmi' olduğu çık 
Toplantıdan maksat M. Simon'un (Devamı 5 inai sahifede) 

Elmas kaçakçılığından 
dört kişi daha tutuldu 

Bu işin geniş ve ilişiği olanların da 
kalabalık olduğu anlaşılıyor 

Tahkikatı idare etlen kaçakçılık 
bürosu fefi Mazhar B. 

Gümrük kaçağı olarak Muırdan 
ham elmas getirmek, burada piyasaya 
sürmek, bu İş.İn ortaya çıkmaması için 
memurlara rüıvet vennekten suçlu o
lanlann sorgulan ilerlemektedir. 

Dün de adliyeye &ğdasar oğlu 
Y ervant, Sükyas oğlu Partef1' Varta"I 
oğlu Dikran, Karabet oğlu Torkom ad. 
h dört kişi verilmiştir. 

Sultanahmet ikinci sulh ceza halci-

mi bunlann da salrverilmem.i için ka
ğıt ya21111'ftır. 

Bunla.. da getirilen ~ ham el
maslan iılettikten sonra bilerek alıp 
satmaktan ıuçludurlar. 

Polis kaçakçılık bürosu bu kaçakçı
lığı ııırzun müddettenberi •ezınİ! ve suç
luları kollam.ığa batlainıştı. 

Bunlaııdan Mmrlı Serkisi efendinin 
sık ırk Mliırla htanbul arasında gidip 
ııeldiği §Üpheli gôrülmüı ve bu seyaha
tin her hangi bir kaçakçılıkla ili§iği 
olup olmadığının tahkikine batlamııtı. 

Serlrisô efendi Mısırdan htanbula 
gehlikten bir müddet sonra, çarıı piya
aasına elmas dolmakta imi§. 

Kaçakçılık takip memurlan çarşıda 
tedbir alarak, göz koyduklan kuyum
cu dükkanlannı bir anda aramışlar ve 
bu suretle ıebeke efradını da ele ge
çinniılerdir. Yakalananlar hemen ihti
lattan menedilmiş ve kaçakçılık büro -
suna getirilerek büro tefi Mazhar Bey 
tarafından sorgu altın:ı alınmışlardır. 

Bu meseleden haklarında tevkif mü
zekkeresi keoilenler sekiz kişidir. Yir
mi sekiz kişi de ayrıca isticvap edil
mi' ve bazılaı·ı nezaret altına alırunıı· 
tır. 

Yapılan elmas kaçak<ılığının yüz 
bin lira kadar olduğu tahmin edilmek
tedir. Tahkikat dün gece de devam et
miıtir. 

Bu iıle uz•ktan yakından daha ba
zı kimselerin ilişiği olduğu anlaşılmak
tadır. Onlar da bug.in yann soı-guya 
çekileceklerdir. 

Marsilya suikastı 

• Milletler cemıye-
tine muhtıra 

' Yugoslavya muhtaraıını 
dün akşam verdi 

CENEVRE, 22 (A.A.) - Mar· 
ııilya auikasti mesuliyetleri hak • 
kındaki Yugoslavya notası bugün 
saat 17,30 da Milletler cemiyeti ki 
tibi umumiliğine verilmittir. 

CENEVRE, 22 (A.A.) - Yu. 
goslav heyeti, Marsilya cinayetinin 
ııışasal meauliyetlerine ait Belgrat 
hükfimetinin Milletler Cemiyetine 
vereceği muhtaranm gerek esas ve 
gerek tekli hakkında küçük itilaf 
nazırları arasında tam bir uzlat • 
ma hasıl olduğunu bildirmittir. 

Muhtıranın bu gece neşrolunma 
sı muhtemeldir .• 

Romanya ile Çekoslovakya ya
rın, Yugoslav muhtırasını teyit e • 
den muhtıralarını mezkôr wnumi 
katipliğe vereceklerdir. Yugoslav
yanın bu muhtırasını teyit edecek 
bütün vesaiki ihtiva eyliyecek o -
lan diğer muhtırası da önümüzdeki 
cwnartesi veya pazartesi günü ce
miyet umumi katipliiine tevdi olu 
nacaktır. 

ı M. V enizelosu 
Öldürmek 
• 
isteyenler 
Yarın Pirede bu meraklı 

davaya başlanıyor 
~ TlNA, 22 (Milliyet) - Cu • 

martesi günü Pirede başlayacak o--
lan Mösyö Veni- ' 
zelosa auikast da
vasının muhake -
mesinde çıkması 
melhuz nümayit -
Iere meydan veril 
memek için çok el 
raflı tetbirler alın 
maktadır. Maz -
nunlar bir gün ev 
vel hapishaneden 
mahkeme bina.sı -
na nakledilecek- M. Venizelos 
lerdir. M. Venize-
los mahkemede bulunmak arzusu· 
nu izhar etmif, sorgunun uzaması 
muhtemel olduğu için kendisinin 
huzuru lazım olduğu zaman da -
vet edilmesini müddeiumumiden 
rica etmittir. 

İsmet Paşa Hz. 
Soyadını aldılar 

Soyadı alan mebus ve 
muhar.rirler 

Ruıeni ve Süleyman Sırrı Beyler 

Soyadı almak için birçok kimseler 
kanunun tatbik çağını beklememekte, 
herkes bir soyadı almaktadır. Bu me 
yanda Başbakan ismet Pata (lnönii), 
lktısat Bakanı Celal Bey (Bayar), 
Tevfik R\qtü Bey (Aras) kelimeleri
ni soyadı olarak seçmişlerdi. ktanbul 
valisi ''kültür" kelimesini, daimi en • 
cümen azasından Dr. Galip Bey (Ua • 
tün), lsmail Şevket Bey (Matiyer) ke 
Jiınelerini soyadı olarak atmışlardD' . 

Mebuslardan Sal8.haddin B. (Twıç), 
Ruıeni Bey (Ozbek), Abdülhalik B. 
(Fırat), Süleyman Sım Bey (Oztürk) 

(Dovamı 5 inci sahifede) 

---~--------------------""""' 
Bugün 

Haftalık siyasi icmal 
Her cuma günü 4 üncü ıayla

mızda çıkan Ha/talık siyasi ic
mali " Ha/tanın ııyasası ., adı 
ile bundan böyle 2 inci yüzü
müzün ilk sütunlarına k9yaca
ğız. Bugünkü "Ha/talık sıyasa., 
yı 2 inci sayilede okuyunuz. -

vu turya Başve "1 i ve 
Roma dan döndü • • 

rıcıye nazır 

ler. Hint müslümanları yeni 
teşkilat projesini beğenmiyor 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
idare ve MatL a: 2·1310. 

Edirnenin kurtuluş bayra
mı için hazırlık yapılıyor 
ismet Paşa Hz.nin Edirnede bir 

nutuk söylemeleri bekleniyor 
'EDiRNE, (Milliyet) - EJirne

nin kurtulUf bayramı için fevkaUi
tle hazırlıklar yapılmaktadır. Pa'. 
:zar günü bayram kutlulanacaktır, 
'Ankaradan BapJekil Hz:retlerinin 
ve bir mebıu heyetin bayram mü
nasebetile gelmeleri umuluyor. 
Bayram her yıla nazaran bu ıene 
çok daha zengin bir programla kut 
lulanacaktır. lımet PQfa Hazretleri 
Edirneyi ferellendirdikleri takdir
de bir nutuk irat etmeleri de mulı-

. temeldir, 

lamet P"ftl Hazretleri bekleniyor. . 
Edirne kurtuluş bayramında bu-

• 

lunmak üzere Batvekil lanet Pa • 
ta ile lç itler bakanı Şükrü Kaya 
Beyin yarın fehrimize &'elmesi bek 
lenmektedir. Batvekil ismet Pata 
ile Şükrü Kaya Beyin T rakyaıda 
bir tetkik seyahati yapmalan da, , 
muhtemeldir. 

X a.rm tehrimize gelmesi beklenilen 
Şükrü Kaya Bey 

Yüksek iskan komisyonu 
azası Trakyaya gidiyor 
Yeni iskan kanununun tatbiki için 

bütçeye faz!a tahsisat konacak 
' 'ANKARA, 22 (Telefonla) -

Vekaletlerin birer mümeuilinden 
mürekkep olmak üzere tetekkül e
den yüksek iskan komisyonu Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Beyin reis
liğinde yapbğı bir toplanbsında 
Trakya iskan vaziyetinin mahal• 
linde tetkikine karar vermittir. Nü 
fua umum müdürü Ali Galip Bey 
de dahil olduğu halde komisyon 
azalan bu akpm Trakyaya git • 

• mitlerdir. Komisyon azaları Trak
yad&ki i:ski.n sahalarını gezecek 
yerleştirilen muhacirlerle gelen mu 
bacirlerin yerlettirilmeleri itini ma 
hallinde tetkik edecektir. Komis • 
yon tedtikabnı bitirdikten aoma 
Ankaraya avdetle alınmuı l&zmt. 
gelen tetbirler hakkında bir karar 
verecektir. Yeni iskan bnmıunım 
daha esaslı ve genit bir mikyasta 
tatbik edilmesini temin maksadile 
1935 bütçesine fazla tahsisat ko • 
nacaktır. Galip lky 

Karakış geliyor mu dersiniz? 

, 

Hava, çevirdi. Dün de yağııur çiselemesi sürdü. Artık karakıta do~ 
ru gidiyoruz. Kıştan kömürcül.;'r, oduncular çok seviniyorlar. Gün, on -
)ara doğdu. Bu sene kı~, uzun sürecek, kısa sürecek diyenler var amma, 
bakalım hangilerinin sözü doğru çıkacak? 



.__( __ ua_fta_nııı_S_ı_yas_ası __ ) HAR İ c İ HABERLER 
D~i 1 - Cenevre Toplantuı 

:Milletler Cemiyeti Konoeyi gelecek 
ıoeneırin ilk aymda yapılacak olan araya 
pıüracaattan evvel Sar meselesini sonun
cu bir defa daha t't:lkik etmek için Cenev
re'da toplandı. Ancak bu meseleyi tetkik 
ebnektc olan Uç!er komisyonu henüz İfİ
ııi bitinnediği için müzakere tehir edil
miıtir. Uçler komisyonu, malum olduğu 
üzere, ltalya murahhası Aloisi'nin reisli
ği altmıladır. Sar meselesi etrafındaki 
müzakereleri müşkülleştiren nokta ıudur 
lı:i, Almanya Milletler Cemiyeti müzake
relerinde bulunmuyor. Bunun için mesele 
efrafındaki hakiki faaliyet Cenevre dıtın· 
da, fİmdi Roma'da yapılmaktadır. Orada 
kararlaştırılacak şekil sonra Cenevre' de 
müzakere edilecektir. Maamafih Uçler 
komisyonu Almanya ile ııkı temasta bu
lunduğundan ve Almanya da Cenevre'ye 
gitmediğinden müzakerelerin en ehem • 
miyetli ıafha>ı Cenevre dıtmda yapıl -
maktadır. 

••• 
2 - Sar meselesinde son safha 

Cenevre dıtında Sar meoeleti etrafm • 
da yapılmakta olan müzakereler fU nok
talar etrafında toplanıyor: 1 - Aranm 
serbest yapılmasını tcııf.<!r_. " - Ari fU 
veya bu tekilde ııet'icelc'n) c.ne göre, hal
ledilecek meseleler. Git~ anlatılmak· 
tada ki 13 kanunusani ~nil yapılacak o
lan araya müracaat Almanya'nın lehine 
tecelli edecektir. Fransızlar da bunu tes
lim ettilden içindir ki timdi Sar itinin 
mali meselelerile meıgul olmaktad.ırlar. 
Filhakika Fransa baknnmdan bunlar mÜ· 
!Umdir. Sar madenleri V ersailles suLii 
ile Fransa'ya terkedihniştir. Eğ ... mmta
ka Almanya'ya geri verilecekse, hu ma -
denlerin Almanya tarafından ~abn alın
mau lizımdır. Sonra Sar'da yatınlmıı 
külliyetli Fransız ıennayesi vardır. Bun· 
dan maada tedavüle konulmuı Sar para
sı vardır. Uçü bir arada üç milyar frangı 
bulan bu oennaye ile Fransa alikadard.ır. 
ve 13 kanunusani iri.ya müracaab Al .. 
manya'mn lehine tecelli edene, F rarna 
ta:ı:min edilmesini isteyece4ttir. Almanlar 
oda bu tazminatı kabul ediyorlar; fakat 
bugünkü tartlar altında bunu tediye ede
miyecekleri aşikardır. Oyle görünüyor 
ki Sar Ahnanya'ya döndükten sonra dün
ya yeni bir tamirat borcu ile kar,ılaşa -
ca.lı:t.ır. Fransa da yeni Sar alacaklarını 
eski tamirat borcuna benzetmemeğe ça -
iıf'Yor. 

• • • 
3 - Yugoslavya'nın Şikayeti 

Miüetler Cemiyeti Korueyinin en 
ehemmiyetli müzalı:ere mevzuunu Sar me 
aeleoi tqkil edecekti. Bundan maada ruz
namede iki mevzu vardı: Silabaazlanma 
meaeleai ıre Paraguay ile Boliviya ara11n
daloi Çako ihtilafı. Ancak Konsey ehem
miyet itibarile her üç meseleyi de geride 
bırakan yeni hir mesele ile karşılaşnuı • 
tır. Bu da Y ugoslavya'run Marsilya cina
yeti etnfmdaki mes'uliyet bahsini Mil -
letler Cemiyetine intikal ettinneaidir. Y u
goslav Hariciye Nazırı M. Y evtiç Millet
ı ... Cemiyeti misakının on birinci mad • 
desinin ikinci fıkrasına dayanarak Mar -
silya cinayetinden çıkan vaziyeti konse
yin tetkik etmeoini talep etm4tir. M. 
Y evtiç'in Yugoslav davasını rlayadığı fık
ra tudur: 

"Kezalı"k beyan o!unur ki cemiyet 
aZ<Uındatı her biri, uluslar arası mü
naoeb<?tlerinc tesir edecek. mahiyette 
olan ve bin net ~ce a.ulhu ueya mlha is .. 
tincttgcilı teşkil eden beynelmilel uifa
kı ihlal edebi:en herhangi bir madde 
hdında heyetin ueyahut mecliain ııa
zaran dikkatini dostane surette cel
betmek hakkını hai%dir.,, 

Bu satırları yazd.ğım:z dakikaya ka -
dar - perşembe sabahı - ~. enüz Y u -
goslavya'nın şikiyetnamea.inin metnini 
okumadık. Bu mesele e!rafmdaki müza
k ... enin baılayıp başlamadığını .!a bilmi
yoruz. Ya'.ruz Konsey açıldıktan ıonra 
kralın ölümü etraf onda teessür beyan edil
diği hakkında ajans telgrafları geldi. Bi
naenaleyh müzakerenin nasıl bir cereyan 
llldığı malıinı değil. Mamafih Yugosla~
ya'nm bu meoeleyi Milletler Cemiyetine 
İDtİlml ettimıesi ıulh Ye müsafemet na·• 
mma memmıniyetle karıılaaacak bir ha· 
reket telakki edilmek liznndır. 

Bu, bize harp sonrası beynelmilel mü-
I -betlerinin, harpten evvdki beyne! • 
milel münasebetlerden ne kadar farklı 
olduğunu göstermesi itibarile de pyaru 
c&kkattir. Malümdur ki harp, Marsilya 
~yeline çok benzeyen bir suikasttan 
çdmuıtr. O barba sebep te suikastın k.en
diıi değil, Avusturya'nm hiç bir devleti 
müdahale ettinneyerek Sırbiıtanr ceza • 
landınnağa kalkı~ınaaı idi. Av .. turya, 
Sırbistana ültimatomu verinceye kadar 
haklı iken, ültimatomu tevdi ettikten ve 
hele ha•ba başladıktan ıonra haksız tara• 
fa ıı:eçti, Sırbistan Avusturya ültimafö -
IDUna verdiği cevapta ihtilafın La Haye 
•nabkcmesine havalesini tekl:if etmiş ise 
ıje Avu•turya bunu kabul etmemitti. 

* * * 
4 - Yugoslavya sulha yardım 

ediyor 

Bôr in için Yuga.lavya'nın böy.fe bir 
9areket takip ettiğini düıünelim. Muha· 
...,be 1914 ıenesinde olduiu kadar mu • 
llıakkaktır. Bunun . yerine Y ugoolavya 
!)!illetler Cemiyetinin ruhuna uygun bir 
:ıekiJde lıarelı:et ediyor. MarUlya cinaye
llinden mes'ıil olanların meydana çıkarıl· 
illa~ı için adalet mahkemesine müracaat 
Jlmiştir. Yuııoslavya fikayetnameainde 
'ıııim tasrih etmiyor. Fakat batlıca Maca
ristan'dan tikiyet etüği mallimdur. A -
l'usturya ve 1 talya'ya da mes'uliyet te • 
;ıettüp etmektedir. Çünkü bu devletler, 
Yugoslavya'dan kaçan Hırvatları hudut• 
ları içine almışlar, onlara Yugoslavya 
devleti aleyhine teşltllat yepmak fırsatını 
vermişler. Hattiı kendilerine yardmı b>le 
olmi~lerdir. Yuııosla\'!'11 gazeteleri bilhı\1-
sa Macari•tan'ı ithamh çok ileı-i gitmek- ı 
tcdirleı·. 

' 

Siya.si mültecilere kartı misafirperver
lik eski bir ananedir. Biz Türkler bunu 
çok iyi biliriz. Çünkü tarihimizde bir de
fa bu ıiyvi mülteoiler yüzünden barba 
girdik. 1849 ıenesrnde de Macar mülte
cileri yüzünden az kaldı gene harp yapı
yorduk. Fakat her hangi bir siyasi teıeb
büste muvaffak olamayıp ta canını kur
tarmak için bir memlekete iltica etmek 
başka, iltica edilen memlekette suikast -
!ar tertip etmek Iııaıkadır. ikinci hareket, 
geçen sene imzalanan "tecavüzü tarif" 
mukavelesinin hükümleri içine ya girer, 
yahut ttı. g:irmeğe çok yaklaıır. Macaris
tan, Avusturya ve 1 tal ya bu mukaveleyi 
imza etmemiı olabilirler. Fakat mukave
lenin dışında sulh lli-linde bulunan dev -
!etlerin biribirine karşı yapmağa mecbur 
oldukları vazifeler vardır. Hiç bir devlet 
komşusunım topraklarında kendi varlığı
na müteveccih suikastlar tertip edilmesi
ne razı olamaz. 

Biz Y ugo•lavya'nın Milletler Cemiyeti 
Konseyine tikiyeôıii, sulh aleyhinde bir 
hareket olmaktan ziyade sulha yardnn 
edici bir hareket telakki ederiz. Kaşki 
her devlet kendisine kartı haksızlık ya -
pıldığmı zannettiği zamanlarda Y ugos • 
lavya gibi hareket elle. 

• • • 
5 - Roma Mülakatlan 

Macar Baıvel.ili Gömböı'ten sonra 
Avusturya BaJvdı:ili Şuınig Roma'yı zi
yaret etti. Macar ve Avusturya Bqve -
lıillerinin 1 talya'ya yaptıkları seyahatla
rın sayısını çoktan kaybettik. Bu iki mem 
leket Başvekilleri Roma ile kendi hüku
met merkezleri arasında mekik doku -
maktadırlar. 

Ancak bu defaki ziyaretlere hususi bir 
ehenuniyet atfedildi. Çünkü geçen ~=
muzda Dollfuss katledildikten sonra 
ltalya'run harici &İyaseti istikamet değiş
tirir gibi olmuştu. ltalya Fransa ve Kü
çük 1 t>Iaf ile anlaşmak için muahede!erin 
tadili meselesine karşı azacık soğumuıtu. 
ltalya ile Fransa ve Yugoslavya arasında 
bir anlaşma siyaset; Marsilya faciası vu· 
lrubulcluğu gün en ileri haddine varmış 
bulunuyordu. Bu cinayetin 1 tal ya - Y u· 
goslavya münasebetlerine nasıl l-!T tesıİT 
yapacağı bir aydanberi merakla bekle~ 
melde iken, Gömböş'ün ve Şuşnig'in Ro
ma'yı ziyareti manidardır. Avu'Sturya'nın 
istiklali prensipini Küçük itilaf dostluğu 
ile telif etmek mümkündür. Fakat Ma - • 
cari&C.tan'ın tadilci &iyasetini Küçük itilaf · 
dostluğu ile te:if etmek mümkün değil
dir. Bunun içindir ki Gömböş'ün Roma'
ya yapt1ğı seyahafa hususi bir ehemmiyet 
verihniıtir. 

* * • 
6 ~ J htilal tehlikel.endi 

Londra'daki deniz ıililıları müzakere
leri tehlıkeli bir şekil almağa başladı. 
Artrk anlaşılmıftır ki Vatington'da ka
rarlaıan 5 - 5 - 3 niı.betinin devamı müm
kün değildir. Japonya müsavat iıtiyot'. 
Bi:naenaleyh Vaşington muahedesi suya 
düşecektir. Ancak diğer lir nokta mtün
de anla~mak t~k.ifi de netice vermedi. 
lngilizleı·, yapılacak büyük !!ernilerin ha
cımlarıru tahdit etmeği teklif ettiler. Sa
y ıs' tahdit ed;Jemeyeceğine ~öre, h:ıcom
lan tahdiL edilsin dediler. Buna da Ame
rika razı olmadığı gibi, Japonya'nın da 
muvafakat etmeyeceği anlaşı:maklad·r. 

Şimdi Uzak Şark hakkında ehemmi -
yotli bir ihtilaf daha çıktı: Vaşington 
muahedesi tecdit ediweyeceğine göre, 
Uzak Şark'taki İstatükonun mulıafaza51 
cümlesinden olmak üzere bir takım ada
ların tahkim edilmemesi hakkındaki ka
yıtlar ne olacak? Sayıu tahdit edilmeyen, 
hacnu tahdit edilmeyen harp gemisi ya
pılmağa başladıktan sonra, 1 ngiltere 
Hona. Kong'u, Amerika Fi:ipin Ada!arı
nı ve Gu:un'ı, Japonya da Kuril, Marşa! 
ve Kvolin adalannı ve Formoza'yı ta.'ı
kim edebilecekler mi? Şimdi üç deniz 
devletinin <ılinde bulunan b·• mıntakalar 
tahkim edilmediği için donanmalar biri
b:rinden uzaktadır. Tahkim ediliNe, de
niz kuvvetleri birihirne çok yaklaşacak 
ve teh!kenin en büyüğü de o zaman belir
miş olacaktn-. 

'* * * I 
1 - Mısır ve lngiltere 

Mısır kabinesi Nesim Paşa'nın rei,!j. 
~i altmda teşekkül etti ama Yahya Pa -
ıa'run iıtifaıı sebepleri hi.li. esrar perdeıi 
arkasına bürünmüş duruyor. Yahya Pa
ıa istifanamesinde lnıriliz fevkııılade ko
miser vekilinin Mısır iılerineı kanım.ağa 
çalııtığmı, kendisinin buna razı olmadı
ğını ve bunun i9in istifa ettiğini açıık ola. 
rak söylemiştir. Fevkalade komiser ve
ki:i, kendisinin resen karışmadığını, an
cak Yahya Pa~nın kendi.inden fikjr sor
duğunu o da hu fikrini bildirdiğini fakat 
Yahya Paşa'nm bu fikir ile imi! olmadı
ğını !ddia ediyor. 

Her halde ortada ihtilaflı olmayan bir 
nok'Ja vardır: lnıriliz fevkalade komiser 
vekili hir fikir vermiş, Yahya Paşa hunu 
kabul etınemiş, neticede istifaya mecbur 

olmuş ve yerine başkası gelmiş. Bu fikir 
Yahya Paşa tarafından vaki olan talep 
üzerine mi verildi, yoksa ln!:iliz fevkala
de kQmiseri hiç bir talep karşısında kal
maksızın mı verdi? Bu, ikinci. derecede 
bir meseledir. Mnırın dahili itleri lngil
tero·nin avucu i12inde bulunduğunu bil .. 
mPs.cydik b~na hayı-et edecektik. Fakat 
asla karışmıyoruz, demelerine rağmen 
1 ngiltere bugün M:-sırın iş?erini avucu 
İçinde tulm3ktadır. 

Bu sonun~u Mısır buhranının garip oy 
la:ı larafı, 1 ngiltere'nin Mısır hükUmetj. 
ni bu defa r.ı .. ,. nhalisi namına değiştir
miş olmasıdır. Saroydan idare edilen bir 
hükllmeti fn~iitere kabul cdemezrniş. , 
Mısır halkı ile beıaber yürümek mechu
ri} eHndc ımis. f'..örünüyor ki ln~iltcre 
k-l kral n 5?İı:\hivetlerini, k~h Mrı;r ha!
k nın h..;lı::imiyetini i eri sürerek d !ma 1 
kendi menfa< fırın uygun h~~Umetler n İJ 
ba..:ı- na C&:lnı>!tini lenin ediyor. 1 

Ahmc. ŞUK:l.U 

Silahsızlanma 
Görüşmeleri 

1 Sakarya 
Ve Vistül 

'·• 

Gül yağı f abrikas:nda montaj 
M. Litvinoff yapılacalc 

·işlerin ağır 

gittiğ:nden şikayetçi 
MOSKOVA, 22 (A.A.) - Tas a

jansı bildiriyor: 
M. Litvinof, Cenevrede o.ililısızlan

ıııa konferan•ı bürosunda irat ettiği 
nutukta, devletlerin silahsmanma sa
hasında derpiş edilen tahdidat ve ,aah • 
hüdatı deruhte etmeğe muvafakatle -
rini temin i.'Ilkansi.Zlığı sebebile. konfe
rans mesais.i.nin durduğunu hatır!a~arak 
bu vaziyetin devam ettiğini \"e M. 
Henderson tarafından tasavvur edilen 
mahuıfut bir nisbet d~hilinde de olsa 
müşbet kararlar ittihaz ııa mü,aade et
mesi pek muhtemel o]madıfıru ~öyle
miştir. 

M. Henderson tarafından ruzname
ye konulmuı olan silah imal ve ticareti 
meoelesine l<' as eden M. 1 itv inof 
Sovyet heyeti ınuralıba3aıt'1m bu hu
susta hiç bir itirazı olmadığını ve Sov
yet Rus.yada ne hususi silah imalitı ne 
de hususi silit.lı tfoarcıl mevcut olma
dığı için teklif edilen ~1sten1İn mezkUr 
memleketle filen cari hulunduğunıı ııöy
liyerek, diğer memleketler de bu yola 
girdikleri takdirde bunun memnuniyetle 
karş..;lanacağmı ili.ve etmiıtir. 

M. Litvinof yalnız imala.tin ve ti
caretin değil ayni zamanda ıilaJı tran
sitinin de ilan edilmesini teklif ebnek
tedir. 

P .. merikada 
Faşizm mi? 
D,ktatörlük bir cenerale 

teklif edilmi~ imi~ 
NEVYORK, 22. A.A. - Faşist sui

kast teşkilatı hakkında ceneral Butlerin 
son ifşaa::ı Amerikan efkarı wnumiye
sinde b\İ.yük bir alaka uyandormıştır. BİT 
çok münaveverler ve liberal tctekkül 
reisleri bu iddialar doğru olsun o'°1a.3ift 
faşist unsurlarınca sarfedilen faaliyetin 
tehlikeleri üzer.ine Amerikan mi.leôn.in 
nazarı dikkatini celbedecekıerini söyle
mektedirler. 

Ceneral Butlerin Fladclfiyada.ki arka
daşlarına ·söy!ediğine göre diktatörlü
ğünü kabul etmesi Ceneral Conıona 
teklif edilmiş ve Morgan bankası da bu 
işe karışmıştır. M. Morganm şeriki M. 
Lamen bu ittihamın gülünç olduğunu 
söylernittir. Diğer taraftan Jeneral Con
oon da hiç kimsenin kendisine böyle bir 
teldifte bulunmadığını bildirmiştir. 

Fransız ordusu 
--o--

Yeni levazım almak için 
tahsisat indiri:miyecek 
PARIS, 22.A.A. - Maliye encüme

ninin ordu bütçesi raportörü M. Arşim
bo ordu encümeninde yeni onlu layiha
sının ana hat'armı anlabnış ve bilhassa 
ordu mevcudu ve levazQD meselesi Üze
rinde israr etımiştir. Ordu encümeni ıon~ 
radan indirilen 380 milyon frankın da 
ili.vesiyle yeni levazım yapılmasını ve 
tahsisatın ilk konulan mikt ra çıkanl
masını temenni etmiştir. Encümen reişi 
M. Fabri, baş vekfılet~ giderek bu te
menniyi M. Flanden'e b.:!dirmiştir. 

Sovyet Rusyı:da 
satımı 

hayvan 

MOSKOVA, 22 (A.A.) - Sovyet 
Rusya iktisadi işleri istatistik mer
kez idare.;i ,arafından temmuzda yapı
lan hayvan saymu neticelerini neşret
miştir. 

Verilen rakamlara göre, Sovyet 
Rusyada bu tarihte 15,612,000 at; 
17,364,000 domuz, 42,381,000 beyııuz. 
lu hayvan ve 51,936,000 koyun ve ke
çi sayıJmııtır. 

Bunlann 1933 senesine L' re aiııbe
ti ura~ile şudur: 

Yüzde 94,2, 143,9, 110,4 ve 103,4 
tür. 

Bir Leh askeri muhar
ririnin tetkikleri 

VARŞOVA, 22.A.A. - Asiatic Ri
viev mecmuEWSmın son sayısı da Leh mu
harrirlerinden mümtaz yüzbaşı M. H.in
terhoff'un yazdığı "Ankaraya doğru 
taarruz ve Vaqova muharebesi ,, baş
lıklı bir tetkik yazısı çıkmıştır. 

Muharrir evvela silahlı mücadeleye e
sas teşkil eden sıyasal durumu anlatıyor 
ve büyük devletlerin Anadoluda birbir
leri!e karş.la§an menfaatlerini tahlil ey
ledikten sonra dör)]er meclisinin ka
rarilc Yunan kıtalarınm inişini, Cencv
rede ve başlıca Avrupa merkezler:nde 
yapılan mühim sıyasal hazırlıklardan 
sonra haşhyan 1919 ve 1921 Yunan taar 
ruzlarmı ve nıhayet Yunanlıların Sa
karya neln-i kıyılarına gelişini, bu nehir 
kıyılarında yapılan ve bir kaç hafta sü
ren kanlı bir savaştan sonra Yunanlı
nın çekilmeye mecbur kalışlannı tasvir 
ediyor. 

Sakarya muharebesinden bahseder
ken muharrir, bu muharebe ile 1920 de
ki vistul muharebesi arasmd.. dikkate 
değer mulmye•eler yapıyor ve bundan 
sonra hususi bir dikkatle bir sene süren 
ve askeri olduğu kadar sıyasal hazırlık
lardan sonra baflıyan Türk mukabil 
taarruzunu tetkik ederek diyor ki : 

Şahsen Gazi Mustafa Kemal Hazret• 
leri tarafından idare edilen bu mukabil 
taarruz, bir kaç gün içinde Yunan or
dusunun tam bir hezimeti ile neticelendi. 
Bundan sonraki merhaleyi ise, Mudan
ya mütarekesi, ve 1923 de imza edilen 
ıerefli Lozan sulh muahedesi ile tetev
vüç eden ilerleme teşkil eder. Tetkiki
nin sonunda Türk-Yunan harbi ile Le
histan - Sovyet Rusya harbi benzer
likleri arasrndalci benzerlikleri ve bu ben
zerlilerin Sakarya ve Vi;tul muharebe
leri arasında bi.hassa n"'.Zan dikkati ca
lip olduğunu kaydeylu,el,t;dir. 

Burada ıunu söylemek gerektir ki. 
bu benzerlikler " Marn, Vistul ve iz. 
mir,, adlı eserinde Sovyet muharrirlerin
den Melikof tarafıada'1 da ileri sürül
müştü. · 

Metin yanında, ~ .. !.t'!ri harekitı gös
teren bir çok lc-okilerde vard.r. 

Arnavut!ukta 
Yunanlılar 

İleri i"elenlerden }' cdi 
k:şi tevkif edildi 

ATINA, 22 (Milliyet}. - Atina 
gazetelerine Arnavutluktan gelen ha
berlere göre, Ergiride Yunan ekallrye
ti ileri gelenlerinden yedi kişi Arna
vutluk hükümeti aleyhinde barel.et et
melı balıanesile tevkif edi'lrnqıleraır. 

Bu haberleri yazan gazeteler Ama
V'Utluktaki Yunan ekalliyetiı:Iİn çekmek
te oldağu fenalıklara artık bir nihayet 
verilmek üzere hükllnıetin fili müdaha
lesini istemektedirler. 

--·--
OJesa kon~o·osumuz 

iyile~iyor 
ODESA, 22 (A.A.) - Yeni Türk 

konsolosu Turgut Bey buraya muvasa
lat etmiıtir. 

Konsolos, hastanede bulunan vis 
konsolos Zeki Beyi ziyaret ettikten 
sonra Hariciye komiserliği ajanı M. 
Gailunski ile hastane memuı·lanna, 

yaralıya en iyi şerait dahilinde göste
rilen istisnai İtıtimarndan dolayı Türk 

hükUınetinin teşekkürlerini bildirmiş
tira 

Sovyet köy seçimi 
MOSKOVA, 22 (A.A.) - 20-11 

tarihine kadar bütün Sovyet Rusyada 
8,480 köy savyeti intihap edilmiştir. 

Yeni mebusların 18 i komünist fır

kası, ve yüzde 12 ıi de komünist genç
lik teşl<ilitı azasıdır. 1931 senesinde 
hu niSbetler yüzde 14,8 ve 6,4 idi. 

ISPARTA, 22 ( A.A.) - Şehrimizde yapılmakta olan ğülyağı lab· 
rikasının inşaatı haylice ilerlemiştir. Montaj ameliyesine 1 KanunueV· 
velcle başlanacağından bütün maki nelerin konacağı yerler evvela ikmal 
edilmiş ve binanın çatı.sına da başlanmıştır. Fabrikanın yafısınd~ ha • 
len 150 amele gece gündüz çalışmaktadır. inşaat yakında bıtecektır. 

Memnu mıntakadaki emval 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Askeri memnu mıntaka kanununa 

göre istimlak edilen gayrimenkul emvalin tediye edilmeyen bedelleri -
nin geri kalan kısmının veriime sur eti hakkındaki layihayı bütçe encü • 
meni tetkik etmiş, 930 ve r!31 senelerinde verilemiyen kısımlarının erte
si seneler Jl.filli Müdafaa bütçesine konulacak tahsisattan ödenmesini ka 
bul ve layiha cumartesi ruznamesin e alınmıştır. 

T. D. T. Cemiyeti soyadları için 
bir büroşor hazırlayor 

ANKARA, 22 ( A.A.) -Türk diii tetkik cemiyeti halkımıza kolay
lık olmak üzere soyadları için •bir büroşür hazırlamaktadır. Alfabe sı
rasile hazırlanan biirosürcle en cloğ ru soyadları bulunacaktır. Büroşür 
birkaç güne haclar çıkacaktır. 

Ankarada büyük maç; Fenerbahçe -
. Çankaya bu.![Ün karşılaşıyor 
ANKARA, 22 ( A.A.) - Fenerbahçe birinci takımı yarınki cam4 

sabahı ekspresle şehrimize gelecek ve doğru Ankarapalas oteline inecek 
tir. Otel pavyonunda Fenerabhçe reiai Saraçoğlu Şükrü Bey sporculara 
25 kişilik bir ziyafet ver'"ecektir. Takım saat 14,30 ela Ankaragiicü saha
ınnda Çankaya takımı ile karşı!!aşacaktır. Maçta BaşıJekil ismet P~ 
Hazretlerile hükumet ve ecnebi sefirlerle sefaretler erkanı hcuır buluna 
caklardır. Bir müddettenberi mühim bir spor hareketi görülmiyen şeh· 
rimizcle yarınki maçın herkes tarafından alaka ile takip edileceği tah • 
min edilmektedir. Maçın talsiliilı, mezunen Ankaracla bulunan Ajan • 
sının Balkan muhabiri Ali Naci Bey tarafından yazılarak spor bül
tenlerile ne . .rolunacaktır. 

ANKARA, 22.A.A. - Başvekil ismet Paşa Hazretleri yannki cu
ma günü oynanacak F enerbahçe.ç ankaya mü.:abakasıncla hazır bulun• 
mak ve bunu müteakip Riyaseticu mhur Filarmonik orkestrasının vere
ceği ilk konsere ele yetişebilmek arzusunu izhar etmiş olduklanndan, 
saat 14,30 a alınmış, konser ise 15,30 a tehir edilmiştir. 

• 
I sveç sefirinin itimatnamesi 

ANKARA, 22.A.A. - Reisicumhur Hazretleri bugün saal 14 ele 
yeni /sveç Sefiri M. Vinteri kabul buyurmuşlardır. Sefir, Gazi Hazret
lerine itimatnamesini takdim etmiştir. Kabul esnasında Hariciye Ve· 
kaleti umumi katibi Numan Rilat Bey hazır bulunmustur. 

İtalya sefiri Çine gidiyor 
ANKARA, 22 A.A. - ltalya Sefiri M. Lojacono ltalyanın Vin hü· 

kümeli nezdine sefir tayin edilmiştir. Mumaileyh yarın şehrimizden 
ayrılacaktır. 

Hariciye Vekiileti Vekili Şükrü Kaya Beyefendi M. Lojacono ıere· 
!ine bu akşam Anadolu klübüncle bir akşam ziyafeti vermiştir. Ziya· 
/ette ltalya aelareti ve hariciye vekaleti erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Mübadil 
Tas~iye vesikaları 

--o--

iskan dairelerinde kalmış 
vesikalar 

kasalarda saklanacak 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Bir kısım mübadil tasfiye vesika -
!arının sahiplerinin müracaat et -
memesı veya ba~ka sebeplerle is • 
kan ve nüfus veya idare heyetleri 
kalemlerinde saklanmakta olduğu 
anlaşıldığından nakit mahiyetinde 
olan bu tasfiye vesıkalarmın kasa
larda saklanmak üzere zimmetle 
Maliye dairelerine devri mikdar, a 
det ve numaralarının bildirilmesi 
nüfus umum müdürlüğü tarafından 
valilerden istenmiştir. 

Anado:u ajansı 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Sene

vi tediye miktarı 150 bin lirayi geçme
mek üzere Hariciye Vekaletinin Ana
dolu ajansı ile on seneye kadar taah • 
büt icrası hakkındaki kanun layihası 
bütçe encümenince kabul edilmiı ve 
cumartesi ruznamesine alımnqtır. 

Millet Meclisi 
ANKARA, 22 (A.A.) - 8. M

Meclisi bugün Refet Beyin riyase
tinde toplanarak havai servislere 
ait sıhhi mukaveleye iftirakimi:ı 
ha.Mcında.ki kanun layihasının bi • 
rinci müzakeresini yapDUf ve cu • 
martesi günü toplanmak üzere İÇ" 
tiımaa nihayet vermi~tir. 

Evkafa ait yeni layiha 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Hü

kumet evkaf umum müdürlüğünce alı· 
nacak zeytinlikler hakkında meclise bir 
layiha vermi§tir. Layihaya göre, Ay
valığın Kerem köyÜnde vakıl zeytiolil<· 
!erinin sınırlannda olup satılmakta bu• 
lunan 9 parça zeytinliği almak için ı,üt· 
çeden, Balıkesır vilayetinin satrf para· 
sından artanını batka viliıyetlerİQ, satıf 
parasından, harcebneğe eW<aE umusP 
müdürlüğüne izin verilmekle ve 934 
bütçe&İne 50 bin lira ilave edilmekte • 
dir. 

Yasak edilen diş macuoll 
ANKARA, 22 (Telefonla) - S .... 

hiye vekaleti Kolinos namındaki dit 
macunlarının memiekete ııolmlma•"" 
menetm'1 ve keyfiyet gümrülderCırıİ' 
bildirilmiştir. , ____________ __;:__ ________ ;,.._ ___________ """'.'.::-= ,. 

l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKL4RIMIZ 
~_.:::...:..:;.;;..::~:.....::::..:;.:~::.....:------------------~--:----:-~-:---::-:"-:-:""J 

1 1 l • b ·· .. · · d b na •eukeden en uôsi, ıiimullü ue rok mirin geri alınmcuile Yunanlıların ta-M CHURCIU f lT tar ara ragmen ulun sene ıçın e u .. :r ,ı 
• Cl ~- 11 ı Al m•tın" b.·r söz söylemiıti. "hudutları - mamiyle kouuldug"u kayıt edildiJıt<1 hususla hir b:r şey yapı mamıştır. - ~ k 

l"thamları ~ · ı· nu• R·nden ba•lıyor'' demİ•ti. Acaba sonra makale, •u sözlerle bitiribnıe ' manya gayri meşru bir surette, gu ı - ~ 'EP r r r 
ce, süratle silahlanıyor. Yalnız teıki- bu zeuat emin olabil:rler mi ki bugün tedir: 11 

Mister Vinston Churchil dün ak • lôtlı askeri tayyare/erde bile Alman • Almanyayı kontrollan altında bulun• 23 Temuz 1923 tarihinde Türk ~ 
ıam dairci İntihabiyesi olan Epping'de yanın bir seneye kalmadan bizi geri- duran kimseler de ceııaben: "bizim hu Ferinin eseri olan Lozan nmahedesiY ~ 
v~rdizi bir hitabede muhafazakarlar b" k d ı·ı dutlanmı" da TaymU.tir'' demiyecek - yedi yüz bin kilometre murabaı ara.:P - de bırakacağını gösteren ırço e ı - - k .,. 
Fırkasının iki büyük mücadelesinden /er uardır. Fakat Almanyanın tefkilat lerdir. Mister Balduin'in bu ucisi be - ue on iki milyon nüfuslu yeni Tür 1 

•. ,. 
bahsdmi• ue demi1tir ki: "Bu müca- 1 d b k b. yanatı yalnız kalmadı. Onun yanında dog"du. Türkiyenin nüfusu iu bal", • lı askeri tayrar< erin en a§ a, ır - tı 
dele/erden birincisi Hindistanda me • ı · bı"r de Ba•uekilin beyanatı uardı. Ni • on yedi milyon be.• yü:z; bine rıkm_ış .· ço.lı ihtiyat pilotları ve tayyare erı o- :s- :s- :r • 
su! b."r yerli idare te§kl etmek ve in - lan deuasii bir .<uil tayyareciliği uar. hayet ş:ınu da hatırlıyalım ki bu :z:at Yunanistanda da Cümhuriyet ilan f' 
:z:ibat kuuveıler:ni .>"'rl hüklımete bı - dır ve bu 8;.,;ı tayyarelerden çoğu bi- be§ senedenberi Başuekil olarak bu • dildi. On sene euuel biribirleriCe hj , 
rakmak hakkındaki tehlikeli teklifi •_J dah lunuyor. O halde acaba ne dedi? Da beden iki taraf 1933 senesinde, Ba ••. zim ıukeri tayyarelerimu:aen a se• ~ 
reddetmek, ikincisi de Sosyalistleri ridir. Yine bunlardan birçoğu birkaç ha geçen gün "Ecnebi milletlere mi - k:ın yarımadasının ue Balkanların t. 
yenmektir. Bu iki mücadelenin her i- · · d b b sal te•Lı"I etmek arzusi~.ıe müdalaa mumi menlaati namına, "ebedi Jos • gün, hatla birkaç saat ıçın e oım a ,R r• ı r 
kisinden de muzaffer çıkmak için he- tayyareleri fekline sokulabilir. Bunla- kuuuetlerimizi elimizden geldiği ka • luk,, için b,ribirlerine el uzatmı§ a 
nüz uakit uardır, Fakat az zaman so11- ra karşı bi%im ne elimizde meucut, ne dar, hatta daha Fazla azaltmıştık" de· dır. . Dini" 
ra iş işten geçm·ş olabilir. Eğer gele- de hazırlamakta olduğumuz bir şey di. Eğer hükumet bu iki beyanatı yan "Nouı 
cek sene bütün .za:manımu:r Hindis!a- L k 1 A yana koyar ve ondan sonra acı ve en- R •• Ja' katı uar:lır. Sür'atle ROrarma ta o an .,_ oma mu 
nın ycı-li idaresi hakkındaki layı"hanın A dı"ıe u-'cı· hakikate bir an bakacak o- ·11 rupa seması ve bu memleketin vru- ~·.. M M Li11j11ı 
müz>keresinc hasredecek olursak ue Lk d !ursa nu"lli b:r zaruretin yaklafl"'ak • ltalya Ba1bak:ını . uss? • 11er 

Paya karıı taahhütleri haR ın a na • • B bak M ş '-'• eğer hükumet bu teklif üzerinde ısrar ki · b ta oldug" unu görecektir ue eğer emni- Auusturya aş anı . uşn.,; ,,.,.. 
zırlaruruzm sık sık verdi en eya • b · d. · · af .. l d'"" " f hak etmek su e.iyle muhafazakarlar fır - yetlı" müttehit ue sulhperuer ir sıya- ığı zıy ette soy e ıgı soz er 0 ;· 
nal na-arı ı"tı"bara alınrsa, vatanper- , d T t · d" ı.· Bu s kasını yarnıağa deuam edecek olursa, • ~ set takip edilntek isteniyorsa bu zaru· a emps gaze esı ıyor ı: . bir 

d k uer nazırlıırın bu korkunç mesuliyet 1 L l · • d k · h han&• müşterek üşman·mı:ı:a arşı koymak L la ret büyük bir gayret ue cesaret e ROT· er.n manası şu ur ı er pal' 
yu"künü sırllar.nda taşıyaraR ay rca M "l) d l . k d L.. 1 Aııra "çin ka!k•nmağa vaktimiz kalmıyacak d LI ~<ılanmalıdır. (Daily aı eu elı u:z;a tan a oua ar a ,.,.,.,, 

·ı ı"şlerı"ne devam etme ;w. hazırlan lR a - • k ·ı · d d d b kmalı tır. ll•·n n öoüne geç mesini ve fırka ,,- tef ı atın an •§arı a ora l ıl~ 
teş'.ila ın., lıenü:. ı·akit müsait iken rını görmek ve parlamento ?zalann: Harpten Lozana kadar zuu bahis değildir, ancak ~u derJ

1 
" ı· 

b 1 · h il · · · dan b'.rçog"unun fırka. lann.a ıtaatı, mıl d rı"n bu yola girerek bazı sıyasa f ~ n:e.sc cyı a e·m~ınt tem.2nnı e - l d d h "Tu .. rkı"yenın" en yeni tarihin en no k b 
d 1 · d l·tler.·ne kar~•ı va:z.ıfe erın en . a a ı k b ı ı / · l • dır ı 1 ., im. Fırka meş, esm en başka, bü- ~ • talar l>aflıklı makalede, umumi harp ar a u e me erı azım ., 

-
' iık b:r er.dif~ tevlit eden ba<ka bir yı.ik:ek tutuklarıııa fuhit olmak ~sa- " h d · • d n Avu•turya i.tiMıilinin ta.ı nması, 1 

• nı hayretl•r ıç· in.Je bırak:yor. Mister ten Lczan mua e e•rne ua ar geçe l d 
m •c'e t!ah2 vardır. O da haua müd:ı- < vak·'-r hu··ıasa· ve dokuz; eylıilden iz - rnası ue •-Y~• anması ır., 
I ' Baldvı·n Avrup.>yı hayrete rJe heyeca· ""' a_._..ı, ımı..ıt.'l va.ziyetidir. En ti§ikôr ih4 



-ELE 
Soyadı 

~ir lngiliz, yahut Amerikalı o
i cum vardı. Kendini tanımaz -
l ltrı ama, mektuplaşırdık. Bundan 
: 111 kadar oluyor, benden aor • 
~ llftıı: "Bu kadar yenilikler ara • 
n llclcı neden soyadı edinmiyorını • 
~1 ..• " Ben de ona birkaç seneye 
ıo:. ~ onun da yapılacağını söyle
ıı;;;tim. Tabii bu bir keramet ya • 
ıo falcılık değildi. Hanidir, bu 
,Jlltfının lôlı edüir dururdu. işli! 
~ dı çattı ..• Y ava, YQVtıf artık her 
O:ı.!>i~er soyadı edinmeye ba,ladı. 
l "<RCZl ediyorum: Soyadı seçen • 
;J:!_e göze çarpan müşterek bir ılü 
;;...-e Vt/T. Kendilerine taktıkları 
Ycrdının mutlaka bir manası ol . 

~'istiyorlar ..• Ve bu mananın 
°ıır ılı fQhnnda bulunduğunu tasav 
""-.ettiği meziyete, hususiyetle 
,._nı özlüyor. Acaba bunda 
O %aman isabet ediliyor mu?. 
lıe,f'Qaını pek bilemem. Lakin böyle 
-.;es istediği monada bir ad seç
~ e kal~~~a iyi ~iadeli adları 
' erce kifinın aldıgını görece • 
~ Hele (ôztürk) (Oğuz) (Us
..ı/ gibi övünme ifade eden adlar 
~stoklarının hopına gidecek ve 
~ adı birs;okları seçecek. O za
~ da aoyaılı edinmeden bekle
~ rı layıla elıle eılilemiyecek. Çün 
/ııq ayni isimde yüzlerce aile bu -
~ <ıcak ve bunlar biribrlerinin hı
llq <ıkrabast sanılacaklar. J\vrupa 
r~ •oyaılı olan memleketlerde 
>_rırı mayanı yok ya!) Ayni adı t(lfl
~ birkaç aileye tesaılül edüir. 
~~Qt bunlar pek azlıkhr ••. Bizde 
ltr göreceksiniz! Bir isimde yüz • 
~ ~e aile olacak. V aktile anadan 
.,.,0~ adını ıleğiftirip Türk adla
~~ı edimne nwdaaı çıkhğı azman 
~·.Tekin gibi isimleri yüzlerce 
Bnın ed~f oldukları ~!bi .•. 

111 
anım onune nasıl geçıur? •. Dü 

dq'J;'edim doğrum. Fakat Avrupa 
bırı 1 •~yadlarının yüzde doksanı • 
~~!yoktur. Yahut eskiden 
Jıcı balı lmlf te sonradan manası 
b·)I olmuştur. Miinaldar içi:ıde 
'b/'eadonne yani (Hüdaverıli) gibi 
ı:;1arılan bafka bir kısmı da tu
i· Ve bazan istenmiyecek feyier
ı:J· .ı:tvusturyada - doğrumnu pek 
mıyonan hangi hükümdar za • 

~nanda • birroklannın ve hele 
il udilerin soyadları yokmuş •.• 
ıe~~esfn bir soyadı edinmesi em • 
te nıış. O zaman bu aileler Ro -

llffay ' A ~o.ı b n, nyzenştayn, Rotenberg, 
~e en erg, Jlyzenberg ve buna 
~ ~Z4:_r pembetaş, demirtaf, kırmı 
!I/ Qğ lalan gibi manalarda adlar 
llııflar. 

•eı!Ji.ıde miiıuıl~ adlar edinme tü
~ Yapılırsa tabii kDtü miinalı isim 
it, &e edinmez. ~esela Hımbıl, 
ıı;~!11Jtba, Sünepe, Mıymıntı, 5iip 
.;;::- Mankafa gibi sinleri kimse 
~ ez. Onun için ıoyadımn kim
!'11 benzememesini istiyorsanız 
~"'Cinan olmayan bir cıJ takınma 
~rıı~: .M~el~ Soca, Bakra, Kim· 
~ iıbı haç bır fey ıl emeyen söz
~. r abii böy:e bir ad aldınız mı 
ltııe · · ·b· · h il · b' ~Ql' sızın gı ı aynı ar erı rr a· 

)ı ti~· toplayıp hpkı o sözü yapma. 
~ "fiinemez ve sizin adınız ıek 
'ii ır. Yahut ta bir münct11ebetsiz 
~i~ ıes;erriniz, onu da kimse ken • 
'ti·' mal etmez o da tek kalır. Me
Sı; Q: Hiç kimse soyadı olarak 
~ ':'ıük, Tembel, ôküz gibi sözle
lııı '~nıez ve bunlardan birini al • 
1t! olan da rahat rahat adı benim 
.. ,. ı,ıe soyadı hakkındaki ılüsün-
"' e • ~ 

l'lnı bu kadar. 
tııJ $inıdi bütün eşe dosta, okuyu
ltıı:rınıa, ve beni tanıyan ve tanı
~Qnlara ilan ederim ki; bugüne 
~~:;: yazılarımın altında imza o
ı.ı1 (Felek) sözünü kendime 
~dı edindim ve nüfus kütcğüne 
~~) '.l'rnaya da tefebbüs ettim. (F e 
~, ırı birkaç mônct11ı vardır. Bi • 
~·#renklerin Firmament dedik· 
~ u~ arapçada cem'i (eflak) o • 
~l0kler ve yıldızların topuna 
~hrı denir. Amma müfret ola • 
~ ullanılmaz. 1 kincisi; nrl türk
~ rı Yarattıkları (mitolojik) ya • 
ııı~•allarıla ya~ayan herkesin kıs" 
'rıe, taliine hakim olan mev -
"l\f'htiyettir. Ve kamburdur. 
lııı ek bana neler etti 
~ CençJiğim elden gitti., 
O .~•ında olduğu gibi ..• 

~t ıf;'ncücü kayıkhanelerin önün
I~ er/erinden teknelerin kızak· 
~kilnıeye yarayan ve deniz 
lil~ rıa kadar izgaravcri >ere di-
li ~an ağaçlara denir. 

~ cf ~~nı (Felek) birinci mci=da
~ .. egild· o·· ·L: • d h · -~. tr. ıgcr t1<':S .. n n angı-

1t ~terseniz onu anlayınız! Cen· 
'li •Özün manasının hiç bir de- l 

•1ııı, 3'oktU'r. Ben bunun kliş sini a1 
Acaba (soyadı) edinmenin, 

~I ,._koyverme gibi bir dua•ı ya
~":(' tchniyeti gibi ;:;iyaleti la.

acak mı? 
FELEK 
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Buğday 
Alım yerleri 

Bu yıl yeniden on iki 
alım merkezi açıldı 
Buğday fiatlarmı korumak maksa

dile, Ziraat Bankasının üç yı)danberi 
devlet namına buğday &atın aldığı rn.:. 
lümdur. 

. Ziraat ~nkası, Anadolunun yalnız 
bır kaç yeTınde kurduğu alon merkez
lerini geçen yıl, 20 ye çıkannı§tı. 

Aldığımız malômata göre; 7.iraat 
Bankası ihtiyacı göz önünde tutarak 
lıu al"'! merkezlerini arttınnııtır. Bu 
!11 yemden 12 alım. metl<ezi açılarak 
qe b"'§'lanmııtır. 

Bu merkezlerfo · çoğaltılmaar müs
tahsilin menfaatine çok elveriıli 've uy
ğun gönilmektedir. 

Yumurtaların kontroluna 
başlandı 

Yumurta ihraç ni-zamnameoi dünden 
ibbaren tırtbik aal:ıasma gİrmif, ,,..,..... 
ta kıcmtrol lııomisyonu da kanunen ça· 
lıpnağa başlamı§tır. 

Ancak, çarıamba günıü kalkan va· 
purla Triy.,.teye 2400 sandık yumurta 
•evkedilmifl:ir. Bundan sonra, ayın 28 
:zinde bir vapur kalkacaktır. 

O posta ile gÖnderilecek yumurta
lar,. taıc;>~leıirı müracaatlanna göre, bal
ta ıçenande muayene edilecektir. 

Haıvan parkı 
Ziraat vd<iletinc:e t.a-lanan (hay

van hanıkc'tleri) talimatnamesi tatbi< 
edilmeiıe baılanmııtır. Bu talimatna
menin, Anadoladan getirilen bııyvanJa. 
nn geçirilecS!eri yollar baklanda gÖI· 
terdlği hükümler bir müddettenberi tat
bik edilmekte idi. 

Mezl>aba ve hayvan bonasmı aJa. 
kadar eden hükiiınlerin de, aralıklı 
tecrübelerle tathiıkine gffiıilmiıtir. 

Oğrendiğimize göre, bu .....ıa hay· 
van parkları kuruhnası için bazırlıldar 
Y8"ılmaktadır. Bu iti, hayvan borsası 
baıaracaktır. 

Kesihnek üzere mezbahaya getirilen 
ve bonada ... ıılan hayvanlann muha· 
fazalanna itina edilmesi için bu pmtı:. 
lar çabuk hazırlanacaktır. Hayvan par
kı, Sütlücede hayvan borsaaı yanında 
Y8"•lacal<, 10 bin hayvan ala<:alı: büyük. 
lükte olacaktır. 

Verilen malumata göre bu park i
çin 8 bin lira kadar sarfe.İilecektir. 

Çinko karteli 
Dünya çinko kartelinin yeniden tet· 

kili için hazırlıklar yapıldığı bildiril
mekteclir. 

Bu yüzden dünya çinko piyasası 
sağlam bir hal almııtır. En son mü
him sevkiyat Belçika<lan yapılinııtır. 
On bet gündenberi çinko fiatlan 6,3 
peniyi kaybetmemiıtir. 

Dünya buğday vaziyeti 
Uluslar araaı buğday lromiteoinin 

neırettiği tel>liğe gÖre, dünyada ....,. -
cilt buğday fazlası stoku 1 ağus-
500 milyon buasadır. 

Geçen seneye nisbetle 350 milyon
luk bir azal11 vardır. Japonya dııar • 
dan buğday almak siyaseti takip ettiği 
ve diğer bazı memle4<etler de buğday 
yeti§tirmeği arltrTdığı için Avrupa ha· 
rici memleketlerin 150 milyvnclan faz. 
la buğdey satın alması bdde.._,ez • 

M. Vh.ttemore gitti 
Ayuofya caıniinin mozayiklerini 

meydana çrkannağa çalışan Amerika 
BizaM enstitüsü müdürü M. Vhitte • 
more dün aktamki ekspresle Parise 
gitnıiıtir. M. Vhittemore Pari&te tim • 
diye kadar gördüğü işler hakkında bir 
rapor yazacak ve nisanda tekrar Aya 
fosyada çalışmak üzere lstanhula ge
lecektir. 

_, _B_.;..O_R;...s·...;;, A.;;...._, 
(1, Banka.arndan alrnan cetveldir) 

22 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tilıı:rau dahili 94.25 Rıhbm 17 50 
1933 Erıani 97 An. Müme11sil 49,40 
ICuponıua 27,45 Aa. TabTili J, 11 45,30 

,.. 11 26,20 An. Tahvili 111 48 
• ııı 26,45 

ESHAM 
it Bankaıı Nama 10 1 Reji lı:upona11s 2,20 
" " HamillDe 10 Telefoa 10 
• ., Müeııiı 100. T erkoı 19,,30 
Türkıye l:umbu• Çimento 13,25 
J'İ7et Bankaaı 58 tthtı.at d•J'· 13 
Tram'l•Y 31,50 Ş.rlr. dey. 0,82,50 
Anadolu Hiaae 27,SS i Balya 1,55 
Şir. Hayriye 15,SO Şark m. eaa 4,75 

ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 
Paris 
MilAno 
Nürork 
Ceıı-re 
Atına 

Bri.lksırl 
Aınaterdam 
Sol7a 

630,50 
12,03 

9.28.90 
79.28 

2,44,67 
83,b-1 
3,40 

1,17,26 
65,72.87 

NUKUT 

O F Franıı'& 
1 Dolar 
1 Ku" Çek 
1 Sıle A.,. 
l lıterli.n 

20 Lirel 
20 L .. a 
20 F Belçika 
20 Drahnu 

1 Florln 

Kurut 

169 
125 
98 

23.SO 
628 
216 
23 

115 
24 
83 

Pr•i 18,96,75 
Belsrat 34,95,75 
Moıko•• 10.93 
Beri in l,97,10 
Varto•• 4,09,80 
B ııdapett• 3,96 
Madrit 5.80,40 
Bükreı 7S,ll7.16 
Vi7an• 4,28,75 

(Satıf) 

Xuruı 

20 1. ls•İçr• 815 
1 Pezeta 18 
1 Muk 43 
1 Zloti 22 

20 Le7 18 
20 Dinar 54 

l Çernoviç -.-
Ahın 9,23 
MWdi7e 36,50 
R;ınknot 237 

Tramvay 
Tarifesi 
Komisyon yeniden tenzı
lat yollarını araştıracak 

Yeni ve daimi bir tramvay tarifesi 
yapılnıak üzere Nafıa V ekB.leti, bura
daki tarife komisyonuna bir tezkere 
gönde~tir. Komisyon önümüzdeki 
hafta içinde toplantılarnıa b&§lryarak 
tarife İ§ini gÖrü§meğ<> baılayacaktır. 
Komisyona tirketler kom.i...,ri lbrahinı 
Bey riya...,t edecektir. Y en.i hayat tart 
!"!' gözönünde tutularak, tarifede ye
nıden tenzilat yapılması için çah§rla • 
caktır. Şimdiki muvakakt tarife o za. 
man kalkacaktır. 

Yol parası 
Birincikanun sonuna kadar bütün 

mülrelleflerin yol parasmı vermeleri 
lazmıgelmektedir. Yrlsonu olduğu için 
o vakte kadar borçlanru ödemiyenler 
yüzde on ceza vereceklerdir. ' 

Bozuk yağlar 
5<ıııı. günlerde yapılan muayeneler

de lstanbulda satılan yağlann yüzde 
dokaarurım karıtıl< ve bileli olduğu an 
laıılınıttır. Belediye, bu ga.i fena yağ 
yapan ve satanlarla esaslı bir müca • 
deleye giri§mek iç.in tetibr almağa ka 
rar Vermİ§tir. Bunun için, Fatihteki 
tahlil laboratuvarı geııifletilecektir. 
Belediye zahıta.sı le§kili.tmda da bo • 
:zuk yağlarla mücadele ve kontn>I için 
ayn bir kısım aynlacaktır. 

Oskrdır iskele meydanı 
Uaküdar ia.keleai meydanının ge • 

niıleti!ip gözellettiriimesi için ebledi. 
ye bütçeye yeniden tah&isat koynı>q
tur. Meydan güzel bir tekle korxfuk. 
tan .c>nra, Doğancılara ve Bağla.rba
tma giden ana yollar da yeniden ya. 
pıla.ca.k, iki tarafına ağaç dikilecektir. 

Beş yıllık yol programı 
Belediye beş yıllık yol programı 

tatbikatı 1935 yılı sonunda bitmi§ ola 
caktır. Yollann mühim bir kısmı ya
pılmqtır. Bu yo~lar bittikten tonra, 
belediye yeni bir bet yıllık yol progra 
mı yapmak için tetkik:atta bulunmak 
tadır. 

İhtikar yok -
Var diyenler komis

yona g:dcbilir:er 
ihtikar .komisyonunun, piyasada öl

çü!erden doğan bir iatikar vaziyeti ol
madrğr yolunda karar "erdiği maliim
dur. 

Bu karan ele alan bir sabah gaze
tesi, komisyonun esnaf cmıiyetleri mu· 
rahbaslan taralıodan veri~ raporlar 
üzerine bu neticeye vardığını kaydedi· 

yordu. 
Dün bu hus...ıa kooıi.yonun nni, 

ölçiiler ve ayar bapoüfettiı vekili Melı· 
.-t Beyle görüftiilr. Mebme't B. bize 
dedi ki: 

"- KOflHsyon tetk:lr.atrru çok ince 
ve hassas davranarak bitinnİJlir. Piya
sada yapılan tetkikler, istatistiklere, 
mukayeselere ve rakamlara dayanmak· 
·tadır. IMikAr olmadığı yolundaki ı.a. 
rar, SÖZ bitıliğile verilmif41ir. Hatta, 
ölçülerden gayri bir çeıiıte de iıhtikar 
olmadığı neticesi alınmıştır. 

Bu açık tetkiklere rağmen, bazı 
kimselerin hala i.'ıtikar yaı>rldığı yo
lunda iddiaları görülüyor. Bu öddiala· 
rmı bize de duyunnak isterlerse İ§ 
gayet kolaydır: 

Müracaat etsinler, kendilerine me
mur verelim. Hadiseyi teobôt ederek 
zabıt varakası tanzim ohrnaun.~ Mese
le de ballecl:ilsin.,, 

Kış için 
Yeni program 
Bütün şubeler daha özlü 

gün:ere hazırlanıyor 
İstanbul Halkevi kıJ için yeni prog 

ram hazrr!amağa baılamı§ltr. Dokuz 
ıubenin hazırladığı bu progarmlar • 
dan teınsil ıubesininki bitmi§ ve ida • 
re heyet.ince tasdik edilmi§tir. Bu prog 
rama göre temail tubesi lstanbul, Bey
oğlu kısımlannda her on bet Jrilnde 
bir defa temsiller verecektir. Geçen 
...,neki lemailler pek çok rağbet gör • 
düğü için bu sene de bu temailler tek 
rarlanacaktır. Bu aene temsil tubesi· 
nin hazırladığı yeni eserler varda. 
Temaillerden evvel birer de konferans 
verilmes.i düıünülmektedir. Bu konfe
ranıılarr latanbulun tanmmıt bi1kinleri 
vereceklerdir. Spor tubesi de bu kıt 
için hazırlıklar yaP.mıt ve çalı§Dtağa 
da batlamııtır. 

Beyoğlu kısmında voleybol maç • 
larr hazırlanmı§tır. Bu maçlar mektep 
ler arasında yapılmaktadır. 

Edebiyat ve dil ıubesi de bu yıl i
~n bir çok konferans semi hazırlamıt 
tır. Edipler, tanmmı§ tairler tarafın • 
dan verilecek bu konferanslarda bil • 
husa yeni dil esaaı üzerinde çalıırla
caktır. Halkevi yeni dil için de Bey -
oğlundaki kısonda bir kur aç~.acak • 
tır. Müzeler ve &ergiler tubesi için 
yı!J>aıından itibaren hava güzel oldu
ğu cwna günleri latanbulun güzel ta· 
ra.flarmı tanıtmak :nı.alı:sadile gezinti • 
ler hazırlayacaktır. Bu gezintilerde 
bilgin!er tarafından tarihi sözler söy
lenecektir. Dershaneler ve kurslar §U 
besi ise Halkevinin lstanbul ve Bey• 
oğlu kmmlarmda geceleri fransızca, 
almanca, türkçe derslere J>aılamqtır. 
Bu tube ayda bir toplantı yaparak ye 
ni itler hakkında muallimlerden akıl 
daruşmaktadır. 

Güzel &anatlar tubesi iae bu aene 
Ankarada temsil edilecek operalarla 
me:gul olmaktadır. Kütüphane neş -
riyat şubesi bu kışın Halkevi mecmua• 
aını çıkaracak aynca kütüphaneyi de 
büyütecektir. 

Köycüler ıubesı iae ayda bir defa 
toplanlı yapacak ve ayrıca köy duvar 
gazetesini çıkaracaktır. 

Bunlardan baıka köylüleri uyandı
rabilmek ve okuma tadmı vennek i . 
çin b'.lgili kitaplar çıkaracaktır. 

Konfeı· ns 
Halkevinden; 

1 - 26-11-1934 pazartesi gÜnÜ sa· 
at 1 7 de Cağaloğlundaki merkez sa -
lon\Dl'luzda Müze ve .sergiler tubeımiz 
kC1'11İtesi azasındıı:n ve a.aanatika mü
ez.Jeri ıark e:er]eri mütehuıaısı Hik • 
met Turhan Bey (Ayrntaplı mütercim 
Asını efendinin hayat ve eserleri) hak 
landa projeksiyonlu bir konferans v ... 
recektir. ı 

2 - Bu konferanotan sonra k.on.oer· 
vatuvardan bir heyet tarafmdan Oda 
mW1ikisi ve §'lJI kcınaeri verilecektir. 
Konferans ve konser herkese açıktır. 

Ecza narhı 
I<omisyon yarın Anka

rada toplanıyor 
Ecza ve ili.ç fiatlarına nam koya· 

a.I< komisyon, yann öğleden sonra An. 
karada toplanacalrtw. 

Komisyonun çalışmalarına §elh.!"'imİz 
eczacıları namına iıtirak edecek beı 
lrişl:ik heyet dün akşamki trenle An· 
karaya gi'lmiştlr. Bu heyette, NJzamet
tin Talip, Hiiı~yin Hüsnü, Necip, Ce
vat ve Hasan Beyler bulunmaktadır. 

Komisyon, on beı gün içeri~inde, 
esasları hazrrlanDU§ olan ncit konul· 
sna işinıi bitirecektir. 

Tarife, Sıhhiye vekaletinin de tas· 
diki.ıden sonra derhal tatb:l< edilmeğe 
başlanılacaktır. 

----- -

Kadın 
• 

evıne 
Le Joumal gazde•inin fıkra muhar· 

riri Climent Vautel geçen gün bir ya
zısnda Napolyonun Jozefine yaulığı 
bir mektubun kırk altı bin franga 
(bizim para ile 2900 lira) satıldığını 

kaydederek: 
- Ne garip tecelli, diyordu. Koca 

kahraman ıan ve fere/ peıinde kOfar· 
ken aıkı da taptaze idi. Fakat impe
ralorluk tacını bapna koyarken uvgi· 
liııi tarafından aldatılmıı olmanın ala
metlerini de beraber tOJımağa baıla
dı ! 

Napolyonun kadın hakkındaki lik· 
ri, ) ükaeldilıçe deiiıti. Avrupayı tit -
retliği devirde kadına bir kannca ka
dar kıymet vermez oldu. 

Aldatıldığını bildiği halde ehemmi· 
yet vermiyordu. Hatta meıhur zina 
•f;zlerinden b:rini bu ve•ile ile söyle
mİftİ: 

- Zina, bir kanape meaelesidir I 
Bundan ıonra büyük adamlarda 

kışkançlık duygulannrn yeri olmadı • 
iı hakkında bir kanaat belirmeğe 
baıladı. 

Ayni akıbete uğrayan (Viktor Hü· 
go) da aldatıldığını biliyordu. On do· 
kuzuncu asrın iki numaralı büyük a
damı denilen fairin alnında uatiri ıi· 
ir ııe sa.~at çelenklerile beraber kanısı 

dönmelidir 
tarafından aldatılmanın iıaretlm J'Cl1I 
yana görünüyordu. 

Biiyiik adamlar, d"halarınrn bir 
caiu•İ midir, nedir çok defa aldatıl· 
ına~ taliıiwğine uğranuılardır. 

Anlaırlıyor ki parlak ıeylerf! gö • 
nül r.ıeren kadınlar aık da11a11Utda da· 
ha basit, sönük :r.e/t.iiları tercih edi -
yorlar. Belki de ağır düıüntelerle 
yüklü o'.manrn verdiği gurur V" hod
binlik büyük adamları kadınlann gÖ· 
zünde çirkinletfiriyor. 

Cleement Vautel bunlardan bah -
ıettikten sonra: 

- "Aldatılmq erkekler bununla 
kendilerini teselli edebilirler. diyor. 
Belki onlar da büyük adamdırlarl,, 

Bence kadın öyle bir mahlUktur ki 
isterse imperatoru da aldatır, iki ipli. 
hammalı da aldatır. 

Şehir Mecli•i aza,şından Nakiye Ha
nım hemşiremlı: 

- "Kadın artık .,vine dönemez. Iı 
hayatına girmiıtir.,, 

Diyor. Ben bu fikirde değilim. Ka· 
dın yuııa•ına dönmeyince k.,ndini kur· 
taramıyacaktır. Görülüyor ki aldataa· 
lar da uulrk kal.salar da onlann yeri 
evdir. 

Hayal b~r kasırga gibi erkekleri yer 

Kalp 
Para basanlar 

• 
Üç kişi sor~uya çekildi 

ve içeriye alındı 
• htanbul emniyet müdürlüğü kalp 
para basmak, sünnek ve para basanla
ra yataklık etmekten suçlu üç ı.q< ya
kalamıı, dün adliyeye vermiıtir. 

Bunlardan biri Berğamalı Halil e
fendidir. lstanbulda kendini Hüseyin 
Avni diye tanıtan bu adam Galatada 
Hacı Mimi mahallesinde oturan Zelı· 
ra hanmu kendisine metres yapmıı, ..,.,. 
ra da Zebra hanmun evinde basla ma
kineleTi yaparak 10 ve 5 kuruıluk 
kalp paralar basmaya baı'amııtır. 

S.. paralan ela Samur Sabri adlı bir 
adamla sürmii§tür. 

lıte polisin yakalayıp adliyeye ver· 
diği kalp para basıcılar ve sürücüler 
bunlardır. 

Adliyede gerek Zehra hanım, get'd< 
Bergamalı Halil efendi ve Samur 5.a.. 
ri efendi yedinci sorgu bakimi Adil Be
yin lnı:zunırm göndenlmitlerdir. 

Adil Bey bwrları sabvenneorit alı-
koyarak içeri sokmuttur. ' 

Bir dava durduruldu 
t.. • Bir 7aznınclan dolayı moı4da ça1ı. 
ıanu1au0:m v.unan ağa Nizamettin Na
zif beyi mahkemeye vennıiıti. Osman 
ağa bu davuıncian vazgeçmiş, hakinı
leT de duM1f1Danm durdunılmasma ka
rar vennişlerdir. 

Mamur süsU 
Beyoğlunda bir randevu evinde 

kendine mennır ıüsü vererek çıkanna 
çalrımalrtan suçlu Saliılıattin ef. nin du
ruJIDMI 3 cü cezada y..,ılnut, duru§
ma suçu iılenirken görenlerin dini.,,._ 
mesi için b:.ıl<a g-:ine b:ralabnıfhr. 

Hırsızlık 
Şiılide bir sıc* evlere girip ÇJlra· 

rak hırsızlık yapmaktan au<;lu Süley
marun duru~ımıı dün baJlanrlırut, du
"'*1ma Süleymımm lunızbk yaptığmr 
görenlerin çağmlıp dinlenmesi jçin ba§
ka güne brrakılım§br. 

Eli tabancalı adam 
Kamil adlr birisine dört .. kıırfun 

sıkmaktan suçlu Kerim el. dün adliye
ye verilmiş, Sultanalımet ;kinci sulh 
ceza hAkimi kendiönin ıı.alrverilmeme
sine karar venni§iir. 

Karşıiı k:ı kavga 
Biribirlerini dömıelden suçlu Sü

leynuın ile Şahin efendilerin dunışma
Jarı dl.in Uçünciı cezada bitmiı, Süley
man efonıliye bir ay C"28 kesôlmiıtir. 
Şalıin efendi de 12 lira p"'a cezası ve
recelotir. 

Palto hırsızı 
Kemal adlı birisinin paltosunu çe.1-

ma'ktan suçlu Ferit efendiye Sultanah· 
met ikinci ceza mablr.emeoinde iki bu
çuk ay ceza keoilmiştir. 

Uydurma nüfus kAgıdı 
Mardiro. adlr bir adam Beyoğlun

cla bir itini görclüriirken bir nüfus ı.a. 
ğrdı göatermiı, fakat bu kağıdın uy
dunna olduğu anlaıılmıttır • 

Bunun üzerine Mardiroı efendinin 
elindeki kit.ğıt alınırut, sorllf> soruıtu· 
nılmaya ba!iamrui ve bunu Artin adlı 
bir adamdan 20 lıraya aldığı anlatrl
mrftır. 

Ancak Mardiros bu kağıdı uydur· 
ma old.ıiumı bilerek kullanmrı değil
dir. Kendisine niL<u• kağıdr Çıkanlma 
itini Artin efendiye vermiş, Artin e
fendi de bu iJi 20 liraya Y"4'acağınt 
bildinniıtir. 20 lirayı aldıktan sonra da 
bu nüfus l<ağıdıru getiilp ManHros e
fendiye vermittir. 

Mardiros efendi de uydurma oLdu· 
ğunu bilmeden kullanmıştır. lı soruı
turulunca Artin efendinin bu kağıdı 
cW>a önce Beykoz nüfus memuru iken 
böyle bir kaç sahte kağıt yapmaktan 
suçlu olarak Usküdarda duruşması ya· 
prlan Mehmet efendiden aldığı, k&ğrt
talci turanın da Mehmet efendinin tu
rası olduğu anlatılmıı, ikisi de adliye· 
ye verilmişlerdir. ' 

ViLAYETTE 

Milli emlak işleri 
Maliye bakanlığı milli anlak sene! 

müdürü Şefik Bey lstanbula gelmit ve 
dün ,.ali muavini Ali Rıza Beyi ziyaret 

elmiftir· 
Şefik Bey, htanbul milli emliık mü-

dürü ile de emlik i~eri için göriifmiit· 
tür. 

Şefik Bey, bunda kaldığı gürılercle 
emlik i!lerinin kölriindem yoluna lııonul· 
mas• sı üzerinde çal'! ecaktır. 

Romauyadan gelen Türkler 
Köstencede birikmiı olan muhacir

lerden 1700 kiti NA'ZllD Vllf>'lrile gel· 
mİftİr. 

Bunlardan ôüy;ik bir kısmı El&zi· 
ze gÖoderiılerek yerleştirilecektir. Ge
riye kalanları da, hüki'ımetten yerle§· 
tirilm-" istemediklerinden istedikleri 
yerlerde yerleıeceklerclir. 

lstanbul Maliye şubeiari 
Jstanbul tllhaldn* müdürü Talat 

Bey dün maliye tubelerini gezerek a
ra§'trrmalar yapoırttır. 

den yere çalarken hiç olmazsa başları 
nı koyup dinlendirecek ılık bir kucak 
bulsunlar. 

Bürhan Cahit KOROGLU 

' 
·.~ , ,._, '\-· ··' 1'11 .. • G ıı il~ 

unu.~:...,.a.;:~·~~--~ 
Mes'ele halledildi 
ihtikar yokmuş! 

Evet, ihtikar yokmuş. Komisyon 
böyle karar vermis. Biz zaten ihti
kar olmadığını b~ sütunlarda ko
miı~oı:mn kara;ından çok evvel sÖJ 
le'?'ıştık. Demıştik ki: "Eğer ko
mısyon azaları kara kaplı iktı.sat 
kitaplarında taril edildiği sekilde 
ihtikar arıyorlarsa bunu imkanı 
yok bulamazlar. Çünkü bu mana • 
da ihtikôr l.ir ma~ı ilerde fazla fi
yatla satmak için depo etmekten 
ve sonra piyasaya çıkarmaktan ibc 
rettir.,, 

Kimde mal depo edecek 'hal var 
ki ihtikar olsun? 

Ayıptır söylemesi ihtikar bize 
has bir kelimedir. Bugün Avrupa
yı baştan aşağı dolaşın, tröstlerin 
ellerinde tuttukları bir iki malılar. 
bafka fey üzerinde ihtikar yapıla
nını göremezSiniz. ihtikar keli· 
mesi yoktur. Beleıliyeleırin, vilayet 
lerin, komün'~erin uğrafhğı i1 fi
yat yüksekliği meıelesiılir. Hayat 
pahalılığı ifidir. Hatta burada, me 
sela el fiyatlarında olduğu gibi, 
fiyatlar gayritabii değil, tabii b:r 
fekilıle yükselmiş olsa bile beledi
yeler, komün'ler derhal mese:eye 
vaz'ıyet eden ve fiyatları düşür • 
meğe çalıf11lar... Bu gayretlerin 
bi,·çok yerlerde semereli neticeleri 
görülmüftür. 

Bizde ise bir ko~nisyo:ı toplan· 
dı, alh yedi aydan:-cı · mesc/e)i 
tetkik etti ve nilıc.y~t ic!a'7'1 vcy.:ı • 
hut beraet kC1Tarı veren bir jüri he· 
yeti gibi bir tek kelime ile netice) i 
bitirdi: 

- Hayır!. dedi •.. 
Bu hayırı duymak için mi aylar 

dan beri bekledik? Ya komisyon 
garip bir tesadüf eseri olarak: 

- Evet! diyivereydi? 
. Fiyatların şehrimizde gayrıta. 

bii bir fekilde yüksek olduğu bu
gün, gün gibi iişikar bir hakika:
tir. Belki hayat pahalılığı lnılex'i 
'J!~er senelere nazaran dü,Uk ofo. 
bılır. Fakat bunun ılü,Uk olmasın
J'!:" fiyatl~ g~tabii bir şekilde 
yuksek ıleğildır manası çıkarıla. 
maz. Maliyet fiyatı ile satış fiyat
ları arasındaki farka bakmak la • 
:z.ımdır. Bu fark eğer yüksek olur-
64, hayatpahası lnılex'i düşük bile 
olsa fiyatlar gayritabii bir şekilde 
yüksektir neticesine varabiliriz. 
Diğer taraftan umumi relah ve ka
zanç seviyesini de gözönünde bu
lundurmak lazımdır. Yurttaılarımı 
zın hakiki vaziyetini bize ancak 
bu gösterebilir ... Onun için bütün 
bu meseleleri gözönünde bulunılııo 
rap ona göre tetbir almak zarure
tindeyiz. 

Belediye maaemki fiyat yüksek 
fiğine harp umumi mağazalarla bi1 
tetbir alamıyor, bari ticaret namı 
altında yapılan dalavereler için bir 
çare dü,ünse ... 

Bu da ancak pazarlık uıulü • 
nün kaldırılması ve bunun yenne 
maktu fiyat usulünün ikame.sile ka 
bildir. 

Bir mü!1teri aldığı mala ne liya~ 
vereceğini bilmezse daima bir ıi • 
züntü içintleılir. Ve daima ucuza bi 
le alsa kendisinde daima aidatı[ . 
dığına dair bir kanaat varılır. Bu 
gün bir mal için bir yerde meı€!a 
yüz kuruş istiyorlar, halbuki onu 
başka bir yerde pazar:ıkla 50 ve 
hata kırk kuruşa almanız kabil • 
dir. 

Avrupadan gelme tıbbi müsta·'ı 
zerat için bile bu pazarlık us:ılu 
caridir. Bunun önüne geçmek sı 
rası artık gelmi~tir de geçmiştir 
bile ... 

Muhtelif mallar için fiyat eti
keti usulü ihdas edilse ve pazarlık 
ortadan kaldırılsa gayri tabii fiyat 
yüksekliği de hiç olmazsa haddi as 
gariye iner, ve dalavere de bira..ı; 
azalır. 

Şüphesiz bu bütün halkın ve 
hatta esnafın da lehinedir. Çünkü 
malın fiyatlarını görmek birçok 
müşteriyi ekseriya o malı almağa 
ıevkeıler. 

Bu yapılamaz mı acaba? 

İstanbul -
Yolu 

Mümtaz FAiK 

Edirne 

Yirmi beş köprü beton• 
arme olarak yaptırılacak 

Edirne • lslanbul yolunun Tekir· 
dağı mıntakasında 25 kÖprünÜn beton 
anne ola~ak yapılması k&r.ırlaıtınlınıt· 
tır. 

Bu köprü, Çorlu, Silivri, arasında· 
dır. Kııın geçit vermez sulann üzerine 
kurulacak olan bu köprülerin yapılma
•• memleketin iktisadiyah üzerinde bü. 
yük bir ehemmiyet almaktadır. 

Köprülerin inşaatı birinci kanunda 
ihale olun•caktır. 
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itti at ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE} 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Vehip B. Erzurumda Ermenilerle 
de müzakereye memur edilmişti 
İttihat ve Terakki cemiyeti bu 

~İ~i fenalıkların önüne geçmek 
•sın memleketin muhtelif yerlerine 
llıiimessiller göndernıitti. Bu mÜ· 
llıessilJer gece, gündüz çalışmaktan 
ı~ri durmuyorlardı. Mesela Sela
tııkte kurulan ilk Osmanlı Hürriyet 
~illiyeti müessislerinden lsmail 

ahir efendi Ankaraya gönderil
lltİŞti ve orada cemiyet teşkilatile 
~etgul bulunuyordu. Erkanıharp 
hınbaşdarından Vehip bey Erzu. 
l'lıında idi. Oradan yazdığı bir mek 
~bunda itlerin iyi gittiğinden ba-
ııle uzun senelerdenberi dördün

Cij orduda bulunan mülazimievvel 
~a_Jit efendinin üçüncü ord ıı.ya nak 
11\i rica edi;ıordu. Vehip bey Er
l'lıında Ermenilerle de müzakereye 
~ınur edilmitti. Fakat kiminle 
h:ıtızakere edeceğini bilmediği için 

nu Selanik merkezinden sormUf
~. Selanik merkezi de lstanbul
-.ıci heyeti mebuseye: 
d "Erzurumda daşnakzutiyunlar-
a.n kimlerle görü,ebileceğinin o

~d9: bulunan Erkanıharp binba,ısı 
ehıp beye telgrafla bildirilmesi,, 

:ea.Iinde bir telgraf çekerek iti İ&
nbula havale etmitti. 

~Bundan bu hadiseler esnasında, 
trutiyetin ilanı günün<len sonra 

R'~en haftalar zarfın<la isimleri 
}.ilcroiunan zatlar içinde ittihat ve 

eraJti cemiyetinin eski hadimleri
b? hemen hiç tesadüf edilmiyor gi
d! bir feydi. Halbuki bu eski ha
p •nı_ler arasında öyleleri vardı ki 

1 arıs merkezile, Ahmet Rıza bey
e on, on bet senedenberi muhabe

;e ~mitler ve hürriyet fikrini en 
dehlık.el~ devirlerde, Abdülhamit i-
llresının en ziyade zulüm yaptığı 

~nelerde hiç korkmadan memle-
ette tamime çalı,mıtlardı. Bunla

tın batında sonralan Hamdi baba 
l'ıarnını alan Hamdi bey vardı. raris merkezile yaptığı muhabere
berde "Ağabey,, imzasını kullanan 
u Hamdi bey gümrükte memur i

di. Metrutiyet ilan edildikten son
şaıı. .ı Eyhilde Doktor Bahaddin 
r~~ bey vasıtıuile İttihat ve Te
di-. b ~miyeti merkezine gönder-
~ lr mektubunda diyordu ki: 

0
, 1 Ben, Silistreli İbrahim patanın 
~.11Yuın. 1293 senesinde biraderim 
lu 1t ~a meclisi mebusana aza o
tap b geldiği tarihte beraberinde ls
t ~ ula geldim. Meclisi mebusan 
h~ ıl edildikten sonra bervechi ma-
1 ıra~e. ile hergün tazyiki çoğaltı
~ ıstıpdadın yükü altında vatam
f kaa_hill metrutiyete çıkaracak bir 
~ aı .mümtaze, bir kurtulut yolu 
1 k arruini, teSıisini kendime mes-
1 ek olarak kabul ettim ki bu mest le bugüne kadar cüz'i bir inhira
ıın Vukubulmamıttır. 

.... ~eçen otuz fU kadar senelik Ö• 
""lir • • i>· ıçınde fakr ve yokluk yesii.ver r.: •eh.~~~ ~ayı hayatımı takipte ı&
ii" ettıgı ıçın, fU vatana dütündü
tı~ kadar çok ve büyük, ümidim ti ~· hayalim gibi parlak bir hizme
d llıın husulünü menetti; kah arka
lc jlarıının vefatları gibi elim va
~ a ar, kah en muhtaç bulunduğum 
~an~a parasızlık... hülasa dai- . 
tıı-ıc daı.ma bir hail beni nailiyetten 
llıe , hu!undurdu. Ama enzar her 
Çİ ~•ıdemi örten dümuu mesar i
'tıeıı e ~ördüğüm, ve hayıı.tıma gaye 
~ lletıce olarak bildiğim lütfu 
~b ... ~~iyet ve timdiye kadar gerek 
.ı;:. "'l<l&., gerek İstanbu!da bulun
'}' Rlını zamanlarda tesadüf ettiğim 
~ nam\lskar arkadatlarımın hi-

la devam eden nimeti itimatları hiç 
hiç bir mükafata hacet bırakmıya
cak0bir mahiyeti haiz bulunmut ve 
müsaadesiz bir zeminde kafi bir 
mükafat olmuttur, Elhamdülillah. 

Benim hayatımın en faal geçen 
devri fU son on bet senesidir. Bu 
zamarıda lstanbulda en ziyade e
min· olduğum arkadatlar arasında, 
hiç bir kimsenin delalet ve müza
heretine mazhar olamıyarak bir ce
miyet vücude getirmit ve bunu ef
radı ahaliye bir tem' ai hürriyet ve
rebilecek bir tarzda mütemadi bir 
sayi ile idarede sebat ve arkadat
larımın yardımlarile muhafaza et
mittim. Bu cemiyet u zamanda 
hayli teveırsü etti ve ara sıra hüku
metin artan tiddeti ve kudreti nak
diyeden mahrumiyetim sebeplerile 
kah mütedenni, kah parlak bir su
r~'te netri efkar eyliyerek ta Ah
met Rıza beyin son iki sene zarfın
daki icraat ve tetkilatının bidaye
tine kadar kemali namusla devam 
ettik. 

Bu eaınada takip ettiğim hattı 
hareket halkı metrutiyete imale e
decek telkinatı hafiyye icrası esa
sına müstenit idi. 

İki sene evvel Doktor Bahaddin 
bey tarafından yazılan bir mektup
ta Pariste tesis edilen Terakki ve 
ittihat cemiyetile birletmek vesaire 
gibi bazı maksatlar münderiç oldu
ğundan bu teklif o zaman kabul e
dilmit ve bilahare doktor Baha bey 
gizlice İitanbula geldiği zaman vu
kubulan mülakatımızda Ahmet Rı
za beyin efkarını biz de takdir ve 
terviç ederek ittihada kat'iyyen ka
rar verip bu suretle senelerce de
vam eden mesainin artık bir zemin 
terakkiye gireceğini görerek İtti
hat ve Terakki cemiyeti lstanbul 
tubesini te!ıİS ettik. 

Eğer biz bundan iki sene evvel 
Ahmet Rıza bey namına bir söz 
vermemiş olsaydık, ilanı meşruti

yetle maksadı cemiyet bence hasıl 
olduğu ve gaye ve takip edilecek 
~eslek tebeddül ettiği cihetle arka
daşlarımızla veda eder, işe niha
yet vermit olurduk. 

' Bugüne kadar bir fırka halinde 
sebat ve devam, bir nevi teşebbüs 
maksadından ziyade Ahmet Rıza 
beyin lstanbula vürudundan ibaret 
bulunuyordu. Fakat kendilerinin 
meşkuk olan avdetleri daha ziyade 
devamı müteassir kıl<'.ığından ce
miyeti mukaddeseye hizmet arzu 
ve şerefinde bulunanların isimleri
ni ~übeyyin defterini Mehmet be
ye tevdian cemiyeti muhtereıneye 
tevdi ediyorum. 

Rüfekadan bazıları, alelhusus 
ben, artık vücudun zafı ve ihtiya
cat •aile tedariki ile ancak uğrata
bilecek kadar zayıf ve hermedide 
olduğumdan bundan sonra böyle 
itlerle iştigalden beni ve rüfekayi 
hemmalimi millet ve muhterem ce
miyet af ve tekaüt eder. Zaten meş 
rutiyet ilan edilmif, atii vatanı dü
tünecek öyle genç ve faal arkadat
lar yetifIDittir ki vatan bu hizmet
te bizim vücudumuzdan istiğna e
debilir. 

Bizim cemiyet için Paristen gön
derilen ve Rouet ile Hacı Bayarın 
nezareti altına konulan mühür el -
yevm oradadır. Bu mühür ancak 
üç kere tarafımızdan kullamlmıt -
tır. 

(Bitmedi) 
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l<noll A.-<J kımyevi maddeler fabrıkıları, Ludwigshalen •/Rhin. 

M ·ÜTEFERRİK 
POLiSTE 

Esrarkeşlc~ ~ 
Bir arada 

-o-

Polisler ustalıklı bir cür
mü meşhut yaptılar 
Gümrük muhafaza kurumu ve em

niyet memurlan taraiından Kasnnpaşa
da bir esrar kahvesinde yaman bir 
cürmü meşhut yapılmışbr • 

Esrarkeş kıyafetine giren memur
lar, ötedenberi ıüpheli bilinen bu k:Jı
veye gjtmi:ıler , bir müddet beklemıı
lerdir. Bu 11rada esrarcılar birer bi
rer gelmi:ıler ve muayyen esrar çekme 
saati gelince kahvenin karıuında bu. 
lunan diğer bir yere giderek hazırlanan 
esrar nargilesinin başma üşüpnüşler
dir. Bunların araH11da gizli memurlar 
da bulunduğu için, birdenbire bir cür
mü ıneş:hut yapılmı§, bütün esrarcılar 
yakalanmışlardır. 

Kahveci Ali, kansı Bergiizar, Nu. 
rettin, Ahmet, Sallh ve O:ıman .. i~~ 
deki suçlular polis merkezıne goturul
müılerdir. 

Kaçak şarap 
Büyük9d<mecenin MBnar Sinan kö

yünde Gazanfer ağanın evinde güm
riik muhafaza memurları tarafından 
yapılan aramada, 100 kilo ıarap, 50 ~i
loluk cibre bulunmuş, hakkında iaki-
bata baJlannutbr. • 

Kaçak et 
Fenerde Haydar mahallesi~e. Ka

td<çı sokağında oturan Ahmet umınde
ki §'ibıs evvelki gün ç~a paza. 
nndan bir sığır almış ve evınde k~ 
rek pazara satmağa götürürken, elin
deki 198 kilo etle yakalanmıtbr• 

Kalp rlıırmasından 
Sirkecide Ankara otelinde oturan 

60 yaşlarında bammal Fettah oğlu 
Hüıeyin ağa köprü Adalar iskelesmde 
üzerine fenalık gelmiı cliiımü:ı ve son
radan da ölmüıtür. Yapılan muayene.. 

sinde kalp durmasından öldüğü anla

tılmrıbr. 

Hırs.zlar 
Eyüpte Sofular mahalle ve cadde

sinde oturan bakkal Hasan <!""dinin 
evinden pantalon, ve ceket çalan ve 
Eyüpte oturan 19 yaşında Rifat oğlu 
Sadettin ile arkadaıı 15 yatında Avni 
oğlu Ahmet yakalanmııtır. 

Sola fren yapınca 
Davutpaıada tramvay caddesinden 

geçmekte olan 4821 namaralı toför lb
rahim eiendlnin idaresindeki 1877 nu
maralı otomobiJin önüne bir cıck çık

mıı, şoför hayvanı çiğnememek için 
yolun sol tarafına fren yaptığı 11rada 
oradan geçmekte olan 62 numaralı 
tramvay ara.basma çarpmııtır. Otomo

bil hasara uğram11tır. 

Oturan vapur yarı yarıya 
kaya :ıklara bındirmiş 
Bozcaada önünde karaya oturan 

Heluan vapuru bala kurtarılamamııtır. 
T a.hfüiye itine gemi kurtarma şirketi· 
nin Sezar ve Alemdar vapurları çalıı· 
maktadır. 

Dün gelen haberlere göre, 7 bin 
tonluk olan bu gemi, karaya adam a
kıllı bindirmq, baş tarafı 8 kadem yu· 

kan ka!lanıtbr. 

Bu hal, vapur teknesinin hemen ya· 
rı yarıya karada bulunduğunu gö:rter
mektedir. Mevcut kurtanna vasrtaları
nm bu işi batarıp ba:ıaramryıu:.ağı bak
kırıda , görüştüğümüz alakadar bir zat 
ıunlan söylemiştir: 

"- iki aene kadar evvel, ~ene o cİ· 
varda (Prpvidance) isminde büyük bir 
vapur oturrnu:ıtu. Kurtarılmasında pek 
ırüçlük çekilmedi. Bu geminin de bir 
ilııi güne kadar kurtarılacağı umulur. 
Şimdi, aldığı az rahne kapablmıı, yüz
dürülme terlibab alınmııtır.,, 

Ankara Himayeietfal 
balosu 

B. M. M. Bllfkanı Kazım P&§a Hz. 
nin yüksek himayeleri albncla Tüdıi
ye Himayeietial Cemiyeti menfaatine 
6-12-934 perşembe günü akf'DDI An
lcve.palas salonlarmda verilec... olan 
milli kostümlü balonun çok zengin ve 
eğlenceli olması ;ç;n büyük bir özenle 

çaJıııılmaktadır. 

Balo gece•i zengin bir de piyango 
çekilecektir. Geçen sene yalnız ha
nımlar arasında yapılan milli kostüm 
müsabakası bu sene erkekler araun<la 
da yapılacaktır. Müsabakada kazanan
lara kıymetli hediyeler verilecektir. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 22 (A.A.) - Sıfır de

recei hararete ve deniz seviye&İne in .. 
dirilmi:ı barometre bu aabah: aaa.t 7 
de 762, aaat 14 le 761.5. Hararet de
recesi saat 7 de 9 saat 14 te 11. Aza
mi hararet dereces.i 11 Aagari hararet 
derecesi • 

Rüzgar mütehavvil esmİJtir. Aza -
mi sürati saniyede 8 metreye çıkmış· 
tır. Dün saat 15 ten bugün 16 ya ka· 
dar yağan yağmW'Ull irtifaı (8) mili
metredir. 

Otomobilli 
Gazeteciler 
Beş parasız memleket 
memleket dolaşıyorlar 
Otomobille seyahat etmekte olan 

iki gazeteci, Mösyö Boris Mogaro ve 
Mösyö Joseph Zabradinlc iki üç gün
denberi lstanhulda bulunuyorlar. 

• Bu iki gazeteci Belgratta çıkan 
Nedela ve Çekoalovakyada çıkan Svet 
gazetesi namına parasız olarak memle. 
ket memleket clolaımaktadırlar ve bir 
yıldanberi seyahat etmektedirler. 

Bu iki meslcktaı, verdikleri izaha
ta göre, bem guetecilik hem de oto
mobiıli aldıkları firma için prop88anda 
yapıyorlar. Ceplerinde beı para olma
dı~ı .halde uğradıkları memleketlerde 
tedarik ettikleri para ile geçiniyorlar. 

Bunlar 1935 birinci veya ikincit:et
rinine kadar 100 bin kilo met.re yol al
mak için bahse tutu§tilu:ılardır. O la· 
rıtıe kadar bu kadar yol aldrklannı is
bat edince kendilerine vadedilen para
yı alaaıklardır. 

iki arkadaş 1933 sene §ubatmda 
Belgrattan yola çıkmışlar ve §imal mem
leketlerinden geçerek Fransa, hpanya 
Portekiz ve Cebelitanl< yolile Fas Ce
zayir w Tunusa gitmiıler ve ltalyadan 
Istanıbula gelmişlerdir. 

Bundan Suriye, Irak, Iran, Efga
nistan, Azeri>aycan, Hindistan, Şang
hay Singapur, Japonya, Siberya, Rus
ya, 'Lehistan Çekoslovakyaya uğradık- · 
tan sonra Belgrada döneceklerdir. 

İsmet Paşa Hz. 
Soy adını aldılar 

(B::~ı 1 inci sahifede) 
ke1'111elerini soyadi ııeçmiılerdir. Bir· 
çok yazarlar da yeni ooyadı aJmıtlar· 
dır. Yazı illeri müdürümüz Etem iz • 
zet Bey esasen kendi aile ve soyadı o
lan ''Benice" yi muhafaza. etıni.t, yazı 
arkadaşlarımızdan Bürhanettin Bey 
(Felek), Bürhan Cahit Bey "Köroğ • 
lu, Salit.haddin Bey (Güngör), Tevfik 
N:cati Bey (Güney), Topkapılı Saiu B. 
(Kealer), Zeki Ce~I Bey "Bak" Mü
nir Bey (Berik), kelimelerini ooyadı 

olarak seçmişlerdir. 
Diğer muharrir arkada.ıla.rımızdan 

kunın arkada.ıınuzın ba.ıyazarı Asım 
Beyle kardeş'eri Tarık ve Rasim Bey
ler (Us), Vali. Nurettin Bey (Tamır) 
adlarını soyadı olarak aeçmiılerdir. 
Gazetemiz idaresinde çalı~nlarda.n 
)<oıucu Sünu•i de (Karakuruın) ooya
dım almıştır. 

Hcrl{esin gözü 
Silahlanmakta 

(Başı 1 inci sahifede) 

mazdan bahseden Mancester 
Guardian gazetesi, dün Sir Con 
Siymon ile M. Matsudeira arıuın
daki mülakattan sonra vaki beya
nata göre re!mİ İngiliz mahafili
nin eskisi kadar betbin olmadığı
nın anlatıldığını söyledikten sonra 
diyor ki : 

Bu intiba, müzakerelerin birden 
bere inkıtaa uğramamıt olmasın
dan bir ferahlık hissedilmit oldu
ğu suretinde tefsir olunabilir. 

Times gazetesi, Amerikan heye
tinin Vatington, antla,ması bozul
duğu takdirde mezkur antlatma
nın bütün maddelerinin ve mese
la bazı mevkilerin tahkim edilme
mesine dair olan maddenin de hü
kümsuz kalacağını ve Amerikanın 
Guam adası ile Manille'i ve hatta 
Aleoutiennes adalarını tahkim et
mekte gecilaniyeceğini duyurmUf 
olduklarını yazmıt idi. Amerikan 
heyeti mahafilinde bu kabil bir 
iddianın Londradaki heyet aza
sından hiç biri tarafından ne re&
men ve ne de gayri resmi olarak i
leri sürülmemit olduğu kati suret
te beyan ve Times'in bu havadisi 
tekzip olunmaktadır. 
Japonlar vaziyeti ruınl görüyor? 

TOKYO, 22 (A.A.) - Londra de 
niz görütmelerinden ötürü netre • 
dilen yarı beylik bir beyannameye 
göre, V 14inton ve dökuz devlet ve 
dört devlet muahedelerinin arala • 
rında hiç bir ilitik yoktur. 

Japonya 'u düşünütte direni • 
yor: 

Şimdiki pazarlıklarda, ancak 
deniz işleri gözönüne alınmalıdır. 

1935 konferansında, Japonya, 
ve Amerika ile ikişer taraflı barıt 
antla,malarile b14l&flll&ğı düfÜn -
meğe l.azırdır, ancak çok taraflı an 
l14malara katiyen kartı gelecektir. 

lngiltere, uzak tarktaki siya.sal. 
işleri ortaya atmak isterse, Japo.ıı. 
ya buna engel olacaktır. 

HABERL R 
Hindistan 
İdaresi 

Yeni teşkilatı esaıiye 
projesi neşredildi 

LONDRA, 22 (A.A.) - Büyük Bri
tanya imparatorluğunun istikbalini a• 
la.kadar eden çok mühim bir belge dün 
Londrada ne:ıredilmiştir. 

Bu belge, Hindistan kanunu esasi 
projesi hakkında mühtelit pM)amento 
komisyonunun on sekiz aydanberi ha
zırlamakta olduğu rapordur. 

Raporda hükümetin proje•i heyeti 
ınnimiyesi itibarile tasvip edilmekte i· 
ae de çok esa&lı birkaç noktaya ilitil
mektedir. lliıilen bu noktalar projeye 
karşı muhaıfazakarlann yapbğı itiraz • 
!ara uygun gelmektedir. 

Raporda çok mühim olaı-ak şu üç 
teklif yapılmaktadır: 

1 - Zabıta işlerine ait her hangi 
bir nizamname o ınıntakada lngiltere
nin müme11ili olan vali tarafından tas
ditc edilmedikçe mer'i olamıyacaktır. 

2 - Tetbiş hareketlerine karşı mü
cadele icap ettiği takdirde lngiliz hü
kUmeti Hint hükWnetinin her dairesini 
mürakabe etmek için salahiyeti tam· 
meyi haiz bulunacaktır. 

3 - lngiltereden gelecek mallara 
kartı konulacak tarifeler hakkında u
mumi valinin veto hakkı olacakbr. 

Parlimento aza&ı ıimdi komisyonun 
roq>orunu öğrendiğinden meseleyi bü
tün teferıüatlle tetkik edebilecektir. Bu 
projenin müzakeresi bet ay kadar SÜ· 

recekir. 
Bundan sonra maddelerin tetkikine 

geçilecektir ki bu da şimdiki toplanma 
devresinin son raporun on sekiz ay 
gibi uzun bir zaman zarfında hazırlan· 
ması ve gerekıe parlamentoda rapora 
uzun bir müzakere devresi ayrılması 
Hindi•tan imparatorluğu kanunu e1ı&1İ· 
sinin tadili işine lngiliz efkarı umumi
yesinin ne büyük bir ehemmiyet verdi· 
ğini göstermeğe kilidir~ 

Müsülmanlar memnun değil 
KALKUT A, 22 (A.A.) Royter a

jansı muhabirinden: 
Hindistan komisyonunun raporu 

hakkında, Müslümanlar, ekseriyet iti
barile fikirlerini söylememi:ılerdir. Fa
kat yegane gazeteleri olan "Star ol 
lndra,, tekliflerin inkisar uyandma 
olduğunu yazmaktadır . 

On bir ayda otomobil 
altınde ezilenler 

HARTFORD, 22 (A.A.) - Yol

culuk üzerine sigorta yapan kumpan
yaların i•tatistiklerine göre, 1934 YJ• 
lının on bir ayında otomobil kazaları 
neticesinde 20,400 kiti ölmüı ve 740 
bin kişi de yaralanmııtır • 

Otomobil kazalarının sayı11 600 
bindir. Yıl &0nuna kadar ölülerın 37 
bini bulması muhtemeldir. 

Sarre kömürleri 
ROMA, 22 (A.A.) - Fransız ve 

Alman müteıhaıııılan Sarre kömür ma
denleri hakkında esas itibarile uyu§· 

muşlardır. 

Romadan dönüş 
MILANO, 22 (A.A.) - Avustur

ya hariciye nazın M. V al denek bura • 
da Avu;turyanın tahakkuk ettirdiği 
eser hakkında bir nutuk söylemiş ve 
§imdiki hükümetin programını . ~nla
tarak diğer devletlerden sulh ıçinde 
çalışabilmekte., baııka h.iç bir ıey is
temediğini kaydetmiıtir. 

Bu outukta M. Mussoliniyi tem• 

silen Hariciye müsteıarı hazır bulun

muıtur. 

Maarif müdürü izinli 
Maarif müdürü Haydar Bey bu

ıün<I- itibaren meruniyetioe baı1'!•: 
caktır. Haydar Bey dün vali mua~ 
Afi Rıza Beyi ziyaret ederek, . kendru
ne vekalet edecek olan mua~~ ş.,... 
ket Süreyya Beyi takdim etmııtır. 

tl __ _:;K~ü~çu~ .. k~h_a_be~n~er~~I 
• Ankarayı :zTyvet etmi1 olan Y U• 

,.n ayan meclisi reiı vekili Möı!ö 
Stamulis dün sabah Tevtre vapurile 
Pireye citmittir • ---Davet 

C. H. F. Fminönii nahiye reisliğin-
den: . . . • 

Naobiyemiz kob1fre5i t~~·~ıımı 
24 ne tesadüf eden cwnarten sunu sa
at 17,30 da Ankara caddeoi No •. 57 ~.,. 
ki binasında yapılacağından nahıy~
de fırkaya yazılı aı4<adatlann teırifl.,. 
ri rica olunur efendim. 

Kari mektuplan 

Fenersiz çamurlu sokak 
Sular idaresinin dötediği su boru!~ 

yüzünden yağmur yağdık~ cadd""";" 
ÇMnurdan geçil~i~ecek bD' hale geli· 
yor. it güç sahibıyız, sabahlan e~en, 
ak§Binlan geç vakit dönmek mecburıye-
tindeyiz. . 

Caddede tek bir feaer .yok, çamur.·~ 
bol. Bizi bu bataklıktan kurtannak ıçın 
ne yapmak 13.zım? Bir an evvel !~P'!i. 
maH için makamı haberdar ebnenızı Ç 

rica ederim. . 
, EyÜpte Otakçılar Fethi çelebi cad· 

desinde 37 No. lu evde 
Mahmut Şerafettin 

Londrada 
Beklenilen düğün 
Prenses Marinayı kral ve 

kraliça kar~ıladılar 
LONDRA, 21 (A.A.) - Kral ile 

kraliçe prenses Marinayı karırlamak 
için saraydan çıktıkları vakit .U o ka
dar kesif idi ki saray görülemiyordu. 

Prenses trenden inince ilk hareketi 
kraliçeyi ve sonra kralı Öpmek olmuş
tur. Bej tuvaletinin içinde pek cazip 
olan prenses kralın öminde güzel bir 
reverans yapını§, ıilindir §&pka ile gel. 
mi:ı olan kral kendisine muhabbetli 
bir •urette tebessümde bulunmuıtur, 
Prenses bundan sonra bir iki adını i
lerliyerek Düıes dü Y ork ile kucaklat
mrştır. istik.bal her türlü merasimden 
a'ade bir aile samimiliii içinde cere
yan etmiıW.. 

Prens ve prenses Nllrola kızlan 
müteakip trenden inmi:ılerdir. Prenses 
ile kraliçe öpiiımÜflerdir. Bunlardan 
sonra trenden prenses Marinanın iki 
güzel kız kardeşi, prenset Pol ve Kon. 
tes Töring, ile kont Töring inmişler, 

müteakiben mesut ve mahcup bir su

rette gülümsiyen dük dö Kent gözük• 
müıtür. 

Halk istasyondan Bükingtıam sar"" 
yma kadar nifanlılan hararetle alkıı ' 
lamı§tır. 

Yunanistan askeri techi
zat proğramı 

ATINA, 22 (Milliyet) - Dün ge
ce toplanan Hariciye, Harbiye ve Balı 
riye nazırlan Y unanistanın miidaıfaa 

programını tetkik etıtikten sonra kara 
ve deniz kuvvetlerinin t~zatı aske 
riye programını tanzim edilmek ÜZ& 

re kara ve deniz iskin harbiyelerine 
emir verilmi§tir. ---

Kurtoğlu Faik Bey 
ANKARA, 22 (Telclonlal - lkt>. 

sat v ... a.Jeti müstetarlığına tayin edi· 
len Kurtoğlu Faik Bey Tiirlrotıs reisi .. 
ğini de vekiı.leten idare edecektir. --

Emniyet müdürü 
ANKARA, 22 (Telefonla) - ls

tanbul emniyet müdürü Feh,.. : Bey 
hareket etti. Durakta emnıy~ •• ,ıcri 

umum müdürliiğü eılinı tarafından--;;: 
ğurlandı. --Nizamname projeleri 

ANKARA, 22 (Telefonla) - lkti
eat vekaleti tarafından hazırlanan de
niz yollan esas nizamname projesi, 

fabrika ve havuzlar esas nizamname

projesi ve Akay nizamname proıeu 
Maliye vekaletinde tetkik edilmekte

dir. 

Denizlide el tezgahları 
DENiZLi, 22 (A.A.) - Vilayeti

miz dahilindeki tezgihları tetkik için 
gelen lktıoa.t Vekaleti müteha.aaulan 
Denizli mınta.kasındaki el ve ev tez • 
ghlarını teftiş ettikten sonra Ka.lrköy 
n.ahiy..ine giderek yıınlun her tara • 
fmca tanınmq olan Kadıköyün nefis 
dokumaları üzerinde tetkikatta bulun 
muılard.;, Vilayet dahilinde yedi bin· 
den fazla el tezgahı vardll'. Yapılan 
tetkikattan dokumacılar çok memnun 
kalmıılardır. Heyet dün Buldana gi • 
derek oradaki tezgi.h ve dokuma.lan 
da inceden inceye gözden geçirmiıler 
dir. 

Trakyaya yerle~tirilea 
soydaşlarımız 

TEKIRDAGI, 22 (A.A.) - Ana· 
vata.om Trakya eline ka'VUf&ll eoytaı· 
larımızın i&Je ve iak.ilnlan için gece
li gündüzlü ça.IJfı)maktadır. Ahiren telı 
riıni.zde mubaoirlere yardan komiayo 
nu adında. bir k.-iaycoı tefekkü.I et • 
miftir. Remıi ve hususi bütün yar • 
dım tetbirleri Trakya mmtekasn- yer 
ieftirilea muhacirlerin 935 -U için 
de müstahail ha.line getirilmeLeri maJr.. 
saduu cütmek.tedir. 

Kaçakçılıkla mücadele 
ANKARA, 22 (A.A.) - Geçell 

yedi gün i?nde muhafaza tft!l<:ilô.b ta
rafından ikioi ölü 45 kaçakçı ile 87 
kaçakçı hayvanı tu tulmuı, 4403 kilo 
giimrük, 100 kilo inhisar kaçağı, 300 
bin defter ıigara kağıdı, 19 çakmak, 
7 tüfek ele geçirilmiıtir. 

1 Küçük Harıci Haberler 1 
., Havanada hükumet aleyhinde bir 

takun ıarkılar söylemek için .... neye 
çıkan bir kumpanyanın artistine, birkac 
kiti zorla Hint yağı içirmiılerdir. 

• Bu sene zarfında Amerikadan 
Sovyet Ru&yaya üç yüz tayyare mo
törü ihraç edilmiftir. 

* Mançuri hükumeti, Okyanos ser
visi için Ahnanyadan bir kaç zeplin .,... 
tın alacakbr. Bunlann bedeli bakla 
ve Çin bezelyası ibracatile ödenecek
tir. 
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t't ilJiyet'in Romanı: 41 

Va!an: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

ispanya da büyük bir hava bayra
mı tertip etmek istiyordu 
Hülasa 1 Şoför maharetle amadan ilerli-

yor ve Baronun taks' ' · taki 
[Marthe Richard Fransa casusluk teş- . . .. ~sını ~ e-

kilah tarafından ispanyaya Sen Se- ?ıyordu. Hıç şuphesız bu vazıyet 
baıstt'en'e gönderilmiştir. Vazifesi ora- ılk defa ~ına gelmiyordu. Kata• 
da Alınan casus teşkilatına girmek ve lonya meydanında lngiltere oteli-
iki cihetli casusluk yapmaktır. Orada nin önünde üç adıanı taksiden in • 
Alınan. casus teşkilatı reisi Baron Fon diler. Burada bir b ka otomobil 
Krohn la tanışrruşt • •. d- 'L d d Diji • a.na uruyor u. at ettim ve 

Kendisini bu teşkilatın içine alııuş- bunu derhal tanıdrm. Bu Fon Krohn 
!ar ve casusluk yapmak üzere Fransa- un Mercedes'i : .rı. Şof>:,.;:~ bu' -~ 
ya göndermişlerdir. Marthe Richard .... ~~ ~ 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. La- kağm ~mda durdu ve bana sor-
ıloux'tan izahat almış ve tekrar lspan- du: 
yaya Sen Sehastiyen'e dönmüştür. - Hangi ara.bayı? 

Eğer elimde bir tayyarem olsay- Filhakika Fon Krohn iki arka-
ılı, Fon Krohn beni muhakkak çok. daşından ayrılmış ve kendi otomo-
ıhemmiyetli itlerde kullanırdı ve biline hinm.i~ti. Derhal cevap ver· 
1ıatta bu tayyare ile tahtelbahirle- dim: 
rin bulunduğu yerde malôınat gö- -Taksiyi .•. 
lürüp malôınat getirmek için kul- Hareket ettiık. Fon Krohn'un o-
laıım,.,,1 da ihtimal dahilinde idi. lomobilinin yanından geçiyorduk. 
Bu sayede faaliyet dairem geniş _ Fakat o hiç farkına varmadL Tak-
lerdi. Ve icap ederse hemen hudu- siyi takip ediyorduk. 
du da geçer ve şeflerime icap eden Bu iki adamın da iki casus ol -
mali'ımab verebilirdim. duğu artık benim için su götürmez 

F 
bir haki.katti. Çünkü Baronun ta -

aıkat harpten evvel r.ahip oldu 
0 

ik. t . F d biatlerini. huylarını gayet iyı' an • 
gum ı ayyareyı ransız or usu- lamıttım. 

na r.atmıştrm. Belki yüzbaşı La - Hızla ilerliyorduk. Yollar _....ı,. 
doux da yeni bir tayyare elde et- ~ pıeoı için bana yardmı edebilirdi. kötü idi. öndeki otomobili kaybe-
1ıtte pu ümitle randevudan birkaç deceğiz diye korkuyordum. Hatta, 
gün evvel Barcelone'a gittim. Key- bir aralık ümidi bile kesmittlm. Fa 
fim yerinde idi. Gönlüm ferahb. kat ~för böyle işlere çok alıfkm • 

Tesadüf garip bir arkadattır. dı.Birdenbire küçük bir lokanta • 
Netek:m gittiğimin birinci günü nın önünde durdu: 
Barcelone'da dol~ııken, çok ateş - _Buradalar dedi. 

. li, çok alevli bir genç olan Hooilla F ransadan matem elbisesile gel. 
ya raslgeldim. Bu adam meşhur miştim. Yüzümde siyah bir tül va:r 
bir tayyareci idi ve ispanyada ken dı. Binaenaleyh her iki adamın be 
disine büyük bir töhret yapmıştı. ni tanımalarına imkan yoktu. Der-

- Niçin ispanyaya geldiniz, di- hal içeri girelim. Ve mü-.'-ı:ün olur-
ye sordu, sa onların muhaverelerini duyabil-

- Fransız salibi ahmeri menfa- mek için kendilerine ÇC>.iC yakın bir 
atine tayyare bayramları yapmak masa intihap ettim. 
için. Garson geldi. Yemeği almanca 

Hedilla çok Fransız dostu idi. ile ısmarladık. Garson şaşmıştı, 
Bu haberden son derece memnun ağzı açık kalmıştı. Az kalsın elin-
oldu. Gerek kendisinin, gerek ar- den tabakları düşürecekti. Alınan-
kadaşlarının bana bu husu.ta yar- cayı anlamıyordu. Ei:er fransızca 
·dım edeceklerini vadetti. Ve son- konuşsam yanmıdaki adamlar bel 
ra beraber yemek yemek ve tanı - ki şüpheye düterlerdi. 
rıadığım karı$ını bana takdim et - Bu sefer birkaç Mpıınyolca ke-
mek için beni Barcelone civarın - lime ile karıfbrarak almanca söy-
daki evine (!'>türdü... !emeğe devam ettim. lki adam ge-

... Yemekten sonra tekrar Bar- ne dikaktli dikkatli bana bakıyor-
celone'a dönecdı:tim. Fakat dön - lardı. Alman olduğuma adeta ka -
mek için hiç bir nakil vasıtası yok- naat getirınis gibiydiler. Hiç şüp -
tu. Halbuki ben bebemahal dön - hesiz, bu da bir Alman casusu di-
me& ve Fon Krohn'un gelinceye ye düşünüyorlardı. 
kadar ser<best bulunduğum iki gün Gayet az yedim. Yemekleri o 
den azami istifade etmek ntiyor - kadar işotihaaver değildi. Zaten it-
Clum. Tayyare bayramının progra- tihamın olup olmadığını düşünınü-
mını hazulayacak "e kendisinden yordum bile. 
mali muavenet isteyecektim. Hiç Casus p~inde dola.ş.mak insan-
füphe yok ki o buna son derece da hatka zevk ve arzu namına bir 
memnun olacak ve bu maske altın şey bırakmıyordu. Yemek esnasın-
da kendisinin menfaatine çalı.-.ca da iki adamdan en genci mütema 
'.iımı zannedecekti. diyen saatine bakıyordu. ikisi de 

Yolda bir payton buldum. Ve l,.panyoldu. Hızlı hızlı konuşuyor· 
fıstdô mz.kam Barcelone'un, yolu· lar, mütemadiyen ellerile ip.retler 
nu tuttuk. Ben yapacağımız bay • yapıyorlardı. Ve muhaverelerini 
rama dair hülyaya dalmıştım. Bir- bana duyurmak istiyorlardı. 
den bire Fon Krohn'a rastgelmiye- Maalesef o zaman gayet az is-
yim mi? Benden elli metre kadar panyolca biliyordum. Bununla he· 
uzakta idi. Bahriyelilere ait efya ""' raber lakırdının geliaştından tre -
tan bir mağazadan çıktı. Kendisi- ne bineceklerini anladım. Yemeği 
nin tara~sut edilip edilmediğini an- onlardan evvel bitirdim ve gayet 
lamak için etrafa bakındı. Sonra sükunetle zaten çok yakında bulu-
alelii.cele orada bulunan bir taksi- nan gara gittim. 
ye atladı. Her ihtimale karşı Port - Bou i-

Ben onu, Madrid'de zannediyor çin bir bilet aldım. Fazla bekleme-
duın. den Perpignan - Paris ekspresi gel 

Derhal arabadan indim ve Baro di. iki adam da orada idi. Evvel • 
nun çıktığı yeri tetkik etmeğe baş- den biletleri vardı. Vazifesine çok 
ladım. önden bir defa birkaç de- sa.dık olan Fon Krohn onları bu 
fa geçtim. Önce, herhangi bir mal bahriye eşyaları satan mağazadan 
Atın almak için içeri giımeği kur- bizzat gidip almıttı. Baron tüpbe-
dum. Sonra vazgeçtim. Yol çok siz, iki casusun hiç bir yerde tanın 
tenha idi. Ve alqam çökmeğe baş- maması İçin böyle bir tetbir ibti • 
lıyordu. yarına lüzum görmüttü. 

Uz,akta bir aıranın üstüne otura- Her ikisi de çok aceleci idi. Ve 
rak evi dikiz etmeğe koyuldum. zannederim ki beni faık bile et -
Yapacak fazla iş yoktu. Oturmak • memitlerdi. ikinci mevki bir kom-
tan yorulmuttunı. Tam kalkaca - partımana yerlettiler. Ben de ya -
ğım sırada birdenbire mağazanın nındaki kompartımanda mevki al-
önünde bir taksi durdu. Ne garip dım. 
tesadüftür ki içinden gene Fon Ne yapac.ktım? Her zaınanki gi-
Krohn çıktı ve etrafı, iskandil el· bi ilerisini ke!.tiremiyor ve daima 
tikten sonra tekrar mağazaya gir- tesadüflere emniyet ediyordum 
di. ·Yolda en genci, en r.abırsız ve en 

Her ihtimale kar,, taksinin nu- sinirlisi, bir sigara içmek için kom 
marasını aldım ve en yakın bir du- partıınandan dışarı çıktı ve dolıq-
raklan batka arabaya binmek için mağa başladı. Kapımın önünden 
yürümeğe ba~ladım. geçrken beni farketmilti. Ben biı· 

•••. Otomobilin köşesine, içi- ıı'moda gazetesi okur gibi yaptım. Lo 
ne büzülmü~, sak!anmı~u.n. o .• az kantadan sonra burada da kar,ıla-
sonra Baron mağazadan çıktı. Ya- rına çıkmam onu enditeye düşür -
nında iki adam vardı. Uzaktan üç mü~tü. Süratle yerine döndü. iki -
gölgenin ilerlediğini ve taksinin i- sinin de önce hızlı hızlı bir şeyler 
çinde kaybolduklarını gördüm. konu~tuğunu duydum. Sonra kapı 

Şoförüme: gürültü ile kapandı. Ben de hare -
- önc!e:.i c~o::nobili ta!cip edin: oktsiz bekledim. 

<]edim. - Bitmedi -

iLLi t.1 t.:U MA / .1 t.:)Kll J::>ANI 

M~Mi.EkETU4=-a\ 
iz mit kağıt fabrikası · 

Hergün 800 ile 1000 arasında amele 
· işi başarmağa çalışıyo~lar 

lzmit kağıt fabrikasının yapı lacağı yerde laaliyet 
IZMIT, (Milliyet) - Sümer bank 

tarahndım lonıitte in:ıa ettirilmekte o
lan kağıt fal>. - ,.ı iti büyük bir hızla 
ilerlemektedir. 

14 ağuMıos günü Başvekil hmet 
P- hazretlerinin fabrika temdini at
tı!' d~ bal>çenin yerinde bugün 
gozlennuzı kamaştıran muazzam bir iş 
başanlmalotadır. 

Fabnka lzmitin garp cibet:inde 13 
bin metre murabbaı bir saha dahi!;nde 
ill§A edilmeı.tedir. 

IDfBal'la böiyük bir gll)'ret görülü -

yor. Her gün muntazaman 81)() ile bin 
arasında amele çalıpnakta , yapılan hu
•usİ temriratla amelenin bir ı..m.. da 
geceleri it görmektedir. 

1 nşaata nezaret eden mühendrs 

Rüstem Bey, "'"' muayyen o1- za
mandan evvel l>itirilmesine çalııddığım, 
havalar "müsait gi<lerse (beton) ii!eTİ -
nin 15 gün zarfında tamam olacağım 

aöylüyoo-. 
Fabrika sahası cuma günleri halkın 

mesiresi olmıqotur. . 
Yıkılan b:r köprü yeniden yapılıyor 

..... - --
şibinkarahiMıT lröpriisiiniin tem« atma merasimi 

.ŞIBIN~ISAR, (MiHiyet) - yük obuadan y..,.Jma.ma ~ of-
Şlıiııbrmi_..., tadoudan geçen Ye • muş, kazanın faal ve çc* by.netli kay. 
fİl Irmak üzerinde sağ ve solundaki makamı Ahmet Beye münıcaaıt eıl&-
nahi,., ve köyleri birbrine bağlayan rdı: lıalmı ela yani 
biiY'iik bir 1oöprii bir müddet.tderi yı- lannı göriişmüştür.'ımnm temini ,.,J-

kdmq, bıı ,w.len miinakaliııt güçJeı- Belediye reisi Hüsnü 8ey de bu 
mİJIİ. hayırh işe 250 lira venniftir. Komis-
. Bu kere kaza tüocarmdan Dik Hay- :JO? memlekette daha bir 91>1< eksiklik-

" Bey köprünün idarei hususiyeye len tMNımlamağa çııılqacakbr. 

Yol kazaları 
Bir kamyon otuz kişi ile 

beraber devrildi 
AYDIN, (M;ffiyet) - Bugün Nazilli

den Onıdolara giden oı..kar Genneııcik 
ve .Ortaklar ~t:asyonları arasında <ievri
l"""k .be! lcişinin yaralamnasına sdı<biyet 
vennıifbr. 

Vaka şöyle olınuştur: Makinist Ahmet 
Mulısön Efendinin ~nde bulunan 
10/ 15 numaralı motokar •at 8.20 de 
Germencikten ayrılmı1. içinde 30 .kadar 
yolcu varmış. Gennencikten 4 kilometre 
l<ad..- aynldrktan sonra ( 150) ki::omet
rede 10/ 15 numaralı tel direği önünde 
hat üzeri.ne atılan bir telefon dircğme 

çarpmıf ve 20 metre kadar direği ıüriik· 
!edikten sonra hattan çıkarak devrilmİ1 
Ye şarapnelin içine )'Uvarlanmrı. Yoku· 
1anlan Aydın hıMusi muhasebe ba.Jkitibi 
Fahri Bey batından, Encümen katibi Js
mail Bey kulağından, onnan muhafaza 
msnuru Abdullah Çavuı kahurp kemik 
leoiıDden, htMusi ~ t.ıııbıı:ildan 
Mehmet Efendi cli§lerindeın VaciDc Ha
nım da çene ve oai gözünden yaralan -
nuıtır. Morokanla bulunan Gennencik 
Nahöye Müdürü Süı.'ey.nan Bey hemen 
ııetôrttiii bir oto ile yaıralıl.-ı Aydın 
memleekı hastanesine göndeımi~. Sü
leyman Bey. ve diğer yolculara bir şey 
olmamiştır. Süleyman Beyin ha.diseyi vi
layete de h.._. vermesi Ü7ıerine bıwadan 
C. müddeiumumisi, s.W.at müdürii, bükü 
mel doktonı, emniyet müdürü beyler va· 
ka mahalline gİl.mişler ve tahkikata baş
lamıtlardır. 

Direğin orada telelon teli ve direkleri
ni tamir eden jandannalar tarafından 
hatim ilerVsine atıldığı ve çoeuklar tara
fından da hattın üzerine konulduğu tes
bit edilmi§tir. Nahôye Mii<lürü Süleyman 
Bey failin izi üzerfode olduklarını ve ya
kalamak üzere bı.ılunduklannı söyledi. 

Süleyman Beyin, me-tanetini kaybet -
meden İcap eder. tedbirleri alınası kazaya 
uğrayanları çok seviı>dinniıtir. Kazaze
delerin yaralan hafiftir. Bir iki gün için• 
de hastahaneden çıkacaklardır. Hepsine 
geçmiş olsun. 

Nazil ide 
Bir suiistimal 
Bir tahsildar paraları vez

neye yatırmayormuş 
AYDIN, (Milliyet) _ Deitenlan _ 

mız Nafu Bey 15 - 20 gündenheri 
Nazilli maliye daire.inde s...diıii. bir 
ydolıuzluğu dışa vurmak için çalrşıyor-

u. 

Deliterdar Bey daha jlk anda bunu 
mey<lana çıkardı. Tahkikatı kanşbr
mamak için bu işi o zaman yazmamıı
t~. Tahkike! bitıni' ve hazinenin 
bınlerce lirasımn ziyana uğradığı anla
fılmıftır. 

Bu bozuk it d&t sene<ir &ürüyor _ 
ml>§. Bunu yapan Tahsildar Arif F.I. 
mal.buzları tahrif etmiş ve a.di malı:· 
buzılarla taboilat yapmıştır. Arif Efen. 
eli tevkif edilnıiftir. 

Aydında yapı iş"eri çoga'.dı 
AYDIN, (Milliyet) - Bu sene Ay

dınımızda ev ve dükkan İnı§aah pek 
çoktw. Hemen her cadde ve so&ıakıta 
bir yeni yaprya rastlanıyor. 

Yapılan yapılann hepsi ele ebniye 
kanununa uygun olarak plin ve proje. 
si beledi-ye fen ve aıhhet müdürleri ta
rafından tasdik edilerek yapılmaktadır. 
Bu yapı bolluğu güzel Ayclırumızın 
boı arwalannı yakında dolduncak ve 
§eıhri daha. güzelleştirecektir • 

Askeri tekaütlerinden 

Binbaşı Ali Cavit Bey 
ve ailesi URAS soyadını takınmıttır. 
Uras Osmanlıcada Saadet demektir. 

(5071) 

ZA YI - Beyoğlu malmüdürlüğiin

~en almakta olduğum maatmuıı 3047 
bva ve 1111 kaza numaralı senedi res
mimi kaybettim. Y eniıi alınacağından 
hükmü yoldur. Andon Kabaracıyan 

(5069) 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen delaki bilmecemizi doğra hal
ledenler araunda çektiğimiz kur'a ne
tic:eııinde birinciliği: Usküdar lmrabor 
Alipaşa soluıl< numara ( 30) Abdullah 
ı:ı....n Bey, ikinciliği: Topkapoda Cemil 
lamail Bey kazanmrşlardrr. 

Ceçen defaki bilmec~m:· 
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 S,E v Ü , ı ,•ıT.•ı ı ı S ! EI 
2 O I K , • ı • . • ı•I EIT I Ç i i lR 
3 Y! İ IGI 1 ıTl• : Rl• : GliTıi 

1 4 A IM IA Ç • • iEiTI i iKi~ 
5 D;•IZ • • ı İ .• IEILIEIK 
6 IIR•E ş ı s ı t ı z :mı çı~ 
7 •ltlS.•.•IT !••-T,EiK 
8 •IZIE I Y ı B'E '. K ı•.•,a '. A 
9 SIEIR!E ı •Kıt ı• , D ı A . M 
10 Al•ITl•IF . •ı• ı SIU I LıU 
11 NIEl•!•A S F 'A •L IT • 

Osmanlıca karşılıldannı yazdığunız 
kelimelerin öz tiiri<çe mukabifferini bu
larak ıeklimizin boı hanelerine yerleş
tiriıriz ve kes"""k (Milliyet bilmece me
murluğuna) gönderiniz. Doğru halle
denler arasıında kur'a çekiyoruz ve ka
zananlara hediyeler veriyoruz. 

Müdclet: Pazartesi güırü al<1amına 
kadardır. 

1 
2 
3 
4 

' 6 
7 
8 
9 

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

1 .1 1 ı • 1 1 1 1 1 
1 l•I 1 ı • 1 1 1 I_, 
l•ı•j•I l•I l•I i .:_ 
1 IBI I 1 I I 1 •l _1 

ı ı ıaım•mı•l••i i• 
l•I l•I 1 1 1 1 I• 

1 l•I ia 1•1 l•I ı• 
l•I. 1 1 ! 1 1 1 1 1 _, 
1 1•1 ı mı 1 :•I 1 I _ 

ll 1 l•I i 1 1 1 ,•I 1 _ 
11 •ı '• ' •ı 1• -

Soldan sağa 

1 - Lôgaıt (6) kanurı (4. 
2 - Akıl (2), yet (2), cenini .,., 

im, moıtereddi ( 5). 
3 - Rabıt edab (2), daima (2). 
4 - Nota, istifiıam edab (2), dii-

rüst, muntazam (6). 
5 - Mader (3). 
6 - Nota (2), aJil, ham üzüm (5). 
7 - Yemek (4). 
8 - Telif etmek, vesatet (9). , 
9 - Beygir (2), amel, fiil (2), ne-

zaket (3). 
10 - htifhllDI (2), Yat• nemli (5). 

akrl (2). 
11 - Rıi>rt edab (2), pislik (3). 

Yukardan a§ağı 

1 - Herze, milııasd>etajz (10). 
2 - Akıl, cephe, arka değil (2), 

inhitat, sukut, >'*uf ıleiil, (4), çahuk 
(3). 

4 - Rabıt edab (2), bmak yaraoı 
(6). 

5 - ideal, meıflı:üre (4), nota (2). 
6 - Emare (2), Afganİ$tamla bir 

tdıir (5). 
7 - Hırdeme, lıi:znıetçi, velet ( 4). 
8 - Yüriimekten emir (4), vazife 

(3), tarif edab (2). 
9 - Yemek (2),-. (2). 

10 - Şir (3), bir büyük kvş (6). 
11 - CeTeyan, meyi ( 4), siy"'1 ( 4). 

1 ,--ı;tanbul Harici Askeri 
I_. Kıtaat ilanları. _, 

Fırkanın Bayramiç, EıiJıe 
ve Kirazlıda bulunan Piyade 
kıtalarının senelik ihtiyacı O' 

lan (250,000) kilo kuru ot Jt~· 
palı zarfl:ı 27 - 1 1 . 934 Sı:lı 
günü saat on üç b:.ıçukta ih:ı' 
lesi icra kıhnacağ.nd .. n tal•P • 
lerin şartnamesini görmek içİO 
her gün ve m' • -:asaya gire· 
ceklerin belli saatten evvel te' 
minat mektuplarını Bayra • 
miçte Satmalma Kom!syoııll' 
na vermeleri. (569) (742Ik 

Bayramiç garnizonuııd9 

bulunan kıtaatın ihtiyacı oJşll 
(240,000) kilo Arpanın kaı>3' 
h zarfla 25 - 11 - 934 tarihİıl1 

müsadif Pazar giinü saat oJI 
iiç buçukta ihalesi icra kıbıış' 
cağından taliplerin Bayraıııİf 
te Satınalma KomisyonuJl9 

müracaatları. (588) (755tJı 
• • • 

Çorludaki muhabere )atş&' 
sı için bir telsiz makinistine 
ihtiyaç vardır. Talip olanla.J1ll 
şeraitini anlamak üzere K. O. 
Kumandanlığına müracaat!&' 
n . (631) (7919) 

79 91 

Burgazm 274 ton ve Kırlı· 
larelinin 308 ton unlarının j)ı&' 
leleri 2-12-934 pazar günÜJI~~ 
tehir edilmiştir. İsteklileri 
şartnameyi görmek için hel' 
gün ve pazarlığa iştirak e<Je• 
ceklerin belli saatte Lülebtıt' 
gazda Satınalma Komisyoıııl' 
na müracaatları. (7983) 

• • * 
Koca Tepe Kışlası yapıtı' 

nın kapalı zarfına talip •• it• ..... :.,. 
madığmdan pazarlığa döJ<il 
müştür. İhalesi 29-11·934 
perşembe günü saat 1 l dedir' 
İsteklilerin proje ve şartnaJ11e' 
yi göreceklerin her gÜn ve P'' 
zarlığa gireceklerin belli giiJI 
ve saatte Ankarada M. M. Ve· 
kaleli Sabnalma Komisyoıııl' 
na mi.i.racaatları. ( 636) 
(7984) 

* * * 
Fırka kıt'alarınm ihtiyacı 

olan 56400 kilo yerli pirİ~ 
kapalı zarf usuliyle satın abıl' 
caktır. İhale 15-12-934 c:ıl' 
martesi gÜnÜ saat 11 de BıJt' 
novada Askeri sabnalma )<O' 
Şartnameler Ankara V eıaJI 
misyonunda icra edilecektİJ'• 
satmalma komisyonunda 1e 
lstanbul'da Levazım Anıir~· 
ği ve lzmirde satınalma )<O' ... ,. 
misyonlarında görülebilir. 1 J 
liplerin mezkUr saatten e"" ~ 
Burnova satmalma komisYoı! 
na müracaatları • (635) 

(7983) 

lstanbul dördüncü icra memurluğun
dan: Tamamlan yeminli ebLi vukuf tara
fından Kadıköyünde Osman ağa elyevm 
Ruim Paşa mahalle.inde PiyMa soka-
ğında 1 Numaralı arsaya 1800 lira ve • • • 
gene aynı mahalde 3 No.lu arsaya 677 bu Vize kıtaalının ihtiyacı O' 

lıçuk lira v
680
e yineliraayni ~alde.5malıalnumara-d lan 9';156 kilo arpanın pa$~· 

arsaya ve yıne aynı e lıkla 25-1 1 -934 pazar ...:;dil 
7 numıın.lı arsaya 685 lira ve yine ayni 

5
-jll'jll 

mahalde Recai zade sokağında 9 Numa- saat 15 dedir. Talip olanl. 
rab anaya 540 lira ve yine ayni mahal- Komisyonumuza eglmelerJ• 
de 11 numaralı arsaya 547 buçuk lira (7924) 9143 __. 
ve yine ayni mahalde 13 numaralı ar- ~ 
uya 535 lira ve y;ne ayni mahalde 15 
nwnaralı arsaya 525 lira ve yine ayni ma 
halde Piyasa arkası sokağında 33 nmna
rab arsaya 705 lira ve mevcut haritada 
33 numara ile gösterilen iıbu 33 numa
ralı arsanın arkasına tesadüf eden ve yü 
zü olmayan arsaya 60 lira ve ayni ma
halde Talat Bey sokağında yeni 2 ve 
6*i 61 numrab arsaya 235 lira ve ayni 
mahalde Recai zade sokağında 25 Nu· 
maralı arsaya 61 lira kıymetler takdir 
edilmiş ve mezkur arsalar açık artırma
ya konulmuı olup 22-11-934 tarihinde 
ıartnameleri Divanhaneye t.lılik edil&
rek 29-12-934 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat on dörtten on altıya ka
dar lstanbul Dördüncü icra dairesinde 
satılacaktır. Artırmaya ittirak için yüz
de 7,50 teminat akçesi alınır. Mütera
kim vergi Belediye vakıf icar...O ıniiftle
riye aittir. 1929 tarihli icra kanunun 

119 uncu maddesine tevfikan hakları ta• 

pu sicillerile aabit olmayan ipotekli ala
cakldar ile diğer irtifak bakla aahipl&
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve ına 
nrife dair olan iddialannı ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müspitelerile bildirmeleri liizımdır. Aksi 
halde haklan t.,pu ajciJlerile sabit o.Jma
dıkça oallf bedelinin paylaşmasından 

Devredilecek ihtira berllV i· 
" Torba yataklar ve bunlann t.,..ıı 1, 

mali ile iki veya daha ziyade Pi~~ 
§el<kül eden kum"!lan,, haldnncl#' ..ıı· 
lira için liı:tisaııı Vekiıleti Saııa:f'İ ;· ı· 
düriyetinden istihsal edilmiı olıın 
kinci Teşrin 1932 tarih ve 1590 "~ 
ralı ihtira beratmm ihti~a ettiği b~ 
bu .kere hafı.- devir .,.--1.ut j 

""':"" _ı.ls ~~ 
verileceği teldif edilmekte .,._..-. ;ııe' 
busuata fazla malümat ediıunelı ·~ 
yen zevatın latanbul'.ı.. BahçekaP~ "' ..., ,.ııtı 

T8' hanında 43-48 numandı idare!> 
müracaat eylemeleri ilii.n olunU~ 

..,,,. 
lıtanbuJ Birinci lfla. menıurhW 

dan: 1ıif1 
Kuzguncukta vaki ecz.aY' tılı ,,,~ı 

ve kimyeviye fabrikaamda ,,.e • ı· 
maaa, dolap ve buna müsna$İl ~y • ı•lir 
çık arttınna ile satılacağrndıot' · ;~ 
olanlann bu ayın 26 ıncı paz"rt"''.ı~~ 
nü oaat 15 te orada bulunınalaı1 ;941 

olunur. _V 
L ~ 

hariç ka!ırlar. Alakada~larm j<htl ıı1 
d . •- . h'-• .. h~"''" 
eı Kanunıye a K.amrna gore " 

meleri ve daha fazla mahinutl ,.tfll" O 

krokileri ııönnek isteyenlerin 934 
dosya numarasile dairemi:ıe rnu.rtl 

!arı ilan olunur. (5072) 
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• 
İstanbul Levaznn Amir· 

liği Satın Alma Komisyonu 
llanlan 

rı;t:;ıbul kumandanlığı sa · 
l...!!!!!!.ma komisyonu ilanları Istanbul Ziraat Bankası Satış Komısyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi , Sokağı Emlak Hissesi Cinsi Hisseye göre mu-

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlikıtaat için 5000 kilo 
sirke aleni münakasa ile 25 
1' eşrinisani 934 pazar güiı.ü 
saat 15 de alınacaktır. istekli· 
lerin T opanede "'Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(504) (7400) 840ı 
• • • 

Kuleli Asker~ Lisesi talebe
si için kumaşı ciheti askeriye
Ye ait olmak üzere 600 kaput 
26 Teşrinisani 934 pazartesi 
g\inü saat 15,30 da yapılacak-; 
br. Taliplerin Topanede Sahn· 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(539) (740ı) 8402 
, • • • 

Hava Makinist Mektebi ih
tiyacı için 2000 kilo kuru so
ğan 4000 kilo patates 300 kilo 
tııercimek 26-11-934 pazartesi 
güoü saat 14 ve 14,30 da ayrı 
aYrı pazarlıkla almacaktır. is
teklilerin T opanede Satınal-
' ına Komisyonuna gelmeleri. 

(588) (77ı9ı) 8889 
• • • 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1680 adet Battaniye 9-12-934 
Pazar gü:aü saat 15 de kapalı 
:ı:arfla alınacaktır. Şartname 
Ve nümuneyi göreceklerin her 
RÜn ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli saatten bir 
'aat evvel tekliflerini T opha-
1\ede Satınalma komisyonuna 
\'erilmeleri. (581) (7670) 

9006 
• • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıt'at için 100 ton kuru fasul
Yanın kapalı zarfında talip 
çıkmadığından 29-11-934 per 
§embe giinü saat 15,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. isteklile
rin Tophanede satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (619) 

(7985) 
• • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıt' at için 100 ton pirinç kapa
lı zarfında talip çıkmadığın
dllt\ 29-11-934 perşembe gü
llii saat 15,15 te pazarlıkla a
lınacaktır . İsteklilerin Topha· 
hede satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (617) (7986) 

• • • 
Bir numaralı dikim evi için 

24 kalem makine parçaları 
29.11-934 perşembe günii 
taat 14,15 te pazarlıkla alına
taktu-. İstekl;lerin Tophane· 
de satınalma komisyonuna 
C !.me1cri. (618) (7987) 

Beyoğlu dôrdu!lc· ıulh hukuk ınahke
lrıesinden : 1 - Beyoğlunda Müeyyet 
>aJe ınahallesjnde yazıcı ookağmda a· 
tik 32.34 cedit 28 No. lu mukaddema 
iki hap hane elyevm Bronştayn iominde
ki apartunarun tamamı (24ı85) lira 
k.yrnetind. olup bunun yüz kıri<ta on 
bissc,inin tekrar ( 48) hine itibarile (2) 
taın ve ( 4) çıplak mülkiyet hisseleri. 
2 - Beyoğlunda Müeyyet zade mahalle· 
lİnde Makri çıkmazı sokağında atik 
41.43_ cedit 5ı-53 No. lu iki bap hane 
bunlardan 53 No. lu hanenin tamamı 
( 1440) lira ve 51 No. lı hanenin tama· 
nıı (2304) lira kıymetindedir. Bun· 
larda keza yüz kırkta on hissesinin tek· 
>ar 48 hiS1e itibarile (2) tam ve (4) 
Çıplak mülkiyet hisse'cri. 3 - Galatada 
11erc1<e11 zade mahalle•inde Yüksek Kal. 
dırıın caddtoinde atik 54 cedit 52 No. 
lıı dükkanın tamamı (325)) lira kıyme
tindedir. Tamam nm 48 hine itibarile 
(2) tam ve (4) çıplak mülkiyet hiHe

:••'.· 4 - Galatada Arap camii mahal· 
•trnde Hezaran ıokağ;nda atik 13-13 
":'iikerrer 13 cedit ı9-2ı No. lu yekdiğe
~rne maklüp dükkanı müştcmil bir hap 
•nenin tamamı (22083) lira kıym•.tin· 

d•dir, Bunun yanaının 48 hine itibarile 

1~2 ~ taın ve ( 4) çıplak mülkiyetı hi&5e· 
""" Y ukanda yazılı pyri menkul his· 
:ı.,.; müteveffa Jak Brooflayn efendi. 

en terckeıin mahkemece vaziyet olu· 
"an . la muteveffiye madam Mari Bron~· 

Yn nhdc:sine intikali laznnı:el bero 
"eçt,; . 
~ •zah 48 de 2 tam mü c:iy i ve 43 
•el 4, İntifaau: yani çıkplal< mülkiyet hi•· 
~ erı açık artırma •uretile 24-12-934 
·~•art -ı.ı., esı saat 14 de mahkememizce • 
aJ <:a~tır. Talip olanların yüzde 7,5 pey 
.ı.;~ile ~ cün ve sa.~tte Beyoi;lu 
><r b:i6 sulh h ;uk mahkem inde hn· ı 
,.., . urımalan ve fazla lümat (. 
k <lk rıtiyenlcrin 93" ız nuT. :ıı ile mah· 
1 <'rne kalemin mu caatl:.n !üzumu i. 
ctn olunur (5068) 

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

(279) (7682) 8851 
• • • 

Kumandanlık kıt'atı ihti
yacı için (1200) bin ikiyüz 
kilo Domates salçası pazarlık 
la satın alınacaktır. ihalesi 25 
İkinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart- . 
nameyi görmek üzere her gün 1 

Fındıklıdaki satmalma komis-' 
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak
tinde komisyonda hazır bulun· ı' 
maları. (306) (7908) 

9ı34 

• * • 
Kumandanlık Kıt'atı ihti

yacı için 26 ton Nohut pazar· 
hkla alınacaktır. İhalesi 25 
İkinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıdaki satınalma ko 
misyonuna müracaatları. İ
haleye iştirak edeceklerin de 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (307) (7S09) 

9135 
• • • 

Kumandanlık Kıt'atı ihti
yacı icin 4000 kilo Beyaz Pey
nir pazarlıkla satın alınacak
tır. ihalesi 25 İkinci T es,· in 
934 pazar günü saat 14,3Ô da
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün Fındıklıda 
ki satına!ma komisyonuna mü 
racaatları ve iştirak edecekle
rin de vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (308) 

(79ıO) 9ı36 
••• 

Kumandanlık kıt'atı ihti
yacı için naını 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 satınalma komisyo
nuna müracaatları ve iştirak 
edeceklerin de vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

(309) (7911) 9ı37 

• • * 
Kumandanlık krt'atı ihti

yacı .için 25,000 kilo kışlık 
patates pazarlıkla alınacaktır. 
İhalesi 24 İkinci teşrin 934 cu
martesi günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartnamesini 
görmek Üzere her gün F mdık
lıdaki satınalma komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 

(3ııı (7913) 9ı38 
••• 

Kumandanlık kıt'atı ihtiya
cı için 5,500 kilo kuru soğan 
pazarlık alınacaktır. İhalesi 
24 İkinci Teşrin 934 tarih cu
martesi günü şaat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek Üzere her gün Fındıklıda
ki satınalma komisyonuna 
miiracaatları ve iştirak ede· 
cı>klerin de vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

No. su No. sı hammen kıymeti 
1979 Büyükada Meşrutiyet Albayrak 20 15/ 96 Ahşap hane ve bahçe 625 T. L 
1980 ,, ,, Yeni Doganbey eski Kurtoğlu 19 12/ 20 ,, 654 ,, 
1986 ,, Cami Firuzeaki,Yeniyeni 8 10l 48 ,, 110 ,, 
3242 ,, Yalı Zagnospaşa 27 Tamamı Arsa metresi 67 134 ,, 
3244 ,, Made11 Şalcı çıkmazı 25 121/480 Ahşap hane 190 

" evsafı ya· Yüzde yedi buçuk pey akçesi ile ihale bedelleri nakden veya gayrimüba dil bonosile ödenmek üzere yukarıda 
zıh gayrimenkuller açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. ihaleleri 3-12-934 pazartesi günüsaat on dörttedir. 
Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki satış komisyonuna müracaatları. (7700) 

Alıcılarm 

i~ ALİAHMER 
l\'I E R I{ E Z i 

lST ANBUL BELEDiYESi ll.A.NLARl ' Konservatuvar binası ve 16 art 
Şehitleri abidesi için müsabaka 
İstanbul Şehzadebaıında Konservatuvar, 

Tiyatro ve Salon ile 16 Mart Şehitleri abidesi 

Eskişehir ambarında ; 2,40 boyunda ve 1 metre kutrunda iş 
bağlanır maateferruat mükemmel bir l'ama ve lastik geçirmeğe 
mah~us bir pres tezgahlarile bir itfaiye otomobiline verilen fiat
lar haddi layik görülemediğinden 24-11-934 tarihinde tekrar 
müzayedeye konulacağından taliplerin müracaatları. (5014) 

Salı ve Cumartesi günleri 1aat 18 • 20 Ticaret derslerine devam edenler 4 

• ı ve meydanlığının tanzimi projeler için 
25/11/934de müddeti hitam bulacak olan mü
sabakanın 5/12/934 Çmrşamba gününe kadar 

ay •onra imtihandan geçerek MUHASEBECl ŞAHADETNAMESl ALIR. 

TUCCAR ve BANKACI OLUR. Programı almak ve kay<lolmak için 

Alemdar pm caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersaııesine ~aca&:o· • 

Husu•İ ders de verilir. Ucret yarıya indirilmiftir. -

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

uzatıldığı ilan olunur. (7991) 

~ EVKAF MODIRIYETl iLANLARI 1 ,: ____ ............_ ............... ~_.. 

1 - Beyoğlu, Hüseyin Ağa, istiklal 
Caddesi 197 No. lı Apartımanm 
ikinci katı. 

2 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 

3 

4 

Hanın birinci katında 24 No. lı 
Oda. 
Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Ha
nın ikinci katında 11 No. lı oda 
Merdivenköyü, cami karşısında 
4 No. lı dükkan 

Müddeti icarı 

935 senesi Mayıs 
nihayetine kadar 

935 " " 

935 " " 
935 " " 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Hırdavat E
lektrik, Matbaa hurufatı, Yemek Sobası, Demir, Boya, Tir
fon T. C. D. D. tipi, Çivi, İp gibi (156) kalem muhtelif eş· 
yanın 28-11-934 çarşamba günü saat 11 1/ 2 de pazarlığı 
yapılacaktır .İsteyenlerin mezkur saatte Mağazaya müra· 
C'aatla tahriren teklifte bulunmaları ve Mağaza dahilinde a
sılı listede X İşaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nü
munesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (7981) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 Merd:venköyü, cami karşısında 

bili No. lı dükkan 

Nafıa Vekaletinden: 935 
" " 6 Çakmakçılarda Valde Hanında 

34-35 No. h oda 
Mercanda Tığcılarda Yıldız Hanı 

936 
" " 

Oda başıhğınm dörtte üç hissesi. 936 ,, ,, 
Afyon - Antalya hattının 93 t 500 üncü kilometresiyle 7 

Aydın hattı üzerinde kain Karakuyu İstasyonu arasındaki 
altıncı kısmı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 8-12-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

Yukarıda yazılı mahaller hiza)armda yazılı müddetlerle 
pazarlıkla kiraya verileceğinden tutmalı: isteyenler 26-11-934 
pazartesi giinü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Va-15 de Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple

rin tekliflerini Ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları 
ve 8750 liralık muvakkat tenıİnatlarının malsandığına yatı
rıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun Ban-
ka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez ,, ile birlikte aynı 
gün ve saate kadar komisyon reisliğine vermeleri 18.zımdır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilinde Anka
rada Vekalet malzeme Müdü.rlüğünden aatm alabilirler. 

1 Asker! fabfikalar ili.nlan f 1 

Bakırköy Barut fabrikala
rı müstacel ihtiyacı için ( 1 14 
lük) 100 ton Oleom pazarlık
la mübayaa edileceğinden ta
liplerin 26 Teşrinisani 934 pa
zartesi günü saat 14 de fahri· 
ka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (7933) 

9182 
• •• 

Kırıkkale F abrikalarmda 
istihdam edilmek üzere imti
hanları icra edilmiş olan Tor· 
nacı, T esviyecilerin yedlerine 
verilen kefalet senedi vesaire 
evrakı kabuliyelerini en gec 
bir haftaya kadar ikmal ed~
rek Fabrikaya müracaat etme 
leri aksi takdirde yerlerine 
başkalarının tayin kılınacağı 
ilan olunur. (7969) 

(7931) 

Deniz yotları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

1ıııı--· Han. Tel. 22740 .,.1--m!!!! 
KARADENiZ YOLU 
VAT AN vapuru 24 İkinci Tef
rin CUMARTESİ günü raat 
18 de Hopa'ya kadar. (7964) 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 24 ikinci 
Tetrin CUMARTESi günü 
saat 18 de lzmire kadar. (7963) 

D·.·. A. KUTIEL 
Karal..öy Topçular cadC:e3İ No 33 

9024 

kıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (7!>66) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

USKUDAR: Yeni mahallede Nuh ku
yusu sokağında eski 150 ve yeni 
138 No. lı 30 metre murabbam
daki arsanın tamamı. 

USKUDAR : Yeni mahallede Nuh ku
yusu sokağında eski 269 ve yeni 
321 No. lı hanenin tamamı. 

KADIKOY : Osman ağa mahallesinin 
eski kağıtcı başı ve yeni kazas· 
ker sokağında eski 9 ve yeni 13 
No. h hanenin yarı hissesi. 

BALIKPAZARI : Çelebi oğlu Alaettin 
mahallesinin Sabuncu Han cad-
desinde eski ve yeni 41 No. h 
dükkanın tamamı. 

TOPKAPI : Takyeci mahallesinin Da
vut Paşa caddesinde eski 22 ve 
yeni 43 No.lı hanenin beşte bir 

Muhammen bedeli 
Lira 

30 peşin para ile 

2500 " 

" " 

4800 " " 

hissesi. ·120 ,, ,, 
Yukarda mallar hizalarm daki kıymetler üzerinden 

11-12-934 tarihinde açık arttırma suretile satılacaktır. is
teklilerin muhammen bede İn yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
pey akçelerile müracaatları. (M) (7875) 

-. .... r· 
rin 934 cumartesi günü saat 
14 dedir . Taliplerin şartname· 
Yİ görmek üzere her gün Fm
dıklıda Satınahna Komisyonu 
na müracaatları ve ihaleye 
iştiı:ak edeceklerin de vaktin
de Komisyonda hazır bulun-
maları. (313) (7973) .. ,,. 

Çlilde kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

1 
1 
1 

1 
(312) (7914) 9139 

••• , Çatalca Kıt'atı ihtiyacı için 
40000 kilo kuru fasulya ar.ık 
münakasa ile alınacaktır. İha· 

ile yollarını bulurlar 
ve bedefleriae vasıl 

o" urlar 

Kumandanlık yiyecek an
barında mevcut 1690 adet 
boş sade yağ ve peynir tene
keleri satılacaktır . İhalesi 25 
İkinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 14 tedir .Taliplerin her 
gün Satınalam Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye işti;-ak I 
edeceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmall'rı. 1 
(314) (7972) 

• • • 
Askeri Şubeler ve Müe se

~"\ ihtiyacı için 30 b"'yük 15 

f lesi 13 Birinci Kanun 934 per· 
şembe gÜnü saat 14 dedir. is
teklilerin belli gün ve saatte •f 
Fındıklıda satınalma Komisyo 
nuna gelmeleri. (315) (7976) 

* • .. 

1 • 1 
t r • . la n zarlıkla ahna-
c~ !~·rr. İh"t 1 esi 24 İkinci Tcş-

Çatalca Müstahkem kıt'a
ları ihtiyacı İçin 22000 kilo 
nohut acık münakasa ile alına 
caldır. f!.,!esi 13 Birinci Ka
nun 934 perşembe günü saat 
14,31) dadır. isteklilerin belli 
gün ve saatte Fındtklıda S'lh _ I 

1 alma l'omisyonuna gelmeleri. 
1 (316) (7977) 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da itlerini bi!cnleria 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntô gihler
de imdadına kotaıe1 

yol gcstcren odur. 

..... "2 



• 

8046 • 

Eir tıraş tıç&ğı i ~e yüz de 'a tıraj 
o'du:una an ejJn!ar çoktur 

N 
TIRAŞ .BIÇAGI 
Şimdiye kadar icat oluna11 bl\tlln tıraı bıçakları 
arasında en mlllı:emmel ve ea fevlı:allde olduğu 
tahakkuk etmlttir: Piyasada mevcut brat bı· 
,aklarını taıırtmııtır. Hasan tırat bıçağııaıo 
1·2·3·4 numaralı gayet keskin •e hasHı tlraflan 
vardır ki her bir tarafile liakal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu hesapla beş kuruıluk bir 
adet Hasan tırat bıçağı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bileodikte yüz defa tıraş yapılmak 1 
mümktıodür ki dünyanın hiç bir bıçağında bu 
meziyet yoktur. Haaan bıçağı iıtedlğiniz: halde 
başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitle
rinden aakınıaııı. Fiatı 1 adedi 5 kı:ıruıtur. 10 

adedi 45 kuruştur. Hauo ecza depoıu: 
İıtanbul • Beyoğlu. 

Bir Memur Alınacaktır 

Ali iktisat Meclisi Umum 
Katipliğinden: 

lıtant.ul aa~ ikinci ticaret malı
keınesinden: Yunan bandıralı Suni.an 
vapuru 15-10-934 tarihinde A-en ı;. 

marondan hareketle 16-1()..934 tarihin
de fırtınaya tutularak pnwaaile im; 
aiiverteıinde bulunan damacana ve va
riller denize döküldükten sonra tanzim 
kılınan deniz raporunun ahnması mez. 

kiır vapur avukatı tarafından malıke
meclen istenilmittir. Muhakeme ııfuıü 

olarak tayin kılınan 10-12-934 pazar
tesi güııii """t 14,5 ta gemi veya yük. 

le alakııılı -.e kazadan zararlı heı1ı.eoıin 

rapor ıdınmken yukar'Cla ııöstenleu gÜn 
ve aatte mahkemede bizzat hazır bu

lunmaaı veya bir vekil gÖndenneti de

niz ticaret kamınunJn 1065 inci mad-
desine tevfikan ilan olunur, (5063) 

v ULU 
Tü K Ar·o~!M ŞİRKETi 

lSTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, T.lelon: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vapuru a arya 25 Teşrinisani 
PAZAR gür.Ü saat 20 de Galata 
rıht ımından kalkacak. Gidişte Zon
gaCak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Siinneneye 
uğrayacakbr. 

lzmir ve Mersin 
YOLU 

INÖNÜ vapuru 25 
1' cşrinisani 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkarak doğru Çanak
kale, İzmir, Kuşadası, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, F et
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya 
ve Mersin'e azimet ve avdetle ayni 
iskelelerle Alanya, Çanakkale ve 
Gelibolu'ya uğrayacaktır . 

............... mııı ............ 
J~tanbu) altıncı icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahçuz ve para

ya çevrilmesi mukarrer piyano ve sair 

hane eşyası 26-11-934 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 1 O da Beyoğlu al

tıncı daire karşısında Krisli apartnna

nın 5 No. lu dairesinde birinci açık ar

tırma ile aal•lacağından talip olanların 

mezkur gün ve saatta ınahaUinde ha

zır bulunmaları ilan olunur. (507!i) • 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimli
ğinden : l - Halil ve Hüsnü Beylenn 
şayıan mutasarrıf oldukları 1830 lira 
kıymeti muhammineli Beyoğlunda Ka

merhatun mahallesinde Çukur sokakta 
esk.i'17 yeni 32 No. lu dört katlı cem'an 
yedi oda iki kiler, iki hela ve bir mutbah 

mahalli ve üzeri kırnuzı çini döşeli ve 
etrafı korkuluklar taraçayı havı. haricen 
kagir ve dahili kısmen ahşap hanenin 

tmnamı şüyuun izalesi ZJJ11nmda 'a4l'k 
arttırmaya vazedildiğinden 24-12-934 ta 
rihine müsadif pazarteıi gÜnü saat 15 

den 16 ya kadar Beyoğlu oulh mahke
,._; Başkô.tipliğince bilmüzayede sa
tılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti mu

hımuninenin yüzde yetmiş beşini bulur
sa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı 

takdirde en son arttırmanın teahhüdü 

bôıki kalmak suretiyle ikinci arttırma 
on bqinci aiine teoadüf eden 8-1-935 
salı günü saat 15 den 16 ya kadar icra 

olunacak ve en çok arttırana ihale edi
lecektir. 2 - 41 Lira 43 k. maliye ver
gisi ile tarihi ihaleye kadar müterakim 

Belediye vergisi ve vakıf icaresi dellaliye 
mü,teriye aittir. 3 - Artbnnaya itti:rak 
edecekler kıymeti muhamminelerinin 

yiizde yedi buçuğu nisbetinde teminat 

akçesi veya Milli bir Bankaıun teminat 
mektubunu getirmeleri ıarttır. 4 -

Arttırma bedeli tarihi ihaleden beş gün 

zarfmda mahkeme kasasına tediye edile
cektir. Aksi takdirde ihale feııh ve farkı 

faiz ve zaırar ve ziyan faizi bila hiı1riim 

kendisinden tahsil edilecektir. 5 - 2004 
No. lu icra ve iflas kanununun 126 mcı 

maddesine tevfikan gayri menkul üze

rindeki ipotlek sahibi alacaklılar i" > di
ğer ala.kadarlar gayri menkul üzerindeki 

hM<larnu husllSİy)e faiz ve masrafa dair 
olan iddialanru isbat için tarihi ilindan 
itibaren yinni gün zarfıncla evrak müs
biteleriyle birlikte sabş memuruna mü
racaat etmelidir. Aksi takdirde hakları 
Tapu sicilliyle sabit olmayanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhanesin
de her kesin görebileceği bir yere asıl
mıştır. Fazla tafıilat almak iıtıeyenlerin 
934-22 No. ile Bafkitabete müracaatları 
ilan olunur. (5081) 

Nafıa V ekaletinıden: 
Afyon · An•alya hattı 7 4 000 - 93 1- 500 kilometre· 

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

Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesikası, ehliyeti ve· 
sikası ve 7500 liralık muvakkat teminatlarının Mal Sandığına 
yatırıldı~ma dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban 
ka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aynı gÜJl 
ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu husus 
taki şartnaı:ıeleri Ankarad:.\ Malzeme Müdürlüğünden (40) 
lira mukabilinde eatın alahilrle:. (7862) 

9113 

,------------------------~ Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka l{ome-rçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellerıı (Seyyahin çekleri) salar 
Liret, Frank, lngiliz liraıı veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayeııinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
tır ve her zaman isterseniz dünyamn her tarafında, tehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellerı çek
leri hakiki sahibinden batka kimıenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) so47 
........................................... _ ... I __________ __ 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut İstanbul Kız Lisesinde yapı· 
lacak tamiratın 5-12-934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da ihale edilınek üzere kapalı zarf usulile münakasa· 
ya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üzere 
İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Kalemine ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate 
makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7597) 

8777 

Bu çocuğun bankada 25 bin liraıı vardır. Ve bu parayı babasının kell" 
disine hediye ettiği Piyango bile>tl e~i &..'\}'esinde k=anmıştır. Siz de 

. 
! 

çocuğunuzu böyle 
zengin edebilirsi
niz. 

Çocuğunuza her ay -bir Piyango bi
leti almayı unutmayımz. 

Dairemizde Kalem Amirli ği vazifesini ifa etmek üzere 
'(4500) kuruş asli maaşlı "barem derecesi 8,, Fransızcadan 
bir" Mütercim ,, alınacaktır. Ali tahsili olanların müsabaka 
imtihanı ile diğer şartları öğre nmek üzere, 26 İkinci Teşrin 
1934 akşamına kadar İstanbulda "Hükumet Dairesinde,, es· 
ki Babıalide Hazinei Evrak Müdürlüğüne ,, ve Ankarada 
" Başvekalet Ali iktisat Meclisi Umum Katipliğine ,, müra· 

İsta-1bul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
caat etmeleri. (7905) 9204 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada gümrüklenmiş olarak maktaı 25 ;<,2 5 X1 

m im ve tulu 2100 m im olmak üzere alınacak 50 ton lama 
demiri 15-11-934 tarihinde yapılan münakasada talip zuhur 
etmediğinden 27·11-934 tarihinde müsadif salı günü saat 
15 de pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlık Vekalet Müs· 
tesarlık Makamında yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesi· 

kaıı~ ve 212 50 liralık teminatı muvakkatelerinin malsandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
kefalet mektubu ile "cek kabul edilmez,, birlil·te eynı gün ve 

saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talip1er bu husus
taki şartnameleri parasız olarak Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünden alabilirler. (7895) 9147 

Sıra 
No. sı 
2351 
1351 
1634 
1637 

Semti 
. l 

Beyoğlu 
Arnavutköy 
Arnavutköy 
Anadoluhi
sar Küçük su 

1638 Bostancı 

1638/1 " 
1987 Arnavutköy 
2400 Büyükdere 
2409 Kuzguncuk 

,, 

Mahallesi 

Kamerhatun 
Arnavutköy 

,, 
Göksu 

Çatalçeşme 

" Arnavutköy 
Büyükdere 
Kuzguncuk 

,, • 

Sokağı Emlak No. sı "i Cinsi Hissesi Hisseye göre J11~· 
hammen kıyınetı 

2398 T. L· Kızlar 
Dere 
Dolaplı kuyu 
Küçük su 

Çatalçeşme 
,, 

Dere 
Buzhane 
T omrukağası 
Kunboğlu 

4 
62 
21 

3 E. 3-5 Y. 

Kagir hane 
'Arsa metresi 115 

,, ,, 18 
Çırnık bostanı metresi 45925 

15 Mü.123 H. 'Arsa metresi 152 
152 ' 15 Mü. 124 H. ,, 

102 
2 Mü. 

39 
20 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

34 
660 
143,50 
204,50 

Tamamı 
3/ 7 

Tamamı 
4/ 40 

Tamamı 
,, 

3/ 4 
Tamamı .. 

,, 

80 
78 

900 

152 
152 
52 

660 
115 
122 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 2773 

2775 ,, ,, Köşk 3 ,, ,, 172,25 ,, 102 ,, 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bono~ile ödenmek üzere yukarıda evsafı yıı~ 

zılı gayrimenkuller 17 -11-934 satışında müşteri bulamadıklarından bunların satışları hır hafta müddetle uzatılmıştır .Alıcılat 
24-11-934 cumartesi günü saat on dCı·de kadar banhamızm satış, komisyonuna müracaatları. (7896) 


